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ភត្ិសនាហ្រិញ្ាវត្ថុ 
 

         កុ្សយ គននី   
 
១. មសចក្សថមីផថើម 

បដនទមពីមលើក្សមាល ងំពលក្សមម អាជីវក្សមមរតូវការឧបក្សរណ៍ សមាភ រៈមផសងៗមដើមផផីលិតរបស់
របរ ឬមសវាក្សមមរបស់ខលួនមដើមផមីធវើឲ្យសមរមចបានមោលមៅរបស់ខលួន។ ឧបក្សរណ៍ទាងំមនាះមាន
ដូចជា ម៉ាសីុន រថយនថ រតាក្សទ់រ័ ម៉ាសីុនឈូស ម៉ាសីុនមបាះពុមពល។ល។ ឧបក្សរណ៍ នងិសមាភ រៈ
ទាងំមនះអាចបានមក្សពីការទិញ ការខចី ឬការជួលពីបុគគល ឬពីរក្សរម ុ៊នណាមយួ។ ឧបក្សរណ៍ខលះ
មានតនមលខពស់ ជាម តុមធវើឲ្យអាជីវក្សមមមយួរតូវចំណាយមដើមទុនមរចើន មដើមផទីិញឧបក្សរណ៍មនាះ
យក្សមក្សមរបើការ។ មបើចណំាយរបាក្សម់រចើនមដើមផទីិញឧបក្សរណ៍មក្សមរបើរបាស់ មនាះអាជវីក្សមមនឹង
រតូវមខើចមដើមទុនមដើមផយីក្សមៅចំណាយសរមាបរ់បតិបតថកិារមផសងៗ។ មដើមផកីាតប់នទយការមរបើ
របាស់មដើមទុនមរចើនមៅក្សបុងការទិញឧបក្សរណ៍ អាជីវក្សមមអាចទិញមដ្ឋយ បងជ់ាវគគៗ។ ប៉ុដនថការ
ទិញលក្សជ់ាវគគៗមនះ ទាមទារឲ្យអាជីវក្សមមមានជំ រឥណទានលែ មាននយ័ថា អាជីវក្សមមមាន
សាទ នភាព ិរចដ វតទុមយួដដលឲ្យអ្បក្សលក្សម់ជឿថា អាជីវក្សមមអាចមានរបាក្សប់ងរ់មំលាះដល់ចបចុ់ង
ចបម់ដើមននការទិញឧបក្សរណ៍មនាះ។ ជនំួសឲ្យការទិញផ្ទថ ច ់ ឬការទិញមដ្ឋយបងន់ថលទញិជាវគគ 
អាជីវក្សមមមៅមានវធិីជំនួសមយួ គឺការជួលឧបក្សរណ៍មរបើ។  ការជួលឧបក្សរណ៍មរបើមនះមានពីររបមភទ៖ 
ការជួលរបតិបតថិការ នងិការជួល ិរចដ វតទុ ឬមៅតាមភាសាចាបថ់ា ភតិសនារបតិបតថិការ នងិ 
ភតិសនា ិរចដ វតទុ។ 

 
២. ភតិសនារបតិបតថកិារ 

ភតិសនារបតបិតថិការដដលភាសាអ្ងម់គលស មៅថា  Operating Lease  គឺជាភតិសនា 
ឬជាក្សិចចសនាជួលមយួដដលមៅក្សបុងមនាះមាច ស់របស់ ឬភតបិតីជួលឧបក្សរណ៍មៅឲ្យមនុសសមាប ក្ស់
មទៀតជាអ្បក្សជលួ ឬភតិក្សៈសរមាបម់របើ ម ើយភតិបតីមានសិទនិក្សមមសិទនិមលើឧបក្សរណ៍មនាះរចួម ើយ 
ភតិក្សៈមានកាតពវក្សិចចរតូវរបគល់ឧបក្សរណ៍មៅឲ្យភតិបតីវញិមៅដំណាចរ់យៈមពលននក្សិចចសនា។ 
មបើនិយយឲ្យង្ហយសាថ ប ់ ភតិសនារបតបិតថិការមាននយ័មសមើនឹងភតិសនាធមមតាដដលដចងមៅ

