




បសកកម្ម របស់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  គឺផ្ត ល់នូវសវា កម្ម អប់រក  ិតឧត្ត មសិក   ឯកទស 

 ប់  ងពា ណិជ្ជ កម្ម  និងសវា កម្ម បណ្ដ ុះបណា្ដ  លជំនា ញហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងធនា គា រ  កប  យគុណភា ព និងសីលធម៌ 

ខ្ព ស់បំផុត ជូនដល់និស ិត និងសិកា្ខ  កា មជា តិ និងអន្ត រជា តិ ដើម ីអភិវឌ សមត្ថ ភា ពវិជា  ជីវៈ បង្ក ើនឧត្ត មភា ពក្ន ុងកា រ 

 កួត  ជងទីផ  រកា រងា រ និងក្ន ុងកា រ  ប់  ង ចា ត់ចងអា ជីវកម្ម  ឲ មា ន  សិទ្ធ ភា ពខ្ព ស់  យអនុវត្ត ឲ បា ននូវនិរន្ត រភា ព 

និងបង្ក ើនអត្ថ   ជន៍ជូនដល់ភា គទុនិក កម្ម ករនិ  ជិត  មទា ំងសហគមន៍ទា ំងអស់ ។

យើង  កា ន់ខា  ប់ជា និច្ច នូវ  លកា រណ៍ សីលធម៌វិជា  ជីវៈ សង្គ ម ច  ប់ និងបរិសា  ន  កប  យក  ិតខ្ព ស់បំផុត ។

ជា វិទ  សា  នឈា នមុខ ក្ន ងុកា រផ្ត ល់សវា កម្ម អប់រ បណ្ដ ះុបណា្ដ  ល  កប  យគុណភា ពខ្ព ស់បំផុត  ជូនដល់សា ធា រណជន 

 ប់មជ ដា  នក្ន ុងសហគមន៍ ។

1

ទស នៈ និងបសកកម្ម 

ទស នៈ

បសកកម្ម 

របា យកា រណ៍នះរៀបចំ  យ

កា រិយា ល័យទំនា ក់ទំនងសា ធា រណៈ និងគណៈកមា  ធិកា រ  តិបត្ត ិ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា 

និងចញផ  យ  យកា រិយា ល័យទំនា ក់ទំនងសា ធា រណៈ ។

ស   ប់ព័ត៌មា នបន្ថ ម និងចម្ង ល់ផ ងៗ

សូមទា ក់ទងមក វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  អា សយដា  ន៖ 

អគា រលខ៥០ ផ្ល ូវលខ៥១៦ កង៣៣៥ ភូមិ០៦

សងា្ក  ត់បឹងកក់១ ខណ ទួល  ក  រា ជធា នីភ្ន ំពញ  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  ។

 អប់សំបុ  លខ ៖ ១១៤៩

ទូរស័ព្ទ  ៖ ០២៣ ៩៩៩ ៩៤៤ / ៨៨១ ៧៩០

ទូរសា រ ៖ ០២៣ ៩៩៩ ៩៧៩ / ៨៨១ ៧៨០

អុីម៉ល ៖ info@acleda-aib.edu.kh

៥ ភូមិ០៦

 ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  ។

៩

១ ៧៩០

១ ៧៨០

u.kh

សូមទា ក់ទង

អ

សងា្ក  ត់បឹងកក់១
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កម្ម វិធីអប់របណ្ដ ុះបណា្ដ  លរបស់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា 

កម្ម វិធីអប់រក  ិតឧត្ត មសិក  
វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា   បា នបំពញមុខងា រដ៏សំខា ន់ក្ន ុងកា រអប់រក  ិតឧត្ត មសិក   ឯកទស  ប់  ងពា ណិជ្ជ កម្ម  ជំនា ញហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

និងធនា គា រ  កប  យគុណភា ព និងសីលធម៌  ជូនដល់និស ិត ។

១- ថា  ក់បរិ   ប  រង

២- ថា  ក់បរិ   ប  
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កម្ម វិធីអប់របណ្ដ ុះបណា្ដ  លរបស់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា 

កម្ម វិធីបណ្ដ ុះបណា ្ដ  លស   ប់សា  ប័នខា ងក   និងសា ធា រណជន
វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  ផ្ត ល់នូវកា រហ្វ កឹហ្វ នឺផ ងៗពីគា   ដលគួបផ ចំំណះដឹង និងជំនា ញ ក្ន ងុកា រអនុវត្ត កា រងា រ  យ   តលើគុណភា ព 

ជា ចម ង ។ បច្ច ុប ន្ន នះ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  មា នកម្ម វិធីហ្វ ឹកហ្វ ឺន៨  ភទ ផ្ត ល់ជូនអតិថិជនមកពីសា  ប័នខា ងក   ទា ំងក្ន ុង  ទស 

និងអន្ត រជា តិ ៖

១- វគ្គ ហ្វ ឹកហ្វ ឺនតា ម  ក តិទិនហ្វ ឹកហ្វ ឺន  ចា ំឆា  ំ ២- វគ្គ ហ្វ ឹកហ្វ ឺនតា មត  ូវកា រ ឬតា មកា រស្ន ើសុំ

៣- វគ្គ ទស នកិច្ច សិក   ស   ប់  តិបត្ត កិរមីក ហិូរញ្ញ វត្ថ ុ ៤- វគ្គ សិកា្ខ  សា លា  និងទស នកិច្ច សិក  ផា  ស់ប្ត ូរបទពិ  ធន៍
     ស   ប់និយតករមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

៥- វគ្គ ហ្វ ឹកហ្វ ឺនអភិវឌ ន៍ជំនា ញ ស   ប់និស ិត និងសា ធា រណជន ៦- វគ្គ ហ្វ ឹកហា ត់កា រងា រជា ក់ស្ត ង  កន្ល ងកា រងា រ

៧- វគ្គ សិក  ភា សា អង់គ្ល សទូ  ៨- វគ្គ សិក  ភា សា អង់គ្ល សស   ប់  លបំណងជា ក់លា ក់
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កម្ម វិធីបណ្ដ ុះបណា ្ដ  លស   ប់កម្ម ករនិ  ជិត ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី 
វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា   បា នបំពញមុខងា រដ៏សំខា ន់ផងដរក្ន ុងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លសមត្ថ ភា ពកម្ម ករនិ  ជិត ដលបា នរួមចំណក 

 ក្ន ុងភា ព  គជ័យរបស់ ធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសីុ ។ បច្ច បុ ន្ន នះ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  មា នកម្ម វិធីហ្វ កឹហ្វ នឺ៤  ភទ ស   ប់ 

បណ្ដ ះុបណា្ដ  លកម្ម ករនិ  ជិត ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី ៖

១- វគ្គ ហ្វ ឹកហ្វ ឺនកម្ម ករនិ  ជិតថ្ម ី

២- វគ្គ ហ្វ ឹកហ្វ ឺនកា រងា រដំបូង

៣-  វគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លអភិវឌ ន៍ជំនា ញ

៤- វគ្គ សិកា្ខ  សា លា បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល  ូហ្វ ឹកហ្វ ឺន

កម្ម វិធីអប់របណ្ដ ុះបណា្ដ  លរបស់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលដីា 
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វិវឌ នា កា រ របស់វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា 

 យទទួលបា ននូវកា រគា ំ  យា៉ ងពញទំហឹងពីសំណា ក់រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា  ក សួងអប់រ  យុវជន និង កីឡា  និងដើម ីបំពញត  ូវកា រទីផ  រកា រងា រលើ 

វិស័យហិរញ្ញ វត្ថ ុ អសុីលីដា    ននីង សនធ័រ បា នកមា  យខ្ល ួន  ជា  វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ទទួលសា្គ  ល់  យរា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា                               

តា មអនុក ឹត លខ ១៣ អនក .បក ចុះថ្ង ទី២៥ ខមករា  ឆា  ំ២០១៦ ជា  ឹះសា  នឧត្ត មសិក   ក្ន ុងកា រផ្ត ល់នូវសវា កម្ម អប់រ ថា  ក់បរិ   ប  រង  បរិ   ប   

និងបរិ   ប  ជា ន់ខ្ព ស់ លើដបា៉ តឺម៉ង់   ប់  ងពា ណិជ្ជ កម្ម  មុខជំនា ញ ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងធនា គា រ និងដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹងត  ូវកា រនកា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ពវិជា  ជីវៈ

លើវិស័យធនា គា រ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ដល់សិស -និស ិត-អង្គ កា រជា តិ និងអន្ត រជា តិ ទា ំងក្ន ុង និងក   ទស  កប  យគុណភា ពខ្ព ស់ស្ត ង់ដា អន្ត រជា តិ ។

ពិធីចុះហត្ថ លខា  រវា ង វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  និង ក ុមហ៊ុន សា ជីវកម្ម  ពិស្ណ ុកា រ អន្ត រជា តិ ក្ន ុងកា រសា ងសង់សំណង់អគា រវិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា 

អនុក ឹត ស្ត ីពីកា រទទួលសា្គ  ល់វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា 



6

វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  បា ន   រព្ធ ពិធីបើកបវសនកា លថ្ម ីឆា  ំសិក   ២០១៦-២០១៧  ថ្ង ទី២១ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦ ក  មអធិបតីភា ព 

ឯកឧត្ត ម យក់ ងុ៉យ រដ្ឋ លខា ធិកា រ ក សួងអប់រ យុវជន និងកីឡា  ជា តំណា ងដ៏ខ្ព ង់ខ្ព ស់ របស់ ឯកឧត្ត មបណ ិត ហង់ ជួន ណា រុន រដ្ឋ ម ្ត  ី ក សួងអប់រ 

យុវជន និង កីឡា  និង បណ ិត អិុន ចា ន់នី  ធា ននា យក  តិបត្ដ ិ ធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសុី និងជា តំណា ងភា គទុនិក នវិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  

អសុីលីដា  ។
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ចំនួនសិកា្ខ  កា មដលបា នចូលរួមវគ្គ ហ្វ កឹហ្វ នឺ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  តា ងំពីកា រចា ប់ផ្ដ ើមឆា   ំ២០០៤
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0

ចំនួនសិកា្ខ  កា មដលបា នចូលរួមវគ្គ ហ្វ ឹកហ្វ ឺន វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  តា ំងពីកា រចា ប់ផ្ដ ើម ឆា  ំ២០០៤



កិច្ច  ជុំក ុម  ឹក  ភិបា ល  វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា 

9

៣១/១២/១៦ ៣១/១២/១៥ ៣១/១២/១៤ ប   ប  ួល

ឯកតា គិតជា ដុលា  រអា មរិក បា នធ្វ ើសវនកម្ម បា នធ្វ ើសវនកម្ម បា នធ្វ ើសវនកម្ម (%)១

ទិន្ន ន័យហិរញ្ញ វត្ថ ុសង្ខ ប
 ព សកម្ម ២៦.៦០៥.៩៤៩ ១៦.៧៦៧.៦៩៤ ១៦.៥២០.៣១៦ ៥៨,៦៧%

បំណុល ៥.៧៤២.៩៥៧ ៧០១.២៩៩ ៧៤០.៩៣០ ៧១៨,៩០%

ដើមទុន ១៧.៨០៥.០០០ ១២.៨០៥.០០០ ១២.៨០៥.០០០ ៣៩,០៥%

មូលនិធិមា  ស់ហ៊ុន ២០.៨៦២.៩៩២ ១៦.០៦៦.៣៩៥ ១៥.៧៧៩.៣៨៦ ២៩,៨៥%

ចំណូលដុល ២.០០៦.៧៣៥ ២.៣៧៥.៨៦២ ៣.៥៤១.៨៨៦ -១៥,៥៤%

  ក់ចំណញមុនដកពន្ធ (២២៦.២៤៥) ៣៥៩.១៥៩ ១.០៩៣.៨៤៤ -១៦២,៩៩%

  ក់ចំណញសុទ្ធ ក  យដកពន្ធ (២០៣.៤០៣) ២៨៧.០០៩ ៨៧១.៦២០ -១៧០,៨៧%

ចំណញក្ន ុងមួយភា គហ៊ុន      $0,0០      $0,0២ $0,0៧ -១០០%

ភា គលា ភ ២ $០,០០ $០,០០ $០,០០ ០%

ទិន្ន ន័យហិរញ្ញ វត្ថ ុសង្ខ ប

១ គិតពីថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៥ ដល់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

២  ភា គលា ភ មិន  វូបា នបងចកពី   ក់ចំណញសុទ្ធ ក  យដកពន្ធ  (ធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសីុ, ក មុហុ៊នម, កា ន់កា ប់ភា គហុ៊ន វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា ្ត   អសីុលីដា  ១០០%)

កិច្ច  ជុំគណៈកមា  ធិកា រ  តិបត្ត ិ នវិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា 
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ចំណុចសំខា ន់ៗក្ន ុងឆា  ំ២០១៦

•  ព សកម្ម កើនឡើង ៥៨,៦៧% រហូតដល់ ២៦.៦០៥.៩៤៩ដុលា  រអា មរិក

•   ក់ចំណញសុទ្ធ ក  យដកពន្ធ ថយចុះ-១៧០,៨៧% មក   ឹម(២០៣.៤០៣)ដុលា  រអា មរិក

• មូលនិធិមា  ស់ហ៊ុនកើនឡើង ២៩,៨៥% រហូតដល់ ២០.៨៦២.៩៩២ដុលា  រអា មរិក

• បា នបណ្ដ ុះបណា្ដ  លកម្ម ករនិ  ជិត ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី ចំនួន ៤.៨៥៩វគ្គ  មា នសិកា្ខ  កា មចូលរួមសរុប ចំនួន ៤៧.២៦៣នា ក់

• បា នបណ្ដ ុះបណា្ដ  លកម្ម ករនិ  ជិតក ុមហ៊ុនបុ  សម្ព ័ន្ធ ក   ទសចំនួន ៣វគ្គ  មា នសិកា្ខ  កា មចូលរួមសរុប ចំនួន ៤០នា ក់

• បា នបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល និងចករលកបទពិ  ធន៍ស   ប់សា  ប័នខា ងក  ចំនួន ៣៥វគ្គ  មា នសិកា្ខ  កា មចូលរួមសរុបចំនួន ៥៥១នា ក់

• បា នបើកវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លអភិវឌ ន៍ជំនា ញស   ប់និស ិតចំនួន ១៧វគ្គ  មា នសិកា្ខ  កា មចូលរួមសរុប ២៧១នា ក់

• បា នបើកវគ្គ បណ្ដ ះុបណា្ដ  លថា  ក់ភា សា អង់គ្ល សក  តិទូ   (  មីា សទីមួយ) ស   ប់កម្ម ករនិ  ជិត ធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសីុ និងសា ធា រណជនទូ    
ចំនួន ៣០ថា  ក់ មា នសិកា្ខ  កា មចូលរួមសរុប ២៨០នា ក់ ។

• បា នបើកថា  ក់ឧត្ត មសិក   (បរិ   ប   និងបរិ   ប  រង) ចំនួន១៩ថា  ក់ មា ននិស ិតសរុប ៤១០នា ក់ ។

 ក  ីបណ ិត សូ ផនណា រី ធ្វ ើបដិសណា្ឋ  រកិច្ច សា  គមន៍ ដំណើរទស នកិច្ច សិក  របស់សិកា្ខ  កា មមកពី  ទសមីយា៉ ន់មា៉ 

កិច្ច  ជុំ  ចា ំឆា  ំ រវា ងថា  ក់ដឹកនា ំ និងកម្ម ករនិ  ជិត នវិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា 
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លទ្ធ ផលដលបា នអនុវត្ត 

ចំនួនសិកា្ខ  កា ម

 ព សកម្ម សរុប/មូលនិធិមា  ស់ហ៊ុន និងផលលើមូលធន                        
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មា តិកា 

របា យកា រណ៍  ធា នក ុម  ឹក  ភិបា ល . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ១៣

របា យកា រណ៍នា យកវិទ  សា  ន . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ១៦

អង្គ កា រលខ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ១៩

ភា គទុនិក . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ២០

ក ុម  ឹក  ភិបា ល . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ២១

គណៈកមា  ធិកា រ  តិបត្ត ិ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ២៤

ទី  ឹក   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ២៧

ក មសីលធម៌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ២៨

របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងរបា យកា រណ៍សវនករឯករា ជ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ២៩

សា  ប័នដលទទួលសវា ហ្វ ឹកហ្វ ឺន . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ៥៨

កា រិយា ល័យកណា្ដ  ល ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី និងបុ  សម្ព ័ន្ធ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ៧០

សកម្ម ភា ពអប់របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ៧១

 តិភូ ធនា គា រពិភព  ក (World Bank) ធ្វ ើទស នកិច្ច សិក  ស្វ ងយល់ពីកា ររីកច  ើនរបស់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា 

រូបថតអនុស  វរីយ ពិធី  គល់វិ   បនប   វគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លគរុ  សល  និងវិធីសា  ្ត ប  ៀន ជូនដល់ សា  ្ត ាចា រ  ន វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា 
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របា យកា រណ៍  ធា នក ុម  ឹក  ភិបា ល វិស័យអប់រកម្ព ុជា ក្ន ុងឆា  ំ២០១៦

ជា ចំណកមួយនយុទ្ធ សា  ្ត កា ត់បន្ថ យភា ពក កី  និងលើកកម្ព ស់វិស័យ ជា ចំណកមួយនយុទ្ធ សា  ្ត កា ត់បន្ថ យភា ពក កី  និងលើកកម្ព ស់វិស័យ 

អប់រ  រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ជុា បា នកំណត់អា ទិភា ព ក្ន ងុកា រធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវ                       អប់រ  រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ជុា បា នកំណត់អា ទិភា ព ក្ន ងុកា រធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវ                       

គុណភា ពន  ះឹសា  នអប់រឧត្ត មសិក   ដើម ី  ះ   យនូវភា ពមិនសីុគា  រវា ងគុណភា ពន  ះឹសា  នអប់រឧត្ត មសិក   ដើម ី  ះ   យនូវភា ពមិនសីុគា  រវា ង

ត  វូកា ររបស់ទីផ  កា រងា រ និងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់របស់  ះឹសា  នឧត្ត មសិក   ។ត  វូកា ររបស់ទីផ  កា រងា រ និងកា រផ្គ ត់ផ្គ ង់របស់  ះឹសា  នឧត្ត មសិក   ។

ក សួងអប់រ យុវជន និងកីឡា  បា នឈា នដល់ដំណា ក់កា លពា ក់កណា្ដ  ល ក សួងអប់រ យុវជន និងកីឡា  បា នឈា នដល់ដំណា ក់កា លពា ក់កណា្ដ  ល 

អា ណត្ត និកា រអនុវត្ត ផនកា រយុទ្ធ សា  ្ត វិស័យអប់រ ២០១៤-២០១៨  ដល អា ណត្ត និកា រអនុវត្ត ផនកា រយុទ្ធ សា  ្ត វិស័យអប់រ ២០១៤-២០១៨  ដល 

មា នលក្ខ ណៈកា ន់តសីុជ    និងមុត  ចួ ក្ន ងុបរិបទកំណទ  ង់វិស័យអប់រមា នលក្ខ ណៈកា ន់តសីុជ    និងមុត  ចួ ក្ន ងុបរិបទកំណទ  ង់វិស័យអប់រ

  ះ  រកសង្គ មពុទ្ធ  ិ និងវិបុលភា ព  បតា មដំណើរកា រអភិវឌ របស់រា ជរដា  -  ះ  រកសង្គ មពុទ្ធ  ិ និងវិបុលភា ព  បតា មដំណើរកា រអភិវឌ របស់រា ជរដា  -

ភិបា លកម្ព ជុា  ។  លន  បា យយុទ្ធ សា  ្ត  កម្ម វធី និងច ្ក  មសកម្ម ភា ពភិបា លកម្ព ជុា  ។  លន  បា យយុទ្ធ សា  ្ត  កម្ម វធី និងច ្ក  មសកម្ម ភា ព

ជា អា ទិភា ពរបស់ក សួង  វូបា នស  ចួ ដើម ឆី្ល ើយតប  នឹង  ព័ន្ធ អប់រមួយ ជា អា ទិភា ពរបស់ក សួង  វូបា នស  ចួ ដើម ឆី្ល ើយតប  នឹង  ព័ន្ធ អប់រមួយ 

ដលធា នា គុណភា ព  កប  យសមធម៌ និងបរិយា បន្ន   យមា ន                             ដលធា នា គុណភា ព  កប  យសមធម៌ និងបរិយា បន្ន   យមា ន                             

កិច្ច សហកា រយ៉ា ងជិតស្ន ទិ្ធ ពីសំណា ក់ដគូអភិវឌ  និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ងុកា រ  ើកិច្ច សហកា រយ៉ា ងជិតស្ន ទិ្ធ ពីសំណា ក់ដគូអភិវឌ  និងអ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ក្ន ងុកា រ  ើ

  ស់ឱ អស់សកា  នុពលធនធា នសរុប ។  ស់ឱ អស់សកា  នុពលធនធា នសរុប ។

កំណទ  ង់  ក្ន ងុអនុវិស័យអប់រឧត្ត មសិក  រួមមា ន៖ ១)- ធា នា ឱ កា រអកំណទ  ង់  ក្ន ងុអនុវិស័យអប់រឧត្ត មសិក  រួមមា ន៖ ១)- ធា នា ឱ កា រអ

ប់រមា នគុណភា ព  កប  យសមធម៌ បរិយា បន្ន  និងលើកកម្ព ស់ឱកា ស             ប់រមា នគុណភា ព  កប  យសមធម៌ បរិយា បន្ន  និងលើកកម្ព ស់ឱកា ស             

សិក  ពញមួយជីវិតស   ប់ទា ងំអស់គា   តា មរយៈកា រព  ងឹយន្ត កា រ  ើស សិក  ពញមួយជីវិតស   ប់ទា ងំអស់គា   តា មរយៈកា រព  ងឹយន្ត កា រ  ើស 

រីសនិស តិ កា ររៀបចំក បខណ  លន  បា យឧត្ត មសិក   កា រទទួលសា្គ  ល់ រីសនិស តិ កា ររៀបចំក បខណ  លន  បា យឧត្ត មសិក   កា រទទួលសា្គ  ល់ 

គុណភា ពអប់រ  ឧត្ត មសិក   និងកា រលើកកម្ព ស់សកម្ម ភា ព   វ   វ  គុណភា ពអប់រ  ឧត្ត មសិក   និងកា រលើកកម្ព ស់សកម្ម ភា ព   វ   វ  

២)-ធា នា ភា ពស័ក្ត សិិទ្ធ និភា ពជា អ្ន កដឹកនា  ំ និង  ប់  ងរបស់ម  ្ត អីប់រ  ប់២)-ធា នា ភា ពស័ក្ត សិិទ្ធ និភា ពជា អ្ន កដឹកនា  ំ និង  ប់  ងរបស់ម  ្ត អីប់រ  ប់

លំដា ប់ថា  ក់ តា មរយៈកា រលើកកម្ព ស់អភិបា លកិច្ច  ះឹសា  នឧត្ត មសិក   និង លំដា ប់ថា  ក់ តា មរយៈកា រលើកកម្ព ស់អភិបា លកិច្ច  ះឹសា  នឧត្ត មសិក   និង 

កា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ពម  ្ត ឧីត្ត មសិក   ។កា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ពម  ្ត ឧីត្ត មសិក   ។

គិតមកដល់បច្ច បុ ន្ន នះ  ទូទា ងំ  ទសកម្ព ជុា  មា ន  ះឹសា  នឧត្ត មសិក   គិតមកដល់បច្ច បុ ន្ន នះ  ទូទា ងំ  ទសកម្ព ជុា  មា ន  ះឹសា  នឧត្ត មសិក   

ចំនួន១២១ គឺកើនឡើងចំនួន៣បើ  ៀបធៀបជា មួយឆា  ២ំ០១៥  ក្ន ងុ  ះចំនួន១២១ គឺកើនឡើងចំនួន៣បើ  ៀបធៀបជា មួយឆា  ២ំ០១៥  ក្ន ងុ  ះ

 ះឹសា  នឧត្ត មសិក  រដ្ឋ មា នចំនួន៤៨ និងឯកជនមា នចំនួន៧៣ ដលមា ន                 ះឹសា  នឧត្ត មសិក  រដ្ឋ មា នចំនួន៤៨ និងឯកជនមា នចំនួន៧៣ ដលមា ន                

ទីតា ងំ  ក្ន ងុ២០ខត្ត និងរា ជធា នីភ្ន ពំញ។  ះឹសា  នឧត្ត មសិក  ៧៣ (រដ្ឋ ១៣ ទីតា ងំ  ក្ន ងុ២០ខត្ត និងរា ជធា នីភ្ន ពំញ។  ះឹសា  នឧត្ត មសិក  ៧៣ (រដ្ឋ ១៣ 

និងឯកជន៦០) ស្ថ តិក  មកា រ  ប់  ងរបស់ក សួងអប់រយុវជន និងកីឡា និងនិងឯកជន៦០) ស្ថ តិក  មកា រ  ប់  ងរបស់ក សួងអប់រយុវជន និងកីឡា និង

 ះឹសា  នឧត្ត មសិក  ៤៨ទៀត ស្ថ តិក  មកា រ  ប់  ងរបស់ក សួងសា  ប័ន  ះឹសា  នឧត្ត មសិក  ៤៨ទៀត ស្ថ តិក  មកា រ  ប់  ងរបស់ក សួងសា  ប័ន 

១៥ផ ងទៀត ។១៥ផ ងទៀត ។

និស តិកំពុងសិក    ះឹសា  នឧត្ត មសិក   ចា ប់ពីថា  ក់បរិ   ប  រង ដល់ និស តិកំពុងសិក    ះឹសា  នឧត្ត មសិក   ចា ប់ពីថា  ក់បរិ   ប  រង ដល់ 

ថា  ក់បណ តិ មា នចំនួនសរុប២១៧.៨៤០នា ក់ (  ៤ី៣,៩៤%) ដលក្ន ងុ  ះ ថា  ក់បណ តិ មា នចំនួនសរុប២១៧.៨៤០នា ក់ (  ៤ី៣,៩៤%) ដលក្ន ងុ  ះ 

ថា  ក់បរិ   ប  រង មា ននិស តិកំពុងសិក   ចំនួន២៣.៧៤៦នា ក់ ថា  ក់បរិ   ប  រង មា ននិស តិកំពុងសិក   ចំនួន២៣.៧៤៦នា ក់ 

(  ៤ី៧,៩៥%) ថា  ក់បរិ   ប   មា ននិស តិកំពុងសិក   ចំនួន១៧៤.១៤២នា ក់ (  ៤ី៧,៩៥%) ថា  ក់បរិ   ប   មា ននិស តិកំពុងសិក   ចំនួន១៧៤.១៤២នា ក់ 

(  ៤ី៦,០៥%) ថា  ក់បរិ   ប  ជា ន់ខ្ព ស់ មា ននិស តិកំពុងសិក  ចំនួន (  ៤ី៦,០៥%) ថា  ក់បរិ   ប  ជា ន់ខ្ព ស់ មា ននិស តិកំពុងសិក  ចំនួន 

១៨.៧២៣នា ក់ (  ២ី១,៧៨%) និងថា  ក់បណ តិមា ននិស តិ កំពុងសិក   ១៨.៧២៣នា ក់ (  ២ី១,៧៨%) និងថា  ក់បណ តិមា ននិស តិ កំពុងសិក   

ចំនួន១.២២៩នា ក់ (  ៥ី,១៣%) ។ចំនួន១.២២៩នា ក់ (  ៥ី,១៣%) ។

បុគ្គ លិកអប់រឧត្ត មសិក  ទា ងំជនជា តិខ្ម រនិងជនបរទស មា នចំនួន បុគ្គ លិកអប់រឧត្ត មសិក  ទា ងំជនជា តិខ្ម រនិងជនបរទស មា នចំនួន 

១៣.៥០២នា ក់ (  ១ី៧,១៦%) ក្ន ងុ  ះ  មូា នស   ប  ក  តិបរិ   ប  ១៣.៥០២នា ក់ (  ១ី៧,១៦%) ក្ន ងុ  ះ  មូា នស   ប  ក  តិបរិ   ប  

ចំនួន៣.១៦៦នា ក់ស្ម ើនឹង២៣,៥១% (  ៩ី៦៧នា ក់ ស្ម ើនឹង ៣០,៥៤%) ចំនួន៣.១៦៦នា ក់ស្ម ើនឹង២៣,៥១% (  ៩ី៦៧នា ក់ ស្ម ើនឹង ៣០,៥៤%) 

ក  ិតបរិ   ប  ជា ន់ខ្ព ស់ ចំនួន៩.៣២០នា ក់ ស្ម ើនឹង ៦៩,២៣%                                  ក  ិតបរិ   ប  ជា ន់ខ្ព ស់ ចំនួន៩.៣២០នា ក់ ស្ម ើនឹង ៦៩,២៣%                                  

កា រវិនិ  គក្ន ុងវិស័យអប់រ  ូវកា ររយៈពលវង ដើម ីឆ្ល ើយតប 

 នឹង  ល  នធុរកិច្ច  ក្ន ុងវិស័យនះ។  ះបីយា៉ ងណា  

កា រវិនិ  គក្ន ុងវិស័យអប់រនះ គា ំ  ដល់កា រប្ត ជា  ចិត្ត  និងកា រលើក 

ទឹកចិត្ត ដល់យុវជនរបស់យើង ឱ មា នលទ្ធ ភា ពទទួលបា ននូវកា រ 

អប់រក  ិតឧត្ត មសិក   កប  យគុណភា ពខ្ព ស់ គឺជា  លបំណង 

ដ៏សំខា ន់របស់វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ម៉  ងទៀត 

ធុរកិច្ច នះពិតជា ផ្ត ល់នូវអត្ថ   ជន៍ និងតម្ល តបស្ន ងមិនអា ច 

កា ត់ថ្ល បា ន ក្ន ុងកា ររួមចំណកអភិវឌ ន៍ធនធា នមនុស   កប  យ 

សមត្ថ ភា ពវិជា  ជីវៈខ្ព ស់  បតា មទស នៈ និងបសកកម្ម  របស់ 

វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា ្ត   អសុីលីដា  ដលធនធា នទា ំង  ះ 

នឹងផ្ត ល់នូវផលិតភា ពកា រងា រ  កប  យគុណភា ព និង  សិទ្ធ ភា ព 

ខ្ព ស់ជូនសា  ប័ន ឬ  ឹះសា  នទា ំងអស់ បនា  ប់ពីធនធា នទា ំង  ះ 

បា នឆ្ល ងកា ត់កា រអប់រ-បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល និងបញ្ច ប់កា រសិក  ពី 

វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ។

 ធា នក ុម  ឹក  ភិបា ល

បណ ិត  សូ ផនណា រី
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(   ី១.១៦៥ នា ក់ ស្ម ើនឹង១២,៥០%) និងក  តិបណ តិ ចំនួន១.០១៦នា ក់ (   ី១.១៦៥ នា ក់ ស្ម ើនឹង១២,៥០%) និងក  តិបណ តិ ចំនួន១.០១៦នា ក់ 

ស្ម ើនឹង ៧,៥៤% (  ៩ី៩នា ក់ ស្ម ើនឹង ៩,៧៤%)។ស្ម ើនឹង ៧,៥៤% (  ៩ី៩នា ក់ ស្ម ើនឹង ៩,៧៤%)។

លទ្ធ ផលស   ចបា ន របស់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  
អសុីលីដា 

ក ុម  ឹក  ភិបា លមា នទំនួលខុស  ូវលើកា រកំណត់យុទ្ធ សា  ្ត  និង

ដឹកនា ំ  ួតពិនិត ដំណើរកា រអា ជីវកម្ម របស់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត                  

អសុីលីដា  ដើម ីធា នា បា ននូវអភិបា លកិច្ច សា ជីវកម្ម  និងកា របង្ក ើន                   

អត្ថ   ជន៍ជូនដល់ ភា គទុនិក កម្ម ករនិ  ជិត និងសហគមន៍ 

ទា ំងអស់ ។ ក ុម  ឹក  ភិបា ល បា នផ្ត ល់នូវគំនិតថ្ម ីៗ  គា ំ   និងលើកទឹក

ចិត្ត ដល់កា រ  កា ន់ខា  ប់នូវ  លកា រណ៍ អភិបា លកិច្ច ល្អ  សីលធម៌ 

វិជា  ជីវៈ សង្គ ម  ច  ប់ និងបរិសា  ន   កប  យក  ិតខ្ព ស់បំផុត។

ដើម ីធា នា បា ននូវនិរន្ត រភា ព ន  តិបត្ត ិកា ររបស់ វិទ  សា  ន 

ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  អង្គ  ជុំក ុម  ឹក  ភិបា ល(ជួប  ជុំផា  ល់)

 ូវបា នរៀបចំឡើងជា ទៀងទា ត់ ចំនួនបួនដងក្ន ុងមួយឆា  ំ និងអង្គ  ជុំ                  

វិសា មញ្ញ ក ុម  ឹក  ភិបា លមួយចំនួនទៀត អា ចធ្វ ើឡើង  ពលមា ន  

សំណូមពរពីសមា ជិក ក ុម  ឹក  ភិបា លចំនួនមួយភា គបីដលអង្គ  ជុំ

អា ចរៀបចំឡើងជា លក្ខ ណៈជួប  ជុំផា  ល់ ឬតា មមធ  បា យ អឡិច  ូនិច 

ឬទូរស័ព្ទ  ។ 

សកម្ម ភា ពសំខា ន់ៗ របស់ក ុម  ឹក  ភិបា ល ក្ន ុងឆា  ំ២០១៦ 
រួមមា ន៖

•  បា ន  ួតពិនិត លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងរបា យកា រណ៍វឌ នភា ព 

ន  តិបត្ត ិកា រអា ជីវកម្ម  ចា ំខ  ចា ំ  ីមា ស  មទា ំងបា នផ្ត ល់     

អនុសា សន៍ និងផនកា រសកម្ម ភា ពកា រងា រដល់ថា  ក់ដឹកនា ំជា ន់ខ្ព ស់

របស់វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ដើម ីជំរុញដំណើកា រ   

អា ជីវកម្ម ឲ ទទួលលទ្ធ ផលកា ន់ត  សើរឡើង ។

• បា នអនុម័តលើ កា រកស  ួលអង្គ កា រលខថ្ម ី របស់ វិទ  សា  ន 

ពា ណិជ្ជ សា ្ត   អសុីលីដា  ។

• បា នអនុម័តយល់  មលើ របា យកា រណ៍សវនកម្ម ឯករា ជ (KPMG) 

លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុនិងរបា យកា រណ៍  ចា ំឆា  ំ២០១៥ ។

• បា នអនុម័ត  ើសរីសយក Pricewaterhouse Coopers (PwC) 

ដើម ីធ្វ ើសវនកម្ម លើ  តិបត្ត ិកា រអា ជីវកម្ម  ចា ំឆា  ំ២០១៧

• បា នពិនិត  និងអនុម័តយល់  មលើ ផនកា រអា ជីវកម្ម   ំឆា  ំ 

(២០១៧-២០២១) និងផនកា រថវិកា ទិញឧបករណ៍-សមា  រ  ចា ំ 

ឆា  ំ២០១៧ ។

• បា នអនុម័តយល់  មលើ សំណើបញ្ច ូលផនកា រថវិកា ទិញឧបករណ៍-

សមា  រ ចំនួន ៣.២ លា នដុលា  រអា មរិក (ស   ប់បំពា ក់អគា រសិក  ថ្ម ី) 

ចូល  ក្ន ុងផនកា រអា ជីវកម្ម   ំឆា  ំ ២០១៧-២០២១ ។

• បា នអនុម័តបង្ក ើតគណៈកមា  ធិកា ររបស់ ក ុម  ឹក  ភិបា លចំនូន២ 

គឺ៖ ១-គណៈកមា  ធិកា រសវនកម្ម  សីលធម៌ និងស  បស  ួលកិច្ច 

កា រច  ប់នក ុម  ឹក  ភិបា ល, និង ២-គណៈកមា  ធិកា រសិក  ធិកា រ

នក ុម  ឹក  ភិបា ល ។

• បា នពិនិត និងអនុម័តយល់  មលើលក្ខ ន្ត ិកៈនក ុម  ឹក  ភិបា ល ។

• បា នពិនិត  និងអនុម័តយល់  មលើ  លកា ណ៍អភិបា លកិច្ច     

សា ជីវកម្ម  ដលរួមមា ន៖  ធម្ម នុញ្ញ របស់ក មុ  កឹ  ភិបា ល, ក មសីលធម៌ 

របស់ក ុម  ឹក  ភិបា ល, លិខិតតងតា ំងអភិបា ល, លក្ខ ន្ត ិកៈ                            

នគណៈកមា  ធិកា រ របស់ក ុម  ឹក  ភិបា ល និងលក្ខ ន្ត ិកៈរបស់ 

នា យកវិទ  សា  ន ។

• បា នពិនិត និងអនុម័តយល់  មលើ លក្ខ ន្ត ិកៈរបស់គណៈកមា  ធិកា រ

សវនកម្ម  សីលធម៌ និងស  បស  ួលកិច្ច កា រច  ប់នក ុម  ឹក  -

ភិបា ល, និងគណៈកមា  ធិកា រសិក  ធិកា រនក ុម  ឹក  ភិបា ល ។

• បា នស   ចស្ន ើអនុសា សន៍  កា ន់តំណា ងភា គទុនិក ដើម ីអនុម័ត

បង្ក ើនសមា ជិកភា ពអភិបា លពីចំនួន០៥រូប  ចំនួន ០៦រូប 

 យតងតា ំងនា យកវិទ  សា  ន ជា សមា ជិកអចិ ្ត   យ៍ និងបណ ិត 

អ៊ុង សំអ៊ុល ជា តំណា ងសា  ្ត ាចា រ  និងបុគ្គ លិក ។

• បា នពិនិត និងស   ច ដើម សី្ន ើអនុសា សន៍  កា ន់តំណា ងភា គទុនិក 

អនុម័តលើសំណើបង្ក ើនដើមទុនចំនួន ៥ លា នដុលា  រអា មរិក ។

•  បា នផ្ត ល់អនុសា សន៍និងអនុម័តលើ ផនកា រយុទ្ធ សា  ្ត រយៈពលខ្ល ី 

រយៈពលមធ ម និងរយៈពលវង របស់វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា ្ត   

អសុីលីដា  ។

•   បា នផ្ត ល់អនុសា សន៍និងអនុម័តលើ លក្ខ ខណ ផ្ត ល់   ក់រងា  ន់                

លើកទឹកចិត្ត ក្ន ុងភា គកម្ម   ក់ចំណញ ស   ប់នា យកវិទ  សា  ន 

ពា ណិជ្ជ សា ្ត   អសុីលីដា  ។

•   បា នពិនិត ផ្ត ល់អនុសា សន៍និងអនុម័តយល់  ម ឱ ថា  ក់ដឹកនា ំ                  

ជា ន់ខ្ព ស់ ចុះកិច្ច សន  កម្ច ីឥណទា ន ចំនួន ១៣ លា នដុលា  រអា មរិក 

ពីសា ជីវកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុអន្ត រជា តិ (IFC) ដើម ីគា ំ  ដល់ដំណើកា រ               

សា ងសង់អគា រវិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ។

•   បា នពិនិត និងផ្ត ល់អនុសា សន៍លើ សំណើសុំជួលទី  ឹក  លើ 

កិច្ច កា រអភិវឌ ន៍ធនធា នមនុស  និងកិច្ច កា រសិក  ធិកា រស   ប់              

គា ំ  ដល់ដំណើរកា រ  តិបត្ត ិកា រជា  ឹះសា  នឧត្ត មសិក   ដើម ីអនុ

 ម  នឹងក បខណ គុណវុឌ ិជា តិកម្ព ុជា  និងបទដា  នធា នា  

គុណភា ពជា តិ និង  ប  នឹងផនកា រយុទ្ធ សា  ្ត  ដលបា ន   

អនុមតិ ។ 

•   បា នពិនិត និងអនុម័តយល់  មលើ កា របញ្ច ូលអតិផរណា ឆា  ំមុន 

 ក្ន ុង   ក់បៀវត រមូលដា  ន ស   ប់វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  

អសុីលីដា ។

ស   ប់លទ្ធ ផលហិរញ្ញ វត្ថ ុឆា  ំ២០១៦ ដលជា ដំណា ក់កា លដំបូងនស   ប់លទ្ធ ផលហិរញ្ញ វត្ថ ុឆា  ំ២០១៦ ដលជា ដំណា ក់កា លដំបូងន

កា រចា ប់ផ្ត ើមដំណើរកា រ  តិបត្ត ិកា រឧត្ត មសិក   វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  កា រចា ប់ផ្ត ើមដំណើរកា រ  តិបត្ត ិកា រឧត្ត មសិក   វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  

អសុីលីដា  បា នបង់ខា តចំនួន ២០៣.៤០៣ដុលា  រអា មរិក ខណៈ អសុីលីដា  បា នបង់ខា តចំនួន ២០៣.៤០៣ដុលា  រអា មរិក ខណៈ 

 ព សកម្ម បា នកើនឡើង៥៨,៦៧% រហូតដល់ ២៦.៦០៥.៩៤៩ដុលា  រ ព សកម្ម បា នកើនឡើង៥៨,៦៧% រហូតដល់ ២៦.៦០៥.៩៤៩ដុលា  រ

អា មរិកមូលនិធិមា  ស់ហ៊ុនបា នកើនឡើង ចំនួន២៩,៨៥% រហូតដល់ អា មរិកមូលនិធិមា  ស់ហ៊ុនបា នកើនឡើង ចំនួន២៩,៨៥% រហូតដល់ 

២០.៨៦២.៩៩២ដុលា  រអា មរិក។ អនុបា ត  សិទ្ធ ភា ព  តិបត្ត ិកា របា ន២០.៨៦២.៩៩២ដុលា  រអា មរិក។ អនុបា ត  សិទ្ធ ភា ព  តិបត្ត ិកា របា ន

កើនឡើងពី៥៩,៣៤% រហូតដល់៧២,៣៣% និងអ     ក់ចំណូល             កើនឡើងពី៥៩,៣៤% រហូតដល់៧២,៣៣% និងអ     ក់ចំណូល             

ដលបា នមកពីកា រហ្វ ឹកហ្វ ឺន និងបណ្ដ ុះបណា្ដ  លសិកា្ខ  កា មមកពីខា ងដលបា នមកពីកា រហ្វ ឹកហ្វ ឺន និងបណ្ដ ុះបណា្ដ  លសិកា្ខ  កា មមកពីខា ង

ក   (ទា ំងក្ន ុងនិងក   ទស) រួមនឹងចំណូលផ ងៗ ធៀបនឹង ក   (ទា ំងក្ន ុងនិងក   ទស) រួមនឹងចំណូលផ ងៗ ធៀបនឹង 

ចំណូលដុលបា នថយចុះពី១៩,៥៤% មក  ឹម ១៧,៣៦% ប៉ុ   ះ។ចំណូលដុលបា នថយចុះពី១៩,៥៤% មក  ឹម ១៧,៣៦% ប៉ុ   ះ។

របា យកា រណ៍  ធា នក ុម  ឹក  ភិបា ល



រូបថតអនុស  វរីយ ឯកឧត្ត មបណ ិត ហង់ ជួន ណា រុន រដ្ឋ ម  ្ត ីក សួងអប់រ យុវជន និងកីឡា  ជា មួយ  ក  ីបណ ិត សូ ផនណា រី
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របា យកា រណ៍  ធា នក ុម  ឹក  ភិបា ល

ផនកា រយុទ្ធ សា  ្ត ចម ងៗស   ប់ឆា  ំ២០១៧

ដើម សី   ចបា នសមិទ្ធ ផលស   ប់ឆា  ២ំ០១៧ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  

