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នរឿងមួយ្ដែល ធំ អំពីការរត់្ អាជីវកមមទទួលបាេនោគជ័យ្ គឺត្ត្វូ 

រកាបទ នេការត្បាក់ : អវ ីដែលបាេមក ពីការលក់ កន ុង អវ ីដែល ោការ 

ចំណាយ្ នៅ នចញ - េិងអវ ី ដែលោ ការវេិិនោគ ស្នា ក់នៅកន ុង ឧបករណ ៍

េិងកំនណើេ នានពលអនាគត្។. 

ននាោះនហើយ្ោ មូលនហតុ្ដែល , ប ុនាម េឆ្ា ំមកនេោះ , ការត្គប់ត្គង ហិរញ្ញ វត្ថ ុ 

បាេបនងក ើត្ វវធីិនេការ ការរកាបទនេ ត្បាក់ដែល េិងវភិាគ ការ ដមែង ។ 

 ត្ាប់ត្កមុហ ុេធំ , វវធីិស្នរ ែ  ទងំនេោះអាច ត្ត្វូបាេ ាេភាព ម ុគស្នម ញ 

ណា ់។  ត្ាប់អាជីវកមមខ្នា ត្តូ្ច , ពួកនគ អាចោពិត្ោ 

ាេលកខណៈស្នមញ្ញ  ប ុដេែ ត្ាេ់ដត្ ាេត្បនោជេ ៍ែូចោ។ 

ននាោះោអវ ីដែល ន ៀវនៅលហំាត់្ នេោះគឺាេ ទងំអ ់អំពី។. 

 ំណំុ នពញនលញនេ គណេីហិរញ្ញ វត្ថ ុ ាេ បញ្ជ ី នសេងាា  បីនាក់, អវ ីដែល 

ពិន   ន ម្ ោះ : បញ្ជ ី ត្បាក់ចំនណញ មួយ្ ដែលោ បញ្ជ ី ត្ទពយ កមម 

េិងបញ្ជ ី ស្នច់ត្បាក់ មួយ្. 

អវ ីដែល ំខ្នេ់ ននាោះគឺថា ពួកនគទងំអ  ់ មោមួយ្ាា ។ 

ត្ប ិេនបើេរណាាា ក់ បាេផ្លា  ់បត រូ ពីរ នសេងនទៀត្េឹង ត្ត្វូផ្លា  ់បត រូ 

សងដែរ។ ត្ប ិេនបើទងំអ  ់បីបនាា ត់្ បាត្ សគ សូគងន ើង អាកែឹងថាអាក 

អាចនជឿទុកចិត្ែ តួ្នលខនេោះ - េិង ធនាារដែល ែឹងថា វាអាច ទុកចិត្ែ 

អាក! 

One of the big things about running a successful business is keeping track of the 

money: what comes in from Sales, what goes out as Expenses – and what stays in as 

investments in equipment and future growth. 

That’s why, over the years, financial managers have developed ways of keeping 

track of that money and analysing performance. 

For big companies, these methods can be really complicated. For smaller businesses, 

they can be really simple but just as useful. That’s what this Workbook is all about. 

A full set of financial accounts consists of three different lists, each listing special 

things: a Profit list, an Assets list and a Cash list. 

The important thing is that they all fit together. If one changes, the other two will 

need to change as well. If all three bottom lines match up you know you can trust 

the figures – and the bank knows it can trust you! 
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បញ្ជ ី ប្រាក់ចំណេញ (Profit List) 

ការលក់ 
 

SALES 

 ស ៊ុត 
 

  Eggs 

 មាន់ 
 

  Chickens 

ការលក់សរ៊ុប 
 

TOTAL SALES 

ការចំណាយ 
 

EXPENSES 

ការចំណាយណលើការ អណេរ 
 

Variable Costs 

 ការចិញ្ច ឹមមាន់ 
 

  Chickenfeed 

ប្រាក់ ចំណេញ ដ៊ុល 
 

GROSS PROFIT 

ចំណាយណលើការជួសជ៊ុល 
 

Fixed Costs 

 រាក់ឈ្ន លួ 
 

  Rent 

 ប្រាក់ឈ្ន លួ 
 

  My Pay 

ការចំណាយ សរ៊ុប 
 

Total Costs 

ប្រាក់ចំណេញប្របតិបតតិការ 
 

OPERATING PROFIT 

 ពាក់ ណចញ ការចំណាយ 
 

  Wearing Out Expense 

 ការប្រាក់និង សង 
 

  Interest and Repayments 

ប្រាក ់ចំណេញ ស៊ុទ្ធ 
 

NET PROFIT 

 

 

គណនេយ្យករ នៅ បញ្ជ ី ត្បាក់ចំនណញ បាេ ត្បាក់ចំនណញ េិង 

ន ចកែ ីដលាង ការបាត់្បង់ ។ វាបង្ហា ញពី ការលក់េិង ការចំណាយ្ ។ 

នត្ើអវ ីដែល វាបង្ហា ញ នទោះបីោ ាេ ការ េា នែើមបីបង់ ោស្នច់ត្បាក់ 

ពិត្ត្បាកែ ដែលទទួលបាេ មិេបាេ ។ ប ុដេែនោយ្ស្នរដត្ ាេមេុ េ 

មិេដត្ងដត្ បង់នៅ នពលដែលវា មិេដមេោ ស្នច់ត្បាក់ ពិត្ត្បាកែ 

នៅកន ុងធនាារ។ ស្នច់ត្បាក់កន ុងធនាារ នចញមកនត្ៅ នៅកន ុងបញ្ជ  ី

ោស្នច់ត្បាក់ ដែលោកដេាងដែល ការបង់ត្បាក់ យ្ឺត្ ត្ត្វូបាេនគ ាេ។ 

នទោះបីោែូនចាោះ , បញ្ជ ី ត្បាក់ចំនណញ ដែល អាចបង្ហា ញ ោនត្ចើេ 

ដែលាេត្បនោជេ ៍។ 

នត្ើអវ ីដែល នៅ ល់បនាា ប់ព ីវវក័ិយ្ប័ត្ត្ ននាោះត្ត្វូបាេបង់ ត្ត្វូបាេនៅថា 

ត្បាក់ចំនណញ។  ត្ាប់នាលបំណង ត្គប់ត្គង , ាេ ត្បនេទនសេងាា  នេ 

ត្បាក់ចំនណញ :  រុប ត្បាក់ចំនណញ ត្បាក់ចំនណញត្បតិ្បត្ែ ិការេិង 

ត្បាក់ចំនណញ  ុទធ ... 

 

 

 

Accountants call the Profit list the Profit & Loss Statement. It shows Sales and 

Expenses. 

What it shows though, are promises to pay not actual cash received. But because 

people don’t always pay on time it’s not actual cash in the bank. Cash in the bank 

comes out in the Cash list where slow payments are accounted for.  

Even so, the Profit list can show lots of useful information.  

What’s left over after the bills have been paid is called Profit. For management 

purposes, there are various kinds of Profit: Gross Profit, Operating Profit and Net Profit 

… 
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បញ្ជ ី ប្រទ្ព្យសមបតត ិ (Assets List) 

ប្រទ្ព្យសកមម នយ្ើងោាា   ់ បំេ៊ុ ល នយ្ើងជំពាក់ 
ASSETS (We Own) LIABILITIES (We Owe) 

ប្រទ្ព្យសកមម 
 

បំេ៊ុ លបចច ុបបនន 
 

Current Assets Current Liabilities 

 សាច់ប្រាក់ 
   

 Cash 

 អនកទ្ទួ្ល 
 

 បង ់
 

 Receivables Payables 

ប្រទ្ព្យសមបតតិ  
មិនមមនជា 
ណព្លបចច ុបបនន  

 

នាណព្លបចច ុបបនន 
មដលមិនមមន 
បំេ៊ុ ល 

 

Non-Current Assets Non-Current Liabilities 

 ដី 
 

 បំេ៊ុ ល 
 

 Land Borrowings 

 របង 
 

 
 

 Fencing  

 មាន់ 
 

 
 

 Chickens  

 មាន់ េមី 
 

 
 

 New Chickens  

 ពាក់ ណចញ 
 

 
 

Wearing Out  

ប្រទ្ព្យសរ៊ុប 
 

បំេ៊ុ លសរ៊ុប 
 

TOTAL ASSETS TOTAL LIABILITIES 

ប្រទ្ព្យសកមម ស៊ុទ្ធ 
 

  
 

NET ASSETS  

 

ភាព្ជាមាច ស់ 
 

 
 

OWNERSHIP  
 មាច ស់ ភាគហ ៊ុន 

 
 

 
  Owner’s Equity  
 ប្រាក់ ចំណេញ 
ស៊ុទ្ធ  

 
 

  Net Profit  
ភាគហ ៊ុនសរ៊ុប 

 
 

 
TOTAL EQUITY  

 

គណនេយ្យករ នៅ ត្ទពយ កមម បញ្ជ ី តារាងតុ្លយការ នេោះ។ វា តុ្លយភាព 

ត្ទពយ កមម (អវ ីដែលនយ្ើង ោាា   ់) ត្បឆ្ំងេឹង បំណុល ( អវ ីដែលនយ្ើង 

ជំពាក់ ) ។ 

វាបង្ហា ញ ពីអវ ីដែល មុខជំេួញមួយ្ គឺាេត្នមា នៅាា  ់។ 

គួរឱ្យចាបអ់ារមមណ៍ , ការគណនានេ ត្ទពយ កមម  ុទធ នេោះគឺ ពិត្ោខុ ាា  

ពី វវធីិដែល ភាគហ ុេ រុប ត្ត្វូបាេរាប់ ននាោះ - ប ុដេែពួកនគ ទងំពីរមក 

កាេ់នលខ ែូចាា ។ មួយ្នទៀត្ ឆ្ាងកាត់្ ការត្តួ្ត្ពិេិត្យ ។ 

 

 

Accountants call the Assets list the Balance Sheet. It balances Assets (what we own) 

against Liabilities (what we owe). 

It shows what a business is worth to the owner. 

