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ទស្សនវិសយ័ និង យទុ្ធសាសស្តសម្មាប់ឆ្នា  ំ២០១៩សាររបសល់ោកម្បធានម្ករុមម្បរឹកសាភិបាល

លោក MOON KYU CHOI
ប្រធានបករុមប្ររកសាភតិបាល
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លោក CHEON GIL PARK
អគ្គនាយក

សមតិទ្ធតិផលៃអ៏ស្្រ្យ នតិ្ គួរឲ្យកតស់ម្្គ ល់មៃលងយើ្ម្នចា្រត់ាំ្ ពចី
ការ្រង្កើត ងោគជយ័ ហ្វា យមនន ភចីអតិលសខុចី ងៅពាកក់ណ្្លឆ្នា ២ំ០១៦ 
ងោយម្្ស់ភាគហ៊ខុនកនាខុ្បសរុក មៃលងបកាយមកបតរូវបានធនាគារោតតិ 
ដនកម្ខុោផ្ល់ ការអនខុញ្្ញ តោផ្ូវការ អំពចីការងផទេរភាគហ៊ខុនងៅម្្ស់ភាគ
ហ៊ខុនកូងរ េងៅមែសចីហ្ ឆ្នា ២ំ០១៧ ។

គតិតបតរម មែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ ងោគជយ័ ម្នធនធានមនខុស្សប្រក្រងោយ 
សក្ានខុពលចំនួន ១៨៣នាក ់ ងៅការ តិោល័យកណ្្លនតិ្ស្ខា 
ប្រតតិ្រត្តិការចំនួន ០៦ មៃលម្នបបាកក់ម្ចីសរខុ្រចំនួន ២១.៤លាន 
ៃខុល្ារ នតិ្ អតតិថតិជនចំនួន ១៨,៣៨៨ នាក។់ កនាខុ្ងពលៃំណ្ល  
គានា ងនឹះមៃរកំងណើ នដនវ តិស័យធនាគារ ងៅកម្ខុោសបម្្រឥ់ណទាម្ន 
ការងកើនង�ើ្ប្រមហល ២៥% ោមធ្យមកនាខុ្រយៈងពល ៥ឆ្នា ចំខុ្ងបកាយ 
ងនឹះ   មៃលជបមរុញឲ្យផលតិតផលកនាខុ្បសរុកសរខុ្រម្នការងកើនង�ើ្ៃល់

 
១០៣%  ងៅកនាខុ្បតចីម្សទចី២ ដនឆ្នា ២ំ០១៩ ។

ែ្ខុ ំពតិតោម្នភាពរងំភើ្រោេ ្ដបកមល្ ចំងពាឹះភាពដវឆ្្តរ្រស់្រខុគ្គលតិក 
ងោគជយ័ ោពតិងសសគណៈបគ្រប់គ្ នតិ្ ្រខុគ្គលតិក បគ្រោ់នថ់្នា ក ់
ទាំ្ អស់ មៃលបានចូលរមួចំមណកឥតឈ្រឈ់រងៃើម្ប ចីគាបំទៃល់ភាព 
រ ចីកចងបមើនរ្រស់បករុមហ៊ខុន។ កាលមៃលងយើ្ ម្នមកៃល់ដថងៃងនឹះ គឺងោយ
ស្រការចូលរមួពចីអនាកទាំ្ អស់គានា  ការកំណតង់គាលងៅមៃលសមប្រក្រ 
មផនការយខុទ្ធស្សស្ល្អៗ នតិ្ ធនធានមៃលម្នងពារងពញងោយ 
សមតថាភាពរ្រស់ងយើ្។ 

អាថក៌ំបាំ្ ចំងពាឹះអាជចីវកម្មងោគជយ័រ្រស់ងយើ្ ្រ្ក្រន់រ្វ្រ្បធមម៌ៃល 
ងយើ្្រង្កើតងៅកមន្្ងធវាើការ។            ងយើ្ស្វា គមន ៍្រខុគ្គលបគ្ររ់្ូរមៃលម្ន 
ងទពងកាសល្យ ពចីមជ្ឈោឋា នងផ្ស្ៗមកចូលរមួោមយួងយើ្ ោមយួនរ្
ការប្រកានភ់ាជា ្រនូ់វទស្សនវ តិស័យ “ងធវាើការោមយួមនខុស្សមៃលល្អ្រំផខុត” 

“អពយាបករត្យភាព”  “ការផ្្ស់្រ្ូរអតឥ់តឈ្រឈ់រ” នតិ្ “ភាពងស្្ម ឹះ 
បត្គឺ់ោងគាលងោបាយល្អ្រំផខុត” ងៃើម្ប ចីធានាបាននូវនតិរន្រភាពរ្រស់ 
បករុមហ៊ខុន។ អវាចីមៃលងធវាើឲ្យងយើ្ែខុសពចីអនាកៃដទគឺ ងយើ្ផ្ល់ងសវាកម្ម 
ងលឿន្រំផខុត កនាខុ្អបតាការបបាកម់យួទា្រ ងៃើម្ប ចីធានានូវតបមរូវការទាន ់
ងពលងវលាសបម្្រអ់តតិថតិជនរ្រស់ងយើ្   នតិ្ ការយកចតិត្ទខុកោក ់មថរកសា

 
ប្រោជនរ្រស់ងយើ្ងៃើម្ប ចីឲ្យម្នភាពរ ចីកចងបមើនោមយួគានា ។

សាររបសល់ោកអគ្គនាយក

ប្រឈមមខុែនរ្ភាពមតិនបបាកៃប្រោដនពតិភពងលាកការងផ្្តងលើ្រងច្ក-
វ តិទយានតិ្ ភាពដចនាប្រឌតិតងៅមតោអាទតិភាពចម្ប្រ្រស់ងយើ្។ងយើ្បាន

 
វ តិនតិងោគធនធានរ្រស់ងយើ្ទាំ្ មផនាក រ្ូរវន័្ ហតិរញ្ញ វតថាខុ នតិ្ប្រពន័្ធ្រងច្ក
វ តិទយាោពតិងសសងៅងទៀតងនាឹះគឺ ការអភតិវឌ្ឍប្រពន័្ធធនាគារសនាូល។ ងយើ្

 ចា្រង់ផ្ើមងប្រើបបាស់ងវទតិកាឌចីជចីថលៃូចោ ប្រពន័្ធផ្សពវាផសាយស្្គមងៃើម្ប ចី
 ងបជើសងរ ើស្រខុគ្គលតិក នតិ្មសវា្យល់្រមនថាមអំពចីតបមរូវការរ្រស់អតតិថតិជន។

សមតិទ្ធតិផលការងារនាងពលអនាគត ឆ្ខុឹះ្រញ្្ំ្ពចីសកម្មភាព្រច្ខុ្រ្បននា។ 
ែ្ខុ ំងជឿោកង់លើប្រងោគមៃលថ្ “គតិតឲ្យបានមខុន ចាតវ់ តិធានការឲ្យងហើយ 
នតិ្ ទទួលែខុសបតរូវងលើការងារ” គឺោគន្រឹះងៃើម្ប ចីជំរខុញងយើ្ងឆ្្ឹះងៅមខុែ។ 
ឆ្នា ២ំ០២០ គឺោឆ្នា ដំន្រងច្កវ តិទយាទំងនើ្រ ៃំងណ្ឹះបស្យប្រងសើរោ្មខុន 
នតិ្ សហគមនរ៍ ចីកចងបមើន។ ងយើ្ោធនធានរ្រស់ ងោគជយ័ ង្រ្ោ្ 
្រង្កើតនូវផលតិតផលឌចីជចីថលថ្មចី ចូលរមួចំមណកមថទាៃំល់្ររ តិស្ថា នតាម
រយៈយខុទ្ធនាការផ្ួចងផ្ើមងផ្ស្ៗ នតិ្ ជួយ�ពប រ្្ប្រពន័្ធងសៃឋាកតិច្កម្ខុោ
ឲ្យរ រ្ ម្។ំ អវាចីមៃលសំខានផ់្មៃរងនាឹះ ងយើ្សូមមថ្្អំណរគខុណោេ ្ 
បោលងបរៅៃល់អតតិថតិជនមៃលមត្មត្រន្គាបំទ នតិ្ ដៃគូរអាជចីវកម្ម 
សបម្្រក់ារសហការគានា ប្រក្រងោយទំនខុកចតិត្។

សូមអរគខុណ!
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ម្បវត្តិរបសល់ោគជ័យ តារាងសលងខេបលទ្ធផលឆ្នា  ំ២០១៩

អំពីលោគជ័យ

អាោ្្រណ្ណ ប្រក្រអាជចីវកម្មោបគរឹះស្ថា ន

មចីបករូហតិរញ្ញ វតថាខុពចី ធនាគារោតតិដនកម្ខុោ(មែងមស្)

បតរូវបានទតិញងោយបករុមហ៊ខុន កូងរ េ ២គឺ
Hanshin E&C នតិ្ Plus International 
(មែសចីហ្)

ផ្្ស់្រ្ូរការងប្រើបបាស់ Core-banking

ថ្មចី “Apsara” (មែឧសភា)

• មែមចីនា ពប្ចីក ៣ស្ខាថ្មចី(ទួលងគាក តាង ្្ម   
នតិ្ថនាល់ទទរ្)

• មែកកកោ ពប ច្ីក ២ស្ខាថ្មចី(កំព្ស់្ឺ នតិ្ ងជើ្ដបព)

២០១៩

២០១៨

២០១៧

២០១៦
២០១៩

២០១៩

២០១៩

២០១៩ ០៦

២០១៨

២០១៨

២០១៨

២០១៨ ០៦

២០១៧

២០១៧

២០១៧

២០១៧ ០១

០១

២០១៦

២០១៦

២០១៦ ២៤  នាក់

៧៧ នាក់

១៣៧ នាក់

១៨៣ នាក់

២៩៦ នាក់

៣៥០  នាក់

៨,៣៩៧ នាក់

១៨,៣៨៨ នាក់

១,៣៧៦,៣២៩ ៃខុល្ារ

២,៥១៨,០៨០ ៃខុល្ារ

១៣,១៨៣,១៧៨ ៃខុល្ារ

២១,៤៤៩,៥១៤ ៃខុល្ារ

២០១៦

ចំនួនបណ្ត្រញប្រតិបត្តិការ

ចំនួនអតិថិជនសរុប

ចំនួនបុគ្គលិកសរុប

សមតុល្រយផលប័ត្រឥណទានសរុប (គិតជាដុល្ល្ររ)
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10

ចកខេវុិសយ័ លបសកកម្ម វប្បធម៌ ទស្សនៈវិសយ័ 
ងយើ្ែតិតែំប្ររ្មប្រ្ងៃើម្ប ចីក្ាយោ បករុមហ៊ខុនហតិរញ្ញ វតថាខុ

 លំោ្រព់តិភពងលាក      “ វ តិស្លភាពលខុ្រងលើវ តិស័យ 
ធនាគារ“ ទាំ្  ងលើ ទំហំ ផល ចំងណញ នតិ្  “ការទទួល 
ស្្គ ល់ ងលើ កតិតយា នខុភាព        ” (ភាពងជឿោក ់   ភាពងាយ 
បសរួល នតិ្ងល្បឿនដនងសវាកម្ម)  នតិ្ “  ការ្រំងពញចតិត ្
ៃល់្រខុគ្គលតិកបគ្រោ់នថ់្នា ក ់”។ 

 » ការផ្ល់តដម្្រខុគ្គលតិកោធំ
 » ភាពងស្្ម ឹះបត្់
 » ងចឹះទទួលយកវ្រ្បធមក៌ារងារល្អ 
 » ការងគារពតួនាទចីងរៀ្ៗែ្ួន
 » អពយាបករត្យភាព

និមិត្តសញ្ញ្ររបស់ ជោគជ័យ 
ត្រូវបានគូសច្រញពី " ទូកប្រណំងខ្ម្ររ "
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គម្រ្រងសំណង់ធំៗរបស់ក្រុមហ៊ុន HANSHIN E&C ក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៩ភាគទុនិក

បករុមហ៊ខុន  Hanshin  
Engineering  And  

Construction Co., Ltd

បករុមហ៊ខុន   Plus  
International Co., Ltd
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14

គម្រ្រងសាងសង់ផ្លូវជាតិល្រខ ២  និងផ្លូវជាតិល្រខ ៥  ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា រចនាសម្័ន្ធម្គរឹឹះសាថា ន