អសុីលីដា  បា នកំណត់ផនកា រជា អា ទិភា ពដូចត  ៖

១- បន្ត ព  ឹងលើកា រដឹកនា ំ  ួតពិនិត ដំណើកា រអា ជីវកម្ម របស់វិទ  សា  ន

ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ដើម ីធា នា បា ននូវ អភិបា លកិច្ច  

សា ជីវកម្ម ល្អ  និងកា របង្ក ើនអត្ថ   ជន៍ជូនដល់ភា គទុនិកកម្ម ករ 

និ  ជិត និងសហគមន៍ទា ំងអស់ ។

២- បន្ត ព  ងឹលើកា រ  តិបត្ត ិ  លកា រណ៍ទា ងំអស់ឱ បា នខា  ប់ខ្ជ នួ និងជំរុញ

កា រអភិវឌ  លកា រណ៍  តិបត្ត  ិ និង  ប់  ងកិច្ច កា រជំនួញ ឱ មា ន 

ភា ព  មឹ  វូ  ប់   ន់ និងទា ន់សម័យ  បតា មកា រវិវឌ ថ្ម ីៗ  

របស់ក មុហុ៊នម និងទីផ  រ  យធា នា បា ននូវអនុ  មភា ពតា មច  ប់

ជា តិនិងអន្ត រជា តិ ជា ពិសស  ប  តា មផនកា រកំណទ  ង់របស់               

ក សួងអប់រយុវជននិងកីឡា  ដលនឹងកា  យជា សា  ប័នអា ណា ព  បា ល ។

៣- លើកកម្ព ស់ និងព  ងឹវប ធម៌ គុណភា ព តមា  ភា ព និងភា ពមិនអត់ឱន 

 យអនុ  មតា មក មុហុ៊នម និងដើម កីា  យ  ជា សា  ប័នគំរូ  ក្ន ងុ                 

វិស័យដលខ្ល នួកំពុងត  តិបត្ត កិា រ ។

៤- ជំរុញកា រអភិវឌ កម្ម វិធីសិក  ថា  ក់បរិ   ប   ប់  ងធុរកិច្ច  ដលមា ន     

គុណភា ពខ្ព ស់  យអនុ  មតា មក បខ័ណ គុណវុឌ ិជា តិនិងអា សា៊ ន

ដើម ីរួមចំណកគា ំ  ដល់វិស័យហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងធនា គា រ ទា ំង  ក្ន ុង     

 ទសកម្ព ុជា  និងក្ន ុងតំបន់ ។

៥- បង្ក ើតបណា្ដ  ញសិក  ដ៏រឹងមា ំក្ន ុងភា ពជា ដគូ និងកម្ម វិធីផា  ស់ប្ត ូរ

សា    ចា រ ...ជា មួយ  ឹះសា  នដលមា នករ    ះល ី ដើម ីអភិវឌ       

វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ឱ កា  យជា  មជ មណ ល      

អប់របណ្ដ ុះបណា្ដ  លថា  ក់តំបន់ ស   ប់វិស័យហិរញ្ញ វត្ថ ុនិងធនា គា រ ។

៦-   តកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ខ្ព ស់ ក្ន ុងកា រវិនិ  គលើធនធា នមនុស តា ម 

រយៈកា រកសា ងសមត្ថ ភា ពបន្ថ មដល់ថា  ក់  ប់  ង និងបុគ្គ លិកទា ំង                     

ចំណះដឹងជំនា ញ និងចំណះដឹងភា សា យា នដើម ីឱ ធនធា នមនុស                

របស់វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  បំពញកា រងា រ  កប  យ

ភា ពវិជា  ជីវៈ គុណភា ព  សិទ្ធ ភា ព និងផលិតភា ពកា រងា រខ្ព ស់ 

ធា នា បា ននូវកា រផ្ត ល់សវា កម្ម អប់រ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លវិជា  ជីវៈ  កប  យ 

គុណភា ពខ្ព ស់បំផុត ។

៧- ធ្វ ើឱ   កដឡើងនូវទស នវិស័យ នកា រផ្ត ល់នូវសវា កម្ម អប់រ  កប

 យគុណភា ពខ្ព ស់បំផុត ។ កំណត់នូវភា ពលច   របស់សា  ប័ន  

ក្ន ុងទីផ  រថា ជា  ឹះសា  នអប់រ  កប  យវិន័យនិងសីលធម៌ខ្ព ស់ 

ដលផ្ត ល់តម្ល  និងកិត្ត ិយសដល់ បទដា  នសិក  ធិកា រ និងវិជា  ជីវៈ 

ដ៏ល្អ វិសស ។ 

តា ងនា មឱ ក ុម  ឹក  ភិបា លន វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  

ខ្ញ ុំសូមសម្ត ងនូវគា រវកិច្ច  និងអំណរគុណយា៉ ង   ល    ចំ  ះធនា គា រ 

អសុីលីដា  ភីអិលសុី ដលជា ក ុមហ៊ុនមអតិថិជន-សិស និស ិត និង                             

សា ធា រណជន  មទា ំងដគូជា តិអន្ត រជា តិ ជា ពិសសរា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា 

ដលបា នផ្ត ល់កា រជឿទុកចិត្ត  និងគា ំ   ដល់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  

អសុីលីដា  ក្ន ុងបសកកម្ម អប់រ-បណ្ដ ុះបណា្ដ  លធនធា នមនុស កន្ល ងមក ។ 

ម ៉ ងវិញទៀត ខំុ្ញ ក៏សូមសម្ត ងនូវអំណរគុណ និង  តសរសើរ ចំ  ះ 

សមា ជិក-សមា ជិកា ក មុ  កឹ  ភិបា ល ក៏ដូចជា កម្ម ករនិ  ជិតនិងថា  ក់ដឹកនា ំ 

 ប់ជា ន់ថា  ក់ នវិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា ដលមា នកា រប្ត ជា   

ចិត្ត ខ្ព ស់ និងទទួល  គជ័យក្ន ងុកា របំពញកិច្ច កា រងា រមួយឆា  កំន្ល ងមកនះ ។

ទីបញ្ច ប់ ខ្ញ ុំសូមបួងសួងសូមឱ  កអ្ន ក  មទា ំងក ុម  ួសា រទា ំងអស់ 

ទទួលបា ននូវសុខភា ពល្អ សិរីសួស្ត ី  គជ័យមង្គ លនិងវិបុលសុខជា និច្ច និរន្ត រ

តរៀង   ។

បណ ិត សូ ផនណា រី
 ធា នក ុម  ឹក  ភិបា ល

ថ្ង ទី០៩ ខមីនា  ឆា  ំ២០១៧

ង   ។

បណិត ស



នា យកវិទ  សា  ននា យកវិទ  សា  ន

 ក ឆន ពន្ល ឺ ក ឆន ពន្ល ឺ
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របា យកា រណ៍នា យកវិទ  សា  នរបា យកា រណ៍នា យកវិទ  សា  ន សមិទ្ធ ផលស   ចបា នក្ន ុងឆា  ំ២០១៦
កា រ  ប់  ងកិច្ច កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល

• បា នបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល  ូហ្វ ឹកហ្វ ឺនថ្ម ីបន្ថ មទៀត ចំនួន ១៣៥នា ក់ 
(  ូហ្វ ឹកហ្វ ឺន  កា រិយា ល័យកណា្ដ  លចំនួន ៥៩នា ក់ និង  សា ខា  
ចំនួន ៧៦នា ក់) ដើម ីលើកស្ទ ួយគុណភា ព និង  សិទ្ធ ភា ព នកា របណ្ដ ុះ 
បណា្ដ  ល ឆ្ល ើយតប  នឹងត  ូវកា រ និងកា រវិវឌ ថ្ម ីៗ របស់អតិថិជន 
ខា ងក្ន ុង និងខា ងក  ។

• បា នចា ត់ចងអភិវឌ ន៍ និងធ្វ ើបច្ច ុប ន្ន កម្ម  លើ  លកា រណ៍និតិវិធី 
និងកម្ម វិធីសិក  នវគ្គ ហ្វ ឹកហ្វ ឺន កម្ម ករនិ  ជិតថ្ម ី និងវគ្គ បណ្ដ ុះ 
បណា្ដ  លកម្ម ករនិ  ជិត ដលកំពុងប  ើកា រងា រ  យសហកា រ 
ជា មួយ នា យកដា  ន-កា រិយា ល័យដលពា ក់ព័ន្ធ  ដើម ីធា នា បា ននូវ 
ភា ពទា ន់សម័យ  ប  តា មត  ូវកា ររបស់សិកា្ខ  កា ម និងវិវឌ នា កា រ 
របស់ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី ។ 

• បា នចា ត់ចងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល ដល់កម្ម ករនិ  ជិត ធនា គា រ 
អសុីលីដា  ភីអិលសុី និងក ុមហ៊ុនបុ  សម្ព ័ន្ធ ក   ទសចំនួន 
៤.៨៦២ វគ្គ   យមា នសិកា្ខ  កា មចូលរួមសរុបចំនួន ៤៧.៣០៣នា ក់។ 
ជា មធ ម  ក្ន ុងឆា  ំ ២០១៦ បុគ្គ លិកធនា គា រ អសីុលីដា មា  ក់ៗ ទទួល 
បា នកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល ចំនួន ៤ដង ។

• បា នបន្ត សុពលភា ព និងបា នចុះអនុស  រណៈ  គយល់គា  ថ្ម ីៗ បន្ថ ម                    
ជា មួយ  ឹះសា  នធនា គា រមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ អង្គ កា រ  តិបតិ្ត កា រឥណទា ននិង 

 ឺះសា  នសិក   និងក ុមហ៊ុនឯកជនផ ងៗទៀត សរុបចំនួន ៦៤ 
(គិត  ឹមខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦) ដើម ីផ្ត ល់ឱកា សកា រងា រដល់និស ិតដល      
បា នបញ្ច ប់  យ  គជ័យ ក្ន ុងវគ្គ សិក  អភិវឌ ន៍ជំនា ញខ្ល ីៗ របស់ 
វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា ។

• បា នចុះកិច្ច  ម  ៀងសហកា រជា មួយនឹង វិទ  សា  នធនា គា រនិង 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុក ុងឡុងដ៏ (London Institute of Banking & Finance 
-LIBF) ដើម ីរួមសហកា រផ្ត ល់នូវកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល វគ្គ ជំនា ញខា  ត   
អន្ត រជា តិ លើវិស័យធនា គា រ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ដល់  ឹះសា  នធនា គា រ 
និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា  និងក្ន ុងតំបន់ ។

• បា នបន្ត ផ្ដ ល់កា រហ្វ ឹកហ្វ ឺន ចករលកបទពិ  ធន៍ដ៏  គជ័យរបស់ 
ធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសុី ជូនដល់សិកា្ខ  កា មជា និស ិត និងសិកា្ខ  កា ម 
មកពីបណា្ដ  ក ុមហ៊ុន អង្គ កា រ សា  ប័នធនា គា រ ហិរញ្ញ វត្ថ ុជា តិ និងអន្ត រជា តិ 
សរុបចំនួន ៥២ វគ្គ   យមា នសិកា្ខ  កា មចូលរួមសរុបចំនួន ៨២២ នា ក់។

កិច្ច កា រអប់រសិក  

• បា នទទួលនូវកា រវា យតម្ល  និងកា រផ្ត ល់នូវទំនុកចិត្ត ខ្ព ស់ ពីសំណា ក់                 

រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា  តា មរយៈអនុក ឹត លខៈ ១៣ អនក .បក 

ចុះថ្ង ទី២៥ ខមករា  ឆា  ំ២០១៦ ស្ត ីពីកា រទទួលសា្គ  ល់កា រកមា  យខ្ល ួនជា     

វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ដើម ីធ្វ ើកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លថា  ក់

បរិ   ប  រង បរិ   ប   បរិ   ប  ជា ន់ខ្ព ស់ លើដបា៉ តឺម៉ង់  ប់  ង

ពា ណិជ្ជ កម្ម ។

• ដើម ីចូលរួមក្ន ុងកា រលើកកម្ព ស់វិស័យអប់រ ស   ប់   ជន៍ជា តិ             

វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  បា នសហកា រជា មួយធនា គា រ        

អសុីលីដា  ភីអិលសុី ក្ន ុងកា រផ្ត ល់ឥណទា ននិស ិតដលមា នរយៈពល 

វងរហូតដល់៨ឆា  ំ ជា មួយនឹងអ   កា រ   ក់ពិសស និងរបៀបសង         

 ឡប់ដលមា នភា ពលក្ខ ណៈអនុ   ះខ្ព ស់ ដើម ីបើកឱកា សឱ  

និស ិតទា ំងអស់ ទា ំងនិស ិតដលមា នលទ្ធ ភា ពនិងមិនមា នលទ្ធ ភា ព

ស្ថ ិត  ក្ន ុងដំណា ក់កា លនកា រអនុវត្ត  វិធា នកា រកំណទ  ង់ដ
លមា នលក្ខ ណៈកា ន់តសុីជ    និងមុត  ួចក្ន ុងបរិបទកំណទ  ង់ 
វិស័យអប់រ   ះ  រកសង្គ មពុទ្ធ ិ និងវិបុលភា ព ជា ពិសសកំណ 
ទ  ង់ឧត្ត មសិក   ឆា  ំ២០១៦គឺជា ឆា  ំនកំណត់    វត្ត ិសា  ្ត មួយ 
ស   ប់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ដលបសកកម្ម  
រួមចំណក អភិវឌ ន៏ធនធា នមនុស របស់ខ្ល ួន (អសីុលីដា    ននីង 
សនធ័រ)  ូវបា នទទួលនូវកា រវា យតម្ល  និងកា រផ្ត ល់នូវទំនុកចិត្ត                          
ខ្ព ស់ពីសំណា ក់រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា  តា មរយៈអនុក ឹត លខៈ ១៣ 
អនក .បក ចុះថ្ង ទី២៥ ខមករា  ឆា  ំ២០១៦ ស្ត ីពីកា រទទួលសា្គ  ល់កា រ 
កមា  យខ្ល ួនជា  វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ដើម ីធ្វ ើ
កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លថា  ក់បរិ   ប  រង បរិ   ប   បរិ   ប  ជា ន់ខ្ព ស់ 
លើដបា៉ តឺម៉ង់  ប់  ងពា ណិជ្ជ កម្ម ។ លើសពីនះ  ទៀតបរិមា ណ 
និស តិដលបា នចុះ   ះចូលសិក   ស   ប់ឆា  សិំក  ដំបូង (២០១៦- 
២០១៧) របស់វិទ  សា  ន បា នបង្ក ើតនូវកំណត់   ថ្ម ីមួយ បងា  ញពី 
សន្ទ ុះនកា រគា ំ   និងកា រផ្ត ល់ទំនុកចិត្ត ខ្ព ស់ ពីសំណា ក់សិស -
និស ិត  មទា ំងអា ណា ព  បា ល មកលើ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  
អសុីលីដា  ។

ដើម ជីា សក្ខ កីម្ម ឆ្ល ើយតប  នឹងជំនឿទុកចិត្ត ខ្ព ស់របស់មហា ជន               
និងដើម បីងា  ញពីកា រប្ដ ជា  ចិត្ត យ៉ា ងមុតមា លំើបសកកម្ម  ក្ន ងុវិស័យអប់រ 
របស់ខ្ល នួ វិទ  សា  ន បា នវិនិ  គទុន ជា ង ៣៧ លា នដុលា  រអា មរិក 
ដើម សីា ងសង់អគា រវិទ  សា  ន  បតា មបទដា  នអន្ត រជា តិ លើផ្ទ ដីទំហំ 
៧.៥៧ ហិចតា  ។

 បជា មួយនឹងគតិពចន៍ "ថា  លអប់រដល  កអ្ន កជឿ 
ទុកចិត្ត " និងគុណតម្ល ស្ន លូ "គុណភា ព សីលធម៌ កា រងា រ"  
និស តិដលទទួលបា ន កា របណ្ដ ះុបណា្ដ  លពី វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  
អសុីលីដា  នឹងមា នទំនុកចិត្ត ខ្ព ស់លើសមត្ថ ភា ពវិជា  ជីវៈពិត   កដ               
របស់ខ្ល ួនលើជំនា ញហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងធនា គា រនិងសលីធម៌ ដ៏ល្អ  ពដល
ជា ធា តុសំខា ន់ចា បំា ច់បំផុត ដើម បីង្ក ើនសកា  នុភា ពស   ប់យក  ៀប 
លើកា រ  កួត  ជងទីផ  រកា រងា រ ទា ំង  ក្ន ុង  ុកនិងក្ន ុងតំបន់  ម
ទា ំងធា នា បា ននូវវិវឌ នា កា រក្ន ុងអា ជីពកា រងា រ ។
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បង់ថ្ល សិក  សុទ្ធ តមា នឱកា សសិក   វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ដូចៗគា  ផងដរ។

• នា ខមសា  ឆា  ំ២០១៦ វិទ  សា  នបា នសហកា រជា មួយសា ជីវកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុអន្ត រជា តិ (Iinternational Financial Corporation-IFC) លើគ   ងវិនិ  គ

សា ងសង់អគា រវិទ  សា  នក  ិតស្ត ង់ដា រអន្ត រជា តិតា មរយៈកា រចុះកិច្ច  ម  ៀងកម្ច ីឥណទា នពី IFC ចំនួន១៣លា នដុលា  រអា មរិក ។

• នា ខឧសភា  ឆា  ំ២០១៦ វិទ  សា  ន បា នចុះកិច្ច សន  ជា មួយក ុមហ៊ុនអីុ&អខនសា ល់ធន (E& A Consultant) ក្ន ុងទំហំទឹក   ក់ចំនួន៩៥.៥៣៥ដុលា  រ

អា មរិក ដើម ីសិក  និងវា យតម្ល លើហតុប៉ះពា ល់បរិសា  ន និងសង្គ មពញលញ និងដើម ីស្ន ើសុំអនុ   តជា  លកា រណ៍ពីក សួងបរិសា  នស   ប់គ   ង

សា ងសង់អគា រវិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ។

• នា ខតុលា  ឆា  ំ២០១៦ វិទ  សា  ន បា នចុះកចិ្ច សន  ជា មួយក ុមហ៊ុនសា ជីវកម្ម ពិស្ណ ុកា រអន្ត រជា តិ (PISNOKA International Corporation) ក្ន ុងទំហំ                     

ទឹក   ក់ចំនួន១៨.២៦០.០០០ដុលា  រអា មរិក ដើម ីសា ងសង់អគា រវិទ  សា  ន សរុបមា នចំនួន៦អគា រ រួមមា ន៖ អគា រសិក  កម្ព ស់០៥ជា ន់ ចំនួន២, 

អគា ររដ្ឋ បា ល (រួមមា នទា ំងអា ហា រដា  ននិងបណា  គា រ) កម្ព ស់០៣ជា ន់ ចំនួន១, អគា របណា  ល័យកម្ព ស់០៣ជា ន់ចំនួន១, អគា រអន្ត វា សិកដា  នស   ប់   

និស ិត សា  ក់  កម្ព ស់០៥ជា ន់ ចំនួន២  មទា ំងទីលា នកីឡា បា ល់ទា ត់ បា ល់ទះ បា ល់  ះ និងហដា  រចនា សម្ព ័ន្ធ ផ ងៗទៀត  ក្ន ុងបរិវណវិទ  សា  ន 

ទា ំងមូល ។ 

• បា នចា ត់បញ្ជ ូនថា  ក់ដឹកនា ំនិង  ូប  ៀន សរុបចំនួន៤៦នា ក់ ឱ ចូលរួមវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លគរុ  សល  ូប  ៀន  វិទ  សា  នជា តិអប់រ និងបា នចា ត់ចង 

បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល(ផ្ទ ក្ន ុង)ដល់  ូប  ៀនចំនួន២៣នា ក់ ដើម ីធា នា ដល់គុណភា ពនកា រផ្ត ល់នូវសវា កម្ម អប់រ  កប  យជំនា ញវិជា  ជីវៈនិងគរុ  សល ។

• បា នចា ត់បញ្ជ ូនថា  ក់  ប់  ង និងម ្ត  ីជំនា ញពា ក់ព័ន្ធ របស់វិទ  សា  ន សរុបចំនួន០៦នា ក់ ឱ ចូលរួមវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល និងវគ្គ សិកា្ខ  សា លា ចំនួន៤វគ្គ 

ដលរៀបចំឡើង  យក សួងអប់រ យុវជន និងកីឡា  និង  យសមា គម  ឹះសា  នឧត្ត មសិក   ដើម ីធា នា បា ននូវភា ពទា ន់សម័យ និងអនុ  មភា ព 

ន  តិបត្ត ិកា រសវា កម្ម អប់រ ។

• បា នចុះអនុស  រណៈនកា រ  គយល់គា   ជា មួយធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី ដើម ីផ្ត ល់ឱកា សដល់និស ិតរបស់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា 

អា ចធ្វ ើទស នកិច្ច សិក  , ចុះហា ត់កា រ  យផា  ល់  តា មបណា្ដ  សា ខា  និងកា រិយា ល័យកណា្ដ  ល នធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសុី និងកា រសិក  ជា មួយ                        

សា    ចា រ ដលកំពុងប  ើកា រងា រ  យ  គជ័យ  ក្ន ុងធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី ។

• បា នទទួលនូវកា រអនុ   តជា ផ្ល ូវកា រលើកា រផ ព្វ ផ  យពា ណិជ្ជ កម្ម សវា អប់រក  ិតឧត្ត មសិក    បតា មបញ្ញ ត្ត ិរបស់ ក សួងអប់រយុវជន និងកីឡា  តា មរយៈ               

ទិដា  កា រអនុ   តលខ ០២/២០១៦គ.ព.ខ.រ.ផ ។

• បា នទទួលចុះ   ះនិស ិតចំនួន ៤១០នា ក់ (ថា  ក់បរិ   ប  រង ចំនួន៨៨នា ក់ និងថា  ក់បរិ   ប   ចំនួន៣២២នា ក់)  ឱ ចូលសិក  ស   ប់ឆា  ំសិក  ដំបូង 

(២០១៦-២០១៧) ក្ន ុង  ះវិទ  សា  នបា នផ្ត ល់អា ហា ររូបករណ៍  ភទ ក (១០០% បូក   ក់ឧបត្ថ ម្ភ  ៤.៨០០ដុលា  រ),  ភទ ខ  (១០០%) និង  ភទ គ 

(៥០%) ដល់និស ិតសរុបចំនួន ៤១នា ក់ ។

• បា នទទួលកា រអនុម័តពីក ុម  ឹក  ភិបា ល លើសំណើសុំបង្ក ើនដើមទុនចំនួន ៥លា នដុលា  រអា មរិក ស   ប់គា ំ  ដល់ដំណើរកា រសា ងសង់អគា រវិទ  សា  ន 

ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ។

លទ្ធ ផល  តិបត្ត ិកា រក្ន ុងឆា  ំ២០១៦

•   ព សកម្ម កើនឡើងពី ១៦.៧៦៧.៦៩៤ ដុលា  រអា មរិក រហូតដល់ ២៦.៦០៥.៩៤៩ ដុលា  រអា មរិក ។

• មូលនិធិមា  ស់ហ៊ុនកើនឡើងពី ១៦.០៦៦.៣៩៥ ដុលា  រអា មរិក រហូតដល់ ២០.៨៦២.៩៩២ ដុលា  រអា មរិក ។

•  អនុបា ត  សិទ្ធ ភា ព  តិបត្ត ិកា របា នកើនឡើងពី ៥៩,៣៤% រហូតដល់ ៧២,៣៣%។

•  អ     ក់ចំណូលដលបា នមកពីកា រហ្វ ឹកហ្វ ឺននិងបណ្ដ ុះបណា្ដ  លសិកា្ខ  កា មមកពីខា ងក  រួមនឹងចំណូលផ ងៗ ធៀបនឹងចំណូលដុល បា នថយចុះពី

១៩,៥៤%មក   ឹម១៧,៣៦%។

•  ខា តបង់   ក់ក្ន ុងឆា  ំ  តិបត្ត ិកា រចំនួន (២០៣.៤០៣) ដុលា  រអា មរិក 

• កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លកម្ម ករនិ  ជិតធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី ស   ប់ឆា  ំ ២០១៦ ៖

- វគ្គ ហ្វ ឹកហ្វ ឺនកម្ម ករនិ  ជិតថ្ម ី    ចំនួន ២៨ វគ្គ   សរុបសិកា្ខ  កា ម ចំនួន ១.៣០៧ នា ក់

- វគ្គ ហ្វ ឹកហ្វ ឺនកា រងា រដំបូង     ចំនួន ១.២៩៩ វគ្គ   សរុបសិកា្ខ  កា ម ចំនួន ១.៤៨០ នា ក់

- វគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លកម្ម ករនិ  ជិតដលកំពុងប  ើកា រងា រ  ចំនួន ៣.៥២៩ វគ្គ   សរុបសិកា្ខ  កា ម ចំនួន ៤៤.៣៤១ នា ក់

- វគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លជំនា ញ  ូហ្វ ឹកហ្វ ឺនថ្ម ី   ចំនួន ៣ វគ្គ   សរុបសិកា្ខ  កា ម ចំននួ ១៣៥ នា ក់

•  កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លកម្ម ករនិ  ជិតក ុមហ៊ុនបុ  សម្ព ័ន្ធ ក   ទស ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី ៖

- វគ្គ ហឹ្វ កហឺ្វ ន  នឹងកន្ល ងកា រងា រ    ចំនួន ០២ វគ្គ   សរុបសិកា្ខ  កា ម ចំនួន ០៤ នា ក់

- វគ្គ ហ្វ ឹកហ្វ ឺន  ក្ន ុងថា  ក់     ចំនួន 0១ វគ្គ   សរុបសិកា្ខ  កា ម ចំនួន ៣៦ នា ក់

របា យកា រណ៍នា យកវិទ  សា  ន



18
របា យកា រណ៍នា យកវិទ  សា  ន

•  កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល និងចករលកបទពិ  ធន៍ ស   ប់សា  ប័នខា ងក   ៖

- វគ្គ សិកា្ខ  សា លា ស   ប់សា  ប័នក្ន ុង  ុក   ចំនួន ៣០ វគ្គ   សរុបសិកា្ខ  កា ម ចំនួន ៥១១ នា ក់

- វគ្គ ទស នកិច្ច សិក  ស   ប់សា  ប័នពីក   ទស  ចំនួន ០៥ វគ្គ   សរុបអ្ន កចូលរួម ចំនួន ៤០ នា ក់

•  វគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លជំនា ញស   ប់និស ិត   ចំនួន ១៧ វគ្គ   សរុបសិកា្ខ  កា ម ចំនួន ២៧១ នា ក់ ។

•  កម្ម វិធីថា  ក់ឧត្ត មសិក  

- ថា  ក់បំប៉ន     ចំនួន១៤ថា  ក់  សរុបនិស ិត ចំនួន ៣២៥ នា ក់ ។

- ថា  ក់បរិ   ប  រង    ចំនួន០៥ថា  ក់  សរុបនិស ិត ចំនួន ៨៨ នា ក់ ។

- ថា  ក់បរិ   ប       ចំនួន១៤ថា  ក់  សរុបនិស ិត ចំនួន ៣២២ នា ក់ ។

•  វគ្គ សិក  ភា សា អង់គ្ល សក  ិតទូ     ចំនួន៣០ថា  ក់  សរុបសិកា្ខ  កា ម ចំនួន ២៨០នា ក់ ។

យុទ្ធ សា  ្ត អា ទិភា ពស   ប់ឆា  ២ំ០១៧ និងឆា  បំន្ត បនា  ប់

- បន្ត   ត  លើកា រវិនិ  គលើធនធា នមនុស  តា មរយៈកា រកសា ងសមត្ថ ភា ពបន្ថ ម ដល់ថា  ក់  ប់  ង សា  ្ត ាចា រ  និងបុគ្គ លិកជំនា ញដលពា ក់ព័ន្ធ  

ទា ងំចំណះដឹងជំនា ញ និងចំណះដឹងភា សា យា ន ដើម ឱី ធនធា នមនុស របស់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  បំពញកា រងា រ  កប  យភា ពជំនា ញ        

វិជា  ជីវៈ គុណភា ព  សិទ្ធ ភា ព និងផលិតភា ពកា រងា រខ្ព ស់ ធា នា បា ននូវបណ្ដ ល់សវា កម្ម អប់រ បណ្ដ ះុបណា្ដ  ល  កប  យ គុណភា ពខ្ព ស់បំផុត ។

- សិក  និងសហកា រជា មួយមា  ស់ក មុហុ៊នឬសហ   សជា  ចា ដំើម សី្វ ងយល់ និងរកឱ ឃើញអំពីត  វូកា រជា ក់ស្ត ង  ក្ន ងុទីផ  រកា រងា រ ។ កម្ម វិធីសិក   មា នរួម

បញ្ច លូនូវមុខវិជា  ជំនា ញមួយចំនួនដលចា បំា ច់ស   ប់កា រអនុវត្ត ជា ក់ស្ត ង និងផ្អ ក  លើកា រ   វ   វ និងកា រពិនិត តា មដា នលើត  វូកា ររបស់មា  ស់ក មុហុ៊ន

ឬសហ   ស និងនិនា  កា ររបស់ទីផ  រកា រងា រ ។

- បន្ត ធ្វ ើកា របណ្ដ ះុបណា្ដ  លបំពា ក់បំប៉នវិធីសា ្ត   និងបច្ច កទសក្ន ងុកា រប  ៀនជា  ចា ដំល់  ហូ្វ កឹហ្វ នឺ និងសា    ចា រ ទា ងំអស់ ដើម ធីា នា បា ននូវគុណភា ព 

និង  សិទ្ធ ភា ពនកា រផ្ទ រ និងកា រទទួលចំណះដឹង ជំនា ញ បទពិ  ធន៍ និងរួមចំណកដល់កា រធ្វ ើឱ កា ន់ត  សើរឡើងនូវអា កប កិរិយា ជា វិជ្ជ មា នរបស់ 

សិកា្ខ  កា ម និងនិស តិ ។

- បន្ត ព  កីបណា្ដ  ញសិក  ដ៏រឹងមា  ំ ក្ន ងុភា ពជា ដគូ និងកម្ម វិធីផា  ស់ប្ត រូសា    ចា រ ...ជា មួយ  ះឹសា  នដលមា នករ    ះល  ី ដើម អីភិវឌ ន៍ខ្ល នួឱ កា  យជា                                     

មជ មណ លអប់របណ្ដ ះុបណា្ដ  លថា  ក់តំបន់ ស   ប់វិស័យហិរញ្ញ វត្ថ  ុនិងធនា គា រ ។

- បង្ក ើតមជ មណ លស   ប់គរុ  សល នវា នុវត្ត ន៍ ដើម (ី១)-ផ្ត ល់កា រគា ពំា រដល់  បូ  ៀនក្ន ងុ  ល  ធ្វ ើឱ  សើរឡើងនូវភា ពវិជា  ជីវៈនកា របងា  ត់ប  ៀនកា រ    

រៀនសូ  និងរងា  យតម្ល  (២)-ផ្ត ល់វទិកា ស   ប់កា រពិ   ះ  បល់លើកម្ម វិធីសិក  ស   ប់កម្ម វិធីថ្ម  ី និងកា រកលម្អ កម្ម វិធីដលមា ន   ប់និង (៣)-បង្ក ើត     

លក្ខ ខណ អំ  យផល និងលើកកម្ព ស់កិច្ច កា រ   វ   វក្ន ងុកា របងា  ត់ប  ៀន កា ររៀនសូ  និងរងា  យតម្ល  ។

- អភិវឌ ន៍សវា កម្ម ហ្វ កឹហ្វ នឺថ្ម ីៗ បន្ថ ម និងបង្ក ើនកា រលក់សវា អប់របណ្ដ ះុបណា្ដ  លដល់អតិថិជនខា ងក   និងនិស តិ ដើម ទីទួលបា ននូវអ     ក់ចំណូលដល

មា ន  ភពមកពីខា ងក    រួមនឹងចំណូលផ ងៗ ធៀបនឹងចំណូលដុលធំជា ង ៤៤% ។

- បង្ក ើន  សិទ្ធ ភា ពនកា រ  ប់  ងចំណា យ កា ត់បន្ថ យនូវចំណា យមិនចា បំា ច់តា មរយៈកា រសន សំំចកា រ  ើ   ស់ឧបករណ៍ និងសមា  រទូ   ដើម រីក  បា ននូវ  

អនុបា ត  សិទ្ធ ភា ព  តិបត្ត កិា រឱ  ទា បជា ង ៤៩% ។

ជា ចុងបញ្ច ប់ យើងខ្ញ ុសូំមសម្ត ងនូវគា រវកិច្ច  និងកតញ្ញ យ៉ូា ង   ល   ចំ  ះសិស -និស តិ អា ណា ព  បា ល អតិថិជនដ៏ឆា  តវ ក មុហុ៊នម ក មុ  ឹក  ភិបា ល 

ក មុ  ឹក   បល់ ថា  ក់  ប់  ង សា    ចា រ  និងបុគ្គ លិក  ប់ជា ន់ថា  ក់  មទា ងំដគូជា តិ និងអន្ត រជា តិ និងជា ពិសសរា ជរដា  ភិបា លកម្ព ជុា  ដលបា នផ្ត ល់ទំនុកចិត្ត  

និងផ្ត ល់កា រគា ំ  យ៉ា ងកក់   ដល់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  ក្ន ងុបសកកម្ម អប់របណ្ដ ះុបណា្ដ  លធនធា នមនុស កន្ល ងមក ។ 

យើងខ្ញ ុសូំមបួងសួងឱ  កអ្ន ក និងក មុ  សួា រទទួលបា ននូវសចក្ត សុីខកា យ សប  យចិត្ត  ច  ើន  យ   ជន៍  គជ័យក្ន ងុនា ទីកា រងា រ និងមុខជំនួញ 

 កប  យគុណភា ព និង  សិទ្ធ ភា ពដ៏ឧត្ត ងុ្គ ឧត្ត ម កំុបីឃ្ល ៀងឃា  តឡើយ ។

 ក ឆន ពន្ល ឺ
នា យកវិទ  សា  ន
ថ្ង ទី0១ ខមីនា  ឆា  ំ២០១៧

្ត ុ ្ត

យ ។

 កក
នា យក
ថ ី



19

អង្គ កា រលខ
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ភា គទុនិក

វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  ជា សហ   សឯកបុគ្គ លទទួលខុស 

 វូមា នក  ិត ដលបា នចុះបញ្ជ ីពា ណិជ្ជ កម្ម   យ  រព  តា មច  ប់ 

ន  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  ។  វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  

មា នកា រិយា ល័យ ស្ថ ិត  អគា រលខ៥០ ផ្ល ូវលខ៥១៦ កង៣៣៥ ភូមិ៦ 

សងា្ក  ត់បឹងកក់១ ខណ ទួល  ក រា ជធា នីភ្ន ំពញ និងមា នភា គទុនិក 

កា ន់កា ប់ភា គហ៊ុន ១០០ ភា គរយ  យធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី 

ជា ក ុមហ៊ុនម តំណា ង  យ  កបណ ិត អុិន ចា ន់នី ។

ភា គទុនិក គឺជា មា  ស់របស់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ។                                  

ភា គទុនិកមា នសិទ្ធ ិអនុម័តលើយុទ្ធ សា  ្ត នា នា  បុ៉ន្ត ភា គទុនិក ពំុមា ន

សិទ្ធ ិអំណា ច  ប់  ងផា  ល់លើកា រងា រទា ំងអស់នះទ  ះបីជា  យា៉ ងណា 

ក៏  យ ភា គទុនិកអា ចផ្ទ រកា រទទួលបន្ទ ុកទា ំងនះ  ឱ ក ុម  ឹក  ភិបា ល 

តា មរយៈអនុស រណៈ និងលក្ខ ន្ត ិកៈ របស់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  

អសុីលីដា  ។

ធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសីុ
ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី ជា ក ុមហ៊ុនមហា ជនទទួលខុស  ូវមា ន

ក  ិត ដលបា នបង្ក ើតឡើង តា ម  ព័ន្ធ ច  ប់  ឹះសា  នធនា គា រ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ

ន  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  ។ ធនា គា រ អសុីលីដា  បា នចា ប់បដិសន្ធ ិឡើង

 ក្ន ុងខមករា  ឆា  ំ១៩៩៣ ក្ន ុងនា មជា អង្គ កា រក  រដា  ភិបា លមួយ ដល

មា នទិស  អភិវឌ ន៍មុខរបរខា  តតូចបំផុត និងខា  តតូច តា មរយៈកា រផ្ត ល់

ឥណទា ន ។

 ថ្ង ទី០៧ ខតុលា  ឆា  ២ំ០០០ ធនា គា រ អសីុលីដា  បា នទទួលអា ជា  ប័ណ្ណ 

ជា ធនា គា រឯកទសពីធនា គា រជា តិនកម្ព ុជា  ។  ថ្ង ទី០១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០០៣

ធនា គា រ អសុីលីដា  បា នទទួលអា ជា  ប័ណ្ណ ជា ធនា គា រពា ណិជ្ជ ពីធនា គា រជា តិ

នកម្ព ជុា  ដលធ្វ ើឱ ធនា គា រ អសីុលីដា  មា នលទ្ធ ភា ពបំពញ  តា មត  វូកា រ

របស់អតិថិជននូវសវា ធនា គា របា នទូ   និងទូលំទូលា យថមទៀត ហើយក៏

បា នប្ត ូរ   ះជា ផ្ល ូវកា រមកជា  "ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី" ។

 ចុងខធ្ន ូ  ឆា  ំ២០១៦ ធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសុី មា នបណា្ដ  ញ

 តិបត្ត ិកា រ ចំនួន ២៥៩ សា ខា  កម្ម ករនិ  ជិតចំនួន ១២.៣២៥ នា ក់ 

និងមា ន  ព សកម្ម សរុបចំនួន ៤.៥៦១,០២ លា នដុលា  រអា មរិក ។

ព័ត៌មា នបន្ថ មសូមចូលទស នា គហទំព័រៈ  www.acledabank.com.kh

តំណា ងភា គទុនិក

បណ ិត អុិន ចា ន់នី

ជនជា តិខ្ម រ កើតក្ន ុងខមិថុនា  ឆា  ំ១៩៦០ ។ បណ ិត អិុន ចា ន់នី ជា  

 ធា ន នា យក  តិបត្ត ិ របស់ ធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសុី ចា ប់ តា ំង 

ពីធនា គា រ បា ន បង្ក ើត ឡើង   ក្ន ុង ឆា  ំ ២០០០ ។  កបណិ្ឌ ត បា នចូលរួម 

ក្ន ុង ក ុម  ឹក  ភិបា ល  របស់ ធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសុី    ខក                                

ឆា  ំ ២០១៤ ។ បណ ិត អិុន ចា ន់នី ជា  សហសា  បនិក របស់ សមា គម 

ទីភា  កង់ា រ អភិវឌ  ន៍ សដ្ឋ កិច្ច  កម្ព ជុា  ( អសីុលីដា ) តា ងំ ពីខ មករា  ឆា  ១ំ៩៩៣ ។ 

ក្ន ងុ តួនា ទីជា  ធា ន នា យក  តិបត្ត  ិ  ក បណ តិ ជា  អ្ន កដឹក នា  ំគណៈកមា  ធិកា រ 

 តិបត្ត  ិ ទទួល ខុស  ូវ រៀបចំ ផនកា រ យុទ្ធ សា ្ត   រួម និង ដំណើរកា រងា រ  

អា ជីវកម្ម  ចា ំថ្ង   របស់ ធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសុី  ម ទា ំង                                      

 តិបត្ត ិផនកា រ អា ជីវកម្ម  ។  កបណ ិត ទទួល ខុស  ូវ ផា  ល់  ចំ  ះ                    

ក ុម  ឹក   ភិបា ល ។

ទំនួល ខុស  ូវ ផ ងទៀត របស់  ក បណ ិត រួម មា ន ជា  ធា ន 

ក ុម  ឹក  ភិបា ល ធនា គា រ អសីុលីដា  ឡា វ និង សា  ប័ន មីក ូ ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

អសុីលីដា  មីយា៉ ន់មា៉   មទា ំង ជា  តំណា ង ភា គទុនិក របស់ ធនា គា រ 

អសុីលីដា  ឡា វ, អសុីលីដា  សុីឃ ួរឹធី ភីអិលសុី, វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  

អសុី លីដា , សា  ប័ន មីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ អសីុលីដា  មីយា៉ ន់មា៉ , និង អសុីលីដា  

 ូភើធី អិលធីឌី ។  ក បណ ិត ក៏ ជា   ធា ន ក ុម  ឹក  ភិបា ល របស់ 

អសុីលីដា  ហា  យណា ន់ហ ល់   ស់ ។

ក   ពីមុខ ងា រ និង តួនា ទី  ក្ន ុង អសុីលីដា   ក បណ ិត គឺ ជា   ធា ន 

សមា គម ពា ណិជ្ជ កម្ម  និង វិនិ  គ កម្ព ុជា -ជបុ៉ន (ស.ព.វ.ក.ជ) និង សមា ជិក 

អនុគណៈកមា  ធិកា រ រា ជរដា  ភិបា ល  ស   ប់អភិបា លកិច្ច សា ជីវកម្ម  ។                              

 ក បណ ិត ជា  អ្ន ក តំណា ង របស់ ធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសុី ជា  សមា ជិក 

របស់ វទិកា  សដ្ឋ កិច្ច  ពិភព  ក ។

  ក្ន ុង ឆា  ំ១៩៩៨  ក បា ន បញ្ច ប់ វគ្គ   ប់  ង ស្ត ីពី សា  ប័ន ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

ស   ប់ អភិវឌ ន៍ សហ   ស ឯកជន (FIPED) ពី សា កល វិទ  ល័យ

Harvard សហរដ្ឋ  អា មរិក ។  ក បា ន បញ្ច ប់កា រសិក   ថា  ក់បណ ិត

ផ្ន ក  ប់  ង អា ជីវកម្ម  និង បា ន បញ្ច ប់វគ្គ សិក   ស្ត ីពី អភិបា ល ក ុម ហ៊ុន

ពីវិទ  សា  ន អូ    លី ស   ប់អភិបា ល ក ុម ហ៊ុន (GAICD) ។

 ក  ធា ននា យក  តិបត្ត ិ ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី

ចករលកបទពិ  ធន៍រីកច  ើន ដល់សិកា្ខ  កា មមកពី  ទសបា៉ គីសា  ន
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សមា ជិក-សមា ជិកា ក មុ  កឹ  ភិបា ល  វូតងតា ងំ  យតំណា ងភា គទុនិក
ស   ប់អា ណត្ដ ិ្ដ បី(៣)ឆា  ំ ដើម ីធ្វ ើសកម្ម ភា ពតំណា ងឱ ភា គទុនិក ។ តា ម
លក្ខ ន្ដ ិកៈបា នប   ក់ថា សមា សភា ពក ុម  ឹក  ភិបា ល  ូវមា នយា៉ ងតិចបី 
(៣)រូប និង ៖

• ក ុម  ឹក  ភិបា ល ទទួលខុស  ូវកំណត់យុទ្ធ សា ្ដ  របស់ វិទ  សា  ន 
ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  និងដឹកនា ំ  ួតពិនិត  ដំណើរកា រកិច្ច កា រ 
អា ជីវកម្ម  ។ សមា ជិក-សមា ជិកា  ក ុម  ឹក  ភិបា ល  ូវធ្វ ើកិច្ច កា រណា  
ដលផ្ដ ល់ផល   ជន៍ខ្ព ស់បំផុតដល់  វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  
អសុីលីដា  ។

