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ចក្ខុវិស័យ និង បេសកកម្ម

ទសេសនៈវិស័យ និងវបេបធម៌

តារាងលទ្ធផលសង្ខេប

សាររបស់បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល

សាររបស់អគ្គនាយក

សេចក្តីសង្ខេបគេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ ជោគជ័យ ហ្វេយនេន ភីអិលសុី

សកម្មភាពវបេបធម៌សំខាន់ៗក្នុងឆ្នេំ ២០១៨ / ២០១៩

រចនាសម្ព័ន្ធគេឹះសា្ថេន

ភាគទុនិក

កេុមបេឹកេសាភិបាល

គណៈគេប់គេង

គណៈកម្មេធិការ

អតិថិជនរបស់យើង

ផលិតផលឥណទាន

របាយការណ៍របស់កេុមបេឹកេសាភិបាល

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជេយ
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CAMBODIA
PHNOM PENH

VIETNAM

LAOS
THAILAND

BE 
FAIR

Honesty
is
the

best
POLICY

•  អាមេរិកជាបេទេសចមេះុជាតិសាសន៍ដេល 

ទទួលយក វបេបធម៌ល្អពីគេប់បេទេសក្នុង 

ពិភពលោក

•  កម្ពុជាគួរចេះទទួលយកវបេបធម៌ការងារល្អ

ពីបេទេសដទេ និងរកេសាទុកវបេបធម៌ល្អៗ 

របស់ខ្លួន

ទសែសនៈវិស័យ និងវបែបធម៌

ចែះទទួលយកវបែបធម៌៌ 
ការងារល្អៗ

ការផ្តល់តម្លែបុគ្គលិកជាធំ ភាពស្មែះតែង់

• ការទុកបុគ្គលិកជាធំ

• ខិតខំធ្វើការ និងរីកចមេើនទំាងអស់គ្នេ

• ការផ្តល់សិទ្ធអំណាច

•  ការផ្តល់អត្ថបេយោជន៍ដោយឈរលើ 

លទ្ធផលការងារ

អពែយាកែឹតភាព
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LIFT

WEIGHT
GRAVITY

THRUST

DRAG

ការគោរពតួនាទីរៀងៗខ្លួន

ការផ្លែស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ

គោលការណ៍ CIF
• C : មិនពាក់ព័ន្ធនឹងកមេេជើងសារ

• I : មិនបង្កកំហុសដោយចេតនា

• F : មិនកេងបន្លំ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨ ៧

   បេតិបត្តិការសំខាន់ៗ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ឧសភា ២០១៩

    ចំនួនការិយាល័យបេតិបត្តិការ ១ ១ ៦ ៦

    ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ២៤ ៧៧ ១៣៧ ១៣៦

    ចំនួនអតិថិជនឥណទានសរុប ២៩៦ ៣៥០ ៨,៣៩៧ ១៧,០០៩

    ឥណទានមនហនិភ័យលើស៣០ថ្ងេ ២.៧% ៥.៣៤% ០.៥៤% ០.៣០%

    សមតុលេយឥណទានសរុប (គិតជាដុល្លេរ) ១,៣៧៦,៣២៩ ២,៥១៨,០៨០ ១៣,១៨៣,១៧៨ ១៧,២៤៤,៤៧៦

    ទេពេយសកម្មសរុប (គិតជាដុល្លេរ) ១,៥៦៤,២០១ ៣,៦៤២,០២០ ១៦,១៧០,៧៦៦ ១៨,៥៧៧,២៦៣

តារាងលទ្ធផលសង្ខែប
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វាមនរយៈពេលជាងពីរឆ្នេំមកហើយដេល 

ជោគជ័យ ហ្វេយនេន ភីអិលសីុ ដេលជាកេមុ 

ហ៊ុនបុតេសម្ព័ន្ធរបស់កេុមហ៊ុន Hanshin 

Engineering and Construction បានបន្ត 

វត្តមនរបស់ខ្លួន នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា 

បេកបដោយមោទនភាព និងទំនុកចិត្តយា៉េង 

រឹងមំនៅក្នុង ឧសេសាហកម្មមីកេូហិរញ្ញវត្ថនុៅ 

កម្ពជុា។ បច្ចបុេបន្នគេះឹសា្ថេនរបស់យើងតេវូបាន 

ទទួលសា្គេល់យ៉ាេង ទូលំទូលយដោយធនាគរ 

ជាតិនេកម្ពុជា និងសមគមមីកេូហិរញ្ញវត្ថ ុ

កម្ពុជា ថាជាគេឹះសា្ថេនមួយក្នុងចំណោម 

គេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុធំៗ បំផុតនៅកម្ពុជា 

លើផ្នេក    ទំហំផល   ប័តេឥណទានសរុប។ ទំាង 

អស់នេះគឺជាលទ្ធផលដេលបញ្ជេក់ថា ពួក

យើងសមេេចបានដោយជោគជ័យនូវផេនការ

យុទ្ធសាស្តេក៏ដូចជា វឌេឍនភាពយា៉េងធំធេង 

សមេេប់គេឹះសា្ថេនទាំងមូល។ ពួកយើងពិត 

ជាមនមោទនភាពជាខា្លេំងដេលទទួលបាន 

លទ្ធផលបេកបដោយផ្លេផ្កេ និងមនជំនឿ 

ចិត្តយ៉ាេងមុតមំថា ជោគជ័យ នឹងសមេេចបាន 

សមិទ្ធផលកាន់តេអសា្ចេរេយបន្ថេមទៀត ក្នុង 

ឆ្នេ២ំ០១៩។ 

ក្នុងឆ្នេំ២០១៨ គេឹះសា្ថេនធនាគរ និងមីកេ ូ

ហិរញ្ញវត្ថុ មនសុខភាពល្អរឹងមំដោយសារ 

កមេតិខ្ពស់នេដើមទុន ស្ថរិភាពបេេក់ចំណេញ  

ពេមទាំងកមេិតខ្ពស់នេសន្ទនីយភាព។ គេឹះ 

សា្ថេនធនាគរ និងមីកេូហិរញ្ញវត្ថរុកេសាបាន 

អនុបាតបេេក់ ចំណេញធៀបនឹងទេពេយសកម្ម 

១,៧% និង ៣,៦% អនុបាតបេេក់ចំណេញ 

ធៀបនឹងមូលនិធិភាគទុនិក ៩,២% និង 

១៧,៧% និងអនុបាតឥណទានមិនដំណើរ 

ការ ២,៨% និង ១,៣% រៀងគ្នេ។ លើសពី 

នេះអនុបាតសាធនភាព និងអនុបាតសន្ទនីយ 

ភាពជាមធេយមសមេេប់គេះឹសា្ថេនធនាគរមន 

២៥% និង១៦៨% (ធៀបនឹងកមេតិកំណត់ 

១៥% និង ៨០% រៀងគ្នេ) និងសមេេប់គេះឹសា្ថេន 

មីកេូហិរញ្ញវត្ថុមន ២១% និង ១៨៨%។

សររបស់បែធានកែុមបែឹកែសាភិបាល
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សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅ តេបន្តកំណើនយា៉េងល្អ 

ដេលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្ថតិក្នងុអតេេ ៧,៣% 

នៅឆ្នេំ២០១៨ ដេលជាកមេិតខ្ពស់ធៀបនឹង

អតេេកំណើន ក្នុងរយៈពេល ៤ឆ្នេំចុងកេេយ 

ដេលតេូវបានគំទេ ជាចមេបងដោយកំណើន 

វិស័យកាត់ដេរ ទេសចរណ៍ សំណង់ គួបផេសំ

នឹងគោលនយោបាយសារពើពន្ធវិតា្ថេរកម្ម។

យើងមនចក្ខុវិស័យឆ្ពេះទៅរកសា្ថេប័នបេកប 

ដោយភាពលេចធ្លេក្នុងចំណោមគេឹះសា្ថេន 

ហិរញ្ញវត្ថុធំៗក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។ ដូច 

នេះ ការវិនិយោគទៅលើធនធានមនុសេស 

និងការធ្វើទំនើបកម្ម បេព័ន្ធធនាគរស្នូលតេូវ 

បានចាត់ទុកជាអាទិភាពចមេបង។ ក្នុងនាម

ជាបុតេសម្ព័ន្ធរបស់កេុមហ៊ុនសំណង់់ដ៏ធំ 

ជោគជ័យ ហ្វេយនេន ទទួលបានការគំទេ 

យា៉េងពេញទំហឹង ក្នុងការបង្កើតផេនការ 

យុទ្ធសាសេ្តដើមេបីផ្តល់សន្ទុះថ្មីបន្ថេមទៀត 

ដល់កំណើនហិរញ្ញវត្ថ ុបេកបដោយភាពរឹងមំ 

នៅក្នុងបេតិបត្តិការអាជីវកម្ម។ 

ទសែសនវិស័យ និងយុទ្ធសស្តែសមែែប់ឆ្នែំ ២០១៩

លើសពីនេះ  បណា្តេញបេតិបត្តិការរបស់យើង 

នឹងកើនឡើងដល់ចំនួន ៨សាខា តេមឹដំណាច់ 

ឆ្នេ២ំ០១៩។ ក្នងុរយៈពេល ៥ឆ្នេខំាងមុខយើង 

នឹង បេេកា្លេយទៅជាគេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថ ុ

ទទួលបេេក់បញ្ញើ ឬធនាគរពាណិជ្ជ ពេម 

ជាមួយនឹងការពងេីកខ្លួន ចូលក្នុងអាជីវកម្ម

សកា្តេនុពលដទេទៀត។

ជាចុងកេេយ ក្នុងនាមកេុមបេឹកេសាភិបាល ខ្ញុ ំ

បាទ សូមថ្លេងអំណរគុណយា៉េងជេេលជេេ 

ទៅដល់ សហការី កេុមបេឹកេសាភិបាល 

អគ្គនាយក ថា្នេក់ដឹកនំាគេះឹសា្ថេន និងបុគ្គលិក 

ជោគជ័យទាំងអស់ ដេលបានរួមចំណេក

ដល់ការរីកចមេើនរបស់គេឹះសា្ថេនតាមរយៈ 

ការបំពេញតួនាទី និងភារកិច្ចរបស់ខ្លនួបេកប 

ដោយបេសិទ្ធភាព។ ខ្ញុបំាទក៏សូមឆ្លៀតឱកាស 

នេះថ្លេងអំណរគុណចំពោះ ភាគីពាក់ព័ន្ធ 

គេប់ជាន់ថា្នេក់ អាជា្ញេធរមនសមត្ថកិច្ច អតិថ ិ

ជន ដេគូរអាជីវកម្ម និងសហគមសមេេប់ការ

គំទេចំពោះជោគជ័យ ហ្វេយនេន ដេលជួយ 

ឲេយពួកយើងអាចបោះជំហន ឆ្ពេះទៅកាន ់

គោលដៅ ជាកេមុហុ៊នហិរញ្ញវត្ថលំុដាប់ពិភព 

លោកក្នុងថ្ងេអនាគត។ ជាពិសេស ខ្ញុំបាទក ៏

សូមថ្លេងអំណរគុណ យ៉ាេងជេេលជេេនិងវាយ 

តម្លេខ្ពស់ចំពោះ ការបន្តការគំទេពីសំណាក ់

ធនាគរជាតិនេកម្ពុជា។ យើងរំពឹងយា៉េងមុត 

មំថា នឹងបន្តទទួលបានការគំទេនេះពីភាគី

ពាក់ព័ន្ធទំាងអស់ ដើមេបីឲេយជោគជ័យអាចបន្ត 

ការចេករំលេកនូវការរីកចមេើនសមេេប់គេប់

គ្នេបេកបដោយនិរន្តភាពនៅក្នងុឆ្នេ២ំ០១៩។

សូមអរគុណ។

លោក MOON KYU CHOI
បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨១០

សររបស់អគ្គនាយក

ជោគជ័យ ហ្វេយនេន បានចាប់ផ្តើមបេតិបត្ត ិ
ការរបស់ខ្លួននៅក្នុងខេមិថុនា ឆ្នេំ២០១៦ 
ដោយមនភាគទុនិកនៅក្នងុសេកុ ហើយការ 
ផ្ទេរភាគហ៊ុនទៅភាគទុនិកកូរ៉េ បានទទួលការ 
អនុញ្ញេតពីធនាគរជាតិនេកម្ពុជានៅក្នុង ខេ 
សីហ ឆ្នេំ២០១៧។ ពួកយើងបានធ្វើការលះ 
បង់កម្លេំងកាយចិត្តរបស់យើងដើមេបីអាចឈរ 
ជើងនៅក្នុងវិស័យដេលពោរពេញទៅដោយ
ការបេកួតបេជេងដ៏ខា្លេងំកា្លេមួយនេះ។ បុគ្គលិក 
ចំនួន ១៣៦ នាក់កំពុងបំពេញការងារនៅ 
ការិយាល័យកណា្តេល និងសាខាចំនួន ៦ដោយ 
មនផលប័តេឥណទានសរុបចំនួន ១៧លន 
ដុល្លេរ និងអតិថិជនចំនួន ១៧,០០០ នាក់គិត 
តេមឹថ្ងេទី៣១ ខេឧសភា ឆ្នេ២ំ០១៩។ ខ្ញុំពិតជា 
មនមោទនភាព យា៉េងខា្លេំងចំពោះបុគ្គលិក 
របស់ខ្ញុ ំជាពិសេសគឺការគេប់គេងបេកបដោយ 
ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ និងបេកបដោយ 

ទេពកោសលេយខ្ពស់ដេល កតា្តេទាំងនេះបាន 
ជួយឲេយពួកយើងសមេេចបាននូវបេសកកម្ម 
“ជមេើសបេសើរបំផុតដើមេបី ជោគជ័យយូរ 
អង្វេង គឺ ជោគជ័យ ហ្វេយនេន”។
ពួកយើងបានបង្កើតឡើងនូវវបេបធម៌ថ្មសីមេេប់ 
ពួកយើងគឺ “ធ្វើការជាមួយមនុសេសដេលឆ្នើម
បំផុត” “អពេយាកេឹតភាព” “ការផ្លេស់ប្តូរដេល
គ្មេនថ្ងេបញ្ចប់” និង “ភាពស្មេះតេង់គឺជាគោល 
ការណ៍ល្អបំផុត” ដើមេបីលើកកម្ពស់មូលដា្ឋេន 
ការងារឲេយមននិរន្តភាព។ ជោគជ័យ ហ្វេយ 
នេន គឺជាគេះឹសា្ថេនដេលមនលក្ខណៈ ចមេះុ 
ទៅដោយបុគ្គលិកឆ្នើមៗជាចេើនដេលមកពី
គេះឹសា្ថេនមីកេហិូរញ្ញវត្ថទុទួលបេេក់បញ្ញើ និងគេះឹ 
សា្ថេនមីកេហិូរញ្ញវត្ថផុេសេងៗគ្នេ។ គំរូនេវបេបធម៌  
និងការអនុវត្តតេវូបានច្នេចេញមកពី គេះឹសា្ថេន 
ហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខជាចេើន ហើយបង្កើត 
បានជា “បេបបទគំរូរបស់ជោគជ័យ” កេេម 
ពាកេយស្លេកថា “កេមុមួយគោលដៅមួយ”។
ដោយយល់ថា អាជីវកម្មផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ គឺជា 
អាជីវកម្មផ្នេកព័ត៌មនវិទេយា ពួកយើងបាននឹង 
កំពុងធ្វើការវិនិយោគទៅលើ បេព័ន្ធព័ត៌មន 
វិទេយាដេលរួមមន ហេដា្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធផ្នេករឹង 
និងបេព័ន្ធធនាគរស្នូល ដោយការរំពឹងទុក
ថាវានឹងជួយជំរុញទៅដល់ការគេប់គេងអាជីវ 
កម្មបេប Fin-Tech ក៏ដូចជាធ្វើឲេយមនស្ថិរភាព 
នូវអាជីវកម្មកម្ចនីាពេលបច្ចបុេបន្នរបស់យើង។ 
ការបង្កើតឡើងនូវ ផលិតផលដេលមន 
លក្ខណៈខុសប្លេកពីគេ និងលក្ខណៈទីផេសារផ្តេច់ 
មុខ គឺជាកតា្តេជោគជ័យដ៏ចមេបងដើមេបីឈាន 

ឆ្ពេះទៅរកភាពរីកចមេើននៅលើទីផេសារ មីកេ ូ
ហិរញ្ញវត្ថុដេលមន ភាពកកកុញមួយនេះ។ 
ដូចនេះយើងបានពេយាយាមគេប់បេបយ៉ាេង ក្នងុ 
ការចាប់យកនូវដេគូរសហការផេសេងៗ ដើមេប ី
បង្កើតឡើងនូវសេវាកម្មកម្ចដីេលមនលក្ខណៈ 
ពិសេសដូចជាការផ្តល់ ជូននូវសេវាកម្ចបីេេក់ 
បៀវតេសសមេេប់កម្មករ កម្មការិនីរោងចកេដេល 
មនវ័យក្មេងៗ និងមននិនា្នេការក្នុងការបេើ 
បេេស់ទូរស័ព្ទឆ្លេតវេក្នុងតម្លេសមរមេយមួយ។
ខ្ញុំមនជំនឿចិត្តថា ឆ្នេំនេះនឹងកា្លេយជាពេល 
វេលដេលពោរពេញទៅដោយការបេឈមថ្មីៗ
ជាចេើន និងការបេកួតបេជេងកាន់តេខា្លេំងជា
មួយនឹងគេឹះសា្ថេនហិរញ្ញវត្ថុធំៗ នៅទូទាំង 
សកលលោក។ យ៉ាេងណាក៏ដោយ យើងនឹង 
ពេយាយាម ឲេយអស់ពីលទ្ធភាពរបស់យើងដើមេបី
បង្កើតឲេយបាននូវទីផេសារ     សមុទេខៀវដេលមិន 
មនគូរបេកួតបេជេង និងដើមេបីឈានទៅរក
ការរីកចមេើនបេកបដោយនិរន្តភាព ហើយពួក 
យើងក៏នឹង ចាប់ផ្តើមរួមចំណេកទៅឲេយសង្គម 
វិញផងដេរ ដោយការអនុវត្តនូវទំនួលខុសតេូវ 
សាជីវកម្មសមេេប់សង្គម ដូចជាការការផ្តល់ 
ជំនួយលើផ្នេក អភិវឌេឍទេពកោសលេយនៅក្នុង 
បេទេសកម្ពុជាជាដើម ។  

លោក CHEON GIL PARK

អគ្គនាយក
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សែចក្តីសង្ខែបគែឹះស្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ ជោគជ័យ ហ្វែយនែន ភីអិលសុី

បែវត្តិរបស់គែឹះស្ថែន

• កក្កដា ២០១៥  :  បង្កើតឡើង

• មីនា ២០១៦  :  វិញ្ញេបនបតេចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម ពីកេសួងពាណិជ្ជកម្ម

• មេសា ២០១៦ :  អាជា្ញេបណ្ណបេកបអាជីវកម្មគេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគរជាតិនេកម្ពុជា

• សីហ ២០១៧ :  តេូវបានទិញដោយកេុមហ៊ុនកូរ៉េគឺ Hanshin E&C និង Plus International

ការពង្រីកសាខាថ្មី
• មីនា ២០១៨ :  ៣ សាខា (ទួលគោក តាខ្មេ ថ្នល់ទទឹង)

• កក្កដា ២០១៨ :  ២ សាខា (កំពង់ស្ពឺ ជើងពេេ)

ការិយាល័យកណា្តេល សាខាតាខ្មេ (TKH) សាខាទួលគោក (TK) សាខាជើងពេេ (CHP) 
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ការបង្កើនដើមទុន ការសហការភាពជាដេគូរអាជីវកម្ម
•  កុម្ភៈ ២០១៨  : បង្កើនដើមទុនពី ១ លន 

ដុល្លេរទៅ ១.៥ លនដុល្លេរអាមេរិក

•  មករា ២០១៩ : បង្កើនដើមទុនពី ១.៥  

លនដុល្លេរទៅ ៣.៥ លនដុល្លេរអាមេរិក

កេុមហ៊ុន អុិនប៊ិសណេស ម.ក កេុមហ៊ុន Hyundai Agro Cambodia 
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សកម្មភាពវបែបធម៌សំខាន់ៗក្នុងឆ្នែំ ២០១៨ / ២០១៩
វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលបុគ្គលិកថ្មី និងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលជំនាញទន់

សិកា្ខ្រសាលាបុគ្គលិកប្រចាំឆ្ន្រំលើកទី១ នៅខ្រម្រសា ឆ្ន្រំ២០១៨ នាខ្រត្តសៀមរាប



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨១៤

សិកា្ខ្រសាលាថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងនៅខ្រកក្កដា ឆ្ន្រំ២០១៨ នាសណ្ឋ្រគារសុខាភ្នំព្រញ

ពិធីជប់លៀងដំណច់ឆ្ន្រំ ២០១៨ ដ្រលបានប្រ្ររព្ធធ្វើឡើងនៅខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៨ នាភោជនីយដា្ឋ្រន  ទន្ល្របាសាក់់



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨ ១៥

ដំណើរទស្រសនកិច្ចសិក្រសារបស់គណៈគ្រប់គ្រងនៅទីក្រុងស្រអ៊ូល ប្រទ្រសកូរ៉្រ



���ន��ុម��ឹក��ភិ�ល

គណៈក���ធិ�រ�និភ័យ

គណៈក���ធិ�រ
ឥណ�ន

���ន�យក
��តិបត�ិ���ក��តិបត�ិ�រ

���ន�យក
��តិបត�ិ���កហិរ��វត��

គណៈក���ធិ�រ
ធន�នមនុស��

គណៈក���ធិ�រសវនកម�

អគ��យក

�យក���នព័ត៌�នវ�ទ��

�យក���នទីផ��រ

��ប់��ង�និភ័យ

�យក���ន
ឥណ�នទី១

�យក���ន
�និភ័យឥណ�ន

�យក���ន
�និភ័យ��តិបត�ិ�រ

�យក���ន
��តិបត�ិ�ម និងនីតិកម�

�យក���ន
ឥណ�នទី២

�យក���នឥណ�នទី៣ 
(កម�ី���ក់�ៀវត�� និង�នយន�)

�យក���ន
អភិវឌ��ផលិតផល

�យក���ន
�ះ���យបំណ�ល

���ន�យក��តិបត�ិ
អភិវឌ����ព�សល��

�យក���នហិរ��វត��
�យក���ន

ធន�នមនុស��

�យក���នរដ��ល
�យក���ន
រត�ភិ�ល

�យក���ន
សវនកម����ក��ង

រចនាសម្ព័ន្ធគែឹះស្ថែន

១៦ របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ ២០១៨



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨ ១៧

កែុមហ៊ុន HANSHIN ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO., LTD.

