


!តិ$ 
ទស#$នវ'ស័យ *#សកកម្ និងគុណត4្#…………………………………………………………………… ២ ........
 សមសភព:#ុម;#ឹក#=ភិបល ……………………… ………………………….៣ ...........................................
ព័ត៌មនហិរEFវត្HសI្#ប....................………………….... ................៤ .........................................................
សរពី;#ធន:#ុម;#ឹក#=ភិបល..............…………… ……....................៥ ......................................................
 សរពី;#ធនអគ្នយក...............………………… ...........៦ .......................................................................
U្#កទី ១ : អំពី ហតZ#កសិករ....................……… ………...................................៧ ........................................
១- ព័ត៌មនទូ*................… .......................................………………….......................៧ ................
២- ដំ/ើរករធុរកិច្ស:្<ប........................... ....………………….......................៧ .............................
៣- ស@<នភពទីផ<Dរ........................…………… …….......................៨ ................................................
៤- ស@<នភពG<កួតG<I<ង........................……… ………….......................៨ ......................................

U្#កទី ២ : ព័ត៌មនអំពីលទ្ផល;#តិបតិ្ករធុរកិច្ ……………………………………… ៩ ................................
១- លទ្ផលG<តិបតិ្ករធុរកិច្ NយរួមបQ្Rលព័ត៌មនធុរកិច្តមT្<ក ៩ ..................................................
២- ករW<<G<Xលសំខន់ៗពក់ព័ន្នឹងG<តិបតិ្ករធុរកិច្ ៩ ........................................................................
៣- រចនសម័្ន្ចំណaល ១០ ................................................................................................................

U្#កទី ៣ : អភិបលកិច្សជីវកម្... ១១ ........................................................................................................
 ១-  ភគហ៊ុនិក ១១ ............................................................................................................................
 ២- រចនសម័្ន្f<ុមហ៊ុន ១៣ ..............................................................................................................
 ៣-  f<ុមG<ឹក<Dភិបល និងគណៈកមj<ធិករនន ១៣ ..............................................................................
 ៤-   បុគ្លិកជន់ខ្ស់ ១៨ ....................................................................................................................

U្#កទី ៤ : ព័ត៌មនអំពីករជួញដូរមូលបi#....................................................................... …….……  ២៥ ....
 ១-  ព័ត៌មនអំពីមូលបo<កម្សិទិ្ ២៥ ....................................................................................................
២-  r្< និងបរtមណជួញដូរ ២៥  ..........................................................................................................

U្#កទី ៥ : របយករណ៍សវនកម្របស់សវនករl្#ក្Hងnើករi#pតពិនិត#ql្#ក្Hង ២៦ ..............................................
    ១- កម្វត្yសវនកម្............................................................................................................….…….២៦ 
   ២- វtសលភពសវនកម្.................................................................................................................២៦ 
       ៣- ស:្<បរបយករណ.៍...............................................................................................................២៧ 
U្#កទី ៦ : របយករណ៍ហិរEFវត្Hr#លបនពិនិត#qsើងវ'ញtយសវនករឯករជ#q  .៣០ ......................................
U្#កទី ៧ : ព័ត៌មនអំពី;#តិបតិ្ករជមួយភគីជប់ពក់ព័ន្  ៣៧ ....................................................................
U្#កទី ៨ : ករពិភក#= និងករវ'ភគរបស់គណៈ|#ប់|#ង  ៣៨ ........................................................................
 ១- ទិដ្ភពទូ*}<G<តិបតិ្ករ  ៣៨ ..................................................................................................
 ២- កត~<សំខន់ៗ�<លប៉ះពល់Çើផលចំ/<ញ  ៣៩ ...........................................................................
 ៣- ករW<<G<Xលសំខន់ៗÇើករលក់ និងចំណaល  ៣៩ ..........................................................................
 ៤- ផលប៉ះពល់}<ករប្Rររូបិយបណ ្អÑ<<ករÖ<<ក់ និងr្<ទំនិញ   ៣៩ ....................................................
 ៥- ផលប៉ះពល់}<អតិផរណ  ៣៩ ....................................................................................................

                 ទំព័រ  [ ! /39]  1



តរងក្Hងករ}#ើ~##ស់ពក#q 

ចក្Hវ'ស័យ និង*#សកកម្  

ត4្#ស្�ល 

ពក#qÄ#ញ និងផ្�វករ ពក#q}#ើ~##ស់

á<ឹះស@<នមីf<àហិរQâវត្yហត@<កសិករ លីមីតធីត ហត@<កសិករ 

បុគ្លäះផ<Dយ ហត@<កសិករ ឬ HKL

ចក្yវtស័យ ជá<ឹះស@<នហិរQâវត្y�<លទទួលបនករåតសរçើរខ្ស់ និងជជé<ើស�<លអតិថិជនê<ញចិត្ តម
រយៈបុគ្លិកG<កបNយវtជë<ជីវៈ។

ì<សកកម្ îើងផ្ល់ជូនអតិថិជននូវដំïះñ<<យហិរQâវត្y �<លគួរឱ<òôឿទុកចិត្ ងយú<ួល និងG<កបNយ 
ភពù្<G<ឌិត តមរយៈបü្<កវtទ<†ឌីជីថល �<លនំមកនូវបទពិ°ធល្ៗដល់អតិថិជន។ îើងì្<ជ£< 
ចូលរួមចំ§<កដល់កររ•កចé<ើនរបស់អតិថិជន និងសង្ម G<កបNយü<រភព។

ç្<ាះo<ង់ îើងì្<ជ£<ß្ើអី្�<លល្ G<កបNយភព°j<ះo<ង់ o<ឹមo<àវ តម©<ភព ទទួលខុសo<àវ និងវtជë<ជីវៈ។

ឧត្មភព îើងì្<ជ£<ß្ើករងរG<កបNយឧត្មភពក្yងក´<ិតបទដ≠<នកន់Æ<ខ្ស់ Øើយîើងចប់យកករ     
ផ©<ស់ប្Rរ និងភពù្<G<ឌិត T<្កបü្<កវtទ<† ≤ើម<≥ីក©<យជអ្កនំមុខ¥<µក្yងទីផ<Dរ។

គំពរ îើងជួយ និងយកចិត្ទុកដក់ចំ∑ះអតិថិជន តមរយៈករß្ើកររួមគ∏<≤ើម<≥ីកសងអនគត ឱ<òកន់Æ< 
G<çើរ។

ថមវន្ îើងមនសុទិដិ្និយម និងç<ចកី្ស∫<ហប់≤ើម<≥ីដឹកនំ និងß្<ីកររួមគ∏<ក្yងបរtយកសìើកទូលយ 
≤ើម<≥ីសé<<ចæលøរបស់îើង។ 

សមQâ îើងß្ើអី្ៗឱ<òមនលក្ណៈសមQâ ងយú<ួល និងសមú<បស¿<<ប់អតិថិជនNយT្<កÇើ
ត´<àវកររបស់ពួកគត់ជអទិភព។ 
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សមសភព:#ុម;#ឹក#=ភិបល 

 

  

Åក Sudargo	Harsono	
G<ធនf<ុមG<ឹក<Dភិបល

Åក Piyasak	Ukritnukun 
សមជិក

Åក ហួត Çៀងតុង 
សមជិក

� ! �

ក"#	Duangdao	Wongpanitkrit	
សមជិក

$%ក	Rohit	Khanna	
សមជិក

$%ក	Chandrashekar	S.K.	
សមជិក

� � !

                 ទំព័រ  [ ! /39]  3

!
¬ក ឡRញ ƒ< 
សមជិកឯករជ<ò

តល់ «<អ៊»ម 
សមជិកឯករជ<ò

¬ក ឌី ដវុឌ<… 
សមជិកឯករជ<ò



1/ Ö<<ក់ចំ/<ញក្yង << À<កចំនួនមូលបo<បំណÃល ។Ö<<ក់ចំ/<ញក្yង <<មិនរួមបQ្Rល ចំណaលបនÕ<ប់បន<Œំœ<Œ<ងៗ។ 
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បរ'យយ i#ីមសទី១ 
ឆÜ#ំ -២០១៨

i#ីមសទី១ 
ឆÜ#ំសរÄើពន្បច្Hប#áន្

ស@<នភពហិរQâវត្y

–<ព<òសកម្សរុប (លន—ៀល) ៣,០៩៦,២៧៧ ៣,៩៤៧,៨៩២

បំណÃលសរុប (លន—ៀល) ២,៦៧១,១៥៥ ៣,២៥៦,២៦៨

មូលធនសរុប (លន—ៀល) ៤២៥,១២២ ៦៩១,៦២៤

លទ្ផលហិរQâវត្y

ចំណaលសរុប (លន—ៀល) ១០៤,៨៦៣ ១៣៣,០៨៥

ចំ/<ញមុនបង់ពន្ (លន—ៀល) ២០,២៥២ ៣១,០៦២

សរុបÖ<<ក់ចំ/<ញក្yង << (លន—ៀល) ១៤,២៦៥ ២៣,៩៤១

អនុបតហិរQâវត្y

អនុបតសធនភព (ភគរយ) ១៧.៧២ ២០.៥១

អនុបតសន្នីយភព (ភគរយ) ១៣៨.៨៥ ១០០.៤៩

អនុបតចំ/<ញភព

ផលចំ/<ញក្yងមួយឯកត–<ព<òសកម្ 
(ភគរយ) ជG<ចំឆ∏<ំ 

១.៨៤ ២.៤៣

ផលចំ/<ញក្yងមួយឯកតមូលធន  
(ភគរយ) ជG<ចំឆ∏<ំ

១៣.៤២ ១៣.៨៥

ចំ/<ញក្yងមួយឯកតមូលបo<កម្សិទិ្ 
(—ៀល) 1/

១៣,៤៧៣ ២០,០៩៩

ភគលភក្yងមួយឯកតមូលបo<កម្សិទិ្ (G<សិនមន) គj<ន គj<ន







U្#កទី ១ : ព័ត៌មនពីហតZ#កសិករ  

  ១-ព័ត៌មនទូà 

  
  ២-ដំâើរករធុរកិច្សI្#ប  
 ហត@<កសិករ គឺជá<ឹះស@<នមីf<àហិរQâវត្yទទួលÖ<<ក់បÎâើសន<Œំធំមួយ ទទួលបនអជ£<ប័ណ ្ ពី ធនគរជ
តិ}<កម្yជ និងបនß្ើG<តិបតិ្ករជង ២៥ឆ∏< ំមកØើយ។ ហត@<កសិករ បននឹងកំពុងផ្ល់ç<វកម្ហិរQâវត្yយÒ<ង 
សម<≥Rរ% <បដល់អតិថិជនដូចជ៖ ç<វឥណទន ç<វÖ<<ក់បÎâើសន<Œំ ç<វœ្<រÖ<<ក់ក្yងú<ុក ç<វ˙<ធីអឹម ç<វ
ធនគរចល័ត ç<វìើកÖ<<ក់ìៀវត<Œ និងជអ្ក§<នំលក់ç<វធនរ'<ប់រងផង�<រ តមរយៈសខចំនួន ១៧៨ 
និងមÒ<សុីន˙<ធីអឹមចំនួន ១២៩ ទីតំងµទូទំងG<Ê<ស។ គិតo<ឹមÿ<មីន ឆ∏< ំ២០១៩ សមតុល<òÖ<<ក់បÎâើសន<Œ ំ
របស់ហត@<កសិករ មនចំនួនជង ៥១៥ លនដុល©<រអ„<រtក ជមួយនឹងចំនួនអតិថិជន Ö<<ក់បÎâើសន<Œំជង 
២១០,០១៣ នក់ ជមួយផលប័o<ឥណទនសរុបមន ចំនួនG<មណ ៨២៥ លនដុល©<រអ„<រtក�<លបé<ើ
អតិថិជន ចំនួនជង ១៣៧,១២៤ នក់។ បច្yប<≥ន្ ហត@<កសិករ គឺជបុo<សម័្ន្របស ់ធនគរ Krungsri �<លជ
ធនគរពណិជ្ធំជង¥<លំដប់ទី ៥ µ( <ះរជណចf<r<ឡង់ន៍ និងជសមជិករបស់សម័្ន្ហិរQâវត្yអន្រជតិ 
Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) �<លជសម័្ន្ធនគរធំជង¥<បំផុ តµG<Ê<សជបុ៉ន ( <មទំង
ជសម័្ន្ç<វហិរQâវត្yដ៏ធំមួយក្yងចំïម សម័្ន្ហិរQâវត្y ធំជង¥<Çើសកល¬ក។ 

)j<ះf<ុមហ៊ុនជអក<Œរÿ្<រ ហត@<កសិករ លីមីតធីត

)j<ះជអក<Œរឡតំង Hattha	Kaksekar	Limited

អក<Œរកូដ HKL	

អសយដ≠<ន អគរÇ<ខ ៦០៦ ផ្Rវ២៧១ ភូមិសន<Œំកុសល ៣ សង +<ត់បឹងទំពន់ 
ទី១ ខណÏមនជ័យ រជធនីភំ្ê<ញ

Ç<ខទូរស័ព្ ០២៣ ៩៩៤ ៣០៤  

¥<ហទំព័រ www.hkl.com.kh

អ៊», ៉<ល info@hkl.com.kh

Ç<ខវt˛ -<បនបo<ចុះបQ្ីពណិជ្កម្ ០០០០៥៣៥៥ (r្<ទី០៣ ÿ<„<ស ឆ∏<ំ២០០១)

Ç<ខអជ£<បណ្អជីវកម្ ម.ហ ០២-១២/០៦/១១/០១ ü<ញNយ: ធនគរជតិ }< កម្yជ
កលបរtü្<ទ: r្<ទី២២ ÿ<មិថុន ឆ∏<ំ២០១៧

ä#ចកី្សã##ចអនុåç#ត និងចុះបE្ីឯកសរផ្ល់ព័ត៌

មន

លេខ ១៦៥/១៨គ.ម.ក. កាលបរិច ្ឆេទ: r្<ទី០១ ÿ<វtចិ្ក ឆ∏<ំ២០១៨

តំណងHKLNយ    ¬កហួត ˙ៀងតុង
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 ៣. សZ#នភពទីផ#=រ 
 ក្yងរយៈê<លជង២ទស<Œវត្រ 1ចុង2 <<យ◊<ះ ç<ដ្ កិច្G<Ê<សកម្yជមនភពរ•កចé<ើនG<កបNយç្<រ
ភព និងសé<<ច បននូវកំ/ើនç<ដ្កិច្ក្yងរង្ង់ ៧% ជបន្បនÕ<ប់។ Øើយកររ•កលូតលស់ដ៏រfiងមំ}<ç<ដ្កិច្ 
គឺបនគំ–< ជចម<≥ងNយ សរកំ/ើនខ្ស់µក្yងវtស័យកសិកម្ វtស័យÊ<សចរណ៍ និងករបន្‰ើនÂើង}<ក
រនំü<ញរបស់ វtស័យ3<យនភ័ណÏ ( <មទំង វtស័យសំណងនិងអចលន–<ព<ò។  
 ចំ§<កវtស័យហិរQâវត្y និងធនគរវtញ ក៏មនកររ•កចé<ើនគូឱ<òគត់សម‹<ល់�<រ Nយគិតo<ឹមÿ< ធ្R ឆ∏<ំ 
២០១៨  á<ឹះស@<នធនគរពណិជ្មនចំនួន ៤៣ ធនគរឯកÊ<សចំនួន ១៤ á<ឹះស@<នមីf<àហរtQâវត្yទទួលÖ<<ក់ 
បÎâើសន<Œំពីសធរណចំនួន០៦ á<ឹះស@<នមីf<àហិរQâវត្yចំនួន ៧៣ និង G<តិបតិ្ករឥណទនµតមជនបទជ4 <ើន
Êៀត។ 5ះបីជG<Ê<សកម្yជមនá<ឹះស@<នធនគរ និងមីf<àហិរQâវត្y4 <ើនយÒ<ង◊<ះកី្ ក៏µមនG<ជពលរដ្
កម្yជG<មណ ២៩% មិនទន់បន˘<ើÖ<<ស់ç<វហិរQâវត្yក្yងG<ព័ន្µÂើយ (FinScope Consumer Survey, 
Cambodia 2015)។   

