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ថ នភពទូេទរបស់្រគឹះ ថ ន 
្របវត្តិ មគគ ី
េដីមបអីភិវឌ ន៍េសដ្ឋកិចចជតិ ត្រមូវឲយ្របជជនមនមុខរបរ ្របកប ជីវកមមជលកខណ: ្រគួ រ ឬជសហ្រគសធុនតូច 
និងមធយមេទ មសមតថភព បេចចកេទស និងបទពិេ ធន ៍របស្់របជជន។ េ យ រ្របជជនជបួផលលំបក កនុង
ករែស្វងរក្របភពទុនេដីមប្ីរបកប ជីវកមមរបស់ខ្លួន បនេធ្វីឲយភគទុនិកទងំអស់ សហករគន ចបេ់ផ្តីមបេងកីត 
្រគះឹ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ មគគម៉ីយ្រកូ ្វ យែនន ភអិីលសុី បនទទលួ ជញ ប័ណ្ណេលខៈ ម.ហ-៦០ ចុះៃថងទី ១៥ ែខ 
កញញ  ឆន  ំ២០១៥ របស់ធនគរជតិៃនកមពុជ និងបនចុះបញជ ីពណិជជកមម េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជ្រកុមហុ៊ន
ម ជនទទួលខុស្រតូវមនកំរតិ ែដលមនវញិញ បនប្រតបញជ ក់ករចុះេឈម ះកនុងបញជ ីពណិជជកមម េលខ: 
Co.1051KH/2015 ចុះៃថងទី ១៨ ែខ មីន ឆន  ំ២០១៥ និងមន េដីមទុនចុះបញជ ីដំបូង១,០០០,០០០ដុ ្ល េមរកិ។ 
្រគះឹ ថ នចបេ់ផ្តីមដំេណីរករ ជីវកមមេនកនុង ែខ វចិឆិក ឆន  ំ២០១៥ ែដលមនទី ងំសថិតេនផទះេលខ ៨៣AB ផ្លូវ 
១៩៨៦ សងក ត់ ភនំេពញថមី ខណ្ឌ  ែសនសុខ ជធនី ភនំេពញ និងមនបុគគលិកដំបូងចំនួន១០នក។់ េហយីេពលបចចុបបនន 
េនះ្រកុមហុ៊នមនេដីមទុនចុះបញជ ីរហូតដល ់២,០០០,០០០ ដុ ្ល េមរកិ និងមនបុគគលិកចំនួន ១៥នក។់ 
េឈម ះនិងអត្តសញញ ណ 
មគគី មននយ័ជភ ែខមរថ “ប្រងួបប្រងមួ” ករប្រងួបប្រងួមជក ្ត ចមបងែដលនឲំយ មនភពរកីចំេរនី េសចក្តី

សុខ សុវត្តិភព េសថរភពនិងេសចក្ដីៃថ្លថនូរេនកនុងសងគមជតិទងំមូល។ អត្តសញញ ណរបស់ មគគី្រតូវបន ចរកិេឡងី
េ យផទ ងំពណ៌េខៀវចស់ និងពណ៌មសចសេ់នែផនកខងេ្រកយ រេំលចេ យអក រ “ស” ផុសេចញ ពីផទ ងំទងំពីរ
េហយីេនែផនកខងេ្រកមៃននិមមិតសញញ មនចរកិអក រជភ អងេ់គ្លស “SAMAKY MICROFINANCE”។ ពណ៌េខៀវ
ចស់តំ ងឲយភពជក់ ក់ ពិត្របកដនិងេជឿជកម់កេលី ថ ប័ន។ ពណ៌មសចសតំ់ ងឲយ សន្តិភព និង មស
្របកែ់ដលទកទ់ងនឹង្របតិបត្តកិរ ជីវកមមរបស់ ថ ប័ន្របកបេ យ ភពេជឿជក់នងិេដីមបឲីយពកួគត់ទទលួបននូវ
ទំនុកចិត្ត។ អក រ “ស” តំ ងឲយករសហករជធ្លុងមួយេឆព ះេទរក ភពរកីចំេរនី និង េជឿនេលឿនរ ង្រគឹះ ថ ន និង
អតិថិជន េដីមបមីនភពថកុ ំេថកីនរុងេរឿងទងំ្របជជន និងសងគមជតិទងំមូល។ 
ទីផ រេគលេ   
ទីផ រេគលេ របស់ មគគីគឺជ្របជពលរដ្ឋែខមរែដលមនបំណងបេងកីតនិងព្រងីក ជីវកមមជលកខណ:្រគួ រ ឬ
ជសហ្រគសធុនតូច និងមធយមេទ មសមតថភព បេចចកេទស និងបទពិេ ធនរ៍បស់្របជជនកនុង្រគប់វសយ័ៃន
េសដ្ឋកិចចជតិ។ 

ទស នៈវស័ិយ  េបសកមម   និង គុណតំៃល 

ទស នៈវសិ័យ 

ទស នៈវសិយ័របស់្រគឹះ ថ នេយងីខញុ ំគឺកនុងេគលបំណងេធ្វីឲយ្របជពលរដ្ឋកមពុជមនជីវភពកន់ែត្របេសីរេឡងីេន
កនុងសងគម។ 

េបសកមម 
ផ្ដល់ឪកសដល្់របជជនទូេទឲយសេ្រមចបននូវបំណង្របថន ្រពមទងំជួយដលអ់នកែដលមនបណំងបេងកីតមុខរបរឲ្
យេជគជ័យ មរយ:ករផ្ដល់េស ហរិញញវតថុ្របកបេ យ ្របសិទធិភព និង និរន្តរភព។ 
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គុណតំៃល 

បំេរេីស កមមលកខណ:ងយ្រសួល និងរហ័សទន់ចិត្តបំផុតជូនអតិថិជន។ 

ភពេ ម ះ្រតង ់និងករទទួលខុស្រតូវចំេពះតនួទី។ 

ភពៃចន្របឌិត េដីមបកីររកីចំេរនី។ 

សុជីវធម៌េដីមបេីសចក្តីៃថ្លថនូរកនុងសងគម។ 
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ររបស់ភគទុនិក 

្រគះឹ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ មគគ ីភអីលិសីុ បនខិតខ្ំរបឹងែ្របងយ៉ងខ្ល ងំេដើមបេីឆ្លើយតមេសចក្ដ្ីរតូវកររបស់ អតថិិ
ជន កដូ៍ចជ ធរណៈជនផងែដរនូវទីផ រផលិតផលនិងេស កមម។ េនកនុងឆន ២ំ០២០េនះែដរ េយើងជភគទុ
និកទងំអស់ បនសេងកតេឃើញថ េសទើរែត្រគប់ ថ បន័ ធនគរ និង ហិរញញ វតថុ មនករធ្ល កចុ់ះ េ យ រករ
ទទួលរងនូវផលបះ៉ពល់នូវជមងរឺ កផ្លូវដេង្ហើមធងនធ់ងរ កូវដិ១៩ ែដលេធ្វើឲយ ថ បន័មនិ ចេធ្វើ្របតបិត្តិករដូច    
ធមម បន។ 
េយើងខញុ ំជភគទុនិទងំអស់គន  សងឃមឹថេនឆន ២ំ០២១ខងេនះ នឹងបន្របេសើរ និង មនសថិរភពហិរញញ វតថុដូច
ធមម េឡើងវញិ េដើមបចូីលរមួកតប់នថយភព្រក្ីរករបស់អតថិិជន។ 
ងនមឲយភគទុនកិទងំអស់ ខញុ ំសូមអរគុណដល់ម្រន្តីធនគរជតៃិនកមពុជ មនទីរ ្រកសួងននែដលពកព់ន័ធ 

