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ក្នុងការផតល់សេវាក្មមមរីក្ូហិរញ្ញ វត្ថុ រ្ឹឹះស្ថថ ន មលលិះ និងខិត្ខាំពរងីក្របត្ិបត្តិការរបេ់ខលួ ន
កាល យសៅជារ្ឹឹះស្ថថ នមីរក្ូហិរញ្ញ វត្ថុឈានមុខស្សៅក្នុងរពឹះរាជាណាចរក្ក្មពុជា។ 

 

1. រ្ឹឹះស្ថថ ន មលលិះ នឹងផតល់សេវាឥណទានខ្នន ត្តូ្ច និង ខ្នន ត្តូ្ចបាំផុត្សដើមបបីសងកើត្មុខ
របរថ្ម ីឬពរងីក្មុខរបរដដលមានរស្ថប ់។ 

2. រ្ឹឹះស្ថថ ន មលលិះ នឹងផតល់នូវទាំនុក្ចតិ្តដល់របជាពលរដឋក្មពុជា តាមរយៈសោលការណ៍
រក្មេីលធមវ៌ជិាជ ជីវៈរបេ់ខលួន   សោយកានដ់ត្លអរបសេើរស ើង ។ 

3. រ្ឹឹះស្ថថ ន មលលិះ នងឹខតិ្ខាំជាំរុញសោយមានការសជឿជាក្ ់និងការោាំរទពីេាំណាក្ទ់ផីារ
មរីក្ូហិរញ្ញ វត្ថុ នងិោជីវក្មមនានាសៅក្នុងរពឹះរាជាណាចរក្ក្មពុជា។ 

 

 

ទស្សនៈវិស័យ 

      
 

េបសកកមម 
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មាតលកា 
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របាយការណ៍អគគនាយក 
 

ក្នុងនាមជាអ គ្នាយក្ននរ្ឹឹះស្ថថ ន មលលិះ ហ្វ្យែនន ភីអលលសីុ ខុ្ាំមានសមាទនភាពោ៉ា ងខ្នល ាំងចាំស ឹះ 
មលឹិះ ដដលបានចបស់ផតើមដាំសណើ រការរបតិ្បត្តិការមរីកូ្ហិរញ្ញ វត្ថុរបេ់ខលួនរបក្បសោយសជា្ជ័យក្នុង
រយៈសពល៣ឆ្ន ាំក្នលងមក្សនឹះ។ ការរកី្ចសរមើនននរបតិ្បត្តិការមរីកូ្ហិរញ្ញ វត្ថុរបេ់ មលឹិះ បានចូលរមួ
ចាំដណក្ោ៉ា ងេក្មមក្នុងការអភវិឌ្ឍនស៍េដឋកិ្ចចរ្ួស្ថរ និងកាត្ប់នថយភាពរកី្រក្របេ់របជា
ពលរដឋសៅតាមជាយរកុ្ង ពីសរ ឹះ មលឹិះ ្ឺជារ្ឹឹះស្ថថ ន ដដលបានបាំសពញតួ្នាទីជារបតិ្បត្តិការមី
រកូ្ហិរញ្ញ វត្ថុផតល់សេវាឥណទានដល់របជាពលរដឋដដលមានចាំនូលទាបពិត្របាក្ដរបក្បសោយ
រក្មេីលធម ៌និងវជិាជ ជីវៈខពេ់សដើមបេីាំសរចនូវទេសនៈវេ័ិយ និង   សបេក្ក្មមរបេ់ខលួន។  

សយើងបាននឹងក្ាំពុងខិត្ខាំឲ្យអេ់លទធិភាពសដើមបអីភវិឌ្ឍននូ៍វផលិត្ផល សេវាក្មមឥណទាន ឲ្យបានលអរបសេើររពមទាាំងមាន
លក្ខខណឌ ងាយរេួល សដើមបសីលើក្ទឹក្ចិត្តអតិ្ថិ្ជនលអ ដដលមនិមានលទធភាពទទួលយក្សេវាក្មមឥណទានពីរ្ឹឹះស្ថថ នមរីកូ្
ហិរញ្ញ វត្ថុឲ្យមានឱកាេោចទទួលបានឥណទានក្នុងក្រមតិ្ណាមយួពីមលឹិះសដើមបសីលើក្ក្មពេ់ក្រមតិ្ជីវភាពរ្ួស្ថររបេ់ពួក្ោត្់
ឲ្យកានដ់ត្របសេើរ។ 

សហតុ្ដូសចនឹះសហើយ្ិត្រតឹ្មដាំណាច់ឆ្ន ាំ ២០១៣សនឹះ រ្ឹឹះស្ថថ ន បានផតល់ឥណទានខ្នន ត្តូ្ចបាំផុត្ និងខ្នន ត្តូ្ចចាំនួន ៥.៣១ 
លានដុលាល រោសមរកិ្ សៅដល់អតិ្ថិ្ជនដដលមានចាំណូលទាបចាំនួន ៣,០៤៣ នាក្ដ់ដលក្នុងសនាឹះ អនុបាត្ឥណទានមនិដាំសណើ រ
ការ (NPL ratio) មានរតឹ្មដត្ ០.៤១ភា្រយដត្ប៉ាសុណាណ ឹះ ។ សនឹះបងាា ញថារ្ឹឹះស្ថថ ន មលឹិះ រកី្ចសរមើនទាាំងបរមិាណ និង្ុណភាព
ឥណទាន សទាឹះបីជាសៅ ក្ក់្ណាត លឆ្ន ាំ ២០១៣ មានភាពជាបោ់ាំងនសោបាយក្ស៏ោយ រ្ឹឹះស្ថថ ន មលឹិះ សៅដត្ោចដថ្រក្ាបាន
នូវក្ាំសនើនោ៉ា ងមានសេថរភាព សហើយសយើងសៅដត្ោចបនតជួយ របជាពលរដឋបដនថមសទៀត្។  

សដើមបបីនតដថ្រក្ារអរតាក្ាំសនើនរបេ់រ្ឹឹះស្ថថ ន មលិឹះ សៅក្នុងឆ្ន ាំ ២០១៤ និងឆ្ន ាំបនតសទៀត្ ក្នុងនាមជាអ គ្នាយក្ននរ្ឹឹះស្ថថ ន 
មលឹិះ ទាាំងមលូបានក្ាំណត្ជ់ាយុទធស្ថស្រេតអទិភាពដដលមានជាោទិ៍ដូចខ្នងសរកាម៖ 

ការកំណត់ជាយុទធស្ស្រសតអទលភាពសំរាប់ឆំ្្ ២០១៤ 
          រ្ឹឹះស្ថថ នមីរកូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ  មានការរកី្ចាំសរ ើន ោ៉ា ងខ្នល ាំងក្នុងសពលបចចុបបននសនឹះ សោយស្ថនិរនតន៍ភាពននក្ាំសណើ នសេដឋកិ្ចច 
និងភាពរងឹមាាំននចាបហិ់រញ្ញ វត្ថុរបេ់ធនាោរជាតិ្ននក្មពុជា។ ដូសចនឹះការរបកួ្ត្របដជងសលើវេ័ិយហិរញ្ញ វត្ថុសនឹះនឹងសក្ើនស ើងខ្នល ាំង
េាំរាបឆ់្ន ាំ ២០១៤ ខ្នងមខុសនឹះ។ រ្ឹឹះស្ថថ ន មលលិះ បានសរៀបចាំខលួនជាសរេចសដើមបឈីានសៅរក្ភាពសជា្ជយ័ក្នុង ការរបក្ួត្របដជង
សនឹះ តាមរយៈក្តាត យុទធស្ថស្រេតមយួចាំនួនដូចខ្នងសរកាម៖ 
1. ដក្លាំអផលិត្ផល និងសេវាក្មមសោយកាន់ដត្មានភាពទាក្់ទាញ និងមានជាំសរ ើេសរចើន សោយផតល់នូវលក្ខខណឌ លអៗ

សដើមបបីាំសពញត្រមូវការតាមអតិ្ថិ្ជន។ 
2. ពរងឹងនូវការរ្ប់រ្ង ការរតួ្ត្ពិនិត្យហានិភ័យសោយមានរបេិទធិភាពខពេ់តាម រយៈការផតល់នូវការហវឹក្ហវឺនដល់

ភាន ក្ង់ារឥណទានសោយសតត ត្ សៅសលើលាំហូរស្ថចរ់បាក្រ់បេ់អតិ្ថិ្ជនជាក្តាត អទិភាពក្នុងការេាំសរចចិត្តផតល់ឥណទាន។ 
បដនថមពីសនឹះសៅសទៀត្ សយើងនឹងដបងដចក្ ការទទួលខុេរតូ្វសោយបានចាេ់លាេ់រវាងអនក្អនុមត័្ឥណទាន និងអនក្
របតិ្បត្តិឥណទាន សដើមបបីសងកើត្សោយមាននូវរបពន័ធេមភាពរវាង ការរតួ្ត្ពិនិត្យ  និងលទធផល    (Checking and 
Balance) ។ 
 

 

េោក Hwang Won Chul 
អគគនាយក 
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របាយការណ៍អគគនាយក 

4. ពរងីក្នូវបណាត ញស្ថខ្នបដនថមសទៀត្ សៅតាមជាយរកុ្ងភនាំសពញ និងបងកលទធភាពសោយអតិ្ថិ្ជន ដដលមានចាំណូលទាប
ទាាំងឡាយ ោចទទួលបាននូវសេវាក្មមមីរកូ្ហិរញ្ញ វត្ថុរបេ់សយើងសោយងាយរេួល និងសដើមបបីសងកើត្េមតុ្លយឥណទាន
របេ់សយើងសោយេាំសរចតាមដផនការបីឆ្ន ាំខ្នងមខុ។ 

5.  បនតបសងកើនទីផាេមតុ្លយឥណទានខ្នន ត្តូ្ច និងឥណទានលុយសរៀលរហូត្ដល់ ៥០% ននេមតុ្លយឥណទានេរុប។ 
6. ពរងឹង និងដក្លាំអអភបិាលកិ្ចចរ្ឹឹះស្ថថ នរ្ប់លាំោប់ថាន ក្ស់ដើមបដឹីក្នាាំការងារទូសៅឲ្យកាន់ដត្មានរបេិទិធភាព សដើមបេីាំសរច

បាននូវលទធផលដ៏លអរត្ចឹះរត្ចង់ក្នុងឆ្ន ាំ ២០១៤ ខ្នងមខុសនឹះ។ 
7. ពរងឹងសោយមាន ការអនុវត្តន ៍អនុសឡាម សៅតាមចាប ់ស្ថរាចរណ៍នានារបេ់រាជរោឋ ភបិាល   និងធនាោរជាតិ្ននក្មពុជា។ 

 
ជាថ្មីមតងសទៀត្ ក្នុងនាមជាអ គ្នាយក្របេ់រ្ឹឹះស្ថថ ន ខុ្ាំេូមេាំដដងនូវការដឹង្ុណោ៉ា ងរជាលសរៅ ដល់ឥណទាយក្ និងភា្
ទុនិក្ទាាំងអេ់ដដលដត្ងដត្ោាំរទដល់រ្ឹឹះស្ថថ ន មលលិះ ក្នុងការផតល់ធនធានហិរញ្ញ វត្ថុក្នលងមក្ ។ សហើយខុ្ាំបាទ េូមេាំដដងនូវ
អាំណរអរ្ុណផងដដរដល់អតិ្ថិ្ជន រកុ្មរបឹក្ាភបិាល ថាន ក្រ់្បរ់្ង និងបុ គ្លិក្ក្មមក្រ និសោជិក្ ទាាំង អេ់ ដដលដត្ងដត្ោាំ
រទដល់រ្ឹឹះស្ថថ ន មលលិះ ក្នុងការបសងកើត្នូវលទធផលការងារជារបវត្តិស្ថស្រេតដ៏លអរបសេើរចប់តាាំងពីចាំនុចចប់សផតើមននរបតិ្បត្តិ
ការណ៍របេ់រ្ឹឹះស្ថថ នសយើងក្នលងមក្។ 

 

 

នថ្ងទ ី១៨    ដខមថុិ្នា   ឆ្ន ាំ២០១៤ 
អគ្គនាយក 

ហត្ថសលខ្ន 

 

 

HWANG WON CHUL 
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ជីវរបវតតលសេងេបរបស់រគរិះស្ថន្ 
 

 

 

 

 

មលលិះ ្ឺជារ្ឹឹះស្ថថ នមរីកូ្ហិរញ្ញ វត្ថុដដលទទួលបាន 
ោជ្ាបណ័ណ ពីធានាោរជាតិ្ននក្មពុជាសៅនថ្ងទី28 ដខកុ្មភៈ ឆ្ន ាំ 
2011 សដើមបផីតល់សេវាក្មមហិរញ្ញ វត្ថុដល់របជាពលរដឋក្មពុជា
ដដលមានបាំណងចងស់ធវើជាេហរ្ិនពិត្របាក្ដ។ 

រ្ឹឹះស្ថថ នរតូ្វបានបសងកើត្ស ើងសោយចប់សផតើមពីសដើម
ទុនចាំនួន 2.25 លានដុលាល រោសមរកិ្ ដដលក្នុងសនាឹះភា្ហ ុន 
88.89%កាន់កាប់សោយសលាក្ CHO SUNG JAE និង 
11.11%សទៀត្កាន់កាបស់ោយរកុ្មហ ុន DONG KWANG 

PHARMACEUTICAL Co,.Ltd ដដលមានមលូោឋ នសៅស្ថធារ
ណៈរដឋរបជាមានិត្កូ្សរ ៉ាខ្នងត្បូង។ 

សៅនថ្ងទី7 ដខវចិិឆកា ឆ្ន ាំ2011 រ្ឹឹះស្ថថ នបានបសងកើន
សដើមទុនបដនថមសទៀត្រហូត្ដល់ 3 លាន ដុលាល រ    ោសមរកិ្ដដល
កានក់ាបស់ោយរកុ្មហ ុន DONG KWANG PHARMACEUTICAL 
ចាំនួន1លានដុលាល រោសមរកិ្និង សលាក្ CHO SUNG JAE ចាំនួន 
2លានដុលាល រោសមរកិ្។ 

សៅដខ សមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៣ មាច េ់ភា្ហ ុនសលាក្ CHO 

SUNG JAE បានសផទរភា្ហ ុនចាំនួន 2លានដុលាល រោសមរកិ្ សៅ
ឲ្យរកុ្មហ ុន DONG KWANG PHARMACEUTICAL ទាាំងអេ់។ 
ដូសចនឹះរកុ្មហ ុន DONG KWANG PHARMACEUTICAL បានកាល យ
ជាមាច េ់ភា្ទុននិក្ដត្មយួ្ត្រ់បេ់រ្ឹឹះស្ថថ ន មលឹិះ ហាវ យដនន 
ភអិីលេីុ ។ 

 

 

 

 

 

 

េោលបំណងអាជីវកមម 

            រ្ឹឹះស្ថថ ន មលលិះ មានសោលបាំណងោជីវក្មមក្នុងការសធវើ
របតិ្បតិ្តការផតល់របាក្ក់្មចខី្នន ត្តូ្ច សដើមបធីានានូវការរកី្ចាំសរ ើន
ក្នុងទីផារក្មពុជាដូចខ្នងសរកាម៖ 

 សោលបាំណងរមួរបេ់រ្ឹឹះស្ថថ ន្ឺពរងឹង និងពរងីក្
សេវាក្មមមរីកូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ ដដលមាន្ុណភាពដល់របជា
ពលរដឋក្មពុជា និងសដើមបចូីលរមួចាំដនក្ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍
េហរោេខ្នន ត្តូ្ចបាំផុត្ និងខ្នន ត្តូ្ចសោយមាន
េក្មមភាព ក្នុងការជួយ ជាំរុញក្ាំសណើ នសេដឋកិ្ចចក្មពុជា
ទាាំងមលូ។ 

 រ្ឹឹះស្ថថ នអនុវត្តនប៍ានោ៉ា ងខ្នជ បខ់ជួននូវសោលការណ៍
រក្មេីលធមវ៌ជិាជ ជីវឹះ និងខិត្ខាំអនុវត្តនស៍ៅតាមចាប់
និងស្ថរាចរនានាដដលសចញសោយរោឋ ភបិាល និង
ធនាោរជាតិ្ននក្មពុជា។ 
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ផលលតផលនលង េសវាកមម 

     មលលិះ បានបាំសរ ើដល់អតិ្ថិ្ជនក្មពុជានូវផលិត្ផលនិងសេវា
ក្មមដដលមានលក្ខណៈេមបត្តិពិសេេដូចខ្នងសរកាម៖ 
 

១. ឥណទានរកុម    
ជារបសភទឥណទានខ្នន ត្តូ្ចបាំផុត្ ដដលរតូ្វបានផតល់ជារកុ្ម
ចបពី់ ២ រហូត្ដល់សរចើន រ្ួស្ថរ សោយពុាំមានោក្អ់ចលន
រទពយបញ្ច ាំ ្ឺរោនដ់ត្ធានាក្នុងរកុ្មសដើមបធីានា        េុវតិ្ថភាព
ឥណទាន។ ឥណទានសនឹះ្ឺេាំរាប់អតិ្ថិ្ជនដដលមិនមានបលង់
ក្មមេិទធ។ិ អតិ្ថិ្ជនោចចងរក្ងជារកុ្មជាមយួេមាជិក្ដដល
ទុក្ចិត្ត ក្ប៏៉ាដុនតមនិដមនមាននយ័ថាអតិ្ថិ្ជនមិនមានផទឹះសនាឹះ
សទ។  ឥណទានសនឹះោចផតល់ជូនរហូត្ដល់ ១.០០០ ដុលាល រ ឬ
េមាមារត្សៅនឹង ៤.០០០.០០០ សរៀល ក្នុងេមាជិក្១នាក្។់ 
 

២. ឥណទានឯកតតជនែផែកេលើេករតិ៍េ ្្ិះ 
ជាការផតល់ហិរញ្ញបបទាន ខ្នន ត្តូ្ចបាំផុត្សៅដល់  អតិ្ថិ្ជន
សោយមនិត្រមូវឲ្យោក្់បញ្ច ាំចលនវត្ថុស ើយសដើមបបីងករភាព
ងាយរេួលសលឿនរហ័េទានចិ់ត្តដល់អតិ្ថិ្ជនដដលមានត្រមូវ
ការស្ថចរ់បាក្់ជាបនាទ ន។់ ឥណទានរបសភទសនឹះដផអក្សៅសលើសក្រ តិ៍
សឈាម ឹះលអរបេ់អតិ្ថិ្ជន និងសេថរភាពននមុខរបរដត្ប៉ាុសណាណ ឹះ។
ទាំហាំននឥណទានោចផត-ល់ជូនដល់ ៤00 ដុលាល រ ឬេមមារត្
សៅនឹង ១.៦០០.០០០ សរៀល ។ 
 

៣. ឥណទានឯកតតជនែផែកេលើម ូត ូ
ជាការផតល់ហិរញ្ញបបទានខ្នន ត្តូ្ច សៅដល់អតិ្ថិ្ជនដដលមនិ
ចងោ់ក្ប់ញ្ច ាំចលនវត្ថុ ឬចលនវត្ថុដដលមានទីតាាំងេថិត្សៅ
ឆ្ង យពីទីតាាំងរបតិ្បត្តិការ ដត្មានលទធភាពោចោក្់ធានានូវប័
ណណ ក្មមេិទធិម៉ាូតូ្ សដើមបបីងករភាពងាយរេួលដល់ អតិ្ថិ្ជនដដល
មាន ត្រមូវការស្ថចរ់បាក្យ់ក្សៅពរងីក្មខុរបរ ឬសរបើរបាេ់
តទ ល់ខលួនបានសលឿនរហ័េទានចិ់ត្ត។ 
 

៤. ឥណទានឯកតតជនែផែកេលើរថយនត 
ជាការផតល់ហិរញ្ញបបទានខ្នន ត្តូ្ច ដល់អតិ្ថិ្ជនដដលមាន
ក្រមតិ្ជីវភាពមធយម សហើយមនិចង់ោក្ប់ញ្ច ាំ     ចលវត្ថុ ឬ
ចលនវត្ថុមានទីតាាំងេថិត្សៅឆ្ង យពីត្ាំបនរ់បតិ្បត្តិការ ដត្មាន
លទធភាពោចោក្ធ់ានានូវបណ័ណ ក្មមេិទធរថ្យនត សដើមបបីងករភាព
ងាយរេួលដល់អតិ្ថិ្ជនដដលមានត្រមូវការស្ថចរបាក្យ់ក្
សៅពរងីក្មខុរបរ ឬសរបើរបាេ់តទ ល់ខលួនបានសលឿនរហ័េទាន់
ចិត្ត។ 
 

៥. ឥណទានឯកតតជន ដ/ីផទិះ 
ជារបសភទឥណទានដដលរតូ្វបានផតល់ជូនអតិ្ថិ្ជន ដដលមាន
អចលនវត្ថុោក្ធ់ានា ដូចជា ដី ផទឹះ ោោរ ឬេាំណង ់ ក្នុង
សោលបាំណងចាេ់លាេ់ក្នុងការពរងីក្ មខុរបរ ឬបសងកើត្មខុ
របរថ្មី ឬសរបើរបាេ់តទ ល់ខលួន។ សដើមបបីញ្ជ ក្់ពីការោក្ធ់ានា
រ្ឹឹះស្ថថ ន ត្រមូវឲ្យអតិ្ថិ្ជនត្មកល់ បលងក់្មមេិទធិ រេបចាប់ 
ចាបស់ដើម រមួទាាំងបលង់ទន ់ ឬបលងរ់ងឹ ឬលិខិត្បញ្ជ ក្ស់ផសងៗ
សទៀត្ដដលមានត្ាំនលសេមើ និងទទួលស្ថគ ល់ពីោជ្ាធរដដនដី 
(ឃុាំ/ េងាក ត្)់។ សោយដផអក្សលើភាពចាេ់លាេ់ ននរទពយធានា 
និងលទធភាពេងពិត្ អតិ្ថិ្ជនោចខចីរបាក្់ពីរ្ឹឹះស្ថថ នតាម
ត្រមូវការ ចប់ពីខ្នន ត្តូ្ចបាំផុត្ រហូត្ដល់ខ្នន ត្មធយមោរេ័យ
សលើលទធភាពេង និងត្ាំនលននអចលនវត្ថុជាក្ដ់េតង។ 

 

៦. ឥណទានឯកតតជនតបូអាជីវកមម 
ជារបសភទឥណទានដដលរតូ្វបានផតល់ជូនអតិ្ថិ្ជនដដលមាន
អចលនវត្ថុោក្ធ់ានាជាតូ្បលក្ដូ់រ ឬតូ្បោជីវក្មមក្នុងសោល
បាំណងពរងីក្មខុរបរបចចុបបននសៅតាមទីផារ ឬសរបើរបាេ់តទ ល់
ខលួន។ សដើមបបីញ្ជ ក្ពី់ការោក្ធ់ានារ្ឹឹះស្ថថ នត្រមូវឲ្យអតិ្ថិ្ជន
ត្មកល់បលងក់្មមេិទធិតូ្ប ឬលិខិត្បញ្ជ ក្ក់្មមេិទធិតូ្បជាសដើម 
ដដលទទួលស្ថគ ល់សោយរបធានផារ។ សោយដផអក្សលើក្រមតិ្
ហានិភយ័ននភាពរេបចាបស់លើក្មមេិទធិតូ្ប និងនិរនតភាពផារ
ស្ថធារណៈ អតិ្ថិ្ជនោចខចីរបាក្ពី់រ្ឹឹះស្ថថ នបាន រហូត្ដល់
៥.០០០ ដុលាល រ ឬេមមលូនឹង ២០.០០០.០០០ លានសរៀល 
សោយោរេ័យសៅសលើលទធភាពេងជាក្ដ់េតង និង ត្ាំនលតូ្ប។ 
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ផលលតផលនលង េសវាកមម 

៧. ឥណទានបែនថម 
ជារបសភទឥណទានបដនថម េាំរាបផ់តល់ជូនអតិ្ថិ្ជនឯក្ត្តជនលអ 
ដដលរតូ្វការថ្វកិារបនាទ នប់ដនថមសលើឥណទានចេ់សោយ មនិ
បងត់ត ចឥ់ណទាចេ់។ អតិ្ថិ្ជន១នាក្ោ់ច មានឥណទាន
សរចើនជាង២ ។ ឥណទានសនឹះរតូ្វបានផតល់ជូនបដនថមសលើឥណ
ទានចេ់ដដលធានាបាន នូវេមតុ្លយឥណ-ទានេរបុអតិ្បរ
មារហូត្ដល់ ៥០.០០០ដុលាល រ ឬេមាមារត្សៅនឹង 
២០០.០០០.០០០ សរៀល ។ 

 

៨. ឥណទានស្េឡើងវិញ    
ឥណទានស្ថរស ើងវញិ ្ឺជារបសភទឥណទាន      

េាំរាបផ់តល់ជូនអតិ្ថិ្ជនឯក្ត្តជនចេ់ សហើយជាអតិ្ថិ្ជនលអ
ដដលរតូ្វការថ្វកិារសរចើន មនុសពលឥណទានចេ់រតូ្វបាន 
បញ្ចប។់ អតិ្ថិ្ជនរបសភទសនឹះបានយក្ឥណទានថ្មី មក្បងត់ត ច់
ឥណទានចេ់ រឯីស្ថចរ់បាក្់សៅេល់រត្ូវបានយក្សៅ      
សរបើរបាេ់ក្នុងសោលបាំណងោជីវក្មមដថ្មសទៀត្ ។ ឥណទាន
សនឹះរតូ្វបានផតល់ជូនអតិ្បរមា រហូត្ដល់ ៥០.០០០ដុលាល រ ឬ     
េមាមារត្សៅនឹង២០០.០០០.០០០សរៀល សដើមបបីងត់ត ច់
ឥណទានចេ់។ 

 



 

របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ២០១៣  9 

 

រចនាសមព័នធចាតត់ំង 
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អភលបាលកលចចៃនរគរិះស្ថ្ន 

មាច្ស់ភាគហ ុន 
រ្ឹឹះស្ថថ ន មលលិះ ទទួលបានការវនិិសោ្ពីរកុ្មហ ុន Dong Kwang Pharmaceutical Co.,Ltd ននស្ថធារណៈរដឋរបជាមានិត្   

កូ្សរ ៉ាខ្នងត្បូង និងអនក្វនិិសោ្ឯក្ជនសឈាម ឹះ សលាក្ Cho Sung Joe ដដលរចនាេមពន័ធភា្ហ ុនរតូ្វបានក្ាំណត្ដូ់ចខ្នងសរកាម៖ 

ល.រ មាច េ់ភា្ហ ុន 
ការដបងដចក្ភា្ហ ុន 

ចាំនួន ត្ាំនលហ ុន(USD) ត្ាំនលហ ុនេរុប(USD) ភា្រយ 
1 សលាក្ Cho Sung Jae 2,000,000 1 2,000,000 66,67% 

2 
រកុ្មហ ុន Dong Kwang 

Pharmaceutical Co., Ltd 
1,000,000 1 1,000,000 33,33% 

េរុប 3,000,000 1 3,000,000 100% 

សៅដខសមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៣ មាច េ់ភា្ហ ុនរបេ់សលាក្ Cho Sung Jae ចាំនួន ៦៦.67% រតូ្វបានសផទរមក្រកុ្មហ ុន 
Dong Kwang Pharmaceutical Co., Ltd ទាាំងអេ់។ ដូសចនឹះរកុ្មហ ុនDong Kwang Pharmaceutical Co., Ltd បានកាល យជាមាច េ់
ភា្ហ ុនរបេ់រ្ឹឹះស្ថថ ន មលឹិះ ហាវ យដនន ភអិីលេីុ ១០០% ។   

ល.រ មាច េ់ភា្ហ ុន 
ការដបងដចក្ភា្ហ ុន 

ចាំនួន ត្ាំនលហ ុន(USD) ត្ាំនលហ ុនេរុប(USD) ចាំនួន 
1 សលាក្ Cho Sung Jae 0 0 0 0 

2 
រកុ្មហ ុន Dong Kwang 

Pharmaceutical Co., Ltd 
3,000,000 1 3,000,000 100% 

េរបុ 3,000,000 1 3,000,000 100% 

រកុមរបរក្ាភលបាល 

រកុ្មរបឹក្ាភិបាល រតូ្វបាំសពញការងាររបក្បសោយ
ភាពសស្ថម ឹះរត្ងប់ាំផុត្ និងមានភារកិ្ចចដឹក្នាាំរ្ឹឹះស្ថថ នក្នុងមខុ
ងារេាំខ្នន់ៗ  ដូចខ្នងសរកាម៖ 

