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ទស្សនៈ 
 អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី ជាក្រុមហ ៊ុនមូលបក្រឈានម៊ុខអេរនុងក្បអទសរមពុជា ផ្តល់នូវអសវាលអបំផ្៊ុរអលើវិស័យ
មូលបក្រ ជូនដល់សាធារណជនក្េប់មជឈដាា នរនុងសហេមន៍ ។ 

បេស្កកម្ម 
 អបសររមម របស់ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី េឺផ្តល់ជូនេរិថិជន េនរវិនិអោេ និងសាធារណជន នូវជអក្មើសវិនិ
អោេដ៏សំបូរបបបអលើមូលបក្រ ក្បរបអដាយក្បសិទធភាពខពស់ អដើមប៊ីអលើរសទួយជ៊ីវភាពរស់អៅ និងក្បភពចំណូលឱ្យក្បអសើរអ ើង 
អដាយេន៊ុវរតឱ្យបាននូវនិរនតរភាព និងបអងកើរនូវេរថក្បអោជន៍ជូនដល់ភាេទ៊ុនិរ រមមររនិអោជិរ ក្ពមទំងសហេមន៍ទំងេស់ 
។ អយើងក្បកាន់ខ្ជា ប់ជានិចចនូវអោលការណ៍ស៊ីលធម៌វិជាា ជ៊ីវៈ សងគម ចាប់ និងបរិសាថ នក្បរបអដាយរក្មិរខពស់បំផ្៊ុរ ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្រុមហ ៊ុន ស៊ុ៊ឹឃ្យួរធី ីដែលលោរល ឿទ៊ុរចតិ្ត 

 

របាយការណ៍អនេះអរៀបចំ និងអចញផ្ាយអដាយ ក្រុមហ ៊ុន អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី ។ សក្ាប់ព័រ៌ានបបនថម និង ចមងល់អផ្េងៗ សូមទរ់ទង
មរ ៖ 
ការិោល័យ ៖  
ជាន់ទ៊ី៥ េោរអេស៊ុ៊ីល៊ីដា #៦១ មហាវិថ៊ីក្ពេះម៊ុន៊ីវងេ សង្កក រ់ក្សេះចរ ខណឌ ដូនអពញ រាជធាន៊ីភនំអពញ ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

ក្បេប់សំប៊ុក្រអលខ ៖ ១១៤៩ 

ទូរស័ពទ ៖ (០) ២៣ ៩៩៩ ៩៦៦/ ៩៩៩ ៩៧៧/ ៧២៣ ៣៨៨    
េ៊ុ៊ីបម៉ែល ៖ info@acledasecurities.com.kh 

អវបសាយ ៖ www.acledasecurities.com.kh 
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ដុល្លា រអាមេរិក ពាន់មរៀល ដុល្លា រអាមេរិក ពាន់មរៀល
ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ

ក.ទ្រពយសកេមសរុប ២,១៣៨,៦៥៣ ៨,៧១៥,០១២ ២,២៧២,៨០៣ ៩,១៣២,១២២
ខ.បំណុលសរុប ១៣៥,២២៩ ៥៥១,០៥៩ ១២២,០៣៦ ៤៩០,៣៤០
គ.េូលធនសរុប ២,០០៣,៤២៤ ៨,១៦៣,៩៥៣ ២,១៥០,៧៦៧ ៨,៦៤១,៧៨២

លរធផលហិរញ្ញវត្ាុ
ក.ចំណូលសរុប ១២៩,៣៩២ ៥២៤,២៩៦ ២១៣,៨១៩ ៨៦៤,៨៩៨
ខ.ចំមណញ/ខាត្េុនបង់ពនធទ្ាក់ចំមណញ (១៤១,៦៩៦) (៥៧៤,១៥២) (៤៦,៥៥៧) (១៨៨,៣២៣)
គ.ចំមណញ/ខាត្សុរធមទ្ោយបង់ពនធ (១៤៧,៣៤៣) (៤៧៧,៨២៩) (៦០,១០៤) (២៨៣,៥០៤)

ានមធវើសវនកេមរួច ានមធវើសវនកេមរួច
២០១៨២០១៩

ទិន្នន្័យហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប 

 

 

 

 

 

លទធផលសង្រេចបាន្ 
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      ង្ោររសី ម្ម៉ា រ អេរា 

   “ជំនួសម៊ុខឱ្យក្រុមក្បឹរាភិបាលននអេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី បដល  

   ជាក្រុមហ ៊ុនឈ្មួញអជើងសាមូលបក្រ នាងខំុ្ានអសចរត៊ីអសាមនសេរីររាយ  
   រនុងការបង្កា ញនូវរបាយការណ៍ក្បចំឆ្ន ំ ២០១៩ ជូនដល់ភាេហ ៊ុនិរ និង 
   េនរពារ់ព័នធអផ្េងៗអទៀររបស់អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី ។” 
 

របាយការណរ៍បធាន្ររុេរបឹរាភិបាល 

 

 

  

      

   

 

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា 

ធនាោរពិភពអោរ និងធនាោរេភិវឌ្ឍន៍អាស៊ុ៊ី បានពាររណ៍ថា រនុងឆ្ន ំ២០២០ អសដារិចចរមពុជាានរំអណើនក្រឹមបរ ៦.១% 
ប៉ែ៊ុអណាណ េះអដាយសារបរផ្លប៉ែេះពាល់ជាសរលននជំងឺ Covid 19 ។ ប៉ែ៊ុបនតអសដារិចចរមពុជានឹងបនតរីរចអក្មើនរនុងអលបឿនមួយដ៏រឹងាំ
អ ើងវិញ អៅអពលបញ្ហា សរលននជំងឺឆ្លង Covid 19 ក្រូវបានអដាេះក្សាយរួមផ្េំភាពក្បអសើរននពិពិធរមមនំាអចញ វិស័យសំណង់ 
អទសចរណ៍ និងរសិរមម ជាពិអសសចំណូលព៊ីសារអពើពនធ ។ 

វិ សេយមម្លបត្រក្កុពុ្រះរាជាជាចច្រកកម្ពុជា 

អដាយសារបរក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាានសនតិភាព សថិរភាព និងរំអណើនអសដារិចចអៅបរបនតាននិរនតភាព អទើបអធវើឱ្យានក្រុម
ហ ៊ុនធានាទិញមូលបក្រ ចំនួន ៦ ក្រុមហ ៊ុនពាណិជាររមូលបក្រ ចំនួន ១ ក្រុមហ ៊ុនឈ្មួញអជើងសាមូលបក្រ ចំនួន ៣ ក្រុមហ ៊ុនបចរ
ចយលរ់មូលបក្រ ចំនួន ១ និងក្រុមហ ៊ុនអបាេះផ្ាយមូលបក្រ ចំនួន ៨ បដលរនុងអនាេះ ក្រុមហ ៊ុនចំនួន ៥ បានច៊ុេះបញ្ា៊ីអបាេះ
ផ្ាយមូលបក្ររមមសិទធិជាសាធារណៈ ខណៈក្រុមហ ៊ុន ៣ អផ្េងអទៀរបានច៊ុេះបញ្ា៊ីអបាេះផ្ាយមូលបក្របំណ៊ុ លជាសាធារណៈ
អៅេណៈរមមការមូលបក្ររមពុជា ។ ក្រុមហ ៊ុនអបាេះផ្ាយមូលបក្រ ក្រូវបានរំពឹងថា នឹងអៅបរបនតអរើនអ ើងផ្ងបដរអៅរនុង     
ឆ្ន ំ២០២០ ។ អយើងខំុ្សូមសាវ េមន៍ចំអពាេះបទបបញ្ញរតិថម៊ីៗបដលបានអចញអដាយក្រសួងអសដារិចច និងហិរញ្ញវរថ ុេណៈរមមការមូល
បក្ររមពុជា ក្ពមទំងក្រុមហ ៊ុនផ្ារមូលបក្ររមពុជា បដលអតត រអលើការអឆ្លើយរបអៅនឹងរក្មូវការការ់បនថយហានិភ័យការពារផ្ល
ក្បអោជន៍របស់ភាេ៊ីពារ់ព័នធ អហើយជាពិអសសអដើមប៊ីពក្ងឹងការការពារសិទធិក្សបចាប់របស់វិនិអោេិន រនុងចអំណាមយនតការជា
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អក្ចើនអផ្េងអទៀរ បដលានអោលអៅលអបំផ្៊ុរអដើមប៊ីធានារំអណើនក្បរបអដាយនិរនតរភាពអៅរនុងវិស័យមូលបក្ររនុងក្ពេះរាជាណា
ចក្ររមពុជា ។ 

សេេ ៊ីប៊ីដាវេ ៊ីឃ្យួរធឹ៊ីវភ៊ីេបិេ ៊ី 

 រនុងឆ្ន ំ២០១៩ អនេះ ក្រុមហ ៊ុន អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី បានបនតេន៊ុវរតអោលអៅចមបង បដលបានបចងអៅរនុងយ៊ុទធ
សាស្តសតរយៈអពល ៥ ឆ្ន ំ (២០១៩ ដល់ ២០២៣) របស់ខលួន អដើមប៊ីកាល យជាក្រុមហ ៊ុនឈ្មួញអជើងសាមូលបក្រឈានម៊ុខអេជាមួយ
នឹងការក្បរួរក្បបជងរនុងទ៊ីផ្ារ ។ ការផ្តល់រាល ភាព និងទំន៊ុរចិរត អៅដល់េនរបដលពារ់ព័នធ េឺជាចំណូលរយៈអពលបវង អដាយ
អយើងអៅបរបនតោំក្ទដល់រអបៀបវារៈរំអណើនអសដារិចច និងយ៊ុទធសាស្តសតេភិវឌ្ឍន៍ចរ៊ុអកាណរបស់រាជរដាា ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្រ
រមពុជា ។ 
 អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី អៅបរបនតពក្ងឹងេំរូអាជ៊ីវរមមរបស់ខលួន និងសក្មួលដល់ការផ្តល់អសវារមមជួញដូរមូលបក្រ
ដល់េរិថិជន អៅអលើផ្ារមូលបក្ររមពុជា អដើមប៊ីបសវងររក្បារ់ចំណូលក្បរបអដាយនិរនតរភាពយូេបងវង និងផ្តល់ផ្លក្បអោជន៍
ដល់ភាេហ ៊ុនិររបស់ខលួន ។ 
 រនុងឆ្ន ំអនេះ និងឆ្ន ំអក្កាយរអៅម៊ុខអទៀរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី នឹងអៅបរបនតបអងកើនអសវាជួញដូរមូលបក្រដ៏លអ
ក្បអសើរ និងភាពង្កយក្សួលដល់េរិថិជន ។ 

េមាេភាះរកុម្រតឹ្កាភបិាប 

 ក្រុមក្បឹរាភិបាលានេភិបាលសរ៊ុបចំនួន ៣ រូប បដលរនុងអនាេះាន ២ រូប ជាេភិបាលមិនក្បរិបរតិ និង ១ រូប អទៀរ 
ជាេភិបាលក្បរិបរតិ ។ រនុងឆ្ន ំ២០១៩ មិនានការតល ស់បតូរសាសភាពក្រុមក្បឹរាភិបាលអទ ។ 

េភបិាបកិច្ច 

 ក្រុមក្បឹរាភិបាល និងថាន រ់ក្េប់ក្េង ានភាររិចចទទួលខ៊ុសក្រូវធានាឱ្យបាននូវរាល់ក្បរិបរតិការរបស់ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី                      
ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី ទំងេស់ក្រូវបាន និងរំព៊ុងេន៊ុវរតក្សបតាមចាប់ និងបទបបញ្ញរតិអផ្េងៗ រ៏ដូចជាក្បរិបរតិការបដលនឹងអរើរអ ើងនាអពល
ខ្ជងម៊ុខផ្ងបដរ ។ 
 អដាយអោងអលើរួនាទ៊ី និងភាររិចច ក្រុមក្បឹរាភិបាលក្រូវជួបក្បជ៊ុំ ៤ ដងោ៉ែ ងអទៀងទរ់រនុងមួយឆ្ន ំ អដាយពិនិរយអមើលអលើ
ការេន៊ុវរតរបស់េណៈក្េប់ក្េង និងក្រួរពិនិរយក្បរបអដាយក្បសិទធភាពអលើក្បរិបរតិការរបស់ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី ។ 
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ទេសនៈិសេយមឆុ្ាំ២០២០ 

 អោងតាមការពាររណ៍របស់ធនាោរពិភពអោរ និងធនាោរេភិវឌ្ឍន៍អាស៊ុ៊ីសត៊ីព៊ីរំអណើនអសដារិចចរបស់ក្ពេះរាជាណាចក្រ
រមពុជា េឺានរំអណើនក្រឹមបរ ៦.១% អដាយសារបរផ្លប៉ែេះពាល់ជាសរលននជំងឺឆ្លង Covid 19 រនុងឆ្ន ំ២០២០ ។ អសដារិចចនន 
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា នឹងានរំអណើនលអក្បអសើរអ ើងវិញអៅឆ្ន ំបនាទ ប់អទៀរ អដាយសារបររមពុជាបានចប់អផ្តើមអតត រអលើបខេ    
សង្កវ រ់ផ្លិររមម ដូចជាបផ្នរអេ ិចក្រូនិច និងអក្េឿងបនាល ស់រថយនត ។ អដើមប៊ីក្ទក្ទង់និនាន ការននរំអណើនទំងអនេះ ក្ពេះរាជាណាចក្រ
រមពុជាបានអធវើរំបណទក្មង់អហដាា រចនាសមព័នធស៊ុ៊ីជអក្ៅរនុងការអលើររមពស់បរិោកាសធ៊ុររិចច ពិពិធរមមនាំអចញ និងការ់បនថយនថល
អដើមននការដឹរជញ្ាូនក្ពមទំងការ់បនថយេាល រជំនាញ ។ 

ការទទួបស្គា ប់ 

 រនុងនាមក្រុមក្បឹរាភិបាល នាងខំុ្សូមបថលងេំណរេ៊ុណដល់េរិថិជន ភាេហ ៊ុនិរ េភិបាល េណៈក្េប់ក្េង និងប៊ុេគលិរក្េប់
លំដាប់ថាន រ់របស់ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី ទំងេស់បដលបានោំក្ទ និងខិរខំក្បឹងបក្បងេន៊ុវរតតាមយ៊ុទធសាស្តសតរបស់ខលួនអធវើ
ឱ្យ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី សក្មចបានអជាេជ័យតាមអោលអៅ និងបំណងរបស់ខលួន ។ 
 អយើងខ្ុំរ៏សូមសបមតងនូវការដឹងេ៊ុណដល់រាជរដាា ភិបាលននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ក្រសួងអសដារិចច និងហិរញ្ញវរថុ េណៈ  
រមមការមូលបក្ររមពជុា ក្រុមហ ៊ុនផ្ារមូលបក្ររមពុជា និយ័រររ ក្ពមទំងអាជ្ាធរក្េប់លំដាប់ថាន រ់ បដលបរងបរជួយោំក្ទ និងក្បឹងបក្បង
េភិវឌ្ឍឧសាហរមមហិរញ្ញវរថុរមពុជា  ជាពិអសសវិស័យមូលបក្រ ។ 
 អយើងខ្ុំសូមធានាចំអពាេះេរិថិជនក្ពមទំងភាេហ ៊ុនិរទំងេស់ថា អៅឆ្ន ំ២០២០ អនេះ អយើងខ្ុំនឹងបនតយរចិរតទ៊ុរដារ់ និង
បនតខិរខំក្បឹងបក្បងេស់ព៊ីលទធភាពរនុងការសអក្មចឱ្យបាននូវភាពអជាេជ័យ រីរចអក្មើន និងាននរិនតរភាព ក្ពមទងំផ្តល់នូវអោលអៅ
យ៊ុទធសាស្តសតរនុងការបអងកើនក្បារ់ចំអណញ នាអពលេនាេរ រ៏ដូចជាពក្ងឹងជំហររបស់ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី អៅរនុងក្ពេះ
រាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

 

ង្ោររសី ម្ម៉ា រ អេរា 

ក្បធានក្រុមក្បឹរាភិបាល 

អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី 
នថងស៊ុក្រ ៤អរើរ បខអចក្រ ឆ្ន ំរ៊ុរ ឯរស័រ ព.ស.២៥៦៣ 

រាជធាន៊ីភនំអពញ, នថងទ៊ី២៧ បខម៊ីនា ឆ្ន ំ២០២០ 
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       ង្ោរ រពំ វិសុទធ 

“ការអធវើឲ្យក្បអសើរអ ើងនូវអសវារមមក្បរបអដាយភាពង្កយក្សួល ភាព
អជឿជារ់ និងស៊ុវរថិភាព តាមរយៈអសវាអេ ិចក្រូនិរ េឺជាអោលអៅ
េរថិភាពរបស់អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុឹឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេ៊ុិលស៊ុ៊ី អដើមប៊ីទញយរក្បភព
ចំណូលព៊ីអសវាសមបូរបបបអៅរនុងទ៊ីផ្ារមូលបក្របដលានលរខណៈ
ក្បរួរក្បបជងរនងុឆ្ន ំ២០២០ និងឆ្ន ំបនាទ ប់ៗអទៀរ ។  

របាយការណ៍អគ្គនាយរ 

 

 

 

 

 

 

 

សេិទធផលសង្រេចបាន្រនុខឆ្ន ២ំ០១៩ 

សាថ ន្ភាពរបរួត្របម្ជខ 

វិស័យមូលបក្ររមពុជា រំព៊ុងានការរីរចអក្មើនជាលំដាប ់និងានចំណាប់អារមមណ៍ោ៉ែ ងខ្ជល ំង ព៊ីក្េឹេះសាថ នសាធារណៈ និងឯរជន
ក្េប់វិស័យ ។ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី រំព៊ុងអធវើឲ្យក្បអសើរអ ើងនូវអសវារមមរបស់ខលួន អដាយអតត រអលើការេភិវឌ្ឍន៍អសវា     
អេ ិចក្រូនិរជាចមបង អដើមប៊ីបអក្មើវិនិអោេិនក្បរបអដាយភាពង្កយក្សួល ភាពអជឿជារ់ និងស៊ុវរថិភាព ធានាក្បសិទធភាពចំណាយ 
និងនិរនតរភាពននអាជ៊ីវរមម ក្ពមទំងនាំម៊ុខរនុងទ៊ីផ្ារក្បរួរក្បបជងអៅរនុងវិស័យអនេះ ។ 

ចំណុចសំខាន់្ៗនន្របត្ិបត្តិការរនុខឆ្ន ២ំ០១៩ 

 អៅរនុងឆ្ន ំ២០១៩ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី បានច៊ុេះហរថអលខ្ជជាភាន រ់ង្កររំណាងាច ស់មូលបក្របំណ៊ុ លជាមួយក្រុម
ហ ៊ុនអបាេះផ្ាយចំនួន ២ បដលបានច៊ុេះបញ្ា៊ីអបាេះផ្ាយមូលបក្របំណ៊ុ ល ជាសាធារណៈអៅអលើទ៊ីផ្ារមូលបក្ររមពុជា ។ 

 អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យរឹួធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី ទទួលបានការេន៊ុញ្ហញ រអធវើជាក្រុមហ ៊ុនបចរចយលរ់មូលបក្រព៊ីេណៈរមមការមូលបក្ររមពុជា 
អៅនថងទ៊ី២០ បខស៊ីហា ឆ្ន ំ២០១៩ ។ 

 អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី បានទទួលពានរង្កវ ន់ជាក្រុមហ ៊ុនមូលបក្រអឆ្នើមក្បចំក្រ៊ីាសទ៊ី៤ រនុងឆ្ន ំ២០១៩ ។ 
 អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី បនតការ់បនថយចំណាយ និងក្រួរពិនិរយហានិភ័យអដើមប៊ីទប់ទល់នឹងចំណូលព៊ីក្បរិបរតិការ ។ 
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 បានអធវើឱ្យក្បអសើរអ ើងនូវអេហទំព័រ អដើមប៊ីផ្តល់ព័រ៌ានសមបូរបបប និងក្េប់ក្ជុងអក្ជាយដល់វិនិអោេិន បសវងយល់ វិភាេ និង
សអក្មចចិរតជួញដូរមូលបក្រអៅអលើទ៊ីផ្ារមូលបក្ររមពុជា ។ 

ង្សវាឈ្មួញង្ជើខសាេូលបរត្ 

 ចំនួនេណន៊ីជួញដូរអៅ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី ានចំនួន ១៤,៦០០ េណន៊ី បានអរើនអ ើង ៦.៣៨% ឬចំនួន
៨៧៥ េណន៊ី អបើអក្បៀបអធៀបនឹងចំនួនេណន៊ីជួញដូរអៅរនុងទ៊ីផ្ារមូលបក្ររមពុជាអសមើនឹង ៦៤.៥៣% ។ អបើអក្បៀបអធៀបកាលព៊ីឆ្ន ំ
២០១៨ េណន៊ីជួញដូរអៅ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី ានចំនួន ១៣,៧២៥ េណន៊ី ។ 
 សមរ៊ុលយននភាេហ ៊ុនរបស់វិនិអោេិនអៅ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី អរើនអ ើង ២៩.៥១% ខណៈបដលសមរ៊ុលយនន
សាច់ក្បារ់របស់វិនិអោេិនអៅ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី អរើនអ ើង ១៥.៣៣% ។ ចំនួនវិនិអោេិនសរមមបដលានសម
រ៊ុលយភាេហ ៊ុន និងសាច់ក្បារ់អៅ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេលិស៊ុ៊ី អរើនអ ើង ៤៣.៩៩% ។ 
 បរិាណជួញដូរមូលបក្ររបស់វិនិអោេិនអៅ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី បានអរើនអ ើង ២១០.១២% និងទំហំជួញដរូ
មូលបក្រ បានអរើនអ ើង ៤៣៧.៧៥% ។ 

ង្សវាភាន រង់ារត្ំណាខម្មច ស់េូលបរត្បំណុល 

 អសវាភាន រ់ង្កររំណាងាច ស់មូលបក្របំណ៊ុ ល ចប់អផ្តើមពារ់រណាត លឆ្ន ំ២០១៨ អហើយបានអធវើជាភាន រ់ង្កររំណាងាច ស់មូលបក្រ
បំណ៊ុ ល បដលបានអបាេះផ្ាយលរ់ ចំនួន ៣ ក្រុមហ ៊ុន រួមាន ក្េឹេះសាថ នម៊ីក្រូហិរញ្ញវរថុទទួលបអញ្ញើសនេំ ហតាថ រសិររ ល៊ីម៊ីរធ៊ីរ 
អៅរនុងឆ្ន ំ២០១៨ និង េិលេូេលិស៊ុ៊ី (អខមបូឌា) ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី នងិធនាោរវឌ្ឍនៈអាស៊ុ៊ី ចំការ់ អៅរនុងឆ្ន ំ២០១៩ ។  

យុទធសាស្រសតអាទភិាពសរម្មប់ឆ្ន ២ំ០២០ 

 អតត រអលើការេភិវឌ្ឍន៏៍អសវាអេ ិចក្រូនិរ អដើមប៊ីអធវើឲ្យានក្បសិទធិននចំណាយក្បរិបរតិការ ។ 
 អធវើឲ្យកាន់បរក្បអសើរអ ើងនូវ “វបបធម៌បអក្មើអសវា” ក្បរបអដាយភាពង្កយក្សួល ភាពអជឿជារ់ និងស៊ុវរថិភាព ដល់វិនិអោេិន

ក្េប់រក្មិររនុងទ៊ីផ្ារមូលបក្រ ។ 
 េភិវឌ្ឍពហ៊ុអសវារនុងទ៊ីផ្ារមូលបក្រ ទំងទ៊ីផ្ារដំបូង និងទ៊ីផ្ារបនាទ ប់ ជូនវិនិអោេិន ។ 
 សហការជាមួយនឹងក្រុមហ ៊ុនធានាទិញមូលបក្រ ក្រុមហ ៊ុនអបាេះផ្ាយ និងនដេូអផ្េងៗអទៀរ អដើមប៊ីេភិវឌ្ឍ និងពក្ង៊ីរអសវារមម

បដលានសកាត ន៊ុពលបបនថម ក្សបតាមរក្មូវការននទ៊ីផ្ារ ។ 
 បអងកើររួនាទ៊ីឈានម៊ុខអេរនុងវិស័យមូលបក្រ អដើមប៊ីពក្ង៊ីរចំបណរទ៊ីផ្ាររនុងទ៊ីផ្ារមូលបក្ររមពុជា និងបអងកើនក្បភពចំណូល

បដលអាចធានាបាននូវនិរនតរភាពននអាជ៊ីវរមម ។ 
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បញ្ហា ចេបខង្ៅរនុខឆ្ន ២ំ០២០ 
ការយល់ដឹងអៅានរក្មិរព៊ីេរថក្បអោជន៍ននទ៊ីផ្ារមូលបក្រ និងឥទធិពលននការដរពនធេន៊ុអក្ោេះមួយបផ្នររបស់សហេមន៍េ៊ុឺរ ៊ុប ក្ពមទំង
ការផ្ទុេះអ ើងនូវជំងឺ Covid19 ជាសរលអាចបណាត លឲ្យានសនទុេះយឺរននចំនួនក្រុមហ ៊ុនអបាេះផ្ាយ និងទំហំក្បរិបរតិការជួញដូរអៅអលើ
ទ៊ីផ្ារមូលបក្ររមពុជា បដលអាចនំាមរនូវបញ្ហា ក្បឈ្មនានាដល់ក្រុមហ ៊ុនមូលបក្រ ។ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី អាចនឹងានផ្ល
ប៉ែេះពាល់អលើចំណូលរបស់ខលួន អដាយសារបរមូលអហរ៊ុទំងអនេះ ។ 
ជាច៊ុងបញ្ចប់ ខំុ្សូមបថលងេំណរេ៊ុណោ៉ែ ងក្ជាលអក្ៅចំអពាេះវិនិអោេិនដ៏នវឆ្ល រ ក្រុមក្បឹរាភិបាល ថាន រ់ក្េប់ក្េង និងប៊ុេគលិរ ក្ពមទំង
រាជរដាា ភិបាល ជាពិអសស េណៈរមមការមូលបក្ររមពុជា និងផ្ារមូលបក្ររមពុជា បដលបានោំក្ទដល់ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី 
រនុងឆ្ន ំ២០១៩ រនលងមរ ។ សូមអោរពជូនពរដល់ ឯរឧរតម អោរជំទវ អោរឧរញ៉ែ  អោរ-អោរក្ស៊ី និងក្រុមក្េួសារ រនុងឆ្ន ំ២០២០ 
ទទួលបាននូវអសចរត៊ីស៊ុខកាយ សបាយចិរត ចអក្មើនអដាយក្បអោជន៍ អជាេជ័យរនុងនាទ៊ីការង្ករ និងម៊ុខជំនួញ ក្បរបអដាយេ៊ុណភាព 
និងក្បសិទធភាពដ៏ឧរតុងឧរតម រ៊ុំប៊ីអឃ្លៀងអឃ្លៀរអ ើយ ។ 

 

 

ង្ោរ រពំ វិសុទធ 

េេគនាយរ  
អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី 
នថងស៊ុក្រ ៤អរើរ បខអចក្រ ឆ្ន ំរ៊ុរ ឯរស័រ ព.ស.២៥៦៣ 

រាជធាន៊ីភនំអពញ, នថងទ៊ី២៧ បខម៊ីនា ឆ្ន ំ២០២០ 
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អខគការង្លខ 

 

 

 

 

 

 

 

 

អភិបាលរិចចសាជីរេម 

អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី ទទួលសាគ ល់នូវលរខណៈដ៏សំខ្ជន់ននេភិបាលរិចចសាជ៊ីវរមម អដើមប៊ីោំក្ទព៊ីសថិរភាពននការរីរចអក្មើន
បអងកើនក្បសិទធភាពការង្ករ និងក្បារ់ចំអណញ បអងកើនរនមលរបស់ភាេទ៊ុនិរ និងជំអនឿទ៊ុរចិរតដល់ភាេទ៊ុនិរ េរិថិជន ប៊ុេគលិរ ក្ពម
ទំងសាធារណៈជនទូអៅ ។ ក្រុមក្បឹរាភិបាលោំក្ទ និងអលើរទឹរចិរតឱ្យេន៊ុវរតអោលនអោបាយេភិបាលរិចចសាជ៊ីវរមម រួមទំង
ក្រមស៊ីលធម៌ ។ 
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ភាគ្ទនុ្ិរ 

ធនាោរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី េឺជាភាេទ៊ុនិររបស់ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី បដលកាន់កាប់ភាេហ ៊ុន ១០០% ។ ភាេទ៊ុនិរ
ានសិទធិេន៊ុម័រអលើយ៊ុទធសាស្តសតនានា ប៉ែ៊ុបនតភាេទ៊ុនិរព៊ុំានសិទធិេំណាចក្េប់ក្េងតទ ល់អលើការង្ករទំងេស់អនាេះអទ អទេះប៊ីជា
ោ៉ែ ងណារ៏អដាយភាេទ៊ុនិរអាចអផ្ទរការទទួលបនទុរទំងអនេះអៅឱ្យក្រុមក្បឹរាភិបាល តាមរយៈេន៊ុសេរណៈ និងលរខនតិរៈរបស់
ក្រុមហ ៊ុន ។ 

ររុេរបឹរាភិបាល 

សាជិរក្រុមក្បឹរាភិបាល ក្រូវបានបរងតំាងអដាយភាេទ៊ុនិរសក្ាប់េណរតិ ៣ ឆ្ន ំ អដើមប៊ីអធវើសរមមភាពរំណាងឱ្យពូរអេតទ ល់ ។ 
តាមលរខនតិរៈបានបញ្ហា រ់ថា សាសភាពក្រុមក្បឹរាភិបាលក្រូវានសាជិរ ៣ (ប៊ី) រូប រួមាន ៖ 
           (ព៊ីអឆ្វងអៅសាត ំ) អោរ ក្ពំ វិស៊ុទធ, េនរក្ស៊ី ា៉ែ រ េមរា, បណឌ រិ  ឹង ស៊ុភាព 
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ជនជារិបខមរអរើរអៅរនុងបខរញ្ហញ  ឆ្ន ំ១៩៦៧ និងបានបអក្មើការអៅអេស៊ុ៊ីល៊ីដា ចប់តាំង
ព៊ីបខមិថ៊ុនា ឆ្ន ំ១៩៩៣ ។ រនុងម៊ុខរំបណងជាេន៊ុក្បធានក្បធាននាយរក្បរិបរតិ និងជា
េណៈក្បធាននាយិកាក្បរិបរតិហិរញ្ញវរថុរបស់ ធនាោរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី អោរ
ក្ស៊ីរ៏ជាសាជិរេណៈរាម ធិការក្បរិបរតិ ទទួលបនទុរក្េប់ក្េងបផ្នការយ៊ុទធសាស្តសត 
និងក្បរិបរតិការអាជ៊ីវរមមក្បចំនថងរបស់ធនាោរ ក្ពមទំងក្បរិបរតិបផ្នការអាជ៊ីវរមម ។ 
អោរក្ស៊ីជាក្បជាេណៈរមមការ Implementation and Conversion of IFRS 

(International Financial Reporting Standards), ជាក្បធានេណៈរាម ធិការ
សវ័យក្បវរតិរមម និងការអធវើទំអនើបរមម ជាសាជិរេណៈរាម ធិការរំណរ់នថលអលើ
ផ្លិរផ្ល និងអសវារមម និងេណៈរាម ធិការឥណទនននថាន រ់ក្េប់ក្េង ។ 

អោរក្ស៊ីរ៏ជាេនរដឹរនាំការង្ករ Basel Team ផ្ងបដរ ។ អោរក្ស៊ីក្េប់ក្េងអលើនាយរដាា នហិរញ្ញវរថុ ។ អោរក្ស៊ីទទួលខ៊ុស
ក្រូវតទ ល់ចំអពាេះក្បធាននាយរក្បរិបរតិរបស់ ធនាោរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី ។ អោរក្ស៊ីរ៏ជាេន៊ុក្បធានក្រុមក្បឹរាភិបាលនន 
អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ហាវ យណាន់សេលក្តាស់ ។ អោរក្ស៊ីទទួលបានបរិញ្ហញ បក្រជាន់ខពស់បផ្នរក្េប់ក្េងអាជ៊ីវរមមជំនាញហិរញ្ញវរថុអៅ 
សរលវិទាល័យជារិក្េប់ក្េងរនុងរាជធាន៊ីភនំអពញ រនុងឆ្ន ំ២០០៦ និងបានបញ្ចប់បរិញ្ហញ បក្រពាណិជាសាស្តសតជំនាញក្េប់ក្េង រនុង
ឆ្ន ំ២០០៣ ។ អក្ៅព៊ីអនាេះអៅានវេគសិរាជាអក្ចើនអទៀរ ដូចជាេណអនយយក្េប់ក្េង េណអនយយហិរញ្ញវរថុ និងសវនរមម ជា
អដើមអៅសរលវិទាល័យ Regent ព៊ីឆ្ន ំ១៩៩៦ ដល់ឆ្ន ំ១៩៩៨ អៅរនុងក្បអទសរមពុជា ។ អោរក្ស៊ីក្រូវបានបរងតាំងជាក្បធាន
ក្រុមក្បឹរាភិបាល របស់ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី រនុងឆ្ន ំ២០១៤ ។ 
 

ជនជារិបខមរ អរើរអៅនថងទ៊ី១១ បខមររា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ។ អោរទទួលបានេន៊ុបណឌ ិរ
ក្េប់ក្េងអាជ៊ីវរមម ជំនាញហិរញ្ញវរថុព៊ីសរលវិទាល័យ Charles Sturt ក្បអទសេូស្តសាត ល៊ី 
។ អោរបានបអក្មើការអៅធនាោរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ចប់តាំងព៊ីបខមិថ៊ុនា ឆ្ន ំ១៩៩៨ រនុង
ម៊ុខរំបណងជាេណអនយយររ បនាទ ប់មរជាក្បធានបផ្នរក្រួរពិនិរយឥណទន បនាទ ប់មរ
អទៀរជានាយរសាខ្ជ អក្កាយមរជាក្បធានក្រុមរិចចការចាប់និងអលខ្ជធិការក្រុមហ ៊ុន 
អក្កាយមរអទៀរជានាយរក្បរិបរតិនិរិរមមនិងអលខ្ជធិការក្រុមហ ៊ុន និងរំបណងច៊ុង
អក្កាយជាេន៊ុក្បធាននាយរក្បរិបរតិ និងជាេណៈក្បធាននាយរក្បរិបរតិន៊ីរិរមមនិង
អលខ្ជធិការក្រុមហ ៊ុន ។ ការទទួលខ៊ុសក្រូវអផ្េងៗអទៀររនុងក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ អោរ
ជាសាជិក្រុមក្បឹរាភិបាល វិទាសាថ ន ពាណិជាសាស្តសត អេស៊ុ៊ីល៊ីដា និង អេស៊ុ៊ីល៊ីដា 
ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី និងជាក្បធានក្រុមក្បឹរាភិបាល អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ក្បូអភើធ៊ី េិលធ៊ីឌ្៊ី ។ 

 

ង្ោររសី ម្ម៉ា រ អេរា 

 ក្បធានក្រុមក្បឹរាភិបាល 

 

    ង្ោរ រពំ វិសុទធ  

         េភិបាល 

 អោរក្រូវបានបរងតំាងជាសាជិក្រុមក្បឹរាភិបាល អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី រនុងឆ្ន ំ២០១០ និងជាេេគនាយរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា 

ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី រនុងឆ្ន ំ២០១៧ ។ 
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ជនជារិបខមរ អរើរអៅបខម៊ីនា ឆ្ន ំ១៩៦៧ អោរបណឌ ិរទទួលបានមហាបរិញ្ហញ  (ថាន រ់
បណឌ ិរ) ក្េប់ក្េងធ៊ុររិចចហិរញ្ញវរថុននសរលវិទយល័យ PRESTON របស់សហរដាអាអមរិរ 
អៅទ៊ីក្រុងភនំអពញ រនុងឆ្ន ំ២០១២ ។ បណឌ ិរ  ឹង ស៊ុភាព បានចូលបអក្មើការង្ករអៅ
រនុងធនាោរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី តាំងព៊ីឆ្ន ំ១៩៩៧ ។ រនុងម៊ុខរំបណងជានាយរ
ក្បរិបរតេិភិវឌ្ឍន៍ផ្លិរផ្ល អោរបណឌ រិទទួលបនទរុរនុងការេភិវឌ្ឍ និងបរលមអ
ផ្លិរផ្ល និងអសវារមមបដលានក្សាប់ និងបអងកើរថម៊ីរបស់ធនាោរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ។ 
បបនថមព៊ីអនេះអៅអទៀរ អោរបណឌ ិរេឺជាក្បធានេណៈរាម ធិការអេ ិចក្រូនិចបដល
ទទួលបនទុរអលើការេភិវឌ្ឍប័ណណ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា អេស៊ុ៊ីល៊ីដា េ៊ុ៊ីនធឺអណរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដាយូន៊ីធ៊ី
ទន់ចិរត (TuanChet) និងផ្លិរផ្លអសវារមមអផ្េងៗអទៀរបដលពារ់ព័នធនឹងបអចចរ
វិទាហិរញ្ញវរថុ (Fintech) និងជាេន៊ុក្បធាននាយរក្បរិបរតិ និងជាេណៈក្បធាននាយរ  

ក្បរិបរតិហានិភ័យននក្រុមហ ៊ុនអម ។ អោរបណឌ ិរក្រូវបានបរងតំាងជាសាជិរក្រុមក្បឹរាភិបាលរបស់ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី 
ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី អៅបខររកដា ឆ្ន ំ២០១៧ ។ 

គ្ណៈរម្មម ធិការរបត្បិត្តិ 

េេគនាយរក្រូវបានបរងតាំងអ ើងអដាយ ក្រុមក្បឹរាភិបាល អដើមប៊ីទទួលខ៊ុសក្រូវ និងានសិទធិអពញអលញ រនុងការចរ់បចង
ការង្ករក្បចំនថងរបស ់អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី អៅរនុងរងវង់អោលការណ ៍និងយ៊ុទធសាស្តសត បដលបានេន៊ុម័រអដាយក្រុមក្បឹរា
ភិបាល ។ អទេះជាោ៉ែ ងណា ភាពចាស់ោស់ននសិទធិេំណាច អាចក្រូវបានរំណរ់អដាយក្រុមក្បឹរាភិបាល និងការររ់ក្តាទ៊ុរ 
ជាផ្លូវការអៅរនុង “Letter of Reserved Matters” ។ 
េេគនាយរជាេនរបរងតាំង និងដឹរនាំេណៈរាម ធិការក្បរិបរតិបដលរួមាន សាសភាពននថាន រ់ដឹរនាំជាន់ខពស់ បដលអោរយល់អឃ្ើញ
ថាសមក្សប ។ េេគនាយរ ជាេនររំំណរ់អពលអវោក្បជ៊ុំ និងរិចចដំអណើរការននេណៈរាម ធិការក្បរិបរតិអក្កាមការដឹរនាំតទ ល់ក្បរប 
អដាយភាពមធយ័រអៅអលើ ៖  
 យ៊ុទធសាស្តសតតទ ល់ ៖ េភិវឌ្ឍអោលការណ៍, រំណរ់អោលអៅ, យ៊ុទធសាស្តសត និងទិសអៅ សក្ាប់ដារ់ជូនក្រុមក្បឹរាភិបាល

អដើមប៊ីេន៊ុម័រ ។ 
 ការេន៊ុវរត ៖ ក្បមូលផ្តុំនូវរាល់ធនធាន អដើមប៊ីេន៊ុវរតអៅតាមយ៊ុទធសាស្តសតបដលបានក្ពមអក្ពៀង និងក្បរិបរតិអៅតាមអោលអៅ

បដលបានរំណរ់ ។ 
 ហានិភ័យ ៖ រំណរ់ និងវាយរនមលអៅអលើហានិភ័យ អៅរនុងយ៊ុទធសាស្តសតរបស់ក្រុមហ ៊ុន និងចរ់បចងបញ្ហា បដលអរើរអ ើង ។ 
 ការក្បរិបរតិ ៖ ធានាថាក្រុមហ ៊ុនក្បរិបរតិក្សបតាមរក្មូវការ របស់សាជ៊ីវរមម ចាប់ និងបទបបញ្ញរតិអផ្េងៗ ។ 

បណឌ ិត្ ឡឹខ សុភាព 

េភិបាល 
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គ្ណៈរគ្បរ់គ្ខ 

 

                                     

                             

                                                ង្ោរ រពំ វិសុទធ េេគនាយរ 

 

 

ជនជារិបខមរ អរើរអៅនថងទ៊ី១១ បខមររា ឆ្ន ំ១៩៧៥ ។ អោរទទួលបានេន៊ុបណឌ ិរក្េប់ក្េងអាជ៊ីវរមម ជំនាញហិរញ្ញវរថុព៊ីសរល
វិទាល័យ Charles Sturt ក្បអទសេូស្តសាត ល៊ី ។ អោរបានបអក្មើការអៅធនាោរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ចប់តាំងព៊ីបខមិថ៊ុនា ឆ្ន ំ១៩៩៨ រនុង
ម៊ុខរំបណងជាេណអនយយររ បនាទ ប់មរជាក្បធានបផ្នរក្រួរពិនិរយឥណទន បនាទ ប់មរអទៀរជានាយរសាខ្ជ អក្កាយមរជា
ក្បធានក្រុមរិចចការចាប់និងអលខ្ជធិការក្រុមហ ៊ុន អក្កាយមរអទៀរជានាយរក្បរិបរតិនិរិរមមនិងអលខ្ជធិការក្រុមហ ៊ុន និងរំបណង
ច៊ុងអក្កាយជាេន៊ុក្បធាននាយរក្បរិបរតិ និងជាេណៈក្បធាននាយរក្បរិបរតិន៊ីរិរមមនិងអលខ្ជធិការក្រុមហ ៊ុន ។ ការទទួលខ៊ុសក្រូវ
អផ្េងៗអទៀររនុងក្រុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ អោរជាសាជិក្រុមក្បឹរាភិបាល វិទាសាថ ន ពាណិជាសាស្តសត អេស៊ុ៊ីល៊ីដា និង អេស៊ុ៊ីល៊ីដា 
ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី និងជាក្បធានក្រុមក្បឹរាភិបាល អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ក្បូអភើធ៊ី េិលធ៊ីឌ្៊ី ។ អោរក្រូវបានបរងតំាងជាសាជិក្រុមក្បឹរា
ភិបាល អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី រនុងឆ្ន ំ២០១០ និងជាេេគនាយរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី រនុងឆ្ន ំ២០១៧ ។ 

 

 

 

 

 

 

     (ព៊ីអឆ្វងអៅសាត ំ) េនរក្ស៊ី សារ ក្ស៊ីអពក្ជ, េនរក្ស៊ី អៅ៉ែ  ភិររេ, អោរ អហា ស៊ុ៊ីអម៉ែរ, អោរ ក្ពំ វិស៊ុទធ, េនរក្ស៊ី ផ្ល ធ៊ីតា, រញ្ហញ  បសម លរខិណា, អោរ យូន រា ឌ្៊ី 
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    ង្ោរ ង្ោ សុីង្េ៉ាត្ នាយរក្បរិបរតិការ 

 

ជនជារិបខមរ អរើរអៅរនុងឆ្ន ំ១៩៨០ ។ អៅឆ្ន ំ២០០៧ អោរបានបញ្ចប់បរិញ្ហញ បក្រជាន់ខពស់ បផ្នរហិរញ្ញវរថុ អៅសរលវិទាល័យ
ជារិក្េប់ក្េង នាទ៊ីក្រុងភនំអពញ ។ អោរបានទទួលបរិញ្ហញ បក្របផ្នរេណអនយយអៅវិទាសាថ នជារិក្េប់ក្េង នាទ៊ីក្រុងភនំអពញ រនុង
ឆ្ន ំ២០០៣ ។ បានក្ប ងអចញព៊ីវិទាល័យក្ពេះស៊ុ៊ីស៊ុវរថិ អៅឆ្ន ំ១៩៩៨ ។ អោរបានចូលរួមសិរាវេគជំនាញបផ្នរមូលបក្រ អៅ
ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា និងអៅសាធារណរដារូអរ  ។ អោរ អហា ស៊ុ៊ីអម៉ែរ បានចូលរួមបអក្មើការង្ករ អៅរនុងធនាោរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា 
តាំងព៊ីឆ្ន ំ២០០៣ និងបានអធវើជាក្បធានបផ្នរេណអនយយអៅរនុងនាយរដាា នហិរញ្ញវរថុ អៅឆ្ន ំ២០០៤ អហើយអធវើជាក្បធានបផ្នរ 
មូលបក្រ តាំងព៊ីបខមររា ឆ្ន ំ២០០៩ ។ អោរក្រូវបានបរងតំាងជានាយរក្បរិបរតិការ និងហិរញ្ញវរថុ រនុងបខម៊ីនា ឆ្ន ំ២០១០ និង
ចប់តាំងព៊ីបខម៊ីនា ឆ្ន ំ២០១៩ អោរក្រូវបានបរងតាំងជានាយរក្បរិបរតិការ អៅរនុង អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី ។ 

 

 

 

           អនររស ីង្ ៉ា  ភិររេ ក្បធានភាន រ់ង្ករក្រុមហ ៊ុនមូលបក្រ 

 

ជនជារិបខមរ អរើរអៅរនុងឆ្ន ំ១៩៨១ េនរក្ស៊ីទទួលបានេន៊ុបណឌ ិរក្េប់ក្េងអាជ៊ីវរមម បផ្នរហិរញ្ញវរថុ ព៊ីសរលវិទាល័យជារិ
ក្េប់ក្េង អៅរាជធាន៊ីភនំអពញរនុងបខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០១១ ។ េនរក្ស៊ីបានទទួលបរិញ្ហញ បក្រក្េប់ក្េងអាជ៊ីវរមម បផ្នរហិរញ្ញវរថុ និង
ធនាោរ ព៊ីសរលវិទាល័យជារិក្េប់ក្េង អៅរាជធាន៊ីភនំអពញរនុងបខស៊ីហា ឆ្ន ំ២០០៣ ។ េនរក្ស៊ីបានក្ប ងអចញព៊ីវិទាល័យ
រំពង់ធំ អៅឆ្ន ំ១៩៩៨ ។ េនរក្ស៊ី អៅ៉ែ  ភិររេ បានចូលបអក្មើការង្ករឱ្យ ធនាោរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី អៅរនុងបខអមសា ឆ្ន ំ
២០០៤ អហើយេនរក្ស៊ីបានអធវើជា េន៊ុក្បធានបផ្នរេភិវឌ្ឍធនធានមន៊ុសេនននាយរដាា នធនធានមន៊ុសេ អៅបខរញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០០៧ 
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អហើយក្រូវបានតល ស់បតូររួនាទ៊ីជាេន៊ុក្បធានបផ្នរវិនិអោេនននាយរដាា នរិចចការវិនិអោេ និងមូលបក្រ អៅបខមររា ឆ្ន ំ២០០៩ ។ 
េនរក្ស៊ីក្រូវបានបរងតំាងជាក្បធានភាន រ់ង្ករក្រុមហ ៊ុនមូលបក្រអៅ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី អៅបខម៊ីនា ឆ្ន ំ២០១៦ ។ 

 

 

 

            អនររស ីផល ធីតា ក្បធានបផ្នរហិរញ្ញវរថុ និងទូទរ ់

 

ជនជារិបខមរ អរើរអៅរនុងឆ្ន ំ១៩៨៥ េនរក្ស៊ីបានបញ្ចប់ថាន រ់បរិញ្ហញ បក្រក្េប់ក្េងអាជ៊ីវរមម បផ្នរេណអនយយ ព៊ីសរលវិទាល័យ   
ន័ររ៊ុន អៅរាជធាន៊ីភនំអពញ រនុងឆ្ន ំ២០០៧ ។ េនរក្ស៊ីបានបញ្ចប់ថាន រ់បរិញ្ហញ បក្រភាសាេង់អេលសបផ្នរទំនារ់ទំនងពាណិជារមម ព៊ី
សរលវិទាល័យអវអសទើន អៅរាជធាន៊ីភនំអពញ រនុងឆ្ន ំ២០១២ ។ អហើយេនរក្ស៊ីបានក្ប ងអចញព៊ីវិទាល័យឥស្តនទអទវី អៅរនុងឆ្ន ំ
២០០២ ។ េនរក្ស៊ីបានចូលបអក្មើការង្ករឱ្យធនាោរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី អៅរនុងបខអមសា ឆ្ន ំ២០០៩ បដលានម៊ុខង្ករជា
េណអនយយររ អហើយេនរក្ស៊ីក្រូវបានបរងតាំងជាេន៊ុក្បធានបផ្នរហិរញ្ញវរថុ និងរដាបាលអៅ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី អៅ
បខមររា ឆ្ន ំ២០១៤ និងក្រូវបានបរងតំាងជាក្បធានបផ្នរហិរញ្ញវរថុ និងរដាបាល អៅបខរ៊ុមភៈ ឆ្ន ំ២០១៧ និងក្រូវបានបរងតំាងជា
ក្បធានបផ្នរហិរញ្ញវរថុ និងទូទរ់ អៅបខម៊ីនា ឆ្ន ំ២០១៩ ។ 

 

 

 

     អនររស ីសារ រសីង្ពរជ ភាន រ់ង្កររំណាងាច ស់មូលបក្របំណ៊ុ ល 

 

ជនជារិបខមរ អរើរអៅរនុងឆ្ន ំ១៩៩៣ េនរក្ស៊ីបានបញ្ចប់ថាន រ់បរិញ្ហញ បក្របផ្នរេណអនយយ និងហិរញ្ញវរថុ ព៊ីសរលវិទាល័យជារិ
ក្េប់ក្េង អៅរនងុឆ្ន ំ២០១៥ អៅរាជធាន៊ីភនំអពញ អហើយេនរក្ស៊ីបានក្ប ងអចញព៊ីវិទាល័យឫសេ៊ីបរវ អៅឆ្ន ំ២០១១ ។ េនរក្ស៊ី
បានចូលបអក្មើការង្ករឱ្យធនាោរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី អៅរនុងបខរ៊ុោ ឆ្ន ំ២០១៤ បដលានម៊ុខង្ករជាជំនួយការភាន រ់ង្ករទ៊ីផ្ារ 
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ជនជារិបខមរ អរើរអៅរនុងឆ្ន ំ១៩៨៥ អោរបានទទួលេន៊ុបណឌ ិរបផ្នរនិរិសាស្តសត និងវិទាសាស្តសតនអោបាយ រនុងឆ្ន ំ២០១១ និងបាន
បញ្ចប់ថាន រ់បរិញ្ហញ បក្របផ្នរក្េប់ក្េងទូអៅ រនុងឆ្ន ំ២០០៨ ព៊ីសារលវិទាល័យអបៀលក្បាយ អហើយអោរបានក្ប ងអចញព៊ីវិទាល័យ 
យ៊ុេនធរ អៅរនុងឆ្ន ំ២០០២ ។ អោរបានចូលបអក្មើការង្ករឱ្យធនាោរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី អៅរនុងបខមររា ឆ្ន ំ២០០៨ បដលាន
ម៊ុខង្ករជាភាន រ់ង្ករឥណទនអៅសាខ្ជ អហើយអៅរនុងឆ្ន ំ២០១៦ អោរបានតល ស់បតូរទ៊ីរបនលងបអក្មើការង្ករមរ ធនាោរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា 
ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី ការិោល័យរណាត ល បដលានម៊ុខង្ករជាប៊ុេគលិរក្បរិបរតិ បនាទ ប់មរអោរក្រូវបានបរងតាំងជាេន៊ុក្បធានបផ្នរក្បរិបរត ិ
អៅរនុងបខឧសភា ឆ្ន ំ២០១៧ ។ 

អហើយអៅរនុងបខម៊ីនា ឆ្ន ំ២០១៥ េនរក្ស៊ីបានតល ស់បតូរទ៊ីរបនលងបអក្មើការង្ករមរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី បដលានម៊ុខង្ករ
ជាប៊ុេគលិរបផ្នរទំនារ់ទំនងេរិថិជន និងបនាទ ប់មរអទៀរ េនរក្ស៊ី ក្រូវបានតល ស់បតូរម៊ុខង្កររួនាទ៊ីជា ភាន រ់ង្កររំណាងាច ស់មូលបក្រ 
បំណ៊ុ ល អៅរនុងឆ្ន ំ២០១៨ ។ 

 

 

 

រញ្ហញ  ម្សេ លរេិណា ភាន រ់ង្ករបចរចយលរ់មូលបក្រ 

 

ជនជារិបខមរ អរើរអៅរនុងឆ្ន ំ១៩៩១ រញ្ហញ បានបញ្ចប់ថាន រ់បរិញ្ហញ បក្របផ្នរធនាោរ និងហិរញ្ញវរថុ ព៊ីសារលវិទាល័យភូមិនទន៊ីរិ  
សាស្តសត និងវិទាសាស្តសតអសដារិចច អៅរនុងឆ្ន ំ២០១៣ អៅរាជធាន៊ីភនំអពញ អហើយរញ្ហញ បានក្ប ងអចញព៊ីវិទាល័យសាវ យអរៀង 
អៅរនុងឆ្ន ំ២០០៩ ។ រញ្ហញ បានចូលបអក្មើការង្ករឱ្យធនាោរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី អៅរនុងបខអមសា ឆ្ន ំ២០១៤ បដលានម៊ុខង្ករ
ជាភាន រ់ង្ករទ៊ីផ្ារ អហើយអៅរនុងបខស៊ីហា ឆ្ន ំ២០១៩ រញ្ហញ បានតល ស់បតូរទ៊ីរបនលងបអក្មើការង្ករមរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី 
បដលានម៊ុខង្ករជាភាន រ់ង្ករបចរចយលរ់មូលបក្រ ។ 

 

        

  

       ង្ោរ យូន្ រា៉ា ឌី ប៊ុេគលិរជំនាញបផ្នរចាប់ 
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ររេសលីធេ៌ 

រមមររនិអោជិរក្េប់រូបរបស់ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី សថិរអក្កាមការក្េប់ក្េងមួយ ោ៉ែ ងរឹងរឹងននក្រមស៊ីលធម៌ បដលបាន
រំណរ់រនុងេន៊ុសញ្ហញ រួមការង្ករ អដាយក្េបដណត ប់អលើបញ្ហា មូយចំនួនដូចជា ចរិរលរខណៈប៊ុេគល ទំនារ់ទំនងជាមួយេនររួមការង្ករ 
េរិថិជន និងេនរក្េប់ក្េង អាថ៌រំបាំង និងវិជាា ជ៊ីវៈ វិវាទអលើផ្លក្បអោជន៍ និងការទទួលយរេំអណាយ ការសាអ រក្បារ់ និងការ
បរអាក្ការរំហ៊ុសឆ្គង ។ ឯរសារទំងអនេះ ក្រូវបានក្រួរពិនិរយអ ើងវិញោ៉ែ ងអទៀងទរ់ អដាយក្រុមហ ៊ុនអម អដើមប៊ីធានាថាវាអៅបរ
ានស៊ុពលភាពអក្បើក្បាស់ និងទន់សម័យ ។ 

ន្ិរន្តរភាពបរិសាថ ន្ ន្ិខសខគេ 

ទនទឹមនឹងការខិរខំក្បឹងបក្បង ពាោមឱ្យទទួលបាននូវនិរនតរភាពននក្បារ់ចំអណញរបស់ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី រ៏អោរព
ផ្ងបដរចំអពាេះបរិសាថ ន និងសហេមន៍បដលអយើងរស់អៅ អដាយេន៊ុវរតតាមទសេនៈក្េឹេះសំខ្ជន់ទំងប៊ី “មន៊ុសេ បផ្នដ៊ី និងក្បារ់
ចំអណញ” អហើយអធវើការរំណរ់ជានិចចនូវសូចនាររសក្ាប់វាស់បវង និងរាយការណ៍េំព៊ីសរមមភាព និងផ្លប៉ែេះពាល់អៅអលើសងគម 
និងបរិសាថ ន ក្ពមទំងអដើមប៊ីេន៊ុវរតនូវរចនាសមព័នធរបាយការណ៍ អដាយបផ្អរជាចមបងអៅអលើការបណនាំរនុងេំនិរផ្តួចអផ្តើមននរបាយ
ការណ៍ពិភពអោរ (GRI) ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 
សរមមភាពនាយរក្បរិបរតិការជួបពនយល់េរិថិជនពារ់ព័នធនឹងការជួញដូរភាេហ ៊ុន 
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របាយការណ៍ររុេរបឹរាភិបាល 