្រពមទងំ្រកុម្របកឹ ភបិល ថន ក្់រគប្់រគង និងបុគគលិក មគគ ីទងំអស់ែដលបនខិតខំ្របឹងែ្របង ជួយ ដល់្រគឹះ
ថ នកនុង្រគលំបកេនះ។ 
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ររបស់្របធន្រកុម
្របឹក ភិបល 

េនកនុងឆន ២ំ០២០េនះ
្របេទសកមពុជទងំមូល
បន្របឈមមុខេទនឹង
ជមងរឺ កផ្លូវដេង្ហើម
ធងនធ់ងរគឺកូវឌិ១៩ ែដល
ជះឥទធពិលេសទើរែត្រគបវ់ ិ
ស័យ ែដលេធ្វើឲយ
្រគឹះ ថ នមនករ
លំបកកនុងករព្រងកី
ខ្លួនចូលេទកនុងទីផ រ 
និងមនករធ្ល កចុ់ះនូវ
្របតបិត្ដិករឥណទន 
១៧,២០%្របសិនេបើ
េធៀបេទនឹងឆន ២ំ០១៩។ បចចុបបនន្រគឹះ ថ នេនែតបន្ដធ្ល កចុ់ះនូវ្របតិបត្តិករឥណទនេទឲយអតិថជិនកដូ៍ចជ
ធរណៈជន ផងែដរ េ យ រ្របេទសកមពុជ បន និង កំពុង តតបតនូវជមងរឺ កផ្លូវដេង្ហើមធងនធ់ងរ រហូតដល់
មនករបិទខចបេ់ន មតំបនម់យួចំននួ និង ជីវកមម។ 
សំ បឆ់ន ២ំ០២១ខងមុខេនះ េយើងសងឃមឹថ ជមងកូឺវឌិ១៩ នឹងចប ់ េហើយ្របេទសទងំមូលនឹងមនសុវតថិភព 
និង សថិរភពហិរញញ វតថុ ្រពមទងំ ចបន្ត្របតបិត្ដិករដូចធមម  ។ 
ទីបញចបខ់ញុ ំសូមឲយបុគគលិក្រគបជ់នថ់ន កទ់ងំអស់ ខិតខំ្របឹងែ្របង េដើមបជីយួ ្រគឹះ ថ នឲយទទួលបនេជគជយ័ន
េពលខងមុខ។ 
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្រកុម្របឹក ភិបល 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ឧកញ៉ ឆយ េសងេអៀង 

្របធន្រកុម្របកឹ ភបិល 

           េ ក្រសី ឆយ ចន់  
         សមជកិ្រកុម្របកឹ ភបិល 

     េ កជំទវ េង៉ ងនួធរ ី    
សមជកិ្រកុម្របកឹ ភបិល 

     េ ក ជុង ចិ ្ត  
សមជកិ្រកុម្របកឹ ភបិល 
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ផលិតផលនិងេស កមម 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ផលិតផល/
េស កមមរបស់

មគគី 

ឥណទន 
េ្របើ្របស់ 

ឥណទន 
ពណិជជកមម 

ឥណទន 
បុគគលិក 

ឥណទន 
និេយជិត 
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របយករណ៍របស់្រកុម្របឹក ភិបល 

របយករណ៍របស្់រកុម្របឹក ភិបល  
 

្រកុម្របឹក ភិបលសូមបង្ហ ញរបយករណ៍របស់្រកុម្របឹក ភិបល រមួជមួយរបយករណ៍ហរិញញវតថុែដលបនេធ្វី សវន
កមមរចួរបស្់រកុមហុ៊ន នករយិបរេិចឆទ និង ចុងករយិបរេិចឆទបញច ប់្រតឹម ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០២០។ 

្រកុម្របឹក ភិបល 
 

សមសភពៃន្រកុម្របឹក ភិបលែដលបនបេ្រមីករងរកនុងកំឡុងឆន ហំរិញញវតថុ និងរហូតដលចុ់ងកលបរេិចឆទៃនរបយ
ករណ៍េនះមនដូចខងេ្រកម: 

េ ក ឆយ េសងេអៀង      ្របធន្រកុម្របឹក ភិបល 

េ ក្រសី េង៉ ងូនធរ ី      អភិបល 

េ ក្រសី ឆយ ចន់       អភិបល 

េ ក ជុង ចិ ្ត        អភិបល 

 
ទំនួលខុស្រតូវរបស្់រកុម្របឹក ភិបលចំេពះរបយករណ៍ហរិញញវតថុ 
្រកុម្របឹក ភិបលជអនកទទលួខុស្រតូវេដីមបធីនថរបយករណ៍ហរិញញវតថុផ្តល់នូវទិដ្ឋភពពតិ និង ្រតឹម្រតូវអំពី ថ ន
ភពហរិញញវតថុរបស្់រកុមហុ៊ននចុងករយិបរេិចឆទៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០២០ និងលទធផលៃន្របតបិត្តិករេហយី និង លំ
ហូរ ច្់របក់របស្់រកុមហុ៊នសំ បក់រយិបរេិចឆទបញច ប់ៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០២០។ 

កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហរិញញវតថុេនះ ្រកុម្របឹក ភបិល្រកុមហុ៊នតំរូវេ យ៖ 

ក) អនុមត័េគលនេយបយគណេនយយសម្រសបេទ មស្តង់ ររបយករណ៍ហរិញញវតថុអន្តរជតិកមពុជ 
ស្រមបស់ហ្រគសធុនតូចនិង មធយម ("CIFRS ស្រមប់សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម") ែដលតំរូវេ យមន
ករវនិិចឆយ័ និង ករប៉ន់ ម នេ យសមេហតុផល េហយីបនទ បម់ក្រតូវអនុវត្តេគល នេយបយ ទងំេនះជ
អចិៃ្រន្តយ ៍

ខ) អនុវត្ត មស្តង់ ររបយករណ៍ហរិញញវតថុអន្តរជតិៃនកមពុជសំ ប់សហ្រគសធុនតូច និង មធយម ឬ 
្របសិនេបីមនគំ តពីស្តង់ រទងំេនះែដលជ្របេយជន៍ដលក់របង្ហ ញនូវភពពិត និង្រតឹម្រតូវរបស ់
របយករណ៍ហរិញញវតថុ គំ តទងំេនះ្រតវូបនបង្ហ ញ ពនយល់េ យបនចបស់ ស ់ និងកំណត ់ ចំនួនជ
ទឹក្របក់កនុងរបយករណ៍ហរិញញវតថុ 