១- េាំសរចសលើយុទធស្ថស្រេដរបេ់រ្ឹឹះស្ថថ នឲ្យេមរេបតាម
ក្មមវត្ថុ សោយអនុសលាមតាមនិយត័្ក្មម របេ់រ្ឹឹះស្ថថ ន
សោយអនុមត័្សលើយុទឋស្ថស្រេដសោលនសោបាយហានិភយ័ 
និងនីតិ្វធីិរ្ប់រ្ងហានិភយ័ទាាំងសនាឹះរពមទាាំងរតួ្ត្ពិនិត្យ
ស ើងវញិនូវដផនការយុទធស្ថស្រេដ ដដលទាមទារឲ្យមានការ
ដក្េរមួលតាមកាលសទេៈរបតិ្បតិ្តការ និងថ្វកិាររបចាំឆ្ន ាំ
នីមយួៗ។ 
២- រ្បរ់្ងសលើរបតិ្បត្តិការរបេ់រ្ឹឹះស្ថថ ន សោយសធវើការ
សរបៀបសធៀបដផនការថ្វកិារបចាំឆ្ន ាំសៅនឹងការអនុវត្តជាក្់
ដេដងរពមទាាំងរតួ្ត្ពិនិត្យសោយតទ ល់សលើដផនក្េវនក្រនផទ
ក្នុង និងទាំនាក្ទ់ាំនង ជាមយួ េវនក្រឯក្រាជយខ្នងសរៅ និង
រ្បរ់្ង ្ណៈរ្បរ់្ងជានខ់ពេ់។ 

៣- សរជើេសរ ើេ រតួ្ត្ពិនិត្យ តល េ់បដូរនាយក្របតិ្បត្តិនន
រ្ឹឹះស្ថថ ន ។ 

៤- ស្ថក្េួរ្ណៈរ្បរ់្ងជានខ់ពេ់ ។ 

៥- វាយត្ាំនលការរបតិ្បតិ្តរបេ់ ្ណៈរ្បរ់្ងជានខ់ពេ់ឲ្យ
បានសទៀងទាត្ ់។ 

៦- វាយត្ាំនលសោលនសោបាយ របេ់រ្ឹឹះស្ថថ នឲ្យបាន
សទៀងទាត្ត់ាមរយៈការអនុវត្ត និងបញ្ា ជាេកាដ នុពលដដល
បានេាំោល់សឃើញ។ 

៧- បាំសពញតួ្នាទីជាមាច េ់ ការ ររ្ឹឹះស្ថថ ន និងធានានូវ
និរនដភាពរយៈសពលដវង និងពរងឹងកិ្តិ្តេ័ពទរបេ់រ្ឹឹះស្ថថ ន 
និងការ ររាល់ស្ថថ នភាពលាំបាក្សផសងៗ ។ 

៨- ធានាថារ្ឹឹះស្ថថ នបានបាំសពញកាត្ពវកិ្ចចរបេ់ខលួនសោយ
របតិ្បត្តិេក្មមភាពទាាំងឡាយបានរតឹ្មរតូ្វតាមចាប់ និង  
និយត័្ក្មមសផសងៗបានរ្បរ់ជុងសរជាយ សដើមបកីារ រខលួនអាំពី
ការទទួលខុេរតូ្វមនិចាំបាចណ់ា មយួតាមផលូវចាប។់ 
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អភលបាលកលចចៃនរគរិះស្ថ្ន 

សមាសភាពរកុមរបរក្ាភលបាល  

១-េោក HAN CHUR KYOUN    របធានរកុមរបរក្ាភលបាល សញ្ជ្តល កូេរ៉េ(តតីយជន) ឯករាជ្យ 
 ោេ័យោឋ ន  : 47-10YONG SAN-DONG,YONG SAN-GU, SEOUL,KOREA 
 មខុរបរ          : DIRECTOR OF DKP 

ោេ័យោឋ នរកុ្មហ ុន: #1201,CORYO,DAEYUNGAK TOWER 25-5 CHUNGMURO 1-GA JUNG-GU, SEOUL,KOREA 

២- េោក HWANG WON CHUL ជាសមាជលក សញ្ជ្តល កូេរ៉េ (តតីយជន) 
ោេ័យោឋ ន : 788 SONGJUNG-RI, MADO-MYUN, HWASUNG CITY, KYONGGI-DO, KOREA 
មខុរបរ : ធាល បជ់ាអ គ្នាយក្និងជារបធានរកុ្មរបឹក្ាភបិាលស្រហគីន សេនរត្ល មា៉ា យរកូ្ហាវ យដនន អិលធីឌី្ 
ោេ័យោឋ នរកុ្មហ ុន: អោរសលខ ១១៩សប ផលូវ ២៧១ េងាក ត្ផ់ារសដើមថ្កូវ ខណឌ ចាំការមន ភនាំសពញ 

៣- េោក KIM EUI SOO  ជាសមាជលក សញ្ជ្តល កូេរ៉េ (តតីយជន) ឯករាជយ្ 
ោេ័យោឋ ន : 102-1503KUMHO Apt. EUNGAM 1-DONG EUNP YEONG-    GU, SEOUL, KOREA  

 មខុរបរ    : DIRECTOR OF DKP 
 ោេ័យោឋ នរកុ្មហ ុន: #1201,CORYO,DAEYUNGAKTOWER25-5 CHUNGMURO 1-GA JUNG-GU, SEOUL, KOREA 

ល.រ នាម នងិសោត្តនាម មុខងារ 
១ សលាក្ HAN CHUR KYOUN របធានរកុ្មរបឹក្ាភបិាល(ត្តី្យជន)ឯក្រាជយ 

២ សលាក្ HWANG WON CHUL េមាជិក្(ត្តី្យជន) 

៣ សលាក្ KIM EUI SOO េមាជិក្(ត្តី្យជន)ឯក្រាជយ 
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អភលបាលកលចចៃនរគរិះស្ថ្ន 

គណៈរគប់រគងរបតលបតតល 

សលាក្ Hwang Won Chul សក្ើត្សៅនថ្ងទី12 ដខមនីា ឆ្ន ាំ1946 សៅស្ថធារណៈរដឋរបជាមានិត្  
កូ្ សរ ៉ាខ្នងត្បូង។ោត្់បានបញ្ច ប់ការេិក្ារថាន ក្់បរញិ្ញ ប័ រត្រ្ប់ រ្ងជាំ នួញ  ពី
េក្លវ ិទាល័យ  កូ្ សរ ៉ាក្នុ ង ដខ កុ្មភៈឆ្ន ាំ1969 សហើយោត្ប់ានចូលរមួវ គ្ហវឹក្ហវឺនជាសរចើន
ដដលទាក្ទ់ងសៅនឹងធនាោរ និងហិរញ្ញ រត្ថុសៅរបសទេកូ្សរ ៉ាខ្នងត្បូង និងេហរដឋោសមរកិ្ ។ 
ោត្ប់ានចូលបាំសរ ើការងារសៅធនាោរ Woori Bank ចបត់ាាំងពីដខមនីា ឆ្ន ាំ 1971រហូត្ដល់ដខ
កុ្មភៈ ឆ្ន ាំ2001ក្នុងត្ាំដណងជាអនុរបធានដផនក្ផតល់សេវាក្មមធនាោរ។ បនាទ បម់ក្ោត្ប់ាន
ចូលបាំសរ ើការងារសៅ Woori Finance Information System ពី      ដខ កុ្មភៈ ឆ្ន ាំ2001 រហូត្ដល់ដខ
មនិា ឆ្ន ាំ2004 ក្នុងមខុត្ាំដណងជាេវនក្រឯក្រាជយ។ បនាទ បពី់បានចូលនិវត្តនពី៍ធនាោរ ោត្់
បានបាំសរ ើការងារសៅរកុ្មហ ុនហិរញ្ញ វត្ថុ សឈាម ឹះ     C & Marin Financing ក្នុងមខុត្ាំដណងជាអ គ្
នាយក្រ្បរ់្ងពីដខ ឧេភា ឆ្ន ាំ2005 ដល់ដខ ក្ញ្ញ  ឆ្ន ាំ 2006។ 

បនាទ បពី់ទទួលបានបទពិសស្ថធនអ៍េ់រយៈសពល 34 ឆ្ន ាំ សលើវេ័ិយធនាោរនិងហិរញ្ញ វត្ថុសៅរបសទេ  កូ្សរ ៉ាខ្នងត្បូងមក្សលាក្ 
Hwang Won Chul បានមក្របសទេក្មពុជា សដើមបបីសងកើត្រ្ឹឹះស្ថថ នមរីកូ្ហិរញ្ញ វត្ថុមយួសឈាម ឹះថា ស្រហគីន សេនរត្ល មា៉ា យរកូ្ហាវ យដនន 
អិលធីឌី្ ជាមយួនដ្ូ ក្មពុជា មាន ក្ ់ ចប់ ពី ដខ សមស្ថ ឆ្ន ាំ 2008 ក្នុង មខុត្ាំដណងជាអ គ្នាយក្ សហើយោត្ប់ានលាឈបពី់
រ្ឹឹះស្ថថ នសៅដខធនូ ឆ្ន ាំ2009។ ក្នុងដខតុ្លា ឆ្ន ាំ2010 ោត្ក់្ប៏ានទទួលការ   ោាំរទោ៉ា ងខ្នល ាំងពីអនក្វនិិសោ្ថ្មីសផសងសទៀត្ សៅក្នុង
របសទេកូ្សរ ៉ាខ្នងត្បូង និងេហរដឋោសមរចិសដើមបបីសងកើត្រ្ឹឹះស្ថថ នមរីកូ្ហិរញ្ញ វត្ថុមយួសទៀត្សឈាម ឹះថា មលឹិះ ហាវ យដនន អិលធីឌី្ ។ 
បចចុបបននោត្ទ់ទួលបានដាំដណងជាអ គ្នាយក្ននរ្ឹឹះស្ថថ ន មលឹិះ និងជាអនក្     ដាំណាងភា្ទុនិក្ខ្នងរបសទេកូ្សរ ៉ាខ្នងត្បូងសឈាម ឹះ
ថា DONG KWANG PHARMACEUTICAL Co,.Ltd។ 

 

សលាក្ ហ ុន េុភស័្រក្ត សក្ើត្នថ្ងទី05 ដខតុ្លា ឆ្ន ាំ1981។ ោត្ប់ានបញ្ជបក់ារេិក្ាថាន ក្អ់នុ-
បណឌិ ត្ ដផនក្ហិរញ្ញ វត្ថុពី េក្លវទិាល័យជាតិ្រ្បរ់្ង ក្នុងដខេីហា ឆ្ន ាំ2008។ក្នុងក្ាំ ុង
សពលបាំសពញការេិក្ាសៅេក្លវទិាល័យ   សលាក្  ហ ុន េុភស័្រក្ត បាន បាំសរ ើ ការ ងារ ជា 
រ្ូ បសរងៀនភាស្ថអងស់ ល្េចបពី់ដខធនូ ឆ្ន ាំ 2000 រហូត្ដល់ដខមនិា ឆ្ន ាំ2 004។ បនាទ បពី់
បានបញ្ជបក់ារេិក្ាពីេក្លវទិាល័យ សលាក្បានចូលបាំសរ ើការងារសោយ ធនាោរសអេីុ
លីោភអិីលេីុ ពីដខសមស្ថឆ្ន ាំ2004ជាមស្រនតីឥណទាន សហើយោត្រ់តូ្វបានត្ាំស ើងឋានៈជា
បនតបនាទ ប ់ ជាមស្រនតីហិរញ្ញបបទាន ណិជជក្មម, មស្រនតីឥណទានស្ថជីវក្មម សហើយទីបាំផុត្ោត្់
រតូ្វបានត្ាំស ើងឋានៈជាអនុរបធានដផនក្ឥណទានស្ថជីវក្មមរបេ់ធនាោរ។  
ោត្ប់ានលាឈបពី់ ធនាោរ សអេីុលីោ សៅដខសមស្ថ ឆ្ន ាំ 2008 សដើមបបីសងកើត្រ្ឹឹះស្ថថ នមរីកូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ ស្រហគីន សេនរត្ល មា៉ា យរកូ្ 
ហាវ យដនន ជាមយួនដ្ូជនជាតិ្កូ្សរ ៉ាមាន ក្។់ ដាំបងូោត្់ទទួលបានត្ាំដណងជា របធាននាយក្ោឋ នឥណទាន សហើយទីបាំផុត្ោត្រ់តូ្វ
បានដាំស ើងឋានៈជា នាយក្រ្បរ់្ងទូសៅចបពី់ដខមិថុ្នា ឆ្ន ាំ 2010។ បចចុបបននសនឹះ សលាក្ ហ ុន េុភស័្រក្ត ្ឺជាស្ថថ បនិក្មយួរបូ
ក្នុងការបសងកើត្រ្ឹឹះស្ថថ នមរីកូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ មលឹិះ ហាវ យដនន ចបត់ាាំងពីដខវចិិឆកា ឆ្ន ាំ2010មក្ សហើយោត្ទ់ទួលមុខត្ាំដណងជា នាយក្
រ្បរ់្ងទូសៅរបេ់រ្ឹឹះស្ថថ ន។ 

 
  

េោក ហ ុន សុភ័ស្រកត 
នាយក្រ្បរ់្ងទូសៅ 

 

Mr. Hwang Won Chul 

អគគនាយក 
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អភលបាលកលចចៃនរគរិះស្ថ្ន 

សលាក្ េាំ េុជាតិ្ សក្ើត្សៅនថ្ងទី19 ដខកុ្មភៈ ឆ្ន ាំ1978។ ោត្ប់ានបញ្ចបក់ារេិក្ាថាន ក្ប់រញិ្ញ -
បរ័ត្ដផនក្្ណសនយយ ពីវទិាស្ថថ នអនតរជាតិ្ននក្មពុជាក្នុងដខធនូ ឆ្ន ាំ2005។ ក្នុងក្ាំ ុងសពល
បាំសពញការេិក្ាសៅេក្លវទិាល័យ សលាក្ េាំ េុជាតិ្ បានចូលបាំសរ ើការងារជាបុ្ គលិក្
ដផនក្រដឋបាលសៅសរាងចរក្កាត្ស់ដរDARA ពីដខមក្រា ឆ្ន ាំ1999 រហូត្ដល់ដខកុ្មភៈ ឆ្ន ាំ2001 
សហើយោត្ប់ានចូលបាំសរ ើការងាជាបុក្គលិក្ទីផារសោយ រកុ្មហ ុនTang Bun Rith ពី ដខមីនា 
រហូត្ដល់ដខេីហាឆ្ន ាំ2001។ បនាទ បពី់បានបញ្ចប់ការេិក្ាសៅេក្លវទិាល័យ ោត្ប់ាន
ចូលបាំសរ ើការងារសោយ រ្ឹឹះស្ថថ នមរីកូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ ស្ថថ បនា ចបពី់ដខតុ្លា ឆ្ន ាំ2004 ក្នុងមខុ
ត្ាំដណងជាមស្រនតីឥណទាន។  

ោត្ប់ានលាឈបពី់ស្ថថ បនា ក្នុងដខសមស្ថឆ្ន ាំ2008 សហើយក្ប៍ានចូលបាំសរ ើការងារសៅ រ្ឹឹះស្ថថ នមរីកូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ ស្រហគីន សេនរត្ល 
មា៉ា យរកូ្ ហាវ យដនន។ ដាំបងូោត្ទ់ទួលបានត្ាំដណងជាមស្រនតីឥណទាន សហើយសរកាយមក្រតូ្វបាន ត្ាំស ើងឋានៈជា របធាននាយក្
ោឋ នផតល់សេវារបាក្ក់្មចីក្នុង ដខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ2010 ។ ោត្ល់ាឈបពី់រ្ឹឹះស្ថថ ន ស្រហគីន សេនរត្ល ក្នុងដខធនូឆ្ន ាំ2010 សហើយោត្់បាន
ចូលបាំសរ ើការងារសោយរ្ឹឹះស្ថថ នមរីកូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ មលឹិះ ហាវ យដនន  ភអិីលេីុ។ បចចុបបននោត្ប់ានទទួលបានត្ាំដណងជារបធាននាយក្
ោឋ នរបតិ្បត្តិការ និងទីផារ។ 

 

អនក្រេី ឃាង េុភាព សក្ើត្សៅដខមថុិ្នាឆ្ន ាំ1981។ អនក្រេីបានបញ្ចបក់ាេិក្ាថាន ក្់អនុ
បណឌិ ត្ដផនក្ អបរ់ ាំជាំនាញបសរងៀនភាស្ថអងស់ ល្េ ក្នុងដខមនីា  ឆ្ន ាំ2008 ពី ស្ថក្លវទិាល័យ
បញ្ញ ស្ថស្រេតក្មពុជា។ អនក្រេី បានទទួលបរញិ្ញ បរ័ត្ដផនក្អបរ់ ាំក្នុងឆ្ន ាំ2002     ពីវទិាស្ថថ ន
ភាស្ថបរសទេ។ អនក្រេីបានចូលរមួវ គ្ហវឹក្ហវឺន ជាសរចើនដដលទាក្ទ់ងរដឋបាល និង
រ្បរ់្ងសៅរបសទេក្មពុជា ។ បនាទ បពី់បញ្ចបក់ាេិក្ាពីេក្លវទិាល័យ អនក្រេីបានបាំសរ ើ
ការងារជា រ្ូបសរងៀនភាស្ថអងស់ ល្េសរៅសមា៉ា ងសៅតាមស្ថលាឯក្ជន និងបានបាំសរ ើការងារ
សៅតាមបណាត អងគការសរៅរោឋ ភបិាល នានា ចបត់ាាំងពីដខតុ្លាឆ្ន ាំ2002។  
ក្នុងដខវចិឆិកាឆ្ន ាំ2008 អនក្រេីក្ប៏ានលាឈបពី់អងគការ សហើយចូលបាំសរ ើការងារសោយរ្ឹឹះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុ  ស្រហគីន សេនរត្ល មា៉ា យរកូ្ 
ហាវ យដនន។ ដាំបងូអនក្រេីទទួលត្ាំដណងជាជាំនួយការរដឋបាល សហើយរកាយមក្រតូ្វបាន     ត្ាំស ើងឋានៈជារបធានអភិបាលកិ្ចច
ការងារទូសៅពី ដខមថុិ្នា ឆ្ន ាំ2010 ។ ក្នុង ក្ក់្ណាត លដខមក្រា ឆ្ន ាំ2011 អនក្រេីក្ប៏ានលាឈប់ពីរ្ឹឹះស្ថថ ន ស្រហគីន សេនរត្ល 
សហើយចូលបាំសរ ើការងារសោយរ្ឹឹះស្ថថ នមរីកូ្ហិរញ្ញ វត្ថុ  មលឹិះ ហាវ យដននភអិីលេីុ ក្នុងមខុត្ាំដណងជារបធាននាយក្ោឋ នរដឋបាលនិង
ធនធានមនុេស។ 
 

អនករសី ឃាង សុភាព 
របធាននាយោឋ ន រដឋបាល និងធនធានមនុេស 

 

េោក សំសុជាតល 
របធាននាយក្ោឋ នរបតិ្បត្តិការ 
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អភលបាលកលចចៃនរគរិះស្ថ្ន អភលបាលកលចចៃនរគរិះស្ថ្ន 

អំពីនលេោជលក
បុ្ គលិក្របេ់ មលឹិះ រតូ្វបានសរជើេសរ ើេស ើងសដើមបី

បាំសពញនូវដាំសនើរការរបេ់រ្ឹឹះស្ថថ ន ដដលក្ាំពុងមានភាពរកី្ចាំសរ ើន
ោ៉ា ងខ្នល ាំង។ សៅសដើមឆ្ន ាំ២០១១ បុ្ គលិក្របេ់ មលឹិះ មានរតឹ្មដត្ 
៤៣នាក្ដ់ត្ប៉ាសុណាណ ឹះ។ សៅឆ្ន ាំ ២០១២ ចាំនួនបុ្ គលិក្បានសក្ើន
ស ើងដល់ ៥៥ នាក្ ់ និងបានសក្ើនស ើងរហូត្ដល់ ៧៩ នាក្ ់
សៅឆ្ន ាំ ២០១៣។ ការសរជើេសរ ើេបុ្ គលិក្ មលឹិះ្ឺបានសធវើស ើង
សោយអនុវត្តសៅតាមនិតិ្វធីិ និងសោលការណ៍ធនធានមនុេស។ 

 

ការបណ្តិះបណ្ត្លនលេោជលក 

ការបណតុ ឹះបណាត លបុ្ គលិក្ និសោជិក្ ្ឺជាក្តាត
េាំខ្ននប់ាំផុត្ មយួក្នុងការសធវើឲ្យរ្ឹឹះស្ថថ នមានការរកី្ចាំសរ ើន 
សហើយក្ជ៏ាយុទធស្ថស្រេតមយួរបេ់ រ្ឹឹះស្ថថ នក្នុងការេាំសរច 
សោលសៅរបេ់ស្ថថ បន័។ 

សរៅពីការបណតុ ឹះបណាត លពីជាំនាញវជិាជ ជីវៈ រ្ឹឹះស្ថថ ន
មលឹិះ ក្ប៏ានផតល់ការបណតុ ឹះបណាត លខ្នងសរៅដល់និសោជិក្
សដើមបបីសងកើនេមត្ថភាពបដនថមដូចជា វ គ្េិក្ាភាស្ថរ អងស់ ល្េ 
ភាស្ថកូ្សរ ៉ា ជាសដើម។  

 

ចំនួននលេោជលក 

០ 

២០ 

៤០ 

៦០ 

៨០ 

២០១១ ២០១២ ២០១៣ 

៤៣ 
៥៥ 

៧៩ 
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លទធផលការងារសំេរចបាន 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

អតលថលជនរបស់ មលលិះ  
 សដើមបេីាំសរចបាននូវសោលសៅ និងទេសនវេ័ិយ មលឹិះ 
បានខិត្ខាំក្នុងការផតល់ឥណទានជូនដល់អតិ្ថិ្ជនរ្ប់របសភទ 
និងរ្បវ់េ័ិយ សដើមបពួីក្ោត្យ់ក្សៅសរបើរបាេ់ក្នុងោជីវក្មម
តទ ល់ខលួនរបេ់ពូក្ោត្។់ មលិឹះ ក្ាំណត្់បាននូវអតិ្ថិ្ជនសោលសៅ
របេ់ខលួន សោយសតត ត្សៅសលើរកុ្មអតិ្ថិ្ជន សៅតាមជាយរកុ្ង 
ដដលមានក្ាំរតិ្ជីវភាពទាប និងមធយម និងជារបសភទអតិ្ថិ្ជន
របក្បោជីវក្មមខ្នន ត្តូ្ច និងមធយមដដលមានបាំណងចងព់រងីក្
នូវេក្មមភាពោជីវក្មម។ សៅដាំណាចឆ់្ន ាំ ២០១៣ អតិ្ថិ្ជន
របេ់ មលឹិះ បានសក្ើនស ើងរហូត្ដល់ ៣.០៤៣ ដដលជាអតិ្ថិ្ជន
េក្មម ដែលក្នុងន ោះ ១.៤៥២ ជាស្រ ត្ី និង១.៥៩១ ជាបរុ្។  
 

សមតុល្យឥណទាន 
 ទនទឹមនឹងមានការសក្ើនស ើងននចាំនួនអតិ្ថិ្ជន បានសធវើ
ឲ្យការបសញ្ចញឥណទានបានសក្ើនស ើងជាបនតបនាទ ប់ សហើយ
បានជាំរញុឲ្យ េមតុ្លយ ឥណទាន បាន សក្ើនស ើង្ួរឲ្យក្ត្់
េាំោល់ផងដដរ។ សៅឆ្ន ាំ២០១២ ការបសញ្ចញឥណទានមាន
ចាំនួន ៦.០៣៤.៨៨០ ដុលាល រ សហើយបានសក្ើនស ើងរហូត្ដល់ 
៧.៧០៩.៩៣៥ ដុលាល រ សៅដាំណាចឆ់្ន ាំ២០១៣ ។ ចាំស ឹះ 
េមតុ្លយឥណទានឆ្ន ាំ ២០១២ មានចាំនួន ៣.៨២៦.៧៧៧ 
ដុលាល រ សហើយសៅឆ្ន ាំ ២០១៣ សក្ើនស ើងរហូត្ដល់ 
៥.៣២១.៤៣៧ ដុលាល រ ។ 
 

០ 

៥០០ 

១០០០ 

១៥០០ 

២០០០ 

២០១១ ២០១២ ២០១៣ 

៧៧
៧ ១.

០៩
៣ ១.
៤៥

២ 

៥៥
៦ ១.
១៦

៤ ១.
៥៩

១ 

អតលថលជន មលលិះ 

រេី 
របុេ 

ការបេញ្ចញឥណទាន 

សមតុល្យឥណទាន 

អតិ្ថិ្ជនដដលបានទទួលបានរបាក្ក់្មចីពីរ្ឹឹះស្ថថ ន មលិឹះ េក្មមភាពននការរបក្បោជីវក្មមរបេ់អតិ្ថិ្ជន មលិឹះ 



 

របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ២០១៣  16 

 

លទធផលការងារសំេរចបាន 

ឥណទានែបងែចកតមរបេភទអាជីវកមម 
របេភទអាជីវកមម ២០១១ ២០១២ ២០១៣ 
 ណិជជក្មម ៤៩% ២៦% ២២% 
សេវាក្មម ៤២% ៥៦% ៦៣% 
ក្េិក្មម ២% ៤% ៣% 
ដឹក្ជញ្ចូ ន ១% ៥% ៥% 
េាំណង់ ៤% ២% ៣% 
សមផទឹះ ១% ៥% ៤% 
សផសងៗ ១% ២% - 
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លទធផលការងារសំេរចបាន 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គុណភាពឥណទាន 
របេភទអាជីវកមម ២០១១ ២០១២ ២០១៣ 
ឥណទានេតង់ោ ០.០០០% ០.០០០% ០.០០% 

ឥណទានសរកាមេតង់ោ ០.០០០% ០.២៦៤% ០.២៥% 

 ឥណទានេងស័យ ០.០០៧% ០.១៥៣% ០.១៦% 

 ឥណទានបាត្់បង ់ ០.០០០% ០.០០០% ០.០០% 

ការែបងែចកចំណ្ត់ថ្្្ក់ឥណទានតមទំហំ 

ទំហំឥណទាន ២០១១ ២០១២ ២០១៣ 
អតលថលជន សមតុល្យឥណទាន អតលថលជន សមតុល្យឥណទាន អតលថលជន សមតុល្យឥណទាន 

 ឥណទានោម នរទពយធានា  ១០៩ ៣០.១៥៤ ៥៥០ ២៦០.៥៨៨ ១.២៤៩ ៦០៦.៣២៤ 
 ឥណទានរកុ្ម≤១,០០០ ៣៥៤ ៩៣.១៤៥ ៣៨៣ ១១០.៤១៨ ៣២៦ ៩៧.៦២២ 
 ឥណទានខ្នន ត្តូ្ចបាំផុត្≤២,០០០ ៤០៧ ៤៦១.៦២៧ ៤៧៤ ៤៣៤.៦០៨ ៣៩២ ៣៩៣.៣០៧ 
 ឥណទានខ្នន ត្តូ្ច≤៥,០០០ ៣២៦ ៩៣៩.២១៣ ៥៤៦ ១.៤០២.៤៤៨ ៧២៥ ១.៨០៨.៩៨៥ 
 ឥណទានខ្នន ត្មធយម>៥,០០០ ១៣២ ៨៨៤.១១២ ២៧៩ ១.៥៥៧.៨៤៧ ៣១៨ ២.៣៧៦.០៤១ 
 ឥណទានបុ្ គលិក្ ១៤ ៤២.៩៦០ ២៥ ៦០.៨៦៧ ៣៣ ៣៩.១៥៨ 
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ចំនួនអតលថលជនតមរបេភទឥណទាន 

ឥណទានោម នរទពយធានា  
ឥណទានរកុ្ម 
ឥណទានខ្នន ត្តូ្ចបាំផុត្ 
ឥណទានខ្នន ត្តូ្ច 
ឥណទានខ្នន ត្មធយម 
ឥណទានបុ្ គលិក្ 
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លទធផលការងារសំេរចបាន 

ែផនកកលចចការសងគម

ស្ល្កសញ្ញ្ ភូមល-ឃំុមានសុវតថលភាព 
ជាលទធផល សោយអនុវត្តតាមសោលនសោបាយ

ដណនាាំរបេ់រាជរោឋ ភបិាល ដដលបានោក្ស់ចញនូវសោល
ការណ៍ដផនការយុទធស្ថស្រេត ៥ឆ្ន ាំដដលក្នុងសនាឹះសោលណ៍នសោ- 
បាយភមូឃុិាំមានេុវត្តិភាព ្ឺជាសោលនសោបាយអទិភាពមយួ
សដើមបសីធវើឲ្យមានការរចីាំសរ ើន ក្ដូ៏ចជាធានាបាននូវេនតិភាព 
សេថរភាពនសោបាយ េនតិេុខ េណាត បធ់ាន ប់ស្ថធារណៈ ដដល
ជា្នលឹឹះមយួ ក្នុងការអនុសរោឹះដល់ដាំសណើ រការននការអភវិឌ្ឍន៍
សេដឋកិ្ចច េងគមកិ្ចច និងវេ័ិយសផសងសទៀត្មានការរកី្ចាំសរ ើន រេប
តាមសោលនសោបាយចតុ្សកាណ  របេ់រាជរោឋ ភិបាលក្មពុជា។  
រ្ឹឹះស្ថថ ន មលឹិះ ហាវ យដនន ភអិីលេីុ បានចូលរមួចាំដនក្ ោ៉ា ង
េក្មមក្នុងការពរងឹងបញ្ា េនតិេុខ សេថរភាពេងគមេណាត ប់
ធាន បស់្ថធារណៈ តាមរយៈការផតល់ជូននូវស្ថល ក្ ភមូិ-ឃុាំមាន 

