
1ឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង អិលធីឌី
របាយការណ៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ 2020

2020
�គឹះស�ានមី�ក�ហិរ��វត��

ឥណទានពលរដ�រុងេរឿង អិលធីឌី
INTEAN POALROATH RONGROEURNG LTD

របាយករណ៍្របចឆំា� ំ

អ�រេលខ ៧៧៩ �, ម�វ�ថីកម���េ��ម, ស���ត់ទឹកល�ក់ ១,

ខណ�ទួលេ�ក �ជ�នីភ�ំេពញ។
023 990 237 / 070 999 739
E-mail: info@iprmfi.com 
Website: www.iprmfi.com



ឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង អិលធីឌី
របាយការណ៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ 2020

តារាងមាតិិកា

2
0
2
0

ទស្សនវិស័យ ប្សកកម្ម និងតម្ល្ស្នូល 3

ប្វត្តិគ្ឹះស្ថ្ន 4

សររបស់ប្ធានក្ុមប្ឹក្សាភិបាល 5

សររបស់នាយកប្តិបត្ត ិ 6

ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល 7

គណៈគ្ប់គ្ងក្ុមហ៊ុន 8

ភាគទុនិក និងវិនិយោគិន 10

អង្គការល្ខ  12

រចនាសម្ព័ន្ធសខា 13

អតិថិជនគោលដៅ និងផលិតផល 14

លទ្ធផលការងារឆ្ន្ំ 2020 15

ទិន្នន័យសំខាន់ៗ 16

លទ្ធផលការងារ 17

បទពិសោធន៍របស់អតិថិជន 19

សវនកម្មផ្ទ្ក្នុង និងការត្ួតពិនិត្យ 22

បុគ្គលិក និងការកសងសមត្ថភាព 23

ទំនួលខុសត្ូវរបស់ ឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង 24

របាយការណ៍បង់ពន្ធ 25

សម្ង់របាយការណ៍សវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុឆ្ន្ំ 2020 26

របាយការណ៍របស់ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល 27

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ 31

របាយការណ៍ស្ថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុ 34

របាយការណ៍លទ្ធផលលម្អិត 35

របាយការណ៍ស្តីពីបម្្បម្ួលមូលធន 36

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្្ក់ 37

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង 39

បណ្ត្ញសខា 40



3ឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង អិលធីឌី
របាយការណ៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ 2020

ទស្សសនវិិស្សយ័ 

បេ�ស្សកកម្មម នងិតិម្លៃម្មៃស្សូ�ល
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ជាគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូ ហិរញ្ញវត្ថុ កម្ពុជា 

បម្ើវិស័យកសិកម្មឈានមុខគ្។

បេ�ស្សកកម្មម
ផ្ដល់នូវស្វាហិរញ្ញវត្ថុ  ងាយស្ួល 

ស្បទៅតាមអាជីវកម្ម  ដ្ល

ពាក់ព័ន្ធនឹង កសិកម្ម  ដើម្បី 

ធ្វើឲ្យប្សើរឡើង នូវ លក្ខខណ្ខ
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បាន នូវការ រីកចម្ើន ដោយ មាននិរន្តភាព 

របស់ គ្ឹះស្ថ្ន។ 

គុុណតិម្លៃម្មៃ
.  សោ្ម្ះត្ង់ និងសុច្ចរិត

.  ទទួលខុសត្ូវខ្ពស់

.  ការបំព្ញការងារជាក្ុម

.  តមា្ល្ភាព
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សម���់ការវិនិយោគ។ �ូករួមទាំងការកើនឡើងន�ជម�ើសផលិតផលដ�លអាយភីអាផ្តល់ជូន យើងសង�ឃឹមថា អាយភីអានឹងអាចឈានដល ់

ការទទួលបានកំណើនមូលដា្ឋ�នអតិថិជនច�ើន ដ�លស��ទៅតាមស្ថ�នភាពស�ដ្ឋកិច្ច�ច្ចុ��បន្ន។

អាយភីអា នៅត�ជាគ�ះឹស្ថ�នដ៏រឹងមំាមួយ បើគិតពីមូលធនភាគទុនិក និងជំហរយុទ្ធសស្ត�ទីផ�សារច�បាស់លាស់។ ផលចំណ�ញរ�ស់ក�មុហុ៊នបាន 

កើនឡើង ដោយមានគណៈគ��់គ�ងក�មុហុ៊នដ�លមានឆន្ទៈ អាយភីអា នឹង�ន្តឆ្ព�ះទៅរកការរីកចម�ើនរយៈព�លយូរអង្វ�ងនៅក្នងុទីផ�សារហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

ខ្ញុំសូមថ្ល�ងអំណរគុណ និងកោតសរសើរខ្ពស់ចំពោះសមាជិកក�ុមប�ឹក�សាភិបាល ដ�គូរសហការរ�ស់យើង អតិថិជនដ៏មានតម្ល� គណៈគ��់គ�ង 

គ�ឹះស្ថ�ន និង�ុគ្គលិកគ��់ជាន់ថាំ�ក់ ចំពោះការប្ត�ជា្ញ�ចិត្ត និងឆន្ទៈដ៏មុតមាំរ�ស់អ្នកទាំងអស់គាំ�។

បេ�កឧកញ៉ាា  ភិួ ពុុយ

ប្ធានក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

ដោយការគោរពស្ម�ះស្ម័គ�អំពីខ្ញុំ
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ប�តិ�ត្តិករមីក�ូហិរញ្ញវត្ថុបានកំពុងប�ឈម�ញ្ហ�ដោយសរមានការផ្ល�ស់�្តូរពាក់ព័ន្ធនឹង�ទ�ញ្ញត្តិចាំ�់តំាង 
ពីឆំ្នាំ�២ំ០១៧ ក្នងុនោះក៏មានផលលំបាកក្នងុការស្វ�ងរកទុនសម���់ស្ថ��័នតូចៗ រួមទំាងភាពប�កួតប�ជ�ង 
នៅក្នុងទីផ�សារផង។ ឆ្នាំំ�ំ២០២០គឺជាឆ្នាំំ�ំដ�លកាន់ត�លំបាកមិនចំពោះត�វិស័យមីក�ូហិរញ្ញវត្ថុនោះទ� គឺគ�� ់
វិស័យទាំងអស់ដ�លប�ឈម�ញ្ហ� ដោយសរការរាតត�បាតសកលន�ជម្ងឺកូវីដ។ រោងចក�កាត់ដ�រក�ណាត ់
និងស�ប�កជើង រួមទាំងវិស័យទ�សចរណ៍ បានរងហានិភ័យតាំងពីឆ្នាំំ�ំទៅ។ ស្ទើរត�គ��់អតិថិជនដ�លមាន 
ចំណូលពីវិស័យទាំងន�ះប�ឈមនឹង�ញ្ហ�។ កតា្ត�ន�ះបានធ្វើអោយឥណទានមិនដំណើរការមានការកើន 
ឡើងនៅក្នុងវិស័យធនាគារទាំងមូល �ូករួមទាំងការរៀ�ចំឥណទានឡើងវិញសម���់ករណីមួយចំនួន។ 

យើងបានឃើញនៅក្នុងឆ្នាំំ�ំមុន មានស្ថ��័នមីក�ូហិរញ្ញវត្ថុ�ន្ត�នា្ទ��់ដ�លបានកា្ល�យខ្លួនជាប��ពាណិជ្ជកម្ម 
ដ�លផ្តល់កម្ចីទំហំធំជាងមុន និងគោលដៅអតិថិជនប��អាជីវកម្ម។ អត��កើនឡើងន�វិស័យទាំងមូលគ ឺ
នៅមាននិនាំ�ការគួរឲ�យកត់សមា្គ�ល់។ ផ្អ�កលើ CMA ចំនួនស្ថ��័នមីក�ូហិរញ្ញវត្ថុដ�លបានរាយការណ៍មាន 
ចំនួន៦៩ ដ�លក្នុងនោះស្ថ��័នទទួលប��ក់�ញ្ញើមានចំនួន៦ និងស្ថ��័នមិនទទួលប��ក់�ញ្ញើមានចំនួន 
៦៣ ក�ុមហ៊ុនភតិសន�យាមានចំនួន៧ និងប�តិ�ត្តិករឥណទានជន�ទមានចំនួន៧។ ចំនួនន�ប�តិ�ត្តិករ 

ឥណទានជន�ទបានធ្ល�ក់ចុះពី២៤៥នៅក្នុងឆ្នាំំ�ំ២០១៩ ដល់ត�ឹម៧ស្ថ��័ននៅក្នុងឆ្នាំំ�ំ២០២០។ យា៉�ងណាមិញ ផល�ត�ឥណទានសរុ�ដ�ល�ូករួមធនាគារចំនួន៦  
ក្នុងចំណោមស្ថ��័នរាយការណ៍ទាំងអស់ បានកើនឡើងដល់ ១៤,៥៦ ពាន់លានដុលា្ល�រអាម�រិក (ស្ទើរ២ដងន�ចំនួន៧,២ ពាន់លានដុលា្ល�រអាម�រិក ក្នុងឆ្នាំំ�ំ២០១៩)  
ឯប��ក់�ញ្ញើបានកើនឡើងដល់ ១០,៥៧ ពាន់លានដុលា្ល�រអាម�រិក (ដ�លស្ទើត� ៣ ដងន�ចំនួន ៣,៧៧ ពាន់លានដុលា្ល�រអាម�រិក)។ តួរល�ខផល�ត�ឥណទាន 
និង ប��ក់�ញ្ញើខាងលើគឺមិនត�ូវបានរួម�ញ្ចូល ទិន្នន័យពីធនាគារពាណិជ្ជ និងធនាគារឯកទ�សទាំងអស់នោះទ�។

សម���់ឆ្នាំំ�ំ២០២០ បើទោះ�ីជាស្ថិតនៅក��មស្ថ�នភាពទទួលរងឥទ្ធិពលពីកតា្ត�ខាងក��ដ�លមានភាពលំបាក �៉ុន្ត�ផល�ត�ឥណទានសរុ�រ�ស់ IPR បានកើន 
ឡើន�ន្តចិដ�រ ពីចំនួន ៥.៨ លានដុលា្ល�រអាម�រិក ដល់ ៦.៥ លានដុលា្ល�រអាម�រិក ចាំ�់ពីព�លដ�ល IPR បានសម��ខ្លនួទៅតាមស្ថ�នភាពទីផ�សារដោយបានក�សម�លួ  
និង�ង្កើតថ្មនូីវផលិតផលឥណទាន ដើម�បីឆ្លើយត�ចំពោះការផ្ល�ស់�្តរូនូវឥរិយា�ទរ�ស់អតិថិជន។ ផល�ត�ឥណទានដុលសរុ�បានកើនឡើង ១២% ចំន�កឯចំនួន 
អតិថិជនបានថយចុះ៣% ដោយ IPR បានធ្វើពិពិធកម្មចំណ�កទីផ�សារដោយមានទំហំកម្ចីធំជាងមុន។ ម៉�យាងទៀត អត��ន�ការរៀ�ចំឥណទានឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំំ� ំ
២០២០ មានចំនួន ២,៧% ប�ៀ�ធៀ�នឹងអត��ក្នុងវិស័យទាំងមូល ៦% ដ�លរួម�ញ្ចូលទាំងធនាគារចំនួន៦ និងមីក�ូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប��ក់�ញ្ញើចំនួន៦។ 

ឥណទានមិនដំណើរការរ�ស់អាយភីអា គិតត�មឹចុងឆំ្នាំ�២ំ០២០ មានភាពល្អប�សើរជាងមុន (២,៣%) បើប�ៀ�ធៀ�នឹង ៣,៧% នៅក្នងុឆំ្នាំ�២ំ០១៩ ចំណ�កអត��រ�ស់ 
វិស័យទំាងមូលមានចំនួន ២,១%។ ចំណ�កអត��ឥណទានលុ�ច�ញពី�ញ្ជីបានថយចុះជិត២,៦ដង ប�ៀ�ធៀ�នឹងឆ្នាំំ�ំ២០១៩។ មិនត��៉ុណោ្ណ�ះ អនុបាតប��ក ់
ចំណ�ញធៀ�នឹងទ�ព�យសកម្ម(ROA) បានកើនឡើងដល់ ៦,៧% និងអនុបាតប��ក់ចំណ�ញធៀ�នឹងដើមទុន(ROE) កើនដល់ ៧% ប�ៀ�ធៀ�នឹងឆំ្នាំ�២ំ០១៩ ដ�ល 
មានអត�� ៤,៣%(ROA) និង ៤,៦%(ROE)។ យ៉ា�ងណាមិញ សម���់ស្ថ��័នមីក�ហិូរញ្ញវត្ថសុរុ� ដ�លជាមធ�យម ROA មានចំនួន ២,៨% និង ROE មាន 
ចំនួន ១៤,៨%។ អនុបាតប��ក់ចំណ�ញធៀ�នឹងដើមទុន(ROE) មានចំនួនទា�ជាខា្ល�ងំបើសិនប�ៀ�ធៀ�នឹងមធ�យមភាគរ�ស់វិស័យទំាងមូល ព��ះអាយភីអាមាន 
កំរិត�ំណុលដ៏ទា�។ យា៉�ងណាមិញ ប�សិនមើលទៅលើផលចំណ�ញបានមកពីការគ��់គ�ងទ�ព�យសម�បត្តិរ�ស់ក�ុមហ៊ុន ដោយយោងតាមអនុបាតប��ក់ចំណ�ញ 
ធៀ�នឹងទ�ព�យសកម្ម(ROA) ឃើញថាក�ុមហ៊ុនពិតជាមានប�សិទ្ធភាពខ្ពស់ធៀ�នឹងវិស័យមីក�ូហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល។

