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អំពីនា�ើងខ្ថុំ

ព រ្ឹឹះសាថា នមពីករូហិរញ្ញ វតថាញ មខ្មរ មែភថីល ម.ក ពតរូវបានេយងកើតយ�ើងយៅថថងៃទី០៤ មខតញលា ឆ្នា ២ំ០១៦ កនាញងទពមងជ់ាពករុមហ៊ញន

មហាជនទទួលខញសពតរូវមានកពមតិ មែលបានចញឹះេញី្កនាញងពកសួងពាណិជ្កម្មយលខ ០០០១៩២៥០។ ព រ្ឹឹះសាថា នបានទទួល

អាជ្ាេណ័្ណ ពីធនាគារជាតិថនកម្ញជា យៅថថងៃទី២៨ មខកកកដា ឆ្នា ២ំ០១៧ និងចាេយ់ផ្ើមែំយណើ រការជាផ្ូវការយៅថថងៃទី២៧ 

មខវចិ្ិកា ឆ្នា ២ំ០១៧ ជាម�ួយែើមទញនសរញេចំនួនពីរលានែញល្ារអាយមរចិ។ ទីសានា កក់ារកណ្្ល សថាិតយៅអាគារយលខ១៥៥ 

(អាគារ TK Royal One) មហាវថិីសហពន័្ធរញស្ ីសង្ក តទ់រឹកល្ក១់ ខណ្ឌ ទួលយគាក រាជធានីភនាយំពញ។

ព រ្ឹឹះសាថា នមពីករូហិរញ្ញ វតថាញ មខ្មរ មែភថីល ម.ក ផ្ល់ជូននូវយសវានិងផលិតផលឥណទានជាយពចើនពេយភទ ែូចជាឥណទាន 

ខានា តតូចេំផញត ឥណទានខានា តតូចនិងមធ្យម ឥណទានខញនែូ ឥណទានយ្ហដាឋា ន ឥណទានយពេើពបាស់ផ្ទា ល់ខ្ួន ឥណទាន 

សពមាេយ់ពេើពបាស់ និងឥណទាននិស្តិជាម�ួអពរាការពបាកព់េកួតពេមជងយៅពេយទសកម្ញជា។

ព រ្ឹឹះសាថា នមពីករូហិរញ្ញ វតថាញឈានមញខយ្កនាញង
ពពឹះរាជាណ្ចពកកម្ញជា
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បេសកកម្ម
ដ�ើរតួជាដ�គូ ដ�លដ�ឿទុកចិត្តសម្រាបអ់តិថិ�នរបស់ដ�ើង 

តាមរ�ៈការផ្តល់ម្បរឹកសាដផនែកហិរញ្ញ វត្ុម្បកប ដោ��ំនាញ 

វជិាជា �ីវៈ ដ�ល�ួ���ម្មរុញភាពរកីចដម្មើនរបស់ដោកអនែក 

ម្បកបដៅដោ�ដស្រភាព។

ដ�ើម្សីដម្មចបាននូវលទ្ធផល�ល៏្អបំផុត �ូន�ល់អតិថិ�ន

ម្បកបដោ�ម្បតិបត្តិការកម្មតិខ្ពស់ដផនែកហិរញ្ញ វត្ុដ�ើម្ដី ្្ព ោះ

ដៅរក�ំដោោះម្រា�ដ�លម្បកប ដោ�រាមញ្ញភាព ការ 

ដចនែម្បឌិត និងការទទួលខុសម្តរូវខ្ពស់។

ចក្ខុវិសយ័
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ចាេរ់ាងំពីឆ្នា  ំ២០១៦ យ�ើងខ្ញ ំមានយគាលេំណងេយងកើតនូវ ញ្ណតថម្រ�ៈយពលមវងសពមាេអ់តិថិជនរេស់យ�ើង មែលបានយធវើយអា� 

ព រ្ឹឹះសាថា នមពីករូហិរញ្ញ វតថាញ មខ្មរ មែភថីល ម.ក ក្ា�ជាព រ្ឹឹះសាថា នមពីករូហិរញ្ញ វតថាញល្េំផញតម�ួយៅពពឹះរាជាណ្ចពកកម្ញជា។

ចញឹះេញី្យៅពកសួងពាណិជ្កម្មថន

ពពឹះរាជាណ្ចពកកម្ញជា

ចាេយ់ផ្ើមែំយណើ រការជាផ្ូវការ

ក្ា�ជាសមាជិករេស់សមា្មព រ្ឹឹះសាថា ន

មពីករូហិរញ្ញ វតថាញថនកម្ញជា

ទទួលបានអាជ្ាេណ័្ណ អចិថ្តន្�ពី៍ធនាគារជាតិ

ថនកម្ញជា កនាញងនាមជាព រ្ឹឹះសាថា នមពីករូហិរញ្ញ វតថាញ
មខ្មរ មែភថីល ម.ក

US$ ២.០០០.០០០

ទដើមទុនចុះ្រញ្ី

២០១៦ ២០១៧ - ២០១៨

បពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗ
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២០១៩ - ២០២០

ផ្្ស់េ្ូរទីសានា កក់ារកណ្្លមកកាន ់

ទីរាងំេច្ញេ្បននា មែលមានអាស�ដាឋា ន

កនាញង ”អាគារ TK Royal One”

US$ ៧.០០០.០០០

អនាគត

ទដើមទុនចុះ្រញ្ី
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សាររ្រស់
ប្រធានបកុមប្ររឹកសាភិបាល

យទាឹះេីយសែឋាកិច្ពិភពយលាកបានកំពញងទទួលរងផលេឹ៉ះពាល់ពីជំងឺកូវែី-១៩ កនាញងនាមជាភានា កង់្រផ្ល់ យសវាកម្ម

ហិរញ្ញ វតថាញជូនែល់ពេជាពលរែឋាកម្ញជា យពកាមការែរឹកនាែំម៏ានេទពិយសាធន ៍រមួផ្នំរឹងការពេរឹងមពេងរេស់េញ្្គលិក 

