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ផលប �តឥណ�ន

ឥណទនជា្របាកដុ់ល� រអេមរកិ

ឥណទនជា្របាក ់ៃថបាត

៥១៩.៧០៦.១៤៤

២២.៤២១.០៣៤

៦៥៧.៥១៨.៨៤៧

២៧.៤៤៤.៧០០

៨៥២.៤៥៣.៥៧៤

៣៨.១៧៦.០១៧

ឥណទនជា្របាកេ់រៀល ៣៤.៧៥២.៩៧៧ ៧២.៣៦៣.១៩៧ ១៦០.២៩៩.២៤៧ ៨៧.៩៣៦.០៥០

១៩៤.៩៣៤.៧២៧

១០.៧៣១.៣១៧

ចំនួនអតិថិជនឥណ�ន
២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ចំនួនអតិថិជន ែ�ប �ប�ល�តួេលខ ែ�ប �ប�ល� (%)

ឥណ�ន�នប េ��ញ

ចំនួនអតិថិជនឥណទន

ឥណទនបានប េ��ញ 

(ដុល� រអេមរកិ)

ប េ��ីសន��ំ

គុណ�ពឥណ�ន

 េស�េអធីអឹម និងធ��រចល័ត

ចំនួនអតិថិជនសរបុ ១៥០.៥៣១ ១៦.១២១ ១២,០០%១១៨.៣៩៩ ១៣៤.៤១០

ចំនួនអតិថិជន្រសី� ៩២.៣៦១ ៧.១៧៤ ៨,០០%៧៧.៤១១ ៨៥.១៨៧

ចំនួនអតិថិជនបុរស ៥៨.១៧០ ៨.៩៤៧ ១៨,០០%៤០.៩៨៨ ៤៩.២២៣

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ចំនួនឥណ�ន�នប េ��ញ ែ�ប �ប�ល� (%)ែ�ប �ប�ល�តួេលខ

១០,០០%៩៣.០៥០ ៩៨.១៥៩ ១០៧.៧១៣ ៩.៥៥៤

៣៥,០០%៥២៨.៨៤៦.០៦៨ ៦២៨.២០៤.៨១៣ ៨៤៧.៨៣១.៥១២ ២១៩.៦២៦.៦៩៩

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩បរ��យ ែ�ប �ប�ល� (%)ែ�ប �ប�ល�តួេលខ

ចំនួនអតិថិជនប េ�� ី    សន្ស ំ

សមតុល្យ្របាកប់ េ�� ី
សន្សជំាដុល� រអេមរកិ

១០,០០%២២៥.៩៦០ ២៣៥.៧៩៦ ២៥៩.៦៣៤ ២៣.៨៣៨

២៥,០០%៣៦៧.៥៥៣.៦៨១ ៤៨០.១០៦.១២១ ៥៩៩.៣០១.៧៧៩ ១១៩.១៩៥.៦៥៨

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩(គិត�ដុ���រ�េមរ�ក) ែ�ប �ប�ល� (%)ែ�ប �ប�ល�តួេលខ

ឥណទនមនិដ ំេណីរករ

(៣០ៃថ�)
(២៦,០០%)៦.៣៥៩.៧១០ ៥.១៧៤.៧០៤ ៣.៨៤១.៧១៧ (១.៣៣២.៩៨៧)

ចំនួន ្របា ក ់េដីមហួស

កល្រត�វសង
(២៣,០០%)៦.៨៣៧.៥៤១ ៥.៥០០.១២៩ ៤.២២៦.៧០១ (១.២៧៣.៤២៨)

អ្រតឥណទនមនិ

ដំ េណីរករ (៣០ៃថ�) 
(៤៦,០០%)១,១០% ០,៦៨% ០,៣៧% (០,៣១%)

២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ែ�ប �ប�ល�តួេលខ ែ�ប �ប�ល� (%)បរ��យ

៤០.០២៧

៦.០១៣

៤៦.៦៦៥

៧.២១៥

៥១.១៦២

៨.០២៤

៤.៤៩៧

៨០៩

១០,០០%

១១,០០%អតិថិជន េសវធនាគារចល័ត 

ចំនួនបណ័�  េអធីអឹម 

គិត�ដុ���រ�េមរ�ក ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ែ�ប �ប�ល�តួេលខ ែ�ប �ប�ល� (%)

ផលប្រតឥណទនសរបុ ៥៧៦.៨៨០.១៥៦ ៧៥៧.៣២៦.៧៤៤ ១.០៥០.៩២៨.៨៣៨ ២៩៣.៦០២.០៩៤ ៣៩,០០%

១២២,០០%

៣០,០០%

៣៩,០០%
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គ. ធុរកិច�សង�មស េង�ប

ខ. លទ�ផលហិរ��វត��ស េង�ប

អតិថិជនសន្ស�ំស�ី

ទំនួលខុស �ត�វអតិថិជន 

អតិថិជនកម��ីស�ី

ែដន ្រគបដណ� បជ់នបទស ្រមាបអ់តិថិជនកម�ី

អ្រតែថរក្សោអតិថិជន

ករ្រត�តពិនិត្យ ្រប  វត�ិឥណទនតមរយៈ CBC

ចំនួនអ� ក េ្របី ្របាស់ េសវធានារ៉បរ់ងខ� តតូច 

ចំនួនឥណទន SME

អ្រតអតិថិជនមានចំណូល ២,៥ ដុល� រ ក�ុងមយួ ៃថ�  

២០១៩២០១៧ ២០១៨

៦២,០០%៦៦,០០% ៦៤,០០%

៦០,០០%៦៤,០០% ៦២,០០%

៨៣,០០%៨២,០០% ៨២,០០%

៨២,០០%៧៩,០០% ៧៩,០០%

១០០,០០%១០០,០០% ១០០,០០%

២៤,៣៥៧១៥,២៧០ ៣៨,០៣៥

១,១៤៥៧៨៨ ៩០៣

២០,០០%២២,០០% ២១,០០%

ទំនួលខុស �ត�វចំ េ�ះបុគ�លិក

អ្រតបុគ�លិក �ស�ី

អ្រតែថរក្សោបុគ�លិក  

រយៈេពលបំ េពញករងរជាមធ្យមរបស់បុគ�លិក (ឆា� )ំ 

ចំនួនវគ�បណ�ុ ះបណា� លស ្រមាបប់ុគ�លិកមា� ក ់

២៥,៨១%២៩,៩៩% ២៨,៤២%

៩០,០០%៩១,៥៣% ៨៨,៨៧%

៣,៤៧៣,៥១ ៣,៧១

២៩៦ ២៤

ទំនួលខុស �ត�វ ចំ េ�ះរ���ភិ�ល *

ពន� េលី ្របា  ក ់េបៀវត្ស និងអត� ្រប  េយាជនប៍ ែន�ម

ពន�កតទុ់ក 

ព ន� េលី្របាកចំ់ េណញ 

* េយាងតមតួេលខរយករណ៍ជូនអគ�នាយកដ� នពន�ដរ

 ១.៤៩២.១៨០១.៤២៣.៣៨១ ១.៣៣៥.១១២

៣.៧៦២.៤៤៧៣.៧៥៦.៦១១ ៣.៩៩២.៩៨៣

៤.០៤០.៥០៧៤.៣៣៦.៩០៩ ៤.៨៨៣.៦៣៣

រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��ស េង�ប (ដុ���រ�េមរ�ក)

២០១៩-CIFRS

្រទព្យសកម�សរបុ

�ទព��សកម�

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជនសរបុ ១.០៣៦.២៧២.៩៣០

១.២២៦.៨៣៣.៤៦៩

ចំណ�ល និងចំ�យ

ចំណូលករ្របាក់

ចំណាយករ្របាក់

ពន� េលី្របាកច់ំ េណញ

១៤១.៩៦០.៦៣១

(៥៩.៤៩៧.៤៧០)

(៣.៣៧៦.៤៨៨)

៣២.១២៥.១៤៤្របាកច់ំ េណញសុទ� ្របចឆំា� ំ

មូលធនសរបុ ១៩៨.៣៦៩.៤៩៧

មូលធន 

បំណ�ល

្របាកប់ េ�� ីអតិថិជន

បំណុលសរបុ

៦១០.០៩៩.៣២៧

១.០២៨.៤៦៣.៩៧២

២០១៨-CIFRS

៧៤១.៨៣៩.០២៨

៩២៥.០៧៨.៥៨៥

១១០.៥៩៤.៩៤៧

(៤៦.៨៩៧.០៧៧)

(៤.៨០៧.៧៧៣)

១៨.៨៥១.៤៨៨

១៦៦.២៤៤.៣៥៣

៤៩១.៣៥៣.៣៩០

៧៥៨.៨៣៤.២៣២

២០១៨

៧៤៧.០០៥.០៦៤

៩១៩.៧៥៣.៥០៩

១១៤.៩៧០.៥៤៣

(៤៦.៨២១.៣៤៨)

(៥.២៨៧.២៥៨)

២០.៧៦៩.៤២៨

១៧១.១៦០.១១៥

៤៨០.០៩៣.៥៤១

៧៤៨.៥៩៣.៣៩៤

២០១៧

៥៦៧.៥៣៦.២០២

៦៩១.០០៧.៥៧៣

៩៤.៩៩៦.៦៥៤

(៣៨.៥៥៥.៧៨៤)

(៤.១១៤.២៣០)

១៥.៣៥៦.១៥៩

១០៥.៣៩០.៦៨៧

៣៦៧.៤២១.០៧៩

៥៨៥.៦១៦.៨៨៦
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Tboung Khmum
Kampong Cham

Kratie

Ratanakiri

Mondulkiri

Kampong Thom

Siem Reap

Battambang

Banteay Meanchey

Oddar Meanchey

Pursat

Pailin

Kampong Chhnang

Kampong Speu

PHNOM PENH

Preah VIhea

Takhmao

Takeo

KampotSihanoukville

Svay Rieng

Prey Veng

Stung Treng

Ratanakiri

១៣៧១៧៧

ង. �រ��ល័យ និងប���ញ ែចក �យ
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�រ��ល័យក���ល

���សុីន េអធីអឹម

េខត�/�កុង

��

០១២៥
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ច. ព័ត៌�នទូេ�របស់ ហ���កសិករ លីមីតធីត
អំពី ហ���កសិករ លីមីតធីត

ហត� កសិករ គឺជា្រគឹះស� នម្ីរក�ហិរ�� វត�ុទទួល្របាកប់េ�� ើសន្សពីំសធារណជនធំមយួ ែដលបានទទួលបានអជា� បណ័� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងបានេធ�ើ
្របតិបត�ិករេនក�ុង្របេទសកម�ុជាជាង ២៦ឆា�  ំ មកេហើយ។ ហត� កសិករ បាននឹងកំពុងផ�ល់េសវកម�ហិរ�� វត�ុយ៉ាងសម្បរូែបបដល់អតិថិជនដូចជា៖ េសវ
ឥណទន េសវ្របាកប់េ�� ើសន្ស ំ េសវេផ�រ្របាកក់�ុង្រស�ក េសវេអធីអឹម េសវធនាគារចល័ត េសវេបើក្របាកេ់បៀវត្ស និងជាភា� កល់កេ់សវធានារ៉បរ់ងផងែដរ។ 
តមរយៈសខ និងម៉ាសីុន េអធីអឹម យ៉ាងទូលំទូលយេនទូទងំ្របេទស។ 
 