Interestingly, the calculation of Net Assets is quite different from the way Total Equity is 

counted – but they both come to the same number. Another cross-check. 
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បញ្ជ ី សាច់ប្រាក់ (Cash List) 

សកមមភាព្ ប្របតិបតតិការ 
 

OPERATING ACTIVITIES 

  សាច់ប្រាក់ ពី្អតិេិជន 
 

   Cash from Customers 

  សាច់ប្រាក់ ណដើមបី ផ្គត់ផ្គង ់និងប៊ុគគលិក 
 

   Cash to Suppliers and Employees 

  អប្រាការប្រាក់ 
 

   Interest 

ប្របតិបតតិការ ស៊ុទ្ធ 
 

NET OPERATING 

សកមមភាព្ វិ ននិណគគ 
 

INVESTING ACTIVITIES 

  ដី 
 

   Land 

  មាន់ 
 

   Chickens 

  មាន់ េមី 
 

   New Chickens 

 ការិ ននិណគគ ស៊ុទ្ធ 
 

NET INVESTING 

សកមមភាព្ហិរញ្ញ ិតថ ុ 
 

FINANCING ACTIVITIES 

ប្រាក់កមច ី 
 

   Loans 

  សង 
 

   Repayments 

ផ្តលហ់ិរញ្ញ បបទាន ស៊ុទ្ធ 
 

NET FINANCING 

  

ការបណងកើន / េយច៊ុុះ 
 

INCREASE / DECREASE 

សាច់ប្រាក់ ណៅណដើម 
 

CASH AT BEGINNING 

សាច់ប្រាក់ ណៅច៊ុងបញ្ច ប់ 
 

CASH AT END 

 

គណនេយ្យករ នៅ ស្នច់ត្បាក់ បញ្ជ ី លំហូរស្នច់ត្បាក់ 

បាេនចញន ចកែ ីដលាងការណ៍ ។ នេោះ គឺោស្នច់ត្បាក់ ពិត្ត្បាកែ , មិេ 

 េាថាេឹង បង់ ត្បាក់ចំនណញ េិងការ ែូចោ ន ចកែ ីដលាងការណ៍ 

បាត់្បង់ ។ 

វាោការ ាេត្បនោជេ ៍ែល់ត្កមុ ព នៅនត្កាម កាល ស្នច់ត្បាក់ 

ចំេួេបី : ត្បតិ្បត្ដ ិការ ( ត្បតិ្បត្ដ ិការ ោនរៀងរាលន់លៃ ) ការវេិិនោគ 

(ត្បាក់ បង់ ត្ាប់ អវ ីដែលែូចោ ែ ីេិងឧបករណ៍ ) េិង 

ការសែល់ហិរញ្ញបបទេ (ែូចោ ត្បាក់ ខា ីត្បាក់ ឬ ភាគលាេ បាេបង់ ) ។ 

បញ្ជ ីនេោះ ដត្ងដត្ ត្ត្វូបង្ហា ញ ថាាេ ស្នច់ត្បាក់ នៅចុងបញ្ា ប់នេ 

ឆ្ា ំនេោះ, នបើមិេែូនចាោះនទ ការទូទត់្ េឹងមិេ ចូលនៅតាមរយ្ៈ 

េិងអាជីវកមម ត្ត្វូបាេដបកបាក់។ ែូនចាោះ នមើល ស្នច់ត្បាក់ នៅ គណនា 

បញ្ា ប់ ែូច  ត្វស្នា ងំ មួយ្ -  ូមបីដត្ មុេនពលដែល ឆ្ា ំនេោះ បាេមក 

ែល់ទីបញ្ា ប់។ 

នោយ្ស្នរដត្ ត្ប ិេនបើអាក មិេអាច បង់ វវក័ិយ្ប័ត្ត្ រប ់អាក, អាក 

អាច ចូលនៅកាេ់ គុក... 

 

 

 

Accountants call the Cash list the Cash Flow Statement. This is actual cash, not 

promises to pay like the Profit & Loss Statement. 

It’s useful to group the Cash information under three headings: Operating (everyday 

operations), Investments (money paid for things like land and equipment) and 

Financing (like money borrowed or dividends paid). 

The list must always show that there’s cash at the end of the year, otherwise 

payments won’t go through and the business is broke. So watch the Cash At End 

calculation like a hawk – even before the year comes to an end. 

Because if you can’t pay your bills, you might go to gaol … 
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ការច៊ុុះបញ្ជ ីគេនី (Book-keeping) 

ចាប់ណផ្តើម សាច់ប្រាក់ 
500  

Start Cash 

ទ្ិញ មាន់ 
  

Buy Chickens 

ទ្ិញ ចំេ ីមាន់ 
  

Buy Chickenfeed 

ជួល ប្រាក់មែ 
  

Pay Rent 

ទ្ិញ របង 
  

Buy Fencing 

ប្រាក់ឈ្ន លួ របស់ែុ្ំ 
  

My Pay 

    

ណៅសល់ 
  

Remainder 

 

 

រកា បញ្ជ ី មួយ្នេអវ ីដែល អាកបាេចំណាយ្នពល េិងអវ ីដែលអាក លក់។ 

វាោ វវធីិស្នមញ្ញ បំសុត្ នេ ការរកាបទ , នហើយ្វាោ ការាេត្បនោជេ ៍

ោ ងខ្នា ំង។ ោ ងនហាចណា  ់, អាកេឹង ែឹងថានត្ើ វាាេ ស្នច់ត្បាក់ 

នែើមបីអេុវត្ែ នៅនលើ។ 

វាោការ ង្ហយ្ត្ ួលកន ុងការ ផ្លា  ់បត រូ តួ្នលខទងំនេោះ នៅកន ុង បញ្ជ ី 

ចំេួេបី គឺ: ត្បាក់ចំនណញ ត្ទពយ កមម េិងបញ្ជ ី ស្នច់ត្បាក់។ ដែលសែល ់

េូវការយ្ល់ែឹង កាេ់ដត្លអ ត្បន ើរ នេរនបៀបដែល អាជវីកមម នេោះេឹង - 

នហើយ្ននាោះោអវ  ីដែលនកើត្ន ើងបនាា ប់ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keep a list of what you spend and what you sell. 

It’s the simplest way of keeping track, and it’s enormously useful. At the very least, 

you’ll know whether there’s cash to carry on.  

It’s easy to shift these figures into the three lists: the Profit, Assets and Cash lists. That 

gives a much better understanding of how the business is going – and that’s what 

comes next. 

  



Accounting and Finance Workbook 

 

6 

បញ្ជ ី ប្រាក់ចំណេញ (1) (Profit List (1)) 

ការលក់ 
 

SALES 

ស ៊ុត 
 

  Eggs 

មាន់ 
 

  Chickens 

ការលក់សរ៊ុប 
 

TOTAL SALES 

ការចំណាយ 
 

EXPENSES 

ការចំណាយណលើការ អណេរ 
 

Variable Costs 

ការចិញ្ច ឹមមាន់ 
 

  Chickenfeed 

ប្រាក់ ចំណេញ ដ៊ុល 
 

GROSS PROFIT 

ចំណាយណលើការជួសជ៊ុល 
 

Fixed Costs 

រាក់ឈ្ន លួ 
 

  Rent 

ប្រាក់ឈ្ន លួ 
 

  My Pay 

ការចំណាយ សរ៊ុប 
 

Total Costs 

ប្រាក់ចំណេញប្របតិបតតិការ 
 

OPERATING PROFIT 

ពាក់ ណចញ ការចំណាយ 
 

  Wearing Out Expense 

ការប្រាក់និង សង 
 

  Interest and Repayments 

ប្រាក់ ចំណេញ ស៊ុទ្ធ 
 

NET PROFIT 

 

ការចំណាយ្ មួយ្ចំេួេ បាេផ្លា  ់បត រូ ( ការចំណាយ្នលើការ អនលរ ) េិង 

មួយ្ចំេួេនទៀត្ មិេបាេ ផ្លា  ់បត រូ ( ការចំណាយ្ នលរ ) ។ 

នេោះគឺោការ នមើលោនលើកែំបូង នៅអវ ី បញ្ជ ី ដែលនមើលនៅែូច 

ត្បាក់ចំនណញ ។ វាបង្ហា ញ ោនរៀងរាល់នលៃ ការចំណាយ្ េិង ការលក់ 

អាជីវកមម នេោះ វា បាេនធវ ើ ។ 

អវ ីដែល ំខ្នេ់គឺ ថានេោះគឺោ បញ្ជ ី ការ េា ោោង ស្នច់ត្បាក់ 

ពិត្ត្បាកែ ននាោះនទប ុដេែ  វាោ ការចាប់នសែើម ាេត្បនោជេ៍ខ្នា ំងណា  ់។ 

នៅកន ុងែំណាក់កាល នេោះវា ត្ាេ់ដត្ោការ បង្ហា ញពីការ ចំណាយ្ - ប ុដេែវា 

បាេបំដបក ពួកនគនចញ ែូចអ ់អាក ដែលផ្លា  ់បត រូ ការផ្លា  ់បត រូ ការលក់ 

(ចំណាយ្ អនលរ ) េិងអាកដែល នៅែដែល មិេថា ោនត្ចើេ នេ ត្វាេ់ 

ត្ត្វូបាេលក់ ឬ ( ការចំណាយ្ នលរ ) មួយ្ចំេួេតូ្ច ខ្នា ំងណា ់។ 

បញ្ជ ីនេោះ បង្ហា ញដត្ ការចិញ្ា ឹមាេ់ , ជួលេិង ត្បាក់ដខរប ់ខំុ្ 

ោការចំណាយ្ ប ុដេែាេ ោធមមតា ោនត្ចើេនទៀត្ ។ 

 

 

 

 

Some costs vary (Variable Costs) and some don’t change (Fixed Costs). 

This is a first look at what the Profit list looks like. It shows the business’s everyday 

Expenses-and the Sales it’s made.  

The important thing is that this is a ‘promises’ list rather than actual cash, but it’s an 

extremely useful start. At this stage, it just shows Expenses – but it separates them out 

as those that change as Sales change (Variable costs) and those that stay the same 

whether lots of chickens are sold or very few (Fixed costs). 

