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           សេចក្តេីសខេប 

ខណៈដែលវស័ិយធនាគារ និងគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុរមពុជា រែូ៏ចជាវស័ិយអចលនៈគរព្យដែលរំពុ្ង
ររីចមគមើនខ្ល ងំ្ួរមោយរត្ស់ម្គា ល់រនុងរយៈមព្លប ុនាា នឆ្ន ចុំងមគោយមនឹះ បានមធវើមោយវស័ិយមនឹះម្គនោរ
គបរួត្គបដែងខ្ល ងំ ពី្មយួថ្ងៃមៅមយួថ្ងៃ រត្តា មនឹះមហើយបានមធវើមោយម្គា ស់ភា្រុនិររបស់គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ
វត្ាុ េម្ព័ន្ធ េមាគម្ េហគ្រាេធុន្តូចន្ិខម្ធយម្ក្ម្ពជុា ភីអិលេុ ី បានខិត្ខំរឹិះររយុរធស្ថស្រសា
លអៗ មែើមបអីភវិឌ្ឍន ៍ និងររីចមគមើនែល់គ រ្ឹះស្ថា នមនឹះនាមព្លអនា្ត្។់ បចាុបបននមសារភាព្នមោបាយ្ួរមោយ
រុរចិត្ាមគោមោរែររនារំបស់រាែរដ្ឋា ភបិាលរមពុជាបានមធវើមោយអនរវនិិមោ្រុនបរមរសម្គនោរចាបោ់រមាណ៍
មលើវស័ិយធនាគារ និងគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញ វត្ាុ ចំណុចទងំមនឹះមហើយដែលជារត្តា ររីចមគមើនែល់គបមរសរមពុជា 

រែូ៏ចជាគបជាែនរមពុជាគបរបមដ្ឋយមសចរាសុីខ និងសនាភិាព្ ជាព្ិមសសោរចូលរមួចដំណររបស់វស័ិយឯរ
ែនជាថ្ែ្ូអភវិឌ្ឍនជ៍ាមយួរាែរដ្ឋា ភបិាលរមពុជា។ ខណៈមព្លដែលម្គនោរររីចមគមើនឥត្ឈបឈ់រថ្នស្ថា បន័
ធនាគារនិងគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុរប៏ានបង្ហា ញពី្ោរររីចមគមើន្ួរឱ្យរត្ស់ម្គា ល់រនុងវសិ្ថលភាព្ែធំ៏មធងរែូ៏ច
ជាោររមួចំដណរែល់រំមណើ នមសែារិចានិងោរោត្ប់នាយភាព្គរីគរមៅត្តមែនបរត្តមរយៈោរផ្ាល់មសវា
ហិរញ្ញបបទនដែលោចររបានម្គនមៅគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ េម្ពន័្ធេមាគម្ េហគ្រាេធុន្តូចន្ិខ
ម្ធយម្ក្ម្ពជុា ភីអិលេុ ី គបជាព្លរែាដែលម្គនគបារច់ំណូលទប ឬមៅត្តមត្ំបនដ់្ឋចគ់សោល។ មដ្ឋយ
មមើលម ើញសោា នុព្លរីផ្ារនិងសមត្ាភាព្រនុងោរបមងកើត្រីផ្ារ គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ សមពន័ធសម្គ្មសហ
គគាសធុនតូ្ចនិងមធយមរមពុជា ភអិីលសីុ បានសំមរចនិងមបាជាា ចិត្ាោ ងមុត្ម្គចំំម ឹះមបសររមាផ្ាល់មសវាហិរញ្ញ
វត្ាុែល់សហគគាសខ្ន ត្តូ្ច និងមធយម ។ 

ស្ថា បន័មនឹះនិងបមគមើែល់សហគគាសខ្ន ត្តូ្ចនិងមធយមមដ្ឋយដសវងររោ ងសរមាមៅមលើផ្លិត្ផ្ល 
និងចង្ហវ រផ់្លិត្រមា រែូ៏ចជាមសវារមាដែលររគបារច់ំមណញត្តមរយៈអងាោរសងាមនិងសហោរជាមយួោជាា
ធរគត្ួត្ពិ្និត្យត្តមលរខណៈត្គមូវោរ។ មៅរនុងស្ថា នភាព្រីផ្ារបចាុបបននមនឹះ គ្រឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុេម្ពន័្ធ
េមាគម្ េហគ្រាេធុន្តូចន្ខិម្ធយម្ក្ម្ពុជា ភីអិលេុ ី រំពុ្ងអភវិឌ្ឍនខ៍លួនគបរបមដ្ឋយនិរនារភាព្
ត្តមរយៈោរផ្ាល់គបាររ់មា ី ហិរញ្ញបបទនែល់ត្គមូវោររបស់អតិ្ងិែនគ្បម់ែឈដ្ឋា ន មហើយមយើងរពំ្រងរុរថា 
នរងោល យជាគ្រឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុមយួ ររីចមគមើននិងម្គនចង្ហវ រផ់្លិត្រមាគ្បដ់បបោ ងសគម្គបត់្គមូវោរ
របស់អតិ្ងិែន គព្មទងំម្គនមសវារមាលអគបមសើរ និងបុ ា្លិរគបរបមដ្ឋយ្ុណធម ៌និងបរពិ្មស្ថធន ៍។ 
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គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ េម្ពន័្ធេមាគម្ េហគ្រាេធុន្តូចន្ិខម្ធយម្ក្ម្ពុជា ភីអិលេុ ី
្ឺជាគ រ្ឹះស្ថា នដែលបានបមងកើត្ម ើងងាីមយួ ម្គនរីត្តងំមៅផ្ទឹះមលខ ១៦៦ មត្ មហាវងីិគព្ឹះនមរាត្ាម សង្ហក ត្់
រមនលបាស្ថរ ់ខណ័ឌ ចំោរមន គរុងភនមំព្ញ គតូ្វបានអនុញ្ញញ តិ្ឲ្យែំមណើ រោរមធវើោែីវរមាមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ មហើយ
មយើងររួលបានោជាា បណ័ណ ពី្ធនាគារជាតិ្ ថ្នរមពុជា មៅថ្ងៃរី ០៥ ដខ រញ្ញញ  ឆ្ន  ំ២០១៥ មហើយគ រ្ឹះស្ថា ន
មយើង បានចុឹះបញ្ជ ីជាមយួគរសួង ណិែជរមានិងររួលបានវញិ្ញញ បនបគ័ត្ោែីវរមាមៅថ្ងៃរី ០៦ ដខ រញ្ញញ  
ឆ្ន  ំ២០១៥  ភាល មៗមនាឹះ គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញ វត្ាុ េម្ព័ន្ធេមាគម្ េហគ្រាេធុន្តូចន្ិខម្ធយម្ 

ក្ម្ពុជា ភអីិលេុ ីបានមបើរសមម្គព ធជាផ្លូវោរមហើយបានចាបម់ផ្ាើមគបតិ្បត្ាោិរមៅថ្ងៃរី ០៧ ដខ រញ្ញញ  ឆ្ន  ំ
២០១៥ មៅថ្ងៃែដែល។ មគាលមៅរបស់មយើងរនុងោរបមងកើត្ គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុមនឹះ ្ឺមែើមបផី្ាល់នូវ
គបាររ់មាែីរូ៏លំរូលាយែល់គបជាែនរមពុជាទងំអស់ដែលគតូ្វោរមែើមរុនជាពិ្មសសមៅរនុងវស័ិយសហ
គគាសធុនតូ្ចនិងមធយមរមពុជា ទងំមៅភនមំព្ញ និងមៅែនបរ។ មលើសពី្មនឹះមៅមរៀត្គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញ
វត្ាុ បានពិ្និត្យមមើលម ើញចរខុវស័ិយរបស់ខលួនថាគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុមនឹះនរងោល យជាគ រ្ឹះស្ថា នមយួដែល
ផ្ាល់នូវមសវាោនដ់ត្មគចើន និងម្គនស្ថខ្ និងអតិ្ងិែនោនដ់ត្មគចើនខណៈមព្លដែលគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ
វត្ាុនិងររីចមគមើននាមព្លអនា្ត្ ់ម្គននយ័ថាស្ថា បន័របស់មយើងបានរមួចំដណរែល់ោរអភវិឌ្ឍនស៍ងាម។ 

មៅរនុងវស័ិយមសែារិចានិងែួយ ែល់យុវែនរមពុជារនុងោរររោរង្ហរមធវើមៅត្តមត្ំបននិ់ងមែើមបបីមងកើនគបារ់
ចំណូលរបស់អនរម្គនគបារច់ំណូលទប និងមែើមបមីលើររមពស់វស័ិយមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុមោយររីចមគមើន ែូច
គបមរសែិត្ខ្ងរបស់មយើងអញ្ជ រងដែរ។ 
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        ចក្េវុេិយ័ សបេក្ក្ម្ម ន្ខិ គណុតម្ម្ៃ 

១. ចក្េវុិេយ័ 

គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ េម្ព័ន្ធេមាគម្េហគ្រាេធុន្តូចន្ិខម្ធយម្ក្ម្ពុជា ភីអិលេុ ី ជាអនរផ្ាល់
ហិរញ្ញ វត្ាុខ្ន ត្តូ្ចដែលម្គននិរនារភាព្លអគបមសើរ រនុងោរែួយ អតិ្ងិែនឱ្យររួលបានមជា្ែយ័រនុងោែីវរមារបស់
ព្ួរគាត្ ់មដ្ឋយោរផ្ាល់មសវារមាហិរញ្ញ វត្ាុសមរមយមែើមបចូីលរមួចំដណររនុងោរអភវិឌ្ឍគបមរសរមពុជា។ 

 

២. សបេក្ក្ម្ម 

គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ េម្ពន័្ធេមាគម្េហគ្រាេធុន្តូចន្ិខម្ធយម្ក្ម្ពុជា ភីអិលេុ ី បាន
ជាា ចិត្ាចំម ឹះនិរនារភាព្សងាមនិងហិរញ្ញ វត្ាុយូរអដងវងនិងោរបមងកើនគបារច់ំណូលែល់អត្ិងិែនរបស់  

មយើង។ គ រ្ឹះស្ថា ននិងផ្ាល់គបាររ់មានិីងមសវារមាហិរញ្ញ វត្ាុរូទងំគបមរសជាពិ្មសសែល់គ្ួស្ថរដែលម្គន
គបារច់ំណូលទបមៅត្តមែនបរ។ 
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          ចក្េវុេិយ័ សបេក្ក្ម្ម ន្ខិ គណុតម្ម្ៃ 

៣. គុណតម្ម្ៃ 

គ រ្ឹះស្ថា នមយើងម្គនគរុមអនរែំនាញ ដែលម្គនបរពិ្មស្ថធនដ៍ផ្នរមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុជាមគចើន មហើយមយើង នរងមបាជាា
ោ ងមព្ញរំហរងរនុងោរផ្ាល់មសវារមាដផ្នរហិរញ្ញ វត្ាុ និងផ្លិត្ផ្លដែល រព់្ន័ធ ជាមយួអតិ្ងិែនដែលគតូ្វោរ
ហិរញ្ញ វត្ាុ។ មនិដត្ប មុ ណ្ ឹះមយើងមែឿជារថ់ាមសវារមារបស់មយើងគតូ្វបានយរចិត្ារុរ ដ្ឋរនិ់ងមគារព្មៅត្តម
ចាបម់ៅរនុងវស័ិយហិរញ្ញ វត្ាុមៅរនុងគបមរសរមពុជា ។ 
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                   ផលតិផល ន្ខិសេវាក្ម្ម 

ផលតិផល 
គបមភរផ្លិត្ផ្លឥណទនម្គនបី៖ 

រ. ឥណទនោែីវរមា (Business Loan): 

មែើមបគីាគំរែល់ោរែំមណើ រោរោែីវរមាងា ីនិង ោរព្គងីរោែីវរមា ។ 

ខ. ឥណទនខ្ន ត្តូ្ច និងមធយម (Small & Medium Loan): 

្ឺជាែំម្ឹះគស្ថយសគម្គបត់្គមូវោរមែើមរុនរបស់មលារអនរ រនុងោរព្គងីរមុខែំនួញ ឬោរបញ្ញា ររិញ
បរោិខ រ ឬជារុនបងវិលរនុងោែីវរមា ។ ឥណទនខ្ន ត្តូ្ច និងមធយមគត្ូវបានផ្ាល់ែមគមើសឥណទន និង
មសវាជាមគចើនគបមភរ ។ គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញ វត្ាុ សមពន័ធសម្គ្មសហគគាសធុនតូ្ច នរងមធយម រមពុជា ភី
អិលសីុ បានគាគំរ ោ ងមព្ញរំហរងែល់ សហគគាសខ្ន ត្តូ្ច និងមធយមជាមយួទនគបារម់រៀល និង
ែុលាល ដែលម្គនអគត្តោរគបារទ់បសមរមយ និងម្គនលរខខណឌ ង្ហយគសួល ។ 

្. ឥណទនរូមៅ (General Loan): 

្ឺជាគបមភរផ្លិត្ផ្លឥណទនសគម្គបអ់តិ្ងិែនជាលរខណៈបុ ា្ល សហគគាសខ្ន ត្តូ្ចបំផុ្ត្ ខ្ន ត្
មធយម និងសហគគាសខ្ន ត្ធំ ដែលម្គនមគាលបំណងមគបើគបាស់ឥណទនចាស់លាស់រនុងោរបមងកើត្ 
ោែីវរមាងាី និង ព្គងីរោែីវរមាដែលម្គនគស្ថប។់ 
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           ផលតិផល ន្ខិសេវាក្ម្ម 

សេវាក្ម្ម 
១.  ភាន រង់្ហរគរូម្គ នី                            ២.   ភាន រង់្ហរWing            ៣.  ភាន រង់្ហរអីុម្គ នី 

 

 

 
 
 

 
៤.  ត្តមរយៈមលខរូរសព្ទរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន៖ 099 777 295 / 015 858 683 
៥.  ោរោិល័យរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន ដែលសាិត្មៅ ផ្ទឹះមលខមត្១៦៦ មហាវងីិគព្ឹះនមរាត្ាម សង្ហក ត្ ់  
រមនលបាស្ថរ ់ ខណឌ ចំោរមរ រាែធានីភនមំព្ញ របស់ គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញ វត្ាុ សមពន័ដសម្គ្ម 
សហគគាសធុនតូ្ច និងមធយមរមពុជា ភអិីលសីុ។ 

ការិយាលយ័កណ្តា ល 

ផ្ទឹះមលខ  មត្១៦៦ មហាវងីិ គព្ឹះនមរាត្ាម សង្ហក ត្រ់មនលបា
ស្ថរ ខណឌ ចំោមន ភនមំព្ញ 
សូមរំនាររ់ំនងមរោនម់លខ ៖  023 901 578 /  

                099 777 291 

ការយិាលយ័ស្ថខាគ្រក្ុខតាសមម  

ផ្ទឹះមលខ  ១៥ EoE1 ផ្លូវ HW ២១ ភូម ិសំមរាងមយួ 
សង្ហក ត្ត់្តមមា  គរុងត្តមមា  មខត្ា រ ា្ ល 
សូមរំនាររ់ំនងមរោនម់លខ ៖  023............. / 
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 ការបសខកើន្េម្តាភាពបគុគលកិ្របេF់ASMEC

ោរបមងកើនសមត្ាភាព្របស់បុ ា្លិរ្ឺជាចំនុចវែិជម្គនមយួមែើមបែួីយ ែគមុញែល់បុ ា្លិរមោយម្គនោរយល់
ែរងអំពី្មគាលោរណ៍និងយុរធស្ថស្រសារបស់គ រ្ឹះស្ថា ន ជាងមនឹះមៅមរៀត្ មយើងោនដ់ត្បមងកើនភាព្រំនាររំ់នង
លអរវាងបុ ា្លិរ និងបុ ា្លិរ និងថាន រគ់្បគ់្ងទងំអស់ រែូ៏ចជាបុ ា្លិរោរោិល័យរ ា្ លនិងស្ថខ្ផ្ង
ដែរ ។ គ រ្ឹះស្ថា នរប៏ានស្ថងនូវវបបធមែួ៌យ គាន  និងែំនាញមផ្េងៗមរៀត្មែើមបបីមគមើអតិ្ងិែនមោយបានលអ
គបមសើរ ជាពិ្មសសមលើែំនាញ បមគមើអតិ្ងិែនជាសំខ្ន ់ រនុងមនាឹះផ្ងដែរ គ រ្ឹះស្ថា នបានបណាុ ឹះប ា្ ល
បុ ា្លិរមគោមឳវារ និងបុ ា្លិរងាីៗ នូវមគាលនមោបាយរបស់នាយរដ្ឋា ននិមយួៗ មោយយល់ែរងចាស់
លាស់ មុនមព្លចុឹះែួបអតិ្ងិែន ។ គ រ្ឹះស្ថា នរប៏ណាុ ឹះប ា្ លផ្ងដែរនូវវធីិស្ថស្រសាថ្នោរមដ្ឋឹះគស្ថយ 
បណារ ងអតិ្ងិែន ោរររាអតិ្ងិែនចាស់ និងដសវងររអតិ្ងិែនងាីបដនាមមរៀត្ មែើមបរីរាមោយបាននូវ្ុណ 
វឌ្ឈនល៍អគបមសើរ និងម្គនវជីាជ ែីវៈមោយសមជាបុ ា្លិររបស់គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញ វត្ាុេម្ពន័្ធេមាគម្េហ
គ្រាេធុន្តូចន្ិខម្ធយម្ ក្ម្ពុជា ភី  អិលេុ ី។ 
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 ក្ចិចគ្របជុុំរបេគ់ណៈគ្រគបគ់្រគខ ន្ខិបគុគលកិ្របេF់ASMEC

្ណៈគ្បគ់្ងនិងបុ ា្លិររបស់គ រ្ឹះស្ថា នបានមរៀបចំរិចាគបែំុបូរសរុបោរង្ហរគបចាគំតី្ម្គស មគោមអធិបតី្
ភាព្ មលារគសី តត កាលកិា អនរគ្បគ់្ងរូរមៅថ្នគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញ វត្ាុ េម្ព័ន្ធេមាគម្េហគ្រាេ
ធុន្តូច ន្ខិម្ធយម្ក្ម្ពជុា ភីអិលេុ ី។ រមាវត្ាុថ្នអងាគបែំុមលើរម ើងអំពី្បញ្ញា ចមបងរមួម្គន ោរោរ រ
អតិ្ងិែនចាស់ និងររអតិ្ងិែនងាីបដនាម ោរបមងកើនមសវាអតិ្ងិែនមោយលអគបមសើរ ោរបមងកើត្យុរធស្ថស្រសាងាី
មែើមបមី ល្ើយត្បមៅនិងត្គមូវោររបស់អតិ្ងិែនបចាុបបនន និងោរពិ្ភារាគាន អំពី្គបព្ន័ធគ្បគ់្ងថ្ផ្ទរនុងគបរប
មដ្ឋយគបសិរធភិាព្ និងោរមលើរយរបញ្ញា របស់បុ ា្លិរទងំអស់មរមដ្ឋឹះគស្ថយមោយម្គនត្ម្គល ភាព្ ។ រាល់
គបធានបរនិមយួៗដែលបានមលើរយរមរពិ្ភារាគាន  អងាគបែំុបានពិ្ភារាគាន ោ ងលអិត្លអន ់ គបរបមដ្ឋយដផ្ល
ផ្កក  និងគបមោែនស៍គម្គបអ់នុវត្ានាមព្លខ្ងមុខ ។ 
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Operational Performance 
សមិទ្ធិផលប្រតិបតិិការ 
经营业绩

Year 2018 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 
2018年 

Year 2017 
ឆ្ន ាំ២០១៧ 
2017年 

Year (Sept.2015 to 2016 
ឆ្ន ាំ ( កញ្ញា  ១៥ & 
២០១៦ ) 
年 ( 九月.2015 至 2016 ) 

Number of Braches 
ចំនួនសាខា 
分支机构数量

1 1 1 

Number of Villages Covered 
ចំនួនភូមដិែលប្រតរិតតិការ 
覆盖的村庄数量

48 57 56 

Number of Communes Covered 
ចំនួនឃ ំដែលប្រតិរតតិការ 
公社数量

46 47 44 

Number of Districts Covered 
ចំនួនប្រុកដែលប្រតិរតតិការ 
区数量

20 28 22 

Number of Provinces Covered 
ចំនួនខេតតដែលប្រតរិតតិការ 
省数量

11 10 9 

Loan Outstanding in (USD) 
ផលរប័្តឥណទានររ រ ( គិតជាែ ល្លា រអាខមរកិ ) 
贷款未付

2,414,258 2,356,781 1,911,742 

Active Borrowers 
អតិថជិនរកមម 
积极的借款省

126 118 82 

Porfolio At Risk (PAR) >30days 
ផលរប័្តកមចរីថិតកន ងហានិភយ័ខលើរពី៣០ថ្ថៃ 
风险投资组合（PAR）> 30天 

4.79% 2.12% ០% 

Total of Staff 
ចំនួនរ គគលិកររ រ 
员工总数

17 13 10 
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Financial Performance 
សមិទ្ធិផលហិរញ្ា វត្ថុ
财务绩效

Year 2018 
ឆ្ន ាំ២០១៨ 

2018年 

Year 2017 
ឆ្ន ាំ២០១៧ 

2017年 

Year (Sept.2015 to 
2016 
ឆ្ន ាំ ( កញ្ញា  ១៥ & 
២០១៦ ) 
年 ( 九月.2015 至 
2016 ) 

Total Income in ( USD ) 
ចំណូលររ រ(គិតជាែ ល្លា រអាខមរកិ ) 

总收入（美元）

482,025 458,442 417,742 

Total Expense in ( USD ) 
ចំណាយររ រ ( គិតជាែ ល្លា រអាខមរកិ ) 
总费用（美元）

509,871 289,714 315,664 

Profit or Loss after Tax in ( USD ) 
ចំខណញរ ទ្ធខប្កាយការរងព់នធ ( គិតជាែ ល្លា រ ) 
税后利润或亏损（美元）

(27,846) 168,728 97,078 

Total Borrowing in ( USD ) 
ររ រកមច ី( គិតជាែ ល្លា រអាខមរកិ ) 
负债会计（美元）

673,000 607,000 860,000 

Total Assets in ( USD ) 
ប្ទ្ពយរកមមររ រ(គិតជាែ ល្លា រអាខមរកិ ) 
资产会计（美元）

2,435,864 2,496,219 2,037,178 

Total Equity in ( USD ) 
មូលធនសរបុ ( គតិជាដុល្លា រអាមមរកិ ) 
总权益会计（美元）

1,737,960 1,765,806 1,097,078 

Paid-up Capital in USD 
មដើមទុនចុុះបញ្ជ ី ( គិតជាដុល្លា រអាមមរកិ ) 
美元支付资本

1,500,000 1,500,000 1,000,000 



Ratio Financial Performance 

អនុបាតសមិទ្ធិផលហរិញ្ញវតថុ 

比率财务业绩

Year 2018 

ឆ្ន ាំ២០១៨ 

2018年 

Year 2017 

ឆ្ន ាំ២០១៧ 

2017年 

Year (Sept.2015 to 
2016 

ឆ្ន ាំ ( កញ្ញា  ១៥ & 
២០១៦ ) 

年 ( 九月.2015 至 
2016 ) 

Return on Asset (ROA) 
ចំណូលធ ៀបនិងទ្រព្យសកម្ម 
资产回报率

(1.13%) 7.44% 4.76% 

Return on Equity ( ROE) 
ចំណូលធ ៀបនិងមូ្ល ន 
股本回报率

(1.60%) 9.56% 8.45% 

Liquidity Ratio 
អនុបាតសាចទ់្បាកង់ាយទ្សួល 
流动性比率

100% 100% 100% 

Solvency Ratio 
អនុបាតស នភាព្ 
偿付能力比率

66.94% 71.88% 52.45% 

          សេង�បរបាយការហ�រ�� វត�ុន�ង្រ��ប��ការណ៍
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សមិទ្ធិផលប្រតិបតិាការ ឆ្ន ាំ២០១៨ ឆ្ន ាំ២០១៧ ឆ្ន ាំ ( កញ្ញា  ១៥ & 
២០១៦ ) 

ចំនួនស្ថខ្ ១ ១ ១ 

ចំនួនភូមដិែលគបតិ្បត្ាិោរ ៤៨ ៥៧ ៥៦ 

ចំនួន ុំដែលគបតិ្បត្ាិោរ ៤៦ ៤៧ ៤៤ 

ចំនួនគសុរដែលគបតិ្បត្ាោិរ ២០ ២៨ ២២ 

ចំនួនមខត្ាដែលគបតិ្បត្ាិោរ ១១ ១០ ៩ 

ផ្លបគ័ត្ឥណទនសរុប ( ្ិត្ជាែុលាល រោមមររិ ) ២,៤១៤,២៥៨ ២,៣៥៦,៧៨១ ១,៩១១,៧៤២ 

អតិ្ងិែនសរមា ១២៦ ១១៨ ៨២ 

ផ្លបគ័ត្រមាសីាិត្រនុងហានិភយ័មលើសពី្៣០ថ្ងៃ ៤.៧៩% ២.១២% ០% 

ចំនួនបុ ា្លិរសរុប ១៧ ១៣ ១០ 
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សមិទ្ធិផលហិរញ្ា វត្ថ ុ ឆ្ន ាំ២០១៨ ឆ្ន ាំ២០១៧ ឆ្ន ាំ ( កញ្ញា  ១៥ & 
២០១៦ ) 

ចំណូលសរុប(្ិត្ជាែុលាល រោមមររិ ) ៤៨២,០២៥ ៤៥៨,៤៤២ ៤១៧,៧៤២ 

ចំ្យសរុប ( ្ិត្ជាែុលាល រោមមររិ ) ៥០៩,៨៧១ ២៨៩,៧១៤ ៣១៥,៦៦៤ 

ចំមណញសុរធមគោយោរបងព់្នធ ( ្ិត្ជាែុលាល រ ) (២៧,៨៤៦) ១៦៨,៧២៨ ៩៧,០៧៨ 

សរុបរមា ី( ្ិត្ជាែុលាល រោមមររិ ) ៦៧៣,០០០ ៦០៧,០០០ ៨៦០,០០០ 

គរព្យសរមាសរុប(្ិត្ជាែុលាល រោមមររិ ) ២,៤៣៥,៨៦៤ ២,៤៩៦,២១៩ ២,០៣៧,១៧៨ 

មូលធនសរបុ ( គិតជាដុល្លា រអាមមរកិ ) ១,៧៣៧,៩៦០ ១,៧៦៥,៨០៦ ១,០៩៧,០៧៨ 

មដើមទុនចុុះបញ្ជ ី ( គិតជាដុល្លា រអាមមរកិ ) ១,៥០០,០០០ ១,៥០០,០០០ ១,០០០,០០០ 

អន្ុបាតេម្ិទ្ធផិលហរិញ្ញវតា ុ ឆ្ន ុំ២០១៨ ឆ្ន ុំ២០១៧ ឆ្ន ុំ ( ក្ញ្ញញ  ១៥ & 
២០១៦ ) 

ចំណូលមធៀបនិងទ្ទព្យសកមម -១.១៣% ៧.៤៤% ៤.៧៦% 

ចំណូលមធៀបនិងមូលធន -១.៦០% ៩.៥៦% ៨.៤៥% 

អនុបាតសាចទ់្បាកង់ាយទ្សលួ ១០០% ១០០% ១០០% 

អនុបាតសធនភាព្ ៦៦.៩៤% ៧១.៨៨% ៥២.៤៥% 
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            ស្ថរលខិតិរបេគ់្របធាន្គ្រក្មុ្គ្របរក្ាភបិាល  

សោក្ រេ ់សហខប ុន្ 
គ្របធាន្គ្រក្មុ្គ្របរក្ាភិបាល 

ចាបត់្តងំពី្ខាុ ំបានចូលរមួមធវើោែីវរមាមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ 
ហិរញ្ញ វត្ាុ មៅរនុងគបមរសរមពុជា ជាមយួជាគ រ្ឹះស្ថា ន
មគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ េម្ព័ន្ធេមាគម្ េហគ្រាេ
ធុន្តូច ន្ិខម្ធយម្ក្ម្ពជុា ភីអិលេុ ី រនលង
មរ ខាុ ំម្គនោរមព្ញចិត្ា និងរមំភើបនរងសមរិធិផ្ល
ដែលររួលបានពី្ឆ្ន មុំនៗ។គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញ វត្ាុ
សមពន័ធសម្គ ្ម សហគគាសធុនតូ្ចនិងមធយមរមពុ
ជា ភអិីលសីុ ្ឺជាគ រ្ឹះស្ថា នដែលរំពុ្ង ររីលូត្
លាស់ ោ ងឆ្បរ់ហ័ស មហើយរីផ្ារមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ
ម្គន ឳោសមព្ញមលញនាបចាុបបនន និងអនា្ត្ ។ 
វាជាោរគបមសើរ និងររីរាយរនុងោររមួចំដណរ ែល់   
រំមណើ នមសែារិចារបស់  រមពុជាត្តមរយៈ ោែីវរមា 
របស់មយើង។ វារជ៏ាមរឿង្ួរឱ្យចាបោ់រមាណ៍្ស់
ដែរ ចំម ឹះខាុ ំរនុងោរ អភវិឌ្ឍោែីវចាបោ់រមាណ៍
្ស់ដែរចំម ឹះោែីវរមា មៅរមពុជា ដែលរីផ្ារ
ហិរញ្ញ វត្ាុរំពុ្ងររីចមគមើន។ មយើងបានមផ្កា ត្មលើោរ
ម ល្ើយត្បែំបូងចំម ឹះោរទមទររបស់អតិ្ងិែនពី្
មូលនិធិចាបត់្តងំពី្បានបមងកើត្ម ើង។ មយើងនរងផ្ាល់
ោរិភាព្មែើមបដីណនានិំងបណាុ ឹះ ប ា្ លែល់ 