បច�ុប្បន� ហត� កសិករ លីមតីធីត គឺជាបុ្រតសម�ន័�របស់ធនាគារ្រក�ង្រសីុ ែដលជាធនាគារពណិជ�ធំជាងេគលំដបទី់ ៥ េន្រពះរជាណាច្រកៃថឡងដ់ ៍ និងជា
សមាជិករបស់សម�ន័�ហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ែដលជាសម�ន័�ហិរ�� វត�ុធំជាងេគបំផុតេន្របេទសជប៉ុន ្រពមទងំជា
សម�ន័�េសវហិរ�� វត�ុដធ៏ំមយួក�ុងចំេណាមសម�ន័�ហិរ�� វត�ុធំជាងេគេលើសកលេលក។
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ទស��នវ�ស័យ េបសកកម� និងត ៃម�ស��ល

 ត ៃម�ស��ល

េ���ះ�តង់

�ំ�រ

ឧត�ម�ព

�ម��

�មវន�
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�បវត�ិ ហ���កសិករ លីមីតធីត

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាបានសេ្រមចផ�ល់នូវអជា� បណ័�  ្របកបអជីវកម�ែដល
ទទួល្របាកប់េ�� ើពីសធារណជន (MDI-License) ដល់ ហត� កសិករ 
លីមតីធីត។ ករទទួលអជា� បណ័� េនះ សប�� កឱ់្យេឃើញពីភាពេជាគជយ័
មយួក�ុងចំេណាមភាពេជាគជយ័ជាេ្រចើនរបស់ ហត� កសិករ េលើករផ�ល់
េសវកម�ហិរ�� វត�ុដល់អតិថិជនពិេសសអនុ�� តឱ្យហត� កសិករ ែកន្រប-
មូល្របាកប់េ�� ើពីសធារណជន។ េលើសពីេនះែផ�កពត័ម៌ានវទិ្យោបានបំពក់
្របពន័�ស�ូលធនាគារថ�ី េដើម្បេីធ�ើយ៉ាងណាឱ្យករបេ្រមើេសវកម�អតិថិជន និង
សកម�ភាព្របតិបត�ិករ កនែ់តមាន្របសិទ�ភាពែថមេទៀត គា្ំរទយុទ�ស�ស�
របស់្រក�មហុ៊នក�ុងករកមា� យ ខ�ួនជាធនាគារពណិជ�នាេពលអនាគត។ 

ហត� កសិករ លីមតីធីត កប៏ានបេង�ើនេដើមទុនចុះប�� ីរបស់ខ�ួន រហូតដល់ 
២១,៨ លនដុល� រអេមរកិ េនក�ុងែខ មនីា ឆា�  ំ២០១៧។ េនក�ុងែខក��  
ឆា�  ំ ២០១៧ ហត� កសិករ បានទទួលេដើមទុនចុះប�� ី ចំនួន ៨,២លន
ដុល� រអេមរកិ បែន�មេទៀតពីធនាគារ ្រក�ង្រសីុ ែដលេធ�ើឱ្យេដើមទុនចុះប�� ី
របស់ខ�ួនេកើនដល់ ៣០លនដុល� រអេមរកិ។



�រ�ប�ន �កុម �បឹក��ភិ�ល
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េ�ក Dan HARSONO
�ប�ន �កុម �បឹក��ភិ�ល

េ�ក Dan HARSONO,
�ប�ន �កុម �បឹក��ភិ�ល



�រ�ប�នអ                                    គ��យក
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េ�កឧក��� ហួត េអ ៀងតុង
�ប�នអគ��យក

េ�កឧក��� ហួត េអ ៀងតុង
�ប�នអគ��យក
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ឆ. ទិដ��ព េលីសកម��ព�ជីវកម�

ៃដគូហិរ��វត��

េដើម្បធីានាបាននូវ្របភពេដើមទុនដរ៏ងឹមា ំេយើងបានសងទំនាកទ់ំនងដល៏� ជាមយួនឹងស� បន័ហិរ�� វត�ុអន�រជាតិល្ប ីៗ ជាេ្រចើនដូចជា៖
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�កុម �បឹក��ភិ�ល

េ�កឧក��� ហួត េអ ៀងតុង
អភិ�ល

ន៍

េ�ក Wanchairabin JITWATTANATAM
អភិ�ល

េ�ក Dan HARSONO 
�ប�ន �កុម �បឹក��ភិ�ល
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ក��� Duangdao WONGPANITKRI
អភិ�ល
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្របធាន ១២ ក��  ១៦ ១១ ១២

សមាជិក ១២ ក��  ១៦ ១០ ១២

េលក ឌី ដវឌុ្ឍ១

ក��  Duangdao WONGPANITKRIT២

េលក ឡូញ ៃហ៣ សមាជិក ១២ ក��  ១៦ ១២ ១២

ល.រ េ���ះ តំ ែណង

�លបរ�េច�ទ
 ែតង�ំង

ចំនួន ៃន�រចូល
រួមកិច� �បជុំ

ចំនួនកិ ច�
 �បជុំសរុប

ល.រ េ���ះ តំ ែណង

�លបរ�េច�ទ
 ែតង�ំង

ចំនួន ៃន�រចូល
រួមកិច� �បជុំ

ចំនួនកិ ច�
 �បជុំសរុប

ល.រ េ���ះអភិ�ល តំ ែណង

�លបរ�េច�ទ

���យ�អភិ�ល

ចំនួន ៃន�រចូល

រួមកិច� �បជំុ

ចំនួនកិ ច�

 �បជុំសរុប

េលក ឡូញ ៃហ១ ្របធាន ១២ ក��  ១៦ ១០ ១០

េលក Dan HARSONO២ សមាជិក ១២ ក��  ១៦ ១០ ១០

េលកឧកញ៉ា ហួត េអៀងតុង៣ សមាជិក ១២ ក��  ១៦ ៩ ១០

១៥ | របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៩

�រ�បជុំគណៈក���ធិ�រ�កុម �បឹក��ភិ�ល
១-�រ�បជុំ�កុម �បឹក��ភិ�ល

 

២-�រ�បជុំគណៈក���ធិ�រ�កុម �បឹ ក��ភិ�ល

២.១-គណៈក���ធិ�រសវនកម� ៃន �កុម �បឹក��ភិ�ល

២.២-គណៈក���ធិ�រផ�ល់ត ៃម��រ ៃន �កុម �បឹក��ភិ�ល

្របធាន្រក�ម

្របឹក្សោភបិាល
១២ ក��  ១៦

អភបិាល ១២ ក��  ១៦

េលក Dan HARSONO១

ក��  Duangdao WONGPANITKRIT២

េលក Rohit KHANNA៣ អភបិាល ១២ ក��  ១៦

អភបិាល ១២ ក��  ១៦

អភបិាល ១២ ក��  ១៦

េលក Chandrashekar SUBRAMANIAN KRISHOOLNDMANGALAM៤

េលកឧកញ៉ា ហួត េអៀងតុង៥

េលក Wanchairabin JITWATTANATAM៦ អភបិាល ២៧ ឧសភា ១៩

អភបិាលឯករជ្យ ១២ ក��  ១៦

អភបិាលឯករជ្យ ១២ ក��  ១៦

េលក ឌី ដវឌុ្ឍ៧

េលក ឡូញ ៃហ៨

េលក ប៉ាក េសរវីឌ្ឍនា៩ អភបិាលឯករជ្យ ២៧ ឧសភា ១៩

១២

១០

៤

៩

១១

៨

១១

១២

៨

១២

១២

១២

១២

១២

១២

១២

១២

១២

លទ�ផល�រ�ររបស់គណៈក���ធិ�រសវនកម�

•  បានអនុមត័វេិសធនកម�េគាលករណ៍្របតិបត�ិសវនកម�ៃផ�ក�ុង

•  បានអនុមត័ែផនករ និងយុទ�ស�ស�សវនកម�ៃផ�ក�ុងស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៩

•  បានអនុមត័របាយករណ៍្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង្របចឆំា� ២ំ០១៨ ស្រមាបេ់ផ�ើជូនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

• បានអនុមត័របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចឆំា�  ំ ២០១៨ របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របច្ំរតីមាសទី១ ទី២ ទី៣ ឆា� ២ំ០១៩ ែដលបានេធ�ើសវនកម� និង្រត�តពិនិត្យ

    េដយសវនករឯករជ្យ

•  បានផ�ល់អនុសសនេ៍ទ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងភាគទុនិកក�ុងករែតងតសំវនករឯករជ្យស្រមាបេ់ធ�ើសវនកម�របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុឆា� ២ំ០១៩

•  បានអនុមត័វេិសធនកម�ែផនករសវនកម�ឆា� ២ំ០១៩

•  បានអនុមត័េគាលករណ៍្របតិបត�ិស�ីពីករេធ�ើសុពលភាពរបកគំេហើញសវនកម� (Issue Validation Manual)

លទ�ផល�រ�ររបស់គណៈក���ធិ�រផ�ល់��ម��រ

•  បានអនុមត័វេិសធនកម�រចនាសម�ន័�្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៩

•  បានអនុមត័អ្រតដំេឡើង្របាកេ់បៀវត្សររ៍បស់កម�ករនិេយាជិតស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៨

•  បានអនុមត័វេិសធនកម�េគាលនេយាបាយេ្រជើសេរ ើសបុគ�លិក

•  បានអនុមត័វេិសធនកម�រចនាសម�ន័�្រគប្់រគងឆា� ២ំ០១៩ របស់អគ�នាយកដ� នបេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន

•  បានអនុមត័េគាលនេយាបាយ្រគប្់រគងលទ�ផលករងរ

•  បានអនុមត័េគាលនេយាបាយអភវិឌ្ឍធនធានមនុស្ស

•  បានអនុមត័វេិសធនកម�្រកម្របតិបត�ិរបស់គណៈកមា� ធិករ្របតិបត�ិ

•  បានអនុមត័េគាលនេយាបាយអត�្របេយាជន៍

•  បានអនុមត័រចនាសម�ន័�្រគប្់រគងឆា� ២ំ០២០
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លទ�ផល�រ�ររបស់គណៈក���ធិ�រ�ទព��សកម� អកម� និង�និភ័យ

•  បានអនុមត័ទទួលស� ល់លទ�ផលវតតៃម�្របឆាងំករសមា� ត្របាក្់របចឆំា� ២ំ០១៨

•  បានអនុមត័រចនាសម�ន័�មុខងរ្របតិបត�ិតមឆា� ២ំ០១៩

•  បានវយតៃម�លទ�ផលករងរ្របធានមុខងរ្របតិបត�ិតម ឆា� ២ំ០១៨

•  បានអនុមតិក្រមតិឥណទនតមវស័ិយស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៩

•  បានអនុមតិចំណាតថ់ា� កហ់និភយ័ទីផ្សោរ និងសច្់របាកង់យ្រស�ល (Liquidity)

•  បានអនុមត័េគាលនេយាបាយហនិភយ័្របតិបត�ិករ

•  បានអនុមត័វេិសធនកម�េគាលនេយាបាយ្រគប្់រគងហនិភយ័ឥណទន

•  បានអនុមត័លទ�ផលវយតៃម�ផា� ល់ខ�ួនេលើហនិភយ័ឥណទន្របចឆំា� ំ

•  បានអនុមត័ក្រមតិ Liquid Asset Ratio

•  បានអនុមត័ Behavioral Assumption Rate

•  បានអនុមត័វេិសធនកម�េគាលនេយាបាយឥណទន

•  បានអនុមត័ Quarterly Behavioral Assumption Rate

•  បានអនុមត័ Semi-Annual Market and Liquidity Risk

•  បានអនុមត័ទទួលស� ល់េគាលករណ៍ែណនា្ំរគប្់រគងហនិភយ័បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

•  បានអនុមត័េគាលនេយាបាយចំណាតថ់ា� កឥ់ណទន និងហនិភយ័ឥណទន

•  បានអនុមត័វេិសធនកម�េគាលនេយាបាយេរៀបចំឥណទនេឡើងវញិ

•  បានអនុមត័វេិសធនកម�េគាលនេយាបាយ្រគប្់រគងហនិភយ័ករេកងបន�ំ

•  បានអនុមត័វេិសធនកម�េគាលនេយាបាយគណនី (Accounting Policy)

