
                                                                                                                                                                                                    
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ និង 
របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជ្យ 
 
ក្កុមហ ុនផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលសុ ីនិង
ក្កុមហ ុន បុក្ត្សមព័នធ 
 
 
ថ្ថៃទី៣០ ខេមថិុនា ឆ្ន ាំ២០២០ 

 



ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ 

គណផនយ្យករជំនាញនិងសវនករក្បរិស្សរុ 
សមាជិកភាពផ្ហេន សនថ ន អនតរជារិ។ ផ្ហេន សនថ ន អនតរជារិ និង សមាជិកគឺមិនមមនជាដៃគូរពាណិជជកមមទូទំងសកល
ផោកផទ។រាល់ផសវាកមមនានាក្រូវបានេតល់យ៉ាងឯករាជយផោយ្សមាជិកនីមួយ្ៗ។ 
 

មាត្ិកា 

 ទំពរ័ 

របាយការណ៍របស់ក្រុមក្បឹរាភបិាល ១ 
របាយការណ៍របស់សវនររឯររាជ្យ ៥ 
របាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន ៩ 
របាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរបស់ក្រុមហ ុន ១១ 
របាយការណ៍ចំណណញ ឬខាត្ និងចំណូលណពញណលញណសេងៗរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន ១៣ 
របាយការណ៍ចំណណញ ឬខាត្ និងចំណូលណពញណលញណសេងៗរបស់ក្រុមហ ុន ១៤ 
របាយការណ៍បម្ក្មបក្មួលមូលធនរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន ១៥ 
របាយការណ៍បម្ក្មបក្មួលមូលធនរបស់ក្រុមហ ុន ១៦ 
របាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារ់របស់សមធន័ធក្រុមហ ុន ១៧ 
របាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារ់របស់ក្រុមហ ុន ១៩ 
រំណត្ស់ម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ២១ 

 

 



ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ ១ 

 

របាយការណ៍របសក់្កមុក្បឹកាភបិាល 

ក្រុមក្បឹរាភបិាលសូមដារជូ់្ននូវរបាយការណ៍ក្បចឆំ្ន រំបស់ខ្លួន ក្ពមទងំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុម្ែលបានណធវើសវនរមម
រចួរបស់ក្រុមហ ុនណសសថិរ (ណខ្មបូឌា) ភអីិលសីុ (“ក្រុមហ ុន”) និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុម្ែលបានណធវើសវនរមមណហើយ
របស់ក្រុមហ ុន និងក្រមុហ ុនបុក្ត្សមពន័ធ (រមួគ្នន ណៅថា “សមពន័ធក្រុមហ ុន”) សក្ម្គប់ការយិបរណិចេទគិត្ក្ត្ឹម  
ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ និងសក្ម្គប់ការយិបរណិចេទចុងឆ្ន ។ំ 
 
ព័ត្៌មានអាំពីក្កុមហ ុន 
ក្រុមហ ុនណសសថិរ (ណខ្មបូឌា) ក្ត្ូវបានច ុះបញ្ជ ីណៅថ្ថៃទី៥ ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១០ ជាសហក្គ្នសឯរបុគាល និងក្ត្ូវបានកាន់
កាបទ់ងំក្សុងណដាយ ក្រុមហ ុន Pestech International Berhad ម្ែលជាក្រុមហ ុនចុុះបញ្ជ ី និងម្គនអាសយដាា នណៅ
ក្បណទសម្គ៉ា ណេសីុ ណហើយបានចុុះបញ្ជ ីលរម់ូលបក្ត្ណៅទីសារណគ្នលថ្នសារភាគហ ុនក្បណទសម្គ៉ា ណេសីុ។ 
 
ក្រុមហ ុនបានចុុះបញ្ជ ីណៅក្រសួងពាណិជ្ជរមម ណក្កាមណលខ្ពាណិជ្ជរមម ០០០០០៩៥៧។ ជាមយួណែើមទុនចុុះ
បញ្ជ ីែំបូង៧.១០០.០០០ ែុល្លល អាណមររិ ម្ែលណសមើរនឹង ៧១.០០០.០០០ ភាគហ ុនម្ែលម្គនត្ថ្មលចររឹណលើប័ណណ ចំនួន 
០.១០ ែុល្លល អាណមររិរនុងមយួសនលឹរហ ុន។ 
 
ណសសថិរ (មយី៉ា នម់្គ៉ា ) លីមតី្ធីត្ ("ក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធ") ក្ត្ូវបានចុុះបញ្ជ ីជាក្រុមហ ុនឯរជ្នទទួលខុ្សក្ត្ូវម្គនរក្មតិ្
ម្ែល ៩៩.៩៩% ជារមមសិទធិរបស់ក្រុមហ ុនណក្កាមការចុុះបញ្ជ ីណលខ្ ១១៧៩៣៨០៩៣ ចុុះថ្ថៃទី ២៤ ម្ខ្មនីាឆ្ន  ំ២០១៧ 
ម្ែលណចញណដាយក្រសួងម្សនការ និងហិរញ្ញ វត្ាុរបស់រដាា ភបិាលថ្នស្ថធារណរែាសហភាពមយី៉ា នម់្គ៉ា ។ 
 
ក្រុមហ ុន Pestech Hinthar ខ្បណភើណរសិន លីមធីីត្ ក្ត្ូវបានចុុះបញ្ជ ីជាក្រុមហ ុនឯរជ្នទទួលខុ្សក្ត្ូវម្គនរក្មតិ្ណៅ 
ថ្ថៃទី២៤ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន  ំ២០១៩។ ម្ែល ៦០% កានក់ាប់ណដាយក្រុមហ ុន ណសសថិរ (មយី៉ា ន់ម្គ៉ា ) លីមតី្ធីត្ ណក្កាមចាប់
ក្រុមហ ុនមយី៉ា នម់្គ៉ា  ២០១៧។ ណែើមទុនម្ែលបានចុុះបញ្ជ ីម្គនចំនួន ៥០.០០០ ែុល្លល រអាណមររិ ម្ែលណសមើរនឹង ៥០.០០០ 
សនលឹរហ ុន។  
 
ក្រុមហ ុន Pestech Microgrid លីមធីីត្ ក្ត្ូវបានចុុះបញ្ជ ីជាក្រុមហ ុនឯរជ្នទទួលខុ្សក្ត្ូវម្គនរក្មតិ្ម្ែល ៩០% កាន់
កាបណ់ដាយក្រុមហ ុន Pestech Hinthar ខ្បណភើណរសិន លីមធីីត្ណក្កាមការក្គប់ក្គងចាបក់្រុមហ ុនមយី៉ា នម់្គ៉ា  ២០១៧ណៅ
ថ្ថៃទី១៤ ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០។ ណែើមទុនម្ែលបានចុុះបញ្ជ ីម្គនចំនួន ១០.០០០ ែុល្លល អាណមររិ ម្ែលណសមើរ នឹង១០.០០០ 
សនលឹរហ ុន។ 
 
ក្រុមហ ុនចត្ទុ់រក្រុមហ ុន Pestech Hinthar ខ្បណភើណរសិន លីមធីីត្ និងក្រុមហ ុន Pestech Microgrid លីមធីីត្ ជា
ក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធណដាយក្បណយល។ 



ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ ២ 

 

សរមមភាពចមបងរបស់ក្រុមហ ុនគឺស្ថងសង់ស្ថា នីយអ៍គាិសនីរងនិងបណ្តា ញបញ្ជូ ន។សរមមភាពចមបងរបស់ក្រុមហ ុនបុក្ត្ 
សមពន័ធក្ត្ូវបានរំណត្រ់នុងរំណត្ស់ម្គា ល់ទី៩ ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
 
ការយិល័យចុុះបញ្ជ ីរបស់ក្រុមហ ុនគឺណៅសទុះណលខ្៦ សលូវណលខ្៥៨៨ សង្កា ត្ប់ឹងររ២់ ខ្ណឌ ទួលណគ្នរ រាជ្ធានីភនណំពញ  
ក្បណទសរមពុជា។ ការយិាល័យច ុះបញ្ជ ីរបស់ក្រុមហ  នបុក្ត្សមពន័ធផ្ទទ ល់/ក្បណយល ម្គនទីតងំណៅ បនទបណ់លខ្០១-០៥ ជាន់
ទី១០ អគ្នរការយិល័យទីក្រុងJunction ម្រងសលូវ២៧ និងសលូវBogyoke Aung San ទីក្រុងយ៉ា នហាន ក្បណទសមយី៉ា នម់្គ៉ា
និងសលូវThapyaynyo ណលខ្៣អុី Shinsawpu Ward Sannchaung ទីក្រុងយ៉ា នហាន ថ្នស្ថធារណរែាសហភាព 
មយី៉ា នម់្គ៉ា ។  
 
ក្រុមហ ុនពុំម្គនការផ្ទល ស់បាូរជាស្ថរវនា ណលើសរមមភាពចមបងរបស់ក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធណៅរនុងរំេុង
ការយិបរណិចេទហិរញ្ញ វត្ាុណនុះណទ។ 
 
លទធេលថ្នក្បត្ិបត្តិការ 
លទធសលថ្នក្បត្ិបត្ាិការរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុននាចុងការយិបរណិចេទថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ និងស្ថា ន
ភាពសហក្បត្ិបត្ាិការរបស់ក្រុមហ ុននាកាលបរណិចេទណនាុះ ក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
 
ក្រុមក្បឹរាភបិាលពុំម្គនការណសនើសំុរាល់ភាគល្លភនាចុងការយិបរណិចេទណៅថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០។ 
 
ក្កុមក្បឹកាភិបាល 
សម្គជ្ិរក្រុមក្បឹរាភបិាលរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនរំទបុងការយិបរណិចេទ និងកាលបរណិចេទថ្នរបាយការណ៍ម្គន
ែូចខាងណក្កាម៖ 
ណ ម្ ុះ មុខ្តំ្ម្ណង ថ្ថៃម្ខ្ម្ត្ងតងំ  
Mr. Lim Pay Chuan ក្បធាន ថ្ថៃទី៥ ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១០ 
Mr. Lim Ah Hock អភបិាល ថ្ថៃទី៥ ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១០ 
Mr. Tan Pu Hooi អភបិាល ថ្ថៃទី២៧ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
Mr. Han Fatt Juan អភបិាល ថ្ថៃទី២៧ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
Mr. Dav Ansan  អភបិាលឯររាជ្យ ថ្ថៃទី២៩ ម្ខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 
សវនករ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុន សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ ណៅថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
ក្ត្ូវបានណធវើសវនរមមណដាយ ក្រុមហ ុន ណេហាន សនថុន (ណខ្មបូឌា) លីមតី្ធីត្។ 
 
 
 
 



ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ ៣ 

 

ភាគកមមរបសក់្កុមក្បឹកាភិបាល 
នារំេុងណពល និងនាចុងការយិបរណិចេទថ្នឆ្ន ហិំរញ្ញ វត្ាុ គ្នម នការណរៀបចំណ្តមយួម្ែលក្រុមហ ុនជាភាគីម្គនរមមវត្ាុ ឬណគ្នល
បំណងអនុញ្ញញ ត្ឲ្យអភបិាលក្រុមហ ុន ទទួលបានភាគរមមណដាយការទិញភាគហ ុន ឬមូលបក្ត្បំណុល ឬស្ថជ្ីវរមម 
ណសេងៗណទៀត្ណនាុះណេើយ។ 
 
ចបត់ងំពីចុងការយិបរណិចេទថ្នឆ្ន ហិំរញ្ញ វត្ាុនាឆ្ន ចំស់ អភបិាលមនិទទួលបាន ឬមនិម្គនសិទធិរនុងការទទួលបានភាគរមម
ណ្តមយួណដាយម្សែរណៅណលើរុងក្តរបស់ក្រុមហ ុន ឬស្ថា បន័ស្ថជ្ីវរមមម្ែលពារព់ន័ធជាមយួអភបិាល ឬជាមយួក្រុមហ ុន
ម្ែលអភបិាលគជឺាសម្គជ្ិរ ឬជាមយួក្រុមហ ុនម្ែលអភបិាលម្គនសលក្បណយជ្នម៍្សនរហិរញ្ញ វត្ាុណទលលើរលលង លែសល
ក្បណយជ្នម៍្ែលបានបង្កា ញណៅរនុងរំណត្ស់ម្គា ល់ទី២៥ ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។  
 
ការទទលួេុសក្ត្ូវរបសក់្កុមក្បឹកាភិបាលផលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ក្រុមក្បឹរាភបិាល ម្គនទំនួលខុ្សក្ត្ូវធានាថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុបានណរៀបចំណេើង បានណែើមបបីង្កា ញទិែាភាពពិត្និង
ក្ត្ឹមក្ត្ូវ នូវស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនសក្ម្គប់កាលបរណិចេទ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
ក្ពមទងំលទធសលថ្នក្បត្ិបត្ាិការអាជ្ីវរមម និងលំហូរស្ថចក់្បារស់ក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទណនុះ។ រនុងការណរៀបចំរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុទងំណនុះ ក្រុមក្បឹរាភបិាលរត៏្ក្មូវឲ្យ៖ 
 
(រ) អនុវត្ាណគ្នលនណយបាយគណណនយយម្ែលសមក្សប ណដាយម្សែរណលើការវនិិចេ័យ និងការបា៉ា ន់ស្ថម នសមណហតុ្

សល និងក្បុងក្បយត័្នណហើយបនាទ បម់រណធវើការអនុវត្ាណគ្នលនណយបាយទងំណនុះឲ្យម្គនសងាត្ិភាព 

(ខ្) អនុណល្លមតមសាង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនារជាត្ិថ្នរមពុជា ណហើយក្បសិនណបើម្គនការក្បាសចរណ្តមយួ
ពីសាងដ់ារទងំណនុះ រនុងការបង្កា ញនូវទិែាភាពពិត្ និងក្ត្ឹមក្ត្ូវ ក្រុមក្បឹរាភបិាល ក្ត្ូវក្បារែថាការក្បាសចរ
ទងំណនុះក្ត្ូវ បានល្លត្ក្ត្ដាង ពនយល់ និងរំណត្ប់រមិ្គណឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវណៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ 

(គ) ធានាឲ្យបាននូវភាពក្គប់ក្គ្នន់ថ្នការរត្ក់្តគណណនយយ និងក្បពន័ធក្គបក់្គងថ្សទរនុងឲ្យម្គនក្បសិទធិភាព 

(ឃ) ណរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ណដាយម្សែរណលើមូលដាា ននិរនាភាពថ្នែំណណើ រការអាជ្ីវរមម លុុះក្តម្ត្ររណីសនមត្
យ៉ា ងសមរមយថាក្រុមហ ុននឹងបនាណធវើក្បត្ិបត្ាិការអាជ្ីវរមម នាណពលអនាគត្ម្ែលអាចរពំឹងទុរបាននិង 

(ង) ក្គបក់្គងនិងែឹរនា ំសមន័ធក្រុមហ ុន និង ក្រុមហ ុន ណដាយផ្ទទ ល់ណអាយម្គនក្បសិទធិភាព ណលើរាល់ការសំណរចចិត្ា 
សំខាន់ៗ  ម្ែលប៉ាុះពាល់ែល់ក្បត្ិបត្ាិការ ណហើយក្ត្ូវក្បារែថា ណសចរាីសណក្មច/ការម្ណនាទំងំណនុះក្ត្ូវបានឆលុុះ
បញ្ញច ំងយ៉ា ងក្ត្ឹមក្ត្ូវណៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

 
ក្រុមក្បឹរាភបិាល រម៏្គនទំនួលខុ្សក្ត្ូវរនុងការម្ថររាក្ទពយសមបត្ាិរបស់សមន័ធក្រុមហ ុន និង ក្រុមហ ុន ណហើយរ៏ក្ត្ូវចត្់
វធិានការឲ្យសមក្សប ណែើមបទីប់ស្ថា ត្ ់និងររឲ្យណឃើញការម្រលងបនលំ និងភាពមនិក្បក្រត្ីណសេងៗ។ 
 
ក្រុមក្បឹរាភបិាលធានាអុះអាងថា សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនបានអនុវត្ាតមរាល់ត្ក្មូវការខាងណលើរនុងការណរៀបចំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
 
 
 
 





 

    

  

               ៧៧៧៧៧  ៥ 

 

គណផនយ្យករជំនាញនិងសវនករក្បរិស្សរុ 
សមាជិកភាពផ្ហេន សនថ ន អនតរជារិ។ ផ្ហេន សនថ ន អនតរជារិ និង សមាជិកគឺមិនមមនជាដៃគូរពាណិជជកមមទូទំង
សកលផោកផទ។រាល់ផសវាកមមនានាក្រូវបានេតល់យ៉ាងឯករាជយផោយ្សមាជិកនីមួយ្ៗ។ 
 

របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជ្យ 

ជ្ូនចាំផ ោះភាគទនុិករបស ់
ផេសថកិ (ផេមបូឌា) ភីអលិសុ ី

 
មត្ផិោបល ់
ណយើងបានណធវើសវនរមមណៅណលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ របស់ណសសថិរ (ណខ្មបូឌា) ភីអិលសីុ(“ក្រុមហ ុន”) 
និងរបាយររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសម្គសថ្នក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនបុក្ត្សមព័នធរបស់ខ្លួន ណៅកាត្ថ់ា (ទងំអស់រមួ
បញ្ចូ លគ្នន ណៅ“សមពន័ធក្រុមហ ុន”) ម្ែលរមួម្គន របាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុនាកាលបរណិចេទ គិត្ក្តឹ្ម  
ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ក្ពមទងំរបាយការណ៍ចំណូលណពញណលញ របាយការណ៍បម្ក្មបក្មួល
មូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរស្ថច់ក្បារ់សក្ម្គប់ចុងការយិបរណិចេទ និងរំណត្់សំគ្នល់របាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ាុ  និងណសចរដីសណងេបណគ្នលនណយបាយគណណនយយសំខាន់ៗ។ 
 
តមមត្ិរបស់ណយើងខ្្ុ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុបានបង្កា ញនូវទិែាភាពពិត្ និងក្ត្ឹមក្ត្ូវថ្នស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ
របស់ សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុន នាកាលបរណិចេទថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ រមួបញ្ចូ លលទធសលហិរញ្ញ
វត្ាុ និងលំហូរស្ថច់ក្បារ ់សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ ណដាយអនុណល្លមណៅតមសាងដ់ារបាយការណ៍ទរទ់ង
ហិរញ្ញ វត្ាុអនារជាត្ិថ្នរមពុជា (“CIFRs”)។ 
 
មូលដ្ឋា នថ្នការបផញ្េញមត្ិ 
ណយើងខ្្ុ ំបានណធវើសវនរមមណដាយអនុណល្លមណៅតមសាង់ដារសវនរមមអនារជាត្ិថ្នរមពុជា(“CISAs”)។ ការទទួល
ខុ្សក្ត្ូវរបស់ណយើងខ្្ុ ំសាិត្ណក្កាមសដងដ់ារទងំណនាុះ ក្ត្ូវបានណរៀបរាបប់ម្នាមណទៀត្ណៅរនុងម្សនរការទទួលខុ្សក្ត្ូវ
របស់សវនររណៅណលើការណធវើសវនរមមរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ ណយើងម្គនឯររាជ្យភាព ណលើសមព័នធក្រុមហ ុននិង
ក្រុមហ ុនណហើយអនុណល្លម តមសាងដ់ារថ្នវជិាជ ជ្ីវៈគណណនយយអនារជាត្ិ ក្រមសីលធម៌ របស់គណណនយយររ
ជ្ំនាញ (“IESBA Code”) រមួជាមយួនិងត្ក្មូវការក្រមសីលធម ៌ ម្ែលពារព់ន័ធណៅនឹងការណធវើសវនរមមរបស់
ណយើងខ្្ុ ំ ណៅណលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរនុងក្បណទសរមពុជា ណហើយណយើងបានបំណពញការទទួលខុ្សក្ត្ូវណៅតម
ត្ក្មូវការ និង ក្រមសីលធមទ៌ងំណនាុះ។ ណយើងខ្្ុ ំណជ្ឿជារ់ថាភសាុតងសវនរមមទងំឡាយម្ែលណយើងទទួលបាន
គឺក្គបក់្គ្នន់ និងសមរមយណែើមបសីាល់ជូ្នជាមូលដាា នសក្ម្គប់ការបណញ្ចញមត្ិរបស់ណយើង។ 
 

ណេហាន សនថុន (ណខ្មបូឌា) លីមតី្ធតី្ 
ជានទ់ី២០ អាគ្នរកាណ្តឌីយ៉ា  
៣១៥ សលូវក្ពុះអងាឌូង 
ម្រងមហាវថិីក្ពុះមុនីវងេ 
សង្កា ត្វ់ត្ាភន.ំ ខ្ណឌ ែូនណពញ 
រាជ្ធានីភនណំពញ 
ក្ពុះរាជាណ្តចក្ររមពុជា 
ណលខ្ទូស័ពទ +៨៥៥ ៩៦៦ ៥២០ 
 www.grantthornton.com.kh 
 



 

    

  

               ៧៧៧៧៧  ៦ 

 

គណផនយ្យករជំនាញនិងសវនករក្បរិស្សរុ 
សមាជិកភាពផ្ហេន សនថ ន អនតរជារិ។ ផ្ហេន សនថ ន អនតរជារិ និង សមាជិកគឺមិនមមនជាដៃគូរពាណិជជកមមទូទំង
សកលផោកផទ។រាល់ផសវាកមមនានាក្រូវបានេតល់យ៉ាងឯករាជយផោយ្សមាជិកនីមួយ្ៗ។ 
 

ព័ត្៌មានផេេងៗ 
គណៈក្គបក់្គង ម្គនភារៈទទួលខុ្សក្ត្ូវណលើពត័្៌ម្គនណសេងៗ។ ព័ត្ម៌្គនណសេងៗ ម្ែលបានទទួលក្ត្ឹម 
កាលបរណិចេទថ្នរបាយការណ៍សវនរមមណនុះ គឺរបាយការណ៍របស់ក្រុមក្បឹរាភបិាល ប៉ាុម្នាមនិបានភាជ បរ់នុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ និងរបាយការណ៍សវនរររបស់ណយើងណទ។ 
 
មត្ិរបស់ណយើងខ្្ុ ំ ណៅណលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ មនិបានក្គបែណដ បណ់លើពត័្ម៌្គនណសេងៗណេើយ ណហើយណយើងខ្្ុ ំ
មនិណធវើការសដល់នូវអំណុះអំណ្តងធានាណ្តមយួណៅណលើពត័្ម៌្គនណនុះណទ។ 
 
ពារព់ន័ធនឹងការណធវើសវនរមមរបស់ណយើងខ្្ុ ំណលើរបាយការណ៍ហរញិ្ញ វត្ាុ ការទទួលខុ្សក្ត្ូវរបស់ណយើងខ្្ុ ំគឺក្ត្ូវអាន
ពត័្ម៌្គនណសេងៗ ណហើយពិចរណថាណត្ើពត័្ម៌្គនណសេងៗណនាុះ ម្គនភាពមនិក្សបគ្នន ជាស្ថរវនដជាមយួ 
របាយការណ៍ហរញិ្ញ វត្ាុ  ឬការយល់ែឹងរបស់ណយើងខ្្ុ ំណៅរនុងការណធវើសវនរមម ឬម្គនបង្កា ញនូវរំហុសឆាង 
ជាស្ថរវនដ។  
 
ក្បសិនណបើការអានពត័្ម៌្គនណសេងៗណនុះអាចឲ្យណយើងខ្្ុ ំសននិដាា នថា ម្គនរំហុសឆាងជាស្ថរវនដណរើត្ណេើងណលើ 
ពត៍្ម៌្គនណសេងៗណនុះ ណយើងខ្្ុ ំក្ត្ូវរាយការណ៍ណៅតមស្ថា នភាពជារម់្សដង។ ណយើងខ្្ុ ំពុំម្គនអវីម្ែលក្ត្ូវ 
រាយការណ៍ពារព់ន័ធណៅនឹងពត័្៌ម្គនណសេងៗណនុះណទ។ 
 
ការទទួលេុសក្ត្ូវរបសក់្កុមក្បឹកាភិបាលផលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ក្រុមក្បឹរាភបិាលសមពន័ធក្រុមហ ុនទទួលខុ្សក្ត្ូវរនុងការណរៀបចំ និងការបង្កា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុទងំណនុះ
ឲ្យបានក្ត្ឹមក្ត្ូវណដាយអនុណល្លមណៅតម សាងដ់ាររបាយការណ៍ទរទ់ងនឹងហិរញ្ញ វត្ាុអនារជាត្ិថ្នរមពុជា និង
ទទួលខុ្សក្ត្ូវណលើការក្ត្ួត្ពិនិត្យថ្សទរនុង ម្ែលក្រុមក្បឹរាភបិាលរំណត្ថ់ាវាម្គនភាពចបំាចរ់នុងការណរៀបចំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ មនិឲ្យម្គនការរាយការណ៍ខុ្សជាស្ថរវនាម្ែលបណ្តា លមរពីការម្រលងបនលំ ឬរំហុស
ឆាងណសេងៗ។ 
 
រនុងការណរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ក្រុមក្បឹរាភបិាលរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុនម្គនទំនួលខុ្សក្ត្ូវចំណពាុះការ
វាយត្ថ្មលសមត្ាភាពរបស់ក្រុមហ ុន រនុងការបនារក្បត្ិបត្ាិការណដាយម្សែរណលើមូលដាា ននិរនាភាព ការល្លត្ក្ត្ដាង 
ក្បសិនជាម្គនការបញ្ញា ទរទ់ងនឹងនិរនាភាព និងការណក្បើក្បាស់និរនាភាពជាមូលដាា នគណណនយយ លុុះក្តម្ត្
ក្រុមក្បឹរាភបិាលម្គនណគ្នលបំណងរសំ្ថយក្រុមហ ុន ឬបញ្ឈបក់្បត្ិបត្ាិការ ឬរគ៏្នម នជ្ណក្មើសណសេង ប៉ាុម្នាចបំាច់
ក្ត្ូវណធវើ។ 
 
ការទទួលេុសក្ត្ូវរបសស់វនករផៅផលើការផ្វើសវនកមមរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ណគ្នលបំណងរបស់ណយើងខ្្ុ ំ គឺណែើមបទីទួលបាននូវការធានាអុះអាងែស៏មណហតុ្សល ណៅណលើរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ាុណដាយពុំម្គនលរេណៈខុ្សឆាងជាស្ថរវនា បណ្តា លមរពីការម្រលងបនលំ ឬរំហុសឆាង ណហើយនិង 
ការបណញ្ចញមត្ិណយបល់ណលើរបាយការណ៍សវនរមមរបស់ណយើងខ្្ុ ំ។  



 

    

  

               ៧៧៧៧៧  ៧ 

 

គណផនយ្យករជំនាញនិងសវនករក្បរិស្សរុ 
សមាជិកភាពផ្ហេន សនថ ន អនតរជារិ។ ផ្ហេន សនថ ន អនតរជារិ និង សមាជិកគឺមិនមមនជាដៃគូរពាណិជជកមមទូទំង
សកលផោកផទ។រាល់ផសវាកមមនានាក្រូវបានេតល់យ៉ាងឯករាជយផោយ្សមាជិកនីមួយ្ៗ។ 
 

ការធានាអុះអាងម្ែលសមណហតុ្សល គឺជាការធានាមយួែខ៏្ពស់ ប៉ាុម្នាវាមនិបានធានាថា ការណធវើសវនរមមណដាយ
ម្សែរណៅណលើសាងដ់ារសវនរមមអនារជាត្ិថ្នរមពុជា នឹងម្ត្ងម្ត្ររណឃើញនូវការរាយការណ៍ខុ្សជាស្ថរវនដម្ែល
ម្គនណេើយ។ ការរាយការណ៍ខុ្សអាចណរើត្ម្គនណេើងពីការម្រលងបនលំ ឬរំហុសឆាងម្ែលអាចចត្ទុ់រថាជា   
ស្ថរវនដ ណៅណពលម្ែលរំហុសមយួ ឬរំហុសរមួគ្នន បានណធវើឲ្យប៉ាុះពាល់ែល់ណសចរដីសក្មចចិត្ាម្សនរណសែារិចច
របស់អនរណក្បើក្បាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុណនុះ។ 
 
ជាម្សនរមយួថ្នការណធវើសវនរមមណដាយណយងណៅតមសាង់ដារសវនរមមអនារជាត្ិថ្នរមពុជា ណយើងអនុវត្ានូវវជិាជ ជ្ីវៈ
វនិិចេយ័ និងការសងេយ័ម្ែលម្គនវជិាជ ជ្ីវៈណៅណលើការណធវើសវនរមម។ ណយើងខ្្ុ ំរ៖៏ 
 

រ) រំណត្អ់ត្ាសញ្ញញ ណ និងវាយត្ថ្មលនូវហានិភយ័ថ្នការរាយការណ៍ខុ្សជាស្ថរវនដថ្នពត័្៌ម្គនហិរញ្ញ វត្ាុ 
ថាណត្ើវាណរើត្ណេើងណដាយការម្រលងបនលំ ឬរំហុសឆាង ណរៀបចំនិងអនុវត្ានិត្ិវធិីសវនរមមម្ែលណឆលើយត្បណៅ
នឹងហានិភយ័ទងំណនាុះ រមួទងំការក្បមូលយរភសាុតងសវនរមមឲ្យបានក្គប់ក្គ្នន ់ និងសមក្សប 
ណែើមបគី្នកំ្ទជាមូលដាា នសក្ម្គប់បណញ្ចញមត្ិណយបល់របស់ណយើង។ ហានិភយ័ម្ែលមនិអាចររណឃើញ
ណដាយការរាយការណ៍ខុ្សជាស្ថរវន័ា ម្ែលបណ្តា លមរពីការម្រលងបនលំ គឺធំជាងរំហុសឆាងណដាយ
អណចត្នា ណដាយស្ថរម្ត្ការម្រលងបនលំរមួបញ្ជូ លទងំការរមួគំនិត្ ការម្រលងបនលំណដាយណចត្នា ការលុប
ណចលណដាយណចត្នា ការបង្កា ញខុ្ស ឬ ការណលើសលប់ណៅណលើការក្ត្ួត្ពិនិត្យថ្សទរនុង។ 

 

ខ្)  ណធវើការម្សវងយល់អំពីការក្គបក់្គងថ់្សទរនុង ម្ែលទរទ់ងណៅនឹងការណធវើសវនរមម ណែើមបបីណងាើត្នូវនិត្ិវធិី
សវនរមមម្ែលសមក្សបណៅនឹងកាលៈណទសៈ ប៉ាុម្នាមនិម្មនជាណគ្នលបំណងរនុងការបង្កា ញនូវមត្ិ
ណយបល់ណលើក្បសិទធិភាពក្គបក់្គងថ់្សទរនុងរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុន។ 

 

គ)  ណធវើការវាយត្ថ្មលភាពសមក្សបណលើណគ្នលនណយបាយគណណនយយម្ែលបានណក្បើក្បាស់ និងភាពសម
ណហតុ្សលថ្នគណណនយយបា៉ា ន់ស្ថម ន រែូ៏ចជាការបង្កា ញនានាម្ែលណធវើណេើងណដាយគណៈក្គប់ក្គង។ 

 

ឃ) សននិដាា នែស៏មក្សបមយួណៅណលើការណក្បើក្បាស់របស់គណៈក្គបក់្គង ណលើមូលដាា ននិរនាភាព
គណណនយយ ម្សែរណៅណលើភសាុតងសវនរមមម្ែលទទួលបាន ថាណត្ើភាពមនិក្បារែក្បជាជាស្ថរវន័ដ
បានណរើត្ណេើងទរទ់ិននឹងក្ពឹត្ាិការណ៍ ឬលរេខ្ណឌ ម្ែលណធវើឲ្យម្គនមនទិលសងេ័យខាល ងំណៅណលើ 
លទធភាពរនុងការបនានិរនាភាពរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុន។ ក្បសិនណបើណយើងសននិដាា នថាភាព
មនិក្បារែក្បជា ជាស្ថរវន័ដនឹងណរើត្ម្គនណេើង ណយើង ត្ក្មូវឲ្យណធវើការល្លត្ក្ត្ដាងពត័្ម៌្គនចបំាច់ណែើមបី
ទញការយរចិត្ាទុរដារណ់ៅរនុងរបាយការណ៍សវនរមមរបស់ណយើង ណៅនឹងការល្លត្ក្ត្ដាងណៅរនុង
ពត័្ម៌្គនហិរញ្ញ វត្ាុ ឬរក៏្បសិនណបើការល្លត្ក្ត្ដាងណនាុះមនិក្គបក់្គ្នន ់ ណនាុះមត្ិណយបល់មនិក្ត្ឹមក្ត្ូវ
បានសាល់។ ការសននិដាា នរបស់ពួរណយើង គឺម្សែរណៅណលើភសាុតងសវនរមមម្ែលទទួលបាន គិត្ក្ត្ឹមថ្ថៃ
ថ្នការណចញរបាយការណ៍សវនរមមរបស់ណយើង។ រប៏៉ាុម្នាស្ថា នភាព ឬរក៏្ពឹត្ាិការណ៍នាណពលអនាគត្
អាចបណ្តា លឲ្យ សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនមនិអាចបនាក្បត្ិបត្ាិការជានិរនាភាពបាន។ 

 

ង)  វាយត្ថ្មលការបង្កា ញទូណៅ ទក្មង ់ និងអត្ានយ័របស់ពត័្ម៌្គនហិរញ្ញ វត្ាុរមួបញ្ជូ លទងំការល្លត្ក្ត្ដាង
នានាថាណត្ើពត័្ម៌្គនហិរញ្ញ វត្ាុបង្កា ញនូវក្បត្ិបត្ិាការ និងក្ពឹត្ាិការណ៍នានាណែើមបបីង្កា ញនូវភាពក្ត្ឹមក្ត្ូវ
សមក្សបរបស់វា។ 





 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០  ៩ 
 

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ 
 

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបសស់មពន័ធ
ក្កុមហ ុន 

 
 
 

 សំគ្នល់ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
  ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 

   (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
ក្ទពយសរមម      
ក្ទពយសរមមរយៈណពលម្វង      
ក្ទពយសមបត្ាិ ណរាងចក្រ និងបរកិាេ រ ៧  ១៥,៤០៤  ៦៣,០៤៩ ២,២៤៧ ៩,១៣៥ 
ក្ទពយសរមមអរូបិយ   ៥  ២០  ៣ ១២ 
ក្ទពយសរមមរិចចសនា ១០ ១៩៨,២០០ ៨១១,២៣៣ ១៧៣,០៥៩ ៧០៣,៦៥៨ 
ក្ទពយសរមមរយៈណពលម្វង  ២១៣,៦០៩ ៨៧៤,៣០២ ១៧៥,៣០៩ ៧១២,៨០៥ 
      
