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អវរសាយ៖ www.acledasecurities.com.kh  

                        អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី ជាប្កុមហ  នមូលរប្តឈានម ខអេកន ង្ប្រអទសកមព ជា 
ផ្តល់នូវអសវាលអរាំផ្ តអលើវស័ិយមូលរប្ត ជូនដល់សាធារណជនប្េរម់ជឈដាា នកន ង្សហេមន។៍ 

 

ទសសនៈ 

                             អរសកកមមររស់ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី េឺផ្តល់ជូនេតិថិជន េនកវនិិអយាេ 
និង្សាធារណជននូវជអប្មើសវនិិអយាេដស៏មបរូមររអលើមូលរប្ត ប្រករអដាយប្រសិទធភារខពស់ អដើមប ៊ីអលើក
សទួយជ៊ីវភាររស់អៅ និង្ប្រភរចាំណូលឱ្យប្រអសើរអ ើង្ អដាយេន វតតឱ្យបាននូវនិរនតរភារ និង្រអង្ាើតនូវេតថ
ប្រអយាជនជូ៍នដល់ភាេហ  និក កមមករនិអយាជិត ប្រមទាំង្សហេមនទ៍ាំង្េស់។ អយើង្ប្រកានខ់្ជា រជ់ានិចច
នូវអគាលការណ៍ស៊ីលធម ៌វជិាា ជ៊ីវៈ សង្គម ចារ ់និង្ររសិាថ នប្រករអដាយកប្មតិខពស់រាំផ្ ត។ 

អរសកកមម 

របាយការណ៍អនះអរៀរចាំ និង្អចញផ្ាយ  
អដាយ ប្កុមហ  ន អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី      
ភ៊ីេិលស ៊ី។ សប្ាររ់ត័ា៌នរមនថម និង្    
ចមងល់អផ្សង្ៗ សូមទកទ់ង្មក ៖ 
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អសដាកចិចកមព ជា 

    អទះរ៊ីានផ្លរ៉ែះពាល់អដាយសារកូវ ៊ីដ-១៩ កន ង្ឆ្ន ាំ២០២០ អៅអលើវស័ិយមយួចាំននួកត៊ី កស៏កមមភារអសដាកិចច
កមព ជាអៅមតដាំអណើ រការជាប្រប្កត៊ី អដាយសារមតវស័ិយមយួចាំនួនអៅមតដាំអណើ រការធមមតា និង្ានកាំអណើ នអលើសរ៊ី
ឆ្ន ាំ២០១៩ អៅអទៀត។ លទធផ្លអនះ េឺអដាយសារមតរាជរដាា ភបិាលកមព ជា ានវធិានការប្តឹមប្តូវ និង្ទនអ់រល 
ប្រមទាំង្ានការចូលរមួ និង្អជឿទ កចិតតរ៊ីប្រជារលរដា និង្មជឈដាា នអផ្សង្ៗ កន ង្ការទរស់ាា តក់ាររ ៊ីករាលដាលនន
ជាំងឺ្កូវ ៊ីដ-១៩។    

វស័ិយមលូរប្តកន ង្ប្រះរាជាណាចប្កកមព ជា 

    អដាយសារមតប្រះរាជាណាចប្កកមព ជាានសនតិភារ សថិរភារ និង្កាំអណើ នអសដាកិចចអៅមតរនតាននិរនតរភារ 
អទើរអធវើឱ្យានប្កុមហ  នធានាទិញមូលរប្តចាំនួន៦ ប្កុមហ  នពាណិជាករមូលរប្តចាំននួ១ ប្កុមហ  នឈ្មួញអជើង្សា
មូលរប្តចាំននួ៤ ប្កុមហ  នមចកចយលកមូ់លរប្តចាំនួន២ និង្ប្កុមហ  នអបាះផ្ាយមូលរប្តចាំនួន១៣ មដលកន ង្
អនាះ ប្កុមហ  នចាំនួន៧ បានច ះរញ្ា ៊ីអបាះផ្ាយមូលរប្តកមមសិទធិជាសាធារណៈ ខណៈប្កុមហ  ន៦ អផ្សង្អទៀតបាន
ច ះរញ្ា ៊ីអបាះផ្ាយមូលរប្តរាំណ លជាសាធារណៈ អៅផ្ារមូលរប្តកមព ជា។ ប្កុមហ  នអបាះផ្ាយមូលរប្ត ប្តូវ
បានរ ាំរឹង្ថានឹង្អៅមតរនតអកើនអ ើង្ផ្ង្មដរអៅកន ង្ឆ្ន ាំ២០២១។ អយើង្ខ្ ាំសូមសាវ េមនច៍ាំអពាះរទរបញ្ញតតិថម៊ីៗមដល
បានអចញអដាយប្កសួង្អសដាកិចចនិង្ហិរញ្ញ វតថ  េណៈកមមការមូលរប្តកមព ជា ប្រមទាំង្ប្កុមហ  នផ្ារមូលរប្ត   
កមព ជា មដលអដោ តអលើការអ្លើយតរអៅនឹង្តប្មូវការកាតរ់នថយហានិភយ័ការពារផ្លប្រអយាជនរ៍រស់ភាេ៊ីពាករ់ន័ធ 
អហើយជារិអសសអដើមប ៊ីរប្ងឹ្ង្ការការពារសិទធិប្សរចាររ់រស់វនិិអយាេិន កន ង្ចាំអណាមយនតការជាអប្ចើនអផ្សង្អទៀត 

ង្ោករស ីម៉ា រ អេរា  
ប្រធានប្កុមប្រឹកាភបិាល 

“ជាំនសួម ខឱ្យប្កុមប្រឹកាភបិាលននអេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី 
មដលជាប្កុមហ  នអជើង្សាមូលរប្ត នាង្ខ្ ាំានកោ៊ីអសាមនសសរ ៊ីករាយ
កន ង្ការរង្កា ញនូវរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ ដល់ភាេហ  និក និង្
េនកពាករ់ន័ធអផ្សង្ៗអទៀតររស់អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី៕” 
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ចប្កកមព ជា។ 

អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេលិស ៊ី 

    កន ង្ឆ្ន ាំ២០២០ អនះ ប្កុមហ  ន អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី បានរនតេន វតតអគាលអៅចមបង្ មដលបានមចង្
អៅកន ង្យ ទធសាស្តសតរយៈអរល ៥ឆ្ន ាំ (២០២០ ដល់ ២០២៤) ររស់ខលួន អដើមប ៊ីកាល យជាប្កុមហ  នឈ្មួញអជើង្សាមូល
រប្តឈានម ខអេជាមយួនឹង្ការប្រកួតប្រមជង្កន ង្ទ៊ីផ្ារ។ ការផ្តល់តាល ភារ និង្ទាំន កចិតត អៅដល់េនកមដលពាក់
រន័ធ េឺជាចាំណូលរយៈអរលមវង្ អដាយអយើង្អៅមតរនតគាាំប្ទដល់រអរៀរវារៈកាំអណើ នអសដាកិចច និង្យ ទធសាស្តសត
េភវិឌ្ឍនច៍ត អកាណររស់រាជរដាា ភបិាលននប្រះរាជាណាចប្កកមព ជា។ 

     អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី អៅមតរនតរប្ងឹ្ង្េាំរអូាជ៊ីវកមមររស់ខលួន និង្សប្មួលដល់ការផ្តល់អសវាកមមជញួ
ដូរមូលរប្តដល់េតិថិជន អៅអលើផ្ារមូលរប្តកមព ជា អដើមប ៊ីមសវង្រកប្បាកច់ាំណូលប្រករអដាយនិរនតរភារយូរ
េមង្វង្ និង្ផ្តល់ផ្លប្រអយាជនដ៍ល់ភាេហ  និកររស់ខលួន។ 

    កន ង្ឆ្ន ាំអនះ និង្ឆ្ន ាំអប្កាយតអៅម ខអទៀត អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី នឹង្អៅមតរនតរអង្ាើនអសវាជញួដូរមូល
រប្តដល៏អប្រអសើរ និង្ានភារង្កយប្សលួដល់េតិថិជន។ 

សាសភារប្កមុប្រកឹាភបិាល 

 ប្កុមប្រឹកាភបិាលានេភបិាលសរ រចាំននួ ៣ររូ មដលកន ង្អនាះាន ២ររូ ជាេភបិាលមនិប្រតិរតតិ និង្ ១ររូ
អទៀត ជាេភបិាលប្រតិរតតិ។ កន ង្ឆ្ន ាំ២០២០ មនិានការដល ស់រតូរសាសភារប្កុមប្រឹកាភបិាលអទ។ 

េភបិាលកចិច 

 ប្កុមប្រឹកាភបិាល និង្ថាន កប់្េរប់្េង្ ានភារកិចចទទលួខ សប្តូវធានាឱ្យបាននូវរាល់ប្រតិរតតិការររស់         
អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី ទាំង្េស់ ប្តូវបាន និង្កាំរ ង្េន វតតប្សរតាមចារ ់និង្រទរបញ្ញតតិអផ្សង្ៗ កដូ៏ច
ជាប្រតិរតតិការមដលនឹង្អកើតអ ើង្នាអរលខ្ជង្ម ខផ្ង្មដរ។ 

       អដាយអយាង្អលើតនួាទ៊ី និង្ភារកិចច ប្កុមប្រឹកាភបិាលប្តូវជរួប្រជ ាំ ៤ដង្ យា៉ែ ង្អទៀង្ទតក់ន ង្មយួឆ្ន ាំ អដាយ     
រិនិតយអមើលអលើការេន វតតររស់េណៈប្េរប់្េង្ និង្ប្តួតរិនិតយប្រករអដាយប្រសិទធភារអលើប្រតិរតតិការររស់            
អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី។       



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 

 

អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី 7 

 

ទសសនៈវស័ិយឆ្ន ាំ២០២១ 

       មផ្អកអៅតាមការវភិាេ និង្រាករណ៍ររស់ធនាគាររិភរអោក និង្ធនាគារេភវិឌ្ឍនអ៍ាស ៊ី អសដាកិចចននប្រះ
រាជាណាចប្កកមព ជា នឹង្ានកាំអណើ នជិត៤ភាេរយអៅកន ង្ឆ្ន ាំ២០២១ និង្ការរកអឃ្ើញវា៉ែកស់ាាំង្ និង្ទរស់ាា ត់
ការរ ៊ីករាលដាលននជាំងឺ្កូវ ៊ីដ-១៩ សាថ នភារអសដាកិចចររស់ប្រះរាជាណាចប្កកមព ជា  នឹង្ប្រអសើរអ ើង្វញិ 
អដាយសារមតានការរ ាំរឹង្ថាលាំហូរននការវនិិអយាេដទ ល់រ៊ីររអទសនឹង្វលិប្ត រម់កដូចអដើម និង្ការចរអ់ផ្តើម
ដាំអណើ រការរូមអប្រង្ថម៊ីៗអនះ មដលជាប្រភរចាំណូលថម៊ីមយួអទៀតដល់រដាា ភបិាលកន ង្ការេភវិឌ្ឍវស័ិយអាទិភារ
នានា។   

ការទទលួសាគ ល់ 

 កន ង្នាមប្កុមប្រឹកាភបិាល នាង្ខ្ ាំសូមមថលង្េាំណរេ ណដល់េតិថិជន ភាេហ  និក េភបិាល េណៈប្េរប់្េង្ 
និង្រ េគលិកប្េរល់ាំដារថ់ាន ករ់រស់ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី ទាំង្េស់មដលបានគាាំប្ទ និង្ខិតខាំប្រឹង្មប្រង្
េន វតតតាមយ ទធសាស្តសតររស់ខលួន អធវើឱ្យ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី សអប្មចបានអជាេជយ័តាមអគាលអៅ និង្
រាំណង្ររស់ខលួន។ 

 អយើង្ខ្ ាំកសូ៏មសមមតង្នូវការដឹង្េ ណដល់រាជរដាា ភបិាលននប្រះរាជាណាចប្កកមព ជា ប្កសួង្អសដាកិចចនិង្
ហិរញ្ញ វតថ  េណៈកមមការមូលរប្តកមព ជា ប្កុមហ  នផ្ារមូលរប្តកមព ជា និយត័ករ ប្រមទាំង្អាជ្ាធរប្េរល់ាំដារ់
ថាន ក ់មដលមតង្មតជយួ គាាំប្ទ និង្ប្រឹង្មប្រង្េភវិឌ្ឍឧសាហកមមហិរញ្ញ វតថ កមព ជា  ជារិអសសវស័ិយមូលរប្ត។ 

 អយើង្ខ្ ាំសូមធានាចាំអពាះេតិថិជនប្រមទាំង្ភាេហ  និកទាំង្េស់ថា អៅឆ្ន ាំ២០២១អនះ អយើង្ខ្ ាំនឹង្រនតយក
ចិតតទ កដាក ់ និង្រនតខិតខាំប្រឹង្មប្រង្េស់រ៊ីលទធភារកន ង្ការសអប្មចឱ្យបាននូវភារអជាេជយ័ រ ៊ីកចអប្មើន និង្ាន
និរនតរភារ ប្រមទាំង្ផ្តល់នូវអគាលអៅយ ទធសាស្តសត កន ង្ការរអង្ាើនប្បាកច់ាំអណញនាអរលេនាេត កដូ៏ចជារប្ងឹ្ង្
ជាំហរររស់ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី អៅកន ង្ប្រះរាជាណាចប្កកមព ជា។ 

 

 

 

 

 

ង្ោករស ីម៉ា រ អេរា 

ប្រធានប្កុមប្រឹកាភបិាល 

អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី 
នថងស ប្ក ១៣អកើត មខអចប្ត ឆ្ន ាំជូត អទស័ក រ.ស.២៥៦៤ 

រាជធាន៊ីភនាំអរញ នថងទ៊ី២៦ មខមនិា ឆ្ន ាំ២០២១ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 
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របាយការណ៍អគ្គនាយក 

     

សេិទធផលសង្រេចបាន្កនខុឆ្ន ាំ២០២០ 

ស្ថថ ន្ភាពរបកតួ្របជែខ 
     រចច របននអនះ សាធារណជនកដូ៏ចជាប្េឹះសាថ នសាធារណៈ និង្ឯកជនប្េរវ់ស័ិយ ានការយល់ដឹង្អប្ចើនេាំរ៊ី  
វស័ិយមូលរប្ត អៅកន ង្ប្រះរាជាណាចប្កកមព ជា មដលកាំរ ង្សថិតអៅកន ង្ដាំណាកក់ាលមយួជប្មុញឲ្យានការរ ៊ីក
ចអប្មើនកន ង្វស័ិយមូលរប្ត។ អដាយអហត ដូចអនះ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី បានរនតឈ្រអៅអលើយ ទធសាស្តសត
ដរ៏ងឹ្ាាំ កន ង្ការផ្ោល់នូវអសវាកមមមូលរប្តររស់ខលួន កន ង្អគាលរាំណង្រង្ាលកខណៈង្កយប្សលួ តាល ភារ និង្
ទាំន កចិតតដល់វនិិអយាេិន និង្ធានាឲ្យាននូវនិរនតរភារននអាជ៊ីវកមម ប្រមទាំង្េភវិឌ្ឍខលួនឲ្យកាល យជាប្កុមហ  នមូល
រប្តមដលនាាំម ខអេកន ង្វស័ិយអនះ។  

ចាំណុចសាំខាន្់ៗ នន្របត្ិបត្តិការកនខុឆ្ន ាំ២០២០  

 អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី បានច ះហតថអលខ្ជអធវើជាភាន កង់្ករតាំណាង្ាច ស់មូលរប្តរាំណ លជាមយួ
ប្កុមហ  នអបាះផ្ាយចាំននួ៣ ដូចជាប្កុមហ  ន េ េិម អេ អខមរូឌា ម.ក ធនាគារភនាំអរញពាណិជា និង្
ប្េឹះសាថ នម៊ីប្កូហិរញ្ញ វតថ ប្បាសាក ់ ម.ក មដលបានច ះរញ្ា ៊ីអបាះផ្ាយមូលរប្តរាំណ ល ជាសាធារណៈ
អលើកដាំរូង្អៅអលើទ៊ីផ្ារមូលរប្តកមព ជា។ 

 អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី កប៏ានច ះហតថអលខ្ជអធវើជាភាន កង់្ករមចកចយលកមូ់លរប្តកមមសិទធិ
ជាមយួប្កុមហ  នធានាទិញមូលរប្ត មចកចយលកមូ់លរប្តកមមសិទធិររស់ប្កុមហ  នអបាះផ្ាយចាំននួ២ 

លោរ ប្ពំ វិសុទធ 

េេគនាយក 

“ការេភវិឌ្ឍនូវអហដាា រចនាសមពន័ធ និង្មអធាបាយអេ ិចប្តូនិក
សវ័យប្រវតតិ សប្ាររ់អប្មើ និង្ផ្តល់ភារង្កយប្សួល ប្រមទាំង្
ការការពារស វតថិភារ ដល់វនិិអយាេិន ជាអគាលអៅយ ទធសាស្តសត
ររស់ អេស ៊ីល៊ីដា    ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី កន ង្ឆ្ន ាំ២០២១ និង្ឆ្ន ាំ
រនាទ រ់ៗ អទៀត។” 
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ដូចជា ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង្ប្កុមហ  ន អផ្សថិក (អខមរូឌា) ម.ក មដលបានច ះរញ្ា ៊ីអបាះ
ផ្ាយមូលរប្តកមមសិទធិជាសាធារណៈអលើកដាំរូង្អៅអលើទ៊ីផ្ារមូលរប្តកមព ជា។ 

 អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី បានេភវិឌ្ឍប្ររន័ធតភាា រជ់ាមយួ អេស ៊ីល៊ីដា ម៉ែូបាល ននប្កុមហ  នអម អដើមប ៊ី
សប្មួលដល់េតិថិជន កន ង្ការអផ្ទរប្បាករ់៊ីេណន៊ីធនាគារមកេណន៊ីជញួដូរ និង្រ៊ីេណន៊ីជញួដូរអៅ
េណន៊ីធនាគារររស់គាត។់ 

 អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី បានទទលួពានរង្កវ នជ់ាប្កុមហ  នមូលរប្តអ្នើមប្រចាំប្ត៊ីាសទ៊ី១ ទ៊ី២     
ទ៊ី៣ និង្ទ៊ី៤ កន ង្ឆ្ន ាំ២០២០ កន ង្កមមវធិ៊ីមដលផ្តួចអផ្តើមអ ើង្អដាយ ប្កុមហ  នផ្ារមូលរប្តកមព ជា។ 

 អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី ទទលួពានរង្កវ នជ់ាឈ្មួញអជើង្សាមូលរប្តលអរាំផ្ ត អៅកមព ជាប្រចាំឆ្ន ាំ
២០២០ កន ង្កមមវធិ៊ីពានរង្កវ នធ់នាគារ និង្ហិរញ្ញ វតថ េនតរជាតិ មដលអរៀរចាំអដាយទសសនាវដត៊ីធនាគារ និង្
ហិរញ្ញ វតថ េនតរជាតិ មដលានការយិាល័យអៅទ៊ីប្កុង្  ង្ដ ៍ចប្កភរេង្អ់េលស។ 

 អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី រនតកាតរ់នថយចាំណាយ ប្តួតរិនិតយហានិភយ័ និង្រអង្ាើនចាំណូលរ៊ី
ប្រតិរតតិការ។ 

 បានអធវើឱ្យប្រអសើរអ ើង្នូវអេហទាំររ័ អដើមប ៊ីផ្តល់រត័ា៌នសមបរូមររ និង្ប្េរប់្ជុង្អប្ជាយដល់វនិិអយាេិន 
អដើមប ៊ីមសវង្យល់ វភិាេ និង្សអប្មចចិតតជញួដូរមូលរប្តអៅអលើទ៊ីផ្ារមូលរប្តកមព ជា។ 

ង្សវាឈ្មញួង្ែើខស្ថេូលបរត្ 

 ចាំននួេណន៊ីជញួដូរអៅ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី ានចាំននួ ១៧.៧៧០ េណន៊ី បានអកើនអ ើង្ 
២១,៧១% ឬ អសមើនឹង្ចាំននួ ៣.១៧០ េណន៊ី អរើអប្រៀរអធៀរនឹង្ចាំននួេណន៊ីជញួដូរអៅកន ង្ទ៊ីផ្ារមូលរប្តកមព ជា
អសមើនឹង្ ៦៦,០៧%។ អរើអប្រៀរអធៀរកាលរ៊ីឆ្ន ាំ២០១៩ េណន៊ីជញួដូរអៅ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី ាន
ប្តឹមមត ១៤.៦០០ េណន៊ី រ៉ែ អណាណ ះ។ 

 សមត លយននភាេហ  នររស់វនិិអយាេិនអៅ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី បានអកើនអ ើង្ ៥.៩៦៩,៥៧%  
(អរើយកប្តឹមមតចាំនួនភាេហ  នមដលអបាះផ្ាយររស់ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី េឺអកើនអ ើង្ ១១៤,២៤%)    
ខណៈមដលសមត លយននសាចប់្បាករ់រស់វនិិអយាេិនអៅ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី បានអកើនអ ើង្ 
១៨៩,៩៥%។ ចាំននួវនិិអយាេិនសកមមមដលានសមត លយភាេហ  ន និង្សាចប់្បាកអ់ៅ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី      
ភ៊ីេិលស ៊ី បានអកើនអ ើង្ ៣៦៨,០៤%។ 

 ររាិណជញួដូរមូលរប្តររស់វនិិអយាេិនអៅ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី បានអកើនអ ើង្ ៩៧១,១៩% 
និង្ទាំហាំជញួដូរមូលរប្ត បានអកើនអ ើង្ ១.២០៩,៣៣%។ 
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ង្សវាភាន ក់ងារត្ាំណាខមា សេ់ូលបរត្បាំណុល 

    អសវាកមមភាន កង់្ករតាំណាង្ាច ស់មូលរប្តរាំណ ល ចរអ់ផ្តើមពាកក់ណាត លឆ្ន ាំ២០១៨ អហើយបានអធវើជាភាន កង់្ករ
តាំណាង្ាច ស់មូលរប្តរាំណ ល មដលបានអបាះផ្ាយលក ់ចាំននួ ៦ប្កុមហ  ន រមួាន ធនាគារហតាថ  អៅកន ង្ឆ្ន ាំ 
២០១៨ និង្េិលេូេិលស ៊ី (អខមរូឌា) ភ៊ីេិលស ៊ី និង្ធនាគារវឌ្ឍនៈ អាស ៊ីចាំកាត ់អៅកន ង្ឆ្ន ាំ២០១៩ និង្សប្ារ់
ឆ្ន ាំ២០២០ រមួាន ប្កុមហ  ន េ េិម អេ អខមរូឌា ម.ក ធនាគារ ភនាំអរញ ពាណិជា ម.ក និង្ប្េឹះសាថ នម៊ីប្កូហិរញ្ញ វតថ  
ប្បាសាក ់ម.ក។ 

ង្សវាភាន ក់ងារជចកចាយលកេ់ូលបរត្ 

   អសវាភាន កង់្ករមចកចយលកមូ់លរប្ត ចរអ់ផ្តើមពាកក់ណាត លឆ្ន ាំ២០១៩  អហើយបានអធវើជាភាន កង់្ករមចកចយ
លកមូ់លរប្ត ឲ្យប្កុមហ  នធានាទិញមូលរប្ត មដលបានមចកចយលកមូ់លរប្តកមមសិទធិបានចាំននួ 
៣.២១៧.៨៦២ភាេហ  ន  ដល់វនិិអយាេិនចាំននួ ២.៣៥៩នាក ់ និង្បានមចកចយលកមូ់លរប្តរាំណ លបាន
ចាំននួ១៦.៥២០សញ្ញញ រណណ  ដល់វនិិអយាេិនចាំនួន ២៣នាក។់  

យទុធស្ថស្រសតអាទិភាពសរមប់ឆ្ន ាំ២០២១ 
 រអប្មើអសវាប្រករអដាយេ ណភារ ស វតថិភារ ភារង្កយប្សួល និង្ឆ្ររ់ហ័សដល់វនិិអយាេិន 
 េភវិឌ្ឍអសវាកមមអេ ិចប្តូនិក អដើមប ៊ីផ្ោល់ភារង្កយប្សួលដល់វនិិអយាេិន 
 រស្តញ្ញា រការយល់ដឹង្េាំរ៊ីទ៊ីផ្ារ និង្វស័ិយមូលរប្ត ប្រមទាំង្េតថប្រអយាជនន៍នទ៊ីផ្ារ និង្វស័ិយអនះដល់

សាធារណជន 
 សហការជាមយួប្កុមហ  នធានាទិញមូលរប្ត អដើមប ៊ីជាំរ ញឲ្យានប្កុមហ  នអបាះផ្ាយមូលរប្តកានម់ត

អប្ចើនមថមអទៀតអៅអលើទ៊ីផ្ារមូលរប្តកមព ជា 
 រអង្ាើត និង្េភវិឌ្ឍរហ អសវាកន ង្ទ៊ីផ្ារមូលរប្ត អដើមប ៊ីប្សូរយកចាំណូលរមនថម និង្ចប្មុះ ទាំង្ទ៊ីផ្ារ

ដាំរូង្ និង្ទ៊ីផ្ាររនាទ រ។់ 

បញ្ហា ចេបខង្ៅកនខុឆ្ន ាំ២០២១ 
    ភារមនិប្បាកដប្រជាននជាំងឺ្កូវ ៊ីដ-១៩ ជាសកល អៅមតជាសញ្ញញ ប្រួយបារមភមយួចាំអពាះកាំអណើ នអសដាកិចច និង្
ពាណិជាកមមសកល អាចអធវើឲ្យប្កុមហ  នអបាះផ្ាយ និង្វនិិអយាេិនសកាោ ន រលនានា ប្តូវរង្ច់ាំអមើលលទធផ្លអនះ 
មដលអាចនាាំមកនូវរញ្ញា ប្រឈ្មកន ង្ឆ្ន ាំ២០២១។ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី កអ៏ាចប្រឈ្មនឹង្ផ្លរ៉ែះ
ពាល់រណាោ លមករ៊ីកតាត ទាំង្អនះផ្ង្មដរ។ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 

 

អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី 11 

 

    ជាច ង្រញ្ចរ ់ខ្ ាំសូមមថលង្េាំណរេ ណយា៉ែ ង្ប្ជាលអប្ៅ ចាំអពាះវនិិអយាេិនដន៏វឆ្ល ត ប្កុមប្រឹកាភបិាល ថាន ក់
ប្េរប់្េង្ និង្រ េគលិក ប្រមទាំង្រាជរដាា ភបិាល ជារិអសសេណៈកមមការមូលរប្តកមព ជា និង្ប្កុមហ  នផ្ារ      
មូលរប្តកមព ជា មដលបានគាាំប្ទដល់ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី កន ង្ឆ្ន ាំ២០២០ និង្ឆ្ន ាំកនលង្មក។ សូមអគាររ
ជូនររដល់ ឯកឧតតម អោកជាំទវ អោកឧកញ៉ែ  អោក-អោកប្ស៊ី និង្ប្កុមប្េួសារ សូមទទលួបាននូវអសចកត៊ីស ខ
កាយ សរាយចិតត ចអប្មើនអដាយប្រអយាជន ៍ អជាេជយ័កន ង្នាទ៊ីការង្ករ និង្ម ខជាំនញួ ប្រករអដាយេ ណភារ 
និង្ប្រសិទធភារដឧ៏តត ង្គឧតតម ក ាំរ៊ីអឃ្លៀង្អឃ្លៀតអ ើយ។ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ង្ោក រពាំ វសិទុធ 
េេគនាយក  
អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី 
នថងស ប្ក ១៣អកើត មខអចប្ត ឆ្ន ាំជូត អទស័ក រ.ស.២៥៦៤ 

រាជធាន៊ីភនាំអរញ នថងទ៊ី២៦ មខមនិា ឆ្ន ាំ២០២១ 
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អខគការង្លខ 

 

អភិបាលកចិាស្ថែីវកេម 
         អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី ទទលួសាគ ល់នូវលកខណៈដស៏ាំខ្ជនន់នេភបិាលកិចចសាជ៊ីវកមម អដើមប ៊ីគាាំប្ទរ៊ីសថិរ
ភារននការរ ៊ីកចអប្មើន រអង្ាើនប្រសិទធភារការង្ករ និង្ប្បាកច់ាំអណញ រអង្ាើនតនមលររស់ភាេហ  និក និង្ជាំអនឿទ កចិតត
ដល់ភាេហ  និក េតិថិជន រ េគលិក ប្រមទាំង្សាធារណជនទូអៅ។ ប្កុមប្រឹកាភបិាលគាាំប្ទ និង្អលើកទឹកចិតតឱ្យ
េន វតតអគាលនអយាបាយេភបិាលកិចចសាជ៊ីវកមម រមួទាំង្ប្កមស៊ីលធម។៌ 
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ភាគ្ហ ុន្កិ 
       ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី េឺជាភាេហ  និកររស់ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី មដលកានក់ារភ់ាេហ  ន 
១០០%។ ភាេហ  និកានសិទធិេន មត័អលើយ ទធសាស្តសតនានា រ៉ែ មនតភាេហ  និករ ាំានសិទធិេាំណាចប្េរប់្េង្ដទ ល់
អលើការង្ករទាំង្េស់អនាះអទ អទះរ៊ីជាយា៉ែ ង្ណាកអ៏ដាយ ភាេហ  និកអាចអផ្ទរការទទលួរនទ កទាំង្អនះអៅឱ្យប្កុម
ប្រឹកាភបិាលតាមរយៈេន សសរណៈ និង្លកខនតិកៈររស់ប្កុមហ  ន។ 