                                                 
 មលាក្ស កុ្សយ គននី ជាមមធាវមីៅការយិល័យមមធាវ ីមខអិ្ន ពិមរោះចាប។់ មលាក្ស កុ្សយ គននី របក្សបវជិាជ ជីវៈមមធាវមីៅក្សបុង
វស័ិយភតិសនា ិរចដ វតទុ, របតិបតថិការអ្ចលនវតទុ, ការសាងសង,់ រដឌបផមវណី និងរព មទណឍ ។  



 
រពឹតថិបរតមមធាវមីលខ ១៤ ដខក្សក្សកដ្ឋ-ក្សញ្ដ  ឆប  ំ២០១៧ 
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ក្សបុងមារតា៥៩៦ ននរក្សមរដឌបផមវណី។ ភតកិ្សៈមានកាតពវក្សចិចរតូវបងន់ថលជួលឧបក្សរណ៍ជាវគគៗមៅ
តាមការក្សំណតម់ៅក្សបុងក្សិចចសនា។ 

មៅក្សបុងភតិសនារបតិបតថិការ មដ្ឋយសារភតិក្សៈមនិដមនជាមាច ស់ឧបក្សរណ៍ ភតិក្សៈរតវូ
ចុះក្សបុងគណមនយយរបស់ខលួននូវរបាក្សន់ថលជួលថា ជាការចំណាយ ម ើយគណមនយយរបស់ភតិក្សៈ
មនិបង្ហហ ញឧបក្សរណ៍មនាះមៅក្សបុងខធងរ់ទពយសក្សមមរបស់ភតកិ្សៈមទ។ តាមគណមនយយដបបមនះ ភតិក្សៈ
រតូវចុះនថលជួលជាការចំណាយ។ ជាមយួនងឹការចំណាយមផសងៗមទៀត មគយក្សការចណំាយមលើ
នថលជួលមនះមៅកាត់មចញពីរបាក្ស់ចំណូល ដដលនាឲំ្យមានកាតប់នទយចំណូលដដលជាបព់នន។     
ភតិក្សៈមានអ្តទរបមយជនម៍យួមទៀត គឺការជួសជុលជាមលូដ្ឋឌ ន (ដូចជាការជួសជុលរបចា)ំ ការ
ចុះបចជ ី ឬមសា ុ៊យដផបក្សរដឌបាលនានាមលើឧបក្សរណ៍ (ដូចជាការបងព់ននរបចាឆំប  ំ មបើមាន) រតូវ
ជាបនធុក្សរបស់ភតិបត។ី ភតបិតីរតូវចុះឧបក្សរណ៍មៅក្សបុងខធងរ់ទពយសក្សមមរបស់ខលួន។ ភតិបតីទទួល
បានអ្តទរបមយជនន៍នការចុះតនមលរទពយដដលរតូវគិតជាការចំណាយ នងិដដលនាឲំ្យមានការកាត់
បនទយចណូំលដដលជាបព់នន។ 

 
 

៣. ភតិសនា រិចដ វតទុ 
ភតិសនា ិរចដ វតទុជាក្សចិចសនាកូ្សនកាតរ់វាងការទិញមដ្ឋយ បងជ់ាវគគៗ  និងភតិសនា