ក្ទពយសរមមរយៈណពលខ្ល ី      
គណនីអតិ្ថិជ្ន និងគណនីក្តូ្វទទួលណសេងៗ ១១  ៣,៦៦៧  ១៥,០០៩ ១០,៨០៤ ៤៣,៩២៨ 
សននិធិ ១២  ៤,៣៣៥  ១៧,៧៤៣ - - 
ក្ទពយសរមមរិចចសនា ១០ ១៨,៧៨៩ ៧៦,៩០៣ ៦,០៤២ ២៤,៥៦៥ 
ទឹរក្បារទ់ទលួបានពីភាគីពារព់ន័ធ ២៤ ២,៣៣២ ៩,៥៤៥ ១,៩៤៤ ៧,៩០៦ 
ស្ថចក់្បារ ់និងសមតុ្លយធនាគ្នរ ១៣  ៥,៥២៤   ២២,៦១០  ១៣,០៥៦ ៥៣,០៨៦ 
ក្ទពយសរមមរយៈណពលខ្លី   ៣៤,៦៤៧   ១៤១,៨១០  ៣១,៨៤៦ ១២៩,៤៨៥ 
ក្ទពយសរមមសរបុ   ២៤៨,២៥៦   ១,០១៦,១១២  ២០៧,១៥៥ ៨៤២,២៩០ 
      



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ១០ 

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ 
 

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបសស់មពន័ធក្កមុហ ុន
(ត្) 

 សំគ្នល់ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 

   (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
មូលធន និងបំណុល      
មូលធន      
ណែើមទុន ១៤  ៧,១០០  ២៨,៨៦៩ ៧,១០០ ២៨,៨៦៩ 
ណែើមទុនបក្មុងទុរ ១៤.១  (៥,៨១៥)  (២៣,៧២៩) (១,៧៧២) (៧,២០៥) 
ចំណណញររាទុរ   ១៥,៨០២  ៦៤,៣៩០ ៨,៥៩៥ ៣៤,៩៤៧ 
លណមែៀងពីអក្តបដូរក្បារ ់  - ៤០៦ - - 
មូលធនសនមត្ ១៧,០៨៧  ៦៩,៩៣៦ ១៣,៩២៣ ៥៦,៦១១ 
សលក្បណយជ្នភ៍ាគតិ្ច  ៥ ២១ - - 
មូលធនសរបុ  ១៧,០៩២ ៦៩,៩៥៧ ១៣,៩២៣ ៥៦,៦១១ 
      
បំណុល      
បំណុលរយៈណពលម្វង      
ក្បាររ់មច ី ១៦  ១០០,០៧៧   ៤០៩,៦១៥  ៩៥,៤០៧ ៣៨៧,៩២៥ 
បំណុលភតិ្សនា ៨  ២៣  ៩៤ - - 
បំណុលណលើពនធពនា  ៤៥៣ ១,៨៥៤ - - 
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុនិទសេន ៍ ១៨  ៥,៨៦៨  ២៤,០១៨ ១,៨២៤ ៧,៤១៧ 
បំណុលរយៈណពលម្វងសរបុ   ១០៦,៤២១ ៤៣៥,៥៨១ ៩៧,២៣១ ៣៩៥,៣៤២ 
      
បំណុលរយៈណពលខ្ល ី      
គណនីអនរសាត្ស់ាង ់និងបំណុល 
ណសេងៗ 

១៥  ១០,៨៥៨  ៤៤,៤៤២ ៨,៣១៧ ៣៣,៨១៦ 

ទឹរក្បារម់្ែលជំ្ពារក់្រុមហ ុនណម ២៤  ៦២,៨៩២   ២៥៧,៤១៧ ៥៩,៥៥៨ ២៤២,១៦២ 
ទឹរក្បារម់្ែលជំ្ពារណ់ៅភាគី 
សមពន័ធញ្ញញ តិ្ 

២៤ ៣៦,៦៦៧ ១៥០,០៧៨ ២៣,០១៨ ៩៣,៥៨៩ 

ក្បាររ់មច ី ១៦  ១២,៦១៤   ៥១,៦២៩  ៤,១៨០ ១៦,៩៩៧ 
បំណុលភតិ្សនា ៨  ៧២  ២៩៥ - - 
ពនធណលើក្បារចំ់ណូលក្តូ្វបង ់   ១,៦៤០  ៦,៧១៣ ៩២៨ ៣,៧៧៣ 
បំណុលរយៈណពលខ្លសីរបុ  ១២៤,៧៤៣ ៥១០,៥៧៤ ៩៦,០០១ ៣៩០,៣៣៧ 
បំណុលសរបុ   ២៣១,១៦៤  ៩៤៦,១៥៥ ១៩៣,២៣២ ៧៨៥,៦៧៩ 
មូលធន និងបំណុលសរបុ  ២៤៨,២៥៦ ១,០១៦,១១២ ២០៧,១៥៥ ៨៤២,២៩០ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ១១ 

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ 
 

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបសក់្កុមហ ុន 

 សំគ្នល់ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
  ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 

   (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
ក្ទពយសរមម      
ក្ទពយសរមមរយៈណពលម្វង       
ណែើមទុនណៅរនុងក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធ ៩  ៣៥  ១៤៣ ២៥ ១០២ 
ក្ទពយសមបត្ាិ ណរាងចក្រ និងបរកិាេ រ ៧  ១៥,៤០៤  ៦៣,០៤៩ ២,២៤៧ ៩,១៣៥ 
ក្ទពយសរមមអរូបិយ   ៥  ២០ ៣ ១២ 
ក្ទពយសរមមរិចចសនា ១០ ១៩៨,២០០ ៨១១,២៣៣ ១៧៣,០៥៩ ៧០៣,៦៥៨ 
ក្ទពយសរមមរយៈណពលម្វងសរបុ  ២១៣,៦៤៤ ៨៧៤,៤៤៥ ១៧៥,៣៣៤ ៧១២,៩០៧ 
      
ក្ទពយសរមមរយៈណពលខ្ល ី      
គណនីអតិ្ថិជ្ន និងគណនីក្តូ្វទទួលណសេងៗ ១១  ៣,៦៥២  ១៤,៩៤៨ ១០,៨០៤ ៤៣,៩២៨ 
សននិធិ ១២  ៤,៣៣៥  ១៧,៧៤៣ - - 
ក្ទពយសរមមរិចចសនា ១០ ១៨,៧៨៩ ៧៦,៩០៣ ៦,០៤២ ២៤,៥៦៥ 
ទឹរក្បារម់្ែលភាគីសមពន័ធញ្ញញ តិ្ជំ្ពារ ់ ២៤  ២,៣៣២   ៩,៥៤៥  ១,៩៤៤ ៧,៩០៦ 
ទឹរក្បារម់្ែលក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធជំ្ពារ ់ ២៤  ៣៨   ១៥៦  ១ ៤ 
ស្ថចក់្បារ ់និងសមតុ្លយធនាគ្នរ ១៣  ៥,៥០០   ២២,៥១២  ១៣,០៤០ ៥៣,០២០ 
ក្ទពយសរមមរយៈណពលខ្លសីរបុ   ៣៤,៦៤៦   ១៤១,៨០៧  ៣១,៨៣១ ១២៩,៤២៣ 
ក្ទពយសរមមសរបុ   ២៤៨,២៩០   ១,០១៦,២៥២  ២០៧,១៦៥ ៨៤២,៣៣០ 
      



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ១២ 

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ 
 

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបសក់្កុមហ ុន(ត្) 

 សំគ្នល់ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
  ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 

   (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
មូលធន និងបំណុល      
មូលធន      
ណែើមទុន ១៤  ៧,១០០  ២៨,៨៦៩ ៧,១០០ ២៨,៨៦៩ 
ណែើមទុនបក្មុងទុរ ១៤.១  (៥,៨១៥) (២៣,៧២៩) (១,៧៧២) (៧,២០៥) 
ចំណណញររាទុរ  ១៥,៨៤១ ៦៤,៥៦៦ ៨,៦០៧ ៣៤,៩៩៨ 
លណមែៀងពីអក្តបដូរក្បារ ់  - ៣៩១ - - 
មូលធនសរបុ   ១៧,១២៦ ៧០,០៩៧ ១៣,៩៣៥ ៥៦,៦៦២ 
      
បំណុល      
បំណុលរយៈណពលម្វង      
ក្បាររ់មច ី ១៦  ១០០,០៧៧  ៤០៩,៦១៥ ៩៥,៤០៧ ៣៨៧,៩២៥ 
បំណុលភតិ្សនា ៨ ២៣ ៩៤   
បំណុលពនធក្តូ្វបានពនា  ៤៥៣ ១,៨៥៤   
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុនិទសេន ៍ ១៨ ៥,៨៦៨ ២៤,០១៨ ១,៨២៤ ៧,៤១៧ 
បំណុលរយៈណពលម្វងសរបុ  ១០៦,៤២១ ៤៣៥,៥៨១ ៩៧,២៣១ ៣៩៥,៣៤២ 
      
បំណុលរយៈណពលខ្ល ី      
គណនីអនរសាត្ស់ាង ់និងបំណុលណសេងៗ ១៥ ១០,៨៥៨  ៤៤,៤៤២ ៨,៣១៥ ៣៣,៨០៥ 
ទឹរក្បារម់្ែលជំ្ពារក់្រុមហ ុនណម ២៤ ៦២,៨៩២  ២៥៧,៤១៧ ៥៩,៥៥៨ ២៤២,១៦២ 
ទឹរក្បារម់្ែលជំ្ពារណ់ៅភាគីសមពន័ធញ្ញញ តិ្ ២៤ ៣៦,៦៦៧ ១៥០,០៧៨ ២៣,០១៨ ៩៣,៥៨៩ 
ក្បាររ់មច ី ១៦  ១២,៦១៤   ៥១,៦២៩  ៤,១៨០ ១៦,៩៩៧ 
បំណុលភតិ្សនា ៨ ៧២  ២៩៥ - - 
ពនធណលើក្បារចំ់ណូលក្តូ្វបង ់  ១,៦៤០  ៦,៧១៣ ៩២៨ ៣,៧៧៣ 
បំណុលរយៈណពលខ្ល ី  ១២៤,៧៤៣ ៥១០,៥៧៤ ៩៥,៩៩៩ ៣៩០,៣២៦ 
បំណុលសរបុ   ២៣១,១៦៤ ៩៤៦,១៥៥ ១៩៣,២៣០ ៧៨៥,៦៦៨ 
មូលធន និងបំណុលសរបុ  ២៤៨,២៩០ ១,០១៦,២៥២ ២០៧,១៦៥ ៨៤២,៣៣០ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ១៣ 

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ 
 

របាយការណ៍ចាំផណញ ឬខាត្ នងិចាំណូលផពញផលញ
ផេេងៗរបសស់មព័នធក្កុមហ ុន 
 

 សំគ្នល់ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
  ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 

   (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
      
ចំណូល ១៩  ៤៩,៦៧៣   ២០៣,០១៤ ៥៦,៨២៧ ២៣១,០៥៨ 
ចំណ្តយក្បតិ្បត្ាិការ ២០  (៣៣,៨៣៤)  (១៣៨,២៨១) (៥២,០៤៧) (២១១,៦២៥) 
ចំណូលណសេងៗ 

 
 ៧  ២៩ ៤ ១៦ 

ចំណណញ/ ខាត្ ណសេងៗ ២១ (២០) (៨២) ១,០១៣ ៤,១២៦ 
ចំណនញែុលមុនគិត្ការក្បារនិ់ងពនធ   ១៥,៨២៦  ៦៤,៦៨០ ៥,៧៩៧ ២៣,៥៧៥ 
ចំណូលហិរញ្ញបបទន   ២៩   ១១៩  ១២ ៤៨ 
ចំណ្តយហិរញ្ញបបទន ២២  (៦,៦១២)  (២៧,០២៣) (៣,៤៦៦) (១៤,០៩៤) 
ចំណណញមុនគិត្ពនធណលើក្បារចំ់ណូល  ៩,២៤៣ ៣៧,៧៧៦ ២,៣៤៣ ៩,៥២៩ 
ការចំណ្តយពនធណលើក្បារចំ់ណូល ២៣ (២,០៣៩) (៨,៣៣៣) (៥៦៨) (២,៣១១) 
ចំណណញរនុងឆ្ន  ំ  ៧,២០៤ ២៩,៤៤៣ ១,៧៧៥ ៧,២១៨ 
      
ចំណណញសនមត្រនុងឆ្ន សំក្ម្គប:់     
ម្គច ស់ក្រុមហ ុន  ៧,២០៧ ២៩,៤៥៥ ១,៧៧៥ ៧,២១៨ 
សលក្បណយជ្នភ៍ាគតិ្ច  (៣) (១២) - - 

  ៧,២០៤ ២៩,៤៤៣ ១,៧៧៥ ៧,២១៨ 
      
ខាត្ណពញណលញណសេងណទៀត្      
ខ្ទងគ់ណនីម្ែលនឹងក្តូ្វណធវើចំណ្តត្ថ់ាន រណ់េើងវញិជា
ចំណណញឬខាត្     
ភាពខុ្សគ្នន ថ្នអក្តបដូរក្បារ ់  ៤០៦   
ការខាត្បងត់្ថ្មលណលើលំហូរស្ថចក់្បារ ់
hedges 

១៤.១ (៤,០៤៣) (១៦,៥២៤) (១,៨២៤) (៧,៤១៧) 

ចំណូលណពញណលញសរបុ (ខាត្) ៣,១៦១ ១៣,៣២៥ (៤៩) (១៩៩) 
     
ចំណូលណពញណលញសរបុ/ (ខាត្)រនុងឆ្ន សំក្ម្គប:់   
ម្គច ស់ក្រុមហ ុន  ៣,១៦៤  ១៣,៣៣៧  (៤៩)  (១៩៩) 
សលក្បណយជ្នភ៍ាគតិ្ច  (៣)  (១២) - - 

  ៣,១៦១  ១៣,៣២៥  (៤៩)  (១៩៩) 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ១៤ 

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ 
 

របាយការណ៍ចាំផណញ ឬខាត្ នងិចាំណូលផពញផលញ
ផេេងៗរបសក់្កុមហ ុន 

 

 

 សំគ្នល់ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
  ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 

   (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
      
ចំណូល ១៩  ៤៩,៦៧៣  ២០៣,០១៤ ៥៦,៨២៧ ២៣១,០៥៨ 
ចំណ្តយក្បតិ្បត្ាិការ ២០  (៣៣,៨០៤)  (១៣៨,១៥៦) (៥២,០៣៣) (២១១,៥៧៣) 
ចំណុលណសេងៗ   ៧  ២៩ ៣ ១៤ 
ចំណណញ/ ខាត្ណសេងៗ ២១ (២០) (៨២) ១,០១៣ ៤,១២៦ 
ចំណនញែុលមុនគិត្ការក្បារ ់និងពនធ   ១៥,៨៥៦  ៦៤,៨០៥ ៥,៨១០ ២៣,៦២៥ 
ចំណូលហិរញ្ញបបទន   ២៩  ១១៩ ១២ ៤៨ 
ចំណ្តយហិរញ្ញបបទន ២២  (៦,៦១២)  (២៧,០២៣) (៣,៤៦៦) (១៤,០៩៤) 
ចំណណញមុនគិត្ពនធណលើក្បារចំ់ណូល   ៩,២៧៣  ៣៧,៩០១ ២,៣៥៦ ៩,៥៧៩ 
ការចំណ្តយពនធណលើក្បារចំ់ណូល ២៣  (២,០៣៩)  (៨,៣៣៣) (៥៦៨) (២,៣១១) 
ចំណណញរនុងឆ្ន  ំ   ៧,២៣៤ ២៩,៥៦៨ ១,៧៨៨ ៧,២៦៨ 
ខាត្ណពញណលញណសេងណទៀត្      
ខ្ទងគ់ណនីម្ែលនឹងក្តូ្វណធវើចំណ្តត្ថ់ាន រណ់េើង
វញិជាចំណណញឬខាត្      
ភាពខុ្សគ្នន ថ្នអក្តបដូរក្បារ ់

 
- ៣៩១ - - 

ការខាត្បងត់្ថ្មលណលើលំហូរស្ថចក់្បារ ់hedges ១៤.១ (៤,០៤៣) (១៦,៥២៤) (១,៨២៤) (៧,៤១៧) 
ចំណូលណពញណលញសរបុ/(ខាត្) ៣,១៩១ ១៣,៤៣៥ (៣៦) (១៤៩) 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០       ១៥ 

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ 
 

របាយការណ៍បខក្មបក្មួលមលូ្នរបសស់មពន័ធក្កុមហ ុន 

 
 

រមមសិទធរបស់់ម្គច ស់ភាគហ ុន   
  មនិអាចម្បងម្ចរ អាចម្បងម្ចរ  សលក្បណយជ្ន៍

ភាគតិ្ច 
 

 
សំគ្នល់ 

ណែើមទុន ណែើមទុនបក្មងុទុរ ចំណណញររាទុរ សរបុ មូលធនសរបុ 
 ពានែុ់ល្លល អាណមររិ ពានែុ់ល្លល អាណមររិ ពានែុ់ល្លល អាណមររិ ពានែុ់ល្លល អាណមររិ ពានែុ់ល្លល អាណមររិ ពានែុ់ល្លល អាណមររិ ល្លនណរៀល 
        (សម្គា ល់ ៣) 
សមតុ្លយគិត្ក្តឹ្មថ្ថៃទី១ ម្ខ្ររាដា ឆ្ន ២ំ០១៩ ១៤ ៧,១០០ (១,៧៧២) ៨,៥៩៥ ១៣,៩២៣ -  ១៣,៩២៣   ៥៦,៦១១  
ចំណណញរនុងឆ្ន  ំ  - - ៧,២០៧ ៧,២០៧ (៣)  ៧,២០៤  ២៩,៤៤៣ 
បម្នាមណែើមទុនណដាយ សលក្បណយជ្នភ៍ាគតិ្ច
ណដាយក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធ  

- - - - ៨  ៨   ៣៣  

ការខាត្បងត់្ថ្មលណលើលំហូរស្ថចក់្បារ ់hedges ១៤.១ - (៤,០៤៣) - (៤,០៤៣) - (៤,០៤៣) (១៦,៥២៤) 
ភាពលណមែៀងបណ្តដ លមរពីការបដូរក្បារ ់  - - - - - - ៣៩៤ 
សមតុ្លយគិត្ក្តឹ្មថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ំ
២០២០  

៧,១០០ (៥,៨១៥) ១៥,៨០២ ១៧,០៨៧ ៥ ១៧,០៩២ ៦៩,៩៥៧ 

         
សមតុ្លយគិត្ក្តឹ្មថ្ថៃទី១ ម្ខ្ររាដា ឆ្ន ២ំ០១៨  ៧,១០០ ៥២ ២០,៦៣១ ២៧,៧៨៣ - ២៧,៧៨៣ ១១២,៩០៤ 
សលប៉ាុះពាល់ថ្ន CIFRS ១៥  - - (១៣,៨១១) (១៣,៨១១) - (១៣,៨១១) (៥៦,១១៤) 
ការណរៀបចំរបាយការណ៍ណេើងវញិណៅថ្ថៃទី១ 
 ម្ខ្ររាដា ឆ្ន ២ំ០១៨  

៧,១០០ ៥២ ៦,៨២០ ១៣,៩៧២ - ១៣,៩៧២ ៥៦,៧៩០ 

ចំណណញរនុងឆ្ន  ំ  - - ១,៧៧៥ ១,៧៧៥ - ១,៧៧៥ ៧,២១៨ 
ការខាត្បងត់្ថ្មលណលើលំហូរស្ថចក់្បារ ់hedges ១៤.១ - (១,៨២៤) - (១,៨២៤) - (១,៨២៤) (៧,៤១៧) 
ភាពលណមែៀងបណ្តដ លមរពីការបដូរក្បារ ់  - - - - - - ២០ 
សមតុ្លយគិត្ក្តឹ្មថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ំ
២០១៩   

៧,១០០ (១,៧៧២) ៨,៥៩៥ ១៣,៩២៣ - ១៣,៩២៣ ៥៦,៦១១ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០      ១៦

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ 
 

របាយការណ៍បខក្មបក្មួលមលូ្នរបសក់្កុមហ ុន 

  មនិអាចម្បងម្ចរបាន អាចម្បងម្ចរបាន  
  ណែើមទុន ណែើមទុនបក្មងុទុរ ចំណណញររាទុរ មូលធនសរបុ 
 សំគ្នល់ ពានែុ់ល្លល អាណមររិ ពានែុ់ល្លល អាណមររិ ពានែុ់ល្លល អាណមររិ ពានែុ់ល្លល អាណមររិ ល្លនណរៀល 
      (សម្គា ល់ ៣) 
       
សមតុ្លយគិត្ក្តឹ្មថ្ថៃទី១ ម្ខ្ររាដា ឆ្ន ២ំ០១៩ ១៤ ៧,១០០ (១,៧៧២) ៨,៦០៧ ១៣,៩៣៥  ៥៦,៦៦២ 
ចំណណញរនុងឆ្ន  ំ    ៧,២៣៤ ៧,២៣៤  ២៩,៥៦៨ 
ការខាត្បងត់្ថ្មលណលើលំហូរស្ថចក់្បារ ់hedges ១៤.១  (៤,០៤៣) - (៤,០៤៣)  (១៦,៥២៤) 
ភាពលណមែៀងបណ្តដ លមរពីការបដូរក្បារ ់  - - - - ៣៩១ 
សមតុ្លយគិត្ក្តឹ្មថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០   ៧,១០០ (៥,៨១៥) ១៥,៨៤១ ១៧,១២៦ ៧០,០៩៧ 
       
សមតុ្លយគិត្ក្តឹ្មថ្ថៃទី១ ម្ខ្ររាដា ឆ្ន ២ំ០១៨  ៧,១០០ ៥២ ២០,៦៣១ ២៧,៧៨៣ ១១២,៩០៥ 
សលប៉ាុះពាល់ថ្ន CIFRS ១៥  - - (១៣,៨១២) (១៣,៨១២) (៥៦,១១៨) 
ការណរៀបចំរបាយការណ៍ណេើងវញិណៅថ្ថៃទី១ ម្ខ្ររាដា ឆ្ន ២ំ០១៨  ៧,១០០ ៥២ ៦,៨១៩ ១៣,៩៧១ ៥៦,៧៨៧ 
ចំណណញរនុងឆ្ន  ំ  - - ១,៧៨៨ ១,៧៨៨ ៧,២៦៨ 
ការខាត្បងត់្ថ្មលណលើលំហូរស្ថចក់្បារ ់hedges ១៤.១ - (១,៨២៤) - (១,៨២៤) (៧,៤១៧) 
ភាពលណមែៀងបណ្តដ លមរពីការបដូរក្បារ ់  - - - - ២៤ 
សមតុ្លយគិត្ក្តឹ្មថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩  ៧,១០០ (១,៧៧២) ៨,៦០៧ ១៣,៩៣៥ ៥៦,៦៦២ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០                                                               ១៧  

 

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បាក់របសស់មព័នធក្កុម
ហ ុន 
 

 សំគ្នល់ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
  ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 

   (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
សរមមភាពក្បតិ្បតិ្ាការ      
ចំណណញមុនគិត្ពនធណលើក្បារចំ់ណូល  ៩,២៤៣ ៣៧,៧៧៦ ២,៣៤៣ ៩,៥២៩ 
និយត័្រមមសក្ម្គប៖់      
រលំស់ ៧  ១,១៧៨   ៤,៨១៤  ៣៧៣ ១,៥១៥ 
រលំស់ណលើក្ទពយសរមមអរូបិយ   ២   ៨  ៥ ២០ 
ចំណូលពីការក្បារ ់   (២៩)  (១១៩) (១២) (៤៨) 
ចំណ្តយពីការក្បារ ់   ៦,៦១២   ២៧,០២៣  ៣,៤៦៦ ១៤,០៩៤ 
ការបាត្ប់ងណ់លើរូបិយបណ័ណ បរណទស  ១០  ៤១ (១,៥១៨) (៦,១៧១) 
ចំណណញពីការលរក់្ទពយសមបត្ាិ ណរាងចក្រ 
និងបរកិាេ រ  

 (៥)  (២០) (៤) (១៥) 

ក្បារចំ់ណណញមុនបម្ក្មបក្មលួណែើមទុនបងវិល  ១៧,០១១   ៦៩,៥២៣  ៤,៦៥៣ ១៨,៩២៤ 
បម្ក្មបក្មលួណែើមទុនបងវិល៖      
គណនីអតិ្ថិជ្ននិងគណនីក្តូ្វទទលួណសេងៗ   ៧,១៣៧   ២៩,២១២  (៩,៩៥៨) (៤០,៤៨៩) 
ក្ទពយសរមមរិចចសនា   (៣៧,៨៨៨)  (១៥៥,០៧៦) (៤៦,៣២៥) (១៨៨,៣៥៦) 
សននិធិ   (៤,៣៣៥)  (១៧,៧៤៣) - - 
ទឹរក្បារម់្ែលជំ្ពារក់្រុមហ ុនណម   ៣,៣៣៤ ១៣,៦៤៦ ៥៨,៩៩៣ ២៣៩,៨៦៥ 
ទឹរក្បារម់្ែលភាគីសមពន័ធញ្ញញ តិ្ជំ្ពារ/់ជំ្ពារណ់ៅភាគI
សមពន័ធញ្ញញ តិ្ 

១៣,២៥៩ ៥៤,២៦៩ (២៧,០៨៨) (១១០,១៤១) 

គណនីអនរសាត្ស់ាង ់និងបំណុលណសេងៗ  ១,៦៦៥  ៦,៨១៥ (៤០,១៨៥) (១៦៣,៣៨៥) 
ស្ថចក់្បារណ់ក្បើរនុងសរមមភាពក្បតិ្បត្ាកិារ  ១៨៣ ៦៤៦ (៥៩,៩១០) (២៤៣,៥៨២) 
ការក្បារម់្ែលបានទទលួ   ២៩ ១១៩ ១២ ៤៨ 
ការក្បារប់ានបង ់   (៣៦៧) (១,៥០០) (២០៤) (៨៣០) 
ពនធណលើក្បារចំ់ណូលម្ែលបានបង ់   (៨៧៤) (៣,៥៧២) (៣,០២៥) (១២,៣០១) 
ស្ថចក់្បារសុ់ទធណក្បើរនុងសរមមភាពក្បតិ្បត្ាកិារ (១,០២៩) (៤,៣០៧) (៦៣,១២៧) (២៥៦,៦៦៥) 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០                                                               ១៨  

 

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បាក់របសស់មព័នធក្កុម
ហ ុន(ត្) 

 សំគ្នល់ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
  ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 

   (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
      
សរមមភាពវនិិណយគ      
ការទិញក្ទពយសមបតិ្ា ណរាងចក្រ និង
បរកិាេ រ 

៧ (១៤,១៨៣)  (៥៧,៩៦៦) (៧០៧) (២,៨៧៣) 

ការទិញក្ទពយសរមមអរូបិយ   (៤)  (១៦) (៨) (៣៣) 
ការលរក់្ទពយសមបតិ្ា ណរាងចក្រ និងបរកិាេ រ  ១៥   ៦១ ៤ ១៥ 
ស្ថចក់្បារសុ់ទធណក្បើរនុងសរមមភាពវនិិណយគ  (១៤,១៧២)  (៥៧,៩២១) (៧១១) (២,៨៩១) 
      
សរមមភាពហរិញ្ញបបទន      
ការទូទត្ស់ងរមចធីនាគ្នរ ១៦.១  (១២,២៩០)  (៥០,២២៩) (៦,៦៥៨) (២៧,០៧៣) 
ការទទលួយរក្បាររ់មចពីីធនាគ្នរ ១៦.១  ២៥,៥៩៨   ១០៤,៦១៩  ៨២,៨១១ ៣៣៦,៧០៨ 
ការទូទត្បំ់ណុលភតិ្សនា ១៦.១  (៦៧)  (២៧៤) - - 
ការដារក់្បារប់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់   (៤៨៧)  (១,៩៩០) (៤៥០) (១,៨៣០) 
ការក្បារប់ានបង ់   (៥,៣៦៨)  (២១,៩៣៩) (២,៧៦៦) (១១,២៤៨) 
ស្ថចក់្បារសុ់ទធបានមរពីសរមមភាពហរិញ្ញបបទន  ៧,៣៨៦  ៣០,១៨៧ ៧២,៩៣៧ ២៩៦,៥៥៧ 
      
បម្ក្មបក្មលួស្ថចក់្បារសុ់ទធ និងស្ថចក់្បារស់ម
មូល 

 (៧,៨១៥)  (៣២,០៤១) ៩,០៩៩ ៣៧,០០១ 

ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថចក់្បារស់មមូលណែើមឆ្ន  ំ   ៩,៦៦២   ៣៩,២៨៨ ៥៦៣ ២,២៨៨ 
ភាពខុ្សគ្នន ថ្នអក្តបាូរក្បារ ់  - ៣១៣ - ១ 
ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថចក់្បារស់មមូលចុងឆ្ន  ំ ១៣  ១,៨៤៧  ៧,៥៦០ ៩,៦៦២ ៣៩,២៨៨ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០                                                               ១៩  

 

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បាក់របសក់្កុមហ ុន 
 

 សំគ្នល់ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
  ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 

   (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
សរមមភាពក្បតិ្បតិ្ាការ      
ចំណណញមុនគិត្ពនធ  ៩,២៧៣ ៣៧,៩០១ ២,៣៥៦ ៩,៥៧៩ 
និយត័្រមមសក្ម្គប៖់      
រលំស់ ៧ ១,១៧៨ ៤,៨១៤ ៣៧៣ ១,៥១៧ 
រលំស់ណលើក្ទពយសរមមអរូបិយ  ២ ៨ ៥ ២០ 
ចំណូលពីការក្បារ ់  (២៩) (១១៩) (១២) (៤៨) 
ចំណ្តយពីការក្បារ ់  ៦,៦១២ ២៧,០២៣ ៣,៤៦៦ ១៤,០៩៤ 
ការបាត្ប់ងណ់លើរូបិយបណ័ណ បរណទស ១០ ៤១ (១,៥១៨) (៦,១៧១) 
ចំណណញពីការលរក់្ទពយសមបត្ាិ ណរាងចក្រ និងបរកិាេ រ (៥) (២០) (៤) (១៥) 
ក្បារចំ់ណណញមុនបម្ក្មបក្មលួណែើមទុនបងវិល ១៧,០៤១ ៦៩,៦៤៨ ៤,៦៦៦ ១៨,៩៧៦ 
បម្ក្មបក្មលួណែើមទុនបងវិល៖      
គណនីអតិ្ថិជ្ននិងគណនីក្តូ្វទទួលណសេងៗ  ៧,១៥២ ២៩,២៧៣ (៩,៩៥៨) (៤០,៤៨៩) 
ក្ទពយសរមមរិចចសនា  (៣៧,៨៨៨) (១៥៥,០៧៦) (៤៦,៣២៥) (១៨៨,៣៥៦) 
សននិធិ  (៤,៣៣៥) (១៧,៧៤៣) - - 
ទឹរក្បារម់្ែលជំ្ពារក់្រុមហ ុនណម  ៣,៣៣៤ ១៣,៦៤៦ ៥៨,៩៩៣ ២៣៩,៨៦៥ 
ទឹរក្បារម់្ែលភាគីសមពន័ធញ្ញញ តិ្ជំ្ពារ/់ជំ្ពារណ់ៅ
ភាគីសមពន័ធញ្ញញ តិ្  

១៣,២៥១ ៥៤,២៣៦ (២៧,០៨៨) (១១០,១៤១) 

ទឹរក្បារម់្ែលក្រុមហ ុនរូនជំ្ពារ ់  (៣៧) (១៥១) - - 
គណនីអនរសាត្ស់ាង ់និងបំណុលណសេងៗ  ១,៦៦៧ ៦,៨២៣ (៤០,១៨៨) (១៦៣,៤០១) 
ស្ថចក់្បារណ់ក្បើរនុងសរមមភាពក្បតិ្បត្ាកិារ ១៨៥ ៦៥៦ (៥៩,៩០០) (២៤៣,៥៤៦) 
ការក្បារម់្ែលបានទទលួ ២៩ ១១៩ ១២ ៤៨ 
ការក្បារប់ានបង ់ (៣៦៧) (១,៥០០) (២០៤) (៨៣០) 
ពនធណលើក្បារចំ់ណូលម្ែលបានបង ់  (៨៧៤) (៣,៥៧២) (៣,០២៥) (១២,៣០១) 
ស្ថចក់្បារសុ់ទធណក្បើរនុងសរមមភាពក្បតិ្បត្ាកិារ (១,០២៧) (៤,២៩៧) (៦៣,១១៧) (២៥៦,៦២៩) 
      



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០                                                               ២០  

 

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បាក់របសក់្កុមហ ុន
(ត្) 

 សំគ្នល់ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
  ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 

   (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
      
សរមមភាពវនិិណយគ      
ការទិញក្ទពយសមបតិ្ា ណរាងចក្រ និងបរកិាេ រ ៧ (១៤,១៨៣) (៥៧,៩៦៦) (៧០៧) (២,៨៧៣) 
ការទិញក្ទពយសរមមអរូបិយ  (៤) (១៦) (៨) (៣៣) 
ការទិញក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធ  (១០) (៤១) - - 
ការលរក់្ទពយសមបតិ្ា ណរាងចក្រ និងបរកិាេ រ ១៥ ៦១ ៤ ១៥ 
ស្ថចក់្បារសុ់ទធណក្បើរនុងសរមមភាពវនិិណយគ (១៤,១៨២) (៥៧,៩៦២) (៧១១) (២,៨៩១) 
      
សរមមភាពហរិញ្ញបបទន      
ការទូទត្ស់ងរមចធីនាគ្នរ ១៦.១  (១២,២៩០)  (៥០,២២៩) (៦,៦៥៨) (២៧,០៧៣) 
ការទទលួយរក្បាររ់មចពីីធនាគ្នរ ១៦.១  ២៥,៥៩៨   ១០៤,៦១៩  ៨២,៨១១ ៣៣៦,៧០៨ 
ការទូទត្បំ់ណុលភតិ្សនា ១៦.១  (៦៧)  (២៧៤) - - 
ការដារក់្បារប់ណញ្ញ ើម្គនកាលរំណត្ ់   (៤៨៧)  (១,៩៩០) (៤៥០) (១,៨៣០) 
ការក្បារប់ានបង ់  (៥,៣៦៨) (២១,៩៣៩) (២,៧៦៦) (១១,២៤៨) 
ស្ថចក់្បារសុ់ទធបានមរពីសរមមភាពហរិញ្ញបបទន  ៧,៣៨៦ ៣០,១៨៧ ៧២,៩៣៧ ២៩៦,៥៥៧ 
      
បម្ក្មបក្មលួស្ថចក់្បារសុ់ទធ និងស្ថចក់្បារស់មមូល (៧,៨២៣) (៣២,០៧២) ៩,១០៩ ៣៧,០៣៧ 
ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថចក់្បារស់មមូលណែើមឆ្ន  ំ ៩,៦៤៦ ៣៩,២២២ ៥៣៧ ២,១៨៣ 
ភាពខុ្សគ្នន ថ្នអក្តបាូរក្បារ ់  - ៣១២ - ២ 
ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថចក់្បារស់មមូលចុងឆ្ន  ំ ១៣ ១,៨២៣ ៧,៤៦២ ៩,៦៤៦ ៣៩,២២២ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០                                                               ២១  

 