ទាងំអស់បានយធវើឲ្យព រ្ឹឹះសាថា នមពីករូហិរញ្ញ វតថាញ មខ្មរ  មែភថីល  ម.ក  យៅមតអាចពពងីកអាជីវកម្មរេស់ខ្ួន និងយធវើ 

វឌ្ឍនៈភាពយៅមញខឥតឈេឈ់រ។

្ួេផ្ជំាម�ួកំយណើ ន និងសមទិ្ធផលមែលព រ្ឹឹះសាថា នទទួលបានកនាញងឆ្នា  ំ ២០២០ ព រ្ឹឹះសាថា នមាន្យពមាងេយងកើន

យែើមទញនចញឹះេញី្េមនថាមយទៀត សពមាេគ់ាពំទតពមរូវការរេស់អតិថិជន និងអតិថិជនសាជីវកម្មមែលមានទីរាងំយៅ 

កនាញងរាជធានីភនាយំពញ និងជា�រាជធានី។ យលើសពីយនឹះយទៀត ព រ្ឹឹះសាថា ននរឹងេន្ពពងីកជាអាទិ៍នូវផលិតផល និង 

យសវាកម្ម េយងកើនពេសិទ្ធភាពពេតិេត្ិការ និងសងកតធ់ងៃនយ់លើភាពចាបំាចក់នាញងការទទួលខញសពតរូវចំយពាឹះសង្គម  រមួ

ទាងំអភបិាលកិច្ល្រេស់ខ្ួនផងមែរ។

ព រ្ឹឹះសាថា នសនយាយ៉ងមញតមាថំា នរឹងយធវើែំយណើ រយឆ្្ឹះយៅមញខពសេរាមចក្ញវស័ិ� យែើម្បក្ីា�ខ្ួនជាព រ្ឹឹះសាថា នម�ួ

កនាញងចំយណ្មព រ្ឹឹះសាថា នមែលល្េំផញតកនាញងពពឹះរាជាណ្ចពកកម្ញជា។ ព រ្ឹឹះសាថា ននរឹងសហការជាម�ួអតិថិជន យែើម្បី

ឲ្យរចួផញតពីយពគាឹះរាតតបាតយនឹះទាងំអស់គានា ។

ជាទីេញ្េ ់ខ្ញ ំបាទសូមមថ្ងអំណរ ញ្ណយ៉ងពជាលយពរៅជាទីេំផញតែល់ពករុមពេរឹកសាភបិាល ថានា កែ់រឹកនា ំកែូ៏ចជា 

េញ្្គលិករេស់ព រ្ឹឹះសាថា ន រមួទាងំអាជ្ាធរអាណ្ពយាបាល និងអតិថិជនទាងំអស់ចំយពាឹះការគាពំទ។ 

យលាក វ៉ាង ្ូ�ីង
ពេធានពករុមពេរឹកសាភបិាល
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កនាញងឆ្នា ២ំ០២០ ព រ្ឹឹះសាថា នមពីករូហិរញ្ញ វតថាញ មខ្មរ មែភថីល ម.ក យៅមតេន្រកីចយពមើន និងបានេយងកើនការពេកួតពេមជងរេស់ខ្ួន្ួរ

ឲ្យកតស់មា្គ ល់កនាញងទីផសារកម្ញជា។ យដា�ម�ក ព រ្ឹឹះសាថា នកម៏ានមផនការតយម្ើងយែើមទញនចញឹះេញី្ជាេន្េនាទា េ ់យែើម្បេីំយពញតពមរូវ

ការរេស់អតិថិជនពពមទាងំេយងកើនសំយពៀតឥណទានរេស់ខ្ួនផងមែរ។ 

ទនទារឹមយនឹះ យ�ើងសយពមចបាននូវមផនការហិរញ្ញ វតថាញមែលមានភាពកានម់តពេយសើរយ�ើង។ យែើម្បទីេទ់ល់នរឹងសំយពៀតឥណទាន 

មែលកំពញងមតយកើនយ�ើង និងការវវិត្យ៉ងយលឿនថនអាជីវកម្មរេស់ខ្ួន យ�ើងនរឹងេន្េយងកើននូវរចនាសម្ន័្ធមូលនិធិ និងដាកយ់ែើម

ទញនចញឹះេញី្េមនថាមយែើម្បឲី្យពេតិេត្ិការរេស់ខ្ួនកានម់តមានសក្ានញពលយឆ្្ឹះយៅមញខ  និងមានភាពព្េព់គានថ់នយែើមទញន។ 

មនិពតរឹមមតេ៉ញយណ្្ណ ឹះ យ�ើងនរឹងេន្អភវិឌ្ឍទពមងម់ូលនិធិរេស់ខ្ួនឲ្យកានម់តមានភាពសំេូរមេេ និងយលើកកម្ស់ការព្េព់្ង

សាចព់បាកង់្�ពសរួលយែើម្បធីានាឲ្យបាននូវភាពព្េព់គានថ់នមូលនិធិចំយពាឹះ កំយណើ នែឆ៏្េរ់ហ័សយនឹះ។ 

ជារមួ រាមរ�ៈរចនាសម្ន័្ធ និងការពេកួតពេមជងែខ្៏ាងំក្ារេស់ខ្ួនយៅកនាញងទីផសារ យ�ើងយជឿជាកថ់ា ព រ្ឹឹះសាថា ននរឹងអាចផ្ល់នូវ

អតថាពេយយជនក៍ានម់តពេយសើរយ�ើងយៅែល់ពករុមហ៊ញន អាជីវកម្ម និងពករុមព្រួសារ យហើ�ក ៏រមួចំមណក កនាញងការអភវិឌ្ឍនយ៍សែឋាកិច្

កម្ញជាផងមែរ។

សាររ្រស់
ប្រធាននាយកប្រតិ្រត្ិ

យលាក Sheu Yun Fhu
ពេធាននា�កពេតិេត្ិ
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រចនាសម្ព័ន្ធ

