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ខេម ខាប់ភីថល ម.ក 

របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

ខបសកមម 

ដ ើម្បីដ្វើឲ្យប្រជាជនរកីរាយជាមួ្យនឹងភាពរត់បរនកាន់បតដប្រើន និងដ ើម្បដី្វើដោយប្រដ ើរដ ើង
ដៅស្ថា នភាពដ  ឋកិរចនឹង ងគម្ប្រួស្ថរររ ់ប្រជាជនកម្ពុជាប លមានរំណូលទារ ជាពិដ 
 ហប្ា  ខ្នា តតូរ និងម្្យម្ប លផ្តល់នូវដ វាកម្មហិរញ្ញវតាុ ៏លអរំផុ្ត។ 

ទសសនៈវសិយ័ 

ដ ើម្បីកាា យជា ប្រឹឹះស្ថា នហិរញ្ញវតាុឈានមុ្ខដរ និងប្រករដោយ និរនតរភាពដៅកាុងប្រដេ កម្ពុជា។ 
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ខេម ខាប់ភីថល ម.ក  

 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

សាររបសអ់គ្គនាយក 
ដខម្ ខ្នរ់ភីថល ម្.ក ដៅកាត់ថា (“ប្កមុ្ហ ុន”) ប្តូវបានរដងកើតដ ើងកាុងដាល
រំណង     និងកតី ុរិនតររ ់ ប្កមុ្ហ ុន DGB Capital Co.,LTD ប លជាមាច  ់ភារ
ហ ុនបតមួ្យរត់ររ ់ដយើង។ ដោយឆ្ាងកាត់រំនិតផ្តួរដផ្តើម្ក៏ ូរជាការដរតជាា រិតត
ខព ់ររ ់មាច  ់ភារហ ុនបានជំនឹះរាល់ឧរ រគ    ដហើយេីរំផុ្តក៏េេួលបានោជាា
រ័ណណប្រតិរតតិការោជីវកម្មផ្ាូវការពី្នាារជាតិននកម្ពុជាដលខ M.F-61 ដរញដៅ
នថៃេី ០២ បខ្ាូ ឆ្ា ំ ២០១៩ ។ 
 
 ំរូងខាុំមានដ រកតីរកីរាយកាុងការបរករបំលកឲ្យ ឹងថា ដខម្ ខ្នរ់ភីថល     ម្.ក 

េេួលបានលេធផ្លហិរញ្ញវតាុលអរំផុ្ត និងកំណត់ប្ាពីកំដណើ នរួរឱ្យកត់ មាគ ល់ចារ់ាំងពីការរដងកើត
ប្រឹឹះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុដនឹះម្ក។ េនទឹម្នឹងការាំប្េយ៉ាងខ្នា ំងពីនាយកោឋ ននានា ដៅេីស្ថា ក់ការកណ្តត ល
ដយើងមានេំនុករិតតកាុងការ ំដររបាននូវលេធផ្លលអដោយអ្ាកប្ររ់ាា មានដាលដៅ ូរាា  និងដ្វើការរមួ្ាា
ជាប្កុម្ដ ើម្បី ំដររ ឬ រំដពញភារកិរចាម្រដរៀរប លមានប្រ ិេធភាពរំផុ្ត។ 
 
ដៅកាុងប្រដេ កម្ពុជា មានប្រជាជនជាដប្រើនប លកំពុងបតជួរនិងវរិតតិហិរញ្ញវតាុដៅដពលពួកដរមានរំណង
រង់ដរើកោជីវកម្មថមី ឬពប្ងីកោជីវកម្មប លមានស្រស្ថរ់។ អ្ាកខាឹះដប្រើប្បា ់ប្បាក់កម្ចីផ្ទទ ល់ខាួនពីអ្ាករងការ
ប្បាក់ ឬហាងរញ្ច ំប លមានការប្បាក់ខព ់ដហើយអ្ាកខាឹះដេៀតមានរំដណឹះ ឹងតិរតួរ ឬមិ្នមានរំដណឹះ ឹង
អំ្ពីកបនាង និងរដរៀរននការខចីប្បាក់ពីស្ថា រ័នហិរញ្ញវតាុលអៗ  ូរជា ្នាា ឬ    មី្ប្កូហិរញ្ញវតាុប លផ្តល់ឲ្យនូវ
ការប្បាក់ប ល ម្ស្រ រជាមួ្យនឹងដ វាកម្មលអៗ ។ ដខម្ ខ្នរ់ភីថល ម្.ក បានដប្តៀម្ខាួនររួជាដស្រ រកាុងការ
ផ្តល់ជូននូវ “ភាពរេបរនរបនាម្ដេៀត ដ ើម្បរំីដពញនូវតប្ម្វូការររ ់អ្តិថិជន”។ 
 
េ សនៈវ ័ិយ ររ ់ដយើងរឺ “ដ ើម្បីកាា យជាប្រឹឹះស្ថា នហិរញ្ញវតាុឈានមុ្ខដរ និងប្រករដោយនិរនតរភាពដៅ
កាុងប្រដេ កម្ពុជា”។ រំដ ឹះេ សនៈវ ័ិយដនឹះ ដយើងប្តវូដ្វើការ និងរកីរដប្ម្ើនជាមួ្យាា ។ ដរ កកម្មររ ់
ដយើងរឺ ដ ើម្បីដ្វើឱ្យប្រជាជន រាយរិតតជាមួ្យនឹងការរត់បរនកាន់បតដប្រើន និងដ ើម្បីដ្វើឱ្យប្រដ ើរដ ើងនូវ
ស្ថា នភាពដ  ឋកិរច និង ងគម្ប្រួស្ថរររ ់ប្រជាជនកម្ពុជាប លមានរំណូលទារ ជាពិដ   ហប្ា 
ខ្នា តតូរ និងម្្យម្ដោយផ្តល់នូវដ វាកម្មហិរញ្ញវតាុលអរំផុ្ត។  ប្មារ់ដរ កកម្មដនឹះដយើងប្តូវដ្វើឱ្យអ្ ់ពី
 ម្តាភាព និងដោឹះស្រស្ថយរញ្ា ហិរញ្ញវតាុររ ់ប្រជាជនដយើង ដោយផ្តល់នូវដ វាកម្មប លោររត់បរន
បានដៅាម្តប្ម្ូវការររ ់អ្តិថិជន។ ជាមួ្យដរ កកម្មដនឹះដយើងនឹងដ្វើឱ្យ ងគម្ និង ហរម្ន៍ររ ់
ដយើងកាា យជាកបនាងប លាម ននរណ្តមាា ក់ប្តវូប្ពួយបារម្ភ ឬានតឹងអំ្ពីកបនាងប លប្តវូប វងរកស្ថា រ័ន
ហិរញ្ញវតាុប ល ម្ស្រ រោររំដពញដ រកតីប្តវូការររ ់ាត់បាន។ ដយើងបតងបតប្រកាន់ភាា រ់នូវដាល
ការណ៍ ំខ្នន់ ៦ យ៉ាង ូរជា    ុប្កឹតភាព ការប្រកួតប្របជង ការអ្នុវតតន៍ ឌីជីថល  ុភម្ងគល     និង ីល
្ម៌្។ 
 
ជាមួ្យនឹងការរកីរដប្ម្ើនដោយឥតឈរ់ឈរររ ់ ដខម្ ខ្នរ់ភីថល ម្.ក ដយើងប្បាក ថាដយើងបានប្រកាន់
យកម្ដ្ោបាយប លប្រករដោយេំនួលខុ ប្តវូ ងគម្។ ជាលេធផ្លពួកដយើងដប្ាង និងផ្តួរដផ្តើម្កម្មវ ិ្ ី 
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ខេម ខាប់ភីថល ម.ក  

 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 មប្រ័រិតត CSR (Corporate Social Responsibility) ដ ើម្បីរមួ្រំបណកអ្ភិវឌឍ ហរម្ន៏ររ ់ដយើងរបនាម្
ដេៀត ដោយចារ់ន រូជាមួ្យអ្ងគការដប្ៅរោឋ ភិបាលកាុងស្រ ុក ដ ើម្បីជួយ ល់ស្ថលារឋម្ ិកាកាុងតំរន់
ដោយស្ថង ង់ផ្ាូវ ីុម្៉ាងត៍ដៅកាន់ដខ្នា ងទាវ ្ំ ដខ្នា ងទាវ ដប្កាយ និងផ្គត់ផ្គង់ មាភ រៈ ិកា ល់ ិ សប លខវឹះ
ខ្នតដៅកាុងឆ្ា ំដនឹះ។  ប្មារ់ឆ្ា ំរនាទ រ់ដេៀត ពួកដយើងកំពុងដប្ាងស្ថង ង់ រនទរ់េឹក២ កបនាងដកមងដលង 
និងផ្គត់ផ្គង់ មាភ រៈប លចំាបារ់របនាម្ដេៀត ល់ពួកាត់។ ពួកដយើងនិងរនតដ្វើការជិត ាិតជាមួ្យអ្ងគការ
ដប្ៅរោឋ ភិបាល ដ ើម្បរីនតការាំប្េ ល់ស្ថលាប លខវឹះខ្នត។ 
 
 ររុដ រកតីខាុំម្ក  ូម្បថាងអំ្ណររុណ ល់ថាា ក់ ឹកនំាររ ់ ដខម្ ខ្នរ់ភីថលម្.ក ប លបានដរៀររំបផ្នការ
អ្នារត និងអ្ររុណ ល់និដយជិករំដ ឹះការខិតខំប្រឹងបប្រងដ ើម្បី ំដររបានដជារជ័យដនឹះ។ ខាុំក៏ ូម្បថាង
អំ្ណររុណយ៉ាងប្ជាលដប្ៅ ល់មាច  ់ភារហ ុនររ ់ដយើង រំដ ឹះភាពដជឿជាក់ររ ់ពួកដររំដ ឹះយុេធស្ថ
ស្ត ត និងការាំប្េយ៉ាងដពញេំហឹង ប្មារ់ការអ្ភិវឌឍររ ់ដយើង។ ជារុងដប្កាយ ខាុំ ូម្បថាងអំ្ណររុណ
 ល់អ្តិថិជនទំាងអ្ ់ប លបានដជឿជាក់ដលើ ដខម្ ខ្នរ់ភីថល   ម្.ក និងបានរូលរមួ្រំបណកកាុងការអ្ភិវឌឍ
ន៍ររ ់ដយើង។ 
 

 

 

 

អគ្គនាយក 

 
 
 
 
 
                                                                                                                  រស ់ធារទឹធ 
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ខេម ខាប់ភីថល ម.ក  

 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

ផលតិផលឥណទាន 
 
 
ប្កមុ្ហ ុនផ្តល់ជូននូវផ្លិតផ្ល និងដ វាកម្មហិរញ្ញវតាុ ល់អ្ាកខចីរុរគល ឬោជីវកម្មរឺ ូរជាប្បាក់កម្ចីេូដៅ
ដហើយព័ត៌មានលម្អិតមាន ូរខ្នងដប្កាម្៖ 
 

ប្បាក់កមចីរយៈខេលេលី៖  ប្បាក់កម្ចីរយៈដពលខាី រឺជាប្បាក់កម្ចីរហូត ល់ ១២ បខ។ ប្បាក់កម្ចីទំាងដនឹះ     រឺ
 ប្មារ់ដាលរំណងដ្វើដ ើម្េុនោជីវកម្ម និងដាលរំណងរយៈដពលខាីដផ្សងដេៀត។ ការេូទាត់ ង រឺ
តប្ម្ូវឲ្យរង់ ងការប្បាក់ប្រចំាបខ និងប្បាក់ដ ើម្ដៅរុងប្ា (Bullet Payment)។ 
 

 

ប្បាក់កមចីរយៈខេលវវង៖ ប្បាក់កម្ចីរយៈដពលបវងប្តូវបានរដងកើតដ ើង ប្មារ់ការវនិិដយរដលើដប្រឿង
មា៉ា  ីុន ដប្រឿងររកិាា រ និងដាលរំណងរយៈដពលបវងដផ្សងដេៀតប លមានោយុកាលដលើ ពី ១២ បខ។ 
ប្បាក់កម្ចីប្តូវបានពប្ងីកបផ្អកដលើការវភិារយ៉ាងប្រុងប្រយ័តាននលំហូរស្ថរ់ប្បាក់ររ ់អ្ាកខចី និងហានិភ័យនន
វ តោជីវកម្ម។ 
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ខេម ខាប់ភីថល ម.ក  

 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

រចនាសមព័នធប្កុមហ ៊ុន 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shareholders 

BOD Audit Committee 

CEO 

CRO 

Head of Audit  

COO Head of Compliance 

IT Appraisal Credit  Recovery Audit CEO 

Risk Management Committee 

HR Finance Compliance 

Credit Committee  
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ខេម ខាប់ភីថល ម.ក  

 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

ខ ើមទ៊ុនភាគ្ហ ៊ុន និង ភាគ្ទ៊ុនិក 

 
រាល់ភារហ ុន្ម្មារំនួន ៥.៥០០.០០០ ប្តូវបានជាវ និងបរងបរកនូវភារលាភយ៉ាងដពញដលញ
ដោយមាច  ់ភារហ ុន ូរខ្នងដប្កាម្ដយងាម្ មាមាប្តននភារេុនិកដរៀងៗខាួនដៅកាុងប្កមុ្ហ ុ
ន។ ភារេុនិកររ ់ប្កុម្ហ ុនមាន ូរខ្នងដប្កាម្៖ 
 

ល.រ ឈ ម្ ោះភាគទុនិក ចំនួនភាគហ ុន សរបុទឹកប្រាក់ (ដុល្លា រអាឈេរកិ) ចំនួនភាគហ ុន % 

1 
DGB Capital Co., Ltd. 

(តំណាងឈោយឈល្លក Park Nam Kyu) 
5,500,000 5,500,000 USD 100% 

 ររុ 5,500,000 5,500,000 USD 100% 

 
(សំគាល់៖ ១ ភារហ ុនមានតនម្ាដ មើនឹង ១  ុលាា រោដម្រកិ) 
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ខេម ខាប់ភីថល ម.ក  

 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

របាយការណ៏របសប់្កុមប្បឹកាភិបាល 
 

ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលររ ់ ដខម្ ខ្នរ់ភីថល ម្.ក. ដៅកាត់ថា (“ប្កុម្ហ ុន”) ដ ើ្វការរង្ហា ញរបាយការណ៍ររ ់
ខាួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុររ ់ប្កុម្ហ ុន នានថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2020 និង ប្មារ់ការយិររដិរេេរញ្ច រ់។ 

 
 

េ័ត៌មានអាំេីប្កុមហ ៊ុន 

ប្កុម្ហ ុន ប លពីមុ្នប្តូវបានដរស្ថគ ល់ជាប្កុម្ហ ុន  ខឹដលក្ីវ វនី (ដខម្រូឌា) ភីអិ្ល ីុ រឺជាប្កុម្ហ ុន 
ម្ហាជនេេួលខុ ប្តូវមានកប្មិ្ត ប លបានរដងកើតដ ើងដៅកាុងប្រដេ កម្ពុជា និងបានរុឹះរញ្ា ីជាមួ្យ
ប្ក ួង ណិជាកម្ម ាម្រញ្ា ីការដលខ Co., 2160KH/2015 រុឹះនថៃេី23 បខមិ្ថុនា ឆ្ា ំ2015។ ដៅនថៃេី2 បខ្ាូ  
ឆ្ា ំ2019 ប្កុម្ហ ុនបានេេួលោជាា រ័ណណពី្នាារជាតិ ននកម្ពុជា កាុងការដ្វើប្រតិរតតិការដ វាកម្មមី្ប្កូហិរញ្ញ 
វតាុ។ ប្កុម្ហ ុនដម្ រឺប្កុម្ហ ុន ឌីជីរ ី ខ្នរ់ភីថល ឯ.ក ប លជាប្កុម្ហ ុនរដងកើតដ ើងដៅប្រដេ កូដរ ៉ាខ្នងតបូង។ 

 កម្មភាពរម្បងររ ់ប្កុម្ហ ុន រឺផ្តល់ជូននូវដ វាមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុដៅ ល់អ្ាកប លមានរំណូលទារ និង 
 ហប្ា ្ុនតូរនិងម្្យម្ ាម្រយៈការយិល័យររ ់ខាួនដៅប្ពឹះរាជាណ្តរប្កកម្ពុជា។ 

ការយិល័យរុឹះរញ្ា ីររ ់ប្កុម្ហ ុន  ាិតដៅផ្ទឹះដលខ R-02  ផ្ាូវ រ ៉ារូ ី  ង្ហក ត់េំនរ់េឹក ខណឌ រំការម្ន រាជធានី
ភាំដពញ ប្ពឹះរាជាណ្តរប្កកម្ពុជា។ ោ យោឋ នប្រតិរតតិការររ ់ប្កុម្ហ ុន ាិតដៅ ផ្ទឹះដលខ 318 ផ្ាូវ271  
ភូមិ្5  ង្ហក ត់មានជ័យ 2 ខណឌ មានជ័យ រាជធានីភាំដពញ ប្ពឹះរាជាណ្តរប្កកម្ពុជា។ 

 
 

លទធផលហញិ្ញវតថ៊ុ 

លេធផ្លហិរញ្ញវតាុររ ់ប្កុម្ហ ុន ប្តូវបានរង្ហា ញដៅកាុងរបាយការណ៍លេធផ្លដពញដលញ។ 
 
 

ខ ើមទ៊ុន 

កាុងអំ្ ុងការយិររដិរេេដនឹះ ដ ើម្េុនររ ់ប្កុម្ហ ុនបានដកើនដ ើងរបនាម្រំនួន 4,000,000  ុលាា រោដម្រកិ។ 
 
 

ភាគ្លាភ 

កាុងអំ្ ុងការយិររដិរេេដនឹះ ប្កុម្ហ ុនមិ្នមានការប្រកា ភារលាភដនាឹះដេ។ 
 
 

ទ៊ុនបប្មុង និងសាំវិធានធន 

ពំុមានរបប្ម្រប្ម្ួលជាស្ថរវនតដលើេុនរប្ម្ុង និង  ំវធិាន្ន ប្មារ់ការយិររដិរេេដនឹះដេ ដលើកបលងបត 
របប្ម្រប្ម្ួលប លប្តូវបានលាតប្តោងរង្ហា ញកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ។
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ខេម ខាប់ភីថល ម.ក  

 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

ឥណទាន និងប៊ុខរប្បទានអាប្កក់ និងជាប់សងសយ័ខៅអតិថិជន 

មុ្នដពលប លរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុររ ់ប្កុម្ហ ុនប្តូវបានដរៀររំដ ើង ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលបានចាត់វធិាន 
ការ ម្ស្រ រនានា ដ ើម្បីឈាន ល់ការអ្ឹះោងថា នីតិវ ិ្ ី ក់ព័នធជាមួ្យនឹងការលុរដចាលឥណទាន
ោប្កក់ និង ការដ្វើ ំវធិាន្នដលើឥណទានោប្កក់ និងជារ់ ងស័យ ប្តូវបានយកម្កអ្នុវតដ ដហើយដជឿជាក់
ថា រាល់ឥណទានោប្កក់ប លបាន ឹង ប្តូវបានលុរដចាល ដហើយ ំវធិាន្នប្តូវបានបា៉ា ន់ស្ថម នប្ររ់ប្ាន់
 ប្មារ់ឥណទានោប្កក់ និងជារ់ ងស័យ។ 

ដៅកាលររដិរេេននរបាយកាណ៍ដនឹះ ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលពំុបាន ឹងពីប្ពឹតដិការណ៍ណ្តមួ្យប លោររណ្តដ ល 
ឲ្យរំនួនេឹកប្បាក់ននឥណទានោប្កក់ប លបានលុរដចាល ឬរំនួនេឹកប្បាក់ ំវធិាន្នដលើរំណុលោប្កក់ 
និងជារ់ ងស័យ ដៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុររ ់ប្កុម្ហ ុន មានរំនួនមិ្នប្ររ់ប្ាន់ជាស្ថរវនដដនាឹះដេ។ 
 
 

ប្ទេយសកមម 

មុ្នដពលប លរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុររ ់ប្កុម្ហ ុនប្តូវបានដរៀររំដ ើង ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលបានចាត់វធិាន 
ការ ម្ស្រ រនានា ដ ើម្បីឈាន ល់ការអ្ឹះោងថា នីតិវ ិ្ ី ក់ព័នធជាមួ្យប្េពយ កម្មររនដ (ដលើកបលងបត 
 ក់ព័នធជាមួ្យឥណទាន) ប ល នាិោឋ នថាមិ្នោរេេួលស្ថគ ល់កាុងតំនលដ ើម្  ូរប លបានកត់ប្ាកាុង
រញ្ា ីរណដនយយររ ់ប្កុម្ហ ុនដនាឹះ ប្តូវបានកាត់រនាយឲ្យដ មើនឹងតនម្ាប លរពឹំងេុកថានឹងេេួលបាន។ 

ដៅកាលររដិរេេននរបាយកាណ៍ដនឹះ ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលពំុបាន ឹងពីប្ពឹតដិការណ៍ណ្តមួ្យ ប លោររណ្តដ ល
ឲ្យការកំណត់តនម្ាននប្េពយ កម្មររនត ដៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុររ ់ប្កុម្ហ ុន មានការយល់ប្រ ំ ជា
ស្ថរវនដដនាឹះដេ។ 
 
 

វិធីសាស្ដសរកាំណត់តម្មល 

ដៅកាលររដិរេេននរបាយការណ៍ដនឹះ ប្កុម្ប្រឹកាភិបាល ពំុបាន ឹងពីដហតុការណ៍ណ្តមួ្យ ប លបានដកើត
ដ ើង និង ដ្វើឲ្យរ៉ាឹះ ល់ ល់វ ិ្ ីស្ថស្ត ដវាយតនម្ាប្េពយ កម្ម និងរំណុល ដៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ
ររ ់ប្កុម្ហ ុន ប លនំាឲ្យមានការយល់ប្រ ំ ឬមានភាពមិ្ន ម្ស្រ រជាស្ថរវនដដនាឹះដេ។ 
 
 