ក្រុមក្បឹរាភិបាល សូមអធវើការបង្កា ញជូននូវរបាយការណ៍របស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុរបស់ក្រុមហ ៊ុន អេស៊ុ៊ីល៊ីដា 
ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី អៅការ់ថា (“ក្រុមហ ៊ុន”) បដលបានអធវើសវនរមមរួច សក្ាប់ការិយបរិអចឆទ បដលបានបញ្ចប់នថងទ៊ី៣១ បខធនូ 
ឆ្ន ំ២០១៩ ។ 

អំពីររុេហ ុន្ 

ក្រុមហ ៊ុនក្រូវបានបអងកើរអ ើងជាក្រុមហ ៊ុនមហាជនទទួលខ៊ុសក្រូវានរក្មិរ អៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា បដលានវិញ្ហញ បនបក្រ
ច៊ុេះបញ្ា៊ីអលខ ០០០០២៧១៣ ច៊ុេះនថងទ៊ី០១ បខម៊ីនា ឆ្ន ំ២០១០ ។  ក្រុមហ ៊ុនក្រូវបានកាន់កាប់ទំងក្សុងអដាយ ធនាោរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា 
ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី ។ 

សរេមភាពចេបខ 

សរមមភាពអាជ៊ីវរមមចមបងរបស់ក្រុមហ ៊ុន េឺផ្តល់អសវាឈ្មួញអជើងសាមូលបក្រ និងអសវាអផ្េងអទៀរបដលេន៊ុម័រអដាយេណៈ  
រមមការមូលបក្ររមពុជា (អៅការ់ថា “េ.ម.រ.”)  ។ 

លទធផលហិរញ្ញវត្ថុ 

លទធផ្លហិរញ្ញវរថុរបស់ក្រុមហ ៊ុន សក្ាប់ការិយបរិអចឆទបដលបានបញ្ចប់នថងទ៊ី៣១ បខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ ានដូចខ្ជងអក្កាម៖ 

 

 

 
 

ភាគ្ោភ 

ព៊ុំានការក្បកាស ឬការបបងបចរភាេោភអទ អហើយក្រុមក្បឹរាភិបាលមិនបានអសនើឲ្យានការបបងបចរភាេោភ សក្ាប់
ការិយបរិអចឆទអធវើរបាយការណ៍អនេះអទ ។ 
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ង្ ើេទុន្ 

ព៊ុំានការបក្បក្បួលអលើអដើមទ៊ុនច៊ុេះបញ្ា៊ី និងបានបង់រនុងេំ ុងការិយបរិអចឆទអនេះអទ ។ 

រទពយសរេមចរន្ត 

អៅម៊ុនអពលបដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុរបស់ក្រុមហ ៊ុនក្រូវបានអរៀបចំអ ើង ក្រុមក្បឹរាភិបាលបានចរ់វិធានការ បដលាន   
មូលដាា នសមរមយ អដើមប៊ីបញ្ហា រ់ថា បណាត ក្ទពយសរមមចរនតទំងេស់បដលបានររ់ក្តាអៅរនុងបញ្ា៊ីេណអនយយរបស់ក្រុមហ ៊ុន 
អហើយបដលទំនងជាមិនអាចទទួលសាគ ល់អៅរនុងក្បរិបរតិការអាជ៊ីវរមមធមមតាក្រូវបានការ់បនថយឲ្យអៅអសមើនឹងរនមលបដលេិរថានឹង
អាចក្បមូលបានជារ់បសតង ។ 

 វិធីសាស្រសតរំណត្់ត្នេៃ 

នានថងអចញរបាយការណ៍អនេះ ក្រុមក្បឹរាភិបាលព៊ុំបានដឹងព៊ីអហរ៊ុការណ៍ណាមួយបដលបានអរើរអ ើង បដលនឹងអធវើឲ្យប៉ែេះពាល់
ដល់ការេន៊ុវរតវិធ៊ីសាស្តសតបដលានរនលងមរ រនុងការវាយរនមលក្ទពយសរមម និងបំណ៊ុ ល អៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុរបស់ក្រុមហ ៊ុន 
ថាានភាពមិនក្រឹមក្រូវ និងមិនសមក្សបអនាេះអទ ។ 

បំណុលយថាភាព និ្ខបំណុលង្ផេខង្ទៀត្ 

នានថងអចញរបាយការណ៍អនេះ ព៊ុំាន ៖ 
(រ)  ការដារ់បញ្ហច ំក្ទពយសរមមណាមួយរបស់ក្រុមហ ៊ុន បដលអរើរានអ ើងចប់តំាងព៊ីនថងច៊ុងការិយបរិអចឆទ រនុងការធានា

ចំអពាេះបំណ៊ុ លរបស់ប៊ុេគលណាមួយអ ើយ 

(ខ)  បំណ៊ុ លយថាអហរ៊ុណាមួយបដលអរើរានអ ើងចំអពាេះក្រុមហ ៊ុន ចប់តំាងព៊ីនថងច៊ុងការិយបរិអចឆទមរ អក្ៅេំព៊ីក្បរិបរតិ
ការអាជ៊ីវរមមធមមតារបស់ក្រុមហ ៊ុន ។ 

ក្រុមក្បឹរាភិបាលានមរិថា ព៊ុំានបំណ៊ុ លយថាភាព ឬបំណ៊ុ លអផ្េងៗអទៀររបស់ក្រុមហ ៊ុន បដលក្រូវបំអពញ ឬអាចនឹងក្រូវ
បំអពញរនុងរយៈអពល ១២ បខ បនាទ ប់ព៊ីកាលបរិអចឆទរាយការណ៍ បដលនឹងអធវើឲ្យានផ្លប៉ែេះពាល់ ឬអាចនឹងប៉ែេះពាល់ជាសារវនត
ដល់លទធភាពរបស់ក្រុមហ ៊ុនរនុងការបំអពញការពវរិចចរបស់ខលួន ដូចបដលបានរំណរ់ និង អៅអពលបដលដល់នថងរំណរ់ ។ 
ការផ្លៃ ស់បតូរង្ហត្កុារណ ៍

នានថងអចញរបាយការណ៍អនេះ ក្រុមក្បឹរាភិបាលរបស់ក្រុមហ ៊ុន ព៊ុំបានដឹងព៊ីអហរ៊ុការណ៍ណាមួយបដលមិនបានបវរបញរអៅរនុង
របាយការណ៍អនេះ ឬរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុរបស់ក្រុមហ ៊ុន បដលអាចនឹងបណាត លឲ្យរួអលខននចំនួនណាមួយ បដលបាន
បង្កា ញអៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុានភាពមិនក្រឹមក្រូវអនាេះអទ ។ 
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របត្ិបត្តិការេិន្របររត្ី  
ក្រុមក្បឹរាភិបាលានមរិថា លទធផ្លននការអធវើក្បរិបរតិការរបស់ក្រុមហ ៊ុនរនុងការិយបរិអចឆទហិរញ្ញវរថុអនេះ មិនានផ្លប៉ែេះពាល់ 

ជាសារវនតអដាយសរមមភាពក្បរិបរតិការ ឬក្ពឹរតិការណ៍ណាមួយបដលានលរខណៈជាសារវនត និងមិនក្បក្ររ៊ីអនាេះអទ ។ 
ក្រុមក្បឹរាភិបាលរ៏ានមរិផ្ងបដរថា អៅរនុងចអនាល េះអពលចប់ព៊ីនថងច៊ុងការិយបរិអចឆទដល់នថងអចញរបាយការណ៍អនេះ ព៊ុំានចំណារ់
ថាន រ់សរមមភាពក្បរិបរតិការ ឬក្ពឹរតិការណ៍ណាមួយបដលានលរខណៈជាសារវនត និងមិនក្បក្ររ៊ីអរើរានអ ើង បដលអាចនាំឲ្យ
ប៉ែេះពាល់ដល់លទធផ្លននក្បរិបរតិការរបស់ក្រុមហ ៊ុនរនុងការិយបរិអចឆទ បដលរបាយការណ៍អនេះបានអរៀបចំអ ើងអនាេះអទ ។ 
ររុេរបឹរាភិបាល   
សាជិរក្រុមក្បឹរាភិបាល បដលបានបអក្មើការអៅរនុងឆ្ន ំ និងនានថងអចញរបាយការណ៍អនេះាន ៖ 
 អោរក្ស៊ី ា៉ែ រ េមរា ក្បធានក្រុមក្បឹរាភិបាល 

 អោរ  ក្ពំ វិស៊ុទធ េភិបាល 

 បណឌ ិរ    ឹង ស៊ុភាព  េភិបាល 

អត្ថរបង្ោជន៍្របស់ររុេរបឹរាភិបាល 

ព៊ុំានក្រុមក្បឹរាភិបាលណាាន រ់របស់ក្រុមហ ៊ុន បានកាន់កាប់អដាយតទ ល់អៅអលើភាេហ ៊ុនរបស់ក្រុមហ ៊ុន រនុងការិយបរិអចឆទអនេះ
អ ើយ ។  
េិរក្រឹមច៊ុងការិយបរិអចឆទ និងអៅរនុងេំ ុងការិយបរិអចឆទហិរញ្ញវរថុអនេះ ព៊ុំានការអរៀបចំណាមួយបដលានក្រុមហ ៊ុនជាេូភាេ៊ី
មួយរនុងអោលបំណងជួយដល់សាជិរក្រុមក្បឹរាភិបាល អដើមប៊ីទទួលបាននូវេរថក្បអោជន៍តាមមអធាបាយទិញយរភាេហ ៊ុន 
ឬប័ណណ បំណ៊ុ លព៊ីក្រុមហ ៊ុន ឬព៊ីក្រុមហ ៊ុនដនទអទៀរអនាេះអ ើយ ។ 
ចប់តំាងព៊ីអដើមការិយបរិអចឆទហិរញ្ញវរថុ ព៊ុំានសាជិរក្រុមក្បឹរាភិបាលណាាន រ់បានទទួល ឬានសិទធិទទួលបាននូវេរថក្បអោជន៍
ណាមួយ (អក្ៅព៊ីេរថក្បអោជន៍បដលបានទទួលដូចបានបង្កា ញអៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ) តាមរយៈការច៊ុេះរិចចសនាអធវើ
អ ើងអដាយក្រុមហ ៊ុន ឬអដាយក្រុមហ ៊ុនពារ់ព័នធជាមួយនឹងក្រុមហ ៊ុន បដលសាជិរក្រុមក្បឹរាភិបាលអនាេះជាសាជិរ ឬរ៏
ជាមួយក្រុមហ ៊ុនបដលសាជិរក្រុមក្បឹរាភិបាលអនាេះជាសាជិរ ផ្លក្បអោជន៍បផ្នរហិរញ្ញវរថុអក្ចើនអនាេះអទ អលើរបលងបរការ
បង្កា ញអៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ ។ 
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ការទទួលខុសរត្វូរបស់ររុេរបឹរាភិបាលង្លើរបាយការណហ៍ិរញ្ញវត្ថុ 

ក្រុមក្បឹរាភិបាលានភារៈអធវើការេេះអាងបញ្ហា រ់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុជាសារវនតបានបង្កា ញនូវភាពក្រឹមក្រូវ ននសាថ នភាព
ហិរញ្ញវរថុរបស់ក្រុមហ ៊ុននានថងទ៊ី៣១ បខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ និងលទធផ្លហិរញ្ញវរថុ និងលំហូរសាច់ក្បារ់ សក្ាប់ការិយបរិអចឆទបដល
បានបញ្ចប់ ។  អៅរនុងការអរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុអនេះ ក្រុមក្បឹរាភិបាលចំបាច់ក្រូវ ៖ 
(រ) េន៊ុម័រនូវអោលនអោបាយេណអនយយបដលសមក្សប អដាយបផ្អរអលើការវិនិចឆ័យ និងការបា៉ែ ន់ក្បាណោ៉ែ ងសម 

អហរ៊ុផ្ល និងក្បុងក្បយ័រន អហើយអធវើការេន៊ុវរតក្បរបអដាយសងគរិភាព ។ 
(ខ) អោរពអៅតាមសតង់ដាររបាយការណ៍ទរ់ទងនឹងហិរញ្ញវរថុេនតរជារិននរមពុជា ឬក្បសិនអបើានការតល ស់បតូរព៊ីអនេះ អដើមប៊ី

បង្កា ញនូវភាពពិរ និងក្រឹមក្រូវ េឺក្រូវបរបង្កា ញ ពនយល់ និងរំណរ់បរិាណឲ្យបានចាស់ោស់អៅរនុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវរថុ ។  

(េ) ក្រួរពិនិរយក្បព័នធដំអណើរការរបស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុរបស់ក្រុមហ ៊ុន និងររាទ៊ុរនូវបញ្ា៊ីេណអនយយឲ្យបានក្េប់ក្ោន់ 
និងក្បព័នធក្េប់ក្េងនផ្ទរនុងឲ្យានក្បសិទធភាព ។ 

(ឃ្) វាយរនមលនូវលទធភាពរបស់ក្រុមហ ៊ុនរនុងការបនតនិរនតរភាពអាជ៊ីវរមម ទទួលខ៊ុសក្រូវអលើការោរក្រដាងព័រ៌ាន ក្បសិន 
អបើពារ់ព័នធនូវបញ្ហា ទំងឡាយបដលទរ់ទងអៅនឹងនិរនតរភាពអាជ៊ីវរមម និងអក្បើក្បាស់មូលដាា ននិរនតរភាពននេណអនយយ 
អលើរបលងបរេនរានបំណងចង់ជក្មេះបញ្ា៊ីតអ រដំអណើរការក្រុមហ ៊ុន ឬ ោម នជអក្មើសសមរមយដនទអទៀរអក្ៅព៊ីអធវើបបប
អនេះ ។ 

(ង) ក្រួរពិនិរយ និងដឹរនំាក្រុមហ ៊ុនឲ្យានក្បសិទធភាព អលើរាល់អសចរដ៊ីសអក្មចបដលានសារៈសំខ្ជន់ទំងេស់ បដលប៉ែេះពាល់
ដល់សរមមភាពក្បរិបរតិការ និងដំអណើរការរបស់ក្រុមហ ៊ុន អហើយក្រូវក្បារដថារិចចការអនេះ ក្រូវបានឆ្លុេះបញ្ហច ំងោ៉ែ ងក្រឹម
ក្រូវអៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ ។ 

ក្រុមក្បឹរាភិបាលធានាេេះអាងថា បានេន៊ុវរតនូវរាល់រក្មូវការ ដូចបានរាយការណ៍ខ្ជងអលើរនុងការអរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ
របស់ក្រុមហ ៊ុន ។ 
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ការអន្ុេ័ត្របាយការណហ៍ិរញ្ញវត្ថុ 

នាងខ្ុំសូមអធវើការេន៊ុម័រអលើ របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ បដលបានបង្កា ញអៅទំព័រទ៊ី ៣០ ដល់ទ៊ី ៦៧ បដលបានបង្កា ញនូវភាពក្រឹម
ក្រូវននសាថ នភាពហិរញ្ញវរថុរបស់ក្រុមហ ៊ុន អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី នានថងទ៊ី៣១ បខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ ក្ពមទំងលទធផ្លហិរញ្ញវរថុ 
និងលំហូរសាច់ក្បារ់របស់ក្រុមហ ៊ុន សក្ាប់ការិយបរិអចឆទបដលបានបញ្ចប់អដាយេន៊ុអោមអៅតាមសតង់ដាររបាយការណ៍ទរ់ទង
នឹងហិរញ្ញវរថុេនតរជារិននរមពុជា ។ 
ច៊ុេះហរថអលខ្ជអដាយអោងអៅអលើអសចរត៊ីសអក្មចរបស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល៖ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ង្ោររសី ម្ម៉ា រ អេរា 

ក្បធានក្រុមក្បឹរាភិបាល 

នថងស៊ុក្រ ៤អរើរ បខអចក្រ ឆ្ន ំរ៊ុរ ឯរស័រ ព.ស.២៥៦៣ 
រាជធាន៊ីភនំអពញ, នថងទ៊ី២៧ បខម៊ីនា ឆ្ន ំ២០២០ 
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របាយការណ៍របស់សវន្ររឯររាជយ 

ជូន្ភាគ្ទុន្ិរ  

ររុេហ ុន្ ង្អសីុលីដា សីុឃ្យួរឹធី ភីអិលសីុ 

មរិសវនរមម 

អយើងខំុ្បានអធវើសវនរមមអលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុរបស់ ក្រុមហ ៊ុន អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី អៅការ់ថា (“ក្រុមហ ៊ុន”) 
បដលរួមានរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញវរថុនានថងទ៊ី៣១ បខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ និងរបាយការណ៍ចំអណញ ឬខ្ជរ និងលទធផ្លលមអិរ
អផ្េងៗ របាយការណ៍សត៊ីព៊ីបបក្មបក្មួលមូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ក្បារ់ សក្ាប់ការិយបរិអចឆទបដលបានបញ្ចប់ និង
រំណរ់សាគ ល់បដលរួមានអោលនអោបាយេណអនយយសំខ្ជន់ៗ ក្ពមទំងព័រ៌ានពនយល់ អផ្េងៗបដលបានបង្កា ញអៅទំព័រ 
ទ៊ី៣០ ដល់ទ៊ី ៦៧ ។ 
ជាមរិរបស់អយើងខ្ុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុជាសារវនត បានបង្កា ញនូវភាពក្រឹមក្រូវននសាថ នភាពហិរញ្ញវរថុរបស់ ក្រុមហ ៊ុន អេស៊ុ៊ីល៊ីដា 
ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី នានថងទ៊ី៣១ បខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ ក្ពមទំង លទធផ្លហិរញ្ញវរថុ និងលំហូរសាច់ក្បារ់របស់ក្រុមហ ៊ុន សក្ាប់
ការិយបរិអចឆទបដលបានបញ្ចប់ អដាយេន៊ុអោមអៅតាម សតង់ដាររបាយការណ៍ទរ់ទងនឹងហិរញ្ញវរថុេនតជារិននរមពុជា ។ 
មូលដាា នននមរិសវនរមម 

អយើងខំុ្ បានអធវើសវនរមមអដាយេន៊ុអោមអៅតាមសតង់ដារសវនរមមេនតរជារិននរមពុជា ។  ការទទួលខ៊ុសក្រូវរបស់អយើងខ្ុំបដល
ក្សបតាមសតង់ដារទំងអនាេះ ក្រូវបានអរៀបរាប់បបនថមអទៀរអៅរនុងរថាខណឌ សដ៊ីព៊ី ការទទួលខ៊ុសក្រូវរបស់សវនររ សក្ាប់ការអធវើ
សវនរមមអលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ បដលានអៅរនុងរបាយការណ៍របស់អយើងខំុ្ ។ អយើងខំុ្ានភាពឯររាជយព៊ីក្រុមហ ៊ុនអដាយ
ក្សបអៅតាមរក្មូវការក្រមស៊ីលធម៌វិជាា ជ៊ីវៈ បដលពារ់ព័នធនឹងសវនរមមអលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ អៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 
អហើយអយើងខំុ្បានបំអពញនូវទំនួលខ៊ុសក្រូវអលើក្រមស៊ីលធម៌វិជាា ជ៊ីវៈ   ក្សបតាមរក្មូវការរបស់សតង់ដារទំងអនាេះ ។  អយើងខំុ្ 
អជឿជារ់ថា ភសតុតាងសវនរមមបដល អយើងខំុ្ក្បមូលបានានលរខណៈក្េប់ក្ោន់ និងសមក្សបសក្ាប់ជាមូលដាា នរនុងការ
បអញ្ចញមរិសវនរមមរបស់អយើងខ្ុំ ។ 
ព័រ៌ានអផ្េងៗ 

េនរក្េប់ក្េង ានភារៈទទួលខ៊ុសក្រូវអលើព័រ៌ានអផ្េងៗ ។  ព័រ៌ានអផ្េងៗ រួមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ របស់ក្រុមក្បឹរា  
ភិបាលបដលបង្កា ញអៅទំព័រទ៊ី ២១ ដល់ទ៊ី ២៥ ។ 
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មរិសវនរមមរបស់អយើងខ្ុំ អៅអលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ មិនបានក្េបដណត ប់អលើព័រ៌ានអផ្េងៗអ ើយ អហើយអយើងខំុ្មិនអធវើការ
ផ្ដលន់ូវេំណេះេំណាងណាមួយអៅអលើព័រ៌ានអនេះអទ ។ 
ពារ់ព័នធនឹងការអធវើសវនរមមរបស់អយើងខ្ុំអលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ ការទទួលខ៊ុសក្រូវរបស់អយើងខ្ុំ េឺក្រូវអានព័រ៌ានអផ្េងៗ 
អហើយពិចរណាថាអរើព័រ៌ានអផ្េងៗអនាេះ ានភាពមិនក្សបោន ជាសារវនតជាមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ ឬការយល់ដឹងរបស់
អយើងខំុ្អៅរនុងការអធវើសវនរមម ឬានការបង្កា ញនូវរំហ៊ុងឆ្គងជាសារវនត ។ ក្បសិនអបើការអានព័រ៌ានអផ្េងៗបដលបានទទួលម៊ុន
កាលបរិអចឆទននរបាយការណ៍សវនរមមអនេះ អាចឲ្យអយើង ខ្ុំសននិដាា នថា ានរំហ៊ុសឆ្គងជាសារវនតអរើរអ ើងព៊ីព័រ៌ានអផ្េងៗ 
អយើងខ្ុំក្រូវរាយការណ៍អៅតាមសាថ នភាពជារ់បសតង ។  អយើងខ្ុំ ព៊ុំានេវ៊ីបដលក្រូវរាយការណ៍ពារ់ព័នធនឹងព័រ៌ានអផ្េងៗអនេះអទ ។ 
ការទទួលខ៊ុសក្រូវរបស់េនរក្េប់ក្េង និងេនរទទួលខ៊ុសក្រូវអលើេភិបាលរិចចអលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ 

េនរក្េប់ក្េង ានភារៈទទួលខ៊ុសក្រូវអលើការអរៀបចំ និងការបង្កា ញនូវភាពក្រឹមក្រូវននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុអដាយេន៊ុអោមអៅ
តាមសតង់ដាររបាយការណ៍ទរ់ទងនឹងហិរញ្ញវរថុេនតរជារិននរមពុជា និងទទួលខ៊ុសក្រូវអលើក្បព័នធក្រួរពិនិរយនផ្ទរនុង បដលេនរ
ក្េប់ក្េងរំណរ់ថា ានភាពចំបាច់សក្ាប់ការអរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថឲុ្យអជៀសផ្៊ុរព៊ីការបង្កា ញខ៊ុសជាសារវនត អដាយសារ
បរការបរលងបនលំ ឬរំហ៊ុសឆ្គង ។ 
អៅរនុងការអរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ េនរក្េប់ក្េងានភារៈទទួលខ៊ុសក្រូវអលើការវាយរនមលនូវលទធភាពរបស់ក្រុមហ ៊ុនរនុងការ
បនតនិរនតរភាពអាជ៊ីវរមម ទទួលខ៊ុសក្រូវអលើការោរក្រដាងព័រ៌ាន ក្បសិនអបើពារ់ព័នធនូវបញ្ហា ទំងឡាយបដលទរ់ទងអៅនឹង
និរនតរភាពអាជ៊ីវរមម និងអក្បើក្បាស់មូលដាា ននិរនតរភាពននេណអនយយ អលើរបលងបរេនរក្េប់ក្េងានបំណងចង់ជក្មេះបញ្ា៊ីតអ រ
ដំអណើរការក្រុមហ ៊ុន ឬោម នជអក្មើសសមរមយដនទអទៀរ អក្ៅព៊ីអធវើបបបអនេះ ។ 
េនរទទួលខ៊ុសក្រូវអលើេភិបាលរិចច ានភារៈទទួលខ៊ុសក្រូវរនុងការក្រួរពិនិរយដំអណើរការហិរញ្ញវរថុរបស់ក្រុមហ ៊ុន ។ 
ការទទួលខ៊ុសក្រូវរបស់សវនររសក្ាប់ការអធវើសវនរមមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ 

អោលអៅរបស់អយើងខ្ុំ េឺផ្ដល់នូវេំណេះេំណាងសមអហរ៊ុផ្លថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុទំងមូលមិនានការបង្កា ញខ៊ុសជាសារ
វនតអដាយសារបរការបរលងបនលំ ឬរំហ៊ុសឆ្គង និងផ្ដល់នូវរបាយការណ៍របស់សវនររបដលរួមបញ្ចូលទំងមរិសវនរមមរបស់អយើងខ្ុំ ។  
េំណេះេំណាងសមអហរ៊ុផ្ល េឺជាេំណេះេំណាងានរក្មិរខពស់មួយ ប៉ែ៊ុបនតវាមិនអាចធានាថា ក្េប់អពលននការអធវើសវនរមមអដាយ
េន៊ុអោមអៅតាមសតង់ដារសវនរមមេនតរជារិននរមពុជាអាចររអឃ្ើញនូវការបង្កា ញខ៊ុសជាសារវនតបដលបានអរើរអ ើងអនាេះអទ ។  ការ
បង្កា ញខ៊ុសជាសារវនតអាចអរើរអ ើងអដាយសារការបរលងបនលំ ឬរំហ៊ុសឆ្គង អហើយក្រូវបានចរ់ទ៊ុរថាជាសារវនត អៅអពលបដលការ
បរលងបនលំ ឬរំហ៊ុសឆ្គងបរមួយ ឬរ៏រួមបញ្ចូលោន  ានផ្លប៉ែេះពាល់ដល់ការសអក្មចចិរតបផ្នរអសដារិចចរបស់េនរអក្បើក្បាស់ អដាយ
អោងអលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុអនេះ ។ 
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ជាបផ្នរមួយននការអធវើសវនរមម អដាយេន៊ុអោមតាមសតង់ដារសវនរមមេនតរជារិននរមពុជា អយើងខំុ្េន៊ុវរតនូវការវិនិចឆ័យបដលក្បរប
អៅអដាយវិជាា ជ៊ីវៈ និងររានូវមជឈធារ៊ុនិយមរនុងេំ ុងអពលសវនរមម ។  អយើងខំុ្រ៏ ៖ 
• អធវើការរំណរ់ និងវាយរនមលនូវហានិភ័យននការបង្កា ញខ៊ុសជាសារវនត អលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ អដាយសារបរការបរលង

បនលំ ឬរំហ៊ុសឆ្គង និងទទួលខ៊ុសក្រូវអលើការអរៀបចំ និងការេន៊ុវរតនូវន៊ីរិវិធ៊ីសវនរមម  អដើមប៊ីអឆ្លើយរបអៅនឹងហានិភ័យ
ទំងអនាេះ និងក្បមូលនូវភសតុតាងបដលានលរខណៈក្េប់ក្ោន់ និងសមក្សប សក្ាប់ជាមូលដាា នរនុងការបអញ្ចញមរិ
សវនរមមរបសអ់យើងខំុ្ ។   ហានិភ័យបដលមិនអាចររអឃ្ើញនូវការបង្កា ញខ៊ុសជាសារវនតបដលអរើរអ ើងអដាយសារបរ
ការបរលងបនលំ ានលរខណៈខពស់ជាងការបង្កា ញខ៊ុសអរើរអ ើងព៊ីរំហ៊ុសឆ្គង អដាយសារបរការបរលងបនលំ អាចរួមបញ្ចូល
ទំងការឃ្៊ុបឃិ្រោន  ការលួចបនលំ ការល៊ុបអចលអដាយអចរនា ការបរក្សាយមិនពិរ ឬមិនេន៊ុវរតតាមន៊ីរិវិធ៊ីក្េប់ក្េង
នផ្ទរនុង ។  

• ទទួលបាននូវការយល់ដឹងេំព៊ីការក្េប់ក្េងនផ្ទរនុង បដលពារ់ព័នធនឹងការអធវើសវនរមម រនុងអោលបំណង អដើមប៊ីអរៀបចំនូវ
ន៊ីរិវិធ៊ីសវនរមមបដលសមក្សបអៅតាមកាលៈអទសៈ ប៉ែ៊ុបនតមិនបមនរនុងអោលបំណងអដើមប៊ីបអញ្ចញមរិអលើក្បសិទធភាពនន
ការក្េប់ក្េងនផ្ទរនុងរបស់ក្រុមហ ៊ុនអ ើយ ។  

