របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១២

(នាការិយបរិចេ្ឆទថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២)

A N N UA L RE PORT 2012
FISCAL YEAR ENDED DECEMBER 31, 2012

-ដំណាក់កាលទីពីរ-

ភាពងាយស្រួល, អត្ថប្រយោជន៍, សុវត្ថិភាព

មាតិកា
ផ្នែកសំខាន់ៗនៃហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ឆ្នាំ ២០១២...............................................៤
សារពីអ្នកគ្រប់គ្រង................................................................................៥
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល..................................................................................៦
អាជីវកម្មសំខាន់ៗក្នុងឆ្នាំ ២០១២........................................................... ៧
ការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន......................................................៨
អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម...........................................................................៩
រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង........................................................................... ១០
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ........................................................ ១២

ផ្នែកសំខាន់ៗនៃហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ឆ្នាំ ២០១២
(នាការិយបរិចេ្ឆទថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២)

ផ្នែកសំខាន់ៗនៃហិរញ្ញវត្ថុសំរាប់ឆ្នាំ ២០១២

០៤

សេវាកម្មរបស់យ�ើង
ប្រភេទនៃអាជីវកម្មរបស់យ�ើង គឺផ្ដល់ឥណទានយ៉ាងទូលំទូលាយទៅឲ្យសាធារណៈជនរូបវ័ន្តបុគ្គលគ្រប់ប្រភេទ ជាពិសេសយ�ើងត្រូវ

បានគេស្គាល់ផងដែរថា ជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខគេនូវការផ្តល់ជូនសេវា ទិញបង់រំលោះ សម្រាប់អតិថិជនដែលត្រូវការទិញផលិតផល
ប្រើប្រាស់។ សេវានេះមានភាពងាយស្រូល និងឆាប់រហ័ស ហ�ើយជាសេវាថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប៉ុន្តែទទួលបានការពេញនិយម

នៅប្រទេសផ្សេងៗទ�ៀតក្នុងពិភពលោក។

ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន បានចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកំរិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី ៥ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ និង ចុះបញ្ជីការ

លេខ Co.២៣៨០E/២០១១ ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ នៅថ្ងៃទី ៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១១ ក្រុមហ៊ុនបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជា
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ វិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១១។ ភាគទុនិករបស់ក្រុមហ៊ុនគឺ ក្រុមហ៊ុន AEON Thana

Sinsap (Thailand) Public Company Limited ដែលបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសថៃ។ ក្រុមហ៊ុនមេ គឺ AEON Financial Service Co.,
Ltd. ដែលបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសជប៉ន
ុ និងចុះបញ្ទ
ជី ផ
ី សា
្ រភាគហ៊ន
ុ ក្ង
នុ ទីក្ង
រុ តូកយ្ ។
ូ

AEON Financial Service Co., Ltd បច្ចុប្បនមា
្ន នអតិថជ
ិ នដែលជាសមាជិកប្រើ

ប្រាស់កាតជាង ៣០ លានកាត ហ�ើយជាក្រុមហ៊ុនបោះផ្សាយកាតឥណទានធំជាង

គេបំផុត និងនាំមុខគេក្ង
នុ ប្រទេសជប៉ន
ុ ។ ក្រុមហ៊ន
ុ អអ
ីុ នមេ មានជាង ១៨០ ក្រុមហ៊ន
ុ

បុត្រសម្ព័ន្ធ និងសាខា។ ក្រុមហ៊ុនអុីអន មិនត្រឹមតែធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសជប៉ុន
ប៉ុណ្ណេាះនោះទេ តែក៏មានក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងប្រទេសចិនផងដែរ។

ឆ្នាំសារព�ើពន្ធ

មូលដ្ឋានអតិថិជន
អតិថិជនមូលដ្ឋាន

២០១១

២០១២

៦៣

៤,២៦៤

១៨

២៥១

បណ្តាញពត័មាន
ដៃគូសហប្រតិបត្តិការ

ឆ្នាំសាព�ើពន្ធ

ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
ទ្រព្យសម្បតិ្តសរុប
សមតុល្យឥណទាន
ទ្រព្យធនសរុប
ដ�ើមទុន

២០១១
US$

២០១២

US$

១,០៣៣,៦៥១

២,៧២៦,៣៨៤

៣៣,០០៤

២,១៨៧,៦៨៧

៨៩៩,៥៧៤

៤៣១,៨៨៣

១,០០០,០០០

១,០០០,០០០

សារពីអ្នកគ្រប់គ្រង
នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១២ សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាមានការក�ើនឡ�ើងគួរឲ្យកត់សំគាល់ចំនួន

៧.៣០%។ កំណ�ើននេះបានមកពីវិស័យកសិកម្មជាពិសេសផលិតផលអង្ករទេសចរណ៍
អចលនទ្រព្យនិងសំណង់រួមផ្សំជាមួយនឹងការក�ើនឡ�ើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

ការក�ើនឡ�ើងជាមធ្យមនៅក្នុងការនាំចេញសំល�ៀកបំពាក់និងការវិនិយោគសាធារណៈ

និងឯកជន។ ទន្ទឹមនឹងការរីកចំរ�ើននេះ អុីអនបានប្រតិបត្តិបានយ៉ាងល្អផងដែរ។ យ�ើង

បានធ្វើការសហការជាមួយនឹងដៃគូអាជីវកម្មខ្នាតធំ និងមធ្យមចំនួនជាង ២០០ដែល
ក្នុងនោះមានដូចជា ក្រុមហ៊ុនលក់គ្រឿងសង្ហារឹម ក្រុមហ៊ុនលក់សំភារៈ អគ្គិសនី និង

ក្រុមហ៊ុនលក់ម៉ូតូ ដ�ើម្បីផ្តល់នូវសេវាទិញបង់រំលោះដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ហ�ើយយ�ើង

បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេ និងឈានមុខគេល�ើសេវាកម្មបង់រំលោះ។ ល�ើសពីនេះ
ទៅទ�ៀត ដោយម�ើលឃ�ើញតម្រូវការបង់រំលោះម៉ូតូនៅល�ើទីផ្សារយ�ើងក៏បានបង្កើត

សេវាកម្មនេះនៅពាក់កណ្តាលនៃឆ្នាំនេះ ដោយសហការជាមួយនឹងដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
ខែ។ ការលក់ប្រចាំឆ្នាំសរុបមានចំនួន ៣ លានដុលា្លរ និងមានសមតុល្យឥណទានចំនួន
២លានដុលា្លរ ជាមួយនឹង៤,២៦៤គណនីនៅខែធ្នូឆ្នាំ ២០១២។

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
និងអគ្គនាយក

សារពីអ្នកគ្រប់គ្រង

ចំនួន ៧១ ហាង ហ�ើយបច្ចុប្បន្ន យ�ើងទទួលបានពាក្យស្នើរសុំកម្ចីជាង ២០០ក្នុងមួយ

Mr. Daisuke Maeda

ឆ្នាំ ២០១២ គឺជាឆ្នាំមូលដ្ឋានរបស់យ�ើង។ យ�ើងបានវិនិយោគទៅល�ើការជ្រើសរ�ើស និង

អភិវឌ្ឍបុគ្គលិក មានដល់ទៅ ៧៤នាក់ ហ�ើយពួកគេបានក្លាយជាអ្នកបង្ហាត់ទៅអ្នក
ជំនាន់ក្រោយៗទ�ៀត។ ការតំឡ�ើងប្រព័ន្ធ ការបង្កើតគោលនយោបាយ បទបញ្ញត្តិ

ក្រុមហ៊ុន យោងតាមតម្រូវការផ្សេងៗទ�ៀត ដែលទាមទារឲ្យមានការទទួលស្គាល់ពី
និយ័តករត្រូវបានធ្វើឡ�ើងក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំនោះផងដែរ។

លក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៣ រដ្ឋាភិបាលនៅតែរំពឹងថានឹងមាន

កំណ�ើន៧%។ យ�ើងនៅតែបន្តផ្តោតទៅល�ើការពង្រីកបណ្តាញសេវាកម្មទិញបង់រំលោះ
និងប�ើកការិយាល័យបន្ថែមមួយចំនួនទ�ៀតនៅជាយក្រុងនៃរាជធានីភ្នំពេញ ឬ តាម

បណ្តាខេត្តក្រុងធំៗនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៣។

Mr. Daisuke Maeda
អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងអគ្គនាយក

០៥

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ប្រវត្តិនៃការសិក្សា បញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រផែ្នកច្បាប់នៅសកលវិទ្យាល័យ Aichi Gakuin ប្រទេស
ជប៉ុន។ សញ្ញាប័ត្រនាយកគ្រប់គ្រងពីវិទ្យាស្ថានថៃនៃសមាគមនាយកគ្រប់គ្រង

បទពិសោធន៍ការងារសំរាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំមុន
២០១២ – បច្ចុប្បន្ន	ជានាយក AEON Credit Holdings (Hong Kong) Co., Ltd
២០១១ – បច្ចុប្បន្ន	ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល, AEON Credit Service (ASIA) Co.,Ltd.
២០១១ – បច្ចុប្បន្ន	 ជានាយក និងជានាយកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ AEON Credit Service Co., Ltd
១៩៩២–២០១១	ជាអគ្គនាយក AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

Mr. Masao Mizuno
ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
១៩៥៨

២០០៧– ២០១១ ជានាយកនៅ Thailand Foundation
២០០៧– ២០១១ ជានាយកនៅ Servicing (Thailand) Co.,Ltd.
២០០៦ – ២០១១	ជានាយកនៅ ACS Life Insurance Broker (Thailand) Company Limited

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

២០០៥– ២០១១ ជានាយកនៅ ACS Insurance Broker (Thailand) Company Limited
២០០១ – ២០១១ ជានាយកនៅ Thailand Foundation

ប្រវត្តិនៃការសិក្សា 	បញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រផែ្នកទំនាក់ទំនងនៅសកលវិទ្យាល័យ Kansaiប្រទេសជប៉ុន

០៦

បទពិសោធន៍ការងារសំរាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំមុន
២០១១ – បច្ចុប្បន្ន	ជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជាអគ្គនាយក, AEON Microfinance

(Cambodia) Private Company Limited.
២០០៩ – បច្ចុប្បន្ន	ជាប្រធាននៅ, ACS Corporation Limited (ការិយាល័យតំណាងក្នុង
ប្រទេសកម្ពុជា)

២០០៨ –២០០៩	ជាប្រធានជាន់ខ្ពស់ផែ្នកលក់និងទីផ្សារនៅ, AEON Thana Sinsap

Mr. Daisuke Maeda
ជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
និងជាអគ្គនាយក

(Thailand) Public Company Limited
២០០៦ –២០០៨	ជាជំនួយការប្រធានជាន់ខ្ពស់ផែ្នកលក់និងទីផ្សារនៅ, AEON Thana Sinsap

(Thailand) Public Company Limited

១៩៧៦

ប្រវត្តិនៃការសិក្សា	បញ្ចប់អនុបណ្ឌិតនៅសកលវិទ្យាល័យPreston សហរដ្ឋអាមេរិក

បទពិសោធន៍ការងារសំរាប់រយៈពេល៥ឆ្នាំមុន
២០១០ – បច្ចុប្បន្ន	ជាប្រធានវិទ្យាស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
២០០៤ – ២០០៩ ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៅ VisionFund ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

លោក អោម សេងបូរ៉ា

ជាអភិបាលឯករាជ្យ
១៩៧៧

អាជីវកម្មសំខាន់ៗក្នុងឆ្នាំ ២០១២

នៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០ ដោយយល់ឃ�ើញថា កម្ពុជាមានសក្កានុពលនៃការរីកចំរ�ើនសេដ្ឋកិច្ច យ�ើងបានបង្កើតការិយាល័យតំណាងដ�ើម្បីធ្វើការ

ស្រាវជ្រាវទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ លទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវយ�ើងឃ�ើញថា វាជាឱកាសល្អសំរាប់វិនិយោគល�ើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុតាម

រយៈសេវាកម្មទិញបង់រំលោះ។ នៅប្រទេសកម្ពុជាស្ទើរតែគ្រប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដូចជា ធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធតែទាមទារឲ្យ
មានវត្ថុបញ្ចាំសំរាប់រាល់កំចី ហ�ើយមិនមានក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុណាដែលផ្តល់សេវាកម្មបង់រំលោះល�ើការទិញសំភារៈអគ្គិសនីឡ�ើយ។ ស្ថិតក្នុង

ស្ថានភាពនេះ យ�ើងក៏បានសំរេចចិត្តចាប់ផ្តើមបង្កើតសេវាបង់រំលោះសំរាប់ផលិតផលប្រើប្រាស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលមិនចាំបាច់មានវត្ថុបញ្ចាំ
ព្រមជាមួយនិងដំណ�ើរការឆាប់រហ័សក្នុងការឲ្យខ្ចីស្របតាមទស្សនៈរបស់អុីអន “ ផ្គត់ផ្គង់រប�ៀបរស់នៅដល់ម្ចាស់កាតទាំងឡាយ និងធ�ើ្វអោយ

បុគ្គលម្នាក់ៗអាចមានលទ្ឋភាពទទួលបានឱកាសពេលអនាគតអតិបរមាជាច្រើនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឥណទានដ៏មានប្រសិទ្ឋិភាព ”។

ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០១២ ក្រុមហ៊ុនបានផ្តោតល�ើការពង្រីកដៃគូសហការ ដ�ើម្បីបង្កើនភាពរឹងមាំល�ើរចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ជាលទ្ធផល

ចំនួនដៃគូសហការបានក�ើនឡ�ើងរហូតដល់១៨០ហាង

ដែលទាំងនោះសុទ្ធតែជាហាងធំៗក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ

ហ�ើយយ�ើងចាប់ផ្តើមត្រូវបាន

គេស្គាល់ថា អុីអន គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់សេវាទិញបង់រំលោះមុនគេបង្អស់។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេាះយ�ើងសំគាល់ឃ�ើញថា ចំនួននៃអតិថិជន
ដែលបានដាក់ពាក្យប្រើសេវាកម្មក៏មានការក�ើនឡ�ើងដល់ ១,១៧៧ នាក់ក្នុងខែធ្នូ (៤៤១% នៃខែមករា ឆ្នាំ ២០១២) ហ�ើយការទិញបង់

រំលោះបានសំរេចដល់ ២.៣០ លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០១២។

សេវាកម្មរំលោះម៉ូតូ
តាមរយៈសេវាបង់រំលស់សំរាប ់ឧបករណ៍អគ្គីសនីយ�ើងបានធ្វើការសិក្សា និងវិភាគអ្នកប្រើប្រាស់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ និងមធ្យោបាយទូទាត់របស់

ប្រជាជនការវិភាគទីផ្សារម៉ូតូ និងទទួលបានទំនុកចិត្ត ដ�ើម្បីពង្រីកសេវាកម្មបង់រំលស់ម៉ូតូ។ យ�ើងបានចាប់ផ្តើមសេវាបង់រំលោះម៉ូតូក្នុងខែ

កក្កដា។ ដ�ើម្បីទទួលចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ក្នុងទីផ្សារ យ�ើងធ្វើការស្តាប់យោបល់របស់អតិថិជន និងដៃគូអាជីវកម្មរបស់យ�ើង។ បន្ទាប់ពីការ
ស្រាវជ្រាវ និងវិភាគទិន្នន័យរបស់យ�ើង យ�ើងបានចាប់ផ្តើមលែងតំរូវឲ្យអតិថិជនបង់ប្រាក់កក់មុន ២០%។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយ ដៃគូសហការ

បង់រំលោះម៉ូតូឈានដល់៧១ ហាង នៅខែធ្នូ។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត ការលក់ម៉ូតូសម្រេចបាន ០.៨០ លាន ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០១២។

មធ្យោបាយបង់ប្រាក់
កាលពីដំបូងឡ�ើយ មធ្យោបាយបង់ប្រាក់របស់យ�ើងមានតែនៅបញ្ជរនៃការិយាល័យកណ្តាលតែប៉ុណ្ណេាះ។ ក្នុងគោលបំណងដ�ើម្បីផ្តល់ភាព

ងាយស្រួល និងជំរ�ើសនៃការទូទាត់សេវាដល់អតិថិជន យ�ើងបានព្យាយាមពង្រីកទីតាំងដែលអតិថិជនអាចធ្វើការសងត្រលប់បាន។ ដល់
ដំណាច់ខែធ្ឆ្
នូ ២
ំនា ០១២យ�ើងបានសហការជាមួយធនាគារសាធារណៈកម្ជា
ពុ និងក្រុមហ៊ន
ុ វីងដែលមានទីតាង
ំ ទូទាត់សរុបចំនន
ួ ៣១៨ កន្លែង