ភាគទុនិក



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨១៨

គម្រ្រងសំណង់ធំៗរបស់ក្រុមហ៊ុន HANSHIN E&C ក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៨



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨ ១៩

សកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវសាជីវកម្មសម្រ្រប់សង្គម



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨២០

គម្រ្រងសាងសង់ផ្លូវជាតិល្រខ៥ និងផ្លូវជាតិល្រខ២១ នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨ ២១

កែុមហ៊ុន PLUS INTERNATIONAL CO., LTD.



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨២២

លោក MOON KYU CHOI  
បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល 

•  បច្ចុបេបន្នជាបេធាននាយកបេតិបត្តិកេុម
ហ៊ុន  Hanshin Engineering and 
Construction Co., Ltd.

•  បរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ព ីThunderbird 
Schoolof Global Management, 
 Arizona, USA

•   បរិញ្ញេបតេព ីSogang University, 
Seoul, Korea. 

•  បុគ្គលិកកេុមហ៊ុន Hyundai Merchant 
Marine

•  បុគ្គលិកកេុមហ៊ុន Hyundai Motor  
Company

លោក JUNG HOON KIM
អភិបាលឯករាជេយ

•  បរិញ្ញេបតេផ្នេកពាណិជ្ជកម្មពី Sogang 

University, Seoul, Korea.

•  បុគ្គលិកកេុមហ៊ុន Hyundai Marine  
& Fire Insurance 

លោក CHEON GIL PARK  
អភិបាល

•  បរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ផ្នេកគេប់គេង 
ពាណិជ្ជកម្មព ីYonsei University,  
Seoul, Korea

•  វិញ្ញេបនបតេ UC Berkeley Marketing 
 Diploma, California, USA

•  បរិញ្ញេបតេផ្នេកគេប់គេងពាណិជ្ជកម្មព ី
Sogang University, Seoul, Korea

•  អគ្គនាយកគេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថ ុ
Green Central 

•  បេធានគេប់គេងកេមុហុ៊ន Samsung Card
•  បេធានកេមុការងារកេមុហុ៊ន Hyundai Card
• បេធានកេមុការងារកេមុហុ៊ន CJ Hellovision

កែុមបែឹកែសាភិបាល



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨ ២៣

លោក យីវ ផាន់ណ
បេធាននាយកបេតិបត្តិផ្នេកបេតិបត្តិការ

•  បទពិសធន៍ ១១ ឆ្នេំក្នុងវិស័យ  

មីកេូហិរញ្ញវត្ថុ

•  ធា្លេប់កាន់តំណេងសវនករផ្ទេក្នុង បេធាន 

កេុមសវនករផ្ទេក្នុង នាយកសាខា នាយក 

ភូមិភាគ នាយករងនាយកដា្ឋេនឥណទាន 

និងនាយក នាយកដា្ឋេនឥណទានស្តីទី

គេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ អេអឹមខេ

•  បរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ផ្នេកសវនកម្ម និង

បានចូលរួមសិកា្ខេសាលធំៗទាំងថា្នេក់ជាតិ 

និងអន្តរជាតិ រួមមនបេទេសហ្វីលីពីន 

និងឥណ្ឌូនេសុី។

លោក វ៉្រន ចន្ធី  
បេធាននាយកបេតិបត្តិផ្នេកអភិវឌេឍទេព 
កោសលេយ

•  បទពិសធន៍ ១៥ ឆ្នេំក្នុងវិស័យ 

មីកេូហិរញ្ញវត្ថុ

•  ធា្លេប់កាន់តំណេងជាមន្តេីឥណទាន 

គណនេយេយករ បេធានផ្នេកបេេក់ សំណង   

និង អត្ថ បេយោជន ៍នាយករងនាយកដា្ឋេន 

បុគ្គលិក និងនាយកនាយកដា្ឋេនរដ្ឋបាល  

និងធនធានមនុសេស

•  បរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ផ្នេកគេប់គេង និង 

បរិញ្ញេបតេផ្នេកគណនេយេយ

គណៈគែប់គែង

លោក CHEON GIL PARK  
អគ្គនាយក

•  បរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ផ្នេកគេប់គេង 
ពាណិជ្ជកម្មព ីYonsei University,  
Seoul, Korea

•  វិញ្ញេបនបតេ UC Berkeley Marketing 
 Diploma, California, USA

•  បរិញ្ញេបតេផ្នេកគេប់គេងពាណិជ្ជកម្មព ី
Sogang University, Seoul, Korea

•  អគ្គនាយកគេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថ ុ
Green Central 

•  បេធានគេប់គេងកេមុហុ៊ន Samsung Card
•  បេធានកេមុការងារកេមុហុ៊ន Hyundai Card
• បេធានកេមុការងារកេមុហុ៊ន CJ Hellovision



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨២៤

លោក ច្រង ប៊ុនធឿន 
បេធាននាយក នាយកដា្ឋេនគេប់គេង 
ហនិភ័យ 

•  បទពិសធន៍ការងារជាង ៩ឆ្នេំ ក្នុងវិស័យ 

មីកេហិូរញ្ញវត្ថ ុ(អមេតឹ និងហ្គេនីសេន តេល)

•  ចាប់ផ្តើមការងារពីមន្តេីឥណទាន មន្តេី 

គេប់គេងហនិភ័យ អនុបេធានផ្នេកកម្ចី 

បេធានផ្នេកគេប់គេងហនិភ័យ និង 

នាយករងបេតិបត្តិ

•  បរិញ្ញេបតេផ្នេកអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច ឆ្នេំ 

២០០៧

លោក នី សុគារ
នាយក នាយកដា្ឋេនអភិវឌេឍផលិតផល

•  បមេើការនៅអង្គការកេេរដា្ឋេភិបាលទទួល

បន្ទុកគមេេងអភិវឌេឍសង្គម សុខភាពកុមរ 

និងស្តេី និងអភិវឌេឍធនធានមនុសេស

•  មនបទពិសធន៍ជាង១០ ឆ្នេំក្នុងវិស័យ

មីកេូហិរញ្ញវត្ថុ

•  ធា្លេប់ជាបេឡាធិការ បេធានបេឡា មន្តេី 

ផ្នេកសេវាអតិថិជន មន្តេីផ្នេកលក់ និងមន្តេី 

ជាន់ខ្ពស់រតនាភិបាលនៅគេឹះសា្ថេនមីកេូ

ហិរញ្ញវត្ថុកេេឌីត

លោក លី សូពិជា 
នាយក នាយកដា្ឋេនឥណទាន

•  បទពិសធន៍ការងារជាង ៩ឆ្នេំ ក្នុងវិស័យ 

មីកេូហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគរឯកទេស

•  ចាប់ផ្តើមការងារពីមន្តេីឥណទាន មន្តេី 

ឥណទានជាន់ខ្ពស់ នាយកតំបន់ បេធាន 

ផ្នេកឥណទាន និង នាយករងសាខា

•  បរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ និង 

ធនាគរឆ្នេំ ២០១៤



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨ ២៥

លោក ណ្រម ម៉្រនៀន 
នាយក នាយកដា្ឋេនឥណទាន

•  បទពិសធន៍ការងារជាង ៨ឆ្នេំ នៅគេឹះ

សា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុបេេសាក់

•  ចាប់ផ្តើមការងារពីមន្តេីឥណទាន មន្តេ ី

គេប់គេងឥណទានជាន់ខ្ពស់ នាយក 

សាខា ជំនួយការនាយក នាយកដា្ឋេន 

•  បរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ផ្នេកគេប់គេង 

ពាណិជ្ជកម្មឆ្នេំ ២០១៥

លោក សៀង ឆយ  
នាយក នាយកដា្ឋេនព័ត៌មនវិទេយា

•  បទពិសធន៍ការងារជាង៩ ឆ្នេំ នៅគេឹះ 

សា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ និងកេុមហ៊ុនភតិសនេយា 

ជាមន្តេីអភិវឌេឍបេព័ន្ធ មន្តេីអភិវឌេឍបេព័ន្ធ 

ជាន់ខ្ពស់ និងបេធានផ្នេក ព័ត៌មនវិទេយា

•  បរិញ្ញេបតេវិទេយាសាស្តេកុំពេយូទ័រ និងវិស្វកម្ម

នៅសាកលវិទេយាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ និង 

បរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ផ្នេកអភិវឌេឍបេព័ន្ធ 

លើផ្នេកទន់នៅសាកលវិទេយាល័យ 

បៀលបេេយ។

លោកស្រី ចាន់ ដានី
នាយិកា នាយកដា្ឋេនរតនាភិបាល

•  បមេើការនៅអង្គការកេេរដា្ឋេភិបាលទទួល
បន្ទុកគមេេងអភិវឌេឍសង្គម សុខភាព 
កុមរ និងស្តេី និងអភិវឌេឍធនធានមនុសេស

•  មនបទពិសធន៍ជាង១០ ឆ្នេំក្នុងវិស័យ
មីកេូហិរញ្ញវត្ថុ

•  ធា្លេប់ជាបេឡាធិការ បេធានបេឡា មន្តេផី្នេក 
សេវាអតិថិជន មន្តេផី្នេកលក់ និងមន្តេជីាន់ 
ខ្ពស់រតនាភិបាល នៅគេឹះសា្ថេន 

មីកេូហិរញ្ញវត្ថុកេេឌីត
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លោក អ៊ុក តូរា៉្រគ្លីត  
នាយករង នាយកដា្ឋេនហិរញ្ញវត្ថុ

•  ធា្លេប់ជាបេធានហិរញ្ញវត្ថុនៅកេុមហ៊ុនភតិ 
សនេយា ប៊ីអេសភី ហ្វេយនេន ភីអិលសុី

•   បទពិសធន៍ការងារជាង៥ ឆ្នេំ នៅកេុមហ៊ុន 
សវនកម្ម ខេភីអិមជ្ជី (កម្ពុជា) ដេលទទួល
បន្ទុកផ្ទេល់លើផ្នេកផេសេងៗដូចជា គេឹះសា្ថេន 
ហិរញ្ញវត្ថុ (ធនាគរ និងមីកេូ ហិរញ្ញវត្ថុ) 
សាជីវកម្ម សណា្ឋេគរ អង្គការកេេរាជរដា្ឋេ 
ភិបាល និងគមេេងរាជរដា្ឋេភិបាល

•   កំពុងបន្តការសិកេសាផ្នេកគណនេយេយករ 
ជំនាញ ACCA នៅវិទេយាសា្ថេន CamEd 
Business School

•   បរិញ្ញេបតេផ្នេកគណនេយេយឆ្នេំ ២០១២ ។

លោក ហាន ច័ន្ទជំនោ 
នាយករង នាយកដា្ឋេនធនធានមនុសេស 
និងជំនួយការអគ្គនាយក

•  ធា្លេប់ជាអ្នកបកបេេជាន់ខ្ពស់ បកបេេផ្ទេល ់

មត់ និងជាបេធានផ្នេកតេួតពិនិតេយគុណ

ភាព និងជានាយកសាខាគេឹះសា្ថេនអប់រំ

•  បរិញ្ញេបតេផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចឆ្នេំ ២០១១ 

និងបរិញ្ញេបតេផ្នេកអប់រំឆ្នេំ ២០១២

លោក លីម រតនៈ 
នាយករង នាយកដា្ឋេនគេប់គេងហនិភ័យ 
ឥណទាន

•  បទពិសធន៍ជាង ១១ ឆ្នេំនៅក្នុងគេឹះ 

សា្ថេនបេតិបត្តិករឥណទាន និងគេឹះសា្ថេន 

មីកេូហិរញ្ញវត្ថុ ដោយបានអភិវឌេឍខ្លួនព ី

មន្តេីឥណទាន បេធានកេុម 

និងនាយកសាខា

•  បរិញ្ញេបតេផ្នេកអភិវឌេឍជនបទឆ្នេំ ២០១១
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គណៈកម្មែធិការ