IPR មានកំរិត�ំណុល (Leverage) ត�មឹត� ០,០៥ ដងន�ដើមទុនសរុ� ដ�ល�ងា្ហ�ញអោយឃើញអំពីគោលជំហរផ្ន�កហិរញ្ញវត្ថដ៏ុរឹងមំា និងមានភាពទាក់ទាញសម���់ 
វិនិយោគិនខាងក��។ ដើម�បីឆ្លើយត�ចំពោះទីផ�សារដ�លមានភាពប�កួតប�ជ�ងខ្ពស់ និងកតា្ត�ខាងក��ដទ�ទៀត IPR បានកំពុងសម��ខ្លួនទៅតាមស្ថ�នភាព និង 
ការប��ប�ួលទាំងនោះ។ អាយភីអានឹងនូវត��ន្តពិនិត�យ និងក�សម�ួលផលិតផលឥណទាន �ូករួមយុទ្ធសស្ត�អាជីវកម្ម ទៅតាមស្ថ�នភាពជាក់ស្ត�ង។ ដូចគាំ�ន�ះ 
ដ�រអាយភីអា នឹង�ន្តពង�ងឹដំណើរការផ្ទ�ក្នងុឲ�យបានល្អប�សើរ ដើម�បីទទួលបានផលិតភាព និងនិរន្តរភាព។ ដំណើរការន�ប�តិ�ត្តកិារដ�លប�ើប��ស់ប�ព័ន្ធ�ច្ច�កវិទ�យា 
គឺជាកតា្ត�សំខាន់មួយដ�លIPR ត�ូវការ និង�ន្តសម��ចនាថ្ង�មុខ។

ក្នងុនាមគណៈគ��់គ�ងក�មុហុ៊ន ខ្ញុសូំមយកឱកាសន�ះថ្ល�ងអំណរគុណដោយស្ម�ះ ចំពោះ�ុគ្គលិកគ��់ជាន់ថំា�ក់ ក�មុប�កឹ�សាភិបាល មា្ច�ស់ភាគហុ៊ន និងវិនិយោគិន 
ទាំងអស់ ចំពោះការគាំទ� និងការណ�នាំនាព�លកន្លងមក។ ខ្ញុំសង�ឃឹម និងជឿជាក់ថាអ្នកទាំងអស់គាំ�នឹងនៅត��ន្តខិតខំប�ឹងប��ង និងផ្តល់ការសហការ ដើម�បីលើក 
កម្ពស់គ�ឹះស្ថ�នឲ�យ�ន្តរីកចម�ើនទៅមុខជាលំដា�់។

ស្ថាររ�ស្ស់
នាយកប្រ�តិិ�តិិិ

ដោយក្តីគោរព និងស្ឡាញ់រាប់អានពីខ្ញុំ

ហ៊ត៊ិ �៊ុនស្សងុ 
នាយកប្រ�តិិ�តិិិ

បេ�ក ហ៊ត៊ិ �៊ុនស្សងុ

នាយកប្តិបត្តិ
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បេ�ក ហ៊ស ៊� ម្មីងយី
អភិបាលឯករាជ្យ

លោក ស៊ូ មីងយី ជាសមាជិកក�ុមប�ិក�សាភិបាលរ�ស់ IPR ចាំ�់តាំងពីឆ្នាំំ�ំ២០១៥ និងបានកា្ល�យជាប�ធន 

គណៈកម្មការសវនកម្ម និងហានិភ័យចាំ�់តាំងពីឆ្នាំំ�ំ២០១៩។ �ច្ចុ��បន្នលោកជាទីប�ឹក�សាឯករាជ�យលើមីក� ូ

ហិរញ្ញវត្ថុ និងជាវិនិយោគិនមួយរូ�ផងដ�រ។ លោកធ្ល��់�ំរីការងារក្នុងគ�ឹះស្ថ�នឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង ជា 

ទីប�ឹក�សា និងជានាយកប�តិ�ត្តិការ។ លោកក៏ធ្ល��់�ំរីការងារនៅ ADA ដ�លនៅទីនោះ លោកបានចូល 

រួមក្នុងការសម��សម�ួល�ង្កើតមីក�ូហិរញ្ញវត្ថុលុចហ�សំ�ួរ និងមូលនិធិអភិវឌ�ឍន៍ និងជាអ្នកគ��់គ�ងផល�័ត� 

វិនិយោគនៅក្នងុតំ�ន់អាសីុ និងអាហ�កិខាងកើត។ លោកក៏មាន�ទពិសធន៍ធ្វើការជាមួយគណកម្មការអឺរុ៉�  

ជាមន្ត�ីស�ដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប�ទ�សមា៉�ឡ�សុី។ �ន្ថ�មពីលើន�ះទៀត លោកមាន�ទពិសធន ៍

ធ្វើការនៅក្នុងផ្ន�កស្ថ�រភាពហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងធនាគារកណា្ត�លរ�ស់លុចហ�សំ�ួរផងដ�រ។

បេ�កឧកញ៉ាា  ភិួ ពុុយ
ប្ធានក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

លោកឧកញ៉្ ភួ ពុយ ជាស្ថ��និក និងជាប�ធនក�ុមប�ឹក�សាភិបាលន�គ�ឹះស្ថ�នមីក�ូហិរញ្ញវត្ថុឥណទានពល 

រដ្ឋរុងរឿង ចាំ�់តាំងពីការចាំ�់ផ្តើមដំ�ូងន�ការកកើតគ�ឹះស្ថ�ន។ លោកឧកញ៉�ជាសហគ�ិនកសិកម្មឈានមុខ 

គ�មំា�ក់ ជាពិស�សនៅក្នងុវិស័យម៉ា�សីុនកិនស�វូ ជាប�ធន និងជានាយកប�តិ�ត្តកិ�មុហុ៊នប�តងកម្ពជុា ភីអិលសីុ  

ដ�លជាក�ុមហ៊ុនមា៉�សុីនកិនស�ូវធំជាងគ��ង្អស់នៅកម្ពុជា។

បេ�កប្រស្ស ី�ាុក នីវិិលយ័
អភិបាលឯករាជ្យ

លោកស្ី ប៉ុក នីវិល័យ ត�ូវបានត�ងតាំងជាសមាជិកក�ុមប�ឹក�សាភិបាលឯករាជ�យតាំងពីខ�ម�ស ឆ្នាំំ�ំ២០១៦។  

លោកស�ីមាន�ទពិសធន៍ការងារជាច�ើនឆ្នាំំ�ំលើផ្ន�កលក់ និងទីផ�សារ ផ្ន�កទំនាក់ទំនង និងគណន�យ�យ។ 

លោកស�ីធ្ល��់បាន�ំព�ញការងារជានាយកទីផ�សារនិងទំនាក់ទំនង ជាប�ធនគណន�យ�យ ជាប�ធនគ��់គ�ង 

ផ្ន�កលក់ និងជាអ្នកសម��សម�ួលនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស�សន៍ផងដ�រ។ លោកស�ី នីវិល័យ បាន�ញ្ច�់ថាំ�ក ់

អនុ�ណ្ឌិត និង�រិញ្ញ��័ត�ផ្ន�ក គ��់គ�ងអាជីវកម្ម លើជំនាញគ��់គ�ងអាជីវកម្មទូទៅ។

បេ�ក �ុិច ស្ថានី
អភិបាលឯករាជ្យ

លោក បុិច សនី បានត�ងតាំងជាសមាជិកក�ុមប�ឹក�សាភិបាលឯករាជ�យ ក្នុងខ�មករាឆំ្នាំ�ំ២០២០។ លោកមាន 

តំណ�ងជាអគ្គនាយករងទទួល�ន្ទកុនាយកដា្ឋ�នប�តិ�ត្តកិារ និងកិច្ចការរតនាគារ និងនាយកដា្ឋ�នគណន�យ�យ  

និងហិរញ្ញវត្ថុ ន�ធនាគារអភិវឌ�ឍន៍ជន�ទ និងកសិកម្ម (ARDB)។ លោក �ុិច សនី មាន�ទពិសធន ៍

ការងារក្នុងវិស័យធនាគារជាង២០ឆ្នាំំ�ំមកហើយ។ មុននឹងចូល�ម�ើការងារនៅធនាគារអភិវឌ�ឍន៍ជន�ទ និង 

កសិកម្ម ក្នុងឆ្នាំំ�ំ២០០១ លោកបាន�ម�ើការងារ និងមាន�ទពិសធន៍ការងារជាច�ើននៅធនាគារជាតិន� 

កម្ពជុា និងនៅធនាគារពាណិជ្ជ។ លោក បាន�ញ្ច�់ថំា�ក់�រិញ្ញ��័ត�ផ្ន�កធនាគារ ពីសកលវិទ�យាល័យធនាគារក្នងុ 

ប�ទ�សវៀតណាម និងបាន�ញ្ច�់ថំា�ក់អនុ�ណ្ឌតិផ្ន�កហិរញ្ញវត្ថ ុ ពីសកលវិទ�យាល័យជាតិគ��់គ�ងក្នងុឆំ្នាំ�២ំ០០៤។ 

ប្រកុម្មប្រ�ះកាភិិបាល
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គុណៈប្រគុ�់ប្រគុង
ប្រកុម្មហ៊៊ុន

កញ្ញាា  ភិួ ស្សវុិណណ ច័នទ
នាយិកាប្តិបត្តិ 
(ត្ងតាំងនៅថ្ង្ទី ០១ មករា ឆ្ន្ំ ២០២១)

កញ្ញ្ ភួ សុវណ្ណច័ន្ទ ត�ូវបានត�ងតាំងជានាយិកាប�តិ�ត្តិនៅថ្ង�ទី ០១ ខ�មករា ឆ្នាំំ�ំ ២០២១។ គាត់ធ្ល��់បាន 

�ំព�ញតួនាទីជា មន�្តីប�តិ�ត្តិតាម នៅក្នុងគ�ឹះស្ថ�ន ចាំ�់តាំងពីខ�កក្កដា ឆ្នាំំ�ំ ២០១៩។ ពីមុនមក គាត់បាន 

�ំព�ញការងារជាជំនួយការនាយកប�តិ�ត្តិ ហាត់ការរយៈព�ល ៦ ខ�ក្នុងឆ្នាំំ�ំ ២០១៨។ សុវណ្ណច័ន្ទ បានទទួល 

សញ្ញ��ត��រិញ្ញ��ត�គ��់គ�ងធុរកិច្ច ជំនាញគណន�យ�យ និងហិរញ្ញវត្ថពីុ CamEd Business School, ហើយ 

ក្នងុអំឡុងព�លជាមួយគំា�នោះ ទទួលបានសញ្ញ��ត� Certified Accounting Technician (CAT) ពី 

សលានោះផងដ�រ។ ក��យមក គាត់បាន�ន្តការសិក�សាថាំ�ក់�រិញ្ញ�ត�ជាន់ខ្ពស់ ផ្ន�កគ��់គ�ងពាណិជ្ជកម្ម 

អន្តរជាតិ ពី Grenoble École de Management នៅប�ទ�សសឹង្ហ�ូរី។ អំឡុងព�លសិក�សាថំា�ក់�រិញ្ញ��ត� 

ជាន់ខ្ពស់ ឆ្នាំំ�ំទី ២ គាត់បានចាំ�់ផ្តើមការងារជាមួយគ�ឹះស្ថ�នជា មន�្តីប�តិ�ត្តិតាម នៅខ�កក្កដា ឆ្នាំំ�ំ ២០១៩។  

ក្នងុឆំ្នាំ�នំោះដ�រ គាត់បានទទួលវិញ្ញ��ន�ត� Regulatory Compliance Certificate ពីវិទ�យាស្ថ�នធនាគារ 

និងហិរញ្ញវត្ថុ ដ�លជាកម្មសិទ្ធិរ�ស់សមាគមធនាគារកម្ពុជា។

បេ�ក បេចង វិបេណណ តិ
នាយកប្តិបត្តិការ

លោក ច្ង វណ្ណ្ត �ំព�ញតួនាទីជានាយកប�តិ�ត្តិការតាំងពីខ�កញ្ញ� ឆ្នាំំ�ំ ២០១៩។ លោកចាំ�់ផ្តើមការងារ 

ដំ�ូង នៅក្នងុគ�ះឹស្ថ�ន ក្នងុខ�មករា ឆំ្នាំ� ំ២០១០ និងបាន�ម�ើការងារក្នងុមុខតំណ�ងជាច�ើន ដូចជា ប�ធនផ្ន�ក 

ស្ត�រ�ំណុល ប�ធនសខាម� ប�ធនផ្ន�កឥណទាន នាយកប�តិ�ត្តិការស្តីទី និង នាយកសវនកម្មផ្ទ�ក្នុង 

ផងដ�រ។ មុន�ំរីការងារនៅទីន�ះ លោកធ្ល��់�ំរីការងារក្នងុគ�ះឹស្ថ�នមីក�ហិូរញ្ញវត្ថផុ�ស�ងក្នងុតួនាទីជាមន�្តឥីណ 

ទាន និង ប�ធនផ្ន�កប�តិ�ត្តិការ។ 

លោក វណ្ណ�ត បានទទួល�រិញ្ញ��ត�ជាន់ខ្ពស់ផ្ន�កធុរកិច្ច និងវិទ�យាសស�្តស�ដ្ឋកិច្ច ជំនាញគ��់គ�ងពីសកល 