•  បានអនុមត័ែផនករ្របតិបត�ិករឆា� ២ំ០២០

•  បានអនុមត័វេិសធនកម�េគាលនេយាបាយហនិភយ័ទីផ្សោរ និង សច្់របាកង់យ្រស�ល

•  បានអនុមត័ទទួលស� ល់នីតិវធិីស�ីពីែផនករយថាភាពសច្់របាកង់យ្រស�ល (Liquidity Contingency Plan)

•  បានអនុមត័វេិសធនកម�េគាលនេយាបាយ Impairment

•  បានអនុមត័វេិសធនកម�េគាលនេយាបាយ្រគប្់រគងែផនករនិរន�រភាពអជីវកម�

•  បានអនុមត័វេិសធនកម�េគាលនេយាបាយ្រគប្់រគងលទ�ផលសង�ម

•  បានអនុមត័វេិសធនកម�េគាលនេយាបាយអថក៌ំបាងំវជិា� ជីវៈ

•  បានអនុមត័រចនាសម�ន័�្រគប្់រគងនាយកដ� ន្របតិបត�ិតម។

២.៣-គណៈក���ធិ�រ�ទព��សកម� អកម� និង�និភ័យ ៃន �កុម �បឹក��ភិ�ល

ល.រ េ���ះ តំ ែណង

�លបរ�េច�ទ
 ែតង�ំង

ចំនួន ៃន�រចូល
រួមកិច� �បជុំ

ចំនួនកិ ច�
 �បជុំសរុប

េលក ប៉ាក េសរវីឌ្ឍនា១ ្របធាន ២៧ ឧសភា ១៩ ៨ ១២

ក��  Duangdao WONGPANITKRIT២ សមាជិក ១២ ក��  ១៦ ១០ ១២

េលក Chandrashekar SUBRAMANIAN KRISHOOLNDMANGALAM៣ សមាជិក ១២ ក��  ១៦ ៩ ១២

៤េលក Rohit KHANNA៤ សមាជិក ១២ ក��  ១៦ ១២
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លទ�ផល�រ�ររបស់គណៈក���ធិ�រប េច�កវ�ទ��ព័ត៌�ន

•  បានអនុមត័វេិសធនកម�រចនាសម�ន័�្រគប្់រគងអគ�នាយកដ� នបេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន

•  បានអនុមត័េគាលនេយាបាយសន�ិសុខពត័ម៌ានវទិ្យោ

•  បានអនុមត័្រកម្របតិបត�ិរបស់គណៈកមា� ធិករ្រគប្់រគងពត័ម៌ានវទិ្យោក្រមតិថា� ក្់រគប ់្រគង។

២.៤-គណៈក���ធិ�រប េច�កវ�ទ��ព័ត៌� ន ៃន �កុម �បឹក��ភិ�ល

េលក Rohit KHANNA១ ្របធាន ១២ ក��  ១៦ ៣ ៨

េលក Wanchairabin JITWATTANATAM២ សមាជិក ២៧ ឧសភា ១៩ ៦ ៨

េលក ឌី ដវឌុ្ឍ៣

១

២

៣

សមាជិក ១២ ក��  ១៦ ៨

២.៥-គណៈក���ធិ�រឥណ�ន ៃន �កុម �បឹក��ភិ�ល

មនិមាន

លទ�ផល�រ�ររបស់គណៈក���ធិ�រឥណ�ន

េលក Chandrashekar SUBRAMANIAN KRISHOOLNDMANGALAM ្របធាន ១២ ក��  ១៦ ១

េលក ឡូញ ៃហ សមាជិក ១២ ក��  ១៦ ១

េលកឧកញ៉ា ហួត េអៀងតុង សមាជិក ១២ ក��  ១៦ ១

៨

១

១

១

៤ េលក Wanchairabin JITWATTANATAM សមាជិក ២៧ ឧសភា ១៩ ១ ១

ល.រ

១

២

៣

�រ ែ�ប �ប�លស�ជិក េ�ក��ងគណៈក���ធិ�រ 
គណៈក���ធិ�រ េ���ះ មូល េហតុ

សវនកម�

ែតងតងំ និងតៃម�ករ

្រទព្យសកម� អកម� និងហនិភយ័ េលក្រសី តល់ ៃណអុីម

មនិមាន

មនិមាន

ចូលនិវត�ន៍

មនិមាន

មនិមាន

៤ បេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន េលក Rohit KHANNA ផា� ស់កែន�ងករងរេទ សហរដ�អេមរកិ

៥ ឥណទន េលក Piyasak UKRITNUKUN លែលង

ល.រ េ���ះ តំ ែណង

�លបរ�េច�ទ
 ែតង�ំង

ចំនួន ៃន�រចូល
រួមកិច� �បជុំ

ចំនួនកិ ច�
 �បជុំសរុប

ល.រ េ���ះ តំ ែណង

�លបរ�េច�ទ
 ែតង�ំង

ចំនួន ៃន�រចូល
រួមកិច� �បជុំ

ចំនួនកិ ច�
 �បជុំសរុប
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ស�ជិកគណៈក���ធិ�រ�បតិបត�ិ

១៣. ក��� េហង �សីប៉ុច
នាយិក្របតិបត�ិតម (អ�កសេង�តករណ៍)

៩. េ�ក យឹម ទិត��
អគ�នាយកបេច�កវទិ្យោពត័ម៌ាន

១២. េ�ក ដួង ច័ន�សុវ����
អគ�នាយកលកនិ់ងែចកចយ 

៨. េ�ក ទូច លី�
អគ�នាយកអនុមត័ឥណទន

១០. េ�ក េសម េ�ភ័ណ
អគ�នាយកធនធានមនុស្ស

១១. េ���សី េឆង សុគន�
អគ�នាយិក្រគប្់រគងហនិភយ័

៥. េ�ក រស់ វ�ុល
អគ�នាយកសវនកម�ៃផ�ក�ុង (អ�កសេង�តករណ៍)

៧. េ�ក ជឺន បូ�ណច័ន�បូ���ត់
អគ�នាយកនីតិកម�

៦. េ�ក មុិច សុខ េម �តី
អគ�នាយកអភវិឌ្ឍនអ៍ជីវកម�

៤. េ�ក ហុឹម វ�បុល
អគ�នាយកហិរ�� វត�ុ   

៣. ក��� អុឹម វណ�ិត
អគ�នាយិក ្របតិបត�ិករ និងអភបិាលកិច� 

២. េ�ក Wanchairabin JITWATTANATAM
អនុ្របធានអគ�នាយក 

១. េ�កឧក��� ហួត េអ ៀងតុង
្របធានអគ�នាយក
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េ�កឧក��� ហួត េអ ៀងតុង
�ប�នអគ��យក

េលកឧកញ៉ា ហួត េអៀងតុង គឺជាសហស� បនិករបស់ ហត� កសិករលីមតីធីត ក�ុងឆា�  ំ ១៩៩៤ េហើយបានដឹកនាសំ� បន័េនះចបត់ងំពីេពលេនាះមក។ 
េលកឧកញ៉ា ហួត េអៀងតុង មានបទពិេសធនេ៍្រចើនជាង ៣០ឆា�  ំ េលើវស័ិយម្ីរក�ហិរ�� វត�ុែដលជាកត� េធ�ើឱ្យេលកក� យជា្របតិបត�ិករយ៉ាងបិុន្របសប ់ ទងំ
ក�ុងករ្រគប្់រគងហិរ�� វត�ុនិងមនិែមនហិរ�� វត�ុេនក�ុងស� បន័។ បនា� បពី់ប��បក់រសិក្សោថា� កប់រ�ិ� ប្រតេលើជំនាញកសិកម�េនឆា�  ំ១៩៩១ េលកកប៏ានប��ប់
ករសិក្សោថា� កអ់នុបណ�ិ តរដ�បាលនិង្រគប្់រគងអជីវកម�។ ពិេសសជាងេនះេទេទៀត េលកធា� បចូ់លរមួសិក� សលជាេ្រចើនេនេ្រក្របេទសពកព់ន័�េទ
នឹងវស័ិយម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ ដូចជាេន្របេទស ហ�ីលីពីន សហរដ�អេមរកិ ឥណ�ូ េនសីុ បារងំ អល�ឺមង៉ ់និង្របេទសជាេ្រចើនេទៀត។

ជីវ �បវត�ិស�ជិកគណៈក���ធិ�រ�បតិបត�ិ

េ�ក Wanchairabin JITWATTANATAM
អនុ�ប�នអគ��យក
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េ�ក ដួង ច័ន�សុវ����
អគ��យកលក់ និង ែចក�យ  

េលក ដួង ចន័�សុវជិា�  ចូលបេ្រមើករងរេន ហត� កសិករឆា�  ំ ២០១៧ 
ក�ុងតួនាទីជានាយកនាយកដ� ន ែផ�ក្របតិបត�ិករហនិភយ័និងករ្រគប់
្រគងករេកងបន�ំ។ េហើយ្រត�វបានតេម�ើងឋនៈ េទជាអគ�នាយករងៃន
អគ�នាយកដ� នលក ់ និងែចកចយ េនក�ុងែខ សីហ ឆា�  ំ ២០១៨។
េលកមានបទពិេសធនជ៍ាង ១៦ ឆា�  ំ េនក�ុងវស័ិយធនាគារ និងម្ីរក�
ហ� យណាន។់ 

ក��� េហង �សីបុ៉ច
�យិ��បតិបត�ិ�ម (អ�កស េង�ត�រណ៍)

ក��  េហង ្រសីប៉ុច េទើបែតចូលបេ្រមើករងរ េនហត� កសិករក�ុងតួនាទី
ជានាយិក្របតិបត�ិតម (អនុេលម) បនា� បពី់ដកប់��ូ លគា� ជាមយួនឹង
ធនាគារ្រក�ង្រសីុ។ ក�� ធា� បទ់ទួលតួនាទីជានាយិកៃននាយកដ� នេន
ធនាគារពណិជ�ជាង ៦ ឆា�  ំ ែដលរបប់��ូ លទងំករងរ្របតិបត�ិតម 
្រកមច្បោប ់ករអនុវត�ភាពពន�េទេលើជនបរេទស វធិាន VOLCKER និង
េ្រគាងករ្រគប្់រគងហនិភយ័។ ក��  ្រសីប៉ុច បានទទួលករបណ�ុ ះ
បណា� លជំនាញេនឯៃតវ៉ន ់ សិង�បុរ ី និង្របេទសៃថ េលើែផ�ក្របតិបតិ�
តមករ្រគប្់រគងហនិភយ័ និង្របតិបត�ិកធនាគារ។
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កិច��រទីផ��រ និង�រ�� វ ��វ

ហត� កសិករ លីមតីធីត ែតងែតេធ�ើករវភិាគកត� បរយិាកសខងេ្រក (PESTLE) ្របច្ំរតីមាសក�ុងេគាលបំណងតមដនកត� ពកព់ន័�េផ្សងៗែដលមាន ឥទ�ិ-
ពលមកេលើអជីវកម� រមួមាន នេយាបាយ សង�មកិច� បេច�កវទិ្យោ ច្បោប ់និងបរសិ� ន។ របាយករណ៍វភិាគេនះផ�ល់នូវករយល់ដឹងកនែ់តសីុជេ្រមតមរយៈករ
ចង�ុលបង� ញឱ្យដឹងស�ីពីកត� គំរមកំែហង និងជាពិេសសឱកសេដើម្បេីធ�ើឱ្យអជីវកម�ទងំមូលកនែ់តរកីចេ្រមើនបន�េទមុខ។