បុ ា្លិរដផ្នររបស់មយើងមហើយមយើងរច៏ងោ់ល យជា
គ រ្ឹះស្ថា នដែលោចផ្ាល់មោបល់ែល់អតិ្ងិែនអំពី្
្ំរូែំនួញរបស់ពួ្រម្និងលំហូរស្ថចគ់បារន់ាមព្ល
អនា្ត្។ មយើងនរងគបរងដគបងអស់ពី្សមត្ាភាព្
មែើមប ី រមួចំដណរែល់រំមណើ នមសែារិចារមពុជា 
មហើយនរងបនាគាគំរែល់គបជាែនរមពុជាត្តមរយៈ
ោែីវរមារបស់មយើង មដ្ឋយផ្ាល់រមាមីៅែល់សហ
គគាសខ្ន ត្តូ្ចនិងមធយម ។ 
 ត្តងនាមខាុ ំជាគបធានគរុមគបររាភបិាល 
និងជាម្គា ស់ភា្រុនិរថ្នគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ      
េម្ព័ន្ធេមាគម្េហគ្រាេ ធុន្តចូន្ិខ
ម្ធយម្ក្ម្ពុជា ភីអិលេុ ី ខាុ ំម្គនមសចរាមីស្ថម
សនេររីរាយរនុងោរររួលយរនូវលរធផ្លដែល
មយើងសមគមចបានរនុងឆ្ន ២ំ០១៨ មនឹះ  មហើយខាុ ំ
សំដែងអំណរ្ុណោ ងគជាលមគៅែល់ថាន រ់
ែររនា ំ និងថាន រគ់្បគ់្ង រែូ៏ចជាបុ ា្លិរទងំអស់
ដែលបានខិត្ខំគបរងដគបងយរចិត្ារុរដ្ឋរោ់រង្ហរ
រនលងមរ និងចូលរមួចំដណរ្ំនិត្ែម៏្គនតំ្ថ្ល
មែើមបអីភវិឌ្ឈនគ៍ រ្ឹះស្ថា នមយើង មហើយខាុ ំសូមសំអរ
្ុណែល់អតិ្ងិែនរបស់គ រ្ឹះស្ថា នដែលបានផ្ាល់
មសចរាីរុរចិត្ា និងសូមអរ្ុណែល់ថ្ែ្ូរ ណិែជ
ររ ោែីវររ គព្មទងំសម្គ្មមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុរមពុជា 
រែូ៏ចជាធនាគារជាតិ្ ថ្នរមពុជា ដែលដត្ងដត្ែួយ 
ជាមោបល់លអែល់គ រ្ឹះស្ថា នមយើងខាុ ំ ។ 
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             ស្ថរលខិតិរបេេ់មាជកិ្គ្រក្មុ្គ្របរក្ាភបិាល ន្ខិអគគនាយក្ 

សោក្ឧក្ញ៉ា  តត តា ុំខប៉ា 

េមាជិក្គ្រក្ុម្គ្របរក្ាភិបាលន្ិខជាអគគនាយក្ 

គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុេម្ព័ន្ធេមាគម្េហ
គ្រាេ ធុន្តូចន្រខម្ធយម្ក្ម្ពុជា ភអីិលេុ ី
បានចាបប់ែិសនធ ិ មៅថ្ងៃរី ០៧ ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ
២០១៥ ោរបមងកើត្គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុមនឹះម ើង 
្ីមដ្ឋយស្ថរោរ មមើល ម ើញនូវ តួ្នារីែសំ៏ខ្ន់
របស់សហគគាសធុនតូ្ច និងមធយមមៅរនុង រចនាស
មពន័ធមសែារិចារបស់រមពុជា ដែលបានែួយ ែល់ោរ
អភវិឌ្ឍទងំដផ្នរមសែារិចា និងសងាម ។ សហគគាស
ធុនតូ្ច និងមធយមបានែួយ  (១) បមងកើត្ោង្ហរ មៅ
នរងរដនលងែល់គបជាព្លរែារមពុជា (២)បមងកើនគបារ់
ចំណូល សគម្គបអ់នរ ដែលម្គន ចំណូលទប និង
ែនង្ហយរងមគគាឹះ (៣) ែគមុញរំមណើ នមសែារិចា 
ររាមសារភាព្សងាម និងចូលរមួោរររី ែុឹះដ្ឋលថ្នវ ិ
ស័យឯរែនោ ងឆ្បរ់ហ័សមរៀត្ផ្ងដែរ ។  
បញ្ញា គបឈមែធំ៏របស់សហគគាសធុនតូ្ច និងបញ្ញា
គបឈមែធំ៏របស់សហគគាសធុនតូ្ច និងមធយម  

 ្ឺបញ្ញា ោរររួលបាននូវហរិញ្ញបបទន ត្តមោរ
សិរារនលងមៅរបស់ IFC (International Finance 
Cooperation) រែូ៏ចជា CDRI (Cambodia De-
velopment Resource Institute) បានបង្ហា ញជា
ពិ្មសស មគីរូសហគគាស សហគគាសខ្ន ត្តូ្ចមៅដត្
បនដ ែួបោរ លំបារជាមគចើនរនុង ោរររួលបានរមាពីី្
ធនាគារ នរងគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញ វត្ាុ មដ្ឋយស្ថរដត្
លរខខណឌ  ត្គមូវឲ្យម្គន គរព្យ បញ្ញា ំខពស់មព្រ យនដ
ោរណ៏រនុងោរររួលគបាររ់មាមីៅម្គនលរខណៈសាុ្
ស្ថា ញ និងបញ្ញា ដផ្នរ ខ្ងរនុង របស់ មគីរូសហ
គគាស និងសហគគាស ខ្ន ត្តូ្ចខលួនឯងផ្កទ ស់ ែូចជា
មនិបានមរៀបចំ របាយោរណ៏ ហរិញ្ញ វត្ាុ ចាស់លាស់
គាា ន ដផ្នោរោែីវរមា ោរមរៀបចំខលួនឲ្យគសបត្តម
ចាប ់ (ោរចុឹះបញ្ជ ី) ។ល។ មដ្ឋយមមើលម ើញបញ្ញា
មនឹះដត្មនិទនគ់តូ្វបានមដ្ឋឹះគស្ថយ ែូចមនឹះគរុម
គបររាភបិាល ថ្នសមពន័ធ សម្គ្ម សហគគាសធុន 
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              ស្ថរលខិតិពេីមាជកិ្គ្រក្មុ្គ្របរក្ាភបិាល ន្ខិអគគនាយក្ 

តូ្ច និងមធយមរមពុជាបានគបែំុពិ្ភារាគាន  ថា្ួរដត្បមងកើត្ គ រ្ឹះស្ថា ន មគីរូហរិញ្ញ វត្ាុ មែើមបោីចផ្ដល់ជា រមាមីៅ
ឲ្យសម្គែិរ រែូ៏ចជាសហគគាសធុនតូ្ច និងមធយមមផ្េងមរៀត្ ដែលបាននរងរំពុ្ងែួបនូវបញ្ញា ទងំមនឹះ ។ 
មគោយពី្សមគមចបមងកើត្ឲ្យម្គនគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុមនឹះមហើយ មយើងបានចាបម់ផ្ដើម មរៀង្ររុនវនិិមោ្ពី្
សម្គែិរគរុមគបររាភបិាលជាមលើរែំបូងចំនូន១លានែុលាល រ ។ 
 គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុេម្ព័ន្ធេមាគម្េហគ្រាេធុន្តូចន្រខម្ធយម្ក្ម្ពុជា ភីអិលេុ ី
និងមគបើគបាស់ ឲ្យអស់ពី្សមាភាព្របស់ខលួនមៅរនុងយុ្ៈសមយ័ថ្នោរផ្កល ស់បដូរ ដែលរាែរដ្ឋា ភបិាល បាននរង
រំពុ្ង មធវើឲ្យគបមសើរម ើងនូវបរសិ្ថា នធុរៈរិចាមៅរមពុជា មធវើោ ង្ឲ្យោរ មធវើោែីវរមារបស់ សហគគាស ធុន
តូ្ច និងមធយមោនដ់ត្ម្គនភាព្គបមសើរម ើង ។ 
 គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុេម្ព័ន្ធេមាគម្េហគ្រាេធុន្តូចន្រខម្ធយម្ក្ម្ពុជា ភីអិលេុ ី
នរងមនិមធវើខលួន ឯងគត្រមដត្ជារដនលងផ្ដល់រមា ី រប៏ ុដនដមយើងនរង មរៀបចំជារញ្ាបម់សវារមា មព្ញមលញមយួ 
សគម្គបស់ហគគាសធុនតូ្ច និងមធយមដែលមគបើគបាស់គបាររ់មារីបស់មយើង ។ 
 គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុមនឹះ នរងមធវើោរវវិត្ដនខ៏លូនមៅជាធានាគារ ដែលនរងោចផ្ដល់រំហគំបាររ់មា ីែល់
សហគគាស់ធុនតូ្ច និងមធយម បានោនដ់ត្មគចើនមហើយនរងព្គងីរវសិ្ថលភាព្ ថ្នោរផ្ដល់ រមាមីៅែល់ម្គា ស់
សហគគាសគ្ប ់២៥មខត្ដគរុងថ្ន គព្ឹះរាជា្ចគររមពុជា ។ 
 ត្តងនាមខាុ ំម្គា ស់ភា្រុនិរ និងជាសម្គែិរគរុមគបររាភបិាលថ្នគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ េម្ព័ន្ធ
េមាគម្េហគ្រាេ ធុន្តូចន្ិខម្ធយម្ក្ម្ពុជា ភីអិលេុ ីម្គនមសចរារីរីរាយរនុងោរររួលយរនូវ
លរធផ្លដែលមយើងសមគមចបានរនុងឆ្ន ២ំ០១៨មនឹះ មហើយខាុ ំសូមដងលងអំណរ្ុណែល់ថាន រែ់ររនានិំងថាន រ់
គ្បគ់្ង រែូ៏ចជាបុ ា្លិរទងំអស់ ដែលបានខិត្ខំគបរងដគបងយរចិត្ារុរដ្ឋរោ់រង្ហររនលងមរ និងចូលរមួ
ចំដណរ្ំនិត្ែម៏្គនតំ្ថ្លមែើមបអីភវិឌ្ឈនគ៍ រ្ឹះស្ថា នមយើង។ ខាុ ំសូមសំដែងអំណរ្ុណែល់អត្ិងិែនរបស់
គ រ្ឹះស្ថា នដែលបានផ្ាល់មសចរាីរុរចិត្ា និងសូមអរ្ុណែល់ថ្ែ្ូរ ណិែជររ ោែីវររ គព្មទងំសម្គ្ម     
មគីរូហិរញ្ញ វត្ាុរមពុជា រែូ៏ចជាធនាគារជាតិ្ ថ្នរមពុជា ដែលដត្ងដត្ែួយ ជាមោបល់លអែល់គ រ្ឹះស្ថា នមយើងខាុ ំ ។ 

អ្ានាយរ 
ឧក្ញ៉ា  តត តា ុំខប៉ា 
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             គ្រក្មុ្គ្របរក្ាភបិាល  

សោក្ រេ ់សហខប ុន្ 
គ្របធាន្គ្រក្ុម្គ្របរក្ាភិបាល  

សោក្ឧក្ញ៉ា  តត តា ុំខប៉ា 
េមាជិក្គ្រក្ុម្គ្របរក្ាភិបាល 

សោក្ឧក្ញ៉ា  េខុ សហខ 
េមាជិក្គ្រក្ុម្គ្របរក្ាភិបាល  

http://fasmecmicrofinance.com.kh/wp-content/uploads/2017/11/PF_MGT_04.png
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              មាច េភ់ាគទ្នុ្កិ្ 

សោក្ជុំទាវឧក្ញ៉ា  សេៀខ ចាន្ស់ហខ 
ភាគទ្ុន្ិក្ 

សោក្គ្រេ ីតអតដា ឡខុធិតាវ ី
ភាគទ្ុន្ិក្ 

សោក្គ្រេ ីតត ក្លកិា 
នាយកិាគ្រគប់គ្រគខទ្ូសៅ ន្ិខជាភាគទ្ុន្កិ្ 

សោក្ រេ ់សហខប ុន្ 
ភាគទ្ុន្ិក្ 

សោក្ឧក្ញ៉ា  តត តា ុំខប៉ា 
អគគនាយក្ ន្ិខជាភាគទ្ុន្ិក្ 

http://fasmecmicrofinance.com.kh/wp-content/uploads/2017/10/PF_MGT_02.png
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            ថ្នន ក្គ់្រគបគ់្រគខជាន្ខ់ពេ ់ន្ខិថ្នន ក្គ់្រគបគ់្រគខ 

សោក្ឧក្ញ៉ា  តត តា ុំខប៉ា, មរើត្មៅឆ្ន  ំ ១៩៥៨ មហើយមលារ
ឧរញ ោចនិោយបាន ៥ ភាស្ថែូចជា ដខារ ចិន ថ្ង មវៀត្្ម និង
អងម់ ល្ស ។ មលារឧរញ ជា ណិែជររដែលម្គនែំនួញជាមគចើនែូច
ជា អងករ ែំ ូងម ី និងបសុសត្វែថ្រមរៀត្សគម្គបផ់្ាត្ផ់្ាង ់ រនុងគបមរស 
និងគបមរសែិត្ខ្ងែូចជា គបមរសថ្ង និងមវៀត្្មជាមែើមត្តងំពី្ឆ្ន  ំ
១៩៨៦ ។ បនាទ បម់រគាត្ប់ានផ្កល ស់បាូរមុខែំនួញរបស់គាត្ម់ៅជាអនរ
មធវើែំនួញម្គស និងរូបិយបណ័ណ  ចាបត់្តងំពី្ឆ្ន  ំ១៩៨៤ ។ មលារឧរញ 
បានចាបម់ផ្ាើមបមងកើត្គរុមហ ុន មែើមបផី្ាត្ផ់្ាងស់្ថប ូែល់រដ្ឋា ភបិាលរហូត្
ែល់ឆ្ន  ំ ១៩៩៣ មហើយបនាទ បម់រមលារឧរញ រប៍ានចូលរមួរនុងវស័ិ
យអចលនគរព្យផ្ងដែរ ។ ចាបត់្តងំពី្ឆ្ន  ំ ១៩៩៩ មរ មលារឧរញ  
ដត្ ត្តងំប  បានមធវើជាសហគបធានថ្នគរុមោរង្ហរសហគគាសធុនតូ្ច 
និងមធយម ឯរែនរបស់រដ្ឋា ភបិាល (GPSF) ជាមយួសមភា្ីរបស់
មលារ្ឺរែាមស្រនាគីរសួងឧសាហរមា និងសិបបរមារមពុជា ។ បចាុបបនន
មនឹះសោក្ឧក្ញ៉ា  តត តា ុំខប៉ា ជាសម្គែិរគរុមគបររាភបិាល ភា្
រុនិរ និងជាអ ា្នាយរគបតិ្បត្ាិ របស់គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ េម្ពន័្ដ
េមាគម្េហគ្រាេធុន្តូច ន្ិខម្ធយម្ក្ម្ពុជា ភីអិលេុ ី។ 

សោក្ឧក្ញ៉ា  តត តា ុំខប៉ា 
អគគនាយ 

សោក្គ្រេ ី តត ក្លកិា បចាុបបនន ជាភា្រុនិរនិងជានាយគ្បគ់្ង
រូមៅគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញ វត្ាុេម្ព័ន្ធេមាគម្េហគ្រាេធុន្តូច
ន្ិខម្ធយម្ក្ម្ពុជា ភីអិលេុ ី ចាបពី់្ឆ្ន  ំ ២០១៥ ែល់បចាុបបនន។ 
មហើយមលារគសីបានោនែំ់ដណងជា អនរចាត្ោ់ររូមៅចាបត់្តងំពី្ដខធនូ
ឆ្ន  ំ ២០១៦ មរមម លឹះ ដែលមលារគសីររួលបនទុរគ្បគ់្ង គ្បន់ាយរ 
ដ្ឋា នហិរញ្ញ វត្ាុ និង្ណមនយយ នាយរដ្ឋា នធនធានមនុសេ និងរែាបាល 
នាយរដ្ឋា នឥណទន និងនាយរដ្ឋា ន ព្ត័្ម៌្គនវរិា។ មលារគសីររួល
បានបរញិ្ញញ បគត្ជានខ់ពស់ដផ្នរហរិញ្ញ វត្ាុ និងធនាគារ មៅស្ថរល វរិាល័
យនរ័តុ្នរនុងឆ្ន  ំ ២០១៥  និងបរញិ្ញញ បគត្ដផ្នរហិរញ្ញ វត្ាុ និងធនាគារ 
ពី្ស្ថរលវរិាល័យជាតិ្គ្បគ់្ងរនុងឆ្ន  ំ ២០១១ ។ មលារគសីជាអតី្ត្
គបធានដផ្នរគ្បគ់្ងថ្នគរុមហ ុន Real Goal Event Management ពី្
ឆ្ន  ំ ២០១១ ែល់ឆ្ន  ំ ២០១៥ ។ ជាពិ្មសសមលារគសីម្គនសមាភាព្
ពិ្មសសដែលោចនិោយបានពី្រភាស្ថ្ឺភាស្ថ អងម់ ល្ស និងភាស្ថ
ចិនោ ងស្ថទ ត្ែំ់នាញ។ 

សោក្គ្រេ ីតត កាលកិា 
នាយក្គ្រគប់គ្រគខទូ្សៅ 
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                ថ្នន ក្គ់្រគបគ់្រគខជាន្ខ់ពេ ់ន្ខិថ្នន ក្គ់្រគបគ់្រគខ 

សោក្ ក្ន្ វិចិគ្រត 
គ្របធាន្នាយក្ដាា ន្ហរិញ្ញវតា ុ

សោក្ ក្ន្ វចិគិ្រត  បានចាបម់ផ្ាើមបមគមើោរង្ហររនុងវស័ិយធនាគារជា
មលើរែំបូងមៅរនុងឆ្ន  ំ ១៩៩៥ ដែលម្គនតួ្នារីជា បុ ា្លិរមបឡាររ ថ្ន 
ធនាគារមយួ មហើយបនាទ បម់រគាត្ប់ានបញ្ាបវ់ ា្បណាុ ឹះ ប ា្ លដផ្នរ 
្ណមនយយ និង វ ា្រំុព្យូររ័ មៅអងាោរ ីែូ  (KYDO) មហើយរហូត្ែល់
ចុងឆ្ន  ំ ១៩៩៧ គាត្ប់ានលាឈបពី់្ធនាគារមនាឹះ  មដ្ឋយគាត្ប់ានចាប់
ោែិព្ជាគ្ូបមគងៀនថាន រភ់ាស្ថអងម់ ល្សមៅវរីាស្ថា នមយួមៅឯគសុរ
រំមណើ ត្ ។ មៅរនុងឆ្ន  ំ២០០៣ គាត្ប់ានមរមធវើោរជាមយួវស័ិយធនាគារ
វញិ ដែលម្គនមុខង្ហរជា បុ ា្លិរធនាគារ មហើយមៅឆ្ន  ំ ២០០៥ គាត្់
គតូ្វបានម្ត្មមលើងជា្ណមនយយររ មហើយបនាទ បម់រគតូ្វបានតំ្ម ើងជា
ែំនួយោរ នាយរហរិញ្ញ វត្ាុថ្នធនាគារមនាឹះ គាត្រ់រួលខុសគត្ូវជាអនរ
មរៀបចរំបាយោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ រែូ៏ចជារបាយោរណ៍របស់ធនាគារជាតិ្
គាត្រ់រួលខុសគត្ូវជាអនរមរៀបចរំបាយោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ រែូ៏ចជារបាយ
ោរណ៍របស់ធនាគារជាតិ្ ថ្នរមពុជាផ្ងដែរ  និងមរៀបចំគបោសព្នធ 
មហើយជាអនរបណាុ ឹះប ា្ លបុ ា្លិរែំនានម់គោយ។ គាត្ប់ញ្ាបថ់ាន រ់
បរញិ្ញញ បគត្ែំនាញ្ណមនយយនិងហិរញ្ញ វត្ាុ មៅសរលវរិាល័យមបៀល
គបាយរនុងឆ្ន ២ំ០០៧ មហើយគាត្ប់ានចូលរមួរនុងវ ា្បណាុ ឹះប ា្ លខលីៗ
ជាមគចើនមរៀត្ទររ់ងនរងវស័ិយធនាគារនិងមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ព្នធដ្ឋរ និង
គបព្ន័ធគ្បគ់្ងSoftwareមផ្េងៗមរៀត្។ រនុងឆ្ន  ំ ២០១០ គាត្ប់ានសំមរ
ចចិត្ាបាូរ ពី្ វស័ិយ ធនាគារ មៅ វស័ិយមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុវញិ គាត្ម់្គនតួ្នារី
ជាគបធានគ្បគ់្ងដផ្នរហិរញ្ញ វត្ាុនិង្ណមនយយ ថ្នគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញ
វត្ាុងាីមយួរបស់ែនជាតិ្រូមរ   អស់រយៈមព្ល៧ឆ្ន  ំ មៅរីមនាឹះ គាត្ប់ាន
ររួលខុសគតូ្វមលើោរង្ហរជាមគចើនរបស់នាយរដ្ឋា នហិរញ្ញ វត្ាុទងំមូល ។ 
មគៅពី្មនាឹះ គាត្ប់ានចូលរមួ បមងកើត្មគាលោរណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ្មគម្គង
ចំ្យងវោិរ រយៈ៥ឆ្ន  ំ និងចូលរមួបមងកើត្ស្ថខ្របស់គ រ្ឹះស្ថា ន
គបរបមដ្ឋយមជា្ែយ័ និង ោរង្ហរមផ្េងៗមរៀត្។រហូត្ែល់ដខមមស្ថឆ្ន  ំ
២០១៨ មលារបានមរចូលរមួមធវើោរង្ហរជាមយួគ រ្ឹះស្ថា ន េម្ព័ន្ធ   
េមាគម្ េហគ្រាេតូចធុំ ន្ិខម្ធយម្ក្ម្ពជុា ភីអិលេុ ី
មហើយបចាុបបនន មលារម្គនតួ្នារីជា  គបធានហិរញ្ញ វត្ាុ និង្ណមនយយររ 
និងររួលោរង្ហរទងំអស់រនុងនាយរដ្ឋា ន ែូចោរររួលខុសគត្ូវមុនៗ
ដែរ ។ 
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               ថ្នន ក្គ់្រគបគ់្រគខជាន្ខ់ពេ ់ន្ខិថ្នន ក្គ់្រគបគ់្រគខ 

សោក្គ្រេ ីហ ខ េភុា បានររួលសញ្ញញ បគត្បរញិ្ញញ បគត្ជាន់
ខពស់ ដផ្នរគ្បគ់្ង ធុររិចាដែល បានបញ្ាបោ់រសិរាមៅសរលវរិាល័
យជាតិ្គ្បគ់្ងរនុងឆ្ន  ំ ២០១៦គព្មទងំម្គនបរញិ្ញញ បគត្ ហរិញ្ញ វត្ាុ និង
ធនាគារពី្ស្ថរលវរិាល័យជាតិ្គ្បគ់្ង និងបរញិ្ញញ បគត្អរេរស្ថស្រសា 
អងម់ ល្ស ផ្ងដែរ ។ មលារគសីម្គនបរពិ្មស្ថធជាមគចើនមលើដផ្នរ
គ្បគ់្ងធនធានមនុសេនិងរែាបាល អស់ រយៈមព្លជាមគចើនឆ្ន ។ំ 
បចាុបបននមលារគសីបមគមើោរង្ហរ ជាគបធាននាយរដ្ឋា ន គ្បគ់្ងធនធាន 
មនុសេ និងរែាបាល មៅគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញ វត្ាុ េម្ព័ន្ដេមាគម្
េហគ្រាេធុន្តូច ន្ខិម្ធយម្ ក្ម្ពជុា ភីអិលេុ ីមដ្ឋយចាបម់ផ្ាើ
មពី្ដខមនីាឆ្ន  ំ២០១៧។ មលារគសីបានចូលរមួវ ា្បណាុ ឹះប ា្ ល សិោខ  
ស្ថលាមផ្េងៗ សននសីិរជាមគចើន និងោរគបែំុ ជាមយួស្ថា បន័ ជាមគចើន
ទងំវស័ិយឯរែន និងស្ថា បន័រែា ជាពិ្មសសខ្ងវស័ិយមគីរូហរិញ្ញ វត្ាុ 
និងទររ់ងជាមយួែំនាញគ្បគ់្ង ធនធាន មនុសេ និងរែាបាល។ 
មលើសពី្មនឹះមៅមរៀត្មលារគសីម្គនសមាភាព្ ពិ្មសស មដ្ឋយ មលារគសី
មចឹះ មចឹះនិោយ បីភាស្ថ ្ឺភាស្ថ អងម់ ល្ស ភាស្ថចិន និងភាស្ថថ្ង 
មដ្ឋយបានបញ្ាប ់ពី្វរិាស្ថា នភាស្ថ បរមរស (IFL)។ 

 

សោក្គ្រេ ីហ ខ េភុា
គ្របធាន្នាយក្ដាា ន្ធន្ធាន្
ម្នុ្េស និ្ខរដ្ាបាល 

សោក្ ប ុត េុណីាត 
គ្របធាន្ម្ន្រន្ត ីឥណទាន្ 

សោក្ ប ុត េុណីាត បានបញ្ជបោ់រសិរារថាន រប់រញិ្ញញ បគ័ត្ មៅ
សរលវរិាល័យធនធានមនុសេ ដផ្នរគ្បគ់្ង និង បានសិរា
ែំនាញរិចាោររែាបាល និងមលខ្ធិោរ មៅស្ថរលវរិាល័យ ឯរ
មរសថ្នរមពុជា និងបានបញ្ជបវ់ ា្ខលីៗទររ់ងមៅនរងវស័ិយមគីរូហរិញ្ញ
ហិរញ្ញ វត្ាុ និងធនាគារ រែូ៍ចជាោរអភវិឌ្ឍផ្នត្់្ ំនិត្ និងរមបៀបថ្នោរ
គ្បគ់្ង មៅត្តមវរិាស្ថា នមយួចំនួនមផ្េងមរៀត្ ។ មលារ ប ុត្ សីុ
្ត្ បានចូលបំមរ ើោរង្ហរ មៅរនុងវស័ិយមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ និងធនាគារ 
ជាមគចើនឆ្ន ចំាបត់្តងំពី្ចុងឆ្ន ២ំ០០៩ រហូត្មររល់នរងបចាុបបនន ។ 
មហើយមៅរនុងមែើមឆ្ន ២ំ០១៨ មលារបានចូលបំមរ ើោរង្ហរជាគបធាន
ដផ្នរឥណទន មៅគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញ វត្ាុ េម្ព័ន្ធេមាគម្ េហ
គ្រាេធុន្តូច ន្ិខម្ធយម្ក្ម្ពុជា ភីអលិេុ ី។ 
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               គណៈគ្រគបគ់្រគខជាន្ខ់ពេ ់ន្ខិថ្នន ក្គ់្រគបគ់្រគខ 

សោក្ សៅ ច័ន្ទធារ៉ា  បានប ា បោ់រសិរាថាន រ់
បរញិ្ញញ បគត្ដផ្នរព្ត័្ម៌្គនវរិាមៅវរិាស្ថា នសីុតិ្រមៅឆ្ន  ំ ២០១៦. 
មហើយមៅចមនាល ឹះពី្ឆ្ន ២ំ០១៥ រហូត្ែល់ឆ្ន ២ំ០១៩ មលារបាន
បមគមើោរង្ហរមៅរនុងវស័ិយធនាគារនិងហរិញវត្ាុអស់រយៈមព្លជាង 
៤ ឆ្ន  ំ ។ បចាុបបននមលារគត្វូបានចូលបមគមើោរង្ហរមៅរនុងគ រ្ឹះស្ថា ន
មគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ េម្ពន័្ធេមាគម្ េហគ្រាេធុន្តូច ន្ខិ
ម្ធយម្ក្ម្ពជុា ភីអិលេុ ី ្ឺម្គនត្ួនារីជាមស្រនាីដផ្នរព្ត័្ម៌្គនវរិា
ជានខ់ពស់ និងររួលខុសគតូ្វមលើោរែររនារំនុងដផ្នរព្ត័្ម៌្គនវរិានិង
គ្បគ់្ងមៅមលើគបព្ន័ធ ។ 

សោក្ សៅ ច័ន្ទធារ៉ា   

ម្ន្រន្តីតផនក្ព័ត៌មាន្វទិ្ាជាន្់ខពេ ់ 
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                   េក្ម្មភាពេខគម្ ន្ខិេក្ម្មភាពសផសខៗ ( ពធិបីណុយទ្សន្ៃ ) 
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                   េក្ម្មភាពេខគម្ ន្ខិេក្ម្មភាពសផសខៗ ( ពធិសីលៀខស្ថយសភាជន្គ្របចាុំឆ្ន ុំ២០១៨ ) 



   របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៨         ទាំព័រទី 23  

             េក្ម្មភាពេខគម្ ន្ខិេក្ម្មភាពសផសខៗ ( ពធិេីគូ្រតម្ន្តសលើក្រេ ី) 
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            េក្ម្មភាពេខគម្ ន្ខិេក្ម្មភាពសផសខៗ  ( ពធិបីណុយភ្ុុំបណិឌ  ) 

្ណៈគ្បគ់្ងនិងបុ ា្លិររបស់គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុេម្ព័ន្ធេមាគម្េហគ្រាេធុន្តូចន្ខិម្ធយម្ ក្ម្ពុ
ជា ភីអិលេុ ីបានមរៀនចំចង្ហា នបិ់ណឌ បាត្ គព្មទងំយរបចាយ័មយួចំនួនមរចូលរមួរនុងពិ្ធីបុណយោនបិ់ណឌ  គបរប 
មដ្ឋយរររចិត្ាគែឹះថាល សបាយររីរាយ រនុងសមមលៀរបំ រជ់ាគបថ្ព្ណីដខារ គបោនខ់្ជ បនូ់វវបបធមដ៌ខារ និងគព្ឹះពុ្រធ
ស្ថសនា ដែលជាស្ថសនារបស់ជាតិ្ ។ 
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            េក្ម្មភាពេខគម្ ន្ខិេក្ម្មភាពសផសខៗ  ( ទ្ទ្លួអ ុំខបា៉ា វ ) 
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            េក្ម្មភាពេខគម្ ន្ខិេក្ម្មភាពសផសខៗ  ( ញ ុំអហរស្ថម្គគ ី) 
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របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុគ្របចាុំឆ្ន ុំ ២០១៨ 

 

១.របាយការណ៍ទ្កុមទ្បឹកាភបិាល            ២៨ - ៣១ 

២.របាយការណ៍របស់សវនកមមឯករាជ្យ    ៣២ - ៣៥ 

៣.របាយការណ៍តុលយការ    ៣៦  

៤.របាយការណ៍លទធិផល     ៣៧ 

៥.របាយការណ៍បម្ទ្មបទ្មលួមូលធន    ៣៨ 

៦.របាយការណ៍លំហូរសាចទ់្បាក ់    ៣៩ - ៤០ 

៧.កំណតស់ម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ   ៤១ - ៧៨ 

៨.ព្តម៌្គនហិរញ្ញ វតថុបំមព្ញបម្នថម    ៨០ - ៨៩ 
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           របាយការណ៍គ្រក្មុ្គ្របរក្ាភបិាល 

របាយការណ៍គ្រក្ុម្គ្របរក្ាភិបាល 

ទ្កុមទ្បឹកាភបិាលម្គនមសចកតីមសាមនសស កនុងការដាកប់ងាា ញរបាយការណ៍របស់ខ្ាួន និងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតថុម្ដលបានមធវើសវនកមមរចួរបស់ ទ្គឹុះសាថ នមទី្កូហិរញ្ញ វតថុ សមពន័ធសម្គគមសហទ្ាសធុនតូច និងមធយម ភអិី
លសីុ (មៅកាតថ់ា “ទ្កុមហ ុន”) សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018។  