ប្រធាន 
បករុមប្ររកសាភតិបាល

គណៈកម្មការ 
សវនកម្ម 

គណៈកម្មការ 
ហ្នតិភយ័

អគ្គនាយក

គណៈកម្មការ 
ធនធានមនខុស្ស 

គណៈកម្មការ 
ហតិរញ្ញ វតថាខុ  

គណៈកម្មការ 
រតនាភតិបាល   

គណៈកម្មការ 
ឥណទាន   

គណៈកម្មការ 
ផលតិតផល 

គណៈកម្មការ 
ពត័ម៌្ន វ តិទយា   

ប្រធាននាយក 
នាយកោឋា នហតិរញ្ញ វតថាខុ  

ប្រធាននាយក 
នាយកោឋា នឥណទាន 

ប្រធាននាយក នាយកោឋា ន 
បគ្រប់គ្ហ្នតិភយ័ នតិ្ ប្រតតិ្រត្តិតាម 

នាយកោឋា ន
សវនកម្មដផទេកនាខុ្ 

នាយកោឋា ន
ធនធានមនខុស្ស 

នាយកោឋា ន
ឌចីជចីថល

នាយកោឋា ន
ហតិរញ្ញ វតថាខុ  

នាយកោឋា ន
រតនាគារ  

នាយកោឋា ន មផនការ 
នតិ្ផល្រប័តឥណទាន    

នាយកោឋា ន បគ្រប់គ្ 
ហ្នតិភយ័

នាយក ោឋា ន  នចីតតិកម្ម  
នតិ្ ប្រតតិ្រត្តិតាម

នាយកោឋា ន
អាជចីវកម្ម     

នាយកោឋា ន
ឥណទាន

នាយកោឋា ន
រៃឋាបាល  

នាយកោឋា ន
អភតិវឌ្ឍផលតិតផល  

នាយកោឋា ន
ទចីផសារ   

នាយកោឋា ន
ពត័ម៌្ន វ តិទយា   

ស្ខាសទេរ្ម្នជយ័ ស្ខាទួលងគាក ស្ខាតាង ្្ម ស្ខាថនាល់ទទរ្ ស្ខាកំព្ស់្ឺ ស្ខាងជើ្ដបព
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ម្ករុមម្បរឹកសាភិបាល

លោក JUNG HOON KIM
អភតិបាលឯករាជ្យ

លោក MOON KYU CHOI
ប្រធានបករុមប្ររកសាភតិបាល

លោក CHEON GIL PARK
អភតិបាល នតិ្អគ្គនាយកប្រតតិ្រត្តិ

គណៈម្គប់ម្គង

• ្ររ តិញ្្ញ ្របតោនែ់្ស់មផនាកបគ្រប់គ្ 
ពាណតិ ជជាកម្មពចី Yonsei University, Seoul, 
Korea

• វ តិញ្្ញ ្រន្រប័តមផនាក Extension Marketing ពចី 
UC Berkeley, California, USA

• ្ររ តិញ្្ញ ្របតមផនាកបគ្រប់គ្ពាណតិ ជជាកម្មពចី  
Sogang University, Seoul, Korea

• អគ្គនាយកបគរឹះស្ថា នមចីបករូហតិរញ្ញ វតថាខុ Green 
Central Microfinance

• ប្រធានបគ្រប់គ្បករុមហ៊ខុន Samsung Card
• ប្រធានបករុមការងារបករុមហ៊ខុន Hyundai Card
• ប្រធានមផនាកទចីផសារបករុមហ៊ខុន CJ  

Hellovision

• ្រច្ខុ្រ្បននាោប្រធាននាយកោឋា នហតិរញ្ញ វតថាខុ 
បករុមហ៊ខុន Success Promise Co., Ltd

• ្ររ តិញ្្ញ ្របតមផនាកពាណតិ ជជាកម្មពចី Sogang 
University, Seoul, Korea

• ្រខុគ្គលតិកបករុមហ៊ខុន Hyundai Marine & 
Fire Insurance

• ្រច្ខុ្រ្បននាោប្រធាននាយកប្រតតិ្រត្តិបករុម 
ហ៊ខុន Hanshin Engineering and  
Construction Co., Ltd

• ្ររ តិញ្្ញ ្របតោនែ់្ស់ពចី Thunderbird 
School of Global Management, 
Arizona, USA

• ្ររ តិញ្្ញ ្របតពចី Sogang University, 
Seoul, Korea

• ្រខុគ្គលតិកបករុមហ៊ខុន Hyundai Merchant 
Marine

• ្រខុគ្គលតិកបករុមហ៊ខុន Hyundai Motor 
Company

• ្រទពតិងស្ធនោ៍្ ១៣ឆ្នា  ំកនាខុ្មផនាក 
គណងនយ្យ (ប្រងទសកូងរ េខា្ត្បូ្  
អាសខុចីអាងគនាយ ៏មជ្ឈ រម្រូព៌ា)

• ធ្ា្រក់ានត់ំមណ្ោប្រធានមផនាកហតិរញ្ញ វតថាខុ
ដនបករុមហ៊ខុន Hanshin Engineering and 
Construction Co.,Ltd

• ្ររ តិញ្្ញ ្របតមផនាកគណងនយ្យនតិ្ប្រពន័្ធ 
ពត័ម៌្ន

• ្រទពតិងស្ធនក៍ារងារោ្ ៩ឆ្នា  ំកនាខុ្វ តិស័យ 
មចីបករូហតិរញ្ញ វតថាខុ (អបមរត នតិ្ សហ្គចីនងសនបតល)

• ចា្រង់ផ្ើមការងារពចីមសន្ចីឥណទាន 
មសន្ចីបគ្រប់គ្ហ្នតិភយ័ អនខុប្រធានមផនាកកម្ចី 
ប្រធានមផនាកបគ្រប់គ្ហ្នតិភយ័ 
នតិ្នាយករ្ប្រតតិ្រត្តិ

• ្ររ តិញ្្ញ ្របតមផនាកអភតិវឌ្ឍងសៃឋាកតិច្ (២០០៧)

លោក KEONGU KIM 
ប្រធាននាយក នាយកោឋា នហតិរញ្ញ វតថាខុ

លោក ច្រង ប៊ុនធឿន 
ប្រធាននាយក នាយកោឋា ន

បគ្រប់គ្ហ្នតិភយ័

លោក ស្រន កំសាន្ត
ប្រធាននាយក នាយកោឋា នឥណទាន

• ្រទពតិងស្ធន ៏១២ឆ្នា ងំៅកនាខុ្វ តិស័យមចីបករូ
 

ហតិរញ្ញ វតថាខុ (បបាស្ក ់LOLC នតិ្ លចីហួរ)

• ្រទពតិងស្ធន ៏៤ឆ្នា ងំៅកនាខុ្វ តិស័យភានា កង់ារ 
ងវរលខុយ 

• ធ្ា្រក់ានត់ំមណ្ោមសន្ចីឥណទាន 
ប្រធានស្ខារ្ ប្រធានស្ខា 
ប្រធានប្រចាតំំ្រន ់ប្រធានមផនាកគខុណភាព 
ងសវាកម្ម នតិ្ ប្រធានមផនាកងសវាកម្មហតិរញ្ញ -
វតថាខុឌចីជចីថល 
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លោក អ៊ុក តូរ៉្រគ្លីត 
នាយក នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ 

លោក ដួង សត្រយា
នាយក នាយកដ្ឋានអាជីវកម្ម

លោក អឹុម ផានា្ន្រ
 នាយក នាយកដ្ឋានធនធានមនុសាស

លោក លឹម រតនៈ
នាយក នាយកោឋា នបគ្រប់គ្ 

ហ្នតិភយ័ឥណទាន

លោក ណ្រម ម៉្រនៀន
នាយក នាយកោឋា នឥណទាន

• ្រទពតិងស្ធនក៍ារងារោ្៥ ឆ្នា  ំងៅបករុមហ៊ខុន 
សវនកម្ម ងែភចីអរមជចី (កម្ខុោ) មៃលទទួល
្រនទេខុកផ្ទេ ល់ងលើមផនាកងផ្ស្ៗៃូចោ បគរឹះស្ថា ន 
ហតិរញ្ញ វតថាខុ (ធនាគារ នតិ្មចីបករូហតិរញ្ញ វតថាខុ) 
ស្ជចីវកម្ម សណ្ឋា គារ អ្្គការងបរៅរាជរោឋា  
ភតិបាល នតិ្គងបម្្រាជរោឋា ភតិបាល ធ្ា្រោ់ 
ប្រធានហតិរញ្ញ វតថាខុងៅបករុមហ៊ខុន ភតតិ សនយា 
្រ៊ចីងអសភចី ហ្វា យមនន ភចីអតិលសខុចី

• កំពខុ្្រន្ការសតិកសាមផនាកគណងនយ្យករ  
ជំនាញ ACCA ងៅវ តិទយាស្ថា ន CamEd 
Business School

• ្ររ តិញ្្ញ ្របតមផនាកគណងនយ្យឆ្នា  ំ២០១២

• ្រទពតិងស្ធនោ៍្ ១១ឆ្នា ងំៅកនាខុ្បគរឹះស្ថា ន
មចីបករូហតិរញ្ញ វតថាខុ

• ធ្ា្រក់ានត់ំមណ្ោមសន្ចីឥណទាន 
ប្រតតិ្រត្តិករ ប្រធានបករុមឥណទាន 
នាយកស្ខា នតិ្ ប្រធានមផនាកហ្នតិភយ័ 
ឥណទាន

• ្ររ តិញ្្ញ ្របតមផនាកអភតិវឌ្ឍជន្រទ (២០១១) 

• ្រទពតិងស្ធនក៍ារងារោ្១១ឆ្នា កំនាខុ្វ តិស័យ
ហតិរញ្ញ វតថាខុ

• ធ្ា្រក់ានត់ំមណ្ោ មសន្ចីឥណទាន 
មសន្ចីងោឹះបស្យ្រំណខុ ល នាយកស្ខា 
ោនែ់្ស់ បគរូ្រ្វារក នាយករ្ប្រចាសំ្ខា 
ប្រធានមផនាកឥណទាន នតិ្ងោឹះបស្យ 
្រំណខុ ល ប្រធានប្រចាតំំ្រន់

• ្ររ តិញ្្ញ ្របតោនែ់្ស់មផនាកធខុរកតិច្ពាណតិ ជជា 
កម្ម (២០១៣)

• ្រទពតិងស្ធនក៍ារងារោ្៥ឆ្នា  ំកនាខុ្វ តិស័យ 
មចីបករូហតិរញ្ញ វតថាខុ ធនាគារ នតិ្ វ តិស័យអចលន

 
បទព្យ

• ធ្ា្រក់ានត់ំមណ្ោមសន្ចីរៃឋាបាល បគរូ្រ្វារក 
មសន្ចីធនធានមនខុស្ស មសន្ចីធនធានមនខុស្ស 
ោនែ់្ស់ ប្រធានមផនាកធនធានមនខុស្ស 

• ទទួលបានសញ្្ញ ្រប័តមផនាកបគ្រប់គ្ 
ធនធានមនខុស្ស នតិ្ ភាពោអនាកៃរកនាំ

• ្ររ តិញ្្ញ ្របត នតិ្ ្ររ តិញ្្ញ ្របតោនែ់្ស់មផនាក 
បគ្រប់គ្ទូងៅ

• ្រទពតិងស្ធនក៍ារងារោ្ ៨ឆ្នា ងំៅ 
បគរឹះស្ថា នមចីបករូហតិរញ្ញ វតថាខុបបាស្ក់

• ធ្ា្រក់ានត់ំមណ្ោមសន្ចីឥណទាន 
មសន្ចីបគ្រប់គ្ឥណទានោនែ់្ស់ 
នាយកស្ខា ជំនួយការនាយក 
នាយកោឋា ន 

• ្ររ តិញ្្ញ ្របតោនែ់្ស់មផនាកធខុរកតិច្រៃឋាបាល 
(២០១៥)

លោក ហំ សំណង
នាយក នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទាយា

• ្រទពតិងស្ធនក៍ារងារោ្ ៥ឆ្នា  ំ កនាខុ្វ តិស័យ 
មចីបករូហតិរញ្ញ វតថាខុ  នតិ្ ៦ឆ្នា ងំៅកនាខុ្វ តិស័យឯកជន

• ធ្ា្រក់ានត់ំមណ្ោអនាកសរងសរកម្មវ តិធចី 
ពត័ម៌្នវ តិទយា អនាកអភតិវឌ្ឍនក៍ម្មវ តិធចីោនែ់្ស់ 
ប្រធានមផនាកគាបំទអតតិថតិជន ប្រធានមផនាក 
ប្រពន័្ធបគ្រប់គ្ពត័ម៌្ន អនខុប្រធានមផនាក 
ពត័ម៌្នវ តិទយា

• ្ររ តិញ្្ញ ្របតមផនាកវ តិទយាស្សស្កខុំព្យទូរ័
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លោក ម៉ុន រស្មី
នាយក នាយកដ្ឋាន 

គាប់គាងកិច្ចការរដ្ឋបាលទូទៅ

លោក អ៊ុន ស្រងទ្រឿ
នាយករង នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទាក្នុង 

លោក ហាន ច័ន្ទជំនោ
នាយក នាយកដ្ឋាន 

នីតិកម្មនិងបាតិបត្តិតាម

• ្រទពតិងស្ធនក៍ារងារោ្ ៨ ឆ្នា កំនាខុ្វ តិស័យ 
មចីបករូហតិរញ្ញ វតថាខុ 

• ធ្ា្រក់ានត់ំមណ្ោមសន្ចីឥណទាន 
មសន្ចីរៃឋាបាល មសន្ចីរៃឋាបាលោនែ់្ស់ 
ប្រធានមផនាករៃឋាបាល

• ្ររ តិញ្្ញ ្របតោនែ់្ស់មផនាករៃឋាបាលធខុរកតិច្ 
(២០១៩)

• ្រទពតិងស្ធនក៍ារងារោ្ ៩ ឆ្នា កំនាខុ្វ តិស័យ
មចីបករូហតិរញ្ញ វតថាខុ (ងោគជយ័ នតិ្ អបមរត)