This list only shows chickenfeed, rent and my pay as expenses, but there are usually 

many more.  
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បញ្ជ ី ប្រាក់ចំណេញ (2) (Profit List (2)) 

ការលក់ 
 

SALES 

ស ៊ុត 
 

  Eggs 

មាន់ 
 

  Chickens 

ការលក់សរ៊ុប 
 

TOTAL SALES 

ការចំណាយ 
 

EXPENSES 

ការចំណាយណលើការ អណេរ 
 

Variable Costs 

ការចិញ្ច ឹមមាន់ 
 

  Chickenfeed 

ប្រាក់ ចំណេញ ដ៊ុល 
 

GROSS PROFIT 

ចំណាយណលើការជួសជ៊ុល 
 

Fixed Costs 

រាក់ឈ្ន លួ 
 

  Rent 

ប្រាក់ឈ្ន លួ 
 

  My Pay 

ការចំណាយ សរ៊ុប 
 

Total Costs 

ប្រាក់ចំណេញប្របតិបតតិការ 
 

OPERATING PROFIT 

ពាក់ ណចញ ការចំណាយ 
 

  Wearing Out Expense 

ការប្រាក់និង សង 
 

  Interest and Repayments 

ប្រាក់ ចំណេញ ស៊ុទ្ធ 
 

NET PROFIT 

 

 ត្បាក់ចំនណញ គឺមួយ្នេ នហតុ្សលចមបង  ត្ាប់ការត្ត្វូបាេ 

នៅកន ុងអាជីវកមម ។ ត្បាក់ចំនណញ គឺោអវ ីដែល នៅន   ល់ 

នេត្បាក់ចំណូល ការលក់ បនាា ប់ពីការចំណាយ្ ទងំអ ់ត្ត្វូបាេ បង់, 

ែូនចាោះ ូម បដេែម មួយ្ចំេួេ នៅបញ្ជ  ីលក់ ត្បាក់ចំនណញ រប ់នយ្ើង។ 

 នេោះោ ការលក់ ដត្ ាេការ   ុត្េិង ាេ់ ប ុដេែថា នាំឱ្យាេការ 

 ដមែង ោនលើកែំបូង គណនា : លុយ្ ដែលបាេចាកនចញ បនាា ប់ព ី

ការចំណាយ្ នលរ ននាោះត្ត្វូបាេបង់ ត្បាក់ចំនណញ ត្ត្វូបាេនគនៅថា  រុប 

នេោះ។ ត្បាក់ចំនណញ  រុប ោភាគរយ្នេ ការលក់ មួយ្ដែល 

ត្ត្វូបាេនៅថា ត្បាក់ចំនណញែុល ។ 

 ត្ាប់ត្កមុហ ុេ ទងំអ ន់ៅកន ុង ពិេពនលាកនេោះ ដែលោ មធយម 

ត្បាក់ចំនណញែុល នៅជុំវញិ 80% ។ ាេនត្ចើេនេការ បំដរបំរលួ ោការ 

ពិត្ណា  ់: ត្គប់ត្បនេទនេ ភាពខុ ាា  មកន ើង ោមួយ្េឹងោនត្ចើេ 

នេត្កមុហ ុេ ននាោះនទប ុដេែ  ោមធយម គឺោកដេាង លអ មួយ្នែើមប ីចាប់នសែើម។ 

វាអាច ត្ត្វូបាេចត្ាញ ់នៅនពលនត្កាយ្។ 

ការគណនា ោនត្ចើេនទៀត្ែូច នេោះេឹង មកន ើង ោលមីមែងនទៀត្ 

នៅនពលនត្កាយ្ ប ុដេែនេោះគឺោ មូលនហតុ្មួយ្ដែល  ត្ាប់ការរកា 

បញ្ជ ីទងំនេោះ ។ 

 

Profit is one of the main reasons for being in business. Profit is what’s left of Sales 

income after all the expenses have been paid, so let’s add some Sales to our Profit 

List. 

The only Sales are Eggs and Chickens, but that leads to the first performance 

calculation:  The money that’s left after the Fixed Costs have been paid is called 

Gross Profit. Gross Profit as a percentage of Sales is called Gross Profit Margin. 

For all the companies in the world, the Gross Profit Margin averages around 80%. 

There’s lots of variation, of course: all kinds of differences come up with lots of 

companies, but the average is a good place to start. It can be refined later. 

More calculations like this will come up again later, but this is one of the reasons for 

keeping these lists. 
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បញ្ជ ី ប្រាក់ចំណេញ (3) (Profit List (3)) 

ការលក់ 
 

SALES 

 ស ៊ុត 
 

  Eggs 

 មាន់ 
 

  Chickens 

ការលក់សរ៊ុប 
 

TOTAL SALES 

ការចំណាយ 
 

EXPENSES 

ការចំណាយណលើការ អណេរ 
 

Variable Costs 

 ការចិញ្ច ឹមមាន់ 
 

  Chickenfeed 

ប្រាក់ ចំណេញ ដ៊ុល 
 

GROSS PROFIT 

ចំណាយណលើការជួសជ៊ុល 
 

Fixed Costs 

 រាក់ឈ្ន លួ 
 

  Rent 

 ប្រាក់ឈ្ន លួ 
 

  My Pay 

 ការចំណាយ សរ៊ុប 
 

Total Costs 

ប្រាក់ចំណេញប្របតិបតតិការ 
 

OPERATING PROFIT 

 ពាក់ ណចញ ការចំណាយ 
 

  Wearing Out Expense 

 ការប្រាក់និង សង 
 

  Interest and Repayments 

ប្រាក់ ចំណេញ ស៊ុទ្ធ 
 

NET PROFIT 

 

 

ឥ ូវនេោះ ូម ផ្លា  ់ទីនលើ ត្បាក់ចំនណញ មួយ្នទៀត្ ត្បនេទនេ ... 

ត្បាក់ចំនណញ  រុប គឺោ ការចាប់នសែើម ោការលអ  នត្ពាោះវាបង្ហា ញពី 

ការចំណាយ្ ដែលទក់ទងនៅេឹង អវ ីដែល កំពុងត្ត្វូបាេ លក់។ 

គណនេយ្យករ នៅវាថា ការចំណាយ្នេ ទំេិញ ដែលបាេលក់ ។ ភាា ម 

វាបាេបង្ហា ញ ដែលោកដេាងដែល នធវ ើឱ្យត្បន ើរន ើង អាច 

ត្ត្វូបាេនធវ ើន ើង ។ 

ចំណាយ្នលើការជួ ជុល បដេែមនៅ របូភាព។ ែក ការចំណាយ្នលើ 
ត្បាក់ចំនណញ  រុប ពី កាលកំណត់្ ទុក អវ ីមួយ្ដែល នៅជិត្នៅេឹង 
ត្បាក់ចំនណញ ដែលបាេមកព ី កមមភាពត្បចាំនលៃ។ មួយ្នេោះ 
ត្ត្វូបាេនគនៅថា ចំនណញ ។ វា មិេរមួបញ្ច លូ ការចំណាយ្ទងំអ  ់
ននាោះនទប ុដេែវា ត្គបែណែ ប់ ការចំណាយ្នលើ ថាអាជីវកមម  នេោះាេ 
ការបង់ត្បាក់ ោនរៀងរាល ់នលៃ។ 

 

 

 

Now let’s move on to another kind of Profit ... 

Gross Profit is a good start because it shows costs related to whatever is being sold. 

Accountants call it Cost of Goods Sold. Straight away it shows where improvements 

might be made. 

Fixed costs add to the picture. Subtracting Fixed costs from Gross Profit leaves 

something closer to the Profit from everyday activities. This one is called Operating 

Profit. It doesn’t include all expenses, but it covers the costs that the business has to 

pay every day.  
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បញ្ជ ី ប្រទ្ព្យសមបតត ិ (1) (Asset List (1)) 

ប្រទ្ព្យសកមម នយ្ើងោាា  ់ បំេ៊ុ ល នយ្ើងជំពាក់ 

ASSETS (We Own) LIABILITIES (We Owe) 

ប្រទ្ព្យសកមម 
 

បំេ៊ុ លបចច ុបបនន 
 

Current Assets Current Liabilities 

 សាច់ប្រាក់ 
   

 Cash 

 អនកទ្ទួ្ល 
 

 បង ់
 

 Receivables Payables 

ប្រទ្ព្យសមបតតិ  
មិនមមនជា 
ណព្លបចច ុបបនន  

 

នាណព្លបចច ុបបនន 
មដលមិនមមន 
បំេ៊ុ ល 

 

Non-Current Assets Non-Current Liabilities 

 ដី 
 

 បំេ៊ុ ល 
 

Land Borrowings 

 របង 
 

 
 

Fencing  

 មាន់ 
 

 
 

Chickens  

 មាន់ េមី 
 

 
 

New Chickens  

 ពាក់ ណចញ 
 

 
 

Wearing Out  

ប្រទ្ព្យសរ៊ុប 
 

បំេ៊ុ លសរ៊ុប 
 

TOTAL ASSETS TOTAL LIABILITIES 

ប្រទ្ព្យសកមម ស៊ុទ្ធ 
 

  
 

NET ASSETS  

 

ភាព្ជាមាច ស់ 
 

 
 

OWNERSHIP  
 មាច ស់ ភាគហ ៊ុន 

 
 

 
  Owner’s Equity  
 ប្រាក់ ចំណេញ 
ស៊ុទ្ធ  

 
 

  Net Profit  
ភាគហ ៊ុនសរ៊ុប 

 
 

 
TOTAL EQUITY  

 

ត្ទពយ កមម ោអវ ីដែល មុខជំេួញ ោាា   ់។ 

ាេោ នត្ចើេនទៀត្ នែើមបអីាជីវកមម ោង លក់ ោនរៀងរាល់នលៃ េិងចំណាយ្ 

នលើបញ្ជ ី ត្បាក់ចំនណញ នេោះ។ វា ោាា   ់អវ ី , ែូចោ របងេិង ាេ់។ វា 

រមួបញ្ច លូទងំ អវ ីដែល អាជវីកមមនេោះ បាេជំពាក់ , ែូចោ ត្បាក់កមា ី 

ពីធនាារ នេោះ។ ដែលេឹងមក នៅនពលនត្កាយ្។ 

បញ្ជ ី ត្ទពយ កមម នៅនែកន ុងនែ ោមួយ្េឹងបញ្ជ ី ត្បាក់ចំនណញ នេោះ។ 

 

 

Assets are the things a business owns. 

There’s more to a business than the everyday Sales and Expenses on the Profit list. It 

also owns things, like fences and chickens. It also includes things the business owes, 

like a loan from the bank. That will come later. 