គណៈករាមា ធិការម្គបម់្គង
ហានិភ�័ និងម្បតិបត្តិតាម

ដផនែកម្គបម់្គងហានិភ�័ 
និង ម្បតិបត្តិតាម

ដផនែកសវនកមមាដផទៃកនែុង ដផនែកដសវាកមមាអតិថិ�នដផនែកឥណទាន

គណៈករាមា ធិការ
សវនកមមាដផទៃកនែុង
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ភាគទុនិក

ម្បធាននា�កម្បតិបត្តិ

ម្បធានម្ករុមម្បរឹកសាភបិាល

នា�កហិរញ្ញ វត្ុ

ដផនែកធនធានមនុស្ស
និង រ�្ឋបាល

ដផនែកពតរ៌ានវទិយាដផនែកហិរញ្ញ វត្ុ ដផនែករា៉ា ឃីតធីង

គណៈករាមា ធិការឥណទាន
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ផលិតផល និងទសវាកម្ម

ឥណទានខា្នាតតូច្រំផុត

ឥណទានទគហដ្នាន

ឥណទានខា្នាតតូច និងម្្យម

ឥណទានខានា តតូចេំផញត ្ឺជាពេភពឥណទានម�ួយ៉ងពេយសើរយលើការ 

េមនថាមទញនសពមាេ ់ ពពងីកមញខរេរ ឬកច៏ាេយ់ផ្ើមអាជីវកម្មខានា តតូចេំផញត

រាមរ�ៈហិរញ្ញេ្បទានយែើម្ប�ីកយៅយធវើការវនិិយយ្។

ឥណទានយ្ហដាឋា ន ផ្ល់ជូនែល់េញ្្គលិកេយពមើការង្រ កែូ៏ចជាវនិិយយ្ិន 

អាជីវកម្មខានា តតូចេំផញត អាជីវកម្មខានា តតូចនិងមធ្យមមែល  មានពបាកច់ំណូល 

ពេចាមំខយទៀងទាតស់ពមាេទិ់ញយ្ហដាឋា ន ឬសាងសងយ់្ហដាឋា នថ្មីយៅយលើែី

មែលជាកម្មសិទ្ធិរេស់ខ្ួន។

ឥណទានខានា តតូចនិងមធ្យម ផ្ល់ជូនយៅសហពគាសខានា តតូចនិង

មធ្យម មែលមានេំណងចងព់ពងីកអាជីវកម្មេច្ញេ្បននា ឬអាជីវកម្ម 

ថ្មីរេស់ខ្ួន។
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ឥណទានទប្រើបបាស់ផ្នាល់ខ្លួន

ឥណទានខុនដូ

ឥណទាននិស្ិត

ឥណទានសបរា្រ់ទប្រើបបាស់

ឥណទានយពេើពបាស់ផ្ទា ល់ខ្ួន ផ្ល់ជូនែល់យលាកអនាកសពមាេេ់ំយពញ

តពមរូវការហិរញ្ញ វតថាញផ្ទា ល់ខ្ួន ឬកនាញងពករុមព្រួសាររេស់អនាក។

ឥណទានខញនែូ ្ឺជាផលិតផលម�ួមែលផ្ល់ជូនេញ្្គលិកេយពមើការង្រវនិិយយ្ិន 

ខានា តតូចេំផញត វនិិយយ្ិនខានា តតូចនិងមធ្យម កែូ៏ចជាេរយទស ជានយយជិក/

វនិិយយ្ិន មែលមានពបាកច់ំណូលពេចាមំខយទៀងទាតស់ពមាេទិ់ញខញនែូ។

ឥណទាននិស្តិ ផ្ល់ជូនែល់សិស្-និស្តិនូវឱកាសយែើម្បទីទួល 

បានការសិកសាអេរ់ខំ្ស់ ឬកវ៏្្គជំនាញេណ្ញ ឹះេណ្្លេយច្កយទស

វជ្ិាជីវៈចបាស់លាស់យែើម្បទីទួលបានចំយណឹះែរឹងខ្ងខ់្ស់ និងអនា្ត 

ពតចឹះពតចង។់

ឥណទានសពមាេយ់ពេើពបាស់ ្ឺសពមាេយ់លាកអនាកមែលមានេំណង ចងទិ់ញ

សមាភា រៈយពេើពបាស់កនាញងយ្ហដាឋា ន ឬរេស់រេរផ្ទា ល់ខ្ួនែូចជា យន�ន្ 

កញំព្ូយទរ័ យព្ឿងសង្ហា ររ រឹម ទូរទរឹកកក ទូរទស្ន ៍និងម៉ាសញីន យភ្ើងជាយែើម។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ដដលបានទ្វើសវនកម្ម
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របាយការណ៍បកុមប្ររឹកសាភិបាល
ពករុមពេរឹកសាភបិាល សូមដាកនូ់វរបា�ការណ៍ពេចាឆំ្នា រំេស់ខ្ួន ពពមទាងំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វតថាញមែលបានយធវើសវនកម្មរចួរេស់ 

ព រ្ឹឹះសាថា នមពីករូហិរញ្ញ វតថាញ មខ្មរ មែភថីល ម.ក យៅកាតថ់ា (“ពករុមហ៊ញន”) សពមាេក់ារ�ិេរយិច្ទថថងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០។

សកម្មភាពចម្បង
សកម្មភាពចម្បងរេស់ ព រ្ឹឹះសាថា នមពីករូហិរញ្ញ វតថាញ មខ្មរ មែភថីល ម.ក ្ឺផ្ល់យសវាកម្ម មពីករូហិរញ្ញ វតថាញពេកេយដា�និរន្រភាពែល់ 

សហពគាសធញនតូច និងមធ្យម និងពករុមព្រួសារមែលមានពបាកច់ំណូលទាេយៅកនាញងពពឹះរាជាណ្ចពកកម្ញជា។ ពញំមានការផ្្ស់េ្ូរ 

ជាសារវន្ សពមាេស់កម្មភាពអាជីវកម្មចម្បងរេស់ពករុមហ៊ញនកនាញងកំ�ញងការ�ិេរយិច្ទយនឹះយទ។

ភាគលាភ
ពករុមពេរឹកសាភបិាលពញំបានមណនាឱំ្យមានការមេងមចកភា្លាភសពមាេក់ំ�ញងការ�ិេរយិច្ទយនឹះយទ។