គណៈកម្មែធិការគែប់គែ ងហនិភ័យ 

គណៈកម្មេធិការគេប់គេងហនិភ័យ មនទំនួលខុសតេវូចំពោះមុខកេមុបេកឹេសា 
ភិបាល និងតេូវបំពេញតួនាទីដូចខាងកេេម:
•  ធ្វើការវាយតម្លេអោយបានសុីជមេេពីយុទ្ធសាស្តេ និងដំណើរការអាជីវកម្ម 

ពេមទាំងរៀបចំផេនការដេលផ្តេតទៅលើគេប់ទិដ្ឋភាពនេផ្នេកហនិភ័យ
•  ធ្វើការវិភាគហនិភ័យទៅថ្ងេអនាគតដេលរួមបញ្ចលូនូវនិនា្នេការ ពេមទំាង 

ផ្តល់នូវមតិយោបល់ផេសេងៗជូនគណៈគេប់គេង
•  តេួតពិនិតេយមើលឡើងវិញនូវរាល់គោលនយោបាយ និងនិតិវិធីក្នុងការ 

កាត់បន្ថយហនិភ័យ
•  ដាក់ចេញនូវតួនាទី ទំនួលខុសតេវូ និងសិទ្ធអំណាចក្នងុការគេប់គេងហនិ 

ភ័យដេលកំណត់ពីកេបខណ្ឌនេដេនសម្ថកិច្ចក្នងុការគេប់គេងហនភ័យ
•  តេតួពិនិតេយឡើងវិញអោយបានសីុជមេេ នូវសកម្មភាពគេប់គេងហនិភ័យ 

របស់គេឹះសា្ថេនដេលបានរាយការណ៍ដោយគណៈគេប់គេង និងរិះរក 
សកម្មភាព ដេលជា តមេូវការក្នុងការអនុវត្តដើមេបីអោយសមសេបទៅតាម
គោលការណ៍

•  ផ្តល់យោបល់ ឬគំនិតផេសេងៗដល់គណៈគេប់គេងសមេេប់សកម្មភាពការ 
ពារទុកជាមុនចំពោះកតា្តេខាងកេេទាំងឡាយ ដេលមនឥទ្ធិពលមកលើ
បេតិបត្តិការរបស់ កេុមហ៊ុន ដូចជា នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច និងកេបខណ្ឌ 
នេបទបេបញ្ញត្តិផេសេងៗ

•  តេតួពិនិតេយឡើងវិញពេមទំាងសា្ទេបស្ទង់នូវសុចរិតភាព នេបេព័ន្ធគេប់គេង 
ហនិភ័យ និងធានាថាគោលការណ៍និងយុទ្ធសាសេ្តគេប់គេងហនិភ័យ 
គឺតេូវបានគេប់គេងបេកបដោយបេសិទ្ធិភាពខ្ពស់

•  តេួតពិនិតេយឡើងវិញ និងបេជំុសមេេចគោលការណ៍គេប់គេងហនិភ័យ
•  លើកយោបល់ និងគំនិតផេសេងៗដាក់ជូនគណៈគេប់គេងដើមេបីដាក់ចេញនូវ

សកម្មភាព ក្នងុការកាត់បន្ថយហនិភ័យ ការទទួលយកហនិភ័យ ឬការផ្ទេរ 
ហនិភ័យ ដោយផ្អេកលើរបាយការណ៍ពីផ្នេកគេប់គេងហនិភ័យ និងផ្នេក 
សមេបសមេួលកិច្ចការចេបាប់។
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គណៈកម្មែធិការសវនកម្ម 

គណៈកម្មេធិការសវនកម្ម ទទួលខុសតេូវចំពោះមុខកេុមបេឹកេសាភិបាលនិង 
អនុវត្ត ការងារដូចខាងកេេម:
•  បង្កើត និងតេួតពិនិតេយនូវការសមេបសមេួលកិច្ចការចេបាប់ ដោយមន 

កេមសីលធម៌ សាជីវកម្ម
•  តេតួពិនិតេយនីតិវិធីសមេេប់សមេបសមេលួកិច្ចការចេបាប់ ជាមួយបទបេបញ្ញត្តិ 

របស់រាជរដា្ឋេភិបាល
•  តេតួពិនិតេយមើលលទ្ធផលរកឃើញរបស់ផ្នេកសវនកម្ម និងភា្នេក់ងារអធិការ 

កិច្ច ដទេទៀត
•  ពិភាកេសាពីការមិនយល់សេបគ្នេរវាង សវនករផ្ទេក្នុង និងសវនករផ្ទេកេេ 

ពេមទាំងគណៈគេប់គេង
•  សុើបសួរពីមតិយោបល់ របស់សវនករផ្ទេកេេ អំពីសមត្ថភាពរបស ់

បុគ្គលិកគណនេយេយ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពេមទាំងមនេ្តីសវនកម្មផ្ទេក្នុង
•  តេួតពិនិតេយឡើងវិញ ពីភាពពេញលេញនេរចនាសម្ព័ន្ធគេប់គេងផ្ទេក្នុង 

សមេេប់ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
•  មើលការខុសតេវូទៅលើការគេប់គេងផ្ទេក្នងុរបស់កេមុហុ៊នដើមេបីសុវត្ថភិាព

ទេពេយសកម្មរបស់កេមុហុ៊ន
•  ធ្វើការវាយតម្លេកម្មវត្ថុរបស់សវនករផ្ទេក្នុង
•  តេួតពិនិតេយមើលឡើងវិញនូវការងាររបស់សវនករផ្ទេក្នុង ពេមទាំងវាយ 

តម្លេលទ្ធផលការងាររួម និងការអភិវឌេឍសមត្ថភាព
•  ធានាអោយបាននូវដំណើរការរលូននេការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

បនា្ទេប់ពីអធិការកិច្ចរបស់សវនករផ្ទេក្នុង និងការសហការល្អ ជាមួយរាល ់
កិច្ចការនេសវនករផ្ទេកេេ ។
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 សន ធារី អាយុ ២៨ 
ខែត្តកណ្តែល
អាជីវករលក់គេឿងឡាន

នាងខ្ញុំឈ្មេះ សាន ធារី អាយុ ២៨ ជាអាជីវករលក់គេឿងឡាននៅ ភូមិ 
ពេេកសំរោង៣ សងា្កេត់តាខ្មេ កេុងតាខ្មេ ខេត្តកណា្តេល។ ខ្ញុំជាអតិថិជន 
របស់គេឹះសា្ថេន  ជោគជ័យ ហ្វេយនេន ភីអិលសុី សាខាតាខ្មេ។ 

មុនពេលបេើបេេស់សេវាឥណទានរបស់ ជោគជ័យ ហ្វេយនេន ភីអិលសុី 
ខ្ញុំធា្លេប់ បានស្នើសេវាឥណទាន ពីគេឹះសា្ថេនផេសេងៗជាចេើន តេមិនទទួល 
បានជោគជ័យ ទាល់តេសះ ដោយសារតេមុខរបររបស់ខ្ញុំមើលទៅមន 
ទំហំតូច មិនមនសម្ភេរៈ សមេេប់ដាក់លក់ចេើន។ មួយរយៈកេេយមកក៏ 
មនបុគ្គលិក ជោគជ័យ ហ្វេយនេន ភីអិលសុី ចុះមកផ្ទះរបស់ខ្ញុ ំ ដើមេប ី
ផេសព្វផេសាយពីសេវាឥណទាន នៅពេលនោះខ្ញុំក៏បានសាកសួរព័ត៌មនអំពី
សេវាកម្មនៅទីនោះ។ បុគ្គលិកម្នេក់នោះបានផ្តល់ព័ត៌មនយ៉ាេងលម្អតិដល់ខ្ញុ ំ
នឹងគេួសារ។ ដោយមនការចាប់អារម្មណ៍លើសេវាឥណទាននេគេឹះសា្ថេន 
ជោគជ័យ ហ្វេយនេន ភីអិលសុី  ខ្ញុំនិងគេួសារក៏បានសមេេចចិត្តដាក់ ស្នើ 
ឥណទាន កេេយមកក៏បានទទួលដំណឹងថា គេឹះសា្ថេនយល់ពេមផ្តល ់
ឥណទានដល់យើងខ្ញុំ នូវចំនួនដេលបានស្នើសុំ និងរយៈពេលបង់សង 
តេឡប់យូរជាងគេះឹសា្ថេនដទេ ដេលពួកគេមិនហ៊េនផ្តល់ឲេយ។ ពួកយើងមន 
ការសបេបាយរីករាយជាខា្លេងំនៅពេលបានទទួលដំណឹងនេះ ពេេះមិនសងេឃឹម 
ថា គេះឹសា្ថេនយល់ពេមផ្តល់ទំហំឥណទានដេលពួកយើងបានស្នើនោះទេ។

កេេយទទួលបានឥណទានពីគេឹះសា្ថេន ជោគជ័យ ហ្វេយនេន ភីអិលសុី 
ខ្ញុំនិងគេួសារបានយកបេេក់ទាំងនេះ មកពងេើកអាជីវកម្មលក់គេឿងឡាន
របស់យើង ទិញចូលនៅសម្ភេរៈដាក់លក់បន្ថេមជាចេើន ទើបធ្វើឲេយជីវភាព
គេួសាររបស់យើងរីកចមេើនដូចសព្វថ្ងេ។ 

អតិថិជនរបស់យើង



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨៣០

អ៊ុំ សែីលាវ អាយុ៣៨ 
ម្ចេស់ហងស៊ុប និងផ្ទះសំណាក់

នាងខ្ញុឈំ្មេះ អំុ៊ សេលីវ អាយុ៣៨ ជាម្ចេស់ខារ៉ាេអូខេ និងផ្ទះសំណាក់មួយ 
កន្លេង ស្ថិតក្នុង ភូមិតេពាំងវេង ឃុំតេពាំងគង សេុកសំរោងទង ខេត្ត 
កំពង់ស្ពឺ។ សព្វថ្ងេខ្ញុ ំ ជាអតិថិជរបស់គេឹះសា្ថេន  ជោគជ័យ ហ្វេយនេន 
ភីអិលសុី សាខាកំពង់ស្ពឺ។