គ) រក ទុកនូវបញជ ីករគណេនយយេ យបន្រតឹម្រតូវ និង ធនករ្រគប្់រគងៃផទកនុងេ យមន្របសិទធិភព។ 

ឃ) េរៀបចំរបយករណ៍ហរិញញវតថុែផ្អកេលីមូល ្ឋ ននិរន្តភពៃន ដំេណីរករ ជីវកមមេលីកែលងែតកនុងករណី ែដល
មនករសនមតថ់្រកុមហុ៊ននឹងមិនបន្ត្របតិបត្តិករេនអនគតដ៏ខ្លីនិង 

ង) បេងកីតេគលនេយបយទូេទសំ ប្់រកុមហុ៊ន អនុម័ត ល់ករសំេរចចិត្ត និង សកមមភពទងំ យរបស់ ្រកុម
្របឹក ភិបល្រកុមហុ៊នែដលមនផលបះ៉ពលជ់ រវន័្តេលី្របតិបត្តិករ ជីវកមម និង លទធផលៃន្របតិបត្តិករ
របស្់រកុមហុ៊នេហយី ្រតូវធនថេគលនេយបយ និង ករសំេរចចិត្តទងំអសេ់នះ្រតូវបនឆ្លុះបញច ងំ យ៉ង
ពិត្របកដកនុងរបយករណ៍ហរិញញវតថុ។ 

្រកុម្របឹក ភិបល្រកុមហុ៊នបនធនអះ ងថ្រកុមហុ៊នបនអនុវត្តន៍េទ ម លកខខណ័្ឌ ចបំចន់ន ដូច 
ែដលបនបញជ កខ់ងេលី កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហរិញញវតថុ។ 



 

10 

ទំនួលខុស្រតូវរបស្់រកុម្របឹក ភិបលចំេពះរបយករណ៍ហរិញញវតថុ(តពីទំព័រមុន) 
 

មគំនិតរបស់្រកុម្របឹក ភិបល របយករណ៍ហរិញញវតថុរបស្់រកុមហុ៊ន្រតូវបនបេងកីតេឡងី្រសប មស្តង់ រ 
របយករណ៍ហរិញញវតថុអន្តរជតិៃនកមពុជសំ បស់ហ្រគសធុនតូចនិងមធយម េដីមបផី្តល់នូវទស នៈពិតនិង 
្រតឹម្រតូវ ពី ថ នភពហរិញញវតថុរបស្់រកុមហុ៊នេនៃថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន  ំ២០២០ និងលទធផលៃន្របតិបត្តិករនិង
លំហូរ ច្់របករ់បស់្រកុមហុ៊នស្រមបចុ់ងករយិបរេិចឆទ ។ 

 
ករេរៀបចរំបយករណ៍ហរិញញវតថុ 

  

 កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហរិញញវតថុ ្រកុម្របឹក ភិបលបនយកចិត្តទុក កេ់ទេលីបញ្ហ ដូចខងេ្រកម៖ 

ក)  ល់ រវន្តទងំអសេ់ផទរេទ ឬពីទុនបំរងុ ឬសំវធិនធនកនុងឆន ហំរិញញវតថុ្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងរបយ ករណ៍
ហរិញញវតថុ។ 

ខ) សំវធិនធន្រគប្់រគន់សំ បក់រខតប់ងេ់លីគណនីែដល្រតូវទរ និង្រទពយសកមមបចចុបបនន និង្រទពយអកមម ្រតវូ
បនអនុវត្តេបីសិនេបីចបំច។់ 

គ) បំណុលអ របង ់្រតូវបនលុបេចល ្របសិនេបីមន 

ឃ) វធីិ ្រស្តៃនករ យតំៃល្រទពយសកមម ឬបំណុលែដលមន្រ បគ់ឺមិនខុសឆគងឬមិនសមរមយ។ 

ង) មិនមនកលៈេទសៈ មួយែដល ចដឹងពីចំននួទឹក្របក់ ក៏េ យ ែដលបនបញជ កេ់នកនុង  របយ
ករណ៍ហរិញញវតថុែដលនឱំយមនករភន់្រចឡ។ំ 

ច) មិនមនគំ តរ ងរបយករណ៍ហរិញញវតថុចុងករយិបរេិចឆទ េធៀបនឹង របយករណ៍កនុងកលបរេិចឆទេនះ ដូច
ជ ធតុ មយួ ្របតិបត្តិករ ឬ ចំនុចសំខន់ មយួែដលមនលកខណៈខុស្រប្រកតី េទ មមតិេយបល់
របស្់រកុម្របឹក ភិបល ែដលនេំ យប៉ះពល់ដល់លទធផលៃន្របតិបត្ដិកររបស់្រកុមហុ៊នស្រមបក់នុងកំឡុង
ករយិបរេិចឆទៃនរបយករណ៍ហរិញញវតថុ ែដលរបយករណ៍ យករណ៍េនះ្រតូវបនេធ្វី េឡងី។ 

ឆ) លទធផលៃន្របតិបតិ្តកររបស់្រកុមហុ៊នកនុងកំឡុងេពល ៃនឆន ហំរិញញវតថុេនះមិន្រតូវបនទទួលរងផលបះ៉ពល់
េ យធតុ មួយ ្របតិបត្តិករ ឬ ចំនុចសំខន់ មយួែដលមនលកខណៈខុស្រប្រកតី។ 

ជ) គម នយថេហតុ របំឺណុលេផ ងេទៀតរបស្់រកុមហុ៊នបនក្ល យេទជ្របតិបត្តិ ឬ ចនឹង្រតូវបនអនុវត្តនក៍នុងកំ
ឡុងេពល 12ែខ បនទ ប់ពីករបញច ប់ឆន ហំរិញញវតថុែដលកនុងមតិេយបលរ់បស្់រកុម្របឹក ភិបល នឹងមន ឬ ច
បះ៉ពល់ដល់លទធភពរបស្់រកុមហុ៊នកនុងករបំេពញកតព្វកិចចរបសខ់្លួនេនេពលែដល្របតិបត្តកិរេនះដល់
ករកំណត។់ 
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កអនុម័តេលើរបយករណ៍ហរិញញវតថុ  
្រកុម្របឹក ភិបលអនុមត័េលីរបយករណ៍ហរិញញវតថុ ែដលបនភជ បជ់មយួរបយករណ៍េនះថពិតជបង្ហ ញពី ទិដ្ឋភព
ពិត និង ្រតឹម្រតូវពី ថ នភពហរិញញវតថុរបស្់រកុមហុ៊ននចុងករយិបរេិចឆទៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០២០ េហយីនឹងលទធ
ផលៃន្របតិបត្តិករ និង លំហូរ ច្់របកសំ់ ប់ករយិបរេិចឆទបញចបេ់ទ មស្តង់ ររហរិញញវតថុ អន្តរជតិៃនកមពុជសំ ប ់
សហ្រគសធុនតូច និង មធយម។  