ទុន្របមុង និងសំវិធាន្ន
ពញំមានការយផទារជាសារវន្យៅយលើទញនេពមរុង និងសំវធិានធនយៅកនាញងកំ�ញងការ�ិេរយិច្ទយនឹះយទ។

ឥណទានអាបកក់ និងឥណទានជា្រ់សង្ព័យ
យៅមញនយពលមែលរបា�ការណ៍លទ្ធផល និងរបា�ការណ៍សាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាញពតរូវបានយរៀេចំយ�ើងពករុមពេរឹកសាភបិាលបានចាត់

វធិានការមែលមានមូលដាឋា នសមរម្យយែើម្បេីញ្្កថ់ា       វធិានការទាកទ់ងនរឹងការលញេយចាលនូវឥណទានអាពកក ់និងការយធវើសំវធិានធន

ចំយពាឹះឥណទានជាេស់ង្�័ពតរូវបានយធវើយ�ើង យហើ�មានការយជឿជាកថ់ាឥណទានអាពកកព់តរូវបានជពមឹះយចញពីេញី្ និងសំវធិានធន

ព្េព់គានព់តរូវបានយធវើយ�ើងសពមាេឥ់ណទានសង្�័។

យៅថថងៃការ�ិេរយិច្ទថនរបា�ការណ៍យនឹះពករុមពេរឹកសាភបិាលពញំបានែរឹងពីយហតញការណ៍ណ្ម�ួ មែលនរឹងេណ្្លឱ្យការជពមឹះយចញ 

ពីេញី្ថនឥណទានអាពកក ់  ឬកសំ៏វធិានធនចំយពាឹះឥណទានជាេស់ង្�័យៅកនាញងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វតថាញរេស់ពករុមហ៊ញនមានភាពមនិ 

ព្េព់គានជ់ាសារវន្យ�ើ�។

បទព្យសកម្មចរន្
យៅមញនយពលរបា�ការណ៍លទ្ធផល និងរបា�ការណ៍សាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាញពតរូវបានយរៀេចំយ�ើង ពករុមពេរឹកសាភបិាលបានចាតវ់ធិានការ 

មែលមានមូលដាឋា នសមរម្យយែើម្បេីញ្្កថ់ាេណ្្ពទព្យសកម្មទាងំឡា�ណ្ មែលទំនងជាមនិអាចេងវិលមកវញិបានកនាញងពេតិេត្ិការ

អាជីវកម្មធម្មរាមែលបានកតព់រាយៅកនាញងេញី្្ណយន�្យរេស់ពករុមហ៊ញន ពតរូវបានកាតេ់នថា�ឱ្យយៅយស្មើនរឹងតថម្មែលរពំរឹងទញកថានរឹងអាច

លកប់ានយៅយលើទីផសារ។

យៅថថងៃការ�ិេរយិច្ទថនរបា�ការណ៍យនឹះ ពករុមពេរឹកសាភបិាលពញំបានែរឹងពីយហតញការណ៍ណ្ម�ួមែលនរឹងេណ្្លឱ្យមានការភន័្ពច�ំ 

ែល់ការកំណតត់ថម្ពទព្យសកម្មយៅកនាញងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វតថាញរេស់ពករុមហ៊ញនថាមានភាពមនិពតរឹមពតរូវយ�ើ�។

ខាតសពមាេក់ារ�ិេរយិច្ទ

ែញល្ារអាយមរកិ

៣៧.៦០៤

ពានយ់រៀល

១៥២.១០៨
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វិ្ីសាសស្កំណត់តមម្
យៅថថងៃការ�ិេរយិច្ទថនរបា�ការណ៍យនឹះពករុមពេរឹកសាភបិាល ពញំបានែរឹងពីយហតញការណ៍ណ្ម�ួមែលបានយកើតយ�ើងនិងេណ្ដា លឱ្យ 

មានការភន័្ពច�ំ ឬមានភាពមនិពតរឹមពតរូវែល់វធិីសា្តស្កំណតត់ថម្មែលបានអនញវត្កន្ងមកយលើពទព្យសកម្ម និងេំណញ លយៅកនាញង 

របា�ការណ៍ហិរញ្ញ វតថាញរេស់ពករុមហ៊ញនយ�ើ�។

្រំណុលយថាទហតុ និង្រំណុលទផ្ងៗ
យៅថថងៃការ�ិេរយិច្ទថនរបា�ការណ៍យនឹះ ពញំមាន៖

េនទាញកណ្ម�ួយលើពទព្យសកម្មរេស់ពករុមហ៊ញន មែលបានយកើតយ�ើងយដា�សារការដាកេ់ញំ្្សពមាេក់ារធានា ចំយពាឹះ

េំណញ លរេស់េញ្្គលណ្ម�ួចាេរ់ាងំពីែំណ្ចឆ់្នា យំ�ើ� ឬ

េំណញ ល�ថាយហតញណ្ម�ួរេស់ពករុមហ៊ញន មែលបានយកើតយ�ើងរាងំពីែំណ្ចឆ់្នា យំនឹះយ�ើ�។

រាមយយេល់រេស់ពករុមពេរឹកសាភបិាល ពញំមានេំណញ ល�ថាយហតញ ឬេំណញ លយផ្ងៗមែលពតរូវបានទាមទារឱ្យសងកនាញង   រ�ៈយពល១២មខ 

េនាទា េពី់ថថងៃែំណ្ចឆ់្នា  ំមែលនរឹង ឬអាចមានការេឹ៉ះពាល់ជាសារវន្ែល់លទ្ធភាពរេស់ពករុមហ៊ញន កនាញងការេំយពញកាតពវកិច្រេស់ខ្ួនយៅ

ថថងៃែល់កំណតស់ងយនាឹះយទ។

ការផ្នាស់្រ្ដូរមនទហតុការណ៍
យៅថថងៃការ�ិេរយិច្ទថនរបា�ការណ៍យនឹះពករុមពេរឹកសាភបិាលពញំបានែរឹងពីយហតញការណ៍ណ្ម�ួ មែលបានយកើតយ�ើងពាកព់ន័្ធនរឹង 