៤. សZ#នភព;#កួត;#ê#ង 
 ករG<កួតG<I<ងµក្yងវtស័យមីf<àហិរQâវត្yµµក្yងo<ីមសទី១ ឆ∏<ំ ២០១៩ ◊<ះ មិនមនអី្W<<G<Xលគូរ
ឱ<òកត់សម‹<ល់6ះÊ< បុ៉Á្<îើង7 ើញមនករW<<G<Xលមួយចំនួនតូច*ÇើអÑ<<ករÖ<<ក់ និងក8 <<ç<វឥណទន 
Nយបន ប:្ើនក8 <<ç<វឥណទនខ∏<តតូចបំផុត និងបQ្yះក8 <<ç<វឥណទនខ∏<តមធ<òម។ ស¿<<ប់ករ 
W<<G<Xលក8 <<ç<វ◊<ះ មិនមនផលប៉ះពល់ណមួយដល់ដំ/ើរករធុរកិច្របស់ហត@<កសិករ6ះÊ<។ 
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U្#កទី ២ : ព័ត៌មនអំពីលទ្ផល;#តិបតិ្ករធុរកិច្ 

១. លទ្ផល;#តិបតិ្ករធុរកិច្ tយរួមបE្�លធុរកិច្តមU្#ក (នដំណច់í#មីន ២០១៩) 

២. ករì##;#pលសំខន់ៗពក់ព័ន្នឹង;#តិបតិ្ករធុរកិច្ 
≤ើម<≥ីបំê<ញត´<àវកររបស់អតិថិជន µក្yងo<ីមសទីមួយ◊<ះ ហត@<កសិករ បននឹងកំពុងប:្ើតផលិតផល

ថី្ៗដូចជ ឥណទនរហ័សជ≤ើម។ ឥណទនG<ˇ<ទ◊<ះ អចជួយស´<Xលដល់អតិថិជន �<លមនត´<àវករបង់
រ9លស់Çើសម :<រ˘<ើÖ<<ស់ផÕ<ល់ខ្¤នœ<Œ<ងៗ។ ;<<ពី◊<ះហត@<កសិករ បននឹងកំពុង< <ស´<Xលនូវលក្ខណÏផលិតផល 
≤ើម<≥ីបំê<ញត´<àវករអតិថិជន និង≤ើម<≥ីG<កួតG<I<ង µÇើទីផ<Dរបនកន់Æ<G<çើរដូចជ ឥណទនកតá<ី 
ផលិតផលÖ<<ក់បÎâើសន<Œ ំç<វកម្ធនគរចល័ត និងç<វកម្ ˙<ធីអឹមជ≤ើម។ 

លទ្ផលសã##ចបនសំខន់ៗ U#នករ  លទ្ផលសã##ចបន

U្#កä#វឥណទន

ចំនួនគណនីç<វឥណទន ១៤៤,៩៧២ ១៤៨,៩៩៦ 

ឥណទនµក្yង$ <អតិថិជន (ពន់ដុល©<រអ„<រtក) ៧៨៧,២៨៤ ៨២៥,៤៨៨

U្#កä#វ~##ក់បôFើសន#$ំ

ចំនួនគណនីç<វÖ<<ក់បÎâើសន<Œំ  ២៤៩,៩២៩  ២៤១,២២៧

សមតុលÖ<<ក់បÎâើសន<Œំ (ពន់ដុល©<រអ„<រtក) ៤៦៥,១៧៧ ៥១៥,៤៦៤

U្#កä#វកម្ö#$#ងៗõៀត

ចំនួនអ្ក˘<ើÖ<<ស់កត˙<ធីអឹម ៥០,៤៤១ ៤៧,០២៧

ចំនួនអ្ក˘<ើÖ<<ស់កតç<វធនគរចល័ត ៧,៦០៣ ៧,៥១៧

ករ§<នំˇ្=វឱ<ò˘<ើÖ<<ស់ç<វធនរប់រងខ∏<តតូច (ដុល©<រអ„<រtក) ១៥១,៨៦៥ ១២៦,៩៩៧

ករ§<នំˇ្=វឱ<ò˘<ើÖ<<ស់ç<វធនរប់រងអយុជីវtតឥណទន 
(ដុល©<រអ„<រtក) ៣៩៦,១៨៩ ១,១១៤,៦៦៨

U្#ក;#តិបតិ្ករសំខន់ö#$#ងៗõៀត

ចំនួនករ2យល័យ ១៧៨ ១៧៨

ចំនួន78ធីអឹម ១២៩ ១២៩

ចំនួនបុគ្លិក ៣,៩៧០ ៣,៨២៩
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៣-រចនសម័្ន្ចំណùល  

*តួÇ<ខo<ីមសទី១ ឆ∏<ំ ២០១៧ ស្ិតµក្yងបទដ≠<នœ<Œ<ងមិនអច˘<ៀបßៀបបន។ 

ល.រ G<ភពចំណaល

o<ីមសទី១ 
ឆ∏<ំ -២០១៧

o<ីមសទី១ 
ឆ∏<ំ -២០១៨

o<ីមសទី១ 
ឆ∏<ំសរêើពន្បច្yប<≥ន្

ចំនួនទឹកÖ<<ក់ 
(ពន់—ៀល)

ភគរយ ចំនួនទឹកÖ<<ក់ 
(លន—ៀល)

ភគរយ ចំនួនទឹកÖ<<ក់  
(លន—ៀល)

ភគរយ

១ ចំណaលករÖ<<ក់ ១០១,៦៧៦ ៩៦.៩៦ ១២៧,៤៨៦ ៩៥.៧៩

២ ចំណaលœ<Œ<ងៗ ៣,១៨៧ ៣.០៤ ៥,៥៩៩ ៤.២១

ចំណaលសរុប ១០៤,៨៦៣ ១៣៣,០៨៥
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U្#កទី ៣ : អភិបលកិច្សជីវកម្ 

 ១-ភគហ៊ុនិក  
   ក-ករករពរសិទិ្ភគហ៊ុនិក 

ភគហ៊ុនិកជអ្ក> <ើស—•ស និងÆ<ងតំងf<ុមG<ឹក<Dភិបល។ ភគហ៊ុនិកទទួលបនករករពរNយ f<ុម
G<ឹក<Dភិបល។  

   ខ-ករ†#ង°#ក;#¢#ទភគហ៊ុនិក (គិតo<ឹមr្<ទី៣១ ÿ<មីន ឆ∏<ំ ២០១៩) 

  
 គ-អភិបល បុគ្លិកជន់ខ្ស ់និងនិ£ជិតr#លកន់កប់មូលបi#កម្សិទិ្របស់បុគ្ល§ះផ#=យ 

បរtយយ ស˛ë<តិ G<ˇ<ទភគហ៊ុនិក ចំនួនភគហ៊ុនិក ចំនួនមូលបo< ភគរយ

តិចជង ០៥ %

ស˛ë<តិÿ្<រ

រូបវន្បុគ្ល គj<ន គj<ន គj<ន

នីតិបុគ្ល គj<ន គj<ន គj<ន

មិនមន 
ស˛ë<តិÿ្<រ

រូបវន្បុគ្ល គj<ន គj<ន គj<ន

នីតិបុគ្ល គj<ន គj<ន គj<ន

ចប់ពី ០៥% ដល់តិចជង ៣០ %

ស˛ë<តិÿ្<រ

រូបវន្បុគ្ល គj<ន គj<ន គj<ន

នីតិបុគ្ល គj<ន គj<ន គj<ន

មិនមន 
ស˛ë<តិÿ្<រ

រូបវន្បុគ្ល គj<ន គj<ន គj<ន

នីតិបុគ្ល គj<ន គj<ន គj<ន

ចប់ពី ៣០ % Âើង*

ស˛ë<តិÿ្<រ

រូបវន្បុគ្ល គj<ន គj<ន គj<ន

នីតិបុគ្ល គj<ន គj<ន គj<ន

មិនមន 
ស˛ë<តិÿ្<រ

រូបវន្បុគ្ល គj<ន គj<ន គj<ន

នីតិបុគ្ល ១ ៧៥,០០០,០០០ ១០០%

ភគហ៊ុនិក ចំនួនភគហ៊ុនិក ចំនួនមូលបo< ភគរយ

អភិបល គj<ន គj<ន គj<ន

បុគ្លិកជន់ខ្ស់ គj<ន គj<ន គj<ន

និ÷ជិត គj<ន គj<ន គj<ន

សរុប គj<ន គj<ន គj<ន
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         ឃ-ករផß#ស់ប្�រភគហ៊ុនិកកន់កប់ភគហ៊ុនមនសិទិ្§ះ®Ü#តចំនួន©#ើន និងភគហ៊ុនិកកន់កប់ភគហ៊ុន
មនសិទិ្§ះ®Ü#តចំនួន©#ើនnើសលប់ tយបå™#ក់អំពីអត្សåç#ណគិតi#ឹម´្#ទី៣១ í#មីន ឆÜ#ំ ២០១៩៖ ពំុ
មនករផ©<ស់ ប្Rរភគហ៊ុនិកÊ<។ 

  ង-អត្សåç#ណភគហ៊ុនិកកន់កប់ភគហ៊ុនចប់ពី ០៥% (~##)ំsើងà ស្ិតក្HងសZ#នភព  
អសធនភព គិតi#ឹម ´្#ទី៣១ í#មីន ឆÜ#ំ ២០១៩៖ គj<ន។ 

  ច-កិច្;#ជំុមហសនិ្បតភគហ៊ុនិក 

   
  ឆ-±លន£បយភគលភ 
    ឆ-១-æលន÷បយភគលភរបស់HKLÖ<<ក់ចំ/<ញ សុទ្ទំងអស់o<àវបនបQ្Rល*ក្yងខ្ង ់ Ö<<ក់
ចំ/<ញ រក<D ទុក។ 

  ឆ-២-ព័ត៌មនG<វតិ្ករ% <ងÀ<កភគលភក្yងរយៈê<ល ០៣ (បី) o<ីមសចុង2<<យ (G<សិនមន) 

  
   

ល.រ កលបរtü្<ទ G<ˇ<ទកិច្G<ជំុ រìៀបវរៈ ç<ចកី្សé<<ច

១ ០៨ មករ ២០១៩ ç<ចកី្សé<<ចជលយលក្ណ៍អក<Œរ Æ<ងតំងស្ងករ គណ◊<យ<òឯករជ<ò អនុម័ត

២ ០៨ មករ ២០១៩ ç<ចកី្សé<<ចជលយលក្ណ៍អក<Œរ ផ©<ស់ប្Rរសមសភព 
f<ុមG<ឹក<Dភិបល ២នក់ អនុម័ត

ពិពណ៌នលមិ្តអំពីករ% <ងÀ<ងភគលភ o<ីមសទី២ o<ីមសទី១

o<ីមសទី១ឆ∏<ំសរ

êើពន្បច្yប<≥ន្

ចំ/<ញសុទ្ គj<ន គj<ន គj<ន

ភគលភជសច់Ö<<ក់សរុប គj<ន គj<ន គj<ន

ភគលភជមូលបo<កម្សិទិ្សរុប គj<ន គj<ន គj<ន

ភគលភœ<Œ<ងÊៀត គj<ន គj<ន គj<ន

អនុបតចំណយភគលភ (%) គj<ន គj<ន គj<ន

ទិន្ផលភគលភ (%) គj<ន គj<ន គj<ន

ភគលភក្yងមួយឯកតមូលបo<កម្សិទិ្ គj<ន គj<ន គj<ន
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 ២- រចនសម័្ន្:#ុមហ៊ុន (គិតi#ឹម´្#ទី៣១ í#មីន ឆÜ# ំ២០១៩)  

≥  
 ៣- :#ុម;#ឹក#=ភិបល និងគណៈកម¥#ធិករនន  
 ក- សមសភព:#ុម;#ឹក#=ភិបល  

ល.រ µ¥#ះអភិបល តំ∂#ង

កលបរ'∑្#ទ 
កß#យជអភិបល

កលបរ'∑្#ទបE្ប់ 
អណតិ្បច្Hប#áន្

គុណវុឌ#ªធិ

១
¬ក Sudargo 
Harsono

G<ធន ១២ ក˛ -< ២០១៦ ១១ ក˛ -< ២០១៩ បរt˛ -<បo<ជន់ខ្ស់  
ហិរQâវត្y និងទីផ<Dរ

២
ក˛ -< Duangdao 
Wongpanitkrit

សមជិក ១២ ក˛ -< ២០១៦ ១១ ក˛ -< ២០១៩ បរt˛ -<បo<ជន់ខ្ស់á<ប់

á<ងពណិជ្កម្

៣ ¬ក Rohit Khanna សមជិក ១២ ក˛ -< ២០១៦ ១១ ក˛ -< ២០១៩ បរt˛ -<បo<ជន់ខ្ស់á<ប់

á<ងពណិជ្កម្

៤

¬ក 
Chandrashekar 
Subramanian  
Krishoolndmangala
m                

សមជិក ១២ ក˛ -< ២០១៦ ១១ ក˛ -< ២០១៩ បរt˛ -<បo<ជន់ខ្ស់á<ប់

á<ងពណិជ្កម្

5 ¬ក Piyasak 
Ukritnukun

សមជិក ១២ ក˛ -< ២០១៦ ០១ „<ស ២០១៩ បរt˛ -<បo< á<ប់á<ង 
ពណិជ្កម្ និងហិរQâវត្y

៦ ¬ក ឡRញ ƒ< សមជិក ២៨ មិថុន ២០១៧ ២៧ មិថុន ២០២០ បរt˛ -<បo< 
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 µ¥#ះn#ខធិករ:#ុមហ៊ុន Åក ជឺន បូរណច័ន្បូរæ#ត់ 

 ខ- អភិបលជភគហ៊ុននិក ជកម្សិទិ្ករ ឬជសហកម្សិទិ្កររបស:់#ុមហ៊ុន ឬ សហ¿##សö#$#ងõៀត 

   
  គ-តួនទី ភរកិច្ និងករទទួលខុសi#¡វរបស់:#ុម;#ឹក#=ភិបល 

• អនុម័តT<នករថវtកG<ចំឆ∏<ំរបស ់ហត@<កសិករ 
• អនុម័តយុទ្សú<្អភិវឌ<…f<ុមហ៊ុន 
• អនុម័តÇើÖ<<ក់កមី្�<ល ហត@<កសិករ ខី្ពីស@<ប័នខង;<< 
• Çើកសំ/ើជូនភគហ៊ុនិក≤ើម<≥ីប:្ើន ឬបន្យ≤ើមទុន 
• Çើកសំ/ើជូនភគហ៊ុនិក≤ើម<≥ី> <ើស—•ស និងÆ<ងតំងស្ងករគណ◊<យ<òឯករជ<ò 
• អនុម័តæលករណ៍លភកររបស់ថ∏<ក់á<ប់á<ង និងកម្ករនិ÷ជិត 

  ឃ-ä#ចកី្សã##ច និងលទ្ផលករងររបស់:#ុម;#ឹក#=ភិបល  
 µo<ីមសទី១ ឆ∏<ំ២០១៩ f<ុមG<ឹក<DភិបលបនÖ<<រព្កិច្G<ជំុរបស់ខ្¤នចំនួន៣ÇើកNយបនអនុម័ត  
កិច្ករសំខន់ៗដូច ខង2 <<ម៖ 

• អនុម័តæលករណ៍អភិបលកិច្អជីវកម្ 
• Çើកអនុសសន៍ជូនភគហ៊ុនិក≤ើម<≥ីប:្ើន≤ើមទុនចុះបQ្ីបÁ្<មចំនួន ៤០ លនដុល©<រអ„<រtក 
• អនុម័តលទ្ផលវយត˝្<ហនិភ័យសច់Ö<<ក់ងយú<ួល និងហនិភ័យទីផ<Dរ 
• អនុម័តករß្ើបច្yប<≥ន្ភពÇើæលន÷បយá<ប់á<ងហនិភ័យG<តិបតិ្ករ 
• អនុម័តករß្ើបច្yប<≥ន្ភពÇើæលន÷បយá<ប់á<ងហនិភ័យឥណទន 
• អនុម័តករß្ើបច្yប<≥ន្ភពÇើæលន÷បយ> <ើស—•សធនធនមនុស<Œ 
• អនុម័តរបយករណ៍o<Xតពិនិត<ò¸្<ក្yងG<ចំឆ∏<ំ 

  ង-ករបណ√ƒះបណ≈#លអភិបល 
 អភិបលទទួលបនករបណ ?@ះបណÛ<ល ≤ើម<≥ីß្ើបច្yប<≥ន្ភពចំ/<ះជំនញក្yងករដឹកនំ និងá<ប់á<ង
f<ុមហ៊ុន។ 