  
 េ ក ឆយ េសងេអៀង 
 ្របធន្រកុម្របឹក ភិបល 
 ៃថងទ ី23  ែខ េម  ឆន  ំ2021  
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របយករណ៍របស់សវនកមមឯក ជយ 

របយករណ៍របស់សវនករឯក ជយជូនចំេពះភគទុនិកនិង្រកុម្របឹក ភិបលរបស់ មគគី មី្រកូ
ហិរញញវតថុ អីុនសទុធីយូសិន ភីអិលសីុ 
ទស នៈរបសស់វនករឯក ជយ 

េយងីខញុ ំបនេធ្វសីវនកមមេលីរបយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់ មគគី ម៉យ្រកូ ្វ យែនន អុីនសីុធយូសិន ភីអិលសីុ េ ថ 
(“្រកុមហុ៊ន”) ែដលរមួមនរបយករណ៍ ថ នភពហរិញញវតថុៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០២០ និង របយករណ៍លទធផល
េពញេលញ របយករណ៍បែ្រមប្រមួលមូលធន និង របយករណ៍លំហូរ ច្់របកសំ់ ប់ករយិបរេិចឆទបញច ប់ េហយីនឹង
េគលករណ៍គណេនយយសំខន់ៗ្រពមទងំកណំតស់មគ ល់េផ ងៗ។ 

មទស នៈរបស់េយងីខញុ ំរបយករណ៍ហរិញញវតថុេនះបង្ហ ញនូវទិដ្ឋភពពិត្របកដ និង ្រតឹម្រតូវេលី ថ នភពហរិញញវតថុ
របស់្រកុមហុ៊ននៃថងទី ៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០២០ ្រពមទងំលទធផលៃន្របតិបត្តិករហរិញញវតថុេហយីនិងលំហូរ ច្់របក ់  
ស្រមប់ករយិបរេិចឆទបញចប ់េ យអនុេ មេទ មស្តង់ របយករណ៍ហរិញញវតថុអន្តរជតៃិនកមពុជសំ បស់ហ្រគស
ធុនតូច និង មធយម។ 

មូល ្ឋ នៃនទស នៈរបសស់វនករ 

េយងីខញុ ំបនេធ្វសីវនកមមេ យអនុេ មេទ មស្តង់ រសវនកមមអន្តរជតិ។ ករទទួលខុស្រតូវរបសព់កួេយងីគឺ សថិត
េនេ្រកមស្តង់ រែដលបនែចង នងិេរៀប បេ់នកនុងែផនកទំនួលខុស្រតូវរបសស់វនករេទេលីរបយករណ៍ ហរិញញវតថុៃន
របយករណ៍សវនកមមរបសពួ់កេយងី។ េយងីេជឿជកថ់ភស្ដុ ងសវនកមម េដីមបពីួកេយងី្របមូលបន គឺ្រគប្់រគន ់និង
សមេហតុផល េដីមបជីមូល ្ឋ នកនុងករផ្តលម់តិេយបលរ់បសេ់យងីខញុ ំ។  

ទំនួលខុស្រតូវរបសស់វនករឯក ជយ និង្រកមសលីធម៌ 

េយងីខញុ ំជសវនករឯក ជយ ែដលតំរូវេ យអនុេ ម ម្រកមសីលធម ៌ ែដលពកព់ន័ធនឹងករេធ្វីសវនកមមរបស់េយងីខញុ ំ
េលីរបយករណ៍ហរិញញវតថុកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ េហយីេយងីខញុ ំបនបំេពញនូវ លទ់ំនួលខុស្រតូវននែដលតំរូវ
េ យ្រកមសីលធម៌េនះផងែដរ។ 

ពត៌មនបែនថមេទេលីរបយករណ៍ហរញិញវត្ដុ និង របយករណ៍របសស់វនករមនដូចតេទេនះ 

្រកុម្របឹក ភិបលរបស់្រកុមហុ៊ន គឺជអនកទទលួខុស្រតូវ លព់តម៌នែដលជប់ពកព់ន័ធជមយួនឹង្រកុមហុ៊ន។ ពត៌មន
េនះរមួបញចូ លទងំរបយករណ៍្រកុម្របឹក ភិបល ប៉ុែន្តមិនបនរមួបញចូ លជមយួនូវរបយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់្រកុម
ហុ៊ននិងរបយករណ៍របស់សវនករេឡយី។  

ករបេញចញទស នៈរបស់ពួកេយងីេទេលីរបយករណ៍ហរិញញវតថុរបស្់រកុមហុ៊ន គឺមិនបន បប់ញចូ លជមយួរបយ
ករណ៍្រកុម្របឹក ភិបលេឡយី េហយីពួកេយងីកមិ៏នបនបង្ហ ញជលិខិតអះ ងេទេលីករសរុបមតិរបស់របយ
ករណ៍េនះផងែដរ។ 

កនុងករភជ បគ់ន រ ងករេធ្វីសវនកមមេទេលីរបយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់្រកុមហុ៊នចំេពះទំនលួខុស្រតូវរបស់សវនករ គឺ
្រគនែ់តែស្វងយលអំ់ពី របយករណ៍របស្់រកមុ្របឹក ភិបល និងទទួលយករបយករណ៍របស់ពកួគត ់ េបីេទះបីជ
របយករណ៍របស្់រកុម្របឹក ភបិលមនភពមិន្រតឹម្រតូវទកទ់ងេទ និងរបយករណ៍ហរិញញវតថុរបស្់រកុម ហុ៊នក៏
េ យ រកឺម៏នភពមិន្រប្រកតចំីេពះវជិជ ជវិៈរបសស់វនករែដលបនេធ្វីសវនកមម រកឺក៏រេកីតេឡងីនូវភពខុស្រប្រកតី

មួយេផ ងេទៀត។ 
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ពត៌មនបែនថមេទេលីរបយករណ៍ហរញិញវត្ដុ និង របយករណ៍របសស់វនករមនដូចតេទេនះ (តពីទំពរ័មុន) 

េយងេទ មករងរែដលពកួេយងីបនបំេពញ ពកួេយងីបនសននិ ្ឋ នថ នឹងមនភពមិន្រតឹម្រតូវទកទ់ង ជមួយ
របយករណ៍របស្់រកុម្របឹក ភបិល។ េហតុដូចេនះេហយីេទីបបនជពកួេយងីទមទរនូវរបយករណ៍ែដលពិត
្របកដ និង្រតឹម្រតូវ។ េយងីខញុ ំគម នអ្វីែដល្រតូវ យករណ៍ពីបញ្ហ េនះេទៀតេឡយី។ 