The Assets list goes hand in hand with the Profit list. 
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បញ្ជ ី ប្រាក់ចំណេញ (4) (Profit List (4)) 

ការលក់ 
 

SALES 

ស ៊ុត 
 

  Eggs 

មាន់ 
 

  Chickens 

ការលក់សរ៊ុប 
 

TOTAL SALES 

ការចំណាយ 
 

EXPENSES 

ការចំណាយណលើការ អណេរ 
 

Variable Costs 

ការចិញ្ច ឹមមាន់ 
 

  Chickenfeed 

ប្រាក់ ចំណេញ ដ៊ុល 
 

GROSS PROFIT 

ចំណាយណលើការជួសជ៊ុល 
 

Fixed Costs 

រាក់ឈ្ន លួ 
 

  Rent 

ប្រាក់ឈ្ន លួ 
 

  My Pay 

ការចំណាយ សរ៊ុប 
 

Total Costs 

ប្រាក់ចំណេញប្របតិបតតិការ 
 

OPERATING PROFIT 

ពាក់ ណចញ ការចំណាយ 
 

  Wearing Out Expense 

ការប្រាក់និង សង 
 

  Interest and Repayments 

ប្រាក់ ចំណេញ ស៊ុទ្ធ 
 

NET PROFIT 

 

 

ការទូទត់្ ត្ត្វូបាេ បនងក ើត្ន ើង ត្ាប់ អវ ីដែលែូចោ ាេ់េិង របង, 

ប ុដេែពួកនគ េឹងមិេ នៅ ែ ិត្ន ែ រោ នរៀងរហូត្។ 

 នរឿងទងំនេោះ នៅទីបំសុត្េឹង ពាក់នចញ (ឬ ស្នា ប់ !) ។ ែូនចាោះ 

នៅកន ុងទងំអ  ់ឆ្ា ំដែលនៅ ល់ រប ់ពួកនយ្ើង គួរដត្យ្ក 

មួយ្ចំេួេទឹកត្បាក់ ន ម ើាា នេ ការចំណាយ្ នែើម នហើយ្នៅ វាថាោ " ពាក់ 
នចញ ការចំណាយ្ ។ ប ុដេែនោយ្ស្នរដត្ វាមិេដមេោ ការចំណាយ្ 

ពិត្ត្បាកែ ែូចោ ចំណ ីស្នច់ាេ់ឬ ជួល , វា ាេនៅ នៅនត្កាម ចំនណញ 

។ការចិញ្ា ឹមាេ់ ឬ ជួល , វា ាេនៅ នៅនត្កាម ចំនណញ ។ ឥ ូវនេោះ 

អវ ីត្គប់ោ ងដែល ត្ត្វូបាេនគ នាំយ្កនៅឆ្ៃ យ្ , បនាា ត់្ខ្នងនត្កាម 

នៅកន ុងបញ្ជ  ីត្បាក់ចំនណញ ត្ត្វូបាេនគនៅថា  ុទធ ត្បាក់ចំនណញ។ 

ត្បាក់ចំនណញ ពិត្ត្បាកែ រប ់នយ្ើង។  ំខ្នេ់ណា !់ 

ត្បាក់ចំនណញ  ុទធ ដចក នោយ្ ការលក់េិង ដត្បកាា យ្វានៅ ោភាគរយ្ 

មួយ្? ត្ប ិេនបើវា គឺោ 10 នៅ 20% វាោការ ត្បាកែេិយ្ម ; 

នៅខ្នងនលើ ននាោះនហើយ្ តួ្នលខនេោះ អាចេឹងត្ត្វូបាេ ធីក។ 

ខ្នងនត្កាមននាោះ នហើយ្អាជវីកមម នេោះគឺ ន ា ើរដត្ាេត្នមា 

កិចាខិត្ខំត្បឹងដត្បងនេោះ ... ! 

 

Payments have been made for things like chickens and fences, but they’re not going 

to last forever. 

These things will eventually wear out (or die!). So in all of their remaining years we 

should take an equal amount of the original costs and call it a ‘wearing out 

expense’.  But because it isn’t a real Expense, like chickenfeed or rent, it has to go 

under the Operating Profit. 

Now that everything has been taken away, the bottom line on the Profit list is called 

Net Profit. Our real Profit. Very important!   

Divide Net Profit by Sales and turn it into a percentage. If it’s 10 to 20% it’s realistic; 

above that and the figures might have to be checked. Below that and the business is 

hardly worth the effort...! 
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បញ្ជ ី ប្រទ្ព្យសមបតត ិ (2) (Asset List (2)) 

ប្រទ្ព្យសកមម នយ្ើងោាា  ់ បំេ៊ុ ល នយ្ើងជំពាក់ 

ASSETS (We Own) LIABILITIES (We Owe) 

ប្រទ្ព្យសកមម 
 

បំេ៊ុ លបចច ុបបនន 
 

Current Assets Current Liabilities 

 សាច់ប្រាក់ 
   

 Cash 

 អនកទ្ទួ្ល 
 

 បង ់
 

 Receivables Payables 

ប្រទ្ព្យសមបតតិ  
មិនមមនជា 
ណព្លបចច ុបបនន  

 

នាណព្លបចច ុបបនន 
មដលមិនមមន 
បំេ៊ុ ល 

 

Non-Current Assets Non-Current Liabilities 

 ដី 
 

 បំេ៊ុ ល 
 

Land Borrowings 

 របង 
 

 
 

Fencing  

 មាន់ 
 

 
 

Chickens  

 មាន់ េមី 
 

 
 

New Chickens  

 ពាក់ ណចញ 
 

 
 

Wearing Out  

ប្រទ្ព្យសរ៊ុប 
 

បំេ៊ុ លសរ៊ុប 
 

TOTAL ASSETS TOTAL LIABILITIES 

ប្រទ្ព្យសកមម ស៊ុទ្ធ 
 

  
 

NET ASSETS  

 

ភាព្ជាមាច ស់ 
 

 
 

OWNERSHIP  
 មាច ស់ ភាគហ ៊ុន 

 
 

 
  Owner’s Equity  
 ប្រាក់ ចំណេញ 
ស៊ុទ្ធ  

 
 

  Net Profit  
ភាគហ ៊ុនសរ៊ុប 

 
 

 
TOTAL EQUITY  

 

បញ្ជ ី ទងំអ ់ដែល ាេ ឱ្យ មនៅេឹង រមួាា , ែូនចាោះ ការពាក់ នចញ 

ាេនែើមប ីបង្ហា ញនៅកន ុងបញ្ជ ី ត្ទពយ មបត្ែ  ិសងដែរែូចោ បញ្ជ ី 

ត្បាក់ចំនណញ នេោះ។ 

ប ុដេែ  តួ្នលខ ត្ទពយ កមម ាេនែើមបីកកកុញ ោនរៀងរាល ់ឆ្ា ំ។ 

វាេឹងកាា យ្ោ តួ្នលខ កាលពីឆ្ា ំមុេ បូក តួ្នលខ កន ុងឆ្ា ំនេោះ រហូត្ែល់វា 

្េែល ់ការចំណាយ្ នែើម។ ទីបំសុត្ ការចំណាយ្ នែើមេិង  រុប 

ការពាក់ នចញ េឹង ាេតុ្លយភាព នចញ។ 

េិងនែើមបីជួយ្ កន ុងការត្គប់ត្គង អាជីវកមម បញ្ជ ី ត្ទពយ មបត្ែ ិ គួរដត្បង្ហា ញ 
ត្បាក់ដែល មិេត្ត្វូបាេ បង់ត្បាក់ ទទួល ដែលោ ត្ទពយ មបត្ែ  ិមួយ្ 
េិងត្ត្វូបង់ ោការ ទទួលខុ ត្ត្វូ មួយ្។ 

តួ្នលខ ត្ាប់ ទទួល េិងត្ត្វូបង់ នេោះោធមមតា នកើត្នចញពីន ៀវនៅ 
រកា ធមមតា, ប ុដេែ ត្ាប់ ការនធវ ើលំហាត់្ត្បាណ នេោះ ាេវធីិ 
នេការគណនា តួ្នលខ ត្បហាក់ត្បដហល មួយ្: 

អាកទទួល = 
លក់ x 30 

360 

បង់ = 
(អនលរ + ចំណាយ្នលើការជួ ជុល) x 45 

360 
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All the lists have to fit together, so Wearing Out has to show up in the Asset list as well 

as the Profit list. 

But the Asset figure has to accumulate every year. It will be last year’s figure plus this 

year’s figure until it reaches the original cost. Eventually the original cost and the 

Wearing Out total will balance out. 

And to help manage the business, the Assets list should show money that hasn’t been 

paid: Receivables as an Asset and Payables as a Liability. 

The figures for Receivables and Payables usually comes from normal book-keeping, 

but for this exercise there’s a way of calculating an approximate figure:  

Receivables  = 
Sales x 30 

360 

Payables = 
(Variable + Fixed Costs) x 45 

360 
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បញ្ជ ី សាច់ប្រាក់ (1) (Cash List (1)) 

សកមមភាព្ ប្របតិបតតិការ 
 

OPERATING ACTIVITIES 

  សាច់ប្រាក់ ពី្អតិេិជន 
 

   Cash from Customers 

  សាច់ប្រាក់ ណដើមបី ផ្គត់ផ្គង ់និងប៊ុគគលិក 
 

   Cash to Suppliers and Employees 

  អប្រាការប្រាក់ 
 

   Interest 

ប្របតិបតតិការ ស៊ុទ្ធ 
 

NET OPERATING 

សកមមភាព្ វិ ននិណគគ 
 

INVESTING ACTIVITIES 

  ដី 
 

   Land 

  មាន់ 
 

   Chickens 

  មាន់ េមី 
 

   New Chickens 

 ការិ ននិណគគ ស៊ុទ្ធ 
 

NET INVESTING 

សកមមភាព្ហិរញ្ញ ិតថ ុ 
 

FINANCING ACTIVITIES 

ប្រាក់កមច ី 
 

   Loans 

  សង 
 

   Repayments 

ផ្តល់ហិរញ្ញ បបទាន ស៊ុទ្ធ 
 

NET FINANCING 

  

ការបណងកើន / េយច៊ុុះ 
 

INCREASE / DECREASE 

សាច់ប្រាក់ ណៅណដើម 
 

CASH AT BEGINNING 

សាច់ប្រាក់ ណៅច៊ុងបញ្ច ប់ 
 

CASH AT END 

 

ស្នច់ត្បាក់ គឺាេស្នរៈ ំខ្នេ់ ណា ់។ 

 វាោការ ាេត្បនោជេ ៍កន ុងការនធវ ើឱ្យ បញ្ជ ី ោច់នោយ្ដ ក ត្ាប ់

ស្នច់ត្បាក់ នៅ / ពី អាជីវកមម ោនរៀងរាល់នលៃ ( នលត្ត្មូវ ត្ាប់ ទទួល 

េិងត្ត្វូបង់ ) េិង ការទូទត់្ ការត្បាក់ ; ស្នច់ត្បាក់ នៅ / ពី ត្ទពយ មបត្ែ ិ 

ការវេិិនោគេិង ស្នច់ត្បាក់ នៅ / ពី borrowing- េិងការបង់ ត្បាក់កមា  ី

ណាមួយ្ មកវញិ។ការបញ្ច លូ នេោះ ត្តឹ្មត្ត្វូ បង្ហា ញពីរនបៀបដែល ស្នច់ត្បាក់ 

ោនត្ចើេ គួរដត្នៅកន ុង ធនាារនេោះ នៅចុងបញ្ា ប់នេ ឆ្ា ំនេោះ។ 

 ំខ្នេ់នែើមបីែឹងថា ដត្ងដត្, នបើមិេែូនចាោះនទ ការអាជីវកមម េឹងមិេអាច 

ាេលទធភាពទូទត់្បំណុល - ដែល ាេេ័យ្ថា វាោការបាត់្ ដបកបាក់ ! 

