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របាយការណ៍របសគ់រុមគបររាភិបាល 
ម្រកុម្ម្របរកាភិបាល ានកតីច្ស្ថម្នសសរកីរាយច្ធ្ាើការបង្កា ញជូ្ននូវរបាយការណ៍របស់ម្រកុម្ម្របរកាភិបាល និង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ច្ោ្ជ័្យ ហ្វា យខនន ភីអិលសីុ ច្ៅកាត់្ថា (“ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន”) ខែលបានច្ធ្ាើសវនកម្មរឆួ 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទបញ្ច ប់ម្រត្រម្ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 ។ 

សកម្មភាេឆម្បង  

សកម្មភាេឆម្បងរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន ្ឺផ្តល់ច្សវាកម្មមី្ម្រកូហិរញ្ញវត្ថុខែលាននិរនតរភាេជូ្នសហម្រគាសធុ្នតូ្ឆ និង
ម្ធ្យម្ និងម្រ្ួស្ថរ ខែលានម្របាក់ឆាំណូលទាបច្ៅកនុងម្រេឹះរាោណាឆម្រកកម្ពុោ ។ 

លទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុ 

លទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្ន ូឆ្ន ាំ 2017 ានែូឆខាងច្ម្រកាម្ៈ 
 

  

សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 
ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 

ការយិបរចិ្ឆេទចាប់េី 
ថ្ងៃទី 2 ខែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2016  

(កាលបរចិ្ឆេទបច្ងាើត្ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន) 
ែល់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016   

  ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  ពាន់ច្រៀល  ែុល្លល រអាច្ម្រកិ 
    (កាំណត់្សាំគាល់ 4)   

       

ម្របាក់ខាត្មុ្នបង់េនធ  (259,943)  (1,049,390)  (15,053) 
េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ  (3,253)  (13,132)  (1,457) 
ម្របាក់ខាត្សុទធ
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ  (263,196)  (1,062,522)  (16,510) 

 

ភា្ល្លភ 

ម្រ រ្ឹះស្ថថ នេុាំបានម្របកាស ឬបង់ភា្ល្លភ និងម្រកុម្ម្របរកាភិបាលមិ្នបានផ្តល់អនុស្ថសន៍ កនុងការខបងខឆកភា្ល្លភ 
ខែលម្រត្ូវបង់ កនុងការយិបរចិ្ឆេទច្នឹះច្ទ ។ 
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ច្ែើម្ទុន 

ច្ៅថ្ងៃទី 28 ខែ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2017 ភា្ទុនិកបឆចុបបនន បានឆុឹះកិឆចម្រេម្ច្ម្រេៀងទិញ និងលក់ោមួ្យគ្ឹឹះស្ថា ន Hanshin 
Engineering and Construction Co., Ltd និង Plus International Co., Ltd ច្ែើម្បីលក់ភា្ហ ុនឆាំនួន 100% របស់ែលួន ។ 
គ្ឹឹះស្ថា នបានទទួលការអនុញ្ញញ ត្េីធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ អាំេីការច្ផ្ទរភា្ហ ុន ច្ៅថ្ងៃទី  21 ខែសីហ្វ 2017។ 

ច្ៅថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 ម្រ រ្ឹះស្ថថ នានច្ែើម្ទុនសរបុ 1,500,000 ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ច្សមើរនរង 6,000,000,000 ច្រៀល។ 
គ្ឹឹះស្ថា នបានទទួលការអនុញ្ញញ ត្េីធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ អាំេីការែាំច្ ើងច្ែើម្ទុនច្ៅថ្ងៃទី26 ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ2018។ 

ឥណទានអាម្រកក់ និងោប់សងស័យ 

ច្ៅមុ្នច្េលខែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្ឹឹះស្ថា នម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ ើង ម្រកមុ្ម្របរកាភិបាលបានចាត់្វធិានការ 
សម្រសប ច្ែើម្បីបញ្ញជ ក់ថាវធិានការទាក់ទងច្ៅនរងការលុបបាំបាត់្ច្ចាលឥណទានអាម្រកក់ និងការច្ធ្ាើសាំវធិានធ្ន 
ច្លើឥណទានោប់សងស័យម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ ើង ច្ហើយម្រកុម្ម្របរកាភិបាលច្ជ្ឿោក់ថា រាល់ឥណទានខែលបានែរងថា 
មិ្នអាឆទារបានម្រត្ូវបានលុបបាំបាត់្ច្ចាល ច្ហើយសាំវធិានធ្នម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ ើងយ៉េងម្រ្ប់ម្រគាន់ សម្រាប់ឥណទាន 
ខែលោប់សងសយ័ ។ 

សាំរាប់ការយិបរចិ្ឆេទបញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 ម្រ រ្ឹះស្ថថ នបានលុបឥណទានច្ឆញេីបញ្ជ ីខែលច្សមើរនរង
ទរកម្របាក់ 7,882ែុល្លល រអាច្ម្រកិ។ 

ម្រទេយសកម្មឆរនត 

ច្ៅមុ្នច្េលខែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្ឹឹះស្ថា នម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ ើង ម្រកមុ្ម្របរកាភិបាលបានចាត់្វធិានការ 
ខែលានមូ្លដ្ឋា នសម្រម្យ ច្ែើម្បីបញ្ញជ ក់ថាបណាត ម្រទេយសកម្មឆរនតទាាំងអស់ ខែលបានកត់្ម្រតាច្ៅកនុងបញ្ជ ី
្ណច្នយយរបស់គ្ឹឹះស្ថា ន ច្ហើយខែលទាំនងោមិ្នអាឆទទួលស្ថគ ល់បានច្ៅកនុងម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកម្មធ្ម្មតា ម្រត្ូវ
បានកាត់្បនថយឲ្យច្ៅច្សមើនរងត្ថ្ម្លខែល្ិត្ថានរងអាឆម្របមូ្លបានោក់ខសតង ។ 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នឹះ ម្រកុម្ម្របរកាភិបាលេុាំបានែរងេីច្ហតុ្ការណ៍ណាមួ្យខែលនរងច្ធ្ាើឲ្យប៉េឹះពាល់ែល់ 
ការកាំណត់្ត្ថ្ម្លម្រទេយសកម្មឆរនតច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្ឹឹះស្ថា នថា ានភាេមិ្នម្រត្រម្ម្រត្ូវច្នាឹះច្ទ ។ 

វធីិ្ស្ថស្តសតកាំណត់្ត្ថ្ម្ល 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នឹះ ម្រកុម្ម្របរកាភិបាលេុាំបានែរងេីច្ហតុ្ការណ៍ណាមួ្យខែលបានច្កើត្ច្ ើង ខែលនរង 
ច្ធ្ាើឲ្យប៉េឹះពាល់ែល់ការអនុវត្តវធីិ្ស្ថស្តសតខែលានកនលងម្កកនុងការវាយត្ថ្ម្លម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលច្ៅកនុង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្ឹឹះស្ថា ន ថាានភាេមិ្នម្រត្រម្ម្រត្ូវ និងមិ្នសម្រសបច្នាឹះច្ទ ។ 
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បាំណុលយថាច្ហតុ្ និងបាំណុលច្ផ្សង ចៗ្ទៀត្ 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នឹះ េុាំាន៖ 

(ក) ការដ្ឋក់បញ្ញច ាំម្រទេយសកម្មណាមួ្យរបស់គ្ឹឹះស្ថា ន ខែលច្កើត្ានច្ ើងចាប់តាាំងេីថ្ងៃឆុងការយិបរចិ្ឆេទកនុង ការ
ធានាឆាំច្ពាឹះបាំណុលរបស់បុ្គលណាមួ្យច្ ើយ ច្ម្រៅអាំេីការបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នឹះ ។ 

 (ែ) បាំណុលយថាច្ហតុ្ណាមួ្យខែលច្កើត្ានច្ ើងឆាំច្ពាឹះគ្ឹឹះស្ថា ន ចាប់តាាំងេីថ្ងៃឆុងការយិបរចិ្ឆេទម្ក 
ច្ម្រៅអាំេីម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកម្មធ្ម្មតារបស់គ្ឹឹះស្ថា ន ។  

ម្រកុម្ម្របរកាភិបាលានម្តិ្ថា េុាំានបាំណុលយថាភាេ ឬបាំណុលច្ផ្សង ចៗ្ទៀត្របស់គ្ឹឹះស្ថា ន ខែលម្រត្វូសង ឬ អាឆ
នរងម្រត្ូវសងកនុងរយៈច្េល 12 ខែ បនាទ ប់េីឆុងការយិបរចិ្ឆេទច្នឹះ ខែលនរងច្ធ្ាើឲ្យានផ្លប៉េឹះពាល់ ឬអាឆនរង             
ប៉េឹះពាល់ោស្ថរវនតែល់លទធភាេរបស់គ្ឹឹះស្ថា ន កនុងការបាំច្េញកាត្េាកិឆចរបស់ែលួន ែូឆខែលបានកាំណត់្ និងច្ៅ 
ច្េលខែលែល់ថ្ងៃកាំណត់្ ។ 

ការផ្លល ស់បតូរថ្នច្ហតុ្ការណ៍ 

នាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នឹះ ម្រកុម្ម្របរកាភិបាលេុាំបានែរងេីច្ហតុ្ការណ៍ណាមួ្យ ខែលមិ្នបានខវកខញកច្ៅកនុង 
របាយការណ៍ច្នឹះ ឬកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្ឹឹះស្ថា ន ខែលនរងបណាត លឲ្យានតួ្ច្លែថ្នឆាំនួនណាមួ្យ 
ខែលបានបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ានភាេមិ្នម្រត្រម្ម្រត្ូវច្នាឹះច្ទ ។ 

ម្របតិ្បត្តិការមិ្នម្របម្រកតី្ 

ម្រកុម្ម្របរកាភិបាល ានម្តិ្ថាលទធផ្លថ្នការច្ធ្ាើម្របតិ្បត្តិការរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន កនុងការយិបរចិ្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុច្នឹះ                 
មិ្នានផ្លប៉េឹះពាល់ោស្ថរវនតច្ដ្ឋយសកម្មភាេម្របតិ្បត្តិការ ឬម្រេរត្តិការណ៍ណាមួ្យ ខែលានលកខណៈោស្ថរវនត 
និងមិ្នម្របម្រកតី្ច្នាឹះច្ទ ។ 

ម្រកុម្ម្របរកាភិបាលក៏ានម្តិ្ផ្ងខែរថា ច្ៅកនុងឆច្នាល ឹះច្េលចាប់េីថ្ងៃឆុងការយិបរចិ្ឆេទែល់ថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ 
ច្នឹះ េុាំានឆាំណាត់្ថាន ក់សកម្មភាេម្របតិ្បត្តិការ ឬម្រេរត្តិការណ៍ណាមួ្យខែលានលកខណៈោស្ថរវនត និងមិ្ន 
ម្របម្រកតី្ច្កើត្ានច្ ើងខែលអាឆនាាំឲ្យប៉េឹះពាល់ែល់លទធផ្លថ្នម្របតិ្បត្តិការរបស់គ្ឹឹះស្ថា នកនុងការយិបរចិ្ឆេទ ខែល 
របាយការណ៍ច្នឹះបានច្រៀបឆាំច្ ើងច្នាឹះច្ទ ។ 

ម្រេរត្តិការណ៍ច្ម្រកាយកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ 

ច្ៅថ្ងៃទី 13 ខែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2017 ធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោបានច្ឆញនូវម្របកាសច្លែ ធ្7-017-109 ម្រប.ក សតីេីការកាំណត់្    
េិដ្ឋនអម្រតាការម្របាក់ឥណទាន ច្ដ្ឋយត្ម្រម្ូវឲ្យគ្ឹឹះស្ថា នម្រត្ូវកាំណត់្អម្រតាការម្របាក់ឥណទានមិ្នឲ្យ ច្លើសេី 18% 
(ែប់ម្របាាំបីភា រ្យ) កនុងមួ្យឆ្ន ាំ សម្រាប់ម្រ្ប់ឥណម្របតិ្ទានថ្នឥណទាន ។  ម្របកាសច្នឹះ  ានម្របសិទធភាេអនុវត្ត
ឆាំច្ពាឹះកិឆចសនាឥណទានងមី រមួ្ទាាំងឥណទានច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ និងបុនហិរញ្ញបបទាន ច្ដ្ឋយានឆុឹះហត្ថច្លខា និង/
ឬស្ថន ម្ផ្តិត្ច្ម្ថ្ែចាប់េីថ្ងៃទី 1 ខែ ច្ម្ស្ថ ឆ្ន ាំ 2017 ។  
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ម្រេរត្តិការណ៍ច្ម្រកាយកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ (ត្) 

េុាំានម្រេរត្តិការណ៍ស្ថរវនតច្ផ្សងច្ទៀត្ច្កើត្ច្ ើងច្ម្រកាយនាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នឹះ ខែលត្ម្រម្ូវឲ្យានការ
ល្លត្ម្រត្ដ្ឋង ឬនិយ័ត្ភាេ ច្ម្រៅេីម្រេរត្តិការណ៍ខែលបានល្លត្ម្រត្ដ្ឋងរឆួច្ហើយច្ៅកនុងកាំណត់្សាំគាល់ខែល
ភាជ ប់ោមួ្យនរងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ម្រកមុ្ម្របរកាភិបាល 

សាជិ្កម្រកុម្ម្របរកាភិបាលខែលបានបច្ម្រម្ើការច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទ និងនាថ្ងៃច្ឆញរបាយការណ៍ច្នឹះ រមួ្ានៈ 

 Mr. Moon Kyu Choi ម្របធានម្រកុម្ម្របរកាភិបាល 
 Mr. Cheon Gil Park អភិបាល និងអ្គនាយកម្របតិ្បត្តិ 
 Mr. Jung Hoon Kim អភិបាលឯករាជ្យ 

អត្ថម្របច្យជ្ន៍របស់ម្រកមុ្ម្របរកាភិបាល 

ច្ៅកនុងនិងនាឆុងការយិបរចិ្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុច្នឹះ េុាំានការច្រៀបឆាំណាមួ្យខែលានម្រកុម្ហ ុនោ្ូភា្ីមួ្យកនុង 
ច្គាលបាំណងជួ្យែល់សាជិ្កម្រកុម្ម្របរកាភិបាល ច្ែើម្បីទទួលបាននូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍ច្ដ្ឋយម្ច្ធ្ាបាយទិញយក 
ភា្ហ ុន ឬលិែិត្បាំណុលេីម្រ រ្ឹះស្ថថ ន ឬេីម្រកុម្ហ ុនែថ្ទច្ទៀត្ច្ទ ។ 

ចាប់តាាំងេីច្ែើម្ការយិបរចិ្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុ េុាំានសាជិ្កម្រកុម្ម្របរកាភិបាលណាាន ក់បានទទួល ឬានសិទធិទទួល 
បាននូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍ណាមួ្យ (ច្ម្រៅេីអត្ថម្របច្យជ្ន៍ខែលបានទទួលែូឆបានបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ) តាម្រយៈការឆុឹះកិឆចសនាច្ធ្ាើច្ ើងច្ដ្ឋយម្រ រ្ឹះស្ថថ ន ឬច្ដ្ឋយម្រកុម្ហ ុនពាក់េ័នធនរងម្រកុម្ហ ុនខែលសាជិ្ក 
ម្រកុម្ម្របរកាភិបាល ច្នាឹះោសាជិ្ក ឬក៏ោមួ្យម្រកុម្ហ ុនខែលសាជិ្កម្រកុម្ម្របរកាភិបាលច្នាឹះ ានផ្លម្របច្យជ្ន៍ 
ខផ្នកហិរញ្ញវត្ថុច្ម្រឆើនច្នាឹះច្ទ ច្លើកខលងខត្ការបង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ការទទួលែុសម្រត្វូរបស់ម្រកមុ្ម្របរកាភិបាលច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្រកុម្ម្របរកាភិបាលានភារៈច្ធ្ាើការអឹះអាងបញ្ញជ ក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានច្រៀបឆាំច្ ើងយ៉េងម្រត្រម្ម្រត្ូវ ច្ែើម្ប ី
ឆងអុលបង្កា ញនូវភាេម្រត្រម្ម្រត្ូវថ្នស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 និងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុ 
និងលាំហូរទរកម្របាក់ សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017។ ច្ៅកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុច្នឹះ ម្រកុម្ម្របរកាភិបាលចាាំបាឆ់ម្រត្ូវៈ 

(ក) អនុម័្ត្នូវច្គាលនច្យបាយ្ណច្នយយខែលសម្រសប ច្ដ្ឋយខផ្អកច្លើការវនិិឆេ័យ និងការបា៉េ ន់ម្របាណ
យ៉េងសម្ច្ហតុ្ផ្ល និងម្របុងម្របយ័ត្ន ច្ហើយច្ធ្ាើការអនុវត្តម្របកបច្ដ្ឋយសងគតិ្ភាេ ។ 
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ការទទួលែុសម្រត្វូរបស់ម្រកមុ្ម្របរកាភិបាលច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 

(ែ) អនុវត្តច្ៅតាម្សតង់ដ្ឋរ្ ណច្នយយកម្ពុោ និងច្គាលការណ៍ខណនាាំរបស់ធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ ពាក់េ័នធនរង 
ការច្រៀបឆាំ និងការកាំណត់្បង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬម្របសិនច្បើានការផ្លល ស់បតូរេីច្នឹះ ច្ែើម្បី 
បង្កា ញនូវភាេម្រត្រម្ម្រត្ូវ ្ ឺម្រត្ូវបង្កា ញ េនយល់ និងកាំណត់្បរាិណឲ្យបានឆាស់ល្លស់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

(្ ) ម្រត្ួត្េិនិត្យម្របេ័នធែាំច្ណើ រការរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន និងរកាទុកនូវបញ្ជ ី្ណច្នយយឲ្យបាន
ម្រ្ប់ម្រគាន់ និងម្របេ័នធម្រ្ប់ម្រ្ងថ្ផ្ទកនុងឲ្យានម្របសិទធភាេ ។ 

(ឃ) វាយត្ថ្ម្លនូវលទធភាេរបស់ធ្នាគារកនុងការបនតនិរនតរភាេអាជី្វកម្ម ទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការល្លត្ម្រត្ដ្ឋង
េ័ត៌្ាន ម្របសិនច្បើពាក់េ័នធនូវបញ្ញា ទាាំងឡាយខែលទាក់ទងច្ៅនរងនិរនតរភាេអាជី្វកម្ម និងច្ម្របើម្របាស់           
មូ្លដ្ឋា ននិរនតរភាេថ្ន្ណច្នយយ ច្លើកខលងខត្អនកម្រ្ប់ម្រ្ងានបាំណងឆង់ជ្ម្រម្ឹះបញ្ជ ីផ្លអ កែាំច្ណើ រការ
ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន ឬគាម នជ្ច្ម្រម្ើសសម្រម្យែថ្ទច្ទៀត្ច្ម្រៅេីច្ធ្ាើខបបច្នឹះ និង  

(ង) ម្រត្ួត្េិនិត្យ និងែរកនាាំម្រ រ្ឹះស្ថថ នឲ្យានម្របសិទធភាេច្លើរាល់ច្សឆកដីសច្ម្រម្ឆខែលានស្ថរៈសាំខាន់ទាាំង
ឡាយ ខែលប៉េឹះពាល់ែល់សកម្មភាេម្របតិ្បត្តិការ និងែាំច្ណើ រការរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន ច្ហើយម្រត្ូវម្របាកែថាកិឆចការ
ច្នឹះ ម្រត្ូវបានឆលុឹះបញ្ញច ាំងយ៉េងម្រត្រម្ម្រត្វូច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។  

ម្រកុម្ម្របរកាភិបាលធានាអឹះអាងថាបានអនុវត្តនូវរាល់ត្ម្រម្ូវការ ែូឆានរាយការណ៍ខាងច្លើ កនុងការច្រៀបឆាំរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ការអនុម័្ត្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
ច្យើងែ្ុាំ សូម្ច្ធ្ាើការអនុម័្ត្ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុខែលបានបង្កា ញច្ៅទាំេ័រទី 10 ែល់ទី 64 ខែលោម្តិ្របស់
ច្យើងែ្ុាំ បានបង្កា ញនូវភាេម្រត្រម្ម្រត្ូវថ្នស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ច្ោ្ជ័្យ ហ្វា យខនន ភីអិលសីុ នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 
2017 ម្រេម្ទាាំងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុ និងលាំហូរទរកម្របាក់របស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 
ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 ច្ដ្ឋយអនុច្ល្លម្ច្ៅតាម្សតង់ដ្ឋរ្ ណច្នយយកម្ពុោ និងច្គាលការណ៍ខណនាាំរបស់ធ្នាគារោតិ្
ថ្នកម្ពុោ ពាក់េ័នធនរងការច្រៀបឆាំ និងការកាំណត់្បង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ឆុឹះហត្ថច្លខាកនុងនាម្ម្រកមុ្ម្របរកាភិបាលៈ 

 

   

