ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

1

១

មាតិកា

ប្រវត្តិសាជីវកម្ម

ប្រវត្តិរបស់គ្រឹះស្ថាន
ទស្សនវិស័យ បេសកកម្ម និងគុណតម្លៃ
អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និង ការអនុលោមតាមច្បាប់
	ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ

២

ថ្នាក់ដឹកនាំ
រចនាសម្ព័ន្ធរបស់គ្រឹះស្ថាន
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
សមាជិក និងប្រវត្តិក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
	គណៈគ្រប់គ្រង

៣ សកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវសង្គម
ការរួមចំណែកក្នុងទំនួលខុសត្រូវសង្គម
ការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុ

៤

របាយការណ៍លទ្ធផល
របាយការណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ	
របាយការណ៍លទ្ធផលលម្អិត
របាយការណ៍ស្ដីពីបម្រែបម្រួលមូលធន
របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់
កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	

៥

តំបន់ប្រតិបត្តិការ
សាខាឆ្នើម និងបុគ្គលិកនាំមុខ
ផលិតផល និងសេវាកម្ម
តំបន់ប្រតិបត្តិការ

2

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

3

១
ព័ត៌មានអំពីគ្រឹះស្ថាន
ប្រវត្តិរបស់គ្រឹះស្ថាន
ទស្សនវិស័យ បេសកកម្ម និងគុណតម្លៃ
អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និង ការអនុលោមតាមច្បាប់
ក្រមសីលធម៌វិជជាជ
្ ីវៈ

4

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

5

ប្រវត្តិរបស់គ្រឹះស្ថាន

២០១៩

ហ��ណន �នព��ីក��ចំនួន ៥១

តំបន់�ត
� ប
ិ ត��
ិ រ��ន
� ��ចំនន
ួ ៥ក��ង
�
បុគ�លិកសរុបចំនួន ៦៣៧�ក់់

២០១៧

���រ�គហ៊ុន ១០០% ឱ��ធ��រ

២០១១

២០១៥

ទទួល�ន����ប័ណ�
���កមី��ហិរ��វត��

���សណីយ៍កម��� ក.អ

និង ឥណ�ន�ើន�ើងចំនួន
៥៨�នដុ��រ���រ�ក។

ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភបា
្ ខែកក្កដា ឆ្នា២
ំ ០១១ នង
 នចុះបញ្ ជី ស្រប

ច្បាប់
ិ លដែលហៅថា សមាគមន៍អភវិ ឌ្ឍន៍ប ្រជាជនកម្ពុជា បង្កើតឡ�ង
ើ នៅកនុ ង
ិ បា
ជាមយ
ួ ក្រសួ ងមហាផ្ទៃ ក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ខ្
ំ ០១៤សមាគមន៍
ចី នា តតូចទៅដល់ជនក្រីក្រសម្រាប់អភវិ ឌ្ឍន៍សហគមន៍របស់ពួកគេ។ នៅចុងឆ្នា២

អភិវ ឌ្ឍន៍កម្ពុជាមានសា ខាចំ នួ ន ៤៩សាខា បុគ្គលិក ចំ នួន ៨២១នាក់ អតថ
ិ ិជនច្រន
ើ ជាង ៣០,០០០នាក់ និ ងសម្យតុ ល ឥណទាន ៤លាន
ដុល្លារអាមេរក។
ិ

ការវិវត្តន៍ទៅជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នា២
ំ ០១៥ សមាគមន៍អភវិ ឌ្ឍន៍ប ្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពី ធនាគាជាត នៃ
ិ កម្ពុជា ដែលមានឈ្មោះថា
ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញ វត្ថុ ភអ
ួ អាជ្ញាធររដ្ឋាភបា
្ ខែមថ
ី ិលស៊ី និងបានចុះបញ្ ជី ស្របច្បាប់ជាមយ
ិ លផ្សេងទ�ៀតដូចជា ក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម នៅកនុ ង
ិ ុនា

ឆ្នា ២
ំ ០១៥ និងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៅខែកក្កដា ឆ្នា២
ំ ០១៥។ រាល់ ទ្រ
 ព្យសម្បត្តិ និ ងបំ ណុលទាង
ំ អស់របស់សមាគមន៍អភវិ ឌ្ឍន៍ប ្រជាជន
កម្ពុជា ត្រូវបានផ្ទេរ និងទទួលបានការអនុមត
័ ជាផ្លូ
 វការពី ធនាគាជាតិ នៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នា២
ំ ០១៥។ នៅកនុ ង
្ ឆ្នា២
ំ ០១៦ ហ្វូណន

មីក្រូហិរញ្ញ វត្ថុ ភអ
 ម្យតុលឥណទាន
ី ិលស៊ី មានសាខាចំនួន ៤៩សាខា បុគ្គលិកចំនួន ៧៣៣នាក់ និងអតិថិជនច្រើនជាង ៣០,៣១១ នាក់ និងស
១០លានដុល្លារអាមេរក។
ិ

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែវច្
ំ ០១៦ ធនាគារប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ភអ
្ច មព្រៀងទិញភាគហ៊ុន ១០០%របស់គ្
 រឹះស្ថា ន ហ្វូណន
ិ ឆិកា ឆ្នា២
ី ិលស៊ី បានចុះកិចព្រ
មីក្រូហិរញ្ញ វត្ថុ ភអ
ី ិលស៊ី ។

ឆ្នាំ២០១៧/ ការវិវត្តន៍អាជីវកម្ម
គ្ឹះស្ថា
នទទួ ល យ កបានការអនុមត
័ ស្តីពកា
 រភាគទុនក
ំ ០១៧  នង
 រអនុមត
័ 
រ
ី រផ្លាស់ប្តូ
ី ៤ ខែមេសា ឆ្នា២
ិ ពី  ធនាគារជាត នៃ
ិ កម្ពុជា  នៅថ្ងៃទ០
ិ កា

ពី ក្រសួ ងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងៃទ១
ំ ០១៧។ នៅថ្ងៃទ១
ំ ០១៧ ហ្វូណន មីក្រូហរិ ញ្ញ វត្ថុ ភអ
ី ១ ខែមេសា ឆ្នា២
ី ២ ខែ ឧសភា ឆ្នា២
ី ិលស៊ី បានរ�ៀបចំ

�អង��រ���រ���ភិ�ល��ល
�ន���ះ�ស�គមអភិវឌ��ន៍
���ជនកម��� (CAD)

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទេរភាគហុ៊នជាផ្លូ វការមយ
ួ ដែលមានការចូលរម
ួ ពីភាទុននក
ំ ថ្នា
 ក់គ្រប
 គ្រ
់ ងជាតិ នង
 ន្តរជាតច
ិ ក៏ដូចជា អាជ្ញាធរ បុគ្គលិក រួមទាង
ិ អ
ិ ូល
រួមផ
 ងដែរ។   ហ្វូណន មីក្រូហរិ ញ្ញ វត្ថុ ភអ
ី ល
ី សារគោលដៅថ្មី ដ�ើម្បីបំពេញទីផ្សារគោលដៅរបស់ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា
ិ ស៊ី បានផ្លាស់ប្តូ រទផ្
ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេសម្ន
ព័ ្ធផ្តោ តល�ើគោលដៅទីផ្សារភាគធនៃ
ំ កម្រិតចំណូលរបស់ប ្រជាជន (Mass Market)។

ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយការប្រមូលឥណទានតាមតំបន់ប្រតិបត្តិការ ដោយមន្ត្រីឥណទានដែលពេលនោះអតិថិជនស្ទើរទាង
ំ អស់ធ្វ
 ើការបង់ប្រា
 ក់តាម
តំបន់ប្រតិ ប ត្តិ កា រ។ ហ្វូ ណន បានចុះ កិ ច្ចស ហប្រតិប ត្តិ ការជា មួយ ក្រុម ហ៊ុ ន  ផ្ត ល់សេវាទូ រ ទាត់ គឺក្រុ ម ហ៊ុន វ ង
ំ ០១៧ ហ�ើយ
ី ក្នុងខែមថ
ិ ុនា ឆ្នា២
អនុ ញ្ញាតិអោ
 យអតិថិជនធ្វើការទូរទាត់តាមភ្នា ក់ងារវង
យ។ នៅខែធនូ ្
ី ដែលនៅជិតពួកគេ បន្ថែមល�ើជម្រស
ើ  នៃការបង់ឥណទាននៅការយាល័
ិ
ឆ្នា២
ំ ០១៧ ហ្វូណន បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមជាមួយក្
 រុមហ៊ុនផ
 ្តល់សេវាទូរទាត់ផ្សេងទ�ៀត គឺក្រុមហ៊ុនតារាផេរ។

ឆ្នាំ២០១៨/ ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការរីកលូតលាស់អាជីវកម្ម
ក្នុងខែមថ
ំ ០១៨  យ�ើងបានចាប់ផ្តើមអនុ វត្តល�
 ើ ការបញ្ចេ ញឥណទានតាមភ្នា ក់ងារ ដារ៉ា ផេ (ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូទាត់) ទៅតាមតំបន់
ិ ុ នា ឆ្នា២
ប្រតិបត្តិការគ្មា នសាខា ហ�ើយបន្ទាបម
់ កធ្វើការពង្រីកការអនុវត្តន បន្ថែ
៍
មទ�ៀតនៅគ្របត
់ ប
ំ ន់ប ្រតិបតកា
្តិ រដ�ើម្បីជាជម្រស
ើ បន្ថែមដល់អតិថិជន។  
នៅកនុ ្ងឆ្នាដ
ំ ដ៏ ែលនេះ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញ វត្ថុ ភអ
ី ិលស៊ី បានពង្រីកតំបន់ប ្រតប
ិ ត្តិការគ្មា នសាខា ចំនួន២កន្លែង។

ខែក ក្កដា ឆ្នា ំ ២ ០១៨  ហវូ ្ ណនមីក្រូ ហិ រ ញ្ញ វត្ថុ  ភី អិ ល ស៊ី បា នចុះកិ ច្ច សហប្រតប
ួ ក្ម
រុ ហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជវី ត
ិ
ិ ត្តិការ អាជវី កម្ម  ជាមយ
សុ វណ្ណភូមឡា
ិ ជូនអតិថិជន។
ិ យ ល�ើការផ្តល់ការធានារ៉ា ប់រងជីវត

និងបានបន្តសហប្រតិបត្តិការ អាជីវកម្មជាមយ
ួ ក្
 រុមហ៊ុន ដារ៉ា ផេ
 រ ធនាគារប្រៃសនីយកម្ពុជា និងតាមបណ្
តា ហា
 ងដៃគូរលក់សម្ភារៈេអឡិចត្រូនិច
ប្រើប្រាស់កនុ ងផ្ទះ ក្
្
ំ ម្។
ចី
នុ ងកិចប្ច ្រតិបត្តិការណែនាក

ក្នុងឆ្នានេ
ំ ះផងដែរ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញ វត្ថុ ភអ
ី ិលស៊ី មានសាខាចំនួន ៥១ បុគ្គលិកចំនួន ៦៤៦នាក់ អតិថិជនចំនួន ១៩,៨៥៦នាក់និងសម្យតុល
ឥណទានសរុបក�ើនដល់ ៤៧លានដុល្លារអាមេរក។
ិ

ឆ្នាំ២០១៩/និរន្តភាពអាជីវកម្ម
នៅកនុ ្ងឆ្នា២
ំ ០១៩ជាឆ្នាដំ ែលហ្វូណន មីក្រូហរិ ញ្ញ វត្ថុ ទទួលបានផលិតភាពប្រាក់ចំនេញខ្ពស់។ គ្ឹះស្ថា
នមានសាខាចំនួន ៥១សាខា ពង្រឹងតំបន់
រ
ប្រតប
 ល់៥កន្លែង។ បុគ្គលិកមានចំនួន ៦៣៧នាក់ នង
 ណទានសរុប ៥៨លានដុល្លារអាមេរក។
ិ ត្តការគ្មា នសាខារហូតដ
ិ មានសម្យតុលឥ
ិ
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ទស្សនវិស័យ បេសកកម្ម និងគុណតម្លៃ
ជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេ ជួយល�ើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅ

ផ្តល់នូវផលិតផល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយ

និងភាពជោគជ័យដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជា។

ភាពច្នៃប្រឌិតដែលមាន លក្ខណៈសាមញ្ញ ងាយស្រួល
សេវារហ័ស និងប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ ប្បញ្ញត្តិនានា។
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គុ ណ ត �
ទំនុកចិត្ត

ជាដៃគូផល
្ត ់ទំនុកចិត្តដល់ភាពជោគជ័យរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ។ យ�ើងមានសេចក្តីជ�ឿជាក់ខ្ពស់ ចំពោះបុគ្គលិកគ្រប់រូបដ�ើម្បីរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចគោលដៅរួម
ជាមួយហ្វូណន។

គណនេយ្យភាព

យ�ើងល�ើកទឹកចិត្តដល់ និយោជិតគ្រប់រូបឲ្យមា
 នការចូលរួម ការផ្តួចផ្តើមគំនិត និងតម្លាភាព ដ�ើម្បីបន្តកែលម្អ អភិវឌ្ឍ ផលិតផល សេវាកម្ម និងដ
 ំណ�ើរកា
 រប្រតិបត្តិការ
របស់យ�ើង។

សហគ្រិនភាព

យ�ើងជាម្ចាស់នៃសកម្មភាព ដោយភាពឧស្សាហ៍ ព្យាយាម និងភាពស្មោះត្រង់របស់យ�ើង។

សីលធម៌

យ�ើងមានទំនល
ួ ខុសត្រូវក្នុងសង្គមយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់។ យ�ើងប្រកាន់ភ្ជាប់ខ្ពស់បំផុតនូវសីលធម៌សង្គម និងបទដ្ឋានក្រមសីលធម៌ វិជ្ជាជីវៈ ចំពោះគ្រប់ទង្វើទាំងក្នុង និងខាង
ក្រៅស្ថាប័ន។

8

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

9

អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម
ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បង្កើតន
 ូវអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មឡ�ើងដ�ើម្បី

ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងការផ្តោតល�ើបញ្ហាជាក់លាក់ បំពេញតួនាទី និង

ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ក�ៀងគរទំនុកចិត្តខស
្ព ព
់ ីភាគីពាក់ព័ន្ធ រួមមា
 ន ដៃគូវិនយិ ោគ អ្នកផ្គត់ផង
្គ ់

ភារកិ ច្ចដែលបានធ្វើ ប្រតិ ភូ កម្ម ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិ បា ល រាយការណ៍ទៅកាន់

ដែរក្នុងការផ្តល់ប្រឹក្សាល�ើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យ របស់ក្រុមហ៊ុនស្រប

ម្ចាស់បំណុលអតិ ថិ ជន និង ធ្វើឱ្យ មា នអ នុលោមភាពតាមប ទប្ប ញ្ញ ត្តិដែល

ក្រុ ម ប្រឹក្សា ភិ បា លល�ើ កា រស ម្រេចចិត្ត និ ង ធ្វើការតាមដាន និង អនុវត្តផែនការ

តាមស្តងដា
់ រអន្តរជាតិ។

ចែងក្នុងប្រកាសលេខធ៧-០៨-២១១ ប្រក,ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨

សកម្ម ភា ពរបស់ គណៈគ្រប់ គ្រ ងហ�ើ យ ផ្ត ល់ អនុសាសន៍ចា
 ំ បាច់ផ្សេងៗដល់

ស្ដីអំពី អភិ បា លកិ ច្ចគ្រឹះ ស្ថា នធ នាគារ និង ហិ រញ្ញវ ត្ថុ ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេាះ

គណៈគ្រប់គ្រង។

អភិបាលកិចសា
្ច ជីវកម្មលធា
្អ នាបាននូវន
 ិរន្តរភា
 ពប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងនិងដោះ
ស្រាយហានិភ័យអាជីវកម្មច
 ម្បងៗបានទាន់ពេលវេលា។

(i)បង្កើតឱ្យមានឯករាជ្យភាពនៃមុខងា
 រសវនករផ្ទៃក្នុងដោយត្រូវរា
 យការណ៍
ហ�ើយក្រុមស
 វនករផ្ទៃក្នុង ត្រូវបា
 នតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិិងទ
 ទួល
ស្គា ល់ ដោយធ នាគារជាតិនៃកម្ពុ ជា(ii)សវនករឯករាជ្យខាងក្រៅត្រូវបាន
តែងតាំងដោយ BoD និងបា
 នទទួលបានការអនុម័តកា
 រព(
ី NBC) ល�ើការតែង
តាំងនេះ។ហ�ើយផ្នែកសវនៈកម្មទា
 ំងពីរនេះត្រូវបា
 នដាក់អោយរាយការណ៍ទៅ
BoD ដោយផ្ទាល់។(iii) ផ្នែកគ្រប់គ្រង ហានិភ័យត្រូវរាយការណ៍ជាប្រចំាទៅ
គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (iv)បង្កើតឱ
 ្យ
មានគណៈកម្មាធិការ ប្រតិបត្តិក្នុងជ
 ួរគណៈគ្រប់គ្រងដ�ើម្បធា
ី នានូវប្រសិទ្ធភាព
ក្នុងកា
 រអនុវត្តនក
៍ ិច្ចការប្រតិបត្តិការប្រចាំ(v)បង្កើតឱ
 ្យមា
 នក្រមសីលធម៌វ ិជ្ជាជីវៈ
ក្នុងការអនុវត្តន៍ការងារ និងគោលនយោបាយនវេ
ិ ទនកម្ម (vi) គណៈកម្មាការ
កម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភ
 ិបាលមានតួនាទីត្រួតពិនិត្យនិងស
 ម្រេចនូវកិច្ចការសំខាន់ៗ
ដូចជាផែនការថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ផែនការធនធានមនុសស្ ផែនការសវនកម្ម គោល

ប្រជុំបន្ថែមទ�ៀតប្រសិនប�ើចាំបាច់។

សមាជិកភាព

គណៈកម្មាធិការនាយក

១. គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម

នៃការជ្រើស តាំ ង ។ គណៈកម្មាធិ ការគ្រប់ គ្រងហា និភ័ យគឺជាសមាជិកក្រុម

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងទាំង០៧នឹងជួយដល់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ ក្នុង

២. គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ប្រឹក្សាភិបាលដែលមិនប្រតិបត្តិ និងមា
 នឯករាជ្យភា
 ពពីគណៈគ្រប់គ្រងមិនជា
 ប់

ការផ្តោតទៅល�ើបញ្ហាជាក់លាក់ តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានដំណ�ើរ

ពាក់ព័ន្ធនឹងមុខជំនួញណាមួយ ឬទំនាក់ទំនងផ្សេងៗទ�ៀត ដែលអាចជ្រៀត

ការប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រឹះស្ថាន ហ�ើយថែមទាំងធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗទ�ៀត

ជ្រែកល�ើការវិនិច្ឆ័យឯ
 ករាជ្យរ បស់ពួកគាត់។

តាមការចាត់តែងរបស់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ រាយការណ៍ជូនប្រធាននាយក

១. គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម
គណៈកម្មាធិការនេះត្រូវបានបង្កើតក្រោមគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម
និងត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនូវអ
 ំណាចពិសេសចាំបាច់ដូចបា
 នកំណត់ក្នុងត
 ួនាទី និង
ភារកិច្ច របស់ គណៈកម្មាធិ ការទាំ ងនេះដ�ើម្បី សម្រេចបា ននូ វ គោលដៅ
របស់ខលួន
្ ។ អំណាច តួនាទី និងភា
 រកិចរ្ច បស់គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម មានភាព
ទូលំទូ លា យ

និ ង គោរពតាមលក្ខ ខ ណ្ឌ ដូ ចបាន កំ ណ ត់ ក្នុ ងមាត្រា១៣១នៃ

ច្បា ប់ ស្តី ពី សហគ្រាសពាណិ ជ្ជ ក ម្ម ក៏ ដូ ច ជា មាត្រា៨នៃធនាគារជាតិតាម
ប្រកាស ធ៧-០៨-២១១របស់ ប្រទេសកម្ពុ ជា ល�ើ អ ភិ បាលកិច្ចក្នុងធនាគារ
និ ងស្ថាប័ ន ហិ រ ញ្ញវ ត្ថុ ។ ប្រធានគណៈកម្មាធិកា រនេះគឺជាសមាជិ កឯករាជ្យ
ហ�ើយក៏ត្រូវឆ្លើយស
 ំណួរទាំងអស់ពីភាគទុនិកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុទ
ំ ូទៅប្រចាំឆ្នាំ។
សមាជិកភាព

នយោបាយឥណទាន ។ល។

ប្រតិបត្តិ ដ�ើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត និងដោះស្រាយនូវបញ្ហាផ្សេងៗ ត្រួត

សមាជិកភាព
លោក Toe Meng Poh Philip

ប្រធាន

លោក Giang Sovann

សមាជិក

លោក តូច ចៅចេក

សមាជិក

ពិនិត្យលទ្ធផលការងាររបស់ក្រុមហ៊ុន និង ផ្តល់អនុសាសន៍ចាំបាច់មួយចំនួន
ដ�ើម្បដី ោះស្រាយនូវប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃ។
គណៈកម្មាធិការនាយកទាំង០៧ នោះរួមមាន៖
១. គណៈកម្មាធិការគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ (EXCO)

កិច្ចប្រជុំ
កិ ច្ច ប្រជុំនឹងត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡ�ើង នៅពេលដែលសមរម្យ ប៉ន្តែយ
ុ
៉ាងហោច
ណាស់ ៤ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។ ប្រធានគណៈ កម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនេះ
អាចកោះប្រជុំបន្ថែមទ�ៀតប្រសិនប�ើមានករណីចាំបាច់។

គណៈកម្មាធិការ នេះ ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្របតាម

កិ ច្ចរបស់ គណៈគ្រប់គ្រង។ តួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ត្រូវបា
 នកំណត់

ប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការគឺជាសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលមិនប្រតិបត្តិ

ប្រធានគណៈកម្មាធិការគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ។ គណៈ

ហ�ើយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភ
 ិបាលឯករាជ្យ នៅក្នុងក ្រុមហ៊ុន។ សមាជិកទាំង

កម្មាធិការ នេះទទួលខុសត្រូវ អនុវត្តគោលនយោបាយតម្លៃការ ដ�ើម្បីឱ្យមាន

អស់នៃគណៈកម្មាធិការមានឯករាជ្យភា
 ពក្នុងក ្រុមហ៊ុន។

សង្គតិភាពជាមួយនឹងទិសដៅរយៈពេលវែង និងតម្លៃសាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អនុគណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សាភ
 ិបាល និងគណៈកម្មាធិការ
ប្រតិបត្តិ។

គណ:កម្មាធិការកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ដោយយ ល់ ឃ�ើញថា ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្
 ក
នាំ ្នុង
វិ ស័ យ ហិ រញ្ញវត្ថុ មានភាពចាំ បា ច់ក្នុង ការធា នាបា ននូ វ បទដ្ឋានអភិបាលកិច្ច

តម្រូវការអភិបាលកិច្ចដ�ើម្បីផ្តល់នូវការអនុវត្តន៍ដល
៏ ្អបំផុតសម្រាប់គ្រឹះស្ថាន។

លោក Giang Sovann

ប្រធាន

លោក Toe Meng Poh Philip

សមាជិក

លោក តូច ចៅចេក

សមាជិក

កិច្ចប្រជុំ
គណៈកម្មាធិការនេះជួបជុំគ្នាជាញឹកញាប់ទៅតាមការស្នើសុំប៉ុន្តែមិនត្រូវតិច

របស់ ក្រុ មហ៊ុន ក្រុម ប្រឹក្សាភិបា លរបស់ ហ្វូ ណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ជាង ៤ដងក្នុងមួយឆ្នាំនោះទេ។

ត្រូ វ បា នតែងតាំង និងទ ទួលស្គាល់ដោយ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលមាន

២. គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

សមាជិកចំនួន ៥រូបក្នុងនោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យមា
 នចំនួន ២
រូ ប ។ ក្រុមប្រឹក្សា ភិ បា ល ហ្វូ ណ នមីក្រូហិរ ញ្ញវត្ថុ ភី អល
ិ ស៊ី មានការទទួលខុស
ត្រូ វ ល�ើកា រប្រតិ បត្តិតាមនូ វ អភិបាល កិច្ចសាជីវកម្ម ត្រួ តព
 ិ និត្យលទ្ធផល និង
ការអនុ វ ត្ត ន៍ កា រងារ របស់ គណៈគ្រប់គ្រង ហ�ើយធានាកា រពារនវូ គុណតម្លៃ
រយៈពេលវែងរបស់ភាគទុនក
ិ ដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ពីសមាជិក
ក្រុ ម ប្រឹក្សា ភិ បា លឯករាជ្យ ។ ដ�ើម្បី យ កចិ ត្ត ទុកដាក់ល�ើមុខងារសំខាន់ៗ
របស់ ក្រុ ម ហ៊ុ ន ក្រុម ប្រឹក្សាភិបា ល របស់ ហ្វូណន មីក្រូ ហិរ ញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី
បានបង្កើ ត ឱ្យ មាន គណៈកម្មាធិការក្រុ ម ប្រឹក្សាភិបាល ចំនួន ០៣ ជួយ
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ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

គណៈកម្មាធិ កា រ នេះមានសមាជិក៣រូប ដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាល។ ប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះគឺជាបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍
និងជំ នា ញ ក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។
គណៈកម្មាធិការនេះមានភារកិច្ចសំខាន់ៗដូចមានចែងក្នុងតួនាទី និង ភារកិច្ច
របស់គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និង អនុវត្តភារកិច្ចផ្សេងៗទ�ៀត តាម
ការចាត់តាំង របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ គណៈកម្មាធិការនេះមានភារកិចត្
្ច រួត
ពិនិត្យ ល�ើការអនុវត្តន៍នៃគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលបានកំណត់

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

៣. គណៈកម្មាធិការឥណទាន (CC)
៤. គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម (PROCO)
៦. គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ (ORMC)

៣. គណៈកម្មាធិការតម្លៃការ និងតែងតាំង

គណៈកម្មាធិការមានសមាជិក៣រូប។

ប្រទេសនិងតំបន់។ រចនាសម្ព័ន្ធអភិបាលកិច្ចបច្ចុប្បន្នត្រូវបានរួមបញ្ចូលទាំង

២. គណៈកម្មាធិការទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល (ALCO)

៥. គណៈកម្មាធិការធនធានមនុស្ស (HRC)

ជាមួយនឹងការអនុវត្តនល៍ �ើផែនការ និងគ ោលនយោបាយ ទាំងនេះគឺជាកាតព្វ
តាមខ្នាតគំរអ
ូ ន្តរជាតិដោយអនុលោមទៅតាមក្របខ័ណ្ឌ ច្បាប់ និងប
 ទប្បញ្ញត្តិ

ការប្រជុំនឹងត្រូវបានប្រារព្ធឡ�ើង នៅពេលដែលសមរម្យ។ ប៉ន្តែយ
ុ
៉ាងហោច

ដែលមានអាណត្តិរយៈពេល៣ឆ្នាំ សម្រាប់តំណែងនេះរាប់ចា
 ប់ពកា
ី លបរិច្ឆេទ

៣. គណៈកម្មាធិការតម្លៃការ និងតែងតាំង

ផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រធានគណៈកម្មាធិការសវនកម្មផ្ទៃក្នុងកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

កិច្ចប្រជុំ

ណាស់ ២ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។ ប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះអាចរ�ៀបចំឱ្យមានការ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាអ្នកជ្រើសតា
 ំងប្រធានគណៈកម្មាធិ

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

គណៈកម្មាធិការទាំងនោះរួមមាន៖

ការបង្កើតន
 ូវរ ចនាសម្ព័នអ
្ធ ភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មគរឺ ួមប
 ញ្ចូលធាតុសំខាន់ៗដូចជា

គណៈកម្មាធិការនេះ ដ�ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ផង

គណៈកម្មាធិការនេះ ផ្តល់អនុសាសន៍ខលះ្ ៗ ល�ើនីតិវិធដ�
ី ើម្បីជ្រើសរ�ើស និង
បំពេញបន្ថែមនូវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ឯករាជ្យដែលមានសក្តានុពលដ�ើម្បីក្លាយជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនេះ។
គណៈកម្មាធិការតម្លៃការ និងតែងតាំងនឹងអនុម័តជ្រើសតាំងគណៈគ្រប់គ្រង
ជាន់ខ្ពស់ផងដែរ។

៧. គណៈកម្មាធិការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាអតិថិជន (CCHC)

១. គណៈកម្មាធិការគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់
គណៈកម្មាធិការនេះមានសមាជិក៨នាក់ ត្រូវបានអញ្ជើញជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅរ�ៀង
រាល់កិច្ចប្រជុំ EXCO។ ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិគឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះ។
គោលបំណងនៃការបង្កើត គណៈកម្មាធិការ គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ គឺដ�ើម្បី
គាំ ទ្រដល់ប្រធាននាយប្រតិបត្តិក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានដំណ�ើរការ
អនុវត្តន៍ប្រតិបត្តិការទាំងមូលរបស់ក្រុមហ៊ុន និងរាយការណ៍ពីវឌ្ឍនភាពការងារ
ប្រចាំថ្ងៃពគ្រ
ី ប់ផ្នែកពាក់ព័នទ្ធ ៅកាន់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ព្រមទាំងផ្តល់

នូវអនុសាសន៍ ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ការអនុម័តល�ើបញ្ហាទទូ ៅក�ើតមានឡ�ើងនៅ ក្នុង
ប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មប្រចាំថ្ងៃ។

គណៈកម្មាធិការនេះត្រូវបានតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលមាន
សមាជិកមិនតិចជាង៣រូបនិងលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការម្នាក់។ ក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលមានអំណាចគ្រប់ពេលក្នុងការដក សមាជិកណាមួយចេញពី
គណៈកម្មាធិការនេះ និងតែងតាំងសមាជិកថ្មី ដ�ើម្បីបំពេញកន្លែងទំនេរ
ក្រោយពីការដកចេញនោះ។

សមាជិកភាព
គណៈកម្មាធិការគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់គឺជានាយកប្រតិបត្តិដែលរាយការណ៍
ផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិរួមមាន៖
១.	ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
២.	ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម
៣. នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

សមាជិកភាព
លោក Neo Poh Kiat

ប្រធាន

លោក Toe Meng Poh Philip

សមាជិក

លោក តូច ចៅចេក

សមាជិក

៤. នាយកប្រតិបត្តិសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
៥. នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ
៦. នាយកប្រតិបត្តិបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន
៧. នាយកប្រតិបត្តិធនធានមនុស្ស និង រដ្ឋបាល
៨. នាយកប្រតិបតិ្ត ប្រតិបត្តិការ

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ 11

អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម (ត)
កិច្ចប្រជុំ
កិចប្រ
្ច ជុំនឹងត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡ�ើងនៅពេលណាមួយសមរម្យប៉ន្តែយ
ុ
៉ាងហោច
ណាស់ធ្វើឡ�ើង ១ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ។ ប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះអាចរ�ៀប
ចំឱ្យមានការប្រជុំបន្ថែមទ�ៀតប្រសិនប�ើចាំបាច់។

សមាជិក

៣.	ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម		

សមាជិក

៤. នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ		

សមាជិក

កិច្ចប្រជុំ
កិចប្រ
្ច ជុំជាផ្លូវការត្រូវបានធ្វើឡ�ើងយ៉ាងហោចណាស់១ដងក្នុង១ខែ។ ប្រធាន

២. គណៈកម្មាធិការទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល
គោលបំណងនៃ គណៈកម្មាធិការទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល គឺដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យ
និងគ្រប់គ្រងនូវទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូល។ រួមទាំង
ការគ្រប់គ្រងសន្ទនីយភាព

២.	ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ		

គម្លាតនៃកាលបរិច្ឆេទកំណត់របស់ទ្រព្យសកម្ម

និងបំណុល ព្រមទាំងអាត្រាការប្រាក់ ជាប្រយោជន៍ដ
 ល់ក្រុមហ៊ុនការគ្រប់គ្រង
ធាតុទាំងឡាយនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល ត្រូវធ្វើឡ�ើងដោយភាពច្បាស់លាស់
និងតម្លាភាព។

តាំង ប្រធានគណៈកម្មាធិការទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល ហ�ើយមានអាណត្តិ
៣ឆ្នាំ ដោយរាប់ចាប់ពពេលតែ
ី
ងតាំង។

ប្រធាន

២.	ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម (CBO)

សមាជិក

៣. នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ (HFD)		

សមាជិក

៤. នាយប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (HRM)

សមាជិក

នៅគ្រប់ការធ្វើលទ្ធកម្ម។ តម្លៃដែលត្រូវបានសម្រេចជ្រើសរ�ើសតាមរយៈ ការ

ភស្តុតាងនៃបទពិសោធន៍ដែលបានអនុវត្តពីមុន

សមាជិកភាព
គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្មរួមមានសមាជិក០៥រូបដែលមានសមាសភាពដូច
ខាងក្រោម៖

៧. នាយកប្រតិបត្តិបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន 		

សមាជិក

កិច្ចប្រជុំនឹងត្រូវបានធ្វើឡ�ើងនៅពេលណាមួយសមរម្យ។ ប្រធានគណៈកម្មាធិការ
នេះ អាចរ�ៀបចំឱ្យមានការប្រជុំបន្ថែមទ�ៀតប្រសិនប�ើមានការចាំបាច់។

សមាជិក

មានការប្រជុំ បន្ថែមទ�ៀតប្រសិនប�ើចាំបាច់ ។

៥. នាយកប្រតិបត្តិធនធានមនុស្ស
		

គណៈម្មាធិការនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដ�ើម្បី អនុវត្ត និងរក្សាឱ្យបាននូវប្រសិទ្ធ
ភាពក្នុងការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាអតិថិជន។ ធ្វើការតាមដាន ត្រួតពិនិត្យ
វាយតម្លៃ និងផ្តល់អនុសាសន៍ ល�ើគ្រប់តថភាពនៃបណ្តឹងអតិថិជន។

មួយរូប ជានាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងសមាជិកប្រាំមួយរូបផ្សេង
ទ�ៀតមកគណៈកម្មាធិការនាយក។

៧. គណៈកម្មាធិការដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាអតិថិជន

គោលបំណងនៃគណៈកម្មាធិការ នេះគឺ

សមាជិកភាព
គណៈកម្មាធិការនេះមាន មានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ដូចខាងក្រោម៖

ដ�ើ ម្បី តាមដាននូវកា រអនុវត្តនជា
៍ ប្រចាំ ល�ើប្រព័ ន្ធ គ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិ

១. នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 		

ប្រធាន

ការរបស់ក្រុ មហ៊ុ ន និង ធ្វើ ការរុក រកនូ វ ហា និភ័យប្រតិបត្តិ ការនានាក�ើតមាន

២.	ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ 		

សមាជិក

ឡ�ើងព្រមទាំងរ�ៀបចំផែនការកាត់បន្ថយហា
 និភ័យទំាងនោះ។គណៈកម្មាធិការ

៣.	ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម		

សមាជិក

នេះធ្វើ ការត្រួ តពិ និត្យផ ងដែរល�ើ ក ម្មវិ ធីសវ័យ
្ ត្រួ ត ពិនិត្យហានិភ័យ(Risk

៤. នាយកប្រតិបត្តិធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល

សមាជិក

Control Self-Assessment (RCSA) ដ�ើម្បី ធានាដល់ការអនុ វត្តន៍

៥.	ប្រធានផ្នែក ប្រតិបត្តិតាម និងច្បាប់		

ជាលេខាធិការ

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

៤. នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 		
និងរដ្ឋបាល/នាយករដ្ឋបាល		

សមាជិក

កិច្ចប្រជុំ
កិច្ចប្រជុំនឹងត្រូវបាន រ�ៀបចំតាមពេលវេលាសមស្របយ៉ាងហោចណាស់ធ្វើ
ឡ�ើង ១ដងក្នុងមួយខែ។ ប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះអាចនឹងកោះហៅប្រជុំ

តាមកម្រិត សិទ្ធិអនុម័តដែលបានផ្តល់ជូន។ ល�ើសពីនេះគណៈកម្មាធិការ

បន្ថែម ប្រសិនប�ើមានការចាំបាច់ ។

ឥណទានទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តន៍ និងត្រួតពិនិត្យល�ើ ហានិភ័យឥណទាន

៥. គណៈកម្មាធិការធនធានមនុស្ស
គោលបំណងនៃការបង្កើតគណៈកម្មាធិការធនធានមនុស្ស គឺដ�ម
ើ ្បីធ្វើការ
ត្រួ ត ពិ និ ត្យ

និងផ្ដល់អនុសាសន៍ ល�ើ នីតិវិធជ្រ
ី ើសរ�ើស បគ
ុ ្គ លិកខាងក្នុង

ការដំឡ�ើង ឋានៈ ការផ្លាស់ប្តូរទ
 ី កន្លែងការងារ និ ងកា រដំឡ�ើង ប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍

សមាជិកភាព

បុ គ្គ លិ កប្រក បដោយតម្លា ភា ពនិ ង យុត្តិធ ម៌ ។ គណៈកម្មាធិកា រគួរ តែមានកា រ
ប្រុងប្រយ័ត្ន ដ�ើ ម្បី ជ�ៀសវា ង ទំ នាស់ ផ លប្រយោជន៍ របស់ ពួក គេ ក្នុងការ

គណៈកម្មាធិការឥណទានមានសមាជិកដូចខាងក្រោម:

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

សមាជិក

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ (ORMC) ដែលមានប្រធាន

តម្លៃទីផ្សារចំណូលល�ើការវិនិយោគ ការចំណាយទាំងអស់នៃមួយ វដ្តជីវិតការ

ណាស់ធ្វើឡ�ើង១ដងក្នុងមួយខែ។ ប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះអាចរ�ៀបចំឱ្យ
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៦. នាយកប្រតិបត្តិសវនកម្មផ្ទៃក្នុង 		

នោះទេពោលគឺរួមបញ្ចូលទាំងការពិចារណា ភាពសមស្រប និងគោលបំណង

សមាជិក

១. នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 		

សមាជិក

មិនមានន័យថា “តម្លៃទាប” ជានិច្ចកាលត្រូវបានជ្រើសរ�ើស ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

៣.	ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម 		

តាម។

៥. នាយកប្រតិបត្តិធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល

៦. គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

កិចប្រ
្ច ជុំនឹងត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡ�ើងនៅពេលណាមួយសមរម្យប៉ន្តែយ
ុ
៉ាងហោច

ប្រាកដថាបទដ្ឋានអភិបាលកិច្ចនិងនីតិវិធនៃ
ី ការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានអនុលោម

សមាជិក

កិច្ចប្រជុំ

សមាជិក

និងគោលនយោបាយ ពាក់ព័ន្ធនឹង អាជីវកម្មក្រុមហ៊ុនទាំងមូល និងធ្វើឱ្យ

៤. នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ 		

គោលបំណងរបស់គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម គឺស្វែងយល់ពីតម្លៃនៃសាច់ប្រាក់

២.	ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ		

កម្រិតឥណទានជូនអតិថិជនរូបវន្តបគ
ុ ្គលិក ឬក្រុមនៃប្រភេទអតិថិជន ស្រប

សមាជិក

សមាជិក

កិច្ចប្រជុំ

ការងារឥណទាន អនុលោមតាមបទដ្ឋានគោលនយោបាយឥណទាននិងអនុម័ត

៣.	ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម		

៤. នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងហានិភ័យ		

ប្រធាន

គោលបំណងនៃបង្កើត គណៈកម្មាធិការឥណទាន គឺដ�ើម្បី អនុម័តលំហូរ

សមាជិក

៤. គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម

១. នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ 		

៣. គណៈកម្មាធិការឥណទាន

២.	ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ 		

សមាជិក

ការធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាព និងការអនុលោមទៅតាមច្បាប់។