តួ្នលខ ស្នច់ត្បាក់ នេោះសងដែរ អាចេឹងខុ ាា  ពីមួយ្នៅមួយ្ 

ដែលត្ត្វូបាេនត្បើ ោនលើកែំបូង នៅកន ុងបញ្ជ ី ត្ទពយ មបត្ែ ិ នេោះ - ែូនចាោះ 

ឥ ូវនេោះវា អាចោការ ចាបំាច់កន ុងការ វវលិត្ត្ ប់នៅវញិ េិងការ 

ផ្លា  ់បត រូវា ។ 

 ូមចងចាំថា បញ្ជ ីន ម្ ោះ ទងំអ ់ដែល ាេ ឱ្យ មនៅេឹង រមួាា  ... ! 

 

 

 

Cash is really important.  

It’s useful to make separate lists for the cash to / from everyday business (adjusted for 

Receivables and Payables) and interest payments; the cash to / from Asset 

investments and the cash to / from borrowing- and paying back any loans. 

Entering this correctly shows how much cash should be in the bank at the end of the 

year. Always important to know, otherwise the business won’t be able to pay its bills – 

which means it’s gone broke! 

This Cash figure may well be different from the one first used in the Asset list – so it 

may now be necessary to go back and change it. 

Remember that all the lists have to fit together ...! 
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បញ្ជ ី ប្រទ្ព្យសមបតត ិ (3) (Asset List (3)) 

ប្រទ្ព្យសកមម នយ្ើងោាា  ់ បំេ៊ុ ល នយ្ើងជំពាក់ 

ASSETS (We Own) LIABILITIES (We Owe) 

ប្រទ្ព្យសកមម 
 

បំេ៊ុ លបចច ុបបនន 
 

Current Assets Current Liabilities 

 សាច់ប្រាក់ 
   

 Cash 

 អនកទ្ទួ្ល 
  បង់  

 Receivables Payables 

ប្រទ្ព្យសមបតតិ  
មិនមមនជា 
ណព្លបចច ុបបនន  

 

នាណព្លបចច ុបបនន 
មដលមិនមមន 
បំេ៊ុ ល 

 

Non-Current Assets Non-Current Liabilities 

 ដី 
 

 បំេ៊ុ ល 
 

 Land Borrowings 

 របង 
 

 
 

 Fencing  

 មាន់ 
 

 
 

 Chickens  

 មាន់ េមី 
 

 
 

 New Chickens  

 ពាក់ ណចញ 
 

 
 

Wearing Out  

ប្រទ្ព្យសរ៊ុប 
 

បំេ៊ុ លសរ៊ុប 
 

TOTAL ASSETS TOTAL LIABILITIES 

ប្រទ្ព្យសកមម ស៊ុទ្ធ 
 

  
 

NET ASSETS  

 

ភាព្ជាមាច ស់ 
 

 
 

OWNERSHIP  
 មាច ស់ ភាគហ ៊ុន 

 
 

 
  Owner’s Equity  
 ប្រាក់ ចំណេញ 
ស៊ុទ្ធ  

 
 

  Net Profit  
ភាគហ ៊ុនសរ៊ុប 

 
 

 
TOTAL EQUITY  

 

ទំព័រទងំនេោះ ទងំអ ់នេ ការគណនា បាេនាំឱ្យាេ តួ្នលខ ត្ាប់ 

 ុទធ ត្ទពយ កមម , ត្នមា នេអាជីវកមម នេោះ។ ប ុដេែ  លុយ្ ាា   ់ោក់នៅកន ុង 

នៅនែើម នៅដត្ ត្ត្វូការឱ្យត្ត្វូបាេ កត់្ត្តាទុក នៅកដេាងណា ដែលោ 

ាា   ់កមម ិទធិ រប  ់។ 

វវធីិដែល វាត្ត្វូបាេនធវ ើ គឺនែើមបីោក់ រប  ់ាា   ់កមម ិទធិ 

នៅដសាកខ្នងនត្កាមនេ បញ្ជ ី ត្ទពយ មបត្ែ  ិ- េិង ត្បាក់ចំនណញ  ុទធ 

នៅនពលដែល ត្ត្វូបាេបដេែមនៅ ស្នច់ត្បាក់ ថា លទធសល គឺពិត្ោ 

ែូចាា េឹង ត្ទពយ មបត្ែ  ិ ុទធ ននាោះនទ។ 

ត្ាេ់ដត្ែូចោ នវទមេែ  - នហើយ្ទងំអ  ់ការង្ហរដែល ត្តឹ្មត្ត្វូ។ 

 

 

All these pages of calculations have led to a figure for Net Assets, the value of the 

business. But the money the owner put in at the beginning still needs to be recorded 

somewhere as Owner’s Equity. 

The way it’s done is to put Owner’s Equity at the bottom of the Assets list – and when 

Net Profit is added to that Cash, the result is exactly the same as the Net Assets. 

Just like magic – and all that work is correct. 
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ការិ នភាគណលើអាជីិកមមរបសអ់នក  (1)  Diagnose your Business (1) 

 

ឥ ូវអាកអាចនត្ត្ៀម  ត្ាប់ជំហាេ ធំ ខ្នា ំងណា  ់បនាា ប់: ពិេិត្យនមើល ពីរនបៀប រប ់អាក  

 អាជីវកមម នបើនធៀប ោមួយ្អាកែនទ - េិងអវ ីដែលអាក អាច នធវ ើបាេ លអ ត្បន ើរោងមុេ ។ 

 

ប្រាក់ចំណេញ    

 ប្រាក់ចំណេញដ៊ុល  % 
ត្បាក់ចំនណញែុល  x 100 

ការលក ់
80% 

 

 ប្រាក់ចំណេញស៊ុទ្ធ  % ត្បាក់ចំនណញ ុទធ  x 100 

ការលក់ 
10% 

 

 ការប្រតលប់មកិ នញណៅណលើ 

 ភាគហ ៊ុនសរ៊ុប 
មូលធេ ុទធ  x 100 

ភាគហ ុេ រុប 
20% 

 

 ការប្រតលប់ណៅណលើប្រទ្ព្យ 

 សកមមសរ៊ុប 
ត្បាក់ចំនណញ ុទធ x 100 

ត្ទពយ កមម ុទធ 
20% 
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Now you’re ready for the next very big step: checking how your business compares with others -  

and what you might be able to do better.  

 

PROFITABILITY    

  Gross Profit % 
Gross Profit  x 100 

Sales 
80% 

 

  Net Profit % 
Net Profit  x 100 

Sales 
10% 

 

  Return on Total Equity 
Net Profit  x 100 

Total Equity 
20% 

 

  Return on Total Assets 
Net Profit  x 100 

Total Assets 
20% 
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បញ្ជ ី ប្រាក់ចំណេញ (5) (Profit List (5)) 

 

ការលក់ 
 

SALES 

 ស ៊ុត 
 

  Eggs 

 មាន់ 
 

  Chickens 

ការលក់សរ៊ុប 
 

TOTAL SALES 

ការចំណាយ 
 

EXPENSES 

ការចំណាយណលើការ អណេរ 
 

Variable Costs 

 ការចិញ្ច ឹមមាន់ 
 

  Chickenfeed 

ប្រាក់ ចំណេញ ដ៊ុល 
 

GROSS PROFIT 

ចំណាយណលើការជួសជ៊ុល 
 

Fixed Costs 

រាក់ឈ្ន លួ 
 

  Rent 

ប្រាក់ឈ្ន លួ 
 

  My Pay 

ការចំណាយ សរ៊ុប 
 

Total Costs 

ប្រាក់ចំណេញប្របតិបតតិការ 
 

OPERATING PROFIT 

 ពាក់ ណចញ ការចំណាយ 
 

  Wearing Out Expense 

 ការប្រាក់និង សង 
 

  Interest and Repayments 

ប្រាក់ ចំណេញ ស៊ុទ្ធ 
 

NET PROFIT 

 

 

នហើយ្ត្ប ិេនបើ អាជីវកមមនេោះ ត្ត្វូការ ខា ី ត្បាក់ នែើមបបីង់ត្បាក់ ត្ាប ់ែ ី

នេោះវា េឹងាេ នែើមបីបង្ហា ញ ត្បាក់ វា ចំណាយ្ ត្ាប់ ការត្បាក់េិង  ង 

។ ប ុដេែឥ ូវនេោះ មិេាេការ ជួល បដេែមនទៀត្។ 

ប ុដេែ  ការត្បាក់េិង ការទូទត់្ ង នលើការ ត្បាក់កមា  ីដែលមិេ ពិត្ោ 

ការចំណាយ្នលើការ ពិត្ោ ការរត់្អាជីវកមម ែូនចាោះពួកនគ ាេនៅចុោះ 

ោមួយ្េឹង ការពាក់ នចញ ចំណាយ្ ខ្នងនត្កាម ចំនណញ ។ 

នហើយ្នៅ នពលខាោះនៅកន ុង នពលអនាគត្ ជំេួញដែល ត្បដហលោេឹង 

ាេការបង់ត្បាក់ ពេធ  , ែូនចាោះ ពេធ  េឹងត្ត្វូ នៅចុោះនៅទីននាោះ សងដែរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

And if the business needs to borrow money to pay for the Land, it will have to show 

the money it pays for Interest and Repayments. But now there’s no more rent. 

But Interest and Repayments on that loan aren’t really costs of actually running the 

business, so they have to go down with the Wearing Out Expenses, below Operating 

Profit. 