• អំណា ចរបស់ក ុម  ឹក  ភិបា ល  ូវអនុវត្ដ រួមគា   ហើយគា  នសមា ជិក-
សមា ជិកា ក ុម  ឹក  ភិបា លណា មា  ក់ មា នអំណា ចចា ត់ចងម ្ដ  ី ឬ
និ  ជិតរបស់  វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ចុះហត្ថ លខា  
លើកិច្ច សន  ណា មួយ ឬចា ត់ចង  តិបត្ដ ិកា ររបស់  វិទ  សា  ន 
ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  លុះ   តបា នទទួលអំណា ចពិសស ដើម ី 
ចា ត់ចង  តា មសចក្ដ ីស   ចរបស់ក ុម  ឹក  ភិបា ល ។

• សមា ជិក-សមា ជិកា ក ុម  ឹក  ភិបា លមា  ក់ៗ អា ចពិនិត មើល  យគា  ន
ក  ិតនូវបញ្ជ ី ឬរបា យកា រណ៍របស់  វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  
អសុីលីដា   ក្ន ុងពល ៉ ងធ្វ ើកា រធម្ម តា  ។

ក មុ  កឹ  ភិបា លទា ងំអស់  វូ  ើសតា ងំក្ន ងុចំ  មសមា ជិក-សមា ជិកា 
របស់ខ្ល ួនមួយ(១)រូប ដើម ីធ្វ ើជា  ធា ន  យសម្ល ង   តគា ំ  ភា គ  ើន ។

 ធា នក មុ  កឹ  ភិបា លជា អ្ន កដឹកនា រំា ល់កិច្ច  ជំុក មុ  កឹ  ភិបា ល ។ សម្ល ង
  តគា ំ  ភា គ  ើន នសមា ជិក-សមា ជិកា ក ុម  ឹក  ភិបា ល ដលកំពុង

ប  ើកា រងា រ  កា រិយា ល័យ អា ចផា  ស់ប្ដ រូ  ធា នក មុ  កឹ  ភិបា លបា ន បុ៉ន្ដ 
មិនអា ចដកហូតតួនា ទីជា សមា ជិក-សមា ជិកា ក មុ  កឹ  ភិបា លបា នឡើយ ។

សមា ជិក-សមា ជិកា ក ុម  ឹក  ណា មា  ក់ ដលមា នផល   ជន៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ
 ះផា  ល់ ឬ  យ   លក៏  យ ឬបើមា នសមា ជិកក ុម  ួសា រផា  ល់មា ន

ផល   ជន៍បបនះ មុនពលក ុម  ឹក  ភិបា លធ្វ ើកា រស   ចលើសំណើ
ណា ក៏  យ សមា ជិក-សមា ជិកា ក ុម  ឹក  រូប  ះ  ូវតជ   បសមា ជិក-
សមា ជិកា ក ុម  ឹក  ដទទៀត ពីផល   ជន៍  ះ មុនពលអង្គ  ជុំក ុម

 ឹក  ភិបា លធ្វ ើកា រអនុម័ត ហើយសមា ជិក-សមា ជិកា ក ុម  ឹក  រូប  ះ មិន
 ូវចូលរួមពិភា ក  លើសំណើ  ះទ លុះ   ណា តត  ូវឱ ចូលរួមពិភា ក  

 យមា នសម្ល ង   តគា ំ  ភា គ  ើន ពីសមា ជិក-សមា ជិកា ក ុម  ឹក  ដទ
ទៀត ដលចូលរួមក្ន ុងអង្គ  ជុំ  ះ ។ សមា ជិក-សមា ជិកា ក ុម  ឹក  រូប  ះ
មិន  ូវ  ះ   តលើករណីបប  ះទ បុ៉ន្ដ វត្ដ មា នរបស់សមា ជិក-សមា ជិកា 
ក ុម  ឹក  រូប  ះអា ចរា ប់បញ្ច ូលក្ន ុងកូរុមនអង្គ  ជុំ ។

ក ុម  ឹក  ភិបា លទទួលខុស  ូវលើអភិបា លកិច្ច សា ជីវកម្ម  និងកា រជំរុញ
អភិវឌ ន៍  គជ័យរបស់  វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  ។                                 
ក ុម  ឹក  ភិបា លជា អ្ន កតងតា ងំនា យកវិទ  សា  ន ស   ប់ដឹកនា កិំច្ច កា រ  
វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  និងអា ចដកតំណង នា យកវិទ  សា  ន 
វិញបា ន ។

ក ុម  ឹក  ភិបា លអា ចបង្ក ើតគណៈកមា  ធិកា រនា នា  ដលយល់ថា ចា ំបា ច់
ក្ន ុងកា រដឹកនា ំកិច្ច កា រជំនួញ និង  តិបត្ដ ិកា ររបស់  វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  
អសុីលីដា  ។ គណៈកមា  ធិកា រទា ំងនះ បង្ក ើតឡើងតា មឆន្ទ ៈរបស់ 
ក ុម  ឹក  ភិបា ល ហើយសមា ជិក-សមា ជិកា ទា ងំអស់ ន គណៈកមា  ធិកា រ 
ទា ងំនះ  វូតអនុវត្ដ  តា មឆន្ទ ៈរបស់ ក ុម  ឹក  ភិបា ល ។             

ក ុម  ឹក  ភិបា ល

ក ុម  ឹក  ភិបា ល វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា ល វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុលីីដា 



ជនជា តិខ្ម រ កើតក្ន ងុខវិច្ឆ កិា  ឆា  ១ំ៩៦៣ ។  ក  បីា នបញ្ច ប់ថា  ក់បណ តិ ផ្ន ក  ប់  ងធុរកិច្ច  
និងចូលប  ើកា រ  អសីុលីដា  ចា ប់តា ងំពីខសីហា  ឆា  ១ំ៩៩៣។  ក  បីណ តិបា នកា  យជា  ធា ន       
ក មុ  កឹ  ភិបា លរបស់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា ្ត   អសីុលីដា   ក្ន ងុខមករា  ឆា  ២ំ០១៦។

ក្ន ងុមុខតំណងជា  អនុ  ធា ននា យក  តិបត្ត  ិ និងជា គណៈ  ធា ននា យិកា  តិបត្ត ិ  តិបត្ត កិា រ ន 
ធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសីុ  ក  បីណ តិក៏ជា  សមា ជិកា គណៈកមា  ធិកា រ  តិបត្ត  ិ ទទួលបន្ទ កុដឹកនា ំ
លើ  តិបត្ត កិា ររបស់ធនា គា រ និង  ប់  ងនា យកដា  ន  តិបត្ត កិា រ, នា យកដា  នហិរញ្ញ ប ទា នពា ណិជ្ជ កម្ម , 
នា យកដា  នទីផ  រ, នា យកដា  នអភិវឌ ន៍ផលិតផល, នា យកដា  នឥណទា ន, នា យកដា  នសវា ឥណទា ន, និង 
នា យកដា  នសវា ហិរញ្ញ វត្ថ  ុ។   ក  បីណ តិ ទទួលបន្ទ កុ  ប់  ងផនកា រយុទ្ធ សា ្ត   និង  តិបត្ត កិា រអា ជីវកម្ម  

 ចា ថំ្ង របស់ធនា គា រ  យ   ត  លើផនកា រយុទ្ធ សា ្ត  លក់ផលិតផល និងសវា កម្ម ដលមា ន   ប់ 
និងថ្ម ីៗ  ។  ក  បីណ តិទទួលខុស  វូ  លើ កា រដឹកនា ំ  តួពិនិត និងវា យតម្ល លើ  តិបត្ត កិា រអា ជីវកម្ម  

 ចា ថំ្ង របស់ធនា គា រ ។ លើសពីនះ  ក  បីណ តិ ក៏ជា សមា ជិកា គណៈកមា  ធិកា រ  ប់  ង  ព សកម្ម  
និងបំណុល, គណៈកមា  ធិកា រកំណត់ថ្ល ផលិតផល និងសវា កម្ម , និងគណៈកមា  ធិកា រឥណទា ននថា  ក់

 ប់  ង ។  ក  បីណ តិ ទទួលខុស  វូចំ  ះ  ធា ននា យក  តិបត្ត ។ិ ទំនួលខុស  វូផ ងទៀតរបស់ 
 ក  បីណ តិ ជា ក មុ  កឹ  ភិបា លរបស់ អសីុលីដា    ននីង សនធ័រ  ខសីហា  ឆា  ២ំ០១១ និងកា  យ 

ជា  ធា នក មុ  កឹ  ភិបា ល ចា ប់ពីខមសា  ឆា  ២ំ០១៣។

 ក  បីា នបញ្ច ប់កា រសិក  ពីវិទ  សា  នអូ  ្ត ាលីស   ប់អភិបា លក មុហុ៊ន។

ជនជា តិខ្ម រ កើតក្ន ុងខមករា  ឆា  ំ១៩៧៥ ។  ក  ំ វិសុទ្ធ  បា នចូលរួមក្ន ុងក ុម  ឹក  ភិបា លរបស់ 
វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា ្ត   អសុីលីដា   ខមករា  ឆា  ំ២០១៦។  កបា នបញ្ច ប់កា រសិក  ថា  ក់អនុបណ ិត

 ប់  ងអា ជីវកម្ម  ជំនា ញហិរញ្ញ វត្ថ ុ ពីសា កលវិទ  ល័យ Charles Sturt  ទសអូ    លី  ២០០៦។

 ក បា នចូលប  ើកា រ  អសុីលីដា ចា ប់តា ំងពីខមិថុនា  ឆា  ំ១៩៩៨ ។ ក្ន ុងមុខតំណងជា អនុ  ធា ន 
នា យក  តិបតិ្ត  និងជា គណៈ  ធា ននា យក  តិបត្ត ិនីតិកម្ម  និងលខា ធិកា រក ុមហ៊ុនរបស់ធនា គា រ 
អសុីលីដា  ភីអិលសុី  កក៏ជា សមា ជិកគណៈកមា  ធិកា រ  តិបត្ត ិ ទទួលបន្ទ ុក  ប់  ងផនកា រយុទ្ធ សា ្ត  
រួមនិង  តិបតិ្ត កា រអា ជីវកម្ម  ចា ំថ្ង របសធ់នា គា រ  យអនុ  ម  តា មបទបញ្ញ ត្ត ិ  មទា ំងទំនា ក់ទំនង                       
ជា មួយ ភា គទុនិក  និងក ុម  ឹក  ភិបា ល ។  កជា សមា ជិកគណៈកមា  ធិកា រឥណទា ននថា  ក់  ប់  ង  
ដលទទួលបន្ទ ុក  ប់  ងលើនា យកដា  ននីតិកម្ម , កា រិយា ល័យ  ប់  ងវិវា ទ, កា រិយា ល័យ  ឹក  បុ  សម្ព ័ន្ធ , 
និងកា រិយា ល័យលខា ធិកា រក ុមហ៊ុន។  កទទួលខុស  ូវ  យផា  ល់ ចំ  ះ  ធា ននា យក  តិបត្ត ិ។ 
ទំនួលខុស  ូវផ ងទៀត របស់  ករួមមា ន ៖ ជា សមា ជិកក ុម  ឹក  ភិបា ល អសុីលីដា  សុីឃ ួរឹធី 
ភីអិលសុី ចា ប់ពីឆា  ំ២០១០ អសុីលីដា    ននីង សនធ័រ  ចា ប់ពីឆា  ំ២០១១ និងអសុីលីដា   ូភើធី អិលធីឌី 
ចា ប់តា ំងពីឆា  ំ២០១៦ ។

 កបា នបញ្ច ប់កា រសិក   ពីកម្ម វិធីជំនា ញលខា ធិកា រក ុមហ៊ុន និងបា នបញ្ច ប់កា រសិក  ពី វិទ  សា  ន                     
អូ  ្ត ាលីស   ប់អភិបា លក ុមហ៊ុន។

ជនជា តិខ្ម រ កើតឆា  ំ១៩៦៣  កបណ ិត អ៊ុង សំអុល បា នចូលជា ក ុម  ឹក  ភិបា លរបស់វិទ  សា  ន 
ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា   ក្ន ុង ខមករា  ឆា  ំ២០១៦។  កបា នទទួល ស   ប  បណ ិត   វ   វ 
ឯកទសសដ្ឋ កិច្ច   សា កលវិទ  ល័យបៀល   យ រា ជធា នីភ្ន ំពញក្ន ុងឆា  ំ២០១៣ ។  កបា ន 
ទទួលបរិ   ប  ជា ន់ខ្ព ស់ ផ្ន ក  ប់  ងអា ជីវកម្ម  ជំនា ញគណនយ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ  សា កលវិទ  ល័យ 
បៀល   យ រា ជធា នីភ្ន ំពញ ក្ន ុងឆា  ំ២០០៥។  កបា នបញ្ច ប់បរិ   ប   វិទ  សា ្ត  សដ្ឋ កិច្ច  
ជំនា ញធនា គា រ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ  សា កលវិទ  ល័យន័រតុន រា ជធា នីភ្ន ំពញ ក្ន ុងឆា  ំ២០០១។  កបា ន 
ទទួលស   ប   គណនយ  និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ  មហា វិទ  ល័យ ពា ណិជ្ជ សា ្ត   ភ្ន ំពញ ក្ន ុងឆា  ំ១៩៨៨។

 កបា នចា ប់ផ្ត ើមប  ើកា រងា រឱ  អសុីលីដា  ក្ន ុងតួនា ទីជា គណនយ ករ  ខមករា  ឆា  ំ១៩៩៨ 
បនា  ប់មក  ូវបា នតងតា ំងជា  ធា នផ្ន ក  ួតពិនិត ឥណទា ន  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៩។  កបា នចូលរួមក្ន ុង 
វគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លផ្ន ក  ប់  ង និងគណនយ ជា  ើន  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា ។  ឆា  ំ២០០១  ក  ូវ 
បា នតងតា ំងជា នា យកធនា គា រ អសុីលីដា  សា ខា ខត្ត កំពង់ធំ ជា នា យករងនា យកដា  ន  តិបត្ត ិកា រ 

 កា រិយា ល័យកណា្ដ  ល ក្ន ុងឆា  ំ២០០៤ ជា នា យកននា យកដា  នហិរញ្ញ ប ទា នពា ណិជ្ជ កម្ម   ខមករា                       
ឆា  ២ំ០០៦ និងជា នា យក  តិបត្ត ហិិរញ្ញ ប ទា នពា ណិជ្ជ កម្ម  ចា ប់ពីខកក្ក ដា  ឆា  ២ំ០០៦។  កបណ តិ អុ៊ង 
សំអុល បា នចា ត់តា ំងជា សមា ជិកក ុម  ឹក  ភិបា ល អសុីលីដា  សុីឃ ួរឹធី ភីអិលសុីក្ន ុងខមីនា  ឆា  ំ២០១១  
និង  ូវបា នតងតា ំងជា សមា ជិកក ុម  ឹក  ភិបា ល អសុីលីដា    ននីង សនធ័រ ក្ន ុងខសីហា  ឆា  ំ២០១៣។

អភិបា ល

បណ ិត អ៊ុង សំអុល
អភិបា ល

 ធា នក ុម  ឹក  ភិបា ល

 ក  ំ វិសុទ្ធ 

បណ ិត សូ ផនណា រី
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អភិបា ល
 ក Pieter Kooi

ជនជា តិហុល្ល ង់ដ៍ កើតក្ន ុងឆា  ំ១៩៥៨ បា នចូលរួមក្ន ុងក ុម  ឹក  ភិបា លរបស់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  
អសុីលីដា   ក្ន ុងខមករា  ឆា  ំ២០១៦ និង  ូវបា នតងតា ំងជា  ធា នគណៈកមា  ធិកា រសវនកម្ម  សីលធម៌ 
និងស  បស  ួលកិច្ច កា រច  ប់ នក ុម  ឹក  ភិបា ល  ក្ន ុងខក    ឆា  ំ២០១៦។  កទទួលបា ន                          
អនុបណ ិតផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុសា ជីវកម្ម  និងសង្គ មវិទ    សា កលវិទ  ល័យ Erasmus ក្ន ុងទីក ុង Rotterdam 

 ទសហុល្ល ង់ដ៍ ។ ចា ប់ពីឆា  ំ១៩៩៣  កបា នធ្វ ើជា ទី  ឹក  មីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុឱ អសុីលីដា  រយៈពលជា ង 
៧ឆា  ំ ដើម ីកមា  យខ្ល ួនពីកម្ម វិធីអភិវឌ ន៍  ជា ធនា គា រពា ណិជ្ជ  ។ ចា ប់ពីឆា  ំ១៩៩៩ បណ ិត Pieter KOOI បា ន 
ប  ើកា រងា រជា ទី  ឹក  មីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ រយៈពលខ្ល ី ដល់សា  ប័នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ក្ន ុង ១៥  ទស ដល                          

 
បណ ិត Pieter KOOI បា នចូលជា ក ុម  ឹក  ភិបា លនធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី  ក្ន ុងខតុលា  
ឆា  ំ២០០០។ ចា ប់ពីខក    ឆា  ំ២០០២ ដល់ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០០៥  កមា នតួនា ទីជា នា យកផ្ន កមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
របស់ UNCDF ក្ន ុងទីក ុងញូវយ៉ក ។ ចា ប់ពីខមីនា  ឆា  ំ២០០៦ រហូតដល់ខឧសភា  ឆា  ំ២០១១  ក
បា នធ្វ ើជា ទី  ឹក  ក  ៉ ងឱ ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី ក្ន ុងកា របង្ក ើតធនា គា រ អសុីលីដា  ឡា វ, 
អសុីលីដា    ននីង សនធ័រ, និងអសុីលីដា  សុីឃ ួរឹធី ។ បច្ច ុប ន្ន  កធ្វ ើជា ក ុម  ឹក  ភិបា ល  ក្ន ុង
សា  ប័នជា  ើន និងផ្ត ល់កា រ  ឹក  រយៈពលខ្ល ី ហើយថមទា ំងបងា  ត់ប  ៀនអំពីមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ អភិបា លកិច្ច  
និងយុទ្ធ សា ្ត   ប់  ង ។  កបា នបញ្ច ប់កា រសិក  ពីវិទ  សា  នអូ    លីស   ប់អភិបា លក ុមហ៊ុន។

អភិបា ល

 ក ឆន ពន្ល ឺ

ជនជា តិខ្ម រកើតក្ន ុងឆា  ំ១៩៧៨,  កបា នបញ្ច ប់ថា  ក់អនុបណ ិត  ប់  ងពា ណិជ្ជ កម្ម ជំនា ញ  ប់  ងពី
សា កលវិទ  ល័យជា តិ  ប់  ង  ក្ន ុងឆា  ំ២០០៥ ។  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៩  កបា នបញ្ច ប់ថា  ក់បរិ   ប   

 ប់  ងពា ណិជ្ជ កម្ម ជំនា ញទីផ  រ ពីមហា វិទ  ល័យពា ណិជ្ជ សា  ្ត  ដលសហកា រកម្ម វិធីសិក  ជា មួយ  
University of San Francisco និង Georgetown University ។  កបា នចូលប  ើកា រជា មួយ អសុីលីដា  

 ក្ន ុង ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ១៩៩៩ ។ ចា ប់ពីឆា  ំ២០០៣ មក  កបា នចូលរួមវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លជា  ើនទៀត           
ទា ំង  ក្ន ុង  ទស និងពីបណា្ដ   ទសមួយចំនួន ទា ក់ទងនឹងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លធនា គា រនិងហិរញ្ញ វត្ថ ុ,  
កា រ  ប់  ង និងអភិវឌ ន៍កម្ម វិធីបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល។  កបា នបំពញទស នកិច្ច សិក    សា កលវិទ  ល័យ
មួយចំនួនន  ះតវ៉ា ន់, Harvard Business School នសហរដ្ឋ អា មរិក Frankfurt School of  Finance 
and Management ន  ទសអា ល្ល ឺម៉ង់ លើ  ធា នបទមួយចំនួនពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រ  ប់  ង  និងកា រអភិវឌ  
ខ្ល ួន  ជា សា លា ពា ណិជ្ជ សា  ្ត ខា  តអន្ត រជា តិ។  ក្ន ុងឆា  ំ២០១៦  កបា នបញ្ច ប់វគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លខា  
តអន្ត រជា តិលើកទី៣៦   ទសអីុ   អ៊ល ស   ប់កា រ  ប់  ង  ឹះសា  នឧត្ត មសិក  ដលរៀបចំ  យ                       
វិទ  សា  ន  ប់  ងអន្ត រជា តិកា លីឡ ។

 កបា នទទួលមុខតំណងជា  អគ្គ នា យក អសុីលីដា    ននីង សនធ័រ ក្ន ុងឆា  ំ២០១១ ។ នា ពល  
បច្ច ុប ន្ន នះ  កមា នតួនា ទីជា  នា យកវិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ។  កបា នកា  យជា                    
សមា ជិកក ុម  ឹក  ភិបា ល នវិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា ្ត   អសុីលីដា   ខតុលា  ឆា  ំ២០១៦ ។ ក  ពីនះ 

 កគឺជា តំណា ងភា គទុនិក របស់អសុីលីដា    ននីង សនធ័រ  ក្ន ុងធនា គា រ អសីុលីដា ឡា វ លីមីធីត 
ចា ប់ពីឆា  ំ២០១៣ រហូតមកដល់បច្ច ុប ន្ន  ។

បណ ិត ឌី សមសីុដត
អភិបា ល

ជនជា តិខ្ម រ កើតក្ន ុងខមករា  ឆា  ំ១៩៧១ ។  កបា នបញ្ច ប់កា រសិក  ថា  ក់បណ ិតផ្ន កទស នវិជា  
 ក្ន ុងផ្ន កអប់រនិងមនុស សា ្ត   នសា កលវិទ  ល័យហុីរ ូសុីមា៉   ទសជប៉ុន   ខមីនា  ឆា  ំ២០០៥។ 
 កបា នចូលរួមជា ក ុម   ឹក  ភិបា លនវិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា   ខមករា  ឆា  ំ២០១៦។ 

ហើយបា នកា  យ  ជា  ធា នកមា  ធិកា រកិច្ច កា រអប់រចា ប់ពីខក   ឆា  ំ២០១៦ ។  កមា នបទពិ  ធន៍
ជា  ើនឆា  ំដលទា ក់ទង  និងកា រ   វ   វនិងកា រអភិវឌ វិស័យអប់រ  កម្ព ុជា ។  កមា នបទពិ  ធន៍
ជា ង១០ឆា  ំក្ន ុងកា រប  ៀន និងកា រ   វ   វ  លន  បា យនិងផនកា រអប់រ កា រ  ៀបធៀបកា រសិក  
ភា ពជា អ្ន កដឹកនា ំនិងវគ្គ សិក  ទំនា ក់ទំនងឲ មា ន  សិទ្ធ ភា ពរបស់កម្ម វិធីសា កលវិទ  ល័យ  ទសជប៉ុន 
និង  ទសកម្ព ុជា ។ ចា ប់ពីឆា  ំ២០១២ដល់២០១៥ គា ត់គឺជា នា យកនកម្ម វិធីសិក  ក  យបរិ   ប     
និងជា  ឹទ្ធ បុរសនមហា វិទ  ល័យអប់រ នសា កលវិទ  ល័យភូមិន្ទ ភ្ន ំពញ ។  កបា នផ្ដ ល់សវា កម្ម  
ពិ   ះ  បល់ដល់កម្ម វិធីនា នា  និងគ   ងនកា រអភិវឌ និងភា  ក់ងា រ   វ   វដូចជា ៖ CDRI, ADB, OECD, 
SEAMEO, SDC, GIZ និងUNESCO ចា ប់តា ំងពីឆា  ំ២០១០  ក្ន ុង  ទសកម្ព ុជា   ទសមីយា៉ ន់មា៉  
និង  ទសឥណ ូនសុី ។

បច្ច ុប ន្ន នះ  កបា នកា  យជា អគ្គ នា យករងស   ប់កា រអប់រ ក្ន ុងក សួងអប់រយុវជននិងកីឡា  ទទួល
បន្ទ ុកកំណទ  ង់របស់  ូប  ៀន ។

បណ
អភិបា

 ក្ន
 

ហើយ
ជា 
ជា ង
ភា ព
និង
និងជា
ពិ
SEA
និង
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24

គណៈកមា  ធិកា រ  តិបត្ត ិ

នា យកវិទ  សា  ន  ូវបា នតងតា ំងឡើង  យ ក ុម  ឹក  ភិបា ល ដើម ី ទទួលខុស  វូលើកា រ  ប់  ងដំណើរកា រអា ជីវកម្ម  ចា ថំ្ង  របស់វិទ  សា  ន  

ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា   ក្ន ុងរង្វ ង់  លកា រណ៍ និង យុទ្ធ សា  ្ត  ដលបា នអនុម័ត  យក មុ   កឹ  ភិបា ល ។ បុ៉ន្ត កិច្ច កា រជា ក់លា ក់មួយចំនួន អា ច  វូបា ន

កំណត់  យក ុម  ឹក  ភិបា ល ។

នា យកវិទ  សា  ន ជា អ្ន កតងតា ំង និងដឹកនា ំគណៈកមា  ធិកា រ  តិបត្ត ិ ដលរួមមា នសមា សភា ពនថា  ក់ដឹកនា ជំា ន់ខ្ព ស់   យ  កយល់ឃើញថា  

សម  ប (ករណីមា នកា រផា  ស់ប្ត ូរណា មួយ  ូវជូនដំណឹង   ក ុម  ឹក  ភិបា ល ឱ បា នទា ន់ពលសម  ប) ។ ភា រកិច្ច ទទួលខុស  ូវ  និងដំណើរកា រន 

គណៈកមា  ធិកា រ  តិបត្ត  ិនឹង  វូកំណត់  យនា យកវិទ  សា  ន តា មកា រស   ចក  មចំណុចសំខា ន់ៗ ទូ  ដូចជា  ៖

• ទិស  យុទ្ធ សា  ្ត ៖ អភិវឌ ន៍  លកា រណ៍  ល  យុទ្ធ សា  ្ត  និងទិស   ស   ប់ក ុម  ឹក  ភិបា លអនុម័ត ។

• កា រអនុវត្ត  ៖  មូលផ្ត ុំនូវរា ល់ធនធា ន ដើម ីអនុវត្ត តា មយុទ្ធ សា  ្ត  ដលបា នកំណត់ និងកា រ  តិបតិ្ត តា ម  ល   ដលបា នអនុម័ត ។

• ហា និភ័យ ៖ កំណត់ និងវា យតម្ល លើហា និភ័យ  ក្ន ុងយុទ្ធ សា  ្ត របស់  វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  និងចា ត់ចងប   ដលកើតឡើង ។

•  កា រ  តិបត្ត ិ ៖ ធា នា ថា  វិទ  សា  ន  ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា   តិបត្ត ិ អនុ  ម  តា មត  វូកា ររបស់ សា ជីវកម្ម  ច  ប់ និងបទប ញ្ញ ត្ត ទិា ងំអស់ ។

នា យកវិទ  សា  ន
 ក ឆន ពន្ល ឺ

ជនជា តិខ្ម រ កើតក្ន ុងឆា  ំ១៩៧៨,  កបា នបញ្ច ប់ថា  ក់អនុបណ ិត  ប់  ងពា ណិជ្ជ កម្ម  ជំនា ញ  ប់  ង

ពីសា កលវិទ  ល័យជា តិ  ប់  ង  ក្ន ុងឆា  ំ២០០៥ ។  ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៩  កបា នបញ្ច ប់ថា  ក់បរិ   ប   

 ប់  ងពា ណិជ្ជ កម្ម  ជំនា ញទីផ  រ ពីមហា វិទ  ល័យពា ណិជ្ជ សា  ្ត  ដលសហកា រកម្ម វិធីសិក  ជា មួយ  

University of San Francisco និង Georgetown University ។

ចា ប់ពីឆា  ំ២០០៣ មក  កបា នបំពញទស នកិច្ច  និងចូលរួមវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លជា  ើន ទា ំង  ក្ន ុង 

 ទសនិងពីបណា្ដ   ទសមួយចំនួន ទា ក់ទងនឹងកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  លធនា គា រនិងហិរញ្ញ វត្ថ ុ, កា រ  ប់  ង 

កម្ម វិធីបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល, វគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លជំនា ញរៀបចំនិងអភិវឌ ន៍កម្ម វិធីសិក  , វគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល 

 ូហ្វ ឹកហ្វ ឺន,  វគ្គ  ឹក   បល់បបវិជា  ជីវៈ និងវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លជា  ើនផ ងទៀត។  កបា នបំពញ 

ទស នកិច្ច សិក   សា កលវិទ  ល័យមួយចំនួន ន  ះតវា៉ ន់, Harvard Business School ន                 

សហរដ្ឋ អា មរិក Frankfurt School of  Finance and Management ន  ទសអា ល្ល ឺម៉ង់ លើ  ធា នបទ 

មួយចំនួនពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រ  ប់  ង និងកា រអភិវឌ ខ្ល ួន  ជា សា លា ពា ណិជ្ជ សា  ្ត ខា  តអន្ត រជា តិ។  ក្ន ុង             

ឆា  ំ២០១៦  កបា នបញ្ច ប់វគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លខា  តអន្ត រជា តិលើកទី៣៦   ទសអីុ   អ៊លស   ប់             

កា រ  ប់  ង  ឹះសា  នឧត្ត មសិក   ដលរៀបចំ  យវិទ  សា  ន  ប់  ងអន្ត រជា តិកា លីឡ ។

 កបា នចូលប  ើកា រជា មួយ អសុីលីដា  មីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ក្ន ុងខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ១៩៩៩ ក្ន ុងមុខតំណង 

ជា គណនយ ករ និង  ូវបា នដំឡើងមុខងា រតួនា ទី  ជា   ធា នគណនយ ករសា ខា   ក្ន ុងខកុម្ភ ៈ 

ឆា  ំ២០០០។ ជា បន្ត  ក្ន ុងខកុម្ភ ៈ ឆា  ំ២០០៥  ក  ូវបា នផា  ស់ប្ត ូរមុខងា រតួនា ទី  ជា   ធា នទីផ  រសា ខា  

និង  ូវបា នដំឡើងមុខងា រតួនា ទីជា  នា យកសា ខា  ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី  ក្ន ុងឆា  ំ២០០៧ 

និង  ូវ បា នផា  ស់ប្ត ូរមុខតំណងជា  នា យកកា រិយា ល័យបណ្ដ ុះបណា្ដ  លមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ អសីុលីដា -អា សា៊ ន 

 ក្ន ុងឆា  ំ២០០៩។ នា ខសីហា  ឆា  ំ២០១១  កបា នទទួលមុខតំណងជា អគ្គ នា យក អសុីលីដា  

  ននីង សនធ័រ ។ នា ពលបច្ច ុប ន្ន នះ  កមា នតួនា ទីជា  នា យកវិទ  សា  ន និងជា សមា ជិកអចិ ្ត   យ៍ន 

ក ុម  ឹក  ភិបា ល វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ។ ក  ពីនះ  កគឺជា  តំណា ងភា គទុនិករបស់            

អសុីលីដា    ននីង សនធ័រ  ក្ន ុងធនា គា រ  អសីុលីដា ឡា វ លីមីធីត ចា ប់ពីឆា  ំ ២០១៣ រហូតមក 

ដល់បច្ច ុប ន្ន  ។



កើតខមិថុនា  ឆា  ំ១៩៧៣,  កបា នទទួលស   ប  ថា  ក់អនុបណ ិត  ប់  ងអភិវឌ ន៍ (MDM) 
ជំនា ញ  ប់  ង ពីសា កលវិទ  ល័យន័រតុន  ឆា  ំ២០០៨ ។  កបា នបញ្ច ប់បរិ   ប  ផ្ន ក  ប់  ង 
ជំនា ញ  ប់  ង ពីវិទ  សា  ន វិទ  សា  ្ត  ប់  ង  ឆា  ំ២០០៤ និងស   ប  ភា សា អង់គ្ល ស ផ្ន កទំនា ក់ទំនង 
ពា ណិជ្ជ កម្ម  ពីវិទ  សា  នអប់រពា ណិជ្ជ សា  ្ត  (Institute for Business Education) ក្ន ុងឆា  ំ២០១០ ។   ឆា  ំ 
២០១៥   កទទួលបា ន ស   ប   Certified Expert in Risk Management ពីសា លា  Frankfurt School 
of Finance and Management  ទសអា ល្ល ឺម៉ង់។  ក្ន ុងឆា  ំ២០១១,  កបា នបញ្ច ប់ វគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល  
កា រ  ប់  ង  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ទីក ុង Frankfurt  ទសអា ល្ល ឺម៉ង់ និង វគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល  ូហ្វ ឹកហ្វ ឺន, 
វគ្គ ជំនា ញរៀបចំនិងអភិវឌ ន៍កម្ម វិធីសិក  , និងវគ្គ ជំនា ញ  កឹ   បល់បបវិជា  ជីវៈ ជា មួយសា លា  Robenny School 
of Business   ទសចិន និង  ទីក ុងហុងកុង ។ ចា ប់ពីឆា  ំ១៩៩៤  កក៏បា នចូលរួមវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល 
ជា  ើនទៀតទា ំងក្ន ុង  ទស និងក   ទស ដូចជា ៈ ជំនា ញ  ប់  ងឥណទា ននិងកា រ  ះ   យបំណុលជា មួយ 
MPDF, ជំនា ញទីផ  រជា មួយ CARE International   ទសថ, វគ្គ  Micro Banking System ជា មួយធនា គា រ 
RAKYAT(BRI)   ទសឥណ ូនសុី,  វគ្គ ជំនា ញភា  ក់ងា រឥណទា ន, វគ្គ  ប់  ងស   ប់ នា យករង និង  ធា ន 
កា រិយា ល័យ  ុក, វគ្គ  Coaching for Success & Leadership Effectiveness. និងវគ្គ  Advanced Training and 
Capacity Building Strategies និងវគ្គ  Specialized MFISV Program on Training Management ។

 កបា នចូលប  ើកា រងា រជា មួយ ធនា គា រ អសីុលីដា   ឆា  ១ំ៩៩៤ ក្ន ងុតួនា ទីជា  ម  ្ត ឥីណទា ន និងម  ្ត ី 
ទំនា ក់ទំនង រវា ងអង្គ កា រពលកម្ម អន្ត រជា តិ និងអសីុលីដា  ហើយ  ក  វូបា នតងតា ងំជា   ធា នកា រិយា ល័យ  កុ 

  ឆា  ១ំ៩៩៧ ។  ក  ូវបា នតងតា ំង ជា  ធា នផ្ន កហ្វ ឹកហ្វ ឺន  ឆា  ំ ២០០៥ ដល់ខមិថុនា  ឆា  ំ២០០៩ 
ហើយបនា  ប់មក  កក៏  ូវបា នដំឡើងឋា នៈ ជា ជំនួយកា រនា យក  តិបត្ត ិហ្វ ឹកហ្វ ឺន  ខកក្ក ដា  ឆា  ំ២០០៩, និង

 ូវបា នតងតា ំងជា នា យកកា រិយា ល័យសិក   ចា ប់ពី ខសីហា  ឆា  ំ២០១១ ដល់ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១២, ហើយចា ប់ពីខ 
មករា  ឆា  ំ ២០១៣ ដល់ ខ កុម្ភ ៈ ឆា  ំ ២០១៦  ក  ូវបា នតងតា ំងជា  នា យកកា រិយា ល័យ   វ   វ និងអភិវឌ ន៍ ។  
នា ពលបច្ច ុប ន្ន នះ  កមា នតួនា ទីជា  ធា នមជ មណ លហ្វ ឹកហ្វ ឺន ។

ជំនា ញ
ជំនា ញ
ពា ណជិ្ជ
២០១៥
of Fin
កា រ  ប់
វគ្គ ជំនា ញ
of Bus

្គ

ជា  ើន
MPDF,
RAKYA
កា រិយា ល
Capac
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 ក សូ សុវណា  រត

 ធា នមជ មណ លហ្វ ឹកហ្វ ឺន

ជនជា តិខ្ម រ កើតឆា  ១ំ៩៥៩ ។  កបា នទទួល ស   ប  ភា សា អង់គ្ល ស ពី Gwynedd-Mercy College (USA) 
ក្ន ុងឆា  ំ១៩៨៧ ។  កក៏បា នចូលរួមវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល ជំនា ញ  ប់  ងឥណទា ន និង កា រ  ះ   យបំណុល 
ជា មួយ Mekong Project Development Facility (MPDF)  ក្ន ុងឆា  ំ ២០០២ ។  ឆា  ំ១៩៩៥  កបា នចូលរួម 
វគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លជំនា ញទីផ  រ ជា មួយ Care International   ទសថ និងបា នចូលរួមវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល   
Micro Banking System ជា មួយ ធនា គា រ RAKYAT (BRI)   ទស ឥណ ូណសុី ក្ន ុងឆា  ំ១៩៩៨ ។ ចា ប់ពី 
ឆា  ំ១៩៩៤ មក  កបា នចូលរួមវគ្គ បណ្ដ ុះបណា្ដ  លផ ងៗ ជា  ើនទៀត ទា ំង  ក្ន ុង  ទស និងក   ទស។

 កបា នចូលប  ើកា រងា រជា មួយ ធនា គា រ អសីុលីដា   ថ្ង ទី០១ ខកក្ក ដា  ឆា  ំ១៩៩៤ ក្ន ុងតួនា ទី ជា ម  ្ត ី 
ឥណទា ន ហើយ  ក  ូវបា នតងតា ំងជា  ធា នកា រិយា ល័យ  ុក  ឆា  ំ១៩៩៧ ។

 ក្ន ុងឆា  ំ ១៩៩៨   ក  ូវបា នតងតា ំងជា  នា យករងសា ខា  និង  ូវបា នតងតា ំងជា នា យកសា ខា  ក្ន ុង 
ឆា  ២ំ០០១ ។  ឆា  ២ំ០០៨  ក  វូ បា នតងតា ងំជា  នា យកកា រិយា ល័យ  ប់  ង កា រិយា ល័យកណា្ដ  ល ។ 

 ក្ន ុងឆា  ំ២០១០  ក  ូវបា នផា  ស់មុខងា រតួនា ទី  ជា នា យករងនា យកដា  នរដ្ឋ បា ល ។ ចា ប់ពីខកុម្ភ :  ឆា  ំ២០១៣ 
មកដល់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៣  កមា នតួនា ទីជា  នា យកកា រិយា ល័យហិរញ្ញ វត្ថ ុ និង រដ្ឋ បា ល ន អសុីលីដា  

  ននីង សនធ័រ ។ ចា ប់ពីថ្ង ទី០១ ខមករា  ឆា  ំ២០១៤ដល់ថ្ង ទី ៣១ ខមករា ឆា  ំ ២០១៦  កមា នតួនា ទីជា នា 
យកកា រិយា ល័យបុគ្គ លិក និងរដ្ឋ បា ល នអសុីលីដា    ននីង សនធ័រ ។ ចា ប់ពីខកុម្ភ ៈ ឆា  ំ២០១៦ មកដល់បច្ច ុប ន្ន  

 កមា នតួនា ទីជា   ធា នកា រិយា ល័យបុគ្គ លិក និងរដ្ឋ បា ល នវិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ។

 ក ជា ជនជា តិខ្ម រ កើត  ឆា  ំ១៩៨០ ក្ន ុងខត្ត កំពង់ឆា  ំង។  កបា នបញ្ច ប់ថា  ក់បរិ   ប  ជា ន់ខ្ព ស់ 

ផ្ន កហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ពីសា កលវិទ  ល័យជា តិ  ប់  ង ។  កបា នបញ្ច ប់ថា  ក់បរិ   ប  ច  ប់ពីសា កលវិទ  ល័យភូមិ

ន្ទ  នីតិសា ្ត   និងវិទ  សា ្ត  សដ្ឋ កិច្ច  ក្ន ុងឆា  ំ២០០២ និងបរិ   ប   ប់  ងពា ណិជ្ជ កម្ម  ជំនា ញគណនយ  

ពីវិទ  សា  នជា តិ  ប់  ង  ក្ន ុងឆា  ំ២០០៣។ បច្ច ុប ន្ន   កកំពុងបន្ត សិក   ថា  ក់គណនយ ជំនា ញ ACCA ។ 

 កធា  ប់បា នចូលរួមវគ្គ ហ្វ ឹកហ្វ ឺនជា  ើន ទា ក់ទង  នឹងវិស័យហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងធនា គា រ កា រ  ប់  ងនិងដឹកនា ំ 

វគ្គ ហ្វ ឹកហ្វ ឺន  ូប  ៀន វគ្គ សវនកម្ម របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ វគ្គ សុើបអង្ក ត និងកា រពា រកា រក្ល ងបន្ល ំ ។ល។ 

 កបា នចូលប  ើកា រងា រជា មួយធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសុី  ក្ន ុងឆា  ំ២០០៣ ក្ន ុងមុខដំណងជា  

គណនយ ករសា ខា  ហើយ  ូវបា នដំឡើងមុខងា រជា អនុ  ធា នគណនយ ករសា ខា   ក្ន ុង ឆា  ំ២០០៥ ។  ក្ន ុង 

ឆា  ំ២០០៨  ក  ូវបា នតងតា ំងជា  អនុ  ធា នផ្ន ក សវនកម្ម សវា ធនា គា រអឡិច  ូនិច និងសវា ហិរញ្ញ ប ទា ន 

ពា ណិជ្ជ កម្ម  នធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី កា រិយា ល័យកណា្ដ  ល និង  ឆា  ំ២០០៩  ូវបា នតងតា ំងជា                            

ជំនួយកា រនា យិកា  តិបត្ត ិសវនកម្ម  និង  ឆា  ំ២០១២  ក  ូវបា នតងតា ំងជា នា យកកា រិយា ល័យសវនកម្ម  

ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។  ក្ន ុងឆា  ំ២០១៦  ក  ូវបា នផា  ស់ប្ត ូរមុខងា រជា  នា យករង និងជា   ធា នកា រិយា ល័យផនកា រនិង         

ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ន វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា ។ 

 ក ហា ស់ សម ត្ត ិ

 ក ហុង  ម្ម លី

 ធា នកា រិយា ល័យបុគ្គ លិក និងរដ្ឋ បា ល

នា យករង និងជា 
 ធា នកា រិយា ល័យផនកា រ និងហិរញ្ញ វត្ថ ុ

ផ្ន កហិរញ្ញ

ន្ទ  នីតិសា 

ពវីិទ  សា

 កធា  ប

វគ្គ ហ្វ ឹកហ្វឺ

 ក

គណនយ

ឆា  ំ២០០៨

ពា ណិជ្ជ ក

ជំនយការ

ក្ន ុងឆា  ំ១
ជា មួយ
វគ្គ បណ្ដុ
Micro 
ឆា  ំ១៩៩

 
ឥណទា 

 
ឆា  ២ំ០០

 ក្ន ុង

គណៈកមា  ធិកា រ  តិបត្ត ិ
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កើតក្ន ងុឆា  ១ំ៩៨០ សុវណ្ណ  បា នបញ្ច ប់ថា  ក់អនុបណ តិ  ប់  ងពា ណិជ្ជ កម្ម  ជំនា ញ  ប់  ង ពីសា កលវិទ  ល័យ 
ប   សា ្ត    ក្ន ងុឆា   ំ ២០១៤។  ក  បីា នបញ្ច ប់ថា  ក់បរិ   ប  អក រសា ្ត  អង់គ្ល ស ជំនា ញអប់រ 
ពីសា កលវិទ  ល័យនរ័តុន  ក្ន ងុឆា  ២ំ០០២ ។ 