Mr. Cheon Gil Park 
អ្គនាយកម្របតិ្បត្តិ   

រាជ្ធានីភនាំច្េញ ម្រេឹះរាោណាឆម្រកកម្ពុោ 
ថ្ងៃទី 13 ខែច្ម្ស្ថ ឆ្ន ាំ 2018  
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របាយការណ៍របសស់វែររឯររាជយ 
ជូ្នឆាំច្ពាឹះភា្ទុនិក 
ច្ោ្ជ័្យ ហ្វា យខនន ភីអិលសីុ  

ម្តិ្សវនកម្ម 

ច្យើងែ្ុាំ បានច្ធ្ាើសវនកម្មច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ច្ោ្ជ័្យ ហ្វា យខនន ភីអិលសីុ ច្ៅកាត់្ថា (“ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន”) 
ខែលរមួ្ានតារាងតុ្លយការនាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 និងរបាយការណ៍លទធផ្ល របាយការណ៍សតីេីបខម្រម្បម្រម្ួល
មូ្លធ្ន និងរបាយការណ៍លាំហូរទរកម្របាក់ សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 និងកាំណត់្
សាំគាល់ខែលរមួ្ានច្គាលនច្យបាយ្ណច្នយយសាំខាន់  ៗ ម្រេម្ទាាំងេ័ត៌្ានេនយល់ច្ផ្សងៗខែលបានបង្កា ញ
ច្ៅទាំេ័រទី 10 ែល់ទី 64 ។ 

ោម្តិ្របស់ច្យើងែ្ុាំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុោស្ថរវនត បានបង្កា ញនូវភាេម្រត្រម្ម្រត្ូវថ្នស្ថថ នភាេ ហិរញ្ញវត្ថុរបស់
ម្រ រ្ឹះស្ថថ ននាថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 ម្រេម្ទាាំងលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុ និងលាំហូរទរកម្របាក់របស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន សម្រាប់
ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 ច្ដ្ឋយអនុច្ល្លម្ច្ៅតាម្សតង់ដ្ឋរ្ ណច្នយយកម្ពុោ និងច្គាល
ការណ៍ខណនាាំរបស់ធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ ពាក់េ័នធនរងការច្រៀបឆាំ និងការកាំណត់្បង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

មូ្លដ្ឋា នថ្នម្តិ្សវនកម្ម 

ច្យើងែ្ុាំ បានច្ធ្ាើសវនកម្មច្ដ្ឋយអនុច្ល្លម្ច្ៅតាម្សតង់ដ្ឋរសវនកម្មអនតរោតិ្ថ្នកម្ពុោ ។  ការទទួលែុសម្រត្ូវរបស់
ច្យើងែ្ុាំខែលរសបតាម្សតង់ដ្ឋរទាាំងច្នាឹះ ម្រត្ូវបានច្រៀបរាប់បខនថម្ច្ទៀត្ច្ៅកនុង កថាែណឌ សដីេី ការទទួលែុសម្រត្ូវ
របស់សវនករសម្រាប់ការច្ធ្ាើសវនកម្មច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ខែលានច្ៅកនុងរបាយការណ៍របស់ច្យើងែ្ុាំ ។  
ច្យើងែ្ុាំ ានភាេឯករាជ្យេីធ្នាគារច្ដ្ឋយរសបច្ៅ តាម្ត្ម្រម្ូវការម្រកម្សីលធ្ម៌្វោិជ ជី្វៈ ខែលពាក់េ័នធនរងសវនកម្ម
ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ៅកនុងម្រេឹះរាោណាឆម្រកកម្ពុោ ច្ហើយច្យើងែ្ុាំបានបាំច្េញនូវទាំនួលែុសម្រត្ូវច្លើម្រកម្
សីលធ្ម៌្វោិជ ជី្វៈ រសបតាម្ត្ម្រម្ូវការរបស់សតង់ដ្ឋរទាាំងច្នាឹះ ។  ច្យើងែ្ុាំ ច្ជ្ឿោក់ថាភសតុតាងសវនកម្មខែលច្យើង
ែ្ុាំ  ម្របមូ្លបានានលកខណៈម្រ្ប់ម្រគាន់ និងសម្រសបសម្រាប់ោមូ្លដ្ឋា នកនុងការបច្ញ្ចញម្តិ្សវនកម្មរបស់ច្យើង
ែ្ុាំ ។ 
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បញ្ញា ច្ផ្សងៗ 
របាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ នសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើ
សវនកម្មច្ដ្ឋយសវនករច្ផ្សងច្ទៀត្ខែលបញ្ញជ ក់ម្តិ្ភាេម្រត្រម្ម្រត្ូវច្លើរបាយការណ៏ច្ៅថ្ងៃទី 28 ខែច្ម្ស្ថ ឆ្ន ាំ
2017។ 
 
េ័ត៌្ានច្ផ្សងៗ 

អនកម្រ្ប់ម្រ្ង ានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវច្លើេ័ត៌្ានច្ផ្សង  ៗ។  េ័ត៌្ានច្ផ្សង  ៗខែលបានទទួលម្រត្រម្កាលបរចិ្ឆេទ ថ្ន
របាយការណ៍សវនកម្មច្នឹះ ្ ឺរបាយការណ៍របស់ម្រកមុ្ម្របរកាភិបាលខែលបានបង្កា ញច្ៅទាំេ័រទី 1 ែល់ទី 5 ។   

ម្តិ្សវនកម្មរបស់ច្យើងែ្ុាំ ច្ៅច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិ្នបានម្រ្បែណត ប់ច្លើេ័ត៌្ានច្ផ្សង ចៗ្ ើយ ច្ហើយ 
ច្យើងែ្ុាំមិ្នច្ធ្ាើការផ្ដល់នូវអាំណឹះអាំណាងណាមួ្យច្ៅច្លើេ័ត៌្ានច្នឹះច្ទ ។ 

ពាក់េ័នធនរងការច្ធ្ាើសវនកម្មរបស់ច្យើងែ្ុាំច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការទទួលែុសម្រត្ូវរបស់ច្យើងែ្ុាំ ្ឺម្រត្ូវអាន 
េ័ត៌្ានច្ផ្សង  ៗ ច្ហើយេិចារណាថាច្ត្ើេ័ត៌្ានច្ផ្សង ចៗ្នាឹះ ានភាេមិ្នរសបគាន ោស្ថរវនតោមួ្យរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ ឬការយល់ែរងរបស់ច្យើងែ្ុាំច្ៅកនុងការច្ធ្ាើសវនកម្ម ឬានបង្កា ញនូវកាំហុងឆគងោស្ថរវនត ។  

ម្របសិនច្បើ ការអានេ័ត៌្ានច្ផ្សង  ៗខែលបានទទួលមុ្នកាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍សវនកម្មច្នឹះ អាឆឲ្យច្យើងែ្ុាំ 
សននិដ្ឋា ន ថាានកាំហុសឆគងោស្ថរវនតច្កើត្ច្ ើង ច្យើងែ្ុាំម្រត្ូវរាយការណ៍ច្ៅតាម្ស្ថថ នភាេោក់ខសតង ។ ច្យើងែ្ុាំេុាំ
ានអាី ខែលម្រត្ូវរាយការណ៍ពាក់េ័នធនរងេ័ត៌្ានច្ផ្សង ចៗ្នឹះច្ទ ។ 

ការទទួលែុសម្រត្វូច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អនកម្រ្ប់ម្រ្ង និងអនកទទួលែុសម្រត្វូច្លើអភិបាលកិឆច 

អនកម្រ្ប់ម្រ្ង ានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការច្រៀបឆាំ និងការបង្កា ញនូវភាេម្រត្រម្ម្រត្ូវថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
ច្ដ្ឋយអនុច្ល្លម្ច្ៅតាម្សតង់ដ្ឋរ្ ណច្នយយកម្ពុោ និងច្គាលការណ៍ខណនាាំរបស់ធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ ពាក់េ័នធ 
នរងការច្រៀបឆាំ និងការកាំណត់្បង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ហើយនិងទទួលែុសម្រត្ូវច្លើម្របេ័នធ             
ម្រត្ួត្េិនិត្យថ្ផ្ទកនុង ខែលអនកម្រ្ប់ម្រ្ងកាំណត់្ថាានភាេចាាំបាឆ់សម្រាប់ការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ                   
ឲ្យច្ជ្ៀសផុ្ត្េីការបង្កា ញែុសោស្ថរវនត ច្ដ្ឋយស្ថរខត្ការខកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆគង ។  

ច្ៅកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អនកម្រ្ប់ម្រ្ងានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការវាយត្ថ្ម្លនូវលទធភាេរបស់ 
ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន កនុងការបនតនិរនតរភាេអាជី្វកម្មទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការល្លត្ម្រត្ដ្ឋងេ័ត៌្ាន (ម្របសិនច្បើពាក់េ័នធ) នូវបញ្ញា   
ទាាំងឡាយខែលទាក់ទងច្ៅនរងនិរនតរភាេអាជី្វកម្ម និងច្ម្របើម្របាស់មូ្លដ្ឋា ននិរនតរភាេថ្ន្ណច្នយយ ច្លើកខលង
ខត្អនកម្រ្ប់ម្រ្ងានបាំណងឆង់ជ្ម្រម្ឹះបញ្ជ ី ផ្លអ កែាំច្ណើ រការម្រ រ្ឹះស្ថថ ន ឬគាម នជ្ច្ម្រម្ើសសម្រម្យែថ្ទច្ទៀត្ច្ម្រៅេីច្ធ្ាើ          
ខបបច្នឹះ ។ 

អនកទទួលែុសម្រត្ូវច្លើអភិបាលកិឆច ានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការម្រត្ួត្េិនិត្យែាំច្ណើ រការហិរញ្ញវត្ថុរបស់                            
ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន ។ 
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ការទទួលែុសម្រត្វូរបស់សវនករសម្រាប់ការច្ធ្ាើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ច្គាលច្ៅរបស់ច្យើងែ្ុាំ ្ឺផ្ដល់នូវអាំណឹះអាំណាងសម្ច្ហតុ្ផ្លថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងមូ្លមិ្នានការ 
បង្កា ញែុសោស្ថរវនតច្ដ្ឋយស្ថរខត្ការខកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆគង និងផ្ដល់នូវរបាយការណ៍របស់សវនករខែលរមួ្ 
បញ្ចូ លទាាំងម្តិ្សវនកម្មរបស់ច្យើងែ្ុាំ ។  អាំណឹះអាំណាងសម្ច្ហតុ្ផ្ល ្ឺោអាំណឹះអាំណាងានកម្រមិ្ត្ែពស់មួ្យ 
ប៉េុខនតវាមិ្នអាឆធានាថា ម្រ្ប់ច្េលថ្នការច្ធ្ាើសវនកម្មច្ដ្ឋយអនុច្ល្លម្ច្ៅតាម្សតង់ដ្ឋរសវនកម្មអនតរោតិ្ថ្នកម្ពុោ  
អាឆរកច្ឃើញនូវកាបង្កា ញែុសោស្ថរវនតខែលបានច្កើត្ច្ ើងច្នាឹះច្ទ ។  ការបង្កា ញែុសោស្ថរវនតអាឆច្កើត្ច្ ើង  
ច្ដ្ឋយស្ថរការខកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆគង ច្ហើយម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាោស្ថរវនត ច្ៅច្េលខែលការខកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆគង  
ខត្មួ្យ ឬក៏រមួ្បញ្ចូ លគាន  ានផ្លប៉េឹះពាល់ែល់ការសច្ម្រម្ឆឆិត្តខផ្នកច្សែាកិឆចរបស់អនកច្ម្របើម្របាស់ ច្ដ្ឋយច្យង  
ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នឹះ ។ 

ោខផ្នកមួ្យថ្នការច្ធ្ាើសវនកម្ម ច្ដ្ឋយអនុច្ល្លម្តាម្សតង់ដ្ឋរសវនកម្មអនតរោតិ្ថ្នកម្ពុោ ច្យើងែ្ុាំអនុវត្តនូវការ            
វនិិឆេ័យខែលម្របកបច្ៅច្ដ្ឋយវោិជ ជី្វៈ និងរកានូវម្ជ្ឈធាតុ្និយម្ កនុងអាំ ុងច្េលសវនកម្ម ។  ច្យើងែ្ុាំក៏៖ 

 ច្ធ្ាើការកាំណត់្ និងវាយត្ថ្ម្លនូវហ្វនិភ័យថ្នការបង្កា ញែុសោស្ថរវនតច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ដ្ឋយស្ថរ 
ខត្ការខកលងបនលាំ ឬកាំហុសឆគង និងទទួលែុសម្រត្ូវច្លើការច្រៀបឆាំ និងការអនុវត្តនូវនីតិ្វធីិ្សវនកម្ម ច្ែើម្បីច្ឆលើយត្ប    
ច្ៅនរងហ្វនិភ័យទាាំងច្នាឹះ និងម្របមូ្លនូវភសតុតាងខែលានលកខណៈម្រ្ប់ម្រគាន់ និងសម្រសប សម្រាប់ោ  
មូ្លដ្ឋា នកនុងការបច្ញ្ចញម្តិ្សវនកម្មរបស់ច្យើងែ្ុាំ ។  ហ្វនិភ័យខែលមិ្នអាឆរកច្ឃើញនូវការបង្កា ញែុសោ 
ស្ថរវនតខែលច្កើត្ច្ ើងច្ដ្ឋយស្ថរខត្ការខកលងបនលាំ ានលកខណៈែពស់ោងការបង្កា ញែុសច្កើត្ច្ ើងេីកាំហុស 
ឆគងច្ដ្ឋយស្ថរខត្ការខកលងបនលាំ អាឆរមួ្បញ្ចូ លទាាំងការឃុបឃិត្គាន  ការលួឆបនលាំ ការលុបច្ចាលច្ដ្ឋយច្ឆត្នា 
ការបករស្ថយមិ្នេិត្ ឬមិ្នអនុវត្តតាម្នីតិ្វធីិ្ម្រ្ប់ម្រ្ងថ្ផ្ទកនុង ។ 

 ទទួលបាននូវការយល់ែរងអាំេីការម្រ្ប់ម្រ្ងថ្ផ្ទកនុង ខែលពាក់េ័នធនរងការច្ធ្ាើសវនកម្ម កនុងច្គាលបាំណងច្ែើម្បី 
ច្រៀបឆាំនូវនីតិ្វធីិ្សវនកម្មខែលសម្រសបច្ៅតាម្កាលៈច្ទសៈ ប៉េុខនតមិ្នខម្នកនុងច្គាលបាំណងច្ែើម្បីបច្ញ្ចញម្តិ្ 
ច្លើម្របសិទធភាេថ្នការម្រ្ប់ម្រ្ងថ្ផ្ទកនុងរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ នច្ ើយ ។ 

 ការវាយត្ថ្ម្លច្លើភាេសម្រសប ថ្នច្គាលនច្យបាយ្ណច្នយយខែលម្រ រ្ឹះស្ថថ ន បានច្ម្របើម្របាស់ និងភាេសម្ 
ច្ហតុ្ផ្លថ្នការបា៉េ ន់ស្ថម ន្ណច្នយយសាំខាន់  ៗ ម្រេម្ទាាំងការល្លត្ម្រត្ដ្ឋងេ័ត៌្ានពាក់េ័នធខែលបានច្ធ្ាើច្ ើង 
ច្ដ្ឋយអនកម្រ្ប់ម្រ្ង ។ 

 ច្ធ្ាើការសននិដ្ឋា នច្លើភាេសម្រសបថ្នការច្ម្របើម្របាស់មូ្លដ្ឋា ននិរនតរភាេថ្ន្ណច្នយយ របស់អនកម្រ្ប់ម្រ្ង   
ច្ហើយច្ដ្ឋយខផ្អកច្ៅច្លើភសតុតាងសវនកម្ម ខែលទទួលបានច្ធ្ាើការសននិដ្ឋា នថាច្ត្ើភាេមិ្នឆាស់ល្លស់ស្ថរវនត 
ពាក់េ័នធច្ៅនរងម្រេរត្តិការណ៍ ឬលកខែណឌ ខែលអាឆច្ធ្ាើឲ្យានម្នទិលោស្ថរវនតច្លើលទធភាេរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន 
ច្ែើម្បី បនតនិរនតរភាេអាជី្វកម្ម ។  ម្របសិនច្បើច្យើងែ្ុាំ ច្ធ្ាើការសននិដ្ឋា នថាានអត្ថិភាេថ្នភាេមិ្នម្របាកែម្របោោ              
ស្ថរវនត ច្យើងែ្ុាំចាាំបាឆ់ម្រត្ូវបញ្ចូ លច្ៅកនុងរបាយការណ៍របស់ច្យើងែ្ុាំ ច្ែើម្បីទាញឆាំណាប់អារម្មណ៍ច្លើការ 
ល្លត្ម្រត្ដ្ឋងេ័ត៌្ានពាក់េ័នធច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬម្របសិនច្បើការល្លត្ម្រត្ដ្ឋងេ័ត៌្ានាន              
លកខណៈមិ្នម្រ្ប់ម្រគាន់ ច្យើងែ្ុាំចាាំបាឆ់ម្រត្ូវផ្ដល់ម្តិ្សវនកម្មខែលានបញ្ញា  ។  ការសននិដ្ឋា នរបស់ច្យើងែ្ុាំ               
្ឺខផ្អកតាម្ភសតុតាងសវនកម្មខែលម្របមូ្លបានម្រត្រម្កាលបរចិ្ឆេទថ្នរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់ច្យើងែ្ុាំ ។  
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យ៉េងណាក៏ច្ដ្ឋយម្រេរត្តិការណ៍ ឬលកខែណឌ នាច្េលអនា្ត្ អាឆច្ធ្ាើឲ្យម្រ រ្ឹះស្ថថ នបញ្ឈប់និរនតរភាេអាជី្វកម្ម ។ 

 វាយត្ថ្ម្លច្លើការបង្កា ញថ្នទម្រម្ង់ និងែលរម្ស្ថរថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាាំងមូ្ល ខែលរមួ្បញ្ចូ លទាាំងការ   
ល្លត្ម្រត្ដ្ឋងេ័ត៌្ាន និងវាយត្ថ្ម្លថាច្ត្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កា ញេីម្របតិ្បត្តិការ និងម្រេរត្តិការណ៍             
ពាក់េ័នធកនុងអត្ថន័យ ខែលអាឆសច្ម្រម្ឆបាននូវការបង្កា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុែ៏ម្រត្រម្ម្រត្ូវ ។ 

 ច្យើងែ្ុាំ ផ្ដល់េ័ត៌្ានជូ្នអនកទទួលែុសម្រត្ូវច្លើអភិបាលកិឆច សដីេីបញ្ញា ច្ផ្សងច្ទៀត្ វសិ្ថលភាេ និងច្េល
ច្វល្ល ខែលបានច្ម្រគាងទុកសម្រាប់ការច្ធ្ាើសវនកម្ម និងការរកច្ឃើញបញ្ញា ោស្ថរវនតច្ផ្សងច្ទៀត្  ខែលានរមួ្
បញ្ចូ លទាាំង ឆាំណុឆែាឹះខាត្ថ្នការម្រ្ប់ម្រ្ងថ្ផ្ទកនុងខែលបានរកច្ឃើញកនុងអាំ ុងច្េលច្ធ្ាើសវនកម្ម ។      

 
ត្ាំណាងម្រកុម្ហ ុន ជអចអឌីភ ី& អរសសូ ជីអត ខូ អលិធីឌី 
 
 
 
 
 
 
ជៅ ដារា៉ា  
 Partner 
 

រាជ្ធានីភនាំច្េញ ម្រេឹះរាោណាឆម្រកកម្ពុោ 

ថ្ងៃទី 13 ខែច្ម្ស្ថ ឆ្ន ាំ 2018 
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នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្ន ូឆ្ន ាំ 2017  

នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 

កាំណត់្សាំគាល់  ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  ពាន់ច្រៀល  ែុល្លល រអាច្ម្រកិ 
    (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  

គរពយសរមម        

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ 5  2,520   10,173   1,418  
ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅ
ធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ 6  552,256   2,229,457   52,031  
ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ 
ច្ៅធ្នាគារនានា 7  413,302   1,668,500   4,609  
ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 8  2,467,753   9,962,319   1,368,660  
ម្រទេយសកម្មច្ផ្សងៗ 9  50,689   204,631   23,520  
ម្រទេយ និងបរកិាខ រ 10  135,949   548,826   92,369  
ម្រទេយសកម្មអរបីូ 11  19,551   78,927   21,594  

សរបុម្រទេយសកម្ម   3,642,020    14,702,833   1,564,201  

        

បាំណុល និងមូ្លធ្ន        

បាំណុល        

បាំណុលច្ផ្សងៗ 12  33,283   134,362   3,977  
បាំណុលេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 18  -  -  251  
បុច្រម្របទានេីភា្ទុនិក 13       1,700,000    6,862,900              576,483  
បាំណុលរយៈច្េលយូរ 14  688,443    2,779,244                          -    

សរបុបាំណុល   2,421,726    9,776,506   580,711  
 
 
 
 
 
 
        



ជោគជ័យ ហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី 

តារាងតុ្លយការ  
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 
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មូ្លធ្ន        