កាំណត្ស់មាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុនានា 

១ ព័ត្៌មានអាំពីក្កុមហ ុន 
ណសសថិរ (ណខ្មបូឌា) ភអីិលសីុ ក្ត្ូវបានចុុះបញ្ជ ី ណៅថ្ថៃទី៥ ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១០ ជាសហក្គ្នសឯរបុគាលទទួលខុ្សក្ត្ូវ
ម្គនរំរតិ្ និងក្ត្ូវបានកានក់ាប់ទងំក្សុងណដាយ ក្រុមហ ុន Pestech International Berhad ម្ែលជាក្រុមហ ុនចុុះបញ្ជ ី 
និងម្គនអាសយដាា នណៅក្បណទសម្គ៉ា ណេសីុ ណហើយបានចុុះបញ្ជ ីលរម់ូលបក្ត្ណៅទីសារណគ្នលថ្នសារភាគហ ុនក្បណទស   
ម្គ៉ា ណេសីុ។ 
 
ក្រុមហ ុនបានចុុះបញ្ជ ីជាមយួក្រសួងពាណិជ្ជរមម ណក្កាមណលខ្ពាណិជ្ជរមម ០០០០០៩៥៧។ ជាមយួណែើមទុនចុុះបញ្ជ ីែំបូង
ម្គនចំនួន ៧.១០០.០០០ ែុល្លល រអាណមររិ ម្ចរជា ៧១.០០០.០០០ ភាគហ ុនម្ែលម្គនត្ថ្មលចររឹណលើប័ណណ ចំនួន០.១០ 
ែុល្លល រអាណមររិរនុងមយួភាគហ ុន។ 
 

សរមមភាពចមបងរបស់ក្រុមហ ុនគឺស្ថងសង់ស្ថា នីយអ៍គាិសនីរងនិងបណ្តា ញបញ្ជូ ន។ 
 

ណសសថិរ (មយី៉ា នម់្គ៉ា ) លីមតី្ធីត្ ("ក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធ") ក្ត្ូវបានចុុះបញ្ជ ីជាក្រុមហ ុនឯរជ្នទទួលខុ្សក្ត្ូវម្គនរក្មតិ្
ម្ែល ៩៩.៩៩% ជារមមសិទធិរបស់ក្រុមហ ុនណក្កាមការចុុះបញ្ជ ីណលខ្ ១១៧៩៣៨០៩៣ ចុុះថ្ថៃទី២៤ ម្ខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
ម្ែលណចញណដាយក្រសួងម្សនការនិងហិរញ្ញ វត្ាុរបស់រដាា ភបិាលថ្នស្ថធារណរែាសហភាពមយី៉ា នម់្គ៉ា ។  
 

ក្រុមហ ុន Pestech Hinthar Corporation Limited ក្ត្ូវបានដារប់ញ្ចូ លជាក្រុមហ ុនឯរជ្នទទួលខុ្សក្ត្ូវម្គនរក្មតិ្ 
ម្ែល ៦០% កាន់កាបណ់ដាយក្រុមហ ុន ណសសថិរ (មយី៉ា នម់្គ៉ា ) លីមតី្ធីត្ណក្កាមចាប់ក្រុមហ ុនមយី៉ា នម់្គ៉ា  ២០១៧  
ណៅថ្ថៃទី២៤ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ ណែើមទុនម្ែលបានចុុះបញ្ជ ីម្គនចំនួន ៥០.០០០ ែុល្លល រអាណមររិម្ែលណសមើរ និងភាគ
ហ ុនចំនួន ៥០.០០០ ភាគហ ុន។ 
 
ក្រុមហ ុន Pestech Microgrid លីមធីីត្ ក្ត្ូវបានចុុះបញ្ជ ីជាក្រុមហ ុនឯរជ្នទទួលខុ្សក្ត្ូវម្គនរក្មតិ្ម្ែល ៩០% កាន់
កាបណ់ដាយក្រុមហ ុន Pestech Hinthar ខ្បណភើណរសិន លីមធីីត្ណក្កាមការក្គបក់្គងចាប់ក្រុមហ ុនមយី៉ា ន់ម្គ៉ា ឆ្ន ២ំ០១៧ 
ណៅថ្ថៃទ១ី៤ ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០។ ណែើមទុនម្ែលបានចុុះបញ្ជ ីម្គនចំនួន ១០.០០០ ែុល្លល អាណមររិ ម្ែលណសមើរ នឹង
១០.០០០ សនលឹរហ ុន។ 
 
ក្រុមហ ុនចត្ទុ់រក្រុមហ ុន Pestech Hinthar ខ្បណភើណរសិន លីមធីីត្ និងក្រុមហ ុន Pestech Microgrid លីមធីីត្ជាក្រុម
ហ ុនបុក្ត្សមពន័ធណដាយក្បណយល។ 
 
សរមមភាពចមបងរបស់ក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធក្ត្ូវបានរំណត្រ់នុងរំណត្ស់ម្គា ល់ទី៩ ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០                                                               ២២  

 

ការយិល័យចុុះបញ្ជ ីរបស់ក្រុមហ ុនគឺណៅសទុះណលខ្៦ សលូវណលខ្៥៨៨ សង្កា ត្ប់ឹងររ២់ ខ្ណឌ ទួលណគ្នរ រាជ្ធានីភនណំពញ  
ក្បណទសរមពុជា។ ការយិាល័យច ុះបញ្ជ ីរបស់ក្រុមហ  នបុក្ត្សមពន័ធផ្ទទ ល់/ក្បណយល ម្គនទីតងំណៅ បនទបណ់លខ្០១-០៥ ជាន់
ទី១០ អគ្នរការយិល័យទីក្រុងJunction ម្រងសលូវ២៧ និងសលូវBogyoke Aung San ទីក្រុងយ៉ា នហាន ក្បណទសមយី៉ា នម់្គ៉ា
និងសលូវThapyaynyo ណលខ្៣អុី Shinsawpu Ward Sannchaung ទីក្រុងយ៉ា នហាន ថ្នស្ថធារណរែាសហភាព 
មយី៉ា នម់្គ៉ា ។ 
 
ក្រុមហ ុនពុំម្គនការផ្ទល ស់បាូរជាស្ថរវនា ណលើសរមមភាពចមបងរបស់ក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធណៅរនុងរំេុង
ការយិបរណិចេទហិរញ្ញ វត្ាុណនុះណទ។ 
 
២ របាយការណ៍អនុផោមតាមសតង់ដ្ឋររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហរិញ្ញវត្ថុអនតរជាត្ិថ្នកមពុជា 
(“CIFRSs”) 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់ក្រុមហ ុន និងសមពន័ធក្រុមហ ុនក្ត្ូវបានណរៀបចំណេើងណដាយអនុណល្លមណៅតមសាងដ់ាររបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនារជាត្ិថ្នរមពុជា (“CIFRSs”)។ សាងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនារជាត្ិថ្នរមពុជាគឺែូចគ្នន នឹងសាង់ដារ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនារជាត្ិណពញណលញ (“IFRSs”) ម្ែលបានអនុមត័្ណដាយក្រុមក្បឹរាសាងដ់ារគណណនយយអនារជាត្ិ 
(“IASB”) ពីណក្ពាុះសាងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនារជាត្ិបានអនុមត័្ណដាយក្រុមក្បឹរាគណណនយយជាត្ិ (“NAC”) ណដាយ
មនិបានឆលងកាត្ក់ារម្រម្ក្បែូចជាសាងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនារជាត្ិថ្នរមពុជាណេើយ។ 
 
៣. ការផ្លែ សប់ដូរផោលនផោបាយគណផនយយ 
៣.១ សាងដ់ារ វណិស្ថធនរមម នងិការបរក្ស្ថយណៅនងឹសាងដ់ារម្គនក្ស្ថបម់្ែលម្គនក្បសិទធភាព នងិក្ត្វូបានអនុមត័្

ណដាយក្រមុហ ុននាកាលបរណិចេទថ្ថៃទ១ី ម្ខ្ររាដា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
CIFRS១៦ “ភត្សិនា” 
CIFRS១៦ “ភត្ិសនា” ជ្ំនួសណអាយ CIAS១៧ “ភត្ិសនា” រមួជាមយួនឹងការបរក្ស្ថយណដាយចំនួនបី (IFRIC៤ 
“រំណត្់ថាណត្ើការជ្ួលម្គនសទុរភត្ិសនា”, SIC១៥ “ការណលើរទឹរចិត្ាណៅណលើក្បត្ិបត្ាិការថ្នភត្ិសនា” និងSIC២៧ 
“វាយត្ថ្មលណលើធាតុ្សេថំ្នក្បត្ិបត្ាិការម្ែលពារព់ន័ធនឹងទក្មងច់ាបថ់្នភត្ិសនា”) ។ 
 
ការអនុមត័្ថ្នសាងដ់ារថមីណនុះ បានណធវើឱ្យសមពន័ធក្រុមហ ុននិងក្រុមហ ុនទទួលស្ថា ល់សិទធិណក្បើក្បាស់ក្ទពយសមបត្ាិនិងបំណុល
ជ្ួលម្ែលពារព់ន័ធនឹងការជ្ួល និងរិចចសហការពីមុនទងំអស់ណលើរម្លងម្ត្លរេខ្ណឌ ម្ែលបានរំណត្ថ់ាម្គនត្ថ្មលទប
ឬម្គនរយៈណពលជ្ួលណៅសល់ត្ិចជាង ១២ ម្ខ្គិត្ចបព់ីថ្ថៃដារ់ពារយែំបូង។ 
 
សាងដ់ារថមីក្ត្ូវបានអនុវត្ាណដាយណក្បើវធិីស្ថេសា Retrospective Approach ម្ែលក្ត្ូវបានម្រម្ក្បណដាយលទធសលបម្នាមថ្ន
ការអនុវត្ាសាងដ់ារ CIFRS១៦ ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណៅរនុងការម្រត្ំរូវមូលធន ណៅនឹងតុ្លយភាពថ្នក្បារច់ំណូលម្ែល
បានររាទុរសក្ម្គប់ការយិបរណិចេទបចចុបបនន។ សក្ម្គប់ការយិបរណិចេទមុនមនិក្ត្ូវបានរំណត្ណ់េើងវញិណទ។ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ២៣ 
  

 

នាកាលបរណិចេទណនុះសមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនរ៏បានណក្ជ្ើសណរ ើសណធវើការវាស់ម្វងក្ទពយសមបត្ាិណក្បើក្បាស់ក្ត្ឹមក្ត្ូវតម
ចំនួនទឹរក្បារណ់សមើនឹងបំណុលភត្ិសនាម្ែលក្ត្ូវបានម្រសក្មួលសក្ម្គបក់ារទូទត្ភ់ត្ិសនាបងក់្បារជ់ាមុនឬម្ែលបាន
ណរើត្ណេើងម្ែលម្គនណៅកាលបរណិចេទថ្នការផ្ទល ស់បាូរ។ ជ្ំនួសឱ្យការអនុវត្ាការថយចុុះត្ម្មលណលើសិទធិណក្បើក្បាស់ក្ត្ឹមក្ត្ូវណៅ
កាលបរណិចេទថ្នការដារព់ារយែំបូងក្រុមហ ុននិងក្រុមហ ុនបានពឹងម្សែរណលើការវាយត្ថ្មលជាក្បវត្ាិស្ថេសារបស់ខ្លួនថាណត្ើរិចច
សនាជ្ួលម្គនណក្ចើនយ៉ា ងែូចណមាចមុនកាលបរណិចេទថ្នការដារ់ពារយែំបូង CIFRS ១៦ ។ 
 
សមពន័ធក្រុមហ ុននិងក្រុមហ ុនទទួលបានអត្ាក្បណយជ្នព៍ីការណក្បើក្បាស់ណគ្នលការណ៍សក្ម្គបរ់ំណត្រ់យៈណពលជ្ួលណៅ
ណពលពិចរណ្តណលើជ្ណក្មើសណែើមបពីក្ងីរនិងបញ្ចបរ់ិចចសនាជ្ួល។ 
 
ខាងណក្កាមណនុះគឺជាការសាូរសាងថ្នសននិធិរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរវាងCIAS១៧ និងCIFRS១៦ នាការយិបរណិចេទណៅថ្ថៃ
ទី១ ម្ខ្ររាដាឆ្ន  ំ២០១៩៖ 

 
សមមូលណយងពីការយិបរណិចេទ
ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ការអនុមត័្ថ្នសាងដ់ារ
CIFRS១៦ក្តូ្វបានអនុវត្ា   

សមមូលណយងពីការយិបរណិចេទ
ថ្ថៃទី១ ម្ខ្ររាដា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ពានែុ់ល្លល អាណមររិ ពានែុ់ល្លល អាណមររិ ពានែុ់ល្លល អាណមររិ 

    
ក្ទពយសមបត្ាិម្ែលម្គនសិទធិណក្បើក្បាស់ - ១៦២ ១៦២ 
បំណុលភតិ្សនា - (១៦២) (១៦២) 
សរុប - - - 
 
ខាងណក្កាមណនុះគឺជាការសាូរសាងថ្នក្បត្ិបត្ាិការរិចចសនាជ្ួលសរុបណៅថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ជាមយួបំណុលម្ែល
ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណៅថ្ថៃទ១ី ម្ខ្ររាដា ឆ្ន ២ំ០១៩៖ 

 ពានែុ់ល្លល អាណមររិ 
ក្បតិ្បត្ាិការរិចចសនាជ្លួសរុបក្តូ្វបានបង្កា ញណៅថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ១៧៦ 

ក្បតិ្បត្ាិការបំណុលភតិ្សនាមុនណពលបញ្ចុ ុះថ្ថល ១៧៦ 
បញ្ចុ ុះត្ថ្មលណដាយណក្បើអក្តក្បាររ់មចណីរើនណេើង (១៤) 
ក្បតិ្បត្ាិការថ្នបំណុលភតិ្សនា ១៦២ 
 
៣.២ សាងដ់ារ វណិស្ថធនរមម នងិការបរក្ស្ថយណៅនងឹសាងដ់ារម្គនក្ស្ថបម់្ែលមនិទនម់្គនក្បសិទធភាព នងិមនិទនក់្ត្វូ

បានអនុវត្ាណដាយសមពន័ធក្រមុហ ុននងិក្រមុហ ុន 
សាងដ់ារនិងការបរក្ស្ថយម្ែលក្ត្ូវបានណចញប៉ាុម្នាមនិទន់ម្គនក្បសិទធភាពណៅណេើយរហូត្ែល់កាលបរណិចេទណចញរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់ក្រុមហ ុនក្ត្ូវបានបង្កា ញែូចខាងណក្កាម។ ក្រុមហ ុនម្គនបំណងទទួលយរសាង់ដារទងំណនុះ
ក្បសិនណបើអាចអនុវត្ាបានណៅណពលម្ែលវាម្គនក្បសិទធភាព។ 

 រិចចសនាធានារា៉ា ប់រង CIFRS ១៧ 
 និយមនយ័ថ្នអាជ្ីវរមម (វណិស្ថធនរមមចំណពាុះសីុណអហវណអស ៣) 
 និយមនយ័ថ្នឯរស្ថរ (វណិស្ថធនរមមណលើសីុអាយណអស ១ និងសីុអាយណអស ៨) 
 ក្របខ្ណ័ឌ ណគ្នលគំនិត្សក្ម្គប់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ 

 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ២៤ 
  

 

៤  ផសចកតីសផងេបថ្នផោលការណ៍គណផនយយសាំខាន់ៗ 
៤.១ មលូដាា នថ្នការណរៀបច ំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុន ក្ត្ូវបានបង្កា ញជាែុល្លល រអាណមររិ(“USD”) ក្ត្ូវបានណរៀបចំ
ណក្កាមថ្ថលណែើមជាក្បវត្ាិស្ថេសា និងក្ត្ូវបានណរៀបចំណដាយអនុណល្លមតមសាងដ់ាររបាយការណ៏ហិរញ្ញ វត្ាុអនារជាត្ិថ្នរមពុជា 
(‘CIFRS’)។ រូបិយប័ណណ ែុល្លល អាណមររិក្ត្ូវកាត្ខ់្ទងព់ាន់ និងរូបិយបណ័ណ ណរៀលក្ត្ូវកាត្ខ់្ទង់ល្លន។ 
 

ថ្ថលណែើមក្បវត្ាិស្ថេសាជាទូណៅម្សែរណលើត្ថ្មលសមក្សប ម្ែលបានសាល់សំរាបក់ារណដាុះែូរទិញទំនិញ និងណសវារមម។ 
 
៤.២ រូបយិបណ័ណ ណគ្នល នងិរូបយិបណ័ណ សក្ម្គបប់ង្កា ញ 
រូបិយប័ណណ ជាត្ិថ្នក្ពុះរាជាណ្តចក្ររមពុជាគឺម្ខ្មរណរៀល។ រប៏៉ាុម្នាណដាយស្ថរសមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនម្គនក្បត្ិបត្ាិការ
អាជ្ីវរមម និងររារំណត្់ក្តគណណនយយបឋមជាែុល្លល រអាណមររិគណៈក្គបក់្គងបានរំណត្ែុ់ល្លល រអាណមររិ ជារូបិយប័ណណ
ណគ្នលរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនសក្ម្គប់ណគ្នលបំណងថ្នការវាស់ម្វង និងបង្កា ញណក្ពាុះវាបានឆលុុះបញ្ញច ំងពីខ្លមឹ
ស្ថរណសែារិចចថ្នក្ពឹត្ាិការណ៍ និងកាលៈណទសៈរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុន។ 
 
ក្បត្ិបត្ិាការជារូបិយប័ណណ បរណទស ណក្ៅពីែុល្លល រអាណមររិក្ត្ូវបានបាូរណៅជាែុល្លល រអាណមររិ ណដាយណក្បើក្បាស់អក្តបាូរក្បារ់
ទូណៅណៅកាលបរណិចេទថ្នក្បត្ិបត្ិាការណនាុះ។ ក្ទពយសរមម និងបំណុលម្ែលជារូបិយប័ណណ ណសេង ណក្ៅពីែុល្លល រអាណមររិ ណៅ
កាលបរណិចេទរបាយការណ៍ក្ត្ូវបានបាូរណៅជាែុល្លល រអាណមររិ ណដាយណក្បើក្បាស់អក្តបាូរក្បារទូ់ណៅនាកាលបរណិចេទថ្ន
ក្បត្ិបត្ាិការ។ ភាពលណមែៀងពីការបាូររូបិយប័ណណ បរណទសក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់រនុងរបាយការណ៍ចំណូលណពញណលញ។ 
 
ការបាូរចំនួនទឹរក្បារព់ីែុល្លល រអាណមររិ ណៅជាម្ខ្មរណរៀល បានបង្កា ញណៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុគឺរនុងណគ្នលបំណង 
ណែើមបអីនុណល្លមតមចាបស់ាីពីគណណនយយ និងសវនរមមថ្នរមពុជា (ម្ខ្ណមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៦) ក្ពមទងំក្ត្ូវបានណធវើណេើង 
ណដាយណក្បើក្បាស់អក្តបាូរក្បារ់ជាសលូវការម្ែលបានបង្កា ញជាក្បារណ់រៀលណដាយណយងណៅតមអក្តបាូរក្បាររ់នុង  
១ែុល្លល រអាណមររិែូចម្ែលបានក្បកាសណដាយអគានាយរដាា នពនធដារ៖ 

២០២០ ២០១៩ 
អក្តមធយម ៤.០៨៧ ៤.០៥២ 
អក្តចុងក្គ្ន ៤.០៩៣ ៤.០៧៥ 

 

៤.៣ មលូដាា នថ្នការដារប់ញ្ចូលគ្នន  
របាយការណ៏ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន បានរមួបញ្ចូ លទងំរបាយការណ៏របស់ក្រុមហ ុនណម និងក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធ
របស់វា។ ក្រុមហ ុនទទួលបាន និងណធវើការក្ត្ួត្ពិនិត្យតមរយៈការកាន់កាបណ់ក្ចើនជាងពាររ់ណ្តា លថ្នសិទធិណបាុះណឆ្ន ត្រនុង
ក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធ។ 
 

ការចំណណញ និងការខាត្បងម់និសមណហតុ្សលណលើក្បត្ិបត្ិាការរវាងសមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនក្ត្ូវបានលុបណចល។  
ណៅណពលការខាត្បងម់និសមណហតុ្សល ណលើការលរក់្ទពយសមបត្ាិណៅរនុងសមពន័ធក្រុមហ ុន ក្ត្ូវបានលុបណចលសក្ម្គបក់ារ
ដារប់ញ្ចូ លគ្នន  ក្ទពយសមបត្ាិមូលដាា នរក៏្ត្ូវបានណធវើការស្ថរលបងសក្ម្គបឱ់្នភាព។ ចំនួនទឹរក្បារម់្ែលបានរាយការណ៍
ណៅរនុងរបាយការណ៏ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់ក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធក្ត្ូវបានម្រត្ក្មូវណៅណពលចបំាច ់ណែើមបធីានាឲ្យម្គនភាពសីុ 
សង្កវ រជ់ាមយួណគ្នលនណយបាយគណណនយយម្ែលបានអនុវត្ាណដាយសមពន័ធក្រុមហ ុន។ 
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២ ២៥ 
  

 

ក្បារច់ំណណញ ឬការខាត្បង់របស់ក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធម្ែលបានទិញ ឬណបាុះណចលរនុងអំេុងណពលណនុះក្ត្ូវបានទទួល
ស្ថា ល់ពីកាលបរណិចេទម្ែលម្គនសុពលភាពថ្នការទិញ ឬរហូត្ែល់កាលបរណិចេទម្ែលម្គនសុពលភាពថ្នការលុបណចល
តមម្ែលអាចអនុវត្ាបាន។ 
 

៤.៤ ការទទលួស្ថា ល់ចណូំល 
ក្បារច់ំណូលក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណៅណពលម្ែល កាត្ពវរិចចរនុងរិចចសនាជាមយួអត្ិថិជ្នម្គនការណពញចិត្ា ណពាលគឺណៅ
ណពលម្ែល“ ក្ត្ួត្ពិនិត្យ” ទំនិញឬណសវារមម ម្ែលម្សែរណលើកាត្ពវរិចចជារល់្លរ់ម្ែលក្ត្ូវបានណសទរណៅឱ្យអត្ិថិជ្ន។ 
 

កាត្ពវរិចចគឺជាការសនារនុងការណសទរទំនិញឬណសវារមមណសេងគ្នន  (ទំនិញឬ ណសវារមមម្ែលម្គនលរេណៈែូចគ្នន និង ម្គន
លំនាថំ្នការណសទរ) ណៅអត្ិថិជ្នម្ែលក្ត្ូវបានបញ្ញជ រ់យ៉ា ងចាស់ណៅរនុងរិចចសនា និងបញ្ញជ រ់ណៅរនុងការអនុវត្ាអាជ្ីវរមម
តមក្រុមហ ុន និងការអនុវត្ាអាជ្ីវរមមតមទំល្លបរ់បស់ក្រុមហ ុន។ 
 

ក្បារច់ំណូលក្ត្ូវបានរំណត្ ់តមការពិចរណ្តម្ែលសមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនណជ្ឿជារ់ថាម្គនសិទធិរនុងការណសទរទំនិញ
ឬណសវារមមម្ែលបានសនាជូ្នអត្ិថិជ្នណដាយមនិរាបប់ញ្ចូ លចំនួនម្ែលក្បមូលបានពីត្ត្ិយជ្ន ែូចជាពនធអាររណលើធាតុ្
ណចញ ឬពនធណលើទំនិញនិងណសវារមម។ 
 

ក្បសិនណបើការពិនិត្យពិច័ចយម្គនភាពខុ្សគ្នន ណដាយស្ថរម្ត្អបបហារ ការបងវិលសងក្បារ់វញិ បំណុល ក្បារ់ណលើរទឹរចិត្ា 
ក្បារព់ិនយ័ឬ ភាពក្សណែៀងគ្នន ណសេងណទៀត្សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុន បានវាយត្ថ្មលនូវចំនួនទឹរក្បារម់្ែលវាសៃិត្ណៅ 
ណលើត្ថ្មលម្ែលរពំឹងទុរឬជាលទធសល។ ក្បសិនណបើរិចចសនាជាមយួអត្ិថិជ្នណលើសពីមយួ ចំនួនម្ែលរពំឹងទុរក្ត្ូវបានម្ចរ
ណដាយម្សែរណលើត្ថ្មលលរទ់ំនិញឬណសវារមមម្ែលបានសនាណៅរនុងរិចចសនា។ 
 

ក្បារច់ំណូលក្ត្ូវបានណគទទួលស្ថា ល់រនុងរក្មតិ្មយួម្ែលវាអាចណៅរចួម្ែលថាការបេញ្ញច សនូវបរមិ្គណក្បារច់ំណូល
ម្ែលបានទទួលនឹងមនិណរើត្ណេើងណៅណពលម្ែលការជាប់ទរទ់ងមនិចាស់ល្លស់ជាមយួនឹងការគិត្ពិចរណ្តក្ត្ូវបាន
ណដាុះក្ស្ថយជាបនាបនាទ ប។់ 
 

ការក្ត្ួត្ពិនិត្យទំនិញឬណសវារមមម្ែលបានសនាអាចក្ត្ូវបានណសទរតមណពលណវល្លឬណៅណពលណវល្ល។ ក្បារច់ំណូល
សក្ម្គប់កាត្ពវរិចចអនុវត្ាម្ែលមនិតមណពលណវល្លក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណៅណពលណវល្លម្ែលអត្ិថិជ្នទទួលបានការក្ត្ួត្
ពិនិត្យទំនិញឬណសវារមមម្ែលបានសនា។ 
 
ការក្ត្ួត្ពិនិត្យទំនិញ ឬណសវារមមក្ត្ូវបានណសទរតមណពលណវល្លណហើយក្បារច់ំណូលក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់តមណពលណវល្ល
ក្បសិនណបើ៖ 

 អត្ិថិជ្នរនុងណពល ទទួលនិងណក្បើក្បាស់អត្ាក្បណយជ្នម៍្ែលបានសាល់ណដាយសមពន័ធក្រុមហ ុននិងការអនុវត្ារបស់
ក្រុមហ ុនណៅណពលម្ែលសមពន័ធក្រុមហ ុននិងក្រុមហ ុនអនុវត្ា។ 

 កាត្ពវរិចចរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនឬបណងាើនក្ទពយម្ែលអត្ិថិជ្នកានក់ាបជ់ាក្ទពយក្ត្ូវបានបណងាើត្ 
ឬម្រលមែ។ ឬ 

 ការអនុវត្ាន៍របស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនមនិបណងាើត្ក្ទពយជាមយួនឹងការណក្បើក្បាស់ជ្ំនួសណទណហើយ 
សមពន័ធក្រុមហ ុននិងក្រុមហ ុនម្គនសិទធិបងេំរនុងការទូទត្ស់ក្ម្គប់ក្បត្ិបត្ាិការម្ែលបានបញ្ចប់រហូត្មរែល់ 
បចចុបបនន។ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២ ២៦ 
  

 

ក្បារច់ំណូលសក្ម្គបក់ាត្ពវរិចចអនុវត្ាម្ែលមនិត្ក្មូវតមណពលណវល្ល នឹងក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណៅការយិបរណិចេទណ្ត 
មយួ។ 
 

សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនទទួលស្ថា ល់ក្បារច់ំណូលពីការស្ថងសង់នាការយិបរណិចេទរនលងមរ ក្បសិនណបើវាបណងាើត្
ក្ទពយសមបត្ាិណដាយគ្នម នការណក្បើក្បាស់ជ្ំនួសណហើយសមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនម្គនសិទធិបងេំរនុងការទូទត្់សងរហូត្ែល
ក្បត្ិបត្ាិការស្ថងសងបានបញ្ចប។់ ក្បារច់ំណូលក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់រនុងរយៈណពលរិចចសនាណដាយណយងណៅណលើវឌឍន
ភាពណឆ្ព ុះណៅររការណពញចិត្ាណពញណលញថ្នអនុវត្ាកាត្ពវរិចច។ 
 
ែំណណើ រការណពញណលញថ្នកាត្ពវរិចចការអនុវត្ាក្ត្ូវបានវាស់ម្វងម្សែរណលើការខ្ិត្ខ្ំក្បឹងម្ក្បងរបស់ក្រុមហ ុននិងការបញ្ចូ ល
របស់ក្រុមហ ុននិងភាពណពញចិត្ាថ្នកាត្ពវរិចចថ្នការអនុវត្ា (ឧទហរណ៍ណដាយណយងណៅការសទងម់ត្ិថ្នការង្ករម្ែលបាន
អនុវត្ាឧទហរណ៍ែំណ្តរ់កាលថ្នការបញ្ចប)់ ។ 
 
ក្បារច់ំណូលពីរិចចសនាស្ថងសងន់ិងក្បត្ិបត្ាិការក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណលើភាគរយថ្នវធិីស្ថេសាបញ្ចបម់្ែលក្ត្ូវបាន
វាយត្ថ្មលតមរយៈការបូរបញ្ចូ លគ្នន ថ្នការវាយត្ថ្មលអនរជ្ំនាញនិងតមរយៈការពិចរណ្តណលើថ្ថលណែើមរិចចសនាម្ែលបាន
ណរើត្ណេើងណបើណក្បៀបណធៀបណៅនឹងថ្ថលណែើមបា៉ា ន់ស្ថម នសរុបម្ែលមនិម្គនភាពមនិចាស់ល្លស់ទរទ់ងនឹងការទទួលចុង
ណក្កាយ ថ្នសលទុននិងថ្ថលណែើមម្ែលទរទ់ងអាចក្ត្ូវបានរំណត្់សមរមយ។ 
 
ណៅណពលម្ែលលទធសលថ្នការអភវិឌឍនម៍និអាចក្ត្ូវបានបា៉ា ន់ស្ថម នសមណហតុ្សលក្បារច់ំណូលក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់
ចំណពាុះទំហំថ្នចំណ្តយស្ថងសងម់្ែលអាចនឹងទទួលបានមរវញិណហើយថ្ថលណែើមថ្នការស្ថងសងក់្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ថា
ជាការចំណ្តយមយួរនុងរយៈណពលម្ែលវាណរើត្ណេើង។ 
 

ណៅណពលម្ែលការបា៉ា ន់ស្ថម នថាការចំណ្តយសរុបនឹងណលើសពីក្បារច់ំណូលសរុប ការបាត្ប់ងម់្ែលអាចណមើលណឃើញជា
មុនក្ត្ូវបានណគទទួលស្ថា ល់ភាល មៗចំណពាុះក្បារច់ំណណញឬការបាត្ប់ងណ់ដាយមនិគិត្ពីថាណត្ើការស្ថងសង់បានចប់ណសាើម
ឬអត្ ់ ឬែំណ្តរក់ាលថ្នការបញ្ចបស់រមមភាពសំណងឬ់ចំនួនក្បារច់ំណណញម្ែលរពំឹងទុរ។ ណរើត្ណេើងណលើរិចចសនា
ម្ែលមនិទរទ់ងណសេងណទៀត្។ 
 

ក្បារច់ំណូលណលើសម្ែលក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណៅរនុងក្បារច់ំណណញឬខាត្ណលើវរិ័យបក័្ត្ម្ែលណស្ើជូ្នអត្ិថិជ្នរិចចសនា
ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាក្ទពយសរមមរិចចសនា។ 

 

វរិាយបក្ត្ ពីរិចចសនាែល់អត្ិថិជ្នណលើក្បារច់ំណណញម្ែលក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់រនុងក្បារច់ំណណញឬខាត្ក្ត្ូវបានទទួល
ស្ថា ល់ថាជាបំណុលរិចចសនា។ 
 
ក្បារច់ំណូលណសេងណទៀត្ម្ែលសមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនទទួលបានគឺត្ំណ្តងឱ្យក្បារច់ំណូលការក្បារ់ម្ែលក្ត្ូវបាន
ទទួលស្ថា ល់តមសម្គម្គក្ត្ណពលណវល្ល។ 
 
ការសាល់ណសវារមម 
ចណូំលម្ែលបានមរពីការសាល់ណសវាវសិវរមម ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណៅរនុងរបាយការណ៍ចំណូលណពញណលញ ណៅណពល
ម្ែលណសវារមមក្ត្ូវបានបំណពញ។ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២ ២៧ 
  

 

ការលរស់ម្គភ រៈ 
ចណូំលម្ែលបានមរពីការលរ់សម្គភ រៈ ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណៅណពលម្ែលសមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុន បានណធវើការណសទរ
ណៅឲ្យអនរទិញនូវហានិភ័យសំខាន់ៗ  និងភាពជាម្គច ស់ ម្ែលជាទូណៅណៅណពលម្ែលអត្ិថិជ្នបានទទួលយរ ការែឹរ
ជ្ញ្ជូ នសម្គភ រៈណដាយគ្នម នជ្ំណល្លុះ។ 
 
ណែើមបរីំណត្ថ់ាណត្ើក្ត្ូវទទួលស្ថា ល់ក្បារច់ំណូលក្រុមហ ុនអនុវត្ាតមនីត្ិវធិី ៥ ជ្ំហាន៖ 

១. រំណត្អ់ត្ាសញ្ញញ ណរិចចសនាជាមយួអត្ិថិជ្ន 
២. រំណត្ក់ាត្ពវរិចចអនុវត្ា 
៣. រំណត្ត់្ថ្មលក្បត្ិបត្ាិការ 
៤. ការម្បងម្ចរត្ថ្មលក្បត្ិបត្ាិការណៅនឹងកាត្ពវរិចចអនុវត្ា 
៥. ទទួលស្ថា ល់ចំណូលណៅណពល / កាត្ពវរិចចបំណពញការង្ករក្ត្ូវបានណពញចិត្ា 

 
ក្បារច់ណូំលគរួឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ណលើការមិនបញ្ចុ ុះត្ថ្មល 
ក្បារច់ំណណញគួរឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ណលើការបក្ងួបបក្ងួមថ្នការបញ្ចុ ុះត្ថ្មលម្ែលទទួលបានពីសំណងក់្ត្ូវបានបងារតមសម្គ
ម្គក្ត្ណពលណវល្លណដាយគិត្គូរណលើចំណូលម្ែលទទួលបាននិងអក្តបញ្ចុ ុះត្ថ្មលម្ែលម្គនក្បសិទធិភាព។ 
 
ចំនួនណនុះបានមរពីភាពខុ្សគ្នន ថ្នត្ថ្មលបចចុបបននថ្នក្បារច់ំណូលនាណពលអនាគត្ និងក្បារច់ំណូលម្ែលបានទទួលស្ថា ល់
រនុងរយៈណពលស្ថងសង។់ 
 

៤.៥ ចណំ្តយក្បត្បិត្ាកិារ 
ចំណ្តយក្បត្ិបត្ាិការ ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់រនុងរបាយការណ៍ចំណូលណពញណលញ រនុងរេុំងណពលម្ែលចំណ្តយបានណរើត្
ណេើង។ 
 