 

េុវត្ថិភាព សដើមបជួីយ សលើក្ក្មពេ់ និងជួយ ជាំរញុចលនា
ការ រេនតិេុខ សោយបានេហការជាមយួោជ្ាធរមាន
េមត្ថកិ្ចចរ្ប់ជានថ់ាន ក្ ់ ។ មលឹិះ បានចូលរមួោ៉ា ងេក្មម
ជាមយួស្ថថ បន័មានេមត្ថកិ្ចច ក្នុងការអនុវត្តននូ៍វសោល
ការណ៍ភមូិ-ឃុាំ មានេុវត្ថិភាព សោយសយើងបាន ផតល់ជូននូវ
ស្ថល ក្ចាំនួន៨៥៣ ស្ថល ក្ សោយដបងដចក្សៅតាម     ៥ 
ខណឌ  ១រេុក្  មានចាំនួន ៦៤ េងាក ត្។់ 
ការជួបរបជំុសហគមន៍ 

មលឹិះ បានចូលរមួោ៉ា ងេក្មមក្នុងេក្មមភាពរបជុាំ
េហ្មនជ៍ាមយួរបជាពលរដឋសៅក្នុងមលូោឋ ន ក្៏ដូចជា 
េហការជាមយួោជ្ាធរមលូោឋ ន សដើមបសីរៀបចាំេណាត ប់
ធាន បេ់ងគម និងផសពវផាយនូវសោលការណ៍នានា សដើមបសីធវើ
ឲ្យមានេនតិេុខេងគម និងជីវភាពរបេ់របជាពលរដឋ
កានដ់ត្របសេើរ។ 

អភិបាលខណឌ ដេនេុខ រប្ល់លិខិត្ដថ្លងអាំណរ្ុណ
ដល់រ្ឹឹះស្ថថ ន មលិឹះ ហាវ យដនន ភីអិលេីុ 

អ គ្នាយក្រ្ឹឹះស្ថថ ន មលិឹះ ហាវ យដនន ភីអិលេីុ រប្ល់
ស្ថល ក្ភមិូ-ឃុាំ មានេុវត្ថិភាព ជូនេងាក ត្ស់្ថវ យបា៉ា ក្  

អ គ្នាយក្រ្ឹឹះស្ថថ ន មលិឹះ ហាវ យដនន ភីអិលេីុ រប្ល់
ស្ថល ក្ភមិូ-ឃុាំ មានេុវត្ថិភាព ជូនេងាក ត្ព់រង 

េក្មមភាពរបជុាំេហ្មនរ៍បេ់ោជ្ាធរមានេមត្ថកិ្ចច 
ជាមយួរបជាពលរដឋមលូោឋ នសៅេងាក ត្ភ់នាំសពញថ្មី 
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រ 
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របាយការណរ៍បសរ់កុមរបរក្ាភលបាល 

រក្ុមរបឹក្ាភបិាល មានក្ិត្តិយេោក្ជូ់នពិនតិ្យ
នូវរបាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
បនាទ បព់ីបានសធវើេវនក្មមរបេ់រក្មុហ ុន មលលិះ ហ្វ្យែនន 
ភីអលលសីុ(លាំោបស់នឹះត្សៅសៅកាត្ថ់ា“រក្ុមហ ុន”)េាំរាប់

ការយិបរសិចឆទចប ់នថ្ងទ ី31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2013។ 
មលលិះ ហ្វ្យែនន ភីអលលសីុ 
រក្ុមហ ុនរត្ូវបានបសងកើត្ស ើង សៅក្នុងរពឹះរាជាណាចរក្
ក្មពុជាសៅនថ្ងទី 16 ដខ ក្ញ្ញ  ឆ្ន ាំ 2010 សរកាមការចុឹះបញ្ជ ី
 ណិជជក្មមសលខ Co-1926E/2010 ជារក្ុមហ ុនឯក្ជន
ទទួលខុេរត្ូវមានក្ាំរតិ្។ សៅនថ្ងទី 1 ដខ កុ្មភៈ ឆ្ន ាំ 2012 
រក្ុមហ ុនបានបដូររទងរ់ទាយ ពីរក្ុមហ ុនឯក្ជនទទួល
ខុេរត្ូវមានក្ាំរតិ្ សៅជារក្ុមហ ុនអនាមកិ្។ 
សកមមភាពចំបង 
េក្មមភាពចាំបងរបេ់រក្ុមហ ុន រូមមានការសធវើរបត្ិបត្ដិ
ការោជីវក្មមសលើរាល់េក្មមភាពមរីក្ូហិរញ្ញ វត្ថុ  និង ការ
ផតល់សេវាក្មមហិរញ្ញ វត្ថុដដល ក្ព់ន័ធសផសងៗសទៀត្សៅក្នុង
របសទេក្មពុជា។ 
លទធផលៃនរបតលបតតលការ នលង ោភការ 
លទធផលននរបត្ិបត្តិការេាំរាបក់ារយិបរសិចឆទចបន់ថ្ងទ ី 31 

ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2013 រត្ូវបានបងាា ញក្នុង្ណនីលទធផល សៅ
ទាំពរ័ទ ី10 ។ 
 
រក្ុមហ ុនពុាំមានលាភការសលើភា្ហ ុនដដលបានរបកាេ 
ឬបានបងស់ៅក្នុងការយិបរសិចឆទសនឹះសទ ។ 
ទុនបំរងុលកេនតលកៈ 
រក្ុមហ ុនពុាំមានការបសងកើនសដើមទុនលក្ខនដិក្ៈេាំរាបក់ារយិ 
បរសិចឆទចបន់ថ្ងទ ី31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2013 សនឹះសទ។ 
ទុនបំរងុ នលង សំវិធានធន 
្ណនីទុនបាំរុង នងិេាំវធិានធនសៅក្នុងឆ្ន ាំសនឹះពុាំមានការ
តល េ់បតូរធាំដុាំជាស្ថរវនតស័ទ។ 
 

បំណុលជាប់សង្ស័យ នលង ពលបាកទារ 
សៅ មុន សពល ដដល របាយ ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

របេ់រក្ុមហ ុនរត្ូវបានសរៀបចាំស ើង រក្ុមរបឹក្ាភបិាល
បានចត្វ់ធិានការដដលមានមូលោឋ នេមរមយ ទាក្ទ់ង
សៅនឹងការលុបសចលបាំណុលពិបាក្ទារ ឬ ការសធវើ      
េាំវធិានធនចាំស ឹះបាំណុលដដលជាបេ់ងសយ័ និងមាន
ការសជឿជាក្ថ់ា រាល់បាំណុលោរក្ក្រ់ត្វូបានលុបសចល 
និងេាំវធិានធនរ្បរ់ោនរ់ត្ូវបានក្ាំណត្ស់ ើង។ 
មក្ដល់នថ្ងសចញរបាយការណ៍សនឹះ នងិដផអក្សៅសលើការ
យល់ដឹងរបេ់រក្ុមរបឹក្ាភបិាល ពួក្ស្ពុាំបានដឹងពី
សហតុ្ការណ៍ណាមយួដដលនឹងបណាត ល សោយចាំនួននន
បាំណុលដដលលុបសចល ឬ េាំវធិានធនចាំស ឹះបាំណុល
ជាបេ់ងសយ័សៅក្នុង របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបេ់រក្ុម
ហ ុន មានភាពមនិរ្បរ់ោន ់រហូត្ដល់ ក្ាំរតិ្ ទកឹ្ របាក្ធ់ាំ
ដុាំជាស្ថរវនតណ័ាមយួសនាឹះសទ។ 
រទព្យសកមមចរនត 

សៅមុនសពលដដល របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបេ់
រក្ុមហ ុនរត្ូវបានសរៀបចាំស ើង រក្ុមរបឹក្ាភបិាលបាន
ចត្វ់ធិានការដដលមានមូលោឋ នេមរមយ សដើមបធីានាថា 
បណាត រទពយេក្មមចរនតសរៅពី ឥណទាដដលទាំនងជាមនិ
ោចលក្ប់ានសៅក្នុងរបត្ិបត្តិការ ោជីវក្មមធមមតាសោយ
បានសេមើនឹងត្នមលក្ត្រ់តាសៅក្នុងបញ្ជ ី្ណសនយយ របេ់
រក្ុមហ ុន រត្វូបានកាត្ប់នថយសោយសៅសេមើនឹងត្នមលដដល
្ិត្ថានឹងោចលក្ប់ានសលើទផីារ។ 
មក្ដល់នថ្ងសចញរបាយការណ៍សនឹះ នងិដផអក្សៅសលើការ
យល់ដឹងរបេ់រក្ុមរបឹក្ាភបិាល ពួក្ស្ពុាំបានដឹងពី
សហតុ្ការណ៍ណាមយួ ដដលនឹងសធវើសោយប៉ាឹះ ល់ដល់
ការក្ាំណត្ត់្នមលរទពយេក្មមចរនត សៅក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុរបេ់រក្ុមហ ុន មានភាពមនិរត្ឹមរត្ូវធាំដុាំណា
មយួសនាឹះស ើយ។  
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របាយការណរ៍បសរ់កុមរបរក្ាភលបាល 

វិធីស្ស្រសតៃនការវាយតៃមល 
មក្ដល់នថ្ងសចញរបាយការណ៍សនឹះ និងដផអក្សៅសលើការ
យល់ដឹងរបេ់រក្ុមរបឹក្ាភបិាល ពួក្ស្ពុាំបានដឹងពី
សហតុ្ការណ៍ណាមយួដដលបានសក្ើត្ស ើងដដលសធវើសោយ 

ប៉ាឹះ ល់ដល់ការអនុវត្តវធិីស្ថស្រេត ដដលមានក្នលងមក្
ក្នុងការវាយត្នមលរទពយេក្មម នងិរទពយអក្មមសៅក្នុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ របេ់រក្ុមហ ុនមានភាពមនិរត្មឹ
រត្ូវ ឬ មនិេមរេបធាំដុាំណាមយួសនាឹះសទ។ 
ែផនរទព្យអកមមនលងរទព្យអកមមេផ្សងៗេទៀត  
មក្ដល់នថ្ងសចញរបាយការណ៍សនឹះ ្ឺពុាំមាន ៖ 
(ក្) ការោក្ប់ញ្ច ាំរទពយេក្មមណាមយួរបេ់រក្មុហ ុន

ដដលសក្ើត្មានស ើងសៅដាំណាចក់ារយិបរសិចឆទេាំ-
រាបធ់ានាចាំស ឹះបាំណុលរបេ់បុ្គលណាមយួ  ឬ 

(ខ)  ដផនរទពយអក្មមណាមយួសក្ើត្មានស ើង ចាំស ឹះ
រក្ុមហ ុនចបត់ាាំងពដីាំណាចក់ារយិបរសិចឆទសរៅពី
របត្ិបត្តកិារោជីវក្មមធមមតារបេ់រក្ុមហ ុន។ 

តាមសោបល់របេ់រក្ុមរបឹក្ាភបិាល ្ឺពុាំមានដផន
រទពយអក្មមយថាភាពឬ រទពយអក្មមសផសងៗសទៀត្ របេ់
រក្ុមហ ុន រត្វូបានទាមទារសោយេង ឬោចនឹងរត្វូ
ទាមទារសោយ េងក្នុងរយៈសពល 12 ដខបនាទ បព់ីនថ្ង
បញ្ចបប់ញ្ជ ីននការយិបរសិចឆទ ដដលនឹងមានការប៉ាឹះ ល់ 
ឬ ោចនឹងមានការប៉ាឹះ ល់ធាំដុាំ ដល់លទធភាពរបេ់រក្ុម
ហ ុនក្នុងការបាំសពញកាត្ពវក្ិចចរបេ់ខលួនសៅនថ្ងដល់ក្ាំណ-
ត្។់ 
ការផ្ល្ស់បតូៃនេហតុការណ៍ 
មក្ដល់នថ្ងសចញរបាយការណ៍សនឹះ រក្ុមរបឹក្ាភបិាលពុាំ
បានដឹងពីសហតុ្ការណ៍ណាមយួ ដដល មនិបានដវក្ដញក្
សៅក្នុងរបាយការណ៍សនឹះ ឬ ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
របេ់រក្ុមហ ុនដដលនឹងបណាត លសោយមានត្ួសលខណា
មយួដដលបាន បងាា ញ សៅ ក្នុង របាយការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថុ
មានចាំនួនមនិរត្ឹមរត្ូវធាំដុាំណាមយួសនាឹះស ើយ។ 

របការមលនធមមត 
តាមសោបល់របេ់រក្ុមរបឹក្ាភបិាល លទធផលននរបត្បិត្តិ
ការោជីវក្មមរបេ់រក្ុមហ ុន េាំរាបក់ារយិបរសិចឆទចបន់ថ្ងទ ី
31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2013 ពុាំមានការប៉ាឹះ ល់ធាំដុាំ សោយរបការ ឬ 
ក្ិចចការជាំនួញ ឬ រពតឹ្តការណ៍ណាមយួដដលមានលក្ខណៈ
ជាស្ថរវនត ័និងមនិធមមតាសនាឹះសទ។ 

រក្ុមរបឹក្ាភបិាលមានមត្ិថា ពុាំមានរបការក្ិចចការជាំនួញ 
ឬរពឹត្តិការណ៍ណាមយួដដលមានលក្ខណៈជាស្ថរវនត ័ នងិ
មនិធមមតាបានសក្ើត្មានស ើង សៅក្នុងចសនាល ឹះសពលរវាងនថ្ង
បិទបញ្ជ ីននការយិបរសិចឆទ នងិនថ្ងសចញរបាយការណ៍សនឹះ 
ដដលោចនាាំសោយប៉ាឹះ ល់ ជាស្ថរវនតដ័ល់លទធផលនន
របត្ិបត្តិការ របេ់ រក្ុមហ ុនក្នុង ឆ្ន ាំដដលបានរាយការណ៍
សនឹះ។ 
សមាជលករកុមរបរក្ាភលបាល 
រក្ុមរបឹក្ាភបិាលដដលបានបាំសរ ើការក្នុងការយិបរសិចឆទ និង
នានថ្ងសចញរបាយការណ៍សនឹះរមួមាន ៖ 

សលាក្ HAN CHUR KYOUN   របធានរក្មុរបកឹ្ាភបិាល      
                   (េមាជិក្ឯក្រាជយ) 
សលាក្ HWANG WON CHUL  នាយក្របត្ិបត្ដ/ិអ្គនាយក្ 
សលាក្ KIM EUI SOO    នាយក្ (េមាជិក្ឯក្រាជយ) 

ភាគហ ុនកាន់កាប់េោយសមាជលករកុមរបរកា្ភលបាល 
ពុាំមានេមាជិក្រក្ុមរបឹក្ាភបិាលណាមាន ក្ប់ានកានក់ាប ់
ឬ មានភា្ហ ុនតទ ល់សៅក្នុងរក្ុមហ ុនសទ។ 
អតថរបេោជន៍របស់រកុមរបរកា្ភលបាល 
សៅក្នុងនិងរហូត្ដល់ចុងការយិបរសិចឆទសនឹះ ពុាំមានការរពម
សរពៀងណា មយួដដលមាន រក្ុមហ ុនចូលរមួជា្ូភា្ីក្នុង
សោលបាំណងជួយ  ដល់រក្ុម ក្ាភបិាល របេ់រក្ុមហ ុន
សដើមបទីទួលបាននូវអត្ថរបសោជន ៍ សោយការទិញយក្ភា្
ហ ុន ឬលិខិត្បាំណុលពីស្ថមុរីក្ុមហ ុន ឬពរីក្ុមហ ុនដនទ
សទៀត្សទ។ 
 



 

របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ២០១៣  22 

 

របាយការណរ៍បសរ់កុមរបរក្ាភលបាល 

ពុាំមានេមាជិក្ រក្ុមរបឹក្ា ភបិាលណាមាន ក្រ់បេ់រក្ុម
ហ ុនបានទទួល ឬ មានេិទធិនឹងទទួលបាននូវអត្ថរប
សោជនណ៍ាមយួ តាមរយៈការចុឹះក្ិចចេនាដដលបានសធវើ
ស ើងរវាងរក្ុមហ ុន នងិរក្មុរបកឹ្ាភបិាល ឬ រវាងរក្មុ
ហ ុន និងរក្មុហ ុនដដលរក្ុមរបឹក្ាភបិាលសនាឹះជា
េមាជិក្, ឬក្ជ៏ាមយួរក្មុហ ុនដដលរក្ុមរបឹក្ាភបិាល
សនាឹះមានផលរបសោជនដ៍ផនក្ហិរញ្ញ វត្ថុធាំដុាំជាមយួ សោយ
ដ ក្ដត្របត្ិបត្តិការដូចមានបងាា ញ ក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុ។  
ការទទួលខុសរតូវរបស់រកុមរបរកា្ភលបាលកនុងការេរៀបចំ
របាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ 
រក្ុមរបឹក្ាភបិាលមានភារៈក្ិចចសធវើការបញ្ជ ក្ថ់ា របាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបចាំការយិបរសិចឆទនមីយួៗ រត្ូវបាន
សរៀបចាំស ើងោ៉ា ងរត្មឹរត្វូសដើមបចីងអុលបងាា ញនូវ ទិដឋភាព
ពិត្របាក្ដននក្ចិចការរបេ់រក្មុហ ុន និងលទធផលនន
ដាំសណើ រការោជីវក្មម និងស្ថថ នភាពចរនដស្ថចរ់បាក្េ់ាំរាប់
ការយិបរសិចឆទដដលបានបិទបញ្ជ ី។ ការសរៀបចាំរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសនឹះត្ាំរូវសោយរក្ុមរបឹក្ាភបិាល ៖ 
ក្) អនុវត្តនូវសោលការណ៍្ណសនយយេមរេបដដល

ដផអក្សលើការវនិចិឆយ័ និងការបា៉ា នរ់បមាណោ៉ា ង
េមសហតុ្ផល និងរបក្បសោយការរបុងរបយត្ន ័
សហើយបនាទ បស់នាឹះសធវើ ការអនុវត្តសោលការណ៍ទាាំង
សនឹះជានិចចកាល។ 

ខ)  សោរពតាមសោលការណ៍្ណសនយយ និងសោល
ការណ៍ដណនាាំដដលត្ាំរូវសោយធនាោរជាត្ិននក្មពុជា 
និងតាមេតងោ់រ្ណសនយយក្មពុជា សហើយរបេិនសបើ
ការដេវងរក្ទិដឋភាពពិត្របាក្ដត្ាំរូវសោយសរបើវធិាន
ដនទសទៀត្ដដលខុេពីវធិានមុនៗ វធិានថ្មសីនឹះរត្ូវ
បានបងាា ញ និងពនយល់សោយបានចាេ់លាេ់និង 
ក្ាំណត្ប់រមិាណននការដរបរបួលសៅក្នុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

 

្)  រក្ាទុក្នូវបញ្ជ ី្ណសនយយសោយបានរត្ឹមរត្ូវ និង
របពនធរ័្បរ់្ងនផទក្នុងសោយមានរបេិទធិភាព។ 

ឃ) សរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ សោយដផអក្សលើមូល
ោឋ ននិរនតរភាពននដាំសណើ រការោជីវក្មម សលើក្ដលងដត្
ក្នុងក្រណីមនិេមរមយក្នុងការេនមត្ថ់ា រក្មុហ ុននឹង
បនតសធវើរបត្បិត្តិការោជីវក្មមរបេ់ខលួននាសពលអនា្-
ត្។ 

ង) រត្ួត្ពនិិត្យ និងដកឹ្នាាំរក្ុមហ ុនសោយមានរបេិទធិ
ភាពសលើរាល់ការេាំសរចចិត្ត និងចត្វ់ធិានការដដល
មានស្ថរៈេាំខ្ននដ់ដលប៉ាឹះ ល់ដល់របត្បិត្តិការ និង
ដាំសណើ រការរក្ុមហ ុន សហើយរត្ូវរបាក្ដថាក្ចិចការសនឹះ
រត្ូវបានបងាា ញសៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។  
         រក្ុមរបឹក្ាភបិាលធានា អឹះោងក្នុងការ

សរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុថា រក្ុមហ ុនបានអនុវត្តនូវ
រាល់ត្ាំរូវការដូចមានដចងខ្នងសលើ។  
េសចកតីអនមុ័តរបស់រកុមរបរកា្ភលបាលកនុងការេរៀបចំ
របាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ 
រាបក់ារយិបរសិចឆទចប ់ នថ្ងទី 31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2013 និងលទធ
ផលននរបត្ិបត្តិការោជីវក្មម នងិស្ថថ នភាពចរនតស្ថច់
របាក្ ់ េាំរាបក់ារយិបរសិចឆទដដលបានបញ្ចបន់ានថ្ងខ្នងសលើ 
សោយអនុសលាមសៅតាមសោលការណ៍ដណនាាំ របេ់ធ-
នាោជាត្ិននក្មពុជា និងេតងោ់រ្ណសនយយក្មពុជា រត្ូវ
បានអនុមត័្េាំសរចសោយរក្ុមរបឹក្ាភបិាល នាកាល
បរសិចឆទដូចដដលបានដចងខ្នងសរកាម។  

ចុឹះហត្ថសលខ្នក្នុងនាមរក្ុមរបឹក្ាភបិាលសោយ ៖ 

 
_________________ 

សលាក្ HWANG WON CHUL 
អ្គនាយក្ 

នថ្ងទី 30 ដខ សមស្ថ ឆ្ន ាំ 2014 
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របាយការណរ៍បសស់វនករឯករាជ្យជូនចេំ ិះភាគទុនលក នលងរកុមរបរក្ាភលបាលរបស់ មលលិះ ហ្វ្យែនន ភីអលលសុី 

សយើងខ្ុ ាំបានសធវើេវនក្មមរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដដល 
មានភាជ បរ់បេ់រក្ុមហ ុន មលលិះ ហ្វ្យែនន ភីអលលសីុ 
(លាំោប់សនឹះត្សៅសៅកាត្ថ់ា “រក្ុមហ ុន”) ដដលរមួមាន 
តារាងតុ្លយការនាការយិបរសិចឆទចបន់ថ្ងទី 31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 
2013 រពមទាាំង្ណនីលទធផល, របាយការណ៍ចរនតមូល
និធិរបេ់ភា្ទុនិក្, របាយការណ៍ចរនតស្ថចរ់បាក្ ់  េាំ
រាបក់ារយិបរសិចឆទដដលបានក្នលងសៅ, នងិសោលការណ៍
្ណសនយយេសងខបេាំខ្នន់ៗ  នងិ ក្ាំណត្េ់ាំោល់សផសងៗ
សទៀត្។  
ការទទួលខុសរតូវរបស់ថ្្្ក់ដរកនំា 
ថាន ក្ដ់ឹក្នាាំជាអនក្ទទួលការខុេរត្ូវក្នុងការសរៀបចាំ និងការ
បងាា ញទិដឋភាពពិត្របាក្ដនន របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សោយសោងសៅតាមសោលការណ៍ដណនាាំ របេ់ធនាោរ
ជាត្ិននក្មពុជា និង េដងោ់រណសនយយក្មពុជា។ ការទទួល
ខុេរត្ូវសនឹះរមួបញ្ជូល ៖ ការសរៀបចាំការអនុវត្ដ និង ការ
រក្ារបពន័ធរត្ួត្ពិនតិ្យនផទក្នុងមយួ ដដលមានស្ថរៈេាំខ្នន់
ក្នុងការសរៀបចាំ និងការបងាា ញទិដឋភាពពិត្របាក្ដននរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដដលោម នក្ាំហុេឆគងជាស្ថរវនដ (ដូចជា
ក្ាំហុេឆគងសោយ ស្ថរការដក្លងបនលាំ ឬ ការភានរ់ច ាំ) និង
ការសរជើេសរ ើេ និងអនុវត្ដសោលការណ៍្ណសនយយដដល
េមរមយ និងការបា៉ា នស់្ថម ន់្ ណសនយយដដលេមរេបសៅ
តាមកាលៈសទេៈ។ 
ការទទួលខុសរតូវរបស់សវនករឯករាជ្យ 
       សយើងខ្ុ ាំមានកាត្ពវក្ិចចសធវើការអឹះោងបសញ្ចញមត្ិសលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសនឹះ សោយដផអក្សៅសលើេវនក្មម
របេ់សយើងខ្ុ ាំ។ សយើងខ្ុ ាំបានសធវើេវនក្មម្ណសនយយសោយ
អនុសលាមសៅតាមេដងោ់រេវនក្មមអនដរជាត្ិនន  ក្មពុជា 
និងត្ាំរូវការរបេ់ធនាោរជាត្ិននក្មពុជា។ សោលការណ៍
ទាាំងសនឹះត្ាំរូវសោយសយើងខ្ុ ាំអនុវត្ដតាមត្ាំរូវការននរក្មេីល
ធម ៌និងសរោង និងបាំសពញការងារេវនក្មមសដើមបទីទួលនូវ
ការធានាោ៉ា ងជាស្ថរវនដសទ។ 

េវនក្មមរបេ់សយើងខ្ុ ាំរមួមាន ការអនុវត្តនីត្វិធិី
ទាាំងឡាយសដើមបទីទួលបាន នូវភេតុតាងដដលទាក្ទ់ងសៅ
នឹងបរមិាណទកឹ្របាក្ ់ និងការបងាា ញពត័្ម៌ានទាាំងឡាយ
សៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ នីត្ិវធិីដដលសយើងខ្ុ ាំបាន
សរជើេសរ ើេមានការពឹងដផអក្ សៅសលើការវនិិចឆយ័របេ់េវន
ក្រ សោយរាបប់ញ្ចូលការវាយត្នមលសលើហានភិយ័សលើភាព
ខុេឆគងជាស្ថរវនត ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដដលោច
សក្ើត្សចញពីការដក្លងបនលាំ ឬការភានរ់ច ាំ។ ក្នុងការវាយ
ត្នមលសលើហានិភយ័សនឹះ សយើងខ្ុ ាំបានពិនតិ្យសលើរបពន័ធរត្តួ្
ពិនិត្យនផទក្នុងដដល ក្ព់ន័ធសៅនឹងការសរៀបចាំ និង ការ
បងាា ញពីទិដឋភាពពតិ្របាក្ដ ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
របេ់រក្ុមហ ុន សដើមបសីរោងនីត្ិវធិីេវនក្មមដដលេម
រេប ប៉ាុដនតនីត្ិវធិីេវនក្មមសនាឹះមនិោចយក្មក្សធវើជា
មូលោឋ នក្នុងការបសញ្ចញមត្ិសលើរបេិទធិភាពននរបពន័ធរត្តួ្
ពិនិត្យនផទក្នុងរបេ់រក្ុមហ ុនសទ។ 

េវនក្មមរបេ់សយើងខ្ុ ាំរ ួ មមានផងដដរនូវការវាយ
ត្នមលសលើភាពេមរេប ននសោលការណ៍្ណសនយយដដល
បានសរបើរបាេ់ និងការបា៉ា នស់្ថម នេាំខ្នន់ៗ ដដលសធវើស ើង
សោយថាន ក្ដ់ឹក្នាាំ រពមទាាំងការវាយត្នមលសលើភាពរ្ប់
រោនន់នការបងាា ញពត័្ម៌ានទាាំងឡាយ សៅក្នុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ សយើងខ្ុ ាំសជឿជាក្ថ់ា ភេតុតាងេវនមម 
ដដលសយើងខ្ុ ាំបានទទួលមានភាពរ្បរ់ោន ់ នងិេមសហតុ្
េមផលសដើមបជីាមូលោឋ នក្នុងការបសញ្ចញមត្ិរបេ់សយើង
ខ្ុ ាំ។ 
មតលរបស់សវនករឯករាជយ្ 
សយើងខ្ុ ាំមានមត្ិថា របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដដលមានភាជ ប់
សនឹះបងាា ញោ៉ា ងរត្ឹម រត្ូវនូវរ្បទ់ដិឋភាពជាស្ថរវនដទាាំង
អេ់ នូវ ស្ថថ ន ភាព ោ ជីវ ក្មម របេ់ រក្មុ ហ ុន េាំ រាប់
ការយិបរសិចឆទចបន់ថ្ងទី 31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2013 រពមទាាំងលទធ
ផលរបត្ិបត្ដិការ និងចរនតស្ថចរ់បាក្េ់ាំរាបក់ារយិបរសិចឆទ 
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របាយការណរ៍បសស់វនករឯករាជ្យជូនចេំ ិះភាគទុនលក នលងរកុមរបរក្ាភលបាលរបស់ មលលិះ ហ្វ្យែនន ភីអលលសុ ី

       ដដលបានក្នលងសៅ សោយរេបសៅតាមសោលការណ៍
ដណនាាំរបេ់ធនាោរជាត្ិននក្មពុជា និង េដងោ់រ
្ណសនយយក្មពុជា។ 
 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដដលមានភាជ បរ់ត្ូវបាន
សរៀបចាំស ើងេាំរាបរ់ងវងេ់មត្ថក្ិចចននរបសទេក្មពុជាសោយ
អនុសលាមសៅតាមសោលការណ៍ដណនាាំរបេ់ធនាោរជាត្ិ
ននក្មពុជា។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសនឹះពុាំមានសោល
បាំណងសធវើការបងាា ញពីស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុ និងលទធផល
ននរបត្ិបត្តិការោជីវក្មម និងស្ថថ នភាពចរនតស្ថចរ់បាក្ ់
សោយអនុសលាមសៅតាមសោលការណ៍្ណសនយយ និង
ការអនុវត្ត្ ណសនយយ ដដលទទួលស្ថគ ល់ជាទូសៅសៅ
របសទេ នងិរងវងេ់មត្ថក្ចិចសោយដ ក្ពីរបសទេក្មពុជា
សទ។ 