 ក្ន ងុឆា   ំ២០០៩  ក  បីា នចូលរួមវគ្គ ទស នកិច្ច សិក   លើ  ធា នបទ កា រ  ប់  ងកា រហ្វ កឹហ្វ នឺ   CARD 
MRI  ទស ហ្វ លីីពីន, វគ្គ ហ្វ កឹហ្វ នឺលើ  ធា នបទ កា រ  ប់  ងទីផ  រ   AMiDA (Academy for Microfinance            
Development in Asia) បា លី  ទសឥណ ណូសីុ, វគ្គ ហឹ្វ កហ្វ នឺលើ  ធា ន កា រអភិវឌ លើជំនា ញវិជា  ជីវៈ ជា មួយ    
Robenny School of Business   ទសវៀតណា ម, និង វគ្គ ហ្វ កឹហ្វ នឺលើ  ធា នបទ កា របណ្ដ ះុបណា្ដ  ល  បូ  ៀន 
ជា មួយ Frankfurt School of Finance & Management និងជា មួយ Center for Microfinance Leadership   
Women's World Banking ភ្ន ពំញ  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ជុា  ។

 ក្ន ងុឆា   ំ ២០១៤  ក  បីា នចូលរួមវគ្គ ទស នកិច្ច សិក   សកលវិទ  ល័យដលល ីៗ    ទស តវ៉ា ន់  
ដើម សិីក  អំពី  ព័ន្ធ អប់ររបស់សា កលវិទ  ល័យនីមួយៗ ទា ក់ទងនឹងកា រ  ប់  ង និស តិ និងបណា  ល័យ។

 ក្ន ងុខមីនា  ឆា  ២ំ០០៤  ក  បីា នចូលប  ើកា រក្ន ងុផ្ន កហ្វ កឹហ្វ នឺនធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសីុ 
 ឆា  ២ំ០០៨  ក  ី  វូបា នតងតា ងំជា  អនុ  ធា នផ្ន កកម្ម សិក   និងឆា  ២ំ០០៩  វូបា នតំឡើងមុខងា រជា  
 ធា នផ្ន កកម្ម សិក   ។  ឆា  ២ំ០១១  វូបា នផា  ស់ប្ត រូមុខងា រជា  ធា នផ្ន កអភិបា លហ្វ កឹហ្វ នឺ បនា  ប់មកផា  ស់ជា  
 ធា នផ្ន កហ្វ កឹហ្វ នឺខា ងក    ឆា  ២ំ០១២។  ក្ន ងុឆា  ២ំ០១៤  ក  មីា នតួនា ទីជា  នា យិកា កា រិយា ល័យសិក   

និងកិច្ច កា រនិស តិ នអសីុលីដា    ននីង សនធ័រ។ បច្ច បុ ន្ន  ក  មីា នតួនា ទីជា   ធា នកា រិយា ល័យសិក   
និងកិច្ច កា រនិស តិ នវិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា ។ 

 ក   ី ទួត សុវណ្ណ 

 ធា នកា រិយា ល័យសិក   និងកិច្ច កា រនិស តិ

កើតក្ន ងុឆា  ១ំ៩៧៩ រស្ម  ី បា នបញ្ច ប់ថា  ក់អនុបណ តិ  ប់  ងពា ណិជ្ជ កម្ម  ជំនា ញ  ប់  ង ពីសា កលវិទ  ល័យ 

ប   សា ្ត    ក្ន ងុឆា   ំ ២០១៤។  ក  បីា នបញ្ច ប់ថា  ក់បរិ   ប   ប់  ងពា ណិជ្ជ កម្ម  ជំនា ញគណនយ  ពី        

សា កលវិទ  ល័យ  ប់  ង  ក្ន ងុឆា  ២ំ០០២,  ក  ក៏ីបា នបញ្ច ប់ថា  ក់បរិ   ប  វិទ  សា  ្ត  ជំនា ញគណិតវិទ   ពី

សា កលវិទ  ល័យភូមិន្ទ ភ្ន ពំញ  ក្ន ងុឆា  ២ំ០០0 និង ក្ន ងុឆា  ២ំ០០១  ក  បីា នទទួលស   ប   មូធ មសិក                 

ទុតិយភូមិ ពីមហា វិទ  ល័យគរុ  សល  ។

 ក្ន ងុឆា   ំ ២០១០  ក  បីា នចូលរួម វគ្គ ហ្វ កឹហ្វ នឺលើ  ធា នបទ កា រអភិវឌ សមត្ថ ភា ពវិជា  ជីវៈ ជា មួយ                               

Frankfurt School of Finance & Management និង  ក្ន ងុឆា   ំ២០១១  ក  បីា នចូលរួម វគ្គ ហ្វ កឹហ្វ នឺលើ  ធា នបទ 

កា របណ្ដ ះុបណា្ដ  ល  បូ  ៀន ជា មួយ Frankfurt School of Finance & Management ។  ក្ន ងុឆា   ំ២០១៤  ក  ី 

បា នចូលរួមវគ្គ ទស នកិច្ច សិក   សកលវិទ  ល័យដលល ីៗ    ទស តវ៉ា ន់ ដើម សិីក  អំពី  ព័ន្ធ អប់ររបស់សា កល 

វិទ  ល័យនីមួយៗ ទា ក់ទងនឹងកា រ  ប់  ង និស តិ និងបណា  ល័យ។

 ក្ន ងុខតុលា  ឆា  ២ំ០០៤  ក  បីា នចូលប  ើកា រជា បុគ្គ លិកផ្ន កអភិវឌ ន៍ហ្វ កឹហ្វ នឺ នធនា គា រ អសីុលីដា  

ភីអិលសីុ ។  ឆា  ២ំ០០៨  ក  ី  វូបា នតងតា ងំជា  អនុ  ធា នផ្ន កអភិវឌ ន៍ហ្វ កឹហ្វ នឺ និងឆា  ២ំ០០៩  វូបា ន                     

ដំឡើងមុខងា រជា  ធា នផ្ន កអភិវឌ ន៍ហ្វ កឹហ្វ នឺ។  ឆា  ២ំ០១១  វូបា នផា  ស់ប្ត រូមុខងា រជា   ធា នផ្ន ក   វ   វ 

និងអភិវឌ ន៍ និងបនា  ប់មកផា  ស់ជា អ្ន កឯកទសជា ន់ខ្ព ស់ផ្ន ក   វ   វ និងអភិវឌ ន៍  ឆា  ២ំ០១៤។  ក្ន ងុឆា  ំ២០១៦  

មកដល់បច្ច ុប ន្ន   ក  ីមា នតួនា ទីជា   ធា នដបា៉ តឺម៉ង់  ប់  ងពា ណិជ្ជ កម្ម  នវិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  

អសុីលីដា  ។

 ក   ី ហ៊ូ រស្ម ី
 ធា នដបា៉ តឺម៉ង់  ប់  ងពា ណិជ្ជ កម្ម 

ជនជា តិខ្ម រ កើត  ឆា  ១ំ៩៨០។  កបា នបញ្ច ប់ថា  ក់បរិ   ប  ជា ន់ខ្ព ស់  ផ្ន ក  ប់  ងពា ណិជ្ជ កម្ម  ជំនា ញ 

ធនា គា រ និងហិរញ្ញ វត្ថ  ុ ពីសា កលវិទ  ល័យបៀល   យ  ក្ន ងុឆា  ២ំ០១០ ។  កបា នបញ្ច ប់ថា  ក់បរិ   ប   ប់  ង 

ពា ណិជ្ជ កម្ម  ជំនា ញគណនយ  ពីវិទ  សា  នជា តិ  ប់  ង  ក្ន ងុឆា  ២ំ០០២។  កធា  ប់បា នចូលរួមវគ្គ ទស នកិច្ច សិក  

 សា កលវិទ  ល័យជា  ើន  តវ៉ា ន់ដូចជា  ៖Elite Study in Taiwan (ESIT) នក សួងអប់រតវ៉ា ន់, Chung Yuan 

Christian   University (CYCU), National Cheng Kung University (NCKU), National Sun Yat-Sen           

University (NSYU), National Central University (NCU), National Taichung University of Education 

(NTUE), National Chung Hsing University (NCHU), and University of Taipei  ក្ន ងុឆា  ២ំ០១៤។  ក្ន ងុខវិច្ឆ កិា  

ឆា  ២ំ០១៣  កក៏បា នចូលរួម  ក្ន ងុវគ្គ សិកា្ខ  សា លា ចករលកបទពិ  ធន៍ រវា ងធនា គា រជា តិន  ទសកម្ព ជុា  និងធ

នា គា រជា តិនសា ធា រណរដ្ឋ  ជា មា និតឡា វ ស្ត ពីីកា រ  ប់  ង និង  តួពិនិត លើសា  ប័នហិរញ្ញ វត្ថ  ុ  ក្ន ងុ  ទសកម្ព ជុា  

និងសា ធា រណរដ្ឋ  ជា មា និតឡា វ។

 កបា នចូលប  ើកា រងា រជា មួយធនា គា រ អសីុលីដា    ក្ន ងុឆា  ២ំ០០៨ ក្ន ងុមុខតំណង ភា  ក់ងា រប  ើអតិថិជន 

ហើយ  វូបា នដំឡើងមុខងា រជា  អនុ  ធា នភា  ក់ងា រទីផ  រសា ខា   ក្ន ងុខតុលា  ឆា  ២ំ០០៨។  ក្ន ងុខមិថុនា  

ឆា  ២ំ០១១  ក  វូបា នតងតា ងំជា   ធា នភា  ក់ងា រទីផ  រសា ខា ក ងុភ្ន ពំញ។  ក្ន ងុខក    ឆា  ២ំ០១២  ក  វូ 

បា នផា  ស់ប្ត រូមុខងា រជា   ធា នផ្ន កទីផ  រ ន អសីុលីដា    ននីង សនធ័រ។ ចា ប់ពីខ កក្ក ដា  ឆា  ២ំ០១៦ មកដល់បច្ច បុ ន្ន  

 កមា នតួនា ទីជា   ធា នកា រិយា ល័យទំនា ក់ទំនងសា ធា រណៈ ន វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  ។

 ក លឹម ឌីណា 
 ធា នកា រិយា ល័យទំនា ក់ទំនងសា ធា រណៈ

គណៈកមា  ធិកា រ  តិបត្ត ិ



ជនជា តិខ្ម រ កើតថ្ង ទី០១ ខមករា  ឆា  ១ំ៩៥៨។  កបា នទទួល ស   ប  បណ្ដ ះុបណា្ដ  លជំនា ញ  ហូ្វ កឹ
ហ្វ នឺ  ឆា  ២ំ០១១ ពី Frankfurt School of Finance & Management ស   ប  បណ្ដ ះុបណា្ដ  លជំនា ញរៀបចំ 
និងអភិវឌ ន៍កម្ម វិធីហ្វ កឹហ្វ នឺ  ឆា  ២ំ០១១ ពី Robenny School of Business ស   ប  បណ្ដ ះុបណា្ដ  លជំនា ញ 

 ហូ្វ កឹហ្វ នឺ  ឆា  ២ំ០០៦ ពីACE, ស   ប   ហូ្វ កឹហ្វ នឺ   ូ  ឆា  ១ំ៩៨៩, ស   ប  គរុ  សល  ឆា  ១ំ៩៩០ពីម
ជ មណ លហ្វ កឹហ្វ នឺ   ូ   ទសថ ។

 កបា នចូលរួមវគ្គ បណ្ដ ះុបណា្ដ  លជា  ើន  ក្ន ងុវិស័យ ធនា គា រ មីក ហិូរញ្ញ វត្ថ  ុ និងសហ   សខា  តតូច និង 
មធ ម  ក្ន ងុ  ទស និង  បណា្ដ   ទស មួយចំនួនដូចជា  ៖   ទសថ ចិន ឥណ ណូសីុ ហ្វ លីីពីន អីុតា លី 
អា ល្ល ឺម៉ង់ ។

 កបា នចូលប  ើកា រងា រជា មួយ ធនា គា រ អសីុលីដា   ឆា  ១ំ៩៩៣ ជា ភា  ក់ងា រផ ព្វ ផ  យសហ   ស 
ខា  តតូច និងជា  ហូ្វ កឹហ្វ នឺ។ ឆា  ១ំ៩៩៤  កបា នផា  ស់មកបំពញកា រងា រជា  អ្ន កឯកទសសហ   សខា  តមធ ម 
និងក មុគា ំ  បច្ច កទស។  ឆា  ១ំ៩៩៨  ក  វូបា នតងតា ងំជា  នា យកមជ មណ លហ្វ កឹហ្វ នឺ អសីុលីដា ។ 
ឆា  ២ំ០០០  ក  វូបា នតងតា ងំជា នា យករងនា យកដា  នឥណទា ន។ ចា ប់តា ងំពីឆា  ២ំ០០១មក  ក  វូបា ន 
ចា ត់តា ងំឱ កា ន់មុខតំណងជា  អ្ន ក  ប់  ងជំនា ញដទទៀតជា  ើន។ ក្ន ងុឆា  ២ំ០០៩  ក  វូបា នតងតា ងំជា  
នា យកកា រិយា ល័យសិក    ននា យកដា  នហ្វ កឹហ្វ នឺ  ធនា គា រ  អសីុលីដា   និងបនា  ប់មកជា   នា យករងនា យកដា  ន 
ហ្វ កឹហ្វ នឺ ធនា គា រ អសីុលីដា   ឆា   ំ ២០១១ ។  ឆា  ២ំ០១២  កមា នតំណងជា  នា យកនា យកដា  នហ្វ កឹហ្វ នឺ 
ន អសីុលីដា    ននីង សនធ័រ ។ ឆា  ២ំ០១៣   កទទួលមុខតំណងជា  នា យកកា រិយា ល័យសិក   
និងចា ប់ពីដើមឆា  ២ំ០១៤ ដល់ឆា   ំ ២០១៥   កមា នតំណងជា  ទី  កឹ   នអសីុលីដា    ននីង សនធ័រ ។ 
ចា ប់ពីខមករា  ឆា  ២ំ០១៦ រហូតមកដល់បច្ច បុ ន្ន   កមា នតំណងជា  ទី  កឹ   នវិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  
អសីុលីដា  ។
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 ក ម៉ន សុផល

ទី  ឹក  

ទី  ឹក  
ទី  ឹក   ន វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  មា នកា តព្វ កិច្ច បំពញតួនា ទីឱ អស់ពីសមត្ថ ភា ព ដើម ីចូលរួម  ួតពិនិត កត  ូវ និងផ្ត ល់  បល់ 

អភិវឌ ធ្វ ើយា៉ ងណា  ឱ ស   ចនូវ  ល  យុទ្ធ សា ្ត   របស់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  មា នដូចជា ៖

• ផ្ត ល់កា រ  ឹក   បល់លើកា ររៀបចំផនកា រ   និងយុទ្ធ សា  ្ត ដើម ីដំណើរកា រ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  ជា សា  ប័នបុ  សម្ព ័ន្ធ  ធនា គា រ 

អសុីលីដា  ភីអិលសុី  កបអា ជីវកម្ម ដា ច់  យឡក  កប  យនិរន្ត រភា ព ។

• ផ្ត ល់កា រ  ឹក   បល់ លើកា រងា របណ្ដ ុះ បណា្ដ  ល  ប់  ង  តិបតិ្ត កា រ និងកា រងា រទំនា ក់ ទំនងសា ធា រណៈ ដើម ី   វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  

អសុីលីដា   ជា  ឹះសា  នឧត្ត មសិក  ឈា នមុខ  ក្ន ុងតំបន់ ។

• ផ្ត ល់កា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល ផ្ទ របទពិ  ធន៍ និងចំណះដឹង ដល់អ្ន កពា ក់ព័ន្ធ  ដើម ីព  ឹង សមត្ថ ភា ព និងព  ឹង  តិបត្ត ិកា រ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  

អសុីលីដា  ។

ជនជា តិខ្ម រ កើតថ្ង ទី២៥ ខធ្ន  ូ ឆា  ១ំ៩៦០ ។  កទទួលបា នបរិ   ប  អប់រ  មហា វិទ  ល័យ Advanced 

Education   ទសថ ឆា  ១ំ៩៩២ ។

ចា ប់ពីឆា  ១ំ៩៩៤មក  កបា នចូលរួមវគ្គ បណ្ដ ះុបណា្ដ  លជា  ើន  ក្ន ងុវិស័យ ធនា គា រ មីក ហិូរញ្ញ វត្ថ ុ 

និងសហ   សខា  តតូច និងមធ ម  ក្ន ងុ  ទស និង  បណា្ដ   ទសមួយចំនួនដូចជា ៖ សហរដ្ឋ អា មរិក ថ ហុងកុង 

សិង្ហ បុរី ហ្វ លីីពីន ឥណ ណូសីុ មីយ៉ា ន់ម៉ា  ឡា វ ។ ក្ន ងុឆា  ១ំ៩៩៩  កបា នបញ្ច ប់ វគ្គ  ប់  ង ស្ត ពីីសា  ប័នហិរញ្ញ វត្ថ សុ

  ប់អភិវឌ ន៍ សហ   សឯកជន(FIPED)  សា កលវិទ  ល័យ Harvard សហរដ្ឋ អា មរិក។ 

ចា ប់ពីឆា  ១ំ៩៩៤  កបា នប  ើកា រងា រជា មួយ អង្គ កា រ អសីុលីដា  ជា ភា  ក់ងា រផ ព្វ ផ  យសហ   ស  

ខា  តតូច(SEPO) និងជា ភា  ក់ងា រឥណទា ន ។ ក្ន ងុ ឆា  ១ំ៩៩៥  ក  វូបា នតងតា ងំជា  នា យករង អសីុលីដា  

សា ខា ខត្ត បា ត់ដំបង ។  ក្ន ងុ១៩៩៧  កជា នា យក អសីុលីដា  សា ខា ខត្ត កំពង់ធំ ។ ឆា  ២ំ០០១ 

 កជា  ធា ន ផ្ន កធនធា នមនុស   កា រិយា ល័យកណា្ដ  ល ធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសីុ ។ ក្ន ងុឆា  ២ំ០០២ 

 កជា  ធា នផ្ន កហ្វ កឹហ្វ នឺ និងជា នា យក កា រិយា ល័យហ្វ កឹហ្វ នឺ  ឆា  ២ំ០០៦ ហើយ  ក  វូបា នតងតា ងំជា  

នា យកនា យកដា  នហ្វ កឹហ្វ នឺ ចា ប់ពីឆា  ២ំ០០៩ ដល់ ខកក្ក ដា  ឆា  ២ំ០១១ ។ ចា ប់ពីខសីហា  ឆា  ២ំ០១១ ដល់ឆា   ំ២០១៥ 

 កមា នតំណងជា  ទី  កឹ   នអសីុលីដា    ននីង សនធ័រ ។ ចា ប់ពីខមករា  ឆា  ២ំ០១៦ រហូតមកដល់បច្ច បុ ន្ន  

 កមា នតំណងជា  ទី  កឹ   នវិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  ។

 ក  ង ចា ន់តា រា 

ទី  ឹក  
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ក មសីលធម៌

ក្ន ងុក មសីលធម៌របស់ក មុ  កឹ  ភិបា ល   ប់  ង  យ ៖

១. អនុស រណៈ និងលក្ខ ន្ត កិៈរបស់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា ្ត   អសីុលីដា  

២. កិច្ច  ម  ៀងភា គទុនិក  និង

៣. ច  ប់ និងបទបញ្ញ ត្ត ទិា ងំឡា យណា ដលពា ក់ព័ន្ធ របស់  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ជុា 

វិវឌ នា កា រឥតឈប់ឈររបស់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា ្ត   អសីុលីដា   គឺទា មទា រឲ មា នកា រយកចិត្ត ទុកដា ក់ខ្ព ស់ ដើម ធីា នា ថា  បទដា  ននកា រអនុវត្ត ផ្ទ ក្ន ងុរបស់ 

សា ជីវកម្ម   វូបា នរក  ក្ន ងុក  តិមួយខ្ព ស់បំផុត ។ ក្ន ងុចំ  មប   ផ ងៗ  ះ រួមមា ន៖ កិច្ច  ម  ៀងលើកា រផ្ដ ល់សវា របស់ក មុ  កឹ  ភិបា ល កម្ម វិធីបណ្ដ ះុបណា្ដ  ល  

តួនា ទីមុខងា ររបស់ក មុ  កឹ  ភិបា ល បញ្ជ វីា យតម្ល ក មុ  កឹ  ភិបា ល និងក មសីលធម៌របស់ក មុ  កឹ  ភិបា ល   វូបា នរៀបចំដា ក់ឲ  ើ   ស់  ហើយតួនា ទីទា ក់ទង  

នឹង   ក់លា ភកា រ និងកា រចំណា យរបស់ក មុ  កឹ  ភិបា ល   វូបា នរៀបចំជា ទ  ង់យ៉ា ងច  ស់លា ស់ ។

និ  ជិត  ប់រូបរបស់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា ្ត   អសីុលីដា   ស្ថ តិក  មកា រ  ប់  ងមួយយ៉ា ងតឹងរឹងន ក មសីលធម៌ដលបា នកំណត់ក្ន ងុអនុស   រួមកា រងា រ                

 យ  បដណ្ដ ប់លើប   មួយចំនួនដូចជា ៖ ចរិត លក្ខ ណបុគ្គ ល ទំនា ក់ទំនងជា មួយអ្ន ករួមកា រងា រ អតិថិជន និងអ្ន ក  ប់  ង អា ថ៌កំបា ងំវិជា  ជីវៈ វិវា ទលើផល   ជន៍  

កា រទទួលយកអំ  យ កា រសមា  ត   ក់  និងកា របកអា ក  តកំហុសឆ្គ ង ។ 

ឯកសា រទា ងំនះ  វូបា ន  តួពិនិត សា រឡើងវិញយ៉ា ងទៀងទា ត់  យសវនករ  ដើម ធីា នា ថា   វា  ត មា នសុពលភា ព  ើ   ស់ និងទា ន់សម័យ ។

សកម្ម ភា ពបរិចា  គឈា មរបស់ថា  ក់ដឹកនា ំ និងកម្ម ករនិ  ជិត  មទា ំងនិស ិត នវិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីុលីដា 

ថា  ក់ដឹកនា ំ អសុីលីដា  រលឹកគុណមា តា -បិតា  មុនពិធីបើកវគ្គ ហ្វ ឹកហ្វ ឺន
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របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
និងរបា យកា រណ៍សវនករឯករា ជ

ស   ប់ដំណា ច់ឆា  ំ ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

មា តិកា 

របា យកា រណ៍ក ុម  ឹក  ភិបា ល.............................................................. ៣០

របា យកា រណ៍របស់សវនករឯករា ជ  ......................................................... ៣២

របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

        របា យកា រណ៍សា  នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ ុ .................................................... ៣៤

        របា យកា រណ៍ចំណញ-ខា ត និងលទ្ធ ផលលម្អ ិតផ ងៗ ...................... ៣៥

        របា យកា រណ៍ប   ប  ួលមូលធន .................................................. ៣៦

        របា យកា រណ៍លំហូរសា ច់   ក់ .......................................................៣៧

កំណត់សមា្គ  ល់របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ..................................................... ៣៨

សមា សភា ពគណៈកមា  ធិកា រ  តិបតិ្ត  វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា សមា សភា ពគណៈកមា  ធិកា រ  តិបតិ្ត  វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា 
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របា យកា រណ៍ក ុម  ឹក  ភិបា ល

ក ុម  ឹក  ភិបា លមា នសចក្ត ី  មនស  ក្ន ុងកា រដា ក់បងា  ញរបា យកា រណ៍របស់ខ្ល ួន និងរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុដលបា នធ្វ ើសវនកម្ម រួចរបស់ វិទ  សា  ន 
ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  (  កា ត់ថា  " ក ុមហ៊ុន ") ស   ប់ដំណា ច់ឆា  ំថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦ ។ 

ក ុម  ឹក  ភិបា ល  

ក ុម  ឹក  ភិបា លរបស់ក ុមហ៊ុនក្ន ុងអំឡុងឆា  ំ   និងរហូតដល់កា លបរិច្ឆ ទនរបា យកា រណ៍នះ  មា នរា យនា មដូចខា ងក  ម៖

 ១.  បណ ិត សូ ផនណា រី  ធា នក ុម  ឹក  ភិបា ល

 ២.   ក  ំ វិសុទ្ធ   អភិបា លសមា ជិកក ុម  ឹក  ភិបា ល

 ៣.   ក អុ៊ង សំអុល អភិបា លសមា ជិកក ុម  ឹក  ភិបា ល

 ៤.   ក ឆន ពន្ល ឺ  អភិបា លសមា ជិកក ុម  ឹក  ភិបា ល

 ៥.   ក Pieter Kooi អភិបា លសមា ជិកក ុម  ឹក  ភិបា ល

 ៦.  បណ ិត ឌី សមសុីដត អភិបា លសមា ជិកក មុ  ឹក  ភិបា ល

អំពីក ុមហ៊ុន
មុនថ្ង ទី១០ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦ ក ុមហ៊ុន (អតីត " ក ុមហ៊ុន អសុីលីដា    ននីង សនធ័រ លីមីតធីត " គឺជា ក ុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុស  ូវមា ន 

ក  ិត បង្ក ើតឡើង  ក្ន ុង  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  ក  មអា ជា  ប័ណ្ណ លខ Co.១៣៣២KH/២០១១ ចុះថ្ង ទី០៨ ខមិថុនា  ឆា  ំ២០១១ ពីក សួងពា ណិជ្ជ កម្ម ។ 

 ថ្ង ទី១០ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦  ក សួងពា ណិជ្ជ កម្ម បា នអនុម័តឲ ក ុមហ៊ុនប្ត ូរនា មករណ៍ក ុមហ៊ុន  ជា  វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  

ក  មវិ   បនប  ចុះបញ្ជ ីលខ ០០០០៣៨៣៦។  ថ្ង ទី២៥ ខមករា  ឆា  ំ២០១៦ រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា បា នចញអា ជា  ប័ណ្ណ ឲ ក ុមហ៊ុន តា មរយៈអនុក ឹត លខ 

១៣អនក .បក ដើម ី   កា  យជា វិទ  សា  ន។ ក ុមហ៊ុន  ូវបា នកា ន់កា ប់ទា ំង  ុង  យ ធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសុី ដលជា ធនា គា រពា ណិជ្ជ ចុះបញ្ជ ី 

ពា ណិជ្ជ កម្ម   ក្ន ុង  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា ។

សកម្ម ភា ពចម ង
សកម្ម ភា ពចម ងរបស់ក ុមហ៊ុន គឺផ្ត ល់សវា បណ្ដ ុះបណា្ដ  លដល់និស ិតជា តិ និងអន្ត រជា តិ នូវសវា អប់រក  ិតឧត្ត មសិក   កប  យគុណភា ពខ្ព ស់ 

ថា  ក់បរិ   ប  រង បរិ   ប   និងបរិ   ប  ជា ន់ខ្ព ស់  យអនុ  ម  តា មអនុក ឹត ដលទទួលសា្គ  ល់  យរា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា  និងអា ជា  ធរពា ក់ព័ន្ធ ។              

ក ុមហ៊ុនក៏ចូលរួមចំណក  យឥរិយា បថវិជ្ជ មា ន ក្ន ុងកា រកសា ងសមត្ថ ភា ពរបស់ខ្ល ួន ដើម ីបង្ក ើនគុណសម ត្ត ិ  កប  យកា រ  កួត  ជង ក្ន ុងទីផ  រពលកម្ម  

ក៏ដូចជា ដើម រីៀបចំអា ជីវកម្ម របស់ខ្ល នួ  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព។ ក មុហុ៊នអា ចនឹងផ្ត ល់សវា ផ ងៗបន្ថ មទៀត  ង  តា មកា រស   ចរបស់ក មុ  កឹ  ភិបា ល។

 

លទ្ធ ផលហិរញ្ញ វត្ថ ុ
លទ្ធ ផលហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក ុមហ៊ុនស   ប់ដំណា ច់ឆា  ំថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦  ូវបា នបងា  ញ  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ចំណញ-ខា ត និងលទ្ធ ផលលម្អ ិតផ ងៗ 

 លើទំព័រទី៨។

ក្ន ុងអំឡុងដំណា ច់ឆា  ំថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦ ក ុមហ៊ុនមិនបា ន  កា ស ឬបា នបង់ភា គលា ភទ (ឆា  ំ២០១៥៖គា  ន)។

 ព សកម្ម 
គិត  មឹកា លបរិច្ឆ ទនរបា យកា រណ៍នះ ក មុ  កឹ  ភិបា លពំុបា នដឹងពីហតុកា រណ៍ណា មួយ ដលអា ចបណា្ដ  លឱ តម្ល  ព សកម្ម ក្ន ងុរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

របស់ក ុមហ៊ុនពំុ  ឹម  ូវ  ះទ។

វិធីសា  ្ត វា យតម្ល 
គិត  ឹមកា លបរិច្ឆ ទនរបា យកា រណ៍នះ ក ុម  ឹក  ភិបា លពុំបា នដឹងពីកា លៈទសៈណា មួយដលបា នកើតឡើង ហើយអា ចបណា្ដ  លឲ ប៉ះពា ល់ដល់វិធី

សា  ្ត វា យតម្ល  ព សកម្ម  និងបំណុលដលមា ន   ប់  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក ុមហ៊ុន មា នភា ពមិន  ឹម  ូវ ឬមិនសម  បជា សា រវន្ត  ះទ។ 

បំណុលយថា ភា ព និងបំណុលផ ងៗ
គិត  ឹមកា លបរិច្ឆ ទនរបា យកា រណ៍នះ ៖

ក.  មិនមា នបន្ទ ុកណា មួយលើ  ព សកម្ម របស់ក ុមហ៊ុន  ដលបា នកើតឡើង  យសា រកា រដា ក់វា ប   ំ  ស   ប់កា រធា នា បំណុលរបស់បុគ្គ លណា មា  ក់

ឡើយ ចា ប់តា ំងពីដំណា ច់ឆា  ំមក និង

ខ. មិនមា នបំណុលយថា ភា ពណា មួយរបស់ក ុមហ៊ុន ដលបា នកើតឡើងចា ប់តា ំងពីដំណា ច់ឆា  ំមក
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តា ម  បល់របស់ក ុម  ឹក  ភិបា ល ពំុមា នបំណុលយថា ភា ព ឬបំណុលផ ងៗរបស់ក ុមហ៊ុន បា នកា  យជា កា របង្ខ ំឱ សង ឬអា ចនឹង  ូវទា មទា រឱ

សងក្ន ុងរយៈពល១២ខបនា  ប់ពីដំណា ច់ឆា  ំ ដលនឹង ឬអា ចនឹងមា នផលប៉ះពា ល់ជា សា រវន្ដ ដល់លទ្ធ ភា ពរបស់ក ុមហ៊ុន ក្ន ុងកា របំពញកា តព្វ កិច្ច របស់ខ្ល ួន 

 ថ្ង កំណត់សង  ះទ ។

កា រ    ួលកា លៈទសៈ
គិត  មឹកា លបរិច្ឆ ទនរបា យកា រណ៍នះ ក មុ  កឹ  ភិបា លមិនបា នដឹងពីកា លៈទសៈណា មួយដលមិនបា នវកញក  ក្ន ងុរបា យកា រណ៍នះ ឬរបា យកា រណ៍ 

ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក ុមហ៊ុន ដលអា ចបណា្ដ  លឱ ចំនួនទឹក   ក់ដលបា នបងា  ញក្ន ុងរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុមា នភា ពមិន  ឹម  ូវជា សា រវន្ដ  ះទ ។ 

 តិបត្ដ ិកា រមិន  ក តី
តា ម  បល់របស់ក មុ  កឹ  ភិបា ល លទ្ធ ផលហិរញ្ញ វត្ថ រុបស់ក មុហុ៊ន ស   ប់ដំណា ច់ឆា  ថំ្ង ទី៣១ ខធ្ន  ូឆា  ២ំ០១៦ មិនបា នទទួលរងនូវផលប៉ះពា ល់ជា សា រវន្ដ  

ពីខ្ទ ង់គណនី  តិបត្ដ ិកា រ ឬ  ឹត្ដ ិកា រណ៍មិន  ក តីណា មួយឡើយ ។

  តា ម  បល់របស់ក ុម  ឹក  ភិបា ល  ច   ះពលរវា ងដំណា ច់ឆា  ំ រហូតមកទល់នឹងកា លបរិច្ឆ ទនរបា យកា រណ៍នះ មិនមា នខ្ទ ង់គណនី  តិបត្ដ ិកា រ 

ឬ  ឹត្ដ ិកា រណ៍ខុស  ក តីណា មួយដលអា ចជះឥទ្ធ ិពលជា សា រវន្ដ ដល់លទ្ធ ផលហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក ុមហ៊ុន  ក្ន ុងឆា  ំ  ះទ ។

 

កា រទទួលខុស  ូវរបស់ក ុម  ឹក  ភិបា ល លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ
ក ុម  ឹក  ភិបា លទទួលខុស  ូវក្ន ុងកា រប   ក់ថា របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ូវបា នរៀបចំឡើង និងបា នបងា  ញ  ឹម  ូវនូវ  ប់ទិដ្ឋ ភា ពជា សា រវន្ដ ទា ំងអស់ន

សា  នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ រុបស់ក មុហុ៊ន គិត  មឹថ្ង ទី៣១ ខធ្ន  ូឆា  ២ំ០១៦  មទា ងំលទ្ធ ផលហិរញ្ញ វត្ថ  ុ និងលំហូរសា ច់   ក់របស់ក មុហុ៊នស   ប់ដំណា ច់ឆា  ។ំ  ក្ន ងុកា រ 

រៀបចំរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុទា ំងនះក ុម  ឹក  ភិបា ល  ូវ ៖

១. អនុវត្ត  លកា រណ៍គណនយ សម  ប  យអនុ  ម  តា មស្ត ង់ដា ររបា យកា រណ៍ទា ក់ទងនឹងហិរញ្ញ វត្ថ ុអន្ត រជា តិ នកម្ព ុជា  (  កា ត់ថា            

"CIFRS") ដលគា ំ   យកា រវិនិច្ឆ ័យ និងកា របា៉ ន់  មា ណសមហតុផល និង  កប  យ កា រ  ុង  យ័ត្ន   មទា ំងអនុវត្ត តា ម  លកា រណ៍ទា ំងនះ

ឱ បា នជា  ចា ំ ។

២. អនុវត្ដ តា មត  ូវកា រក្ន ុងកា រលា ត  ដា ងព័ត៌មា នរបស់  CIFRS  ហើយ  សិនបើមា នកា រ   សចា កណា មួយក្ន ុងកា រ បងា  ញឱ មា នភា ពពិត និង  ឹម  ូវ 

ក ុម  ឹក  ភិបា ល  ូវ   កដថា  កា រ   សចា កទា ំង  ះ  ូវបា នបងា  ញ ពន ល ់និងកំណត់បរិមា ណឲ បា ន  ឹម  ូវ  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ។

៣. រក  ទុកកំណត់   គណនយ ឲ បា ន  ប់   ន់ និង  ព័ន្ធ  ួតពិនិត ផ្ទ ក្ន ុង  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព ។

៤. រៀបចំរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  យផ្អ កលើមូលដា  ននិរន្ដ ភា ពនដំណើរកា រអា ជីវកម្ម  លើកលងតមា នករណីសន្ម តសមរម ថា  ក ុមហ៊ុននឹងមិនអា ច 

បន្ដ កិច្ច  តិបត្ដ ិកា រអា ជីវកម្ម  ពលអនា គតដ៏ខ្ល ី និង

៥.  ប់  ង និងដឹកនា កំ មុហុ៊នឲ មា ន  សិទ្ធ ភា ព តា មរយៈកា រស   ចចិត្ត សំខា ន់ៗទា ងំអស់ ដលជះឥទ្ធ ពិលដល់  តិបត្ដ កិា រនិងលទ្ធ ផលរបស់ក មុហុ៊ន 

ហើយ  ូវធា នា ថា ផលប៉ះពា ល់ទា ំង  ះ    ូវបា នឆ្ល ុះប   ំង  ឹម  ូវ  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ។

     

ក ុម  ឹក  ភិបា លធា នា អះអា ងថា ក ុមហ៊ុនបា នអនុវត្ដ តា មត  ូវកា រខា ងលើ ក្ន ុងកា ររៀបចំរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។ 

របា យកា រណ៍ក ុម  ឹក  ភិបា ល
ក ុម  ឹក  ភិបា ល សូមធា នា អះអា ងថា របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក ុមហ៊ុន  ូវបា នបងា  ញ  ឹម  ូវនូវ  ប់ទិដ្ឋ ភា ពជា សា រវន្ត ទា ំងអស់នសា  នភា ព

ហិរញ្ញ វត្ថ ុ របស់ក ុមហ៊ុន គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦ និងលទ្ធ ផលអា ជីវកម្ម  ប   ប  ួលមូលធន  មទា ំងលំហូរសា ច់របស់ក ុមហ៊ុនស   ប់ដំណា ច់ឆា  ំ               

 យអនុ  ម  តា មស្ត ង់ដា ររបា យកា រណ៍ទា ក់ទងនឹងហិរញ្ញ វត្ថ ុអន្ត រជា តិ នកម្ព ុជា  ។

    ជ. ក ុម  ឹក  ភិបា ល

បណ ិត សូ ផនណា រី

 ធា នក ុម  ឹក  ភិបា ល

រា ជធា នីភ្ន ំពញ  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា 

កា លបរិច្ឆ ទ៖ ថ្ង ទី0៩ ខមីនា  ឆា  ំ២០១៧

របា យកា រណ៍ក ុម  ឹក  ភិបា ល

កុ
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របា យកា រណ៍របស់សវនករឯករា ជ
ជូនភា គទុនិក វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា 

របា យកា រណ៍សវនកម្ម លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

មតិ  បល់របស់យើងខ្ញ ុំ
តា មមតិ  បល់យើងខ្ញ ុំ របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុបងា  ញ  ឹម  ូវនូវ  ប់ទិដ្ឋ ភា ពជា សា រវន្ត ទា ំងអស់ អំពី សា  នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  

អសុីលីដា  (  កា ត់ថា  " ក ុមហ៊ុន ") គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦ និងលទ្ធ ផលហិរញ្ញ វត្ថ ុ  មទា ំងលំហូរសា ច់   ក់ស   ប់ដំណា ច់ឆា  ំ  យអនុ  ម 
 តា មស្ត ង់ដា ររបា យកា រណ៍ទា ក់ទងនឹងហិរញ្ញ វត្ថ ុអន្ត រជា តិនកម្ព ុជា ។

របា យកា រណ៍ដលយើងខ្ញ ុំបា នធ្វ ើសវនកម្ម 
របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក ុមហ៊ុន រួមមា ន៖

- របា យកា រណ៍សា  នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ ុ គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦ 
- របា យកា រណ៍ចំណញ-ខា ត និងលទ្ធ ផលលម្អ ិតផ ងៗស   ប់ដំណា ច់ឆា  ំ 
- របា យកា រណ៍ប   ប  ួលមូលធនស   ប់ដំណា ច់ឆា  ំ 
- របា យកា រណ៍លំហូរសា ច់   ក់ស   ប់ដំណា ច់ឆា  ំ និង
- កំណត់សមា្គ  ល់របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ រា ប់ទា ំងសចក្ត ីសង្ខ ប  លកា រណ៍គណនយ សំខា ន់ៗ។

មូលដា  ននមតិ  បល់របស់យើងខ្ញ ុំ
យើងខ្ញ ុបំា នធ្វ ើសវនកម្ម  យអនុ  ម  តា មស្ត ង់ដា រអន្ត រជា តិ ស្ត ពីីសវនកម្ម នកម្ព ជុា   (  កា ត់ថា  " ស្ត ង់ដា រសវនកម្ម  ")។  កា រទទួលខុស  វូរបស់យើងខ្ញ ុំ 

ដលអនុ  ម  តា មស្ត ង់ដា រទា ងំ  ះ   វូបា នពណ៌នា បន្ថ មទៀត  ក្ន ងុកថា ខណ  " កា រទទួលខុស  វូរបស់សវនករក្ន ងុកា រធ្វ ើសវនកម្ម លើរបា យកា រណ៍ 
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ "  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍របស់យើងខ្ញ ុំ។

យើងខ្ញ ុំជឿជា ក់ថា ភស្ត ុតា ងសវនកម្ម ដលយើងខ្ញ ុំបា នទទួលមា នភា ព  ប់   ន់ និងសមហតុផល  ដើម ីធ្វ ើជា មូលដា  នស   ប់កា រប ្ច ញមតិ  បល់ 
របស់យើងខ្ញ ុំ។

ឯករា ជ
យើងខ្ញ ុំមា នឯករា ជ ពីក ុមហ៊ុន  ដលអនុ  ម  តា មក មសីលធម៌ស   ប់គណនយ ករវិជា  ជីវៈ ដលចញផ  យ  យក ុម  ឹក  ស្ត ង់ដា រក មសីលធម៌ 

អន្ត រជា តិ (  កា ត់ថា  " ក មសីលធម៌អន្ត រជា តិ ") និងអនុ  ម  តា មក មសីលធម៌ របស់វិទ  សា  នគណនយ ករជំនា ញ និងសវនករកម្ព ុជា  (  កា ត់ថា  
" វគសក ")។ យើងខ្ញ ុំបា នបំពញកា តព្វ កិច្ច ក្ន ុងកា រទទួលខុស  ូវផ្ន កក មសីលធម៌ផ ងៗទៀត ដលកំណត់  យក មសីលធម៌អន្ត រជា តិ និង " វគសក " ។

 

កា រទទួលខុស  ូវរបស់ថា  ក់  ប់  ង និងអ្ន កដលទទួលបន្ទ ុកលើអភិបា លកិច្ច របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ
ថា  ក់  ប់  ងទទួលខុស  ូវក្ន ុងកា ររៀបចំរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ និងបងា  ញរបា យកា រណ៍ទា ំង  ះឲ បា ន  ឹម  ូវ  យអនុ  ម  តា មស្ត ង់ដា រ                 

របា យកា រណ៍ទា ក់ទងនឹងហិរញ្ញ វត្ថ ុអន្ត រជា តិនកម្ព ុជា  និងទទួលខុស  ូវលើកា រ  ួតពិនិត ផ្ទ ក្ន ុង ដលថា  ក់  ប់  ងកំណត់ថា មា នភា ពចា ំបា ច់ក្ន ុងកា ររៀបចំ 
របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឲ ចៀសផុតពីកា ររា យកា រណ៍ខុសជា សា រវន្ត  ដលបណា្ដ  លមកពីកា រក្ល ងបន្ល ំ ឬកំហុសឆ្គ ងផ ងៗ ។

ក្ន ុងកា ររៀបចំរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ថា  ក់  ប់  ងទទួលខុស  ូវក្ន ុងកា រវា យតម្ល អំពីលទ្ធ ភា ពរបស់ក ុមហ៊ុនក្ន ុងកា របន្ត និរន្ត ភា ពអា ជីវកម្ម  កា រលា ត  ដា ង 
ព៌ត័មា នដលពា ក់ព័ន្ធ  ក៏ដូចជា ប   ផ ងៗដលទា ក់ទិន  នឹងនិរន្ត ភា ពអា ជីវកម្ម   យ  ើមូលដា  នគណនយ ស   ប់និរន្ត ភា ពអា ជីវកម្ម  លើកលងតថា  ក់

 ប់  ង   ងនឹងបិទអា ជីវកម្ម របស់ក ុមហ៊ុន ឬបញ ប់  តិបតិ្ត កា រ  យមនិមា នជ  ើស  កប  យភា ព   កដ  ជា ណា មួយ ។
អ្ន កដលទទួលបន្ទ ុកអភិបា លកិច្ច   ូវមា នកា រទទួលខុស  ូវក្ន ុងកា រ  ួតពិនិត ដំណើរកា រនកា ររា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក ុមហ៊ុន ។

កា រទទួលខុស  ូវរបស់សវនករ ក្ន ុងកា រធ្វ ើសវនកម្ម លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ
 លបំណងរបស់យើងខ្ញ ុំគឺស្វ ងរកអំណះអំណា ងដលសមហតុផល ថា របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុទា ំងមូល ពុំមា នកា ររា យកា រណ៍ខុសជា សា រវន្ត ដល 