៧ ¬ក ឌី ដវុឌ<… សមជិក ២៨ មិថុន ២០១៧ ២៧ មិថុន ២០២០ បណÏិត 

៨ ¬កú<ី តល់ «<អ៊»ម សមជិក ២៨ មិថុន ២០១៧ ០១ „<ស ២០១៩ បរt˛ -<បo< 

៩ ¬ក ហួត ˙ៀងតុង សមជិក ១២ ក˛ -< ២០១៦ ១១ ក˛ -< ២០១៩ បរt˛ -<បo<ជន់ខ្ស់á<ប់

á<ងពណិជ្កម្

ល.រ )j<ះរបស់អភិបល )j<ះf<ុមហ៊ុនពក់ព័ន្

អភិបល ឬភគហ៊ុនិក ឬ កម្សិទិ្ករ 
ឬសហកម្សិទិ្ករ

១ គj<ន គj<ន គj<ន
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 ច-គណៈកម¥#ធិករននរបស់:#ុម;#ឹក#=ភិបល 
 ច-១-គណៈកម¥#ធិករសវនកម្ 
 ច-១-១-សមសភព 

   
  ច-១-២-សកម្ភពករងរ 
 µក្yងo<ីមសទី១ ឆ∏<ំ ២០១៩ គណៈកមj<ធិករសវនកម្បនÖ<<រព្ កិច្G<ជំុរបស់ខ្¤នចំនួន បីដង≤ើម<≥ី    
ពិភក<D របយករណ៍សវនកម្¸្<ក្yងG<ចំÿ< និងរបយករណ៍ហិរQâវត្y�<លបនß្ើសវនកម្   Nយស្ងករ 
គណ◊<យ<òឯករជ<òស¿<<ប់ ករtយបរtü្<ទ�<លបនបQ្ប់r្<ទី៣១ ÿ<ធ្R ឆ∏<ំ ២០១៨។ 

 ច-១-៣-បå∆#;#ឈម ៖µក្yងo<ីមសទី១ ឆ∏<ំ ២០១៩ គណៈកមj<ធិករសវនកម្ពំុមនប˛È<  
G<ឈមÊ<។ 

   ច-២-គណៈកម¥#ធិករ|#ប់|#ង»#ព#qសកម្ »#ព#qអកម្ និងហនិភ័យ   
 ច-២-១-សមសភព 

   
  ច-២-២-សកម្ភពករងរ 
 µក្yងo<ីមសទី១ ឆ∏<ំ ២០១៩ គណៈកមj<ធិករá<ប់á<ង–<ព<òសកម្ –<ព<òអកម្បនÖ<<រព្ កិច្G<ជំុរបស់ខ្¤ន
ចំនួនបីដង ≤ើម<≥ីពិនិត<òÇើរបយរណ៍ហិរQâវត្yរបស់ថ∏<ក់á<ង និងរបយករណ៍á<ប់á<ងហនិភ័យ។ 

ល.រ
)j<ះ

តំ§<ង

ក្yងf<ុមហ៊ុន    ក្yងគណៈកមj<ធិករ 

១ ¬ក ឌី ដវុឌ<… គj<ន G<ធន

២ ក˛ -< Duangdao Wongpanitkrit គj<ន សមជិក

៣ ¬ក ឡRញ ƒ< គj<ន សមជិក

ល.រ )j<ះ

តំ§<ង

ក្yងf<ុមហ៊ុន ក្yងគណៈកមj<ធិករ

១ ¬កú<ី តល់ «<អ៊»ម គj<ន G<ធន

២ ក˛ -< Duangdao Wongpanitkrit គj<ន សមជិក

៣ ¬ក Chandrashekar Subramanian Krishoolndmangalam គj<ន សមជិក

៤ ¬ក Rohit Khanna គj<ន សមជិក

                 ទំព័រ  [ ! /39]  15



  ច-២-៣-បå∆#;#ឈម  
 µក្yងo<ីមសទី១ ឆ∏< ំ២០១៩ គណៈកមj<ធិករá<ប់á<ង–<ព<òសកម្ –<ព<òអកម្ និងហនិភ័យពំុមនប˛È< 
G<ឈមÊ<។ 

  ច-៣-គណៈកម¥#ធិករ…#ងតំង និងផ្ល់ត4្#ករ 
 ច-៣-១-សមសភព 

 ច-៣-២-សកម្ភពករងរ 
 µក្yងo<ីមសទី១ ឆ∏< ំ២០១៩ គណៈកមj<ធិករÆ<ងតំង និងផ្ល់ត˝្<ករបនÖ<<រព្កិច្ G<ជំុរបស់ខ្¤នចំនួន
បីÇើក≤ើម<≥ី ពិនិត<òរបយករណ៍á<ប់á<ងធនធនមនុស<Œ និងផ្ល់អនុសសន៍ដល់f<ុមG<ឹក<Dភិបល≤ើម<≥ីអនុម័ត 
æលន÷បយ > <ើស—•សបុគ្លិក។ 

  ច-៣-៣-បå∆#;#ឈម 
   µក្yងo<ីមសទី១ ឆ∏< ំ២០១៩ គណៈកមj<ធិករÆ<ងតំង និងផ្ល់ត˝្<ករពំុមនប˛È<G<ឈមÊ<។  

   ច-៤-គណៈកម¥#ធិករប∑្#កវ'ទ# ព័ត៌មន 
 ច-៤-១-សមសភព 

   

ល.រ )j<ះ

តំ§<ង

ក្yងf<ុមហ៊ុន ក្yងគណៈកមj<ធិករ

១ ¬ក ឡRញ ƒ< គj<ន G<ធន

២ ¬ក Sudargo Harsono គj<ន សមជិក

៣ ¬ក ហួត ˙ៀងតុង G<ធនអគ្នយក សមជិក

ល.រ µ¥#ះ

តំ∂#ង

ក្Hង:#ុមហ៊ុន ក្Hងគណៈកម¥#ធិករ

១ ¬ក Rohit Khanna គj<ន G<ធន

២ ¬ក Piyasak Ukritnukun គj<ន សមជិក

៣ ¬ក ឌី ដវុឌ<… គj<ន សមជិក
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  ច-៤-២-សកម្ភពករងរ 
  µក្yងo<ីមសទី១ ឆ∏<ំ ២០១៩ គណៈកមj<ធិករបü្<កវtទ<†ព័ត៌មនបនÖ<<រព្កិច្G<ជំុរបស់ ខ្¤នចំនួន
មួយដង≤ើម<≥ីពិនិត<ò និងពិភក<Dករវtនិ÷គÇើG<ព័ន្បü្<កវtទ<†ព័ត៌មន ស¿<<ប់គំ–<G<តិបតិ្ករអជីវកម្ និង   
ពិនិត<òÇើគB<<ងœ<Œ<ងៗ �<លទក់ទងនឹងព័ត៌មនវtទ<†។ 

 ច-៤-៣-បå∆#;#ឈម 
  µក្yងo<ីមសទី១ ឆ∏< ំ២០១៩ គណៈកមj<ធិករបü្<កវtទ<†ព័ត៌មនពំុមនប˛È<G<ឈមÊ<។ 

   ច-៥-គណៈកម¥#ធិករឥណទន:#ុម;#ឹក#=ភិបល 
 ច-៥-១-សមសភព 

ច-៥-២-សកម្ភពករងរ 
  µក្yងo<ីមសទី១ ឆ∏<ំ ២០១៩ គណៈកមj<ធិករឥណទនf<ុមG<ឹក<DភិបលពំុបនÖ<<រព្កិច្G<ជំុÊ<។ 

 ច-៥-៣-បå∆#;#ឈម 
  µក្yងo<ីមសទី១ ឆ∏< ំ២០១៩ គណៈកមj<ធិករឥណទនf<ុមG<ឹក<Dភិបលពំុមនប˛È<G<ឈមÊ<។ 

ល.រ µ¥#ះ

តំ∂#ង

ក្Hង:#ុមហ៊ុន ក្Hងគណៈកម¥#ធិករ

១ ¬ក Chandrashekar Subramanian Krishoolndmangalam គj<ន G<ធន

២ ¬ក Piyasak Ukritnukun គj<ន សមជិក

៣ ¬ក ឡRញ ƒ< គj<ន សមជិក

៤ ¬ក ហួត ˙ៀងតុង គj<ន សមជិក

                 ទំព័រ  [ ! /39]  17



 ៤- បុគ្លិកជន់ខ្ស ់
  ក-សមសភពបុគ្លិកជន់ខ្ស ់

  

ល.រ )j<ះ តំ§<ង គុណវុឌ<…ធិ

១ ¬ក ហួត ˙ៀងតុង G<ធនអគ្នយក បរt˛ -<បo<ជន់ខ្ស់á<ប់á<ងពណិជ្កម្

២
¬ក Wanchairabin 
Jitwattanatam

អនុG<ធនអគ្នយក បរt˛ -<បo<ជន់ខ្ស់á<ប់á<ងពណិជ្កម្

៣ ក˛ -< អ៊Dម វណÏិត អគ្នយិកG<តិបតិ្ករ និង
អភិបលកិច្

បរt˛ -<បo<ជន់ខ្ស់á<ប់á<ងពណិជ្កម្

៤ ¬ក ម៊Eច សុខ„<o<ី អគ្នយកអភិវឌ<…អជីវកម្ បរt˛ -<បo<ទីផ<Dរ

៥ ¬ក ទូច លីណ អគ្នយកអនុមតិឥណទន បរt˛ -<បo<á<ប់á<ងពណិជ្កម្

៦ ¬ក ហុឹម វtបុល អគ្នយកហិរQâវត្y

បរt˛ -<បo<ជន់ខ្ស់T្<កហិរQâវត្yនិង

គណ◊<យ<ò

៧ ¬ក រស ់វFុល អគ្នយកសវនកម្¸្<ក្yង បរt˛ -<បo<ជន់ខ្ស់ហិរQâវត្y និងគណ◊<យ<ò

៨ ¬ក ជឺន បូរណច័ន្បូរ'<ត់ អគ្នយកនីតិកម្ បរt˛ -<បo<ជន់ខ្ស់នីតិឯកជន

៩ ¬កú<ី ı<ង សុគន្ អគ្នយិកá<ប់á<ងហនិភ័យ បរt˛ -<បo<ជន់ខ្ស់ហិរQâវត្y និងធនគរ

១០ ¬ក  ដួង ច័ន្សុវtជë< អគ្នយកលក់ និងÀ<កចយ បរt˛ -<បo<ជន់ខ្ស់ហិរQâវត្y និងធនគរ

១១ ¬ក យឹម ទិត<† អគ្នយកព័ត៌មនវtទ<† បរt˛ -<បo<ព័ត៌មនវtទ<†

១២ ¬ក ç<ម °ភ័ណ អគ្នយកធនធនមនុស<Œ បរt˛ -<បo<នីតិសú<្សធរណៈ

១៣ ក˛ -< Ø<ង ú<ីបុ៉ច នយិកG<តិបតិ្តម បរt˛ -<បo<ហិរQâវត្y និងធនគរ
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 ខ- តួនទីភរកិច្ និងករទទួលខុសi#¡វរបស់បុគ្លិកជន់ខ្ស់
Åក ហួត Çៀងតុង   
G<ធនអគ្នយក 

▪ —ៀបចំ និងដឹកនំT<នករយុទ្សú<្របស់f<ុមហ៊ុន 
▪ —ៀបចំT<នករអជីវកម្របស់f<ុមហ៊ុន និងដក់ជូនf<ុមG<ឹក<Dភិបលអនុ
ម័ត 
▪ ទទួលបន្yកអនុវត្ç<ចកី្សé<<ចរបស់f<ុមG<ឹក<Dភិបល ß្ើយÒ<ងណ 
ឲ<òសé<<ចនូវT<នករ�<លបនកំណត់ 
▪ á<ប់á<ងសកម្ភពG<តិបតិ្ករអជីវកម្G<ចំr្<របស់f<ុមហ៊ុន 
▪ វយត˝្<លទ្ផលG<តិបតិ្ករអជីវកម្របស់f<ុមហ៊ុន 
▪ á<ប់á<ងគB<<ងT<នករអជីវកម្របស់f<ុមហ៊ុន 

▪ រយករណ៍នូវលទ្ផលអជីវកម្ជូនf<ុមG<ឹក<Dភិបល 
Åក Wanchairabin Jitwattanatam   
អនុG<ធនអគ្នយក 

▪ ចូលរួមក្yងករ—ៀបចំT<នករយុទ្សú<្របស់f<ុមហ៊ុន 
▪ ចូលរួម—ៀបចំT<នករអជីវកម្របស់f<ុមហ៊ុន និងដក់ជូន f<ុមG<ឹក<D 
ភិបលអនុម័ត 
▪ ចូលរួមអនុវត្នូវT<នករអជីវកម្�<លកំណត់f<ុមG<ឹក<Dភិបល 
▪ ចូលរួមá<ប់á<ងG<តិបតិ្ករអជីវកម្របស់f<ុមហ៊ុន 
▪ ចូលរួមវយត˝្<លទ្ផលG<តិបតិ្ករអជីវកម្របស់f<ុមហ៊ុន 

▪ á<ប់á<ង និងស´<បស´<Xលនូវរល់គB<<ងT<នករអជីវកម្f<ុមហ៊ុន 
កåç# អ៊Àម វណÃិត  
អគ្នយិកG<តិបតិ្ករ និងអភបិលកិចច 

▪ ចូលរួមក្yងករ—ៀបចំT<នករយុទ្សú<្របស់f<ុមហ៊ុន 
▪ á<ប់á<ងករងរអភិបលកិច្f<ុមហ៊ុន 
▪ á<ប់á<ងG<តិបតិ្ករសខ 
▪ á<ប់á<ង និងគំ–<សខ 

Åក មិុច សុខÕ#i#ី   
អគ្នយកអភិវឌ<…ន៍អជីវកម្ 

▪ ចូលរួមក្yងករ—ៀបចំT<នករយុទ្សú<្របស់f<ុមហ៊ុន 
▪ —ៀបចំ និងអភិវឌ<…ន៍T<នករអជីវកម្របស់f<ុមហ៊ុន  
▪ អនុវត្នូវT<នករអជីវកម្�<លកំណត់f<ុមG<ឹក<Dភិបល 
▪ វយត˝្<លទ្ផលG<តិបតិ្ករអជីវកម្របស់f<ុមហ៊ុន 
▪ ដឹកនំ ប:្ើត និងអភិវឌ<…ន៍ផលិតផលរបស់f<ុមហ៊ុន 

Åក ទូច លីណ   
អគ្នយកអនុម័តឥណទន 

▪ —ៀបចំ និងដឹកនំT<នករយុទ្សú<្G<មូលឥណទន និងគុណភព 
ផលបo<ឥណទន 
▪ á<ប់á<ង និងធននូវគុណភពផលបo<ឥណទន 
▪ á<ប់á<ងករG<មូលឥណទនG<កបNយG<សិទ្ភព 

▪ ប:្ើត និងអភិវឌ<…ន៍នូវæលន÷បយG<មូលឥណទន និងអនុម័ត 
ឥណទន 

Åក ហុឹម វ'បុល   
អគ្នយកហិរQâវត្y 

▪ ដឹកនំ ចត់À<ង និងá<ប់á<ងនយកដ≠<នហិរQâវត្y នយកដ≠<ន រតន
ភិបល  និងនយកដ≠<នT<នករហិរញវត្y 
▪ á<ប់á<ង និងធនថរបយករណ៍ហិរQâវត្yអនុ¬មតមបទដ≠<នច<Hប់ 
▪ á<ប់á<ង និងo<Xតពិនិត<òT<នករហិរQâវត្yG<ចំឆ∏<ំ និងá<ប់á<ងចំនយ 
▪ á<ប់á<ង និង—ៀបចំរបយករណ៍ហិរQâវត្y 