 
ក្នុងនាមម៉ាូរេុីន កាក្ ់និង ោេូសេយរ 

 

 

មាស សកតលសម  

ភា្ទុនិក្ថាន ក្ដ់ឹក្នាាំ 
ម ូរីសុន កាក់ នលង អាសូេស្យរ 
រក្ុមហ ុន្ណសនយយក្រជាំនាញ - េវនក្ររបត្ិរេុត្ 
នថ្ងទ ី30 ដខ សមស្ថ ឆ្ន ាំ 2014 
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តរាងតុល្យការ (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) តរាងតុល្យការ (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) 

 

 

កំណត ់  ២០១៣  ២០១២ 

 សំោល់  ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 
រទព្យសកមម  

 
 

 
 

 
 

ស្ថចរ់បាក្ ់ 4 
 

114,010  455,470  79,408 

េមតុ្លយជាមយួធនាោរសផសងសទៀត្ 5 
 

15,727  62,829  8,875 

របាក្ត់្ាំក្ល់តាមចាបស់ៅធនាោរជាត្ិ 6 
 

150,000  599,250  150,000 

ឥណទាន និងបសុររបទានចាំស ឹះអតិ្ថិ្ជន-េុទឋ 7 
 

5,317,591  21,243,776  3,824,014 

រទពយេក្មមអរូប ី(ក្មមវធិីកុ្ាំពយូទរ័) 8 
 

133,131  531,858  169,346 

អចលនរទពយ  9 
 

219,263  875,956  192,086 

រទពយេក្មមសផសងសទៀត្ 10 
 

135,801  542,525  267,943 

សរុបរទព្យសកមម 
 

 
6,085,523  24,311,664  4,691,672 

រទព្យអកមម នលង េដើមទុន 
 

 
 

 
 

 
 រទព្យអកមមរយៈេពលខល ី

 

 

 

 

 

 

 ក្មចរីយៈសពលខល ី 11 
 

200,000  799,000  200,000 

េាំវធិានធនពនធសលើរបាក្ច់ាំសណញ 12 
 

22,465  89,748  805 

ពនធពនាសពល អក្មម 21 
 

1,287  5,142  - 

រទពយអក្មមសផសងៗ 13 
 

34,510  137,867  15,470 

រទព្យអកមមរយៈេពលខល ី
 

 
258,262  1,031,757  216,275 

ក្មចរីយៈសពលដវង 14 
 

2,683,556  10,720,806  1,490,000 

សរុបរទព្យអកមម 
 

 
2,941,818  11,752,563  1,706,275 

េដើមទនុ នលងទុនបំរុង  
 

     

សដើមទុន 
15 

 
3,000,000  11,985,000  3,000,000 

លទធផលបងគរ 
 

 
143,705  574,101  (14,603) 

សរុបេដើមទុន នលងទុនបំរុង 
 

 
3,143,705  12,559,101  2,985,397 

សរុបរទព្យអកមម នលង េដើមទនុ 
 

 
6,085,523  24,311,664  4,691,672 

អនុញ្ញា តអោយអេញផសពវផាយ និងេុុះហតថអលខាកនងុនាមរកុមរបឹកាភិបាលរបសរ់កុមហ ុន 

 
 

 
 
        

   ក្ាំណត្េ់ាំោល់ភាជ បរ់តូ្វោនជាមយួរបាយការណ៍សនឹះ។ 

____________________  
សលាក្ HWANG WON CHUL 
អ្គនាយក្ 
នថ្ងទី 30 ដខ សមស្ថ ឆ្ន ាំ 2014 
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គណនីលទធផល (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) 

 
កំណត ់  ២០១៣  ២០១២ 

 
សំោល់  ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

ចាំណូលការរបាក្ ់ 16 
 

1,061,547 
 

4,240,880 
 

782,364 

ចាំណាយការរបាក្ ់ 17 
 

(227,800) 
 

(910,061) 
 

(111,733) 

ចំណូលពីការរបាក់សុទធ  
 

833,747  3,330,819  670,631 

ចាំណូលពីរបត្បិត្តិការសផសងៗ 18 
 

58,278  232,821  32,439 

សបៀវត្ស និងសស្ថហ ុយបុ្គលិក្ដនទសទៀត្ 19 
 

(364,162)  (1,454,827)  (298,758) 

ចាំណាយសលើរបត្ិបត្តិការសផសងងៗ 20 
 

(227,830)  (910,181)  (176,813) 

រ ាំលេ់សលើអចលនរទពយ 
 

 
(101,953)  (407,302)  (58,677) 

លទធផលពីរបតលបតតលការមនុសំវិធានធន  
 

198,080  791,330  168,822 

េាំវធិានធនេាំរាបឥ់ណទានជាបេ់ងសយ័ 7 
 

(2,589)  (10,343)        (2,867) 

លទធផលមុនបង់ពនធ  
 

195,491  780,987  165,955 

ចាំណាយបងព់នធ 21 
 

(37,183)  (148,546)  (8,201) 

លទធផលេរកាយបង់ពនធ  
 

158,308  632,441  157,754 

អនុញ្ញា តអោយអេញផសពវផាយ និងេុុះហតថអលខាកនងុនាមរកុមរបឹកាភិបាលរបសរ់កុមហ ុន 

 

 

_____________________  

សលាក្ HWANG WON CHUL 
អ្គនាយក្ 
នថ្ងទី 30 ដខ សមស្ថ ឆ្ន ាំ 2014 

 

 

 

 

 

ក្ាំណត្េ់ាំោល់ភាជ បរ់ត្ូវោនជាមយួរបាយការណ៍សនឹះ។ 
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របាយការណ៍ចរនតមូលនលធលមាច្សភ់ាគហ ុន (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) របាយការណ៍ចរនតមូលនលធលមាច្សភ់ាគហ ុន (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) 

 

 

េដើមទនុ  លទធផលបងគរ  សរុប 

 
ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក 

េមតុ្លយសៅនថ្ងទី 1 មក្រា ឆ្ន ាំ 2012 3,000,000  (172,357)  2,827,643 

លទធផលននការយិបរសិចឆទ -  157,754  157,754 

សមតុល្យេៅៃថៃទី 31 ធនូ ឆំ្្ 2012 3,000,000  (14,603)  2,985,397 

េមតុ្លយសៅនថ្ងទី 1 មក្រា ឆ្ន ាំ 2013 3,000,000  (14,603)  2,985,397 

លទធផលននការយិបរសិចឆទ -  158,308  158,308 

សមតុល្យេៅៃថៃទី 31 ធនូ ឆំ្្ 2013 3,000,000  143,705  3,143,705 

សមតុល្យេៅៃថៃទី 31 ធន ូឆំ្្ 2013 ( ន់េរៀល) 11,985,000  574,101  12,559,101 
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របាយការណ៍ចរនតស្ច់របាក់ (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) របាយការណ៍ចរនតស្ច់របាក់ (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) 

 កំណត់  2013  2012 

 
សំោល់  ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

ចរនតស្ច់របាកព់ីសកមមភាពរបតលបតតលការ  
 

 
 

  

ស្ថចរ់បាក្េុ់ទធសរបើក្នុងេក្មមភាពរបតិ្បត្តិការ 22 
 

(1,058,130)  (4,227,229)  (1,111,635) 

ចរនតស្ច់របាកព់ីសកមមភាពវនិលេោគ 
 

     

ការទិញអចលនរទពយ  
 

(93,972)  (375,418)  (62,867) 

ការទិញរទពយេក្មមអរូបី (ក្មមវធិកុី្ាំពយូទរ័)  
 

-  -  (178,102) 

ស្ច់របាក់សុទធេរបើកនុងសកមមភាពវិនលេោគ  
(93,972)  (375,418)  (240,969) 

ចរនតស្ច់របាកព់ីសកមមភាពហលរញ្ញវតថុ       
ស្ថចរ់បាក្ទ់ទួលបានពកី្មច ី   

2,460,000  9,827,700  1,437,000 

ស្ថចរ់បាក្ប់ានបងស់លើក្មច ី  
 

(1,266,444)  (5,059,444)  (147,000) 

ស្ច់របាក់សុទធបានពីសកមមភាពហលរញ្ញវតថុ  
1,193,556  4,768,256  1,290,000 

បំែរបំរួលស្ច់របាក់ នលងស្ច់របាក់សមមូល  
41,454  165,609  (62,604) 

ស្ថចរ់បាក្ ់និងស្ថចរ់បាក្េ់មមលូ ៖  
     

សៅសដើមការយិបរសិចឆទ   
88,283  352,690  150,887 

សៅចុងការយិបរសិចឆទ   
 

129,737  518,299  88,283 

ត្ាំណាងសោយ ៖   
     

ស្ថចរ់បាក្ ់ 4  
114,010  455,470  79,408 

េមតុ្លយជាមយួធនាោរសផសងសទៀត្ 5  
15,727  62,829  8,875 

   
129,737  518,299  88,283 

 

 

 

 

 

 

 

ក្ាំណត្េ់ាំោល់ភាជ បរ់ត្ូវោនជាមយួរបាយការណ៍សនឹះ។
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) 

១. លកេណៈទូេៅ 

មលលិះ ហ្វ្យែនន ភីអលលសីុ (លាំោបស់នឹះត្សៅសៅកាត្ថ់ា 
“រក្ុមហ ុន”) បានចុឹះបញ្ជ ីជាមយួរក្េួង ណិជជក្មមសៅនថ្ង
ទី 16 ដខ ក្ញ្ញ  ឆ្ន ាំ 2010 សរកាមបញ្ជ ី ណិជជក្មមសលខ 
1926E/2010 និងបានទទួលោជ្ាបណ័ណ របក្បោជីវក្មម
ជារ្ឹឹះស្ថថ នមរីក្ូហិរញ្ញ វត្ថុ ពីធនាោរជាត្ិននក្មពុជា សៅនថ្ង
ទី 28 ដខ កុ្មភៈ ឆ្ន ាំ 2011 ។ សរកាមរក្បខណ័ឌ ននោជ្ា-    
បណ័ណ មរីក្ូហិរញ្ញ វត្ថុ រក្ុមហ ុនបានទទួលេិទធិក្នុងការផដល់
ឥណទានដល់របជាជនរក្ីរក្ដដលមានរបាក្ច់ាំណូលទាប 
ដដលរបត្បិត្ដិសៅរពឹះរាជាណាចរក្ក្មពុជា។ សៅនថ្ងទ ី 01 
ដខ កុ្មភៈ ឆ្ន ាំ 2012  រក្ុមហ ុនបានបដូររទងរ់ទាយពីរក្ុម
ហ ុនឯក្ជនទទួលខុេរត្ូវមានក្ាំរតិ្ សៅជារក្ុមហ ុន
អនាមកិ្ ។ 

ក្មមវត្ថុោជវិក្មមរបេ់រក្មុហ ុន ្ឺបាំសរ ើសេវាក្មមមី
រក្ូហិរញ្ញ វត្ថុដល់របជាពលរដឋទូសៅ សដើមបចូីលរមួចាំដណក្
អភវិឌ្ឍនស៍េដឋក្ិចចេងគមក្នុងរបសទេក្មពុជា ក្នុងសោល
បាំណងសលើក្ក្មពេ់ ក្ាំរតិ្ជិវភាពរេ់សៅរបេ់របជាពលរដឋ
តាមេហ្មនស៍ោយបានកានដ់ត្របសេើស ើង សោយ
សតដ ត្សលើការបសងកើនរបាក្ច់ាំណូល តាមរយៈការជាំរុញ
េក្មមភាពរបេ់េហរោេខ្នន ត្តូ្ចនិង មធយម ណិជជ-
ក្មម និងក្េិក្មមជនបទ សោយការផដល់សេវាក្មមឥណ
ទាន និងការេនសាំរបាក្ក់្នុងអរតាការរបាក្េ់មរេប សដើ- 
មបធីានានិរនដភាពយូរអដងវងេាំរាបអ់ត្ថិ្ិជននិងរក្មុហ ុន។ 

រក្ុមហ ុនពុាំមានការដរបរបួលជាស្ថរវនដ ណាមយួ 
ក្នុងេក្មមភាពចាំបងរបេ់ខលួននាការយិបរសិចឆទសនឹះសទ។  

រក្ុមហ ុនមានទសី្ថន ក្ក់ារក្ណាត ល សៅរាជធានី
ភនាំសពញ និង ស្ថខ្នសៅឫេសដីក្វ និង ស ធិដេនជយ័ រាជ
ធានីភនាំសពញ។ រក្ុមហ ុនមានបុ្គលិក្ចាំនួន 79 នាក្ស់ៅ
ដាំណាចឆ់្ន ាំ 2013 (ឆ្ន ាំ 2012: 59 នាក្)់។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបេ់រក្ុមហ ុន រត្ូវបាន
អនុញ្ញ ត្សោយសចញផសពវផាយ សោយរក្ុមរបឹក្ាភបិាល 
សៅ នថ្ងទី 30 ដខ សមស្ថ ឆ្ន ាំ 2014 ។ 

 

២. េោលការណ៍គណេនយ្យសេងេបសំខាន់ៗ  
សោលការណ៍្ណសនយយជាចាំបង រត្ូវបានក្ាំណត្ ់ និង
អនុវត្តសៅក្នុងការសរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ មានដូច
ខ្នងសរកាម។ សោលការណ៍ទាាំងសនឹះរត្ូវបានស្អនុវត្តដូច
ោន ចាំស ឹះរ្បក់ារយិបរសិចឆទទាាំងអេ់ ដដលបានបងាា ញ 
សលើក្ដលងដត្មាន លក្ខខណឌ ត្រមវូណាមយួដចងផទុយពី
សនឹះ។ 

 ២.១. មូលោឋ្នៃនការេរៀបច ំ
       របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរបេ់រក្ុមហ ុនរត្ូវបានសរៀបចាំ
ស ើងតាមេនមត្ិក្មមត្នមលសដើម សោយអនុសលាមសៅតាម
បទបញ្ញត្តិទាាំងឡាយរបេ់ធនាោរជាត្ិននក្មពុជា និង   
េតងោ់រ្ណសនយយក្មពុជា (សៅកាត្ថ់ា ”CAS”)។  
      វធិានសនឹះមានលក្ខណៈខុេពីេតងោ់រ របាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុអនតរជាត្ិ ដដលត្ាំរូវឱយវាេ់ដវងឥណទាន និង
្ណនីរត្ូវទទួលតាមនថ្លសដើមរ ាំសលាឹះ សោយសរបើវធិីស្ថស្រេត
អរតាការរបាក្ព់ិត្របាក្ដ ចាំស ឹះរាល់លាំសអៀងរវាង ត្នមល
សដើមរោ នងិត្នមលដល់កាលក្ាំណត្ស់ោយកាត្ប់នថយេាំ
វធិានធនេាំរាបក់ារចុឹះត្នមល ឬការរបមូលឥណទានមក្
វញិមនិបាន។ 

ការបងាា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ សោយរេប
សៅតាមេតងោ់រ្ណសនយយក្មពុជា ដដលមានការដក្ត្ាំរូវ
សោយសោលការណ៍ដណនាាំរបេ់ធនាោរជាត្ិននក្មពុជា  
ត្ាំរូវសោយសរបើការបា៉ា នរ់បមាណ និងការេនមត្ស់ោយេម
សហតុ្ផល ដដលមានឥទធពិលសលើការរាយការណ៍ត្ួសលខ
ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសៅនថ្ងចបន់ាការយិបរសិចឆទ និង
ក្ាំណត្េ់ាំោល់។ ការបា៉ា នរ់បមាណទាាំងសនឹះមានមូល
ោឋ នសលើពត័្ម៌ានចាេ់លាេ់ដដលមានរស្ថប ់ និងការ
យល់ដឹងរបេ់ថាន ក្ដ់ឹក្នាាំ នូវរពតឹ្តិការណ៏ និងេក្មមភាព
បចចុបបនន។ ដូសចនឹះ លទធផលជាក្ដ់េតងចុងសរកាយ ោច
មានភាពខុេោន ពីការបា៉ា នរ់បមាណទាាំងសនាឹះ។ 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដដលមានភាជ ប ់ រត្ូវបាន
សរៀបចាំស ើងេរមាបរ់ងវងេ់មត្ថក្ចិច ននរពឹះរាជាណាចរក្
ក្មពុជា សហើយពុាំមានសោលបាំណងសធវើការបងាា ញពីស្ថថ ន
ភាពហិរញ្ញ វត្ថុនិងលទធផលននរបត្បិត្តិការោជីវក្មម និង 
ស្ថថ នភាពចរនតស្ថចរ់បាក្ ់ សោយអនុសលាមសៅតាមសោល
ការណ៍្ណសនយយ និងការអនុវត្ត្ណសនយយដដលទទួល
ស្ថគ ល់ជាទូសៅសៅរបសទេ និងរងវងេ់មត្ថក្ិចចសោយដ ក្
ពីរបសទេក្មពុជាសទ។ 

២.២. សតង់ោរ នលងបំណករស្យថមី 
           សៅនថ្ងទ ី28 ដខេីហា ឆ្ន ាំ 2009 រក្ុមរបកឹ្ាជាត្ិ
្ណសនយយបានសចញសេចក្ដីជូនដាំណឹង េដីអាំពីការោក្់
សោយ អនុវត្ដ របកាេរបេ់រក្េួងសេដឋក្ចិច និង   
ហិរញ្ញ វត្ថុ សលខ 068 េហវ.របក្ ចុឹះនថ្ងទី 8 ដខ មក្រា ឆ្ន ាំ 
2009 េដី ពកីារោក្ស់ោយសរបើេដងោ់ររបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុ  អនដរជាត្ិននក្មពុជា (សៅកាត្ថ់ា “CIFRS”) 
ដដលដផអក្សលើ េដងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុអនដរជាត្ិ
ទាាំងមូល។ ស្ថថ បន័ដដលមានការទទួលខុេរត្ូវជាស្ថធារ
ណៈរត្ូវដត្សរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសោយសោង
តាមេដងោ់រ CIFRS េាំរាបស់ដើមការយិបរសិចឆទ ឬបនាទ ប់
ពីការយិ បរសិចឆទនថ្ងទ ី1 ដខ មក្រា  ឆ្ន ាំ 2012 ត្សៅ។ 

        ក្ប៏៉ាុដនដ សៅនថ្ងទ ី 30 ដខ ក្ក្កោ ឆ្ន ាំ 2012 រក្ុម
របឹក្ាជាត្ិ្ ណសនយយ បានសចញសេចក្ដីជូនដាំណឹងមយួ
សទៀត្ថា ការអនុវត្តនេ៍ដងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុអនដរ
ជាត្ិននក្មពុជា រត្ូវពនាសពលរហូត្ដល់ឆ្ន ាំ 2016 ចាំស ឹះ
ធនាោរ និងស្ថថ បន័ហិរញ្ញ វត្ថុដដលមនិចូលរមួក្នុងទីផារ
មូលបរ័ត្ សដើមបទុីក្សពលសោយស្ថថ បន័ទាាំងសនាឹះផសពវ
ផាយេតងោ់រសនឹះសៅសោយបុ្គលិក្របេ់ពួក្ស្។ 

ការ ោក្ ់សោយ សរបើ របាេ់ នូវ េដង ់ោរ របាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុអនដរជាត្ិននក្មពុជា េាំរាបរ់បាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុដាំបូងសៅការយិបរសិចឆទ នថ្ងទ ី31 ដខធនូ  ឆ្ន ាំ2០16 
នឹងមានផល ប៉ាឹះ ល់ ជា ស្ថរវនត ័សៅ សលើ របាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុ ។ រក្ុមហ ុននងឹវាយត្ាំនលពផីលប៉ាឹះ ល់ននការ
ោក្ស់ោយសរបើរបាេ់ នូវេដងោ់ររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ  
អនដរជាត្ិននក្មពុជាដាំបូង សហើយការអនុវត្ដេដងោ់រសនឹះរត្ូវ
បានដក្ដរបជាចាំបាច ់ក្នុងក្រណីដដលសក្ើត្ស ើង ។ 

២.៣. របតលបតតលការជារូបលយប័ណណបរេទស 
(ក្) រូបិយបណ័ណ មុខងារ និង ការបងាា ញ 
 

 ធាតុ្ទាាំងអេ់សៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ របេ់
រក្ុមហ ុន រត្វូបានវាេ់ដវងសោយសរបើរបាេ់រូបិយបណ័ណ  នន
សេដឋក្ិចចជាចាំបងដដលរក្ុមហ ុនរបត្ិបត្តិ (“រូបិយបណ័ណ មុខ
ងារ”) ។ 
 

 របាក្ស់រៀលជារូបិយបណ័ណ ជាត្ិនន របសទេក្មពុជា។ 
ក្ប៏៉ាុដនដសោយសហតុ្ថា រក្ុមហ ុនមានរបត្បិត្ដិការភា្សរចើន
ជារបាក្ដុ់លាល ោសមរកិ្ និងសធវើការក្ត្រ់តាបញ្ជ ី្ណសនយយ
របេ់ខលួនជារបាក្ដុ់លាល ោសមរកិ្ ថាន ក្ដ់ឹក្នាាំបានក្ាំណត្់
យក្របាក្ដុ់លាល ោសមរកិ្ជាមូលោឋ ន សដើមបសីរបើក្នុងការវាេ់
ដវង និងសរបើជារូបិយបណ័ណ មុខងារ ពីសរ ឹះរូបិយបណ័ណ សនឹះ
ឆលុឹះបញ្ច ាំងភាពជាក្ដ់េដងននេក្មមភាពសេដឋក្ចិច សៅតាម
របត្ិបត្ដិការនិងកាលៈសទេៈរបេ់រក្ុមហ ុន ។  

អនុសលាមសៅតាមត្ាំរូវការ របេ់ធនាោរជាត្ិនន
ក្មពុជា រាល់្ណនីរទពយេក្មម រទពយអក្មម និង្ណនី
លទធផល ជារូបិយបណ័ណ បរសទេសៅចុងការយិបរសិចឆទ រត្ូវ
បានបដូរសៅជារបាក្ស់រៀល សោយសរបើអរតាបដូររបាក្ជ់ាផលូវ
ការដដលបានរបកាេសោយធនាោរជាត្ិននក្មពុជា សៅ
ចុងការយិបរសិចឆទសនឹះ, ស ល្ឺ 1 ដុលាល ោសមរកិ្ សេមើនឹង 
3.995 សរៀល (នថ្ងទ ី31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2០12 សេមើនឹង 3,995 
សរៀល)។ 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

ត្ួសលខជារបាក្ស់រៀលសនឹះ រត្ូវបានសរៀបចាំសដើមបអីនុសលាម
សៅតាមត្ាំរូវការរបេ់ធនាោរជាត្ិននក្មពុជា ចាំស ឹះការ
បងាា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុដត្ប៉ាុសណាណ ឹះ សហើយមនិរត្ូវ
យក្មក្បក្រស្ថយថាជាត្ួសលខ ដដលរត្ូវបាន ឬោចរត្ូវ
បាន ឬនាសពលអនា្ត្នងឹរត្វូបានបដូរសៅជារបាក្ដុ់លាល
ោសមរកិ្ តាមអរតាបដូររបាក្ស់នឹះ ឬ អរតាសផសងៗសទៀត្បាន
ស ើយ។ 

(ខ) របតិ្បត្ដិការ និង េមតុ្លយ 
            រទពយេក្មម និងអក្មម ជារូបិយបណ័ណ សផសងពីរបាក្់
ដុលាល រត្ូវបានបដូរសៅជាដុលាល រោសមរកិ្សោយសរបើអរតាបដូរ
របាក្ជ់ាផលូវការរបេ់ធនាោរជាត្ិននក្មពុជាសៅចុងការយិ  

បរសិចឆទ។ រាល់របត្ិបត្ដិការចាំណូល-ចាំណាយជារូបិយប័
ណណ បរសទេសរៅពីរបាក្ដុ់លាល  រត្ូវបានបដូរសៅជាដុលាល ោ
សមរកិ្សោយសរបើអរតាបដូររបាក្ស់ៅនថ្ងរបត្ិបត្ដិការ។ ភាព
ខុេោន ននអរតាបដូររបាក្ ់ រត្វូបានទទួលស្ថគ ល់សៅក្នុង
្ណនីលទធផល។  

២.៤. ពត៌មានភូមលស្ស្រសត 
រក្ុមហ ុនមានដាំសណើ រការោជីវក្មមដត្មយួ

ប៉ាុសណាណ ឹះ្កឺ្នុងវេ័ិយមរីក្ូហិរញ្ញ វត្ថុ និងក្នុងដដនភូមិ
ស្ថស្រេតដត្មយួ្ត្ ់្សឺៅរពឹះរាជាណាចរក្ក្មពុជា ។ 

២.៥. ស្ច់របាក់ នលង ស្ច់របាក់សមមូល 
ស្ថចរ់បាក្ ់ និងស្ថចរ់បាក្េ់មមូល រមួមាន 

េមតុ្លយដដលមានកាលក្ាំណត្ត់្ិចជាងរយៈសពល 3ដខ
ចបព់ីនថ្ងទិញ សោយរមួបញ្ចូលស្ថចរ់បាក្េុ់ទធ,េមតុ្លយ
សៅធនាោរជាត្ិដដលមនិមានការទបស់្ថក ត្ន់ិង េមតុ្លយ
សៅធនាោរនានា។ 

២.៦. របាក់តំកល់តមច្ាប់េៅធនាោរជាតល 
របាក្ត់្ាំក្ល់តាមចាប ់  ជារបាក្ត់្ាំក្ល់សៅ

ធនាោរជាត្ិននក្មពុជា សោយអនុសលាមសៅតាមចាបេ់តីពី
រ្ឹឹះស្ថថ នធនាោរ និងហិរញ្ញ វត្ថុ។ 

របាក្ត់្ាំក្ល់តាមចាប ់ មនិោចយក្មក្សរបើរបាេ់េាំរាប់
របត្ិបត្តិការរបចាំនថ្ងសទ សហើយពុាំរត្វូបានចត្ទុ់ក្ជា
ចាំដណក្ននស្ថចរ់បាក្ ់ និងស្ថចរ់បាក្េ់មមូលក្នុងការ
្ណនារបាយការណ៍ចរនតស្ថចរ់បាក្។់ 

២.៧. ឥណទាន នលងបុេររបទានចំេ ិះអតលថលជន 
     ឥណទានដដលបានផតល់សោយរក្ុមហ ុនតាមរយៈការ
រប្ល់របាក្ស់ោយតទ ល់សៅអត្ិថ្ិជនសៅនថ្ងក្ាំណត្ ់ រត្ូវ
បានចាំណាត្ថ់ាន ក្ជ់ាឥណទាននិងបុសររបទាន។ ឥណទាន
និងបុសររបទានសនឹះ រត្ូវបានក្ត្រ់តាសោងតាមេមតុ្លយ
ដដលសៅេល់និងការរបាក្ ់ សោយដក្សចញនូវេាំវធិាន
ធនសលើឥណទានដដលបាត្ប់ង ់ នងិត្ួសលខននក្ាំចីដដល
លុបសចល។ ការរបាក្ព់យួរទុក្េាំសៅសៅការរបាក្ប់ងគរសលើ
ឥណទានដដលបានសធវើចាំណាត្ថ់ាន ក្ស់ៅជាជាបេ់ងសយ័ ឬ 
ឥណទានោរក្ក្។់ 

២.៨. សំវិធានធនេលើឥណទានែដលបាត់បង ់
េាំវធិានធនសលើឥណទាន ដដលបាត្ប់ងរ់ត្ូវបាន

ដផអក្សលើការចត្ថ់ាន ក្ ់និងេាំវធិានធន ដដលដណនាាំសោយ
ធនាោរជាត្ិននក្មពុជា តាមរបកាេសលខ ធ7-02-186 
ចុឹះនថ្ងទី 13 ដខ ក្ញ្ញ  ឆ្ន ាំ 2002 ។ េាំវធិានធនរត្ូវបាន
សធវើស ើងចាំស ឹះហានិភយ័ជាក្ល់ាក្ស់លើឥណទាននីមយួៗ
ដដលរត្ូវបានវាយត្ាំនលនិងចាំណាត្ថ់ាន ក្ជ់ា4 ្ឺឥណទាន 
ធមមតា, សរកាមសរកាមធមមតា, ជាបេ់ងសយ័ និងបាត្ប់ង ់
សោយពុាំមានការ្ិត្្ូសៅសលើត្ាំនលវត្ថុធានា (សោយដ ក្
ដត្វត្ថុធានាជាស្ថចរ់បាក្)់។ 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

សេចក្តីដណនាាំរបេ់ធនាោរជាត្ិននក្មពុជាត្ាំរូវសោយមានការចត្ថ់ាន ក្ ់និង ក្ាំរតិ្េាំវធិានធនដូចត្សៅ ៖ 