របា�ការណ៍យនឹះ ឬរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វតថាញរេស់ពករុមហ៊ញន មែលអាចេណ្្លឱ្យមានចំនួនទរឹកពបាកម់ែលបានេង្ហា ញកនាញងរបា�ការណ៍

រេស់ពករុមហ៊ញនមានកំហញសឆ្គងធងៃនធ់ងៃរយនាឹះយទ។

ប្រតិ្រត្ិការមិនប្របកតី
រាមយយេល់រេស់ពករុមពេរឹកសាភបិាល លទ្ធផលថនពេតិេត្ិការអាជីវកម្មរេស់ពករុមហ៊ញនកនាញងកំ�ញងការ�ិេរយិច្ទយនឹះ មនិបានទទួលរង

នូវផលេឹ៉ះពាល់ជាសារវន្ពីខទាង់្ ណនីពេតិេត្ិការ ឬពពរឹត្ិការណ៍ខញសពេពកតីណ្ម�ួយ�ើ�។

រាមយយេល់រេស់ពករុមពេរឹកសាភបិាល យៅចយន្ាឹះចញងការ�ិេរយិច្ទថនរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វតថាញរហូតមកទល់នរឹងថថងៃយចញរបា�ការណ៍ 

យនឹះ មនិមានខទាង់្ ណនីពេតិេត្ិការ ឬពពរឹត្ិការណ៍ខញសពេពកតីណ្ម�ួ មែលអាចជឹះឥទ្ធិពលជាសារវន្ែល់លទ្ធផលហិរញ្ញ វតថាញរេស់

ពករុមហ៊ញនកនាញងកំ�ញងការ�ិេរយិច្ទយនឹះយទ។

ទដើមទុន
ពករុមហ៊ញនមនិបានយបាឹះផសា�ភា្ហ៊ញនថ្មីយៅចញងការ�ិេរយិច្ទយនឹះយទ។ 

ពករុមហ៊ញនពញំមានកិច្សនយាផ្ល់ភា្ហ៊ញនមនិទានយ់បាឹះផសា� និងមនិមានភា្ហ៊ញនយពកាមកិច្សនយាផ្ល់សិទ្ធជាភា្ហ៊ញនថនពករុមហ៊ញននា

ចញងការ�ិេរយិច្ទយនឹះយទ។

(១)

(២)
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សរាជិកបកុមប្ររឹកសាភិបាល
សមាជិកពករុមពេរឹកសាភបិាលមែលបានយៅេយពមើការចាេរ់ាងំពីរបា�ការណ៍ចញងយពកា�មានរា�នាមែូចខាងយពកាម៖

យលាក Wang Kuo-Ying

យលាក Wang Jui-Hung

យលាក Chiu Chen-Yi

អត្ប្រទោជន៍រ្រស់បកុមប្ររឹកសាភិបាល
កនាញងកំ�ញងយពល និងចញងការ�ិេរយិច្ទហិរញ្ញ វតថាញយនឹះពករុមហ៊ញនមនិបានចូលរមួជាភា្ីកនាញងការយរៀេចំណ្ម�ួកនាញងយគាលេំណងជួ��ែល់

សមាជិកពករុមពេរឹកសាភបិាលរេស់ពករុមហ៊ញន ឱ្យទទួលបាននូវផលពេយយជនយ៍ផ្ងៗរាមរ�ៈការទិញភា្ហ៊ញន ឬេណ័្ណ េំណញ លពី 

សាមពីករុមហ៊ញន ឬពករុមហ៊ញនយផ្ងយ�ើ�។

ចាេរ់ាងំពីចញងការ�ិេរយិច្ទហិរញ្ញ វតថាញថនការ�ិេរយិច្ទកន្ងយៅ ពករុមពេរឹកសាភបិាលពញំបានទទួល ឬមានសិទ្ធិទទួលនូវអតថាពេយយជន ៍

ណ្ម�ួរាមរ�ៈការចញឹះកិច្សនយាមែលបានយធវើយ�ើងរវាងពករុមហ៊ញន ឬរវាងពករុមហ៊ញន មែលសមាជិកពករុមពេរឹកសាភបិាលយនាឹះជា 

សមាជិក ឬករ៏វាងពករុមហ៊ញនមែលសមាជិកពករុមពេរឹកសាភបិាលយនាឹះមានផលពេយយជនម៍ផនាកហិរញ្ញ វតថាញជាសារវន្យនាឹះយទ។

ការទទួលខុសបតូវរ្រស់បកុមប្ររឹកសាភិបាលក្ថុងការទរៀ្រចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
ពករុមពេរឹកសាភបិាលមានភារកិច្យធវើការេញ្្កអ់ឹះអាងថារបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វតថាញពតរូវបានយរៀេចំយ�ើង យែើម្បេីង្ហា ញនូវទិែឋាភាពពិត និង

ពតរឹមពតរូវថនសាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាញរេស់ពករុមហ៊ញននាថថងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ និងលទ្ធផលថនពេតិេត្ិការ ពពមទាងំលំហូរសាចព់បាក់

សពមាេក់ារ�ិេរយិច្ទយនឹះ។ ការយរៀេចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វតថាញទាងំយនឹះ ពករុមពេរឹកសាភបិាលពតរូវ៖

យពជើសយរ ើសយគាលការណ៍្ណយន�្យសមពសេ យដា�មផ្កយលើការវនិិច្�័ និងការប៉ានព់េមាណយ៉ងសមយហតញផល 

និងពេកេយដា�ការពេរុងពេ�ត័នា ពពមទាងំអនញវត្រាមយគាលការណ៍ទាងំយនឹះឱ្យបានជាេល់ាេ។់

អនញយលាមយៅរាមយគាលការណ៍ស្ងដ់ាររបា�ការណ៍ទាកទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វតថាញអន្រជាតិថនកម្ញជា សពមាេអ់ង្គភាពធញនតូច 