របាយករណ៍កំណតត់ៃម�របស់ៃដគូ្របកួត្របែជង្រត�វបានេធ�ើបច�ុប្បន�ភាព ្របច្ំរតីមាសក�ុងេគាលេដតមដនគូ្របកួត្របែជងសក� នុពលមយួចំនួន ទងំស� -
បន័ម្ីរក�ហិរ�� វត�ុ និងស� បន័ធនាគារេដយេផា� តជាចម្បងេលើពត័ម៌ានលក�ណៈពិេសសរបស់ផលិតផល។ របាយករណ៍បច�ុប្បន�ភាពេនះបានកំណតឱ់្យដឹងនូវ
និនា� ករហិរ�� វត�ុចម្បងៗអំពីករកំណតត់ៃម�ផលិតផលែដលមានករវវិត�ជាបន�បនា� បេ់នេលើទីផ្សោរទងំមូល។ តមរយៈរបាយករណ៍េនះ ហត� កសិករ លីមតី
ធីត ទទួលបាននូវពត័ម៌ានទីផ្សោរថ�ីៗបំផុតេដើម្បរីមួចំែណកក�ុងករេធ�ើយុទ�ស�ស�កំណតត់ៃម�ផលិតផល និងបន�រក្សោឱ្យបាននូវករ្របកួត្របែជងេនេលើទីផ្សោរ។

េនឆា�  ំ ២០១៩ កន�ងមក ហត� កសិករ លីមតីធីត បានេធ�ើករសិក្សោ្រសវ្រជាវទីផ្សោរសំខន់ៗ មយួចំនួន មានជាអទិ៍រមួមានករសិក្សោស�ីពីករេពញចិត�របស់
អតិថិជន ករសិក្សោស�ីពីករចកេចញរបស់អតិថិជន ករសិក្សោអំពីករបងផ់ា� ចម់ុនកលកំណត ់ ករសិក្សោអពីករេពញចិត�របស់បុគ�លិក និងករសិក្សោពក់
ពន័�នឹងផលិតផល/េសវកម� េផ្សងៗមានដូចជា ករសិក្សោអំពីលទ�ភាព ករផ�ល់ពត័ម៌ាន្រតលប ់និងករវយតៃម�េលើផលិតផល/េសវកម�ហិរ�� វត�ុ។ ករសិក្សោ
ទងំអស់េនះផ�ល់ឱ្យ ហត� កសិករ លីមតីធីត េធ�ើករែស�ងយល់បែន�មេទៀតអំពីចំណងចំ់ណូលចិត� និងឥរយិាបថអតិថិជនរបស់ខ�ួន។

ម្យោង៉េទៀត េដើម្បេីធ�ើករគា្ំរទដល់កំេណើ នអជីវកម�របស់ហត� កសិករ ទងំផលិតផលឥណទន និងផលិតផលេផ្សងៗេទៀត តមរយៈករបេង�ើត និងដកឱ់្យ
អនុវត�នូវយុទ�ស�ស�ទីផ្សោរជាេ្រចើន។ យុទ�ស�ស�ទងំេនាះរមួមាន ករ្រត�តពិនិត្យ និងព្រងឹងករអនុវត�េទេលើកម�វធិី ែណនាអំតិថិជនយករង� ន ់ និងបេង�ើត
កម�វធិី ផ�ល់រង� នេ់លើកទឹកចិត�ជូនអតិថិជនែដលបានេ្របើ្របាស់អតិថិជនខ� តតូចបំផុត និងខ� តតូច េដើម្បគីា្ំរទដល់កំេណើ ន្របាកច់ំណូលតមរយៈបេង�ើនករ
ទំលកឥ់ណទនខ� តតូច និងតូចបំផុត។ បែន�មពីេលើេនះ េយើងបានេធ�ើករជំរញុលកដ់ល់ផលិតផល្របាកប់េ�� ើសន្ស ំនិងសន្សមំានកលកំណត ់តមរយៈករ
ផ្សព�ផ្សោយបែន�មេទៀត និងផ�ល់រង� ន ់េលើកទឹកចិត�ដល់អតិថិជន។



ផលិតផល និង េស�កម�ហិរ��វត�� 
ផលិតផល េផ��ងៗេ��ពីឥណ�ន

ផលិតផលប េ��ីសន��ំ

២៥ | របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៩



២៦ | របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៩



២៧ | របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៩



២៨ | របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៩

ឥណ�ន HOME FOR CASH
ឥណទន HOME FOR CASH ជាឥណទនមយួ្របេភទែដលបេង�ើតេឡើង
ស្រមាបអ់តិថិជនែដលមានចំណូលេទៀងទតជ់ា្របាកេ់បៀវត្សរ ៍  (្របាកែ់ខ) 
េហើយមានត្រម�វករេ្របើ្របាស់ឥណទនេនះេដើម្បបីេង�ើន្របាកច់ំណូលបែន�ម
ពីមុខ របរអជីវកម� ឬ េដើម្បេីលើកកម�ស់ លក�ខណ� រស់េន ឱ្យមានភាព ល�
្របេសើរជាងមុន។ ឥណទនេនះត្រម�វឱ្យអតិថិជន មានេគហដ� នែដលកំពុង
រស់េន្រសប ់ ឬដីទំេនរ  ែដលទុកសងសងលំ់េនដ� ននាេពល អនាគត
ដកជ់ា ្រទព្យធានា។ ចំេពះទំហំឥណទន អតិថិជនអចេស�ើសំុរហូតដល់ 
៥០.០០០ ដុល� រអេមរកិ (សមមូលនឹងរបិូយបណ័� េផ្សង) ជាមយួរយៈេពល 
ឥណទនរហូតដល់ ៦០ ែខ (៥ ឆា� )ំ។



រ�យ�រណ៍�គប់ �គងធន�នមនុស��

២៩ | របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៩

ចំនួនបុគ�លិកសរុប និ ង េ�ជី   ស េរ�ស���ំថ�ី ២០១៩

១.៥១៤
២០១៩

៤.៣៨២បុគ�លិកសរបុ

បរ��យ

បុគ�លិកថ�ី

ទំនួលខុស �ត�វចំ េ�ះបុគ�លិក

អ្រតែថរក្សោបុគ�លិក

បរ��យ 

អ្រតបុគ�លិក�ស�ី

រយៈេពលបំេពញករងរជាមធ្យមរបស់បុគ�លិក(ឆា� )ំ 

២០១៧

៩៧១

៣.០២៤

២០១៧

២៩,៩៩%

៩១,៥៣%

៣,៥១

២០១៨

៩៧១

៣.៤៧៦

២០១៨

២៨,៤២%

៨៨,៨៧%

៣,៧១

២៥,៦០%
២០១៩

៨៩,៦៦%

៣,៥៣

សកម��ព េស� ប េ�មីអតិថិជន



កម�វ�ធីសិក��ធិ�រនិង អភិវឌ��បុគ�លិក

៩៨,១៣%
> ១២ៃថ�

រយៈេពល�មធ��ម និង�គរយ ៃន
បុគ�លិកចូលរួមវគ�បណ��ះប���ល

៤៤

៧៨

៨៥

៣៧៦

៥០៧

៥៣៤

៨៥៧

៦,៩៥៦

១,៥៤៨

១,៥២៤

១,១២០

១,៤៨៨

១,៣៩៨

២១,៦៧៨

៣០ | របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៩



៣១ | របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៩

�រ�គ ប់ �គង�និភ័យ



៣២ | របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៩



៣៣ | របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៩

ជ. �រ�ត�តពិនិត�� ៃផ�ក��ង និងសវនកម� ៃផ�ក��ង



៣៤ | របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៩

�រ�បតិបត�ិ�ម

�កម �បតិបត�ិសីលធម៌ និង េ�ល�រណ៍



៣៥ | របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៩

ឈ. រ�យ�រណ៍ ៃន �រ�គប់ �គងធុរកិច�សង�ម

លរ.

១

២

៣

៤

៥

៦

៧

២០១៨

១២,៩០

៧,៨០

៥,៥៨

១.០៤២,៩៤

២០១៩ចំ�យ

ទឹក (គីប)

្រកដស (សន�ឹក)

្រកដសអនាមយ័ (ដុំ)

េភ�ើងអគ�ិសនី (គីឡូវ៉ត)់

េ្របង (លី្រត)

េ្របងសំង (លី្រត)

េ្របងម៉ាសូ៊ត (លី្រត)

០,៦៨

៧,១៦

៣០,២០

១០,៩៧

៧,១៤

៤,៦៩

៩៣៦,៤៥

០,៤១

៨,៦៧

៣៣,៣៨

សូច�ករ សមិទ�ិផលបរ����ន

សកម��ពទំនួលខុស �ត�វសង�ម



៣៦ | របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៩

ញ- រ�យ�រណ៍រប ស់ �កុម �បឹក��ភិ�ល
្រក�ម ្របឹក្សោភបិាលមានក�ីេសមនស្សរកីរយ ក�ុងករបង� ញជូននូវរបាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរមួរបស់្រក�មហុ៊ន ហត� -
កសិករ លីមតីធីត (េហកតថ់ា "្រកមហុ៊ន” ឬ “េអច េខ អិល”) និង្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�ន័� (ជារមួេហកតថ់ា “សម�ន័�្រក�មហុ៊ន និងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុដច់
េដយែឡករបស់ ្រក�មហុ៊ន (េហកតថ់ា "របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ ស្រមាបដ់ំណាចក់រយិបរេិច�ទែដលបានប��បៃ់ថ�ទី ៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩។

សកម��ពចម��ង

សកម�ភាពចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន គឺផ�ល់េសវ្របាបក់ម� ី េសវ្របាកស់ន្ស ំ និងេសវហិរ�� វត�ុេផ្សងៗេទៀតជាពិេសសផ�ល់ដល់�ស�ី និង្រគ�សរែដលមាន្របាក់
ចំណូលទប តមរយៈទីស� កក់រកណា� លេនរជធានីភ�េំពញ និងសខតមបណា� េខត�េផ្សងៗេទៀត េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។

លទ�ផលហិរ��វត��

លទ�ផលហិរ�� វត�ុរបស់សម�ន័�្រក�មហុ៊ន និង្រក�មហុ៊ន ស្រមាបដំ់ណាចក់រយិបរេិច�ទែដលបានប��បៃ់ថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ ្រត�វបានបង� ញេនក�ុងរបាយ-
ករណ៍ចំេណញ-ខត និងលទ�ផលលម�តិេផ្សងៗរមួ និងដចេ់ដយែឡក េនេលើទំពរ័១២ និង១៨។

ទុនប �មុង និងសំវ��នធន
 
ពំុមានករែ្រប្រប�លជាសវន�េទេលើទុនប្រម�ង និងសំវធិានធន េនក�ុងករយិបរេិច�ទេនះេទ េ្រកពីករបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។

�គ�ភ
 
េនក�ុងករយិបរេិច�ទេនះសម�ន័�្រក�មហុ៊ន និង្រក�មហុ៊ន ពំុបាន្របកសភាគលភេទ (២០១៨ : ពំុមាន)។

េដីមទុន

េនៃថ�ទី០៧ ែខតុល ឆា� ២ំ០១៩ ធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា បានអនុមត័សំេណើ ររបស់្រក�មហុ៊នក�ុងករបេង�ើនទុនចំនួន ៤០ លនដុល� រអេមរកិ ពី ៧៥ លន
ដុល� រអេមរកិ ដល់ ១១៥ លនដុល� រអេមរកិ។ ករែកត្រម�វលក�ន�ិកៈរបស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានអនុមត័េដយ្រកសួងពណិជ�កម� េនៃថ�ទី១១ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ
២០២០។