គ្រក្ុម្ហ ុន្ 

ទ្កុមហ ុនបានចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកមមជាទ្កុមហ ុនមហាជ្នទទួលខុ្សទ្តូវម្គនកទ្មតិ មៅកនុងទ្ព្ុះរាជាណាចទ្ក
កមពុជា មទ្កាមវញិ្ញញ បនបទ្តចុុះបញ្ជ ីមលខ្ Co.2859 KH/2015 ចុុះថ្ងៃទី06 ម្ខ្សីហា ឆ្ន 2ំ015 ជាមយួទ្កសួងពាណិជ្ជ
កមម។ មៅថ្ងៃទី04 ម្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន 2ំ016 ទ្កុមហ ុនបានទទួលអាជាា បណ័ណ ពី្ធនាារជាតិ ថ្ន កមពុជា (មៅកាតថ់ា “ធនាារ
កណាត ល”) មដើមបមីធវើទ្បតិបតតិការជាទ្គឹុះសាថ នមទី្កូហិរញ្ញ វតថុ។ 

េក្ម្មភាពអជីវក្ម្មចម្បខ 

សកមមភាព្អាជី្វកមមចមបងរបស់ទ្កុមហ ុន គឺផតល់មសវាមទី្កូហិរញ្ញ វតថុ  និងមសវាមផសងៗមទៀតម្ដលពាកព់្ន័ធនឹង
វស័ិយហិរញ្ញ វតថុ ម្ដលម្គនម្ចងមៅកនុងវសិាលភាព្របស់អាជាា បណ័ណ មទី្កូហិរញ្ញ វតថុ មៅកនុងទ្ព្ុះរាជាណាចទ្កកមពុជា។ 

លទ្ធផលហរិញ្ញវតាុ 

លទធផលហិរញ្ញ វតថុសទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018 ទ្តូវបានបងាា ញមៅកនុងរបាយការណ៍លទធផល 
មៅមលើទំព្រ័ទី 9 ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ 

សដ្ើម្ទ្ុន្ 

គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018 ទ្កុមហ ុនម្គនមដើមទុនចុុះបញ្ជ ី និងមដើមទុនបានបងរ់ចួចំនួន 1,500,000 
ដុល្លា រ    អាមមរកិ។ មៅថ្ងៃទី21 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ016 ភាគទុនិកបានចុុះហតថមលខាមលើមសចកតសីមទ្មចរបស់ភាគទុនិក មដើមប ី
បម្នថមមដើមទុនជាសាចទ់្បាកចំ់នួន 500,000 ដុល្លា រអាមមរកិ។ ភាគទុនិកបានបងម់ដើមទុនបម្នថមមនុះកនុងអំឡុងឆ្ន ំ
2017។ ធនាារកណាត លបានអនុមត័មដើមទុនបម្នថមមនុះ មៅថ្ងៃទី22 ម្ខ្មងុិនា ឆ្ន 2ំ017។ ទ្កុមហ ុនកំពុ្ងមសនើសំុម្ក
ម្ទ្បលកខនតិកៈទ្កុមហ ុនជាមយួទ្កសួងពាណិជ្ជកមម។មដាយម្ផែកមៅមលើការម្កម្ទ្បលកខនតិកៈម្ដលអនុមត័មដាយធានាារ
ជាតិថ្នកមតុជា (២៩ ធនូ ២០១៧) ចំនួនភាគហ ុនគឺ 1,000,000 ហ ុន មហើយនិងតថ្មាភាគហ ុនកនុងមយួភាគហ ុនគឺមសមើ 
1.5 ដុល្លា រ។ 

ឥណទាន្អគ្រក្ក្ ់ន្ិខឥណទាន្េខសយ័ 

មុនមព្លមរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ទ្កុមហ ុន ទ្កុមទ្បឹកាភបិាលបានចាតវ់ធិានការម្ដលម្គនមូល
ដាា នសមរមយ ពាកព់្ន័ធមៅនឹងការជ្ទ្មុះឥណទានអាទ្កកម់ចញពី្បញ្ជ ី   ឬការមធើវសំវធិានធនឥណទានសងសយ័ មហើយ
ទ្កុមទ្បឹកា ភបិាលមជ្ឿជាកថ់ារាល់ឥណទានអាទ្កកទ់ាងំអស់ម្ដលបានដឹងទ្តូវបានជ្ទ្មុះមចញពី្បញ្ជ ី និងបានកតទ់្ា
សំវធិានធន     មព្ញមលញសទ្ម្គបឥ់ណទានអាទ្កក ់និងសងសយ័។ 
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          របាយការណ៍គ្រក្មុ្គ្របរក្ាភបិាល 

ឥណទាន្អគ្រក្ក្ ់ន្ិខឥណទាន្េខសយ័ (ត) 

គិតទ្តឹមកាលបរមិចឆទថ្នរបាយការណ៍មនុះ និងម្ផែកាមកទ្មតិថ្នការយល់ដឹង ទ្កុមទ្បឹកាភបិាលពំុ្បានដឹងពី្
កាលៈមទសៈណាមយួ ម្ដលនាឱំ្យចំនួនឥណទានអាទ្កកម់្ដលបានជ្ទ្មុះមចញពី្បញ្ជ ី និងចំនួនសំវធិានធនឥណទាន
សងសយ័ កនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ទ្កុមហ ុន ម្គនតថ្មាមនិទ្គបទ់្ានជ់ាសារវនតមនាុះមទ។ 

គ្រទ្ពយេក្ម្ម 

មុនមព្លមរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ទ្កុមហ ុន  ទ្កុមទ្បឹកាភបិាលបានចាតវ់ធិានការម្ដលម្គនមូល
ដាា ន  សមរមយ មដើមបបីញ្ញជ កថ់ាបណាត ទ្ទព្យសកមមទាងំឡាយម្ដលទំនងជាមនិអាចបងវិលមកវញិបាន មៅកនុងទ្បតិបតតិ
ការអាជី្វកមម ធមមាមៅាមតថ្មាមៅកនុងបញ្ជ ីគណមនយយរបស់ទ្កុមហ ុន ទ្តូវបានកតទ់្ាបនថយឱ្យមៅមសើមនឹងតថ្មាម្ដល
គិតថាអាចនឹងបងវិលមកវញិបាន។ 

គិតទ្តឹមកាលបរមិចឆទថ្នរបាយការណ៍មនុះ    ទ្កុមទ្បឹកាភបិាលពំុ្បានដឹងអំពី្មហតុការណ៍ណាមយួ    ម្ដល
អាច         បណាត លឱ្យតថ្មាទ្ទព្យសកមមកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ទ្កុមហ ុន ពំុ្ទ្តឹមទ្តូវជាសារវនតមនាុះមទ។ 

បុំណុលយថ្នភាព ន្ខិបុំណុលសផសខៗ 

គិតទ្តឹមកាលបរមិចឆទថ្នរបាយការណ៍មនុះ ៖ 

(ក)  មនិម្គនបនទុកណាមយួមលើទ្ទព្យសកមមរបស់ទ្កុមហ ុន ម្ដលបានមកើតមឡើងមដាយសារការដាកវ់ាបញ្ញច ំ 
សទ្ម្គបក់ារធានាបំណុលរបស់បុគាលណាម្គន កម់ឡើយ ចាបា់ងំពី្ដំណាចឆ់្ន មំក និង 

(ខ្) មនិម្គនបំណុលយថាភាព្ណាមយួរបស់ទ្កុមហ ុន  ម្ដលបានមកើតមឡើងចាបា់ងំពី្ដំណាចឆ់្ន មំក មទ្ៅពី្
បំណុលមផសងៗ មៅកនុងដំមណើ រការអាជី្វកមមធមមាមនាុះមទ។ 

ាមមោបល់របស់ទ្កុមទ្បឹកាភបិាល ពំុ្ម្គនបំណុលយថាភាព្ ឬបំណុលមផសងៗរបស់ទ្កមុហ ុនបានកាា យ
ជាការបងខំឱ្យសង ឬអាចនឹងទ្តូវទាមទារឱ្យសងកនុងអំឡុងមព្ល12ម្ខ្បនាទ បពី់្ដំណាចឆ់្ន  ំ ម្ដលនឹងឬអាចនឹងម្គនផល
ប ុះពាល់ជា សារវនដដល់លទធភាព្របស់ទ្កុមហ ុន កនុងការបំមព្ញកាតព្វកិចចរបស់ខ្ាួនមៅថ្ងៃដល់មព្លកំណតស់ងមនាុះ
មទ។  

ការតគ្របគ្របួលកាលៈសទ្េៈ 

គិតទ្តឹមកាលបរមិចឆទថ្នរបាយការណ៍មនុះ ទ្កុមទ្បឹកាភបិាលមនិបានដឹងពី្កាលៈមទសៈណាមយួម្ដលមនិ
បានឆាុុះបញ្ញច ំងមៅកនុងរបាយការណ៍មនុះ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ទ្កុមហ ុន ម្ដលអាចបណាដ លឱ្យចំនួនទឹកទ្បាក់
ម្ដលបាន បងាា ញកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ម្គនភាព្មនិទ្តឹមទ្តូវជាសារវនដមនាុះមទ។  
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            របាយការណ៍គ្រក្មុ្គ្របរក្ាភបិាល 

គ្របតិបតដកិារម្ិន្គ្របគ្រក្ត ី

ាមមោបល់របស់ទ្កុមទ្បឹកាភបិាល លទធផលហិរញ្ញ វតថុរបស់ទ្កុមហ ុន សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទី31 ម្ខ្
ធនូ ឆ្ន 2ំ018 មនិបានទទួលរងនូវផលប ុះពាល់ជាសារវនដពី្ខ្ទងគ់ណនី ទ្បតិបតដកិារ ឬទ្ពឹ្តដិការណ៍មនិទ្បទ្កតីណា
មយួមឡើយ។ 

ាមមោបល់របស់ទ្កុមទ្បឹកាភបិាល មៅចមនាា ុះមព្លរវាងដំណាចឆ់្ន  ំ រហូតមកទល់នឹងកាលបរមិចឆទថ្ន
របាយការណ៍ មនិម្គនខ្ទងគ់ណនី ទ្បតិបតដកិារ ឬទ្ពឹ្តដិការណ៍ខុ្សទ្បទ្កតីណាមយួ ម្ដលអាចម្គនផលប ុះពាល់ជា
សារវនដដល់     លទធផលហិរញ្ញ វតថុរបស់ទ្កុមហ ុនកនុងឆ្ន មំនុះមទ។ 

 

គ្រក្ុម្គ្របរក្ាភិបាល  

សម្គជិ្កទ្កុមទ្បឹកាភបិាលម្ដលមៅបមទ្មើការកនុងអំឡុងឆ្ន  ំ រហូតដល់កាលបរមិចឆទថ្នរបាយការណ៍មនុះ 
ម្គនរាយនាមដូចខាងមទ្កាម ៖ 

 មល្លក រស់ មហងប ុន             ទ្បធានទ្កុមទ្បឹកាភបិាល  

 មល្លកឧកញ  ម្ត ាងំប    សម្គជិ្កទ្កុមទ្បឹកាភបិាល 

 មល្លកឧកញ  សុខ្ មហង   សម្គជិ្កទ្កុមទ្បឹកាភបិាល 

 

ការទ្ទ្ួលខុេគ្រតូវរបេគ់្រក្ុម្គ្របរក្ាភិបាល សលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ 

ទ្កុមទ្បឹកាភបិាលទទួលខុ្សទ្តូវកនុងការបញ្ញជ កថ់ា របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុទ្តូវបានមរៀបចំមឡើង និងបាន
បងាា ញទ្តឹមទ្តូវនូវទ្គបទិ់ដាភាព្ជាសារវនដទាងំអស់ ថ្នសាថ នភាព្ហិរញ្ញ វតថុរបស់ទ្កុមហ ុន គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ  ឆ្ន ំ
2018 ទ្ព្មទាងំលទធផលហិរញ្ញ វតថុ និងលំហូរសាចទ់្បាករ់បស់ទ្កុមហ ុនសទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន ។ំ កនុងការមរៀបចំរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតថុទាងំមនុះ ទ្កុមទ្បឹកា-  ភបិាលទ្តូវ ៖ 

i) អនុវតដមាលការណ៍គណមនយយសមទ្សប ម្ដលាទំ្ទមដាយការវនិិចឆយ័ និងការបា នទ់្បម្គណសមមហតុ
ផល និងទ្បកបមដាយការទ្បុងទ្បយត័ន ទ្ព្មទាងំអនុវតដាមមាលការណ៍ទាងំមនុះឱ្យម្គនភាព្សីុសងាវ ក់
ាន ។ 

ii) អនុវតដាមតទ្មូវការកនុងការល្លតទ្តដាងព្ត័ម៌្គន ម្ដលអនុមល្លមាមមាលការណ៍ម្ណនារំបស់ធនាារ
ជាតិ ថ្ន កមពុជា និងសតងដ់ារគណមនយយកមពុជា មហើយទ្បសិនមបើម្គនការទ្បាសចាកណាមយួកនុងការ
បងាា ញឱ្យម្គនភាព្ពិ្ត និងទ្តឹមទ្តូវ ទ្កុមទ្បឹកាភបិាលទ្បាកដថាការទ្បាសចាកទាងំមនាុះទ្តូវបានបងាា ញ 
ព្នយល់ និងកំណតចំ់នួនទឹកទ្បាកប់ានទ្តឹមទ្តូវមៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ 
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iii) រកាទុកកំណតទ់្ាគណមនយយឱ្យបានទ្គបទ់្ាន ់និងទ្បព្ន័ធទ្តួតពិ្និតយថ្ផទកនុងទ្បកបមដាយទ្បសិទធភាព្។ 

iv) មរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុមដាយម្ផែកមលើមូលដាា ននិរនដរភាព្ថ្នដំមណើ រការអាជី្វកមម មលើកម្លងម្តម្គន
ករណីសនមតសមរមយថា ទ្កុមហ ុននឹងមនិអាចបនដកិចចទ្បតិបតដិការអាជី្វកមមនាមព្លខាងមុខ្ដខ៏្ាី និង 

v) ទ្តួតពិ្និតយនិងដឹកនាទំ្កុមហ ុនឱ្យម្គនទ្បសិទធភាព្   និងចូលរមួកនុងការសមទ្មចចិតដសំខាន់ៗ ទាងំអស់    ម្ដល
ម្គន   ឥទធិព្លមលើទ្បតិបតដិការ និងលទធផលរបស់ទ្កុមហ ុន មហើយធានាថាផលប ុះពាល់ទាងំមនាុះទ្តូវបានឆាុុះ
បញ្ញច ំងទ្តឹមទ្តូវមៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។   

 

ទ្កុមទ្បឹកាភបិាលអុះអាងថា ទ្កុមហ ុនបានអនុវតដាមតទ្មូវការខាងមលើ កនុងការមរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ 

ការអន្ុម្័តរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ

ទ្កុមទ្បឹកាភបិាលធានាអុះអាងថា របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុម្ដលភាជ បម់កជាមយួ បានបងាា ញទ្តឹមទ្តូវនូវទ្គប់
ទិដាភាព្ជាសារវនតទាងំអស់ថ្នសាថ នភាព្ហិរញ្ញ វតថុរបស់ទ្កុមហ ុន គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018 និងលទធផលហិរញ្ញ វតថុ 
ទ្ព្មទាងំលំហូរសាចទ់្បាករ់បស់ទ្កុមហ ុនសទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ មដាយអនុមល្លមមៅាមមាលការណ៍ម្ណនារំបស់
ធនាារជាតិ ថ្ន កមពុជា និងសតងដ់ារគណមនយយកមពុជា។ 

 

ចុុះហតថមលខាាងនាមឱ្យទ្កុមទ្បឹកាភបិាល 

 
 
 
 

សោក្ឧក្ញ៉ា  តត តា ុំខប៉ា  

អភិបាល ន្ខិជា នាយក្គ្របតបិតតិ 

 

រាជ្ធានីភនមំព្ញ ទ្ព្ុះរាជាណាចទ្កកមពុជា 

កាលបរមិចឆទ៖ ថ្ងៃទី06 ម្ខ្ ឧសភា ឆ្ន 2ំ019 
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ជនូ្ចុំស ឹះភាគទ្នុ្កិ្ 

គ្រគរឹះស្ថា ន្ម្ីគ្រក្ូហរិញ្ញវតាុ េម្ព័ន្ធេមាគម្េហគ្រាេធុន្តូច ន្ិខម្ធយម្ ភអីិលេុ ី

មតិសវនកមម 

មយើងខ្ាុ ំបានមធវើសវនកមមមលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថុរបស់ ទ្គឹុះសាថ នមទី្កូហរិញ្ញ វតថុ សមពន័ធសម្គគមសហទ្ាសធុនតូច និង
មធយម ភអិីលសីុ មៅកាតថ់ា (“ទ្កមុហ នុ”)  ម្ដលរមួម្គនរបាយការណ៍សាថ នភាព្ហរិញ្ញវតថុទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018  
របាយការណ៍លទធផល របាយការណ៍សតីពី្បម្ទ្មបទ្មួលមូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរ សាចទ់្បាក ់ សទ្ម្គបចុ់ងកាល
បរមិចឆទ ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018 និងកំណតសំ់ាល់ម្ដលរមួម្គនមាលនមោបាយគណមនយយសំខាន់ៗ  ទ្ព្មទាងំព្ត័ម៌្គន
ព្នយល់មផសង មៗទៀតម្ដលបានបងាា ញមៅទំព្រ័ទី 13 ដល់ 50។ 

ជាមតិរបស់មយើងខ្ាុ ំ របាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថបុានបងាា ញនូវទិដាភាព្ពិ្តនិងទ្តឹមទ្តូវថ្នសាថ នភាព្ហរិញ្ញវតថុរបស់ទ្គឹុះសាថ ននា
ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធន ូ ឆ្ន 2ំ018 ទ្ព្មទាងំលទធផលថ្នទ្បតិបតតកិារអាជី្វកមមនិងសាថ នភាព្លំហូរសាចទ់្បាករ់បស់ទ្គឹុះសាថ នសទ្ម្គប់
ដំណាចឆ់្ន មំនុះមដាយអនុមល្លមមៅាមសតងដ់ារគណមនយយកមពុជា និងមាលការណ៍ម្ណនារំបស់ធនាារជាតិថ្នកមពជុា ។ 

ម្លូដាា ន្ម្ន្ម្តេិវន្ក្ម្ម 

មយើងខ្ាុ ំ បានមធវើសវនកមមមដាយអនុមល្លមមៅាមសតងដ់ារសវនកមមអនតរជាតិថ្នកមពុជា ។  ការទទួលខុ្សទ្តូវរបស់មយើងខ្ាុ ំ
ម្ដលទ្សបាមសតងដ់ារទាងំមនាុះ ទ្តូវបានមរៀបរាបប់ម្នថមមទៀតមៅកនុង កថាខ្ណ័ឌ សដីពី្ការទទួលខុ្សទ្តូវរបស់សវនករ 
សទ្ម្គបក់ារមធវើសវនកមមមលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថុ ម្ដលម្គនមៅកនុងរបាយការណ៍របស់មយើងខ្ាុ ំ ។ មយើងខ្ាុ ំ ម្គនភាព្ឯក
រាជ្យពី្ទ្កុមហ នុ មដាយទ្សបមៅាមតទ្មូវការទ្កមសីលធមវ៌ជិាជ ជី្វៈម្ដលពាកព់្ន័ធនឹងសវនកមមមលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថុ
មៅកមពុជា មហើយមយើងខ្ាុបំានបំមព្ញនូវទំនួលខុ្សទ្តូវទ្កមសីលធមវ៌ជិាជ ជី្វៈទ្សបាមតទ្មូវការរបស់សតងដ់ារទាងំមនាុះ ។  
មយើងខ្ាុមំជ្ឿជាកថ់ា ភសតុាងសវនកមមម្ដលមយើងខ្ាុទំ្បមូលបានម្គនលកខណៈទ្គបទ់្ាន ់និងសមទ្សបសទ្ម្គបជ់ាមូលដាា ន
កនុងការបមញ្ចញមតិសវនកមមរបស់មយើងខ្ាុ ំ។ 

បញ្ញា សផសខៗ  

របាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថុថ្នទ្គឹុះសាថ នសទ្ម្គបក់ារយិបរមិចឆទបញ្ចបម់ៅថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018 ទ្តូវបានមធវើសវនកមមមដាយ
សវនករដថ្ទមទៀត នឹងបានបងាា ញថារបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថុម្គនទិដាភាព្ពិ្តនិងទ្តឹមទ្តូវមៅថ្ងៃទី24 ម្ខ្មមសា ឆ្ន 2ំ018 
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ពត័ម៍ាន្សផសខៗ 

ព្ត័ម៌្គនមផសងមទៀតម្ដលទទួលបានមៅកាលបរមិចឆទ ថ្នរបាយការណ៍របស់សវនករមនុះ គឺរបាយការណ៍របស់នាយកមៅ
ទំព្រ័ទី 1 ដល់ទី 4  និងរបាយការណ៍ទ្បចាឆំ្ន មំ្ដលទ្តូវបានមគរពឹំ្ងទុកថានឹងទ្តូវបានផតល់ជូ្នដល់មយើងបនាទ បពី់្ថ្ងៃមនាុះ។ 
គំនិតរបស់មយើងមលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថុមនិទ្គបដណត បម់លើព្ត័ម៌្គនមផសងមទៀតមទ មហើយមយើងមនិបងាា ញពី្ការសននដិាា ន
មលើការធានាណាមយួមឡើយ។ 

ទាកទ់ងនឹងការមធវើសវនកមមមលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថុរបស់មយើងការទទួលខុ្សទ្តូវរបស់មយើង គឺទ្តូវអានព្ត័ម៌្គនមផសង
មទៀត មហើយកនុងការមធវើដូមចនុះពិ្ចារណាថាមតើព្ត័ម៌្គនមផសងមទៀតម្គនលកខណៈមនិសមទ្សបនឹងរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថ ុ ឬ
ចំមណុះដឹងរបស់មយើងម្ដលទទួលបានមៅកនុងសវនកមម ឬមបើមនិដូមចាន ុះមទវាហាកដូ់ចជាម្គនកំហុសខុ្សឆាង។ ទ្បសិនមបើ
ម្ផែកមលើការងារម្ដលមយើងបានអនុវតតមយើងសននដិាា នថាម្គនព្ត័ម៌្គនខុ្សឆាងសំខាន់ៗ ថ្នព្ត័ម៌្គនមនុះមយើងទ្តូវរាយការណ៍
អំពី្ការពិ្តមនាុះ។ មយើងមនិម្គនអវទី្តូវរាយការណ៍មៅកនុងមរឿងមនុះមទ។ 

ការទ្ទ្លួខេុគ្រតវូសលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតារុបេអ់នក្គ្រគបគ់្រគខ ន្ខិអនក្ទ្ទ្លួខេុគ្រតវូសលើ
អភបិាលក្ចិច 

អនកទ្គបទ់្គងម្គនភារៈទទួលខុ្សទ្តូវមលើការមរៀបចំនិងការបងាា ញនូវភាព្ទ្តឹមទ្តូវថ្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថ ុ មដាយអនុមល្លម
មៅាមសតងដ់ារគណមនយយកមពជុា និងមាលការណ៍ម្ណនារំបស់ធនាារជាតិថ្នកមពុជា មហើយនិងទទួលខុ្សទ្តូវមលើ
ទ្បព្ន័ធទ្តួតពិ្និតយថ្ផទកនុងម្ដលអនកទ្គបទ់្គងកំណតថ់ាម្គនភាព្ចាបំាចស់ទ្ម្គបក់ារមរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថុឲ្យមជ្ៀសផុត
ពី្ការបងាា ញខុ្សជាសារវនត មដាយសារម្តការម្កាងបនាឬំ កំហុសឆាង ។ 

មៅកនុងការមរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថុ អនកទ្គបទ់្គងម្គនភារៈទទួលខុ្សទ្តូវ  មលើការវាយតថ្មានូវ លទធភាព្របស់ទ្កុមហ នុ
កនុងការបនតនិរនតរភាព្អាជី្វកមម ទទួលខុ្សទ្តូវមលើការល្លតទ្តដាងព្ត័ម៌្គនទ្បសិនមបើពាកព់្ន័ធនូវបញ្ញា ទាងំឡាយ ម្ដល
ទាកទ់ងមៅនឹងនិរនតរភាព្អាជី្វកមម និងមទ្បើទ្បាស់មូលដាា ននិរនតរភាព្ថ្នគណមនយយមលើកម្លងម្តអនកទ្គបទ់្គង ម្គនបំណង
ចងជ់្ទ្មុះបញ្ជ ី ផ្អែ កដំមណើ រការទ្គឹុះសាថ ន ឬាម នជ្មទ្មើសសមរមយដថ្ទមទៀតមទ្ៅពី្មធវើម្បបមនុះ ។ 
អនកទទួលខុ្សទ្តូវមលើអភបិាលកិចចម្គនភារៈទទួលខុ្សទ្តូវ កនុងការទ្តួតពិ្និតយមលើដំមណើ រការរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថុរបស់
ទ្គឹុះសាថ ន។ 
ការទ្ទ្លួខេុគ្រតវូរបេេ់វន្ក្រេគ្រមាបក់ារសធវើេវន្ក្ម្មរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ

មាលមៅរបស់មយើងខ្ាុគឺំផដល់នូវអំណុះអំណាងសមមហតុផលថារបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថទុាងំមូលមនិម្គនការបងាា ញខុ្ស
ជាសារវនតមដាយសារម្តការម្កាងបនា ំ ឬកំហុសឆាង និងផដល់នូវរបាយការណ៍របស់សវនករម្ដលរមួបញ្ចូលទាងំមតិសវនកមម
របស់មយើងខ្ាុ។ំ   
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អំណុះអំណាងសមមហតុផលគឺជាអំណុះអំណាងម្គនកទ្មតិខ្ពស់មយួ ប មុ្នតវាមនិអាចធានាថាទ្គបម់ព្លថ្នការមធវើសវនកមម
មដាយអនុមល្លមមៅាមសតងដ់ារសវនកមមអនតរជាតិថ្នកមពុជាអាចរកម ើញ នូវការបងាា ញខុ្សជាសារវនត ម្ដលបានមកើត
មឡើងមនាុះមទ ។ 

ការបងាា ញខុ្សជាសារវនតអាចមកើតមឡើងមដាយសារការម្កាងបនា ំ ឬកំហុសឆាង មហើយទ្តូវបានចាតទុ់កថាជាសារវនត មៅ
មព្លម្ដលការម្កាងបនា ំ ឬកំហុសឆាងម្តមយួ ឬករ៏មួបញ្ចូលាន  ម្គនផលប ុះពាល់ដល់ការសមទ្មចចិតតម្ផនកមសដាកិចចរបស់
អនកមទ្បើទ្បាស់ មដាយមោងមលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថុមនុះ ។ 

ជាម្ផនកមយួថ្នការមធវើសវនកមមមដាយអនុមល្លមមៅាមសតងដ់ារសវនកមមអនតរជាតិថ្នកមពុជា មយើងខ្ាុអំនុវតតនូវការ វនិិចឆយ័
ម្ដលទ្បកបមៅមដាយវជិាជ ជី្វៈ និងរកានូវភាព្យកចិតតទុកដាកក់នុងអំឡុងមព្លសវនកមម ។  មយើងខ្ាុកំ៖៏ 

• មធវើការកំណត ់ និងវាយតថ្មានូវហានិភយ័ថ្នការបងាា ញខុ្សជាសារវនតមលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថុមដាយសារ ម្តការ
ម្កាងបនា ំ ឬកំហុសឆាង និងទទួលខុ្សទ្តូវមលើការមរៀបចំ និងការអនុវតតនូវនីតិវធីិសវនកមម មដើមបមីឆាើយតបមៅនឹងហានិភយ័
ទាងំមនាុះ និងទ្បមូលនូវភសតាុងម្ដលម្គនលកខណៈទ្គបទ់្ាន ់ និងសមទ្សបសទ្ម្គបជ់ាមូលដាា នកនុងការបមញ្ចញមតិ
សវនកមម របស់មយើងខ្ាុ។ំ ហានិភយ័ម្ដលមនិអាចរកម ើញនូវការបងាា ញខុ្សជាសារវនតម្ដលមកើតមឡើង មដាយសារម្តការ
ម្កាងបនា ំម្គនលកខណៈខ្ពស់ជាង ការបងាា ញខុ្សមកើតមឡើងពី្កំហុសឆាង មដាយសារម្តការម្កាងបនាអំាចរមួបញ្ចូលទាងំការ
 ុប តិាន  ការលួចបនា ំការលុបមចាលមដាយមចតនា ការបកទ្សាយមនិពិ្ត ឬមនិអនុវតតាមនីតិវធីិទ្គបទ់្គងថ្ផទកនុង ។ 

• ទទួលបាននូវការយល់ដឹងអំពី្ការទ្គបទ់្គងថ្ផទកនុងម្ដលពាកព់្ន័ធនឹងការមធវើសវនកមម កនុងមាល បំណងមដើមបមីរៀបចំ
នូវនីតិវធីិសវនកមមម្ដលសមទ្សបមៅាមកាលៈមទសៈ ប មុ្នតមនិម្មនកនុងមាលបំណងមដើមបបីមញ្ចញមតិមលើទ្បសិទធភាព្ថ្ន
ការទ្គបទ់្គងថ្ផទកនុងរបស់ទ្គឹុះសាថ នមឡើយ ។ 
  ការវាយតថ្មាមលើភាព្សមទ្សបថ្នមាលនមោបាយគណមនយយម្ដលទ្កុមហ នុបានមទ្បើទ្បាស់ និងភាព្សមមហតុ 
ផលថ្នការបា នស់ាម នគណមនយយសំខាន់ៗ  ទ្ព្មទាងំការល្លតទ្តដាងព្ត័ម៌្គន ពាកព់្ន័ធម្ដលបានមធវើមឡើងមដាយអនក
ទ្គបទ់្គង ។ 
 មធវើការសននដិាា នមលើភាព្សមទ្សបថ្នការមទ្បើទ្បាស់មូលដាា ននិរនតរភាព្ ថ្នគណមនយយរបស់អនក ទ្គបទ់្គង មហើយមដាយ 
ម្ផែកមៅមលើភសតាុងសវនកមមម្ដលទទួលបាន មធវើការសននដិាា នថា មតើភាព្មនិចាស់ល្លស់សារវនតពាកព់្ន័ធមៅនឹង
ទ្ពឹ្តតកិារណ៍ឬលកខខ្ណឌ  ម្ដលអាចមធវើឲ្យម្គនមនទលិជាសារវនតមលើ   លទធភាព្របស់ទ្កុមហ នុ មដើមបបីនតនិរនតរភាព្អាជី្វកមម។
ទ្បសិនមបើមយើងខ្ាុមំធវើការសននដិាា នថាម្គនអតថភិាព្ថ្នភាព្មនិទ្បាកដទ្បជាជាសារវនតមយើងខ្ាុចំាបំាចទ់្តូវបញ្ចូល មៅកនុង
របាយការណ៍របស់មយើងខ្ាុ ំ 
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             របាយការណ៍របេេ់វន្ក្រឯក្រជយ 

 

 

មដើមបទីាញចំណាបអ់ារមមណ៍មលើការល្លតទ្តដាងព្ត័ម៌្គន ពាកព់្ន័ធមៅកនុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថ ុ ឬទ្បសិនមបើការល្លត
ទ្តដាងព្ត័ម៌្គនម្គនលកខណៈមនិទ្គបទ់្ាន ់ មយើងខ្ាុចំាបំាចទ់្តូវផដល់មតិសវនកមមម្ដលម្គនបញ្ញា  ។  ការសននដិាា នរបស់
មយើងខ្ាុ ំ គឺម្ផែកាមភសតុាងសវនកមមម្ដលទ្បមូលបានទ្តឹម កាលបរមិចឆទថ្នរបាយការណ៍សវនកមមរបស់មយើងខ្ាុ។ំ  ោ ង
ណាកម៏ដាយទ្ពឹ្តតកិារណ៍ ឬលកខខ្ណឌ នាមព្លអនាគត អាចមធវើឲ្យទ្កុមហ នុបញ្ឈបនិ់រនតរភាព្ ថ្នអាជី្វកមម ។ 