ចំណ្ត់ថ្្្ក ់ ហួសកាលកំណត់ កំរិតសំវិធានធន 
ធមមតា ត្ិចជាងស្ថមេិបនថ្ង 0% 

សរកាមធមមតា - សលើេពីស្ថមេិបនថ្ង 10% 

ជាបេ់ងសយ័ 
- សលើេពីហុក្េិបនថ្ង (ឥណទានមានកាលក្ាំណត្ម់និសលើេពី 1 ឆ្ន ាំ) 
- សលើេពី 180 នថ្ង (ឥណទានមានកាលក្ាំណត្ស់លើេពី 1 ឆ្ន ាំ) 

30% 

បាត្ប់ង ់
- សលើេពីសៅេិបនថ្ង   (ឥណទានមានកាលក្ាំណត្ម់និសលើេពី 1 ឆ្ន ាំ) 
- សលើេពី 360 នថ្ង (ឥណទានមានកាលក្ាំណត្ស់លើេពី 1 ឆ្ន ាំ) 

100% 

         ការសលើក្ដលងសលើក្ាំរតិ្េាំវធិានធនោចសធវើសៅបាន 
របេិនសបើ រក្ុមហ ុនោចបងាា ញភេតុតាងជាក្ដ់េតងតាម
ក្រណីនីមយួៗថាទពយេមបត្តិ ដដលបានោក្ជ់ាវត្ថុបញ្ច ាំ
មានត្នមលទផីារពិត្របាក្ដ ដដលបានទទួលស្ថគ ល់សោយ
ធនាោរជាត្ិននក្មពុជា។ 

 អនុសលាមសៅតាមសេចក្តីដណនាាំ របេ់ធនាោរ
ជាត្ិននក្មពុជា ឥណទានហេួកាលក្ាំណត្រ់ត្ូវបាន
ក្ាំណត្ថ់ាជារបាក្ស់ដើមេរុបសៅេល់ សៅសពលដដល
របាក្ស់ដើម ឬការរបាក្ហ់េួកាលក្ាំណត្ ់។ 

តាមការវនិិឆឆយ័ របេ់្ណៈរ្បរ់្ងសោយមាន
ការអនុមត័្សោយរក្ុមរបកឹ្ាភបិាល ឥណទានពិបាក្ទារ 
ឬចាំដណក្មយួននឥណទានរត្ូវបានចត្ថ់ាន ក្់ជាបាំណុល
ោរក្ក្ ់ ្ឺរត្ូវបានលបស់ចលសៅសពលដដលពុាំេងឃមឹថា
និងរបមូលបាន បនាទ បព់ីការពិចរណាសៅសលើត្ាំនលដដល
សជឿជាក្រ់បេ់វត្ថុធានា។  
         ឥណទានលុបសចលរត្ូវបានដក្សចញពេីមតុ្លយ
ឥណទានផតល់ដល់អត្ិថ្ជិន និងដក្សចញពីេាំវធិានធន
េាំរាបឥ់ណទានោរក្ក្ ់និងជាបេ់ងសយ័ ។  

ការរបមូលបានមក្វញិ នូវឥណទានដដលបាន
លុបបាំបាត្ស់ចលពីសពលមុន រត្វូបានទទួលស្ថគ ល់ជា
ចាំណូលសផសងៗ ក្នុង្ណនលីទធផល ។ 
២.៩. គណនីរតូវទទួលេផ្សងៗ 

្ណនីរត្ូវទទួលសផសងៗរត្វូបានក្ត្រ់តាតាមត្ាំនល
រ ាំពឹងថាោចរបមូលមក្វញិបាន ។  

២.១០. អចលនរទពយ្ 
អចលនរទពយ រត្ូវបានក្ត្រ់តាតាមត្នមលសដើម

សោយដក្បនថយនូវរ ាំលេ់បងគរ និង ការខ្នត្បង់
សោយស្ថរការចុឹះននត្នមល។ ត្នមលសដើមរាបប់ញ្ចូលចាំណាយ
សផសងៗដដលទាក្ទ់ងតទ ល់នឹងការទិញអចលនរទពយ។   

តាមក្រណីជាក្ដ់េតង នថ្លសដើមបនតបនាទ បរ់ត្ូវបាន
បញ្ចូលសៅក្នុងត្នមលសោង ឬ ទទួលស្ថគ ល់ជារទពយេក្មម
មយួសផសងសទៀត្ដត្សៅសពលដដលអត្ថរបសោជនស៍េដឋក្ិចច
សៅអនា្ត្ដដល ក្ព់ន័ធជាមយួនឹងរទពយសនាឹះនឹងហូរចូល
មក្រក្ុមហ ុន សហើយនថ្លសដើមននធាតុ្សនាឹះោចរត្ូវបានវាេ់
ដវងសោយសជឿទុក្ចិត្តបាន។ រាល់ការជួេជុល និងការ
ដថ្ទាាំរត្ូវបានក្ត្រ់តាក្នុង្ណនីលទធផល សៅក្នុង
ការយិបរសិចឆទដដលការជួេជុលនិងដថ្ទាាំសនាឹះបានសក្ើត្ 
ស ើង។ 
         បនទុក្រ ាំលេ់រត្ូវបាន្ណនាតាមវធិីរ ាំលេ់សេមើភា្
តាមរយៈោយុក្ាំណត្ប់ា៉ា នស់្ថម នរបេ់វា ដដលោចសរបើ
របាេ់បានក្នុងអរតារ ាំលេ់របចាំឆ្ន ាំដូចត្សៅ ៖ 

ដក្លាំអោោរ  រ ាំលេ់សេមើភា្  20% 
ក្ាំពយូទរ័ និងឧបក្រណ៍ពត័្ម៌ានវទិា  រ ាំលេ់សេមើភា្  33.33% 
េាំភារៈការោិល័យ រ ាំលេ់សេមើភា្   20% 
សរ្ឿងេងាា រមឹ រ ាំលេ់សេមើភា្   20% 
ោនយនត  រ ាំលេ់សេមើភា្20%-25% 
 



 

របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ២០១៣  33 

 

កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

ត្នមលសោងរបេ់រទពយេក្មម រត្ូវបានកាត្ប់នថយភាល មមក្
រត្ឹមត្នមលោចរេងម់ក្វញិបានរបេ់វា របេិនសបើត្នមល
សោង មានចាំនួនធាំជាងត្នមលបា៉ា នស់្ថម នដដលោចរេងម់ក្
វញិបាន។ ត្នមលោចរេងម់ក្វញិបាន ្ឺជាត្នមលខពេ់ជាង
ស្រវាងត្នមលទីផារេមរេបដក្សចញសស្ថហ ុយលក្ ់
សធៀបនិងត្នមលសរបើរបាេ់របេ់វា។  

ធាតុ្ននអចលនរទពយនីមយួៗ រត្ូវបានឈប់
ទទួលស្ថគ ល់ សៅសពលមានការលក្/់ ដក្សចញ ឬ សៅ
សពលពុាំមានអត្ថរបសោជនស៍េដឋក្ចិចសៅអនា្ត្ រត្ូវបាន
រ ាំពឹងទុក្ពីការសរបើរបាេ់របេ់វា ឬ ការលក្/់ដក្សចញ
របេ់វា។  

ចាំសណញ និងខ្នត្រត្វូបានក្ាំណត្ស់ ើង សោយ
សរបៀបសធៀបទឹក្របាក្ទ់ទួលបាន ជាមយួត្នមលសោងសៅ
េល់ក្នុង្ណសនយយ និងរត្ូវបានក្ត្រ់តាក្នុង្ណនីលទធ
ផល។ 
២.១១. ររពយសកមមអរបីូ 

រទពយេក្មមអរូប ី ដដលរមួមានោជ្ាបណ័ណ កុ្ាំពយូទរ័ 
ក្មមវធិ ី និងត្នមលដដល ក្ព់ន័ឋរត្ូវបានក្ត្រ់តាតាមត្នមល
សដើម សោយដក្បនថយរ ាំលេ់បងគរ។ ោជ្ាបណ័ណ ក្មមវធិ ី   
កុ្ាំពយូទរ័ដដលបានទិញរត្វូបានចត្ជ់ារទពយេក្មមសោយ
ដផអក្តាមត្នមលសដើមដដលបានទិញសដើមបសីរបើរបាេ់។ រទពយ
េក្មមអរូប ី រត្ូវបានសធវើរ ាំលេ់តាមវធិីរ ាំសលាឹះសេមើភា្ក្នុង
អរតា20%របចាំឆ្ន ាំ។  

ត្នមលដដល ក្ព់ន័ឋសៅនងឹការដថ្ទាាំក្មមវធិីកុ្ាំពយូទរ័
រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ ជាចាំណាយសៅសពលដដលសក្ើត្   
ស ើង។  
២.១២. សវិំធានធនអលើររពយសកមម 
(ក្) ការខ្នត្បងស់លើការថ្យចុឹះននត្នមលរទពយេក្មម
ហិរញ្ញ វត្ថុ សផសងពីឥណទាន និងបុសររបទាន 

រទពយេក្មមហិរញ្ញ វត្ថុរត្ូវបានសធវើការវាយត្នមលសៅ
រ្បក់ារយិបរសិចឆទននរបាយការណ៍នីមយួៗ សដើមបកី្ាំណត្់
ថាសត្ើមានភេតុតាងមនិលាំសអៀងណាមយួ ដដលថារទពយ
េក្មមមានភាពថ្យចុឹះត្នមលដដរឬសទ។ រទពយេក្មម  
ហិរញ្ញ វត្ថុរត្ូវបានចត្ទុ់ក្ថា មានភាពថ្យចុឹះត្នមល
របេិនសបើមានភេតុតាងមនិលាំសអៀងចងអុលបងាា ញថា មាន
រពឹត្ិតការណ៍មយួ

ឬសរចើនមានឥទធពិលអវជិជមាន សៅសលើលាំហូរស្ថចរ់បាក្់
ដដល បា៉ា នស់្ថម នទុក្នាសពលអនា្ត្របេ់រទពយេក្មម
សនាឹះ។ 

ការខ្នត្បងប់ណាត លមក្ពីការថ្យចុឹះ ក្ព់ន័ធនឹង
រទពយេក្មមហិរញ្ញ វត្ថុ រត្ូវបាន្ណនារវាងភាពខុេោន នន
ត្ាំនលរទពយេក្មមចុឹះបញ្ជ ី នងិត្ាំនលបចចុបបននននលាំហូរស្ថច់
របាក្ដ់ដលបា៉ា នស់្ថម នទុក្នាសពលអនា្ត្ សោយបញ្ចុ ឹះ
រទពយេក្មមតាមនថ្លអរតាការរបាក្រ់បេិទធភាព។ រទពយ
េក្មមហិរញ្ញ វត្ថុចមបងៗ រត្ូវបានវាយត្ាំនលតាមមូលោឋ ន
វាយត្ាំនលរទពយេក្មមមដងមយួមដងមយួ។ រទពយេក្មម
ហិរញ្ញ វត្ថុដដលសៅសេេេល់ នឹងរត្ូវបានវាយត្ាំនលជា
រក្ុមដដលមានលក្ខណៈ ហានិភយ័ឥណទានរបហាក្់
របដហលោន ។ 

រាល់ការខ្នត្បងប់ណាត ល មក្ពីការថ្យចុឹះត្នមល 
រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់សៅក្នុង្ណនីលទធផល។  ការខ្នត្
បងប់ណាត លមក្ពីការថ្យចុឹះត្នមល នឹងរត្ូវបានក្ត្រ់តា    
បស្រញ្ច េ់ របេិនសបើការក្ត្រ់តាបស្រញ្ច េសនាឹះមាន ក្ព់ន័ធ
នឹងរពឹត្តិការណ៍ដដលសក្ើត្ស ើងសរកាយសពលដដលការខ្នត្
បងស់នាឹះរត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់។ 
(ខ) ការខ្នត្បងស់លើការថ្យចុឹះននត្នមលរទពយេក្មមមិន
ដមនហិរញ្ញ វត្ថុ   

រទពយេក្មមទាាំងឡាយណា ដដលមនិមានោយុ
កាលសរបើរបាេ់ក្ាំណត្ម់និរត្វូបានសធវើរ ាំលេ់សទ និងរត្ូវ
បានស្សធវើសត្េដរបចាំឆ្ន ាំរក្ការថ្យចុឹះត្នមលរបេ់វា។ 
រទពយេក្មមដដលរត្វូសធវើរ ាំលេ់រត្ូវបានស្រត្ួត្ពិនតិ្យសដើមបី
ក្ាំណត្ក់ាររថ្យចុឹះត្នមល សៅសពលដដលរពឹត្ដកិារណ៍ ឬការ
តល េ់បដូរកាលៈសទេៈណាមយួចងអុលបងាា ញថា ត្នមលចុឹះ
បញ្ជ ីនឹងមនិោចរេងម់ក្វញិបាន។  

ការខ្នត្បងស់លើការរថ្យចុឹះត្នមល រត្ូវបានទទួល
ស្ថគ ល់តាមចាំនួនលាំសអៀងត្នមលចុឹះបញ្ជ ីននរទពយសនាឹះ សធៀប
ជាមយួត្នមលដដលោចរេងប់ានមក្វញិ របេិនសបើត្នមល
ចុឹះបញ្ជ ីធាំជាងត្នមលដដលោចរេងម់ក្វញិបាន។ ត្នមល
ដដលោចរេងប់ានមក្វញិ ្ឺជាត្នមលមយួណាដដលខពេ់
ជាងរវាងត្នមលទផីារននរទពយសនាឹះ ដក្ចាំណាយសដើមបលីក្់
និងត្នមលក្ាំពុងសរបើរបាេ់។ 
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ការខ្នត្បងដ់ដលបណាដ លមក្ពីការរថ្យចុឹះត្នមល
ននរទពយេក្មមមនិដមនហិរញ្ញ វត្ថុ រត្ូវបានក្ត្រ់តាជា
ចាំណាយសៅក្នុង្ណនីលទធផល សៅក្នុងការយិបរសិចឆទ
ដដលវាសក្ើត្ស ើង។ ការក្ត្រ់តាបស្រញ្ច េ់ ននការខ្នត្បង់
បណាដ លមក្ពីការរថ្យចុឹះត្នមលរត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់សៅ
ក្នុងក្ាំរតិ្េមតុ្លយសៅេល់ សោយមនិសលើេពីត្នមលក្នុង
បញ្ជ ីដដលបានក្ាំណត្ ់ ដក្េាំវធិានធននិងរ ាំសលាឹះដដល
មានមុនសពលទទួលស្ថគ ល់ការខ្នត្បងស់នឹះ ។ 
២.១៣. របាក់កមចី 
របាក្ក់្មច ីរត្ូវបានក្ត្រ់តាតាមត្នមលសដើម។ 
២.១៤. សំវិធានធន 
 េាំវធិានធនរត្ូវបានក្ត្រ់តា លគឹក្ណារក្មុហ ុន
មានសៅបចចុបបនននូវកាត្ពវក្ិចចរេបចាប ់ ឬ វាទរហិត្ 
ដដលបានសក្ើត្ស ើង ជាលទធផលននរពឹត្តិការណ៍ពីអត្ីត្
កាល សោយរត្ូវសរបើរបាេ់ធនធានសេដឋក្ិចចសដើមបទូីទាត្់
កាត្ពវក្ិចចសនាឹះ សហើយចាំនួនរបាក្ន់នកាត្ពវក្ចិចសនាឹះោច
សធវើការបា៉ា នរ់បមាណបានសោយ្ួរសោយសជឿជាក្ប់ាន។ 
សៅសពលមានកាត្ពវក្ិចចរបហាក្រ់បដហលោន ជាសរចើន ក្ាំរតិ្
ននលាំហូរសចញសដើមបទូីទាត្ក់ាត្ពវក្ិចចទាាំងសនាឹះរត្ូវបាន
ក្ាំណត្ស់ោយ្ិត្សៅសលើចាំណាត្ថ់ាន ក្ក់ាត្ពវកិ្ចចទាាំងមលូ។ 
 េាំវធិានធនរត្ូវបានស្វាេ់េទងត់ាមត្ាំនលបចចុបបនន
ននចាំណាយដដលរ ាំពងឹថា នឹងរត្វូការសដើមបទូីទាត្់
កាត្ពវក្ិចច សោយសរបើអរតាអបបហាមុនបងព់នធ សដើមបឆីលុឹះ
បញ្ច ាំងការវាយត្ាំនលទីផារបចចុបបននននត្ាំនលសពលសវលា
ទឹក្របាក្ ់ នងិហានិភយ័ជាក្ល់ាក្ស់ផសងៗននកាត្ពវក្ិចច
សនាឹះ។ ការសក្ើនស ើងននេាំវធិានធនសោយស្ថរសពល
សវលាដដលបានក្នលងផុត្រត្ូវបានក្ត្រ់តាជាចាំណាយការ
របាក្។់ 
២.១៥. ការជួលេៅតមកលចចសន្ារបតលបតដលការ 
 ការជួលដដលចាំដណក្ហានិភយ័ជាក្ល់ាក្ ់ និង
ផលក្មមេិទធ ិ រត្ូវបានរក្ាទុក្សោយភា្ីមាច េ់រទពយ រត្ូវ
បានចត្ថ់ាន ក្ជ់ាការជួលតាមក្ិចចេនារបត្ិបត្ដកិារ។ ការ
ទូទាត្ដ់ដលបានសធវើស ើងក្នុងរក្បខណ័ឌ ននការជួលសៅតាម
ក្ិចចេនារបត្បិត្ដិការរត្វូបានក្ត្រ់តាក្នុង្ណនលីទធផល
ជាចាំណាយសេមើភា្េាំរាបក់្ាំ ុងសពលននក្ចិចេនាជួល។ 

២.១៦. ចំណូល នលង ចំណ្យការរបាក់ 
 ចាំណូលបានមក្ពីការរបាក្ ់ សលើឥណទាននិងបុសរ
របទានចាំស ឹះអត្ថិ្ិជន រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់តាមមូល
ោឋ នរបាក្ប់ងគរ។ របាក្ប់សញ្ញ ើសៅធនាោរជាត្ិននក្មពុជា 
រពមទាាំងធនាោរនានា រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់សលើមូលោឋ ន
ស្ថចរ់បាក្ ់សលើក្ដលងដត្ឥណទានដដលមានការេងសយ័
ថាពុាំធានាទទួលបាននូវការទូទាត្េ់ងវញិ។ ក្នុងក្រណី
សនឹះ ការរបាក្ពុ់ាំរត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ថាជារបាក្់ចាំណូល
សទ។  
 ចាំស ឹះ្ណនឥីណទាន ដដលបានចាំណាត្ថ់ាន ក្ថ់ា
ពុាំមានដាំសណើ រការេង ការក្ត្រ់តាចាំណូលពីការរបាក្រ់ត្ូវ
បានតអ ក្រហូត្ដល់មានេាំណងជាស្ថចរ់បាក្វ់ញិ។ 
្ណនីឥណទានផតល់សៅអត្ថិ្ិជន រត្ូវបានចាំណាត្ថ់ាន ក្់
ជាឥណទានពុាំមានដាំសណើ រការេងក្នុងក្រណីេាំណងមាន
ការយឺត្ោ៉ា វចបព់ី 30 នថ្ងសៅ។ 
 ចាំណាយការរបាក្ស់លើរបាក្ក់្មច ី រត្ូវបានទទលួ
ស្ថគ ល់ តាមមូលោឋ នរបាក្ប់ងគរ។  
២.១៧. ពនធេលើរបាក់ចំេណញៃនការិយបរិេចេទ នលងពនធ
ពន្ារេពល 
        ចាំណាយពនធសលើរបាក្ច់ាំសណញេាំរាបក់ារយិបរសិចឆទ
រមួមានពនធសលើរបាក្ច់ាំសណញននការយិបរសិចឆទ និងពនធ
ពនារសពល។ ពនឋរត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ជាចាំណាយក្នុងកា
រយិបរសិចឆទ។  ពនធសរៅពពីីនធសលើរបាក្ច់ាំសណញរត្ូវបាន
ក្ត្រ់តាជាចាំណាយរបត្បិត្តិការ។ ពនធសលើរបាក្ច់ាំសណញ
ននការយិបរសិចឆទ ្ឺជាពនធដដលរត្ូវបាន្ណនាតាមមូល
ោឋ នរបាក្ច់ាំសណញជាបព់នឋ សោយ្ណនាតាមអរតាពនធ
ជាធរមាន ឬ អរតាពនធដដល្ិត្ថាជាធរមានសៅនថ្ងបិទ
បញ្ជ ី សោយអនុសលាមសៅតាមចាបព់នឋោរននក្មពុជា ។ 
       ពនធពនារសពលរត្ូវបាន្ណនាសោយសរបើវធិីស្ថស្រេត
រទពយអក្មម សៅសលើភាពលាំសអៀងជាបសណាត ឹះោេនន រវាង
មូលោឋ ន្ិត្ពនឋននរទពយេក្មមនងិអក្មមសធៀបនងឹត្នមល
សោងដដលបានរាយការណ៍ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ។ 
ត្នមលដដលបានក្ាំណត្ច់ាំស ឹះពនធពនារសពល មានមូល
ោឋ នសលើការពាក្រណ៍សលើការេាំសរចបានឬ ការទូទាត្ន់ន
ត្នមលសោងននរទពយេក្មម នងិអក្មម សោយសរបើអរតាពនធ
ដដលបានក្ាំណត្ស់ៅនថ្ងបិទបញ្ជ ី ។ 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

ពនធេក្មមពនារសពលរត្វូ បានទទួលស្ថគ ល់ដត្
ក្នុងក្រណីដដលរ ាំពឹងថា នឹងមានលទធផលចាំសណញជាប់
ពនធនាសពលអនា្ត្សដើមបកីាត្ក់្ងជាមយួពនធេក្មមសនាឹះ។ 
ពនធេក្មមពនារសពល រត្ូវបានកាត្ប់នថយក្នុងក្រណីដដល
ដលងមានការរ ាំពឹងថាអត្ថរបសោជនព៍នធសនាឹះោចនឹងសរបើ
របាេ់បានសទៀត្។ 
២.១៨. ភាគីសមព័នឋញាតតល 
 ភា្ីនីមយួៗរត្ូវបានេាំោល់ ជាេមពន័ធញាត្តិរវាង
ោន  លគឹក្ណាភា្ីណាមយួោចរត្ួត្រតាភា្ីមយួសទៀត្ 
ឬោច ជឹះឥទធពិលសលើភា្ីមយួសទៀត្ក្នុងសេចក្តីេាំសរច
ចិត្តសលើក្ិចចរបត្បិត្តិការហិរញ្ញ វត្ថុ នងិក្ិចចរបត្ិបត្តិការ
ោជីវក្មម។ 
 

 ក្នុងរក្បខណ័ឌ ននចាបេ់តីពីរ្ឹឹះស្ថថ នធនាោរ និង
ហិរញ្ញ វត្ថុ និយមនយ័ននេមពន័ឋញាត្តរិាបប់ញ្ចូ លបុ្គលទាាំង
ឡាយដដលកានក់ាបស់ោយតទ ល់ ឬសោយរបសោល 10 
ភា្រយោ៉ា ងត្ិចននសដើមទុន ឬេិទធសិបាឹះសឆ្ន ត្ សហើយរាប់
បញ្ចូលបុ្គលណាដដលចូលរមួក្នុងការអភបិាល, ការ
ដឹក្នាាំ, ការរ្បរ់្ង ឬ ការរត្ួត្ពនិិត្យនផទក្នុងរបេ់រក្ុម
ហ ុន។ 
៣. ការវិនលឆេ័យ នលង ការបា ្ន់របមាណេលើគណេនយ្យ 
 ការបា៉ា នរ់បមាណ និងការវនិិចឆយ័រត្ូវបានសធវើការ
វាយត្ាំនលជាបនតបនាទ ប ់ ដផអក្សលើបទពិសស្ថធនក៍្នលងមក្ 
និងក្តាត សផសងៗ ដូចជាការរ ាំពឹងទុក្នូវសហតុ្ការណ៍នា
សពលអនា្ត្ ដដលស្សជឿថាមានភាពេមសហតុ្ផលសៅ
តាមកាលៈសទេៈសផសងៗ។ រក្មុហ ុនសធវើការបា៉ា នរ់បមាណ 
និងេនមត្ដដលប៉ាឹះ ល់ដល់ត្ាំនលរទពយេក្មម និងរទពយ
អក្មមដដលបានរាយការណ៍ ក្ព់ន័ធនងឹសពលអនា្ត្។ 
តាមនិយមនយ័ លទធផលននការបា៉ា នរ់បមាណ្ណសនយយ 
ក្រមេមមូលសៅនងឹលទធផលជាក្ដ់េតងដដល ក្ព់ន័ធ
ណាេ់។  
 ការបា៉ា នរ់បមាណ និងេនមត្ស់ៅសលើហានិភយ័ជា
ស្ថរវនដដ័ដលបណាត លសោយមានការដក្រត្រមូវធាំដុាំ ចាំស ឹះ
ត្ាំនលក្នុងបញ្ច ីដដលសៅេល់ននរទពយេក្មមនិងរទពយអក្មម
សៅក្នុងឆ្ន ាំហិរញ្ញ វត្ថុបនាទ បរ់ត្ូវបានសធវើការពិភាក្ាដូចខ្នង
សរកាម ។ 

(ក្) ការខ្នត្បងស់លើការអនថ់្យ ននឥណទាន និងបុសរ
របទាន 
     រក្ុមហ ុនរត្ូវបានត្ាំរូវសោយសោរពតាមការដបងដចក្ 
ចាំណាត្ថ់ាន ក្ឥ់ណទាន និង េាំវធិានធនតាមរបកាេ
សលខ ធ7-02-186 ចុឹះនថ្ងទី 13 ដខ ក្ញ្ញ  ឆ្ន ាំ 2002 េតីពី
ការដបងដចក្ចាំណាត្ថ់ាន ក្រ់ទពយេក្មម នងិេាំវធិានធនសៅ
ក្នុងរ្ឹឹះស្ថថ នមរីក្ូហិរញ្ញ វត្ថុ ដដលសចញសោយធនាោរ
ជាត្ិននក្មពុជា។  
 ធនាោរជាត្ិននក្មពុជាត្ាំរូវសោយរ្ឹឹះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថុ 
ទាាំងឡាយសធវើចាំណាត្ថ់ាន ក្ឥ់ណទាន បុសររបទាន និង
រទពយេក្មមរបហាក្រ់បដហលជា 3 ថាន ក្ ់ សហើយក្ាំរតិ្អបប
បរមាននេាំវធិានធនជាក្ល់ាក្ ់ តាមបទបញ្ញត្ដិរត្វូបានសធវើ
ស ើងសោយោរេ័យសលើ ការសធវើចាំណាត្ថ់ាន ក្ ់ក្ព់ន័ធ
សោយមនិ្ិត្ដល់រទពយេក្មមដដលបានោក្ជ់ាវត្ថុធានា។  
 ក្នុងសោលបាំណងដបងដចក្ចាំណាត្ថ់ាន ក្ឥ់ណទាន
ត្ាំរូវឱយរក្ុមហ ុនពិចរណាសៅសលើហានិភយ័ និងក្តាត  ក្់
ពន័ធទាាំងអេ់ដដលោចប៉ាឹះ ល់ដល់លទធភាពេងរបេ់
អនក្ខចី។ 
(ខ) ពនធសលើរបាក្ច់ាំសណញ 
           ពនធរត្ូវបាន្ណនាតាមមូលោឋ នបាំណក្រស្ថយ
បចចុបបននននបទបញ្ញត្តិពនធោរ។ សទាឹះជាោ៉ា ងណាក្ស៏ោយ 
បទបញ្ញត្តិទាាំងអេ់សនឹះ មានការតល េ់បតូរពមីយួរោសៅ
មយួរោ សហើយការេាំសរចជាចុងសរកាយសលើចាំនួនពនធ នឹង
សធវើស ើងបនាទ បព់ីមានការរត្ួត្ពិនតិ្យចុងសរកាយសោយោ- 
ជ្ាធរពនធោរ។ 
សៅសពលដដលលទធផលពនធចុងសរកាយ ខុេោន ពីចាំនួន
ដដលបានក្ត្រ់តាពដីាំបូង ភាពលាំសអៀងសនឹះនឹងសធវើសោយ
ប៉ាឹះ ល់ដល់ពនធសលើរបាក្ច់ាំសណញ និងេាំវធិានធនសលើ
ពនធពនារសៅក្នុងការយិបរសិចឆទហិរញ្ញ វត្ថុ ដដលការក្ាំណត្់
ពនធបានសធវើស ើង។ 
៤. ស្ច់របាក់ 

 2013  2012 
 ដុលាល ោសមរចិ   នស់រៀល  ដុលាល ោសមរចិ 

របាក្ស់រៀល 17,777  71,019  10,090 

របាក្ដុ់លាល  96,233  384,451  69,318 

 114,010  455,470  79,408 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

៥. សមតុល្យជាមួយធនាោរនលងរគរិះស្ថ្នហលរញ្ញវតថុេផ្សងេទៀត 

 
2013  2012 

គណនីចរនត ៖ ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

ធនាោរជាត្ិននក្មពុជា 
955  3,815  885 

ធនាោរសអេីុលីោ ភអីិលេីុ 2,761  11,030  5,388 

ធនាោរ កាណាឌ្ីោ៉ា  ភអីិលេីុ 323  1,290  200 

ធនាោរ វឌ្ឍនៈោេីុ ចាំកាត្ ់ 1,307  5,221  - 

 5,346  21,357  6,473 

្ណនីេនសាំ ៖ 
 

 
 