ទំនួលខុស្រតូវរបសអ់ភបិលេទេលីរបយករណ៍ហរិញញវតថុ 

្រកុម្របឹក ភិបលរបស់្រកុមហុ៊នជអនកទទួលខុស្រតូវចំេពះករេរៀបចំ និង ករបង្ហ ញទិដ្ឋភពពិត្របកដៃនរបយ
ករណ៍ហរិញញវតថុរបសខ់្លួនេ យអនុេ មេទ ម ស្តង់ ររបយករណ៍ហរិញញវតថុៃនកមពុជសំ ប ់ សហ្រគសធុនតូច 
និងមធយម និងករែណនរំបសធ់នគរជតិៃនកមពុជ។ ្រកុម្របឹក ភិបល្រតូវទទលួខុស្រតូវដូចគន ផងែដរចំេពះ្របពន័ធ
្រតួតពិនិតយៃផទកនុង ែដល្រកុម្របឹក ភិបល្រកុមហុ៊នយលថ់មន រៈ្របេយជនក៍នុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហរិញញវតថុ 
ែដលពំុមនកំហុសឆគងជ រវន័្តែដលប ្ត លមកពីករែក្លងបន្លំ ឬ ករភន្់រចឡ។ំ 

 

កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហរិញញវតថុរបស្់រកុមហុ៊ន សមជិក្រកុម្របឹក ភិបលទងំអស្់រតូវមនករទទលួខុស្រតូវ ល់
សកមមភពរបស់្រកុមហុ៊នែដលធនអះ ងថ ចមនលិទធភពបន្តកនុងរយៈេពល១២ែខខងមុខ និង លប់ញ្ហ ែដល
មនជប់ពកព់ន័ធជមយួនឹងលទិធភព ចបន្តរបស្់រកុមហុ៊ន និងេគលបំណងែដល ចេធ្វេី យមនសកមមភពេនះ
េកីតេឡងី ែដលត្រមូវេ យេធ្វីករបង្ហ ញេទជ ធរណៈេ យ រែត មនភពចបំច។់ េលីកែលងែត្រកុម្របឹក
ភិបល មយួមនបំណងចង់ទូទតបំ់ណុលរបស្់រកុមហុ៊នទងំ្រសុង រកឺអ៏ះ ងថនឹងបទិ្រកុមហុ៊ន េហយីេបីគម ន
សកមមភព មយួេលចេឡងីេនះេទ េយងីេនែត្រតូវកររបយករណ៍របស្់រកុម្របឹក ភិបលដែដល។ 

ទំនួលខុស្រតូវរបសស់វនករឯក ជយ 

េគលបំណងរបសេ់យងីខញុ ំ គឺេដីមបទីទលួបននូវករធនអះ ងសមេហតុផលថរបយករណ៍ហរិញញវតថុរបស្់រកុម
ហុ៊នទងំមូល នឹងមិនមនកំហុសឆគងជ រវន្ត មិនថេ យ រករែក្លងបន្លំ ឬករភន្់រចឡេំឡយី។ េហយី េធ្វីករ
យកររបយករណ៍សវនករែដល ប់បញចូ លទងំមតិេយបល់របសេ់យងីខញុ ំផងែដរ។ ករធនអះ ងែដលសមេហតុ
ផល គឺករធនអះ ងក្រមិតខពស់ ប៉ុែន្តមិនែមនធនអះ ងថសវនកមមែដលេធ្វីេឡងី្រសប មស្តង់ អន្តរជតិស្តីពី
សវនកមមៃនកមពុជ ែតងែតរកេឃញី លក់ំហុសជ រវន្ដេនះេឡយី។ ករបំភន់ ចេកីតេឡងីពីករែក្លងបន្លំ ឬកំហុស
ឆគង េហយី្រតូវបនេគចត់ទុកថជ រវន្ដ ្របសិនេបីជលកខណៈបុគគលឬជ្រកុម ពកួ ចជះឥទធិពលដលក់រសេ្រមច
ចិត្តខងេសដ្ឋកិចច របស់អនកេ្របី្របសែ់ដលែផ្អកេលីមូល ្ឋ នៃនរបយករណ៍ហរិញញវតថុទងំេនះ។ 

ជែផនកមួយៃនសវនកមម្រសប មស្តង់ រអន្តរជតិស្តីពីសវនកមមៃនកមពុជ  េយងីអនុវត្តករវនិិចឆយ័្របកបេ យវជិជ ជីវៈ
និងរក ករសង យ័ែដលមនជំនញវជិជ ជីវៈ  េនសវនកមមទងំមូល។ េយងីក:៏ - 

ក).  កំណត ់និង យតៃម្ល និភយ័ៃនភពមិន្រតឹម្រតូវ ខង រវន្ដៃនរបយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់្រកុមហុ៊ន មិនថ
េ យ រករែក្លងបន្លំ ឬកំហុស។ េរៀបចំនិងអនុវត្តនីតិវធីិសវនកមមេឆ្លីយតបេទនឹង និភ័យទងំេនះនិង
ទទួលបនភស្តុ ងសវនកមម ែដលមនលកខណៈ្រគប់្រគននឹ់ងសម្រសប េដមីបផី្តល់ជមូល ្ឋ នស្រមប់មតិ
េយបលរ់បស់េយងី។ និភ័យែដលមិនរកេឃញីកំហុសខង រវន្ដ ែដលប ្ត លមកពីករែក្លងបន្លគឺំមន
ភពខពស់ជងប ្ត លមកពីកំហុសឆគង េ្រពះករែក្លងបន្លំ ចពកព់ន័ធនឹងករឃុបឃតិ ករែកៃចន ករលុប
េចលេ យេចតនករ ករបក្រ យមិនពិត ឬករបំពនកនុងករ្រគប់្រគងៃផទកនុង។ 

ខ). ទទួលបនករយល់ដឹងអំពីករ្រគប្់រគងៃផទកនុង ែដលពកព់ន័ធនឹងសវនកមមេដីមបេីរៀបចំនីតិវធីិសវនកមម ែដល
សម្រសបកនុងកលៈេទសៈ ប៉ុែន្តមិនែមនស្រមបេ់គលបំណងៃនករបេញចញមតិេលី្របសិទធភពៃន ករ
្រគប្់រគងៃផទកនុងរបស់្រកុមហុ៊នេឡយី។ 
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ទំនលួខុស្រតូវរបស់សវនករឯក ជយ(តពទំីពរ័មុន) 

គ). យតំៃលភពសម្រសបៃនេគលនេយបយគណេនយយែដលបនេ្របីនិងភពសមេហតុផលៃន ករប៉ន ់
ម នគណេនយយនិងករបង្ហ ញែដលពកព័់នធែដលេធ្វីេឡងីេ យអនក្រគប់្រគង។ 