នៅក្ង
នុ រាជធានីភនំពេ
្ ញ។ ដ�ើមប្ ល�
ី ក
ើ កម្ពសកា
់ រប្រើប្រាស់សេវាផ្រទេ ប្រាក់តាមធនាគារ និងក្រុមហ៊ន
ុ វីងយ�ើងបានផ្តោតទៅល�ើការសហការជាមួយ

ក្រុមហ៊ុនវីងជាចំបង។ នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃថ្ងៃកំណត់សងត្រលប់ យ�ើងបានរ�ៀបចំបញ្ជរពិសេសរបស់វីងដ�ើម្បីជួយសំរួលដល់ការបង់ប្រាក់
របស់អតិថិជន។

អាជីវកម្មសំខាន់ៗក្នុងឆ្នាំ ២០១២

សេវាកម្មបង់រំលោះអេឡិចត្រូនិច

០៧

ការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន
ក្រុមហ៊ុនយល់ច្បាស់ពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះផលប្រយោជន៍សាធារណៈ និងបរិស្ថាន
ដោយចូលរួមគាំទ្រសកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងសង្គមដែលផ្តោតទៅល�ើសកម្មភាពដូចខាង
ក្រោមនេះ ៖

ការការពារបរិស្ថាន
ក្រុ ម ហ៊ ុ ន អុ ី អ នមេមានគោលនយោបាយផ្តល់ ជ ូ ន មកសង្គ ម វិ ញ ដែលជាគោលកាណ៍

អាជីវកម្ម។ ការប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃកំណ�ើនកំដៅល�ើពិភពលោក និងការផ្លាស់ប្តូរ
ការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន

អាកាសធាតុក្នុងទសវត្សរ៍នេះក្រុមហ៊ុនអុីអនមេបានចូលរួមអភិរក្សបរិស្ថានយ៉ាងសកម្ម
តាមរយៈការដាំដ�ើមឈ�ើ និងការការពារធនធានទឹកក្នុងគោលបំណងដ�ើម្បីកាត់បន្ថយ
ផលប៉ះពាល់ពីការឡ�ើងកំដៅផែនដី និងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុ។ ក្រុមហ៊ុនអុីអនមេ
បានរ�ៀបចំសកម្មភាពដាំដ�ម
ើ ឈ�ើជាប់ៗគ្នាជារ�ៀងរាល់ឆ្ំនា ដែលសកម្មភាពនេះបង្កើតឡ�ើង

ដោយ AEON Environmental Foundation (Japan) នៃទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន និង
ចូលរួមពិធីដាំដ�ើមឈ�ើ ដែលមានឈ្មោះថា “AEON Thailand Foundation Tree-

Planting project” នៅក្នុងខេត្ត Cha-am និង Phetchaburi. ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ក្រុមហ៊ុន

ក៏បានចូលរួមកម្មវិធីដាំដ�ើមឈ�ើដែលរ�ៀបចំឡ�ើងដោយក្រុមហ៊ុនអុីអនមេ ដ�ើម្បីបង្កើត
ព្រៃឈ�ើ ន ៅក្បែរប្រាសាទចៅសាយទេវតាក្ នុ ង ប្រទេសកម្ ពុ ជា ក្ នុ ង គោលបំ ណ ងការពារ

០៨

ខ្យល់ និងភ្លៀង។ ដ�ើមឈ�ើត្រូវបានដាំ៣ដង ក្នុងរយៈពេល ២ឆ្នាំ ក្នុងខែមិនា និង ខែ សីហា

ឆ្នាំ២០១០ និង ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១១។

ការចូលរួមចំណែកសកម្មភាពសង្គម
ក្រុមហ៊ន
ុ ត្រូវបានរ�ៀបចំយង
៉ា យកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់ទៅល�ើសុខុមាលភាពសង្គម និងសហគមន៍
ហ�ើយសកម្មភាពទាំងនេះនឹងត្រូវបានរ�ៀបចំជាបន្តបន្ទាប់ ពោលគឺ ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើ
សកម្មភាពសប្បុរសដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងគោលបំណង

ដ�ើម្បីជួយដល់ជន

តម្រូវការនៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនៅក្នុងការសហគមន៍ផងដែរ។

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ

រងគ្រោះនៃគ្រោះមហន្តរាយគ្រប់ប្រភេទ ជនដែលងាយទទួលរងគ្រោះ និងដ�ើម្បីបំពេញ
២០១២ ក្រុមហ៊ុនអុីអន បានបរិច្ចាគតាមរយៈអង្គការ UNICEF សម្រាប់ការកសាង

សាលារ�ៀននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអាគារចំនួន ១,៥០០ ហ�ើយអុីអននឹងបន្ត

សហការរួមគ្នាជាមួយនង
ឹ អតិថជ
ិ នរបស់ខន
លួ្ តាមរយៈសកម្មភាពនានា ដោយផ្តល់ការគាំទ្រ

"ក្តីសុបិននាពេលអនាគត " ដ�ើម្បីកុមារដែលនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ។

អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម
សិទ្ធិរបស់ភាគទុនិក
ភាគទុនិកមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីអគ្គនាយកដោយផ្ទាល់ រឺដោយលាយលក្ខណ៍អក្សរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំភាគទុនិក
ទៅល�ើរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្រថុ បស់គ្រឹះស្ន
ថា និងពត
័ មា
៌ នសំខាន់ៗដទៃទ�ៀតដែលទាក់ទងទៅនង
ឹ ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្។
ថុ ភាគទន
ុ ក
ិ មាន

សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានច្បាប់ចម្លងនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបំផុត របាយការណ៍សវនកម្ម របាយការណ៍ប្រចាំខែ
ដែលដាក់ជូនទៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គម្រោងអាជីវកម្ម និងលក្កន្តិកៈចុងក្រោយបំផុតផ្សេងៗទ�ៀតដោយឆ្លងកាត់សំណ�ើរ។ ល�ើស

ពីនេះ អគ្គនាយកនឹងផ្តល់នូវព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយផ្តល់សំណង និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តនានារបស់សា្ថប័ន
តាមសំណ�ើរបស់ភាគទុនិក។ ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ ភាគទុនិកមិនត្រូវបង្ហាញពីពត៌មានទាំងនោះជាសាធារណជនឡ�ើយ។

ប្រាក់ចំណេញរយៈពេលវែងដល់ភាគទុនិក។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត ព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញដល់ភាគទុនិក គឺមានតម្លាភាព យុត្តិធម៌

អាជីវកម្មសំខាន់ៗក្នុងឆ្នាំ ២០១២

តួនាទីរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

បុគ្គលិក: ក្រុមហ៊ុនទទួលសា្គល់ថាបុគ្គលិករបស់ខ្លួនជាកត្តាសំខាន់ ដ�ើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ។ ហេតុដូច្នេះហ�ើយ ក្រុមហ៊ុន

០៩

ក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់នូវសារៈសំខាន់នៃសិទ្ធិរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមមាន ភាគទុនិក និយោជិក អតិថិជនដៃគូប្រកួតប្រជែង ដៃគូ

អាជីវកម្មឥណទាយក និងសង្គម និងបរិស្ថាន។ គោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗត្រូវបានសង្ខេបដូច

ខាងក្រោម :

ភាគទុនិក: ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវចំពោះភាគទុនិកដោយសង្កត់ធ្ងន់ទៅល�ើការទ្រទ្រង់កំណ�ើនអាជីវកម្ម នៅក្នុងគោលបំណងបង្កើត

និងអាចជ�ឿទុកចិត្តបាន។

ធ្វើការជ្រើសរ�ើសបុគ្គលដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ និងមានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាឲ្យតំលៃដល់គុណភាពជីវិត និងបរិស្ថានល្អ

នៅកន្លែងធ្វើការ ការផ្តល់ការអប់រំដល់បុគ្គលិក ដ�ើម្បីធានាបាននូវស្តង់ដារនៃការផ្តល់សេវាដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈដល់អតិថិជនរបស់

ខ្លួន។

សំរាប់ប្រចាំឆ្ំនា និយោជិកក៏ទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ និងទទួលរង្វានស្ម
់ ៗ
ើ គ្នាសម្រាប់ការលះបង់របស់ពក
ួ គេទៅល�ើក្ម
រុ ហ៊ន
ុ ផងដែរ។
អតិថិជន: ភាពពេញចិត្តរបស់អតិថិជន គឺជាកត្តាដ៏ចំបងរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ដូចនេះ ក្រុមហ៊ុនធ្វើការបង្កើតនូវផលិតផល ដ�ើម្បីបំពេញ

តម្រូវការអតិថិជន ក៏ដូចជាការប្តេជ្ញាចិត្ត ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងបានបង្កើនការយល់ដឹង

អំពីតម្រូវការក្នុងការរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលគោរពតាមយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ។ ល�ើសពីនេះទ�ៀត ក្រុមហ៊ុនយកចិត្ត
ទុកដាក់ចំពោះចំងល់ រឺការរិះគន់របស់អតិថិជនដោយធ្វើការរាយការណ៍ទៅឱ្យថ្នាក់គ្រប់គ្រងយ៉ាងទ�ៀងទាត់។

ដៃគូប្រកួតប្រជែង: ក្រុមហ៊ុនធ្វើដំណ�ើរការប្រកួតប្រជែងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនប្រកបដោយយុត្តិធម៌ និងវិធីសាស្រ្តថ្លៃថ្នូរ។ ក្នុងឆ្នាំកន្លង

មកនេះ ក្រុមហ៊ុនមិនមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ណាមួយទៅល�ើការប្រកួតប្រជែងអាជីវកម្មមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់

ខ្លួនឡ�ើយ។

ដៃគូអាជីវកម្ម: ក្រុមហ៊ុនផ្តោតយ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅល�ើការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀង និងលក្ខខណ្ឌដែលប្រកបទៅដោយភាពស្មោះត្រង់សម្រាប់

ទំនាក់ទំនងរយៈពេលវែងជាមួយដៃគូទាំងអស់។

ឥណទាយក: ក្រុមហ៊ុនអនុវត្តការផ្តល់កម្ចីដោយមានល័ក្ខខ័ណ្ឌ និងស្របតាមនីតិវិធីទៅល�ើឥណទាយក និងអ្នកកាន់ប័ណ្ណឥណទាន។
សង្គម និងបរិស្ថាន: ក្រុមហ៊ុន គឺយល់ច្បាស់អំពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះសាធារណៈ និងបរិស្ថាន ដោយគាំទ្រសកម្មភាពអភិរក្ស

បរិស្ថាន និងចូលរួមចំណែកដល់សង្គម។

រចនាសម្ព័ន្ធ

រចនាសម្ព័ន្ធ

១០

របាយការណ៍
របស់សវនករឯករាជ្យ

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
ជូនចំពោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ អុីអន ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន (ខេមបូឌា)
យ�ើងបានធ្វើសវនកម្មទៅល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អុីអន ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន (ខេមបូឌា)(“ក្រុមហ៊ុន”) ដែលរួមមាន តារាង
តុល្យការនាកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ របាយការណ៍លទ្ធផល និងរបាយការណ៍ស្ដីពីការប្រែប្រួលក្នុងមូលធន និង

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ សំរាប់ការិយបរិច្ឆេទ បញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ ហ�ើយនិងគោលនយោបាយគណនេយ្យ

សំខាន់ៗ និងកំណត់បង្ហាញពន្យល់ផ្សេងទ�ៀត។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រងចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គណៈគ្រប់គ្រង ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការរ�ៀបចំ និងការបង្ហាញទិដ្ឋភាពពិតប្រាកដនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយអនុលោមទៅ
តាមស្ដង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា ហ�ើយនិង បទប្បញ្ញត្ដិ និងគោលការណ៍ណែនាំដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ហ�ើយចំពោះ

ប្រពន្ធ័ត្រួតពិនត
ិ យ្ ផ្ទៃកង
នុ្ ដែលគណៈគ្រប់គ្រងគិតថាមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ការរ�ៀបចំ និងការបង្ហាញទិដភា
្ឋ ពពិតប្រាកដនៃរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុដែលពុំមានកំហុសឆ្គងជាសារវ័ន្ដ ដែលបណ្ដាលមកពីការក្លែងបន្លំ ឬ ការភាន់ច្រឡំ។
ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ
ការទទួលខុសត្រូវរបស់យ�ើងខ្ញុំ គឺបញ្ចេញមតិយោបល់ល�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ដោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋាននៃការងារសវនកម្ម។

យ�ើងខ្ញុំបានធ្វើការងារសវនកម្ម ដោយអនុលោមតាមស្ដង់ដារអន្ដរជាតិ ស្ដីពីសវនកម្មនៃកម្ពុជា។ ស្ដង់ដារទាំងនេះតំរូវអោយយ�ើងខ្ញុំ
អនុវត្ដតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌក្រមសីលធម៌ និងរ�ៀបចំផែនការ និងអនុវត្តការងារសវនកម្ម ដ�ើម្បីទទួលបាននូវការធានាសមហេតុផល ដ�ើម្បី

អះអាងថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំមានកំហុសឆ្គងជាសារវ័ន្ដឡ�ើយ។

ការងារសវនកម្មយ�ើងខ្ញុំ រួមមានការអនុវត្ដនីតិវិធីទាំងឡាយ ដ�ើម្បីទទួលបាននូវភស្ដុតាងដែលទាក់ទងទៅនឹងបរិមាណទឹកប្រាក់ និង

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ

១២

ការបង្ហាញទាំងឡាយនៅក្ង
នុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្។
ថុ រាល់នត
ី វិ ធ
ិ ដែ
ី លយ�ើងខ្បា
ញុំ នជ្រើសរ�ើសខាងល�ើគព
ឺ ង
ឹ ផ្ក
អែ ទៅល�ើការវិនច្ឆ័
ិ យរបស់
សវនករដោយរាប់បញ្ចូលនូវការវាយតំលៃ ហានិភ័យល�ើភាពខុសឆ្គងជាសារវ័ន្ដនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបណ្ដាលមកពីការ

ក្លែងបន្លំ ឬការភាន់ច្រឡំ។ ក្នុងការវាយតំលៃល�ើហានិភ័យទាំងនោះ យ�ើងខ្ញុំបានពិនិត្យល�ើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដែលពាក់ព័ន្ធទៅ

នឹងការរ�ៀបចំ និងការបង្ហាញពីទដ
ិ ភា
្ឋ ពពិតប្រាកដនៃរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្រថុ បស់ក្ម
រុ ហ៊ន
ុ ដ�ើមប្ រ�
ី ៀបចំនត
ី វិ ធ
ិ ី សវនកម្ម អោយសមស្រប

ទៅតាមកាលៈទេសៈ ប៉ុន្ដែការវាយតំលៃទាំងនោះ មិនមែនសំរាប់គោលបំណងក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ល�ើប្រសិទ្ធិភាពនៃប្រព័ន្ធ
ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនោះទេ។

ការងារសវនកម្មរបស់យ�ើងខ្ញុំ ក៏រួមបញ្ចូលផងដែរ នូវការវាយតំលៃល�ើភាពសមស្របនៃគោលនយោបាយ គណនេយ្យដែលបានប្រើ

ប្រាស់ និងភាពសមហេតុផលនៃការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យសំខាន់ៗ ដែលធ្វើឡ�ើងដោយគណៈគ្រប់គ្រង ព្រមទាំងការវាយតំលៃល�ើ
ការបង្ហាញនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល។

យ�ើងជ�ឿជាក់ថា ភស្ដុតាងសវនកម្មដែលយ�ើងខ្ញុំបានទទួល មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងសមហេតុសមផល ដ�ើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុង
ការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់យ�ើងខ្ញុំ។
មតិយោបល់របស់សវនករ
តាមមតិយោបល់របស់យ�ើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ បង្ហាញនូវទិដ្ឋភាពពិត និងត្រឹមត្រូវល�ើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននា
ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ និងលទ្ធផលនៃប្រតិបតកា
្ដិ រ និងលំហរូ សាច់ប្រាក់ សំរាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នា២
ំ ០១២ ដោយ
អនុលោមទៅតាមស្ដង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា ហ�ើយនិង បទប្បញ្ញត្ដិ និងគោលការណ៍ណែនាំដែលចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

Maria Cristina M. Calimbas
Partner
Ernst & Young (Cambodia) Ltd.
ក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យករជំនាញ និង សវនករប្រតិស្រុត
ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទី ២៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣

តារាងតុល្យការ
នាកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២
កំណត់
សំគាល់

២០១២

២០១១

ដុល្លារអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល (កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លារអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល (កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

៤០.១៥២

១៦០.៤០៧

៤៨១

១.៩៤៣

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

៣

៥០.១០៥

២០០.១៦៩

៨៣៧.០១០

៣.៣៨០.៦៨៣

សមតុល្យតំកល់នៅធនាគារផ្សេងៗ

៤

១២៧.៦២៣

៥០៩.៨៥៤

៥៨.៦៧៦

២៣៦.៩៩២

ឥណទានទៅអតិថិជន

៥

២.១៨០.៤៥២

៨.៧១០.៩០៦

៣៣.០០៤

១៣៣.៣០៣

អចលនទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍

៦

៩៧.៨១៥

៣៩០.៧៧១

៧៧.៩៧២

៣១៤.៩២៩

កម្មវិធីកុំព្យួទ័រ

៧

១៣១.៨៩២

៥២៦.៩០៩

-

-

ទ្រព្យសកម្មផេ្សងៗ

៨

៩៨.៣៤៥

៣៩២.៨៨៨

២៦.៥០៨

១០៧.០៦៦

២.៧២៦.៣៨៤ ១០.៨៩១.៩០៤

១.០៣៣.៦៥១

៤.១៧៤.៩១៦

ទ្រព្យសកម្មសរុប

គណនីត្រូវសង និងចំណាយបង្គរ

៩

១១៣.៦៧២

៤៥៤.១២០

៨៨.២១៤

៣៥៦.២៩៧

គណនីបំណុលពន្ធ

១០

៦៩៦

២.៧៨១

២

៨

ជំពាក់ទៅភាគីពាក់ព័ន្ធ

១៧

៣០.១៣៣

១២០.៣៨១

៤៥.៨៦១

១៨៥.២៣២

កម្ចី

១១

២.១៥០.០០០

៨.៥៨៩.២៥០

-

-

២.២៩៤.៥០១

៩.១៦៦.៥៣២

១៣៤.០៧៧

៥៤១.៥៣៧

១.០០០.០០០

៣.៩៩៥.០០០

១.០០០.០០០

៤.០៣៩.០០០

(៥៦៨.១១៧) (២.២៦៩.៦២៨)

(១០០.៤២៦)

(៤០៥.៦២១)

បំណុលសរុប
មូលធនម្ចាស់ភាគហ៊ុន
មូលធនដែលបានវិនិយោគ
ខាតបង្គរ
សរុបមូលធនម្ចាស់ភាគហ៊ុន
បំណុល និងមូលធនម្ចាស់
ភាភហ៊ុនសរុប

១២

៤៣១.៨៨៣

១.៧២៥.៣៧២

២.៧២៦.៣៨៤ ១០.៨៩១.៩០៤

៨៩៩.៥៧៤ ៣.៦៣៣.៣៧៩
១.០៣៣.៦៥១

កំណត់សំគាល់ភ្ជាប់ពីលេខ ១ ដល់ ២០ ជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះ

៤.១៧៤.៩១៦

១៣
តារាងតល
ុ ្យការ

បំណុល និងមូលធនម្ចាស់ភាភហ៊ុន
បំណុល

របាយការណ៍លទ្ធផល

សំរាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២

២០១២

សំរាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី៥
ខែតុលាឆ្នាំ២០១១ដល់
ថ្ងៃទី៣១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១១

កំណត់
សំគាល់

ដុល្លារអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល (កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លារអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល (កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

ចំណូលពីការប្រាក់

១៣

៣៨៥.៥៦៦

១.៥៤០.៣៣៦

៩៥

៣៨៤

ចំណាយការប្រាក់

១១

(៦.២១៩)

(២៤.៨៤៥)

-

-

៣៧៩.៣៤៧

១.៥១៥.៤៩១

៩៥

៣៨៤

១៨.០៤៥

៧២.០៩០

៨

៣២

៣៩៧.៣៩២

១.៥៨៧.៥៨១

១០៣

៤១៦

(៧.២៣៥)

(២៨.៩០៤)

-

-

ចំណូលប្រតិបត្ដិការ

ចំណូលពីការប្រាក់ សុទ្ធ
ចំណូលកម្រៃឈ្នួល កម្រៃជ�ើងសារ
និងចំណូលផ្សេងៗ

១៤

សរុបចំណូលប្រតិបត្តិការ

របាយការណ៍លទ្ធផល

១៤

សំវិធានធនសំរាប់ការខាតទៅល�ើការ
ផ្តល់ឥណទានទៅអតិថិជន
ចំណាយប្រតិបត្ដិការផ្សេងៗ

៥
១៥

ការខាតមុនពេលបង់ពន្ធ
ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

(៨៥៣.៨១២) (៣.៤១០.៩៧៩) (១០០.៥២៧) (៤០៦.០២៩)
(៤៦៣.៦៥៥) (១.៨៥២.៣០២) (១០០.៤២៤) (៤០៥.៦១៣)

១០

ការខាតសុទ្ធ

(៤.០៣៦)

(១៦.១២៤)

(២)

(៨)

(៤៦៧.៦៩១) (១.៨៦៨.៤២៦) (១០០.៤២៦) (៤០៥.៦២១)

របាយការណ៍បំរែបំរួលក្នុងមូលធន
សំរាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២

មូលធន

ខាតសុទ្ធ

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

១.០០០.០០០

(១០០.៤២៦)

៨៩៩.៥៧៤

-

(៤៦៧.៦៩១)

(៤៦៧.៦៩១)

សមតុល្យនៅ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២

១.០០០.០០០

(៥៦៨.១១៧)

៤៣១.៨៨៣

សមមូលពាន់រ�ៀល (កំណត់សំគាល់ ២.៣.១)

៣.៩៩៥.០០០

(២.២៦៩.៦២៨)

១.៧២៥.៣៧២

-

-

-

១.០០០.០០០

-

១.០០០.០០០

-

(១០០.៤២៦)

(១០០.៤២៦)

សមតុល្យនៅ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១

១.០០០.០០០

(១០០.៤២៦)

៨៩៩.៥៧៤

សមមូលពាន់រ�ៀល (កំណត់សំគាល់ ២.៣.១)

៤.០៣៩.០០០

(៤០៥.៦២១)

៣.៦៣៣.៣៧៩

សមតុល្យនៅ ថៃ្ងទី ១ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១២
ខាតសុទ្ធសំរាប់ការិយបរិច្ឆេទ

សមតុល្យនៅ ថៃ្ងទី ៥ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១
ការដាក់បញ្ចូលមូលធន
ខាតសុទ្ធសំរាប់ការិយបរិច្ឆេទ

កំណត់សំគាល់ភ្ជាប់ពីលេខ ១ ដល់ ២០ ជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះ

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់
សំរាប់ការិយបរិចេ្ឆទបញ្ចប់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២

២០១២
សំគាល់

ដុល្លាអាមេរិក

២០១២

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

សកម្មភាពប្រតិបត្ដិការ
ខាតមុនបង់ពន្ធ

(៤៦៣.៦៥៥) (១.៨៥២.៣០២) (១០០.៤២៤) (៤០៥.៦១៣)

កែតំរូវសំរាប់រំលស់
រំលស់

១៥

៤២.១២៤

១៦៨.២៨៥

៣.៩៥១

១៥.៩៥៨

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

១០

(៣.៣៤២)

(១៣.៣៥១)

-

-

សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានពី (ប្រើប្រាស់ក្នុង)
សកម្មភាពប្រតិបត្តិ

(៤២៤.៨៧៣)

(១.៦៩៧.៣៦៨) (៩៦.៤៧៣) (៣៨៩.៦៥៥)

កំន�ើនទ្រព្យសកម្ម និង បំណុលប្រតិបត្តិការ
សមតុល្យនៅធនាគារជាតិ

-

ឥណទានទៅអតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

-

(៥០.០០០) (២០១.៩៥០)

(២.១៤៧.៤៤៨)

(៨.៥៧៩.០៥៥) (៣៣.០០៤) (១៣៣.៣០៣)

(៧១.៨៣៧)

(២៨៦.៩៨៩) (២៦.៥០៨) (១០៧.០៦៦)

កំន�ើន (តំហយ)នៃបំណុលប្រតិបត្តិការ
ជំពាក់ទៅភាគីពាក់ព័ន្ធ
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាព
ប្រតិបត្ដិការ

២៥.៤៥៨

១០១.៧០៥

៨៨.២១៤

៣៥៦.២៩៧

(១៥.៧២៨)

(៦២.៨៣៣)

៤៥.៨៦១

១៨៥.២៣២

(២.៦៣៤.៤២៨) (១០.៥២៤.៥៤០) (៧១.៩១០) (២៩០.៤៤៥)

ចលនាសាច់ប្រាក់មកពីសកម្មភាពវិនិយោគ
ការទិញអចលនទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍

៦

(៥៣.៦១០)

ការទិញកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

៧

(១៤០.២៤៩)

(៥៦០.២៩៥)

(១៩៣.៨៥៩)

(៧៧៤.៤៦៧) (៨១.៩២៣) (៣៣០.៨៨៧)

សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុង
សកម្មភាពវិនិយោគ

(២១៤.១៧២) (៨១.៩២៣) (៣៣០.៨៨៧)
-

-

ចលនាសាច់ប្រាក់បានមកពីសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ
ចំណូលពីការកម្ចី

១១

៣.៧៨០.០០០

១៥.១០១.១០០

-

-

ចំណាយទៅល�ើកម្ចី

១១

(១.៦៣០.០០០)

(៦.៥១១.៨៥០)

-

-

សាច់ប្រាក់បានពីការបោះផ្សាយភាគហ៊ុន

-

- ១.០០០.០០០ ៤.០៣៩.០០០

សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើប្រាស់ក្នុងសកម្មភាព
ហិរញ្ញវត្ថុ

២.១៥០.០០០

៨.៥៨៩.២៥០ ១.០០០.០០០ ៤.០៣៩.០០០

កំណ�ើន (តំហយ) សាច់ប្រាក់
និងសាច់ប្រាក់សមមូល

(៦៧៨.២៨៧) (២.៧០៩.៧៥៧)

សាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់សមមូលនាដ�ើមឆ្នាំ
ភាពខុសគ្នានៃអត្រាប្ដូរប្រាក់
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលនា
ចុងការិយបរិច្ឆេទ

៤

៨៤៦.១៦៧ ៣.៤១៧.៦៦៨

៨៤៦.១៦៧

៣.៤១៧.៦៦៨

-

-

-

(៣៧.២៣១)

-

-

១៦៧.៨៨០

៦៧០.៦៨០

៨៤៦.១៦៧ ៣.៤១៧.៦៦៨

កំណត់សំគាល់ភ្ជាប់ពីលេខ ១ ដល់ ២០ ជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះ

១៥
របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់

គណនីត្រូវសង និងចំណាយបង្គរ

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន

១

អុីអន ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន (ខេមបូឌា) “ក្រុមហ៊ុន” បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានបង្កើតឡ�ើងនិងចុះ
បញ្ជីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ការបង្កើត និងប្រតិបត្ដិការ
ក្រុមហ៊ុន បានចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកំរិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាថ្ងៃទី ០៥ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១១ ចុះ

បញ្ជីការលេខ Co.២៣៨០E/២០១១ ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។ នៅថ្ងៃទី ០៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១១ក្រុមហ៊ុនបានទទួល

អាជ្ញាប័ណ្ណជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១១។ ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានកាន់កាប់

ទាំងស្រុងដោយក្រុមហ៊ុន អុីអន ថានា ស៊ីនសាប(ថៃ)ដែលបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសថៃ។ ក្រុមហ៊ុនមេគឺ អុីអនដែលបានចុះបញ្ជី
នៅប្រទេសជប៉ុន។

សកម្មភាពចំបងរបស់ក្រុមហ៊ុនមានដូចខាងក្រោម៖
ប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដូចជា ផ្តល់នូវប្រាក់កំចី និងទទួលប្រាក់បញ្ញើ

	សេវាកម្មផ្តល់ប្រាក់កំចីក្នុងទំរង់ជាការទិញបណ្តាក់ និងឥណទាន

កំចីមូលនិធិ និងទទួលប្រាក់បញ្ញើ ដោយអនុលោមតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និង

	សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធដទៃទ�ៀតដែលត្រូវអនុញ្ញាតដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
មូលធនវិនិយោគ

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន

១៦

មូលធនដែលបានវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុននាកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ មានចំនួន ១.០០០.០០០ ដុល្លារ
អាមេរិក ឬ ៣.៩៩៥.០០០ពាន់រ�ៀល (ឆ្នាំ២០១១ មានចំនួន១.០០០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៤.០៣៩.០០០ ពាន់រ�ៀល)។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទនេះនិងនៅកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះរួមមានៈ
លោក Masao Mizuno

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក អោម សេងបូរ៉ា

អភិបាលឯករាជ្យ

លោក Daisuke Maeda

អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង នាយកគ្រប់គ្រង

ទីតាំង
ការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនមានអាស័យដ្ឋាននៅអគារលេខ ៣២០ មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
និយោជិត

និយោជិតទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន នាកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២មានចំនួន៧៤នាក់ (ឆ្នាំ ២០១១ មានចំនួន
២៦នាក់)។

២

	គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ

២.១	មូលដ្ឋាននៃការ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានរ�ៀបចំតាមវិធីសាស្ដ្រថ្លៃដ�ើមប្រវត្ដិសាស្ដ្រ។ ក្រុមហ៊ុនធ្វើការកត់ត្រាប្រតិបត្តិការ
គណនេយ្យ និងរ�ៀបចំរបាយការណ៍ជាដុល្លារអាមេរិក ដោយអនុលោមតាមប្រកាសលេខ ធ៧-០៧-១៦៤ ដែលចេញដោយ
ធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា នាថ្ងៃទី ១៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ស្តីពីការប្រើភាសា រូបិយប័ណ្ណ និងអត្រាប្តូរប្រាក់សំរាប់ការកត់ត្រា និង
បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញាវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងទៅតាមស្តង់ដាគណនេយ្យកម្ពុជា និងបទប្បញ្ញត្ដិ និងសេចក្ដីណែនាំ

របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

ប្រតិបត្កា
តិ រក្រៅពីរប
ូ យ
ិ ប័ណ្ណ ដុល្លារអាមេរិក ត្រូវបានប្រែសំរល
ួ ទៅជាដុល្លារអាមេរិកដោយប្រើអត្រាប្ដូរប្រាក់នៅថ្ងៃនៃប្រតិបត្កា
តិ រ។

ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលជាដុល្លារអាមេរិក នាការិយបរិច្ឆេទ តារាងតុល្យការត្រូវបានប្រែសំរួលជាដុល្លារអាមេរិកដោយប្រើអត្រា
ប្តូរប្រាក់នៅការិយបរិច្ឆេទ តារាងតុល្យការ។ ភាពខុសគ្នាដោយ អត្រាប្តូរប្រាក់ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

ឆ្នាំសារព�ើពន្ធ
ឆ្នាំសារព�ើពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃ ១ខែ មករាដល់ថ្ងៃ ៣១ ខែ ធ្នូ។ ឆ្នាំសារព�ើពន្ធដំបូងចាប់ពីថ្ងៃ ៥ ខែ តុលា (ថ្ងែចាប់
ផ្តើមប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម) ដល់ថ្ងៃ ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១ សំរាប់ការ បង្ហាញតួលេខធ�ៀប។
២.១.១ ការបង្ហាញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលភ្ជាប់ជាមួយនិងការប្រើប្រាស់ ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងសំរាប់អ្នកដែលមានចំណេះដឹងអំពីគោលការណ៍

បត្តិការ និងលំហូរសាច់ប្រាក់ដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍គណនេយ្យនិងការអនុវត្តន៍ដែលទទួលស្គាល់ជាទូទៅនៅ
ប្រទេសផ្សេងក្រៅពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ គោលនយោបាយគណនេយ្យបង្ហាញខាងក្រោមត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអនុវត្ត
ជាប្រចាំក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទ។

២.២ សេចក្ដីវិនិច្ឆ័យគណនេយ្យ និងការប៉ាន់ស្មានសំខាន់ៗ
ក្នុងការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយគណនេយ្យ ក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់ការវិនិច្ឆ័យ និងប៉ាន់ស្មាន ក្នុងការកំណត់ចំនួនដែលទទួល
ស្គាល់ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងក្រោម៖