១.	ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ (CEO)		

ខាងក្រោម៖

៣. នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ		

បាច់។

ការទទួលខុសត្រូវសង្គម

សមាជិកភាព

ប្រធាន

សមាជិក

ផ្គត់ផ្គង់ទាន់ពេលវេលា ការគាំទ្របន្ទាប់ពីផ្គត់ផ្គង់រួច និងនិរន្តរភាពបរិស្ថាន

គណៈកម្មាធិការនេះមានសមាជិកដូចខាងក្រោម៖

១. នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងហានិភ័យ		

២.	ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម		

ចិត្តបានថាគម្រោងសំណ�ើរបស់ពួកគេត្រូវបានវាយតម្លៃថាអាចទទួលយកបាន

គណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានតួនាទីតែង

គណៈកម្មាធិការធនធានមនុស្សមានសមាជិក០៤រូបដែលមានសមាភាពដូច

ប្រធាន

គណៈកម្មាធិការឥណទានអាចរ�ៀបចំឱ្យមានការប្រជុំបន្ថែមទ�ៀតប្រសិនប�ើចាំ

សមាជិកភាព
គណៈកម្មាធិការនេះមាន មានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ដូចខាងក្រោម៖

សមាជិកភាព

១. នាយកប្រតិបត្តិធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល

ប្រកួតប្រជែងដោយប�ើកចំហនៅពេលដែលអ្នកផ្គត់ផ្គង់ណាមួយអាចជ�ឿទុក

សមាជិកភាព

ចិតទា
្ត ំងឡាយណា ដែលជាប់ពាក់ព័នន
្ធ ឹងទ
 ំនាស់ផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេ។

ប្រធាន

វិនិច្ឆ័យ រកមូលហេតុឱ
 ្យបា
 នត្រឹមត្រូវ ហ�ើយគួរតែជ�ៀសវាង ពីកិច្ចការសម្រេច

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ 13

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការអនុលោមតាមច្បាប់

ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ភាគហ៊ុន ១០០% របស់ ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី

ប្រចាំ ដ�ើ ម្បីកំ ណ ត់ យុទ្ធ សាស្ត្រគ្រ ប់គ្រងហា និ ភ័ យ  ឥណទានដូចជាការធ្វើ

ត្រូវបានផ្ទេរឱ្យធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាក.អ ដោយមានការជួយគាំទ្រផ្នែក

តេស្ត ឥ ណទាន (Credit stress test) ការវា ស់ វែ ងកម្រិតហានិភ័យ តា ម

បច្ចេកទេសពី ធ នាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុ ជា ក.អ ។ ហ្វូ ណន មីក្រូហិរ ញ្ញវត្ថុ

ចំ ណា ត់ ថ្នា ក់ អ តិ ថិ ជន (Measurement of concentration of risk

ភីអិលស៊ីបានកំណែទម្រង់ស
 ៊ីជម្រៅតាមរយៈ ការកែតម្រូវរ ចនាសម្ព័នគ្រ
្ធ ប់គ្រង

by customer segment) និ ង កា រវា ស់ វែ ងហា និ ភ័ យ អន្ត រ កាលទៅតាម

ឱ្យស្របតា មអភិ បាលកិ ច្ច សាជីវកម្ម ប្រព័ ន្ធ នៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងកា
 រ

ចំ ណា ត់ ថ្នា ក់ អ តិថិ ជ ន (Risk transition measurement by customer

អនុមតិគ ោលនយោបាយថ្មីៗហ�ើយឃ្ម�
លាំ ើលការអនុវត្តន៍ ជាប្រចាំដោយគណៈ

segment)។ល។ វិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្ការផលប័ត្រឥណទានក៏ត្រូវបា
 នបង្កើត

គ្រប់ គ្រ ងជាន់ខ្ព ស់ និ ងក្រុម ប្រឹក្សា ភិបាលក្នុ ងគ ោលបំ ណងដ�ើម្បធា
ី នាបាននូវ

ឡ�ើងដ�ើម្បអ
ី នុវត្តទ
 ូទាំងគ្រឹះស្ថាន។

វឌ្ឍនភាពនិងន
 ិរន្តរភាពអាជីវកម្មទា
 ំងមល
ូ ។ បន្ទាបព
់ ីគោលនយោបាយនានាៗ
ត្រូវបានកំណែទម្រង់ជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ២០១៨ គណៈគ្រប់គ្រងរបស់ហ្វូណន
បានធ្វើ កា រព ង្រឹងនូ វ ប្រព័ន្ធ ត្រួតពិនិ ត្យ ផ្ទៃ ក្នុងតា មរយៈ
ការដាក់ចេញនូវកម្មវិធី
ស្វ័យត្រួតពិនិត្យហានិភ័យ (Risk Control Self-Assessmemnt)ក្នុងគោល
បំណងបង្កើតឱ
 ្យមា
 ននូវវ ប្បធម៌គិតដ
 ល់ហានិភ័យជាមុន សម្រាប់គ្រប់ប
 គ
ុ ្គលិក
ទំាងអស់ទូទាំងហ្វូណនព្រមទាំងធ្វើការផស្ ព្វផ្សាយបណ្តុះបណ្តាល និងតម្រង់
ទិ ស ដ ល់ បុ គ្គ លិ កគ្រ ប់ ជា ន់ ថ្នា ក់ ជាប្រចាំ នូ វ គោលនយោបាយ នីតិវិធី សេចក្តី
ណែនាំ ដ�ើម្បធា
ី នាបាននូវការអនុវត្តនត្រឹ
៍ មត្រូវ។

ព័ត៌មាន និង ប្រមូលទិន្នន័យ បាត់បង់ និងសូចនាករហានិភ័យសំខាន់ៗ
ដ�ើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានហានិភ័យនានា។ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត
គ្រឹះស្ថានបានអនុវត្តសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យ និងប៉ាន់ប្រមាណហានិភ័យ

សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលពីរប�ៀបត្រួតពិនិត្យ និងប៉ាន់ប្រមាណហានិ
ដ�ើម្បីពង្រឹងការអនុវត្តន៍

លទ្ធ ផ លយ�ើ ង ទ ទួ លបានអ នុ សា សន៍ មួ
 យ ចំ នួ នដ�ើ ម្បធ្វើ
ី ឱ្យកា
 ន់តែប្រស�ើរ

ប្រព័ ន្ធ អនុម័តកម្ចី (LOS) គឺសថិត
្ ក្នុងកា
 រអភិវឌ្ឍន៍ ដ�ើម្បីអោយការធ្វើ

បទប្ប ញ្ញ ត្តិ និ ង កម្រិតនៃការគ្រប់គ្រ ងហា និ ភ័ យ របស់ ក្រុ មហ៊ុនអាចទទួល
យកបាន។

ល�ើការត្រួតពិនិត្យហានិភ័យប្រតិបត្តិការ។

ឥណទានថ្មីត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ហ�ើយគោលនយោបាយ
នេះទ�ៀតសោត ត្រូវបា
 នរ�ៀបរ�ៀងដោយឆ្លុះបញ្ចាំង ទៅនឹងច្បាប់បទប្បញ្ញត្តិ
កម្រិតហា និ ភ័ យ ដែលអាចទទួលយកបាន និ ង ការកំ ណ ត់ពិ ដានដ�ើម្បធ្វ
ី ើ
ពិ ធី ក ម្ម ស ម្ពាធឥ ណទានហ�ើ យកាត់
 ប ន្ថយ ហានិ ភ័យឥណទាននៃចំ ណែក
ឥណទានភា គធំ ។ហ្វូ ណនបានប ង្កើ ត ឱ្យ មា នក្រុ ម អ្នកវិ ភា គឥណទាននៅ

•

ច្បាប់ការរំលោភបទប្បញ្ញត្ដិ

•

អំព�ើខុសឆ្គងការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវឬការក្លែងបន្លំទាក់ទងនឹងការ

	គ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងគណនេយ្យភាពសវនកម្ម

•

គ្រោះថ្នាក់សុខភាព និងសុវត្ថិភាពបុគ្គលិក

ភាពយុត្តិធម៌

•

ស្ថានភាពទំនាស់ផលប្រយោជន៍

•

ការខូចខាតប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន

•

ការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវ ឬឥរិយាបថគ្មានក្រមសីលធម៌

•

ភាពដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ជំហររបស់ក្រុមហ៊ុន

ការប្រតិបត្តិតាម
ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអល
ិ ស៊ី បានប្តេជ្ញាដ�ើម្បីប្រតិបត្តិតាមបទដ្ឋានទីផ្សារ
និងខ្នាតគំរល
ូ ្អប្រស�ើរដូចជា គណនេយ្យភាព តម្លាភាព ក្រមសីលធម៌ក្នុងការ
ប្រកបអាជីវកម្មដ�ើម្បី ជម្រុញនូវនិរន្តរភាព។ អភិបាលកិច្ចល្អ និងការរួមចំណែក

នយោបាយឥណទាន។ហ្វូណនធ្វើការតម្រង់ទិសជាប្រចាំនិងកែតម្រូវទា
 ន់ពេល

ក្នុងសកម្មភាព អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

ដូចជា៖

ស្ថានភាពសន្ទនីយភាពល្អ ។

ល�ើសុចរិតភាព និងហានិភ័យកេរ្តិ៍ ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលនឹងកំពុងប្រឈម
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គោលនយោបាយក្រមសីលធម៌វជ្
ិ ជាជីវៈ គឺជាមគ្គុទេស តម្រង់ទិសឱ្យប
 ុគ្គលិក

និងស្ថានភាព មិនប្រក្រតី ព្រមទាំងជួយឱ្យគ្រឹះស្ថានរក្សាបាននូវ

អតិ ថិ ជ នស្របតា មលក្ខខ ណ្ឌ និ ង កម្រិតហានិភ័យដែលមានចែងក្នុ ងគោល

ការណ៍ ផ លប័ ត្រឥណទាន និ ង ចំ ណាត់ថ្នា ក់ អ តិ ថិ ជ ន ត្រូ វ បា នត្រួតពិនិត្យជា

ការលាងសម្អាតសាច់ប្រាក់ ការរ�ើសអ�ើង និវេទនកម្ម និងអាកប្បកិរយាល
ិ
្អ។

ល�ើកទឹ ក ចិ ត្ត បគ
ុ ្គលិ ក គ្រឹះស្ថា នរាយការណ៍ បញ្ហា សំ ខាន់ៗ ដោយគ្មានការរារាំង

ការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ រំលោភបំពានច្បាប់រដ្ឋប្បវេណី និងភាពថ្លោះធ្លោយនៃ

ទទួលខុសត្រូវសង្គមបង្កើតនូវបទដ្ឋានទីផ្សារ។ ចំណុចស្នូលទាំងនេះ គឺសដំ ៅ

គំ ហ�ើ ញ រ បស់ម ន្រ្តីត្រួ ត ពិ និ ត្យ គុណភាពឥ ណទាន។ ប្រព័ ន្ធគ្រប់គ្រងរបាយ

តម្លាភាព ការរក្សាការសម្ងាត់ ទំនាស់ផលប្រយោជន៍ការទទួលយកអំណោយ

សុចរិតភាព។ ការអនុវត្តនេះត្រូវបា
 នពង្រឹងនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានទាំងមលដ�
ូ
ើម្បី

•

សាច់ប្រាក់ លំ ហូ រ សាច់ប្រាក់អតិបរិមា និងធ្វើតេស្តល�ើអនុបាតសន្ទនីយភាព

សម្រាប់ការបំពេញការងាររបស់បគ
ុ ្គលិក ប្រកបដោយ ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ

ដូចជាការប�ើកចំហចពោ
ំ ះការបញ្ចេញមតិស
 ុចរិតភាព និងគណនេយ្យភាព។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសន្ទនីយភាព
ប្រុងប្រយ័ត្នបំផុ ត ដោយអនុលោមតាមនីតិវិធីមួយចំនួនដូចជា ការវិភាគលំហូរ

ប្រាស់នូវគោលកាណ៍នេះ ដ�ើម្បីធានាដល់គ្រប់ ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងជាមាគ៌ា

ពទោះបីជាពួកគេមកពីប្រភពផ្សេងៗក៏ដោយ។

ខ).និវេទនកម្ម:

ការបិទបាំងដោយចេតនានូវចំណុចណាមួយខាងល�ើ

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញ វត្ថុ ភីអិលស៊ី គ្រប់គ្រងស្ថានភាពសន្ទនីយភាព យ៉ាង

និងគាំទ្រតម្លៃ រួមរបស់ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអល
ិ ស៊ី។ ការដាក់ឱ្យប្រើ

យល់ច្បាស់ពីកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន និងបង្កើតបាននូវវប្បធ
 ម៌រួមម
 ួយក្នុងអង្គភា

•

កម្រិត ការិ យាល័ យកណ្តាល ដ�ើ ម្បី ធ្វើ កា រត្រួ ត ពិ និត្យ សំណ�ើឥណទានរបស់

វេលានូវកា
 រអនុវត្តនម
៍ ិនទា
 ន់បានត្រឹមត្រូវរ បស់បុគ្គលិកតាមរយៈរបាយការណ៍

និងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តន៍របស់គ្រឹះស្ថានទាំងមូលក្នុងការអនុលោមតាម

ការរំលោភបំពានល�ើច្បាប់នៃការអនុវត្តន៍ការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន

ធម្មតា

ទីផ្សារគោលដៅថ្មីរបស់ ហ្វូណ ន មី ក្រូហិរញ្ញវ ត្ថុ ភីអិលស៊ី គោលនយោបាយ

ឯករាជ្យភាពនៃមន្ត្រីទ ទួ ល បន្ទុកច្បាប់ និងប្រតិបត្តិតាម ជាអ្នកសម្របសម្រួល

•

គ្រងស្ថានភាពសាច់ប្រាក់ ល្អប្រស�ើរ ប្រកបដោយភាពរលូនទាំងក្នុងស្ថានភាព

ដ�ើម្បីធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន និងស្របតាមចំណែក

បង្កើតបញ្ជីអនុលោមតាមដ�ើម្បីវាយតម្លៃការអនុវត្តន៍របស់ស្ថាប័ន។ មុខងារ និង

ប្រតិបត្តការកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពថែមទ�ៀត។

និងការអនុវ ត្តន៍គោលនយោបាយទាំងនេះជួយឱ្យគ្រឹះស្ថានមានលទ្ធភាព គ្រប់

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន

ប្រតិបត្តិច្បាប់ និង បទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ។ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បាន

គ្រឹះស្ថានបា
 នប្តេជ្ញាចិត្ត ក្នុងការថែរក្សា និងសម្រេចបាននូវបទដ្ឋានខ
 ្ពសប
់ ំផុត

ហ្វូ ណ ន គោលនយោបាយគ្រប់ គ្រ ងហា និភ័យ និ ងអ នុឡោ មភាព។ ហ�ើយជា

ត្រឹមត្រូ វ និ ង ជ�ឿជាក់ បាននៃរបាយការណ៍ហិ រញ្ញវត្ថុអនុលោមភាពតាមច្បាប់

ហ្វូណ ន មី ក្រូហិរ ញ្ញវ ត្ថុ ភីអិ លស៊ី បានប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងពេញលេញនូវការ

ដោយរួមបញ្ចូលទាំងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអល
ិ ស៊ី បង្កើតគំរូបទដ្ឋាន គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ភ័យត្រូវបានបន្តអនុវត្តទៅគ្រប់ផ្នែក និងសាខាទាំងអស់នៅគ្រឹះស្ថាន

តាមរ យៈរ បាយការណ៍ រ បស់ ស វនករឯករាជ្យ ខាងក្រៅបានបង្ហាញ ពីភាព

ដ�ើម្បជា
ី បទដ្ឋានសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ក្នុងការអនុវត្តន៍ការងារប្រចាថ្
ំ ងៃ

ក).ការប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុតផ្ត ្សេងៗ:

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

ជាតិនៃកម្ពុជា ល�ើការត្រួតព
 ិនិត្យទ
 ទូ ៅរួមទាំងកា
 រធ្វើប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្រងៃ បស់

ល�ើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។

ហ្វូណន បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវគោលនយោបាយ ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ

ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗ។

ដ�ើម្បីបង្កើតវប្បធម៌ត្រួតពិនិត្យហានិភ័យ ប្រតិបត្តិការទូទាំងគ្រឹះស្ថាន។

ក្នុងឆ្
 នាំ២០១៨ហ្វូណនបានទទួលការចុះអធិការកិចដ
្ច ល់ទកន្លែ
ី
ងដោយធនាគារ

ការអនុវត្តន៍មុខងារប្រតិបត្តិតាមមានដូចខាងក្រោម៖

មុខងារឯករាជ្យត្រូវបានតែងតាំងនិងទទួលបានការយល់ព្រមពី BoD និង NBC
ដ�ើម្បតា
ី មដាន និងប្រតិបត្តិតាមអនុលោមភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន។
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២
ថ្នាក់ដឹកនាំ
រចនាសម្ព័ន្ធរបស់គ្រឹះស្ថាន
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
សមាជិក និងប្រវត្ក្រុ
តិ មប្រឹក្សាភិបាល
គណៈគ្រប់គ្រង

ឥណទានទិញសម្ភារៈ
ប្រើប្រាស់ផាល
្ទ ់ខ្លួន
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រចនាសម្ព័នគ្រប
្ធ
់គ្រងគ្រឹះស្ថាន

��ុម��ឹក��ភិ�ល
គណៈក���ធិ�រ��ប់��ង

គណៈក���ធិ�រត����រ

�និភ័យ

គណៈក���ធិ�រសវនកម�

និង��ង�ំង

�ក ឃូ ប៊ុន��ី

���ន�យក��តិបត�ិ

គណៈក���ធិ�រគណៈ

គណៈក���ធិ�រ�ះ

��ប់��ង�ន់ខ�ស់

���យបណ�ឹងត���អតិថិជ

គណៈក���ធិ�រ
ធន�នមនុស��

គណៈក���ធិ�រ��ព��សកម�

គណៈក���ធិ�រ��ប់��ង

ALCO
គណៈក���ធិ�រឥណ�ន
Committee

និងបំណ�ល

�និភ័យ��តិបត�ិ�រ

គណៈក���ធិ�រលទ�កម�

�ក �ន ប៊ុនហុន
���ន�យក��តិបត�ិ�ជីវកម�

�ក គង់ វណ�ៈ

េ�ក វង ពណ��យ

�យក��តិបត�ិ��ប់��ង

�យក��តិបត�ិ��ប់��ង�និភ័យ

ធន�នមនុស�� & រដ��ល

�ក ��៊ុន �ភ័ណ�

មុខតំ��ងទំ��រ

�យក��ប់��ង�និភ័យ
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�កលី
លី�ជី
�ជីងង
�ក

�ក ឈន វ���

�យក��
តិបតត�ិប
ិបត�
��ិប
�ក��
វ���ក
�ពវ�័ត�
៌��ព
ន(ស�
�យក��
័ត៌�ីទនី)

�យកភូមិ�គ
(៦ តំបន់)

�យក��តិបត��រ
ិ
(ស�ីទី)

�ក នូវ �ស�

�យក��ប់��ង���ក់កម�ី

�ក តូច សិ�

�យកទីផ��រ និងអភិវឌ��ផលិតផល (ស�ីទី)

�ក ជឺន ��ម�

�ក មុឹង �រ�ុង

�ក �ង ឈុន��ង

�យក��តិបត�ិហិរ��វត��

�យក��តិបត�ិសវនកម���ក�ង

�យករត�ភិ�ល

អ�ក��ី នង ច័ន���រ�លក�ណ៍
�យិ�ហិរ��វត��

អ៊ួង សម��ត�ិ

�យកសវនកម���ក�ង
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�ក ���ត វ�សិដ�

���ន���កច��ប់ និង��តិបត�ិ�ម
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ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ដ�ើម្បជ
ី ួយដល់ប្រជាជនក្រីក្រ ការល�ើកកម្ពស់ លទ្ធភាពក្នុងកា
 រទទួលបានប្រាក់
កម្ចីខ្នាតត
 ូច ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហ
 ិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបា
 នគេចាត់ទក
ុ ថាជាយ
 ន្តការដ៏សំខាន់

ក្នុងការកែលម្អ

បរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមល�ើការកសាងនិងស្តារនត
ី ិសម្បទា

ក្រោយសង្គ្រាមនៅកម្ពុជា។ វិស័យមីក្រូហ
 ិរញ្ញវត្ថុបានចាប់ផ្តើមដ
 ណ�
ំ
ើរកា
 រនៅ
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា នៅដ�ើមទ
 សវត្សឆ្នាំ១៩៩០។ ចាប់តាំងពពេលនោ
ី
ះមកវិស័យ
នេះមា នកា ររីកចម្រើនគួ រ ឱ្យ ចា ប់ អារម្ម ណ៍ ។ ការព ង្រីកវិ ស័ យ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
នៅកម្ពុជាបា
 នធ្វើឱ
 ្យប្រជាជន (អ្នកទទួលបានប្រាក់កម្ចី) ធ្វើការផ្លាសប
់ ្តូរព
 ីការ
ទទួលកម្ចីពីក្រៅប្រព័ន្ធ មកទទួលបានកម្ចីក្នុងប្រព័ន្ធជាពិសេសប្រជាជនក្រីក្រ
ដែលពួកគាត់ទទួលបាននូវកិច្ចការពារអតិថិជន ត្រឹមត្រូវ ព្រោះគ្រប់គ្រឹះស្ថាន
ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងប្រព័ន្ធទំាងអស់ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយធនាគារកណ្តាល គឺ
ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា និងអ
 នុវត្តខ្ជាបខ
់ ្ជួននូវគ ោលការណ៍ការពារអតិថិជន។

ចំណែកដល់ស្ថេរភាពសេដ្ឋកិចផ
្ច ងដែរ។
ដោយសារការរីករាលដាលនៃជំ ងឺ រា តត្បាតសកល(COVID-19)លទ្ធផលនៃ
ការធ្លា ក់ ចុះ សេដ្ឋ កិ ច្ច ស កល ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិចច
្ច ិន និ ងកា
 រកាត់បន្ថយល�ើការ
នាំចេញទៅបរទេសនោះកំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ក៏ត្រូវបា
 នព្យាករណ៍ថា
 ល�ើ
ការធ្លាក់ចុះនៃកំណ�ើននេះពី៧,១%នៅឆ្នាំ២០១៩ ទៅ២,៣% នៅឆ្នាំ២០២០។
រោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជ�ើងជា
 ច្រើនបា
 នដាក់ ពាក្យស្នើសុំ
ព្យួ រ កា រធ្វើ ប្រ តិ ប ត្តិការចា ប់ តាំ ង ពីដ�ើម ឆ្នាំ ២ ០២០មក ដែលបណ្តា លឱ្យមា
 ន
ការព្យួរកា
 រងារកម្មករជាច្រើនពា
 ន់នាក់ទូទាំងប្រទេស។ ទោះបីជាមានករណី

ត្រូ វ បា នផ្អា កប្រ តិ ប ត្តិ កា រ។ វិ ស័ យមួ យ ចំនួន ត្រូ វ បា នកំ ណត់ថា
 មានផល

ចំណែកទីផ្សារជារួមរបស់ក្រុមហ៊ុនមេសម្ព័ន្ធ

(ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា)

ប៉ះ ពាល់ ធ្ង ន់ ធ្ង រ ដោយជ ម្ងឺរាតត្បា តថ្មីនេះ( COVID-19 )រួ ម មាន ឧស្សាហកម្ម

ដោយធ្វើកា
 រចាប់យក ទីផ្សារគោលដៅនៃអ្នកដែលមានប្រាក់ចណ
ំ ូលទាប និង

កាត់ដេរ សម្លៀកបំពាក់ និងស្បែកជ�ើងវិស័យទេសចរណ៍ វិស័យសំណង់ និង

ប្រជាជននៅតាមទីជនបទ ក្នុង ការចល
ូ រួមកា
 ត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជាតា
 ម

សេវាកម្មផ្សេងៗទ�ៀត។

ប្រតិបត្តិការទៅដល់គ្រប់ទ
 កន្លែ
ី
ងជាពិសេសតំបន់ជ
 នបទទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។

ក្នុងរ យៈពេល៣ឆ្នាំនេះ ពោលគឺប
 ន្ទាប់ពកា
ី រផ្ទេរភាគហ៊ុនរួច ទំហនៃទ្រ
ំ
ព្យសកម្ម
របស់ ហ្វូ ណ នបា នក�ើ ន ឡ�ើ ង ជា ម ធ្យ មប្រមាណជាង ៦៩% ជាប្រចាំ ឆ្ស្រប
នាំ
តាមតម្រូវការត្រឹមត្រូវនៃទីផ្សារគោលដៅ និងការវាយតម្លៃជាក់លា
 ក់មុនផ
 ល
្ត ់
កម្ចីដ�ើម្បធា
ី នាបាននូវផ
 លប៉ះពា
 ល់ជាវិជ្ជមានដល់អតិថិជន។
កំណ�ើននៃវិស័យហិរញ្ញវត្ដែលគា
ថុ
ំទ្រដោយ កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច ប្រមាណជាង
៧% ក្នុងទ
 សវត្សចុងក្រោយនេះដែលក្នុងនោះកំណ�ើននៃប្រាក់ច
 ំនូលជាមធ្យម
របស់ប្រជាជនបានក�ើនឡ�ើងព
 ី ៧៨៦ ដុល្លារក្នុងឆ្
 នាំ ២០១០ ដល់ ១,៦២១ដុល្លារ
ក្នុងឆ្
 នាំ២០១៩មានកំណ�ើនច្រើនជា
 ង១០០% ទាំងនេះគឺ ដោយសារសន្តិភាព
និងស្ថេរភាពក្នុងប្រទេស ធ្វើឲ
 ្យមានកំណ�ើនភ្ញៀវទេសចរ ណ៍ និងវិនិយោគិនជា
ច្រើនចល
ូ មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ តួយ៉ាងនៅឆ្នាំ២០១៩ទំហនៃ
ំ ការវិនយិ ោគ
ផ្ទាល់ពប
ី រទេស (FDI) បានក�ើនឡ�ើងដ
 ល់៣,៥៩២លានដល្
ុ លារអាមេរិក ពោល
គឺក�ើនឡ�ើង៤
 ៥% ប�ើប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងរ យៈពេល៣ឆ្នាំចុងក្រោយ។ កំណ�ើន

ក្នុងនា
 មជាមីក្រូហ
 ិរញ្ញវត្ថុមួយ ហ្វូណនបានត្រៀមខលួន
្ រ ួចជា
 ស្រេច ក្នុងកិច្ចគាំទ្រ

សេរីមង្គលវិបុលសុខ

ចម្រើនរុងរ�ឿងដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា កុំបីឃ្លៀងឃ្លាត

ឡ�ើយ។ សូមសុខសុវត្តិភាព ពីជម្ងឺដង្កាត់ទាំងឡាយ។

អ្នកឧកញ៉ាបណ្ឌិត ពុង ឃាវសែ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ដ�ើម្បធា
ី នានូវន
 ិរន្តរភាពអាជីវកម្មរ បស់ពួកគេ។ ដោយមានការគាំទ្រយ៉ាងយក
ចិតទ
្ត ុកដាកព
់ ីភាគទុនិកទាំងប្រភពផ្តល់មល
ូ និធិនិងជ
 ំនួយបច្ចេកទេសហ្វូណន
នៅតែរឹ ង មាំ នឹ ង ផ្លា ស់ ប្រែរា ល់ ប ញ្ហា ប្រ ឈមទាំ ងនេះ ឱ្យទៅជាឱកា
 ស ហ�ើយ
ទទួលបានការជ�ឿទុកចិតកា
្ត ន់តែច្រើនព
 ីភាគីពាក់ព័នរ្ធ ួមមា
 នអតិថិជននិយ័តករ
និង អ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាននានា ដ�ើម្បរី ួមច
 ំណែកដល់វឌ្ឍនៈភាពរបស់ហណ
្វូ ន
នាពេលខាងមុខជា
 បន្តទ�ៀត។
យ�ើងខសូ
្ញុំ មថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលចាត់វិធានការត្រឹមត្រូវ
ដ�ើម្បីឆ្លើយត
 បនឹងវិបត្តិនេះ រួមមា
 នការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករកាត់ដេរនិង
ការកាត់បន្ថយពន្ធ និងហ
 ិរញ្ញប្បទាននានាដ�ើម្បស
ី ង្គ្រោះស្ថានភាពអាជីវកម្មក្នុង
ស្រុក។ រដ្ឋា ភិ បា លក៏ បា នផ្តល់ ការអ នុ គ្រោះសារព�ើ ពន្ធ ដ�ើម្បីកា ត់បន្ថយផល
ប៉ះពា ល់ សេ ដ្ឋ កិ ច្ច ពីវិ ប ត្តិនេះផ ងដែរជាពិ សេ សទៅល�ើ ប្រជាជនដែលងាយ
រងគ្រោះបំផុត។

មិនមែនជាជនជាតិចិន។បង្កើនកា
 រវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាគន្លឹះនៃ

បានយកចិតទ
្ត ុកដាកចា
់ ត់វិធាន ដល់គ្រប់ធ
 នាគារ និងស្
 ថាប័នហ
 ិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់

ការកាត់បន្ថយអត្រាភាពគ្មានការងារធ្វើ និងធ្វើឱ
 ្យប្រាក់ច
 ំណូលរបស់ប្រជាជន

ស្ថិ ត នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ ខ្លួ នក្នុ ងការដោះស្រាយរាល់ប ញ្ហាប្រឈម

មានស្ថេរភាព។ ក្នុងឆ្
 នាំ២០១៩

ឆ្លើយ តបទៅនឹងវិបត្តិដោយរក្សាប្រយោជន៍ ដល់គ្រប់ភា
 គីពាក់ព័ន្ធនិងអតិថិជន

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

ឲ្យទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងល្អដូចឆ្
 នាំ២០១៩នេះ។សូមទេវតាឆ្នាំថ្មីផ្តល់ពរជ័យ

នៃជម្ងឺនេះ តា មរយៈការផ្តល់ការអ នុ គ្រោះល�ើ កា ររ�ៀបចំ ឥ ណទានឡ�ើងវ ិញ

យ�ើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលជាធនាគារកណ្តាល
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ខំប្រឹងប្រែងរយៈពេលកន្លងមកក្នុងការជួយគាំទ្រ ផ្តលទ
់ ំនុកចិត្ត ដល់គ្រឹះស្ថាន

ដល់អតិថិជនដែលទទួលរងផល់ប៉ៈពាល់ពីវិបត្តិនៃការរីករាលដាលជាសកល

ភ្ញៀវទេសចរណ៍មា
 នប្រហែល៩% ក�ើន ហ�ើយ៣៩%ជាជនជាតិចិន និង៦១%

អត្រាអតិផរណាមានចំនួន១,៩% ក៏បានរួម

ជាចុងបញ្ចបយ�ើ
់ ងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័នសម្រាប់
្ធ
ការខិត

បញ្ជា ទិ ញ ពី ស ហភាពអឺ រ៉ុ បនិ ង ស ហរដ្ឋ អា មេរិ កត្រូ វបានលុប ចោលឬពន្យា

ហ្វូ ណ នមី ក្រូ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ បាន ដ�ើ រ តួ នាទី រ បស់ខលួ្ នយ៉ាងល្អ ក្នុងកា
 របពេ
ំ ញនូវ

ជាមួយ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់ក្នុងស្រុក (P S I) ហ្វូណនកំពុងធ្វើ

ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្នថុ ៅកម្ពុជា កាន់តែរឹងមាំខ្លាំងឡ�ើង។

នៃសាកលភាវូ ប នី យ កម្ម គឺ ការរាំ ង ស្ទះល�ើ តម្រូវ កា រនិង ការផ្គ ត់ផ្គង់។ ការ
ហ�ើយ កា រនាំ ចូ លវត្ថុ ធា តុ ដ�ើ ម  ត្រូវ បា នរាំ ង ស្ទះ ដែលធ្វើឲ
 ្យរោងចក្រជាច្រើន

ការគ្មានសាខាផ្សេងទ�ៀត ព្រមទាំងកិចស
្ច ហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃ គូអាជីវកម្ម

ឆ្លងកាត់ នូវ បទពិសោធន៍នេះ យ�ើ ងមានសុ ទិ ដ្ឋិនិយមល�ើប្រ ព័ន្ធ

ឆ្លងតិចត
 ួចបា
 នរកឃ�ើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយ ប៉ុន្តែប្រឈមដ៏សំខាន់

ក្នុ ង នា មជា ក្រុ ម ហ៊ុ ន បុ ត្រសម្ព័ ន្ធ របស់ ធនាគារប្រៃសណីយក
៍ ម្ពុជា ភីអិលស៊ី

រយៈបេសកកម្មរ បស់ខលួន
្ ។ ជាមួយសាខាចំនួន ៥១ និងទ
 ីតាំងនៃតំបន់ប្រតិបត្តិ

ផងដែរ។

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ 21

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
វិស័យធនាគារ និងហ
 ិរញ្ញវត្បា
ថុ ននឹងកំពុងបន្តវឌ្ឍនៈភាព  ប្រកបដោយសុខ
មាលភាពនិងរ ួមច
 ំណែកយ៉ាងស
 កម្មធ្វឱ
ើ ្យមានបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្កា
ថុ ន់តែទូលំ

ទូលាយបន្ថែមទ�ៀតគាំទ្រដល់កំណ�ើនសេដ្ឋកិច្ច និងកា
 ត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុង
ប្រទេសកម្ពុ ជា ។ ក្នុ ង រ យៈពេលប្រាំ ឆ្នាំ ចុងក្រោយនេះ គ្រឹះស្ថានធនាគារនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានរួមបញ្ជូលគ្នា និងធ្វើការទិញលក់ជាច្រើនដោយអ្នកវិយោគ
អាជី វ កម្ម ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ នានាតួយ៉ាង ក្នុ ង ឆ្នាំ ២០១៩នេះ៣ ៣%នៃទំហវំ ិនយិ ោគ

និងសេវាកម្ម ដោយពិចារណាធ្វើឥណទាន រ�ៀបចំឡ�ើងវិញ ក្នុងកា
 រផ្តល់រយៈ

ការគ្រ ប់ គ្រ ងផ្ទៃ ក្នុ ង ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធដំណ�ើរការកម្ចី (Loan Origination

ពេលអនុគ្រោះជូនអ
 តិថិជនរបស់ខ្លួន។

ផលប៉ះពា
 ល់អវិជ្ជមានចំបងៗនៃ

System) ស្នើសុំអជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្ម ណែនាំធា
 នារ៉ាប់រងអាយុជីវិត និងធ្វើ

អាជី វ កម្ម ក្នុ ង ស្រុកដែលបណ្តា លមកពីវិប ត្តិនេះរួម មានទី ១ ៖ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ការអ ភិ វ ឌ្ឍ ន៍ អា ជី វ កម្ម រ បស់ ខលួន
្ ឱ
 ្យបានល្អបំផុត ដ�ើម្បីត្រៀមខ្លួនស្
 តារស្ថាន

(កាកកស្ទះលំ ហូ រ សាច់ ប្រាក់ ពុំ មានសាច់ ប្រាកទ
់ ូ ទាត់ និងតម្រូវឱ្យម្ចាស់
អាជីវកម្ម ធ្វើការចរចារនូវកត្តព្វកិចប
្ច ំណុលថ្មី។ ទី២៖ ការធ្លាកច
់ ុះនៃតម្រូវកា
 រ

ទុនផ្ទាល់ពីបរទេស(FDI ) ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជា គឺទៅល�ើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រើប្រាស់ ខណៈពេលដែលប្រជាជនកាត់បន្ថយនូវ ការចំណាយ

រយៈពេលបី ឆ្នាំ ក ន្ល ង ទៅ។ ក្នុ ង ឆ្នាំ ២ ០១៩កំ ណ�ើ ន ឥណទានមា ន២ ៤%នៃ

នានានៃអា ជី វ កម្ម ដោយកា រ ធ្វើគម្លា តសង្គម ការធ្វើកា រពីផ្ទះ ការកាត់បន្ថយ

កំ ណ�ើ ន ឥ ណទានមា នកា រក�ើ ន ឡ�ើ ងតិ
 ចត
 ួចបន្ទា ប់ ពី មា នសន្ទុះថមថយក្នុង
វិស័យទំាងមូលដែលកំណ�ើននេះក�ើនឡ�ើងជាងអត្រាកំណ�ើនជាមធ្យមប្រចាំ

ឆ្នាំ (CAGR) ក្នុងរ យៈពេលបីឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ឥ ណទានមានការក�ើនឡ�ើង
ល�ើវិស័យសណ
ំ ង់អចលនទ្រព្យការជួញដូរ

និងការទិញស
 ម្ភារៈប្រើប្រាស់

ផ្សេងៗ ដោយសារ ចំ ណូ លរបស់ ប្រ ជាជនមានការក�ើ ន ឡ�ើង ជាលំ ដា ប់។

ឥណទានមិនដ
 ំណ�ើរកា
 រ (NPL) ក្នុងវ ិស័យធនាគារមានអត្រា ២% និង វិស័យ
មីក្រូហ
 ិរញ្ញវត្មា
ថុ នអត្រា១%។

ក្នុងឆ្
 នាំ២០១៩នេះ ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលបានកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាង
ល្អបំផុត ជាងឆ្នាំកន្លងទៅ។ ដោយប្រៀបធ�ៀបទៅនឹងឆ្
 នាំ២០១៨ កំណ�ើនប្រាក់

ចំណេញក�ើនឡ�ើងដ
 ល់៧១%។ ទំហំនៃទ្រព្យស
 កម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ក�ើនឡ�ើង
រហូតដល់៥៩ លានដុល្លារអាមេរិក ហ�ើយអត្រាកំណ�ើនជា
 មធ្យមប្រចាំឆ្(
នាំ CA

ំ ុងក្រោយនេះ។ អនុបាតប្រាក់ច
 ំណេញធ�ៀប
GR) គឺ៦៩%ក្នុងរ យៈពេលបួនឆ្នាច

ល�ើកលែង

តែការចំណាយល�ើតម្រូវការចំបាច់នានា។ ទី៣៖ ការធ្លាក់ចុះនៃផលិតភាព

ប្រតិបត្តិការ ឬក្ស័យធន។ល។
ចំពោះគ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្វូណន បាននឹងកំពុងធ្វើកា
 រអនុវត្តន៍ផែនការ
បន្តន
 ិរន្តភាពអាជីវកម្ម (B C P) ក្នុងកា
 រធានានូវប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មដ
 ូចប្រក្រតី
និង បៃន្ត ផ្ត ល់ សេវាកម្មជូនអ តិ ថិជនដោយមិ ន មាន ការរំ ខា នឡ�ើយ ហ�ើ យ
ធានាបាននូវសុខមាលភាពបុគ្គលិកផងដែរ។

ចិន ត្រូ វ ប្រកាសជា សាធារណៈនូ វ  ការីករាលដាល ហ�ើ យ ត្រូ វ បានហៅដោយ
អង្គការសុខភាពពិភពលោក(WHO) ថា វីរ៉ូសកូរ៉ូណា ឬកូវីដ១៩ (COVID-19)។