បណា្ដ  លមកពីកា រក្ល ងបន្ល ំ ឬកំហុសឆ្គ ងផ ងៗ និងចញរបា យកា រណ៍សវនកម្ម ដលមា នមតិ  បល់របស់យើងខ្ញ ុំ។ កា រអះអា ងដលសមហតុផលគឺជា កា រ 
អះអា ងក្ន ុងក  ិតខ្ព ស់  បុ៉ន្ត វា មិនមនជា កា រធា នា ថា សវនកម្ម ដលបា នធ្វ ើឡើង  យអនុ  ម  តា មស្ត ង់ដា រសវនកម្ម  តងតរកឃើញជា និច្ច នូវកា រ                  
រា យកា រណ៍ខុសជា សា រវន្ត ដលបា នកើតឡើង  ះទ។ កា ររា យកា រណ៍ខុសអា ចកើតឡើងពីកា រក្ល ងបន្ល ំ ឬកំហុសឆ្គ ង ហើយវា  ូវបា នចា ត់ទុកថា មា នលក្ខ ណៈ
ជា សា រវន្ត   សិនបើកា ររា យកា រណ៍ខុសនីមួយៗ ឬកា ររា យកា រណ៍ខុសសរុប អា ច  ូវបា នរពឹងថា ជះឥទ្ធ ិពលលើមូលដា  ននកា រស   ចចិត្ត ផ្ន កសដ្ឋ កិច្ច របស់  
អ្ន ក  ើ   ស់របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុទា ំងនះ ។

ផ្ន កមួយនកា រធ្វ ើសវនកម្ម ដលអនុ  ម  តា មស្ត ង់ដា រសវនកម្ម  ត  ូវឲ យើងខ្ញ ុំ  ើ   ស់កា រវិនិច្ឆ ័យ និងរក  កា រងឿងឆ្ង ល់  កប  យវិជា  ជីវៈ ក្ន ុងពល
បំពញកា រងា រសវនកម្ម របស់យើងខ្ញ ុំ ហើយយើងខ្ញ ុំ៖
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- កំណត់ និងវា យតម្ល ហា និភ័យនភា ពខុសជា សា រវន្ត នរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ដលអា ចបណា្ដ  លមកពីកា រក្ល ងបន្ល ំ ឬកំហុសឆ្គ ងផ ងៗ  យតា ក់តង 
នីតិវិធីសវនកម្ម  និងធ្វ ើសវនកម្ម ដើម ីឆ្ល ើយតប  នឹងហា និភ័យទា ំង  ះ និងស្វ ងរកភស្ត ុតា ងសវនកម្ម  ប់   ន់និងសម  ប ដើម ធី្វ ើជា មូលដា  ន 
ស   ប់កា រប ្ច ញមតិ  បល់របស់យើងខ្ញ ុ។ំ ហា និភ័យដលបណា្ដ  លមកពីកា ររកមិនឃើញកំហុសជា សា រវន្ត ពីកា រក្ល ងបន្ល  ំវា មា នទំហំធំជា ងហា និភ័យ 
ដលបណា្ដ  លមកពីកំហុសឆ្គ ងអចតនា ។ កា រក្ល ងបន្ល ំរួមមា ន កា រសមគំនិត កា រក្ល ងបន្ល ំឯកសា រ កា រលុបបំបា ត់  យចតនា  កា របងា  ញខុស             
ឬកា របដិសធនូវ  ព័ន្ធ  ួតពិនិត ផ្ទ ក្ន ុង ។

- ស្វ ងយល់អំពី  ព័ន្ធ  ួតពិនិត ផ្ទ ក្ន ុងដលពា ក់ព័ន្ធ  នឹងសវនកម្ម  ដើម ីតា ក់តងនីតិវិធីសវនកម្ម ដលសម  ប  តា មកា លៈទសៈ ប៉ុន្ត មិនប ្ច ញ 
មតិ  បល់របស់យើងខ្ញ ុំ  លើ  សិទ្ធ ភា ពនកា រ  ួតពិនិត  ព័ន្ធ ផ្ទ ក្ន ុងរបស់ក ុមហ៊ុនទ ។

- វា យតម្ល អំពីភា ពសម  បន  លកា រណ៍គណនយ ដលបា ន  ើ   ស់ ភា ពសមហតុផលនកា របា៉ ន់សា  នគណនយ  និងកា រលា ត  ដា ងពា ក់ព័ន្ធ  
ដលថា  ក់  ប់  ងបា នធ្វ ើឡើង ។

- សន្ន ដិា  នលើភា ពសម  បនកា រ  ើ   ស់ មូលដា  នគណនយ និរន្ត ភា ពអា ជីវកម្ម របស់ថា  ក់  ប់  ង អា  យ័  លើភស្ត តុា ងសវនកម្ម ដល 
យើងខ្ញ ុំទទួលបា ន ថា តើវា មា នភា ពមិនច  ស់លា ស់ជា សា រវន្ត ដលបា នកើតឡើងក  ិតណា  ពា ក់ព័ន្ធ  នឹង  ឹត្ត ិកា រណ៍ ឬលក្ខ ខណ នា នា  អា ច 
បណា្ដ  លឲ មា នកា រសង ័យ ជា ដំុកំភួន  លើលទ្ធ ភា ពរបស់ក ុមហ៊ុន ក្ន ុងកា របន្ត និរន្ត ភា ពអា ជីវកម្ម របស់ខ្ល ួនដរឬទ។  សិនបើយើងខ្ញ ុំសន្ន ិដា  នថា  
មា នភា ពមិនច  ស់លា ស់ជា សា រវន្ត បា នកើតឡើង  ះយើងខ្ញ ំុ  ូវធ្វ ើកា របងា  ញ  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍សវនកម្ម  ដើម ីទា ញចំណា ប់អា រម្ម ណ៍អ្ន ក  ើ 

  ស់របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចំ  ះកា រលា ត  ដា ង ព័ត៌មា ន  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឬ  សិនបើកា រលា ត  ដា ង  ះ  មិនទា ន់  ប់   ន់ទៀត            
យើងខ្ញ ុំ  ូវធ្វ ើកា រក   មតិ  បល់របស់យើងខ្ញ ុំ។ សចក្ត ីសន្ន ិដា  នសរុបរបស់យើងខ្ញ ុំ អា  ័យ  លើភស្ត ុតា ងសវនកម្ម ដលយើងខ្ញ ុំទទួលបា ន រហូត 
ដល់ថ្ង ចុះហត្ថ លខា លើរបា យកា រណ៍សវនកម្ម នះ។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ  ឹត្ត ិកា រណ៍ ឬលក្ខ ខណ នា នា ក្ន ុងពលអនា គត អា ចបណា្ដ  លឲ                    
ក ុមហ៊ុនឈប់បន្ត និរន្ត ភា ពអា ជីវកម្ម  ។

- វា យតម្ល កា របងា  ញទូ   រចនា សម្ព ន័្ធ  និងខ្ល មឹសា រក្ន ងុរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ុ រា ប់ទា ងំកា រលា ត  ដា ងព័ត៌មា នផ ងៗ  និងកំណត់ថា របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
បងា  ញពី  តិបត្ត កិា រ និង  តឹ្ត កិា រណ៍ជា ក់ស្ត ង ដលអា ចធ្វ ើឲ មា នកា របងា  ញ  មឹ  វូ ។

យើងខ្ញ ុំបា នរា យកា រណ៍ជូនអ្ន កដលទទួលបន្ទ ុកអភិបា លកិច្ច នូវប   ផ ងៗ ដូចជា  ទំហំកា រងា រ និងពលវលា សវនកម្ម   មទា ំងប   សវនកម្ម សំខា ន់ៗ
ដលយើងខ្ញ ុំបា នរកឃើញ រួមទា ំងរា យកា រណ៍ពីភា ពខ្វ ះខា តជា សា រវន្ត ក្ន ុងកា រ  ប់  ងផ្ទ ក្ន ុង ដលយើងខ្ញ ុំបា នរកឃើញក្ន ុងកា រធ្វ ើសវនកម្ម របស់យើងខ្ញ ុំ ។

   ជ. ក ុមហ៊ុន PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.
     

គុយ លីម
Partner

រា ជធា នីភ្ន ំពញ  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា 

កា លបរិច្ឆ ទ៖  ថ្ង ទី០៩ ខមីនា  ឆា  ំ២០១៧

     

របា យកា រណ៍របស់សវនករឯករា ជ

ថា  ក់ដឹកនា ំ និងកម្ម ករនិ  ជិត  មទា ំងនិស ិត  វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ចូលរួមលងកីឡា  ដើម ីសុខភា ព 
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គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

កំណត់សមា្គ  ល់ ៣១ ធ្ន ូ ឆា  ំ ២០១៦ ៣១ ធ្ន ូ ឆា  ំ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

 ព សកម្ម 

 ព សកម្ម រយៈពលវង

 ព សម ត្ត ិ និងបរិកា្ខ  រ ៦ ១៦.០៧៧.៦០៨ ៦៤.៩០៥.៣០៣ ១៣.៦២៩.១២៤ ៥៥.១៩៧.៩៥២

 ព សកម្ម អរូបី ៧  ៣.៦៨៥  ១៤.៨៧៦ ៧២២ ២.៩២៤

ពន្ធ ពន  រ  ព សកម្ម ៨ ១៣៨.៨១៤ ៥៦០.៣៩២ ៩៥.៨៩២ ៣៨៨.៣៦៣

  ក់តម្ក ល់តា មច  ប់ ៩ ៥៩.៤៥០ ២៤០.០០០ - -
 ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុស   ប់លក់ ១០ ៣៧.២៩២ ១៥០.៥៤៨ ៣៧.២៩២ ១៥១.០៣៣
 ព សកម្ម រយៈពលវងសរុប ១៦.៣១៦.៨៤៩ ៦៥.៨៧១.១១៩ ១៣.៧៦៣.០៣០ ៥៥.៧៤០.២៧២

 ព សកម្ម រយៈពលខ្ល ី

សា ច់   ក់ និងសា ច់   ក់សមមូល ១១ ១.៣១៩.៦៩០ ៥.៣២៧.៥៨៩ ៩០.៥៣៣ ៣៦៦.៦៥៩

  ក់តម្ក ល់មា នកា លកំណត់ ១២ ៨.៩៤២.៥៥០ ៣៦.១០១.០៧៤ ២.៨៤៨.០៤៨ ១១.៥៣៤.៥៩៤

  ក់ជំនួយ  ូវទទួល - - - -

គណនី  វូទទួលផ ងៗ ១៣ ២៦.៨៦0 ១០៨.៤៣៤ ៦៦.០៨៣ ២៦៧.៦៣៦
 ព សកម្ម រយៈពលខ្ល សីរុប ១០.២៨៩.១០០ ៤១.៥៣៧.០៩៧ ៣.០០៤.៦៦៤ ១២.១៦៨.៨៨៩

 ព សកម្ម សរុប ២៦.៦០៥.៩៤៩ ១០៧.៤០៨.២១៦ ១៦.៧៦៧.៦៩៤ ៦៧.៩០៩.១៦១

បំណុល

បំណុលរយៈពលវង

  ក់កម្ច ី ១៥ ៤.៧៩៨.០៣៣ ១៩.៣៦៩.៦៥៩ - -

កា តព្វ កិច្ច អត្ថ   ជន៍បុគ្គ លិក ១៦ ២៤៧.៨០២ ១.០០០.៣៧៧ ២១៥.៩៤២ ៨៧៤.៥៦៥

បំណុលរយៈពលវងសរុប ៥.០៤៥.៨៣៥ ២០.៣៧០.០៣៦ ២១៥.៩៤២ ៨៧៤.៥៦៥

បំណុលរយៈពលខ្ល ី

  ក់កម្ច ី ១៥ ១៩.០៧៧ ៧៧.០១៥ - -
បង្គ រ និងគណនី  ូវសងផ ងៗ ១៧ ៦៦៦.៨៥០ ២.៦៩២.០៧៣ ៤៣២.០១៥ ១.៧៤៩.៦៦១
បំណុលពន្ធ លើ   ក់ចំណញក្ន ុង   ២២ ១១.១៩៥ ៤៥.១៩៤ ៥៣.៣៤២ ២១៦.០៣៥
បំណុលរយៈពលខ្ល ីសរុប ៦៩៧.១២២ ២.៨១៤.២៨២ ៤៨៥.៣៥៧ ១.៩៦៥.៦៩៦
បំណុលសរុប ៥.៧៤២.៩៥៧ ២៣.១៨៤.៣១៨ ៧០១.២៩៩ ២.៨៤០.២៦១

មូលធន

ដើមទុន ១៤ ១៧.៨០៥.០០០ ៧១.៨៧៨.៧៨៥ ១២.៨០៥.០០០ ៥១.៨៦០.២៥០

ចំណញរក  ទុក ៣.០៥៧.៩៩២ ១២.៣២០.១២៤ ៣.២៦១.៣៩៥ ១៣.១៤៤.៥១៦

ទុនប  ុងផ ងៗ - ២៤.៩៨៩ - ៦៤.១៣៤
មូលធនសរុប ២០.៨៦២.៩៩២ ៨៤.២២៣.៨៩៨ ១៦.០៦៦.៣៩៥ ៦៥.០៦៨.៩០០

មូលធន និងបំណុលសរុប ២៦.៦០៥.៩៤៩ ១០៧.៤០៨.២១៦ ១៦.៧៦៧.៦៩៤ ៦៧.៩០៩.១៦១

កំណត់សមា្គ  ល់ដលភា  ប់មកជា មួយ ពីទំព័រទី ១១ ដល់ទំព័រទី ៤២ គឺជា ផ្ន កនរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុនះ។

របា យកា រណ៍សា  នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ ុ



35

កំណត់សមា្គ  ល់ ២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល
(កំណត់សមា្គ  ល់ ៤) (កំណត់សមា្គ  ល់ ៤)

ចំណូល ១៨ ១.៨៧១.៦២១ ៧.៥៨៥.៦៨០ ២.១៦៦.៣១២ ៨.៧៩៥.២២៧

ថ្ល ដើមនសវា កម្ម ១៩ (៨៦១.៣៧៤) (៣.៤៩១.១៤៩) (៦៤៣.៩៥៦) (២.៦១៤.៤៦១)

ចំណញដុល ១.០១០.២៤៧ ៤.០៩៤.៥៣១ ១.៥២២.៣៥៦ ៦.១៨០.៧៦៦

ចំណា យទូ   និងរដ្ឋ បា ល ២០ (១.៣៣៦.៩៥០) (៥.៤១៨.៦៥៨) (១.៣៦៩.៦៩៣) (៥.៥៦០.៩៥៣)

ចំណូលផ ងៗ ៣៣៧ ១.៣៦៦ ២០៥ ៨៣២

ខា តផ ងៗ-សុទ្ធ (១.២៧៩) (៥.១៨៤) (១៩៣) (៧៨៤)

(ខា ត)/ចំណញ  តិបត្ត ិកា រ (៣២៧.៦៤៥) (១.៣២៧.៩៤៥) ១៥២.៦៧៥ ៦១៩.៨៦១ 

ចំណូលពី   ក់ជំនួយ - - ៥.៣៨០ ២១.៨៤៣

ចំណូលកា រ   ក់ ១៣៦.០៥៦ ៥៥១.៤៣៥ ២០៤.១៥៨ ៨២៨.៨៨១

ចំណា យកា រ   ក់ (៣២.៤៩៥) (១៣១.៧០២) - -

ចំណូលកា រ   ក់-សុទ្ធ  ២១ ១០៣.៥៦១ ៤១៩.៧៣៣ ២០៤.១៥៨ ៨២៨.៨៨១

(ខា ត)/ចំណញមុនបង់ពន្ធ លើ   ក់ចំណញ (២២៤.០៨៤) (៩០៨.២១២) ៣៦២.២១៣ ១.៤៧០.៥៨៥

ចំណា យពន្ធ លើ   ក់ចំណញ ២២ ២២.៨៤២ ៩២.៥៧៩ (៧២.១៥០) (២៩២.៩២៩)

(ខា ត)/ចំណញក្ន ុងឆា  ំ (២០១.២៤២) (៨១៥.៦៣៣) ២៩០.០៦៣ ១.១៧៧.៦៥៦ 

ចំណូលលម្អ ិតផ ងៗ៖

ខ្ទ ង់ផ ងៗដលមិន  វូបា នចា ត់ថា  ក់ឡើងវិញក្ន ងុចំណញ-ខា ត

កា រវា ស់វងកា តព្វ កិច្ច អត្ថ   ជន៍បុគ្គ លិកឡើងវិញ (២.១៦១) (៥.៤៤២) (៣.០៥៤) (៧.៣៧២)

លម្អ ៀងពីកា រប្ត ូររូបិយប័ណ្ណ - (៣៩.១៤៥) - (៦៤.៨៣១)

(ខា ត)/ចំណញលម្អ ិតសរុបក្ន ុងឆា  ំ (២០៣.៤០៣) (៨៦០.២២០) ២៨៧.០០៩ ១.១០៥.៤៥៣ 

(ខា ត)/ចំណញរបស់៖

មា  ស់ក ុមហ៊ុន (២០១.២៤២) (៨១៥.៦៣៣) ២៩០.០៦៣ ១.១៧៧.៦៥៦ 

(ខា ត)/ចំណញលម្អ ិតសរុបរបស់៖

មា  ស់ក ុមហ៊ុន (២០៣.៤០៣) (៨៦០.២២០) ២៨៧.០០៩ ១.១០៥.៤៥៣ 

របា យកា រណ៍ចំណញ-ខា ត និងលទ្ធ ផលលម្អ ិតផ ងៗ
ស   ប់ដំណា ច់ឆា  ំថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ចុះហត្ថ លខា លើអនុស រណៈ  គយល់គា   ជា មួយ សា  ប័នអប់រ អិុន ធី សុី  ុប
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37

កំណត់ ២០១៦ ២០១៥

សមា្គ  ល់ ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

លំហូរសា ច់   ក់ពីសកម្ម ភា ព  តិបត្ត ិកា រ

(ខា ត)/ចំណញមុនបង់ពន្ធ លើ   ក់ចំណញ (២២៤.០៨៤) (៩០៨.២១២) ៣៦២.២១៣ ១.៤៧០.៥៨៥ 

និយ័តកម្ម ៖
រលស់  ព សម ត្ត ិ និងបរិកា្ខ  រ  ៦ ១៥៥.៩៣១ ៦៣១.៩៨៨  ៩៨.៤៥៥  ៣៩៩.៧២៧ 
រលស់  ព សកម្ម អរូបី ៧ ៤៦៨ ១.៨៩៧  ២៨៥  ១.១៥៧ 

ចំណា យកា រ   ក់-សុទ្ធ ២១ (១០៣.៥៦១) (៤១៩.៧៣៣) (២០៤.១៥៨) (៨២៨.៨៨១)

ខា តពីកា រលក់  ព សម ត្ត ិ និងបរិកា្ខ  រ ១៥៧ ៦៣៦  ១៩៩  ៨០៨ 

(១៧១.០៨៩) (៦៩៣.៤២៤) ២៥៦.៩៩៤ ១.០៤៣.៣៩៦ 

ប   ប  ួលដើមទុនបង្វ ិល៖
  ក់ជំនួយ  ូវទទួល - - ១៣៧.៤៤៧ ៥៥៨.០៣៥

គណនី  ូវទទួលផ ងៗ ៣៩.២២៣ ១៥៨.៩៧១ ៩៤.១២៩ ៣៨២.១៦៤

បង្គ រ និងគណនី  ូវបង់ផ ងៗ ២៣៤.៨៣៤ ៩៥១.៧៨២ ៨៧.២០០ ៣៥៤.០៣២

កា តព្វ កិច្ច អត្ថ   ជន៍បុគ្គ លិក ២៩.៦៩៩ ១២០.៣៧០ ២១.៦៩៨ ៨៨.០៩៤ 

សា ច់   ក់បា ន  ើក្ន ុង  តិបត្ត ិកា រ ១៣២.៦៦៧ ៥៣៧.៦៩៩ ៥៩៧.៤៦៨ ២.៤២៥.៧២១

ពន្ធ លើ   ក់ចំណញបា នបង់ (៦២.២២៧) (២៥២.២០៦) (២២៨.១៤៥) (៩២៦.២៦៩)

សា ច់   ក់សុទ្ធ បា នពីសកម្ម ភា ព  តិបត្ត ិកា រ ៧០.៤៤០ ២៨៥.៤៩៣ ៣៦៩.៣២៣ ១.៤៩៩.៤៥២

លំហូរសា ច់   ក់ពីសកម្ម ភា ពវិនិ  គ

កា រទិញ  ព សម ត្ត ិ និងបរិកា្ខ  រ ៦ (២.៥៧៤.៩១២) (១០.៤៣៦.១១៨) (១.២៤៧.៥២៧) (៥.០៦៤.៩៦០)

កា រធ្វ ើមូលធនកម្ម កា រ   ក់ពី  ព សកម្ម ដលមា នគុណវុឌ ិ ៦ (២៩.៦៦០) (១២០.២១២) - -

កា រទិញ  ព សកម្ម អរូបី  ៧ (៣.៤៣០) (១៣.៩០២) - -

  ក់តម្ក ល់មា នកា លកំណត់ (៦.១១៤.៤៦០) (២៤.៧៨១.៩០៦) (៦៤.៣៣១) (២៦១.១៨៤)
កា រ   ក់បា នទទួល ១៥៦.០១៤ ៦៣២.៣២៥ ១៩៥.៨៧៧ ៧៩៥.២៦១

  ក់តម្ក ល់តា មច  ប់ (៥៩.៤៥០) (២៤០.៩៥១) - -

សា ច់   ក់សុទ្ធ បា ន  ើក្ន ុងសកម្ម ភា ពវិនិ  គ (៨.៦២៥.៨៩៨) (៣៤.៩៦០.៧៦៤) (១.១១៥.៩៨១) (៤.៥៣០.៨៨៣)

លំហូរសា ច់   ក់ពីសកម្ម ភា ពវិនិ  គ

សា ច់   ក់បា នពីដើមទុនបន្ថ មបា នបង់ ៥.០០០.០០០ ២០.២៦៥.០០០ - -

សា ច់   ក់បា នពី   ក់កម្ច ី ៤.៨១៧.១១០ ១៩.៥២៣.៧៤៧ - -

កា រ   ក់បា នបង់ (៣២.៤៩៥) (១៣១.៧០២) -

សា ច់   ក់សុទ្ធ បា នពីសកម្ម ភា ពហិរញ្ញ ប ទា ន ៩.៧៨៤.៦១៥ ៣៩.៦៥៧.០៤៥ - -

កំណើន/(តំហយ)សា ច់   ក់ និងសា ច់   ក់សមមូលសុទ្ធ ១.២២៩.១៥៧ ៤.៩៨១.៧៧៤ (៧៤៦.៦៥៨) (៣.០៣១.៤៣១)

សា ច់   ក់ និងសា ច់   ក់សមមូលដើមឆា  ំ ៩០.៥៣៣ ៣៦៦.៦៥៩ ៨៣៧.១៩១ ៣.៤១១.៥៥៣
លម្អ ៀងពីកា រប្ត ូររូបិយប័ណ្ណ - (២០.៨៤៤) - (១៣.៤៦៣)

សា ច់   ក់និងសា ច់   ក់សមមូលចុងឆា  ំ ១១ ១.៣១៩.៦៩០ ៥.៣២៧.៥៨៩ ៩០.៥៣៣ ៣៦៦.៦៥៩

របា យកា រណ៍លំហូរសា ច់   ក់
ស   ប់ដំណា ច់ឆា  ំ ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦



38 កំណត់សមា្គ  ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទដលបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

កំណត់សមា្គ  ល់របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ
ស   ប់ដំណា ច់ឆា  ំ ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

១.  ព័ត៌មា នទូ  

មុនថ្ង ទី១០ ខវិច្ឆ កិា  ឆា  ២ំ០១៦  ក មុហុ៊ន (អតីត "ក មុហុ៊ន អសីុលីដា  

  ននីង សនធ័រ លីមីតធីត") គឺជា ក មុហុ៊នឯកជនទទួលខុស  វូមា នក  តិ   

បង្ក ើតឡើង  ក្ន ងុ  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ជុា  ក  មអា ជា  ប័ណ្ណ លខ Co.១៣៣២KH 

/២០១១ ចុះថ្ង ទី០៨ ខមិថុនា  ឆា  ២ំ០១១ ពីក សួងពា ណិជ្ជ កម្ម ។  ថ្ង ទី១០ 

ខវិច្ឆ កិា  ឆា  ២ំ០១៦ ក សួងពា ណិជ្ជ កម្ម បា នអនុម័តឲ ក មុហុ៊នប្ត រូនា មករណ៍ 

ក មុហុ៊ន  ជា  វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  ក  មវិ   បនប  ចុះបញ្ជ ី 

លខ ០០០០៣៨៣៦។  ថ្ង ទី២៥ ខមករា  ឆា  ២ំ០១៦ រា ជរដា  ភិបា លកម្ព ជុា  

បា នចញអា ជា  ប័ណ្ណ ឲ ក មុហុ៊ន តា មរយៈអនុក តឹ លខ ១៣អនក .បក ដើម ី 

  កា  យជា វិទ  សា  ន។ ក មុហុ៊ន  វូបា នកា ន់កា ប់ទា ងំ  ងុ  យ ធនា គា រ 

អសីុលីដា  ភីអិលសីុ ដលជា ធនា គា រពា ណិជ្ជ  ចុះបញ្ជ ពីា ណិជ្ជ កម្ម  ក្ន ងុ     

 ះរា ជា ណា ចក កម្ព ជុា ។

សកម្ម ភា ពចម ងរបស់ក ុមហ៊ុន គឺផ្ត ល់សវា បណ្ដ ុះបណា្ដ  លដល់និស ិត

ជា តិ និងអន្ត រជា តិ នូវសវា អប់រក  តិឧត្ត មសិក   កប  យគុណភា ពខ្ព ស់ 

ថា  ក់បរិ   ប  រង បរិ   ប   និងបរិ   ប  ជា ន់ខ្ព ស់  យអនុ  ម  តា ម 

អនុក ឹត ដលទទួលសា្គ  ល់  យរា ជរដា  ភិបា លកម្ព ុជា  និងអា ជា  ធរពា ក់ព័ន្ធ ។    

ក ុមហ៊ុនក៏ចូលរួមចំណក  យឥរិយា បទវិជ្ជ មា ន ក្ន ុងកា រកសា ងសមត្ថ ភា ព 

របស់ខ្ល ួន ដើម ីបង្ក ើនគុណសម ត្ត ិ  កប  យកា រ  កួត  ជងក្ន ុងទីផ  រ 

ពលកម្ម   ក៏ដូចជា ដើម ីរៀបចំអា ជីវកម្ម របស់ខ្ល ួន  កប  យ  សិទ្ធ ភា ព។               

ក ុមហ៊ុនអា ចនឹងផ្ត ល់សវា ផ ងៗបន្ថ មទៀត  ង  តា មកា រស   ចរបស់

ក ុម  ឹក  ភិបា ល ។

កា រិយា ល័យចុះបញ្ជ រីបស់ក មុហុ៊ន មា នទីតា ងំស្ថ តិ  អគា រលខ ៥០ ផ្ល វូ 

៥១៦ កងនឹងផ្ល វូ ៣៣៥ ភូមិ ៦ សងា្ក  ត់បឹងកក់ ១ ខណ ទួល  ក រា ជធា នីភ្ន ពំញ 

 ះរា ជា ណា ចក កម្ព ជុា  ។

គិត  មឹថ្ង ទី៣១ ខធ្ន  ូ ឆា  ២ំ០១៦ ក មុហុ៊នមា នបុគ្គ លិកចំនួន ៩៤នា ក់ 

(ឆា  ២ំ០១៥ ៖ ១០១នា ក់) ។

ក ុម  ឹក  ភិបា ល បា នអនុម័តឲ ចញផ  យរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុនះ 

 ថ្ង ទី ០៦ ខមីនា  ឆា  ំ២០១៧ ។

២. សចក្ត សីង្ខ បអំពី  លកា រណ៍គណនយ សំខា ន់ៗ

 លកា រណ៍គណនយ សំខា ន់ៗ ដលបា ន  ើ   ស់ក្ន ុងកា ររៀបចំ 

របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុនះ  ូវបា នបងា  ញដូចខា ងក  ម។  លកា រណ៍ 

គណនយ ទា ំងនះ  ូវបា នអនុវត្ត ជា  ចា ំ  ប់ឆា  ំទា ំងអស់ដលបា នបងា  ញ 

លើកលងតមា នកា រប   ក់ផ ងពីនះ ។

២.១ មូលដា  ននកា ររៀបចំរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

(ក) កា រអនុវត្ត តា ម CIFRS

 ថ្ង ទី២៨ ខសីហា  ឆា  ២ំ០០៩ ក មុ  កឹ  ជា តិគណនយ  បា ន  កា ស 

ដា ក់ឲ  ើ   ស់ ស្ត ង់ដា ររបា យកា រណ៍ ទា ក់ទងនឹងហិរញ្ញ វត្ថ អុន្ត រជា តិនកម្ព ជុា   

(  កា ត់ថា  "CIFRS") ដលផ្អ កទា ងំ  ងុ  តា មស្ត ង់ដា រទា ងំអស់ដល 

ផ ព្វ ផ  យ  យ ក មុ  កឹ  ស្ត ង់ដា រគណនយ អន្ត រជា តិ រា ប់ទា ងំបំណក   យ 

និងវិ  ធនកម្ម ផ ងៗ ដលអា ចកើតឡើងក្ន ងុកា លៈទសៈផ ងៗ។ អង្គ ភា ព 

ដលមា នកា រទទួលខុស  វូជា សា ធា រណៈ  វូរៀបចំរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ រុបស់

ខ្ល នួ អនុ  ម  តា ម CIFRS ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទគណនយ ដលចា ប់ផ្ត ើម 

ពីថ្ង ទី០១ ខមករា  ឆា  ២ំ០១២ ឬកា រិយបរិច្ឆ ទគណនយ បនា  ប់ពីនះ។ អង្គ ភា ព 

ដលមិនមា នកា រទទួលខុស  វូជា សា ធា រណៈ ក៏អា ច  ើសរីសអនុវត្ត  CIFRS 

ដរ ។

របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ រុបស់ក មុហុ៊ន  វូបា នរៀបចំឡើង អនុ  ម  តា ម 

CIFRS និង  វូបា នរៀបចំតា មវិធីសា  ្ត ថ្ល ដើម ។

របា យកា រណ៍នះ គឺជា របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ដំុបូងគ របស់ក មុហុ៊ន 

ដល  វូបា នរៀបចំអនុ  ម  តា ម CIFRS។ របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ រុបស់ 

ក មុហុ៊ន ស   ប់ដំណា ច់ឆា  ថំ្ង ទី៣១ ខធ្ន  ូ ឆា  ២ំ០១៥  វូបា នក មុហុ៊នរៀបចំ 

 យអនុ  ម  តា មស្ត ង់ដា ររបា យកា រណ៍ ទា ក់ទងនឹងហិរញ្ញ វត្ថ អុន្ត រជា តិ 

នកម្ព ជុា  ស   ប់សហ   សធុនតូច និងមធ ម (  កា ត់ថា  "CIFRS for 

SMEs")។ CIFRS for SMEs មា នភា ពខុសប្ល កគា  ជា ក់លា ក់ពី CIFRS។         

ក ុមហ៊ុនបា នផា  ស់ប្ត ូរគ   ងគណនយ របស់ខ្ល ួន ដើម ីឲ  បតា មគ   ង 

គណនយ ក ុមហ៊ុនមរបស់ខ្ល ួន ។

កា រផ្ទ ៀងផា  ត់ និងកា រពណ៌នា  អំពីផលប៉ះពា ល់នកា រផា  ស់ប្ត ូរ ពី CIFRS 

for SMEs មក  ើ CIFRS  លើមូលធនលទ្ធ ផលលម្អ ិត លំហូរសា ច់   ក់ 

ពីសកម្ម ភា ពវិនិ  គ និង  ព សម ត្ត ិ និងបរិកា្ខ  ររបស់ក ុមហ៊ុន  ូវបា ន 

បងា  ញក្ន ុងកំណត់សមា្គ  ល់ ៥ ។

២.២ ស្ត ង់ដា រគណនយ ថ្ម  ីវិ  ធកម្ម  និងបំណក   យ

(ក) ស្ត ង់ដា រគណនយ ថ្ម  ីវិ  ធកម្ម  និងបំណក   យ -  វូអនុវត្ត   

 ពីថ្ង ទី០១ ខមករា  ឆា  ២ំ០១៦

ក មុហុ៊នបា នអនុវត្ត ស្ត ង់ដា រ និងវិ  ធនកម្ម ខា ងក  មនះ ស   ប់របា យ

កា រណ៍  ចា ឆំា  ដំលចា ប់ផ្ត ើម  ថ្ង ទី០១ ខមករា  ឆា  ២ំ០១៦ ៖

- គណនយ ស   ប់កា រទិញអត្ថ   ជន៍ ក្ន ងុសម្ព ន័្ធ  តិបត្ត កិា រ - 

វិ  ធនកម្ម  IFRS 11 ។

- កា រប   ក់អំពីវិធីសា  ្ត  រលស់  ព សម ត្ត  ិ និងបរិកា្ខ  រ និងរលស់ 

 ព សកម្ម អរូបី ដលអា ចទទួលយកបា ន - វិ  ធនកម្ម  IAS 16 និង 

IAS 38 ។

- កា រកលម្អ  ចា ឆំា  ចំំ  ះ IFRSs 2012 - 2014 cycle និង

- កា រលា ត  ដា ងបឋម - វិ  ធនកម្ម  IAS 1 ។

កា រអនុវត្ត វិ  ធនកម្ម ទា ំងនះ មិនមា នផលប៉ះពា ល់ណា មួយ  លើ 

កា រិយបរិច្ឆ ទបច្ច បុ ន្ន  ឬកា រិយបរិច្ឆ ទមុនទ ហើយក៏មិនទំនងជា មា នផលប៉ះពា ល់ 

 លើកា រិយបរិច្ឆ ទអនា គតដរ ។

(ខ) ស្ត ង់ដា រគណនយ ថ្ម  ីវិ  ធកម្ម  និងបំណក   យ ដលក មុហុ៊ន  

 មិនទា ន់បា នអនុវត្ត 

ក មុហុ៊នមិនបា នអនុវត្ត ស្ត ង់ដា រគណនយ ថ្ម  ី និងវិ  ធនកម្ម មួយចំនួន 

ដលបា នចញផ  យរួច បុ៉ន្ត មិនទា ន់ចូលជា ធរមា នដូចខា ងក  មនះ មុនកា ល 

កំណត់ទ៖



39កំណត់សមា្គ  ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទដលបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

CIFRS 9 ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ - ចូលជា ធរមា ន ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទ 

 ចា ំឆា  ំ ដលចា ប់ផ្ត ើម  ថ្ង ទី០១ ខមករា  ឆា  ំ២០១៨ 

ឬកា រិយបរិច្ឆ ទ គណនយ បនា  ប់ពីនះ ។

CIFRS 15   ក់ចំណូលពីកិច្ច សន  ជា មួយអតិថិជន - ចូលជា ធរមា ន 

ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទ  ចា ំឆា  ំ ដលចា ប់ផ្ត ើម  ថ្ង ទី០១ 

ខមករា  ឆា  ំ២០១៨ ឬកា រិយបរិច្ឆ ទគណនយ បនា  ប់ពី

នះ ។

CIFRS 16 ភតិសន  -ចូលជា ធរមា ន ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទ  ចា ំឆា  ំ 

ដលចា ប់ផ្ត ើម  ថ្ង ទី០១ ខមករា  ឆា  ២ំ០១៩ ឬកា រិយបរិច្ឆ ទ 

គណនយ  បនា  ប់ពីនះ ។

 

ក មុហុ៊នកំពុងតស្ថ តិ  ក្ន ងុដំណើរកា រ នកា រវា យតម្ល អំពីផលប៉ះពា ល់ន
ស្ត ង់ដា រគណនយ ថ្ម  ី និងវិ  ធនកម្ម ទា ងំនះលើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ រុបស់ 
ក មុហុ៊ន ក្ន ងុកា រអនុវត្ត លើកដំបូងនះ។

២.៣ កា រប្ដ រូរូបិយប័ណ្ណ 

(ក) រូបិយប័ណ្ណ  ល និងរូបិយប័ណ្ណ ស   ប់បងា  ញ

គណនីទា ងំអស់ដលមា ន  ក្ន ងុរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ នុះ   វូបា នវា ស់វង 
 យ  ើរូបិយប័ណ្ណ នបរិយា កា សសដ្ឋ កិច្ច ចម ងដលក ុមហុ៊នធ្វ ើ  តិបត្ដ ិកា រ 

(  កា ត់ថា  "រូបិយប័ណ្ណ  ល" ) ។ ក មុហុ៊នថរក  កំណត់   គណនយ   និង
របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ រុបស់ខ្ល នួជា   ក់ដុលា  រអា មរិក  ដលជា រូបិយប័ណ្ណ  ល 
និងជា រូបិយប័ណ្ណ ស   ប់បងា  ញរបស់ក មុហុ៊ន។   ក់ដុលា  រអា មរិក  វូបា ន 
ចា ត់ទុកជា រូបិយប័ណ្ណ  ល  យសា រវា មា នឥទ្ធ ពិលជា សា រវន្ត លើ  តិបត្ត កិា រ 
របស់ក មុហុ៊ន ។

(ខ)  តិបត្ដ កិា រ និងសមតុល

 តិបត្ដ ិកា រជា រូបិយប័ណ្ណ ផ ងៗ  ូវបា នកត់   ប្ដ ូរ  ជា រូបិយប័ណ្ណ  ល 
 យ  ើអ   ប្ដ ូរ   ក់នា កា លបរិច្ឆ ទ ន  តិបត្ដ ិកា រ  ះ។ ចំណញ និងខា ត 

ពីកា រប្ដ រូរូបិយប័ណ្ណ ដលបណា្ដ  លមកពីកា រទូទា ត់  តិបត្ដ កិា របបនះ និងពីកា រ
ប្ដ រូ  ព សកម្ម និងបំណុលរូបិយវត្ថ នុា នា  ដលកំណត់ជា រូបិយប័ណ្ណ ផ ងៗ ក  
ពី   ក់ដុលា  រអា មរិកតា មអ   ប្ដ រូ   ក់នា ដំណា ច់ឆា   ំ  វូបា នកត់    ក្ន ងុ 
របា យកា រណ៍ចំណញ-ខា ត ។

២.៤ កា របងា  ញជា   ក់រៀល

របា យកា រណ៍ចំណញ-ខា តនិងលទ្ធ ផលលម្អ តិផ ងៗ និងរបា យកា រណ៍ 
លំហូរសា ច់   ក់  ូវបា នប្ត ូរ  ជា   ក់រៀល  យ  ើអ   មធ ម  ចា ំឆា  ំ ។ 

 ព សកម្ម និងបំណុលក្ន ងុរបា យកា រណ៍សា  នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ នីុមួយៗ ដលបា ន 
បងា  ញ និងមូលធនភា គទុនិក  វូបា នប្ត រូតា មអ   បិទបញ្ជ នីា កា លបរិច្ឆ ទ 
រា យកា រណ៍ ។ 

ក មុហុ៊នបា ន  ើអ   ប្ត រូ   ក់ផ្ល វូកា រ ដលផ ព្វ ផ  យ  យធនា គា រជា តិ 
នកម្ព ជុា ។ គិត  មឹកា លបរិច្ឆ ទរា យកា រណ៍ អ   មធ ម  ចា ឆំា   ំ គឺ១ដុលា  រ 
អា មរិក ស្ម ើនឹង ៤.០៥៣រៀល (២០១៥ ៖ ១ដុលា  រអា មរិកស្ម ើនឹង ៤.០៦០រៀល) 
ហើយអ   នា ថ្ង បិទបញ្ជ គឺី ១ដុលា  រអា មរិក ស្ម ើនឹង ៤.០៣៧រៀល (២០១៥ ៖ 
១ដុលា  រអា មរិកស្ម ើនឹង ៤.០៥០រៀល) ។

២.៥ សា ច់   ក់ និងសា ច់   ក់សមមូល

សា ច់   ក់ និងសា ច់   ក់សមមូលរួមមា ន  សា ច់   ក់ក្ន ងុដ    ក់ប ្ញ ើ 
 ធនា គា រ និងកា រវិនិ  គរយៈពលខ្ល ដីលមា នលទ្ធ ភា ពបង្វ លិជា សា ច់   ក់

បា នលឿន និងមា នកា លកំណត់ដើមរយៈពលបីខ ឬតិចជា ងបីខ ។

 ២.៦  ព សម ត្ត  ិនិងបរិកា្ខ  រ

 ព សម ត្ត  ិនិងបរិកា្ខ  រ  វូបា នកត់   តា មថ្ល ដើមដករលស់បង្គ រ   និងកា រខា ត 
បង្គ រដលបណា្ដ  លមកពីកា រចុះថយតម្ល ។ ថ្ល ដើមរួមមា នចំណា យផា  ល់ផ ងៗ 
ក្ន ងុកា រនា យំក  ព សកម្ម  ះ  កា ន់ទីតា ងំ និងលក្ខ ខណ ចា បំា ច់ ដើម ឲី វា  
មា នសមត្ថ ភា ពបំពញ  តិបត្ត កិា រ  តា មកា រ   ងទុករបស់ថា  ក់  ប់  ង។

ចំណា យនា ពលបនា  ប់  វូបា នកត់   បញ្ច លូ  ក្ន ងុតម្ល  ង 
ន  ព  ះ  ឬ  វូបា នកត់   ជា  ព សកម្ម ដា ច់  យឡក តា មកា រសម  ប 
ត  ពលដលក មុហុ៊នរពឹងថា  មា នអត្ថ   ជន៍សដ្ឋ កិច្ច នា ពលអនា គត
ន  ព  ះ នឹងហូរចូលមកក្ន ងុក មុហុ៊ន ហើយថ្ល ដើមន  ព  ះ អា ច  វូបា ន 
វា ស់វងគួរឲ ជឿជា ក់បា នតបុ៉   ះ។ តម្ល  ងរបស់  ឿងបនា  ស់  វូបា ន
គឈប់កត់   ។ រា ល់ចំណា យលើកា រជួសជុល និងថទា ទំា ងំអស់   វូបា នកត់

  ជា បន្ទ កុ  ក្ន ងុរបា យកា រណ៍លទ្ធ ផលលម្អ តិ ក្ន ងុឆា  ហិំរញ្ញ វត្ថ ដុល  តិបត្ត កិា រ 
 ះកើតឡើង ។ 

ដីធ្ល មិីន  វូបា នដករលស់ទ។ កា រធ្វ ើរលស់លើ  ព សម ត្ត  ិ និងបរិកា្ខ  រ  វូ
បា នគណនា តា មវិធីសា  ្ត រលស់ថរ ដើម ជី  ះថ្ល ដើម ឬតម្ល របស់  ព សម ត្ត ិ 
និងបរិកា្ខ  រចញពីបញ្ជ  ីលើអា យុកា ល  ើ   ស់ប៉ា ន់សា  នរបស់វា  ដូចខា ងក  ម៖

កា រកលម្អ ដីធ្ល ី ៣ - ២០ ឆា  ំ
កា រកលម្អ  ព ជួល ៣ ឆា  ំ
សងា  រិម និងបរិកា្ខ  រភា  ប់ ៣ ឆា  ំ
បរិកា្ខ  រកា រិយា ល័យ ៣ - ៥ ឆា  ំ
កុំព ូទ័រ ៣ ឆា  ំ
យា នយន្ត ៣ - ៥ ឆា  ំ

តម្ល សំណល់និងអា យុកា ល  ើ   ស់របស់  ព សកម្ម   វូបា ន  តួពិនិត  
ឡើងវិញ និងកលម្អ ត  វូ  តា មសា  នភា ពសម  ប នា ដំណា ច់របា យកា រណ៍
សា  នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ នីុមួយៗ ។