• វាយតថ្មាមលើការបងាា ញថ្នទទ្មង ់ និងខ្ាមឹសារថ្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថទុាងំមូល ម្ដលរមួបញ្ចូលទាងំការល្លត
ទ្តដាងព្ត័ម៌្គន និងវាយតថ្មាថាមតើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថុបានបងាា ញពី្ទ្បតិបតតកិារ និងទ្ពឹ្តតកិារណ៍ពាកព់្ន័ធកនុងអតថនយ័ 
ម្ដលអាចសមទ្មចបាននូវការបងាា ញរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថុដទ៏្តឹមទ្តូវ ។ 

 • មយើងខ្ាុផំដល់ព្ត័ម៌្គនជូ្នអនកទទួលខុ្សទ្តូវមលើអភបិាលកិចច សដីពី្បញ្ញា មផសងមទៀត វសិាលភាព្ និងមព្លមវល្ល
ម្ដលបានមទ្ាងទុកសទ្ម្គបក់ារមធវើសវនកមម និងការរកម ើញបញ្ញា ជាសារវនត មផសងមទៀតម្ដលម្គនរមួបញ្ចូលទាងំចំនុចខ្វុះ
ខាតថ្នការទ្គបទ់្គងថ្ផទកនុងម្ដលបានរកម ើញកនុងអំឡុងមព្លមធវើសវនកមម ។ 

 
តុំណាខគ្រក្មុ្ហ ុន្ HRDP & Associates 
 

 
 
 
 
 

_____________________ 
សៅ ដារ៉ា  

Partner 
 
រាជ្ធានីភនមំព្ញ ទ្ព្ុះរាជាណាចទ្កកមពុជា 

ថ្ងៃទី06 ម្ខ្ ឧសភា ឆ្ន 2ំ019 
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             របាយការណ៍តលុយការ   សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨ 

 

របាយការណ៍តុលយការ 

េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្3ី1 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018 

  កំណត ់   គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 សម្គា ល់   ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ 

  
          

ទ្ទព្យសកមម  
          

សាចទ់្បាកក់នុងថ្ដ 4    5,116    20,556   3,868 

សមតុលយមៅធនាារកណាត ល 5    75,645    303,942   75,302 

សមតុលយមៅធនាារមផសងៗ 6    3,851    15,473   183 

ឥណទានអតិងិជ្ន 7    2,289,835    9,200,557   2,351,781 

ទ្ទព្យសកមមមផសងៗ 8    33,661    135,254   29,430 

ទ្ទព្យសមបតតិ និងបរកិាខ រ 9    18,150    72,923   25,671 

ទ្ទព្យសកមមអរបីូ 10    6,150    24,711   9,750 

ព្នធព្នារទ្ទព្យសកមម 13    3,456    13,886   234 

                
ទ្ទព្យសកមមសរបុ      2,435,864    9,787,302   2,496,219 

                
បំណុល និងមលូធន               
បំណុល               
ទ្បាកក់មច ី 11    673,000    2,704,114   607,000 

បំណុលមផសងៗ 12    24,799    99,643   81,004 

បំណុលព្នធមលើទ្បាកចំ់មណញកនុងទ្ា 13   105   422   - 
បំណុលសរបុ     697,904   2,804,179   730,413 

                
មលូធន               
មដើមទុន      1,500,000    6,027,000   1,000,000 

មដើមទុនបម្នថម     -   -   500,000 

ចំមណញរកាទុក     237,960   956,123   265,806 

មលូធនសរបុ     1,737,960   6,983,123   1,765,806 

                
បំណុល និងមលូធនសរបុ      2,435,864    9,787,302   2,496,219 
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  របាយការណ៍លទ្ធផិល    សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨ 

 

របាយការណ៍លទ្ធិផល  

េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្3ី1 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018 

 
  កំណត ់

  សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   

សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 សម្គា ល់ 
  ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ 

 
            

ចំណូលការទ្បាក់ 15    405,150    1,627,893   414,326 

ចំណាយការទ្បាក់ 16    (59,861)    (240,521)   (87,252) 
ចំណូលការទ្បាកសុ់ទធ      345,289    1,387,372   327,074 

                
ចំណូលកថ្ទ្មមជ្ើងសា 17    76,875    308,884   44,116 

ចំណូលទ្បតិបតតិការ      422,164    1,696,256   371,190 

                

ចំណាយបគុាលិក 18    (111,740)    (448,971)   (82,702) 
ចំណាយរលំស់ទ្ទព្យសមបតតិ និងបរកិាខ រ និង

រលំស់ទ្ទព្យសកមមអរបីូ      (18,142)    (72,895)   (17,534) 

ចំណាយទូមៅ និងចំណាយរដាបាល 19    (96,096)    (386,114)   (52,843) 

ចំណាយទ្បតិបតតិការ      196,186    788,276   218,111 

                

សំវធិានធនឥណទានអាទ្កក ់និងសងសយ័ 7 
   (222,431)    (893,728)   (5,000) 

ចំមណញមនុបងព់្នធមលើទ្បាកចំ់មណញ      (26,245)    (105,448)   213,111 

                

ចំណាយព្នធមលើទ្បាកចំ់មណញ 20   (1,601)   (6,433)   (44,383) 

                
ចំមណញកនុងឆ្ន /ំការយិបរមិចឆទ     (27,846)   (111,881)   168,728 

                

ចំមណញម្បងម្ចកជូ្នភាគទុនិករបស់ទ្កុមហ ុន      (27,846)    (111,885)   168,728 



   របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៨         ទាំព័រទី 38  

            របាយការណ៍បតគ្រម្បគ្រម្លួម្លូធន្   សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨ 

 

របាយការណ៍បតគ្រម្បគ្រម្ួលម្លូធន្ 

េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្3ី1 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018 

  ម្បងម្ចកជូ្នភាគទុនិករបស់ទ្កមុហ នុ 

  មដើមទុន  មដើមទុបម្នថម   

ចំមណញ 

រកាទុក  សរបុ 

  ដុល្លា រអាមមរកិ  ដុល្លា រអាមមរកិ   ដុល្លា រអាមមរកិ  ដុល្លា រអាមមរកិ 

    
    

   

សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017               
សមតុលយគិតទ្តឹមថ្ងៃទី01 ម្ខ្មករា ឆ្ន 2ំ017 1,000,000   -   97,078   1,097,078 

មដើមទុនបម្នថម -   500,000   -   500,000 

ចំមណញកនុងការយិបរមិចឆទ -   -   168,728   168,728 

                
សមតុលយគិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017  1,000,000   500,000    265,806    1,765,806 

                
គិតជាពានម់រៀល 4,037,000   2,018,500    1,073,059    7,128,559 

                
សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018               
សមតុលយគិតទ្តឹមថ្ងៃទី01 ម្ខ្មករា ឆ្ន 2ំ018  1,500,000    -    265,806    1,765,806 

មដើមទុនបម្នថម  -    -    -    - 
ចំមណញកនុងឆ្ន  ំ  -    -   (27,846)   (27,846) 
                
សមតុលយគិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018  1,500,000    -   237,960   1,737,960 

                
គិតជាពានម់រៀល  6,027,000    -   956,123   6,983,123 



   របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៨         ទាំព័រទី 39  

             របាយការណ៍លុំហូរស្ថចគ់្របាក្ ់   សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨ 

 

របាយការណ៍លុំហូរស្ថច់គ្របាក្ ់

េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្3ី1 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018 

  កំណត ់

  សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   

សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

  សម្គា ល់   ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ 

                
លំហូរសាចទ់្បាកពី់្សកមមភាព្ទ្បតិបតតិការ               
ចំមណញមនុបងព់្នធមលើទ្បាកចំ់មណញ      (26,245)    (105,452)   213,111 

និយត័កមម៖               
សំវធិានធនឥណទានអាទ្កក ់និងសងសយ័ 7    222,431    893,728   5,000 

ឥណទានជំ្រុះមចញពី្បញ្ជ ី      (103,008)    (413,886)   - 
រលំស់ទ្ទព្យសមបតតិ និងបរកិាខ រ 9    14,542    58,430   13,934 

រលំស់ទ្ទព្យសកមមអរបីូ 10    3,600    14,465   3,600 

ចំណូលការទ្បាក់ 15    (405,150)    (1,627,893)   (414,326) 
ចំណាយការទ្បាក់ 16    59,861    240,521   87,252 

       (233,969)    (940,087)   (91,429) 
បម្ទ្មបទ្មលួមដើមទុនបងវិល៖               
ឥណទានអតិងិជ្ន 7    (57,477)    (230,943)   (445,039) 
ទ្ទព្យសកមមមផសងៗ      (6,117)    (24,578)   174 

បំណុលមផសងៗ      6,908   27,756   (8,230) 
សាចទ់្បាកប់ានមទ្បើកនុងទ្បតិបតតិការ      (290,655)    (1,167,852)   (544,524) 

                
ចំណូលការទ្បាកប់ានទទួល      407,036    1,635,471   408,941 

ចំណាយការទ្បាកប់ានបង់      (122,974)    (494,110)   (54,848) 
ព្នធមលើទ្បាក់ចំមណញបានបង់ 20 (ក)    (47,127)    (189,356)   (25,478) 
លំហូរសាចទ់្បាកសុ់ទធមចញពី្សកមមភាព្ទ្បតិបតតិការ      (53,720)    (215,847)   (215,909) 
លំហូរសាចទ់្បាកពី់្សកមមភាព្វនិិមោគ               
ទ្បាកត់មកល់ធានាមលើមដើមទុនមៅធនាារកណាត ល      -    -   (25,000) 
ទិញទ្ទព្យសមបតតិ និងបរកិាខ រ 9    (7,021)    (28,210)   (11,296) 
ទិញទ្ទព្យសកមមអរបីូ 10    -    -   - 
លំហូរសាចទ់្បាកសុ់ទធមចញពី្សកមមភាព្វនិិមោគ      (7,021)    (28,210)   (36,296) 
លំហូរសាចទ់្បាកពី់្សកមមភាព្ហិរញ្ញបបទាន               
សាចទ់្បាកប់ានពី្មដើមទុនបម្នថម      -    -   500,000 



   របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៨         ទាំព័រទី 40  

             របាយការណ៍លុំហូរស្ថចគ់្របាក្ ់  សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨ 

 

របាយការណ៍លុំហូរស្ថច់គ្របាក្ ់

េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្3ី1 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018 

ទ្បាកក់មចី      66,000    265,188   (253,000) 

លំហូរសាចទ់្បាកសុ់ទធចូលកនុងសកមមភាព្ហិរញ្ញបបទាន   
  

 66,000    265,188   247,000 

                

(តំហយ)/កំមណើ នសាចទ់្បាក ់និងសាចទ់្បាកស់មមលូសុទធ   
  

 5,259    21,131   (5,205) 

                

សាចទ់្បាក ់និងសាចទ់្បាក់សមមលូមដើមឆ្ន /ំការយិបរមិចឆទ   
  

 4,353    17,490   9,558 

                

សាចទ់្បាកនិ់ងសាចទ់្បាកស់មមូលចុងឆ្ន /ំការយិបរមិចឆទ 21 

  
 9,612    38,621   4,353 
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                ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ  សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨ 

 

1. ព័ត៌មាន្ទ្ូសៅ 

ទ្គឹុះសាថ នមទី្កូហិរញ្ញ វតថុ សមពន័ធសម្គគមសហទ្ាសធុនតូច និងមធយម ភអិីលសីុ (មៅកាតថ់ា “ទ្កុមហ ុន”) បានចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកមម
ជាទ្កុមហ ុនមហាជ្នទទួលខុ្សទ្តូវម្គនកទ្មតិ មៅកនុងទ្ព្ុះរាជាណាចទ្កកមពុជា មទ្កាមវញិ្ញញ បនបទ្តចុុះបញ្ជ ីមលខ្ Co.2859 KH/2015 ចុុះថ្ងៃ
ទី06 ម្ខ្សីហា ឆ្ន 2ំ015 ជាមយួទ្កសួងពាណិជ្ជកមម។ មៅថ្ងៃទី04 ម្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន 2ំ016 ទ្កុមហ ុនបានទទួលអាជាា បណ័ណ ពី្ធនាារជាតិ ថ្ន កមពុ
ជា (មៅកាតថ់ា “ធនាារកណាត ល”) មដើមបមីធវើទ្បតិបតតិការជាទ្គឹុះសាថ នមទី្កូហិរញ្ញ វតថុ។ 

សកមមភាព្អាជី្វកមមចមបងរបស់ទ្កុមហ ុន គឺផតល់មសវាមទី្កូហិរញ្ញ វតថុ   និងមសវាមផសងៗមទៀតម្ដលពាកព់្ន័ធនឹង       វស័ិយហិរញ្ញ វតថុ 
ម្ដលម្គនម្ចងមៅកនុងវសិាលភាព្របស់អាជាា បណ័ណ មីទ្កូហិរញ្ញ វតថុ មៅកនុងទ្ព្ុះរាជាណាចទ្កកមពុជា។ 

ការោិល័យចុុះបញ្ជ ីរបស់ទ្កុមហ ុន ម្គនទីាងំសថិតមៅផទុះមលខ្ 166T មហាវងីិ ទ្ព្ុះនមរាតតម សងាក តទ់មនាបាសាកខ់្ណឌ  ចំការមន 
រាជ្ធានីភនមំព្ញ ទ្ព្ុះរាជាណាចទ្កកមពុជា។ 

ទ្កុមទ្បឹកាភិបាលបានអនុមត័ឱ្យមចញផាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុមៅថ្ងៃទី06 ម្ខ្ ឧសភា ឆ្ន 2ំ019។ 

 

2. សេចក្តីេសខេបអុំពីសាលការណ៍គណសន្យយេុំខាន្់ៗ 

មាលការណ៍គណមនយយសំខាន់ៗ  ម្ដលបានមទ្បើទ្បាស់កនុងការមរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុមនុះ ទ្តូវបានបងាា ញខាងមទ្កាម។ មាល
ការណ៍គណមនយយទាងំមនុះទ្តូវបានអនុវតតសីុសងាវ ក់ាន ទ្គបឆ់្ន មំ្ដលបានដាកប់ងាា ញទាងំអស់ មលើកម្លងម្តម្គនការបញ្ញជ កម់ផសងពី្មនុះ។ 
 

2.1 មូ្លដាា ន្ម្ន្ការសរៀបចុំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ទ្កុមហ ុនទ្តូវបានមរៀបចំមឡើង    ទ្សបមៅាមមាលការណ៍ម្ណនារំបស់ធនាារជាតិ ថ្ន កមពុជា និងសដ
ងដ់ារគណមនយយកមពុជា (មៅកាតថ់ា “CAS”)។ កនុងការអនុវតត CAS ទ្កុមហ ុនកប៏ានអនុវតតការល្លតទ្តដាងព្ត័ម៌្គនាមសតងដ់ាររបាយ
ការណ៍ទាកទ់ងនឹងហិរញ្ញ វតថុ ថ្នកមពុជា (មៅកាត់ថា “CFRS”) គឺសតងដ់ារ CFRS 7   សតីពី្ “ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុ” ផងម្ដរ។ មាលការណ៍
គណមនយយម្ដលបានមទ្បើទ្បាស់ អាចម្គនភាព្ខុ្សាន ពី្មាលការណ៍គណមនយយម្ដលទ្តូវបានទទួលសាា ល់ និងមទ្បើទ្បាស់ជាទូមៅមៅាម
បណាដ ទ្បមទស និងយុាដ ធិការមផសងៗ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ម្ដលបានភាជ ប់មកជាមយួមនុះ មនិម្គនបំណងបងាា ញអំពី្សាថ នភាព្ហិរញ្ញ វតថុ 
លទធផលហិរញ្ញ វតថុ និងលំហូរសាច់ទ្បាក ់ មដាយអនុមល្លមមៅាមយុាដ ធិការណាមផសងមទ្ៅពី្ទ្ព្ុះរាជាណាចទ្កកមពុជាមនាុះមទ។ ដូចមនុះរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតថុទាងំមនុះ សទ្ម្គបប់ងាា ញចំមពាុះម្តអនកម្ដលបានទ្ជាបអំពី្មាលការណ៍គណមនយយ នីតិវធីិ និងការអនុវតដមៅកនុងទ្ព្ុះរាជាណា
ចទ្កកមពុជាម្តប មុណាណ ុះ។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុមនុះទ្តូវបានមរៀបចំមឡើងមដាយមទ្បើវធីិសាស្រសតថ្ងាមដើម។ តួមលខ្មទ្បៀបមធៀបគឺសទ្ម្គបក់ារយិបរមិចឆទពី្ថ្ងៃទី០៤ ម្ខ្
កញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៥ (ថ្ងៃចុុះបញ្ជ ីបមងកើតទ្កុមហ ុន) រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៦។ ដូចមនុះ ចំនួនទឹកទ្បាក់កនុងរបាយការណ៍លទធផល របាយ
ការណ៍បម្ទ្មបទ្មួលមូលធន របាយការណ៍លំហូរសាច់ទ្បាក ់និងកំណតស់ម្គា ល់ពាក់ព្ន័ធមនិអាចមទ្បៀបមធៀបបានទាងំទ្សុងមទ។ 
 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  
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ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

2. សេចក្តីេសខេបអុំពីសាលការណ៍គណសន្យយេុំខាន្់ៗ (ត) 

2.1 ម្ូលដាា ន្ម្ន្ការសរៀបចុំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ (ត) 

ការមរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុម្ដលទ្សបមៅាមមាលការណ៍ម្ណនារំបស់ធនាារជាតិ ថ្នកមពុជា និងសដងដ់ារគណមនយយកមពុ
ជា តទ្មូវឱ្យមទ្បើទ្បាស់ការបា នស់ាម ន និងការសនមត ម្ដលម្គនផលប ុះពាល់ដល់ចំនួនទ្ទព្យសកមម និងបំណុល និងការល្លតទ្តដាងទ្ទព្យ
សកមម និងបំណុលយថាភាព្ម្ដលបានរាយការណ៍ គិតទ្តឹមកាលបរមិចឆទថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ និងប ុះពាល់ដល់ចំណូល និងចំណាយ
ម្ដលបានរាយការណ៍មៅកនុងអំឡុងមព្លថ្នការមធវើរបាយការណ៍មនុះ។ មបើមទាុះជាការបា ន់សាម នទាងំមនុះ  ម្ផែកមៅមលើកទ្មតិថ្នការយល់ដឹង
របស់គណៈទ្គប់ទ្គងមៅមលើទ្ពឹ្តដិការណ៍ និងសកមមភាព្មផសងៗនាមព្លបចចុបបននក៏មដាយ កល៏ទធផលជាកល់្លក់ចុងមទ្កាយអាចខុ្សពី្ការ
បា នស់ាម នទាងំមនុះ។ ម្ផនកម្ដលទាក់ទងនឹងការវនិិចឆ័យ ឬភាព្សមុគសាម ញកនុងកទ្មតិខ្ពស់ ឬម្ផនកម្ដលការសនមត និងការបា នស់ាម នម្គនលកខ
ណៈជាសារវនដចំមពាុះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ទ្តូវបានល្លតទ្តដាងមៅកនុងកំណត់សម្គា ល់ 3 ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ។ 

 
2.2 េតខ់ដារគណសន្យយហរិញ្ញវតា ុ

មៅថ្ងៃទី28 ម្ខ្សីហា ឆ្ន 2ំ009 ទ្កុមទ្បឹកាជាតិគណមនយយថ្នទ្កសួងមសដាកិចចនិងហិរញ្ញ វតថុ បានទ្បកាសដាក់ឱ្យមទ្បើសតងដ់ារ
របាយការណ៍ទាកទ់ងនឹងហិរញ្ញ វតថុអនតរជាតិ ថ្នកមពុជា (មៅកាតថ់ា “CIFRS”)    ម្ដលម្ផែកទាងំទ្សុងមៅាម  សតងដ់ារទាងំអស់ម្ដល
មចញផាយមដាយទ្កុមទ្បឹកាសតងដ់ារគណមនយយអនតរជាតិ (មៅកាតថ់ា “IASB”)  រមួទាងំបំណកទ្សាយ និងវមិសាធនកមមពាកព់្ន័ធមផស
ងៗ។ អងាភាព្ម្ដលម្គនការទទួលខុ្សទ្តូវជាសាធារណៈ ទ្តូវមរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ខ្ាួនឱ្យទ្សបមៅាម CIFRS សទ្ម្គប់ការ ិ
យបរមិចឆទគណមនយយម្ដលចាប់មផើតមមៅថ្ងៃទី01 ម្ខ្មករា ឆ្ន 2ំ012 ឬការយិបរមិចឆទគណមនយយបនាទ ប់ពី្មនុះ។ 

សារាចរម្ណនាមំលខ្ 058 សហវ-កជ្គ ចុុះថ្ងៃទី24 ម្ខ្មនីា ឆ្ន 2ំ016  ទ្កុមទ្បឹកាជាតិគណមនយយ        ថ្នទ្កសួង  មសដាកិចច និង
ហិរញ្ញ វតថុ បានអនុញ្ញញ តឱ្យធនាារ និងទ្គឹុះសាថ នហិរញ្ញ វតថុព្នារមព្លអនុវតត CIFRS រហូតដល់ការយិបរមិចឆទម្ដលចាបម់ផតើមមៅថ្ងៃទី01 ម្ខ្
មករា ឆ្ន 2ំ019 ឬការយិបរមិចឆទបនាទ បពី់្មនុះ។  

CAS សតងដ់ារគណមនយយម្ដលទ្កុមហ ុនកំពុ្ងមទ្បើទ្បាស់បចចុបបនន ម្គនភាព្ខុ្សម្បាកាន ជាមទ្ចើនម្ផនក មបើមធៀបនឹងCIFRS។ 
ដូមចនុះ ការអនុវតត CIFRS នឹងម្គនផលប ុះពាល់មយួចំនួនមៅមលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ទ្កុមហ ុន។ 
2. សេចក្តីេសខេបអុំពីសាលការណ៍គណសន្យយេុំខាន្់ៗ (ត) 

2.3 ការបដូររបូិយប័ណណ  

(ក) របិូយបណ័ណ មាល និងរបិូយបណ័ណ សទ្ម្គបប់ងាា ញ 

គណនីទាងំអស់ម្ដលម្គនមៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ទ្តូវបានវាស់តថ្មាមដាយមទ្បើរបិូយប័ណណ ថ្នបរោិកាសមសដាកិចចចមបង
ម្ដលទ្កុមហ ុនមធវើទ្បតិបតដិការ (មៅកាតថ់ា “របិូយបណ័ណ មាល”)។ ទ្បាកដុ់ល្លា រអាមមរកិឆាុុះបញ្ញច ងំនូវធាតុ មសដាកិចចថ្នទ្ពឹ្តតិការណ៍នានា និង
កាលៈមទសៈដម៏្គនសារសំខានរ់បស់ទ្កុមហ ុន។ ដូចមនុះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុទ្តូវបានបងាា ញជាទ្បាកដុ់ល្លា រអាមមរកិ ម្ដលជារបិូយប័
ណណ មាល និងរបិូយបណ័ណ សទ្ម្គប់បងាា ញរបស់ទ្កុមហ ុន។ 
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ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

(ខ្) ទ្បតិបតដិការ និងសមតុលយ 

ទ្បតិបតដិការជារបិូយប័ណណ មផសងៗមទ្ៅពី្ទ្បាក់ដុល្លា រអាមមរកិ ម្ដលជារបិូយបណ័ណ មាល និងរបិូយបណ័ណ សទ្ម្គបប់ងាា ញ ទ្តូវបានកត់
ទ្ាបដូរមៅជាទ្បាកដុ់ល្លា រអាមមរកិ ាមអទ្ាបដូរទ្បាកន់ាកាលបរមិចឆទថ្នទ្បតិបតដិការមនាុះ។ ចំមណញនិងខាតពី្ការបដូររបិូយបណ័ណ ម្ដលបណាដ ល
មកពី្ការទូទាតា់មទ្បតិបតដិការម្បបមនុះ និងពី្ការបដូរទ្ទព្យសកមមនិងបំណុលរបិូយវតថុនានាម្ដលកំណត់ជារបិូយបណ័ណ មផសងៗមទ្ៅពី្ទ្បាក់
មរៀលាមអទ្ាបដូរទ្បាក់នាដំណាចឆ់្ន  ំទ្តូវបានកតទ់្ាមៅកនុងរបាយការណ៍លទធផល។ 

 
(គ) ការបងាា ញជាទ្បាកដុ់ល្លា រអាមមរកិ 

អនុមល្លមាមទ្បកាសមលខ្ ធ7-07-164ទ្ប.ក. ចុុះថ្ងៃទី13 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ007 របស់ធនាារកណាត ល តទ្មូវឱ្យ     កតទ់្ាបតូរមៅជា
ទ្បាកម់រៀលចំមពាុះារាងតុលយការ របាយការណ៍លទធផល របាយការណ៍បម្ទ្មបទ្មួលមលូធន របាយការណ៍   លំហូរសាច់ទ្បាក ់ និងកំណត់
សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018 មដាយមទ្បើអទ្ាបតូរទ្បាក់បិទបញ្ជ ីផាូវការ ម្ដលផសព្វផាយមដាយធនាារកណាត
លនាកាលបរមិចឆទរាយការណ៍ ម្ដល1ដុល្លា រអាមមរកិមសមើនឹង 4,018មរៀល (31 ធនូ 2017 ៖ 1ដុល្លា រអាមមរកិមសមើនឹង 4,037មរៀល)។ តួមលខ្
ម្ដលទ្តូវបានបតូរមនុះមនិទ្តូវបានមធវើសវនកមមមទ មហើយមនិគួរបកទ្សាយថាតួមលខ្មនុះជាតួមលខ្សទ្ម្គប់បងាា ញដូចតួមលខ្ជាទ្បាកដុ់ល្លា រអា
មមរកិមនាុះមទ ឬយល់ថាជាតួមលខ្ទ្តូវបានបតូរ ឬអាចបតូរមៅជាទ្បាកម់រៀលាមអទ្ាបតូរទ្បាកខ់ាងមលើ ឬអទ្ាបតូរទ្បាកម់ផសងមទៀតមទ។ 
 

2.4 ស្ថច់គ្របាក្់ ន្ិខស្ថចគ់្របាក្់េម្ម្ូល 

កនុងការមរៀបចំរបាយការណ៍លំហូរសាច់ទ្បាក ់សាចទ់្បាក ់ និងសាចទ់្បាកស់មមូល រមួម្គន សមតុលយម្ដលម្គនកាលកំណតម់ដើមរ
យៈមព្លបីម្ខ្ ឬតិចជាងបីម្ខ្ គិតចាបពី់្ថ្ងៃម្ដលទ្កុមហ ុនទទួលបានសាចទ់្បាក ់ រមួម្គន សាចទ់្បាក់កនុងថ្ដ សមតុលយមនិជាបក់ទ្មតិមៅ
ធនាារកណាត ល និងសមតុលយមៅធនាារមផសងៗ។ 
2. សេចក្ដីេសខេបសាលការណ៍គណសន្យយេុំខាន្់ៗ (ត) 

2.5 ឥណទាន្អតិងិជន្ 

ឥណទានអតិងិជ្នទ្តូវបានរាយការណ៍កនុងារាងតុលយការ ាមចំនួនទឹកទ្បាក់មដើម ដកចំនួនម្ដលបានជ្ទ្មុះមចញពី្បញ្ជ ី និងសំ
វធិានធនឥណទានអាទ្កក ់និងសងសយ័។ 

ឥណទានទ្តូវបានជ្ទ្មុះមចញពី្បញ្ជ ី មៅមព្លម្ដលមិនម្គនភាព្ទ្បាកដថា នឹងអាចទ្បមលូទ្បាក់មកវញិបាន។ ការទ្បមលូឥណ
ទានអតិងិជ្នបានមកវញិ បនាទ បពី់្បានជ្ទ្មុះមចញពី្បញ្ជ ីរចួមហើយ ទ្តូវបានកតទ់្ាមៅកនុងរបាយការណ៍លទធផល។ 
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ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

2.6 េុំវិធាន្ធន្ឥណទាន្អគ្រក្ក្់ ន្ិខេខសយ័ 

មៅថ្ងៃទី01 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 ធនាារកណាត លបានមចញទ្បកាសងមីមលខ្ ធ7-017-344ទ្ប.ក សតីពី្ “ចំណាតថ់ាន កហ់ានិភយ័ឥណទាន 
និង សំវធិានធនមលើអុីមម្ភរមនិ” សទ្ម្គប់ធនាារ និងទ្គឹុះសាថ នហិរញ្ញ វតថុ។ ឥណទាន និង បមុរទ្បទាន ផលិតផលហិរញ្ញ វតថុមផសងៗ និងកិចច
សនាហិរញ្ញ វតថុមទ្ៅារាងតុលយការទ្តូវបានម្បងម្ចកជាទ្បាថំាន ក ់ មហើយទ្តូវកតទ់្ា      សំវធិានធនអាទ្ស័យមៅាមចំណាតថ់ាន ករ់បស់វា 
មដាយមនិគិតដល់ទ្ទព្យសកមមម្ដលទ្តូវបានដាកជ់ាវតថុបញ្ញច  ំ (មលើកម្លងម្តសាចទ់្បាក)់ លុុះទ្ាម្តម្គនព្ត័៌ម្គនមផសងមទៀតម្ដលចងែុលបងាា ញ
ពី្សាថ នភាព្អាទ្កកជ់ាងមនុះ។ 

មៅថ្ងៃទី16 ម្ខ្កុមភៈ ឆ្ន 2ំ018 ធនាារកណាត លបានមចញសារាចរម្ណនាមំលខ្ ធ7-018-001ទ្ប.ក សតីពី្ការអនុវតត          ទ្បកាស
សតីពី្ ចំណាតថ់ាន កហ់ានិភយ័ឥណទាន និង សំវធិានធនមលើអុីមម្ភរមនិ សទ្ម្គប់ធនាារ និង ទ្គឹុះសាថ នហិរញ្ញ វតថុ។ ធនាារ និង ទ្គឹុះសាថ ន
ហិរញ្ញ វតថុទ្តូវបានអនុញ្ញញ តឱ្យអនុវតតទ្បកាសមនុមលខ្ ធ7-02-186ទ្ប.ក សតីពី្ “ការមធវើចំណាតថ់ាន កឥ់ណទាន និងសំវធិានធន សទ្ម្គប់
ធនាារ និងទ្គឹុះសាថ នហិរញ្ញ វតថុ” ចំមពាុះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុសទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018 ទ្បសិនមបើទ្គឹុះសាថ នម្គនផលវបិាក
កនុងការអនុវតតទ្បកាសងមីមលខ្ ធ7-017-344ទ្ប.ក។ 