ជម្ងឺផ្លូវដ
 ង្ហើមថ
 ្មី(COVID-19) ត្រូវបា
 នចាត់ទក
ុ ជាវិបត្តិសុខភាពសកលមួយក្នុង

ជំនា ន់ រ បស់ យ�ើ ងនិ ង បង្ករជាការប្រឈមនិងភា ពតានតឹងនា
 នាដល់ មនុសស
្
ជាតិ។ វាពិតជា
 បង្ករឲ្យមានផលវិបាកដល់សង្គម  សេដ្ឋកិច្ច និងន
 យោបាយ។

ក្នុ ង ប្រទេសកម្ពុ ជា យ�ើងជម្ងឺនេះត្រូ វ បា នប្រកាសនូ វ ករណីដ
 ំបូងក្នុងខែមករា
ឆ្នាំ២០២០ បន្ទាប់មករកឃ�ើញនូវករណីផ្សេងៗទ�ៀត សរុបចំនួន១២២ករណី
(ត្រឹមខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០)។

ហ�ើយករណីឆ្លងទាំងអស់នោះត្រូវប្រកាសព្យាបាលជាទាំងអស់ ដោយក្រសួង
សុខាភិបាលជាតិ។ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិស័យមួយចំនួន ត្រូវបា
 នទទួលរងនូវ
ផល់ប៉ះពា
 ល់ ដោយជម្ងឺរលាកផ្លូវដ
 ង្ហើមថ
 ្មីនេះ។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បាន

លាងសម្អាតដៃ ជាប្រចាំ។

ធ្វើការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក ដោយធ្វើការ

ជួបជុំ

ឬកម្មវិធីសាសនា នានា។ គ្រឹះស្ថានបា
 នចល
ូ រួមយ៉ាងស
 កម្ម ក្នុងកា
 រ
តាមរយៈនៃ

ប្រព័នប
្ធ ណ្តាញសង្គមរបស់គ្រឹះស្ថាន ការធ្វើអនាម័យឬ
 កិចកា
្ច រពារខ្លួនផ្សេងៗ
ត្រូវបា
 នផ្សព្វផ្សាយ និងចែកចាយបន្តដោយបគ
ុ ្គលិក និងអ
 ្នកដែលគាំទ្របណ្តាញ
សង្គមហ្ណ
វូ ន។

ដោយចំ ណែកទី ផ្សារគោលដៅរបស់ហ្វូណន ផ្តោតល�ើអ្នកមានចំណូលទាប
រួមទាំងអ្នកទទួលបានចំណូល ពីប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍

និងអ្នកដែលមានចំណូល

ពីអាជីវកម្មផ្ទាលខ
់ លួន
្ ការកកស្ទះសាច់ប្រាក់របស់អតិថិជន ពីផល់ប
 ៉ះពាល់ដូច
បានល�ើ កឡ�ើ ង ខា ងល�ើ

គឺ ជា ប ញ្ហា ប្រ ឈមដ ល់ កា រអនុវ ត្តក ត្តព្វកិច្ចរបស់

អតិថិជនជាមួយ គ្រឹះស្ថានផ
 ងដែរ។ ដូច្នោះដ�ើម្បធា
ី នា និរន្តភាពអតិថិជនរបស់
យ�ើង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់គ្រឹះស្ថាន បាន ធ្វើកា
 រអនុម័តគោលនយោបាយ
ឥណទានរ�ៀបចំ ឡ�ើ ង វិញ ក្នុ ង កិច្ចគាំ ទ្រដល់ អ តិ ថិជនដែ លទទួលរង នូវផល់
ប៉ះពាល់។ រហូត មកដល់ ពេលនេះ អតិថិជនមួយចំនួនទទួលបានការអនុម័ត
និងផ
 ្តល់ជូនន
 ូវ លក្ខខណ្ឌប្រកបដោយការអនុគ ្រោះ និងយោគយល់បំផុត។

ធ្វើ កា រណែនាំ ដល់ គ្រប់គ្រឹះស្ថាន ធ្វើកា រយកចិត្តទុ កដាក់អតិថិជនដែលស្ថិត

សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០នេះ ហ្វូ ណនបានធ្វើការព្យាករណ៍ល�ើកំណ�ើនឥណទាន

ក្នុងវ ិស័យរងនូវផ
 លប៉ះពាល់រួមមា
 នជាអាទិ៍ វិស័យសណ្ឋាគារនិងផ្ទះសំណាក់

ត្រឹម១ ១%ដោយសារត ម្រូ វ កា រឥ ណទានមា នកា រធ្លា ក់ ចុះ ក្នុងពេលជាមួយ

ភោជនី យ ដ្ឋា ន និ ង អា ហារដ្ឋា ន កាត់ ដេ រនិ ង វា យនៈភ័ន្ឌសំ ណ ង់ដឹកជញ្ជូន

គ្នា នេះផ ងដែរគ្រឹះស្ថា ន នឹ ង ធ្វើ កា រផ្តោតល�ើ កា រកសាងសមត្ថិភាពបុគ្គលិក
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ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

របស់ ហ្វូណនត្រូវបា
 នអនុវត្ត នូវកា
 រវាស់កំដៅបុគ្គលិកនិងអតិថិជន និងកា
 រ

អនុវត្តន៍ការណែនារំ បស់អ
 ជ្ញាធរក្នុងកា
 រទប់ស្
 កាត់ជម្ងឺឆ្លងនេះ។

ចាប់ផ្តើមឆ្
 នាំថ្មី២០២០ ជម្ងឺផ្លូវដ
 ង្ហើមថ
 ្មី ដែលមានប្រភពពីទីក្រុងវ ៉ូហាន ប្រទេស

ឃូ ប៊ុនទ្រី

តាមការិយាល័យនីមួយៗ

(ROA)មាន៤,១% ក្នុងឆ្
 នាំ២០១៨ និងក�ើនឡ�ើង៥
 ,៥%ក្នុងឆ្
 នាំ២០១៩។ អត្រា
អត្រានេះប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងអ
 ត្រារបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិស័យទា
 ំងមូល ។

ពីជម្ងឺទាំងឡាយ។

ដែលទំាងអ ស់ នេះបាននឹងកំពុ ង ធ្វើ ឱ្យ អាជី វ កម្មក្នុ ងស្រុកមួយចំនួនត្រូវពន្
 យា

ពីផ្ទះសម្រាប់បុគ្គលិកណាដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ធ្លាប់បានចល
ូ រួមន
 ូវកម្មវិធី

ផលប័ត្រឥណទានមិនដំណ�ើរការ របស់ហ
 ្វូណនមាន១,១៦%ក្នុងឆ្
 នាំ២០១៩ដែល

អតិថិជន ភាគទុនក
ិ និយ័តករ ទាំងអស់ ព្រមទាំងក ្រុមគ្រួសារ សូមសុខ សុវត្តិភាព

នូ វ ការទំ នា ក់ ទំ ន ងអាជីវកម្មនា
 នា។ ទី ៤ ៖ រាំ ង ស្ទះប្រព័ន្ធ នៃចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។

នឹងដ�ើមទ
 ុន (ROE) ទទួលបានអត្រា១៩,៩% ក្នុងឆ្
 ២
នាំ ០១៨ និងក�ើនឡ�ើងដ
 ល់
២៦,២%ក្នុងឆ្
 នាំ២០១៩។ ចំណែកអនុបា
 តប្រាក់ចំណេញធ�ៀបនឹងទ្រព្យស
 កម្ម

ភាពអាជីវកម្ម ឱ្យរឹតតែល្អថែមទ�ៀតបន្ទាបវ់ ិបត្តិត្រូវបានបញ្ចប់។ ជាចុងក្រោយ

សូមថ្លែងអំណរគុណ  និងជូនពរជ័យសេរីមង្គលវិបុលសុខចម្រើនរុងរ�ឿងដល់

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ 23

សមាជិក និងប្រវត្តិក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អ្នកឧកញ៉ាបណ្ឌិត ពុង ឃាវសែ

លោក Neo Poh Kiat

លោក Teo Meng Poh Philip

អភិបាលឯករាជ្យ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកបានបម្រើការជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារកាណាឌីយ៉ា និង

លោកមានបទពិសេធន៍ជាង២៧ឆ្នាក
ំ ្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ហ�ើយទទួល

បច្ចុប្បន្នលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់

និងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនាយកនៃធនាគារ DBS Kwong និងជានាយក

សាជីវកម្ម វិនយិ ោគកម្ពុជាបរទេស ហ�ើយបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុង

បានបទពិសោធន៍ការងារជាង១៨ឆ្នំាជាមួយធនាគារក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី និង

ឈ្មោះ Octagon។ លោកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្ម ក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការជាមួយ

គ្រប់គ្រងនៃDBS Asia Capital Limit ដែលជាក្រុមហ៊ុនសម្ព័ន្ធវិនិយោគ របស់

ការវិនិយោគ និង សកម្មភាពអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនទាំងពីរ។ លោកគឺជាសហគ្រិន

ធនាគារអន្តរជាតិផ្សេងៗ។ ក្នុងនោះលោកទទួលបានបទពិសោធក្នុងការផ្តល់

អតិថិជនល�ើ ជំនាញ M & A នៅក្នុងតំបន់។ លោកធ្លាប់ធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិ

ធនាគារ DBS នៅហុងកុង។ លោកគឺជាមនុស្សសំខាន់ ដែលផ្តួចផ្តើមឱ្យមាន

ដ៏ឆ្នើម និងជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មដ៏គួរឱ្យគោរពមួយរូបក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង

ឥណទានសាជីវកម្ម និងគ្រឹះស្ថានឯកជន ផ្នែកត្រួតពិនិត្យហានិភ័យឥណទាន

នៃក្រុមហ៊ុន ផ្តល់សេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់ឈ្មោះ

Advisors Shanghai

ក្រុមហ៊ុនមូលប័ត្រ DBS Securities Hong Kong ហ�ើយក្រោយមកលោកក៏

ប្រទេសកាណាដា។

ផ្នែកសវនកម្ម និងផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (ទំាងល�ើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

Limited

និងពិគ្រោះយោបល់រាល់

បានក្លាយជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនមូលប័ត្រនេះនៅដ�ើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ៩០។

ឥណទាន ក៏ដូចជាហានិភ័យប្រតិបត្តិការ)។

គម្រោងនានា របស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេស

3

លោកបានបម្រើការជាប្រធានអគ្គនាយក ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងសមាជិក

3

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរាប់បញ្ចូលទាំងក្រុមហ៊ុន Oriental

លោក Philip មានបទពិសោធន៍ដ៏ទល
ូ ំទូលាយក្នុងទីផ្សារតំបន់ក៏ដូចជាទីផ្សារ

Ship Supplies ក្រុមហ៊ុន Oriental Commercial Inc, និងបានដឹកនាំធនាគារ

អន្តរជាតិ មានរយៈពេល៧ឆ្នាលំ �ើការផ្តល់ឥណទានសាជីវកម្មក្នុងប្រទេសចិន

កាណាឌីយ៉ា ឱ្យមានការរីកលូតលាស់ឡ�ើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩១ ព្រមទាំងធ្វើ

និងរយៈពេល១៥ឆ្នាំល�ើផ្នែកត្រួតពិនិត្យហានិភ័យឥណទាន ផ្នែកសវនកម្ម និង

ឱ្យធនាគារនេះរីកចម្រើន។

ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

លោកធ្លាប់បានធ្វើជាប្រធានសមាគមធនាគារកម្ពុជា ហ�ើយក៏ធ្លាប់បានបម្រើការ
ជាប្រធានសមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជាផងដែរដោយបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធ
ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកឧស្សាហកម្មក្នុងការដឹកនាំអភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារ និង
សំណង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងចំណោមពានរង្វាន់កិត្តិយស លោកបាន
ទទួលពានរង្វាន់ មហាសេរីវឌ្ឍន ពីព្រះករុណា សម្តេចនរោត្តម សីហនុ ដែល

3

ដោយទទួលខុសត្រូវការត្រួតពិនិត្យ

ចិន។ មុខពេលចូលរួមបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ Octagon
Advisors

លោកគឺជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ និងជាមន្ត្រីទំនាក់

ទំនងប្រទេសចិននៃធនាគារ Singapore‘s United Overseas Bank(UOB)។
លោក Neo គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ផ្នែកទំនាក់ទំនងក្រុមហ៊ុន និងសាជីវកម្ម
របស់ធានាគារដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង (Greater China
Region)។ មុនពេលចូលបម្រើការងារក្នុងធនាគារ UOB នៅប៉េកាំងលោកត្រូវ
បានតែងតាំងឱ្យកាន់តួនាទីជាច្រើននៅក្នុងធានាគារ DBS របស់ប្រទេសសិង្ហបូរី
ហ�ើយតួនាទីចុងក្រោយជានាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកគ្រប់គ្រងទូទៅប្រចាំ
សាខាហុងកុងរបស់ធនាគារ DBS។ ទន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏ជានាយកប្រតិបត្តិ

ជាព្រះបិតាជាតិកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ២០០២ និងទទួលបានមេដាយ “The Highest
National Contribution”

ដែលប្រគល់ជូនដោយ លោកនាយក រដ្ឋមន្ត្រី

ហ៊ុន សែន ក្រោមអធិបតីរបស់ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចនរោត្តម សីហមុនី
ព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២សម្រាប់ការរួម
ចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបន្តឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសកម្ពុជា។
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លោក Giang Sovann

លោក តូច ចៅចេក
អភិបាល

អភិបាលឯករាជ្យ

3

3

លោកជាស្ថាបនិក និងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ នៅបណ្ឌិតសភាសាជីវកម្ម

លោកទទួល បាននូវបទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុល�ើ

លោក តូច ចៅចេក បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ

និងជាសមាជិក គណៈកម្មាធិការវិន័យ និងប្រតិបត្តិតាមសមាជិកគណៈគ្រប់គ្រង

លោក តូច ចៅចេក មានបទពិសោធជាង ២១ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យធនាគារ និង

វិស័យជាច្រើនជាពិសេសឧស្សាហកម្ម និងផលិតផលជាង៣០ឆ្នាំ ដែលក្នុង

ជាច្រើនល�ើផ្នែក ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដែលភាគច្រើនផ្តោតសំខាន់ទៅល�ើ

គណនេយ្យសាធារណៈ និងជាសមាជិកគណនេយ្យ និងនីតិប្បញ្ញត្តិសាជីវកម្ម

ហិរញ្ញវត្នថុ ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ លោកធ្លាប់បម្រើការងារជាបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់

នោះរួមមាន វិស័យអវកាស ប្រេងនិងហ្គាស ឧស្ម័នគីមី Petro ថាមពលអគ្គីសនី

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ការគ្រប់គ្រងការងារ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាដ�ើម...

(ACRA) ប្រទេសសិង្ហបុរី។ លោកក៏ជានាយកក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានចុះបញ្ជី

និងជានាយកប្រតិបត្តិក្នុងអគ្គនាយកដ្ឋានឥណទាននៃធនាគារ អេស៊ីលីដា មុន

ស៊ីម៉ង់ត៍ ធ្យូងថ្ម កុំព្យូទ័រ ក្រុមហ៊ុន វិចខ្ចប់ ក្រុមហ៊ុនផ្លែឈ�ើស្រស់ អចលនទ្រព្យ

។ល។

នៅល�ើទីផ្សារភាគហ៊ុនរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីផងដែរ។ លោកជានាយកប្រតិបត្តិ

ពេលដែលលោកបានចូលបម្រើការងារជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និង

ផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈកីឡា កែច្នៃឈ�ើ ទូរគមនាគមន៍។ល។ លោកបានចាប់ផ្តើមអាជីព

នៃវិទ្យាស្ថានអប់រថ្
ំ នាក់ដឹកនាំសិង្ហបុរី ជាកន្លែងដែលលោកបានដ�ើរតួនាទីជា

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ

ជាគណនេយ្យករជំនាញ (CPA) នៅប្រទេសកាណាដា។ លោកមានបទពិសោធន៍

គណៈកម្មាធិការរ�ៀបចំពានរង្វាន់ និងជាសហប្រធានគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែង

លីមីតធីត ទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងទៅល�ើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់គ្រឹះស្ថាន

ជាច្រើនល�ើផ្នែកពន្ធដារ និងសវនកម្មជាមួយ ក្រុមហ៊ុនដ៏ធំលំដាប់ទី៤នៅប្រទេស

ពានរង្វាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីនៅប្រទេសសិង្ហបុរី។ លោកគឺជាអ្នកបង្ហាត់

មានដូចជា៖ ការគ្រប់គ្រប់សំពាធឥណទាន ការកេណ្ឌប្រមូលប្រាក់បញ្ញើរសន្សំ

កាណាដា និងប្រទេសសិង្ហបុរី។ បន្ទាប់ពីលោកបានឈប់បម្រើការងារប្រតិបត្តិករ

ល�ើមុខវិជ្ជាស្តីពីភារៈកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងការចុះឈ្មោះ

ការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម និងការគ្រប់គ្រងសាខា។ ក្រៅពីវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្នែកគណនេយ្យ លោកក៏បានបម្រើការងារ ជានាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ របស់

ក្រុមហ៊ុនក្នុងបញ្ជីផ្សារភាគហ៊ុនសិង្ហបុរី

នេះ លោកធ្លាប់បម្រើការងារក្នុងវិស័យផលិតកម្មអស់រយៈពេល២ឆ្នាំ ដែលមាន

ក្រុមហ៊ុន អិមអិនស៊ី (MNC) ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មថ្នាក់តំបន់ចុះបញ្ជី

តួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិទីផ្សារ។ បច្ចុប្បន្ននេះ លោកក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា

ពាណិជ្ជកម្មនៅប្រទេសសិង្ហបុរី។

ភិបាលរបស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វូណន ផងដែរ ចាប់តាំងពីពេលទិញ

ច្បាប់ស្តីពីអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម។

លោកបានសរសេរលក្ខន្តិកៈជាច្រើនពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំឯករាជ្យការត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃក្នុង និងសវនកម្ម និងបានបម្រើការងារជាអ្នកដឹកនាំឯករាជ្យប្រធានគណៈ
កម្មាធិការសវនកម្ម ប្រធាននៃគណកម្មាធិការហានិភ័យ កម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សមាជិកនៃគណៈកម្មាការតែងតាំង និងតម្លៃការនៃក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជី។
លោកបានបញ្ចប់ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែករដ្ឋបាល ដែលមានកិត្តិយសខ្ពស់មកពី
សាកលវិទ្យាល័យ Regina ប្រទេសកាណាដាដោយទទួលបានលទ្ធផលល្អ
ប្រស�ើរ និងទទួលបានសញ្ញាបត្រគណនេយ្យករជំនាញពីវិទ្យាស្ថានជំនាញ
គណនេយ្យករនៃប្រទេសកាណាដា។ លោកក៏ជាគណនេយ្យករជំនាញ និងជា

គ្រឹះស្ថាននេះមក ។
លោកបានបញ្ចបថ្
់ នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យល័យ
កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០០៦ និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់ អនុបណ្ឌិតផ្នែកទីផ្សារ ពីសាកល
វិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងបានបញ្ចបថ្
់ នាក់បរិញ្ញាបត្រនីតិសាធារណៈក្នុងឆ្នាំ
១៩៩៩ ហ�ើយលោកក៏បានបញ្ចបថ្
់ នាក់បរិញ្ញាបត្ររងផ្នែកវិជ្ជាជីវៈច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ
១៩៩៦ ពីសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចផងដែរ ។

សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនាយកនៃវិទ្យាស្ថានអប់រំថ្នាក់ដក
ឹ នាំសិង្ហបុរី។
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គណៈគ្រប់គ្រង
លោក ឃូ ប៊ុនទ្រី

លោក ម៉ឹង សារ៉ុង

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ

លោកមានបទពិសោធន៍ជាង ២០ឆ្នាំ នៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ មុនចូលបម្រើការងារជាមួយហ្វូណនមីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ
ភីអិលស៊ី លោកបានឆ្លងកាត់តួនាទីជាច្រើន រួមមាន ជាប្រធាននាយក ប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ នៃធនាគារប្រៃសណីយ៍
កម្ពុជា ក.អ រយៈពេល ៤ឆ្នាំ ជានាយកហិរញ្ញវត្ថុ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ រយៈពេល ៥ឆ្នាំ
លោកធ្លាប់បម្រើការងារនៅ អង្គការ Room to Read Cambodia ជានាយកហិរញ្ញវត្ថុ រយៈពេល ២ឆ្នាំ ធ្លាប់ជា
នាយកហិរញ្ញវត្នថុ ៅ Marie Stopes Cambodia រយៈពេល ៤ឆ្នាំ និង ធ្លាប់ជាគណនេយ្យករ នៅធនាគារ
កាណាឌីយ៉ា ២ឆ្នាំ ហ�ើយនៅ Medecine Sans Frontier រយៈពេល១ឆ្នាំ។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់
អនុបណ្ឌិតហិរញ្ញវត្ថុនៅសាកលវិទ្យាល័យ Charles Sturt នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី និងថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រគណនេយ្យ
នៅសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (អតីតមហាវិទ្យាល័យ ពាណិជ្ជកម្ម)។

លោកចូលបម្រើការងារជាមួយ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអល
ិ ស៊ី ក្នុងមុខតំណែងជា នាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្នថុ ៅ
ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨។ មុនចូលបម្រើការងារជាមួយ ហ្ណ
វូ ន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី លោកបានបម្រើការងារនៅ
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីហួរ ក្នុងតួនាទីជា នាយករងនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ។ គាត់មានបទពិសោធន៍ការងារជាង
៩ឆ្នាំ ក្នុងផ្នែកគណនេយ្យ និង ហិរញ្ញវត្ថុ (ភាគច្រើននៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ) ដែលបានផ្តល់ឱ្យគាត់នូវបទពិសោធន៍
យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការធ្វើ និងគ្រប់គ្រងផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ការរ�ៀបចំគម្រោង
ថវិការ និងអាជីវកម្ម និងការគ្រប់គ្រងផ្នែករតនាភិបាល។
លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រល�ើផ្នែកគណនេយ្យ និង ភាសាអង់គ្លេស ហ�ើយថ្មីៗនេះ គាត់ទ�ើបបញ្ចប់ការសិក្សា
គណនេយ្យជំនាញ ACCA ជាស្ថាពរពី វិទ្យាស្ថានខេមអេដ។

លោក មាង ឈុនអេង

លោក ហាន ប៊ុនហុន
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម

នាយកប្រតិបត្តិសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

លោកមានបទពសោ
ិ
ធន៍ច
 ំនួន១៥ ឆ្នាំ នៅក្នុងវ ិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកចូលបម្រើកា
 រងារជាមួយហណ
្វូ ន

លោកមានបទពិសោធន៍ជាមួយវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរយៈពេលជាង១៤ឆ្នាំ

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ក្នុងត
 ួនាទីជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ លោកបានបម្រើ

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង រយៈពេល៦ឆ្នាំជាមួយ ហ្ណ
វូ ន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី។ មុនពេលលោកបម្រើ

ការងារ ជាមួយធ នាគារប្រៃសណីយ៍ ក ម្ពុ ជា ក.អ អស់ រយៈពេលជាង៤ឆ្នាំ ក្នុងតួនា ទី ជានាយកគ្រប់គ្រងការលក់

ការងារជាមួយ

និងជានាយកសាខាការិយាល័យកណ្តាល។ លោកចាប់ផ្តើមប
 ម្រើកា
 រងារក្នុងវ ិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ គ្រឹះស្ថាន

ពេល៣ឆ្នាំ ជាមួយគ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់។

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវ ីសិនហ្វាន់កម្ពុជា ដែលដំបូងឡ�ើយជា
 មន្រ្តីឥណទាន បន្ទាបម
់ កត្រូវបា
 ន តែងតាំងជា នាយកសាខា
ស្រុក នាយកសាខាខេត្ដ និងនាយកសាខាខេត្តជាន់ខ្ពស់ ដែលគ្រប់គ្រងសាខាស្រុក ចំនួន១០ បច្ចុប្បន្នតួនាទីនេះ

ក្នុងតួនាទីជាច្រើនរួមមាន

ជានាយក

ហ្វូណនលោកបានបម្រើការងារជាសវនករផ្ទៃក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំនិងជាមន្រ្តីឥណទានរយៈ

លោកបានបញ្ចបថ្
់ នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និង បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

ត្រូវបានស្ល
គា ់ជានាយកភូមិភាគ។
លោកបានបញ្ច ប់ ថ្នាក់ អ នុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងទទួលបានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ

និង

ហិរញ្ញវត្ថុ។

លោក គង់ វណ្ណៈ

លោកវងពណ្ណរាយ

នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស & រដ្ឋបាល

លោកមា ន បទពិសោធន៍ជាង ១២ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងតួនាទីជាច្រើន ជាមួយហ្ណ
វូ នលោកកាន់

លោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកធនធានមនុសស្ និងរដ្ឋបាលរយ:ពេល ១១ឆ្នាំ ដោយចាប់ផ្ដើមតំណែងពីមន្រ្តី

តួនាទីជា នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ មុនពេលបម្រើការងារជាមួយ ហ្វូណន លោកធ្លាប់បានបម្រើ

ផ្នែកធនធានមនុសស្ រហូតដល់ក្លាយជានាយក នាយកដ្ឋានធនធានមនុសស្ និងរដ្ឋបាល ។ នៅក្នុងកំឡុងពេល

ការ ងារ ធនាគារ ប្រៃណីយ៍កម្ពុជា ក.អ ក្នុងតួនាទីជានាយកឥណទាន ។ លោកធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុន

១១ ឆ្នាំនេះ លោកបានធ្វើការ និងទទួលបានបទពិសោធន៍ពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគ្នាចំនួន ០៥ក្រុមហ៊ុន ដូចជា៖

ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ លីហួរ រយៈពេល២ឆ្នាំជានាយកនាយកដ្ឋានឥណទាន បន្ទាប់មកលោកបានចូលបម្រើការងារ

អង្គការអន្តរជាតិ Hagar ចំនួន ០៣ឆ្នាំជា ប្រធានផ្នែកជ្រើសរ�ើសបុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុនHuawei Cambodia ចំនួន

ជានាយកសាខារង រយៈពេល២ឆ្នាំនៅ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហត្ថាកសិករ។

០២ឆ្នាំ ជាអ្នកជំនាញផ្នែកជ្រើសរ�ើសបុគ្គលិក ទំនាក់ទំនងបុគ្គលិក និងបណ្តុះបណ្តាល ក្រុមហ៊ុន Tan Chong

លោកបានបញ្ចបថ្
់ នាក់បរិញ្ញាប័ត្រគណេយ្យ និងភាសាអង់គ្លេស។

Motor ចំនួន ០២ឆ្នាំ ជានាយករងផ្នែកធនធានមនុស្ស ក្រុមហ៊ុន British American Tobacco ចំនួន ០២ឆ្នាំ
ជានាយកផ្នែកសេវាកម្មបុគ្គលិក និងប្រធានផ្នែកធនធានមនុសសន
្ ៅនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ និង ក្រុមហ៊ុន
Newa Insurance ចំនួនជិតពីរឆ្នាំ ជានាយកនាយកដ្ឋានធនធានមនុសស្ និងរដ្ឋបាល ។
លោកក៏បានបញ្ចបថ្
់ នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងអនុបណ្ឌិតពាណិជ្ជកម្ម។
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៣
សកម្មភាព និងទំនួល
ខុសត្រូវសង្គម
ការរួមចំណែកក្នុងទំនួលខុសត្រូវសង្គម
ការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុ
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ការរួមចំណែកក្នុងទំនួលខុសត្រូវសង្គម
ស្របតាមទស្សនវិស័យនិង បេសកកម្ម របស់ ហ្ណ
វូ ន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអល
ិ ស៊ី
ក្នុងការល�ើកកម្ពស់ជីវភាព រស់នៅរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាការកំណត់យុទសាស្រ
្ធ
្ត
អាជីវកម្មត្រូវបានរួមប
 ញ្ចូលនៃសកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវស
 ង្គម ។

ដោយមានការក�ៀងគរប្រជាជនជាពិសេសប្រជាពលរ ដ្ឋ និ ង អ ជ្ញាធរកនុ ងខេត្ត
្
ភូមភា
 គ្គលិករបស់
ិ គកំពត។ ក្នុងសកម្មភាពនេះផងដែរ   ក្រុមការងារ ក៏ដូចជាបុ

ដ�ើម្បីគា
 ទ្រ
ំ ដ
 ល់ការប្តាជ្ញា របស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការកែប ្រែ ខេត្តព្រះ
 សីហនុ
អោយក្លាយទៅជាតំបន់ទេចរណ៍មួយ    ដែលមានភាពទាក់ទាញ ឡ�ើងវញ
ិ
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ភអ
៏ នផ្តួ ចផ្តម
ួ ក្រោមប្រធានបទ“សមុទ្រខ�ៀវ”
ើ គំនត
ើក កម្មវធ
ិ ម
ី ល
ិ ស៊ី កបា
ិ បង្ត
ី យ
ដ�ើម្បីចូល រួម ជាមួយ ក្រុមការងា ររបស់ ហ្វូ ណន  មីក្រូហិរញ្ញ វត្ថុ  ភអ
ី ិលស៊ី នៃ

កម្មវិធីទីក្រុងស្អាត
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ជាពិសេស   ក្នុង ច
 ំណោមប្រជាជនកម្ពុជាទាង
ំ មូល។  ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញ វត្ថុ 

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញ វត្ថុ ភអ
 យ ថង់
ី ល
ិ ស៊ី អាជ្ញាធរ និងប្រជាពលរដ្ឋ ប្រដាប់ដោ

ទៅតាមបណ្តោ យឆ្នេរសមុទ្រដ�ើម្បីសម្អាតទីក្រុងនិង ឆ្នេរដ
 ស្រ
៏ ស់ស្អាតនេះ។   
ចុង ប ញ្ចប់នៃ កម្ម វ ធ
់ រម្មណ៍ទៅ
ិ ី នេះ  អា ជ្ញា ធរមូ ល ដ្ឋា នបានថ្លែងនូវចំ ណាបអា
ដល់ អ្ន ក ដែលបា នចូ ល រួ ម កនុ ្ ងយុ ទ្ធ នាកា រនេះ ដោយចា ត់  ទុកកម្មវធ
ិ ីនេះជា
គម្រូ ដល់ ភ្ញៀវទេសចរណ៍ និង ប្រជាពលរដ្ឋកនុ ្ងតំបន់ រក្សារអនាម័យនិងចេះ
ទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។  

ផ្លាស្ទិចធំៗ    និងស្រោមដៃជាដ�ើម ធ្វើដំណ�ើរពីភូមម
ួ  ទៅភូមម
ួ រច
ួ  ឆ្ពោះ
ិ យ
ិ យ
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ការរួមចំណែកក្នុងទំនួលខុសត្រូវសង្គម
ការផ្តល់វិភាគទានដល់ មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុផផា្

ការស្ម័គ្របរិច្ចាកឈាម

កម្មវធ
ិ ី  ជំនួយដល់មន្ទីរពេទ្យគន្ធបុផផា្ ជាគំនិតផ្តួ ចផ្តើមរបស់ អ្នកឧកញ៉ាបណឌិ្ ត ពុង ឃាវសែ ដែលបាននឹងកំពុងអនុវត្តរយៈពេល ២ឆ្នាំ មកហ�ើយ ពោលគឺ

ដោយកា រម�ល
ើ ឃ �ើ ញល�ើ ការគ្រោះថ្នា ក់ ច រាចរណ៍   នៅតែជា ប ញ្ហា ចំ ប ង  ធ្វើ

ចាប់តាង
ំ ពីឆ្នា២
ំ ០១៨មក។

 ៀតដែលជាសម្ន
ហ្វូ ណន មីក្រូ ហរិ ញ្ញ វត្ថុ ភអ
ព័ ្ធនៃ ក្រុមហ៊ុនវន
គកាណាឌីយ៉ា  បានចូលរម
ួ ចំណែកកនុ ង
្ ការធ្វវើ ភាគ
ទានដល់
ិ យោ
ិ
ី ល
ិ ស៊ី នង
ិ ក្រុមហ៊ុនផ ្សេងៗជាច ្រន
ើ ទ�
ិ
មនរ្ទី ពេទ្យគន្ធបុផ្ផាជាប ្រចាំខែ ដ�ើម្បីរម
ួ ចំណែកអោយមន្ទីរពេទ្យមយ
ួ នេ
 ះអាចបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួ នកនុ ្ងការបន្តជួយ�សង្រ្គោះកុមារកម្ពុជា។  ទក
ទានមាន
ិ
ឹ ប្រាក់វភាគ
ចំនួន១,២៥ដុល្លារអាមេរក
 ំនួនបុ
 គ្គលិករបស់គ្
 ឹះស្ថា
ន។ ក្នុងនោះបុគ្គលិករបស់ហវូ ណន
្
កបា
៏ នចូលរម
ួ ចំណែក ៤០ភាគរយនៃវភាគ
ទាននេះផងដែរ។
ិ
ិ គណនាទៅនង
ឹ ច
រ

មានហ្វូណន មានសង្ឃឹម

អោយ មនុ ស្សស្លាប់  និងរងរបួសជាច្រើននោះ កម្មវធ
ួ ក្រោម
ិ ីសប្បុរសធម៌មយ
ប្រធានបទ “មាន ហ្វូណន មានសង្ម
ួ ពី ថ្នា ក់គ្រប
 គ្រ
់ ង   
ឃឹ ” ដែលមានការចូលរម

និងបុគ្គលិករបស់គ្
 រឹះស្ថា ន ធ្វើការបរច្ចា
ិ កឈាមដល់មជ្ឈមណ្ឌលបរច្ចា
ិ កឈាម
កម្ពុជា។  គួរប
 ញ្ជាក់ផ
 ងដែរថា ស
 កម្មភាពសប្បុរសធម៌ នៃ
 ការស្ម័គ្រចិត្តបរច្ចា
ិ ក

ឈាមមន
ួ ដែល ហ្វូណន បានធ្វើនោះទេ ពោល គឺយ�ើងបា
 ន
ិ មែនជាល�ើកទីមយ
ធ្វើរយៈពេលបីឆ្នាជា
ំ ប់ៗគ្នា
 ម
 កហ�ើយ។

យ�ង
ួ នៃ
 សង្គមដ
 ផ
៏ ូរផង់របស់យ�
 ង
ើ ជាផ ្នែកមយ
ើ !
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ការរួមចំណែកក្នុងទំនួលខុសត្រូវសង្គម
ការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុ

ការរួមចំណែកឱ្យអតិថិជនទទួលបានជ�ោគជ័យ

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី មានជំន�ឿថាអតិថិជនជោគជ័យ ហ្ណ
វូ ន ជោគជ័យ ដូច្នេះការអប់រំហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបាន ធ្វើឡ�ើងជាប្រចាំដោយបុគ្គលិករបស់ហណ
្វូ ន

ស្របតាមទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្ម របស់ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអល
ិ ស៊ី ក្នុងការល�ើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជា ការកំណត់យុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ដល់ពលរដ្ឋគោលដៅក្នុងការគ្រប់គ្រង ហិរញ្ញវត្ថុ ការបង្កើនចំណូល និងកាត់បន្ថយចំណាយ និងការបម្រុងសាច់ប្រាក់សម្រាប់ស្ថានភាព

ត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៃសកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវសង្គម

បន្ទាន់។

អតិថិជនរបស់ ហ្ណ
វូ ន មិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព នៃបំណុលហួសសមត្ថភាពសង និងធានាបាននូវ ភាពជោគជ័យ បន្ទាប់ពីទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុពី ហ្វូណន។

ចំណុចខាងល�ើនេះជាសកម្មភាពទំនល
ួ ខុសត្រូវសង្គមដ�ើម្បីធានានូវសុខមាលភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនស្របតាមទស្សនវិស័យរបស់ហណ
្វូ ន៖

ជាស្ថាប័ន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខដែលជួយឱ្យជោគជ័យ និងល�ើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជា។

ហ�ើយគោល នយោបាយឥណទានទ�ៀតសោតត្រូវបានកំណត់ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងដ�ើម្បីធានាថា

យ�ើងខិតខំបន្តការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ របស់យ�ើងប្រកបដោយថេរភាព តាមរយៈការវាយតម្លៃ និងការគ្រប់គ្រងនូវប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មដ�ើម្បីឱ្យមានផលប៉ះពាល់ជា
វិជ្ជមានដល់សង្គមទាំងមូល។ យ�ើងគាំទ្រឱ្យមានការផ្តួចផ្តើមនានាដែលបង្កើតនូវប្រសិទ្ធភាព និងអត្ថប្រយោជន៍យូរអង្វែងជូនដល់សហគមន៍។
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សកម្មភាព និងសុខមាលភាពបុគ្គលិក

មហាសន្និបាតឆ្នាំ ២០១៩

• សុខុមាលភាពបុគ្គលិក

សកម្មភាពកីឡា
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សកម្មភាព និងសុខមាលភាពបុគ្គលិក (ត)

• ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលសេវាកម្ម

• ការបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំ

• កម្មវិធីទីក្រុងស្អាត
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៤
របាយការណ៍លទ្ធផល
របាយការណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ		
របាយការណ៍លទ្ធផលលម្អិត
របាយការណ៍ស្ដីពីបម្រែបម្រួលមូលធន
របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់
កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភ
 ិបាលមានក្តីសោមនស្សរីករាយ ធ្វើការបង្ហាញជូនន
 ូវរ បាយការណ៍
របស់ក្រុមប្រឹក្សាភ
 ិបាល និង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្រថុ បស់ ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ភីអិលស៊ី ហៅកាត់ថា (“ក្រុមហ៊ុន”) ដែលបានធ្វើសវនកម្មរួច សម្រាប់កា
 រិយ
បរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចបថ្
់ ទ
ងៃ ី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ។

ភាគលាភ

បំណុលយថាហេតុ និងបំណុលផ្សេងៗទ�ៀត

គ្មានភាគលាភត្រូវបា
 នប្រកាស ឬបង់ហ�ើយ អភិបាលមិនណ ែនាំអោយបែង

នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ពុមា
ំ ន៖

ចែកភាគលាភណាមួយដែលត្រូវប
 ង់ស
 ម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទទេ ។

សកម្ម ភា ពចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺផ្តល់សេវាឥណទាន

និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្សេងៗ ជូ ន អតិថិជនក្នុងស្រុក តាមរយៈទីស្នាកកា
់ រកណ្ដាលរបស់ខលួន
្ នៅ
រាជធា នី ភនំពេ
្ ញនិ ង សាខាតា មប ណ្ដាខេត្ត  និ ងស្រុកមួយ ចំនួនទ�ៀតនៅក្នុង
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ពុំមានការប្រែប្រួលជាសារវន្តនៃទុនប
 ម្រុងនិងសំ
 វិធានធននៅក្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទ
នេះទេ ក្រៅពកា
ី របង្ហាញនៅក្នុង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នេ
ថុ ះ ។

ក្រុ ម ប្រឹក្សា ភិបាលបានចាត់វិធានការ ស មស្របដ�ើ ម្បី បញ្ជាក់ ថា វិធានការ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទមានដូចខាងក្រោម៖

ទាក់ទងទៅនឹងការលុបបំបាត់ចោលឥណទាន និងបុរេប្រទានអាក្រក់និងកា
 រ
ធ្វើស
 វំ ិធានធនល�ើឥ
 ទានជាប់សង្ស័យត្រូវបានធ្វើ

ទ�្បើងហ�ើយក្រុមប្រឹក្សាភ
 ិបាល
ជ�ឿជាក់ថា រាល់ឥណទានដែលបានដឹងថាមិនអា
 ចទារបាន ត្រូវបា
 នលុបបំបាត់