រកុេរបឹកាភិបាល 
     សាជិកប្កុមប្រឹកាភបិាល ប្តូវបានមតង្តាាំង្អដាយភាេទ និកសប្ារេ់ណតតិ ៣ឆ្ន ាំ អដើមប ៊ីអធវើសកមមភារ
តាំណាង្ឱ្យរកួអេដទ ល់។ តាមលកខនតិកៈបានរញ្ញា កថ់ា សាសភារប្កុមប្រឹកាភបិាលប្តូវានសាជិក ៣ (រ៊ី) 
ររូរមួាន ៖  

           (រ៊ីអ្វង្អៅសាត ាំ) អោក ប្រាំ វសិ ទធ អោកប្ស៊ី ា៉ែ រ េមរា រណឌិ ត  ឹង្ ស ភារ 

                                          

 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 

 

អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី 14 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

  

 

 

ង្ោករស ីម៉ា រ អេរា 

   ប្រធានប្កុមប្រឹកាភបិាល 

    ជនជាតិមខមរ អកើតកន ង្មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ១៩៦៧ និង្បានរអប្មើការអៅអេស ៊ីល៊ីដា ចរត់ាាំង្រ៊ីមខមថិ នា ឆ្ន ាំ
១៩៩៣។ កន ង្ម ខតាំមណង្ជាេន ប្រធាននាយកប្រតិរតតិជានខ់ពស់ និង្ជាេណៈប្រធាននាយិកាប្រតិរតតិ 
ហិរញ្ញ វតថ  អោកប្ស៊ីកជ៏ាប្រធានេណៈកាម ធិការប្េរប់្េង្ប្ទរយសកមមនិង្េកមម ជាសាជិកាេណៈកាម ធិការ
ប្រតិរតតិ ទទលួរនទ កប្េរប់្េង្មផ្នការយ ទធសាស្តសត និង្ប្រតិរតតិការអាជ៊ីវកមមប្រចាំនថងររស់ធនាគារ ប្រមទាំង្
ប្រតិរតតិមផ្នការអាជ៊ីវកមម ជាសាជិកាេណៈកាម ធិការប្េរប់្េង្ហានិភយ័កាំរតិប្រតិរតតិ និង្ជាសាជិកា       
េណៈកាម ធិការឥណទនននថាន កប់្េរប់្េង្។ អោកប្ស៊ីកជ៏ាេនកដឹកនាាំប្កុមការង្ករការេន វតត Basel ផ្ង្មដរ។ 
អោកប្ស៊ីប្េរប់្េង្អលើនាយកដាា នហិរញ្ញ វតថ  នាយកដាា នអរៀរចាំនិង្ប្តួតរិនិតយមផ្នការថវកិា នាយកដាា នវនិិ
អយាេសាធារណៈ និង្ ការយិាល័យេណអនយយប្េរប់្េង្។ អោកប្ស៊ីទទលួខ សប្តូវដទ ល់ចាំអពាះប្រធាន
នាយកប្រតិរតតិ។ 

    ទាំនលួខ សប្តូវអផ្សង្អទៀតររស់អោកប្ស៊ីរមួាន ៖ ជាប្រធានប្កុមប្រឹកាភបិាល អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី         
ភ៊ីេិលស ៊ី ជាេន ប្រធានប្កុមប្រឹកាភបិាលននអេស ៊ីល៊ីដា ហាវ យណានហ់សល ប្តាស់ និង្ជាសាជិកប្កុម
ប្រឹកាភបិាល ននវទិាសាថ នពាណិជាសាស្តសត អេស ៊ីល៊ីដា។ 

     អោកប្ស៊ីបានរញ្ចរវ់េគសិកាសត៊ីរ៊ីេភបិាលប្កុមហ  ន រ៊ីវទិាសាថ នេូស្តសាត ល៊ីសប្ារេ់ភបិាលប្កុមហ  ន 
(GAICD) កន ង្ឆ្ន ាំ២០១៨ និង្បានទទលួររញិ្ញញ រប្តជានខ់ពស់មផ្នកប្េរប់្េង្អាជ៊ីវកមម ជាំនាញហិរញ្ញ វតថ អៅ
សាកលវទិាល័យជាតិប្េរប់្េង្ អៅរាជធាន៊ីភនាំអរញ កន ង្ឆ្ន ាំ២០០៦ និង្បានរញ្ចររ់រញិ្ញញ រប្តពាណិជាសាស្តសត 
ជាំនាញប្េរប់្េង្ កន ង្ឆ្ន ាំ២០០៣។ អប្ៅរ៊ីអនាះអៅានវេគសិកាជាអប្ចើនដូចជា េណអនយយប្េរប់្េង្ 
េណអនយយហិរញ្ញ វតថ និង្សវនកមម ជាអដើម អៅសាកលវទិាល័យ Regent រ៊ីឆ្ន ាំ១៩៩៦ ដល់ឆ្ន ាំ១៩៩៨ អៅ
កន ង្រាជធាន៊ីភនាំអរញ។ 

 

http://www.acledasecurities.com.kh/
http://www.acledasecurities.com.kh/
http://www.acledaft.com/
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ង្ោក រពាំ វិសទុធ 

 េភបិាល  
 

បណឌិ ត្ ឡខឹ សភុាព 

        េភបិាល 

    ជនជាតិមខមរ អកើតកន ង្មខម៊ីនា ឆ្ន ាំ១៩៦៧។ រណឌិ ត  ឹង្ ស ភារ បានរញ្ចរថ់ាន ករ់ណឌិ តមផ្នកប្េរប់្េង្
ពាណិជាកមម រ៊ីសាកលវទិាល័យ Preston ររស់សហរដាអាអមរកិ រាជធាន៊ីភនាំអរញ ប្រះរាជាណាចប្កកមព ជា 
កន ង្ឆ្ន ាំ២០១២។ អោកបានចូលរអប្មើការង្ករជាមយួធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី ចរត់ាាំង្រ៊ីមខធនូ ឆ្ន ាំ
១៩៩៧ ជាេណអនយយករ។ ចររ់៊ីអរលអនាះមកអោកបានកានត់ាំមណង្ និង្តនួាទ៊ីអផ្សង្ៗជាអប្ចើនអៅកន ង្ 

    ជនជាតិមខមរ អកើតអៅនថងទ៊ី១១ មខមករា ឆ្ន ាំ១៩៧៥។ អោកទទលួបានេន រណឌិ តប្េរប់្េង្អាជ៊ីវកមម ជាំនាញ
ហិរញ្ញ វតថ រ៊ី សាកលវទិាល័យ Charles Sturt ប្រអទសេូស្តសាត ល៊ី។ អោកបានរអប្មើការអៅ ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា 
ចរត់ាាំង្រ៊ីមខមថិ នា ឆ្ន ាំ១៩៩៨ កន ង្ម ខតាំមណង្ជាេណអនយយករ រនាទ រម់កជាប្រធានមផ្នកប្តួតរិនិតយឥណទន 
រនាទ រម់កអទៀតជានាយកសាខ្ជ អប្កាយមកជាប្រធានប្កុមកិចចការចារនិ់ង្អលខ្ជធិការប្កុមហ  ន អប្កាយមកអទៀត
ជានាយកប្រតិរតតិន៊ីតិកមមនិង្អលខ្ជធិការប្កុមហ  ន និង្តាំមណង្ច ង្អប្កាយជាេន ប្រធាននាយកប្រតិរតតិ និង្ជា  
េណៈប្រធាននាយកប្រតិរតតិន៊ីតិកមមនិង្អលខ្ជធិការប្កុមហ  ន។ ការទទលួខ សប្តូវអផ្សង្ៗអទៀតកន ង្ប្កុមហ  នរ ប្ត
សមពន័ធ អោកជាសាជិកប្កុមប្រឹកាភបិាល វទិាសាថ ន ពាណិជាសាស្តសត អេស ៊ីល៊ីដា និង្ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី     
ភ៊ីេិលស ៊ី។ អោកប្តូវបានមតង្តាាំង្ជាសាជិកប្កុមប្រឹកាភបិាល អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី កន ង្ឆ្ន ាំ២០១០ 
និង្ជាេេគនាយក អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី កន ង្មខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 
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ធនាគារ។ រចច របនន កន ង្តនួាទ៊ីជាេន ប្រធាននាយកប្រតិរតតិ និង្ជាេណៈប្រធាននាយកប្រតិរតតិហានិភយ័ 
អោកទទលួខ សប្តូវប្េរប់្េង្ហានិភយ័ឥណទន និង្ហានិភយ័អផ្សង្ៗអទៀតររស់ធនាគារទាំង្មូល។ អោកប្តូវ
បានមតង្តាាំង្ជាសាជិកប្កុមប្រឹកាភបិាលររស់អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី ចរត់ាាំង្រ៊ីមខកកាដា ឆ្ន ាំ
២០១៧។ 

គ្ណៈកមម ធិការរបត្បិត្តិ 
      េេគនាយកប្តូវបានមតង្តាាំង្អ ើង្អដាយប្កុមប្រឹកាភបិាល អដើមប ៊ីទទលួខ សប្តូវ និង្ានសិទធិអរញអលញ កន ង្
ការចតម់ចង្ការង្ករប្រចាំនថងររស់ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី អៅកន ង្រង្វង្អ់គាលការណ៍ និង្យ ទធសាស្តសត មដល
បានេន មត័អដាយប្កុមប្រឹកាភបិាល។ អទះជាយា៉ែ ង្ណា ភារចាស់ោស់ននសិទធិេាំណាច អាចប្តូវបានកាំណត់
អដាយប្កុមប្រឹកាភបិាល និង្ការកតប់្តាទ កជាផ្លូវការអៅកន ង្ “Letter of Reserved Matters”។ 
     េេគនាយកជាេនកមតង្តាាំង្ និង្ដឹកនាាំេណៈកាម ធិការប្រតិរតតិមដលរមួាន សាសភារននថាន កដឹ់កនាាំជាន់
ខពស់ មដលអោកយល់អឃ្ើញថាសមប្សរ។ េេគនាយកជាេនកកាំណតអ់រលអវោប្រជ ាំ និង្កិចចដាំអណើ រការននេណៈ
កាម ធិការប្រតិរតតិអប្កាមការដឹកនាាំដទ ល់ប្រករអដាយភារមធយត័អៅអលើ៖  

 យ ទធសាស្តសតដទ ល់៖ េភវិឌ្ឍអគាលការណ៍ កាំណតអ់គាលអៅ យ ទធសាស្តសត និង្ទិសអៅ សប្ារដ់ាកជូ់នប្កុម
ប្រឹកាភបិាលអដើមប ៊ីេន មត័។ 

 ការេន វតត៖ ប្រមូលផ្ត ាំនូវរាល់ធនធាន អដើមប ៊ីេន វតតអៅតាមយ ទធសាស្តសតមដលបានប្រមអប្រៀង្ និង្ប្រតិរតតិអៅ
តាមអគាលអៅមដលបានកាំណត។់ 

 ហានិភយ័៖ កាំណត ់និង្វាយតនមលអៅអលើហានិភយ័ អៅកន ង្យ ទធសាស្តសតររស់ប្កុមហ  ន និង្ចតម់ចង្រញ្ញា
មដលអកើតអ ើង្។ 

 ការប្រតិរតតិ៖ ធានាថា ប្កុមហ  នប្រតិរតតិប្សរតាមតប្មូវការររស់សាជ៊ីវកមម ចារ ់និង្រទរបញ្ញតតិអផ្សង្ៗ។ 
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គ្ណៈរគ្ប់រគ្ខ 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(រ៊ីអ្វង្អៅសាត ាំ) េនកប្ស៊ី អ ៉ែ  ភរិកស អោក ប្រាំ វសិ ទធ េនកប្ស៊ី ផ្ល ធ៊ីតា េនកប្ស៊ី អរន ស ភារ ៊ី 

ង្ោក រពាំ វិសទុធ 

  េេគនាយក 
 

    ជនជាតិមខមរ អកើតអៅនថងទ៊ី១១ មខមករា ឆ្ន ាំ១៩៧៥។ អោកទទលួបានេន រណឌិ តប្េរប់្េង្អាជ៊ីវកមម ជាំនាញ
ហិរញ្ញ វតថ រ៊ី សាកលវទិាល័យ Charles Sturt ប្រអទសេូស្តសាត ល៊ី។ អោកបានរអប្មើការអៅ ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា 
ចរត់ាាំង្រ៊ីមខមថិ នា ឆ្ន ាំ១៩៩៨ កន ង្ម ខតាំមណង្ជាេណអនយយករ រនាទ រម់កជាប្រធានមផ្នកប្តួតរិនិតយឥណទន 
រនាទ រម់កអទៀតជានាយកសាខ្ជ អប្កាយមកជាប្រធានប្កុមកិចចការចារនិ់ង្អលខ្ជធិការប្កុមហ  ន អប្កាយមកអទៀត
ជានាយកប្រតិរតតិន៊ីតិកមមនិង្អលខ្ជធិការប្កុមហ  ន និង្តាំមណង្ច ង្អប្កាយជាេន ប្រធាននាយកប្រតិរតតិ និង្ជា  
េណៈប្រធាននាយកប្រតិរតតិន៊ីតិកមមនិង្អលខ្ជធិការប្កុមហ  ន។ ការទទលួខ សប្តូវអផ្សង្ៗអទៀតកន ង្ប្កុមហ  នរ ប្ត
សមពន័ធ អោកជាសាជិកប្កុមប្រឹកាភបិាល វទិាសាថ ន ពាណិជាសាស្តសត អេស ៊ីល៊ីដា និង្ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី     
ភ៊ីេិលស ៊ី។ អោកប្តូវបានមតង្តាាំង្ជាសាជិកប្កុមប្រឹកាភបិាល អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី កន ង្ឆ្ន ាំ២០១០ 
និង្ជាេេគនាយក អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី កន ង្មខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៧។ 
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    អកើតអៅកន ង្មខស៊ីហា ឆ្ន ាំ១៩៨៥ និង្បានរអប្មើការង្ករអៅអេស ៊ីល៊ីដា ចរត់ាាំង្រ៊ីមខអមសា ឆ្ន ាំ២០០៩។ កន ង្ម ខ
តាំមណង្ជា នាយិកាហិរញ្ញ វតថ  េនកប្ស៊ីកជ៏ាសាជិកេណៈកាម ធិកាប្រតិរតតិ និង្ជាសាជិកអរៀរចាំមផ្នការយ ទធ
សាស្តសតអាជ៊ីវកមម និង្ប្រតិរតតិការអាជ៊ីវកមម និង្មផ្នការរយៈអរលខល៊ី មធយម និង្មវង្ររស់ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី។ េនក
ប្ស៊ីប្េរប់្េង្អលើនាយកដាា នហិរញ្ញ វតថ  មដលានមផ្នកហិរញ្ញ វតថ  មផ្នករដាបាល និង្មផ្នកភាន កង់្ករតាំណាង្ាច ស់មូល   
រប្តរាំណ ល។ េនកប្ស៊ីទទួលខ សប្តូវដទ ល់ចាំអពាះេេគនាយក។    
 
 

   អកើតអៅកន ង្ឆ្ន ាំ១៩៨១ េនកប្ស៊ីបានទទលួេន រណឌិ តប្េរប់្េង្អាជ៊ីវកមម មផ្នកហិរញ្ញ វតថ  រ៊ីសាកលវទិាល័យ
ជាតិប្េរប់្េង្ អៅរាជធាន៊ីភនាំអរញ កន ង្មខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០១១។ េនកប្ស៊ីបានទទួលររញិ្ញញ រប្តប្េរប់្េង្អាជ៊ីវកមម 
មផ្នកហិរញ្ញ វតថ  និង្ធនាគារ រ៊ីសាកលវទិាល័យជាតិប្េរប់្េង្ អៅរាជធាន៊ីភនាំអរញ កន ង្មខស៊ីហា ឆ្ន ាំ២០០៣។ េនក
ប្ស៊ីបានប្រលង្អចញរ៊ីវទិាល័យកាំរង្ធ់ាំ អៅឆ្ន ាំ១៩៩៨។ េនកប្ស៊ី អ ៉ែ  ភរិកស បានចូលរអប្មើការង្ករឱ្យធនាគារ   
អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី អៅកន ង្មខអមសា ឆ្ន ាំ២០០៤ អហើយេនកប្ស៊ីបានអធវើជា េន ប្រធានមផ្នកេភវិឌ្ឍនធ៍នធាន
មន សស នននាយកដាា នធនធានមន សស អៅមខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០០៧ អហើយប្តូវបានដល ស់រតូរតនួាទ៊ីជាេន ប្រធានមផ្នក
វនិិអយាេ នននាយកដាា នកិចចការវនិិអយាេ និង្មូលរប្ត អៅមខមករា ឆ្ន ាំ២០០៩។ េនកប្ស៊ីប្តូវបានមតង្តាាំង្ជា
ប្រធានភាន កង់្ករប្កុមហ  នមូលរប្ត អៅកន ង្អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី អៅមខម៊ីនា ឆ្ន ាំ២០១៦។ េនកប្ស៊ីប្តូវ
បានមតង្តាាំង្ជានាយិកាប្រតិរតតិការ អៅមខអមសា ឆ្ន ាំ២០២០។ 

  អនករស ីង្ ៉ា  ភិរកស                                       
    នាយិកាប្រតិរតតកិារ 
 

អនករស ីផល ធីតា  
នាយិកាហិរញ្ញ វតថ  
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រកេសលីធេ៌ 
      កមមករនិអយាជិតប្េររ់រូររស់ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី សថិតអប្កាមការប្េរប់្េង្មយួយា៉ែ ង្តឹង្រងឹ្ននប្កម
ស៊ីលធម ៌ មដលបានកាំណតក់ន ង្េន សញ្ញញ រមួការង្ករ អដាយប្េរដណត រអ់លើរញ្ញា មយួចាំនួនដូចជា ចរតិលកខណៈ
រ េគល ទាំនាកទ់ាំនង្ជាមយួេនករមួការង្ករ េតិថិជន និង្េនកប្េរប់្េង្ អាថក៌ាំបាាំង្និង្វជិាា ជ៊ីវៈ វវិាទអលើផ្លប្រអយាជន ៍
និង្ការទទលួយកេាំអណាយ ការសាអ តប្បាក ់ និង្ការរកអាប្កាតកាំហ ស្គង្។ ឯកសារទាំង្អនះ ប្តូវបានប្តួត         
រិនិតយអ ើង្វញិយា៉ែ ង្អទៀង្ទត ់ អដាយប្កុមហ  នអម អដើមប ៊ីធានាថា វាអៅមតានស រលភារអប្រើប្បាស់ និង្ទន ់       
សមយ័។ 

        អនករស ីង្រន្ សភុារ ី

រ េគលិកជាំនាញមផ្នកចារ ់និង្េន អោមភារ 

    អកើតអៅកន ង្ឆ្ន ាំ១៩៩៣ េនកប្ស៊ីបានរញ្ចរថ់ាន ករ់រញិ្ញញ រប្តន៊ីតិសាស្តសត រ៊ីសាកលវទិាល័យអមេង្គកមព ជា អៅរាជ
ធាន៊ីភនាំអរញ ឆ្ន ាំ២០១៧។ េនកប្ស៊ីកាំរ ង្សិកាថាន ករ់រញិ្ញញ រប្តជានខ់ពស់ន៊ីតិឯកជន អៅសាកលវទិាល័យភូមនិទន៊ីតិ
សាស្តសត និង្វទិាសាស្តសតអសដាកិចច អៅរាជធាន៊ីភនាំអរញ។ េនកប្ស៊ីបានប្រលង្រញ្ចរថ់ាន ករ់ឋមសិកាទ តិយភូមរិ៊ី 
វទិាល័យកាំរង្ស់ពឺ អៅឆ្ន ាំ២០១១។ េនកប្ស៊ីបានចូលរអប្មើការង្ករអៅធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី អៅកន ង្មខម៊ីនា 
ឆ្ន ាំ២០១៣ ានម ខង្ករជាេនកសាំអាត រនាទ រម់កជាជាំនយួការមផ្នកប្េរប់្េង្ប្បាកអ់រៀវតស អៅកន ង្ឆ្ន ាំ២០១៧ និង្ច ង្
អប្កាយជារ េគលិកមផ្នកប្រឹការ ប្តសមពន័ធ អៅកន ង្ឆ្ន ាំ២០១៨។ េនកប្ស៊ីប្តូវបានមតង្តាាំង្ជារ េគលិកជាំនាញមផ្នក
ចារ ់និង្េន អោមភារ អៅអេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី អៅកន ង្មខឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០។ 

  

 

     េនកប្ស៊ីបានរញ្ចរថ់ាន ករ់រញិ្ញញ រប្តប្េរប់្េង្អាជ៊ីវកមម មផ្នកេណអនយយ រ៊ីសាកលវទិាល័យនរ័ត ន អៅរាជ
ធាន៊ីភនាំអរញ ឆ្ន ាំ២០០៧។ េនកប្ស៊ីបានរញ្ចរថ់ាន ករ់រញិ្ញញ រប្តភាសាេង្អ់េលស មផ្នកទាំនាកទ់ាំនង្ពាណិជាកមម រ៊ី
សាកលវទិាល័យអវអសទើន អៅរាជធាន៊ីភនាំអរញ កន ង្ឆ្ន ាំ២០១២។  
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ន្ិរន្តរភាពបរសិ្ថថ ន្ ន្ខិសខគេ 
     ទនទឹមនឹង្ការខិតខាំប្រឹង្មប្រង្ រាយាមឱ្យទទលួបាននូវនិរនតរភារននប្បាកច់ាំអណញ អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី              
ភ៊ីេិលស ៊ី កអ៏គាររផ្ង្មដរចាំអពាះររសិាថ ន និង្សហេមនម៍ដលអយើង្រស់អៅ អដាយេន វតតតាមទសសនៈប្េឹះសាំខ្ជន់
ទាំង្រ៊ី “មន សស មផ្នដ៊ី និង្ប្បាកច់ាំអណញ” អហើយអធវើការកាំណតជ់ានិចចនូវសូចនាករសប្ារវ់ាស់មវង្ និង្រាយការណ៍
េាំរ៊ីសកមមភារ និង្ផ្លរ៉ែះពាល់អៅអលើសង្គម និង្ររសិាថ ន ប្រមទាំង្អដើមប ៊ីេន វតតនូវរចនាសមពន័ធរបាយការណ៍ 
អដាយមផ្អកជាចមបង្អៅអលើការមណនាាំកន ង្េាំនិតផ្តួចអផ្តើមននរបាយការណ៍រិភរអោក (GRI)។ 
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របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ
សប្ារដ់ាំណាចឆ់្ន ាំ 

នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
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របាយការណ៍របសរ់កុេរបឹកាភិបាល 

ប្កុមប្រឹកាភបិាល សូមអធវើការរង្កា ញជូននូវរបាយការណ៍ររស់ប្កុមប្រឹកាភបិាល និង្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  
ររស់ ប្កមុហ  ន អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី អៅកាតថ់ា (“ប្កុមហ  ន”) មដលបានអធវើសវនកមមរចួ សប្ារ់
ការយិររអិចឆទ មដលបានរញ្ចរន់ថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០។ 

េាំរ៊ីប្កមុហ  ន 

ប្កុមហ  ន ប្តូវបានរអង្ាើតអ ើង្ជាប្កុមហ  នមហាជនទទលួខ សប្តូវានកប្មតិ អៅកន ង្ប្រះរាជាណាចប្កកមព ជា             
មដលានវញិ្ញញ រនរប្តច ះរញ្ា ៊ីអលខ ០០០០២៧១៣ ច ះនថងទ៊ី១ មខម៊ីនា ឆ្ន ាំ២០១០។ ប្កុមហ  នប្តូវបានកានក់ារ់
ទាំង្ប្សុង្អដាយធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី។ 

សកមមភារចមបង្ 

សកមមភារអាជ៊ីវកមមចមបង្ររស់ប្កុមហ  ន េឺផ្តល់អសវាឈ្មួញអជើង្សាមូលរប្ត និង្អសវាអផ្សង្អទៀតមដលេន មត័ 
អដាយេណៈកមមការមូលរប្តកមព ជា (អៅកាតថ់ា “េ.ម.ក.”)។ 

លទធផ្លហរិញ្ញ វតថ  

លទធផ្លហិរញ្ញ វតថ ររស់ប្កុមហ  ន សប្ារក់ារយិររអិចឆទមដលបានរញ្ចរន់ថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ានដូចខ្ជង្
អប្កាម៖ 

  ២០២០  ២០១៩ 
  ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 
         
ប្បាកខ់្ជតម នដករនធអលើប្បាកច់ាំអណញ  (៣.១៨៨)  (១២.៩៩៦)  (១៤១.៦៩៦)  (៥៧៤.១៥២) 
េតថប្រអយាជន/៍(ចាំណាយ)រនធអលើប្បាកច់ាំអណញ  ១៦.៤១៥  ៦៦.៩២៤  (៤.៣១១)  (១៧.៤៦៨) 
ប្បាកច់ាំអណញ(ខ្ជត)ស ទធសប្ារក់ារយិររអិចឆទ  ១៣.២២៧  ៥៣.៩២៨  (១៤៦.០០៧)  (៥៩១.៦២០) 

ភាេោភ 

រ ាំានការប្រកាស ឬការមរង្មចកភាេោភអទ អហើយប្កុមប្រឹកាភបិាលមនិបានអសនើឲ្យានការមរង្មចកភាេោភ 
សប្ារក់ារយិររអិចឆទអធវើរបាយការណ៍អនះអទ។ 
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អដើមទ ន 

រ ាំានការមប្រប្រួលអលើអដើមទ នច ះរញ្ា ៊ី និង្បានរង្ក់ន ង្េាំ  ង្ការយិររអិចឆទអនះអទ ។ 

ប្ទរយសកមម 

អៅម នអរលមដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ររស់ប្កុមហ  នប្តូវបានអរៀរចាំអ ើង្ ប្កុមប្រឹកាភបិាលបានចតវ់ធិានការ មដល
ានមូលដាា នសមរមយ អដើមប ៊ីរញ្ញា កថ់ា រណាត ប្ទរយសកមមទាំង្េស់មដលបានកតប់្តាអៅកន ង្រញ្ា ៊ីេណអនយយររស់ប្កុម
ហ  ន អហើយមដលទាំនង្ជាមនិអាចទទលួសាគ ល់អៅកន ង្ប្រតិរតតិការអាជ៊ីវកមមធមមតាប្តូវបាន កាតរ់នថយឲ្យអៅអសមើនឹង្តនមល
មដលេិតថានឹង្អាចប្រមូលបានជាកម់សតង្។ 

វធិ៊ីសាស្តសតកាំណតត់នមល  

នានថងអចញរបាយការណ៍អនះ ប្កុមប្រឹកាភបិាលរ ាំបានដឹង្រ៊ីអហត ការណ៍ណាមយួមដលបានអកើតអ ើង្ មដលនឹង្អធវើ
ឲ្យរ៉ែះពាល់ដល់ការេន វតតវធិ៊ីសាស្តសតមដលានកនលង្មក កន ង្ការវាយតនមលប្ទរយសកមម និង្រាំណ លអៅកន ង្របាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ររស់ប្កុមហ  ន ថាានភារមនិប្តឹមប្តូវ និង្មនិសមប្សរអនាះអទ។  

រាំណ លយថាអហត  និង្រាំណ លអផ្សង្ៗអទៀត 

នានថងអចញរបាយការណ៍អនះ រ ាំាន៖ 

(ក) ការដាករ់ញ្ញច ាំប្ទរយសកមមណាមយួររស់ប្កុមហ  ន មដលអកើតានអ ើង្ចរត់ាាំង្រ៊ីនថងច ង្ការយិររអិចឆទ កន ង្
ការធានាចាំអពាះរាំណ លររស់រ េគលណាមយួអ ើយ 

(ខ) រាំណ លយថាអហត ណាមយួមដលអកើតានអ ើង្ចាំអពាះប្កុមហ  ន ចរត់ាាំង្រ៊ីនថងច ង្ការយិររអិចឆទមក អប្ៅ
េាំរ៊ីប្រតិរតតិការអាជ៊ីវកមមធមមតាររស់ប្កុមហ  ន។  

ប្កុមប្រឹកាភបិាលានមតិថា រ ាំានរាំណ លយថាភារ ឬរាំណ លអផ្សង្ៗអទៀតររស់ប្កុមហ  នមដលប្តូវរាំអរញ ឬ
អាចនឹង្ប្តូវរាំអរញកន ង្រយៈអរល ១២ មខ រនាទ ររ់៊ីកាលររអិចឆទរាយការណ៍ មដលនឹង្អធវើឲ្យានផ្លរ៉ែះពាល់ ឬអាច
នឹង្រ៉ែះពាល់ជាសារវនតដល់លទធភារររស់ប្កុមហ  នកន ង្ការរាំអរញកាតរវកិចចររស់ខលួន ដូចមដលបានកាំណត ់និង្អៅ
អរលមដលដល់នថងកាំណត។់ 
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ការដល ស់រតូរននអហត ការណ៍ 

នានថងអចញរបាយការណ៍អនះ ប្កុមប្រឹកាភបិាលររស់ប្កុមហ  ន រ ាំបានដឹង្រ៊ីអហត ការណ៍ណាមយួមដលមនិបានមវក
មញកអៅកន ង្របាយការណ៍អនះ ឬកន ង្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ររស់ប្កុមហ  ន មដលអាចនឹង្រណាត លឲ្យតអួលខននចាំននួ
ណាមយួ មដលបានរង្កា ញអៅកន ង្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ានភារមនិប្តឹមប្តូវអនាះអទ ។ 