មុខពេលកា្លេយជាអតិថិជន ជោគជ័យ ហ្វេយនេន ភីអិលសុី នាងខ្ញុំជាអ្នក 
លក់ស៊ុប និងភេសជ្ជៈបន្តិបន្តួច។  ដោយសារចង់ពងេីកមុខរបរធម្មតានេះ 
ខ្ញុំក៏បានខ្ចីបេេក់ពី អ្នកចងការបេេក់នៅក្នុងភូមិម្នេក់ ដេលតមេូវអោយបង់
សងតេឡប់ទំាងថ្លេដើម និងការបេេក់ដេលមនចំនួនចេើនលើសលុប ដេល 
នេះជាហេតុធ្វើអោយជីវភាពគេសួារ របស់ខ្ញុកំាន់តេមនភាពលំបាកទៅៗ។ 
កេេយមកមនអ្នកជិតខាងម្នេក់បានណេនំាឲេយខ្ញុសំាកលេបងទំនាក់ទំនងទៅ 
កាន់បុគ្គលិករបស់ ជោគជ័យ ហ្វេយនេន ភីអិលសុី ដើមេបីសាកសួរព័ត៌មន 
លម្អតិអំពីសេវាឥណទាននៅទីនោះ។ ដោយយល់ថា ជោគជ័យ ហ្វេយនេន 
ភីអិលសីុជាកេមុហុ៊នផ្តល់កម្ចនីៅក្នងុការបេេក់ទាប និងមនអាជា្ញេប័ណ្ណចេបាស់ 
លស់ពីធនាគរជាតិ ខ្ញុំនិងគេួសារក៏សមេេចដាក់ពាកេយស្នើកម្ចីលើកដំបូង
ក្នុងទំហំ $ ៥,០០០ ដើមេបីបង់ផ្ដេច់កម្ចីនៅក្នុងភូមិ ហើយបេេក់ដេលនៅ 
សល់ ខ្ញុំយកមកបង្កើនមុខរបរលក់ស៊ុប និងភេសជ្ជៈរបស់ខ្ញុំ។ កន្លងអស ់
រយៈពេល៨ខេ ខ្ញុំក៏បាន ដាក់ស្នើកម្ចីបន្ថេម ដើមេបីពងេីកអាជីវកម្មលើវិស័យ 
ផ្ទះសំណាក់។ ពីមួយថ្ងេទៅ មួយថ្ងេសេដ្ឋកិច្ចគេសួាររបស់ខ្ញុមំនការរីកចមេើន 
ជាខា្លេំង ធ្វើឲេយអ្នកនៅក្នុងភូមិមនការភា្ញេក់ផ្អើលពីការផ្លេស់ប្តូរមួយនេះ ព ី
អ្នកលក់ស៊ុបធម្មតាម្នេក់ រហូតកា្លេយជាម្ចេស់ខារា៉េអូខេ និងផ្ទះសំណាក់។ 
ទំាងនេះក៏មនការរួមចំណេកពីជោគជ័យ ហ្វេយនេន ភីអិលសីុផងដេរដោយ 
សារមនការបេកឹេសាយោបល់អាជីវកម្ម និងការផ្តល់កម្ចកី្នងុអតេេការបេេក់ 
ទាប ទើបធ្វើឲេយគេួសាររបស់ខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យដូចសព្វថ្ងេ។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨ ៣១

ផលិតផលឥណទាន
ផលិតផលឥណទានសមែែប់អតិថិជន

កម្ចីទូទៅ

•  អតិថិជនគោលដៅ : បេជាជនដេលរស ់

នៅតាមទីបេជុំជន ឬជនបទដេលមន 

មុខរបរសេបចេបាប់។  

•  ទំហំកម្ចី : រហូតដល់ ១២០ លនរៀល  

ឬ ៣ មុឺនដុល្លេរ

• រយៈពេលកម្ចី : រហូតដល់ ៧២ ខេ

• អតេេការបេេក់ : ១.២% - ១.៥%

•  របៀបបង់សង : សងរំលោះបេេក់ដើម 

និងការបេេក់បេចាំខេ សងការបេេក់ 

និងបេេក់ដើមថេរបេចាំខេ សងការបេេក់ 

និងបេេក់ដើមតាមដំណាក់កាល 

សងរំលោះបេេក់ដើមតាមការចរចា 

សងការបេេក់រៀងរាល់ខេ និងបេេក់ដើម 

នៅចុងវគ្គ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨៣២

កម្ចីកសិកម្ម

•  អតិថិជនគោលដៅ : បេជាជនដេល 

រស់នៅតាម ជនបទដេលមនមុខរបរ 

សំខាន់លើវិស័យកសិកម្ម។ 

•  ទំហំកម្ចី : រហូតដល់ ២០ លនរៀល 

ឬ ៥ពាន់ដុល្លេរ / រហូតដល់ ៦០ 

លនរៀល ឬ ១៥ពាន់ដុល្លេរ

•  រយៈពេលកម្ចី : រហូតដល់ ៦០ ខេ

•  អតេេការបេេក់ : ១.៣% - ១.៥%

•  របៀបបង់សង : បង់បេេក់ដើមនៅចុងវគ្គ 

និងការបេេក់បេចាំខេ បង់បេេក់ដើម 

រំលស់ថេរ និង ការបេេក់បេចាំខេ បង ់

បេេក់ដើម និងការបេេក់ រំលស់ថេរបេចា ំ

ខេ បង់បេេក់ដើមតាម ដំណាក់កាល 

និងការបេេក់បេចាំខេ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨ ៣៣

កម្ចីបែែក់បៀវតែស

•  អតិថិជនគោលដៅ : បុគ្គលិករបស ់

កេុមហ៊ុន ឬសា្ថេប័នដេលជាគូរសហការ 

ជាមួយកេុមហ៊ុនដេលជាដេគូរបស់ 

ជោគជ័យ

•  ទំហំកម្ចី : រហូតដល់ ៦ លនរៀល  

ឬ ១,៥០០ ដុល្លេរ

•  រយៈពេលកម្ចី : រហូតដល់ ១២ ខេ

•  អតេេការបេេក់ : ១.៥%

•  របៀបបង់សង : បង់បេេក់ដើម និងការ 

បេេក់រំលស់ថេរបេចាំខេ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨៣៤

កម្ចីទាន់ចិត្ត

•  អតិថិជនគោលដៅ : បេជាជនដេលរស់ 

នៅតាមទីបេជំុជន ឬជនបទដេលមន 

មុខរបរសេបចេបាប់។

•  ទំហំកម្ចី : រហូតដល់ ១២ លនរៀល  

ឬ ៣ពាន់ ដុល្លេរ

•  រយៈពេលកម្ចី : រហូតដល់ ៣៦ ខេ

•  អតេេការបេេក : ១.៥%

•  របៀបបង់សង : បង់បេេក់ដើមរំលស់ថេរ 

និងការបេេក់បេចាំខេ បង់បេេក់ដើម 

និងការបេេក់រំលស់ថេរបេចាំែខ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨ ៣៥

កម្ចីអែសអឹមអុី

•  អតិថិជនគោលដៅ : បុគ្គលដេលជា 

ម្ចេស់ អាជីវកម្ម ឬកេុមហ៊ុនសា្ថេប័នដេល 

មនមុខរបរសេបចេបាប់

•  ទំហំកម្ចី : ធំជាង ១២០ - ២០០ 

លនរៀល ឬ ៣ - ១០ មុឺនដុល្លេរ

•  រយៈពេលកម្ចី : រហូតដល់ ១២០ ខេ

•  អតេេការបេេក់ : ១.១៥% - ១.៥%

•  របៀបបង់សង : បង់បេេក់ដើមនៅចុងវគ្គ 

និងការបេេក់បេចំាខេ បង់បេេក់ដើមរំលស់ 

ថេរ និងការបេេក់បេចាំខេ បង់បេេក់ដើម 

និងការបេេក់រំលស់ថេរបេចាំខេ បង់បេេក ់

ដើមតាមដំណាក់កាល និងការ 

បេេក់បេចាំខេ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨៣៦

កម្ចីទូទៅបុគ្គលិក

•  អតិថិជនគោលដៅ : បុគ្គលិកដេលបមេើ 

ការងារបានយា៉េងតិច ៦ ខេ  

•  ទំហំកម្ចី : រហូតដល់ ៨ ដងនេបេេក់ខេ 

សុទ្ធ និង មិនលើសពី ៥.០០០ ដុល្លេរ

•  រយៈពេលកម្ចី : រហូតដល់ ៣៦ ខេ

•  អតេេការបេេក់ : ១.១%

•  របៀបបង់សង : សងការបេេក់ និងបេេក ់

ដើមថេរបេចាំខេ

កម្ចីទិញទ្រព្រយបុគ្គលិក

•  អតិថិជនគោលដៅ : បុគ្គលិកដេលបមេើ

ការងារបានយា៉េងតិច ១២ ខេ  

•  ទំហំកម្ចី : រហូតដល់លទ្ធភាពអតិបរម 

និង មិនលើសពី ១០.០០០ ដុល្លេរ។

•  រយៈពេលកម្ចី : រហូតដល់ ៦០ ខេ

•  អតេេការបេេក់ : ១%

•  របៀបបង់សង : សងការបេេក់ និងបេេក ់

ដើមថេរបេចាំខេ

ផលិតផលឥណទានសមែែប់បុគ្គលិក



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨ ៣៧

កេុមបេឹកេសាភិបាល មនក្តីសមនសេសរីករាយធ្វើការបងា្ហេញជូននូវរបាយការណ៍របស់កេុមបេឹកេសាភិបាល និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 

ជោគជ័យ ហា្វ្រយន្រន ភីអិលសុី ហៅកាត់ថា (“គេឹះសា្ថេន”) ដេលបានធ្វើសវនកម្មរួច សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់តេឹមថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 

២០១៨។

របាយការណ៍របស់កែុមបែឹកែសាភិបាល

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់គេឹះសា្ថេន សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ ២០១៨ មនដូចខាងកេេមៈ

សកម្មភាពចម្របង 
សកម្មភាពចមេបងរបស់គេឹះសា្ថេន គឺផ្តល់សេវាកម្មមីកេូហិរញ្ញវត្ថុដេលមននិរន្តរភាពជូនសហគេេសធុនតូច និងមធេយម និងគេួសារ 

ដេលមនបេេក់ចំណូលទាបនៅ ក្នុងពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា។

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ បញ្ចប់ត្រឹម

ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2018

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ បញ្ចប់ត្រឹម 
ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2017

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

     បេេក់ខាតមុនបង់ពន្ធ (306,878) (1,233,035) (259,943)

     ពន្ធលើបេេក់ចំណេញ (15,431) (62,002) (3,253)

     ប្រ្រក់ខាតសុទ្ធសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ (322,309) (1,295,037) (263,196)



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨៣៨

ភាគលាភ 
គេឹះសា្ថេនពុំបានបេកាស ឬបង់ភាគលភនិង 

កេុមបេឹកេសាភិបាលមិនបាន ផ្តល់អនុសាន ៍

ក្នុងការបេងចេកភាគលភ ដេលតេូវបង់ក្នុង 

ការិយបរិច្ឆេទនេះទេ។

ដើមទុន
នៅថ្ងេទី១១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៨ គេឹះសា្ថេន 

បានដាក់លិខិតស្នើសុំបន្ថេម ដើមទុនពី 

១,៥០០,០០០ ដុល្លេរអាមេរិក ដល់ 

៣,៥០០,០០០ ដុល្លេរអាមេរិក ស្មើរនឹង 

១៤,០៦៣,០០០,០០០ រៀល។ គេះឹសា្ថេនបាន 

ទទួលការអនុញ្ញេតពីធនាគរជាតិនេកម្ពុជា 

អំពីការដំឡើងដើមទុននៅថ្ងេទី៣១ ខេមករា 

ឆ្នេំ២០១៩។

ឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្រស័យ
នៅមុនពេលដេល របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
របស់គេះឹសា្ថេនតេវូបានរៀបចំឡើង កេមុបេកឹេសា 
ភិបាលបានចាត់វិធានការសមសេប ដើមេបី 
បញ្ជេក់ថាវិធាន ការទាក់ទងទៅនឹងការលុប
បំបាត់ចោលឥណទានអាកេក់ និងការធ្វើស ំ
វិធានធន លើឥណទានជាប់ សងេស័យតេវូបាន 
ធ្វើឡើង ហើយកេមុបេកឹេសាភិបាល ជឿជាក់ថា 
រាល់ឥណទានដេលបានដឹងថា មិនអាចទារ
បានតេវូបានលុបបំបាត់ចោល ហើយសំវិធាន 
ធនតេូវបានធ្វើឡើងយា៉េងគេប់គេេន់ សមេេប់ 

ឥណទាន ដេលជាប់សងេស័យ។ 

សំរាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់តេឹម ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៨ គេឹះសា្ថេនបានលុបឥណទានចេញពីប
ញ្ជីដេលស្មើរនឹង ទឹកបេេក់ ២,៤៨៣ ដុល្លេរអាមេរិក។