បាំណ៊ុ លយថាខហត៊ុ និងបាំណ៊ុ លខផសងៗ 

នាកាលររដិរេេននរបាយការណ៍ដនឹះពំុមាន៖ 
• ការោក់រនទុកណ្តមួ្យប លដកើតដរញពីប្េពយ កម្មររ ់ប្កុម្ហ ុន កាុងការធានារំណុលររ ់រុរគល

ណ្តមួ្យចារ់ាំងពីរុងការយិររដិរេេននរបាយការណ៍ដនឹះដេ, និង 
• រំណុលយថាដហតុទាក់េង ល់ប្កុម្ហ ុន ប លបានដកើតដ ើងចារ់ពីរុងននការយិររដិរេេ នន 

របាយការណ៍ដនឹះ ដប្ៅពីរំណុលប លមានេំនាក់េំនងជាមួ្យ កម្មភាពោជីវកម្ម្ម្មាររ ់ប្កុម្ហ ុន
ដនាឹះដេ។
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ខេម ខាប់ភីថល ម.ក  

 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

បផ្អកាម្េ សនៈររ ់ប្កុម្ប្រឹកាភិបាល ាម នរំណុលយថាដហតុ ឬ រំណុលដផ្សងៗ ររ ់ប្កុម្ហ ុនប្តូវ
បានទាម្ទាឲ្យ ង ឬ ោរនឹងទាម្ទារឲ្យ ងកាុងអំ្ ុងដពល 12 បខ រនាទ រ់ពីរុងននការយិររដិរេេនន 
របាយការណ៍ដនឹះ នឹងមាន ឬោរនឹងមានផ្លរ៉ាឹះ ល់ជាស្ថរវនដដលើ ម្តាភាពររ ់ប្កុម្ហ ុន កាុងការ
រំដពញកាតពវកិរចររ ់ខាួន ដៅដពលរំណុលទំាងដនាឹះ ល់ដពលប លប្តូវេូទាត់។ 
 
 

ប្េឹតតិការណ៍ខប្កាយការយិបរខិចេទរាយការណ៍ 

ពំុមានប្ពឹតដិការណ៍ ំខ្នន់ណ្តមួ្យ បានដកើតដ ើងដប្កាយការយិររដិរេេ រាយការណ៍ប លតប្ម្ូវ 
ឲ្យមានការលាតប្តោងព័ត៌មាន ឬ ដ្វើនិយ័តកម្ម ដលើកបលងបតប្ពឹតដិការណ៍ ូរប លបានលាតប្តោង
រង្ហា ញដៅកាុងកំណត់ មាគ ល់ ប លមានភាា រ់ដៅនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុដនឹះដេ។ 
 
 

ប្កុមប្បឹកាភិបាល 

 មា ភាពននប្កុម្ប្រឹកាភិបាលដៅកាុងអំ្ ុងការយិររដិរេេ និង ដៅកាលររដិរេេននរបាយការណ៍ដនឹះរមួ្ 
មាន៖ 

ដលាក Sur Juing Doung ប្រធានប្កុម្ប្រឹកាភិបាល (បតងាំងដៅនថៃេី22 បខឧ ភា ឆ្ា ំ2020) 
ដលាក Kang Jeong Hun អ្ភិបាល 
ដលាក Cho Yunho អ្ភិបាលឯករាជយ (បតងាំងដៅនថៃេី29 បខម្ករា ឆ្ា ំ2021) 
ដលាក Lee Jae Yung ប្រធានប្កុម្ប្រឹកាភិបាល (លាបលងដៅនថៃេី22 បខឧ ភា ឆ្ា ំ2020) 
ដលាក Kim Chul Woong អ្ភិបាលឯករាជយ (លាបលងដៅនថៃេី29 បខម្ករា ឆ្ា ំ2021) 
 
 

សវនករ 

ប្កុម្ហ ុន វនករឯករាជយ Ernst & Young (Cambodia) Ltd រឺជា វនករររ ់ប្កុម្ហ ុន។ 
 
 

ភាគ្ហ ៊ុនកាន់កាប់ខោយប្កុមប្បឹកាភិបាល 

មិ្នមាន មា ភាពននប្កុម្ប្រឹកាភិបាលណ្តមាា ក់ ប លកាន់ការ់ភារហ ុនររ ់ប្កុម្ហ ុនដេ។ 
 
 

អតថប្បខោជន៍របសប់្កុមប្បឹកាភិបាល 

កាុងអំ្ ុង និងដៅរុងការយិររដិរេេដនឹះ ពំុមានកិរចប្ពម្ដប្ពៀងណ្តមួ្យ (កាុងដនាឹះប្កុម្ហ ុនជាភារីមាា ង) 
ប លកម្មវតាុននកិរចប្ពម្ដប្ពៀងដនាឹះ ោររងកលេធភាព ល់ មាជិកននប្កុម្ប្រឹកាភិបាលណ្តមាា ក់ឲ្យ េេួល
បាននូវអ្តាប្រដយជន៍ាម្ម្ដ្ោបាយដផ្សងៗ  ូរជា ការេិញភារហ ុន ឬ រ័ណណរំណុលររ ់ប្កុម្ហ ុន ឬ 
ររ ់ស្ថជីវកម្ម នេ។ 

ពំុមានអ្ភិបាលណ្តមាា ក់ររ ់ប្កុម្ហ ុនបានេេួល ឬ មាន ិេធិេេួលបាននូវអ្តាប្រដយជន៍ណ្តមួ្យ 
ាម្រយៈដហតុផ្លននកិរច នោប លបានដ្វើដ ើងដោយប្កុម្ហ ុន ឬ ជាមួ្យនឹងប្កុម្ហ ុនប លអ្ភិបាល
ដនាឹះ ជា មាជិកប្កុម្ប្រឹកាភិបាល ឬ ក៏ជាមួ្យប្កុម្ហ ុនណ្តមួ្យប លអ្ភិបាលដនាឹះ មានផ្លប្រដយជន៍
ហិរញ្ញវតាុជាស្ថរវនដ ដលើកបលងបតអ្តាប្រដយជន៍ទំាងឡាយណ្តប លប្តូវបានលាតប្តោងព័ត៌មានកាុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ។



 

10 

ខេម ខាប់ភីថល ម.ក  

 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

របាយការណ៍សរេីី ការទទួលេ៊ុសប្តូវរបសប់្កុមប្បឹកាភិបាលខលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ 

ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលជាអ្ាកេេួលខុ ប្តូវដ ើម្បីធានាថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុផ្ដល់នូវេិ ឋភាពពិត និង 
ប្តឹម្ប្តូវ អំ្ពីស្ថា នភាពហិរញ្ញវតាុររ ់ប្កុម្ហ ុននានថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2020 និងលេធផ្លននប្រតិរតដិការ  
ដហើយនិង លំហូរស្ថរ់ប្បាក់ ប្មារ់ការយិររដិរេេរញ្ច រ់។ ប្កុម្ប្រឹកាភិបាល ប្តួតពិនិតយដលើការដរៀររំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុទំាងដនឹះ ប លដ្វើដ ើងដោយរណៈប្ររ់ប្រងប លតប្ម្ូវឲ្យ៖ 

• អ្នុម័្តដាលនដយបាយរណដនយយ ម្ស្រ រដោយមានការវនិិរេ័យ និងការបា៉ា ន់ស្ថម នដោយ ម្ដហតុ
ផ្ល និងប្រករដោយការប្រុងប្រយ័តាដហើយប្តូវអ្នុវតដដាលនដយបាយទំាងដនាឹះជាអ្រិន្នដយ៍។ 

• អ្នុវតដាម្ តង់ោររបាយការណ៍ទាក់េងនឹងហិរញ្ញវតាុអ្នតរជាតិននកម្ពុជា ប្មារ់ ហប្ា ្ុនតូរ និង
ម្្យម្ (“CIFRS for SMEs”) ប្រ ិនដរើមានរមាា តននការអ្នុវតដ ដ ើម្បីជាប្រដយជន៍ ល់ការរង្ហា ញនូវ
ភាពពិត និងប្តឹម្ប្តូវររ ់របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុដនាឹះ រមាា តទំាងដនាឹះរួរបតប្តូវបានលាតប្តោង
ព័ត៌មាន ពនយល់ និងកំណត់រំនួនេឹកប្បាក់ កាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុឲ្យបាន ម្រម្យ។ 

• រកាេុករញ្ា ីរណដនយយឲ្យបានប្ររ់ប្ាន់ និងធានាថាប្រព័នធននការប្ររ់ប្រងនផ្ទកាុងមានប្រ ិេធភាព។ 

• ដរៀររំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុដោយបផ្អកដលើមូ្លោឋ ននិរនដរភាព ដលើកបលងបតកាុងករណីប លប្កុម្ហ ុន  
មិ្នោររនដ កម្មភាពោជីវកម្មនាដពលអ្នារត និង 

• រដងកើតដាលនដយបាយេូដៅ ប្មារ់ប្កុម្ហ ុនអ្នុម័្តរាល់ការ ដប្ម្ររិតដ និង កម្មភាពទំាងឡាយ 
ររ ់ ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលប លមានឥេធិពលដលើប្រតិរតដិការោជីវកម្ម និងលេធផ្លននប្រតិរតដិការររ ់
ប្កុម្ហ ុន ដហើយនិងធានាថាដាលនដយបាយ និងការ ំដរររិតដទំាងដនាឹះ ប្តូវបានឆ្ាុឹះរញ្ច ំងយ៉ាង 
 ម្ស្រ រកាុង របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ។  

រណៈប្ររ់ប្រងជាអ្ាកេេួលខុ ប្តូវ ដ ើម្បីធានាថារញ្ា ីរណដនយយប លប្តឹម្ប្តូវ ប្តូវបានរកាេុក និង 
លាតប្តោងរង្ហា ញអំ្ពីស្ថា នភាពហិរញ្ញវតាុររ ់ប្កុម្ហ ុនឲ្យបានប្តឹម្ប្តូវ  ម្ដហតុផ្លប្ររ់ដពល ដហើយ
និង ធានាថារញ្ា ីរណដនយយស្រ រាម្ប្រព័នធរណដនយយប លបានអ្នុវតត។ រណៈប្ររ់ប្រង ក៏ជាអ្ាកេេួល
ខុ ប្តូវកាុងការបថរកាប្េពយ កម្មររ ់ប្កុម្ហ ុន ដហើយម្ោ៉ាងដេៀតក៏ប្តូវចាត់វធិានការ ម្ស្រ រដ ើម្បីេរ់
ស្ថក ត់ និង ប វងរកកំហុ ដរតនា និងភាពមិ្នប្រប្កតីដផ្សងៗ។ 

ប្កុម្ប្រឹកាភិបាលរញ្ា ក់ថា ប្កុម្ហ ុនបានអ្នុវតដាម្លកាខណឌ ចំាបារ់នានា  ូរប លបានរញ្ា ក់ខ្នងដលើ  
កាុងការដរៀររំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ។ 
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ខេម ខាប់ភីថល ម.ក  

 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

ការអន៊ុម័តខលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ 

ដយើងខាុំ ជាប្កុម្ប្រឹកាភិបាលបានអ្នុម័្តដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ  ូរប លមានភាា រ់ជាមួ្យដនឹះ ថាបាន
ផ្ដល់នូវេិ ឋភាពពិត និងប្តឹម្ប្តូវ ដៅដលើស្ថា នភាពហិរញ្ញវតាុររ ់ប្កុម្ហ ុននានថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2020 និង 
លេធផ្លននប្រតិរតដិការហិរញ្ញវតាុ ដហើយនិងលំហូរស្ថរ់ប្បាក់ ប្មារ់ការយិររដិរេេរញ្ច រ់ ដោយអ្នុដលាម្
ាម្ CIFRS for SMEs។ 
 
 

                                                                            តំណ្តងឲ្យប្កុម្ប្រឹកាភិបាល 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ដលាក Sur Juing Doung 
ប្រធានប្កុម្ប្រឹកាភិបាល 

 
 

 ដ្វើដៅរាជធានីភាំដពញ ប្ពឹះរាជាណ្តរប្កកម្ពុជា 

    នថៃេី28 បខមិ្ថុនា ឆ្ា ំ2020
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ខេម ខាប់ភីថល ម.ក  

 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជយ 
 
 

ជូនចាំខ ោះ៖ ភាគ្ទ៊ុនិកម្ន ខេម ខាប់ភីថល ម.ក 
 
 

មតិខោបល ់

ដយើងខាុំ បានដ្វើ វនកម្មដៅដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុររ ់ ដខម្ ខ្នរ់ភីថល ម្.ក . ដៅកាត់ថា (“ប្កុម្ហ ុន”) 
ប លមានរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវតាុ នានថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2020 និង របាយការណ៍លេធផ្លដពញដលញ 
របាយការណ៍របប្ម្រប្ម្ួលមូ្ល្ន ប្ពម្ទំាងរបាយការណ៍លំហូរស្ថរ់ប្បាក់  ប្មារ់ការយិររដិរេេរញ្ច រ់ ដហើយ
និងកំណត់ មាគ ល់ដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ប លរួម្មានដ រកតី ដងារននដាលនដយបាយរណដនយយ 
 ំខ្នន់ៗ។ 

ាម្ម្តិដយរល់ររ ់ដយើងខាុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុដនឹះ រង្ហា ញនូវេិ ឋភាពពិតប្បាក  និងប្តឹម្ប្តូវដលើស្ថា ន
ភាពហិរញ្ញវតាុររ ់ប្កុម្ហ ុន នានថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2020 ប្ពម្ទំាងលេធផ្លហិរញ្ញវតាុ ដហើយនិងលំហូរស្ថរ់ប្បាក់ 
 ប្មារ់ការយិររដិរេេរញ្ច រ់ ដោយអ្នុដលាម្ដៅាម្ តង់ោររបាយការណ៍ទាក់េងនឹងហិរញ្ញវតាុអ្នតរជាតិនន
កម្ពុជា ប្មារ់ ហប្ា ្ុនតូរ និងម្្យម្ (“CIFRS for SMEs”)។  
 
 

មូលោា នម្នមតិខោបល ់ 

ដយើងខាុំបានដ្វើ វនកម្មដោយអ្នុដលាម្ដៅាម្ តង់ោរអ្នតរជាតិ តីពី វនកម្មននកម្ពុជា (“CISAs”)។ ការ
េេួលខុ ប្តូវររ ់ដយើងខាុំ ដយងាម្ តង់ោរទំាងដនឹះប្តូវបានពិពណ៌នារបនាម្ដៅកាុងបផ្ាកនន ការេេួល
ខុ ប្តូវររ ់ វនកររំដ ឹះការដ្វើ វនកម្មដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ  ននរបាយការណ៍ររ ់ដយើងខាុំ។ ដយើង
ខាុំមានឯករាជយភាពពីប្កុម្ហ ុន ដោយដយងដៅដលើប្កម្ ីល្ម៌្ ប្មារ់វជិាា ជីវៈររ ់រណដនយយករជំនាញ 
និង វនករប្រតិស្រ ុត ប លដរញដោយប្ក ួងដ  ឋកិរច និងហិរញ្ញវតាុននកម្ពុជា រមួ្ជាមួ្យនឹងតប្ម្ូវការខ្នង
 ីល្ម៌្ ប ល ក់ព័នធដៅនឹងការដ្វើ វនកម្មដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុដៅកាុងប្រដេ កម្ពុជា ដហើយដយើងខាុំ
ក៏បានរំដពញនូវេំនួលខុ ប្តូវ នេដេៀតាម្តប្ម្ូវការទំាងដនឹះផ្ងប រ។ ដយើងខាុំដជឿជាក់ថាភ ដុាង វនកម្ម
ប លដយើងខាុំេេួលបានមានលកាណៈប្ររ់ប្ាន់ និង ម្ស្រ រដ ើម្បីផ្តល់ជាមូ្លោឋ នកាុងការរដញ្ចញម្តិ
ដយរល់ររ ់ដយើងខាុំ។ 

 
 

បញ្ហា ខផសងៗ 

របាយការណ៏ហិរញ្ញវតាុររ ់ប្កុម្ហ ុន នាកាលររដិរេេ និង ប្មារ់ការយិររដិរេេរញ្ច រ់នថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2019 
ប្តូវបានដ្វើ វនកម្មដោយ វនករដផ្សង ប លបានរដញ្ចញម្តិមិ្នមានការបកបប្រដៅដលើរបាយការណ៍ដនាឹះ  
នានថៃេី27 បខវរិេកា ឆ្ា ំ2020។
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ខេម ខាប់ភីថល ម.ក  

 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

េ័ត៌មានខផសងៗ 

ព័ត៌មានដផ្សងៗ ប លបានេេួលនាកាលររដិរេេននរបាយការណ៍ររ ់ វនករ រមួ្មានរបាយការណ៍ររ ់ 
ប្កុម្ប្រឹកាភិបាល ូរប លបានរង្ហា ញកាុងេំព័រេី1  ល់េី5។ រណៈប្ររ់ប្រងមានេំនួលខុ ប្តូវដលើព័ត៌មាន
ដផ្សងៗដនឹះ។ 

ម្តិដយរល់ររ ់ដយើងខាុំដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ពំុប្ររ ណដ រ់ដលើព័ត៌មានដផ្សងៗដនឹះដេ ដហើយដយើងខាុំក៏
មិ្នរង្ហា ញដ រកតី នាិោឋ នធានាអ្ឹះោងកាុងេប្ម្ង់ណ្តមួ្យដៅដលើព័ត៌មានដផ្សងៗ ដនឹះប រ។  

ទាក់េងនឹងការង្ហរ វនកម្មររ ់ដយើងខាុំដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ េំនួលខុ ប្តូវររ ់ដយើងខាុំរឺការោន
ព័ត៌មានដផ្សងៗដនឹះ ដហើយពិចារណ្ត ថាដតើព័ត៌មានដផ្សងៗដនឹះ មានភាពខុ ាា ជាស្ថរវនតឬដេ ជាមួ្យនឹង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ឬរំដណឹះ ឹងររ ់ដយើងខាុំប លេេួលបានពីការង្ហរ វនកម្ម ឬថាដតើព័ត៌មានដផ្សងៗ
ដនឹះមានកំហុ ឆ្គងជាស្ថរវនតឬដេ។ ប្រ ិនដរើដយើងខាុំ នាិោឋ នថាមានកំហុ ឆ្គងជាស្ថរវនតដលើព័ត៌មាន 
ដផ្សងៗដនឹះ ដយើងខាុំតប្ម្ូវឲ្យរាយការណ៍ាម្ភាពជាក់ប តង។ ដយើងខាុំពំុមានអ្វីប លប្តូវរាយការណ៍រំដ ឹះ
ព័ត៌មានដផ្សងៗដនឹះដេ។ 
 
 

ការទទួលេ៊ុសប្តូវរបសគ់្ណៈប្គ្ប់ប្គ្ង និងអនកទទួលបនទ៊ុកខលើអភិបាលកិចចចាំខ ោះរបាយការណ៍
ហរិញ្ញវតថ៊ុ  

រណៈប្ររ់ប្រងប្កុម្ហ ុន ជាអ្ាកេេួលខុ ប្តូវរំដ ឹះការដរៀររំ និងការរង្ហា ញេិ ឋភាពពិតប្បាក  និង 
ប្តឹម្ប្តូវ ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ដោយអ្នុដលាម្ដៅាម្ CIFRS for SMEs ដហើយនិងេេួលខុ ប្តូវ 
 ូរាា ផ្ងប រ រំដ ឹះប្រព័នធប្តួតពិនិតយនផ្ទកាុង ប លរណៈប្ររ់ប្រងរិតថាមានស្ថរៈប្រដយជន៍កាុងការដរៀររំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ប លពំុមានកំហុ ឆ្គងជាស្ថរវនដ ប លរណ្តដ លម្កពីការបកាងរនាំ ឬ ការភាន់ប្រ ំ។ 

ដៅកាុងការដរៀររំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ រណៈប្ររ់ប្រងជាអ្ាកេេួលខុ ប្តូវកាុងការវាយតនម្ាលេធភាព 
និរនតរភាពោជីវកម្មររ ់ប្កុម្ហ ុន និងដ្វើការលាតប្តោង (ប្រ ិនដរើមាន) នូវរញ្ា ទំាងឡាយណ្តប ល
ទាក់េងនឹងនិរនតរភាពោជីវកម្ម និងការដប្រើប្បា ់មូ្លោឋ ននិរនតរភាពោជីវកម្មដៅកាុងប្រព័នធរណដនយយររ ់
ប្កុម្ហ ុន ដលើកបលងបតកាុងករណីរណៈប្ររ់ប្រងមានរំណងរលំាយ ឬរញ្ឈរ់ប្រតិរតតិការណ៍ប្កុម្ហ ុន ឬ ក៏
ាម នម្ដ្ោបាយជាក់លាក់ណ្តមួ្យដេៀតដប្ៅពីដនឹះ។ 

អ្ាកេេួលរនទុកដលើអ្ភិបាលកិរច មានេំនួលខុ ប្តូវកាុងការប្តួតពិនិតយដម្ើលដលើ ំដណើ រការននការរាយការណ៍
អំ្ពីហិរញ្ញវតាុររ ់ប្កុម្ហ ុន។ 
 
 

ការទទួលេ៊ុសប្តូវរបសស់វនករចាំខ ោះការខធវើសវនកមមខលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ  

ដាលរំណងររ ់ដយើងខាុំ រឺដ ើម្បីេេួលបាននូវការធានាអ្ឹះោងប ល ម្ដហតុផ្លថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ
ទំាងមូ្លមិ្នមានកំហុ ឆ្គងជាស្ថរវនដប លរណ្តដ លម្កពីការបកាងរនាំ ឬ ការភាន់ប្រ ំ ដហើយដ្វើការដរញ
ផ្ាយរបាយការណ៍ររ ់ វនករប លរួម្មានម្តិដយរល់ររ ់ដយើងខាុំ។ ការធានាអ្ឹះោងប ល ម្ដហតុ
ផ្ល រឺជាការធានាអ្ឹះោងកប្មិ្តខព ់មួ្យ រ៉ាុបនតមិ្នបម្នជាការធានាថាការង្ហរ វនកម្មប លប្រប្ពឹតតដៅ ដោយ
អ្នុដលាម្ាម្ CISAs បតងបតរកដ ើញកំហុ ឆ្គងជាស្ថរវនតប លមានដនាឹះដេ។ 
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 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