And some time in the future, the business will probably have to pay Tax, so Tax will 

have to go down there as well. 
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បញ្ជ ី ប្រទ្ព្យសមបតត ិ (4) (Asset List (4)) 

ប្រទ្ព្យសកមម នយ្ើងោាា   ់ បំេ៊ុ ល នយ្ើងជំពាក់ 
ASSETS (We Own) LIABILITIES (We Owe) 

ប្រទ្ព្យសកមម 
 

បំេ៊ុ លបចច ុបបនន 
 

Current Assets Current Liabilities 

 សាច់ប្រាក់ 
   

 Cash 

 អនកទ្ទួ្ល 
 

 បង ់
 

 Receivables Payables 

ប្រទ្ព្យសមបតតិ  
មិនមមនជា 
ណព្លបចច ុបបនន  

 

នាណព្លបចច ុបបនន 
មដលមិនមមន 
បំេ៊ុ ល 

 

Non-Current Assets Non-Current Liabilities 

 ដី 
 

 បំេ៊ុ ល 
 

 Land Borrowings 

 របង 
 

 
 

 Fencing  

 មាន់ 
 

 
 

 Chickens  

 មាន់ េមី 
 

 
 

 New Chickens  

 ពាក់ ណចញ 
 

 
 

Wearing Out  

ប្រទ្ព្យសរ៊ុប 
 

បំេ៊ុ លសរ៊ុប 
 

TOTAL ASSETS TOTAL LIABILITIES 

ប្រទ្ព្យសកមម 
ស៊ុទ្ធ  

  
 

NET ASSETS  

 

ភាព្ជាមាច ស់ 
 

 
 

OWNERSHIP  
 មាច ស់ ភាគហ ៊ុន 

 
 

 
  Owner’s Equity  
 ប្រាក់ ចំណេញ 
ស៊ុទ្ធ  

 
 

  Net Profit  
ភាគហ ៊ុនសរ៊ុប 

 
 

 
TOTAL EQUITY  

 

ជនត្មើ  នែើមបីដត្ងដត្ បាេបង់ត្បាក់ ជួល ោាា  ់កមម ិទធិនលើែីធា ី ។ ប ដុេែ  

ការទិញ ែីនេោះ ាេេ័យ្ថាលុយ្ ។ ត្ប ិេនបើការ អាជីវកមមនេោះ មិេ 

ាេត្បាក់ ននាោះវា េឹងត្ត្វូការ ខា ី - ែូនចាោះ នចញ នៅធនាារ ... 

ការយ្កនចញពី ត្បាក់កមា ី មួយ្ាេេ័យ្ ថាអាជីវកមមនេោះ ឥ ូវនេោះាេ 

ត្ទពយ មបត្ែ  ិលមី ( ែី ) េិង ការទទួលខុ ត្ត្វូ លមី ( ត្បាក់កមា ី ) ។ 

នហើយ្ត្ប ិេនបើ វាោការ  មរមយ, ធនាារ េឹងមិេ សែល់ត្បាក់កមា ី 

ដែលាេ ចំេួេទឹកត្បាក់ ទងំមូលែូនចាោះ ការ អាជីវកមម នេោះេឹងត្ត្វូ 

ត្ជលក់ ចូលនៅកន ុង ការ េេ ំរប ់ខល េួ - ត្បដហលោ 20% នេការចំណាយ្ 

 រុប។ 

 

 

The alternative to always paying rent is to own the land. But buying the land means 

money. If the business doesn’t have that money, it will need to borrow - so off to the 

bank ... 

Taking out a Loan means that the business now has a new Asset (Land) and a new 

Liability (Borrowing). 

And if it’s sensible, the bank won’t lend the whole amount so the business will have to 

dip into its own savings – maybe 20% of the total cost. 
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ការខា ីត្បាក់ អាចោ ការខិត្ខំនធវ ើការ។ 

អាជីវកមមនេោះ ត្បដហលោេឹង ទទួលបាេត្បាក់ ត្ប ិេនបើវា អាចបង្ហា ញ 

ថាវាអាច បង់ត្បាក់ វាត្ត្ ប់មកវញិ ។ ធនាារនេោះ េឹង ួរ ត្ាប់ 

ការទូទត់្ ដែលេឹង ត្គបែណែ ប់ នទៀងទត់្ េិងការ  ង ការត្បាក់ 

ត្បាក់កមា ី ។ កន ុងនាមោ ឆ្ា ំមកនេោះ នៅ េិងចំេួេទឹកត្បាក់ដែល ជំពាក់ 

នៅចុោះ , ការត្បាក់ នេោះេឹងកាត់្បេែយ្ ែូនចាោះ បដេែមនទៀត្នេ ការទូទត់្ 

ធមមតា េឹងចូលនៅកន ុង  ង ។ នៅទីបំសុត្ េឹងាេ 

អវ ីដែលបាេចាកនចញ នៅបង់ េិងអាជីវកមម នេោះេឹងាេ ថា ាេត្នមា 

បដេែមនទៀត្។ 

ចំនពាោះ បញ្ជ ី រប ់នយ្ើង , ការយ្ក នចញពីត្បាក់កមា ី មួយ្ាេេ័យ្ ថាាេ 

ឥ ូវនេោះ ោនត្ចើេនទៀត្ នៅកន ុងបញ្ជ ី ត្ទពយ កមម ោងត្ាេ់ដត្ អវ ីដែល 

អាជីវកមមនេោះ ាា   ់។ ត្បាក់ដែល អាជីវកមមននាោះបាេ ខា ី។ ែូនចាោះឥ ូវនេោះ 

ត្បាក់កមា ីនេោះត្ត្វូ បាេចុោះបញ្ជ ីោ កមា ី , ការទទួលខុ ត្ត្វូ ដែលត្ត្វូបាេ 

យ្កនចញពី  រុប ត្ទពយ កមម នែើមបនី ើងមកោមួយ្ តួ្នលខ 

 ត្ាប់អវ ីដែល អាជីវកមមនេោះ គឺាេត្នមា មួយ្។ ត្ទពយ កមម  ុទធ 

រប ់ខល េួ។ 

េិង ាេនរឿង មួយ្នសេងនទៀត្ ត្ាប់ បញ្ជ ី ត្ទពយ មបត្ែ ិ ។ អាជីវកមម 

នេោះមិេ ដត្ងដត្ កាេ់ ស្នច់ត្បាក់ វាត្ត្វូបាេនគ  េានោយ្ អតិ្លិជេ 

រប ់ខល េួ។ វានៅដត្ ត្ត្វូបាេទទួល , ែូនចាោះ វាត្ត្វូបាេនគ នៅថាអាកទទួល 

។ េិងលុយ្ វាមិេ ទេ់ ត្ត្វូបាេនគនៅថា ចំណាយ្ត្បាក់ ត្ត្វូបង់ មួយ្។ 

នបើនទោះបីោ ពួកនគ អាចេឹងាេ ន ា ើរដត្ែូចោ ការលអ ែូចោ 

ស្នច់ត្បាក់, ទទួល េិងត្ត្វូបង់ ត្ត្វូបាេរាយ្ ោច់នោយ្ដ កព ីស្នច់ត្បាក់ 

ែូនចាោះាេ ការយ្ល់ត្ច  ំអំពីអវ ីដែល អាជីវកមម នេោះពិត្ោាា   ់នទ។ 

ត្នមានេការ ទទួល េិងត្ត្វូបង់ អាចត្ត្វូបាេ រកន ើញ នោយ្នត្បៀបនធៀប 

បញ្ជ ីនេ ការលក់េិង ការទិញ នេោះោមួយ្េឹង បញ្ជ ី នេការបង់ត្បាក់ នេោះ។ 

នៅកន ុងឧទហរណ ៍កន ុង  កិាខ ស្នលា នេោះ , វា ោធមមតា ត្ត្វូបាេនគ 

គណនាព ីមធយម ទូទងំពិេពនលាក ែូនចាោះ ពីរនរឿង អំព ីបញ្ជ ី ស្នច់ត្បាក់ 

េិងអាជីវកមម គណនា នរាគវេិិចឆ ័យ្ មួយ្ដែល អាចត្ត្វូបាេបង្ហា ញ 

ោ ងង្ហយ្ត្ ួល។ 

 

 

Borrowing can be hard work. 

The business will probably get the money if it can show that it can pay it back. The 

bank will ask for a regular payment that will cover the interest and the loan 

repayments. As the years go by and the amount owing goes down, the interest will 

reduce, so more of the regular payment will go into repayments. Eventually there will 

be nothing left to pay and the business will be that much more valuable.  

For our lists, taking out a loan means that there’s now more to the Assets list than just 

the things the business owns. Money that the business has borrowed. So now the loan 

is listed as Borrowings, a Liability that must be taken away from Total Assets to come 

up with a figure for what the business is worth. Its Net Assets. 

And there’s another thing for the Assets list. The business doesn’t always hold the cash 

it’s been promised by its customers. It’s still to be received, so it’s called a Receivable. 

And money it hasn’t yet paid is called a Payable. Although they might be almost as 

good as Cash, Receivables and Payables are listed separately from cash so there’s 

no confusion about what the business actually owns. 