តម្ល  ងន  ព សកម្ម ណា មួយ ដលលើសពីតម្ល ដលអា ច  ង់មក
វិញបា ន  វូបា នកត់   បន្ថ យភា  មឱ   មឹតម្ល ដលអា ច  ង់មកវិញបា ន 
របស់វា ។

ចំណញ និងខា តបណា្ដ  លពីកា រលក់  ព សម ត្ត  ិ និងបរិកា្ខ  រណា មួយចញ 
 វូបា នកំណត់  យកា រ  ៀបធៀបសា ច់   ក់បា នពីកា រលក់ និងតម្ល  ង 

ន  ព សកម្ម  ះ ហើយ  វូបា នកត់    ក្ន ងុខ្ទ ង់ -ចំណញ/(ខា ត)ផ ងៗ-
សុទ្ធ - ក្ន ងុរបា យកា រណ៍ចំណញ-ខា ត។

២.៧  ព សកម្ម អរូបី

 ព សកម្ម អរូបីរួមមា នអា ជា  ប័ណ្ណ កម្ម វិធីកំុព ទ័ូរ ដលបា នទិញនិងចំណា យ 
ពា ក់ព័ន្ធ ផ ងៗ  វូបា នរា យកា រណ៍តា មថ្ល ដើម ដករលស់បង្គ រ និងកា រខា តដល 
បណា្ដ  លមកពីកា រថយចុះតម្ល បង្គ រ។ អា ជា  ប័ណ្ណ កម្ម វិធីកំុព ទ័ូរដលបា នទិញ  វូ 
បា នធ្វ ើមូលធនកម្ម តា មមូលដា  នថ្ល ដើម ដលបា នកើតឡើងក្ន ងុកា រទិញកម្ម វិធី 
ជា ក់លា ក់  ះមក  ើ   ស់។ រលស់  វូបា នគណនា   យ  ើវិធីសា  ្ត  
រលស់ថរ ដើម បីងចកថ្ល ដើមលើអា យុកា ល  ើ   ស់ប៉ា ន់សា  នរបស់វា ក្ន ងុ 
រយៈពល ៥ឆា   ំ។ 

២.៨ កា រថយចុះតម្ល ន  ព សកម្ម មិនមនហិរញ្ញ វត្ថ ុ

 ព សកម្ម ដលមា នអា យុកា ល  ើ   ស់មិនកំណត់ មិន  ូវបា នធ្វ ើ 
រលស់ទ ហើយ  ូវបា នធ្វ ើតស្ត  ចា ំឆា  ំ ដើម ីរកកា រថយចុះតម្ល របស់វា ។ 

 ព សកម្ម ដល  ូវធ្វ ើរលស់  ូវបា ន  ួតពិនិត រកកា រថយចុះតម្ល   ពល 



40 កំណត់សមា្គ  ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទដលបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

មា ន  តឹ្ត កិា រណ៍ ឬប   ប  លួកា លៈទសៈណា មួយ ចង្អ លុបងា  ញថា  
តម្ល  ងរបស់វា  មិនអា ចទទួលបា នមកវិញបា ន។ កា រខា តដលបណា្ដ  លមក 
ពីកា រថយចុះតម្ល   វូបា នកត់    ពលដលតម្ល  ងរបស់  ព សកម្ម  ះ 
លើសពីតម្ល ដលអា ចយកមកវិញបា ន។ តម្ល ដលអា ចយកមកវិញបា ន គឺជា  
តម្ល ណា មួយដលខ្ព ស់ជា ងរវា ងតម្ល សម  បន  ព សកម្ម  ះ ដកចំណា យ 
ក្ន ងុកា រលក់ និងតម្ល បា នពីកា រ  ើ   ស់  ព សកម្ម  ះ។ ក្ន ងុកា រប៉ា ន់សា  នរក 
កា រថយចុះតម្ល   ព សកម្ម ទា ងំនះ  វូបា នបងចកជា ក មុតូចៗ តា មដល 
អា ចធ្វ ើ  បា ន (CGUs) ដើម កំីណត់ពីលំហូរសា ច់   ក់ដា ច់  យឡករបស់
វា នីមួយៗ ។

២.៩  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

២.៩.១ កា រធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់

ក ុមហ៊ុនធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ខ្ល ួន ជា ឥណទា ន 
គណនី  ូវទទួល និង  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុស   ប់លក់។ កា រធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់ 
គឺអា  យ័  លើ  លបំណង ដលបា នទិញ  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ទុា ងំ  ះ ។ 
ថា  ក់  ប់  ងបា នកំណត់កា រធ្វ ើចំណា ត់ថា  ក់  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ខ្ល ួន 
ពលធ្វ ើកា រកត់   ដំបូង ។

(i) ឥណទា ន និងគណនី  វូទទួល

ឥណទា ន និងគណនី  វូទទួល គឺជា  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ មិុននិស ន្ទ  
(non-derivative)  ដលមា នកា លកំណត់សង   ក់ថរ ឬអា ចកំណត់បា ន 
ហើយមិនដា ក់លក់  លើទីផ  រសកម្ម  ។ គណនីទា ំងនះ  ូវបា នកត់     
ក្ន ងុ  ព សកម្ម រយៈពលខ្ល  ីលើកលងតវា មា នកា លកំណត់ លើសពី១២ខបនា  ប់ 
ពីកា លបរិច្ឆ ទរបា យកា រណ៍សា  នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ  ុ  ះវា  វូបា នចា ត់ថា  ក់ជា  ព  
សកម្ម រយៈពលវង ។ ឥណទា ន និងគណនីអតិថិជនរបស់ក មុហុ៊នរួមមា ន  
"សា ច់   ក់ និងសា ច់   ក់សមមូល" និង"   ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់"  ក្ន ងុ 
របា យកា រណ៍សា  នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ  ុ។

(ii)  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ សុ   ប់លក់

 ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ សុ   ប់លក់ គឺជា  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ មិុននិស ន្ទ  
(non-derivative)  ដល  វូបា នកំណត់ក្ន ងុ  ភទនះ ឬមិន  វូបា នចា ត់ថា  ក់ 
ក្ន ងុ  ភទផ ង ។ វា  វូបា នបញ្ច លូ  ក្ន ងុ  ព សកម្ម រយៈពលវង លើកលង 
តកា រវិនិ  គ  ះផុតកំណត់ ឬថា  ក់  ប់  ងមា នបំណងនឹងលក់វា ចញក្ន ងុ 
រយៈពល១២ខ បនា  ប់ពីកា លបរិច្ឆ ទរា យកា រណ៍ ។

២.៩.២ កា រកត់    និងកា រវា ស់វង

(i) កា រវា ស់វងបឋម

កា រទិញ និងកា រលក់  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុជា  ចា ំ  ូវបា នកត់   នា  
កា លបរិច្ឆ ទពា ណិជ្ជ កម្ម  ជា កា លបរិច្ឆ ទដលក ុមហ៊ុនសន  ទិញ ឬលក់ 

 ព សកម្ម  ។  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  វូបា នកត់   ជា បឋមតា មតម្ល សម  ប 
បូកនឹងចំណា យ  តិបត្ត កិា រ ហើយ  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ដុលមិនកត់   តា ម 
តម្ល សម  ប  វូបា នកត់   ក្ន ងុចំណញ-ខា ត។  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  វូបា ន 
គឈប់កត់     ពលដលក មុហុ៊នមា នសិទ្ធ ទិទួលលំហូរសា ច់   ក់ពីកា រ 
វិនិ  គដលផុតកំណត់ ឬកា រវិនិ  គដលបា នផ្ទ ររា ល់ហា និភ័យជា សា រវន្ត  
និងបា នផ្ទ រកម្ម សិទ្ធ ទិា ងំអស់ ។

(ii) កា រវា ស់វងបនា  ប់

 ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុស   ប់លក់  ូវបា នវា ស់វងជា បនា  ប់តា មតម្ល  
សម  ប លើកលងតកា រវិនិ  គក្ន ុងឧបករណ៍មូលធន ដលមិនបា នដា ក់ 
លក់លើទីផ  រសកម្ម  និងកា រវិនិ  គដលតម្ល សម  បរបស់វា  មិនអា ច  ូវ 
បា នវា ស់វងគួរឲ ទុកចិត្ត បា ន ក្ន ុងករណីនះកា រវិនិ  គទា ំងនះ  ូវបា ន 
រា យកា រណ៍តា មថ្ល ដើម។

ឥណទា ន និងគណនី  វូទទួល  វូបា នរា យកា រណ៍ជា បនា  ប់តា មថ្ល ដើម 

ដករលស់  យ  ើវិធីសា  ្ត អ   កា រ   ក់មា ន  សិទ្ធ ភា ព។  រៀងរា ល់កា ល 
បរិច្ឆ ទនរបា យកា រណ៍សា  នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ នីុមួយៗ ក មុហុ៊នវា យតម្ល ថា តើមា ន 
ភស្ត តុា ងជា ក់ស្ត ងបងា  ញថា  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ មួុយ ឬក មុ  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
មា នកា រថយចុះតម្ល ដរឬទ (កំណត់សមា្គ  ល់ ២.១១)។

២.១០ កា រកា ត់កងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

 ព សកម្ម  និងបំណុលហិរញ្ញ វត្ថ ុ  វូបា នកា ត់កង ហើយចំនួនសុទ្ធ បនា  ប់ 
ពីកា ត់កង  វូបា នរា យកា រណ៍  ក្ន ងុរបា យកា រណ៍សា  នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ  ុ  ពល           
មា នសិទ្ធ ិ  បច  ប់ក្ន ងុកា រកា ត់កងចំនួនដលបា នកត់    ហើយមា នបំណងធ្វ ើ 
កា រទូទា ត់តា មមូលដា  នសុទ្ធ   ឬទទួលសា្គ  ល់  ព សកម្ម   និងទូទា ត់បំណុលក្ន ងុ
ពលដំណា លគា  ។

២.១១ កា រថយចុះតម្ល  ន  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ

ក មុហុ៊នធ្វ ើកា រវា យតម្ល   រៀងរា ល់កា លបរិច្ឆ ទរបា យកា រណ៍នីមួយៗ 
ដើម កំីណត់ថា  តើមា នភស្ដ តុា ងជា ក់ស្ត ងបងា  ញថា   ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 
ឬក មុ  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ  ុមា នកា រថយចុះតម្ល ឬទ។  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ  ុ ឬក មុ 

 ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  វូបា នចា ត់ទុកថា ថយចុះតម្ល  ហើយមា នកា រខា តបង់ 
ដលបណា្ដ  លមកពីកា រថយចុះតម្ល  ត  ពលដលមា នភស្ដ ុតា ងជា ក់ស្ត ង 
បងា  ញពីកា រថយចុះតម្ល  ដលជា លទ្ធ ផលបណា្ដ  លមកពី  ឹត្ត ិកា រណ៍មួយ 
ឬ  ឹត្ត ិកា រណ៍  ើនដលបា នកើតឡើង បនា  ប់ពីកា រកត់    ព សកម្ម បឋម 
(  ថា  "  តឹ្ត កិា រណ៍ខា តបង់") ហើយ  តឹ្ត កិា រណ៍ខា តបង់  ះ (ឬ  តឹ្ត កិា រណ៍ 
នា នា ) មា នផលប៉ះពា ល់  លើលំហូរសា ច់   ក់ប៉ា ន់សា  ននា ពលអនា គត 
របស់  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ  ុ ឬក មុ  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ  ុ ដលអា ចប៉ា ន់សា  នគួរឲ
ជឿជា ក់បា ន។

២.១២ បង្គ រ និងគណនី  វូសងផ ងៗ

បង្គ រ និងគណនី  វូសងផ ងៗ  វូបា នកត់   ជា បឋមតា មតម្ល សម  ប 
ហើយបនា  ប់មកទៀតវា  វូបា នវា ស់វងតា មថ្ល ដើមដករលស់  យ  ើវិធីសា  ្ត  
កា រ   ក់ដលមា ន  សិទ្ធ ភា ព។

២.១៣   ក់កម្ច ី

  ក់កម្ច ី  វូបា នកត់   ជា បឋមតា មតម្ល សម  ប កា ត់កងនឹងចំណា យ 
 តិបត្ត កិា រដលបា នកើតឡើង។ បនា  ប់មក   ក់កម្ច ី  វូបា នកត់   តា មថ្ល ដើម     

ដករលស់។ ចំនួនលម្អ ៀងរវា ងសា ច់   ក់ (កា ត់កងចំណា យ  តិបត្ត ិកា រ) 
និងចំនួន  ូវបង្វ ិលសង  ូវបា នកត់    ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ចំណញ-ខា ត 
និងលទ្ធ ផលលម្អ តិផ ងៗ ក្ន ងុរយៈពលន   ក់កម្ច ី  ះ  យ  ើវិធីសា  ្ត  
កា រ   ក់ដលមា ន  សិទ្ធ ភា ព ។

  ក់កម្ច ី  វូបា នចា ត់ថា  ក់ជា បំណុលរយៈពលខ្ល  ី លុះ   តក មុហុ៊នមា ន 
សិទ្ធ ិ  យឥតលក្ខ ខណ  ក្ន ងុកា រពន  រពលទូទា ត់បំណុលយ៉ា ង  ចណា ស់ 
១២ខ បនា  ប់ពីកា លបរិច្ឆ ទរបា យកា រណ៍សា  នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ  ុ។

២.១៤ ចំណា យ   ក់កម្ច ី

ចំណា យ   ក់កម្ច ទូី   និងចំណា យជា ក់លា ក់ក្ន ងុកា រទិញ កា រសា ងសង់ 
ឬកា រផលិត  ព សកម្ម ដលមា នគុណវុឌ ជិា  ព សកម្ម ដល  វូចំណា យពល
វលា  ើនក្ន ងុកា រសា ងសង់បញ្ច ប់ ស   ប់ដា ក់  ើ   ស់ ឬដា ក់លក់  វូបា ន 
បន្ថ ម  ក្ន ងុថ្ល ដើមន  ព សកម្ម ទា ងំ  ះ រហូតដល់ពលដល  ព សកម្ម  
ទា ងំ  ះមា នភា ពរួចរា ល់ ។

រា ល់ចំណា យលើ   ក់កម្ច ទីា ងំអស់  វូបា នកត់    ក្ន ងុរបា យកា រណ៍ 
ចំណញ-ខា ត  ក្ន ងុកា រិយបរិច្ឆ ទដលវា បា នកើតឡើង ។

២.១៥ ពន្ធ លើ   ក់ចំណញក្ន ងុ    និងពន្ធ ពន  រ

បន្ទ ុកពន្ធ ក្ន ុងឆា  ំរួមមា នពន្ធ លើ   ក់ចំណញ និងពន្ធ ពន  រ  ូវបា នកត់    
 ក្ន ុងរបា យកា រណ៍លទ្ធ ផលលម្អ ិត លើកលងតវា ពា ក់ព័ន្ធ  នឹងខ្ទ ង ់ផ ងៗ 

ដលបា នកត់    ក្ន ុងលទ្ធ ផលលម្អ ិតផ ងៗ ឬកត់    យផា  ល់ក្ន ុង 
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ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទដលបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

មូលធន។ ក្ន ុងករណីនះ ពន្ធ ក៏  ូវបា នកត់   ក្ន ុងលទ្ធ ផលលម្អ ិតផ ងៗ 
ឬកត់    យផា  ល់ក្ន ុងមូលធន ។

ពន្ធ លើ   ក់ចំណញក្ន ងុ     វូគណនា តា មមូលដា  នច  ប់ពន្ធ ដលបា ន 
អនុម័តរួចជា សា  ពរ ឬបា នអនុម័តរួចមួយផ្ន កធំគិត  មឹកា លបរិច្ឆ ទនរបា យកា រ
ណ៍  ក្ន ងុ  ទសកម្ព ជុា  ។

ពន្ធ ពន  រលើ   ក់ចំណញ  វូបា នកត់    តា មចំនួនលម្អ ៀងប ្ដ  ះអា សន្ន  
ដលកើតមា នរវា ងមូលដា  នពន្ធ ន  ព សកម្ម  និងបំណុល និងតម្ល  ង 
របស់វា   ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ។  ពន្ធ ពន  រលើ   ក់ចំណញ  ូវ 
បា នកំណត់តា មអ   ពន្ធ  និងច  ប់ផ ងៗ ដលបា នអនុម័តរួចជា សា  ពរ 
ឬអនុម័តរួចមួយផ្ន កធំ គិត  ឹមកា លបរិច្ឆ ទរបា យកា រណ៍ ។

ពន្ធ ពន  រ  ព សកម្ម  និងបំណុលពន្ធ ពន  រ  វូបា នកា ត់កង  សិនបើ 
ក មុហុ៊នមា នសិទ្ធ តិា មផ្ល វូច  ប់ ដើម កីា ត់កងបំណុលពន្ធ ក្ន ងុ    ជា មួយនឹង 
ពន្ធ  ព សកម្ម  ហើយបើវា ទា ក់ទង  នឹងពន្ធ លើ   ក់ចំណញ ដលកំណត់ 

 យអា ជា  ធរពន្ធ ដា រតមួយ  លើអង្គ ភា ពជា ប់ពន្ធ ដូចគា   ។

ពន្ធ ពន  រ  ព សកម្ម   វូបា នកត់   ត  ពលដលមា នភា ព   កដ 
 ជា ថា  នឹងមា ន   ក់ចំណញជា ប់ពន្ធ នា ពលអនា គត ដលអា ច  ើ   ស់ 

លម្អ ៀងប ្ដ  ះអា សន្ន នះបា ន។ ពន្ធ ពន  រ  ព សកម្ម  វូបា ន  តួពិនិត   
រៀងរា ល់កា លបរិច្ឆ ទរា យកា រណ៍ ហើយ  វូបា នកា ត់បន្ថ យ  ពលដលមិន 
មា នភា ព   កដថា  នឹងមា នអត្ថ   ជន៍ពន្ធ ពា ក់ព័ន្ធ  វូបា នកត់    ។

២.១៦ សំវិធា នធន

សំវិធា នធន  វូបា នកត់     ពលដលក មុហុ៊នមា នកា តព្វ កិច្ច ផ្ល វូច  ប់
នា ពលបច្ច បុ ន្ន   ឬកា តព្វ កិច្ច ដលកើតចញពីលទ្ធ ផលន  តឹ្ត កា រណ៍អតីតកា ល 
ដលទំនងជា ត  វូឲ ក មុហុ៊នធ្វ ើកា រ  ះ   យ និងទូទា ត់កា តព្វ កិច្ច ទា ងំ  ះ 
ហើយចំនួនទឹក   ក់អា ចប៉ា ន់សា  នដលគួរឲ ជឿជា ក់បា ន។ ក មុហុ៊នមិនកត់

  សំវិធា នធនចំ  ះកា រខា តបង់ពី  តិបត្ត កិា រនា ពលអនា គតទ ។

 ពលដលមា នកា តព្វ កិច្ច  ហា ក់  ហលគា   ើន វា ទំនងជា ត  ូវឲ  
មា នលំហូរសា ច់   ក់ដើម ីទទូា ត់ ហើយ  ូវបា នកំណត់  យពិនិត  លើ 
ចំណា ត់ថា  ក់នកា តព្វ កិច្ច ទា ំងមូល។ សំវិធា នធន  ូវបា នកត់     ះបីជា  
លំហូរចញនខ្ទ ង់ណា មួយ ដលស្ថ ិត  ក្ន ុងចំណា ត់ថា  ក់ កា តព្វ កិច្ច  
ដូចគា   ះ មា នចំនួនតិចតួចក៏  យ ។

សំវិធា នធន  ូវបា នវា ស់វងតា មតម្ល បច្ច ុប ន្ន នចំណា យដលរពឹងថា  
 វូទូទា ត់កា តព្វ កិច្ច ទា ងំ  ះ  យ  ើអ   មុនបង់ពន្ធ   ដលឆ្ល ះុប   ងំកា រ     

វា យតម្ល ទីផ  របច្ច បុ ន្ន នតម្ល ពលវលា ទឹក   ក់ និងហា និភ័យជា ក់លា ក់ផ ងៗ 
ចំ  ះកា តព្វ កិច្ច  ះ។  កំណើនសំវិធា នធនបណា្ដ  លមកពីពលវលា ដល 
កន្ល ងហួស  វូបា នកត់   ជា ចំណា យកា រ   ក់ ។

២.១៧ អត្ថ   ជន៍បុគ្គ លិក

(ក) មូលនិធិ  ធននិវត្ត បុគ្គ លិក 

ក មុហុ៊នផ្ត ល់ជូនបុគ្គ លិករបស់ខ្ល នួ នូវមូលនិធិ  ធននិវត្ត  ដលជា  
គ   ងវិភា គទា នមា នកំណត់។ មូលនិធិនះបា នមកពីវិភា គទា ន  ចា ខំ ដល 

 វូបា នកំណត់ឡើង អា  យ័  តា ម   ក់បៀវត រ  ចា ខំរបស់បុគ្គ លិកមា  ក់  
ក្ន ងុ  ះក មុហុ៊នផ្ត ល់វិភា គទា នចំនួន ១០% (២០១៥៖ ១០%) ហើយបុគ្គ លិក 
ផ្ត ល់វិភា គទា នចំនួន ៥% (២០១៣៖ ៥%) ន   ក់បៀវត ររបស់បុគ្គ លិក   
មា  ក់ៗ ។

មូលនិធិនះ  វូបា នរក   យធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសីុ។ វិភា គទា ន 
របស់ក មុហុ៊ន  វូបា នកត់   ជា បន្ទ កុ  ក្ន ងុរបា យកា រណ៍ចំណញ-ខា ត  
ក្ន ុងកា រិយបរិច្ឆ ទហិរញ្ញ វត្ថ ុដលពា ក់ព័ន្ធ ។  ពលដលក ុមហ៊ុនបា នបង់ 
វិភា គទា ន   ធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសីុ ក មុហុ៊នមិនជា ប់កា តព្វ កិច្ច បង់ 

  ក់ផ ងទៀតទ។

ធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសីុ នឹងបង់   ក់  ធននិវត្ត ន៍នះទា ងំ  ងុ 
ជូនបុគ្គ លិក  ពលដលពួកគា ត់បញ្ច ប់កិច្ច សន  កា រងា រជា មួយក មុហុ៊ន ។

(ខ) អត្ថ   ជន៍ពលចូលនិវត្ត 

 ពលដល់អា យុចូលនិវត្ត  ក មុហុ៊នផ្ត ល់ជូនបុគ្គ លិកពញសិទ្ធ រិបស់ខ្ល នួ 
នូវគ   ងអត្ថ   ជន៍ពលចូលនិវត្ត  ដលមិនមា នមូលនិធិដា ច់  យឡក  
ដូចខា ងក  ម៖

- បុគ្គ លិកដលមា នអតីតភា ពកា រងា រ ជា មួយក ុមហ៊ុន ចំនួន១៥ឆា  ំ 
ឬ  ើនជា ងនះ ហើយ  ូវដល់អា យុចូលនិវត្ត  អា យុ៥៨ឆា  ំចំ  ះ 
អ្ន កគា  នជំនា ញ និង៦០ឆា  ំចំ  ះអ្ន កមា នជំនា ញ នឹង  ូវទទួលបា ន 
អត្ថ   ជន៍ ពលចូលនិវត្ត ស្ម ើនឹង   ក់បៀវត រចំនួន១២ខ ន   ក់ 
បៀវត រមូលដា  នចុងក  យ  ។

- បុគ្គ លិកដលមា នអតីតភា ពកា រងា រ ជា មួយក ុមហ៊ុន ចំនួន១៥ឆា  ំ 
ឬ  ើនជា ងនះ  ហើយ  ូវដល់អា យុចូលនិវត្ត មុន  អា យុ៥៥ឆា  ំ  
ចំ  ះអ្ន កគា  នជំនា ញ និង៥៧ឆា  ចំំ  ះអ្ន កមា នជំនា ញ នឹង  វូទទួល 
បា នអត្ថ   ជន៍ ពលចូលនិវត្ត ស្ម ើនឹង   ក់បៀវត រ ចំនួន៦ខ ន 

  ក់បៀវត រមូលដា  នចុងក  យ ។

ក មុហុ៊នមិនបា នរក  ទុកមូលនិធិនះដា ច់  យឡកទ ហើយបំណុល  វូ 
បា នកត់    ក្ន ងុរបា យកា រណ៍សា  នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ  ុ  តា មតម្ល បច្ច បុ ន្ន ន 
កា តព្វ កិច្ច ដលបា នកំណត់ នា កា លបរិច្ឆ ទរា យកា រណ៍  យ  ើវិធីសា  ្ត  
Projected Unit Credit ដើម ប៉ីា ន់សា  នចំណា យចុងក  យបំផុតរបស់ក មុហុ៊ន 

 លើអត្ថ   ជន៍ដលបុគ្គ លិក  វូទទួលបា ន ជា ថ្ន រូនឹងសវា ដលពួកគា ត់ 
បា នបំពញជូនក មុហុ៊នក្ន ងុពលបច្ច បុ ន្ន  និងក្ន ងុពលកន្ល ងមក។ ក មុហុ៊ន          
ដា ក់បន្ទ ុកចំណា យអត្ថ   ជន៍នះ ក្ន ុងកា រិយបរិច្ឆ ទណា ដលកា របង់                  
អត្ថ   ជន៍ពលចូលនិវត្ត នះបា នកើតឡើង។ កា តព្វ កិច្ច  ះកើតឡើង 

 ពលដលបុគ្គ លិកបា នបំពញសវា  ជា ថ្ន រូដើម ទីទួលបា នអត្ថ   ជន៍ពល 
ចូលនិវត្ត  ដលក មុហុ៊នរពឹងថា   វូបង់ក្ន ងុកា រិយបរិច្ឆ ទរា យកា រណ៍ នា ពល 
អនា គត ។

តម្ល បច្ច បុ ន្ន នកា តព្វ កិច្ច អត្ថ   ជន៍ពលចូលនិវត្ត   វូបា នកំណត់  យ 
ធ្វ ើអប ហា រលំហូរសា ច់   ក់ប៉ា ន់សា  ននា ពលអនា គត  យ  ង  តា ម 
អ   កា រ   ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់រយៈពល៦ឆា  រំបស់ក មុហុ៊នម  យសា រ 
មិនមា នទីផ  រស   ប័ណ្ណ ទីផ  រ ឬស   ប័ណ្ណ រដ្ឋ ដលមា នគុណភា ពខ្ព ស់   
ក្ន ងុ  ទសកម្ព ជុា  ។

ចំណញនិងខា តពីកា រវា យតម្ល អត្ថ   ជន៍ពលចូលនិវត្ត  ដលកើតពី 
បទពិ  ធន៍និយ័តកម្ម  និងប   ប  លួក្ន ងុកា រសន្ម ត កា រវា យតម្ល អត្ថ   ជន៍ 
ពលចូលនិវត្ត   វូបា នកត់   ជា បន្ទ កុ ឬជា ឥណទា ន  ក្ន ងុចំណញ-ខា ត 
ក្ន ុងរបា យកា រណ៍លទ្ធ ផលលម្អ ិត ក្ន ុងកា រិយបរិច្ឆ ទដលវា បា នកើតឡើង។                
ចំណា យដលពា ក់ព័ន្ធ នឹងកា រផ្ត ល់អត្ថ   ជន៍ទា ងំនះ  វូបា នកត់   ជា   
បន្ទ កុក្ន ងុរបា យកា រណ៍លម្អ តិផ ងៗ ដើម បីងចកចំណា យ  តា មកា រិយបរិច្ឆ ទ 
នកិច្ច សន  កា រងា រ ដលក ុមហ៊ុន  ូវបង់អត្ថ   ជន៍នះ។

ចំណា យលើសវា ក្ន ុងអតីតកា ល  ូវបា នកត់   ជា បនា  ន់  ក្ន ុង 
របា យកា រណ៍ចំណញ-ខា ត។  

២.១៨ កា រទទួលសា្គ  ល់ចំណូល

ចំណូល  ូវបា នវា ស់វងតា មតម្ល សម  ប នសា ច់   ក់ដលបា នទទួល 
ឬសា ច់   ក់ដល  ូវទទួល ចំ  ះកា រផ្ត ល់សវា ផ ងៗ  ក្ន ុងដំណើរកា រ 
អា ជីវកម្ម ធម្ម តា របស់ក មុហុ៊ន ។

ក ុមហ៊ុនកត់   ចំណូល  ពលដលចំនួនន   ក់ចំណូល  ះ 
អា ចវា ស់វងគួរឲ ទុកចិត្ត បា ន និង  ពលដលមា នភា ព   កដថា  មា ន             
អត្ថ   ជន៍ សដ្ឋ កិច្ច នា ពលអនា គត នឹងកើតមា នចំ  ះក មុហុ៊ន។ ចំណូល 



42 កំណត់សមា្គ  ល់លើរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទដលបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

ទទួលបា នពីសវា បណ្ដ ះុបណា្ដ  ល និងសវា  កឹ    វូបា នកត់    ពលដល
ក មុហុ៊នបា នបំពញសវា  ះរួចរា ល់ ។

២.១៩ ចំណូលកា រ   ក់

ចំណូលកា រ   ក់  វូបា នកត់     ក្ន ងុរបា យកា រណ៍ចំណញ-ខា ត និង 
លទ្ធ ផលលម្អ តិផ ងៗ តា មមូលដា  នសមមា  ពលវលា   យ  ើវិធីសា  ្ត  
អ   កា រ   ក់មា ន  សិទ្ធ ភា ព ។

២.២០ ភតិសន  

ភតិសន  ដលហា និភ័យ និងផលលើកម្ម សិទ្ធ  ិ  វូបា នរក   យ 
ភា គីមា  ស់ជួល  វូបា នចា ត់ថា  ក់ជា ភតិសន   តិបត្ត ។ិ កា រទូទា ត់ភតិសន   

 តិបត្ត  ិ (ដកអត្ថ   ជន៍ផ ងៗដលបា នទទួលពីភា គីមា  ស់ជួល)  វូបា ន 
កត់    ជា បន្ទ កុ  ក្ន ងុរបា យកា រណ៍លទ្ធ ផលលម្អ តិ តា មមូលដា  នថរលើ 
រយៈពលនភតិសន   ះ ។

៣. កា រ  ប់  ងហា និភ័យហិរញ្ញ វត្ថ ុ
៣.១  កតា  ហា និភ័យហិរញ្ញ វត្ថ ផុ ងៗ

សកម្ម ភា ពអា ជីវកម្ម របស់ក ុមហ៊ុន  ូវ  ឈមមុខនឹងហា និភ័យផ ងៗ 
ដូចជា  ហា និភ័យទីផ  រ (រួមមា ន ហា និភ័យកា រប្ត ូររូបិយប័ណ្ណ  ហា និភ័យតម្ល  
និងហា និភ័យអ   កា រ   ក់) ហា និភ័យឥណទា ន និងហា និភ័យសន្ទ នីយ។              
ក ុមហ៊ុនមិន  ើ   ស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុនិស ន្ទ  (derivative financial          
instruments) ដូចជា កិច្ច សន  ប្ត ូររូបិយប័ណ្ណ  (foreign exchange 
contracts) និងកា រ   ះប្ត ូរ អ   កា រ   ក់ (interest rate swap) ដើម ី 
កា រពា រហា និភ័យរបស់ខ្ល ួន  ះទ ។

(ក)  ហា និភ័យទីផ  រ

(i) ហា និភ័យកា រប្ត រូរូបិយប័ណ្ណ 

ក មុហុ៊នមិន  ឈមមុខជា សា រវន្ត  ចំ  ះហា និភ័យកា រប្ត រូរូបិយប័ណ្ណ ទ ។ 
 តិបត្ត កិា រគណនយ  និងកំណត់   គណនយ របស់ក មុហុ៊ន ភា គ  ើនកត់ 
  ជា   ក់ដុលា  រអា មរិក  ក្ន ងុដំណើរកា រអា ជីវកម្ម ធម្ម តា របស់ក មុហុ៊ន។ 

ក មុហុ៊នមិនមា ន  លកា រណ៍ ដើម កីា រពា ររូបិយប័ណ្ណ  ធៀបនឹងកា រ    លួក្ន ងុ 
កា រប្ត រូរូបិយប័ណ្ណ ទ ។

(ii) ហា និភ័យតម្ល 

ក មុហុ៊នមិនមា នហា និភ័យតម្ល ទំនិញ ឬហា និភ័យតម្ល មូលប  ទ  យ
សា រ  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ សុ   ប់លក់  វូបា នវា ស់វងតា មថ្ល ដើម។

(iii) ហា និភ័យអ   កា រ   ក់

ហា និភ័យអ   កា រ   ក់គឺជា ហា និភ័យ ដលប   ប  លួនា ពលអនា គត 
នអ   កា រ   ក់ទីផ  រ នឹងធ្វ ើឲ ប៉ះពា ល់ដល់លទ្ធ ផលន  តិបត្ត កិា រ និងលំហូរ 
សា ច់   ក់របស់ក ុមហ៊ុន។ ក ុមហ៊ុនបា នខ្ច ី   ក់ពី  ឹះសា  នហិរញ្ញ វត្ថ ុ ក្ន ងុអ    
កា រ   ក់ថរ ដូចនះមិនបណា្ដ  លឲ មា នហា និភ័យអ   កា រ   ក់ជា សា រវន្ត ទ ។

 យសា រក មុហុ៊នមិនមា ន  ព សកម្ម  និងបំណុលដលមា នកា រ   ក់ 
ជា សា រវន្ត  ដូចនះ   ក់ចំណូល និងលំហូរសា ច់   ក់  តិបត្ត កិា ររបស់ក មុហុ៊ន 
មា នឯករា ជ ពញលញពីប   ប  លួអ   កា រ   ក់លើទីផ  រ ។

ក មុហុ៊នមិនមា នកា រ   ះប្ត រូអ   កា រ   ក់ ឬកា រកា រពា រផ ងៗ(Hedges) 
ទ  យសា រក មុ  កឹ  ភិបា ល ជឿជា ក់ថា ហា និភ័យអ   កា រ   ក់ នឹងមិន 
មា នទំហំជា សា រវន្ត ទ ។

 (ខ)   ហា និភ័យឥណទា ន

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុដលមា នសកា  នុពល អា ចធ្វ ើឲ ក ុមហ៊ុនមា នកា រ  
មូលផ្ត ំុហា និភ័យឥណទា ន ភា គ  ើនមា នសា ច់   ក់ និងសា ច់   ក់សមមូល 
និង   ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់។ ក ុមហ៊ុនមិន  ឈមមុខនឹងហា និភ័យឥ
ណទា នទ  យសា រក មុហុ៊នមិនមា នគណនី  វូទទួលផ ងៗជា សា រវន្ត ទ 
គិត  មឹ កា លបរិច្ឆ ទរា យកា រណ៍នះ ។

ដើម ីធ្វ ើឲ ហា និភ័យឥណទា នលើសា ច់   ក់ និងសា ច់   ក់សមមូល  
និង   ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់ ស្ថ ិតក្ន ុងក  ិតអប បរមា  ក ុមហ៊ុនបា នតម្ក ល់ 

  ក់ប ្ញ ើរបស់ខ្ល នួ ជា មួយក មុហុ៊នមតបុ៉   ះ ។ ក មុ  កឹ  ភិបា ល 
ជឿជា ក់ថា   ហា និភ័យឥណទា នអតិបរមា របស់ក មុហុ៊ន  វូបា នក  តិ ។ 

កា រ  ប់  ងហា និភ័យសន្ទ នីយដល  ុង  យ័ត្ន  រួមមា នកា ររក  ទុក 
សា ច់   ក់ឲ បា ន  ប់   ន់ មា នមូលប  អា ចលក់លើទីផ  របា ន និងមា ន 
មូលនិធិ  ប់   ន់ ដើម ីបំពញកា តព្វ កិច្ច សងបំណុលរបស់ខ្ល ួន  ថ្ង ផុត 
កណំត់ និងដើម ីបញ្ច ប់សា  នភា ពទីផ  រ ។

ក ុមហ៊ុនមិនមា នឥណទា នជា មួយ  ឹះសា  នហិរញ្ញ វត្ថ ុណា មួយទ    ះ 
ក មុហុ៊នបា នពឹងផ្អ កទា ងំ  ងុ  លើក មុហុ៊នមរបស់ខ្ល នួ តា មរយៈកា រចូលរួម 
ដើមទុន ។

តា រា ងខា ងក  មនះចា ត់ថា  ក់បំណុលហិរញ្ញ វត្ថ ុរបស់ក ុមហ៊ុន  តា ម 
កា លកំណត់របស់វា  អា  យ័  តា មកា លរយៈពលដល  សល់ គិត  មឹ 
កា លបរិច្ឆ ទ របា យកា រណ៍សា  នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ ុ រហូតដល់កា លបរិច្ឆ ទ 
ផុតកំណត់។ ចំនួនដលបា នលា ត  ដា ង  ក្ន ងុតា រា ង គឺជា លំហូរសា ច់   ក់ 
ក្ន ងុកិច្ច សន  មិនធ្វ ើអប ហា រ ។

កា រចូលរួមតា ំងពិព័រណ៍អប់រ របស់ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា   ពហុកីឡា ដា  នជា តិ អូឡា ំពិក
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ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទដលបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

តិចជា ង១ខ ពី១ខ-៣ខ ពី៣ខ-១២ខ លើសពី១២ខឡើង  សរុប

ដុលា  រអា មរិក ដុលា  រអា មរិក ដុលា  រអា មរិក ដុលា  រអា មរិក ដុលា  រអា មរិក

គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

 ព សកម្ម 

សា ច់   ក់ និងសា ច់   ក់សមមូល ១១៩.៦៩០ - - - ១១៩.៦៩០

  ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់ ១.៦១៣.២២០ ៣.២៤៤.៤៦៦ ៥.៤១៧.១០៧ - ១០.២៧៤.៧៩៣

១.៧៣២.៩១០ ៣.២៤៤.៤៦៦ ៥.៤១៧.១០៧ - ១០.៣៩៤.៤៨៣

បំណុល

បង្គ រ និងគណនី  ូវសងផ ងៗ ១២៨.៥៨០ ៤.០២៥ ១០៥.៩១៩ - ២៣៨.៥២៤

  ក់កម្ច ី - - ៣៧៧.០៤៤ ៦.៧៦៤.៥៨២ ៧.១៤១.៦២៦

១២៨.៥៨០ ៤.០២៥ ៤៨២.៩៦៣ ៦.៧៦៤.៥៨២ ៧.៣៨០.១៥០

គមា  តសន្ទ នីយសុទ្ធ ១.៦០៤.៣៣០ ៣.២៤០.៤៤១ ៤.៩៣៤.១៤៤ (៦.៧៦៤៥៨២) ៣.០១៤.៣៣៣

សមមូលនឹងពា ន់រៀល ៦.៤៧៦.៦៨០ ១៣.០៨១.៦៦០ ១៩.៩១៩.១៣៩ (២៧.៣០៨.៦១៨) ១២.១៦៨.៨៦១

គិត  មឹថ្ង ទី៣១ ខធ្ន  ូឆា  ២ំ០១៥

 ព សកម្ម 

សា ច់   ក់ និងសា ច់   ក់សមមូល ៩០.៥៣៣ - - - ៩០.៥៣៣
  ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់ ២៥៧.៧៤២ ២.៦១១.០២៤ - - ២.៨៦៨.៧៦៦

៣៤៨.២៧៥ ២.៦១១.០២៤ - - ២.៩៥៩.២៩៩

បំណុល

បង្គ រ និងគណនី  ូវសងផ ងៗ ១.៨៥៥ ២៩០.៣៧៥ - - ២៩២.២៣០

១.៨៥៥ ២៩០.៣៧៥ - - ២៩២.២៣០

គមា  តសន្ទ នីយសុទ្ធ ៣៤៦.៤២០ ២.៣២០.៦៤៩ - - ២.៦៦៧.០៦៩

សមមូលនឹងពា ន់រៀល  ១.៤០៣.០០១  ៩.៣៩៨.៦២៨  -  -  ១០.៨០១.៦២៩ 

 ៣.២ កា រ  ប់  ងហា និភ័យដើមទុន

ទិស  របស់ក មុហុ៊នក្ន ងុកា រ  ប់  ងដើមទុន គឺដើម កីា រពា រលទ្ធ ភា ពរបស់ ខ្ល នួក្ន ងុកា របន្ត និរន្ត រភា ពអា ជីវកម្ម  ដើម បីន្ត ផ្ត ល់ផល   ជន៍ជូនភា គហុ៊ននិក 

និងភា គីពា ក់ព័ន្ធ ផ ងទៀត និងរក  រចនា សម្ព ន័្ធ មូលធនល្អ បំផុត ដើម កីា ត់បន្ថ យ ចំណា យដើមទុន។

ក មុហុ៊នបា នចុះបញ្ជ ដីើមទុនរបស់ខ្ល នួជា មួយក សួងពា ណិជ្ជ កម្ម ។ គិត  មឹ ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន  ូ ឆា  ២ំ០១៦ ក មុហុ៊នបា នបង្ក ើនដើមទុនរហូតដល់ ១៧.៨០៥.០០០ 

ដុលា  រអា មរិក (២០១៥ ៖ ១២.៨០៥.០០០ ដុលា  រអា មរិក) ដលក មុហុ៊នម បា នបង់   ក់រួចរា ល់ហើយ ។

គិត  មឹថ្ង ទី៣១ ខធ្ន  ូ ឆា  ២ំ០១៦ ក មុហុ៊នបា នខ្ច ី   ក់ពី International Finance Cooperation ក្ន ងុទឹក   ក់ចំនួន ៤.៧៩៨.០៣៣ ដុលា  រអា មរិក 

ដលមា នកា លកំណត់សង និងមា នកា រ   ក់ថរ ។

៣.៣ កា រប៉ា ន់សា  នតម្ល សម  ប

ក មុហុ៊នមិនមា ន  ព សកម្ម  និងបំណុលហិរញ្ញ វត្ថ  ុ ដល  វូបា នវា ស់វង តា មតម្ល សម  បទ។ វិធីសា ្ត   និងកា រសន្ម ត ដលបា ន  ើ   ស់ក្ន ងុកា រប៉ា ន់សា  ន 

តម្ល សម  បនឧបករណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថ  ុដលមិនបា នវា ស់វងតា មតម្ល សម  ប មា នដូចខា ង ក  ម ៖

(ក)  សា ច់   ក់ និងសា ច់   ក់សមមូល - តម្ល  ងនចំនួនទា ងំនះ មា នតម្ល  ហា ក់  ហលនឹងតម្ល សម  បរបស់វា   យសា រ វា មា នរយៈពលខ្ល ី ។

(ខ)    ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់ - តម្ល  ងនចំនួនទា ំងនះ មា ន តម្ល  ហា ក់  ហលនឹងតម្ល សម  បរបស់វា   យសា រ               កា លកំណត់របស់វា  

មា នរយៈពលតិចជា ង១២ខ ។

(គ) គណនី  វូទទួល និងគណនី  វូសងផ ងៗ - តម្ល  ងនគណនី  វូទទួល និងគណនី  វូសងផ ងៗ មា នតម្ល  ហា ក់  ហលនឹងតម្ល សម  បរបស់

វា   យសា រគណនីទា ងំនះមា នរយៈពលខ្ល  ីនិងស្ថ តិ  ក  មលក្ខ ខណ ឥណទា នធម្ម តា  ។
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ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទដលបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

(ឃ)   ក់កម្ច  ី-   ក់កម្ច ដីលមា នកា លកំណត់លើសពី១២ខ ឬលើស 
ពីនះ  តម្ល សម  ប  វូបា នប៉ា ន់សា  ន អា  យ័  តា មលំហូរ 
សា ច់   ក់អប ហា រក្ន ងុកិច្ច សន    យ  ើអ   កា រ   ក់ន   ក់ 
កម្ច នីា ដំណា ច់ឆា   ំ  យសា រមិនមា នអ   កា រ   ក់លើទីផ  រ 
ស   ប់   ក់កម្ច ដីលមា នហា និភ័យ  ហា ក់  ហលគា   ។