ច្ែើម្ទុន   15  1,000,000   4,037,000   1,000,000  
ច្ែើម្ទុនបខនថម្កនុងឆ្ន ាំ   500,000   2,018,500   - 

ម្របាក់ខាត្បងគរ    (16,510)  (66,651)  - 

ខាត្កនុងឆ្ន ាំ   (263,196)  (1,062,522)  (16,510) 

សរបុមូ្លធ្ន    1,220,294    4,926,327   983,490  

        

សរបុបាំណុល និងមូ្លធ្ន    3,642,020   14,702,833   1,564,201  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កាំណត់្សាំគាល់ែូឆានភាជ ប់ោមួ្យ ្ឺោខផ្នកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នឹះ ។ 



ជោគជ័យ ហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី 

របាយការណ៍លទធផ្ល 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 
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សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ  
បញ្ច ប់ម្រត្រម្ 

ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 

ការយិបរចិ្ឆេទចាប់េី 
ថ្ងៃទី 2 ខែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2016  

(កាលបរចិ្ឆេទបច្ងាើត្ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន) 
ែល់ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 

កាំណត់្សាំគាល់  ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល  ែុល្លល រអាច្ម្រកិ 
    (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  

        

ឆាំណូលេីការម្របាក់ 16  269,070   1,086,236   130,092  
        

ឆាំណាយការម្របាក់   (91,669)  (370,068)  (18,034) 
        

ឆាំណូលេីការម្របាក់សុទធ   177,401    716,168   112,058  

        

ឆាំណូលេីម្របតិ្បត្តិការ 
ច្ផ្សងៗ 17  56,385   227,626   28,465  

        

ឆាំណាយទូច្ៅ  
និងរែាបាល 18  (443,320)  (1,789,683)  (147,907) 

        

សាំវធិានធ្នច្លើឥណទាន
អាម្រកក់ និងោប់សងស័យ 8  (50,409)  (203,501)  (7,669) 

        

ម្របាក់ខាត្មុ្នែកេនធ   (259,943)   (1,049,390)  (15,053) 

        

ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់
ឆាំច្ណញ 19  (3,253)  (13,132)  (1,457) 

        

ម្របាក់ឆាំច្ណញសុទធ
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ   (263,196)   (1,062,522)  (16,510) 
កាំណត់្សាំគាល់ែូឆានភាជ ប់ោមួ្យ ្ឺោខផ្នកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នឹះ ។ 



ជោគជ័យ ហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី 

របាយការណ៍សតេីីបខម្រម្បម្រម្លួមូ្លធ្ន 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 
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   ច្ែើម្ទុន  ម្របាក់ខាត្បងគរ  សរបុ 
កាំណត់្សាំគាល់  

ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  ែុល្លល រអាច្ម្រកិ 

        

សម្តុ្លយនាថ្ងៃទី2 ខែ មី្នា ឆ្ន ាំ 
2016 (កាលបរចិ្ឆេទបច្ងាើត្ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន)                      -                        -     

                                      
-    

        

ការបច្ងាើត្ច្ែើម្ទុន   1,000,000                      -     1,000,000  
        

ម្របាក់ខាត្សុទធសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ                      -     (16,510)  (16,510) 
        

សម្តុ្លយនាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016   1,000,000    (16,510)   983,490  

        

សម្តុ្លយនាថ្ងៃទី 01 ខែម្ករា ឆ្ន ាំ
2017   1,000,000   (16,510)  983,490  
         

ច្ែើម្ទុនបខនថម្សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ   500,000                      -     500,000  
        

ម្របាក់ខាត្សុទធសម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ                      -     (263,196)  (263,196) 
        

សម្តុ្លយនាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 17  1,500,000    (279,706)   1,220,294  

        

(សម្មូ្លពាន់ច្រៀល - កាំណត់្
សាំគាល់ 4)   6,055,500    (1,129,173)   4,926,327  

 
 
 
 
 
កាំណត់្សាំគាល់ែូឆានភាជ ប់ោមួ្យ ្ឺោខផ្នកមួ្យថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នឹះ ។ 
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 សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ 
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017  

ការយិបរចិ្ឆេទចាប់េី 
ថ្ងៃទី 2 ខែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2016  

(កាលបរចិ្ឆេទបច្ងាើត្
ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន) ែល់ថ្ងៃទី 31 ខែ 

ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 
កាំណត់្សាំគាល់   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  

   

  
 (កាំណត់្

សាំគាល់ 4)  
  

        

លហូំររររគបារ់ព ី
សរមមភាពគបតបិតតិការ        

ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធច្ម្របើកនុង
សកម្មភាេម្របតិ្បត្តិការ 20  

        
(1,340,721)  

        
(5,412,491)  

                         
(1,395,266) 

        

លហូំររររគបារ់ព ី
សរមមភាពវែិិជោគ       

ការទិញម្រទេយ និងបរកិាខ រ 10      (61,219)   (247,141)                   (100,098) 
ការទិញម្រទេយសកម្មអរបីូ 11  -  -                        (23,061) 
ម្របាក់ត្ម្ាល់ធានាច្លើច្ែើម្ទុន  -  -                       (50,000) 
ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធច្ម្របើកនុង
សកម្មភាេវនិិច្យ្   

            
(61,219)  

           
(247,141)  

                            
(173,159) 

        

លហូំររររគបារ់ព ី
សរមមភាពហរិញ្ញបបទាែ        

បុច្រម្របទានេីភា្ទុនិក 13  1,123,517   ,535,638   576,483  
បាំណុលរយៈច្េលយូរ 14  688,443   2,779,244   - 
ស្ថឆ់ម្របាក់ទទួលបានេី 
ច្ែើម្ទុនងមី 15                      -     

                    
-     

                          
1,000,000  

ច្ែើម្ទុនបខនថម្កនុងឆ្ន ាំ 15         500,000     2,018,500   - 
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ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធទទួលបានេី
សកម្មភាេហិរញ្ញបបទាន   

        
2,311,960   

        
9,333,382   

                        
1,576,483  

        

ការច្កើនច្ ើងថ្នស្ថឆ់ម្របាក់ 
និងស្ថឆ់ម្របាក់សម្មូ្លសុទធ             910,020   

        
3,673,750   

                               
8,058  

        

ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សម្
មូ្លនាច្ែើម្ការយិបរចិ្ឆេទ       8,058   

        
32,530   - 

        

ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់
សម្មូ្លនាឆុងការយិបរចិ្ឆេទ 21  

            
918,078   

         
3,706,280   

                                 
8,058  
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1. អំពីគគរឹះស្ថា ែ 

ច្ោ្ជ័្យ ហ្វា យខនន ភីអិលសីុ ច្ៅកាត់្ថា (“ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន”) ោម្រ រ្ឹះស្ថថ នម្ហ្វជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិ្ត្ 
ខែលម្រត្ូវបានបច្ងាើត្ច្ ើងច្ៅកនុងម្រេឹះរាោណាឆម្រកកម្ពុោ ច្ម្រកាម្ការឆុឹះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មច្លែ 00002954 ឆុឹះ
ថ្ងៃទី 2 ខែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2016 ច្ឆញច្ដ្ឋយម្រកសួងពាណិជ្ជកម្ម ។ ច្ៅថ្ងៃទី 26 ខែច្ម្ស្ថ ឆ្ន ាំ 2016 ម្រ រ្ឹះស្ថថ នបាន
ទទួលអាោ្ប័ណណោម្រ រ្ឹះស្ថថ នមី្ម្រកូហិរញ្ញវត្ថុេីធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ ។ 

សកម្មភាេឆម្បងរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន ្ឺផ្តល់ច្សវាមី្ម្រកហិូរញ្ញវត្ថុខែលាននិរនតរភាេជូ្នសហម្រគាសធុ្នតូ្ឆ និង
ម្ធ្យម្ និងម្រ្ួស្ថរខែលានម្របាក់ឆាំណូលទាប តាម្រយៈការយិល័យកណាដ ល ច្ៅកនុងរាជ្ធានីភនាំច្េញ                      
ថ្នម្រេឹះរាោណាឆម្រកកម្ពុោ ។ 

ទីស្ថន ក់ការឆុឹះបញ្ជ ីរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ នានទីតាាំងសថិត្ច្ៅផ្ទឹះច្លែ 9-11 ផ្លូវច្វ ៉េងច្រសង សង្កា ត់្សទរងានជ័្យ 
ែណឌ ានជ័្យ រាជ្ធានីភនាំច្េញ ម្រេឹះរាោណាឆម្រកកម្ពុោ ។ 

្ិត្ម្រត្រម្ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 ម្រ រ្ឹះស្ថថ នានបុ្គលិកឆាំនួន 79 នាក់ែណៈខែលឆ្ន ាំ 2016 ានបុ្គលិកឆាំនួន
24 នាក់។ 

2. មូលដាា ែនែការជរៀបចំ 

(ក) របាយការណ៍អនុច្ល្លម្ភាេ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នឹះ ម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ ើងច្ដ្ឋយអនុច្ល្លម្ច្ៅតាម្សតង់ដ្ឋរ្ ណច្នយយកម្ពុោ និង 
ច្គាលការណ៍ខណនាាំរបស់ធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ ពាក់េ័នធនរងការច្រៀបឆាំ និងការកាំណត់្បង្កា ញច្ៅកនុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។  

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានអនុម័្ត្ច្ដ្ឋយម្រកមុ្ម្របរកាភិបាល និងផ្តល់សិទធិផ្ាយច្ៅថ្ងៃទី 13 ខែ                     
ច្ម្ស្ថ ឆ្ន ាំ 2017 ។ 

(ែ) មូ្លដ្ឋា នថ្នការវាស់ខវង 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន ម្រត្ូវបានច្រៀបឆាំច្ ើងច្ៅតាម្មូ្លដ្ឋា នត្ថ្ម្លច្ែើម្ែាំបូង ។ 
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2. មូលដាា ែនែការជរៀបចំ (ត) 

(្) របិូយប័ណណមុ្ែង្ករ និងរបិូយប័ណណសម្រាប់ច្ធ្ាើការបង្កា ញ  

ម្រ រ្ឹះស្ថថ នច្ធ្ាើម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកម្ម និងកត់្ម្រតារាល់បញ្ជ ី្ណច្នយយរបស់ែលួនខផ្អកច្លើរបិូយប័ណណឆាំនួនេីរ ្ឺ 
ម្របាក់ច្រៀល និងម្របាក់ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ។ អនកម្រ្ប់ម្រ្ងបានកាំណត់្ម្របាក់ែុល្លល រអាច្ម្រកិោរបិូយប័ណណមុ្ែង្ករ 
និងោរបិូយប័ណណសម្រាប់ច្ធ្ាើការបង្កា ញ ច្ម្រពាឹះវាឆលុឹះបញ្ញច ាំងេីភាេចាាំបាឆ់ថ្នច្សែាកិឆច ម្របភេម្រេរត្តិការណ៍ 
និងកាលៈច្ទសៈរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន ។ 

សកម្មភាេម្របតិ្បត្តិការោរបិូយប័ណណច្ផ្សងៗច្ទៀត្ច្ម្រៅេីម្របាក់ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ម្រត្ូវបានបតូរច្ៅោម្របាក់ 
ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ច្ដ្ឋយច្ម្របើអម្រតាបតូរម្របាក់ច្ៅថ្ងៃម្របតិ្បត្តិការច្នាឹះ ។  សម្តុ្លយថ្នម្រទេយសកម្មរបិូយវត្ថុ និង 
បាំណុលរបិូយវត្ថុ នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ ខែលោរបិូយប័ណណច្ម្រៅេីម្របាក់ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ក៏ម្រត្ូវបានបតូរ
ច្ៅោម្របាក់ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ច្ដ្ឋយច្ម្របើអម្រតានាកាលបរចិ្ឆេទច្នាឹះ ។  ភាេលាំច្អៀងេីការបតូររបិូយប័ណណខែល
ច្កើត្ម្កេីការបតូរច្នាឹះ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ។ 

(ឃ) ការបា៉េន់ស្ថម ន និងការវនិិឆេ័យ 

ការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ត្ម្រម្ូវឲ្យអនកម្រ្ប់ម្រ្ងច្ធ្ាើការវនិិឆេ័យ ការបា៉េ ន់ស្ថម ន និងការសនមត្ ខែលាន
ផ្លប៉េឹះពាល់ែល់ការអនុវត្តនូវច្គាលនច្យបាយ្ណច្នយយ និងឆាំនួនថ្នម្រទេយសកម្ម បាំណុល ឆាំណូល និង
ឆាំណាយខែលបានរាយការណ៍ ។  លទធផ្លោក់ខសតងអាឆែុសេីការបា៉េ ន់ស្ថម នទាាំងច្នាឹះ ។  

ការបា៉េ ន់ស្ថម ន និងការសនមត្ខែលពាក់េ័នធ ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យោម្របចាាំ ។  ការខកខម្របច្ៅច្លើការបា៉េ ន់ស្ថម ន 
្ណច្នយយ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ ច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទខែលការបា៉េ ន់ស្ថម នច្នាឹះ ម្រត្ូវបានខកខម្រប និង 
ការយិបរចិ្ឆេទអនា្ត្ខែលប៉េឹះពាល់ច្ដ្ឋយការខកខម្របច្នឹះ ។ 

ការបា៉េ ន់ស្ថម ន និងការវនិិឆេ័យ្ណច្នយយឆម្បង ម្រត្ូវបានអនុវត្តច្ៅកនុងការច្រៀបឆាំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
រមួ្ានការបា៉េ ន់ស្ថម ននូវឆាំនួនខែលអាឆម្របមូ្លបានម្កវញិេីឥណទាន និងបុច្រម្របទាន ខែលបានបង្កា ញ  
ច្ៅកនុងច្គាលនច្យបាយ្ណច្នយយច្ដ្ឋយខ កកនុងកាំណត់្សាំគាល់ទី 3 (ឆ) ។ 



ជោគជ័យ ហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី 
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3. ជោលែជោបាយគណជែយយសខំាែ់ៗ  

ច្គាលនច្យបាយ្ណច្នយយសាំខាន់ៗខាងច្ម្រកាម្ច្នឹះ ម្រត្ូវបានអនុវត្តច្ដ្ឋយម្រ រ្ឹះស្ថថ នកនុងការច្រៀបឆាំ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុច្នឹះ ។ 

(ក) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន រមួ្ាន ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សម្មូ្ល ឥណទានផ្តល់
ែល់អតិ្ងិជ្ន ម្របាក់បច្ញ្ញើ ្ណនីម្រត្ូវទទួលច្ផ្សងៗ  និង្ណនីម្រត្ូវទូទាត់្ច្ផ្សង  ៗ ។ ច្គាលនច្យបាយ 
្ណច្នយយច្លើការទទួលស្ថគ ល់ និងការវាស់ខវងនូវសាសធាតុ្ទាាំងច្នឹះម្រត្ូវបានបង្កា ញច្ៅកនុងច្គាល
នច្យបាយ្ណច្នយយែូឆខាងច្ម្រកាម្ ។ 

(ែ) ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សម្មូ្ល 

ស្ថឆ់ម្របាក់ និងស្ថឆ់ម្របាក់សម្មូ្ល រមួ្ានស្ថឆ់ម្របាក់ និងសម្តុ្លយធ្នាគារ និងម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារ 
ខែលានកាលវស្ថនតច្ៅច្េលត្ម្ាល់ែាំបូងានរយៈច្េល 3 ខែ ឬតិ្ឆោង និងការវនិិច្យ រ្យៈច្េលែលី 
ខែលអាឆបតូរោស្ថឆ់ម្របាក់ច្េលណាក៏បាន ច្ដ្ឋយានហ្វនិភ័យតិ្ឆតួ្ឆឆាំច្ពាឹះការផ្លល ស់បតូរត្ថ្ម្ល ។ 

(្) ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ 

ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ ខែលរមួ្ានម្របាក់ត្ម្ាល់ធានាច្លើច្ែើម្ទុន ម្រត្ូវបានកត់្
ម្រតាតាម្ត្ថ្ម្លច្ែើម្ ។ 

ម្របាក់ត្ម្ាល់ធានាច្លើច្ែើម្ទុន ម្រត្ូវបានរកាទុកច្ៅធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ អនុច្ល្លម្តាម្ឆាប់សតីេីម្រ រ្ឹះស្ថថ ន 
ធ្នាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុថ្នកម្ពុោ និងម្រត្ូវបានកាំណត់្ោភា រ្យថ្នច្ែើម្ទុនអបបបរា ខែលត្ម្រម្ូវច្ដ្ឋយធ្នាគារ 
ោតិ្ថ្នកម្ពុោ ។  

(ឃ) ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារនានា 

ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារនានា ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាតាម្ត្ថ្ម្លច្ែើម្ែកសាំវធិានធ្នច្លើឆាំនួន
ខែលមិ្នអាឆម្របមូ្លបាន ។ 

(ង) ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 

ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្នខែលបានបង្កា ញច្ៅកនុងតារាងតុ្លយការ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាតាម្ថ្ងលច្ែើម្ខែលច្ៅ 
សល់ច្ដ្ឋយែកច្ឆញឆាំនួនទាាំងឡាយណាខែលបានលុបច្ចាល សាំវធិានធ្នោក់ល្លក់ និងសាំវធិានធ្នទូច្ៅ 
ច្លើឥណទានអាម្រកក់ និងោប់សងស័យ ។ 
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3. ជោលែជោបាយគណជែយយសខំាែ់ៗ (ត) 

(ឆ) សាំវធិានធ្នច្លើឥណទានអាម្រកក់ និងោប់សងស័យ 

 ម្រ រ្ឹះស្ថថ នកត់្ម្រតាអណត្តិឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទាន និងសាំវធិានធ្ន ខែលត្ាំរវូតាម្ម្របកាសច្លែ B7-02-186 
ម្រប.ក ច្ៅថ្ងៃទី 13 ខែច្ម្ស្ថ ឆ្ន ាំ 2002 ។ ម្របកាសត្ាំរវូច្អាយម្រ រ្ឹះស្ថថ នមី្ម្រកូហិរញ្ញវត្ថុច្ធ្ាើឆាំណាត់្ថាន ក់ ឥណ
ទានោបួនម្របច្ភទ ច្ហើយច្ធ្ាើច្អាយម្របាកែថាអណត្តិតូ្ឆបាំផុ្ត្ថ្នសាំវធិានធ្នោក់ល្លក់ម្រត្ូវបានផ្តល់ច្អា
យែូឆត្ច្ៅ 

មុ្នថ្ងៃទី01 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2017 
 
ឆាំណាត់្ថាន ក់ ឆាំនួនថ្ងៃខែលហួសកាលកាំណត់្សង អម្រតាសាំវធិានធ្ន  

 
ឥណទានរយៈច្េលែលី (តិ្ឆោងមួ្យឆ្ន ាំ):   
ឥណទានច្ម្រកាម្សតង់ដ្ឋរ 30 - 59 ថ្ងៃ 10% 
ឥណទានោប់សងស័យ  60 - 89 ថ្ងៃ 30% 
ឥណទានបាត់្បង់ 90 ថ្ងៃ ឬច្ម្រឆើនោង 100% 
    
ឥណទានរយៈច្េលខវង (ច្លើសេីមួ្យឆ្ន ាំ):   
ឥណទានច្ម្រកាម្សតង់ដ្ឋរ  30 – 179 ថ្ងៃ 10% 
ឥណទានោប់សងស័យ  180 – 359 ថ្ងៃ 30% 
ឥណទានបាត់្បង់ 360 ថ្ងៃ ឬច្ម្រឆើនោង 100% 
 

សាំវធិានធ្នោក់ល្លក់ នរងម្រត្ូវច្ធ្ាើការ្ ណនាតាម្ភា រ្យថ្នឆាំនួនសម្តុ្លយឥណទានខែលច្ៅសល់ ច្ៅ
ច្េលខែល ឥណទានច្នាឹះ ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើឆាំណាត់្ថាន ក់ និងទទួលស្ថគ ល់ោឆាំណាយ ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធ
ផ្ល ។ 

ឥណទានម្រត្ូវបានលុបច្ចាល ច្ៅច្េលខែលចាត់្ទុកថាមិ្នអាឆម្របមូ្លបាន។ ឥណទានខែលបានលុបបាំបាត់្ 
ច្ចាល ម្រត្ូវបានកាត់្ច្ឆញេីម្រកុម្ឥណទានខែលច្ៅសល់ និងែកច្ឆញេីសាំវធិានធ្នឥណទានបាត់្បង់ ។ 

ការម្របមូ្លបានម្កវញិនូវឥណទាន ខែលបានលុបបាំបាត់្ច្ចាលេីច្េលមុ្ន និងការម្រត្លប់ម្កវញិនូវសាំ
វធិានធ្នេីមុ្ន ម្រត្ូវទទួលស្ថគ ល់ោឆាំណូល ម្របតិ្បត្តិការច្ផ្សងៗ ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ។   
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3. ជោលែជោបាយគណជែយយសខំាែ់ៗ (ត) 

(ឆ) សាំវធិានធ្នច្លើឥណទានអាម្រកក់ និងោប់សងស័យ (ត្) 