ទ្កុមហ ុនមទ្ជ្ើសមរ ើសអនុវតតាមទ្បកាសមនុមលខ្ ធ7-02-186ទ្ប.ក ចុុះថ្ងៃទី13 ម្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន 2ំ002 កនុងការកតទ់្ាសំវធិានធន 
សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018 សតីពី្ “ការមធវើចំណាតថ់ាន ក់ទ្ទព្យសកមម និងសំវធិានធន សទ្ម្គប់ធនាារ និងទ្គឹុះសាថ នហិរញ្ញ វតថុ”។ 
ទ្បកាសមនុះទ្តូវអនុវតតចំមពាុះឥណទាន និងបមុរទ្បទាន ឬទ្ទព្យសកមមមផសងៗម្ដលម្គនលកខណៈទ្បហាកទ់្បម្ហលាន ។ 
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2. សេចក្ដីេសខេបសាលការណ៍គណសន្យយេុំខាន្់ៗ (ត) 

2.6 េុំវិធាន្ធន្ឥណទាន្អគ្រក្ក្់ ន្ិខេខសយ័ (ត) 

ារាងខាងមទ្កាមមនុះ បងាា ញពី្ចំណាតថ់ាន កឥ់ណទាន និងតទ្មូវការសំវធិានធនអបបបរម្គ៖ 

ទ្បកាស No. B7-02-186 

 

ទ្បកាស

 No. B7-017-344 
ធនាារបានសំមរចអនុមត័មអាយអនុវតតថ្នទ្បកាសមលខ្ ធ7-017-344 រមួទាងំការគណនាថ្នសំវធិានធនងយចុុះមៅកនុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតថុរបស់ខ្ាួនមៅកនុងឆ្ន  ំ2018 ។ 
 

ចុំណាត់ថ្នន ក្់ ចុំន្ួន្ម្ងៃផុតក្ុំណត ់ េុំវិធាន្ធន្ 

ឥណទានរយៈមព្លខ្ាី (តិចជាងមយួឆ្ន )ំ:     
សតងដ់ារ 0 - 29 ថ្ងៃ 0% 

មទ្កាមសដងដ់ារ 30 - 59 ថ្ងៃ 10% 

សងសយ័ 60 - 89 ថ្ងៃ 30% 

បាតប់ង់ 90 ថ្ងៃ ឬមទ្ចើនជាង 100% 

ឥណទានរយៈមព្លម្វង (មលើសពី្មយួឆ្ន មំឡើងមៅ):     
សតងដ់ារ 0 - 29 ថ្ងៃ 0% 

មទ្កាមសដងដ់ារ 30 - 179 ថ្ងៃ 10% 

សងសយ័ 180 - 359 ថ្ងៃ 30% 

បាតប់ង់ 360 ថ្ងៃ ឬមទ្ចើនជាង 100% 

ចំណាតថ់ាន ក ់ ចំនួនថ្ងៃម្ដលផុតកំណត ់ សំវធិានធន 

ឥណទានរយៈមព្លខ្ាី (តិចជាង1ឆ្ន )ំ   

ធមមា/សតងដ់ារ < 15ថ្ងៃ           1% 

ឃ្ា មំមើល ពី្ 15ថ្ងៃ មៅ 30ថ្ងៃ         3% 

មទ្កាមសតងដ់ារ ពី្ 31ថ្ងៃ មៅ 60ថ្ងៃ         20% 

ជាបស់ងសយ័ ពី្ 61ថ្ងៃ មៅ 90ថ្ងៃ        50% 

បាតប់ង់ 91ថ្ងៃ ឬមទ្ចើនជាង       100% 

      
ឥណទានរយៈមព្លម្វង (មលើសពី្1ឆ្ន )ំ     
ធមមា/សតងដ់ារ < 30ថ្ងៃ           1% 

ឃ្ា មំមើល ពី្ 30ថ្ងៃ មៅ 89ថ្ងៃ         3% 

មទ្កាមសតងដ់ារ ពី្ 90ថ្ងៃ មៅ 179ថ្ងៃ         20% 

ជាបស់ងសយ័ ពី្ 180ថ្ងៃ មៅ 359ថ្ងៃ        50% 

បាតប់ង់ 360ថ្ងៃ ឬមទ្ចើនជាង       100% 
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ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

2.7 គ្រទ្ពយេម្បតត ិន្ិខបរកិាេ រ 

ទ្ទព្យសមបតិត និងបរកិាខ រ ទ្តូវបានកត់ទ្ាាមថ្ងាមដើម ដករលំស់បងារ និងការខាតបងារម្ដលបណាត លមកពី្ការចុុះងយតថ្មា។ ថ្ងា
មដើមរមួម្គនចំណាយផ្អទ ល់មផសងៗកនុងការនាយំកទ្ទព្យសមបតិតមនាុះ មកកាន់ទីាងំ និងលកខខ្ណឌ ចាបំាច ់ មដើមបឱី្យវាអាចមធវើទ្បតិបតតិការមៅ
ាមការមទ្ាងទុករបស់គណៈទ្គបទ់្គង។ 

ចំណាយបនតបនាទ បម់ផសងៗទ្តូវបានកតទ់្ាបញ្ចូ លមៅកនុងតថ្មាមោងថ្នទ្ទព្យមនាុះ ឬទ្តូវបានកតទ់្ាជាទ្ទព្យសកមមដាចម់ដាយ
ម្ឡក ាមការសមទ្សប ម្តមៅមព្លម្ដលម្គនភាព្ទ្បាកដថា ផលទ្បមោជ្ន៍មសដាកិចចនាមព្លអនាគតថ្នទ្ទព្យមនាុះនឹងហូរចូលមកកនុង
ទ្កុមហ ុន មហើយថ្ងាមដើមថ្នទ្ទព្យមនាុះ អាចទ្តូវបានវាស់ម្វងគួរឱ្យមជ្ឿជាក់បានម្តប មុណាណ ុះ។ តថ្មាមោងថ្នទ្ទព្យម្ដលបានជំ្នួស ទ្តូវបានមគ
ឈបក់តទ់្ា។ ចំណាយមលើការជួ្សជុ្ល និងការម្ងទាមំផសងៗមទៀតទាងំអស់ ទ្តូវបានកតទ់្ាជាបនទុកមៅកនុងរបាយការណ៍លទធផល កនុង
ការយិបរមិចឆទម្ដលទ្បតិបតតិការមនាុះបានមកើតមឡើង។ 

ការមធើវរលំស់ទ្ទព្យសមបតតិ និងបរកិាខ រ ទ្តូវបានកតទ់្ាជាបនទុកមៅកនុងរបាយការណ៍លទធផល មលើអាយុកាលមទ្បើទ្បាស់បា នស់ាម ន
របស់ទ្ទព្យសកមម មដាយមទ្បើវធីិសាស្រសតរលំស់មងរ ដូចខាងមទ្កាម ៖ 

 
តថ្មាសំណល់ និងអាយុកាលមទ្បើទ្បាស់របស់ទ្ទព្យសកមម ទ្តូវបានទ្តួតពិ្និតយ និងមធវើនិយត័កមមាមការសមទ្សប ទ្បសិនមបើម្គន

សញ្ញញ ណថ្នការម្ទ្បទ្បួលជាសារវនតណាមយួ ចាបា់ងំពី្កាលបរមិចឆទរបាយការណ៍មនុមក។ 

តថ្មាមោងថ្នទ្ទព្យសកមមណាមយួ ម្ដលមលើសពី្តថ្មាម្ដលអាចទ្សងម់កវញិបានរបស់វា ទ្តូវបានកតទ់្ាបនថយភាា មឱ្យមៅទ្តឹម
តថ្មាបា នស់ាម នម្ដលអាចទ្សងម់កវញិបាន។ 

ចំមណញ ឬខាតពី្ការលកទ់្ទព្យសមបតដិ និងបរកិាខ រ ទ្តូវបានកំណតម់ដាយមធវើការមទ្បៀបមធៀបសាចទ់្បាក ់ ជាមយួនឹងតថ្មាមោង 
មហើយទ្តូវបានកតទ់្ាមៅកនុងរបាយការណ៍លទធផល។ 

2.8 គ្រទ្ពយេក្ម្មអរបូ ី

ទ្ទព្យសកមមអរបីូម្ដលរមួម្គនអាជាា បណ័ណ កមមវធីិកំុព្យទូរ័ម្ដលបានទិញ និងចំណាយពាកព់្ន័ធមផសងៗ ទ្តូវបានរាយការណ៍ាមថ្ងា
មដើម ដករលំស់បងារ និងការខាតម្ដលបណាដ លមកពី្ការងយចុុះតថ្មា។ អាជាា ប័ណណ កមមវធីិកំុព្យទូរ័ម្ដលបានទិញ ទ្តូវបានមធវើមលូធនកមម
ាមមលូដាា នថ្ងាមដើម ម្ដលបានមកើតមឡើងកនុងការទិញកមមវធីិជាក់ល្លក់មនាុះមកមទ្បើទ្បាស់។ ទ្ទព្យសកមមអរបីូទ្តូវបានមធវើរលំស់មលើអាយុ
កាលមទ្បើទ្បាស់បា ន់សាម នរបស់វារយៈមព្លទ្បាឆំ្ន  ំមដាយមទ្បើទ្បាស់វធីិសាស្រសតរលំស់មងរ។ 

  អយកុាលសគ្របើគ្របាេ ់

ការម្កលមែទ្ទព្យជួ្ល រយៈមព្លណាមយួម្ដលខ្ាីជាងមគ រវាងរយៈមព្លជួ្ល និងអាយុកាលមសដាកិចចរបស់វា 

បរកិាខ រការោិល័យ  4 ឆ្ន  ំ
បរកិាខ រកំុព្យទូរ័ និងព្ត័ម៌្គនវទិា 4 ឆ្ន  ំ

មទ្គឿងសងាា រមិ និងបរកិាខ របំពាក ់ 4 ឆ្ន  ំ
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           ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨ 

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

2. សេចក្ដីេសខេបសាលការណ៍គណសន្យយេុំខាន្់ៗ (ត) 

2.8 គ្រទ្ពយេក្ម្មអរបូ ី(ត) 

ចំណាយនានាពាកព់្ន័ធនឹងការម្ងរកាកមមវធីិកំុព្យទូ័រ ទ្តូវបានកតទ់្ាជាចំណាយ មៅមព្លម្ដលទ្បតិបតិតការមនាុះបានមកើតមឡើង។ 
 
2.9 ការងយចុឹះតម្ម្ៃ ម្ន្គ្រទ្ពយេក្ម្មម្ិន្តម្ន្ហរិញ្ញវតាុ 

ទ្ទព្យសកមមម្ដលម្គនអាយុកាលមទ្បើទ្បាស់មនិកំណត់  មនិទ្តូវបានមធើវរលំស់មទ  និងទ្តូវបានទ្តួតពិ្និតយទ្បចាឆំ្ន មំដើមបរីកការងយ
ចុុះតថ្មារបស់វា។ ទ្ទព្យសកមមទាងំឡាយណាម្ដលទ្តូវបានមធើវរលំស់ ទ្តូវបានទ្តួតពិ្និតយរកការងយចុុះតថ្មារបស់វា មៅមព្លម្ដលម្គនទ្ពឹ្
តិតការណ៍ ឬការផ្អា ស់បតូរកាលៈមទសៈណាមយួចងែុលបងាា ញថាតថ្មាមោងរបស់វា នឹងមនិអាចយកមកវញិបាន។ ការខាតបង់បណាត លមកពី្
ការងយចុុះតថ្មា ទ្តូវបានកតទ់្ាាមចំនួនលមមែៀងម្ដលមលើស រវាងតថ្មាមោងថ្នទ្ទព្យមនាុះ មធៀបជាមយួតថ្មាម្ដលអាចយកមកវញិបាន។ 
តថ្មាម្ដលអាចយកមកវញិបាន គឺជាតថ្មាមយួណាម្ដលខ្ពស់ជាងមគ រវាងតថ្មាសមទ្សបថ្នទ្ទព្យមនាុះដកចំណាយកនុងការលក ់ និងតថ្មាមៅ
មទ្បើទ្បាស់។ 

ការខាតម្ដលបណាត លមកពី្ការងយចុុះតថ្មាទ្តូវបានកតទ់្ាកនុងរបាយការណ៍លទធផល កនុងការយិបរមិចឆទម្ដលវាបានមកើតមឡើង។ 
ការកតទ់្ាការខាតម្ដលបណាត លមកពី្ការងយចុុះតថ្មាទ្តឡបម់កវញិ ទ្តូវបានកតទ់្ាកនុងរបាយការណ៍លទធផល មៅាមទំហំតថ្មាមោងថ្ន
ទ្ទព្យសកមមមនាុះ ម្ដលមនិមលើសតថ្មាមោងម្ដលបានកំណត់ កាតក់ងនឹងរលំស់ ទ្បសិនមបើមនិបានកតទ់្ាការខាតម្ដលបណាត លមកពី្ការ
ងយចុុះតថ្មា។ 

2.10 គ្របាក្់ក្ម្ចី  

ទ្បាកក់មចទី្តូវបានរាយការណ៍ាមចំនួនទ្បាកម់ដើម ម្ដលមនិទានទូ់ទាត។់  

2.11 េុំវិធាន្ធន្ 

សំវធិានធនទ្តូវបានកតទ់្ាមៅមព្លម្ដលទ្កុមហ ុនម្គនកាតព្វកិចចាមផាូវចាប ់ ឬកាតព្វកិចចទ្បមោល ម្ដលជាលទធផលថ្នទ្ពឹ្តដិ
ការណ៍ពី្អតីតកាល ម្ដលទំនងជាអាចតទ្មូវឱ្យម្គនការចំណាយធនធានមដើមបទូីទាតក់ាតព្វកិចចមនាុះ មហើយចំនួនទឹកទ្បាកទ់្តូវបានបា ន់
សាម នគួរឱ្យមជ្ឿជាកប់ាន។ 

មៅមព្លម្ដលម្គនកាតព្វកិចចទ្សមដៀងាន មទ្ចើន កទ្មតិថ្នលំហូរមចញមដើមបទូីទាតក់ាតព្វកិចចមនាុះទ្តូវបានកំណតម់ដាយគិតមៅមលើចំ
ណាតថ់ាន កថ់្នកាតព្វកិចចមនាុះទាងំមលូ។ សំវធិានធនទ្តូវបានកតទ់្ាមទាុះបីជាកទ្មិតលំហូរមចញថ្នខ្ទង់ណាមយួមៅកនុងចំណាត់ថាន ក់
កាតព្វកិចចដូចាន មនាុះ ម្គនចំនួនតូចកម៏ដាយ។ 

សំវធិានធនទ្តូវបានវាស់ម្វងមឡើងវញិាមតថ្មាបចចុបបននថ្នចំណាយ ម្ដលរពឹំ្ងថាទ្តូវទូទាត់កាតព្វកិចចមនាុះ មដាយមទ្បើអទ្ាមនុបង់
ព្នធ មដើមបឆីាុុះបញ្ញច ងំការវាយតថ្មាទីផារបចចុបបននថ្នតថ្មាសាចទ់្បាក់គិតាមមព្លមវល្ល និងហានិភយ័ជាកល់្លកម់ផសងៗថ្នកាតព្វកិចចមនាុះ។ 
ការមកើនមឡើងសំវធិានធនមដាយសារមព្លមវល្លម្ដលបានកនាងផុត ទ្តូវបានកតទ់្ាជាចំណាយការទ្បាក។់ 
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          ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

2. សេចក្ដីេសខេបសាលការណ៍គណសន្យយេុំខាន្់ៗ (ត) 

2.12 ការក្ត់គ្រតាចុំណូល ន្ិខចុំណាយការគ្របាក្់  

ចំណូលការទ្បាកប់ានមកពី្ឥណទានអតិងិជ្ន សមតុលយមៅធនាារកណាត ល និងសមតុលយមៅធនាារមផសងៗ ទ្តូវបានកត់
ទ្ាាមមលូដាា នបងារ។ មៅមព្លម្ដលឥណទានអតិងិជ្នកាា យជាឥណទានមនិដំមណើ រការ ការកតទ់្ាចំណូលការទ្បាកពី់្ឥណទាន
អតិងិជ្ន ទ្តូវបានព្យរួទុកមយួរយៈ រហូតដល់មព្លទទួលបានសាចទ់្បាក់ជាកម់្សតង។  

ចំណាយការទ្បាកម់លើទ្បាកក់មចី ទ្តូវបានកតទ់្ាាមមូលដាា នបងារ។ 

2.13 ចុំណូលក្ម្គ្រម្ ន្ិខសជើខស្ថ 

ចំណូលកថ្ទ្ម និងមជ្ើងសាគឺជាកថ្ទ្មពី្ដំមណើ រការឥណទាន ទ្តូវបានកត់ទ្ាជាចំណូលមៅមព្លផតល់ឥណទានជូ្នអតិងិជ្ន។ 

2.14 ភតិេន្ា 

ភតិសនាទ្បតិបតតិម្ដលភាគីម្គច ស់ទ្ទព្យមៅម្គនហានិភ័យជាកល់្លក ់និងកមមសិទធិមលើទ្ទព្យមនាុះ ទ្តូវបានចាត់ថាន កជ់ាភតិសនា
ទ្បតិបតដិ។ ការទូទាតភ់តិសនាទ្បតិបតដិ (កាតក់ងនឹងការមលើកទឹកចិតដមផសងៗ ម្ដលទទួលបានពី្ភាគីម្គច ស់ទ្ទព្យ) ទ្តូវបានកតទ់្ាជា
បនទុកកនុងរបាយការណ៍លទធផល ាមមលូដាា នមងរមលើរយៈមព្លថ្នភតិសនា។ 

2.15 ពន្ធពន្ារសលើគ្របាក្់ចុំសណញក្នខុគ្រា ន្ិខ ពន្ធពន្ារសលើគ្របាក្់ចុំសណញ  

 បនទុកព្នធមលើទ្បាកចំ់មណញកនុងទ្ា  ទ្តូវបានគណនាាមមលូដាា នចាបព់្នធដារម្ដលបានអនុម័តរចួជាសាថ ព្រ ឬបានអនុមត័
រចួមយួម្ផនកធំ  គិតទ្តឹមកាលបរមិចឆទរបាយការណ៍កនុងទ្បមទសម្ដលទ្កុមហ ុនមធវើទ្បតិបតតិការ និងបមងកើតទ្បាក់ចំមណញជាបព់្នធ។ 

ព្នធព្នារទ្តូវបានគណនាមដាយមទ្បើវធីិសាស្រសតបំណុល មលើលមមែៀងបមណាត ុះអាសននថ្នតថ្មាមោងរបស់ទ្ទព្យសកមម និង
បំណុលមៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ មធៀបនឹងចំនួនម្ដលបានមទ្បើទ្បាស់សទ្ម្គប់ការគណនាព្នធ។ ព្នធព្នារទ្តូវបានវាស់ម្វងាមអ
ទ្ាព្នធម្ដលរពឹំ្ងថានឹងទ្តូវអនុវតតមលើលមមែៀងបមណាត ុះអាសនន មៅមព្លម្ដលកតទ់្ាទ្តឡប់ចូលមកវញិ មដាយម្ផែកាមព្នធម្ដលបាន
អនុមត័ជាសាថ ព្រ ឬបានអនុមត័រចួមយួម្ផនកធំ គិតទ្តឹមកាលបរមិចឆទរបាយការណ៍។ ព្នធព្នារទ្ទព្យសកមមទ្តូវបានកាត់កងជាមយួនឹង
បំណុលព្នធព្នារ ទ្បសិនមបើទ្កុមហ ុនម្គនសិទធិាមផាូវចាប់មដើមបទូីទាតបំ់ណុលព្នធ និងព្នធទ្ទព្យសកមមកនុងឆ្ន  ំ មហើយទ្បសិនមបើវា
ទាកទ់ងនឹងព្នធមលើទ្បាកចំ់មណញម្ដលកំណត់មដាយអាជាា ធរព្នធដារម្តមយួ មៅមលើអងាភាព្ជាបព់្នធម្តមយួ។ 

ព្នធព្នារទ្ទព្យសកមមទ្តូវបានកតទ់្ា លុុះទ្ាម្តម្គនភាព្ទ្បាកដថាទ្កុមហ ុននឹងម្គនទ្បាក់ចំមណញជាបព់្នធនាមព្លអនាគត 
សទ្ម្គប់យកលមមែៀងបមណាត ុះអាសននមកមទ្បើទ្បាស់។ ព្នធព្នារទ្ទព្យសកមមទ្តូវបានទ្តួតពិ្និតយមៅមរៀងរាល់កាលបរមិចឆទរាយការណ៍
នីមយួៗ មហើយទ្តូវបានកតទ់្ាបនថយរហូតដល់កទ្មតិមយួម្ដលមនិម្គនភាព្ទ្បាកដថា នឹងម្គនអតថទ្បមោជ្ន៍ព្នធពាកព់្ន័ធមកើតមឡើង។ 

 



   របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៨         ទាំព័រទី 49  

            ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

2. សេចក្ដីេសខេបសាលការណ៍គណសន្យយេុំខាន្់ៗ (ត) 

2.16 គ្របតិបតតិការភាគី ក្់ព័ន្ធ 

 ភាគីម្ដលទ្តូវបានចាត់ទុកថាម្គនការពាក់ព្ន័ធ ទ្បសិនមបើភាគីមនាុះម្គនលទធភាព្មដាយផ្អទ ល់ ឬមដាយទ្បមោល កនុងការ
ទ្គបទ់្គងភាគីមយួមផសងមទៀត ឬម្គនឥទធិព្លជាសារវនតមលើភាគីមយួមផសងមទៀត កនុងការសមទ្មចចិតតមលើម្ផនកទ្បតិបតតិ-ការ និងហិរញ្ញ វតថុ ឬ
ទ្បសិនមបើទ្កុមហ ុននិងភាគីមនាុះសថិតមៅមទ្កាមការទ្គបទ់្គងរមួ ឬសថិតមៅមទ្កាមឥទធិព្លរមួរបស់      ទ្កុមហ ុនមមម្តមយួ។ ភាគីពាកព់្ន័ធ
អាចជាឯកបគុាលឬជាទ្កុមហ ុន រាបទ់ាងំសម្គជិ្កទ្គួសារជិ្តសនិទធ របស់បគុាលមនាុះ កទ៏្តូវបានចាតទុ់កជាភាគីពាក់ព្ន័ធម្ដរ។ 

 អនុមល្លមាមចាបស់តីពី្ទ្គឹុះសាថ នធនាារ និងហិរញ្ញ វតថុ ភាគីពាកព់្ន័ធទ្តូវបានឱ្យនិយមនយ័ថាជាភាគីទាងំឡាយណាម្ដល
កានក់ាបម់ដាយផ្អទ ល់ឬមដាយទ្បមោល ោ ងមហាចណាស់10%ថ្នមដើមទុនរបស់ទ្កុមហ ុន ឬម្គនសិទធិមបាុះមឆ្ន ត រមួទាងំឯកបគុាល
ម្ដលម្គនតួនាទីកនុងអភិបាលកិចច ការដឹកនា ំការទ្គបទ់្គង ឬការទ្តួតពិ្និតយថ្ផទកនុងរបស់ទ្កុមហ ុន។  

3. ការបា៉ា ន្់ស្ថម ន្ ការេន្មត ន្ិខការវិន្ិចឆ័យគណសន្យយេុំខាន្់ៗ 

ទ្កុមហ ុនមធវើការបា ន់សាម ន ការសនមត និងការវនិិចឆយ័ ម្ដលប ុះពាល់ដល់ចំនួនទ្ទព្យសកមម និងបំណុលម្ដលបានរាយការណ៍។ 
ការបា នស់ាម ន ការសនមត និងការវនិិចឆយ័ទ្តូវបានវាយតថ្មាជាបនតបនាទ ប ់អាទ្ស័យមៅាមបទពិ្មសាធន៍កនុងទ្ាកនាងមៅ និងកាត មផសងៗ
មទៀត រមួម្គន ការរពឹំ្ងទុកពី្ទ្ពឹ្តិតការណ៍នាមព្លអនាគត ម្ដលទ្កុមហ ុនមជ្ឿជាក់ថាម្គនភាព្សមមហតុផលមៅាមកាលៈមទសៈមផស
ងៗ។ 

(ក្) ការខាតពីការងយចុឹះតម្ម្ៃឥណទាន្អតិងិជន្ 

ទ្កុមហ ុនអនុវតដការមធវើចំណាត់ថាន កឥ់ណទាន និងសំវធិានធន ាមតទ្មូវការរបស់ទ្បកាសមលខ្ ធ7-02-186ទ្ប.ក ចុុះថ្ងៃទី13 
ម្ខ្កញ្ញញ  ឆ្ន 2ំ002 សតីពី្ “ការមធវើចំណាតថ់ាន ក់ និងសំវធិានធនឥណទានអាទ្កក ់និងសងសយ័”។ ធនាារកណាដ លតទ្មូវឱ្យទ្គឹុះសាថ នមទី្កូ
ហិរញ្ញ វតថុ មធវើចំណាត់ថាន កឥ់ណទានរបស់ខ្ាួនជាបនួថាន ក ់   មហើយទ្តូវទ្បាកដថាកទ្មតិអបបបរម្គថ្ន     សំវធិានធនជាកល់្លក ់ទ្តូវបាន
កតទ់្ាអាទ្ស័យមៅាមចំណាត់ថាន កឥ់ណទានមនាុះ មដាយមនិគិតដល់ទ្ទព្យសកមមម្ដលបានដាកជ់ាវតថុបញ្ញច  ំ (មលើកម្លងម្តសាច់
ទ្បាក)់។ គណៈទ្គបទ់្គងមជ្ឿជាកថ់ា អាយុកាលឥណទាន (ាមចំនួនថ្ងៃផុតកំណត)់ ម្ដលជាមលូដាា នសទ្ម្គបក់ំណតច់ំណាតថ់ាន ក់
ឥណទាន គឺម្គនភាព្សមទ្សបមដើមបកំីណតភ់ាព្ទ្គប់ទ្ានថ់្នការខាតបណាត លមកពី្ការងយចុុះតថ្មាឥណទាន ដូចមនុះទ្កុមហ ុនបាន
អនុវតតទ្សបាមទ្បកាសមនុះ។ 

(ខ) ពន្ធសលើគ្របាក្់ចុំសណញ 

 ព្នធ ទ្តូវបានគណនាាមមលូដាា នបំណកទ្សាយបទបបញ្ញតតិព្នធដារនាមព្លបចចុបបនន ម្ដលបានចូលជាធរម្គននាកាល
បរមិចឆទរាយការណ៍។ គណៈទ្គបទ់្គងវាយតថ្មាមៅាមការយិបរមិចឆទ អំពី្សាថ នភាព្ម្ដលបានមកើតមឡើងកនុងលិខិ្តទ្បកាសព្នធ ម្ដល
ទាកទិ់នមៅនឹងបទបបញ្ញតតិព្នធ និងបំណកទ្សាយរបស់វាម្ដលមៅជាធរម្គន។ ទ្កុមហ ុនកតទ់្ាសំវធិាន-ធនាមការសមទ្សប មៅាម
មលូដាា នថ្នចំនួនទឹកទ្បាកម់្ដលរពឹំ្ងថាទ្តូវបងជូ់្នអាជាា ធរព្នធដារ។ 

 មទាុះជាោ ងណាកម៏ដាយ បទបបញ្ញតតិទាងំអស់មនុះម្គនការផ្អា ស់បតូរពី្មយួទ្ាមៅមយួទ្ា  មហើយការកំណត់ចុងមទ្កាយបំផុត
មលើចំនួនបំណុលព្នធនឹងមធវើមឡើង បនាទ បពី់្ម្គនការទ្តួតពិ្និតយមដាយអាជាា ធរព្នធដារ។ មៅមព្លម្ដលលទធផលព្នធចុងមទ្កាយខុ្សាន ពី្
ចំនួនម្ដលបានកតទ់្ាពី្ដំបងូ  មនាុះភាព្លមមែៀងមនុះនឹងមធវើឱ្យប ុះពាល់ដល់សមតុលយបំណុលព្នធកនុងការយិបរមិចឆទម្ដលការកំណតព់្នធ
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            ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

20.  ចុំណាយពន្ធសលើគ្របាក្់ចុំសណញ 

(ក្) បុំណុលពន្ធសលើគ្របាក្់ចុំសណញក្នខុគ្រា 

 

(ខ) ចុំណាយពន្ធសលើគ្របាក្់ចុំសណញ 

 

(គ) ការសផទៀខផ្ទទ ត់រវាខចុំសណញតាម្គណសន្យយ ន្ិខចុំណាយពន្ធសលើគ្របាក្់ចុំសណញ         

 

  គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ 

         

មៅមដើមឆ្ន /ំការយិបរមិចឆទ  42,409    170,399    21,305 

ចំណាយព្នធមលើទ្បាកចំ់មណញ                4,823   19,379    46,582 

ព្នធមលើទ្បាក់ចំមណញបានបង់     (47,127)   (189,356)    (25,478) 
មៅចុងឆ្ន /ំការយិបរមិចឆទ 105   422    42,409 

  

សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   

សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ 

         

ចំណាយព្នធមលើទ្បាកចំ់មណញ៖           

ព្នធមលើទ្បាក់ចំមណញកនុងទ្ា 

                       
4,823   

                     
19,381   46,582 

ព្នធព្នារ (កំណតស់ម្គា ល់ ១៣) (3,222)   (12,946)   (2,199) 

  
                       

1,601   
                       

6,435   44,383 

  សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ   សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ 

ចំមណញមនុបងព់្នធមលើទ្បាកចំ់មណញ  (26,245)   (105,452)   213,111 

            
ព្នធគណនាាមអទ្ា 20%  (5,249)   (21,090)   42,622 

ផលប ុះពាល់ថ្នខ្ទងម់្ដលបានមធវើការ 

មផទៀងផ្អទ ត៖់           
ចំណាយមនិអាចកាតក់ងាមចាបព់្នធ 6,850   27,523   1,761 

  1,601   6,433   44,383 
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                ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

6.  េម្តុលយសៅធនាារសផសខៗ 

សមតុល្យននេះគឺជាគណនីចរនតដែល្ន្ញើនៅធនាគារក្នុងស្សុក្នានា ន ើយមិនមានការប្រាក់្នេ។ 

 

 

7.  ឥណទាន្អតិងិជន្ 

 

 

  គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2018   គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2017 

 ែុល្លា រអានមរកិ្   ពាន់នរៀល្   ែុល្លា រអានមរកិ្ 

         

គណនីចរនតជាមួយធនាគារន្េងៗ  3,890    15,630   183 

សាំវធិានធនតាមបញ្ញា តតិ  (39)    (157)   - 
   3,851    15,473    183 

  គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2018   គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2017 

 ែុល្លា រអានមរកិ្   ពាន់នរៀល្   ែុល្លា រអានមរកិ្ 

         

ឥណទានបុគគល្  2,374,258    9,539,769   2,326,690 

ឥណទានពាណិជ្ជ  40,000    160,720   30,091 

   2,414,258    9,700,489   2,356,781 

            
សាំវធិានធនឥណទានអាប្រក្ក់្ និងសងេ័យ           
សាំវធិានធនជាក់្ល្លក់្  100,990    405,778   5,000 

សាំវធិានធនេូនៅ  23,433    94,154   - 
   124,423    499,932   5,000 

   2,289,835    9,200,557   2,351,781 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  
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            ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