កំហុ ឆ្គងោរដកើតដរញពីការបកាងរនាំ ឬ ការភាន់ប្រ ំ និងប្តូវបានចាត់េុកថាជាស្ថរវនត ប្រ ិនដរើកំហុ 
ឆ្គងទំាងអ្ ់ដនាឹះ (បតមួ្យ ឬ រញ្ចូ លាា ជារមួ្) ប លោរមានឥេធិពលដលើការ ដប្ម្ររិតតបផ្ាកដ  ឋកិរចររ ់
អ្ាកដប្រើប្បា ់ដោយបផ្អកដលើមូ្លោឋ នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុទំាងដនឹះ ជាបផ្ាកមួ្យននការង្ហរ វនកម្មប ល
អ្នុដលាម្ាម្ CISAs ដយើងខាុំបានដ្វើការវនិិរេ័យ និងរការនូវរម្ៃល់ប្រករដោយវជិាា ជីវៈកាុង ំដណើ រការ 
 វនកម្ម។ ដយើងខាុំក៏បាន៖ 

• កំណត់ និងវាយតនម្ាហានិភ័យននកំហុ ឆ្គងជាស្ថរវនត ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ប លរណ្តត លម្កពីការ
បកាងរនាំ ឬ ការភាន់ប្រ ំ រដងកើត និងអ្នុវតតនីតិវ ិ្ ី វនកម្មប លដឆ្ាើយតរដៅនឹងហានិភ័យទំាងដនាឹះ 
ដហើយប្រមូ្លភ តុាង វនកម្មឲ្យបានប្ររ់ប្ាន់ និង ម្ស្រ រ ប្មារ់ផ្តល់ជាមូ្លោឋ នកាុងការរដញ្ចញ 
ម្តិដយរល់ររ ់ដយើងខាុំ។ ហានិភ័យប លមិ្នោររកដ ើញកំហុ ឆ្គងជាស្ថរវនត ប លរណ្តដ លម្កពី
ការបកាងរនាំមានកប្មិ្តខព ់ជាង កំហុ ឆ្គងប លរណ្តត លម្កពីការភាន់ប្រ ំ ដប្ ឹះថាការបកាងរនាំោរ 
 ក់ព័នធនឹងការ ុរ ិត ការរនាំ ការលុរដរញដោយដរតនា ការរាយការណ៍មិ្នប្តឹម្ប្តូវ ឬ មិ្នដារព
ាម្ប្រព័នធប្តួតពិនិតយនផ្ទកាុង។ 

• ប វងយល់អំ្ពីប្រព័នធប្តួតពិនិតយនផ្ទកាុងប ល ក់ព័នធនឹងការង្ហរ វនកម្ម ដ ើម្បីរដងកើតជានីតិវ ិ្ ី វនកម្ម 
ប ល ម្ស្រ រដៅាម្កាលៈដេ ៈ រ៉ាុបនតមិ្នបម្ន ប្មារ់ដាលរំណងដ ើម្បីរដញ្ចញម្តិដយរល់ដលើ
ប្រ ិេធភាពននការប្តួតពិនិតយនផ្ទកាុងររ ់ប្កុម្ហ ុនដេ។ 

• វាយតនម្ាភាព ម្ស្រ រននដាលនដយបាយរណដនយយប លបានដប្រើប្បា ់ និងភាព ម្ដហតុផ្លនន
ការបា៉ា ន់ស្ថម នរណដនយយ និងការរង្ហា ញប លជារ់ទាក់េងដផ្សងដេៀត ប លដ្វើដ ើងដោយរណៈប្ររ់ប្រង។ 

• ដ្វើដ រកតី នាិោឋ នដៅដលើភាព ម្ស្រ រ ននការដប្រើប្បា ់មូ្លោឋ ននិរនតរភាពោជីវកម្មររ ់រណៈប្ររ់ប្រង
ដៅកាុងប្រព័នធរណដនយយ និងាម្រយៈភ តុាង វនកម្មប លេេួលបាន ដយើងខាុំដ្វើការ នាិោឋ នដលើ
វតតមានននភាពមិ្នប្បាក ប្រជាជាស្ថរវនតទាក់េងនឹងប្ពឹតតិការណ៍ ឬ កាលៈដេ ៈទំាងឡាយណ្ត ប លនំា
ឲ្យមានការ ងស័យជាស្ថរវនតដៅដលើនិរនតរភាពនន ំដណើ រការោជីវកម្មររ ់ប្កុម្ហ ុន។ ប្រ ិនដរើដយើងខាុំ
 នាិោឋ នថាមានវតតមានននភាពមិ្នប្បាក ប្រជាជាស្ថរវនត ដយើងខាុំតប្ម្ូវឲ្យទាញរំណ្តរ់ោរម្មណ៍កាុង
របាយការណ៍ វនករដលើកំណត់ មាគ ល់ ក់ព័នធប លមានដៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ឬប្រ ិនដរើ
កំណត់ មាគ ល់ដនឹះពំុមានលកាណៈប្ររ់ប្ាន់ដេដនាឹះ ដយើងខាុំនឹងដ្វើការបកបប្រម្តិដយរល់ររ ់ដយើងខាុំ។ 
ការ នាិោឋ នររ ់ដយើងខាុំ រឺពឹងបផ្អកដលើភ តុាង វនកម្មប លេេួលបានរហូត ល់កាលររដិរេេ 
របាយការណ៍ វនករ។ បតដទាឹះជាយ៉ាងណ្តក៏ដោយ ប្ពឹតតិការណ៍ ឬកាលៈដេ ៈនាដពលអ្នារត ក៏ោរ
រងកឲ្យប្កុម្ហ ុនមិ្នោររនតនិរនតរភាពររ ់ោជីវកម្មបានផ្ងប រ។ 

• វាយតនម្ាការោក់រង្ហា ញ េប្ម្ង់ និងមាតិកាទំាងស្រ ុងននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ រមួ្រញ្ចូ លទំាងកំណត់ 
 មាគ ល់ដផ្សងៗ និងវាយតនម្ាថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ តំណ្តងឲ្យប្រតិរតតិការណ៍ និងប្ពឹតតិការណ៍  
ប លជាមូ្លោឋ នដ ើម្បី ដប្ម្របាននូវការរង្ហា ញ ៏ប្តឹម្ប្តូវ។ 

  



 

15 

ខេម ខាប់ភីថល ម.ក  

 

របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

កាុងរំដណ្តម្រញ្ា  នេដេៀត ដយើងខាុំបានេំនាក់េំនងជាមួ្យអ្ាកេេួលរនទុកដលើអ្ភិបាលកិរចអំ្ពីវសិ្ថល
ភាពប លបានដប្ាងេុក និងដពលដវលាននការង្ហរ វនកម្ម និងររករំដហើញ ំខ្នន់ៗ រមួ្រញ្ចូ លផ្ងប រនូវ
កងវឹះខ្នត ំខ្នន់ៗ ដៅដលើប្រព័នធប្តួតពិនិតយនផ្ទកាុង ប លដយើងខាុំរកដ ើញកាុងដពលដ្វើ វនកម្ម។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ន  ីុនរតនា                                                                                       
Partner 

 

Ernst & Young (Cambodia) Ltd. 
ប្កុម្ហ ុនរណដនយយករជំនាញ 
 វនករប្រតិស្រ ុត 

 

ដ្វើដៅរាជធានីភាំដពញ ប្ពឹះរាជាណ្តរប្កកម្ពុជា 

នថៃេី28 បខមិ្ថុនា ឆ្ា ំ2021
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របាយការណ៍សាថ នភាេហរិញ្ញវតថ៊ុ 
នានថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2020 
 
 

 
 

កំណត់
 មាគ ល ់ 2020 2019 

   ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

   
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2) 

ប្េពយ កម្ម      
ស្ថរ់ប្បាក់កាុងន  និងកាុង្នាារ 4 1,446,025  5,849,171  83,107  338,661  
 ម្តុលយដៅ្នាារជាតិ នន កម្ពុជា 5 276,482  1,118,370  76,211  310,560  
ឥណទាន និងរុដរប្រទានដៅអ្តិថិជន 6 6,718,821  27,177,631  277,584  1,131,155  
ប្េពយ កម្មដផ្សងៗ 7 58,186  235,362  4,850  19,764  
ប្េពយ និងហតាូរករណ៍ 8 579,298  2,343,260  4,805  19,580  
ប្េពយ កម្មអ្រូរី 9 344,988  1,395,476  1,612  6,569  

ប្េពយ កម្ម ររុ  9,423,800  38,119,270  448,169  1,826,289  

ប្េពយអ្កម្ម និងមូ្ល្នមាច  ់ភារហ ុន      

ប្េពយអ្កម្ម      
រំណុលពនធដលើប្បាក់រំណូល 10 1,021  4,130 59  240 
ប្បាក់កម្ចី 11 6,004,532  24,288,332  121,216  493,955  
រំណុលដផ្សងៗ 12 213,893  865,196 78,201  318,669  

ប្េពយអ្កម្ម ររុ  6,219,446 25,157,658  199,476  812,864  

មូ្ល្នមាច  ់ភារហ ុន      
ដ ើម្េុន 13 5,500,000  22,000,000  1,500,000  6,112,500  
ខ្នតរងគរ 14 (2,295,646) (9,299,482) (1,251,307) (5,099,075) 
លដម្អៀងរងគរពីការបប្រ ប្ម្ួលរូរិយរ័ណណ  -  261,094 -  -  

មូ្ល្នមាច  ់ភារហ ុន ររុ  3,204,354 12,961,612  248,693  1,013,425  

ប្េពយអ្កម្ម និង មូ្ល្នមាច  ់ភារហ ុន ររុ  9,423,800  38,119,270  448,169  1,826,289  

របាយការណ៍លទធផលខេញខលញ 
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ខេម ខាប់ភីថល ម.ក  

 

 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 ប្មារ់ការយិររដិរេេរ ច រ់ នថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2020 
 
 
 

 
កំណត់
 មាគ ល ់ 2020 2019 

   ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

   
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2) 

រំណូលប្រតិរតដិការ      
រំណូលពីការប្បាក់ 15 433,746  1,768,382  141,374  572,847  
រំណ្តយការប្បាក់ 16  (21,111) (86,070) -  -  

រំណូលពីការប្បាក់ ុេធ  412,635  1,682,312  141,374  572,847  

នថាដ វានិងកនប្ម្ដជើងស្ថរ 17 (123,729) (504,443) -  -  
រំណូលប្រតិរតតិការដផ្សងៗ 18  8,228 33,546  132  535  

រំណូលប្រតិរតដិការ ររុ  297,134  1,211,415 141,506  573,382  
រំណ្តយេូដៅ និងរ ឋបាល 21 (1,206,729) (4,919,834) (198,191) (803,070) 
 ំវធិាន្នដលើការខ្នតរង់ឥណទាន  
និងរុដរប្រទានដៅអ្តិថិជន  8 (129,767) (529,060) (352,549) (1,428,529) 

ខ្នតមុ្នរិតពនធ  (1,039,362) (4,237,479) (409,234) (1,658,217) 
ពនធដលើប្បាក់រំណូល 12 (4,977) (20,291) (1,353) (5,482) 

ខ្នត ុេធ ប្មារ់ការយិររដិរេេ  (1,044,339) (4,257,770) (410,587) (1,663,699) 

ធាតុរំដណញដពញដលញដផ្សងៗ      
លដម្អៀងពីការបប្រ ប្ម្លួរូរិយរ័ណណ  -  205,957  -  28,137  

ខ្នតដពញដលញ ររុ  (1,044,339) (4,051,813) (410,587) (1,635,562) 
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ខេម ខាប់ភីថល ម.ក  

 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

របាយការណ៏បវប្មបប្មួលមូលធន 
 ប្មារ់ការយិររដិរេេរ ច រ់ នថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2020  
 
 

 ដ ើម្េុន ខ្នតរងគរ 
លដម្អៀងរងគរពីការបប្រ

 ប្ម្ួលរូរិយរ័ណណ  រុរ 

 

 ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2) 

 ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2) 

 ម្មូ្ល ន់ដរៀល 
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2) 

 ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2) 

នថៃេី1 បខម្ករា ឆ្ា ំ2020 1,500,000  6,000,000  (1,251,307) (5,041,712) 55,137  248,693  1,013,425 
ដ ើម្េុនរបនាម្ 4,000,000  16,000,000  -  -  -  4,000,000  16,000,000 
ខ្នត េុធ -  - (1,044,339) (4,257,770) - (1,044,339) (4,258,770) 
លដម្អៀងពីការបប្រ ប្ម្លួរូរិយរ័ណណ -  -  -  -  205,957  -  205,957 

នថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2020 5,500,000  22,000,000  (2,295,646) (9,299,482) 261,094  3,204,354  12,961,612 
 
 

នថៃេី1 បខម្ករា ឆ្ា ំ2019 1,500,000  6,000,000  (840,720) (3,378,013) 27,000  659,280  2,648,987   
ខ្នត េុធ -  -  (410,587) (1,663,699) - (410,587) (1,663,699)  
លដម្អៀងពីការបប្រ ប្ម្លួរូរិយរ័ណណ - - - - 28,137  - 28,137   

នថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2019 1,500,000  6,000,000  (1,251,307) (5,041,712) 55,137  248,693  1,013,425   
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ខេម ខាប់ភីថល ម.ក  

 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

របាយការណ៍លាំហូរសាច់ប្បាក់  
 ប្មារ់ការយិររដិរេេរ ច រ់នថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2020  

 
កំណត់
 មាគ ល ់ 2020 2019 

   ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

   
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2) 

 កម្មភាពប្រតិរតតិការ      
ខ្នតមុ្នរិតពនធ  (1,039,362) (4,257,770) (409,234) (1,658,217) 
ការដ្វើនិយត័កម្មដៅដលើ:      
 រលំ  ់ 19 95,637  389,912  4,109  16,650  
  ំវធិាន្នដលើការខ្នតរង់ឥណទាន និង

រុដរប្រទាន 6 116,969  476,883  352,549  1,428,529  
 ការលុរដចាលនូវឥណទាននិងរុដរប្រទាន 6 (1,346,045) (5,487,825) -  -  
 ការេេួលបានម្កវញិនូវឥណទាន និង 

រុដរប្រទានប លបានលរុដចាលពីមុ្ន 6 (1,073) (4,375) - - 
ការខ្នតរង់ដលើប្េពយនិងហតាូរករណ៍ប លបាន 
លុរដចាលនិងបកតប្ម្ួវ 8 21  86  5,280  21,395  
រំណ្តយការប្បាក់ 11 21,111 86,070 - - 

ការបាត់រង់ប្រតិរតដិការមុ្នដពលរបប្ម្រប្ម្លួ 
ប្េពយ កម្ម និងប្េពយអ្កម្ម  (2,152,742) (8,797,019) (47,296) (191,643) 

របប្ម្រប្ម្លួប្េពយ កម្ម និងប្េពយអ្កម្ម៖      
 ប្បាក់រដញ្ញើាម្រេរញ្ញតតិ 5 (200,000) (815,400) - - 
 ឥណទាន និងរុដរប្រទានដៅអ្តិថិជន 6 (5,211,088) (21,245,606) 163,037  660,626  
 ប្េពយ កម្មដផ្សងៗ 7  (53,336) (217,451) 9,301  37,688  
 ប្េពយអ្កម្មដផ្សងៗ 12  135,692  553,216 41,608  168,595  

ស្ថរ់ប្បាក់ (ដប្រើកាុង) េេួលបានពី  កម្មភាព
ប្រតិរតតការ  (7,481,474) (30,522,260) 166,650  675,266  

ការប្បាក់ប លបានរង់ 11 (16,579) (67,593) - - 
ពនធដលើប្បាក់រំណូលបានរង់  (4,015) (16,369) (1,444) (5,851) 

ស្ថរ់ប្បាក់ ុេធ (ដប្រើកាុង) េេួលបានពី 
 កម្មភាពប្រតិរតតិការ  (7,502,068) (30,606,222) 165,206  669,415  

 កម្មភាពវនិិដយរ     
ការេិញប្េពយ និងហតាូរករណ៍ 10 (656,062) (2,674,765) 113  458  
ការេិញកម្មវ ិ្ ីកំុពយូេ័រ  (357,377) (1,457,026) (616) (2,496) 
ស្ថរ់ប្បាក់េេួលបានពីការលក់ប្េពយ និង  ហ
តាូរករណ៍  (88) (359) -  -  

ស្ថរ់ប្បាក់ ុេធ (ដប្រើកាុង) េេួលបានពី 
 កម្មភាពវនិិដយរ  (1,013,527) (4,132,150) (503) (2,038) 
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ខេម ខាប់ភីថល ម.ក  

 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 2020 2019 
  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2) 

 កម្មភាពហិរញ្ញវតាុ     
ស្ថរ់ប្បាក់េេួលបានពីប្បាក់កម្ចី 11 6,000,000  24,462,000  (98,000) (397,096) 
ការេូទាត់ ងប្បាក់កម្ចី 11  (121,216) (494,198) - - 
ស្ថរ់ប្បាក់េេួលបានពីការរបនាម្ដ ើម្េុន 13 4,000,000  16,308,000  -  -  

ស្ថរ់ប្បាក់ ុេធេេួលបានពី កម្មភាពហិរញ្ញវតាុ 9,878,784 40,275,802 (98,000) (397,096) 

ការដកើនដ ើងននស្ថរ់ប្បាក់ និងស្ថរ់ប្បាក់
 ម្មូ្ល   1,363,189 5,537,430  66,703  270,281  
ស្ថរ់ប្បាក់និង ស្ថរ់ប្បាក់ ម្មូ្លដ ើម្ប្ា 5 84,318  343,764  17,615  70,777  
លដម្អៀងពីការបប្រ ប្ម្លួអ្ប្ារតូរប្បាក់  -  (26,028) -  2,538  

ស្ថរ់ប្បាក់និង ស្ថរ់ប្បាក់ ម្មូ្ល           
នារុងការយិររដិរេេ 5 1,447,507  5,855,166  84,318  343,596  
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ខេម ខាប់ភីថល ម.ក  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
កាំណត់សមាគ លខ់លើរបាយការណ៏ហរិញ្ញវតថ៊ុ 
នានថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2020 និង  ប្មារ់ការយិររដិរេេរ ច រ់ 
 
1. េ័ត៌មានអាំេីប្កុមហ ៊ុន  

ប្កុម្ហ ុន ដខម្ ខ្នរ់ភីថល ម្.ក. រឺជាប្រឹឹះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុេេួលបានោជាា រ័ណណ និងបានរដងកើត
ដ ើងដៅកាុងប្រដេ កម្ពុជា។ 

ការរដងកើតនិងប្រតិរតតិការ 

ប្កុម្ហ ុន ប លពីមុ្នប្តូវបានដរស្ថគ ល់ជាប្កុម្ហ ុន  ខឹដលក្ីវ វនី (ដខម្រូឌា) ភីអិ្ល ីុ រឺជា 
ប្កុម្ហ ុនម្ហាជនេេួលខុ ប្តូវមានកប្មិ្ត ប លបានរដងកើតដ ើងដៅកាុងប្រដេ កម្ពុជា និងបាន
រុឹះរញ្ា ីជាមួ្យប្ក ួង ណិជាកម្ម ាម្រញ្ា ីការដលខ Co., 2160KH/2015 រុឹះនថៃេី23 បខមិ្ថុនា 
ឆ្ា ំ2015។ ដៅនថៃេី2 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2019  ប្កុម្ហ ុនបានេេួលោជាា រ័ណណពី្នាារជាតិ ននកម្ពុជា កាុងការ
ដ្វើប្រតិរតតិការដ វាកម្មមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុ។ ប្កុម្ហ ុនដម្ រឺប្កុម្ហ ុន ឌីជីរ ី ខ្នរ់ភីថល ឯ.ក ប លជា
ប្កុម្ហ ុនរដងកើតដ ើងដៅប្រដេ កូដរ ៉ាខ្នងតបូង។ 

 កម្មភាពរម្បងររ ់ប្កុម្ហ ុន រឺផ្តល់ជូននូវដ វាមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុដៅ ល់អ្ាកប លមានរំណូល
ទារ និង  ហប្ា ្ុនតូរនិងម្្យម្ ាម្រយៈការយិល័យររ ់ខាួនដៅប្ពឹះរាជាណ្តរប្ក 
កម្ពុជា។ 

ការយិល័យរុឹះរញ្ា ីររ ់ប្កុម្ហ ុន   ាិតដៅផ្ទឹះដលខR-02  ផ្ាូវរ ៉ារូ ី  ង្ហក ត់េំនរ់េឹក ខណឌ  រំការម្ន 
រាជធានីភាំដពញ ប្ពឹះរាជាណ្តរប្កកម្ពុជា។ ោ យោឋ នប្រតិរតតិការររ ់ប្កុម្ហ ុន  ាិតដៅ  
ផ្ទឹះដលខ 318 ផ្ាូវ271 ភូមិ្5  ង្ហក ត់មានជ័យ2 ខណឌ មានជ័យ រាជធានីភាំដពញ ប្ពឹះរាជាណ្តរប្ក 
កម្ពុជា។ 
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 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 និដយជិក 

និដយជិកររ ់ប្កុម្ហ ុនរិតប្តឹម្នថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2020 មានរំនួន 65 នាក់ (2019៖ 14 នាក់)។ 

ការអ្នុម័្តដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុប្តូវបានអ្នុម័្ត ដោយប្កុម្ប្រឹកាភិបាល ដៅនថៃេី28 បខមិ្ថុនា ឆ្ា ំ2021។ 
 

2. ខសចកតីសខងេបសាំខាន់ៗម្នខោលនខោបាយគ្ណខនយយ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុររ ់ប្កុម្ហ ុនប លប្តូវបានរង្ហា ញជាប្បាក់ ុលាា រោដម្រកិ និងប្តូវបាន
ដរៀររំដ ើងាម្នថាដ ើម្ប្រវតតិស្ថស្ត ត ដលើកបលងបតមានការរងអុលដផ្សងពីដនឹះ។ 