៤.  កា រប៉ា ន់សា  នគណនយ សំខា ន់ៗ និងកា រវិនិច្ឆ យ័
ក មុហុ៊នធ្វ ើកា រប៉ា ន់សា  ន និងសន្ម ត  យ   ត  លើកា លៈទសៈនា នា  

ក្ន ងុពលអនា គត។ តា មនិយមន័យ លទ្ធ ផលនកា រប៉ា ន់សា  នគណនយ  ក   
ដូចគា  ជា មួយនឹងលទ្ធ ផលជា ក់ស្ត ងណា ស់។ កា រប៉ា ន់សា  ន និងកា រសន្ម ត ដល 
មា នហា និភ័យជា សា រវន្ត  បណា្ដ  លឱ មា ននិយ័តកម្ម ធំដំុលើតម្ល  ង  ព សកម្ម  
និងបំណុលនា កា រិយបរិច្ឆ ទបនា  ប់  វូបា នបងា  ញដូចខា ងក  ម៖

ពន្ធ 

ពន្ធ  ូវបា នគណនា  តា មមូលដា  នបំណក   យបទប ញ្ញ ត្ត ិពន្ធ ដា រ 
នា ពលបច្ច ុប ន្ន ។  ះជា យា៉ ងណា ក៏  យ បទប ញ្ញ ត្ត ិទា ំងនះមា នកា រខុស
ប្ល កគា   តា មពលវលា  ហើយកា រកំណត់ចំនួនពន្ធ ចុងក  យ នឹង  វូធ្វ ើឡើង 
បនា  ប់ពីមា នកា រ  តួពិនិត របស់អគ្គ នា យកដា  នពន្ធ ដា រ។

លិខិត  កា សពន្ធ របស់ក មុហុ៊ន ត  វូឲ មា នកា រ  តួពិនិត តា ម    យ
អគ្គ នា យកដា  នពន្ធ ដា រ។  យសា រកា រអនុវត្ត ច  ប់ និងបទបញ្ញ ត្ត សិ្ត ពីីពន្ធ ដា រ 
ចំ  ះ  តិបត្ត កិា រជា  ើន  ភទ អា ចនា ឱំ មា នកា របក   យផ ងៗគា   ដូចនះ 
ចំនួនពន្ធ ដលបា នរា យកា រណ៍  ក្ន ងុរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ នុះ  អា ចមា នកា រ 

 វូផា  ស់ប្ត រូនា កា លបរិច្ឆ ទបនា  ប់ ក  យពី  វូបា នធ្វ ើកា រវា យតម្ល ចុងក  យ 
 យអគ្គ នា យកដា  នពន្ធ ដា រ ។

អត្ថ   ជន៍ពលចូលនិវត្ត 

តម្ល បច្ច បុ ន្ន នកា តព្វ កិច្ច អត្ថ   ជន៍ពលចូលនិវត្ត  គឺអា  យ័  តា ម 
កតា  ផ ងៗមួយចំនួន ដលកំណត់  យថា  ក់  ប់  ង  យ  ើ   ស់ 
កា រសន្ម តមួយចំនួន  រួមមា ន អ   កំណើន   ក់បៀវត រ អ   ចញចូល 
របស់បុគ្គ លិក និងអ   មរណៈ។ កា រសន្ម តដលបា ន  ើ   ស់ក្ន ងុកា រកំណត់ថ្ល 
ដើមសុទ្ធ ស   ប់អត្ថ   ជន៍ពលចូលនិវត្ត  រួមបញ្ច លូអ   អប ហា រ។ ប    
ប  លួ ណា មួយក្ន ងុកា រសន្ម តទា ងំនះ នឹងធ្វ ើឱ ប៉ះពា ល់ដល់តម្ល នកា តព្វ កិច្ច  
អត្ថ   ជន៍ពលចូលនិវត្ត  ។

 យសា រ  ទសកម្ព ុជា  មិនមា នស   ប័ណ្ណ ទីផ  រ និងស   ប័ណ្ណ រដ្ឋ   

ថា  ក់  ប់  ង បា ន  ើអ   កា រ   ក់ស   ប់   ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់រយៈពល 
៦ឆា  ំ របស់ក ុមហ៊ុនម  ជា អ   អប ហា រក្ន ុងកា រកំណត់តម្ល បច្ច ុប ន្ន នលំហូរ 
សា ច់   ក់ចញប៉ា ន់សា  ន ដលរពឹងថា នឹង  វូទូទា ត់កា តព្វ កិច្ច អត្ថ   ជន៍ 
ចូលនិវត្ត  ។

៥.  កា រផា  ស់ប្ត រូមកអនុវត្ត  CIFRS
របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ រុបស់ក មុហុ៊ន ស   ប់ដំណា ច់ឆា   ំ ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ 

ឆា  ២ំ០១៦ គឺជា របា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ចា ឆំា  ដំំបូងគ ដល  វូបា នរៀបចំឡើង
 យអនុ  ម  តា ម CIFRS ។

 លកា រណ៍គណនយ  CIFRS របស់ក ុមហ៊ុន ដលបា នបងា  ញក្ន ុង 
កំណត់សមា្គ  ល់ ២  ូវបា នអនុវត្ត ក្ន ុងកា ររៀបចំរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុស   ប់
ដំណា ច់ឆា  ំ ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦ ព័ត៌មា ន  ៀបធៀប និងរបា យកា រណ៍ 
សា  នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ ុដើម    ។

ផលប៉ះពា ល់ក្ន ងុកា រផា  ស់ប្ត រូមកអនុវត្ត  CIFRS  វូបា នសង្ខ បដូចខា ង 
ក  ម៖

(ក) កា រ  ើសរីសក្ន ងុកា រផា  ស់ប្ត រូ

តា មរយៈកា រផា  ស់ប្ត រូនះ CIFRS 1 អនុ   តឲ មា នកា រលើកលងពី 
កា រអនុវត្ត   លប់ក  យឡើងវិញទា ងំ  ងុ។ ក មុហុ៊នបា ន  ើសរីសមិន 
យកកា រលើកលងណា មួយដលមា ន  ក្ន ងុ CIFRS 1  ទ។ ជា ងនះ  ទៀត 
មិនមា នកា រលើកលងសំខា ន់ៗណា មួយ ដលក មុហុ៊នអា ចអនុវត្ត បា នទ។

(ខ) កា រផ្ទ ៀងផា  ត់រវា ងមូលធន និងលទ្ធ ផលលម្អ តិ ដលបា នកត់    

ក្ន ងុ   មុន ក  ម CIFRS for SME  នឹងកា រកត់   ក  ម CIFRS

មិនមា នភា ពខុសប្ល កគា  ជា សា រវន្ត ក្ន ុងកា រផ្ទ ៀងផា  ត់ រវា ងកា រកត់   ក  ម 
CIFRS for SME និងកា រកត់   ក  ម CIFRS នូវខ្ទ ង់មូលធន គិត  មឹថ្ង ទី០១ 
ខមករា  ឆា  ២ំ០១៥ និងថ្ង ទី៣១ ខធ្ន  ូឆា  ២ំ០១៥ និងលទ្ធ ផលលម្អ តិសរុបស   ប់ 
ដំណា ច់ឆា  ថំ្ង ទី៣១ ខធ្ន  ូឆា  ២ំ០១៥ ទ ។

(គ) និយ័តកម្ម លើរបា យកា រណ៍លំហូរសា ច់   ក់

 មិនមា នភា ពខុសប្ល កគា  ជា សា រវន្ត  រវា ងកា រកត់   ក  ម CIFRS 
for SME និងកា រកត់   ក  ម CIFRS នូវខ្ទ ង់នីមួយៗ ក្ន ងុលំហូរសា ច់   ក់              

 តិបត្ត កិា រលំហូរសា ច់   ក់វិនិ  គ និងលំហូរសា ច់   ក់ហិរញ្ញ ប ទា នទ ។

ដំណើរទស នកិច្ច សិក  របស់និស ិត វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា   កា ន់កសិដា  ន   អំបិល ខត្ត កំពត
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ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទដលបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

កម្ម វិធីកុំព ូទ័រ សរុប

ដុលា  រអា មរិក ដុលា  រអា មរិក
គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦
ថ្ល ដើម
គិត  ឹមថ្ង ទី០១ ខមករា  ឆា  ំ២០១៦  ១.៤២៧  ១.៤២៧ 
ទិញបន្ថ ម  ៣.៤៣១  ៣.៤៣១ 
គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦  ៤.៨៥៨  ៤.៨៥៨ 

ដក៖ រលស់បង្គ រ
គិត  ឹមថ្ង ទី០១ ខមករា  ឆា  ំ២០១៦  ៧០៥  ៧០៥ 
រលស់  ៤៦៨  ៤៦៨ 
គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦  ១.១៧៣  ១.១៧៣ 

តម្ល ចុះបញ្ជ ីសុទ្ធ គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦  ៣.៦៨៥  ៣.៦៨៥ 
សមមូលនឹងពា ន់រៀល  ១៤.៨៧៦  ១៤.៨៧៦ 

កម្ម វិធីកុំព ូទ័រ សរុប

ដុលា  រអា មរិក ដុលា  រអា មរិក
គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៥
ថ្ល ដើម
គិត  ឹមថ្ង ទី០១ ខមករា  ឆា  ំ២០១៥  ១.៤២៧  ១.៤២៧ 
ទិញបន្ថ ម  -  - 
គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៥  ១.៤២៧  ១.៤២៧ 

ដក៖ រលស់បង្គ រ
គិត  ឹមថ្ង ទី០១ ខមករា  ឆា  ំ២០១៥  ៤២០  ៤២០ 
រលស់  ២៨៥  ២៨៥ 
គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៥  ៧០៥  ៧០៥ 

តម្ល ចុះបញ្ជ ីសុទ្ធ គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៥  ៧២២  ៧២២ 
សមមូលនឹងពា ន់រៀល  ២.៩២៤  ២.៩២៤ 

កា រផ្ទ ៀងផា  ត់កា រទិញ  ព សម ត្ត ិ និងបរិកា្ខ  របន្ថ ម ជា មួយនឹងលំហូរសា ច់   ក់មា នដូចខា ងក  ម៖

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

ទិញបន្ថ ម ២.៦០៤.៥៧២ ១០.៥៥៦.៣៣០ ១.២៤៧.៥២៧ ៥.០៦៤.៩៦០
ដក៖ កា រធ្វ ើមូលធនកម្ម កា រ   ក់លើ  ព សកម្ម 
ដលមា នគុណវុឌ ិ (ក) (២៩.៦៦០) (១២០.២១២) - -

កា រទិញ  ព សម ត្ត ិ និងបរិកា្ខ  រក្ន ុងលំហូរសា ច់   ក់ ២.៥៧៤.៩១២ ១០.៤៣៦.១១៨ ១.២៤៧.៥២៧ ៥.០៦៤.៩៦០

(ក) អ   កា រ   ក់ដលបា នធ្វ ើមូលធនកម្ម  លើ  ព សកម្ម ដលមា នគុណវុឌ ិ ដលទទួលបា នពី International Finance Corporation ក  មលិខិតវិនិ  គ 

លខ ៣៥២៤២ គឺ ៧,៣៨៥% ក្ន ុងមួយឆា  ំ ។

៧.  ព សកម្ម អរូបី

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

ពន្ធ ពន  រ  ព សកម្ម  ១៤៣.៤០១  ៥៧៨.៩១០  ៩៨.០៩៤  ៣៩៧.២៨២ 

បំណុលពន្ធ ពន  រ  (៤.៥៨៧)  (១៨.៥១៨)  (២.២០២)  (៨.៩១៩)

 ១៣៨.៨១៤  ៥៦០.៣៩២  ៩៥.៨៩២  ៣៨៨.៣៦៣ 

៨.  ពន្ធ ពន  រ  ព សកម្ម 
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ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទដលបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

ប   ប  ួលពន្ធ ពន  រ  ព សកម្ម  និងបំណុលពន្ធ ពន  រក្ន ុងអំឡុងឆា  ំ មា នដូចខា ងក  មៈ

ពន្ធ ពន  រ  ព សកម្ម 

ចំណញពីកា រ

ប្ត ូររូបិយប័ណ្ណ 

  ក់រងា  ន់ ចំណូលមិន ដលមិនទា ន់

សំវិធា នធន បុគ្គ លិក ទា ន់ទទួលបា ន ទទួលសា្គ  ល់ សរុប

ដុលា  រអា មរិក ដុលា  រអា មរិក ដុលា  រអា មរិក ដុលា  រអា មរិក ដុលា  រអា មរិក

គិត  ឹមថ្ង ទី១ ខមករា  ឆា  ំ២០១៥ ៨៥.០២៧ ៧.៧៤៩ - ៩១៤ ៩៣.៦៩០

កត់   ជា បន្ទ ុកក្ន ុងរបា យកា រណ៍ចំណញ-ខា ត ៣.០៥៣ ១.៣៤៨ - ៣ ៤.៤០៤

គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៥ ៨៨.០៨០ ៩.០៩៧ - ៩១៧ ៩៨.០៩៤

សមមូលនឹងពា ន់រៀល ៣៥៦.៧២៤ ៣៦.៨៤៣ - ៣.៧១០ ៣៩៧.២៧៧

គិត  ឹមថ្ង ទី១ ខមករា  ឆា  ំ២០១៦ ៨៨.០៨០ ៩.០៩៧ - ៩១៧ ៩៨.០៩៤

កត់   ជា បន្ទ ុក/(ឥណទា ន)

ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ចំណញ-ខា ត ៣.៩៧៣ ១៨៥ ៤១.៤០៦ (២៥៧) ៤៥.៣០៧

គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦ ៩២.០៥៣ ៩.២៨២ ៤១.៤០៦ ៦៦០ ១៤៣.៤០១

សមមូលនឹងពា ន់រៀល ៣៧១.៦១៨ ៣៧.៤៧១ ១៦៧.១៥៦ ២.៦៦៤ ៥៧៨.៩០៩

បំណុលពន្ធ ពន  រ

 រលស់ពន្ល ឿន សរុប

ដុលា  រអា មរិក ដុលា  រអា មរិក

គិត  ឹមថ្ង ទី១ ខមករា  ឆា  ំ២០១៥  ២.២១០  ២.២១០ 

កត់   ជា បន្ទ ុកក្ន ុងរបា យកា រណ៍ចំណញ-ខា ត  (៨)  (៨)

គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៥  ២.២០២  ២.២០២ 

សមមូលនឹងពា ន់រៀល  ៨.៩១៨  ៨.៩១៨ 

គិត  ឹមថ្ង ទី១ ខមករា  ឆា  ំ២០១៦  ២.២០១  ២.២០១ 

កត់   ជា បន្ទ ុកក្ន ុងរបា យកា រណ៍ចំណញ-ខា ត  ២.៣៨៥  ២.៣៨៥ 

គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦  ៤.៥៨៦  ៤.៥៨៦ 

សមមូលនឹងពា ន់រៀល  ១៨.៥១៤  ១៨.៥១៨ 

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

គិត  ឹមថ្ង ទី០១ ខមករា   ៩៥.៨៩២  ៣៨៨.៣៦៣  ៩១.៤៨០  ៣៧២.៧៨១ 
កត់   ជា បន្ទ ុកក្ន ុងរបា យកា រណ៍ចំណញ-ខា ត  ៤២.៩២២  ១៧៣.៩៦៣  ៤.៤១២  ១៧.៩១២ 
លម្អ ៀងពីកា រប្ត ូររូបិយប័ណ្ណ  -  (១.៩៣៤)  -  (២.៣៣០)

គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ  ១៣៨.៨១៤  ៥៦០.៣៩២  ៩៥.៨៩២  ៣៨៨.៣៦៣ 
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ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទដលបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

៩.   ក់តម្ក ល់តា មច  ប់

អនុ  មតា ម  កា សរបស់ក សួងអប់រ យុវជន និងកីឡា  លខ ២៩៥ ស្ត ីពីកា រផ្ត ល់អា ជា  ប័ណ្ណ ដល់  ឹះសា  នឧត្ត មសិក  ឯកជន ត  ូវឲ  វិទ  សា  ន 

ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  តម្ក ល់   ក់ប ្ញ ើអប បរមា  ក្ន ុងគណនីធនា គា ររបស់ អគ្គ នា យកដា  នរតនា គា រជា តិ ដលរក  ទុក  ធនា គា រកណា្ដ  ល 

ក្ន ុងទឹក   ក់ចំនួន ២៤០.០០០.០០០ រៀល (  មា ណជា  ៥៩.៤៥០ ដុលា  រអា មរិក) ដើម ីធ្វ ើ  តិបត្ត ិកា រអា ជីវកម្ម  ឹះសា  នឧត្ត មសិក  ឯកជន  ក្ន ុង   

 ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  ។

១០.  ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុស   ប់លក់

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

មូលប  កម្ម សិទ្ធ ិមិនបា នចុះបញ្ជ ី
គិត  ឹមថ្ង ទី០១ ខមករា  ៣៧.២៩២  ១៥១.០៣៣  ៣៧.២៩២  ១៥១.៩៦៥ 
លម្អ ៀងពីកា រប្ត ូររូបិយប័ណ្ណ  -  (៤៨៥)  -  (៩៣២)

គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ (*)  ៣៧.២៩២  ១៥០.៥៤៨  ៣៧.២៩២  ១៥១.០៣៣ 

(*)  នះគឺជា កា រវិនិ  គរបស់ក ុមហ៊ុនក្ន ុងធនា គា រ អសុីលីដា  ឡា វ ចំនួន ០,១% ជា កា រវិនិ  គមូលធន ។

១១. សា ច់   ក់ និងសា ច់   ក់សមមូល

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

សា ច់   ក់ក្ន ុងដ  ៧.៣១៩  ២៩.៥៤៧  ២.១៩១  ៨.៨៧៤ 
សា ច់   ក់  ធនា គា រ  ១.៣១២.៣៧១  ៥.២៩៨.០៤២  ៨៨.៣៤២  ៣៥៧.៧៨៥ 

 ១.៣១៩.៦៩០  ៥.៣២៧.៥៨៩  ៩០.៥៣៣  ៣៦៦.៦៥៩ 

សា ច់   ក់  ធនា គា ររួមមា នគណនីចរន្ត ដលគា  នកា រ   ក់ និង   ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់រយៈពលបីខ ដលមា នអ   កា រ   ក់ ១,៥០% ក្ន ុងមួយឆា  ំ 

(២០១៥ ៖ ៥% ក្ន ុងមួយឆា  ំ) ដលបា នរក  ទុក  ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី ដលជា ក ុមហ៊ុនម ។

១២.   ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

រយៈពល៦ខ ៨.៨៥០.០០០ ៣៥.៧២៧.៤៥០ ១.៣៥០.០០០ ៥.៤៦៧.៥០០
រយៈពល១២ខ - - ១.៣៨៥.៥៤០ ៥.៦១១.៤៣៧
បង្គ រកា រ   ក់  ូវទទួល ៩២.៥៥០ ៣៧៣.៦២៤ ១១២.៥០៨ ៤៥៥.៦៥៧

៨.៩៤២.៥៥០ ៣៦.១០១.០៧៤ ២.៨៤៨.០៤៨ ១១.៥៣៤.៥៩៤

  ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់  វូបា នរក  ទុក  ធនា គា រ អសីុលីដា  ភីអិលសីុ ដលមា នអ   កា រ   ក់ក្ន ងុច   ះពី ៥%   ៦,៥០% ក្ន ងុមួយឆា   ំ(២០១៥ ៖ 

៦,៥០%   ៧% ក្ន ុងមួយឆា  ំ)។
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ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទដលបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

១៣. គណនី  ូវទទួលផ ងៗ

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

ពន្ធ កា ត់ទុក  ូវទទួល  ១១.៦៨៩  ៤៧.១៨៩  -  - 

ចំណា យបង់មុន  ៦.៨១៥  ២៧.៥១២  ៤៦.៦៨៤  ១៨៩.០៧០ 

ទឹក   ក់ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី ជំពា ក់

(កំណត់សមា្គ  ល់ ២៤)  -  -  ១០.៦០៥  ៤២.៩៥០ 

គណនី  ូវទទួលពីក   បណ្ដ ុះបណា្ដ  ល  -  -  ១៥  ៦១ 

ផ ងៗ  ៨.៣៥៦  ៣៣.៧៣៣  ៨.៧៧៩  ៣៥.៥៥៥ 

 ២៦.៨៦០  ១០៨.៤៣៤  ៦៦.០៨៣  ២៦៧.៦៣៦ 

១៤. ដើមទុន

ក មុហុ៊នបា នចុះបញ្ជ ដីើមទុនរបស់ខ្ល នួចំនួន ១២.៨០៥.០០០ ដុលា  រអា មរិក ជា មួយក សួងពា ណិជ្ជ កម្ម   យបា នបងចក  ជា  ១២.៨០៥.០០០ភា គហុ៊ន 

ដលមា នតម្ល ចា រិក១ដុលា  រអា មរិកក្ន ុងមួយភា គហ៊ុន។ រា ល់ដើមទុនទា ំងអស់  ូវបា នបង់រួចរា ល់ទា ំង  ុង។  ថ្ង ទី១៨ ខវិច្ឆ ិកា  ឆា  ំ២០១៦ ក ុមហ៊ុនបា នបន្ថ ម 

ដើមទុនបង់រួចចំនួន ៥.០០០.០០០ ដុលា  រអា មរិក  យបា នបងចក  ជា  ៥.០០០.០០០ភា គហ៊ុន ដលមា នតម្ល ចា រិក១ដុលា  រអា មរិកក្ន ុងមួយភា គហ៊ុន។ 

គិត  ឹមកា លបរិច្ឆ ទរា យកា រណ៍ ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី បា នបង់   ក់លើដើមទុនរួចរា ល់ទា ំង  ុង  ។

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

គិត  ឹមថ្ង ទី0១ ខមករា   ១២.៨០៥.០០០  ៥១.៨៦០.២៥០  ១២.៨០៥.០០០  ៥២.១៨០.៣៧៥ 

ដើមទុនបន្ថ មបា នបង់  ៥.០០០.០០០  ២០.២៦៥.០០០  -  - 

លម្អ ៀងពីកា រប្ត ូររូបិយប័ណ្ណ  -  (២៤៦.៤៦៥)  -  (៣២០.១២៥)

គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ  ១៧.៨០៥.០០០  ៧១.៨៧៨.៧៨៥  ១២.៨០៥.០០០  ៥១.៨៦០.២៥០ 

១៥.   ក់កម្ច ី

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

International Finance Corporation:

  ក់កម្ច ី  ៤.៧៩៨.០៣៣  ១៩.៣៦៩.៦៥៩ - -

បង្គ រកា រ   ក់  ូវបង់  ១៩.០៧៧  ៧៧.០១៥ - -

 ៤.៨១៧.១១០  ១៩.៤៤៦.៦៧៤  -  - 

ថតរូបអនុស  វរីយ នា យកវិទ  សា  ន ជា មួយសិស ដលបា នទទួលអា ហា រូបករណ៍ ពី វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា 
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ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទដលបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

ខ និង លក្ខ ខណ ន   ក់កម្ច ីនះ មា នដូចខា ងក  ម៖

មា  ស់
  ក់កម្ច ី

កា លបរិច្ឆ ទ
ដក   ក់

កា លបរិច្ឆ ទ
ផុតកំណត់

ក  ិត   ក់កម្ច ី
ដុលា  រអា មរិក

អ   
កា រ   ក់

អ្ន កធា នា ខ និងលក្ខ ខណ ផ ងៗ

Internation-
al Finance 
Corporation 
("IFC")

០៣
តុលា  
២០១៦

១៥
មិថុនា  
២០២៦

១៣.០០០.០០០ ៧,៣៨៥% 
ក្ន ុងមួយឆា  ំ

ធនា គា រ 
អសុីលីដា  
ភីអិលសុី

 ថ្ង ទី៣០ ខឧសភា  
ឆា  ំ២០១៦ ក ុមហ៊ុនបា នទទួ
ល   ក់កម្ច ីក្ន ុង ទឹក   ក់ចំនួន 
១៣.០០០.០០០ ដុលា  រអា មរិក។ 
ក ុមហ៊ុនបា នដក   ក់ចំនួន 
៥.០០០.០០០ ដុលា  រអា មរិក 

 ថ្ង ទី០៣ ខតុលា  ឆា  ំ២០១៦។ 
ឥណទា ននះ  ូវសងរលស់ 
១៤   ដំណា ក់កា លស្ម ើៗគា   

 ចា ំឆមា សចា ប់ផ្ត ើមពី          
ថ្ង ទី១៥ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៩។

១៦. កា តព្វ កិច្ច អត្ថ   ជន៍បុគ្គ លិក

ចំនួនដលបា នកត់    ក្ន ុងរបា យកា រណ៍សា  នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ូវបា នកំណត់ដូចខា ងក  ម៖

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

តម្ល បច្ច បុ ន្ន នកា តព្វ កិច្ច អត្ថ   ជន៍ដលបា នកំណត់  ២៤៧.៨០២   ១.០០០.៣៧៧    ២១៥.៩៤២   ៨៧៤.៥៦៥ 
តម្ល សម  បរបស់  ព សកម្ម ក្ន ុងគ   ង  -  -  -  - 

បំណុលសុទ្ធ ដលបា នកត់   ក្ន ុងរបា យកា រណ៍សា  នភា ពហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ២៤៧.៨០២   ១.០០០.៣៧៧    ២១៥.៩៤២   ៨៧៤.៥៦៥ 

ប   ប  ួលកា តព្វ កិច្ច អត្ថ   ជន៍បុគ្គ លិក ក្ន ុងអំឡុងឆា  ំ មា នដូចខា ងក  ម៖

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

គិត  ឹមថ្ង ទី០១ ខមករា   ២១៥.៩៤២  ៨៧៤.៥៦៥  ១៩១.១៩០  ៧៧៩.០៩៩ 

ចំណា យសវា បច្ច ុប ន្ន ១៥.០៣១ ៦០.៩២១ ៦.៧០២ ២៧.២១០

ចំណា យកា រ   ក់ ១៤.៦៦៨ ៥៩.៤៤៩ ១៤.៩៩៦ ៦០.៨៨៤

កា រវា ស់វងកា រខា តបង់ក្ន ុងឆា  ំឡើងវិញ ២.១៦១ ៨.៧៥៩ ៣.០៥៤ ១២.៣៩៩

លម្អ ៀងពីកា រប្ត ូររូបិយប័ណ្ណ - (៣.៣១៧) - (៥.០២៧)

គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ  ២៤៧.៨០២  ១.០០០.៣៧៧  ២១៥.៩៤២  ៨៧៤.៥៦៥ 

សកម្ម ភា ពអប់រក មសីលធម៌ ដល់និស ិតវិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា 
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ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទដលបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

ទឹក   ក់ដលបា នកត់    ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ចំណញ-ខា ត មា នដូចខា ងក  ម៖

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

ចំណា យសវា បច្ច ុប ន្ន  ១៥.០៣១  ៦០.៩២១  ៦.៧០២  ២៧.២១០ 

ចំណា យកា រ   ក់  ១៤.៦៦៨  ៥៩.៤៤៩  ១៤.៩៩៦  ៦០.៨៨៤ 

 ២៩.៦៩៩  ១២០.៣៧០  ២១.៦៩៨  ៨៨.០៩៤ 

កា រសន្ម ត  លដលបា ន  ើក្ន ុងកា រកំណត់ចំណា យ និងកា តព្វ កិច្ច បា៉ ន់សា  ន មា នដូចខា ងក  ម៖

២០១៦ ២០១៥

អ   កំណើន   ក់បៀវត រ ៥,៥០% ៥,០០%

អ   អតិផរណា ១,២០% -

អ   អប ហា រ ៧,៧៥% ៧,៧៥%

អ   មរណៈ (*) និងអ   បុគ្គ លិកចញចូល (**)

(*) តា រា ងអ   មរណៈ មា នដូចខា ងក  ម៖

អា យុ

២០១៦ ២០១៥

អ   មរណៈ (% ក្ន ុងមួយឆា  ំ) អ   មរណៈ (% ក្ន ុងមួយឆា  ំ)

 ី្ត បុរស  ី្ត បុរស

១៨-២៩ ០,០៨ - ០,៣៩ ០,១០ - ១,១៧ ០,៥៨ - ០,៦០ ០,៦៥ - ០,៧០

៣០-៣៩ - ០,២៤ - ៣,១៨ ០,៦០ - ០,៦២ ០,៧០ - ០,៧៥

៤០-៤៩ - - ០,៦២ - ០,៩៧ ០,៧៦ - ០,៩៧

៥០-៥៩ - - ០,៧៤ - ១,០៦ ១,០១ - ១,៥១

៦០ - - ១,១១ ១,៥៩

(**) តា រា ងអ   បុគ្គ លិកចញចូល មា នដូចខា ងក  ម៖

អា យុ
២០១៦ ២០១៥

អ   បុគ្គ លិកចញចូល (% ក្ន ុងមួយឆា  ំ) អ   បុគ្គ លិកចញចូល (% ក្ន ុងមួយឆា  ំ)

 ី្ត បុរស  ី្ត បុរស

១៨-២៩ ២,៥៦ - ៤,៤៤ ២,៨០ - ៥,៦៨ ១១ ១១

៣០-៣៩ ១,៨១ - ៦,២៦ ៣,៦១ - ៦,០៥ ៨ ៨

៤០-៤៩ ៩,៥២ ២,៧៨ - ៥,៩៩ ៦ ៦

៥០-៥៩ - ៧,៤១ ៤ ៤

៦០ - - ០ ០
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ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទដលបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

១៧. បង្គ រ និងគណនី  ូវសងផ ងៗ

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

ច  ប់ឈប់ស   ក  ចាំ ឆា  ំមិនទា ន់  ើ   ស់  ២១២.៤៦១  ៨៥៧.៧០៥  ២២៤.៤៦១  ៩០៩.០៦៧ 
ចំណូលមិនទា ន់ទទួលបា ន  ២០៧.០៣៣  ៨៣៥.៧៩២  ១១.២២៣  ៤៥.៤៥៣ 
កា ររក  ទុកទឹក   ក់  ូវសង លើកា រសា ងសង់អគា រថ្ម ី  ៥៣.៩៨៦  ២១៧.៩៤១  -  - 
បង្គ រ   ក់រងា  ន់  ៤៦.៤០៨  ១៨៧.៣៤៩  ៤៥.៤៨៨  ១៨៤.២២៦ 
ពន្ធ  ូវបង់  ៨.៨៣១  ៣៥.៦៥១  ៣៤.៨០២  ១៤០.៩៤៨ 
ទឹក   ក់ជំពា ក់ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី

(កំណត់សមា្គ  ល់ ២៤)  -  -  ៩៦.៧១៥  ៣៩១.៦៩៦ 
ផ ងៗ  ១៣៨.១៣១  ៥៥៧.៦៣៥  ១៩.៣២៦  ៧៨.២៧១ 

 ៦៦៦.៨៥០  ២.៦៩២.០៧៣  ៤៣២.០១៥  ១.៧៤៩.៦៦១ 

១៨. ចំណូល

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

ក   បា នពីកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល ១.៨២០.៤៤១ ៧.៣៧៨.២៤៧ ២.១៣៩.៨៣៤ ៨.៦៨៧.៧២៦
ក   បា នពីសវា  ឹក  ១៤.៥៧៧ ៥៩.០៨១ - -
ក   ជើងសា រផ ងៗ ៣៦.៦០៣ ១៤៨.៣៥២ ២៦.៤៧៨ ១០៧.៥០១

១.៨៧១.៦២១ ៧.៥៨៥.៦៨០ ២.១៦៦.៣១២ ៨.៧៩៥.២២៧

១៩. ថ្ល ដើម

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

  ក់បៀវត រ  ៤៩៨.២៩១  ២.០១៩.៥៧៣  ៣៤៣.៧២៧  ១.៣៩៥.៥៣២ 

កា រជួលកា រិយា ល័យ  ១៥០.៦៦៧  ៦១០.៦៥៣  ១០០.០០០  ៤០៦.០០០ 
ក   វិជា  ជីវៈ  ៨៦.៦០៨  ៣៥១.០២២  ៧៩.៣៣៨  ៣២២.១១២ 
រលស់  ៦៥.៥១៨  ២៦៥.៥៤៤  ៤៩.២៨០  ២០០.០៧៧ 
វិភា គទា នស   ប់មូលនិធិ  ធននិវត្ត ន៍បុគ្គ លិក  ៤១.៣៥៧  ១៦៧.៦២០  ២៥.៤៥១  ១០៣.៣៣១ 
ចំណា យលើកា របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល  ១៨.៩៣៣  ៧៦.៧៣៧  ៤៦.១៦០  ១៨៧.៤០៩ 

 ៨៦១.៣៧៤  ៣.៤៩១.១៤៩  ៦៤៣.៩៥៦  ២.៦១៤.៤៦១ 

 សកម្ម ភា ពបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល កា រស ្គ   ះបឋម ដល់កម្ម ករនិ  ជិត និងនិស ិត 
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ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទដលបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

២០. ចំណា យរដ្ឋ បា ល 

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

  ក់បៀវត រ  ៤៥៤.២៩៨  ១.៨៤១.២៧០  ៦៣៤.៥១៥  ២.៥៧៦.១៣១ 

កា រជួលកា រិយា ល័យ  ១៥៧.៣២៨  ៦៣៧.៦៥០  ២១២.៤៨២  ៨៦២.៦៧៧ 

  ក់រងា  ន់   ក់លើកទឹកចិត្ត  និងអត្ថ   ជន៍ផ ងៗ  ១៨៩.៨៨៣  ៧៦៩.៥៩៦  ១៤៨.០១៣  ៦០០.៩៣៣ 

រលស់  ៩០.៨៨៣  ៣៦៨.៣៤៩  ៤៩.៤៦០  ២០០.៨០៨ 

បរិកា្ខ  រកា រិយា ល័យ  ៦២.០២៩  ២៥១.៤០៤  ៦៧.១៣៨  ២៧២.៥៨០ 

ក   វិជា  ជីវៈ  ៥៣.៦២៩  ២១៧.៣៥៨  ៤៨.៨៦៦  ១៩៨.៣៩៦ 

វិភា គទា នមូលនិធិ  ធននិវត្ត ន៍បុគ្គ លិក  ៣៨.៩៤៣  ១៥៧.៨៣៦  ៥២.៦១២  ២១៣.៦០៥ 

 ឿងសងា  រិម និងយា នយន្ត  តិចជា ង២៥០ដុលា  រអា មរិក  ៥៣.១៧២  ២១៥.៥០៦  ១២.៩៨៧  ៥២.៧២៧ 

ថ្ល ទឹក-ភ្ល ើង  ៤៩.១៨០  ១៩៩.៣២៧  ៤៤.៧៧១  ១៨១.៧៧០ 

អត្ថ   ជន៍ពលចូលនិវត្ត  (កំណត់សមា្គ  ល់ ១៦)  ២៩.៦៩៩  ១២០.៣៧០  ២១.៦៩៨  ៨៨.០៩៤ 

កា រជួលជុល និងថទា ំ  ១៥.៦៣៧  ៦៣.៣៧៧  ១២.៨៧០  ៥២.២៥២ 

ចំណា យបណ្ដ ុះបណា្ដ  ល  ១២.២២៣  ៤៩.៥៤០  ៦.៨៦១  ២៧.៨៥៦ 

ចំណា យទំនា ក់ទំនង  ៦.០១៤  ២៤.៣៧៥  ៨.៩២១  ៣៦.២១៩ 

ចំណា យធ្វ ើដំណើរ  ៨.២៦៨  ៣៣.៥១០  ១៦.០៥១  ៦៥.១៦៧ 

ផ ងៗ  ១១៥.៧៦៤  ៤៦៩.១៩០  ៣២.៤៤៨  ១៣១.៧៣៨ 

 ១.៣៣៦.៩៥០  ៥.៤១៨.៦៥៨  ១.៣៦៩.៦៩៣  ៥.៥៦០.៩៥៣ 

២១. ចំណូលកា រ   ក់ - សុទ្ធ 

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

ចំណូលកា រ   ក់៖

ចំណូលកា រ   ក់ពី   ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់ (ក)  ១៧៤.៧៧៦  ៧០៨.៣៦៧  ២០៤.១៥៨  ៨២៨.៨៨១

មូលធនកម្ម ចំណូលកា រ   ក់ពី  ព សកម្ម ដល

មា នគុណវុឌ ិ  (៣៨.៧២០)  (១៥៦.៩៣២)  -  - 

 ១៣៦.០៥៦  ៥៥១.៤៣៥  ២០៤.១៥៨  ៨២៨.៨៨១ 

ចំណា យកា រ   ក់៖

ចំណា យកា រ   ក់លើ   ក់កម្ច ី (ខ)  (១០០.៨៧៥)  (៤០៨.៨៤៦)  -  -

មូលធនកម្ម ចំណា យកា រ   ក់លើ  ព សកម្ម ដល

មា នគុណវុឌ ិ  ៦៨.៣៨០  ២៧៧.១៤៤  -  -

 (៣២.៤៩៥)  (១៣១.៧០២)  -  -

ចំណូលកា រ   ក់ - សុទ្ធ  ១០៣.៥៦១  ៤១៩.៧៣៣  ២០៤.១៥៨  ៨២៨.៨៨១

(ក) ចំណូលកា រ   ក់ គឺជា កា រ   ក់ដលទទួលបា នពី   ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់ ផ្ញ ើ  ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី ដលជា ក ុមហ៊ុនម ក្ន ុង 

អំឡុងឆា  ំ ។

(ខ) ចំណា យកា រ   ក់គឺជា កា រ   ក់ដលបា នចំណា យលើ   ក់កម្ច  ីដលទទួលបា នពី International Finance Corporation (កំណត់សមា្គ  ល់ ១៥) ។
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ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទដលបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

២២. ចំណា យពន្ធ លើ   ក់ចំណញ

(ក) បំណុលពន្ធ លើ   ក់ចំណញក្ន ុងឆា  ំ

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

គិត  ឹមថ្ង ទី០១ ខមករា   ៥៣.៣៤២  ២១៦.០៣៥  ២០៤.៩២៥  ៨៣៥.០៦៩ 

ចំណា យពន្ធ លើ   ក់ចំណញ  ២០.០៨០  ៨១.៣៨៤  ៧៦.៥៦២  ៣១០.៨៤១ 

ពន្ធ លើ   ក់ចំណញបា នបង់  (៦២.២២៧)  (២៥២.២០៦)  (២២៨.១៤៥)  (៩២៦.២៦៩)

លម្អ ៀងពីកា រប្ត ូររូបិយប័ណ្ណ  -  (១៩)  -  (៣.៦០៦)

គិត  ឹមថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ  ១១.១៩៥  ៤៥.១៩៤  ៥៣.៣៤២  ២១៦.០៣៥ 

(ខ) ចំណា យពន្ធ លើ   ក់ចំណញ

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

ពន្ធ លើ   ក់ចំណញក្ន ុងឆា  ំ  ២០.០៨០  ៨១.៣៨៤  ៧៦.៥៦២  ៣១០.៨៤១ 

ពន្ធ ពន  រ  (៤២.៩២២)  (១៧៣.៩៦៣)  (៤.៤១២)  (១៧.៩១២)

 (២២.៨៤២)  (៩២.៥៧៩)  ៧២.១៥០  ២៩២.៩២៩ 

(គ) កា រផ្ទ ៀងផា  ត់រវា ងពន្ធ លើ   ក់ចំណញ និង   ក់ចំណញគណនយ

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

(ខា ត)/ចំណញមុនបង់ពន្ធ លើ   ក់ចំណញ (២២៦.២៤៤) (៩១៦.៩៦៧)  ៣៦២.២១៣  ១.៤៧០.៥៨៥ 

ចំណា យពន្ធ លើ   ក់ចំណញតា មអ   ២០% - -  ៧២.៤៤៣  ២៩៤.១១៧ 

ចំណា យមិនអា ចកា ត់កងតា មច  ប់ពន្ធ បា ន - -  (២៩៣)  (១.១៨៨)

ចំណា យពន្ធ លើ   ក់ចំណញ

- - ៧២.១៥០ ២៩២.៩២៩

ពន្ធ អប បរមា ២០.០៨០ ៨១.៣៨៤ ២៣.៧៦១ ៩៦.៤៧០

ចំណា យពន្ធ លើ   ក់ចំណញ ២០.០៨០ ៨១.៣៨៤ ៧២.១៥០ ២៩២.៩២៩

អនុ  ម  តា មច  ប់សា រពើពន្ធ ន  ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា  ក ុមហ៊ុនមា នកា តព្វ កិច្ច បង់ពន្ធ លើ   ក់ចំណញតា មចំនួន មួយណា ដលខ្ព ស់ជា ងរវា ង ពន្ធ លើ

  ក់ចំណញគណនា តា មអ   ២០%ន   ក់ចំណញជា ប់ពន្ធ  ឬពន្ធ អប បរមា ១% ។

(ឃ) ប   ពន្ធ ផ ងៗ

លិខិត  កា សពន្ធ របស់ក ុមហ៊ុនត  ូវឲ មា នកា រ  ួតពិនិត តា ម     យអគ្គ នា យកដា  នពន្ធ ដា រ ។  យសា រកា រអនុវត្ត ច  ប់  និងបទបញ្ញ ត្ត ិពន្ធ ដា រចំ  ះ  

តិបត្ត ិកា រ  ើន  ភទ អា ច  ូវបា នបក   យខុសៗគា   ដូច្ន ះចំនួនពន្ធ ដលរា យកា រណ៍  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ុអា ចនឹងផា  ស់ប្ត ូរនា កា លបរិច្ឆ ទបនា  ប់ ក  យ

ពី  ូវបា នធ្វ ើកា រកំណត់ជា ចុងក  យ  យអគ្គ នា យកដា  នពន្ធ ដា រ។
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ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទដលបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

២៣. កិច្ច សន  ផ ងៗ

(ក) កិច្ច សន  ភតិសន   តិបត្ត ិ - ក ុមហ៊ុនជា ភា គីអ្ន កជួល 

ក ុមហ៊ុនមា នភតិសន  ជួលកា រិយា ល័យដលស្ថ ិតក  មកិច្ច សន  ភតិសន   តិបត្ត ិ។ ចំណា យភតិសន  ដលបា នកត់   ជា បន្ទ ុក  ក្ន ុងរបា យកា រណ៍ចំណញ-

ខា ត ក្ន ុងអំឡុងឆា  ំ  ូវបា នបងា  ញ  ក្ន ុងកំណត់សមា្គ  ល់១៩ និង ២០ ។

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

រយៈពលនភតិសន   តិបត្ត ិ៖
មិនលើស១ឆា  ំ  ៣០១.៣៣៣  ១.២១៦.៤៨១  ៣០១.៣៣៣  ១.២២០.៣៩៩ 
លើសពី១ឆា  ំ តមិនលើស៥ឆា  ំ  ៣១៨.២២២  ១.២៨៤.៦៦២  ៦១៩.៥៥៦  ២.៥០៩.២០២ 

 ៦១៩.៥៥៥  ២.៥០១.១៤៣  ៩២០.៨៨៩  ៣.៧២៩.៦០១ 

(ខ) កិច្ច សន  ក្ន ុងកា រទិញ  ព សម ត្ត ិ និងបរិកា្ខ  រ

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

មិនលើស១ឆា  ំ ១២.១០៨.៧២៦ ៤៩.០៧៦.៦៦៦ - -
លើស១ឆា  ំ តមិនលើស៥ឆា  ំ ៦.១៦៤.៧០៩ ២៤.៩៨៥.៥៦៦ - -