  

ធនាោរ ណិជផភនាំសពញ 10,381  41,472  2,402 

 10,381  41,472  2,402 

 15,727  62,829  8,875 

ក្. របាក្ប់សញ្ញ ើ និងរបាក្ត់្ាំក្ល់ខ្នងសលើរត្ូវបានសធវើការវភិា្ដូចខ្នងសរកាម ៖ 

 
2013  2012 

i. វភិា្តាមកាលក្ាំណត្៖់ ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

ក្នុងអាំ ុងសពលមយួដខ 
15,727  62,829  8,875 

ii. វភិា្តាមរបសភទរូបិយបណ័ណ ៖      

របាក្ដុ់លាល  14,684  58,663  7,695 

របាក្ស់រៀល 1,043  4,166  1,180 

 15,727  62,829  8,875 

ខ. តាមអរតាការរបាក្ ់(ក្នុងមយួឆ្ន ាំ) ៖ 2013  2012   

 
ភា្រយ  ភា្រយ   

្ណនីចរនត -  -   
្ណនីេនសាំ 0.12% to 0.40%  0.25% to 0.40%   

៦. របាក់តំកល់តមច្ាប់េៅធនាោរជាតលៃនកមពជុា 
រេបសៅតាមបទបញ្ញត្តិននរបកាេរបេ់ធនាោរ

ជាត្ិននក្មពុជា សលខ ធ7-00-06 ចុឹះសៅនថ្ងទី 11 ដខ មក្រា 
ឆ្ន ាំ 2000 ដក្ត្ាំរូវសោយរបកាេ សលខ ធ7-06-209 ចុឹះនថ្ង
ទី 13 ដខ ក្ញ្ញ  ឆ្ន ាំ 2006, រក្ុមហ ុនរត្ូវរក្ាសៅធនាោរ
ជាត្ិននក្មពុជានូវរបាក្ត់្ាំក្ល់លក្ខនតិក្ៈចាំនួន 5 ភា្រយនន
សដើមទុនសោយទទួលបានក្ាំនរការរបាក្។់ របាក្ត់្ាំក្ល់ 
លក្ខនតិក្ៈសនឹះ នងឹរត្វូរប្ល់សោយសៅរក្ុមហ ុនវញិសៅ
សពលមានការជាំរឹះបសញ្ច ើសោយេមរ្ច័ិត្ត សោយោម ន 

បាំណុលរបាក្ប់សញ្ញ ើសេេេល់។ 
របាក្ត់្ាំក្ល់លក្ខនតិក្ៈជារបាក្ស់រៀល ទទួលបាន 

ក្ាំនរការរបាក្រ់បចាំឆ្ន ាំសេមើនឹងមយួភា្ពីរ (1/2) ននអរតា
ការរបាក្បុ់លហិរញ្ញបបទានដដលក្ាំណត្ ់ សោយធនាោរ
ជាត្ិននក្មពុជា សហើយដដលោចទូទាត្ក់្នុងរយៈសពល 6ដខ
មតង។ របាក្ត់្ាំក្ល់លក្ខនតកិ្ៈជាដុលាល ោសមរកិ្ ទទួលបាន
ក្ាំនរការរបាក្ប់ីភា្របាាំបី (3/8) ននអរតា SIBOR ក្នុងរ
យៈសពល 6 ដខមតង។ 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

៧. ឥណទាន នលងបុេររបទានចំេ ិះអតលថលជន 

 
2013    2012 

 

ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

ឥណទានជារក្ុម 97,622  390,000  110,418 

ឥណទានជាឯក្ត្តជន 5,184,656  20,712,701  3,654,641 

ឥណទានបុ្គលិក្ 39,158  156,436  61,717 

 5,321,436  21,259,137  3,826,776 

េាំវធិានធនេាំរាបឥ់ណទានោចបាត្ប់ង ់(*) (3,845)  (15,361)  (2,762) 

 5,317,591  21,243,776  3,824,014 

(*) ចលនាក្នុងខទងេ់ាំវធិានធនសលើឥណទានោចបាត្ប់ង ់មានដូចត្សៅ ៖   

 
2013  2012 

 
ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

េមតុ្លយសៅសដើមការយិបរសិចឆទ 2,762  11,034  53 

េាំវធិានធនក្នុងការយិបរសិចឆទ 2,589  10,343  2,867 

ការលុបសចលបាំណុលក្នុងការយិបរសិចឆទ (1,506)  (6,016)  (158) 

េមតុ្លយសៅចុងការយិបរសិចឆទ 3,845  15,361  2,762 

(ក្) ការវភិា្តាមរបត្ិបត្តិការ ៖      

ឥណទានធមមតា ៖      

    - មានវត្ថុធានា (*) 4,531,865  18,104,802  3,638,700 

    - ពុាំមានវត្ថុធានា 767,839  3,067,517  3,638,700 

សរកាមធមមតា ៖      

    - មានវត្ថុធានា (*) 13,272  53,022  10,101 

    - ពុាំមានវត្ថុធានា 98  392  - 

ជាបេ់ងសយ័ ៖      

    - មានវត្ថុធានា (*) 8,044  32,135  5,840 

- ពុាំមានវត្ថុធានា 318  1,269  - 

 5,321,436  21,259,137  3,826,776 

(*) ឥណទានដដលមានវត្ថុធានា្ឺត្ាំណាងសោយឥណទាន និងបុសររបទានសៅសោយអត្ិថ្ជិនដដលោក្ប់ញ្ច ាំនូវបលង់
រងឹ និងបលងទ់ន។់ របដហល 96% ននឥណទាន ្ឺោក្ធ់ានាសោយបលងទ់ន។់ បលងទ់ន់្ ឺជាវញិ្ញ បរត្សរៅផលូវការដដល
សចញសោយោជ្ាធររេុក្ ឬលិខិត្សផទរក្មមេិទឋដដលសចញសោយសមឃុាំ ជាជាងបលងរ់ងឹដដលចុឹះបញ្ច ីសោយោជ្ាធរ
េុរសិោដីសរកាមចាបភូ់មបិាល។ េុពលភាពននវញិ្ញ បរត្សរៅផលូវការបញ្ជ ក្អ់ចនលនរទពយ ្ឺមានលក្ខណៈជាយថា
សហតុ្។ 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

 2013  2012 

(ខ) វភិា្តាមកាលក្ាំណត្េ់ង ៖ ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

ក្នុងក្ាំ ុងសពលមយួដខ 5,076  20,280  15,477 

ពីមយួសៅបីដខ 96,221  384,402  46,987 

ពីបនួដខសៅមយួឆ្ន ាំ 1,040,772  4,157,884  831,870 

សលើេពីមយួឆ្ន ាំ ដត្មនិសលើេបីឆ្ន ាំ 4,179,367  16,696,571  2,932,442 

 5,321,436  21,259,137  3,826,776 

(្)  វភិា្តាមវត្ថុធានា ៖      

មានវត្ថុធានា (*) 4,553,181  18,189,959  3,654,641 

ពុុំមានវត្ថុធានា 768,255  3,069,178  172,135 

 5,321,436  21,259,137  3,826,776 

(ឃ) វភិា្តាមរបសភទរូបិយបណ័ណ  ៖      

របាក្ដុ់លាល  5,321,436  21,259,137  3,826,776 

(ង) វភិា្តាមរបសភទស្ថន ក្ស់ៅ ៖      

និវាេនជន 5,321,436  21,259,137  3,826,776 

(ច) វភិា្តាមេមពន័ធភា្ី ៖      

ភា្ីេមពន័ធញ្ញ ត្តិ (បុ្គលិក្) 39,158  156,436  61,717 

ពុាំដមនភា្ីេមពន័ធញ្ញ ត្ត ិ 5,282,278  21,102,701  3,765,059 

 5,321,436  21,259,137  3,826,776 

(ឆ) វភិា្តាមដផនក្សេដឋក្ិចច ៖      

រក្ុមរ្ួស្ថរ 219,494  876,877  185,167 

ក្េិក្មម 147,079  587,582  147,232 

ការស្ថងេង ់ 170,806  682,370  79,257 

ដឹក្ជញ្ជូ ន 267,085  1,067,004  175,354 

សេវាក្មម 3,286,804  13,130,782  2,153,101 

 ណិជជក្មម 1,191,010  4,758,085  1,004,904 

បុ្គលិក្ 39,158  156,437  61,717 

សផសងៗ -  -  20,044 

 5,321,436  21,259,137  3,826,776 

(ជ) វភិា្តាមហានិភយ័ៈ      

ពុាំមានហានិភយ័ធាំ 5,321,436  21,259,137  3,826,776 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

 
 2013  2012 

 ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

(ឈ) វភិា្តាមអរតាការរបាក្រ់បចាំឆ្ន ាំ ៖      
សរកាម 12 % 23,573  94,175  27,000 

12 % - 21 % 4,076,826  16,286,920  514,767 

22 % - 36 % 573,494  2,291,108  2,916,065 

សលើេពី 36 % 647,543  2,586,934  368,944 

 5,321,436  21,259,137  3,826,776 

៨. រទព្យសកមមអរូប ី      

ៃថលេដើម ដុលាល ោសមរកិ្   នស់រៀល   
នានថ្ងទី 1 មក្រា 2013 178,102  711,518   
ទិញបដនថម -  -   
នានថ្ងទី 31 ធនូ 2013 178,102  711,518   
រំលស់បងគរ      
នានថ្ងទី 1 មក្រា 2013 8,756  34,981   
ទាយជជទានក្នុងការយិបរសិចឆទ 36,215  144,675   
នានថ្ងទី 31 ធនូ 2013 44,971  179,656   
តៃមលពលតគណេនយ្យ      
នានថ្ងទ ី31 ធនូ 2013 133,131  531,858   
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

៩. អចលនរទព្យ 

 
ែកលំអអោរ 

 
សំភារៈការិោល័យ 

 កុំព្យូទរ័ នលងឧបករណ៍ 
ព័ត៌មានវិទា្ 

 
េរគឿងសងាឝ្រឹម 

 
ោនយនត 

 
សរុប 

 
សរុប 

នថ្លសដើម ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល 
នានថ្ងទី 1 មក្រា 2013 85,672  64,817  17,015  31,237  90,210  288,951  1,154,359 

ទិញបដនថម             15,846           30,226           11,239                8,561            28,100            93,972             375,418  

ដក្សចញ -  (79)  (11,048)  -  -  (11,127)  (44,452) 

នានថ្ងទី 31 ធនូ 2013 101,518  94,964  17,206  39,798  118,310  371,795  1,485,321 

រ ាំលេ់បងគរ              

នានថ្ងទី 1 មក្រា 2013 30,117  16,612  9,549  9,618  30,969  96,865            386,976  

ទាយជជទានក្នុងការយិបរសិចឆទ 20,485  14,969  6,862  6,218  17,204  65,738  262,623 

ដក្សចញ -  (52)  (10,018)  -  -  (10,070)  (40,230) 

នានថ្ងទី 31 ធនូ 2013             50,602           31,529             6,393              15,836            48,173          152,533             609,369  

ត្នមលពតិ្្ណសនយយ              

នានថ្ងទ ី31 ធនូ 2013 50,916  63,435  10,813  23,962  70,137  219,263  875,956 

នានថ្ងទ ី31 ធនូ 2012 55,555  48,205  7,466  21,619  59,241  192,086        767,383 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

១០. រទព្យសកមមេផ្សងេទៀត 
 2013  2012 
 ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

ការរបាក្រ់ត្ូវទទួល 64,720  258,556  48,076 

ការរបាក្ប់ានពយួរទុក្ (1,041)  (4,160)  (1,372) 

របាក្បុ់សររបទាន និងរបាក្ក់្ក្ស់ផសងៗ 62,334  249,024  18,839 

របាក្ប់ងមុ់នសលើការផគត្ផ់គង ់ 3,000  11,985  - 

្ណនីរត្ូវទទួលសផសងៗ (*) -  -  200,000 

សផសងៗ 6,788  27,118  2,400 

 135,801  542,523  267,943 

(*) ខទងស់នឹះត្ាំណាងសោយទឹក្របាក្ក់្ាំពុងសធវើដាំសណើ រ ដដលនឹងរត្ូវទទួលពីភា្ទុនិក្ក្នុងសពលដខ៏លីខ្នងមុខនាដខ មក្រា 
ឆ្ន ាំ 2013 សោយសោងតាមក្ិចចេនាក្មច ីសធវើសៅនថ្ងទី ០8 ដខ មនីា ឆ្ន ាំ 2០12 (ក្ាំណត្េ់ាំោល់ 14-iv)។  

១១. កមចីរយៈេពលខល ី
សៅនថ្ងទ ី14 ដខ កុ្មភៈ ឆ្ន ាំ 2012 រក្ុមហ ុនបានចុឹះក្ិចចេនាខចីរបាក្ច់ាំនួន 200,000 ដុលាល ោសមរកិ្ ព ីធនាោរ ណិជជ
ភនាំសពញ មានអរតាការរបាក្ ់ 10 ភា្រយ ក្នុងមយួឆ្ន ាំ។ ការរបាក្ស់លើក្មចសីនឹះរត្ូវបងេ់ងរបចាំដខ របាក្ស់ដើមរត្ូវេង
ក្នុងរយៈសពលមនិសលើេពីមយួឆ្ន ាំរាបច់បព់រីក្ុមហ ុនបានទទួលរបាក្ក់្មច។ី នាការយិបរសិចឆទឆ្ន ាំ 2013 របាក្ក់្មចសីនឹះ
រត្ូវបានទូទាត្ទ់ាាំងរេុង សហើយសៅនថ្ងទ ី 11 ដខ កុ្មភៈ ឆ្ន ាំ 2013 រក្ុមហ ុនបានចុឹះក្ិចចេនាខចីថ្មមីយួសទៀត្ពធីនាោរ
ដដលមានទឹក្របាក្ច់ាំនួន 200,000 ដុលាល ោសមរកិ្ សរកាមលក្ខខណ័ឌ ដូចក្មចមុីន។ 
១២. សំវិធានធនពនធេលើរបាក់ចេំណញ 
 2013  2012 

 ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

េមតុ្លយសៅសដើមការយិបរសិចឆទ 805  3,215  504 

េាំវធិានធនក្នុងការយិបរសិចឆទ 35,896  143,405  8,201 

ពនធបានបងក់្នុងការយិបរសិចឆទ (14,236)  (56,872)  (7,900) 

 22,465  89,748  805 

១៣. រទព្យអកមមេផស្ងៗ 

 2013  2012 

 ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

ការរបាក្រ់ត្ូវបង ់ 18,764  74,962  9,869 

ពនឋសលើរបាក្ដ់ខ និងពនឋកាត្ទុ់ក្រត្វូបងស់ផសងៗ 7,329  29,279  3,844 

សផសងៗ 8,417  33,626  1,757 

 34,510  137, 867  15,470 



 

របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ២០១៣  42 

 

កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

១៤. កមចីរយៈេពលែវង 

 2013  2012 
 ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

ធនាោរសអេីុលីោ ភអីលិេីុ (i) 128,000  511,361  230,000 

សលាក្ Chei Chang Keung Absalom (ii) -  -  60,000 

សលាក្ Han Chur Kyoun (iii) 800,000  3,196,000  - 

Dong Kwang Pharmaceutical Co., Ltd (iv) 200,000  799,000  1,200,000 

Advanced Bank of Asia Limited (v) 155,556  621,445  - 

សលាក្ Hwang Won Chul (vi) 800,000  3,196,000  - 

សលាក្ Yoo Byung Gil (vii) 400,000  1,598,000  - 

 200,000  799,000  - 

 2,683,556  10,720,806  1,490,000 

(i) រក្ុមហ ុនបានចុឹះក្ិចចេនាខចីរបាក្ច់ាំននួ 200,000 ដុលាល ោសមរកិ្ព ីធនាោរ សអេីុលីោ ភអីិលេីុ (ទីស្ថន ក្ក់ារក្
ណាត ល) សៅនថ្ងទ ី14 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2011។ ក្មចសីនឹះមានរយៈសពល 3 ឆ្ន ាំ មានអរតាការរបាក្ ់9 ភា្រយក្នុងមយួឆ្ន ាំ និង
មានសស្ថហ ុយរត្ួត្ពិនិត្យឥណទានរបចាំឆ្ន ាំ 1,500 ដុលាល ោសមរកិ្។ ការរបាក្ស់លើក្មចរីត្ូវបងេ់ងរបចាំដខ របាក្ស់ដើម
រត្ូវេងពីរសលើក្ក្នុងមយួឆ្ន ាំ។ 

សៅនថ្ងទ ី12 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2012 រក្ុមហ ុនបានចុឹះក្ចិចេនាខចីរបាក្ម់យួសផសងសទៀត្ពីធនាោរ សអេីុលីោ ភអីិលេីុ (ទី
ស្ថន ក្ក់ារក្ណាត លដដដល) នូវចាំនួនទឹក្របាក្ ់100,000 ដុលាល ោសមរកិ្។ ក្មចសីនឹះមានរយៈសពល 3 ឆ្ន ាំ មានអរតាការ
របាក្រ់បចាំឆ្ន ាំ 10 ភា្រយ និងមានសស្ថហ ុយរត្ួត្ពិនតិ្យឥណទាន 1,500 ដុលាល ោសមរកិ្ក្នុងមយួឆ្ន ាំ។ ការរបាក្ស់លើ
ក្មចរីត្វូបងេ់ងរបចាំដខ របាក្ស់ដើមរត្ូវេងពីរសលើក្ក្នុងមយួឆ្ន ាំ។ 

ចលនាក្នុងខទងក់្មចបីានបដនថមនិងទូទាត្ក់្នុងឆ្ន ាំមានដូចខ្នងសរកាម ៖ 

 2013  2012 
 ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

េមតុ្លយសដើមរោ 230,000  918,851  200,000 

បដនថមក្នុងរោ -  -  100,000 

ទូទាត្េ់ងក្នុងរោ (102,000)  (407,490)  (70,000) 

េមតុ្លយចុងរោ 128,000  511,361  230,000 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ចលនាក្នុងខទងក់្មចបីានបដនថមនិងទូទាត្ក់្នុងឆ្ន ាំមានដូចខ្នងសរកាម ៖ 

 2013  2012 
 ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

េមតុ្លយសដើមរោ -  -  - 

បដនថមក្នុងរោ 860,000  3,435,700  - 

ទូទាត្េ់ងក្នុងរោ (60,000)  (239,700)  - 

េមតុ្លយចុងរោ 800,000  3,196,000  - 

(iv) សៅនថ្ងទ ី 08 ដខ មនីា ឆ្ន ាំ 2012 រក្ុមហ ុនបានចុឹះក្ិចចេនាខចីរបាក្ព់ីភា្ទុនកិ្របេ់ខលួន ្ឺរក្ុមហ ុន Dong 
Kwang Pharmaceutical Co., Ltd ត្ាំណាងសោយសលាក្ HWANG Won Chul ដដលមានទកឹ្របាក្ ់ 2,000,000 

ដុលាល ោសមរកិ្ ដដលមានអរតាការរបាក្រ់បចាំឆ្ន ាំ 12 ភា្រយ និងមានកាលក្ាំណត្ ់2 ឆ្ន ាំ ។ ការរបាក្ស់លើក្មចសីនឹះរត្វូ
បងេ់ងរបចាំរត្ីមាេ របាក្ស់ដើមរត្ូវេងនឹងរត្ូវបានទូទាត្ទ់ាាំងរេុង ឬ មយួចាំដណក្ក្នុងរយៈសពលមនិសលើេពី 2 
ឆ្ន ាំ។ ជាំសរ ើេមយួសផសងសទៀត្ ទឹក្របាក្ក់្មចនីឹងរត្ូវបានសផទរជាសដើមទុនចុឹះបញ្ជ ីរបេ់រក្ុមហ ុនក្នុងនាមការវនិិសោ្របេ់
អនក្សោយខចី។ ្ិត្មក្រត្មឹនថ្ងសចញរបាយការណ៍សនឹះ រក្ុមហ ុនទទួលបានរបាក្ក់្មចចីាំនួនេរុប 1,200,000 ដុលាល ោ
សមរកិ្ ។ 

(ii) សៅនថ្ងទ ី10 ដខ កុ្មភៈ ឆ្ន ាំ 2012 រក្ុមហ ុនបានចុឹះក្ិចច
េនាខចីរបាក្ ់ 500,000 ដុលាល ោសមរកិ្ ពីសលាក្ Chei 

Chang Keung Absalom ដដលមានអរតាការរបាក្រ់បចាំ
ឆ្ន ាំ 12 ភា្រយ។ ទកឹ្របាក្ក់្មចរីត្ូវបានទូទាត្ទ់ាាំងរេុង 
ឬ មយួចាំដណក្ក្នុងរយៈសពលមនិសលើេពី 5 ឆ្ន ាំ ្ិត្ចប់
ពីនថ្ងដដលរក្ុមហ ុនបានទទួលរបាក្ក់្មចសីលើក្ទមីយួ។ នា
ការយិបរសិចឆទឆ្ន ាំ 2013 របាក្ក់្មចសីនឹះរត្វូបានទូទាត្ទ់ាាំង
រេុង។ 

(iii) រក្ុមហ ុនបានចុឹះក្ិចចេនាខចីរបាក្ព់ីសលាក្ Han 

Chur Kyoun ដដលមានទីលាំសៅសៅរបសទេកូ្សរ ៉ា សៅនថ្ងទ ី
29 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2012។ ក្មចសីនឹះមានទកឹ្របាក្ច់ាំនួន 
500,000 ដុលាល ោសមរកិ្ មានអរតាការរបាក្រ់បចាំឆ្ន ាំ 12 
ភា្រយ។ របាក្ក់្មចនីឹងរត្ូវបានទូទាត្ទ់ាាំងរេុង ឬ មយួ
ចាំដណក្ក្នុងរយៈសពលមនិសលើេពី 5 ឆ្ន ាំ ្ិត្ចបព់ីនថ្ង
ដដលរក្ុមហ ុនបានទទួលរបាក្ក់្មចសីលើក្ទមីយួ។  

មក្ដល់ការយិបរសិចឆទចបន់ថ្ងទី 31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2012 រក្ុម
ហ ុនពុាំទានប់ានទទួលទកឹ្របាក្ក់្មចសីនឹះសទ និងទឹក្របាក្់
ចាំនួន 60,000 ដុលាល ោសមរកិ្្ត្ ់ រត្ូវបានទទលួនាសដើម
ការយិបរសិចឆទ 2013។ 

សៅនថ្ងទី 18 ដខ មនីា ឆ្ន ាំ 2013 រក្ុមហ ុនបានចុឹះក្ិចច
េនាខចីរបាក្ថ់្មមីយួសទៀត្ពីសលាក្ Han Chur Kyoun 

ដដលមានទីលាំសៅសៅរបសទេកូ្សរ ៉ា ។ ក្មចសីនឹះមានទឹក្
របាក្ច់ាំនួន 1,000,000 ដុលាល ោសមរកិ្ មានអរតាការ
របាក្រ់បចាំឆ្ន ាំ 10 ភា្រយ។ របាក្ក់្មចនីងឹរត្វូបានទូទាត្់
ទាាំងរេុង ឬ មយួចាំដណក្ក្នុងរយៈសពលមនិសលើេពី 5 
ឆ្ន ាំ ្ិត្ចបព់ីនថ្ងដដលរក្ុមហ ុនបានទទួលរបាក្ក់្មចសីលើក្
ទីមយួ។ មក្ដល់ការយិបរសិចឆទចបន់ថ្ងទី 31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 
2013 រក្ុមហ ុនបានទទួលទកឹ្របាក្ក់្មចសីនឹះចាំនួន 
800,000 ដុលាល ោសមរកិ្្ត្ ់។ 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

ចលនាក្នុងខទងក់្មចបីានបដនថមនិងទូទាត្ក់្នុងឆ្ន ាំមានដូចខ្នងសរកាម ៖ 

 2013  2012 
 ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

េមតុ្លយសដើមរោ 1,200,000  4,794,000  1,200,000 

បដនថមក្នុងរោ -  -  - 

ទូទាត្េ់ងក្នុងរោ (1,000,000)  (3,995,000)  - 

េមតុ្លយចុងរោ 200,000  799,000  1,200,000 

(v) រក្ុមហ ុនបានចុឹះក្ចិចេនាខចីរបាក្ច់ាំនួន 200,000 ដុលាល ោសមរកិ្ព ី ធនាោរ វឌ្ឍនៈោេីុចាំកាត្ ់ (ទីស្ថន ក្ក់ារក្
ណាត ល) សៅនថ្ងទ ី31 ដខ មក្រា ឆ្ន ាំ 2013។ ក្មចសីនឹះមានរយៈសពល 3 ឆ្ន ាំ មានអរតាការរបាក្ ់10 ភា្រយក្នុងមយួឆ្ន ាំ  
របាក្ក់្មចនីងឹរត្វូបានទូទាត្ទ់ាាំងរេុង ឬ មយួចាំដណក្ក្នុងរយៈសពលមនិសលើេពី 3 ឆ្ន ាំ ្ិត្ចបព់ីនថ្ងដដលរក្ុមហ ុន
បានទទួលរបាក្ក់្មចសីលើក្ទីមយួ។ 

(vi) រក្ុមហ ុនបានចុឹះក្ិចចេនាខចីរបាក្ព់ីសលាក្ Hwang Won Chul ជនជាត្ិកូ្សរ ៉ា ដដលមានទីលាំសៅសៅទីរក្ុងភនាំសពញ 
សៅនថ្ងទី 04 ដខ សមស្ថ ឆ្ន ាំ 2013។ ក្មចសីនឹះមានទឹក្របាក្ច់ាំនួន 1,000,000 ដុលាល ោសមរកិ្ មានអរតាការរបាក្រ់បចាំ
ឆ្ន ាំ 10 ភា្រយ។ របាក្ក់្មចនីងឹរត្ូវបានទូទាត្ទ់ាាំងរេុង ឬ មយួចាំដណក្ក្នុងរយៈសពលមនិសលើេពី 5 ឆ្ន ាំ ្ិត្ចបព់ី
នថ្ងដដលរក្មុហ ុនបានទទួលរបាក្ក់្មចសីលើក្ទីមយួ។  

(vii) សៅនថ្ងទី 06 ដខ ឧេភា ឆ្ន ាំ 2013 រក្មុហ ុនបានចុឹះក្ចិចេនាខចីរបាក្ព់ីសលាក្ Yoo Byung Gil ជនជាត្ិកូ្សរ ៉ា 
ដដលមានទីលាំសៅសៅរបសទេកូ្សរ ៉ា។ ក្មចសីនឹះមានទឹក្របាក្ច់ាំនួន 500,000 ដុលាល ោសមរកិ្ មានអរតាការរបាក្រ់បចាំឆ្ន ាំ 
10 ភា្រយ។ របាក្ក់្មចនីឹងរត្ូវបានទូទាត្ទ់ាាំងរេុង ឬ មយួចាំដណក្ក្នុងរយៈសពលមនិសលើេពី 5 ឆ្ន ាំ ្ិត្ចបព់ីនថ្ង
ដដលរក្ុមហ ុនបានទទួលរបាក្ក់្មចសីលើក្ទមីយួ។  

(viii) សៅនថ្ងទ ី10 ដខ ក្ក្កោ ឆ្ន ាំ 2013 រក្ុមហ ុនបានចុឹះក្ិចចេនាខចីរបាក្ព់ីរក្មុហ ុន Eagle Eye ដដលមានទីតាាំង
និងចុឹះបញ្ច ីសរកាមចាបរ់បេ់របសទេកូ្សរ ៉ា។ ទកឹ្របាក្ក់្មចី្ ឺ 1,000,000 ដុលាល ោសមរកិ្ ដដលមានអរតាការរបាក្រ់បចាំ
ឆ្ន ាំ 12 ភា្រយ នងិមានកាលក្ាំណត្ ់5 ឆ្ន ាំ ។ របាក្ក់្មចនីងឹរត្វូបានទូទាត្ទ់ាាំងរេុង ឬ មយួចាំដណក្ក្នុងរយៈសពល
មនិសលើេពី 5 ឆ្ន ាំ ្ិត្ចបព់ីនថ្ងដដលរក្ុមហ ុនបានទទួលរបាក្ក់្មចសីលើក្ទមីយួ។ 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

១៥. េដើមទនុ 

 2013  2012 

 ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

េមតុ្លយសៅសដើមការយិបរសិចឆទ 3,000,000  11,985,000  3,000,000 

េមតុ្លយសៅចុងការយិបរសិចឆទ 3,000,000  11,985,000  3,000,000 

េមាេភាពមាច េ់ភា្ហ ុនមានដូចត្សៅ ៖      

Dong Kwang Pharmaceutical 3,000,000  11,985,000  1,000,000 

សលាក្ Cho Song Jae -  -  2,000,000 

 3,000,000  11,985,000  3,000,000 

១៦. ចំណូលការរបាក់      

 2013  2012 

 ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

ឥណទាន និងបុសររបទានសៅអត្ិថ្ជិន 1,061,207  4,239,522  781,688 

របាក្ប់សញ្ញ ើ និងេមតុ្លយជាមយួធនាោរសផសងៗ 340  1,358  676 

 1,061,547  4,240,880  782,364 

១៧. ចំណ្យការរបាក់      

ចាំណាយការរបាក្ស់ក្ើត្ស ើងសៅសលើរបាក្ក់្មច។ី      

១៨. ចំណូលពីរបតលបតតលការេផ្សងៗ       

 2013  2012 

 ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

ចាំណូលពីការតក្ពិនយ័ 40,602  162,205  30,004 

ក្ាំនរសជើងស្ថរសលើឥណទាន 17,758  70,943  5,670 

ចាំសណញសលើអរតាបដូររបាក្ ់ 6,933  27,697  1,719 

ចាំណូលសផសងៗ 68  272  78 

 65,361  261,117  37,471 

ក្ាំនរសជើងស្ថរសលើក្មច ី (7,083)  (28,296)  (5,032) 