ចាប់េីថ្ងៃទី01 ខែធ្ន ូឆ្ន ាំ2017 

ច្ៅថ្ងៃទី 01 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2017 ធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោបានច្ឆញម្របកាសច្លែ B7-017-344 ច្ៅច្លើឆាំណាត់្ថាន ក់ហ្វ
និភ័យឥណទាន និងសាំវធិានធ្នច្លើការែូឆខាត្ និងស្ថរាឆរណ៏ច្លែ B7-018-001 ច្ៅថ្ងៃទី 16 ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 
2018 ច្លើការអនុវត្តន៏ថ្នម្របកាស ឆាំណាត់្ថាន ក់ហ្វនិភ័យឥណទាន និងសាំវធិានធ្នច្លើការែូឆខាត្ ខែលត្ាំរវូ
ច្អាយម្រ្ប់ធ្នាគារ និងម្រ រ្ឹះស្ថថ នហិរញ្ញវត្ថ ុ“ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន”  ច្ែើម្បីវាស់ខវងការែូឆខាត្ និងផ្តល់អម្រតាសាំវធិានធ្ន
ឆាំច្ពាឹះឥណទានោប់សងស័យ និងបាត់្បង់ច្អាយបានម្រ្ប់ម្រគាន់ខែលខផ្អកច្ៅច្លើឆាំណាត់្ថាន ក់ និងសាំវធិាន
ធ្នហ្វនិភ័យឥណទានងមីែូឆខាងច្ម្រកាម្ៈ 

 

 ឆាំណាត់្ថាន ក់ ឆាំនួនថ្ងៃខែលហួសកាលកាំណត់្សង អម្រតាសាំវធិានធ្ន  
ឥណទានរយៈច្េលែលី (តិ្ឆោងមួ្យឆ្ន ាំ): 
ឥណទានទូច្ៅ រសឺតង់ដ្ឋរ <15 ថ្ងៃ 1% 
ឥណទានឃ្ល ាំច្ម្ើល  15 ថ្ងៃ – 30 ថ្ងៃ 3% 
ឥណទានច្ម្រកាម្សតង់ដ្ឋរ 31 ថ្ងៃ – 60  ថ្ងៃ 20% 
ឥណទានោប់សងស័យ 61 ថ្ងៃ – 90 ថ្ងៃ 50% 
ឥណទានបាត់្បង់ ≥ 91 ថ្ងៃ 100% 
ឥណទានរយៈច្េលខវង (ច្លើសេីមួ្យឆ្ន ាំ): 
ឥណទានទូច្ៅ រសឺតង់ដ្ឋរ <30 ថ្ងៃ 1% 
ឥណទានឃ្ល ាំច្ម្ើល 30 ថ្ងៃ – 89 ថ្ងៃ 3% 
ឥណទានច្ម្រកាម្សតង់ដ្ឋរ 90 ថ្ងៃ – 179 ថ្ងៃ 20% 
ឥណទានោប់សងស័យ 180 ថ្ងៃ – 359 ថ្ងៃ 50% 
ឥណទានបាត់្បង់ ≥ 360 ថ្ងៃ 100% 

ការខម្របម្របួលឆាំណាត់្ថាន ក់ និងសាំវធិានធ្នហ្វនិភ័យឥណទាន ្ឺម្រត្ូវបានអនុវត្តន៏ត្ច្ៅ ច្ហើយការខម្រប
ម្របួលច្នឹះផ្តល់ោលទធផ្លថ្នកាំច្នើនសាំវធិានធ្នឆាំនួន42,526ែុល្លល រអាច្ម្រកិ សាំរាប់ឥនទានោប់សងស័យ 
និងបាត់្បង់សាំរាប់ការយិបរចិ្ឆេទបញ្ច ប់ម្រត្រម្ថ្ងៃទី 01 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2017។  

ច្ៅកនុងច្សឆកតីសាំច្រឆអម្រតាសាំវធិានធ្នខាងច្លើច្នឹះ ម្រទេយបញ្ញច ាំណាខែលមិ្នខម្នោស្ថឆ់ម្របាក់ ច្ហើយ
ខែលម្រត្ូវបានដ្ឋក់បញ្ញច ាំ្ឺម្រត្វូបានបែិច្សធ្ ច្លើកខលងខត្ឥណទានខែលបានចាត់្ថាន ក់បាត់្បង់ ម្រទេយទាាំ
អស់ច្នាឹះអាឆនរងច្ម្របើម្របាស់តាម្ត្ាំថ្លទីផ្ារខែលអនុញ្ញញ ត្ច្ដ្ឋយធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ។ 
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ភាេម្រ្ប់ម្រគាន់ថ្នអម្រតាសាំវធិានធ្នឆាំច្ពាឹះឥណទានោប់សងស័យ និងបាត់្បង់្ឺម្រត្ូវបានវាយត្ាំថ្លោច្រៀង
រាល់ខែច្ដ្ឋយថាន ក់ម្រ្ប់ម្រ្ង។ កតាត ខែលម្រត្ូវបានេិចារណាច្លើការវាយត្ាំថ្លភាេម្រ្ប់ម្រគាន់សាំរាប់សាំវធិាន
ធ្នានែូឆោ ទាំហាំថ្នកញ្ច ប់ បទេិច្ស្ថធ្ន៏ខែលបាត់្បង់េីមុ្ន លកខែ័ណឌ ច្សែាកិឆចបឆចុបបនន និងផ្លប៉េឹះ
ពាល់ឆាំច្ពាឹះអតិ្ងិជ្ន ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិ្ងិជ្ន និងការម្របតិ្បត្តិថ្នឥណទាន ខែលោប់ទាក់ទង
ច្ៅនរងលកខែ័ណឌ កិឆចសនា។ 

ឥណទានខែលមិ្នអាឆម្របមូ្លវញិបាន រភឺា្ថ្នឥណទានខែលបានចាត់្ថាន ក់ថាអាម្រកក់ ្ឺម្រត្ូវបានលុប
ច្ចាលបនាទ ប់េីការេិចារណាច្ៅច្លើត្ាំថ្លខែលអាឆសាំច្រឆបានច្លើម្រទេយបញ្ញច ាំ ច្បើសិនោាន ច្ហើយខែល
បានវនិិឆេ័យច្ដ្ឋយថាន ក់ម្រ្ប់ម្រ្ងថាមិ្នអាឆម្របមូ្លវញិបានច្ៅថ្ងៃអនា្ត្។ 

 

ការម្របមូ្លបានម្កវញិនូវឥណទាន ខែលបានលុបបាំបាត់្ច្ចាលេីច្េលមុ្ន និងការម្រត្លប់ម្កវញិនូវសាំ
វធិានធ្នេីមុ្ន ម្រត្ូវទទួលស្ថគ ល់ោឆាំណូល ម្របតិ្បត្តិការច្ផ្សងៗ ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ។   
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3. ជោលែជោបាយគណជែយយសខំាែ់ៗ (ត) 

(ឆ) ម្រទេយសកម្មច្ផ្សងៗ 

ម្រទេយសកម្មច្ផ្សង  ៗ ម្រត្វូបានកត់្ម្រតាតាម្ត្ថ្ម្លច្ែើម្ ។  ការបា៉េ ន់ស្ថម នម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ ើង សម្រាប់្ណនីម្រត្ូវ 
ទទួលខែលោប់សងស័យ ច្ដ្ឋយខផ្អកតាម្ការម្រត្តួ្េិនិត្យឆាំនួនខែលច្ៅសល់នាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ ។ 

(ជ្) ម្រទេយ និងបរកិាខ រ 

(i) ខផ្នកថ្នម្រទេយ និងបរកិាខ រ ម្រត្ូវបានកត់្ម្រតាតាម្ត្ថ្ម្លច្ែើម្ែករ ាំលស់បងគរ និងការខាត្បង់ច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្ម្លបងគរ 
ម្របសិនច្បើាន ។ ច្ៅច្េលខែលធាតុ្របស់ម្រទេយ និងបរកិាខ រ ានអាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ែុសៗគាន  ធាតុ្ទាាំងច្នាឹះ 
ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកោខផ្នកច្ផ្សងគាន របស់ម្រទេយ និងបរកិាខ រ ។ 

(ii) រ ាំលស់ច្លើម្រទេយ និងបរកិាខ រ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ោឆាំណាយច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ច្ដ្ឋយខផ្អកច្លើ 
វធីិ្ស្ថស្តសតរ ាំលស់ងយឆុឹះ ច្លើកខលងខត្ការជួ្សជុ្លខកលាំអអគារ ខែល្ណនាតាម្មូ្លដ្ឋា នរ ាំលស់
ច្ងរ ច្ៅតាម្អាយុកាលច្ម្របើម្របាស់បា៉េ ន់ស្ថម នរបស់ម្រទេយ និងបរកិាខ រនីមួ្យ  ៗែូឆខាងច្ម្រកាម្ៈ 

 ការជួ្សជុ្លខកលាំអអគារ 5% 
 ច្ម្រ្ឿងសង្កា រ រម្ ច្ម្រ្ឿងបាំពាក់ និងបរកិាខ រការយិល័យ 25% 
 កុាំេយូទ័រ 50% 
 យនយនត 2០% 

(iii) ការឆាំណាយបនាទ ប់ខែលពាក់េ័នធច្ៅនរងខផ្នកមួ្យថ្នម្រទេយ និងបរកិាខ រ ខែលបានទទួលស្ថគ ល់រឆួម្កច្ហើយ 
ម្រត្ូវបានបូកបញ្ចូ លច្ៅកនុងត្ថ្ម្លច្យងថ្នខផ្នកច្នាឹះ ម្របសិនច្បើអាឆានលទធភាេផ្តល់នូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍ 
ច្សែាកិឆចនាច្េលអនា្ត្ែល់ម្រ រ្ឹះស្ថថ នច្លើសេីសតង់ដ្ឋរច្ែើម្ ។  រាល់ការឆាំណាយបនាទ ប់ច្ផ្សងច្ទៀត្ ម្រត្ូវ
បានទទួលស្ថគ ល់ោឆាំណាយច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទខែលបានច្កើត្ច្ ើង ។ 

(iv) ឆាំច្ណញ ឬខាត្េីការឈប់ច្ម្របើ ឬការលក់ច្ឆញខផ្នកថ្នម្រទេយ និងបរកិាខ រណាមួ្យម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយភាេ
ែុសគាន រវាងស្ថឆ់ម្របាក់ទទួលបានេីការលក់ និងត្ថ្ម្លច្យងថ្នខផ្នកច្នាឹះ ច្ហើយម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅ
កនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល នាថ្ងៃឈប់ច្ម្របើ ឬលក់ច្ឆញ ។ 

(v) ម្រទេយ និងបរកិាខ រ ខែលបានែករ ាំលស់អស់ច្ហើយ ម្រត្ូវបានរកាទុកកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរហូត្ែល់ថ្ងៃ 
ខែលម្រទេយ និងបរកិាខ រទាាំងច្នាឹះម្រត្វូបានលក់ច្ឆញ ឬលុបបាំបាត់្ច្ចាល ។ 
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កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 
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3. ជោលែជោបាយគណជែយយសខំាែ់ៗ (ត) 

(ឈ) ម្រទេយសកម្មអរបីូ 

ម្រទេយសកម្មអរបីូ ខែលរមួ្ានកុាំេយូទ័រសូហាខវរ ម្រត្ូវបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយត្ថ្ម្លច្ែើម្ែករ ាំលស់បងគរ និងឱនភាេថ្ន
ត្ថ្ម្លបងគរ ម្របសិនច្បើាន ។  ការទិញកុាំេយូទ័រសូហាខវរ ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើមូ្លធ្នកម្ម តាម្មូ្លដ្ឋា នថ្ងលច្ែើម្ខែលបាន
ទិញ និងនាាំយកសូហាខវរច្នាឹះម្កច្ម្របើម្របាស់ ។  រ ាំលស់ម្រត្ូវបាន្ណនាខផ្អកច្លើមូ្លដ្ឋា នរ ាំលស់ច្ងរតាម្
អម្រតា 10% កនុងមួ្យឆ្ន ាំ ។  ម្របសិនច្បើានការ្ ូសបញ្ញជ ក់ណាមួ្យឲ្យែរងថា ានការផ្លល ស់បតូរោស្ថរវនតនូវ                    
អម្រតារ ាំលស់អាយុកាលច្ម្របើម្របាស់ ឬត្ថ្ម្លច្ៅសល់របស់ម្រទេយសកម្មអរបីូ រ ាំលស់ច្លើម្រទេយសកម្មអរបីូច្នាឹះ
ម្រត្ូវកាំណត់្ច្ ើងវញិ ច្ែើម្បីឆលុឹះបញ្ញច ាំងនូវការបា៉េ ន់ស្ថម នងមី ។ 

(ញ) ឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល 

(i) ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ  

ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្ម្លនាកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍នីមួ្យ  ៗ ច្ែើម្បីកាំណត់្ថាច្ត្ើាន                         
ភសតុតាងណាមួ្យខែលបង្កា ញថា ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាាំងច្នាឹះានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ។  ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញ
វត្ថុ ម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ម្របសិនច្បើានច្ហតុ្ការណ៍មួ្យ ឬច្ម្រឆើនជ្ឹះឥទធិេល ោអវជិ្ជាន
ច្ៅច្លើលាំហូរទរកម្របាក់បា៉េ ន់ស្ថម ននាច្េលអនា្ត្ែល់ម្រទេយសកម្មច្នាឹះ ។  ករណីច្នឹះ មិ្នម្រត្ូវបានច្ម្របើ
សម្រាប់ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្នច្នាឹះច្ទ ច្ដ្ឋយវាម្រត្ូវបានបង្កា ញច្ៅកនុងច្គាលនច្យបាយ ្ណច្នយយ
ច្ដ្ឋយខ កច្ៅកនុងកាំណត់្សាំគាល់ 3 (ឆ) ។ 

រាល់ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុច្ទាលស្ថរវនត ម្រត្ូវបានម្រត្តួ្េិនិត្យឱនភាេថ្នត្ថ្ម្លតាម្មូ្លដ្ឋា នច្ទាល ។  ម្រទេយ 
សកម្មច្ៅសល់ ម្រត្ូវបានវាយត្ថ្ម្លោរមួ្កនុងម្រកុម្ម្រទេយសកម្មខែលានហ្វនិភ័យឥណទានរសច្ែៀងគាន  ។ 

ការខាត្បង់ច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ។ 

ការខាត្បង់ច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្ម្លម្រត្ូវែកច្ឆញ ម្របសិនច្បើានម្រេរត្តិការណ៍ច្កើត្ច្ ើង បនាទ ប់េីការទទួលស្ថគ ល់ 
ការខាត្បង់ច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្ម្លត្ម្រម្ូវឲ្យែកច្ឆញ ។ 
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កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
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3. ជោលែជោបាយគណជែយយសខំាែ់ៗ (ត) 

(ញ) ឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល (ត្) 

(ii) ម្រទេយសកម្មមិ្នខម្នហិរញ្ញវត្ថុ  

ត្ថ្ម្លច្យងថ្នម្រទេយសកម្ម មិ្នខម្នហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន ម្រត្ូវបានម្រត្តួ្េិនិត្យច្ ើងវញិច្ៅរាល់កាល
បរចិ្ឆេទរាយការណ៍នីមួ្យ  ៗ ច្ែើម្បីកាំណត់្ថាច្ត្ើានសញ្ញញ ណណាមួ្យខែលបង្កា ញថា ម្រទេយសកម្មទាាំង
ច្នាឹះានឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ។  ម្របសិនច្បើានសញ្ញញ ណច្នាឹះច្កើត្ច្ ើង ការបា៉េ ន់ស្ថម នច្លើត្ថ្ម្លខែលអាឆ
ម្របមូ្លបានវញិរបស់ម្រទេយសកម្ម ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ ើង ។ 

ត្ថ្ម្លខែលអាឆម្របមូ្លម្កវញិបានថ្នម្រទេយសកម្ម ឬឯកតាបច្ងាើត្ស្ថឆ់ម្របាក់ ្ឺោត្ថ្ម្លខែលធ្ាំោងរវាងត្ថ្ម្ល 
ច្ម្របើម្របាស់ និងត្ថ្ម្លសម្រសបែកឆាំណាយច្ែើម្បីលក់ច្ឆញ ។ កនុងការវាយត្ថ្ម្លច្លើត្ថ្ម្លច្ម្របើម្របាស់                         
ស្ថឆ់ម្របាក់រ ាំេរងថានរងទទួលបាននាច្េលអនា្ត្ ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើអបបហ្វរច្ៅច្លើត្ថ្ម្លបឆចុបបនន ច្ដ្ឋយច្ម្របើអម្រតា
ការម្របាក់មុ្នបង់េនធ ខែលឆលុឹះបញ្ញច ាំងការបា៉េ ន់ម្របាណថ្នត្ថ្ម្លច្េលច្វល្លកនុងលកខែណឌ ទីផ្ារបឆចុបបនន និង 
ហ្វនិភ័យោក់ល្លក់សម្រាប់ម្រទេយសកម្មទាាំងច្នាឹះ ។  សម្រាប់ច្គាលបាំណងថ្នការម្រត្ួត្េិនិត្យច្លើឱនភាេ 
ថ្នត្ថ្ម្លម្រទេយសកម្មម្រត្ូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លគាន ោម្រកុម្ ខែលអាឆបច្ងាើត្ស្ថឆ់ម្របាក់បានតូ្ឆបាំផុ្ត្េីការបនតការ 
ច្ម្របើម្របាស់ច្ដ្ឋយមិ្នេរងខផ្អកខាល ាំងច្លើលាំហូរទរកម្របាក់ថ្នម្រទេយសកម្មែថ្ទច្ទៀត្ ឬម្រកុម្ម្រទេយសកម្មែថ្ទច្ទៀត្ 
ច្ៅកាត់្ថា (“ឯកតាបច្ងាើត្ស្ថឆ់ម្របាក់”) ។ 

ការខាត្បង់ច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ម្របសិនច្បើត្ថ្ម្លច្យងថ្នម្រទេយសកម្មមួ្យ ឬឯកតា 
បច្ងាើត្ស្ថឆ់ម្របាក់ ានឆាំនួនច្លើសេីត្ថ្ម្លខែលអាឆម្របមូ្លម្កបានវញិ ។  ការខាត្បង់ច្លើឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល 
ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ។ 

(ែ) សាំវធិានធ្ន 

សាំវធិានធ្ន ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅច្េលខែលម្រ រ្ឹះស្ថថ នានកាត្េាកិឆចតាម្ផ្លូវឆាប់ ឬកាត្េាកិឆច 
ម្របច្យលនាច្េលបឆចុបបនន ខែលោលទធផ្លថ្នម្រេរត្តិការណ៍កនលងផុ្ត្ច្ៅ ច្ហើយានលទធភាេខែលត្ម្រម្ូវ                        
ឲ្យានលាំហូរច្ឆញនូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍ច្សែាកិឆចកនុងការបាំច្េញនូវកាត្េាកិឆចច្នាឹះ ។  ម្របសិនច្បើផ្លប៉េឹះពាល់ 
ានលកខណៈស្ថរវនត សាំវធិានធ្នម្រត្វូបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយអបបហ្វរលាំហូរទរកម្របាក់ខែលរ ាំេរងថានរងទទួល 
បាននាច្េលអនា្ត្ ច្ដ្ឋយច្ម្របើអម្រតាមុ្នបង់េនធខែលឆលុឹះបញ្ញច ាំងេីការបា៉េ ន់ម្របាណថ្នត្ថ្ម្លច្េលច្វល្ល 
កនុងលកខែណឌ ទីផ្ារបឆចុបបនន និងហ្វនិភ័យោក់ល្លក់ឆាំច្ពាឹះបាំណុលទាាំងច្នាឹះ ។ 
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3. ជោលែជោបាយគណជែយយសខំាែ់ៗ (ត) 

(ឋ) ការទទួលស្ថគ ល់ឆាំណូល និងឆាំណាយ 

ឆាំណូលការម្របាក់ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ច្ដ្ឋយខផ្អកច្លើមូ្លដ្ឋា នបងគរ ។  ច្ៅច្េលខែលឥណទានមួ្យម្រត្ូវ 
បានចាត់្ថាន ក់ោឥណទានមិ្នែាំច្ណើ រការ ការកត់្ម្រតាឆាំណូលេីការម្របាក់ម្រត្ូវបានេយួរទុករហូត្ែល់ច្េល 
ខែលម្រ រ្ឹះស្ថថ នបានទទួលស្ថឆ់ម្របាក់ោក់ខសតង ។  ឆាំណូលេីការម្របាក់ច្លើឥណទាន ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ 
តាម្មូ្លដ្ឋា នបងគរោច្រៀងរាល់ថ្ងៃ និងច្រៀងរាល់ខែ ។ 

កថ្ម្រម្ច្សវាកម្មឥណទាន ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ោឆាំណូល ច្ៅច្េលខែលទរកម្របាក់ឥណទានម្រត្ូវបានផ្តល់ 
ែល់អតិ្ងិជ្ន ។ 

ឆាំណាយ ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់តាម្មូ្លដ្ឋា នបងគរ ។ 