វិទ�យាល័យ�ញ្ញ�ជាតិ ក្នុងឆ្នាំំ�ំ២០១៤ និង �រិញ្ញ��ត�វិទ�យាសស�្តស�ដ្ឋកិច្ច ជំនាញអភិវឌ�ឍន៍ស�ដ្ឋកិច្ចជន�ទព ី

សកលវិទ�យាល័យភូមិន្ទនិតិសស�្ត និងស�ដ្ឋកិច្ច។ ក��ពីន�ះ លោកបានចូលរួមវគ្គ�ណ្តុះ�ណា្ត�លជាច�ើន 

ទាក់ទងនឹងការគ��់គ�ងក្នុងវិស័យមីក�ូហិរញ្ញវត្ថុ។

បេ�ក ហ៊ត៊ិ �៊ុនស្សងុ
នាយកប្តិបត្តិ
(លាល្ងនៅថ្ង្ទី ៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ ២០២០)

លោក ហ៊ត ប៊ុនសុង ជានាយកប�តិ�ត្តិ ន�គ�ឹះស្ថ�នមីក�ូហិរញ្ញវត្ថុឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង អិលធីឌី ចាំ�់តាំង 

ពី�ង្កើតឡើងមកម្ល�ះ។ លោកជាស្ថ��និក�ុគ្គលិក ក្នុងការ�ង្កើតគ�ឹះស្ថ�ន ដោយបាន�ង្កើតហ�ដា្ឋ�រចនាសម្ព័ន្ធ 

គ�ឹះស្ថ�នដ�លជាតម�ូវការសម���់ចុះ�ញ្ជីក�ុមហ៊ុន និងការទទួលបានអាជា្ញ��័ណ្ណជាគ�ឹះស្ថ�នមីក�ូហិរញ្ញវត្ថុ។  

�ទពិសធន៍រ�ស់លោករួមមាន ការគ��់គ�ងទូទៅ ទំនាក់ទំនងសធរណៈ និងការអ�់រំ។ 
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គុណៈប្រគុ�់ប្រគុង
ប្រកុម្មហ៊៊ុន

បេ�ក បេភិឿក បេកាវិិទធ
នាយកព័ត៌មានវិទ្យាស្តីទី

លោក ភឿក កោវិទ្ធ បានត�ងតាំងជាប�ធន�ច្ច�កវិទ�យាព័ត៌មាន ក្នុងខ�កុម្ភៈ ឆ្នាំំ�ំ២០២០។ លោកធ្ល��់ជា 

ប�ធន�ច្ច�កវិទ�យាព័ត៌មាន នៅក�ុមហ៊ុនលីហួរ�្តូរប��ក់ ក្នុងឆ្នាំំ�ំ២០១៨ រួមទាំងជាអ្នកគ��់គ�ងជាន់ខ្ពស់ នៅ 

ក�ុមហ៊ុនធនារា៉��់រងអាយុជីវិតព�ូដិនសលកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំំ�ំ២០១៧។ នៅក្នុងឆ្នាំំ�ំ២០១៥ លោកមានតួនាទីជាអ្នក 

សរស�រកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់ នៅគ�ឹះស្ថ�នមីក�ូហិរញ្ញវត្ថុអម�ឹត។ ក��ពីន�ះ លោកធ្ល��់បានដឹកនាំគម��ងជាច�ើន 

ក្នុងការចូលរួមកម្មវិធី I-ENVEX-2014 នៅប�ទ�សមា៉�ឡ�សុី។ 

លោក កោវិទ្ធ បាន�ញ្ច�់ថំា�ក់�រិញ្ញ��័ត�ផ្ន�កវិទ�យាសស�្តកំុព�យូទ័រ ពីសកលវិទ�យាល័យន័រតុន និងមានជំនាញក្នងុ 

ការ�ង្កើត និងគ��់គ�ងប�ព័ន្ធស្នលូ របាយការណ៍MIS ឃ្ល�ងំទិន្នន័យ In-House Application និងជំនួយ 

ផ�ស�ងៗ សម���់គ�ឹះស្ថ�នមីក�ូហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងក�ុមហ៊ុនធនារា៉��់រងផងដ�រ។

បេ�ក បេស្សង កកកដា
នាយកសវនកម្មផ្ទ្ក្នុងស្តីទី

លោក ស្ង កក្កដា ត�ូវបានត�ងតាំងជាប�ធនសវនកម្មផ្ទ�ក្នុងនៅ ឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង អិលធីឌី ក្នុងខ� 

ឧសភា ឆ្នាំំ�ំ ២០២០។ ពីមុនលោកធ្ល��់មាន�ទពិសធន៍ការងារជាង ៦ ឆ្នាំំ�ំនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតួនាទី 

ជាច�ើនដូចជា មន�្តីឥណទានជាន់ខ្ពស់នៅគ�ឹះស្ថ�នមីក�ូហិរញ្ញវត្ថុ សមិក ភីអិលសុី ជាសវនករផ្ទ�ក្នុងនៅ 

គ�ឹះស្ថ�ន ឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង និង ជាអ្នកវិភាគឥណទាន នៅធនាគារ កាណាឌីយា៉�។ 

លោក កក្កដា មានសញ្ញ��័ត�អនុ�ណ្ឌិតផ្ន�កគ��់គ�ងធុរកិច្ច ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ពីសកលវិទ�យាល័យ 

ន័រតុន និង�រិញ្ញ��ត�ផ្ន�កគ��់គ�ងធុរកិច្ច ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ពីសកលវិទ�យាល័យធនធនមនុស�ស។

បេ�ក ម្លៃហ៊ គុះម្មឃន
នាយកហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល

លោក ហ្ គឹមឃន ជានាយកហិរញ្ញវត្ថុតាំងពីឆ្នាំំ�ំ ២០០៩។ លោកបាន�ំព�ញការងារជាមួយគ�ឹះស្ថ�ន  

មានរយៈព�លច�ើនជាង ១៥ ឆ្នាំំ�ំ ចាំ�់តាំងពីឆ្នាំំ�ំ ២០០៦ ក្នុងមុខតំណ�ងផ�ស�ងៗគាំ�ជាច�ើនដូចជា ជំនួយការ 

ប�ធនសខា ប�ធនសខា និងនាយកប�តិ�ត្តិការ។ មុនចូល�ំព�ញការងារនៅទីន�ះ លោកជាអ្នកកាន់�ញ្ជ ី

គណន�យ�យក្នុងគ�ឹះស្ថ�នមីក�ូហិរញ្ញវត្ថុមួយ។ 

លោក គឹមឃន បានទទួល�រិញ្ញ��័ត�ផ្ន�កគ��់គ�ងធុរកិច្ច ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងគណន�យ�យ និង�រិញ្ញ��ត�

ជាន់ខ្ពស់ផ្ន�កគ��់គ�ងធុរកិច្ច ជំនាញគ��់គ�ង ពីសកលវិទ�យាល័យគ��់គ�ង និងស�ដ្ឋកិច្ច ខ�ត្តបាត់ដំ�ង។ 

ក��ពីន�ះ លោកបានចូលរួមវគ្គ�ណ្តុះ�ណា្ត�លជាច�ើនទាក់ទងនឹងការគ��់គ�ងក្នុងវិស័យមីក�ូហិរញ្ញវត្ថុ។
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វិិនិបេ�គុិន

លោក ហ្ស៊ �មីងយី (Mr. HSU MING-YEE)
ជាពលរដ្ឋលុច ហ�សំ�៊ួ ដ�លមានលិខិតឆ្លងដ�នល�ខ

H5NJ9N3 ហើយគាត់ជាអភិបាលន�ក�ុមប�ឹក�សាភិបាល

រ�ស់ក�ុមហ៊ុន ឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង អិលធីឌី។

ភាគុទនុកិ 
នងិវិិនបិេ�គិុន

ភាគុទុនិក 

លោកឧកញ៉្ ភួ ពុយ
ជាភាគទុនិកត�មាំ�ក់គត់ និងជាស្ថ��និកន�គ�ឹះស្ថ�ន

មីក�ូហិរញ្ញវត្ថុ ឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង អិលធីឌី។
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ORGANIZATIONAL  
CHARTអងគការបេលខ

ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

នាយកប្តិបត្តិ

គណកម្មការសវនកម្ម  
និងហានិភ័យ

នាយកដា្ឋ្ន 
ប្តិបត្តិការ

នាយកដា្ឋ្ន 
ហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល

នាយកដា្ឋ្ន 
បច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា

ផ្ន្កប្តិបត្តិតាម 
និងហានិភ័យ

នាយកដា្ឋ្ន 
សវនកម្មផ្ទ្ក្នុង

ស្ន្ក់ការសខា 
០០២

ស្ន្ក់ការសខា 
០០៣

ស្ន្ក់ការសខា 
០០៤

ស្ន្ក់ការសខា 
០០៥

ស្ន្ក់ការសខា 
០០៦

ស្ន្ក់ការសខា 
០០៧

ស្ន្ក់ការសខា 
០០៨
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រចនាស្សម្ម័ន័ធស្ថាខា

ប្ធានសខា

អនុប្ធានសខា

មន្្តីឥណទាន

មន្្តីឥណទាន

មន្្តីឥណទាន

មន្្តីឥណទាន

មន្្តីឥណទាន

Credit Officerមន្្តីឥណទាន

គណន្យ្យករសខា ហ្រញ្ញិកសខា

សន្តិសុខ
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អាយភីអា បាន�ន្តក�ប��គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីឥណទានរ�ស់ខ្លួន ហើយបាន�ង្កើតគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធផ�ស�ងទៀត ក្នុងការសម�� 

ខ្លួនទៅនឹងគោលគំនិតន�ស្តង់ដារន�ការគាំពារអតិថិជន សម���់ប�តិ�ត្តិការ និងការអនុវត្តន៍ប�ចាំំថ្ង�នៅគ��់សខារ�ស់អាយភីអា។ ផលិតផល 

កម្ចីមានស���់ត�ូវបានក�ប�� ហើយផលិតផលកម្ចីថ្មីត�ូវបាន�ង្កើតឡើងដើម�បី�ំព�ញតំរូវការរ�ស់អតិថិជនជាពិស�សប�ជាជនដ�លមានចំណូល 

ទា� និងមធ�យមទា�នៅតំ�ន់ជន�ទន�ប�ទ�សកម្ពុជា។ ការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលកម្ចីផ�ស�ងៗគាំ�មានគោល�ំណងដើម�បីទទួលបានអតិថិជនកាន ់

ត�ច�ើន។ �ញ្ជីរាយនាមផលិតផលកម្ចីថ្មី និងអតិថិជនគោលដៅមានដូចខាងក��ម៖

ល.រ ពិពណ៌នាពីផលិតផល អតិថិជនគោលដៅ

01 ឥណទានកសិកម្ម
អតិថិជនឯកត្ត�ុគ្គលដ�លត�ូវការឥណទានដើម�បីទិញគ���់ពូជ ជី និងសមា្ភ�រៈដាំដុះ 

ផ�ស�ងៗទៀត។

02 ឥណទានវិនិយោគ/សំភារៈកសិកម្ម
អតិថិជនឯកត្ត�ុគ្គលដ�លត�ូវការឥណទានដើម�បីទិញឧ�ករណ៍ មា៉�សុីន គ�ឿងចក� និង

តម�ូវការផ�ស�ងៗទៀតទាក់ទងនឹងផលិតកម្មកសិកម្ម។

03 ឥណទាន�ង្កើនទ�ព�យ
អតិថិជនឯកត្ត�ុគ្គលដ�លត�ូវការឥណទានដើម�បីទិញដី�ន្ថ�មសម���់ធ្វើកសិកម្ម និងដើម�បី

ក�លំអរគ�ហដា្ឋ�នឲ�យប�សើរជាងមុន

04 ឥណទានអាជីវកម្ម
អាជីវករខាំ�តតូចនិងមធ�យម និងសហគ��សផលិតដ�លត�ូវការឥណទានដើម�បីទ�ទ�ង់

អាជីវកម្ម និងប�តិ�ត្តិការ

05 ឥណទានទូដែដក
អាជីវករខាំ�តតូចនិងមធ�យម និងសហគ��សផលិតដ�លត�ូវការឥណទានដើម�បីទ�ទ�ង់

អាជីវកម្មនិងប�តិ�ត្តិការ

06 ឥណទានសមា្ភ�រប�ើប��ស់ក្នុងគ�ហដា្ឋ�ន

អតិថិជនជាមា្ច�ស់ផ្ទះដ�លត�ូវការឥណទានដើម�បីទិញសមា្ភ�រប�ើប��ស់ក្នុងគ�ហដា្ឋ�ន 

មានដូចជា ទូទឹកកក មា៉�សុីនបោកខោអាវ មា៉�សុីនត�ជាក់ ទូរទស�សន៍ គ�ឿងសងា្ហ�រឹម 

ទូរស័ព្ទ ល។

07 ឥណទានមូ៉តូ អតិថិជនឯកត្ត�ុគ្គល រស់នៅទីក�ុងឫជន�ទ ដ�លត�ូវការឥណទានដើម�បីទិញម៉ូតូ

08 ឥណទានទាន់ចិត្ត អតិថិជនឯកត្ត�ុគ្គល ដ�លត�ូវការឥណទានក្នុងភាព�នា្ទ�ន់ស��ច�បា�់ណាមួយ