ប្រតិរតតកិារមនិប្រប្កត៊ី 

ប្កុមប្រឹកាភបិាលានមតិថា លទធផ្លននការអធវើប្រតិរតតិការររស់ប្កុមហ  នកន ង្ការយិររអិចឆទហិរញ្ញ វតថ អនះ មនិាន 
ផ្លរ៉ែះពាល់ជាសារវនតអដាយសកមមភារប្រតិរតតិការ ឬប្រឹតតិការណ៍ណាមយួមដលានលកខណៈជាសារវនត និង្មនិ 
ប្រប្កត៊ីអនាះអទ អលើកមលង្មតការរ ៊ីករាលដាលននជាំងឺ្ COVID-១៩។ 

ប្កុមប្រឹកាភបិាលកា៏នមតិផ្ង្មដរថា អៅកន ង្ចអនាល ះអរលចររ់៊ីនថងច ង្ការយិររអិចឆទដល់នថងអចញរបាយការណ៍អនះ 
រ ាំានចាំណាតថ់ាន កស់កមមភារប្រតិរតតិការ ឬប្រឹតតិការណ៍ណាមយួមដលានលកខណៈជាសារវនត និង្មនិប្រប្កត៊ី
អកើតានអ ើង្ មដលអាចនាាំឲ្យរ៉ែះពាល់ដល់លទធផ្លននប្រតិរតតិការររស់ប្កុមហ  នកន ង្ការយិររអិចឆទ មដលរបាយ
ការណ៍អនះបានអរៀរចាំអ ើង្អនាះអទ។ 

ផ្លរ៉ែះពាល់ននការផ្ទ ះននជាំងឺ្ COVID-១៩ ចាំអពាះប្កុមហ  ន 

ចរត់ាាំង្រ៊ីមខមករា ឆ្ន ាំ ២០២០ ការរ ៊ីករាលដាលននជាំងឺ្ COVID-១៩ បានរ៉ែះពាល់ដល់ពាណិជាកមមសកលអោក។                
េិតមកដល់ប្តឹមនថងអចញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  COVID-១៩ មនិទនផ់្ោល់ផ្លរ៉ែះពាល់ជាសារវនតអៅអលើ
សកមមភារប្រតិរតតិការររស់ប្កុមហ  នអនាះអទ។ រ៉ែ មនត សាថ នភារនន ការរ ៊ីករាលដាល COVID-១៩ រនាទ ររ់៊ីនថងអចញ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  អាចនឹង្ានផ្លរ៉ែះពាល់អៅអលើសាថ នភារ និង្លទធផ្លហិរញ្ញ វតថ ររស់ប្កុមហ  ន មដល
ទាំហាំរ៉ែះពាល់ អៅមនិទនអ់ាចបា៉ែ នប្រាណបាននានថងអចញរបាយការណ៍វតថ អនះអទ។ ប្កុមហ  ននឹង្រនតការយក
ចិតតទ កដាកអ់ៅអលើ សាថ នការណ៍នន COVID-១៩ អហើយនឹង្ចតវ់ធិានការចាំបាច ់ទាំង្ឡាយអដើមប ៊ីប្េរប់្េង្ផ្លរ៉ែះ
ពាល់អលើសាថ នភារហិរញ្ញ វតថ  និង្លទធផ្លប្រតិរតតិការររស់ប្កុមហ  ន។ 

ប្កមុប្រឹកាភបិាល 

សាជិកប្កុមប្រឹកាភបិាល មដលបានរអប្មើការអៅកន ង្ឆ្ន ាំ និង្នានថងអចញរបាយការណ៍អនះាន៖ 

 អោកប្ស៊ី ា៉ែ រ េមរា ប្រធានប្កុមប្រឹកាភបិាល 
 អោក ប្រាំ វសិ ទធ េភបិាល 
 រណឌិ ត  ឹង្ ស ភារ េភបិាល 
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េតថប្រអយាជនរ៍រស់ប្កមុប្រឹកាភបិាល 

រ ាំានប្កុមប្រឹកាភបិាលណាាន ករ់រស់ប្កុមហ  ន បានកានក់ារអ់ដាយដទ ល់អៅអលើភាេហ  នររស់ប្កុមហ  ន កន ង្
ការយិររអិចឆទអនះអ ើយ។  

េិតប្តឹមច ង្ការយិររអិចឆទ និង្អៅកន ង្េាំ  ង្ការយិររអិចឆទហិរញ្ញ វតថ អនះ រ ាំានការអរៀរចាំណាមយួមដលាន                   
ប្កុមហ  នជាេូភាេ៊ីមយួកន ង្អគាលរាំណង្ជយួ ដល់សាជិកប្កុមប្រឹកាភបិាល អដើមប ៊ីទទលួបាននូវេតថប្រអយាជន៍
តាមមអធាបាយទិញយកភាេហ  ន ឬរណ័ណ រាំណ លរ៊ីប្កុមហ  ន ឬរ៊ីប្កុមហ  នដនទអទៀតអនាះអ ើយ។ 

ចរត់ាាំង្រ៊ីអដើមការយិររអិចឆទហិរញ្ញ វតថ  រ ាំានសាជិកប្កុមប្រឹកាភបិាលណាាន កប់ានទទលួ ឬានសិទធិទទួល             
បាននូវេតថប្រអយាជនណ៍ាមយួ (អប្ៅរ៊ីេតថប្រអយាជនម៍ដលបានទទលួដូចបានរង្កា ញអៅកន ង្របាយការណ៍
ហិរញ្ញ វតថ ) តាមរយៈការច ះកិចចសនាអធវើអ ើង្អដាយប្កុមហ  ន ឬអដាយប្កុមហ  នពាករ់ន័ធជាមយួនឹង្ប្កុមហ  ន មដល
សាជិកប្កុមប្រឹកាភបិាលអនាះជាសាជិក ឬកជ៏ាមយួប្កុមហ  ន មដលសាជិកប្កុមប្រឹកាភបិាលអនាះជា
សាជិកផ្លប្រអយាជន ៍មផ្នកហិរញ្ញ វតថ អប្ចើនអនាះអទ អលើកមលង្មតការរង្កា ញអៅកន ង្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ។ 

ការទទលួខ សប្តវូររស់ប្កមុប្រឹកាភបិាលអលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថ  

ប្កុមប្រឹកាភបិាលានភារៈអធវើការេះអាង្រញ្ញា កថ់ា របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ជាសារវនតបានរង្កា ញនូវភារប្តឹមប្តូវនន 
សាថ នភារហិរញ្ញ វតថ ររស់ប្កុមហ  ននានថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និង្លទធផ្លហិរញ្ញ វតថ និង្លាំហូរសាចប់្បាក ់សប្ារ់
ការយិររអិចឆទមដលបានរញ្ចរ។់ អៅកន ង្ការអរៀរចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ អនះ ប្កុមប្រឹកាភបិាលចាំបាចប់្តូវ៖ 

(ក) េន មត័នូវអគាលនអយាបាយេណអនយយមដលសមប្សរ អដាយមផ្អកអលើការវនិិចឆយ័ និង្ការបា៉ែ នប់្រាណ 
យា៉ែ ង្សមអហត ផ្ល និង្ប្រុង្ប្រយត័ន អហើយអធវើការេន វតតប្រករអដាយសង្គតិភារ។ 

(ខ) អគាររអៅតាមសតង្ដ់ាររបាយការណ៍ទកទ់ង្នឹង្ហិរញ្ញ វតថ េនតរជាតិននកមព ជា ឬប្រសិនអរើានការដល ស់រតូររ៊ី
អនះ អដើមប ៊ីរង្កា ញនូវភាររិត និង្ប្តឹមប្តូវ េឺប្តូវមតរង្កា ញ រនយល់ និង្កាំណតរ់រាិណឲ្យបានចាស់ោស់
អៅកន ង្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ។  

(េ) ប្តួតរិនិតយប្ររន័ធដាំអណើ រការររស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ររស់ប្កុមហ  ន និង្រកាទ កនូវរញ្ា ៊ីេណអនយយឲ្យ  
បានប្េរប់្គាន ់និង្ប្ររន័ធប្េរប់្េង្នផ្ទកន ង្ឲ្យានប្រសិទធភារ។ 

(ឃ្) វាយតនមលនូវលទធភារររស់ប្កុមហ  នកន ង្ការរនតនិរនតរភារអាជ៊ីវកមមទទលួខ សប្តូវអលើការោតប្តដាង្រត័ា៌ន 
ប្រសិនអរើពាករ់ន័ធនូវរញ្ញា ទាំង្ឡាយមដលទកទ់ង្អៅនឹង្និរនតរភារអាជ៊ីវកមម និង្អប្រើប្បាស់មូលដាា ន               
និរនតរភារននេណអនយយ អលើកមលង្មតេនកានរាំណង្ចង្ជ់ប្មះរញ្ា ៊ីដអ កដាំអណើ រការប្កុមហ  ន ឬគាម ន
ជអប្មើសសមរមយដនទអទៀតអប្ៅរ៊ីអធវើមររអនះ។ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 
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(ង្) ប្តួតរិនិតយ និង្ដឹកនាាំប្កុមហ  នឲ្យានប្រសិទធភារ អលើរាល់អសចកោ៊ីសអប្មចមដលានសារៈសាំខ្ជនទ់ាំង្េស់ 
មដលរ៉ែះពាល់ដល់សកមមភារប្រតិរតតិការ និង្ដាំអណើ រការររស់ប្កុមហ  ន អហើយប្តូវប្បាកដថា កិចចការអនះ ប្តូវ
បាន្ល ះរញ្ញច ាំង្យា៉ែ ង្ប្តឹមប្តូវអៅកន ង្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ។ 

ប្កុមប្រឹកាភបិាលធានាេះអាង្ថា បានេន វតតនូវរាល់តប្មូវការ ដូចបានរាយការណ៍ខ្ជង្អលើកន ង្ការអរៀរចាំ                   
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ររស់ប្កុមហ  ន។ 

ការេន មត័របាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថ  

នាង្ខ្ ាំសូមអធវើការេន មត័អលើ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  មដលបានរង្កា ញអៅទាំររ័ទ៊ី៣១ដល់ទ៊ី៧០ មដលបានរង្កា ញ
នូវភារប្តឹមប្តូវននសាថ នភារហិរញ្ញ វតថ ររស់ ប្កមុហ  ន អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី នានថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
ប្រមទាំង្លទធផ្លហិរញ្ញ វតថ  និង្លាំហូរសាចប់្បាករ់រស់ប្កុមហ  ន សប្ារក់ារយិររអិចឆទមដលបានរញ្ចរអ់ដាយ
េន អោមអៅតាមសតង្ដ់ាររបាយការណ៍ទកទ់ង្នឹង្ហិរញ្ញ វតថ េនតរជាតិ នន កមព ជា។ 

 

ច ះហតថអលខ្ជអដាយអយាង្អៅអលើអសចកត៊ីសអប្មចររស់ប្កុមប្រឹកាភបិាល៖ 
 

 

    
ង្ោករស ីម៉ា រ អេរា 
ប្រធានប្កុមប្រឹកាភបិាល 
នថងរ ធ ១១អកើត មខអចប្ត ឆ្ន ាំជូត អទស័ក រ.ស.២៥៦៤ 

រាជធាន៊ីភនាំអរញ នថងទ៊ី២៤ មខមនិា ឆ្ន ាំ២០២១ 
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របាយការណ៍របសស់វន្ករឯករាែយ 
ជូនចាំអពាះភាេទ និកប្កុមហ  ន អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី 

មតិសវនកមម 

អយើង្ខ្ ាំបានអធវើសវនកមមអលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ររស់ ប្កមុហ  ន អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី អៅកាតថ់ា 
(“ប្កុមហ  ន”) មដលរមួានរបាយការណ៍សាថ នភារហិរញ្ញ វតថ នានថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និង្របាយការណ៍
ចាំអណញ ឬខ្ជត និង្លទធផ្លលមអតិអផ្សង្ៗ របាយការណ៍សត៊ីរ៊ីរមប្មរប្មួលមូលធន និង្របាយការណ៍លាំហូរ
សាចប់្បាក ់ សប្ារក់ារយិររអិចឆទមដលបានរញ្ចរ ់ និង្កាំណតស់ាគ ល់មដលរមួានអគាលនអយាបាយ
េណអនយយសាំខ្ជន់ៗ  ប្រមទាំង្រត័ា៌នរនយល់អផ្សង្ៗ មដលបានរង្កា ញអៅទាំររ័ទ៊ី៣១ដល់ទ៊ី៧០។ 

ជាមតិររស់អយើង្ខ្ ាំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ជាសារវនត បានរង្កា ញនូវភារប្តឹមប្តូវននសាថ នភារហិរញ្ញ វតថ ររស់ ប្កមុ
ហ  ន អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី នានថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រមទាំង្លទធផ្លហិរញ្ញ វតថ  និង្លាំហូរសាច់
ប្បាករ់រស់ប្កុមហ  ន សប្ារក់ារយិររអិចឆទមដលបានរញ្ចរ ់ អដាយេន អោមអៅតាមសតង្ដ់ាររបាយការណ៍
ទកទ់ង្នឹង្ហិរញ្ញ វតថ េនតរជាតិននកមព ជា។ 

មូលដាា នននមតិសវនកមម 

អយើង្ខ្ ាំ បានអធវើសវនកមមអដាយេន អោមអៅតាមសតង្ដ់ារសវនកមមេនតរជាតិននកមព ជា។  ការទទលួខ សប្តូវ ររស់
អយើង្ខ្ ាំមដលប្សរតាមសតង្ដ់ារទាំង្អនាះ ប្តូវបានអរៀររាររ់មនថមអទៀតអៅកន ង្កថាខណឌ សោ៊ីរ៊ីការទទលួខ សប្តូវ
ររស់សវនករ សប្ារក់ារអធវើសវនកមមអលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  មដលានអៅកន ង្របាយការណ៍ររស់អយើង្ខ្ ាំ។ 
អយើង្ខ្ ាំ ានភារឯករាជយរ៊ីប្កុមហ  ន អដាយប្សរអៅតាមតប្មូវការប្កមស៊ីលធមវ៌ជិាា ជ៊ីវៈ មដលពាករ់ន័ធនឹង្សវន
កមមអលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  អៅកន ង្ប្រះរាជាណាចប្កកមព ជា អហើយអយើង្ខ្ ាំបានរាំអរញនូវទាំនលួខ សប្តូវអលើប្កម
ស៊ីលធមវ៌ជិាា ជ៊ីវៈប្សរតាមតប្មូវការររស់សតង្ដ់ារទាំង្អនាះ។ អយើង្ខ្ ាំ អជឿជាកថ់ា ភសត តាង្សវនកមមមដលអយើង្ខ្ ាំ
ប្រមូលបានានលកខណៈប្េរប់្គាន ់និង្សមប្សរសប្ារជ់ាមូលដាា នកន ង្ការរអញ្ចញមតិសវនកមមររស់អយើង្ខ្ ាំ។ 

រត័ា៌នអផ្សង្  ៗ

េនកប្េរប់្េង្ ានភារៈទទួលខ សប្តូវអលើរត័ា៌នអផ្សង្ៗ។ រត័ា៌នអផ្សង្ៗ រមួានរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  ររស់
ប្កុមប្រឹកាភបិាលមដលរង្កា ញអៅទាំររ័ទ៊ី២២ដល់ទ៊ី២៦។ 

មតិសវនកមមររស់អយើង្ខ្ ាំ អៅអលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  មនិបានប្េរដណត រអ់លើរត័ា៌នអផ្សង្ៗអ ើយ អហើយ 
អយើង្ខ្ ាំមនិអធវើការផ្ោល់នូវេាំណះេាំណាង្ណាមយួអៅអលើរត័ា៌នអនះអទ។ 
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ពាករ់ន័ធនឹង្ការអធវើសវនកមមររស់អយើង្ខ្ ាំអលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  ការទទលួខ សប្តូវររស់អយើង្ខ្ ាំ េឺប្តូវអាន 
រត័ា៌នអផ្សង្ៗ អហើយរិចរណាថាអតើរត័ា៌នអផ្សង្ៗអនាះ ានភារមនិប្សរគាន ជាសារវនតជាមយួរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វតថ  ឬការយល់ដឹង្ររស់អយើង្ខ្ ាំអៅកន ង្ការអធវើសវនកមម ឬានការរង្កា ញនូវកាំហ ង្្គង្ជាសារវនត។ 
ប្រសិនអរើការអានរត័ា៌នអផ្សង្ៗមដលបានទទលួម នកាលររអិចឆទននរបាយការណ៍សវនកមមអនះ អាចឲ្យអយើង្ខ្ ាំ
សននិដាា នថា ានកាំហ ស្គង្ជា   សារវនតអកើតអ ើង្រ៊ីរត័ា៌នអផ្សង្ៗ អយើង្ខ្ ាំប្តូវរាយការណ៍អៅតាមសាថ នភារ
ជាកម់សតង្។ អយើង្ខ្ ាំ រ ាំានេវ៊ីមដលប្តូវរាយការណ៍ពាករ់ន័ធនឹង្រត័ា៌នអផ្សង្ៗអនះអទ។ 

ការទទលួខ សប្តវូររស់េនកប្េរប់្េង្ និង្េនកទទលួខ សប្តវូអលើេភិបាលកិចចអលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  

េនកប្េរប់្េង្ ានភារៈទទួលខ សប្តូវអលើការអរៀរចាំ និង្ការរង្កា ញនូវភារប្តឹមប្តូវននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ អដាយ
េន អោមអៅតាមសតង្ដ់ាររបាយការណ៍ទកទ់ង្នឹង្ហិរញ្ញ វតថ េនតរជាតិននកមព ជា និង្ទទលួខ សប្តូវអលើប្ររន័ធ
ប្តួតរិនិតយនផ្ទកន ង្ មដលេនកប្េរប់្េង្កាំណតថ់ា ានភារចាំបាចស់ប្ារក់ារអរៀរចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ឲ្យ
អជៀសផ្ តរ៊ីការរង្កា ញខ សជាសារវនត អដាយសារមតការមកលង្រនលាំ ឬកាំហ ស្គង្។ 

អៅកន ង្ការអរៀរចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  េនកប្េរប់្េង្ានភារៈទទលួខ សប្តូវអលើការវាយតនមលនូវលទធភារររស់ 
ប្កុមហ  នកន ង្ការរនតនិរនតរភារអាជ៊ីវកមម ទទលួខ សប្តូវអលើការោតប្តដាង្រត័ា៌ន ប្រសិនអរើពាករ់ន័ធនូវរញ្ញា
ទាំង្ឡាយមដលទកទ់ង្អៅនឹង្និរនតរភារអាជ៊ីវកមម និង្អប្រើប្បាស់មូលដាា ននិរនតរភារននេណអនយយ អលើកមលង្មត 
េនកប្េរប់្េង្ានរាំណង្ចង្ជ់ប្មះរញ្ា ៊ី ដអ កដាំអណើ រការប្កុមហ  ន ឬគាម នជអប្មើសសមរមយដនទអទៀតអប្ៅរ៊ីអធវើមររអនះ។ 

េនកទទលួខ សប្តូវអលើេភបិាលកិចច ានភារៈទទលួខ សប្តូវកន ង្ការប្តួតរិនិតយដាំអណើ រការហិរញ្ញ វតថ ររស់ប្កុមហ  ន។ 

ការទទលួខ សប្តវូររស់សវនករសប្ារក់ារអធវើសវនកមមរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  

អគាលអៅររស់អយើង្ខ្ ាំ េឺផ្ោល់នូវេាំណះេាំណាង្សមអហត ផ្លថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ទាំង្មូលមនិានការរង្កា ញ
ខ សជាសារវនតអដាយសារមតការមកលង្រនលាំ ឬកាំហ ស្គង្ និង្ផ្ោល់នូវរបាយការណ៍ររស់សវនករមដលរមួរញ្ចូ លទាំង្មតិ
សវនកមមររស់អយើង្ខ្ ាំ។ េាំណះេាំណាង្សមអហត ផ្ល េឺជាេាំណះេាំណាង្ានកប្មតិខពស់មយួ រ៉ែ មនតវាមនិអាចធានា
ថាប្េរអ់រលននការអធវើសវនកមមអដាយេន អោម អៅតាមសតង្ដ់ារសវនកមមេនតរជាតិននកមព ជាអាចរកអឃ្ើញនូវការ
រង្កា ញខ សជាសារវនតមដលបានអកើតអ ើង្អនាះអទ។ ការរង្កា ញខ សជាសារវនតអាចអកើតអ ើង្អដាយសារការមកលង្រនលាំ ឬ
កាំហ ស្គង្ អហើយប្តូវបានចតទ់ កថាជាសារវនត អៅអរលមដលការមកលង្រនលាំ ឬកាំហ ស្គង្មតមយួ ឬករ៏មួរញ្ចូ លគាន  ាន
ផ្លរ៉ែះពាល់ដល់ការសអប្មចចិតតមផ្នកអសដាកិចចររស់េនកអប្រើប្បាស់ អដាយអយាង្ អលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ អនះ។ 
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ជាមផ្នកមយួននការអធវើសវនកមម អដាយេន អោមតាមសតង្ដ់ារសវនកមមេនតរជាតិននកមព ជា អយើង្ខ្ ាំេន វតតនូវការ                 
វនិិចឆយ័មដលប្រករអៅអដាយវជិាា ជ៊ីវៈ និង្រកានូវមជឈធាត និយម កន ង្េាំ  ង្អរលសវនកមម។ អយើង្ខ្ ាំក៖៏ 

 អធវើការកាំណត ់និង្វាយតនមលនូវហានិភយ័ននការរង្កា ញខ សជាសារវនត អលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  អដាយសាមត
ការមកលង្រនលាំ ឬកាំហ ស្គង្ និង្ទទលួខ សប្តូវអលើការអរៀរចាំ និង្ការេន វតតនូវន៊ីតិវធិ៊ីសវនកមម អដើមប ៊ីអ្លើយតរអៅ
នឹង្ហានិភយ័ទាំង្អនាះ និង្ប្រមូលនូវភសត តាង្មដលានលកខណៈប្េរប់្គាន ់និង្សមប្សរ សប្ារជ់ាមូលដាា ន 
កន ង្ការរអញ្ចញមតិសវនកមមររស់អយើង្ខ្ ាំ។ ហានិភយ័មដលមនិអាចរកអឃ្ើញនូវការរង្កា ញខ សជាសារវនត
មដលអកើតអ ើង្អដាយសារមតការមកលង្រនលាំ ានលកខណៈខពស់ជាង្ការរង្កា ញខ សអកើតអ ើង្រ៊ីកាំហ ស្គង្ 
អដាយសារមតការមកលង្រនលាំ អាចរមួរញ្ចូ លទាំង្ការឃ្ រឃ្ិតគាន  ការលួចរនលាំ ការល រអចល អដាយអចតនា ការ
រកប្សាយមនិរិត ឬមនិេន វតតតាមន៊ីតិវធិ៊ីប្េរប់្េង្នផ្ទកន ង្។ 

 ទទលួបាននូវការយល់ដឹង្េាំរ៊ីការប្េរប់្េង្នផ្ទកន ង្ មដលពាករ់ន័ធនឹង្ការអធវើសវនកមម កន ង្អគាលរាំណង្ អដើមប ៊ី
អរៀរចាំនូវន៊ីតិវធិ៊ីសវនកមមមដលសមប្សរអៅតាមកាលៈអទសៈ រ៉ែ មនតមនិមមនកន ង្អគាលរាំណង្អដើមប ៊ីរអញ្ចញ
មតិអលើប្រសិទធភារននការប្េរប់្េង្នផ្ទកន ង្ររស់ប្កុមហ  នអ ើយ។ 

 ការវាយតនមលអលើភារសមប្សរ ននអគាលនអយាបាយេណអនយយមដលប្កុមហ  នបានអប្រើប្បាស់ និង្ភារសម
អហត ផ្លននការបា៉ែ នស់ាម នេណអនយយសាំខ្ជន់ៗ  ប្រមទាំង្ការោតប្តដាង្រត័ា៌នពាករ់ន័ធ មដលបានអធវើ
អ ើង្អដាយេនកប្េរប់្េង្។ 

 អធវើការសននិដាា នអលើភារសមប្សរននការអប្រើប្បាស់មូលដាា ននិរនតរភារននេណអនយយររស់េនកប្េរប់្េង្ អហើយ 
អដាយមផ្អកអៅអលើភសត តាង្សវនកមមមដលទទលួបាន អធវើការសននិដាា នថាអតើានភារមនិចាស់ោស់ជាសារវនត 
ពាករ់ន័ធអៅនឹង្ប្រឹតតិការណ៍ ឬលកខខណឌ មដលអាចអធវើឲ្យានមនទិលជាសារវនតអលើលទធភារររស់ប្កុមហ  ន អដើមប ៊ី
រនតនិរនតរភារអាជ៊ីវកមម។ ប្រសិនអរើអយើង្ខ្ ាំ អធវើការសននិដាា នថាានេតថិភារននភារមនិប្បាកដប្រជាជាសារវនត 
អយើង្ខ្ ាំចាំបាចប់្តូវរញ្ចូ លអៅកន ង្របាយការណ៍ររស់អយើង្ខ្ ាំ អដើមប ៊ីទញចាំណារអ់ារមមណ៍អលើការោតប្តដាង្
រត័ា៌ន ពាករ់ន័ធអៅកន ង្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  ឬប្រសិនអរើការោតប្តដាង្ រត័ា៌នានលកខណៈមនិប្េរប់្គាន ់
អយើង្ខ្ ាំចាំបាចប់្តូវផ្ោល់មតិសវនកមមមដលានរញ្ញា ។ ការសននិដាា នររស់អយើង្ខ្ ាំ េឺមផ្អកតាមភសត តាង្សវនកមម
មដលប្រមូលបានប្តឹមកាលររអិចឆទ ននរបាយការណ៍សវនកមមររស់អយើង្ខ្ ាំ។ យា៉ែ ង្ណាកអ៏ដាយប្រឹតតិការណ៍ ឬ
លកខខណឌ នាអរលេនាេត អាចអធវើឲ្យប្កុមហ  ន រញ្ឈរនិ់រនតរភារននអាជ៊ីវកមម។ 

 វាយតនមលអលើការរង្កា ញននទប្មង្ ់ និង្ខលឹមសារននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ទាំង្មូល មដលរមួរញ្ចូ លទាំង្ការោត
ប្តដាង្រត័ា៌ន និង្វាយតនមលថាអតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ បានរង្កា ញរ៊ីប្រតិរតតិការ និង្ប្រឹតតិការណ៍ពាករ់ន័ធកន ង្
េតថនយ័ មដលអាចសអប្មចបាននូវការរង្កា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ដប៏្តឹមប្តូវ។ 
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អយើង្ខ្ ាំ ផ្ោល់រត័ា៌នជូនេនកទទលួខ សប្តូវអលើេភបិាលកិចច សោ៊ីរ៊ីរញ្ញា អផ្សង្អទៀត វសិាលភារ និង្អរលអវោ 
មដលបានអប្គាង្ទ កសប្ារក់ារអធវើសវនកមម និង្ការរកអឃ្ើញរញ្ញា ជាសារវនតអផ្សង្អទៀតមដលានរមួរញ្ចូ លទាំង្
ចាំណ ចខវះខ្ជតននការប្េរប់្េង្នផ្ទកន ង្មដលបានរកអឃ្ើញកន ង្េាំ  ង្អរលអធវើសវនកមម។ 

 

តាំណាង្ប្កុមហ  ន ង្ខភីអេឹែជី ង្ខេបូឌា ចាំកាត្់ 

 

ជខ៉ា ហ ុយ 

Partner 

រាជធាន៊ីភនាំអរញ ប្រះរាជាណាចប្កកមព ជា 

នថងទ៊ី២៤ មខមនិា ឆ្ន ាំ២០២១ 
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របាយការណ៍ស្ថថ ន្ភាពហរិញ្ញវត្ថុ  
នានថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
   នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 
កាំណត់ 
សាគ ល់ 

 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  
(កាំណតស់ាគ ល់៥) 

 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 
(កាំណតស់ាគ ល់៥) 