របតិបតថិការ។ តាមនិយមនយ័ ននចាបស់ថីពភីតិសនា ិរចដ វតទុ ដដលរបកាសឲ្យមរបើមដ្ឋយរពះ
រាជរក្សមមលខនស/រក្សម/០៦០៩/០០៨ចុះនថងទ២ី០មថុិនាឆប ២ំ០០៩ ភតិសនា ិរចដ វតទុគឺជា
ក្សិចចសនាជួលឧបក្សរណ៍រវាងភតិបតី និងភតិក្សៈដដលភតិក្សៈមានកាតពវក្សិចចរតូវបងន់ថលជួលឧបក្សរណ៍ 
ជាវគគៗ ក្សបុងរយៈមពលមយួមនិតិចជាងមយួឆប  ំម ើយមៅដំណាចរ់យៈមពលននក្សិចចសនា ភតិក្សៈ
រតូវមានសិទនិទិញ ឬមនិទិញឧបក្សរណ៍ដដលជួលមនាះ។  

មដើមផមីធវើឲ្យសមរមចបានភតសិនា ិរចដ វតទុមានតួអ្ងគបីដដលមដើរតួ គឺ(១) អ្បក្សផគតផ់គង់
ឧបក្សរណ៍ (២) ភតិបតី និង (៣) ភតិក្សៈ ម ើយរតូវមធវើតាមនីតិវធិីដូចមានមៅក្សបុងឌីយ៉រកាមខាង
មរកាមមនះ៖ 

 

ភតិក្សៈ 

ភតិបតី អ្បក្សផគតផ់គង ់

១ 

២ 

៣ 

៤ 

៥ 

៦ 

៧ 

៨ 
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មៅក្សបុងជហំានទ ី ១ ភតិក្សៈរតូវចរចាជាមយួអ្បក្សផគតផ់គងម់ដើមផមីរជើសមរ ើសយក្សឧបក្សរណ៍
ណាដដលខលួនមពញចិតថសរមាបយ់ក្សមក្សមរបើរបាស់ឲ្យរតូវមោលបំណងននអាជីវក្សមមរបស់ខលួន។ 

មៅក្សបុងជហំានទ ី ២ ភតកិ្សៈរតូវចរចាសំុចុះភតិសនាជួលឧបក្សរណ៍ (ភតិសនា ិរចដ
វតទុ) ជាមយួភតិបតី មដ្ឋយចងែុលរបាបព់ីឧបក្សរណ៍ នងិ អ្បក្សផគតផ់គងរ់បាបភ់តបិត។ី 

មៅក្សបុងជហំានទ ី ៣  ភតកិ្សៈ និង ភតិបតី្ នដល់ក្សចិចរពមមរពៀងនិងចុះភតិសនា
 ិរចដ វតទុ។ 

មៅក្សបុងជហំានទ ី ៤ ភតិបត ី និង អ្បក្សផគតផ់គងចុ់ះក្សិចចសនាទិញលក្សឧ់បក្សរណ៍សរមាប់
យក្សមក្សជួលឲ្យភតិក្សៈ។ 

មៅក្សបុងជហំានទ ី៥ អ្បក្សផគតផ់គងដ់ឹក្សជចជូ ន ឬ របគល់ឧបក្សរណ៍មក្សឲ្យភតិក្សៈ។ 
មៅក្សបុងជហំានទ ី ៦ ភតិក្សៈចុះ តទមលខាទទួលយក្សឧបក្សរណ៍ រចួមចញមសចក្សថីបញ្ជ ក្ស់

មយួឲ្យ ភតិក្សៈថា ខលួនបានទទួលឧបក្សរណ៍ម ើយ។ 
មៅក្សបុងជហំានទ ី៧ ភតបិតី បងន់ថលទិញឧបក្សរណ៍ឲ្យអ្បក្សផគតផ់គង។់ 
មៅក្សបុងជហំានទ ី៨ អ្បក្សផគតផ់គងន់ិង ភតិក្សៈចុះ តទមលខាមលើក្សិចចសនាដថទា ំឧបក្សរណ៍ 

ជាមយួភតិក្សៈ (របសិនជាមគចងម់ធវើដូមចបះ)។ 
គួរក្សតសំ់ោល់ថា មៅក្សបុងភតិសនា រចិដ វតទុ ភតិក្សៈជាអ្បក្សមរជើសមរ ើសយក្សអ្បក្សផគតផ់គង ់