ទ្រព្រយសកម្មចរន្ត
នៅមុនពេលដេលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុបស់គេះឹសា្ថេនតេវូបានរៀបចំឡើង កេមុបេកឹេសាភិបាលបាន 
ចាត់វិធានការ ដេលមនមូលដា្ឋេនសមរមេយ ដើមេបីបញ្ជេក់ថាបណា្តេទេពេយសកម្មចរន្តទាំងអស់ ដេល 
បានកត់តេេនៅក្នុងបញ្ជីគណនេយេយរបស់គេឹះសា្ថេន ហើយដេលទំនងជាមិនអាចទទួលសា្គេល់បាន 
នៅក្នុងបេតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតា  តេូវបានកាត់បន្ថយឲេយនៅស្មើនឹងតម្លេដេលគិត    ថានឹងអាច 
បេមូលបានជាក់ស្តេង។ នាថ្ងេចេញរបាយការណ៍នេះ កេុមបេឹកេសាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍
ណាមួយដេលនឹងធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់ ការកំណត់តម្លេទេពេយសកម្ម ចរន្តនៅក្នុងរបាយការណ ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គេឹះសា្ថេនថា មនភាពមិនតេឹមតេូវនោះទេ។

វិធីសាស្ត្រកំណត់តម្ល្រ
នាថ្ងេចេញរបាយការណ៍នេះ កេុមបេឹកេសាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍ណាមួយដេលបានកើត
ឡើង ដេលនឹងធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តវិធីសាស្តេដេលមនកន្លងមកក្នុងការវាយតម្លេទេពេយ 
សកម្ម និងបំណុលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គេឹះសា្ថេន ថាមនភាពមិនតេឹមតេូវ និងមិន 
សមសេបនោះទេ។

បំណុលយថហ្រតុ និងបំណុលផ្រស្រងៗទៀត
នាថ្ងេចេញរបាយការណ៍នេះ ពុំមន:

(ក)  ការដាក់បញ្ចេំទេពេយសកម្មណាមួយរបស់គេឹះសា្ថេន ដេលកើតមនឡើងចាប់តាំងពីថ្ងេ 
ចុងការិយបរិច្ឆេទក្នុងការធានាចំពោះបំណុលរបស់បុគ្គលណាមួយឡើយ កេេអំពីការ 
បងា្ហេញនៅក្នុង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

(ខ)  បំណុលយថាហេតុណាមួយ ដេលកើតមនឡើងចំពោះគេឹះសា្ថេនចាប់តាំងពីថ្ងេចុង 
ការិយបរិច្ឆេទមក កេេអំពីបេតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតារបស់គេឹះសា្ថេន ។ 

កេុមបេឹកេសាភិបាលមនមតិថា ពុំមនបំណុលយថាភាព ឬបំណុលផេសេងៗទៀតរបស់គេឹះសា្ថេន 
ដេលតេូវសង ឬ អាចនឹងតេូវសងក្នុងរយៈពេល ១២ ខេ បនា្ទេប់ពីចុងការិយបរិច្ឆេទនេះ ដេលនឹង 
ធ្វើឲេយមនផលប៉ះពាល់ ឬ អាចនឹងប៉ះពាល់ជាសារវន្តដល់លទ្ធភាពរបស់គេឹះសា្ថេន ក្នុងការបំពេញ
កាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ដូចដេលបានកំណត់ និងនៅពេលដេលដល់ថ្ងេកំណត់ ។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨ ៣៩

ការផា្ល្រស់ប្តូរន្រហ្រតុការណ៍
នាថ្ងេចេញរបាយការណ៍នេះ កេុមបេឹកេសាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍ណាមួយ ដេលមិន 
បានវេកញេក នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ ឬក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គេឹះសា្ថេន ដេលនឹង 
បណា្តេលឲេយមនតួលេខនេចំនួនណាមួយ ដេលបានបងា្ហេញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមន 
ភាពមិនតេឹមតេូវនោះទេ។

ប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតី
កេុមបេឹកេសាភិបាល មនមតិថាលទ្ធផលនេការធ្វើបេតិបត្តិការរបស់គេឹះសា្ថេន ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ
ហិរញ្ញវត្ថុនេះ មិនមនផលប៉ះពាល់ជាសារវន្តដោយសកម្មភាពបេតិបត្តិការ ឬពេឹត្តិការណ៍ណា 
មួយ ដេលមនលក្ខណៈជាសារវន្ត និងមិនបេកេតីនោះទេ។

កេុមបេឹកេសាភិបាលក៏មនមតិផងដេរថា នៅក្នុងចនោ្លេះពេលចាប់ពីថ្ងេចុងការិយបរិច្ឆេទ ដល់ថ្ងេ 
ចេញរបាយការណ៍នេះ ពុំមនចំណាត់ថា្នេក់សកម្មភាពបេតិបត្តិការ ឬពេឹត្តិការណ៍ណាមួយដេល 
មនលក្ខណៈជាសារវន្ត និងមិនបេកេតីកើតមនឡើង ដេលអាចនាំឲេយប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនេ
បេតិបត្តិការរបស់គេឹះសា្ថេនក្នុងការិយបរិច្ឆេទ ដេលរបាយការណ៍នេះបានរៀបចំឡើងនោះទេ។

ព្រឹត្តិការណ៍ក្រ្រយកាលបរិច្ឆ្រទរាយការណ៍
ពុំមនពេឹត្តិការណ៍សារវន្តផេសេងទៀតកើតឡើងកេេយនាថ្ងេចេញរបាយការណ៍នេះ ដេលតមេូវឲេយ 
មនការលតតេដាង ឬនិយ័តភាពកេេពីពេឹត្តិការណ៍ដេលបានលតតេដាងរួចហើយនៅក្នុង 
កំណត់សំគល់ដេលភា្ជេប់ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
សមជិកកេុមបេឹកេសាភិបាលដេលបានបមេើការនៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទ និងនាថ្ងេចេញរបាយការណ ៍
នេះរួមមនៈ

• Mr. Moon Kyu Choi បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល
• Mr. Cheon Gil Park អភិបាល និងអគ្គនាយកបេតិបត្តិ
• Mr. Jung Hoon Kim អភិបាលឯករាជេយ

អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសា 
ភិបាល
នៅក្នុង និងនាចុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុ

នេះ ពុំមនការរៀបចំណាមួយដេលមន 

កេុមហ៊ុនជាគូភាគីមួយក្នុង គោលបំណង

ជួយដល់សមជិកកេុមបេឹកេសាភិបាល ដើមេបី 

ទទួលបាននូវអត្ថបេយោជន៍ ដោយមធេយា 

បាយទិញយកភាគហ៊ុន ឬលិខិត បំណុល 

ពីគេឹះសា្ថេន ឬពីកេុមហ៊ុនដទេទៀតទេ។

ចាប់តាំងពីដើមការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុ ពុំ 

មន សមជិកកេុមបេឹកេសាភិបាលណាម្នេក់

បានទទួល ឬមនសិទ្ធិទទួល បាននូវអត្ថ 

បេយោជន៍ណាមួយ(កេេពីអត្ថបេយោជន៍

ដេលបានទទួល ដូចបានបងា្ហេញនៅក្នុង 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) តាមរយៈ ការចុះ 

កិច្ចសនេយាធ្វើឡើងដោយគេឹះសា្ថេន ឬដោយ 

កេមុហុ៊នពាក់ព័ន្ធនឹងកេមុហុ៊នដេលសមជិក 

កេុមបេឹកេសាភិបាលនោះជាសមជិក ឬក៏ជា 

មួយកេុមហ៊ុន ដេលសមជិក កេុមបេឹកេសា 

ភិបាលនោះមនផលបេយោជន៍ផ្នេកហិរញ្ញ 

វត្ថុចេើននោះទេ លើកលេងតេការបងា្ហេញ 

នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨៤០

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
កេុមបេឹកេសាភិបាលមនភារៈធ្វើការអះអាងបញ្ជេក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំឡើងយា៉េង

តេឹមតេូវ ដើមេបីចង្អុលបងា្ហេញនូវភាពតេឹមតេូវនេសា្ថេនភាព ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គេឹះសា្ថេន នាថ្ងេទី៣១ 

ខេធ្នូ ឆ្នេំ ២០១៨ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទឹកបេេក់ សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទ បញ្ចប់តេឹម 

ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ ២០១៨។ នៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ កេុមបេឹកេសាភិបាលចាំបាច់ 

តេូវៈ(ក) អនុម័តនូវគោលនយោបាយគណនេយេយដេលសមសេបដោយផ្អេកលើការវិនិច្ឆយ័និងការ

ប៉ាេន់បេមណយា៉េងសមហេតុផល និងបេុងបេយ័ត្ន ហើយធ្វើការអនុវត្តបេកបដោយសង្គតិភាព។

(ខ) អនុវត្តទៅតាមស្តង់ដារគណនេយេយកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណេនាំរបស់ ធនាគរជាតិនេ 

កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បងា្ហេញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬបេសិន 

បើមនការផ្លេស់ប្តូរពីនេះ ដើមេបីបងា្ហេញនូវភាពតេឹមតេូវ គឺតេូវបងា្ហេញពនេយល់ និងកំណត ់

បរិមណឲេយបានចេបាស់លស់នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

(គ) តេួតពិនិតេយបេព័ន្ធដំណើរការរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គេឹះសា្ថេន និងរកេសាទុកនូវបញ្ជីគណ

នេយេយឲេយបានគេប់គេេន់ និងបេព័ន្ធគេប់គេងផ្ទេក្នុង ឲេយមនបេសិទ្ធភាព ។

(ឃ)វាយតម្លេនូវលទ្ធភាពរបស់ធនាគរក្នងុការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្មទទួល ខុសតេវូលើការលត 

តេដាងព័ត៌មន បេសិនបើពាក់ព័ន្ធនូវបញ្ហេទាំងឡាយ ដេលទាក់ទងទៅនឹងនិរន្តរភាពអាជីវ

កម្ម និងបេើបេេស់ មូលដា្ឋេននិរន្តរភាពនេគណនេយេយ លើកលេងតេអ្នកគេប់គេងមនបំណង

ចង់ជមេះបញ្ជីផ្អេកដំណើរការគេឹះសា្ថេន ឬគ្មេនជមេើសសមរមេយដទេទៀតកេេពីធ្វើបេបនេះ

(ង)  តេួតពិនិតេយ និងដឹកនាំគេឹះសា្ថេនឲេយមនបេសិទ្ធភាពលើរាល់សេចក្ដីសមេេច ដេលមនសារៈ 

សំខាន់ទាំងឡាយ ដេលប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពបេតិបត្តិការ និងដំណើរការរបស់គេឹះសា្ថេន

ហើយតេវូបេេកដថាកិច្ចការនេះ តេវូបានឆ្លះុបញ្ចេងំយ៉ាេងតេមឹតេវូនៅក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

 កេុមបេឹកេសាភិបាលធានាអះអាងថា បានអនុវត្តនូវរាល់តមេូវការដូចមនរាយការណ៍ខាងលើ 

 ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ការអនុម័តរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
យើងខ្ញុំសូមធ្វើការអនុម័ត លើរបាយការណ ៍
ហិរញ្ញវត្ថ ុដេលជាមតិរបស់យើងខ្ញុបំានបងា្ហេញ 
នូវភាពតេឹមតេូវ នេសា្ថេនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 
ជោគជ័យ ហ្វេយនេន ភីអិលសុី នាថ្ងេទី 31 
ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 2018 ពេមទាំង លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ 
និងលំហូរទឹកបេេក់របស់គេឹះសា្ថេន សមេេប ់
ការិយ បរិច្ឆេទ បញ្ចប់តេឹម ថ្ងេទី 31 ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ 
2018 ដោយអនុលោមទៅតាម ស្តង់ដារ 
គណនេយេយកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណេនាំ 
របស់ធនាគរជាតិ នេកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការ 
រៀបចំ និងការកំណត់បងា្ហេញនៅក្នុងរបាយ 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ចុះហត្ថលេខាក្នុងនាមកេុមបេឹកេសាភិបាលៈ