ប្ទរយសកមម          
ប្ទរយសកមមរយៈអរលមវង្          
ប្បាករ់អញ្ញ ើតមាល់តាមចារ ់ ៦  ២៤៧.២១៩  ១.០០០.០០០  ២៤៥.៣៩៩  ១.០០០.០០០ 
ប្ទរយសកមមេររូ៊ី ៧  ៤.៤៦០  ១៨.០៤១  ១០.០៨៩  ៤១.១១៣ 
ប្ទរយ និង្ររកិាខ រ ៨  ៧.៣១៥  ២៩.៥៨៩  ៤.០២៥  ១៦.៤០៣ 
រនធរនារជាប្ទរយសកមម ៩(េ)  ៤១.០៦៩  ១៦៦.១២៤  ២០.៩៨២  ៨៥.៥០២ 
សរ រប្ទរយសកមមរយៈអរលមវង្   ៣០០.០៦៣  ១.២១៣.៧៥៤  ២៨០.៤៩៥  ១.១៤៣.០១៨ 
ប្ទរយសកមមរយៈអរលខល៊ី          
ប្បាករ់អញ្ញ ើានកាលកាំណត ់ ១០  ១.៦៦៥.៨៣៧  ៦.៧៣៨.៣១១  ១.៦៧៦.៥៩៥  ៦.៨៣២.១២៥ 
ប្ទរយសកមមអផ្សង្  ៗ ១១  ៤៣.៤៩១  ១៧៥.៩២២  ៣៨.៦៥៥  ១៥៧.៥១៩ 
សាចប់្បាក ់និង្សាចប់្បាកស់មមូល ១២  ១៧៦.៥១៤  ៧១៣.៩៩៩  ១៤២.៩០៨  ៥៨២.៣៥០ 
សរ រប្ទរយសកមមរយៈអរលខល៊ី   ១.៨៨៥.៨៤២  ៧.៦២៨.២៣២  ១.៨៥៨.១៥៨  ៧.៥៧១.៩៩៤ 
សរ រប្ទរយសកមម   ២.១៨៥.៩០៥  ៨.៨៤១.៩៨៦  ២.១៣៨.៦៥៣  ៨.៧១៥.០១២ 
មូលធន និង្រាំណ ល          
មលូធន          
អដើមទ ន ១៣  ២.០១០.០០០  ៨.០៤០.០០០  ២.០១០.០០០  ៨.០៤០.០០០ 
ប្បាកច់ាំអណញរកាទ ក/ (ប្បាកខ់្ជតរង្គរ)    ៨.៣០១  ២៩.៤៦៨  (៦.៥៧៦)  (៣១.១៨៧) 
ទ នរប្មងុ្អផ្សង្  ៗ   -  ៩៤.៥៦០  -  ១៥៥.១៤០ 
សរ រមលូធន   ២.០១៨.៣០១  ៨.១៦៤.០២៨  ២.០០៣.៤២៤  ៨.១៦៣.៩៥៣ 
រាំណ ល          
រាំណ លរយៈអរលមវង្          
េតថប្រអយាជនរ៍ េគលិក ១៤  ៦១.៤១៩  ២៤៨.៤៤០  ៥៧.៤៤២  ២៣៤.០៧៧ 
រាំណ លរយៈអរលខល៊ី          
រង្គរ និង្េណន៊ីប្តូវទូទតអ់ផ្សង្  ៗ ១៥  ១០៥.២៩៣  ៤២៥.៩១០  ៧៧.៦៦២  ៣១៦.៤៧៣ 
េតថប្រអយាជនរ៍ េគលិក – រយៈអរលខល៊ី  ១៤(ខ)  ៦៣០  ២.៥៤៨  -  - 
រាំណ លរនធអលើប្បាកច់ាំអណញប្រចាំឆ្ន ាំ ៩(ក)  ២៦២  ១.០៦០  ១២៥  ៥០៩ 
   ១០៦.១៨៥  ៤២៩.៥១៨  ៧៧.៧៨៧  ៣១៦.៩៨២ 
សរ ររាំណ ល   ១៦៧.៦០៤  ៦៧៧.៩៥៨  ១៣៥.២២៩  ៥៥១.០៥៩ 
សរ រមូលធន នងិ្រាំណ ល   ២.១៨៥.៩០៥  ៨.៨៤១.៩៨៦  ២.១៣៨.៦៥៣  ៨.៧១៥.០១២ 

កាំណតស់ាគ ល់ដូចានភាា រជ់ាមយួ េឺជាមផ្នកមយួននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ អនះ ។ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 
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របាយការណ៍ចាំង្ណញ ឬខាត្ ន្ិខលទធផលលេអិត្ង្ផសខៗ 
សប្ារក់ារយិររអិចឆទមដលបានរញ្ចរន់ថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
   ២០២០  ២០១៩ 

 
កាំណត់
សាគ ល់  

ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  
(កាំណតស់ាគ ល់៥) 

 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 
(កាំណតស់ាគ ល់៥) 

ការរនតប្រតរិតតកិារ          
ប្បាកច់ាំណូល - ចាំណូលកនប្ម និង្

អជើង្សាស ទធ  
 

២៧៤.៩១៤  ១.១២០.៨២៤  ៤៦.៤០១  ១៨៨.០១៧ 
ចាំណូលការប្បាក ់ ១៦(ក)  ៩២.៣១៩  ៣៧៦.៣៨៥  ៨៦.៥២៤  ៣៥០.៥៩៥ 
ខ្ជត/(ចាំអណញ)អផ្សង្ៗស ទធ   ៤.៣២១  ១៧.៦១៧  (៣.៥៣៣)  (១៤.៣១៦) 
   ៣៧១.៥៥៤  ១.៥១៤.៨២៦  ១២៩.៣៩២  ៥២៤.២៩៦ 

ចាំណាយ          
ប្បាកអ់រៀវតស និង្ប្បាកឈ់្នួល   ២១៨.៥៤១  ៨៩០.៩៩២  ១៨៦.៦៥៣  ៧៥៦.៣១៨ 
ទឹក-អភលើង្   ៥.២៣៥  ២១.៣៤៣  ៤.៣២០  ១៧.៥០៥ 
កនប្មអាជ្ារណណ    ២០.២៤៨  ៨២.៥៥១  ១៦.៤២៤  ៦៦.៥៥០ 
ប្បាករ់ង្កវ ន ់និង្ប្បាកអ់លើកទឹកចិតត   ២៧.៥៤៨  ១១២.៣១៣  ២៤.២៥៥  ៩៨.២៨១ 
កនប្មមផ្នកចារ ់និង្អសវាវជិាា ជ៊ីវៈ   ៥.០១៥  ២០.៤៤៦  ៦.៣៣០  ២៥.៦៤៩ 
ទាំនាកទ់ាំនង្   ៧.៦០៥  ៣១.០០៦  ៦.២៣៨  ២៥.២៧៦ 
រ ាំលស់ប្ទរយសកមមេររូ៊ី ៧  ៥.៦២៩  ២២.៩៤៩  ៥.៣៥២  ២១.៦៨៦ 
េតថប្រអយាជនអ៍រលចូលនវិតត ១៤  ៦.១១៧  ២៤.៩៣៩  ៤.៣៨៦  ១៧.៧៧២ 
េតថប្រអយាជនអ៍ផ្សង្  ៗ   ៣០.៩៣៤  ១២៦.១១៨  ១១.៧៧៨  ៤៧.៧២៥ 
រ ាំលស់ប្ទរយសមបតតិ និង្ររកិាខ រ ៨  ៣.២៥៣  ១៣.២៦២  ១.៤៤៨  ៥.៨៦៧ 
ចាំណាយអផ្សង្    ៦.៨៧១  ២៨.០១៣  ៣.៩០៤  ១៥.៨១៩ 
សាំវធិានធនអលើការខ្ជតរង្ឱ់្នភារននតនមល

អលើប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ   
 

៣៧.៧៤៦  ១៥៣.៨៩០  -  - 
   ៣៧៤.៧៤២  ១.៥២៧.៨២២  ២៧១.០៨៨  ១.០៩៨.៤៤៨ 
ខ្ជតម នរង្រ់នធអលើប្បាកច់ាំអណញ   (៣.១៨៨)  (១២.៩៩៦)  (១៤១.៦៩៦)  (៥៧៤.១៥២) 
េតថប្រអយាជន/៍(ចាំណាយ) រនធអលើ

ប្បាកច់ាំអណញ ៩(ខ) 
 

១៦.៤១៥  ៦៦.៩២៤  (៤.៣១១)  (១៧.៤៦៨) 
ប្បាកច់ាំអណញ/(ខ្ជត) ស ទធសប្ារ់

ការយិររអិចឆទ   ១៣.២២៧  ៥៣.៩២៨  (១៤៦.០០៧)  (៥៩១.៦២០) 
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របាយការណ៍ចាំង្ណញ ឬខាត្ ន្ិខលទធផលលេអិត្ង្ផសខៗ (ត្) 
សប្ារក់ារយិររអិចឆទមដលបានរញ្ចរន់ថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

   ២០២០  ២០១៩ 

 
កាំណត់
សាគ ល់  

ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  
(កាំណតស់ាគ ល់៥) 

 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 
(កាំណតស់ាគ ល់៥) 

          
លទធផ្លលមអតិអផ្សង្ ៖          
ខទង្េ់ណន៊ីមដលមិនប្តវូបានចតថ់ាន កអ់ ើង្

វញិកន ង្ចាំអណញ ឬខ្ជត៖          
ការវាស់មវង្កាតរវកិចចេតថប្រអយាជនរ៍ េគលិក

អ ើង្វញិ ១៤  ១.៦៥០  ៦.៧២៧  (១.៣៣៦)  (៥.៤១៣) 
លអមអៀង្រ៊ីការរតូរររូិយរណ័ណ    -  (៦០.៥៨០)  -  ១១៩.២០៤ 
លទធផ្លលមអតិអផ្សង្  សប្ារ់

ការយិររអិចឆទ   ១.៦៥០  (៥៣.៨៥៣)  (១.៣៣៦)  (១១៣.៧៩១) 
ចាំអណញ/(ខ្ជត) លមអតិសរ រសប្ារ់

ការយិររអិចឆទ  
 

 ១៤.៨៧៧     ៧៥  (១៤៧.៣៤៣)  (៤៧៧.៨២៩) 

ប្បាកច់ាំអណញ/(ខ្ជត) ររស់៖          
ាច ស់ប្កុមហ  ន    ១៣.២២៧    ៥៣.៩២៨   (១៤៦.០០៧)  (៥៩១.៦២០) 

ប្បាកច់ាំអណញ/(ខ្ជត)លមអតិសរ រររស់៖          
ាច ស់ប្កុមហ  ន    ១៤.៨៧៧    ៦០.៦៥៥   (១៤៧.៣៤៣)  (៤៧៧.៨២៩) 
 

កាំណតស់ាគ ល់ដូចានភាា រជ់ាមយួ េឺជាមផ្នកមយួននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ អនះ ។ 
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របាយការណ៍សដពីីបជរេបរេួលេូលធន្ 
សប្ារក់ារយិររអិចឆទមដលបានរញ្ចរន់ថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
 
 
 
 
 
 

កាំណតស់ាគ ល់ដូចានភាា រជ់ាមយួ េឺជាមផ្នកមយួននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ អនះ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កាំណតស់ាគ ល់ដូចានភាា រជ់ាមយួ េឺជាមផ្នកមយួននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ អនះ ។ 
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របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់របាក់ 
សប្ារក់ារយិររអិចឆទមដលបានរញ្ចរន់ថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
   ២០២០  ២០១៩ 

 
កាំណត់
សាគ ល់  

ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  
(កាំណតស់ាគ ល់៥) 

 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 
(កាំណតស់ាគ ល់៥) 

លំហូរសាច្់ប្បារ់ពីសរមមភាពប្រតិរតតិការ          
ចាំអណញ/(ខ្ជត)ម នរង្រ់នធ   ១៣.២២៧  ៥៣.៩២៨  (១៤៦.០០៧)  (៥៩១.៦២០) 
និយត័កមម៖          

រ ាំលស់ប្ទរយសមបតតិ និង្ររកិាខ រ  ៨  ៣.២៥៣  ១៣.២៦២  ១.៤៤៨  ៥.៨៦៧ 
រ ាំលស់ប្ទរយសកមមេររូ៊ី ៧  ៥.៦២៩  ២២.៩៤៩  ៥.៣៥២  ២១.៦៨៦ 
េតថប្រអយាជន/៍(ចាំណាយ) រនធ អលើប្បាក់

ចាំអណញ   (១៦.៤១៥)  (៦៦.៩២៤)  ៤.៣១១  ១៧.៤៦៨ 
ចាំណូលហិរញ្ញរបទន   (៩២.៣១៩)  (៣៧៦.៣៨៥)  (៨៦.៥២៤)  (៣៥០.៥៩៥) 
ចាំណាយេតថប្រអយាជននិ៍អយាជិត ១៤(ក)  ៦.១១៧  ២៤.៩៣៩  ៤.៣៨៦  ១៧.៧៧២ 
ប្បាករ់ាំណាចេ់ត៊ីតភារការង្ករ ១៤(ខ)  ១៤០  ៥៧១  (៧.៣១៩)  (២៩.៦៥៧) 
(ចាំអណញ)/ខ្ជតរ៊ីការរតូរររិូយរណ័ណ មនិទន់

ទទលួសាគ ល់   (១.៨២០)  (៧.៤២២)  ៣.៤៨១  ១៤.១០៥ 
សាំវធិានធនអលើការខ្ជតរង្ឱ់្នភារននតនមលអលើប្ទរយ

សកមមហិរញ្ញ វតថ    ៣៤.១២៥  ១៣៩.១២៨  -  - 
រមប្មរប្មួលអដើមទ នរង្វិល៖          

ប្ទរយសកមមអផ្សង្    (៤.៨៣៦)  (១៩.៧១៦)  (២.៨៧៤)  (១១.៦៤៥) 
រង្គរ និង្េណន៊ីប្តូវទូទតអ់ផ្សង្    ២៧.៦៣១  ១១២.៦៥២  ១៤.៧៧៦  ៥៩.៨៧២ 

សាចប់្បាកអ់ប្រើប្បាស់កន ង្ប្រតិរតតិការ   (២៥.២៦៨)  (១០៣.០១៨)  (២០៨.៩៧០)  (៨៤៦.៧៤៧) 
រនធអលើប្បាកច់ាំអណញបានរង្ ់ ៩(ក)  (៣.៥៣៥)  (១៤.៤១២)  (១.៣១៦)  (៥.៣៣២) 
សាចប់្បាកស់ ទធអប្រើប្បាស់កន ង្សកមមភារប្រតិរតតិការ  (២៨.៨០៣)  (១១៧.៤៣០)  (២១០.២៨៦)  (៨៥២.០៧៩) 
លំហូរសាច្់ប្បារ់ពីសរមមភាពវិនិលោគ្          
ការទិញប្ទរយ និង្ររកិាខ រ   (៦.៥៤៣)  (២៦.៦៧៦)  (៤.០៨៨)  (១៦.៥៦៥) 
ប្បាករ់អញ្ញ ើានកាលកាំណត ់   (៣៧.៧៧៥)  (១៥៤.០០៩)  ២៥០.០០០  ១.០១៣.០០០ 
ការប្បាកប់ានទទលួ   ១០៦.៧២៧  ៤៣៥.១២៦  ៩៤.៩៤៤  ៣៨៤.៧១៣ 
លាំហូរសាចប់្បាកចូ់លស ទធរ៊ីសកមមភារវនិិអយាេ  ៦២.៤០៩  ២៥៤.៤៤១  ៣៤០.៨៥៦  ១.៣៨១.១៤៨ 
ការលរើនល ើង្សាច្់ប្បារ ់និង្ សាច្់ប្បារ់សមមូល

សុទធ   ៣៣.៦០៦  ១៣៧.០១១  ១៣០.៥៧០  ៥២៩.០៦៩ 
សាច្់ប្បារ ់និង្សាច្់ប្បារ់សមមូលនាល ើម

ការិយររិលច្េទ   ១៤២.៩០៨  ៥៨២.៣៥០  ១២.៣៣៨  ៤៩.៥៧៤ 
លអមអៀង្រ៊ីការរតូរររិូយរណ័ណ    -  (៥.៣៦២)  -  ៣.៧០៧  
សាច្់ប្បារ ់និង្សាច្់ប្បារ់សមមូលនាច្ុង្

ការិយររិលច្េទ ១២  ១៧៦.៥១៤  ៧១៣.៩៩៩  ១៤២.៩០៨  ៥៨២.៣៥០ 

កាំណតស់ាគ ល់ដូចានភាា រជ់ាមយួ េឺជាមផ្នកមយួននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ អនះ ។ 
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កាំណត្់សមគ លង់្លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
សប្ារក់ារយិររអិចឆទមដលបានរញ្ចរន់ថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

១. អាំពីរកុេហ ុន្ 
ប្កុមហ  ន អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី អៅកាតថ់ា (“ប្កុមហ  ន”) ប្តូវបានរអង្ាើតអ ើង្ជាប្កុមហ  នមហាជន 
ទទលួខ សប្តូវានកប្មតិ អៅកន ង្ប្រះរាជាណាចប្កកមព ជា អប្កាមវញិ្ញញ រនរប្តច ះរញ្ា ៊ីអលខ ០០០០២៧១៣       
ច ះនថងទ៊ី១ មខម៊ីនា ឆ្ន ាំ២០១០។ ប្កុមហ  ន ប្តូវបានកានក់ារទ់ាំង្ប្សុង្អដាយ ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី អៅ
កាតថ់ា (“ប្កុមហ  នអម”)។ 

ប្កុមហ  នទទលួបានអាជ្ារណណ សប្ារអ់ធវើប្រតិរតតិការជាឈ្មួញអជើង្សាមូលរប្ត អៅកន ង្ប្រះរាជាណាចប្កកមព 
ជារ៊ីេណៈកមមការមូលរប្តកមព ជា អៅកាតថ់ា (“េ.ម.ក.”)អៅនថងទ៊ី២០ មខត ោ ឆ្ន ាំ២០១០។ 

សកមមភារអាជ៊ីវកមមចមបង្ររស់ប្កុមហ  ន េឺផ្តល់អសវាឈ្មួញអជើង្សាមូលរប្ត និង្អសវាអផ្សង្អទៀតមដលេន មត័ 
អដាយ េ.ម.ក.។ 

ទ៊ីសាន កក់ារច ះរញ្ា ៊ីររស់ប្កុមហ  នានអាសយដាា ន សថិតអៅេគារអលខ៦១ ជានទ់៊ី៥ មហាវថិ៊ីប្រះម ន៊ីវង្ស សង្កា ត ់   
ប្សះចក ខណឌ ដូនអរញ រាជធាន៊ីភនាំអរញ ប្រះរាជាណាចប្កកមព ជា។  

នានថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្កុមហ  នានរ េគលិកសរ រចាំនួន ១៤ នាក ់(២០១៩: ១០ នាក)់។ 

២. េូលដ្ឋា ន្ទូង្ៅនន្ការង្រៀបចាំ 
(ក) របាយការណ៍េន អោមភារ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ អនះ ប្តូវបានអរៀរចាំអ ើង្អដាយេន អោមអៅតាមសតង្ដ់ាររបាយការណ៍ទកទ់ង្នឹង្ហិរញ្ញ
វតថ េនតរជាតិននកមព ជា (“CIFRSs”ឬ “ស.រ.ទ.ហ.េ.ក”)។   
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  ប្តូវបានេន មត័អដាយប្កុមប្រឹកាភបិាល និង្ផ្តល់សិទធិឲ្យអចញផ្ាយអៅនថងទ៊ី២៥ មខមនិា ឆ្ន ាំ
២០២១។ 

(ខ)  មូលដាា នទូអៅននការវាស់មវង្ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  ប្តូវបានអរៀរចាំអ ើង្មផ្អកអលើមូលដាា នតនមលអដើមដាំរូង្។ 
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(េ) ររិូយរណ័ណ ម ខង្ករ និង្ររិូយរណ័ណ សប្ារអ់ធវើការរង្កា ញ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  ប្តូវបានរង្កា ញជាប្បាកដ់ ោល រអាអមរកិ។ ការរតូរររិូយរណ័ណ រ៊ីដ ោល រអាអមរកិ អៅជា
ប្បាកអ់រៀល ប្តូវបានអធវើអ ើង្អដើមប ៊ីរាំអរញតាមតប្មូវការមដលានមចង្អៅកន ង្ចារេ់ណអនយយ និង្សវនកមម
ននប្រះរាជាណាចប្កកមព ជា។ 

ប្រតិរតតិការជាររិូយរណ័ណ ររអទសអផ្សង្ៗ ប្តូវបានកតប់្តារតូរអៅជាររិូយរណ័ណ អគាល តាមេប្តារតូរប្បាក់
នាកាលររអិចឆទននប្រតិរតតិការអនះ។ ចាំអណញ ឬខ្ជតរ៊ីការរតូរររិូយរណ័ណ  មដលរណាត លមករ៊ីការទូទត់
តាមមររអនះ និង្រ៊ីការរតូរប្ទរយសកមម និង្រាំណ លររិូយវតថ នានាមដលកាំណតជ់ាររិូយរណ័ណ អផ្សង្ៗ អប្ៅរ៊ី
ប្បាកដ់ ោល រអាអមរកិតាមេប្តារតូរប្បាកន់ាដាំណាចឆ់្ន ាំ ប្តូវបានកតប់្តាកន ង្លទធផ្លលមអតិអផ្សង្ៗ។ 

(ឃ្)  ការបា៉ែ នស់ាម ន និង្ការវនិិចឆយ័ 

កន ង្ការអរៀរចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ អនះ េនកប្េរប់្េង្បានអធវើការវនិិចឆយ័ ការបា៉ែ នស់ាម ន និង្ការសនមត មដល
ានផ្លរ៉ែះពាល់ដល់ការេន វតតនូវអគាលនអយាបាយេណអនយយ និង្ចាំនួនននប្ទរយសកមម រាំណ ល 
ចាំណូល និង្ចាំណាយមដលបានរាយការណ៍។ លទធផ្លជាកម់សតង្ អាចខ សរ៊ីការបា៉ែ នស់ាម នទាំង្អនាះ។ 

ការបា៉ែ នស់ាម ន និង្ការសនមតមដលពាករ់ន័ធ ប្តូវបានប្តួតរិនិតយជាប្រចាំ។ ការមកមប្រអៅអលើការបា៉ែ នស់ាម ន 
ប្តូវបានទទលួសាគ ល់តាមវធិ៊ីសាស្តសតទសសនវស័ិយ។  

ការវាស់មវង្តនមលសមប្សរ 

អគាលនអយាបាយេណអនយយ និង្ការោតប្តដាង្រត័ា៌នមយួចាំនួនររស់ប្កុមហ  ន តប្មូវឲ្យានការ              
វាស់មវង្តាមតនមលសមប្សរទាំង្ប្ទរយសកមម និង្រាំណ លហិរញ្ញ វតថ  និង្មនិមមនហិរញ្ញ វតថ ។ 

េនកប្េរប់្េង្ អធវើការប្តួតរិនិតយអលើការរញ្ចូ លទិនននយ័ មដលមនិអាចសអង្ាតបានសាំខ្ជន់ៗ  និង្និយត័ភារ          
អលើការវាស់មវង្តនមល។ ប្រសិនអរើរត័ា៌នភាេ៊ីទ៊ីរ៊ី ដូចជា សប្មង្ត់នមលរ៊ីឈ្មួញអជើង្សា ឬអសវាកមមផ្តល់តនមល
ប្តូវបានអប្រើសប្ារក់ារវាស់មវង្តនមលសមប្សរអនាះ ប្កុមការង្ករហិរញ្ញ វតថ  នឹង្វាយតនមលអលើភសត តាង្មដល     
បានមករ៊ីភាេ៊ីទ៊ីរ៊ី អដើមប ៊ីផ្តល់ជាេាំណះេាំណាង្ ដល់ការសននិដាា នថាអតើការវាយតនមលអនាះ ប្តឹមប្តូវអៅតាម                      
“ស.រ.ទ.ហ.េ.ក“  អដាយរមួរញ្ចូ លទាំង្ឋានាន ប្កម ននតនមលសមប្សរ មដលការវាយតនមលទាំង្អនាះប្តូវបាន
ចតថ់ាន ក។់ 

អៅអរលវាស់មវង្តនមលសមប្សរននប្ទរយសកមម និង្រាំណ ល ប្កុមហ  នបានអប្រើរត័ា៌នទ៊ីផ្ារមដលអាច 
េអង្ាតបានកានម់តអប្ចើនតាមមតអាចអធវើបាន។ តនមលសមប្សរ ប្តូវបានចតថ់ាន កក់ន ង្កប្មតិខ សៗគាន តាម
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ឋានាន ប្កម អដាយអយាង្អៅអលើទិនននយ័មដលអប្រើប្បាស់កន ង្វធិ៊ីសាស្តសតវាយតនមល ដូចខ្ជង្អប្កាម៖ 

• កប្មតិទ៊ី១: តនមលដកប្សង្ ់ (មនិទនា់ននិយត័ភារ) អៅកន ង្ទ៊ីផ្ារសកមម សប្ារប់្ទរយសកមម ឬ 
រាំណ លប្សអដៀង្គាន  ។ 

• កប្មតិទ៊ី២: ទិនននយ័មដលមនិមមនជាតនមលដកប្សង្ម់ដលានអៅកន ង្កប្មតិទ៊ី១ មដលអាចអធវើការេអង្ាត
បានសប្ារប់្ទរយសកមម ឬរាំណ ល អទះរ៊ីអដាយដទ ល់ (ឧទហរណ៍ដូចជាតនមល) ឬអដាយប្រអយាល 
(ឧទហរណ៍អកើតអចញរ៊ីតនមល)។ 

• កប្មតិទ៊ី៣: ទិនននយ័សប្ារប់្ទរយសកមម ឬរាំណ ល មដលមនិអាប្ស័យអលើទិនននយ័ទ៊ីផ្ារ មដលអាច
េអង្ាតបាន (ទិនននយ័មនិអាចេអង្ាតបាន)។ 

ប្រសិនអរើទិនននយ័មដលរញ្ចូ ល អដើមប ៊ីវាយតនមលនូវតនមលសមប្សរនន ប្ទរយសកមម ឬរាំណ ល ប្តូវបានចត់
ថាន កក់ន ង្កប្មតិខ សៗគាន តាមឋានាន ប្កមតនមលសមប្សរ អនាះការវាស់មវង្តនមលសមប្សរប្តូវបានចតថ់ាន ក់
សថិតអៅកន ង្កប្មតិដូចគាន ននឋានាន ប្កមតនមលទាំង្មូល កដូ៏ចជាការរញ្ចូ លទិនននយ័កប្មតិទររាំផ្ តសាំខ្ជន់ៗ  
សប្ារក់ារវាស់មវង្ទាំង្មូលមដរ។ 

ប្កុមហ  នទទលួសាគ ល់ការអផ្ទរអផ្សង្ៗរវាង្កប្មតិននតនមលសមប្សរ នាច ង្ការយិររអិចឆទននរបាយការណ៍កន ង្
េាំ  ង្អរលមកមប្រមដលបានអកើតអ ើង្។ 

រត័ា៌នរ៊ីការសនមត កន ង្ការវាស់មវង្តនមលសមប្សរ ប្តូវបានរញ្ចូ លអៅកន ង្កាំណតស់ាគ ល់១៧ឧរករណ៍  
ហិរញ្ញ វតថ  – តនមលសមប្សរ និង្ការប្េរប់្េង្ហានិភយ័។ 

៣. ង្ោលន្ង្ោបាយគ្ណង្ន្យយសាំខាន្់ៗ 
ប្កុមហ  នបានអប្រើប្បាស់អគាលនអយាបាយេណអនយយមដលានដូចខ្ជង្អប្កាម អៅប្េរក់ារយិររអិចឆទទាំង្ 
េស់មដលបានរង្កា ញអៅកន ង្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ អនះប្រករអដាយសង្គតិភារ។ 

(ក)  ប្រតិរតតិការជាររិូយរណ័ណ ររអទស 
សកមមភារប្រតិរតតិការជាររិូយរណ័ណ អប្ៅរ៊ីប្បាកដ់ ោល រអាអមរកិ ប្តូវបានរតូរអៅជាប្បាកដ់ ោល រអាអមរកិ 
អដាយអប្រើេប្តារតូរប្បាកអ់ៅនថងប្រតិរតតិការអនាះ។   

សមត លយននប្ទរយសកមមររិូយវតថ  និង្រាំណ លររិូយវតថ  នាកាលររអិចឆទរាយការណ៍ មដលជាររិូយរណ័ណ អប្ៅ             
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រ៊ីប្បាកដ់ ោល រអាអមរកិ កប៏្តូវបានរតូរអៅជាប្បាកដ់ ោល រអាអមរកិ អដាយអប្រើេប្តានាកាលររអិចឆទរាយការណ៍។  
ភារលអមអៀង្រ៊ីការរោូរររិូយរណ័ណ ររអទស មដលអកើតមករ៊ីការរោូរអនាះ ប្តូវបានទទលួសាគ ល់ជាចាំអណញ 
ឬខ្ជត អៅកន ង្របាយការណ៍លទធផ្ល។ ប្ទរយមដលមនិមមនជាររិូយវតថ បានវាស់តាមការចាំណាយជាប្រវតោិ
សាស្តសោអៅកន ង្ររិូយរណ័ណ អផ្សង្អទៀត មដលប្តូវបានរកមប្រអដាយអប្រើេប្តាតនមលររិូយរណ័ណ តាមកាលររអិចឆទ
ន៊ីមយួៗននប្រតិរតតិការដាំរូង្។ 

(ខ)  ប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ  និង្រាំណ លហិរញ្ញ វតថ  
(i) ការទទលួសាគ ល់ និង្ការវាស់មវង្ដាំរូង្ 

េណន៊ីេតិថិជន ប្តូវបានទទលួសាគ ល់ដាំរូង្អៅអរលប្រតិរតតិការអកើតអ ើង្។ ប្េរប់្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ  
និង្រាំណ លហិរញ្ញ វតថ ទាំង្េស់ ប្តូវបានទទលួសាគ ល់ដាំរូង្អៅអរលមដលប្កុមហ  នបានកាល យជាភាេ៊ីននការ 
ផ្តល់កិចចសនាននឧរករណ៍ហិរញ្ញ វតថ ។ 

ប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ  (ល ះប្តាមតវាជាេណន៊ីេតិថិជនមដលគាម នសាសភាេហិរញ្ញរបទនជាសារវនត) ឬ
រាំណ លហិរញ្ញ វតថ  មដលបានវាស់មវង្ដាំរូង្តាមតនមលសមប្សររូកនឹង្សប្ារធ់ាត មដលវាស់មវង្តាមតនមល 
សមប្សរតាមការចាំអណញ ឬខ្ជត (“FVTPL”) ចាំណាយប្រតិរតតិការមដលរមួចាំមណកអដាយដទ ល់អៅអលើ
ការទិញលកប់្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ អនាះ។ េណន៊ីេតិថិជនមដលមនិានសាសភាេហិរញ្ញរបទនសារវនត 
េឺប្តូវបានវាស់មវង្ដាំរូង្តាមតនមលប្រតិរតតិការ។ 

(ii)  ចាំណាតថ់ាន ក ់និង្ការវាស់មវង្រនាទ រ ់

អៅកន ង្ការទទលួសាគ ល់ដាំរូង្ ប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ បានមរង្មចកថាន កអ់ៅតាមការវាស់មវង្៖ រ ាំលស់នថលអដើម តនមល
សមប្សរតាមលទធផ្លលមអតិអផ្សង្ៗ (FVOCI) ឬតនមលសមប្សរតាមចាំអណញ ឬខ្ជត (“FVTPL”)។ 