7.  ឥណទាន្អតិងិជន្ (ត) 

 ចល្នារបស់សាំវធិានធនឥណទានអាប្រក្ក់្ និងសងេ័យគឺែូចខាងនប្រកាម 

 

 

ឥណទានអតិងិជ្នទ្តូវបានវភិាគដូចខាងមទ្កាម៖ 

(ក្) វិភាគតាម្ចុំណាត់ថ្នន ក្់ឥណទាន្ 
 

  គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2018   គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2017 

 ែុល្លា រអានមរកិ្   ពាន់នរៀល្   ែុល្លា រអានមរកិ្ 

សមតុល្យនែើមការយិបរនិចេេ  5,000    20,090   - 
សាំវធិានធនឥណទានអាប្រក្ក់្ និងសងេ័យ  222,431    893,728   5,000 

ឥណទានជ្ាំរេះនចញពីបញ្ជ ី  (103,008)    (413,886)   - 
សមតុល្យចុងការយិបរនិចេេ  124,423    499,932    5,000 

  គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2018   គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2017 

 ែុល្លា រអានមរកិ្   ពាន់នរៀល្   ែុល្លា រអានមរកិ្ 

         

ឥណទានសតង់ដារ៖           
មានការធានា  1,821,187    7,317,530   1,662,403 

មិនមានការធានា  455,079    1,828,507   644,378 

ឥណទានឃ្ា ាំនមើល្៖           
មានការធានា  22,361    89,847   - 
មិនមានការធានា  -    -   50,000 

ឥណទាននប្រកាមសដង់ដារ៖           
មានការធានា  18,124    72,822   - 
មិនមានការធានា  -    -   - 

ឥណទានសងេយ័៖           
មានការធានា  -    -   - 
មិនមានការធានា  284    1,141   - 

ឥណទានាត់បង់៖           
មានការធានា  -    -   - 
មិនមានការធានា  97,223    390,642   - 
   2,414,258    9,700,489   2,356,781 
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            ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

(ខ) វិភាគតាម្កាលក្ុំណត់ឥណទាន្ 

 

(គ) វិភាគតាម្របូិយប័ណណ  

 

(ឃ) វិភាគតាម្គ្របសភទ្អជីវក្ម្ម 

 

  គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2018   គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2017 

 ែុល្លា រអានមរកិ្   ពាន់នរៀល្   ែុល្លា រអានមរកិ្ 

         

តិចជាង1ដែ  -    -   110,966 

1ដែ ប ុដនតតិចជាង 3ដែ  30,000    120,540   561,461 

3ដែ ប ុដនតតិចជាង 12ដែ  1,275,172    5,123,641   947,223 

1ឆ្ន ាំ ប ុដនតតិចជាង 5ឆ្ន ាំ  1,109,086    4,456,308   737,131 

នប្រចើនជាង 5ឆ្ន ាំ  -    -   - 
   2,414,258    9,700,489   2,356,781 

  គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2018   គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2017 

 ែុល្លា រអានមរកិ្   ពាន់នរៀល្   ែុល្លា រអានមរកិ្ 

         

ប្រាក់្ែុល្លា រអានមរកិ្  2,403,639    9,657,822   2,356,781 

ប្រាក់្នរៀល្  10,619    42,667   - 

   2,414,258    9,700,489   2,356,781 

  គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2018   គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2017 

 ែុល្លា រអានមរកិ្   ពាន់នរៀល្   ែុល្លា រអានមរកិ្ 

         

ក្សិក្មម  344,076    1,382,497   947,823 

នសវាក្មម  802,267    3,223,509   385,730 

ជ្ាំនួញ និងពាណិជ្ជក្មម  983,129    3,950,212   875,976 

សាំណង់ -   -   25,627 

នគ ដាា ន/ប្រគសួារ  179,144    719,801   18,068 

មនធោាយនធវើែាំនណើ រ  944    3,793   - 
ន្េងៗ  104,698    420,677   103,557 

   2,414,258    9,700,489   2,356,781 
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        ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

7.  ឥណទាន្អតិងិជន្ (ត) 

(ខ) វិភាគតាម្ស្ថា ន្ភាពន្ិសវេន្ដាា ន្ 

 

 

(ច) វិភាគតាម្ទ្ុំនាក្់ទ្ុំន្ខ 

 

  គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2018   គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2017 

 ែុល្លា រអានមរកិ្   ពាន់នរៀល្   ែុល្លា រអានមរកិ្ 

          

និនវសនដាា ន  2,414,258    9,700,489   2,356,781 

  គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2018   គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2017 

 ែុល្លា រអានមរកិ្   ពាន់នរៀល្   ែុល្លា រអានមរកិ្ 

         

អតិងិជ្ន  2,303,758    9,256,500   2,255,825 

ភាគីពាក់្ព័នធ៖           

ភាគេុនិក្  40,000    160,720   - 

សមាជិ្ក្ប្រគួសារជិ្តសនិេធរបស់ភាគេុនិក្  70,500    283,269   100,956 

   2,414,258    9,700,489   2,356,781 
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          ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

(ឆ) វិភាគតាម្ទ្ីតា ុំខ 

 

  គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2018   គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធន ូឆ្ន ាំ2017 

 ែុល្លា រអានមរកិ្   ពាន់នរៀល្   ែុល្លា រអានមរកិ្ 

         

រាជ្ធានីភ្នាំនពញ 1,455,487   5,848,147   1,235,523 

ក្ណ្តត ល្ 437,429   1,757,590   361,810 

ាត់ែាំបង 231,038   928,311   103,324 

ក្ាំពង់សពឺ 191,124   767,936   - 
ប្រពេះសី នុ 29,488   118,483   46,481 

ក្ាំពង់ធាំ 25,177   101,161   14,293 

តាដក្វ 17,792   71,488   - 
នពាធិ៍សាត់ 16,974   68,202   19,500 

ក្ាំពត 4,000   16,072   120,667 

ថ្ប្រពដវង 2,462   9,892   - 
បនាា យមានជ័្យ 2,287   9,189   - 
ក្ាំពង់ចាម 1,000   4,018   71,000 

តបូងឃមុាំ  -    -   380,000 

នសៀមរាប  -    -   3,958 

សាវ យនរៀង  -    -   225 

   2,414,258    9,700,489   2,356,781 
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          ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

7.  ឥណទាន្អតិងិជន្ (ត) 

(ជ) វិភាគតាម្ការគ្របាក្ ់

អទ្ាការទ្បាកទ់្បចាឆំ្ន  ំកនុងអំឡុងឆ្ន មំនុះ ម្គនដូចខាងមទ្កាម៖ 

 

 

គិតប្រតឹមថ្ងៃេី 

31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2018   

គិតប្រតឹមថ្ងៃេី 

31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2017 

        
អតិងិជ្ន 16.80% to 30%        16.80% នៅ 30% 

ភាគីពាក់្ព័នធ 0%   18% 

8.  គ្រទ្ពយេក្ម្មសផសខៗ 

 

 

  គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2018   គិតប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធនូ ឆ្ន ាំ2017 

 ែុល្លា រអានមរកិ្   ពាន់នរៀល្   ែុល្លា រអានមរកិ្ 

         

ការប្រាក់្ប្រតូវេេួល្  22,680    91,128   24,566 

ប្រាក់្បនញ្ាើ  8,634    34,691   3,412 

ចាំណ្តយបង់មុន  2,231    8,964   1,452 

អប្រតាបដូរប្រាក់្  116    467   - 
   33,662    135,250   29,430 
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               ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

9.  គ្រទ្ពយេម្បតតិ ន្ខិបរកិាេ រ 

 

 

 

ការតក្លម្អ 

គ្រទ្ពយជួល  

បរកិាេ រ
ការយិាលយ័  

បរកិាេ រពត័៌មាន្
វិទ្ា ន្ខិ

បរកិាេ រក្ុុំពយរូទ្័រ  

សគ្រគឿខេង្ហា រមិ្ 
ន្ិខបរកិាេ របុំ ក្ ់  េរបុ 

 ដ្ុោៃ រអសម្រកិ្  ដ្ុោៃ រអសម្រកិ្  ដ្ុោៃ រអសម្រកិ្  ដ្ុោៃ រអសម្រកិ្  ដ្ុោៃ រអសម្រកិ្ 

          

េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្3ី1 តខធនូ
 ឆ្ន ុំ2017                   

គិតទ្តឹមថ្ងៃទី01 ម្ខ្មករា ឆ្ន 2ំ017 6,915   6,483   6,622   8,290   28,309 

ទិញបម្នថម 4,354   565   5,332   1,045   11,296 

រលំស់ (4,885)   (2,364)   (3,387)   (3,298)   (13,934) 
តថ្មាចុុះបញ្ជ ីសុទធចុងទ្ា 6,384   4,683   8,567   6,037   25,671 

                    
គិតគ្រតរម្ម្ងៃទ្3ី1 តខធន ូឆ្ន ុំ2017                   
ថ្ងាមដើម 16,247   9,780   15,586   13,373   54,986 

រលំស់បងារ (9,863)   (5,097)   (7,019)   (7,336)   (29,315) 
តថ្មាចុុះបញ្ជ ីសុទធ 6,384   4,683   8,567   6,037   25,671 

គិតជាពាន់មរៀល 25,772   18,905   34,585   24,372   103,634 

                    

េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្3ី1 តខធនូ
 ឆ្ន ុំ2018                   

គិតទ្តឹមថ្ងៃទី01 ម្ខ្មករា ឆ្ន 2ំ018 6,384   4,683   8,567   6,037    25,671 

ទិញបម្នថម  733    2,520    2,726    1,042    7,021 

រ ាំល្ស់ (4,105)   (2,632)   (4,340)   (3,465)   (14,542) 
តថ្មាចុុះបញ្ជ ីសុទធចុងទ្ា 3,012   4,571   6,953   3,614   18,150 

                    
គិតគ្រតរម្ម្ងៃទ្3ី1 តខធន ូឆ្ន ុំ2018                   
ថ្ងាមដើម  16,980    12,300    18,312    14,415    62,007 

រលំស់បងារ (13,967)   (7,729)   (11,359)   (10,801)   (43,857) 
   3,012    4,571    6,953    3,614   18,150 

តថ្មាចុុះបញ្ជ ីសុទធ                   
គិតជាពាន់មរៀល  12,102    18,366    27,936    14,519   72,923 
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            ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុសទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

10.  គ្រទ្ពយេក្ម្មអរបូ ី

 

 ក្ម្មវិធីក្ុុំពយទ័ូ្រ  េរបុ 

 ដ្ុោៃ រអសម្រកិ្  ដ្ុោៃ រអសម្រកិ្ 

    

េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្3ី1 តខធន ូឆ្ន ុំ2017       
គិតទ្តឹមថ្ងៃទី01 ម្ខ្មករា ឆ្ន 2ំ017 13,350   13,350 

ទិញបម្នថម -   - 

រលំស់ (3,600)   (3,600) 

តថ្មាចុុះបញ្ជ ីសុទធចុងទ្ា 9,750   9,750 

        
គិតគ្រតរម្ម្ងៃទ្3ី1 តខធន ូឆ្ន ុំ2017       
ថ្ងាមដើម 18,000   18,000 

រលំស់បងារ (8,250)   (8,251) 

តថ្មាចុុះបញ្ជ ីសុទធ 9,750   9,750 

គិតជាពាន់មរៀល 39,361   39,361 

        
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្3ី1 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018       
គិតទ្តឹមថ្ងៃទី01 ម្ខ្មករា ឆ្ន 2ំ018 9,750   9,750 

ទិញបម្នថម -   - 
ការលក់  (3,600)    (3,600) 
តថ្មាចុុះបញ្ជ ីសុទធចុងទ្ា 6,150   6,150 

        
គិតគ្រតរម្ម្ងៃទី្31 តខធន ូឆ្ន ុំ2018       
ថ្ងាមដើម 18,000   18,000 

ការលក់ -   - 

រលំស់បងារ (11,850)   (11,850) 

តថ្មាចុុះបញ្ជ ីសុទធ 6,150   6,150 

គិតជាពានម់រៀល 24,711   24,711 
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                ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

11.  គ្របាក្់ក្ម្ច ី

 

 

(ក្) វិភាគតាម្កាលក្ុំណត ់

 

 

(ខ) វិភាគតាម្របូិយប័ណណ  

 

  គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ 

         

ភាគីពាកព់្ន័ធ៖           
ភាគទុនិក (កំណតស់ម្គា ល់ 22(គ))  316,000    1,269,688   507,000 

សម្គជិ្កទ្គួសារជិ្តសនិទធរបស់ភាគទុនិក
(កំណតស់ម្គា ល់ 22(គ))  207,000    831,726   - 

   523,000    2,101,414   507,000 

ភាគីមិនពាកព់្ន័ធ៖           
បគុាល  150,000    602,700   100,000 

   673,000    2,704,114   607,000 

  គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ 

         

រយៈមព្លខ្ាី  602,000    2,418,836   200,000 

រយៈមព្លម្វង  71,000    285,278   407,000 

   673,000    2,704,114   607,000 

  គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ 

         

ទ្បាកដុ់ល្លា រអាមមរកិ  673,000    2,704,114   607,000 
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               ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

11.  គ្របាក្់ក្ម្ចី (ត) 

(គ) វិភាគតាម្អគ្រតាការគ្របាក្ ់  

អទ្ាការទ្បាកទ់្បចាឆំ្ន  ំកនុងអំឡុងឆ្ន មំនុះ ម្គនដូចខាងមទ្កាម៖ 

 

 

12.  បុំណុលសផសខៗ 

 

 

គិតទ្តឹមថ្ងៃទី 

31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   

គិតទ្តឹមថ្ងៃទី 

31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

        

ភាគីពាកព់្ន័ធ 10.15%   10.15% 

ភាគីមនិពាកព់្័នធ 7% - 10.15% 
  7% មៅ 10.15% 

  គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ 

         

ការទ្បាកទ់្តូវបង់  12,991    52,198   76,104 

ព្នធទ្តូវបងម់ផសងៗ  2,331    9,366   1,957 

បងារចំណាយមផសងៗ  9,477    38,079   2,943 

   24,799    99,643   81,004 



   របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៨         ទាំព័រទី 61  

                  ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

13.  ពន្ធពន្ារគ្រទ្ពយេក្ម្ម/បុំណុលពន្ធពន្ារ (ត) 

បម្ទ្មបទ្មួលព្នធព្នារទ្ទព្យសកមម/បំណុលព្នធព្នារកនុងអំឡុងឆ្ន មំនុះ ម្គនដូចខាងមទ្កាម៖ 

 

 

 ពន្ធពន្ារគ្រទ្ពយេក្ម្ម 

 

  គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ 

         

នាមដើមឆ្ន  ំ  234    940   (1,965) 
កតទ់្ាជាបនទុកកនុងរបាយការណ៍លទធផល  3,222    12,946   2,199 

នាដំណាចឆ់្ន  ំ  3,456    13,886   234 

 

សំវធិានធន 

ឥណទាន   សរបុ 

  ដុល្លា រអាមមរកិ   ដុល្លា រអាមមរកិ 

សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017       

គិតទ្តឹមថ្ងៃទី01 ម្ខ្មករា ឆ្ន 2ំ017  -    - 
កតទ់្ាជាបនទុកកនុងរបាយការណ៍លទធផល  1,000    1,000 

គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 1,000   1,000 

គិតជាពានម់រៀល 4,037   4,037 

        
សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018      

គិតទ្តឹមថ្ងៃទី01 ម្ខ្មករា ឆ្ន 2ំ018  1,000    1,000 

កតទ់្ាជាបនទុកកនុងរបាយការណ៍លទធផល  3,213    3,213 

គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018 4,213   4,213 

គិតជាពានម់រៀល 16,928   16,928 



   របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៨         ទាំព័រទី 62  

           ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

13.  ពន្ធពន្ារគ្រទ្ពយេក្ម្ម/បុំណុលពន្ធពន្ារ (ត) 

 

14.  សដ្ើម្ទ្ុន្ 

(ក្)  សដ្ើម្ទ្ុន្ 

ចំនួនមដើមទុនសរបុរបស់ទ្កុមហ ុនគិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018 ម្គនចំនួន 1,500,000 ភាគហ ុន ម្ដលម្គនតថ្មាចារកិ 1.5 ដុល្លា រអា
មមរកិ កនុងមយួភាគហ ុន។ ភាគហ ុនម្ដលបានអនុញ្ញញ តទាងំអស់ ទ្តូវបានមបាុះផាយនិងបានបង់រចួទាងំទ្សុង។ 

 

បំណុលព្នធព្នារ៖ 

រលំស់ព្មនាឿន   
ខាតពី្ការបតូររបិូយប័
ណណ មនិទានក់តទ់្ា 

  
សរបុ 

 ដុល្លា រអាមមរកិ  ដុល្លា រអាមមរកិ   ដុល្លា រអាមមរកិ 

សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017        
គិតទ្តឹមថ្ងៃទី01 ម្ខ្មករា ឆ្ន 2ំ017 (1,960)   (5)   (1,965) 
កតទ់្ាជាបនទុកកនុងរបាយការណ៍លទធផល 1,259   (60)   1,199 

គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 (701)   (65)   (766) 
គិតជាពានម់រៀល (2,817)   (261)   (3,078) 
            
សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018           
គិតទ្តឹមថ្ងៃទី01 ម្ខ្មករា ឆ្ន 2ំ018 (641)   (60)   (701) 
កតទ់្ាជាបនទុកកនុងរបាយការណ៍លទធផល  1   (57)   (56) 
គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018  (640)    (117)    (757) 
គិតជាពានម់រៀល  (2,572)    (470)    (3,042) 

  2018   2017 

  ចំនួន 

ភាគហ ុន 

ដុល្លា រ 

អាមមរកិ 

% ថ្នការកាន់កាប់ភាគ
ហ ុន 

ចំនួន 

ភាគហ ុន 

ដុល្លា រ 

អាមមរកិ 

% ថ្នការកាន់
កាប់ភាគហ ុន 

ភាគទុនិក             
មល្លកទ្សី ម្ត កលិកា 400,000 600,000 40%  600,000  600,000 40% 

មល្លកជ្ំទាវឧកញ  មសៀង ចាន់មហង 300,000 450,000 30%  450,000  450,000 30% 

មល្លកទ្សី អុីតដា ឡុងធីាវ ី 100,000 150,000 10%  150,000  150,000 10% 

មល្លក រស់ មហងប ុន 100,000 150,000 10%  150,000  150,000 10% 

សមព័នធសម្គគមសហទ្ាសធុនតូចនងិ
មធយមកមពុជា (តំណាងមដាយឧកញ  ម្ត 66,667 100,000 7%  100,000  100,000 7% 

មល្លកឧកញ  សុខ្ មហង 33,333 50,000 3%  50,000  50,000 3% 

សរបុ 1,000,000 1,500,000 100% 1,000,000 1,500,000 100% 

គិតជាពាន់មរៀល   6,027,000       6,055,500     



   របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៨         ទាំព័រទី 63  

            ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

14.  សដ្ើម្ទ្ុន្ (ត) 

 

មដាយម្ផែកមៅមលើការម្កម្ទ្បលកខនតិកៈម្ដលអនុមត័មដាយធានាារជាតិថ្នកមតុជា (២៩ ធនូ ២០១៧) ចំនួនភាគហ ុនគឺ 1,000,000 ហ ុន 
មហើយនិងតថ្មាភាគហ ុនកនុងមយួភាគហ ុនគឺមសមើ 1.5 ដុល្លា រ។ 

 

(ខ)  សដ្ើម្ទ្ុន្បតន្ាម្ 

 

មៅថ្ងៃទី21 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ016 ភាគទុនិកបានចុុះហតថមលខាមលើមសចកតីសមទ្មចរបស់ភាគទុនិក មដើមបបីម្នថមមដើមទុនចំនួន ៥០០.០០០ 
ដុល្លា រអាមមរកិ។ មដើមទុនបម្នថមមនុះបានបងរ់ចួរាល់កនុងឆ្ន 2ំ017។ ធនាារកណាត លបានអនុមត័មដើមទុនបម្នថមមនុះមៅថ្ងៃទី22 ម្ខ្មងុិនា ឆ្ន 2ំ017
។ ទ្កុមហ ុនកំពុ្ងមសើនសំុម្កម្ទ្បលកខនតិកៈទ្កុមហ ុនមៅទ្កសួងពាណិជ្ជកមម។  

 

15.  ចុំណូលការគ្របាក្ ់

 

 

  សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ   សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ 

         

ចំណូលការទ្បាកពី់្៖           
ឥណទានអតិងិជ្ន  404,808    1,626,519    414,129 

សមតុលយមៅធនាារកណាត ល  342    1,374    197 

   405,150    1,627,893    414,326 



   របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៨         ទាំព័រទី 64  

         ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ  សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

17.  ចុំណូលក្ម្គ្រម្ ន្ិខសជើខស្ថ 

 

 

18.  ចុំណាយបុគគលកិ្ 

 

  

សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   

សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ 

          

កថ្ទ្មពី្ដំមណើ រការឥណទាន  28,386    114,055    28,114 

កថ្ទ្មផ្អកពិ្ន័យ  13,977    56,160    6,918 

មផសងៗ  25,128    100,964    9,084 

ចំណូលការទ្បាកម់ផសងៗមទៀត  9,666    38,838   - 

ការបតូររបិូយវតថុ  (282)    (1,133)   - 

   76,875    308,884    44,116 

  

សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   

សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ 

         

ទ្បាកម់បៀវតសរ ៍និងទ្បាក់ឈនួល  106,835    429,259    79,520 

អតថទ្បមោជ្នប៍គុាលិកមផសងៗ  4,905    19,708    3,182 

   111,740    448,971    82,702 



   របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៨         ទាំព័រទី 65  

            ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ  សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

19.  ចុំណាយទ្ូសៅ ន្ិខចុំណាយរដ្ាបាល 

 

  

សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   

សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ 

         

ចំណាយទីផារ និងផាយពាណិជ្ជកមម 38,225   153,588   20,012 

ចំណាយជ្ួល 28,020   112,584   15,485 

កថ្ទ្មមសវាវជិាជ ជ្ីវៈ 6,942   27,892   1,189 

ចំណាយទឹក-មភាើង 4,479   17,998   4,144 

ចំណាយមបាុះពុ្មព និងសម្គភ រការោិល័យ 4,226   16,980   4,845 

មសវាធនាារ 3,385   13,601    - 
ទ្ទព្យសកមមម្ដលម្គនតថ្មាទាប 2,451   9,848   1,930 

ចំណាយទំនាក់ទំនង 2,075   8,337   2,037 

ចំណាយជ្ួសជុ្ល និងម្ងទា ំ 1,591   6,393   1,173 

ចំណាយមធវើដំមណើ រ និងដកឹជ្ញ្ជូ ន 895   3,596    - 
ចំណាយការកំសានត 855   3,435   502 

ចំណាយមទ្បងឥនធនៈ និងោនយនតទ្បតិបតតិការ 758   3,046   420 

ចំណាយមផសងៗ 750   3,014    - 
ចំណាយមលើទ្កុមទ្បឹកាភបិាល 722   2,901   484 

ចំណាយមលើការមធវើសបបរុសធម ៏ 500   2,009    - 
សាំវធិានធនតាមបញ្ញា តតិ 183   735   323 

ចំណាយព្នធមៅមលើការផ្អកព្និ័យ 39   157    - 
ខាតព្ីការបតូររបូិយប័ណណ            -    -   299 

  96,096    386,114   52,843 



   របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៨         ទាំព័រទី 66  

              ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ  សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

20.  ចុំណាយពន្ធសលើគ្របាក្់ចុំសណញ 

(ក្) បុំណុលពន្ធសលើគ្របាក្់ចុំសណញក្នខុគ្រា 

 

(ខ) ចុំណាយពន្ធសលើគ្របាក្់ចុំសណញ 

 

(គ) ការសផទៀខផ្ទទ ត់រវាខចុំសណញតាម្គណសន្យយ ន្ិខចុំណាយពន្ធសលើគ្របាក្់ចុំសណញ         

 

មោងាមបទបបញ្ញតតិព្នធកមពុជា ទ្កុមហ ុនមនិទ្តូវបងព់្នធមលើទ្បាកចំ់មណញាមអទ្ា 20%មទ។ 

  គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ 

         

មៅមដើមឆ្ន /ំការយិបរមិចឆទ  42,409    170,399    21,305 

ចំណាយព្នធមលើទ្បាកចំ់មណញ                4,823   19,379    46,582 

ព្នធមលើទ្បាក់ចំមណញបានបង់     (47,127)   (189,356)    (25,478) 
មៅចុងឆ្ន /ំការយិបរមិចឆទ 105   422    42,409 

  

សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   

សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ 

         

ចំណាយព្នធមលើទ្បាកចំ់មណញ៖           

ព្នធមលើទ្បាក់ចំមណញកនុងទ្ា 

                       
4,823   

                     
19,381   46,582 

ព្នធព្នារ (កំណតស់ម្គា ល់ ១៣) (3,222)   (12,946)   (2,199) 

  
                       

1,601   
                       

6,435   44,383 

  សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ   សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ 

ចំមណញមនុបងព់្នធមលើទ្បាកចំ់មណញ  (26,245)   (105,452)   213,111 

            
ព្នធគណនាាមអទ្ា 20%  (5,249)   (21,090)   42,622 

ផលប ុះពាល់ថ្នខ្ទងម់្ដលបានមធវើការ 

មផទៀងផ្អទ ត៖់           
ចំណាយមនិអាចកាតក់ងាមចាបព់្នធ 6,850   27,523   1,761 

  1,601   6,433   44,383 
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  ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ    

 

21.  ស្ថច់គ្របាក្់ ន្ិខស្ថចគ់្របាក្់េម្ម្ូល  

 

  គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ   

         
  

សាចទ់្បាកក់នុងថ្ដ  5,116    20,556   3,868   

សមតុលយមៅធនាារកណាត ល – គណនី
ចរនត  645    2,592   302 

  

សមតុលយមៅធនាារមផសងៗ – គណនីចរនត  3,851    15,473   183   

   9,612    38,621   4,353   

ទ្ុំនាក្់ទ្ុំន្ខ   ភាគី ក្់ព័ន្ធ 
    

  

ភាគទ្ុន្ិក្   មល្លកទ្សី ម្ត កលិកា - 40% 

    មល្លកជំ្ទាវឧកញ  មសៀង ចានម់ហង - 30% 

    មល្លកទ្សី ម្អតដា ឡុងធិាវ ី- 10% 

    មល្លក រស់ មហងប នុ - 10% 

    សមពន័ធសម្គគមសហទ្ាសធុនតូចនិងមធយមកមពុជា               (តំណាងមដាយឧកញ  
ម្ត ាងំប ) - 7% 

    មល្លក ឧកញ  សុខ្ មហង - 3% 

    (រមួទាងំសម្គជិ្កទ្គួសារជិ្តសនិទធរបស់ពួ្កមគ) 
      
បុគគលកិ្ថ្នន ក្់គ្រគប់គ្រគខេុំខាន្់ៗ   អភបិាលទាងំអស់របស់ទ្កុមហ ុន ម្ដលមធវើការសមទ្មចចិតតសំខាន់ៗ ខាងម្ផនកយុទធសាស្រសត

ដឹកនារំបស់ទ្កុមហ ុន និងបគុាលិកថាន កទ់្គបទ់្គងជាន់ខ្ពស់ (រមួទាងំសម្គជិ្កទ្គួសារ
ជិ្តសនិទធរបស់ពួ្កមគ)។ 

                ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  



   របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៨         ទាំព័រទី 68  

  ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ    

 

(ខ) ឥណទាន្ឱ្យភាគ ីក្់ព័ន្ធ 

 

 

 

 

 

(គ) គ្របាក្់ក្ម្ចីពីភាគី ក្ព់័ន្ធ 

 

 

 

  គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ   

           

ភាគទុនិក  40,000    160,720   -   

សម្គជិ្កទ្គួសារជិ្តសនិទធរបស់ភាគទុនិក  70,500    283,269   100,956   

   110,500    443,989   100,956   

  

សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   

សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ   

           

ចំណូលការទ្បាក់  14,076    56,557   9,218   

  គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ   

           

ភាគទុនិក  316,000    1,269,688   507,000   

សម្គជិ្កទ្គួសារជិ្តសនិទធរបស់ភាគទុនិក  207,000    831,726   -   

   523,000    2,101,414   507,000   

  សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ   សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ   

           

ចំណាយការទ្បាក់  42,146    169,343   79,835   

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

            ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ  សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  



   របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០១៨         ទាំព័រទី 69  

  ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ    

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

 
(ខ) ការទ្ូទាត់ជូន្គណៈគ្រគបគ់្រគខេុំខាន្់ៗ 

 

 

23.  ក្ិចចេន្ាសផសខៗ  

ទ្កុមហ ុនម្គនកិចចសនាភតិសនាទ្បតិបតតិចំមពាុះការជួ្លអារការោិល័យ។ ទ្កុមហ ុនជាភាគីអនកជួ្ល មហើយការទូទាត់ភតិសនា
អបបបរម្គនាមព្លអនាគត មទ្កាមកិចចសនាភតិសនាទ្បតិបតតិម្ដលមនិអាចលុបមចាលបាន ម្គនដូចខាងមទ្កាម៖ 

 

  សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ   សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ   

           

ចំណាយថ្ងាឈនួលបងឱ់្យសម្គជិ្កទ្គួសារជិ្ត  24,600    98,843            13,200 
  

  

សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   

សទ្ម្គបដំ់ណាចឆ់្ន  ំ

ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ   

           

ទ្បាកម់បៀវតសរ ៍និងអតថទ្បមោជ្ន៍មផសងៗ  41,681    167,474   37,979   

  គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ018   គិតទ្តឹមថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

 ដុល្លា រអាមមរកិ   ពានម់រៀល   ដុល្លា រអាមមរកិ   

           

មនិមលើស1ឆ្ន  ំ  39,598.00    159,105   7,320   

មលើស1ឆ្ន  ំប មុ្នតមនិមលើស5ឆ្ន  ំ  54,000    216,972   -   

   93,598    376,077   7,320   

(ឃ) ចុំណាយម្ងៃឈ្នលួជាម្ួយភាគី ក្់ព័ន្ធ 

             ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ  សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  
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  ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ   

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

24. ការគ្រគប់គ្រគខហន្ិភ័យហរិញ្ញវតា ុ

(ក) ការម្ណនា ំនិងមសចកតីសមងខប  

សាខាធនាារម្គនហានិភយ័បណាដ លមកពី្ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ដូចខាងមទ្កាម៖ 

ហានិភយ័ទ្បតិបតតិការ 

ហានិភយ័ឥណទាន 

ហានិភយ័ទីផារ 

ហានិភយ័សាចទ់្បាកង់ាយទ្សួល 

កំណតសំ់ាល់មនុះ បងាា ញពី្ព្័តម៌្គនសតីពី្ហានិភយ័នីមយួៗខាងមលើរបស់សាខាធនាារ មាលមៅ មាលការណ៍ម្ណនា ំនិងវធិានការណ៍
របស់សាខាធនាារ មដើមបបីា នស់ាម ន និងចាតម់្ចងនូវហានិភយ័ ម្ដលមកើតមឡើង និងការទ្គបទ់្គងនូវមដើមទុនរបស់សាខាធនាារ ។ 