២.២.១ ការព្យាករណ៍ទៅល�ើអាយុកាលរបស់អចលនទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍
	អាយុកាលនៃអចលនទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍នីមួយៗ គឺត្រូវបានព្យាករណ៍ដោយផ្អែកតាមរយៈពេលដែលទ្រព្យសកម្មត្រូវ
បានរំពឹងថាអាចប្រើប្រាស់បាន។ ការព្យាករណ៍នេះគឺពឹងផ្អែកទៅតាម ការប្រមូលព័ត៌មានពីអាជីវកម្មប្រហាក់ប្រហែល
បច្ចេកវិទ្យាវាយតំលៃ និងបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់មានល�ើទ្រព្យសកម្មប្រហាក់ប្រហែល។ ការព្យាករណ៍នៃអាយុការណ៍

របស់ទ្រព្យសកម្ម គឺត្វរូ បានត្រួតពិនត
ិ យ្ យ៉ាងទ�ៀងទាត់ និងកែប្រែប្រសិនប�ើការរំពង
ឹ ទក
ុ នោះខុសពីការព្យាករណ៍មន
ុ ព្រោះ

តែការសឹករិករឹងនៃរូបភាពរបស់ទ្រព្យសកម្មនោះ បច្ចេកវិទ្យា និងភាពហួសសម័យ និងនិតិបញ្ញត្តិរបស់ពាណិជ្ជកម្ម ឬក៏

ការកំណត់ផ្សេងៗទ�ៀតស្តីពីការប្រើប្រាស់របស់ទ្រព្យសកម្ម។ ប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ជាសាវ័ន្តទៅល�ើលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការ
នាពេលអនាគត រួមមានតែការប្រែប្រួលនៃចំនួន និងរយៈពេលនៃការទទួលស្គាល់ចំណាញ ដោយសារតែកត្តាបានបញ្ជាក់

ខាងល�ើ។ ការកាត់បន្ថយការព្យាករណ៍អាយុកាលនៃអចលនទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍ណាមួយអាចធ្វើឲ្យមានការក�ើនឡ�ើង
នៃចំណាយប្រតិបត្តិការ និងការថយចុះនៃតំលៃពិតគណនេយ្យរបស់ទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ។ ពុំមានការប្រែប្រួល
ក្នុងការវាយតំលៃអាយុកាលរបស់អចលនទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍នៅក្នុងការិបរិច្ឆេទនេះ។

គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ

នីតិវិធី និងការអនុវត្តន៍របស់គណនេយ្យកម្ពុជា ព្រមទាំងមិនមានបំណងបង្ហាញពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងលទ្ធផលប្រតិ-

១៧

២.២.២ ភតិសន្យា
	ក្រុមហ៊ុនបានចុះកិច្ចសន្យាជួលទ្រព្យសម្បត្តិសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងអគាររបស់ខ្លួន។ ក្រុមហ៊ុននេះបានកំណត់ថា ភាគីខាង

ម្ចាស់ទ្រព្យ ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះហានិភ័យ និងតម្លៃតបស្នងជាកម្មសិទ្ធិដែលផ្អែកល�ើការចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុង

ភតិសន្យាប្រតិបត្តិ។ ដ�ើម្បីកំណត់ថា ពិតជាមានការចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងភតិសន្យាប្រត្តិបត្តិ ក្រុមហ៊ុនបានពិចារណាពី

កត្តាមួយចំនួនដូចជា កាន់កាប់នូវប្លង់អលចលទ្រព្យ និងរយៈពេលនៃកិច្ចសន្យាជួលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងអាយុកាល
សេដ្ឋកិច្ចប៉ាន់ស្មានរបស់ទ្រព្យភតិសន្យា ហ�ើយនិងការទទួលខុសត្រូវល�ើចំណាយប្រតិ្តបត្តិ។

២.២.៣ ការខាតបង់ដោយការស្រុតចុះតម្លៃល�ើការផ្ដល់ឥណទាន និងបុរេប្រទានអោយអតិថិជន
	ពេលរ�ៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ គុណភាពនៃឥណទានផ្តល់អោយអតិថិជនត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតំលៃ ដ�ើម្បី
កំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ និងកំរិតស្រុតចុះនៃតំលៃ ដូចមានក្នុងកំណត់សំគាល់ ២.៣.៨.១។
២.២.៤ ការខារបង់ដោយការស្រុតចុះតម្លៃទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
ការខាតបង់ ដោយការស្រុតចុះតម្លៃក�ើតមានឡ�ើងនៅពេលដែលតម្លៃពិតគណនេយ្យរបស់ ទ្រព្យមានតម្លៃខ្ពស់ជាង

	បរិមាណដែលនឹងអាចទទួលបានមកវិញជាក់ស្តែង ដែលបរិមាណនេះ បានមកពីតម្លៃដែលខ្ពស់ជាងគេរវាងតំម្លៃទីផ្សារ
ដកអោយចំណាយផ្សេងៗដ�ើម្បីលក់ទ្រព្យ និងតម្លៃកំពុងតែប្រើប្រាស់។ ការគណនាតម្លៃទីផ្សារ ដកអោយចំណាយផ្សេងៗ

ដ�ើម្បីលក់ទ្រព្យ គឺផ្អែកទៅល�ើទិន្នន័យដែលអាចទទួលបានពីប្រតិបត្តិការលក់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការធម្មតានៃទ្រព្យប្រហាក់
ប្រហែលគ្នា ឬក៏តំលៃសង្កេតទីផ្សារ ដកថ្លៃក�ើតមានឡ�ើងសំរាប់លក់ទ្រព្យសកម្មនោះ។ រីឯការគណនាល�ើតម្លៃកំពុងតែ
ប្រើប្រាស់ គឺផ្អែកតាមវិធីសាស្ត្រលំហូរសាច់ប្រាក់អប្បហាកម្ម។ លំហូរសាច់ប្រាក់ក�ើតចេញពីគំរោងសាច់ប្រាក់ ហ�ើយវា

មិនរាប់បញ្ចូលសកម្មភាពដែលក្រុមហ៊ុនមិនទាន់ចុះកិច្ចសន្យា ឬ ការវិនិយោគនាអនាគតមានទ្រងទ្រាយធំ ដែលអាន

គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ

១៨

បង្កើនចំណូលពីការប្រតិបត្តិរបស់ទ្រព្យសកម្ម។ តំលៃដែលអាចប្រមូលមកវិញគឺទាក់ទងនឹងអត្រា អប្បហារ ដែលត្រូវ

បានប្រើសំរាប់វិធីសាស្រ្តលំហូរសាច់ប្រាក់អប្បហារ ដូចគ្នានឹងវិធីសាស្រ្តលំហូរសាច់ប្រាក់អនាគត និងអត្រាកំណ�ើនសំរាប់
ប្រើប្រាស់ ដ�ើម្បីធ្វើការប៉ានស្មានតលៃ។

២.៣ សេចក្ដីសង្ខេបនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ
២.៣.១ ការប្រែសំរួលរូបិយប័ណ្ណបរទេស
	រូបយ
ិ ប័ណ្ណកង
នុ្ ការបង្ហាញ និងប្រតិបត្កា
តិ ររបស់ក្ម
រុ ហ៊ន
ុ គឺ ដុល្លារអាមេរិក។
	របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ត្
ថុ វរូ បានប្រែសំរល
ួ ផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានអត្រា ១ ដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង ៣.៩៩៥ រ�ៀល ដែលបាន
ចេញផ្សាយដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (ឆ្នាំ ២០១១ ស្មើនឹង ៤.០៣៩ រ�ៀល ក្នុង ១ ដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក)។ ការ

ប្រែសំរួលនេះ មិនត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ជាការបង្ហាញអោយទឹកប្រាក់ជារ�ៀលទាំងស្រុង ឬ ត្រូវបាន ឬ បំលែងជារ�ៀល
ក្នុងអត្រាផ្សេងទ�ៀតឡ�ើយ។

២.៣.២ ការស្រុតចុះនៃតំលៃទ្រព្យហិរញ្ញវត្ថុ
	ក្រុមហ៊ុនប៉ាន់ប្រមាណរ�ៀងរាល់កាលបរិច្ឆេទតារាងតុល្យការថា ត�ើមានអំណះអំណាងឥតលំអ�ៀង ណាមួយអាចអះអាង

	ថា ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុបានស្រុតចុះនៃតមៃ្ល។ ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬ ក្រុមទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុតំរូវអោយកែសំរួល

តំលៃ ប្រសិនប�ើមានអំណះអំណាងច្បាស់លាស់ណាមួយដែលជាលទ្ធផលនៃហេតុការណ៍ខាតបង់មួយ ឬ ក៏ច្រើនបាន

ក�ើតឡ�ើងបន្ទាប់ពីទ្រព្យសកម្មត្រូវបានទទួលស្គាល់ ហ�ើយការខាតបង់នោះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការព្យាករណ៍លំហូរសាច់
ប្រាក់នាពេលអនាគតរបស់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចប៉ាន់ស្មានបានពិតប្រាកដ។

	អំណះអំណាងនៃការស្រុតចុះនៃឥណទានទៅអតិថិជនរួមមានការតាមដានអ្នកខ្ចីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ មិនមាន
លទ្ធភាពឬល្មើសនង
ឹ ការទូទាត់ការប្រាក់ ឬ ប្រាក់ដ�ម
ើ , ឱកាសក្ស័យធន ឬ ការកែប្រែទំរង់ហរិ ញ្ញវត្។
ថុ ល�ើសពីនេះទៅទ�ៀត

រួមមានការសង្កេតដែលបង្ហាញថា ការធ្លាក់ចុះលំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគតអាចវាស់វែងបានដូចជាការប្រែប្រួលនៃ

ការទូទាត់ ឬ ស្ថានភាព សេដ្ឋកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពទូទាត់។ យ៉ាងណាមិញ ក្រុមហ៊ុនត្រូវអនុវត្តការចាត់ថ្នាក់

ឥណទាននិងសំវិធានធនអប្បបរមាដោយយោងតាមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដ
 ូចមានក្នុងកំនត់សំគាល់ ២.៣.៨.១។
២.៣.៣ការកាត់កងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

	ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានកាត់កងគ្នា ហ�ើយចំនួនទឹកប្រាក់សុទ្ធត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាង
	តុល្យការតែក្នុងករណី ដែលមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ ដ�ើម្បីកាត់កងទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ហ�ើយមានបំណងទូទាត់
តាមមូលដ្ឋានសុទ្ធ ឬ លក់ទ្រព្យសកម្ម និងទូទាត់បំណុលនៅពេលទន្ទឹមគ្នានោះ។ ជាទូទៅនេះមិនមែនជាករណីរបស់
កិច្ចព្រមព្រៀងកាត់កងឡ�ើយហ�ើយទ្រព្យសកម្មនិងបំណុលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានបង្ហាញជាទឹកប្រាក់ដុលក្នុងតារាងតុល្យកាល។
២.៣.៤ភតិសន្យា
	ការចំណាយទៅល�ើភតិសន្យាត្រូវបានគិតបញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល តាមអត្រាថេរ ស្របតាមថេរវេលានៃ
ការជួល។

២.៣.៥សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
	សំរាប់គោលបំណងរបាយការណ៍ លំហូរសាច់ប្រាក់ សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលរួមមានសាច់ប្រាក់សុទ្ធសមតុល្យ
នៅធនាគារ គណនីចរន្ត និងការវិនយិ ោគរយៈពេលខ្លីដែលងាយប្ដូរជាសាច់ប្រាក់បានឆាប់រហ័ស និងជាក់លាក់កង
នុ្ រយៈពេល

៣ខែ ឬ តិចជាងរយៈពេលដាក់ប្រាក់បញ្ញើ និងដែលងាយប្ដូរជាសាច់ប្រាក់ហ�ើយវាមិនមែនជាហានិភ័យដែលធ្ងន់ធ្ងរនៅ
ពេលតំលៃរបស់វាប្រែប្រួលទេ។

២.៣.៦ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
	ប្រាក់បញ្ញើកតព្វកិច្ចនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលអនុលោមតាមច្បាប់នៃកម្ពុជាស្តីពីគ្រឹះស្ថាន ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

២.៣.៧ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា
	ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានាត្រូវបានកត់ត្រាតាមតម្លៃដ�ើម។
២.៣.៨ឥណទានអោយអតិថិជន
	រាល់ឥណទានអោយអតិថិជន ត្រូវបានបង្ហាញក្នុងតារាងតុល្យការជាទឹកប្រាក់ដ�ើម ដោយដកចេញនូវឥណទានដែលត្រូវ
បានលុបចោល និងសំវិធានធនចំពោះឥណទានបាត់បង់។

	ឥណទានត្រូវបានលុបចោលនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនរំពឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាឥណទានមិនអាចប្រមូលមកវិញបាន។

ការប្រមូលបានមកវិញនៃឥណទានដែលត្រូវបានលុបចោល ឬ បានធ្វើសំវិធានធននៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទមុនៗនឹងបន្ថយ
ទឹកប្រាក់នៃសំវិធានធនសំរាប់ឥណទានបាត់បង់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

រាល់ឥណទានដែលបានចាត់ថ្នាក់ជាឥណទានក្រោមស្ដង់ដារសង្ស័យឬបាត់បង់គឺជាឥណទានមិនដំណ�ើរការ។
		

២.៣.៨.១ ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ និងសំវិធានធនសំរាប់ឥណទានបាត់បង់

		ក្រុមហ៊ុនអនុវត្ដតាមការកំណត់អំពីចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងធ្វើសំវិធានធនដែលតម្រូវដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
តាមប្រកាសលេខ ធ៧-០២-១៨៦ ចុះថ្ងៃទី ១៣ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០០២។ ប្រកាសនេះតម្រូវអោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូ

ហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានរបស់ខ្លួនជា ៤ថ្នាក់។ កំរិតអប្បបរមាចាំបាច់នៃការធ្វើសំវិធានធន

ទូទៅ និងជាក់លាក់ត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយផ្អែកល�ើការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានមិនរួមញ្ចូលទ្រព្យសកម្ម ដែលបាន
សន្យាដាក់បញ្ចាំដូចខាងក្រោម ៖

គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ

និងត្រូវបានកំណត់ផ្អែកល�ើភាគរយនៃអប្បបរិមាភាគហ៊ុន។

១៩

ចំណាត់ថ្នាក់

ចំនួនថ្ងៃដែលហួសកាលកំណត់សង

សំវិធានធន

ឥណទាន (តិចជាង ១ឆ្នាំ)
• ឥណទានធម្មតា

គ្មាន

០%

• ឥណទានក្រោមស្ដង់ដារ

ពី ៣០ថ្ងៃ ឬ ច្រើនជាង ប៉ុន្ដែ តិចជាង ៦០ថ្ងៃ

១០%

• ឥណទានជាប់សង្ស័យ

ពី ៦០ថ្ងៃ ឬ ច្រើនជាង ប៉ុន្ដែ តិចជាង ៩០ថ្ងៃ

៣០%

• ឥណទានបាត់បង់

៩០ថ្ងៃ ឬ ច្រើនជាង

១០០%

ឥណទាន (ច្រើនជាង ១ឆ្នាំ)
• ឥណទានធម្មតា

គ្មាន

០%

• ឥណទានក្រោមស្ដង់ដារ

ពី ៣០ថ្ងៃ ឬ ច្រើនជាង ប៉ុន្ដែ តិចជាង ១៨០ថ្ងៃ

១០%

• ឥណទានជាប់សង្ស័យ

ពី ១៨០ថ្ងៃ ឬ ច្រើនជាង ប៉ុន្ដែ តិចជាង៣៦០ថ្ងៃ

៣០%

• ឥណទានបាត់បង់

៣៦០ថ្ងៃ ឬ ច្រើនជាង

១០០%

ការធ្វើសំវិធានធនជាក់លាក់ត្រូវបានគណនាជាភាគរយនៃឥណទានដែលនៅសល់ត្រឹមពេលដែលឥណទានត្រូវបានចាត់ថ្នាក់

ដោយមិនគិតបញល
្ចូ ការប្រាក់បង្គរ ហ�ើយកាត់ជាចំណាយ។ ការប្រាក់សរា
ំ ប់ឥណទានមិនដំណ�រើ ការមិនត្រូវបានគិតបង្គរឡ�ើយ។

គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ

២០

ឥណទាន ត្រូវបានលុប់ចោលទៅក្ង
នុ របាយការណ៍លទ្ធផលពេលដែលឥណទាននោះផុតកាលកំណត់ទទា
ូ ត់ច្រើនជាង ៣៦០ថ្ងៃ។
ឥណទានត្រូវបានលុបចោល គឺត្រូវបានដកចេញពីបណ្តុំ ឥណទាននៅសល់ និងការធ្វើសំវិធានធនសំរាប់ឥណទានអាក្រក់
និងសង្ស័យ។
ជាងនេះទៅទ�ៀត អ្នកគ្រប់គ្រងបានធ្វស
ើ វំ ធា
ិ នធនខាតបង់បន្ថែមសំរាប់ឥណទានមិនដំណ�រើ ការ ដែលផុតកំណត់ទទា
ូ ត់រយៈពេល
១២០ថ្ងៃ (ល�ើកលែងឥណទានណាដែលចាត់ថ្ក
នា ជា
់ ឥណទានបាត់បង់រចហ�
ួ
យ
ើ ) ហ�ើយឥណទានទាំងនោះ ត្រូវធ្វស
ើ វំ ធា
ិ នធន
ពេញសំរាប់ការិបរិច្ឆេទ ។

ឥណទានផុតកាលកំណត់

អនុលោមតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លេខ ធ៧-០០-៥១ ប្រកចុះថ្ងៃទី ១៧ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០០ ឥណទាន
ផុតកាលកំណត់ត្វរូ បានកំណត់ថាជា ឥណទាននៅសល់សរុបទាំងអស់ ដែលទាំងប្រាក់ដ�ម
ើ និងការប្រាក់បានផុតកំណត់ ដោយ
មិនមានការសំរួលល�ើលក្ខខណ្ឌទូទាត់។ ជាទូទៅ ឥណទានមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយកែសំរួលល�ើលក្ខខណ្ឌទូទាត់ឡ�ើយ។
យ៉ាងណាមិញក្នុងករណី កម្រឥណទានត្រូវបានគេអនុញ្ញាតអោយកែសំរួលមួយដងក្នុងមួយខួបឥណទាន។ ការពន្យារពេល
អតិបរមាគឺ ត្រឹម៥ខែ និង ៥០%នៃឥណទានសរុប។
ការធ្វើសំវិធានធនជាក់លាក់ត្រូវបានគណនាជាភាគរយនៃឥណទានដែលនៅសល់ត្រឹមពេលឥណទានត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ ដោយ
មិនគិតបញ្ចូលការប្រាក់បង្គរ។ សំវិធានធនត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងគណនីក្រុមហ៊ុន និងសំវិធានទៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលពេល
ដែលឥណទានត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្រោមស្តង់ដារ។ ការវិភាគល�ើឥណទានផុតកំណត់មានបង្ហាញក្នុងកំណត់សំគាល់លេខ ៥។
២.៣.៩ អចលនទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍

អចលនទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍ត្រូវបានបង្ហាញជាថ្លៃដ�ើមដោយដកចេញនូវការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដករំលស់បង្គរ និង
	សំវិធានធនល�ើការស្រុតចុះនៃថ្លៃ (ប្រសិនប�ើមាន)។ការផ្លាស់ប្ដូរអាយុកាល ប្រើប្រាស់រំពឹងទុកត្រូវបានបង្ហាញពីការប្ដូរ
កាលបរិច្ឆេទឬវិធីសាស្ដ្ររំលស់អោយបានសមស្របហ�ើយអនុវត្ដដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យដែរ។
២.៣.១០ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

កម្មវីធីកុំព្យូទ័រ គឹដាក់បង្ហាញដោយយកថ្លៃដ�ើមដកការរំលស់។

		

២.៣.១១ រំលស់

		

ការកែលំអរអគារភតិសន្យា

៣-១០ឆ្នាំ

		

ហត្ថូបករណ៍ការិយាល័យ

២-៣ឆ្នាំ

		

កម្មវីធីកុំព្យូទ័រ

៥ឆ្នាំ

		រំលស់នៃអចលនទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍ត្រូវបានគណនាតាមវិធីសាស្ដ្រស្មើភាគល�ើអាយុកាលប្រើប្រាស់ប៉ាន់ស្មាន
នៃទ្រព្យសកម្មទាំងអស់នេះ ដែលកំណត់ដូចខាងក្រោម៖

		

ហត្ថូបករណ៍ព័ត៌មានវិទ្យា និងកុំព្យូរទ័រ

		គ្រឿងសង្ហារឹម និងគ្រឿងបរិក្ខារ

៣-៥ឆ្នាំ

៥ឆ្នាំ

		ប្រភេទនៃអចលនទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍ត្រូវបានឈប់ទទួលស្គាល់ នៅពេលលក់ចេញឬនៅពេលមិនមាន អត្ថប្រយោជន៍អនាគតដែលត្រូវបានរំពឹងទុកពីការប្រើប្រាស់វានោះ។ ការចំណេញឬខាតល�ើការឈប់ទទួលស្គាល់ទ្រព្យ
សកម្ម (ដែលត្រូវបានគណនាជាចំនន
ួ ខុសគ្នា រវាងទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានពីការលក់សទ
ុ ្ធ និងតម្លៃពិតគណនេយ្យ
របស់ទ្រព្យសកម្មនោះ) ត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ ដែលទ្រព្យសកម្មនោះត្រូវបាន
ឈប់ទទួលស្គាល់។

		

២.៣.១២ ការទទួលស្គាល់ចំណូល និងចំណាយ

		

(ក) ចំណូលពីការប្រាក់ឬ ចំណាយ

		ចំណូលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពេលដែលវាទំនងថាអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រតិបត្ដិការនឹង
ហូរចូលមកក្នុងក្រុមហ៊ុនហ�ើយចំនួនទឹកប្រាក់នៃចំណូលនោះអាចធ្វើការវាស់វែងគួរអោយជ�ឿជាក់បាន។ ចំណូល
ត្រូវទទួលស្គាល់លុះត្រាតែគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖

ស្គាល់ដោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានបង្គរ។ ល�ើកលែងតែឥណទានទៅអតិថិជនដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាឥណទានក្រោម
ស្តង់ដាសង្ស័យ និងខាតបង់។ ការប្រាក់បង្គររបស់ឥណទានត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងគណនីបណ្តោះអាសន្ត។ចំណាយ
ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានបង្គរ។

		

(ខ) ចំណូលកម្រៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសារ

		

២.៣.១៣ ភាគីពាក់ព័ន្ធ

		ក្រុមហ៊ុនទទួលបានចំណូលពីកម្រៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសារទៅតាមប្រភេទសេវាកម្មផ្តល់ទៅ អោយអតិថិជនភាគ
ច្រើនទទួលបានពីដំណ�ើរការឥណទាន និងសន្សំ។ ចំណូលកម្រៃឈ្នួល និងកម្រៃជ�ើងសារត្រូវបានទទួលស្គាល់
ដោយផ្អែកល�ើមូលដ្ឋានសាច់ប្រាក់។

		ភាគីដែលចាត់ទុកថា ជាភាគីពាក់ព័ន្ធលុះត្រាក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ឬ ប្រយោលល�ើភាគីផ្សេងទ�ៀត

ឬ មានឥទព
្ធិ លយ៉ាងសំខាន់កង
នុ្ ការធ្វសេច
ើ
កស
្ដី រេចច
ំ
ត
ិ ផ្ដ ្ក
នែ ហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបតកា
្ដិ រផ្យ
ទុ ទៅវិញប្រសិនប�ើក្ម
រុ ហ៊ន
ុ
និងភាគីនោះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរួមមួយ ឬ ក៏មានឥទ្ធិពលជាសំខាន់។

		
ភាគីពាក់ព័ន្ធអាចជារូបវ័ន្ដបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលហ�ើយក៏បានរួមបញ្ចូលផងដែរនូវ បុគ្គលជិតស្និទ្ធ នៅក្នុងសមាជិក
		គ្រួសារផងដែរ។ ភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវដែលបានកំនត់ក្នុងមាត្រា៤៩ និង ៥០ នៃច្បាប់ស្ដីពីធនាគារនិងគ្រឹះស្ថាន
ហិរញ្ញវត្ថុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមមាន៖
		
ក. រាល់បុគ្គលទាំងឡាយណា ដែលកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ ឬ ប្រយោលនូវភាគហ៊ុន យ៉ាងហោច ណាស់ ១០ភាគរយ
			នៃមូលធនឬសិទ្ធិបោះឆ្នោត
		ខ. 	រាល់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណា ដែលក្រុមហ៊ុនកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់ ឬ ប្រយោលនូវភាគហ៊ុនយ៉ាងហោចណាស់
១០ភាគរយនៃមូលធនឬសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
		គ. រាល់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលចូលរួមក្នុងអភិបាលកិច្ច
			
ក្នុងនិង
		ឃ. រាល់សវនករខាងក្រៅ

ការចាត់ចែងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំឬការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃ

គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ

		ចំណូលការប្រាក់បានមកពីការឥណទាន និងសមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិ និងធនាគារផ្សេងៗ ត្រូវបានទទួល

២១

		

២.៣.១៤ ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

		

ពន្ធក្នុងគ្រា

		

ពន្ធពន្យារ

		ពន្ធក្នុងគ្រា ល�ើទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្មសំរាប់ការិយបច្ឆេទគ្រាមុន និងបច្ចុប្បន្នត្រូវបានវាស់វែង ជាទឹកប្រាក់ដែល
ត្រូវបានរំពឹងទុកថាត្រូវបានប្រមូលមកវិញឬ ត្រូវបង់អោយអាជ្ញាធរពន្ធដារ។ អត្រាពន្ធនិងច្បាប់ពន្ធដែលត្រូវបាន
ប្រើ ដ�ើម្បីគណនាទឹកប្រាក់ទាំងនេះគឺជាអត្រានិងច្បាប់ពន្ធដែលមានសុពលភាព រហូតដល់កាលបរិចេ្ឆទនៃតារាង
តុល្យការ។

		ពន្ធពន្យារ ត្រូវបានគណនាដោយប្រើវិធីសាស្ដ្របំណុលតុល្យការល�ើចំនួនខុសគ្នាបណ្ដោះអាសន្ននាកាលបរិច្ឆេទនៃ
តារាងតល
ុ យ្ ការរវាងមូលដ្ឋានពន្ធនៃទ្រព្យសកម្មនង
ិ បំណល
ុ ហ�ើយ និងតម្លៃពិត គណនេយ្យរបស់ពក
ួ វាក្ង
នុ របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ។

		ពន្ធពន្យារល�ើទ្រព្យអកម្មត្រូវបានទទួលស្គាល់ល�ើចំនួនខុសគ្នាបណ្ដោះអាសន្ន ជាប់ពន្ធទាំងអស់ ល�ើកលែងតែនៅ
ពេលពន្ធពន្យារល�ើបំណុលក�ើតឡ�ើងពីការទទួលស្គាល់នៅគ្រាដំបូងនៃទ្រព្យសកម្ម ឬ បំណុលនៅក្នុងប្រតិបត្ដិការ
ដែលនៅពេលនោះវាមិនជះឥទព
្ធិ លដល់ប្រាក់ចណេ
ំ
ញតាមវិធសា
ី ស្ដ្រគណនេយ្យ និងប្រាក់ចណេ
ំ
ញ ឬខាតជាប់ពន្ធ។

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

២២

		ពន្ធពន្យារល�ើទ្រព្យសកម្ម ត្រូវបានទទួលស្គាល់សំរាប់ភាពខុសគ្នាបណ្ដោះអាសន្នទាំងអស់ដែល អាចកាត់បន្ថយ
បានរហូតដល់ទហ
ំ ម
ំ យ
ួ ដែលវាទំនងថាប្រាក់ចណេ
ំ
ញជាប់ពន្ធនង
ឹ អាចមានដ�ើមប្ ី កាត់កងជាមួយភាពខុសគ្នាបណ្ដោះ
អាសន្នដែលអាចប្រើប្រាស់បានល�ើកលែងតែនៅពេលពន្ធពន្យារល�ើទ្រព្យសកម្មក�ត
ើ ឡ�ើងពីការទទួលស្គាលនា
់ គ្រាដំបង
ូ
នៃទ្រព្យសកម្ម ឬ បំណុលក្នុងប្រតិបត្ដិការដែលនៅពេលប្រតិបត្ដិការនោះមិនមានឥទ្ធិពលដល់ប្រាក់ចំណេញ តាម
វិធីសាស្ដ្រគណនេយ្យនិងប្រាក់ចំណេញ ឬ ខាតជាប់ពន្ធ។ តម្លៃពិតគណនេយ្យនៃពន្ធពន្យារល�ើ ទ្រព្យសកម្មត្រូវ
បានពិនិត្យឡ�ើងវិញនាកាលបរិច្ឆេទតុល្យការនីមួយៗ ហ�ើយនិងត្រូវបានកាត់បន្ថយមកត្រឹមទំហំមួយដែលវាមិន
ទំនងថាមានប្រាក់ចំណេញ ជាប់ពន្ធគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចផ្ដល់អោយទ្រព្យសកម្មទាំងអស់ ឬ មួយផ្នែកអាចស្ដារមក
វិញនាពេលអនាគត។ ពន្ធពន្យារល�ើប្រាក់ចំណូលពន្យារល�ើទ្រព្យសកម្មដែលមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់នោះ គឺត្រូវ
បានវាយតម្លៃឡ�ើងវិញ នាកាលបរិច្ឆេទនៃតុល្យការនីមួយៗហ�ើយត្រូវបានទទួលស្គាល់តែទំហំមួយដែលវាទំនងថា
ប្រាក់ ច ំ ណេ ញជាប់ ព ន្ធ នា ពេលអនាគតនឹ ង ធ្វ ើ អោ យពន្ធ ព ន្ យា រល�ើ ទ្រ ព្ យ សកម្ម នោ ះអាចត្រូ វ បានយកត្រលប់
មកវិញ។
		

២.៣.១៥ សំវិធានធនល�ើបំណុល

		សំវិធានធនល�ើបំណុលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមានកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់បច្ចុប្បន្នដែលជា
លទ្ធផលនៃព្រឹតកា
្ដិ រណ៍ពអ
ី តីតកាល ហ�ើយវាទំនងជាមានលទ្ធភាពដែលតម្រូវអោយមានលំហរូ ចេញផលប្រយោជន៍
សេដ្ឋកិច្ចក្នុងការបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចនោះហ�ើយការប៉ាន់ស្មាននៃបរិមាណនោះត្រូវបានធ្វើឡ�ើង។

៣

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
២០១២

គណនីចរន្ដ
ប្រាក់បញ្ញើធានាល�ើដ�ើមទុន

២០១១

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

១០៥

៤១៩

៥០.០០០

១៩៩.៧៥០

៥០.០០០

២០១.៩៥០

៥០.១០៥

២០០.១៦៩

៨៣៧.០១០

៣.៣៨០.៦៨៣

៧៨៧.០១០ ៣.១៧៨.៧៣៣

យោងតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលេខធ៧-០០-០៦ ស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចុះថ្ងៃទី
១១ខែមករា ឆ្នាំ២០០០ ក្រុមហ៊ុនតម្រូវអោយរក្សាប្រាក់បញ្ញើធានាល�ើដ�ើមទុនសមមូលនឹង ៥% នៃដ�ើមទុនចុះបញ្ជីនៅ
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ប្រាក់បញ្ញើនេះ មិនអនុញ្ញាតិអោយប្រើប្រាស់សំរាប់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃទេ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអាចដកមក
វិញបាននៅ ពេលក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយស្ម័គ្រចិត្ត។
ប្រាក់បញ្ញើធានាដ�ើមទុន ទទួលបានការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ២០១២ ពី០.១៨% ដល់ ០.២០% (ឆ្នាំ២០១១ ការប្រាក់ទទួលបាន
៣%) ក្នុងមួយឆ្នាំ ខណៈដែលគណនីចរន្តមិនទទួលបានការប្រាក់ឡ�ើយ។

៤

សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ
២០១២

គណនីចរន្ដ-ដុល្លារអាមេរិក

២០១១

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

១២៧.៦២៣

៥០៩.៨៥៤

៥៨.៦៧៦

២៣៦.៩៩២

គណនីចរន្តនៅធនាគារក្នុងស្រុក មិនមានការប្រាក់ទេ។

២៣

២០១២

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
គណនីចរន្តនៅធនាគារជាតិ
គណនីចរន្តនៅធនាគារផ្សេងៗ