 58,278  232,821  32,439 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

១៩. េបៀវត្ស នលងេស្ហ ុយបុគគលលកដៃទេទៀត 

 2013  2012 

 ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

របាក្ស់បៀវត្ស  350,312  1,399,496  288,526 

សស្ថហ ុយបណតុ ឹះបណាត លបុ្គលិក្ 3,449  13,779  9,777 

ចាំណាយថាន ាំសពទយេាំរាបបុ់្គលិក្ 410  1,638  72 

សផសងៗ 9,991  39,914  383 

 364,162  1,454,827  298,758 

២០. ចំណ្យេលើរបីតលបតតលការេផ្សងៗ      

 2013  2012 

 ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 

ចាំណាយសលើការជួលការោិល័យ  40,307  161,026  35,083 

ចាំណាយសលើការសរបើរបាេ់ោនយនត 18,491  73,872  15,835 

សស្ថហ ុយវជិាជ ជីវៈ 45,112  180,222  35,628 

សស្ថហ ុយសលើោជ្ាបណ័ណ  10,245  40,929  2,177 

េមាភ រៈការោិល័យ និងផគត្ផ់គង ់ 20,440  81,658  19,200 

សស្ថហ ុយទឹក្សភលើង 23,909  95,516  18,377 

សស្ថហ ុយសលើការទាំនាក្ទ់ាំនង  22,218  88,761  17,805 

សស្ថហ ុយទាំនាក្ទ់ាំនង នងិ ក្ាំស្ថនត 7,740  30,921  6,711 

អាំសណាយ 3,911  15,624  2,199 

ចាំណាយសលើការជួេជុល និងដថ្ទាាំ 4,273  17,071  2,278 

ធានារា៉ា បរ់ង 1,221  4,878  975 

សស្ថហ ុយផសពវផាយ និង និជចក្មម 2,089  8,346  2,486 

សស្ថហ ុយេមាជិក្ភាព 3,000  11,985  1,271 

សបេក្មម នងិ ការសធវើដាំសណើ រ 12,994  51,911  9,735 

េាំភារៈតូ្ចៗ ៖ ចាំណាយេងាា រមឹ... 3,221  12,868  2,845 

ចាំណាយសផសងៗ 8,659  34,593  4,208 

 227,830  910,181  176,813 

 
 
 
 
 



 

របាយការណ៍របចាំឆ្ន ាំ២០១៣  47 

 

កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

២១. ពនធេលើរបាក់ចំេណញ 
ក្. ការសផទៀងតទ ត្រ់វាងពនធសលើរបាក្ច់ាំសណញ 

ក្នុងរក្បខណ័ឌ ននចាបស់្ថរសពើពនធ រក្ុមហ ុនមានកាត្ពវក្ិចចបងព់នធសលើរបាក្ច់ាំសណញក្នុងអរតា 2០% ននលទធផលជាប់
ពនធសលើរបាក្ច់ាំសណញ ឬបងព់នធអបបបរមាក្នុងអរតា 1% ននផលរបរេរុប សោយយក្ចាំនួនរបាក្ដ់ដលធាំជាងស្ ។ 

ការសផទៀងតទ ត្រ់វាងពនធសលើរបាក្ច់ាំសណញរត្វូបាន្ណនាតាមោរតា 2០ ភា្រយ ននពនធរបាក្ច់ាំសណញ ដដល រត្ូវ
បានបងាា ញក្នុង្ណនីលទឋផលដូចសរៀបរាបខ់្នងសរកាម ៖  

 
2013  2012 

 

ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 
លទធផលមុនបងព់នធសលើរបាក្ច់ាំសណញ 195,491  780,987  165,955 

ពនធសលើរបាក្ច់ាំសណញក្នុងអរតា 20 ភា្រយ 39,098  156,197  33,191 

ខទងច់ាំណាយមនិោចកាត្ក់្ងបានតាមចាបស់្ថរសពើពនឋ 1,753  7,003  1,344 

រ ាំលេ់អនុញ្ញ ត្ ោចកាត្ក់្ងបានតាមចាបស់្ថរសពើពនឋ (2,652)  (10,595)  - 

ការសរបើរបាេ់ឱនភាពពនឋសោងពីឆ្ន ាំមុនៗ 
 

(3,399)  (13,579)  (31,072) 

ពនឋពនាសពល អក្មម 1,287  5,142  - 

ផលប៉ាៈ ល់ននការសរបើរបាេ់ឱនភាពពនឋសលើេចាំនួន 1,096  4,378  4,738 

 

37,183  148,546  8,201 

ឱនភាពពនធ ោចរត្ូវបានសោងសៅសធវើការទូទាត្ជ់ាមយួនឹងរបាក្ច់ាំសណញជាបព់នធនាឆ្ន ាំបនដបនាទ បក់្នុងរយៈសពលមនិ
សលើេពីរបាាំឆ្ន ាំ ្ិត្ចបព់ីឆ្ន ាំដដលឱនភាពពនធសនឹះសក្ើត្ស ើង ។ សៅក្នុងការយិបរសិចឆទនថ្ងទ ី31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2012 រក្ុម
ហ ុនបានសរបើរបាេ់ឱនភាពពនធសនឹះសលើេក្ាំណត្ ់ ជាសហតុ្នាាំសោយឱនភាពពនធមនិទានស់របើរបាេ់ថ្យចុឹះ េល់ដត្ 
16,997ដុលាល ោសមរកិ្ ដដលរត្ូវបានសរបើរបាេ់អេ់ទាាំងរេុងក្នុងឆ្ន ាំ 2013។ 

ខ.  បញ្ា ពនធោរដនទសទៀត្ 

ការ្ណនាពនធរបេ់រក្មុហ ុនត្រមូវសោយមានការរត្ួត្ពិនិត្យជារបចាំសោយ អ្គនាយក្ោឋ នពនធោរ។ សោយ ស្ថរ
ការអនុវត្តចាបន់ិងបទបញ្ញត្តពិនធោរសៅសលើរបត្បិត្តិការមយួចាំននួធាំ សៅមានភាពមនទិលចាំស ឹះការបក្រស្ថយសផសងៗ
ោន សៅស ើយ ត្ួសលខដដលរាយការណ៍សៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ោចនឹងរត្វូបានតល េ់បតូរសៅក្នុងកាលបរសិចឆទ
សរកាយ បនាទ បព់ីមានការក្ាំណត្ព់នធចុងសរកាយពីអ្គនាយក្ោឋ នពនធោរ ។ 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

 
2013  2012 

ស្ថចរ់បាក្ព់ីេក្មមភាពរបត្បិត្តកិារោជវីក្មម ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 
លទធផលមុនបងព់នធ 195,491  780,987  165,955 

និយត័្ក្មមចាំស ឹះ ៖      

ខ្នត្សលើការលក្អ់ចលនរទពយ 1,057  4,223  - 

រ ាំលេ់សលើអចលនរទពយ 101,953  407,302  58,677 

េាំវធិានធនេាំរាបឥ់ណទានោចបាត្ប់ង ់ 2,589  10,343  2,867 

លទធផលមុនការតល េ់បតូរទុនចល័ត្ 301,090  1,202,855  227,499 

ការដរបរបួលរទពយេក្មម និង អក្មម ៖      

ឥណទាន និងបុសររបទានចាំស ឹះអត្ិថ្ជិន (1,496,166)  (5,977,183)  (1,375,723) 

រទពយេក្មមសផសងៗ 132,142  527,907  (117,123) 

ក្មចរីយៈសពលខល ី -  -  150,000 

រទពយអក្មមសផសងសទៀត្ 19,040  76,064  11,612 

ស្ថចរ់បាក្ស់របើក្នុងរបត្ិបត្តិការោជីវក្មម (1,043,894)  (4,170,357)  (1,103,735) 

ពនធដដលបានបង ់ (14,236)  (56,872)  (7,900) 

ស្ថចរ់បាក្េុ់ទធពេីក្មមភាពរបត្បិត្តកិារោជវីក្មម (1,058,130)  (4,227,229)  (1,111,635) 

២.៣. សមតុល្យ នលង របតលបតតលការរវាងសមព័នធភាគី      

  2013  2012 
 ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 
របាក្បុ់សររបទានផដល់សៅភា្ទុនកិ្ -  -  27,000 

ឥណទានផដល់ឱយអនក្រ្បរ់្ង 8,816  35,220  16,003 

ចាំណូលការរបាក្ស់លើឥណទានផដល់ឱយអនក្រ្បរ់្ង 1,605  6,412  2,821 

របាក្ស់បៀវត្ស និង អត្ថរបសោជនស៏ផសងៗ 116,540  465,577  101,900 

២៤. កលចចសន្ាជួល     

  2013  2012 
 ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្អាេមរិក 
ត្ិចជាងមយួឆ្ន ាំ 47,184  188,500  34,284 

សលើេពីមយួឆ្ន ាំ ដត្ត្ិចជាងបីឆ្ន ាំ 70,886  283,190  76,176 

សលើេបីឆ្ន ាំ 52,290  208,899  - 

 170,360  680,588  110,460 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

២៥. ការយល់ដរងែផនកពនធោរ 
អ្គនាយក្ោឋ នពនធោរមានការរោិល័យពនធោរ

មយួចាំនួន ដដលមានេិទធិសធវើការរត្តួ្ពនិិត្យអងគភាពមាន
ដាំសណើ រការ ឬ របក្បោជីវក្មមសៅក្នុងរពឹះរាជាណាចរក្
ក្មពុជា។ ការអនុវត្តចាបព់នធោរ និងបទបញ្ញត្តដិផនក្ពនធ
ោរចាំស ឹះរបត្ិបត្តិការមយួចាំនួនោចរត្ូវបក្រស្ថយ
សោយខុេពីោន  សៅសពលមានការរត្ួត្ពិនិត្យសោយមស្រនតី
ពនធោរននការោិល័យពនធោរទាាំងសនាឹះ។ ការវនិិចឆយ័
របេ់រក្ុមហ ុនសលើរបត្ិបត្តិការជាំនួញរបេ់ខលួនោចមាន
ភាពខុេោន ពីការវនិិចឆយ័ដដលសធវើស ើងសៅសពលមានការ
រត្ួត្ពនិិត្យសោយមស្រនតីពនធោរទាាំងសនាឹះ។ 

របេិនសបើ្ ណសនយយក្មមរបត្ិបត្តិការណាមយួ
រត្ូវបានជាំទាេ់សោយមស្រនតីពនធោរ ននការោិល័យណា
មយួសនាឹះ រក្ុមហ ុននឹងរងការក្ាំណត្ព់នធបដនថម, ការតក្
ពិនយ័ និងការរបាក្យឺ់ត្ោ៉ា វដដលោចមានជាស្ថរវនត។ 
ការក្ាំណត្ព់នធស ើងវញិសោយរដឋបាលស្ថរសពើពនធោចសធវើ
សៅបានក្នុងរយៈសពលបីឆ្ន ាំ និងបនតបានរហូត្ដល់រយៈ
សពលដបឆ់្ន ាំ។ 

២៦. ការរគប់រគងហ្នលភ័យហលរញ្ញវតថុ 

ោជីវក្មមរបេ់រក្ុមហ ុនត្រមូវសោយមានការយក្ចិត្ត
ទុក្ោក្ក់្ាំណត្ស់ោលសៅសៅសលើហានិភយ័ និងរ្បរ់្ង
ហានិភយ័ទាាំងសនាឹះរបក្បសោយលក្ខណៈវជិាជ ជីវៈ។ 
ការងាររ្បរ់្ងហានិភយ័របេ់រក្ុមហ ុន ្សឺដើមបសីធវើការ
ក្ាំណត្អ់ត្តេញ្ញ ណសលើរាល់ហានិភយ័ចមបងៗ រ្បរ់្ង
ត្ួនាទីរបេ់ហានិភយ័ និងសធវើការក្ាំណត្ក់ារដបងដចក្
ធនធានេាំរាបរ់្បរ់្ងហានភិយ័ទាាំងសនាឹះ។ ហានិភយ័
សក្ើត្ស ើងពីេក្មមភាពោជីវក្មមដដលរក្ុមហ ុនជបួរបទឹះ
មាន ហានិភយ័របត្បិត្តិការ ហានិភយ័ហិរញ្ញ វត្ថុ ៖ ហានិ
ភយ័ឥណទាន ហានិភយ័ទីផារ (រមួមានហានិភយ័អរតា
បតូរ របាក្ ់និង ហា និ ភយ័ អរតា ការ របាក្ ់) និង 

ហានិភយ័េាំវធិានធន។ សោលនសោបាយ និងសោល
ការណ៍ដននាាំដដលរក្ុមហ ុន យក្មក្សរបើរបាេ់សដើមបរី្ប ់
រ្ងហានភិយ័ទាាំងឡាយដដល ក្ព់ន័ធ នងឹេក្មមភាព
ោជីវក្មមរបេ់ខលួនមានដូចខ្នងសរកាម។ 

២៦.១. ហានភិយ័របត្បិត្តកិារ 
ហានិភយ័របត្បិត្តិការ ្ឺជាហានិភយ័ននការខ្នត្

បងដ់ដលោចសក្ើត្មានស ើង សោយស្ថរដត្ក្ងវឹះខ្នត្ 
ឬបរាជយ័ ននដាំសណើ ររ្បរ់្ងហានភិយ័របត្ិបត្តិការ
សោយស្ថរដត្មនុេសនិងរបពន័ធរ្បរ់្ងនផទក្នុងឬបណាត ល  
មក្ពកី្តាត ខ្នងសរៅ។ ហានិភយ័សនឹះរត្ូវបានចត្ដ់ចង
តាមរយៈ ការបសងកើត្នូវដាំសណើ រការរ្បរ់្ងហានិភយ័
របត្ិបត្តិការ ការរត្ួត្ពនិិត្យ និងការរាយការណ៍ឱយបាន
រត្ឹមរត្ូវពីេក្មមភាពោជីវក្មម តាមរយៈអងគភាពរ្បរ់្ង 
និងោាំរទ ដដលឯក្រាជយពីអងគភាពោជីវក្មម នងិ្ណៈ
រ្បរ់្ង។ ទាាំងសនឹះរមួមាន ហានិភយ័ខ្នងដផនក្ចាប ់
ការរបរពឹត្តតាម ្ណសនយយ នងិការដក្លងបនលាំ។ 

្ណៈរ្បរ់្ងហានិភយ័ឥណទានបានបសងកើត្
សោលនសោបាយ និងនីត្ិវធិីសដើមបផីតល់នូវការដណនាាំសៅ
សោយរក្ុមរបត្បិត្តិការេាំខ្នន់ៗ  សលើរចនាេមពន័ធការ
រ្បរ់្ងហានភិយ័ និងភាពចាំបាចន់នការរត្តួ្ពនិិត្យខ្នង
ក្នុងសដើមបកី្ាំណត្ ់អត្តេញ្ញ ណ េទងត់្ាំនល រ្បរ់្ង និង
រត្ួត្ពនិិត្យ ិ ហានិភយ័របត្ិបត្តិការរបេ់ពកួ្ស្។ ចាប់
រត្ួត្ពនិិត្យខ្នងក្នុង និងការវាេ់ដវងរត្វូបានរបត្ិបត្តិរមួ
មាន ការបសងកើត្អជ្ាធរេាំរាបចុ់ឹះហត្ថសលខ្ន ការក្ាំណត្ ់
ការរត្ួត្ពនិិត្យរបពន័ធ ការសធវើសោយមានរបេិទធភាពនននតី្ិ
វធិី និង ឯក្ស្ថរសោយធានានូវការអនុសលាមតាមបទ
បញ្ញត្តិនិងត្ាំរូវការចាប។់  
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

ចាបន់ិងនតី្ិវធិី រត្ូវបានរត្ួត្ពនិិត្យស ើងវញិជា
សទៀងទាត្ ់សោយពិចរណាសៅសលើសោលសៅ និងយុទធស្ថ
ស្រេតោជីវក្មមរបេ់រក្ុមហ ុន នងិបទបញ្ញត្តិ។ 

២៦.២. ហានភិយ័ឥណទាន 

រក្ុមហ ុនរត្ូវបានេនមត្ថ់ារបឈមមុខនឹងហាន-ិ
ភយ័ឥណទានដដលជាហានភយ័បណាត លមក្ពអីត្ិថ្ិជន 
ម៉ាូយ ឬនដ្ូទីផារ របេ់ខលួនបរាជយ័ក្នុងការបាំសពញ
កាត្ពវក្ិចចជាបក់្ិចចេនាចាំស ឹះរក្ុមហ ុន នាបាំណាចន់ន
កាល     វស្ថនត។ ហានិភយ័ឥណទានសក្ើត្ស ើងជាមបង
សចញពីឥណទាន និងបុសររបទាន ដដលសក្ើត្មានពី
េក្មមភាព  ផតល់ឥណទានទាាំងសនាឹះ។ 
(ក្)  ការវាេ់ដវងហានិភយ័ឥណទាន 

រក្ុមហ ុនបានបសងកើត្សោលនសោបាយហានិភយ័
ឥណទាន ដដលសរៀបចាំស ើងសដើមបរីត្តួ្រតានូវការធានា
រា៉ា បរ់ងេក្មមភាពហានិភយ័។ និត្ិវធិីននការក្ាំណត្ក់្រមតិ្
ហានិភយ័ ការរត្ួត្ពិនតិ្យ ការសរបើរបាេ់ និងការរ្បរ់្ង
ឥណទានរត្ូវបានអនុវត្តស ើង ដផអក្តាមក្មមវធិីឥណទាន
ដដលបានសរៀបចាំ្ាំសរាងេាំរាបផ់លិត្ផល ឬេាំសពៀត្ឥណ
ទាន ពិសេេរមួបញ្ចូល ទាាំងទីផារសោលសៅ កាល
ក្ាំណត្ន់ិងលក្ខណ័ឌ  ឯក្ស្ថរេាំោងនងិនិត្វីធិ ី ដដលសៅ
សរកាមផលិត្ផល ឥណទានដដលនឹងរត្ូវបានវាេ់ដវង 
និងផតល់ឱយ។ 

រក្ុមហ ុនក្ប៏ានធានាថាខលួនមានការដបងដចក្ត្ួ
នាទីោចរ់េ ឹះ រវាងអនក្សផតើមឥណទាន អនក្វាយត្ាំនល 
និងអនក្អនុមត័្ឥណទានផងដដរ ។ 
(ខ)  ការរ្បរ់្ងក្ាំរតិ្ហានិភយ័ និងសោលការណ៍
រ្បរ់្ងហានភិយ័ 
រក្ុមហ ុនរ្បរ់្ង ក្ាំរតិ្ នងិរត្តួ្ពិនតិ្យការរបមូលផតុ ាំហានិ
ភយ័ឥណទានសៅសពលដដលពួក្ស្រក្សឃើញ ជាពិសេេ 
សៅសលើនដ្ូជាបុ្គលនិងរក្ុមរពមទាាំងសៅសលើឧេាហក្-
មម ។  

 

  

រក្ុមហ ុនសរៀបចាំនូវរចនាេមពន័ធតាមក្ាំរតិ្ននហាន-ិ
ភយ័ឥណទាន សោយោក្ក់្ាំរតិ្សលើចាំនួនទឹក្របាក្ន់នហានិ
ភយ័ ដដលោចទទួលយក្បានទាក្ទ់ងនងឹអនក្ខចឯីក្ត្តជន 
ឬរក្ុមអនក្ខចី និងតាមដផនក្ឧេាហក្មម។ ការរបឈមមុខ
នឹងហានិភយ័ឥណទានរត្ូវបានរ្បរ់្ងតាមរយៈការ
វភិា្ជាសទៀត្ទាត្នូ់វេមថភាពឯក្ត្តជនអនក្ខចី នងិ ឯក្-
ត្តជន អនក្ខចជីាេកាត នុពល ននកាត្ពវក្ិចចក្នុងការេង
រត្លបនូ់វការរបាក្ ់ នងិរបាក្ស់ដើម រពមទាាំងតាមរយៈការ
ពិនិត្យស ើងវញិនូវក្រមតិ្ផតល់ឥណទានដដលេមរេប។ 

វាក្រ៏ត្វូបានរ្បរ់្ងជាដផនក្តាមរយៈការទទួល
យក្នូវរទពយនងិលិខិត្ធានារបេ់អងគភាពឬឯក្ត្តជន ក្៏
ដូចជាការផតល់នូវេាំវធិានេាំរាបក់ារបាត្ប់ងឥ់ណទានផង
ដដរ។ ការក្ាំណត្នូ់វក្រមតិ្ននហានិភយ័ឥណទានតាម
របសភទផលិត្ផល និងវេ័ិយឧេាហក្មមរត្ូវបានអនុមត័្
សោយរក្ុមរបឹក្ាភបិាល ។  

ហានិភយ័ធាំៗ រត្វូបានក្ាំណត្ស់ោយធនាោរក្ណាត លថា
ជាហានិភយ័ឥណទានទូសៅចាំស ឹះអត្ថរបសោជនឯ៍ក្ត្ត
ជនណាមយួដដលសលើេពី 10 ភា្រយននមូលនិធិតទ ល់
េុទធរបេ់រក្ុមហ ុនសោយសោង តាមរបកាេសលខ ធ7-

00-06 របេ់ធនាោរជាត្ិននក្មពុជា ចុឹះនថ្ងទី 11 ដខ មក្រា 
ឆ្ន ាំ 2000។ 
(្)  សោលការណ៍េាំវធិានធន និងភាពអនថ់្យ 

រក្ុមហ ុនត្ាំរូវសោយអនុវត្តតាមការចត្ថ់ាន ក្ឥ់ណ
ទាននិងេាំវធិានធន សោយសោងតាមរបកាេ ក្ព់ន័ធ 
សចញសោយធនាោរជាត្ិននក្មពុជា ដដលមានសៅក្ាំណត្់
េាំោល់សលខ 2.9 ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ។ 

ឥណទាន និងបុសររបទាន ដដលមានរយៈសពល
ហូេក្ាំណត្េ់ងត្ិចជាង 30 នថ្ង មនិចត្ទុ់ក្ថាមានភាព
អនថ់្យសនាឹះសទ សលើក្ដលងដត្មានពត៌្ម័ានផទុយពីសនឹះ។ 
ក្រមតិ្អបបបរមាននេាំវធិានជាក្ល់ាក្េ់ាំរាបភ់ាពអនថ់្យ 
រត្ូវបានសធវើស ើង ោរេ័យសោយការចត្ថ់ាន ក្ដ់ដល ក្់
ពន័ធ ។   
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

(ឃ)  ហានិភយ័អត្ិបរមាននឥណទាន មុនរាបប់ញ្ចូលវត្ថុធានា ឬមុនការធានាឥណទានសផសងៗ 

 
2013  2012 

 
ដុោល្រអាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្រអាេមរិក 

ហានភិយ័ឥណទានទាក្ទ់ងនងឹធាតុ្សៅក្នុង
តុ្លយការ ៖ 

     
េមតុ្លយសៅធនាោរសផសងៗ 15,727  62,829  8,875 

ឥណទាន និងបុសររបទានសោយអត្ិថ្ិជន 5,317,591  21,243,776  3,824,014 

រទពយេក្មមសផសងៗ 135,801  542,525  267,943 

 5,469,119  21,849,130  4,100,832 

តារាងខ្នងសលើបងាា ញអាំពីហានិភយ័អត្ិបរមារបេ់រក្ុមហ ុនសៅក្នុងការយិបរសិចឆទនននថ្ងទ ី 31 ដខធនូ ឆ្ន ាំ 2013 សោយ
មនិ្តិ្អាំពវីត្ថុបញ្ច ាំដដលមានក្នុងនដ ឬមុនការសក្ើនស ើងឥណទានសផសងៗ។ 93% ននឥណទានអត្ិ    បរមាេរុប 
ទទួលបានមក្ពីឥណទាន នងិបុសររបទានដល់អត្ិថ្ិជនសៅក្នុងរបសទេក្មពុជា ។ 

រក្ុមហ ុនមានទាំនុក្ចិត្តចាំស ឹះលទធភាពរបេ់ខលួនក្នុងការរ្បរ់្ង នងិរក្ាសោយមានហានិភយ័ឥណទាន និងសជឿជាក្់
ថា ហានិភយ័អត្ិបរមាចាំស ឹះហានភិយ័ឥណទានរបេ់រក្មុហ ុនរត្ូវបានក្ាំរតិ្ចាំស ឹះចាំនួនសោងននឥណទាន ដក្នឹង
េាំវធិានធនសលើឥណទានដដលជាបេ់ងសយ័។ ឥណទាន និងបុសររបទានរត្ូវបានផតល់សោយផងដដរដល់អនក្ខចីទាាំង
សនាឹះដដលរ ាំពងឹថាទទួលបានរបាក្ច់ាំសណញ ។ 

 (ង)  ឥណទាន និងបុសររបទានរត្ូវបានេសងខបដូចខ្នងសរកាម ៖ 

 2013  2012 

 ដុោល្រអាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្រអាេមរិក 
ឥណទាននិងបុសររបទានមនិទានហ់េួកាល
ក្ាំណត្ ់និងមនិទានអ់នថ់្យ 

5,299,704  21,172,319  3,810,835 

ឥណទាន និងបុសររបទានដដលមានភាពអនថ់្យ 21,732  86,818  15,941 

ចាំនួនដុល 5,321,436  21,259,137  3,826,776 

ដក្ ៖ េាំវធិានេាំរាបឥ់ណទានបាត្ប់ង ់ (3,845)  (15,361)  (2,762) 

ចាំននួពតិ្ 5,317,591  22,442,276  3,824,014 

ចាំស ឹះេាំវធិានធនឥណទាន អនុសលាមសៅតាមលក្ខខណឌ ត្រមូវរបេ់ធនាោរជាត្ិននក្មពុជា ការេងរបាក្ស់ដើមរត្លប់
មក្វញិពីវត្ថុធានា (សរៅពីវត្ថុធានាជាស្ថចរ់បាក្)់ មនិរត្វូបានសលើក្យក្មក្សធវើការពិចរណាសទ ។  

(1)  ឥណទាន និងបុសររបទានដដលមិនទានហ់េួកាល់ក្ាំណត្ ់និងមិនមានភាពអនថ់្យ ៖ 

ឥណទាន និងបុសររបទានដដលមនិទានហ់េួកាល់ក្ាំណត្ម់និរត្ូវបានចត្ទុ់ក្ថាមានភាពអនថ់្យស ើយ លុឹះរតាដត្
មានពត័្ម៌ានណាមយួចងអុលបងាា ញផទុយពីសនឹះ ។ 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

(2)  ឥណទាន និងបុសររបទានដដលមានភាពអនថ់្យ ៖ 
 ឥណទាន និងបុសររបទានដដលមានភាពអនថ់្យ ្ឺជាឥណទាននិងបុសររបទានទាាំងឡាយណាដដលរក្ុមហ ុន
ក្ាំណត្ថ់ា មានភេតុតាងមនិលាំសអៀង សហើយរក្ុមហ ុនមនិរ ាំពងឹថាោចរបមូលរបាក្ស់ដើមនិងការរបាក្ត់ាមកាលក្ាំណត្ ់
សៅក្នុងលក្ខខណឌ ក្ចិចេនាននឥណទាន និងបុសររបទានសនាឹះបាន ។ អនុសលាមសៅតាមសោលការណ៍ដណនាាំរបេ់
ធនាោរជាត្ិននក្មពុជា ឥណទាននងិបុសររបទានដដលសលើេកាលក្ាំណត្រ់យៈសពល 30 នថ្ងរត្វូបានចត្ទុ់ក្ថាមាន
ភាពអនថ់្យ សហើយក្រមតិ្អបបបរមាននេាំវធិានធនជាក្ល់ាក្េ់ាំរាបភ់ាពអនថ់្យ រត្ូវបានសធវើស ើងដផអក្សៅសលើការ
ចត្ថ់ាន ក្ដ់ដល ក្ព់ន័ធ សលើក្ដលងដត្មានពត័្ម៌ានណាមយួចងអុលបងាា ញផទុយពីសនឹះ ។   