(ឌ) ភតិ្សនាម្របតិ្បត្តិការ 

រាល់ភតិ្សនាទាាំងឡាយខែលហ្វនិភ័យ និងកម្មសិទិធរបស់ាច ស់ម្រទេយ ម្រត្ូវបានរកាច្ៅភា្ីាច ស់ជួ្ល 
ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ោភតិ្សនាម្របតិ្បត្តិការ ។  ថ្ងលឈនួលខែលម្រត្ូវទូទាត់្ច្លើភតិ្សនាម្របតិ្បត្តិការ ម្រត្វូ 
បានទទួលស្ថគ ល់កនុងរបាយការណ៍លទធផ្លតាម្វធីិ្ស្ថស្តសតរ ាំលស់ច្ងរច្ៅតាម្ច្ងរច្វល្លរបស់ភតិ្សនា ។  
កិឆចម្រេម្ច្ម្រេៀងភតិ្សនា មិ្នម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ោបាំណុលច្ទរហូត្ែល់ច្េលខែលម្រ រ្ឹះស្ថថ នាន 
កាត្េាកិឆចម្រត្ូវទូទាត់្ ។ 

(ឍ) េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 

េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ រមួ្ានេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ និងេនធេនារ ។  េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ ម្រត្ូវ
បានទទួលស្ថគ ល់ច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល ។ 

េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញម្របចាាំឆ្ន ាំ ្ឺោេនធខែលរ ាំេរងថា ម្រត្ូវបង់ច្ៅច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញោប់េនធម្របចាាំឆ្ន ាំ 
ច្ដ្ឋយច្ម្របើអម្រតាេនធខែលបានអនុម័្ត្ ឬបានអនុម័្ត្ោអាទិ៍ច្ៅកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ និងនិយ័ត្ភាេ 
ទាាំងឡាយច្ៅច្លើេនធម្រត្ូវបង់េីឆ្ន ាំមុ្នៗ ។ 

េនធេនារ ម្រត្ូវបានកាំណត់្តាម្វធីិ្ស្ថស្តសតតារាងតុ្លយការច្លើភាេលាំច្អៀងបច្ណាត ឹះអាសននរវាងត្ថ្ម្លច្យង 
របស់ម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងត្ថ្ម្លច្យងសម្រាប់ការ្ិត្េនធ ។  ឆាំនួន 
េនធេនារខែលបានកាំណត់្ច្នាឹះ ្ឺខផ្អកច្លើលកខណៈខែលអាឆច្ម្របើម្របាស់បាន ឬអាឆកាត់្កងបាននូវត្ថ្ម្ល
ច្យងរបស់ម្រទេយសកម្ម និងបាំណុល ច្ដ្ឋយច្ម្របើអម្រតាេនធកាំណត់្ច្ៅថ្ងៃតារាងតុ្លយការ ។ 
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3. ជោលែជោបាយគណជែយយសខំាែ់ៗ (ត) 

(ឍ) េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ (ត្) 

េនធេនារោម្រទេយសកម្ម ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ខត្កនុងករណីអាឆនរងច្កើត្ានច្ ើងនូវម្របាក់ឆាំច្ណញោប់េនធ 
នាច្េលអនា្ត្ខែលអនុញ្ញញ ត្ឲ្យច្ម្របើម្របាស់កាត់្កងោមួ្យេនធេនារច្នាឹះបាន ។  េនធេនារោម្រទេយសកម្ម 
ម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យច្ៅច្រៀងរាល់កាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍ និងម្រត្ូវបានកាត់្បនថយកនុងករណីមិ្នអាឆាននូវ 
ការច្ម្របើម្របាស់នូវអត្ថម្របច្យជ្ន៍េនធទាាំងច្នាឹះបាន ។ 

(ណ) សម្ព័នធញាតិ្ 

ភា្ីខែលម្រត្ូវបានចាត់្ទុកោសម្ព័នធញាតិ្ ម្របសិនច្បើភា្ីច្នាឹះានលទធភាេម្រ្ប់ម្រ្ងច្ដ្ឋយផ្លទ ល់ ឬ 
ច្ដ្ឋយម្របច្យល ឬានឥទធិេលខាល ាំងច្ៅច្លើភា្ីមួ្យច្ទៀត្កនុងការច្ធ្ាើច្សឆកតីសច្ម្រម្ឆហិរញ្ញវត្ថុ និង 
ម្របតិ្បត្តិការ ឬម្រ រ្ឹះស្ថថ ន និងភា្ីច្នាឹះសថិត្ច្ៅច្ម្រកាម្ការម្រ្ប់ម្រ្ងរមួ្មួ្យ ឬក៏ានឥទធិេលខាល ាំង ។  សម្ព័នធ
ញាតិ្អាឆោរបូវន័តបុ្គល ឬនីតិ្បុ្គល ច្ហើយក៏រមួ្បញ្ចូ លនូវសាជិ្កម្រ្ួស្ថរជិ្ត្សនិទធោមួ្យនរងរូបវនត
បុ្គលោសម្ព័នធញាតិ្ផ្ងខែរ ។  

តាម្ឆាប់សតីេីម្រ រ្ឹះស្ថថ នធ្នាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ សម្ព័នធញាតិ្រមួ្បញ្ចូ លផ្ងខែរនូវរបូវន័តបុ្គលខែលាន 
ភា្ហ ុនយ៉េងតិ្ឆឆាំនួន 10% ថ្នច្ែើម្ទុនរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន ឬថ្នសិទធិច្បាឹះច្ឆ្ន ត្ ច្ទាឹះោកាន់កាប់ច្ដ្ឋយ 
ផ្លទ ល់កតី ឬច្ដ្ឋយម្របច្យលកតី ឬរបូវន័តបុ្គលណាខែលរមួ្ឆាំខណកកនុងអភិបាលកិឆច ការែរកនាាំ ការ 
ម្រ្ប់ម្រ្ង ឬការច្រៀបឆាំ និងការអនុវត្តនូវការម្រត្ួត្េិនិត្យថ្ផ្ទកនុងរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន ។ 

4. ការបតូររបិូយប័ណណ ពីគបារ់ដ ល្លា រអាជមររិជៅោគបារ់ជរៀល 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានបង្កា ញោម្របាក់ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ។ ការបតូររបិូយប័ណណេីម្របាក់ែុល្លល រអាច្ម្រកិ 
ច្ៅោម្របាក់ច្រៀល ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ ើងច្ែើម្បីអនុវត្តច្ៅតាម្ច្គាលការណ៍ខណនាាំរបស់ធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ 
ពាក់េ័នធនរងការច្រៀបឆាំ និងការកាំណត់្បង្កា ញច្ៅកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ច្ដ្ឋយច្ម្របើអម្រតាបតូរម្របាក់ោ                  
ផ្លូវការ ម្របកាសច្ដ្ឋយធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 ខែល 1 ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ច្សមើនរង 4,037 
ច្រៀល  ។ តួ្ច្លែោម្របាក់ច្រៀលច្នឹះ មិ្នម្រត្ូវបានយកម្កបករស្ថយថា តួ្ច្លែម្របាក់ែុល្លល រអាច្ម្រកិម្រត្ូវបានបតូរ
ច្ៅោម្របាក់ច្រៀល ឬនរងម្រត្ូវបតូរោម្របាក់ច្រៀលនាច្េលអនា្ត្តាម្អម្រតាបតូរម្របាក់ច្នឹះ ឬអម្រតាបតូរម្របាក់ច្ផ្សង
ច្ទៀត្ច្នាឹះច្ ើយ ។ 
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5. ស្ថច់គបារ់រន ងនដ 
 

  

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016  

   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  
     (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

       

ម្របាក់ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  2,520   10,173                           1,418  
  2,520   10,173                        1,418  

6. គបារ់បជញ្ញ ើ ែិងគបារ់តមកលជ់ៅធនាោរោតិនែរមព ោ 
 

  

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016  

   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  
     (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

       

ម្របាក់ត្ម្ាល់ធានា 
ច្លើច្ែើម្ទុន (i) 

             
50,000               201,850   

                               
50,000  

្ណនីឆរនត   502,256          2,027,607                       2,031  
          552,256    2,229,457                        52,031  

 

(i) ម្របាក់ត្ម្ាល់ធានាច្លើច្ែើម្ទុន ម្រត្ូវបានរកាទុកច្ៅធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ ច្ដ្ឋយអនុច្ល្លម្ច្ៅតាម្ម្របកាស 
របស់ធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោច្លែ ធ្7-00-006 សដីេីអាោ្ប័ណណថ្នម្រ រ្ឹះស្ថថ នមី្ម្រកូហិរញ្ញវត្ថុ តាម្ឆាំនួនកាំណត់្ 
5% ថ្នច្ែើម្ទុនឆុឹះបញ្ជ ី ។  ម្របាក់ត្ម្ាល់ច្នឹះ នរងម្រត្ូវបងាិលឲ្យម្រ រ្ឹះស្ថថ នវញិ ច្ៅច្េលខែលម្រ រ្ឹះស្ថថ នបញ្ច ប់ 
អាជី្វកម្មរបស់ែលួន ច្ហើយមិ្នានច្ៅសល់ម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ។ 

ច្ៅខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ2018 ម្រ រ្ឹះស្ថថ នបានត្ាំកល់ម្របាក់ត្ម្ាល់បខនថម្ឆាំនួន 25,000ែុល្លល រអាច្ម្រកិ។ ម្របាក់ត្ម្ាល់ធានា
ច្លើច្ែើម្ទុនរកាទុកច្ៅធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ ទទួលបានការម្របាក់តាម្អម្រតា 0.22% កនុង មួ្យឆ្ន ាំ ។  ្ណនី
ឆរនតមិ្នានការម្របាក់ច្ទ។ 
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7. គបារ់បជញ្ញ ើ ែិងគបារ់តមកលជ់ៅធនាោរនានា 
 

  

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016  

   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  
     (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

       

្ណនីឆរនត              411,469            1,661,100                   4,487  
្ណនីម្របាក់បច្ញ្ញើ                 1,833                  7,400                             122  

              413,302            1,668,500                      4,609  
 

ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារនានា ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើការវភិា្ែូឆខាងច្ម្រកាម្ៈ 
 

   

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016  

   
 ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  

   
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

        

(ក) តាម្របិូយប័ណណៈ       

 ម្របាក់ែុល្លល រអាច្ម្រកិ              413,302            1,668,500                          4,609  

        
(ែ) តាម្ម្របច្ភទៈ 

      

 ្ណនីឆរនត       

 

ធ្នាគារ ហាីលីេ  
ភីអិលសីុ               97,989               395,582   

                                 
3,987  

 
ធ្នាគារ ស្ថថ បនា 
ភីអិលសីុ                    500                  2,018   

                                   
500  

 ធ្នាគារ ភនាំច្េញណិជ្ជ             312,980            1,263,500                                -    

               411,469            1,661,100                          4,487  
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7. គបារ់បជញ្ញ ើ ែិងគបារ់តមកលជ់ៅធនាោរនានា (ត) 
 
(ែ) តាម្ម្របច្ភទៈ (ត្) 

      

 ្ណនីម្របាក់បច្ញ្ញើានកាលកាំណត់្     

 

ធ្នាគារ ស្ថថ បនា 
 ភីអិលសីុ             767           3,096                           122  

 ធ្នាគារ ភនាំច្េញណិជ្ជ        1,066         4,304                               -    

          1,833          7,400                           122  

      413,302   1,668,500                        4,609  
(្) តាម្កាលកាំណត់្ៈ       

 កនុងរយៈច្េល 1 ខែ             413,302            1,668,500                          4,609  
               413,302            1,668,500                           4,609  

        

(ឃ) តាម្អម្រតាការម្របាក់ (កនុងមួ្យឆ្ន ាំ):     

 ្ណនីឆរនត  0.00%    0.00% 
្ណនីម្របាក់បច្ញ្ញើសនសាំ 0.40%    1.00% 

8. ឥណទាែផ្ដលដ់លអ់តិថិជែ 
   នាថ្ងៃទី 

31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   
 នាថ្ងៃទី 

31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016  
   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  
     (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

       

ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន          2,517,948          10,164,956                    1,376,329  
       

សាំវធិានធ្នច្លើឥណទាន អាម្រកក់ និងោប់សងសយ័   

ោក់ល្លក់              (24,803)             (100,130)                       (7,669) 
ទូច្ៅ              (25,392)             (102,507)                                 -    

           2,467,753            9,962,319                     1,368,660  
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8. ឥណទាែផ្ដលដ់លអ់តិថិជែ (ត) 

បខម្រម្បម្រម្ួលថ្នសាំវធិានធ្នច្លើឥណទានអាម្រកក់ និងោប់សងស័យានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 
  

  

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016  

   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  
     (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

       

នាថ្ងៃទី01 ខែ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2017                7,669                30,960                                  -    
វធិានធ្នបខនថម្កនុង
ការយិបរចិ្ឆេទ               50,409               203,501   

                              
7,669  

ឥណទានលុបច្ឆញេីបញ្ជ ី
កនុងការយិបរចិ្ឆេទ                (7,883)              (31,824)   -  
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017               50,195               202,637                          7,669  

 

ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្នម្រត្ូវបានវភិា្ែូឆខាងច្ម្រកាម្ៈ 
  

   

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016  

    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  

   
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

(ក) តាម្កាលកាំណត់្ៈ 
      

 រយៈច្េល 1 ខែ                 1,995                  8,054                          3,102  
 > 1 ខែ ច្ៅ 3 ខែ                 2,735                11,041                           3,708  
 > 3 ខែ ច្ៅ 12 ខែ               13,943                56,288                         40,953  
 ច្លើសេី 12 ខែ         2,499,275          10,089,573                   1,328,566  

          2,517,948          10,164,956                  1,376,329  
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8. ឥណទាែផ្ដលដ់លអ់តិថិជែ (ត) 
(ែ) តាម្របិូយប័ណណៈ       

 

ម្របាក់ែុល្លល រអាច្ម្រ ិ
ក         2,517,948          10,164,956                   1,376,329  

        

 (្) តាម្ខផ្នកច្សែាកិឆចៈ       

 

ពាណិជ្ជកម្ម និង
ជ្ាំនួញ        2,517,948          10,164,956                   1,376,329  

        

 (ឃ) តាម្និវាសនដ្ឋា នៈ       

 និវាសនជ្ន         2,517,948          10,164,956   
                 

1,376,329  

        

 (ង) តាម្ទាំនាក់ទាំនងៈ       

 អតិ្ងិជ្នខាងច្ម្រៅ         2,497,935          10,084,164                   1,369,018  

 ឥណទានបុ្គលិក  

             
20,013                80,792                          7,311  

        2,517,948          10,164,956   
                 

1,376,329  
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8. ឥណទាែផ្ដលដ់លអ់តិថិជែ (ត) 
(ឆ) តាម្ឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទានៈ     

 ឥណទានសតង់ដ្ឋរៈ       

 

         ានការ
ធានា  

 2,324,029  
 

 9,382,105  
                 1,304,268  

 
         គាម នការ
ធានា  

 59,602  
 

 240,613  
                      34,900  

 
ឥណទានឃ្ល ាំច្ម្ើ
លៈ       

 
         ានការ
ធានា  

 51,851  
 

 209,323  
 - 

 
         គាម នការ
ធានា  

 -    
 

 -    
 - 

 ឥណទានច្ម្រកាម្សតង់ដ្ឋរ:     

 

         ានការ
ធានា  

 57,792  
 

 233,306  
                      30,717  

 
         គាម នការ
ធានា  

 177  
 

 715  
 

                          
959  

 ឥណទានោប់សងស័យ:     

 

         ានការ
ធានា  

             
22,460                90,671   

                               
-    

 
         គាម នការ
ធានា  

                  
167                     674                          1,444  

        
 ឥណទានបាត់្បង់:       

 

         ានការ
ធានា                      -                         -     

                               
-    

 
         គាម នការ
ធានា  

               
1,870                  7,549                          4,041  

          2,517,948          10,164,956                   1,376,329  



ជោគជ័យ ហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី 

កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 
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8. ឥណទាែផ្ដលដ់លអ់តិថិជែ (ត) 

ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្នម្រត្ូវបានវភិា្ែូឆខាងច្ម្រកាម្ៈ (ត្) 
 
(ឆ) តាម្ម្របច្ភទឥណទាន:       

 ឥណទានខាន ត្ា៉េ ម្រកូ និងផ្លទ ល់ែលួន         147,260         594,489                 43,010  
 ឥណទានខាន ត្តូ្ឆ         961,400     3,881,172               148,378  
 ឥណទានខាន ត្ម្ធ្យម្     1,078,949      4,355,717               912,048  
 ឥណទានខាន ត្ទូល្លយ         330,339     1,333,578              272,893  
       2,517,948     10,164,956            1,376,329  

 
(ជ្) តាម្ស្ថខា:  

      

 រាជ្ធានីភនាំច្េញ      1,254,166        5,063,068          1,043,889  
 ច្ែត្តកណាត ល         674,820      2,724,248             332,440  
 ច្ែត្តកាំេង់ចាម្          26,000          104,962                         -    
 ច្ែត្តកាំេង់សពឺ         496,257      2,003,390                         -    
 ច្ែត្តកាំេង់ធ្ាំ            1,929             7,787                         -    
 ច្ែត្តស្ថា យច្រៀង         60,014         242,277                        -    
 ច្ែត្តតាខកវ             4,762          19,224                         -    

      2,517,948     10,164,956           1,376,329  
    

(ឈ) តាម្អម្រតាការម្របាក់ (កនុងមួ្យឆ្ន ាំ): 
 

ឥណទានខាន ត្ា៉េ ម្រកូ និងផ្លទ ល់ែលួន  13.2% to 36%      24 to 36%  
ឥណទានខាន ត្តូ្ឆ   13.2% to 36%      18% to 36%  
ឥណទានខាន ត្ម្ធ្យម្   13.2% to 20.4%      18% to 36%  
ឥណទានខាន ត្ទូល្លយ   13.2% to 14.4%     18% 

  
   



ជោគជ័យ ហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី 

កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 
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9. គរពយសរមមជផ្េងៗ 
 

  

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016  

   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  
     (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

       

ការម្របាក់ម្រត្ូវទទួល                30,224    122,014                  17,545  
ការម្របាក់េយួរទុក              (9,166)  (37,003)                 (2,425) 
ការម្របាក់សុទធម្រត្វូទទួល               21,058     85,011                  15,120  
បុច្រម្របទាន និងឆាំណាយបង់មុ្ន               28,467    114,921                    8,400  
ម្រត្ូវទទួលបានច្ផ្សងៗ                 1,164        4,699                           -    

               50,689   204,631                  23,520  
   

 



ជោគជ័យ ហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី 

កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 
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10. គរពយ ែិងបរកិាា រ 
  

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017  ការខកលាំអ  
 ច្ម្រ្ឿងសង្កា រ រម្ 
និងច្ម្រ្ឿងបាំពាក់   

បរកិាខ រ
ការយិល័យ   បរកិាខ រកុាំេយូរទ័រ   សរបុ 

   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល  
             (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  

តនមាជដើម             

នាថ្ងៃទី 01 ខែ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2017         86,419                -                9,394   4,285         100,098     404,095  
ការទិញបខនថម្       24,655                16,417                9,050             11,097   61,219         247,141  
ការបតូរឆាំណាត់្ថាន ក់  -                 6,550             (6,550)  -  -  - 
នាថ្ងៃទី31 ខែ ធ្ន ូឆ្ន ាំ 2017            111,074         22,967             11,894          15,382            161,317                 651,236  
             

ដរៈ រលំសប់ងគរ             

នាថ្ងៃទី 01 ខែ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2017     5,178                    -     1,606       945           7,729                   31,202  
រ ាំលស់កនុងការយិបរចិ្ឆេទ             9,444                  2,239               2,339     3,617      17,639                   71,208  
ការបតូរឆាំណាត់្ថាន ក់                      -                    1,249            (1,249)  -  -  - 
នាថ្ងៃទី31 ខែ ធ្ន ូឆ្ន ាំ 2017  14,622              3,488                2,696             4,562              25,368                 102,410  



ជោគជ័យ ហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី 

កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 
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10. គរពយ ែិងបរកិាា រ (ត) 
    ច្ម្រ្ឿងសង្កា រ រម្ 
    ច្ម្រ្ឿងបាំពាក់ និង  
 នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016  ការខកលាំអ បរកិាខ រការយិល័យ កុាំេយួទ័រ  សរបុ 
   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ពាន់ច្រៀល 
          (កាំណត់្សាំគាល់ 4) 
 តនមាជដើម 
 នាថ្ងៃទី 2 ខែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2016 (កាលបរចិ្ឆេទបច្ងាើត្ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន) - - - - - 
 ការទិញបខនថម្ 86,419   9,394   4,285   100,098   404,096 
              

 នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 86,419   9,394   4,285   100,098   404,096 
              

 ដរៈ រលំសប់ងគរ 
 នាថ្ងៃទី 2 ខែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2016 (កាលបរចិ្ឆេទបច្ងាើត្ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន) -  -  -   - - 
 រ ាំលស់កនុងការយិបរចិ្ឆេទ 5,178   1,606   945   7,729   31,202 
              

 នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 5,178   1,606   945   7,729   31,202 
              

 តនមាជោង 
 នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 81,241   7,788   3,340   92,369   372,894 
              



ជោគជ័យ ហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី 

កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 
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11. គរពយសរមមអរបីូ 
 

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017  កុាំេយូទ័រសូហាខវរ 
   នាថ្ងៃទី31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017  

  
 ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល  

  
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  

តនមាជដើម     

នាថ្ងៃទី 01 ខែ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2017               23,061                93,098  
ការទិញបខនថម្                      -                         -    

នាថ្ងៃទី31 ខែ ធ្ន ូឆ្ន ាំ 2017               23,061                93,098  

     

ដរៈ រលំសប់ងគរ     

នាថ្ងៃទី 01 ខែ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2017                 1,467                  5,922  
រ ាំលស់កនុងការយិបរចិ្ឆេទ                 2,043                  8,249  
នាថ្ងៃទី31 ខែ ធ្ន ូឆ្ន ាំ 2017                 3,510                14,171  

     

តនមាជោង     

នាថ្ងៃទី31 ខែ ធ្ន ូឆ្ន ាំ 2017           19,551            78,927  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ជោគជ័យ ហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី 

កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 
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11. គរពយសរមមអរបីូ (ត) 
 

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016  កុាំេយូទ័រសូហាខវរ 

 
  នាថ្ងៃទី31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017  

  
 ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល  

  
   (កាំណត់្សាំគាល់ 4)  

តនមាជដើម     

នាថ្ងៃទី 2 ខែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2016 
(កាលបរចិ្ឆេទបច្ងាើត្ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន)                       -                         -    
ការទិញបខនថម្               23,061                93,097  

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្ន ូ2016               23,061                93,097  

     

ែកៈ រលំសប់ងគរ     

នាថ្ងៃទី 2 ខែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2016  
(កាលបរចិ្ឆេទបច្ងាើត្ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន)                      -                         -    
រ ាំលស់កនុងការយិបរចិ្ឆេទ                 1,467                  5,922  

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្ន ូ2016                 1,467                  5,922  

     

តនមាជោង     

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្ន ូ2016           21,594            87,175  
 

   



ជោគជ័យ ហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី 

កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 
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12. បំណ លជផ្េងៗ 
 

   នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016  

   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  
     (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

       

បាំណុលការម្របាក់ច្ៅភាទុនិក               13,292                53,660   -    
ម្របាក់ច្បៀវត្សរ ៍និងអត្ថ
ម្របច្យជ្ន៍ច្ផ្សងៗ                      74                     298   

                             
576,483  

េនធម្រត្ូវទូទាត់្ច្ផ្សងៗ                 6,614                26,700   -    
បាំណុលច្ផ្សងៗ               13,303                53,704   1,402  

               33,283               134,362   577,885  
 

13. ប ជរគបទាែពីភាគរ ែិរ 

បុច្រម្របទានេីភាទុនិក ្ឺោបុច្រម្របទានទទួលបានេីភា្ទុននិក ។  សម្តុ្លយច្នឹះ មិ្នានការធានា និង
ម្រត្ូវទូទាត់្តាម្កាលកាំណត់្ខែលានរយៈច្េល 36ខែ។ ការឆាំណាយការម្របាក់ ្ឺម្រត្ូវបានទូទាត់្ ោច្រៀង
រាល់បីខែម្តង ច្ៅម្រកុម្ហ ុន Hanshin Engineering and Construction Co., Ltd កនុងអម្រតាការម្របាក់ 6% 
កនុងមួ្យឆ្ន ាំ ។  

14. បំណ លរយៈជពលយរូ 
បាំណុលរយៈច្េលយូរច្នឹះ មិ្នានការធានា និងម្រត្ូវទូទាត់្សងតាម្កាលកាំណត់្ ខែលានរយៈច្េល 36
ខែ។ ការឆាំណាយការម្របាក់ ្ ឺម្រត្ូវបានទូទាត់្ តាម្មូ្លដ្ឋា នម្របចាាំខែ កនុងអម្រតាការម្របាក់ 10% កនុងមួ្យឆ្ន ាំ។  
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15. ជដើមរ ែ 
 

 

 

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016  

   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  

 
    (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

       

ភា្ហ ុនឆាំនួន 150,000 ហ ុន 
ខែលកនុង 1 ហ ុនានត្ថ្ម្ល 
10 ែុល្លល រអាច្ម្រកិ       

បានឆុឹះបញ្ជ ី បានច្បាឹះផ្ាយ 
និងបានបង់           1,000,000            4,037,000   

                          
1,000,000  

ច្ែើម្ទុនបានដ្ឋក់បខនថម្ច្ៅ
កនុងការយិបរចិ្ឆេទ              500,000            2,018,500   

                                      
-    

 
          1,500,000            6,055,500   1,000,000  

  

រឆនាសម្ព័នធភា្ហ ុនលម្អិត្ ានែូឆខាងច្ម្រកាម្ៈ 
 

  នាថ្ងៃទី31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 
  % ថ្ន  ឆាំនួន  ឆាំនួន 

  កម្មសិទិធ  ភា្ហ ុន  ែុល្លល រអាច្ម្រកិ 
       

Hanshin Engineering and Construction Co., Ltd. 51%  76,500  765,000 

Plus International Co., Ltd. 49%  73,500  735,000 

  100%  150,000   1,500,000 

   

ច្ៅថ្ងៃទី 28 ខែ កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ 2017 ភា្ទុនិកបឆចុបបនន បានឆុឹះកិឆចម្រេម្ច្ម្រេៀងទិញ និងលក់ោមួ្យគ្ឹឹះស្ថា ន Hanshin 
Engineering and Construction Co., Ltd និង Plus International Co., Ltd ច្ែើម្បីលក់ភា្ហ ុនឆាំនួន 100% របស់ែលួន ។ 
គ្ឹឹះស្ថា នបានទទួលការអនុញ្ញញ ត្េីធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ អាំេីការច្ផ្ទរភា្ហ ុន ច្ៅថ្ងៃទី  21 ខែសីហ្វ 2017។ 

ច្ៅថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 ម្រ រ្ឹះស្ថថ នានច្ែើម្ទុនសរបុ 1,500,000 ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ច្សមើរនរង 6,000,000,000 ច្រៀល។ 
គ្ឹឹះស្ថា នបានទទួលការអនុញ្ញញ ត្េីធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ អាំេីការែាំច្ ើងច្ែើម្ទុនច្ៅថ្ងៃទី26 ខែកុម្ភៈ ឆ្ន ាំ2018។ 
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16. ចំណូលពីការគបារ់ 
  

  

 សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017  

ការយិបរចិ្ឆេទចាប់េី 
ថ្ងៃទី 2 ខែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2016  

(កាលបរចិ្ឆេទបច្ងាើត្
ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន) ែល់ថ្ងៃទី 31 ខែ 

ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 
   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  
     (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

       

ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 268,819            1,085,224   129,214  
ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់
ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារនានា  

                  
251                  1,012   

                                   
878  

  269,070            1,086,236   130,092  
  
  

17. ចំណូលពីគបតិបតតិការជផ្េងៗ 
 

  

 សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017  

ការយិបរចិ្ឆេទចាប់េី 
ថ្ងៃទី 2 ខែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2016  

(កាលបរចិ្ឆេទបច្ងាើត្
ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន) ែល់ថ្ងៃទី 31 ខែ 

ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 
   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  

     (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

កថ្ម្រម្ច្ជ្ើងស្ថរ  49,052               198,023   24,659  
កថ្ម្រម្េីការេិន័យ  7,023                28,352   3,683  
ឆាំណូលច្ផ្សងៗ  310                  1,251   123  

  56,385               227,626   28,465  
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18. ចំណាយរូជៅ ែិងរដាបាល 
  

  

 សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   

ការយិបរចិ្ឆេទចាប់េី 
ថ្ងៃទី 2 ខែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2016  

(កាលបរចិ្ឆេទបច្ងាើត្
ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន) ែល់ថ្ងៃទី 31 

ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 
   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  
     (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

       

ឆាំណាយម្របាក់ច្បៀវត្សរ ៍
បុ្គលិក  

            
296,201            1,195,764   

                               
91,251  

ឆាំណាយច្លើការជួ្ល  43,343               174,976   14,200  
រ ាំលស់  20,442                82,524   9,196  
អាោ្ប័ណណ និងថ្ងលច្លើ
ជ្ាំនាញវោិជ ជី្វៈ  20,249                81,745   12,107  
ឆាំណាយច្លើការច្ធ្ាើែាំច្ណើ រ 
និងយនយនត  

             
12,292                49,622   

                                 
4,460  

ឆាំណាយច្សវាសវនកម្ម  9,900                39,966   -    
ឆាំណាយច្លើការទាំនាក់ទាំនង 7,534                30,415   2,146  
ឆាំណាយច្លើច្ម្រ្ឿងផ្គត់្ផ្គង់
ការយិល័យ  

               
7,120                28,743   

                                 
2,676  

ឆាំណាយច្លើការកម្ានត  6,650                26,846   2,726  
ឆាំណាយថ្ងលទរក និងច្ភលើង  6,484                26,176   3,957  
ឆាំណាយេនធច្ផ្សងៗ  4,885                19,721   -    

ការខងទាាំ និងជួ្សជុ្ល  387                  1,562   35  
ឆាំណាយច្បាឹះេុម្ព  
និងងត្ឆាំលង  

                  
343                  1,386   

                                   
781  

ឆាំណាយច្ផ្សងៗ  7,490                30,237   4,372  

  443,320            1,789,683   147,907  
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19. ពែធជលើគបារ់ចំជណញ 

(ក) បាំណុលេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 
   

  

   នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016  

   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  
     (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

នាថ្ងៃទី 01 ខែ ម្ករា ឆ្ន ាំ 2017 251                  1,013   -    
ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ  3,253                13,132   1,457  
េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញបានបង់  (3,504)              (14,145)   (1,206) 
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ 2017                      -                         -     251  
    
 (ែ) ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 

អនុច្ល្លម្ច្ៅតាម្ឆាប់េនធថ្នម្រេឹះរាោណាឆម្រកកម្ពុោ ម្រ រ្ឹះស្ថថ នានកាត្េាកិឆចបង់េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 
ច្ដ្ឋយ្ណនាតាម្អម្រតា 20% ថ្នម្របាក់ឆាំច្ណញោប់េនធ ឬក៏បង់េនធអបបបរាច្ដ្ឋយ្ណនាតាម្អម្រតា 1% 
ថ្នម្របាក់ឆាំណូលសរបុ ច្ដ្ឋយកាំណត់្យកឆាំនួនេនធ ម្រត្ូវបង់ណាខែលធ្ាំោង ។ 

  

 សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   

 ការយិបរចិ្ឆេទចាប់េី 
ថ្ងៃទី 2 ខែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2016  

(កាលបរចិ្ឆេទបច្ងាើត្
ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន) ែល់ថ្ងៃទី 31 ខែ 

ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016   
   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  
     (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 3,253                13,132   1,457  
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19. ពែធជលើគបារ់ចំជណញ (ត) 

(ែ) ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ (ត្) 

ការច្ផ្ទៀងផ្លទ ត់្េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញខែល្ណនាតាម្អម្រតាេនធផ្លូវការ ច្ធ្ៀបច្ៅនរងេនធច្លើម្របាក់ 
ឆាំច្ណញខែលបង្កា ញកនុងរបាយការណ៍លទធផ្លានែូឆខាងច្ម្រកាម្៖ 

 

   

 សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ 
ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   

ការយិបរចិ្ឆេទចាប់េី 
ថ្ងៃទី 2 ខែ មី្នា ឆ្ន ាំ 

2016  
(កាលបរចិ្ឆេទបច្ងាើត្

ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន) ែល់ថ្ងៃទី 31 
ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 

 %   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  

     

(កាំណត់្
សាំគាល់ 4)    

        

ម្របាក់ខាត្មុ្នែកេនធ
ច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 100.00  

           
(259,943)  

        
(1,049,390)  

                              
(15,053) 

េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ
ខផ្អកតាម្អម្រតាេនធោ
ផ្លូវការ 20%  (20.00)  

            
(51,989)  

           
(209,879)  

                                
(3,011) 

ឆាំណាយមិ្នអាឆកាត់្
កងបាន 19.90  

             
51,726   

            
208,818   

                                   
762  

ឆាំណាយច្ផ្សងៗ 0.10  263   1,061   2,249  
េនធអបបបរា 1.00  3,253   13,132   1,457  
ឆាំណាយេនធច្លើម្របាក់
ឆាំច្ណញ 1.00  

               
3,253   

             
13,132   

                                 
1,457  

ការ្ ណនាម្របាក់ឆាំណូលខែលម្រត្ូវោប់េនធនរងម្រត្ូវានការម្រត្ួត្េិនិត្យ និងអនុម័្ត្ច្ដ្ឋយអាោ្ធ្រេនធដ្ឋរ ។ 
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19. ពែធជលើគបារ់ចំជណញ (ត) 

(្) េនធេនារោម្រទេយសកម្មការមិ្នបានទទួលស្ថគ ល់ 

េនធច្លើការខាត្ ្ឺអាឆយកច្ៅទុកកាត់្កងោមួ្យនរងេនធច្ៅច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញសម្រាប់ឆ្ន ាំខាងមុ្នខែល 
ានរយៈច្េល 5 ឆ្ន ាំ ខែល្ិត្េីឆ្ន ាំខែលានការខាត្បង់។  

េនធេនារ ោម្រទេយសកម្មមិ្នម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ច្ទ េីច្ម្រពាឹះវាម្របខហលោមិ្នានេនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ 
នាច្េលអនា្ត្សម្រាប់ម្រ រ្ឹះស្ថថ នខែលអាឆច្ម្របើម្របាស់ោផ្លម្របច្យជ្ន៍ មុ្នច្េលហួសកាលកាំណត់្ ។ 

20. ស្ថច់គបារ់ស រធជគបើគបាសរ់ន ងសរមមភាពគបតិបតតិការ 
  

  

 សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   

ការយិបរចិ្ឆេទចាប់េី 
ថ្ងៃទី 2 ខែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2016  

(កាលបរចិ្ឆេទបច្ងាើត្
ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន) ែល់ថ្ងៃទី 31 

ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 
   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  
     (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

       

លហូំររររគបារ់ពី
សរមមភាពគបតបិតតិការ       

ម្របាក់ខាត្មុ្នែកេនធ   (259,943)          (1,049,390)   (15,053) 
និយ័ត្ភាេច្លើៈ       

រ ាំលស់  19,682                79,457   9,196  
សាំវធិានធ្នច្លើឥណទាន
អាម្រកក់ និងសងស័យ  

             
42,526               171,677   

                                 
7,669  

   (197,735)             (798,256)  1,812  
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20. ស្ថច់គបារ់ស រធជគបើគបាសរ់ន ងសរមមភាពគបតិបតតិការ (ត) 
 
 

ការខម្របម្របួលនូវៈ       
ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន  (1,141,619)          (4,608,716)  (1,376,329) 
ម្រទេយសកម្មច្ផ្សងៗ   (27,169)             (109,681)   (23,520) 
បាំណុលច្ផ្សងៗ  29,306               118,307   3,977  
ស្ថឆ់ម្របាក់ច្ម្របើម្របាស់កនុង
ម្របតិ្បត្តិការ  

        
(1,139,482)          (4,600,090)  

                         
(1,395,872) 

េនធច្លើម្របាក់ឆាំច្ណញ
ខែលបានបង់  

              
(3,504)              (14,145)  

                                
(1,206) 

ស្ថឆ់ម្របាក់សុទធច្ម្របើម្របាស់
កនុងសកម្មភាេម្របតិ្បត្តិការ  

        
(1,340,721)          (5,412,491)  

                         
(1,395,266) 

  

21. ស្ថច់គបារ់ ែិងស្ថច់គបារ់សមមូល 
 

  
 នាថ្ងៃទី 

31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   
 នាថ្ងៃទី 

31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016  
  

 ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  

     (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

       

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ  2,520                10,173   1,418  
ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់
ច្ៅធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ 

            
502,256            2,027,607   2,031  

ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់
ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារនានា 
ខែលតិ្ឆោង 3 ខែ  

            
413,302            1,668,500   

                                 
4,609  

  918,078            3,706,280   8,058  
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22. ភតិសែាគបតិបតតិការ 
ម្រ រ្ឹះស្ថថ នានភតិ្សនាច្លើការជួ្លែូឆខាងច្ម្រកាម្ៈ 

 

  

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016  

   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  
     (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

តិ្ឆោង 1 ឆ្ន ាំ  35,746               144,307   16,800  
ឆច្នាល ឹះេី 2 ឆ្ន ាំ ច្ៅ 5 ឆ្ន ាំ  164,739               665,051   67,200  
ច្ម្រឆើនោង 5ឆ្ន ាំ  147,520               595,538   72,427  

  348,005            1,404,896   156,427  
  

23. យថាភាពនែពែធ 
េនធ ្ឺម្រត្ូវសថិត្ច្ម្រកាម្ការម្រត្ួត្េិនិត្យ និងការអច្ងាត្ច្ដ្ឋយអាោ្ធ្រ ខែលបានផ្តល់សិទធិច្ដ្ឋយឆាប់កនុងការ
ដ្ឋក់េិន័យ ដ្ឋក់ទណឌ កម្ម និងបង់ការម្របាក់ ។  ការអនុវត្តនូវនីតិ្វធីិ្ និងឆាប់េនធឆាំច្ពាឹះម្របតិ្បត្តិការោ
ច្ម្រឆើនម្របច្ភទ ្ឺង្កយរសួលទទួលរងឥទធិេលេីការបករស្ថយច្ផ្សងៗគាន  ។ 

បញ្ញា ទាាំងច្នឹះ អាឆបច្ងាើត្ឲ្យានហ្វនិភ័យេនធ ច្ៅកនុងម្រេឹះរាោណាឆម្រកកម្ពុោានលកខណៈធ្ាំោងច្ៅ 
ម្របច្ទសែថ្ទច្ទៀត្ ។  អនកម្រ្ប់ម្រ្ងច្ជ្ឿោក់ថា ការច្ធ្ាើសាំវធិានធ្នានលកខណៈម្រ្ប់ម្រគាន់ច្ដ្ឋយខផ្អកច្ៅ 
ច្លើការបករស្ថយថ្ននីតិ្កម្មេនធ ។  ក៏ប៉េុខនតអាោ្ធ្រោប់ពាក់េ័នធ អាឆនរងានបាំណករស្ថយែុសគាន  
ច្ហើយផ្លប៉េឹះពាល់អាឆានទាំហាំធ្ាំ ។ 
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24. សមត លយ ែិងគបតិបតតិការោមួយសមព័ែធញាតិ 

(ក) សម្តុ្លយោមួ្យសម្ព័នធញាតិ្ 
  

  

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   

 នាថ្ងៃទី 
31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016  

   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  
     (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

       

ម្របាក់កម្ចីេី       

Hanshin Engineering and 
Construction Co., Ltd.  