២០១១

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

៤០.១៥២

១៦០.៤០៧

៤៨១

១.៩៤៣

១០៥

៤១៩

១២៧.៦២៣

៥០៩.៨៥៤

៥៨.៦៧៦

២៣៦.៩៩២

១៦៧.៨៨០

៦៧០.៦៨០

៨៤៦.១៦៧

៣.៤១៧.៦៦៨

៧៨៧.០១០ ៣.១៧៨.៧៣៣

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

សំរាប់គោលបំណងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលរួមបញ្ចូល៖

៥

ឥណទានទៅអតិថិជន

ឥណទានទៅអតិថិជនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដូចខាងក្រោម៖
២០១២

២០១១

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

ឥណទានទៅអតិថិជន

២.០៥៥.៦៤០

៨.២១២.២៨២

២៩.៤៧៥

១១៩.០៤៩

ឥណទានទៅនិយោជិក

១៣២.០៤៧

៥២៧.៥២៨

៣.៥២៩

១៤.២៥៤

២.១៨៧.៦៨៧

៨.៧៣៩.៨១០

៣៣.០០៤

១៣៣.៣០៣

-

-

-

-

ចុងឆ្នាំ

៧.២៣៥

២៨.៩០៤

-

-

សំវិធានធននាចុងឆ្នាំ

៧.២៣៥

២៨.៩០៤

-

-

២.១៨០.៤៥២

៨.៧១០.៩០៦

៣៣.០០៤

១៣៣.៣០៣

ឥណទានដុលទៅអតិថិជន

សំវិធានធនសំរាប់ការខាតទៅល�ើ ឥណទានទៅអតិថិជន
ដ�ើមឆ្នាំ

ឥណទានទៅអតិថិជនសុទ្ធ

(ក) ការចាត់ថ្នាក់សំណុំឥណទានដូចខាងក្រោម៖

ឥណទានទៅអតិថិជន

២៤

ការវិភាគបន្ថែមល�ើឥណទានទៅអតិថិជនត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោមៈ

២០១២

២០១១

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

២.១៦៧.៦២១

៨.៦៥៩.៦៤៦

៣៣.០០៤

១៣៣.៣០៣

១៨.៦៥៣

៧៤.៥១៩

-

-

១៣២

៥២៧

-

-

១.២៨១

៥.១១៨

-

-

២.១៨៧.៦៨៧

៨.៧៣៩.៨១០

៣៣.០០៤

១៣៣.៣០៣

ឥណទានធម្មតា ៖
គ្មានវត្ថុធានា
ឥណទានក្រោមស្ដង់ដារ ៖
គ្មានវត្ថុធានា
ឥណទានជាប់សង្ស័យ ៖
គ្មានវត្ថុធានា
ឥណទានបាត់បង់ ៖
គ្មានវត្ថុធានា
សរុបឥណទានដុល

ការវិភាគនៃគុណភាពឥណទានស្តង់ដារយោងទៅកំណត់សំគាល់លេខ ១៨.១ ស្តីពីហានិភ័យឥណទាន។
(ខ) សំរាប់ការវិភាគសំណឥ
ំុ ណទានដល់កាលកំណត់យោងទៅកំណត់សគា
ំ ល់លេខ១៩សអ
្ដី ព
ំ ី ការវិភាគសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។
(គ) ការវិភាគសំណុំឥណទានតាមនិវាសនជនទំនាក់ទំនងនិងរូបិយវត្ថុដូចខាងក្រោម៖

២០១២

២០១១

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

២.១៨៧.៦៨៧

៨.៧៣៩.៨១០

៣៣.០០៤

១៣៣.៣០៣

-

-

-

-

២.១៨៧.៦៨៧

៨.៧៣៩.៨១០

៣៣.០០៤

១៣៣.៣០៣

-

-

-

-

២.១៨៧.៦៨៧

៨.៧៣៩.៨១០

៣៣.០០៤

១៣៣.៣០៣

២.១៨៧.៦៨៧

៨.៧៣៩.៨១០

៣៣.០០៤

១៣៣.៣០៣

២.១៨៧.៦៨៧

៨.៧៣៩.៨១០

៣៣.០០៤

១៣៣.៣០៣

ស្ថានភាពនិវាសនភាព៖
និវាសនជន
អនិវាសនជន
ទំនាក់ទំនង ៖
ភាគីពាក់ព័ន្ធ
មិនមែនភាគីពាក់ព័ន្ធ
តាមរូបិយប័ណ្ណ ៖
ដុល្លារអាមេរិក
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំដូចខាងក្រោម៖

២០១១

៣៨,០០%-៥១,០០%

២៤,០០%-៣៤,៨០%

២៥
ឥណទានទៅអតិថិជន

ឯកត ្តបុគ ្គល

២០១២

៦

អចលនទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍
ការកែរលំអរ សង្ហារឹម និង ហត្ថូបករណ៍ ហត្ថូបករណ៍
អគារ

សរុប

គ្រឿងបំពាក់ ការិយាល័យ ពត៌មានវិទ្យា
និងកុំព្យូទ័រ

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

នៅថៃ្ងទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១២

៧.៧៧៦

៦.៥៥៧

៦.៧៨៩

៦០.៨០១

៨១.៩២៣

ការទិញបន្ថែម

៥.៦៨៦

១១.៦៧២

១៤.០៥០

២២.២០២

៥៣.៦១០

-

(៥.៤២៨)

(៥៥២)

-

(៥.៩៨០)

១៣.៤៦២

១២.៨០១

២០.២៨៧

៨៣.០០៣

១២៩.៥៥៣

២៦៧

៥៣៩

៨៨២

២.២៦៣

៣.៩៥១

៥.៤៣០

៧.០៦៧

៤.១៥៣

១៧.១១៧

៣៣.៧៦៧

-

(៥.៤២៨)

(៥៥២)

-

(៥.៩៨០)

៥.៦៩៧

២.១៧៨

៤.៤៨៣

១៩.៣៨០

៣១.៧៣៨

នៅថៃ្ងទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២

៧.៧៦៥

១០.៦២៣

១៥.៨០៤

៦៣.៦២៣

៩៧.៨១៥

នៅថៃ្ងទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១

៧.៥០៩

៦.០១៨

៥.៩០៧

៥៨.៥៣៨

៧៧.៩៧២

តម្លៃដ�ើម ៖

លុបចេញពីបញ្ជី
នៅថៃ្ងទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២
រំលស់បង្គរ ៖
នៅថៃ្ងទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១២
រំលស់ប្រចាំឆ្នាំ
លុបចេញពីបញ្ជី
នៅថៃ្ងទី៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២

អចលនទ្រព្យ និងហត្ថូបករណ៍

២៦

តម្លៃពិតគណនេយ្យ៖

សមមូលពាន់រ�ៀល(កំណត់សំគាល់លេខ ២.៣.១)
នៅថៃ្ងទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២

៣១.០២១

៤២.៤៣៩

៦៣.១៣៧

២៥៤.១៧៤

៣៩០.៧៧១

នៅថៃ្ងទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១

៣០.៣២៩

២៤.៣០៧

២៣.៨៥៨

២៣៦.៤៣៥

៣១៤.៩២៩

៧

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

-

-

ការទិញបន្ថែម

១៤០.២៤៩

៥៦០.២៩៥

នៅថៃ្ងទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២

១៤០.២៤៩

៥៦០.២៩៥

-

-

រំលស់ប្រចាំឆ្នាំ

៨.៣៥៧

៣៣.៣៨៦

នៅថៃ្ងទី៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២

៨.៣៥៧

៣៣.៣៨៦

១៣១.៨៩២

៥២៦.៩០៩

តម្លៃដ�ើម ៖
នៅថៃ្ងទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១២

រំលស់បង្គរ ៖
នៅថៃ្ងទី ១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១២

តម្លៃពិតគណនេយ្យ៖

៨

	ទ្រព្យសកម ្មផ្សេងៗ
២០១២

២០១១

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

ការប្រាក់ត្រូវទទួល

៦៩.៨៣៥

២៧៨.៩៩១

៨៥

៣៤៣

ប្រាក់កក់ល�ើការជួល និងប្រាក់កក់ផ្សេងៗ

១៧.៦៨៣

៧០.៦៤៣

១៦.៧៥៩

៦៧.៦៩០

ប្រាក់បង់មុន

១០.៨២៧

៤៣.២៥៤

៩.៦៦៤

៣៩.០៣៣

៩៨.៣៤៥

៣៩២.៨៨៨

២៦.៥០៨

១០៧.០៦៦

៩

	គណនីត្រូវសង និងចំណាយបង្គរ
២០១២

២០១១

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

គណនីត្រូវសងទៅអ្នកផ្គត់ផ្គង

៧៩.១៥៧

៣១៦.២៣២

៨១.៥៧១

៣២៩.៤៦៥

ចំណាយបង្គរ

១៩.៧១៦

៧៨.៧៦៦

២.២៩០

៩.២៥០

ការចំណាយបុរេប្រទានទៅ

៨.០០៨

៣១.៩៩២

-

-

អតិថិជន

៦.៧៩១

២៧.១៣០

៤.៣៥៣

១៧.៥៨២

១១៣.៦៧២

៤៥៤.១២០

៨៨.២១៤

៣៥៦.២៩៧

ពន្ធដែលត្រូវបង់

១០

ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

១០.១ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងគ្រា
លិខិតប្រកាសពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។ ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ច្បាប់
ពន្ធដារ និងបទបញ្ញតតិផ្ ្េស ងៗសំរាប់ប្រតិបត្កា
តិ រអាចមានការបកស្រាយផ្េស ងៗគ្នា បរិមាណដែលបានបង្ហាញនៅក្ង
នុ របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ អាចនឹងមានការប្រែប្រួលនៅថ្ងៃខាងមុនប្រសិនប�ើមានការសំរេចចិត្តចុងក្រោយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។

អត្រាពន្ធដែលអនុវត្ត
យោងតាមច្បាប់សារព�ើពន្ធនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញដោយយកចំនួនខ្ពស់
ជាងនៃអត្រាពន្ធ២០% នៃប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធ ធ�ៀបនឹងពន្ធអប្បរមា១%នៃផលរបរដែលរួមបញ្ចូលពន្ធគ្រប់ប្រភេទល�ើកលែង
ពន្ធល�ើតំលៃបន្ថែម។ ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញមានចំនួន ៤.០៣៦ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ឬ ១៦.១២៤ (ឆ្នាំ ២០១១ មានចំនួន
២ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ឬ ៨.០០០រ�ៀល)។

២៧
ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

ដុល្លាអាមេរិក

២០១២

សមតុល្យនាដ�ើមគ្រា
ចំណាយពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ
ព័ន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញដែលបានទូទាត់

២០១១

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

២

៨

-

-

៤.០៣៦

១៦.១២៤

២

៨

(៣.៣៤២)

(១៣.៣៥១)

-

-

៦៩៦

២.៧៨១

២

៨

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ ត្រូវបានគណនាទៅតាមអត្រានៃច្បាប់ពន្ធស្តីពីពន្ធល�ើប្រាក់ ចំណេញ ដែលត្រូវបានបង្ហាញ
នៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

២០១២
ដុល្លាអាមេរិក

ការខាតមុនពេលបង់ពន្ធ

ពន្ធលេីប្រាក់ចំណេញ

២៨

ប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធ
ចំណាយដែលមិនអាចកាត់កង
ភាពខុសគ្នាអចិន្រៃ្តយ៍ដែលអាចកាត់កង
ការខាតបង់ពន្ធ

២០១១

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

(៤៦៣.៦៥៥) (១.៨៥២.៣០២)

(១០០.៤២៤)

(៤០៥.៦១៣)

៨.០០៨

៣១.៩៩២

-

-

៦២.៤១១

២៤៩.៣៣២

៤.៤៥៧

១៨.០០២

(៦៩.៤៦៥)

(២៧៧.៥១៣)

(៣១.២៨៦)

(១២៦.៣៦៤)

(៤៦២.៧០១) (១.៨៤៨.៤៩១)

(១២៧.២៥៣)

(៥១៣.៩៧៥)

ប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធ
តាមអត្រាកំណត់២០%

-

-

-

-

តាមអត្រាកំណត់១% នៃផលរបរ

៤.០៣៦

១៦.១២៤

២

៨

សរុបពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញក្នុងគ្រា

៤.០៣៦

១៦.១២៤

២

៨

១០.២ ពន្ធពន្យារល�ើទ្រព្យអកម្ម
ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធក្នុងការយកការខាតទៅល�ើការបង់ពន្ធ ដ�ើម្បីកាត់កងនឹងប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ

បន្ទាប់ធ�ៀបនឹងឆ្នាំដែលមានការខាត។ នាចុងគ្រានៃតារាងតុល្យការ ក្រុមហ៊ុនមានការព្យាករណ៍ទៅល�ើការខាតបង្គរ មាន

ចំនួន ៥៨៩.៩៥៤ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលអាចកាត់កងជាមួយនឹងពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញនាពេលអនាគត ដូចមាននៅ

ខាងក្រោម៖

ឆ្នាំចាប់ផ្តើម

អាចប្រើប្រាស់
បានរហូតដល់

ប្រាក់ខាត
ជាប់ពន្ធ
ដុល្លាអាមេរិក

២០១១

២០១៦

១២៧.២៥៣

-

-

១២៧.២៥៣

២០១២

២០១៧

៤៦២.៧០១

-

-

៤៦២.៧០១

៥៨៩.៩៥៤

-

-

៥៨៩.៩៥៤

២.៣៥៦.៨៦៦

-

-

២.៣៥៦.៨៦៦

សរុប
សមមូលពាន់រ�ៀល
(កំណត់សំគាល់ ២.៣.១)

អាចប្រើប្រាស់ ត្រូវបានកាត់ចេញ
បានរហូតដល់
ដុល្លាអាមេរិក
ឆ្នាំ២០១២

សមតុល្យមិនទាន់
បានប្រើប្រាស់
នាឆ្នាំ២០១២

លិខិតប្រកាសពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យរបស់អាជ្ញាធរពន្ធដារ។ ទឹកប្រាក់ពន្ធ ដែលបានបង្ហាញក្នុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅកាលបរិច្ឆេទក្រោយៗទ�ៀត នៅពេលមានការកំណត់ពន្ធចុងក្រោយពីអាជ្ញាធរ
ពន្ធដារ ពីព្រោះការអនុវត្ដន៍ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្ដិ សារព�ើពន្ធល�ើប្រភេទប្រតិបត្ដិការជាច្រើន គឺមានការបកស្រាយផ្សេងៗគ្នា។
នាការិបរិច្ឆេទថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១២ ពន្ធពន្យារល�ើបំណុលត្រូវបានទទួលស្គាល់ ដូចខាងក្រោម៖

ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មល�ើការ
ខាត់បង់ពន្ធ
សមតុល្យចុងគ្រា

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

(២១.២២២)

(៨៤.៧៨២)

(៦.២៥៧)

(២៥.២៧២)

២១.២២២

៨៤.៧៨២

៦.២៥៧

២៥.២៧២

-

-

-

-

ក្រុមហ៊ុនមិនបានទទួលស្គាល់ពន្ធពន្យារទៅល�ើភាពខុសគ្នាបណ្តោះអាន្តដែលក�ើតចេញពីការខាត និងសំវិធានធនទៅល�ើការ
ខាតនៃឥណទានអតិថិជនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ល�ើសពីការតំរូវរបស់ធនាគាជាតិនៃកម្ពុជា ដោយសារភាពមិនច្បាស់លាស់
នៃដែលប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធនឹងអាចក�ើតមាននាពេលអនាគតដែលធ្វើអោយភាពខុសគ្នានៃធាតុដែលអាចកាត់ពន្ធបានត្រូវ
បានប្រើប្រាស់ដូចខាងក្រោម៖

ការខាតពន្ធដែលមិនទាន់បានប្រើប្រាស់
សំវិធានធនល�ើឥណទានអតិថិជន
សមមូលពាន់រ�ៀល
(កំណត់សំគាល់ ២.៣.១)

ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១

ដុល្លាអាមេរិក

ដុល្លាអាមេរិក

៤៨៣.៨៤៤

៩៥.៩៦៨

៤.០៥០

-

៤៨៧.៨៩៤

៩៥.៩៦៨

១.៩៤៩.១៣៧

៣៨៧.៦១៥

២៩
ពន្ធល�ើប្រាក់ចំណេញ

ពន្ធពន្យារបំណុលល�ើរំលស់

ថ្ងៃទី ៣១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១១

១១

កម្ចី

ការដាក់បង្ហាញនេះគឺជាកម្ចីរយៈពេលខ្លី ពីធនាគាក្រៅប្រទេស ដែលមានអាយុកាលកំណត់ត្រឹម ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៣ ដែល
មានអត្រាការប្រាស់ពី ០,៩៦% ដល់ ១,៣៤%។ ការប្រាក់បានបង់ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ មានចំនួន ៦.២១៩ ដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក។