 2013  2012 

 ដុោល្រអាេមរិក   ន់េរៀល  ដុោល្រអាេមរិក 
ហេួកាលក្ាំណត្ព់ី 30 សៅដល់ 59 នថ្ង -  -  - 

ហេួកាលក្ាំណត្ព់ី 60 សៅដល់ 89 នថ្ង -  -  - 

ហេួកាលក្ាំណត្ព់ី 90 សៅដល់ 179 នថ្ង 13,370  53,414  10,101 

ហេួកាលក្ាំណត្ព់ី 180 សៅដល់ 359 នថ្ង 8,362  33,404  5,840 

ហេួកាលក្ាំណត្ព់ី 360 នថ្ង និងសរចើនជាងសនឹះ -  -  - 

 21,732  86,818   15,941 

ច)  ការរបមូលផតុ ាំរទពយេក្មមហិរញ្ញ វត្តុដដលមានហានភិយ័ឥណទាន ៖ 
(1)  តាមរយៈការដបងដចក្ទីតាាំងភូមិស្ថស្រេត ៖ 
ហានិភយ័ឥណទានរបេ់រក្មុហ ុនសៅក្នុងការយិបរសិចឆទនថ្ងទី 31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2013 មានរបភពទាាំងរេុងមក្ពីទីតាាំង
លាំសៅោឋ នរបេ់នដ្ូសៅក្នុងរបសទេក្មពុជា ។  
 (2)  តាមរយៈវេ័ិយឧេាហក្មម ៖ 

 
សមតុល្យជា មួយ
ធនាោរ ដៃទ 

 ឥណទាន នលងបុេរ
របទានសំរាប់អតលថលជន 

 
រទព្យសកមមេផ្សងៗ  

សរុប 
 

សរុប 

 ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល 

សៅនថ្ងទ ី31 ដខធនូ ឆ្ន ាំ 2013          

ក្េិក្មម -  147,079  -  147,079  587,581 

េាំណង ់ -  170,806  -  170,806  682,370 

រក្ុមរ្ួស្ថរ -  219,494  -  219,494  876,879 

ស្ថថ បន័ហិរញ្ញ វត្ថុ 15,727  -  -  15,727  62,829 

ដឹក្ជញ្ជូ ន -  267,085  -  267,085  1,067,005 

សេវាក្មម -  3,286,804  -  3,286,804  13,130,782 

 ណិជជក្មម -  1,191,010  -  1,191,010  4,758,085 

ឥណទានេាំរាបបុ់្គលិក្ -  39,158  -  39,158  156,436 

សផសងៗ -  -  135,801  
135,8

01  542,525 

 15,727  5,321,436  135,801  5,472,964  21,864,491 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

(ច)  ការរបមូលផតុ ាំរទពយេក្មមហិរញ្ញ វត្តុដដលមានហានភិយ័ឥណទាន ៖ 
(2)  តាមរយៈវេ័ិយឧេាហក្មម ៖ 

 
សមតុល្យជាមួយ
ធនាោរ ដៃទ 

 ឥណទាន នលងបុេរ
របទាន សំរាប់អតលថលជន 

 រទព្យសកមម 
េផ្សងៗ 

 
សរុប 

 
សរុប 

 ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក   ន់េរៀល 

សៅនថ្ងទ ី31 ដខធនូ ឆ្ន ាំ 2012          

ក្េិក្មម -  147,232  -  147,232  588,192 

េាំណង ់ -  79,257  -  79,257  316,632 

រក្ុមរ្ួស្ថរ -  185,167  -  185,167  739,742 

ស្ថថ បន័ហិរញ្ញ វត្ថុ 8,875  -  -  8,875  35,455 

ដឹក្ជញ្ជូ ន -  175,354  -  175,354  700,540 

សេវាក្មម -  2,153,101  -  2,153,101  8,601,640 

 ណិជជក្មម -  1,004,904  -  1,004,904  4,014,591 

ឥណទានេាំរាបបុ់្គលិក្ -  61,717  -  61,717  246,559 

សផសងៗ -  20,044  267,943  287,987  1,150,508 

 8,875  3,799,776  267,943  4,103,594  16,393,859 

២៦.៣. ហានភិយ័សលើទផីារ 
ហានិភយ័ទីផារ ្ឺជាហានិភយ័ដដលត្ាំនលទីផារ ឬ លាំហូរស្ថចរ់បាក្ន់ាសពលអនា្ត្ននលិខិតុ្បក្រណ៍ និង

ការដរបរបួលសោយស្ថរការតល េ់បតូរត្ាំនលទីផារ។ ហានិភយ័ទីផារសក្ើត្ស ើងសោយស្ថរស្ថថ នភាពសបើក្ទូលាយននអ
រតាការរបាក្ ់ រូបិយបណ័ណ  និងផលិត្ផលមូលធន ដដលរបឈមនឹងចលនាទីផារជាក្ល់ាក្ ់ និងទូសៅ រពមទាាំងការ
ដរបរបួលននអរតា  ឬត្ាំនលទីផារ ដូចជាអរតាការរបាក្ ់្ាំលាត្ឥណទាន អរតាបតូររូបិយ   បណ័ណ បរសទេ និងត្ាំនល
មូលធន។ 
(ក្) ហានិភយ័ការបតូររូបិយបណ័ណ បរសទេ ៖ 

ហានិភយ័រូបិយបណ័ណ  ្ឺជាហានិភយ័ននការស ើងចុឹះននត្ាំនលលិខិតុ្បក្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ ដដលបណាត លមក្ពីការ
ដរបរបួល អរតាបតូររូបិយបណ័ណ បរសទេ ។ 

រក្ុមហ ុនមនិមានហានិភយ័ការបតូររូបិយបណ័ណ បរសទេជាដុាំក្ាំភនួសនាឹះសទ សោយស្ថររបត្ិបត្តិការចាំបងរបេ់
រក្ុមហ ុន ្ឺ របាក្ដុ់លាល រោសមរកិ្។ រក្ុមហ ុនសៅក្នុងរបសទេក្មពុជាអនុវត្តរបត្ិបត្តិការជារបរក្ត្រីបេ់ខលួនសោយសរបើ
របាេ់របាក្ដុ់លាល រោសមរកិ្ជាចមបង សោយស្ថររូបិយបណ័ណ សនឹះរត្ូវបានសរបើរបាេ់ោ៉ា ងទូលាយសៅក្នុងរបសទេក្មពុជា 
។  
(ខ)  ហានិភយ័ត្ាំនល ៖ 

រក្ុមហ ុនពុាំមានហានិភយ័ត្ាំនលមូលបរ័ត្ សោយស្ថររក្ុមហ ុនមនិបានរក្ាទុក្ការវនិិសោ្មូលបរ័ត្ ដដល
ចត្ច់ាំណាត្ថ់ាន ក្ក់្នុងតារាងតុ្លយការ ជាការវនិិសោ្េាំរាបល់ក្ឬ់តាមត្ាំនលទផីារតាមរយៈចាំសណញ ឬខ្នត្។ 
បចចុបបននសនឹះ រក្មុហ ុនមនិមានសោលការណ៍រ្បរ់្ងហ់ានិភយ័ត្ាំនលស ើយ ។  
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

 (្)  ហានិភយ័សលើអរតាការរបាក្ ់៖ 
ហានិភយ័សលើអរតាការរបាក្ ់ េាំសៅសៅសលើការខ្នត្បងនូ់វចាំណូលការរបាក្េុ់ទធ សោយស្ថរដត្ការដរបរបួល

ននក្ាំរតិ្អរតាការរបាក្ ់ និងការតល េ់បតូរសៅក្នុងេមាេភាពននរទពយេក្មមនងិរទពយអក្មម។ ហានិភយ័សលើអរតាការ
របាក្រ់ត្ូវបានរ្បរ់្ងតាមរយៈការរត្តួ្ពនិិត្យោ៉ា ងហមត្ច់ត្ស់ៅសលើចាំសណញពីការបណាត ក្ទុ់ន ត្នមលទីផារត្នមលសដើម
ននមូលនិធិ និងតាមរយៈការវភិា្ចសនាល ឹះដរបរបួលអរតាការរបាក្ ់។  

េកាត នុពលននការធាល ក្ចុ់ឹះនូវចាំណូលការរបាក្េុ់ទធពីការដរបរបួលអរតាការរបាក្ដ់ដលខុេរបរក្ត្ ី រត្ូវបាន
រត្ួត្ពនិិត្យសោយសធៀបសៅនងឹក្ាំរតិ្ហានិភយ័ដដលក្ាំណត្ថ់ា ោចទទួលយក្បាន។ 
្ណៈរ្បរ់្ងមានការសជឿជាក្ថ់ា សោលជាំហររបេ់រក្ុមហ ុនចាំស ឹះបដរមបរមួលននអរតាការរបាក្រ់ត្ូវបានកាត្ប់នថ
យ។ 

តារាងខ្នងសរកាមសធវើការេសងខបអាំពីហានិភយ័អរតាការរបាក្រ់បេ់រក្ុមហ ុន។ ចាំននួដដលរាបប់ញ្ចូលសៅក្នុង
តារាងសនឹះ ្ឺជាត្ាំនលសៅេល់ក្នុងបញ្ជ ីរបេ់រទពយេក្មម និងរទពយអក្មម សោយសរៀបតាមលាំោបន់នការក្ាំណត្ត់្ាំនល
ស ើងវញិ តាមក្ិចចេនា នងិកាលបរសិចឆទននកាលវស្ថនត។ 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

នានថ្ងទ ី31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2013 រតរម 1 ែខ  1 េៅ 3 ែខ  3 េៅ 12 ែខ  1 េៅ 5 ឆំ្្  េលើសពី 5 ឆំ្្  ោ្្នការរបាក់  សរុប  អរតការ
របាក់  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ភាគរយ 

រទពយេក្មម                

ស្ថចរ់បាក្ ់ -  -  -  -  -  114,010  114,010   

េមតុ្លយជាមយួធនាោរ 10,381  -  -  -  -  5346  15,727  0.12 - 0.40 

របាក្ត់្ាំក្ល់តាមចាបស់ៅធនាោរជាត្ិ -  -  -  -  150,000  -  150,000  0.11 - 0.12 

ការឱយខចីចងការ និងបុសររបទានចាំស ឹះអត្ិថ្ជិន ៖                

- មានដាំសណើ ការ 5,076  96,221  1,019,040  4,179,367  -  -  5,299,704  12% - 6% 

- ពុាំមានដាំសណើ ការ -  -  21,732  -  -  -  21,732   

- េាំវធិានធនជាក្ល់ាក្ ់ -  -  -  -  -  (3,845)  (3,845)   

- េាំវធិានធនទូសៅ -  -  -  -  -  -  -   

រទពយេក្មមសផសងសទៀត្ -  -  -  -  -  135,801  135,801   

េរុបរទពយេក្មម 15,457  96,221  1,040,772  4,179,367  150,000  251,312  5,733,129   
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

 

នានថ្ងទ ី31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2013 រតរម 1 ែខ  1 េៅ 3 ែខ  3 េៅ 12 ែខ  1 េៅ 5 ឆំ្្  េលើសពី 5 ឆំ្្  ោ្្នការរបាក់  សរុប  អរតការរបាក់ 
 ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ភាគរយ 

រទពយអក្មម                

រទពយអក្មមរយៈសពលខល ី -  -  200,000  -  -  -  200,000  10% 

រទពយអក្មមសផសងៗ -  -  -  -  -  34,510  34,510   

ពនឋពនាសពល អក្មម -  -  -  -  -  1,287  1,287   

េាំវធិានធនសលើពនធ -  -  -  -  -  22,465  22,465   

រទពយអក្មមរយៈសពលដវង -  -  -  2,683,556  -  -  2,683,556  10% - 12% 

េរុបរទពយអក្មម -  -  200,000  2,683,556  -  58,262  2,941,818   

លាំសអៀងការរបាក្ស់វទយិត្ភាព       
2013- ដុលាល  15,457  96,221  840,772  1,495,811  150,000  193,050  2,791,311   

លាំសអៀងការរបាក្ស់វទយិត្ភាព       
2013-  នស់រៀល 61,751  384,403  3,358,884  5,975,765  599,250  771,235  11,151,287   
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

 

នានថ្ងទ ី31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2012 រតរម 1 ែខ  1 េៅ 3 ែខ  3 េៅ 12 ែខ  1 េៅ 5 ឆំ្្  េលើសពី 5 ឆំ្្  ោ្្នការរបាក់  សរុប  អរតការ
របាក់  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ភាគរយ 

រទពយេក្មម                
ស្ថចរ់បាក្ ់ 2,402  -  -  -  -  79,408  79,408   

េមតុ្លយជាមយួធនាោរ -  -  -  -  -  6,473  8,875  0.25-0.80 

របាក្ត់្ាំក្ល់តាមចាបស់ៅធនាោរជាត្ិ     -  -  150,000  -  150,000  0.11 

ការឱយខចីចងការ និងបុសររបទានចាំស ឹះអត្ិថ្ជិន ៖ 15,477  46,987             

- មានដាំសណើ ការ -  -  815,929  2,932,442  -  -  3,810,835  12-36 

- ពុាំមានដាំសណើ ការ -  -  15,941  -  -  -  15,941   

- េាំវធិានធនជាក្ល់ាក្ ់ -  -  -  -  -  (2,762)  (2,762)   

- េាំវធិានធនទូសៅ -  -  -  -  -  -  -   

រទពយេក្មមសផសងសទៀត្ -  -  -  -  -  267,943  267,943   

                េរុបរទពយេក្មម 17,879  46,987  831,870  2,932,442  150,000  351,062  4,330,240   
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

 

នានថ្ងទ ី31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2012 រតរម 1 ែខ  1 េៅ 3 ែខ  3 េៅ 12 ែខ  1 េៅ 5 ឆំ្្  េលើសពី 5 ឆំ្្  ោ្្នការរបាក់  សរុប  អរតការរបាក់ 
 ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ភាគរយ 
រទពយអក្មម                

រទពយអក្មមរយៈសពលខល ី -  -  200,000  -  -  -  200,000  10 

រទពយអក្មមសផសងៗ -  -  -  -  -  15,470  15,470   

េាំវធិានធនសលើពនធ -  -  -  -  -  805  805   

រទពយអក្មមរយៈសពលដវង -  -  -  1,490,000  -  -  1,490,000  9-10 

េរុបរទពយអក្មម -  -  200,000  1,490,000  -  16,275  1,706,275   

លាំសអៀងការរបាក្ស់វទយិត្ភាព       
2012- ដុលាល  17,879  46,987  631,870  1,442,442  150,000  334,787  2,623,965   

លាំសអៀងការរបាក្ស់វទយិត្ភាព       
2012-  នស់រៀល 71,427  187,713  2,524,321  5,762,556  599,250  1,337,474  10,482,740   
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

២៦.៤. ហានភិយ័សលើស្ថចរ់បាក្ង់ាយរេួល  

ហានិភយ័ស្ថចរ់បាក្ង់ាយរេួល ្ឺជាហានិភយ័ដដលរក្ុមហ ុន ោម នលទធភាពបាំសពញកាត្ពវក្ចិចេងរបាក្ ់សៅសពល
ដល់ក្ាំណត្េ់ង នូវត្ាំរូវការស្ថចរ់បាក្ ់ឬលាំហូរស្ថចរ់បាក្ស់ចញសផសងៗ។ 

(ក្)  ដាំសណើ រការរ្បរ់្ងហានិភយ័ស្ថចរ់បាក្ង់ាយរេួល ៖ 

្ណៈរ្បរ់្ង រត្តួ្ពនិិត្យស្ថចរ់បាក្ង់ាយរេួលក្នុងតារាងតុ្លយការ និងរ្បរ់្ងការរបមូលផតុ ាំ និងទនិននយ័បាំណុល
ដដលមានកាលក្ាំណត្។់ រក្ុមហ ុនសធវើការរត្តួ្ពនិិត្យ នងិរាយការណ៍អាំពីជាំហរស្ថចរ់បាក្រ់បចាំនថ្ង និងសធវើដផនការេាំ
រាបន់ថ្ងបនាទ ប ់េបាត ហ៍ និងដខជាបនតបនាទ ប ់ សោយស្ថររយៈសពលសនឹះ្ឺជាក្ាំ ុងសពលេាំខ្ននេ់ាំរាបក់ាររ្បរ់្ងស្ថច់
របាក្ង់ាយរេួល។ ្ណៈរ្បរ់ក្ងរត្ួត្ពនិិត្យចលនារបេ់អនក្ោក្រ់បាក្ប់សញ្ញ ើចមបងៗ រពមទាាំងសធវើដផនការទុក្ជា
មុនេាំរាបក់ារដក្រ់បាក្រ់បេ់ពួក្ស្ផងដដរ។ 

(ខ)  ដាំសណើ រការរក្របភពទុន ៖ 

របភពទុនជាចាំបងរបេ់រក្ុមហ ុនបានមក្ពសីដើមទុនរត្ូវបងរ់បេ់ភា្ទុនិក្ នងិរបាក្ក់្មច។ី របភពទុនរត្ូវបានរត្ួត្ពិនិ
ត្យរបចាំនថ្ងោ៉ា ងសទៀងទាត្ត់ាមរយៈការរត្តួ្ពិនតិ្យរបេ់្ណៈរ្បរ់្ងសលើកាលក្ាំណត្ន់នរបាក្ម់ច។ី 

(្)  លាំហូរស្ថចរ់បាក្ម់និដមនលិខិតុ្បក្រណ៍នទិេសន ៍៖ 

តារាងខ្នងសរកាមសធវើការវភិា្ពីរទពយេក្មម នងិរទពយអក្មមហិរញ្ញ វត្ថុមនិដមនលិខិត្តុ្បក្រណ៍និទេសនរ៍បេ់រក្ុមហ ុន 
សៅក្នុងការោក្ជ់ារក្ុមតាមកាលក្ាំណត្ ់ សោយដផអក្សលើកាលក្ាំណត្ន់នក្ចិចេនាដដលសៅេល់ ្ិត្រត្ឹមកាល
បរសិចឆទតារាងតុ្លយការ។ ចាំននួដដលបានបងាា ញសៅក្នុងតារាង ្ឺជាលាំហូរស្ថចរ់បាក្ត់ាមក្ចិចេនាដដលមនិសធវើអបប
ហារ សោយដលក្រក្ុមហ ុនរ្បរ់្ងហានភិយ័ស្ថចរ់បាក្ង់ាយរេួលដដលមានភាជ បជ់ាមយួ សោយដផអក្សលើលាំហូរ
ស្ថចរ់បាក្រ់ ាំពឹងទុក្ដដលមនិបានសធវើអបបហារ។ 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

នានថ្ងទ ី31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2013 រតរម 1 ែខ  1 េៅ 3 ែខ  3 េៅ 12 ែខ  1 េៅ 5 ឆំ្្  េលើសពី 5 ឆំ្្  ោ្្នកាលកំណត់  សរុប 
 ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក 
រទពយេក្មម              

ស្ថចរ់បាក្ ់ 114,010  -  -  -  -  -  114,010 

េមតុ្លយជាមយួធនាោរ 15,727  -  -  -  -  -  15,727 

របាក្ត់្ាំក្ល់តាមចាបន់ធនាោរជាត្ិ -  -  -  -  -  150,000  150,000 

ការឱយខចីចងការ និងបុសររបទាន ៖              

- មានដាំសណើ ការ 5,076  96,221  1,019,040  4,179,367  -  -  5,299,704 

- ពុាំមានដាំសណើ ការ -  -  21,732  -  -  -  21,732 

- េាំវធិានធនជាក្ល់ាក្ ់ -  -  -  -  -  (3,845)  (3,845) 

- េាំវធិានធនទូសៅ -  -  -  -  -  -  - 

រទពយេក្មមសផសងសទៀត្ -  135,801  -  -  -  -  135,801 

េរុបរទពយេក្មម 134,813  232,022  1,040,772  4,179,367  -  146,155  5,733,129 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

 
នានថ្ងទ ី31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2013 រតរម 1 ែខ  1 េៅ 3 ែខ  3 េៅ 12 ែខ  1 េៅ 5 ឆំ្្  េលើសពី 5 ឆំ្្  ោ្្នកាលកំណត់  សរុប 
រទពយអក្មម ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក  ដុោល្អាេមរិក 
រទពយអក្មមរយៈសពលខល ី -  -  200,000  -  -  -  200,000 

រទពយអក្មមសផសងៗ -  34,510  -  -  -  -  34,510 

ពនឋពនាសពល អក្មម -  22,465  -  -  -  -  22,465 

េាំវធិានធនសលើពនធ -  -  1,287  -  -  -  1,287 

រទពយអក្មមរយៈសពលដវង -  -    2,683,556  -  -  2,683,556 

េរុបរទពយអក្មម -  56,975  201,287  2,683,556  -  -  2,941,818 

អត្សិរក្/(ក្ងវឹះ)ស្ថចរ់បាក្ង់ាយរេួលេុទធ  2013 - ដុលាល  134,813  175,047  839,485  1,495,811  -  146,155  2,791,311 

              អតិ្សរក្/(ក្ងវឹះ)ស្ថចរ់បាក្ង់ាយរេួលេុទធ  2013 -  ន់
សរៀល 538,578  699,313  3,353,743  5,975,765  -  583,889  11,151,287 

នានថ្ងទ ី31 ដខ ធនូ ឆ្ន ាំ 2012 
 

             

រទពយេក្មម 
371,703  46,987  831,870  2,932,442  -  147,238  4,330,240 

រទពយអក្មម 
805  15,470  200,000  1,490,000  -  -  1,706,275 

ស្ថចរ់បាក្ង់ាយរេួលេុទធ 2012-ដុលាល  
370,898  31,517  631,870  1,442,442  -  147,238  2,623,965 
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កំណត់សំោលេ់លើរបាយការណ៍ហលរញ្ញវតថុ  (ការយិបរសិចឆទនថ្ងទី ៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៣) (ត្) 

 ២៦.៥. ការរ្បរ់្ងសដើមទុន  
រក្ុមហ ុនសធវើការពិចរណាអាំពតី្រមវូការសធវើសោយ

មានេមតុ្លយននរបេិទធិភាព ភាពបត្ដ់បន និងភាពរ្ប់
រោនរ់បេ់សដើមទុន សៅសពលដដលស្សធវើការក្ាំណត្នូ់វ
ភាពរ្បរ់ោនរ់បេ់សដើមទុន នងិសៅសពលដដលស្សធវើការ
អភវិឌ្ឍនដ៏ផនការរ្បរ់្ងសដើមទុនសនាឹះ។ រក្ុមហ ុន
បរោិយលាំអិត្អាំពីការពិចរណាទាាំងសនឹះតាមរយៈ
ដាំសណើ រការវាយត្ាំនលភាពរ្បរ់ោនន់នសដើមទុននផទក្នុង និង
លក្ខណៈេាំខ្នន់ៗ មយួចាំនួនរមួមាន (ក្) យក្ចិត្តទុក្ោក្់
ពិចរណាសៅសលើទាាំងក្តាត សេដឋក្ិចច និងបទបញ្ញត្តិននសដើម
ទុនបាំរុងអបបបរមាដដលក្ាំណត្ស់ោយធនាោរជាត្ិននក្មពុ
ជា (ខ) ការ រលទធភាពរបេ់រក្ុមហ ុនសដើមបបីនតនិរនតភាព
ោជីវក្មម ដូចសនឹះវាោចបនតផតល់របសោជនដ៍ល់ភា្ទុ
និក្ និង អត្ថរបសោជនដ៍ល់ភា្ីដដល ក្ព់ន័ធនឹងរក្មុ
ហ ុន (្) រក្ាមូលោឋ នសដើមទុនរងឹមាាំសដើមបោីាំរទដល់ការ
អភវិឌ្ឍនោ៍ជីវក្មម ។ 

២៦.៦. ត្ាំនលេមរេបននរទពយេក្មមនងិអក្មមហិរញ្ញ វត្ថុ 
      សោយសហតុ្ថា រទពយេក្មម/អក្មម ហិរញ្ញ វត្ថុរបេ់
រក្ុមហ ុនមយួចាំនួនធាំពុាំមានការជួញដូរសលើទីផារេក្មមសទ 
ត្នមលេមរេបចាំស ឹះឧបក្រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុរត្ូវបានវាយ
ត្នមលសោយថាន ក្ដ់ឹក្នាាំរក្មុហ ុន សោយសោងសៅតាម
របសភទននរទពយេក្មម/ អក្មម ទាាំងសនាឹះ។ ដផអក្សៅសលើការ
បា៉ា នស់្ថម នរបេ់ថាន ក្ដ់ឹក្នាាំរក្មុហ ុន ត្នមលេមរេប
ចាំស ឹះរទពយេក្មម/អក្មមហិរញ្ញ វត្ថុ មានត្នមលរបហាក្់
របដហលោន នឹងត្នមលពិត្្ណសនយយរបេ់វា ។  

ត្នមលសោង នងិ ត្នមលេមរេបរបេ់រទពយេក្មម/
អក្មម ពុាំរត្ូវបានបងាា ញសៅក្នុងតារាងតុ្លយការរបេ់រក្ុម
ហ ុនតាមត្នមលេមរេបស ើយ។ ត្នមលេមរេបដដលសធវើ
ការបា៉ា នរ់បមាណ្ឺដផអក្សៅតាមវធិីស្ថស្រេត និងការេននិម
ត្ ដូចខ្នងសរកាម ។ 

 

 

(ក្)  របាក្ប់សញ្ញ ើ និងរបាក្ត់្ាំក្ល់ជាមយួធនាោរនានា ៖ 
         របាក្ប់សញ្ញ ើនិងរបាក្ត់្ាំក្ល់ជាមយួធនាោរនានារមួ
មាន្ណនីចរនត្ណនីេនសាំនងិ្ណនីមានកាលក្ាំណ-
ត្។់ ត្នមលេមរេបននរបាក្ប់សញ្ញ ើ និងរបាក្ត់្ាំក្ល់ជាមយួ
ធនាោរនានា សោងតាមត្នមលសោង។ 

(ខ)   ឥណទាន និងបុសររបទានចាំស ឹះអត្ថិ្ិជន ៖ 
ឥណទាន និងបុសររបទានចាំស ឹះអត្ិថ្ជិន រត្ូវ

បានក្ត្រ់តាសោងតាមេមតុ្លយដដលសៅេល់ បូក្នងិ
ការរបាក្ស់ោយដក្សចញនូវេាំវធិានធនសលើឥណទានេុទឋ
ដដលបាត្ប់ង។់ េាំវធិានធនសលើឥណទានដដលបាត្ប់ង ់
រត្ូវបានសធវើស ើងសោយអនុសលាមសៅតាមរបកាេរបេ់
ធនាោរជាត្ិននក្មពុជា ដូចដដលបានដចងក្នុងក្ាំណត្់
េាំោល់ទី 2.8 ។ 

(្) របាក្ក់្មច ី៖ 
ត្ាំនលទីផារននរបាក្ក់្មចមីានការរបាក្ដ់ដលមនិ

រត្ូវបានដក្រេងក់្នុងទីផារេក្មម ្ឺដផអក្សៅសលើរបាក្់
សដើមដដលសៅេល់ សោយសរបើរបាេ់ការោរតាការរបាក្់
ននក្មច។ី  

(ឃ) រទពយេក្មម និងរទពយអក្មមសផសងសទៀត្ ៖ 
 

           ចាំនួនសៅេល់សៅក្នុងបញ្ជ ីរបេ់រទពយេក្មម និង
រទពយអក្មមហិរញ្ញ វត្ថុសផសងសទៀត្ រត្ូវបានសធវើការបា៉ា ន់
របមាណត្ាំនលទីផាររបេ់វា សោយស្ថរធាតុ្ទាាំងសនឹះមនិ
មានការដរបរបួលជាដុាំក្ាំភនួសៅតាមការស ើងចុឹះននអរតា
ការរបាក្ស់ៅសលើទីផារសទ។ 

២៧. តួេលខេរបៀបេធៀប 
ត្ួសលខសរបៀបសធៀបខលឹះៗរត្ូវបានសរៀបរយស្ថរជាថ្មីសោយ
រេបសៅតាមត្ួសលខរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុឆ្ន ាំសនឹះ ។ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

គ្ឹឹះស្ថានមីគរហូិរញ្ញវត្ថ ុម្ិឹះ ហ្វាយននន ភអីិលស ី 

 ការិយាល័រណ្តាល 
 អាគារលលខ ១១៩លប ផលូវលលខ ២៧១ សង្កា តផ់ារល ើមថ្ាូវ 
 ខណ័្ឌ ចំការមន រាជធានីភនលំពញ 
 ទូរស័ពទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៦៦១/  ០៩០ ៧៩ ៤៧ ៩៩ 
 ទូរសារ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៦៦៣ 

ស្ខា បញសាសីនរវ 
ផទះលលខ ១អា ផលូវជាតិលលខ៥ សង្កា តគ់ីឡូមម៉ែតលលខ៦  
ខណ័្ឌ បញសសមីែវ រាជធានីភនលំពញ 
ទូរស័ពទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៦៦៤/  ០៩០ ៩៩ ៦៩ ៦៨ 

ស្ខា ពោធិ៍នសនជ័យ 
ផទះលលខ ៦អា ផលូវសហពន័ឌរុសស ីភូមតិាងួន សង្កា តក់ាកាប 
ខណ័្ឌ លោធិ៍មសនជយ័ រាជធានីភនលំពញ 
ទូរស័ពទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៨០៣/  ០៩០ ៩៩ ០៩ ៣៨ 

ស្ខា ពរៀនស្វាយ 
ផទះលលខ ៣៣០ ផលូវជាតិលលខ ១ ភូមទិួលលតាន ត ឃំុគគីរ 
ស្សុែលែៀនសាា យ លខតតែណ្តត ល 
ទូរស័ពទ៖ (+៨៥៥) ២៣ ៧២០ ៦៣២/  ០៩០ ៩៩ ០៩ ២៧ 

 