         
1,700,000            6,862,900   

                                      
-    

ច្ល្លក វា៉េ ដ្ឋ ុត្                      -                         -     184,475  
ច្ល្លករសី អ ុក ឆរយិ                      -                         -     172,945  
ច្ល្លករសី ោ េិសី                      -                         -     172,945  
ច្ល្លក ហីុវ ជ្ននាង                      -                         -     46,118  

  1,700,000            6,862,900   576,483  
 

សូម្ច្ម្ើលលកខែណឌ  ខែលបានបង្កា ញកនុងកាំណត់្សាំគាល់ 13 ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ជោគជ័យ ហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី 

កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
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24.     សមត លយ ែិងគបតិបតតិការោមួយសមព័ែធញាតិ 

(ែ) ការទូទាត់្ជូ្នអនកម្រ្ប់ម្រ្ងសាំខាន់ៗ 

  

 

 

 សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 
ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   

ការយិបរចិ្ឆេទចាប់េី 
ថ្ងៃទី 2 ខែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2016  

(កាលបរចិ្ឆេទបច្ងាើត្
ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន) ែល់ថ្ងៃទី 31 

ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 
   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  
     (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

ម្របាក់ច្បៀវត្សរ ៍និង អត្ថ
ម្របច្យជ្ន៍រយៈច្េលែលី                      -                         -     268861 

                      -                         -     26,861  
 

(្) ម្របតិ្បត្តិការោមួ្យនរងភា្ទុនិក 

  

 សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 
ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   

ការយិបរចិ្ឆេទចាប់េី 
ថ្ងៃទី 2 ខែ មី្នា ឆ្ន ាំ 2016  

(កាលបរចិ្ឆេទបច្ងាើត្
ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន) ែល់ថ្ងៃទី 31 

ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 
   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  
     (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

ការម្របាក់ច្លើម្របាក់កម្ចីេី៖       

Hanshin Engineering and 
Construction Co., Ltd.              22,833                92,177    -  
ច្ល្លក វា៉េ ដ្ឋ ុត្                      -                         -     5,771  
ច្ល្លករសី អ ុក ឆរយិ                      -                         -     5,410  
ច្ល្លករសី ោ េិសី                      -                         -     5,410  
ច្ល្លក ហីុវ ជ្ននាង                      -                         -     1,443  

               22,833                92,177   18,034  



ជោគជ័យ ហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី 

កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
សម្រាប់ការយិបរចិ្ឆេទ បញ្ច ប់ម្រត្រម្ ថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 
 

 50 

25. ការគគប់គគងហ្វែិភ័យហរិញ្ញវតា  

ច្គាលការណ៍ខណនាាំ និងច្គាលនច្យបាយខែលបានអនុវត្តច្ដ្ឋយម្រ រ្ឹះស្ថថ ន ច្ែើម្បីចាត់្ខឆងនូវហ្វនិភ័យ 
ខែលច្កើត្ច្ ើងកនុងសកម្មភាេអាជី្វកម្មានែូឆខាងច្ម្រកាម្ៈ 

(ក) ហ្វនិភ័យឥណទាន  

ហ្វនិភ័យឥណទាន ្ឺោហ្វនិភ័យថ្នការខាត្បង់ម្របាក់ឆាំណូល និងការខាត្បង់ច្លើម្របាក់ច្ែើម្កនុង 
ទម្រម្ង់ោសាំវធិានធ្នោក់ល្លក់ ច្ដ្ឋយស្ថរការមិ្នទូទាត់្សងបាំណុលរបស់អនកែចី ឬថ្ែ្ូពាណិជ្ជកម្ម តាម្
រយៈការផ្តល់ឥណទាន និងសកម្មភាេវនិិច្យ្ ។ 

កតាត ឆម្បង ខែលនាាំឲ្យានហ្វនិភ័យឥណទាន ច្កើត្ច្ឆញតាម្រយៈឥណទានផ្ដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ។  ឆាំនួន
ហ្វនិភ័យឥណទានច្នឹះ ម្រត្ូវបានបង្កា ញោត្ថ្ម្លច្យងរបស់ម្រទេយសកម្មច្ៅកនុងតារាងតុ្លយការ ។  
សកម្មភាេឥណទានម្រត្ូវបានខណនាាំច្ដ្ឋយច្គាលនច្យបាយឥណទាន ច្ែើម្បីធានាថាច្គាលបាំណងទូច្ៅ 
កនុងការឲ្យែចីបានសច្ម្រម្ឆច្ោ្ជ័្យ ។  ឧទាហរណ៍ ឥណទានាន្ុណភាេលអ ច្ហើយហ្វនិភ័យឥណទាន ម្រត្ូវ
បានខបងខឆកយ៉េងលអ ។  ច្គាលនច្យបាយផ្តល់ឥណទានបានបញ្ចូ លនូវច្គាលនច្យបាយផ្តល់កម្ចី ច្គាល
នច្យបាយម្រទេយបញ្ញច ាំ និងែាំច្ណើ រការអនុម័្ត្ឥណទានខែលម្រត្ូវអនុវត្ត ច្ែើម្បីកាត់្បនថយនូវហ្វនិភ័យ ឥណ
ទាន និងច្ែើម្បីធានាថាបានអនុច្ល្លម្តាម្ច្គាលការណ៍ច្ៅខណនាាំរបស់ធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ ។ 

ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន បានរកាម្រទេយបញ្ញច ាំ សម្រាប់ធានាែល់ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្នតាម្ទម្រម្ង់ោសិទធិច្លើម្រទេយ
បញ្ញច ាំ និងអនកធានា ។  ការបា៉េ ន់ត្ថ្ម្លសម្រសប្ ឺខផ្អកច្លើត្ថ្ម្លម្រទេយបញ្ញច ាំខែលបានវាយត្ថ្ម្លច្ៅច្េលឲ្យែចី 
ច្ហើយោទូច្ៅមិ្នានការខកខម្របច្ ើយ ច្លើកខលងខត្ច្ៅច្េលានម្រេរត្តិការណ៍សាំខាន់ណាមួ្យ ខែលអាឆ                 
ប៉េឹះពាល់ែល់ត្ាំបន់ ឬស្ថថ នភាេរបស់ម្រទេយបញ្ញច ាំច្នាឹះ ។ 

(i) ការវាស់ខវងហ្វនិភ័យឥណទាន 

ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន វាយត្ថ្ម្លនូវកម្រមិ្ត្ម្របខហលថ្នការែកខានមិ្នទូទាត់្សងបាំណុលរបស់អនកែចីាន ក់  ៗតាម្រយៈការ
ច្ម្របើម្របាស់នូវ្ច្ម្រាងវភិា្ ខែលបច្ងាើត្ច្ ើងច្ដ្ឋយម្រ រ្ឹះស្ថថ នផ្លទ ល់ច្ដ្ឋយច្ផ្លត ត្ច្លើស្ថថ នភាេម្របាក់ 
ឆាំច្ណញ និងលាំហូរទរកម្របាក់ ។ ្ណៈកម្មការឥណទាន ្ឺោអនកទទួលែុសម្រត្ូវកនុងការអនុម័្ត្ច្លើ                    
ឥណទានផ្ដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ។ 

 



ជោគជ័យ ហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី 

កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
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25. ការគគប់គគងហ្វែិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(ក) ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 

(ii) ការម្រ្ប់ម្រ្ងកម្រមិ្ត្ហ្វនិភ័យ និងច្គាលការណ៍បច្ញ្ជ ៀសហ្វនិភ័យ 

ម្រ រ្ឹះស្ថថ នម្រ្ប់ម្រ្ងកម្រមិ្ត្ និងម្រត្ួត្េិនិត្យការម្របមូ្លផ្តុាំហ្វនិភ័យឥណទាន ច្ៅច្េលខែលវាម្រត្ូវបានរកច្ឃើញ ។ 

ម្រ រ្ឹះស្ថថ នច្ម្របើម្របាស់ច្គាលនច្យបាយ និងការអនុវត្តោច្ម្រឆើន ច្ែើម្បីបច្ញ្ជ ៀសហ្វនិភ័យឥណទាន 
ច្គាលនច្យបាយខែលានម្របសិទធភាេបាំផុ្ត្កនុងឆាំច្ណាម្ច្គាលនច្យបាយទាាំងអស់ច្នឹះ ្ឺការធានា 
ច្ដ្ឋយយកវត្ថុបញ្ញច ាំេីអតិ្ងិជ្នខែលោការអនុវត្តទូច្ៅមួ្យ ។ ម្រ រ្ឹះស្ថថ នក៏ទទួលផ្ងខែរនូវការធានាោ                   
ឯកាត្បុ្គល សម្រាប់ឥណទានោម្រកុម្ ។ ម្រ រ្ឹះស្ថថ នអនុវត្តតាម្ច្គាលការណ៍ខណនាាំសតីេីការទទួលយក 
បាននូវម្របច្ភទវត្ថុបញ្ញច ាំ ឬការបច្ញ្ច ៀសហ្វនិភ័យឥណទាន ។ ម្របច្ភទថ្នវត្ថុបញ្ញច ាំសាំខាន់ៗ ខែលបាន 
ធានាច្លើឥណទាន ផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្នានែូឆោៈ 

 វត្ថុបញ្ញច ាំោម្រទេយសម្បត្តិទាក់ទិននរងលាំច្ៅដ្ឋា ន (ានែី អគារ និងម្រទេយច្ផ្សងៗ) និង 

 ការដ្ឋក់បញ្ញច ាំនូវម្រទេយសកម្មអាជី្វកម្មច្ផ្សងៗ ែូឆោែី និងអគារោច្ែើម្ ។ 

(iii) ច្គាលនច្យបាយកនុងការកាំណត់្ឱនភាេថ្នត្ថ្ម្ល និងការច្ធ្ាើសាំវធិានធ្ន 

ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន ត្ម្រម្ូវឲ្យអនុវត្តតាម្ការច្ធ្ាើឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទាន និងសាំវធិានធ្ន ខែលរសបតាម្ម្របកាសច្លែ               
ធ្7-02-186 ម្រប.ក ឆុឹះថ្ងៃទី 13 ខែ កញ្ញញ  ឆ្ន ាំ 2002 សតីេីការច្ធ្ាើឆាំណាត់្ថាន ក់ឥណទាន និងសាំវធិានធ្ន ។ សូម្
ច្ម្ើលកាំណត់្សាំគាល់ច្លែ 3 (ឆ) សម្រាប់េ័ត៌្ានលម្អិត្ ។ 
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25. ការគគប់គគងហ្វែិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(ក) ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 

(iv) ការម្របឈម្នរងហ្វនិភ័យឥណទាន 

  
 នាថ្ងៃទី 

31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017   
 នាថ្ងៃទី 

31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016  
   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ពាន់ច្រៀល    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ  
     (កាំណត់្សាំគាល់ 4)    

       

ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅ
ធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ  

            
502,256            2,027,607   

                                 
2,031  

ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅ
ធ្នាគារនានា  

            
413,302            1,668,500   

                                 
4,609  

ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន       

មិ្នហួសកាលកាំណត់្ និងមិ្ន
ទាន់ខាត្បង់  2,383,631  9,622,718  

                          
1,331,207  

ហួសកាលកាំណត់្ ប៉េុខនតមិ្នខាត្បង់ 51,851  209,323  8,835  
ខែលខាត្បង់  82,466  332,915  37,161  

  3,433,506          13,861,063   1,383,843  
        

ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ ច្ៅធ្នាគារនានា និងធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ 

ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ ម្រត្ូវបានរការច្ៅធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ ច្ៅធ្នាគារពាណិជ្ជ ។ អនកម្រ្ប់ម្រ្ង ាន
ទសសនៈថាលទធភាេថ្នការខាត្បង់ានទាំហាំតូ្ឆ ។ 

ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 

ឥណទានផ្ដល់ែល់អតិ្ងិជ្នមិ្នទាន់ហួសកាលកាំណត់្ និងមិ្នទាន់ខាត្បង់ 

ឥណទានមិ្នទាន់ហួសកាលកាំណត់្ និងមិ្នទាន់ខាត្បង់ ្ឺោឥណទានាន្ុណភាេលអ ខែលមិ្នាន
បទេិច្ស្ថធ្ន៍ថ្នការខាត្បង់ ។ 
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25. ការគគប់គគងហ្វែិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(ក) ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 

(iv) ការម្របឈម្នរងហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 

ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន (ត្) 

ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្នខែលខាត្បង់ 

ឥណទានខាត្បង់ ្ឺោឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ខែលម្រ រ្ឹះស្ថថ នបានកាំណត់្ថាានភសតុតាងអាំេី                    
ឱនភាេ ច្ហើយម្រ រ្ឹះស្ថថ នមិ្នសងឃរម្ថានរងអាឆម្របមូ្លម្កវញិបាននូវម្របាក់ច្ែើម្ និងការម្របាក់ម្រត្ូវទទួល 
ច្ៅតាម្កិឆចសនាែចីម្របាក់របស់អតិ្ងិជ្នច្នាឹះច្ទ ។ 

អនុច្ល្លម្តាម្ច្គាលការណ៍ខណនាាំរបស់ធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ សាំវធិានធ្នច្លើឥណទានោប់សងសយ័ ម្រត្ូវ
បានច្ធ្ាើច្ ើងសម្រាប់ឥណទានហួសកាលកាំណត់្ច្លើសេី 29 ថ្ងៃ ។  សាំវធិានធ្នអបបបរា ម្រត្ូវបានច្ធ្ាើច្ ើង
ច្ៅតាម្ឆាំណាត់្ថាន ក់របស់ឥណទាននីមួ្យៗច្លើកខលងខត្ានេ័ត៌្ានច្ផ្សងច្ទៀត្ អាឆបញ្ញជ ក់េីលទធ
ភាេថ្នការទូទាត់្សងរបស់អនកែចី ។  ច្គាលនច្យបាយ្ណច្នយយ ម្រត្ូវបានបង្កា ញច្ៅកាំណត់្                    
សាំគាល់ 3 (ឆ) ។ 

ឥណទានផ្ដល់ែល់អតិ្ងិជ្នហួសកាលកាំណត់្ ប៉េុខនតមិ្នទាន់ខាត្បង់ 

ឥណទានហួសកាលកាំណត់្ ប៉េុខនតមិ្នទាន់ខាត្បង់ ្ឺោឥណទានខែលការទូទាត់្សងការម្របាក់ និង 
ម្របាក់ច្ែើម្ានការយឺត្យ៉េ វតិ្ឆោង 29 ថ្ងៃ សម្រាប់ឥណទានរយៈច្េលខវង និងឥណទានរយៈច្េលែលី 
លុឹះម្រតាេ័ត៌្ានច្ផ្សងច្ទៀត្ានលកខណៈម្រ្ប់ម្រគាន់ ច្ែើម្បីបង្កា ញេីការខម្របម្របួល ។ 

ឥណទានច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ 

ឥណទានខែលច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ ្ឺោឥណទានខែលានការផ្លល ស់បតូរកាលកាំណត់្សង ឬច្ធ្ាើហិរញ្ញបបទាន 
ច្ ើងវញិច្ដ្ឋយច្យងច្លើកិឆចសនា ខែលបានខឆងនូវកាលកាំណត់្សងងមីច្ដ្ឋយស្ថរខត្អនកែចី ជួ្បផ្លលាំបាក 
ខផ្នកហិរញ្ញវត្ថុ និងមិ្នានលទធភាេទូទាត់្សងតាម្កិឆចសនាច្ែើម្ ។  ឥណទាន ខែលនរងម្រត្ូវច្រៀបឆាំច្ ើងវញិ
ម្រត្ូវវភិា ច្្លើមូ្លដ្ឋា នទិសច្ៅអាជី្វកម្ម និងសម្ត្ថភាេសងម្របាក់វញិរបស់អនកែចីច្ៅតាម្ការេាករណ៍លាំហូរ 
ស្ថឆ់ម្របាក់ងមីខែលរសបតាម្ស្ថថ នភាេទីផ្ារ និងបឆចុបបននកម្មថ្នទសសនៈវស័ិយអាជី្វកម្មច្ដ្ឋយខផ្អកច្លើ 
សម្មតិ្កម្ម ោក់ខសតង និងម្របុងម្របយ័ត្ន។  
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25. ការគគប់គគងហ្វែិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(ក) ហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 

(iv) ការម្របឈម្នរងហ្វនិភ័យឥណទាន (ត្) 

ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន (ត្) 

ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្នខែលខាត្បង់ (ត្) 

អតិ្ងិជ្ន អាឆច្សនើរសុាំឥណទានខែលច្រៀបឆាំច្ ើងវញិបានខត្ម្តង្ត់្កនុងមួ្យវ្ គថ្នឥណទាន ច្ហើយម្រត្វូបង់
សងម្របាក់ច្ែើម្យ៉េងច្ហ្វឆណាស់ចាប់េី 20% ច្ ើងច្ៅទាំហាំសម្តុ្លយឥណទានទាាំងមូ្ល ប៉េុខនតអនុញ្ញញ ត្
បានលុឹះម្រតាណាខត្អតិ្ងិជ្នជ្នបានបង់សងឥណទានយ៉េងច្ហ្វឆណាស់បានបូន (04) ខែច្ ើងច្ៅ្ិត្ចាប់
េីថ្ងៃទទួលឥណទានែាំបូង ច្បើមិ្នែូច្ឆនឹះច្ទអាឆម្រត្ូវេិន័យ ។ 

ច្គាលនច្យបាយលុបច្ចាលនូវឥណទាន និងបុច្រម្របទាន 

អនុច្ល្លម្តាម្ច្គាលការណ៍ខណនាាំរបស់ធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ ធ្នាគារម្រត្ូវខត្លុបឥណទាន ឬមួ្យខផ្នកថ្ន
ឥណទានច្ឆញេីតារាងតុ្លយការរបស់ែលួន ច្ៅច្េលខែលធ្នាគារបាត់្សិទធិតាម្កិឆចសនា ម្រ្ប់ម្រ្ងច្លើឥណ
ទាន ឬច្ៅច្េលខែលច្ឃើញថាឥណទានមួ្យខផ្នក ឬទាាំងមូ្លមិ្នអាឆម្របមូ្លវញិបាន ឬ គាម នសងឃរម្ថា               
ឥណទានច្នឹះអាឆ ម្របមូ្លបានម្កវញិច្ទ។ 

ម្រទេយបញ្ញច ាំ 

ធ្នាគារ រកានូវម្រទេយបញ្ញច ាំោម្រទេយសម្បត្តិ និងោការធានាសម្រាប់ ធានានូវឥណទាន ។ ការបា៉េ ន់ស្ថម ននូវត្ថ្ម្ល
ទីផ្ារថ្នម្រទេយបញ្ញច ាំ ្ ឺខផ្អកតាម្ការវាយត្ថ្ម្លច្ដ្ឋយ ធ្នាគារច្ដ្ឋយែលួនឯង។ 

បណតុ ាំ ហ្វនិភ័យថ្នម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ខែលានហ្វនិភ័យឥណទាន 

បណតុាំ ឥណទានានការច្កើនច្ ើង ច្ៅច្េលខែលអនតរសម្ព័នធមួ្យឆាំនួនានសកម្មភាេអាជី្វកម្មរសច្ែៀង
គាន  ឬកនុងភូមិ្ស្ថស្តសតខត្មួ្យ ឬានលកខណៈច្សែាកិឆចរសច្ែៀងគាន  ខែលអាឆបងាែល់សម្ត្ថភាេកនុងការ
ច្គារេតាម្កិឆចសនាច្ៅនរងឥទធិេលថ្នការផ្លល ស់បតូរច្សែាកិឆច នច្យបាយ ឬកតាត ច្ផ្សងែថ្ទច្ទៀត្ ។   បណតុាំ     
ឥណទាន បានបង្កា ញេីសកម្មភាេោប់ទាក់ទិនគាន របស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ នច្ៅនរងការរកីឆច្ម្រម្ើនផ្លប៉េឹះពាល់
ច្ដ្ឋយវស័ិយឧសាហកម្ម ឬទីតាាំងភូមិ្ស្ថស្តសតណាមួ្យ ។ 

 

 

 



ជោគជ័យ ហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី 
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 25. ការគគប់គគងហ្វែិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(ែ) ហ្វនិភ័យម្របតិ្បត្តិការ 

ការខាត្បង់េីហ្វនិភ័យម្របតិ្បត្តិការ ខែលអាឆច្កើត្ានច្ ើងច្ដ្ឋយស្ថរខត្កងាឹះខាត្ ឬបរាជ័្យថ្ន 
ែាំច្ណើ រការថ្ផ្ទកនុង ធ្នធានម្នុសស និងម្របេ័នធ ឬបណាត លម្កេីកតាត ខាងច្ម្រៅ ម្រត្ូវបានម្រ្ប់ម្រ្ងតាម្រយៈ 
ែាំច្ណើ រការម្រ្ប់ម្រ្ងហ្វនិភ័យម្របតិ្បត្តិការ ខែលបានបច្ងាើត្រឆួច្ហើយ ការម្រត្ួត្េិនិត្យ និងការរាយការណ៍ 
ឲ្យបានម្រត្រម្ម្រត្ូវេីសកម្មភាេអាជី្វកម្ម ច្ធ្ាើច្ ើងច្ដ្ឋយខផ្នកម្រត្ួត្េិនិត្យ និងគាាំម្រទខែលឯករាជ្យេីខផ្នក                         
អាជី្វកម្ម និងការម្រត្ួត្េិនិត្យខែលផ្តល់ច្ដ្ឋយអនកម្រ្ប់ម្រ្ង ។ 

ការម្រ្ប់ម្រ្ងច្លើហ្វនិភ័យម្របតិ្បត្តិការ ត្ម្រម្ូវឲ្យបច្ងាើត្នូវរឆនាសម្ព័នធ តួ្នាទី និងច្គាលនច្យបាយ                
ម្រត្ួត្េិនិត្យឆាស់ល្លស់មួ្យ ។  ច្គាលនច្យបាយ និងវធិានការម្រត្ួត្េិនិត្យថ្ផ្ទកនុងនីមួ្យៗ ម្រត្ូវបាន               
អនុវត្ត ។  វធិានទាាំងច្នឹះរមួ្ានការបច្ងាើត្នូវសិទធិអាំណាឆកនុងការឆុឹះហត្ថច្លខា ការកាំណត់្ម្របេ័នធ             
ម្រត្ួត្េិនិត្យ ការច្រៀបឆាំនូវនីតិ្វធីិ្ និងឯកស្ថរសាំអាង ។  ទាាំងច្នឹះម្រត្ូវម្រត្ួត្េិនិត្យច្ ើងវញិោបនតបនាទ ប់ 
ច្ែើម្បីច្ឆលើយត្បច្ៅនរងហ្វនិភ័យម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកម្មមី្ម្រកូហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

(្) ហ្វនិភ័យទីផ្ារ 

ហ្វនិភ័យទីផ្ារ ្ឺោហ្វនិភ័យថ្នការខាត្បង់ច្កើត្េីការខម្របម្របួលមិ្នអាំច្ណាយផ្លច្ៅកនុងកម្រមិ្ត្ត្ថ្ម្ល ឬ                    
អម្រតាទីផ្ារខែលានសាសធាតុ្សាំខាន់េីរ ្ ឺហ្វនិភ័យរបិូយប័ណណបរច្ទស និងហ្វនិភ័យអម្រតាការម្របាក់ ។ 