▪ á<ប់á<ងមូលនិធិ និងG<ភពទុនខង;<<

Åក រស ់វŒុល   
អគ្នយកសវនកម្¸្<ក្yង 
▪ —ៀបចំ និងដឹកនំT<នករយុទ្សú<្សនវកម្¸្<ក្yង 
▪ វយត˝្<ហនិភ័យ និងo<Xតពិនិត<òG<ព័ន្o<Xតពិនិត<ò¸្<ក្yង 
▪ អនុវត្នូវT<នករសវនកម្¸្<ក្yង �<លកំណត់f<ុមG<ឹក<Dភិបល 
▪ ប:្ើត និងអភិវឌ<…ន៍æលន÷បយសវនកម្ 
▪ រយករណ៍នូវលទ្ផលសវនកម្¸្<ក្yង*f<ុមG<ឹក<Dភិបល 
Åក ជឺន បូរណច័ន្បូរæ#ត់   
អគ្នយកនីតិកម្ 
▪ ធននូវG<តិបតិ្កររបស់f<ុមហ៊ុនអនុ¬ម*តមច<Hប់ និងបទប<≥˛ -<តិ�<ល

ពក់ព័ន្ 
▪ á<ប់á<ង និងNះñ<<យវtវទរបស់f<ុមហ៊ុនទំ<ងT្<កខងក្yង និង ខង;<< 
▪ ផ្ល់នូវករG<ឹក<Dទិដ្ភពT្<កច<Hប់ដល់f<ុមG<ឹក<Dភិបល គណៈ á<ប់á<ង និង
បុគ្លិក 

Åកœ#ី –#ង សុគន្   
អគ្នយិកá<ប់á<ងហនិភ័យ 
▪ —ៀបចំT<នករយុទ្សú<្ក្yងá<ប់á<ងហនិភ័យននរបស់f<ុមហ៊ុន 
▪ កំណត់ វយត˝្< o<Xតពិនិត<ò និងá<ប់á<ងហនិភ័យនន ឲ<òµ ក´<ិតទបបំផុត 
▪ ប:្ើត និងអភិវឌ<…ន៍æលន÷បយá<ប់á<ងហនិភ័យ 
▪ —ៀបចំរបយករណ៍á<ប់á<ងហនិភ័យជូនf<ុមG<ឹក<Dភិបល 
Åក ដួង ច័ន្សុវ'ជ™#  
អគ្នយកលក់ និងÀ<កចយស្ីទី 

▪ á<ប់á<ង និងធនថផលបo<ឥណទនសé<<ច*តម T<នករ កំណត់ 
▪ á<ងá<ង និងធនថផលបo<Ö<<ក់សន<Œំ និងផលិតផលហិរQâវត្y œ<Œ<ងៗ 
សé<<ច*តមT<នករកំណត់ 
▪ á<ប់á<ងG<សិទ្ភព និងសមិទិ្ផលសខ 

Åក យឹម ទិត#   
អគ្នយកព័ត៌មនវtទ<† 

▪ —ៀបចំ និងដឹកនំT<នករយុទ្សú<្G<ព័ន្ព័ត៌មនវtទ<†  
▪ á<ប់á<ងអភិបលកិច្G<ព័ន្ព័ត៌មនវtទ<† 
▪ á<ប់á<ង និងវយត˝្<ហនិភ័យG<ព័ន្ព័ត៌មនវtទ<† 
▪ ប:្ើត និងអភិវឌ<…ន៍æលន÷បយá<ប់á<ងព័ត៌មនវtទ<† 

Åក ä#ម —ភ័ណ    
អគ្នយកធនធនមនុស<Œ 

▪ —ៀបចំ និងដឹកនំT<នករយុទ្សú<្ធនធនមនុស<Œ 
▪ ធនបននូវករG<តិបតិ្ករធនធនមនុស<Œ អនុ¬មតមច<Hប់ និង បទប<≥
˛ -<តិœ<Œ<ង 
▪ —ៀបចំT<នករធនធនមនុស<ŒG<ចំឆ∏< ំ
▪ ដឹកនំ និង—ៀបចំT<នករបណ ?@ះបណÛ<ល និងអភិវឌ<…ន៍ធនធនមនុស<Œ 
▪ ដឹកនំ និង—ៀបចំÀ<ងចត់អភិវឌ<…នអង្ភព 
▪ —ៀបចំT<នករÖ<<ក់សំណង និងអត្G<÷ជន៍  
▪ ប:្ើត និងអភិវឌ<…ន៍æលន÷បយá<ប់á<ងធនធនមនុស<Œ 

កåç# “#ង œ#ីបុ៉ច  
នយិកនយកដ≠<នG<តិបតិ្តម 

▪ —ៀបចំ និងដឹកនំT<នករយុទ្សú<្G<តិបតិ្តមµក្yងf<ុមហ៊ុន 
▪ ធនថG<តិបតិ្ករអជីវកម្G<តិបតិ្តមច<Hប់ និងលិខិតបទដ≠<នគតិយុតិ្ 
▪ ធនថអជីវកម្របស់f<ុមហ៊ុនG<តិបតិ្តម AML/CFT  
▪ ធនថG< តិប តិ្ករអជី វកកម្អនុ¬មតមf<ុ មហ៊ុ ន„< (Parent 
Company) 
▪ ប:្ើត និងអភិវឌ<…ន៍æលន÷បយG<តិបតិ្តម
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  ឃ-ករបណ√ƒះបណ≈#លបន្ស‘##ប់បុគ្លិកជន់ខ្ស ់
 µក្yងo<ីមសទី១ ឆ∏<ំ ២០១៩ ហត@<កសិករ ពំុមនករបណ ?@ះបណÛ<លបន្ស¿<<ប់បុគ្លិកជន់ខ្ស់      
6ះÊ<។ 

 ៥- ករជប់ពក់ព័ន្ របស់អភិបល និងបុគ្លិកជន់ខ្ស់ក្Hងដំâើរផ្�វច#’ប់  
 µក្yងo<ីមសទី១ ឆ∏< ំ២០១៩ ពំុមនអភិបល ឬ បុគ្លិកជន់ខ្ស់ណម∏<ក់រងករIទG<កន់ ឬ បឹ្ងផ្ល់
Âើយ។ 

 ៦- លភករ ឬ~##ក់បំណច់របស់អភិបល និងបុគ្លិកជន់ខ្ស់ 
ល.រ េឈម ះ មុខតំែណង ចំណតថ់ន កល់ភករ

១ េលក ហួត េអៀងតុង របធនអគគនយក ក

២
េលក Wanchairabin 
Jitwattanatam អនុរបធនអគគនយក ក

៣ កញញ  អឹុម វណឌិ ត
អគគនយិករបតិបតតិករ  
និងអភបិលកិចច

ក

៤ េលក ម៊ចិ សុខេមរតី អគគនយកអភវិឌឍអជីវកមម ខ

៥ េលក ទូច លីណ អគគនយកអនុមតិឥណទន ខ

៦ េលក ហុឹម វបុិល អគគនយកហិរញញ វតថុ ខ

៧ េលក រស់ វ ៉ុល អគគនយកសវនកមមៃផទកនុង ខ

៨ េលក ជឺន បូរណចន័ទបូរ៉ត់ អគគនយកនីតិកមម ខ

៩ េលករសី េឆង សុគនធ អគគនយិករគបរ់គងហនិភយ័ ខ

១០ េលក  ដួង ចន័ទសុវជិជ អគគនយកលក ់និងែចកចយ ខ

១១ េលក យឹម ទិតយ អគគនយកពត័ម៌នវទិយ ខ

១២ េលក េសម េសភណ័ អគគនយកធនធនមនុសស ខ

១៣ កញញ  េហង រសីប៉ុច នយិករបតិបតតិតម គ
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ក- µ¥#ះតំ∂#ងអភិបល និងបុគ្លិកជន់ខ្ស ់និង~##ក់បំណច់ ឬលភករr#លទទួលបន   

ខ- ចំនួន~##ក់បំណច់ ឬលភករសរុបr#ល*ើកឱ#qអភិបលមិន;#តិបតិ្ 
ហត@<កសិករ មនអភិបលមិនG<តិបតិ្ចំនួន ៨ រូប �<លជសមជិកf<ុមG<ឹក<Dភិបល តំណងឲ<òf<ុមហ៊ុន 

�<ល មិនមនG<តិបតិ្ករករងរជមួយហត@<កសិករគឺទទួលបនÖ<<ក់បំណច់ ឬលភករ   សរុបចំនួន ១៦,០០០ 
ដុល©<រអ„<រtកគត់។ 

គ- ចំនួន~##ក់បំណច់ ឬលភករជកE្ប់r#លបន*ើកឱ#qអភិបល និងបុគ្លិកជន់ខ្ស ់
ហត@<កសិករ មនអភិបលសរុបចំនួន ៨ រូប និងបុគ្លិកជន់ខ្ស់ចំនួន ១៣ រូប ។ ខង2<<ម គឺជចំនួន

សរុប (Ö<<ក់ìៀវត<ŒនិងÖ<<ក់បំណច់មិនបូកបQ្RលÖ<<ក់°ធននិវត្ន៍)៖ អភិបលទំងអស់ ១៦,០០០ ដុល©<រ 
អ„<រtកគត់ និងបុគ្លិកជន់ខ្ស់ទំងអស់ ៧៤៤,៦៣៧ ដុល©<រអ„<រtកគត់។ 

ឃ- ចំនួន~##ក់បំណច់ ឬលភករសរុបស‘##ប់រយៈÄ#ល ០១ (មួយ) ឆÜ#ំខងមុខr#លi#¡វផ្ល់  
ជូនអភិបល ឬបុគ្លិកជន់ខ្ស់  
Ö<<ក់បំណច់ ឬលភករសរុបស¿<<ប់រយៈê<ល ០១ ឆ∏<ំខងមុខ �<លo<àវផ្ល់ជូនអភិបល និង បុគ្លិក 

ជន់ខ្ស់មនដូចខង2<<ម៖ អភិបលទំងអស់ ៧២,០០០ ដុល©<រអ„<រtកគត់និងបុគ្លិកជន់ខ្ស់ទំងអស់ 
១,៩១១,៤០១ ដុល©<រអ„<រtកគត់។ 

ង- ករបI្ើន~##ក់បំណច់ ឬលភករសរុបក្Hងចំនួន©#ើនដល់អភិបល ឬបុគ្លិកជន់ខ្ស់របស់:#ុមហ៊ុន
ÿក្HងឆÜ#ំ សរÄើពន្ ឬអនគត  
f<ុមG<ឹក<Dភិបលបនអនុម័ត និងឯកភពជæលករណ៍ក្yងករដំÂើងÖ<<ក់ìៀវត<Œចំនួន ៨% ជូន

បុគ្លិកជន់ខ្ស់ និងនិ÷ជិតរបស់ហត@<កសិករ នr្<ទី២៧ ÿ<វtចិ្ក ឆ∏< ំ២០១៨ ។ 

៧- :#មសីលធម៌ស‘##ប់អភិបល និងបុគ្លិកជន់ខ្ស ់
æលបំណង}<f<មG<តិបតិ្សីលធម៌ និងæលករណ៍µá<ប់ê<លß្ើសកម្ភពអជីវកម្របស់         

ហត@<កសិករ îើងអនុវត្តមf<មG<តិបតិ្សីលធម៌ និងæលករណ៍�<លជួយធនក្yងករបន្កិច្កររបស់îើង
G<កបNយសុចរtតភព។ á<ប់បុគ្លិកá<ប់ជន់ថ∏<ក់ទំងអស់o<àវG<កន់ខë<ប់នូវករទទួលខុសo<àវ   ខ្ស់តមស្ង់ដ
f<មសីលធម៌ក្yងករG<កបអជីវកម្។  

តរងចំណត់ថK8ក់លភករ អប8Nបរម អតិបរម

ក ៧,៦០០ ដុលQ8រអS8រ2ក ២៧,០០០ ដុលQ8រអS8រ2ក

ខ ៦,៨០០ ដុលQ8រអS8រ2ក ១១,០០០ ដុលQ8រអS8រ2ក

គ ៤,៦០០ ដុលQ8រអS8រ2ក ៦,០០០ ដុលQ8រអS8រ2ក
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ក. ករ*្#ជŸ#ចិត្របស់បុគ្លិក 
á<ប់បុគ្លិកទំងអស់មនករì្<ជ£<ចិត្≤ើម<≥ីទទួលបនJគជ័យ*Çើលទ្ផលករងរ 5ះបីជîើងo<àវ 

ចំណយê<ល3<ល និងកំលំងកយចិត្។ Çើសពី◊<ះ*Êៀតបុគ្លិកហត@<កសិករo<àវស´<បខ្¤ន*នឹង f<ម 
សីលធម៌ រួមមន៖ 

▪ æរពតមច<Hប់ និង បទប<≥Qâតិ្ á<ប់á<ងអជីវកម្ 
▪ o<àវមនភព°j<ះo<ង់ ç្ើភព និង ទុកចិត្បន ក្yងរល់សកម្ភព និងទំនក់ទំនងល្ 
▪ ôៀសវងរល់ទំនស់ផលG<÷ជន៍រវងករងរ និង កិច្ករផÕ<ល់ខ្Rន 
▪ ជំរុញនូវបរtយកសç្ើភពក្yងករងររហូតដល់á<ប់សមជិក}<សហគមន៍ហត@<កសិករដK <Êៀត 
▪ ខិតខំប:្ើតសុវតិ្ភពµកÁ្<ងß្ើករ និង ចូលរួមក្yងករករពរបរtស@<ន 
▪ តមរយៈភពជអ្កដឹកនំµá<ប់ជន់ថ∏<ក់ o<àវរក<Dវប<≥ធម៌ទទួលស‹<ល់ករអនុវត្f<មសីលធម៌ឱ<òត˝្< 
និងជគំរូដល់បុគ្លិកá<ប់រូប។ 

▪ បុគ្លិកo<àវG<កន់ខë<ប់á<ប់គ∏<នូវf<មសីលធម៌ ក្yងê<លបé<ើករងរµហត@<កសិករ។ អ្កá<ប់á<ង 
មនភរកិច្អ:្<ត និង ធននូវករអនុវត្f<មសីលធម៌របស់បុគ្លិក។ អ្កបំពនf<ម◊<ះo<àវទទួលរង 
ទណÏកម្�<ល អចរហូតដល់បQ<Lប់ពីករងរ។ 

ខ.±លករណ៍ចម#áងក្Hង:#មសីលធម៌ ៖ 
១. ឧត្មភព¤#បទប#áEFតិ្ 
ហត@<កសិករG<ឈមនឹងករ‰ើនÂើងជលំដប់}<បទប<≥Qâតិ្ និងសកម្ភព}<ករអនុវត្ច<Hប់ជ4 <ើន។ 

ក្yងបរtយកស◊<ះ ទមទរឱ<òរល់និ÷ជិត និងអ្កá<ប់á<ងយល ់ និងមនចំ/<ះដឹង Øើយo<àវì្<ជ£<ចិត្ ≤ើម<≥ី 
ឧត្មភព }<បទប<≥Qâតិ្។ 

២. ករ‹្ើករជមួយអតិថិជន និង អ្កផ្ត់ផ្ង់ 
ក.ករទូទត់មិនi#ឹមi#¡វ  
ហត@<កសិករ ហមឃត់ក្yងករß្ើG<តិបតិ្ករទូទត់មិនo<ឹមo<àវ µá<ប់នយកដ≠<នឬសខ (Business 

Areas) ទំងអស់រួមទំងក្yងវtស័យរដ្និងវtស័យឯកជនផង�<រ។ ករទូទត់ទំង6ះគឺអចទទួលយកបនú<បតម 
ហត@<កសិករ និងç<ចកី្§<នំ}<អជីវកម្ (Business Guideline)។ 

ខ. ករទំនក់ទំនង ជមួយអ្កផ្ត់ផ្ង់ 
ទំនក់ទំនងហត@<កសិករ ជមួយអ្កផ្ត់ផ្ង់o<àវបនប:្ើតÂើងNយú<បតមច<Hប់ក្yងករអនុវត្ឱ<ò មន 

G<សិទ្ភព និងមនç្ើភពគ∏<។ îើងរ9ពឹងថអ្កផ្ត់ផ្ង់ នឹងæរពតមលក្ខណÏច<Hប់ �<លត´<àវ ឱ<òផ្ល់ ជូននូវ
ភពç្ើគ∏< ផ្ល់នូវសុវតិ្ភព និងសុខមលភពµកÁ្<ងß្ើករងរ និងករពរគុណភព បរtយកស ករងរដល់
កម្ករ។  
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គ. ករ|#ប់|#ងànើពណិជ្កម្អន្រជតិ 
ហត@<កសិករបនអនុវត្ តមæលករណ៍§<នំរបស់អង្ករសហG<ជជតិ និង កម្វtធីទណÏកម្ �<ល