09 ឥណទានប្រ�ីដជីង (Bridging) 
អតិថិជនឯកត្ត�ុគ្គល  អាជីវករ និងសហគ��ស ដ�លត�ូវការឥណទានសម���់រយៈព�លខ្លី 

ដោយសរខ្វះទុនក្នុងរយៈព�លខ្លី ឫកំពុងរងចាំំការសងប��ក់ត�ល�់ពីអតិថិជនរ�ស់គាត់

អតិិថិជិនបេ�លបេ� 
នងិផលតិិផល
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លទធផលការងារឆូ្នាំ � 
2020
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សូចនាករ ខា្ន្ត សវនកម្មឆ្ន្ ំ2020 សវនកម្មឆ្ន្ ំ2019 សវនកម្មឆ្ន្ ំ2018

ចំនួនខ្ត្តប្តិបត្តិការ - 8 7 7

ចំនួនស្ុកប្តិបត្តិការ - 38 35 39

ចំនួនឃុំប្តិបត្តិការ - 164 150 161

ចំនួនភូមិប្តិបត្តិការ - 526 526 605

ចំនួនបុគ្គលិក - 76 78 91

ចំនួនអតិថិជនសរុប - 1,987 2,056 2,746

ផលប័ត្ឥណទានសរុប ដុលា្ល�រ 6,457,611 5,811,548 6,686,032

ចំណ្ញសុទ្ធ ដុលា្ល�រ 509,474 311,876 162,354

ទ្ព្យសកម្មសុទ្ធ ដុលា្ល�រ 7,862,044 7,334,626 7,265,766

មូលធនសរុប ដុលា្ល�រ 7,486,936 6,977,462 6,665,586

អតិថិជនកម្ចីជាស្ត្ី % 86.71 88.81 89.84

អតិថិជនកម្ចីនៅជនបទ % 95.22 96.64 97.82

កម្ចីកសិកម្ម % 49.28 57.01 82.67

ហានិភ័យឥណទាន % 2.29 3.67 9.27

ឥណទានលុបច្ញពីបញ្ជី % 2.05 5.76 4.37

ទិន្នផលផលប័ត្ឥណទាន % 20.42 19.20 20.90

ចំណយលើមូលនិធិ % 0.47 0.78 2.21

ចំណយប្តិបត្តិការ % 14.9 14.9 12.1

ប្្ក់ចំណ្ញសុទ្ធធៀបនឹងទ្ព្យសកម្ម % 6.7 4.3 1.8

ប្្ក់ចំណ្ញសុទ្ធធៀបនឹងមូលធន % 7.0 4.6 2.4

បំណុលធៀបនឹងមូលធន % 5 5 9

ភាពគ្ប់គ្្ន់ផ្ទ្ល់លើប្តិបត្តិការ % 186 138 116

ទនូិនយ័ស្ស�ខាន់ៗ
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លទធផលការងារ
ផលបត្ឥណទាន

GROSS LOAN PORTFOLIO AND NUMBER OF CLIENTS
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អនុបាតហិរញ្ញវត្ថុ

BREAK DOWN OF PORTFOLIO YIELD
Provision Expense Funding Expense Opera�ng Expense Yield Margin
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លោកសី្ សយ សវ្ត និងស្វ�មី លោក សី្ សឿន គឺជាអតិថិជន 

ជោគជ័យមួយរូ�រ�សI់PR នៅសខាខ�ត្តពោធិ៍សត់។ គិតត�ឹមចុង 

ឆ្នាំំ�ំ២០២០ គាត់បាននឹងកំពុងទទួលកម្ចីវគ្គទី៤ ដើម�បីពង�ីកអាជីវកម្ម 

រ�ស់គាត់។ មុខរ�រចំ�ងរ�ស់លោកស�ីគឺការចិញ្ចឹមគោ និងពព�  

និងការដំាដូងក�អូ� (ចំនួន៨០០ដើម)។ កម្ចវីគ្គទី១ រ�ស់អ្នកទំាងពីរ 

គឺនៅក្នុងឆ្នាំំ�ំ២០១៣ ដ�លមានចំនួន១០០០ដុលា្ល�រ។ កម្ចីន�ះបាន 

យកទៅប�ើប��ស់ក្នុងការទិញគោដើម�បីចិញ្ចឹម។ អាជីវកម្មរ�ស់គាត ់

បានរីកចម�ើន ដូចំ�ះ ពួកគាត់បាន�ន្តកម្ចីវគ្គទី២ ដើម�បីទិញគោ 

�ន្ថ�ម។ រហូតដល់ឆ្នាំំ�ំ២០១៦ គាត់បានសម��ចពង�ីកទ�ព�យសម�បត្ត ិ

រ�ស់គាត់ដោយ�ន្តកម្ចវីគ្គទី៣ ពីគ�ះឹស្ថ�នចំនួន ៤០០០ដុលា្ល�រ ដើម�បី 

យកទៅទិញដីកសិកម្ម។ �ីឆំ្នាំ�កំ��យមក នៅក្នងុឆំ្នាំ� ំ២០១៩ ពួកគាត់ 

បាន�ន្តកម្ចីចំនួន១២លានរៀល ក្នុងគោល�ំណងពង�ីកអាជីវកម្ម 

រ�ស់គាត់ដោយយកប��ក់ទៅទិញដើមដូងក�អូ�សម���់ដាំ។ 

ក្នុងកំឡុងព�លកម្ច ី លោកស� ី និងស្វ�មី មានលទ្ធភាព�ន្ត�ង់ស�វា 

សុខភាពសម���់គ�សួរ ផ្តល់ម្ហ�ូអាហារគ��់គ��ន់ រួមទំាងចំណាយ 

សម���់ការធ្វើដំណើរផ�ស�ងៗថ�មទៀត។ ជាងន�ះទៅទៀត លោក ស� ី

អាច�ន្តផ្គត់ផ្គង់ការសិក�សារ�ស់កូនៗ និងអាចចំណាយទៅលើការ 

ជួសជុលគ�ហដា្ឋ�នអោយបានសមរម�យផងដ�រ។

�ទពុបិេស្ថាធន៍
រ�ស្សអ់តិិថិជិន

លោក ស្ី សឿន
ខ្ត្តពោធិ៍សត់
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លោកស្ី ជ័យ ពៅ និងស្វ�មី លោក ផឹន ថន គឺជាអតិថិជន 

ជោគជ័យមួយរូ�រ�សI់PR នៅសខាស�ុកសំឡូតន�ខ�ត្តបាត់ដំ�ង។ 

គាត់បានទទួលកម្ចី២ វគ្គ គិតត�ឹមចុងឆ្នាំំ�ំ២០២០។ ចំណូលចំ�ងរ�ស ់

អ្នកទាំងពីរគឺបានមកពីការដាំដំណាំដំឡូង ធូរ�ន និងម��ច។ 

កម្ចីលើកទី១រ�ស់លោកស�ីគឺនៅក្នុងឆ្នាំំ�ំ២០១៩ មានចំនួន $3,500  

ក្នុងគោល�ំណងដាំពោត និងសណ្ត�កសៀង។ មួយឆ្នាំំ�ំក��យមក 

ពួកគាត់បាន�ន្តពង�កីអាជីវកម្មរ�ស់គាត់ តាមរយៈការ�ន្តយកកម្ចវីគ្គ 

ទី២ ចំនួនដដ�ល ដើម�បីយកទៅសងសង់ប�ព័ន្ធទឹកសម���់ដាំធូរ�ន  

និងម��ច។ ក្នងុកំឡុងព�លខ្ចបី��ក់ពីគ�ះឹស្ថ�ន អ្នកទំាងពីរមានលទ្ធភាព 

គ��់គ��ន់ក្នងុការផ្គត់ផ្គង់ការសិក�សារ�ស់កូនៗ និងតម�វូការរ�ស់គ�សួរ 

ដោយមានអាហារឆ្នាំ្ង�ញ់ៗ ទិញសំលៀក�ំពាក់ថ្មីសម���់ក�ុមគ�ួសរ  

មានលទ្ធភាព�ង់ថ្ល�ពិនិត�យសុខភាព និងមានអនាម័យល្អ ដោយគាត់ 

បានសង់�ង្គន់ថ្មី និងអាចចំណាយខ្លះៗសម���់ជួសជុលផ្ទះផងដ�រ។ 

លោកស�ី ជ័យពៅ បានសម្ត�ងការអរគុណដល់IPRដ�លបានផ្តល់ 

កម្ចជូីនគាត់ដ�លជួយអោយគាត់ និងគ�សួរពង�កីអាជីវកម្ម�ង្កើនប��ក់ 

ចំណូលបានជា�ន្ត�នា្ទ��់។
លោក ផឹន ថន
ស្ុកសំឡូត
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លោកស្ី ស្ង ខឿន និងស្វ�មី លោក ប៊ុនធឿន គឺជាអតិថិជន 

ជោគជ័យមួយរូ�រ�ស់IPR នៅសខាស�ុកភ្នំព�ឹក ន�ខ�ត្តបាត់ដំ�ង។ 

គាត់បានទទួលកម្ចីចំនួន៣វគ្គ គិតត�ឹមចុងឆ្នាំំ�ំ២០២០។ 

ចំណូលចំ�ងរ�ស់អ្នកទាំងពីរគឺបានមកពីការធ្វើចំការ មានដូចជា 

ការដាំពោត ដំឡូងមី ស្វ�យ និង សណ្ត�កបាយ។ រូ�ិយ�័ណ្ណ 

ដ�លប�ើប��ស់ភាគច�ើនដោយលោកស�គឺីប��ក់បាត ដូច្ន�ះនៅក្នងុឆំ្នាំ� ំ

២០១៧ គាត់បានទទួលកម្ចីពីIPRចំនួន ២១០,០០០បាត ដើម�ប ី

ទិញពោត និងដំឡូងសម���់លក់�ន្ត និងធ្វើចំការ។ មុខរ�ររ�ស់ 

លោកស�បីានរីកចម�ើន លោកស� ី និងគ�សួរក៏�ន្តកម្ចវីគ្គទី២ ក្នងុឆំ្នាំ� ំ

២០១៨ នូវចំនួនដដ�ល ក្នុងគោល�ំណងសម���់ដាំដំឡូង។ ដល ់

ឆ្នាំំ�ំ២០១៩ អ្នកទាំងពីរបានពង�ីកមុខរ�រដោយដាំស្វ�យ ដូចំ�ះពួក 

គាត់បានទទួលកម្ចីវគ្គទី៣ ចំនួន ៣០០,០០០បាត ដើម�បីយកទៅ 

រៀ�ចំប�ព័ន្ធទឹកសម���់ដំណាំស្វ�យ។ 

ក្នុងកំឡុងព�លកម្ចីនៅIPR អ្នកទាំងពីរមានលទ្ធភាព�ន្តផ្គត់ផ្គង់ការ 

សិក�សារ�ស់កូនៗ និងតម�ូវការរ�ស់គ�ួសរដោយមានអាហារល្អគ�� ់

គ��ន់ ថ្ល�ពិនិត�យសុខភាព សំភារៈសិក�សាសម���់កូនៗ និងសងសង ់

�ង្គន់អនាម័យរួមទំាងចំណាយផ�ស�ងៗទៀត ដូចជាដំណើរកំសន្ត ទិញ 

សំលៀក�ំពាក់ថ្មី និងជួសជុលផ្ទះ។

លោក ប៊ុនធឿន 

ស្ុកភ្នំព្ឹក
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ស្សវិនកម្មមម្លៃផទកូងុ 

នងិការប្រតិតួិពុនិតិិយ

សវនកម្មផ្ទ�ក្នងុ ជានាយកដា្ឋ�នដ�លមានវិជា្ជ�ជីវៈក្នងុការវាយតម្ល� និងលើកកម្ពស់ប�សិទ្ធភាពន�ការគ��់គ�ងហានិភ័យ ការត�តួពិនិត�យ និងដំណើរ 

ការគ��់គ�ងអភិបាលកិច្ចក្នុងគ�ឹះស្ថ�ន។ សវនករផ្ទ�ក្នុងធ្វើការជាមួយអ្នកគ��់គ�ងដើម�បីត�ួតពិនិត�យប�ព័ន្ធការងារ និងប�តិ�ត្តិការរ�ស់គ�ឹះស្ថ�ន។ 

ការត�ួតពិនិត�យឡើងវិញទាំងន�ះ សំដៅកំណត់ ថាតើហានិភ័យត�ូវបានគ��់គ�ងយា៉�ងដូចម្ត�ច ដោយរា�់�ញ្ចូល ថាតើដំណើរការដ�លត�ឹមត�ូវ 

មានហើយឫនៅ ហើយនីតិវិធីដ�លបានព�មព�ៀងគំា�ត�វូបានអនុវត្តឬអត់។ ការធ្វើសវនកម្មផ្ទ�ក្នងុ ក៏អាចកំណត់អត្តសញ្ញ�ណតំ�ន់ដ�លត�វូ�ង្កើន 

ប�សិទ្ធភាព ឬត�ូវដាក់ឲ�យប�ើប��ស់នវានុវត្តន៍ថ្មី។ នាយកដា្ឋ�នសវនកម្មផ្ទ�ក្នុងមាន�ុគ្គលិកចំនួន ៣ នាក់ រួមមាននាយកសវនកម្មផ្ទ�ក្នុង ១ នាក់ និង 