និងមធ្យម យៅកាតថ់ា (“ស.រ.ហ.អ.ក.ស.ធ.ត.ម”) និងយគាលការណ៍មណនារំេស់ ធនាគារជាតិថនកម្ញជា ឬពេសិនយេើ
មានការពបាសចាកណ្ម�ួកនាញង ការេង្ហា ញនូវភាពពិត និងពតរឹមពតរូវ ពករុមពេរឹកសាភបិាលពតរូវពបាកែថា ការពបាសចាក 

ទាងំយនឹះ ពតរូវបានលាតពតដាងពន្យល់ និងកំណតេ់រមិាណឱ្យបានពតរឹមពតរូវយៅកនាញងរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វតថាញ។

រកសាទញកកំណតព់រា្ណយន�្យឱ្យបានព្េព់គាន ់និងពេពន័្ធពតរួតពិនិត្យថផទាកនាញងពេកេយដា�ពេសិទ្ធភាព។

យរៀេចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វតថាញ យដា�មផ្កយលើមូលដាឋា ននិរន្រភាពថនែំយណើ រការអាជីវកម្មយលើកមលងមតកនាញងករណីសន្មត 

យ៉ងសមរម្យថាពករុមហ៊ញននរឹងមនិអាចេន្យធវើពេតិេត្ិការអាជីវកម្មរេស់ខ្ួននាយពលអនា្តែខ៏្ី និង

ព្េព់្ង និងែរឹកនាពំករុមហ៊ញនឱ្យមានពេសិទ្ធភាព និងចូលរមួកនាញងការសយពមចចិត្សំខាន់ៗ ទាងំអស់មែលមានឥទ្ធិពលជា

សារវន្យលើពេតិេត្ិការ យហើ�ពតរូវពបាកែថាការសយមពចចិត្យលើកិច្ការទាងំយនឹះពតរូវបានឆ្ញឹះេញំ្្ងយ៉ងពតរឹមពតរូវយៅកនាញង

របា�ការណ៍ហិរញ្ញ វតថាញ។

ពករុមពេរឹកសាភបិាលអឹះអាងថា ពករុមហ៊ញនបានអនញវត្រាមនូវរាល់តពមរូវការខាងយលើកនាញងការយរៀេចំរបា�ការណ៍ហិរញ្ញ វតថាញ។

(ក)

(ខ)

(្)

(ែ)

(ង)



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នា ំ២០២០

www.khmercapital.com.kh

17

បពរឹត្ិការណ៍សំខាន់ៗក្ថុងកំឡថុងការិយ្ររិទចឆេទមនរបាយការណ៍
ពពរឹតដាិការណ៍សំខាន់ៗ  កនាញងកំ�ញងការ�ិេរយិច្ទថនរបា�ការណ៍ ពតរូវបានេង្ហា ញកនាញងកំណតស់មា្គ ល់យលខ២៨ ថនរបា�ការណ៍ 

ហិរញ្ញ វតថាញ។

ទសចក្ីដ្្ងការណ៍រ្រស់បកុមប្ររឹកសាភិបាល
រាមទស្នៈរេស់ពករុមពេរឹកសាភបិាល របា�ការណ៍ហិរញ្ញ វតថាញមែលបានភ្ាេច់ាេពី់ទំពរ័ទី៩ ែល់ ៤៣ បានេង្ហា ញ នូវទិែឋាភាពពិត និង

ពតរឹមពតរូវថនសាថា នភាពហិរញ្ញ វតថាញរេស់ពករុមហ៊ញននាថថងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ និងលទ្ធផលថនពេតិេត្ិការ ពពមទាងំលំហូរសាចព់បាករ់េស់

ពករុមហ៊ញនសពមាេក់ារ�ិេរយិច្ទនាថថងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ យដា�អនញយលាមយៅរាមស្ងដ់ាររបា�ការណ៍ទាកទ់ងនរឹងហិរញ្ញ វតថាញ
អន្រជាតិថនកម្ញជាសពមាេអ់ង្គភាពធញនតូច និងមធ្យម និងយគាលការណ៍មណនា ំរេស់ធនាគារជាតិថនកម្ញជា។

 

ចញឹះហតថាយលខាយដា�ពករុមពេរឹកសាភបិាល 

យលាក Wang Kuo-Ying

ពេធានពករុមពេរឹកសាភបិាល 

រាជធានីភនាយំពញ 

ពពឹះរាជាណ្ចពកកម្ញជា

ថថងៃទី១២ មខយមសា ឆ្នា ២ំ០២១ 
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ពានយ់រៀល 

២៧.៣៤៨

១.៥០៩.១៤១

១៣.៤០៨.០១០

៤៨.៣៨៦.៣៨៧

២៨០.៩០៩

៩៩១.៣០០

៤៩.០៤២

៦៤.៦៥២.១៣៧

៣.០៣៣.៧៥០

៣៨.៥០៩.៣១០

៤១.៥៤៣.០៦០

២៨.៣១៥.០០០

៣១២.០៥២

(៥.៥១៧.៩៧៥)

២៣.១០៩.០៧៧

៦៤.៦៥២.១៣៧

នាថថងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០ 

ពទព្យសកម្ម

សាចព់បាកក់នាញងថែ

សមតញល្យយៅធនាគារជាតិថនកម្ញជា

សមតញល្យយៅធនាគារយផ្ងៗ

ឥណទានយៅអតិថិជន

្ណនីពតរូវទទួលយផ្ងៗ

ពទព្យសម្បត្ិ និងេរក្ិារ

ពទព្យសកម្មអរូេី

ពទព្យសកម្មសរញេ

េំណញ ល និងមូលធន

េំណញ ល

ពបាកក់ម្ី

្ណនីពតរូវេងយ់ផ្ងៗ

េំណញ លសរញេ

មូលធន

យែើមទញន

ទញនេពមរុង

ខាតេង្គរ

មូលធនសរញេ

េំណញ ល និងមូលធនសរញេ

2020 2019

ែញល្ារអាយមរកិ 

៦.៧៦១

៣៧៣.០៨៨

៣.៣១៤.៧១២

១១.៩៦២.០២៤

៦៩.៤៤៦

២៤៥.០៦៨

១២.១២៤

១៥.៩៨៣.២២៣

៧៥០.០០០

៩.៥២០.២២៥

១០.២៧០.២២៥

៧.០០០.០០០

៧៧.១៤៥

(១.៣៦៤.១៤៧)