The value of Receivables and Payables can be found by comparing the list of Sales 

and Purchases with the list of payments. In the example in this Workshop, it’s simply 

been calculated from world-wide averages so that a couple of things about the 

Cash list and the business diagnostic calculations can be easily illustrated. 
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បញ្ជ ី សាច់ប្រាក់ (2) (Cash List (2)) 

សកមមភាព្ ប្របតិបតតិការ 
 

OPERATING ACTIVITIES 

  សាច់ប្រាក់ ព្ីអតិេជិន 
 

   Cash from Customers 

  សាច់ប្រាក់ ណដើមប ីផ្គត់ផ្គង ់និងប៊ុគគលិក 
 

   Cash to Suppliers and Employees 

  អប្រាការប្រាក់ 
 

   Interest 

ប្របតិបតតិការ ស៊ុទ្ធ 
 

NET OPERATING 

សកមមភាព្ វិ ននិណគគ 
 

INVESTING ACTIVITIES 

  ដី 
 

   Land 

  មាន់ 
 

   Chickens 

  មាន់ េមី 
 

   New Chickens 

 ការិ ននិណគគ ស៊ុទ្ធ 
 

NET INVESTING 

សកមមភាព្ហិរញ្ញ ិតថ ុ 
 

FINANCING ACTIVITIES 

ប្រាក់កមច ី 
 

   Loans 

  សង 
 

   Repayments 

ផ្តល់ហិរញ្ញ បបទាន ស៊ុទ្ធ 
 

NET FINANCING 

  

ការបណងកើន / េយច៊ុុះ 
 

INCREASE / DECREASE 

សាច់ប្រាក់ ណៅណដើម 
 

CASH AT BEGINNING 

សាច់ប្រាក់ ណៅច៊ុងបញ្ច ប់ 
 

CASH AT END 

 

ដែលោកដេាងដែល បញ្ជ ី នេោះបង្ហា ញ ស្នច់ត្បាក់ ស្នច់ត្បាក់ ពី អតិ្លិជេ 

ចំេួេ មុេ នេោះគឺ មិេយូ្រនទៀត្នទ នោយ្ស្នរដត្ ស្នច់ត្បាក់ ដែលត្តឹ្មត្ត្វូ 

ាេ មិេពិត្ ត្ត្វូបាេទទួល។ ទទួល។ ែូចាា នេោះដែរ ោមួយ្ ស្នច់ត្បាក់ 

ដែលមិេ ទេ់ត្ត្វូបាេ បង់នៅឱ្យ អាកសគត់្សគង់ េិង អតិ្លិជេ ។ បង់ 

នេោះ។ ែូនចាោះ ពួកនគទងំពីរ ត្ត្វូដត្ ត្ត្វូបាេនលត្ត្មូវ នោយ្ អាកទទួលេិង 

ត្ត្វូបង់នៅ បង្ហា ញ កន ុងបរាិណ ស្នច់ត្បាក់ ពិត្ ទីតាំង ។  កមមភាព 

ត្បតិ្បត្ែ ិការទងំនេោះ រមួាេ ការចាប់អារមមណ ៍សងដែរ ដែល គួរ 

ត្ត្វូបាេ បង់ បាេ ។ 

ឥ ូវនេោះ ាេរមួបញ្ច លូទងំ  កមមភាពវេិិនោគ ត្បាក់ននាោះ តួ្នលខ 

 ត្ាប់ ែី នេោះ បាេបង់ មួយ្ ខណៈនពលដែល ឥ ូវ  កមមភាព 

ការសែល់ហិរញ្ញបបទេ េឹងបង្ហា ញ ត្បាក់ នេោះបាេខា ី  ត្ាប់ែ ីេិងការ 

ត្បាក់ ដែលបាេបង់ នចញោ ការទូទត់្ ង ( ោដសាកមួយ្នេ 

ការបង់ត្បាក់ នទៀងទត់្ ដែល មិេចូលនៅកន ុង ការចាប់អារមមណ ៍ននាោះ) ។ 

ែូនចាោះឥ ូវនេោះ ាេោ តួ្នលខ មួយ្ដែល នធវ ើឱ្យទេ់ ម័យ្ ដែល 

ស្នច់ត្បាក់ ត្ត្វូបាេបញ្ច លូ មកវញិ ដែលអាច ចូលនៅកន ុង បញ្ជ ី 

ត្ទពយ មបត្ែ  ិ។ 

ទងំអ  ់បាេនធវ ើ។ វាទងំអ  ់បដេែមន ើង។ ត្ទពយ កមម  ុទធ = មូលធេ 

 ុទធ ។ 

Where the Cash list shows Cash from Customers, the previous number is no longer 

correct because the cash hasn’t actually been received. The Receivables. The same 

with Cash that hasn’t yet been paid to Suppliers and Customers. The Payables. So 

they both have to be adjusted by the Receivable and Payable amounts to show the 

true Cash position. These Operating activities should also include the interest that’s 

being paid. 

Investing activity now includes a figure for the money paid for the land, while the 

Financing activity will now show the money borrowed for the land and the money 

paid out as Repayments (that part of the regular payment that doesn’t go into 

interest). 

So now there’s an updated Cash figure that can be entered back into the Assets list. 

All done. It all adds up. Net Assets = Net Equity. 
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កប្រមិតសត ង់ដារ (Benchmarks) 

នាលការណ៍ នេោះគឺ តួ្នលខ ដែលនយ្ើង អាចេិោយ្បាេថា មកពី អាជីវកមម លអ បំសុត្ ទងំអ ់នៅកន ុង ពិេពនលាក នេោះ។ 

ពួកនគាេ ការចាប់នសែើម បាេលអ  , ប ុដេែបាេដត្ ចាប់នសែើម នោយ្ស្នរដត្ ពួកនគាេ ភាពខុ ាា   ត្ាប់អាជីវកមម នសេងាា , 

ឧ ាហកមម នសេងាា , ទំហ ំនសេងាា  ... អាជីវកមម េិងបណាែ ត្បនទ  ោញឹកញាប់ នសេងាា ។ ប ុដេែ  ពួកនគាេ ការចាប់នសែើម បាេលអ  ណា ់។ 

ត្ប ិេនបើអាក គណនា នាល េិងទទួលបាេ ចនមា ើយ្ មួយ្ ននាោះោការ ខុ ាា ពី ទូទងំពិេពនលាក មួយ្ដែល វា មិេាេេ័យ្ថា 

អាកោអាក ខុ  - ប ុដេែវា មិេាេេ័យ្ថា អាកគួរដត្នមើល នោយ្ត្បងុត្បយ្័ត្ានែើមបី នមើលន ើញថា អាកមិេបាេ បំនេាចនចាល អវ ីននាោះនទ។ 

េិងនធវ ើវា ឱ្យបាេញឹកញាប់។ ឆ្ា  ំោការពិត្ណា  ់បនាា ប់ពីឆ្ា ំ។ នៅទីបញ្ា ប់ វាោ តួ្នលខ ផ្លា ល់ខល េួរប ់អាក ដែលបាេ រាប់ - ប ុដេែ  

នៅ ល់នេ ពិេពនលាក នេោះគឺ ការចាប់នសែើម លអ ! 

ត្ប ិេនបើចនមា ើយ្ គឺខុ ាា , ាេ ពីរកដេាង ដែលអាកអាច រកនមើល បាេ។ របូមេែ  នេោះេឹងាេ បនាា ត់្ កំពូល : ត្ប ិេនបើវាោ 

ត្បាក់ចំនណញ  រុប រប ់អាក គឺោការចំណាយ្ រប ់អាកបាេ ត្តឹ្មត្ត្វូ អនលរ ? នត្ើាេអវ ីអំព ីបនាា ត់្ នត្កាម នេោះ: គឺាេ ការលក់ 

ណាមួយ្ដែលអាក បាេ បំនេាចនចាល ? 

 

 

 

 

Benchmarks are figures that we could say come from all the best businesses in the rest of the world. 

They’re a good start, but only a start, because they’re different for different businesses, different industries, different sized businesses ... and often different 

countries. But they’re a very good start. 

If you calculate a benchmark and get an answer that’s different from the worldwide one, it doesn’t mean you’re wrong – but it does mean that you should look 

carefully to see that you haven’t forgotten anything. 

And do it often. Certainly year after year. In the end it’s your own figures that count – but the rest of the world is a good start! 

If your answers are different, there are two places you can look. The formula will have a top line: if it’s your Gross Profit, are your Variable costs correct? What 

about the underneath line: are there any Sales you’ve forgotten? 
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ការិ នភាគណលើអាជីិកមមរបសអ់នក (2)  (Diagnose your Business (2)) 

ការជំរុះបញ្ជ ី (Liquidity) 

អាជីវកមមមួយ្ ដត្ងដត្ ត្ត្វូការ ស្នច់ត្បាក់ - ប ុដេែមិេ នត្ចើេនពក។ វា គួរដត្ ាេមួយ្ចំេួេ កន ុងការ បត្មងុទុក កន ុងករណី 

នេការ នរង្ហគ ោះបនាា េ់ ននាោះនទប ុដេែោ អាជីវកមមលអ  គួរដត្អាច រកត្បាក់ចំណូល បដេែមនទៀត្នលើ លុយ្រប ់ខល េួ ោោង ត្ាេ់ដត្ ទុកវា 

នៅកន ុងធនាារនេោះ ោេិចា។ 

អេុបាត្ មូលធេ ការ នធវ ើការនេ 1 ទុកបេាប់  ត្ាប់ការ នរង្ហគ ោះបនាា េ់ ននាោះនទ;  ាាត្ត្នេ 2 ាេេ័យ្ថាអាជីវកមម នេោះាេ 

ត្បាក់ដែល អាចត្ត្វូបាេ រកត្បាក់ចំណូលបាេ កាេ់ដត្នត្ចើេ។ 

ការជំរុះបញ្ជ ី    

  ទ្៊ុនបងវិល 
ត្ទពយ កមមបចច ុបបេា  

បំណុលបចច ុបបេា  
1.5 

 

 

A business always needs cash – but not too much. It should always have some in reserve in case of emergencies, but a good business should always be able to 

earn more on its money than just leaving it in the bank. 

A working capital ratio of 1 leaves no room for emergencies; a ratio of 2 means the business has money that could be earning more.  

LIQUIDITY    

  Working Capital 
Current Assets 

Current Liabilities 
1.5 
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អន៊ុាត (Leverage) 

 ការខា ីត្បាក់ គឺ ែូចេឹងការនត្បើ ែងលាឹងមួយ្ នែើមបីពត្ងីក ការនត្បើត្បា  ់ស្នច់ត្បាក់ អាជីវកមម ាេ រចួនៅនហើយ្ ននាោះ។ គណេី នៅ 

អាេុភាព ហិរញ្ញ វត្ថ ុ នេោះ។ វាមិេដមេ ាេត្បាោា នែើមប ីខា ីលុយ្ ត្ប ិេនបើវា រកត្បាក់ចំណូលបាេតិ្ច ោង ការត្បាក់ ដែលបាេបង់ 

ននាោះនទប ុដេែាេ ែង នៅនពលដែលវា អាចបនងក ើេ អាជីវកមម នេោះ។ 

 អាេុភាព ដែលអាច ត្ត្វូបាេនមើលោ បំណុល នែើមប ីត្ទពយ មបត្ែ  ិនែើមប ី មភាព ាា   ់រប  ់បរាិណនេ ការលក់ - េិងថានត្ើ 

ត្បាក់ចំណូលដែល ត្គបែណែ ប់ ការទូទត់្ ការត្បាក់។ 

 ការខា ីត្បាក់ កន ុងអត្តាការត្បាក់ មួយ្ដែល ទបោង អាច ោ អាជីវកមមបាេ រកត្បាក់ចំណូលបាេ គឺោការលអ  ។ ប ដុេែ  ត្ប ិេនបើ 