Nថ ទណÏកម្អង្ករសហG<ជជតិ (UN Sanction)។ îើងក៏ß្ើករœ្=ងផÕ<ត់រល់G<តិបតិ្ករ ជមួយ      
លក្ខណÏ�<លបន កំណត់ *Çើករហមឃត់G<តិបតិ្ករជមួយG<Ê<ស និងបុគ្ល�<លបនហមឃត់ក្yងករ
ß្ើG<តិបតិ្ករជមួយ។ 

ឃ. ករទប់សfl#ត់ករសម‡#ត~##ក់ 
ហត@<កសិករ បនì្<ជ£<ចិត្ក្yងអនុវត្តមយÒ<ងê<ញÇ<ញនូវច<Hប់G<ឆំងនឹងករសម O<តÖ<<ក់ និងហិរQâប<≥

ទន ˇ<រវកម្។ ហត@<កសិករ ß្ើអជីវកម្Æ<ជមួយអតិថិជន�<លមន‰<រPQ)j<ះក្yងសកម្ភព អជីវកម្ú<បច<Hប់ 
�<លមនG<ភពហិរQâវត្y បនមកពីG<ភពú<បច<Hប់Æ<បុ៉ïR<ះ។ ហត@<កសិករ អនុវត្ករកំណត់មូលដ≠<នហនិភ័យ 
ក្yង "ករស‹<ល់អតិថិជន" (KYC)  ≤ើម<≥ី កំណត់សំណ Sរ�<លទក់ទងនឹងហនិភ័យអតិថិជន និង ជបន្បនÕ<ប់≤ើម<≥ី 
ករពរ និងទប់ស +<ត់*ÇើG<តិបតិ្ករ �<លមនលក្ណៈគួរឱ<òសង<Œ័យនិង មិនអចទទួលយកបន។  

ង. ឯកជនភព 
ហត@<កសិករ បនì្<ជ£<ចិត្ក្yងករ˘<ើÖ<<ស់ទិន្ន័យផÕ<ល់ខ្¤នរបស់អតិថិជនNយមនករទទួល ខុសo<àវ 

និងអនុវត្ តមច<Hប់ឯកជនភព�<លមន។ ករG<មូល ដំ/ើរករ និងករ˘<ើÖ<<ស់ទិន្ន័យផÕ<ល់ខ្¤នស¿<<ប់Æ<
æលបំណងអជីវកម្ ú<បច<Hប់Æ<បុ៉ïR<ះ ។ ß្ើករ! <រក<D ≤ើម<≥ីករពរពីករ   ចូលយកឯកសរពីទិន្ន័យបុគ្ល
ឬករបត់បង់Nយù<ដន<ò ឬករលប់នូវទិន្ន័យផÕ<ល់ខ្¤នរបស់អតិថិជនNយគj<នករអនុ˛ -<ត។ 

៣. អជីវកម្ជមួយរដ‚#ភិបល 
µê<ល�<ល ហត@<កសិករ ß្ើករជ$ < គូរNយផÕ<ល់ឬNយG<÷លជមួយនឹងរដ≠<ភិបល និង 

សហ <<ស �<លá<ប់á<ងNយរដ≠<ភិបល (µករណី�<លករងររបស់îើង ជញឹកញប់គឺជប់ទក់ទង
ជមួយនឹងភ∏<ក់ងរ និងមU <្ី រដ≠<ភិបល) បុគ្លិក ហត@<កសិករ  o<àវÆ<អនុត្តមស្ង់ដវtជë<ជីវៈខ្ស់បំផុត និងæរព
តមច<Hប់ និងបទប<≥Qâតិ្ ដK <Êៀតរួម ទំងករអនុវត្តមលក្ខណÏត´<àវ       ពិç<សមួយចំនួន �<លបនផ<Dរភë<ប់
នឹងG<តិបត្ិកររបស់រដ≠<ភិបល។ 

៤. ករ;#កួត;#ê#ងជសកល  
ត´<àវឱ<òo<Xតពិនិត<òជមុន ក្yងæលបំណងទប់ស +<ត់ករG<កួតG<I<ងមិន°j<ះo<ង់រវង$ <គូរG<I<ង។ មិន

o<àវឱ<ò ជួយស´<Xល ដល់អតិថិជនណមួយ �<លមនបំណង˘<ើÖ<<ស់នូវç<វកម្របស់îើងជ មß<†បយ ក្yងករ
¥<ច3<ស ពីច<Hប់G<កួតG<I<ង ≤ើម<≥ីជួយស´<Xលដល់កររួមបQ្Rល ឬករទិញយក ឬ≤ើម<≥ីជួយស´<Xលដល់ សកម្
ភពទីផ<DរNយមិន ú<បច<Hប់ណមួយ �<លលទ្ផលនឹងទទួលបននូវករផ~<ច់មុខក្yងទីផ<Dរ ឬ ច<Hប់G<ឆំងនឹង
ករលក់បង្Rចr្<។ 

៥. សហគមន៍ ហតZ#កសិករ  
ភពç្ើគ∏<ក្yងករអនុវត្ករងរហត@<កសិករ ì្<ជ£<ចិត្≤ើម<≥ី   អនុវត្តមរល់ច<Hប់�<លជប់ទក់ទងនឹងឯក

ជនភព ⁄Ò<ងß្ើករ Ö<<ក់ឈ ្¤ល គj<នករ—•ស˙ើងបុគ្លិក និង ç<រ•ភពក្yងករចូលរួម។ ក៏បុ៉Á្<ក្yងនម           

                 ទំព័រ  [ ! /39]  23



ហត@<កសិករ បុគ្លិក មិនមនសិទិ្បÎ្<ញមតិគំ–<*គណបក<Œន÷បយណមួយÊ<≥ើយ ចូលរួមក្yងយុទ្នករ 
äះÌ∏<ត ឬចូលរួមក្yងជ„្<ាះន÷បយÊ<≥ើយ។ បÁ្<មÇើករអនុវត្តមផ្Rវច<Hប់ îើងខិតខំក្yងករប:្ើត   
បរtយកស�<លគិតគូ អំពីបុគ្លិកទំងអស ់µá<ប់ទីកÁ្<ង�<ល ហត@<កសិករß្ើអជីវកម្។ 

៦. ករករពរ»#ព#qសកម្របស់ហតZ#កសិករ 
ទំនស់ផលG<÷ជន៍ក្yង⁄Ò<ងß្ើករ ឬក្yងê<លស¿<<ករបស់îើង អី្�<លអ្កß្ើមិនo<àវឱ<òមនទំនស ់

ផលG<÷ជន៍ ជមួយនឹងករទទួលខុសo<àវរបស់អ្កជមួយហត@<កសិករ6ះÊ< ។ គj<នសកម្ភពµកÁ្<ងß្ើករ 
ឬក៏µផ្ះ �<ល ß្ើឱ<òប៉ះពល់ដល់‰<រPQ)j<ះរបស់ ហត@<កសិករ Ê<។ ករ˘<ើÖ<<ស់ធនធនរបស់ ហត@<កសិករមិន
o<ឹមo<àវ ឬមិនសម ú<បo<àវបនហមឃត់ផង�<រ។  

៧.ករទិញលក់ភគហ៊ុន និងករផ្ល់ព័ត៌មនសម„#ត់¤#ភគហ៊ុន 
ហមឃត់ចំ∑ះករទិញលក់មូលបo<f<ុមហ៊ុនœ<Œ<ងៗÊៀតរួមទំង ករទិញលក់មូលបo<របស់ Krungsri 

ទំងNយផÕ<ល់  ឬតមរយៈសមជិកf<ុមá<Xសរ ឬបុគ្លœ<Œ<ង ឬតមរយៈf<ុមហ៊ុនœ<Œ<ង ក្yងê<ល�<លបុគ្លិក
របស ់îើងបនដឹងអំពី ព័ត៌មន¸្<ក្yងរបស់f<ុមហ៊ុន។ 

  បុគ្លិករបស់ហត@<កសិករ មិនo<àវß្ើករផ្ល់÷បល់ ឬß្ើករ§<នំ*កន់នរណម∏<ក់œ<Œ<ងÊៀតឱ<ò   
ទិញលក់ មូលបo<របស់f<ុមហ៊ុនណមួយរួមទំង ហត@<កសិករ ក្yងê<ល�<លអ្កបនដឹងអំពីព័ត៌មន¸្<ក្yងរបស់
f<ុមហ៊ុន  (�<លo<àវបនស‹<ល់ថ “ករÀ<ករ9V <ក”) ករផ្ល់ព័ត៌មនសម W<ត់}<ភគហ៊ុន (“Stock Tipping”)។ 

 ៨- សិទិ្ភគីពក់ព័ន្ និង±លន£បយទំនស់ផល;#£ជន៍ 
≤ើម<≥ីធនបននូវសមភពទីផ<Dរ រល់G<តិបតិ្កររបស់ហត@<កសិករ ជមួយភគីពក់ព័ន្ îើងo<àវç្ើសុំ

ករអនុ˛ -<ត ជមុនពីf<ុមG<ឹក<Dភិបល ឬអ្កទទួលសិទិ្ពីធនគរ„<។ G<តិបតិ្ករ◊<ះមិនរប់បQ្Rលចំ∑ះ
ឥណទនរបស់បុគ្លិក �<ល មនÀ<ងក្yងæលន÷បយ ឥណទនរបស់បុគ្លិក6ះÊ<។ 
÷ង*តមæលន÷បយទំនស់ផលG<÷ជន៍បុគ្លិកទំងអស់o<àវÆ<រយករណ៍ពីសកម្ភពដូច

ខង2<<មជលយលក្ណ៍អក<Œរ*អ្កá<ប់á<ង និងនយកដ≠<នG<តិបតិ្តម៖ 
(1) á<ប់សកម្ភពខង;<< មិនថផលG<÷ជន៍ហិរQâវត្y ឬទំនក់ទំនង�<លអចបណÛ<លឲ<ò មនទំនស់
ផលG<÷ជន៍ ឬករÇ<ចÂើងនូវទំនស់ផលG<÷ជន៍ ។  

(2) ករកន់តំ§<ងµក្yងស@<ប័ន �<លX ្<ងរកÖ<<ក់ចំ/<ញ ឬមិនX ្<ងរកÖ<<ក់ចំ/<ញ ឬf<ុម  ហ៊ុន
បុo<សម័្ន្ ជពិç<សG<សិនìើស@<ប័ន�<លមនទំនក់ទំនងជមួយហត@<កសិករ ឬ អចរ 9ពឹងទុកថទទួល
ជំនួយពី ហត@<កសិករ ក្yងê<ល�<លកំពុងបé<ើករងរ ។ 

(3) សមជិកá<Xសរ�<លបé<ើករងរឲ<òហត@<កសិករ ឬf<ុមហ៊ុនµក្yងf<ុមអជីវកម្ហិរQâវត្y}<f<ុងú<៊» ។ 

បុគ្លិកណ�<លបំពន*Çើæលន÷បយ◊<ះ នឹងo<àវទទួលរងនូវពិន័យ Nយ÷ង*តមæល
ករណ៍¸្<ក្yងរបស់ហត@<កសិករ និងអចចត់ទុកថជបទÇ្ើស�<លស្ិតµ2<<មច<Hប់ បទប<≥Qâតិ្ ឬលក្ខណÏ
ត´<àវ�<លពក់ព័ន្œ<Œ<ងÊៀត ។ 
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U្#កទី ៤: ព័ត៌មនអំពីករជួញដូរមូលបi# 

  ១-ព័ត៌មនអំពីមូលបi#កម្សិទិ្ 

  
  ២-´្# និងបរ'មណជួញដូរ 
  អំឡyងo<ីមសទី១ឆ∏<ំ ២០១៩ ពំុមនករជួញដូរមូលបo<បំណÃលរបស ់ហត@<កសិករ Ê<។ 

µ¥#ះមូលបi#បំណ‰ល THE FIRST CAMBODIAN CORPORATE BOND NO.1

អក<Œរកូដមូលបo<បំណÃល KH20000718B4

ចំណត់ថ∏<ក់}<មូលបo<បំណÃល ស˛ -<បណ្អជីវកម្

ត˝្<ចរfiកក្yងមួយឯកតតមមូលបo<បំណÃល ១00,000 —ៀល

r្<លក់ក្yងមួយឯកតតមមូលបo<បំណÃល ១00,000 —ៀល

បរtមណមូលបo<សរុបទំងអស់�<លកំពុងß្ើចរចរÇើទីផ<Dរ ១,២00,000  

មូលធនូបនីយកម្ទីផ<Dរ ១២0,000,000,000 —ៀល

)j<ះទីផ<Dរមូលបo<G<តិú<ុត f<ុមហ៊ុនផ<Dរមូលបo<កម្yជ  ០៥ ធ្R ២០១៨

កលបរtü្<ទ}<ករចុះបQ្ីលក់មូលបo< r្<ទី០៥ ÿ<ធ្R ឆ∏<ំ ២០១៨
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U្#កទី ៥: របយករណ៍សវនកម្របស់សវនករl្#ក្Hងnើករi#pតពិនិត#ql្#ក្Hង 

កម្វត្Hសវនកម្ 
ជំនួសមុខឱ8Xគណៈកម[8ធិករសវនកម្^8_8ុម`8ឹក8aភិបល និង_8ុម`8ឹក8aភិបល បនc្ើសវនកម្fើសកម្

ភពi8ប់i8ង`8តិបតិ្ករ សកម្ភពហិរlmវត្o និងសកម្ភពp8q8ងៗsៀតu8លទក់ទងនឹង`8តិបតិ្កររបស់     
ហតx8កសិករ yើម8Nីc្ើឱ8Xz88កដថៈ   

• មុខងរអជីវកម្/នយកដ~8ននីមួយៗមន`8ព័ន្i8ប់i8ងÄ្8ក្oងបនល្`8Ñើរ និងអនុវត្តមបទបÖÜ8Ä្8ក្oង
áលករណ៍ និង នីតិវ2ធីរបស់ហតx8កសិករ។   

• `8ព័ន្ä8ãតពិនិត8XÄ្8ក្oងមនភពរåងមំ និងករi8ប់i8ងហនិភ័យមន`8សិទិ្ភព។ 
• ករé8ើz88ស់ធនធនឱ8Xមន`8សិទ្ភពនិងឱ8Xមនលក្ណៈÑ8ដ្កិច្។ 
• ករកត់ì88`8តិបតិ្ករនិងc្ើរបយករណ៍ហិរlmវត្oមនភពä8ឹមä8îវ។   
• ចំណïចខ្ះខត^8`8តិបតិ្ករ`8ព័ន្ä8ãតពិនិត8XÄ្8ក្oង និងករi8ប់i8ងហនិភ័យä8îវបនc្ើករò8លម្រឲ8X
មនភពរåងមំនិងល្ `8Ñើរ។ 

• ករ`8តិបតិ្តមក8Nöនច8õប់ និងតú8îវកររបស់ធនគរជតិ ភគទុនិក និងអ្កវ2និüគ។ 

វ'សលភពសវនកម្ 
▪ សកម្ភពធនគុណភព 
• ករវយត°្8ភពi8ប់£88ន់និង`8សិទ្ភព^8`8ព័ន្ä8ãតពិនិត8XÄ្8ក្oង 
• អនុ§មតមáលករណ៍ បទប8Nlmតិ្ និងច8õប់។ 
• ករវយត°្8ភពi8ប់£88ន់ និង`8សិទ្ិភព^8`8ព័ន្i8ប់i8ងហនិភ័យ។  
• ករé8ើz88ស់ធនធន`8កប¶យ`8សិទ្ផល `8សិទ្ភព និងមនលក្ណះÑ8ដ្កិច្។ 
• ករស®88ចបននូវáលបំណង និងáល™។ 

▪ សកម្ភពពិ´88ះយបល ់
សវនករä8îវមនចំ¨8ះដឹង និងករយល់ដឹងអំពីហនិភ័យ និង`8ព័ន្ä8ãតពិនិត8XÄ្8ក្oង ≠ើយអចយក

ចំ¨8ះដឹងនិង បទពិÆធន៍របស់ខ្öន^8សកម្ភពធនគុណភពyើម8Nីផ្ល់អត្`8üជន៍ជូន_8ុមហ៊ុនតមរយៈ
ករផ្ល់អនុសសន៍ និង`8ឹក8a តមមុខងរp8q8ងៗ^8`8តិបតិ្កររបស់ហតx8កសិករ។ 
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សI្#បរបយករណ៍ 
ចប់ពី≤8មករ ដល់≤8មីន ឆK8ំ ២០១៩ អគ្នយកដ~8នសវនកម្Ä្8ក្oងចុះc្ើសវនកម្បនចំនួន ២១ 