ហ្វនិភ័យទីផ្ារច្កើត្ច្ឆញេីសកម្មភាេជួ្ញែូរ ម្រត្ូវបានម្រ្ប់ម្រ្ងច្ដ្ឋយការកាំណត់្នូវទីផ្ារសម្រាប់ 
ស្ថថ នភាេជួ្ញែូរ ច្ធ្ៀបនរងកម្រមិ្ត្ហ្វនិភ័យទីផ្ារខែលបានកាំណត់្ទុកោមុ្ន ។  

(i) ហ្វនិភ័យរបិូយប័ណណបរច្ទស 

ការច្ផ្លត ត្ច្លើហ្វនិភ័យរបិូយប័ណណ 

ម្របាក់ឆាំណូលោឆម្បងរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន ទទួលបានោម្របាក់ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ។ ឆាំណាយោឆម្បងរបស់
ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន ម្រត្ូវបានទូទាត់្ោម្របាក់ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ។ ែូច្ឆនឹះម្រ រ្ឹះស្ថថ ន មិ្នានការច្ផ្លដ ត្ច្លើហ្វនិភ័យ របិូយ
ប័ណណោស្ថរវនតច្ ើយ ។ 

 

 

 

 



ជោគជ័យ ហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី 

កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
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25. ការគគប់គគងហ្វែិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(្) ហ្វនិភ័យទីផ្ារ 

(i) ហ្វនិភ័យរបិូយប័ណណបរច្ទស (ត្) 

ការច្ផ្លត ត្ច្លើហ្វនិភ័យរបិូយប័ណណ (ត្) 

(ii) ហ្វនិភ័យអម្រតាការម្របាក់ 

ហ្វនិភ័យអម្រតាការម្របាក់ ្ឺសាំច្ៅច្ៅច្លើអច្សថរភាេថ្នឆាំណូលការម្របាក់សុទធ ច្ដ្ឋយស្ថរការខម្របម្របួលនូវ
កម្រមិ្ត្អម្រតាការម្របាក់ និងការផ្លល ស់បតូរច្ៅកនុងសាសភាេថ្នម្រទេយសកម្ម និងបាំណុល ។  ការច្កើត្ច្ ើងនូវ
ហ្វនិភ័យអម្រតាការម្របាក់ ្ឺានទាំនាក់ទាំនងោឆម្បងច្ៅច្លើឥណទាន ម្របាក់បច្ញ្ញើច្ៅធ្នាគារ និងម្របាក់
កម្ចី ។   

ច្ដ្ឋយស្ថរខត្ម្រទេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុភា្ច្ម្រឆើនានរយៈច្េលែលី ច្ហើយអម្រតាការម្របាក់ានការផ្លល ស់បតូរតាម្ 
អម្រតាទីផ្ារ ម្រ រ្ឹះស្ថថ នមិ្នបានច្ម្របើម្របាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការទប់ស្ថា ត់្នូវហ្វនិភ័យអម្រតា 
ការម្របាក់ច្នឹះច្ទ ។ 



ជោគជ័យ ហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី 

កាំណត់្សាំគាល់ច្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត្) 
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25. ការគគប់គគងហ្វែិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 
(្) ហ្វនិភ័យទីផ្ារ (ត្) 

(ii) ហ្វនិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 

តារាងខាងច្ម្រកាម្ច្នឹះបង្កា ញនូវម្របសិទធភាេ អម្រតាការម្របាក់ច្ៅថ្ងៃតារាងតុ្លយការ និងអាំ ុងច្េលខែលមូ្លប័ម្រត្ហិរញ្ញវត្ថុ ម្រតូ្វបានកាំណត់្ត្ថ្ម្លច្ ើងវញិ ឬែល់កាលកាំណត់្មួ្យណាខែល
ច្កើត្ ច្ ើងមុ្នច្្ ។ 

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017  

រហូត្ែល់  
1 ខែ  >1 – 3 ខែ  >3 – 12 ខែ  >1 - 5 ឆ្ន ាំ  

ច្លើសសេី 5 
ឆ្ន ាំ  

េុាំាន 
ការម្របាក់  សរបុ  

អម្រតាការម្របាក់
ម្របសិទធភាេ % 

  

 ែុល្លល រ 
អាច្ម្រកិ   

 ែុល្លល រ 
អាច្ម្រកិ   

 ែុល្លល រ 
អាច្ម្រកិ   

 ែុល្លល រ 
អាច្ម្រកិ   

 ែុល្លល រ 
អាច្ម្រកិ   

 ែុល្លល រ 
អាច្ម្រកិ   

 ែុល្លល រ  
អាច្ម្រកិ    

                 

គរពយសរមម                 

ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ  -             2,520   2,520    

ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារោតិ្ថ្ន
កម្ពុោ  

                            
-             

                      
502,256   

                      
502,256    

ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារនានា 413,302             413,302    

ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន              -      

- ែាំច្ណើ រការ  600   1,917   13,942   1,644,808  774,215  -     2,435,482  17.15 
- មិ្នែាំច្ណើ រការ  1,395   819   -     55,301  24,951  -     82,466   

- សាំវធិានធ្នច្លើឥណទានអាម្រកក់ និងោប់សងស័យ -              (50,195)   (50,195)   

ម្រទេយសកម្មច្ផ្សងៗ              -      

ការម្របាក់ម្រត្ូវទទួល  21,058             21,058    

ម្របាក់កក់  -             28,467   28,467    

ម្របាក់នរងទទួលបានច្ផ្សងៗ  -             1,164   1,164    

  436,355   2,736   13,942   1,700,109   799,166   484,212   3,436,520    
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25. ការគគប់គគងហ្វែិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 
(្) ហ្វនិភ័យទីផ្ារ (ត្) 

(ii) ហ្វនិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 

 
   រហូត្ែល់    ច្លើសសេី   អម្រតាការម្របាក់ 
 2016 1 ខែ >1 – 3 ខែ >3 – 12 ខែ >1 - 5 ឆ្ន ាំ 5 ឆ្ន ាំ េុាំានការម្របាក់ សរបុ ម្របសិទធភាេ 
   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ % 
 គរពយសរមម 
 ស្ថឆ់ម្របាក់កនុងថ្ែ - - - - - 1,418 1,418  
 ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅ 
  ធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ - - - - - 2,031 2,031  
 ម្របាក់បច្ញ្ញើ និងម្របាក់ត្ម្ាល់ច្ៅធ្នាគារនានា 4,609 - - -    -  - 4,609  
 ឥណទានផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 

 - ែាំច្ណើ រការ 678   3,207   38,395    1,193,888   103,000    -   1,339,168 18 - 36 
 - មិ្នែាំច្ណើ រការ 2,424   502   2,558  31,677    -   -   37,161 
 - សាំវធិានធ្នច្លើឥណទានអាម្រកក់ និងោប់សងស័យ - - - - - (7,669) (7,669) 

 ម្រទេយសកម្មច្ផ្សងៗ 
  ការម្របាក់ម្រតូ្វទទួល 15,120 - - - - - 15,120  
  ម្របាក់កក់ - - - - - 8,400 8,400  
                 

  22,831   3,709   40,953  1,225,565   103,000   4,180   1,400,238 
                 



ជោគជ័យ ហ្វា យនែែ ភីអិលស  ី 
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25. ការគគប់គគងហ្វែិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 
(្) ហ្វនិភ័យទីផ្ារ (ត្) 

(ii) ហ្វនិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017  រហូត្ែល់ 1 ខែ  >1 – 3 ខែ  >3 – 12 ខែ  >1 - 5 ឆ្ន ាំ ច្លើសសេី 5 ឆ្ន ាំ េុាំានការម្របាក់  សរបុ  
អម្រតាការម្របាក់ 
ម្របសិទធភាេ % 

  

 ែុល្លល រ 
អាច្ម្រកិ   

 ែុល្លល រ 
អាច្ម្រកិ   

 ែុល្លល រ 
អាច្ម្រកិ   

 ែុល្លល រ 
អាច្ម្រកិ   

 ែុល្លល រ 
អាច្ម្រកិ   

 ែុល្លល រ 
អាច្ម្រកិ   

 ែុល្លល រ 
អាច្ម្រកិ    

                 
បំណ ល                 
បាំណុលច្ផ្សងៗ  -  -  -  -  -  -  -   
ម្របាក់ច្បៀវត្សរ ៍និងអត្ថម្របច្យជ្ន៍ច្ផ្សងៗ  74   -  -  -  -  -  74    
បាំណុលច្ផ្សងៗ  33,209   -  -  -  -  -  33,209    
បុច្រម្របទានេីភាទុនិក  -  -  -  1,700,000  -  -  1,700,000  6 
កម្ចីរយៈច្េលយូរ  -  -  -  688,443   -  -  688,443   10 
  33,283       2,388,443  -  -  2,421,726   

ឆាំនួន ា្ំល្លត្តាម្កាលវស្ថនត  403,072   2,736   13,942   (688,334)  799,166   484,212   1,014,794   
ឆាំនួន ា្ំល្លត្តាម្កាលវស្ថនត (ពាន់ច្រៀល 
កាំណត់្សាំគាល់ 4)  

               
1,627,202   

                    
11,045   

                                            
56,284   

                     
(2,778,804)  

                   
3,226,233   

                   
1,954,764   4,096,723 
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25. ការគគប់គគងហ្វែិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 
(្) ហ្វនិភ័យទីផ្ារ (ត្) 

(ii) ហ្វនិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 
 
   រហូត្ែល់    ច្លើសសេី   អម្រតាការម្របាក់ 
 នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 1 ខែ >1 – 3 ខែ >3 – 12 ខែ >1 - 5 ឆ្ន ាំ 5 ឆ្ន ាំ េុាំានការម្របាក់ សរបុ ម្របសិទធភាេ 
   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ % 
 
 បំណ ល 
 បាំណុលច្ផ្សងៗ  
  ម្របាក់ច្បៀវត្សរ ៍និងអត្ថម្របច្យជ្ន៍ច្ផ្សងៗ 799 - - - - - 799  
  បាំណុលច្ផ្សងៗ 1,776 - - - - - 1,776  
 បុច្រម្របទានេីភា្ទុនិក - - 576,483 - - - 576,483 10.08 
                 

  2,575   -    576,483  - -   -     579,058 
                 
 

 ឆាំនួន ា្ំល្លត្តាម្កាលវស្ថនត 20,256   3,709   (535,530)   1,225,565  103,000  4,180   821,180 
                

 ឆាំនួន ា្ំល្លត្តាម្កាលវស្ថនត  
  (ពាន់ច្រៀល កាំណត់្សាំគាល់ 4) 81,773  14,973    (2,161,935) 4,947,606    415,811  16,876     3,315,104 
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25. ការគគប់គគងហ្វែិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(្) ហ្វនិភ័យទីផ្ារ (ត្) 

(ii) ហ្វនិភ័យអម្រតាការម្របាក់ (ត្) 

ការវភិា្រ ាំច្ញាឆត្ថ្ម្លសម្រសបសម្រាប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ខែលានអម្រតាការម្របាក់ច្ងរ 

ម្រ រ្ឹះស្ថថ នមិ្នបានកត់្ម្រតាបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ខែលានអម្រតាការម្របាក់ច្ងរតាម្ត្ថ្ម្លសម្រសបច្ដ្ឋយភាេ 
លាំច្អៀងម្រត្ូវបានបញ្ចូ លច្ៅកនុងរបាយការណ៍លទធផ្លច្នាឹះច្ទ ច្ហើយម្រ រ្ឹះស្ថថ នក៏មិ្នានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
នាឆុងការយិបរចិ្ឆេទច្នាឹះខែរ ។  ែូច្ឆនឹះ ការផ្លល ស់បតូរអម្រតាការម្របាក់នាឆុងកាលបរចិ្ឆេទរាយការណ៍េុាំានផ្ល 
ប៉េឹះពាល់ែល់ម្របាក់ឆាំច្ណញ ឬខាត្ច្នាឹះច្ទ ។ 

(ឃ) ហ្វនិភ័យស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយរសួល 

ហ្វនិភ័យស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយរសួល ទាក់ទងនរងលទធភាេរកានូវម្រទេយសកម្មង្កយរសួលឲ្យបានម្រ្ប់ម្រគាន់ 
ច្ែើម្បីបាំច្េញការសនា និងកាត្េាកិឆចហិរញ្ញវត្ថុច្ៅច្េលខែលែល់កាលកាំណត់្សងច្ដ្ឋយកនុងត្ថ្ម្លែ៏សម្ 
ច្ហតុ្ផ្លមួ្យ ។ 

បខនថម្េីច្លើការអនុវត្តយ៉េងច្េញច្លញតាម្ត្ម្រម្ូវការស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយរសួល អនកម្រ្ប់ម្រ្ងម្រ រ្ឹះស្ថថ នបាន 
ម្រត្ួត្េិនិត្យយ៉េងជិ្ត្ែិត្ច្ៅច្លើលាំហូរទរកម្របាក់ច្ឆញ និងឆូល និងឆាំនួន ា្ំល្លត្តាម្កាលវស្ថនតតាម្រយៈ 
ការរាយការណ៍ោម្របចាាំ ។ ការខម្របម្របួលឥណទាន និងម្របាក់បច្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យ តាម្
ដ្ឋន ច្ហើយត្ម្រម្ូវការស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយរសួលម្រត្ូវបានច្ធ្ាើការខកត្ម្រម្ូវ ច្ែើម្បីធានាថាម្រទេយសកម្មង្កយ
រសួលានលកខណៈម្រ្ប់ម្រគាន់ ច្ែើម្បីបាំច្េញការសនា និងកាត្េាកិឆចហិរញ្ញវត្ថុច្ៅច្េលែល់កាលកាំណត់្
សង ។ 

តារាងខាងច្ម្រកាម្ច្នឹះ ្ឺោការបង្កា ញនូវបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន តាម្កាលវស្ថនត និងរមួ្
បញ្ចូ លនូវឆាំនួនការម្របាក់ខែលម្រត្ូវទូទាត់្ ។ 
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25. ការគគប់គគងហ្វែិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(ឃ) ហ្វនិភ័យស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយរសួល (ត្) 
នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 រហូត្ែល់ 1 ខែ  >1 – 3 ខែ  >3 – 12 ខែ  >1 - 5 ឆ្ន ាំ ច្លើសសេី 5 ឆ្ន ាំ េុាំានកាលកាំណត់្  សរបុ 

   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ    ែុល្លល រអាច្ម្រកិ   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ 
បំណ ល               

បាំណុលច្ផ្សងៗ               

ម្របាក់ច្បៀវត្សរ ៍និងអត្ថម្របច្យជ្ន៍ច្ផ្សងៗ  74   
                            
-     

                                                   
-     

                                
-     

                               
-     

                               
-     74  

បាំណុលច្ផ្សងៗ  33,209   
                            
-     

                                                   
-     

                                
-     

                               
-     

                               
-     33,209  

បុច្រម្របទានេីភាទុនិក  
                            
-     

                            
-     

                                                   
-     1,700,000   

                               
-     

                               
-     1,700,000  

កម្ចីរយៈច្េលយូរ  
                            
-     

                            
-     

                                                   
-     688,443       688,443  

នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 - (ែុល្លល រអាច្ម្រកិ)  33,283   
                            
-     

                                                   
-     2,388,443   

                               
-     

                               
-     2,421,726  

               

ថ្ងៃទី31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2017 - (ពាន់ច្រៀល កាំណត់្សាំគាល់ 4) 134,362   
                            
-     

                                                   
-     9,642,144   

                               
-     

                               
-     9,776,507  
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25. ការគគប់គគងហ្វែិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(ឃ) ហ្វនិភ័យស្ថឆ់ម្របាក់ង្កយរសួល (ត្) 
 
 នាថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 រហូត្ែល់    ច្លើសសេី េុាំាន 
   1 ខែ > 1 – 3 ខែ > 3 – 12 ខែ 1 – 5 ឆ្ន ាំ 5 ឆ្ន ាំ កាលកាំណត់្ សរបុ 
   ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ ែុល្លល រអាច្ម្រកិ 
 
 បំណ ល 
 បាំណុលច្ផ្សង  ៗ
  ម្របាក់ច្បៀវត្សរ ៍និងអត្ថម្របច្យជ្ន៍ច្ផ្សងៗ 799 - - - - - 799 
  បាំណុលច្ផ្សងៗ 1,776 - - - - - 1,776 
 បុច្រម្របទានេីភា្ទុនិក - -  576,483 - - - 576,483 
                

 ថ្ងៃទី31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016 ែុល្លល រអាច្ម្រកិ 2,575   -  576,483  - -   -  579,058 
                

 ថ្ងៃទី31 ខែ ធ្នូ ឆ្ន ាំ 2016   
  (ពាន់ច្រៀល កាំណត់្សាំគាល ់4) 16,055   - 2,327,262  - -   -  2,343,317 
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25. ការគគប់គគងហ្វែិភ័យហរិញ្ញវតា  (ត) 

(ង) ការម្រ្ប់ម្រ្ងច្ែើម្ទុន  

(i) បញ្ញត្តិច្ែើម្ទុន 

ធ្នាគារោតិ្ថ្នកម្ពុោ កនុងនាម្ោអាោ្ធ្របានបច្ងាើត្ និងម្រត្ួត្េិនិត្យនូវត្ម្រម្ូវការច្ែើម្ទុនរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ នោរមួ្ ។  

ច្គាលនច្យបាយរបស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ ន ្ឺធានាឲ្យបាននូវមូ្លដ្ឋា នច្ែើម្ទុនរ រងាាំ ច្ែើម្បីរកានូវទាំនុកឆិត្តទីផ្ារ និង 
ច្ែើម្បីធានាសថិរភាេថ្នការអភិវឌឍយូរអខងាងរបស់អាជី្វកម្ម ។  ផ្លប៉េឹះពាល់ថ្នកម្រមិ្ត្ច្ែើម្ទុនច្លើភា្ល្លភ 
ភា្ទុនិក ក៏ម្រត្ូវបានទទួលស្ថគ ល់ ច្ហើយម្រ រ្ឹះស្ថថ នបានទទួលស្ថគ ល់នូវត្ម្រម្ូវការ ច្ែើម្បធីានាឲ្យបាននូវ 
តុ្លយភាេរវាងភា្ល្លភែពស់ ខែលអាឆនរងច្កើត្ានច្ ើងនូវបាំណុលែពស់ និងអត្ថម្របច្យជ្ន៍ និងការធានា
ខែលផ្តល់ច្ដ្ឋយស្ថថ នភាេមូ្លធ្នលអ ។ 

ម្រ រ្ឹះស្ថថ នបានអនុច្ល្លម្ច្ៅតាម្ត្ម្រម្វូការច្ែើម្ទុន ខែលបានកាំណត់្ច្ដ្ឋយឆាប់ច្ៅកនុងការយិបរចិ្ឆេទ ។ 

(ii) ការខបងខឆកច្ែើម្ទុន 

ការខបងខឆកច្ែើម្ទុនរវាងម្របតិ្បត្តិការ និងសកម្មភាេោក់ល្លក់ ្ឺម្រត្ូវបានម្រ្ប់ម្រ្ងច្ដ្ឋយកម្រមិ្ត្ភា្ល្លភ 
ខែលទទួលបានេីការខបងខឆកច្នាឹះ ។  ច្ែើម្ទុនខែលបានខបងខឆកច្ៅតាម្ម្របតិ្បត្តិការ ឬសកម្មភាេនីមួ្យ  ៗ
ម្រត្ូវខផ្អកច្ៅតាម្ច្ែើម្ទុនខែលកាំណត់្ច្ដ្ឋយឆាប់ ។ 

26. តនមាសមគសបរបសគ់រពយសរមម ែិងបំណ លហរិញ្ញវតា  

ត្ថ្ម្លសម្រសប ្ឺោត្ថ្ម្លខែលម្រទេយសកម្មអាឆបតូរបាន ឬោត្ថ្ម្លខែលបាំណុលអាឆសងបាន ។  ច្ដ្ឋយស្ថរ 
ត្ថ្ម្លសម្រសប េុាំអាឆកាំណត់្បាន ែូច្ឆនឹះមិ្នានត្ថ្ម្លសម្រសប សម្រាប់ម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលហិរញ្ញវត្ថុ 
របស់ម្រ រ្ឹះស្ថថ នច្ ើយ ។  ត្ថ្ម្លសម្រសបម្រត្ូវបានសនមត្ច្ដ្ឋយអនកម្រ្ប់ម្រ្ងច្យងតាម្លកខណៈរបស់        
ម្រទេយសកម្ម និងបាំណុលទាាំងច្នាឹះ ។  តាម្ម្តិ្របស់អនកម្រ្ប់ម្រ្ង ត្ថ្ម្លច្យងរបស់ម្រទេយសកម្ម និងបាំណុល 
ហិរញ្ញវត្ថុ ខែលបង្កា ញកនុងតារាងតុ្លយការ ានត្ថ្ម្លម្របហ្វក់ម្របខហលនរងត្ថ្ម្លសម្រសប ។ 

 