២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ល�ើប្រាក់ចំណេញ

៣,៧១០,១៦២

(៧៤៩,៥១៤)

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

២,៤៩៥,៩៨៦

(៤៤៥,៨៦១)

ចោល ហ�ើយសំវធា
ិ នធនត្រូវបា
 នធ្វើឡ�ើងយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ល�ើកា
 របាត់បង់ឥ
 ណ
ទាន និងប
 ុរេប្រទាន ។

ការិយបរិច្ឆេទ

២,៩៦០,៦៤៨

២០១៩

ពាន់រៀល

២,០៥០,១២៥

២០១៨

ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
ល�ើប្រាក់ចំណេញ

១៥,០៣៣,៥៧៧

(៣,០៣៧,០៣២)

១០,០៩៦,២៦៥

(១,៨០៣,៥០៨)

ការិយបរិច្ឆេទ

១១,៩៩៦,៥៤៦

៨,២៩២,៧៥

ដ�ើមទុន
សូមម�ើលកំណត់សម្គាល់ ១៦សម្រាប់ ព័ត៌មានលម្អិត។
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(ខ)បំណុលយថាហេតុណាមួយដែលក�ើតមា
 នឡ�ើង

ចំពោះក្រុមហ៊ុន

ចាប់ តាំ ង ពី ថ្ងៃ ចុ ង ការិ យ បរិច្ឆេទ  មកក្រៅតែពី បំណុលដែលក�ើតពី
ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធ
 ម្មតារ បស់ក្រុមហ៊ុន។

ចំណែកហ៊ុនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ពុំមានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលណាម្នាក់កាន់កាប់

ឬមានការទាក់ទិននៅក្នុងភា
 គ

ហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល

នៅក្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទ

ក្រុមប្រឹក្សាភ
 ិបាលយល់ឃ�ើញថាពុំមាន បំណុលយថាហេតុឬបំណុលផ្សេងៗ

ហិរញ្ញវត្នេ
ថុ ះទេ ។

ទ�ៀតរបស់ក ្រុមហ៊ុនដែលក្រុមហ៊ុន ត្រូវប
 ពេ
ំ ញ ឬអាចនឹងត្រូវប
 ំពេញក្នុងអ
 ំឡុង

អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ពេលដប់ព
 ីរខែ បន្ទាបព
់ ីថ្ប
ងៃ ញ្ចប់ការិយបរិច្ឆេទ នឹងមា
 នផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ត
ដល់លទ្ធភាពរបស់ ក្រុមហ៊ុនក្នុងកា
 របំពេញកាតព្វកិចរ្ច បស់ខ្លួននៅពេលដែល

នៅក្នុង អំឡុងការិយបរិច្ឆេទ និងនៅចុងកា
 រិយបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

ដល់ថ្ងៃកំណត់ឡ�ើយ ។

នេះ គឺ មិ ន មានកិច្ចព្រមព្រៀង ណាមួ យដែលក្រុម ហ៊ុន ជាភា
 គី ម្ខាងដែល កម្ម

ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់តាំងពីកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍

ទទួលបាននូវអ
 ត្ថប្រយោជន៍តា
 មមធ្យោបាយផ្សេងៗដូចជា
 ការទិញភាគ ហ៊ុនឬ
 

វត្ថុនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនោះអាចផ្តល់លទ្ធភាពដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលណាម្នាក់ឲ្យ

នាថ្ងៃ ចេ ញរ បាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានពិនិត្យឃ�ើញមា
 ន ស្ថាន

២៩ពុំ មា នហេតុ កា រណ៍ ណាមួ យដែល

នឹ ងបណ្តា លឲ្យ មានតួលេខនៃចំនួន

ភាពណាមួយដែលអាចនឹងប
 ណ្តាលឲ្យចំនួននៃការលុបបំបាត់ចោលឥណទាន

ណាមួ យ ដែលបានបង្ហា ញ នៅក្នុ ង របាយការណ៍ ហិ រញ្ញ វ ត្ថុមា នភាពមិនត្រឹម


ចាប់ តាំ ង ពី ចុ ង កា រិ យ បរិ ច្ឆេ ទ ហិ រ ញ្ញវត្ម
ថុ ុនព
 ុំមានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលណាម្នាក់

និ ង បុ រេប្រ ទានអាក្រក់ឬចំ
 នួ ន នៃកា រធ្វើ សំ វិ ធា នធ នល�ើ កា របាត់បង់ឥណទាន

ត្រូវនោះទេ ។

និងបុរេប្រទានក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនមានចំនួនខ
 វះ
្ ខាតជា

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ទ្រព្យសកម្មចរន្ត
នៅមុ ន ពេលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ក្រុមហ៊ុនត្រូ
 វបា
 នរ�ៀបចំឡ�ើង
ក្រុមប្រឹក្សាភ
 ិបាលបានចាត់វិធានការដែលមានមូលដ្ឋានសមរម្យដ�ើម្បប
ី ញ្ជាក់
ថាប ណ្តាទ្រព្យស កម្មចរន្តល�ើ កលែងបំណុលដែលបានកត់ ត្រានៅក្នុង បញ្ជី
មកវិញបាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការ អាជីវកម្មធម្មតា ត្រូវបានកាត់បន្ថយឲ្យនៅស្មើ
នឹងត
 ម្លៃដែលគិតថានឹងអា
 ចប្រមូលបានជាក់ស្តែង ។
នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងព
 ហេ
ី តុការណ៍ណា
ការណ៍ហិរញ្ញវត្រថុ ់បស់ក្រុមហ៊ុនថាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ ។

វិធីសាស្ត្រកំណត់តម្លៃ
មួយដែលបានក�ើតឡ�ើងដែលនឹងធ្វើឱ
 ្យប
 ៉ះពា
 ល់ដល់ការអនុវត្តវ ិធសាស្ត្រដែល
ី
មានកន្ល ង ម កក្នុ ងការវាយតម្លៃទ្រព្យស កម្ម និងបំណុលនៅក្នុង របាយការណ៍

ឬដ ល់កំ ណ ត់ ទ ទួ លបានដោយក្រុ ម ប្រឹក្សា ភិបា លដូចបា នប ង្ហាញនៅក្នុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ)តាមរយៈការចុះកិច្ចសន្យាធ្វើឡ�ើងដោយក្រុមហ៊ុនឬ
ដោយក្រុមហ៊ុន ពាកព័ន្ធជាមួយ នឹងក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនោះជា

និងនាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ រួមមាន៖

សមាជិកឬក៏ជា
 មួយក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនោះមានផលប្រយោជន៍

អ្នកឧកញ៉ា ពុង ឃាវសែ

ផ្នែកហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ច្រើ ន នោះទេល�ើ កលែ ងតែការប ង្ហា ញនៅក្នុងរបាយការណ៍

		ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ហិរញ្ញវត្ថុ។

លោក Teo Meng Poh Philip
		

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (តែងតាំងថ្ងៃទី ១១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩)

អភិបាលឯករាជ្យ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានភារៈធ្វើការអះអាងបញ្ជាកថា
់ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជា

លោក Giang Sovann
		

សារវន្ត បានបង្ហា ញយ៉ា ង  ត្រឹមត្រូវនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវ ត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននា
 ថ្ងៃ

អភិបាលឯករាជ្យ

ទី៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទកប្រាក
ឹ
ស
់ ម្រាប់

លោក តូច ចៅចេក
		

ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់។ នៅក្នុងកា
 ររ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ

អភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចាំបាច់ត្រូវ៖

ប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតី
តាមមតិរ បស់ក ្រុមប្រឹក្សាភ
 ិបាលលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនក្
 នុង

ការិយបរិច្ឆេទហ
 ិរញ្ញវត្ថុនេះមិនមា
 នផលប៉ះពា
 ល់ជាសារវន្តដោយ សកម្មភាព
ប្រតិបត្តិការឬព្រឹត្តិការណ៍ណា
 ម
 ួយដែលមានលក្ខណៈមិនប្រក្រតីនោះទេ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលល�ើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

លោក Neo Poh Kiat
		

របស់ក្រុ មហ៊ុ ន បា នទទួ លឬមា នសិទ្ធិ ទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ណា
 មួយ
(ក្រៅពី អ ត្ថប្រយោជន៍ ដែលបានរួ មបញ្ចូលនៅក្នុង បរិលាភស រុ បទទួលបាន


សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលបានបម្រើការក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទ

គណនេយ្យ រ បស់ ក្រុម ហ៊ុន ហ�ើ យ ដែលសន្និដ្ឋា ន ថា មានត ម្លៃមិ ន អា ចប្រមូល

នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុបា
ំ នដឹងព
 ីហេតុការណ៍ណា

មិនមានការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធភាគហ៊ុនក្នុងកំឡុងការិយបរិច្ឆេទនោះទេ។

ក្រុមហ៊ុនក្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទដែលរបាយការណ៍នេះបានរ�ៀបចំឡ�ើងនោះទេ ។

ប័ណ្ណបំណុលរបស់ក្រុមហ៊ុនឬ
 សាជីវកម្មដ
 ទៃ។

មួយដែលនឹងធ្វើឲ
 ្យប៉ះពា
 ល់ដល់ការកំណត់តម្លៃទ្រព្យសកម្មចរន្តនៅក្នុងរបាយ

ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់

ក�ើតមានឡ�ើងដែល អាចនាំ ឲ្យ ប៉ះ ពា ល់ដ ល់ល ទ្ធ ផ លនៃប្រតិ បត្តិការរបស់

នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ល�ើកលែងតែការបង្ហាញនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់

សារវន្តនោះឡ�ើយ ។

ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់

ប្រតិបត្តិការឬព្រឹត្តិការណ៍ណា
 មួយដែលមានលក្ខណៈជាសារវន្តនិ
 ងមិនប្រក្រតី
ក្រុមហ៊ុនដែលក�ើតមា
 ន

របស់បុគ្គលណាមួយឡ�ើយឫ

ឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ
នៅមុ ន ពេលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបា
 នរ�ៀបចំឡ�ើង

ក៏មានមតិ ផងដែរថា នៅក្នុង ចន្លោះពេលចាប់ពថ្
ី ច
ងៃ ុង

ការិយបរិ ច្ឆេ ទដ ល់ថ្ងៃចេញរបាយការណ៍  នេះ ពុំ មា នចំណា ត់ ថ្នាក់ សកម្ម ភា ព

ឡ�ើ ង ចា ប់ តាំ ង ពី ថ្ងៃ ចុងកា
 រិយ បរិច្ឆេទក្នុងកា
 រធានា ចំពោះបំណុល

ទុនបម្រុង និងសំវិធានធន

សកម្មភាពចម្បង

ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

(ក) ការដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសកម្មណា
 ម
 ួយរបស់

ក្រុមប្រឹក្សាភ
 ិបាល

(ក)	អនុម័តន
 ូវគ ោលនយោបាយគណនេយ្យដែលសមស្របដោយផ្អែក
ល�ើការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ប្រមាណយ៉ាងសមហេតុផលនិងប្រុង
ប្រយ័ត្នហ�ើយធ្វើកា
 រអនុវត្តប្រកបដោយសន្តិភាព។

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ថាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវ និងម
 ិនស
 មស្របនោះទេ។

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ 45

(ខ)	អនុលោមទៅតាមស្តងដា
់ របាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហ
 ិរញ្ញវត្អ
ថុ ន្ដរជាតិនៃកម្ពុជា សម្រាប់សហគ្រាសធុនត
 ូច និងម
 ធ្យម ឬប្រសិនប�ើមា
 នការផ្លាស់ប្តូរព
 នេ
ី ះ
ដ�ើម្បប
ី ង្ហាញនូវភា
 ពពិត និងត្រឹមត្រូវ គឺត្រូវតែបង្ហាញព
 ន្យល់ និងកំណត់ប
 រិមាណឲ្យបានច្បាស់លា
 ស់នៅក្នុងរ បាយការណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុ។
(គ)

រក្សាកំណត់ត្រាគណនេយ្យឱ
 ្យបា
 នគ្រប់គ្រាន់ន
 ិងប្រព័នត្
្ធ រួតព
 ិនិត្យផ្ទៃក្នុងប្រកបដោយប្រសិទភា
្ធ ព។

(ឃ)	វាយតម្លៃនូវលទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងកា
 របន្តន
 ិរន្តរភា
 ពអាជីវកម្ម ទទួលខុសត្រូវល�ើកា
 រលាតត្រដាង ព័តមា
៌ នប្រសិនប�ើពា
 ក់ព័ន្ធ នូវប
 ញ្ហា ទាំងឡាយ
ដែលទាក់ ទ ងទៅនឹ ងន
 ិ រ ន្ត រ ភាពអា ជី វ កម្មនិ ងប្រើ ប្រា ស់មូ លដ្ឋា ននិ រ ន្តរ ភាពនៃគណនេយ្យល�ើកលែងតែអ្នកគ្រប់គ្រងមា នបំណងចង់ជ ម្រះបញ្ជីផ្អាក
ដំណ�ើរការ ក្រុមហ៊ុន ឬគ្មានជម្រើសស
 មរម្យដ
 ទៃទ�ៀតក្រៅពីធ្វើបែបនេះ និង
(ង)	ត្រួតពិនិត្យ និងដ
 ឹកនាំក្រុមហ៊ុនឲ
 ្យមា
 នប្រសិទ្ធភាព ល�ើរា
 ល់សេចក្សម្រេចដែល
ដី
មានសារៈសំខាន់ ទាំងឡាយ ដែលប៉ះពា
 ល់ដល់ស
 កម្មភាពប្រតិបត្តិការ
និងដ
 ណ�
ំ
ើរកា
 ររបស់ក ្រុមហ៊ុន ហ�ើយត្រូវប្រាកដថា កិចកា
្ច រនេះត្រូវបា
 នឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។
			

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធានាអះអាងថា ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានអនុវត្តន
 ូវរាល់ត
 ម្រូវការ ដូចមានរាយការណ៍ខា
 ងល�ើក្នុងកា
 ររ�ៀបចំរ បាយការណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុរបស់

ក្រុមហ៊ុន។

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
យ�ើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មទៅល�ើ របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ហ
 ្វូណនមីក្រូ
ហិរញ្ញវ ត្ថុ  ភី អិ លសី៊ ហៅកាត់ថា ("ក្រុមហ៊ុន") ដែលរួ មមានរ បាយការណ៍
ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្នា
ថុ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩របាយការណ៍លទ្ធផលលម្អិត
របាយការណ៍សដីព
្ ី បម្រែបម្រួលមូលធន និង  របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់
សម្រាប់ការិប រិ ច្ឆេ ទដែលបានប ញ្ចប់និ ង កំណ ត់សម្គាល់ ដែលរួមមានគោល
នយោបាយ គនេយ្យ សំ ខា ន់ ៗ ព្រមទាំ ង ព៌ត័មានព ន្យល់ផ្សេងៗ ដែលបាន

យ�ើងខ្ញុំ សូមធ្វើការអនុម័តល�ើរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានភ្ជាបម
់ កជាមួយដូចដែលបានបង្ហាញនៅទំព័រទី ១១ ដល់ទ
 ី ៥៨ ថាបានបង្ហាញនូវភា
 ពត្រឹមត្រូវនៃស្ថាន

អ្នកគ្រប់ គ្រង

មានភារៈទទួលខុសត្រូវល�ើព័ត៌មានផ្សេងៗ។

  ព័ត៌មាន

ផ្សេងៗ ដែលបានទទួលត្រឹមកាលបរិ ច្ឆេ ទនៃរបាយការណ៍ស វនកម្មនេះគឺ
របាយការណ៍ របស់ក្រុ ម ប្រឹក្សាភិ បា លដែលបានប ង្ហាញ នៅទំ ព័ រ ទី១ដល់ទី
៥ និ ង របាយការណ៍ ប្រចំាឆ្នាំ របស់ ក្រុ មហ៊ុ ន ដែលរំ ពឹ ងថារួចរាល់បន្ទាប់ពី
កាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍សវនកម្មនេះ ។

ជាម តិ រ បស់ យ�ើ ង ខរបាយការណ៍
្ញុំ
ហិ រ ញ្ញវត្ជា
ថុ សារវន្តបានបង្ហាញនូវភា
 ពត្រឹម

មតិ ស វនកម្ម រ បស់ យ�ើង ខ្ញុំទៅល�ើរបាយការណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុ មិនបានគ្របដណ្តប់

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននា
 ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ព្រម

ល�ើព័ត៌មានផ្សេងៗឡ�ើយហ�ើយយ�ើងខ្ញុំមិនធ្វើការផ្ដល់នូវអំណះអំណាងណា

ទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្និ
ថុ ងលំហូរទ
 ឹកប្រាករ់ បស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់

ការិយបរិច្ឆេទ

មួយទៅល�ើព
 ័ត៌មាននេះទេ ។

ដែលបានប ញ្ច ប់ ដោយអ នុ លោ មទៅតា មស្ត ង់ ដា ររ បាយការណ៍ ហិរ ញ្ញ វត្ថុ

ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសវនកម្មរបស់យ�ើងខ្ញុំល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុការទទួល

ភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននា
 ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទឹកប្រាក់សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ដោយអនុលោម

អន្ដរជាតិនៃកម្ពុជា សម្រាប់ស
 ហគ្រាសធនតូច និងម
 ធ្យម ។

ទៅតាមស្តងដា
់ រ របាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហ
 ិរញ្ញវត្អ
ថុ ន្ដរជាតិនៃកម្ពុជាស
 ម្រាប់សហគ្រាសធុនត
 ូច និងម
 ធ្យម ។

មូលដ្ឋាននៃមតិសវនកម្ម

ខុសត្រូវរ បស់យ�ើងខ្ញុំ គឺត្រូវអា
 ន ព័ត៌មានផ្សេងៗ ហ�ើយពិចារណាថាត�ើព័តមា
៌ ន
ផ្សេងៗនោះ មានភាពមិនស្របគ្នាជាសារវន្តជាមួយរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ

យ�ើងខ្ញុំ បានធ្វើស
 វនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្មអ
 ន្តរជាតិនៃ
កម្ពុជា។ ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើងខ្ញុំដែលស្របតាមស្តង់ដារទាំងនោះត្រូវ
បានរ�ៀបរាប់ប
 ន្ថែមទ�ៀតនៅក្នុងកថា
 ខណ
័ ស្
្ឌ ដីពីការទទួលខុសត្រូវរ បស់សវនករ

ចុះហត្ថលេខាក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាភិបាលៈ

ព័ត៌មានផ្សេងៗ

បង្ហាញនៅទំព័រទ
 ី ១១ដល់ទី ៥៨(ដែលហៅកាត់ថា"របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ")។

ត្រូវនៃស្ថានភា
 ព

ការអនុម័តល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រៀបធ�ៀបទាំងនេះត្រូវបា
 នធ្វើច
 ំណាត់ថ្នាកស
់ មស្របឬទេ ។

មតិសវនកម្ម

សម្រាប់ ការធ្វើសវនកម្ម ល�ើរ បាយការណ៍ ហិរញ្ញ វ ត្ថុ ដែលមាននៅក្នុ ង
របាយការណ៍របស់យ�ើងខ្ញុំ។ យ�ើងខ្ញុំ មានភាពឯករាជ្យព
 ីក្រុមហ៊ុន ដោយស្រប
ទៅ តាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃក្រមសីលធម៌វ ិជ្ជ
ជា ីវៈ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស
 វនកម្មល�ើ

ការយល់ដឹងរបស់យ�ើងខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើសវនកម្ម ឬមានបង្ហាញនូវកំហុងឆ្គង
ជាសារវន្ត។
ប្រសិ ន ប�ើការអានព័ត៌មានផ្សេងៗ

ដែលបានទទួលមុនកាលបរិច្ឆេទនៃ

របាយការណ៍ស
 វនកម្មនេះអាចឱ្យយ�ើងខ
 សន្
្ញុំ
និដ្ឋានថា
 មានកំហុសឆ្គងជាសារវន្ត
ក�ើតឡ�ើងយ�ើងខ
 ្ញុំត្រូវរា
 យការណ៍ទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែង។ យ�ើងខ្ញុំ ពមា
ុំ ន
អ្វីដែលត្រូវរា
 យការណ៍ពាក់ព័នន
្ធ ឹងព
 ័ត៌មានផ្សេងៗនេះទេ។

របាការណ៍ ហិញ្ញវត្ថុ នៅក្នុ ង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុ ជា ហ�ើ យ យ�ើងខ្ញុំបាន
បំ ពេ ញនូ វ ទំ នួ លខុ ស ត្រូ វ នៃក្រមសី លធម៌វិ ជ្ជា ជី វៈស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ
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នៃស្ត ង់ ដា រទាំ ង នោះ។ យ�ើ ង ខ្ញុំជ�ឿជាក់ថាភ ស្តុ តា ងសវនកម្មដែលយ�ើងខ្ញុំ
ប្រមូលបានមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងស
 មស្រប សម្រាប់ជា
 មូលដ្ឋានក្នុងកា
 រ

អ្នកឧកញ៉ា ពុង ឃាវសែ

លោក ឃូ ប៊ុនទ្រី

បញ្ចេញ មតិស
 វនកម្ម របស់យ�ើងខ្ញុំ។

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

បញ្ហាផ្សេងៗ

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

ការទទួលខុសត្រូវ របស់អ្នកគ្រប់គ្រង និងអ្នកទទួលខុសត្រូ
វល�ើអភិបាលកិចល�
្ច ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អ្នកគ្រប់ គ្រងមា នភា រៈទទួលខុ ស ត្រូវល�ើកា
 ររ�ៀបចំ និង ការបង្ហាញនូវភា
 ព
ត្រឹមត្រូ វនៃរបាយការណ៍ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ដោយ អនុ លោមទៅតាមស្តង់ ដារគណ
នេយ្យ កម្ពុ ជា និង គោលការណ៍ ណែនាំ របស់ ធនាគារជា តិ នៃកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធ

ដូចបា
 នបង្ហាញនៅក្នុងកំណត់ស
 ម្គាល់ ២៨ នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុន

នឹងការរ�ៀបចំនិងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុ ហ�ើយនិង

បានអ នុ វត្តតាមស្ត ង់ដារ របាយការណ៍ហិរញ្ញវ ត្ថុ អន្តរជាតិនៃកម្ពុជា  សម្រាប់

ទទួលខុ ស ត្រូ វ ល�ើប្រ ព័ ន្ធ ត្រួតពិ និ ត្យ ផ្ទៃក្នុ ង ដែលអ្នកគ្រប់ គ្រងកំណត់ថា
 មាន

សហគ្រាសធុនត
 ូចនិងម
 ធ្យម នៅថ្ងៃទី ១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩ ដែលមានកាល

ភាពចាបា
ំ ច់ សម្រាប់ការរ�ៀបចំ

បរិច្ឆេទ អន្តរកាលនៅថ្ងៃទី ១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ ។ ស្តង់ដារទាំងនេះ គឺត្រូវ

ការបង្ហាញខុសជាសារវន្តដោយសារតែការក្លែងប
 ន្លំ ឬ កំហុសឆ្គង។

អនុវត្តតាមវិធសាស្រ
ី
្តប្រតិសកម្ម ល�ើព័ត៌មានប្រៀបធ�ៀបនៅក្នុងរ បាយការណ៍
ហិរញ្ញ វ ត្ថុ ទាំ ង នេះ រួមមា នរ បាយការណ៍ស្ថា ន ភាពហិរ ញ្ញវ ត្ថុ នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ
ឆ្នាំ ២០១៨ព្រមទាំ ងរ បាយការណ៍ ល ទ្ធ ផ លលម្អិ ត របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែ
បម្រួ ល មូ លធន និ ង រ បាយការណ៍ លំ ហូរ ទឹ កប្រាក់ សម្រាប់ ការិយបរិច្ឆេទ
ដែលបានបញ្ចប់ នៅថ្ងៃ ទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ និងកំណត់ពន្យល់ពា
 ក់ព
 ័ន្ធ
ផ្សេងៗ ។ យ�ើងខ្ញុំមិនត
 ម្រូវឲ
 ្យធ្វើស
 វនកម្មល�ើព
 ័ត៌មានប្រៀបធ�ៀប ដែលបាន
កែប្រែឡ�ើងវ ិញឡ�ើយហ�ើយព័ត៌មានទាំងនេះ មិនត្រូវបា
 នធ្វើសវនកម្មទេ។ ការ
ទទួ លខុ ស ត្រូ វរ បស់ យ�ើ ង ខ្ញុំ ល�ើ ព័ ត៌ មា នប្រៀបធ�ៀបទាំ ង នេះ គឺ ត្រូវកំណត់
ថាត�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្បា
ថុ នរួមប
 ញ្ចូល  នូវព័ត៌មានប្រៀបធ�ៀបដែលតម្រូវ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ឱ្យជ�ៀសផុតព
 ី

នៅក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកគ្រប់គ្រងមានភារៈទទួលខុសត្រូវ
ល�ើការវាយតម្លៃនូវលទ្ធភាពរបស់ ក្រុមហ៊ុនក្នុងកា
 របន្តន
 ិរន្តរភា
 ពអាជីវកម្មទទួល

ខុសត្រូវល�ើការលាតត្រដាងព័ត៌មានប្រសិនប�ើពាក់ព័ន្ធនូវបញ្ហាទាំងឡាយ
ដែលទាក់ទងទៅនឹង និរន្តរភាពអាជីវកម្ម និងប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាននិរន្តរភា
 ពនៃ
គណនេយ្យ ល�ើកលែង តែអ្នកគ្រប់គ្រងមានបំណងចង់ជ
 ម្រះបញ្ជី ផ្អាកដំណ�ើរ
ការក្រុមហ៊ុន ឬគ្មានជម្រើសស
 មរម្យដ
 ទៃទ�ៀតក្រៅពីធ្វើបែបនេះ។
អ្នកទទួលខុសត្រូវល�ើអភិបាលកិចមាន
្ច
ភារៈទទួលខុសត្រូវក្នុងកា
 រត្រួតព
 ិនិត្យ
ដំណ�ើរកា
 ររ�ៀបចំរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ដោយស្ត ង់ ដា ររ បាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ អ ន្ត រ ជាតិនៃកម្ពុ ជា និ ង ថាត�ើព័ត៌មាន
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របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករសម្រាប់ការធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គោលដៅរបស់យ�ើងខ្ញុំ គឺផ្ដល់នូវអ
 ណ
ំ ះអំណាងសមហេតុផលថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលមិនមា
 នការ
កំហុសឆ្គង និងផ
 ្ដល់នូវរ បាយការណ៍របស់សវនករដែលរួម

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
បង្ហាញខុសជាសារវន្តដោយសារតែការ ក្លែងបន្លំ ឬ

២០១៩

បញ្ចូលមតិស
 វនកម្មរ បស់យ�ើងខ្ញុំ ។ អំណះអំណាងសមហេតុផល គឺជាអ
 ំណះអំណាងមានកម្រិត ខ្ពស់

មួយប៉ុន្តែវាមិនអា
 ចធានាថា
 គ្រប់ពេលនៃការធ្វើស
 វនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តងដា
់ រសវនកម្មអ
 ន្តរជាតិនៃកម្ពុជា អាចរកឃ�ើញនូវកា
 បង្ហាញខុសជាសារវន្ត ដែល

កំណត់

២០១៨

២០១៩
ពាន់រ�ៀល

២០១៨
ពាន់រ�ៀល

សម្គាល់

ដុល្លារអាមេរិក

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល

៦

១,៦៣៤,៨៩៧

៦១៩,៦០១

៦,៦៦២,២០៥

២,៤៨៩,៥៥៧

ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់

៧

៤០០,០០០

៤០០,០០០

១,៦៣០,០០០

១,៦០៧,២០០

ឥណទានផ្ដល់ដល់អតិថិជន

៨

៥៥,៧៧៩,០២៣

៤៦,២៦៣,៨៤៩ ២២៧,២៩៩,៥១៩

១៨៥,៨៨៨,១៤៥

សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញមតិសវនកម្មរបស់យ�ើងខ្ញុំ។ ហានិភ័យដែលមិនអាចរកឃ�ើញនូវកា
 រ បង្ហាញខុសជាសារវន្តដែលក�ើតឡ�ើងដោយសារ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

៩

៣៨២,៧៨២

៣១៦,៧៦៨

១,៥៥៩,៨៣៧

១,២៧២,៧៧៤

តែការក្លែងបន្លំមានលក្ខណៈខ្ពស់ជាងការបង្ហាញខុសក�ើតឡ�ើងពីកំហុសឆ្គង ដោយសារតែការក្លែងបន្លំអាចរួមបញ្ចូលទាំងការឃុបឃិតគ្នា ការលួចបន្លំ ការ

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

១០

៥៩៩,១០៦

២២៩,៥៣៨

២.៤៤១,៣៥៧

៩២២,២៨៤

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

១១

១០៥,៥៤៥

១៤២,២៥៤

៤៣០,០៩៦

៥៧១,៥៧៧

ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម - សុទ្ធ

១៥

៤៤១,៧៧៩

៣៥៥,៦៥៦

១,៨០០,២៤៩

១,៤២៩,០២៦

បានក�ើតឡ�ើងនោះទេ ។ ការបង្ហាញខុសជាសារវន្តអាចក�ើតឡ�ើង

ដោយសារ ការក្លែងបន្លំឬកំហុសឆ្គង ហ�ើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសារវន្ត នៅពេល ដែលការ

ក្លែងបន្ឬកំ
លំ ហុសឆ្គង តែមួយ ឬក៏រ ួមបញ្ចូលគ្នាមានផលប៉ះពា
 ល់ដល់ការសម្រេចចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរ បស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដោយយោងល�ើរ បាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
ជាផ្នែកមួ យ នៃការធ្វើ ស វនកម្មដោយអ នុ លោ មទៅតាមស្ត ង់ ដារស វនកម្ម អ ន្ត រ ជាតិ នៃកម្ពុ ជា យ�ើង ខអនុ
្ញុំ វ ត្តនូ
 វការវិ និ ច្ឆ័យដែលប្រកបទៅដោយវិជ្ជ
ជា ីវៈនិង
រក្សានូវម
 ជ្ឈធាតុន
 ិយមក្នុងអ
 ំឡុងពេលសវនកម្ម។ យ�ើងខ
 ្ញុំក៏៖
	ធ្វើកា
 រកំណត់ និងវា
 យតម្លៃនូវហា
 នភ
ិ ័យនៃការបង្ហាញខុសជាសារវន្តល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយសារ តែការក្លែងប
 ន្លំ ឬកំហុសឆ្គង

និងទ
 ទួលខុសត្រូវ

ល�ើការរ�ៀបចំ និងកា
 រអនុវត្តន
 ូវនីតវិ ិធស
ី វនកម្ម ដ�ើម្បី ឆ្លើយត
 បទៅនឹងហា
 និភ័យទាំងនោះ និងប្រមូលនូវភ
 ស្តុតាងដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងស
 មស្រប

លុបចោល ដោយចេតនា ការបកស្រាយមិនព
 ិត ឬមិនអ
 នុវត្តតា
 មនត
ី ិវិធីគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង ។
	ទទួលបាននូវកា
 រយល់ដឹងអ
 ំពកា
ី រគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង ដែលពាក់ព័នន
្ធ ឹងកា
 រធ្វើស
 វនកម្ម ក្នុងគ ោលបំណងដ�ើម្បី រ�ៀបចំនូវន
 ីតវិ ិធស
ី វនកម្មដែលសមស្របទៅតាម
កាលៈទេសៈប៉ន្តែ
ុ មិនមែនក្នុងគ ោលបំណងដ�ើម្បប
ី ញ្ចេញមតិល�ើប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរ បស់ក្រុមហ៊ុនឡ�ើយ។
	ការវាយតម្លៃល�ើភា
 ពសមស្របនៃ គោលនយោបាយគណនេយ្យដែលក្រុមហ៊ុនបា
 នប្រើប្រាស់ និង ភាពសមហេតុផលនៃការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យស
 ំខាន់ៗ
ព្រមទាំងការលាតត្រដាងព័ត៌មានពាក់ព័នដែល
្ធ
បានធ្វើឡ�ើងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង ។
	ធ្វើកា
 រសន្និដ្ឋានល�ើភា
 ពសមស្របនៃការប្រើប្រាស់មលដ្
ូ
ឋានន
 ិរន្តរភា
 ពនៃគណនេយ្យរបស់អ
 ្នកគ្រប់គ្រង ហ�ើយដោយផ្អែកទៅល�ើភស្តុតាងសវនកម្មដែលទទួល
បាន ធ្វើ កា រស ន្និដ្ឋា ន ថា ត�ើ ភា ពមិ ន ច្បា ស់ លា ស់ សារវន្ត ពាក់ ព័ ន្ធ ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឬ លក្ខខណ្ឌ ដែលអាចធ្វើ ឱ្យមា
 នមន្ទិលជា សារវន្ត ល�ើលទ្ធភាពរបស់
ក្រុមហ៊ុន ដ�ើម្បីបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម។ ប្រសិនប�ើយ�ើងខ្ញុំ ធ្វើការសន្និដ្ឋានថាមានអត្ថិភាពនៃភាព មិនប្រាកដប្រជាជាសារវន្ត យ�ើងខចាំ
្ញុំ បាច់ត្រូវបញ្ចូលនៅ

ទ្រព្យសកម្ម

ទ្រព្យសកម្មសរុប

ដុល្លារអាមេរិក (កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

៥៩,៣៤៣,១៣២

៤៨.៣២៧.៦៦៦ ២៤១,៨២៣,២៦៣ ១៩៤,១៨០,៥៦៣

៣៦,៨២០,៧៦៥ ១៨២,៥១៨,៧៩៨ ១៤៧,៩៤៥,៨៣៤

បំណុល និងមូលធន

ក្នុងរបាយការណ៍របស់យ�ើងខ្ញុំ ដ�ើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍ល�ើការលាតត្រដាងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬប្រសិនប�ើកា
 រលាតត្រដាង

បំណុល

ព័ ត៌ មា នមា នលក្ខ ណៈមិ ន គ្រប់ គ្រា ន់ យ�ើ ង ខ្ញុំចាំ បា ច់ ត្រូ វ ផ្ដល់ម តិ ស វនកម្ម ដែលមានប ញ្ហា ។ ការស ន្និដ្ឋា ន របស់ យ�ើ ងខ្ញុំ គឺ ផ្អែកតាមភស្តុតាងសវនកម្មដែល

ប្រាក់កម្ចី

១២

៤៤,៧៨៩,៨៨៩

បំណុលផ្សេងៗ

១៣

៦៩២,២១៥

៦៥០,៨៤៣

២,៨២០,៧៧២

២,៦១៥,០៨៧

សំវិធានធនល�ើអត្ថប្រយោជន៍និយោជិត

១៤

៥៣,៥២៤

១៦៦,៧២៩

២១៨,១១០

៦៦៩,៩១៧

បំណុលពន្ធល�ើប្រាក់ចណេ
ំ
ញប្រចាំឆ្នាំ

១៥

៧១៦,៨៧៥

៥៥៩,៣៤៨

២,៩២១,២៦៦

២,២៤៧,៤២៩

ប្រមូ លបានត្រឹមកា លបរិ ច្ឆេ ទ នៃរបាយការណ៍ ស វនកម្ម រ បស់ យ�ើ ង ខ្ញុំ។យ៉ា ងណា ក៏ ដោយព្រឹត្តិកា រណ៍ ឬលក្ខ ខណ្ឌ នា ពេលអនាគតអាចធ្វើឱ្យ ក្រុមហ
 ៊ុន
បញ្ឈប់ន
 ិរន្តរភាព នៃអាជីវកម្ម។
	វាយតម្លៃល�ើកា
 របង្ហាញនៃទម្រង់និ
 ងខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលដែលរួមប
 ញ្ចូលទាំងការលាតត្រដាងព័តមា
៌ ននិងវាយតម្លៃថាត�ើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញពីប្រតិបត្តិការ និងព្រឹត្តិការណ៍ ពាក់ព័ន្ធក្នុងអ
 ត្ថន័យដែលអាចសម្រេចបាននូវកា
 របង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដត្រឹ
៏ មត្រូវ ។
យ�ើងខ្ញុំ ផ្ដល់ព័ត៌មានជូនអ
 ្នកទទួលខុសត្រូវល�ើអ
 ភិបាលកិច្ច ស្ពី
ដី បញ្ហាផ្សេងទ�ៀត វិសាលភាព និងពេលវេលា ដែលបានគ្រោងទុកសម្រាប់កា
 រធ្វើសវនកម្ម និងកា
 ររក
ឃ�ើញបញ្ហាជាសារវន្តផ្សេងទ�ៀត ដែលមានរួមប
 ញ្ចូលទាំង ចំណុចខ
 វះ្ ខាតនៃការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងដែលបានរកឃ�ើញក្នុងអ
 ំឡុងពេលធ្វើស
 វនកម្ម ។

តំណាង ក្រុមហ៊ុន ខេភីអឹមជ្ជី ខេមបូឌា ចំកាត់

៣៨,១៩៧,៦៨៥ ១៨៨,៤៧៨,៩៤៦ ១៥៣,៤៧៨,២៦៧

មូលធន
ដ�ើមទុន

១៦

៨,០០០,០០០

៨,០០០,០០០

៣២,២៩៦,០០០

៣២,២៩៦,០០០

ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ

១៧

២៥១,៩៥៩

២៧៩,៤៥៣

១,០១៦,១១៤

១,១២៨,១៥២

៤,៨៣៨,៦៧០

១,៨៥០,៥២៨

១៩,៥៩៥,៥៦៨

៧,៤៨៦,៩៨៤

-

-

៤៣៦,៦៣៥

(២០៨,៨៤០)

១៣,០៩០,៦២៩

១០,១២,៩៨១

៥៣,៣៤៤,៣១៧

៤០,៧០២,២៩៦

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក
លម្អៀងពីការប្ដូររូបិយបណ្ណ
មូលធនសរុប

សរុបបំណុល និងមូលធន

តាំង យុកហ្វុង

៤៦,២៥២,៥០៣

បំណុលសរុប

៥៩,៣៤៣,១៣២

៤៨,៣២៧,៦៦៦ ២៤១,៨២៣,២៦៣ ១៩៤,១៨០,៥៦៣

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទី២៥ ខែមឹនា ឆ្នាំ២០២០

48

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ 49

លទ្ធផលលម្អិតសរុបសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
២៣
(២,២៣១,២៨៣)
(១,៧៧០,៤១៣)

៣,៧១០,១៦២
២,៤៩៥,៩៨៦
១៥,០៣៣,៥៧៧
១០,០៩៦,២៦៥

(៧៤៩,៥១៤)
(៤៤៥,៨៦១) (៣,០៣៧,០៣១)
(១,៨០៣,៥០៨)

២,៩៦០,៦៤៨
២,០៥០,១២៥
១១,៩៩៦,៥៤៦
៨,២៩២,៧៥៧

៦៤៥,៤៧៥
(១៦,៤០២)

២,៩៦០,៦៤៨
២,០៥០,១២៥
១២,៦៤២,០២១
៨,២៧៦,៣៥៥

50
ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

កំណត់សម្គាល់ដែលភ្ជាប់ជូននេះ គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩
ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

១,០១៦,១១៤

៨.២៧៦.៣៥៥

(១៦.៤០២)