១២

មូលធន
២០១២

បោះផ្សាយនិងបង់ទាំងស្រុង

២០១១

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

១.០០០.០០០

៣.៩៩៥.០០០

១.០០០.០០០

៤.០៣៩.០០០

១៣	ចំណូលពីការប្រាក់
២០១២

កម្ចី

៣០

ឥណទានអតិថិជន
ការធានាមូលធន

១៤ 	ចំណូលកម្រៃឈ្នួល

សំរាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី៥
ខែតុលាឆ្នាំ២០១១ដល់
ថ្ងៃទី៣១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១១

ដុល្លារអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល (កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លារអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល (កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

៣៨៥.៤៧១

១.៥៣៩.៩៥៧

៨៥

៣៤៣

៩៥

៣៧៩

១០

៤១

៣៨៥.៥៦៦

១.៥៤០.៣៣៦

៩៥

៣៨៤

កម្រៃជ�ើងសារ និងចំណូលផ្សេងៗ
២០១២

សំរាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី៥
ខែតុលាឆ្នាំ២០១១ដល់
ថ្ងៃទី៣១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១១

ដុល្លារអាមេរិក

សមមូល ពាន់
រ�ៀល (កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លារអាមេរិក

សមមូល ពាន់
រ�ៀល (កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

១៨.០២០

៧១.៩៩០

៦៣

២៥៤

ចំណេញបានពីការប្តូរប្រាក់

៥៥៥

២.២១៧

-

-

ការខាតបានពីការប្តូរប្រាក់

(៥៣០)

(២.១១៧)

(៥៥)

(២២២)

១៨.០៤៥

៧២.០៩០

៨

៣២

ចំណូលកម្រៃឈ្នួល និងចំណូលផ្សេងៗ

១៥ 	ចំណាយប្រតិបត្ដិការផ្សេងៗ
២០១២

សំរាប់ការិយបរិច្ឆេទពីថ្ងៃទី៥
ខែតុលាឆ្នាំ២០១១ដល់
ថ្ងៃទី៣១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១១

សមមូល ពាន់
រ�ៀល (កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លារអាមេរិក

សមមូល ពាន់
រ�ៀល (កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

៥៤៣.៥៨៧

២.១៧១.៦៣០

៥៣.៤២១

២១៥.៧៦៧

ចំណាយផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

៤៤.៧៣៥

១៧៨.៧១៦

៥.៩៦៥

២៤.០៩៣

ចំណាយរំលស់ (កំណត់សំគាល់ ៦ និង ៧)

៤២.១២៤

១៦៨.២៨៥

៣.៩៥១

១៥.៩៥៨

ចំណាយធ្វើដំណ�ើរ

៣៩.៦៤៦

១៥៨.៣៨៦

៦.៤៥៦

២៦.០៧៦

ចំណាយជួលអគារ

២៨.១៦០

១១២.៤៩៩

៣.៥២០

១៤.២១៧

សំភារៈការិយាល័យនិងបោះពុម្ព

២៥.៦១៦

១០២.៣៣៦

២.៣៥៩

៩.៥២៨

ចំណាយយានយន្ត

២០.៩៤៨

៨៣.៦៨៧

១.៩០៨

៧.៧០៦

ចំណាយទូរគមនាគមន៍

២០.២៤៩

៨០.៨៩៥

១.៤៦១

៥.៩០១

ចំណាយវិជ្ជាជីវៈ

១៥.៨៦២

៦៣.៣៦៩

៤.២៥០

១៧.១៦៦

ពន្ធ និងអជ្ញាប័ណ្ណវិនិយោគ

១៥.៥០២

៦១.៩៣០

២.៤៨៧

១០.០៤៥

ចំណាយជួសជុលនិងថែទាំ

១៣.៦៣៨

៥៤.៤៨៤

២.៣៧៥

៩.៥៩៣

ចំណាយទឹកភ្លើង

១០.៨៦៧

៤៣.៤១៤

១.១២០

៤.៥២៤

៦.០១៣

២៤.០២២

-

-

២៦.៨៦៥

១០៧.៣២៦

១១.២៥៤

៤៥.៤៥៥

៨៥៣.៨១២

៣.៤១០.៩៧៩

១០០.៥២៧

៤០៦.០២៩

ចំណាយបុគ្គលិក

ចំណាយធានារ៉ាប់រង
ចំណាយផ្សេងៗ

ការចំណាយផ្សេងៗរួមបញល
្ចូ សាមាជិកភាព, ចំណាយល�ើការិយាលយ
័ ឥណទានកម្ជា
ពុ ការកំសាន្ត ការបរិច្ក
ចា សោហ៊យ
ុ ធនាគា
និងចំណាយមិនមែនជាថ្លៃដ�ើមរបស់គ្រឿងសង្ហារឹម និងគ្រឿងបំពាក់ហត្ថូបករណ៍ការិយាល័យ។

១៦

ការធានាចំណាយ

ក្រុមហ៊ុនជួលអាគារក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងភតិសន្យាប្រតិបត្តិការដោយមានការធានាចំណាយដូចខាងក្រោម៖

២០១២

ក្នុងអំឡុងពេល ១ឆ្នាំ
ចាប់ពី ២ ឆ្នាំ ដល់ ៣ឆ្នាំ

២០១១

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូល ពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូល ពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

២០.៨០០

៨៣.០៩៦

១៩.២០០

៧៧.៥៤៩

-

-

១២.៨០០

៥១.៦៩៩

២០.៨០០

៨៣.០៩៦

៣២.០០០

១២៩.២៤៨

៣១
ចំណាយប្រតិបត្ដិការផ្សេងៗ

ដុល្លារអាមេរិក

១៧

ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្យរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
ក-

សមតុល្យជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ

សមតុល្យត្រូវសងភាគីពាក់ព័ន្ធ
ភាគីពាក់ព័ន្ធ

AEON Credit Service
Co., Ltd

ការចំណាយដោយក្រុមហ៊ុន

ACS Capital
Corporation Limited

ការផ្ទេរទ្រព្យសកម្ម

	ខ-

ប្រតិបត្ដិការ និងសមតុល្យរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

៣២

ប្រតិបត្តិការ

២០១២

២០១១

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូល ពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូល ពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

៣០.១៣៣

១២០.៣៨១

២១.៩៣៣

៨៨.៥៨៧

-

-

២៣.៩២៨

៩៦.៦៤៥

៣០.១៣៣

១២០.៣៨១

៤៥.៨៦១

១៨៥.២៣២

អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន

អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល រួមបញ្ចូលទាំងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សំរាប់ការិយបរិច្ឆេទ
	មានចំនួន ១៨២.៧០២ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៧២៩.៨៩០.០០០រ�ៀល (ឆ្នាំ២០១១ មានចំនួន ៣២.៩៨៣ ដុល្លារអាមេរិក
ឬ ១៣៣.២២០.០០០រ�ៀល)។

១៨

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

សកម្មភាពក្រុមហ៊ុនឆ្លុះបញ្ចាំងពីហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន៖ ហានិភ័យឥណទានហានិភ័យទីផ្សារ (រួមមានហានិភ័យរូបិយ
ប័ណ្ណហានិភ័យអត្រាការប្រាក់និងហានិភ័យថ្លៃ) និងហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ ការទទួលយកហានិភ័យគឺជាស្នូលនៃ
ពាណិជ្ជកម្មហិរញ្ញវត្ថុហ�ើយហានិភ័យប្រតិបត្ដិការគឺជាហានិភ័យមួយដែលមិនអាចជ�ៀសរួចពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។
ដោយសារប្រទេសកម្ពុជាមិនមានទីផ្សារដេរីវេទីវក្រុមហ៊ុន មិនបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដេរីវេទីវ ដូចជាកិច្ចសន្យាការប្ដូរ
ប្រាក់បរទេសនិងកិច្ចសន្យាទប់ស្កាត់អត្រាការប្រាក់ដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងការប្រឈមហានិភ័យរបស់ខ្លួនឡ�ើយ។
ក្រុមហ៊ុនមានបំណងអនុវត្ដតាមបទប្បញ្ញត្ដិ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាសំរាប់គោលបំណងគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។ ម្យ៉ាង
ទ�ៀត ក្រុមហ៊ុនក៏ទទួលស្គាល់ថា ការអនុវត្ដន៍ល្អបំផុតជាលក្ខណៈអន្ដរជាតិល�ើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ត្រូវបានអនុវត្តអោយបាន
ពេញលេញ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានបង្កើតផែ្នកគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ�ើម្បីបង្កើតអោយមានព្រំដែនវិសាលភាពនៃការទទួលយក
ហានិភ័យសំរាប់ក្រុមហ៊ុននិងអងេ្តតម�ើលសកម្មភាពទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងព្រំដែនទាំងនោះ។
ក្រុមហ៊ុនមានទ្រព្យសកម្មនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុខាងក្រោម៖

២០១២

២០១១

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

៤០.១៥២

១៦០.៤០៧

៤៨១

១.៩៤៣

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

៥០.១០៥

២០០.១៦៩

៨៣៧.០១០

៣.៣៨០.៦៨៣

១២៧.៦២៣

៥០៩.៨៥៤

៥៨.៦៧៦

២៣៦.៩៩២

២.១៨០.៤៥២

៨.៧១០.៩០៦

៣៣.០០៤

១៣៣.៣០៣

៨៤.៦៨៥

៣៣៨.៣១៦

១០.២៩៥

៤១.៥៨១

២.៤៨៣.០១៧

៩.៩១៩.៦៥២

៩៣៩.៤៦៦

៣.៧៩៤.៥០២

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ
ឥណទានទៅអតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
សរុបទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

២០១២

២០១១

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

គណនីត្រូវសងនិងចំណាយបង្គរ

៩៦.៨៧៣

៣៨៧.០០៨

៨៣.៨៦១

៣៣៨.៧១៥

ជំពាក់ទៅភាគីពាក់ព័ន្ធ

៣០.១៣៣

១២០.៣៨១

៤៥.៨៦១

១៨៥.២៣២

កម្ចី

២.១៥០.០០០

៨.៥៨៩.២៥០

-

-

សរុបបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

២.២៧៧.០០៦

៩.០៩៦.៦៣៩

១២៩.៧២២

៥២៣.៩៤៧

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

១៨.១ ហានិភ័យឥណទាន

ក្រុមហ៊ុនប្រឈមនឹង ហានិភ័យឥណទានដែលជាហានិភ័យដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងអាចធ្វើអោយមានការខាតបង់ហិរញ្ញវត្ថុចំពោះ
ក្រុមហ៊ុនដោយការមិនអនុវត្ដនូវកាតព្វកិច្ច។ ហានិភ័យឥណទាន គឺជាហានិភ័យសំខាន់បំផុតសំរាប់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។
ការប្រឈមឥណទានក�ើតឡ�ើងជាសំខាន់ក្នុងសកម្មភាពផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដែលនាំអោយមានការផ្ដល់ឥណទានដល់អតិថិជនជា
ច្រើន។ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទានអនុវត្តដោយផែ្នកគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន។
ក-

ការវាស់វែងហានិភ័យឥណទាន

	ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃពីលទ្ធភាពនៃការមិនសងបំណុលរបស់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ឋដោយយោង ទៅល�ើគោលនយោបាយ
	នីតិវិធី និងការអនុវត្តន៍ឥណទានទាំងឡាយ។ ផ្នែកគ្រប់គ្រង ហានិភ័យ គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការកំណត់គោល
នយោបាយហនិភ័យ។
	ខ-

ការត្រួតពិនិត្យដែនកំណត់នៃហានិភ័យនិងគោលនយោបាយទប់ស្កាត់

	ក្រុមហ៊ុនធ្វើប្រតិបត្ដិការផ្ដល់ឥណទានអោយទៅរូបវ័ន្ដបុគ្គលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងកំណត់
និងត្រួតពិនិត្យនូវការប្រមូលផ្តុំហានិភ័យឥណទាននៅពេលណាក៏ដោយដែលហានិភ័យឥណទានត្រូវបានកំណត់អត្ដ
សញ្ញាណ។ ចំនន
ួ ហានិភយ
័ ឥណទានធំៗត្រូវបានកំណត់ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ជា
ពុ ជាឥណទានទាំងមូលផ្ដលអោ
់ យទៅ
អ្នកទទួលប្រយោជន៍ណាម្នាក់ដែលមានចំនួនទឹកប្រាក់ល�ើស២%នៃឥណទានបុគ្គលនិង៣% សំរាប់ឥណទានជាក្រុមនៃ
ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយអនុលោមតាមប្រកាសលេខធ៧-០៧-១៦៣ចេញផ្សាយដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។
	គ-	គោលនយោបាយនៃការស្រុតថ្លៃទ្រព្យសកម្មនិងសំវិធានធន

	ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានតំរូវអោយអនុវត្ដតាមចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានដែលត្រូវបានកំណត់និងធ្វើសំវិធានធនស្របតាមប្រកាស
ពាក់ព័ន្ធដូចដែលបានលាតត្រដាងក្នុងកំណត់សំគាល់លេខ២.៣.៧.១។

	ឃ- ឥណទានទៅអតិថិជន

ឥណទាននិងបុរេប្រទានត្រូវបានសង្ខេបដូចខាងក្រោម៖

៣៣
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

ដុល្លាអាមេរិក

២០១២

២០១១

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់ ២.៣.១)

ដុល្លាអាមេរិក

សមមូលពាន់
រ�ៀល(កំណត់
សំគាល់២.៣.១)

២.១៥៦.២៨៩

៨.៦១៤.៣៧៥

៣៣.០០៤

១៣៣.៣០៣

ឥណទានទៅអតិថិជនហួសកំណត់តែ
មិនបាត់បង់តំលៃ (ខ)

១១.៣៣២

៤៥.២៧១

-

-

ឥណទានទៅអតិថិជនបាត់បង់
នីមួយៗ (គ)

២០.០៦៦

៨០.១៦៤

-

-

២.១៨៧.៦៨៧

៨.៧៣៩.៨១០

៣៣.០០៤

១៣៣.៣០៣

ឥណទានទៅអតិថិជនមិនហួសកំណត់
និងមិនបាត់បង់តំលៃ (ក)

ឥណទាននិងបុរេប្រទានសរុប

សំរាប់គោលបំណងនៃសំវិធានធនឥណទានការប្រមូលមកវិញពីទ្រព្យបញ្ចាំ (ល�ើកលែងសាច់ប្រាក់) ដោយរំពឹងទុកមិនត្រូវ
បានយកមកពិចារណាឡ�ើយដោយផែ្អកតាមតំរូវការរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។
១-

ឥណទាននិងបុរេប្រទានមិនហួសកំណត់និងមិនបាត់បង់តំលៃ

ឥណទាន និងបុរេប្រទានមិនហួសកំណត់មិនត្រូវបានចាត់ទុកថា បាត់បង់តំលៃឡ�ើយលុះត្រាណាមានព៌តមានផេ្សង
	ទ�ៀតបង្ហាញពីភាពផ្ទុយគ្នា។
២-

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

៣៤

ឥណទាននិងបុរេប្រទានហួសកំណត់ប៉ុន្តែមិនបាត់បង់តំលៃ

ឥណទាននិ ង បុរេប្រទានហួ ស កំ ណ ត់ រ យះពេលតិ ច ជាង៣០ថ្ងៃ ម ិ ន ត្រូ វ បានចាត់ ទ ុ ក ថាបាត់ ប ង់ ត ំ លៃឡ �ើ យ ល ុ ះ ត្រា
ណាមានព៌តមានផេ្សងៗទ�ៀតបង្ហាញពីភាពផ្ទុយគ្នា។
៣-

ឥណទាន និងបុរេប្រទានបាត់បង់តំលៃនីមួយៗ

	យោងតាមប្រកាសលេខធ៧-០២-១៨៦ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ ញាឆ្នាំ២០០២ ស្តីអំពីការចាត់ថ្នាក់និងសំវិធានធន
	ល�ើបំណុលអាក្រក់និងបំណុលសង្ស័យឥណទាន និងបុរេប្រទានហួសកំណត់រយះពេលច្រើនជាង៣០ថ្ងៃ ត្រូវបានចាត់
ទុកថាបាត់បង់តំលៃហ�ើយកំរិតអប្បបរមានៃការធ្វើសំវិធានធនជាក់លាក់សំរាប់ការបាត់បង់តំលៃត្រូវបានធ្វើឡ�ើងផ្អែក
តាមការចាត់ថ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធលុះត្រាណាមានព័ត៌មានផេ្សងទ�ៀតបង្ហាញពីភាពផ្ទុយគ្នា។