• ការវាយរនមលអលើភាពសមក្សប ននអោលនអោបាយេណអនយយបដលក្រុមហ ៊ុនបានអក្បើក្បាស់ និងភាពសមអហរ៊ុផ្លនន
ការបា៉ែ ន់សាម នេណអនយយសំខ្ជន់ៗ ក្ពមទំងការោរក្រដាងព័រ៌ានពារ់ព័នធ បដលបានអធវើអ ើងអដាយេនរក្េប់ក្េង ។  

• អធវើការសននិដាា នអលើភាពសមក្សបនន ការអក្បើក្បាស់មូលដាា ននិរនតរភាពននេណអនយយរបស់េនរក្េប់ក្េង អហើយអដាយ
បផ្អរអៅអលើភសតុតាងសវនរមមបដលទទួលបាន អធវើការសននិដាា នថាអរើានភាពមិនចាស់ោស់ជាសារវនតពារ់ព័នធអៅនឹង
ក្ពឹរតិការណ៍ ឬលរខខណឌ បដលអាចអធវើឲ្យានមនទិលជាសារវនតអលើលទធភាពរបស់ក្រុមហ ៊ុន អដើមប៊ីបនតនិរនតរភាពអាជ៊ីវរមម ។  
ក្បសិនអបើអយើងខ្ុ ំ អធវើការសននិដាា នថាានេរថិភាពននភាពមិនក្បារដក្បជាជាសារវនត អយើងខំុ្ចំបាច់ក្រូវបញ្ចូលអៅរនុង
របាយការណ៍របស់អយើងខ្ុំ អដើមប៊ីទញចំណាប់អារមមណ៍អលើការោរក្រដាងព័រ៌ានពារ់ព័នធអៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ 
ឬក្បសិនអបើការោរក្រដាងព័រ៌ានានលរខណៈមិនក្េប់ក្ោន់ អយើងខំុ្ចំបាច់ក្រូវផ្ដល់មរិសវនរមមបដលានបញ្ហា  ។ 
ការសននិដាា ន របស់អយើងខ្ុំ េឺបផ្អរតាមភសតុតាងសវនរមមបដលក្បមូលបានក្រឹមកាលបរិអចឆទននរបាយការណ៍សវនរមម
របសអ់យើងខំុ្ ។ ោ៉ែ ងណារ៏អដាយក្ពឹរតិការណ៍ ឬលរខខណឌ នាអពលេនាេរអាចអធវើឲ្យក្រុមហ ៊ុនបញ្ឈប់និរនតរភាពនន
អាជ៊ីវរមម ។  

• វាយរនមលអលើការបង្កា ញននទក្មង់ និងខលឹមសារននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុទំងមូល បដលរួមបញ្ចូលទំងការោរក្រដាង
ព័រ៌ាន និងវាយរនមលថាអរើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុបានបង្កា ញព៊ីក្បរិបរតិការ និងក្ពឹរតិការណ៍ពារ់ព័នធរនុងេរថន័យបដល
អាចសអក្មចបាននូវការបង្កា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុដ៏ក្រឹមក្រូវ ។ 
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អយើងខំុ្ ផ្ដល់ព័រ៌ានជូនេនរទទួលខ៊ុសក្រូវអលើេភិបាលរិចច សដ៊ីព៊ីបញ្ហា អផ្េងអទៀរ វិសាលភាព និងអពលអវោ បដលបានអក្ោង
ទ៊ុរសក្ាប់ការអធវើសវនរមម និងការររអឃ្ើញបញ្ហា ជាសារវនតអផ្េងអទៀរបដលានរួមបញ្ចូលទំងចំណ៊ុ ចខវេះខ្ជរននការក្េប់ក្េង 
នផ្ទរនុងបដលបានររអឃ្ើញរនុងេំ ុងអពលអធវើសវនរមម ។ 

 

រំណាងក្រុមហ ៊ុន ង្ខភីអឹេជជី ង្ខេបូឌា ចំកាត្ ់

 
 

 

ម្ខ៉ា ហ ុយ 

Partner 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

រាជធាន៊ីភនំអពញ ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា 

នថងស៊ុក្រ ៤អរើរ បខអចក្រ ឆ្ន ំរ៊ុរ ឯរស័រ ព.ស.២៥៦៣
រាជធាន៊ីភនំអពញ, នថងទ៊ី២៧ បខម៊ីនា ឆ្ន ំ២០២០ 
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របាយការណ៍សាថ ន្ភាពហិរញ្ញវត្ថុ 

នានថងទ៊ី៣១ បខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
   ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

 
កាំណត់ 
សម្គា ល់ 

 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  
(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 

 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 
(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 

ទ្រព្យសកម្ម          
ទ្ទព្យសកេមរយៈមព្លខែង          
ទ្ាក់បម ញ្ើតេកល់តាេច្បាប់ ៦  ២៤៥.៣៩៩  ១.០០០.០០០  ២៤៨.៨៨០  ១.០០០.០០០ 
ទ្ទព្យសកេមអរបីូ ៧  ១០.០៨៩  ៤១.១១៣  ១៥.៤៤១  ៦២.០៤២ 
ទ្ទព្យ និងបរកិ្ខា រ ៨  ៤.០២៥  ១៦.៤០៣  ១.៣៨៥  ៥.៥៦៥ 
ព្នធព្នារជាទ្ទព្យសកេម ៩(គ)  ២០.៩៨២  ៨៥.៥០២  ២៣.៩៦៣  ៩៦.២៨៣ 
សរបុទ្ទព្យសកេមរយៈមព្លខែង   ២៨០.៤៩៥  ១.១៤៣.០១៨  ២៨៩.៦៦៩  ១.១៦៣.៨៩០ 
ទ្ទព្យសកេមរយៈមព្លែាី          
ទ្ាក់បម ញ្ើម្គនក្ខលកាំណត់ ១០  ១.៦៧៦.៥៩៥  ៦.៨៣២.១២៥  ១.៩៣៥.០១៥  ៧.៧៧៤.៨៩០ 
ទ្ទព្យសកេមមសេង  ៗ ១១  ៣៨.៦៥៥  ១៥៧.៥១៩  ៣៥.៧៨១  ១៤៣.៧៦៨ 
សាច់្បទ្ាក់ និងសាច់្បទ្ាក់សេេូល ១២  ១៤២.៩០៨  ៥៨២.៣៥០  ១២.៣៣៨  ៤៩.៥៧៤ 
សរបុទ្ទព្យសកេមរយៈមព្លែាី   ១.៨៥៨.១៥៨  ៧.៥៧១.៩៩៤  ១.៩៨៣.១៣៤  ៧.៩៦៨.២៣២ 
សរបុទ្រព្យសកម្ម   ២.១៣៨.៦៥៣  ៨.៧១៥.០១២  ២.២៧២.៨០៣  ៩.១៣២.១២២ 

ម្ូលធន នងិបំណុល          
េូលធ្ន          
មដើេទុន ១៣  ២.០១០.០០០  ៨.០៤០.០០០  ២.០១០.០០០  ៨.០៤០.០០០ 
(ទ្ាកខាតបងារ)/ទ្ាក់ច្បាំមណញរកាទុក   (៦.៥៧៦)  (៣១.១៨៧)  ១៤០.៧៦៧  ៥៦៥.៨៤៦ 
ទុនបទ្េុងមសេង  ៗ   -  ១៥៥.១៤០  -  ៣៥.៩៣៦ 
សរបុេូលធ្ន   ២.០០៣.៤២៤  ៨.១៦៣.៩៥៣  ២.១៥០.៧៦៧  ៨.៦៤១.៧៨២ 
បាំណុល          
បាំណុលរយៈមព្លខែង          
អតថទ្បមោជន៍បុគាលិក ១៤  ៥៧.៤៤២  ២៣៤.០៧៧  ៥៩.០៣៩  ២៣៧.២១៩ 
   ៥៧.៤៤២  ២៣៤.០៧៧  ៥៩.០៣៩  ២៣៧.២១៩ 
បាំណុលរយៈមព្លែាី          
បងារ និងគណនីទ្តូែទូទាត់មសេង  ៗ ១៥  ៧៧.៦៦២  ៣១៦.៤៧៣  ៦២.៨៨៦  ២៥២.៦៧៥ 
បាំណុលព្នធមលើទ្ាក់ច្បាំមណញទ្បចាំឆ្ន ាំ ៩(ក)  ១២៥  ៥០៩  ១១១  ៤៤៦ 
   ៧៧.៧៨៧  ៣១៦.៩៨២  ៦២.៩៩៧  ២៥៣.១២១ 
សរបុបាំណុល   ១៣៥.២២៩  ៥៥១.០៥៩  ១២២.០៣៦  ៤៩០.៣៤០ 

សរបុម្ូលធន និងបំណុល   ២.១៣៨.៦៥៣  ៨.៧១៥.០១២  ២.២៧២.៨០៣  ៩.១៣២.១២២ 

កាំណត់សម្គា ល់ដូច្បម្គនភ្ជា ប់ជាេួយ គឺជាខសនកេួយថ្នរាយក្ខរណ៍ហិរ ញ្ែតថុមនេះ ។ 
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របាយការណ៍ចងំ្ណញ ឬខាត្ ន្ិខលទធផលលេអិត្ង្ផេខៗ 

សក្ាប់ការិយបរិអចឆទបដលបានបញ្ហច ប់នថងទ៊ី៣១ បខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
   ២០១៩  ២០១៨ 

 
កាំណត់
សម្គា ល់  

ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  
(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 

 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 
(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 

ក្ខរបនតទ្បតិបតតិក្ខរ          
ទ្ាក់ច្បាំណូល - ច្បាំណូលកថ្ទ្េ និង

មជើងសាសុទធ  
 

៤៦.៤០១  ១៨៨.០១៧  ១២០.០៩២  ៤៨៥.៧៧២ 
ច្បាំណូលក្ខរទ្ាក់ ១៦(ក)  ៨៦.៥២៤  ៣៥០.៥៩៥  ៩២.២២០  ៣៧៣.០៣០ 
ច្បាំមណញ/(ខាត) មសេងៗសុទធ   (៣.៥៣៣)  (១៤.៣១៦)  ១.៥០៧  ៦.០៩៦ 
   ១២៩.៣៩២  ៥២៤.២៩៦  ២១៣.៨១៩  ៨៦៤.៨៩៨ 

ច្បាំណាយ          
ទ្ាក់មបៀែតេរ ៍និងទ្ាក់ឈ្នួល   ១៨៦.៦៥៣  ៧៥៦.៣១៨  ១៧១.៧១២  ៦៩៤.៥៧៥ 
ទឹក-ម្ាើង   ៤.៣២០  ១៧.៥០៥  ៤.៣២០  ១៧.៤៧៤ 
កថ្ទ្េអាជាា ប័ណណ   ១៦.៤២៤  ៦៦.៥៥០  ១៥.៤៧៩  ៦២.៦១៣ 
ទ្ាក់រង្វា ន់ និងទ្ាក់មលើកទឹកចិ្បតត   ២៤.២៥៥  ៩៨.២៨១  ១៦.៦០០  ៦៧.១៤៧ 
កថ្ទ្េខសនកច្បាប់ និងមសវាែជិាា ជីែៈ   ៦.៣៣០  ២៥.៦៤៩  ៥.៥២២  ២២.៣៣៦ 
ទាំនាក់ទាំនង   ៦.២៣៨  ២៥.២៧៦  ៦.២២១  ២៥.១៦៤ 
រ ាំលស់ទ្ទព្យសកេមអរបីូ ៧  ៥.៣៥២  ២១.៦៨៦  ៤.៨១២  ១៩.៤៦៥ 
អតថទ្បមោជន៍មព្លចូ្បលនិែតត ១៤  ៤.៣៨៦  ១៧.៧៧២  ២.៤៧៥  ១០.០១១ 
អតថទ្បមោជន៍មសេង  ៗ   ១១.៧៧៨  ៤៧.៧២៥  ២៦.១៧២  ១០៥.៨៦៦ 
រ ាំលស់ទ្ទព្យសេបតតិ និងបរកិ្ខា រ ៨  ១.៤៤៨  ៥.៨៦៧  ១.៥៦០  ៦.៣១០ 
ច្បាំណាយមសេង  ៗ   ៣.៩០៤  ១៥.៨១៩  ៥.៥០៣  ២២.២៦០ 
   ២៧១.០៨៨  ១.០៩៨.៤៤៨  ២៦០.៣៧៦  ១.០៥៣.២២១ 
ខាតេុនបង់ព្នធមលើទ្ាក់ច្បាំមណញ   (១៤១.៦៩៦)  (៥៧៤.១៥២)  (៤៦.៥៥៧)  (១៨៨.៣២៣) 
(ច្បាំណាយ)/អតថទ្បមោជន៍ព្នធមលើទ្ាក់

ច្បាំមណញ ៩(ែ) 
 

(៤.៣១១)  (១៧.៤៦៨)  ៦.៣៤០  ២៥.៦៤៥ 
ទ្ាក់ខាតសុទធសទ្ម្គប់ក្ខរយិបរមិច្បេទ   (១៤៦.០០៧)  (៥៩១.៦២០)  (៤០.២១៧)  (១៦២.៦៧៨) 
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របាយការណ៍ចងំ្ណញ ឬខាត្ ន្ិខលទធផលលេអិត្ង្ផេខៗ (ត្) 

សក្ាប់ការិយបរិអចឆទបដលបានបញ្ហច ប់នថងទ៊ី៣១ បខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
   ២០១៩  ២០១៨ 

 
កាំណត់
សម្គា ល់  

ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  
(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 

 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 
(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 

លទធសលលេអិតមសេង ៖ៗ          
ែទង់គណនីខដលេិនទ្តូែានចត់ថ្នន ក់

ម ើងែញិកនុងច្បាំមណញ ឬខាត៖          
ក្ខរវាស់ខែងក្ខតព្ាកិច្បចអតថទ្បមោជន៍

បុគាលិកម ើងែញិ ១៤  (១.៣៣៦)  (៥.៤១៣)  (១៩.៨៨៧)  (៨០.៤៤៣) 
លមេអៀងពី្ក្ខរបតូររបិូយប័ណណ   -  ១១៩.២០៤  -  (៤០.៣៨៣) 
លទធសលលេអិតមសេង  ៗសទ្ម្គប់

ក្ខរយិបរមិច្បេទ   (១.៣៣៦)  (១១៣.៧៩១)  (១៩.៨៨៧)  (១២០.៨២៦) 
ខាតលេអិតសរបុសទ្ម្គប់ក្ខរយិបរមិច្បេទ   (១៤៧.៣៤៣)  (៤៧៧.៨២៩)  (៦០.១០៤)  (២៨៣.៥០៤) 

ទ្ាក់ច្បាំមណញរបស់៖          
ម្គច ស់ទ្កុេហ ុន   (១៤៦.០០៧)  (៥៩១.៦២០)  (៤០.២១៧)  (១៦២.៦៧៨) 

ខាតលេអិតសរបុរបស់៖          
ម្គច ស់ទ្កុេហ ុន   (១៤៧.៣៤៣)  (៤៧៧.៨២៩)  (៦០.១០៤)  (២៨៣.៥០៤) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កាំណត់សម្គា ល់ដូច្បម្គនភ្ជា ប់ជាេួយ គឺជាខសនកេួយថ្នរាយក្ខរណ៍ហិរ ញ្ែតថុមនេះ ។ 
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របាយការណ៍សតីពីបម្រេបរេលួេូលធន្ 

សក្ាប់ការិយបរិអចឆទបដលបានបញ្ចប់នថងទ៊ី៣១ បខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

កាំណត់សម្គា ល់ដូច្បម្គនភ្ជា ប់ជាេួយ គឺជាខសនកេួយថ្នរាយក្ខរណ៍ហិរ ញ្ែតថុមនេះ ។ 
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របាយការណ៍លំហូរសាច់របារ់ 

សក្ាប់ការិយបរិអចឆទបដលបានបញ្ចប់នថងទ៊ី៣១ បខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
   ២០១៩  ២០១៨ 

 
កាំណត់
សម្គា ល់  

ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  
(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 

 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 
(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 

លហូំរសាច់ទ្ាក់ព្ីសកម្មភាព្ទ្បតិបតតិការ          
ខាតេុនបង់ព្នធ   (១៤១.៦៩៦)  (៥៧៤.១៥២)  (៤៦.៥៥៧)  (១៨៨.៣២៣) 

និយ័តកេម៖          
រ ាំលស់ទ្ទព្យសេបតតិ និងបរកិ្ខា រ  ៨  ១.៤៤៨  ៥.៨៦៧  ១.៥៦០  ៦.៣១០ 
រ ាំលស់ទ្ទព្យសកេមអរបីូ ៧  ៥.៣៥២  ២១.៦៨៦  ៤.៨១២  ១៩.៤៦៥ 
ច្បាំណូលហិរ្ ញបបទាន   (៨៦.៥២៤)  (៣៥០.៥៩៥)  (៩២.២២០)  (៣៧៣.០៣០) 
ច្បាំណាយអតថទ្បមោជន៍និមោជិត ១៤(ក)  ៤.៣៨៦  ១៧.៧៧២  ២.៤៧៥  ១០.០១១ 
សាំណងអតីតភ្ជព្ក្ខរង្វរ ១៤(ែ)  (៧.៣១៩)  (២៩.៦៥៧)  ១៥.៤៦៤  ៦២.៥៥២ 
(ច្បាំមណញ)/ខាតពី្ក្ខរបតូររបិូយប័ណណ

េិនទាន់ទទួលសាា ល់   ៣.៤៨១  ១៤.១០៥  (១.១៧១)  (៤.៧៣៧) 

បខទ្េបទ្េួលមដើេទុនបងាិល៖          
ទ្ទព្យសកេមមសេង  ៗ   (២.៨៧៤)  (១១.៦៤៥)  (៥៤៧)  (២.២១៣) 
បងារ និងគណនីទ្តូែទូទាត់មសេង  ៗ   ១៤.៧៧៦  ៥៩.៨៧២  ១៣.១០៧  ៥៣.០១៨ 

សាច់្បទ្ាក់មទ្បើទ្ាស់កនុងទ្បតិបតតិក្ខរ   (២០៨.៩៧០)  (៨៤៦.៧៤៧)  (១០៣.០៧៧)  (៤១៦.៩៤៧) 
ព្នធមលើទ្ាក់ច្បាំមណញានបង់ ៩(ក)  (១.៣១៦)  (៥.៣៣២)  (២០.២៦៧)  (៨១.៩៨០) 
លាំហូរសាច់្បទ្ាក់សុទធពី្សកេមភ្ជព្ទ្បតិបតតិក្ខរ  (២១០.២៨៦)  (៨៥២.០៧៩)  (១២៣.៣៤៤)  (៤៩៨.៩២៧) 

លហូំរសាច់ទ្ាក់ព្ីសកម្មភាព្វិនិយោគ          
ក្ខរទិញទ្ទព្យ និងបរកិ្ខា រ   (៤.០៨៨)  (១៦.៥៦៥)  -  - 
ក្ខរទិញទ្ទព្យសកេមអរបីូ   -  -  (១៥.៤៤១)  (៦២.៤៥៩) 
ទ្ាក់បម ញ្ើម្គនក្ខលកាំណត់   ២៥០.០០០  ១.០១៣.០០០  (២០.០០០)  (៨០.៩០០) 
ក្ខរទ្ាក់ានទទួល   ៩៤.៩៤៤  ៣៨៤.៧១៣  ១០១.៦៤៤  ៤១១.១៥០ 
លាំហូរសាច់្បទ្ាក់ចូ្បលសុទធពី្សកេមភ្ជព្ែនិិមោគ  ៣៤០.៨៥៦  ១.៣៨១.១៤៨  ៦៦.២០៣  ២៦៧.៧៩១ 
ការយកើនយ ើង/(ថយចុុះ) សាច់ទ្ាក់ និង
សាច់ទ្ាក់សម្ម្ូលសរុធ   ១៣០.៥៧០  ៥២៩.០៦៩  (៥៧.១៤១)  (២៣១.១៣៦) 

សាច់ទ្ាក់ និងសាច់ទ្ាក់សម្ម្ូល
នាយ ើម្ការយិបរយិចេរ   ១២.៣៣៨  ៤៩.៥៧៤  ៦៩.៤៧៩  ២៨០.៤៨៧ 

លមេអៀងពី្ក្ខរបតូររបិូយប័ណណ   -  ៣.៧០៧  -  ២២៣  
សាច់ទ្ាក់ និងសាច់ទ្ាក់សម្ម្ូល
នាចុងការយិបរយិចេរ ១២  ១៤២.៩០៨  ៥៨២.៣៥០  ១២.៣៣៨  ៤៩.៥៧៤ 

កាំណត់សម្គា ល់ដូច្បម្គនភ្ជា ប់ជាេួយ គឺជាខសនកេួយថ្នរាយក្ខរណ៍ហិរ ញ្ែតថុមនេះ ។ 

 



  ទំព័រ | 35  

 

រំណត្់សម្មគ លង់្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

សក្ាប់ការិយបរិអចឆទបដលបានបញ្ចប់នថងទ៊ី៣១ បខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ 
១. អពំរីរេុហ នុ្ 

ក្រុមហ ៊ុន អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ស៊ុ៊ីឃ្យួរឹធ៊ី ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី អៅការ់ថា (“ក្រុមហ ៊ុន”) ក្រូវបានបអងកើរអ ើងជាក្រុមហ ៊ុនមហាជនទទួលខ៊ុស
ក្រូវានរក្មិរ អៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា អក្កាមវិញ្ហញ បនបក្រច៊ុេះបញ្ា៊ីអលខ ០០០០២៧១៣ ច៊ុេះនថងទ៊ី០១ បខម៊ីនា   
ឆ្ន ំ២០១០ ។  ក្រុមហ ៊ុនក្រូវបានកាន់កាប់ទំងក្សុងអដាយធនាោរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី អៅការ់ថា (“ក្រុមហ ៊ុន”) ។ 
ក្រុមហ ៊ុនទទួលបានអាជ្ាប័ណណសក្ាប់អធវើក្បរិបរតិការជាឈ្មួញអជើងសាមូលបក្រ អៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាព៊ីេណៈ
រមមការមូលបក្ររមពុជា អៅការ់ថា (“េ.ម.រ.”) អៅនថងទ៊ី២០ បខរ៊ុោ ឆ្ន ំ២០១០ ។ 
សរមមភាពអាជ៊ីវរមមចមបងរបស់ក្រុមហ ៊ុន េឺផ្តល់អសវាឈ្មួញអជើងសាមូលបក្រ និងអសវាអផ្េងអទៀរបដលេន៊ុម័រអដាយ   េ.ម.រ. ។ 
ទ៊ីសាន រ់ការច៊ុេះបញ្ា៊ីរបស់ក្រុមហ ៊ុនានអាសយដាា ន សថិរអៅេោរអលខ៦១ ជាន់ទ៊ី៥ មហាវិថ៊ីក្ពេះម៊ុន៊ីវងេ សង្កក រ់ក្សេះចរ 
ខណឌ ដូនអពញ រាជធាន៊ីភនំអពញ ក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។   
នានថងទ៊ី៣១ បខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ ក្រុមហ ៊ុនានប៊ុេគលិរសរ៊ុបចំនួន ១០ នារ់ (២០១៨: ៨ នារ់) ។ 

២. េលូដាា ន្ទងូ្ៅនន្ការង្រៀបច ំ

(រ) របាយការណ៍េន៊ុអោមភាព 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុអនេះ ក្រវូបានអរៀបចំអ ើងអដាយេន៊ុអោមអៅតាមសតង់ដាររបាយការណ៍ទរ់ទងនឹងហិរញ្ញវរថុេនតរជារិនន
រមពុជា (“CIFRSs” ឬ “ស.រ.ទ.ហ.េ.រ”) ។   
របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ ក្រូវបានេន៊ុម័រអដាយក្រុមក្បឹរាភិបាល និងផ្តល់សិទធិឲ្យអចញផ្ាយអៅនថងទ៊ី២៧ បខម៊ីនា ឆ្ន ២ំ០២០ ។ 

(ខ) មូលដាា នទូអៅននការវាស់បវង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ ក្រូវបានអរៀបចំអ ើងបផ្អរអលើមូលដាា នរនមលអដើមដំបូង ។ 

(េ) រូបិយប័ណណម៊ុខង្ករ និងរូបិយប័ណណសក្ាប់អធវើការបង្កា ញ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថ ុ ក្រូវបានបង្កា ញជាក្បារ់ដ៊ុោល រអាអមរិរ ។  ការបតូររូបិយប័ណណព៊ីដ៊ុោល រអាអមរិរ អៅជាក្បារ់អរៀល ក្រូវ
បានអធវើអ ើងអដើមប៊ីបំអពញតាមរក្មូវការបដលានបចងអៅរនុងចាប់េណអនយយ និង សវនរមមននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
ក្បរិបរតិការជារូបិយប័ណណបរអទសអផ្េងៗ ក្រូវបានររ់ក្តាបតូរអៅជារូបិយប័ណណ អោល តាមេក្តាបតូរក្បារ់នាកាលបរិអចឆទនន
ក្បរិបរតិការអនេះ ។ ចំអណញ ឬខ្ជរព៊ីការបតូររូបិយប័ណណ បដលបណាត លមរព៊ីការទូទរ់តាមបបបអនេះ និងព៊ីការបតរូក្ទពយសរមម 
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និងបំណ៊ុ លរូបិយវរថុនានាបដលរណំរ់ជារូបិយប័ណណ អផ្េងៗ អក្ៅព៊ីក្បារ់ដ៊ុោល រអាអមរិរតាមេក្តាបតូរក្បារ់នាដំណាច់ឆ្ន ំ ក្រូវ
បានររ់ក្តារនុងរនុងលទធផ្លលមអរិអផ្េងៗ ។ 

(ឃ្) ការបា៉ែ ន់សាម ន និងការវិនិចឆ័យ 

រនុងការអរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុអនេះ េនរក្េប់ក្េងបានអធវើការវិនិចឆ័យ ការបា៉ែ ន់សាម ន និងការសនមរ   បដលានផ្លប៉ែេះពាល់
ដល់ការេន៊ុវរតនូវអោលនអោបាយេណអនយយ និងចំនួនននក្ទពយសរមម បំណ៊ុ ល ចំណូល និងចំណាយបដលបានរាយ
ការណ៍ ។ លទធផ្លជារ់បសតង អាចខ៊ុសព៊ីការបា៉ែ ន់សាម នទំងអនាេះ ។ 
ការបា៉ែ ន់សាម ន និងការសនមរបដលពារ់ព័នធ ក្រូវបានក្ររួពិនិរយជាក្បចំ ។ ការបរបក្បអៅអលើការបា៉ែ ន់សាម ន ក្រូវបានទទួលសាគ ល់
តាមវិធ៊ីសាស្តសតទសេនវិស័យ ។  

 ការវាស់បវងរនមលសមក្សប 
អោលនអោបាយេណអនយយ និងការោរក្រដាងព័រ៌ានមួយចំនួនរបស់ក្រុមហ ៊ុន រក្មូវឲ្យានការវាស់បវងតាមរនមលសម
ក្សបទំងក្ទពយសរមម និងបំណ៊ុ លហិរញ្ញវរថុ និងមិនបមនហរិញ្ញវរថុ ។ 
េនរក្េប់ក្េង អធវើការក្រួរពិនិរយអលើការបញ្ចូលទិននន័យ បដលមិនអាចសអងករបានសំខ្ជន់ៗ និងនយិ័រភាពអលើការវាស់បវងរនមល ។  
ក្បសិនអបើព័រ៌ានភាេ៊ីទ៊ីប៊ី ដូចជា សក្មង់រនមលព៊ីឈ្មួញអជើងសា ឬអសវារមមផ្តល់រនមលក្រូវបានអក្បើសក្ាប់ការវាស់បវងរនមលសម
ក្សបអនាេះ ក្រុមការង្ករហិរញ្ញវរថុ នឹងវាយរនមលអលើភសតុតាងបដលបានមរព៊ីភាេ៊ីទ៊ីប៊ី អដើមប៊ីផ្តល់ជាេំណេះេំណាងដល់ការ
សននិដាា នថាអរើការវាយរនមលអនាេះ ក្រឹមក្រូវអៅតាម “ស.រ.ទ.ហ.េ.រ” អដាយរួមបញ្ចូលទំងឋានាន៊ុក្រម ននរនមលសមក្សប បដល
ការវាយរនមលទំងអនាេះក្រូវបានចរ់ថាន រ់ ។ 
អៅអពលវាស់បវងរនមលសមក្សបននក្ទពយសរមម និងបំណ៊ុ ល ក្រុមហ ៊ុនបានអក្បើព័រ៌ានទ៊ីផ្ារបដលអាច េអងករបានកាន់បរអក្ចើន
តាមបរអាចអធវើបាន ។ រនមលសមក្សប ក្រូវបានចរ់ថាន រ់រនុងរក្មរិខ៊ុសៗោន តាមឋានាន៊ុក្រម អដាយអោងអៅអលើទិននន័យបដល
អក្បើក្បាស់រនុងវិធ៊ីសាស្តសតវាយរនមល ដូចខ្ជងអក្កាម៖ 
• រក្មិរទ៊ី១: រនមលដរក្សង់ (មិនទន់ាននិយ័រភាព) អៅរនុងទ៊ីផ្ារសរមម សក្ាប់ក្ទពយសរមម ឬ បំណ៊ុ លក្សអដៀងោន  ។ 
• រក្មិរទ៊ី២: ទិននន័យបដលមិនបមនជារនមលដរក្សង់បដលានអៅរនុងរក្មិរទ៊ី ១ បដលអាចអធវើការេអងករ បានសក្ាប់ក្ទពយ