ប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ មនិប្តូវបានចតថ់ាន កអ់ ើង្វញិអៅអរលរនាទ រ ់ ឬអៅអលើការទទលួសាគ ល់ដាំរូង្អនាះអទ 
ល ះប្តាមតប្កុមហ  នបានដល ស់រតូរេាំរអូាជ៊ីវកមមសប្ារក់ារប្េរប់្េង្ប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ  មដលកន ង្ករណ៊ី
អនាះ មផ្នកទាំង្េស់ននប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ មដលរ៉ែះពាល់ ប្តូវចតថ់ាន កអ់ ើង្វញិអៅនថងទ៊ីមយួេាំ  ង្អរល 
របាយការណ៍ដាំរូង្ រនាទ ររ់៊ីានការដល ស់រតូរេាំរអូាជ៊ីវកមម។ 

ប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ  ប្តូវបានវាស់មវង្អៅតាមនថលអដើម អរើសិនជាវារាំអរញអៅនឹង្លកខខណឌ ខ្ជង្អប្កាម 
អហើយមនិបានកាំណតថ់ាជា FVTPL៖ 

 វាប្តូវបានអធវើអ ើង្អៅកន ង្េាំរអូាជ៊ីវកមមមយួ មដលានអគាលអៅកានក់ារប់្ទរយសកមមអដើមប ៊ីប្រមូល



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 

 

អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី 40 

 

សាចប់្បាកត់ាមកិចចសនានិង្ 

 លកខខណឌ កិចចសនាររស់ខលួនផ្តល់នូវលាំហូរសាចប់្បាកត់ាមកាលររអិចឆទជាកោ់ក ់ អដើមប ៊ីទទលួការ 
ទូទតនូ់វប្បាកអ់ដើម និង្ការប្បាកអ់លើចាំននួប្បាកអ់ដើមមដលអៅសល់។ 

ការវនិិអយាេរាំណ លប្តូវបានវាស់អៅ FVOCI ប្រសិនអរើវាអ្លើយតរនឹង្លកខខណឌ ដូចខ្ជង្អប្កាម និង្មនិ
ប្តូវបានកាំណតជ់ា FVTPL៖ 

 វាប្តូវបានអធវើអ ើង្អៅកន ង្េាំរអូាជ៊ីវកមមមយួ មដលអគាលរាំណង្ររស់វាប្តូវបានសអប្មចអដាយការ
ប្រមូល លាំហូរសាចប់្បាកត់ាមកិចចសនា និង្ការលកប់្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ  និង្ 

 កិចចសនាននកិចចសនាររស់ខលួន ផ្តល់ឲ្យអកើនអ ើង្អលើកាលររអិចឆទជាកោ់កច់ាំអពាះលាំហូរសាច់
ប្បាក ់មដលជាការទូទតម់តអលើប្បាកអ់ដើម និង្ការប្បាកអ់ៅអលើចាំននួអដើមមដលអៅសល់។ 

អៅអលើការទទលួសាគ ល់រឋមននការវនិិអយាេមូលធនមដលមនិបានកានក់ារស់ប្ារជ់ញួដូរ ប្កុមហ  នប្តូវ
អប្ជើសអរ ើស អដើមប ៊ីរង្កា ញរ៊ីការមប្រប្រួលតនមលសមប្សរកន ង្OCI។ ជអប្មើសអនះប្តូវបានអធវើអ ើង្តាមការ                 
វនិិអយាេន៊ីមយួៗ។ 

ប្ទរយសកមមហរិញ្ញ វតថ ទាំង្េស់ មដលមនិបានចតថ់ាជាការវាស់មវង្តាមរ ាំលស់តនមលអដើមដូចបានអរៀររារ ់
ខ្ជង្អលើ មដលប្តូវបានវាស់មវង្អៅ FVTPL អនះបានរមួរញ្ចូ ល និសសនទឧរករណ៍ហិរញ្ញ វតថ ទាំង្េស់ ។ កន ង្
ការទទលួសាគ ល់រឋម ប្កុមហ  នអាចអប្ជើសអរ ើសប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ  មដលរាំអរញលកខខណឌ អដើមប ៊ីវាស់មវង្
តាមរ ាំលស់នថលអដើម ឬ FVOCI ឬជា FVPTL ប្រសិនអរើអធើវដូអចនះនឹង្ល ររាំបាត ់ឬកក៏ាតរ់នថយជាសារវនត
នូវភារមនិស ៊ីគាន មដលអាចអកើតានអ ើង្។ 

ប្កុមហ  នអធើវការវាយតនមល អគាលអៅអាជ៊ីវកមមកន ង្អនាះប្ទរយសកមមប្តូវបានរកាទ កជាប្កុមននការវនិិអយាេ 
រ៊ីអប្ពាះវាបាន្ល ះរញ្ញច ាំង្េាំរ៊ីការអរៀរចាំរអរៀរននអាជ៊ីវកមម មដលបានចតម់ចង្រត័ា៌នមដលបានផ្តល់ជូន
ដល់េនកប្េរប់្េង្។ រត័ា៌នមដលបានរិចរណារមួាន៖ 

 អគាលនអយាបាយ និង្អគាលអៅមដលបានកាំណតរ់ចួអហើយសប្ារប់្កុមននការវនិិអយាេ និង្ប្រតិ  
រតិតការននអគាលនអយាបាយកន ង្ការេន វតត 

 សកមមភារអាជ៊ីវកមមននប្កុមវនិិអយាេមដលបានវាយតនមល និង្រាយការណ៍ឲ្យេនកប្េរប់្េង្ប្កុមហ  ន 

 ហានិភយ័មដលរ៉ែះពាល់អៅអលើសកមមភារេាំរអូាជ៊ីវកមម (អហើយប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ មដលបានកាន់
ការអ់ប្កាមេាំរអូាជ៊ីវកមម) និង្យ ទធសាស្តសតររស់ខលួនេាំរ៊ីរអរៀរប្េរប់្េង្ហានិភយ័ទាំង្អនាះ 



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ២០២០ 

 

អេស ៊ីល៊ីដា ស ៊ីឃ្យរួធឹ៊ី ភ៊ីេិលស ៊ី 41 

 

 រអរៀរមដលេនកប្េរប់្េង្អាជ៊ីវកមមប្តូវបានផ្តល់េតថប្រអយាជន ៍ (ឧទហរណ៍ថាអតើប្តូវបានផ្តល់
ប្រអយាជនអ៍ៅតាមតនមលសមប្សរននប្ទរយសកមមមដលបានចតម់ចង្ ឬតាមលាំហូរសាចប់្បាកម់ដល
ប្រមូលបាន) និង្ 

 ភារញឹកញរ ់ និង្អរលអវោននការលកអ់ៅកន ង្ការយិររអិចឆទម នអហត ផ្លននការលកម់ររអនាះ 
និង្ការរ ាំរឹង្ទ កររស់ខលួនេាំរ៊ីសកមមភារលកន់ាអរលេនាេត។  

ប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ មដលរកាទ កសប្ារក់ារជញួដូរឬការប្េរប់្េង្ អហើយការវាយតនមលលទធផ្លមផ្អកអលើ     
មូលដាា នតនមលសមប្សរប្តូវបានវាស់អៅ FVTPL។ 

ប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ  - ការវាយតនមលថាអតើលាំហូរសាចប់្បាកត់ាមកិចចសនា េឺអដើមប៊ីទទលួការទូទតប់្បាក់
អដើម និង្ការប្បាករ់៉ែ អណាណ ះ (SPPI)  

សប្ារអ់គាលរាំណង្ននការវាយតនមល “ប្បាកអ់ដើម” ប្តូវបានកាំណតជ់ាតនមលសមប្សរននប្ទរយសកមមហិរញ្ញ
វតថ  អៅអរលទទលួសាគ ល់ដាំរូង្។ “ការប្បាក”់ ប្តូវបានកាំណតជ់ាតនមលតរសនង្ននតនមលអរលអវោ និង្សប្ារ់
ហានិភយ័ឥណទន មដលប្តូវបានផ្ារភាា រជ់ាមយួនឹង្ចាំននួប្បាកអ់ដើមមដលអៅសល់ កន ង្េាំ  ង្អរលជាក់
ោកណ់ាមយួ និង្ហានិភយ័ការផ្តល់ប្បាកក់មច៊ីមូលដាា នអផ្សង្អទៀត (ដូចជា ហានិភយ័សនទន៊ីយភារ និង្
ចាំណាយរដាបាល) កដូ៏ចជាកប្មតិប្បាកច់ាំអណញ។ 

កន ង្ការវាយតនមលលាំហូរសាចប់្បាកត់ាមកិចចសនាជា SPPI អនាះ ប្កុមហ  នអធវើការរិចរណាលកខខណឌ ននកិចច
សនា ននឧរករណ៍អនាះ។ អនះរមួរញ្ចូ លទាំង្ការវាយតនមលថាអតើប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ ានលកខខណឌ កិចច
សនាមដលអាចដល ស់រតូរអរលអវោ ឬចាំនួនននលាំហូរសាចប់្បាកត់ាមកិចចសនា កន ង្ករណ៊ី អនះវានឹង្មនិ
រាំអរញលកខខណឌ អនះអ ើយ។ 

កន ង្ការវាយតនមលអនះប្កុមហ  នរិចរណាអលើ៖ 

 ប្រឹតតិការណ៍មដលនឹង្ដល ស់រតូរចាំនួនទឹកប្បាក ់និង្អរលអវោននលាំហូរសាចប់្បាក ់

 លកខខណឌ មដលអាចមកតប្មូវេប្តាេូរ៉ែ ង្តាមកិចចសនារមួទាំង្លកខណៈរិអសសននេប្តាេអថរ 

 ការទូរទតម់ ន និង្លកខណៈរិអសសរមនថម និង្ 

 លកខខណឌ មដលកាំណតក់ារេះអាង្ររស់ប្កុមហ  ន ចាំអពាះលាំហូរសាចប់្បាករ់៊ីប្ទរយសកមមជាកោ់ក ់
(ឧទហរណ៍ លកខណៈមនិអាចទូទតប់ាន) 

លកខណៈននការទូទតជ់ាម ន េឺប្សរជាមយួនឹង្ SPPI ប្រសិនអរើចាំននួននការទូទតម់ នជាសារវនតតាំណាង្
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ឲ្យចាំនួនទឹកប្បាកម់ដលមនិទនរ់ង្ ់ និង្ការប្បាកអ់ៅអលើចាំននួប្បាកអ់ដើមមដលមនិទនទូ់ទត ់ មដលអាចរារ់
រញ្ចូ លនូវសាំណង្រមនថមសប្ារក់ាររញ្ចរកិ់ចចសនាម ន។ 

ប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ -ការវាស់មវង្រនាទ រ ់និង្ចាំអណញ ឬខ្ជត៖ 

ប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ អៅ FVTPL 

ប្ទរយសកមមទាំង្អនះប្តូវបានវាស់មវង្រនាទ រអ់ៅតាមតនមលសមប្សរ។ ចាំអណញ ឬការខ្ជតរង្ស់ ទធរមួទាំង្
ការប្បាក ់ឬចាំណូលភាេោភប្តូវបានទទលួសាគ ល់ជាចាំអណញ ឬខ្ជត។ 

ប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ តាមរ ាំលស់នថលអដើម  

ប្ទរយសកមមទាំង្អនះ ប្តូវបានវាស់មវង្រនាទ រអ់ៅតាមរ ាំលស់នថលអដើម អដាយអប្រើប្បាស់វធិ៊ីសាស្តសតការប្បាក ់ 
ប្រសិទធភារ។ រ ាំលស់នថលអដើម ប្តូវបានកាតរ់នថយអដាយឱ្នភារននតនមល។ ចាំណូលការប្បាកច់ាំអណញខ្ជត ឬ 
ការខ្ជតរង្រ់៊ីការរតូរប្បាករ់រអទស និង្ឱ្នភារននតនមល ប្តូវបានទទលួសាគ ល់កន ង្ចាំណញ ឬខ្ជត។ 

ការវនិិអយាេមូលធនវាស់មវង្តាម FVOCI 

ប្ទរយសកមមទាំង្អនះប្តូវបានវាស់មវង្រនាទ រអ់ៅតាមតនមលសមប្សរ។ ភាេោភប្តូវបានទទលួសាគ ល់ជា
ប្បាកច់ាំណូលកន ង្ចាំអណញ ឬខ្ជត ល ះប្តាមតភាេោភបានរង្កា ញយា៉ែ ង្ចាស់រ៊ីការអង្ើរអ ើង្វញិរ៊ីមផ្នក 
ចាំណាយននការវនិិអយាេ។ ការចាំអណញ និង្ការខ្ជតរង្ស់ ទធអផ្សង្អទៀតប្តូវបានទទលួសាគ ល់អៅកន ង្ OCI 
អហើយមនិប្តូវបានអផ្ទរជាចាំអណញ ឬខ្ជតអនាះអទ។ 

(iii) ការឈ្រទ់ទលួសាគ ល់ 

ប្កុមហ  ន ឈ្រទ់ទលួសាគ ល់ប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ  អៅអរលមដលសិទធិទទលួបានសាចប់្បាកត់ាមកិចចសនា           
ននប្ទរយសកមមអនាះផ្ តកាំណត ់ ឬប្កុមហ  នបានអផ្ទរសិទធិកន ង្ការទទលួបានសាចប់្បាកត់ាមកិចចសនា កន ង្
ប្រតិរតតិការមដលហានិភយ័ និង្ផ្លចាំអណញននភារជាាច ស់កមមសិទធិអលើប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ  ប្តូវបាន           
អផ្ទរអចញ ទាំង្មនិអផ្ទរអចញ ឬទាំង្មនិរកាហានិភយ័ និង្ផ្លចាំអណញននភារជាាច ស់កមមសិទធិអលើប្ទរយ
សកមមហិរញ្ញ វតថ  និង្មនិរកាការប្េរប់្េង្អៅអលើប្ទរយសកមមមដលអផ្ទរអចញ។ 

ប្កុមហ  នឈ្រទ់ទលួសាគ ល់រាំណ លហិរញ្ញ វតថ  អៅអរលមដលកាតរវកិចចសនាប្តូវបានរញ្ចរ ់ល រអចល ឬ              
ផ្ តកាលកាំណត។់ ប្កុមហ  នកឈ៏្រទ់ទលួសាគ ល់រាំណ លហិរញ្ញ វតថ  អរលលកខខណឌ ររស់វាប្តូវបានមកមប្រ 
អហើយលាំហូរសាចប់្បាកន់នរាំណ លមដលបានមកមប្រានភារខ សគាន ខ្ជល ាំង្ កន ង្ករណ៊ី អនះរាំណ លហិរញ្ញ វតថ ថម៊ី 
អដាយមផ្អកអលើលកខខណឌ មដលបានមកមប្រ ប្តូវបានទទួលសាគ ល់តាមតនមលសមប្សរ។ 
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អៅអរលឈ្រទ់ទលួសាគ ល់នូវរាំណ លហិរញ្ញ វតថ  ភារលអមអៀង្រវាង្តនមលអយាង្ននរាំណ លហិរញ្ញ វតថ  និង្តនមល
មដលប្តូវរង្ ់(រមួទាំង្ ប្ទរយសកមមមនិមមនជាសាចប់្បាកម់ដលបានអផ្ទរ ឬរាំណ លមដលបានទទលួ) ប្តូវបាន
ទទលួសាគ ល់ជាចាំអណញ ឬខ្ជត។ 

(iv) ការកាតក់ង្  

ប្ទរយសកមម និង្រាំណ លហិរញ្ញ វតថ ប្តូវបានកាតក់ង្ អហើយតនមលអយាង្ស ទធប្តូវរង្កាា ញអៅកន ង្របាយការណ៍      
សាថ នភារហិរញ្ញ វតថ  អៅអរលប្កុមហ  នានសិទធិតាមផ្លូវចារអ់ដើមប ៊ីទូទត ់ និង្ានរាំណង្អធើវការទូទតអ់លើ    
មូលដាា នតនមលស ទធ ឬអដើមប ៊ីទទលួសាគ ល់ប្ទរយសកមម និង្ទូទតរ់ាំណ លជាប្រចាំ។ ចាំណូល និង្ចាំណាយ           
ប្តូវបានរង្កា ញជាមូលដាា នស ទធ មតអៅអរលមដលប្តូវបានេន ញ្ញញ តអប្កាមសតង្ដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ 
េនតរជាតិកមព ជា ឬសប្ារច់ាំអណញ និង្ខ្ជតមដលអកើតអ ើង្រ៊ីប្រតិរតតិការប្សអដៀង្គាន ។ 

(េ) អដើមទ ន - ភាេហ  នធមមតា 

ភាេហ  នធមមតាប្តូវបានចតថ់ាន កជ់ាមូលធន។ នថលអដើមអកើតអ ើង្អដាយដទ ល់រ៊ីការអបាះផ្ាយភាេហ  នធមមតា 
ដកផ្លរ៉ែះពាល់ននរនធអផ្សង្ៗ ប្តូវបានទទលួសាគ ល់អដាយការកាតរ់៊ីមូលធន។ 

(ឃ្)  ប្ទរយ និង្ររកិាខ រ 

(i) ការទទលួសាគ ល់ និង្ការវាស់មវង្  

មផ្នកននប្ទរយ និង្ររកិាខ រ ប្តូវបានវាស់មវង្តាមតនមលអដើមដករ ាំលស់រង្គរ និង្ឱ្នភារននតនមលរង្គរ ប្រសិនអរើាន។ 

នថលអដើម េឺប្តូវបានរមួរញ្ចូ លនូវរាល់ចាំណាយមដលអផ្ទរអៅកន ង្ការទិញប្ទរយសកមម។ ការទិញប្ររន័ធមផ្នកទន ់
(software) សប្ាររ់អង្ាើតរមួជាសាធាត មយួររស់ររកិាខ រ ប្តូវបានកតប់្តាជាមផ្នកមយួននររកិាខ រអនាះ។ 

ប្រសិនអរើមផ្នកសារវនតណាមយួននប្ទរយ និង្ររកិាខ រទាំង្អនាះានអាយ កាលអប្រើប្បាស់ខ សរ៊ីគាន  សាស
ធាត អនាះ ប្តូវបានដាកជ់ាមផ្នកអដាយម ក (សាសភារចមបង្) ននប្ទរយ និង្ររកិាខ រ។ 

ចាំអណញ ឬខ្ជតរ៊ីការលកម់ផ្នកននប្ទរយ និង្ររកិាខ រ ប្តូវបានទទលួសាគ ល់ជាចាំអណញ ឬខ្ជតអៅកន ង្                         
របាយការណ៍ចាំអណញ ឬ ខ្ជត។ 

(ii) ការចាំណាយរនាទ រ ់

ការចាំណាយរនតរនាទ រប់្តូវបានអធវើមូលធនកមមប្រសិនអរើចាំណាយអនាះនឹង្ផ្តល់នូវលាំហូរចូលនូវ  េតថប្រអយាជន៍
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អសដាកិចច នាអរលេនាេតដល់ប្កុមហ  ន។ ការរនោមថទាំ និង្ជសួជ ស ប្តូវបានចាំណាយអៅអរលអកើតអ ើង្។ 

(iii) រ ាំលស់ 

រ ាំលស់ ប្តូវបានេណនាអដើមប ៊ីល រអចលនថលអដើមននប្ទរយ និង្ររកិាខ រ ដកអចញនូវតនមលកាកសាំណល់ អដាយ           
អប្រើវធិ៊ីសាស្តសតរ ាំលស់អថរ តាមអាយ កាលអប្រើប្បាស់បា៉ែ នស់ាម ន និង្ប្តូវទទលួសាគ ល់ជាចាំអណញ ឬខ្ជតអៅ           
កន ង្របាយការណ៍ចាំអណញ ឬ ខ្ជត។ 

អាយ កាលអប្រើប្បាស់បា៉ែ នស់ាម នននប្ទរយ និង្ររកិាខ រាន ដូចខ្ជង្អប្កាម៖ 

  អប្េឿង្សង្កា រមឹ អប្េឿង្រាំពាក ់និង្សាភ រការយិាល័យ ៣ ឆ្ន ាំ  
  សាភ រក ាំរយទូរ័ ៣ ឆ្ន ាំ  

វធិ៊ីសាស្តសតរ ាំលស់ អាយ កាលអប្រើប្បាស់ និង្តនមលកាកសាំណល់ ប្តូវបានរិនិតយអៅអរៀង្រាល់កាលររអិចឆទ               
រាយការណ៍ អហើយប្តូវមកសប្មួលប្រសិនអរើសមប្សរ។ 

(ង្) ប្ទរយសកមមេររូ៊ី 
ប្ទរយសកមមេររូ៊ីមដលរមួានកមមវធិ៊ីក ាំរយទូរ័ អាជ្ារណណ ផ្តល់អដាយ េ.ម.ក. និង្ចាំណាយពាករ់ន័ធអផ្សង្ៗ            
ប្តូវបានរង្កា ញតាមនថលអដើម។ កមមវធិ៊ីក ាំរយទូរ័ានអាយ កាលអប្រើប្បាស់ជាកោ់ក ់ និង្ប្តូវបានកតប់្តាតាម         
នថលអដើមដករ ាំលស់រង្គរ។ រ ាំលស់ប្តូវបានេណនាតាមវធិ៊ីសាស្តសតរ ាំលស់អថរ អដើមប ៊ីមរង្មចកនថលអដើមននកមមវធិ៊ី             
ក ាំរយរូទរ័អលើរយៈអរល ៥ ឆ្ន ាំ។ 

 អាជ្ារណណ ផ្តល់អដាយ េ.ម.ក. ប្តូវបានចតទ់ កថាជាសិទធិអធវើប្រតិរតតិការអាជ៊ីវកមមរអប្មើអសវាជាឈ្មួញអជើង្សា 
កន ង្ទ៊ីផ្ារមូលរប្តកមព ជា (អៅកាតថ់ា “ផ្.ម.ក”)។ នថលអដើមមដលបានអកើតអ ើង្ និង្បានរង្ជូ់ន េ.ម.ក. 
សប្ារន់ថលអាជ្ារណណ  ប្តូវបានដករ ាំលស់កន ង្រយៈអរលននអាយ កាលររស់អាជ្ារណណ  េឺានរយៈអរលរ៊ីឆ្ន ាំ។ 

(ច) ឱ្នភារននតនមល 
(i) ប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ  

ប្កុមហ  នទទលួសាគ ល់សាំវធិានធនអលើការខ្ជតអលើឥណទនរ ាំរឹង្ថាបាតរ់ង្ ់ (ECL) សប្ារប់្ទរយសកមម
ហិរញ្ញ វតថ  វាស់មវង្តាមរ ាំលស់នថលអដើម។  

ប្កុមហ  នវាស់មវង្ការខ្ជតរង្េ់ណន៊ីេតិថិជន អលើចាំនួនមដលអសមើនឹង្ការខ្ជតអរញអាយ កាលននឥណទន    
(Life time ECL) អលើកមលង្មតសាចប់្បាក ់និង្សាចប់្បាកស់មមូល មដលហានិភយ័ឥណទន (អពាលេឺ                  
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ហានិភយ័ននការខ្ជតរង្អ់កើតអ ើង្ កន ង្រយៈអរលរ ាំរឹង្ទ កននអាយ កាលររស់ឧរករណ៍ហិរញ្ញ វតថ ) មនិបាន            
អកើនអ ើង្ជាសារវនោចរត់ាាំង្រ៊ីការទទលួសាគ ល់ដាំរូង្មដលប្តូវបានវាស់មវង្អៅ ECL ១២មខ។ សាំវធិានធន            
ការខ្ជតរង្ ់សប្ារេ់ណន៊ីេតិថិជន និង្េណន៊ីប្តូវទទលួអផ្សង្ៗ ប្តូវបានវាស់មវង្អៅចាំនួនមយួមដលអសមើ
នឹង្ ECL អរញអាយ កាល។ 

អៅអរលានការកាំណតថ់ា ហានិភយ័ឥណទនននប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ ានការអកើនអ ើង្ជាសារវនោតាាំង្
រ៊ី អរលទទលួសាគ ល់អលើកដាំរូង្ និង្អៅអរលមដលអធវើការបា៉ែ នស់ាម ន (ECL) ប្កុមហ  នរិចរណាអលើ
រត័ា៌នមដលសមអហត ផ្ល និង្ានឯកសារគាាំប្ទមដលពាករ់ន័ធ និង្អាចរកបានអដាយមនិប្តូវការ
ចាំណាយហួសប្ជុល ឬកប៏្តូវការប្រឹង្មប្រង្ខ្ជល ាំង្។ អនះរមួរញ្ចូ លទាំង្ររាិណ និង្េ ណភាររត័ា៌ន និង្
ការវភិាេអដាយអយាង្អៅតាមរទរិអសាធនរ៍រស់ប្កុមហ  ន និង្ការកាំណតត់នមលឥណទនមដលបានដឹង្ រមួ
ទាំង្រត័ា៌ននាអរលេនាេត។ 

ប្កុមហ  នសនមតថាហានិភយ័ឥណទនអលើប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ  ានការអកើនអ ើង្ជាសារវនត ប្រសិនអរើ           
ហួសកាលកាំណតស់ង្អលើសរ៊ី ៣០ នថង។ ប្កុមហ  នរិចរណាថាប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ ានការសង្យឺត
យា៉ែ វអៅអរលមដល៖ 

 េនកខច៊ីទាំនង្នឹង្មនិទូទតស់ង្ឥណទនឲ្យអៅប្កុមហ  នកន ង្តនមលអរញ អដាយគាម នអប្េឿង្ជយួ អដាះ 
រនាទ ល់រ៊ីប្កុមហ  ន ដូចជាការដាកល់កវ់តថ ធានា (ប្រសិនអរើាន) ឬ  

 ប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ  មដលហួសកាលកាំណតស់ង្អលើសរ៊ី ៩០នថង។  

ECL អរញអាយ កាល េឺ ECL មដលអកើតអចញលទធផ្លប្រឹតតិការណ៍កន ង្ការសង្យឺតយា៉ែ វទាំង្ឡាយណា
មដលអាចអកើតានកន ង្អាយ កាលមដលរ ាំរឹង្ទ កននឧរករណ៍ហិរញ្ញ វតថ ។ 

ECL ១២មខ េឺជាចាំមណកនន ECL មដលលទធផ្លអចញរ៊ីប្រឹតតិការណ៍សង្យឺតយា៉ែ វមដលអាចអកើតអ ើង្
កន ង្រយៈអរល ១២មខ រនាទ ររ់៊ីកាលររអិចឆទរាយការណ៍ (ឬកន ង្រយៈអរលខល៊ីជាង្ ប្រសិនអរើកាលសារវនោរ ាំរឹង្
ទ កននឧរករណ៍ានរយៈអរលតិចជាង្ ១២មខ)។ 

រយៈអរលេតិររាមដលបានរិចរណាអៅអរលអធវើការបា៉ែ នស់ាម ន ECL េឺជាេាំ  ង្អរលេតិររាអៅកន ង្                 
កិចចសនា មដលប្កុមហ  នប្តូវប្រឈ្មនឹង្ហានិភយ័ឥណទន។ 

ការវាស់មវង្ ECL 

ECL េឺជាការបា៉ែ នស់ាម នភារអាចអកើតានអ ើង្ជាមធយមននឥណទនបាតរ់ង្។់ ឥណទនបាតរ់ង្ ់ េ បឺ្តូវ
បានវាស់មវង្អៅតាមតនមលរចច របននននឱ្នភារសាចប់្បាកទ់ាំង្េស់ (ឧទហរណ៍ ភារខ សគាន រវាង្លាំហូរសាច់
ប្បាកម់ដលប្កុមហ  នប្តូវទទួលតាមកិចចសនា និង្លាំហូរសាចប់្បាកម់ដលប្កុមហ  នរ ាំរឹង្ថានឹង្ទទលួបាន)។ 
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ECL ប្តូវបានរញ្ច ះតនមលអដាយអប្រើេប្តាការប្បាកប់្រសិទធភារននប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ ។ 

ប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ មដលានឱ្នភារននតនមល  

អៅកាលររអិចឆទរាយការណ៍ន៊ីមយួៗ ប្កុមហ  នវាយតនមលថាអតើប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ មដលវាស់មវង្តាមរ ាំលស់
នថលអដើមជាឥណទនានឱ្នភារននតនមលឬអទ។ ប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ កាល យជាឥណទនមដលានឱ្នភារ
ននតនមលអៅអរលមដលប្រឹតតិការណ៍មយួ ឬអប្ចើនានផ្លរ៉ែះពាល់ដល់លាំហូរសាចប់្បាកេ់នាេតននប្ទរយ
សកមមហិរញ្ញ វតថ បានអកើតអ ើង្។ 

ភសត តាង្ មដលប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ មយួជាឥណទនឱ្នភារននតនមល រមួានទិនននយ័មដលអាចេអង្ាត
បានដូចខ្ជង្អប្កាម៖ 

 ផ្លវបិាកមផ្នកហិរញ្ញ វតថ ជាសារវនតររស់េនកខច៊ី 

 ការអធវើខ សរ៊ីកិចចសនាដូចជា ការយឺតយា៉ែ វ ឬហួសកាលកាំណតស់ង្អលើសរ៊ី ៩០នថង 

 ការអរៀរចាំឥណទនជាថម៊ីររស់ប្កុមហ  នអៅអលើលកខខណឌ  មដលប្កុមហ  នមនិអធវើការរិចរណារ៊ីម ន 

 វាអាចនឹង្អកើតានអ ើង្មដលកូនរាំណ លឈានអៅរកកសយ័ធន ឬការអរៀរចាំមផ្នកហិរញ្ញ វតថ ជាថម៊ី 

 ការបាតទ់៊ីផ្ារសកមមមយួសប្ារស់នតិស ខអដាយសារមតការលាំបាកមផ្នកហិរញ្ញ វតថ ។ 

ការរង្កា ញេាំរ៊ីសាំវធិានធនសប្ារ ់ECL អៅកន ង្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  