១៨.២ ហានិភ័យទីផ្សារ
ក្រុមហ៊ុនប្រឈមនឹងល�ើការលេចឡ�ើងនូវហានិភ័យទីផ្សារដែលជាហានិភ័យ ធ្វើអោយតម្លៃទីផ្សារសមស្របឬលំហូរសាច់ប្រាក់
នាអនាគតរបស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មានការប្រែប្រួល ដោយសារតែប្រែប្រួលក្នុងតម្លៃទីផ្សារ។ ហានិភ័យទីផ្សារក�ើតឡ�ើងពី
បំរែបំរួលនៃអត្រាការប្រាក់ និងរូបិយប័ណ្ណដែលទាំងអស់នេះ ត្រូវបានបង្ហាញជាការបំរែបំរួលទីផ្សារជាក់លាក់ និងទូទៅ ហ�ើយ
នឹងជាការប្រែប្រួលក្នុងកំរិតអស្ថិរភាពនៃអត្រា ឬ តម្លៃទីផ្សារដូចជាអត្រាការប្រាក់ការពន្យារឥណទានអត្រាប្ដូរប្រាក់បរទេស និង
តំលៃមូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន។
ក្រុមហ៊ុនមិនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដេរីវេទីវដូចជាកិច្ចសន្យាទប់ស្កាត់ការប្ដូរប្រាក់បរទេស និងកិច្ចសន្យាទប់ស្កាត់អត្រា
ការប្រាក់ ដ�ើម្បីទប់ស្កាត់នូវការលេចឡ�ើងនៃហានិភ័យទាំងនេះទេ។
១. ហានិភ័យប្ដូរប្រាក់បរទេស
	ក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហ�ើយធ្វើប្រតិបត្ដិការរូបិយប័ណ្ណជាច្រើនប្រភេទនិងត្រូវប្រឈមនូវ
ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណផេ្សងគ្នាជាដំបូងទាក់ទងនឹងរូបិយប័ណ្ណដុល្លារ អាមេរិក។
	ហានិភ័យប្ដូរប្រាក់បរទេសក�ើតឡ�ើងពីប្រតិបត្ដិការពាណិជ្ជកម្មអនាគត និងទ្រព្យសកម្មនិងបំណុលដែលត្រូវបានទទួល
ស្គាល់ជារូបិយប័ណ្ណមួយដែលមិនមែនជារូបិយប័ណ្ណមុខងាររបស់ក្រុមហ៊ុន។
	សមតុល្យរូបិយប័ណ្ណនៃទ្រព្យសកម្មនិងបំណុលបានប្ដូរជារូបិយវត្ថុផ្សេងក្រៅពីរូបិយប័ណ្ណដុល្លារអាមេរិកដែលមិនសំខាន់
សំរាប់ការិយបរិច្ឆេទថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។ ដូច្នេះ គ្មានការវិភាគល�ើការប្រែប្រួលឡ�ើងសំរាប់ហានិភ័យអត្រារបស់
រូបិយប័ណ្ណបរទេសត្រូវបានល�ើកយកមកបង្ហាញទេ។

២. ហានិភ័យតម្លៃ
	ក្រុមហ៊ុន មិនត្រូវប្រឈមចំពោះហានិភ័យថៃ្លមូលប័ត្រទេពីព្រោះក្រុមហ៊ុនមិនបានកាន់កាប់វិនិយោគណាមួយដែលបាន
	ចាត់ថ្នាក់នៅក្នុងតារាងតុល្យការមូលប័ត្រ ដែលអាចលក់បានឬមូលប័ត្រជាតម្លៃទីផ្សារសមស្របដែលត្រូវទទួលស្គាល់ថា
ចំណេញឬខាត។
៣. ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់
	ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់តាមលំហូរសាច់ប្រាក់គឺជាហានិភ័យដែលលំហូរសាច់ប្រាក់អនាគតនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន ឹ ង
ប្រែប្រួលដោយសារតែការប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់ទីផ្សារ។ ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់តាមតម្លៃទីផ្សារគឺជាហានិភ័យដែល
តម្លៃនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងប្រែប្រួលដោយសារតែការប្រែប្រួលអត្រាការប្រាក់ទីផ្សារ។ តំលៃបនែ្ថមការប្រាក់អាចក�ើន
ឡ�ើងដោយសារតែការប្រែប្រួល និងអាចបន្ថយការខាតក្ង
នុ ព្រឹតកា
តិ្ រណ៏នៅពេលបំរែបរំ ល
ួ ដែលមិនរំពង
ឹ ទក
ុ ក�ើតឡ�ើង។ នៅ
ដំណាក់កាលនេះថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមិនមានគោលនយោបាយណាមួយ ដ�ើម្បីដាក់កំណត់ល�ើកំរិតមិនត្រូវគ្នានៃកា
កំណត់ថៃ្លអត្រាការប្រាក់ឡ�ើងវិញអោយនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងឡ�ើយ។ ទោះយ៉ាងណាថ្នាក់ដឹកនាំជាធម្មតាក៏ត្រួតពិនិត្យ
ម�ើលល�ើភាពមិនត្រូវគ្នានេះដែរ។
	ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ក�ើតឡ�ើងពីលទ្ធភាពនៃការប្រែប្រួលក្នុងអត្រាការប្រាក់នឹងជះឥទ្ធិពលដល់លទ្ធភាពប្រាក់ចណេ
ំ
ញ
នាពេលអនាគតឬតម្លៃទីផសា
្ រនៃឧបករណ៍ហរិ ញ្ញវត្។
ថុ ក្រុមហ៊ន
ុ ត្រូវប្រឈមនង
ឹ ហានិភយ
័ អត្រាការប្រាក់ជាលទ្ឋផលនៃភាព
មិនត្រូវគ្នានៃការកំណត់ថ្អ
លៃ ត្រាការប្រាក់សារជាថ្មីរបស់ទ្រព្យសកម្មនង
ិ បំណល
ុ ។ ក្រុមហ៊ន
ុ គ្រប់គ្រងហានិភយ
័ នេះដោយ
ផ្គូរផ្គងការកំណត់ថ្លៃទ្រព្យសកម្មនិងបំណុលឡ�ើងវិញតាមរយៈយុទ្ធសាស្ដ្រគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។
	តារាងនេះរួមមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបង្ហាញជាតម្លៃពិតរ�ៀបតាមប្រភេទរបស់កិច្ចសន្យាដែលត្រូវបាន
កំណត់ថ្លៃឡ�ើងវិញឬក៏តាមកាលអវសាន្តរបស់ពួកវា។

១៨.៣ ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល គឺជាហានិភ័យដែលក្រុមហ៊ុនមិនអាចមានលទ្ធភាពសងបំណុលរបស់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹង
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលបំណុលហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះដល់កាលកំណត់សង និងក្រុមហ៊ុនមិនអាចមានលទ្ធភាពបំពេញនូវមូល
និធិគ្រប់គ្រាន់ទៅអោយអតិថិជននៅពេលពួកគេមកដកប្រាក់។ មូលហេតុទាំងនេះ ធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនខកខានក្នុងការបំពេញ
កាតព្វកិច្ចសងប្រាក់បញ្ញើជូនអតិថិជនអោយបានទាន់ពេលវេលានិងខកខានក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្តល់កម្ចី។
ថ្នាក់ដ ឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ ុនត្រួតពិនិត្យ សាច់ ប្រាក់ងាយស្រួលរបស់តារាងតុ ល្យ ការនិង គ្រប់គ ្រងការប្រមូលផ្ តុំនិងព័ ត៌មាននៃ
កាលអវសាន្តរបស់បំណុល។ ការត្រួតពិនិត្យនិងការរាយការណ៍មានលក្ខណៈជាស្ថានភាពសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃនិងរ�ៀបចំគំរោង
សំរាប់ថ្ងៃបន្ទាប់សប្ដាហ៍បន្ទាប់ និងខែបន្ទាប់ដោយរំពឹងទុក ពីព្រោះរយៈពេលទាំងនេះជាការិយបរិច្ឆេទគន្លឹះដ៏សំខាន់សំរាប់ការ
គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ ថ្នាក់ដឹកនាំត្រួតពិនិត្យបំរែបំរួលរបស់ម្ចាស់ប្រាក់បញ្ញើសំខាន់ៗ និងការរ�ៀបចំអំពីការដកប្រាក់
របស់ពួកគេ។
តារាងក្ង
នុ កំណត់សគា
ំ ល់លេខ១៩ គឺជាការវិភាគពីទ្រព្យសកម្ម និងបំណល
ុ របស់ក្ម
រុ ហ៊ន
ុ តាមកាលអវសាន្តដែលពាក់ពន
័ ដោ
្ធ យ
ផ្ក
អែ ល�ើការិយបរិច្ឆេទនៅសល់នាកាលបរិច្ឆេទតុលយ្ ការទៅនឹងកាលបរិច្ឆេទកាលអវសាន្តដែលជាប់កច
ិ ស
្ច ន្យា ឬ តាមការប៉ានស្មា
់ ន។

១៨.៤ តម្លៃទីផ្សារនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
តម្លៃទីផ្សារ គឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទ្រព្យសកម្មអាចត្រូវបានប្ដូរ ឬ បំណុលត្រូវបានទូទាត់តាមមូលដ្ឋានធម្មតា។ តម្លៃទីផ្សារ
មិនអាចធ្វើទៅបានទាក់ទងទៅនឹងផ្នែកដ៏សំខាន់នៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយសារតែតម្លៃទីផ្សារ
ដែលអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានមិនមាននោះទេ។ ហេតុនេះ តម្លៃទីផ្សារត្រូវបានផ្អែកល�ើការសន្មតគ្រប់គ្រងជាច្រើនដោយយោងតាម
ព័ត៌មាននៃមូលដ្ឋានទ្រព្យសកម្មនិងបំណុល។ តាមទស្សនៈរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំតម្លៃពិតគណនេយ្យនៃទ្រព្យសកម្មនិងបំណុល
ហិរញ្ញវត្ដែ
ថុ លមានក្ង
នុ តារាងតល
ុ យ្ ការគឺជាការប៉ានស្មា
់ នដ៏សមហេតុផលនៃតម្លៃទីផសា
្ រ។ ក្ង
នុ ការធ្វកា
ើ រវាយតំលៃនេះថ្នាកដ
់ ក
ឹ នាំ
សន្មត់ថាឥណទានទៅអតិថិជនត្រូវបានរក្សាទុកដល់កាលអវសាន្តជាមួយនឹងតម្លៃទីផ្សារស្មើនឹងតម្លៃពិតគណនេយ្យនៃប្រាក់
អោយខ្ចីទៅអតិថិជនដែលត្រូវបានធ្វើការកែតំរូវសំវិធានធនសំរាប់ឥណទានបាត់បង់ប្រសិនប�ើមាន។

៣៥
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

	ក្រុមហ៊ុនពុំមានទ្រព្យសកម្មនិងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួលទេ។ សមតុល្យជាមួយធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជា សមតុល្យជាមួយធនាគារផ្សេងៗរកចំណូលបានអត្រាការបា្រក់ថេរក្នុងអំឡុងពេលនៃការដាក់ប្រាក់ឥណទានទៅ
អតិថិជនទទួលបាននូវអត្រាការប្រាក់ថេរតាមរយសមតុល្យដែលនៅសល់ល�ើលក្ខខ័ណ្ឌព្រមព្រៀងគ្នា។

១០៥
១២៧.៦២៣
១៥៧.៧៩៩
៦៩.៨៣៥
៣៩៥.៥១៤

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ

ឥណទានទៅអតិថិជន

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

សរុបទ្រព្យសកម្មទាំងអស់
៩៦.៨៧៣
២.១៥០.០០០
២.២៤៦.៨៧៣
(១.៨៥១.៣៥៩)
(៧.៣៩៦.១៧៩)

គណនីត្រូវសងនិងចំណាយបង្គរ

ជំពាក់ទៅភាគីពាក់ព័ន្ធ

កម្ចី

សរុបទ្រព្យបំណុល

គំលាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលសុទ្ធ-ដុល្លារអាមេរិក

សមតុល្យ-ពាន់រ�ៀល(កំណត់សំគាល់ ២.៣.១)

បំណុល

៤០.១៥២

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

ទ្រព្យសកម្ម

រហូតដល់១ខែ
ដុល្លារអាមេរិក

ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល

នាថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូឆ្នាំ២០១២

១៩

១.៣០០.២៨០

៣២៥.៤៧៧

៣០.១៣៣

-

៣០.១៣៣

-

៣៥៥.៦១០

-

៣៥៥.៦១០

-

-

-

>១-៣ខែ
ដុល្លារអាមេរិក

ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល

-

-

-

>៣-១២ខែ
ដុល្លារអាមេរិក

៤.៦៤៧.៩៥៩

១.១៦៣.៤៤៤

-

-

-

-

១.១៦៣.៤៤៤

-

១ .១៦៣.៤៤៤

៣៦
២.០៧១.២០៤

៥១៨.៤៤៩

-

-

-

៥១៨.៤៤៩

១៤.៨៥០

៥០៣.៥៩៩

-

-

-

៨៤.៦៨៥

២.១៨០.៤៥២

១២៧.៦២៣

៥០.១០៥

៤០.១៥២

សរុប
ដុល្លារអាមេរិក

២.១៥០.០០០

៣០.១៣៣

៩៦.៨៧៣

៥០.០០០

៨២៣.០១៤

២០៦.០១១

- ២.២៧៧.០០៦

-

-

៥០.០០០ ២.៤៨៣.០១៧

-

-

-

៥០.០០០

-

- ១៩៩.៧៥០

-

-

-

-

-

-

-

-

-

>១ -៥ឆ្នាំ ល�ើសពី៥ឆ្នាំ គ្មានកំណត់
ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក កាលអវសាន្ត
ដុល្លារអាមេរិក

៣.២៣៤.៤២៧

សមតុល្យ-ពាន់រ�ៀល (កំណត់សំគាល់ ២.៣.១)

(៣១៧.៧៧២)

(៧៨.៦៧៦)

៨៣.៨៦១

-

៨៣.៨៦១

៥.១៨៥

-

៥.១៨៥

-

-

-

>១-៣ខែ
ដុល្លារអាមេរិក

ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល

៥.៧៧២
១០.២១០
១៥.៩៨២
១៥.៩៨២
៦៤.៥៥១

២១.៦៣៩
២១.៦៣៩
២១.៦៣៩
៨៧.៤០០

៥០.០០០

-

-

-

៥០.០០០

-

-

-

៥០.០០០

-

៨០៩.៧៤៤

១២៩.៧២២

៤៥.៨៦១

៨៣.៨៦១

៩៤៦.៤៦៦

១០.២៩៥

៣៣.០០៤

៥៨.៦៧៦

៨៣៧.០១០

៤៨១

សរុប
ដុល្លារអាមេរិក

- ២០១.៩៥០ ៣.២៧០.៥៥៦

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

>១ -៥ឆ្នាំ ល�ើសពី៥ឆ្នាំ គ្មានកំណត់
ដុល្លារអាមេរិក ដុល្លារអាមេរិក កាលអវសាន្ត
ដុល្លារអាមេរិក

-

>៣-១២ខែ
ដុល្លារអាមេរិក

ក្រៅពីការលាតត្រដាងព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះពុំមានព្រឹត្ដិការណ៍ដែលបានក�ើតឡ�ើងក្រោយថៃ្ងទី៣១ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ដែលមានឥទ្ធិពលសំខាន់ៗល�ើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ក្រុមហ៊ុននៅថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ឡ�ើយ។

២០ 	ព្រឹត្ដិការណ៍ក្រោយតារាងតុល្យការ

៨០០.៧៩៩

៤៥.៨៦១

សរុបបំណុល

គំលាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលសុទ្ធ ដុល្លារអាមេរិក

៤៥.៨៦១

-

៨៤៦.៦៦០

៨៥

៤០៨

៥៨.៦៧៦

៧៨៧.០១០

៤៨១

រហូតដល់១ខែ
ដុល្លារអាមេរិក

ជំពាក់ទៅភាគីពាក់ព័ន្ធ

គណនីត្រូវសង

បំណុល

សរុបទ្រព្យសកម្ម

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ឥណទានទៅអតិថិជន

សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ

សមតុល្យនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

ទ្រព្យសកម្ម

នាថៃ្ងទី៣១ខែធ្នូឆ្នាំ២០១១

៣៧

អុីអន ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន (ខេមបូឌា)ប្រាយវេត ខមភេនី លីមីធីត