សរមម ឬបំណ៊ុ ល អទេះប៊ីអដាយតទ ល់ (ឧទហរណ៍ដូចជារនមល) ឬអដាយក្បអោល (ឧទហរណ៍អរើរអចញព៊ីរនមល) ។ 
• រក្មិរទ៊ី៣: ទិននន័យសក្ាប់ក្ទពយសរមម ឬបំណ៊ុ ល បដលមិនអាក្ស័យអលើទិននន័យទ៊ីផ្ារ បដលអាចេអងករបាន (ទិននន័យ

មិនអាចេអងករបាន) ។ 
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ក្បសិនអបើទិននន័យបដលបញ្ចូល អដើមប៊ីវាយរនមលនូវរនមលសមក្សបនន ក្ទពយសរមម ឬបំណ៊ុ ល ក្រវូបានចរ់ថាន រ់រនុងរក្មិរខ៊ុសៗ 
ោន តាមឋានាន៊ុក្រមរនមលសមក្សប អនាេះការវាស់បវងរនមលសមក្សបក្រូវបានចរ់ថាន រ់សថិរអៅរនងុរក្មិរដូចោន ននឋានាន៊ុក្រមរនមល
ទំងមូល រ៏ដូចជាការបញ្ចូលទនិនន័យរក្មិរទបបំផ្៊ុរសំខ្ជន់ៗ សក្ាប់ការវាស់បវងទំងមូលបដរ ។ 
ក្រុមហ ៊ុនទទួលសាគ ល់ការអផ្ទរអផ្េងៗរវាងរក្មិរននរនមលសមក្សប នាច៊ុងការិយបរិអចឆទននរបាយការណ៍រនុងេំ ុងអពលបរបក្ប
បដលបានអរើរអ ើង ។ 
ព័រ៌ានព៊ីការសនមរ រនុងការវាស់បវងរនមលសមក្សប ក្រូវបានបញ្ចូលអៅរនុងរំណរ់សាគ ល់ ១៨ ឧបររណ៍ហិរញ្ញវរថ-ុរនមលសម
ក្សប និងការក្េប់ក្េងហានិភ័យ ។ 

៣.  ង្ោលន្ង្ោបាយគ្ណង្ន្យយសខំាន្់ៗ  

ក្រុមហ ៊ុនបានអក្បើក្បាស់អោលនអោបាយេណអនយយបដលានដូចខ្ជងអក្កាម អៅក្េប់ការយិបរិអចឆទទំងេស់បដលបានបង្កា ញ
អៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុអនេះក្បរបអដាយសងគរិភាព ។ 

(រ) ក្បរិបរតកិារជារូបិយប័ណណបរអទស 

សរមមភាពក្បរិបរតិការជារូបិយប័ណណ អក្ៅព៊ីក្បារ់ដ៊ុោល រអាអមរិរ ក្រូវបានបតូរអៅជាក្បារ់ដ៊ុោល រអាអមរិរ អដាយអក្បើេក្តាបតូរក្បារ់
អៅនថងក្បរិបរតិការអនាេះ ។   
សមរ៊ុលយននក្ទពយសរមមរូបិយវរថុ និងបំណ៊ុ លរូបិយវរថុ នាកាលបរិអចឆទរាយការណ៍ បដលជារូបិយប័ណណ អក្ៅព៊ីក្បារ់ដ៊ុោល រ  
អាអមរិរ រ៏ក្រូវបានបតូរអៅជាក្បារ់ដ៊ុោល រអាអមរិរ អដាយអក្បើេក្តានាកាលបរិអចឆទរាយការណ ៍។ ភាពលអមអៀងព៊ីការបដូររូបិយបណ័ណ 
បរអទស បដលអរើរមរព៊ីការបដូរអនាេះ ក្រូវបានទទួលសាគ ល់ជាចំអណញ ឬខ្ជរ អៅរនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ។ ក្ទពយបដលមិន
បមនជារូបិយវរថុបានវាស់តាមការចំណាយជាក្បវរដិសាស្តសដអៅរនុងរូបិយប័ណណ អផ្េងអទៀរ បដលក្រូវបានបរបក្បអដាយអក្បើេក្តា
រនមលរូបិយប័ណណតាមកាលបរិអចឆទន៊ីមួយៗននក្បរិបរតិការដំបូង ។ 

(ខ) ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថ ុនិងបំណ៊ុ លហិរញ្ញវរថុ 
(i) ការទទួលសាគ ល់ និងការវាស់បវងដំបូង 

េណន៊ីេរិថិជន ក្រូវបានទទួលសាគ ល់ដំបូងអៅអពលក្បរិបរតិការអរើរអ ើង ។  ក្េប់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុ និងបំណ៊ុ ល
ហិរញ្ញវរថុទំងេស់ ក្រូវបានទទួលសាគ ល់ដំបូងអៅអពលបដលក្រុមហ ៊ុនបានកាល យជាភាេ៊ីននការផ្តល់រិចចសនាននឧបររណ៍
ហិរញ្ញវរថុ ។ 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុ (ល៊ុេះក្តាបរវាជាេណន៊ីេរិថិជនបដលោម នសាសភាេហិរញ្ញបបទនជាសារវនត) ឬ បំណ៊ុ លហិរញ្ញវរថ ុ
បដលបានវាស់បវងដំបូងតាមរនមលសមក្សបបូរនឹងសក្ាប់ធារ៊ុបដលវាស់បវងតាមរនមលសមក្សបតាមការចំអណញ ឬខ្ជរ 
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(“FVTPL”) ចំណាយក្បរិបរតិការបដលរួមចំបណរអដាយតទ ល់អៅអលើការទិញលរ់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុអនាេះ ។ េណន៊ី
េរិថិជនបដលមិនានសាសភាេហិរញ្ញបបទនជាសារវនត េឺក្រូវបានវាស់បវងដំបូងតាមរនមលក្បរិបរតិការ ។ 

(ii) ចំណារ់ថាន រ់ និងការវាស់បវងបនាទ ប់ 
អៅរនុងការទទួលសាគ ល់ដំបូង ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុបានបបងបចរថាន រ់អៅតាមការវាស់បវង ៖ រលំស់នថលអដើម រនមលសមក្សបតាម
លទធផ្លលមអិរអផ្េងៗ (FVOCI) ឬរនមលសមក្សបតាមចំអណញ ឬខ្ជរ (“FVTPL”) ។ 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុមិនក្រូវបានចរ់ថាន រ់អ ើងវិញអៅអពលបនាទ ប់ ឬអៅអលើការទទួលសាគ ល់ដំបូងអនាេះអទ ល៊ុេះក្តាបរក្រុម
ហ ៊ុនបានតល ស់បតូរេំរូអាជ៊ីវរមមសក្ាប់ការក្េប់ក្េងក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុ បដលរនុងររណ៊ីអនាេះ បផ្នរទំងេស់ននក្ទពយសរមម
ហិរញ្ញវរថុបដលប៉ែេះពាល់ ក្រូវចរ់ថាន រ់អ ើងវិញអៅនថងទ៊ីមួយេំ ុងអពល របាយការណ៍ដំបូង បនាទប់ព៊ីានការតល ស់បតូរេំរូ
អាជ៊ីវរមម ។ 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុ ក្រូវបានវាស់បវងអៅតាមនថលអដើម អបើសិនជាវាបំអពញអៅនឹងលរខខណឌ ខ្ជងអក្កាម អហើយមិនបាន
រំណរ់ថាជា FVTPL : 

• វាក្រូវបានអធវើអ ើងអៅរនុងេំរូអាជ៊ីវរមមមួយ បដលានអោលអៅកាន់កាប់ក្ទពយសរមមអដើមប៊ីក្បមូល សាច់ក្បារ់តាមរិចច
សនានិង 

• លរខខណឌ រិចចសនារបស់ខលួនផ្តល់នូវលំហូរសាច់ក្បារ់តាមកាលបរិអចឆទជារ់ោរ់ អដើមប៊ីទទួលការទូទរ់នូវក្បារ់អដើម 
និងការក្បារ់អលើចំនួនក្បារ់អដើមបដលអៅសល់ ។ 

ការវិនិអោេបំណ៊ុ លក្រូវបានវាស់អៅ FVOCI ក្បសិនអបើវាអឆ្លើយរបនឹងលរខខណឌ ដូចខ្ជងអក្កាម និងមិនក្រូវបានរំណរ់ជា 

FVTPL : 

• វាក្រូវបានអធវើអ ើងអៅរនុងេំរូអាជ៊ីវរមមមួយ បដលអោលបំណងរបស់វាក្រូវបានសអក្មចអដាយការ ក្បមូលលំហូរសាច់
ក្បារ់តាមរិចចសនា និងការលរ់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុ និង 

• រិចចសនាននរិចចសនារបស់ខលួន ផ្តល់ឲ្យអរើនអ ើងអលើកាលបរិអចឆទជារ់ោរ់ចំអពាេះលំហូរសាច់ក្បារ់ បដលជាការ
ទូទរ់បរអលើក្បារ់អដើមនិងការក្បារ់អៅអលើចំនួនអដើមបដលអៅសល់  ។ 

អៅអលើការទទួលសាគ ល់បឋមននការវិនិអោេមូលធនបដលមិនបានកាន់កាប់សក្ាប់ជួញដូរ ក្រុមហ ៊ុនក្រូវអក្ជើសអរីស អដើមប៊ី
បង្កា ញព៊ីការបក្បក្បួលរនមលសមក្សបរនុង OCI ។ ជអក្មើសអនេះ ក្រូវបានអធវើអ ើងតាមការវិនិអោេន៊ីមួយៗ ។ 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុទំងេស់ បដលមិនបានចរ់ថាជាការវាស់បវងតាមរំលស់រនមលអដើមដូចបានអរៀបរាបខ់្ជងអលើ បដលក្រូវ
បានវាស់បវងអៅ FVTPL អនេះបានរួមបញ្ចូល និសេនទឧបររណ៍ហិរញ្ញវរថុទំងេស់ ។ រនុងការទទួលសាគ ល់បឋម ក្រុមហ ៊ុន



  ទំព័រ | 39  

 

អាចអក្ជើសអរីសក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុ បដលបំអពញលរខខណឌ អដើមប៊ី វាស់បវងតាមរំលស់នថលអដើម ឬ FVOCI ឬជា FVPTL 
ក្បសិនអបើអធើវដូអចនេះនឹងល៊ុបបំបារ់ ឬរ៏ការ់បនថយជាសារវនតនូវភាពមិនស៊ុ៊ីោន បដលអាចអរើរានអ ើង ។ 
ក្រុមហ ៊ុនអធើវការវាយរនមល អោលអៅអាជ៊ីវរមមរនុងអនាេះក្ទពយសរមមក្រូវបានររាទ៊ុរជាក្រុមននការវិនិអោេ ព៊ីអក្ពាេះវាបានឆ្លុេះ
បញ្ហច ំងេំព៊ីការអរៀបចំរអបៀបននអាជ៊ីវរមម បដលបានចរ់បចងព័រ៌ានបដលបានផ្តល់ជូនដល់េនរក្េប់ក្េង ។  ព័រ៌ានបដល
បានពិចរណារួមាន៖ 
• អោលនអោបាយ និងអោលអៅបដលបានរំណរ់រួចអហើយសក្ាប់ក្រុមននការវិនិអោេ និងក្បរិបរិតការ ននអោល
នអោបាយរនុងការេន៊ុវរត 

• សរមមភាពអាជ៊ីវរមមននក្រុមវិនិអោេបដលបានវាយរនមល និងរាយការណ៍ឲ្យេនរក្េប់ក្េងក្រុមហ ៊ុន 
• ហានិភ័យបដលប៉ែេះពាល់អៅអលើសរមមភាពេំរូអាជ៊ីវរមម (អហើយក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុបដលបានកាន់កាប់អក្កាមេំរូអាជ៊ីវរមម) 
និងយ៊ុទធសាក្សតរបស់ខលួនេំព៊ីរអបៀបក្េប់ក្េងហានិភ័យទំងអនាេះ 

• រអបៀបបដលេនរក្េប់ក្េងអាជ៊ីវរមមក្រូវបានផ្តល់េរថក្បអោជន៍ (ឧទហរណ៍ ថាអរើក្រូវបានផ្តល់ក្បអោជន៍អៅតាមរនមល
សមក្សបននក្ទពយសរមមបដលបានចរ់បចង ឬតាមលំហូរសាច់ក្បារ់បដលក្បមូលបាន) និង 

• ភាពញឹរញប់ និងអពលអវោននការលរ់អៅរនុងការិយបរិអចឆទម៊ុនអហរ៊ុផ្លននការលរ់បបបអនាេះ និងការរំពឹងទ៊ុររបស់
ខលួនេំព៊ីសរមមភាពលរ់នាអពលេនាេរ ។  

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុបដលររាទ៊ុរសក្ាប់ការជួញដូរឬការក្េប់ក្េង អហើយការវាយរនមលលទធផ្លបផ្អរអលើមូលដាា នរនមលសម
ក្សបក្រូវបានវាស់អៅ FVTPL ។ 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុ - ការវាយរនមលថាអរើលំហូរសាច់ក្បារ់តាមរិចចសនា េឺអដើមប៊ីទទួលការទូទរ់ក្បារ់អដើម និងការក្បារ់
ប៉ែ៊ុអណាណ េះ (SPPI) 

សក្ាប់អោលបំណងននការវាយរនមល “ក្បារ់អដើម” ក្រូវបានរំណរ់ជារនមលសមក្សបននក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុ អៅអពល
ទទួលសាគ ល់ដំបូង ។  “ការក្បារ់”  ក្រូវបានរំណរ់ជារនមលរបសនងននរនមលអពលអវោ និងសក្ាប់ហានិភ័យឥណទន 
បដលក្រូវបានផ្ារភាា ប់ជាមួយនឹងចំនួនក្បារ់អដើមបដលអៅសល់រនុងេំ ុងអពលជារ់ោរ់ណាមួយ និងហានិភ័យការផ្តល់
ក្បារ់រមច៊ីមូលដាា នអផ្េងអទៀរ (ដូចជា ហានិភ័យសនទន៊ីយភាព និងចំណាយរដាបាល) រ៏ដូចជារក្មិរក្បារ់ចំអណញ ។ 
រនុងការវាយរនមលលំហូរសាច់ក្បារ់តាមរិចចសនាជា SPPI អនាេះ ក្រុមហ ៊ុនអធវើការពិចរណាលរខខណឌ ននរិចចសនានន
ឧបររណ៍អនាេះ ។ អនេះរួមបញ្ចូលទំងការវាយរនមលថាអរើក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុានលរខខណឌ រិចចសនាបដលអាចតល ស់បតូរ
អពលអវោ ឬចំនួនននលំហូរសាច់ក្បារ់តាមរិចចសនា រនុងររណ៊ីអនេះវានឹងមិនបំអពញលរខខណឌ អនេះអ ើយ ។   
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រនុងការវាយរនមលអនេះក្រុមហ ៊ុនពិចរណាអលើ ៖ 
• ក្ពឹរតិការណ៍បដលនឹងតល ស់បតូរចំនួនទឹរក្បារ់ និងអពលអវោននលំហូរសាច់ក្បារ់ 
• លរខខណឌ បដលអាចបររក្មូវេក្តាេូប៉ែ៊ុងតាមរិចចសនារួមទំងលរខណៈពិអសសននេក្តាេអថរ 
• ការទូរទរ់ម៊ុន និងលរខណៈពិអសសបបនថម និង 
• លរខខណឌ បដលរំណរ់ការេេះអាងរបស់ក្រុមហ ៊ុនចំអពាេះលំហូរសាច់ក្បារ់ព៊ីក្ទពយសរមមជារ់ោរ់ (ឧទហរណ៍ លរខណៈ
មិនអាចទូទរ់បាន) 

លរខណៈននការទូទរ់ជាម៊ុន េឺក្សបជាមួយនឹង SPPI ក្បសិនអបើចំនួនននការទូទរ់ម៊ុនជាសារវនតរំណាងឲ្យចំនួនទឹរក្បារ់
បដលមិនទន់បង់ និងការក្បារ់អៅអលើចំនួនក្បារ់អដើមបដលមិនទន់ទូទរ់ បដលអាចរាប់បញ្ចូលនូវសំណងបបនថមសក្ាប់
ការបញ្ចប់រិចចសនាម៊ុន ។ 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថ-ុការវាស់បវងបនាទ ប់ និងចំអណញ ឬខ្ជរ៖ 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុអៅ FVTPL 

ក្ទពយសរមមទំងអនេះក្រូវបានវាស់បវងបនាទ ប់អៅតាមរនមលសមក្សប ។ ចំអណញ ឬការខ្ជរបង់ស៊ុទធរួមទំងការក្បារ់ ឬ
ចំណូលភាេោភក្រូវបានទទួលសាគ ល់ជាចំអណញ ឬខ្ជរ ។ 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុតាមរំលស់នថលអដើម  
ក្ទពយសរមមទំងអនេះ ក្រូវបានវាស់បវងបនាទ ប់អៅតាមរំលស់នថលអដើមអដាយអក្បើក្បាស់វិធ៊ីសាស្តសតការក្បារ់ក្បសិទធភាព ។ រំលស់
នថលអដើម ក្រូវបានការ់បនថយអដាយឱ្នភាពននរនមល ។ ចំណូលការក្បារ់ ចំអណញខ្ជរ ឬការខ្ជរបង់ព៊ីការបតូរក្បារ់បរអទស 
និងឱ្នភាពននរនមល ក្រូវបានទទួលសាគល់រនុងចំណញ ឬខ្ជរ ។ 
ការវិនិអោេមូលធនវាស់បវងតាម FVOCI 

ក្ទពយសរមមទំងអនេះក្រូវបានវាស់បវងបនាទ ប់អៅតាមរនមលសមក្សប ។  ភាេោភក្រូវបានទទួលសាគ ល់ជាក្បារ់ចំណូលរនុង
ចំអណញ ឬខ្ជរ ល៊ុេះក្តាបរភាេោភបានបង្កា ញោ៉ែ ងចាស់ព៊ីការអងើបអ ើងវិញព៊ីបផ្នរចំណាយននការវិនិអោេ ។ ការ
ចំអណញ និងការខ្ជរបង់ស៊ុទធអផ្េងអទៀរក្រូវបានទទួលសាគ ល់អៅរនុង OCI អហើយមិនក្រូវបានអផ្ទរជាចំអណញ ឬខ្ជរអនាេះ
អទ ។ 

(iii)ការឈ្ប់ទទួលសាគ ល់ 
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ក្រុមហ ៊ុន ឈ្ប់ទទួលសាគ ល់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុ អៅអពលបដលសិទធិទទួលបានសាច់ក្បារ់តាមរិចចសនាននក្ទពយសរមម
អនាេះផ្៊ុររំណរ់ ឬក្រុមហ ៊ុនបានអផ្ទរសិទធិរនុងការទទួលបានសាច់ក្បារ់តាមរិចចសនារនុងក្បរិបរតិការបដលហានិភ័យ និង
ផ្លចំអណញននភាពជាាច ស់រមមសិទធិអលើក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុក្រូវបានអផ្ទរអចញ ទំងមិនអផ្ទរអចញ ឬទំងមិនររាហានិភ័យ 
និងផ្លចំអណញននភាពជាាច ស់រមមសិទធិអលើក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុ និងមិនររាការក្េប់ក្េងអៅអលើក្ទពយសរមមបដលអផ្ទរ
អចញ ។ 
ក្រុមហ ៊ុនឈ្ប់ទទួលសាគ ល់បំណ៊ុ លហិរញ្ញវរថុ អៅអពលបដលការពវរិចចសនាក្រូវបានបញ្ចប់ ល៊ុបអចល ឬផ្៊ុរកាលរំណរ់ ។ 
ក្រុមហ ៊ុនរ៏ឈ្ប់ទទួលសាគ ល់បំណ៊ុ លហិរញ្ញវរថុ អពលលរខខណឌ របស់វាក្រូវបានបរបក្ប អហើយលំហូរសាច់ក្បារ់ននបំណ៊ុ ល
បដលបានបរបក្បានភាពខ៊ុសោន ខ្ជល ំង រនុងររណ៊ីអនេះបំណ៊ុ លហិរញ្ញវរថុថម៊ី អដាយបផ្អរអលើលរខខណឌ បដលបានបរបក្ប ក្រូវបាន
ទទួលសាគ ល់តាមរនមលសមក្សប ។ 
អៅអពលឈ្ប់ទទួលសាគ ល់នូវបំណ៊ុ លហិរញ្ញវរថុ ភាពលអមអៀងរវាងរនមលអោងននបំណ៊ុ លហិរញ្ញវរថុ និង រនមលបដលក្រូវបង់ 
(រួមទំងក្ទពយសរមមមិនបមនជាសាច់ក្បារ់បដលបានអផ្ទរ ឬបំណ៊ុ លបដលបានទទួល) ក្រូវបានទទួលសាគ ល់ជាចំអណញ 
ឬខ្ជរ ។ 

(iv)ការការ់រង  
ក្ទពយសរមម និងបំណ៊ុ លហិរញ្ញវរថុក្រូវបានការ់រង អហើយរនមលអោងស៊ុទធក្រូវបង្កា ាញអៅរនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញវរថុ 
អៅអពលក្រុមហ ៊ុនានសិទធិតាមផ្លូវចាប់អដើមប៊ីទូទរ់ និងានបំណងអធើវការទូទរ់ អលើមូលដាា នរនមលស៊ុទធ ឬអដើមប៊ីទទួល
សាគ ល់ក្ទពយសរមម និងទូទរ់បំណ៊ុ លជាក្បចំ ។ ចំណូលនិងចំណាយក្រូវបានបង្កា ញជាមូលដាា នស៊ុទធបរអៅអពលបដលក្រូវ
បានេន៊ុញ្ហញ រអក្កាមសតង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុេនតរជារិរមពុជា ឬសក្ាប់ ចំអណញនិងខ្ជរបដលអរើរអ ើងព៊ីក្បរិបរតិ
ការក្សអដៀងោន  ។ 

(េ)អដើមទ៊ុន - ភាេហ ៊ុនធមមតា 

នថលអដើមអរើរអ ើងអដាយតទ ល់ព៊ីការអបាេះផ្ាយភាេហ ៊ុនធមមតា ដរផ្លប៉ែេះពាល់ននពនធក្រូវបានទទួលសាគ ល់អដាយការ់ព៊ី 
មូលធន ។ 

(ឃ្)ក្ទពយ និងបរិកាខ រ 
(i) ការទទួលសាគ ល់ និងការវាស់បវង  

បផ្នរននក្ទពយ និងបរិកាខ រ ក្រូវបានវាស់បវងតាមរនមលអដើមដររំលស់បងគរ និងឱ្នភាពននរនមលបងគរ ក្បសិនអបើាន ។   
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នថលអដើម េឺក្រូវបានរួមបញ្ចូលនូវរាល់ចំណាយបដលអផ្ទរអៅរនុងការទិញក្ទពយសរមម ។ ការទិញក្បព័នធបផ្នរទន់ (software) 
សក្ាប់បអងកើររួមជាសាធារ៊ុមួយរបស់បរិកាខ រ ក្រូវបានររ់ក្តាជាបផ្នរមួយននបរិកាខ រអនាេះ ។ 
ក្បសិនអបើបផ្នរសារវនតណាមួយននក្ទពយ អក្េឿងចក្រ និងបរិកាខ រទំងអនាេះានអាយ៊ុកាលអក្បើក្បាស់ខ៊ុសព៊ីោន  សាសធារ៊ុ
អនាេះ ក្រូវបានដារ់ជាបផ្នរអដាយប រ (សាសភាពចមបង) ននក្ទពយ អក្េឿងចក្រ និងបរិកាខ រ ។ 
ចំអណញ ឬខ្ជរព៊ីការលរ់ បផ្នរននក្ទពយ អក្េឿងចក្រ និងបរិកាខ រ ក្រូវបានទទួលសាគ ល់ជាចំអណញ ឬ ខ្ជរអៅរនុងរបាយ
ការណ៍ចំអណញ ឬ ខ្ជរ ។ 

(ii) ការចំណាយបនាទ ប់ 
ការចំណាយបនតបនាទ ប់ក្រូវបានអធវើមូលធនរមម ក្បសិនអបើ ចំណាយអនាេះនឹងផ្តល់នូវលំហូរចូលនូវ េរថក្បអោជន៍អសដារិចច 
នាអពលេនាេរដល់ក្រុមហ ៊ុន ។ ការបនដបថទំ និងជួសជ៊ុស ក្រូវបានចំណាយអៅអពលអរើរអ ើង ។ 

(iii)រំលស់ 
រំលស់ ក្រូវបានេណនាអដើមប៊ីល៊ុបអចលនថលអដើមននក្ទពយ និងបរិកាខ រ ដរអចញនូវរនមលការសំណល់អដាយអក្បើវិធ៊ីសាក្សត
រំលស់អថរ តាមអាយ៊ុកាលអក្បើក្បាស់បា៉ែ ន់សាម ន និងក្រូវទទួលសាគ ល់ជាចំអណញ ឬខ្ជរអៅរនុងរបាយការណ៍ចំអណញ ឬ 
ខ្ជរ ។ 
អាយ៊ុកាលអក្បើក្បាស់បា៉ែ ន់សាម នននក្ទពយ និងបរិកាខ រាន ដូចខ្ជងអក្កាម៖ 
  អក្េឿងសង្កា រឹម អក្េឿងបំពារ់ និងសាភ រការិោល័យ  ៣ ឆ្ន ំ  
  សាភ ររ៊ុំពយូទ័រ      ៣ ឆ្ន ំ  
វិធ៊ីសាស្តសតរំលស់ អាយ៊ុកាលអក្បើក្បាស់ និងរនមលការសំណល់ ក្រូវបានពិនិរយអៅអរៀងរាល់កាលបរិអចឆទរាយការណ៍ អហើយ
ក្រូវបរសក្មួលក្បសិនអបើសមក្សប ។ 

(ង) ក្ទពយសរមមេរូប៊ី 
ក្ទពយសរមមេរូប៊ីបដលរួមានរមមវិធ៊ីរ៊ុំពយូទ័រ អាជ្ាប័ណណផ្តល់អដាយ េ.ម.រ. និងចំណាយពារ់ព័នធអផ្េងៗ ក្រូវបានបង្កា ញ
តាមនថលអដើម ។ រមមវិធ៊ីរ៊ុំពយូទ័រានអាយ៊ុកាលអក្បើក្បាស់ជារ់ោរ់ និងក្រូវបានររ់ក្តាតាមនថលអដើមដររំលស់បងគរ ។ រំលស់
ក្រូវបានេណនាតាមវិធ៊ីសាស្តសតរំលស់អថរ អដើមប៊ីបបងបចរនថលអដើមននរមមវិធ៊ីរ៊ុំពយូរទ័រអលើរយៈអពល ៥ ឆ្ន ំ ។ 
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អាជ្ាប័ណណផ្តល់អដាយ េ.ម.រ. ក្រូវបានចរ់ទ៊ុរថាជាសិទធិអធវើក្បរិបរតិការអាជ៊ីវរមមបអក្មើអសវាជាឈ្មួញអជើងសា រនុងទ៊ីផ្ារ
មូលបក្ររមពុជា (អៅការ់ថា “ផ្.ម.រ”) ។ នថលអដើមបដលបានអរើរអ ើង និងបានបង់ជូន េ.ម.រ. សក្ាប់នថលអាជ្ាប័ណណ  
ក្រូវបានដររំលស់រនុងរយៈអពលននអាយ៊ុកាលរបស់អាជ្ាប័ណណ េឺានរយៈអពលប៊ីឆ្ន ំ ។ 