ករ2យល័យសខ និង០៤នយកដ~8ន។ ក្oងអំឡoងµ8លc្ើសវនកម្∂ើងបនរក∑ើញនូវរបកគំ≠ើញសំខន់ៗ
u8លä8îវបនសπ្8បដូចខង∫88មៈ  

សវនកម្nើករ'យល័យកណ≈#លពីសវនករl្#ក្Hង

របកគំØើញ អនុសសន៍ពីសវនកម្¸្<ក្yង

១. ព័ត៌មនស្ង់ដ}<ត˝្<ដី និងផ្ះµក្yងf<ុងភំ្ê<ញ មិនo<àវបនœ=្ងផÕ<ត់
ឬ˘<ើÖ<<ស់Nយបុគ្លិក}<នយកដ≠<នអនុម័ត ឥណទន ≤ើម<≥ីßៀបជមួយ
នឹងករវយត˝្<–<ព<òរបស់អតិថិជន។ 
២. ឯកសរ និងលក្ខ័ណÏœ<Œ<ងៗ �<លត´<àវNយគណៈកមj<ធិករ
ឥណទន និងអនុគណៈកមj<ធិករឥណទនមិនo<àវបន o<Xតពិនិត<òឱ<òបន
o<ឹមo<àវ។ 
៣. មិនមនអ្កអនុម័តµÇើករកត់Ñ<< និងករផ©<ស់ប្Rរទិន្ន័យµក្yងG<ព័
ន្ធនធនមនុស<Œ។ 
៤ . ករç្ើសុំកតករងររបស់ បុ គ្លិកមិនo<à វបនដក់ជូនf<សួង
ទទួលបន្yកវtស័យករងរµក្yងរយៈê<ល២៩r្<ចប់ពី កលបរtü្<ទ}<ករ
ចូលបé<ើករងររបស់បុគ្លិក។ 
៥. របយករណ៌បំW<<បំរួលបុគ្លិកមិនo<àវបនo<Xតពិនិត<òនិងG<កសឱ<ò
បនទន់ê<ល3<ល*f<សួងទទួលបន្yកវtស័យករងរនិងបុគ្លិក�<លß្ើ

ករµr្<ឈប់ស¿<<កG<ចំសប~<ហ៍មិនអនុវត្តមករអនុម័តករç្ើសុំ

ពន<†រê<លß្ើករG<ចំសប~<ហ៍។ 
៦. រយៈê<ល}<ករ> <ើស—•សបុគ្លិកមិនo<àវបនបQ្ប់ក្yងរយៈê<ល ៧៥ 
r្<។ 
៧. ដក់ពក<òបណ ?ឹង*តុលករ Nយមិនមនករអនុម័តo<ឹមo<àវពី
អ្កមនសិទិ្។ 
៨. របយករណ៍Çើករណីបឹ្ង*តុលករគួបសរុបG<ចំÿ< មិនបនœ្ើរជូន
*ថ∏<ក់á<ប់á<ង≤ើម<≥ី" <<បជព៍ត័មន។ 
៩ . មˆ<ស់ផ្ល់Ö<< ក់កមី្ជូនហត@<កសិករមួយចំនួន មិនo<à វបនß្ើករ
o<Xតពិនិត<òµក្yងបQ្ីY j< មុនê<លចុះហត្Ç<ខÇើកិច្     ( <មZ <ៀងÖ<<ក់
កមី្។

១. នយកអនុម័តឥណទនគួរÆ<ß្ើករo<Xតពិនិត<òត˝្<ស្ង់ដដី និងផ្ះµ
ក្yងf<ុងភំ្ê<ញµក្yងករវយត˝្<–<ព<òធន ស¿<<ប់វយត˝្<Ö<<ក់កមី្។ 
២. នយកអនុម័តឥណទនគួរចត់តំង និងព˚<ឹងÇើបុក្លិក≤ើម<≥ីß្ើករ
តមដនជប់ជG<ចំÇើត´<àវករឯកសរ និងលក្ ខណÏ�<លត´<àវNយ
គណៈកមj<ធិករឥណទនរហូតទល់Æ<ប˛È<o<àវបនបិទជមួយនឹងសខ។ 
៣. នយក> <ើស—•សបុក្លិកនឹងß្ើករជមួយនយកG<ព័ន្ធនគរស្Rល
និងសូលូសិន≤ើម<≥ីប:្ើតមុខងរœ<Œ<ងគ∏<}<អ្ក˘<ើ Ö<<ស់និងអ្កអនុម័តµ
ក្yងG<ព័ន្។ 
៤. នយកដ≠<ន> <ើស—•សបុគ្លិកគួរÆ<ß្ើបច្yប<≥ន្ភពÇើæលន÷បយ
ធនធនមនុស<Œ និងព˚<ឹងÇើបុក្លិក≤ើម<≥ីß្ើករ បQ្Rនសំ/ើរសុំçៀវ[
ករងរអំទ<≥yងê<ល២០r្< }<r្<ចូលបé<ើករងររបស់បុក្លិក។ 
៥. នយក> <ើស—•សបុគ្លិកគួរÆ<—ៀបចំរបយករណ៍G<កស់ចលនបុក្
លិកជូនf<សួងករងរនិងបណ ?@ះបណÛ<លវtជë<ជីវៈឱ<òបនទន់ê<ល3<ល។ 
៦. នយក> <ើស—•សបុក្លិកគួរÆ<ប:្ើតឧបករណ៍o<Xតពិនិត<òÇើរបយ
ករណ៍G<កសចលនបុក្លិកNយករtយល័យសខ។ 
៧ . នយក> <ើស—•សបុក្លិកគួរÆ<តមដនÇើសំ/ើសុំព<ò¤ រr្<ឈប់
ស¿<<កG<ចំសប~<ហ៍និងមិនo<àវអនុ˛ -<តិ្ឱ<òពួកគត់ ß្ើករÇើសពីរពីរr្<
ក្yងមួយÿ<និងß្ើករµចុងសប~<ហ៍ជប់ៗគ∏<Øើយនឹងß្ើករទំនក់ទំនង

Çើករអនុម័តç្ើសុំព<ò¤រ 
a. r្<ឈ ប់ស¿<< កG<ចំសប~<ហ៍ជ មួយនឹងនយកដ≠< ន�<ល
ពក់ព័ន្។ 

៨. នយក> <ើស—•សបុក្លិកគួរពិចរណß្ើបច្yប<≥ន្ភពæលន÷បយ
និងនីតិវtធី> <ើស—•សបុក្លិកo<ង់ចំណÃចê<លវល}<ករ> <ើស—•សបុក្

លិក។  
៩. នយកNះñ<<យវtវទo<àវß្ើករç្ើសុំអនុម័តពីអ្កមនសិទិ្Ê<≥ើងវtញ
នឹងព˚<ឹងបុគ្លិកÇើករo<Xតពិនិត<òភពá<ប់ <<ន់}<ឯកសរដក់ពក<ò

បណ ?ឹងØើយនឹងÖ<<កដថពក<òបណ ?ឹងo<àវបនអនុម័តនិងo<àវបនផ្ល់អនុ

មសសន៍មុនê<លដក់ពក<ò បណ ?ឹង*តុលករ។ 
១០. នយកNះñ<<យវtវទគួរÆ<—ៀបចំនិងរបយករណ៍Çើករណីបឹ្ង*
តុលករគួបសរុបG<ចំÿ<ជូន*ថ∏<ក់á<ប់á<ងឱ<òបនÊៀងទត់។ 
១១. នយិករតនភិបលគួរÆ<ព˚<ឹងÇើករអនុវត្ន៍ករG<ឆំងករសម O<
តÖ<<ក់និងហិរQâប<≥ទនˇ<រវកម្Nយo<àវß្ើសំ/ើរសុំនយិកG<តិបតិ្តម

\ <កបQ្ីY j<មុនê<លចុះកិច្( <មZ <ៀងÖ<<ក់កមី្ជមួយមˆ<ស់Ö<<ក់កមី្និង

នយិករតនភិបលគួរÆ<\ <កបQ្ីY j<Ê<≥ើង វtញស¿<<ប់មˆ<ស់ផ្ល់Ö<<ក់កមី្
�<លបនបងÈ<ញµក្yងរបយករណ៍របកគំØើញសវនកម្។
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សវនកម្nើសខពីសវនករl្#ក្Hង

របកគំØើញ អនុសសន៍ពីសវនកម្¸្<ក្yង

១. ករគណនផលßៀបលទ្ភពសងរបស់អតិថិជនមិនo<ឹមo<àវ 
និងករពិនិត<ò ព័ត៌មនបំណÃលរបស់អតិថិជនក្yងរបយករណ ៍
CBC។ 
២. អនុម័តអÑ<<ករÖ<<ក់និងក8 <<ç<វឥណទនមិនបនo<ឹមo<àវ
តមç<ចកី្សé<<ច និង មិនបនអនុវត្តមចំណរអនុម័ត របស់
គណៈកមj<ធិករថ∏<ក់á<ប់á<ង។ 
៣ . ìើកគណនីឥណទនNយកត់Ñ<<អÑ<<ករÖ<< ក់មិនបន
o<ឹមo<àវតមករអនុម័ត និងទូទត់ក8 <<ç<វ CBC  ពីអតិថិជនមិន 
បនá<ប់ចំនួន។ 
៤. កង្ះខតក្yងករអនុវត្æលន÷បយឬæលករណ៍G<ឆំ<ង
ករសម O<តÖ<<ក់និងហិរQâប<≥ទនˇ<វរកម្ និងវtធនទទួល ស‹<ល់អតិ
ថិជន (KYC/UDD) ដូចជ៖មិនបនœ្= ងផÕ<ត់) j<ះអតិថិជន

ជមួយនឹងបQ្ីY j< និងមិនបនç្ើសុំអត្ស˛ -<ណ    ប័ណ្ស¿<<ប់
G<តិបតិ្ករដក់Ö<<ក់សន<Œំជំនួសធំជង១០ ពន់ដុល©<រ។ 
៥. ìើកគណនីសន<ŒំជូនអតិថិជនNយមិនមនករ—ៀបចំទ´<ង់ 
FATCA។ 
៦. កង្ះខងចំ∑ះករá<ប់á<ងសច់Ö<<ក់ដូចជ៖ មិនបនរប់សច់
Ö<<ក់µក្yងទូ�<ក¯<ៀមប´<ុង ស¿<<ប់កររប់សច់Ö<<ក់ G<ចំ
សប~<ហ៍ និងឥតZ <ៀងទុក និងមិនបន—ៀបចំសំ/ើសុំរក<Dសច់
Ö<<ក់ទុកÇើសæលករណ ៍(០២ r្<)។ 

១. a.នយកសខo<àវ—ៀបចំសំ/ើ*នយកដ≠<នលក់ឥណទ
ន≤ើម<≥ីសុំករអនុម័តស¿<<ប់ផលßៀបលទ្ភពសងអតិថិជន Øើយ
នយកដ≠<នលក់ឥណទន§<នំដល់នយកសខក្yងករចត់ឱ<òបុ

គ្លិកពក់ព័ ន្—ៀបចំ កិ ច្( < មZ <ៀ ងÀ<ក រ9V < ក ព័ ត៌មន�<ល

សមú<បស¿<<ប់អ្កប˛ˆ<ំជំនួសនិងo<Xតពិនិត<ò CBC អ្កខី្។ 
  b.នយកដ≠<នលក់ឥណទនo<àវព˚<ឹងG<តិបត្ិករឥណទន
ទក់ទងនឹងករo<Xតពិនិត<ò CBCនិងករ—ៀបចំកិច្( <មZ <ៀងÀ<ក 
រ9V <កព័ត៌មន។ 
២. a.នយកដ≠<នលក់ឥណទនo<àវ§<នំនយកសខចត់ឱ<ò
បុគ្លិកពក់ព័ន្ទក់ទងអតិថិជន ≤ើម<≥ីç្ើសុំឯកសរ និងលក្ខណÏ
ត´<àវបÁ្<ម។ ìើមិនបនo<àវç្ើ* MCC/CSD ≤ើម<≥ីអនុម័ត។ 
     b.នយកដ≠<នá<ប់á<ងG<សិទ្ភពសខo<àវព◊]្នប:្ើតG<ព័ន្
តមដនស¿<<ប់œ្=ងផÕ<ត់ឯកសរត´<àវNយ MCC។ 
៣. នយកដ≠<នលក់ឥណទនo<àវព˚<ឹងនយកសខ G<ធន
ឥណទន និងG<ធនគណ◊<យ<ò និងo<àវ§<នំនយកសខចត់
ឱ<ò បុគ្លិកពក់ព័ន្ç្ើសុំក8 <<ç<វបÁ្<មនិងឯកសរគំ–<ពីអតិថិ
ជននិងចត់ឱ<òG<ធនគណ◊<យ<ò—ៀបចំç្ើសុំ*កន់នយក ដ≠<ន
លក់ឥណទន និងនយកដ≠<នហិរQâវត្y—ៀបចំតរងសងÖ<<ក់ថី្តម
អÑ<<ករÖ<<ក់�<លបនអនុម័ត។   
៤ . នយកដ≠<នG<តិបតិ្តមគួរÆ<§<នំនយកសខឱ<òចត់
បុគ្លិកពក់ព័ន្ចូលo<Xតពិនិត<ò) j<ះអតិថិជនទំ<ងអស់◊<ះបÁ្<ម 
ក រ ណីមន)j<ះ អ តិ ថិ ជ ន ក្y ង បQ្ីY j< o<à វ រយក រណ៍*

នយកដ≠<នG<តិបតិ្តម≤ើម<≥ីមនជចំណត់ករនិងo<àវទក់ទង* 
អតិថិជន≤ើម<≥ីç្ើសុំថតចម្ងអត្ស˛ -<ណប័ណ្មកភë<ប់á<ប់ <<ន់

Âើងវtញ។ 
៥. a.នយកដ≠<នG<តិបតិ្តមគួរ§<នំដល់នយកសខ≤ើម<≥ីចត់
តំងឱ<òបុគ្លិកទទួលខុសo<àវទក់ទង*អតិថិជនក្yងករ ≤ើម<≥ី
បំê<ញទ´<ង់  FATCA  បÁ្<ម និងo<à វផ្ល់ករ§<នំបÁ្<មÇើក
របំê<ញទ´<ង់% <បបទ FATCA ◊<ះ។ 
     b.នយកដ≠<នG<តិបតិ្តមគួរមនយន្ករសមú<ប≤ើម<≥ីÖ<<កដ
ថទ´<ង់ FATCAo<àវបនបំ ê<ញបនá<ប់ <<ន់ចំ∑ះ ជនជតិ
អ„<រtកក្yងកំឡyងê<លìើកគណនីជូនអតិថជន។ 
៦. នយិករនយកដ≠<នG<តិបតិ្ករគួរÆ<Æ<ទក់ទងNយផÕ<ល់*
កន់នយកសខពក់ព័ន្ និងនយកសខœ<Œ<ងៗÊៀត≤ើម<≥ី 
§<នំÂើងវtញអំពីç<ចកី្§<នំស្ីពីករá<ប់á<ងសច់Ö<<ក់�<ល

Êើបß្ើបច្yប<≥ន្ភពថី្ (ជំនន់ទី៤) ≤ើម<≥ីឱ<òពួកគត់បន យល ់  
ច<Hល់លល់។
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ហតZ#កសិករ 
របយករណ៍សZ#នភពហិរEFវត្H 
ន´្#ទី៣១ í#មីន ឆÜ# ំ២០១៩ 
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ន´្#ទី៣១ í#មីន ឆÜ#ំ២០១៩ ន´្#ទី៣១ í#ធ្� ឆÜ#ំ២០១៨ ន´្#ទី១ í#មករ ឆÜ#ំ២០១៨

ដុលß#រអÕ#រ'ក ពន់Âៀល ដុលß#រអÕ#រ'ក ពន់Âៀល ដុលß#រអÕ#រ'ក ពន់Âៀល

—8ព8Xសកម្

សច់z88ក់ក្oង“8  ៤០,៤១៦,៣៨៩   ១៦២,២៧១,៨០២  ៣៧,២១១,១៥៥   ១៤៩,៥១៤,៤២១  ៩,៩២៣,៦០៤   ៤០,០៦១,៥៨៩ 