-

៨.២៩២.៧៥៧

៦៤៥.៤៧៥

-

-

១១.៩៩៦.៥៤៦

៤៣៦,៦៣៥ ១៣.០៩០.៦២៩ ៥៣.៣៤៤.៣១៧

-

២,៩៦០,៦៤៨ ១២.៦៤២.០២១

-

-

-

២,៩៦០,៦៤៨

៤,៨៣៨,៦៧០ ១៩,៥៩៥,៥៦៨

៦៤៥,៤៧៥

-

-

-

(២០៨,៨៤០) ១០,១២៩,៩៨១ ៤០.៧០២.២៩៦

៦៤៥,៤៧៥
២៥១,៩៥៩

២,០៥០,១២៥

-

-

២,០៥០,១២៥

៨,០០០,០០០ ៣២,២៩៦,០០០

នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់៥)

៨,០៧៩,៨៥៦ ៣២.៤២៥.៩៤១

ដុល្លារអាមេរិក

(២០៨,៨៤០) ១០,១២៩,៩៨១ ៤០.៧០២.២៩៦

(១៦,៤០២)

(១៦,៤០២)

-

-

(១៩២,៤៣៨)

ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់៥)

សរុប

២,៩៨៨,១៤២ ១២,១០៨,៥៨៤
(២៧,៤៩៤)

-

(១១២,០៣៨)

-

-

លម្អៀងល�ើការប្ដូរូបិយប័ណ្ណ
ចំណេញលម្អិតផ្សេងៗសរុប

-

-

-

១១២,០៣៨
២៧,៤៩៤
(១១២,០៣៨)
(២៧,៤៩៤)
-

-

២,៩៦០,៦៤៨ ១១,៩៩៦,៥៤៦
-

ចំណេញលម្អិតផ្សេងៗ

ការផ្ទេរទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ

ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

-

-

៧,៤៨៦,៩៨៤
១,៨៥០,៥២៨
១,១២៨,១៥២
២៧៩,៤៥៣
៨,០០០,០០០ ៣២,២៩៦,០០០

នាថ្ងៃទី១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩

-

-

៧,៤៨៦,៩៨៤
១,៨៥០,៥២៨
១,១២៨,១៥២
២៧៩,៤៥៣
៨,០០០,០០០ ៣២,២៩៦,០០០

នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨

-

-

៧,១៦៤,៦០៥
១,៧៧០,៦៧២
១,១២៨,១៥២
២៧៩,៤៥៣
-

ចំណេញលម្អិតផ្សេងៗសរុប

ចំណេញលម្អិតសរុប

-

-

-

-

(២៧៩,៤៥៣) (១,១២៨,១៥២)

-

-

-

១,១២៨,១៥២

៨,២៩២,៧៥៧

៣២២,៣៧៩

ដុល្លារអាមេរិក

-

២៧៩,៤៥៣

២,០៥០,១២៥

៧៩,៨៥៦

ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់៥)

លម្អៀងល�ើការប្ដូរូបិយប័ណ្ណ

-

(៩,០៤១,១៥៨) (៧,១៦១,៣២០)

-

(១,៤៨៩,១២៦) (១,២០៥,៧១៧)

-

(២៩៨,០៧៦)

-

៣២,០១៨,០២០

-

១៥
៣៨,២៥១,៤៧១

ចំណេញលម្អិតផ្សេងៗ

ចំណាយផ្សេងៗ
៧,៩១៥,៤៥៦

ប្រាក់បម្រុងតាមបទប្បញ្ញតិ្ត

(៣,៣៥០,៩៨១) (១២.៦៨៧,៦១០) (១៣,៥៥៤,៧១៨)

៩,៤៤០,១៤៦

-

(៣,១៣១,១៩៧)
១,២០៨,៤២៤



លម្អៀងល�ើការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
២២
១,៥១៩,៤៥៥

ផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញរក្សាទុកទៅ

លទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗ

ចំណាយល�ើបុគ្គលិក
២៩៨,៧៤៥

-

ការិយបរិច្ឆេទ
(៣៦៧,៥០៤)

៣៧៤,៩៨៩

ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់
២១
៣០,៨០៩,៥៩៦

ចំណេញលម្អិតសរុប

ប្រាក់ចំណេញមុនដកពន្ធ

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ-សុទ្ធ
៣៦,៧៣២,០១៦

-

ការខាតបង់ល�ើឪនភាពនៃតម្លៃ
៧,៦១៦,៧១១

៨,០០០,០០០ ៣២,២៩៦,០០០

ចំណេញពីប្រតិបត្តិសុទ្ធ
៩.០៦៥.១៥៧

នាថ្ងៃទី១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨

ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
២០
(២,៤៩៨,២៣៤) (១២,៦៦៦,២០៨) (១០,១០៥,៣៥៧)

ដុល្លារអាមេរិក

(៣,១២៥,៩១៥)

៤០,៩១៤,៩៥៣

ពាន់រ�ៀល

១៩

៤៩,៣៩៨,២២៤

(កំណត់សម្គាល់៥)

ចំណាយល�ើការប្រាក់
១០,១១៤,៩៤៥

ដុល្លារអាមេរិក (កំណត់សម្គាល់ ៥)

ដុល្លារអាមេរិក

១២,១៩១,០៧២
លម្អៀងពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ

ចំណូលសុទ្ធពប្រ
ី តិបត្តិការ

ពាន់រ�ៀល

១៨

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សម្គាល់៥)

ចំណូលការប្រាក់

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

សម្រាការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ចំណូលពីប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ
ដុល្លារអាមេរិក (កំណត់សម្គាល់ ៥)

២០១៨

២០១៩

ចំណូលពីការប្រាក់- សុទ្ធ
ពាន់រ�ៀល

ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញតិ្ត

សម្គាល់

២០១៩

ដ�ើមទុន

កំណត់

២០១៨

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

២០១៩

របាយការណ៍ស្ដីពីបម្រែបម្រួលមូលធន

របាយការណ៍លទ្ធផលលម្អិត
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របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់ (ត)

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាព
ប្រតិបត្តិ្កការ

កំណត់

សម្គាល់

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ០១៩

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

២០១៩

២០១៨

ពាន់រ�ៀល

ពាន់រ�ៀល

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាព
ប្រតិបត្តិ្កការ

២,៩៦០,៦៤៨

ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

២,០៥០,១២៥

១១,៩៩៦,៥៤៦

៨,២៩២,៧៥៧

និយ័តភាពល�ើ:
៩,០៦៥,១៥៧)

(៧,៦១៦,៧១១) (៣៦,៧៣២,០១៦) (៣០,៨០៩,៥៩៦)

ការខាតបង់ល�ើឱនភាពនៃតម្លៃឥណទាន
២៩៨,០៧៦

១,២០៥,៧១៧

រំលស់

២០៣,១១៩

១,៤៨៩,១២៦
៨២៣,០៣៨

៧៧៤,៧៩៥

ចំណាយពន្ទល�ើប្រាក់ចំណេញ

៧៤៩,៥១៤

១៩១,៥៤៤
៤៤៥,៨៦១

៣,០៣៧,០៣១

១,៨០៣,៥០៨

១៦៦,៧២៩

៨៩,៤៦៤

២២,០៧៩

ចំណាយល�ើប្រយោជន៍របស់នយិ ោជិត
ចំណាយល�ើសោធននិវត្ត

-

(៣១,៥៤៥)

ចំណេញពីការលក់ទ្រព្យ និង បរិក្ខារ

-

(១០,៧០៦)

(៤,៧៦២,២៩៣)

-

៦៧៤,៤១៩
(១២៧,៦០០)
(៤៣,៣០៦)

(៤,៥០៦,៦២៧) (១៩,២៩៦,៨១១) (១៨,២២៩,៣០៦)

បម្រែបម្រួលនៃ៖
(៩,៨៦០,១៦៤) (១៨,០៨៥,៧២៣) (៣៩,៩៥៣,៣៨៤) (៧៣,១៥៦,៧៥០)

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
បំណុលផ្សេងៗ
សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

(៦៦,០១៤)

(៣៩,៩០២)

(២៦៧,៤៨៩)

(១៦១,៤០៤)

៤១,៣៧២

៣២២,៤៨២

១៦៧,៦៣៩

១,៣០៤,៤៣៩

(១៤,៦៤៧,០៩៩) (២២,៣០៩,៧៧០) (៥៩,៣៥០,០៤៥) (៩០,២៤៣,០២១)

ការប្រាក់សុទ្ធបានទទួល

៩,០៤៩,៥២០

៧,៤៨២,៥៩៣

អត្ថប្រយោជន៏និយោជិត

(១៣៥,២៨៤)

(៨០,៣២៩)

បានបង់
ពន្ធល�ើប្រាក់ចណេ
ំ
ញបានបង់

(៦៨៤,៩៨៧)

ដុល្លារអាមេរិក

២០១៩

២០១៨

ពាន់រ�ៀល

ពាន់រ�ៀល

ដុល្លារអាមេរិក (កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

(៥៣៥,៩៧៨)

(១៩០,៦៣៦)

(២,១៧១,៧៨៣)

(៧៧១,១២៣)

ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី	

(៩៩៥,៥២០)

(៩៩៥,៥២០)

(៤,០៣៣,៨៤៧)

(៤,០២៦,៨៧៨)

សាច់ប្រាក់ទទូលពីកម្ចី	

៨,៩៦៤,៦៤៤

១៤,៨១៦,៥៣៥

៣៦,៣២៤,៧៣៧

៥៩,៩៣២,៨៨៥

៧,៩៦៩,១២៤

១៣,៨២១,០១៥

៣២,២៩០,៨៩០

៥៥,៩០៦,០០៧

១,០១៥,២៩៦

(១,៤៣១,០៥៤)

៤,១១៣,៩៧៨

(៥,៧៨៨,៦១៤)

៦១៩,៦០១

២,០៥០,៦៥៥

២,៤៨៩,៥៥៧

៨,២៧៨,៤៩៤

-

-

៥៨,៦៧០

(៣២៣)

១,៦៣៤,៨៩៧

៦១៩,៦០១

៦,៦៦២,២០៥

២,៤៨៩,៥៥៧

លំហូរទឹកប្រាក់ពីរសកម្មភាព
ហិរញ្ញប្បទាន

៣៦៧,៥០៤

អាក្រក់ និង ជាប់សង្ស័យ

កំណត់

សម្គាល់

២០១៨

សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុង
សកម្មភាពវិនិយោគ

ចំណូលពីការប្រាក់

សាច់ប្រាក់ប្រើប្រាស់ក្នុង

២០១៩

(១៥៣,៩២៧)

៣៦,៦៦៨,៦៥៤

៣០,២៦៧,០៨៩

(៥៤៨,១៧១)

(៣២៤,៩៣១)

(២,៧៧៥,៥៦៧)

(៦២២,៦៣៥)

សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបានពី 		
សកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

ការក�ើនឡ�ើងសុទ្ធ/(ថយចុះ)នៃ
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
នាថ្ងៃទី ១ ខែ មករា
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ

កំណត់សម្គាល់ដែលភ្ជាប់ជូននេះ គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

សាច់ប្រាក់សុទប្រ
្ធ ើប្រាស់ក្នុង
សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

(៦,៤១៧,៨៥០) (១៥,០៦១,៤៣៣) (២៦,០០៥,១២៩) (៦០,៩២៣,៤៩៨)

លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនយិ ោគ
ការទិញទ្រព្យ និង បរិក្ខារ

(៤៩៧,៤៧៨)

ការទិញទ្រព្យសកម្មអរូបី

(១៧០,៣០០)

(២,០១៥,៧៨១)

(៦៨៨,៨៦៤)

(៣៨,៥០០)

(៣៤,៩៧៩)

(១៥៦,០០២)

(១៤១,៤៩០)

-

១៤,៦៤៣

-

៥៩,២៣១
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កំណត់សម្គាលល�
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩
កំណត់ស
 ម្គាល់ខាងក្រោម គឺជាផ្នែកមួយនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងគួរអា
 ន

គណនា ប្រកបដោយសង្គតិភាពនៅគ្រប់ ការិយបរិ ច្ឆេ ទដែលបានបង្ហាញនៅ

រួមនឹងរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ដែល
ថុ
បានភ្ជាប់ជាមួយនេះ ។

ក្នុ ង រ បាយការណ៍ ហិរញ្ញវ ត្ថុ ទាំ ងនេះ ក្នុ ង ការរ�ៀបចំ របាយការណ៍ស្ថានភាព
ហិរ ញ្ញ វត្ថុ ដំបូងនា ថ្ងៃ ទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ តាមស.រ.ទ.ហ.អ.ក សម្រាប់

១. អំពីក្រុមហ៊ុន

សហគ្រាសធុនត
 ូច និងមធ្យម ។

ហ្វូណ នមីក្រូ ហិ រញ្ញវត្ថុភីអិលស៊ីហៅកាត់ថា (“ក្រុមហ៊ុន”) ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូ

ការព ន្យ ល់ ពី រ ប�ៀបនៃការផ្លាស់ប្តូរទៅស.រ.ទ.ហ.អ.ក សម្រាប់សហគ្រាស

ហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានចុះប
 ញ្ជី

ធុនតូចន
 ិងម
 ធ្យមដែលបាន ប៉ះពាល់ដល់ការរាយការណ៍ពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ជាមួ យ ក្រសួងពាណិជក
្ជ ម្មក្នុ ងទ ម្រង់ ជាក្រុ មហ៊ុនឯកជនទ ទួលខុ សត្រូវ មាន

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ន
ថុ ិងលំហូរទឹកប្រាក់ត្រូវបាន បង្ហាញនៅក្នុងកំណត់ សម្គាល់២៨។

កម្រិត ក្រោមបញ្ជីពាណិ ជ្ជក ម្មលេ ខ Co. ២១៣៣ KH/២០១៥ ចុះ ថ្ងៃ ទី ១៧
ខែមិ ថុ នា ឆ្នាំ ២០១៥។ ក្រុ ម ហ៊ុ ន បានទទួលអាជ្ញា ប័ ណ្ណ ពី ធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជា ដ�ើម្បីប្រតិបត្តិការជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ
២០១៥។
ក្រុ មហ៊ុនធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុង ៥១ ការិយាល័យ

ដែលមានទីតាំងសថិត
្ នៅក្នុង

រាជធានីភ្នំពេ ញ និងតាមបណ្តាខេត្តចំនួន ១៨ រួមមាន ខេត្ត តាកែវ ព្រៃវែង
ពោធិ៍សា ត់ កំពង់ចាម កំ ពត ស�ៀមរាប ស្វាយរ�ៀង មណ្ឌ លគិ រី កំ ពង់ស្ពឺ

របាយការណ៍ ហិរ ញ្ញ វ ត្ថុ នេះ ត្រូវបា នអនុ ម័ តដោយក្រុ ម ប្រឹក្សាភ
 ិបាលនិងផ
 ្តល់
សិទិ្ធផ្សាយនៅថ្ងៃទ
 ី ២៥ ខែ មីនាឆ្នាំ ២០២០ ។
ព័ ត៌ មា នលម្អិ ត ទា ក់ ទ ងនឹ ងគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ របស់
ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបា
 នលាតត្រដាងក្នុងកំណត់ស
 ម្គាល់២៧ ។

៣. រូបិយប័ណ្ណមុខងារនិងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់

កំ ព ង់ឆ្នាំ ងកំព ង់ ធំ បន្ទាយ មានជ័ យបាត់ដំបងព្រះវិ ហា រក្រចេះស្ទឹងត្រែង

				

រតនគិរីនិងព្រះសីហនុ។

ក្រុ ម ហ៊ុ នធ្វើ ប្រតិបត្តិការ និង កត់ត្រារាល់បញ្ជីគណនេយ្យរបស់ខ្លួនជាប្រាក់

សកម្មភាពចម្បងៗរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺការផ្ដល់កម្ចី តាមរយៈទស្
ី នាក់ការកណ្ដាល

ដុ ល្លា រ អា មេរិ ក ។ អ្នកគ្រប់ គ្រងក៏បា
 នកំណត់ ថា ប្រាក់ដុល្លារ អាមេរិកជារូបិយ

របស់ ខ្លួននៅរាជធា នីភនំពេ
្ ញនិង តាមការិយាល័យផ្សេងៗទ�ៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន

កំណត់បង្ហាញ

ធាតុសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រភពព្រឹត្តិការណ៍ និងកា
 លៈទេសៈរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

អភិវឌ្ឍន៍ជ
 នបទ។

របាយការណ៍ ហិរ ញ្ញ វត្ថុ នេះ ត្រូ វបា នបង្ហាញជា ប្រាក់ដល្
ុ លា រអាមេរិក ដែលជា

ការិ យាល័ យ កណ្តា លរបស់ក្រុមហ៊ុនមានទីតាំង ស្ថិតនៅ អគារលេខ ៩៥

រូ បិ យ ប័ ណ្ណមុ ខ ងា ររ បស់ក្រុ ម ហ៊ុ ន ។ តួ លេ ខទាំ ង អស់ត្រូវបា
 នបង្គតច
់ ំនួនម
 ួយ

ធានីភ្នំពេញ។
គិ ត ត្រឹមថ្ងៃទ
 ី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមហ៊ុនមា
 នបុគ្គលិកចំនួន ៦២២ នាក់
(ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨: ៦៤៦ នាក់)។

របាយការណ៍ ហិ រ ញ្ញ វត្ថុ ត្រូវបានបង្ហាញជា ប្រាក់ដល្
ុ លារអាមេរិក ។ ការប្តូររូបិយប័ណ្ណពីប្រាកដ
់ ុល្រលា អាមេរិក ទៅជាប្រាក់រ�ៀល ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដ�ើម្បីអនុវត្តទៅតាម
គោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ពាក់ព
 ័នន
្ធ ឹងកា
 ររ�ៀបចំនិងការកំ

ណត់បង្ហាញនៅក្នុងរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។
ទ្រព្យសកម្មនិងប
 ំណុលត្រូវបា
 នប្តូរតា
 មអត្រានាកាលបរិច្ឆេទរា
 យការណ៍។របាយការណ៍លទ្ធផលលម្អិតនិ
 ងរ បាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់ត្រូវបានប្តូរទៅជាប្រាក់រ�ៀល
ដោយប្រើប្រាស់អត្រាមធ្យមនៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទ ។ ភាពខុសគា្នដែលក�ើតឡ�ើងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជា “លម្អៀងពីការប្តូររ ូបិយប័ណ”្ណ នៅក្នុង
របាយការណ៍លទ្ធផ
 លលម្អិត ។
ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់អ
 ត្រាប្តូររ ូបិយប័ណ្ណដូចខា
 ងក្រោម៖

				
				

អត្រានាកាលបរិច្ឆេទ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបា
 នរ�ៀបចំឡ�ើងដោយ អនុលោម
ទៅតា ម ស្ត ងដា
់ រ របាយការណ៍ទា ក់ទងនឹ ងហិ រញ្ញ វ ត្ថុ  អនរ្ដ ជាតិនៃកម្ពុជា (
ស.រ.ទ.ហ.អ.ក) សម្រាប់ស
 ហគ្រាសធុនត
 ូច និងម
 ធ្យមហៅកាត់ថា (“CIFRSs
for SME)។ នេះគឺជារ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុល�ើកដំបូងរ បស់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវ

បានរ�ៀបចឡំ �ើង ដោយអនុលោមទៅតាមស.រ.ទ.ហ.អ.ក សម្រាប់សហគ្រាស

ដុ ល្លា រ អាមេរិ កឬមួយពា ន់ រ�ៀលដែលជិ ត បំ ផុ តប�ើ មិន ដច្នេះទេល
ូ
ុះត្រាតែមាន

១ ដុល្លារអាមេរិក		

=

៤,០៧៥ រ�ៀល	

៤,០៥២ រ�ៀល

			ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨

១ ដុល្លារអាមេរិក		

=

៤,០១៨ រ�ៀល	

៤,០៤៥ រ�ៀល

			ថ្ងៃទី ១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨

១ ដុល្លារអាមេរិក		

=

៤,០៣៧ រ�ៀល	

មិនប្រើ

៦.	សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
(ក) សាច់ប្រាក់ នៅក្នុងដៃ

ការបង្ហាញផ្សេងពីនោះ។

ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ

៤.ការប៉ាន់ស្មាន និងការវិនិច្ឆ័យ
ស្មា ន និ ង ស ន្ម ត ដែលមានផលប៉ះពា
 ល់ដ ល់ ការអ នុវ ត្ត នូ វ គោលនយោបាយ
គណនេយ្យនិងចំ នួននៃទ្រព្យសកម្ម  បំណុលចំ ណូលនិងចំណាយដែលបាន

ការប៉ាន់ស្មាននិងការសន្មត់ដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានត្រួតព
 ិនិត្យជា
 ប្រចាំ ។ ការ

ការិយាល័យកណ្តាល

កែប្រែល�ើកា
 រប៉ាន់ស្មាន ត្រូវបា
 នទទួលស្គាល់តាមវិធិសាស្រ្តទស្សនៈវិស័យ។

សាខា

ព័ ត៌ មា នអំ ពី ភា ពមិ នច្បាស់ លាស់នៃការស ន្ម ត និង ការប៉ាន់ស្មានដែលមាន

ធុនត
 ូច និងម
 ធ្យម” ។

ហានិភ័យជាសារវន្ដដែលអាចធ្វើឲ
 ្យមាននិយ័តភាពនៅក្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ  ត្រូ វបា
 នរ�ៀបចំឡ�ើងដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យ

ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

១០,៥២៦

២០១៩

២០១៨

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

៧,០២៥

៤២.៨៩៣

២៨.២២៦

៣៣៥,០៧២

២៨២,៤៧៣

១.៣៦៥.៤១៩

១.១៣៤.៩៧៧

៣៤៥,៥៩៨

២៨៩,៤៩៨

១.៤០៨.៣១២

១.១៦៣.២០៣

រាយការណ៍។លទ្ធផលជាក់ស្តែងអាចខុសពកា
ី រប៉ាន់ស្មានទា
 ំងនោះ។

ធុ ន តូ ច និ ងមធ្យម “ការអនុវត្តដំបូងនៃ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក សម្រាប់សហគ្រាស

នៅក្នុងកា
 ររ�ៀបចំរ បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុកាលពីការិយបរិច្ឆេទមុ
 នរបាយការណ៍

អត្រាមធ្យម

			ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

នៅក្នុងការរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ អ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើកា
 រវិនិច្ឆ័យប៉ាន

២. មូលដ្ឋាននៃគណនេយ្យ

រាយការណ៍

ប័ណ្ណមុខងារ និងជា
 រូបិយបណ្ណ័សម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញព្រោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងព
 ីសារ

ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដ�ើម្បប
ី ង្កើនកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងប
 រិបទ

មហាវិ ថី ព្រះ មុនីវ ង្ស កែងផ្លូ វ លេខ ១១៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧ មករា រាជ

៥. ការប្តូររូបិយប័ណ្ណពីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកទៅជាប្រាក់រ�ៀល

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

នៅថ្ងៃ ទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ត្រូវបា
 នកំ ណ ត់ ដូច ខា ងក្រោមទាក់ទងនឹង
ឱនភាពនៃតម្លៃនៃឧបករណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុ។

កម្ពុ ជា និ ង គោលការណ៍ ណែនាំរ បស់ធនាគារជាតិនៃក ម្ពុជាពា ក់ព័ន្ធ នឹងការ

•	កំណត់សម្គាល់ ២៧(ឆ)(vii) ៖ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងកា
 រវាស់វែង

រ�ៀបចំ និ ង ការកំ ណត់ បង្ហា ញ នៅក្នុ ង រ បាយការណ៍ហិ រញ្ញវត្ថុ ហៅកាត់ថា

ល�ើឱនភាពនៃតម្លៃ។

“ស្តង់ដារពីមុន “ ។
ក្រុម ហ៊ុ ន  បានអនុ វត្ត នូវ គោលនយោបាយគណនេយ្យន
 ិងវ ិធសាស្រ
ី
្តនៃការ

54

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ 55

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

៦. សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល (ត)

៧. ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់

(ខ)	ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា

យោងតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លេខ ធ៧-០១-១៣៦ ចុះថ្ងៃទ
 ី១៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០០១ គ្រឹះស្ថានម
 ីក្រូហ
 ិរញ្ញវត្ថុ តម្រូវឲ្យរក្សាប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់
ចំនួ ន ៥ % នៃដ�ើម ទុនរបស់ ខ្លួន ។ ប្រាក់តម្កល់នេះ គឺ មិនអា
 ចប្រើប្រាស់ក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួន បានឡ�ើយ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអា
 ចដកវិញបា
 ន នៅពេលដែល

២០១៩
ដុល្លារអាមេរិក

គណនីសន្សំ
គណនីចរន្ត

២០១៨
ដុល្លារអាមេរិក

២០១៩

២០១៨

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

១,១០០,២៦១

២៦០,៨៩២

៤,៤៨៣,៥៦៤

១,០៤៨,២៦៤

១៨៩,០៣៨

៦៩,២១១

៧៧០,៣២៩

២៧៨,០៩០

១,២៨៩,២៩៩

៣៣០,១០៣

៥,២៥៣,៨៩៣

១,៣២៦,៣៥៤

១,៦៣៤,៨៩៧

៦១៩,៦០១

៦,៦៦២,២០៥

២,៤៨៩,៥៥៧

ក្រុមហ៊ុនសម្រេចចិតឈ
្ត ប់ធ្វអា
ើ ជីវកម្ម នៅក្នុង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ។
ប្រាក់តម្កល់នេះទទួលបានអត្រាការប្រាក់ ០.៥០% ក្នុងម
 ួយឆ្នាំ។

៨. ឥណទានផ្ដល់ដល់អតិថិជន
២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សម
		 មូល- ដុល

ឥណទាន បុគ្គល
ឥណទាន បុគ្គលិក

ប្រាក់បញ្ញើរនៅធនាគារនានា ត្រូវបានវិភាគបន្ថែមដូចខាងក្រោម៖

ឥណទាន ជាក្រុម

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

២០១៩

២០១៨

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

២០១៨

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

៤៦,៧១៩,៦៣៣ ២២៩,៣២៣,៩១៤ ១៨៧,៧១៩,៤៨៥

២៦៥,៤២៤

២៣៥,៣២២

១,០៨១,៦០៣

៩៤៥,៥២៤

-

១៤,១៩០

-

៥៧,០១៥

៥៦,៥៤១,២៣១

៤៦,៩៦៩,១៤៥ ២៣០,៤០៥,៥១៧ ១៨៨,៧២២,០២៤

កម្រៃជ�ើងសារមិនទាន់ចាត់ជា
ចំណូល
ការប្រាក់បង្គរត្រូវទទូល

(៧៨៧,៣៤៤)

(៧១៤,៨៦៨)

(៣,២០៨,៤២៧)

(២,៨៧២,៣៤០)

៦២២,៦៥០

៥២៥,៨៨២

២,៥៣៧,២៩៩

២,១១២,៩៩៤

(៨២,៨០៥)

(៦៦,៧៧០)

(៣៣៧,៤៣១)

(២៦៨,២៨១)

សំវិធានធនឪនភាពនៃតម្លៃ

(i) តាមកាលកំណត់
ក្នុងរយៈពេល 1 ខែ

៥៦,២៧៥,៨០៧

២០១៩

ការប្រាក់
១,២៨៩,២៩៩

៣៣០,១០៣

៥,២៥៣,៨៩៣

១,៣២៦,៣៥៤

៥៦,២៩៣,៧៣២
ដក: សំវិធានធនឪនភាពតម្លៃ

(ii) តាមទំនាក់ទំនង
ភាគីពាក់ព័ន្ធ

៦៦៣,០៥៣

២,៧០១,៩៤១

១០៨,៨០០

៤៣៧,១៥៩

ភាគីមិនពាក់ព័ន្ធ

៦២៦,២៤៦

២,៥៥១,៩៥២

២២១,៣០៣

៨៨៩,១៩៥

១,២៨៩,២៩៩

៥,២៥៣,៨៩៣

៣៣០,១០៣

១,៣២៦,៣៥៤

ឥណទានអតិថិជន-សុទ្ធ

(៥១៤,៧០៩)

៥៥,៧៧៩,០២៣

៤៦,៧១៣,៣៨៩ ២២៩,៣៩៦,៩៥៨ ១៨៧,៦៩៤,៣៩៧
(៤៤៩,៥៤០)

(២,០៩៧,៤៣៩)

(១,៨០៦,២៥២)

៤៦,២៦៣,៨៤៩ ២២៧,២៩៩,៥១៩

១៨៥,៨៨៨,១៤៥

(iii)តាមអត្រាការប្រាក់ (ក្នុង ១ ឆ្នាំ)៖

២០១៩

២០១៨

គណនី សន្សំ

០.០០% - ០.៨០%

០.០០% - ២.០០%

គណនីចរន្ត

០.០០% - ២.០០%

០.០១៥% - ២.៥០%
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

៨. ឥណទានផ្ដល់ដល់អតិថិជន (ត)

៨. ឥណទានផ្ដល់ដល់អតិថិជន (ត)

បម្រែបម្រួលនៃសំវិធានធនល�ើឱ
 នភាពខាតបង់មា
 នដូចខា
 ងក្រោម៖

បម្រែបម្រួលនៃសំវិធានធនល�ើឱនភាពខាតបង់មា
 នដូចខា
 ងក្រោម៖

នាថ្ងៃទី 1 ខែ មករា

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

៤៤៩,៥៤០

២០១៩

២៧០,៣៩៥

ពាន់រៀល

២០១៨
ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)
១,៨០៦,២៥២

១,០៩៣,៧៤៨

សំវិធានធនសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
(កំណត់សម្គាល់ 21)

៤៤៣,៧៧៤

៣៩១,៥៥៩

១,៧៩៨,១៧២

១,៥៨៣,៨៥៦

(៣៧៨,៦០៥)

(២១២,៤១៤)

(១,៥៣៤,១០៧)

(៨៥៣,៤៧៩)

-

-

២៧,១២២

(១៧,៨៧៣)

២,០៩៧,៤៣៩

១,៨០៦,២៥២

(គ) តាមទំនាក់ទំនង

លម្អៀងល�ើការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឱនភាពសរុប

៥១៤,៧០៩

៤៤៩,៥៤០

ឥណទានផ្ដល់ដល់អតិថិជនត្រូវបា
 នវិភាគដូចខា
 ងក្រោម៖

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

រយៈពេល១ ខែ

១២១,៣១២

២ ទៅ ៣ ខែ

២០១៩

២០១៨

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

១២៤,១៧២

៤៩៤,៣៤៦

៤៩៨,៩២៣

២១២,២២៥

១៨១,៣៧០

៨៦៤,៨១៧

៧២៨,៧៤៥

៤ ទៅ ១២ ខែ

២,៥០៩,៥០២

៣,២៣០,០៣៩

១០,២២៦,២២១

១២,៩៧៨,២៩៧

ល�ើស ១២ ខែ

៥៣,៤៥០,៦៩៣

៤៣,១៧៧,៨០៨ ២១៧,៨១១,៥៧៤ ១៧៣,៤៨៨,៤៣២

៥៦,២៩៣,៧៣២

៤៦,៧១៣,៣៨៩ ២២៩,៣៩៦,៩៥៨ ១៨៧,៦៩៤,៣៩៧

(ក) តាមកាលកំណត់

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

១២,៦៩៩,៣៧៦

វិស័យជំនួញ និងពាណិជ្ជកម្ម

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

២០១៩

២០១៨

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

៨,៥៧៦,០២៣

៥១,៧៤៩,៩៥៧

៣៤,៤៥៨,៤៦០

៩,០៧១,៤៧៦

៧,០៦៨,៦៥១

៣៦,៩៦៦,២៦៥

២៨,៤០១,៨៤០

វិស័យសេវាកម្ម

២,៣៩១,៤២១

២,០២៨,២០៥

៩,៧៤៥,០៤១

៨,១៤៩,៣២៨

វិស័យដឹកជញ្ជូន

១,៨១៨,០៥០

១,១៨០,៨៦១

៧,៤០៨,៥៥៤

៤,៧៤៤,៦៩៩

វិស័យសំណង់

២,១៤៣,៤៩៦

២,៨២០,៨៨៤

៨,៧៣៤,៧៤៦

១១,៣៣៤,៣១២

២៤,៧៤០,២៨៣ ១១៤,១៧៧,៥០២

៩៩,៤០៦,៤៥៧

៦១៤,៨៩៣

១,១៩៩,៣០១

(ខ) តាមវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
វិស័យកសិកម្ម

វិស័យគ្រួសារ
វិស័យផ្សេងទ�ៀត

២៨,០១៩,០១៩
១៥០,៨៩៤
៥៦,២៩៣,៧៣២
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២៩៨,៤៨២

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

អតិថិជនខាងក្រៅ

៥៦,០២៨,៣០៨

ឥណទានបុគ្គលិក

២៦៥,៤២៤
៥៦,២៩៣,៧៣២

សំវិធានធនលុបចោលសម្រាប់
		 ការិយបរិច្ឆេទ

២០១៩

(ឃ) តាមអត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)

២០១៩

២០១៨
ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

៤៦,៤៧៨,០៦៧ ២២៨,៣១៥,៣៥៥ ១៨៦,៧៤៨,៨៧៣
៩៤៥,៥២៤

១,០៨១,៦០៣

២៣៥,៣២២

៤៦,៧១៣,៣៨៩ ២២៩,៣៩៦,៩៥៨ ១៨៧,៦៩៤,៣៩៧

២០១៩

២០១៨

អតិថិជនខាងក្រៅ

១៣.២០% - ១៨.០០%

ឥណទានបុគ្គលិក

១០.០០%

១៣.២០% - ៦០.០០%
១០.០០% - ១៥.៦០%

៩.	ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ចំណាយបង់មុន
ផ្សេងៗ

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

៣៦៨.០៧១

២០១៩

២០១៨

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

២៩៩.២២៩

១.៤៩៩.៨៩០

១.២០២.៣០២

១៤.៧១១

១៧.៥៣៩

៥៩.៩៤៧

៧០.៤៧២

៣៨២.៧៨២

៣១៦.៧៦៨

១.៥៥៩.៨៣៧

១.២៧២.៧៧៤

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

៤៦,៧១៣,៣៨៩ ២២៩,៣៩៦,៩៥៨ ១៨៧,៦៩៤,៣៩៧
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-

លម្អៀងពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ

១៥៣,២៦៥

២០,៩៦៣

លម្អៀងពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ

-

លម្អៀងពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ

នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨

តម្លៃយោង

២៣,៣១៩

៨,៣៣២

-

ការលុបចោល

នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨

-

៣៧,៧០៦

២១,០៧៦

១២,៧២៥

៥១,៤៧៥
២៤០,១២៤
៤៩,៥៣៣

១០៣,៧៨៥

-

-

៣០,៩២៧

-

(១៣,៦១១)
(១០,០៩៦)
-

១២៨,០៨០

-

-

-

១៥,១០៧
៥៤,៥៤០
១៨,១១៨
(២៨,០១៥)

៣៤,០៦៦

៥,៤៣២
រំលស់ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ
ការលក់ចេញ

១២២,០២៩

២,៩០០
នាថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

ដក: រំលស់បង្គរ

(២,០៤០)
១,៩១៨,៧៧១

៤៧៧,៥៤៤

៩២២,២៨៤

(៩៥,៨៩៥)

(២៣,៧០៧)

២២៩,៥៣៨

(១១៣,៣២១)

៥១៤,៧៧៩

១,៦១៥,២៤៨

២,៨៤១,០៥៥

(៣,០៩៧)

(១០១,១៤៩)

(១២៣,៩៩១)

៦៨៤,២៦៤

២,៣៨០,៤២៨

ដុល្លារអាមេរិក

២,៤៤១,៣៥៧

២,៤៣៦,៥០០

២៩,៩៩០

(៣០,៥៥២)

៥១៨,២៩១

១,៩១៨,៧៧១

៤,៨៧៧,៨៥៧

៥១,៥៧៣

(៣០,៥៥២)

-

២,០១៥,៧៨១

២,៨៤១,០៥៥

ពាន់រ�ៀល
(កំណត់សម្គាល់៥)

(២៨,០១៥)

១២៧,២៦៣

៤០២,០០៣

៧០៧,០៨២

១២.៧២៥
៧២,៥៥១
៣៤៣,៩០៩
៨០,៤៦០
១៦៥,៧៨៦
៣១,៦៥១

-

-

លម្អៀងពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ

៣៦,៣៦៨

(២៥,០០៦)

(១៤,១៨៩)
(១០,៨១៧)
ការលុបចោល

១៩៩,១៩៥

(៣០,៦៥៣)

(៣០,៦៥៣)
ការលក់ចេញ

៤១,៥១១

១៧០,៣០០

១២.៧២៥
៤,៣៨៥
៦៧,៥៧០
១៥,៦០១
៥០,០០០
២០,០១៩
ការទិញបន្ថែម

នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨

៥៩២,៤៤១

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

-

ដុល្លារអាមេរិក

ទ្រព្យ កំពុងបង្កើត

៥៩៩,១០៦

៥៩៧,៩១៤

-

(៧,៥៤០)

១២៧,៩១០

៤៧៧,៥៤៤

១,១៩៧,០២០

(៧,៥៤០)

-

៤៩៧,៤៧៨

៧០៧,០៨២

៦៨,១៦៦

ដុល្លារអាមេរិក

បរិក្ខារបំពាក់

គ្រឿងសង្ហារឹម និង

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(១២,៧២៥)

-

១២,៧២៥

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

២៩០,៥២៨

ដុល្លារអាមេរិក

កុំព្យូរទ័រ

១៣,៩៩០

៦២,៣២០

-

(១,៣១៥)

១២,១៦០

៥១,៤៧៥

៧៦,៣១០

-

(១,៣១៥)

-

៥,០៧៤

៧២,៥៥១

ដុល្លារអាមេរិក

ទ្រព្យ កំពុងបង្កើត

៧៥,៦៧៦

ដុល្លារអាមេរិក

ការិយាល័យ

បរិក្ខារ

៤៦១,៧១៨

៣០០,២២៨

-

(២,០២៥)

៦២,១២៩

២៤០,១២៤

៧៦១,៩៤៦

-

(២,០២៥)

១២,៧២៥

៤០៧,៣៣៧

៣៤៣,៩០៩

បរិក្ខារបំពាក់

ដុល្លារអាមេរិក

គ្រឿងសង្ហារឹម និង

១៤៦,៤៣៩

ដុល្លារអាមេរិក

យានយន្ត

២៨,៦៥៨

៦១,១៣៨

-

(៤,២០០)

១៥,៨០៥

៤៩,៥៣៣

៨៩,៧៩៦

-

(៤,២០០)

-

១៣,៥៣៦

៨០,៤៦០

ដុល្លារអាមេរិក

កុំព្យូរទ័រ

១១,៦៣២

ដុល្លារអាមេរិក

ការិយាល័យជួល

ការកែលម្អ

ការិយាល័យ

ដុល្លារអាមេរិក

បរិក្ខារ

នាថ្ងៃទី ១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨

ថ្លៃដ�ើម

២០១៨

១០. ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ (ត)

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

នាថ្ងៃទី ១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩

តម្លៃយោង

នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

៤៨,០៥៦

-

-

ការលុបចោល

៤៦,៦៨៤

២៥,១៨៥

១២,៦៣១

រំលស់ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

នាថ្ងៃទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

១២៨,០៨០

២០១,៣២១

-

-

-

៣៥,៥៣៥

១៦៥,៧៨៦

ដុល្លារអាមេរិក

យានយន្ត

៨,៣៣២

ដក: រំលស់បង្គរ

៦៧,៦៤៧

-

ការលុបចោល

នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

-

៣៥,៩៩៦

ការទិញបន្ថែម
ការផ្ទេរ

៣១,៦៥១

ដុល្លារអាមេរិក

ការិយាល័យជួល

ការកែលម្អ

នាថ្ងៃទី ១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៩

ថ្លៃដ�ើម

២០១៩

១០. 	ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

១១. ទ្រព្យសកម្មអរូបី

១២. ប្រាក់កម្ចី(ត)
២០១៩
ដុល្លារអាមេរិក

២០១៨
ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់ ៥)