�រលុប េចញពីប��ី និងសំវ��នធន េលី�ទព��សកម�ហិរ��វត��

មុនេពលែដលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានចតវ់ធិានករែដលមាន មូលដ� នសមរម្យ េដើម្បបី�� កថ់ាសកម�ភាពែដល
ពកព់ន័�នឹងករលុបេចញពីប�� ីេលើ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ែដលមនិមានកររពំឹងទុកថាអច្របមូលបានមកវញិនូវលំហូរសច្់របាកត់មកិច�សន្យោទងំ្រស�ង ឬ
ចំែណកណាមយួ និងបានេធ�ើសំវធិានធនេលើករខតបងពី់ករធា� កចុ់ះតៃម�េទេលើ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ េហើយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេជឿជាកថ់ា រល់្រទព្យសកម�
ហិរ�� វត�ុែដលបានដឹងថានឹងមនិមានកររពឹំងទុកថាអច្របមូលបានមកវញិ នូវលំហូរសច្់របាកត់មកិច�សន្យោ ្រត�វបានលុបេចល និងបានេធ�ើសំវធិានធន
្រគប្់រគាន ់ចំេពះករខតបងព់ីករធា� កចុ់ះតៃម�េទេលើ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ ។

�រលុប េចញពីប��ី និងសំវ��នធន េលី�ទព��សកម�ហិរ��វត�� (ត)

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ និងែផ�កេលើករយល់ដឹង ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលពំុបានដឹងពីេហតុករណ៍ ណាមយួែដលនឹងមានផលបះ៉ពល់ជាសរវន�ដល់
ចំនួនទឹក្របាកៃ់នករេធ�ើសំវធិានធនេលើករខតបងពី់ករធា� ក ់ ចុះតៃម�េទេលើ្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់សម�ន័�្រក�មហុ៊ន និង
្រក�មហុ៊ន េនាះេទ។ 
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�ទព��សកម�

មុនេពលែដលរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្រត�វបានេរៀបចំេឡើង ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានចតវ់ធិានករែដលមាន មូលដ� នសមរម្យ េដើម្បបី�� កថ់ាបណា� ្រទព្យសកម�
ទងំអស់ែដលបានកត្់រតេនក�ុងប�� ីគណេនយ្យរបស់សម�ន័� ្រក�មហុ៊ន និង្រក�មហុ៊ន ែដលទំនងជាមនិអចទទួលស� ល់បានេនក�ុង្របតិបត�ិករអជីវកម�
ធម�ត ្រត�វបានកតប់ន�យ ឲ្យេនេស�ើនឹងតៃម�ែដលគិតថានឹងអច្របមូលបានជាកែ់ស�ង។
នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលពំុបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមយួ ែដលនឹងេធ�ើឲ្យបះ៉ពល់ដល់ករកំណតត់ៃម�្រទព្យសកម�េនក�ុងរបាយ-
ករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់សម�ន័�្រក�មហុ៊ន និង្រក�មហុ៊ន ថាមានភាពមនិ្រតឹម្រត�វេនាះេទ។ 

វ�ធី��ស�កំណត់ត ៃម�
 
នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលពំុបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមយួែដលនឹង េធ�ើឲ្យមានផលបះ៉ពល់ដល់ករអនុវត�វធិីស�ស�ែដលមាន
កន�ងមក ក�ុងករវយតៃម�្រទព្យសកម� និងបំណុល េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់សម�ន័�្រក�មហុ៊ន និង្រក�មហុ៊នថាមានភាពមនិ្រតឹម្រត�វ និងមនិសម្រសប
េនាះេទ។

បំណ�លយ� េហតុ និងបំណ�ល េផ��  ងៗេទ ៀត
 
នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ពំុមាន៖ 
(ក) ករដកប់�� ំ្រទព្យសកម�ណាមយួរបស់សម�ន័�្រក�មហុ៊ន និង្រក�មហុ៊ន ែដលេកើតមានេឡើងចបត់ងំពីៃថ�ចុងករយិបរេិច�ទ ក�ុងករធានាចំេពះបំណុល
របស់បុគ�លណាមយួេឡើយ េ្រកអំពីករបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ។ 
(ខ) បំណុលយថាេហតុណាមយួ ែដលេកើតមានេឡើងចំេពះសម�ន័�្រក�មហុ៊ន និង្រក�មហុ៊ន ចបត់ងំពីៃថ�ចុងករយិបរេិច�ទ េ្រកអំពី្របតិបត�ិករអជីវកម�ធម�ត
របស់្រក�មហុ៊ន។ 
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានមតិថា ពំុមានបំណុលយថាេហតុ ឬបំណុលេផ្សងៗេទៀតរបស់សម�ន័�្រក�មហុ៊ន និង្រក�មហុ៊ន ែដល្រត�វសង ឬអចនឹង្រត�វសងក�ុងរយៈ
េពល ១២ ែខបនា� បពី់ចុងករយិបរេិច�ទេនះ ែដលនឹងេធ�ើឲ្យមាន ផលបះ៉ពល់ ឬអចនឹងបះ៉ពល់ជាសរវន�ដល់លទ�ភាពរបស់សម�ន័�្រក�មហុ៊ន និង្រក�មហុ៊ន 
ក�ុងករបំេពញ កតព�កិច�របស់ខ�ួន ដូចែដលបានកំណត ់និងេនេពលែដលដល់ៃថ�កំណត។់ 

�រ���ស់ប��រ េហតុ�រណ៍
 
នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលពំុបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមយួ ែដលមនិបានែវកែញកេនក�ុងរបាយករណ៍េនះ ឬក�ុងរបាយករណ៍
ហិរ�� វត�ុរបស់សម�ន័�្រក�មហុ៊ន និង្រក�មហុ៊ន ែដលនឹងអចបណា� លឲ្យមានតួេលខៃនចំនួនណាមយួែដលបានបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុមានភាព
មនិ្រតឹម្រត�វេនាះេទ។

�បតិបត�ិ�រមិន �ប �កតី
 
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានមតិថា លទ�ផលៃនករេធ�ើ្របតិបត�ិកររបស់សម�ន័�្រក�មហុ៊ន និង្រក�មហុ៊ន ក�ុងករយិបរេិច�ទហិរ�� វត�ុេនះ មនិមានផលបះ៉ពល់ជាសរវន�
េដយសកម�ភាព្របតិបត�ិករ ឬ្រពឹត�ិករណ៍ណាមយួ ែដលមានលក�ណៈជាសរវន� និងមនិ្រប្រកតីេនាះេទ។
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលកម៏ានមតិផងែដរថា េនក�ុងចេនា� ះេពលចបព់ីៃថ�ចុងករយិបរេិច�ទ រហូតដល់កលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ពំុមាន្របតិបត�ិករ ឬ្រពឹត�ិ-
ករណ៍ណាមយួ ែដលមានលក�ណៈជាសរវន� និងមនិ្រប្រកតីេកើតមានេឡើងែដលអចនាឲំ្យបះ៉ពល់ដល់លទ�ផលៃន្របតិបត�ិកររបស់សម�ន័�្រក�មហុ៊ន និង
្រក�មហុ៊ន ក�ុងករយិបរេិច�ទែដលរបាយករណ៍េនះបានេរៀបចំេឡើងេនាះេទ។ 

�ពឹត�ិ�រណ៍ េ��យ�លបរ�េច�ទ ៃនរ�យ�រណ៍
 
ពំុមាន្រពឹត�ិករណ៍ជាសរវន�ែដលបានេកើតេឡើង េ្រកយកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ�� វត�ុ ែដលត្រម�វឲ្យមានករបង� ញ ឬែកត្រម�វេនាះេទ េ្រកពី
ករបង� ញែដលមានេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ។ 
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�កុម �បឹក��ភិ�ល
 
សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ែដលបានបេ្រមើករេនក�ុងករយិបរេិច�ទ និងគិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃន របាយករណ៍េនះ រមួមាន៖ 
• េលក Dan HARSONO ជា្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងជា្របធានែផ�កលក ់និងបេ្រមើអតិថិជនរបស់ Krungsri 
• េលក Rohit KHANNA ជាអភបិាល និងជា្របធាន្រកមែផ�កយុទ�ស�ស� និងគេ្រមាងសជីវកម� 
• អ�ក្រសី Duangdao WONGPANITKRIT ជាអភបិាល និងជាអគ�នាយកែផ�កហិរ�� វត�ុរបស់ Krungsri 
• េលក Chandrashekar SUBRAMANIAN KRISHCONDMANGALAM ជាអភបិាល និងអគ�នាយកែផ�ក្រគប្់រគងហនិភយ័ 
• េលក Piyasak UKRITNUKUN ជាអភបិាល និងជានាយក្រគប្់រគង្រក�មហុ៊ន Ngern Tid Lor Co., Ltd. (លែលងេនៃថ�២៧ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៩) 
• បណ�ិ ត ឌី ដវឌុ្ឍ ជាអភបិាលឯករជ្យ និងជាសកលវទិ្យោធិកររងសកលវទិ្យោល័យ Build Bright
• េលក ឡូញ ៃហ ជាអភបិាលឯករជ្យ 
• អ�ក្រសី តល់ ែណអឺម ជាអភបិាលឯករជ្យ (លែលង េនៃថ�២៧ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៩)
• េលកឧកញ៉ា ហួត េអៀងតុង ជាអភបិាល និងជា្របធានអគ�នាយករបស់្រក�មហុ៊នហត� កសិករ លីមតីធីត 
• េលក Wanchairabin JITWATTANATAM ជាអភបិាល និងជាអនុ្របធានអគ�នាយករបស់្រក�មហុ៊នហត� កសិករ លីមតីធីត  (ែតងតងំេនៃថ�២៧ ែខ
ឧសភា ឆា� ២ំ០១៩)
• េលក ប៉ាក ់េសរវីឌ្ឍនា ជាអភបិាលឯករជ្យ (ែតងតងំេនៃថ�២៧ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០១៩)

អត� �ប េ�ជន៍របស់ �កុម �បឹក��ភិ�ល
 
េនក�ុង និងនាចុងករយិបរេិច�ទហិរ�� វត�ុេនះ ពំុមានករេរៀបចំណាមយួែដលមានសម�ន័�្រក�មហុ៊ន និង ្រក�មហុ៊នជាគូភាគី ក�ុងេគាលបំណងជួយដល់សមាជិក
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់សម�ន័�្រក�មហុ៊ន និង្រក�មហុ៊ន េដើម្បទីទួលបាននូវអត�្របេយាជនេ៍ដយមេធ្យោបាយទិញយកភាគហុ៊នេនាះេទ។

ចបត់ងំពីេដើមករយិបរេិច�ទហិរ�� វត�ុេនះ ពំុមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលណាមា� ក ់របស់សម�ន័� ្រក�មហុ៊ន និង្រក�មហុ៊ន ទទួលបាន ឬមានសិទ�ិទទួលបាន
នូវអត�្របេយាជនណ៍ាមយួ (េ្រកពីអត�្របេយាជនែ៍ដលបានទទូលដូចបានបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ) តមរយៈករចុះកិច�សន្យោេធ�ើេឡើងេដយ
សម�ន័�្រក�មហុ៊ន និង្រក�មហុ៊ន ឬ្រក�មហុ៊នែដលសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេនាះជាសមាជិក ឬកជ៏ាមយួ្រក�មហុ៊នែដលសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេនាះ មាន
ផល្របេយាជនែ៍ផ�កហិរ�� វត�ុេ្រចើនេនាះេទ េលើកែលងែតមានករបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ។

�រទទួលខុស �ត�វរបស់ �កុ  ម �បឹក��ភិ�ល េលី រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��
 
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានភារៈេធ�ើឲ្យ្របាកដថា របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុបានេរៀបចំេឡើងយ៉ាង្រតឹម្រត�វ េដើម្បចីង�ុលបង� ញនូវភាព្រតឹម្រត�វៃនស� នភាពហិរ�� វត�ុ 
របស់សម�ន័�្រក�មហុ៊ន និង្រក�មហុ៊ន នាៃថ�ទី ៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ និងលទ�ផលហិរ�� វត�ុ និងលំហូរសច្់របាកស់្រមាបដ់ំណាចក់រយិបរេិច�ទែដលបានប��ប។់