សមតុល8Xƒធនគរជតិ^8

កម្oជ  ៦៣,៣៥៦,៧៤២   ២៥៤,៣៧៧,៣១៩  ៧៧,៦០២,១៨៨   ៣១១,៨០៥,៥៩១  ៤១,២៦៤,១៣៦   ១៦៦,៥៨៣,៣១៧ 

សមតុល8Xƒធនគរនន  ៣៩,៣៨៧,២៧៨   ១៥៨,១៣៩,៩២១  ៣៩,៥៩៤,៣១៥   ១៥៩,០៨៩,៩៥៨  ៥៧,០៣៥,៥០៥   ២៣០,២៥២,៣៣៤ 

ឥណទនផ្ល់ដល់អតិថិជន  ៨១០,១៥១,៦៨១   ៣,២៥២,៧៥៨,៩៩៩ 
 

៧៤១,៨៣៩,០២៨   ២,៩៨០,៧០៩,២១៥  ៥៦៤,២០២,៣១៥   ២,២៧៧,៦៨៤,៧៤៦ 

វ2និüគfើមូលបä8  ២៧,៨២៦   ១១១,៧២១  ២០,០០០   ៨០,៣៦០  ២០,០០០   ៨០,៧៤០ 

—8ព8Xសម8Nតិ្ និងបរ2ក’8រ  ៤,១៣២,៣៨៤   ១៦,៥៩១,៥២២  ៤,១៤៨,៦៣៤   ១៦,៦៦៩,២១១  ៣,៩៥៨,៩៨៤   ១៥,៩៨២,៤១៨ 

សិទិ្ក្oងករé8ើ—8ព8Xសកម្  ១២,៥២០,៣៥២   ៥០,២៦៩,២១៣  ១២,៧៨៨,២៦៥   ៥១,៣៨៣,២៤៩  ១៣,២២៥,៧១៧   ៥៣,៣៩២,២២០ 

—8ព8Xសកម្អរូបី  ១,២៣៣,០៨៦   ៤,៩៥០,៨៤០  ៨៣៥,៩១១   ៣,៣៥៨,៦៩០  ៦១១,៧២៦   ២,៤៦៩,៥៣៨ 

ពន្ពន8÷រជ—8ព8Xសកម្ - សុទ្  ៣,៣៣១,៣៣៧   ១៣,៣៧៥,៣១៨  ៣,១០០,២១២   ១២,៤៥៦,៦៥២  ១,៨៧៦,៦៣៩   ៧,៥៧៥,៩៩២ 

—8ព8Xសកម្p8q8ងៗ  ៨,៧២៨,៥៤៧   ៣៥,០៤៥,១១៦  ៧,៩៣៨,៨៧៧   ៣១,៨៩៨,៤០៨  ៧,៤៧៧,៨១៨   ៣០,១៨៧,៩៥១ 

សរុប»#ព#qសកម្ ៩៨៣,២៨៥,៦២២ ៣,៩៤៧,៨៩១,៧៧១ ៩២៥,០៧៨,៥៨៥ ៣,៧១៦,៩៦៥,៧៥៥ ៦៩៩,៥៩៦,៤៤៤ ២,៨២៤,២៧០,៨៤៥



ហតZ#កសិករ  
របយករណ៍សZ#នភពហិរEFវត្H 
ន´្#ទី៣១ í#មីន ឆÜ# ំ២០១៩ 

ន´្#ទី៣១ í#មីន ឆÜ#ំ២០១៩ ន´្#ទី៣១ í#ធ្� ឆÜ#ំ២០១៨ ន´្#ទី ១ í#មករ ឆÜ#ំ២០១៨

ដុលß#រអÕ#រ'ក ពន់Âៀល ដុលß#រអÕ#រ'ក ពន់Âៀល ដុលß#រអÕ#រ'ក ពន់Âៀល

បំណïល 

z88ក់ប◊mើរបស់អតិថិជន ៥២៦,៥៦៤,៥២៩   ២,១១៤,១៥៦,៥៨៤  ៤៩១,៣៥៣,៣៩០  ១,៩៧៤,២៥៧,៩២១  ៣៧៥,៨២២,៨៦៧   ១,៥១៧,១៩៦,៩១៤ 

មូលបä8បំណïល  ២៩,៩៩៧,៤០៩   ១២០,៤៣៩,៥៩៧  ២៩,៣២៥,២៥២   ១១៧,៨២៨,៨៦៣  -   - 

z88ក់កមី្ ២១២,៧២៩,៥៨៨   ៨៥៤,១០៩,២៩៦  ១៩១,៧២៥,១៥៨   ៧៧០,៣៥១,៦៨៥  ១៧៥,៤៤៨,៩៩២   ៧០៨,២៨៧,៥៨១ 

អនុបំណïល  ២២,៤៤៧,៧៩២   ៩០,១២៧,៨៨៥  ២៣,២៣៦,២៩៦   ៩៣,៣៦៣,៤៣៧  ២៥,២៥៨,២៩៩   ១០១,៩៦៧,៧៥៣ 

និសន8qន្សÀ88ប់ទប់សÿ8

ត់ហនិភ័យ  ៤១៧,០៤៧   ១,៦៧៤,៤៤៤  ២៧,៧៩៤   ១១១,៦៧៦  ៣៥៨,០២០   ១,៤៤៥,៣២៧ 

បំណïល

ពន្fើz88ក់ចំ¨8ញ  ១,៥៦៦,២២១   ៦,២៨៨,៣៧៧  ៤,៨៦២,៥៤២   ១៩,៥៣៧,៦៩៤  ៣,៥១០,០០៩   ១៤,១៦៩,៩០៦ 

បំណïលភតិសន8÷  ១២,៩៩៣,៨២៧   ៥២,១៧០,២១៥  ១៣,១៧២,៤៤៨   ៥២,៩២៦,៨៩៦  ១៣,១០១,៦០៦   ៥២,៨៩១,១៨៣ 

សំវ2ធនធន  ៣,៧៤៥   ១៥,០៣៦  ៣,៥៩៩   ១៤,៤៦១  ៤,៧៣១   ១៩,០៩៩ 

បំណïលp8q8ងៗ  ៤,៣០៥,៣៧៨   ១៧,២៨៦,០៩៣  ៥,១២៧,៧៥៣   ២០,៦០៣,៣១២  ៣,៨៤១,២៩៣   ១៥,៥០៧,៣០០ 

សរុបបំណ‰ល ៨១១,០២៥,៥៣៦ ៣,២៥៦,២៦៧,៥២៧ ៧៥៨,៨៣៤,២៣២ ៣,០៤៨,៩៩៥,៩៤៥ ៥៩៧,៣៤៥,៨១៧ ២,៤១១,៤៨៥,០៦៣

មូលធន

yើមទុន ៧៥,០០០,០០០ ៣០១,១២៥,០០០ ៧៥,០០០,០០០ ៣០១,៣៥០,០០០ ៣០,០០០,០០០ ១២១,១១០,០០០

បុព្លភភគហ៊ុន ១៩,០៨២,៥០២ ៧៦,៦១៦,២៤៦ ១៩,០៨២,៥០២ ៧៦,៦៧៣,៤៩៣ ១៩,០៨២,៥០២ ៧៧,០៣៦,០៦១

ទុនបú8ុង ៥,៣២២,១៩០ ២១,៣៦៨,៥៩៣ ៤,៣៨៩,១៨៧ ១៧,៦៣៥,៧៥៣ ២,៧២១,១០១ ១០,៩៨៥,០៨៥

z88ក់ចំ¨8ញរក8aទុក ៧២,៨៥៥,៣៩៤ ២៩២,៥១៤,៤០៥ ៦៧,៧៧២,៦៦៤ ២៧២,៣១០,៥៦៤ ៥០,៤៤៧,០២៤ ២០៣,៦៥៤,៦៣៦

សរុបមូលធន ១៧២,២៦០,០៨៦ ៦៩១,៦២៤,២៤៤ ១៦៦,២៤៤,៣៥៣ ៦៦៧,៩៦៩,៨១០ ១០២,២៥០,៦២៧ ៤១២,៧៨៥,៧៨២

សរុបបំណលុ និងមូលធន ៩៨៣,២៨៥,៦២២ ៣,៩៤៧,៨៩១,៧៧១ ៩២៥,០៧៨,៥៨៥ ៣,៧១៦,៩៦៥,៧៥៥ ៦៩៩,៥៩៦,៤៤៤ ២,៨២៤,២៧០,៨៤៥
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ហតZ#កសិករ  
របយករណ៍ចំâ#ញខត និងចំណùលបនÊ#ប់បន#$ំö#$#ងៗ 
ស‘##ប់រយៈÄ#ល ៣ í# គិតi#ឹម´្#ទី៣១ í#មីន ឆÜ# ំ២០១៩ 

ស‘##ប់រយៈÄ#ល ៣ í# 
គិតi#ឹម´្#ទី៣១ í#មីន ឆÜ#ំ២០១៩

ស‘##ប់រយៈÄ#ល ៣ í# 
គិតi#ឹម´្#ទី៣១ í#មីន ឆÜ#ំ២០១៨

ដុលß#រអÕ#រ'ក ពន់Âៀល ដុលß#រអÕ#រ'ក ពន់Âៀល

(មិនបនä8ãតពិនិត8X និងc្ើសវនកម្)

ចំណŸលពីករz88ក់ ៣១,៧៥២,៥៣១ ១២៧,២០០,៦៣៩ ២៥,៤១៨,៩២៩  ១០១,៩៨០,៧៤៣ 

ចំណយfើករz88ក់ (១៣,៥១៩,៤៨៦) (៥៤,១៥៩,០៦១) (១០,២៧៤,២៣៨) (៤១,២២០,២៤៣)

ចំណùលសុទ្ពីករ~##ក់ ១៨,២៣៣,០៤៥ ៧៣,០៤១,៥៧៨ ១៥,១៤៤,៦៩១ ៦០,៧៦០,៥០០

ចំណŸលពីក⁄88œើងសរ ១,២១៥,៩៧៩ ៤,៨៧១,២១២ ៥៥៤,៥៩២ ២,២២៥,០២៣

ចំណយfើក⁄88œើងសរ (១៨២,០៦០) (៧២៩,៣៣២) (១៨៣,៧៣៣) (៧៣៧,១៣៧)

ចំណùលសុទ្ពីកÁ##Ëើងសរ ១,០៣៣,៩១៩ ៤,១៤១,៨៨០ ៣៧០,៨៥៩ ១,៤៨៧,៨៨៦

ករខតសុទ្ពីឧបករណហ៍រិញ្ញវត្ថុផ្សេងៗវាសវ់ែង

តាម FVTPL (៣៨៩,២៥៣) (១,៥៥៩,៣៤៨) (៨៥,៩១២) (៣៤៤,៦៧៩)

ចំណŸលp8q8ងៗ ១៧៨,៥១៥  ៧១៥,១៣១ ២៤២,៣៤៧  ៩៧២,២៩៦ 

ករខតបង់សុទ្ពីករធQ8ក់ចុះត°្8ឧបករណ៍ហិរlmវត្o (១៥៦,៦២៥) (៦២៧,៤៤០) (៧៣១,៣៧៥) (២,៩៣៤,២៧៧)

ចំណយបុគ្លិក (៧,៩៤០,៥៣៥) (៣១,៨០៩,៧៨៣) (៦,៧១៩,៨៦២) (២៦,៩៦០,០៨៦)

ចំណយរ‡លស់ (១,៣១០,០៨៩) (៥,២៤៨,២១៧) (១,២១៨,៦៥៩) (៤,៨៨៩,២៦០)

ចំណយp8q8ងៗ (១,៩១២,៤៦៨) (៧,៦៦១,៣៤៧) (១,៩៣៩,១៧១) (៧,៧៧៩,៩៥៤)

~##ក់ចំâ#ញមុនដកពន្ ៧,៧៣៦,៥០៩ ៣០,៩៩២,៤៥៤ ៥,០៦២,៩១៨ ២០,៣១២,៤២៦

ពន្fើz88ក់ចំ¨8ញ (១,៧២០,៧៧៦) (៦,៨៩៣,៤២៩) (១,០៣២,៩៦៣) (៤,១៤៤,២៤៨)

z88ក់ចំ¨8ញក្oង£88 ៦,០១៥,៧៣៣  ២៤,០៩៩,០២៥ ៤,០២៩,៩៥៥  ១៦,១៦៨,១៧៨ 

ចំណŸលបន·8ប់បន8qំp8q8ងៗ - (១៥៧,៥៧៥)  -  (១,៩០២,៧៤០)

សរុប~##ក់ចំâ#ញក្Hង¿## ៦,០១៥,៧៣៣  ២៣,៩៤១,៤៥០ ៤,០២៩,៩៥៥  ១៤,២៦៥,៤៣៨ 

~##ក់ចំâ#ញផÊ#ល់ 
របស់មÈ#ស់ហ៊ុន ៦,០១៥,៧៣៣ ២៤,០៩៩,០២៥ ៤,០២៩,៩៥៥ ១៦,១៦៨,១៧៨

សរុប~##ក់ចំâ#ញផÊ#ល់ 
របស់មÈ#ស់ហ៊ុន ៦,០១៥,៧៣៣  ២៣,៩៤១,៤៥០ ៤,០២៩,៩៥៥  ១៤,២៦៥,៤៣៨ 
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ហតZ#កសិករ 
របយករណ៍បÍ##បÎ#pលមូលធន 
ស‘##ប់រយៈÄ#ល ៣ í# គិតi#ឹម´្#ទី៣១ í#មីន ឆÜ# ំ២០១៩ 

មូលធនផÊ#ល់របស់មÈ#ស់ហ៊ុន

Ïើមទុន បុព្លភភគហ៊ុន ទុនបÎ#ុង

~##ក់ចំâ#ញ

រក#=ទុក សរុប

 ដុលß#រអÕ#រ'ក ដុលß#រអÕ#រ'ក ដុលß#រអÕ#រ'ក ដុលß#រអÕ#រ'ក ដុលß#រអÕ#រ'ក

ស‘##ប់រយៈÄ#ល ៣í# គិតi#ឹម´្#ទី៣១ í#មីន ឆÜ#ំ២០១៨ 
               (មិនបនä8ãតពិនិត8X និងc្ើសវនកម្)

នΩ្8ទី១ ≤8មករ ឆK8ំ២០១៨ ៣០,០០០,០០០ ១៩,០៨២,៥០២ ២,៧២១,១០១ ៥០,៤៤៧,០២៤ ១០២,២៥០,៦២៧

z88ក់ចំ¨8ញក្oង£88 - - - ៤,០២៩,៩៥៥ ៤,០២៩,៩៥៥

z88ក់ចំណŸលបន·8ប់បន8qំp8q8ងៗ - - - - -

សរុបz88ក់ចំ¨8ញក្oង£88 - - - ៤,០២៩,៩៥៥ ៤,០២៩,៩៥៥

ករp្8រពីz88ក់ចំ¨8ញរក8aទុកøទុនបú8ុងតមបទប8Nlmតិ្ - - ១,០១៣,១៦៩ (១,០១៣,១៦៩) -

នΩ្8ទី៣១ ≤8មីន  ឆK8ំ២០១៨ ៣០,០០០,០០០ ១៩,០៨២,៥០២ ៣,៧៣៤,២៧០ ៥៣,៤៦៣,៨១០ ១០៦,២៨០,៥៨២

សមមូលជពន់Âៀល ១២០,០០០,០០០ ៧៦,៣៣០,០០៨ ១៣,០៣៤,៣៤០ ២១៥,៧៥៧,៩៨០ ៤២៥,១២២,៣២៨

ស‘##ប់រយៈÄ#ល ៣í# គិតi#ឹម´្#ទី៣១ í#មីន ឆÜ#ំ២០១៩

នΩ្8ទី១ ≤8មករ ឆK8ំ២០១៩ ៧៥,០០០,០០០ ១៩,០៨២,៥០២ ៤,៣៨៩,១៨៧ ៦៧,៧៧២,៦៦៤ ១៦៦,២៤៤,៣៥៣

z88ក់ចំ¨8ញក្oង£88 - - - ៦,០១៥,៧៣៣ ៦,០១៥,៧៣៣

z88ក់ចំណŸលបន·8ប់បន8qំp8q8ងៗ - - - - -

សរុបz88ក់ចំ¨8ញក្oង£88 - - - ៦,០១៥,៧៣៣ ៦,០១៥,៧៣៣

ករp្8រពីz88ក់ចំ¨8ញរក8aទុកøទុនបú8ុងតមបទប8Nlmតិ្ - - ៩៣៣,០០៣ (៩៣៣,០០៣) -

នΩ្8ទី៣១ ≤8មីន  ឆK8ំ២០១៩ ៧៥,០០០,០០០ ១៩,០៨២,៥០២ ៥,៣២២,១៩០ ៧២,៨៥៥,៣៩៤ ១៧២,២៦០,០៨៦

សមមូលជពន់Âៀល ៣០១,១២៥,០០០ ៧៦,៦១៦,២៤៦ ២១,២១១,០១៩ ២៩២,៦៧១,៩៧៩ ៦៩១,៦២៤,២៤៤
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ហតZ#កសិករ 
របយករណ៍លំហូរសច់~##ក់ 
ស‘##ប់រយៈÄ#ល ៣ í# គិតi#ឹម´្#ទី៣១ í#មីន ឆÜ# ំ២០១៩ 