• ធ្ា្រក់ានត់ំមណ្ោមសន្ចីឥណទាន មសន្ចី 
ឥណទានោនែ់្ស់ មសន្ចីសវនកម្មដផទេកនាខុ្  
មសន្ចីសវនកម្មដផទេកនាខុ្ោនែ់្ស់  ប្រធានបគ្រ់
បគ្មផនាកសវនកម្មដផទេកនាខុ្

• ្ររ តិញ្្ញ ្របតោនែ់្ស់មផនាកហតិរញ្ញ វតថាខុ 
នតិ្ធនាគារ (២០១៦)

• ្រទពតិងស្ធនក៍ារងារោ្ ៩ ឆ្នា កំនាខុ្វ តិស័យ 
មចីបករូហតិរញ្ញ វតថាខុ នតិ្ធនាគារឯកងទស

• ធ្ា្រក់ានត់ំមណ្ោមសន្ចីឥណទាន 
មសន្ចីឥណទានោនែ់្ស់ 
នាយកតំ្រន ់ប្រធានមផនាកឥណទាន 
នតិ្នាយករ្ស្ខា

• ្ររ តិញ្្ញ ្របតមផនាកហតិរញ្ញ វតថាខុ នតិ្ធនាគារ 
(២០១៤)

• ធ្ា្រោ់អនាក្រកមប្រោនែ់្ស់ ្រកមប្រផ្ទេ ល់ 
ម្ត ់នតិ្ោប្រធានមផនាកបតរួតពតិនតិត្យគខុណ
ភាព នតិ្ោនាយកស្ខាបគរឹះស្ថា នអ្ររ់ ំ

• ្ររ តិញ្្ញ ្របតមផនាកងសៃឋាកតិច្ឆ្នា  ំ២០១១ 
នតិ្្ររ តិញ្្ញ ្របតមផនាកអ្ររ់ឆំ្នា  ំ២០១២

លោកស្រី ព្រ្រជ សូរិយា
នាយករង នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ 

លោកស្រី ច័ន្ទ ដានី
នាយក នាយកដ្ឋានរតនាភិបាល

• ្រទពតិងស្ធនោ៍្១២ ឆ្នា កំនាខុ្វ តិស័យមចីបករូ
ហតិរញ្ញ វតថាខុ

• ្រងបមើការងៅអ្្គការងបរៅរោឋា ភតិបាលទទួល
្រនទេខុកគងបម្្អភតិវឌ្ឍស្្គម សខុែភាពកខុម្រ 
នតិ្សស្ចី នតិ្អភតិវឌ្ឍធនធានមនខុស្ស

• ធ្ា្រក់ានត់ំមណ្ោង្រឡាធតិការ 
ប្រធានង្រឡា មសន្ចីមផនាកងសវាអតតិថតិជន  
មសន្ចីមផនាកលកន់តិ្មសន្ចីោនែ់្ស់រតនា 
ភតិបាល

• ្រទពតិងស្ធនក៍ារងារោ្ ១១ឆ្នា កំនាខុ្ 
វ តិស័យមចីបករូហតិរញ្ញ វតថាខុ (សហ្គចីនហ្វា យមនន         
មវលខាហំ្វា យមនន នតិ្ ងោគជយ័ 
ហ្វា យមនន)

• ធ្ា្រក់ានត់ំមណ្ោមសន្ចី្រងបមើងសវា 
អតតិថតិជន មសន្ចីឥណទាន 
ប្រធានមសន្ចីឥណទាន ប្រធានស្ខា នតិ្ 
ប្រធានមផនាកសវនកម្មដផទេកនាខុ្

• ្ររ តិញ្្ញ ្របត នតិ្ ្ររ តិញ្្ញ ្របតោនែ់្ស់ 
មផនាកហតិរញ្ញ វតថាខុ នតិ្ធនាគារ

លោក ឈូ សុខលភ
នាយករង នាយកដ្ឋាន 
ដោះសាាយបំណុល
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• ្រទពតិងស្ធនក៏ារងារោ្ ៧ឆ្នា  ំកនាខុ្ការ  
អភតិវឌ្ឈនប៏្រពន័្ធធនាគារសនាូល 
ប្រពន័្ធបគ្រប់គ្មនទេចីរងពទ្យ នតិ្ប្រពន័្ធបគ្រ ់
បគ្មផនាកធនធានមនខុស្ស 

• ្ររ តិញ្្ញ ្របតមផនាកបគ្រប់គ្ប្រពន័្ធពត័ម៌្ន 
(២០១៣) 

• ្រទពតិងស្ធនក៏ារងារោ្៤ឆ្នា  ំកនាខុ្វ តិស័យ 
ហតិរញ្ញ វតថាខុ មជ្ឈមណ្ឌ ល្រណ្ខុ ឹះ្រណ្្ល នតិ្ 
ពាណតិ ជជាកម្មងអ�តិចបតរូនតិច 

• ្ររ តិញ្្ញ ្របតមផនាកធខុរកតិច្ពាណតិ ជជាកម្ម 
(២០១៥) នតិ្ ្ររ តិញ្្ញ ្របតមផនាកអក្សរស្សស្
ភាស្អ្ង់គ្ស (២០១៧) 

• ្ររ តិញ្្ញ ្របតោនែ់្ស់មផនាកធខុរកតិច្ពាណតិ ជជាកម្ម
សកល (២០១៩) ស្កលវ តិទយាល័យ 
សភាពាណតិ ជជាកម្មដថ ទចីបករុ្បា្កក 

• ្រទពតិងស្ធនក៏ារងារោ្៤ឆ្នា  ំកនាខុ្វ តិស័យ 
ហតិរញ្ញ វតថាខុ 

• ជំនាញការងារងៅមផនាក្រៃតិសណ្ឋា រកតិច្ 
ធានារាេ្ររ់្ នតិ្ FinTech

• ធ្ា្រប់ានសតិកសាងៅបគរឹះស្ថា នអ្ររ់ោំងបចើន 
ងៅប្រងទសអ្ង់គ្ស នតិ្ ហូ�្ ់

• សតិកសាមផនាកប្រពន័្ធពត័ម៌្ន ងៅ Heriot-Watt 
University, Edinburgh 

លោក ញិល ធាវុទ្្ធ
នាយករង នាយកដ្ឋាន ព័ត៌មានវិទាយា

កញ្ញ្រ តារ រតនៈរស្មី្ម ី
នាយតិការ្ នាយកោឋា ន 

ធនធានមនខុស្ស នតិ្ ទចីផសារ

លោក ALEXANDER JAMES EVISON 
នាយករង នាយកដ្ឋាន អាជីវកម្មឌីជីថល

ប្រភពទុនវិនិយោគ 

ដ្រគូរសហការ 

យើងមនមោទនភាពជាខ្ល្រំងក្នុងការកា្ល្រយជាសមជិកន្រ 
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24

សមិទ្ឋិផលអាជីវកម្ម
ឆ្នាំ២០១៩

កម្ចីទូទៅ
ផលិតផលកម្ចី

ទំហំកម្ចី ធំោ្ ៣.០០០ រហូតៃល់ ៣០.០០០ ៃខុល្ារអាងមរ តិក ឬ រ្ូរតិយ្រណ័្ណ សមមូល

រយៈព្រលកម្ចី រហូតៃល់  ៧២មែ

របៀបបង់សង

ស្រលំស់បបាកង់ៃើម នតិ្ការបបាកប់្រចាមំែស្ការបបាក ់ នតិ្បបាកង់ៃើមងថរប្រចាមំែស្ការ
បបាកន់តិ្បបាកង់ៃើមតាមៃំណ្កក់ាលស្រលំស់បបាកង់ៃើមតាមការចរចារស្ការបបាកង់រៀ្
រាល់មែ នតិ្បបាកង់ៃើម ងៅចខុ្វគ្គ

រូបិយប័ណ្ណ បបាកង់រៀល  ៃខុល្ារអាងមរ តិក

ប្រងភទកម្ចីងៃើម្ប ចីគាបំទៃល់លំហូរស្ចប់បាកដ់នការចំណ្យកនាខុ្បគរួស្រ ឬ ការវ តិនតិងោគប្រងភទណ្មយួ។
 វាអាចបតរូវបានងប្រើបបាស់សបម្្រក់ារទតិញៃចី ជួសជខុលឬទតិញផទេឹះ ង្រើកៃំងណើ រការឬពប្ចីកអាជចីវកម្ម នតិ្ការ
 ចំណ្យចាបំាចស់បម្្រប់គរួស្រោទចីបសឡាញ់រ្រស់ពួកងគ។
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កម្ចីកសិកម្ម

ទំហំកម្ចី

• រហូតៃល់ ៥.០០០ៃខុល្ារ ឬរ្ូរតិយ្រណ័្ណ សមមូល ចំងពាឹះងគាល្រំណ្កម្ចីកនាខុ្ការ្រ្ក្រង្កើន 
ផលកសតិកម្ម

• រហូតៃល់ ១៥.០០០ៃខុល្ារ ឬរ្ូរតិយ្រណ័្ណ សមមូល ចំងពាឹះងគាល្រំណ្កម្ចីទតិញឧ្រករណ៍ 
កសតិកម្មធំៗ នតិ្ទតិញៃចីកសតិកម្ម្រ្ក្រង្កើនផលកសតិកម្ម។

រយៈព្រលកម្ចី រហូតៃល់  ៧២មែ

របៀបបង់សង
្រ្ប់បាកង់ៃើមងៅចខុ្វគ្គ នតិ្ការបបាកប់្រចាមំែ ្រ្ប់បាកង់ៃើមរលំស់ងថរ នតិ្ ការបបាកប់្រចាមំែ 
្រ្ប់បាកង់ៃើម នតិ្ការបបាក ់រលំស់ងថរប្រចាំ

រូបិយប័ណ្ណ បបាកង់រៀល  ៃខុល្ារអាងមរ តិក

ងគាល្រំណ្ដនការងប្រើបបាស់គឺងៃើម្ប ចីផ្ល់ងៃើមទខុនៃល់អតតិថតិជនកនាខុ្ការវ តិនតិងោគងលើបគា្រពូ់ជរខុកខេោតតិ
 ឧ្រករណ៍កសតិកម្មធងៃន់ៗ  ឬ ទតិញៃចី សបម្្រស់កម្មភាពោៃំខុឹះកសតិកម្ម។

កម្ចីទាន់ចិត្ត 

ទំហំកម្ចី រហូតៃល់ ៣.០០០ ៃខុល្ារអាងមរ តិក ឬរ្ូរតិយ្រណ័្ណ សមមូល

រយៈព្រលកម្ចី រហូតៃល់ ៣៦មែ

របៀបបង់សង ្រ្ប់បាកង់ៃើមរលំស់ងថរ នតិ្ការបបាកប់្រចាមំែ ្រ្ប់បាកង់ៃើម នតិ្ការបបាករ់លំស់ងថរប្រចាមំែ

រូបិយប័ណ្ណ បបាកង់រៀល  ៃខុល្ារអាងមរ តិក

កញ្្រដ់នប្រងភទកម្ចីពតិងសសមយួ សបម្្រត់បមរូវការ្រនាទេ នក់នាខុ្ការងប្រើបបាស់ទូងៅសបម្្រែ់្ួនឯ្ផ្ទេ ល់ ឬ 
បករុមបគរួស្រ។ ងសវាកម្មងនឹះនរ្ផ្ល់លំហូរស្ចប់បាកង់ាយបសរួល នតិ្ រហ័សទានច់តិត្ៃល់ដៃអតតិថតិជន។
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កម្ចីអអសអឹមអីុ

ទំហំកម្ចី ធំោ្ ៣០.០០០ ៃល់ ១០០.០០០ ៃខុល្ារអាងមរ តិក

រយៈព្រលកម្ចី ចា្រព់ចី ១២មែ ៃល់ ១២០មែ ងៅតាមលទ្ធភាពស្ នតិ្ងគាល្រំណ្ែ្ចីបបាករ់្រស់អតតិថតិជន

របៀបបង់សង
្រ្ប់បាកង់ៃើមងៅចខុ្វគ្គ នតិ្ការបបាកប់្រចាមំែ ្រ្ប់បាកង់ៃើមរលំស់ងថរ នតិ្ការបបាកប់្រចាមំែ 
្រ្ប់បាកង់ៃើម

រូបិយប័ណ្ណ បបាកៃ់ខុល្ារអាងមរ តិក 

ឥណទានងនឹះបតរូវបាន្រង្កើតង�ើ្សបម្្រអ់តតិថតិជនមៃលកំពខុ្មសវា្រកការចា្រង់ផ្ើមអាជចីវកម្មផ្ទេ ល់ែ្ួនរមួ
 ម្នផលតិតផល ងសវាកម្ម សតិ្រ្បកម្ម សំណ្ ់នតិ្ ផលតិតផលោងបចើនងទៀត។

កម្ចីយានយន្ត

ទំហំកម្ចី ១.៥០០ រហូតៃល់ ៥០.០០០ ៃខុល្ារ

រយៈព្រលកម្ចី រហូតៃល់ ៦០មែ

របៀបបង់សង ្រ្ប់បាកង់ៃើម នតិ្ការបបាករ់លំស់ងថរប្រចាមំែ

រូបិយប័ណ្ណ បបាកៃ់ខុល្ារអាងមរ តិក 

ងៃើម្ប ចីនាមំកនូវការរស់ងៅប្រក្រងោយផ្សខុកភាព សបម្្រប់្រោពលរៃឋាមែ្មរផលតិតផលងនឹះបតរូវបានរចនាង�ើ្ 
សបម្្រោ់ជំនួយថវ តិកាកនាខុ្ការទតិញោនជំនតិឹះមៃលសមនរ្ជចីវភាពរ្រស់ពួកងគោមយួនរ្បបាកត់មកល់
អ្រ្ប្ររម្ ១០ភាគរយ។
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ការយិាលយ័សាខារបសល់ោគជ័យ