_________________        

លោក Cheon Gil Park

អគ្គនាយកបេតិបត្តិ
រាជធានីភ្នំពេញ ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា
ថ្ងេទី 23 ខេមេសា ឆ្នេំ 2019



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨ ៤១

ជូនចំពោះភាគទុនិក
ជោគជ័យ ហា្វ្រយន្រន ភីអិលសុី 

មតិសវនកម្ម
យើងខ្ញុំ បានធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ជោគជ័យ ហ្វេយនេន 
ភីអិលសុី ហៅកាត់ថា (“គេឹះសា្ថេន”) ដេល 
រួមមនតារាងតុលេយការ នាថ្ងេ ទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ 
២០១៨ និងរបាយការណ៍លទ្ធផល របាយ 
ការណ៍ស្តពីីបមេេបមេលួមូលធននិងរបាការណ៍ 
លំហូរទឹកបេេក់សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់  
តេឹមថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៨ និងកំណត ់
សំគល់ ដេលរួមមនគោលនយោបាយ 
គណនេយេយសំខាន់ៗ ពេមទំាងព័ត៌មនពនេយល់ 
ផេសេងៗផងដេរ។

ជាមតិរបស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
ជាសារវន្ត បានបងា្ហេញនូវភាពតេមឹតេវូនសា្ថេន 
ភាព ហិរញ្ញវត្ថរុបស់គេះឹសា្ថេននាថ្ងេទី៣១ ខេធ្ន ូ
ឆ្នេំ២០១៨ ពេមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និង 
លំហូរទឹកបេេក់ របស់គេះឹសា្ថេនសមេេប់ការិយ 
បរិច្ឆេទបញ្ចប់តេឹម ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៨ 
ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយេយ
កម្ពជុា និងគោលការណ៍ណេនំារបស់ធនាគរ 
ជាតិនេកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការ 
កំណត់បងា្ហេញនៅក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ។ុ

មូលដា្ឋ្រនន្រមតិសវនកម្ម
យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅ
តាម ស្តង់ដារសវនកម្មអន្តរជាតិនេកម្ពុជា។  
ការទទួល ខុសតេូវរបស់យើងខ្ញុំដេលសេប

តាមស្តង់ដារទាំងនោះ តេូវបានរៀបរាប់បន្ថេមទៀតនៅក្នុងកថាខណ្ឌស្ដីពីការទទួលខុសតេូវរបស ់
សវនករ សមេេប់ការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុដេលមននៅក្នងុរបាយការណ៍របស់
យើងខ្ញុ។ំ  យើងខ្ញុមំនភាពឯករាជេយពីធនាគរដោយសេបទៅតាមតមេវូការកេមសីលធម៌វិជា្ជេជីវៈ ដេល 
ពាក់ព័ន្ធនឹងសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុនៅក្នងុពេះរាជាណាចកេកម្ពជុា ហើយយើងខ្ញុបំាន 
បំពេញនូវទំនួលខុសតេូវលើកេមសីលធម៌វិជា្ជេជីវៈ សេបតាមតមេូវការរបស់ស្តង់ដារទាំងនោះ។  
យើងខ្ញុំ ជឿជាក់ថាភស្តុតាងសវនកម្មដេលយើងខ្ញុំ  បេមូលបានមនលក្ខណៈគេប់គេេន់ និង 
សមសេបសមេេប់ជាមូលដា្ឋេនក្នុងការបញ្ចេញមតិសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

ព័ត៌មនផ្រស្រងៗ
អ្នកគេប់គេង មនភារៈទទួលខុសតេូវលើព័ត៌មនផេសេងៗ។ ព័ត៌មនផេសេងៗដេលបានទទួលតេឹម 
កាលបរិច្ឆេទ នេរបាយការណ៍សវនកម្មនេះ គឺរបាយការណ៍របស់កេុមបេឹកេសាភិបាល។ មតិសវនកម្ម 
របស់យើងខ្ញុំ ទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនបានគេបដណ្តប់លើព័ត៌មនផេសេងៗឡើយ ហើយ 
យើងខ្ញុំមិនធ្វើការផ្ដល់នូវអំណះអំណាងណាមួយទៅលើព័ត៌មននេះទេ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសវន 
កម្មរបស់យើងខ្ញុលំើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថកុារទទួលខុសតេវូរបស់យើងខ្ញុ ំ គឺតេវូអានព័ត៌មនផេសេងៗ 
ហើយពិចារណាថា តើព័ត៌មនផេសេងៗនោះមនភាពមិនសេបគ្នេជាសារវន្ត ជាមួយរបាការណ៍ហិរញ្ញ 
វត្ថុ ឬការយល់ដឹង របស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើសវនកម្មឬមនបងា្ហេញនូវកំហុងឆ្គងជាសារវន្ត។
បេសិនបើ ការអានព័ត៌មនផេសេងៗ ដេលបានទទួលមុនកាលបរិច្ឆេទនេរបាយការណ៍សវនកម្មនេះ 
អាច ឲេយយើងខ្ញុំសន្និដា្ឋេន ថាមនកំហុសឆ្គងជាសារវន្តកើតឡើង យើងខ្ញុំតេូវរាយការណ៍ទៅតាម
សា្ថេនភាពជាក់ស្តេង។ យើងខ្ញុំពុំមនអ្វីដេលតេូវរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មនផេសេងៗនេះទេ។

ការទទួលខុសតែូវលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកគែប់គែង និងអ្នកទទួលខុសតែូវលើអភិបាលកិច្ច

អ្នកគេប់គេង មនភារៈទទួលខុសតេូវលើការរៀបចំ និងការបងា្ហេញនូវភាពតេឹមតេូវនេរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយេយកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណេនាំរបស់ធនា
គរជាតិនេកម្ពជុា ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បងា្ហេញនៅក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថហុើយ 
និងទទួលខុសតេូវលើបេព័ន្ធតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង ដេលអ្នកគេប់គេងកំណត់ថាមនភាពចាំបាច់មេេប ់
ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឲេយជៀសផុតពីការបងា្ហេញខុសជាសារវន្តដោយសារតេការក្លេង 
បន្លំ ឬកំហុសឆ្គង។ នៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  អ្នកគេប់គេងមនភារៈទទួលខុសតេូវ
លើការវាយតម្លេនូវលទ្ធភាពរបស់គេឹះសា្ថេនក្នុងការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្មទទួល ខុសតេូវលើការ
លតតេដាងព័ត៌មនបេសិនបើពាក់ព័ន្ធ នូវបញ្ហេទាំងឡាយដេលទាក់ទងទៅនឹងនិរន្តរភាពអាជីវ
កម្មនិងបេើបេេស់មូលដា្ឋេននិរន្តរភាពនេគណនេយេយ លើកលេងតេអ្នកគេប់គេងមនបំណងចង់ជមេះ 
បញ្ជី ផ្អេកដំណើរការគេឹះសា្ថេន ឬគ្មេនជមេើសសមរមេយដទេទៀតកេេពីធ្វើបេបនេះ។ អ្នកទទួលខុស 
តេវូលើអភិបាលកិច្ច មនភារៈទទួលខុសតេវូក្នងុការតេតួពិនិតេយដំណើរការហិរញ្ញវត្ថរុបស់គេះឹសា្ថេន ។

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជែយ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨៤២

ការទទួលខុសតែូវរបស់សវនករសមែែប់ការធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គោលដៅរបស់យើងខ្ញុ ំគឺផ្ដល់នូវអំណះអំណាងសមហេតុផលថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថទំុាងមូលមិនមនការ បងា្ហេញ 
ខុសជាសារវន្តដោយសារតេការក្លេងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង និងផ្ដល់នូវរបាយការណ៍របស់សវនករដេលរួម ឮបញ្ចូល 
ទាំងមតិសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។  អំណះអំណាងសមហេតុផល គឺជាអំណះអំណាងមនកមេិតខ្ពស់មួយប៉ុន្តេ 
វាមិនអាចធានាថា គេប់ពេលនេការធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្មអន្តរជាតិនេ កម្ពុជាអាច 
រកឃើញនូវកាបងា្ហេញខុសជាសារវន្តដេលបានកើតឡើងនោះទេ។ ការបងា្ហេញខុសជាសារវន្ត អាចកើតឡើងដោយ 
សារការក្លេងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង  ហើយតេូវបានចាត់ទុកថាជាសារវន្ត នៅពេលដេលការ ក្លេងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គងតេ 
មួយ ឬក៏រួមបញ្ចូលគ្នេ មនផលប៉ះពាល់ដល់ការសមេេចចិត្តផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកបេើបេេស់ ដោយយោងលើ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

ជាផ្នេកមួយនេការធ្វើសវនកម្ម ដោយអនុលោមតាមស្តង់ដារសវនកម្មអន្តរជាតិនេកម្ពជុា យើងខ្ញុអំនុវត្តនូវការវិនិច្ឆយ័ 
ដេលបេកបទៅដោយវិជា្ជេជីវៈ និងរកេសានូវមជេឈធាតុនិយម ក្នុងអំឡុងពេលសវនកម្ម។ យើងខ្ញុំក៏៖

 • ធ្វើការកំណត់ និងវាយតម្លេនូវហនិភ័យនេការបងា្ហេញខុសជាសារវន្តលើរបាយការណ៍ហិញ្ញវត្ថុ ដោយសារ 
តេការក្លេងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង និងទទួលខុសតេូវលើការរៀបចំ និងការអនុវត្តនូវនីតិវិធីសវនកម្មដើមេបីឆ្លើយ 
តបទៅនឹងហនិភ័យទំាងនោះ និងបេមូលនូវភស្តតុាងដេលមនលក្ខណៈគេប់គេេន់ និងសមសេបសមេេប់ 
ជាមូលដា្ឋេនក្នុងការបញ្ចេញមតិសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ ហនិភ័យដេលមិន អាចរកឃើញនូវ ការបងា្ហេញ 
ខុសជា សារវន្តដេលកើតឡើងដោយសារតេការក្លេងបន្លំ មនលក្ខណៈ ខ្ពស់ជាងការបងា្ហេញ ខុសកើតឡើង 
ពីកំហុឆ្គងដោយសារតេការក្លេងបន្លំ អាចរួមបញ្ចូលទាំងការ ឃុបឃិតគ្នេ ការលួចបន្លំ ការលុបចោលដោយ 
ចេតនា ការបកសេេយមិនពិត ឬមិនអនុវត្តតាមនីតិវិធីគេប់គេងផ្ទេក្នុង។

 • ទទួលបាននូវការយល់ដឹងអំពីការគេប់គេងផ្ទេក្នុង ដេលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសវនកម្ម ក្នុងគោលបំណងដើមេប ី
រៀបចំនូវនីតិវិធីសវនកម្មដេលសមសេបទៅតាមកាលៈទេសៈ ប៉ុន្តេមិនមេនក្នុងគោលបំណងដើមេបីបញ្ចេញ 
មតិ លើបេសិទ្ធភាពនេការគេប់គេងផ្ទេក្នុងរបស់គេឹះសា្ថេឡើយ។