ស‘##ប់រយៈÄ#ល ៣ í#  
គិតi#ឹម´្#ទី៣១ í#មីន ឆÜ#ំ២០១៩

ស‘##ប់រយៈÄ#ល ៣ í#  
គិតi#ឹម´្#ទី៣១ í#មីន ឆÜ#ំ២០១៨

ដុលß#រអÕ#រ'ក ពន់Âៀល ដុលß#រអÕ#រ'ក ពន់Âៀល

(មិនបនä8ãតពិនិត8X និងc្ើសវនកម្)

លំហូរសច់z88ក់ពីសកម្ភព`8តិបតិ្ករ

z88ក់ចំ¨8ញក្oង£88 ៦,០១៥,៧៣៣  ២៣,៩៤១,៤៥០ ៤,០២៩,៩៥៥  ១៤,២៦៥,៤៣៨ 

និយ័តភព៖

ចំណŸលពីករz88ក់សុទ្ (១៨,២៣៣,០៤៥) (៧៣,០៤១,៥៧៨) (១៥,១៤៤,៦៩១) (៦០,៧៦០,៥០០)

ភគលភពីមូលបä8កម្សិទិ្ 
 វស់‚8ងតម FVOCI (៧,៨៣៥) (៣១,៣៨៧) -  - 

ករខតបង់សុទ្ពីករធQ8ក់ចុះត°្8 
 ឧបករណ៍ហិរlmវត្o ១៥៦,៦២៥  ៦២៧,៤៤០ ៧៣១,៣៧៥  ២,៩៣៤,២៧៧ 

ចំណាយរំលស់ ១,៣១០,០៨៩  ៥,២៤៨,២១៧ ១,២១៨,៦៥៩  ៤,៨៨៩,២៦០ 

ចំណយបុគ្លិកp8q8ងៗ ៣០៣,៣១៦  ១,២១៥,០៨៤ ៣៨០,៦៩៧  ១,៥២៧,៣៥៦ 

ចំ¨8ញពីករលក់—8ព8Xសម8Nតិ្ 
 និងបរ2ក’8រ (៧៨) (៣១២) (១៨១) (៧២៦)

ចំណយពន្fើz88ក់ចំ¨8ញ ១,៧២០,៧៧៦  ៦,៨៩៣,៤២៩ ១,០៣២,៩៦៣  ៤,១៤៤,២៤៨ 

លំÇៀងពីករប្�ររូបិយប័ណ្ 
 ធតុជរូបិយវត្H ១៧៧,០៦៧  ៧០៩,៣៣០ ៤១៩,៥៦៥  ១,៦៧៨,២៦០ 

(៨,៥៥៧,៣៥២) (៣៤,៤៣៨,៣២៧) (៧,៣៣១,៦៥៨) (៣១,៣២២,៣៨៧)

ប„88បú8ãលៈ

សមតុល8Xƒធនគរជតិ^8កម្oជ (៣,១០៣,៣៤៧) (១២,៤៣២,០០៨) (១,៨០០,០០០) (៧,២២១,៦០០)

ឥណទនផ្ល់ដល់អតិថិជន (៦៩,០៥១,៧៥៤) (២៧៦,៦២១,៣២៧) (៥៥,៩០៨,៥២២) (២២៤,៣០៤,៩៩០)

—8ព8Xសកម្p8q8ងៗ (៦៧១,១៥២) (២,៦៨៨,៦៣៥) (៥០២,៨៥១) (២,០១៧,៤៣៨)

និសន8qន្សÀ88ប់ទប់សÿ8ត់ហនិភ័យ ៣៨៩,២៥៣  ១,៥៥៩,៣៤៨ ៦៦,៣២៦  ២៦៦,១០០ 

z88ក់ប◊mើរបស់អតិថិជន ៣៥,០៦៣,៩៧៦  ១៤០,៤៦៦,២៨៨ ១៧,០៣៨,៧៩១  ៦៨,៣៥៩,៦២៩ 

បំណïលp8q8ងៗ (៨២២,៣៧៥) (៣,២៩៤,៤៣៤) (៩,៧៩០) (៣៩,២៧៧)

សច់z88ក់é8ើz88ស់ក្oង`8តិបតិ្ករ (៤៦,៧៥២,៧៥១) (១៨៧,៤៤៩,០៩៥) (៤៨,៤៤៧,៧០៤) (១៩៦,២៧៩,៩៦៣)

ករz88ក់បនទទួល ៣១,៩៨៨,៥៤១  ១២៨,១៤៦,០៩៥ ២៥,៩៦៥,២៩៥  ១០៤,១៧២,៧៦៤ 

ករz88ក់បនបង់ (១០,១៨៦,២៧៤) (៤០,៨០៦,២១៤) (៩,៨០៧,១៩០) (៣៩,៣៤៦,៤៤៦)

ពន្fើz88ក់ចំ¨8ញបនបង់ (៥,២៤៨,២២២) (២១,០២៤,៣៧៧) (៣,៦៨៣,១០៣) (១៤,៧៧៦,៦០៩)

សច់~##ក់សុទ្}#ើ~##ស់ក្Hងសកម្ភព;#តិបតិ្ករ (៣០,១៩៨,៧០៦) (១២១,១៣៣,៥៩១) (៣៥,៩៧២,៧០២) (១៤៦,២៣០,២៥៤)
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ហតZ#កសិករ 
របយករណ៍លំហូរសច់~##ក់ 
ស‘##ប់រយៈÄ#ល ៣ í# គិតi#ឹម´្#ទី៣១ í#មីន ឆÜ# ំ២០១៩ 

ស‘##ប់រយៈÄ#ល ៣ í#  
គិតi#ឹម´្#ទី៣១ í#មីន ឆÜ#ំ២០១៩

ស‘##ប់រយៈÄ#ល ៣ í#  
គិតi#ឹម´្#ទី៣១ í#មីន ឆÜ#ំ២០១៨

ដុលß#រអÕ#រ'ក ពន់Âៀល ដុលß#រអÕ#រ'ក ពន់Âៀល

លំហូរសច់z88ក់ពីសកម្ភពវ2និüគ (មិនបនä8ãតពិនិត8X និងc្ើសវនកម្)

ករទិញ—8ព8Xសម8Nតិ្ និងបរ2ក’8រ (៥៣៥,១៧៩) (២,១៤៣,៩២៧) (៦១២,០៩៣) (២,៤៥៥,៧១៧)

ករទិញ—8ព8Xសកម្អរូបី (៤៤៥,៨៨៥) (១,៧៨៦,២១៥) -  - 

សច់z88ក់បនពីករលក់—8ព8Xសម8Nតិ្ និងបរ2ក’8រ ៥០០  ២,០០៣ ១៨៣  ៧៣៤ 

សច់~##ក់សុទ្}#ើ~##ស់ក្Hសកម្ភពវ'និ£គ (៩៨០,៥៦៤) (៣,៩២៨,១៣៩) (៦១១,៩១០) (២,៤៥៤,៩៨៣)

លំហូរសច់z88ក់ពីសកម្ភពហិរlmប8Nទន

សច់z88ក់បនពីz88ក់កមី្ ២៦,០៤៩,៣៦២  ១០៤,៣៥៣,៧៤៤ ៦៨,៥៦៦,៩៨៩  ២៧៥,០៩០,៧៦០ 

ករទូទត់សងz88ក់កមី្ (៧,២៦៥,៥៥១) (២៩,១០៥,៧៩៧) (១២,៩៩៣,១៧៣) (៥២,១២៨,៦១០)

ករទូទត់សងអនុបំណïល (១,០០០,០០០) (៤,០០៦,០០០) (១,០០០,០០០) (៤,០១២,០០០)

ករទូទត់សងz88ក់yើមភតិសន8÷  (៨៦២,៥១៥) (៣,៤៥៥,២៣៥) (៧០៩,០៤៥) (២,៨៤៤,៦៨៩)

សច់~##ក់សុទ្ទទួលបនពីសកម្ភពហិរEFប#áទន
១៦,៩២១,២៩៦  ៦៧,៧៨៦,៧១២ ៥៣,៨៦៤,៧៧១  ២១៦,១០៥,៤៦១ 

ករ‰ើនÂើង/(ថយចុះ)សុទ្ នូវសច់z88ក់  
                             និងសច់z88ក់សមមូល (១៤,២៥៧,៩៧៤) (៥៧,២៧៥,០១៨) ១៧,២៨០,១៥៩  ៦៧,៤២០,២២៤ 

សច់z88ក់ និងសច់z88ក់សមមូល   នyើម£88 ១០៦,៩៧៦,៣២០  ៤២៩,៨៣០,៨៥៤ ៧៥,១៧៧,៨០០  ៣០៣,៤៩២,៧៧៨ 

លំ7ៀងពីករប្Êររូបិយប័ណ្ - (២៩១,៦៧៦) - (១,០៨១,១៦៦)

សច់~##ក់ និងសច់~##ក់សមមូល 
 នចុង¿## ៩២,៧១៨,៣៤៦ ៣៧២,២៦៤,១៦០ ៩២,៤៥៧,៩៥៩ ៣៦៩,៨៣១,៨៣៦
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U្#កទី ៧: ព័ត៌មនអំពី;#តិបតិ្ករជមួយភគីជប់ពក់ព័ន្  
(គិតi#ឹម´្#ទី ៣១ í# មីន ឆÜ#ំ ២០១៩) 

របេភទរបតិបតតិករ របតិបតតិករ

១.ជមួយភគហ៊ុនិក គj<ន

២.G<តិបតិ្ករសំខន់ៗជមួយអភិបល ឬបុគ្លិកជន់ខ្ស់ ឬG<តិបតិ្ករ សំខន់ៗជមួយបុគ្ល�<លអភិបល 
ឬបុគ្លិកជន់ខ្ស់មនផល G<÷ជន៍

គj<ន

៣.G<តិបតិ្ករសំខន់ៗជមួយសមជិកá<XសរផÕ<ល់របស់អភិបល និង បុគ្លិកជន់ខ្ស់ គj<ន

៤.G<តិបតិ្ករសំខន់ៗជមួយបុគ្ល�<លមនទំនក់ទំនងជមួយអភិបលរបស់HKL f<ុមហ៊ុនបុo<សម្័ន្ ឬ
f<ុមហ៊ុនហូលឌីងរបស់ HKL  �<លទំនក់ទំនងរបស់បុគ្លទំង6ះ‰ើតមនµ ក្yងG<តិបត្ិករ ឬ
ករចត់À<ងណមួយ�<លß្ើÂើង Nយបុគ្ល äះផ<Dយ

គj<ន

៥.G<តិបតិ្ករសំខន់ៗជមួយបុគ្លធ©<ប់ជអភិបល ឬបុគ្លជប់ពក់ព័ន្ជមួយបុគ្លធ©<ប់ជអភិបល
ក្yងរយៈê<ល ០២ (ពីរ) ឆ∏<ំ ចុង2<<យ

គj<ន

៦.G<តិបតិ្ករសំខន់ៗជមួយអភិបល�<លទទួលបនផលG<÷ជន៍ ឬក8 <<វtជëជីវៈ ស¿<<ប់ç<វ�<ល    
ខ្¤នបនផ្ល់តមរយៈf<ុមហ៊ុនណមួយដលH់KL

គj<ន

៧.G<តិបតិ្ករសំខន់ៗជមួយភគីជប់ពក់ព័ន្œ<Œ<ងÊៀត គj<ន 
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U្#កទី ៨: ករពិភក#= និងករវ'ភគរបស់គណៈ|#ប់|#ង  

ករពិភក<D និងករវtភគខង2<<ម◊<ះ គឺជករពិភក<DÇើលទ្ផល}<G<តិបតិ្ករ និងស@<នភពហិរQâវត្y 
Nយ គណៈá<ប់á<ងរបស ់ ហត@<កសិករ NយT្<ក*Çើរបយករណ៍ហិរQâវត្yគិតo<ឹម r្<ទី៣០ មីន ឆ∏< ំ
២០១៩ Øើយ�<លបន o<Xតពិនិត<ò Âើងវtញ Nយសវនករឯករជ<ò គិតo<ឹមr្<ទី៣០ មីន ឆ∏<ំ ២០១៩។      
របយករណ៍ហិរQâវត្yទំង◊<ះរបស ់ ហត@<កសិករ o<àវបន—ៀបចំÂើង Nយអនុ¬ម *តមស្ង់ដរ របយ
ករណ៍ ទក់ទងនឹងហិរQâវត្yអន្រជតិ}<កម្yជ ។  
      គណៈá<ប់á<ងß្ើករពិភក<D និងវtភគÇើសមសធតុសំខន់}<របយករណ៍ហិរQâវត្y និងកត~<សំខន់ៗ 
�<លបន ជះឥទិ្ពល *ÇើÖ<<ក់ចំ/<ញរបស ់ហត្កសិករÆ<បុ៉ïR<ះ ។ 

 ១-ទិដ្ភពទូà¤#;#តិបតិ្ករ 
 ក-ករវ'ភគចំណùល 
  ហត@<កសិករមនចំណaល ២G<ˇ<ទធំៗគឺ ចំណaលពីករÖ<<ក់ និងចំណaលœ<Œ<ងៗ 

  
 ខ-ករវ'ភគចំណùលតមU្#ក 
 ករវtភគចំណaលតមT្<ករបស ់ហត@<កសិករមនដូចខង2<<ម៖ 

 ចំណaលករÖ<<ក់ ជចំណaលដ៏ធំនិងសំខន់ស¿<<ប់ ហត@<កសិករ�<លមនរហូលដល់ ៩៥,៧៩% }<
ចំណaលសរុប។ 

ចំណùលពីករ~##ក់រួមមន៖ ចំណaលករÖ<<ក់សុទ្�<ល
ទទួលបនពីករផ្ល់ឥណទនដល់ អតិថិជន និងពីករដ
ក់Ö<<ក់បÎâើµតមបណÛ< ធនគរនន។ Øើយចំ
ណaលទំង◊<ះo<àវទទួលស‹<ល់ជG<ចំÿ<។

ចំណùលö#$#ងៗរួមមន៖ ក8 <<§<ន ំក8 <<œ្<រÖ<<ក់ចំណaល
ក8 <<œ<Œ<ងៗ ចំណaលបន មកពីករG<មូលឥណទន
លុបIល ចំ/<ញពីករប្RរÖ<<ក់ ។ល។  

ល.រ G<ភពចំណaល

o<ីមសទី១ 
ឆ∏<ំ -២០១៧ ភគរយ

o<ីមសទី១ 
ឆ∏<ំ -២០១៨ ភគរយ

o<ីមសទី១ 
ឆ∏<ំសរêើពន្បច្y

ប<≥ន្

ភគរយ

ចំនួនទឹកÖ<<ក់

(ពន់—ៀល) ភគរយ

ចំនួនទឹកÖ<<ក់

(លន—ៀល) ភគរយ

ចំនួនទឹកÖ<<ក់ 
(លន—ៀល) ភគរយ

១ ចំណaលករÖ<<ក់ ១០១,៦៧៦ ៩៦.៩៦ ១២៧,៤៨៦ ៩៥.៧៩

២ ចំណaលœ<Œ<ងៗ ៣,១៨៧ ៣.០៤ ៥,៥៩៩ ៤.២១

ចំណaលសរុប ១០៤,៨៦៣ ១៣៣,០៨៥
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