១. ការិយាល័យកណ្ត្រល និងសាខស្ទឹងមនជ័យ
ផទេឹះងលែ  ៩-១១ ផ្ូវងវ្ងបស្ សងាក តស់ទេរ្ម្នជយ័  ៣ 
ែណ្ឌ ម្នជយ័ រាជធានចីភនាងំពញ
ទូរស័ពទេងលែ: (៨៥៥) ២៣  ៩២២ ១២៦  / ០១៥ ២០៤ ៣៣៣
ងគហទំពរ័: www.chokchey.com.kh

៤. សាខថ្នល់ទទឹង
ផ្ូវោតតិងលែ ៤ ភូមតិដបពគខុយ ឃខុំបតពាំ្ គ្   
បសរុកសំងរា្ទ្ ងែត្កំព្ស់្ឺ
ទូរស័ពទេងលែ: (៨៥៥) ២៣  ៩២២ ១២៦ / ០១៥ ៤៦២ ៣៣៣

៣. សាខតាខ្ម្រ
ផ្ូវងលែ  ១១៥ ភូមតិមបពកសំងរា្៣ សងាក តត់ាង ្្ម   
បករុ្តាង ្្ម   ងែត្កណ្្ល
ទូរស័ពទេងលែ: (៨៥៥) ២៣  ៩២២ ១២៦ / ០១៥ ៤១៨ ៣៣៣

៦. សាខជើងព្រ្រ
ភូមតិស្គន ់ឃខុំសូទតិពវា បសរុកងជើ្ដបព ងែត្កំព្ច់ាម
ទូរស័ពទេងលែ: (៨៥៥) ២៣  ៩២២ ១២៦ / ០១៥ ៣២៩ ៣៣៣

•  ភ្នំពេញ •  ពេត្តកនំេង់ស្ពឺ

•  ពេត្តកណ្តាល •  ពេត្តកនំេង់ចតាម

២. សាខទួលគោក
ផ្ូវឧកញេ  មេខុ្ ឫទ្ធចី ភូមតិគងា្គ ផខុស សងាក តទ់ួលសម្កទចី ២ 
ែណ្ឌ ទួលងគាក រាជធានចីភនាងំពញ
ទូរស័ពទេងលែ: (៨៥៥) ២៣  ៩២២ ១២៦ / ០១៥ ៣៦៧ ៣៣៣

៥. សាខកំពង់ស្ពឺ
ភូមតិអ្្គងសរ ចី សងាក តរ់កាធំ បករុ្ចបារមន ងែត្កំព្ស់្ឺ
ទូរស័ពទេងលែ: (៨៥៥) ២៣  ៩២២ ១២៦ / ០១៥ ៤៩៦ ៣៣៣
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ម្ពរឹត្តិការណ៍សលងខេបឆ្នា ២ំ០១៩
Singapore FinTech Festival (វ តិច្តិកា)

ៃំងណើ រទស្សនកតិច្ថ្នា កៃ់រកនាងំៅទចីបករុ្ងសអ៊ូល (ឧសភា)

ៃំងណើ រទស្សនកតិច្ដននាយកោឋា នឥណទានវគ្គ្រណ្ខុ ឹះ្រណ្្លសបម្្រអ់នាគតថ្នា កៃ់រកនាំ
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សតិកាខេ ស្លាប្រចាឆំ្នា  ំ(Annual Workshop) កម្មវ តិធចីពតិពណ៌ការងារថ្នា កោ់តតិ កម្មវ តិធចីជ្រង់លៀ្្រខុគ្គលតិកប្រចាឆំ្នា ំ កម្មវ តិធចីជ្រង់លៀ្ទតិវាវ្រ្បធមស៌ស្ចី
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36

ភាពលោគជ័យរបសអ់តិថិជន

ទចីលំងៅចំងាយប្រម្ណ ៤៣ គចី�ូមមេបតពចីទចីបករុ្ភនាងំពញ ងលាក 
ណ្ត រស់ងៅកនាខុ្តំ្រនម់ៃលម្នចរាចរណ៍អាជចីវកម្មែ្ស់ ងៅ 
ទចីតាំ្ ផទេឹះងលែ ១១២ង្រ ផ្ូវោតតិងលែ ៣ ភូមតិបតាខំានា រ ឃខុំសូភចី 
បសរុកបាទចី ងែត្តាមកវ។ គាតម់្នបគរួស្រៃក៏កង់រ្ៅមយួមៃល 
ម្នកូនពចីរនាក ់ ប្រពន្ធរ្រស់គាតោ់គតិលានខុ្រោឋា យតិការស់ងៅ 
បសរុកោមយួគានា ។

មខុនងពលែ្ចីបបាកព់ចី ងោគជយ័ ងលាកណ្ត នតិ្ភរ តិោបានង្រើក 
គ្ចីនតិកនតិ្ប្រក្រអាជចីវកម្មោមយួគានា ។ ្រេខុមន្ងោយងមើលងឃើញពចី

អសង ណត អាយុ ៣៤ ឆ្ន្រំ
ឱសថការ ចី នតិ្ោបគរូងពទ្យពតិងបគាឹះជមងៃទូឺងៅ 

“ នតិោយងៅតាំ្ ពចីែ្ខុ ំបានស្្គ ល់ងោគជយ័មក  អាជចីវកម្មរ្រស់ែ្ខុ ំងចឹះ
មតរ ចីកចងបមើន នតិ្ទទួលបានងោគជយ័ៃូចពាក្យ  ងោគជយ័ អញ្រ្មៃរ” 
ម្នប្រស្សនង៍ោយងលាក ងស្ណ្ត ។

សក្ានខុពលដនតបមរូវការរ្រស់កម្មករងរា្ចបកនតិ្អនាកភូមតិ គាតក់ ៏
ម្នគំនតិតច្ង់្រើកស្ខាគ្ចីនតិក្រមនថាម្រេខុមន្គាតែ់វាឹះងៃើមទខុន។ មតិន

 
យូរ្រេខុនា្ម នមសន្ចីឥណទានម្នា កម់កពចីបករុមហ៊ខុន ងោគជយ័ ហ្វា យ  
មនន បានចខុឹះជួ្រនតិ្ផ្ល់ការប្ររកសាងោ្រល់មផនាកហតិរញ្ញ វតថាខុៃល់

 
គាតម់ៃលទចី្រំផខុតគាតប់ានងសនាើសខុំោកព់ាក្យសខុំបបាក ់ កម្ចីងអស 
អរមអខុចី ចំនួន ១២០.០០០ ៃខុល្ារ។

ងោយប្រកានខ់ាជា ្រនូ់វមផនការរ្រស់គាត ់ងលាកណ្តសងបមចចតិត្
ង្រើកគ្ចីនតិកោមយួនរ្កម្ចីមៃលងលាកទទួលបានពចី ងោគជយ័ 
នតិ្ ទខុកែ្ឹះងៃើម្ប ចីវ តិនតិងោគងៅងលើៃចីធ្ចី។ ្រច្ខុ្រ្បននាងនឹះងទាឹះ្រចីអាជចីវ-

 កម្មមយួចំនួនបតរូវ បានរ្ការ្រេឹះពាល់កង៏ោយកគ៏ាតង់ៅមតរក 
បបាកច់ំណូលបានងសថារភាព ពចីគ្ចីនតិកទាំ្ ពចីរងហើយមថមទាំ្ អាច

 
សន្សបំបាក ់សបម្្រត់បមរូវការកូនៗរ្រស់គាតន់ាងពលអនាគត។

ោចខុ្ងបកាយងលាកបានងលើកង�ើ្ថ្អរគខុណៃល់ ងោគជយ័ 
មៃលបានជួយ�ជំរខុញមផនការអាជចីវកម្មរ្រស់ងលាក ឱ្យងៅោការ 
ពតិត។ នាងពលអនាគត គាតច់្ង់្រើកគណនចីសន្សសំបម្្រកូ់នៗ 
រ្រស់គាតោ់មយួងោគជយ័ ប្រសតិនង្រើងោគជយ័បពមទទួល 
បបាក្់រងញ្ញ ើ។

ងលាកចានង់ធឿនោឪពខុក នតិ្្រ្ចីឧសសាហ៍ម្នា កម់ៃលបាន្រង្កើត 
បគរួស្រៃម៏្នសខុភម្្គលនតិ្ម្នសម្ជតិកចំនួន ៥នាក ់រស់ងៅ 
ផទេឹះងលែ ៥០ ផ្ូវងលែ ០១ ភូមតិដបពងជើ្បពំ ឃខុំវាលស្បវូ សងាក ត់

 
ចបារអំងៅ រាជធានចីភនាងំពញ។

មខុនងពលចា្រង់ផ្ើមអាជចីវកម្មផ្ទេ ល់ែ្ួន គាតធ្់ា្រោ់អនាកលកង់ៅ 
បករុមហ៊ខុនងបគឿ្្រន្ាស់ធំមយួ។ ោមយួនរ្ការង្រ្ោ្ចតិត្រ្រស់ 

បួន ចាន់ធឿន អាយុ ៣៩ ឆ្ន្រំ
អាជចីវករលកង់បគឿ្្រន្ាស់មេូតូ

“ែ្ខុ ំចាថំ្ងៅដថងៃែ្ឹះ បគរឹះស្ថា នមចីបករូហតិរញ្ញ វតថាខុ២-៣ ពយាោមមក្រញ្ខុ ឹះ
 ្រញូ្លែ្ខុ ំឱ្យងប្រើបបាស់ងសវាកម្មរ្រស់ពួកងគ ្រេខុមន្ែ្ខុ ំងៅមតងបជើសងរ ើសបករុម

ហ៊ខុនងោគជយ័ពចីងបពាឹះងសវាកម្មងលឿនងហើយ ពួកគាតង់ធវាើតាមការសនយា 
រ្រស់ពួកងគ” ម្នប្រស្សនង៍ោយងលាក ចានង់ធឿន ។

គាតង់ៃើម្ប ចីក្ាយោអនាកជំនួញឯករាជ្យម្នា ក ់ គាតប់ានសងបមចចតិត ្
ឈ្រង់ធវាើការ ងហើយចា្រង់ផ្ើមង្រើកហ្្រ្រស់គាតោ់មយួបបាក ់
មៃលគាតស់ន្សតំតិចតួចអំ�ខុ្ងពលងធវាើការ។ ពចីមយួដថងៃងៅមយួដថងៃ

 
អតតិថតិជន មៃលចូលមកទតិញមត្មតម្នតបមរូវការ នតិ្ ជងបមើស 
ម្េ កងផ្ស្ៗគានា មៃលគាតម់តិនម្ន។ ៃូងចនាឹះងហើយងទើ្រងលាក 
សងបមចចតិត្ងសនាើសខុំបបាកក់ម្ចីពចីងោគជយ័ចំនួន ៤៥.០០០ ៃខុល្ារ 
ងៃើម្ប ចីទតិញ អចីវាេ ន ់ នតិ្ ម្េ កផលតិតផល ោងបចើនប្រងភទស្ខុកទខុក
សបម្្រ្់រំងពញតបមរូវការរ្រស់អតតិថតិជន។

្រច្ខុ្រ្បននាអាជចីវកម្មងបគឿ្្រន្ាស់រ្រស់ងលាក បាននាមំកនូវលំហូរ 
ស្ចប់បាកប់គ្រប់គាន ់ សបម្្រប់ករុមបគរួស្ររ្រស់ងលាក នតិ្មថម 
ទាំ្ ផ្ល់នូវឱកាសវ តិនតិងោគ្រមនថាមងទៀត ងលើមខុែជំនួញហ្្ 
ស្�នរ្រស់ភរ តិោងលាក មៃលកំពខុ្ង្រើកៃំងណើ រងៅកនាខុ្អគារ      
មតមយួ។

ងៅចខុ្្រញ្្រង់លាកចានង់ធឿនបានម្នប្រស្សនថ៍្ តាមរយៈ 
ការសង្កតរ្រស់គាត ់ គាតស់ម្រ្ ងឃើញឱកាសៃល៏្អសបម្្រ ់
ពប ច្ីកអាជចីវកម្មថ្មចីរ្រស់គាតោ់មយួ នរ្ងបគឿ្្រន្ាស់រថយន្ 
ងបពាឹះថ្ងៅកនាខុ្តំ្រនម់ៃលគាតរ់ស់ងៅ មតិនទានម់្នអនាកណ្ 
ចា្រង់ផ្ើមអាជចីពងនឹះងៅង�ើយងទ។ ៃូងចនាឹះងលាកកំពខុ្ទនទេរ្រ្ 
ចាកំតិច្សហប្រតតិ្រត្តិការ្រមនថាមងទៀតោមយួ ងោគជយ័ ងៅងពល 
ងសៃឋាកតិច្ ម្នងសថារភាពមកវ តិញ។
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របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាុ

របាយការណ៍របសម់្ករុមម្បរឹកសាភិបាល

បករុមប្ររកសាភតិបាល សូមោកជូ់ននូវរបាយការណ៍ងនឹះភាជា ្រោ់មយួនរ្របាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុមៃលបានងធវាើសវនកម្មរចួរ្រស់ បគរឹះស្ថា នមចីបករូហតិរញ្ញ វតថាខុ 
ងោគជយ័ ហ្វា យមនន ភចីអតិលសខុចី (“បករុមហ៊ខុន”) ងៅដថងៃទចី៣១ មែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ នតិ្ សបម្្រច់ខុ្ការ តិយ្ររ តិងច្ទដថងៃទចី៣១ មែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩។

ក្រុមហ៊ុន
បគរឹះស្ថា នមចីបករូហតិរញ្ញ វតថាខុ ងោគជយ័ ហ្វា យមនន ភចីអតិលសខុចី
(“បករុមហ៊ខុន”) បករុមហ៊ខុនស្ធារណៈទទួលែខុសបតរូវម្នកបមតិត 
មៃលបាន្រង្កើតងៅបពឹះរាោណ្ចបកកម្ខុោ នតិ្បានចខុឹះ្រញជា ចី 
ងៅបកសួ្ពាណតិ ជជាកម្ម ងបកាមវ តិញ្្ញ ្រន្របតចខុឹះ្រញជា ចីងលែ 
០០០០២៩៥២ ចខុឹះងៅដថងៃទចី២ មែមចីនា ឆ្នា ២ំ០១៦។ បករុមហ៊ខុន 
បានទទួលអាោ្្រណ័្ណ ពចីធនាគារោតតិដនកម្ខុោ ងៃើម្ប ចីៃំងណើ រការ

 ោបគរឹះស្ថា នមចីបករូហតិរញ្ញ វតថាខុងៅដថងៃទចី២៦ មែងមស្ ឆ្នា ២ំ០១៦។

ទចីស្នា កក់ារចខុឹះ្រញជា ចីរ្រស់បករុមហ៊ខុនម្នទចីតាំ្ សថាតិតងៅ    ផទេឹះងលែ
៩-១១   ផ្ូវ ងវ្ងបស្ សងាក តស់ទេរ្ម្នជយ័ទចី៣ ែណ្ឌ ម្នជយ័ 
រាជធានចីភនាងំពញ បពឹះរាោណ្ចបកកម្ខុោ ។

សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្របង
សកម្មភាពអាជចីវកម្មចម្ប្រ្រស់បករុមហ៊ខុន          គឺផ្ល់ឲ្យស្ធារណ 
ោមយួ នតិ្ងសវាហតិរញ្ញ វតថាខុប្រក្រងោយនតិរន្រភាពងអាយមចីបករូសហ
បគតិនខានា តតូច នតិ្មធ្យម នតិ្បគរួស្រមៃលម្នបបាកច់ំណូលទា្រ 
ងៅកនាខុ្ប្រងទសកម្ខុោ។ 

លទ្ធផលន្រប្រតិបត្តិការ
លទ្ធផលដនប្រតតិ្រត្តិការរ្រស់បករុមហ៊ខុនប្រចាឆំ្នា  ំ នតិ្ស្ថា នភាពដន 
ប្រតតិ្រត្តិការរ្រស់បករុមហ៊ខុននាកាល្ររ តិងច្ទងនាឹះ បតរូវបានកំណត ់
ងៅកនាខុ្របាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុចា្រព់ចីទំពរ័ទចី១១ៃល់ទំពរ័ទចី ៤៥។

បករុមប្ររកសាភតិបាលពខុំម្នការងសនាើ ការម្រ្មចក ឬការប្រកាសភាគ 
លាភ នាចខុ្ការ តិយ្ររ តិងច្ទដថងៃទចី៣១ មែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩។

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
សម្ជតិកបករុមប្ររកសាភតិបាលរ្រស់បករុមហ៊ខុនកនាខុ្ការ តិយ្ររ តិងច្ទ នតិ្ 
នាកាល្ររ តិងច្ទដនរបាយការណ៍ងនឹះ ម្នៃូចតងៅ៖

ឈ្ម្រះ     មុខតំណ្រង      កាលបរិច្ឆ្រទត្រងតាំង

ងលាក Moon Kyu Choi      ប្រធានបករុមប្ររកសាភតិបាល     ដថងៃទចី១២ មែតខុលា ឆ្នា ២ំ០១៧

ងលាក Cheon Gil Park     អភតិបាល                        ដថងៃទចី១២ មែតខុលា ឆ្នា ២ំ០១៧

ងលាក Jung Hoon Kim      អភតិបាលឯករាជ្យ               ដថងៃទចី១២ មែតខុលា ឆ្នា ២ំ០១៧
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សវនករ
របាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុរ្រស់បករុមហ៊ខុន សបម្្រច់ខុ្ការ តិយ្ររ តិងច្ទ

 
ដថងៃទចី៣១ មែធនាូ ឆ្នា  ំ២០១៩ បតរូវបានងធវាើសវនកម្ម ងោយបករុមហ៊ខុន 
ងបហ្គន សនថខុន (ងែម្រូឌា) លចីមចីតធចីត។
 
ភាគកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
អនខុងលាមងៅតាមលកខេន្តិកៈ       រ្រស់ញតតិសម្ន័្ធរ្រស់បករុមហ៊ខុន  
បករុមប្ររកសាភតិបាលពខុំម្នភាគកម្មកនាខុ្ភាគហ៊ខុនរ្រស់បករុមហ៊ខុនកនាខុ្
ការ តិយ្ររ តិងច្ទហតិរញ្ញ វតថាខុងនឹះងទ។

ព្រឹត្តិការណ៍ក្រ្រយរបាយការណ៍
មតិនម្នបពរត្តិការណ៍សំខាន់ៗ  គួរងអាយកតស់ម្្គ ល់កនាខុ្កំ�ខុ្

 ងពល្ររ តិងច្ទរបាយការណ៍រហូតៃល់ ងពល្ររ តិងច្ទដនការអនខុមត័
ដនរបាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលលើ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
បករុមប្ររកសាភតិបាលម្នទំនួលែខុសបតរូវ កនាខុ្ការងរៀ្រចំរបាយការណ៍ 
ហតិរញ្ញ វតថាខុទាំ្ ងនឹះ ងៃើម្ប ចី្រងាហា ញទតិៃឋាភាពពតិតនតិ្បតរមបតរូវ សបម្្រ់

 ស្ថា នភាពហតិរញ្ញ វតថាខុនាកាល្ររ តិងច្ទ ដថងៃទចី៣១ មែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩
 បពមទាំ្ លទ្ធផលដនប្រតតិ្រត្តិការអាជចីវកម្ម នតិ្ស្ថា នភាពលំហូរ 

ស្ចប់បាក ់សបម្្រក់ារ តិយ្ររ តិងច្ទងនឹះ។ កនាខុ្ការងរៀ្រចំរបាយការណ៍
ហតិរញ្ញ វតថាខុទាំ្ ងនឹះ បករុមប្ររកសាភតិបាលតបមរូវឲ្យ៖

(ក) ងបជើសងរ ើសងគាលនងោបាយគណងនយ្យ ឲ្យបានសមបស្រ 
ងោយមផ្អកងលើការវ តិនតិច្យ័ នតិ្ការបាេ នស់្្ម នសមងហតខុផល 
នតិ្ប្ររុ្ប្រយត័នា ងហើយ្រនាទេ ្រម់កងធវាើការអនខុវត្ងគាលនងោ
បាយទាំ្ ងនឹះឲ្យម្នស្្គតតិភាព

(ែ) អនខុងលាមតាមស្្ោ់ររបាយការណ៍ ទាកទ់្នរ្ហតិរញ្ញ វតថាខុ 
អន្រោតតិដនកម្ខុោសបម្្រអ់្្គភាពខានា តតូច នតិ្មធ្យមងហើយ 
ប្រសតិនង្រើម្នការបបាសចាកណ្មយួ ពចីស្្ោ់រទាំ្ ងនឹះ 
កនាខុ្ការ្រងាហា ញនូវទតិៃឋាភាពពតិតនតិ្បតរមបតរូវបករុមប្ររកសាភតិបាល
បតរូវបបាកៃថ្ការបបាសចាកទាំ្ ងនឹះ បតរូវបានលាតបតោ្ 
ពន្យល់ នតិ្កំណត្់ររ តិម្ណឲ្យបានបតរមបតរូវងៅកនាខុ្របាយ
ការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុ

(គ) ធានាឲ្យបាននូវភាពបគ្រប់គានដ់នការកតប់តាគណងនយ្យ នតិ្ 
ប្រពន័្ធបគ្រប់គ្ដផទេកនាខុ្ឲ្យម្នប្រសតិទ្ធតិភាព

(ឃ) ងរៀ្រចំរបាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុ ងោយមផ្អកងលើមូលោឋា ននតិរន្ភាព 
ដនៃំងណើ រការអាជចីវកម្ម លខុឹះបតាមតម្នករណចី មតិនសមរម្យ 
កនាខុ្ការសន្មតថ្បករុមហ៊ខុន នរ្្រន្ងធវាើប្រតតិ្រត្តិការអាជចីវកម្ម 
នាងពលអនាគតមៃលអាចរពំរ្ទខុកបាន

(្) បតរួតពតិនតិត្យ នតិ្ៃរកនាបំករុមហ៊ខុន ឲ្យម្នប្រសតិទ្ធភាពងលើរាល់
 

ងសចក្ចីសងបមចចតិត្សំខាន់ៗ  មៃល្រេឹះពាល់ៃល់ប្រតតិ្រត្តិ 

ការ នតិ្ៃំងណើ រការរ្រស់បករុមហ៊ខុន ងហើយបតរូវបបាកៃថ្កតិច ្
ការងនឹះបតរូវបានឆ្ខុឹះ្រញំ្្្ ោេ ្បតរមបតរូវងៅកនាខុ្របាយការណ៍ 
ហតិរញ្ញ វតថាខុ។

បករុមប្ររកសាភតិបាល កម៏្នទំនួលែខុសបតរូវកនាខុ្ការមថរកសាបទព្យ
សម្បត្តិរ្រស់បករុមហ៊ខុន ងហើយកប៏តរូវចាតវ់ តិធានការឲ្យសមបស្រ 
ងៃើម្ប ចីទ្រស់្ក ត ់ នតិ្រកឲ្យងឃើញការមក្្្រន្ំ នតិ្ភាពមតិនប្របកតចី 
ងផ្ស្ៗ។

បករុមប្ររកសាភតិបាល ធានាអឹះអា្ថ្ បករុមហ៊ខុន បានអនខុវត្តាមរាល់ 
តបមរូវការខា្ងលើកនាខុ្ការងរៀ្រចំរបាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុ។

ស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
តាមងោ្រល់រ្រស់បករុមប្ររកសាភតិបាល របាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុ 
មៃលរមួម្នរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហតិរញ្ញ វតថាខុ របាយការណ៍ 
ចំងណញ ឬខាត នតិ្ចំណូលងពញងលញ របាយការណ៍្រមបម 
្របមរួលមូលធន  របាយកាណ៍លំហូរស្ចប់បាកប់ពមទាំ្ កំណត ់
សម្្គ ល់របាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុ បតរូវបានងរៀ្រចំងទ្ប ើ្ ោេ ្សមរម្យ 
នតិ្្រងាហា ញទតិៃឋាភាពពតិត នតិ្បតរមបតរូវងៅតាមស្ថា នភាពហតិរញ្ញ វតថាខុ

 រ្រស់បករុមហ៊ខុននាការ តិយ្ររ តិងច្ទ ដថងៃទចី៣១ មែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ បពម
 

ទាំ្ លទ្ធផលប្រតតិ្រត្តិការ នតិ្លំហូរស្ចប់បាករ់្រស់បករុមហ៊ខុន 
សបម្្រច់ខុ្ការ តិយ្ររ តិងច្ទ ងោយអនខុងលាមតាមស្្ោ់ររបាយ

ការណ៍ទាកទ់្នរ្ហតិរញ្ញ វតថាខុ   អន្រោតតិដនកម្ខុោសបម្្រអ់្្គភាព
 ខានា តតូច នតិ្មធ្យម។

ជំនួសឲ្យបករុមប្ររកសាភតិបាល

លោក Cheon Gil Park  
អគ្គនាយកប្រតតិ្រត្តិ

រាជធានចីភនាងំពញ បពឹះរាោណ្ចបកកម្ខុោ

ដថងៃទចី ១៤ មែ សចីហ្ ឆ្នា ២ំ០២០
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របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជ្យ

ជូនចំពោះភាគហ៊ុននិករបស់ គ្រឹះសា្ថ្រន 
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជោគជ័យ ហា្វ្រយន្រន ភីអិលសុី

មតិយោបល់
ងយើ្បានងធវាើសវនកម្មងៅងលើរបាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុ រ្រស់បគរឹះស្ថា ន
មចីបករូហតិរញ្ញ វតថាខុ ងោគជយ័ ហ្វា យមនន ភចីអតិលសខុចី (“បករុមហ៊ខុន”) 