សាំវធិានធនការខ្ជតរង្អ់លើប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ មដលវាស់មវង្អដាយរ ាំលស់នថលអដើម ប្តូវដកអចញរ៊ីតនមល 
ប្ទរយសកមមកន ង្រញ្ា ៊ីសរ រ។ 

ការល រអចល 

តនមលអយាង្ដ លននប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ  េឺប្តូវបានល រអចលអៅអរលមដលប្កុមហ  នគាម នការរ ាំរឹង្ទ កសម 
អហត ផ្លកន ង្ការទទលួបានមកវញិនូវប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ បានទាំង្ប្សុង្ ឬមយួមផ្នក។ សប្ារេ់តិថិជន              
ររូវនតរ េគល ប្កុមហ  នានអគាលនអយាបាយកន ង្ការល រអចលឥណទនដ លអដាយមផ្អកអលើរទរិអសាធន៍
នាអរលកនលង្មកកន ង្ការទទលួបានមកវញិ ននប្ទរយសកមមមដលានចរតិលកខណៈប្សអដៀង្គាន ។ សប្ារ់
េតិថិជនជាន៊ីតិរ េគល ប្កុមហ  នបា៉ែ នស់ាម នប្ទរយសកមមឯកតតជនន៊ីមយួៗអលើការរ ាំរឹង្អរលអវោ និង្ចាំននួ 
មដលប្តូវល រអចល ថាអតើានការរ ាំរឹង្នូវការប្រមូលបានមកវញិសមអហត ផ្លឬអទ។ ប្កុមហ  នរ ាំរឹង្ថា 
មនិទទលួបានមកវញិជាសារវនត ចាំអពាះចាំននួមដលល រអចលអនាះអទ។ អទះជាយា៉ែ ង្ណាកត៊ី ប្ទរយសកមម
ហិរញ្ញ វតថ  មដលល រអចលអាចអៅានវធិានការទមទរសង្ អដើមប ៊ីប្សរតាមន៊ីតិវធិ៊ីររស់ប្កុមហ  នសប្ារ់
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ទរប្ត រម់កវញិនូវចាំនួនមដលមនិទនទ់ទលួបាន។ 

(ii) ប្ទរយសកមមមិនមមនហិរញ្ញ វតថ  

នាកាលររអិចឆទរាយការណ៍ន៊ីមយួៗ ប្កុមហ  នរិនិតយតនមលអយាង្ននប្ទរយសកមមមនិមមនហិរញ្ញ វតថ  (អលើក
មលង្មតសននិធិអផ្សង្អទៀត) អដើមប ៊ីកាំណតស់ញ្ញញ ណននឱ្នភារននតនមល។ កន ង្ករណ៊ី មដលានកតាត ទាំង្ អនាះ
អកើតអ ើង្ចាំននួននប្ទរយសកមមមដលអាចប្រមូលបានវញិ នឹង្ប្តូវបានបា៉ែ នស់ាម ន។ 

សប្ារក់ារអធវើអតសតឱ្នភារននតនមល ប្ទរយសកមមប្តូវបានដាករ់ញ្ចូ លគាន ជាប្កុម មដលអាចរអង្ាើតសាចប់្បាក់
តូចរាំផ្ តរ៊ីការរនតការអប្រើប្បាស់ អដាយមនិរឹង្មផ្អកខ្ជល ាំង្អលើលាំហូរទឹកប្បាកន់នប្ទរយសកមមដនទអទៀត ឬប្កុម
ប្ទរយសកមមដនទអទៀត អៅកាតថ់ា (“ឯកតារអង្ាើតសាចប់្បាក”់)។ 

តនមលមដលអាចប្រមូលមកវញិបានននប្ទរយសកមម ឬឯកតារអង្ាើតសាចប់្បាក ់ េឺមផ្អកអលើតនមលមដលធាំជាង្ 
រវាង្តនមលអប្រើប្បាស់ និង្តនមលសមប្សរដកចាំណាយការលកអ់ចញ។ តនមលអប្រើប្បាស់ េឺអាប្ស័យអលើការបា៉ែ ន់
សាម ននូវលាំហូរទឹកប្បាកន់ាអរលេនាេត េរបហារអៅតនមលរចច របនន អដាយអប្រើប្បាស់េប្តាេរបហារម នដក
រនធ មដល្ល ះរញ្ញច ាំង្រ៊ីការបា៉ែ នប់្រាណទ៊ីផ្ាររចច របននននតនមលអរលអវោ និង្ហានិភយ័ជាកោ់ក ់សប្ារ់
ប្ទរយសកមមទាំង្អនាះ ឬឯកតារអង្ាើតសាចប់្បាក។់ 

ការខ្ជតរង្អ់លើឱ្នភារននតនមលប្តូវបានទទលួសាគ ល់ប្រសិនអរើតនមលអយាង្ននប្ទរយសកមម ឬឯកតារអង្ាើត
សាចប់្បាកអ់លើសរ៊ីចាំននួមដលអាចប្រមូលវញិបាន។ 

ការខ្ជតរង្អ់លើឱ្នភារននតនមលប្តូវបានទទលួសាគ ល់ជាចាំអណញ ឬខ្ជត។ ការខ្ជតរង្អ់លើឱ្នភារ ប្តូវបាន        
មរង្មចក អដើមប ៊ីកាតរ់នថយតនមលអយាង្ននប្ទរយសកមមកន ង្ឯកតារអង្ាើតសាចប់្បាកត់ាមមូលដាា នសាាប្ត។ 

ការខ្ជតរង្អ់លើឱ្នភារននតនមល នឹង្ប្តូវមកសប្មួលប្ត រម់កវញិប្តឹមកប្មតិមយួ មដលអធវើឲ្យតនមលអយាង្នន
ប្ទរយសកមម មនិអលើសរ៊ីតនមលអយាង្ននប្ទរយសកមមអប្កាយដករ ាំលស់ ប្រសិនអរើមនិានការខ្ជតរង្អ់លើឱ្នភារ
ននតនមល។ 

(្) ប្បាករ់អញ្ញ ើតមាល់តាមចារ ់
ប្បាករ់អញ្ញ ើតមាល់តាមចារប់្តូវបានរកាទ កអៅធនាគារជាតិននកមព ជា ប្សរតាមចារស់ត៊ីរ៊ីការអបាះផ្ាយ និង្
ការជញួដូរមូលរប្តមហាជន តាមចាំននួមដលតប្មូវអដាយេណៈកមមការមូលរប្តកមព ជា មដលបានកាំណត ់អៅ
កន ង្ាប្តា១៧ ននប្រកាសអលខ ០០៩/េ.ម.ក ច ះនថងទ៊ី១៨ មខវចិឆិកា ឆ្ន ាំ២០០៩ សោ៊ីេាំរ៊ីការផ្ោល់អាជ្ារណណ ដល់       
ប្កុមហ  នមូលរប្ត និង្ភាន កង់្ករប្កុមហ  នមូលរប្ត មដលអចញអដាយេណៈកមមការមូលរប្តកមព ជា។ 

ប្បាករ់អញ្ញ ើតមាល់ ប្តូវបានកតប់្តាតាមតនមលអដើម ដកឧនភារននតនមល ប្រសិនអរើាន។  
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(ជ) សាំវធិានធនអលើេតថប្រអយាជននិ៍អយាជិត 
(i) េតថប្រអយាជននិ៍អយាជិតរយៈអរលខល៊ី 
េតថប្រអយាជននិ៍អយាជិតរយៈអរលខល៊ី ប្តូវបានអធវើការ រង្គរទ កចាំណាយកន ង្ឆ្ន ាំ អៅអរលនិអយាជិតផ្ោល់               
អសវា�កមមពាករ់ន័ធ។ 

(ii) េតថប្រអយាជនអ៍រលចូលនិវតត 

ប្កុមហ  ន ផ្តល់ជូនរ េគលិកអរញសិទធិររស់ខលួននូវេអប្ាង្េតថប្រអយាជនអ៍រលចូលនិវតត មដលមនិានមូល
និធិដាចអ់ដាយម ក អៅអរលមដលរកួគាតដ់ល់អាយ ចូលនិវតត ដូចខ្ជង្អប្កាម៖ 

- រ េគលិកមដលានេត៊ីតភារការង្ករជាមយួប្កុមហ  នចាំននួ ១៥ឆ្ន ាំ ឬអលើស អហើយប្តូវដល់អាយ ចូល
និវតតអៅអាយ  ៥៨ឆ្ន ាំ ចាំអពាះេនកគាម នជាំនាញ និង្ ៦០ឆ្ន ាំចាំអពាះេនកានជាំនាញ នឹង្ប្តូវទទលួបានេតថ
ប្រអយាជនអ៍រលចូលនិវតតអសមើនឹង្ប្បាកអ់រៀវតសចាំនួន ១២មខ ននប្បាកអ់រៀវតសមូលដាា នច ង្អប្កាយ។ 

- រ េគលិកមដលានេត៊ីតភារការង្ករជាមយួប្កុមហ  នចាំននួ ១៥ឆ្ន ាំ ឬអលើស អហើយប្តូវដល់អាយ ចូល
និវតតម នអាយ  ៥៥ឆ្ន ាំ ចាំអពាះេនកគាម នជាំនាញ និង្ ៥៧ឆ្ន ាំចាំអពាះេនកានជាំនាញ នឹង្ប្តូវទទលួបានេតថ
ប្រអយាជនអ៍រលចូលនិវតតអសមើនឹង្ប្បាកអ់រៀវតសចាំនួន ៦មខ ននប្បាកអ់រៀវតសមូលដាា នច ង្អប្កាយ។ 

ចាំអពាះេតថប្រអយាជនអ៍រលចូលនិវតតអនះ មនិានរកាទ កកន ង្មូលនិធិដាចអ់ដាយម កអទ អហើយកម៏និាន
ការប្បាកម់ដរ។ 

រាំណ លប្តូវបានកតប់្តាតាមតនមលរចច របននននកាតរវកិចចមដលបានកាំណត ់ នាការយិររអិចឆទរាយការណ៍ 
អដាយអប្រើវធិ៊ីសាស្តសតឯកតាឥណទនបា៉ែ នស់ាម ន អដើមប ៊ីបា៉ែ នប់្រាណនូវនថលចាំណាយច ង្អប្កាយរាំផ្ តមដល
ប្កុមហ  នចាំណាយចាំអពាះ េតថប្រអយាជនម៍ដលនិអយាជិតប្តូវទទលួបានជាថនូរនឹង្ការរអប្មើការង្ករររស់រកួ
អេកន ង្អរលរចច របនន និង្អរលកនលង្មក។ ប្កុមហ  នចូលរមួផ្តល់វភិាេទនកន ង្រយៈអរលមដលានការ
ទូទតេ់តថប្រអយាជន ៍ អរលចូលនិវតត។ កាតរវកិចចអនាះអកើតអ ើង្អៅអរលមដលរ េគលិករអប្មើការង្ករ អដើមប ៊ី
ទទលួបានេតថប្រអយាជនអ៍រលចូលនិវតត មដលប្កុមហ  នរ ាំរឹង្ថានឹង្ទូទតក់ន ង្ការយិររអិចឆទរាយការណ៍នា
អរលេនាេត។ 

តនមលរចច របននននកាតរវកិចចេតថប្រអយាជនអ៍រលចូលនិវតត ប្តូវបានកាំណតអ់ដាយេរបហារចាំណាយប្តូវរង្់
បា៉ែ នស់ាម ន នាអរលេនាេត អដាយអយាង្អៅតាមេប្តាការប្បាកន់នប្បាករ់អញ្ញ ើានកាលកាំណតរ់យៈអរល
ប្បាាំមយួឆ្ន ាំររស់ធនាគារ។ 

ចាំអណញ និង្ ខ្ជត មដលអកើតរ៊ីនិយត័កមមកន ង្ប្គាកនលង្មក និង្រ៊ីរមប្មរប្មួលការសនមតហានិភយ័ប្តូវបាន      
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កតប់្តាអៅកន ង្របាយការណ៍ចាំអណញ ឬខ្ជតកន ង្ការយិររអិចឆទមដលានប្រតិរតតិការអនាះអកើតអ ើង្។ 
ចាំណាយ ទកទិ់ននឹង្ការផ្តល់េតថប្រអយាជនទ៍ាំង្អនះ ប្តូវបានកតប់្តាអៅកន ង្របាយការណ៍ចាំអណញ 
ឬខ្ជត អដើមប ៊ីមរង្មចកចាំណាយទាំង្អនាះ អលើរយៈអរលមដលរ េគលិករអប្មើការង្ករ អហើយានសិទធិទទលួ
បានេតថប្រអយាជនអ៍នះ។ ចាំណាយអលើការរអប្មើការង្ករកន ង្េត៊ីតកាលប្តូវបានកតប់្តាភាល មៗ អៅកន ង្របាយ
ការណ៍ចាំអណញ ឬខ្ជត។ 

(iii) ប្បាករ់ាំណាចេ់ត៊ីតភារការង្ករ 

អយាង្អៅតាមប្រកាសអលខ ៤៤៣ ប្រ.ក.ខ.ល ច ះនថងទ៊ី២១ មខកញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០១៨ អចញអដាយប្កសួង្ការង្ករ 
និង្រណត ះរណាោ ល វជិាា ជ៊ីវៈ ប្កុមហ  ននឹង្ផ្ោល់ជូន និអយាជិត នូវប្បាករ់ាំណាចេ់ត៊ីតភារការង្ករ ដូចខ្ជង្
អប្កាម៖ 

 ប្បាករ់ាំណាចេ់ត៊ីតភារការង្កររចច របនន៖ និអយាជិតមដលរអប្មើការចររ់៊ី ១មខ ដល់ ៦មខ (មនិរារ់
រញ្ចូ ល រយៈអរលសាកលបង្ការង្ករ) េិតប្តឹមនថងទ៊ី៣០ មខមថិ នា ឬនថងទ៊ី៣១ មខធនូ នឹង្ទទលួបាន
ប្បាករ់ាំណាចេ់ត៊ីតភារការង្ករចាំននួ ៧.៥នថង។  

 ការអរើករ ាំលឹកប្បាករ់ាំណាចេ់ត៊ីតភារការង្ករ៖ និអយាជិតមដលរអប្មើការអប្កាមកិចចសនាានអថរ
អវោមនិកាំណត ់អហើយរអប្មើការចររ់៊ី ១មខ ដល់ ៦មខ កន ង្ការយិររអិចឆទហិរញ្ញ វតថ  និង្ទទលួបាន
ប្បាករ់ាំណាចេ់ត៊ីតភារការង្ករអសមើនឹង្ ៧.៥នថង អហើយកន ង្ករណ៊ី រអប្មើការអលើសរ៊ី ៦មខ នឹង្ទទលួ
បាន១៥នថង។ ប្បាករ់ាំណាចេ់តិររា មនិប្តូវអលើសរ៊ី ៦មខ ននប្បាកឈ់្នួលស ទធសាធ េិតជាមធយម
តាមឆ្ន ាំន៊ីមយួ  ៗមដលបានរង្ ់ចររ់៊ីឆ្ន ាំ២០០៨ ដល់ឆ្ន ាំ២០១៨ រ៉ែ មនតមនិប្តូវអលើសរ៊ី ១៥៦នថងអ ើយ។  

អយាង្អៅតាមប្រកាសអលខ ០៤២ ស.ណ.ន.ខ.ល ច ះនថងទ៊ី២២ មខម៊ីនា ឆ្ន ាំ២០១៩ អចញអដាយប្កសួង្
ការង្ករ និង្រណត ះរណាោ លវជិាា ជ៊ីវៈតប្មូវឲ្យាច ស់ឬនាយក សហប្គាស ប្េឹះសាថ នេង្គការ វជិាា ជ៊ីវៈ និង្កមមករ
និអយាជិតអប្ៅរ៊ីមផ្នកវាយនភណឌ  កាតអ់ដរ និង្ផ្លិតមសបកអជើង្ទាំង្េស់ រនារអរលកន ង្ការេន វតតអរើក
ប្បាករ់ ាំលឹកប្បាករ់ាំណាចេ់ត៊ីតភារការង្ករមដលានម នឆ្ន ាំ២០១៩ អៅ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ អដាយទូទតរ់ ាំលឹក
ចាំននួ ៦នថង កន ង្ ១ឆ្ន ាំ កន ង្អនាះចាំននួ ៣នថង អៅកន ង្មខមថិ នា និង្ ៣នថង កន ង្មខធនូ។ រនាទ រម់ក អៅនថងទ៊ី២       មខ
មថិ នា ឆ្ន ាំ២០២០ MoLTV បានអចញអសចកត៊ីជូនដាំណឹង្អដើមប ៊ីរនារអរលការេន វតតប្បាកឈ់្នួលេត៊ីតភារ
ការង្កររចច របននរហូតដល់ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

អៅនថងទ៊ី ២៣ មខធនូ ឆ្ន ាំ ២០២០ រាជរដាា ភបិាលននប្រះរាជាណាចប្កកមព ជាបានផ្តល់ជអប្មើស អៅកានអ់រាង្
ចប្ក សហប្គាស និង្ប្េឹះសាថ នអាជ៊ីវកមមប្េរវ់ស័ិយទាំង្េស់ កន ង្ការរនារអរលការទូទតប់្បាករ់ ាំលឹកេត៊ីត
ភារការង្ករម នឆ្ន ាំ ២០១៩ និង្ប្បាកេ់ត៊ីតភារការង្កររចច របននសប្ារឆ់្ន ាំ ២០២០ និង្ ២០២១ រហូតដល់ 
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២០២២។ ប្កុមហ  នបានអប្ជើសអរ ើសយកការរង្ប់្បាករ់ាំណាចេ់ត៊ីតភារការង្ករអដាយសម័ប្េចិតតចររ់៊ីឆ្ន ាំ
២០២០ តអៅ។ 

រាំណ លប្បាករ់ាំណាចអ់នះ ប្តូវបានទទលួសាគ ល់តាមតនមលរចច របនន ននកាតរវកិចចប្តូវទូទតន់ាកាលររអិចឆទ 
រាយការណ៍អដាយអប្រើវធិ៊ីសាស្តសតឯកតាឥណទនបា៉ែ នស់ាម ន អដើមប ៊ីបា៉ែ នស់ាម នចាំណាយច ង្អប្កាយមដលអាច
នឹង្ប្តូវទូទតអ់ដាយប្កុមហ  នអលើប្បាករ់ាំណាចេ់ត៊ីតភារការង្ករ មដលនិអយាជិតានសិទធិទទលួអលើការ
រអប្មើការង្ករចររ់៊ីឆ្ន ាំ២០០៨ ដល់ ឆ្ន ាំ២០១៨។ ប្កុមហ  នមរង្មចកប្បាករ់ាំណាចេ់ត៊ីតភារការង្ករអៅតាម
អថរអវោមដលប្តូវទូទតប់្បាករ់ាំណាចអ់នះ។ កាតរវកិចចរាំណ លអកើតអ ើង្អៅអរលនិអយាជិតរអប្មើការង្ករ 
អដើមប ៊ីទទលួបាននូវប្បាករ់ាំណាចេ់ត៊ីតភារការង្ករ មដលប្កុមហ  នរ ាំរឹង្ថានឹង្ប្តូវទូទតអ់ៅកាលររអិចឆទ
រាយការណ៍េនាេត ។ 

តនមលរចច របននប្បាករ់ាំណាចេ់ត៊ីតភារការង្ករ ប្តូវបានកាំណតអ់ដាយអធវើេរបហារប្បាកម់ដលប្តូវទូទតអ់រល 
េនាេត អហើយអប្រើេប្តាការប្បាកក់មច៊ីានកាលកាំណតច់ាំននួ ៥ឆ្ន ាំ។  

(ឈ្) សាំវធិានធន 
សាំវធិានធនប្តូវបានកតប់្តា អៅអរលមដលប្កុមហ  នានកាតរវកិចចផ្លូវចារន់ាអរលរចច របនន ឬកាតរវកិចច 
ប្រអយាលមដលអកើតរ៊ីលទធផ្លននប្រឹតតិការណ៍រ៊ីេត៊ីតកាល មដលទាំនង្ជាតប្មូវឲ្យប្កុមហ  នចាំណាយធនធាន 
អដើមប ៊ីអធវើការអដាះប្សាយ និង្ទូទតក់ាតរវកិចចទាំង្អនាះ អហើយចាំននួទឹកប្បាកអ់នាះអាចបា៉ែ នស់ាម នេរួឲ្យ                 
អជឿជាកប់ាន។ 

អៅអរលមដលានកាតរវកិចចប្សអដៀង្គាន អប្ចើន កប្មតិននលាំហូរអចញអដើមប ៊ីទូទតក់ាតរវកិចចអនាះ ប្តូវបាន 
កាំណតអ់ដាយេិតអៅអលើចាំណាតថ់ាន កន់នកាតរវកិចចអនាះទាំង្មូល។ សាំវធិានធនប្តូវបានកតប់្តា អទះរ៊ីជា             
លាំហូរអចញននធាត ណាមយួមដលសថិតអៅកន ង្ចាំណាតថ់ាន កក់ាតរវកិចចមតមយួអនាះ ានចាំននួតិចតចួកអ៏ដាយ។ 

សាំវធិានធនប្តូវបានវាស់មវង្តាមតនមលរចច របនន ននចាំណាយមដលរ ាំរឹង្ថាប្តូវទូទតក់ាតរវកិចចអនាះ អដាយអប្រើ              
េប្តាម នរង្រ់នធ អដើមប ៊្ី ល ះរញ្ញច ាំង្ការវាយតនមលទ៊ីផ្ាររចច របននននតនមលសាចប់្បាក ់ េិតតាមអរលអវោ និង្             
ហានិភយ័ជាកោ់កអ់ផ្សង្ៗននកាតរវកិចចអនាះ។ ការអកើនអ ើង្ននសាំវធិានធនអដាយសារអរលអវោមដល
បានកនលង្ផ្ ត ប្តូវបានកតប់្តាជាចាំណាយការប្បាក។់ 
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(ញ) ប្បាកច់ាំណូល 
ការទទលួប្បាកច់ាំណូលតាម ស.រ.ហ.េ.ក ១៥ 

ប្បាកច់ាំណូលប្តូវបានទទួលសាគ ល់អៅអរលមដលអសវាកមម ប្តូវបានរាំអរញនិង្ប្តូវបានទទលួសាគ ល់ អដាយ
េតិថិជនថាបានរញ្ចរ។់ ចាំណូលប្តូវបានវាស់មវង្មផ្អកអលើតនមលតរសនង្មដលបានរញ្ញា កអ់ៅកន ង្កិចចសនា
េតិថិជន។ ប្កុមហ  ន ទទលួសាគ ល់ចាំណូលអៅអរលអផ្ទរការប្េរប់្េង្ទាំនិញ និង្អសវាកមមឲ្យេតិថិជន ។ 

សភារ និង្អរលអវោននការរាំអរញកាតរវកិចចរមួទាំង្លកខខណឌ ទូទតស់ាំខ្ជន់ៗ  

ប្កុមហ  នផ្ោល់អសវាជាឈ្មួញអជើង្សាមូលរប្តអៅឲ្យេតិថិជនររស់ខលួន។ នថលអសវាប្តូវបានទទលួសាគ ល់ជា
ទូអៅអៅអរលអសវាកមមប្តូវបានផ្តល់ឲ្យទាំង្ប្សុង្។ ការទូទតេ់រួប្តូវបានអធវើអ ើង្កន ង្រយៈអរល២នថង នននថង          
អធវើការរនាទ រ ់(T+២) រ៊ីកាលររអិចឆទជញួដូរ។ 

(ដ) ចាំណូលការប្បាក ់
ចាំណូលការប្បាក ់ប្តូវទទួលសាគ ល់អដាយអប្រើវធិ៊ីសាស្តសតការប្បាកប់្រសិទធភារ។ 

(ថ) ភតិសនា 
អៅអរលចរអ់ផ្តើមកិចចសនា ប្កុមហ  នវាយតនមលថាអតើ ានឬមនិានកិចចសនាជលួ។ កិចចសនាជលួអកើត           
ានអ ើង្ ប្រសិនអរើកិចចសនាអនាះានសិទធិប្េរប់្េង្ការអប្រើប្បាស់ប្ទរយ កន ង្រយៈអរលកាំណតម់យួជាថនូរ
នឹង្ការសង្ប្តលរ។់ អដើមប ៊ីវាយតនមលថាអតើកិចចសនាានសិទធិប្េរប់្េង្ការអប្រើប្បាស់ប្ទរយមដលបានកាំណត់
អនាះ ប្កុមហ  នអប្រើនិយមនយ័ននការជលួអៅកន ង្ ស.រ.ហ.េ.ក ១៦។ 

អគាលការណ៍អនះ ប្តូវបានេន វតតចាំអពាះកិចចសនាមដលបានអកើតអ ើង្ អៅនថងទ៊ី១ មខមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ ឬ      
រនាទ រ។់ 

កន ង្នាមជាេនកជលួ  

អៅអរលចរអ់ផ្តើមកិចចសនា ឬមកមប្រអលើកិចចសនាមដលានសាសធាត ភតិសនា ប្កុមហ  នមរង្មចកការ
រិចរណាអៅកន ង្កិចចសនាចាំអពាះសាសធាត ភតិសនាន៊ីមយួៗ អដាយមផ្អកអលើមូលដាា នននតនមលមដលអៅ
ដាចអ់ដាយម ក។ 

ប្កុមហ  នទទលួសាគ ល់សិទធិអប្រើប្បាស់ប្ទរយ និង្រាំណ លជលួអៅកាលររអិចឆទចរអ់ផ្តើមជលួ។ សិទធិអប្រើប្បាស់
ប្ទរយប្តូវបានវាស់មវង្ដាំរូង្អដាយនថលអដើម មដលរមួានចាំននួទឹកប្បាកដ់ាំរូង្ននរាំណ លជលួ មដលប្តូវបានមក
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តប្មូវសប្ារក់ារទូទតភ់តិសនាមដលបានអធវើអ ើង្អៅ ឬម នកាលររអិចឆទចរអ់ផ្តើម រូករមួនឹង្នថលអដើម
ដាំរូង្មដលបានអកើតអ ើង្ និង្ការបា៉ែ នប់្រាណនថលអដើមអដើមប ៊ីរ  ះអរ ើនិង្ដកអចញ ប្ទរយមូលដាា នឬអដើមប ៊ីសាត រ
អ ើង្វញិនូវប្ទរយមូលដាា នឬទ៊ីតាាំង្មដលវាសថិតអៅ ឬសាត រអ ើង្វញិនូវប្ទរយសមបតតិ ជាមូលដាា នអៅនឹង្
លកខខណឌ មដលបានកាំណត់អដាយលកខខណឌ ននភតិសនាអលើកមលង្មតនថលអដើមទាំង្អនាះអកើតអ ើង្អដើមប ៊ី    
ផ្លិតសននិធិ តិចជាង្ការអលើកទឹកចិតតមដលបានទទួល។ 

សិទធិអប្រើប្បាស់ប្ទរយ ប្តូវបានរ ាំលស់ជារនតរនាទ រអ់ដាយអប្រើវធិ៊ីសាស្តសតរ ាំលស់អថរ ចររ់៊ីនថងចរអ់ផ្តើមរហូត              
ដល់ច ង្រញ្ចរន់នរយៈអរលននការជលួ អលើកមលង្មតកិចចសនាជលួអផ្ទរកមមសិទធិននប្ទរយជាមូលដាា នអៅឲ្យ
ប្កុមហ  នអៅច ង្រញ្ចរន់នរយៈអរលននការជលួ ឬនថលអដើម ននប្ទរយសមបតតិអប្រើប្បាស់ប្តឹមប្តូវ្ល ះរញ្ញច ាំង្ថា 
ប្កុមហ  ននឹង្េន វតតជអប្មើសទិញ។ កន ង្ករណ៊ី អនាះសិទធិអប្រើប្បាស់ប្ទរយនឹង្ប្តូវបានអេរ ាំលស់អដាយេិតតាម
អាយ កាលអប្រើប្បាស់ននប្ទរយមូលដាា ន មដលប្តូវបានកាំណតដូ់ចគាន ។ អលើសរ៊ីអនះអទៀត សិទធិអប្រើប្បាស់ប្ទរយ 
ប្តូវបានកាតរ់នថយជាអទៀង្ទតអ់ដាយការខ្ជតរង្អ់លើឱ្នភារននតនមល អហើយប្តូវបានមកតប្មូវសប្ារក់ារ
វាស់មវង្ជាកោ់កន់នរាំណ លភតិសនា។ 

រាំណ លភតិសនា ប្តូវបានវាស់មវង្ដាំរូង្អដាយការរញ្ច ះតនមលននតនមលរចច របននននការជលួមដលមនិប្តូវបាន
រង្អ់ៅកាលររអិចឆទចរអ់ផ្តើម អដាយអប្រើេប្តាការប្បាកជ់ាកម់សតង្អៅកន ង្កិចចសនាជលួឬប្រសិនអរើេប្តា
អនះមនិអាចប្តូវបានកាំណតយ់ា៉ែ ង្ឆ្ររ់ហ័ស ប្កុមហ  នអប្រើប្បាស់េប្តាការប្បាកក់មច៊ីរមនថមររស់ប្កុមហ  ន។ 
ជាទូអៅ ប្កុមហ  នអប្រើប្បាស់េប្តាប្បាកក់មច៊ីររស់ខលួនជាេប្តាេរបហារ។ 