ការទូទត់្ការត្បាក់ ដែលបាេយ្ក នពក នត្ចើេនេ អវ ីដែល អាជីវកមមនេោះ រកបាេ - ឬ បដេែមរហូត្ែល់នៅ នត្ចើេ នេអវ ីដែល អាជីវកមមនេោះ 

គឺាេត្នមា។ 

 នលើ ព ីអាេុភាព ោក់លាក់មួយ្ , វាគឺោ មេុ េឥត្ត្បាោា   ត្ាប់ធនាារ ត្បលុយ្ លុយ្ រប ់ខល េួ។ ទងំ អាកខា ី អាចេឹង មិេអាចនៅ 

ត្គបែណែ ប់  ង បំណុល ឬ នត្ចើេោង អាចេឹង អាជីវកមមនេោះ គឺាេត្នមា។ ននាោះនហើយ្ គឺាេស្នរៈ ំខ្នេ់ ោពិន   ត្ាប ់

ការសែល់ត្បាក់កមា ី នេោះ ធនាារកិ ឬ ឥណទេ  ហ ត្បត្ែ ិបត្ែ ិ ។ 

អន៊ុាត    

  បំេ៊ុ ល  / ប្រទ្ព្យសកមម 
ការខា ី  

 រុបត្ទពយ កមម 
0.7 

 

  បំេ៊ុ ល / ភាគហ ៊ុន 
ការខា ី  

 រុបភាគហ ុេ 
0.6 

 

  បំេ៊ុ ល / ចំេូល 
ការខា ី x 100 

 រុបការលក ់
30% 

 

  ប្រគបដេត ប់ការប្រាក់ 
ត្បាក់ចំនណញ ុទធ x 100 

ការ ងត្ត្លប់ការត្បាក់ 
4.5 
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Leverage 

Borrowing money is like using a lever to extend the use of the cash the business already has. The accountants call this Financial Leverage. It’s not wise to borrow 

money if it earns less than the interest paid, but there are times when it can improve the business.  

Leverage can be viewed as Debt to Assets, to the Owner’s Equity, to the amount of Sales – and how well income covers interest payments.  

Borrowing money at an interest rate that’s lower than the business can earn is good. But not if the interest payments take too much of what the business earns – 

or adds up to too much of what the business is worth.  

Beyond a certain leverage, it is unwise for a lender to risk its money. Either the borrower might be unable to cover the repayments or the debt might be more 

than the business is worth. That is especially important for the lender, the banker or the Credit Co-operative. 

 

LEVERAGE    

  Debt / Assets 
Borrowings 

Total Assets 
0.7 

 

  Debt / Equity 
Borrowings 

Total Equity 
0.6 

 

  Debt / Income 
Borrowings  x 100 

Total Sales 
30% 

 

  Interest Cover 
Net Profit 

Interest Payments 
4.5 
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ប្រាក់ចំណេញ (Profitability) 

ភាពខុ ាា នេ ត្បាក់ចំនណញ វវនិេការ អវ ីខុ ាា  អំព ីត្បាប ់អាជីវកមមបាេ ។ 

ត្បាក់ចំនណញែុល បាេនត្បៀបនធៀប ត្បាក់ចំណូលពី ការលក់ ោមួយ្េឹងត្បាក់ ដែល បាេបង់ កន ុងការសលិត្ អវ ីដែល អាជីវកមមនេោះ 

ត្ត្វូបាេលក់ ... ត្នមា ទំេិញ លក់ នេោះ។ 

ខ្នងនលើ នាល ាេេ័យ្ោ ងណា ដែល គួរត្ត្វូបាេ នធវ ើឱ្យត្បន ើរន ើង ការលក់ ឬការ ចំណាយ្នលើការ កាត់្បេែយ្ ខ្នងនត្កាម នាល 

បាេបង្ហា ញថា ការចំណាយ្ នេោះអាចេឹងត្ត្វូ បាេធីក។ 

ត្បាក់ចំនណញ ុទធ ាេរមួបញ្ច លូទងំ ការទងំអ ់នេការ ចំណាយ្ រប ់អាជីវកមម េិងត្បាក់ចំណូល ។ 

ខ្នងនលើ នេោះគឺោ នាល ែំណឹង អស្នា រយ - ប ុដេែវាោត្នមា ពិេិត្យនមើល នែើមបីឱ្យត្បាកែថា ការចំណាយ្ មិេត្ត្វូបាេ ខកខ្នេ។ ខ្នងនត្កាម 

នាល ត្ាេ់ដត្ាេេ័យ្ ថាអាជីវកមមនេោះ ត្ត្វូការ នែើមបីពាោម ពិបាក នោយ្ពាោម សលិត្សលលមីឬ ការចំណាយ្ តិ្ចោងមុេ។ 

ត្ត្ ប់នៅនលើ ត្ទពយ មបត្ែ ិេិង វវលិត្ត្ ប់មកវញិ នៅនលើការបង្ហា ញ មូលធេ នត្ើ ទងំអ ់នេ ត្ទពយ កមមអាជីវកមម េិងការ ខិត្ខំនធវ ើការ 

ាា   ់ត្ត្វូ បង់ត្បាក់ បិទ ... ថានត្ើវាោ ត្បាោា នែើមប ីវវេិិនោគ បដេែមនទៀត្នៅកន ុង ការទិញ ត្ទពយ កមម លមីមួយ្ ឬការវេិិនោគ 

ត្បាក់បដេែមនទៀត្ - ឬថានត្ើ អាជីវកមម អាច នធវ ើបាេ លអ ត្បន ើរោងមុេ ោមួយ្េឹង អវ ីដែលវា ាេរចួនៅនហើយ្ ...  

ប្រាក់ចំណេញ    

  ប្រាក់ចំណេញដ៊ុល % 
ត្បាក់ចំនណញែុល x 100 

ការលក់ 
80% 

 

  ប្រាក់ចំណេញស៊ុទ្ធ % 
ត្បាក់ចំនណញ ុទធ x 100 

ការលក់ 
10% 

 

  ប្រតលប់ណៅណលើមូលនិធិសរ៊ុប 
ត្បាក់ចំនណញ ុទធ  x 100 

ភាគហ ុេ រុប 
20% 

 

  ប្រតលប់ណៅណលើប្រទ្ព្យសកមមសរ៊ុប 
ត្បាក់ចំនណញ ុទធ x 100 

ត្ទពយ កមម រុប 
20% 
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Profitability 

Different measures of Profit tell different things about the business.  

Gross profit compares income from sales with the money that’s paid to produce the things the business is selling … the Cost of Goods Sold.  

Above the Benchmark might mean that sales should be improved or costs reduced; below the benchmark suggests that expenses might need to be checked.  

Net profit includes all of the business’s costs and income.  

Above the benchmark is great news – but it’s worth checking to be sure that no expenses have been missed. Below the benchmarks simply means that the 

business needs to try harder by trying new products or fewer expenses.  

Return on Assets and return on equity show how well all of the business’s assets and the owners’ hard work is paying off … whether it’s wise to invest more in 

buying new assets or investing more money – or whether the business could do better with what it already has … 

 

PROFITABILITY     

  Gross Profit % 
Gross Profit  x 100 

Sales 
80% 

  

  Net Profit % 
Net Profit  x 100 

Sales 
10% 

  

  Return on Total Equity 
Net Profit  x 100 

Total Equity 
20% 

  

  Return on Total Assets 
Net Profit  x 100 

Total Assets 
20% 
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ការប្រគប់ប្រគង (Management) 

នត្ើនធវ ើ អាជីវកមម ត្បមូល លុយ្ រប ់ខល េួ េិងបង់ វវក័ិយ្ប័ត្ត្ រប ់ខល េួ? 

បង់ គឺោត្បាក់ អាជីវកមមនេោះ ាេ ការបង់ត្បាក់ េិងការ ទទួល គឺត្បាក់ នោយ្នហតុ្ អាជីវកមម។ លុយ្ គួរដត្ត្ត្វូបាេ ត្បមូលបាេ 

ោ ងឆ្ប់រហ័ តាម ដែលអាចនធវ ើបាេ - េិងត្បោជេ េឹងបាត់្បង់ ចំណាប់អារមមណ៍នៅកន ុង ការលក់ នៅឱ្យ អាជីវកមម ដែលបង់ យ្ឺត្ 

នពក។ 

កត្មិត្ ែ ង់ោរនេ ការត្បមូល េិងការបង់ត្បាក់ នេោះ ាេជំពាក់ នលៃេិង នលៃ ខា ីត្បាក់ ។ 

ការ កូេបំណុល គឺោមេុ េាា ក់ដែល ជំពាក់លុយ្ អាជីវកមម េិងាា  ់បំណុល គឺោការ េរណាាា ក់ អាជីវកមមនេោះ ជំពាក់លុយ្ ។ 

កូេបំណុល នលៃ នេោះគឺោ ចំេួេមធយមនេ នលៃនធវ ើការ ត្ត្វូបាេ ទទួលយ្ក នែើមបតី្បមូល លុយ្ រប ់ខល េួ; ាា  ់បំណុល នលៃគឺ ចំេួេមធយមនេ 

នលៃ ទទួលយ្ក រប ់ខល េួនែើមបី បង់ វវក័ិយ្ប័ត្ត្ រប ់ខល េួ។ របូមេែ  នត្បើ តួ្នលខពី បញ្ជ ី ត្ទពយ មបត្ែ  ិេិងបញ្ជ ី ត្បាក់ចំនណញ នេោះ។ 

ការប្រគប់ប្រគង    

  ថ្េៃសងបំេ៊ុ ល 
ការទរត្ត្លប់ x 360 

ការលក់ 
45 

 

  ថ្េៃយកឥេទាន 
ការ ង x 360 

អនលរ + ចំណាយ្នលើការជួ ជុល 
60 
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Management 

How well does the business collect its money and pay its bills? 

Payables is money the business has to pay, and Receivables is money owing to the business. Money should be collected as quickly as possible – and people will 

lose interest in selling to a business that pays too slowly. 

The Benchmarks for collections and payments are Debtor Days and Creditor Days. 

A Debtor owes money to the business and a Creditor is someone the business owes money to. Debtor Days is the average number of days the business is taking 

to collect its money; Creditor Days is the average number of days it’s taking to pay its bills. The formula uses figures from the Asset list and the Profit list. 

MANAGEMENT    

  Debtor Days 
Receivables  x 360 

Sales 
45 

 

  Creditor Days 
Payables  x 360 

Variable + Fixed Costs 
60 

 

 