 មៃលរមួម្ន របាយការណ៍ស្ថា នភាពហតិរញ្ញ វតថាខុ នាការ តិយ្ររ តិងច្ទ
 

ដថងៃទចី៣១ មែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ របាយការណ៍ចំងណញ ឬខាត នតិ្ 
ចំណូលងពញងលញ របាយការណ៍្រមបម្របមរួលមូលធន របាយ 
កាណ៍លំហូរស្ចប់បាកន់ាចខុ្ការ តិយ្ររ តិងច្ទ កំណតសំ់គាល់ 
របាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុ នតិ្ងសចក្ចីសង្ខេ្រកំណតស់ម្្គ ល់របាយ

 
ការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុងផ្ស្ៗ រមួទាំ្ ងគាលនងោបាយគណងនយ្យ
សង្ខេ្រសំខាន់ៗ  នតិ្ពត័ម៌្នពន្យល់ងផ្ស្ងទៀត។

តាមមតតិរ្រស់ងយើ្ែ្ខុ ំ របាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុបាន្រងាហា ញនូវទតិៃឋា-
 ភាពពតិត នតិ្បតរមបតរូវដនស្ថា នភាពហតិរញ្ញ វតថាខុ រ្រស់បគរឹះស្ថា ន
 មចីបករូហតិរញ្ញ វតថាខុ ងោគជយ័ ហ្វា យមនន ភចីអតិលសខុចី នាការ តិយ្ររ តិងច្ទ 

ដថងៃទចី៣១ មែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៩ បពមទាំ្ លទ្ធផលដនប្រតតិ្រត្តិការ
 

អាជចីវកម្ម នតិ្ ស្ថា នភាពលំហូរស្ចប់បាករ់្រស់បករុមហ៊ខុន សបម្្រ ់
ការ តិយ្ររ តិងច្ទងនឹះងោយអនខុងលាម ងៅតាមស្្ោ់ររបាយការណ៍

ទាកទ់្នរ្ហតិរញ្ញ វតថាខុអន្រោតតិដនកម្ខុោសបម្្រអ់្្គភាព ខានា តតូច 
នតិ្មធ្យម។

មូលដា្ឋ្រនន្រការបញ្ច្រញមតិយោបល់
ងយើ្ែ្ខុ ំបានងធវាើសវនកម្មងោយអនខុងលាមងៅតាម ស្្ោ់រសវន 
កម្មអន្រោតតិដនកម្ខុោ។ ការទទួលែខុសបតរូវរ្រស់ងយើ្ែ្ខុ ំសថាតិត

 ងបកាមស្ដ្ោ់រទាំ្ ងនាឹះ បតរូវបានងរៀ្ររា្រ្់រមនថាមងទៀតងៅកនាខុ្មផនាក 
ការទទួលែខុសបតរូវរ្រស់សវនករងៅងលើ ការងធវាើសវនកម្មរបាយ 
ការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុ។ ងយើ្ម្នឯករាជ្យភាព កនាខុ្ការងធវាើសវនកម្ម 
ងោយ អនខុងលាមតាមស្្ោ់រដនវ តិោជា ជចីវៈគណងនយ្យអន្រោតតិ 
“បកមសចីលធម ៌រ្រស់គណងនយ្យករជំនាញ” រមួោមយួនតិ្តបមរូវ 
ការបកមសចីលធម ៌ មៃលពាកព់ន័្ធងៅនរ្ការងធវាើសវនកម្មរ្រស់
ងយើ្ែ្ខុ ំងៅងលើរបាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុកនាខុ្ប្រងទសកម្ខុោ ងហើយ

 ងយើ្បាន្រំងពញការទទួលែខុសបតរូវងៅតាមតបមរូវការ នតិ្ បកម 
សចីលធមទ៌ាំ្ ងនាឹះ។ ងយើ្ែ្ខុ ំងជឿោកថ់្ ភស្ខុតា្សវនកម្មទាំ្
ឡាយមៃលងយើ្ទទួលបានគឺបគ្រប់គាន ់ នតិ្សមរម្យងៃើម្ប ចីផ្ល់
ជូនោមូលោឋា នសបម្្រក់ារ្រងញ្ញមតតិរ្រស់ងយើ្។  

កំណត់សម្គ្រល់ផ្រស្រងទៀត
របាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុរ្រស់បករុមហ៊ខុន  នាការ តិយ្ររ តិងច្ទដថងៃទចី៣១

 មែធនាូ ឆ្នា ២ំ០១៨ បតរូវបានងធវាើសវនកម្ម  ងោយសវនករងផ្ស្ងទៀត

 
មៃលបាន្រងញ្ញមតតិងោ្រល់ងៅដថងៃទចី ២២ មែងមស្ ឆ្នា  ំ២០១៩
ថ្របាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុ រ្រស់បករុមហ៊ខុនបាន្រងាហា ញនូវទតិៃឋាភាព 
ពតិត នតិ្បតរមបតរូវ។

ព័ត៌មនផ្រស្រងទៀត
គណៈបគ្រប់គ្  ម្នទទួលែខុសបតរូវចំងពាឹះពត័ម៌្នងផ្ស្ងទៀត។ 
ពត័ម៌្នងផ្ស្ងទៀតរមួម្នរបាយការណ៍ រ្រស់បករុមប្ររកសាភតិបាល 
្រេខុមន្មតិនរា្រ្់រញូ្លរបាយការណ៍ រ្រស់សវនករនតិ្របាយការណ៍ 
ហតិរញ្ញ វតថាខុមៃលងយើ្ទទួលបានមខុនកាល្ររ តិងច្ទ ដនរបាយការណ៍
រ្រស់សវនករងនឹះ រមួទាំ្ របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា មំៃលរពំរ្ថ្នរ្ 
ផ្ល់ជូនពួកងយើ្្រនាទេ ្រព់ចីកាល្ររ តិងច្ទងនាឹះ។

មតតិងោ្រល់រ្រស់ងយើ្ ងលើរបាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុមតិនបគ្រៃណ្្រ់
ងលើពត័ម៌្នងផ្ស្ងទៀតងទ ងហើយងយើ្មតិន្រងាហា ញពចីទបម្ណ់្ 
មយួដនការធានាសវនកម្ម ឬការសននាតិោឋា នណ្មយួងៅងលើពត័៌
ម្នទាំ្ ងនាឹះង�ើយ។

ពាកព់ន័្ធនរ្ការងធវាើសវនកម្មងលើរបាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុ ទំនួលែខុស
 បតរូវរ្រស់ពួកងយើ្គឺអានពត័ម៌្នងផ្ស្ងទៀត ៃូចមៃលបានងរៀ្រ 

រា្រខ់ា្ងលើ ងៃើម្ប ចីពតិចារណ្ថ្ងតើពត័ម៌្នទាំ្ ងនាឹះអាចនរ្ម្ន
 

ភាពមតិនសខុចីសងាវា កគ់ានា ោមយួនរ្របាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុ 

ឬចំងណឹះៃរ្រ្រស់ងយើ្មៃលទទួលបានពចីការងធវាើសវនកម្មកន្្
មក ឬអាច្រងាហា ញពចីកំហខុសឆ្គ្ោស្រវន្។

ប្រសតិនង្រើមផ្អកងលើការអានពត័ម៌្នងផ្ស្ងទៀត មៃលងយើ្ទទួល 
បានមខុនកាល្ររ តិងច្ទដនរបាយការណ៍សវនករងនឹះ ងហើយងយើ្ 
សននាតិោឋា នថ្ ម្នភាពមតិនបតរមបតរូវគួរឱ្យកតស់ម្្គ ល់ណ្មយួ 
ងយើ្នរ្ងធវាើការរាយការណ៍ អំពចីភាពមតិនប្របកតចីទាំ្ ងនាឹះតាម

 ភាពោកម់ស្្។ ្រនាទេ ្រព់ចីបានអាន ពត័ម៌្នងផ្ស្ងទៀតមៃលផ្ល់ 
ជូនងោយគណៈបគ្រប់គ្ដនបករុមហ៊ខុន ងយើ្មតិនម្នអវាចីបតរូវរាយ
ការណ៍អំពចីភាពមតិនប្របកតចីងនាឹះងទ។

កនាខុ្ករណចី ប្រសតិនង្រើងយើ្សននាតិោឋា នថ្ ម្នភាពមតិនប្របកតចីណ្
 មយួ ងយើ្តបមរូវឱ្យរាយការណ៍អំពចី្រញ្ហា ងនឹះងៅបករុមប្ររកសាភតិបាល 

ដនបករុមហ៊ខុន បពមទាំ្ ងឆ្ើយត្រនរ្្រញ្ហា ងនាឹះងោយអនខុងលាម 
តាមតបមរូវការស្្ោ់រសវនកម្មអន្រោតតិដនកម្ខុោងលែ ៧២០
(មកសំរលួថ្មចី) ។
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ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
បករុមប្ររកសាភតិបាលម្នទំនួលែខុសបតរូវកនាខុ្ការងរៀ្រចំ នតិ្ការ្រងាហា ញ

 
របាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុទាំ្ ងនឹះ ឲ្យបានបតរមបតរូវងោយអនខុងលាម
ងៅតាមស្្ោ់ររបាយការណ៍ ទាកទ់្នរ្ហតិរញ្ញ វតថាខុអន្រោតតិដន
កម្ខុោសបម្្រអ់្្គភាពខានា តតូច នតិ្មធ្យម នតិ្ទទួលែខុសបតរូវ 
ងលើការបតរួតពតិនតិត្យដផទេកនាខុ្ មៃលបករុមប្ររកសាភតិបាលកំណតថ់្វា

 ម្នភាពចាបំាចក់នាខុ្ការងរៀ្រចំរបាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុ មតិនឲ្យម្ន
ការរាយការណ៍ែខុសោស្រវន្ មៃល្រណ្្លមកពចីការមក្្្រន្ ំ
ឬ កំហខុសឆ្គ្ងផ្ស្ៗ។

កនាខុ្ការងរៀ្រចំរបាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុ បករុមប្ររកសាភតិបាលម្នទំនួល
ែខុសបតរូវចំងពាឹះការវាយតដម្សមតថាភាព បករុមហ៊ខុនកនាខុ្ការ្រន ្
ប្រតតិ្រត្តិការងោយមផ្អកងលើមូលោឋា ននតិរន្ភាព ការលាតបតោ្  
ប្រសតិនោម្ន្រញ្ហា ទាកទ់្នរ្នតិរន្ភាព នតិ្ការងប្រើបបាស់នតិរន្

 ភាពោមូលោឋា នគណងនយ្យ លខុឹះបតាមតបករុមប្ររកសាភតិបាលម្ន 
ងគាល្រំណ្រសំ្យបករុមហ៊ខុន ឬ្រពា្ឈ្រប់្រតតិ្រត្តិការ ឬកគ៏ា្ម ន 
ជងបមើសងផ្ស្្រេខុមន្ចាបំាចប់តរូវងធវាើ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករទៅលើការធ្វើ
សវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ងគាល្រំណ្រ្រស់ងយើ្ែ្ខុ ំ គឺងៃើម្ប ចីទទួលបាននូវការធានាអឹះអា្
ៃស៏មងហតខុផល ងៅងលើរបាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុ ងោយពខុំម្ន 
លកខេណៈែខុសឆ្គ្ោស្រវន្ ្រណ្្លមកពចីការមក្្្រន្ំ ឬកំហខុស
ឆ្គ្ ងហើយនតិ្ការ្រងព្ាញមតតិងោ្រល់ងលើរបាយការណ៍សវន 
កម្មរ្រស់ងយើ្ែ្ខុ ំ។ ការធានាអឹះអា្មៃលសមងហតខុផលគឺោការ   
ធានាមយួៃែ៏្ស់ ្រេខុមន្វាមតិនបានធានាថ្ ការងធវាើសវនកម្មងោយ 
មផ្អកងៅងលើស្្ោ់រសវនកម្មអន្រោតតិដនកម្ខុោ នរ្មត្មតរក

 
ងឃើញនូវការរាយការណ៍ែខុសោស្រវន្ដមៃលម្នង�ើយ។ ការ
រាយការណ៍ែខុសអាចងកើតម្នង�ើ្ពចីការមក្្្រន្ំ ឬកំហខុសឆ្គ្ 
មៃលអាចចាតទ់ខុកថ្ោស្រវន្ដ ងៅងពលមៃលកំហខុសមយួ ឬ 
កំហខុសរមួគានា  បានងធវាើឲ្យ្រេឹះពាល់ៃល់ងសចក្ដចីសបមចចតិត្មផនាក 
ងសៃឋាកតិច្រ្រស់អនាកងប្រើបបាស់របាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុងនឹះ។

ោមផនាកមយួដនការងធវាើសវនកម្ម ងោយងោ្ងៅតាមស្្ោ់រ 
សវនកម្មអន្រោតតិដនកម្ខុោ ងយើ្អនខុវត្នូវវ តិោជា ជចីវៈវ តិនតិច្យ័ នតិ្ការ

 សននាតិោឋា នមៃលម្នវ តិោជា ជចីវៈងៅងលើការងធវាើសវនកម្ម។ពួកងយើ្ក៖៏

• កំណតអ់ត្សញ្្ញ ណ នតិ្វាយតដម្នូវហ្នតិភយ័ពចីការរាយ 
ការណ៍ែខុសោស្រវន្ដដនរបាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុ ថ្ងតើវា 
ងកើតង�ើ្ងោយការមក្្្រន្ំ ឬកំហខុសឆ្គ្ងោយអងចតនា 
 