៤.៦ ក្ទពយសមបត្ា ិណរាងចក្រ នងិណក្គឿងបរកិាេ រ 
ក្គបស់ម្គភ រៈទងំអស់ថ្នក្ទពយសមបត្ាិ ណរាងចក្រ និងណក្គឿងបរកិាេ រ ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ែំបូងណៅថ្ថលណែើម។ ថ្ថលណែើមណរើត្ណទបើ
ងជាបនាបនាទ បក់្ត្ូវបានបញ្ចូ លរនុងត្ថ្មលណយងរបស់ក្ទពយសរមម ឬទទួលស្ថា ល់ជាក្ទពយសរមមដាចណ់ដាយម្េរម្ត្ណៅណពល
ណ្តម្ែលសលក្បណយជ្នណ៍សែារិចចម្ែលទរទ់ងនឹងសម្គភ រៈណនាុះនឹងហូរចូលមរក្រុមហ ុននិងក្រុមហ ុន ណហើយថ្ថលទងំ
ណនាុះអាចក្ត្ូវបានវាស់ម្វងណដាយណជ្ឿជារ់បាន។ រាល់ថ្ថលជ្ួសជុ្ល និងម្ថររាក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់រនុងរបាយការណ៍
ចំណូលណពញណលញរនុងអំេុងការយិបរណិចេទហិរញ្ញ វត្ាុ ម្ែលវាបានណរើត្ណេើង។ 
 
បនាទ បព់ីការទទួលស្ថា ល់ែំបងូ ក្ទពយសមបត្ាិ ណរាងចក្រ និងណក្គឿងបរកិាេ រ  ក្ត្ូវបានរត្ក់្តតមថ្ថលណែើមែររលំស់បងារ និង
ការខាត្បងប់ងារពីឱ្នភាពណសេងៗណទៀត្។



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២ ២៨ 
  

 

រលំស់ 
រលំស់ក្ត្ូវបានគណនា ណដាយការណក្បើក្បាស់វធិីរលំស់ណថរណៅតមអក្តក្បចឆំ្ន ែូំចខាងណក្កាម៖ 

 អក្ត 
បរកិាេ រណរាងចក្រ ៤%-១០% 
ម៉ាូតូ្ រថយនា ២០% 
បរកិាេ ររុំពយូទរ័ ៣០% 
ណក្គឿងសង្កា រមឹ ២០% 

 
ត្ថ្មលការសំណល់ អាយុកាលណក្បើក្បាស់ និងមូលដាា នរលំស់ក្ត្ូវបានក្ត្ួត្ពិនិត្យណេើងវញិជាណរៀងរាល់កាលបរណិចេទហិរញ្ញ
វត្ាុនីមយួៗណែើមបធីានាចំនួនទងំណនាុះវធិីស្ថេសា និងឆ្ន ថំ្នការណធវើរលំស់ ក្បរបណដាយសងាត្ិភាពជាមយួនឹងការសនមត្ពីមុន
និងគំរូម្ែលក្ត្ូវបានរពំឹងទុរថ្នការណក្បើក្បាស់ថ្នសលក្បណយជ្ន៍ណសែារិចចរបស់ក្ទពយសរមម ណរាងចក្រ និងណក្គឿងបរកិាេ រ។ 
សម្គភ រៈក្ទពយសមបត្ាិ ណរាងចក្រ និងបរកិាេ រនឹងឈបរ់ត្់ក្តរនុងបញ្ជ ីគណណនយយណៅណពលម្ែលក្ទពយសរមមណនាុះក្ត្ូវបាន 
លរ ់ឬររ៏ពំឹងថានឹងមនិម្គនអត្ាក្បណយជ្នណ៍សែារិចច ម្ែលអាចទទួលបាននាណពលអនាគត្ពីការណក្បើក្បាស់ ឬលរ។់ រាល់
ការចំណណញឬខាត្ម្ែលណរើត្ម្គនណេើងពីការឈបទ់ទួលស្ថា ល់ក្ទពយសរមមក្ត្ូវបានរមួបញ្ចូ លណៅរនុងរបាយការណ៍
ចំណូលណពញណលញរនុងឆ្ន មំ្ែលក្ទពយសរមមណនាុះក្ត្ូវបានលរ។់ ការចំណណញឬខាត្ក្ត្ូវបានដារប់ញ្ចូ លណៅរនុងរបាយ 
ការណ៍ចំណណញ ឬខាត្។ 
 
៤.៧ ការណធវើណត្សាឱ្នភាពត្ថ្មលថ្នក្ទពយសរមមមនិម្មនហិរញ្ញ វត្ាុ 
ណែើមបណីធវើការវាយត្ថ្មលឱ្នភាព ក្ទពយសមបត្ាិក្ត្ូវបានចត្់ជាក្រុមរនុងរក្មតិ្ទបបំសុត្ ម្ែលម្គនលំហូរស្ថច់ក្បារឯ់ររាជ្យ 
មយួម្សនរធំ (ឯរតបណងាើត្ស្ថចក់្បារ)់។ ជាលទធសល ក្ទពយសរមមមយួចំនួនក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មលឱ្នភាពដាចណ់ដាយម្េរនិង 
មយួចំនួនណទៀត្វាយត្ថ្មលជាក្រុម។ 
 
ការខាត្បង់ណលើឱ្នភាពត្ថ្មល និងក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់នូវចំនួនម្ែលណលើសរវាងក្ទពយសរមម ឬត្ថ្មលណយងថ្នឯរតបណងាើត្
ស្ថចក់្បារ ់និងចំនួនម្ែលអាចក្សងម់រវញិបាន ណហើយត្ថ្មលម្ែលអាចក្សងម់រវញិ គឺជាត្ថ្មលមយួណ្តម្ែលខ្ពស់ជាងរវាង
ត្ថ្មលទីសារសមរមយ ែរការចំណ្តយម្ែលពារព់ន័ធរនុងការលរ ់ និងត្ថ្មលបចចុបបននថ្នលំហូរស្ថចក់្បារន់ាណពលអនាគត្។ 
ណែើមបរីំណត្ត់្ថ្មលណក្បើក្បាស់ គណៈក្គបក់្គងក្ត្ូវណធវើការបា៉ា ន់ក្បម្គណត្ថ្មលបចចុបបននថ្នលំហូរស្ថចក់្បារន់ាណពលអនាគត្ ថ្ន
ក្រុមនីមយួៗណដាយរំណត្អ់ក្តការក្បារែ់ស៏មរមយណែើមបគីណនាត្ថ្មលបចចុបបននថ្នលំហូរស្ថច់ក្បារទ់ងំណនាុះ។ ទិនននយ័
ណក្បើក្បាស់ណែើមបណីធវើការវាយត្ថ្មលឱ្នភាពម្គនការទរទ់ងណដាយផ្ទទ ល់ណៅនឹងគណក្ម្គងម្សនការរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុម
ហ ុន ម្ែលបានអនុមត័្និងណធវើនិយត័្រមមក្បសិនណបើចបំាច ់ណែើមបែីរសលប៉ាុះពាល់ពីការណរៀបចំ និងណធវើឲ្យក្បណសើរណទបើងវញិថ្ន
ក្ទពយសរមមណនាុះនាណពលអនាគត្។ អក្តអបបហារ ក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ទបើងសក្ម្គប់ក្រុមក្ទពយសរមមនីមយួៗ ណែើមបឆីលុុះ
បញ្ញច ំងពីក្បវត្ិាសណងេបថ្នហានិភ័យរបស់ក្ទពយសរមមនីមយួៗែូចម្ែលបានវាយត្ថ្មលណដាយគណៈក្គបក់្គង។ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២ ២៩ 
  

 

ការខាត្បង់ណលើឱ្នភាពត្ថ្មលសក្ម្គបឯ់រតបណងាើត្ស្ថច់ក្បារែ់ំបូង ក្ត្ូវែរណចញពីត្ថ្មលណយងថ្នក្ទពយសរមមអរូបីនានាណៅ
រនុងឯរតបណងាើត្ស្ថចក់្បារណ់នាុះ។ ការខាត្បងឱ់្នភាពម្ែលណៅសល់ ក្ត្ូវបានម្បងម្ចរតមសម្គម្គក្ត្ថ្នត្ថ្មលណយងថ្ន
ក្ទពយសរមមណសេងៗណៅរនុងឯរតបណងាើត្ស្ថចក់្បារណ់នាុះ។ ក្ទពយសរមមទងំអស់ក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មលណេើងវញិជាក្បចណំែើមបី
ចងែុលបង្កា ញថា ការខាត្បង់ណលើឱ្នភាពត្ថ្មលម្ែលបានទទួលស្ថា ល់រនលងមរក្បម្ហលមនិម្គនការណរើត្ណេើងបនាណទៀត្។
ឱ្នភាពត្ថ្មលក្បម្ហលក្ត្ូវបានលុបណចល ក្បសិនណបើត្ថ្មលឯរភាពបណងាើត្ស្ថច់ក្បារ់ណលើសពីត្ថ្មលណយងរបស់វា។ 
 
៤.៨ ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ 
ការទទលួស្ថា ល់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ នងិការវាស់ម្វង 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ និងបំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណៅណពលម្ែលក្រុមហ ុន បានកាល យណៅជាភាគីថ្នរិចច
សនាឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។  
 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ក្ត្ូវបានឈបទ់ទួលស្ថា ល់ណៅណពលម្ែលសិទធិទទួលបានស្ថចក់្បារត់មរិចចសនាថ្នក្ទពយសរមម
ណនាុះសុត្រំណត្់ ឬ ណៅណពលហានិភយ័ និង ត្ថ្មលត្បសនងពីរមមសិទធ ថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុក្ត្ូវបានណសទរណចញ។ បំណុល
ហិរញ្ញ វត្ាុនឹងឈបទ់ទួលស្ថា ល់ណៅណពលម្ែលកាត្ពវរិចច រិចចសនាបានបញ្ចប ់បានលុបណចល ឬ សុត្កាលរំណត្។់ 
 
ចណំ្តត្ថ់ាន រ ់នងិការវាស់ម្វងជាបនាបនាទ បក់្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ 
ណលើរម្លងម្ត្អនរទទួលពាណិជ្ចរមមម្ែលមនិម្គនសម្គសភាពហិរញបបទនែ៏សំខាន់ និងក្ត្ូវវាស់ម្វងត្ថ្មល ក្បត្ិបត្ាិការ
ណដាយអនុណល្លមណៅតម CIFRS ១៥ ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុទងំអស់ក្ត្ូវបានវាស់ម្វងែំបូងតមត្ថ្មលសមរមយម្ែលក្ត្ូវ
បានម្រត្ក្មូវសក្ម្គប់ថ្ថលក្បត្ិបត្ាិការ (ក្បសិនណបើម្គន)។ 
 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ណក្ៅពីការរំណត្ន់ិងម្គនក្បសិទធភាពជាឧបររណ៍ការពារហានិភ័យក្ត្ូវបានចត្ថ់ាន រជ់ាក្បណភទែូច
ខាងណក្កាម៖ 

• រលំស់ថ្ថលណែើម  
• ត្ថ្មលទីសារសមក្សបតមរយៈក្បារច់ំណណញឬខាត្បង់ (FVTPL) 
• ត្ថ្មលទីសារសមក្សបតមរយៈចំណូលណពញណលញណសេងណទៀត្ (FVOCI) 

ការម្បងម្ចរក្ត្ូវបានរំណត្ែូ់ចខាងណក្កាម៖ 
• គំរូអាជ្ីវរមមរបស់ សមពន័ធក្រុមហ ុននិងក្រុមហ ុនសក្ម្គប់ក្គបក់្គងក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ 
• លរេណៈលំហូរស្ថច់ក្បារ់តមរិចចសនារបស់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

ក្បារច់ំណូល និងចំណ្តយទងំអស់ម្ែលទរទ់ងនឹងក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុម្ែលក្ត្ូវបានណគទទួលស្ថា ល់ណៅរនុងរបាយ
ការណ៍ចំណូលណពញណលញរបស់ក្រុមហ ុនក្ត្ូវបានបង្កា ញណៅរនុងការចំណ្តយហិរញ្ញ វត្ាុ ចំណូលហិរញ្ញ វត្ាុ ឬធាតុ្របស់
ហិរញ្ញ វត្ាុណសេងណទៀត្ណលើរម្លងម្ត្ឱ្នភាពត្ថ្មលគណនីអត្ិថិជ្នពាណិជ្ជរមមម្ែលក្ត្ូវបានបង្កា ញរនុងចំណ្តយ 
ណសេងណទៀត្។ 
 
ការយិបរណិចេទរបាយការណ៍ សមពន័ធក្រុមហ ុននិងក្រុមហ ុន ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុក្ត្ូវបានវាស់ម្វងបានវាស់ម្វងណដាយត្ថ្មល
រលំស់ ណលើរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរបស់ខ្លួន។ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២ ៣០ 
  

 

ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ - ការវាស់ម្វងជាបនាបនាទ ប ់
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ណដាយរលំស់ថ្ថលណែើម 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុក្ត្ូវបានវាស់ម្វងតមត្ថ្មលរលំស់ក្បសិនណបើក្ទពយសរមមម្គនល័រេខ្័ណឌ ែូចខាងណក្កាម (និងមនិក្ត្ូវ
បានរំណត្់ជា FVTPL)៖ 

 វាក្ត្ូវបានណធវើណេើងតមគំរូអាជ្ីវរមមម្ែលម្គនណគ្នលបំណងណែើមបកីានក់ាប់ក្ទពយសមបត្ាិហិរញ្ញ វត្ាុនិងក្បមូលលំ
ហូរស្ថចក់្បារត់មរិចចសនា 

 ល័រេខ្ណ័ឌ រិចចសនាថ្នក្ទក្ពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុសាល់នូវលំហូរស្ថចក់្បរ់ក្ែលជាការទូទត្់ក្បរណ់ែើមនិងការក្បរ់
ណៅណលើចំនួនក្បរ់ណែើមក្ែលណៅសល់ 

 
បនាទ បព់ីការទទួលស្ថា ល់ែំបូងក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុទងំណនុះក្ត្ូវបានវាស់ម្វងតមរយៈក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុចំណ្តយ
រលំស់តមរយៈណក្បើវធិីស្ថេសាការក្បារ់ក្បរបណដាយក្បសិទធភាព។ ការណធវើអបបហារនិងមនិណធវើក្ត្ូវណធវើណេើយក្បសិនណបើសល
ប៉ាុះពាល់វាមនិម្គនលខ្េណៈជាស្ថរវនា។ គណនីអត្ិថិជ្នពាណិជ្ជរមម និងអនរទទួលណសេងណទៀត្របស់សមពន័ធក្រុមហ ុននិង
ក្រុមហ ុន និងទឹរក្បារ់ម្ែលភាគីពារព់ន័ធជ្ំពារ ់និងស្ថច់ក្បារស់មមូលក្ត្ូវបានចត្់ថាន រជ់ាឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
 
ការឈបទ់ទលួស្ថា ល់ 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុឬម្សនរណ្តមយួរបស់វាក្ត្ូវបានណគឈបទ់ទួលស្ថា ល់ណៅណពលម្ែលរិចចសនាជាបរ់ិចចសនាជាស្ថច់
ក្បារ ់ សុត្ពីក្ទពយសមបត្ាិហិរញ្ញ វត្ាុសុត្រំណត្ឬ់ក្ទពយសមបត្ាិហិរញ្ញ វត្ាុក្ត្ូវបានណសទរណៅឱ្យភាគីណសេងណទៀត្ណដាយមនិររាការ
ក្គបក់្គងឬហានិភយ័និងរង្កវ ន់ទងំអស់ថ្នក្ទពយណនាុះ។ 
 

រនុងការឈបទ់ទួលស្ថា ល់ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ភាពខុ្សគ្នន រវាងរទឹរក្បារ់ណយងនិងសលបូរថ្នការទទួលស្ថា ល់ពីមុនរនុង 
របាយការណ៏ចំណណញឬខាត្ម្ែលក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណៅរនុងមូលធន និងក្ត្ូវទទួលស្ថា ល់រនុងក្បារច់ំណណញឬខាត្។ 
 
ឱ្នភាពថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ 
ត្ក្មូវការឱ្នភាពថមីរបស់ CIFRS៩ ណក្បើក្បាស់ពត័្៌ម្គនពារ់ពន័ធណៅណពលខាងមុខ្ ណែើមបទីទួលស្ថា ល់ការខាត្បងឥ់ណ
ទនម្ែលរពំឹងទុរ ‘ការខាត្បង់ឥណទនម្ែលរពំឹងទុរ’។ CIFRS៣៩ ម្ែលក្ត្ូវបានជ្ំនួសណនុះគឺ ‘គំរូបាត្ប់ង់ម្ែលបាន
ណរើត្ណេើង’។ ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុម្ែលណៅរនុងវសិ្ថលភាពថ្នត្ក្មូវការថមីណនុះ រមួបញ្ចូ លក្បាររ់មច ីនិងក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ
ក្បណភទបំណុលណសេងណទៀត្ម្ែលក្ត្ូវបានវាស់ម្វងណដាយត្ថ្មលរណំល្លុះនិង តមរយៈចំណូលណពញណលញណសេងណទៀត្ គណនី
ទទួលពាណិជ្ចរមម ក្ទពយសរមមរិចចសនាម្ែលក្ត្ូវបានណគទទួលស្ថា ល់ និងវាស់ម្វងណក្កាម CIFRS១៥ និងក្បាររ់មច ីនិង
រិចចសនាធានាហិរញ្ញ វត្ាុ (សក្ម្គបអ់នរណរៀបចំរិចចសនា) ម្ែលមនិបានវាស់ម្វងណៅតមត្ថ្មលសមក្សបតម រយៈក្បារ់
ចំណណញ ឬខាត្។ 
 
ការទទួលស្ថា ល់ការខាត្បងឥ់ណទនម្លងពឹងម្សែរណលើក្រុមណហើយក្រុមហ ុនរំណត្អ់ត្ាសញ្ញញ ណក្ពឹត្ាិការណ៍បាត្ប់ង់
ឥណទនែំបូង។ សទុយណៅវញិក្រុមនិងក្រុមហ ុនពិចរណ្តណលើព័ត្ម៌្គនទូលំទូល្លយណៅណពលវាយត្ថ្មលហានិភយ័ឥណទន
និងវាស់ម្វងការខាត្បងឥ់ណទនម្ែលបានរពំឹងទុររមួម្គនក្ពឹត្ាិការណ៍រនលងមរស្ថា នភាពបចចុបបននការពាររណ៍សម
ណហតុ្សលនិងអាចទុរចិត្ាបានម្ែលប៉ាុះពាល់ែល់ការក្បមូលចំណូលរពំឹងទុរថ្នលំហូរស្ថចក់្បារន់ាណពលអនាគត្ថ្ន
ឧបររណ៍។



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២ ៣១ 
  

 

រនុងការអនុវត្ាវធិីស្ថេសាណនុះ ភាពខុ្សគ្នន ក្ត្ូវបានបង្កា ញណដាយ: 
• ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុម្ែលមនិម្គនការចុុះណខ្ាយខាល ងំនូវគុណភាពឥណទនចបត់ងំពីណពលទទួលស្ថា ល់ែំបូង ឬ

ការម្ែលម្គនហានិភ័យទប (ែំណ្តរក់ាលទី១) និង 
• ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុម្ែលម្គនណអាយចុុះណខ្ាយខាល ងំនូវគុណភាពឥណទនចបត់ងំពីណពលទទួលស្ថា ល់ែំបូង ឬ     

ណពលម្ែលមនិម្គនហានិភ័យទប (ែំណ្តរក់ាលទី២) 
 
‘ែំណ្តរក់ាលទី៣’ ពារព់ន័ធណលើក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុម្ែលម្គនភសាុតងជារ់ម្សាងថ្នឱ្នភាព នាកាលបរណិចេទថ្នរបាយ
ការណ៍។ 
 
ការខាត្បងឥ់ណទនម្ែលរពំឹងទុររនុងរយៈណពល១២ម្ខ្’ ក្ត្ូវបានណគទទួលស្ថា ល់សក្ម្គបច់ំណ្តត្ថ់ាន រទ់ី១ ខ្ណៈណពល
ម្ែលការខាត្បងឥ់ណទនម្ែលណគរពំឹងទុរណពញណលញម ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់សក្ម្គបក់្បណភទទី២។ 
 
ការវាស់ម្វងថ្នការខាត្បងឥ់ណទនម្ែលរពំឹងទុរ ក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មលណលើទឹរក្បារច់ំណណញបា៉ា ន់ស្ថម នថ្នការខាត្បងឥ់ណ
ទនរនុងរយៈណពលរពំឹងទុរថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
 
គណនីពាណិជ្ជរមម ក្ត្វូទទលួណសេងណទៀត្ និងក្ទពយសរមមរិចចសនា 
សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនបានណក្បើក្បាស់វធិីស្ថេសាឱ្នភាពថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុស្ថមញ្ញ  សក្ម្គបគ់ណនីពាណិជ្ជ
រមម និងគណនីទទួលណសេងណទៀត្ ក្ពមទងំក្ទពយសរមមរិចចសនា និងរំណត្់ក្តសំវធិានធនម្ែលខាត្បង ់ជាការខាត្បង់
ឥណទនណពញណលញ។ ទងំណនុះ គឺជារងវុះខាត្ម្ែលរពំឹងទុរណៅរនុងលំហូរស្ថចក់្បារត់មរិចចសនា ណដាយគិត្ពីសកាា នុ
ពលសក្ម្គបក់ារមនិអនុវត្ាកាត្ពវរិចចណៅណវល្លណ្តមយួ រនុងរំេុងណពលថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ រនុងការគណនាក្រុមហ ុន
បានណក្បើបទពិណស្ថធនច៍ស់ៗ សនទសេនខ៍ាងណក្ៅ និងពត័្ម៌្គនពារព់ន័ធខាងមុខ្ណែើមបគីណនាការខាត្បងឥ់ណទនម្ែល
បានរពំឹងទុរណដាយណក្បើវធិីស្ថេសារំណត្់ខាងណក្ៅ។ 
 
សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនវាយត្ថ្មលពីឱ្នភាពត្ថ្មលគណនីអត្ិថិជ្ននិងក្ទពយសមបត្ាិរិចចសនាជាសមូហភាពណដាយស្ថរ
អត្ិថិជ្នបានសាិត្រនុងក្បណភទឥណទនក្សណែៀងគ្នន ។ ការវភិាគលមែតិ្ថ្នឱ្នភាពថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុទរទ់ង និង
CIFRS៩ ក្ត្ូវបានអនុវត្ាណៅរនុងរំណត្សំ់គ្នល់ទី២៧ ចំណពាុះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
 
ចណំ្តត្ថ់ាន រ ់នងិការវាស់ម្វងបណុំលហិរញ្ញ វត្ាុ 
បំណុលហិរញ្ញ វត្ាុរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនរមួម្គនគណនីអនរសាត្ស់ាងព់ាណិជ្ជរមម និងទឹរក្បារម់្ែលជ្ំពារ់ក្រុម
ហ ុនណម និងទឹរក្បារ់ម្ែលជ្ំពារ់ណៅភាគីសមពន័ធញ្ញញ ត្ិ ក្បាររ់មច ីនិងឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុនិទសេន។៍ 
 
បំណុលហិរញ្ញ វត្ាុក្ត្ូវបានវាស់ម្វងែំបូងតមត្ថ្មលទីសារសមរមយម្ែលអាចអនុវត្ាបានសក្ម្គបត់្ថ្មលក្បត្ិបត្ាិការ លុុះក្តម្ត្   
សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនបានរំណត្ប់ំណុលហិរញ្ញ វត្ាុរនុងត្ថ្មលជារម់្សាងតមការរបាយការណ៍ចំណណញ ឬខាត្។ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២ ៣២ 
  

 

បំណុលហិរញ្ញ វត្ាុក្ត្ូវបានវាស់ម្វងជាបនាបនាទ ប ់ រនុងត្ថ្មលរលំស់ណដាយណក្បើវធិីស្ថេសាការក្បារម់្ែលម្គនក្បសិទធភាពណលើរ
ម្លងម្ត្និទសេន ៍ និងបំណុលហិរញ្ញ វត្ាុម្ែលរំណត្ត់មរយៈការចំណណញឬបាត្ប់ង ់ ម្ែលក្ត្ូវបានណធវើណេើងជាបនាបនាទ ប់
រនុងត្ថ្មលទីសារសមរមយ ជាមយួនឹងការចំណណញ ឬការខាត្បងម់្ែលបានទទួលស្ថា ល់ណៅរនុង របាយការណ៍ចំណូលណពញ
ណលញ (ណក្ៅពីឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុនិទសេនម៍្ែលក្ត្ូវបានរំណត្់និងម្គនក្បសិទធភាពែូចជាឧបររណ៍ការពារហានិភ័យ)។ 
 
ចំណ្តយការក្បារទ់ងំអស់ និងការផ្ទល ស់បាូរត្ថ្មលទីសារសមក្សបម្ែលរាយការណ៍ណៅរនុងរបាយការណ៍ចំណូលណពញ
ណលញក្ត្ូវបានរមួបញ្ចូ លណៅរនុងចំណ្តយ និងចំណូលហិរញ្ញបបទន។ 
 
សរមមភាពនទិសេន ៍នងិសរមមភាពការពារហានភិយ័ 
និទសេនក៍្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ែំបូងណដាយត្ថ្មលសមរមយណៅកាលបរណិចេទម្ែលរិចចសនានិសេនទវត្ាុក្ត្ូវបានចូលនិងក្ត្ូវ
បានវាយត្ថ្មលណេើងវញិណៅត្ថ្មលទីសារសមរមយរបស់ពួរណគណៅចុងបញ្ចបថ់្នការយិបរណិចេទថ្នរបាយការណ៍នីមយួៗ។ 
 
គណណនយយសក្ម្គបក់ារផ្ទល ស់បាូរជាបនាបនាទ បថ់្នត្ថ្មលទីសារសមរមយអាក្ស័យណលើថាណត្ើនិទសេនក៍្ត្ូវបានណគរំណត្់ជា
ឧបររណ៍ការពារហានិភ័យរមួបញ្ចូ លលរេណៈថ្នវត្ាុម្ែលក្ត្ូវបានណគការពារ។ សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនរំណត្់
ចំណ្តំឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុជារ់ល្លរម់យួចំនួនែូចជា៖ 
(១) ណធវើការការពារហានិភ័យណៅណលើក្ទពយឬបំណុលម្ែលបានទទួលស្ថា ល់ឬការសនាយ៉ា ងចាស់ល្លស់ (ការ

ការពារហានិភយ័ត្ថ្មលសមរមយ)។ 
(២) ណធវើការការពារហានិភ័យណៅណលើ ហានិភយ័ជារ់ល្លរម់យួម្ែលពារព់ន័ធជាមយួនឹងក្ទពយសរមមឬបំណុលម្ែល

ក្ត្ូវបានណគទទួលស្ថា ល់ឬក្បត្ិបត្ាិការពាររណ៍ម្ែលម្គនសកាា នុពលខ្ពស់ (ការការពារហានិភយ័លំហូរស្ថច់
ក្បារ)់ ឬ 

(៣) ណធវើការការពារហានិភ័យណៅណលើ ការវនិិណយគសុទធណៅរនុងក្បត្ិបត្ាិការបរណទស (ការការពារហានិភយ័មូលនិធិវនិិ
ណយគសុទធ)។ 

 
ណៅណពលចប់ណសាើមណធវើការការពារហានិភយ័សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនរត្ក់្តទំនារទ់ំនងណសែារិចចរវាងឧបររណ៍ការពារ
ហានិភយ័និងខ្ទងគ់ណនីម្ែលម្គនហានិភ័យរមួទងំថាណត្ើការផ្ទល ស់បាូរលំហូរស្ថចក់្បារថ់្នឧបររណ៍ការពារហានិភ័យក្ត្ូវ
បានណគរពំឹងថានឹងទូទត្់ការផ្ទល ស់បាូរលំហូរស្ថច់ក្បារ់ថ្នខ្ទងគ់ណនីម្ែលក្ត្ូវបានការពារ។ សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុន
រត្ក់្តណគ្នលបំណងនិងយុទធស្ថេសាក្គប់ក្គងហានិភយ័របស់ខ្លួនសក្ម្គបអ់នុវត្ាក្បត្ិបត្ាិការការពារហានិភយ័របស់ខ្លួន។ 
 
ត្ថ្មលទីសារសមរមយថ្នឧបររណ៍និទសេនណ៍សេងៗម្ែលក្ត្ូវបានណក្បើសក្ម្គប់ណគ្នលបំណងការពារហានិភយ័ក្ត្ូវបានបង្កា ញ
ណៅរនុងរំណត្សំ់គ្នល់ ២៨ ចំណពាុះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ បំម្របំរលួណលើទុនបំរុងម្ែលបានណធវើការការពាររនុងចំណូល
ម្ែលម្គនលរេណៈទូលំទូល្លយណសេងណទៀត្ក្ត្ូវបានបង្កា ញណៅរនុង របាយការណ៍បម្ក្មបក្មួលមូលធន។ សមតុ្លយ
និទសេនណ៍ពញណលញ ក្ត្ូវបានចត្ថ់ាន រជ់ាក្ទពយសរមម ឬបំណុលរយៈណពលម្វងណៅណពលម្ែលអាយុកាលណក្ចើនជាង ១២
ម្ខ្ ណៅណពលម្ែលអាយុកាលទបជាង ១២ម្ខ្វាក្ត្ូវបានចត្ថ់ាន រជ់ាក្ទពយសរមមឬបំណុលរយៈណពលខ្លី។ ការជ្ួញែូរ
និទសេន ៍ក្ត្ូវបានចត្ថ់ាន រជ់ាក្ទពយសរមមឬបំណុលរយៈណពលខ្លី។ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២ ៣៣ 
  

 

(១) ការការពារហានិភយ័ត្ថ្មលទីសារសមក្សប 
ការផ្ទល ស់បាូរត្ថ្មលទីសាថ្ននិទសេនម៍្ែលក្ត្ូវបានរំណត្ន់ិងម្គនលរេណៈក្គប់ក្គ្ននែូ់ចជាការការពារហានិភ័យ
ត្ថ្មលទីសារសមរមយក្ត្ូវបានរត្ក់្តរបាយការណ៍ចំណណញ ឬខាត្រមួជាមយួនឹងការផ្ទល ស់បាូរណ្តមយួថ្នត្ថ្មលសម
រមយថ្នក្ទពយសរមមឬបំណុលម្ែលក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ដាយហានិភ័យ។ ការចំណណញឬខាត្ទរ់ទងនឹងចំម្ណរែ៏
ម្គនក្បសិទធិភាពថ្នអក្តការក្បារប់ាូរអក្តក្បាររ់មចមី្គនអក្តណថរក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណៅរនុងរបាយការណ៍
ចំណណញ ឬខាត្រនុង“ ចំណ្តយហិរញ្ញបបទន”។ ចំណណញឬខាត្ទរទ់ងនឹងចំម្ណរគ្នម នក្បសិទធភាពក្ត្ូវបាន
ទទួលស្ថា ល់ណៅរនុងក្បារច់ំណណញឬខាត្បងរ់នុង“ ចំណណញ/(ខាត្បងណ់សេងៗ) សុទធ”។ ការផ្ទល ស់បាូរត្ថ្មលសមរមយ
ថ្នការខ្ចីអក្តការក្បារ់ណថរអក្តហានិភយ័ម្ែលក្ត្ូវបានបងាណេើងណដាយហានិភ័យអក្តការក្បារក់្ត្ូវបានទទួល
ស្ថា ល់ណៅរនុងក្បារច់ំណណញឬខាត្បងរ់នុង“ ចំណ្តយហិរញ្ញបបទន”។ 
 
ក្បសិនណបើការការពារហានិភ័យម្លងម្គនលរេណៈវនិិចេ័យសក្ម្គបគ់ណណនយយការពារហានិភ័យការម្រត្ំរូវណៅ
នឹងត្ថ្មលណយង របស់ធាតុ្ម្ែលក្ត្ូវបានវាស់ម្វងតមវធិីស្ថេសាការក្បារម់្ែលម្គនក្បសិទធិភាពណហើយក្ត្ូវបានណគ
យរណៅរលំស់ណហើយរត្់ក្តរនុងរបាយការណ៍ចំណណញ ឬខាត្រនុងរយៈណពលែល់កាលរំណត្ណ់ដាយណក្បើអក្ត
ការក្បារម់្ែលម្គនក្បសិទធិភាពគណនាណេើងវញិ។ 

 

(២) ការការពារហានិភយ័លំហូរស្ថចក់្បារ់ 
ចំម្ណរែ៏ម្គនក្បសិទធិភាពថ្នការផ្ទល ស់បាូរត្ថ្មលក្ត្ឹមក្ត្ូវថ្ននិសេនទវត្ាុម្ែលក្ត្ូវបានចត្់តងំនិងម្គនលរេណៈ
សមបត្ាិក្គប់ក្គ្ននែូ់ចជាមូលនិធិលំហូរស្ថច់ក្បារ់ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណៅរនុងក្បារច់ំណូលណពញណលញណសេង
ណទៀត្និងក្បមូលសាុ ំជាទុនបំរុងជាភាគល្លភ។ ចំណណញឬខាត្ទរទ់ងនឹងចំម្ណរម្ែលគ្នម នក្បសិទធភាពក្ត្ូវបាន
ទទួលស្ថា ល់ភាល មៗណៅរនុងក្បារ់ចំណណញឬខាត្បងរ់នុង“ ចំណណញ/(ខាត្បងណ់សេងៗ) សុទធ”។ សមពន័ធក្រុមហ ុន
និងក្រុមហ ុនមនិបញ្ចូ លមូលដាា នរូបិយប័ណណ បរណទស ជាឧបររណ៍ការពារហានិភយ័ការផ្ទល ស់បាូររមូលដាា នរូបិយ
បណ័ណ បរណទសថ្នឧបររណ៍ការពារហានិភយ័ ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណៅរនុងក្បារច់ំណូលណពញណលញណសេងណទៀត្ 
និងបងារថ្ថលណែើមថ្នការការពារហានិភយ័រនុងមូលធន។ សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនរំណត្ថ់្ថលណែើមថ្ន ការពារ
ហានិភយ័ទរទ់ងនឹងមូលដាា នរូបិយបណ័ណ បរណទស រនុងការការពារហានិភ័យណដាយណគ្នលការការពារហានិភយ័។ 
 

ចំនួនទឹរក្បារម់្ែលបងារណៅរនុងភាគហ ុន (រាបប់ញ្ចូ លទងំថ្ថលណែើមថ្នការការពារហានិភ័យ) ក្ត្ូវបានចត្់ថាន រ់
ណេើងវញិរនុងចំណណញឬខាត្រនុងរយៈណពលម្ែលលំហូរស្ថចក់្បារម់្គនឥទធិពលប៉ាុះពាល់ែល់ក្បារច់ំណណញឬការ
បាត្ប់ង។់ ចំណណញឬខាត្ម្ែលទរទ់ងនឹងចំម្ណរែ៏ម្គនក្បសិទធិភាពថ្នអក្តការក្បារ់បានផ្ទល ស់បាូរអក្តការ
ក្បារខ់្ចីអក្តការក្បារក់្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណៅរនុងក្បារច់ំណណញឬខាត្បងណ់ៅរនុង “ចំណ្តយហិរញ្ញបបទន”។ 
ចំណណញឬខាត្ទរទ់ងនឹងចំម្ណរគ្នម នក្បសិទធភាពក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណៅរនុងក្បារច់ំណណញឬខាត្បងរ់នុង“ 
ចំណណញ / (ខាត្បងណ់សេងៗ)សុទធ”។ 
 