ឃ).   សននិ ្ឋ នេលីភពសម្រសបៃនករេ្របី្របស ់ របស់្រកុម្របឹក ភិបលៃនមូល ្ឋ នែដលគួរឱយ្រពួយបរមភៃនគណ 
េនយយ និងែផ្អកេលីភស្តុ ងសវនកមមែដលទទលួបនថេតីភពមិនចបស់ សៃ់ន រវន្ដមនទក់ទងនឹង 
្រពឹត្តិករណ៍ឬលកខខណ្ឌ ែដល ចេធ្វីឱយមនករសង យ័យ៉ងខ្ល ងំចំេពះសមតថភពរបស្់រកុមហុ៊នកនុងករបន្ត
និរន្តភព ជីវកមម។ ្របសិនេបីេយងីសននិ ្ឋ នថមនភពមិនចបស់ ស់ៃន រវន្ដ េយងីខញុ ំចបំច់្រតូវបញចូ ល
េទកនុងរបយករណ៍របស់សវនកររបស់េយងី េដីមបទីញចំ ប់ រមមណ៍េលីករ ត្រត ងពតម៌នហរិញញ
វតថុឫេបីករ ត្រត ងពតម៌នមនលកខណៈមិន្រគប្់រគន ់ េយងីខញុចំបំច់្រតូវផ្តល់មតិេយបល់សវនកមម
ែដលមនបញ្ហ ។ ករសននិ ្ឋ នរបសេ់យងីែផ្អកេលីភស្តុ ងសវនកមមែដលទទួលបនរហូតដល់កលបរេិចឆទ 
ៃនរបយករណ៍សវនកររបសេ់យងី។ េទះយ៉ង ្រពឹត្តិករណ៍ ឬលកខខណ្ឌ នេពលអនគត ចប ្ត លឱ្
យ្រកុមហុ៊នបញឈបនិ់រន្តភព ជីវកមម។ 

ង).  យតំៃលករបង្ហ ញៃនទ្រមង់ និងខ្លឹម រៃនរបយករណ៍ហរិញញវតថុរបស្់រកុមហុ៊នរមួមនករ ត្រត ងនិង
របយករណ៍ហរិញញវតថុរបស់្រកុមហុ៊នែដល តំ ងឱយ្របតិបត្តិករនិង្រពឹត្តិករណ៍មូល ្ឋ នកនុង លកខណៈ 
ែដលទទលួបនករបង្ហ ញេ យ្រតឹម្រតូវ។ 

េយងីបនផ្តលព់ត៌មនជូនអនកទទួលខុស្រតូវេលីអភិបលកិចចស្តីពីបញ្ហ េផ ងៗ វ ិ លភពនិងេពលេវ ែដលបន 
េ្រគងទុកស្រមបេ់ធ្វីសវនកមម និងកររកេឃញីបញ្ហ ជ រវន្តេផ ងេទៀតែដលមនរមួបញចូ លទងំ ចំណុចខ្វះខតកនុង
ករ្រគប្់រគងៃផទកនុងែដលបនរកេឃញីកនុងអំឡុងេពលេធ្វសីវនកមមរបស់េយងី។ 

បញ្ហ េផ ងេទៀត 

ករេធ្វីសវនកមមរបស់េយងីខញុ  ំ គឺកនុងេគលបំណងបង្ហ ញពីទស នៈេទេលីមូល ្ឋ នរបយករណ៍ហរិញញវតថុទងំមូល ជ
រូបិយបណ័្ណ ដុ ្ល រ េមរកិ។ ករបំែលងរបយករណ៍ហរិញញវតថុពីដុ ្ល រ េមរកិេទជែខមរេរៀលេ យេ្របីអ្រ បិទ និង 
អ្រ មធយមេនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ បនបង្ហ ញេឡងីកនុងេគលបំណងវភិគបែនថមេហយីមិនែមនជែផនកសំខន់
ៃនមូល ្ឋ នរបយករណ៍ហរិញញវតថុេនះេទ។ ករបំែលងេនះមិន្រតូវបនេធ្វសីវនកមមេទ មនីតិវធីិែដលបនអនុវត្តេទ
េលីរបយករណ៍ហរិញញវតថុេនះេទ េហតុដូេចនះេយងីខញុ ំមិនបនបេញចញទស នៈ មយួេទេលកីរបំែលងេនះេឡយី។ 

Crowe (KH) Co., Ltd.  

្រកុមហុ៊នសនងករគណេនយយករជំនញ 

  
Onn Kien Hoe  

អភិបល 

ៃថង23 ែខេម  ឆន 2ំ021 
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ងតុលយករនករយិបរេិចឆទចប ់ៃថងទ ី៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០២០ 

   ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 កំណតសំ់គល ់  ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ែខមរពនេ់រៀល  ែខមរពនេ់រៀល 

្រទពយសកមម          

ច់្របក់កនុងៃដ 5  815,087  655,959  3,297,027  2,673,033 
សមតុលយេនធនគរនន 6  7,605  7,350  30,762  29,951 
ឥណទន និង បុេរ្របទន 7  644,069  792,810  2,605,259  3,230,701 
្រទពយសកមមេផ ងៗ 8  20,829  13,905  84,253  56,663 
្របកត់មកល់ មចបប់ េន
ធនគរជតៃិន កមពុជ 

9  100,000  100,000  404,500  407,500 

េ្រគឿងបរកិខ រ 10  6,364  8,193  25,742  33,386 
្រទពយអរូបី 11  35,750  40,040  144,609  163,163 
   
្រទពយសកមមសរបុ   1,629,704  1,618,257  6,592,152  6,594,397 
          
 

បំណុល និង មូលធន          
 

បំណុល          
្រទពយអកមមេផ ងៗ 12  13,960  8,165  56,468  33,272 
ពនធេលី្របកចំ់េណញ្រតូវបង ់ 17  114  157  461  640 
   
          
បំណុលសរបុ   14,074  8,322  56,929  33,912 
          

 
មូលធន          
េដីមទុន 13  2,000,000  2,000,000  8,000,000  8,000,000 
ទុនប្រមុងបទបបញញត្តិ   81,447  -  329,453  - 
ខតបងគរ  

 
 (465,817)  (390,065)  (1,876,775)  (1,570,358) 

លំេអៀងពីអ្រ ប្តូរ្របក ់   -  -  82,545  130,843 
   
មូលធនសរុប   1,615,630  1,609,935  6,535,223  6,560,485 
   
បំណុល និង មូលធនសរបុ    

1,629,704 
  

1,618,257 
  

6,592,152 
  

6,594,397 
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របយករណ៍លទធផលេពញេលញ សំ បក់រយិបរេិចឆទពៃីថងទ ី៣១ ែខ ធនូ ឆន  ំ២០២០ 

   ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 កំណត់

សមគ ល់
 ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ    ែខមរពន់េរៀល  ែខមរពន់េរៀល 

 
ចំណូលករ្របក់ 14  154,887  112,197  626,518  454,622 
     
ចំេណញដុល   154,887  112,197  626,518  454,622 
   
ចំណូលេផ ងៗ 15  16,798  13,837  67,948  56,068 

ចំ យេលើ្របក់ែខបុគគលិក 16  (101,071)  (125,232)  (408,832)  (507,440) 

រលំស់េលើ្រទពយរបីូ និងអរបីូ   (6,800)  (6,420)  (27,506)  (26,014) 

ចំ យេលើ្របតិបត្តិករេផ ងៗ   (60,982)  (53,106)  (246,673)  (215,186) 
      
លទធផលចំេណញ/ ខត ពី្របតិបត្តិករ 
មុនសំវធិនធន 

  
 

2,832 

  
 

(58,724) 

  
 

11,455 

  
 

(237,950) 
   
សំវធិនធនសំ ប់ឥណទនបត់បង់ 7 4,503  (30,536)  18,215  (123,732) 
      
ចំេណញ/ខត មុនបង់ពនធ   7,335  (89,260)  29,670  (361,682) 
   
ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេនញ 17  (1,640)  (1,249)  (6,634)  (5,061) 
   
ចំេណញ/ខតបនទ ប់ពីបង់ពនធ   5,695  (90,509)  23,036  (366,743) 
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របយករណ៍បែំរបរំលួមូលធន  

សំ បក់រយិបរេិចឆទពីៃថង ៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០ 
   

មូលធន 
 ទុនប្រមុង 

បទបបញញត្តិ 

  
ខតបងគរ 

  
  សរបុ 

 កំណត់ 
សមគ ល់ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ   ដុ ្ល រ េមរកិ   ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ 

   
សមតុលយៃថងទី ១.១.២០១៩  2,000,000       16,000  (315,556)  1,700,444 

ខតសុទធសំ ប់ករយិបរេិចឆទ  -             -  (90,509)  (90,509) 

ករេផទរេទទុនប្រមុង  -  (16,000)  16,000  - 
            

សមតុលយៃថងទី ៣១.១២.២០១៩/១.១.២០២០  2,000,000  -  (390,065)  1,609,935 

ចំេណញសំ ប់ករយិបរេិចឆទ  -      -         5,695  5,695 

ករេផទរេទទុនប្រមុង  -  81,447  (81,447)  - 
            

សមតុលយៃថងទី ៣១.១២. ២០២០  2,000,000  81,447  (465,817)  1,615,630 

 
 

   
មូលធន 

  
ទុនប្រមុង 
បទបបញញត្តិ 

  
ខតបងគរ 

 ទឹក្របក់ 
លំេអៀងបងគរ 
ពីករប្តូរ្របក់ 

  
  សរបុ 

 កំណត់ 
សមគ ល់ 

ែខមរពន់េរៀល  ែខមរពន់េរៀល  ែខមរពន់េរៀល  ែខមរពន់េរៀល  ែខមរពន់េរៀល 

    
សមតុលយៃថងទី១.១.២០១៩  8,036,000      64,288  (1,267,903)  -  6,832,385 

ខតសុទធសំ ប់ករយិបរេិចឆទ  -             -  (366,743)  -  (366,743) 

ករេផទរេទទុនប្រមុង  -  (64,288)  64,288  -  - 

លំេអៀងពីអ្រ បែ្រមប្រមួល
្របក់ 

  
 

(36,000) 

  
 
- 

  
 
- 

  
 

130,843 

  
 

94,843 
           

សមតុលយៃថងទី ៣១.១២.២០១៩/
១.១.២០២០ 

  
8,000,000 

  
- 

  
(1,570,358) 

  
130,843 

  
6,560,485 

ចំេណញសំ ប់ករយិបរេិចឆទ  -  -  23,036  -  23,036 

ករេផទរេទទុនប្រមុង  -  329,453  (329,453)  -  - 

លំេអៀងពីអ្រ បែ្រមប្រមួល
្របក់ 

  
 

- 

  
 
- 

  
 

- 

  
 

(48,298) 

  
 

(48,298) 
                      

សមតុលយៃថងទី ៣១.១២.២០២០  8,000,000  329,453       (1,876,775)  82,545  6,535,223 
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របយករណ៍បែំរបរំលួ ច្់របក់     
សំ បក់រយិបរេិចឆទចប់ៃថងទី ៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០២០ 

  ២០២០  ២០១៩  ២០២០  ២០១៩ 
 កំណត់

សមគ ល់
ដុ ្ល រ េមរកិ  ដុ ្ល រ េមរកិ  ែខមរពន់េរៀល  ែខមរពន់េរៀល 

លំហូរ ច្់របក់ពីសកមមភព្របតិបត្តិករ         
  
ចំេណញ/ខតមុនបង់ពនធ  7,335  (89,260)  29,670  (361,682)   
និយ័តភព៖         

សំវធិនធនសំ ប់ឥណទនបត់បង់ 7 (4,503)  30,536  (18,215)  123,732 

រលំស់េលើេ្រគ ងបរកិខ រ 10 2,510  3,560  10,153  14,425 

រលំស់េលើ្រទពយអរបីូ 11 4,290  2,860  17,353  11,589 

ករលក់េ្រគ ងបរកិខ រ  85  433  344  1,755 

  
ខតមុនបែ្រមប្រមួលទុនបង្វិល  

9,717  (51,871)  39,305  (210,181) 
ករេកើនេឡើងនិងករថយចុះៃន៖         

  - ឥណទននិងបុេរ្របទន 153,244  (251,969)  619,872  (1,026,774) 

  - ្រទពយសកមមេផ ង  (6,924)  6,892  (28,008)  28,085 

  - បំណុលេផ ងៗ  5,795 
 

 (4,564)  23,441  (18,598) 

  
 ច្់របក់ែដល្រតូវបនេ្របើកនុងសកមមភព 
្របតិបត្តិករ 

  
161,832 

  
(301,512) 

  
654,610 

  
(1,227,468) 

ពនធ្របក់ចំេណញែដល្រតូវបង់  (1,683)  (1,191)  (6,808)  (4,826) 
    

ច្់របក់ែដល្រតូវបនេ្របើកនុងសកមមភព្របតិបត្តិករសុទធ   
160,149 

  
(302,703) 

  
647,802 

  
(1,232,294)     

លំហូរ ច្់របក់ពីសកមមភពវនិិេយគ       
ករទិញេ្រគ ងបរកិខ រ 10 (766)  (3,535)  (3,099)  (14,406) 

 ករទិញ្រទពយអរបីូ 11 -  (42,900)  -  (174,818) 
  

ច្់របក់សុទធែដល្រតូវបនកនុងសកមមភពវនិិេយគ  
(766) 

  
(46,435) 

  
(3,099) 

  
(189,224)     

 ករថយចុះៃន ច្់របក់សុទធ  
159,383 

  
(349,138) 

  
644,703 

  
(1,421,518)     

ច្់របក់េនេដើមករយិបរេិចឆទកនុងឆន  ំ   
663,309 

  
1,012,447 

  
2,702,984 

  
4,068,012   

បែ្រមប្រមួលអ្រ ប្តូរ្របក់  -  -  (19,898)  56,490 

ច្់របក់ចុង្រគ   
822,692

  
663,309

  
3,327,789 

  
2,702,984  

         
ច់្របក់កនុងៃដ  815,087  655,959  3,297,027  2,673,033 

សមតុលយេនធនគរនន  7,605      7,350       30,762       29,951 

   
ច់្របក់សុទធ និង ច់្របក់សម 

 មូលសរបុ 

  
 
822,692 

  
 

  663,309 

  
 
3,327,789 

  
 

2,702,984 
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មូល ្ឋ ន្រគះឹៃនករេរៀបច ំ

របយករណ៍ហិរញញវតថុរបស់្រកុមហុ៊ន្រតូវបនេរៀបចំេឡើង មសនមតិកមមៃថ្លេដើម និង្រតូវបនែកែ្របេដើមបី
ក់បញចូ លមូល ្ឋ ន យតៃម្លេផ ងេទៀតែដល្រតូវបនបង្ហ ញ េនកនុងែផនកេផ ងេទៀតេ្រកមេគល