(ច) ឱ្នភាពននរនមល 
(i) ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុ 

ក្រុមហ ៊ុនទទួលសាគ ល់សំវិធានធនអលើការខ្ជរអលើឥណទនរំពឹងថាបារ់បង់ (ECLs) សក្ាប់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុ វាស់បវង
តាមរំលស់នថលអដើម ។  
ក្រុមហ ៊ុនវាស់បវងការខ្ជរបង់េណន៊ីេរិថិជន អលើចំនួនបដលអសមើនឹងការខ្ជរអពញអាយ៊ុកាលននឥណទន (Life time ECL)  
អលើរបលងបរសាច់ក្បារ់ និងសាច់ក្បារ់សមមូល បដលហានិភ័យឥណទន (អពាល េឺហានិភ័យននការខ្ជរបង់អរើរអ ើង
រនុងរយៈអពលរំពឹងទ៊ុរននអាយ៊ុកាលរបស់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវរថុ) មិនបានអរើនអ ើងជាសារវនដចប់តាំងព៊ីការទទួលសាគ ល់ដំបូង
បដលក្រូវបានវាស់បវងអៅ ECL ១២ បខ ។  សំវិធានធន ការខ្ជរបង់សក្ាប់េណន៊ីេរិថិជន និងេណន៊ីក្រូវទទួលអផ្េងៗ 
ក្រូវបានវាស់បវងអៅចំនួនមួយបដលអសមើនឹង ECL អពញអាយ៊ុកាល ។ 
អៅអពលានការរំណរ់ថា ហានិភ័យឥណទនននក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុានការអរើនអ ើងជាសារវនដតំាងព៊ីអពលទទួល
សាគ ល់អលើរដំបូង និងអៅអពលបដលអធវើការបា៉ែ ន់សាម ន (ECL) ក្រុមហ ៊ុនពិចរណាអលើព័រ៌ាន បដលសមអហរ៊ុផ្ល និងាន
ឯរសារោំក្ទបដលពារ់ព័នធ និងអាចររបានអដាយមិនក្រូវការចំណាយហួសក្ជុល ឬរ៏ក្រូវការក្បឹងបក្បងខ្ជល ំង ។ អនេះរួម
បញ្ចូលទំងបរិាណ និងេ៊ុណភាពព័រ៌ាន និងការវិភាេអដាយអោងអៅតាមបទពិអសាធន៍របស់ក្រុមហ ៊ុន និងការរំណរ់
រនមលឥណទនបដលបានដឹងរួមទំងព័រ៌ាន នាអពលេនាេរ ។ 
ក្រុមហ ៊ុនសនមរថាហានិភ័យឥណទនអលើក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុ ានការអរើនអ ើងជាសារវនត ក្បសិនអបើហួសកាលរំណរ់
សងអលើសព៊ី ៣០ នថង ។  ក្រុមហ ៊ុនពិចរណាថាក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុានការសងយឺរោ៉ែ វអៅអពលបដល ៖ 
• េនរខច៊ីទំនងនឹងមិនទូទរ់សងឥណទនឲ្យអៅក្រុមហ ៊ុនរនុងរនមលអពញ អដាយោម នអក្េឿងជួយអដាេះ បនាទ ល់ព៊ីក្រុមហ ៊ុន ដូច
ជាការដារ់លរ់វរថុធានា (ក្បសិនអបើាន) ឬ  

• ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុ បដលហួសកាលរំណរ់សងអលើសព៊ី ៩០ នថង ។  
(ECL) អពញអាយ៊ុកាល េឺ (ECL) បដលអរើរអចញលទធផ្លក្ពឹរតិការណ៍រនុងការសងយឺរោ៉ែ វទំងឡាយណាបដលអាចអរើរ
ានរនុងអាយ៊ុកាលបដលរំពឹងទ៊ុរននឧបររណ៍ហិរញ្ញវរថុ ។ 
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(ECL) ១២ បខ េឺជាចំបណរនន (ECL) បដលលទធផ្លអចញព៊ីក្ពឹរតិការណ៍សងយឺរោ៉ែ វបដលអាចអរើរអ ើងរនុងរយៈអពល 
១២ បខ បនាទ ប់ព៊ីកាលបរិអចឆទរាយការណ៍ (ឬរនុងរយៈអពលខល៊ីជាង ក្បសិនអបើ កាលសារវនដរំពឹងទ៊ុរ ននឧបររណ៍ានរយៈ
អពលរិចជាង ១២ បខ) ។ 
រយៈអពលេរិបរាបដលបានពិចរណាអៅអពលអធវើការបា៉ែ ន់សាម ន (ECL) េឺជាេំ ុងអពលេរិបរាអៅរនុងរិចចសនា បដល
ក្រុមហ ៊ុនក្រូវក្បឈ្មនឹងហានិភ័យឥណទន ។ 
ការវាស់បវង (ECL) 

(ECL) េឺជាការបា៉ែ ន់សាម នភាពអាចអរើរានអ ើងជាមធយមននឥណទនបារ់បង់ ។ ឥណទនបារ់បង់ េ ឺក្រូវបានវាស់បវង
អៅតាមរនមលបចចុបបននននឱ្នភាពសាច់ក្បារ់ទំងេស់ (ឧទហរណ៍ ភាពខ៊ុសោន រវាងលំហូរសាច់ក្បារ់បដលក្រុមហ ៊ុនក្រូវ
ទទួលតាមរិចចសនា និងលំហូរសាច់ក្បារ់បដលក្រុមហ ៊ុនរំពឹងថានឹងទទួលបាន) ។ 
(ECL) ក្រូវបានបញ្ចុេះរនមលអដាយអក្បើេក្តាការក្បារ់ក្បសិទធភាពននក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុ ។ 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុបដលានឱ្នភាពននរនមល  
អៅកាលបរិអចឆទរាយការណ៍ន៊ីមួយៗ ក្រុមហ ៊ុនវាយរនមលថាអរើក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុបដលវាស់បវងតាមរំលស់នថលអដើមជាឥណទន
ានឱ្នភាពននរនមលឬអទ ។  ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថកុាល យជា ឥណទនបដលាន ឱ្នភាពននរនមល អៅអពលបដលក្ពឹរតិការណ៍
មួយ ឬអក្ចើនានផ្លប៉ែេះពាល់ដល់លំហូរសាច់ក្បារ់េនាេរននក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុបានអរើរអ ើង ។ 
ភសតុតាងបដលក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុមួយជាឥណទនឱ្នភាពននរនមល រួមានទិននន័យបដលអាចេអងករ បានដូចខ្ជងអក្កាម៖ 
• ផ្លវិបារបផ្នរហិរញ្ញវរថុជាសារវនតរបស់េនរខច៊ី 
• ការអធវើខ៊ុសព៊ីរិចចសនាដូចជា ការយឺរោ៉ែ វ ឬហួសកាលរំណរ់សងអលើសព៊ី ៩០ នថង 
• ការអរៀបចំឥណទនជាថម៊ីរបស់ក្រុមហ ៊ុនអៅអលើលរខខណឌ  បដលក្រុមហ ៊ុនមិនអធវើការពិចរណាព៊ីម៊ុន 
• វាអាចនឹងអរើរានអ ើងបដលរូនបំណ៊ុ លឈានអៅរររេ័យធន ឬការអរៀបចំបផ្នរហិរញ្ញវរថុជាថម៊ី 
• ការបារ់ទ៊ីផ្ារសរមមមួយសក្ាប់សនតិស៊ុខអដាយសារបរការលំបារបផ្នរហិរញ្ញវរថុ ។ 
ការបង្កា ញេំព៊ីសំវិធានធនសក្ាប់ (ECL) អៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ 
សំវិធានធនការខ្ជរបង់អលើក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុបដលវាស់បវងអដាយរំលស់នថលអដើម ក្រូវដរអចញព៊ីរនមល ក្ទពយសរមមរនុងបញ្ា៊ី
សរ៊ុប ។ 
ការល៊ុបអចល 
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រនមលអោងដ៊ុលននក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុ េឺក្រូវបានល៊ុបអចលអៅអពលបដលក្រុមហ ៊ុនោម នការរំពឹងទ៊ុរសមអហរ៊ុផ្លរនុងការ
ទទួលបានមរវិញនូវក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុបានទំងក្សុង ឬមួយបផ្នរ ។ សក្ាប់េរិថិជន រូបវនតប៊ុេគល ក្រុមហ ៊ុនានអោល
នអោបាយរនុងការល៊ុបអចលឥណទនដ៊ុលអដាយបផ្អរអលើបទពិអសាធន៍នាអពលរនលងមររនុងការទទួលបានមរវិញ នន
ក្ទពយសរមមបដលានចរិរលរខណៈក្សអដៀងោន  ។ សក្ាប់ េរិថិជនជាន៊ីរិប៊ុេគល ក្រុមហ ៊ុនបា៉ែ ន់សាម នក្ទពយសរមមឯររតជន
ន៊ីមួយៗអលើការរំពឹងអពលអវោ និងចំនួនបដលក្រូវល៊ុបអចល ថាអរើានការរំពឹងនូវការក្បមូលបានមរវិញសមអហរ៊ុផ្ល
ឬអទ ។ ក្រុមហ ៊ុនរំពឹងថា មិនទទួលបានមរវិញជាសារវនតចំអពាេះចំនួនបដលល៊ុបអចលអនាេះអទ ។ អទេះជាោ៉ែ ងណារត៊ីក្ទពយ
សរមមហិរញ្ញវរថុ បដលល៊ុបអចលអាចអៅានវិធានការទមទរសង អដើមប៊ីក្សបតាមន៊ីរិវិធ៊ីរបស់ក្រុមហ ៊ុនសក្ាប់ទរក្រ ប់
មរវិញនូវចំនួនបដលមិនទន់ទទួលបាន ។ 

(ii) ក្ទពយសរមមមិនបមនហិរញ្ញវរថុ 
នាកាលបរិអចឆទរាយការណ៍ន៊ីមួយៗ ក្រុមហ ៊ុនពិនិរយរនមលអោងននក្ទពយសរមមមិនបមនហិរញ្ញវរថុ (អលើរបលងបរសននិធិអផ្េង
អទៀរ) អដើមប៊ីរំណរ់សញ្ហញ ណននឱ្នភាពននរនមល ។ រនុងររណ៊ីបដលានរតាត ទំង អនាេះអរើរអ ើងចំនួនននក្ទពយសរមមបដល
អាចក្បមូលបានវិញ នឹងក្រូវបានបា៉ែ ន់សាម ន ។ 
សក្ាប់ការអធវើអរសតឱ្នភាពននរនមល ក្ទពយសរមមក្រូវបានដារ់បញ្ចូលោន ជាក្រុម បដលអាចបអងកើរសាច់ក្បារ់រូចបំផ្៊ុរព៊ីការ
បនតការអក្បើក្បាស់ អដាយមិនពឹងបផ្អរខ្ជល ំងអលើលំហូរទឹរក្បារ់ននក្ទពយសរមមដនទអទៀរ ឬ ក្រុមក្ទពយសរមមដនទអទៀរ អៅ
ការ់ថា (“ឯរតាបអងកើរសាច់ក្បារ់”) ។ 
រនមលបដលអាចក្បមូលមរវិញបានននក្ទពយសរមម ឬឯរតាបអងកើរសាច់ក្បារ់ េឺបផ្អរអលើរនមលបដលធំជាង រវាងរនមលអក្បើក្បាស់ 
និងរនមលសមក្សបដរចំណាយការលរ់អចញ ។  រនមលអក្បើក្បាស់ េឺអាក្ស័យអលើការបា៉ែ ន់សាម ននូវលំហូរទឹរក្បារ់នាអពល
េនាេរ េបបហារអៅរនមលបចចុបបនន អដាយអក្បើក្បាស់េក្តាេបបហារម៊ុនដរពនធ បដលឆ្លុេះបញ្ហច ំងព៊ីការបា៉ែ ន់ក្បាណទ៊ីផ្ារ
បចចុបបននននរនមលអពលអវោ និងហានិភ័យជារ់ោរ់ សក្ាប់ក្ទពយសរមមទំងអនាេះ ឬឯរតាបអងកើរសាច់ក្បារ់ ។ 
ការខ្ជរបង់អលើឱ្នភាពននរនមលក្រូវបានទទួលសាគ ល់ក្បសិនអបើរនមលអោងននក្ទពយសរមម ឬឯរតាបអងកើរ សាច់ក្បារ់អលើសព៊ី
ចំនួនបដលអាចក្បមូលវិញបាន ។ 
ការខ្ជរបង់អលើឱ្នភាពននរនមលក្រូវបានទទួលសាគ ល់ជាចំអណញ ឬខ្ជរ ។  ការខ្ជរបង់អលើឱ្នភាព ក្រូវបាន បបងបចរ 
អដើមប៊ីការ់បនថយរនមលអោងននក្ទពយសរមមរនុងឯរតាបអងកើរសាច់ក្បារ់តាមមូលដាា នសាាក្រ ។ 
ការខ្ជរបង់អលើឱ្នភាពននរនមល នឹងក្រូវបរសក្មួលក្រ ប់មរវិញក្រឹមរក្មិរមួយបដលអធវើឲ្យរនមលអោងននក្ទពយសរមមមិន
អលើសព៊ីរនមលអោងននក្ទពយសរមមអក្កាយដររំលស់ ក្បសិនអបើមិនានការខ្ជរបង់អលើឱ្នភាពននរនមល ។ 
 



  ទំព័រ | 46  

 

(ឆ្) ក្បារ់បអញ្ញើរមកល់តាមចាប់ 
ក្បារ់បអញ្ញើរមកល់តាមចាប់ក្រូវបានររាទ៊ុរអៅធនាោរជារិននរមពុជា ក្សបតាមចាប់សត៊ីព៊ីការអបាេះផ្ាយ និងការជួញដូរ
មូលបក្រមហាជន តាមចំនួនបដលរក្មូវអដាយេណៈរមមការមូលបក្ររមពុជា បដលបានរំណរ់ អៅរនុងាក្តា១៧ នន
ក្បកាសអលខ ០០៩/េ.ម.រ ច៊ុេះនថងទ៊ី១៨ បខវិចឆិកា ឆ្ន ំ២០០៩ សដ៊ីេំព៊ីការផ្ដល់អាជ្ាប័ណណ ដល់ក្រុមហ ៊ុនមូលបក្រ និង
ភាន រ់ង្ករក្រុមហ ៊ុនមូលបក្រ បដលអចញអដាយេណៈរមមការមូលបក្ររមពុជា ។ 
ក្បារ់បអញ្ញើរមកល់ ក្រូវបានររ់ក្តាតាមរនមលអដើម ដរឧនភាពននរនមល ក្បសិនអបើាន។  

(ជ) សំវិធានធនអលើេរថក្បអោជន៍និអោជិរ 
(i) េរថក្បអោជន៍និអោជិររយៈអពលខល៊ី 

េរថក្បអោជន៍និអោជិររយៈអពលខល៊ី ក្រូវបានអធវើការ បងគរទ៊ុរចំណាយរនុងឆ្ន ំ អៅអពលនិអោជិរផ្ដល់អសវារមមពារ់ព័នធ ។ 
(ii) េរថក្បអោជន៍អពលចូលនិវរត 

ក្រុមហ ៊ុន ផ្តល់ជូនប៊ុេគលិរអពញសិទធិរបស់ខលួននូវេអក្ាងេរថក្បអោជន៍អពលចូលនិវរត បដលមិនានមូលនិធិដាច់អដាយ
ប រ អៅអពលបដលពួរោរ់ដល់អាយ៊ុចូលនិវរត ដូចខ្ជងអក្កាម៖ 
- ប៊ុេគលិរបដលានេរ៊ីរភាពការង្ករជាមួយក្រុមហ ៊ុនចំនួន ១៥ ឆ្ន ំ ឬអលើស អហើយក្រូវដល់អាយ៊ុចូលនិវរតអៅអាយ៊ុ ៥៨ 
ឆ្ន ំ ចំអពាេះេនរោម នជំនាញ និង ៦០ ឆ្ន ំចំអពាេះេនរានជំនាញ នឹងក្រូវទទួលបានេរថក្បអោជន៍អពលចូលនិវរតអសមើនឹង
ក្បារ់អបៀវរេចំនួន ១២ បខ ននក្បារ់អបៀវរេមូលដាា នច៊ុងអក្កាយ ។ 

-  ប៊ុេគលិរបដលានេរ៊ីរភាពការង្ករជាមួយក្រុមហ ៊ុនចំនួន ១៥ ឆ្ន ំ ឬអលើស អហើយក្រូវដល់អាយ៊ុចូលនិវរតម៊ុនអាយ៊ុ ៥៥ 
ឆ្ន ំ ចំអពាេះេនរោម នជំនាញ និង ៥៧ ឆ្ន ំចំអពាេះេនរានជំនាញ នឹងក្រូវទទួលបានេរថក្បអោជន៍អពលចូលនិវរតអសមើនឹង
ក្បារ់អបៀវរេចំនួន ៦ បខ ននក្បារ់អបៀវរេមូលដាា នច៊ុងអក្កាយ ។ 

ចំអពាេះេរថក្បអោជន៍អពលចូលនិវរតអនេះ មិនានររាទ៊ុររនុងមូលនិធិដាច់អដាយប រអទ អហើយរ៏មិនានការក្បារ់បដរ ។ 
បំណ៊ុ លក្រូវបានររ់ក្តាតាមរនមលបចចុបបននននការពវរិចចបដលបានរំណរ់ នាការិយបរិអចឆទរាយការណ៍ អដាយអក្បើវិធ៊ីសាក្សត
ឯរតាឥណទនបា៉ែ ន់សាម ន អដើមប៊ីបា៉ែ ន់ក្បាណនូវនថលចំណាយច៊ុងអក្កាយបំផ្៊ុរបដលក្រុមហ ៊ុនចំណាយចំអពាេះ េរថក្បអោជន៍
បដលនិអោជិរក្រូវទទួលបានជាថនូរនឹងការបអក្មើការង្កររបស់ពួរអេរនុងអពលបចចុបបនន និងអពលរនលងមរ ។ ក្រុមហ ៊ុនចូល
រួមផ្តល់វិភាេទនរនុងរយៈអពលបដលានការទូទរ់េរថក្បអោជន៍អពលចូលនិវរត ។ ការពវរិចចអនាេះអរើរអ ើងអៅអពលបដល
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ប៊ុេគលិរបអក្មើការង្ករ អដើមប៊ីទទួលបានេរថក្បអោជន៍អពលចូលនិវរត បដលក្រុមហ ៊ុនរំពឹងថានឹងទូទរ់រនុងការិយបរិអចឆទ  
រាយការណ៍នាអពលេនាេរ ។ 
រនមលបចចុបបននននការពវរិចចេរថក្បអោជន៍អពលចូលនិវរត ក្រូវបានរំណរ់អដាយេបបហារចំណាយក្រូវបង់ បា៉ែ ន់សាម ននាអពល
េនាេរ អដាយអោងអៅតាមេក្តាការក្បារ់ននក្បារ់បអញ្ញើានកាលរំណរ់រយៈអពលក្បាំមួយឆ្ន ំរបស់ធនាោរ ។ 
ចំអណញ និង ខ្ជរ បដលអរើរព៊ីនិយ័ររមមរនុងក្ោរនលងមរ និងព៊ីបបក្មបក្មួលការសនមរហានិភ័យក្រូវបានររ់ក្តាអៅរនុង
របាយការណ៍ចំអណញ ឬខ្ជររនុងការិយបរិអចឆទបដលានក្បរិបរតិការអនាេះអរើរអ ើង ។ ចំណាយទរ់ទិននឹងការផ្តល ់   
េរថក្បអោជន៍ទំងអនេះ ក្រូវបានររ់ក្តាអៅរនុងរបាយការណ៍ចំអណញ ឬខ្ជរ អដើមប៊ីបបងបចរចំណាយទំងអនាេះ អលើរយៈ
អពលបដលប៊ុេគលិរបអក្មើការង្ករ អហើយានសិទធិទទួលបានេរថក្បអោជន៍អនេះ ។ ចំណាយអលើការបអក្មើការង្កររនុងេរ៊ីរ
កាលក្រូវបានររ់ក្តាភាល មៗ អៅរនុងរបាយការណ៍ចំអណញ ឬខ្ជរ ។ 

(iii)ក្បារ់បំណាច់េរ៊ីរភាពការង្ករ 
អោងអៅតាមក្បកាសអលខ ៤៤៣ ក្ប.រ.ខ.ល ច៊ុេះនថងទ៊ី២១ បខរញ្ហញ  ឆ្ន ំ២០១៨ អចញអដាយក្រសួងការង្ករ និង បណតុ េះ
បណាដ ល វិជាា ជ៊ីវៈ ក្រុមហ ៊ុននឹងផ្ដល់ជូន និអោជិរ នូវក្បារ់បំណាច់េរ៊ីរភាពការង្ករ ដូចខ្ជងអក្កាម៖ 
• ក្បារ់បំណាច់េរ៊ីរភាពការង្ករបចចុបបនន៖ និអោជិរបដលបអក្មើការចប់ព៊ី ១បខ ដល់ ៦បខ (មិនរាប់បញ្ចូលរយៈអពល
សារលបងការង្ករ) េិរក្រឹមនថងទ៊ី៣០ បខមិថ៊ុនា ឬនថងទ៊ី៣១ បខធនូ នឹងទទួលបានក្បារ់បំណាច់េរ៊ីរភាពការង្ករចំនួន 
៧.៥នថង ។  

• ការអបើររំលឹរក្បារ់បំណាច់េរ៊ីរភាពការង្ករ៖ និអោជិរបដលបអក្មើការអក្កាមរិចចសនាានអថរអវោ មិនរំណរ់ 
អហើយបអក្មើការចប់ព៊ី ១បខ ដល់ ៦បខ រនុងការិយបរិអចឆទហិរញ្ញវរថុ និងទទួលបានក្បារ់ បំណាច់េរ៊ីរភាពការង្ករអសមើ
នឹង ៧.៥នថង អហើយរនុងររណ៊ីបអក្មើការអលើសព៊ី ៦បខ នឹងទទួលបាន១៥នថង ។ ក្បារ់បំណាច់េរិបរា មិនក្រូវអលើសព៊ី 
៦បខ ននក្បារ់ឈ្នួលស៊ុទធសាធ េិរជាមធយមតាមឆ្ន ំន៊ីមួយៗ បដលបានបង់ ចប់ព៊ីឆ្ន ំ២០០៨ ដល់ឆ្ន ំ២០១៨ ប៉ែ៊ុបនតមិន
ក្រូវអលើសព៊ី ១៥៦ នថងអ ើយ ។  

អោងអៅតាមក្បកាសអលខ ០៤២ ស.ណ.ន.ខ.ល ច៊ុេះនថងទ៊ី២២ បខ ម៊ីនា ឆ្ន ២ំ០១៩ អចញអដាយក្រសួងការង្ករ និង  
បណតុ េះបណាដ ល វិជាា ជ៊ីវៈរក្មូវឲ្យាច ស់ឬនាយរ សហក្ោស ក្េឹេះសាថ ន េងគការ វិជាា ជ៊ីវៈ និងរមមររនិអោជិរអក្ៅព៊ីបផ្នរ
វាយនភណឌ  ការ់អដរ និងផ្លិរបសបរអជើងទំងេស់ ពនារអពលរនុងការេន៊ុវរតអបើរក្បារ់រំលឹរក្បារ់បំណាច់េរ៊ីរភាព
ការង្ករបដលានម៊ុនឆ្ន ំ២០១៩ អៅ បខធនូ ឆ្ន ំ២០២១ អដាយទូទរ់រំលឹរចំនួន ៦នថង រនុង ១ឆ្ន ំ រនុងអនាេះចំនួន ៣នថង អៅ
រនុងបខមិថ៊ុនា និង ៣នថង រនុងបខធនូ។ 
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បំណ៊ុ លក្បារ់បំណាច់អនេះ ក្រូវបានទទួលសាគ ល់តាមរនមលបចចុបបនន ននការពវរិចចក្រូវទូទរ់នាកាលបរិអចឆទ រាយការណ៍អដាយ
អក្បើវិធ៊ីសាស្តសតឯរតាឥណទនបា៉ែ ន់សាម ន អដើមប៊ីបា៉ែ ន់សាម នចំណាយច៊ុងអក្កាយបដលអាចនឹងក្រូវទូទរ់ អដាយក្រុមហ ៊ុនអលើ
ក្បារ់បំណាច់េរ៊ីរភាពការង្ករ បដលនិអោជិរានសិទធិទទួលអលើការបអក្មើការង្ករចប់ព៊ីឆ្ន ំ២០០៨ ដល់ ឆ្ន ំ២០១៨ ។ 
ក្រុមហ ៊ុនបបងបចរក្បារ់បំណាច់េរ៊ីរភាពការង្ករអៅតាមអថរអវោ បដលក្រូវទូទរ់ក្បារ់បំណាច់អនេះ ។ ការពវរិចចបំណ៊ុ ល
អរើរអ ើងអៅអពលនិអោជិរបអក្មើការង្ករ អដើមប៊ីទទួលបាននូវក្បារ់បំណាច់េរ៊ីរភាពការង្ករ បដលក្រុមហ ៊ុនរំពឹងថានឹងក្រូវ
ទូទរ់អៅកាលបរិអចឆទរាយការណ៍េនាេរ ។ 

រនមលបចចុបបននក្បារ់បំណាច់េរ៊ីរភាពការង្ករ ក្រូវបានរំណរ់អដាយអធវើេបបហារក្បារ់បដលក្រូវទូទរ់អពលេនាេរ អហើយ
អក្បើេក្តាការក្បារ់រមច៊ីានកាលរំណរ់ចំនួន ៥ឆ្ន ំ ។  

(ឈ្)សំវិធានធន 

សំវិធានធនក្រូវបានររ់ក្តា អៅអពលបដលក្រុមហ ៊ុនានការពវរិចចផ្លូវចាប់នាអពលបចចុបបនន ឬការពវរិចច ក្បអោលបដល
អរើរព៊ីលទធផ្លននក្ពឹរតិការណ៍ព៊ីេរ៊ីរកាល បដលទំនងជារក្មូវឲ្យក្រុមហ ៊ុនចំណាយធនធាន អដើមប៊ីអធវើការអដាេះក្សាយ និង
ទូទរ់ការពវរិចចទំងអនាេះ អហើយចំនួនទឹរក្បារ់អនាេះអាចបា៉ែ ន់សាម នេួរឲ្យអជឿជារ់បាន ។ 

អៅអពលបដលានការពវរិចចក្សអដៀងោន អក្ចើន រក្មិរននលំហូរអចញអដើមប៊ីទូទរ់ការពវរិចចអនាេះ ក្រូវបានរំណរ់អដាយេិរ
អៅអលើចំណារ់ថាន រ់ននការពវរិចចអនាេះទំងមូល ។ សំវិធានធនក្រូវបានររ់ក្តា អទេះប៊ីជាលំហូរអចញននធារ៊ុណាមួយបដល
សថិរអៅរនុងចំណារ់ថាន រ់ការពវរិចចបរមួយអនាេះ ានចំនួនរិចរួចរ៏អដាយ ។ 

សំវិធានធនក្រូវបានវាស់បវងតាមរនមលបចចុបបនន ននចំណាយបដលរំពឹងថាក្រូវទូទរ់ការពវរិចចអនាេះ អដាយអក្បើេក្តាម៊ុនបង់ពនធ 
អដើមប៊ីឆ្លុេះបញ្ហច ំងការវាយរនមលទ៊ីផ្ារបចចុបបននននរនមលសាច់ក្បារ់េិរតាមអពលអវោ និង ហានិភ័យជារ់ោរ់អផ្េងៗនន
ការពវរិចចអនាេះ ។ ការអរើនអ ើងននសំវិធានធនអដាយសារអពលអវោបដលបានរនលងផ្៊ុរ ក្រូវបានររ់ក្តាជាចំណាយការ
ក្បារ់ ។ 