 មូ្លោឋ នននរេរង្ហា ញ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុររ ់ប្កុម្ហ ុនប លប្តូវបានរង្ហា ញជាប្បាក់ ុលាា រោដម្រកិ និងដរៀររំដ ើង 
ស្រ រាម្ តង់ោររបាយការណ៍ទាក់េងនឹងហិរញ្ញវតាុអ្នតរជាតិននកម្ពុជា  ប្មារ់ ហប្ា  
្ុនតូរ និងម្្យម្ (“CIFRS for SMEs”)។  

ការរកបប្រប្បាក់ ុលាា រោដម្រកិដៅជាប្បាក់ដរៀល ប លបានរង្ហា ញដៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុរឺ
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ដ ើម្បអី្នុដលាម្ាម្រារ់ តីពីរណដនយយនិង វនកម្ម និងដាលការណ៍តប្ម្ូវាម្ CIFRS forSMEs ដោយ
ដប្រើប្បា ់អ្ប្ារុងប្ា និងអ្ប្ាម្្យម្ ប្មារ់ការយិររដិរេេរញ្ច រ់។ 

ប្េពយ កម្ម និងប្េពយអ្កម្មប្តូវបានរកបប្រាម្អ្ប្ារុងប្ាននការយិររដិរេេរបាយការណ៍ស្ថា ន
ភាពហិរញ្ញវតាុ រំបណកឯរំណូល និងរំណ្តយប្តូវបានរកបប្រជាបខមរដរៀលាម្អ្ប្ាជាម្្យម្
 ប្មារ់ការយិររដិរេេរញ្ច រ់។ រាល់ភាពខុ ាា ននលេធផ្លននការបប្រ ប្ម្ួលាម្អ្ប្ារតូរប្បាក់
ប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ថាជា មា ធាតុោរ់ដោយប កននមូ្ល្ន។ ការបប្រ ប្ម្ួលបររដនឹះមិ្ន
រួរប្តូវបានរកស្រស្ថយថាជាតំណ្តងប លរំនួន ុលាា រោដម្រកិតំណ្តងឱ្យ  ឬោរប្តូវបានរតូរដៅជា
ប្បាក់ដរៀលកាុងអ្ប្ាមួ្យដនាឹះដេ។ តនម្ាទំាងអ្ ់រិតជា ុលាា រោដម្រកិនិងបខមរដរៀលប្តូវបានរងគត់
ដៅនឹងប្បាក់ ុលាា រប លដៅជិតរំផុ្តនិង មួ្យ ន់ដរៀល (“ ដរៀល” ) ដលើកបលងបតមានរញ្ា ក់ដផ្សង
ពីដនឹះ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុររ ់ប្កុម្ហ ុន ប្តូវបានរង្ហា ញតួដលខជាប្បាក់ដរៀលបផ្អកដលើ អ្ប្ា 
រតូរប្បាក់រិតកាុង 1 ុលាា រោដម្រកិ ូរខ្នងដប្កាម្៖ 

 2020  2019 

អ្ប្ារុងប្ា 4,045 4,075 
អ្ប្ាម្្យម្ 4,077 4,052 

 ឆ្ា ំស្ថរដពើពនធ 

ឆ្ា ំស្ថរដពើពនធររ ់ប្កុម្ហ ុន រឺចារ់ដផ្ដើម្ពីនថៃេី1 បខម្ករា និងរញ្ច រ់ដៅនថៃេី31 បខ្ាូ។ 

 រូរិយរ័ណណមុ្ខង្ហរ និង ប្មារ់ការរង្ហា ញ ដហើយនិងការរតូ រររិូយរ័ណណររដេ  

ររិូយរ័ណណជាតិររ ់កម្ពុជារឺប្បាក់ដរៀល។ ដទាឹះយ៉ាងណ្តដៅដពលប្កុម្ហ ុនដ្វើោជីវកម្មនិងរកា
កំណត់ប្ារណដនយយររ ់ខាួនជាប្បាក់ ុលាា រ រណៈប្ររ់ប្រងបានកំណត់ប្បាក់ ុលាា រជាររិូយរ័ណណ
ររ ់ប្កុម្ហ ុន ប្មារ់ដាលរំណងវា ់បវងនិងដ្វើរេរង្ហា ញដប្ ឹះវាឆ្ាុឹះរញ្ច ំង ពីខាឹម្ស្ថរដ  ឋកិរច
រាល់ប្ពឹតតិការណ៍ និងប្ររ់កាលៈដេ ៈទំាងអ្ ់ររ ់ប្កុម្ហ ុន។ 

ប្រតិរតតិការជាររិូយរ័ណណដផ្សងដេៀតដប្ៅពីប្បាក់ ុលាា រ ប្តូវបានរតូរដៅជាប្បាក់ ុលាា រោដម្រកិាម្
អ្ប្ារតូរប្បាក់ររដេ ប ល ដប្ម្រដៅកាលររដិរេេប្រតិរតតិការ។ ប្េពយ កម្មនិងរំណុលប ល
រិតជាររិូយរ័ណណដប្ៅពីប្បាក់ ុលាា រប លពំុទាន់ដោឹះស្រស្ថយដៅកាលររដិរេេរបាយការណ៍ ប្តូវ បាន
រង្ហា ញដៅកាុងរបាយការណ៍ ដោយរតូរដៅជាប្បាក់ ុលាា រោដម្រកិាម្អ្ប្ារតូរប្បាក់ ដៅកាលររដិរេេ
ដនាឹះ។ ភាពខុ ាា ននការផ្ទា  ់រតូរប លដកើតដ ើងដលើការបក ប្ម្ួលប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ដៅកាុង
របាយការណ៍លេធផ្លដពញដលញ។ 

ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតាុ  

ប្កុម្ហ ុនដប្ជើ ដរ ើ វធិានរណដនយយបរងកាុងបផ្ាកេី11  តីពីឧរករណ៍ហិរញ្ញវតាុមូ្លោឋ ន និងបផ្ាក
េី12  តីពីឧរករណ៍ហិរញ្ញវតាុ នេដេៀត យកម្កអ្នុវតតទំាងស្រ ុង។ 

ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតាុររ ់ប្កុម្ហ ុនមានទំាងប្េពយ កម្មហិរញ្ញវតាុ និង ប្េពយអ្កម្មហិរញ្ញវតាុ  ូរជា
ស្ថរ់ប្បាក់កាុងន  និងដៅ្នាារដផ្សង រណនីររនតជាមួ្យ្នាារជាតិននកម្ពុជា ឥណទាន និង
រុដរប្រទានដៅអ្តិថិជន ប្េពយ កម្មដផ្សងៗ (ដលើកបលងបតរំណ្តយេូទាត់ជាមុ្ន) ប្បាក់កម្ចី និង 
រំណុលដផ្សងដេៀត (ដលើកបលងបត ំវធិាន្នប្បាក់អ្តីតភាពការង្ហរ និង រំណុលពនធកាត់េុក)។
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ប្េពយ កម្ម និងរំណុលហិរញ្ញវតាុប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់បតដៅដពលប លអ្ងគភាពកាា យជាភារី នន  
កិរច នោ ក់ព័នធនឹងឧរករណ៍ដនាឹះ។ ប្េពយ កម្មនិងរំណុលហិរញ្ញវតាុប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់
 ំរូងដៅាម្តនម្ានាដពលប្រតិរតតិការ ដលើកបលងបតកិរច នោមានប្រតិរតតិការហិរញ្ញរបទាន។ 
ប្រតិរតតិការហិរញ្ញរបទាន ោរនឹងដកើតដ ើងប្រ ិនដរើការេូទាត់ប្តូវបានពនោរដពលដលើ ពី  
រយៈដពលោជីវកម្ម្ម្មា ឬការេូទាត់ប្តូវបានផ្តល់ហិរញ្ញរបទានាម្អ្ប្ាការប្បាក់ប លមិ្នបម្ន
ជាអ្ប្ាេីផ្ារ។ ប្រ ិនដរើកិរច នោនំាឲ្យមានប្រតិរតតិការហិរញ្ញរបទានដកើតមាន ប្កុម្ហ ុនប្តូវ
វា ់បវងប្េពយ កម្ម ឬរំណុលហិរញ្ញវតាុ ាម្តនម្ាជាក់ប តងននការេូទាត់នាដពលអ្នារតរញ្ចុ ឹះម្ក
ប្តឹម្អ្ប្ាការប្បាក់ដលើេីផ្ារ ប្មារ់ឧរករណ៍រំណុលប្រហាក់ប្របហល។  

នថាដ ើម្ររ ់រនទុកប្រតិរតតិការប្តូវបានរារ់រញ្ចូ លកាុងការវា ់បវង ំរូងននប្េពយ កម្ម និងរំណុល 
ហិរញ្ញវតាុទំាងអ្ ់ដលើកបលងបត ឧរករណ៍ហិរញ្ញវតាុប លបានវា ់បវងាម្តនម្ាេីផ្ារាម្រយៈ
ប្បាក់រំដណញ ឬខ្នត។  

រនាទ រ់ពីការេេួលស្ថគ ល់ ំរូង មូ្លោឋ នឧរករណ៍ហិរញ្ញវតាុទំាងអ្ ់នឹងប្តូវបានវា ់បវងាម្នថា
ដ ើម្ប លបានរលំ ់ ដោយដប្រើវ ិ្ ីស្ថស្ត តរណនាការប្បាក់ប្រករដោយប្រ ិេធភាព (“ EIR”)។  

ដៅរុងការយិររដិរេេននរបាយការណ៍នីមួ្យៗ ប្កុម្ហ ុនប្តូវវាយតនម្ាថាដតើមានភ តុាងជាក់ប តង
ននការថយរុឹះតនម្ាររ ់ប្េពយ កម្មហិរញ្ញវតាុណ្តមួ្យប លប្តូវវា ់បវងដោយនថាដ ើម្ ឬ នថាដ ើម្
ប លបានរលំ ់។ ប្រ ិនដរើមានភ តុាងជាក់ប តងននការថយរុឹះតនម្ា ប្កុម្ហ ុនប្តូវេេួលស្ថគ ល់
ការខ្នតរង់ដលើការថយរុឹះតនម្ាដៅកាុងរំដណញ ឬខ្នតជារនាទ ន់។ 

រំដ ឹះប្េពយ កម្មហិរញ្ញវតាុប លប្តូវបានវា ់បវងដោយនថាដ ើម្ប លបានរលំ ់ ការខ្នតរង់ដលើ
ការថយរុឹះតនម្ារឺជាភាពខុ ាា រវាងតនម្ាពិតរណដនយយររ ់ប្េពយ កម្ម និងតនម្ាជាក់ប តងនន
លំហូរស្ថរ់ប្បាក់បា៉ា ន់ស្ថម ន ប លបានរញ្ចុ ឹះតនម្ាាម្អ្ប្ាការប្បាក់ប្រករដោយប្រ ិេធភាព 
("EIR")។ ប្រ ិនដរើឧរករណ៍ហិរញ្ញវតាុ មានអ្ប្ាការប្បាក់បប្រប្រួល អ្ប្ារុឹះតនម្ា ប្មារ់វា ់បវង
ការខ្នតរង់រណ្តត លម្កពីការថយរុឹះតនម្ារឺជា អ្ប្ាការប្បាក់ប្រករដោយប្រ ិេធិភាពររចុរបនា
ប លបានកំណត់កាុងកិរច នោ។ 

កាុងការយិររដិរេេរនតរនាទ រ់ ប្រ ិនដរើររមិាណននការខ្នតរង់ប លរណ្តត លម្កពីការថយរុឹះតនម្ា 
មានការថយរុឹះ ដហើយការថយរុឹះដនាឹះោរមានការ ក់ព័នធរម្បងដៅនឹងប្ពឹតតិការណ៍មួ្យប ល
បានដកើតមានរនាទ រ់ពីការថយរុឹះតនម្ា ប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ ប្កុម្ហ ុនប្តូវដ្វើការកត់ប្ារ្ញ្ច  
ម្កវញិនូវការខ្នតរង់ប លរណ្តត លម្កពីការថយរុឹះតនម្ាប លបានេេួលស្ថគ ល់ពីមុ្នដោយផ្ទទ ល់ 
ឬដោយការបករណនី ំវធិាន្ន។ ការកត់ប្ារ្ញ្ច  ដនឹះ មិ្នប្តូវដ្វើដលើតនម្ាពិតរណដនយយនន
ប្េពយ កម្មហិរញ្ញវតាុ (ររមិាណននរណនី ំវធិាន្ន ុេធ) ប លដលើ ពីអ្វីប លតនម្ាពិត
រណដនយយមានប លមានការថយរុឹះតនម្ាប លមិ្នបានេេួលស្ថគ ល់ពីមុ្ន។ ប្កុម្ហ ុនប្តូវេេួល
ស្ថគ ល់ររមិាណរ្ញ្ច  ់ទំាងអ្ ់កាុងរំដណញឬខ្នតរង់ភាា ម្ៗ។
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ការឈរ់េេួលស្ថគ ល់ប្េពយ កម្ម និងរំណុលហិរញ្ញវតាុ  
ប្េពយ កម្មហិរញ្ញវតាុ  

ប្កុម្ហ ុននឹងឈរ់េេួលស្ថគ ល់ប្េពយ កម្មហិរញ្ញវតាុបតដៅដពល៖  

•  ិេធិាម្កិរច នោដលើលំហូរស្ថរ់ប្បាក់ េេួលបានពីប្េពយ កម្មហិរញ្ញវតាុផុ្តកំណត់ ឬ បាន
េូទាត់ររួ ឬ  

• ប្កុម្ហ ុនដផ្ទរដៅឱ្យភារីដផ្សងដេៀត នូវហានិភ័យនិងរង្ហវ ន់កម្ម ិេធ ំខ្នន់ៗ ននប្េពយ កម្ម
ហិរញ្ញវតាុ ឬ  

• ដទាឹះរីប្កុម្ហ ុនបានរកានូវហានិភ័យ និងរង្ហវ ន់ ំខ្នន់ៗ ននកម្ម ិេធិ ំខ្នន់ៗក៏ដោយប្កុម្ហ ុន
បានដផ្ទរការប្ររ់ប្រងដលើប្េពយ កម្មទំាងដនាឹះដៅឱ្យភារីដផ្សង ដហើយភារីដផ្សងមានលេធភាព
កាុងការលក់ប្េពយ កម្មទំាងអ្ ់ដៅឱ្យតតិយជនប លមិ្ន ក់ព័នធ ដហើយ ភារីដផ្សងដនាឹះោរ
អ្នុវតតលេធភាពជាឯកដាភារី ដោយមិ្នចំាបារ់ោក់លកាខណឌ របនាម្ដលើការដផ្ទរដនាឹះដេ។ កាុង
ករណីដនឹះ ប្កុម្ហ ុនប្តូវ (ក) មិ្នេេួលស្ថគ ល់ប្េពយ កម្ម និង (ខ) េេួលស្ថគ ល់ោរ់ដោយ
ប កពីាា នូវ ិេធិនិងកាតពវកិរច ប លមានឬប លបានរដងកើតដ ើងដៅកាុងការដផ្ទរ។ 

ប្រ ិនដរើការដផ្ទរមិ្នបានរណ្តត លឱ្យមានការមិ្នេេួលស្ថគ ល់ដោយស្ថរបត ប្កុម្ហ ុនបានរកានូវ
ហានិភ័យនិងរង្ហវ ន់កម្ម ិេធិ ំខ្នន់ៗននប្េពយ កម្មប លបានដផ្ទរ  ដហើយប្កុម្ហ ុនប្តូវរនតេេួល
ស្ថគ ល់ប្េពយ កម្មប លបានដផ្ទរដៅកាុងប្េពយ កម្មទំាងមូ្ល ដហើយប្តូវេេួលស្ថគ ល់រំណុល 
ហិរញ្ញវតាុ ប្មារ់តនម្ាតរ ាងប លេេួលបាន។ ប្េពយ ម្បតតិនិងរំណុលមិ្នប្តូវកាត់កងាា ដ ើយ។
 ប្មារ់ការយិររដិរេេរនតរនាទ រ់ ប្កុម្ហ ុនប្តូវេេួលស្ថគ ល់នូវ រំណូលពីការដផ្ទរប្េពយ កម្ម និង 
រំណ្តយនានាប លដកើតមានដលើរំណុលហិរញ្ញវតាុ។ 

រំណុលហិរញ្ញវតាុ  

រំណុលហិរញ្ញវតាុ មិ្នប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ដៅដពលប លកាតពវកិរចប លបានបរងកាុងកិរច នោ 
ប្តូវបានរំដពញ រសំ្ថយដចាល ឬ ផុ្តកំណត់។ ដៅដពលប លរំណុលហិរញ្ញវតាុប លមានស្រស្ថរ់ 
ប្តូវបានជំនួ ដោយរំណុលហិរញ្ញវតាុដផ្សង ពីអ្ាកផ្តល់ប្បាក់កម្ចី ូរាា ដោយមានលកាខណឌ រម្បង
ដផ្សងាា  ឬលកាខណឌ  ំខ្នន់ៗ ននរំណុលប លមានស្រស្ថរ់ប្តូវបានបកបប្រ ដនាឹះការជំនួ និងការ 
បកបប្រទំាងដនឹះប្តូវបានចាត់េុកជាការមិ្នេេួលស្ថគ ល់ននតនម្ារំណុលហិរញ្ញវតាុដ ើម្ និងេេួលស្ថគ ល់ 
បតតនម្ាននរំណុលហិរញ្ញវតាុថមី ដហើយភាពខុ ាា រវាងតនម្ាពិតរណដនយយននរំណុលហិរញ្ញវតាុណ្ត
មួ្យ នឹងប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ដៅកាុង រំដណញ ឬខ្នត។ 

ស្ថរ់ប្បាក់ និងស្ថរ់ប្បាក់ ម្មូ្ល 

 ប្មារ់ដាលរំណងននរបាយការណ៍លំហូរស្ថរ់ប្បាក់  ស្ថរ់ប្បាក់ ុេធ និង ម្មូ្លស្ថរ់ប្បាក់
រមួ្មាន ស្ថរ់ប្បាក់ដៅន  រណនីររនតជាមួ្យ្នាារជាតិននកម្ពុជា និង្នាារដផ្សងដេៀត រួម្ទំាង
ការវនិិដយររយៈដពលខាីប លមានកាលកំណត់ដ ើម្រីបខ ឬក៏តិរជាងដនឹះ ប លោររងវិលជាស្ថរ់
ប្បាក់ដហើយប្រឈម្នឹងហានិភ័យតិរកាុងការផ្ទា  ់រតូរតនម្ា។
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 ម្តុលយដៅ្នាារ ៏នេ 

 ម្តុលយដៅ្នាារ ៏នេ ប្តូវបានកត់ប្ាាម្តនម្ាដ ើម្។ 

ប្បាក់រដញ្ញើាម្រេរបញ្ញតតិ  

ប្បាក់រដញ្ញើាម្រេរបញ្ញតតិ ប្តូវបានរកាដៅ្នាារជាតិននកម្ពុជាដោយអ្នុដលាម្ាម្រារ់ តីពី 
ស្ថា រ័ន្នាារនិងហិរញ្ញវតាុដៅកម្ពុជា ដហើយប្តូវបានកំណត់ដោយភាររយននដ ើម្េុនភារហ ុន 
អ្របររមា ាម្ការតប្ម្ូវររ ់្នាារជាតិ នន កម្ពុជា។ 

ឥណទាន និង រុដរប្រទាន ល់អ្តិថិជន 

ឥណទាន និងរុដរប្រទាន ល់អ្តិថិជន ប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ជា ំរូងាម្តនម្ាប្រតិរតតិការ (រារ់
រញ្ចូ លទំាងនថាដ ើម្ប្រតិរតតិការ) និងវា ់បវងជារនតរនាទ រ់ ដោយាម្នថាដ ើម្រលំ ់ដោយដប្រើវ ិ្ ី
ស្ថស្ត តការប្បាក់ប្រ ិេធភាព។ 

ដៅរុងការយិដរេេររ ់របាយការណ៍នីមួ្យៗ តនម្ាដយងននឥណទាន និងរុដរប្រទានដៅអ្តិថិជន
ប្តូវបានពិនិតយដ ើងវញិ ដ ើម្បីកំណត់ថាដតើមានភ័ តុាងជាក់ប តងណ្តមួ្យននការអ្ន់ថយឬអ្ត់។ 
ប្រ ិនដរើមានភ័ តុាងជាក់ប តងននការរុឹះដខាយ ការខ្នតរង់ដលើអីុ្ម្បភមិ្ន ប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់
ភាា ម្ៗ កាុងប្បាក់រំដណញ ឬការបាត់រង់។ ការខ្នតរង់ដលើឱ្នភាពននតបម្ារឺជាភាពខុ ាា រវាងតនម្ា
ដយងឥណទាន និងរុដរប្រទាន និងតនម្ាររចុរបនាននលំហូរស្ថរ់ប្បាក់កាុងអ្ប្ាអ្របហារការប្បាក់  ៏
មានប្រ ិេធភាព ប្មារ់ភាពដ ើម្ររ ់ប្េពយ ម្បតតិ។ 

ភ ដុាងប លរញ្ា ក់ពីភាពអ្ន់ថយ រមួ្មានេិនាន័យប លោរអ្ដងកតបានប លបានម្កពីការយក
រិតតេុកោក់ររ ់អ្ាកប្ររ់ប្រងអំ្ពីប្ពឹតតិការណ៍បាត់រង់ ូរខ្នងដប្កាម្ៈ  

(ក) ការលំបាកបផ្ាកហិរញ្ញវតាុ ំខ្នន់ៗររ ់អ្ាកខចី 

(ខ) ការរំ នដលើកិរច នោ  ូរជាការខកខ្នន ឬការខកខ្ននដលើការប្បាក់ ឬការេូទាត់ប្បាក់ដ ើម្  