និងឧបក្សរណ៍ដដលខលួនឯងចងប់ានមដ្ឋយខលួនឯង។ ភតកិ្សៈមនិពឹងដផែក្សមលើការវនិិចឆយ័ ឬជំនាញ
របស់ភតិបតីម ើយ។ ម តុដូមចបះ មបើឧបក្សរណ៍មនាះដបរជាមរបើការមនិមក្សើត មដ្ឋយសារលក្សខណៈ
បមចចក្សមទសរបស់វា មនិរតូវនឹងក្សិចចការដដលឧបក្សរណ៍មនាះ រតូវបំមពញមៅក្សបុងអាជីវក្សមមរបស់ភតិក្សៈ  
ភតិក្សៈមនិអាចមៅរក្សមរឿងភតបិតថីា ទិញឧបក្សរណ៍មនិរតវូម ើយទាមទារលុបមចាលក្សិចចសនា 
ឬទាមទារឲ្យភតិក្សៈសងការខូចខាតមទ។ មៅមពលចរចាជលួឧបក្សរណ៍ ភតិបតី ឬភាប ក្សង់្ហរ ឬ
បុគគលិក្សរបស់ខលួនមនិរតូវឲ្យឱ្វាទ ឬក្សិចចរបឹក្សាណាមយួដល់ភតិក្សៈអ្ពំីលក្សខណៈបមចចក្សមទស ឬ
លក្សខណៈមរបើរបាស់របស់ឧបក្សរណ៍ម ើយ។ មនះជាមរឿងមយួសំខានម់ដ្ឋយសារ ឧបក្សរណ៍ខលះ
មានតនមលដល់មៅរាបដ់សន ឬរាបល់ានដុលាល រ។ មៅមពលដដលយក្សមក្សមរបើមនិរតូវតាមមោលមៅ
របស់ខលួន ភតិក្សៈអាចបថឹងទាមទាររលំាយក្សិចចសនា ឬទាមទារសំណងខូចខាត។ មដើមផកីារពារ
ទបទ់ល់នងឹបញ្ហ ដដលអាចមក្សើតម ើងជាយថាម តុ មៅក្សបុងភតិសនា ិរចដ វតទុ មគដតងដតដចង
របការមយួ មដើមផឲី្យភតិបតបីដិមសធការធានាថាឧបក្សរណ៍មៅនឹងមោលបំណងមរបើរបាស់របស់
វា មរពាះការមរជើសមរ ើសឧបក្សរណ៍ គឺជាវនិិចឆយ័របស់ភតិក្សៈខលួនឯង។ មគអាចដចងខបដិមសធមយួ
ដដលអាចមានមសចក្សថីថា៖ 

ភតិក្សៈជួលឧបក្សរណ៍ក្សបុងសភាពជាក្សដ់សថង ម ើយមដ្ឋយសារភតិបតីមនិដមនជាអ្បក្ស 
ផលិតឧបក្សរណ៍ ឬជាភាប ក្ស់ង្ហររបស់អ្បក្សផលិត ឬជាភាប ក្ស់ង្ហរននអ្បក្សលក្សឧ់បក្សរណ៍ 
ភតិបតីមនិមធវើការធានា ឬការអ្ះអាងដបបណាមយួ មទាះបីជាក្សច់ាស់ក្សថី មដ្ឋយ   
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តុណហី ភាពក្សថី ថាឧបក្សរណ៍មនាះអាចយក្សមៅលក្សដូ់របាន ឬឧបក្សរណ៍មនាះសក្សថិសម
នឹងយក្សមៅមរបើបានសរមាប់មោលបំណងណាមយួម ើយ។ ភតិបតីមនិទទួលខុសរតូវ 
ចំមពាះការខូចខាតណាមយួ មដ្ឋយផ្ទធ ល់ក្សថី មដ្ឋយរបមយលក្សថី ឬមដ្ឋយសារផល
វបិាក្សក្សថី ដដលមក្សើតមចញពីការកានក់ាប ់ឬការមរបើរបាស់ឧបក្សរណ៍មនះមទ។ 