៥.៧១២.៩៩៨

១៥.៩៨៣.២២៣

ែញល្ារអាយមរកិ 

 ២.៩៧៦

៣៧០.៧៥៥

១.១៨៥.៦២៥

៦.៧៨៥.៥២១

៦១.០០៩

២៧៦.២៩២

២១.៩៦៨

៨.៧០៤.១៤៦

២.៨២៥.០០០

១២៨.៥៤៤

២.៩៥៣.៥៤៤

៧.០០០.០០០

៦៨.៨០៩

(១.៣១៨.២០៧)

៥.៧៥០.៦០២

៨.៧០៤.១៤៦

របាយការណ៍សា្នានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
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ពានយ់រៀល 

៣.៣៧១.៥៣២

(៨២.០១២)

៣.២៨៩.៥២០

(២៣០.១៨៥)

៣៥៦.៧២០

(១.៩១៥.០៦៥)

(១៨២.៥៧១)

(១.៤៣៣.៩៤៨)

(១១៥.៥២៩)

(៣៦.៥៧៩)

(១៥២.១០៨)

-

(១៥២.១០៨)

សពមាេក់ារ�ិេរយិច្ទថថងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០

ចំណូលការពបាក់

ចំណ្�ការពបាក់

ចំណូលការពបាកស់ញទ្ធ

សំវធិានធនសពមាេឥ់ណទានជាេស់ង្�័

ចំណូលពេតិេត្ិការយផ្ងៗ

ចំណ្�ពបាកយ់េៀវត្

ចំណ្�រលំស់

ចំណ្�ទូយៅ និងរែឋាបាល

ខាតមញនែកចំណ្�ពន្ធ

ចំណ្�ពន្ធយលើពបាកច់ំយណញ

ខាតកនាញងការ�ិេរយិច្ទ

ចំណូលយផ្ងៗ េនាទា េពី់្ិតពន្ធរចួ

ខាតយផ្ងៗសរញេកនាញងការ�ិេរយិច្ទ

2020 2019

ែញល្ារអាយមរកិ 

៨៣៣.៥០៦

(២០.២៧៥)

៨១៣.២៣១

(៥៦.៩០៦)

៨៨.១៨៨

(៤៧៣.៤៤០)

(៤៥.១៣៥)

(៣៥៤.៤៩៩)

(២៨.៥៦១)

(៩.០៤៣)

(៣៧.៦០៤)

-

(៣៧.៦០៤)

ែញល្ារអាយមរកិ 

៣៨៦.៤៩៩

(៥៣.៣៦៩)

៣៣៣.១៣០

(១៧៧)

៣០.៩៩៣

(៤៣៤.២៣០)

(៤៧.៣៤៦)

(៣១៣.១៣១)

(៤៣០.៧០១)

(៤.២៧៥)

(៤៣៤.៩៧៦)

-

(៤៣៤.៩៧៦)

របាយការណ៍លទ្ធផល
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ែញល្ារអាយមរកិ

(៨៣៥.១៧៣)

(៤៣៤.៩៧៦)

(៤៨.០៥៨)

(១.៣១៨.២០៧)

(១.៣១៨.២០៧)

(៣៧.៦០៤)

(៨.៣៣៦)

(១.៣៦៤.១៤៧)

(៥.៥១៧.៩៧៥)

សពមាេក់ារ�ិេរយិច្ទថថងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

សមតញល្យយៅថថងៃទី១ មខមករា ឆ្នា ២ំ០១៩

ខាតសរញេកនាញងការ�ិេរយិច្ទ តំណ្ងយដា� 

ខាតយផ្ងៗសរញេ

ពេតិេត្ិការជាម�ួភា្ហ៊ញនិក

ការយផទារយៅទញនេពមរុង តំណ្ងយដា�ពេតិេត្ិការ

ជាម�ួភា្ហ៊ញនិកសរញេ

សមតញល្យយៅថថងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩

សពមាេក់ារ�ិេរយិច្ទថថងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០

សមតញល្យយៅថថងៃទី១ មខមករា ឆ្នា ២ំ០២០

ខាតសរញេកនាញងការ�ិេរយិច្ទ តំណ្ងយដា�

ខាតយផ្ងៗសរញេ

ពេតិេត្ិការជាម�ួភា្ហ៊ញនិក

ការយផទារយៅទញនេពមរុង តំណ្ងយដា� 

ពេតិេត្ិការជាម�ួភា្ហ៊ញនិកសរញេ

សមតញល្យយៅថថងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០

(្ិតជាពានយ់រៀល)

ខាតេង្គរទញនេពមរុងយែើមទញន សរញេ

ែញល្ារអាយមរកិ

 

២០.៧៥១

-

៤៨.០៥៨

៦៨.៨០៩

៦៨.៨០៩

-

៨.៣៣៦

៧៧.១៤៥

៣១២.០៥២

ែញល្ារអាយមរកិ

៧.០០០.០០០

-

-

៧.០០០.០០០

៧.០០០.០០០

-

-

៧.០០០.០០០

៨.៣១៥.០០០

ែញល្ារអាយមរកិ

៦.១៨៥.៥៧៨

(៤៣៤.៩៧៦)

-

៥.៧៥០.៦០២

៥.៧៥០.៦០២

(៣៧.៦០៤)

-

៥.៧១២.៩៩៨

២៣.១០៩.០៧៧

សពមាេក់ារ�ិេរយិច្ទថថងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០

របាយការណ៍ស្ីពី្រដបម្របមួលមូល្ន
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ពានយ់រៀល 

 (១១៥.៥២៩)

២៣០.១៨៥

៣៩.៨១៩

១៤២.៧៥២

៨២.០១២

៣៧៩.២៣៩

(២១.១៦៩.១៣៩)