សវនករប�តិ�ត្តិការចំនួន ២ នាក់។

ក្នុងឆ្នាំំ�ំ ២០២០ នាយកដា្ឋ�នសវនកម្មផ្ទ�ក្នុង បានចុះធ្វើសនវកម្មចំនួន ៣ ជុំតាមសខានីមួយៗ។ ជាលទ្ធផល�ងា្ហ�ញថា ពិន្ទុ និងចំណាត់ថាំ�ក ់

ហានិភ័យតាមសខានីមួយៗអនុវត្តបានល្អ គឺហានិភ័យអាចទទួលយកបាន និងហានិភ័យកំរិតស��ល។ ក្នុងឆ្នាំំ�ំដដ�ល នាយកដា្ឋ�នសវនកម្មផ្ទ� 

ក្នងុបានរៀ�ចំកិច្ចប�ជំុចំនួន ២ លើក សម���់ការប�ជំុរ�ស់គណៈកម្មការសវនកម្ម ដើម�បីពិភាក�សាពីរ�កគំហើញនានា និងគម��ងដ�នការសម���់ 

ឆ្នាំំ�ំ�នា្ទ��់។

ក្នុងនាមជាល�ខាធិការមួយរ�ស់គណកម្មការហានិភ័យ នាយកដា្ឋ�នសវនកម្មផ្ទ�ក្នុង បានផ្ញើជាទៀងទាត់នូវរបាយការណ៍ដ�នកំណត់ហានិភ័យ 

ជាប�ចំាំត�មីាស និងការចុះ�ញ្ជហីានិភ័យជាប�ចំាំខ� ទៅកាន់គណកម្មការហានិភ័យនិងក�មុប�កឹ�សាភិបាល ដើម�បីត�តួពិនិត�យ និងផ្តល់អនុសសន៍ 

សម���់ការក�លម្អ ក្នុងករណីដ�លចាំំបាច់។ នាយកដា្ឋ�នសវនកម្មផ្ទ�ក្នុង បានដាក់ឲ�យប�ើប��ស់នូវប�ព័ន្ធវាយតម្ល� និងចំណាត់ថាំ�ក់ហានិភ័យ 

ដ�លឲ�យឈ្ម�ះថា ”Internal Audit Worksheet and Rating System” សម���់ឥណទានមិនដំណើរការ និងឥណទានលុ�ច�ញពី�ញ្ជី។  

ប�ព័ន្ធថ្មីន�ះបានកំណត់នូវហានិភ័យជាក់លាក់ទៅលើ ការចំណាត់ការដោះស��យ និងតាមដានស្ថ�នភាព�ំណុលតាមអតិថិជននីមួយៗ និង 

ប�សិទ្ធភាពន�ការគ��់គ�ង�ំណុលមិនល្អរ�ស់សខា។
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វិគុគ�ណុិ��ណិ្តាល នងិស្សកិាា ស្ថា�កូងុឆូ្នាំ � ២០២០

សូចនាករ 2020 2019 2018

ព័ត៌មានបុគ្គលិក

  ចំនួន�ុគ្គលិកសរុ� 76 78 91

  ចំនួនគណៈគ��់គ�ង 14 13 16

  ភាគរយ�ុគ្គលិកការិយាល័យ 55% 56% 56%

  ភាគរយ�ុគ្គលិកប�តិ�ត្តិការ 45% 44% 44%

កម្ិតការអប់រំរបស់បុគ្គលិក

  �រិញ្ញ��ត�ជាន់ខ្ពស់ 7% 6% 7%

  �រិញ្ញ��ត� 50% 51% 56%

  �រិញ្ញ��ត�រង និងទា�ជាងន�ះ 43% 43% 37%

វគ្គបណ្ត�ះបណ្ត្លខាងក្នុង

1. តម�ង់ទិស និង�ណ្តុះ�ណា្ត�ល�ុគ្គលិកជ�ើសរីសថ្មី

2. គោលការណ៍និងនិតិវិធីឥណទាន ការសិក�សាវាយតម្ល�

 ឥណទាន និងជំនាញន�ការលក់

3. �ណ្តុះ�ណា្ត�លអំពីគោលការណ៍ព័ត៌មានវិទ�យា និង

 ទំនាក់ទំនង

4. ការ�ង្កើត នឹងប�ើប��ស់ហត្ថល�ខា ឌីជីថល

5. របៀ�ដំណើរការចូលប�ើប��ស់ប�ព័ន្ធពីចមា្ង�យ (VPN)

6. ការណ�នាំអំពីការធ្វើឥណទានរៀ�ចំឡើងវិញ

7. គោលការណ៍�ញ្ចូលទិន្នន័យក្នុងប�ព័ន្ធ Abacus

8. គោលការណ៍ប�ឆ្នាំំងការលាងសមា្អ�តប��ក់ និងផ្តល់

 ហិរញ្ញ��បទាណភ�រវកម្ម

វគ្គបណ្ត�ះបណ្ត្ល និងសិកា្ខ្សលាខាងក្្

1. ម�រៀនន�ស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តជាតិ 

2. ការប�ជុំគណៈកម្មការសមាជិកការងារន�CBC

3. កាតព្វកិច្ចគណន�យ�យនិងសវនកម្ម និង�ច្ចុ��បន្នភាព 

 ន�ច�បា�់សរពើពន្ធ

4. វគ្គជំនាញកុំព�យូទ័រដំ�ូង និងExcel សម���់ការងារ

5. ការធ្វើសវនកម្មយោងលើហានិភ័យជាមូលដា្ឋ�ន

6. ការគ��់គ�ងសខាប�ក�ដោយប�សិទ្ធិភាព

�គុុគលកិ 

នងិការកស្ថាងស្សម្មតិាភាពុ
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ទ�នួលខុស្សប្រតិូវិ
រ�ស្ស ់ឥណទាន
ពុលរដ្ឋឋរងុបេរឿង
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របាយការណ៍
�ងព់ុនធ

សូចនាករ 2020 2019 2018

ពន្ទបា៉�តង់                 3,679.18 3,680.98 $ 4,202.72

ពន្ធលើស្ល�កសញ្ញ�                     426.88                    485.74 $240.00

ពន្ធលើមធ�យាបាយដឹកជញ្ជូន 98.89 99.00 $ 98.89

ពន្ធលើប��ក់បៀវត�សរ៍ 24,100.02 20,667.85 $ 20,941.05

ប��ក់រំលស់ពន្ធលើប��ក់ចំណ�ញ 13,678.17 13,243.41 $17,325.39

ពន្ធកាត់ទុកលើថ្ល�ជួលអចលនទ�ព�យ 9,779.27 10,262.38 10,860.28

ពន្ធកាត់ទុកលើថ្ល�ស�វា (និវាសនជន) 11,417.06 9,080.97 $ 8,577.04

ពន្ធកាត់ទុកលើថ្ល�ស�វា (អនិវាសនជន) 1,768.26 1,729.85 1,816.94

ពន្ធកាត់ទុកលើការប��ក់ (និវាសនជន) 3,294.12 4,211.56 4,581.50

ពន្ធកាត់ទុកលើការប��ក់ (អនិវាសនជន) - 2,275.71 16,789.28

ពន្ធលើប��ក់ចំណ�ញប�ចាំំឆ្នាំំ�ំ 48,493.21 48,219.50 $ 117.96

ពន្ធប�ថា�់ត�� - - -

ពន្ធ�ន្ថ�ម - - $ 5,619.14
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ស្សប្រម្មង់
របាយការណ៍

ស្សវិនកម្មមហ៊រិញ្ញាវិតិាុ
ឆូ្នាំ � 2020
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របាយការណ៍
រ�ស្សប់្រកមុ្មប្រ�ះកាភិិបាល

ដើមទុន

មិនមានការផ្ល�ស់�្តូរដើមទុនដ�លបានចុះ�ញ្ជី និងបាន�ង់រ�ស់ក�ុមហ៊ុនក្នុងកំឡុងការិយ�រិច្ឆ�ទនោះទ�។

ភាគលាភ 

ពុំមានការប�កាស ឫការប�ងប�កភាគលាភទ� ហើយអភិបាលមិនបានស្នើរអោយមានការប�ងច�កភាគលាភសម���់ការិយ�រិច្ឆ�ទនោះទ�។

ទុនបម្ុង និងសំវិធានធន

ពុំមានការប��ប�ួលជាសរវន្តន�ទុន�ម�ុង និងសំវិធនធននៅក្នុងការិយ�រិច្ឆ�ទន�ះទ� ក��ពីការ�ងា្ហ�ញនៅក្នុង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន�ះ។

ឥណទានអាក្ក់ និងជាប់សង្ស័យ 

នៅមុនព�លដ�លរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ�ស់ក�ុមហ៊ុនត�ូវបានរៀ�ចំឡើង ក�ុមប�ឹក�សាភិបាលបានចាំត់វិធនការដ�លមានមូលដា្ឋ�នសមរម�យ ដើម�ប ី

�ញ្ជ�ក់ថាវិធនការទាក់ទងទៅនឹងការលុ��ំបាត់ចលឥណទានអាក�ក់ និងការធ្វើសំវិធនធនលើឥណទានជា�់សង�ស័យត�វូបានធ្វើឡើង ហើយ 

ក�ុមប�ឹក�សាភិបាលមានការជឿជាក់ថា រាល់ឥណទាន ដ�លបានដឹងថា មិនអាចទារបានត�ូវលុ��ំបាត់ចល ហើយសំវិធនធនគ��់គ��ន់ត�ូវបាន

កំណត់ឡើងសម���់ឥណទានអាក�ក់ និងជា�់សង�ស័យ។

នាថ្ង�ច�ញរបាយការណ៍ន�ះ        ក�ុមប�ឹក�សាភិបាលពុំបានដឹងពីហ�តុការណ៍ណាមួយ ដ�លនឹង�ណា្ត�លឲ�យចំនួនន�ការលុ��ំបាត់ចលឥណទាន 

អាក�ក់ ឫ ចំនួនន�ការធ្វើសំវិធនធនលើឥណទានជា�់សង�ស័យក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន�ះ មានលក្ខណៈមិនគ��់គ��ន់រហូតដល់កម�ិតជា 

សរវន្តណាមួយនោះទ�។

2020
ដុលា្ល្រអាមេមរិក

2019
ដុលា្ល្រអាមេមរិក

2020
ពាន់រៀល

2019
ពាន់រៀល

(កំណត់សមាា្ល់ 5) (កំណត់សមាា្ល់ 5)

ប��ក់ចំណ�ញមុន�ង់ពន្ធ 663,902 393,549 2,706,728 1,594,661

ចំណាយពន្ធលើប��ក់ចំណ�ញ (154,428) (81,673)  (629,603) (330,939)

ប��ក់ចំណ�ញសុទ្ធសម���់ការិយ�រិច្ឆ�ទ 509,474 311,876 2,077,125 1,263,722

ក�ុមប�ឹក�សាភិបាល មានក្តីសមនស�សរីករាយ ធ្វើការ�ងា្ហ�ញនូវរបាយការណ៍រ�ស់ខ្លួន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ�ស់ ឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង 

អិលធីឌី (ហៅកាត់ថា “ក្ុមហ៊ុន”) ដ�លបានធ្វើសវនកម្មរួច សម���់ការិយ�រិច្ឆ�ទដ�លបាន�ញ្ច�់ ថ្ង�ទី 31 ខ� ធ្នូ ឆ្នាំំ�ំ 2020។

សកម្មភាពចម្បង

សកម្មភាពចម�បងរ�ស់ក�ុមហ៊ុន គឺការផ្តល់ស�វាមីក�ូហិរញ្ញវត្ថុ។ ស�វាទាំងនោះ រួមមានការផ្តល់ជូនឥណទានសម���់សហគ��សធនតូច និង 

គ�ួសរដ�លមានប��ក់ចំណូលទា�នៅក្នុងព�ះរាជាណាចក�កម្ពុជា។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ 

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរ�ស់ក�ុមហ៊ុន មានដូចខាងក��ម៖
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ទ្ព្យសកម្ម

នៅមុនព�លដ�លរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ�ស់ក�ុមហ៊ុនបានរៀ�ចំឡើង ក�ុមប�ឹក�សាភិបាលបានចាំត់វិធនការ ដ�លមានមូលដា្ឋ�នសមរម�យដើម�បី 

�ញ្ជ�ក់ថា �ណា្ត�ទ�ព�យសកម្ម លើកល�ង�ំណុល ដ�លបានកត់ត��នៅក្នុង�ញ្ជីគណន�យ�យរ�ស់ក�ុមហ៊ុន ហើយដ�លសន្និដា្ឋ�នថា មានតម្ល� 

មិនអាចប�មូលមកវិញបាននៅក្នុងប�តិ�ត្តិការអាជីវកម្មធម្មតា ត�ូវបានកាត់�ន្ថយឲ�យនៅស្មើនឹងតម្ល�ដ�លគិតថានឹងអាចប�មូលបានជាក់ស្ត�ង។ 

នាថ្ង�ច�ញរបាយការណ៍ន�ះ    ក�ុមប�ឹក�សាភិបាលពុំបានដឹងពីហ�តុការណ៍ណាមួយដ�លនឹងធ្វើឲ�យ�៉ះពាល់ដល់ការកំណត់តម្ល�ទ�ព�យសកម្មនៅក្នុង 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ�ស់ក�ុមហ៊ុនថាមានភាពមិនត�ឹមត�ូវនោះទ�។