(៣) ការការពារហានិភយ័មូលនិធិវនិិណយគសុទធ 
ការការពារហានិភយ័ណលើការវនិិណយគសុទធណៅរនុងក្បត្ិបត្ាិការបរណទសក្ត្ូវបានណគរាបប់ញ្ចូ លរនុងការការពារហានិ
ភយ័លំហូរស្ថចក់្បារ។់ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២ ៣៤ 
  

 

ចំណណញឬខាត្ណ្តមយួណៅណលើឧបររណ៍ការពារហានិភ័យម្ែលទរទ់ងនឹងចំម្ណរែ៏ម្គនក្បសិទធិភាពថ្នការ
ការពារហានិភយ័ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណៅរនុងក្បារច់ំណូលណពញណលញណសេងណទៀត្និង ទុនបក្មុងបងាររនុងភាគ
ហ ុន។ ចំណណញឬខាត្ទរទ់ងនឹងចំម្ណរម្ែលគ្នម នក្បសិទធភាពក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ភាល មៗណៅរនុងរបាយ
ការណ៍ចំណណញឬខាត្បងរ់នុង“ ចំណណញ / (ខាត្បងណ់សេងៗ)សុទធ”។ 
 

ចំណណញនិងការខាត្បង់ម្ែលក្បមូលបានណៅរនុងភាគហ ុនក្ត្ូវបានរាបប់ញ្ចូ លទងំក្បារច់ំណណញឬខាត្ណៅ
ណពលក្បត្ិបត្ាិការបរណទសក្ត្ូវបានណគណបាុះណចលឬទុរណចលមយួចំម្ណរ។ 

 
ការថយចុុះថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុមយួចំនួនមនិម្គនលរេណៈក្គបក់្គ្ននស់ក្ម្គបគ់ណណនយយការពារហានិភយ័ណទ។ ការ
ផ្ទល ស់បាូរត្ថ្មលក្ត្ឹមក្ត្ូវថ្នឧបររណ៍និមតិ្ាិរូបម្ែលមនិម្គនលរេណៈក្គបក់្គ្ននស់ក្ម្គបគ់ណណនយយការពារហានិភយ័ក្ត្ូវបាន
ទទួលស្ថា ល់ភាល មៗណៅរនុងក្បារ់ចំណណញឬខាត្ណហើយក្ត្ូវបានរាបប់ញ្ចូ លរនុង“ ចំណណញ / (ខាត្បងណ់សេងៗ)សុទធ”។ 
 
៤.៩ សននធិ ិ
សននិធិនានាក្ត្ូវបានបង្កា ញណៅត្ថ្មលទប និងត្ថ្មលជារម់្សាង។ ត្ថ្មលថ្នការទទួលបានសម្គភ រៈសំណង់រមួទងំថ្ថលណែើមម្ែល
ណរើត្ណេើងរនុងការនារំបស់របរនីមយួៗណៅទីតងំនិងស្ថា នភាពបចចុបបននរបស់ពួរណគក្ត្ូវបានរាបប់ញ្ចូ លណដាយណក្បើវធិីស្ថេសា
ចំណ្តយជាមធយម។ ត្ថ្មលម្ែលអាចសណក្មចបានពិត្ក្បារែគឺជាត្ថ្មលលរ់ម្ែលបានបា៉ា ន់ស្ថម នណៅរនុងែំណណើ រការអាជ្ីវរមម
ធមមតម្ែលចំណ្តយត្ិចជាងការបា៉ា ន់ស្ថម នរនុងការលរឬ់ថ្ថលណែើមជ្ំនួសថ្នក្ទពយ។ 
 
៤.១០  ស្ថចក់្បារ ់នងិស្ថចក់្បារស់មមលូ 
ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថច់ក្បារស់មមូលរមួម្គន ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែនិងក្បារប់ណញ្ញ ើតមត្ក្មូវការឥណទនវបិារូបណ៍ រមួទងំការ 
វនិិណយគរនុងរយៈណពលខ្លី ម្ែលបំម្លង ជាស្ថច់ក្បារប់ានឆ្ប ់ណហើយនិងរចួរាល់រនុងការផ្ទល ស់បាូរណៅជាចំនួនទឹរក្បារ់ជារ់
ល្លរណ់្តមយួ និងមនិង្កយរងហានិភយ័ថ្នការផ្ទល ស់បាូរត្ថ្មល។ 
 
៤.១១ មលូធន ទុនបក្មងុទុរ នងិការទូទត្ភ់ាគល្លភ 
ណែើមទុនត្ំណ្តងឲ្យត្ថ្មលចររឹថ្នត្ថ្មលណែើមភាគហ ុនម្ែលបានណបាុះសាយ។ ក្បារច់ំណណញររាទុរ រមួម្គនក្បារច់ំណណញ
ររានាណពលបចចុបបនន និងក្បារច់ំណណញររាទុរពីឆ្ន មំុន។ 
 

ណែើមទុនបក្មុងទុរត្ំណ្តងណដាយត្ថ្មលសមក្សបថ្នភាគហ ុនម្ែលបានសដល់ណក្កាមគណក្ម្គងជ្ំនួយភាគហ ុន។ វាជាភាគហ ុន
អាក្ស័យណលើគំណរាងទូទត្ម់្ែលបានសដល់ណដាយក្រុមហ ុន Pestech International Berhad ណៅនិណយជ្ិររបស់ ក្រុម   
ហ ុន។ ត្ថ្មលសមក្សបថ្នភាគហ ុនម្ែលក្ត្ូវបានសដល់ក្ត្ូវបានវាស់ម្វងតមត្ថ្មលសមក្សបថ្នកាលបរណិចេទថ្នការសាល់ និង
ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាការចំណ្តយណលើអត្ាក្បណយជ្នន៍ិណយជ្ិរជាមយួនឹងការណរើនណេើងមូលធន។ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២ ៣៥ 
  

 

៤.១២ សំវធិានធន បណុំលយថាណហតុ្ នងិក្ទពយសរមមយថាណហតុ្ 
សំវធិានធន ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណៅណពលសមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនម្គនកាត្ពវរិចចក្សបចាប ់ ឬក្បណយលម្ែលជា
លទធសលថ្នក្ពឹត្ាិការណ៍រនលងមរ ម្ែលវាទំនងជាម្គនលំហូរណចញថ្នក្បភពណសែារិចចរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុន
និងចំនួនទឹរក្បារម់្ែលអាចបា៉ា នស់្ថម នបាន។ ការរំណត្លំ់ហូរណចញណពលណវល្ល ឬចំនួនទឹរក្បារ ់ណៅម្ត្អាចម្គនភាពមនិ
ចាស់ល្លស់។ កាត្ពវរិចចបចចុបបននណរើត្ណេើងតងំពីវត្ាម្គនថ្នការសនានិត្ានុរូល ឬការសនាជាការស្ថា បនាម្ែលម្គន 
លទធសលពីសរមមភាពរនលងមរឧទហរណ៍ការធានារា៉ា ប់រងសលិត្សលចាបណ់ដាុះក្ស្ថយជ្ំណល្លុះ ឬរិចចសនាសមុគស្ថម ញ។ 
 
សំវធិានធនក្ត្ូវបានវាស់ម្វងណដាយការបា៉ា ន់ស្ថម នណលើការចំណ្តយម្ែលចបំាចរ់នុងការបំណពញនូវកាត្ពវរិចចណនាុះ ណដាយ 
ណយងណៅតមភសាុតងម្ែលអាចណជ្ឿទុរចិត្ាបាន ណៅចុងការយិបរណិចេទរបាយការណ៍រមួទងំ ហានិភយ័ និងភាពមនិជារ់
ល្លរ ់ម្ែលទរទ់ងណៅនឹងកាត្ពវរិចចបចចុបបនន។ ក្បសិនណបើម្គនកាត្ពវរិចចក្សណែៀងគ្នន  ម្ែលអាចនឹងត្ក្មូវណអាយម្គន 
លំហូរណចញស្ថច់ក្បារ់ ណែើមបបីំណពញនូវកាត្ពវរិចច ក្ត្ូវបានរំណត្ណ់ដាយ ពិចរណ្តណៅណលើថាន រន់ីមយួៗ ថ្នកាត្ពវរិចច
ណនាុះ ជាក្រុម។ សំវធិានធនក្ត្ូវណធវើអបបហារមរជាត្ថ្មលបចចុបបនន ក្បសិនណបើត្ថ្មលណនាុះម្គនភាពជាស្ថរវនា។ សំណងណ្ត
មយួម្ែលសមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនណជ្ឿជារថ់ានឹងអាចម្គនសិទធក្បមូលបានពីត្ត្ិយជ្ន នឹងក្ត្ូវបានណគទទួលស្ថា ល់
ជាក្ទពយ សមបត្ាិដាចណ់ដាយម្េរមយួ។ ណទុះជាយ៉ា ងណ្ត ក្ទពយសមបត្ាិណនុះមនិអាចណលើសពីចំនួនទឹរក្បារម់្ែលពារព់ន័ធ
ណៅនឹងសំវធិានធនណនាុះណទ។ រាល់សំវធិានធនក្ត្ូវបានពិនិត្យណេើងវញិណៅរាល់ចុងការយិបរណិចេទរបាយការណ៍ និងបានម្រ
សក្មួលណែើមបសីមក្សបនឹងការបា៉ា នស់្ថម នថមីម្ែលលែបំសុត្។ 
 
រនុងររណីទងំណនាុះ ណពលម្ែលម្គនភាពអាចណៅរចួថ្នលំហូរណចញធនធានណសែារិចច ម្ែលជាលទធសលថ្នកាត្ពវរិចច
បចចុបបនន គឺក្ត្ូវបានចត្ទុ់រថាមនិទំនង ឬខុ្សគ្នន ខាល ងំ ែូណចនុះពុំម្គនបំណុលក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់។ 
 
ភាពអាចណៅរចួ ថ្នលំហូរចូលថ្នអត្ាក្បណយជ្នណ៍សែារិចចណៅកានស់មពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុន ម្ែលមនិក្គបល់រេខ្ណឌ
រនុងការទទួលស្ថា ល់ក្ទពយសរមម ក្ត្ូវចត្ទុ់រជាក្ទពយសរមមយថាណហតុ្។ 
 
៤.១៣ ពនធណលើក្បារច់ណូំល 
ការចំណ្តយណលើពនធម្ែលបានទទួលស្ថា ល់ណៅរនុងរបាយការណ៍ចំណូលណពញណលញ រមួម្គនការបូរសរុបថ្នពនធពនារ 
និងពនធបចចុបបននម្ែលមនិបានទទួលស្ថា ល់រនុងរបាយការណ៍ចំណូលណពញណលញ ឬរបាយការណ៍មូលធន។ 
 
ពនធក្បារច់ំណូលណលើក្ទពយសរមម និង/ឬបំណុល រមួម្គនកាត្ពវរិចច ឬការទមទរពីអាជ្ាធរស្ថរណពើពនធម្ែលទរទ់ងនឹង
ចុងការយិបរណិចេទរបាយការណ៍បចចុបបននឬពីរនលងមរ ម្ែលមនិបានទូទត្ន់ាការយិបរណិចេទរបាយការណ៍ណនាុះ។ ពនធ
បចចុបបននគបឺំណុលណលើក្បារច់ំណណញជាបព់នធ ម្ែលខុ្សពីក្បារច់ណំណញ ឬខាត្រនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ ការគណនា
ពនធបចចុបបនន គឺម្សែរណលើអក្តពនធ និងចាបព់នធម្ែលក្ត្ូវបានអនុម័ត្ ឬក្ត្ូវបានអនុមត័្ណៅណពលបនាទ ប ់នាចុងការយិបរណិចេទ
របាយការណ៍។



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២ ៣៦ 
  

 

ពនធពនាណលើក្បារច់ំណូល ក្ត្ូវបានគណនាណដាយណក្បើក្បាស់វធិីស្ថេសាបំណុលណលើភាពខុ្សគ្នន បណណ្តា ុះអាសនន រវាងទឹរ
ក្បារណ់យងថ្នក្ទពយសរមមនិងបំណុល និងមូលដាា នពនធរបស់ពួរណគ។ ណទុះជាយ៉ា ងណ្តរណ៏ដាយ ពនធពនាមនិក្ត្ូវទទួល
ស្ថា ល់បឋមណលើណររ ្ាណ ម្ ុះ ឬណលើការទទួលស្ថា ល់ែំបូងណលើក្ទពយសរមម ឬបណុំល លុុះក្តម្ត្ក្បត្ិបត្ាិការម្ែលពារព់ន័ធ ប៉ាុះ
ពាល់ែល់ពនធណលើក្បារច់ំណណញ ឬក្បារច់ំណណញតមគណណនយយ។ 
 

ពនធពនាណលើក្ទពយសរមម និងបំណុលក្ត្ូវបានគណនាណដាយមនិគិត្អបបហារ ណៅអក្តពនធម្ែលរពំឹងថានឹងអនុវត្ាណៅតម  
រយៈណពលថ្នការទទួលស្ថា ល់របស់ពួរណគ ណដាយស្ថរអក្តពនធទងំណនាុះក្ត្ូវបានអនុមត័្ ឬអនុមត័្ណៅណពលបនាទ ប់ណៅចុង
ការយិបរណិចេទថ្នរបាយការណ៍។ 
 
ពនធពនាណលើក្ទពយសរមម ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណែើមបពីក្ងីរវសិ្ថលភាពម្ែលក្បម្ហលជា ម្គនការខាត្បង ់ឬភាពខុ្សគ្នន  
បណណ្តា ុះអាសននម្ែលកាត្រ់ងបាន នឹងអាចណក្បើក្បាស់បានណែើមបកីាត្រ់ងនឹងក្បារច់ំណូលជាបព់នធនាណពលអនាគត្។ ការ
វាយត្ថ្មលណនុះគឺម្សែរណលើការពាររណ៍របស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនណៅណលើលទធសលក្បត្ិបត្ាិការនាណពលអនាគត្ 
ម្ែលក្ត្ូវបានម្រត្ក្មូវសក្ម្គប់ក្បារច់ំណូល និងការចំណ្តយម្ែលមនិជាបព់នធ និងការរំណត្់ជារល់្លរ់ណលើការណក្បើក្បាស់
ពនធខាត្ម្ែលមនិបានណក្បើណ្តមយួ និងពនធក្ត្ូវបង។់ ពនធពនាណលើបំណុល ម្ត្ងម្ត្ក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ទងំអស់។ 
 
ពនធពនាណលើក្ទពយសរមម និងបំណុលអាចកាត្រ់ងបានម្ត្ណៅណពលសមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនម្គនសិទធិ និងណគ្នល
បណំងរនុងការទូទត្ព់នធបចចុបបននណលើក្ទពយសរមម និងបំណុលពីអាជ្ាធរពនធដារែូចគ្នន ។ 
 
ការផ្ទល ស់បាូរពនធពនាណលើក្ទពយសរមម និងបំណុលក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជាម្សនរថ្នពនធណលើក្បារ់ចំណណញ ឬចំណ្តយណៅរនុង
របាយការណ៍ចំណូលណពញណលញ ណលើរម្លងម្ត្ណៅណពលម្ែលពនធទងំណនាុះ ម្គនការទរទ់ងនឹងម្សនរទងំអស់ម្ែលក្ត្វូ
បាន ទទួលស្ថា ល់ណៅរនុងរបាយការណ៍ក្បារច់ំណូលលមែតិ្ណសេងណទៀត្ (ែូចជាការវាយត្ថ្មលែីណេើងវញិ( ឬមូលធនរនុង
ររណីណ្តមយួ ណពលពនធពនារម្ែលទរទ់ង រ៏ក្ត្ូវទទួលស្ថា ល់ណៅរនុងរបាយការណ៍ក្បារច់ំណូលលមែតិ្ណសេងណទៀត្ ឬ 
របាយការណ៍មូលធន។ 
 
៤.១៤ ភត្សិនាជ្លួ 
ណគ្នលការណ៍គណណនណយអនុវត្ានព៍ី ថ្ថៃទី១ ម្ខ្ររាដា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនណៅណពលចបណ់សាើមរិចចសនាថាណត្ើម្គនរិចចសនា ឬម្គនរិចចសនាជ្ួល។ ណនាុះគឺក្បសិនណបើ
រិចចសនាម្គនសិទធិក្គបក់្គងការណក្បើក្បាស់ក្ទពយសមបត្ាិម្ែលបានរំណត្រ់នុងរយៈណពលមយួជាថនូរនឹងការពិចរណ្ត។ 
សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនរនុងនាមជាអនរជ្ួល។ 
 
រនុងនាមជាអនរជ្លួ 
សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនអនុវត្ាវធិីស្ថេសាទទួលស្ថា ល់និងវាស់ម្វងម្ត្មយួសក្ម្គបភ់ត្ិសនាទងំអស់ណលើរម្លងម្ត្
ការជ្ួលរយៈណពលខ្លី និងការជ្ួលក្ទពយសមបត្ាិម្គនត្ថ្មលទប។ សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនបានទទួលស្ថា ល់បំណុល
ជ្ួលណែើមបទូីទត្ក់ារជ្ួល និងក្ទពយសមបត្ាិម្ែលណក្បើសិទធិត្ំណ្តងឱ្យសិទធិណក្បើក្បាស់ក្ទពយមូលដាា ន។ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២ ៣៧ 
  

 

សិទធិរនុ ងការណក្បើក្បាស់ក្ទពយសមបត្ាិ 
សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនទទួលស្ថា ល់សិទធិណក្បើក្បាស់ក្ត្ឹមក្ត្ូវណៅកាលបរណិចេទចបណ់សាើមថ្នការជ្ួល (ឧទ កាលបរណិចេទ
ថ្នក្ទពយសរមមអាចណក្បើបាន)។ ក្ទពយសរមមណក្បើក្ត្ូវបានវាស់ម្វងណដាយចំណ្តយត្ិចការរលំស់បងារនិងការខាត្បង់ណលើឱ្
នភាពថ្នត្ថ្មលនិងក្ត្ូវបានម្រត្ក្មូវសក្ម្គបក់ារជ្ួសជុ្លណេើងវញិនូវបំណុលភត្ិសនា។ ថ្ថលណែើមថ្នសិទធិណក្បើក្បាស់ម្គនរាប់
បញ្ចូ លចំនួនបំណុលម្ែលក្ត្ូវបានណគែឹងការចំណ្តយផ្ទទ ល់ែំបូងម្ែលណរើត្ណេើងនិងការជ្ួលជ្ួលម្ែលបានណធវើឬមុនកាល
បរណិចេទចប់ណសាើមត្ិចជាងការណលើរទឹរចិត្ាជ្ួលម្ែលបានទទួល។ 
 
ក្ទពយសមបត្ាិម្ែលម្គនសិទធិណក្បើក្ត្ូវបានរណំល្លុះតមវធិីស្ថេសារលំស់ណថរ រនុងរយៈណពលខ្លីថ្នរយៈណពលជ្ួល និងអាយុកាល
ណក្បើក្បាស់របស់ក្ទពយសមបត្ាិណនាុះ។ 
 
ក្បសិនណបើភាពជាម្គច ស់ថ្នការណសទរក្ទពយសមបត្ាិណសទរណៅឲ្យសមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនណៅចុងបញ្ចបថ់្នការយិបរណិចេទថ្ន
ការជ្ួលឬថ្ថលណែើមឆលុុះបញ្ញច ំងពីការអនុវត្ាជ្ណក្មើសការទិញការរណំល្លុះក្ត្ូវបានគណនាណដាយណក្បើអាយុកាលថ្នការណក្បើក្បាស់
ម្ែលបានបា៉ា ន់ស្ថម នថ្នក្ទពយសមបត្ាិ។ 
 
សិទធិថ្នការណក្បើក្បាស់ក្ទពយសមបត្ាិរក៏្ត្ូវទទួលឳនភាពែូចម្គនម្ចងណៅរនុងរំណត្សំ់គ្នល់ទី ៥ ចំណពាុះរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
 
បំណុលភតិ្សនា 
ណៅកាលបរណិចេទចប់ណសាើមថ្នរិចចសនាជ្ួលណនុះសមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនទទួលស្ថា ល់បំណុលជ្ួលម្ែលក្ត្ូវបានវាស់
ម្វងតមត្ថ្មលបចចុបបននថ្នការទូទត្ភ់ត្ិសនាម្ែលក្ត្ូវណធវើណេើងរនុងរយៈណពលជ្ួល។ ការទូទត្ភ់ត្ិសនារមួម្គនការទូទត្់
ណថរ (រាបប់ញ្ចូ លទងំការទូទត្់ជារូបធាតុ្) ត្ិចជាងការណលើរទឹរចិត្ាម្ែលអាចទទួលបានការទូទត្ភ់ត្ិសនាអណថរម្ែល
ពឹងម្សែរណលើសនទសេនឬ៍អក្តនិងចំនួនម្ែលរពំឹងថានឹងក្ត្ូវបងណ់ក្កាមការធានាណលើត្ថ្មលណៅសល់។ ការបងថ់្ថលជ្ួលររ៏មួ
បញ្ចូ លទងំថ្ថលលំហាត្់ក្បាណថ្នជ្ំណរ ើសថ្នការទិញម្ែលសមណហតុ្សលម្ែលក្ត្ូវអនុវត្ាណដាយក្រុមនិងក្រុមហ ុននិងការបង់
ក្បារព់ិនយ័សក្ម្គបក់ារបញ្ចបរ់ិចចសនាជ្ួលក្បសិនណបើរយៈណពលជ្ួលឆលុុះបញ្ញច ំងពីក្រុមនិងក្រុមហ ុនម្ែលណក្បើជ្ណក្មើស
ណែើមបបីញ្ចប។់ ការទូទត្ភ់ត្ិសនាអណថរម្ែលមនិអាក្ស័យណលើលិបិក្រម ឬអក្តក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ថាជាការចំណ្តយ 
(លុុះក្តម្ត្វាណរើត្ណេើងចំណពាុះការសលិត្ស្ថរណពើភ័ណឌ ) រនុងរយៈណពលម្ែលក្ពឹត្ាិការណ៍ ឬលរេខ្ណឌ ម្ែលបងាឱ្យម្គនការ
ទូទត្ណ់រើត្ណេើង។ 
 
រនុងការគណនាត្ថ្មលបចចុបបននថ្នការទូទត្ភ់ត្ិសនាសមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនណក្បើក្បាស់អក្តក្បាររ់មចបីម្នាមរបស់ខ្លួន
ណៅកាលបរណិចេទចប់ណសាើមជ្ួលពីណក្ពាុះអក្តការក្បារជ់ារ់ម្សាងណៅរនុងរិចចសនាជ្ួលមនិអាចរំណត្ប់ានភាល មៗណទ។ 
បនាទ បព់ីកាលបរណិចេទចបណ់សាើមចំនួនទឹរក្បារថ់្នបំណុលភត្ិសនាក្ត្ូវបានណរើនណេើងណែើមបឆីលុុះបញ្ញច ំងពីការទទួលយរការ
ក្បារន់ិងកាត្ប់នាយសក្ម្គប់ការបងថ់្ថលជ្ួល។ ណលើសពីណនុះណទៀត្ចំនួនទឹរក្បារម់្ែលក្ត្ូវទទួលខុ្សក្ត្ូវថ្នភត្ិសនាក្ត្ូវ
បានម្រម្ក្បក្បសិនណបើម្គនការម្រម្ក្បការផ្ទល ស់បាូររយៈណពលជ្ួលការផ្ទល ស់បាូរការទូទត្ក់ារជ្ួល (ឧទហរណ៍ការផ្ទល ស់បាូរ
ណៅការទូទត្់នាណពលអនាគត្ម្ែលបណ្តា លមរពីការផ្ទល ស់បាូរសនទសេនឬ៍អក្តណក្បើណែើមបរីំណត្ ់ ការទូទត្ក់ារជ្ួល) ឬ
ការផ្ទល ស់បាូរការវាយត្ថ្មលថ្នជ្ណក្មើសណែើមបទីិញក្ទពយសមបត្ាិមូលដាា ន។



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២ ៣៨ 
  

 

ភតិ្សនារយៈណពលខ្លី 
សមបន័ធក្រុនហ ុន និងក្រុមហ ុនអនុវត្ាការណលើរម្លងការទទួលស្ថា ល់ការជ្ួលរយៈណពលខ្លីចំណពាុះការជ្ួលរយៈណពលខ្លី។ ការ
ទូទត្ក់ារជ្ួលរយៈណពលខ្លីក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ថាជាការចំណ្តយម្សែរណលើមូលដាា នក្ត្ងរ់នុងរយៈណពលជ្ួល។ 
 
ណគ្នលការណ៍គណណនណយអនុវត្ានម៍ុនថ្ថៃទ៣ី០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ការរំណត្ថ់ាណត្ើការណរៀបចំរមួម្គន ឬម្គនរិចចសនាជ្ួលគឺម្សែរណលើខ្លឹមស្ថរថ្នការណរៀបចំណៅកាលបរណិចេទចបណ់សាើមថាណត្ើការ
សណក្មចថ្នការណរៀបចំគឺអាក្ស័យណលើការណក្បើក្បាស់ក្ទពយសមបត្ាិឬក្ទពយសមបត្ាិជារ់ល្លរឬ់ការណរៀបចំណនាុះណធវើឱ្យម្គនសិទធិ
ណក្បើក្បាស់ ក្ទពយសមបត្ដិណទុះបីសិទធិណនាុះមនិម្គនលរេណៈជារ់ល្លររ់នុងការណរៀបចំរ៏ណដាយ។ 
 
ក្បត្បិត្ាកិារថ្នភត្សិនាជ្លួ 
ភត្ិសនាម្ែលសមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនមនិសនមត្ថាអាចទទួលយរបាននូវរាល់ហានិភ័យនិងរង្កវ ន់ថ្នរមមសិទធិក្ត្ូវ
បានចត្ថ់ាជារិចចសនាជ្ួលណហើយមនិក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុណេើយ។ 
 
ការទូទត្់ក្បត្ិបត្ិាការភត្ិសនាក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណៅរនុងក្បារច់ំណណញ ឬខាត្បង់ណដាយឈរណលើមូលដាា នរណំល្លុះណថរ
រនុងការយិបរណិចេទរិចចសនា។ 
 
៤.១៥ ភាគសីមពន័ធញ្ញញ ត្ ិ
ភាគីសមពន័ធញ្ញញ ត្ិ គឺជាបុគាល ឬអងាភាពម្ែលម្គនទំនារទ់ំនងជាមយួក្រុមហ ុន។ ក្បត្ិបត្ាិការភាគីពារព់ន័ធគឺជាការណសទរ
ធនធានណសវារមមឬកាត្ពវរិចចរវាងក្រុមហ ុននិងភាគីពារព់ន័ធរបស់ខ្លួនណដាយមនិគិត្ពីថាណត្ើថ្ថលក្ត្ូវបានគិត្ថ្ថល។ 
រ). បុគាល ឬមនុសេម្ែលជ្ិត្សនិត្ជាមយួបុគាលថ្នក្គួស្ថរណនាុះគឺម្គនការពារព់ន័ធក្បសិនណបើបុគាលណនាុះ 

(១). ក្គបក់្គង ឬចូលរមួរនុងការក្គប់ក្គងណលើក្រុមហ ុន 
(២). ម្គនឥទធិពលខាល ងំណលើក្រុមហ ុន ឬ 
(៣). គឺជាសម្គជ្ិរថ្នគណៈក្គបក់្គងជានខ់្ពស់របស់ក្រុមហ ុនម្ែលកានក់ាបក់្រុមហ ុនចុងណក្កាយ។ 

ខ្). អងាភាពម្ែលចត្ចូ់លជាភាគីពារព់នធថ័្នក្រុមហ ុន លុុះក្តម្ត្ក្រុមហ ុនចូលរនុងលរេខ្ណឌ ែូចខាងណក្កាម៖ 
(១). អងាភាព និងក្រុមហ ុនគឺជាសម្គជ្ិរថ្នសមពន័ធក្រុមហ ុនម្ត្មយួ 
(២). អងាភាពមយួលែលជាការចូលរមួ ឬការបណ្ដា រទ់ នរមួគ្នា ននអងាភាពណសេងណទៀត្ 
(៣). អងាភាពទងំពីរណធវើរការបណ្តដ រ់ទុនរមួណលើភាគីទីបីែូចគ្នន  (៤). អងាភាពមយួគឺជាភាគហ ុនរមួថ្ន
អងាភាពភាគីទីបី និងអងាភាពណសេងណទៀត្គឺជាអងាភាពរមួបញ្ចូ លគ្នន ថ្នភាគីទីបី 
(៥). អងាភាពគឺជាម្សនការអត្ាក្បណយជ្នណ៍ក្កាយការង្ករសក្ម្គបអ់ត្ាក្បណយជ្ន៍របស់និណយជ្ិរទងំក្រុម

ហ ុនឬអងាភាពម្ែលទរទ់ងនឹងក្រុមហ ុន 
(៦). អងាភាពណនុះក្ត្ូវបានក្គប់ក្គងឬក្គបក់្គងរមួគ្នន ណដាយបុគាលម្ែលបានបញ្ញជ រ់ណៅរនុង (រ) ខាងណលើ 
(៧). បុគាលម្ែលបានរំណត្អ់ត្ាសញ្ញញ ណណៅរនុង (a.i. ) ខាងណលើម្គនឥទធិពលគួរឱ្យរត្់សម្គា ល់ណលើអងា

ភាពឬជាសម្គជ្ិរថ្នបុគាលិរក្គបក់្គងសំខាន់របស់ក្រុមហ ុនកានក់ាបចុ់ងណក្កាយឬអងាភាព 
(៨). អងាភាពឬសម្គជ្ិរថ្នក្រុមហ ុនម្ែលជាម្សនរមយួសាល់នូវណសវារមមបុគាលិរក្គបក់្គងសំខាន់ៗែល់ក្រុម

ហ ុនឬឪពុរម្គា យរបស់ក្រុមហ ុន។



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២ ៣៩ 
  

 

៥. ការវិនិចឆ័យរបសគ់ណៈក្គប់ក្គងសាំខាន់ៗកនងុការអនុវត្តផោលនផោបាយគណផនយយ 
និងភាពមិនពិត្ក្បាកដ 

រនុងការណរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុថាន រ់ក្គបក់្គងបានណធវើការវនិិចេយ័ការបា៉ា ន់ស្ថម ន និងការសនមត្មយួចំនួនណែើមបទីទួល
ស្ថា ល់និងវាស់ម្វងថ្នក្ទពយសរមមបំណុលចំណូលនិងចំណ្តយ។ 
 

ការវនិចិេយ័របស់ថាន រក់្គបក់្គងសំខាន់ៗ  
ក្បត្ិបត្ាិការរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុន ម្ែលបានក្បក្ពឹត្ាតមរយៈណពលអាជ្ីវរមមធមមត ណហើយបង្កា នថ់្ែអត្ិថិជ្ន 
និងការទូទត្ព់ីអនរសាត្ស់ាងក់្ត្ូវបានទទួល និងបង់ទនណ់ពលណវល្ល។ លរេខ្ណឌ ម្គនរំណត្ម់យួចំនួន ក្ត្ូវការការវនិិចេយ័ពី  
គណៈក្គបក់្គង 
 

ការទទួលស្ថា ល់ចំណូលពីណសវារមម និងរិចចសនាស្ថងសង ់
ការទទួលស្ថា ល់រិចចសនាស្ថងសងត់្ក្មូវឲ្យម្គនការវនិិចេយ័សំខាន់ៗ រនុងការរំណត្ច់ំណុចណៅ ការង្ករជារម់្សាង ម្ែល
បានបំណពញ និងត្ថ្មលម្ែលបា៉ា ន់ស្ថម នណ់ែើមបបីញ្ចប់ការង្ករ។ 
 

ការបា៉ា នស់្ថម នមនិជារល់្លរ ់
ពត័្ម៌្គនអំពីការបា៉ា ន់ស្ថម ន និងការសនមត្ម្ែលម្គនសលប៉ាុះពាល់ខាល ងំណលើការទទួលស្ថា ល់ និងការវាស់ម្វងណលើក្ទពយសរមម 
បំណុល ចំណូល និងចំណ្តយែូចម្ែលបានទទួលស្ថា ល់ខាងណក្កាម។ លទធសលជារ់ម្សាងក្បម្ហលជាម្គនភាពខុ្សគ្នន  
ខាល ងំ។ 
 

ឱ្នភាព 
រនុងការវាយត្ថ្មលឱ្នភាព គណៈក្គប់ក្គងបា៉ា ន់ស្ថម ននូវចំនួនទឹរក្បារម់្ែលអាចក្សងម់រវញិបានរបស់ក្ទពយសរមម
នីមយួៗ ឬឯរតបណងាើត្ស្ថច់ក្បារ ់ ណដាយម្សែរណលើការរពំឹងទុរថ្នលំហូរស្ថចក់្បារន់ាណពលអនាគត្ និងការណក្បើក្បាស់អ
ក្តការក្បារណ់ែើមបណីធវើអបបហារ។ ការបា៉ា ន់ស្ថម នម្ែលមនិជារ់ល្លរ ់ ទរទ់ងនឹងការបា៉ា ន់ស្ថម នអំពីលទធសលក្បត្ិបត្ាិការនា
ណពល អនាគត្ និងការរំណត្យ់រអបបហារម្ែលសមក្សប។ 
 
អាយុកាលណក្បើក្បាស់ថ្នក្ទពយសរមមម្ែលអាចណធវើរលំស់ 
គណៈក្គបក់្គងក្ត្ូវពិនិត្យណេើងវញិអំពីអាយុកាលណក្បើក្បាស់ថ្នក្ទពយសរមមម្ែលអាចរលស់បានណៅណរៀងរាល់កាលបរណិចេទ 
របាយការណ៍នីមយួៗ ណដាយម្សែរណលើការរពំឹងទុរថ្នការណក្បើក្បាស់ក្ទពយសរមមទងំណនាុះ។ 
 
រិចចសនាស្ថងសង ់
ចំនួនទឹរក្បារថ់្នចំណូលរិចចសនាស្ថងសង់ និងទឹរក្បារ់ក្ត្ូវទទួលបានម្ែលទរទ់ិន ក្ត្ូវឆលុុះបញ្ញច ំងពីការបា៉ា ន់ស្ថម នែ៏
លែបំសុត្របស់គណៈក្គប់ក្គងអំពីលទធសលថ្នរិចចសនានីមយួៗ និងែំណ្តរក់ាលថ្នការបញ្ចប់។ ណនុះរមួបញ្ចូ លការវាយ
ត្ថ្មលថ្នចំណូលរបស់រិចចសនាស្ថងសង់ម្ែលរំពុងែំណណើ រការ និងបញ្ជ ីរិចចការម្ែលមនិទនណ់ធវើណហើយរនលងមរ។ ចំណពាុះ
រិចចសនាម្ែលម្គនភាពសមុគស្ថម ញណសេងណទៀត្ ែូចជាថ្ថលបញ្ចប ់ និងរិចចសនាម្ែលម្គនការចំណណញ គឺជាការបា៉ា ន់ស្ថម ន
ភាពមនិជារ់ល្លរសំ់ខាន់ៗ ។



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២ ៤០ 
  

 