(ខ្) ហានិភយ័ទ្បតិបតតិការ 

ហានិភយ័ទ្បតិបតតិការគឺជាហានិភ័យថ្នការបាតប់ង់ផ្អទ ល់ឬទ្បមោល ម្ដលមកើតម្គន មឡើងពី្ការខ្វុះខាតនូវនីតិវធីិថ្ផទកនុងបគុាលិកបមចចកវទិានិង
មហដាា រចនាសមពន័ធ និងមកើតមឡើង ពី្កាត ខាងមទ្ៅមយួចំនួនមទៀត ម្ដលមិនម្មនជាហានិភយ័ឥណទាន ហានិភ័យទីផារ និងហានិភយ័សាច់
ទ្បាកង់ាយទ្សួលដូចជាកាត ម្ដលមកើតម្គនមឡើងពី្តទ្មូវការចាប ់និង បទបញ្ញតតិមផសងៗ និងសតងដ់ារម្ដល ទទួលសាា ល់ ជាទូមៅ មៅកនុងសហ
ទ្ាសអាជី្វកមម ។ 

ហានិភយ័ទ្បតិបតតិការទ្តូវបានទ្គបទ់្គងបានាមរយៈដំមណើ រការទ្គប់ទ្គងហានិភយ័ ទ្បតិបតតិការភាព្សមទ្សបមលើការទ្តួតពិ្និតយ និងរាយ
ការណ៍មលើសកមមភាព្អាជី្វកមម ាមរយៈ បណាត អងាភាព្ទ្តួតពិ្និតយ និងាទំ្ទមផសងៗ ម្ដលឯករាជ្យមលើអងាភាព្អាជី្វកមម មហើយនិងការទ្តួតពិ្និ
តយពី្អនកទ្គប់ទ្គងជាន់ខ្ពស់របស់សាខាធនាារ ។ 

ការទ្គបទ់្គងមលើហានិភយ័ទ្បតិបតតិការរបស់សាខាធនាារ តទ្មូវឲ្យបមងកើតនូវរចនាសមពន័ធ តួនាទី និង វធីិសាស្រសតថ្នការទ្គបទ់្គងរបស់អងាភាព្ឲ្យ
បានចាស់ល្លស់ ។  មាលការណ៍ និងវធិានការទ្តួតពិ្និតយថ្ផទកនុងជាមទ្ចើនទ្តូវបានអនុវតតរមួម្គនការបមងកើតអនកម្គន សិទធិ ចុុះហតថមលខាទ្បព្ន័ធ
ទ្តួតពិ្និតយោ ងហមតច់ត ់ការមរៀបចំ នូវនីតិវធីិ និងឯកសារសំអាងនានា ទ្ព្មទាងំការអនុវតតាមបទបញ្ញញ តិ និងតទ្មូវការាមចាបន់ានា ។ 

(គ) ហានិភយ័ឥណទាន 

ហានិភយ័ឥណទាន គឺជាការខាតបង់ហិរញ្ញ វតថុរបស់សាខាធនាារ ទ្បសិនមបើអនកខ្ចី ឬថ្ដគូពាណិជ្ជកមម ខ្កខានមនិបានបំមព្ញកាតព្វកិចច មលើ
ការបងទ់្បាក់មដើមចំមពាុះឥណទាន និងបុមរទ្បទាន ។ 

ការទ្គបទ់្គងហានិភយ័ឥណទាន 

សកមមភាព្ឥណទាន ទ្តូវបានម្ណនាមំដាយមាលការណ៍ឥណទានរបស់សាខាធនាារ មដើមបធីានាអុះអាងថាមាលបំណងថ្នទ្បាកក់មចទីាងំ
អស់ទទួលបានមជាគជ្័យ។  ឧទាហរណ៍ អតិងិជ្នឥណទានម្គនលទធភាព្ និងទ្ទព្យសមបតតិសងមហើយហានិភយ័ ឥណទាន ទ្តូវបានម្បងម្ចក
ោ ងលែ ។  មាលការណ៍ឥណទាន កតទ់្ានូវមាលការណ៍ ទ្បាកក់មច ីទ្ទព្យបញ្ញច និំងដំមណើ រការអនុម័តឥណទាន មដាយរមួបញ្ចូលទាងំទ្បព្ន័ធ
ចំណាតថ់ាន កថ់្ផទកនុង និងនីតិវធីិម្ដលអនុវតតមដើមបធីានាអុះអាងកនុងការមារព្មៅាមការ ម្ណនារំបស់ធនាារ ជាតិថ្នកមពុជា ។ 

             ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ  សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  
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  ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ     

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

24. ការគ្រគប់គ្រគខហន្ិភ័យហរិញ្ញវតា(ុត) 

(គ) ហានិភយ័ឥណទាន(ត) 

ហានិភយ័ឥណទាន 

 

 
 

 

ឥណទាន និងបមុរទ្បទានខាតបង ់

ឥណទាន និងបមុរទ្បទានខាតបង ់គឺជាឥណទាននិងបមុរទ្បទាន ម្ដលសាខាធនាារកំណត ់និងរពឹំ្ងថាមនិអាចទ្បមលូបានមកវញិនូវ
ទ្បាកម់ដើម និងការទ្បាកម់ៅាមកិចចសនាខ្ច ី ឥណទាននិងបមុរទ្បទាន។អនុមល្លមមៅាមមាលការណ៍ម្ណនារំបស់ធនាារជាតិថ្ន 
កមពជុាសំវធិានធនមលើឥណទាននិងបមុរទ្បទាន ទ្តូវបានមធវើមឡើងសទ្ម្គបឥ់ណទានហសួ កាលកំណតម់លើសពី្ 89 ថ្ងៃ។សំវធិានធន
អបបបរមិ្គទ្តូវបាន មធវើមឡើងមៅាម ចំណាតថ់ាន ករ់បស់ឥណទាននីមយួៗ មលើកម្លងម្តម្គនព្ត័ម៌្គនមផសងមទៀត អាចបញ្ញជ ក ់ពី្លទធ
ភាព្ថ្នការទូរទាតស់ងរបស់អនកខ្ច។ីមាលនមោបាយគណមនយយទ្តូវ បានបងាា ញមៅកំណតសំ់ាល់ 3 ( ) និង 3 (ង) ។ 

ហានិភយ័ឥណទានបណាដ លមកពី្សកមមភាព្មទ្ៅារាងតុលយការដូចជាការសនា និងយថា ភាព្ ទ្តូវបានបងាា ញមៅកំណតសំ់ាល់ 
25 ។ 

ឥណទាន និងបមុរទ្បទានហសួកាលកំណត ់និងមិនទានខ់ាតបង ់

ឥណទាន និងបមុរទ្បទានហសួកាលកំណត ់ និងមនិទានខ់ាតបងជ់ាឥណទាន និងបមុរ ទ្បទានម្ដល កិចចសនា ទូទាតស់ងហសួកាល
កំណតម់លើសពី្ 30 ថ្ងៃ ម្តតិចជាង 90 ថ្ងៃ ។ អនុមល្លមមៅាមមាលការណ៍ម្ណនារំបស់ធនាារជាតិថ្នកមពជុាឥណទានមនុះទ្តូវ ចាត ់
ថាន កជ់ា ឥណទានឃ្ា មំមើល មហើយទ្តូវមធវើសំវធិាន ធនាមអទ្ា 3% ។ 

 

  ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ ថ្ងៃទី31 ម្ខ្ធនូ 

  ឆ្ន 2ំ018 ឆ្ន 2ំ017 

  ដុល្លា រអាមមរកិ ពានម់រៀល ដុល្លា រអាមមរកិ 

     

មនិហសួកាលកំណត ់និងមនិខាតបង ់  2,276,266 9,146,037 2,234,222 

ហសួកាលកំណតនិ់ងមនិទានខ់ាតបង ់  40,769 163,810 72,559 

ងយចុុះតំថ្មា  97,223 390,642 50,000 

សំវធិានធនមលើឥណទាន     

និងបមុរទ្បទានអាទ្កក ់និងជាបស់ងសយ័  -124,423 -499,932 -5,000 

  
2,289,835 9,200,557 2,351,781 

                  ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  
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  ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ     

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

24. ការគ្រគបគ់្រគខហន្ភិយ័ហរិញ្ញវតា ុ(ត) 

(គ) ហានិភយ័ឥណទាន (ត) 

ហានិភយ័ឥណទាន (ត) 

ឥណទានមរៀបចំមឡើងវញិ 

ឥណទានម្ដលមរៀបចំមឡើងវញិគឺជាឥណទានម្ដលម្គនការផ្អា ស់បតរូកិចចសនា ទូទាតស់ង មដាយសារម្តអនកខ្ចជួី្បផលលំបាកម្ផនក
ហិរញ្ញវតថនិុងមនិម្គនលទធភាព្ទូទាតស់ងាម កិចចសនាមដើម ។ ឥណទានម្ដលនឹងទ្តូវមរៀបចំមឡើងវញិ ទ្តូវវភិាគមលើ មលូដាា ន ទិសមៅ
អាជី្វកមម និងសមតថភាព្សងទ្បាកវ់ញិរបស់អនកខ្ចមីៅាមការព្ាករណ៍លំហូរ ទឹកទ្បាកង់ម ីម្ដលទ្សប ាមសាថ ន 

ភាព្ទីផារ និងបចចុបបននកមមថ្នទសសនៈវស័ិយអាជី្វកមម មដាយម្ផែកមលើសមមតិកមមជាកម់្សតង និង ទ្បុងទ្បយត័ន ។   

បនាទ បពី់្ឥណទានទ្តូវបានមរៀបចំមឡើងវញិ ឥណទានមនាុះទ្តូវរកាចំណាតថ់ាន កដូ់ចមដើមមដាយ មនិគិតពី្ដំមណើ រការលែបនាទ បពី់្ការមរៀបចំ
ជាងមមីឡើយ។ការចាតថ់ាន កម់នុះ មនិទ្តូវឲ្យលែ ជាងមនុ មឡើយលុុះទ្ាម្តការទ្បាក ់ និងទ្បាកម់ដើមទ្តូវបានសងមកវញិកនងុអំឡុងបីទ្ាស
ងរលំស់ និងកនងុរយៈមព្លមនិតិចជាងបីម្ខ្ ។ 

មាលនមោបាយលុបមចាលនូវឥណទាន និងបមុរទ្បទាន 

អនុមល្លមាមមាលការណ៍ម្ណនារំបស់ធនាារជាតិថ្នកមពជុាសាខាធនាារទ្តូវលុប ឥណទាន និងបមុរទ្បទានឬមយួម្ផនកថ្នឥណ
ទានមចញពី្ារាងតុលយការរបស់ខ្ាួន មៅមព្ល ម្ដលសាខាធនាារបាតប់ងសិ់ទធាិមកិចចសនាទ្គបទ់្គងមលើឥណទាន ឬមៅមព្ល
ម្ដល ម ើញថាឥណទានមយួម្ផនកឬទាងំមលូមនិអាចទ្បមលូវញិបាន ឬាម នសងឃមឹថាឥណទាន មនុះអាចទ្បមលូបានមកវញិមទ ។  

ទ្ទព្យបញ្ញច  ំ

សាខាធនាាររកានូវទ្ទព្យបញ្ញច មំលើឥណទាន និងបមុរទ្បទានកនងុលកខណៈជាការធានា នូវ ឥណទាននិងបមុរទ្បទាន។ការបា នសាម ននូវ
តថ្មាសមទ្សបគឺម្ផែកាមការវាយ តថ្មាទ្ទព្យ បញ្ញច មំដាយសាខាធនាារខ្ានួឯង។មៅកនងុការយិបមចឆទសាខាធនាារមនិបានរបឹអសូ 
ទ្ទព្យ សកមមមនិម្មនហិរញ្ញវតថមុ្ដលបានដាកប់ញ្ញច មំដើមបធីានានូវឥណទាននិងបមុរទ្បទានមនាុះមទ ។ 

ការទ្បមលូផតុហំានិភយ័ឥណទាន 

ការវភិាគមលើការទ្បមលូផតុហំានិភយ័ឥណទាននាកាលបរមិចឆទារាងតុលយការទ្តូវបាន បងាា ញ មៅកំណត ់សំាល់ទី 7 មលើរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ុ។ 

ឥណទាន និងបមុរទ្បទានមិនទានហ់សួកាលកំណត ់និងមិនខាតបង ់

ឥណទានមនិទានហ់សួកាលកំណត ់និងមនិខាតបងគឺ់ជាឥណទានម្គនគុណភាព្លែ ម្ដល មនិម្គនបទពិ្មសាធនថ៏្នការខាតបង។់ 
ឥណទានទាងំមនុះទ្តូវបានធានា មដាយទ្ទព្យបញ្ញច  ំនិងការទ្គបទ់្គង មផសង មៗ្ដល ចំនួនថ្នការខាតបងម់្គនកទ្មតិទាប ។ 

           ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  
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  ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ    

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

 

( ) ហានិភយ័ទីផារ  

ហានិភយ័ទីផារគឺជាហានិភយ័ថ្នការខាតបងម់កើតពី្ការម្ទ្បទ្បួលមនិអំមណាយ ផលមៅ កនុងកទ្មតិតថ្មាឬអទ្ាទីផារម្ដលម្គន
សម្គសធាតុសំខានពី់្រគឺ ហានិភយ័របិូយបណ័ណ  បរមទស និងហានិភយ័ អទ្ាការ      ទ្បាក។់ ហានិភយ័ទីផារមកើតមចញពី្
សកមមភាព្ពាណិជ្ជកមម ទ្តូវបានទ្គបទ់្គងមដាយការកំណត ់មលើទីផារ នូវសាថ នភាព្មដាុះដូរជាមយួនឹងការកំណតហ់ានិភយ័ទីផារ
ទុកជាមនុ ។  

(i) ហានិភយ័របិូយបណ័ណ បរមទស 

ហានិភយ័របិូយបណ័ណ បរមទសគឺសំមៅមលើការម្ទ្បទ្បួលអទ្ាបតរូទ្បាកម់្ដលមនិ អំមណាយ ផលមលើសាថ នភាព្ការមដាុះដូររបិូយបណ័ណ
បរមទសម្ដលមកើតមឡើងពី្មព្លមយួ   មៅមព្លមយួ។ សាខាធនាារបានរកានូវមាលនមោបាយមយួ មដាយមនិបងកឲ្យម្គន នូវ
សាថ នភាព្ការបតូររបិូយបណ័ណ បរមទសមទ្ចើនមនាុះមទ។ការបតូរ របិូយបណ័ណ បរមទសម្ដលមបើក ចំហរទ្គបទ់្បមភទទ្តូវបានទ្តួតពិ្និតយជាមយួ
នឹងតទ្មូវការទ្បតិបតតកិារកទ្មតិថ្ន សាថ នភាព្ កំណតទុ់កមនុ និងការកំណតនូ់វការកាតប់នថយភាព្ខាតបង ់។ 

មៅថ្ងៃទី 31 ម្ខ្ ធន ូឆ្ន  ំ2018សមតុលយទ្ទព្យសកមម និងបំណុលម្ដលជារបិូយបណ័ណ មផសងមទៀត មទ្ៅពី្ដុល្លា រអាមមរកិមនិម្គនចំនួនមទ្ចើន
មនាុះមទ។  ដូចមនុះការវភិាគរបិូយបណ័ណ បរមទស មនិទ្តូវបានបងាា ញមឡើយ ។ 

 (i i) ហានិភយ័អទ្ាការទ្បាក ់

ហានិភយ័អទ្ាការទ្បាកគឺ់សំមៅមលើការខាតបងនូ់វទ្បាកចំ់ណូលការទ្បាកសុ់ទធ មដាយសារ ម្តការម្ទ្បទ្បួលថ្នកទ្មតិអទ្ាការទ្បាក ់និង
ការផ្អា ស់បតរូមៅកនងុសម្គសភាព្ថ្នទ្ទព្យសកមម និងបំណុល។ហានិភយ័អទ្ាការទ្បាកទ់្តូវបានចាតម់្ចងាមរយៈការទ្តួតពិ្និតយោ ង 
ហមត ់ ចតម់លើចំណូលមលើការបណាត កទុ់នតថ្មាសមទ្សបតថ្មាមដើមថ្នមលូនិធិនិង ាមរយៈ ការវភិាគចមនាា ុះម្ទ្បទ្បួលអទ្ាការទ្បាក។់
សកាត នុព្លថ្នការធាា កចុ់ុះនូវចំណូលការទ្បាក ់ សុទធបណាត លមកពី្ការម្ទ្បទ្បួលអទ្ាការទ្បាកម់្ដលខុ្សទ្បទ្កតីគឺទ្តូវបានទ្តួតពិ្និតយ 
មដាយមធៀបមៅនឹង កទ្មតិអាចទទួលយកបានថ្នហានិភយ័ ។ 

                ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ   សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  
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         ក្ុំណ
តេ់

មាគល
រ់បា
យ
កា
រណ៍

ហ
រិញ្
ញវតា ុ       ស

ទ្ម្គ
បដ់ណា

ចឆ្ន ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ  ឆ្ន ំ២០១៨  

 

ម្ងៃទ3ី1 ម្ខ្ធនូ  ឆ្ន2ំ018 
រហូ

តដល់
 1 ម្ខ្

 
> 1 - 3 ម្ខ្

 
>4 - 12 ម្ខ្

 
> 1 - 5 ឆ្ន ំ

មល
ើ ស
ព្ី  5 ឆ្ន ំ

ព្ម្គ
នកា

រទ្បា
ក

 ់
ស
របុ

 

 
ដុល្ល

ារអា
មមរកិ

 
ដុល្ល

ារអា
មមរកិ

 
ដុល្ល

ារអា
មមរកិ

 
ដុល្ល

ារអា
មមរកិ

 
ដុល្ល

ារអា
មមរកិ

 
ដុល្ល

ារអា
មមរកិ

 
ដុល្ល

ារអា
មមរកិ

 

ប្រេពយស
ក្មម ិ

រញ្
ាវតថុ  

 
 

 
 

 
 

 

សា
ច់ប្រា

ក្ក្នងុថ្ែ
 

                - 
             - 

             - 
             - 

              - 
          5,116

 
         5,116

 

ប្រា
ក្បនញ្

ាើ និងប្រា
ក្តមកល្

នៅ
ធនា

គា
រ 

                - 
             - 

             - 
             - 

              - 
        75,645

 
       75,645

 

ប្រា
ក្បនញ្

ាើ និងប្រា
ក្តមកល្

នៅ
ធនា

គា
រនា

នា
 

                - 
             - 

             - 
             - 

              - 
          3,851

 
         3,851

 

ឥណ
ទា

ន និងបុនរប្របទា
ន្តល្

ែល្
អតិងិជ្ន

 
 

 
 

 
 

 
 

- ឥណ
ទា

នែាំនណ
ើរកា

រ 
                - 

       30,000
 

   1,275,172
 

   1,109,086
 

              - 
               - 

   2,414,258
 

- ស
ាំវធា

នធនេូនៅ
 

                - 
             - 

             - 
             - 

              - 
     (124,423) 

    (124,423) 
ប្រេពយស

ក្មមន្េងៗ
 

                - 
             - 

             - 
             - 

              - 
        33,662

 
       33,662

 

កា
រវនិិនោ

គ
 

                - 
             - 

             - 
             - 

              - 
               - 

             - 
ស
របុប្រេពយស

ក្មម ិ
រញ្

ាវតថ ុ
                - 

       30,000
 

   1,275,172
 

   1,109,086
 

              - 
         (6,149) 

   2,408,109
 

 
 

 
 

 
 

 
 

បាំណុ
ល្
 ិ
រញ្

ាវតថ ុ
                - 

       50,000
 

     552,000 
       71,000

 
              - 

               - 
     673,000 

ប្រា
ក្បនញ្

ាើរបស
អ់តិងិជ្ន និងធនា

គា
រនា

នា
 

                - 
             - 

             - 
             - 

              - 
               - 

             - 
បាំណុ

ល្
បនាាប់បនេាំ 

                - 
             - 

             - 
             - 

              - 
               - 

             - 
បាំណុ

ល្
ន្េងៗ

 
                - 

             - 
             - 

             - 
              - 

        24,799
 

       24,799
 

ស
របុបាំណុ

ល្
 ិ
រញ្

ាវតថ ុ
                - 

       50,000
 

     552,000 
       71,000

 
              - 

        24,799
 

     697,799 

 
 

 
 

 
 

 
 

ចាំនួនគាំល្ល
តតា

មកា
ល្
វសា

នត 
                - 

      (20,000) 
     723,172 

   1,038,086
 

              - 
       (30,948) 

   1,710,310
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ពា
នម់រៀល

(កណំ
តស់ំ

ា
ល់
 4) 

                - 
      (80,360) 

   2,905,705
 

   4,171,030
 

              - 
     (124,349) 

   6,872,026
 

24. 
កា
រប្រគប់ប្រគងហា

និភ្យ
 ិ
រញ្

ាវតថ ុ(ត) 

(ឃ
) 

ហា
និភ្យ

េី្ារ (ត) 
(ii ) 

ហា
និភ្យ

អប្រតា
កា
រប្រា

ក្ (ត) 
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ម្ងៃទី 31 ម្ខ្ធនូ  ឆ្ន2ំ017 
រហូ

តដល់
 1 ម្ខ្

 
> 1 - 3 ម្ខ្

 
>4 - 12 ម្ខ្

 
> 1 - 5 ឆ្ន ំ

មល
ើ ស
ព្ី  5 ឆ្ន ំ

ព្ម្គ
នកា

រទ្បា
ក

 ់
ស
របុ

 

 
ដុល្ល

ារអា
មមរកិ

 
ដុល្ល

ារអា
មមរកិ

 
ដុល្ល

ារអា
មមរកិ

 
ដុល្ល

ារអា
មមរកិ

 
ដុល្ល

ារអា
មមរកិ

 
ដុល្ល

ារអា
មមរកិ

 
ដុល្ល

ារអា
មមរកិ

 

ទ្ទព្យស
កមមហិ

រញ្ញវតថុ  
 

 
 

 
 

 
 

សា
ចទ្បា

កក់នងុថ្ដ
 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
          3,868

 
         3,868

 

ទ្បា
ក់បមញ្ញើ  និ ងទ្បា

កត់មកល់
មៅ

ធនា
ា
រ 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
            302

 
           302

 

ទ្បា
ក់បមញ្ញើ  និ ងទ្បា

កត់មកល់
មៅ

ធនា
ា
រនា

នា
 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
            183

 
           183

 

ឥណ
ទា
ន និ ងបមុរទ្បទា

នផតល់
ដល់

អតិ ងជ្ន
 

 
 

 
 

 
 

 

- ឥណ
ទា
នដ ំមណ

ើ រកា
រ 

        110,966
 

     561,461
 

     947,223 
     737,131

 
  - 

  - 
   2,356,781

 

- សំ
វធា

នធនទូមៅ
 

 - 
 - 

 - 
 - 

  - 
         (5,000) 

        (5,000) 

ទ្ទព្យស
កមមមផសងៗ

 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

        25,824
 

       25,824
 

កា
រវនិិ មោ

គ
 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 

ស
របុទ្ទព្យស

កមមហិរញ្ញវតថ ុ
        105,966

 
     561,461

 
     947,223 

     737,131
 

  - 
        30,177

 
   2,381,958

 

 
 

 
 

 
 

 
 

បណំុ
ល
ហិ
រញ្ញវតថ ុ

         50,000
 

       50,000
 

     100,000 
     407,000

 
  - 

  - 
     607,000 

ទ្បា
កប់មញ្ញើ របស់

អតងិជ្ន នងិធនា
ា
រនា

នា
 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 

បំណុ
ល
បនាទប់បនស ំ

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

 - 

បំណុ
ល
មផសងៗ

 
 - 

 - 
 - 

 - 
 - 

        79,047
 

       79,047
 

ស
របុបណំុ

ល
ហិ
រញ្ញវតថ ុ

         50,000
 

       50,000
 

     100,000 
     407,000

 
  - 

        79,047
 

     686,047 

 
 

 
 

 
 

 
 

ចនំនួគល្ល
តា

មកា
ល
វសា

នត 
         55,966

 
     511,461

 
     847,223 

     330,131
 

  - 
       (48,870) 

   1,695,911
 

24. 
កា
រប្រគប់ប្រគងហា

និភ្យ
 ិ
រញ្

ាវតថ ុ(ត) 
 ( 

) ហា
និភយ័

ទីផារ (ត) 
(ii) 

ហា
និភយ័

អទ្ា
កា
រទ្បា

ក ់(ត) 

 
        ក្ុំណ

តេ់
មាគល

រ់បា
យ
កា
រណ៍

ហ
រិញ្
ញវតា ុ        ស

ទ្ម្គ
បដ់ណា

ចឆ្ន ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ  ឆ្ន ំ២០១៨  
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          ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ     សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាបដ់្ុំណាចឆ់្ន ុំម្ងៃទ្ ី31 តខធន ូឆ្ន ុំ2018  

26. ការទ្គបទ់្គងហានិភយ័ហិរញ្ញ វតថុ (ត) 
( ) ហានិភយ័ទីផារ (ត) 
 (ii) ហានិភយ័អទ្ាការទ្បាក ់(ត) 

ការវភិាគរមំញចតថ្មាសមទ្សបសទ្ម្គបឧ់បករណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ម្ដលម្គនអទ្ាការទ្បាកម់ងរ 

សាខាធនាារមនិបានកតទ់្ាបំណុលហិរញ្ញ វតថុម្ដលម្គនអទ្ាការទ្បាកម់ងរាមតថ្មា សមទ្សបមដាយភាព្លំមអៀង ទ្តូវបានបញ្ចូលមៅ
កនុងរបាយការណ៍លទធផលមនាុះមទ មហើយសាខាធនាារកម៏និម្គនឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុនាចុងកាលបរមិចឆទមនាុះម្ដរ។ដូមចនុះ ការផ្អា ស់បតូរអ
ទ្ាការទ្បាកន់ាចុងកាលបរមិចឆទពំុ្ម្គនផលប ុះពាល់ដល់ទ្បាកចំ់មណញ  ឬខាតមនាុះមទ ។ 

ការវភិាគរមំញចមលើលំហូរទឹកទ្បាកស់ទ្ម្គបឧ់បករណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ម្ដលម្គនអទ្ាកា រទ្បាកអ់មងរ 

សាខាធនាារពំុ្ម្គនឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុម្ដលម្គនអទ្ាការទ្បាកអ់មងរជាសារវនតមនាុះមទ ។  ដូមចនុះរវភិាគរមំញចមលើលំហូរទឹកទ្បាក់
សទ្ម្គបឧ់បករណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ម្ដលម្គនអទ្ាការ ទ្បាកអ់មងរមនិ ទ្តូវបានបងាា ញមឡើយ ។ 

(ង) ហានិភយ័សាចទ់្បាកង់ាយទ្សលួ 

ហានិភយ័សាចទ់្បាកង់ាយទ្សួលទាកទ់ងនឹងលទធភាព្រកាសាចទ់្បាក ់ ងាយទ្សួល ឲ្យបានទ្គបទ់្ានម់ដើមបបំីមព្ញការសនានិង
កាតព្វកិចចហិរញ្ញ វតថុមៅមព្លដល់ កាលកំណត ់សងនូវតថ្មាសមមហតុផល មយួ ។   

បម្នថមពី្មលើការអនុវតតោ ងមព្ញមលញាមតទ្មូវការថ្នសាចទ់្បាកង់ាយទ្សួល អនកទ្គបទ់្គងសាខាធនាារបានទ្តួតពិ្និតយោ ងហមតច់ត់
មលើលំហូរទឹកទ្បាកចូ់ល និង លំហូរទឹកទ្បាកម់ចញមហើយភាព្ចមនាា ុះថ្នអាយុកាលាមរយៈរបាយការណ៍ ាមមព្ល កំណត។់ការម្ទ្បទ្បួល
ថ្នឥណទាននិងទ្បាកប់មញ្ញ ើរបស់អតិងិជ្នទ្តូវបានទ្តួតពិ្និតយ ាមដានមហើយតទ្មូវការសាចទ់្បាកង់ាយទ្សួលទ្តូវបានមធវើការម្កតទ្មូវមដើមប ី
កំណត ់ឲ្យចាស់ នូវទ្ទព្យសកមមជាសាចទ់្បាកង់ាយទ្សួលឲ្យបានទ្គបទ់្ាន ់ មដើមបបំីមព្ញការសនា និងកាតព្វកិចចហិរញ្ញវតថរុបស់ខ្ាួនមៅមព្ល
ដល់កាលកំណតស់ង ។   
ារាងខាងមទ្កាមមនុះផតល់នូវការវភិាគមយួមៅមលើបំណុលហិរញ្ញវតថរុបស់សាខា ធនាារ ទាកទ់ងនឹងការម្បងម្ចកកាលកំណតម់ដាយម្ផែកមលើរ
យៈមព្លម្ដលមៅ សល់សទ្ម្គប ់ការទូទាតស់ង ។ 
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ចមនាាុះព្

 ី
ចមនាាុះព្

 ី
ចមនាាុះព្

 ី
មល

ើ ស
ព្ី  

 
 

ម្ងៃទ3ី1 ម្ខ្ធនូ  ឆ្ន2ំ018 
តិ ចជា

ង 1ម្ខ្
 

1 និ ង 3 ម្ខ្
 

3 និ ង 1 ឆ្ន ំ
1 និ ង 5 ឆ្ន ំ

5 ឆ្ន ំ
ស
របុ

 

ដុល្ល
ារអា

មមរកិ
 

ដុល្ល
ារអា

មមរកិ
 

ដុល្ល
ារអា

មមរកិ
 

ដុល្ល
ារអា

មមរកិ
 

ដុល្ល
ារអា

មមរកិ
 

ដុល្ល
ារអា

មមរកិ
 

 

បំណុ
ល
ហិ
រញ្ញវតថុ  

 
 

 
 

 
 

ទ្បា
កប់មញ្ញើ របស់

អតងិជ្ន នងិធនា
ា
រ 

 - 
 - 

 - 
 - 

  - 
 - 

បំណុ
ល

 
 - 

             50,000
 

           552,000
 

       71,000
 

  - 
        673,000

 

បណំុ
ល
មផសងៗ

 
 - 

 - 
 - 

 - 
     24,799

 
          24,799

 

 
 - 

             50,000
 

           552,000
 

       71,000
 

     24,799
 

        697,799
 

 
 

 
 

 
 

 

ពា
នម់រៀល

(កណំ
តស់ំ

ា
ល់
 4) 

 - 
           200,900

 
        2,217,936

 
     285,278

 
     99,642

 
     2,803,756

 

 
 

 
 

 
 

 

ម្ងៃទី 31 ម្ខ្ធនូ  ឆ្ន2ំ017 
 

 
 

 
 

 

បំណុ
ល
ហិ
រញ្ញវតថុ  

 
 

 
 

 
 

ទ្បា
កប់មញ្ញើ របស់

អតងិជ្ន នងិធនា
ា
រនា

នា
 

 - 
  - 

 - 
 - 

 - 
  - 

បំណុ
ល

 
            31,800

 
 - 

           906,362
 

 - 
  - 

        938,162
 

បណំុ
ល
មផសងៗ

 
            54,405

 
 - 

 - 
 - 

 - 
          54,405

 

 
            86,205

 
 - 

           906,362
 

 - 
 - 

        992,567
 

24. 
កា
រប្រគប់ប្រគងហា

និភ្យ
 ិ
រញ្

ាវតថ ុ(ត) 