វិធីសស្្តកំណត់តម្ល្

នាថ្ង�ច�ញរបាយការណ៍ន�ះ ក�មុប�កឹ�សាភិបាលពំុបានដឹងពីហ�តុការណ៍ណាមួយដ�លបានកើតឡើង ធ្វើឲ�យ�៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តវិធីសស្ត�ដ�ល 

មានកន្លងមក ក្នងុការវាយតម្ល�ទ�ព�យសកម្ម និង�ំណុលនៅក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុ�ស់ក�មុហុ៊នថាមានភាពមិនត�មឹត�វូ ឫមិនសមស��នោះទ�។ 

បំណុលយថាភាព និងបំណុលផ្ស្ងៗទៀត

នាថ្ង�ច�ញរបាយការណ៍ន�ះ ពុំមាន៖

 (ក) ការដាក់�ញ្ច�ំទ�ព�យសកម្មណាមួយរ�ស់ក�ុមហ៊ុន ចាំ�់តាំងពីចុងការិយ�រិច្ឆ�ទមក ក្នុងការធនាចំពោះ�ំណុលរ�ស់�ុគ្គល

    ណាមាំ�ក់ឡើយ ឫ

 (ខ) �ំណុលយថាភាពណាមួយដ�លកើតមានឡើងចំពោះក�ុមហ៊ុន ចាំ�់តាំងពីចុងការិយ�រិច្ឆ�ទមក ក��អំពីប�តិ�ត្តិការអាជីវកម្ម

    ធម្មតារ�ស់ក�ុមហ៊ុន។

ក�ុមប�ឹក�សាភិបាលយល់ឃើញថា ពុំមាន�ំណុលយថាហ�តុ ឬ�ំណុលផ�ស�ងៗរ�ស់ក�ុមហ៊ុន ដ�លក�ុមហ៊ុនត�ូវ�ំព�ញ ឬអាចនឹងត�ូវ�ំព�ញក្នុង 

អំឡុងព�លដ�់ពីរខ� �នា្ទ��់ពីថ្ង��ញ្ច�់ការិយ�រិច្ឆ�ទរបាយការណ៍ នឹងមានផល�៉ះពាល់ជាសរវន្តដល់លទ្ធភាពរ�ស់ក�ុមហ៊ុន ក្នុងការ�ំព�ញ 

កាតព្វកិច្ចរ�ស់ខ្លួននៅព�លដ�លដល់ថ្ង�កំណត់ឡើយ។

ប្តិបត្ដិការមិនប្ក្តី

តាមមតិរ�ស់ក�មុប�កឹ�សាភិបាល លទ្ធផលន�ការធ្វើប�តិ�ត្តកិាររ�ស់ក�មុហុ៊នក្នងុការិយ�រិច្ឆ�ទហិរញ្ញវត្ថនុ�ះ មិនមានផល�៉ះពាល់ជាសរវន្តដោយ 

សកម្មភាពប�តិ�ត្តិការ ឬព�ឹត្តិការណ៍ណាមួយដ�លមានលក្ខណៈមិនប�ក�តីនោះទ�។

ក�មុប�កឹ�សាភិបាល ក៏មានមតិផងដ�រថា នៅក្នងុចនោ្ល�ះព�លចាំ�់ពីថ្ង�ចុងការិយ�រិច្ឆ�ទដល់ថ្ង�ច�ញរបាយការណ៍ន�ះ ពំុមានចំណាត់ថំា�ក់សកម្មភាព 

ប�តិ�ត្តិការ ឬព�ឹត្តិការណ៍ណាមួយដ�លមានលក្ខណៈជាសរវន្ត និងមិនប�ក�តីកើតមានឡើង ដ�លអាចនាំឲ�យ�៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលន�ប�តិ�ត្ត ិ

ការរ�ស់ក�ុមហ៊ុនក្នុងការិយ�រិច្ឆ�ទដ�លរបាយការណ៍ន�ះបានរៀ�ចំឡើងនោះទ� លើកល�ងត�ប�តិ�ត្តិការសំខាន់ៗដ�លបាន�ងា្ហ�ញនៅកំណត ់

សមា្គ�ល់27។

ព្ឹត្ដិការណ៍ចាប់តាំងពីកាលបរិច្ច្ទន្របាយការណ៍

នាថ្ង�ច�ញរបាយការណ៍ន�ះ លើកល�ងត�ការ�ងា្ហ�ញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពុំមានហ�តុការណ៍ណាមួយដ�លនឹង�ណា្ត�លអោយមាន

តួល�ខន�ចំនួនណាមួយ ដ�លបាន�ងា្ហ�ញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានភាពមិនត�ឹមត�ូវនោះទ�។
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ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

សមាជិកក�ុមប�ឹក�សាភិបាល ដ�លនៅ�ម�ើការក្នុងអំឡុងការិយ�រិច្ឆ�ទ និងនាថ្ង�ច�ញរបាយការណ៍ន�ះ រួមមាន៖

 • ឧកញ៉្ ភួ ពុយ  ប្ធានក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

 • លោក Hsu Ming Yee អភិបាលឯករាជ្យ

 • លោកស្ី ប៉ុក នីវីល័យ អភិបាលឯករាជ្យ

 • លោក បុិច សនី  អភិបាលឯករាជ្យ (ត្ងតាំងនៅថ្ង្ទី១ខ្មករាឆ្ន្ំ២០២០)

ចំណ្កហ៊ុនរបស់ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

ក�ុមប�ឹក�សាភិបាលដ�លបាន�ម�ើការរហូតដល់ចុងការិយ�រិច្ឆ�ទ និងចំណ�កហ៊ុនដ�លមាននៅក្នុងក�ុមហ៊ុនត�ូវបាន�ងា្ហ�ញដូចខាងក��ម៖

អត្ថប្យោជន៍របស់ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

នៅក្នុងអំឡុងការិយ�រិច្ឆ�ទ និងនៅចុងការិយ�រិច្ឆ�ទន�របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន�ះ គឺមិនមានកិច្ចព�មព�ៀងណាមួយដ�លក�ុមហ៊ុនជាភាគីមា្ខ�ង  

ដ�លកម្មវត្ថុន�កិច្ចព�មព�ៀងនោះអាចផ្តល់លទ្ធភាពដល់ក�ុមប�ឹក�សាភិបាលណាមាំ�ក់ អោយទទួលបាននូវអត្ថប�យោជន៍តាមមធ�យាបាយផ�ស�ងៗ 

ដូចជាការទិញភាគហុ៊ន ឬ�័ណ្ណ�ំណុលរ�ស់ក�មុហុ៊ន ឫសជីវកម្មដទ�។

ចាំ�់តំាងពីចុងការិយ�រិច្ឆ�ទហិរញ្ញវត្ថមុុន ពំុមានក�មុប�កឹ�សាភិបាលណាមំា�ក់រ�ស់ក�មុហុ៊នបានទទួល ឬមានសិទ្ធទិទួលបាននូវអត្ថប�យោជន៍ណា 

មួយ (ក��ពីអត្ថប�យោជន៍ដ�លបានរួម�ញ្ចលូនៅក្នងុ�រិលាភសរុ� ទទួលបានឬដល់កំណត់ទទួលបានដោយក�មុប�កឹ�សាភិបាល ដូចបាន�ងា្ហ�ញ 

នៅក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ)ុ តាមរយៈការចុះកិច្ចសន�យាធ្វើឡើងដោយក�មុហុ៊ន ឬក៏ជាមួយក�មុហុ៊ន ដ�លក�មុប�កឹ�សាភិបាលនោះមានផលផ្ន�ក 

ហិរញ្ញវត្ថចុ�ើននោះទ� លើកល�ងត�ការ�ងា្ហ�ញនៅក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ។ុ

ការទទួលខុសត្ូវរបស់ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក�ុមប�ឹក�សាភិបាលមានភារៈធ្វើការអះអាង�ញ្ជ�ក់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត�ូវបានរៀ�ចំឡើងយា៉�ងត�ឹមត�ូវន�ស្ថ�នភាពហិរញ្ញវត្ថុរ�ស់ក�ុមហ៊ុន 

នាថ្ង�ទី 31 ខ�ធ្ន ូ ឆំ្នាំ�2ំ020 ព�មទំាងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថ ុ និងលំហូរទឹកប��ក់សម���់ការិយ�រិច្ឆ�ទដ�លបាន�ញ្ច�់។ នៅក្នងុការរៀ�ចំរបាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវត្ថុន�ះក�ុមប�ឹក�សាភិបាលចាំំបាច់ត�ូវ៖

 • អនុម័តនូវគោលនយោបាយគណន�យ�យដ�លសមស�� ដោយផ្អ�កលើការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉�ន់ប�មាណយា៉�ងសមហ�តុផល

  និងប�ុងប�យ័ត្ន ហើយធ្វើការអនុវត្តប�ក�ដោយសង្គតិភាព។

 • ត�ួតពិនិត�យប�ព័ន្ធដំណើរការរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ�ស់ក�ុមហ៊ុន និងរក�សាទុកនូវ�ញ្ជីគណន�យ�យឲ�យបានគ��់គ��ន់ និងប�ព័ន្ធ

  គ��់គ�ងផ្ទ�ក្នុងឲ�យមានប�សិទ្ធភាព។

2020 2019
%

កាន់កាប ់

ចំនួន

ភាគហ៊ុន

%

កាន់កាប ់

ចំនួន

ភាគហ៊ុន

ឧកញ៉្ ភួ ពុយ

   25,955 ភាគហ៊ុនដ�លមានតម្ល�ចាំរឹក      

       119ដុលា្ល�រអាម�រិកក្នុង 1ភាគហ៊ុន
100% 25,955 100% 25,955
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 • វាយតម្ល�នូវលទ្ធភាពរ�ស់ក�ុមហ៊ុនក្នុងការ�ន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ទទួលខុសត�ូវលើការលាតត�ដាងព័ត៌មាន ប�សិនបើពាក់ព័ន្ធ 

  នូវ�ញ្ហ�ទាំងឡាយដ�លទាក់ទងទៅនឹងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម និងប�ើប��ស់មូលដា្ឋ�ននិរន្តរភាពន�គណន�យ�យ លើកល�ងត�អ្នកគ��់គ�ង

  មាន�ំណងចង់ជម�ះ�ញ្ជីផ្អ�កដំណើរការក�ុមហ៊ុន ឬគា្ម�នជម�ើសសមរម�យដទ�ទៀតក��ពីធ្វើប��ន�ះ និង

 • ត�ួតពិនិត�យ និងដឹកនាំក�ុមហ៊ុនឲ�យមានប�សិទ្ធភាព លើរាល់ស�ចក្តីសម��ចដ�លមានសរៈសំខាន់ទាំងឡាយ ដ�ល�៉ះពាល់ដល់

  សកម្មភាពប�តិ�ត្តិការ និងដំណើរការរ�ស់ក�ុមហ៊ុន ហើយត�ូវប��កដថាកិច្ចការន�ះត�ូវបានឆ្លុះ �ញ្ច�ំងយា៉�ងត�ឹមត�ូវនៅក្នុង

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ក�ុមប�ឹក�សាភិបាលបានធនាអះអាងថា ក�ុមប�ឹក�សាភិបាលបានអនុវត្តនូវរាល់តម�ូវការ ដូចមានរាយការណ៍ខាងលើក្នុងការរៀ�ចំរបាយការណ៍ 

ហិរញ្ញវត្ថុរ�ស់ក�ុមហ៊ុន។
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របាយការណ៍
រ�ស្សស់្សវិនករឯករាជយ

ជូនចំពោះភាគទុនិករបស់
ឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង អិលធីឌី

មតិសវនកម្ម 

យើងខ្ញុ ំបានធ្វើសវនកម្មទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុ�ស់ ឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង អិលធីឌី (ហៅកាត់ថា “ក�មុហុ៊ន”) ដ�លរួមមានរបាយការណ៍ 

ស្ថ�នភាពហិរញ្ញវត្ថនុាថ្ង�ទី 31 ខ� ធ្ន ូឆំ្នាំ� ំ2020 របាយការណ៍លទ្ធផលលម្អតិ របាយការណ៍ស្តពីី�ម���ម�លួមូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរទឹក 

ប��ក់សម���់ការិយ�រិច្ឆ�ទដ�លបាន�ញ្ច�់ និងកំណត់សមា្គ�ល់ ដ�លរួមមានគោលនយោបាយគណន�យ�យសំខាន់ៗ ព�មទាំងព័ត៌មានពន�យល ់

ផ�ស�ងៗ ដ�លបាន�ងា្ហ�ញនៅទំព័រទី 10 ដល់ទី 47 (ដ�លហៅកាត់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ)។

ជាមតិរ�ស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាសរវន្ត បាន�ងា្ហ�ញនូវភាពត�ឹមត�ូវន�ស្ថ�នភាពហិរញ្ញវត្ថុរ�ស់ក�ុមហ៊ុន នាថ្ង�ទី 31 ខ� ធ្នូ ឆ្នាំំ�ំ 2020  

ព�មទំាងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថ ុ និងលំហូរទឹកប��ក់រ�ស់ក�មុហុ៊ន សម���់ការិយ�រិច្ឆ�ទដ�លបាន�ញ្ច�់ ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ 

ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិន�កម្ពុជា សម���់សហគ��សធនតូច និងមធ�យម។ 

មូលដា្ឋ្នន្មតិសវនកម្ម

យើងខ្ញុំ បានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្មអន្តរជាតិន�កម្ពុជា។ ការទទួលខុសត�ូវរ�ស់យើងខ្ញុំ ដ�លស��តាមស្តង់ដារ 