(រ) ភាពដៅររួប លអ្ាកខចីោរនឹងកស័យ្ន  

( ) េិនាន័យប លោរអ្ដងកតបាន រង្ហា ញថាមានការថយរុឹះ ប លោរវា ់បវងបានននលំហូរ
ស្ថរ់ប្បាក់នាដពលអ្នារត ប លបានបា៉ា ន់ប្រមាណពីប្កុម្ននប្េពយ កម្មហិរញ្ញវតាុ ចារ់ាំង
ពីការេេួលស្ថគ ល់ ំរូងននប្េពយទំាងដនាឹះ ដទាឹះរីជាការថយរុឹះមិ្នទាន់ប្តូវបានកំណត់
ជាមួ្យ នឹងប្េពយ កម្មនីមួ្យៗ ដៅកាុងប្កុម្  ូរជាស្ថា នភាពដ  ឋកិរចថាា ក់ជាតិ ឬមូ្លោឋ ន
មិ្នលអ ឬការផ្ទា  ់រតូរមិ្នលអដៅកាុងលកាខណឌ វ ័ិយខុ ៗាា ក៏ដោយ។ 

ឥណទាននិងរុដរប្រទាន ល់អ្តិថិជនប្តូវបានោក់ជាប្កុម្ ដោយបផ្អកដលើលកាណៈហានិភ័យ 
ឥណទានស្រ ដ ៀងាា ។
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ការកត់ប្ារ្ញ្ច  ់ននអីុ្ម្បភមិ្ន 

កាុងការយិររដិរេេរនតរនាទ រ់ ប្រ ិនដរើររមិាណននការខ្នតរង់ដលើអីុ្ម្បភមិ្នមានការថយរុឹះ ដហើយ
ការថយរុឹះដនាឹះោរមានការ ក់ព័នធរម្បងដៅនឹងប្ពឹតតិការណ៍មួ្យប លបានដកើតមាន រនាទ រ់ពី 
អីុ្ម្បភមិ្ន ប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ អ្ងគភាពប្តូវដ្វើការកត់ប្ារ្ញ្ច  ់ម្កវញិនូវការខ្នតរង់ប ល 
រណ្តត លម្កពីអីុ្ម្បភមិ្នប លបានេេួលស្ថគ ល់ពីមុ្នដោយផ្ទទ ល់ ឬ ដោយការដ្វើនិយ័តកម្មរណនី
 ំវធិាន្ន។ ការកត់ប្ារ្ញ្ច  ់ដនឹះ មិ្នប្តូវដ្វើដលើតនម្ាពិតរណដនយយននប្េពយ កម្មហិរញ្ញវតាុ 
(ររមិាណននរណនី ំវធិាន្ន ុេធ) ប លដលើ ពីអ្វីប លតនម្ាពិតរណដនយយមានប លមានការ
ថយរុឹះតនម្ាប លមិ្នបានេេួលស្ថគ ល់ពីមុ្ន។ អ្ងគភាពប្តូវេេួលស្ថគ ល់ររមិាណរ្ញ្ច  ់ទំាង
អ្ ់កាុង រំដណញឬខ្នតរង់ភាា ម្ៗ។ 

េុនរប្ម្ងុរេរបញ្ញតតិ 

េុនរប្ម្ុងរេរបញ្ញតតិ ប្តូវបានរដងកើតដ ើង ប្មារ់ភាពខុ ាា រវាង ំវធិាន្នដលើការខ្នតរង់
ឥណទានប លបានរពឹំងេុកដោយអ្នុដលាម្ាម្ CIFRS for SMEs និងរេរបញ្ញតតិស្រ រាម្
ប្រកា ររ ់្នាាជាតិ ននកម្ពុជា ដលខ B7-017-344 រុឹះនថៃេី1 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2017 និងស្ថរាររ B7-
018-001 រុឹះនថៃេី16 បខកុម្ភៈ ឆ្ា ំ2018  តីពីរំណ្តត់ថាា ក់ននហានិភ័យឥណទាន និងការផ្តល់ 
 ំវធិាន្ន ប្មារ់ស្ថា រ័ន្នាារ និងហិរញ្ញវតាុ។  

ប្រកា តប្ម្ូវឱ្យ ប្រឹឹះស្ថា ន្នាារ និង ហិរញ្ញវតាុចាត់ថាា ក់ ំដពៀតឥណទានររ ់ខាួនជាប្បំាថាា ក់ 
និងផ្តល់ ំវធិាន្នេូដៅ និងជាក់លាក់ដោយបផ្អកដលើរំណ្តត់ថាា ក់ឥណទាន ូរខ្នងដប្កាម្៖ 

រំណ្តត់ថាា ក់ រំនួននថៃដលើ កាលកំណត់ អ្ប្ា ំវធិាន្ន 

 តង់ោរ 0 នថៃ ល់ 14 នថៃ (រយៈដពលខាី) 
0 នថៃ ល់ 29 នថៃ (រយៈដពលបវង) 1% 

ឃ្ា ំដម្ើល 15 នថៃ ល់ 30 នថៃ (រយៈដពលខាី) 
30 នថៃ ល់ 89 នថៃ (រយៈដពលបវង) 3% 

ដប្កាម្ តង់ោរ 31 នថៃ ល់ 60 នថៃ (រយៈដពលខាី) 
90 នថៃ ល់ 179 នថៃ (រយៈដពលបវង) 20% 

 ងស័យ 61 នថៃ ល់ 90 នថៃ (រយៈដពលខាី) 
180 នថៃ ល ់359 នថៃ (រយៈដពលបវង) 50% 

បាត់រង់ ចារ់ពី 91 នថៃ (រយៈដពលខាី) 
360 នថៃឬ ដប្រើនជាង នថៃឬ (រយៈដពលបវង) 100% 

ស្ថា រ័នប្តូវដប្រៀរដ្ៀរ ំវធិាន្នាម្រេរបញ្ញតតិ ជាមួ្យនឹង  ំវធិាន្នប លបានរណនាស្រ រ
ាម្ CIFRS for SMEs ដហើយកត់ប្ា ូរខ្នងដប្កាម្៖ 

(ក) កាុងករណី ំវធិាន្នាម្រេរបញ្ញតតិ ទារជាង  ំវធិាន្នប លបានរណនាស្រ រាម្ 
CIFRS for SMEs ប្រឹឹះស្ថា ន្នាារកត់ប្ា ំវធិាន្នាម្ការរណនាស្រ រាម្ CIFRS for 
SMEs។
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(ខ)  កាុងករណី  ំវធិាន្នាម្រេរបញ្ញតតិ ខព ់ជាង  ំវធិាន្នប លបានរណនាាម្ CIFRS 
for SMEs ប្រឹឹះស្ថា នកត់ប្ា ំវធិាន្នប លបានរណនាស្រ រាម្ CIFRS for SMEs និងដផ្ទរ
ភាពខុ ាា ពីរណនីប្បាក់រំដណញប លបានរកាេុក ដៅរណនីេុនរប្ម្ុងាម្រេរបញ្ញតតិ 
ដៅកាុងមូ្ល្ន ដៅកាុងរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវតាុ។ 

ប្េពយដផ្សងៗ 

េឹកប្បាក់ប លប្តូវេេួលបានប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ជា ំរូងកាុងតនម្ាប្រតិរតតិការ ដហើយប្តូវបានវា ់
ជារនតរនាទ រ់ដលើរំណ្តយរលំ ់ដោយដប្រើប្បា ់វ ិ្ ីស្ថស្ត តការប្បាក់មានប្រ ិេធិភាព ក ការថយ
រុឹះនន ំវធិាន។  ំការថយរុឹះនន ំវធិានននរំនួនប លេេួលបានប្តូវបានរដងកើតដ ើងដៅដពល
ប លមានភ័ តុាងថាប្កុម្ហ ុននឹងមិ្នោរប្រមូ្លរំនួនទំាងអ្ ់បានដេ ដយងដៅាម្លកាខណឌ
ដ ើម្ររ ់អ្ាកេេួល។ ភាពលំបាកបផ្ាកហិរញ្ញវតាុររ ់កូនរំណុល ប្របហជាកូនរំណុលនឹងកស័យ
្ន ឬក៏ការដរៀររំហិរញ្ញវតាុដ ើងវញិដហើយការខកខ្ននកាុងការេូទាត់ប្តូវបានចាត់េុកថាជា ូរនាករ 
ប លរណនីអ្តិថិជនប្តូវេេួលថយរុឹះ។ រំនួន ំវធិាន្នរឺជាភាពខុ ាា រវាងតនម្ាដយងររ ់
ប្េពយនិងតនម្ាររចុរបនាននលំហូរស្ថរ់ប្បាក់ប លបានបា៉ា ន់ស្ថម ននាដពលអ្នារត ប្តូវបានរញ្ចុ ឹះ 
តំនលាម្អ្ប្ាការប្បាក់ប្រករដោយប្រ ិេធភាព។ តនម្ាដយងននរំនួនេឹកប្បាក់ប លេេួលបាន
ប្តូវបានកាត់រនាយាម្រយៈការដប្រើប្បា ់រណនីប្បាក់ឧរតាម្ភ ដហើយរំនួនេឹកប្បាក់ននការបាត់រង់
ប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ដៅកាុងរបាយការណ៍ននលេធផ្លដពញដលញ។ 

កម្ចី 

ប្បាក់កម្ចី ប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ ំរូងាម្តំនលេីផ្ារ ដោយ ករំណ្តយប្រតិរតដិការដផ្សងៗ ប ល
បានដកើតដ ើង។ រនាទ រ់ពីបានេេួលស្ថគ ល់នូវតំនលេីផ្ារ ប្បាក់កម្ចីប លមានការប្បាក់ប្តូវបាន
វា ់បវង ដោយវា ់បវងាម្វ ិ្ ីរលំ ់ដប្រើប្បា ់វ ិ្ ីស្ថស្ត តអ្ប្ាការប្បាក់មានប្រ ិេធិភាព ភាព
លំដអ្ៀងណ្តមួ្យរវាងស្ថរ់ប្បាក់កម្ចីប លបានេេួល ( ករំណ្តយប្រតិរតដិការដផ្សងៗ) និងតនម្ា
រដំោឹះប្តូវបានកត់ប្ាកាុងរបាយការណ៍លេធផ្លដពញដលញ ដោយដប្រើវ ិ្ ីស្ថស្ត ដអ្ប្ាការប្បាក់
មានប្រ ិេធភាពដលើរយៈដពលននប្បាក់កម្ចីដនាឹះ។  

ប្េពយ និងហតាូរករណ៍ 

ប្េពយ និងហតាូរករណ៍ប្តូវបានបរងាម្តនម្ាដ ើម្ដោយមិ្នរារ់រញ្ចូ លដ វាកម្មប្រចំានថៃ  កនឹង
ការរលំ ់រងគរនិង ំវធិាន្នដលើឱ្នភាពននតនម្ា (ដរើមាន)។ ការផ្ទា  ់រតូរដៅកាុងោយុកាល 
ដប្រើប្បា ់ប្តូវបានរារ់រញ្ចូ លដោយការផ្ទា  ់រតូររយៈដពលរលំ ់ ឬ វ ិ្ ីស្ថស្ត តប ល ម្ស្រ រ និង
ចាត់េុកជាការផ្ទា  ់រតូរាម្ការបា៉ា ន់ប្រមាណររ ់រណដនយយ។
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 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

ប្េពយ និងហតាូរករណ៍ ប្តូវបានកត់ាម្តនម្ាដ ើម្ ករលំ ់រងគរ និងការខ្នតរង់ដលើ 
អីុ្ម្បភមិ្ន ប្រ ិនដរើមាន។ នថាដ ើម្ននប្េពយ និងហតាូរករណ៍រមួ្មាននថាេិញ និងនថាដ ើម្ប លោរ
រញ្ា ក់ដោយផ្ទទ ល់កាុងការនំាយកប្េពយដនាឹះដៅកាុងស្ថា នភាពការង្ហរ និងេីាំងររ ់វា ប្មារ់
ការដប្រើប្បា ់ប លបានដប្ាងេុក។ ដៅដពលប លធាតុននប្េពយ និងហតាូរករណ៍មាន មា ធាតុ
 ំខ្នន់ៗ មានោយុកាលដប្រើប្បា ់ខុ ៗាា   មា ធាតុទំាងដនាឹះប្តូវបានចាត់េុកថាជាររ ់
ោរ់ដោយប កពីាា ននប្េពយ ម្បតតិនិងររកិាា រ។ 

ការរំណ្តយជារនតរនាទ រ់ទាក់េងនឹងធាតុននប្េពយ និងហតាូរករណ៍ប លប្តូវបានដរេេួលស្ថគ ល់
ររួដហើយប្តូវបានរូករបនាម្ដៅនឹងរំនួនេឹកប្បាក់ដយងននប្េពយ កម្ម ដៅដពលប លភាពប ល
ោរមានផ្លប្រដយជន៍ដ  ឋកិរចនាដពលអ្នារត ដលើ ពីរេោឋ នននការវាយតនម្ាពី ំរូងននការ
អ្នុវតតប្េពយ ម្បតតិប លមានស្រស្ថរ់នឹងហូររូលដៅប្កុម្ហ ុន។ រាល់ការរំណ្តយជារនតរនាទ រ់ 
ដផ្សងៗ ដេៀតប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ថាជាការរំណ្តយកាុងរយៈដពលប លវាប្តូវបានរំណ្តយ។ 

រំដណញ ឬខ្នតប លដកើតដ ើងពីការរូលនិវតតន៍ ឬការជំរឹះធាតុននប្េពយ និងហតាូរករណ៍ប្តូវបាន
កំណត់ថាជាភាពខុ ាា រវាងរំណូល ុេធននការជំរឹះធាតុប លបានបា៉ា ន់ស្ថម ន នឹងរំនួនេឹកប្បាក់
ដយងកាុងរញ្ា ី ននប្េពយ កម្មដហើយប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ជាប្បាក់រំដណញឬខ្នតរង់ដៅកាល
ររដិរេេរូលនិវតតន៍ ឬជំរឹះរញ្ា ី។ 

ការរលំ ់ ប្តូវបានរណនាាម្មូ្លោឋ នរលំ ់ដថរដលើោយុកាលដប្រើប្បា ់ប លបានបា៉ា ន់ស្ថម ននន
ប្េពយ កម្មដោយអ្នុវតតអ្ប្ារលំ ់ ូរខ្នងដប្កាម្៖ 
ការបកលម្អប្េពយជួល 5ឆ្ា ំ 
ឧរករណ៍កំពយូេ័រ 5ឆ្ា ំ 
ដប្រឿងររកិាា រការយិលយ័ 5ឆ្ា ំ 
យនយនត 5ឆ្ា ំ 

ប្េពយ និងហតាូរករណ៍ប លបានដ្វើការរលំ ់ដពញដលញប្តូវបានរកាេុកដៅកាុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតាុរហូត ល់លក់ដរញ ឬលុរដរញពីរញ្ា ី។ 

ប្រ ិនដរើ មានការរងអុលរង្ហា ញថាមានការផ្ទា  ់រតូររួរឱ្យកត់ មាគ ល់ននអ្ប្ារលំ ់ោយុកាល 
ដប្រើប្បា ់ឬតនម្ាដៅ ល់ននប្េពយ កម្ម ដនាឹះការរលំ ់ននប្េពយ ម្បតតិដនាឹះប្តូវបានបកលម្អដោយ
រពឹំងេុកដ ើម្បីឆ្ាុឹះរញ្ច ំងពីការរពឹំងេុកថមី។ 

កម្មវ ិ្ ីកំុពយូេ័រ 

កម្មវ ិ្ ីកំុពយូេ័រ ប្តូវបានរង្ហា ញជានថាដ ើម្ដោយ កដរញនូវការ ករលំ ់រងគរ និង ំវធិាន្ន ដលើ
ការស្រ ុតរុឹះតនម្ា (ដរើមាន)។ វាប្តូវបានរលំ ់ាម្វ ិ្ ីស្ថស្ត តរលំ ់ដថរ កាុងអ្ប្ា 25% កាុង1ឆ្ា ំ។ 
ប្រ ិនដរើ មានការរងអុលរង្ហា ញណ្តមួ្យប លមានការផ្ទា  ់រតូររួរឱ្យកត់ មាគ ល់ននអ្ប្ារលំ ់ 
ោយុកាលដប្រើប្បា ់ ឬតនម្ាដៅ ល់ននកម្មវ ិ្ ីកំុពយូេ័រដនាឹះ ការដ្វើរលំ ់ដលើកម្មវ ិ្ ីកំុពយូេ័រ នឹងប្តូវ
បានបក ំរួលដ ើម្បីឆ្ាុឹះរញ្ច ំងពីការរពឹំងេុកប លដកើតមានជាថមី។
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អីុ្ម្បភមិ្នដលើប្េពយ កម្មមិ្នបម្នហិរញ្ញវតាុ  

នាកាលររដិរេេននរបាយការណ៍នីមួ្យៗ ប្េពយនិងហតាូរករណ៍ និងកម្មវ ិ្ ីកំុពយូេ័រប្តូវបានប្តួត 
ពិនិតយ ដ ើងវញិ ដ ើម្បីកំណត់ពី ញ្ញ ណណ្តមួ្យប លរង្ហា ញថាប្េពយទំាងដនាឹះមានអីុ្ម្បភមិ្ន។ 
ប្រ ិនដរើមាន ញ្ញ ណណ្តមួ្យរង្ហា ញពីអីុ្ម្បភមិ្ន េឹកប្បាក់ប លោរស្រ ង់ម្កវញិននប្េពយ
 កម្មដនាឹះ (ឬប្កុម្ននប្េពយ កម្មប ល ក់ព័នធ) ប្តូវបានបា៉ា ន់ស្ថម ន និងដប្រៀរដ្ៀរនឹងតនម្ាពិត
រណដនយយររ ់វា។ ប្រ ិនដរើរំនួនេឹកប្បាក់ប លោរប្រមូ្លបានម្កវញិមានរំនួនទារជាង 
ដនាឹះរំនួនប លដៅកាុងរញ្ា ីប្តូវបានកាត់រនាយដៅជារំនួនប លោរប្រមូ្លបានម្កវញិ ដហើយ
ការខ្នតរង់ដលើអីុ្ម្បភមិ្នប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ភាា ម្ៗ ដៅកាុងប្បាក់រំដណញ ឬ ការបាត់រង់។ 

ការរណនារំនួនេឹកប្បាក់ប លោរប្រមូ្លបាន 

រំនួនេឹកប្បាក់ប លោរប្រមូ្លបានម្កវញិននប្កុម្ប្េពយ កម្មរយៈដពលបវង រឺជាតនម្ា្ំជាងរវាង
នថា ម្ស្រ រ កតនម្ាលក់ និងតនម្ាដប្រើប្បា ់ររ ់វា។ តនម្ា ម្ស្រ រ កនថាលក់ រឺជារំនួនេឹក
ប្បាក់ប លេេួលបានពីការលក់ប្េពយ កម្ម កាុងប្រតិរតតិការជំដហាងន រវាងភារីប លមិ្ន ក់ព័នធ 
 កនថាលក់ ។ ដ ើម្បីបា៉ា ន់ស្ថម នពីតនម្ាដប្រើប្បា ់ លំហូរស្ថរ់ប្បាក់បា៉ា ន់ស្ថម ននាដពលអ្នារត ប្តូវ
បានដ្វើអ្របហារដ ើម្បីកំណត់តនម្ាររចុរបនាររ ់វា ដោយដប្រើប្បា ់អ្ប្ាអ្របហារ មុ្នរង់ពនធ ប ល
ឆ្ាុឹះរញ្ច ំងពីការវាយតនម្ាដលើតនម្ាដពលដវលា ននស្ថរ់ប្បាក់ កាុងេីផ្ារររចុរបនា ដហើយនិងហានិភ័យ
ជាក់លាក់ណ្តមួ្យររ ់ប្េពយ កម្មដនាឹះ។ រំដ ឹះប្េពយ កម្ម ប លមិ្នោររដងកើតលំហូររូល
ស្ថរ់ប្បាក់ឯករាជយបានដប្រើនដនាឹះ េឹកប្បាក់ប លោរស្រ ង់ម្កវញិប្តូវបានកំណត់រំដ ឹះបផ្ាក
រដងកើតស្ថរ់ប្បាក់ប លប្េពយ កម្មដនាឹះ ាិតដៅ។ 

ការកត់ប្ារ្ញ្ច  ់ម្កវញិននអីុ្ម្បភមិ្ន 

ការខ្នតរង់ដោយស្ថរអីុ្ម្បភមិ្ន ប្តូវបានកត់ប្ារ្ញ្ច  ់ម្កវញិ ប្រ ិនដរើមានការបប្រប្រួលណ្ត
មួ្យដលើការបា៉ា ន់ស្ថម នេឹកប្បាក់ប លោរស្រ ង់ម្កវញិដនាឹះ ដហើយនិង ប្រ ិនដរើកាលៈដេ ៈ
ដប្កាយម្កដេៀតមានភាពប្រដ ើរដ ើង ប្ពម្ទំាងមានភ តុាងប លរង្ហា ញថាកាលៈដេ ៈប ល
មានភាពប្រដ ើរដ ើងដនាឹះដៅបតមានរនតដៅដេៀត។  
ការខ្នតរង់ដោយស្ថរការធាា ក់រុឹះតនម្ា ប្តូវបានកត់ប្ារ្ញ្ច  ់ប្តលរ់វញិបតកាុងកប្មិ្តមួ្យប ល 
តនម្ាពិតរណដនយយននប្េពយ កម្មដនាឹះ មិ្នដលើ ពីតនម្ាពិតរណដនយយប លបានកំណត់
ប្រ ិនដរើមិ្នមានការេេួលស្ថគ ល់ ដលើការខ្នតរង់ដោយស្ថរការធាា ក់រុឹះ តនម្ាពីមុ្នដនាឹះដេ។ 
អ្តាប្រដយជន៍ររ ់និដយជិក 