ដុល្លារអាមេរិក

ក្រុមហ៊ុនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីជាមួយក្រុមហ៊ុនផ
 ្ដល់កម្ចីផ្សេងៗគ្នាដែលមិនមា
 នការធានា ។ ការសងដ�ើមន
 ិងកា
 រប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយផ្អែកល�ើម
 ូល

ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់ ៥)

ដ្ឋានពាក់កណ្ដាលឆ្នាំឬ ប្រចាំត្រីមាសដោយផ្អែកល�ើកា
 លវិភាគទូទាត់រ�ៀងៗខលួន
្ នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចី។
កម្ចីត្រូវបា
 នវិភាគដូចខា
 ងក្រោមៈ

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

-

៣ ទៅ ១២ ខែ
១ ទៅ ៥ ឆ្នាំ

ថ្លៃដ�ើម
នាថ្ងៃទី ១ ខែ មករា
ការទិញបន្ថែម

៣៤៥,៥៧៦

៣១០,៥៩៧

១.២៥៣,៨៨០

៣៨,៥០០

១៥៦,០០២

៣៤,៩៧៩

១៤១,៤៩០

-

២០,៥៨៤

-

(៦,៨៤៦)

៣៨៤,០៧៦

១.៥៦៥,១១០

៣៤៥,៥៧៦

១,៣៨៨,៥២៤

លម្អៀងពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ
នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ

១,៣៨៨,៥២៤

(ក) តាមកាលកំណត់

ដកៈ រំលស់បង្គរ
នាថ្ងៃទី ១ ខែ មករា
រំលស់ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

៨១៦,៩៤៨

១៣៩,០៤១

៥៦១,៣០៩

៧៥,២០៩

៣០៤,៧៤៧

៦៤,២៨១

២៦០,០១៧

-

១៣,៣១៩

-

(៤,៣៧៩)

២៧៨,៥៣១

១,១៣៥,០១៤

២០៣,៣២២

៨១៦,៩៤៧

លម្អៀងពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ
នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ

តម្លៃយោង
នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ

ពាន់រៀល

៩៩៥,៥២០

-

៣,៩៩៩,៩៩៩

២២,៨៦៦,៥៦៥

៩៩៥,៥២០

៩៣,១៨១,២៥២

៣,៩៩៩,៩៩៩

១៧,៧៣១,៥៩៥

៣៤,៧០០,៧២២

៣,៩៨១,៥៩៥

-

៤៤,៥៧៩,៧៥៥
២០៣,៣២២

៤៣០,០៩៦

១៤២,២៥៤

៥៧១,៥៧៧

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

៧២,២៥៦,២៥០ ១៣៩,៤២៧,៥០២
១៦,២២៥,០០០

-

៣៦,៦៩១,៧៦២ ១៨១,៦៦២,៥០២ ១៤៧,៤២៧,៥០០

(ខ) តាមប្រភេទ
បំណុលជាន់ខ្ពស់
អនុបំណុល

៤០,៥៩៨,១៥៩

៣៦,៦៩១,៧៦២

៣,៩៨១,៥៩៦

-

៤៤,៥៧៩,៧៥៥

(គ) តាមអត្រាការប្រាក់ (ក្នុងមួយឆ្នាំ)
១០៥,៥៤៥

២០១៨

ពាន់រៀល

១ ទៅ ៣ ខែ

	ល�ើសពី ៥ ឆ្នាំ

២០១៩

១៦៥,៤៣៧,៤៩៨ ១៤៧,៤២៧,៥០០
១៦,២២៥,០០៤

-

៣៦,៦៩១,៧៦២ ១៨១,៦៦២,៥០២ ១៤៧,៤២៧,៥០០

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

៧.០០% - ៨.៨២%

៧.០០% - ៨.៥០%

ពាន់រ�ៀល

៨.០០% - ៨.៥០%

៨.០០% - ៨.៥០%

១២. ប្រាក់កម្ចី

សម្ពន្ធ័ញាតិ

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

៣៣,៧៧៤,៥៤១
១០,៨០៥,២១៤

៦,៧៤២,១៦០

មិនមែនសម្ពន្ធ័ញាតិ

៤៤,៥៧៩,៧៥៥

៣៦,៦៩១,៧៦២

២១០,១៣៤

១២៩,០០៣

៤៤.៧៨៩.៨៨៩

៣៦,៨២០,៧៦៥
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ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ពាន់រៀល

២០១៨
ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

២៩,៩៤៩,៦០២ ១៣៧,៦៣១,២៥៤ ១២០,៣៣៧,៥០១

(កំណត់សម្គាល់ ២៤ខ)

ការប្រាក់បង្គរត្រូវទូទាត់

២០១៩

៤៤,០៣១,២៤៨

២៧,០៨៩,៩៩៩

១៨១,៦៦២,៥០២ ១៤៧,៤២៧,៥០០
៨៥៦,២៩៦

(ឃ) តាមរូបិយប័ណ្ណ
ដុល្លារអាមេរិក
	ប្រាក់រ�ៀល

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

២៧,៥០០,០០០

២០១៩

២០១៨

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

១៤,៩៤១,៧៦២

១១២,៦២,៥០០

៦០,០៣៦,០០០

១៧,០៧៩,៧៥៥

២១,៧៥០,០០០

៦៩,៦០០,០០២

៨៧,៣៩១,៥០០

៤៤,៥៧៩,៧៥៥

៣៦,៦៩១,៧៦២ ១៨១,៦៦២,៥០២ ១៤៧,៤២៧,៥០០

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

៥១៨,៣៣៤

១៨២,៥១៨,៧៩៨ ១៤៧,៩៤៥,៨៣៤

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ 63

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

១៣. បំណុលផ្សេងៗ

១៥. ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

៤០,១៧៦

ពាន់រៀល

៤៣,៣៥២

១៦៣,៧១៧

១៧៤,១៨៨

៤៤៥,៧៩១

៤៥៤,៥៧២

១,៨១៦,៥៩៨

១,៨២៦,៤៧០

១៨,៣២៥

៩,០២៦

៧៤,៦៧៤

៣៦,២៦៦

១៨៧,៩២៣

១៤៣,៨៩៣

៧៦៥,៧៨៣

៥៧៨,១៦៣

៦៩២,២១៥

៦៥០,៨៤៣

២,៨២០,៧៧២

២,៦១៥,០៨៧

ការទូទាត់ពន្ធផ្សេងៗ
បំណុលផ្សេងៗ

ក. ពន្ធពន្យារ- សុទ្ធ

២០១៨

ពាន់រៀល

គណនីត្រូវទូទាត់
ចំណាយបង្គរ

២០១៩

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

៤៤១,៧៧៩

៣៥៥,៦៥៦

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

(១៨,៦៩៩)

១៨,២៥០

(៧៦,១៩៨)

៧៣,៣២៩

៦៩,៣៤១

១០០,៦៧៤

២៨២,៥៦៥

៤០៤,៥០៨

ជាប់សង្ស័យ

១០២,៩៤២

១០០,៣០១

៤១៩,៤៨៩

៤០៣,០០៩

ចំណូលពីកម្រៃរត់ការ

១៥៧,៤៦៩

១៤២,៩៧៤

៦៤១,៦៨៦

៥៧៤,៤៧០

៩,០៤៨

(៦,៥៤៣)

៣៦,៨៦៩

(២៦,២៩០)

១២១,៦៧៨

-

៤៩៥,៨៣៨

-

៤៤១,៧៧៩

៣៥៥,៦៥៦

១,៨០០,២៤៩

១,៤២៩,០២៦

២០១៩

២០១៨

២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

៣៥៥,៦៥៦

១៤៩,៨៥២

១.៤២៩,០២៦

៦០៤,៩៥៣

៨៦,១២៣

២០៥,៨០៤

៣៤៨,៩៧០

៨៣២,៤៧៧

-

-

២២,២៥៣

(៨,៤០៤)

៤៤១,៧៧៩

៣៥៥,៦៥៦

១,៨០០,២៤៩

១,៤២៩,០២៦

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

ពន្ធពន្យារល�ើទ្រព្យសកម្ម

២០១៩

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

៥៣,៥២៤

១៦៦,៧២៩

សំណងអតីតភាពការងារ (*)
(*)

២០១៨

២០១៨
ពាន់រៀល

ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)
២១៨,១១០

៦៦៩.៩១៧

សំវិធានធនល�ើអត្ថប្រយោជន៍និយោជិតសដំ ៅទៅល�ើ សំវិធានធនល�ើការទូទាត់សណ
ំ ងអតីតភាពការងារដែលតម្រូវតាមប្រកាសលេខ៤៤៣ចេញដោយ

ទ្រព្យ និង បរិក្ខា
សំវិធានធនល�ើអត្ថប្រយោជន៍និយោជិត

មិនទាន់ទទួលស្គាល់

ប្រកាសនេះតម្រូវឲ
 ្យនិយោជកទាំងអស់ទូទាត់ប្រាកស
់ ណ
ំ ងអតីតភា
 ពការងារដល់និយោជិតរ បស់ខ្លួនដ
 ូចខា
 ងក្រោម៖

លំអ�ៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
ផ្សេងៗ

ចាប់តា
 ំងពឆ្
ី ២
នាំ ០១៩ ត្រូវបា
 នកំណត់យ
 កចំនួនស្មើន
 ឹង ១៥ ថ្ងៃ នៃប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍ និងអ
 ត្ថប្រយោជន៍ក្នុងម
 ួយឆ្
 នាំ ។

•	ប្រាក់រ ំលឹកអតីតភា
 ពការងារ៖ ត្រូវបា
 នកំណត់យ
 កចំនួនស្មើន
 ឹង៦
 ថ្ងៃ នៃប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍ស
 ុទ្ធក្នុងម
 ួយឆ្នាំដែលនឹងត្រូវទ
 ូទាត់ចាប់ពីឆ្នាំ២០២១តទៅ ។សំវិធាន
			

ធនល�ើប្រាកអ
់ តីតភា
 ពការងារ ត្រូវ បានគណនាមិនឲ
 ្យល�ើសពច
ី ំនួន អតិបរមាស្មើន
 ឹង ៦ ខែ នៃប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍ស
 ុទ្ធរបស់នយិ ោជិត

			

ការងារមុនឆ្
 នាំ ២០១៩ (អាស្រ័យតាមរយៈពេលបម្រើកា
 រងារបស់និយោជិត) ។

ដែលមានអតីតភា
 ព

សល់ដែលមិនទា
 ន់បានទូទាត់នោះទេ ប្រសិនប�ើគាត់លា
 លែងពកា
ី រងារ ។

នាថ្ងៃទី ១ ខែ មករា
ការបន្ថែមក្នុងការិយបរិច្ឆេទ
ប្រាក់បង់នៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

១៦៦,៧២៩
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២០១៨

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

-

៦៦៩,៩១៧

-

២២,០៧៩

១៦៦,៧២៩

៨៩,៤៦៤

៦៧៤,៤១៩

(១៣៥,២៨៤)

-

(៥៤៨,១៧១)

-

-

-

៦,៩០០

(៤,៥០២)

៥៣,៥២៤

១៦៦,៧២៩

២១៨,១១០

៦៦៩,៩១៧

លម្អៀងល�ើការប្ដូរូបិយប័ណ្ណ
នាថ្ងៃទី ៣១ ធ្នូ

២០១៩

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

១,៨០០,២៤៩

១,៤២៩,០២៦

២០១៩

២០១៨

ពាន់រៀល
ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

បម្រែបម្រួលនៃពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្មមានដូចខាងក្រោម៖

ការទូទាត់នឹងត្រូវបានធ្វើឡ�ើងពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំ គឺនៅក្នុងខែ មិថុនា និងខែ ធ្នូ ជារ�ៀងរាល់ឆ្នាំ ។ និយោជិតព
 ុំមានសិទ្ធិទទួលបានសណ
ំ ងរំលឹកអតីតភា
 ពការងារនៅ

២០១៩

ពាន់រៀល
ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

សំវិធានធនល�ើឥណទានអាក្រក់និង

ក្រសួងការងារនិងប
 ណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈនាថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៨ និងសេចក្តីណែនាំលេខ ០៤២/១៩ ចុះថ្ងៃទី ២២ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ។

		•	ប្រាក់អ
 តីតភា
 ពការងារថ្មីក្នុងឆ្
 នាំ៖

២០១៨

ពន្ធពន្យារល�ើទ្រព្យសកម្មត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖

១៤. សំវិធានធនល�ើអត្ថប្រយោជន៍និយោជិត
២០១៩

២០១៩

នាថ្ងៃទី ១ មករា
កត់ត្រាខាងឥណទានក្នុង

២០១៨

ពាន់រៀល
ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

របាយការណ៍លទ្ធផល
លម្អៀងពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ
នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ
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០.៤៥%

២.៥៣%

២០.៤៥%

២,០១៩,២៥៣

៣៩,៨៩៦

(២៥៥,៦៤០)

១,៨០៣,៥០៨

៤៩៩,១៩៧

៩,៨៦៣

(៦៣,១៩៩)

៤៤៥,៨៦១

(១៤,៦៤១)

នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ

៧១៦,៨៧៥

៥៥៩,៣៤៨

២.,២១,២៦៦

២,២៤៧,៤២៩

អនុលោមទៅតាមច្បាប់សារព�ើពន្ធនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ ចំណេញ ដោយគណនាតាមអត្រា២០%នៃប្រាក់ចំណេញជា
ប់ពន្ធ ឬក៏បង់ពន្ធអប្បបរមា ដោយគណនាតាមអត្រា ១% នៃប្រាក់ចំណូលសរុប ដោយកំណត់យកចំនួនត្រូវបង់ណាដែលធំជាង ។

គ.ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចណេ
ំ
ញ

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

៨៣៥.៦៣៧

៦៥១.៦៦៥

៣.៣៨៦.០០១

២.៦៣៥.៩៨៥

(៨៦.១២៣)

(២០៥.៨០៤)

(៣៤៨.៩៧០)

(៨៣២,៤៧៧)

៧៤៩.៥១៤

៤៤៥.៨៦១

៣.០៣៧.០៣១

១.៨០៣.៥០៨

ពាន់រៀល
ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

ការិយបរិច្ឆេទ
ពន្ធពន្យារ
ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចណ
ំ ូល
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I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

១៥. ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ (ត)

២០១៩

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

២០១៨

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុង

២០១៩
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ការគណនាពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ តម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដោយអាជ្ញាធរពន្ធដារ ។

៣៥.៥៣៧

៣,០៣៧,០៣១

-

៧៤៩,៥១៤

-

លម្អៀងពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ

ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

-

-

២៧.៨៦៦

-

-

-

៦,៨៧៧

ផលប៉ះពាល់នៃការបង្ហាញឡ�ើងវិញ

(៦២២,៦៣៥)

០.២០%

(២,៧៧៥,៥៦៧)

៣០,៣១៧

(១៥៣,៩២៧)

៧,៤៨២

(៦៨៤,៩៨៧)

ចំណាយមិនអាចកាត់កងបាន

២,៦៣៥,៩៨៥

២០%

៣,៣៨៦,០០១

៣,០០៦,៧១៤

៦៥១,៦៦៥

៧៤២,០៣២

៨៣៥,៦៣៧

១៥,០៣៣,៥៧៧

២៤៨,៧២០

៣,៧១០,១៦២

ផ្សេងៗ

២,២៤៧,៤២៩

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

ចំណាយក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល

៦១,៦១០

(កំណត់សម្គាល់ ៥)

៥៥៩,៣៤៨

ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

%

នាថ្ងៃទី ១ខែ មករា

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញបានបង់

២០១៩

២០១៩

២០១៨

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញដែលត្រូវបានគណនាតាមអត្រាពន្ធផ្លូវការ២០% ចំពោះចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងប្រាក់ចំណេញ ឬខាត ដូចខាងក្រោម:

២០១៩

២០១៨

ខ. បំណុលពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ

ពន្ធគណនាតាមអត្រាពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ (២០%)

១៥. ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ (ត)

(កំណត់សម្គាល់ ៥)

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

២០.២០%

២០%
១០,០៩៦,២៦៥
២,៤៩៥,៩៨៦

%
ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)
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៣២,២៩៦,០០០

សហគ្រាសធនតូច និងម
 ធ្យម និងស
 ំវិធានធនតាមបទប្បញ្ញត្តិដោយអនុលោមតាមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។

១០០%
៣២,២៩៦,០០០

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ឥណទានផ្ដល់ដល់អតិថិជន

១២,១៧៨,២៥៣

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា

២០១៩

២០១៨

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

១០,១០១,៨៥៦

៤៩,៣៤៦,២៨១

៤០,៨៦២,០០៨

១២,៨១៩

១៣,០៨៩

៥១,៩៤៣

៥២,៩៤៥

១២,១៩១,០៧២

១០,១១៤,៩៤៥

៤៩,៣៩៨,២២៤

៤០,៩១៤,៩៥៣

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

៨,០០០,០០០

១៩.ចំណាយល�ើការប្រាក់

១០០%

ប្រាក់កម្ចី

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

៣,១២៥,៩១៥

២,៤៩៨,២៣៤

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

៣៤៣,៣៥៧

បរិក្ខារ
ចំណេញពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

ពិន័យល�ើឥណទាន

២០១៩

២០១៨

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)
១២,៦៦៦,២០៨ ១០,១០៥,៣៥៧

២០១៩

២០១៨

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

២៥៤,៣៣៤

១,៣៩១,២៨៣

១,០២៨,៧៨១

-

១០,៧០៦

-

៤៣,៣០៦

-

(៣២)

-

(១២៩)

៣១,៦៣២

៣៣,៧៣៧

១២៨,១៧២

១៣៦,៤៦៦

៣៧៤,៩៨៩

២៩៨,៧៤៥

១.៥១៩,៤៥៥

១,២០៨,៤២៤

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

ចំណេញល�ើការលុបចោលនៃទ្រព្យ និង
សមមូល ពាន់រ�ៀល ( កំណត់សម្គាល់ ៥)

ក្រុមហ៊ុន

ភាគរយ ម្ចាស់
ភាគទុនិករបស់ក្រុមហ៊ុន និងចំណែកភាគហ៊ុនរបស់ភាគទុនក
ិ មានដូចខាងក្រោម៖

ទុនប
 ម្រុងតាមបទប្បញ្ញតតំ
្តិ ណាងឲ្យភាពខុសគ្នានៃសវំ ិធានធនរវាងឱនភាពនៃតម្លៃល�ើឥ
 ណទានស្របតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្អ
ថុ ន្តរជាតិនៃកម្ពុជាសម្រាប់

២០. ចំណូលពីប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

ធនាគារ ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា ក.អ

ក្រុមហ៊ុន

ភាគរយ ម្ចាស់

ដុល្លារអាមេរិក

ចំនួនទឹកប្រាក់
ចំនួន
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១៧. ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញតិ្ត

១៨. ចំណូលពីការប្រាក់

ភាគហ៊ុន

២០១៩

៨,០០០,០០០
បានចុះបញ្ជី បោះផ្សាយ និងបានបង់គ្រប់ចំនួននៃភាគហ៊ុន 1 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយហ៊ុន

ដុល្លារអាមេរិក

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

៨,០០០,០០០

ភាគហ៊ុន

ចំនួន

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ចំនួនទឹកប្រាក់

៣២,២៩៦,០០០
៣២,២៩៦,០០០
៨,០០០,០០០

(កំណត់សម្គាល់ ៥)

(កំណត់សម្គាល់ ៥)

ពាន់រៀល
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

២០១៨
២០១៩
២០១៨
២០១៩
				

១៦. ដ�ើមទុន

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)
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ចំណូលផ្សេងៗ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

២១.ការខាតបង់ល�ើឪនភាពនៃតម្លៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ-សុទ្ធ

២៣. ចំណាយផ្សេងៗ

សំវិធានធនសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

៤៤៣,៧៧៤

៣៩១,៥៥៩

២០១៩

២០១៨

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

១,៧៩៨,១៧២

១,៥៨៣,៨៥៦

បានលុបចោលកាលពីការិយ
(៧៦,២៧០)

(៩៣,៤៨៣)

(៣០៩,០៤៦)

(៣៧៨,១៣៩)

៣៦៧,៥០៤

២៩៨,០៧៦

១,៤៨៩,១២៦

១,២០៥,៧១៧

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

២០១៩

២០១៨

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

២,៩៣៩,៨១១

៣,០៦១,០៤០

១១,៩១២,១១៤

១២.៣៨១,៩០៧

-

(៣១,៥៤៥)

-

(១២៧,៦០០)

ចំណាយប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារ

២២,០៧៩

១៦៦,៧២៩

៨៩,៤៦៤

៦៧៤,៤១៩

ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក

៥៥,៦១៣

៤០,៦៧៧

២២៥,៣៤២

១៦៤,៥៣៨

១១៣,៦៩៤

១១៤,០៨០

៤៦០,៦៨៨

៤៦១,៤៥៤

៣,១៣១,១៩៧

៣,៣៥០,៩៨១

១២,៦៨៧,៦១០

១៣,៥៥៤,៧១៨

មូលនិធសោ
ិ
ធននិវត្តន៍

ផ្សេងៗ
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ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ចំណាយល�ើការជួល

៦៥១,៤០៦

៥៥១,៤១៥

២,៦៣៩,៤៩៧

២,២៣០,៤៧៤

រំលស់

២០៣,១១៩

១៩១,៥៤៤

៨២៣,០៣៨

៧៧៤,៧៩៥

ប្រេងឥន្ធនៈ

១៨២,៤៤៥

២០៣,២៥៤

៧៣៩,២៦៧

៨២២,១៦២

ចំណាយជួសជុល និងថែទាំ

១៦១,៧២៩

១៤៥,៩១៤

៦៥៥,៣២៦

៥៩០,២២២

សេវាកម្មវិជ្ជាជីវៈនិងអាជ្ញាប័ណ្ណ

១១៧,៥៧៤

៩៣,៨៤៨

៤៧៦,៤១០

៣៧៩,៦១៥

ចំណាយសេវាធនាគារ

១០១,៤៩៦

៨២,៦៩៤

៤១១,២៦២

៣៣៤,៤៩៧

និងបរិក្ខារការិយាល័យ

៩៦,២៣៧

៨០,១៥១

៣៨៩,៩៥២

៣២៤,២១១

ចំណាយទឹក ភ្លើង

៨៣,៨១៧

៦៩,៤២៦

៣៣៩,៦២៦

២៨០,៨២៨

ចំណាយសេវាទូរគមនាគមន៍

៩១,៧៩១

៨១,៧៩៦

៣៧១,៩៣៧

៣៣០,៨៦៥

ចំណាយល�ើការដឹកជញ្ជូន

៨៥,៣០៦

៧៩,៥៣០

៣៤៥,៦៦០

៣២១,៦៩៩

ចំណាយល�ើពន្ធផ្សេងៗ

៧២,៥២៩

៥៨,៥៧៣

២៩៣,៨៨៨

២៣៦,៩២៨

ចំណាយសន្និសីទ / សន្និបាត

១៦,៥៨៩

១៣,៨០៤

៦៧,២១៩

៥៥,៨៣៧

ចំណាយល�ើការបោះពុម្ពនិងទម្រង់

១១,៨១៥

១០,៦៦៦

៤៧,៨៨៤

៤៣,១៤៤

ចំណាយសាធារណៈ

៨,២១៧

១៣,៧៩៥

៣៣,២៩៥

៥៥,៨០១

ចំណាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

៦,០៧០

១,៧៩៣

២៤,៥៩៦

៧,២៥៣

៣៤១,១៤៣

៩២,២១០

១,៣៨២,៣១១

៣៧២,៩៨៩

២,២៣១,២៨៣

១,៧៧០,៤១៣

៩,០៤១,១៥៨

៧,១៦១,៣២០

ចំណាយល�ើសម្ភារៈ

២២. ចំណាយល�ើបុគ្គលិក

ប្រាក់ប�ៀវត្សរ៍

២០១៨

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

ការទទួលបានមកវិញពីឥណទានដែល	
		 បរិច្ឆេទមុន

២០១៩

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ចំណាយផ្សេងៗ

២០១៩

២០១៨

ពាន់រៀល
ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

២៤. សម្ព័ន្ធញាតិ

២៥. កិច្ចសន្យា និងយថាភាព

ក. អត្តសញ្ញាណរបស់សម្ព័ន្ធញាតិ

ក. កិច្ចសន្យាភតិសន្យាប្រតិបត្តិការ

ទំនាក់ទំនាក់របស់សម្ព័ន្ធញាតិជាមូយនិងក្រុមហ៊ុន មានដូចខាងក្រាម៖

ភតិស
 ន្យាប្រតិបត្តិទាំងនេះភាគច្រើនពា
 ក់ព័ន្ធទៅនឹងកា
 រជួលការិយាល័យដែលអាចជួលបន្តជា
 ថ្មីទ�ៀតបានអាស្រ័យល�ើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុន

ទំនាក់ទំនង

សម្ព័ន្ធញាតិ

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ

យោងតាមកំណត់សម្គាល់ ១៦

អ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ

រាល់អភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនដែលជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗដែលទាក់ទងទៅនឹងទិសដៅយុទ្ធសាស្រ្តា

និងម្ចាស់ទីតាំង ។ ក្រុមហ៊ុន គឺជាអ្នកជួល ហ�ើយការ ចំណាយល�ើថ្លៃជួលអប្បបរមាសរុបនាពេលអនាគត ក្រោមកិច្ចសន្យាភ
 តិសន្យាដែលមិនអា
 ច
លុបចោលបាន មានដូចខា
 ងក្រោម៖

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

តិចជាង ១ ឆ្នាំ

៦១៤,២៨៥

៤១១,៩៧៧

២,៥០៣,២១៣

១,៦៥៥,៣២៤

២ ទៅ ៥ ឆ្នាំ

៩២២,៥៦៥

៥៥៨,២៧៧

៣,៧៥៩,៤៥៤

២,២៤៣,១៥៧

២០,៣៤១

-

៨១,៧៣០

៩៩០,៥៩៥

៦,២៦២,៦៦៧

៣,៩៨០,២១១

និងប
 គ
ុ ្គលិកគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមហ៊ុន (រួមបញ្ចូលទាំងសមាជិកគ្រួសារ)

២០១៩

អត្ថប្រយោជន៍បគ
ុ ្គលិករយៈពេលខ្លី
ចំណាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

២០១៨

២០១៩
ពាន់រៀល

២០១៨
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

២៧៤,៥៨២

២៧៣,៦៤៨

១,១១៨,៩២១

១,០៩៩,៥១៨

៦,០៧០

១,៧៩៣

២៤,៥៩៦

៧,២៥៣

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

២០១៩

២០១៨

២០១៩

ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

គិតការប្រាក់

។ ការអនុវត្តច
 ្បាប់ និងប
 ទប្បញ្ញតិ្តពន្ធល�ើប្រតិបត្តិការ ច្រើនប្រភេទប្រឈមនឹងប
 ំណកស្រាយផ្សេងៗ ។

ពាន់រៀល

(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

៩៨១,៥៩៦

កម្ចីពីសម្ព័ន្ធញាតិ

៣២,៧៩២,៩៤៥

២៩,៩៤៩,៦០២ ១៣៣,៦៣១,២៥១ ១២០,៣៣៧,៥០១

៣៣,៧៧៤,៥៤១

២៩,៩៤៩,៦០២ ១៣៧,៦៣១,២៥៤ ១២០,៣៣៧,៥០១

២,២៩១,៤៥៧

-

២,១១៧,៥០៧

៤,០០០,០០៣

៩,៣៣៧,៦៨៩

-

៨,៥០៨,១៤៤

គ. ប្រតិបត្តិការជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ

បញ្ហាទាំងនេះ អាចបង្កើតឲ
 ្យមា
 នហានិភ័យពន្ធ នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមា
 នលក្ខណៈធជា
ំ ងនៅប្រទេសដទៃទ�ៀត ។ អ្នកគ្រប់គ្រងជ�ឿជាក់ថា
ការធ្វើសំវិធានធនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដោយផ្អែកទៅល�ើកា
 របកស្រាយនៃនត
ី ិកម្មពន្ធ។ ក៏ប
 ៉ុន្តែអាជ្ញាធរ ជាប់ពាក់ព័នអា
្ធ ចនឹងមា
 នបំណកស្រាយ
ខុសគ្នា ហ�ើយផលប៉ះពាល់អា
 ចមានទំហំធំ ។

២៦. តម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
តម្លៃសមស្របសំដៅទៅល�ើតម្លៃដែលទ្រព្យសកម្មអា
 ចត្រូវបា
 នដោះដូរឬបំណុលអាចត្រូវបា
 នទូទាត់តាមមូលដ្ឋានធ
 ម្មតា។ដោយសារតម្លៃសមស្រប
ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាតបា
់ នមិនអា
 ចរកបានដូច្នេះតម្លៃសមស្របសម្រាប់ទ្រព្យស
 កម្មនិងប
 ណ
ំ ុលហិរញ្ញវត្ម
ថុ ួយភាគធំមិនអា
 ចរកបានទេ។ហេតុនេះតម្លៃ
សមស្របផ្អែកល�ើកា
 រសន្មតរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដោយយោងតាមប្រភេទនៃទ្រព្យស
 កម្ម និងប
 ំណុលទាំងនោះ។ តាម មតិយោបល់រ បស់អ្នកគ្រប់គ្រង

២០១៩

២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ចំណាយការជួល

១៩១,១១០

១៣៣,៣៣២

៧៧៨,៧៧៤

៥៣៥,៧២៨

ប្រាក់បញ្ញើនិងប្រាក់តម្កល់

៦៦៣,០៥៣

១៧១,០១៧

២,៧០១,៩៤២

៦៨៧,១៤៦

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

ពាន់រៀល

ពន្ធត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានអង្កេតដោយក្រុមអាជ្ញាធរដែលផ្តល់សិទ្ធិដោយច្បាប់ក្នុងការដាក់ពិន័យដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការ

២០១៨

កម្ចីពីភាគទុននិក

72

១,៥៣៦,៨៥០

២០១៨

ខ. យថាភាពល�ើពន្ធ

ខ. កម្ចីជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ (កំណត់សម្គាល់ ១២)

ចំណាយល�ើការប្រាក់ពីកម្ចី

ល�ើស ៥ ឆ្នាំ

២០១៩

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

២០១៩

២០១៨

តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មនិងបំណុលដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល នឹងតម្លៃសមស្រប ។

ពាន់រៀល
ពាន់រៀល
(កំណត់សម្គាល់ ៥) (កំណត់សម្គាល់ ៥)

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

២៧. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)

២៧. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ

ឃ. កម្រៃ និងជ�ើងសារ

គោលនយោបាយគណនេយ្យ សំខា ន់ ៗ ដែលបានបង្ហាញនៅខាងក្រោម

ចំណូ ល និ ង  ចំ ណា យកម្រៃនិងជ�ើងសារ ដែលជាផ្នែក នៃអត្រាការប្រាក់

នេះ ត្រូ វ បា នអ នុ វត្តដោយសង្គតិ ភាពនៅគ្រប់ កា រិ យបរិច្ឆេទដែលបានបង្ហាញ

ប្រសិទ្ធភាពរបស់ទ្រព្យស
 កម្មហិរញ្ញវត្ន
ថុ ិងប
 ំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបា
 នរួមប
 ញ្ចូល

ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះនិងនៅក្នុងការរ�ៀបចំ របាយការណ៍ស្ថាន

ទៅក្នុងអ
 ត្រាការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាព ។

ហិរញ្ញវត្ថុដំបូងតា
 មស.រ.ទ.ហ.អ.កនាថ្ងៃទី ១ខែមករាឆ្នាំ ២០១៨ សម្រាប់

ចំ ណូ លកម្រៃ និង ជ�ើ ង សារផ្សេងទ�ៀត ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពេលបាន

សហគ្រាសធនតូចនិងម
 ធ្យមល�ើកលែងតែមានការបង្ហាញផ្សេងពីនេះ ។

ក. មូលដ្ឋាននៃការវាស់វែង
របាយការណ៍ ហិរ ញ្ញ វត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានរ�ៀបចឡំ �ើងទៅតាមមលដ្
ូ
ន
ឋា 
ថ្លៃដ�ើមដ
 ំបូង។

ខ. ប្រតិបត្តិការជារូបិយប័ណ្ណបរទេស
សកម្មភាពប្រតិបត្តិការជារូបិយប័ណ្ណក្រៅពីប្រាកដ
់ ល្
ុ លារអាមេរិកត្រូវបា
 នប្តូរទៅ
ជាប្រាក់ដ
 ល្
ុ លារអាមេរិក ដោយប្រើអ
 ត្រាប្តូរប្រាក់នៅថ្ងៃប្រតិបត្តិការនោះ ។ ទ្រព្យ
សកម្ម និងប
 ណ
ំ ុលរូបិយវត្នា
ថុ កាលបរិច្ឆេទរា
 យការណ៍ ដែលជារូបិយប័ណ្ណក្រៅ
ពីប្រាកដ
់ ល្
ុ លារអាមេរិចត្រូវបា
 នប្តូរទៅជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកដោយប្រើអ
 ត្រានា
កាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ ។ ភាពលម្អៀងពីការបដូរ្ រូបិយប័ណ្ណបរទេសត្រូវបា
 ន
ទទួលស្គាល់នៅក្នុងច
 ណេ
ំ
ញ ឬខាត ។ ធាតុម
 ិនមែនរូបិយវត្ថុ ត្រូវបា
 នវាស់វែង
ផ្អែកល�ើម
 លដ្
ូ
ឋានៃថ្លដ�ើមដ
 ំបូងដែលជារូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងទ�ៀតត្រូវបា
 ន
ប្តូរដោយប្រើអត្រាប្តូរប្រាក់នៅកាលបរិច្ឆេទនៃប្រតិបត្តិការដំបូង។

គ ការប្រាក់
ចំ ណូ ល ការប្រាក់ និង ចំណាយ ការប្រាក់

បំពេ ញសេវាកម្ម ។ ប្រសិ ន ប�ើ ឥណទានជាប់កិច្ចន្យាមិនត្រូ វ បា នគេរំពឹងថា

រំពឹងថា
 នឹងទ
 ូទាត់ឬនឹងត្រូវទ
 ទួលតាមរយៈ
អាយុកាលរំពឹងទ
 ក
ុ របស់ទ្រព្យស
 កម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុឬបណ
ំ ុលហិរញ្ញវត្ថុ(ឬក្នុងករណីណា
 មួយដែលមានរយៈពេលខ្លី)តាម
តម្លៃយោងនៃទ្រព្យស
 កម្មហិរញ្ញវត្ឬ
ថុ បំណុលហិរញ្ញវត្ថុនោះ។នៅពេលគណនា
អត្រាការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាព ក្រុម ហ៊ុន ធ្វើការប៉ាន់ស្មានល�ើលំហូរទកប្រាក
ឹ
នា
់ 
ពេលអនាគតដោយពិចារណារាល់លក្ខខណ្ឌទំាងអស់របស់កិចស
្ច ន្យាហិរញ្ញវត្ថុ
ប៉ុន្តែមិនរា
 ប់ប
 ញ្ចូលនូវ រំពឺងទុកល�ើកា
 រខាតបង់ឥ
 ណទាននោះទេ (ECL) ។
ការគណនាអ ត្រាការប្រាក់ ប្រ សិ ទ្ធ ភា ពរួមប ញ្ចូលនូវ ថ្លៃដ�ើមប្រតិបត្តិការនិង
កម្រៃទាំងអស់ដែលបានបង់ឬទទួលដែលជាផ្នែកនៃអត្រាការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាព
។ ថ្លៃដ�ើមប្រតិបត្តិការរួមមានការចំណាយបន្ថែមដែលពាក់ព័នផ្
្ធ ទាល់ទៅនឹងកា
 រ
ទិញឬការបោះផ្សាយទ្រព្យស
 កម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ។

74

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

ពន្ធទា
 ំងនោះបាន។
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យស
 កម្មដែលមិនទ
 ទួលស្គាល់ត្រូវបានត្រួតព
 ិនិត្យនៅរ�ៀងរាល់
កាលបរិ ច្ឆេ ទរា
 យការណ៍ ហ�ើ យ ត្រូវបា នកត់ ត្រាក្នុ ងចំនួនដែលអាច នឹងមាន
ប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធនា
 ពេលអនាគតអាចប្រើបាន ។

v. ការវាស់វែងតាមរំលស់ថ្លៃដ�ើម
រំល ស់ ថ្លៃដ�ើ ម នៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាចំនួនទ
 ឹកប្រាក់
ដែលទ្រព្យស
 កម្មហ
 ិរញ្ញវត្ថុឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបា
 នវាស់វែងនៅពេលទទួល
ស្គាល់ជាល�ើកដំបូង ដកការទូទាត់ប្រាក់ដ�ើម និង បូក ឬដករំលស់បង្គរដោយប្រើ
វិ ធី សាស្ត្រការប្រាក់ ប្រសិ ទ្ធភាព នៃភាពខុ ស គ្នា រ វាងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបាន

ពន្ធព ន្យា រជាទ្រព្យ ស កម្មត្រូ វ វាស់ វែ ងតាមអត្រាពន្ធដែលរំពឹងថា
 នឹងត្រូវប្រើ

ឥណទានភា គី ពា ក់ ព័ ន្ធ ត្រូវបា នទ ទួ លស្គា ល់ ដោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានថេរក្នុង

ចំពោះ ភាពលម្អៀងបណ្តោះអាសន្ននៅពេលដែលវាអាចប្រើប្រាស់បានឬកាត់

ការិយបរិច្ឆេទកិច្ចសន្យា ។

កងបាន ដោយប្រើអត្រាពន្ធនៅកាលបរិច្ឆេទរា
 យការណ៍។

ចំណាយកម្រៃផ្សេងៗនិងជ�ើ
 ងសារពាក់ព័នយ៉ា
្ធ ងពិតប្រាកដទៅល�ើប្រតិបត្តិការ

ការវា ស់ វែ ងព ន្ធ ព ន្យា រជា ទ្រព្យ ស កម្មឆ្លុះបញ្ចាំងន
 ូវពន្ធដែលក្រុមហ
 ៊ុនរំពឹង

តម្លៃសមស្រប គឺជាតម្លៃដែលនឹងទ
 ទួលបានដោយការលក់ទ្រព្យសកម្មឬតម្លៃ

និងថ្លៃសេវាកម្មដែលត្រូវបា
 នចំណាយនៅពេលសេវាកម្មត្រូវបា
 នទទួល ។

នៅ កាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ថាអាចប្រើប្រាស់បា


ដែលបានទូទាត់ចពោ
ំ ះ ការផ្ទេរបណ
ំ ុលនៅក្នុងប្រតិបត្តិការធម្មតា រវាងអ្នកចូល

ង. ភតិសន្យា
ការទូទាត់ល�ើភតិស
 ន្យាត្រូវទ
 ទួលស្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍ចណេ
ំ
ញ ឬខាតតាម
មូលដ្ឋានថេរក្នុងអំឡុងពេល នៃភតិស
 ន្យា ។ ការល�ើកទឹកចិត្ត ភតិស
 ន្យាដែល
បានទ ទួ ល ត្រូវទ ទួ ល ស្គាល់ ជាការរួ មប ញ្ចូលផ្នែកនៃកា រចំណាយភតិសន្យា
សរុបក្នុងអ
 ំឡុងពេលនៃភតិសន្យា ។