ទាំងនោះ ត�ូវបានរៀ�រា�់�ន្ថ�មនៅក្នុងកថាខណ្ឌស្តីពី ការទទួលខុសត�ូវរ�ស់សវនករ សម���់ការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដ�ល 

មាននៅក្នុងរបាយការណ៍រ�ស់យើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំ មានភាពឯករាជ�យពីក�ុមហ៊ុនដោយស��ទៅតាមតម�ូវការក�មសីលធម៌វិជា្ជ�ជីវៈ ដ�លពាក់ព័ន្ធនឹង 

សវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ នៅក្នងុព�ះរាជាណាចក�កម្ពជុា ហើយយើងខ្ញុបំាន�ំព�ញនូវទំនួលខុសត�វូលើក�មសីលធម៌វិជា្ជ�ជីវៈ ស��តាម 

តម�ូវការរ�ស់ស្តង់ដារទាំងនោះ។ យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ភស្តុតាងសវនកម្មដ�លយើងខ្ញុំប�មូលបានមានលក្ខណៈគ��់គ��ន់ និងសមរម�យសម���់ជា 

មូលដា្ឋ�នក្នុងការ�ញ្ច�ញមតិសវនកម្មរ�ស់យើងខ្ញុំ។

ព័ត៌មានផ្ស្ងៗ

អ្នកគ��់គ�ង មានភារៈទទួលខុសត�ូវលើព័ត៌មានផ�ស�ងៗ។ ព័ត៌មានផ�ស�ងៗរួម�ញ្ចូលនូវព័ត៌មានដ�លមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរ�ស់ក�ុម 

ប�ឹក�សាភិបាលដ�លបាន�ងា្ហ�ញនៅទំព័រទី 1 ដល់ទី 5។ មតិសវនកម្មរ�ស់យើងខ្ញុំ ទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនបានគ��ដណ្ត�់លើព័ត៌មាន 

ផ�ស�ងៗឡើយ ហើយយើងខ្ញុំមិនធ្វើការផ្តល់នូវអំណះអំណាងណាមួយទៅលើព័ត៌មានផ�ស�ងៗន�ះទ�។

ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសវនកម្មរ�ស់យើងខ្ញុលំើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ ការទទួលខុសត�វូរ�ស់យើងខ្ញុគឺំត�វូអានព័ត៌មានផ�ស�ងៗ ហើយពិចាំរណាថាតើ 

ព័ត៌មានផ�ស�ងៗនោះ មានភាពមិនស��គាំ�ជាសរវន្តជាមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬការយល់ដឹងរ�ស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើសវនកម្ម ឫមាន 

�ងា្ហ�ញនូវកំហុសឆ្គងជាសរវន្ត។ ប�សិនបើការអានព័ត៌មានផ�ស�ងៗ អាចឲ�យយើងខ្ញុំសន្និដា្ឋ�នថា មានកំហុសឆ្គងជាសរវន្ត កើតឡើងលើព័ត៌មាន 

ផ�ស�ងៗន�ះ យើងខ្ញុំត�ូវរាយការណ៍ទៅតាមស្ថ�នភាពជាក់ស្ត�ង។ យើងខ្ញុំពុំមានអ្វីដ�លត�ូវរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានផ�ស�ងៗន�ះទ�។

ការទទួលខុសត្ូវលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកគ្ប់គ្ង និងអ្នកទទួលខុសត្ូវលើអភិបាលកិច្ច

អ្នកគ��់គ�ងមានភារៈទទួលខុសត�ូវលើការរៀ�ចំ និងការ�ងា្ហ�ញភាពត�ឹមត�ូវន�របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដាររបាយ 

ការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិន�កម្ពុជាសម���់សហគ��សធុនតូច និងមធ�យម ហើយនិងទទួលខុសត�ូវលើប�ព័ន្ធត�ួតពិនិត�យផ្ទ�ក្នុង ដ�ល 

អ្នកគ��់គ�ងកំណត់ថាមានភាពចំាំបាច់សម���់ការរៀ�ចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថឲុ�យជៀសផុតពីការ�ងា្ហ�ញខុសជាសរវន្ត ដោយសរត�ការក្ល�ង�ន្លំ  

ឬកំហុសឆ្គង។
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នៅក្នុងការរៀ�ចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកគ��់គ�ងមានភារៈទទួលខុសត�ូវលើការវាយតម្ល�នូវលទ្ធភាពរ�ស់ក�ុមហ៊ុន ក្នុងការ�ន្តនិរន្តភាព 

អាជីវកម្មទទួលខុសត�ូវលើការលាតត�ដាងព៌ត័មាន ប�សិនបើពាក់ព័ន្ធនូវ�ញ្ហ�ទាំងឡាយដ�លទាក់ទងទៅនឹងនិរន្តភាពអាជីវកម្ម និងប�ើប��ស ់

មូលដា្ឋ�ននិរន្តភាពន�គណន�យ�យ លើកល�ងត�អ្នកគ��់គ�ងមាន�ំណងចង់ជម�ះ�ញ្ជីផ្អ�កដំណើរការក�ុមហ៊ុន ឬគា្ម�នជម�ើសសមរម�យដទ�ទៀត

ក��ពីធ្វើប��ន�ះ។ 

អ្នកទទួលខុសត�ូវលើអភិបាលកិច្ច មានភារៈទទួលខុសត�ូវក្នុងការត�ួតពិនិត�យដំណើរការហិរញ្ញវត្ថុរ�ស់ក�ុមហ៊ុន។

ការទទួលខុសត្ូវរបស់សវនករ សម្្ប់ការធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គោលដៅរ�ស់យើងខ្ញុំ គឺផ្តល់នូវអំណះអំណាងសមហ�តុផលថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលមិនមានការ�ងា្ហ�ញខុសជាសរវន្តដោយសរត� 

ការក្ល�ង�ន្លំ ឬកំហុសឆ្គង និងផ្តល់នូវរបាយការណ៍សវនករដ�លរួម�ញ្ចូលមតិសវនកម្មរ�ស់យើងខ្ញុំ។ អំណះអំណាងសមហ�តុផល គឺជាអំណះ 

អំណាងមានកម�តិខ្ពស់មួយ �ុ៉ន្ត� វាមិនអាចធនាថា គ��់ព�លន�ការធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្មអន្តរជាតិន�កម្ពជុា អាច 

រកឃើញនូវការ�ងា្ហ�ញខុសជាសរវន្តដ�លបានកើតឡើងនោះទ�។ ការ�ងា្ហ�ញខុសជាសរវន្តអាចកើតឡើងដោយសរ ការក្ល�ង�ន្លំ ឬកំហុសឆ្គង  

ហើយត�ូវបានចាំត់ទុកថាជាសរវន្ត នៅព�លដ�លការក្ល�ង�ន្លំ ឬកំហុសឆ្គងត�មួយ ឫក៏រួម�ញ្ចូលគាំ� មានផល�៉ះពាល់ដល់ការសម��ចចិត្តផ្ន�ក

ស�ដ្ឋកិច្ចរ�ស់អ្នកប�ើប��ស់ដោយយោងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន�ះ។

ជាផ្ន�កមួយន�ការធ្វើសវនកម្ម ដោយអនុលោមតាមស្តង់ដារសវនកម្មអន្តរជាតិន�កម្ពុជា យើងខ្ញុំអនុវត្តនូវការវិនិច្ឆ័យ ដ�លប�ក�ទៅដោយវិជា្ជ�ជីវៈ 

និងរក�សានូវមជ�ឈធតុនិយមក្នុងអំឡុងព�លសវនកម្ម។ យើងខ្ញុំក៏៖

 • ធ្វើការកំណត់ និងវាយតម្ល�នូវហានិភ័យន�ការ�ងា្ហ�ញខុសជាសរវន្តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  ដោយសរត�ការក្ល�ង�ន្លំ ឬកំហុសឆ្គង

   និងទទួលខុសត�ូវលើការរៀ�ចំ និងការអនុវត្តនីតិវិធីសវនកម្ម ដើម�បីឆ្លើយត�ទៅនឹងហានិភ័យទាំងនោះ និងប�មូលនូវភស្តុតាងដ�ល

  មានលក្ខណៈគ��់គ��ន់ និងសមស��សម���់ជាមូលដា្ឋ�នក្នងុការ�ញ្ច�ញមតិសវនកម្មរ�ស់យើងខ្ញុ។ំ ហានិភ័យដ�លមិនអាចរកឃើញ

  នូវការ�ងា្ហ�ញខុសជាសរវន្តដ�លកើតឡើង ដោយសរត�ការក្ល�ង�ន្លំ មានលក្ខណៈខ្ពស់ជាងការ�ងា្ហ�ញខុសកើតឡើងពីកំហុសឆ្គង 

  ដោយសរត�ការក្ល�ង�ន្លំ អាចរួម�ញ្ចូលទាំងការឃុ�ឃិតគាំ� ការលួច�ន្លំ ការលុ�ចលដោយច�តនា ការ�កស��យមិនពិត ឫមិន

  អនុវត្តតាមនីតិវិធីគ��់គ�ងផ្ទ�ក្នុង ។

 • ទទួលបាននូវការយល់ដឹងអំពីការគ��់គ�ងផ្ទ�ក្នុង ដ�លពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសវនកម្ម ក្នុងគោល�ំណងដើម�បីរៀ�ចំនូវនីតិវិធីសវនកម្មដ�ល

  សមស��ទៅតាមកាលៈទ�សៈ �ុ៉ន្ត�មិនម�នក្នងុគោល�ំណងដើម�បី�ញ្ច�ញមតិលើប�សិទ្ធភាពន�ការគ��់គ�ងផ្ទ�ក្នងុរ�ស់ក�មុហុ៊នឡើយ។ 

 • វាយតម្ល�លើភាពសមស��ន�គោលនយោបាយគណន�យ�យ ដ�លក�ុមហ៊ុនបានប�ើប��ស់ និងភាពសមហ�តុផលន�ការបា៉�ន់ស្ម�ន

  គណន�យ�យសំខាន់ៗ ព�មទាំងការលាតត�ដាងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដ�លបានធ្វើឡើងដោយអ្នកគ��់គ�ង។

 • ធ្វើការសន្នដិា្ឋ�នលើភាពសមស��ន� ការប�ើប��ស់មូលដា្ឋ�ននិរន្តភាពន�គណន�យ�យរ�ស់រ�ស់អ្នកគ��់គ�ង ហើយដោយផ្អ�កលើភស្តតុាង

  សវនកម្មដ�លទទួលបាន ធ្វើការសន្និដា្ឋ�នថាតើភាពមិនច�បាស់លាស់ជាសរវន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព�ឹត្តិការណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌដ�លអាចធ្វើឲ�យ

  មានមន្ទិលជាសរវន្តលើលទ្ធភាពរ�ស់ក�ុមហ៊ុនដើម�បី�ន្តនិរន្តភាពអាជីវកម្ម។ ប�សិនបើយើងខ្ញុំ ធ្វើការសន្និដា្ឋ�នថាមានអស្ថិរភាពន�

  ភាពមិនប��កដប�ជាជាសរវន្ត យើងខ្ញុំចាំំបាច់ត�ូវ�ញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬប�សិនបើការលាតត�ដាងព័ត៌មានមាន

  លក្ខណៈមិនគ��់គ��ន់ យើងខ្ញុំចាំំបាច់ត�ូវផ្តល់មតិសវនកម្មដ�លមាន�ញ្ហ�។ ការសន្និដា្ឋ�នរ�ស់យើងខ្ញុំ គឺផ្អ�កតាម ភស្តុតាងសវនកម្ម

  ដ�លប�មូលបានត�ឹមកាល�រិច្ឆ�ទន�របាយការណ៍សវនកម្មរ�ស់យើងខ្ញុំ។  យា៉�ងណាក៏ដោយព�ឹត្តិការណ៍   ឬលក្ខខណ្ឌនាព�លអនាគត   

  អាចធ្វើឲ�យក�ុមហ៊ុន�ញ�ឈ�់និរន្តភាពន�អាជីវកម្ម។
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របាយការណ៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ 2020

 • វាយតម្ល�លើការ�ងា្ហ�ញន�ទម�ង់និងខ្លឹមសរន�របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល ដ�លរួម�ញ្ចូលទាំងការលាតត�ដាងព័ត៌មាន និងវាយ

  តម្ល�ថាតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបាន�ងា្ហ�ញពីប�តិ�ត្តិការ និងព�ឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធក្នុងអត្ថន័យ ដ�លអាចសម��ចបាននូវការ�ងា្ហ�ញ

  របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ត�ឹមត�ូវ។

យើងខ្ញុំ ផ្តល់ព័ត៌មានជូនអ្នកទទួលខុសត�ូវលើអភិបាលកិច្ច ស្តីពី�ញ្ហ�ផ�ស�ងទៀត វិសលភាព និងព�លវ�លាដ�លបានគ��ងទុកសម���់ការធ្វើ 

សវនកម្ម និងការរកឃើញ�ញ្ហ�ជាសរវន្តផ�ស�ងទៀតដ�លមានរួម�ញ្ចូលទាំងចំណុច ខ្វះខាតន�ការគ��់គ�ងផ្ទ�ក្នុងដ�លបានរកឃើញក្នុងអំឡុង 

ព�លធ្វើសវនកម្ម ។
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របាយការណ៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ 2020

របាយការណ៍ស្ថាា នភាពុហ៊រិញ្ញាវិតិាុ
នាថ្ងៃថ្ងទី 31 ខែខ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2020