អ្តាប្រដយជន៍រុរគលិករយៈដពលខាី 

អ្តាប្រដយជន៍រុរគលិករយៈដពលខាីប្តូវបានរងគរដៅកាុងរយៈដពលហិរញ្ញវតាុ ប លដ វាកម្ម ក់ព័នធ
ប្តូវបានផ្ដល់ដោយនិដយជិកររ ់ប្កុម្ហ ុន។
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ប្បាក់រលឹំកអ្តីតភាពការង្ហរ 
ដៅឆ្ា ំ2018  ប្ក ួងការង្ហរ និងរណដុ ឹះរណ្តដ លវជិាា ជីវៈបានដរញប្រកា ដលខ  443 រុឹះនថៃេី21  
បខកញ្ញ  ឆ្ា ំ2018  តីពីការអ្នុវតតន៍ការេូទាត់ប្បាក់រំណ្តរ់អ្តីតភាពការង្ហរ ប្មារ់និដយជិក
 ហប្ា ប្រឹឹះស្ថា ននិងអ្ាកប លេេួលបានការធានាការផ្តល់ឲ្យ ូរមានបរងកាុងមាប្ា 89 (ថមី)។ 
ដយងាម្ការប្រកា ដលខ 42 រុឹះនថៃេី22 បខមី្នា ឆ្ា ំ2019 ដរញដោយប្ក ួងការង្ហរ និងរណដុ ឹះ
រណ្តដ លវជិាា ជីវៈ ការរង់ដនឹះប្តូវចារ់ដផ្តើម្រង់ចារ់ពីបខ្ាូ ឆ្ា ំ2021 ដហើយនិងជាដរៀងរាល់បខមិ្ថុនា 
និងបខ្ាូ  ូរមានបរងខ្នងដប្កាម្៖  

• ដ មើនឹងរីនថៃប្តូវរង់ដៅបខមិ្ថុនា និង 
• ដ មើនឹងរីនថៃប្តូវរង់ដៅបខ្ាូ 
ការរង់ដនឹះមានកប្មិ្តអ្តិររមាមិ្នដលើ ពី 6បខ ននប្បាក់ឈមួលជាម្្យម្ ដៅឆ្ា ំនីមួ្យៗ។ និដយជិក
នឹងមិ្នេេួលបានការេូទាត់ដ ើយ ប្រ ិនដរើលាបលងពីការង្ហរមុ្ននថៃននការេូទាត់។ 

 ូដចាា ឹះដហើយប្កុម្ហ ុនបានកត់ប្ាមុ្ននូវប្បាក់កនប្ម្ ប្មារ់ ំណងអ្តីតភាព ូរបានរង្ហា ញកាុង 
(កំណត់ ំាល់ដលខ 12) ។ 
ភតិ នោ  
ការកំណត់ថាដតើកិរច នោមួ្យជាភតិ នោ រឺឈរដលើមូ្លោឋ នននខាឹម្ស្ថរររ ់កិរច នោនាកាល
ររដិរេេចារ់ដផ្ដើម្ ំរូង ប លថាដតើការរំដពញលកាខណឌ ននកិរច នោដនាឹះោស្រ ័យដៅដលើការដប្រើ
ប្បា ់ប្េពយ កម្មជាក់លាក់ណ្តមួ្យ ឬដប្រើន ឬក៏កិរច នោដនាឹះបានដផ្ទរ ិេធិដ ើម្បីដប្រើប្បា ់នូវ
ប្េពយ កម្មទំាងដនាឹះឬដេ។ 
ប្កុម្ហ ុនជាភតិកៈ 
ការេូទាត់ភតិ នោប្រតិរតដិ ប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ជារំណ្តយដៅកាុងរបាយការណ៍លេធផ្លាម្ 
វ ិ្ ីស្ថស្ត ដរលំ ់ដ មើភារ ប្មារ់រយៈដពលននភតិ នោ។ 
ពនធដលើប្បាក់រំណូល 
ពនធដលើប្បាក់រំណូលររចុរបនា 
រំណ្តយពនធដលើប្បាក់រំដណញ រឺជាផ្លរូករវាងពនធកាុងប្ាប លប្តូវរង់ និងពនធពនោរ។ ពនធកាុង
ប្ាប លប្តូវរង់ ប្តូវបានរណនាដោយបផ្អកដលើប្បាក់រំដណញជារ់ពនធដៅកាុងឆ្ា ំ។ 
ពនធដលើប្បាក់រំណូលប្តូវបានរណនារណនាដោយបផ្អកដលើអ្ប្ាពនធនិ ងរារ់ប លប្តូវបាន 
អ្នុម័្ត ឬប្តូវបានអ្នុម័្តជា្រមានដោយកាលររដិរេេននរបាយការណ៍ដៅកាុងរណ្តត ប្រដេ ប ល
ប្កុម្ហ ុនប្រតិរតតិការនិងរដងកើតប្បាក់រំណូលប លោរជារ់ពនធបាន។ ការប្ររ់ប្រងវាយតំនលជា
ប្រចំានូវមុ្ខតំបណងកាុងការយកពនធ ទាក់េងដៅនឹងស្ថា នភាពប លរេរបញ្ញតតិ ដីពីពនធោរប្តូវ 
អ្នុវតត។ វារដងកើតរេរបញ្ញតតិប ល ម្ស្រ រាម្មូ្លោឋ នននរំនួនេឹកប្បាក់ប លរពឹំងថានឹងប្តូវរង់
ដៅោជាា ្រពនធ។
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ពនធពនោរដលើប្បាក់រំណូល 
ពនធពនោរដលើប្បាក់រំណូល ប្តូវបានរណនាដោយដប្រើប្បា ់វ ិ្ ីស្ថស្ត ដប្េពយអ្កម្ម ដលើភាពខុ ាា
រដណ្តដ ឹះោ នានាកាលររដិរេេរបាយការណ៍ រវាងមូ្លោឋ នពនធននប្េពយ កម្ម និងប្េពយអ្កម្ម 
ដហើយនិងតនម្ាពិតរណដនយយ ប្មារ់ដាលរំណងននការដរៀររំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ។ 

ពនធពនោរដលើប្បាក់រំណូលជាប្េពយអ្កម្ម ប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ដលើលដម្អៀងរដណ្តដ ឹះោ នា ប ល
ជារ់ពនធទំាងអ្ ់ ដលើកបលងបតករណីប ល ពនធពនោរដលើប្បាក់រំណូលជាប្េពយអ្កម្ម ដកើតដរញពី
ការេេួលស្ថគ ល់ ំរូងននដករ តិ៍ដឈាម ឹះោជីវកម្ម ប្េពយ កម្ម ឬ ប្េពយអ្កម្ម ដៅកាុងប្រតិរតតិការប ល
មិ្នបម្នជាការរញ្ចូ លោជីកម្មរមួ្ាា  ដហើយនិងមិ្នរ៉ាឹះ ល់ដៅដលើប្បាក់រំដណញរិតាម្រណដនយយ
និងប្បាក់រំដណញឬខ្នតរិតាម្រារ់ពនធ ដៅដពលប លប្រតិរតតិការដកើតដ ើង។ 

ពនធពនោ ដលើប្បាក់រំដណញជាប្េពយ កម្ម ប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ដលើលដម្អៀងរដណ្តដ ឹះោ នាទំាង
អ្ ់ប លោរកាត់កងបាន ូរជា ឥណទានពនធប លមិ្នទាន់បានដប្រើ និងការខ្នតពនធមិ្នទាន់
បានដប្រើ កាុងេំហំមួ្យប លវារឺោរដកើតដ ើង ប លប្បាក់រំដណញជារ់ពនធនឹងមានប្ររ់ប្ាន់  
ដរើដ្ៀរដៅនឹងលដម្អៀងរដណ្តដ ឹះោ នាប លោរកាត់កងបាន ដហើយឥណទានពនធប លមិ្នទាន់
បានដប្រើ និងការខ្នតពនធមិ្នទាន់បានដប្រើ ោរដប្រើប្បា ់បាន ដលើកបលងបតករណីប ល ពនធពនោ
ដលើប្បាក់រំណូលជាប្េពយ កម្ម ដកើតដរញពីការេេួលស្ថគ ល់ ំរូងននប្េពយ កម្ម ឬ ប្េពយអ្កម្ម 
ដៅកាុងប្រតិរតតិការប លមិ្នបម្នជាការរញ្ចូ លលោជីកម្មរួម្ាា  ដហើយនិងមិ្នរ៉ាឹះ ល់ដៅដលើប្បាក់
រំដណញរិតាម្រណដនយយនិងប្បាក់រំដណញឬខ្នតរិតាម្រារ់ពនធ ដៅដពលប លប្រតិរតតិការ
ដកើតដ ើង។ 
តនម្ាពិតរណដនយយននពនធពនោរដលើប្បាក់រំណូលជាប្េពយ កម្ម ប្តូវបានប្តួតពិនិតយដ ើងវញិ 
នារុងកាលររដិរេេរបាយការណ៍និមួ្យៗ និងបក ំរលួដ ើម្បីឆ្ាុឹះរញ្ច ំងពីការវាយតំនលររចុរបនានន
ប្បាក់រំដណញជារ់ពនធនាដពលអ្នារត។ ការបក ំរលួណ្តមួ្យប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ដៅកាុងប្បាក់
រំដណញឬការបាត់រង់។ ពនធពនោប លមិ្នមានការេេួលស្ថគ ល់ប្តូវបានវាយតំនលដ ើងវញិដៅ
កាលររដិរេេរបាយការណ៍និមួ្យៗ និងប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ប្តឹម្កប្មិ្តមួ្យប លប្បាក់រំដណញ
ជារ់ពនធនាដពលអ្នារត នឹងោរអ្នុញ្ញ តឲ្យកាត់កងជាមួ្យពនធពនោរដលើប្បាក់រំណូលជាប្េពយ
 កម្មប លោរេេួលបាន។ 
ពនធពនោរដលើប្បាក់រំណូលប្តូវបាន រណនា ាម្អ្ប្ាពនធប លប្តូវបានរពឹំង ប្មារ់អ្នុវតតដលើ
ប្បាក់រំដណញជារ់ពនធ (ខ្នតពនធ) ននការយិររដិរេេប លដររពឹំងថា ពនធពនោរដលើប្បាក់រំណូល
ប លប្តូវេេួលស្ថគ ល់ ឬពនធដលើប្បាក់រំដណញជាប្េពយអ្កម្មប លប្តូវេូទាត់ ដោយបផ្អកដលើអ្ប្ា
ពនធប លបានអ្នុម័្ត ឬនឹងប្តូវអ្នុម័្តនារុងការយិររដិរេេ។ 

ពនធពនោដលើប្បាក់រំដណញជាប្េពយ កម្ម និងជាប្េពយអ្កម្មោរប្តូវបានដ្វើការកាត់កងាា  ប្រ ិន 
ដរើមាន ិេធិអ្នុវតដស្រ ររារ់ ដ ើម្បីកាត់កងពនធពនោរជាប្េពយ កម្មកាុងប្ាជាមួ្យនឹងពនធពនោ 
ជាប្េពយអ្កម្មកាុងប្ានិងពនធពនោរដលើប្បាក់រំណូលទាក់េងនឹងអ្ងគភាពជារ់ពនធបតមួ្យនិងោជាា ្រ 
ពនធោរបតមួ្យ។ 
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រំណុលដផ្សងៗ 

រំណុលដផ្សងៗ ប្តូវបានបរងដោយនថាដ ើម្ប លតំណ្តងឱ្យតនម្ាេីផ្ារប លរពឹំងថានឹងប្តូវរង់ 
នាដពលអ្នារត ប្មារ់េំនិញនិងដ វាកម្មប លបានេេួល។ 

 ំវធិាន្ន 

 ំវធិាន្ន ប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ដៅដពលប លប្កុម្ហ ុនមានកាតពវកិរចររចុរបនាជាលេធផ្លនន
ប្ពឹតតិការណ៍កនាងម្ក ដហើយវាោរដៅររួប លលំហូរដរញនន្នធានដ  ឋកិរចប លេេួលបាន 
អ្តាប្រដយជន៍ នឹងប្តូវបានទាម្ទារដ ើម្បីដោឹះស្រស្ថយកាតពវកិរចដហើយការបា៉ា ន់ប្រមាណប លោរ
េុករិតតបានោរនឹងប្តូវបានដ្វើដ ើង។  
 ំវធិាន្នប្តូវបានពិនិតយដ ើងវញិដៅកាលររដិរេេរបាយការណ៍នីមួ្យៗ និងបកតប្ម្ូវដ ើម្បីឆ្ាុឹះ
រញ្ច ំងពីការបា៉ា ន់ស្ថម នររចុរបនា។ ដៅដពលប លផ្លរ៉ាឹះ ល់ននតនម្ាស្ថរ់ប្បាក់មានភាពជា 
ស្ថរាវនត រំនួនេឹកប្បាក់នន ំវធិាន្ន រឺជាតនម្ាររចុរបនាននការរំណ្តយប លរពឹំងថានឹងប្តូវបាន
ទាម្ទារដ ើម្បីដោឹះស្រស្ថយកាតពវកិរច។ 

យថាភាព 

រំណុលយថាដហតុ មិ្នប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ដៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុរមួ្ដេ រ៉ាុបនតប្តូវបាន
រង្ហា ញដៅកាុងកំណត់ មាគ ល់ដៅរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុរមួ្ លុឹះប្ាបតលេធភាពននការហូរដរញនន
្នធានប លរមួ្រញ្ចូ លផ្លប្រដយជន៍ដ  ឋកិរចរឺដៅឆ្ៃ យ។ ប្េពយ កម្មយថាដហតុមិ្នប្តូវបាន
េេួលស្ថគ ល់ដេ រ៉ាុបនតប្តូវបានរង្ហា ញដៅកាុងកំណត់ មាក ល់ដ ើម្បីរញ្ចូ លកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ
ដៅដពលប លលំហូររូលននផ្លប្រដយជន៍ដ  ឋកិរចោរនឹងដកើតមាន។ 

អ្ប្ាការប្បាក់មានប្រ ិេធភាព (EIR) 

អ្ប្ាការប្បាក់មានប្រ ិេធិភាព (EIR) រឺជាអ្ប្ាជាក់លាក់មួ្យប លដ្វើអ្របហារដលើស្ថរ់ប្បាក់
េូទាត់ ឬស្ថរ់ប្បាក់េេួលបា៉ា ន់ស្ថម ន នាដពលអ្នារតាម្រយៈដពល ប លរពឹំងេុកននប្េពយ កម្ម 
ឬរំណុលហិរញ្ញវតាុ ឲ្យដ មើរដៅនឹង េឹកប្បាក់ ុលននប្េពយ កម្មហិរញ្ញវតាុ ឬ នថាដ ើម្រលំ ់នន
រំណុលហិរញ្ញវតាុ។ 

ដៅដពលរណនាអ្ប្ាការប្បាក់ប លមានប្រ ិេធិភាព ប្កុម្ហ ុនបា៉ា ន់ប្រមាណលំហូរស្ថរ់ប្បាក់
ប លរពឹំងេុកដោយពិចារណ្តដលើលកាខណឌ កិរច នោទំាងអ្ ់ននឧរករណ៍ហិរញ្ញវតាុ រ៉ាុបនតមិ្នរិត
ពីឥណទានបាត់រង់ប លរពឹំងេុក។ ការរណនារារ់រញ្ចូ លទំាងនថា និងរំណុរទំាងអ្ ់ប ល 
បានរង់ ឬេេួលបានរវាងភារីននកិរច នោប លជាបផ្ាក ំខ្នន់ននអ្ប្ាការប្បាក់ប្រ ិេធភាព  
តនម្ាប្រតិរតតិការ និងនថាធានារា៉ារ់រងឬ តនម្ាអ្របហារ នេដេៀត។ 

ថ្លាឈដើេប្របតិបតតិការ គឺជាចំណាយបន្នែេន្ដលប្រតូវានបងកឈ ើងឈោយផ្ទា ល់ ឈៅនឹងការទិញយក 
ដកឈចញ ឬ ជំរោះឈោលប្េពយ កម្ម ឬបំណុលហិរញ្ញវតែុ។ ចំណាយឈកើនឈ ើងគឺជាតថ្េាេួយន្ដលនឹង
េិនប្រតូវានឈកើតឈ ើង ប្រ ិនដរើអ្ងគភាពមិ្នបានេិញយក  កដរញ ឬជំរឹះដចាលឧរករណ៍ហិរញ្ញវតាុ។
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ការេេួលស្ថគ ល់រំណូល និង រំណ្តយ  

រំណូលពីការប្បាក់រឺបានម្កពីឥណទាន និងរុដរប្រទានដៅកាន់អ្តិថិជន និង  ម្តុលយជាមួ្យ
្នាារជាតិននកម្ពុជា និង ្នាារ នេដេៀត។ រំណូលពីការប្បាក់ប្តូវបានរណនាដោយដប្រើវ ិ្ ី
ស្ថស្ត តការប្បាក់ប លមានប្រ ិេធិភាពប លបានរង្ហា ញដៅកាុងរបាយការណ៍លេធផ្លដពញដលញ 
រមួ្រញ្ចូ លទំាងការប្បាក់ដលើប្េពយ កម្មហិរញ្ញវតាុប លប្តូវបានវា ់ដោយរំណ្តយរលំ ់។ 

រំណ្តយការប្បាក់ដលើប្បាក់កម្ចីក៏ប្តូវបានរណនាដោយដប្រើវ ិ្ ីស្ថស្ត ត EIR  ប្មារ់រំណុល 
ហិរញ្ញវតាុទំាងអ្ ់ប លប្តូវបានរិតាម្តនម្ារលំ ់។ រំណ្តយការប្បាក់ប លប្តូវបានរង្ហា ញដៅ
កាុងរបាយការណ៍លេធផ្លដពញដលញ រមួ្រញ្ចូ លទំាងការប្បាក់ដលើប្េពយអ្កម្មហិរញ្ញវតាុប លប្តូវ
បានវា ់ដោយរំណ្តយរលំ ់។ 

 ភារី ក់ព័នធ  

 ហប្ា  និងរុរគលប លប្ររ់ប្រងដោយផ្ទទ ល់ ឬដោយប្រដយលាម្រយៈអ្នតរការមួី្យ ឬដប្រើន
ប្តូវបានប្ររ់ប្រងដោយ ឬ ាិតដប្កាម្ការប្ររ់ប្រងរមួ្ជាមួ្យប្កុម្ហ ុន ដោយរមួ្រញ្ចូ លទំាងការ
កាន់ការ់ប្កុម្ហ ុនរុប្ត ម្ព័នធ និងប្កុម្ហ ុនរុប្ត ម្ព័នធដផ្សងដេៀតប លជាភារី ក់ព័នធររ ់ 
ប្កុម្ហ ុន។  ហការនិីងរុរគលប លមានកម្ម ិេធដលើផ្លប្រដយជន៏ ដោយប្រដយលដលើ ិេធិកាុង
ការដបាឹះដឆ្ា ត ននរណៈអ្ាកប្ររ់ប្រង ប លផ្តល់ឱ្យពួកដរនូវឥេធិពលយ៉ាង ំខ្នន់ដៅដលើ 
 ហប្ា  រុរគលិកប្ររ់ប្រង ំខ្នន់ៗ រមួ្មាននាយក និងម្្នតីប្កុម្ហ ុននិង មាជិកប្រួស្ថរជិត
 ាិេធររ ់រុរគលទំាងដនឹះ និងប្កុម្ហ ុនប លមានេំនាក់េំនងជាមួ្យ រុរគលទំាងដនឹះក៏រដងកើតជាភារី
 ក់ព័នធផ្ងប រ។ កាុងការពិចារណ្តដលើេំនាក់េំនងររ ់អ្ងគភាពនីមួ្យៗ ប លោរដកើតមានការ
យករិតតេុកោក់ ប្តូវបានដផ្ទត តដៅដលើខាឹម្ស្ថរននេំនាក់េំនងដហើយមិ្នប្តឹម្បតជាេប្ម្ង់ស្រ ររារ់
រ៉ាុដណ្តណ ឹះដេ។ 
 
 

3. ការវិនិច័េយគ្ណខនយយសាំខាន់ៗ ការបា៉ា ន់សាម ន និងការសនមត់  

ការដរៀររំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុររ ់ប្កុម្ហ ុនតប្ម្ូវឱ្យ រណៈប្ររ់ប្រងដ្វើការវនិិរេ័យ ការបា៉ា ន់ស្ថម ន
និងការ នមត់ ប លរ៉ាឹះ ល់ ល់រំនួនេឹកប្បាក់ប លបានរាយការណ៍ដៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ 
និងកំណត់ ំាល់ប ល ក់ព័នធ។កាុងការដរៀររំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុររ ់ប្កុម្ហ ុន រណៈប្ររ់ប្រង 
បានដ្វើការបា៉ា ន់ស្ថម ននិងវនិិរេ័យបានលអរំផុ្ត នូវរំនួនជាក់លាក់ដោយផ្តល់ការពិចារណ្តឱ្យបាន
ម្៉ាត់រត់ដៅដលើភាពជាស្ថរវនត។ ការវនិិរេ័យ ការបា៉ា ន់ប្រមាណ និងការ នមតប លប្តូវបានដប្រើដៅ
កាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុមានភាា រ់ម្កជាមួ្យ រឺបផ្អកដលើការវាយតនម្ាររ ់រណៈប្ររ់ប្រងដលើអ្ងគ
ដហតុប ល ក់ព័នធ និងកាលររដិរេេននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ។ លេធផ្លជាក់ប តងោរនឹងខុ 
ាា ពីការបា៉ា ន់ស្ថម នទំាងដនឹះ។  

មូ្លោឋ នននការបា៉ា ន់ស្ថម ន និង ការ នមត់ប្តូវបានពិនិតយដ ើងវញិជាប្រចំា។ ការពិនិតយដ ើងវញិដលើ
ការបា៉ា ន់ប្រមាណាម្រណដនយយប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់កាុងកំ ុងដពលប លការបា៉ា ន់ប្រមាណ ប្តូវ
បានបកល ប្ម្ួលនិងកាុងកំ ុងដពលណ្តមួ្យប លនឹងមាននាដពលអ្នារត។
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ក)  ការវនិិរេ័យ ំខ្នន់ៗ  

ដៅកាុង ំដណើ រការននការអ្នុវតតដាលនដយបាយរណដនយយររ ់ប្កុម្ហ ុន រណៈប្ររ់ប្រង
បានដ្វើការវនិិរេ័យ ូរខ្នងដប្កាម្ ប លមានឥេធិពលយ៉ាងខ្នា ំងដៅដលើរំនួនេឹកប្បាក់ប លប្តូវ
បានេេួលស្ថគ ល់ដៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ៖ 