ភតិ្សនាជ្ួល_ការបា៉ា ន់ស្ថម នណលើការណរើនណេើងថ្នអក្តក្បាររ់មចី 
សមពន័ធក្រុមហ ុននិងក្រុមហ ុនមនិអាចរំណត្អ់ក្តការក្បារ់ជារម់្សាងរនុងការជ្ួលបានណទែូណចនុះវាណក្បើអក្តក្បាររ់មចណីរើន
ណេើងរបស់ខ្លួន ("IBR") ណែើមបវីាស់ម្វងបំណុលម្ែលបានជ្ួល។ IBR គឺជាអក្តការក្បារម់្ែលក្រុមហ ុនក្ត្ូវចំណ្តយណែើមបី
ខ្ចីរនុងរយៈណពលក្សណែៀងគ្នន ណហើយណដាយម្គនសនាិសុខ្ក្បហារក់្បម្ហលមូលនិធិចបំាចណ់ែើមបទីទួលបានក្ទពយសមបត្ាិ
ម្ែលម្គនត្ំថ្លក្បហារក់្បម្ហលនឹងក្ទពយសមបត្ាិណក្បើក្បាស់ក្ត្ឹមក្ត្ូវរនុងណសែារិចចក្សណែៀងគ្នន  បរសិ្ថា ន។ ក្រុមហ ុនបា៉ា ន់
ក្បម្គណ IBR ណដាយណក្បើក្បាស់អក្តការក្បាររ់មចជីាមធយមណៅរមពុជា។ 
 
ចំណ្តយពនធណលើ ក្បារច់ំណូល 
ក្រុមនិងក្រុមហ ុនទទួលស្ថា ល់នូវបំណុលសក្ម្គប់ការចំណ្តយពនធម្ែលរពំឹងទុរណដាយម្សែរណលើការបា៉ា ន់ស្ថម នថាណត្ើពនធ
ណនាុះក្ត្ូវបានឆលងកាត្់តមរយៈការបរក្ស្ថយបចចុបបននថ្នការក្គបក់្គងថ្នចាបព់នធណសេងៗម្ែលជារមមវត្ាុថ្នការផ្ទល ស់បាូរ
តមកាលរំណត្ឬ់យ៉ា ងណ្ត។ ការរំនត្ចុ់ងណក្កាយថ្នការចំណ្តយពនធនឹងក្ត្ូវណធវើណេើងបនាទ បព់ីម្គនការក្ត្ួត្ពិនិត្យណដាយ
អគានាយរដាា នពនធដារ។ 
 
ណៅណពលលទធសលពនធចុងណក្កាយថ្នបញ្ញា ទងំណនុះខុ្សគ្នន ពីចំនួនទឹរក្បារម់្ែលក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ែំបូងភាពខុ្សគ្នន
ម្បបណនុះនឹងជ្ុះឥទធិពលែល់ការសាល់ពនធណៅរនុងឆ្ន ហិំរញ្ញ វត្ាុម្ែលការណបាជ្ាចិត្ាម្បបណនុះក្ត្ូវបានណធវើណេើង។ 
 
៦ ការបនតនិរនតភាព 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនក្ត្ូវបានណរៀបចំណេើងតមមូលដាា ននិរនាភាព សុពលភាពណនុះ
អាក្ស័យណលើការបនាគ្នកំ្ទម្សនរហិរញ្ញ វត្ាុណដាយក្រុមហ ុនណម Pestech International Berhad ម្ែលជាក្រុមហ ុនចុុះបញ្ជ ី
និងម្គនទីតងំណៅក្បណទសម្គ៉ា ណេសីុ។ ក្រុមហ ុនណមបានសនាសាល់ការគ្នកំ្ទម្សនរហិរញ្ញ វត្ាុចបំាចឲ់្្ សមពន័ធក្រុមហ ុន និង
ក្រុមហ ុនណែើមបសីងបំណុលក្រុមហ ុនណៅណពលែល់កាលរំណត្់សង។ 
 
គណៈក្គបក់្គងណជ្ឿជារ់យ៉ា ងខាល ងំថាវាជាការក្ត្ឹមក្ត្ូវណែើមបណីរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុម
ហ ុនតមមូលដាា ននិរនាភាពណដាយម្គនការគ្នកំ្ទម្សនរហិរញ្ញ វត្ាុនាណពលខាងមុខ្ពីក្រុមហ ុនណម។ ពត្ម៌្គនហិរញ្ញ វត្ាុមនិរមួ
បញ្ចូ លនិយត័្រមមណ្តមយួទរ់ទងនឹងការក្សងម់រវញិនិងការចំណ្តត្ថ់ាន រនូ់វចំនួនក្ទពយសរមមម្ែលបានរត្់ក្ត ឬចំននួ
និងការចំណ្តត្់ថាន រថ់្នបំណុលម្ែលក្បម្ហលជាចបំាចក់្បសិនណបើមូលដាា ននិរនាភាពសំរាប់ការណរៀបចំពត្ម៌្គនហិរញ្ញ វត្ាុ
របស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនមនិក្ត្ឹមក្ត្ូវ។ 
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២        ៤១ 
  

 

៧ ក្ទពយសមបត្តិ ផរាងចក្ក និងបរកិាេ រ 
  

សម្គភ រៈណរាងចក្រ រថយនា សម្គភ រៈរំុពយូទរ័ ណក្គឿងសង្កា រមឹ 
ក្ទពយសមបត្ាជិ្លួម្ែល

ម្គននសិទធិណក្បើ សរបុ 
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
       (សំគ្នល់ ៤.២) 
សមពន័ធក្រមុហ ុន និងក្រមុហ ុន        
ត្ថ្មលែុលរនុងបញ្ជ ីគណណនយយ        
សមតុ្លយណៅថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៣,១៨៧  ៥២៥   ២៤   ៣១  - ៣,៧៦៧  ១៥,៣១៤  
ក្បសិទធភាពថ្នការអនុវត្ា CIFRS១៦ - - - - ១៦២ ១៦២    ៦៦៣ 
សមតុ្លយនាថ្ថៃទី១ ម្ខ្ររាដា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៣,១៨៧  ៥២៥   ២៤   ៣១  ១៦២  ៣,៩២៩   ១៥,៩៧៧  
ត្ថ្មលបម្នាម ១៤,១០៥  ៧៦   ២   -    -  ១៤,១៨៣   ៥៧,៩៦៦  
ការលរ ់ -  (៤២) - - -  (៤២)  (១៧២) 
ត្ថ្មលលណមែៀងពីអក្តបដូរក្បារ ់ - - - - -  -    ១៩០ 
សមតុ្លយនាថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ១៧,២៩២  ៥៥៩   ២៦   ៣១  ១៦២  ១៨,០៧០   ៧៣,៩៦១  
        
រលំស់បងារ        
សមតុ្លយនាថ្ថៃទី១ ម្ខ្ររាដា ឆ្ន ២ំ០១៩  (១,២១១)  (២៦៨)  (១៦)  (២៥) -  (១,៥២០)  (៦,១៧៩) 
រលំស់ក្បចឆំ្ន  ំ  (៩៨៨)  (១១២)  (៥)  (៣) (៧០)  (១,១៧៨)  (៤,៨១៤) 
ការលរ ់ -  ៣២ - - -  ៣២   ១៣១  
ត្ថ្មលលណមែៀងពីអក្តបដូរក្បារ ់ - - - - -  -     (៥០) 
សមតុ្លយនាថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០  (២,១៩៩)  (៣៤៨)  (២១)  (២៨) (៧០)  (២,៦៦៦)  (១០,៩១២) 
សមតុ្លយណយងណៅថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០  ១៥,០៩៣  ២១១  ៥   ៣  ៩២  ១៥,៤០៤   ៦៣,០៤៩  
 
 
 

 

 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០        ៤២ 
  

 

  
សម្គភ រៈណរាងចក្រ រថយនា សម្គភ រៈរំុពយូទរ័ ណក្គឿងសង្កា រមឹ 

ក្ទពយសមបត្ាជិ្លួម្ែល
ម្គននសិទធិណក្បើ សរបុ 

 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
       (សំគ្នល់ ៤.២) 
សមពន័ធក្រមុហ ុន និងក្រមុហ ុន        
ត្ថ្មលែុលរនុងបញ្ជ ីគណណនយយ        
សមតុ្លយនាថ្ថៃទី១ ម្ខ្ររាដា ឆ្ន ២ំ០១៨ ២,៤៨៧ ៥៤១ ១៨ ៣១ - ៣,០៧៧ ១២,៥១២ 
ត្ថ្មលបម្នាម ៧០០ ១ ៦ - - ៧០៧ ២,៨៧៣ 
ការលរ ់ - (១៧) - - - (១៧) (៧១) 
សមតុ្លយនាថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៣,១៨៧ ៥២៥ ២៤ ៣១ - ៣,៧៦៧ ១៥,៣១៤ 
        
រលំស់បងារ        
សមតុ្លយនាថ្ថៃទី១ ម្ខ្ររាដា ឆ្ន ២ំ០១៨ (៩៥២) (១៨០) (១១) (២២) - (១,១៦៥) (៤,៧៣៦) 
រលំស់ក្បចឆំ្ន  ំ (២៥៩) (១០៥) (៥) (៣) - (៣៧២) (១,៥១៥) 
ការលរ ់ - ១៧ - - - ១៧ ៧២ 
សមតុ្លយនាថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ (១,២១១) (២៦៨) (១៦) (២៥) - (១,៥២០) (៦,១៧៩) 
សមតុ្លយណយងណៅថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩  ១,៩៧៦   ២៥៧   ៨   ៦  -  ២,២៤៧   ៩,១៣៥  

 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៤៣ 
  

 

៨. បាំណុលភត្ិសនា 
ក្រុមហ ុនម្គនរិចចសនាជ្ួលណៅណលើក្ទពយសមបត្ាិម្ែលក្ត្ូវបានណក្បើរនុងការយិល័យ និងរម្នលងស្ថន រណ់ៅរបស់បុគាលិររនុង 
រយៈណពលពី ៣ ណៅ ៥ឆ្ន  ំណដាយម្គនពត័្ម៌្គនលមែតិ្ែូចបានម្ចងណៅរនុងរំណត្ស់ម្គា ល់ ៨.១ ។ 
 
បំណុលភត្ិសនាក្ត្ូវបានបង្កា ញណៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុែូចខាងណក្កាម៖ 
  ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
   ពានែុ់ល្លល អាណមររិ ល្លនណរៀល 
    (សម្គា ល់ ៤.២) 
     
បំណុលរយៈណពលខ្ល ី   ៧២ ២៩៥ 
បំណុលរយៈណពលម្វង   ២៣ ៩៤ 
   ៩៥ ៣៨៩ 
 
ត្ថ្មលណយងថ្នបំណុលភត្ិសនា និងបម្ក្មបក្មួលរនុងការយិបរណិចេទម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 

 ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពានែុ់ល្លល អាណមររិ ល្លនណរៀល 
  (សម្គា ល់ ៤.២) 
   
សមតុ្លយណៅថ្ថៃទី១ ម្ខ្ររាដា ១៦២ ៦៦០ 
ការណរើនណេើងថ្នការក្បារ ់ ៩ ៣៧ 
ការទូទត្ស់ង (៧៦) (៣១១) 
ត្ថ្មលលណមែៀងពីអក្តបដូរក្បារ ់ -    ៣ 
សមតុ្លយណៅថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ៩៥ ៣៨៩ 
 
អក្តការក្បាររ់ំចីណរើនណេើងជាមធយមក្ត្ូវបានអនុវត្ាចំណពាុះបំណុលភត្ិសនាម្ែលក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់តមសាងដ់ារ 
CIFRS១៦ ម្គន ៧,២% ។ 
 
៨.១ តរាងខាងណក្កាមណនុះពពិណ៌នាអពំលីរេណៈថ្នសរមមភាពភត្សិនារបស់ក្រមុណដាយក្បណភទថ្នក្ទពយសមបត្ាណិក្បើ
ក្បាស់ក្ត្មឹក្ត្វូម្ែលក្ត្វូបានទទលួស្ថា ល់តមរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុ៖ 
ក្ទពយសមបត្ាិម្ែល
ម្គនសិទធិណក្បើក្បាស់ 

ចំននួក្ទពយសមបត្ាិម្ែល
ម្គនសិទធិណក្បើក្បាស់ 

ចំណ្តត្ថ់ាន រថ់្នរយៈ
ជ្លួម្ែលណៅសល់ 

រយៈណពលជ្លួម្ែលណៅ
សល់ជាមធយម 

ចំននួថ្នការជ្លួ 
ជាមយួជ្ណក្មើសបម្នាម 

ចំននួថ្នការជ្លួម្ែល
ម្គនជ្ណក្មើសបញ្ចប ់

សទុះ ៥ ១ ណៅ ២ ឆ្ន  ំ ១.៥ ឆ្ន  ំ ១ ១ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៤៤ 
  

 

ពត័្ម៌្គនលំអិត្ថ្នការទូទត្ភ់ត្ិសនាអបបបរម្គនាណពលអនាគត្ក្ត្ូវបានសណងេបែូចខាងណក្កាម៖ 
 កាលរំណត្ក់ារបងថ់្ថលជ្លួអបបរម្គ 
 

រនុងរំេុងណពលមយួឆ្ន  ំ ១ ណៅ២ឆ្ន  ំ
សរុប 

ពានែុ់ល្លល អាណមររិ 
សរុប 

ល្លនណរៀល 
    (សម្គា ល់៤.២) 
     

ការទូទត្ថ់្ថលជ្លួ ៧៦ ២៤ ១០០ ៤០៨ 
ណសវាហិរញ្ញ វត្ាុ (៤) (១) (៥) (១៩) 
ត្ថ្មលបចចុបបននសុទធ ៧២ ២៣ ៩៥ ៣៨៩ 
 
ការបងថ់្ថលជ្លួមនិក្ត្វូបានទទលួស្ថា ល់ថាជាបណុំល 
ការទូទត្ភ់ត្ិសនាអណថរមនិក្ត្ូវបានអនុញ្ញញ ត្ឱ្យទទួលស្ថា ល់ថាជាបំណុលភត្ិសនា និងណៅណពលចំណ្តយណរើត្ណេើង
ណេើយ។ 
 
ការចំណ្តយម្ែលទរទ់ងនឹងការទូទត្ម់និរាបប់ញ្ចូ លរនុងការវាស់ម្វងថ្នបំណុលភត្ិសនាគឺម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 

 ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពានែុ់ល្លល អាណមររិ ល្លនណរៀល 
  (សម្គា ល់៤.២) 
   

ភតិ្សនារយៈណពលខ្លី  ៤១   ១៦៦  
  ៤១   ១៦៦  
 
៩. ការវិនិផោគផៅកនងុក្កុមហ ុនបុក្ត្សមព័នធ 

ក្រមុហ ុន
ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
 (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 

    
ថ្ថលណែើម សនលរឹហ ុនម្ែលមនិបានដារត់្ថ្មល     
សមមូលណយងពីការយិចស់  ២៥   ១០២  ២៥ ១០២ 
ភាគហ ុនបម្នាម  ១០   ៤១ - - 

៣៥ ១៤៣ ២៥ ១០២ 
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៤៥ 
  

 

ណសចរាីលមែតិ្ថ្នក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធផ្ទទ ល់ និងក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធក្បណយលម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 
ណ ម្ ុះ 

ក្បណទសថ្នសហ
ក្បតិ្បត្ាកិានិង
ក្បតិ្បត្ាកិារ 

ការក្បារម់្គនក្បសិទធភិាព% 
សរមមភាពសំខាន់ៗ  ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា 

ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ណសសថិរ (មយី៉ា នម់្គ៉ា )  
លីមតី្ធីត្ (“PML”) មយី៉ា នម់្គ៉ា  ៩៩.៩៩% ៩៩.៩៩% 

ការសាល់ការក្គបក់្គងគណក្ម្គង  
ការស្ថងសងស់្ថា នីយអ៍គាីសនីរង បណ្តា ញបញ្ជូ ន និងតំ្
ណេើងការក្តួ្ត្ពិនិត្យណលើការណធវើណត្សានិងការង្ករសីុវលិ។  

បុក្ត្សមន័ធថ្ន PML 
ណសសថិរ Hinthar 
 Corporation 
 Limited (“PHC”) មយី៉ា នម់្គ៉ា  ៦០.០០% ៦០.០០%- 

បណងាើត្ណហដាា រចនាសមពន័ធថាមពលនិងណលើររមពស់ការស
លិត្ថាមពលការបញ្ជូ នថាមពលនិងការម្ចរចយថាម
ពល។ 

បុក្ត្សមន័ធថ្ន PHC 
ក្រុមហ ុនណសសថិរ 
Microgrid លីមធីីត្ មយី៉ា នម់្គ៉ា  ៥៣.៩៩%  

សំវធិានធន ថ្នក្បពន័ធ microgridនិងឥទធិពលថ្នណហដាា
រចនាសមពន័ធណៅែល់តំ្បនដ់ាចក់្សយលថ្នក្បណទសមី
យ៉ា នម់្គ៉ា  

 
ណៅថ្ថៃទី២៤ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្រុមហ ុន ណសសថិរ (មយី៉ា នម់្គ៉ា ) លីមតី្ធីត្បានរមួបញ្ចូ លក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធម្ែល
ម្គនភាគហ ុន ៦០ ភាគរយ គឺក្រុមហ ុន ណសសថិរ Hinthar Corporation Limited ជាក្រុមហ ុនឯរជ្នទទួលខុ្សក្ត្ូវ
ម្គនរក្មតិ្ណក្កាមចាប់ក្រុមហ ុនមយី៉ា នម់្គ៉ា ឆ្ន  ំ២០១៧។ 
 
ណៅថ្ថៃទ១ី៤ ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រុមហ ុន Pestech Hinthar Corporation លីមតី្ធីត្បានរមួបញ្ចូ លក្រុមហ ុនបុក្ត្    
សមពន័ធម្ែលម្គនភាគហ ុន ៩០ ភាគរយ គឺក្រុមហ ុន Pestech Microgrid លីមធីីត្ណក្កាមចាបក់្រុមហ ុនមយី៉ា ន់ម្គ៉ា  
ឆ្ន ២ំ០១៧ ជាក្រុមហ ុនឯរជ្នទទួលខុ្សក្ត្ូវម្គនរក្មតិ្។ 
 
១០. ក្ទពយសកមមកិចេសនា 

 សមពន័ធក្រមុហ ុននិងក្រមុហ ុន 
 ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
     

សមតុ្លយនាថ្ថៃទី១ ម្ខ្ររាដា ១៧៩,១០១ ៧២៨,២២៣ ១៤៦,៥៨៧ ៥៩៥,៥៨៣ 
សលប៉ាុះពាល់ថ្ន CIFRS ១៥ - - (១៣,៨១១) (៥៦,១៥៦) 
ភាពខុ្សគ្នន ថ្នអក្តបាូរក្បារ ់ - - - ៤១ 
សមតុ្លយណៅថ្ថៃទី១ ម្ខ្ររាដា ម្រត្ក្មូវ ១៧៩,១០១ ៧២៨,២២៣ ១៣២,៧៧៦ ៥៣៩,៤៦៨ 
ចំណួលទទលួស្ថា ល់ ៤៩,៣៤៩ ២០១,៦៨៩ ៤៧,៤០៦ ១៩២,៧៥៤ 
សិទធិទទលួរចួ (១១,៤៦១) (៤៦,៨៤១) (១,០៨១) (៤,៣៩៨) 
ភាពខុ្សគ្នន ថ្នអក្តបាូរក្បារ ់ - ៥,០៦៥ - ៣៩៩ 
សមតុ្លយណៅថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ២១៦,៩៨៩ ៨៨៨,១៣៦ ១៧៩,១០១ ៧២៨,២២៣ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៤៦ 
  

 

បង្កា ញែូចខាងណក្កាម៖ 
សមពន័ធក្រមុហ ុននិងក្រមុហ ុន

ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 

 (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
    

រយៈណពលខ្ល ី  ១៨,៧៨៩   ៧៦,៩០៣  ៦,០៤២ ២៤,៥៦៥ 
រយៈណពលម្វង  ១៩៨,២០០   ៨១១,២៣៣  ១៧៣,០៥៩ ៧០៣,៦៥៨ 

២១៦,៩៨៩ ៨៨៨,១៣៦ ១៧៩,១០១ ៧២៨,២២៣ 
 
ក្ទពយសមបត្ាិរិចចសនាត្ំណ្តងឱ្យក្រុមនិងសិទធិរបស់ក្រុមហ ុនរនុងការពិចរណ្តសក្ម្គបក់ារង្ករម្ែលបានបញ្ចប់ណលើរិចច
សនាស្ថងសងប់៉ាុម្នាមនិទនប់ានណចញវរិាយបក្ត្ណៅកាលបរណិចេទថ្នរបាយការណ៍ណៅណេើយណទ។ ចំនួនទឹរក្បារន់ឹងក្ត្ូវ
ទូទត្ត់មកាលវភិាគវរិាយបក្ត្ម្ែលម្គនម្ចងរនុងរិចចសនាសំណង។់ 
 
១១. គណនីអត្ិថិជ្ន និងគណនីក្ត្ូវទទួលផេេងៗ 

សមពន័ធក្រមុហ ុន
ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
 (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 

    
គណនីអតិ្ថិជ្ន ១,៣៩១ ៥,៦៩៣ ៧,៨៨៣ ៣២,០៥១ 
ក្បារប់ណញ្ញ ើ ៣៨ ១៥៦ ៣០ ១២០ 
បុណរក្បទនបុគាលិរ ២៣ ៩៤ ១៣៣ ៥៤៣ 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ  ១,៤៥២   ៥,៩៤៣   ៨,០៤៦   ៣២,៧១៤  

    
អាររណលើត្ថ្មលបម្នាមម្ែលក្តូ្វទទលួ ១,៣០១ ៥,៣២៥ ៤៤៧ ១,៨១៦ 
ចំណ្តយបងមុ់នសក្ម្គបចំ់ណ្តយ ៩១៤ ៣,៧៤១ ២,៣១១ ៩,៣៩៨ 
ក្ទពយសរមមមនិម្មនហរិញ្ញ វត្ាុ  ២,២១៥   ៩,០៦៦   ២,៧៥៨   ១១,២១៤  

៣,៦៦៧ ១៥,០០៩ ១០,៨០៤ ៤៣,៩២៨ 
 
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៤៧ 
  

 

ក្រមុហ ុន
ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
 (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
    

គណនីអតិ្ថិជ្ន ១,៣៩១ ៥,៦៩៣ ៧,៨៨៣ ៣២,០៥១ 
ក្បារប់ណញ្ញ ើ ២១ ៨៦ ៣០ ១២០ 
បុណរក្បទនបុគាលិរ ២៥ ១០៣ ១៣៣ ៥៤៣ 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ  ១,៤៣៧   ៥,៨៨២   ៨,០៤៦   ៣២,៧១៤  

    
អាររណលើត្ថ្មលបម្នាមម្ែលក្តូ្វទទលួ ១,៣០១ ៥,៣២៥ ៤៤៧ ១,៨១៦ 
ចំណ្តយបងមុ់នសក្ម្គបចំ់ណ្តយ ៩១៤ ៣,៧៤១ ២,៣១១ ៩,៣៩៨ 
ក្ទពយសរមមមនិម្មនហិរញ្ញ វត្ាុ  ២,២១៥   ៩,០៦៦   ២,៧៥៨   ១១,២១៤  

៣,៦៥២ ១៤,៩៤៨ ១០,៨០៤ ៤៣,៩២៨ 
 
១២. សននិ្ិ 

  ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
   ពានែុ់ល្លល អាណមររិ ល្លនណរៀល 
    (សម្គា ល់៤.២) 

វត្ាុធាតុ្ណែើមថ្នការស្ថងសង ់    ៤,៣៣៥   ១៧,៧៤៣  
     ៤,៣៣៥   ១៧,៧៤៣  

 
១៣. ស្ថច់ក្បាក់ និងស្ថច់ក្បាក់សមមូល 

 សមពន័ធក្រមុហ ុន 
 ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 

ស្ថចក់្បាររ់នុងធនាគ្នរ (រ)  ៤,៣១៩   ១៧,៦៧៨  ១២,៣៤២ ៥០,១៨៤ 
ក្បារប់ណញ្ញ ើជាមយួធនាគ្នរម្គនអាជ្ាបណ័ណ  (ខ្) ១,២០០ ៤,៩១២ ៧១៣ ២,៨៩៧ 
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ ៥ ២០ ១ ៥ 

   ៥,៥២៤   ២២,៦១០  ១៣,០៥៦ ៥៣,០៨៦ 
 ក្រមុហ ុន 
 ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 

ស្ថចក់្បាររ់នុងធនាគ្នរ (រ)  ៤,២៩៥   ១៧,៥៧៩  ១២,៣២៦ ៥០,១១៨ 
ក្បារប់ណញ្ញ ើជាមយួធនាគ្នរម្គនអាជ្ាបណ័ណ  (ខ្) ១,២០០ ៤,៩១២ ៧១៣ ២,៨៩៧ 
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ ៥ ២១ ១ ៥ 

   ៥,៥០០   ២២,៥១២  ១៣,០៤០ ៥៣,០២០ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៤៨ 
  

 

(រ). គណនីធនាគ្នរមយួក្ត្ូវបានណគសនាថានឹងសាល់មូលនិធិហិរញ្ញ បបទនម្ែលបានបញ្ចូ លគ្នន ែូចម្ែល
បានបង្កា ញចំណ្តំ ១៦ (ឃ ២)។ 

(ខ្) ក្បារប់ណញ្ញ ើម្ែលម្គនធនាគ្នរម្គនអាជ្ាប័ណណ របស់ក្រុមក្ត្ូវបានសនាថាជាសនាិសុខ្សក្ម្គបណ់សវា
ឥណទនធនាគ្នរែូចម្ែលបានបង្កា ញណៅរនុងរំណត្សំ់គ្នល់ ១៦ (រ ២) ។ ក្បារប់ណញ្ញ ើម្គនចំណូល
ការក្បារ ់៤,២៥% ណៅ ៤.៧៥% រនុងមយួឆ្ន ។ំ 

រនុងណគ្នលបំណងបង្កា ញរបាយការណ៍លំហូរស្ថច់ក្បារ,់ ស្ថចក់្បារ ់និងសមមូលស្ថចក់្បារ់ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 

សមពន័ធក្រមុហ ុន
ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
 (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
    

ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថចក់្បារស់មមូល (ែូចខាងណលើ)  ៥,៥២៤   ២២,៦១០  ១៣,០៥៦ ៥៣,០៨៦ 
ក្បារប់ណញ្ញ ើរម្គនកាលរំណត្ធ់ានាក្បាររ់មច ី (១,២០០) (៤,៩១២) (៧១៣) (២,៨៩៧) 
ឥណទនវបិារូបរ ៍(សំគ្នល់ ១៤)  (២,៤៧៧)  (១០,១៣៨) (២,៦៨១) (១០,៩០១) 
ស្ថចក់្បារនិ់ងស្ថចក់្បារស់មមូល រនុងរបាយការណ៍

លំហូរស្ថចក់្បារ ់
១,៨៤៧ ៧,៥៦០ ៩,៦៦២ ៣៩,២៨៨ 

 
ក្រមុហ ុន

ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 

 (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
    

ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថចក់្បារស់មមូល (ែូចខាងណលើ)  ៥,៥០០   ២២,៥១២  ១៣,០៤០ ៥៣,០២០ 
ក្បារប់ណញ្ញ ើរម្គនកាលរំណត្ធ់ានាក្បាររ់មច ី (១,២០០) (៤,៩១២) (៧១៣) (២,៨៩៧) 
ឥណទនវបិារូបរ ៍(សំគ្នល់ ១៤)  (២,៤៧៧)  (១០,១៣៨) (២,៦៨១) (១០,៩០១) 
ស្ថចក់្បារនិ់ងស្ថចក់្បារស់មមូល រនុងរបាយការណ៍
លំហូរស្ថចក់្បារ ់ ១,៨២៣ ៧,៤៦២ ៩,៦៤៦ ៣៩,២២២ 
 
១៤ ផដើមទុន 

 សមពន័ធក្រមុហ ុន និង ក្រមុហ ុន 
 ចំននួសនលឹរហ ុន ពានហ់ ុន ចំននួស្ថចក់្បារ ់
 ២០២០ ២០១៩ ២០២០ ២០១៩ 

   ពានែុ់ល្លល អាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល អាណមររិ ល្លនណរៀល 
    (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
       
សនលឹរហ ុនបានអនុញ្ញញ ត្, បាន
ណចញសាយ និងបានលរ់
ណចញ ត្ថ្មលចររិ ០.១០ ែុល្លល
អាណមររិរនុងមយួសនលឹរហ ុន ៧១ ០០០ ៧១ ០០០ ៧ ១០០ ២៨ ៨៦៩ ៧ ១០០ ២៨ ៨៦៩



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៤៩ 
  

 

១៤.១ ណែើមទុនបក្មងុទុរ 
សមពន័ធក្រមុហ ុន និងក្រមុហ ុន

ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 

 (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
    

ណែើមទុនបក្មុង  ៥២   ២១៣  ៥២ ២១២ 
ទុនបំរុងលំហូរស្ថចក់្បារ ់  (៥,៨៦៧)  (២៤,០១៤) (១,៨២៤) (៧,៤១៧) 
ត្ថ្មលលណមែៀងពីអក្តបដូរក្បារ ់  -     ៧២  - - 

 (៥,៨១៥)  (២៣,៧២៩) (១,៧៧២) (៧,២០៥) 
 
ណែើមទុនបក្មុងទុរត្ំណ្តងណដាយត្ថ្មលទីសារសមក្សបថ្នចំម្នរភាគហ ុនទូទត្់តមរយៈណែើមទុនម្ែលបានសដល់ណៅ 
និណយជ្ិរថ្ន ក្រុមហ ុនណដាយក្រុមហ ុនណមរបស់ខ្លួនណៅរនុងម្ខ្តុ្ល្ល ឆ្ន ២ំ០១៧។ ណែើមទុនបក្មុងណនុះក្ត្ូវបានបណងាើត្ណេើង
ណដាយការបងារត្ថ្មលថ្នណសវាបានទទួលពីនិណយជ្ិរម្ែលបានរត្់ក្តណលើរយៈណពលថ្នការម្គនសិទធិ គិត្ចបត់ងំពីថ្ថៃ
ទទួលបានភាគហ ុនណហើយក្ត្ូវបានកាត្ប់នាយណៅតមសុពលភាពថ្នចំម្ណរភាគហ ុនឬការចំណ្តយណៅក្រុមហ ុនណម។ 
 
១៥ គណនីអនកេាត្់េាង់ និងបាំណុលផេេងៗ 

 សមពន័ធក្រមុហ ុន 
 ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានណ់រៀល 
  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
     

គណនីអនរសាត្ស់ាង ់ ១,៨៥៧ ៧,៦០១ ១,៤៦៣ ៥,៩៤៩ 
ចំណ្តយបងារ ៧២៤ ២,៩៦៣ ៧៧៦ ៣,១៥៥ 
ចំណ្តយបងារសក្ម្គបគ់ណក្ម្គង ៨,០៧០ ៣៣,០៣១ ៥,១៣៤ ២០,៨៧៣ 
គណនីក្តូ្វចំណ្តយណសេងៗ ១៤៤ ៥៨៩ ៧១៧ ២,៩១៧ 
បំណុលហរិញ្ញ វត្ាុ ១០,៧៩៥ ៤៤,១៨៤ ៨,០៩០ ៣២,៨៩៤ 
     
ពនធម្ែលក្តូ្វចំណ្តយ ៦៣ ២៥៨ ២២៧ ៩២២ 
បំណុលមនិម្មនហរិញ្ញ វត្ាុ ៦៣ ២៥៨ ២២៧ ៩២២ 
 ១០,៨៥៨ ៤៤,៤៤២ ៨,៣១៧ ៣៣,៨១៦ 

 
 
 
 
 
 
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៥០ 
  

 

 ក្រមុហ ុន 
 ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
     

គណនីអនរសាត្ស់ាង ់ ១,៨៥៧ ៧,៦០១ ១,៤៦៣ ៥,៩៤៩ 
ចំណ្តយបងារ  ៧២៤   ២,៩៦៣   ៧៧៣   ៣,១៤៥  
សំវធិានធនចំណ្តយសក្ម្គបគ់ណក្ម្គង ៨,០៧០ ៣៣,០៣១ ៥,១៣៤ ២០,៨៧១ 
គណនីក្តូ្វចំណ្តយណសេងៗ ១៤៤ ៥៨៩ ៧១៨ ២,៩១៨ 
បំណុលហរិញ្ញ វត្ាុ  ១០,៧៩៥  ៤៤,១៨៤  ៨,០៨៨   ៣២,៨៨៣  
     
ពនធម្ែលក្តូ្វចំណ្តយ  ៦៣   ២៥៨  ២២៧   ៩២២  
បំណុលមនិម្មនហរិញ្ញ វត្ាុ  ៦៣   ២៥៨   ២២៧   ៩២២  
  ១០,៨៥៨  ៤៤,៤៤២  ៨,៣១៥   ៣៣,៨០៥  

 
១៦ ក្បាក់កមេី

 សមពន័ធក្រមុហ ុន 
 ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 

រមចរីយៈណពលខ្ល ី     
រមចមី្ែលបានធានា៖:     
ឥណទនវបិារូបណ៍  ២,៤៧៧   ១០,១៣៨  ២,៦៨១ ១០,៩០១ 
ឥណទនបងវិល ១,៦៣២ ៦,៦៨០ ១,៤៩៩ ៦,០៩៦ 
គណនីរមចមី្គនរំណត្ ់ ៨,៥០៥ ៣៤,៨១១ - - 
រមចរីយៈណពលខ្លីសរុប  ១២,៦១៤   ៥១,៦២៩  ៤,១៨០ ១៦,៩៩៧ 
     
រមចរីយៈរយៈម្វង     
រមចមី្ែលបានធានា៖:     
គណនីរមចមី្គនកាលរំណត្ ់ ១០០,០៧៧ ៤០៩,៦១៥ ៩៥,៤០៧ ៣៨៧,៩២៥ 
រមចរីយៈណពលម្វងសរុប ១០០,០៧៧ ៤០៩,៦១៥ ៩៥,៤០៧ ៣៨៧,៩២៥ 
  ១១២,៦៩១   ៤៦១,២៤៤  ៩៩,៥៨៧ ៤០៤,៩២២ 
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៥១ 
  

 

អក្តការក្បារម់្គនក្បសិទធិភាពថ្នក្បាររ់មចមី្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
សមពន័ធក្រមុហ ុន និងក្រមុហ ុន

២០២០ ២០១៩ 
% % 

  
ឥណទនវបិារូបណ៍ (រ) ៧.២ ណៅ ៨.៥ ៨.៥ 
ឥណទនបងវិល (ខ្) ៦.៣ ណៅ ៦.៥ ៧.២ ណៅ ៨.៥ 
រមចមី្គនកាលរំណត្ ់(ង) ៤.៦៨ ណៅ ៨ ៦.៣ ណៅ ៦.៥ 
 