ងរៀ្រចំ នតិ្អនខុវត្នតិតតិវ តិធចីសវនកម្ម មៃលងឆ្ើយត្រងៅនរ្ 
 ហ្នតិភយ័ទាំ្ ងនាឹះ រមួទាំ្ ការប្រមូលយកភស្ខុតា្សវន 

កម្មឲ្យបានបគ្រប់គាន ់នតិ្សមបស្រ ងៃើម្ប ចីគាបំទោមូលោឋា ន 
សបម្្រ្់រងញ្ញមតតិងោ្រល់រ្រស់ងយើ្។ ហ្នតិភយ័មៃល 
មតិនអាចរកងឃើញងោយការរាយការណ៍ែខុស ោស្រវន្មៃល
្រណ្្លមកពចីការមក្្្រន្ំ គឺធំោ្កំហខុសឆ្គ្ងោយ 
អងចតនា ងោយស្រមតការមក្្្រន្ំរមួ្រញជាូ លទាំ្ ការរមួ 
គំនតិត ការមក្្្រន្ំងោយងចតនា ការលខុ្រងចាលងោយ 
ងចតនា ការ្រងាហា ញែខុស ឬ ការងលើសល្រង់ៅងលើការបតរួត 
ពតិនតិត្យដផទេកនាខុ្។

• ងធវាើការមសវា្យល់អំពចីការបគ្រប់គ្ដ់ផទេកនាខុ្ មៃលទាកទ់្ងៅ 
នរ្ការងធវាើសវនកម្ម ងៃើម្ប ចី្រង្កើតនូវនតិតតិវ តិធចីសវនកម្មមៃល

 សមបស្រងៅនរ្កាលៈងទសៈ  ្រេខុមន្មតិនមមនោងគាល្រំណ្
កនាខុ្ការ្រងាហា ញនូវមតតិងោ្រល់ ងលើប្រសតិទ្ធតិភាពបគ្រប់គ្ដផទេ
កនាខុ្រ្រស់បករុមហ៊ខុនងនាឹះង�ើយ ។

• ងធវាើការវាយតដម្ភាពសមបស្រងលើ ងគាលនងោបាយ 
គណងនយ្យមៃលបានងប្រើបបាស់ នតិ្ភាពសមងហតខុផលដន 
គណងនយ្យបាេ នស់្្ម ន កៃូ៏ចោការ្រងាហា ញនានាមៃលងធវាើ 
ង�ើ្ងោយបករុមប្ររកសាភតិបាល សននាតិោឋា នៃស៏មបស្រមយួ 
ងៅងលើការងប្រើបបាស់រ្រស់គណៈបគ្រប់គ្ ងលើមូលោឋា ន 
នតិរន្ភាពគណងនយ្យ មផ្អកងៅងលើភស្ខុតា្សវនកម្មមៃល
ទទួលបាន ថ្ងតើភាពមតិនបបាកៃប្រោោស្រវន្ដបានងកើត
ង�ើ្ទាកទ់តិននរ្បពរត្តិការណ៍ ឬ លកខេែណ្ឌ មៃលងធវាើឲ្យម្ន

 

មនទេតិលស្្សយ័ខ្ាំ្ ងៅងលើលទ្ធភាពការ្រន្នតិរន្ភាពរ្រស់ 
បករុមហ៊ខុន។ 

• ប្រសតិនង្រើងយើ្សននាតិោឋា នថ្ ភាពមតិនបបាកៃប្រោោស្រវន្ដ
 

នរ្ងកើតម្នង�ើ្ ងយើ្តបមរូវឲ្យងធវាើការលាតបតោ្ពត័ម៌្ន
ចាបំាចង់ៃើម្ប ចីទាញការយកចតិត្ទខុកោក ់ងៅកនាខុ្របាយការណ៍
សវនកម្មរ្រស់ងយើ្ ងៅនរ្ការលាតបតោ្ងៅកនាខុ្របាយ 
ការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុ  ឬកប៏្រសតិនង្រើការលាតបតោ្ងនាឹះមតិន

 បគ្រប់គាន ់ងនាឹះមតតិងោ្រល់មតិនបតរមបតរូវ បតរូវបាន្រងញ្ញ។ 
ការសននាតិោឋា នរ្រស់ងយើ្ែ្ខុ ំគឺមផ្អកងៅងលើ    ភស្ខុតា្សវនកម្ម

 មៃលទទួលបាន គតិតបតរមដថងៃដនការងចញរបាយការណ៍សវន 
កម្មរ្រស់ងយើ្ែ្ខុ ំ។ ក្៏រេខុមន្ស្ថា នភាព ឬកប៏ពរត្តិការណ៍  នាងពល

 
អនាគតអាច្រណ្្លឲ្យ នតិ្បករុមហ៊ខុនមតិនអាច្រន្ប្រតតិ្រត្តិ 
ការោនតិរន្ភាពបាន។

• វាយតដម្ការ្រងាហា ញទូងៅទបម្ ់ នតិ្អតថានយ័រ្រស់របាយ
ការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុ រមួ្រញូ្លទាំ្ ការលាតបតោ្នានាថ្

 
ងតើរបាយការណ៍ហតិរញ្ញ វតថាខុ្រងាហា ញនូវប្រតតិ្រតតិ្ការ នតិ្បពរត្តិ-

 ការណ៍នានា ងៃើម្ប ចី្រងាហា ញនូវភាពបតរមបតរូវ សមបស្រ 
រ្រស់វា។ 
 
 
 



របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា  ំ២០១៩

47

ជោគជយ័ ហ្វា យនែែ ភអីិលសី៊

46

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ថថងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៩ ថថងៃទី៣១ ខខធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៨

កំណត់
សម្្គ ល់

ៃខុល្ារអាងមរ តិក ពានង់រៀល
(កំណតស់ម្្គ ល់ ៣.២)

ៃខុល្ារអាងមរ តិក ពានង់រៀល
(កំណតស់ម្្គ ល់ ៣.២)
បតរូវបានមកមប្រង�ើ្វ តិញ

ទ្រព្រយសកម្ម

ស្ចប់បាកក់នាខុ្ដៃ ៥ ៥៥,២៣៨ ២២៥,០៩៥ ៤៥,៤០២ ១៨២,៤២៥

បបាក្់រងញ្ញ ើនតិ្បបាកត់មកល់ងៅធនាគារ 
   ោតតិដនកម្ខុោ

៦ ១៧៧,១៧១ ៧២១,៩៧២ ២,០៧៥,៥០០ ៨,៣៣៩,៣៥៩

បបាក្់រងញ្ញ ើ នតិ្តមកល់ងៅធនាគារនានា ៧  ២,០៣៧,៣៩៨ ៨,៣០២,៣៩៧ ៦៨៨,៨៣៦ ២,៧៦៧,៧៤៣

ឥណទានងៅងអាយអតតិថតិជន ៨ ២១,៥៣៧,៤៩១ ៨៧,៧៦៥,២៧៦ ១៣,២៦៤,០៨៣ ៥៣,២៩៥,០៨៥

បទព្យសកម្មងផ្ស្ៗ ៩  ៦១,៩៣១  ២៥២,៣៦៩ ២៧,៦២២ ១១០,៩៨៥

បទព្យ នតិ្ ្ររ តិកាខេ រ ១០ ៣៦០,៦៩០ ១,៤៦៩,៨១២ ១៨០,៥៥៧ ៧២៥,៤៧៨

បទព្យអរ្ូរចី ១១  ១០២,៥៧៨  ៤១៨,០០៥ ២៧,០០២ ១០៨,៤៩៤

ទ្រព្រយសកម្មសរុប  ២៤,៣៣២,៤៩៧ ៩៩,១៥៤,៩២៦ ១៦,៣០៩,០០២ ៦៥,៥២៩,៥៦៩

ងយើ្បបាបស័យទាកទ់្ោមយួនរ្បករុមប្ររកសាភតិបាលងៅងលើ្រញ្ហា ងផ្ស្ៗ ការងរៀ្រចំមៃនកំណត ់នតិ្ងពលងវលាកនាខុ្ការងធវាើសវនកម្ម នតិ្
 រ្រ្រគំងហើញសវនកម្មសំខាន់ៗ  រមួ្រញូ្លទាំ្ ក្វាឹះខាតធំៗមយួចំនួនងៅងលើការបគ្រប់គ្ដផទេកនាខុ្មៃលពួកងយើ្ែ្ខុ ំរកងឃើញកំ�ខុ្ងពល

ងធវាើសវនកម្ម។

ងយើ្ែ្ខុ ំកផ៏្ល់ជូនបករុមប្ររកសាភតិបាល នូវងសចក្ចីមថ្្ការណ៍មយួមៃលងយើ្ែ្ខុ ំបានអនខុវត្ងៅតាមតបមរូវការបកមសចីលធមម៌ៃលទាកទ់្នរ្

 ឯករាជ្យភាព ងហើយងយើ្ែ្ខុ ំងធវាើការរាយការណ៍ជូនបករុមប្ររកសាភតិបាលនូវ្រញ្ហា ទាំ្ អស់ មៃលនរ្គតិតថ្សមងហតខុផលងៅងលើឯករាជ្យ
 ភាពរ្រស់ងយើ្ែ្ខុ ំ នតិ្ការការពារមៃលអាចម្ន។ 

អ្រហ្គន សនថុន អខមបូឌា លីមីតធីត

គណងនយ្យករជំនាញ

សវនករប្រតតិបសរុតចខុឹះ្រញជា ចី

Ronald C. Almera
នាយកសវនករជំនាញ

បករុ្ភនាងំពញ បពឹះរាោណ្ចបកកម្ខុោ

ដថងៃទចី ១៤ មែ សចីហ្ ឆ្នា ២ំ០២០
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មូលធន

ភាគហ៊ខុនងៃើមទខុន ១២ ៣,៥០០,០០០ ១៤,០៦៣,០០០ ១,៥០០,០០០ ៦,០២៧,០០០

ទខុន្របមរុ្ - - ២,០០០,០០០ ៨,០៣៦,០០០

ទខុន្របមរុ្តាម្រទ្រញ្ញត្តិ ៣៨៨,៥៧៤ ១,៥៧៣,៤៤៦ ១៥០,៨៤១ ៦១០,១៥២

ខាត្រ្្គរ (២២២,៧៧៩) (៨៩៦,១៥៥) (៦១៤,៦២០) (២,៤៨៣,៨៩៥)

លងម្អៀ្ដនការ្រ្ូររ្ូរតិយ្រណ័្ណ - ១៩៧,៨២៥ - ១០,២៧៨

មូលធនសរុប ៣,៦៦៥,៧៩៥ ១៤,៩៣៨,១១៦ ៣,០៣៦,២២១ ១២,១៩៩,៥៣៥

បំណុល

ការជួញៃូរ នតិ្គណនចីបតរូវទូទាតង់ផ្ស្ៗ ១៣ ៣៨៧,៤៥៩ ១,៥៧៨,៨៩៥ ២៧២,៧៨១ ១,០៩៦,០៣៤

កម្ចីរយៈងពលែ្ចី ១៤ ៦,៧៤៧,៥៤៦ ២៧,៤៩៦,២៥០ - -

កម្ចីរយៈងពលមវ្ ២០ ១៣,៥០០,០០០ ៥៥,០១២,៥០០ ១៣,០០០,០០០ ៥២,២៣៤,០០០

ពន្ធងលើបបាកច់ំណូលបតរូវ្រ្់ ៣១,៦៩៧ ១២៩,១៦៥ - -

បំណុលសរុប ២០,៦៦៦,៧០២ ៨៤,២១៦,៨១០ ១៣,២៧២,៧៨១ ៥៣,៣៣០,០៣៤

បំណុល និងមូលធនសរុប  ២៤,៣៣២,៤៩៧ ៩៩,១៥៤,៩២៦ ១៦,៣០៩,០០២ ៦៥,៥២៩,៥៦៩

របាយការណ៍ចំណាញ ឬខាតនិងចំណូលពាញលាញផាសាងៗ
សម្រ្រប់ចុងការិយបរិច្ឆ្រទ  
ថងៃ្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៩

សម្រ្រប់ចុងការិយបរិច្ឆ្រទ 
 ថងៃ្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៨

កំណត់
សម្្គ ល់

ៃខុល្ារអាងមរ តិក ពានង់រៀល
(កំណតស់ម្្គ ល់ ៣.២)

ៃខុល្ារអាងមរ តិក ពានង់រៀល
(កំណតស់ម្្គ ល់ ៣.២)
បតរូវបានមកមប្រង�ើ្វ តិញ

ចំណូលការបបាក់ ១៥ ៣,០៤៧,៤៧៩ ១២,៣៤៨,៣៨៤ ១,៤៦៣,១០៣ ៥,៩១៨,២៥២

ចំណ្យការបបាក់ (៩៤៤,១៥២) (៣,៨២៥,៧០៤) (៤៣៨,៩៩៩) (១,៧៧៥,៧៥១)

ចំណូលការប្រ្រក់សុទ្ធ ២,១០៣,៣២៧ ៨,៥២២,៦៨០ ១,០២៤,១០៤ ៤,១៤២,៥០១

បបាកច់ំណូលងផ្ស្ៗ ១៦ ៤៤៨,៣៧៧ ១,៨១៦,៨២៤ ១៣៧,៨៨៧ ៥៥៧,៧៥៣

ចំណ្យទូងៅ នតិ្រៃឋាបាល ១៧ (១,៨៧៨,២៧២) (៧,៦១០,៧៥៨) (១,២៩៤,២៩៥) (៥,២៤៥,២៨៥)