េនក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលចបំាច្់រត�វ៖ 
• អនុមត័នូវេគាលនេយាបាយគណេនយ្យែដលសម្រសប េដយែផ�កេលើករវនិិច�យ័ និងករប៉ាន្់របមាណយ៉ាងសមេហតុផល និង្រប�ង្របយត័� េហើយេធ�ើករ
អនុវត�្របកបេដយសង�តិភាព។ 
• អនុវត�េទតមស�ងដ់ររបាយករណ៍ទកទ់ងនឹងហិរ�� វត�ុអន�រជាតិៃនកម�ុជា (CIFRSs) ឬ្របសិនេបើមានករ្របាសចកណាមយួក�ុងករបង� ញឲ្យមានភាព
្រតឹម្រត�វ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វ្របាកដថា ករ្របាសចកទងំេនះ្រត�វបានបង� ញពន្យល់ និងកំណតប់រមិាណឲ្យបាន្រតឹម្រត�វេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ 
• រក្សោទុកនូវប�� ីគណេនយ្យឲ្យបាន្រគប្់រគាន ់និង្របពន័�្រគប្់រគងៃផ�ក�ុងឲ្យមាន្របសិទ�ភាព។ 
• េរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុេដយែផ�កេលើមូលដ� ននិរន�រភាពៃនដំេណើ រករអជីវកម� លុះ្រតែតមានករណីមនិសមរម្យក�ុងករសន�តថា សម�ន័�្រក�មហុ៊ន និង
្រក�មហុ៊ន នឹងមនិបន�េធ�ើ្របតិបត�ិករអជីវកម�នាេពលអនាគត។ 
• ្រត�តពិនិត្យ និងដឹកនាសំម�ន័�្រក�មហុ៊ន និង្រក�មហុ៊ន ឲ្យមាន្របសិទ�ភាព និងចូលរមួរល់េសចក�ីសេ្រមចសំខន់ៗ ទងំឡាយណាែដលបះ៉ពល់ដល់សកម�-
ភាព្របតិបត�ិករ និងដំេណើ រកររបស់្រក�មហុ៊ន េហើយ្រត�វ្របាកដថា កិច�ករេនះ្រត�វបានឆ�ុះប�� ំងយ៉ាង្រតឹម្រត�វេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។ ្រក�ម្របឹក្សោ-
ភបិាលធានាអះអងថា សម�ន័�្រក�មហុ៊ន និង្រក�មហុ៊ន បានអនុវត�នូវរល់ករត្រម�វដូចបានរយករណ៍ខងេលើក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ។
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�ទព��សកម�
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ដ. រ�យ�រណ៍របស់សវនករឯក�ជ��
��ងតុល���រ

បំណ�ល និងមូលធន 

សច្់របាកក់�ុងៃដ

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

សមតុល្យេនធនាគារនានា-សុទ� 

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន-សុទ� 

ទឹក្របាក្់រត�វទទួលពីសម�ន័�ញាតិ 

វនិិេយាគេលើ្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�ន័�

វនិិេយាគេលើមូលប្រត

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ 

្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ�  

សិទ�ិក�ុងករេ្របើ្រទព្យសកម�

្រទព្យសកម�អរបិូយ 

ពន�ពន្យោជា្រទព្យសកម�សុទ� 

សរុប �ទព��សកម� 

បំណ�ល

សរុបបំណ�ល

មូលធន

្របាកប់េ�� ើរបស់អតិថិជន

មូលប្រតបំណុល

្របាកក់ម�ី

អនុបំណុល

អត�្របេយាជនេ៍្រកយឈបពី់ករងរ

បំណុលភតិសន្សោ

និស្សន�ស្រមាបទ់បស់� តហ់និភយ័

បំណុលេផ្សងៗ

បំណុលពន�េលើ្របាកចំ់េណញ

សំវធិានធនស្រមាបខ់�ងេ់្រកតរងតុល្យករ

េដើមទុន  

បុព�លភភាគហុ៊ន  

ទុនប្រម�ង្រសបច្បោប ់  

ទុនប្រម�ងេផ្សងៗ 

្របាកចំ់េណញរក្សោទុក  

សរុបមូលធន 

សរុបបំណ�ល និងមូលធន

�ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�� ���ំ ២០១៨ �ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�� ���ំ ២០១៨ CIFRS �ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�� ���ំ ២០១៩ CIFRS

េរ ៀល’000ដុ���រ�េមរ�ក ដុ���រ�េមរ�ក េរ ៀល’000េរ ៀល’000ដុ���រ�េមរ�ក

៣៧.២១១.១៥៥

៣៩.៥៩៤.៣១៥

៧៤១.៨៣៩.០២៨

-

៧.៩៣៨.៨៧៧

៩២៥.០៧៨.៥៨៥

៧៧.៦០២.១៨៨

៤.១៤៨.៦៣៤

១២.៧៨៨.២៦៥

៣.១០០.២១២

១៤៩.៥១៤.៤២១

១៥៩.០៨៩.៩៥៨

២.៩៨០.៧០៩.២១៥

-

៣១.៨៩៨.៤០៨

៣.៧១៦.៩៦៥.៧៥៥

៣១១.៨០៥.៥៩១

១៦.៦៦៩.២១១

៥១.៣៨៣.២៤៩

១២.៤៥៦.៦៥២

៣៧.២១១.១៥៥

៣៩.២១០.៦៣៦

៧៤៧.០០៥.០៦៤

១៤.៦៩២

១១.៩១៤.៣៧២

៩១៩.៧៥៣.៥០៩

៧៧.៥៤១.៧៧៤

៤.១៤៨.៦៣៤

-

១.៨៧១.២៧១

១៤៩.៥១៤.៤២១

១៥៧.៥៤៨.៣៣៥

៣.០០១.៤៦៦.៣៤៧

៥៩.០៣២

៤៧.៨៧១.៩៤៧

៣.៦៩៥.៥៦៩.៥៩៨

៣១១.៥៦២.៨៤៨

១៦.៦៦៩.២១១

-

៨៣៥.៩១១ ៣.៣៥៨.៦៩០៨៣៥.៩១១ ៣.៣៥៨.៦៩០

៧.៥១៨.៧៦៧

៣៤.១៩០.៤៤៥

៩.៦៥៧.៨០៣

១.០៣៦.២៧២.៩៣០

-

៤៩០

២០.០០០

-

៨០.៣៦០

-

២០.០០០

-

-

-

-

២៨.០៧១.៦៧៦

១.២២៦.៨៣៣.៤៦៩

៩៥.៩៣៤.៥៨៥

៤.២០១.១២៩

១២.២៨១.២៥៧

៣.៩០២.៦៨៣

២.៣០០.៤៧១

១៣៩.៣២៦.០៦៣

៣៩០.៩៣៣.៤៣៤

៣៩.៣៥៥.៥៤៧

៤.២២២.៨១២.១៩០

៨១.៥០០

១.៩៩៧

-

១១៤.៣៩២.០៨១

១៧.១១៩.៦០១

៥០.០៤៦.១២២

៩.៣៧៤.៤១៩

១៥.៩០៣.៤៣៣

៤.៩៩៩.៣៤៦.៣៨៧

ទឹក្របាកជំ់ពកស់ម�ន័�ញាតិ

៤៨០.០៩៣.៥៤១

២៩.៨៦៥.៦០៥

១៩២.៣៨៤.៩៣២

២២.៧២៩.៣១៩

១.៩២៩.០១៥.៨៤៨

១២០.០០០.០០០

៧៧៣.០០២.៦៥៧

៩១.៣២៦.៤០៤

៦១០.០៩៩.៣២៧

២៩.១៩៦.០៧២

៣១១.៤៨៥.៩៨២

១១.៩៧៤.៩២១

២.៤៨៦.១៥៤.៧៥៨

១១៨.៩៧៣.៩៩៣

១.២៦៩.៣០៥.៣៧៧

១៣៥.៣២២ ៥៤៣.៧២៤

៤៩១.៣៥៣.៣៩០

២៩.៨៦៥.៦០៥

១៩១.៧២៥.១៥៨

២៣.២៣៦.២៩៦

១.៩៧៤.២៥៧.៩២១

១១៧.៨២៨.៨៦៣

៧៧០.៣៥១.៦៥៧

៩៣.៣៦៣.៤៣៧

- - - -

៤៨.៧៩៧.៨០៣

- - ១.៨៨៧.៥៨៤២៧.៧៩៤ ១១១.៦៧៦ ៧.៦៩១.៩០៥

- - ១៣.០០៥.២១០១៣.១៧២.៤៤៨ ៥២.៩២៦.៨៩៦ ៥២.៩៩៦.២៣១

១២.៥៨០

១៨.៤៩៨.២៥៥

៤.៨៦២.៥៤២

១១.២៩៨

៧៤៨.៥៩៣.៣៩៤

៥០.៥៤៦

៧៤.៣២៥.៩៨៩

១៩.៥៣៧.៦៩៤

៤៥.៣៩៤

៣.០០៧.៨៤៨.២៥៦

-

៥.១២៧.៧៥៣

៤.៨៦២.៥៤២

៣.៥៩៩

៧៥៨.៨៣៤.២៣២

-

២០.៦០៣.៣១២

១៩.៥៣៧.៦៩៤

១៤.៤៦១

៣.០៤៨.៩៩៥.៩៤៥

-

៤៨.១៧៩.២៦០

២.៦៣២.៨៩៩

២.៧១៧

១.០២៨.៤៦៣.៩៧២

-

១៩៦.៣៣០.៤៨៥

១០.៧២៩.០៦៣

១១.០៧២

៤.១៩០.៩៩០.៦៨៧

៧៥.០០០.០០០

១៩.០៨២.៥០២

៦៨២.៤៥៩

១.២៩២.៧៥៥

៧៥.១០២.៣៩៩

៩១៩.៧៥៣.៥០៩

១៧១.១៦០.១១៥

៣០១.៣៥០.០០០

៧៦.៦៧៣.៤៩៣

២.៧៤២.១២០

៥.១៩៤.២៩០

៣០១.៧៦១.៤៣៩

៣.៦៩៥.៥៦៩.៥៩៨

៦៨៧.៧២១.៣៤២

៧៥.០០០.០០០

១៩.០៨២.៥០២

៦៨២.៤៥៩

៣.៧០៦.៧២៧

៦៧.៧៧២.៦៦៥

៩២៥.០៧៨.៥៨៥

១៦៦.២៤៤.៣៥៣

៣០១.៣៥០.០០០

៧៦.៦៧៣.៤៩៣

២.៧៤២.១២០

១៣.៤៦៨.៤៧៩

២៧៣.៧៣៥.៧១៨

៣.៧១៦.៩៦៥.៧៥៥

៦៦៧.៩៦៩.៨១០

៧៥.០០០.០០០

១៩.០៨២.៥០២

៦៨២.៤៥៩

៨.១៣៥.៩៣៣

៩៥.៤៦៨.៦០៣

១.២២៦.៨៣៣.៤៦៩

១៩៨.៣៦៩.៤៩៧

៣០៥.៦២៥.០០០

៧៧.៧៦១.១៩៦

២.៧៨១.០២០

៣៧.៦៥៣.៩៧៦

៣៨៤.៥៣៤.៥០៨

៤.៩៩៩.៣៤៦.៣៨៧

៨០៨.៣៥៥.៧០០



រ�យ�រណ៍លទ�ផល

ចំណូលពីករ្របាក់

ចំណាយេលើករ្របាក់

ចំណ�លពី�រ��ក់សុទ�

ចំណាយេលើកំៃរេ៉ជើងសរ

ចំណ�លសុទ�ពីកំ ៃរ� េជីង�រ

ខតសុទ�ពីឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុវស់ែវងតម 

FVYPL

ចំណូលពីកំៃរេ៉ជើងសរ

ចំណូលេផ្សងៗ

ចំណាយបុគ�លិក

ចំណាយរលំស់

ចំណាយេផ្សងៗ

ចំណាយ្របតិបត�ិករ

ចំ េណ   ញ �បតិបត�ិ�រ

ចំេណញ/(ខត)សុទ�ពីឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ

១១៤.៩៧០.៥៤៣

(៤៦.៨២១.៣៤៨)