ការកំណត់មុ្ខង្ហរររិូយរ័ណណ  

បផ្អកដលើខាឹម្ស្ថរដ  ឋកិរចននកាលៈដេ ៈប លទាក់េងនឹងប្កុម្ហ ុន មុ្ខង្ហរររិូយរ័ណណររ ់
ប្កុម្ហ ុនប្តូវបានកំណត់ជា ុលាា រោដម្រកិ។  ុលាា រោដម្រកិរឺជាររិូយរ័ណណននស្ថា នភាពដ  ឋកិរច
រម្បងប លប្កុម្ហ ុនដ្វើកាុងកិរចប្រតិរតតិការ ដហើយវាជាររិូយរ័ណណប លជឹះឥេធិពលជារំរង
 ល់ការលក់ដ វាកម្មនិងនថាដ ើម្ននការលក់ដ វាកម្ម 

ភតិ នោប្រតិរតតិការ - ប្កុម្ហ ុនជាភតិកៈ 

ប្កុម្ហ ុនបានរុឹះកិរច នោជួលអ្រលនៈប្េពយដប្កាម្កិរច នោជួលប្រតិរតតិការ កាុងនាម្ជា 
ភតិកៈ។ ប្កុម្ហ ុនបានកំណត់ដោយបផ្អកដលើ ការវាយតនម្ាដលើលកាខណឌ នានាននភតិ នោថា
ភតិរតី រកានូវរាល់ហានិភ័យ និងផ្លប្រដយជន៍ ំខ្នន់ៗ ននភាពជាមាច  ់ដលើប្េពយ ម្បតតិ
ទំាងដនឹះ។ 

ខ) ការបា៉ា ន់ប្រមាណនិងការ នមតរណដនយយ ំខ្នន់ៗ 

ប្កុម្ហ ុនដ្វើការបា៉ា ន់ស្ថម ននិងការ នមតទាក់េងនឹងដពលអ្នារត។ ាម្លេធផ្លននការបា៉ា ន់
ស្ថម នរណដនយយរឺកប្ម្ ូរនឹងលេធផ្លជាក់ប តងណ្ត ់។ ការបា៉ា ន់ប្រមាណនិង នមត់ប ល
មានហានិភ័យខព ់កាុងការរងកឲ្យមានការបកតប្ម្ួវនូវប្េពយ ម្បតតិ និងរំណុលប លមានកាុង 
រញ្ច ី ប្តួវបានពិភាកា ូរខ្នងដប្កាម្។ 

ការបា៉ា ន់ប្រមាណនន ំវធិាន្នកាុងការថយរុឹះរំនួនេឹកប្បាក់ប លេេួលបាន  

 ំវធិាន្នននរំណុល ងស័យ ប្តូវបានរកាប្តឹម្កប្មិ្តមួ្យប លចាត់េុកថាប្ររ់ប្ាន់កាុងការ
ផ្តល់ឲ្យ ប្មារ់រណនីប្តួវេេួលបតមិ្នោរប្រមូ្លបាន។ កប្មិ្តនន ំវធិាន្នរឺបផ្អកដលើ
ស្ថា នភាពននរំណូលប លោរេេួលបាន រេពិដស្ថ្ន៍ប លធាា រ់ប្រមូ្ល ពីមុ្ន និងកាត ដផ្សង
ដេៀតប លោររ៉ាឹះ ល់ ល់ការប្រមូ្ល។  ំវធិាន្នប្តូវបានរដងកើតដ ើងដោយរិតប្បាក
រំណូល កាុងេប្ម្ង់ជា ំវធិានធាន ប្មារ់ការខ្នតរង់ឥណទាន ។ 

ការបា៉ា ន់ប្រមាណោយុកាលននការដប្រើប្បា ់ដលើប្េពយនិងឧរតាូករណ៍និងកម្មវ ិ្ ី កំុពយូេ័រ 
ប្កុម្ហ ុនបា៉ា ន់ប្រមាណដលើោយុកាលដប្រើប្បា ់ ឬោយុកាលដ  ឋកិរចននប្េពយ និង 
ហតាូរករណ៍ និងកម្មវ ិ្ ីកំុពយូេ័រ ររ ់ខាួន ដោយនផ្អកដលើ     រយៈដពលប លរពឹំងេុកពីលេធភាព
ននការដប្រើប្បា ់ររ ់ទំាងដនាឹះ។ ប្កុម្ហ ុនពិនិតយដ ើងវញិជាដរៀងរាល់ឆ្ា ំនូវោយុកាលននការ
ដប្រើប្បា ់ ប្េពយ ដប្រឿងររកិាា រ និងប្េពយ កម្មអ្ររីូ ដោយបផ្អកដលើកាត រមួ្មាន ូរជាលេធភាព
ននការដប្រើប្បា ់ប្េពយទំាងដនាឹះ ការវាយតនម្ាបផ្ាករដរចកដេ  និងការផ្ទា  ់រតូរ 
រដរចកវេិោ ររសិ្ថា ន និងការដប្រើប្បា ់ប្េពយ ម្បតតិ ប លបានរពឹំងេុកដោយព័ត៌មានដាល។



 

36 

ខេម ខាប់ភីថល ម.ក  

 របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

ឧ ាហកម្មប លទាក់េង។ វាមានលេធភាព ប លលេធផ្លនន ំដណើ រការនាដពលអ្នារត
ោរផ្ទា  ់រដូរយ៉ាង្ៃន់្ៃរដោយការបប្រប្រួលោយុកាល ប លបានកំណត់ដលើការដប្រើប្បា ់
ាម្រយៈកាត  ប លបានដលើកដ ើង។ ការកាត់រនាយោយុកាលននការដប្រើប្បា ់ ប្េពយ ដប្រឿង
ររកិាា រ និងប្េពយ កម្មអ្ររីូនឹងរដងកើនរំណ្តយដលើការរលំ ់ ដហើយប្ពម្ទំាងរនាយតនម្ានន 
ប្េពយ ដប្រឿងររកិាា រ និងប្េពយ កម្មអ្ររីូទំាងដនាឹះ។ កាុងអំ្ ុងដពលដរញរបាយការណ៍ មិ្ន
មានការផ្ទា  ់រតូរោយុកាលននការដប្រើប្បា ់ ប្េពយ ដប្រឿងររកិាា រ និងប្េពយ កម្មអ្ររីូដេ។  
ពនធ 
ភាពមិ្នរា ់លា ់ោរដកើតមាន ទាក់េងដៅនឹងការរកស្រស្ថយរេរបញ្ញតតិពនធ ការផ្ទា  ់រតូរ
រារ់ពនធ រំនួននិងដពលដវលាននប្បាក់រំដណញប លជារ់ពនធនាដពលអ្នារត។ ប្រព័នធពនធោរ
ដៅកម្ពុជាប្តូវបានកំណត់លកាណៈដោយពនធជាដប្រើន និងរារ់ផ្ទា  ់រតូរជាញឹកញារ់ប លភារ
ដប្រើនដៅមានភាពមិ្នរា ់លា ់ រប្ម្ូងរប្មា ់ និងោស្រ ័យដលើការរកស្រស្ថយ។ ភាពខុ ាា
ប លដកើតដ ើងរវាងលេធផ្លជាក់ប តង និងការ នមត់ប លបានដ្វើដ ើង ឬការផ្ទា  ់រតូរនាដពល
អ្នារតរំដ ឹះការ នមត់បររដនឹះោរចំាបារ់ប្តូវការការបកតប្ម្ូវនាដពលអ្នារតរំដ ឹះរំណូល 
និងរំណ្តយពនធប លបានកត់ប្ារួរដហើយ។ ប្កុម្ហ ុនរដងកើត ំវធិាន្នបផ្អកដលើការបា៉ា ន់ស្ថម ន
 ម្ដហតុផ្លរំដ ឹះផ្លវបិាកប លោរដកើតមានននការដ្វើ វនកម្មដោយោជាា ្រពនធោរ។ 

ប្រតិរតតិការណ៏និង របប្ម្រប្ម្ួលននររិូយរ័ណណររដេ  

ប្កុម្ហ ុន រកាប្រព័នធរណដនយយររ ់ខាួន និងកត់ប្ារាល់ប្រតិរតតិការជាររិូយរ័ណណដ ើម្។ 
ប្េពយ ម្បតតិររិូយវតាុនិងរំណុលបានកំណត់ជាររិូយរ័ណណររដេ ដប្ៅពី  ុលាា រោដម្រកិ និង 
បខមរដរៀល ដៅរុងកានររដិរេេប្តូវបានបកបប្រដ ើងវញិដៅជា ុលាា រោដម្រកិាម្អ្ប្ារតូរប្បាក់
ប លបាន ដប្ម្រនូវកាលររដិរេេននរបាយការណ៏។ រំណូលនិង រំណ្តយប លដកើតដលើងកាុង
ររិូយរណណររដេ និងបខមរដរៀល ប្តូវបានរតូរដៅជាប្បាក់ ុលាា រោដម្រកិដៅរុងបខដោយដប្រើ 
អ្ប្ារតូរប្បាក់ម្្យម្ជាជាងអ្ប្តាការប្បាក់ដៅកាលររដិរេេប្រតិរតតិការណ៏។ ភាពខុ ាា នន
អ្ប្ារតូរប្បាក់ររដេ  ដកើតដ ើងពីរបប្ម្រប្ម្ួលននប្េពយ កម្មនិងរំណុលដៅកាលររដិរេេ
ារាងតុលយការប លប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ដៅកាុងរបាយការណ៍លេធផ្ល។ 

ការរងគត់ររមិាណ 

រំនួនេឹកប្បាក់ដៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ប្តូវបានរងគត់រុឹះដៅជាប្បាក់ ុលាា រ និង 
 ន់ដរៀល។ 
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4. សាច់ប្បាក់ និងសាច់ប្បាក់សមមូល  
 ស្ថរ់ប្បាក់និងស្ថរ់ប្បាក់ ម្មូ្លរួម្មាន៖ 

 
2020 2019 

  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2) 

ស្ថរ់ប្បាក់កាុងន  22,870  92,509  82,263  335,222  
ស្ថរ់ប្បាក់កាុង្នាារ 1,423,155  5,756,662  844  3,439  

 1,446,025  5,849,171  83,107  338,661  
រណនីររនតដៅ្នាារជាតិននកម្ពុជា 1,482  5,995  1,211  4,935  

 1,447,507  5,855,166  84,318  343,596  
 
 

5. សមត៊ុលយខៅធនាោរជាតិ ម្នកមព៊ុជា 
 2020 2019 
  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 
  (កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2) 

ប្បាក់តម្កល់ាម្រេរបញ្ញតតិ 275,000  1,112,375  75,000  305,625  
រណនីររនត 1,482  5,995  1,211  4,935  

 276,482  1,118,370  76,211  310,560  

ដយងាងប្រកា ដលខ B7-00-06 រុឹះនថៃេី11 បខម្ករា ឆ្ា ំ2000 ប្រឹឹះស្ថា នមី្ប្កូហិរញ្ញវតាុ នីមួ្យៗ 
តប្ម្ូវឲ្យរកាេុកប្បាក់តម្កល់ធានាដលើដ ើម្េុនដ មើនឹង 5% ននដ ើម្េុនប លបានរុឹះរញ្ា ីជាមួ្យនឹង
្នាារជាតិ ននកម្ពុជា។ ប្បាក់តម្កល់ដនឹះ រឺមិ្នោរដប្រើប្បា ់កាុងប្រតិរតដិការប្រចំានថៃ ររ ់ 
ប្កុម្ហ ុនបានដ ើយ រ៉ាុបនដប្កុម្ហ ុនោរ កយកវញិបាន ដៅដពលប លប្កុម្ហ ុន ំដរររិតដឈរ់ដ្វើ 
ោជីវកម្មដៅកាុងប្ពឹះរាជាណ្តរប្កកម្ពុជា។ 

ប្បាក់តម្កល់កាតវកិរច េេួលបានអ្ប្ាការប្បាក់ដ មើរនឹង 1/2 ននអ្ប្ាហិរញ្ញរបទានរយៈដពល 6បខ 
កំនត់ដោយ្នាារជាតិ ននកម្ពុជា ប្មារ់ប្បាក់ ម្កល់កាតពវកិរចជាប្បាក់ដរៀលបខមរ រឯីប្បាក់តម្កល់
កាតពវកិរចជាប្បាក់ ុលាា រោដម្រកិ េេួលបានអ្ប្ាការប្បាក់ដ មើរនឹង 3/8 ននអ្ប្ា SIBOR  
រយៈដពល6បខ។ 

ប្បាក់តម្កល់កាតវកិរចដនឹះ េេួលបានអ្ប្ាការប្បាក់ប្រចំាឆ្ា ំពី 0.47% ដៅ 0.09% (2019៖ 0.72% 
ដៅ 0.54%)។ រំដ ឹះរណនីររនត ប លបានោក់ដៅ្នាារជាតិ នន កម្ពុជា មិ្នេេួលបាននូវការ
ប្បាក់ដនាឹះដេ។
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6. ឥណទាន និងប៊ុខរប្បទានខៅអតិថិជន 
 2020 2019 
  ុលាា រោដម្រកិ   ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ   ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2) 

ឥណទានរុរគល 6,895,915  27,893,976  1,653,482  6,737,939  
ការប្បាក់រងគរប លប្តូវេេួល 45,448 183,837  18,213  74,218  

ឥណទាន និងរុដរប្រទានដៅអ្តិថិជន-  ុល 6,941,363  28,077,813  1,671,695  6,812,157  
កនប្ម្ពីឥណទានប លមិ្នទាន់ ដប្ម្របាន (58,580) (236,956) -  -  

តនម្ាដយងរណដនយយ 6,882,783  27,840,857  1,671,695  6,812,157  
 ំវធិាន្ន ប្មារ់ការខ្នតរង់ដលើ 
ឥណទាននិងរុដរប្រទានដៅអ្តិថិជន (163,962) (663,226) (1,394,111) (5,681,002) 

ឥណទាន និងរុដរប្រទានដៅអ្តិថិជន - 
 ុេធ 6,718,821  27,177,631  277,584  1,131,155  

របប្ម្រប្ម្ួលនន ំវធិាន្ន ប្មារ់ការខ្នតរង់ដលើឥណទាន និងរុដរប្រទានដៅអ្តិថិជនមាន ូរ
ខ្នងដប្កាម្៖ 

 2020 2019 
  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2) 

 ម្តុលយដ ើម្ប្ា 1,394,111  5,681,002  1,041,562  4,184,996  
 ំវធិាន្នកាុងប្ា 116,969  473,140  352,549  1,428,529  
ឥណទានលុរដចាល (1,346,045) (5,444,752) -  -  
ការប្រមួ្លម្កវញិ (1,073) (4,340) - -  
លដម្អៀងពីការបប្រ ប្ម្លួ 
អ្ប្ារតូររូរិយរ័ណណ - (41,824) - 67,477 

 ម្តុលយរុងប្ា 163,962  663,226  1,394,111  5,681,002  

ការវភិាររបនាម្ដៅដលើឥណទាន និងរុដរប្រទានដៅអ្តិថិជនមាន ូរខ្នងដប្កាម្៖ 

ក.ាម្កាលកំណត់ 

 2020 2019 
  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2) 

 កាុងរយៈដពល 1 ឆ្ា  ំ 7,132  28,849  112,532  458,568  
 ពី 1 ដៅ 5 ឆ្ា  ំ 6,831,084  27,631,734  1,298,972  5,293,311  
ដលដលើ ពី 5 ឆ្ា  ំ 103,147  417,231  260,191  1,060,278  

 ររុ 6,941,363  28,077,814  1,671,695  6,812,157 
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ខ.ាម្វ ិស័យឧ ាហកម្ម 
 2020 2019 
  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2) 

ោជីវកម្ម 2,344,971  9,485,406  1,401,255  5,710,113  
អ្ាកផ្គត់ផ្គង់ 902,086  3,648,938  102,729  418,621  
ប្រួស្ថរ 8,890  35,960  91,852  374,297  
 ណិជាកម្ម 3,404,878  13,772,731  53,692  218,795  
ក ិកម្ម 280,538  1,134,778  22,167  90,331  

 ររុ 6,941,363  28,077,813  1,671,695  6,812,157  

 រ.វភិារ ំណំុឥណទានាម្ និវា នភាព  ម្ព័នធញាតិ និងេីាំង មាន ូរខ្នងដប្កាម្៖ 

 2020 2019 
  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2) 

និវា នភាព៖     
និវា នជន 6,941,363  28,077,813  1,671,695  6,812,157  

ាម្េំនាក់េំនង៖      
រុរគលកិ 57,914  234,263  -  -  
អ្តិថិជនខ្នងដប្ៅ 6,883,449  27,843,550  1,671,675  6,812,157  

 6,941,363  28,077,813  1,671,675  6,812,157  

េីាំង     
ការយិល័យកណ្តត ល 6,938,393  28,065,800  1,640,289  6,684,178  
បាត់ ំរង 2,970  12,013  31,406  127,979  

 6,941,363  28,077,813  1,671,695  6,812,157  

 .ាម្ររិូយរ័ណណ  

 2020 2019 
  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2) 

 ុលាា រោដម្រកិ 6,052,952  24,484,190  1,493,366  6,085,466  
បខមរដរៀល 888,411  3,593,623  178,329  726,691  

 ររុ 6,941,363  28,077,813  1,671,695  6,812,157  
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7. ប្ទេយសកមមខផសង 
 2020 2019 
  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2) 

ប្បាក់កក់ 44,361  179,440  4,220  17,197  
រំណ្តយរង់មុ្ន 4,734  19,149  570  2,323  
ដផ្សងៗ 9,091  36,773  60  244  

 58,186  235,362  4,850  19,764  

រំបណករយៈដពលខាី 13,055  52,807  4,850  19,764  
រំបណករយៈដពលបវង 45,131  182,555  -  -  

 58,186  235,362  4,850  19,764  
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8. ប្ទេយ និងហតថូបករណ៍ 
 

ការបកលម្អដលើប្េពយជួល 
កំុពយូេ័រ  និង     

ឧរករណ៍កំុពយូេ័រ 
 ង្ហា រមឹ្ និង          
ដប្រឿងរំ ក់ 

ដប្រឿងររកិាា រ
ការយិល័យ យនយនត  រុរ 

  ុលាា រោដម្រកិ  ុលាា រោដម្រកិ  ុលាា រោដម្រកិ  ុលាា រោដម្រកិ  ុលាា រោដម្រកិ  ុលាា រោដម្រកិ 

នថាដ ើម្       
នានថៃេី1 បខម្ករា ឆ្ា ំ2020 -  19,792  10,048  2,438                          -    32,278  
េិញរបនាម្ 236,706  308,826  3,600  21,520                   85,410  656,062  
ការលក់ដរញ -  (5,823) (4,224) -                          -    (10,047) 
ការលុរដរញពីរញ្ា  ី -  (3,970) (484) (294)                         -    (4,748) 
ការដ ើ្វនិយត័កម្ម -  -  90  -  -  90  

នានថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2020              236,706                318,825                    9,030                   23,664                   85,410        673,635  

 ក៖ រលំ ់រងគរ       
នានថៃេី1 បខម្ករា ឆ្ា ំ2020 -  18,309  7,360  1,804  - 27,473  
រលំ ក់ាុងឆ្ា  ំ 7,890  51,619  3,396  4,229  14502 81,636  
ការលក់ដរញ -  (5,823) (4,224) -  - (10,047) 
ការលុរដរញពីរញ្ា  ី -  (3,947) (484) (294) - (4,725) 

នានថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2020 7,890  60,158  6,048  5,739  14,502  94,337  

តនម្ាពិតរណដនយយ     
 

 
នានថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2020 228,816  258,667  2,982  17,925  70,908  579,298  

នានថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2019 -  1,483  2,688  634  - 4,805 

 ម្មូ្ល ន់ដរៀល  
(កំណត់ មាគ ល់ដលខ 2)       
នានថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2020 925,561  1,046,308  12,062  72,507  286,823  2,343,260  

នានថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2019 -  6,043  10,954  2,583  - 19,580 
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9. កមមវិធីក៊ុាំេយទូ័រ 
 2020 2019 

  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2) 

តនម្ាដ ើម្     
នានថៃេី1 បខម្ករា  33,808  137,768  33,808  135,841  
េិញរបនាម្ 357,377  1,457,026  -  -  
ការលុរដរញពីរញ្ា  ី (308) (1,256) -  -  
លដម្អៀងពីការបប្រ ប្ម្លួអ្ប្ា 
រតូររូរិយរ័ណណ -  (12,441) -  1,927  

នានថៃេី31 បខ្ាូ 390,877  1,581,097  33,808  137,768  

 ករលំ ់រងគរ     
នានថៃេី1 បខម្ករា  32,196  131,199  30,585  122,891  
រល ក់ាុងឆ្ា  ំ 14,001  57,082  1,611  6,528  
ការលុរដរញពីរញ្ា  ី (308) (1,256) -  -  
លដម្អៀងពីការបប្រ ប្ម្លួអ្ប្ា 
រតូររូរិយរ័ណណ -  (1,404) -  1,780  

នានថៃេី31 បខ្ាូ 45,889  185,621  32,196  131,199  

តនម្ាពិតរណដនយយ 344,988  1,395,476  1,612  6,569  
 
 

10. េនធខលើប្បាក់ចាំណូល 
 2020 2019 

  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2) 

រំណ្តយពនធដលើប្បាក់រំណូល 4,977 20,291 1,353 5,482 
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10.1 រំណ្តយពនធដលើប្បាក់រំណូលកាុងប្ា  

អ្នុដលាម្ាម្រេរបញ្ញតតិ ដីពីពនធោរកម្ពុជា ពនធដលើប្បាក់រំណូលកាុងប្ាប្តូវបានរណនាខព ់ជាង
ប្បាក់រំណូលជារ់ពនធ ប្មារ់ឆ្ា ំរុណនឹងអ្ប្ាពនធ 20ភាររយដៅកាលររដិរេេរបាយការណ៍ និង
អ្ប្ាពនធ 1 ភាររយននរំណូល។ 