ពន្យា រ ។ វាត្រូ វ បានទទួលស្គាល់ជា ចណេ
ំ
ញ ឬខាតនៅក្នុង របាយការណ៍

និង បំណុលទាំងនោះ ។

ពន្ធ ល�ើ ប្រាក់ ចំ ណេ ញប្រចាំឆ្នាំរួមមានពន្ធដែលត្រូវបង់ឬ ទទួលល�ើប្រាក់
ចំណេ ញឬខាតជាប់ពន្ធប្រចាំ ឆ្នាំនិងនិយ័តភាពទាំងឡាយទៅល�ើពន្ធត្រូវបង់
ឬត្រូវទទួលពីការិយបរិច្ឆេទមុន។ ចំនួនពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញដែលត្រូវបង់ឬ
ត្រូវទទួល គឺជាការប៉ាន់ស្មានដ៏លប
្អ ំផុតនៃចំនួនព
 ន្ធដែលរំពឹងថា
 នឹងត្រូវទ
 ូទាត់
ឬបានទទួលដែលបានបញ្ជាកព
់ ីភាពមិនប្រាកដប្រជាទាក់ទងនឹងព
 ន្ធល�ើប្រាក់
ចំ ណូ លប្រ សិ ន ប�ើ មា ន ។ ការវាស់ វែ ងដោយប្រើ ប្រាស់អ ត្រាពន្ធ ដែលបាន
អនុម័តជា
 ធរមាននៅកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ ។

ii.ពន្ធពន្យារ
ពន្ធ ព ន្យារត្រូវបា
 នទទួលស្គាល់ដោយផ្អែកល�ើភា
 ពលម្អៀងបណ្តោះ អាសន្ន
រវាងត ម្លៃយោងរ បស់ ទ្រ ព្យសកម្មនិងបំណុ លនៅក្នុ ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
និងត
 ម្លៃយោងសម្រាប់កា
 រគិតព
 ន្ធ ។

បំណុលឆ្លុះបញ្ចាំងព
 ីហានិភ័យនៃការមិនអនុវត្តកា
 តព្វកិច្ច ។

ហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនក្លាយជាភាគីកិច្ចសន្យា ។

សមស្រប បូកនឹងថ្លៃដ�ើមប្រតិបត្តិការ

i. ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ

អាចកំណត់រ កបាននៅកាលបរិច្ឆេទនៃការវាស់វែងនោះ។ តម្លៃសមស្របរបស់

ជាល�ើកដំបូងល�ើទ្រព្យស
 កម្មហិរញ្ញវត្ន
ថុ ិងប
 ំណុល

ចំ ណា យព ន្ធ ល�ើប្រាកច
់ ំណេញរួមមា
 ន ពន្ធល�ើប្រាកច
់ ំណេញប្រចាំឆ្ន
នាំ ិងពន្ធ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបា
 នវាស់វែងដំបូងតា
 មតម្លៃ
ដែលក�ើតម
 កពីការទិញ ឬលក់ ទ្រព្យ

ទុកជាទី ផ្សា រស កម្ម ប្រសិ នប�ើ ប្រ តិ ប ត្តិ កា ររបស់ទ្រ ព្យ ស កម្ម ឬបំណុល ក�ើត
ឡ�ើងញឹកញាប់ហ�ើយទំហំប្រតិបត្តិការមានភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកា
 រផ្តលព
់ ័ត៌មាន
តម្លៃជាទ�ៀងទាត់ ។
ប្រសិ ន ប�ើ ពុំ មានសម្រង់តម្លៃនៅក្នុងទ
 ីផ្សារសកម្មទេ វាយតម្លៃណាដែលអាច

ii. ការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់
ក្រុ ម ហ៊ុ ន ចា ត់ ថ្នាក់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ន
ថុ ិងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុមហ៊ុនវាស់វែងតម្លៃសមស្របរបស់ឧ
 បករណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្មួ
ថុ យដោយប្រើស
 ម្រង់
តម្លៃនៅក្នុងទ
 ីផ្សារសកម្មរបស់ឧបករណ៍នោះ ប្រសិនប�ើមាន ។ ទីផ្សារមួយចាត់

ជាឧបករណ៍

ហិរញ្ញវត្ជា
ថុ មូលដ្ឋានស្របទៅតាមផ្នែកទី១១ឧបករណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុជាមូលដ្ឋាន។

ប្រើ ប្រា ស់ ទិន្ន ន័ យដែលអាចអ ង្កេតបា នជាអតិបរមានិងកាត់ប ន្ថ យនូវការ
ប្រើ ប្រា ស់ ទិន្ន ន័ យដែលមិ ន អា ចអ ង្កេតបាន ។ បច្ចេកទេសវា យតម្លៃដែល
បានជ្រើសរ�ើសត្រូវរួមបញ្ចូលនូវកត្តាទាំងអស់ដែលអ្នកចូលរួមក្នុងទ
 ីផ្សារនឹង
ពិចារណានៅក្នុងកា
 រកំណត់តម្លៃ ។

iii. ការឈប់ទទួលស្គាល់
ក្រុ ម ហ៊ុ ន ឈ ប់ ទ ទួ លស្គាល់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៅពេលដែល សិទ្ធិក្នុង
កិ ច្ច ស ន្យាក្នុ ង កា រទ ទួ លលំហូរទឹ កប្រាកព
់ ី ទ្រព្យសកម្មហ
 ិរ ញ្ញវត្ថុផុតកំណត់ឬ
បានទូទាត់ ឬការផ្ទេរសិទ្ធិទទួលលំហូរទ
 កប្រាក
ឹ
តា
់ មកិច្ចសន្យាក្នុងប្រតិបត្តិការ
ដែលហានិភ័យទាំងអស់និងភាពជាកម្មសិទ្ធិនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបា
 ន
ផ្ទេរឬក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនម
 ិនផ្ទេរ ឬមិនរ ក្សាទុកនូវរា
 ល់ហានិភ័យ និងភា
 ព
ជាកម្មសិទ្ធិ ហ�ើយវា
 មិនរ ក្សាកា
 រគ្រប់គ្រងទ្រព្យស
 កម្មហិរញ្ញវត្ថុ ។

ភស្តុ តា ងដ៏ ល្អ បំ ផុ ត សម្រាប់ តម្លៃសមស្របរបស់ ឧបករណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុមួយ
នៅពេលទទួ លស្គា ល់ ជា ល�ើ កដំបូងជា
 ទូទៅគឺជាតម្លៃប្រតិ បត្តិការមានន័យ
ថាជាត ម្លៃស មស្របនៃផលតបស្ន ងបា នផ្តល់ ឲ្យ ឬបានទទួ ល ។ ប្រសិនប�ើ
ក្រុមហ៊ុនកំណត់ថា តម្លៃសមស្របនៅពេលទទួលស្គាល់ជាល�ើកដំបូងខុសពី
តម្លៃប្រតិបត្តិការហ�ើយត
 ម្លៃសមស្របនេះពុំមានភស្តុតាងមកបញ្ជាក់តាម រយៈ
សម្រង់ ត ម្លៃក្នុ ង ទី ផ្សា រស កម្ម ចំ ពោះទ្រព្យ សកម្ម បំណុលដែលស្រដ�ៀង គ្នាឬ
ក៏តា មរ យៈបច្ចេកទេសវា យតម្លៃ ដោយ ប្រើ ប្រាស់ទិន្ន ន័យទី ផ្សារដែលអាច

ក្រុមហ៊ុនឈប់ទទួលស្គាល់បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ នៅពេលដែលកាតព្វកិច្ចក្រោម
កិចស
្ច ន្យាត្រូវបា
 នរំលាយ ឬលុបចោ ល ឬផុតអាណត្តិ ។

អង្កេតបានត្រូវបានសន្មតថាមិនសារវន្ដដូច្នេះ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវវា
 ស់វែង
ជាល�ើកដំបូងតា
 មតម្លៃសមស្របដោយកែតម្រូវតា
 មរយៈ
ការពន្យារនូវភា
 ពខុស
គ្នារវាងតម្លៃសមស្របនៅពេលទទួលស្គាល់ជាល�ើកដំបូង និងត
 ម្លៃប្រតិបត្តិការ

iv. ការកាត់កង

។ បន្ទាបម
់ កទ�ៀតភាពខុសគ្នានោះគឺត្រូវទ
 ទួលស្គាល់ជាចំណេញឬខាត ផ្អែក

ពន្ធពន្យារជា ទ្រព្យសកម្ម ត្រូវទទួលស្គាល់ចំពោះការខាតបង់ពន្ធម
 ិនទាន់បា
 ន

ទ្រព្យ សកម្ម ហិ រញ្ញវត្ថុនិងប
 ំណុលហិរញ្ញវត្ថុអាចត្រូវកា
 ត់កងគ្នាបាននិងត្រូវបង្ហាញ

ប្រើ ប្រាស់ ឥណទានព ន្ធ  និ ងភា
 ពលម្អៀងបណ្តោះអាសន្នដែលអាចកាត់កង

ជាចំនួនសុទ្ធនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុលុះត្រាតែក្រុមហ៊ុនមា
 ន

បានត្រឹមកម្រិតដែលប្រាក់ ចំណេ ញជាប់ពន្ធនា ពេលអនាគតអាចប្រើប្រាស់

សិទ្ធិតាមច្បាប់ដ�ើម្បធ្វ
ី ើការកាត់កងគ្នាបាននិងមានបំណងធ្វើការទូទាត់ដោយ

សម្រាប់កាត់កងជាមួយភាពលម្អៀងបណ្តោះអាសន្ននោះបាន។

ផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានចំនួននៅសល់សុទ្ធឬក៏ទទួលស្គាល់ទ្រព្យសកម្មនិងទូទាត់

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

vi. ការវាស់វែងតម្លៃសមស្រប

មានទី ផ្សា រគោល គឺ យ កទី ផ្សា រដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ បំផុ ត ដែលក្រុ ម ហ៊ុន

i. ការទទួលស្គាល់
ក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់

ទទួលស្គាល់ដំបូងន
 ិងច
 ំនួនទ
 ឹកប្រាកដ
់ ល់កាលកំណត់ដ
 កឱនភាពនៃតម្លៃ ។

រួមក្នុងទ
 ីផ្សារនាកាលបរិច្ឆេទនៃការវាស់វែងនៅក្នុងទីផ្សារគោលឬក្នុងករណីម
 ិន

ឆ. ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្រព្យសកម្មហ
 ិរញ្ញវត្ថុ  ឬ

ធន ឬនៅក្នុងរ បាយការណ៍លម្អិតផ្សេងៗទ�ៀត ។

ឬអាចកាត់កងបាននូវត
 ម្លៃ

យោងរបស់ទ្រព្យស
 កម្ម និងប
 ំណុល ។

ច. ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

របាយការណ៍ ចំណេញ ឬខាតដោយ ប្រើវធ
ិ ីសាស្ត្រការ ប្រាក់ ប្រសិទ្ធភាព។
“អត្រាការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាព” គឺជាអត្រាដែលអាចធ្វើអ
 ប្បហារ សាច់ប្រាក់ដែល

ការណ៍ និងត្រូវបា
 នកាត់បន្ថយក្នុងករណី មិនអា
 ចប្រើប្រាស់នូវអ
 ត្ថប្រយោជន៍

បំណុលក្នុងពេលដំណាលគ្នា។

នឹងមានលទ្ធផលក្នុងការដកប្រាក់ឥណទាននោះ នៅពេលដែលថ្លៃកិច្ចសន្យា

លទ្ធ ផ លលម្អិ តល�ើ កលែ ងតែធាតុណា បា នទ ទួ លស្គាល់ ដោយផ្ទាល់ក្នុងមូល
ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុង

ពន្ធពន្យាជា  ទ្រព្យសកម្ម ត្រូវបា
 នត្រួតព
 ិនិត្យ នៅរ�ៀងរាល់កាលបរិច្ឆេទរា
 យ

ល�ើអាយុកាលរបស់ឧបករណ៍នោះក៏ប៉ុន្តែមិនឲ
 ្យយូរជា
 ងការវាយតម្លៃតាមរយៈ
ទិ ន្ន ន័ យ ទី ផ្សា រដែលអាចអ ង្កេតបា នឬនៅពេលបញ្ច បប្រ
់ តិប ត្តិកា រនោះទេ។
ក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់ការផ្ទេររវាងកម្រិតនៃឋានានុក្រមតម្លៃសមស្រប នៅចុង
ការិយបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ អំឡុងពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរបា
 នក�ើតឡ�ើង ។

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

២៧. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)

២៧. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និង ការវាស់វែងឱនភាពនៃតម្លៃ
ភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាមានឱនភាពនៃតម្លៃ
នៅកា លបរិ ច្ឆេ ទ របាយការណ៍នីមួយៗ

ក្រុមហ៊ុនបានវាយតម្លៃថាត�ើមាន

សមាសធាតុរ ួមនៃឱនភាពនៃតម្លៃត្រូវបា
 នបង្កើតឡ�ើងស
 ម្រាប់៖
•

ជាក្រុមនៃភតិស
 ន្យាត្រួវទ
 ទួល មានលក្ខណៈដូចគ្នា ដែលមិនត្រូវបា
 នចាត់

ទុកថាជាលក្ខណៈទោលសារវន្ត និង

ភស្តុតាងដែលបញ្ជាកថា
់ ទ្រព្យស
 កម្មហិរញ្ញវត្ត្
ថុ រូវបា
 នកត់ត្រាតាមថ្លៃដ�ើមឬ
 ទេ

•

។ទ្រព្យសកម្មហ
 ិរញ្ញវត្ឬ
ថុ ក្រុមទ្រព្យស
 កម្មហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបា
 នចាត់ទុកថាមានឱន

ឃ�ើញថាមានឱនភាពនៃតម្លៃទោលនោះ ។

ភាពនៃតម្លៃនៅពេលដែល ភស្ដុតាងបញ្ជាកថា
់ មានការខាតបង់ព្រឹត្តិការការណ៍
មួ យ ឬ ច្រើ ន បា នក�ើ ត ឡ�ើ ងប ន្ទាប់ ពី កា រទ ទូលស្កា ល់ ទ្រព្យសកម្មល�ើកដំបូង
ហ�ើ យ ដែលនំាឲ្យមាន
 ផលប៉ះ ពាល់ជា អ វិ ជ្ជមា នទៅល�ើ លំហូរសាច់ ប្រាក់នា
ពេលអនាគតនៃ ទ្រព្យសកម្ម ដែលអាចប៉ាន់ស្មានដោយភាពជ�ឿជាក់បាន។
ភស្តុតាងដែលបញ្ជាកថា
់ ទ្រព្យស
 កម្មហិរញ្ញវត្មា
ថុ នឱនភាព'នៃតម្លៃរួមមា
 ន៖
•

ការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្យ
ថុ ៉ាងខ្លាំងរបស់អតិថិជន ឬ អ្នកបោះផ្សាយ

•

ការខកខានមិនបានសង ឬហូសកាលកំណត់របស់អតិថិជន

•

ការរ�ៀបចឡំ �ើងវ ិញល�ើលក្ខខណ្ឌទូទាត់សងដែលក្រុមហ៊ុនម
 ិនបា
 នរំពឹងទុ
ក

•

សញ្ញាណដែលបញ្ជាកថា
់ អតិថិជនឬអ្នកបោះផ្សាយទំនងនឹងជ
 ួបប្រទះការ

ក្ស័យធន

ក្រុមនៃទ្រព្យស
 កម្មដែលមានលក្ខណៈទោលជាសារវន្ដ ប៉ន្តែ
ុ មិនត្រូវបា
 នរក

សំវិ ធា នធនជា ក្រុ ម សម្រាប់ក្រុ ម នៃភតិសន្យាត្រូវទទួលមានលក្ខណៈដូចគ្នា
ត្រូវបានបង្កើតឡ�ើងដោយ

ប្រើវ ិធីសាស្រ្តសថិត
្ ិ ដូចជា
 វ ិធីសាស្ត្រអត្រាវល
ិ ឬ

សម្រាប់ផលប័ត្រតូចៗ ដែលមិនមា
 នព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ វិធីសាស្រ្តផ្អែកល�ើបទ
ពិសោធន៍អ
 ត្រាបាត់បង់ប្រវត្តិសាស្រ្ត ។
ក្នុងកា
 រវាយតម្លៃសវំ ិធានធនល�ើខា
 តបង់ជា
 ក្រុមអ
 ្នកគ្រប់គ្រងបានពិចារណាល�ើ
កត្តាមួយចំនួនដ
 ូចជា
 គុណភាពឥណទាន ទំហំផលប័ត្រ ការប្រមូលផ្តុំ និងកត្តា
សេដ្ឋកិចជា
្ច ដ�ើម ។ ដ�ើម្បីប៉ាន់ប្រមាណនូវត
 ម្រូវកា
 រ សំវិធានធន ការសន្មតត្រូវ
បានធ្វើឡ�ើងដ�ើម្បីកំណត់ពីលក្ខណៈនៃការខាតបង់ដែលត្រូវបានយកគំរតា
ូ ម
និង កា រកំ ណ ត់ ទិ ន្ន ន័ យ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រតាមតម្រូ វ កា រ ដោយ ផ្អែកល�ើ បទពិសោ ធន៍
ប្រវត្តិសាស្រ្ត និ ង ស្ថា ន ភាពសេដ្ឋ កិ ច្ច ប ច្ចុ ប្ប ន្ន។ភាពត្រឹមត្រូវនៃសវំ ិធានធន
អាស្រ័យល�ើ កា រស ន្ម ត គំ រូ និ ង ប៉ា រ៉ា ម៉ែត្រដែលត្រូ វបាន ប្រើ ក្នុងការកំណត់

•

ការបាត់បង់ទីផ្សារសកម្ម សម្រាប់ទ្រព្យបព្ចំា ឬ

•

ទិន្នន័យដែលអាចអង្កេតបានពាក់ព័នន
្ធ ឹង ក្រុមនៃទ្រព្យស
 កម្មដូចជាការ

សំវិធានធនជាក្រុម ។

ផ្លាស់ប្តូរអ
 វិជ្ជមាននៃស្ថានភាពនៃការទូទាត់រ បស់អ្នកខ្ចី ឬអ្នកបោះផ្សាយជាក្រុម
ឬលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចដែលទាក់ទងនឹងកា
 រខកខានមិនបា
 នសងជាក្រុម ។

ការវាយតម្លៃជាលក្ខណៈទោល និងជាក្រុម
រាល់ទ្រព្យសកម្មសារវន្តត្រូវបា
 នវាយតម្លៃជាលក្ខណៈ ទោលសម្រាប់ឱនភាព

ការវាស់វែង

បានក�ើតឡ�ើងប៉ុន្តែមិនទា
 ន់ក�ើតឡ�ើងនៅឡ�ើយទេ។
សមាសធាតុ ទោលនៃសំ វិ ធា នធ នស រុ ប ស ម្រាប់ ឱ នភា ពនៃតម្លៃ

ត្រូវបាន
អនុវត្តន៍ចំពោះទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានវាយតម្លៃជាលក្ខណៈទោលនៃ
ឱនភាពនៃតម្លៃ ហ�ើយត្រូវបា
 នរកឃ�ើញថាមានឱនភាពនៃតម្លៃទោលនិងផ្អែក
តាមការប៉ាន់ស្មានដ៏ប្រស�ើរប
 ំផុតរ បស់អ្នកគ្រប់គ្រង ល�ើតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃលំហូរ

សាច់ប្រាក់ក្នុងធ
 នាគារប្រាក់ប
 ញ្ញើនិងកា
 រវិនយិ ោគរយៈពេលខ្លីដែលមានកាល
វសាន្តនៅពេលតម្កល់ដំបូងមា
 នរយៈពេល៣ខែឬតិចជា
 ងដែលអាចប្តូរជា
 សាច់
ប្រាក់ ពេលណាក៏ បា នដោយមានហា និភ័យតិច តួ ច ចំពោះ កា រផ្លាស់ប្តូរតម្លៃ

រំ ល ស់ ល�ើ ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ ត្រូវបា
 នទទួលស្គាល់ជាចំណាយនៅ

ក្នុ ង រ បាយការណ៍ ចណេ
ំ
ញ ឬខាត ដោយផ្អែកល�ើ មូលដ្ឋាន រំ លស់ថេ រ
ទៅតា មអា យុ កា លប្រើប្រាស់ប៉ា ន់ ស្មា ន រ បស់ ទ្រ ព្យ និ ងបរិក្ខារ នីមួយៗ

ហ�ើយត្រូវបានប្រើដោយក្រុមហ៊ុនក្នុង ការគ្រប់គ្រងកិចស
្ច ន្យារយៈពេលខ្លី។

ដូចខាងក្រោម៖

សាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់ សមមូលត្រូវបានគិតតាមរំលស់ថ្លៃដ�ើមតា
 មរបាយ

			

ការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

ឈ. ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់
ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់

ត្រូវបា
 នរក្សាទុកនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាស្របតាម

ច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិង ហិរញ្ញវត្ថុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាន
 ិងត្រូវ
បានកំណត់ជាភាគរយនៃដ�ើមទុនអប្បបរមា របស់ក្រុមហ៊ុនដែលតម្រូវដោយ
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។
ប្រាក់ តម្កល់ តា មច្បាប់ មិនអាចយកមកប្រើប្រាស់ជាហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់
ប្រតិ ប ត្តិ កា រប្រចាំ ថ្ងៃរ បស់ ក្រុម ហ៊ុ នឡ�ើយដូច្នេះវាមិ នត្រូវបានចាត់ទក
ុ ថាជា
ផ្នែកមួ យ នៃសាច់ ប្រាក់ និ ង សាច់ ប្រាក់ស មមូ លនៅក្នុ ងរបាយការណ៍ លំហូរ
ទឹកប្រាក់ឡ�ើយ។

អាយុកាល	

វិធសាស្ត្រ
ី

ការកែលំអទ្រព្យជួល		

៤ ឆ្នាំ

រំលស់ថេរ

យានយន្ត			

៤ ឆ្នាំ

រំលស់ថេរ

បរិក្ខា ការិយាល័យ			

៤ ឆ្នាំ

រំលស់ថេរ

កុំព្យូទ័រ និងបរិក្ខារពត៌មានវិទ្យា		

៤ ឆ្នាំ

រំលស់ថេរ

គ្រឿងសង្ហារឹមនិងគ ្រឿងបំពាក់		

៤ ឆ្នាំ

រំលស់ថេរ

iii.

ការចំណា យប ន្ទាប់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកមួយនៃ ទ្រព្យ និង

បរិក្ខារ ដែលបានទទួ លស្គាល់ រួចម កហ�ើយ ត្រូវ បានបូ កបញ្ចូលទៅក្នុង
តម្លៃយោងនៃផ្នែកនោះប្រសិនប�ើអា
 ចមានលទ្ធភាពផ្តលន
់ ូវអ
 ត្ថប្រយោជន៍
សេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតដល់ក្រុមហ៊ុនល�ើសពីស្តង់ដារដ�ើម ។ រាល់កា
 រ

ការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងរ បាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ ។

ការិយបរិច្ឆេទដែលបានក�ើតឡ�ើង ។

ញ.ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

iv.

បច្វុប្បន្ននៃលំហូរទ
 កប្រាក
ឹ
់ដែលបានប៉ានស្មាននាពេលអនាគត ដែលត្រូវបា
 ន
ធ្វើអ
 ប្បហារតាមអត្រាការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាពដំបូងរ បស់ទ្រព្យសកម្ម ។

ការទទូលបានមកវិញ និងការលុបចោលឱនភាពនៃតម្លៃ
ប្រសិនប�ើក្នុងកា
 រិយបរិច្ឆេទប
 ន្ទាប់ ចំនួនឱ
 នភាពនៃតម្លៃមានការថយចុះ ហ�ើយ
ការថយចុះអា
 ចទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលក�ើតឡ�ើង បន្ទាបព
់ ីឱ
 នភាពនៃ
តម្លៃត្រូ វ បា នទ ទួ ល ស្គា ល់ក្រុម ហ៊ុ នត្រូវ ធ្វើ ការកែប្រែល�ើ ការខាតបង់ឱនភាព
នៃតម្លៃដែលបានទ ទួ លស្គាល់ពីមុ នដោយផ្ទា ល់ ឬការធ្វើ និយ័ត ភាពចពោ
ំ ះ
គណនីស
 ំវិធានធន ។

នៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (គណនីសំវិធានធន) ល�ើសពីចំនួនតម្លៃយោងដែល

និ ង តម្លៃសុ ទ្ធ ដែលអាចលក់ បា នចំ ពោះទ្រព្យ បញ្ចាំ ណា មួយ។ទ្រព្យសកម្ម

មានឱ នភា ពនៃតម្លៃដែលមិនបា នទ ទួ លស្គាល់ ពីមុ ន នោះទេ ។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវ

ដែលមានឱនភាពនៃតម្លៃនីមួយៗ ត្រូវបានវាយតម្លៃល�ើគុណសម្បត្តិរបស់វា


ទទួលស្គាល់ចំនួនទ
 ឹកប្រាក់ដែលទទូលបានមកវិញជាច
 ំណេញឬខាតភ្លាមៗ។
ក្រុ ម ហ៊ុ ន ធ្វើ កា រ លុ ប ចោលឥណទាន ឬ កា រវិ និយោគល�ើមូ លបត្របំណុល
ដោយផ្នែក ឬក៏ ទាំ ងស្រុង និង សំវិធា នធនល�ើ ឱនភា ពនៃតម្លៃ នៅពេលដែល
អ្នកគ្រប់គ្រងកំណត់ថា
 មិនមា
 នលទ្ធភា
 ពជាក់លាក់ក្នុងកា
 រប្រមូលបានមកវិញ។

ឥណទានផ្តល់ដល់ អ តិថិ ជ នគឺជាទ្រព្យសកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុអនិស្សន្ទដែលទូទាត់
ប្រាក់ដែលមានកាលកំណត់ឬ
 កំណត់ដែលមិនត្រូវបា
 នដកស្រង់នៅ ល�ើទ
 ីផ្សារ
សកម្មហ�ើយក្រុមហ៊ុនម
 ិនមា
 នបំណងលក់ភ្លាមៗឬក្នុងរ យៈពេលខ្លីនោះទេ។
ឥណទានផ្ត ល់ ដ ល់ អ តិ ថិ ជ ន ត្រូ វ បានវា ស់វែ ងដំ បូង  តាមតម្លៃសមស្រប
បូករួមនឹងការចំណាយប្រតិបត្តិការដោយផ្ទាល់បន្ថែមហ�ើយត្រូវបានវាស់វែង
ជាបន្តបន្ទាប់ដោយចំណាយរំលស់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រការប្រាក់ប្រកបដោយ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ចំណេញ ឬខាតពីការឈប់ប្រើ ឬការលក់ចេញផ្នែកនៃទ្រព្យនិង

បរិក្ខារណាមួយត្រូវបានកំណត់ដោយ ភាពខុសគ្នារវាងសាច់ប្រាក់ទទួល
បានពីការលក់ និងត
 ម្លៃយោងនៃផ្នែកនោះ ហ�ើយត្រូវបា
 នទទួលស្គាល់ នៅ
ក្នុងរ បាយការណ៍លទ្ធផលនាថ្ងៃឈប់ប្រើ ឬលក់ចេញ ។
v.	ទ្រព្យន
 ិងប
 រិក្ខារដែលបានដករំលស់អស់ហ�ើយត្រូវបា
 នរក្សាទុកក្នុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់េពលដែលទ្រព្យនិងបរិក្ខារទាំងនោះត្រូវ
បានលក់ចេញ ឬលុបចោល ។

ប្រសិទ្ធភាព។

ដ. ទ្រព្យសកម្មផ្សេងទ�ៀត

ឌ. ទ្រព្យសកម្មអរូបី

ទ្រព្យ សកម្មផ្សេងៗ ត្រូវបានកត់ត្រាតាមរំលស់តម្លៃដ�ើមដោយប្រើវិធីសាស្រ្ត

ទ្រព្យ ស កម្ម អ រូ បី រួមមានសូហ្វវែរ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងថ្លៃដ�ើមក្នុងកា
 រទិញ និង

ការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងរបាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ ។

ដំឡ�ើងសូហ្វវែរ ដែលមិនមែនជាធាតុ នៃផ្នែករឹង ហ�ើយត្រូវបាន កត់ត្រាតាម
ថ្លៃដ�ើមដករំលស់បង្គរនិងកា
 រខាតបង់ល�ើឱ
 នភាពនៃតម្លៃបង្គរប្រសិនប�ើមា
 ន។

ឋ. ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

ថ្លៃដ�ើមស
 ូហ្វវែរត្រូវបា
 នដករំលស់ទៅតាមការប៉ានស្
់ មាន អាយុកាលប្រើប្រាស់

i.	ផ្នែក នៃទ្រព្យន
 ិងបរិក្ខារត្រូវបា
 ន កត់ត្រាតាមតម្លៃដ�ើម ដករំលស់
បង្គរនិងកា
 រខាតបង់ល�ើឱ
 នភាពនៃតម្លៃ បង្គរ ប្រសិនប�ើមា
 ន។

៤ ឆ្នាំ តាមវិធីសាស្ត្ររំលស់ថេរ ។
ការចំ ណា យដែលបានក�ើ ត ឡ�ើង នៅ ក្នុងកា
 រធ្វើផែនការឬវាយតម្លៃសំណ�ើរ

នៅពេលដែលផ្នែកនៃទ្រព្យនិងបរិក្ខារមានអាយុកាលប្រើប្រាស់ខ
 ុសៗគ្នា

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

ii.

រំ ល ស់ ថ្លៃដ�ើម ត្រូវ បា នគណនាដោយភាពខុសគ្នា រវាងតម្លៃយោងនិង តម្លៃ

ទាំ ង នេះអ្នកគ្រប់ គ្រ ងធ្វើ កា រវិ និ ច្ឆ័យ អំ ពស្
ី ថា ន ភាពហិរ ញ្ញវត្ថុរបស់កូនប
 ំណុល
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ទ្រព្យន
 ិងប
 រិក្ខារ។

ចំណា យប ន្ទា ប់ ផ្សេងៗទ�ៀតត្រូវ បា នទ ទួ លស្គាល់ ជាចំណាយនៅ ក្នុង

ទឹ កប្រាក់ ដែលរំ ពឹ ង ថា នឹ ង ទ ទួ លបាន ។ ក្នុ ង ការប៉ាន់ស្មានលំហូរទកប្រាក
ឹ
់

បានមកវិញ ត្រូវបានអនុម័តឯ
 ករាជ្យដោយអ្នកគ្រប់គ្រង ។

និងសមតុល្យ

ប្រាក់ ត ម្កល់ តាមច្បាប់ ត្រូវបា
 នកត់ត្រាតាមរល
ំ ស់ថ្លៃដ�ើម ដោយប្រើវ ិធសាស្ត្រ
ី

ការទទូ លបានម កវិញន
 ូវឱនភាព នៃតម្លៃនឹងម
 ិនបណ្តាលឲ្យមានតម្លៃយោង

ហ�ើយយុទ្ធសាស្ត្រគណនា និង ការប៉ាន់ស្មានលំហូរទឹកប្រាក់ដែលអាចប្រមូល

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលរួមមា
 នសាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

ផ្នែកទាំ ង នោះ ត្រូ វ បានចាត់ទុ កជាផ្នែកផ្សេងគ្នាសមាសធាតុ ចម្បងៗនៃ

ការខា តប ង់ ល�ើឱនភាពនៃតម្លៃទៅល�ើ ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវបា
 នវាស់វែងតាម

នៃតម្លៃការវាយតម្លៃជាលក្ខណៈ ទោលដែលត្រូវបា
 នរកឃ�ើញថាមិនមា
 នឱន
ភាពនៃ តម្លៃ ជាពសេ
ិ សត្រូវបានវាយតម្លៃជាក្រុមសំរាប់ឱនភាពនៃតម្លៃដែល

ជ. សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល

សូហ្វវែរឬក្នុងកា
 រថែរក្សាប្រព័នប
្ធ ន្ទាបព
់ ីដាក់ ឲ្យប្រើប្រាស់ម
 ិនមែនមល
ូ ធនីយកម្ម។

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ
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កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

២៧. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
ធ. ឱនភាពនៃទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ

២៧. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
ថ. អត្ថប្រយោជន៍និយោជិត
i. អត្ថប្រយោជន៍និយោជិតរយៈពេលខ្លី

តម្លៃយោងទ្រព្យ សកម្ម មិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ របស់ ក្រុមហ៊ុនត្រូវបា
 នត្រួតពិនិត្យ
ឡ�ើងវិ ញ នៅរា ល់ កា លបរិ ច្ឆេទរា
 យការណ៍នី មួយៗ ដ�ើ ម្បី កំ ណត់ ថាត�ើមា
 ន

អត្ថប្រយោជន៍ បុគ្គលិករយៈ ពេលខ្លីត្រូវបានចំណាយ នៅពេលដែល

សញ្ញាណណាមួយដែលបង្ហាញថាទ្រព្យសកម្មទាំ
 ងនោះមានឱនភាពនៃតម្លៃ។

សេវាកម្ម ត្រូវបានផ្ត ល់ជន
ូ ។  ចំ នួនដែលរំពឹង ទក
ុ ថានង
ឹ ត្រូវចណា
ំ
យ

ប្រសិ ន ប�ើ មា នសញ្ញា ណ នោះ ក�ើតឡ�ើ ង ការប៉ា ន់ ស្មា នល�ើតម្លៃដែលអាច

ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបំណុល ប្រសិនប�ើក ្រុមហ៊ុនមា
 នកាតព្វកិចតា
្ច ម

ប្រមូលបានមកវិញរបស់ទ្រព្យសកម្មត្រូវបា
 នធ្វើឡ�ើង។

(ន).ទុនបម្រុងតាមបទបញ្ញត្តិ

យោងតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជារាល់ឥណទាននិងអស់របស់អតិថិជនត្រូវធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ទៅតាមសមត្ថភាពសងរបស់
អ្នកខ្ចី និងច
 ំនួនថ្ងៃដែលហួសកំណត់ដ
 ូចខា
 ងក្រោម៖
ចំណាត់ថ្នាក់		

អត្រាសំវិធានធន

ផ្លូវច្បាប់ ឬកាតព្វកិច្ចប្រយោលនាពេលបច្ចុប្បន្ន ក្នុងកា
 រទូទាត់ចំណាយ

ឥណទានរយៈពេលខ្លី (តិចជាង ឫស្មើរមួយឆ្នាំ)៖

តម្លៃដែលអាចប្រមូលមកវិញបានរបស់ទ្រព្យសកម្មឬឯកតាបង្កើតសាច់ប្រាក់

ដោយជា លទ្ធ ផលនៃការងា រដែលបានបំ ពេ ញរួចមកហ�ើ យដោយ

គឺជាតម្លៃដែលធំជាងរវាងតម្លៃប្រើប្រាស់និ
 ងតម្លៃសមស្របដកចំណាយដ�ើម្បី

បុគ្គលិក ហ�ើយកាតព្វកិច្ចនោះអាចធ្វើការប៉ានស្
់ មានបាន ។

ឥណទានធម្មតា/ស្តង់ដារ	

លក់ចេញ។ ក្នុងកា
 រប៉ានប្រ
់ មាណតម្លៃប្រើប្រាស់សាច់ប្រាករ់ ំពឹងថា
 នឹងទ
 ទួល

ii. អត្ថប្រយោជន៍និយោជិតរយៈពេលវែងដទៃទ�ៀត

បាននា ពេលអនាគតត្រូ វ បា នធ្វើ អប្ប ហារទៅត ម្លៃបច្ចុប្បន្នដោយប្រើអត្រា

<១៥ ថ្ងៃ

១%

ឥណទានឃ្លាំម�ើល	

១៥ ថ្ងៃ ដល់ ៣០ ថ្ងៃ

៣%

ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ

៣១ ថ្ងៃ ដល់ ៦០ ថ្ងៃ

២០%

ឥណទានជាប់សង្ស័យ

៦១ ថ្ងៃ ដល់ ៩០ ថ្ងៃ

៥០%

≥ ៩១ ថ្ងៃ

១០០%

 <
 ៣០ ថ្ងៃ

១%

> ៣០ថ្ងៃ ដល់ ៨៩ ថ្ងៃ

៣%

≥ ៩០ថ្ងៃ ដល់ ១៧៩ ថ្ងៃ

២០%

ការប្រាក់ មុ ន ប ង់ ព ន្ធ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំង ការប៉ាន់ ប្រមាណតម្លៃពេលវេលាក្នុង

កាតព្វកិចស
្ច ុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនទា
 ក់ទងនឹងអ
 ត្ថប្រយោជន៍រ យៈ ពេលវែង

លក្ខ ខ ណ្ឌ ទី ផ្សា រប ច្ចុ ប្ប ន្ន និ ងហា និ ភ័ យ ជាក់លា ក់ សម្រាប់ ទ្រព្យ សកម្មទាំង

របស់និយោជិតគឺច
 ំនួនទ
 ឹកប្រាក់នៃអត្ថប្រយោជន៍ដែលនិយោជិតទ
 ទួល

នោះ។ សម្រាប់គោលបំណងនៃការត្រួតព
 ិនិត្យល�ើឱ
 នភាពនៃតម្លៃទ្រព្យស
 កម្ម

បានពី កា រផ្ត ល់ សេវាកម្ម រ បស់ ខ្លួ នក្នុងអំ ឡុ ងពេលបច្ចុប្បន្ននិងរយៈ

ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលគ្នាជាក្រុមដែលអាច បង្កើតសាច់ប្រាក់បានតូចប
 ំផុតព
 កា
ី រ

ពេលមុនៗ។អត្ថប្រយោជន៍នេះ ត្រូវបានធ្វើអ
 ប្បហារដ�ើម្បក
ី ំណត់តម្លៃ

ឥណទានរយៈពេលវែង (ច្រើនជាងមួយឆ្នាំ)៖

បន្តកា
 រប្រើប្រាស់ដោយមិនព
 ឹង

បច្ចុប្បន្ន។ការវាស់វែងឡ�ើងវិញត្រូ វបានទទួលស្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍

ឥណទានធម្មតា

ផ្អែកខ្លាំងល�ើលំហូរទឹកប្រាក់នៃទ្រព្យស
 កម្ម

ដទៃទ�ៀតឬក្រុមទ្រព្យស
 កម្មដទៃទ�ៀតហៅកាត់ថា(“ឯកតាបង្កើតសាច់ប្រាក”់ )។
ការខាតបង់ល�ើឱ
 នភាពនៃតម្លៃត្រូវបា
 នទទួលស្គាល់ប្រសិនប�ើត
 ម្លៃយោងរបស់
ទ្រព្យ សកម្ម មួ យ ឬឯ កតា ប ង្កើ ត សាច់ ប្រាក់ មានចំ នួ ន ល�ើ សពី តម្លៃដែលអាច
ប្រមូ លមកបានវិ ញ ។ ការខា តប ង់ ល�ើ ឱ នភា ពនៃតម្លៃត្រូវបា នទ ទួលស្គាល់
ជាចំណេញ ឬខាត ។

លទ្ធផលក្នុងអ
 ំឡុងពេលដែលបានក�ើតឡ�ើង។

ឍ. ដ�ើមទុន
ថ្លៃដ�ើ ម ក�ើនឡ�ើងបណ្តាលមកពីការបោះប័ណ្ណភាគហ៊ុនធម្មតាទៅឲ្យអ្នកកាន់
កាប់ហ៊ុន ត្រូវបា
 នទទួលស្គាល់ជាការកាត់កងពម
ី ល
ូ ធន ។

ធ. ទុនបម្រុងតាមបទបញ្ញត្តិ

ណ. សំវិធានធន
សំវិធានធនត្រូវបា
 នទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ថានភាព ហិរញ្ញវត្ថុនៅ
ពេលដែលក្រុមហ៊ុនមា
 នកាតព្វកិចតា
្ច មផលូវ្ ច្បាប់ ឬកាតព្វកិចប្រយ
្ច ោលនាពេល
បច្ចុ ប្ប ន្នដែលជាលទ្ធ ផ លនៃព្រឹតិ្តការណ៍កន្លងផ
 ុត ទៅ ហ�ើយវាមានលទ្ធភាព
ដែលតម្រូ វ ឲ្យមា នលំហូ រ ចេញនូវអត្ថប្រយោជន៍ សេដ្ឋកិ ច្ចក្នុងការបំពេញនូវ
កាតព្វកិចនោ
្ច ះ។ ប្រសិនប�ើផ
 លប៉ះពាល់មានលក្ខណៈសារវន្ត សំវិធាន ធនត្រូវ
បានកំណត់ដោយអប្បហារលំហូរទកប្រាក
ឹ
់ដែលរំពឹងថា
 នឹងត្រូវទ
 ូទាត់នាពេល
អនាគតដោយប្រើអត្រាមុនបង់ពន្ធ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប៉ាន់ស្មាននៃតម្លៃ

ឥណទានបាត់បង់

ឥណទានឃ្លាំម�ើល	
ឥណទានក្រោមស្តង់ដារ
ឥណទានជាប់សង្ស័យ

≥ ១៨០ថ្ងៃ ដល់ ៣៥៩ ថ្ងៃ

៥០%

ឥណទានបាត់បង់

៣៥៩ ថ្ងៃឬ ច្រើនជាងនេះ

១០០%

អនុ លោមតាមប្រការ ៧៣  គ្រឹះស្ថានត្រូវប្រៀបធ�ៀបសំវិធានធន ដែលគណនាតាមតម្រូវការខាងល�ើ ជាមួយនឹងស
 ំវិធា នធនដែលគណនាតាម

ទុនប
 ម្រុងតាមបទបញ្ញត្តិត្រូវបា
 នបង្កើតឡ�ើង សម្រាប់ភា
 ពខុសគ្នារវាងសំវិធាន

ស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហ
 ិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិនៃកម្ពុជា សម្រាប់ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម៖

ធនល�ើឱនភាពឥណទានតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.កសម្រាប់សហគ្រាសធុនត
 ូចន
 ិង

(i)

មធ្យមនិងសំវិធានធនតាមបទបញ្ញត្តិស្របតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិ នៃ
កម្ពុ ជា លេខធ ៧-០១៧-៣៤៤ចុះថ្ងៃទ
 ី ១ ខែឆ្នាំ ២០១៧និង សារាចរណែនាំ
លេខ៧-០១៨-០០១ស.រ.ឆ.ណចុះថ្ងៃទី១៦ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៨ស្តីពីចំណាត់
ថ្នាក់ហានិភ័យឥណទាននិងសំវិធានធនល�ើឱនភាពនៃតម្លៃសម្រាប់គ្រឹះស្ថាន
ធនាគារនិងស្
 ថាប័នហ
 ិរញ្ញវត្ថុ។

ពេលវេលាក្នុងលក្ខខណ្ឌទ
 ីផ្សារបច្ចុប្បន្ននិងហា
 និភ័យជាក់លាក់ច
 ំពោះបំណុល
ទាំងនោះ ។ អប្បហារនៅសល់ត្រូវបា
 នទទួលស្គាល់ជាថ្លៃដ�ើមហ
 ិរញ្ញវត្ថុ ។

ក្នុងករណី ដែលសំវិ ធា នធនតា មប ទប្បញ្ញត្តិទាបជាង នោះគ្រឹះស្ថានត្រូ វកត់ត្រាសំវិធានធន

របាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិ
 រញ្ញវត្អ
ថុ ន្ដរជាតិនៃកម្ពុជា សម្រាប់សហគ្រាសធុនត
 ូច និងម
 ធ្យម ឬ

ដែលត្រូវគណនាអនុលោមតាមស្តង់ដារ

(ii)	ក្នុងករណីដែលសំវិធានធនតាមបទប្បញ្ញតខ្ព
្តិ ស់ជាង នោះគ្រឹះស្ថានត្រូវកត់ត្រាសំវិធានធន ដែលត្រូវគណនាតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ទាក់

ទងនឹ ង ហិរ ញ្ញ វ ត្ថុ អ ន្ដ រជាតិនៃក ម្ពុ ជា សម្រាប់ស ហគ្រាសធុនតូ ច និ ង មធ្យម និងផ្ទេរចំនួ ន លម្អៀងនោះពីប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក ឬប្រាក់ខា
 តបង្គរទៅ
ទុនប
 ម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ នៅក្នុងមូលធននៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ ។

២៨.