ណក្គឿងបរកិាេ រខាងណលើក្ត្ូវបានធានាសុវត្ាិភាពែូចខាងណក្កាមៈ 
ឥណទនវបិារូបណ៍  
(រ .១) សាល់ណក្គឿងបរកិាេ រែល់ក្រុមហ ុនណក្កាមលិខ្ិត្សាល់ជូ្នចុុះថ្ថៃទី១៧ ម្ខ្តុ្ល្ល ឆ្ន ២ំ០១៧។ 
(រ .២) ក្បារប់ណញ្ញ ើម្ែលម្គនធនាគ្នរម្គនអាជ្ាប័ណណ របស់ក្រុមហ ុនម្គនចំនួន ១,២០០,០០០ ែុល្លល រអាណមររិ

ក្ត្ូវបានដារជ់ាក្បារ់ធានាសក្ម្គបក់ារណក្បើឥណទនណលើស។ 
 

ឥណទនបងវិល 
(ខ្ ១) ការធានាពីក្រុមហ ុនពីក្រុមហ ុនកានក់ាបចុ់ងណក្កាយគឺក្រុមហ ុន ណសសថិរ International Berhad ។ 

 

រំចីរយៈណពល 
(គ.១).ការសាល់សិទធិនិងអត្ាក្បណយជ្នថ៍្នរិចចក្ពមណក្ពៀងបញ្ជូ នថាមពលចុុះថ្ថៃទី ១៥ ម្ខ្មនីាឆ្ន  ំ២០១៧ ម្ែល 
បានចុុះរិចចក្ពមណក្ពៀងរវាងក្រុមហ ុននិងអត្ិថិជ្ន។ 
(គ.២).ការធានាស្ថជ្ីវរមមពីក្រុមហ ុនកានក់ាប់ក្រុមហ ុន Pestech International Berhad។ 
(គ.៣).បុពវល្លភធានារា៉ា ប់រងថ្នគណក្ម្គង។ 
(គ.៤).សាល់សិទធិផ្ទទ ល់ជារ់ល្លរ់ែល់ក្រុមហ ុនថ្នរិចចក្ពមណក្ពៀងផ្ទទ ល់ចុុះថ្ថៃទី ១៧ ម្ខ្រុមភៈ ឆ្ន  ំ ២០១៥ ម្ែល
បានចុុះរិចចក្ពមណក្ពៀងរវាងក្រុមហ ុន និងអត្ិថិជ្ន។ 
(គ .៥) រិចចសនាគណនីធនាគ្នរ។ 
 

១៦ ១ ការណសទៀងផ្ទទ ត្ប់ណុំលម្ែលណរើត្ណេើងពសីរមមភាពហិរញ្ញ វត្ាុ 
ការផ្ទល ស់បដូរបំណុលរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនណរើត្ណេើងពីសរមមភាពហិរញ្ញ វត្ាុអាចចត្់ថាន រែូ់ចខាងណក្កាម៖ 

សមពន័ធក្រមុហ ុន និងក្រមុហ ុន
 លំហូរស្ថចក់្បារ ់  

ថ្ថៃទី១ ម្ខ្ររាដា ឆ្ន ២ំ០១៩ ការទទលួរមច ី ការទូទត្ស់ង ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០
ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានណ់រៀល 

    (សំគ្នល់ ៤.២) 
ឥណទនបងវិល ១,៤៩៩ ១១,៦៧២ (១១,៥៣៩) ១,៦៣២ ៦,៦៨០ 
រមចមី្គនកាលរំណត្ ់ ៩៥,៤០៧ ១៣,៩២៦ (៧៥១) ១០៨,៥៨២ ៤៤៤,៤២៦ 
បំណុលភតិ្សនា ១៦២ - (៦៧) ៩៥ ៣៨៩ 

៩៧,០៦៨ ២៥,៥៩៨ (១២,៣៥៧) ១១០,៣០៩ ៤៥១,៤៩៥ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៥២ 
  

 

១៧ បាំណុលពនធពនា 
  សមពន័ធក្រមុហ ុន និងក្រមុហ ុន 
  ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
   ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានណ់រៀលl 
    (សំគ្នល់ ៤.២) 

ក្ទពយសមបត្ា ិនិងឧបររណ៍     
សមតុ្លយណែើមក្គ្ន   - - 
ចំណណញ ឬខាត្ម្ែលបានទទលួស្ថា ល់   ៤៥៣ ១,៨៥៤ 
សមតុ្លយណៅថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០   ៤៥៣ ១,៨៥៤ 
 
១៨ និទសេន៍ឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 

សមពន័ធក្រមុហ ុន និងក្រមុហ ុន
 ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩
ត្ថ្មលជាតិ្ ត្ថ្មលបំណុលទីសារ

 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានណ់រៀល 
 (សំគ្នល់ ៤.២) (សំគ្នល់ ៤.២)
   
ការផ្ទល ស់បាូរអក្តការក្បារ ់ ៥០,០០០  ៥,៨៦៨   ២៤,០១៨   ១,៨២៤   ៧,៤១៧  

 
ណៅថ្ថៃទ ី ២៥ ម្ខ្តុ្ល្លឆ្ន  ំ ២០១៨ ,ថ្ថៃទ ី ២៧ ម្ខ្ធនូឆ្ន  ំ ២០១៨ នងិថ្ថៃទ៣ី១ ម្ខ្ររាដា ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្រមុហ នុបានចុុះរចិច
សនាបាូរអក្តការក្បារ ់ (“IRS”) ណែើមបកីារពារហានិភ័យរបស់ក្រុមហ ុនចំណពាុះហានិភយ័អក្តការក្បារណ់លើក្បាររ់មចរីបស់
ខ្លួន។  
 
IRS សាល់សិទធិឱ្យក្រុមហ ុនទទួលបានការក្បាររ់នុងអក្តទីសារណលើចំនួនរំណត្ន់ិងត្ក្មូវឱ្យក្រុមហ ុនបងក់ារក្បារ់តម
អក្ត ការក្បារ់ណថរណលើចំនួនរំណត្ែូ់ចគ្នន ែូណចនុះអនុញ្ញញ ត្ឱ្យក្រុមហ ុនបណងាើនក្បាររ់មចរីនុងអក្តទីសារណហើយបាូរណៅជាអក្ត
ណថរ។ 
 

ការផ្ទល ស់បាូរត្ថ្មលទីសារថ្ន IRS ម្ែលក្ត្ូវបានណគរំណត្់ថាជាការការពារហានិភយ័រមួបញ្ចូ លទងំការការពារហានិភយ័រនុង
ភាគហ ុននិងក្ត្ូវបានណចញសាយជាបនាបនាទ បច់ំណពាុះក្បារច់ំណូល ឬខាត្រហូត្ែល់ការសងក្បាររ់មចឬីថ្ថៃរំណត្់សងថ្ន 
IRS ណ្តមយួម្ែលណលឿនជាង។ សក្ម្គបអ់ាយណអសណអសម្ែលមនិក្ត្ូវបានណគរំណត្ថ់ាជាការការពារហានិភ័យការ
ផ្ទល ស់បាូរត្ថ្មលសមរមយក្ត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ណៅរនុងក្បារច់ំណណញឬខាត្។ 
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៥៣ 
  

 

១៩ ចាំណូល 
សមពន័ធក្រមុហ ុន និងក្រមុហ ុន 

សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ  
ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០

សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ  
ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩

រិចចសនា និងណសវារមម
សំណងក់្តូ្វបានបង្កា ញ ការលរស់ម្គភ រៈ

 
សរបុ 

ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
(សំគ្នល់ ៤.២) 

ការសាល់ណសវារមមណៅណក្កាមរិចច
សនាស្ថងសង ់ ៤៩,៣៤៩ ២០១,៦៨៩ ៤៩,៦៥០ ២០១,៨៧៦ 
ការលរស់លិត្សល ៣២៤ ១,៣២៥ ៧,១៧៧ ២៩,១៨២ 
 ៤៩,៦៧៣ ២០៣,០១៤ ៥៦,៨២៧ ២៣១,០៥៨ 
 
១៩.១ ពត័្ម៌្គនអពំកី្បារច់ណូំលម្ែលម្បងម្ចរ 

សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ  
ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០

សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ  
ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩

ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
 (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 

ណពលណវល្លថ្នការទទលួស្ថា ល់ចំណូល: 
ណពលរនលងមរ  ៤៩,៣៤៩   ២០១,៦៨៩  ៤៩,៦៥០ ២០១,៨៧៦ 
រនុងរំេុងណពល  ៣២៤   ១,៣២៥  ៧,១៧៧ ២៩,១៨២ 
  ៤៩,៦៧៣   ២០៣,០១៤  ៥៦,៨២៧ ២៣១,០៥៨ 
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៥៤ 
  

 

២០ ចាំណាយក្បត្ិបត្ិតការ 
 សមពន័ធក្រមុហ ុន 

 
សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ  

ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០
សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ  

ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
     
ថ្ថលណែើមផ្ទទ ល់      
វត្ាុធាតុ្ណែើមនិងការណក្បើក្បាស់ ២៣,៦៨១ ៩៦,៧៨៤ ៤៣,៤៨៥ ១៧៦,៨១០ 
ការចំណ្តយណលើការសលិត្  ៣,៨៤៥  ១៥,៧១៥  ៥,៣៧៣  ២១,៨៤៧ 
  ២៧,៥២៦  ១១២,៤៩៩  ៤៨,៨៥៨  ១៩៨,៦៥៧ 
     
ការចំណ្តយណលើសលក្បណយជ្នបុ៍គាលិរ      
ក្បារម់្ខ្,ក្បារណ់ម្គ៉ា ង,ក្បារណ់លើរទឹរចិត្ា និង សល
ក្បណយជ្នណ៍សេងៗណទៀត្ ៣,៥១៨ ១៤,៣៧៨ ១,១៦៧ ៤,៧៤៥ 
សលក្បណយជ្នណ៍សេងណទៀត្  ២១ ៨៦ ១៩ ៧៧ 
 ៣,៥៣៩ ១៤,៤៦៤ ១,១៨៦ ៤,៨២២ 
     
ក្បារណ់បៀវត្េស៍របស់ថាន រែឹ់រនា ំ ៣៥៣ ១,៤៤៣ ២៨៧ ១,១៦៧ 
     
រលំស់បងារ      
ក្ទពយអរូបិយ ២ ៨ ៥ ២០ 
     
រលំស់      
ក្ទពយសមបត្ាិ ណរាងចក្រ និងបរកិាេ រ ១,១០៨ ៤,៥២៨ ៣៧៣ ១,៥១៧ 
ក្ទពយសមបត្ាិម្ែលម្គនសិទធិណក្បើក្បាស់   ៧០ ២៨៦ - - 
 ១,១៧៨ ៤,៨១៤ ៣៧៣ ១,៥១៧ 
     
ការចំណ្តយទូរណៅ      
ណសវាធនាគ្នរ   ៣៦ ១៤៧ ១១៥ ៤៦៨ 
ការបរចិច គ  ៩៣ ៣៨០ ៥៦ ២២៨ 
ចំណ្តយណសេងៗ   ១០៥ ៤៣១ ១៤៥ ៥៩០ 
ណសវាក្គបក់្គង   ២៦០ ១,០៦៣ ៣០១ ១,២២៤ 
ណសវាវជិាជ ជី្វៈ ៦១ ២៤៩ ២២៦ ៩១៩ 
ពនធកាត្ទុ់រ  ៦៨១ ២,៧៨៣ ៤៩៥ ២,០១៣ 

 ១,២៣៦ ៥,០៥៣ ១,៣៣៨ ៥,៤៤២ 
     
  ៣៣,៨៣៤ ១៣៨,២៨១ ៥២,០៤៧ ២១១,៦២៥ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៥៥ 
  

 

 ក្រមុហ ុន 

 
សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ  

ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០
សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ  

ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
     
ថ្ថលណែើមផ្ទទ ល់      
វត្ាុធាតុ្ណែើមនិងការណក្បើក្បាស់ ២៣,៦៨១ ៩៦,៧៨៤ ៤៣,៤៨៥ ១៧៦,៨១០ 
ការចំណ្តយណលើការសលិត្  ៣,៨៤១ ១៥,៦៩៨ ៥,៣៧៣ ២១,៨៤៧ 
  ២៧,៥២២  ១១២,៤៨២  ៤៨,៨៥៨  ១៩៨,៦៥៧ 
     
ការចំណ្តយណលើសលក្បណយជ្នបុ៍គាលិរ      
ក្បារម់្ខ្,ក្បារណ់ម្គ៉ា ង,ក្បារណ់លើរទឹរចិត្ា និង 
សលក្បណយជ្នណ៍សេងៗណទៀត្ ៣,៤៩៧ ១៤,២៩២ ១,១៦៧ ៤,៧៤៥ 
សលក្បណយជ្នណ៍សេងណទៀត្  ២១ ៨៦ ១៩ ៧៧ 
 ៣,៥១៨ ១៤,៣៧៨ ១,១៨៦ ៤,៨២២ 
     
ក្បារណ់បៀវត្េស៍របស់ថាន រែឹ់រនា ំ ៣៥៣ ១,៤៤៣ ២៨៧ ១,១៦៧ 
រលំស់បងារ      
ក្ទពយអរូបិយ ២ ៨ ៥ ២០ 
     
រលំស់      
ក្ទពយសមបត្ាិ ណរាងចក្រ និងបរកិាេ រ ១,១០៨ ៤,៥២៨ ៣៧៣ ១,៥១៧ 
ក្ទពយសមបត្ាិម្ែលម្គនសិទធិណក្បើក្បាស់   ៧០ ២៨៦ - - 
 ១,១៧៨ ៤,៨១៤ ៣៧៣ ១,៥១៧ 
     
ការចំណ្តយទូរណៅ      
ណសវាធនាគ្នរ   ៣៥ ១៤៣ ១១៥ ៤៦៨ 
ការបរចិច គ  ៩៣ ៣៨០ ៥៦ ២២៨ 
ចំណ្តយណសេងៗ   ១០៣ ៤២១ ១៤៤ ៥៩១ 
ណសវាក្គបក់្គង   ២៦០ ១,០៦៣ ៣០១ ១,២២៤ 
ណសវាវជិាជ ជី្វៈ ៥៩ ២៤១ ២១៣ ៨៦៦ 
ពនធកាត្ទុ់រ  ៦៨១ ២,៧៨៣ ៤៩៥ ២,០១៣ 

 ១,២៣១ ៥,០៣១ ១,៣២៤ ៥,៣៩០ 
     
  ៣៣,៨០៤ ១៣៨,១៥៦ ៥២,០៣៣ ២១១,៥៧៣ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៥៦ 
  

 

២១ (ខាត្)/ ចាំផណញផេេងៗ 
សមពន័ធក្រមុហ ុន និងក្រមុហ ុន

សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ  
ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០

សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ  
ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩

ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
 (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 

(ខាត្)/ ចំណណញមនិបានទទលួស្ថា ល់ពីរអក្តបដូរ
ក្បារប់រណទស (១០) (៤១) ១,៥១៨ ៦,១៨៣ 
ខាត្មនិបានទទលួស្ថា ល់ពីរអក្តបដូរក្បារប់រណទស (១០) (៤១) (៥០៥) (២,០៥៧) 
  (២០) (៨២) ១,០១៣ ៤,១២៦ 

 

២២ ថ្ថែផដើមហរិញ្ញបបទាន 
សមពន័ធក្រមុហ ុន និងក្រមុហ ុន

សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ  
ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 

សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ  
ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
 (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 

ចំណ្តយការក្បារស់ក្ម្គប:់     
ក្បាររ់មចមី្គនកាលរំណត្ ់ ៦ ១៤៨ ២៥ ១២៧ ៣១៨៦ ១២ ៩៥៦
ឥណទនវបិារូបណ៍ ២២៣ ៩១១ ២០៣ ៨២៥
ឥណទនបងវិល ១៥៣ ៦២៥ ៧៧ ៣១៣
ចំណ្តយការក្បារគិ់ែលោយភាគីពារព់ន័ធ ៧៩ ៣២៣
ចំណ្តយការក្បារព់ារព់ន័ធនិងបំណុលភតិ្សនា ៩ ៣៧

៦ ៦១២ ២៧ ០២៣ ៣៤៦៦ ១៤ ០៩៤

 
២៣ ចាំណាយពនធផលើក្បាក់ចាំណូល 
ណដាយអនុណល្លមណៅតមចាបព់នធដារថ្នក្បណទសរមពុជា ក្រុមហ ុនម្គនកាត្ពវរិចចបងព់នធណលើក្បារ់ចំណូល ណៅអក្ត 
ការក្បារ ់២០% ថ្នក្បារច់ំណូលជាបព់នធ។ 
 

ណក្ៅពីពនធណលើក្បារច់ំណូល អនរជាបព់នធណៅរនុងក្បណទសរមពុជា គឺក្ត្ូវជាបព់នធអបបបរម្គ។ ពនធអបបបរម្គ គឺជាពនធក្បចឆំ្ន  ំ
ជាមយួនឹងបំណុលម្ែលណសមើនឹង ១%ថ្នសលរបរក្បចសំរុប ម្ែលរមួបញ្ចូ លពនធទងំអស់ ណលើរម្លងពនធណលើត្ថ្មលបម្នាម 

និងមនិគិត្ពសី្ថា នភាពចំណណញឬ ខាត្របស់អនរជាបព់នធណេើយ។ ក្រុមហ ុនក្ត្ូវបងព់នធណលើក្បារ់ចំណូលម្ែលខ្ពស់ជាង ឬ
ពនធអបបបរម្គ។ 
 
ការក្បកាសពនធរបស់ក្រុមហ ុនក្ត្ូវក្ត្ួត្ពិនិត្យណដាយអាជ្ាធរពនធ។ ណដាយស្ថរម្ត្ការណក្បើក្បាស់របស់ចាបព់នធ និងបទ
បបញ្ញត្ាិសក្ម្គប់ក្បត្ិាការជាណក្ចើនក្បណភទ គឺង្កយនឹងបរក្ស្ថយខុ្សម្បលរគ្នន  ែូណចនុះចំនួនម្ែលបានរាយការណ៍ណៅរនុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ អាចនឹងក្ត្ូវបានផ្ទល ស់បាូរណៅណពលណក្កាយថ្នការយិបរណិចេទរហូត្ែល់ណពលម្គនការរំណត្ចុ់ង
ណក្កាយរបស់អាជ្ាធរពនធដារ។



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៥៧ 
  

 

ណែើមបអីនុណល្លមណៅនឹងចាប់សាីពីពនធណលើក្បារច់ំណូលថ្នស្ថធារណរែាសហភាពមយី៉ា ន់ម្គ៉ា  ក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធម្គន
កាត្ពវរិចចណែើមបបីងព់នធណលើចំណូលរនុងអក្ត ២៥%ថ្នក្បារច់ំណូលម្ែលក្ត្ូវជាបព់នធ។ ក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធមនិម្គន ពនធ
ណលើក្បារច់ំណូលស្ថជ្ីវរមមសក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ និង២០២០ ណដាយស្ថរម្ត្ក្រុមហ ុន
ណនុះមនិទនប់ានចប់ណសាើមក្បត្ិបត្ាិការពាណិជ្ជរមមរបស់ខ្លួនណៅណេើយ។ 

 
២៣.១  ការណសទៀងផ្ទទ ត្រ់វាងក្បារច់ណូំលមនុណពលជាបព់នធ នងិក្បារច់ណូំលជាបព់នធ 
ការណសទៀងផ្ទទ ត្់រវាងក្បារច់ំណូលមុនណពលជាបព់នធ និងក្បារច់ំណូលជាបព់នធសក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា 
ឆ្ន ២ំ០២០ និង៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ ែូចខាងណក្កាម៖ 
 
ចំណ្តយណលើកាបងព់នធ សមពន័ធក្រមុហ ុន  

 
សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ  

ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ  

ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានណ់រៀល 
  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
     

គណណនយយក្បារចំ់ណូលមុនណពលជាបព់នធ ៩ ២៤៣ ៣៧៧៧៦ ២៣៤៣ ៩ ៥២៩
បូរ៖ 
ចំណ្តយមនិអាចកាត្រ់ងបាន ៩៥២ ៣ ៨៨៩ ៣៧ ១៥២

ក្បារចំ់ណូលជាបព់នធ ១០ ១៩៥ ៤១ ៦៦៥ ២៣៨០ ៩ ៦៨១
ចំណ្តយពនធណលើក្បារចំ់ណណញរនុងអក្តពនធ 
២០% (រ) ២ ០៣៩ ៨ ៣៣៣ ៤៧៦ ១ ៩៣៦
ពនធអបបបរម្គ (ខ្) ៤៩៦ ២ ០២៧ ៥៦៨ ២៣១១
ការបា៉ា នស់្ថម នចំណ្តយពនធណលើក្បារចំ់ណូល
(ភាពណលើសជាងរវាង រនិង ខ្) ២ ០៣៩ ៨ ៣៣៣ ៥៦៨ ២៣១១



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៥៨ 
  

 

 ក្រមុហ ុន  

 
សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ  

ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ  

ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានណ់រៀល 
  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
     

គណណនយយក្បារចំ់ណូលមុនណពលជាបព់នធ ៩ ២៧៣ ៣៧ ៩០១ ២៣៥៦ ៩ ៥៧៩
បូរ៖ 
ចំណ្តយមនិអាចកាត្រ់ងបាន ៩២២ ៣៧៦៤ ២៥ ១០១

ក្បារចំ់ណូលជាបព់នធ ១០ ១៩៥ ៤១ ៦៦៥ ២៣៨១ ៩ ៦៨០
ចំណ្តយពនធណលើក្បារចំ់ណណញរនុងអក្តពនធ 
២០% (រ) ២ ០៣៩ ៨ ៣៣៣ ៤៧៦ ១ ៩៣៦
ពនធអបបបរម្គ (ខ្) ៤៩៦ ២ ០២៧ ៥៦៨ ២៣១១
ការបា៉ា នស់្ថម នចំណ្តយពនធណលើក្បារចំ់ណូល
(ភាពណលើសជាងរវាង រនិង ខ្) ២ ០៣៩ ៨ ៣៣៣ ៥៦៨ ២៣១១

 
ចំណ្តយពនធណលើក្បារច់ំណូលសក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ និងថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា 
ឆ្ន ២ំ០១៩ រមួម្គន៖ 

 សមពន័ធក្រមុហ ុន 

 
សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ  

ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ  

ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានណ់រៀល 
  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
     
ចំណ្តយពនធបចចុបបនន  ១,៥៨៦   ៦,៤៨២   ៥៦៨   ២,៣១១  
ចំណ្តយពនធពនា  ៤៥៣   ១,៨៥១   -     -    
ការបា៉ា នស់្ថម នចំណ្តយពនធបចចុបបនន  ២,០៣៩   ៨,៣៣៣   ៥៦៨   ២,៣១១  
 
ក្បពន័ធពនធដារណៅរមពុជាគឺណៅថមី និងរំណត្ណ់ដាយពនធជាណក្ចើន។ ចាបជ់ាញឹរញាបម់្គនការផ្ទល ស់បាូរ ណហើយមនិសូវ
ចាស់ល្លស់និងអាក្ស័យណលើការបរក្ស្ថយ។ ជាញឹរញាបក់ារបរក្ស្ថយណសេងគ្នន ណរើត្ម្គនរនុងចំណណ្តមអាជ្ាធរពនធដារ
និងរនុងម្ែន យុតា ធិការជាណក្ចើន ។ ពនធគឺក្ត្ូវការក្ត្ួត្ពិនិត្យនិងណសុើបអណងាត្ណដាយអាជ្ាធរជាណក្ចើន ម្ែលក្សបតមចាប់
រនុងការដារព់ិន័យែធ៏ៃនធ់ៃរ ទណឌ រមម និងការផ្ទល ស់បាូរការក្បារ់។ 
 
ការពិត្អាចបណងាើត្ហានិភយ័ពនធណៅរមពុជា ណក្ចើនជាងណៅក្បណទសែថ្ទណទៀត្។ ថាន រ់ក្គបក់្គងណជ្ឿជារថ់ាបំណុលពនធក្ត្ូវ
បានសាល់ក្គប់ក្គ្នន់ ណដាយម្សែរណលើការបរក្ស្ថយថ្នចាបព់នធ។ ណទុះជាយ៉ា ងណ្ត អាជ្ាធរពារ់ពន័ធអាចម្គនការ បរ
ក្ស្ថយណសេងគ្នន  ណហើយការប៉ាុះពាល់អាចធៃនធ់ៃរ ពីណក្ពាុះម្ត្ការចុុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជរមមថ្នក្រុមហ ុន។ 
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០        ៥៩ 
  

 

២៤ សមត្ុលយ និងក្បត្ិបត្ិតការរបសភ់ាគីសមព័នធញ្ញញ ត្ិ 
ខាងណក្កាមគឺជាសមតុ្លយមនិទនទូ់ទត្ជ់ាមយួភាគីសមពន័ធញ្ញញ ត្ិ៖ 

  សមពន័ធក្រមុហ ុននិងក្រមុហ ុន 
ភាគីសមពន័ធញ្ញញ តិ្ ទំនារទំ់នង ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
  ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានណ់រៀល 
   (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
ទឹរក្បារម់្ែលភាគីសមពន័ធញ្ញញ តិ្ជំ្ពារ ់      
Diamond Power Limited ភាគីសមពន័ធញ្ញញ តិ្ ៣២ ១៣១ ៦៧៤ ២,៧៤២ 
Pestech Power Sdn Bhd ភាគីសមពន័ធញ្ញញ តិ្  ២,៣០០  ៩,៤១៤ ១,២៧០ ៥,១៦៤ 
   ២,៣៣២  ៩,៥៤៥ ១,៩៤៤ ៧,៩០៦ 
ទឹរក្បារម់្ែលជំ្ពារភ់ាគីសមពន័ធញ្ញញ តិ្      
Pestech Sdn Bhd ក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធ ៤,៧២៩ ១៩,៣៥៦ - - 
Enersol Co.. Ltd ក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធ ២៧,៩៩១ ១១៤,៥៦៧ ២១,៨៧៦ ៨៨,៩៤៨ 
Pestech Energy Sdn Bhd  ក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធ ៨៦២ ៣,៥២៨ - - 
Pestech Transmission Sdn Bhd ក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធ ៣,០៨៥ ១២,៦២៧ ១,១៤២ ៤,៦៤១ 
  ៣៦,៦៦៧ ១៥០,០៧៨ ២៣,០១៨ ៩៣,៥៨៩ 
      
ទឹរក្បារម់្ែលក្រមុហ ុនជំ្ពារណ់ៅក្រមុហ ុនណម      
Pestech International Berhad ក្រុមហ ុនណម ៦២,៨៩២ ២៥៧,៤១៧ ៥៩,៥៥៨ ២៤២,១៦២ 
      
  ក្រមុហ ុន 
ទឹរក្បារម់្ែលក្រមុហ ុនបុក្ត្សមពន័ធជំ្ពារ ់      
Pestech (Myanmar) Limited ក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធ ៣៨ ១៥៦ ១ ៤ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០        ៦០ 
  

 

ទឹរក្បារម់្ែលសមពន័ធញ្ញញ ត្ិជ្ំពារ ់ឬជ្ំពារស់មពន័ធញ្ញញ ត្ិ មនិម្គនការធានា មនិគិត្ការក្បារ ់និងមនិម្គនរំណត្់លរេណៈថ្នសំណង ទរទ់ងនឹងសំគ្នល់ ៦។ ណលើរម្លងម្ត្ទឹរក្បារជ់្ំពារ់
ណៅ Pestech International Berhad និង Pestech Sdn Bhd ក្ត្ូវរំណត្់យរ ៦% រនុងមយួឆ្ន ។ំ 
 
រនុងមយួឆ្ន កំ្បត្ិបត្ាិការខាងណក្កាមជាមយួភាគីពារព់ន័ធក្ត្ូវបានរត្ក់្ត៖ 

   សមពន័ធក្រមុហ ុននិងក្រមុហ ុន 

ភាគីសមពន័ធញ្ញញ តិ្ ទំនារទំ់នង ក្បតិ្បត្ាកិារ 
សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ          

ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
សក្ម្គបចុ់ងការយិបរណិចេទ          

ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
   ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានណ់រៀល 
    (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
       
Diamond Power Limited ក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធ ចំណូលក្បតិ្បត្ាិការនិងចំណូលម្ថទ ំ ១,៧៩៥ ៧,៣៣៦ ២,៤០៦ ៩,៧៨៣ 
       
Pestech Power Sdn Bhd ក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធ បុណរក្បទនទទលួបាន ១,០៣០ ៤,២១០ ១,២៧០ ៥,១៦៤ 
       

Pestech Sdn Bhd ក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធ 
ចំណូលរិចចសនា ៧,២៥៥ ២៩,៦៥១ ៣៦,៥០១ ១៤៨,៤១៣ 
ឧបររណ៍ទទលួបាន ៣៤ ១៣៩ - - 

       
Enersol Co.. Ltd ក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធ ថ្ថលណែើមរិចចសនា ១២,៦៣៥ ៥១,៦៣៩ ៣៨,៧២៤ ១៥៧,៤៥០ 
       
Pestech Transmission Sdn Bhd ក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធ ថ្ថលណែើមរិចចសនា ២,៦៤៥ ១០,៨១០ ១,១៤១ ៤,៦៤១ 
       
  ថ្ថលណសវាក្គបក់្គង ២៦០ ១,០៦៣ ៣០១ ១,២២៥ 
Pestech International Berhad ក្រុមហ ុនណម ថ្ថលការក្បារ ់ ៤៤ ១៨០ - - 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៦១ 
  

 

២៥ ក្បត្ិបត្តិការជាមួយគណៈក្គប់ក្គងសាំខាន់ៗ 
រនុងរេុំងការយិបរណិចេទរបាយការណ៍ ក្រុមក្បឹរាភបិាលទទួលបានអត្ាក្បណយជ្នប៍ម្នាមពីក្រុមហ ុន៖ 
 សមពន័ធក្រមុហ ុននិងក្រមុហ ុន 

 
សក្ម្គបក់ារយិបរណិចេទ  

ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
សក្ម្គបក់ារយិបរណិចេទ  

ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
     

ក្បារម់្ខ្និងអត្ាក្បណយជ្នណ៍សេងៗ ៣៥៣ ១,៤៤៣ ៣០៤ ១,២៣៤ 
 
២៦ ក្បផភទថ្នឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
តរាងខាងណក្កាមសាល់នូវការវភិាគថ្នក្បណភទឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ តមក្បណភទនីមយួៗ៖ 
 សមពន័ធក្រមុហ ុន 
 ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
ថ្ថលណែើមរលំស់បងារ     
គណនីអតិ្ថិជ្ន និងគណនីទទលួណសេងៗ  ១,៤៥២   ៥,៩៤៣ ៨,០៤៦ ៣២,៧១៤ 
ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថចក់្បារស់មមូល  ៥,៥២៤   ២២,៦១០  ១៣,០៥៦ ៥៣,០៨៦ 
ទឹរក្បារម់្ែលភាគីសមពន័ធញ្ញញ តិ្ជំ្ពារ ់  ,,i២,៣៣២ ៩,៥៤៥ ១,៩៤៤ ៧,៩០៦ 

  ៩,៣០៨ ៣៨,០៩៨ ២៣,០៤៦ ៩៣,៧០៦ 
 
 ក្រមុហ ុន 
 ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
ថ្ថលណែើមរលំស់បងារ     
គណនីអតិ្ថិជ្ន និងគណនីទទលួណសេងៗ ១,៤៣៧ ៥,៨៨២ ៨,០៤៦ ៣២,៧១៤ 
ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថចក់្បារស់មមូល ៥,៥០០ ២២,៥១២ ១៣,០៤០ ៥៣,០២០ 
ទឹរក្បារម់្ែលភាគីសមពន័ធញ្ញញ តិ្ជំ្ពារ ់ ២,៣៣២ ៩,៥៤៥ ១,៩៤៤ ៧,៩០៦ 
ទឹរក្បារម់្ែលក្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធជំ្ពារ ់ ៣៨ ១៥៦ ១ ៤ 

  ៩,៣០៧ ៣៨,០៩៥ ២៣,០៣១ ៩៣,៦៤៤ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៦២ 
  

 

សមពន័ធក្រមុហ ុន
ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
បំណុលហរិញ្ញ វត្ាុ  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
ថ្ថលណែើមរលំស់បងារ     
គណនីអនរសាត្ស់ាង ់និងបំណុលណសេងៗ ១០,៧៩៥ ៤៤,១៨៤ ៨,០៩០ ៣២,៨៩៤ 
ទឹរក្បារម់្ែលជំ្ពារក់្រុមហ ុនណម ៦២,៨៩២ ២៥៧,៤១៧ ៥៩,៥៥៨ ២៤២,១៦២ 
ទឹរក្បារម់្ែលជំ្ពារភ់ាគីសមពន័ធញ្ញញ តិ្ ៣៦,៦៦៧ ១៥០,០៧៨ ២៣,០១៨ ៩៣,៥៨៩ 
ក្បាររ់មច ី ១១២,៦៩១ ៤៦១,២៤៤ ៩៩,៥៨៧ ៤០៤,៩២២ 

ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុនិទសេនស៍ក្ម្គបក់ារពារហានិភយ័     
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុនិទសេន ៍ ៥,៨៦៨ ២៤,០១៨ ១,៨២៤ ៧,៤១៧ 

  ២២៨,៩១៣ ៩៣៦,៩៤១ ១៩២,០៧៧ ៧៨០,៩៨៤ 

 
 ក្រមុហ ុន 
 ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
បំណុលហរិញ្ញ វត្ាុ  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
ថ្ថលណែើមនរលំស់បងារ     
គណនីអនរសាត្ស់ាង ់និងបំណុលណសេងៗ ១០,៧៩៥ ៤៤,១៨៤ ៨,០៨៨ ៣២,៨៨៣ 
ទឹរក្បារម់្ែលជំ្ពារក់្រុមហ ុនណម ៦២,៨៩២ ២៥៧,៤១៧ ៥៩,៥៥៨ ២៤២,១៦២ 
ទឹរក្បារម់្ែលជំ្ពារភ់ាគីសមពន័ធញ្ញញ តិ្ ៣៦,៦៦៧ ១៥០,០៧៨ ២៣,០១៨ ៩៣,៥៨៩ 
ក្បាររ់មច ី ១១២,៦៩១ ៤៦១,២៤៤ ៩៩,៥៨៧ ៤០៤,៩២២ 

ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុនិទសេនស៍ក្ម្គបក់ារពារហានិភយ័     
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុនិទសេន ៍ ៥,៨៦៨ ២៤,០១៨ ១,៨២៤ ៧,៤១៧ 

  ២២៨,៩១៣ ៩៣៦,៩៤១ ១៩២,០៧៥ ៧៨០,៩៧៣ 

 
២៧ ផោលបាំណង និងផោលការណ៍ក្គប់ក្គងហានិភ័យ 

ហានិភយ័ហិរញ្ញ វត្ាុ  
សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនទទលួសលប៉ាុះពាល់នូវហានិភយ័ហិរញ្ញ វត្ាុ ពីែំណណើ រការក្បត្ិបត្ាិការរបស់ខ្លួន និងការណក្បើ
ក្បាស់ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ ណគ្នលនណយបាយក្គបក់្គងហានិភយ័ហិរញ្ញ វត្ាុ គឺបណងាើត្ណេើងណែើមបកី្បារែថាធនធានម្គន
ក្គបក់្គ្នន់សក្ម្គបក់ារអភវិឌឍន៍អាជ្ីវរមមរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុននិងក្រុមហ ុន ជាមយួនឹងការក្គបក់្គងហានិភ័យឥណទន 
ហានិភយ័ស្ថច់ក្បារ់ង្កយក្សួល ហានិភ័យរូបិយប័ណណ បរណទស និងហានិភ័យអក្តការក្បារ់។ សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុម
ហ ុនណធវើក្បត្ិបត្ាិការ រនុងណគ្នលនណយបាយយ៉ា ងចាស់ល្លស់ និងនីត្ិវធិី ម្ែលអនុមត័្ណដាយក្រុមក្បឹរាភបិាល ណែើមបណីធវើឲ្យ
ម្គនក្បសិទធភាពណៅរនុងែំណណើ រការថ្នការក្គបក់្គងហានិភ័យ។ 