(ញ)ក្បារ់ចំណូល 

 ការទទួលក្បារ់ចំណូលតាម ស.រ.ហ.េ.រ ១៥ 
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ក្បារ់ចំណូល ក្រូវបានទទួលសាគ ល់អៅអពលបដលអសវារមមក្រូវបានបំអពញនិងក្រូវបានទទួលសាគ ល់អដាយ េរិថិជនថាបាន
បញ្ចប់ ។ ចំណូល ក្រូវបានវាស់បវងបផ្អរអលើរនមលរបសនងបដលបានបញ្ហា រ់អៅរនុងរិចចសនាេរិថិជន ។ ក្រុមហ ៊ុនទទួលសាគ ល់
ចំណូលអៅអពលអផ្ទរការក្េប់ក្េងទំនិញ និងអសវារមមឲ្យេរិថិជន ។ 

 សភាព និងអពលអវោននការបំអពញការពវរិចចរួមទំងលរខខណឌ ទូទរ់សំខ្ជន់ៗ 

ក្រុមហ ៊ុនផ្ដល់អសវាជាឈ្មួញអជើងសាមូលបក្រអៅឲ្យេរិថិជនរបស់ខលួន ។ នថលអសវាក្រូវបានទទួលសាគ ល់ជាទូអៅអៅអពល
អសវារមមក្រូវបានផ្តល់ឲ្យទំងក្សុង ។ ការទូទរ់េួរក្រូវបានអធវើអ ើងរនុងរយៈអពល ២នថង នននថងអធវើការបនាទ ប់ (T+២) ព៊ី
កាលបរិអចឆទជួញដូរ ។ 

(ដ) ចំណូលការក្បារ់ 

ចំណូលការក្បារ់ ក្រូវទទួលសាគ ល់អដាយអក្បើវិធ៊ីសាស្តសតការក្បារ់ក្បសិទធភាព ។ 

(ថ) ភរិសនា 

ក្រុមហ ៊ុនបានេន៊ុវរត ស.រ.ហ.េ.រ ១៦ ភរិសនា អដាយអក្បើវិធ៊ីសាក្សតបដលបានបរបក្បអហើយដូអចនេះព័រ៌ានអក្បៀបអធៀប
មិនក្រូវបានរំណរ់អ ើងវិញអទ អហើយអៅបរបនតរាយការណ៍អៅអក្កាម CIAS ១៧ ភរិសនានិង IFRIC ៤ ការរំណរ់ថា
អរើការអរៀបចំានភរិសនា។ ព័រ៌ានលំេិរននអោលនអោបាយេណអនយយអក្កាម CIAS ១៧ និង IFRIC ៤ ក្រូវបាន
បង្កា ញដាច់អដាយប រ។ 

អោលនអោបាយេន៊ុវរតចប់ព៊ីនថងទ៊ី១ បខមររា ឆ្ន ំ២០១៩ 

អៅអពលចប់អផ្តើមរិចចសនា ក្រុមហ ៊ុនវាយរនមលថាអរើានឬមិនានរិចចសនាជួល ។ រិចចសនាជួលអរើរានអ ើង 
ក្បសិនអបើរិចចសនាអនាេះានសិទធិក្េប់ក្េងការអក្បើក្បាស់ក្ទពយ រនុងរយៈអពលរំណរ់មួយជាថនូរនឹងការសងក្រលប់ ។ អដើមប៊ី
វាយរនមលថាអរើរិចចសនាានសិទធិក្េប់ក្េងការអក្បើក្បាស់ក្ទពយបដលបានរំណរ់អនាេះ ក្រុមហ ៊ុនអក្បើនិយមន័យននការជួលអៅ
រនុង ស.រ.ហ.េ.រ ១៦ ។ 

អោលការណ៍អនេះ ក្រូវបានេន៊ុវរតចំអពាេះរិចចសនាបដលបានអរើរអ ើង អៅនថងទ៊ី១ បខមររា ឆ្ន ំ២០១៩ ឬបនាទ ប់ ។ 
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រនុងនាមជាេនរជួល  

អៅអពលចប់អផ្តើមរិចចសនាឬបរបក្បអលើរិចចសនាបដលានសាសធារ៊ុភរិសនា ក្រុមហ ៊ុនបបងបចរការពិចរណាអៅរនុង
រិចចសនាចំអពាេះសាសធារ៊ុភរិសនាន៊ីមួយៗ អដាយបផ្អរអលើមូលដាា នននរនមលបដលអៅដាច់អដាយប រ ។ 

ក្រុមហ ៊ុនទទួលសាគ ល់សិទធិអក្បើក្បាស់ក្ទពយ និងបំណ៊ុ លជួលអៅកាលបរិអចឆទចប់អផ្តើមជួល ។ សិទធិអក្បើក្បាស់ក្ទពយក្រូវបាន
វាស់បវងដំបូងអដាយនថលអដើម បដលរួមានចំនួនទឹរក្បារ់ដំបូងននបំណ៊ុ លជួល បដលក្រូវបានបររក្មូវសក្ាប់ការទូទរ់ភរិ
សនាបដលបានអធវើអ ើងអៅ ឬ ម៊ុនកាលបរិអចឆទចប់អផ្តើម បូររួមនឹងនថលអដើមដំបូងបដលបានអរើរអ ើង និងការបា៉ែ ន់ក្បាណ
នថលអដើមអដើមប៊ីរ៊ុេះអរីនិងដរអចញ ក្ទពយមូលដាា នឬអដើមប៊ីសាត រអ ើងវិញនូវក្ទពយមូលដាា នឬទ៊ីតំាងបដលវាសថិរអៅ ឬ សាត រអ ើង
វិញនូវក្ទពយសមបរតិ ជាមូលដាា នអៅនឹងលរខខណឌ បដលបានរំណរ់អដាយលរខខណឌ ននភរិសនាអលើរបលងបរនថលអដើមទំង
អនាេះអរើរអ ើងអដើមប៊ីផ្លិរសននិធិ រិចជាងការអលើរទឹរចិរតបដលបានទទួល ។ 

សិទធិអក្បើក្បាស់ក្ទពយ ក្រូវបានរំលស់ជាបនតបនាទ ប់អដាយអក្បើវិធ៊ីសាក្សតរំលស់អថរ ចប់ព៊ីនថងចប់អផ្តើមរហូរដល់ច៊ុងបញ្ចប់នន   
រយៈអពលននការជួល អលើរបលងបររិចចសនាជួលអផ្ទររមមសិទធិននក្ទពយជាមូលដាា នអៅឲ្យក្រុមហ ៊ុនអៅច៊ុងបញ្ចប់ននរយៈ
អពលននការជួល ឬនថលអដើម ននក្ទពយសមបរតិអក្បើក្បាស់ក្រឹមក្រូវឆ្លុេះបញ្ហច ំងថាក្រុមហ ៊ុននឹងេន៊ុវរតជអក្មើសទិញ ។ រនុងររណ៊ី
អនាេះសិទធិអក្បើក្បាស់ក្ទពយនឹងក្រូវបានអេរំលស់អដាយេិរតាមអាយ៊ុកាលអក្បើក្បាស់ននក្ទពយមូលដាា ន បដលក្រូវបានរំណរ់ដូច
ោន  ។ អលើសព៊ីអនេះអទៀរ សិទធិអក្បើក្បាស់ក្ទពយ ក្រូវបានការ់បនថយជាអទៀងទរ់អដាយការខ្ជរបង់អលើឱ្នភាពននរនមល អហើយ
ក្រូវបានបររក្មូវសក្ាប់ការវាស់បវងជារ់ោរ់ននបំណ៊ុ លភរិសនា ។ 

បំណ៊ុ លភរិសនា ក្រូវបានវាស់បវងដំបូងអដាយការបញ្ចុេះរនមលននរនមលបចចុបបននននការជួលបដលមិនក្រូវបានបង់អៅកាល
បរិអចឆទចប់អផ្តើម អដាយអក្បើេក្តាការក្បារ់ជារ់បសតងអៅរនុងរិចចសនាជួលឬក្បសិន អបើេក្តាអនេះមិនអាចក្រូវបានរំណរ់
ោ៉ែ ងឆ្ប់រហ័ស ក្រុមហ ៊ុនអក្បើក្បាស់េក្តាការក្បារ់រមច៊ីបបនថមរបស់ក្រុមហ ៊ុន ។ ជាទូអៅ ក្រុមហ ៊ុនអក្បើក្បាស់េក្តាក្បារ់រមច៊ី
បបនថមរបស់ខលួនជាេក្តាបញ្ចុេះរនមល ។ 

ក្បអភទននការទូទរ់ភរិសនា បដលក្រូវបានដារ់បញ្ចូលរនុងការវាស់បវងននបំណ៊ុ លភរិសនាានដូចខ្ជងអក្កាម៖ 

o ការទូទរ់ភរិសនាអថរ រួមទំងការទូទរ់ជារូបធារ៊ុអថរ; 
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o ការទូទរ់ភរិសនាេអថរ បដលពឹងបផ្អរអលើសនទសេន៍ឬេក្តាមួយ បដលបានវាស់បវងដំបូងអដាយអក្បើសនទសេន៍ឬេក្តា
អៅកាលបរិអចឆទចប់អផ្តើម ។ 

o ចំនួនទឹរក្បារ់បដលរំពឹងថានឹងក្រូវបង់អក្កាមការធានារនមលអៅសល់ ។ និង 
o នថលេន៊ុវរតអក្កាមជំអរីសននការទិញ បដលក្រុមហ ៊ុនានអហរ៊ុផ្លសមក្សប និងក្បារដក្បជារនុងការេន៊ុវរត ការទូទរ់ភរិ

សនារនុងរយៈអពលបនតជាថម៊ីក្បសិនអបើក្រុមហ ៊ុនានអហរ៊ុផ្លសមក្សប និងក្បារដក្បជារនុងការបនតរិចចសនា និង
ការពិន័យសក្ាប់ការបញ្ចប់រិចចសនាជួលម៊ុនអពលរំណអលើរបលងបរក្រុមហ ៊ុនានអហរ៊ុផ្លសមរមយ មិនបញ្ចប់រិចច
សនាម៊ុនអពលរំណរ់ ។ 

បំណ៊ុ លភរិសនា ក្រូវបានវាស់បវងអដាយវិធ៊ីសាស្តសតអធវើរំលស់នថលអដើមតាមវិធ៊ីសាស្តសតការក្បារ់ក្បសិទធភាព ។ នឹងក្រូវបានអេ
អធវើការវាស់បវងអ ើងវិញ អៅអពលានការតល ស់បតូរការទូទរ់ភរិសនានាអពលេនាេរបដលអរើរអ ើងព៊ីការតល ស់បតូរសនទស្
សន៍ ឬេក្តាការតល ស់បតូរការបា៉ែ ន់ក្បាណរបស់ក្រុមហ ៊ុនននចំនួនទឹរក្បារ់បដល រំពឹងថានឹងក្រូវបង់អក្កាមការធានារនមលអៅ
សល់ ការតល ស់បតូរការវាយរនមលរបស់ក្រុមហ ៊ុនថាអរើនឹងេន៊ុវរតជអក្មើសទិញបនត ឬបញ្ឈប់ ឬក្បសិនអបើការទូទរ់ជារូបធារ៊ុ
អថរណាមួយានការតល ស់បតូរ ។ 

អៅអពលបដលការទទួលខ៊ុសក្រូវភរិសនាក្រូវបានវាស់បវងអ ើងវិញតាមវិធ៊ីអនេះ ការបររក្មូវក្រូវបានអធវើអ ើងចំអពាេះចំនួន
ទឹរក្បារ់អោងននសិទធិអក្បើក្បាស់ក្ទពយរមម ឬក្រូវបានររ់ក្តារនុងក្បារ់ចំអណញ ឬខ្ជរ ក្បសិនអបើចំនួនទឹរក្បារ់អោងនន
សិទធិអក្បើក្បាស់ក្ទពយក្រូវបានការ់បនថយរហូរដល់សូនយ ។ 

ក្រុមហ ៊ុនបង្កា ញព៊ីសិទធិអក្បើក្បាស់ក្ទពយ និងបំណ៊ុ លភរិសនាអដាយប រព៊ីោន អៅរនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញវរថុ ។ 

ការជួលរយៈអពលខល៊ី និងការជួលានរនមលទប 

ក្រុមហ ៊ុនបានអក្ជើសអរីសមិនទទួលសាគ ល់សិទធិអក្បើក្បាស់ក្ទពយសរមម និងបំណ៊ុ លជួលសក្ាប់ការជួល ានរនមលទប និង
ការជួលរយៈអពលខល៊ីរួមទំងោនយនត ។ ក្រុមហ ៊ុនទទួលសាគ ល់ការទូទរ់ភរិសនាបដលទរ់ទងនឹងការជួលទំងអនេះ ជា
ការចំណាយបផ្អរអលើមូលដាា នអថររនុងរយៈអពលជួល ។ 
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រនុងការតល ស់បតូរអៅ ស.រ.ហ.េ.រ ១៦ ក្រុមហ ៊ុនបានវាយរនមលការជួលការិោល័យរបស់ខលួនថាជាការជួលរយៈអពលខល៊ី ។ 
ដូអចនេះ មិនានផ្លប៉ែេះពាល់េវ៊ីអលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុអៅកាលបរិអចឆទតល ស់បតូរអៅស.រ.ហ.េ.រ ១៦ អទ ។ 

ភរិសនា បដលក្រុមហ ៊ុនមិនសនមរថាអាចទទួលយរបាននូវរាល់ហានិភ័យ និងរង្កវ ន់ននរមមសិទធិក្រូវបានចរ់ថាន រ់ជាភរិ
សនាក្បរិបរដិការអហើយក្ទពយភរិសនា បដលបានជួលមិនក្រូវបានទទួលសាគ ល់អលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុរបស់ក្រុមហ ៊ុន
អ ើយ ។ 

ការទូទរ់ភរិសនាក្បរិបរិតការ ក្រូវបានទទួលសាគ ល់អៅរនុងក្បារ់ចំអណញ ឬខ្ជរអដាយឈ្រអលើមូលដាា នក្រង់រនុងរយៈ
អពលរិចចសនា ។ ក្បារ់អលើរទឹរចិរតភរិសនាបដលបានទទួលក្រូវបានទទួលសាគ ល់ថាជាបផ្នរសំខ្ជន់មួយននចំណាយភរិ
សនាសរ៊ុបរនុងរយៈអពលននការជួល ។  

(ឌ្) ពនធអលើក្បារ់ចំអណញ 

ពនធអលើក្បារ់ចំអណញរួមានពនធអលើក្បារ់ចំអណញក្បចំឆ្ន ំ និងពនធពនារ ។  វាក្រូវបានទទួលសាគ ល់អៅ រនុងចំអណញ ឬ
ខ្ជរអៅរនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល អលើរបលងបរធារ៊ុណាបានទទួលសាគ ល់អដាយតទ ល់រនុងមូលធន ឬអៅរនុងរបាយការណ៍
លមអិរអផ្េងៗអទៀរ ។ 

ពនធក្បចំឆ្ន ំ 

ពនធក្បចំឆ្ន ំ េឺជាពនធបដលរំពឹងថាក្រូវបង់អលើក្បារ់ចំអណញជាប់ពនធក្បចំឆ្ន ំ អដាយអក្បើេក្តាពនធបដលបានេន៊ុម័រ ឬបាន
េន៊ុម័រជាអាទិ៍អៅកាលបរិអចឆទរាយការណ៍ជាមយួនឹងនិយ័រភាពណាមួយអលើពនធក្រូវបង់ព៊ីឆ្ន ំម៊ុនៗ ។ 

ពនធពនារ 

ពនធពនារ ក្រូវបានរំណរ់អៅអលើភាពលអមអៀងជាបអណាត េះអាសននរវាងរនមលអោងននក្ទពយសរមម និងបំណ៊ុ ល រនុងអោល
បំណងននការអធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ និងរនមលអោងសក្ាប់ការេិរពនធ ។  

ពនធពនារជាក្ទពយសរមម ក្រូវបានទទួលសាគ ល់សក្ាប់ការខ្ជរអលើពនធ និងភាពលអមអៀងជាបអណាត េះអាសនន បដលអាចការ់
រងបាន បររនុងររណ៊ីអាចនឹងអរើរានអ ើងអៅអលើក្បារ់ចំអណញជាប់ពនធនាអពលេនាេរ បដលអាចអក្បើក្បាស់បាន ។  
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ពនធពនារជាក្ទពយសរមម ក្រូវបានក្រួរពិនិរយអៅរាល់កាលបរិអចឆទរាយការណ៍ អហើយក្រូវបានការ់បនថយ រនុងររណ៊ីបដលវា
មិនអាចអរើរអ ើងនូវេរថក្បអោជន៍ពនធបដលពារ់ព័នធបដលអាចនឹងអក្បើក្បាស់បាន ។  ការការ់បនថយអនេះនឹងក្រូវបតូរក្រ ប់
វិញអៅអពលបដលលរខខណឌ ននក្បារ់ចំអណញ ជាប់ពនធនាអពលេនាេរានភាពក្បអសើរវិញ ។ 

ពនធពនារ ក្រូវបានរំណរ់អដាយអក្បើេក្តាពនធបដលរំពឹងថានឹងអក្បើអៅអលើភាពលអមអៀងជាបអណាត េះអាសនន អដាយអក្បើេក្តា
ពនធបដលបានេន៊ុម័រ ឬបានេន៊ុម័រជាអាទិ៍អៅកាលបរិអចឆទរាយការណ៍ ។ 

ការវាស់បវងពនធពនារ ឆ្លុេះបញ្ហច ំងព៊ីលទធផ្លបដលក្រុមហ ៊ុនរំពឹងថា (អៅកាលបរិអចឆទរាយការណ៍) នឹងានទទួលមរវិញ ឬ
ការការ់រងរនមលអោងននក្ទពយសរមម និងបំណ៊ុ ល ។ 

ពនធពនារជាក្ទពយសរមម និងបំណ៊ុ លអាចការ់រងោន បានល៊ុេះក្តាបរបានបំអពញលរខខណឌ មួយចំនួន ។ 

៤. សតខដ់ារថ្ម ីការម្រម្រប និ្ខការបររសាយថ្មមី្ លេនិ្ទាន្ប់ាន្អន្េុត័្ 

សដង់ដារថម៊ី ការបរបក្ប និងការបរក្សាយថម៊ីមួយចំនួន ទរ់ទងនឹងសតង់ដារបដលានក្សាប់ បានចូលជាធរាន សក្ាប់
ការិយបរិអចឆទចប់អផ្តើមបនាទ ប់ព៊ីនថងទ៊ី១ បខមររា ឆ្ន ំ២០២០ បដលការេន៊ុវរតម៊ុនកាលរំណ ក្រូវបានេន៊ុញ្ហញ រ ។ ប៉ែ៊ុបនតក្រុម
ហ ៊ុន មិនទន់បានេន៊ុវរតនូវសតង់ដារថម៊ី ឬសតង់ដារបដលបានបរបក្បទំងអនេះរនុង ការអរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុអនេះអៅ
អ ើយអទ ។ 

សតង់ដារ និងការបរក្សាយបដលបានអធវើវិអសាធនរមមដូចខ្ជងអក្កាម មិនក្រូវបានរំពឹងថានឹងានឥទធិពលេួរឲ្យររ់សាគ ល់
អលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុរបស់ក្រុមហ ៊ុនអទ៖ 

ការបរសក្មួលឯរសារអោងអៅនឹងក្របខ័ណឌ រនុងសតង់ដារ ស.រ.ហ.េ.រ 

និយមន័យអាជ៊ីវរមម (វិអសាធនរមមស.រ.ហ.េ.រ ៣) 

និយមន័យននរំហ៊ុសឆ្គង (វិអសាធនរមមអលើស.រ.ហ.េ.រ ១ និង CIAS ៨) 

៥. ការបតូររបូយិបណ័ណ ព ីោុៃ រអាង្េររិង្ៅជារបារង់្រៀល 
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុ ក្រូវបានបង្កា ញជាក្បារ់ដ៊ុោល រអាអមរិរ ។  ការបតូររូបិយប័ណណព៊ីដ៊ុោល រអាអមរិរ អៅជាក្បារ់អរៀល ក្រូវ
បានអធវើអ ើងអដើមប៊ីបំអពញតាមរក្មូវការបដលានបចងអៅរនុងចាប់េណអនយយ និងសវនរមមននក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 

ក្ទពយសរមម និងបំណ៊ុ ល ក្រូវបានបដូររូបិយប័ណណតាមេក្តានាកាលបរិអចឆទរាយការណ៍ ។  របាយការណ៍លទធផ្លលមអិរ និង
របាយការណ៍លំហូរសាច់ក្បារ់ ក្រូវបានបង្កា ញជាក្បារ់អរៀលអដាយអក្បើក្បាស់េក្តាមធយមភាេក្បចំឆ្ន ំ ។ ភាពខ៊ុសោន បដល
អរើរអ ើងព៊ីការបតូររូបិយប័ណណ អនេះ ក្រូវបានទទួលសាគ ល់ជា “លអមអៀងព៊ីការបតូររូបិយប័ណណ” អៅរនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល
លមអិរអផ្េងៗ ។ 

ក្រុមហ ៊ុន អក្បើក្បាស់េក្តាបតូរក្បារ់ជាផ្លូវការបដលបានអចញផ្ាយអដាយធនាោរជារិននរមពុជា ដូចខ្ជងអក្កាម៖ 
  អទ្តានាចុ្បងក្ខលបរមិច្បេទ 
  រាយក្ខរណ៍ អទ្តាេធ្យេ 

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ១ដុល្លា រអាមេរកិ = ៤.០៧៥ មរៀល ៤.០៥២ មរៀល 
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ ១ដុល្លា រអាមេរកិ = ៤.០១៨ មរៀល ៤.០៤៥ មរៀល 

       

រួអលខជាក្បារ់អរៀលអនេះ េឺសក្ាប់ជាការបង្កា ញបរប៉ែ៊ុអណាណ េះអហើយមិនក្រូវបានយរមរបរក្សាយថារួអលខក្បារ់ដ៊ុោល រ  
អាអមរិរអនេះក្រូវបានបដូរអៅជាក្បារ់អរៀល ឬេួរក្រូវបានបដូរជាក្បារ់អរៀល ឬនឹងក្រូវបានបដូរជាក្បារ់អរៀល នាអពលេនាេរតាម
េក្តាបដូរក្បារ់អនេះ ឬេក្តាបដូរក្បារ់អផ្េងអទៀរអនាេះអ ើយ ។ 

៦. របារប់ង្ញ្ញើត្េកលត់ាេចាប ់

េន៊ុអោមតាមក្បកាសរបស់ េ.ម.រ. អលខ ០០៩ សត៊ីព៊ីការផ្តល់អាជ្ាប័ណណដល់ក្រុមហ ៊ុនមូលបក្រ និងភាន រ់ង្ករក្រុមហ ៊ុន
មូលបក្រ ក្រុមហ ៊ុនក្រូវបានរក្មូវឲ្យដារ់ក្បារ់រមកល់ (ោ៉ែ ងអហាចណាស់ ១ពាន់ោនអរៀល) អៅរនុងេណន៊ីរបស់ េ.ម.រ. 
បដលររាទ៊ុរអៅធនាោរជារិននរមពុជា អដើមប៊ីអធវើក្បរិបរតិការជាឈ្មួញអជើងសាមូលបក្រអៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។  
ក្បារ់រមកល់ (មិនានការក្បារ់) អនេះមិនសក្ាប់អក្បើក្បាស់រនុងក្បរិបរតិការ ក្បចំនថងរបស់ក្រុមហ ៊ុនអទ រហូរដល់អពលបដល
ក្រុមហ ៊ុនសម័ក្េចិរតបញ្ឈប់ក្បរិបរតិការអាជ៊ីវរមមរបស់ខលួន អៅក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជា ។ 
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៧. រទពយសរេមអរបូ ី
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៨ រទពយ និ្ខ បរកិាេ រ 
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៩ ពន្ធង្លើរបារច់ងំ្ណញ 

 (រ)បំណ៊ុ លពនធអលើក្បារ់ចំអណញ 

 

 (ខ)ចំណាយពនធអលើក្បារ់ចំអណញ/(េរថក្បអោជន៍) 

 

ការអផ្ទៀងតទ រ់ពនធអលើក្បារ់ចំអណញ បដលបានេណនាតាមេក្តាពនធតាមចាប់អៅនឹងការចំណាយពនធអលើក្បារ់ចំណូល 
ដូចបដលបានបង្កា ញរនុងចំអណញ ឬខ្ជរ ានដូចខ្ជងអក្កាម៖ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់៥) 
        
ខាតេុនបង់ព្នធមលើទ្ាក់ច្បាំមណញ (១៤១.៦៩៦)  (៥៧៤.១៥២)  (៤៦.៥៥៧)  (១៨៨.៣២៣) 
        
ព្នធមលើទ្ាក់ច្បាំមណញខសអកតាេ 

អទ្តាព្នធជាសាូែក្ខរ (២៨.៣៣៩)  (១១៤.៨៣០)  (៩.៣១១)  (៣៧.៦៦៣) 
សលប េះពាល់មលើច្បាំណាយ

េិនអាច្បក្ខត់កងាន ៣៣២  ១.៣៤៥ 
 

(៤.៤៧៨)  (១៨.១១៤) 
សលប េះពាល់មលើច្បាំណាយ

េិនានទទួលសាា ល់ ៣០.៩៨៨  ១២៥.៥៦៤ 
 

៥.៣២៤  ២១.៥៣៦ 
ព្នធអបបបរម្គ ១.៣៣០  ៥.៣៨៩  ២.១២៥  ៨.៥៩៦ 

 ៤.៣១១  ១៧.៤៦៨  (៦.៣៤០)  (២៥.៦៤៥) 

 ការេណនាក្បារ់ចំណូលជាប់ពនធ េឺសថិរអៅអក្កាមការពិនិរយ និងការវាយរនមលរបស់អាជ្ាធរពនធដារ ។ 

 

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់៥) 
នាថ្ងៃទី១ ខែេករា ១១១  ៤៤៦  ១៨.២៥៣  ៧៣.៦៨៧ 
ច្បាំណាយព្នធមលើទ្ាក់ច្បាំមណញ ១.៣៣០  ៥.៣៨៩  ២.១២៥  ៨.៥៩៦ 
ព្នធមលើទ្ាក់ច្បាំមណញានបង់ (១.៣១៦)  (៥.៣៣២)  (២០.២៦៧)  (៨១.៩៨០) 
លមេអៀងពី្ក្ខរបតូររបិូយប័ណណ -  ៦  -  ១៤៣ 
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ១២៥  ៥០៩  ១១១  ៤៤៦ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់៥) 
ព្នធមលើទ្ាក់ច្បាំមណញ

សទ្ម្គប់ក្ខរយិបរមិច្បេទ 
១.៣៣០  ៥.៣៨៩ 

 
២.១២៥  ៨.៥៩៦ 

ព្នធព្នារ  ២.៩៨១  ១២.០៧៩  (៨.៤៦៥)  (៣៤.២៤១) 

 ៤.៣១១  ១៧.៤៦៨  (៦.៣៤០)  (២៥.៦៤៥) 
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(េ) ពនធពនារជាក្ទពយសរមម 

 ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
        
ព្នធព្នារជាទ្ទព្យសកេម - សុទធ ២០.៩៨២  ៨៥.៥០២  ២៣.៩៦៣  ៩៦.២៨៣ 
        

 បបក្មបក្មួលរនុងពនធពនារក្ទពយសរមមស៊ុទធបដលានរនុងឆ្ន ំអនេះានដូចខ្ជងអក្កាម៖ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់៥) 
        
នាថ្ងៃទី ១ ខែ េករា ២៣.៩៦៣  ៩៦.២៨៣  ១៥.៤៩៨  ៦២.៥៦៦ 
ទទួលសាា ល់កនុងច្បាំមណញ ឬខាត (២.៩៨១)  (១២.០៧៩)  ៨.៤៦៥  ៣៤.២៤១ 
លមេអៀងពី្ក្ខរបតូររបិូយប័ណណ -  ១.២៩៨  -  (៥២៤) 
នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០.៩៨២  ៨៥.៥០២  ២៣.៩៦៣  ៩៦.២៨៣ 

 

 ពនធពនារជាក្ទពយសរមមបដលក្រូវបានរំណរ់អដាយ៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់៥) 
        
រ ាំលស់មលើទ្ទព្យ និងបរកិ្ខា រ ១.៥៣៤  ៦.២៥១  ៣.៤៣៧  ១៣.៨១០ 
សាំែធិានធ្នមលើទ្ាក់រង្វា ន់ ៨.៧៤៦  ៣៥.៦៤០  ៨.៧៩៩  ៣៥.៣៥៤ 
សាំែធិានធ្នមលើអតថទ្បមោជន៍ 