ការពន្យល់អំពីការផ្លាស់ប្តូរទៅ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម

ដូចមានចែងក្នុងកំណត់សម្គាល់ ២ ទំាងនេះ គឺជារបាយការណ៍ហ
 ិរញ្ញវត្ថុដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានរ�ៀបចំឡ�ើងដោយ អនុលោមតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក សម្រាប់
សហគ្រាសធុនត
 ូច និងម
 ធ្យម ។

ត. ប្រាក់កម្ចី និងបំណុលផ្សេងៗ
ប្រាក់ ក ម្ចី

ចំនួនថ្ងៃដែលហួសកាលកំណត់សង	

និ ង បំ ណុលផ្សេងៗ ត្រូវបានគិតតាមរំលស់ថ្លៃដ�ម
ើ ដោយប្រើ

វិធីសាស្រ្តការប្រាក់ ប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងរ បាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ ។

គោលនយោបាយគណនេយ្យ ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងកំណត់ សម្គាល់ ២៧ ត្រូវបា
 នអនុវត្តក្នុងកា
 ររ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបាន
បញ្ច ប់ ថ្ងៃ ទី ៣១ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ ព័ ត៌មានប្រៀបធ�ៀបដែលបានបង្ហាញនៅក្នុ ងរ បាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុស ម្រាប់កា
 រិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចបថ្
់ ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ
២០១៨ និងក្នុងកា
 ររ�ៀបចំរ បាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ ដំបូងតា
 ម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងម
 ធ្យម នាថ្ងៃទី ១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ (កាល
បរិច្ឆេទផ្លាសប
់ ្តូររ បស់ក្រុមហ
 ៊ុន) ។
ក្នុងកា
 ររ�ៀបចំរបាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ដ
ថុ ំបូងដោយអនុលោមតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ក្រុមហ៊ុនបា
 នធ្វើន
 ិយ័តភាពទៅល�ើ
ចំនួនដែលបានរាយការណ៍ពីមុននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានរ�ៀបចំឡ�ើងអនុលោមតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជានិងតា
 មគោលការណ៍ណែនាំរបស់
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ទាក់ទងនឹងកា
 ររ�ៀបចំ និងកា
 របង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ហៅកាត់ថា “ស្ដង់ដារពីមុន”) ។
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I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ 81

ការពន្យល់អំពីការផ្លាស់ប្តូរទៅ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម (ត)

ស.រ.ទ.ហ.អ.ក. សម្រាប់

៤៦,២៤០,១១០
៧៨០,៤៤៧
២២៩,៥៣៨
១៤២,២៥៤
៣៥៥,៦៥៦

២,០៥០,៦៥៥
៤០០,០០០
២៨,៣៤២,០៨៤
២៧៦,៨៦៦
១៩០,៤៣៨
១៧១,៥៥៦
១៤៩,៨៥២

៣១,៥៨១,៤៥១ ៤៨,៧៦៤,៣៧៤

២,០៥០,៦៥៥
៤០០,០០០
(២០៦,០០៧)
(២៩៤,៧៩៥)
-

(៥០០,៨០២)

២៨,៥៤៨,០៩១
៥៧១,៦៦១
១៩០,៤៣៨
១៧១,៥៥៦
១៤៩,៨៥២

៣២,០៨២,២៥៣

គ
គ
ក(ii)
ក(ii)

សាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់សមមូល
ប្រាក់តម្កល់តាមច្បាប់
ផ្តល់ឥណទានផ្ដល់ឲ្យអតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
ទ្រព្យសកម្មអរូបី
ពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម

ស.រ.ទ.ហ.អ.ក. សម្រាប់

១.៨៥០,៥២៨
១០,១២៩,៩៨១

៤៨,៣២៧,៦៦៦

(១,២៩៣)
២៧៨,១៦០

(៤៣៦,៧០៨)

១,៨៥១,៨២១
៩,៨៥១,៨២១

៤៨,៧៦៤,៣៧៤

៧៩,៨៥៦
៨,០៧៩,៨៥៦

៣១,៥៨១,៤៥១

(៣៧,៨៣៥)
(៣៧,៨៣៥)

(៥០០,៨០២)

១១៧,៦៩១
៨,១១៧,៦៩១

៣២,០៨២,២៥៣

ក(i)
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

សរុបបំណុល និងមូលធន

សរុបមូលធន

២៧៩.៤៥៣
២៧៩,៤៥៣
ក(i)

៨,០០០,០០០
ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ

ដ�ើមទុន

មូលធន
៨,០០០,០០០

៣៨,១៩៧,៦៨៥
(៧១៤,៨៦៨)
៣៨,៩១២,៥៥៣
២៣,៥០១,៥៩៥
(៤៦២,៩៦៧)
២៣,៩៦៤,៥៦២
សរុបបំណុល

៨,០០០,០០០

៥៥៩,៣៤៨
៥៥៩,៣៤៨
៦១.៦១០
៦១,៦១០
បំណុលពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ

-

១៦៦,៧២៩
១៦៦,៧២៩
១១១,៨៧៤
១១១,៨៧៤

៨,០០០,០០០

៦៥០,៨៤៣
(៨៤៣,៨៧១)
១,៤៩៤,៧១៤
៤១២,៨៨៩
(៤៦២,៩៦៧)
៨៧៥,៨៥៦
ក(ii)
បំណុលផ្សេងៗ
សំវិធានល�ើអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក

៣៦,៨២០,៧៦៥

ដុល្លារអាមេរិក

និងមធ្យម

១២៩,០០៣

ដុល្លារអាមេរិក

សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

៣៦,៦៩១,៧៦២

ដុល្លារអាមេរិក

សហគ្រាសធុនតូច

២២,៩១៥,២២២

ដុល្លារអាមេរិក

ពីមុន

ស.រ.ទ.ហ.អ.ក. សម្រាប់

ផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទៅ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក. សម្រាប់

-

ដុល្លារអាមេរិក

និងមធ្យម

សហគ្រាសធុនតូច

សម្រាប់

ស.រ.ទ.ហ.អ.ក.

២២,៩១៥,២២២

ដុល្លារអាមេរិក

ពីមុន សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

ស្តងដា
់ រ

ផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទៅ

ថៃ្ងទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨

៤៨,៣២៧,៦៦៦

៣៥៥,៦៥៦

១៤២,២៥៤

២២៩,៥៣៨

៣១៦,៧៦៨

៤៦,២៦៣,៨៤៩

៤០០,០០០

៦១៩,៦០១

-

ក(ii)

សម្គាល់

កំណត់

ថៃ្ងទី ១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨

ការពន្យល់អំពីការផ្លាស់ប្តូរទៅ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម (ត)

-

-

(៤៦៣,៦៧៩)

២៣,៧៣៩

៤០០,០០០

៦១៩,៦០១

(៣១៩,៩៥៦)

-

-

ដុល្លារអាមេរិក

និងមធ្យម

ប្រាក់កម្ចី

បំណុល

២៨.

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

ស្តង់ដារ

(៤៣៦.៧០៨)

៣១៩,៩៥៦

-

(១,៨៧៧,៧៤៩)

១,៨៧៧,៧៤៩

គ

បញ្ញើរជាមួយធនាគារ

សរុបទ្រព្យសកម្ម

-

៤០៦,៩១៥

-

(៤០៤,៧៦៣)

៤០៤,៧៦៣

គ

បញ្ញើរជាមួយធនាគារជាតិ

(៤០៦,៩១៥)

២៨៩,៤៩៨

-

(២៨៩,៤៩៨)

ដុល្លារអាមេរិក

(១៦៨,១៤៣)

ដុល្លារអាមេរិក

សហគ្រាសធុនតូច

ផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទៅ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក. សម្រាប់

ពីមុន សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

ស្តង់ដារ

១៦៨,១៤៣

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

សហគ្រាសធុនតូច
និងមធ្យម

ស.រ.ទ.ហ.អ.ក. សម្រាប់

សម្រាប់

ស.រ.ទ.ហ.អ.ក.

សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

ផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្តូរទៅ

គ

ដុល្លារអាមេរិក

ពីមុន

ស្តង់ដារ

ថៃ្ងទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨

សាច់ប្រាក់ នៅក្នុងដៃ

ទ្រព្យសកម្ម

សម្គាល់

កំណត់

ថៃ្ងទី ១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨

ចំណេញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អិតផ្សេងៗទ�ៀត របស់ក ្រុមហ៊ុន សម្រាប់កា
 រិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ ។

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ខាងក្រោមនេះ សង្ខេបពីផលប៉ះពា
 ល់នៃការអនុវត្តដ
 ំបូង ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ទៅល�ើស្ថានភា
 ពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ និងនៅថ្ងៃទី ១ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ និងរបាយការណ៍

២៨.

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

កំណត់សម្គាលល�
់ ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

២៨. ការពន្យល់អំពីការផ្លាស់ប្តូរទៅ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម (ត)

២៨. ការពន្យល់អំពីការផ្លាស់ប្តូរទៅ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម (ត)
ក. ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុល

ការផ្ទៀតផ្ទាតច
់ ំណូលលម្អិតស
 ម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចបថ្
់ ទ
ងៃ ី៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្
 ២
នាំ ០១៨ ៖

(i)

២០១៨
ផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់

កំណត់

ចំណូលការប្រាក់

ស្តង់ដារ
ពីមុន

ក្រោមស្តង់ដារពម
ី ុនក ្រុមហ៊ុនបា
 នទទួលស្គាល់ការខាតបង់ល�ើឱ
 នភាពនៃតម្លៃល�ើទ្រព្យសកម្មហ
 ិរញ្ញវត្ផ្អែកល
ថុ
�ើថ្ផ
ងៃ ុតកំណត់។យោងតាមការអនុម័ត ស.រ.ទ.ហ.អ.ក

ស.រ.ទ.ហ.អ.ក.

តូច និងមធ្យម

សហគ្រាសធុនតូច

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ថៃ្ងទី ១ ខែ មករា

ថៃ្ងទី ៣១ ខែ ធ្នូ

សម្រាប់ សហគ្រាសធុន
ដុល្លារអាមេរិក

សម្រាប់

និងមធ្យម

ដុល្លារអាមេរិក

ក(ii)

៧,០៧៨,៩១១

៣,០៣៦,០៣៤

១០,១១៤,៩៤៥

ឆ្នាំ ២០១៨

ឆ្នាំ ២០១៨

(២,៤៩៨,២៣៤)

-

(២,៤៩៨,២៣៤)

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ចំណូលពីការប្រាក់សុទ្ធ

ក(ii)

៤,៥៨០,៦៧៧

៣,០៣៦,០៣៤

៧,៦១៦,៧១១

ចំណូលផ្សេងៗ

ក(ii)

៣,៤៨៥,២៨១

(៣,១៨៦,៥៣៦)

២៩៨,៧៤៥

៨,០៦៥,៩៥៨

(១៥០,៥០២)

៧,៩១៥,៤៥៦

ចំណូលពីប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

(៧៦៤,៥៧៣)

៤៦៦,៤៩៧

(២៩៨,០៧៦)

ចំណាយល�ើបគ
ុ ្គលិក

(៣,៣៥០,៩៨១)

-

(៣,៣៥០,៩៨១)

ចំណាយទូទៅនឹងរដ្ឋបាល

(១,៧៧០,៤១៣)

-

(១,៧៧០,៤១៣)

ប្រាក់ចំណេញមុនពេលដកពន្ធ

២,១៧៩,៩៩១

៣១៥,៩៩៥

២,៤៩៥,៩៨៦

ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចណេ
ំ
ញ

(៤៤៥,៨៦១)

-

(៤៤៥,៨៦១)

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

១,៧៣៤,១៣០

៣១៥,៩៩៥

២,០៥០,១២៥

ចំណូលលម្អិតផ្សេងៗ

-

-

-

លម្អៀងពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ

-

-

-

ក(ii)

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
និយ័តភាពល�ើប្រាក់ចំណេញរក្សារទុក–ដុល្លារអាមេរិក

៩០,៣២៩

២៧៩,៤៥៣

-

-

៩០,៣២៩

២៧៩,៤៥៣

៣៦២,៩៤២

១,១២៨,១៥២

និយ័តភាពល�ើប្រាក់ចំណេញរក្សារទុក(ពាន់រ�ៀល -កំណត់សម្គាល់ ៥)

របាយការណ៍លទ្ធផលចំណេញលម្អិតផ្សេងៗ
ការក�ើនឱនភាពតម្លៃឥណទានផ្ដល់ដល់អតិថិជន

៤៦៦,៤៩៧

ការថយចុះឱនភាពតម្លៃបញ្ញើរជាមួយធនាគារនានា

(៣,២៣២)

និយ័តភាពមុនពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ-ដុល្លារអាមេរិក

៤៦៣,២៦៥

និយ័តភាពមុនពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ-

លទ្ធផលលម្អិតសរុបសម្រាប់

82

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ការថយចុះឥណទានផ្ដល់ដល់អតិថិជន

ឱនភាពល�ើឱនភាពតម្លៃនៃទ្រព្យសកម្ម

ការិយបរិច្ឆេទ

សម្រាប់សហគ្រាសធុនត
 ូច និងម
 ធ្យមការខាតបង់ល�ើឱ
 នភាពតម្លៃត្រូវបា
 នធ្វើន
 ិយ័តភាពដ�ើម្បប
ី ង្ហាញពគ
ី ំរនៃ
ូ ការបាត់បង់ក�ើតឡ�ើង ។

ប្តូរទៅ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក.

សម្គាល់

ចំណាយការប្រាក់

ហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ

ការរាយការណ៍ឡ�ើងវិញល�ើសំវិធានធននៃឱនភាពតម្លៃ

១,៧៣៤,១៣០

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

៣១៥,៩៩៥

២,០៥០,១២៥

(ពាន់រ�ៀល -កំណត់សម្គាល់ ៥)

១,៨៧០,២០១

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ 83

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

កំណត់សម្គាល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ(ត)

២៨. ការពន្យល់អំពីការផ្លាស់ប្តូរទៅ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម (ត)

២៨. ការពន្យល់អំពីការផ្លាស់ប្តូរទៅ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម (ត)

ក. ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុល (ត)

ខ. ពន្ធល�ើប្រាក់ចណេ
ំ
ញ

(ii)

ការបង្ហាញឡ�ើងវិញនូវរំលស់ថ្លៃដ�ើម - ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុល ថ្លៃដ�ើមប្រតិបត្តិការ និង ការប្រាក់

អនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនបា
 នធ្វើការផ្ទេរពីប្រាក់ចនេ
ំ ញរក្សាទ
 ុកទៅទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញតចំ
្តិ នួន ២៧៩,៤៥៣ដល្
ុ លារអា
 មេរិក
នៅថ្ងៃទ
 ី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ។ កំណត់ស
 ម្គាល់លេខ២៧(ន) ។

មិនមានផលប៉ះពា
 ល់ល�ើពន្ធពន្យា ពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្លាស់ប្តូរព
 ីស្តង់ដារពីមុន ទៅស.រ.ទ.ហ.អ.ក សម្រាប់ស
 ហគ្រាសធុនតូចនិងម
 ធ្យមនោះទេ។

គ. ការបង្ហាញឡ�ើងវិញ
បន្ថែមពីកា
 រធ្វើនិយ័តភាពខាងល�ើ ក្រុមហ៊ុនបា
 នធ្វើច
 ំណាត់ថ្នាក់ឡ�ើងវ ិញយ៉ាងច្បាស់លាស់ ដ�ើម្បអ
ី នុលោមតាមបទបង្ហាញនាការិយបរិច្ឆេទ ។

ក្រោមស្តងដា
់ រពីមុន ថ្លៃដ�ើមប្រតិបត្តិការ រួមប
 ញ្ចូលទាំង កម្រៃ និងជ�ើងសា ដែលជាផ្នែកនៃទ្រព្យសកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុ ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ មិនត្រូវបានចាត់ចូលជាផ្នែក

នៃការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាពហ�ើយទទួលស្គាល់ជាចំណាយនៅពេលប្រតិបត្តិការបានក�ើតមា
 នឡ�ើង។ ការទទួលស្គាល់ ចំណូលការប្រាក់ ត្រូវបា
 នព្យូរនៅពេលដែលការ
ឥណទានក្លាយជាឥណទានមិនដ
 ណ�
ំ
ើរការ ។

២៩. ព្រឹតិ្តការការណ៍បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍
ផលប៉ះពាល់នៃការផ្ទុះឡ�ើងនៃណូវែលេវីរុសកូរ៉ូណាដល់ក្រុមហ៊ុន
ចាប់តាំងពខែ
ី មករា ឆ្នាំ ២០២០ ការផ្ទុះឡ�ើងនៃណូវែលេវីរុសកូរ៉ូណា (“ជំងឺកូវីដ-១៩”) ជះឥទ្ធិពលល�ើប
 រិយាកាសអាជីវកម្មជា
 សកល ។ រហូតមកដល់កា
 លបរិច្ឆេទ

ក្រោម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក សម្រាប់ស
 ហគ្រាសធុនតូច និងម
 ធ្យម ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបា
 នវាស់វែងដំបូងដោយតម្លៃសមរម្យប
 ូកនឹងថ្លៃចំណាយ

នៃរបាយការណ៍ នេះ ជំងឺកូ វី ដ-១៩ មិន មា នផ លប៉ះ ពាល់ ជា សារវ័ ន្ដដល់ក្រុ មហ៊ុន ទេ ។ រង់ ចាំ ការវិវឌ្ឍនិ ង ការរីករាលដាលនៃជំ ងឺកូ វីដ-១៩ បន្តដល់កាលបរិច្ឆេទនៃ

ល�ើប្រ តិ ប ត្តិ កា រ ដែលត្រូវបា
 នបង្កឡ�ើងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងកា
 រទិញ ឬចេញផ្សាយ ហ�ើយ ការវាស់ វែងជាបន្តប ន្ទាប់ ត្រូ វច
 ំណាយរល
ំ ស់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រការប្រាក់

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះ ការផ្លាស់ប្តូរបន្ថែមទ�ៀតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលក�ើតឡ�ើង អាចមានផលប៉ះពា
 ល់ដល់លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រសិទ្ធភាព ។ ចំណូលកម្រៃ និងជ�ើងសារ និងច
 ំណាយបានភ្ជាប់ជាមួយអត្រាការប្រាក់សំខាន់ៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពល�ើទ្រព្យសកម្មហ
 ិរញ្ញវត្ថុ ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

របស់ ក្រុ ម ហ៊ុនវិសាលភាពនៃកា រដែលមិនអាចត្រូ វ បា នប៉ាន់ប្រ មាណដូ ចកា លបរិច្ឆេទនៃរ បាយការណ៍ នេះ ។ ក្រុមហ៊ុ ន នឹង រក្សាការយកចិតទ
្ត កដាក
ុ
ជា
់ បន្តទៅល�ើ

ត្រូវបា
 នរាប់ប
 ញ្ចូលក្នុងកា
 រវាស់វែងអត្រាការប្រាក់ប្រសិទ្ធភាព ។

ស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងមា
 នប្រតិកម្មយ៉ាងស
 កម្មច
 ំពោះផលប៉ះពាល់របស់វា
 ល�ើស្
 ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធផលប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

ថៃ្ងទី ១ ខែ មករា

ថៃ្ងទី ៣១ ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ ២០១៨

ឆ្នាំ ២០១៨

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
៣៤៧,២៨៩

៥២៥,៨៨២

(៣៤៧,២៨៩)

(៥២៥,៨៨២)

-

៣,២៣២

ការក�ើននៃបញ្ញើរជាមួយធនាគារនានា

(៥៤៧,៤៩៥)

(៨៤៣,៨៧១)

និយ័តភាពល�ើប្រាក់ចណេ
ំ
ញរក្សារទុក- ដុល្លារអាមេរិក

(៥៤៧,៤៩៥)

(៨៤០,៦៣៩)

(២,១៩៩,៨៣៤)

(៣,៣៩៣,៦៦០)

ការក�ើននៃឥណទានផ្ដល់ដល់អតិថិជន
ការថយចុះនៃទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ការថយចុះនៃបំណុលផ្សេងៗ

និយ័តភាពល�ើប្រាក់ចណេ
ំ
ញរក្សារទុក
(ពាន់រ�ៀល -កំណត់សម្គាល់ ៥)

របាយការណ៍លទ្ធផលចំណេញលម្អិតផ្សេងៗ
៣,០៣៦,០៣៤

ការក�ើននៃចំណូលការប្រាក់
ការថយចុះនៃប្រាក់ចំណូលល�ើ

(៣,១៨៦,៥៣៦)

កម្រៃនិងជ�ើងសារ

(១៥០,៥០២)
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៥
តំបន់ប្រតិបត្តិការ
សាខាឆ្នើម និងបុគ្គលិកនាំមុខ
ផលិតផល និងសេវាកម្ម
តំបន់ប្រតិបត្តិការ
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សាខាឆ្នើម
សេវាកម្ម និងផលិតផល
ឥណទានអាជីវកម្ម

ឥណទានសម្រាប់ទិញរថយន្ត

ឥណទានកសិកម្ម

ឥណទានសម្រាប់ទិញម៉ូតូ

ឥណទានសម្រាប់ទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផទាល
្ ់ខ្លួន

ឥណទានសម្រាប់កែលម្អគេហដ្ឋាន

១
បរសេដ្ឋ
២
កំពង់ត្រឡាច

៣
សូទ្រនិគម

សាខាឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

៤
កំពង់ឆ្នាំង

៥
ជីក្រែង

ឧត�រមានជ័យ

�ពះវ��រ

រតនគិរ ី

ស�ឹងែ្រតង

�ក�ញ់

មង�លបុរ�

េសៀមរាប
សូ�ទនិគម

បេវល

ជីែ�កង

�ត់ដំបង

េ��ង

ៃប៉លិន

កំពង់ធំ
្រកេចះ

��ន
េ�ធ��ត់

�កគរ

មណ�លគិរ ី

បរ�បូណ៌

��យណ៍

ស�ឹង្រតង់

កំពង់��ំង

�េ�

ឆ��ង

កំពង់�ម
កំពង់�ត�ច
��យ

ៃ�ពឈរ

ស��ល
កង�ស

ព�ឮ

េកះកុង
កំពង់សឺ �

ព�ែ�កក

�សីសន�រ

ែសនសុខ

ខ��ច់ក��ល
ភ�េំ ពញ

ថ�ល់ទទឹង
ដេង�

��ំង

��យអន�រ

េកៀនស�យ
គងពិសី

�ទី
េកះធំ
ៃ្រពកប្បោស

បរេសដ�

កំពង់�តែបក
ស�យេរៀង

្រតំកក់
តែកវ
ឈូ ក
បនា�យមាស

ៃ្រពនប់
្រពះសីហនុ
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ែកប

គរិ វង់
ី
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តំបន់ប្រតិបត្តិការ
សាខាស្រុកស្រីសន្ធរ

ការិយាល័យកណ្តាល
អគារលេខ៩៥ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស កែងផ្លូវ១១៨ សង្កាត់មនោរម្យ ខណ្ឌ៧មករា
រាជធានីភ្នំពេញ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៦៩) ៦៩ ២២២២ | អុម៉ែល
ី
: br0002@funan.com.kh

ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៤២ | អុម៉ែល
ី
: br0039@funan.com.kh

សាខាស្រុកបាធាយ

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៤០ | អុម៉ែល
ី
: br0036@funan.com.kh

ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមផ្
ិ អាវ ឃុំផ្អាវ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៦៩) ៥៣ ៨៨៨៨ | អុីម៉ែល: br0004@funan.com.kh

សាខាស្រុកខ្សាច់កណ្តាល

សាខាស្រុកព្រៃឈរ

ផ្លូវជាតិលេខ៨ ភូមិព្រែកតាមាក់ ឃុំព្រែកតាមាក់ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៦៩) ៨៨៨៨ ៥៧ | អុម៉ែល
ី
: br0006@funan.com.kh

ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិដូនដី ឃុំជ្រៃវ�ៀន ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៥៧ | អុម៉ែល
ី
: br0023@funan.com.kh

សាខាស្រុកពញាឮ

សាខាខេត្តស្ទឹងត្រែង

ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិធម្មត្រ័យ ឃុំផ្សារដែក ស្រុកពញាឮ ខេត្តកណ្តាល។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៨១) ៨៨៨៨ ០៤ | អុម៉ែល
ី
: br0041@funan.com.kh

ផ្លូវលេខ៥៧ ភូមកណ្ដាល
ិ
សង្កាត់ស្ទឹងត្រែង ក្រុងស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៦៩) ៩៤ ១១១១ | អុីម៉ែល: br0045@funan.com.kh

សាខាស្រុកកោះធំ

សាខាស្រុកពញាក្រែក

ផ្លូវជាតិលេខ២១ ភូមិព្រែកថ្មី ឃុំព្រែកថ្មី ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៦៩) ៨៤ ១១១១ | អុម៉ែល
ី
: br0050@funan.com.kh

ផ្លូវជាតិលេខ៨ ភូមពោ
ិ ធិ៍ស្រុក ឃុំកោងកាង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៦១ | អុីម៉ែល: br0026@funan.com.kh

សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សាខាខេត្តកំពត

ផ្ទះលេខ៥ ផ្លូវជាតិលេខ ៤ ភូមិមុខខេត្ត សង្កាត់រការធំ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៥២ | អុម៉ែល
ី
: br0018@funan.com.kh

ភូមក
ិ ំពង់បាយខាងជ�ើង សង្កាតក
់ ំពង់បាយ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៦៩) ៨៨៨៨ ៥៦ | អុីម៉ែល: br0013@funan.com.kh

សាខាស្រុកបរសេដ្ឋ

សាខាស្រុកឈូក

ផ្ទះលេខ២៦AB ក្រុមទី២ ភូមត្រ
ិ ពាំងខ្យង ឃុំទល
ួ អំពិល ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៦៩) ៥២ ៨៨៨៨ | អុម៉ែល
ី
: br0005@funan.com.kh

ផ្លូវជាតិលេខ៣ ភូមឈ�
ិ
ើទាល ឃុំឈូក ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ០២ | អុីម៉ែល: br0030@funan.com.kh

សាខាខេត្តតាកែវ

សាខាស្រុកបន្ទាយមាស

ផ្ទះលេខ៩០ ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិឡូរី សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៦៩) ៩២ ៨៨៨៨ | អុម៉ែល
ី
: br0007@funan.com.kh

ផ្លូវជាតិលេខ៣១ ភូមព្រៃ
ិ ក្រឡាខាងលិច ឃុំទូកមាសខាងលិច ស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៥០ | អុីម៉ែល: br0020@funan.com.kh

សាខាខេត្តកំពង់ធំ

សាខាស្រុកបាទី
ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិចក ឃុំត្រពាំងសាប ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៦៩) ៨៨៨៨ ០២ | អុម៉ែល
ី
: br0017@funan.com.kh

ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមក
ិ ្ដី សង្កាតព្រៃ
់ តាហ៊ូ ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៥៦ | អុីម៉ែល: br0022@funan.com.kh

សាខាស្រុកត្រាំកក់

សាខាស្រុកបារាយណ៍

ផ្លូវជាតិលេខ២៥ ភូមិអង្គតាសោម ឃុំអង្គតាសោម ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០)៨៨៨៨ ៣៧ | អុីម៉ែល: br0035@funan.com.kh

ផ្ទះលេខ១៦៨ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមព្រៃ
ិ តាត្រាវ ឃុំបល្ល័ង្ក ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៦៩) ៣៧ ៨៨៨៨ | អុម៉ែល
ី
: br0008@funan.com.kh

សាខាស្រុកគិរីវង់

សាខាស្រុកស្ទោង

ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមក
ិ ំពង់ថ្មី ឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ ស្រុកគិរីវង់ ខេត្តតាកែវ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៤៩ | អុម៉ែល
ី
: br0021@funan.com.kh

ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមក
ិ ំពង់ក្តី ឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៦៩) ៣៤ ១១១១ | អុីម៉ែល: br0049@funan.com.kh

សាខាស្រុកព្រៃកប្បាស

សាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ភូមិល្វាត្នោត ឃុំព្រៃល្វា ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៦៧ | អុម៉ែល
ី
: br0025@funan.com.kh

ផ្ទះលេខH៦ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ក្រុមទី១ ភូមិទី៨ សង្កាត់ខ្សាម ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នំាង។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៦០ | អុីម៉ែល: br0019@funan.com.kh

សាខាស្រុកស្វាយអន្ទរ

សាខាស្រុកកំពង់ត្រឡាច

ភូមិស្វាយអន្ទរទិ១ ឃុំស្វាយអន្ទរ ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវែង។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៦៩) ៣០ ៨៨៨៨ | អុម៉ែល
ី
: br0010@funan.com.kh
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ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ

ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិចំបក់ ឃុំប្រាសាទ ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ១២ | អុីម៉ែល: br0037@funan.com.kh

សាខាខេត្តព្រះសីហនុ

សាខាខណ្ឌដង្កោ
ផ្លូវជាតិលេខ៣ ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ក្រាំងពង្រ ខណ្ឌដង្កោ រាជធានី ភ្នំពេញ។

សាខាស្រុកកំពង់ត្របែក

ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមច្រក
ិ
រម�ៀត ឃុំអូរឫស្សី ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៦៩) ៣២ ៨៨៨៨ | អុីម៉ែល: br0009@funan.com.kh

I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩

ភូមិ៣ សង្កាត់១ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៨៧) ៤០ ៣៣៣៣ | អុីម៉ែល: br0051@funan.com.kh

សាខាខេត្តកំពង់ចាម
ផ្ទះលេខ១៦៣ ភូមិទី៧ ផ្លូវព្រះមុន្នីវង្ស សង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៦៩) ២០ ៨៨៨៨ | អុីម៉ែល: br0012@funan.com.kh

សាខាស្រុកព្រៃនប់
ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិសំរុងក្រោម ឃុំសំរុង ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្ត ព្រះសីហនុ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៩៤ | អុីម៉ែល: br0034@funan.com.kh

សាខាបវេល
ភូមិស្ពានកណ្ដាល ឃុំបវេល ស្រុកបវេល ខេត្តបាត់តំបង។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៣៤ | អុីម៉ែល: br0033@funan.com.kh

សាខាស្រុកក�ៀនស្វាយ
ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិធំ ឃុំធំ ស្រុកក�ៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៨៧) ៤៩ ៦៦៦៦ | អុីម៉ែល: br0003@funan.com.kh

សាខាខេត្តស្វាយរ�ៀង
ភូមិចុងព្រែក សង្កាត់ស្វាយរ�ៀង ក្រុងស្វាយរ�ៀង ខេត្តស្វាយរ�ៀង។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៥១ | អុីម៉ែល: br0015@funan.com.kh

សាខាខេត្តក្រចេះ
ភូមិផ្សារវែង សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៨១) ៨៨៨៨ ៦៤ | អុីម៉ែល: br0043@funan.com.kh

សាខាស្រុកឆ្លូង
ភូមជ្រោ
ិ
យថ្មក្រោម ឃុំឆ្លូង ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៦៥ | អុីម៉ែល: br0024@funan.com.kh

សាខាស្រុកស្នួល
ភូមក
ិ ្បាលស្នួល ឃុំស្នួល ស្រុកស្នួល ខេត្តក្រចេះ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៨១) ៨៨៨៨ ២០ | អុីម៉ែល: br0044@funan.com.kh

សាខាស្រុកស្ទឹងត្រង់
ផ្លូវលេខ៥៧ ភូមិត្នោតតាសាយ ឃុំព្រែកកក់ ក្រុងស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ០៤ | អុីម៉ែល: br0029@funan.com.kh

សាខាខេត្តស�ៀមរាប
ផ្លូវជាតិលេខ៨ ភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងស�ៀមរាប ខេត្តស�ៀមរាប។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៦៩) ៥១ ៨៨៨៨ | អុីម៉ែល: br0014@funan.com.kh

សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់
ផ្ទះលេខ១៤៨, ផ្លូវជាតិលេខ៥, ភូមិមាន់ចែ, សង្កាត់ព្រៃញី,ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៣១ ៨៨៨៨ | អុីម៉ែល: br0011@funan.com.kh

សាខាខេត្តព្រះវិហារ
ភូមិអណ្ដូងពោធិ៍ សង្កាតក
់ ំពង់ប្រណាក ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៧០ | អុីម៉ែល: br0038@funan.com.kh

សាខាខេត្តរតនគិរី
ភូមិជ័យជំនះ សង្កាត់ឡាបានស�ៀក ក្រុងបានលុង ខេត្តរតនគិរី។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៦៩) ២០ ១១១១ | អុីម៉ែល: br0046@funan.com.kh

សាខាខេត្តមណ្ឌលគិរី
ផ្លូវជាតិលេខ៦៧ ភូមិអូរស្ពារ សង្កាត់ស្ពារមានជ័យ ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្តមណ្ឌលគីរី។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៥៤ | អុីម៉ែល: br0031@funan.com.kh

សាខាខេត្តបាត់ដំបង
ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិរចេក
ំ
៤ សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ១៩ | អុីម៉ែល: br0032@funan.com.kh

សាខាស្រុកបាកាន
ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិអូរតាប៉ោង ឃុំអូរតាប៉ោង ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៧១ | អុីម៉ែល: br0040@funan.com.kh

សាខាស្រុកជីក្រែង
ផ្លូវជាតិលេខ៦ ក្រុមទី៦ ភូមិអន្លង់វិល ឃុំគោកធ្លុកក្រោម ស្រុកជីក្រែង ខេត្តស�ៀមរាប។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៤១ | អុីម៉ែល: br0042@funan.com.kh

សាខាស្រុកសូទ្រនិគម
ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិដដែក
ុំ
ថ្មី ឃុំដដែក
ុំ
ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តស�ៀមរាប។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៦៩) ៨៦ ១១១១ | អុីម៉ែល: br0047@funan.com.kh

សាខាស្រុកក្រគរ
ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិសរោ
ំ ង ឃុំក្បាលត្រាច ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៥៨ ១១១១ | អុីម៉ែល: br0006@funan.com.kh

សាខាមង្គលបុរី
ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិចំការតាដោក ឃុំក្រោក ស្រុកមង្គលបុរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ១៤ | អុីម៉ែល: br0031@funan.com.kh

សាខាស្រុកក្រឡាញ់
ផ្លូវជាតិលេខ៦A ភូមិកំពង់ថ្ម២ ឃុំកំពង់ថ្កូវ ស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តស�ៀមរាប។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៦៣ | អុីម៉ែល: br0028@funan.com.kh

សាខាពោធិ៍សែនជ័យ
ផ្លូវលេខ៤ ភូមិត្រពាំងគល់ សង្កាតកន្ទោក
់
ខណ្ឌពោសែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-៩៦) ៤៤៤៤ ៩៨៥ | អុីម៉ែល: br0052@funan.com.kh

សាខាស្រុកម�៉ោងឬស្សី
ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិរាមគន់ ឃុំគ�ៀរ ស្រុកមោងឫស្សី ខេត្តបាត់ដំបង។

ទូរស័ព្ទ: (៨៥៥-១០) ៨៨៨៨ ៥៩ | អុីម៉ែល: br0027@funan.com.kh

ហ្វូណន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលសីុ
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