ការផ្គូរផ្គងពនធដលើប្បាក់រំណូល ប លបានរណនាាម្អ្ប្ាពនធាម្រារ់ដៅនឹងការរំណ្តយពនធ
ដលើប្បាក់រំណូលបានរង្ហា ញដៅកាុងរបាយការណ៍ប្បាក់រំដណញ ឬខ្នតមាន ូរខ្នងដប្កាម្៖ 

 

 2020 2019 
  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2) 

ខ្នតមុ្នរិតពនធ (1,039,362) (4,237,479) (409,234) (1,658,217) 

ខ្នតាម្អ្ប្ាអ្នុវតត 20% (207,872) (847,497) (81,847) (331,643) 
ការរំណ្តយប លមិ្នោរកាត់កងបាន 14,326  58,408  383  1,552  
ភាពលបម្អងាា រដណ្តត ឹះោ នាប លមិ្ន
បានេេួលស្ថគ ល ់ (279,804) (1,140,762) 12,056  48,851  
ខ្នតពនធមិ្នបានេេួលស្ថគ ល ់ 473,350  1,929,850  69,408  281,240  
ពនធអ្របររមា 4,977 20,291 1,353 5,482 

រំណ្តយពនធដលើប្បាក់រំណូល 4,977 20,291 1,353 5,482 

លិខិតប្រកា ពនធប្រចំាបខររ ់ប្កុម្ហ ុនប្តូវឆ្ាងកាត់ការប្តួតពិនិតយជាដេៀងទាត់ដោយ ោជាា ្រពនធ
ោរ ដោយស្ថរការអ្នុវតតរារ់ពនធនិងរេរបញ្ញតតិរំដ ឹះប្រតិរតតិការជាដប្រើនប្រដភេង្ហយនឹងមាន
ការរកស្រស្ថយខុ ាា  រំនួនេឹកប្បាក់ប លបានរាយការណ៍ដៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុោរប្តូវ
បានផ្ទា  ់រតូរដៅដពលដប្កាយាម្ការកំណត់រុងដប្កាយររ ់ោជាា ្រពនធ។ 

10.2 រំណុលពនធ 

 2020 2019 
  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2) 

 ម្តុលយដ ើម្ប្ា 59  240  150  603  
រំណ្តយពនធកាុងឆ្ា  ំ 4,977  20,291  1,353  5,482  
ការេូទាត់ពនធ (4,015) (16,369) (1,444) (5,851) 
លដម្អៀងពីអ្ប្ារតូរប្បាក់ -  (32) -  6  

 ម្តុលយរុងប្ា 1,021  4,130  59  240  
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10.3 ពនធពនោ 

ពនធពនោជាប្េពយ កម្ម និងរំណុលប្តូវបានេេួលស្ថគ ល់ ដៅកាុងការយិររដិរេេដនឹះមាន ូរខ្នង
ដប្កាម្៖ 

 2020 2019 
  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2) 

ប្េពយ និងហតាូរករណ៍ និងប្េពយ កម្មអ្រូរី (31,531) (127,543) (169) (684) 
 ំវធិាន្នដលើឥណទាន និងរុដរប្រទាន 26,006  105,194  11,764  47,585  
ប្បាក់រំណ្តរ់អ្តីតភាពការង្ហរ 584  2,362  584  2,362  
កនប្ម្ឥណទានប លពំុទាន់ ដប្ម្របាន 11,716  47,391  -  -  
ការបាត់រង់ប្បាក់ពនធ 473,351  1,914,705  69,408  280,755  

ពនធពនោរជាប្េពយ កម្ម- ុេធ 480,126  1,942,109  81,587  330,018  

ពនធពនោប្េពយ កម្មនាកាលររដិរេេននរបាយការណ៍ មិ្នប្តូវបានដរេេួលស្ថគ ល់ដៅដពលថាា ក់
ប្ររ់ប្រងដជឿជាក់ថាវាមិ្នោរដៅររួប ល ប្បាក់រំណូលជារ់ពនធនាដពលអ្នារតនឹងោរដប្រើ
ជំនួ ប លពនធពនោប្េពយ កម្មោរប្តូវបានដប្រើប្បា ់។ 

10.4 ខ្នតពនធដយងដៅប្ាខ្នងមុ្ខ 

ខ្នតពនធោរដយងដៅប្ាខ្នងមុ្ខ ដ ើម្បីេូទាត់ជំនួ ប្បាក់រំដណញជារ់ពនធននឆ្ា ំរនតរនាទ រ់រហូត
 ល់ប្បំាឆ្ា ំ រិតចារ់ពីឆ្ា ំប លបានដកើតដ ើង ដហើយប្តួវ ាិតដប្កាម្ការប្តួតពិនិតយនិងវាយតនម្ាររ ់
អ្រគនាយកោឋ នពនធោរ។ ដលើ ពីដនឹះដៅដេៀត ការរនតការខ្នតរង់ជាកម្មវតាុរដឹ ើម្បីោល់កប្មិ្ត រមួ្
ទំាងការផ្ទា  ់រតូរមាច  ់កម្ម ិេធិនិងអ្នុវតត កម្មភាពោជីវកម្មដផ្សងៗាា ។ 

ឆ្ា ំដ ើម្ ោរដប្រើបានរហូត ល ់
រំនួនេឹកប្បាក់នន

ពនធបាត់រង់  ាម ន ពុលភាព ដប្រើប្បា ់ 

 ម្តុលយ                    
នានថៃេី31បខ្ាូ  

ឆ្ា ំ2020   

   ុលាា រោដម្រកិ  ុលាា រោដម្រកិ  ុលាា រោដម្រកិ  ុលាា រោដម្រកិ 

2018 2023 40,250 (40,250) - - 
2019 2024 347,040 (347,040) - - 
2020 2025 2,366,843 - - 2,366,843 
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10. ប្បាក់កមចី 

 
2020 2019 

  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2) 

រុរគល 6,000,000  24,270,000  121,216  493,955  
រងគរការប្បាក់ប លប្តូវ ង 4,532  18,332  -  -  

 ររុ 6,004,532  24,288,332  121,216  493,955  

នានថៃេី31 បខ ីហា ឆ្ា ំ2020 ប្កុម្ហ ុនបានរុឹះកិរចប្ពម្ដប្ពៀងដលើឥណទានមិ្នរងវិល ជាមួ្យ
្នាារ Daegu ដ ើម្បីខចីប្បាក់ប លមានឥណទានកំណត់រំនួន 16,000,000  ុលាា រោដម្រកិ។ ប្បាក់
កម្ចីនីមួ្យៗ មានរយៈដពល 1 ឆ្ា ំ រិតចារ់ពីនថៃេេួលបានឥណទាន និងរិតាម្អ្ប្ាប្រចំាឆ្ា ំ 
2.97% រូកនឹង Libor 3 បខ។ 

របប្ម្រប្ម្ួលននប្បាក់កម្ចីដៅអំ្ ុងឆ្ា ំមាន ូរខ្នងដប្កាម្៖ 

 
2020 2019 

  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2) 

នានថៃេី1 បខម្ករា 121,216  493,955  219,216  880,810  
ការខចីរបនាម្ 6,000,000  24,462,000  -  -  
ការ ងប្បាក់កម្ចី (121,216) (494,198) (98,000) (397,096) 
រំណ្តយការប្បាក់ 21,111  86,070  -  -  
ការប្បាក់បានរង់ (16,579) (67,593) -  10,241  
លដម្អៀងពីការបប្រ ប្ម្លួអ្ប្ា 
រតូររូរិយរ័ណណ - (191,902) - 10,241 

 ររុ 6,004,532  24,288,332  121,216  493,955  
 
 

12. បាំណ៊ុ លខផសងៗ 
 2020 2019 

  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2) 

ជំ ក់ដៅភារី កព័នធ 81,533  329,801  - - 
ពនធកាត់េុកប លប្តូវ ង 57,785  233,740  3,216  13,105  
រំណ្តយរងគរ (*) 49,971  202,133  61,034  248,714  
ស្ថរ់ប្បាក់េូទាត់េូទាត់ជាមុ្នពីអ្តិថិជន 11,262  45,555  -  -  
រំណុលដផ្សងៗ 13,342  53,967 13,951  56,850  

 213,893  865,196 78,201  318,669  

(*) រមួ្រញ្ចូ លដលើប្បាក់អ្តីតភាពការង្ហររំនួន 2,921  ុលាា រោដម្រកិ ឬ 11,815  ន់ដរៀល (2019: 
2,921  ុលាា រោដម្រកិ ឬ 11,903  ន់ដរៀល)។
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13. មូលធនមាច សភ់ាគ្ហ ៊ុន 

 2020 2019 
  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2) 

ភារហ នុ្ម្មាទាងំអ្ ់ប លបានរុឹះ 
រញ្ញី ដបាឹះផ្ាយ និងេូទាត់កាុងតនម្ាចារកឹ 1 
 ុលាា រោដម្រកិ 5,500,000  22,000,000  1,500,000  6,112,500  

នានថៃេី23 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2019 ប្កុម្ហ ុនេេួលបានការយល់ប្ពម្ពី្នាារជាតិននកម្ពុជា ប្មារ់ការ
រដងកើនដ ើម្េុនរំនួន 4,000,000  ុលាា រោដម្រកិ។ ការដ្វើវដិស្ថ្នកម្មដលើលកានតតិកៈ ររ ់ប្កុម្ហ ុន
ប្តូវបានេេូលស្ថគ ល់ដោយប្ក ួង ណិជាកម្មដៅនថៃេី23 បខម្ករា ឆ្ា ំ2020 ដហើយស្ថរ់ប្បាក់ពីការ
រដងកើនដ ើម្េុនេេួលដៅនថៃេី28 បខកុម្ភៈ ឆ្ា ំ2020។ 

ការប្ររ់ប្រងដ ើម្េុន 

ដាលរំណងរំរងននការប្ររ់ប្រងដ ើម្េុនររ ់ប្កុម្ហ ុនរឺ ដ ើម្បីធានាថាប្កុម្ហ ុនបានអ្នុដលាម្
ាម្តប្ម្ូវការដ ើម្េុនប លបានកំណត់ដ ើម្បីរការំណ្តត់ថាា ក់ឥណទាន និងអ្នុបាតដ ើម្េុនប ល
រងឹមំុា ដ ើម្បីជាេំនុករំរងុោជីវកម្មររ ់ខាួននិងរដងកើនតនម្ា ល់មាច  ់ភារហ ុន។ 

ប្កុម្ហ ុនប្ររ់ប្រងររនា ម្ព័នធដ ើម្េុនររ ់ខាួន និងដ្វើការបកតប្ម្ូវដលើការផ្ទា  ់រតូរលកាខណឌ  
ដ  ឋកិរចនិងហានិភ័យនន កម្មភាព ដ ើម្បីប្េប្េង់ ឬបកតប្ម្ូវររនា ម្ព័នធមូ្ល្នររ ់ខាួន។ មិ្ន
មានការផ្ទា  ់រតូរណ្តមួ្យកាុងដាលរំណងដាលនដយបាយនិង ំដណើ រការពីឆ្ា ំមុ្នៗដេ។ 
 
 

14. ចាំណូលេីការប្បាក់ 

រំណូលការប្បាក់េេួលបានពី៖ 
 2020 2019 

  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2) 

ឥណទាន និងរុដរប្រទានដៅអ្តិថិជន 433,456    1,767,176  140,905  570,947  
 ម្តុលយដៅ្នាារដផ្សង 290  1,206  469  1,900  

 433,746  1,768,382  141,374  572,847  
 
 

15. ចាំណាយការប្បាក់ 

 បានរង្ហា ញដៅកាុងរំណ្តយការប្បាក់ប លបានខចីពី្នាារ Daegu  (កំណត់ មាគ ល់ដលខ 11)។ 
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16. ចាំណាយម្នម្ថលជួល និងប្បតិបតតិ 

រំណ្តយដនឹះ តំណ្តងឱ្យនថាធានាដៅប្កុម្ហ ុនដម្ កាុងការធានាដលើប្បាក់កម្ចីប លប្កុម្ហ ុនេេួល
បានពី្នាារ Daegu ។ កនប្ម្ដ វាប្តូវបានរិតកាុងអ្ប្ា 1.767% កាុងមួ្យឆ្ា ំដលើកប្មិ្ត ម្តុលយ        
ធានា។  
 
 

17.  ចាំណូលប្បតិបតតិការខផសងៗ 

ប្បាក់រំណូលដផ្សងៗ រឺភារដប្រើនជារំដណញេេួលបានពីការបប្រ ប្ម្ួលររិូយរ័ណណ។ 
 
 

18.  ចាំណាយទូខៅ និងប្បតិបតតិការខផសងៗ 

  2020 2019 
  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2) 

រំណ្តយរុរគលកិនិងរំណ្តយ ក់ព័នធ 500,559  2,040,779  71,278  288,818  
ការជួល 147,605  601,786  34,810  141,050  
នថាដ វារារ់និងវជិាា ជីវៈ 137,227  559,474  57,834  234,343  
រលំ  ់ 95,637  389,912  3,898  15,795  
ការ ឹកជញ្ាូ ន និង ដ្វើ ំដណើ រ 85,768  349,676  1,428  5,786  
 មាភ រៈការយិលយ័ 55,025  224,337  597  2,419  
ោហារ និងការកម្ានត 48,995  199,753  204  827  
រំណ្តយពនធកាត់េុក 22,078  90,012  -  -  
រំណ្តយេឹកដភាើង 20,071  81,829  2,234  9,052  
ជួ ជុល និង បថទំា 14,397  58,697  3,320  13,453  
េំនាក់េំនង 11,399  46,474  4,924  19,952  
 នតិ ខុ 9,017  36,762  120  486  
 មាជិកភាព ការជាវ និងនថាោជាា រ័ណណ 8,123  33,117  8,421  34,122  
បា៉ាតង់ និងការរុឹះដឈាម ឹះ 5,989  24,417  -  -  
ធានារា៉ារ់រង 1,397  5,696  1,215  4,923  
រំណ្តយពនធដផ្សងៗ 43,442 177,113  7,908  32,044  

 1,206,729  4,919,834 198,191  803,070  

រំណ្តយដផ្សងដេៀតរមួ្មាន រំណ្តយរនាទ រ់រនសំដផ្សងៗ រំណ្តយដ វា្នាារ និងការខ្នតរង់ដលើ
អ្ប្ារតូរប្បាក់។ 
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19. សនា និង យថាភាេ 

19.1  នោភតិ នោ  

ប្កុម្ហ ុន មានកិរច នោជួលទាក់េងនឹងការជួលអ្ាររំនួនពីរដប្កាម្ការដរៀររំភតិ នោជួលប ល
មាន ូរខ្នងដប្កាម្៖ 

 2020 2019 
   ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

  
(កំណត់ មាគ ល់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2) 

តិរជាង 1 ឆ្ា  ំ 107,800  436,051  114,675  467,301  
ដប្រើនជាងពី 1 ឆ្ា  ំល់ 5 ឆ្ា  ំ 312,400  1,263,658  420,200  1,712,315  

 420,200  1,699,709  534,875  2,179,616  

19.2 ពនធយថាភាព 

ប្រព័នធពនធោរដៅប្ពឹះរាជាណ្តរប្កកម្ពុជា បានឆ្ាងកាត់ការផ្ទា  ់រតូរជាដប្រើន ប លរណ្តត លឲ្យមាន
 ភាពមិ្នរា ់លា ់ ប លដកើតមានដ ើងនូវភាពខុ ាា  កាុងរំដណ្តម្ោជាា ្រពនធោរ និង 
យុាត ្ិការ។ ពនធប្តូវបានប្តួតពិនិតយ និងាម្ោនអ្ដងកតដោយោជាា ្រពនធោរជាដប្រើនប លផ្តល់ 
លេធភាពាម្រារ់កាុងការោក់ពិន័យ ោក់េណឌ កម្ម និងរង់ការប្បាក់។ អ្ងគដហតុទំាងដនឹះោរ
រដងកើតហានិភ័យពនធដៅកាុងប្រដេ កម្ពុជារួរឱ្យកត់ មាគ ល់ជាងប្រដេ  នេដេៀត។ 

រណៈប្ររ់ប្រងដជឿជាក់ថា ការដ្វើ ំវធិាន្ន មានលកាណៈ ប្ររ់ប្ាន់ដោយដយងដៅាម្រារ់
ស្ថរដពើពនធ។ ម្ោ៉ាងវញិដេៀត ោជាា ្រប្របហលជាមានការរកស្រស្ថយខុ ៗាា  និងផ្លរ៉ាឹះ ល់
ចារ់ាំងពីដពលប្កុម្ហ ុនបានរុឹះរញ្ា ី ោរមានរំនួនដប្រើន ។ 

 
 

20. ប្បតិបតរិការ និងសមត៊ុលយរបសភ់ាគ្ីសមព័នធញាតិ 
ប្រតិរតដិការ ំខ្នន់ៗររ ់ប្កុម្ហ ុនជាមួ្យភារី ក់ព័នធកាុងអំ្ ុងការយិររដិរេេ ប លប្តូវបាន
រដងកើត ដ ើងដៅល័កាខណឌ ្ម្មា និង ម្តុលយមិ្នទាន់ ងដៅរុងឆ្ា ំ មាន ូរខ្នងដប្កាម្៖ 

 ម្ព័នធញាតិ  ម្តុលយ ឬប្រតិរតតិការ 2020 2019 
   ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល  ុលាា រោដម្រកិ  ម្មូ្ល ន់ដរៀល 

   
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2)  
(កំណត់ មាគ ល ់

ដលខ 2) 

ប្កមុ្ហ ុន DGB 
 នថាធានា  
(កំណត់ មាគ ល់ដលខ 17) 123,729 504,443 - - 

្នាារ Daegu ប្បាក់កម្ចីកំពុងមាន 6,000,000  24,270,000  -  -  
 រងគរការប្បាក់ប្តវូ ង 4,532  18,332  -  -  
 រំណ្តយការប្បាក់ 21,111  85,394  -  -  
មាច  ភ់ារហ នុពី
មុ្ន 

ការ ងប្បាក់កម្ចី 
121,216  493,955  - - 

រុរគលកិជារ
ណៈប្ររ់ប្រង  ំណង 117,765  480,128  1,258  5,089  
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21. ប្េឹតតិការណ៍ខប្កាយការយិបរខិចេទរាយការណ៍ 

ដោយស្ថរបតវរីុ រាតតាត Coronavirus ដនឹះ ប្រដេ ជាដប្រើនបានតប្ម្ូវឱ្យអ្ងគភាពនានាកំណត់ ឬ
ផ្ទអ កប្រតិរតតិការោជីវកម្ម និងអ្នុវតតការរតឹរនតឹងដលើការដ្វើ ំដណើ រ និងវធិានការដលើការដ្វើ 
រាត  ី ័កត។ វធិានការណ៍ និងដាលនដយបាយទំាងដនឹះ មានការរខំ្ននយ៉ាងខ្នា ំង (ឬ រពឹំងថានឹង
មានការរខំ្នន) ដៅដលើ កម្មភាពររ ់អ្ងគភាពជាដប្រើន។ ស្ថា នភាពននការផ្ទុឹះដ ើងននវរីុ កួរ ៉ាូណ្ត
ដនឹះ ដៅបតរនតវវិឌឍន៍ ឆ្ាងកាត់កាលររដិរេេ នថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2020។ ប្រដេ កម្ពុជាក៏ ាិតកាុង
រំដណ្តម្ប្រដេ ប លរងផ្លរ៉ាឹះ ល់ ប លរង្ហា ញពីការធាា ក់រុឹះននដ  ឋកិរច ដោយស្ថរបតវរិតតិ
ដ  ឋកិរចពិភពដលាក។ ្នាារជាតិននកម្ពុជា បានបណនំា ល់្នាារនិងស្ថា រ័នហិរញ្ញវតាុទំាង
អ្ ់ឱ្យពនោរដពល ឬផ្ទអ ករាល់ការេូទាត់ឥណទាន និងការប្បាក់ប លជាបផ្ាកមួ្យននវធិានការណ៍ 
ដ ើម្បីរនទន់ឥេធិពល ល់ដ  ឋកិរចននអ្ាកដកើតជំងឺកូរ ៉ាូណ្តដលើោជីវកម្ម និងអ្ាកខចីបររលកាណៈប្រួស្ថរ។ 

បផ្អកដលើការវាយតនម្ាររ ់រណៈប្ររ់ប្រង ផ្លរ៉ាឹះ ល់ននការផ្ទុឹះដ ើងននជំងឺដនឹះ ដៅមានភាពតិរ
តួរ ដោយស្ថរមានវធិានការការ រឥណទាន កាុងការប្ររ់ប្រងហានិភ័យនន ំដពៀតឥណទាន 
ដហើយរណៈប្ររ់ប្រងរិតថា ការបា៉ា ន់ប្រមាណជាតួដលខដលើផ្លរ៉ាឹះ ល់ររ ់វរីុ ដនឹះ ម្កដលើ
ប្កុម្ហ ុន ដៅមិ្នទាន់ោរអ្នុវតតបានដនាឹះដេ។ រណៈប្ររ់ប្រងនឹងរនតរការយករិតតេុកោក់ជានិរច
ដលើស្ថា នភាពននវរី ុ COVID-19 ដៅកាុងប្រដេ កម្ពុជា ប្រតិរតតិការឥណទានររ ់អ្តិថិជន ក៏ ូរ
ជា ម្តាភាពកាុងការេូទាត់ ងរំណុលររ ់អ្តិថិជន។ 

ដប្ៅពីអ្វីប លបានរង្ហា ញដៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុដនឹះ នាកាលររដិរេេននរបាយការណ៍ មិ្ន
មានប្ពឹតតិការណ៍ណ្តមួ្យប លបានដកើតដ ើង  ល់នថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2020 ប លមានឥេធិពលរួរឱ្យ
កត់ មាគ ល់ដលើរបាយការណ៏ហិរញ្ញវតាុររ ់ប្កុម្ហ ុន ដៅនថៃេី31 បខ្ាូ ឆ្ា ំ2020 និងលេធផ្ល 
ហិរញ្ញវតាុ ប្មារ់ ឆ្ា ំរនាទ រ់ម្កបានរញ្ច រ់។ 

 

 