មព្លចូ្បលនិែតត ១១.៤៨៨  ៤៦.៨១៤  ១១.៨០៨  ៤៧.៤៤៥ 
លមេអៀងពី្ក្ខរបតូររបិូយប័ណណ (៧៨៦)  (៣.២០៣)  (៨១)  (៣២៦) 

នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ២០.៩៨២  ៨៥.៥០២  ២៣.៩៦៣  ៩៦.២៨៣ 
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១០.របារប់ង្ញ្ញើម្មន្កាលរណំត្ ់
 

ក្រុមហ ៊ុនបានដារ់ក្បារ់បអញ្ញើានកាលរំណរ់អៅក្រុមហ ៊ុនអម រនុងរយៈអពលមួយឆ្ន ំ ។  ក្បារ់បអញ្ញើអនេះានេក្តាការក្បារ់ 
៤.៥០% - ៥.៥០% រនុង ១ ឆ្ន ំ (២០១៨៖ ៤.៧៥% - ៥.៥០%) ។ 

១១.រទពយសរេមង្ផេខៗ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
        
កថ្ទ្េទ្បចាំឆ្ន ាំបង់េុនឲ្យសារ 

េូលបទ្តកេពុជា ១៣.៣១០  ៥៤.២៣៨  ១៦.៩៣៦  ៦៨.០៤៩ 
ទឹកទ្ាក់ទ្តូែទទួលមសេង  ៗ ១៧.៩៦៦  ៧៣.២១១  ១៣.៨០៥  ៥៥.៤៦៨ 
ទ្ាក់បម ញ្ើមសេង  ៗ ១.១៥៥  ៤.៧០៧  ៩៩០  ៣.៩៧៨ 
ច្បាំណាយបង់េុនមសេង  ៗ ៦.២២៤  ២៥.៣៦៣  ៤.០៥០  ១៦.២៧៣ 

 ៣៨.៦៥៥  ១៥៧.៥១៩  ៣៥.៧៨១  ១៤៣.៧៦៨ 
 

១២.សាចរ់បារ ់និ្ខសាចរ់បារស់េេលូ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់៥) 
        
សាច់្បទ្ាក់មៅធ្នាគារ-គណនីសនេាំ ១៤២.៩០៨  ៥៨២.៣៥០  ១២.៣៣៨  ៤៩.៥៧៤ 
        
េណន៊ីសនេំានេក្តាការក្បារ់ ០.២០% រនុងមួយឆ្ន ំ (២០១៨៖ ០.៥%) ។ 
ក្រុមហ ៊ុនររាេណន៊ីធនាោរមួយអឈាម េះថា “េណន៊ីសាច់ក្បារ់េរិថិជន” អៅធនាោរ អេស៊ុ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស៊ុ៊ី សក្ាប់ទទួល
សាច់ក្បារ់របស់េរិថិជន បដលានបំណងអធវើការជួញដូររនុងផ្ារមូលបក្ររមពុជា ។ អទេះជាោ៉ែ ងណារ៏អដាយ េណន៊ីអនេះ 
មិនក្រូវបានររ់ក្តាអៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវរថុរបស់ក្រុមហ ៊ុនអទ អដាយអោងអៅតាមអហរ៊ុផ្លថាេណន៊ីអនេះ ក្រូវបាន
បអងកើរអ ើងរនុងអោលបំណងសក្ាប់បរទទួលសាច់ក្បារ់ព៊ីេរិថិជនបរប៉ែ៊ុអណាណ េះ អហើយវាមិនបមនជារមមសិទធិរបស់ក្រុមហ ៊ុន
អទ ។ េិរក្រឹមនថងទ៊ី៣១ បខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ សមរ៊ុលយេណន៊ីសាច់ក្បារ់េរិថិជិន ានចំនួន ២.១៨២.៧៥២.៦៥៧ អរៀល 
ក្បាណជា ៥៣៥.៦៤៥ ដ៊ុោល រអាអមរិរ (២០១៨៖ ១.៨៩៥.០០៥.៥២១អរៀល ក្បាណជា ៤៧១.៦២៩ ដ៊ុោល រអាអមរិរ) ។ 
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១៣.ង្ ើេទនុ្ 

ក្រុមហ ៊ុនបានច៊ុេះបញ្ា៊ីអដើមទ៊ុនរបស់ខលួនចំនួន ៨.២៤០ ោនអរៀល (អសមើនឹង ២.០១០.០០០ ដ៊ុោល រអាអមរិរ) អដាយបាន
បបងបចរជា ២.០៦០.០០០ ភាេហ ៊ុន បដលានរនមលចរឹរ ៤.០០០ អរៀល (អសមើនឹង ១ ដ៊ុោល រអាអមរិរ) រនុងមួយភាេហ ៊ុន 
(២០១៨៖ ២.០១០.០០០ ដ៊ុោល រអាអមរិរ រនមលចរឹរ ១ ដ៊ុោល រអាអមរិរ រនុង ១ ភាេហ ៊ុន) ។  ទឹរក្បារ់ចំនួន ២.០១០.០០០ 
ដ៊ុោល រអាអមរិរ ក្រូវបានបង់ទំងក្សុងអដាយក្រុមហ ៊ុនអម ។ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
        
មដើេទុន ២.០១០.០០០  ៨.០៤០.០០០  ២.០១០.០០០  ៨.០៤០.០០០ 

 

មិនានការតល ស់បតូរអៅរនុងភាេទ៊ុនិរ និងរចនាសមព័នធភាេហ ៊ុនរបស់ក្រុមហ ៊ុនរនុងឆ្ន ំអនេះអទបើយ ។ 

១៤.កាត្ពវរចិចអត្ថរបង្ោជន្ប៍គុ្គលរិ 

ចំនួនទឹរក្បារ់បដលបានររ់ក្តាអៅរនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញវរថុ ក្រូវបានរំណរ់ដូចខ្ជងអក្កាម៖ 
  ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
  ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
         
អតថទ្បមោជន៍មព្លចូ្បលនិែតត  (ក) ៤៩.២៩៧  ២០០.៨៨៦  ៤៣.៥៧៥  ១៧៥.០៨៤ 
សាំណងអតីតភ្ជព្ក្ខរង្វរ  (ែ) ៨.១៤៥  ៣៣.១៩១  ១៥.៤៦៤  ៦២.១៣៥ 
  ៥៧.៤៤២  ២៣៤.០៧៧  ៥៩.០៣៩  ២៣៧.២១៩ 

(រ) េរថក្បអោជន៍អពលចូលនិវរត 

បបក្មបក្មួលការពវរិចចេរថក្បអោជន៍បដលបានរំណរ់រនុងឆ្ន ំ ានដូចខ្ជងអក្កាម៖ 
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 ចំនួនទឹរក្បារ់បដលបានររ់ក្តារនុងរបាយការណ៍ចំអណញ-ខ្ជរ ានដូចខ្ជងអក្កាម៖ 
  ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
        
ច្បាំណាយក្ខរទ្ាក់ ២.៣០៦  ៩.៣៤៤  ៦៩០  ២.៧៩១ 
ច្បាំណាយមសវាកនុងឆ្ន ាំ ២.០៨០  ៨.៤២៨  ១.៧៨៥  ៧.២២០ 

 ៤.៣៨៦  ១៧.៧៧២  ២.៤៧៥  ១០.០១១ 
 

 ចំនួនទឹរក្បារ់បដលបានររ់ក្តារនុងរបាយការណ៍លទធផ្លលមអិរ ានដូចខ្ជងអក្កាម៖ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
        
ខាតពី្ក្ខរវាស់ខែងបណាត លេកពី្              

ក្ខរផ្លា ស់បតូរក្ខរសនមតហានិ្័យ 
ម ើងែញិ ១.៣៣៦  ៥.៤១៣  ១៩.៨៨៧  ៨០.៤៤៣ 

 

 ការសនមរសំខ្ជន់ៗបដលបានអក្បើក្បាស់អដើមប៊ីរំណរ់ចំណាយការពវរិចចបា៉ែ ន់សាម ន ានដូចខ្ជងអក្កាម៖ 

 ២០១៩  ២០១៨ 
អទ្តាកាំមណើ នទ្ាក់មបៀែតេ ៣.៤៤%  ៣.៨៧% 
អទ្តាអតិសរណា ១.២០%  ១.២០% 
អទ្តាអបបហារ ៧.០០%  ៧.០០% 
អទ្តាេរណៈ (*) និងអទ្តាបខទ្េបទ្េួលបុគាលិក (**) -  - 

 

 (*) តារាងេក្តាមរណៈ ានដូចខ្ជងអក្កាម៖ 

អាយុ 
អទ្តាេរណៈ (%កនុងេួយឆ្ន ាំ) 

២០១៩ ២០១៨ 
ស្រសតី បុរស ស្រសតី បុរស 

១៨ - ២៩ ០ - ០.៦ ០ - ២.៨ ០ - ០.២២ ០ - ០.៤០ 
៣០ - ៣៩  ០ - ១.៤ - ០ - ០.២៦ 
៤០ - ៤៩   - - 
៥០ - ៥៩   - - 

៦០   - - 
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(**) តារាងេក្តាបបក្មបក្មួលប៊ុេគលិរេក្តាោឈ្ប់របស់ប៊ុេគលិរ ានដូចខ្ជងអក្កាម៖ 

អាយុ 
អទ្តាបខទ្េបទ្េលួបុគាលិក (%កនុងេួយឆ្ន ាំ) 

២០១៩ ២០១៨ 
ស្រសតី បុរស ស្រសតី បុរស 

១៨ - ២៩ ០ - ៧.៣៩ ៤.៤២ - ៧.៣៨ ០ - ៤.៣៤ ២.៥០ - ៤.៥៣ 
៣០ - ៣៩ ២.៣១ - ៥.២៦ ២.៨២ - ៥.៤០ ១.៧៣ - ៤.៦៣ ២.៩៨ - ៥.២១ 
៤០ - ៤៩ ០ - ១៤.០៧ ០ - ៥.០២ ០ - ១៤.០៧ ០ - ៣.៨២ 
៥០ - ៥៩  ០ - ៦.០៦ ០ - ១៣.៣៣ ០ - ១១.៤៣ 

៦០ - - - - 
 

(ខ) សំណងេរ៊ីរភាពការង្ករ 
 ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
        
នាថ្ងៃទី ១ ខែ េករា ១៥.៤៦៤  ៦២.១៣៥  -  - 
(ទុនបទ្េុង)/ក្ខរទទួលសាា ល់កនុង 

ច្បាំមណញ ឬខាត (៧.៣១៩)  (២៩.៦៥៧)  ១៥.៤៦៤  ៦២.៥៥២ 
លមេអៀងពី្ក្ខរបតូររបិូយប័ណណ -  ៧១៣  -  (៤១៧) 
នាថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ៨.១៤៥  ៣៣.១៩១  ១៥.៤៦៤  ៦២.១៣៥ 
        

 

១៥.បខគរ និ្ខគ្ណន្រីត្វូទទូាត្ង់្ផេខៗ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
        
បងារច្បាប់ឈ្ប់សទ្ម្គកទ្បចាំឆ្ន ាំ ៤៣.៧២៩  ១៧៨.១៩៦  ៤៣.៩៩៣  ១៧៦.៧៦៣ 
ព្នធទ្តូែបង់ ១.៨៤៦  ៧.៥២២  ១.៧២៩  ៦.៩៤៧ 
បងារមសេង  ៗ ៣២.០៨៧  ១៣០.៧៥៥  ១៧.១៦៤  ៦៨.៩៦៥ 
 ៧៧.៦៦២  ៣១៦.៤៧៣  ៦២.៨៨៦  ២៥២.៦៧៥ 

១៦.របត្បិត្តកិារសេពន័្ធញាត្ ិ
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 ក្បរិបរតកិារខ្ជងអក្កាមអនេះ ក្រូវបានអធវើអ ើងជាមួយសមពន័ធញរិ ។ 

(រ) ចំណូលការក្បារ់ព៊ីក្រុមហ ៊ុនអម 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
        
ច្បាំណូលក្ខរទ្ាក់ ៨៦.៥២៤  ៣៥០.៥៩៥  ៩២.២២០  ៣៧៣.០៣០ 

 

(ខ) រនក្ម និងចំណាយជូនក្រុមហ ៊ុនអម 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
        
ច្បាំណាយទឹក-ម្ាើង ៤.៣២០  ១៧.៥០៥  ៤.៣២០  ១៧.៤៧៤ 
មសវាធ្នាគារ ៤៧០  ១.៩០៤  ៣២៧  ១.៣១៤ 

 ៤.៧៩០  ១៩.៤០៩  ៤.៦៤៧  ១៨.៧៨៨ 
 

(េ) ការទូទរ់ជូនេណៈក្េប់ក្េងសំខ្ជន់ៗ 
 ២០១៩  ២០១៨ 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
        
អតថទ្បមោជន៍បុគាលិករយៈមព្លែាី ១២៦.៩៣៤  ៥១៤.៣៣៧  ១២៥.៩៥៦  ៥០៩.៤៩២ 
អតថទ្បមោជន៍បុគាលិករយៈមព្លខែង ២៦.៦៨៥  ១០៨.១២៦  ៥៣.៣៩៤  ២១៥.៩៧៩ 
អតថទ្បមោជន៍មទ្ក្ខយមព្ល

ប ច្ ប់ក្ខរង្វរ ៣០.២៣៤  ១២២.៥០៨  ២៧.៩៨៧  ១១៣.២០៧ 

 ១៨៣.៨៥៣  ៧៤៤.៩៧១  ២០៧.៣៣៧  ៨៣៨.៦៧៨ 
(ឃ្) សមរ៊ុលយច៊ុងឆ្ន ំអរើរអ ើងព៊ីក្បរិបរតិការជាមួយសមព័នធញរិ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
        
គណនីសនេាំ (កាំណត់សម្គា ល់១២) ១៤២.៩០៨  ៥៨២.៣៥០   ១២.៣៣៨    ៤៩.៥៧៤  
ទ្ាក់បម ញ្ើម្គនក្ខលកាំណត់ 
 (កាំណត់សម្គា ល់ ១០) ១.៦៦០.០០០  ៦.៧៦៤.៥០០  ១.៩១០.០០០  ៧.៦៧៤.៣៨០ 
ក្ខរទ្ាក់ទ្តូែទទួល (កាំណត់សម្គា ល់ ១០) ១៦.៥៩៥  ៦៧.៦២៥   ២៥.០១៥    ១០០.៥១០  

 ១.៨១៩.៥០៣  ៧.៤១៤.៤៧៥  ១.៩៤៧.៣៥៣  ៧.៨២៤.៤៦៤ 
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១៧.ឧបររណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ - ត្នេៃសេរសប និ្ខការរគ្បរ់គ្ខោន្ភិយ័ 

(រ) ការចរ់ថាន រ់េណអនយយ និងរនមលសមក្សប 
ក្រុមហ ៊ុនមិនអធវើការបង្កា ញេំព៊ីព័រ៌ានរនមលសមក្សបសក្ាប់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុ និងបំណ៊ុ លហិរញ្ញវរថុអក្ពាេះរនមលអោងេឺ
សមក្សបក្បហារ់ក្បបហលអៅនឹងរនមលសមក្សប ។ 

(ខ) ការក្េប់ក្េងហានិភ័យហិរញ្ញវរថុ 
(i) អសចរត៊ីសអងខប 

ក្រុមហ ៊ុនក្បឈ្មម៊ុខនឹងហានិភ័យដូចខ្ជងអក្កាម បដលអរើរព៊ីឧបររណ៍ហិរញ្ញវរថុរបស់ខលួន៖ 
• ហានិភ័យឥណទន 
• ហានិភ័យសាច់ក្បារ់ង្កយក្សួល និង 
• ហានិភ័យទ៊ីផ្ារ 
រំណរ់សាគ ល់អនេះ ក្រូវបានបង្កា ញព័រ៌ានេំព៊ីហាន៊ីភ័យក្រុមរនុងក្បអភទននហាន៊ីភ័យន៊ីមួយៗ ដូចខ្ជងអលើ អោលបំណង 
អោលនអោបាយ និងដំអណើរការរបស់ក្រុមហ ៊ុនេឺអដើមប៊ីវាស់បវង និងក្េប់ក្េងហានិភ័យ និងការក្េប់ក្េងអដើមទ៊ុនរបស់ 
ក្រុមហ ៊ុន ។ 

(ii) ហានិភ័យឥណទន  
ហានិភ័យឥណទន េឺជាហានិភ័យននការខ្ជរបង់ហិរញ្ញវរថុក្បសិនអបើេរិថិជន ឬនដេូពាណិជារមម មិនបំអពញតាមការពវរិចច
បដលានបចងអៅរនុងរិចចសនា ។ 
េនរក្េប់ក្េងានអោលនអោបាយឥណទន អហើយការក្បឈ្មរបស់ក្រុមហ ៊ុនអៅនឹងហានិភ័យឥណទន ក្រូវបានក្រួរ
ពិនិរយអដាយបផ្អរអលើមូលដាា ននិរនតរភាពននដំអណើរការអាជ៊ីវរមម ។ ការវាយរនមលឥណទន ក្រូវបានអធវើអ ើងចំអពាេះក្េប់េរិថិជន
ទំងេស់បដលានឥណទនអលើចំនួនរំណរ់ ។ ក្រុមហ ៊ុនមិនរក្មូវឲ្យានក្ទពយបញ្ហច ំសក្ាប់ក្ទពយសរមមអទ ។ 
ោម នការអតត រសំខ្ជន់អៅអលើហានិភ័យឥណទនអទ ។  ការក្បឈ្មេរិបរាអៅនឹងហានិភ័យឥណទន េឺបានបង្កា ញតាម
រនមលអោងននក្ទពយសរមមន៊ីមួយៗរនុងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញវរថុ ។ 

(iii)ហានិភ័យសាច់ក្បារ់ង្កយក្សួល 
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ហានិភ័យសាច់ក្បារ់ង្កយក្សួល េឺជាហានិភ័យបដលក្រុមហ ៊ុនមិនអាចបំអពញការពវរិចចទរ់ទងនឹងបំណ៊ុ លហិរញ្ញវរថុ 
បដលក្រូវទូទរ់អដាយអក្បើសាច់ក្បារ់ ឬក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុ ។ អោលអៅរបស់ក្រុមហ ៊ុនរនុងការក្េប់ក្េងហានិភ័យសាច់
ក្បារង់្កយក្សួល េឺធានាការររារក្មិរក្ទពយសរមមង្កយក្សួលឲ្យបាន ក្េប់ក្ោន់ទំងរនុងអពល ធមមតា ឬានបញ្ហា  អដាយ
មិនានការអរើរអ ើងនូវការខ្ជរបង់បដលមិនអាចទទួលយរបាន ឬហានិភ័យបដលប៉ែេះពាល់ដល់រិរតិនាមរបស់ក្រុមហ ៊ុន ។ 
ក្រុមហ ៊ុនក្រួរពិនិរយហានិភ័យសាច់ក្បារ់ង្កយក្សួល និងររារក្មិរសាច់ក្បារ់ និងសាច់ក្បារ់សមមូលឲ្យបាន ក្េប់ក្ោន់ 
សក្ាប់ក្ទក្ទង់ដល់ក្បរិបរតិការរបស់ក្រុមហ ៊ុន និងអដើមប៊ីបនថយផ្លប៉ែេះពាល់ននការបក្បក្បួលនូវលំហូរសាច់ក្បារ់ ។ 
ការក្បឈ្មនូវហានិភ័យសាច់ក្បារ់ង្កយក្សួល 

តារាងខ្ជងអក្កាមអនេះ េឺជាកាលវសានតននេនិសេនទបំណ៊ុ លហិរញ្ញវរថុបដលអៅសល់នាកាលបរិអចឆទរាយការណ៍ ។ ចំនូនអនេះ 
េឺចំនួនដ៊ុល និងមិនេបបហារ និងរួមានការបង់ការក្បារ់បា៉ែ ន់សាម ន និងមិនបញ្ចូលរិចចក្ពមអក្ពៀងការ់រង ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(iv) ហានិភ័យទ៊ីផ្ារ 

ហានិភ័យទ៊ីផ្ារ េឺជាហានិភ័យននការបក្បក្បួលរនមលទ៊ីផ្ារដូចជា េក្តាបតូរក្បារ់ េក្តាការក្បារ់បដលប៉ែេះពាល់ដល់ចំណូល 
ឬរនមលននការកាន់កាប់នូវឧបររណ៍ហិរញ្ញវរថុរបស់ក្រុមហ ៊ុន ។ អោលបំណងននការក្េប់ក្េងហានិភ័យទ៊ីផ្ារ េឺអដើមប៊ីក្េប់ក្េង 
និងក្រួរពិនិរយនូវការផ្ទុេះអ ើងហានិភ័យទ៊ីផ្ាររនុងរក្មិរមួយទទួលយរបាន ខណៈអពលបដលផ្តល់មរវិញនូវចំណូលជា 
េរិបរា ។  

 ហានិភ័យរូបិយប័ណណបរអទស 
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ក្រុមហ ៊ុនមិនានហានិភ័យរូបិយប័ណណបរអទសជាសារវនតអនាេះអទ អដាយសារក្បរិបរតិការភាេអក្ចើនរបស់ក្រុមហ ៊ុន ក្រូវបាន
អធវើអ ើងក្បារ់ជាដ៊ុោល រអាអមរិរ បដលជារូបិយប័ណណម៊ុខង្កររបស់ក្រុមហ ៊ុន ។ 
ហានិភ័យេក្តាការក្បារ់ 
ការក្បឈ្មអៅនឹងហានិភ័យការក្បារ់របស់ក្រុមហ ៊ុន ពារ់ព័នធអៅនឹងក្ទពយសរមម និងបំណ៊ុ លហិរញ្ញវរថុបដលានការក្បារ់ ។ 
ក្ទពយសរមម និងបំណ៊ុ លហិរញ្ញវរថុបដលានការក្បារ់ 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញវរថុបដលានការក្បារ់ រួមានក្បារ់បអញ្ញើអៅធនាោរ ។ េក្តាការក្បារ់ និងកាលរំណរ់ននសមរ៊ុលយ
ធនាោរ ក្រូវបានបង្កា ញអៅរំណរ់សាគ ល់ ១០ ។ ោម នបំណ៊ុ លហិរញ្ញវរថុបដលានការក្បារ់អៅកាលបរិអចឆទរាយការណ៍អទ ។ 

 ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
        
ឧបករណ៍អទ្តាមងរ        
ទ្ទព្យសកេមហរ ិ្ ញែតថុ (រេួប ច្ូ លក្ខរទ្ាក់) ១.៦៧៦.៥៩៥  ៦.៨៣២.១២៥  ១.៩៣៥.០១៥  ៧.៧៧៤.៨៩០ 
        
ការវិភាេរំអញចអលើលំហូរសាច់ក្បារ់សក្ាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវរថុបដលានេក្តាការក្បារ់េអថរ 
ក្រុមហ ៊ុនព៊ុំានឧបររណ៍ហិរញ្ញវរថុបដលានេក្តាការក្បារ់េអថរជាសារវនតអនាេះអទ ។  ដូអចនេះការវិភាេរំអញចអលើលំហូរសាច់
ក្បារ់សក្ាប់ឧបររណ៍ហិរញ្ញវរថុបដលានេក្តាការក្បារ់េអថរ មិនក្រូវបានបង្កា ញអ ើយ ។ 
អោលបំណងរបស់ក្រុមហ ៊ុនអៅអពលក្េប់ក្េងអដើមទ៊ុន េឺអដើមប៊ីការពារសមរថភាពរបស់ក្រុមហ ៊ុនរនុងការបនតជាការក្ពួយបារមភ
រនុងអោលបំណងអដើមប៊ីផ្តល់ក្រ ប់មរវិញ សក្ាប់ភាេទ៊ុនិរ និងេរថក្បអោជន៍សក្ាប់េនរពារ់ព័នធដនទអទៀរ និងអដើមប៊ីររា
រចនាសមព័នធអដើមទ៊ុនលអក្បអសើរ អដើមប៊ីការ់បនថយអដើមទ៊ុន ។ 

នានថងទ៊ី៣១ បខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ ក្រុមហ ៊ុនានអដើមទ៊ុនចំនួន ២.០១០.០០០ ដ៊ុោល រអាអមរិរ អហើយមិនានបំណ៊ុ លព៊ីភាេ៊ីាខ ង
អទៀរអទ អហើយបានបំអពញតាមលរខខណឌ អដើមទ៊ុនេបបបរាចំនួន ១.៥០០.០០០ ដ៊ុោល រអាអមរិរ ។ 
អលើសព៊ីអនេះអៅអទៀរអក្កាមបទបញ្ហា របស់េណៈរមមការមូលបក្ររមពុជា ក្រុមហ ៊ុនក្រូវររាសាាក្រអដើមទ៊ុន ១៥០% ។  
អដើមទ៊ុនស៊ុទធរបស់ក្រុមហ ៊ុន និងសាាក្រអដើមទ៊ុនស៊ុទធ នានថងទ៊ី៣១ បខធនូ ឆ្ន ំ២០១៩ ក្រូវបានបង្កា ញអៅរនុង តារាងខ្ជង
អក្កាម៖ 
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 ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩  ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៨ 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល  

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
 ដុល្លា រអាមេរកិ  ពាន់មរៀល 

(កាំណត់សម្គា ល់ ៥) 
        
មដើេទុនសុទធ        
ទ្ទព្យសកេមច្បរនតសរបុ ២.០៤៨.៣០៧  ៨.៣៤៦.៨៥១  ២.១៧១.២១៨  ៨.៧២៣.៩៥៤ 
បាំណុលខាងមទ្ៅសរបុ (១៣៥.២២៩)  (៥៥១.០៥៩)  (១២២.០៣៦)  (៤៩០.៣៤០) 
 ១.៩១៣.០៧៨  ៧.៧៩៥.៧៩២  ២.០៤៩.១៨២  ៨.២៣៣.៦១៤ 
        
កទ្េិតមដើេទុនខដលានកាំណត់ 

(ែពស់ជាង ក និង ែ) 
       

៥% ថ្នេូលធ្នភ្ជគទុនិក (ក) ១០០.១៧១  ៤០៨.១៩៨  ១០៧.៥៣៨  ៤៣២.០៨៩ 
១០% ថ្នបាំណុលខាងមទ្ៅសរបុ (ែ) ១៣.៥២៣  ៥៥.១០៦  ១២.២០៤  ៤៩.០៣៤ 
កទ្េិតមដើេទុនខដលានកាំណត់ ១០០.១៧១  ៤០៨.១៩៨  ១០៧.៥៣៨  ៤៣២.០៨៩ 
សម្គម្គទ្តមដើេទុនសុទធ ១៩១០%  ១៩១០%  ១៩០៦%  ១៩០៦% 
        

១៨.យថាភាពង្លើពន្ធ  

ពនធ ក្រូវបានសថិរអៅអក្កាមការក្រួរពិនិរយ និងតាមដានេអងករអដាយក្រុមអាជ្ាធរ បដលផ្តល់សិទធិអដាយចាប់រនុងការដារ់
ពិន័យ ដារ់ទណឌ រមម និងការេិរការក្បារ់ ។ ការេន៊ុវរតចាប់ និងបទបបញ្ហញ រតិពនធអលើក្បរិបរតិការអក្ចើនក្បអភទ ក្បឈ្មនឹង
បំណរក្សាយអផ្េងៗ ។ 
បញ្ហា ទំងអនេះ អាចបអងកើរឲ្យានហានិភ័យពនធ អៅរនុងក្ពេះរាជាណាចក្ររមពុជាានលរខណៈធំជាងអៅក្បអទសដនទអទៀរ ។ 
េនរក្េប់ក្េងអជឿជារ់ថា ការអធវើសំវិធានធនានលរខណៈក្េប់ក្ោន់ អដាយបផ្អរអៅអលើការបរក្សាយននន៊ីរិរមមពនធ ។ រ៏ប៉ែ៊ុបនត 
អាជ្ាធរជាប់ពារ់ព័នធអាចនឹងានបំណរក្សាយខ៊ុសោន  អហើយផ្លប៉ែេះពាល់អាចានទំហំធំ ។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ការិោល័យរណាត ល ៖ េោរអលខ ៦១ មហាវិថ៊ីក្ពេះម៊ុន៊ីវងេ សង្កក រ់ក្សេះចរ 
ខណឌ ដូនអពញ រាជធាន៊ីភនំអពញ 
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