ចំណុចសំខាន់ៗ  ថ្នហានិភ័យហិរញ្ញ វត្ាុ ម្ែលក្បឈមមុខ្ណដាយសមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុន និងណគ្នលនណយបាយ ណលើ  
វស័ិយរត្នាគ្នរ សំខាន់ៗ  ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 

  



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៦៣ 
  

 

(រ). ហានភិយ័ឥណទន 
ហានិភយ័ឥណទន គឺជាហានិភ័យថ្នការបាត្ប់ង់ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុន ក្បសិនណបើអត្ិថិជ្ន ឬភាគី
របស់ក្រុមហ ុនមនិអាចបំណពញតមកាត្ពវរិចចរិចចសនារបស់ខ្លួន។ 
 
ណគ្នលនណយបាយរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនបាន្នចូលរនុងការណក្បើក្បាស់នូវឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ជាមយួសម 
ភាគីម្ែលអាចណជ្ឿជារ់បាន (creditworthy counterparties)។ ក្រុមហ ុនមនិរពឹងទុរថា នឹងទទួលរងនូវការខាត្បង់
ឥណទនជាស្ថរវន័ា ណលើក្ទពយសរមម ឬឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុណសេងៗណទៀត្ ។ 
 
ក្បភពថ្នហានិភយ័ឥណទន ណរើត្ណេើងណៅណពលម្គនការម្ក្បក្បួលម្សនរណសែារិចច ឧសាហរមម និងរតា ភូមសិ្ថេសា ម្ែល
ណធវើណអាយប៉ាុះពាល់ែល់ក្រុមសមភាគី ម្ែលហានិភ័យឥណទនរបស់ខ្លួនជាម្សនរែ៏សំខាន ់ ថ្នហានិភយ័ឥណទនទងំអស់
របស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុន។ ក្បត្ិបត្ិាការរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនក្ត្ូវបានរមួបញ្ចូ លជាមយួសមភាគី
ម្ែលអាចណជ្ឿជារប់ាន ណដាយណហតុ្ណនុះវាអាចកាត្ប់នាយហានិភយ័ឥណទន។ 
 
ចំណុចម្ែលសមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនទទួលរងការប៉ាុះពាល់នូវហានិភ័យឥណទនម្គនែូចជា ៖ 
គណនកី្ត្វូទទលួនងិក្ទពយសរមមរចិចសនា 
ត្ថ្មលែុលថ្នគណនីក្ត្ូវទទួល ក្ត្ូវបានគិត្ពិចរណ្តនូវការបា៉ា ន់ស្ថម នម្ែលសមណហតុ្សល ថ្នត្ថ្មលសមក្សប។ 
 
រនុងការវាស់ម្វងការខាត្បងឥ់ណទ រពំឹងទុរពាណិជ្ជរមមនិងគណនីក្ត្ូវទទួលនិងក្ទពយសរមមរិចចសនាក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មល
ជាលរេណៈបុគាលណដាយរំណត្់លរេណៈហានិភយ័របស់អត្ិថិជ្នចំណពាុះចំណ្តត្ថ់ាន រ់ខាងណក្ៅែូចម្ែលបានសេពវសាយ
ណដាយទីភាន រង់្ករវាយត្ថ្មលឥណទនអនារជាត្ិណហើយ ECL ការខាត្បងក់្ត្ូវបានណក្បើណែើមបគីណនា ECL។ 
 
នាការយិបរណិចេទថ្នរបាយការណ៍ណនុះ មនិម្គនហានិភយ័ឥណទនថ្នចំនួនទឹរក្បាររ់បស់គណនីក្ត្ូវទទួលណៅរនុង របាយ
ការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
 
អត្ិថិជ្នក្ត្ូវបានវាយត្ថ្មល “AAA” ណដាយក្រុមហ ុនមនិធាល បទ់ទួលរងការខាត្បងព់ីអត្ិថិជ្នណនុះពីមុនណទ ែូណចនុះអក្ត ០% 
ក្ត្ូវបានណក្បើ។ នាកាលបរណិចេទថ្ថៃទី៣១ ម្ខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ការខាត្បងឥ់ណទនម្ែលបានរពំឹងទុរមនិម្គនណនាុះណទ។ 
 
ស្ថចក់្បារ ់នងិស្ថចក់្បារស់មមលូ 
ហានិភយ័ឥណទនសក្ម្គប់ស្ថចក់្បារន់ិងស្ថចក់្បារស់មមូល ក្ត្ូវបានចត្ទុ់រថាត្ិចត្ួច ពីណក្ពាុះសមភាគីជាធនាគ្នរ
ណៅរនុងក្សុរែល៏ប ី។ 
 
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុណក្បើរនុងសរមមភាពការពារហានភិយ័ 

សមពន័ធក្រុមហ ុននិងក្រុមហ ុនក្ត្ូវក្បឈមនឹងការខាត្បងទ់រទ់ងនឹងឥណទនរនុងររណីមនិែំណណើ រការណដាយសមភាគី
ចំណពាុះឧបររណ៍ទញយរហិរញ្ញ វត្ាុប៉ាុម្នារុំសងឃមឹថាថ្ែគូណ្តមយួនឹងខ្រខានមនិបានបំណពញតមកាត្ពវរិចចរបស់ពួរ
ណគ។ 
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០ ៦៤ 
  

 

(ខ្).  ហានភិយ័ស្ថចក់្បារង់្កយក្សលួ 
ស្ថចក់្បារង់្កយក្សួលថ្នហានិភយ័មូលនិធិគឺជាហានិភ័យម្ែលសហក្គ្នសនឹងជ្ួបក្បទុះភាពលំបាររនុងការបណងាើន មូល
និធិ ណែើមបបីំណពញតមកាត្ពវរិចចឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។  
 
ហានិភយ័ស្ថច់ក្បារ់ង្កយក្សួល អាចបណ្តា លពីភាពអសមត្ាភាពរនុងការលរក់្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ណៅរនុងត្ថ្មលសម
ក្សបរបស់ខ្លួនទន់ណពលណវល្ល 
 
ណគ្នលការណ៍របស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុន គឺណែើមបីក្ត្ួត្ពិនិត្យណអាយបានណទៀងទត្ ់ នូវត្ក្មូវការស្ថច់ក្បារ់ង្កយ
ក្សួល នាណពលបចចុបបនន និងបានរពំឹងទុរ ណែើមបីធានាថាវាររាទុនបក្មុងក្គបក់្គ្ននថ់្នស្ថច់ក្បារ់ ណែើមបីបំណពញត្ក្មូវការ
ស្ថចក់្បារង់្កយក្សួលរបស់ខ្លួនណៅរនុងរយៈណពលខ្លី និងរយៈណពលម្វង។  
 
ហានិភយ័ស្ថច់ក្បារ់ង្កយក្សួល ជាធមមតណរើត្ណទបើងពីគណនីអនរសាត្ស់ាង ់និងបំណុលណសេងៗ និងបំណុលរបស់ភាគី  
សមពន័ធញ្ញញ ត្ិ។ 
 
ការវភិាគថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ណដាយរយុះណពលរំណត្រិ់ចចសនា 
តរាងខាងណក្កាមវភិាគតមរយុះណពលរំណត្ថ់្នបំណុលហិរញ្ញ វត្ាុរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុននិង ក្រុមហ ុនតមលំហូរស្ថច់
ក្បារម់និម្គនអបបហារតមរិចចសនាអាចនឹងម្គនភាពខុ្សគ្នន ថ្នត្ថ្មលណយងរបស់បំណុលណៅថ្ថៃណចញរបាយការណ៍៖ 
សមពន័ធក្រមុហ ុន និងក្រមុហ ុន  

ថ្ថៃទី៣០ មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
តមត្ក្មវូការឬរនុង 
រយៈណពល ១ ឆ្ន  ំ ពី ១ ឆ្ន  ំណៅ ៥ ឆ្ន  ំ ណលើសពី ៥ ឆ្ន  ំ លំហូរស្ថចក់្បារត់មរិចចសនាសរបុ 

 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
     (សំគ្នល់ ៤.២) 
      

គណនីអនរសាត្ស់ាង ់និង
បំណុលណសេងៗ 

                   
១០,៧៩៥ - - 

                                       
១០,៧៩៥ 

                  
៤៤,១៨៤ 

ទឹរក្បារម់្ែលជំ្ពារក់្រុមហ ុន
ណមចុងណក្កាយ 

                          
៦២,៨៩២  - - 

                                       
៦២,៨៩២  

                
២៥៧,៤១៧  

ទឹរក្បារម់្ែលជំ្ពារភ់ាគីស
មពន័ធញ្ញញ តិ្ 

                          
៣៦,៦៦៧  - - 

                                       
៣៦,៦៦៧  

                
១៥០,០៧៨  

បំណុលភតិ្សនា ៧៦  ២៣  - ៩៩  ៤០៥  
ក្បាររ់មច ី ១៩,១៣៥ ៩៤,៤០៣  ២៧,០៩៩   ១៤០,៦៣៧   ៥៧៥,៦២៧  
 ១២៩,៥៦៥ ៩៤,៤២៦  ២៧,០៩៩   ២៥១,០៩០   ១,០២៧,៧១១  

 
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០                                    ៦៥ 

 

សមពន័ធក្រមុហ ុន  

ថ្ថៃទី៣០ មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
តមត្ក្មវូការឬរនុង 
រយៈណពល ១ ឆ្ន  ំ ពី ១ ឆ្ន  ំណៅ ៥ ឆ្ន  ំ ណលើសពី ៥ ឆ្ន  ំ លំហូរស្ថចក់្បារត់មរិចចសនាសរបុ 

 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
     (សំគ្នល់ ៤.២) 

      
គណនីអនរសាត្ស់ាង ់និង
បំណុលណសេងៗ ៨,០៩០ - - ៨,០៩០ ៣២,៨៩៤ 
ទឹរក្បារម់្ែលជំ្ពារក់្រុម
ហ ុនណមចុងណក្កាយ ៥៩,៥៥៨ - - ៥៩,៥៥៨ ២៤២,១៦២ 
ទឹរក្បារម់្ែលជំ្ពារភ់ាគីស
មពន័ធញ្ញញ តិ្ ២៣,០១៨ - - ២៣,០១៨ ៩៣,៥៨៩ 
ក្បាររ់មច ី ១០,៨២៣ ៧៤,០១១ ៤៩,៣១៤ ១៣៤,១៤៨ ៥៤៥,៤៤៤ 
 ១០១,៤៨៩ ៧៤,០១១ ៤៩,៣១៤ ២២៤,៨១៤ ៩១៤,០៨៩ 
 
ក្រមុហ ុន  

ថ្ថៃទី៣០ មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
តមត្ក្មវូការឬរនុង 
រយៈណពល ១ ឆ្ន  ំ ពី ១ ឆ្ន  ំណៅ ៥ ឆ្ន  ំ ណលើសពី ៥ ឆ្ន  ំ លំហូរស្ថចក់្បារត់មរិចចសនាសរបុ 

 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
     (សំគ្នល់ ៤.២) 
      

គណនីអនរសាត្ស់ាង ់និង
បំណុលណសេងៗ ៨,០៨៨ - - ៨,០៨៨ ៣២,៨៨៣ 
ទឹរក្បារម់្ែលជំ្ពារក់្រុមហ ុន
ណមចុងណក្កាយ ៥៩,៥៥៨ - - ៥៩,៥៥៨ ២៤២,១៦២ 
ទឹរក្បារម់្ែលជំ្ពារភ់ាគីស
មពន័ធញ្ញញ តិ្ ២៣,០១៨ - - ២៣,០១៨ ៩៣,៥៨៩ 
ក្បាររ់មច ី ១០,៨២៣ ៧៤,០១១ ៤៩,៣១៤ ១៣៤,១៤៨ ៥៤៥,៤៤៤ 
 ១០១,៤៨៧ ៧៤,០១១ ៤៩,៣១៤ ២២៤,៨១២ ៩១៤,០៧៨ 
 
(គ)  ហានភិយ័អក្តការក្បារ ់
ហានិភយ័អក្ត្ការក្បរគ់ឺជាហានិភយ័ក្ែលត្េមលសមរមយក្នលំហូរស្ថចក់្បរ់នាក្ពលអនាគត្របស់ក្រុមហិរញ្ញ វត្ាុនិង
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់ក្រុមហ ុននឹងក្បក្បួលណដាយសរការផ្ទល ស់បាូរអក្ត្ការក្បរណ់លើទីសារ។ 
 
ការវភិាគភាពម្ក្បក្បួលអក្តការក្បារ់ 
ក្រុមនិងក្រុមហ ុនក្ត្ូវបានក្បឈមនឹងការផ្ទល ស់បាូរអក្តការក្បារ់ទីសារតមរយៈក្បាររ់មចធីនាគ្នររនុងអក្តការក្បារ់ 
អណថរ។ ខាងណក្កាមណនុះគឺជាទក្មងអ់ក្តការក្បាររ់បស់ក្រុមនិងក្រុមហ ុនថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុម្ែលម្គនការចប់អារមមណ៍
យ៉ា ងសំខានណ់ដាយម្សែរណលើចំនួនត្ំរូវតមកាលបរណិចេទការរាយការណ៍ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០                                    ៦៦ 

 

 សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុន 
 ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 

  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
ការណរើនណេើងថ្នអក្តការក្បារថ់្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ     

បំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ     
ក្បាររ់មច ី ៦២,៦៩១ ២៥៦,៥៩៤ ៧៤,៥៨៧ ៣០៣,២៧២ 
បំណុលហរិញ្ញ វត្ាុសរបុ ៦២,៦៩១ ២៥៦,៥៩៤ ៧៤,៥៨៧ ៣០៣,២៧២ 
 
តរាងខាងណក្កាមបង្កា ញពីភាពម្ក្បក្បួលថ្នក្បារច់ំណណញចំណពាុះការផ្ទល ស់បាូរអក្តការក្បារ់សមរមយ +/- ០,២៥% ។ ការ
ផ្ទល ស់បាូរទងំណនុះក្ត្ូវបានណគចត្់ទុរថាអាចណធវើណៅបានណដាយម្សែរណលើការសណងាត្ណលើលរេខ្ណឌ ទីសារបចចុបបនន។ 
ការគណនាគឺម្សែរណលើការផ្ទល ស់បាូរអក្តការក្បារទ់ីសារជាមធយមសក្ម្គប់រយៈណពលនីមយួៗនិងឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុម្ែល
បានណធវើណេើងណៅកាលបរណិចេទរបាយការណ៍នីមយួៗម្ែលង្កយនឹងផ្ទល ស់បាូរអក្តការក្បារ់ អណថរណសេងណទៀត្ទងំអស់ក្ត្ូវ
បានររាណថរ។ 
 
 សមពន័ធក្រមុហ ុន និងក្រមុហ ុន 
 ក្បារចំ់ណណញក្បចឆំ្ន  ំ

 +០.២៥% -០.២៥% 
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 

 
 

(សំគ្នល់ ៤.២)  
(សំគ្នល់ 

៤.២) 
     

សមតុ្លយចុងឆ្ន ណំៅថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ (១៥៧) (៦៤២) ១៥៧ ៦៤២ 
សមតុ្លយចុងឆ្ន ណំៅថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ (១៨៦) (៧៥៦) ១៨៦ ៧៥៦ 
 
(ឃ)  ហានភិយ័រូបយិបណ័ណ បរណទស 
ហានិភយ័រូបិយប័ណណ បរណទសគឺជាហានិភ័យម្ែលត្ថ្មលសមតុ្លយឬលំហូរស្ថចក់្បារន់ាណពលអនាគត្ថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ
វត្ាុនឹងម្ក្បក្បួលណដាយស្ថរម្ត្ការផ្ទល ស់បាូរអក្តបាូរក្បារប់រណទស។ 
 
ហានិភយ័បាូររូបិយប័ណណ បរណទសរបស់សមពន័ធធនាគ្នរណរើត្ណេើងពីក្បត្ិបត្ាិការបាូរក្បារជ់ារូបិយប័ណណ បរណទសរងីហាីត្ 
ម្គ៉ា ណេសីុ។ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០                                    ៦៧ 

 

ការក្បឈមរបស់ហានិភ័យចំណពាុះរូបិយប័ណណ បរណទសម្សែរណលើក្រុមត្ំរូវការណៅែំណ្តច់ឆ្ន គំឺ៖ 
 
 ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
Denominated in RM ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
     
សមតុ្លយជំ្ពារក់្រុមហ ុនណម - - ៥៩,៥៥៧ ២៤២,១៦២ 
សមតុ្លយជំ្ពារក់្រុមហ ុនបុក្ត្សមពន័ធ ៤១ ១៦៨ ១,១៤១ ៤,៦៤១ 
 ៤១ ១៦៨ ៦០,៦៩៨ ២៤៦,៨០៣ 
 
ការវភិាគភាពម្ក្បក្បួលថ្នរូបិយបណ័ណ បរណទស៖ 
តរាងខាងណក្កាមបង្កា ញពីភាពរណសើបថ្នក្បារច់ំណណញរបស់ក្រុមនិងក្បារច់ំណណញរបស់ក្រុមហ ុនសក្ម្គបឆ់្ន ណំៅជា +/- 
៥% ថ្នការផ្ទល ស់បាូរណៅរនុងអឹមអិមណៅឆ្ន រំបាយការណ៍ណធៀបនឹងរូបិយបណ័ណ មុខ្ង្ករណរៀងៗខ្លួនរបស់ក្រុមនិងរបស់ក្រុមហ ុន
ណដាយម្គនអណថរទងំអស់ក្ត្ូវបានររាណថរ។ ៖ 
 សមពន័ធក្រមុហ ុន និងក្រមុហ ុន 

 
សក្ម្គបចុ់ងការរយិបរណិចេទ 

ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
សក្ម្គបចុ់ងការរយិបរណិចេទថ្ថៃទី៣០ 

ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
RM/ែុល្លល អាណមររិ     
 Strengthened  (២) (៨) (៣,០៣៤) (១២,៣៤០) 

  Weakened  ២ ៨ ៣,០៣៤ ១២,៣៤០ 
 

២៨  ត្ថ្មែសមផហត្ុសមេលថ្នឧបករណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 

តរាងខាងណក្កាមបង្កា ញពីត្ម្មលណយងនិងត្ថ្មលសមរមយថ្នក្ទពយសរមមនិងបំណុលហិរញ្ញ វត្ាុរមួទងំរក្មតិ្ណៅរនុងឋានានុ 
ក្រមត្ថ្មលសមរមយ។ វាមនិរាបប់ញ្ចូ លពត័្ម៌្គនត្ថ្មលសមរមយសក្ម្គបក់្ទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុនិងបំណុលហិរញ្ញ វត្ាុម្ែលមនិក្ត្ូវ
បានវាស់តមត្ថ្មលសមរមយក្បសិនណបើ ត្ថ្មលណយងគឺជាការបា៉ា ន់ស្ថម នត្ថ្មលសមរមយ។ 

 

រំរតិ្ខុ្សគ្នន ក្ត្ូវបានរំណត្ែូ់ចត្ណៅ៖ 
 ត្ថ្មលែរក្សង់ (មនិសមណហតុ្សល) ណៅរនុងទីសារសរមមសក្ម្គប់ក្ទពយសមបត្ាិឬបំណុលម្ែលបានរំណត្ ់ 

(រក្មតិ្ ១) ។ 

 ធាតុ្ចូលណក្ៅពីត្ថ្មលម្ែលបានែរក្សងរ់ាបប់ញ្ចូ លរនុងរក្មតិ្ទី ១ ម្ែលអាចសណងាត្បានសក្ម្គបក់្ទពយសរមមឬ
ការទទួលខុ្សក្ត្ូវណដាយផ្ទទ ល់ឬណដាយក្បណយល (រក្មតិ្ ២) ។ 

 ធាតុ្ចូលសក្ម្គប់ក្ទពយសមបត្ាិឬការទទួលខុ្សក្ត្ូវម្ែលមនិម្សែរណលើទិនននយ័ទីសារម្ែលអាចអណងាត្បាន 
 (រក្មតិ្ ៣) ។ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០                                    ៦៨ 

 

 សមពន័ធក្រមុហ ុន និងក្រមុហ ុន 
បំណុលហរិញ្ញ វត្ាុ ចំននួទឹរក្បារណ់យង រំំរតិ្២ 
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ 

ការថយចុុះឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ៥,៨៦៨ ៥,៨៦៨ 
 ៥,៨៦៨ ៥,៨៦៨ 
 

ត្ថ្មលសមរមយថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុម្ែលបានជ្ួញែូរណៅរនុងទីសារសរមមគឺម្សែរណលើត្ថ្មលទីសារម្ែលបានែរក្សងណ់ៅ 
កាលបរណិចេទរាយការណ៍។ ទីសារក្ត្ូវបានចត្ទុ់រថាសរមមក្បសិនណបើត្ថ្មលែរក្សងអ់ាចររបានភាល មៗនិងណទៀងទត្ព់ី 
ការផ្ទល ស់បាូរអនរម្ចរណបៀឈមួញរណ្តា លក្រុមឧសាហរមមណសវារមមរំណត្ត់្ថ្មលឬទីភាន រង់្កររំណត្ណ់ហើយត្ថ្មលទងំណនាុះ 
ត្ំណ្តងឱ្យក្បត្ិបត្ាិការទីសារជារម់្សាងនិងណទៀងទត្់ម្ែលណរើត្ណេើងណៅណលើថ្ែ។ ឧបររណ៍ទងំណនុះក្ត្ូវបានបញ្ចូ លរនុង 
រក្មតិ្ទ ី១ ។ 

ត្ថ្មលសមរមយថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុម្ែលមនិក្ត្ូវបានជ្ួញែូរណៅរនុងទីសារសរមម (ឧទហរណ៍៖ 

ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុហួសក្បម្គណ) ក្ត្ូវបានរំណត្់ណដាយការណក្បើក្បាស់បណចចរណទសវាយត្ថ្មល។ បណចចរណទសវាយត្ថ្មលទងំ
ណនុះបណងាើនការណក្បើក្បាស់ទិនននយ័ទីសារម្ែលអាចសណងាត្បានណៅរម្នលងម្ែលម្គនណហើយពឹងម្សែរត្ិចត្ួចតមម្ែលអាចណធវើ
ណៅបានតមការបា៉ា ន់ស្ថម នជារ់ល្លររ់បស់អងាភាព។ ក្បសិនណបើធាតុ្ចូលសំខាន់ៗ ទងំអស់ត្ក្មូវឱ្យម្គនត្ថ្មលសមរមយ
ឧបររណ៍អាចក្ត្ូវបានណគសណងាត្ណឃើញឧបររណ៍ណនុះក្ត្ូវបានបញ្ចូ លរនុងរក្មតិ្ ២ ។ 

 

ក្បសិនណបើធាតុ្បញ្ចូ លសំខានម់យួឬណក្ចើនមនិម្សែរណលើទិនននយ័ទីសារម្ែលអាចអណងាត្បានណនាុះឧបររណ៍ក្ត្ូវបានបញ្ចូ ល
រនុងរក្មតិ្ទី ៣ ។ 

 
ការផ្ទល ស់បាូរអក្តការក្បារ់សមរមយម្ែលក្ត្ូវបានគណនាជាត្ថ្មលបចចុបបននថ្នលំហូរស្ថច់ក្បារ់នាណពលអនាគត្ម្ែលបាន
បា៉ា នស់្ថម នម្សែរណលើម្ខ្េណកាងទិននសលម្ែលអាចសណងាត្បាន។ 
 

២៩  ការសក្មបសក្មួលនិងការផបតជាា ចិត្ត 
(រ)  ការណបាជ្ាចតិ្ាមលូធន 
 

 សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុន 
 ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
     

រលំស់ និងរិចចសនា៖ 
ក្ទពយសមបត្ាិ, ណរាងចក្រ និងណក្គឿងបរកិាេ  - - ១៥១ ៦១២ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០                                    ៦៩ 

 

(ខ្)  ការណបាជ្ាចតិ្ាណលើណសវាធានារា៉ា បរ់ង 
ក្រុមហ ុនបានណបាជ្ាចិត្ារនុងការទិញធានារា៉ា ប់រងហានិភយ័នណយបាយរយៈណពល ១០ ឆ្ន សំក្ម្គបគ់ណក្ម្គងស្ថងសង់ក្បពន័ធ
ថាមពលអគាីសនីសទឹងតថ្វ ៉ា ភនណំពញក្បម្វង ២៣០ គីេូវ ៉ាុលរនុងទឹរក្បារស់រុបចំនួន ៤.៩៦៨,៦០០ ែុល្លល រអាណមររិណែើមបី
ធានាែល់ទីតងំខ្ចីក្បារែូ់ចម្ែលបានបង្កា ញណៅរនុងរំណត្សំ់គ្នល់ទី ១៦ គ(៣) គិត្ក្ត្ឹមថ្ថៃទី ៣០ ម្ខ្មថុិនាឆ្ន  ំ២០២០ 
ចំនួនម្ែលមនិទន់ក្ត្ូវបានបង់ម្គនចំនួន ៤.២១៦.៧៦២ ែុល្លល រអាណមររិ។ 
 

៣០  យថាភាព 

បំណុលយថាភាព 

រនុងឆ្ន  ំ២០១១ GDT បានណចញណសចរាីជូ្នែំណឹងអំពីការវាយត្ំថ្លពនធណេើងវញិែល់ក្រុមហ ុនណែើមបទីមទរពនធណលើក្បារ់
ចំណណញម្ែលមនិបានក្បកាសជាមុននិងពនធណលើត្ថ្មលបម្នាមម្ែលម្គនចំនួន ៥៤៦.៩៧១ ែុល្លល រអាណមររិ 
(២២.២២២.៣៤៤.០១១ ម្ខ្មរណរៀល) ទរទ់ងនឹងរយៈណពលចបព់ីថ្ថៃទី ១ ម្ខ្ឧសភាឆ្ន  ំ២០១១ ែល់ថ្ថៃទី ៣១ ម្ខ្ររាដា
ឆ្ន  ំ២០១១ ។ 

 

ណៅឆ្ន  ំ២០១៥ GDT បានណចញណសចរាីជូ្នែំណឹងសាីពីការវាយត្ំថ្លពនធណេើងវញិែល់ក្រុមហ ុនណែើមបទីមទរយរពនធណលើ
ក្បារច់ំណណញម្ែលមនិបានក្បកាសជាមុននិងពនធណលើត្ថ្មលបម្នាមម្ែលម្គនចំនួន ៤៩០,៩១២ ែុល្លល រអាណមររិ 
(១,៩៩៤.៥៧៥,៧៨៥ ម្ខ្មរណរៀល) ម្ែលទរទ់ងនឹងរយៈណពលចបព់ីថ្ថៃទី ១០ ម្ខ្មររាឆ្ន  ំ២០១៣ ែល់ 
ថ្ថៃទី១៦ ម្ខ្តុ្ល្លឆ្ន  ំ២០១៣ ។ 

 

ណៅឆ្ន  ំ២០១៧ GDT បានណចញណសចរាីជូ្នែំណឹងសាីពីការវាយត្ំថ្លពនធណេើងវញិែល់ក្រុមហ ុនណែើមបទីមទរការយរពនធ
ណលើក្បារច់ំណណញម្ែលមនិបានក្បកាសពនធអាររណលើត្ថ្មលបម្នាមនិងពនធកាត្ទុ់រ១៤ភាគរយណលើពនធណសវារមមចំនួន 
២៦៦៧.៩៥៦ ែុល្លល រអាណមររិ (១,០៨៨,៧០៤,៨៣៩ ម្ខ្មរណរៀល) សក្ម្គបក់ារណធវើសវនរមមពនធណពញណលញក្បច ំ
ឆ្ន  ំ២០១០។  

 
ជាការណឆលើយត្បក្រុមហ ុនបានដារលិ់ខ្ិត្ត្វា៉ា ណៅ GDT ណែើមបតី្វា៉ាការវាយត្ំថ្លខុ្ស។ គណៈក្គបក់្គងចត្ទុ់រលិខ្ិត្វាយ
ត្ថ្មលទងំណនុះមនិម្គនមូលដាា ននិងមនិសមណហតុ្សលនិងក្បូបាប ីលីណត្ម្ែលពួរណគនឹងក្ត្ូវបានត្ក្មូវឱ្យទូទត្ព់នធម្ែលក្ត្ូវ
បានវាយត្ថ្មលថាណៅឆ្ៃ យ។ ការត្វា៉ា ណៅម្ត្រងច់ែូំចកាលបរណិចេទថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុទងំណនុះ។ 
 

៣១. ការក្គប់ក្គងមូល្ន 

ណគ្នលបំណងចមបងថ្នការក្គបក់្គងមូលធនរបស់ក្រុមនិងណែើមបធីានាថាវាររាសម្គម្គក្ត្ណែើមទុនក្គបក់្គ្នន់ណែើមបគី្នកំ្ទ
អាជ្ីវរមមរបស់ខ្លួននិងបណងាើនត្ថ្មលែល់ម្គច ស់ភាគហ ុន។ 

 
ក្រុមនិងក្រុមហ ុនក្គបក់្គងរចនាសមពន័ធមូលធនរបស់ពួរណគនិងណធវើការម្រត្ក្មូវវាណដាយណមើលណឃើញពីការម្ក្បក្បួលថ្នស្ថា ន
ភាពណសែារិចច។ ណែើមបរីរារមឺ្រសំរលួរចនាសមពន័ធណែើមទុនក្រុមនិងក្រុមហ ុនអាចណធវើការម្រម្ក្បភាគល្លភម្ែលក្ត្ូវបង់ណៅណអា
យម្គច ស់ភាគហ ុនក្ត្េប់ណែើមទុនណៅណអាយម្គច ស់ភាគហ ុនរណឺចញណែើមទុនថមី។ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស ី និងក្កុមហ  នប ក្រសមព័នធ  
របាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ សក្មាប់ច ងការយិ្បរផិចឆទគិរក្រឹម ដថងទី៣០ មេមិថ នា ឆ្ន ំ២០២០                                    ៧០

 

មនិម្គនការផ្ទល ស់បាូរណ្តមយួណៅរនុងណគ្នលបំណងណគ្នលនណយបាយឬែំណណើ រការសក្ម្គប់ឆ្ន មំ្ែលបញ្ចបណ់ៅថ្ថៃទី ៣០ ម្ខ្
មថុិនាឆ្ន  ំ២០២០ និងថ្ថៃទី ៣០ ម្ខ្មថុិនាឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 
៣២. ត្ួផលេផក្បៀបផ្ៀប 

សមពន័ធនិងក្រុមហ ុនបានផ្ទល ស់បាូរបទបង្កា ញថ្នការចំណ្តយរបស់ខ្លួនណៅរនុងណសចរាីម្ថលងការណ៍ថ្នក្បារច់ំណណញឬការ
បាត្ប់ងន់ិងទូលំទូល្លយណសេងណទៀត្ណដាយធមមជាត្ិជ្ំនួសឱ្យមុខ្ង្ករណដាយអនរក្គបក់្គងណជ្ឿជារ់ថាវាជាការសមក្សបជាង
មុនរនុងការបង្កា ញពីការអនុវត្ាហិរញ្ញ វត្ាុរបស់ពួរណគណក្កាមវធិីស្ថេសាណនុះ។ ែូណចនុះពត័្ម៌្គនជារល់្លរ់ម្ែលបានបង្កា ញណៅ
រនុងណសចរាីម្ថលងការណ៍អំពីក្បារ់ចំណណញឬការបាត្ប់ងន់ិងក្បារ់ចំណូលទូលំទូល្លយណសេងណទៀត្សក្ម្គប់ឆ្ន ណំនុះបញ្ចប់ណៅ
ថ្ថៃទី ៣០ ម្ខ្មថុិនាឆ្ន  ំ២០១៩ ក្ត្ូវបានណគណធវើចំណ្តត្ថ់ាន រ់ណេើងវញិណែើមបអីនុណល្លមតមការបង្កា ញគណនីក្បចឆំ្ន ។ំ ការ
ណធវើចំណ្តត្ថ់ាន រ់ណនុះក្ត្ូវបានសណងេបែូចខាងណក្កាមៈ 
 

ណសចរាីម្ថលងការណ៍អំពីក្បារច់ំណណញឬការបាត្ប់ងន់ិងក្បារច់ំណូលទូលំទូល្លយណសេងណទៀត្សក្ម្គប់ឆ្ន ណំនុះបញ្ចប់ណៅថ្ថៃទី 
៣០ ម្ខ្មថុិនាឆ្ន  ំ២០១៩ 
 

 
ែូចម្ែលបាន
រាយការណ៍ 

ការណធវើចំណ្តត្ថ់ាន រ ់
ណេើងវញិ 

ែូចម្ែលបានបញ្ញជ រ ់
ណេើងវញិ 

 ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ពានែុ់ល្លល រអាណមររិ ល្លនណរៀល 
  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
សមពន័ធក្រមុហ ុន     
ថ្ថលណែើមទំនិញ និងការស្ថងសង ់ (៤៩,៧៧០) ៤៩,៧៧០   -   -  
ចំណ្តយក្បតិ្បត្ាិការ (២,២៧៧) (៤៩,៧៧០) (៥២,០៤៧) (២១១,៦២៥) 
     
ក្រមុហ ុន     
ថ្ថលណែើមទំនិញ និងការស្ថងសង ់ (៤៩,៧៧០) ៤៩,៧៧០   -   -  
ចំណ្តយក្បតិ្បត្ាិការ (២,២៦៣) (៤៩,៧៧០) (៥២,០៣៣) (២១១,៥៧៣) 
 
៣៣. ក្ពឹត្តិការណ៍ផក្កាយការយិបរផិចេទរបាយការណ៍ 
ណៅថ្ថៃទ១ី២ ម្ខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រុមហ ុនបានចុុះបញ្ជ ីណបាុះសាយមូលបក្ត្លណលើរែំបូង រចួរាល់ណហើយបានលរ ់
មូលបក្ត្ជាសលូវការបានដារណ់អាយជ្ួញែូរ ណៅទីសារមូលបក្ត្រមពុជា។ 
 
៣៤. ផសចកតីអនុញ្ញញ ត្ិថ្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសក្ម្គប់ចុងការយិបរណិចេទ ថ្ថៃទី៣០ ម្ខ្មថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ ក្ត្ូវបានអនុម័ត្ណដាយក្រុមក្បឹរាភបិាល 
ណៅថ្ថៃទី២៥ ម្ខ្រញ្ញញ  ឆ្ន  ំ២០២០។ 

[ទំព័រន េះ ត្រូវបា ទុកនោលទនទនោយនេរនា] 