(៣៤.១២៨)

២៤៩.៤៥៩

(២០.៥៧៤.៥៦៩)

(៨១.៩៧២)

(៣៦.៥៧៩)

-

(២០.៦៩៣.១២០)

(១៦.៤៥១)

-

(៨.៣៩៣.៣៧៥)

៣៧.៧៣៩.៨៥០

២៩.៣៤៦.៤៧៥

៨.៦៣៦.៩០៤

៤.៨៩១.៨៤៥

១៣.៥២៨.៧៤៩

លំហូរសាចព់បាកពី់សកម្មភាពពេតិេត្ិការ

ខាតមញនែកចំណ្�ពន្ធ

និ�ត័កម្ម៖

សំវធិានធនសពមាេឥ់ណទានជាេស់ង្�័

រលំស់ពទព្យសកម្មអរូេី

រលំស់ពទព្យសម្បត្ិ និងេរក្ិារ

ចំណ្�ការពបាក់

ចំណូល/(ខាត)ពេតិេត្ិការមញនយពលេមពមេពមរួលយែើមទញនេងវិល

េមពមេពមរួលយែើមទញនេងវិល៖

ឥណទានយៅអតិថិជន

្ណនីពតរូវទទួលយផ្ងៗ

្ណនីពតរូវេងយ់ផ្ងៗ

សាចព់បាកយ់ពេើកនាញងសកម្មភាពពេតិេត្ិការ

ពន្ធមែលបានេង់

ការពបាកម់ែលបានេង់

ពបាកត់មកល់រាមចបាេយ់ៅធនាគារជាតិថនកម្ញជា

សាចព់បាកស់ញទ្ធយពេើកនាញងសកម្មភាពពេតិេត្ិការ

លំហូរសាចព់បាកពី់សកម្មភាពវនិិយយ្

ការទិញពទព្យសម្បត្ិ និងេរក្ិារ តំណ្ងឱ្យលំហូរសាចព់បាក់

សញទ្ធ យពេើពបាស់កនាញងសកម្មភាពវនិិយយ្

លំហូរសាចព់បាកពី់សកម្មភាពហិរញ្ញ វតថាញ
ពបាកប់ានមកពីការយបាឹះផសា�ភា្ហ៊ញន

(ការសងពបាកក់ម្)ី/ការែកពបាកក់ម្ី

េញយរពេទានសញទ្ធទទួលបានពីភា្ហ៊ញនិក

លំហូរសាចព់បាកស់ញទ្ធបានមកពីសកម្មភាពហិរញ្ញ វតថាញ
កំយណើ នសញទ្ធថនសាចព់បាក ់និងសាចព់បាកស់មមូល

សាចព់បាក ់និងសាចព់បាកស់មមូលយែើមពគា

សាចព់បាក ់និងសាចព់បាកស់មមូលចញងពគា

2020 2019

ែញល្ារអាយមរកិ 

(២៨.៥៦១)

៥៦.៩០៦

៩.៨៤៤

៣៥.២៩១

២០.២៧៥

៩៣.៧៥៥

(៥.២៣៣.៤០៩)

(៨.៤៣៧)

៦១.៦៧១

(៥.០៨៦.៤២០)

(២០.២៦៥)

(៩.០៤៣)

-

(៥.១១៥.៧២៨)

(៤.០៦៧)

-

(២.០៧៥.០០០)

៩.៣៣០.០០០

៧.២៥៥.០០០

២.១៣៥.២០៥

១.២០៩.៣៥៦

៣.៣៤៤.៥៦១

ែញល្ារអាយមរកិ 

(៤៣០.៧០១)

១១៧

១១.០០៥

៣៦.៣៤១

៥៣.៣៦៩

(៣២៩.៨៦៩)

(៤.៣០៤.៤៨៤)

(៣៦.៧៦៦)

៥២.៣២៥

(៤.៦១៨.៧៩៤)

(៧៦.៥៣១)

(៤.២៧៥)

(២៥០.០០០)

(៤.៩៤៩.៦០០)

(២០៣.៧៨០)

៥.០០០.០០០

៣២៥.០០០

-

៥.៣២៥.០០០

១៧១.៦២០

១.០៣៧.៧៣៦

១.២០៩.៣៥៦

សពមាេក់ារ�ិេរយិច្ទថថងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០

របាយការណ៍លំហូរសាច់បបាក់ (១/២)
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ពានយ់រៀល 

៧.៣៤៨

៩៣.៣៩១

១៣.៤០៨.០១០

១៣.៥២៨.៧៤៩

សាចព់បាក ់និងសាចព់បាកស់មមូលរមួមាន៖

សាចព់បាកក់នាញងថែ

សមតញល្យយៅធនាគារជាតិថនកម្ញជា (មនិរមួេញូ្លពបាក់

តមកល់រាមចបាេ)់

សមតញល្យយៅធនាគារយផ្ងៗ

2020 2019

ែញល្ារអាយមរកិ 

 ៦.៧៦១

២៣.០៨៨

៣.៣១៤.៧១២

៣.៣៤៤.៥៦១

ែញល្ារអាយមរកិ 

 ២.៩៧៦

២០.៧៥៥

១.១៨៥.៦២៥

 ១.២០៩.៣៥៦

សពមាេក់ារ�ិេរយិច្ទថថងៃទី៣១ មខធនាូ ឆ្នា ២ំ០២០

របាយការណ៍លំហូរសាច់បបាក់ (២/២)



#១៥៥ (TK Royal One) មហាវថិីសហពន័្ធរសុ្ស ី ( ផូ្វ ១១០)

សង្ក តទ់រឹកល្ក១់ ខណ្ឌ ទួលដោក រា�ធានីភនែដំពញ 

ម្ពោះរាជាោចម្កកម្ពុជា 

គ្រឹះស្ថា នមីគករូហរិញ្ញវតថាខុ ខ្្មរ ខែភីថល ម.ក

www.khmercapital.com.kh


	cover Kh
	KH 2021 report 180521 Final review-print_ata (2)