(ង) 
ហា

និភ្យ
សា

ច់ប្រា
ក្ងា

យ
ស្សួ

ល្
 (ត)  

 
      ក្ុំណ

តេ់
មាគល

រ់បា
យ
កា
រណ៍

ហ
រិញ្
ញវតា ុ        ស

ទ្ម្គ
បដ់ណា

ចឆ្ន ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ  ឆ្ន ំ២០១៨  
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        ក្ុំណតេ់មាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ    សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ក្ុំណត់េមាគ លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
េគ្រមាប់ដ្ុំណាច់ឆ្ន ុំម្ងៃទ្ី 31 តខធនូ ឆ្ន ុំ2018  

24. ការទ្គបទ់្គងហានិភយ័ហិរញ្ញ វតថុ (ត) 

(ច) ការទ្គបទ់្គងមដើមទុន 

 (i)   បទបញ្ញតតមិដើមទុន 

ធនាារជាតិថ្នកមពុជាកនុងនាមជាអាជាា ធរបានបមងកើត និងទ្តួតពិ្និតយនូវបទបញ្ញតតនិានា និងតទ្មូវ ការមដើមទុនរបស់សាខាធនាារជារមួ 
។   

មាលនមោបាយរបស់សាខាធនាារគឺធានាឲ្យបាននូវមលូដាា នមដើមទុនរងឹម្គ ំ មដើមប ី រកានូវទំនុក ចិតតទីផារ និងមដើមបធីានាមសថរភាព្ថ្ន
ការអភវិឌ្ឍនយូ៍រអម្ងវងរបស់អាជី្វកមម ។  ផលប ុះពាល់មលើកទ្មតិមដើមទុនមលើភាគល្លភទីចាតក់ារធំកទ៏្តូវបានទទួលសាា ល់ មហើយ សាខា
ធនាារបានទទួលសាា ល់នូវតទ្មូវការមដើមបធីានាបាននូវតុលយភាព្ រវាងភាគល្លភ ខ្ពស់ម្ដលអាចនឹងមកើតម្គនមឡើងជាមយួនឹងទ្បាកប់ទ្មុង
កទ្មតិខ្ពស់អតថទ្បមោជ្ន ៍និងការ ធានា ម្ដលផតល់មដាយសាថ នភាព្មដើមទុនលែ ។ 

 (ii) ការម្បងម្ចកមដើមទុន 

ការម្បងម្ចកមដើមទុនរវាងទ្បតិបតតកិារ និងសកមមភាព្ជាកល់្លកគឺ់ទ្តូវបានទ្គបទ់្គង មដាយ កទ្មតិភាគល្លភម្ដលទទួលបានពី្ការម្បងម្ចក
មនាុះ។មដើមទុនម្ដលបានម្បងម្ចកមៅ ាមទ្បតិបតតកិារឬសកមមភាព្នីមយួៗ ទ្តូវម្ផែកមៅាមមដើមទុនម្ដលកំណតម់ដាយចាប ់។ 

25. តថ្មាសមទ្សបថ្នទ្ទព្យសកមម និងបំណុលហិរញ្ញ វតថ ុ

តថ្មាសមទ្សបគឺជាតថ្មាម្ដលទ្ទព្យសកមមអាចបតូរបានឬជាតថ្មា ម្ដល បំណុលអាច  សងបាន ។  មដាយសារតថ្មាសមទ្សបពំុ្អាច
វាយតថ្មាបានដូមចនុះតថ្មាសមទ្សបមនិម្គន សទ្ម្គបក់ាត សារវនតមលើការវាយតថ្មាសមទ្សបរបស់ទ្ទព្យសកមម និងបំណុលរបស់
សាខា ធនាារមឡើយ ។   
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` 

 

 

 

 

 

 

 

ប្រឹះស្ថថ នមីប្កូហិរញ្ា វត្ថុ សមពន័ធសមាគមសហប្ាស
ធនុត្ចូ និងមធយម ភីអិលសុី  

 

ពត័្ម៌ានហិរញ្ា វត្ថុបាំពពញបន្នថម 
សប្មាបក់ារិយបរិពចេទ្ន្ែលបានបញ្ច ប់ 

ថ្ងៃទី្ 31 ន្ែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2018 
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         ពតម៌ាន្ហរិញ្ញវតាបុុំសពញបតន្ាម្    សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ធនាារជាតមិ្ន្ក្ម្ពជុា 
អគារនល្ែ 22 - 24 មហាវងីិប្រពេះននរាតតម 

រាជ្ធានីភ្នាំនពញ  

ប្រពេះរាជាណ្តចប្រក្ក្មពជុា 

របាយការណ៍របេអ់នក្គ្រគបគ់្រគខេតពីពីត័ម៌ាន្ហរិញ្ញវតាបុុំសពញបតន្ាម្ 

ែញុាំាេ ជាប្របធាននាយក្ប្របតិបតតរិបស់ ប្រគឹេះសាថ នមីប្រក្ ិូរញ្ាវតថ ុ សមពន័ធសមាគមស ប្រគាសធុនតូចនិងមធយម ភី្អិ
ល្សីុ  នៅកាត់ ថា (“ប្រក្មុ  នុសាខាធនាគារ”) សូមជួ្នមតិថា ព័ត៌មាន ិរញ្ាវតថបុាំនពញបដនថមរបស់ប្រគឹឹៈសាថ នសាខា
ភ្នាំនពញដែល្ភាជ ប់មក្ជាមួយ ែូចាន បងាា ញក្នងុេាំព័រេី 2 ែល់្េាំព័រេី 11 ដែល្ប្រតវូាននរៀបចាំន ើងនប្រកាមការេេួល្
ែុសប្រតវូរបស់អនក្ប្រគប់ប្រគង ានបងាា ញឲ្យនឃើញនូវភាពប្រតឹមប្រតវូនល្ើព័ត៌មាន ិរញ្ាវតថបុាំនពញបដនថម របស់សាខាធ
នាគាប្រគឹឹៈសាថ នរសប្រមាប់ ការយិបរនិចេេ ដែល្ានបញ្ជ ប់ថ្ងៃេី 31 ដែធន ូឆ្ន ាំ 2018  នដាយតប្រមវូតាមប្របកាស និងនសចក្តី
ដណនាាំទាាំងឡាយរបស់ ធនាគារជាតិថ្នក្មពជុា។ 

 

ចុេះ តថនល្ខាតាាំងនាមឱ្យប្រក្មុប្របឹក្ាភិ្ាល្ 

 

 

 

 

 
   

នល្លក្ឧក្ញ្ញា   ដត តាាំងប  
អភិ្ាល្ និងជា នាយក្ប្របតិបតត ិ
រាជ្ធានីភ្នាំនពញ ប្រពេះរាជាណ្តចប្រក្ក្មពជុា  

ថ្ងៃេី 06 ដែ ឩសភាមីនា ឆ្ន ាំ 2019  

ប្រគឹេះសាថ នមីប្រក្ ិូរញ្ាវតថ ុសមព័នធសមាគមស ប្រគាសធុនតូច និងមធយម ភី្អិល្សីុ 
ព័ត៌មាន ិរញ្ាវតថុបាំនពញបដនថម 
 សប្រមាប់ការយិបរនិចេេដែល្ានបញ្ច ប់ថ្ងៃេី 31 ដែ ធន ូឆ្ន ាំ 2018  
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          ពតម៌ាន្ហរិញ្ញវតាបុុំសពញបតន្ាម្     សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ប្រគឹេះសាថ នមីប្រក្ ិូរញ្ាវតថ ុសមព័នធសមាគមស ប្រគាសធុនតូច និងមធយម ភី្អិល្សីុ 
ព័ត៌មាន ិរញ្ាវតថុបាំនពញបដនថម 
 សប្រមាប់ការយិបរនិចេេដែល្ានបញ្ច ប់ថ្ងៃេី 31 ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2018  

តារាង   

នាថ្ងៃទី31ម្ខ្ធនូឆ្ន  ំ

2018 នាថ្ងៃទី31ម្ខ្ធនូឆ្ន 2ំ017 

នោង   ែុល្លា រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល្ ែុល្លា រអានមរកិ្ 

    (នបើមិនជា %) (នបើមាន) (នបើមិនជា %) 

      
    

I អនុាតសាច់ប្រាក់្ងាយស្សលួ្ >100   >100 

II 
 
កាតពវកិ្ចចនែើមេុនអបបបរមា  

1,500,000 6,027,000 1,500,000  

III អនុាតសាធនភាព 66.94%   71.88% 

IV មូល្និធិផ្ទា ល់្សុេធ 1,500,490 6,028,969 1,664,850 

V ឥណទានជារបិូយប័ណណជាតិ 0.44%    0.00% 

VI សាថ នភាពចាំ សុេធថ្នរបិូយប័ណណ       
  ប្រាក់្ែុល្លា រអានមរកិ្ -0.03%   -0.02%- 
  ប្រាក់្នរៀល្ 0.03%   0.02% 

១. តដ្ន្ក្ុំណត ់

ព័ត៌មាន ិរញ្ាវតថបុាំនពញបដនថមននេះ ប្រតវូាននរៀបចាំន ើងនដាយគណឹៈប្រគប់ប្រគងថ្នប្រគឹេះសាថ នមីប្រក្ ិូរញ្ាវតថ ុ សមព័នធសមាគម   ស ប្រគាសធុនតូច និងមធយម ភី្អិល្សីុ នៅកាត់ថា (“ប្រក្មុ  នុសាខាធនាគារ”) សប្រមាប់ដតតប្រមវូការនប្របើប្រាស់ របស់ធនាគារ   ជាតិថ្ន ក្មពជុាប នុណ្តណ េះ។ ព័ត៌មានននេះ មិនប្រតវូាននប្របើប្រាស់សប្រមាប់នគាល្បាំណងន្េង នដាយគាម នការអនុញ្ញា តជា    ល្លយល្ក្ខណ៍អក្េរពីសាំណ្តក់្គណឹៈប្រគប់ប្រគង របស់ប្រគឹឹៈសាថ នសាខាធនាគារននាេះនេ។ 

ការគណនានៅនល្ើព័ត៌មាន ិរញ្ាវតថុបាំនពញបដនថម នៅតាមនិយមន័យរបស់ប្របកាស និងនសចក្តីជូ្នែាំណឹងអនុវតត 
ប្រតូវានបញ្ញជ ក់្តាម តារាងបញ្ញជ ក់្ខាងនប្រកាម និងគួរអានភាជ ប់ជាមួយនឹងនសចក្តីសនងខប។ 

២. ពត័ម៌ាន្ហរិញ្ញវតាេុុំខាន្់ៗ  

 

ព័ត៌មាន ិរញ្ាវតថសុាំខាន់ៗរបស់ប្រគឹឹៈសាថ នសាខាដែល្តប្រមវូតាមប្របកាស់និង នសចក្តីជូ្នែាំណឹងអនុវតតពីធនាគារ ជាតិថ្ន 
ក្មពជុា ប្រតវូានសនងខបែូចខាងនប្រកាម៖  
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         ពតម៌ាន្ហរិញ្ញវតាបុុំសពញបតន្ាម្       សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ប្រគឹេះសាថ នមីប្រក្ ិូរញ្ាវតថ ុសមព័នធសមាគមស ប្រគាសធុនតូច និងមធយម ភី្អិល្សីុ 
ព័ត៌មាន ិរញ្ាវតថុបាំនពញបដនថម 
 សប្រមាប់ការយិបរនិចេេដែល្ានបញ្ច ប់ថ្ងៃេី 31 ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2018  

តារាង   

នាថ្ងៃទី31ម្ខ្ធនូឆ្ន  ំ

2018 

នាថ្ងៃទី31ម្ខ្ធនូឆ្ន ំ
2017 

នោង   ែុល្លា រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល្ ែុល្លា រអានមរកិ្ 

    (នបើមិនជា %) 
(នបើមាន) (នបើមិនជា %) 

      

    

VII ចាំណ្តត់ថាន ក់្ឥណទាន       

  សាំវធិានធនេូនៅ 2,276,266 9,146,037 2,306,781 

  ឃ្ា ាំនមើល្ 22,361 89,846 50,000 

  នប្រកាមសតង់ដារ 18,124 72,822 - 

  សងេយ័ 284 1,141 - 

  ាត់បង់ 97,223 390,642 - 

          

    2,414,258 
9,700,488 2,356,781 

        
  

  

សាំវធិានធននល្ើឥណទាន និង 
បុនរប្របទានអាប្រក្ក់្និងជាប់សងេយ័   

  

  

  សាំវធិានធនរបស់ធនាគារជាតិថ្នក្មពជុា 124,423 
499,932 5,000 

  សាំវធិានធនក្ត់ប្រតានដាយធនាគារ 124,423 
499,932 5,000 

        
  

២. ពត័ម៌ាន្ហរិញ្ញវតាេុុំខាន្់ៗ  (ត) 
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        ពតម៌ាន្ហរិញ្ញវតាបុុំសពញបតន្ាម្    សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

 

ប្រគឹេះសាថ នមីប្រក្ ិូរញ្ាវតថ ុសមព័នធសមាគមស ប្រគាសធុនតូច និងមធយម ភី្អិល្សីុ 
ព័ត៌មាន ិរញ្ាវតថុបាំនពញបដនថម 
 សប្រមាប់ការយិបរនិចេេដែល្ានបញ្ច ប់ថ្ងៃេី 31 ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2018  

តារាង   

នាថ្ងៃទី31ម្ខ្ធនូឆ្ន  ំ

2018 

នាថ្ងៃទី31ម្ខ្ធនូឆ្ន ំ
2017 

នោង   ែុល្លា រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល្ ែុល្លា រអានមរកិ្ 

    (នបើមិនជា %) 
(នបើមាន) (នបើមិនជា %) 

      

    

VII ចាំណ្តត់ថាន ក់្ឥណទាន       

  សាំវធិានធនេូនៅ 2,276,266 9,146,037 2,306,781 

  ឃ្ា ាំនមើល្ 22,361 89,846 50,000 

  នប្រកាមសតង់ដារ 18,124 72,822 - 

  សងេយ័ 284 1,141 - 

  ាត់បង់ 97,223 390,642 - 

          

    2,414,258 
9,700,488 2,356,781 

        
  

  

សាំវធិានធននល្ើឥណទាន និង 
បុនរប្របទានអាប្រក្ក់្និងជាប់សងេយ័   

  

  

  សាំវធិានធនរបស់ធនាគារជាតិថ្នក្មពជុា 124,423 
499,932 5,000 

  សាំវធិានធនក្ត់ប្រតានដាយធនាគារ 124,423 
499,932 5,000 

        
  

២. ពត័ម៌ាន្ហរិញ្ញវតាេុុំខាន្់ៗ  (ត) 
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           ពតម៌ាន្ហរិញ្ញវតាបុុំសពញបតន្ាម្       សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

ប្រគឹេះសាថ នមីប្រក្ ិូរញ្ាវតថ ុសមព័នធសមាគមស ប្រគាសធុនតូច និងមធយម ភី្អិល្សីុ 
ព័ត៌មាន ិរញ្ាវតថុបាំនពញបដនថម 
 សប្រមាប់ការយិបរនិចេេដែល្ានបញ្ច ប់ថ្ងៃេី 31 ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2018  
 

៣. ការបដរូ របូយិបណ័ណ  
សប្រមាប់នគាល្បាំណងថ្នការនរៀបចាំព័ត៌មាន ិរញ្ាវតថបុដនថមននេះ ប្រាក់្ែុល្លា រអានមរកិ្ ប្រតវូាននប្របើជារបិូយប័ណណរាយ
ការណ៍ នល្ើក្ដល្ងដតមានការបញ្ញជ ក់្បដនថមនៅក្នងុព័ត៌មាន ិរញ្ាវតថបុដនថមននេះ។ ការបតរូរបិូយប័ណណពីែុល្លា រ អានមរ ិ
ក្នៅជាប្រាក់្នរៀល្ ប្រតវូាននធវើន ើងនែើមបអីនុវតតនៅតាមនគាល្ការណ៍ដណនាាំរបស់ធនាគារជាតិថ្នក្មពជុា ពាក់្ព័នធនឹង
ការនរៀបចាំ និងការក្ាំណត់បងាា ញនៅក្នងុរាយការណ៍ ិរញ្ាវតថ ុ នដាយនប្របើប្រាស់អប្រតាបតរូប្រាក់្ ជា្ាវូការ ប្របកាស
នដាយធនាគារជាតិថ្នក្មពុជា នាថ្ងៃេី31 ដែធន ូឆ្ន ាំ2018 ដែល្ 1ែុល្លា រអានមរកិ្ នសមើនឹង 4,018 នរៀល្។ តួនល្ែ ជាប្រាក់្
នរៀល្ននេះ គឺសប្រមាប់ជាការបងាា ញដតប នុណ្តណ េះ ន ើយមិនប្រតវូានយក្មក្បក្ស្សាយថា តួនល្ែជាប្រាក់្ ែុល្លា រអានមរ ិ
ក្ ប្រតវូានបតូរនៅជាប្រាក់្នរៀល្ ឬនឹងប្រតវូានបតរូជាប្រាក់្នរៀល្នានពល្អនាគតតាម អប្រតាបតរូប្រាក់្ននេះ ឬអប្រតាបតរូ
ប្រាក់្ន្េងនេៀតននាេះន ើយ។ 
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          ពតម៌ាន្ហរិញ្ញវតាបុុំសពញបតន្ាម្     សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

ប្រគឹេះសាថ នមីប្រក្ ិូរញ្ាវតថ ុសមព័នធសមាគមស ប្រគាសធុនតូច និងមធយម ភី្អិល្សីុ 
ព័ត៌មាន ិរញ្ាវតថុបាំនពញបដនថម 
 សប្រមាប់ការយិបរនិចេេដែល្ានបញ្ច ប់ថ្ងៃេី 31 ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2018  

តារខទ្ ីI - ការគណនាអន្បុាតស្ថចគ់្របាក្ង់្ហយគ្រេលួ 

អនុាតសាច់ប្រាក់្ងាយស្សួល្របស់សាខាធនាគារ ប្រតវូានគណនាតាមប្របកាសរបស់ធនាគារជាតិថ្នក្មពុជានល្ែ ធ7-
00-38, ធ7-02-187 និងប្របកាសនល្ែ ធ7-04-207 ែូចខាងនប្រកាម៖ 

 

    

នាថ្ងៃទី31ម្ខ្ធនូឆ្ន  ំ

2018 

នាថ្ងៃទី31ម្ខ្ធនូឆ្ន  ំ

2017 

    ែុល្លា រអានមរកិ្ ែុល្លា រអានមរកិ្ 

        
I - ភាគយក្ ៖ គ្រទ្ពយេក្ម្មង្ហយគ្រេួល (ក្)     
        

  សាចទ់្បាកក់នុងថ្ដ  5,116  3,868 

  ទ្បាកប់មញ្ញ ើមៅធនាារកណាដ ល  645  302 

  ទ្បាកប់មញ្ញ ើមៅធនាារមផសងៗ  3,851  183 

    9,612 4,353 

  ដក ៖     
  ទឹកទ្បាកជំ់្ពាកធ់នាារកណាដ ល -   
  ទឹកទ្បាកជំ់្ពាកធ់នាារមផសងៗ -   
    -   
  សាចទ់្បាកង់ាយទ្សួលសុទធ 9,612 4,353 

  បកូ ៖     
  ចំម្ណកថ្នឥណទានម្ដលម្គនកាលកំណតតិ់ចជាង1ម្ខ្ - 110,966 

  គ្រទ្ពយេក្ម្មង្ហយគ្រេួល 9,612 115,319 

      
II - ភាគតបខ ៖ ចុំន្ួន្គ្របាក្់បសញ្ញ ើតដ្លបាន្តក្តគ្រម្ូវ (ខ)     
        
  ប្រាក់្សនេាំសម័ប្រគចិតត - - 
III - អន្ុបាតស្ថច់គ្របាក្់ង្ហយគ្រេួល (ក្/ខ) >100% >100% 

តារខទ្ ីII - កាតពវក្ចិចសដ្ើម្ទ្នុ្អបបបរមា 

សាខាធនាគាមាននែើមេុន ដាក់្និងចុេះបញ្ជ ចីាំនួន 153,000,000 ែុល្លា រអានមរកិ្ ប្រតវូជា 562,042781,000 ពាន់នរៀល្ (នែើម 
 
េុនប្រតឹមថ្ងៃេី31 ដែធន ូឆ្ន ាំ2017: 13,5000,000 ែុល្លា រអានមរកិ្).  
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          ពតម៌ាន្ហរិញ្ញវតាបុុំសពញបតន្ាម្     សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

ប្រគឹេះសាថ នមីប្រក្ ិូរញ្ាវតថ ុសមព័នធសមាគមស ប្រគាសធុនតូច និងមធយម ភី្អិល្សីុ 
ព័ត៌មាន ិរញ្ាវតថុបាំនពញបដនថម 
 សប្រមាប់ការយិបរនិចេេដែល្ានបញ្ច ប់ថ្ងៃេី 31 ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2018  

        

នាថ្ងៃទី31ម្ខ្ធនូឆ្ន  ំ

2018   នាថ្ងៃទី31ម្ខ្ធនូឆ្ន 2ំ017 

  

        ែុល្លា រអានមរកិ្   ែុល្លា រអានមរកិ្ 

1 - ភាគយក្ (ក្)           
              
  មលូនិធិផ្អទ ល់សុទធ     1,500,490   1,664,850 

              
2 - ភាគតបខ (ខ)           
              
  គ្រទ្ពយេក្ម្ម ទ្ទព្យសកមម ងាឹង   ទ្ទព្យសកមម   
              
  -សាចទ់្បាក់  5,116 0%  -  3,868   
  -ម្គស  - 0%  -  -   
  -ឥណមទយយមលើធនាារជាតិ ថ្ន កមពុជា  75,645 0%  -  75,302   
  -ទ្ទព្យសកមមម្ដលម្គនវតថុបញ្ញច ជំាទ្បាកប់មញ្ញ ើ  - 0%  -  -   

  
-ឥណមទយយមលើសាថ បន័អធិមតយយម្ដលម្គនចំ
ណាតថ់ាន ក់AAA មៅ AA-  - 0%  -  - 

  

  
-ឥណមទយយមលើសាថ បន័អធិមតយយម្ដលម្គនចំ
ណាតថ់ាន ក់A+ មៅ A-  - 20%  -  - 

  

  
-ឥណមទយយមលើធនាារម្ដលម្គនចំណាត់
ថាន កA់AA មៅ AA-  - 20%  -  - 

  

  
-ឥណមទយយមលើសាថ បន័អធិមតយយម្ដលម្គនចំ
ណាតថ់ាន ក់BBB មៅ BBB-  - 50%  -  - 

  

  
-ឥណមទយយមលើធនាារម្ដលម្គនចំណាត់
ថាន កA់+ មៅ A-  - 50%  -  - 

  

  -ទ្ទព្យសកមមមផសងៗទាងំអស់  2,241,381 100%  2,241,381 2,316,093 2,316,093 

              
    2,322,142    2,241,381   2,316,093 

              
3 - អន្ុបាតស្ថធន្ភាព (ក្/ខ)     66.94%   71.88% 

តារខទ្ ីIII - អន្បុាតស្ថធន្ភាព 
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            ពតម៌ាន្ហរិញ្ញវតាបុុំសពញបតន្ាម្     សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

ប្រគឹេះសាថ នមីប្រក្ ិូរញ្ាវតថ ុសមព័នធសមាគមស ប្រគាសធុនតូច និងមធយម ភី្អិល្សីុ 
ព័ត៌មាន ិរញ្ាវតថុបាំនពញបដនថម 
 សប្រមាប់ការយិបរនិចេេដែល្ានបញ្ច ប់ថ្ងៃេី 31 ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2018  

តារខទី្ IV - មូ្លនិ្ធិផ្ទទ លេ់ទុ្ធ (ត) 

 

  នាថ្ងៃទី31ម្ខ្ធនូឆ្ន 2ំ018 នាថ្ងៃទី31ម្ខ្ធនូឆ្ន 2ំ017 

  ែុល្លា រអានមរកិ្ ែុល្លា រអានមរកិ្ 

      
- ការខាតដែល្ក្ាំណត់តាមប្រគា នប្រៅពីការខាតនាចុងឆ្ន ាំគណននយយប្របចាាំ
ឆ្ន ាំ (រមួបញ្ចូ ល្ទាាំងសាំវធិានធនឥណទាន  
និងមូល្បប្រតសងេ័យ)  -  - 

  110,500  100,956 

      

3 - េរបុ គ ៖ ម្ូលន្ិធិផ្ទទ លេ់ទុ្ធម្ូលដាា ន្ = ក្ - ខ 1,500,490 1,664,850 

        

4 - េរបុរខ ឃ ៖ ខទខ់គ្រតូវបូក្     

        

  
- េុនបប្រមុងពីការវាយតថ្មាន ើងវញិ នដាយមានការយល់្ប្រពមជាមុន
ពីធនាគារក្ណ្តត ល្  -  - 

  

- អនុបាំណុល្ នដាយមានការយល់្ប្រពមជាមុនពីធនាគារ 
ក្ណ្តត ល្ អាចបូក្បញ្ចូ ល្រ ូតែល់្ 100% ថ្នចាំនួនមូល្និធិផ្ទា ល់្
សុេធមូល្ដាា ន  -  - 

  

- ែាង់ន្េងៗនេៀត នដាយមានការយល់្ប្រពមជាមុនពីធនាគារក្ណ្តត
ល្ អាចបូក្បញ្ចូ ល្ក្នុងការគណនាមូល្និធិផ្ទា ល់្សុេធ មិនឱ្យនល្ើសពី
ចាំនួនថ្នមូល្និធិផ្ទា ល់្សុេធមូល្ដាា ន  -  - 

    - - 

5 - េរបុរខ ខ ៖ ខទខ់គ្រតូវដ្ក្     

        

  - ភាគក្មមមូល្និធិផ្ទា ល់្ក្នុងធនាគារ និងប្រគឹេះសាថ ន ិរញ្ាវតថុនានា - - 

  - ែាង់ន្េងៗ - - 

    - - 

        

6 - េរបុ ច ៖ ម្ូលន្ិធិផ្ទទ លេ់ទុ្ធ = គ+ឃ-ខ 1,500,490 1,664,850 
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           ពតម៌ាន្ហរិញ្ញវតាបុុំសពញបតន្ាម្       សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  

ប្រគឹេះសាថ នមីប្រក្ ិូរញ្ាវតថ ុសមព័នធសមាគមស ប្រគាសធុនតូច និងមធយម ភី្អិល្សីុ 
ព័ត៌មាន ិរញ្ាវតថុបាំនពញបដនថម 
 សប្រមាប់ការយិបរនិចេេដែល្ានបញ្ច ប់ថ្ងៃេី 31 ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2018  

              

របិូយប័ណណ ប្រេពយសក្មម 

បាំណុល្ 

និងមូល្ធន 

សាថ នភាពចាំ សុេធ+
(ដវង) 

ឬ -(ែាី 

សាថ នភាពចាំ សុេធ /
មូល្និធិ 

ផ្ទា ល់្សុេធ 

ក្ប្រមិត 

ក្ាំណត់ 

ភាព
នល្ើស 

  ែុល្លា រអានមរកិ្ ែុល្លា រអានមរកិ្ ែុល្លា រអានមរកិ្ គិតជា% គិតជា%   

              

ប្រាក់្ែុល្លា រ 
អានមរកិ្  2,495,853  2,496,219  (366) -0.02% 20% គាម ន 

ប្រាក់្នរៀល្ 366  -  366 0.02% 20% គាម ន 

              
សរបុ  2,496,219  2,496,219  - 0.00%     

              

ម្ូលន្ិធិផ្ទទ លេ់ទុ្ធ      1,664,850       

              

តារខទី្ VI- ស្ថា ន្ភាពចុំហេទុ្ធ (ត) 

នាថ្ងៃេី31 ដែធន ូឆ្ន ាំ2017 
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           ពតម៌ាន្ហរិញ្ញវតាបុុំសពញបតន្ាម្       សទ្ម្គបដ់ណំាចឆ់្ន  ំ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខ្ ធនូ ឆ្ន  ំ២០១៨  
ប្រគឹេះសាថ នមីប្រក្ ិូរញ្ាវតថ ុសមព័នធសមាគមស ប្រគាសធុនតូច និងមធយម ភី្អិល្សីុ 
ព័ត៌មាន ិរញ្ាវតថុបាំនពញបដនថម 
 សប្រមាប់ការយិបរនិចេេដែល្ានបញ្ច ប់ថ្ងៃេី 31 ដែ ធនូ ឆ្ន ាំ 2018  

  ចាំនួនឥណទាន អប្រតា សាំវធិានធនជាក់្ល្លក់្ 

  ែុល្លា រអានមរកិ្ ពាន់នរៀល្ ែុល្លា រអានមរកិ្ 

ការសធវើចុំណាត់ថ្នន ក្់ឥណទាន្       
1-ឥណទាន្តដ្លមាន្រយៈសពល1ឆ្ន ុំ ឬតិចជាខ       
1-1 សតង់ដារ  942,621 1%  9,426 

1-2 ឃ្ា ាំនមើល្( ួសក្ាំណត់ ≥ 15 ថ្ងៃ)នប្រកាមសតង់ដារ  ួស
ក្ាំណត់≥៣០ថ្ងៃ  17,000 3%  510 

1-3 នប្រកាមសតង់ដារ( ួសក្ាំណត់ ≥ 30 ថ្ងៃ)  - 20%  - 
1-4 ជាប់សងេ័យ ( ួសក្ាំណត់ ≥ 60 ថ្ងៃ)  - 50%  - 
1-5 ខាតបង់( ួសក្ាំណត់ ≥ 91 ថ្ងៃ)  97,223 100%  97,223 

សរបុរង (1) 1,056,844    107,159 

2-ឥណទាន្តដ្លមាន្រយៈសពលសគ្រចើន្ជាខ1ឆ្ន ុំ       
2-1 សតង់ដារ  1,333,645 1%  13,336 

2-2 ឃ្ា ាំនមើល្ ( ួសក្ាំណត់ ≥ 30 ថ្ងៃ)  5,361 3%  161 

2-3 នប្រកាមសតង់ដារ ( ួសក្ាំណត់ ≥ 90 ថ្ងៃ)  18,124 20%  3,625 

2.-4 ជាប់សងេ័យ ( ួសក្ាំណត់ ≥ 180 ថ្ងៃ)  284 50%  142 

2 -5 ខាតបង់ ( ួសក្ាំណត់ ≥ 360 ថ្ងៃ)  - 100%  - 
សរបុរង (2( 1,357,414    17,264 

េរបុ 1+2  2,414,258   124,423 

ឥណទាន្ទាុំខអេត់ដ្លហួេក្ុំណត ់
≥30ម្ងៃ (ក្)     115,631 

        
េម្តុលយឥណទាន្តដ្លសៅម្ិន្ទាន្់ទ្ទូាត(់ខ)     2,414,258 

        
អន្ុបាតបុំណុល (ក្/ខ)     4.79% 

តារខទី្ VII  ចុំណាត់ថ្នន ក់្ឥណទាន្ និ្ខេុំវិធាន្ធន្ េគ្រមាប់ឥណទាន្អគ្រក្ក់្ និ្ខជាប់េខសយ័ 
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