ប្រអភទននការទូទតភ់តិសនា មដលប្តូវបានដាករ់ញ្ចូ លកន ង្ការវាស់មវង្ននរាំណ លភតិសនា ានដូចខ្ជង្
អប្កាម៖ 

o ការទូទតភ់តិសនាអថរ រមួទាំង្ការទូទតជ់ាររូធាត អថរ។ 

o ការទូទតភ់តិសនាេអថរ មដលរឹង្មផ្អកអលើសនទសសនឬ៍េប្តាមយួ មដលបានវាស់មវង្ដាំរូង្អដាយអប្រើ           
សនទសសន ៍ឬេប្តាអៅកាលររអិចឆទចរអ់ផ្តើម។ 

o ចាំននួទឹកប្បាកម់ដលរ ាំរឹង្ថានឹង្ប្តូវរង្អ់ប្កាមការធានាតនមលអៅសល់។ 

o នថលេន វតតអប្កាមជាំអរ ើសននការទិញ មដលប្កុមហ  នានអហត ផ្លសមប្សរ និង្ប្បាកដប្រជាកន ង្ការេន វតត 
ការទូទតភ់តិសនាកន ង្រយៈអរលរនតជាថម៊ីប្រសិនអរើប្កុមហ  នានអហត ផ្លសមប្សរ និង្ប្បាកដ
ប្រជាកន ង្ការរនតកិចចសនា និង្ការរិនយ័សប្ារក់ាររញ្ចរកិ់ចចសនាជលួម នអរលកាំណត ់អលើកមលង្
មតប្កុមហ  នានអហត ផ្លសមរមយ មនិរញ្ចរកិ់ចចសនាម នអរលកាំណត។់ 

រាំណ លភតិសនា ប្តូវបានវាស់មវង្អដាយវធិ៊ីសាស្តសតអធវើរ ាំលស់នថលអដើមតាមវធិ៊ីសាស្តសតការប្បាកប់្រសិទធភារ។       
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នឹង្ប្តូវបានអេអធវើការវាស់មវង្អ ើង្វញិអៅអរលានការដល ស់រតូរ ការទូទតភ់តិសនានាអរលេនាេតមដល       
អកើតអ ើង្រ៊ីការដល ស់រតូរសនទសសន ៍ ឬេប្តាការដល ស់រតូរការបា៉ែ នប់្រាណររស់ប្កុមហ  នននចាំននួទឹកប្បាក់
មដលរ ាំរឹង្ថានឹង្ប្តូវរង្អ់ប្កាមការធានាតនមលអៅសល់ ការដល ស់រតូរការវាយតនមលររស់ប្កុមហ  នថាអតើនឹង្េន វតត
ជអប្មើស ទិញរនត ឬរញ្ឈរ ់ឬប្រសិនអរើការទូទតជ់ាររូធាត អថរណាមយួានការដល ស់រតូរ។ 

អៅអរលមដលការទទលួខ សប្តូវភតិសនាប្តូវបានវាស់មវង្អ ើង្វញិតាមវធិ៊ីអនះ ការមកតប្មូវប្តូវបានអធវើអ ើង្ 
ចាំអពាះចាំននួទឹកប្បាកអ់យាង្ននសិទធិអប្រើប្បាស់ប្ទរយសកមម ឬប្តូវបានកតប់្តាកន ង្ប្បាកច់ាំអណញ ឬខ្ជត 
ប្រសិនអរើចាំននួទឹកប្បាកអ់យាង្ននសិទធិអប្រើប្បាស់ប្ទរយប្តូវបានកាតរ់នថយរហូតដល់សូនយ។ 

ប្កុមហ  នរង្កា ញរ៊ីសិទធិអប្រើប្បាស់ប្ទរយ និង្រាំណ លភតិសនាអដាយម ករ៊ីគាន អៅកន ង្របាយការណ៍សាថ ន
ភារហិរញ្ញ វតថ ។ 

ការជលួរយៈអរលខល៊ី និង្ការជលួានតនមលទរ 

ប្កុមហ  នបានអប្ជើសអរ ើសមនិទទលួសាគ ល់សិទធិអប្រើប្បាស់ប្ទរយសកមម និង្រាំណ លជលួសប្ារក់ារជលួាន
តនមលទរ និង្ការជលួរយៈអរលខល៊ី មដលរមួានដូចជាការជលួយានយនត។ ប្កុមហ  នទទលួសាគ ល់ការ
ទូទតភ់តិសនាមដលទកទ់ង្នឹង្ការជលួទាំង្អនះ ជាការចាំណាយមផ្អកអលើមូលដាា នអថរកន ង្រយៈអរលជលួ។ 

ភតិសនា មដលប្កុមហ  នមនិសនមតថាអាចទទលួយកបាននូវរាល់ហានិភយ័ និង្រង្កវ នន់នកមមសិទធិប្តូវបាន
ចតថ់ាន កជ់ាភតិសនាប្រតិរតោិការអហើយប្ទរយភតិសនា មដលបានជលួមនិប្តូវបានទទលួសាគ ល់អលើរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ររស់ប្កុមហ  នអ ើយ។ 

ការទូទតភ់តិសនាប្រតិរតិតការ ប្តូវបានទទលួសាគ ល់អៅកន ង្ប្បាកច់ាំអណញ ឬខ្ជតអដាយឈ្រអលើមូលដាា ន
ប្តង្ក់ន ង្រយៈអរលកិចចសនា។ ប្បាកអ់លើកទឹកចិតតភតិសនាមដលបានទទលួប្តូវបានទទលួសាគ ល់ថាជា
មផ្នកសាំខ្ជនម់យួននចាំណាយភតិសនាសរ រកន ង្រយៈអរលននការជលួ។  

(ឌ្) រនធអលើប្បាកច់ាំអណញ 
រនធអលើប្បាកច់ាំអណញរមួានរនធអលើប្បាកច់ាំអណញប្រចាំឆ្ន ាំ និង្រនធរនារ។ វាប្តូវបានទទលួសាគ ល់អៅកន ង្
ចាំអណញ ឬខ្ជតអៅកន ង្របាយការណ៍លទធផ្ល អលើកមលង្មតធាត ណាបានទទលួសាគ ល់អដាយដទ ល់កន ង្             
មូលធន ឬអៅកន ង្របាយការណ៍លមអតិអផ្សង្ៗអទៀត។ 

រនធប្រចាំឆ្ន ាំ 

រនធប្រចាំឆ្ន ាំ េឺជារនធមដលរ ាំរឹង្ថាប្តូវរង្អ់លើប្បាកច់ាំអណញជាររ់នធប្រចាំឆ្ន ាំ អដាយអប្រើេប្តារនធមដលបាន         
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េន មត័ ឬបានេន មត័ជាអាទិ៍អៅកាលររអិចឆទរាយការណ៍ជាមយួនឹង្និយត័ភារណាមយួអលើរនធប្តូវរង្រ់៊ី                
ឆ្ន ាំម នៗ។ 

រនធរនារ 

រនធរនារ ប្តូវបានកាំណតអ់ៅអលើភារលអមអៀង្ជារអណាត ះអាសននរវាង្តនមលអយាង្ននប្ទរយសកមម និង្
រាំណ ល  កន ង្អគាលរាំណង្ននការអធវើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  និង្តនមលអយាង្សប្ារក់ារេិតរនធ។  

រនធរនារជាប្ទរយសកមម ប្តូវបានទទលួសាគ ល់សប្ារក់ារខ្ជតអលើរនធ និង្ភារលអមអៀង្ជារអណាត ះអាសនន          
មដលអាចកាតក់ង្បាន មតកន ង្ករណ៊ី អាចនឹង្អកើតានអ ើង្អៅអលើប្បាកច់ាំអណញជាររ់នធនាអរលេនាេត           
មដលអាចអប្រើប្បាស់បាន។ រនធរនារជាប្ទរយសកមម ប្តូវបានប្តួតរិនិតយអៅរាល់កាលររអិចឆទរាយការណ៍           
អហើយប្តូវបានកាតរ់នថយ កន ង្ករណ៊ី មដលវាមនិអាចអកើតអ ើង្នូវេតថប្រអយាជនរ៍នធមដលពាករ់ន័ធមដល
អាចនឹង្អប្រើប្បាស់បាន។ ការកាតរ់នថយអនះនឹង្ប្តូវរតូរប្ត រវ់ញិអៅអរលមដលលកខខណឌ ននប្បាកច់ាំអណញ
ជាររ់នធនាអរលេនាេតានភារប្រអសើរវញិ។ 

រនធរនារ ប្តូវបានកាំណតអ់ដាយអប្រើេប្តារនធមដលរ ាំរឹង្ថានឹង្អប្រើអៅអលើភារលអមអៀង្ជារអណាត ះអាសនន 
អដាយអប្រើេប្តារនធមដលបានេន មត័ ឬបានេន មត័ជាអាទិ៍អៅកាលររអិចឆទរាយការណ៍។ 

ការវាស់មវង្រនធរនារ ្ល ះរញ្ញច ាំង្រ៊ីលទធផ្លមដលប្កុមហ  នរ ាំរឹង្ថា (អៅកាលររអិចឆទរាយការណ៍) នឹង្ាន 
ទទលួមកវញិ ឬការកាតក់ង្តនមលអយាង្ននប្ទរយសកមម និង្រាំណ ល។ 

រនធរនារជាប្ទរយសកមម និង្រាំណ លអាចកាតក់ង្គាន បានល ះប្តាមតបានរាំអរញលកខខណឌ មយួចាំននួ។ 

៤. សតខ់ដ្ឋរ ការជកជរប ន្ិខការបករស្ថយថ្មីជែលេនិ្ទាន្ប់ាន្អន្េុ័ត្ 

សោង្ដ់ារ ការមកមប្រ និង្ការរកប្សាយថម៊ីមយួចាំនួន ទកទ់ង្នឹង្សតង្ដ់ារមដលានប្សារ ់ បានចូលជា
ធរាន សប្ារក់ារយិររអិចឆទចរអ់ផ្តើមរនាទ ររ់៊ីនថងទ៊ី១ មខមករា ឆ្ន ាំ២០២០ មដលកន ង្អនាះការេន វតតម ន
កាលកាំណត ់ប្តូវបានេន ញ្ញញ ត។ រ៉ែ មនតប្កុមហ  នមនិទនប់ានេន វតតនូវសតង្ដ់ារថម៊ី ឬសតង្ដ់ារមដលបានមកមប្រ
ទាំង្អនះកន ង្ការអរៀរចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ អនះអៅអ ើយអទ។ 

សតង្ដ់ារ និង្ការរកប្សាយមដលបានអធវើវអិសាធនកមមដូចខ្ជង្អប្កាម មនិប្តូវបានរ ាំរឹង្ថានឹង្ានឥទធិរលជា  
សារវនតអលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថ ររស់ប្កុមហ  នអទ៖ 

o សមបទនការជលួទកទ់ង្នឹង្កូវ ៊ីដ-១៩ (វអិសាធនកមម ស.រ.ហ.េ.ក ១៦) 

o ប្ទរយ អប្េឿង្ចប្ក និង្ររកិាខ រ ដាំអណើ រការម នអរលអប្រើអដាយអចតនា (វអិសាធនកមម ស.េ.េ.ក ១៦) 
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o ឯកសារអយាង្ចាំអពាះប្ករខណ័ឌ ទសសនទន (វអិសាធនកមមអលើស.រ.ហ.េ.ក ៣) 

o ការចតថ់ាន កន់នរាំណ លជារាំណ លរយៈអរលខល៊ី ឬអរលមវង្ (វអិសាធនកមមអលើ  ស.េ.េ.ក ១) 

៥. ការបតូររបូិយប័ណណ ពីែុោា រអាង្េរកិង្ៅជារបាក់ង្រៀល 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ  ប្តូវបានរង្កា ញជាប្បាកដ់ ោល រអាអមរកិ។ ការរតូរររិូយរណ័ណ រ៊ីដ ោល រអាអមរកិ អៅជា
ប្បាកអ់រៀល ប្តូវបានអធវើអ ើង្អដើមប ៊ីមតរាំអរញតាមតប្មូវការមដលានមចង្អៅកន ង្ចារេ់ណអនយយ និង្ សវន
កមមននប្រះរាជាណាចប្កកមព ជារ៉ែ អណាណ ះ។ 

ប្ទរយសកមម និង្រាំណ ល ប្តូវបានរោូរររិូយរណ័ណ តាមេប្តានាកាលររអិចឆទរាយការណ៍។ របាយការណ៍
ចាំអណញ ឬខ្ជត និង្លទធផ្លលមអតិ និង្របាយការណ៍លាំហូរសាចប់្បាក ់ ប្តូវបានរង្កា ញជាប្បាកអ់រៀល
អដាយអប្រើប្បាស់េប្តាមធយមភាេប្រចាំឆ្ន ាំ។ ភារខ សគាន មដលអកើតអ ើង្រ៊ីការរតូរររិូយរណ័ណ អនះ ប្តូវបាន
ទទលួសាគ ល់ជា “លអមអៀង្រ៊ីការរតូរររិូយរណ័ណ ” អៅកន ង្របាយការណ៍លទធផ្លលមអតិអផ្សង្ៗ។ 

ប្កុមហ  ន អប្រើប្បាស់េប្តារតូរប្បាកជ់ាផ្លូវការដូចខ្ជង្អប្កាម៖ 
  េប្តានាច ង្កាលររអិចឆទ 
  រាយការណ៍ េប្តាមធយម 
នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ១ដ ោល រអាអមរកិ = ៤.០៤៥អរៀល ៤.០៧៧អរៀល 
នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ១ដ ោល រអាអមរកិ = ៤.០៧៥ អរៀល ៤.០៥២ អរៀល 

       

តអួលខជាប្បាកអ់រៀលអនះ េឺសប្ារជ់ាការរង្កា ញមតរ៉ែ អណាណ ះ អហើយមនិប្តូវបានយកមករកប្សាយថា                    
តអួលខប្បាកដ់ ោល រអាអមរកិអនះប្តូវបានរោូរអៅជាប្បាកអ់រៀល ឬេួរប្តូវបានរោូរជាប្បាកអ់រៀល ឬនឹង្ប្តូវបានរោូរ                 
ជាប្បាកអ់រៀល នាអរលេនាេតតាមេប្តារោូរប្បាកអ់នះ ឬេប្តារោូរប្បាកអ់ផ្សង្អទៀតអនាះអ ើយ។ 

៦. របាក់បង្ញ្ញ ើត្េកលត់ាេចាប់ 
េន អោមតាមប្រកាសររស់ េ.ម.ក. អលខ ០០៩ សត៊ីរ៊ីការផ្តល់អាជ្ារណណ ដល់ប្កុមហ  នមូលរប្ត និង្
ភាន កង់្ករប្កុមហ  នមូលរប្ត ប្កុមហ  នប្តូវបានតប្មូវឲ្យដាកប់្បាកត់មាល់ (យា៉ែ ង្អហាចណាស់ ១ពានោ់ន
អរៀល) អៅកន ង្េណន៊ីររស់ េ.ម.ក. មដលរកាទ កអៅធនាគារជាតិននកមព ជា អដើមប ៊ីអធវើប្រតិរតតិការជាឈ្មួញ
អជើង្សាមូលរប្តអៅកន ង្ប្រះរាជាណាចប្កកមព ជា។ ប្បាកត់មាល់ (មនិានការប្បាក)់ អនះមនិសប្ារអ់ប្រើ
ប្បាស់កន ង្ប្រតិរតតិការ ប្រចាំនថងររស់ប្កុមហ  នអទ រហូតដល់អរលមដលប្កុមហ  នសម័ប្េចិតតរញ្ឈរប់្រតិរតតិ
ការអាជ៊ីវកមមររស់ខលួនអៅប្រះរាជាណាចប្កកមព ជា។ 
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៧. រទពយសកេមអរបូី 
 

 
អាជ្ារណណ  េ.ម.ក 

     
២០២០    សរ រ 

 
 ដ ោល រអាអមរកិ   ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
នថលអដើម        
        
នានថងទ៊ី១ មខមករា ឆ្ន ាំ២០២០  ១៥.៤៤១   ១៥.៤៤១  ៦២.៩២២ 
លអមអៀង្រ៊ីការរតូរររិូយរណ័ណ   -   -  (៤៦៣) 
នានថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  ១៥.៤៤១   ១៥.៤៤១  ៦២.៤៥៩ 
        
ដកៈ រ ាំលស់រង្គរ        
នានថងទ៊ី១ មខមករា ឆ្ន ាំ២០២០  ៥.៣៥២   ៥.៣៥២  ២១.៨០៩ 
រ ាំលស់កន ង្ការយិររអិចឆទ  ៥.៦២៩   ៥.៦២៩  ២២.៩៤៩ 
លអមអៀង្រ៊ីការរតូរររិូយរណ័ណ   -   -  (៣៤០) 
នានថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  ១០.៩៨១   ១០.៩៨១  ៤៤.៤១៨ 
        
តនមលអយាង្        
នានថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  ៤.៤៦០   ៤.៤៦០  ១៨.០៤១ 

 

 
កមមវធិ៊ីកាំរយទូរ័ 

 អាជ្ារណណ             
េ.ម.ក 

 
២០១៩   សរ រ 

 
ដ ោល រអាអមរកិ  ដ ោល រអាអមរកិ  ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
នថលអដើម        
នានថងទ៊ី១ មខមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ ១.៥៧៤  ១៥.៤៤១  ១៧.០១៥  ៦៨.៣៦៦ 
ការល រអចល (១.៥៧៤)  -  (១.៥៧៤)  (៦.៣៧៨) 
លអមអៀង្រ៊ីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  -  -  ៩៣៤ 
នានថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ -  ១៥.៤៤១  ១៥.៤៤១  ៦២.៩២២ 
        
ដកៈ រ ាំលស់រង្គរ        
នានថងទ៊ី១ មខមករា ឆ្ន ាំ២០១៩ ១.៥៧៤  -  ១.៥៧៤  ៦.៣២៤ 
រ ាំលស់កន ង្ការយិររអិចឆទ -  ៥.៣៥២  ៥.៣៥២  ២១.៦៨៦ 
ការល រអចល (១.៥៧៤)  -  (១.៥៧៤)  (៦.៣៧៨) 
លអមអៀង្រ៊ីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  -  -  ១៧៧ 
នានថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ -  ៥.៣៥២  ៥.៣៥២  ២១.៨០៩ 
        
តនមលអយាង្        
នានថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ -  ១០.០៨៩  ១០.០៨៩  ៤១.១១៣ 
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៨. រទពយ ន្ិខ បរកិាេ រ 
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៩. ពន្ធង្លើរបាក់ចាំង្ណញ 
(ក) រាំណ លរនធអលើប្បាកច់ាំអណញ 

 នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
នានថងទ៊ី១ មខមករា ១២៥  ៥០៩  ១១១  ៤៤៦ 
ចាំណាយរនធអលើប្បាកច់ាំអណញ  ៣.៦៧២    ១៤.៩៧១   ១.៣៣០  ៥.៣៨៩ 
រនធអលើប្បាកច់ាំអណញបានរង្ ់ (៣.៥៣៥)  (១៤.៤១២)  (១.៣១៦)  (៥.៣៣២) 
លអមអៀង្រ៊ីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  (៨)  -  ៦ 
នានថងទ៊ី៣១ មខធនូ  ២៦២    ១.០៦០   ១២៥  ៥០៩ 

(ខ) (េតថប្រអយាជន)៍/ចាំណាយរនធអលើប្បាកច់ាំអណញ   
 ២០២០  ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
រនធអលើប្បាកច់ាំអណញសប្ារ់

ការយិររអិចឆទ ៣.៦៧២  ១៤.៩៧១  ១.៣៣០  ៥.៣៨៩ 
រនធរនារ  (២០.០៨៧)  (៨១.៨៩៥)  ២.៩៨១  ១២.០៧៩ 

 (១៦.៤១៥)  (៦៦.៩២៤)  ៤.៣១១  ១៧.៤៦៨ 

ការអផ្ទៀង្ដទ តរ់នធអលើប្បាកច់ាំអណញ មដលបានេណនាតាមេប្តារនធតាមចារអ់ៅនឹង្ការចាំណាយរនធអលើប្បាកច់ាំណូល 
ដូចមដលបានរង្កា ញកន ង្ចាំអណញ ឬខ្ជត ានដូចខ្ជង្អប្កាម៖ 

ការេណនាប្បាកច់ាំណូលជាររ់នធ េឺសថិតអៅអប្កាមការរនិិតយ និង្ការវាយតនមលររស់អាជ្ាធររនធដារ។  

 ២០២០  ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
ខ្ជតម នរង្រ់នធអលើប្បាកច់ាំអណញ (៣.១៨៨)  (១២.៩៩៦)  (១៤១.៦៩៦)  (៥៧៤.១៥២) 
        
រនធអលើប្បាកច់ាំអណញមផ្អកតាម 

េប្តារនធជាផ្លូវការ (៦៣៨)  (២.៦០១)  (២៨.៣៣៩)  (១១៤.៨៣០) 
ផ្លរ៉ែះពាល់ននចាំណាយមនិអាចកាត់

កង្បាន ១៨.៦៣៦  ៧៥.៩៧៩ 
 

៣៣២  ១.៣៤៥ 
ផ្លរ៉ែះពាល់នន(ការអប្រើប្បាស់ប្បាកខ់្ជតមដលអាច

កាតក់ង្បាន)/ ប្បាកខ់្ជតមនិបានទទលួសាគ ល់
ជារនធរនារ (៣៨.០៨៥)  (១៥៥.២៧៣) 

 

៣០.៩៨៨  ១២៥.៥៦៤ 
រនធេរបររា ៣.៦៧២  ១៤.៩៧១  ១.៣៣០  ៥.៣៨៩ 

 (១៦.៤១៥)  (៦៦.៩២៤)  ៤.៣១១  ១៧.៤៦៨ 
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)េ(  រនធរនារជាប្ទរយសកមម 
 នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
រនធរនារជាប្ទរយសកមម - ស ទធ ៤១.០៦៩  ១៦៦.១២៤  ២០.៩៨២  ៨៥.៥០២ 
        

 

រមប្មរប្មួលកន ង្រនធរនារប្ទរយសកមមស ទធមដលានកន ង្ឆ្ន ាំអនះានដូចខ្ជង្អប្កាម៖ 

 នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
នានថងទ៊ី១ មខមករា ២០.៩៨២  ៨៥.៥០២  ២៣.៩៦៣  ៩៦.២៨៣ 
ទទួលសាគ ល់កន ង្ចាំអណញ ឬខ្ជត  ២០.០៨៧    ៨១.៨៩៥  (២.៩៨១)  (១២.០៧៩) 
លអមអៀង្រ៊ីការរតូរររូិយរណ័ណ  -  (១.២៧៣)  -  ១.២៩៨ 
នានថងទ៊ី៣១ មខធនូ  ៤១.០៦៩    ១៦៦.១២៤   ២០.៩៨២  ៨៥.៥០២ 

រនធរនារជាប្ទរយសកមម/(រាំណ ល) មដលប្តូវបានកាំណតអ់ដាយ៖ 

 នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
រ ាំលស់អលើប្ទរយ នងិ្ររកិាខ រ ១.៩៩៦  ៨.០៧៤  ១.៥៣៤  ៦.២៥១ 
សាំវធិានធនអលើការឈ្រស់ប្ាក

ប្រចាំឆ្ន ាំមដលមនិបានអប្រើ ១០.៥៧៤  ៤២.៧៧១  ៨.៧៤៦  ៣៥.៦៤០ 

សាំវធិានធនអលើេតថប្រអយាជន ៍
អរលចូលនិវតត ១២.៤១០  ៥០.១៩៨  ១១.៤៨៨  ៤៦.៨១៤ 

ប្បាកច់ាំអណញរ៊ីការរតូរររូិយរណ័ណ មដល
 មនិទនទ់ទួលសាគ ល់ជាកម់សតង្ (៧៧)  (៣១១)  (៧៨៦)  (៣.២០៣) 
សាំវធិានធនអលើការខ្ជតរង្រ់៊ីឱ្នភារតនមលអលើ

ប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ  ៧.៥៤៩  ៣០.៥៣៦  -  - 
ប្បាកច់ាំណូលរនារ ៨.៦១៧  ៣៤.៨៥៦  -  - 

នានថងទ៊ី៣១ មខធនូ ៤១.០៦៩  ១៦៦.១២៤  ២០.៩៨២  ៨៥.៥០២ 
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១០. របាក់បង្ញ្ញ ើមន្កាលកាំណត្់ 
 នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
ប្បាករ់អញ្ញ ើានកាលកាំណត ់ ១.៦៩៧.៧៧៥  ៦.៨៦៧.៥០១  ១.៦៦០.០០០  ៦.៧៦៤.៥០០ 
ការប្បាកប់្តវូទទួល ២.១៨៧  ៨.៨៤៦  ១៦.៥៩៥  ៦៧.៦២៥ 
 ១.៦៩៩.៩៦២  ៦.៨៧៦.៣៤៧  ១.៦៧៦.៥៩៥  ៦.៨៣២.១២៥ 
ដក ៖ សាំវធិានធនអលើការខ្ជតរង្រ់៊ីឱ្នភារ 
ននតនមល (៣៤.១២៥)  (១៣៨.០៣៦)  -  - 

 ១.៦៦៥.៨៣៧  ៦.៧៣៨.៣១១  ១.៦៧៦.៥៩៥  ៦.៨៣២.១២៥ 

ប្កុមហ  នបានដាកប់្បាករ់អញ្ញ ើានកាលកាំណតអ់ៅប្កុមហ  នអម សប្ាររ់យៈអរលមយួឆ្ន ាំ។ ប្បាករ់អញ្ញ ើអនះាន
េប្តាការប្បាកប់្រចាំឆ្ន ាំរ៊ី ៥.៥០% ដល់ ៧.៥០% (២០១៩៖ ៤.៥០% ដល់ ៥.៥០% កន ង្មយួឆ្ន ាំ)។ 

១១. រទពយសកេមង្ផសខៗ 
 នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
េណន៊ីប្តូវទទួលអផ្សង្  ៗ ២៣.៩៧២  ៩៦.៩៦៧  ១៧.៩៦៦  ៧៣.២១១ 
ប្បាករ់អញ្ញ ើអផ្សង្  ៗ ១.៤៥២  ៥.៨៧៣  ១.១៥៥  ៤.៧០៧ 
ចាំណាយរង្ម់ នអផ្សង្  ៗ ១៨.០៦៧  ៧៣.០៨២  ១៩.៥៣៤  ៧៩.៦០១ 

 ៤៣.៤៩១  ១៧៥.៩២២  ៣៨.៦៥៥  ១៥៧.៥១៩ 

១២. ស្ថច់របាក់ ន្ិខស្ថច់របាក់សេេូល 
 នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
សាចប់្បាកអ់ៅធនាគារ-េណន៊ីសនស ាំ  ១៨០.១៣៥    ៧២៨.៦៤៦   ១៤២.៩០៨  ៥៨២.៣៥០ 
ដក៖ សាំវធិានធនអលើការខ្ជតរង្រ់៊ីឱ្នភារនន
តនមល (៣.៦២១)   (១៤.៦៤៧)   -  - 

 ១៧៦.៥១៤  ៧១៣.៩៩៩  ១៤២.៩០៨  ៥៨២.៣៥០ 
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 េណន៊ីសនស ាំានេប្តាការប្បាក ់០.២០% កន ង្មយួឆ្ន ាំ (២០១៩៖ ០.២០% កន ង្មយួឆ្ន ាំ) ។ 

ប្កុមហ  នរកាេណន៊ីធនាគារមយួអឈាម ះថា “េណន៊ីសាចប់្បាកេ់តិថិជន” អៅធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា             
ភ៊ីេិលស ៊ី សប្ារទ់ទលួសាចប់្បាករ់រស់េតិថិជន មដលានរាំណង្អធវើការជញួដូរកន ង្ផ្ារមូលរប្តកមព ជា។ 
អទះជាយា៉ែ ង្ណាកអ៏ដាយ េណន៊ីអនះ មនិប្តូវបានកតប់្តាអៅកន ង្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ររស់ប្កុមហ  នអទ 
អដាយអយាង្អៅតាមអហត ផ្លថាេណន៊ីអនះ ប្តូវបានរអង្ាើតអ ើង្កន ង្អគាលរាំណង្សប្ារម់តទទលួសាច់
ប្បាករ់៊ីេតិថិជនមតរ៉ែ អណាណ ះ អហើយវាមនិមមនជាកមមសិទធិររស់ប្កុមហ  នអទ។ េិតប្តឹមនថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ
២០២០ សមត លយេណន៊ីសាចប់្បាកេ់តិថិជិនជាប្បាកអ់រៀល ានចាំននួ ៤.១៣៣.៩៦៨.៩១៩ អរៀល 
ប្រាណជា ១.០២១.៩៩៤.៧៩ ដ ោល រអាអមរកិ (២០១៩៖ ២.១៨២.៧៥២.៦៥៧អរៀល ប្រាណជា 
៥៣៥.៦៤៥ ដ ោល រអាអមរកិ) អហើយសមត លយេណន៊ីសាចប់្បាកេ់តិថិជិនជាប្បាកដ់ ោល រអាអមរកិ ាន
ចាំននួ ៣.០៦១,០៤ ដ ោល រអាអមរកិ (២០១៩៖ មនិាន)។ 

១៣. ង្ែើេទុន្ 
ប្កុមហ  នបានច ះរញ្ា ៊ីអដើមទ នររស់ខលួនចាំននួ ៨.២៤០ ោនអរៀល (អសមើនឹង្ ២.០១០.០០០ ដ ោល រអាអមរកិ) 
អដាយបានមរង្មចកជា ២.០៦០.០០០ ភាេហ  ន មដលានតនមលចរកឹ ៤.០០០ អរៀល (អសមើនឹង្ ១ ដ ោល រអាអម
រកិ) កន ង្មយួភាេហ  ន (២០១៩៖ ២.០១០.០០០ ដ ោល រអាអមរកិ តនមលចរកឹ ១ ដ ោល រអាអមរកិ កន ង្ ១ ភាេ
ហ  ន)។ ទឹកប្បាកច់ាំននួ ២.០១០.០០០ ដ ោល រអាអមរកិ ប្តូវបានរង្ទ់ាំង្ប្សុង្អដាយប្កុមហ  នអម។ 

 នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
អដើមទ ន ២.០១០.០០០  ៨.០៤០.០០០  ២.០១០.០០០  ៨.០៤០.០០០ 

មនិានការដល ស់រតូរអៅកន ង្ភាេទ និក និង្រចនាសមពន័ធភាេហ  នររស់ប្កុមហ  នកន ង្ឆ្ន ាំអនះអទប ើយ។ 
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១៤. កាត្ពវកិចាអត្ថរបង្ោែន្៍បុគ្គលកិ 
ចាំននួទឹកប្បាកម់ដលបានកតប់្តាអៅកន ង្របាយការណ៍សាថ នភារហិរញ្ញ វតថ  ប្តូវបានកាំណតដូ់ចខ្ជង្អប្កាម៖ 

  នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
រាំណ លរយៈអរលមវង្  ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
         
េតថប្រអយាជនអ៍រលចូលនវិតត  (ក) ៥៣.៧៦៤  ២១៧.៤៧៥  ៤៩.២៩៧  ២០០.៨៨៦ 
សាំណង្េត៊ីតភារការង្ករ  (ខ)  ៧.៦៥៥    ៣០.៩៦៥   ៨.១៤៥  ៣៣.១៩១ 
  ៦១.៤១៩  ២៤៨.៤៤០  ៥៧.៤៤២  ២៣៤.០៧៧ 

រាំណ លរយៈអរលខល៊ី          
ប្បាករ់ាំណាចេ់ត៊ីតភារការង្ករ (ខ) ៦៣០  ២.៥៤៨  -  - 

(ក) េតថប្រអយាជនអ៍រលចូលនិវតត 
រមប្មរប្មួលកាតរវកិចចេតថប្រអយាជនម៍ដលបានកាំណតក់ន ង្ឆ្ន ាំ ានដូចខ្ជង្អប្កាម៖ 

 នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
នានថងទ៊ី១ មខមករា ៤៩.២៩៧  ២០០.៨៨៦  ៤៣.៥៧៥  ១៧៥.០៨៤ 
ចាំណាយការប្បាក ់  ៣.៥៦៤    ១៤.៥៣០   ២.៣០៦  ៩.៣៤៤ 
ចាំណាយអសវាកន ង្ឆ្ន ាំ  ២.៥៥៣    ១០.៤០៩   ២.០៨០  ៨.៤២៨ 
(ចាំអណញ)/ខ្ជតរ៊ីការវាស់មវង្រណាត ល  មករ៊ី

ការដល ស់រតូរការសនមត (១.៦៥០)  (៦.៧២៧)  ១.៣៣៦  ៥.៤១៣ 
លអមអៀង្រ៊ីការរតូរររូិយរណ័ណ  -  (១.៦២៣)  -  ២.៦១៧ 
នានថងទ៊ី៣១ មខធនូ ៥៣.៧៦៤  ២១៧.៤៧៥  ៤៩.២៩៧  ២០០.៨៨៦ 

ចាំននួទឹកប្បាកម់ដលបានកតប់្តាកន ង្របាយការណ៍ចាំអណញ ឬខ្ជត ានដូចខ្ជង្អប្កាម៖ 

 ២០២០  ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
ចាំណាយការប្បាក ់ ៣.៥៦៤  ១៤.៥៣០  ២.៣០៦  ៩.៣៤៤ 
ចាំណាយអសវាកន ង្ឆ្ន ាំ ២.៥៥៣  ១០.៤០៩  ២.០៨០  ៨.៤២៨ 

 ៦.១១៧  ២៤.៩៣៩  ៤.៣៨៦  ១៧.៧៧២ 
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ចាំននួទឹកប្បាកម់ដលបានកតប់្តាកន ង្របាយការណ៍លទធផ្លលមអតិ ានដូចខ្ជង្អប្កាម៖ 

 ២០២០  ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
(ចាំអណញ)/ខ្ជតរ៊ីការវាស់មវង្រណាត ល មករ៊ី

ការដល ស់រតូរការសនមត (១.៦៥០)  (៦.៧២៧)  ១.៣៣៦  ៥.៤១៣ 

ការសនមតសាំខ្ជន់ៗ មដលបានអប្រើប្បាស់អដើមប ៊ីកាំណតច់ាំណាយកាតរវកិចចបា៉ែ នស់ាម ន ានដូចខ្ជង្អប្កាម៖ 

 ២០២០  ២០១៩ 
េប្តាកាំអណើ នប្បាកអ់រៀវតស ៣.៤៦%  ៣.៤៤% 
េប្តាេតិផ្រណា ១.២០%  ១.២០% 
េប្តាេរបហារ ៧.០០%  ៧.០០% 
េប្តាមរណៈ (*) និង្េប្តារមប្មរប្មួលរ េគលិក (**) -  - 

ការសនមតសាំខ្ជន់ៗ មដលបានអប្រើប្បាស់អដើមប ៊ីកាំណតច់ាំណាយកាតរវកិចចបា៉ែ នស់ាម ន ានដូចខ្ជង្អប្កាម៖ (ត) 

(*) តារាង្េប្តាមរណៈ ានដូចខ្ជង្អប្កាម៖  

អាយ  
េប្តាមរណៈ (%កន ង្មយួឆ្ន ាំ) 

២០២០ ២០១៩ 
ស្តសត៊ី រ រស ស្តសត៊ី រ រស 

១៨ - ២៩  ០ - ០.៤៩   ០ - ០.៤២  ០ - ០.២២ ០ - ០.៤២ 
៣០ - ៣៩  ០ - ០.១០   ០ - ០.៣២  ០ - ០.១០ ០ - ០.៥៨ 
៤០ - ៤៩ - - - - 
៥០ - ៥៩ -  ០ - ៦.៦៧  - - 

៦០ - - - - 

(**) តារាង្េប្តារមប្មរប្មួលរ េគលិកេប្តាោឈ្ររ់រស់រ េគលិក ានដូចខ្ជង្អប្កាម៖ 

អាយ  
េប្តារមប្មរប្មលួរ េគលិក (%កន ង្មយួឆ្ន ាំ) 

២០២០ ២០១៩ 
ស្តសត៊ី រ រស ស្តសត៊ី រ រស 

១៨ - ២៩  ២.៣ - ៩.១០   ៤.២៩ - ៩.២៤  ០ - ៧.៣៩ ៤.៤២ - ៧.៣៨ 
៣០ - ៣៩  ១.៦៨ - ៤.៦៨   ២.៧៤ - ៥.៧៦  ២.៣១ - ៥.២៦ ២.៨២ - ៥.៤០ 
៤០ - ៤៩  ០ - ៦.៦៧   ០ - ៤.៣៨  ០ - ១៤.០៧ ០ - ៥.០២ 
៥០ - ៥៩ -  ០ - ៨.៣៣  - ០ - ៦.០៦ 

៦០ - - - - 
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(ខ) សាំណង្េត៊ីតភារការង្ករ  
 នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
រាំណ លរយៈអរលខល៊ី ៦៣០   ២.៥៤៨   -  - 
រាំណ លរយៈអរលមវង្  ៧.៦៥៥   ៣០.៩៦៤  ៨.១៤៥  ៣៣.១៩១ 
 ៨.២៨៥  ៣៣.៥១២  ៨.១៤៥  ៣៣.១៩១ 
        

 
 នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
នានថងទ៊ី១ មខមករា ៨.១៤៥  ៣៣.១៩១  ១៥.៤៦៤  ៦២.១៣៥ 
ទទួលសាគ ល់/(ទ នរប្មុង្)កន ង្ចាំអណញ ឬខ្ជត ១៤០  ៥៧១  (៧.៣១៩)  (២៩.៦៥៧) 
លអមអៀង្រ៊ីការរតូរររូិយរណ័ណ  -  (២៥០)  -  ៧១៣ 
នានថងទ៊ី៣១ មខធនូ ៨.២៨៥  ៣៣.៥១២  ៨.១៤៥  ៣៣.១៩១ 
        

១៥. បខគរ ន្ិខគ្ណន្ីរត្ូវទូទាត្់ង្ផសខៗ 
 នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
រង្គរចារឈ់្រស់ប្ាកប្រចាំឆ្ន ាំ ៥២.៨៧១  ២១៣.៨៦៣  ៤៣.៧២៩  ១៧៨.១៩៦ 
រនធប្តវូរង្ ់ ២.៥៩១  ១០.៤៨១  ១.៨៤៦  ៧.៥២២ 
រង្គរអផ្សង្  ៗ ៤៩.៨៣១  ២០១.៥៦៦  ៣២.០៨៧  ១៣០.៧៥៥ 
 ១០៥.២៩៣  ៤២៥.៩១០  ៧៧.៦៦២  ៣១៦.៤៧៣ 
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១៦. របត្ិបត្តិការសេព័ន្ធញាត្ិ 
សមពន័ធញតិ ទាំនាកទ់ាំនង្ 

ធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី ប្កុមហ  នអម 

ប្កុមហ  នពាករ់ន័ធ ប្កុមហ  ននានាមដលសថិតអៅអប្កាមប្កុមហ  នអមមតមយួ 

េណៈប្េរប់្េង្សាំខ្ជន់ៗ  រ េគលិកេណៈប្េរប់្េង្សាំខ្ជន់ៗ  េឺជារ េគលទាំង្ឡាយណាមដលាន
សិទធិ េាំណាច និង្ការទទលួខ សប្តូវកន ង្ការអធវើមផ្នការ ការដឹកនាាំ និង្ការ
ប្តួតរិនិតយ សកមមភារនានាររស់ប្កុមហ  ន។ រ េគលិកេណៈប្េរប់្េង្   
សាំខ្ជន់ៗ ររស់ប្កុមហ  ន រមួាន េភបិាលទាំង្េស់និង្សាជិកេណៈ
ប្េរប់្េង្ជានខ់ពស់ររស់ប្កុមហ  ន។ 

(ក) ចាំណូលការប្បាករ់៊ីប្កុមហ  នអម 
 ២០២០  ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
ចាំណូលការប្បាក ់ ៩២.៣១៩  ៣៧៦.៣៨៥  ៨៦.៥២៤  ៣៥០.៥៩៥ 

(ខ) កនប្ម និង្ចាំណាយជូនប្កុមហ  នអម 
 ២០២០  ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
ចាំណាយទឹក-អភលើង្ ៥.២៣៥  ២១.៣៤៣  ៤.៣២០  ១៧.៥០៥ 
អសវាធនាគារ ៥០១  ២.០៤២  ៤៧០  ១.៩០៤ 

 ៥.៧៣៦  ២៣.៣៨៥  ៤.៧៩០  ១៩.៤០៩ 

(េ) ការទូទតជូ់នេណៈប្េរប់្េង្សាំខ្ជន់ៗ  
 ២០២០  ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
េតថប្រអយាជនរ៍ េគលិករយៈអរលខល៊ី  ១៣៣.១៣៨    ៥៤២.៨០៤   ១២៦.៩៣៤  ៥១៤.៣៣៧ 
េតថប្រអយាជនរ៍ េគលិករយៈអរលមវង្  ៣២.៥៧០    ១៣២.៧៨៨   ២៦.៦៨៥  ១០៨.១២៦ 
េតថប្រអយាជនអ៍ប្កាយអរលរញ្ចរ់

ការង្ករ ៣១.៧៧០  ១២៩.៥២៦  ៣០.២៣៤  ១២២.៥០៨ 

  ១៩៧.៤៧៨    ៨០៥.១១៨   ១៨៣.៨៥៣  ៧៤៤.៩៧១ 
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(ឃ្) សមត លយច ង្ឆ្ន ាំអកើតអ ើង្រ៊ីប្រតិរតតិការជាមយួសមពន័ធញតិ 
 នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
េណន៊ីសនស ាំ (កាំណតស់ាគ ល់១២) ១៨០.១៣៥  ៧២៨.៦៤៦  ១៤២.៩០៨  ៥៨២.៣៥០ 
ប្បាករ់អញ្ញ ើានកាលកាំណត ់
 (កាំណតស់ាគ ល់ ១០) ១.៦៩៧.៧៧៥  ៦.៨៦៧.៥០១  ១.៦៦០.០០០  ៦.៧៦៤.៥០០ 
ការប្បាកប់្តវូទទួល (កាំណតស់ាគ ល់ ១០) ២.១៨៧  ៨.៨៤៦  ១៦.៥៩៥  ៦៧.៦២៥ 

 ១.៨៨០.០៩៧  ៧.៦០៤.៩៩៣  ១.៨១៩.៥០៣  ៧.៤១៤.៤៧៥ 

១៧. ឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ - ត្នេាសេរសប ន្ិខការរគ្ប់រគ្ខហាន្ិភ័យ 

(ក) ការចតថ់ាន កេ់ណអនយយ និង្តនមលសមប្សរ 
ប្កុមហ  នមនិអធវើការរង្កា ញេាំរ៊ីរត័ា៌នតនមលសមប្សរសប្ារប់្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ  និង្រាំណ លហិរញ្ញ វតថ 
អប្ពាះតនមលអយាង្េឺសមប្សរប្រហាកប់្រមហលអៅនឹង្តនមលសមប្សរ។ 

(ខ) ការប្េរប់្េង្ហានិភយ័ហិរញ្ញ វតថ  
(i) អសចកត៊ីសអង្ខរ 

ប្កុមហ  នប្រឈ្មម ខនឹង្ហានិភយ័ដូចខ្ជង្អប្កាម មដលអកើតរ៊ីឧរករណ៍ហិរញ្ញ វតថ ររស់ខលួន៖ 

 ហានិភយ័ឥណទន 

 ហានិភយ័សាចប់្បាកង់្កយប្សួល និង្ 

 ហានិភយ័ទ៊ីផ្ារ 

កាំណតស់ាគ ល់អនះ ប្តូវបានរង្កា ញរត័ា៌នេាំរ៊ីហានិភយ័ប្កុមកន ង្ប្រអភទននហាន៊ីភយ័ន៊ីមយួៗ ដូចខ្ជង្
អលើអគាលរាំណង្ អគាលនអយាបាយ និង្ដាំអណើ រការររស់ប្កុមហ  នេឺអដើមប ៊ីវាស់មវង្ និង្ប្េរប់្េង្ហានិភយ័ 
និង្ការប្េរប់្េង្អដើមទ នររស់ប្កុមហ  ន។  

(ii) ហានិភយ័ឥណទន  

ហានិភយ័ឥណទន េឺជាហានិភយ័ននការខ្ជតរង្ហ់ិរញ្ញ វតថ ប្រសិនអរើេតិថិជន ឬនដេូពាណិជាកមម មនិ
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រាំអរញតាមកាតរវកិចចមដលានមចង្អៅកន ង្កិចចសនា។ 

េនកប្េរប់្េង្ានអគាលនអយាបាយឥណទន អហើយការប្រឈ្មររស់ប្កុមហ  នអៅនឹង្ហានិភយ័ឥណ
ទន ប្តូវបានប្តួតរិនិតយអដាយមផ្អកអលើមូលដាា ននិរនតរភារននដាំអណើ រការអាជ៊ីវកមម។ ការវាយតនមលឥណទន 
ប្តូវបានអធវើអ ើង្ ចាំអពាះប្េរេ់តិថិជនទាំង្េស់មដលានឥណទនអលើចាំននួកាំណត។់ ប្កុមហ  នមនិតប្មូវឲ្យ
ានប្ទរយរញ្ញច ាំសប្ារប់្ទរយសកមមអទ។ 

គាម នការអដត តសាំខ្ជនអ់ៅអលើហានិភយ័ឥណទនអទ។ ការប្រឈ្មេតិររាអៅនឹង្ហានិភយ័ឥណទន េឺ
បានរង្កា ញតាមតនមលអយាង្ននប្ទរយសកមមន៊ីមយួៗកន ង្របាយការណ៍សាថ នភារហិរញ្ញ វតថ ។ 

(iii) ហានិភយ័សាចប់្បាកង់្កយប្សួល 

ហានិភយ័សាចប់្បាកង់្កយប្សួល េឺជាហានិភយ័មដលប្កុមហ  នមនិអាចរាំអរញកាតរវកិចចទកទ់ង្នឹង្
រាំណ លហិរញ្ញ វតថ  មដលប្តូវទូទតអ់ដាយអប្រើសាចប់្បាក ់ ឬប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ ។ អគាលអៅររស់ប្កុមហ  ន 
កន ង្ការប្េរប់្េង្ ហានិភយ័សាចប់្បាកង់្កយប្សលួ េឺធានាការរកាកប្មតិប្ទរយសកមមង្កយប្សួលឲ្យបាន 
ប្េរប់្គានទ់ាំង្កន ង្អរល ធមមតា ឬានរញ្ញា  អដាយមនិានការអកើតអ ើង្នូវការខ្ជតរង្ម់ដលមនិអាច
ទទលួយកបាន ឬហានិភយ័មដលរ៉ែះពាល់ដល់កិតតនិាមររស់ប្កុមហ  ន។ 

ប្កុមហ  នប្តួតរិនិតយហានិភយ័សាចប់្បាកង់្កយប្សួល និង្រកាកប្មតិសាចប់្បាក ់ និង្សាចប់្បាកស់មមូលឲ្យ 
បានប្េរប់្គាន ់សប្ារប់្ទប្ទង្ដ់ល់ប្រតិរតតិការររស់ប្កុមហ  ន និង្អដើមប ៊ីរនថយផ្លរ៉ែះពាល់ននការមប្រប្រួល
នូវលាំហូរសាចប់្បាក។់ 

ការប្រឈ្មនូវហានិភយ័សាចប់្បាកង់្កយប្សលួ 

តារាង្ខ្ជង្អប្កាមអនះ េឺជាកាលវសានតននេនិសសនទរាំណ លហិរញ្ញ វតថ មដលអៅសល់ នាកាលររអិចឆទរាយ 
ការណ៍។  ចាំននួអនះ េឺចាំនួនដ ល និង្មនិេរបហារ និង្រមួានការរង្ក់ារប្បាកប់ា៉ែ នស់ាម ន និង្មនិរញ្ចូ ល
កិចចប្រមអប្រៀង្កាតក់ង្។ 
  លាំហូរសាច ់
  ប្បាកដ់ ល ៦ មខ  អលើសរ៊ី  
 តនមលអយាង្ តាមកចិចសនា ឬ តចិជាង្ ៦ - ១២ មខ ១ ឆ្ន ាំ 
២០២០ ដ ោល រអាអមរកិ ដ ោល រអាអមរកិ ដ ោល រអាអមរកិ ដ ោល រអាអមរកិ ដ ោល រអាអមរកិ 
 

 រង្គរ និង្េណន៊ីប្តូវទូទតអ់ផ្សង្  ៗ ១០២.៧០២   ១០២.៧០២ ៧.៦៦៧ ៤២.១៦៤ ៥២.៨៧១ 
           

 
 អសមើនងឹ្ពានអ់រៀល (កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 រង្គរ និង្េណន៊ីប្តូវទូទតអ់ផ្សង្  ៗ ៤១៥.៤៣០  ៤១៥.៤៣០   ៣១.០១៣   ១៧០.៥៥៣   ២១៣.៨៦៣ 
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២០១៩ 
 

 រង្គរ និង្េណន៊ីប្តូវទូទតអ់ផ្សង្  ៗ ៧៥.៨១៦  ៧៥.៨១៦  ២៧.៥០៦  ៤.៥៨១  ៤៣.៧២៩ 
           

 
 អសមើនងឹ្ពានអ់រៀល (កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 រង្គរ និង្េណន៊ីប្តូវទូទតអ់ផ្សង្  ៗ ៣០៨.៩៥០  ៣០៨.៩៥០  ១១២.០៨៨  ១៨.៦៦៨  ១៧៨.១៩៦ 
           

(iv) ហានិភយ័ទ៊ីផ្ារ 

ហានិភយ័ទ៊ីផ្ារ េឺជាហានិភយ័ននការមប្រប្រួលតនមលទ៊ីផ្ារដូចជា េប្តារតូរប្បាកេ់ប្តាការប្បាកម់ដលរ៉ែះពាល់              
ដល់ចាំណូល ឬតនមលននការកានក់ារនូ់វឧរករណ៍ហិរញ្ញ វតថ ររស់ប្កុមហ  ន។ អគាលរាំណង្ននការប្េរប់្េង្ហានិ
ភយ័ទ៊ីផ្ារ េឺអដើមប ៊ីប្េរប់្េង្ និង្ប្តួតរិនិតយនូវការផ្ទ ះអ ើង្ហានិភយ័ទ៊ីផ្ារកន ង្កប្មតិមយួទទលួយកបាន ខណៈ
អរលមដលផ្តល់មកវញិនូវចាំណូលជាេតិររា។  

ហានិភយ័ររិូយរណ័ណ ររអទស 

ប្កុមហ  នមនិានហានិភយ័ររិូយរណ័ណ ររអទសជាសារវនតអនាះអទ អដាយសារប្រតិរតតិការភាេអប្ចើនររស់ប្កុមហ  ន 
ប្តូវបានអធវើអ ើង្ប្បាកជ់ាដ ោល រអាអមរកិ មដលជាររិូយរណ័ណ ម ខង្ករររស់ប្កុមហ  ន។ 

ហានិភយ័េប្តាការប្បាក ់
ការប្រឈ្មអៅនឹង្ហានិភយ័ការប្បាករ់រស់ប្កុមហ  ន ពាករ់ន័ធអៅនឹង្ប្ទរយសកមម និង្រាំណ លហិរញ្ញ វតថ  មដល
ានការប្បាក។់ 

ប្ទរយសកមម និង្រាំណ លហិរញ្ញ វតថ មដលានការប្បាក ់
ប្ទរយសកមមហិរញ្ញ វតថ មដលានការប្បាក ់ រមួានប្បាករ់អញ្ញ ើអៅធនាគារ។ េប្តាការប្បាក ់ និង្កាលកាំណត ់                        
ននសមត លយធនាគារ ប្តូវបានរង្កា ញអៅកាំណតស់ាគ ល់១០។ គាម នរាំណ លហិរញ្ញ វតថ មដលានការប្បាកអ់ៅ               
កាលររអិចឆទរាយការណ៍អទ។ 
 នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
ឧរករណ៍េប្តាអថរ        
ប្ទរយសកមមហរញិ្ញ វតថ  (រមួរញ្ចូ លការប្បាក ់និង្ 

អប្កាយកាតក់ង្សាំវធិានធនអលើការខ្ជតរង្់
រ៊ីឱ្នភារតនមល) ១.៦៦៥.៨៣៧  ៦.៧៣៨.៣១១  ១.៦៧៦.៥៩៥  ៦.៨៣២.១២៥ 
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ការវភិាេរ ាំអញចអលើលាំហូរសាចប់្បាកស់ប្ារឧ់រករណ៍ហិរញ្ញ វតថ មដលានេប្តាការប្បាកេ់អថរ 

ប្កុមហ  នរ ាំានឧរករណ៍ហិរញ្ញ វតថ មដលានេប្តាការប្បាកេ់អថរជាសារវនតអនាះអទ។ ដូអចនះការវភិាេរ ាំអញចអលើ          
លាំហូរសាចប់្បាកស់ប្ារឧ់រករណ៍ហិរញ្ញ វតថ មដលានេប្តាការប្បាកេ់អថរ មនិប្តូវបានរង្កា ញអ ើយ។ 

(េ) ការប្េរប់្េង្ហានិភយ័អដើមទ ន  
អគាលរាំណង្ររស់ប្កុមហ  នអៅអរលប្េរប់្េង្អដើមទ ន េឺអដើមប ៊ីការពារសមតថភារររស់ប្កុមហ  នកន ង្ការរនតជា
ការប្រួយបារមភកន ង្អគាលរាំណង្អដើមប ៊ីផ្តល់ប្ត រម់កវញិ សប្ារភ់ាេហ  និក និង្េតថប្រអយាជន ៍សប្ារេ់នក
ពាករ់ន័ធដនទអទៀត និង្អដើមប ៊ីរការចនាសមពន័ធអដើមទ នលអប្រអសើរ អដើមប ៊ីកាតរ់នថយអដើមទ ន។ 

នានថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្កុមហ  នានអដើមទ នចាំនួន ២.០១០.០០០ ដ ោល រអាអមរកិ អហើយមនិានរាំណ ល
រ៊ីភាេ៊ីាខ ង្អទៀតអទ អហើយបានរាំអរញតាមលកខខណឌ អដើមទ នេរបររាចាំនួន ១.៥០០.០០០ ដ ោល រអាអមរកិ។ 

អលើសរ៊ីអនះអៅអទៀតអប្កាមរទរញ្ញា ររស់េណៈកមមការមូលរប្តកមព ជា ប្កុមហ  នប្តូវរកាសាាប្តអដើមទ ន 
១៥០%។ អដើមទ នស ទធររស់ប្កុមហ  ន និង្សាាប្តអដើមទ នស ទធ នានថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្តូវបានរង្កា ញ
អៅកន ង្រាង្ខ្ជង្អប្កាម៖ 
 នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០២០  នថងទ៊ី៣១ មខធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល  

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
 ដ ោល រអាអមរកិ  ពានអ់រៀល 

(កាំណតស់ាគ ល់៥) 
        
អដើមទ នស ទធ        
ប្ទរយសកមមចរនតសរ រ (*)  ២.១២៥.១២៩   ៨.៥៩៦.១៤៧  ២.០៤៨.៣០៧  ៨.៣៤៦.៨៥១ 
រាំណ លខ្ជង្អប្ៅសរ រ (១៦៧.៦០៤)  (៦៧៧.៩៥៨)  (១៣៥.២២៩)  (៥៥១.០៥៩) 
 ១.៩៥៧.៥២៥  ៧.៩១៨.១៨៩  ១.៩១៣.០៧៨  ៧.៧៩៥.៧៩២ 
        
កប្មតិអដើមទ នមដលបានកាំណត ់(ខពស់ជាង្ 

ក នងិ្ ខ)        
៥% ននមូលធនភាេទ នកិ (ក) ១០០.៩១៥  ៤០៨.២០១  ១០០.១៧១  ៤០៨.១៩៨ 
១០% ននរាំណ លខ្ជង្អប្ៅសរ រ (ខ) ១៦.៧៦០  ៦៧.៧៩៦  ១៣.៥២៣  ៥៥.១០៦ 
កប្មតិអដើមទ នមដលបានកាំណត ់ ១០០.៩១៥  ៤០៨.២០១  ១០០.១៧១  ៤០៨.១៩៨ 
សាាប្តអដើមទ នស ទធ ១.៩៤០%  ១.៩៤០%  ១.៩១០%  ១.៩១០% 

(*) រមួរញ្ចូ លអដាយសាចប់្បាក ់និង្សាចប់្បាកស់មមូល ប្បាករ់អញ្ញ ើានកាលកាំណត ់(អលើកមលង្ការប្បាកប់្តូវ
ទទលួ) និង្ ប្បាករ់អញ្ញ ើតមាល់តាមចារ។់ 
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១៨. យថាភាពង្លើពន្ធ  
រនធ ប្តូវបានសថិតអៅអប្កាមការប្តួតរិនិតយ និង្តាមដានេអង្ាតអដាយប្កុមអាជ្ាធរ មដលផ្តល់សិទធិអដាយ
ចារក់ន ង្ការដាករិ់នយ័ ដាកទ់ណឌ កមម និង្ការេិតការប្បាក។់ ការេន វតតចារ ់ និង្រទរបញ្ញតតិរនធអលើ
ប្រតិរតតិការអប្ចើនប្រអភទ ប្រឈ្មនឹង្រាំណកប្សាយអផ្សង្ៗ។ 

រញ្ញា ទាំង្អនះ អាចរអង្ាើតឲ្យានហានិភយ័រនធ អៅកន ង្ប្រះរាជាណាចប្កកមព ជាានលកខណៈធាំជាង្អៅ
ប្រអទសដនទអទៀត។ េនកប្េរប់្េង្អជឿជាកថ់ា ការអធវើសាំវធិានធនានលកខណៈប្េរប់្គាន ់អដាយមផ្អកអៅអលើ
ការរកប្សាយននន៊ីតិកមមរនធ។ ករ៏៉ែ មនត អាជ្ាធរជារព់ាករ់ន័ធអាចនឹង្ានរាំណកប្សាយខ សគាន  អហើយផ្ល
រ៉ែះពាល់អាចានលកខណៈជាសារវនត។ 

១៩ រពឹត្ិតការការណ៍សាំខាន្់ៗ 
ផ្លរ៉ែះពាល់ននការផ្ទ ះអ ើង្ននណូមវលវ ៊ីរ សកូរ ៉ែណូាដល់ប្កមុហ  ន 

ចរត់ាាំង្រ៊ីមខមករា ឆ្ន ាំ២០២០ ការផ្ទ ះអ ើង្ននណូមវលវ ៊ីរ សកូរ ៉ែណូា (“ជាំងឺ្កូវ ៊ីដ-១៩”)បានជះឥទធិរលអលើ
ររយិាកាសអាជ៊ីវកមមជាសកល។ រហូតមកដល់កាលររអិចឆទននរបាយការណ៍អនះ ជាំងឺ្កូវ ៊ីដ-១៩ មនិាន
ផ្លរ៉ែះពាល់ជាសារវន័ោដល់ប្កុមហ  នអទ។ ការវវិតត និង្ការរ ៊ីករាលដាលរមនថមននជាំងឺ្កូវ ៊ីដ-១៩ រហូតដល់
កាលររអិចឆទននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ ទាំង្អនះ រមួទាំង្ការដល ស់រតូររមនថមអទៀតអៅអលើលកខខណឌ អសដាកិចច
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