សំវ តិធានធនសបម្្រឥ់ណទានបាត្់រ្ ់    
   នតិ្ោ្រស់្្សយ័ ២៣,៤៣៨ ៩៤,៩៧១ (២១,៦៩៥) (៧៧,៨៩៥)

ប្រ្រក់ចំណូលឬខតមុនពន្ធ ៦៩៦,៨៧០ ២,៨២៣,៧១៧ (១៥៣,៩៩៩) (៦២២,៩២៦)

ចំណ្យពន្ធងលើបបាកច់ំណូល ១៨ (៦៧,២៩៦) (២៧២,៦៨៣) (១៥,៤៣១) (៦២,៤១៨)

ប្រ្រក់ចំណូលឬខតសុទ្ធចុងគ្រ្រ ៦២៩,៥៧៤ ២,៥៥១,០៣៤ (១៦៩,៤៣០) (៦៨៥,៣៤៤)

ចំណូលងពញងលញងផ្ស្ៗ៖ 
   លងម្អៀ្ពចីអបតា្រ្ូររ្ូរតិយ្រណ័្ណ - ១៨៧,៥៤៧ - ១០,២៧៨

ចំណូលឬខតព្រញល្រញសរុប
   សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ ៦២៩,៥៧៤ ២,៧៣៨,៥៨១ (១៦៩,៤៣០) (៦៧៥,០៦៦)
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ដើមទុន ទុនបម្រុង ខតបង្គរ ទុនបម្រុងតាមបទបញ្ញត្តិ
លម្អៀងន្រការប្តូរ 

រូបិយប័ណ្ណ
ដើមទុនសរុប

កំណត់
សម្្គ ល់

ៃខុល្ារអាងមរ តិក ពានង់រៀល
(កំណតស់ម្្គ ល់ ៣.២)

ៃខុល្ារអាងមរ តិក ពានង់រៀល
(កំណតស់ម្្គ ល់ ៣.២)

ៃខុល្ារអាងមរ តិក ពានង់រៀល
(កំណតស់ម្្គ ល់ ៣.២)

ៃខុល្ារអាងមរ តិក ពានង់រៀល
(កំណតស់ម្្គ ល់ ៣.២)

ពានង់រៀល
(កំណតស់ម្្គ ល់ ៣.២)

ៃខុល្ារអាងមរ តិក ពានង់រៀល
(កំណតស់ម្្គ ល់ ៣.២)

ដថងៃទចី១ មែមករា ឆ្នា ២ំ០១៩  ១,៥០០,០០០ ៦,០២៧,០០០  ២,០០០,០០០  ៨,០៣៦,០០០  (៦១៤,៦២០) (២,៤៨៣,៨៩៥) ១៥០,៨៤១ ៦១០,១៥២ ១០,២៧៨ ៣,០៣៦,២២១ ១២,១៩៩,៥៣៥

ងផទេរពចីទខុន្របមរុ្ងៅ ភាគហ៊ខុនងៃើមទខុន ១២ ២,០០០,០០០ ៨,០៣៦,០០០ (២,០០០,០០០) (៨,០៣៦,០០០) - - - - - - -

ចំងនញកនាខុ្បគា - - - - ៦២៩,៥៧៤ ២,៥៥១,០៣៤ - - -  ៦២៩,៥៧៤ ២,៥៥១,០៣៤ 

ងផទេរពចីខាត្រ្្គរងៅទខុន្របមរុ្តាម្រទ្រញ្ញត្តិ - - - - (២៣៧,៧៣៣) (៩៦៣,២៩៤) ២៣៧,៧៣៣ ៩៦៣,២៩៤ - - -

លងម្អៀ្ដនការ្រ្ូររ្ូរតិយ្រណ័្ណ - - - - - - - - ១៨៧,៥៤៧ - ១៨៧,៥៤៧

សមតុល្រយនាថងៃ្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៩ ៣,៥០០,០០០ ១៤,០៦៣,០០០ - - (២២២,៧៧៩) (៨៩៦,១៥៥) ៣៨៨,៥៧៤ ១,៥៧៣,៤៤៦ ១៩៧,៨២៥ ៣,៦៦៥,៧៩៥ ១៤,៩៣៨,១១៦ 

របាយការណ៍បមាាបមាួលមូលធន
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ដើមទុន ទុនបម្រុង ខតបង្គរ ទុនបម្រុងតាមបទបញ្ញត្តិ
លម្អៀងន្រការប្តូរ 

រូបិយប័ណ្ណ
ដើមទុនសរុប

កំណត់
សម្្គ ល់

ៃខុល្ារអាងមរ តិក ពានង់រៀល
(កំណតស់ម្្គ ល់ ៣.២)

ៃខុល្ារអាងមរ តិក ពានង់រៀល
(កំណតស់ម្្គ ល់ ៣.២)

ៃខុល្ារអាងមរ តិក ពានង់រៀល
(កំណតស់ម្្គ ល់ ៣.២)

ៃខុល្ារអាងមរ តិក ពានង់រៀល
(កំណតស់ម្្គ ល់ ៣.២)

ពានង់រៀល
(កំណតស់ម្្គ ល់ ៣.២)

ៃខុល្ារអាងមរ តិក ពានង់រៀល
(កំណតស់ម្្គ ល់ ៣.២)

ដថងៃទចី១ មែមករា ឆ្នា ២ំ០១៨  ១,៥០០,០០០ ៦,០២៧,០០០ - -  (២៧៩,៧០៦) (១,១២៩,១៧៣) - - - ១,២២០,២៩៤ ៤,៨៩៧,៨២៧ 

នតិយត័កម្មងលើកៃំ្រូ្ដនCIFRS for SMEs    
   (សម្្គ ល់ ២៣) - - - -  (៤៣,៨៤៨) (១៧៧,៣៦០)  ២៩,២០៥  ១១៨,១៣៤ -  (១៤,៦៤៣) (៥៩,២២៦)

សមតខុល្យនាដថងៃទចី១ មែមករា ឆ្នា ២ំ០១៨   
   ្រនាទេ ្រព់ចីងធវាើនតិយត័កម្ម

១,៥០០,០០០  ៦,០២៧,០០០ - - (៣២៣,៥៥៤) (១,៣០៦,៥៣៣)  ២៩,២០៥ ១១៨,១៣៤ - ១,២០៥,៦៥១  ៤,៨៣៨,៦០១ 

ទខុនចូលរមួ្រមនថាមកនាខុ្បគា ១២ - -  ២,០០០,០០០  ៨,០៣៦,០០០ - - - - - ២,០០០,០០០ ៨,០៣៦,០០០

ខាតកនាខុ្បគា - - - -  (១៦៩,៤៣០) (៦៨៥,៣៤៤) - - - (១៦៩,៤៣០) (៦៨៥,៣៤៤)

ងផទេរពចីខាត្រ្្គរងៅទខុន្របមរុ្តាម្រទ្រញ្ញត្តិ - - - -  (១២១,៦៣៦)  (៤៩២,០១៨)  ១២១,៦៣៦  ៤៩២,០១៨ - - -

លងម្អៀ្ដនការ្រ្ូររ្ូរតិយ្រណ័្ណ - - - - - - - -  ១០,២៧៨ -  ១០,២៧៨ 

សមតុល្រយនាថងៃ្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៨ ១,៥០០,០០០  ៦,០២៧,០០០ ២,០០០,០០០ ៨,០៣៦,០០០  (៦១៤,៦២០) (២,៤៨៣,៨៩៥) ១៥០,៨៤១  ៦១០,១៥២ ១០,២៧៨ ៣,០៣៦,២២១ ១២,១៩៩,៥៣៥ 
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របាយការណ៍លំហូរសច់បាាក់
សម្រ្រប់ចុងការិយបរិច្ឆ្រទ  

ថងៃ្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៩

សម្រ្រប់ចុងការិយបរិច្ឆ្រទ 

 ថងៃ្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៨

កំណត់
សម្្គ ល់

ៃខុល្ារអាងមរ តិក ពានង់រៀល
(កំណតស់ម្្គ ល់ ៣.២)

ៃខុល្ារអាងមរ តិក ពានង់រៀល
(កំណតស់ម្្គ ល់ ៣.២)
បតរូវបានមកមប្រង�ើ្វ តិញ

សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

បបាកច់ំណូលឬខាតមខុន្រ្ព់ន្ធ  ៦៩៦,៨៧០  ២,៨២៣,៧១៧  (១៥៣,៩៩៩)  (៦២២,៩២៦)

និយ័តកម្មសម្រ្រប់៖

រលំស់បទព្យរ្ូរចី ១០ ៧២,៥៤១  ២៩៣,៩៣៦  ៤២,០៨៥  ១៧០,២៣៤ 

រលំស់បទព្យអរ្ូរចី ១១  ៣,៤៥៩  ១៤,០១៦  ២,៨៩៩ ១១,៧២៦ 

សំវ តិធានធនសបម្្រឥ់ណទាន 
   បាត្់រ្ ់នតិ្ោ្រស់្្សយ័

 (២៣,៤៣៨)  (៩៤,៩៦៧) ២១,៦៩៥ ៨៧,៧៥៦

ប្រតិបត្តិការចំណូលឬខតមុន 
   បម្រ្របម្រួល ដើមទុន

៧៤៩,៤៣២ ៣,០៣៦,៧០២ (៨៧,៣២០) (៣៥៣,២១០)

បម្រ្របម្រួលន្រ៖

បបាកត់មកល់ធានាងលើងៃើមទខុន 
   ងៅធនាគារោតតិដនកម្ខុោ

(១០០,០០០)  (៤០៥,២០០)  (២៥,០០០)  (១០១,១២៥)

បបាក្់រងញ្ញ ើម្នកំណត់  (១,៤០០,០០០) (៥,៦៧២,៨០០) - -

ឥណទានងៅអតតិថតិជន (៨,២៤៣,៧៦២) (៣៣,៤០៣,៧២៧)  (១០,៨១៧,៨១៨) (៤៣,៧៥៨,០៧៣)

បទព្យងផ្ស្ៗ  (៤០,៥១៧)  (១៦៤,១៧៥)  ៨,២១៧  ៣៣,២៣៨ 

្រំណខុ លងផ្ស្ៗ  ១១៤,៦៧៨  ៤៦៤,៦៧៥  ២៣៩,៤៩៨  ៩៦៨,៧៦៩ 

សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការ (៨,៩២០,១៦៩) (៣៦,១៤៤,៥២៥) (១០,៦៨២,៤២៣) (៤៣,២១០,៤០១)

ពន្ធងលើបបាកច់ំងណញមៃលបាន្រ្់  (៣៥,៥៩៩) (១៤៤,២៤៧) (១៥,៤៣១) (៦២,៤១៨)

សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធប្រើនៅក្នុងប្រតិបត្តិការ (៨,៩៥៥,៧៦៨) (៣៦,២៨៨,៧៧២) (១០,៦៩៧,៨៥៤) (៤៣,២៧២,៨១៩)

សកម្មភាពវិនិយោគ

ការទតិញបទព្យសកម្ម (២៥២,៦៧៤) (១,០២៣,៨៣៥)  (៨៦,៦៩៣)  (៣៥០,៦៧៣)

ការទតិញបទព្បអរ្ូរចី (៧៩,០៣៥)  (៣២០,២៥០)  (១០,៣៥០)  (៤១,៨៦៦)

សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ (៣៣១,៧០៩) (១,៣៤៤,០៨៥)  (៩៧,០៤៣) (៣៩២,៥៣៩)

សកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន

កម្ចីកនាខុ្បគា  ៨,២៤៧,៥៤៦ ៣៣,៤១៩,០៥៦ ១០,៦១១,៥៥៧ ៤២,៩២៣,៧៤៨ 

ការទូទាតស់្បបាកក់ម្ចី (១,០០០,០០០) (៤,០៥២,០០០) - -

ការោកទ់ខុន្រមនថាមកនាខុ្បគា - -  ២,០០០,០០០  ៨,០៩០,០០០ 

សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មហិរញ្ញប្របទាន  ៧,២៤៧,៥៤៦ ២៩,៣៦៧,០៥៦  ១២,៦១១,៥៥៧  ៥១,០១៣,៧៤៨ 

បម្រ្រលបម្រួលសាច់ប្រ្រក់សុទ្ធក្នុងដ្រ 
   និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល

 (២,០៣៩,៩៣១) (៨,២៦៥,៨០១)  ១,៨១៦,៦៦០ ៧,៣៤៨,៣៩០ 

លងម្អៀ្ដនការ្រ្ូររ្ូរតិយ្រណ័្ណ -  ១០៨,៩៦៣ -  (៤៩,០៥០) 

ស្ចប់បាកក់នាខុ្ដៃនតិ្ស្ចប់បាក ់
   សមមូលងៃើមបគា

 ២,៧៣៤,៧៣៨ ១០,៩៨៨,១៧៧  ៩១៨,០៧៨ ៣,៦៨៨,៨៣៧ 

សាច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រនិងសាច់ប្រ្រក ់
   សមមូលចុងគ្រ្រ

 ៦៩៤,៨០៧  ២,៨៣១,៣៣៩  ២,៧៣៤,៧៣៨  ១០,៩៨៨,១៧៧ 