៦៨.១៤៩.១៩៥

-

-

-

១.៩៥២.២១៤

-

៤៦១.៩៥១.៦៤២

(១៨៨.១២៨.១៧៦)

២៧៣.៨២៣.៤៦៦

-

-

-

៧.៨៤៣.៩៩៦

-

- -

១១០.៥៩៤.៩៤៧

(៤៦.៨៩៧.០៧៧)

៦៣.៦៩៧.៨៧០

៣.២៥៧.៩៩៣

(៧០២.៦៥៣)

២.៥៥៥.៣៤០

១៧៣.៨១៧

(២៥.៧៨៣.១៣៤)

៤៤៧.៣៥៦.៥៦១

(១៨៩.៦៩៨.៦៧៦)

២៥៧.៦៥៧.៨៨៥

១៣.១៧៨.៥៨២

(២.៨៤២.២៣១)

១០.៣៣៦.៣៥១

៧០៣.០៩០

(១០៤.២៩២.៧៧៧)

(៤.៩៩០.៦៩៣) (២០.១៨៧.៣៥៣)

១៤១.៩៦០.៦៣១

(៥៩.៤៩៧.៤៧០)

(៦៩៨.០៣២)

៤.២១១.៤៧៥

៤.៩០៩.៥០៧

៨២.៤៦៣.១៦១

២២៨.២៧៥

(៣៤.៣៨៣.៤៣៤)

(៥.៣២៨.៤០៣)

៥៧៥.២២៤.៤៧៧

(២៤១.០៨៣.៧៤៨)

(២.៨២៨.៤២៦)

១៩.៨៩៣.៣២២

៣៣៤.១៤០.៧២៩

១៧.០៦៤.៨៩៦

- - (១៩០.១៦៦) (៧៦៩.២២១) (១.៩៦៥.៣១០) (៧.៩៦៣.៤៣៦)

៩២៤.៩៧០

(១៣៩.៣២១.៦៧៥)

(២១.៥៩០.៦៨៩)

- - (៤.៩៩០.៦៩៣) (៣៣.១០៩.៤៧៨) (៩.៨២៩.៣៥៦) (៣៩.៨២៨.៥៥១)

-៣៨.៦០០.៧០៩ -១៥៥.០៩៧.៦៤៩ - - - -

៣១.៥០០.៧០០ ១២៦.៥៦៩.៨១៣ ២៧.២៧៧.៧៤៩ ១១០.៣៣៨.៤៩៧ ៣៥.៣៩៦.៤០៨ ១៤៣.៤២៦.២៤៤

(៥.៤៤៤.០១៤) (២១.៨៧៤.០៤៨) (៣.៦១៨.៤៨៨) (១៤.៦៣៦.៧៨៤) ១០៥.២២៤ ៤២៦.៣៦៨

២៦.០៥៦.៦៨៦ ១០៤.៦៩៥.៧៦៥ ២៣.៦៥៩.២៦១ ៩៥.៧០១.៧១៣ ៣៥.៥០១.៦៣២ ១៤៣.៨៥២.៦១២

(៥.២៨៧.២៥៨) (២១.២៤៤.២០៣) (៤.៨០៧.៧៧៣) (១៩.៤៤៧.៤៤២) (៣.៣៧៦.៤៨៨) (១៣.៦៨១.៥២៩)

២០.៧៦៩.៤២៨ ៨៣.៤៥១.៥៦២ ១៨.៨៥១.៤៨៨ ៧៦.២៥៤.២៧១ ៣២.១២៥.១៤៤ ១៣០.១៧១.០៨៣

- - - (១.៤២៥.១៥០) - ៤.៥០០.០៤៩

- - ១៨.៨៥១.៤៨៨ ៧៤.៨២៩.១២១ ៣២.១២៥.១៤៤ ១៣៤.៦៧១.១៣២
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��ក់ ចំ េណញមុនដកពន�

ពន�េលើ្របាកច់ំេណញ

��ក់ ចំ េណញសុទ�ក��ង ��

ចំណូលលំអិតេផ្សងៗ

សរុប ��ក់ចំ េណញក��ង���ំ

ស ��ប់�រ�យបរ�េច�ទ ែដល�ន
ប��ប់�ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�� ���ំ ២០១៩ CIFRS

ស ��ប់�រ�យបរ�េច�ទ ែដល�ន
ប��ប់�ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�� ���ំ ២០១៨

ស ��ប់�រ�យបរ�េច�ទ ែដល�ន
ប��ប់�ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�� ���ំ ២០១៨ CIFRS

េរ ៀល’000ដុ���រ�េមរ�ក ដុ���រ�េមរ�ក េរ ៀល’000េរ ៀល’000ដុ���រ�េមរ�ក

រ�យ�រណ៍
ប ែ�មប �ម�លមូលធន

នាៃថ�ទី ១ ែខ មករ ឆា�  ំ២០១៨ 

េដើមទុនបែន�ម (កំណតស់មា� ល់ 

២០ និងកំណតស់មា� ល់ ២៨ (ច))

ករេផ�រចូលទុនប្រម�ងេផ្សងៗ

នាៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ២០១៨ 

សមមូលជាពនេ់រៀល នាៃថ�ទី ៣១ 

ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ២០១៨ 

្របាកចំ់េណញសុទ�ក�ុងករយិបរេិច�ទ

នាៃថ�ទី ១ ែខ មករ ឆា�  ំ២០១៨ - CIFRS

េដើមទុនបែន�ម (កំណតស់មា� ល់ 

២០ និងកំណតស់មា� ល់ ២៨ (ច))

្របាកចំ់េណញសុទ�ក�ុងករយិបរេិច�ទ

ករេផ�រពី្របាកច់ំេណញរក្សោទុក

េទទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត�ិ

៣០.០០០.០០០

-

-

៧៥.០០០.០០០

១៩.០៨២.៥០២

-

-

១៩.០៨២.៥០២

៦៨២.៤៥៩

-

-

៦៨២.៤៥៩

១.១៤៥.៧១៤

-

១៤៧.០៤១

១.២៩២.៧៥៥

៥៤.៤៨០.០១២

(១៤៧.០៤១)

៧៥.១០២.៣៩៩

២០.៧៦៩.៤២៨

១០៥.៣៩០.៦៨៧

៤៥.០០០.០០០ - - - - ៤៥.០០០.០០០

-

២០.៧៦៩.៤២៨

១៧១.១៦០.១១៥

៣០១.៣៥០.០០០ ៧៦.៦៧៣.៤៩៣ ២.៧៤២.១២០ ៥.១៩៤.២៩០ ៣០១.៧៦១.៤៣៩ ៦៨៧.៧២១.៣៤២

៣០.០០០.០០០ ១៩.០៨២.៥០២ ៦៨២.៤៥៩ ២.០៣៨.៦៤២ ៥០.៥៨៩.២៦២ ១០២.៣៩២.៨៦៥

៤៥.០០០.០០០ - - - - ៤៥.០០០.០០០

- - - - ១៨.៨៥១.៤៨៨ ១៨.៨៥១.៤៨៨

- - - ១.៥២១.០៤៤ (១.៥២១.០៤៤) -

- - - ១៤៧.០៤១ (១៤៧.០៤១) -

៧៥.០០០.០០០ ១៩.០៨២.៥០២ ៦៨២.៤៥៩ ៣.៧០៦.៧២៧ ៦៧.៧៧២.៦៦៥ ១៦៦.២៤៤.៣៥៣

៣០១.៣៥០.០០០ ៧៦.៦៧៣.៤៩៣ ២.៧៤២.១២០ ១៣.៤៦៨.៤៧៩ ២៧៣.៧៣៥.៧១៨ ៦៦៧.៩៦៩.៨១០

ករេផ�រចូលទុនប្រម�ងេផ្សងៗ

នាៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ២០១៨ 

សមមូលជាពនេ់រៀល នាៃថ�ទី ៣១ 

ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ២០១៨ 

ដុ���រ�េមរ�កដុ���រ�េមរ�ក ដុ���រ�េមរ�ក ដុ���រ�េមរ�កដុ���រ�េមរ�កដុ���រ�េមរ�ក

ទុនប �មុង េផ��ងៗទុនប �មុង �សបច��ប់ ��ក់ចំ េណញរក��ទុក សរុបបុព��ភ�គហ៊ុនេដីមទុន
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នាៃថ�ទី ១ ែខ មករ ឆា�  ំ២០១៩ - CIFRS

េដើមទុនបែន�ម (កំណតស់មា� ល់ 

២០ និងកំណតស់មា� ល់ ២៨ (ច))

្របាកចំ់េណញសុទ�ក�ុងករយិបរេិច�ទ 

ករេផ�រពី្របាកច់ំេណញរក្សោទុក

េទទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត�ិ

៧៥.០០០.០០០ ១៩.០៨២.៥០២

- -

៦៨២.៤៥៩ ៣.៧០៦.៧២៧

- -

៦៧.៧៧២.៦៦៥

-

១៦៦.២៤៤.៣៥៣

-

- - - - ៣២.១២៥.១៤៤ ៣២.១២៥.១៤៤

- - - ៤.៣១០.៥១៦ (៤.៣១០.៥១៦) -

- - - ១១៨.៦៩០ (១១៨.៦៩០) -

៧៥.០០០.០០០ ១៩.០៨២.៥០២ ៦៨២.៤៥៩ ៨.១៣៥.៩៣៣ ៩៥.៤៦៨.៦០៣ ១៩៨.៣៦៩.៤៩៧

៣០៥.៦២៥.០០០ ៧៧.៧៦១.១៩៦ ២.៧៨១.០២០ ៣៧.៦៥៣.៩៧៦ ៣៨៤.៥៣៤.៥០៨ ៨០៨.៣៥៥.៧០០

ករេផ�រចូលទុនប្រម�ងេផ្សងៗ

នាៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ២០១៩  

សមមូលជាពនេ់រៀល នាៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ 

ឆា�  ំ២០១៩ 

រ�យ�រណ៍
លំហូរ� ច់ ��ក់ 

លំហូរ�ច់ ��ក់ពីសកម��ព �បតិបត�ិ�រ

រ�យ�រណ៍លំហូរ� ច់ ��ក់ (១/២)

ចំេណញមុនដកពន�េលើ្របាកច់ំេណញ

ខតសុទ�ពីឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុវស់ែវងតម 

FVYPL

ចំេណញ/(ខត)សុទ�ពីឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ

ចំណូលពីករ្របាកសុ់ទ�

រលំស់

ចំណាយបុគ�លិកេផ្សងៗ

អត�្របេយាជនេ៍្រកយឈបពី់ករងរ

ចំេណញពីករលក្់រទព្យសម្បត�ិ 

្របាកក់ម�ី

ចំេណញពីករលក្់រទព្យសម្បត�ិ 

សមតុល្យេនធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន

ទឹក្របាក្់រត�វទទួលពីសម�ន័�ញាតិ

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ

្របាកប់េ�� ើរបស់អតិថិជន

ទឹក្របាកជំ់ពកស់ម�ន័�ញាតិ

បំណុលេផ្សងៗ

ករ្របាកប់ានទទួល

ករ្របាកប់ានបង ់

ពន�េលើ្របាកច់ំេណញបានបង់

អត�្របេយាជនេ៍្រកយឈបពី់ករងរបានបង់

សច្់របាកសុ់ទ�េ្របើ្របាស់ក�ុងសកម�ភាព

្របតិបត�ិករ  

ចំណ�លពី�រ��ក់សុទ�លំ េអ ៀងពី�រប��ររូបិយប័ណ�:

�រ ែ�ប �ប�លនូវ

និយ័ត�ព េលីចំណ�ល និងចំ�យមិន ែមន�ច់ ��ក់

២៦.០៥៦.៦៨៦

(៦៨.១៤៩.១៩៥)

៥.៤៤៤.០១៤

១០៤.៦៩៥.៧៦៥

(២៧៣.៨២៣.៤៦៦)

២១.៨៧៤.០៤៨

២៣.៦៥៩.២៦១

(៦៣.៦៩៧.៨៧០)

៣.៦១៨.៤៨៨

៩៥.៧០១.៧១៣

(២៥៧.៦៥៧.៨៨៥)

១៤.៦៣៦.៧៨៤

៣៥.៥០១.៦៣២

(១០៥.២២៤)

(៨២.៤៦៣.១៦១)

១៤៣.៨៥២.៦១២

- - ១៩០.១៦៦ ៧៦៩.២២១ ១.៩៦៥.៣១០ ៧.៩៦៣.៤៣៦

(៣៣៤.១៤០.៧២៩)

(៤២៦.៣៦៨)

២.៣៣៦.២៩២ ៩.៣៨៧.២២១ ៤.៩៩០.៦៩៣ ២០.១៨៧.៣៥៣ ៥.៣២៨.៤០៣ ២១.៥៩០.៦៨៩

- - ១.១៩១.០២៣ ៤.៨១៧.៦៨៨ ១.២៨៦.៧២០ ៥.២១៣.៧៨៩

៩១៩.២៤៥ ៣.៦៩៣.៥២៦ - - - -

(៦៧៥) (២.៧១២) (៦៧៥) (២.៧៣០) ២.៣៣៣ ៩.៤៥៣

៤៩.៤៩៨ ១៩៨.៨៨៣ ៥៨.៦៦៤ ២៣៧.២៩៦ ១១០.០២៣ ៤៤៥.៨១៣

(៣៣.៣៤៤.១៣៥) (១៣៣.៩៧៦.៧៣៥) (២៩.៩៩០.២៥០) (១២១.៣១០.៥៦០) (៣៨.៣៧៣.៩៦៤) (១៥៥.៤៩១.៣០៥)

(១៤.២៧៩.៨៤១) (៥៧.៣៧៦.៤០១) (១៤.២៧៩.៨៤១) (៥៧.៧៦១.៩៥៧) (១៣.៦៤១.៦៣១) (៥៥.២៧៥.៨៨៩)

(១៨៤.៥០៥.៥១១) (៧៤១.៣៤៣.១៤៣) (១៨៣.៩៨០.១៨៤) (៧៤៤.១៩៩.៨៤៤) (២៩៦.៥០០.៦៧៩) (១.២០១.៤២០.៧៥១)

(១៤.៦៩២) (៥៩.០៣២) - - - -

(១.៦៨៣.១៧៨) (៦.៧៦៣.០០៩) (១៩១.៤២៧) (៧៧៤.៣២២) (១៨.៨៤៨.៨៨៩) (៧៦.៣៧៥.៦៩៨)

១១២.៦៧២.៤៦២ ៤៥២.៧១៧.៩៥២ ១១២.៦៧២.៤៦០ ៤៥៥.៧៦០.១០១ ១១៧.៩៤១.៧៤៩ ៤៧៧.៨៩៩.៩៦៧

(៦៩.៣៣៩) (២៧៨.៦០៤) - - - -

១.៤១១.៥១៣ ៥.៦៧១.៤៥៩ ១.២៨៦.៤៦០ ៥.២០៣.៧៣១ ៤៣.០៥១.៥០៧ ១៧៤.៤៤៤.៧០៦

(១១៩.៨១២.៧២១) (៤៨១.៤០៧.៥១៣) (១១៤.៤៨២.៧៨២) (៤៦៣.០៨២.៨៥១) (២០៦.៣៧១.៩០៧) (៨៣៦.២១៨.៩៧០)

១១៤.០៨៩.៣២១ ៤៥៨.៤១០.៨៩២ ១១១.២២២.៥៣៨ ៤៤៩.៨៩៥.១៦៦ ១៤១.៤១៣.៩៣០ ៥៧៣.០០៩.២៤៤

(៤៣.៩៥១.៤១៤) (១៧៦.៥៩៦.៧៨២) (៤៤.៣៤៦.២៦០) (១៧៩.៣៨០.៦២២) (៥៧.៤៥៧.៣២៨) (២៣២.៨១៧.០៩៣)

(៤.៥៣៦.៥៧៨) (១៨.២២៧.៩៧០) (៤.៥៣៦.៥៧៨) (១៨.៣៥០.៤៥៨) (៦.៤០៨.៦០២) (២៥.៩៦៧.៦៥៥)

(១.០៥៧.៤៩១) (៤.២៤៨.៩៩៩) - - - -

(៥៥.២៦៨.៨៨៣) (២២២.០៧០.៣៧២) (៥២.១៤៣.០៨២) (២១០.៩១៨.៧៦៥) (១២៨.៨២៣.៩០៧) (៥២១.៩៩៤.៤៧៤)

េ�ៀល’០០០ ដុ���រ�េមរ�ក ដុ���រ�េមរ�ក េ�ៀល’០០០ េ�ៀល’០០០ ដុ���រ�េមរ�ក

ស ��ប់�រ�យបរ�េច�ទ ែដល�ន
ប��ប់�ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�� ���ំ ២០១៩ CIFRS

ស ��ប់�រ�យបរ�េច�ទ ែដល�ន
ប��ប់�ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�� ���ំ ២០១៨

ស ��ប់�រ�យបរ�េច�ទ ែដល�ន
ប��ប់�ៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�� ���ំ ២០១៨ CIFRS



៤៣ | របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៩

(២.៣៦៤.៣០៦) (៩.៤៩៩.៧៨២)

(៣៨៥.៨៨៩) (១.៥៥០.៥០២)

(២.៣៦៤.៣០៦) (៩.៥៦៣.៦១៨)

(៣៨៥.៨៨៩) (១.៥៦០.៩២១)

(២.២៥៧.០៦១)

(១.៦៩៥.១៨៨)

(៩.១៤៥.៦១១)

(៦.៨៦៨.៩០២)

- - - - (៤៩០) (១.៩៨៥)

៧៤៣ ២.៩៨៥ ៧៤៣ ៣.០០៥ ៧៥៣ ៣.០៥១

(២.៧៤៩.៤៥២) (១១.០៤៧.២៩៩) (២.៧៤៩.៤៥២) (១១.១២១.៥៣៤) (៣.៩៥១.៩៨៦) (១៦.០១៣.៤៤៧)

ករទិញ្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ

ករទិញ្រទព្យសម្បត�ិអរបិូយ

សច្់របាកប់ានពីករលក្់រទព្យសម្បត�ិ 

និងបរកិ� រ

វនិិេយាគេលើ្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�ន័�

សច្់របាកសុ់ទ�េ្របើ្របាស់ក�ុងសកម�ភាព

វនិិេយាគ

លំហូរ�ច់ ��ក់ពីសកម��ពវ�និ េ�គ

លំហូរ�ច់  ��ក់ពីសកម��ព

រ�យ�រណ៍លំហូរ� ច់ ��ក់ (២/២)

សច្់របាកទ់ទួលបានពី្របាកក់ម�ី

ករទូរទតស់ង្របាកេ់ដើមភតិសន្សោ

សច្់របាកទ់ទួលបានពីសម�ន័�ញាតិ

ករទូទតស់ងអនុបំណុល

ករទូទតស់ងសម�ន័�ញាតិ

សច្់របាកទ់ទួលបានពីករលក់

ករេបាះផ្សោយេដើមទុនបែន�ម

សច្់របាកសុ់ទ�ទទួលបានពីសកម�ភាព

ហិរ��ប្បទន

ករទូទតស់ង្របាកក់ម�ី

១០៧.៣៤០.០២៣ ៤៣១.២៩២.២១២ ១០៧.៣៤០.០២៣ ៤៣៤.១៩០.៣៩៣ ១៨៤.៨១៦.៨៥១ ៧៤៨.៨៧៧.៨៨០

៨.០០០.០០០

(២.០០០.០០០)

៣២.១៤៤.០០០

(៨.០៣៦.០០០)

-

(២.០០០.០០០)

-

(៨.០៩០.០០០) (១១.០០០.០០០)

-

- - (៣.១២៥.៨០១) (១២.៦៤៣.៨៦៥) (៣.៥២៩.៥៥១) (១៤.៣០១.៧៤១)

-

(២៧.០០០.០០០) (១០៨.៤៨៦.០០០) - - - -

(៧១.៣៨៨.៧៧៣) (២៨៦.៨៤០.០៩០) (៩០.៣៨៨.៧៧៣) (៣៦៥.៦២២.៥៨៧) (៦៥.៧៨៧.០៩៧) (២៦៦.៥៦៩.៣១៧)

(៤៤.៥៧២.០០០)

២៩.៨៦៥.៦០៥ ១២០.០០០.០០០ ២៩.៨៦៥.៦០៥ ១២០.៨០៦.៣៧២ - -

៤៥.០០០.០០០ ១៨០.៨១០.០០០ ៤៥.០០០.០០០ ១៨២.០២៥.០០០ - -

៨៩.៨១៦.៨៥៥ ៣៦០.៨៨៤.១២២ ៨៦.៦៩១.០៥៤ ៣៥០.៦៦៥.៣១៣ ១០៤.៥០០.២០៣ ៤២៣.៤៣៤.៨២២

៣១.៧៩៨.៥២០ ១២៧.៧៦៦.៤៥១ ៣១.៧៩៨.៥២០ ១២៨.៦២៥.០១៤ (២៨.២៧៥.៦៩០) (១១៤.៥៧៣.០៩៩)ករេកើនេឡើង/(ថយចុះ) សុទ� នូវសច្់របាក់

និងសច្់របាកស់មមូល

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូលេន

េដើម្រគា

សច្់របាក ់និងសច្់របាកស់មមូលនា

ចុង្រគា

លំេអៀងពីករប�ូររបិូយបណ័�

៧៥.១៧៧.៨០០ ៣០៣.៤៩២.៧៧៨ ៧៥.១៧៧.៨០០ ៣០៣.៤៩២.៧៧៨ ១០៦.៩៧៦.៣២០ ៤២៩.៨៣០.៨៥៤

- (១.៤២៨.៣៧៥) - (២.២៨៦.៩៣៨) - ៥.៤៤៧.៣១២

១០៦.៩៧៦.៣២០ ៤២៩.៨៣០.៨៥៤ ១០៦.៩៧៦.៣២០ ៤២៩.៨៣០.៨៥៤ ៧៨.៧០០.៦៣០ ៣២០.៧០៥.០៦៧

េ�ៀល’០០០ ដុ���រ�េមរ�ក ដុ���រ�េមរ�ក េ�ៀល’០០០ េ�ៀល’០០០ ដុ���រ�េមរ�ក



�រ��ល័យក���ល
អគារេលខ៦០៦ ផ�ូវេលខ២៧១ សង� តប់ឹងទំពុនទី១ 

ខណ� មានជយ័ រជធានីភ�េំពញ ្របេទសកម�ុជា ្របអបសំ់បុ្រត៖ ២០៤៤
ទូរស័ព�៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ២៦៦ | េលខថូ�ហ�ី៖ ១៨០០ ២១២ ២២២

អុីែមល៖ info@hkl.com.kh | េគហទំពរ័៖ www.hkl.com.kh េស�នស្រមាបរ់បាយករណ៍ឯកសរទន់