នេយបយគណេនយយសំខន់ៗ និងអនុេ មេទ មបទបញញត្តិទំង យរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ 
និងស្តង់ ររបយករណ៍ហិរញញវតថុអន្តរជតិរបស់កមពុជ សំ ប់សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម      “)CIFRSs 

for SMEs”) ។ 

ចំ ត់ថន ក់ឥណទននិងសំវធិនធនសំ ប់ឥណទនជប់សង ័យនិងបត់បង់ 
េយង ម ចរថមីនិងអំឡុងេពលអន្តរកល )គិតចប់ពីៃថងទី 1  ែខធនូ ឆន ំ 2017 ដល់ៃថងទី 31 ែខធនូ ឆន ំ 
2018) ្រកុមហុ៊ន្រតូវេធ្វើករគណនឱនភពេលើឥណទន ្រកក់ និងជប់សង ័យ្រសប មបទបបញញត្តិ
ែដល្រគឹះ ថ ន្រតូវបនចត់ថន ក់ជ 5 ថន ក់ជមួយ នឹងអ្រ ផ្តល់ដូចខងេ្រកម : 
 
ចំ ត់ថន ក់     ចំនួនៃថងែដលផុតកំណត់   សំវធិនធន 
 
១. សំវធិនធនទូេទ 
 
ឥណទនរយៈេពលខ្លី(តិចជង១ឆន ំ)ធមម   ពី០ៃថងេទ១៤ៃថង   ១% 
ឥណទនរយៈេពលែវង(េ្រចើនជង១ឆន ំ)ធមម  ពី០ៃថងេទ២៩ៃថង   ១% 
២. សំវធិនធនជក់ ក់ 
 
ឥណទនរយៈេពលខ្លី(តិចជង១ឆន ំ)  
បំណុលឃ្ល ំេមើល     ពី១៥ៃថងេទ៣០ៃថង  ៣% 
េ្រកមស្ដង់ រ     ពី៣១ៃថងេទ៦០ៃថង  ២០% 
សង ័យ      ពី៦១ៃថងេទ៩០ៃថង  ៥០% 
បត់បង់      ពី៩១ៃថងេឡើងេទ   ១០០% 
 
ឥណទនរយៈេពលែវង(េ្រចើនជង១ឆន ំ) 
បំណុលឃ្ល ំេមើល     ពី៣០ៃថងេទ៨៩ៃថង  ៣% 
េ្រកមស្ដង់ រ     ពី៩០ៃថងេទ១៧៩ៃថង  ២០% 
សង ័យ      ពី១៨០ៃថងេទ៣៥៩ៃថង  ៥០% 
បត់បង់      ពី៣៦០ៃថងេឡើងេទ  ១០០% 
 
 
 
 
បទបបញញត្តិែដល្រតូវអនុវត្ត្រតូវបនអនុវត្តេទេលើ្រគប់ទីកែន្លង និងេ្រក ងតុលយករ របស់ធនាគារនិង



 

             20 

ថ ប័នហិរញញវតថុ។ 
្របកសេនះត្រមូវឱយមនករេ្រប បេធៀបបទបបញញត្តិ ស្តីពីករថយចុះតៃម្លេ យែផ្អកេលើ     CIFRS សំ ប់
សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម។ កនុងករណីបទបបញញត្តិែដលបនគណន ្រសប ម្របកសមនក្រមិតទប
ជង ករខតបង់សំវធិនធនែដលបនកំណត់ េ យែផ្អកេលើ CIFRS សំ ប់សហ្រគសធុនតូចនិងមធ
្រកុមហុ៊ន នឹងទទួល គ ល់ករ ខតបង់សំវធិនធនែដលបនកំណត់្រសប ម CIFRS សំ ប់សហ្រគស
ធុនតូចនិងមធយម ។ កនុងករណីបទបបញញត្តិខពស់ជង ករបត់បង់សំវធិនធន ្រកុមហុ៊ននឹងទទួល គ ល់ករ
បត់បង់សំវធិនធនែដលបនកំណត់្រសប ម CIFRS សំ ប់សហ្រគសធុនតូចនិងមធយម និងេផទរភព
ខុសគន ពី្របក់ចំណូលែដលបនរក ទុកេទជទុនប្រមុងបទបបញញត្តិ។្រកុមហុ៊នបនបង្ហ ញនូវទុនប្រមុង
បទបបញញត្តិេនកនុង េសចក្តីែថ្លងករណ៍អំពីបែ្រមប្រមួលមូលធន ។ 

      បទ ្ឋ ន
នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2020 ឥណទន សំវធិន  ធនគរ
 ដុ ្ល រ េម %  ដុ ្ល រ
១. ឥណទន យុេ្រកម១ឆន ំ   
ស្តង់ រ  332,704  1%  3,327 

ឃ្ល ំេមើល  -  3%  - 

េ្រកមស្តង់ រ  85,955 20%  17,191 

ជប់សង ័យ  667 50%  334 

បត់បង់  111,110 100%  111,110 

 ក  
530,436   

 
131,962 

   បទ ្ឋ ន
នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2020 ឥណទន សំវធិន  ធនគរ
២. ឥណទន យុេលើស១ឆន ំ ដុ ្ល រ េម %  ដុ ្ល រ
      

ស្តង់ រ       

ឃ្ល ំេមើល  51,625  1%  516 

េ្រកមស្តង់ រ  39,042 3%  1,171 

ជប់សង ័យ  59,522 20%  11,904 

បត់បង់  55,101 50%  27,551 
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សរបុរមួ                                       ក+ខ  735,726    173,104
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សយ ្ឋ នទំនក់ទំនង 

ផទះេលខ ៨៣AB ផ្លូវ ១៩៨៦ សងក ត់ភនំេពញថមី ខណ្ឌ ែសនសុខ ជធនី ភនំេពញ។ 
ទូរសព័្ឌេលខ :  ០២៣ ៦៦៦ ៥៩ ៥៩ 
អីុែមល :  info@samaky.com.kh 
 
េលខទូរសព័ទទំនក់ទនំងសខំន់ៗ  
១. រថយន្តសេ្រងគ ះបនទ ន ់  ១១៩ 
២. ្រកុមពន្លតអ់គគីភយ័  ១១១ 
៣. ន ក់ករបូ៉លីស  ១១៧ 
៤. ប៉ូលីសខ្ល េ ះ   ០២៣ ៣៦៦ ៨៤១ 
៥. ប៉ូលីស្រពហមទណ្ឌ   ០១២ ៩៩៩ ៩៩៩ 
៦. ប៉ូលីសច ចរណ៍  ០១២ ៩៤២ ៤៨៤ 
៧. រថយន្តពន្លតអ់គគីភយ័  ០១២ ៧៨៦ ៨៩១ 
៨. រថយន្តសេ្រងគ ះបនទ ន់ភនំេពញ ០២៣ ៧២៤ ៨៩១ 
៩. ្របឆងំករជញួដូរ្រស្តី និងកុមរ ០២៣ ៩៩៤ ៩៥៥ 

 
 
 