 
ចំមពាះរយៈមពលននការជួលវញិ មៅក្សបុងចាបដ់ខមរ មគមនិរតូវក្សំណតត់ិចជាងមយួឆប មំទ 

(មារតា ១០)។ មៅក្សបុងចាបន់នរបមទសខលះ មគក្សំណតថ់ា រយៈមពលននភតិសនា រចិដ វតទុមនិ
រតូវតិចជាង៧៥% ននអាយុកាលននឧបក្សរណ៍មទ។ រយៈមពលតិចជាងមនះ មគចាតទុ់ក្សជាការ
លក្សម់ដ្ឋយបងជ់ាវគគ។ ឧបមាថា ម៉ាសីុនមយួដដលមានអាយុមរបើការបានរបស់វា ១០ ឆប  ំរយៈមពល
ននភតិសនា ិរចដ វតទុមនិរតូវតិចជាង៨ឆប បំានមទ។ ការចាតចូ់លជាការលក្សឧ់បក្សរណ៍តាមការ
បងជ់ាវគគ ឬជាភតិសនា ិរចដ វតទុគឺ ជាសំខានម់រពាះវាផលបះ៉ពាល់ដល់គណមនយយឧបក្សរណ៍ 
និងការក្សំណតព់ននដ្ឋរមលើរបាក្សច់ំមណញននអាជីវក្សមមទាងំរបស់ភតិបត ីទាងំរបស់ភតិក្សៈ។ 

សមងខបមក្សវញិ ភតិសនា ិរចដ វតទុមានធាតុផសដូំចតមៅមនះ៖ 
១. ភតិបតីមនិដមនជាអ្បក្សលក្សវ់តទុដដលរតូវជួលមនាះមទ 
២. ភតិបតីជាអ្បក្សមធវើ ិរចដបផទានមដើមផអីាចឲ្យភតិក្សៈទទលួបានវតទុជួលមនាះ 
៣. ភតបិតីជាមាច ស់ក្សមមសិទនិមលើវតទុដដលជួល 
៤. ក្សិចចសនាជួល ឬភតិសនាមនះមនិអាចតិចជាងមយួឆប មំ ើយ  
៥. ភតិក្សៈជាអ្បក្សបងន់ថលជួលវតទុ 
៦. ភតិក្សៈមានសិទនិទិញ ឬមនិទិញវតទុដដលជួលមនាះ 
៧. ភតិបតីមានសិទនិកានក់ាបម់ ើងវញិនូវវតទុជួលមនាះ របសិនមបើភតិក្សៈមនិមោរពកាតពវក្សិចច 
របស់ខលួនមៅមរកាមភតិសនា ិរចដ វតទុមនាះ។ 

 
ការចាតដ់ចងភតិសនា ិរចដ វតទុដដលមនិរតឹមរតូវតាមចាប ់ អាចមធវើឲ្យភតិបតីបាតប់ង ់

ឋានៈជាអ្បក្សជួល/ភតិបតី ម ើយកាល យមៅជាអ្បក្សលក្សជ់ាវគគៗវញិ។ កាលណាភតិបតីកាល យជាអ្បក្ស
លក្ស ់ភតិបតីអាចបាតប់ងអ់្តទរបមយជន ៍និងក្សិចចការពារតាមផលូវចាបម់ផសងៗ ដដលចាបស់ថីពីភតិ-
សនា ិរចដ វតទុផថល់ឲ្យ។ ឧទា រណ៍ ភតិបតីអាចបាតប់ងអ់្តទរបមយជនខ៍ាងពននដ្ឋរ និងក្សិចច
ការពារតាមផលូវចាបម់ៅមពលទាមទារការកានក់ាបម់ ើងវញិជាមដើម។  