 • ការវាយតម្លេលើភាពសមសេប នេគោលនយោបាយគណនេយេយដេលគេឹះសា្ថេន បានបេើបេេស់និងភាព 
សម ហេតុផលនេការប៉ាេន់សា្មេនគណនេយេយសំខាន់ៗ ពេមទំាងការលតតេដាងព័ត៌មនពាក់ព័ន្ធដេលបាន 
ធ្វើឡើង ដោយអ្នកគេប់គេង។

 • ធ្វើការសន្នដិា្ឋេនលើភាពសមសេបនេការបេើបេេស់មូលដា្ឋេននិរន្តរភាពនេគណនេយេយរបស់អ្នកគេប់គេង  ហើយ 
ដោយផ្អេកទៅលើភស្តុតាងសវនកម្ម ដេលទទួលបានធ្វើការសន្និដា្ឋេនថាតើភាពមិនចេបាស់លស់ សារវន្ត 
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពេឹត្តិការណ៍ឬលក្ខខណ្ឌ ដេលអាចធ្វើឲេយមនមន្ទិលជាសារវន្តលើលទ្ធភាពរបស់គេឹះសា្ថេន 
ដើមេបីបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម។ បេសិនបើយើងខ្ញុំ ធ្វើការសន្និដា្ឋេនថាមនអត្ថិភាពនេភាពមិនបេេកដបេជា 
ជាសារវន្ត យើងខ្ញុំចាំបាច់តេូវបញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងខ្ញុំ ដើមេបីទាញចំណាប់អារម្មណ៍លើការ 
លតតេដាងព័ត៌មនពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬបេសិនបើការលតតេដាងព័ត៌មនមន 
លក្ខណៈមិនគេប់គេេន់ យើងខ្ញុំចាំបាច់តេូវផ្ដល់មតិសវនកម្មដេលមនបញ្ហេ។ ការសន្និដា្ឋេនរបស់យើងខ្ញុ ំ
គឺផ្អេកតាមភស្តុតាង សវនកម្មដេលបេមូលបាន តេឹមកាលបរិច្ឆេទនេរបាយការណ៍សវនកម្ម របស់យើងខ្ញុ។ំ 

យា៉េងណា ក៏ដោយពេឹត្តិការណ៍ឬលក្ខខណ្ឌ 
នាពេលអនាគតអាចធ្វើឲេយគេះឹសា្ថេនបញេឈប់ 
និរន្តរភាពអាជីវកម្ម ។

 • វាយតម្លេលើការបងា្ហេញនេទមេង់ និងខ្លមឹ 
សារនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងមូល 
ដេលរួមបញ្ចូល ទាំងការលតតេដាងព័ត៌ 
មន និងវាយតម្លេថាតើរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុបានបងា្ហេញពីបេតិបត្តិការ និង 
ពេឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធក្នុងអត្ថន័យដេលអាច 
សមេេចបាននូវ ការបងា្ហេញរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុដ៏តេឹមតេូវ។

យើងខ្ញុំ ផ្ដល់ព័ត៌មនជូនអ្នកទទួលខុសតេូវលើ 
អភិបាលកិច្ច ស្ដពីីបញ្ហេផេសេងទៀតវិសាលភាពនិង 
ពេលវេលដេលបានគេេងទុក សមេេប់ការធ្វើសវន 
កម្ម និងការរកឃើញបញ្ហេជាសារវន្តផេសេងទៀត 
ដេលមនរួមបញ្ចលូទំាងចំណុច ខ្វះខាតនេការគេប់ 
គេងផ្ទេក្នុងដេលបានរកឃើញក្នុង អំឡុងពេលធ្វើ 
សវនកម្ម។ 

តំណាងកេុមហ៊ុន អ្រចអឌីភី & អឹសូសុីអ្រត  
ខូ អិលធីឌី

ពៅ ដារា៉្រ
Partner

រាជធានីភ្នំពេញ ពេះរាជាណាចកេកម្ពុជា
ថ្ងេទី ២៣ ខេមេសា ឆ្នេំ ២០១៩



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨ ៤៣

ជោគជ័យ ហ្វែយនែន ភីអិលសុី  
តារាងតុល្រយការនាថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2018

នាថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2018
នាថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ 

ឆ្ន្រំ 2017

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ទ្រព្រយសកម្ម

សាច់បេេក់ក្នុងដេ 45,402 182,425 2,520 

បេេក់បញ្ញើ និងបេេក់តម្កល់នៅធនាគរជាតិនេកម្ពុជា 2,075,500 
8,339,359 552,256 

បេេក់បញ្ញើ និងបេេក់តម្កល់ នៅធនាគរនានា 688,836 2,767,743 413,302 

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន 13,018,726 52,309,241 2,467,753 

ទេពេយសកម្មផេសេងៗ 134,743 541,397 50,689 

ទេពេយ និងបរិកា្ខេរ 180,557 725,478 135,949 

ទេពេយសកម្មអរូបី 27,002 108,494 19,551 

សរុបទ្រព្រយសកម្ម 16,170,766 64,974,137 3,642,020 



៤៤ របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ ២០១៨

បំណុល និងមូលធន

បំណុល

បំណុលផេសេងៗ 272,781 1,096,033 33,283 

បំណុលពន្ធលើបេេក់ចំណេញ -   -   -

បុរេបេទានពីភាគទុនិក 12,150,000 48,818,700 1,700,000 

បំណុលរយៈពេលយូរ 850,000 3,415,300 688,443 

សរុបបំណុល 13,272,781 53,330,033 2,421,726 

មូលធន

ដើមទុន  1,500,000 6,027,000 1,000,000 

ដើមទុនបន្ថេមក្នុងឆ្នេំ 2,000,000 8,036,000 500,000 

បេេក់ខាតបង្គរ  (279,706) (1,123,858) (16,510)

ខាតក្នុងឆ្នេំ  (322,309) (1,295,038) (263,196)

សរុបមូលធន 2,897,986 11,644,104 1,220,294 

សរុបបំណុល និងមូលធន 16,170,766 64,974,137 3,642,020



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ ២០១៨ ៤៥

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ 

បញ្ចប់ត្រឹម ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2018

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ 
បញ្ចប់ត្រឹម ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ 

ឆ្ន្រំ 2017

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ចំណូលពីការបេេក់ 1,154,862 4,640,236 269,070

ចំណាយការបេេក់ (438,999) (1,763,898) (91,669)

ចំណូលពីការប្រ្រក់សុទ្ធ 715,863 2,876,338 177,401

ចំណូលពីបេតិបត្តិការ ផេសេងៗ 388,118 1,559,458 56,385

ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល (1,294,295)  (5,200,477) (443,320)

សំវិធានធនលើឥណទានអាកេក់ និងជាប់សងេស័យ  (116,564)  (468,354) (50,409)

ប្រ្រក់ខាតមុនដកពន្ធ (306,878) (1,233,035) (259,943)

ចំណាយពន្ធលើបេេក់ចំណេញ  (15,431) (62,002) (3,253)

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ  (322,309) (1,295,037) (263,196)

ជោគជ័យ ហ្វែយនែន ភីអិលសុី  
របាយការណ៍លទ្ធផលសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ បញ្ចប់ត្រឹម ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2018
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ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ប្រ្រក់ខាតបង្គរ

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

សរុប

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

សមតុលេយនាថ្ងេទី 01 ខេមករា ឆ្នេំ 2017 1,000,000 (16,510) 983,490

ដើមទុនបន្ថេមសមេេប់ការិយបរិច្ឆេទ 500,000 - 500,000

បេេក់ខាតសុទ្ធសមេេប់ការិយបរិច្ឆេទ - (263,196) (263,196)

សមតុល្រយនាថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2017 1,500,000 (279,706) 1,220,294

(សមមូលពាន់រៀល) 6,055,500 (1,129,173) 4,926,327

សមតុលេយនាថ្ងេទី 01 ខេមករា ឆ្នេំ 2018 1,500,000 (279,706) 1,220,294

ដើមទុនបន្ថេមសមេេប់ការិយបរិច្ឆេទ 2,000,000 - 2,000,000

បេេក់ខាតសុទ្ធសមេេប់ការិយបរិច្ឆេទ - (322,309) (322,309)

សមតុល្រយនាថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2018 3,500,000 (602,015) 2,897,985

(សមមូលពាន់រៀល) 14,063,000 (2,418,896) 11,644,104

ជោគជ័យ ហ្វែយនែន ភីអិលសុី  
របាយការណ៍ស្តីពីបម្រ្របម្រួលមូលធនសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ បញ្ចប់ត្រឹម ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2018
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សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ 

បញ្ចប់ត្រឹម ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2018

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ 
បញ្ចប់ត្រឹម ថ្ង្រទ3ី1 ខ្រ ធ្នូ 

ឆ្ន្រំ 2017

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល US$

លំហូរទឹកប្រ្រក់ ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

ខាត មុនដកចំណាយពន្ធ  (306,878)  (1,233,035)             (259,943)

និយ័តកម្ម ៖

រំលស់ទេពេយសមេបត្តិ 44,984 180,746                19,684 

សំវិធានធនសមេេប់ឥណទាន អាកេក់ និង ជាប់សងេស័យ 114,126 458,558                42,527 

       (147,768)  (593,731)             (197,732)

បម្រ្រ បម្រួល ៖

ឥណទានអតិថិជន (10,665,099)  (42,852,368)          (1,141,620)

ទេពេយសកម្មផេសេងៗ (84,054)  (337,730)               (27,169)

បំណុលផេសេងៗ 239,498 962,303                29,307 

សាច់បេេក់បេើក្នុងសកម្មភាពបេតិបត្តិការ (10,509,655)  (42,227,795)          (1,139,482)

ពន្ធដេលបានបង់  (15,431)  (62,002)                 (3,504)

ជោគជ័យ ហ្វែយនែន ភីអិលសុី  
របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រ្រក់សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ  បញ្ចប់ត្រឹម ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2018



៤៨ របាយការណ៍បេចាំឆ្នេំ ២០១៨

សាច់បេេក់សុទ្ធបេើក្នុងកម្មភាពបេតិបត្តិការ (10,672,854)  (42,883,528)          (1,340,718)

លំហូរទឹកប្រ្រក់ សកម្មភាពវិនិយោគ

ការទិញទេពេយ និងបរិកា្ខេរ  (86,693) (348,332) (61,219)

ការទិញទេពេយសកម្មអរូបី  (10,350)  (41,586) - 

បេេក់តម្កល់ធានាលើដើមទុន  (25,000) (100,450) - 

សាច់បេេក់សុទ្ធបេើក្នុងកម្មភាពវិនិយោគ  (122,043) (490,368) (61,219)

លំហូរទឹកប្រ្រក់ សកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន

បុរេបេទានពីភាគទុនិក 10,450,000 41,988,100 1,123,517 

បំណុលរយៈពេលយូរ            161,557           649,136 688,443 

សាច់បេេក់ទទួលបានពីដើមទុនថ្មី                     -                      -   - 

ដើមទុនបន្ថេមក្នុងឆ្នេំ 2,000,000 8,036,000 500,000 

សាច់បេេក់សុទ្ធទទួលបានពីកម្មភាពហិរញ្ញបេបទាន 12,611,557 50,673,236 2,311,960 

ការកើនឡើងនេសាច់បេេក់ និងសាច់បេេក់សមមូលសុទ្ធ 1,816,660 7,299,340 910,020 

សាច់បេេក់ និងសាច់បេេក់សមមូល
នាដើមការិយបរិច្ឆេទ

           918,078 3,688,837 8,058 

សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល
នាចុងការិយបរិច្ឆ្រទ

2,734,738 10,988,177 918,078 
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