១៨.២៧៣.៤៣៥ ៧៤.០៦២.២៣២ - -

សមតុល សំខា ន់ៗនកិច្ច សន  ទាំ ងនះ ពា ក់ព័ន្ធ  នឹងកិច្ច សន  សា ងសង់អគា រថ្ម ី ដលមា នទីតា ំងស្ថ ិត  ភូមិអន្ល ង់កា  ន សងា្ក  ត់ឃ្ម ួញ ខណ សនសុខ 

រា ជធា នីភ្ន ំពញ។

២៤.  តិបត្ត ិកា រ និងសមតុល ភា គីពា ក់ព័ន្ធ 

(ក) ភា គីពា ក់ព័ន្ធ  និងទំនា ក់ទំនង

ភា គីពា ក់ព័ន្ធ  និងទំនា ក់ទំនងជា មួយក ុមហ៊ុន មា នដូចខា ងក  ម៖

ភា គីពា ក់ព័ន្ធ ទំនា ក់ទំនង

ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី ក ុមហ៊ុនម

ក ុមហ៊ុនបុ  សម្ព ័ន្ធ របស់ក ុមហ៊ុនម ក ុមហ៊ុនញា តិសម្ព ័ន្ធ 

ថា  ក់  ប់  ងសំខា ន់ៗ ថា  ក់  ប់  ងសំខា ន់ៗគឺជា បុគ្គ លដលមា នភា រកិច្ច  និងកា រទទួលខុស  ូវ ក្ន ុងកា រធ្វ ើផនកា រ 
កា រដឹកនា ំ និងកា រ  ួតពិនិត សកម្ម ភា ពផ ងៗរបស់ ក ុមហ៊ុន  យផា  ល់ ឬមិនផា  ល់។ ថា  ក់  ប់

 ងសំខា ន់ៗរបស់ក ុមហ៊ុន រួមមា ន អភិបា ល និងសមា ជិកថា  ក់  ប់  ងជា ន់ខ្ព ស់របស់ក ុមហ៊ុន ។  

កា រទទួលបដិសណា្ឋ  រកិច្ច សិកា្ខ  កា មមកពី  ទសហ្វ ីលីពីន  អា កា សយា នដា  នអន្ត រជា តិភ្ន ំពញ
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ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទដលបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

(ខ)  តិបត្ត ិកា រភា គីពា ក់ព័ន្ធ 

(i) កា រលក់សវា 

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

កា រលក់សវា ៖
ក ុមហ៊ុនញា តិសម្ព ័ន្ធ  ១៣៤.១០៣  ៥៤៣.៥១៩  ១៧៩.១៧៣  ៧២៧.៤៤២ 
ក ុមហ៊ុនម  ១.៥១៨.៩៣៤  ៦.១៥៦.២៤០  ១.៧០១.៦១៩  ៦.៩០៨.៥៧៣ 

 ១.៦៥៣.០៣៧  ៦.៦៩៩.៧៥៩  ១.៨៨០.៧៩២  ៧.៦៣៦.០១៥ 

(ii) កា រទិញសវា 

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

កា រទិញសវា ៖

ក ុមហ៊ុនម  ៤៨.៩៧៧ ១៩៨.៥០៤  ៧៧.៦៩៨  ៣១៥.៤៥៤ 

(iii) ចំណូលកា រ   ក់ពី   ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

ចំណូលកា រ   ក់ពី   ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់៖

ក ុមហ៊ុនម  ១៣៦.០៥៦   ៥៥១.៤៣៥  ២០៤.១៥៨    ៨២៨.៨៨១  

(iv) កា រទូទា ត់ជូនថា  ក់  ប់  ងសំខា ន់ៗ

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

អត្ថ   ជន៍ពលចូលនិវត្ត ១៥១.០២៧ ៦១២.១១២ ១៥.០០៩ ៦០.៩៣៦
  ក់បៀវត រ និងអត្ថ   ជន៍រយៈពលខ្ល ីផ ងៗ ៤៧៧.៦០២ ១.៩៣៥.៧២១ ៣៥២.៧៣២ ១.៤៣២.០៩៣

៦២៨.៦២៩ ២.៥៤៧.៨៣៣ ៣៦៧.៧៤១ ១.៤៩៣.០២៩

ថា  ក់ដឹកនា ំ និងកម្ម ករនិ  ជិត  វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ចូលរួមពិធីសូ  មន្ត  និងលងល ង  ជា  ិយ ក្ន ុងឱកា សបុណ ចូលឆា  ំថ្ម ី  ពណីជា តិខ្ម រ
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ស   ប់កា រិយបរិច្ឆ ទដលបា នបញ្ច ប់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦

(v) មូលនិធិ  ធននិវត្ត ន៍

ក ុមហ៊ុនផ្ត ល់ជូនបុគ្គ លិករបស់ខ្ល ួននូវមូលនិធិ  ធននិវត្ត ន៍។ ចំនួនទឹក   ក់មូលនិធិ  ធននិវត្ត ន៍ក្ន ុងឆា  ំ  ូវបា នផ្ទ រ និងរក  ទុក  ធនា គា រ អសីុលីដា  

ភីអិលសុី។ ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី នឹងបង់   ក់  ធននិវត្ត ន៍ជូនបុគ្គ លិកទា ំង  ុង  ពលបញ្ច ប់កិច្ច សន  កា រងា រជា មួយក ុមហ៊ុន។

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

វិភា គទា នរបស់ក ុមហ៊ុន  ៨០.៣០០  ៣២៥.៤៥៦  ៧៨.០៦៣  ៣១៦.៩៣៦ 
វិភា គទា នរបស់បុគ្គ លិក  ៤០.១៥០  ១៦២.៧២៨  ៣៩.០៣២  ១៥៨.៤៧០ 

 ១២០.៤៥០  ៤៨៨.១៨៤  ១១៧.០៩៥  ៤៧៥.៤០៦ 

 

(គ) សមតុល ភា គីពា ក់ព័ន្ធ ដលកើតពី  តិបត្ត ិកា រក្ន ុងឆា  ំ

២០១៦ ២០១៥

ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល ដុលា  រអា មរិក ពា ន់រៀល

ក ុមហ៊ុនម៖

 ព សកម្ម ហិរញ្ញ វត្ថ ុស   ប់លក់ ៣៧.២៩២ ១៥០.៥៤៨ ៣៧.២៩២ ១៥១.០៣៣

សា ច់   ក់  ធនា គា រ (កំណត់សមា្គ  ល់ ១១) ១.៣១២.៣៧១ ៥.២៩៨.០៤២ ៨៨.៣៤២ ៣៥៧.៧៨៥

  ក់ប ្ញ ើមា នកា លកំណត់ (កំណត់សមា្គ  ល់ ១២) ៨.៩៤២.៥៥០ ៣៦.១០១.០៧៤ ២.៨៤៨.០៤៨ ១១.៥៣៤.៥៩៤

ទឹក   ក់ក ុមហ៊ុនមជំពា ក់ (កំណត់សមា្គ  ល់ ១៣) - - ១០.៦០៥ ៤២.៩៥០

១០.២៩២.២១៣ ៤១.៥៤៩.៦៦៤ ២.៩៨៤.២៨៧ ១២.០៨៦.៣៦២

ក ុមហ៊ុនម៖

ទឹក   ក់ជំពា ក់ក ុមហ៊ុនម (កំណត់សមា្គ  ល់ ១៧) - - ៩៦.៧១៥ ៣៩១.៦៩៦

ថា  ក់ដឹកនា ំ និងកម្ម ករនិ  ជិត វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ចូលរួមពិធីបុណ កា ន់បិណ  ថា  ក់ដឹកនា ំ និងកម្ម ករនិ  ជិត វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  ចូលរួមពិធីបុណ កា ន់បិណ  
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គិតមកដល់ថ្ង ទី៣១ ខធ្ន ូ ឆា  ំ២០១៦ វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសីុលីដា  បា នផ្ត ល់សវា ហ្វ ឹកហ្វ ឺន និង  ឹក  ជំនួញ ដល់សិកា្ខ  កា មក្ន ុង  ទសចំនួន 

៤.៩៦៨នា ក់ មកពី២០៥សា  ប័ន និងបា នផ្ត ល់សវា ហ្វ ឹកហ្វ ឺន  មទា ំងទស នកិច្ច សិក  ដល់សិកា្ខ  កា មអន្ត រជា តិចំនួន១.៧៩៦នា ក់ មកពី១២៩សា  ប័ន 

ន២៩  ទស ជំុវិញពិភព  ក ។

បញ្ជ ី   ះសា  ប័នក្ន ុង  ទស
ល.រ   ះសា  ប័ន  ភទសា  ប័ន

១ ABA Bank ធនា គា រ

២  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ អា ក់ទីវភីភល  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៣ អង្គ កា រ សកម្ម ភា ពដើម ីកា រអភិវឌ  និងសុខភា ព  តិប ត្ត ិករឥណទា ន

៤ ធនា គា រឯកទស អីុអន ធនា គា រ

៥ វិទ  សា  ន អន្ត រទ្វ ីប  អា មរិកា ំង ក ុមហ៊ុនឯកជន

៦  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ អ  ឹត   ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៧ អនា គតហិរញ្ញ វត្ថ ុ ភីអិលសុី  តិប ត្ត ិករឥណទា ន

៨ អង្គ កា រអណ្ដ ត  តិប ត្ត ិករឥណទា ន

៩ ធនា គា រឯកទសអង្គ រកា ពីតា ល់ ធនា គា រ

១០ អង្គ រមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ (កម្ព ុជា )  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

១១ អសា៊ ផសុីហ្វ ិកភីអិលសុី  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

១២ Australian People for Health, Education and Development Abroad (APHEDA) អង្គ កា រ

១៣ បតង (កម្ព ុជា ) ភីអិលសុី ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៤ ធនា គា រ វិនិ  គនិងអភិវឌ កម្ព ុជា ធនា គា រ

១៥  តិបត្ត ិករបង្អ កជីវភា ពសហគមន៍  តិប ត្ត ិករឥណទា ន

១៦ អង្គ កា រឥណទា នបតង  តិប ត្ត ិករឥណទា ន

១៧ អង្គ កា រអភិវឌ ន៍បតង  តិប ត្ត ិករឥណទា ន

១៨  Blue Bird International School សា លា រៀន

១៩ ធនា គា រ បូ៊យ៉ុង ខ្ម រ ធនា គា រ

២០ មជ មណ លធនធា ន  តទស ន៍បុបា  ណា ក ុមហ៊ុនឯកជន

២១ បុរី ប៉ង ហួត ក ុមហ៊ុនឯកជន

២២ បុរី សម ត្ត ិ មា នហង៣ ក ុមហ៊ុនឯកជន

២៣  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ បរិបូរណ៍ ភីអិលសុី  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

២៤ Bridges Across Borders Cambodia (BABC) អង្គ កា រ

២៥ ពុទ្ធ សា សនា ដើម ីអភិវឌ ន៍  តិប ត្ត ិករឥណទា ន

សា  ប័នដលបា នទទួលសវា ហ្វ ឹកហ្វ ឺន
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២៦ បណា្ដ  ញអភិវឌ ន៍ជំនួញ ក ុមហ៊ុនឯកជន

២៧ Cafinco Finance Plc. ក ុមហ៊ុនឯកជន

២៨ ធនា គា រឯកទស ខមខា ប់ភីថល ធនា គា រ

២៩ អា កា ស យា ន ដា  ន  កម្ព ុជា ក ុមហ៊ុនឯកជន

៣០ អង្គ កា របណា្ដ  ញសដ្ឋ កិច្ច កម្ព ុជា អង្គ កា រ

៣១ អង្គ កា រសដ្ឋ កិច្ច  ួសា រកម្ព ុជា  តិប ត្ត ិករឥណទា ន

៣២ ខមបូឌា ន ឡបឺ ឃរ ភីអិលសុី អង្គ កា រ

៣៣ សមា គមមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុកម្ព ុជា  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៣៤ អង្គ កា រ អភិវឌ ន៍ មុខរបរ និង លំ  ដា  ន កម្ព ុជា អង្គ កា រ

៣៥ អ្ន កស្ម ័  ចិត្ត ដើម ីអភិវឌ ន៍សហគមន៍  កម្ព ុជា អង្គ កា រ

៣៦  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុអភិវឌ ន៍សដ្ឋ កិច្ច ជនបទកម្ព ុជា  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៣៧ បណា្ដ  ញមូលនិធិសហគមន៍កម្ព ុជា អង្គ កា រ

៣៨ សហព័ន្ធ សហគមន៍សន ំ   ក់កម្ព ុជា  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៣៩ គណៈកមា  ធិកា រសុខភា ពដើម ីកម្ព ុជា អង្គ កា រ

៤០ Cambodian War Amputees Rehabilitation Society (CWARS) អង្គ កា រ

៤១ ខមា មីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៤២ Cam-Paint Manufacturing ក ុមហ៊ុនឯកជន

៤៣ ធនា គា រ កា ណា ឌីយា៉  ក.អ ធនា គា រ

៤៤ CANDO អង្គ កា រ

៤៥ ធនា គា រ កា ថ យូណធីត ធនា គា រ

៤៦  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុចំរីន  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៤៧ ធនា គា រឯកទស ឈីហ្វ  (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ធនា គា រ

៤៨ ក ុមហ៊ុន ជីប មុ៉ង  ុប ក ុមហ៊ុនឯកជន

៤៩ Chouk Chey ADEC អង្គ កា រ

៥០ ធនា គា រ សុីអា យអិមបី៊ ភីអិលសុី ធនា គា រ

៥១ Cogetel Limited (Online) ក ុមហ៊ុនឯកជន

៥២  ឹះសា  ន សុីសុីដា  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៥៣ មូលនិធិអភិវឌ ន៍កា ត់បន្ថ យភា ពក ីក អង្គ កា រ

៥៤ សមា គមអភិវឌ សដ្ឋ កិច្ច ជនបទ អង្គ កា រ

៥៥ Cooperate for Development Organization អង្គ កា រ

សា  ប័នដលបា នទទួលសវា ហ្វ ឹកហ្វ ឺន
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៥៦ កា រិយា ល័យឥណទា នកម្ព ុជា ក ុមហ៊ុនឯកជន

៥៧ CDA Rural Credit Operator Plc.  តិប ត្ត ិករឥណទា ន

៥៨ ស អិម កា  Credit Mutuel Kampuchea (CMK)  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៥៩ Credit Scheme of Rural Development (CSRD) អង្គ កា រ

៦០ អង្គ កា រអភិវឌ ន៍សដ្ឋ កិច្ច  ុកយើង អង្គ កា រ

៦១ អលីន លីសុីង ក ុមហ៊ុនឯកជន

៦២ End Child Prostitution, Abuse and Trafficking in Cambodia (ECPAT Cambodia) អង្គ កា រ

៦៣ ឥណទា នអភិវឌ ន៍  ជា ជន លីមីតធីត អុី.អ.ភី  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៦៤ ឥណទា ន អុី ហ ុី ហា  យនន ភីអិលសុី  តិប ត្ត ិករឥណទា ន

៦៥ EZPAY  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៦៦ ធនា គា រពា ណិជ្ជ ទីមយួ ធនា គា រ

៦៧  FKH Pawn Shop ក ុមហ៊ុនឯកជន

៦៨ ហ្វ ូណន មីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ភីអិលសុី  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៦៩ GCCBG Credit Operator  តិប ត្ត ិករឥណទា ន

៧០ ជីអិល ហា  យនន ភីអិលសុី ក ុមហ៊ុនឯកជន

៧១ Golden Emerge Co.,Ltd. ក ុមហ៊ុនឯកជន

៧២ Golden Leaf Finance អង្គ កា រ

៧៣ Golden Rice ( Cambodia ) Co., Ltd. ក ុមហ៊ុនឯកជន

៧៤ ក ុមហ៊ុនឯកជន

៧៥ Graticity Real Estate Development Co.,Ltd ក ុមហ៊ុនឯកជន

៧៦  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៧៧ Green Economic Development Organization អង្គ កា រ

៧៨ Habitat for Humanity Cambodia (HHC) អង្គ កា រ

៧៩ ហតា  កសិករ លីមីតធីត  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៨០ Hi-Technology Co., Ltd. ក ុមហ៊ុនឯកជន

៨១  Holy Finance Plc.  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៨២ Hong Sokim Pawn Shop ក ុមហ៊ុនឯកជន

៨៣ Hout Sroeng Group ក ុមហ៊ុនឯកជន

៨៤ HRINC Cambodia Co., Ltd. ក ុមហ៊ុនឯកជន

៨៥ HT Networks Co.,Ltd. ក ុមហ៊ុនឯកជន

សា  ប័នដលបា នទទួលសវា ហ្វ ឹកហ្វ ឺន
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៨៦ Hwang DBS Commercial Bank Plc. ធនា គា រ

៨៧ I'M telco ក ុមហ៊ុនឯកជន

៨៨ ឥណទា នពលរដ្ឋ រុងរឿង អិលធីឌី  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៨៩ Intergrating Human to Quality (IHQ) Training Provider

៩០ IntLeeBrac (Indochina) Co., Ltd. ក ុមហ៊ុនឯកជន

៩១ J E R Import Export Contruction ក ុមហ៊ុនឯកជន

៩២ Journeys Within Our Community (JWOC) អង្គ កា រ

៩៣ JS International Investment Co.,Ltd. ក ុមហ៊ុនឯកជន

៩៤ Kamworks ក ុមហ៊ុនឯកជន

៩៥ KALYAN NGO អង្គ កា រ

៩៦ កសិករមា នមា ន ភីអិលសុី ក ុមហ៊ុនឯកជន

៩៧ KEDO Organization អង្គ កា រ

៩៨  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឃីភីអិលសុី  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

៩៩ អង្គ កា រ ខមរា សហគមន៍ អង្គ កា រ

១០០ ខ្ម រអង្គ រហា  យនន ភីអិលសុី អង្គ កា រ

១០១ សហគមឥណទា នពលរដ្ឋ ខ្ម រ អង្គ កា រ

១០២ ខខ ហា  ន់ លីសុីង ភីអិលសុី ក ុមហ៊ុនឯកជន

១០៣ ក ុមហ៊ុន គង់ នួន  ុប ក ុមហ៊ុនឯកជន

១០៤ កូនខ្ម រ ធនា គា រ ឯកទស ភីអិលសុី ធនា គា រ

១០៥  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ក  ឌីត ភីអិលសុី  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

១០៦ KTV X2 ក ុមហ៊ុនឯកជន

១០៧ Labors and Economic Development Agency (LEDA) អង្គ កា រ

១០៨ Labors and Family Economic Development (LFED) អង្គ កា រ

១០៩ Laksmi Prime Investment Co., Ltd ក ុមហ៊ុនឯកជន

១១០ Latte Mei Cambodia Co.,Ltd. ក ុមហ៊ុនឯកជន

១១១ Leap Men Chey Pharma Co.,Ltd ក ុមហ៊ុនឯកជន

១១២ LEOPARD Capital Cambodia Ltd. ក ុមហ៊ុនឯកជន

១១៣ Libra Private Security Co.,Ltd. ក ុមហ៊ុនឯកជន

១១៤ Lim Sokheng Co.,Ltd ក ុមហ៊ុនឯកជន

១១៥  ឹសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ លី ហួរ ភីអិលសុី  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ
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១១៦ Ly Porchou Import Export Co.,Ltd ក ុមហ៊ុនឯកជន

១១៧ មា៉ រូហា ន់ ធនា គា រជបុ៉ន ភីអិលសុី ធនា គា រ

១១៨  ឹសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ មា៉ ក់សុីមា៉  ភីអិលសុី  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

១១៩ MEADA អង្គ កា រ

១២០ អង្គ កា រ មា តុភូមិ អង្គ កា រ

១២១ Medai Winery Co.,Ltd ក ុមហ៊ុនឯកជន

១២២ ធនា គា រ មហា្គ   អិ៊នធើណសិនណល ខមមើសល ធនា គា រ

១២៣ ក សួងកសិកម្ម  រុកា្ខ   មា ញ់ និងនសា ទ Government

១២៤ ក សួងមហា ផ្ទ Government

១២៥ មហា នគរ មីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ភីអិលសុី  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

១២៦ ក ុមហ៊ុន មុ៉ង ឫទ្ធ ី  ុប    ក ុមហ៊ុនឯកជន

១២៧ Montare Asia Pte.,Ltd ក ុមហ៊ុនឯកជន

១២៨ មា៉ ឌរ ហា  យននសល យផន ភីអិលសុី  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

១២៩ Morakort Technology Co., Ltd ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៣០ Muslim Aid Cambodia Field Office អង្គ កា រ

១៣១ New Economic Worker (NEW) អង្គ កា រ

១៣២  ឹសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ និរន្ត រ ភីអិលសុី  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

១៣៣ អិនធីសុី  ុប ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៣៤ អូសុី ហា  យនន ភីអិលសុី ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៣៥ OHANA HOME JAPAN Co.,Ltd. ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៣៦  ឹសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ អូរូ ហា  យននខប ភីអិលសុី  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

១៣៧ Oxfam អង្គ កា រ

១៣៨ Uni Trust Finance Plc ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៣៩ PACT Cambodia អង្គ កា រ

១៤០ សា កលវិទ  ល័យប   សា ្ត  សា កលវិទ  ល័យ

១៤១ Paper Best Cambodia ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៤២ Partnership for Community Organization (PCO) អង្គ កា រ

១៤៣ ធនា គា រ ហ្វ ីលីព ភីអិលសុី ធនា គា រ

១៤៤ ធនា គា រ ភ្ន ំពញ ពា ណិជ្ជ ធនា គា រ

១៤៥  ជា ជា តិហា  យនន អង្គ កា រ
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១៤៦  ឹសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ    សា ក់  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

១៤៧ Prathna Organization អង្គ កា រ

១៤៨ អង្គ កា រអភិវឌ ន៍សហគមន៍  ះអា ទិត អង្គ កា រ

១៤៩  ីនស៍ហា  យនន ភីអិលសុី  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

១៥០ Prudential (Cambodia) Life Assurance PLC ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៥១ សវា បក   ពីរា ៉មីត ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៥២ Ratanak Pawn Broker Co., Ltd. (RPB) ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៥៣ សម្ព ័ន្ធ សុខភា ពកុមា រ និង សុខភា ពបន្ត ពូជ (RACHA) អង្គ កា រ

១៥៤ ធនា គា រ អ អច បី៊ ឥណ ូឆណា ធនា គា រ

១៥៥ អង្គ កា រសិទ្ធ ិឆា  តអន្ត រជា តិ (RSI) អង្គ កា រ

១៥៦ Rith Sokha Organization អង្គ កា រ

១៥៧ RMA (Cambodia) Co.,Ltd ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៥៨ RMA Financial Services ( Cambodia ) Plc. ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៥៩ អង្គ កា ររុងរឿង អង្គ កា រ

១៦០ Rural Agency for Development Organization (RADO) អង្គ កា រ

១៦១ ធនា គា រអភិវឌ ន៍ជនបទ (RDB) State Own ធនា គា រ

១៦២ សម ត្ត ិហា  យនន ភីអិលសុី  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

១៦៣ ធនា គា រ សា ខមប៊ង(ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ធនា គា រ

១៦៤ សា មិកមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ  (SAMIC)  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

១៦៥ Samret Development Economic Community Organization អង្គ កា រ

១៦៦ សំរឹទ្ធ ិស័ក មីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ (SAMRITHISAK)  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

១៦៧ ធនា គា រ សា  បនា  ភីអិលសុី ធនា គា រ

១៦៨ Sciaroni & Associates (SA) ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៦៩ សិលា និធិ លីមីធីត  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

១៧០ Seng Huy Exchange ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៧១ SHRM & P (Cambodia) Co.,Ltd. ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៧២ អសអ៊ឹមអី៊ រីញូអបល អនើជី លីមីធីត ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៧៣ Social Economic and Enterprise Development (SEED) អង្គ កា រ

១៧៤ ក ុមហ៊ុន សូគីមុិច  ុប (SOKIMEX) ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៧៥ SOKIMEX Soksan Kampot ក ុមហ៊ុនឯកជន
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១៧៦ សូលីដ ហា  យនន ភីអិលសុី ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៧៧ Somaly Mam Foundation អង្គ កា រ

១៧៨ អង្គ កា រសុវណ្ណ ភូមិ អង្គ កា រ

១៧៩ SPIE-EN Cambodia-Holland អង្គ កា រ

១៨០ តា កា  ម៉ា យក ូហា  យនន ភីអិលសុី  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

១៨១ ធនា គា រ តវ៉ា ន់ ខូអបភើរធីវ ធនា គា រ

១៨២  ឹសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ធីប៊ីប៊ី (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

១៨៣ ក ុមហ៊ុនកម្ព ុជា តលា ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៨៤ ទូរគមនា គមន៍កម្ព ុជា ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៨៥ ធនា គា រភូមិ (ខមបូឌា ) អិលធីឌី (TPC)  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

១៨៦ The Credit of Family in Cambodia អង្គ កា រ

១៨៧ សមា គមទំពា ំងឬស ីខ្ម រ អង្គ កា រ

១៨៨ ក ុមហ៊ុន តូយ៉ូតា (ខមបូឌា ) ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៨៩ Toyota Tsusho Corporation ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៩០ តូយ៉ូតា  ស៊ុយស៊ូ ហា  យនន (ខមបូឌា ) ភីអិលសុី ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៩១ Trade Solutions Group and ACSB ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៩២  ីលា ង អឡិច  ិច ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៩៣ Trop Khnhom Leasing Plc. ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៩៤ Trust Affective Loan Service អង្គ កា រ

១៩៥ Trust Fast Affective Pawn Shop ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៩៦ Trust Global Service Co., Ltd. ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៩៧ ធនា គា រ  វឌ ន: ធនា គា រ

១៩៨ VDB Loi and Yun Lan Office ក ុមហ៊ុនឯកជន

១៩៩ សហគមអភិវឌ ន៍ភូមិ អង្គ កា រ

២០០ វីសិនហា  ន់ (កម្ព ុជា ) លីមីតធីត  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ

២០១ ធនា គា រឯកទស វីង លីមីតធីត ធនា គា រ

២០២ Wholistic Development Organization (WDO) អង្គ កា រ

២០៣ WOMEN NGO អង្គ កា រ

២០៤ Yamaha Motor Cambodia Co., Ltd. ក ុមហ៊ុនឯកជន

២០៥ វា៉ យ សុី ភី មីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ
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បញ្ជ ី   ះសា  ប័នអន្ត រជា តិ

ល.រ   ះសា  ប័ន  ភទសា  ប័ន   ះ  ទស

១ Access to Finance for the Poor (AFP-GTZ) អង្គ កា រ ឡា វ

២ ACLEDA Bank Lao Ltd. ធនា គា រ ឡា វ

៣ ACLEDA MFI Myanmar Co., Ltd.  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ មីយា៉ ន់មា៉ 

៤ ADA-APPUI AU DEVELOPPEMENT AUTONOME A.S.B.L. អង្គ កា រ លុចហ ំបួរ

៥ Agriculture Promotion Bank (APB) ធនា គា រ ឡា វ

៦ Alliance de Credit et d'Epargne pour la Production (ACEP)  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ហ នហា្គ  ល

៧ Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ មា៉ ឡសុី

៨ Appui au Développement Autonome (ADA) អង្គ កា រ លុចហ ំបួរ

៩ Bank Indonesia (BI) ធនា គា រកណា្ដ  ល ឥណ ូនសុី

១០ Bank of the Lao PDR (BOL) ធនា គា រកណា្ដ  ល ឡា វ

១១ Bank Training Company Ltd. ធនា គា រ វៀតណា ម

១២ Beichun Minfu Village and Township Bank (VTB) ធនា គា រ ចនិ

១៣ Belgian development agency (BTC)  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ វៀតណា ម

១៤ BESA Foundation  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ អា ល់បា នី

១៥ Bhutan National Bank Limited (BNBL) ធនា គា រ ប៊ូតង់

១៦ Bill & Melinda Gates Foundation មូលនិធិ សហរដ្ឋ អា មរិក

១៧ BRAC Microfi nance Programme  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ បង់កា  ដស

១៨ Capital Aid Fund for Employment of the Poor (CEP) ធនា គា រ វៀតណា ម

១៩ CARD MRI ធនា គា រ វៀតណា ម

២០ Central Bank of Myanmar ធនា គា រកណា្ដ  ល មីយា៉ ន់មា៉ 

២១ CF Lanka Microfi nance (CFLM)  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ីលងា្ក  

២២ CFG Services Company Limited (CFGS)  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ថ

២៣ Changxing United Rural Bank (CURB) ធនា គា រ ចិន

២៤ China Agriculture University សា កលវិទ  ល័យ ចិន

២៥ China Association of Microfi nance (CAM)  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន

២៦ China Banking Association ធនា គា រ ចិន

សា  ប័នដលបា នទទួលសវា ហ្វ ឹកហ្វ ឺន



66

២៧ China Foundation for Poverty Alleviation CFPA  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន

២៨ Commerce Bank AG ធនា គា រ វៀតណា ម

២៩ Commercial Credit and Finance  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ីលងា្ក  

៣០ Community Credit & Saving Association  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឡា វ

៣១ Cooperatives Surya Kencana  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឥណ ូនសុី

៣២ Cordillera Community & Family for Progress, Inc  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ហ្វ ីលីពីន

៣៣ Dakahlya Businessmen's Association for Community Development អង្គ កា រ អហ ីប

៣៤ Dalian Zhuanghe Northern Micro-credit Co., Ltd.  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន

៣៥ Dandong Yuanbao District Hui Tong microfi nance limited liability company  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន

៣៦ Deposit Taking Microfi nance Institution  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឡា វ

៣៧ Development Bank of Malaysia (BPMB) ធនា គា រ មា៉ ឡសុី

៣៨ ECLOF  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ហ្វ ីលីពីន

៣៩ Egypt Microenterprise Finance (EMF)  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ អហ ីប

៤០ Egyptian Insurance Supervisory Authority (EISA) ធា នា រ៉ា ប់រង អហ ីប

៤១ Emerging Markets Investment (EMI)  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឡា វ

៤២ ENDA Inter-arabe  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ទុយនីសុី

៤៣ Enterprise Bank Inc. (EBI) ធនា គា រ ហ្វ ីលីពីន

៤៤ Episcopal Church អង្គ កា រ ហ្វ ីលីពីន

៤៥ Ewenki Baoshang Rural Bank ធនា គា រ ចិន

៤៦ Financiera EDYFICAR  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ប៉រូ

៤៧ Fond Coperatif  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឡា វ

៤៨ FONDEP Microcredit  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ មា៉ រុក

៤៩ Frankfurt School of Finance & Management (FS) សា លា ហ្វ ឹកហ្វ ឺន ចិន

៥០ FuShun Shuncheng area RenHe Microcredit company limited by shares  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន

៥១ Fushun ShunCheng Shenyuan Microfi nance Investment Limited Source  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន

៥២ General Authority for Investment and Free Zones (GAFI)  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ អហ ីប

៥៣ Geneshaha Microfi nance Foundation  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឥណ ូនសុី

៥៤ GIZ-Microfi nance-Access to Finance for the poor  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឡា វ
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៥៥ Hai Phong Women's Union អង្គ កា រ វៀតណា ម

៥៦ Haolaishi Investment Management Limited ក ុមហ៊ុនឯកជន ចិន

៥៧ HUMO  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ តា ជីគីសា  ន

៥៨ IMON International  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ តា ជីគីសា  ន

៥៩ International Development Center (IDC) អង្គ កា រ ជបុ៉ន

៦០ International Finance Corporation (IFC) ក ុមធនា គា រពិភព  ក បូ៊តង់

៦១ Japan Center for Confl ict Prevention (JCCP) អង្គ កា រ ជបុ៉ន

៦២ Jiangxi Micro Credit Guarantee Center  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន

៦៣ Jincheng Bank Corporation ធនា គា រ ចិន

៦៤ Jinzhou Micro-credit Company Association  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន

៦៥ Kanbawza Bank Limited ធនា គា រ មីយា៉ ន់មា៉ 

៦៦ Kashf Foundation  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ បា៉ គីសា  ន

៦៧ Khushhali Microfi nance Bank Limited ធនា គា រ បា៉ គីសា  ន

៦៨ Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ធនា គា រ អា ល្ល ឺម៉ង់

៦៩ Kunming (Wuhua) Harmony Microcredit Co., Ltd.  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន

៧០ Kunming Gaoxin Kechuang Microcredit Co., Ltd.  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន

៧១ Kunming Xishan Baolitong Microcredit Co., Ltd.  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន

៧២ Lao Development Bank (LDB) ធនា គា រ ឡា វ

៧៣ Lao Postal Institute  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឡា វ

៧៤ LAPO MICROFINANCE BANK ធនា គា រ នីហ រីយា៉ 

៧៥ Liaoning Micro-credit Company Association  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន

៧៦ LOLC Micro Credit Limited (LOMC) Lanka ORIX Leasing Company PLC  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ីលងា្ក  

៧៧ Luoyang Micro-loan Guarantee Center for Laid-off Workers,Hainan Province  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន

៧៨ Mekong Delta  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ វៀតណា ម

៧៩ Mianyang China Construction Bank ធនា គា រ ចិន

៨០ Micro Credit Regulatory រដា  ភិបា ល បង់កា  ដស

៨១ Microfi nance Capacity Building and Research Project (MCBR) អង្គ កា រ ឡា វ

៨២ Minfeng Mutual Cooperative, Chongqing  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន
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៨៣ Ministry of Finance of Myanmar រដា  ភិបា ល មីយា៉ ន់មា៉ 

៨៤ Ministry of Interior (MOI) រដា  ភិបា ល អហ ីប

៨៥ Ministry of Rural & Regional Development (MRRD) រដា  ភិបា ល មា៉ ឡសុី

៨៦ Myanmar Microfi nance Supervisory Enterprise (MMSE) រដា  ភិបា ល មីយា៉ ន់មា៉ 

៨៧ Myanmar Finance Co., Ltd.  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ មីយា៉ ន់មា៉ 

៨៨ Myanmar Finance International Ltd. ក ុមហ៊ុនឯកជន មីយា៉ ន់មា៉ 

៨៩ National Commercial Bank of Timor Leste ធនា គា រ ទីម័រខា ងកើត

៩០ National Rural Support Program (NRSP) រដា  ភិបា ល បា៉ គីសា  ន

៩១ NDT MFI  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឡា វ

៩២ Newton Microfi nance  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឡា វ

៩៣ Oudomxai NMFI  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឡា វ

៩៤ OXUS Afghanistan  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ អា ហា្គ  នីសា  ន

៩៥ Pak Oman Microfi nance Bank Limited  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ បា៉ គីសា  ន

៩៦ Pakistan Microfi nance Network (PMN)  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ បា៉ គីសា  ន

៩៧ Panshan County Huaxin Petty Loan Co., Ltd.  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន

៩៨ Prime Grameen Micro Finance Ltd  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ  ីលងា្ក  

៩៩ Rural Development Cooperative  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឡា វ

១០០ SACOM Bank ធនា គា រ វៀតណា ម

១០១ Sainiyom MFI  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឡា វ

១០២ San Isidro (SN) Development Cooperative  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ហ្វ ីលីពីន

១០៣ Saving & Credit Union (SCU)  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឡា វ

១០៤ Shandong Laizhou Rural Commercial Bank ធនា គា រ ចិន

១០៥ Shandong Liuhe Group Co., Ltd.  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន

១០៦ Shenyang City Heping District Hanhua Micro-credit Co., Ltd.  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន

១០៧ Shore Cap Exchange ធនា គា រ សហរដ្ឋ អា មរិក

១០៨ Sichuan Finance Bureau រដា  ភិបា ល ចិន

១០៩ Sindh Agricultural and Forestry Worker Coordinating Organisation (SAFWCO) រដា  ភិបា ល បា៉ គីសា  ន

១១០ Sparkassenstiftung ធនា គា រ ចិន
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១១១ Suryoday Micro-Finance Limited  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឥណា  

១១២ Tameer Microfi nance Bank Limited ធនា គា រ បា៉ គីសា  ន

១១៣ Thardeep Rural Development Program (TRDP)  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ បា៉ គីសា  ន

១១៤ The Liaoyang City Gongchangling Jinyue Small Loan Corporation  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន

១១៥ The Saving and Micro Credit Program អង្គ កា រ អរី   

១១៦ TMB Bank Plc ធនា គា រ ថ

១១៧ Tuba Rai Metin (TRM)  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ទីម័រខា ងកើត

១១៨ TYM MFI  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ វៀតណា ម

១១៩ Unitus Advisors Private Foundation ធនា គា រ ឥណា  

១២០ Urat Rurual Commercial Bank,Inner Mongolia ធនា គា រ ចិន

១២១ USAID Egypt រដា  ភិបា ល អហ ីប

១២២ UTKARSH Micro Finance Limited  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឥណា  

១២៣ Vanwods MFI  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ វា៉ ណា ទូ

១២៤ VDF Association  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ឡា វ

១២៥ Vietnam Women's Union (VWU) អង្គ កា រ វៀតណា ម

១២៦ Xixiang Women's Development Association អង្គ កា រ ចិន

១២៧ Yingkou Micro-credit Company Association  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន

១២៨ Yunnan Province Microcredit Association (YNMA)  ឹះសា  នមី ក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន

១២៩ Zhong An Credit  ឹះសា  នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ចិន
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 ះរា ជា ណា ចក កម្ព ុជា 
ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី
កា រិយា ល័យកណា្ដ  ល
អគា រលខ៦១ មហា វិថី  ះមុនីវង  សងា្ក  ត់  ះចក ខណ ដូនពញ រា ជធា នីភ្ន ំពញ ។ 

 អប់សំបុ  លខ ៖ ១១៤៩
ទូរស័ព្ទ  ៖ ០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសា រ ៖ ០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អុីម៉ល ៖ acledabank@acledabank.com.kh
វបសា យ ៖ www.acledabank.com.kh
SWIFT Code: ACLBKHPP

អសុីលីដា  សុីឃ ួរឹធី ភីអិលសុី
អគា រ កា រិយា ល័យ កណា្ដ  ល ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី (ជា ន់ ទី៥) អគា រ លខ៦១ 
មហា វិថី  ះមុនីវង  សងា្ក  ត់  ះចក ខណ ដូនពញ រា ជធា នីភ្ន ំពញ ។
ទូរស័ព្ទ  ៖ ០២៣ ៧២៣ ៣៨៨ 
ទូរសា រ ៖ ០២៣ ៧២៣ ៣៧៧
អុីម៉ល ៖ info@acledasecurities.com.kh  
វបសា យ ៖ www.acledasecurities.com.kh

អសុីលីដា   ូភើធី អិលធីឌី
អគា រលខ៦១ មហា វិថី  ះមុនីវង  សងា្ក  ត់  ះចក ខណ ដូនពញ រា ជធា នីភ្ន ំពញ ។ 

 អប់សំបុ  លខ ៖ ១១៤៩
ទូរស័ព្ទ  ៖ ០២៣ ៩៩៨ ៧៧៧ / ៤៣០ ៩៩៩
ទូរសា រ ៖ ០២៣ ៤៣០ ៥៥៥
អុីម៉ល ៖ acp@acledabank.com.kh 

វិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា  
អគា រលខ៥០  ផ្ល ូវលខ៥១៦ កងផ្ល ូវ៣៣៥  ភូមិ០៦ 
សងា្ក  ត់បឹងកក់១   ខណ ទួល  ក  រា ជធា នីភ្ន ំពញ ។
ទូរស័ព្ទ  ៖ ០២៣ ៩៩៩ ៩៤៤ / ៨៨១ ៧៩០
ទូរសា រ ៖ ០២៣ ៩៩៩ ៩៧៩ / ៨៨១ ៧៨០
អុីម៉ល ៖ info@acleda-aib.edu.kh 
វបសា យ ៖ www.acleda-aib.edu.kh

សា ធា រណរដ្ឋ  ជា ធិបតយ  ជា មា និតឡា វ
ធនា គា រ អសុីលីដា  ឡា វ  
Headquarters

#372, Corner of Dongpalane and Dongpaina Road, Unit 21, 
Phonesavanh Neua Village, Sisattanak District, Vientiane Capital.
P.O. Box: 1555
Tel: +856 (0)21 264 994 / 264 998
Fax: +856 (0)21 264 995
E-mail: acledabank@acledabank.com.la
Website: www.acledabank.com.la

SWIFT: ACLBLALA

សហភា ពមីយា៉ ន់មា៉ 

សា  ប័នមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ អសុីលីដា  មីយា៉ ន់មា៉ 
Headquarters / Yangon Branch
Building No.186(B), Shwe Gon Taing Road, Yae Tar Shae Block, 
Bahan Township, Yangon Region.
Tel: (+95-1) 559 475 / 552 956
Website: www.acledamfi .com.mm

កា រិយា ល័យកណា្ដ  លធនា គា រ អសុីលីដា  និងបុ  សម្ព ័ន្ធ 
គិត  ឹមថ្ង ទី២៤ ខមសា  ឆា  ំ២០១៧
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ពិធីបើកវគ្គ ទស នកិច្ច សិក   ស   ប់  តិបត្ត ិករមីក ូហិរញ្ញ វត្ថ ុមកពី  ទសបា៉ គីសា  ន ក  មអធិបតីភា ព  ក  ធា ននា យក  តិបត្ត ិ ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី

សិកា្ខ  កា ម(Suryoday Miro Finance Limitd) មកពី  ទសឥណា   ធ្វ ើទស នកិច្ច សិក   នា យកដា  ន  តិបត្ត ិ  តិបត្ត ិកា រ ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី

ទស នកិច្ច សិក  សិកា្ខ  មមកពី  ទសអហ ុីប   ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី  សា ខា  ុកមុខកំពូល



សិកា្ខ  កា ម(UTKARSH Micro Finance Limited) មកពី  ទសឥណា   ចុះធ្វ ើទស នកិច្ច ដល់កន្ល ងអា ជីវកម្ម បស់អតិថិជន

សិកា្ខ  កា មមកពី  ទសហ្វ ីលីពីន ចុះធ្វ ើទស នកិច្ច សិក    ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី សា ខា ក ុងភ្ន ំពញ

សិកា្ខ  កា មមកពី  ទសទុយនីសុី ចុះធ្វ ើទស នកិច្ច សិក    ធនា គា រ អសុីលីដា  ភីអិលសុី សា ខា ក ុងភ្ន ំពញ
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សកម្ម ភា ពអប់របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល

សកម្ម ភា ពសិកា្ខ  កា មកំណត់ក្ត ីសងឃឹមក្ន ុងវគ្គ ហ្វ ឹកហ្វ ឺន

សកម្ម ភា ពហ្វ ឹកហ្វ ឺន  ក្ន ុងថា  ក់

សកម្ម ភា ពសិកា្ខ  កា មធ្វ ើកា រពិភា ក  ជា ក ុម



សកម្ម ភា ពសិកា្ខ  កា មអនុវត្ត ជា ក់ស្ត ងកា រ  ួតពិនិត ក ដា ស   ក់
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សកម្ម ភា ពសិកា្ខ  កា មសួរ  ូហ្វ ឹកហ្វ ឺនអំឡុងពលហ្វ ឹកហ្វ ឺន

សកម្ម ភា ពសិកា្ខ  កា មធ្វ ើបទបងា  ញពីលទ្ធ ផលពិភា ក  ក្ន ុងក ុម
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សកម្ម ភា ពសិកា្ខ  កា មកំពុងសម្ត ងតួសិក  

សកម្ម ភា ព  ូហ្វ ឹកហ្វ ឺនកំពុងពន ល់សិកា្ខ  កា ម

សកម្ម ភា ពសិកា្ខ  កា មចូលរួមលងល ងសិក  



សកម្ម ភា ពអប់របណ្ដ ុះបណា្ដ  ល

សកម្ម ភា ពនិស ិតសិក    វ   វ  បណា  ល័យ

សកម្ម ភា ពសិក   ថា  ក់បរិ   ប  របស់និស ិតវិទ  សា  ន ពា ណិជ្ជ សា  ្ត  អសុីលីដា 
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