  នាថ្ង្ទី៣១ ខ្ ធ្នូ   នាថ្ង្ទី៣១ ខ្ ធ្នូ 

កំណត់ 2020 2019 2020  2019
សមាា្ល់ ដុលា្ល្រអាមេមរិក ដុលា្ល្រអាមេមរិក ពាន់រៀល ពាន់រៀល

(កំណត់សមាា្ល់ 5)  (កំណត់សមាា្ល់ 5) 
ទ្ព្យសកម្ម   
សច់ប��ក់ និងសច់ប��ក់សមមូល 6 1,345,813  1,720,364 5,443,814  7,010,483

ប��ក់�ញ្ញើ នៅធនាគារនានា 7 12,500 12,500 50,563 50,938

ប��ក់តម្កល់តាមច�បា�់ 8 154,432 154,432 624,677 629,310

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន-សុទ្ធ 9 6,201,442 5,240,613 25,084,833 21,355,498

ទ�ព�យសកម្មផ�ស�ងៗ 10 40,988 42,812 165,796 174,459

ទ�ព�យ និង�រិកា្ខ�រ 11 38,700 25,914 156,542 105,600

ទ�ព�យសកម្មអរូ�ី 12 - - - -

ពន្ធពន�យាជាទ�ព�យសកម្ម-សុទ្ធ 15ក 68,169 137,991 275,743 562,313

ទ្ព្យសកម្មសរុប 7,862,044 7,334,626 31,801,968 29,888,601

បំណុល និងមូលធន

បំណុល

ប��ក់កម្ចី 13 302,000 302,000 1,221,590 1,230,650

�ំណុលផ�ស�ងៗ 14 18,856 24,827   76,273 101,170

�ំណុលពន្ធលើប��ក់ចំណ�ញប�ចាំំឆ្នាំំ�ំ 15ខ 54,252 30,337 219,449 123,623

បំណុលសរុប 375,108 357,164 1,517,312 1,455,443

មូលធនភាគទុនិក

ដើមទុន 16 3,088,645 3,088,645 12,468,860 12,468,860

ប��ក់ចំណ�ញរក�សាទុក 4,398,291 3,872,369 17,782,257 15,638,550

ទុន�ម�ុងតាម�ទ��បញ្ញត្តិ 17 - 16,448 - 66,582

ទុន�ម�ុងពីការ�្តូររូ�ិយ�័ណ្ណ - -          33,539    259,166

មូលធនសរុប 7,486,936 6,977,462 30,284,656 28,433,158

មូលធនភាគទុនិក 7,862,044 7,334,626 31,801,968 29,888,601

កំណត់សមា្គ�ល់ដ�លភា្ជ��់ជូនន�ះ គឺជាផ្ន�កមួយន�របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
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2020 2019 2020  2019
កំណត់ ដុលា្ល្រអាមេមរិក ដុលា្ល្រអាមេមរិក ពាន់រៀល ពាន់រៀល

សមាា្ល់ (កំណត់សមាា្ល់ 5)  (កំណត់សមាា្ល់ 5) 
ចំណូលពីប្តិបត្តិការ

ចំណូលពីការប��ក់ 18 1,237,253 1,164,133 5,044,280 4,717,067

ចំណាយការប��ក់ 19 (28,235)  (47,390) (115,114)  (192,024)

ចំណូលការប��ក់សុទ្ធ 1,209,018 1,116,743 4,929,166 4,525,043

ចំណូលពីប�តិ�ត្តិការផ�ស�ងៗ 20  170,833  269,550 696,486  1,092,217

ចំណ�ញពីប�តិ�ត្តិការសុទ្ធ 1,379,851 1,386,293 5,625,652 5,617,260

ចំណាយលើ�ុគ្គលិក 21 (532,649) (514,256) (2,171,610) (2,083,765)

រំលស់ (16,552) (22,909) (67,483) (92,827)

ចំណាយប�តិ�ត្តិការផ�ស�ងៗ 22 (355,123) (367,232) (1,447,836) (1,488,025)

គំហយន�/(សំវិធនធនលើការខាត�ង់)
    ឱនភាពន�តម្ល�ន�ឥណទាន 
    ផ្តល់ដល់អតិថិជន 9 188,375 (88,347) 768,005  (357,982)

ប្្ក់ចំណ្ញមុនដកពន្ធ 663,902 393,549 2,706,728 1,594,661

ចំណាយពន្ធលើប��ក់ចំណ�ញ 15គ (154,428)  (81,673) (629,603)  (330,939)

ប្្ក់ចំណ្ញសុទ្ធសម្្ប់ការិយបរិច្ឆ្ទ 509,474  311,876 2,077,125  1,263,722

លទ្ធផល/(ខាត)លម្អិតផ្ស្ងៗ

លម្អៀងពីការ�្តូររូ�ិយ�័ណ្ណ - - (225,627) 387,111

លទ្ធផលលម្អិតសរុបសម្្ប់ការិយបរិច្ឆ្ទ 509,474 311,876 1,851,498 1,650,833

របាយការណ៍លទធផលលម្មិតិិ
សម្្ប់ការិយបរិច្ឆ្ទដ្លបានបញ្ចប់ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2020

កំណត់សមា្គ�ល់ដ�លភា្ជ��់ជូនន�ះ គឺជាផ្ន�កមួយន�របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ 
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របាយការណ៍ល�ហ៊�រទះកប្របាក់
សម្្ប់ការិយបរិច្ឆ្ទដ្លបានបញ្ចប់ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2020

2020 2019 2020  2019
ដុលា្ល្រអាមេមរិក ដុលា្ល្រអាមេមរិក ពាន់រៀល ពាន់រៀល

(កំណត់សមាា្ល់ 5) (កំណត់សមាា្ល់ 5)

លំហូរទឹកប្្ក់ពីសកម្មភាពប្តិបត្តិការ

ប��ក់ចំណ�ញសុទ្ធសម���់ការិយ�រិច្ឆ�ទ 509,474 311,876 2,077,125 1,263,722

និយ័តភាពលើ៖

ចំណាយពន្ធលើប��ក់ចំណ�ញ 154,428 81,673 629,603 330,939

ចំណូលពីការប��ក់ (1,237,253) (1,164,133) (5,044,280) (4,717,067)

ចំណាយលើការប��ក់ 28,235 47,390 115,114 192,024

(ចំណ�ញ/ខាតលើការ�្តូររូ�ិយ�័ណ្ណ
    �រទ�សមិនទាន់ទទួលស្គ�ល់ (21,203) (75,377) (86,445) (305,428)

រំលស់ 16,552 22,909 67,483 92,827

ការលុ�ចលទ�ព�យ និង�រិកា្ខ�រ 2,446 2,332 9,972 9,450 

សំវិធនធនលើការខាត�ង់ឱនភាពន�
    តម្ល�ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន (188,375) 88,347 (768,005) 357,982

សំវិធនធនលើអត្ថប�យោជន៍
និយោជិត - 18,009 - 72,972

(735,696) (666,974) (2,999,433) (2,702,579)

�ម���ម�ួលន�៖

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន (835,789) 452,395 (3,407,512) 1,833,105

ទ�ព�យសកម្មផ�ស�ងៗ 72,324 56,708 294,865 229,781

�ំណុលផ�ស�ងៗ (5,971)  10,139 (24,344)  41,083

(1,505,132) (147,732) (6,136,424) (598,610)

ការប��ក់ដ�លបានទទួល 1,251,291 1,238,646 5,101,513 5,018,994

ការប��ក់ដ�លបាន�ង់ (28,235) (47,547) (115,114) (192,660)

ពន្ធលើប��ក់ចំណ�ញដ�លបាន�ង់ (60,691) (13,181) (247,437) (53,409)

ការទូទាត់អត្ថប�យោជន៍និយោជិត - (18,009) - (72,972)

សច់ប្្ក់សុទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាព
ប្តិបត្តិការ (342,767) 1,012,177 (1,397,462) 4,101,343

លំហូរទឹកប្្ក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ការទិញទ�ព�យ និង�រិកា្ខ�រ (31,784) (5,096) (129,583) (20,649)

សច់ប្្ក់សុទ្ធប្ើប្្ស់ក្នុងសកម្មភាព
វិនិយោគ (31,784) (5,096) (129,583) (20,649)
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របាយការណ៍ល�ហ៊�រទះកប្របាក់
សម្្ប់ការិយបរិច្ឆ្ទដ្លបានបញ្ចប់ថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ ឆ្ន្ំ 2020

2020 2019 2020  2019
ដុលា្ល្រអាមេមរិក ដុលា្ល្រអាមេមរិក ពាន់រៀល ពាន់រៀល

(កំណត់សមាា្ល់ 5) (កំណត់សមាា្ល់ 5)

លំហូរទឹកប្្ក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

សច់ប��ក់ទទួលបានប��ក់កម្ចី  - (283,335) - (1,148,073)

សច់ប្្ក់សុទ្ធប្ើប្្ស់ក្នុងសកម្មភាព
    ហិរញ្ញប្បទាន - (283,335) -  (1,148,073)

 

ការកើនឡើង(ថយចុះ)សុទ្ធន្សច់ប្្ក់
    និងសច់ប្្ក់សមមូល (374,551) 723,746    (1,527,045)  2,932,621

សច់ប្្ក់ និងសច់ប្្ក់ សមមូល 
    នាថ្ង្ទី 1 ខ្ មករា 1,720,364 996,618 7,010,483 4,004,411

លម្អៀងពីការ�្តូររូ�ិយ�័ណ្ណ - - (39,624)  73,451

សច់ប្្ក់ និងសច់ប្្ក់ សមមូល 
    នាថ្ង្ទី 31 ខ្ ធ្នូ (កំណត់សមាា្ល់6)  1,345,813  1,720,364 5,443,814  7,010,483

កំណត់សមា្គ�ល់ដ�លភា្ជ��់ជូនន�ះ គឺជាផ្ន�កមួយន�របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
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ពុ័តិ៌មាន
ទ�នាក់ទ�នង
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ភ្នំមេពញ
ការិយិាល័័យកណ្តាា ល័៖ អគារិលេល័ខ ៧៧៩ អា មហាវិថិីីកមុ�ជាលេ�កាម សង្កាា ត់ទឹ់ឹកល័អក១់ ខណ្ឌឌ ទឹួល័លេគាក 

រាជធានីីភ្នំំ�លេ�ញ។

មេខត្តតាខែកវ
 � សាខាតាកែកវិ

មេខត្តបាត់ដំបង 
 � �សាខាភ្នំំ���ឹក
 � �សាខាបាត់ដ់ំ�បង
 � �សាខាស�លេ�លូ័នី
 �� សាខាស�ឡូូត់

មេខត្តបនា្ទ្យមានជ័យ 
 � សាខាបន្ទាា យមានីជយ័ 

ខ្ត្តពោធិ៍សត់  
 � ��សាខាលេ�ធិ៍ស៍ាត់ ់

�ណិ្តាញស្ថាខា

ឧត�រ�នជ័យ

�ពះវ��រ
ស�ឹងែ�តង

�កេចះ

ត���ងឃ��ំ

���យេរៀង

រតនគិរ�

មណ�លគិរ�

េសៀម�ប

េ�ធ��ត់

កំពង់���ំង

េ�ះកុង
កំពង់ស�ឺ

កំពង់ធំ

កំពង់�ម

ៃ�ពែវង

ក���ល

�ែកវ
កំពត

ែកប

�កុង�ពះសីហនុ

ប���យ�នជ័យ

�ត់ដំបង

ៃប៉លិន

ភ�ំេពញភ�ំេពញ



41ឥណទានពលរដ្ឋរុងរឿង អិលធីឌី
របាយការណ៍ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�ំ 2020

អាស្សយដាឋ នស្ថាខាបេខតិិ

ភ្នំមេពញ
ការិយាល័យកណ្ត្ល
អាសយដ្ឋាា នី៖ អគារិលេល័ខ ៧៧៩អា មហាវិថិីីកមុ�ជាលេ�កាម សង្កាា ត់ទឹ់ឹកល័អក១់ ខណ្ឌឌ ទឹួល័លេគាក រាជធានីីភ្នំំ�លេ�ញ កមុ�ជា។
ទូឹរិស�ា៖ ០២៣ ៩៩០ ២៣៧/ ០៧០ ៩៩៩ ៧៣៩
អ�ីលេមេល័៖ info@iprmfi.com
លេ�ហទឹ��រ័ិ៖ www.iprmfi.com

មេខត្តតាខែកវ
សខាតាខែកវ
អាសយដ្ឋាា នី៖ ភ្នំូមខិឹងឹ សង្កាា ត់រ់ិកាកំ�ង �សុកដូំនីកែកវិ លេខត់ាតាកែកវិ។
ទូឹរិស�ា៖ ០៧០ ៩៩៩ ២៣៣/ ០៧០ ៩៩៩ ២៣៥
អ�ីលេមេល័៖ bm002@iprmfi.com

ខ្ត្តពោធិ៍សត ់
សខាមេពាធិ៍សត់
អាសយដ្ឋាា នី៖ ភ្នំូមខំិាចរិមាស  ឃុំ��បឹងខំារិ  �សុកបាកានី  លេខត់ាលេ�ធិ៍ស៍ាត់។់
ទូឹរិស�ា៖ ០៧០ ៩៩៩ ៤៩៥/ ០៧០ ៩៩៩ ៤៨១
អ�ីលេមេល័៖ bm005@iprmfi.com

មេខត្តបាត់ដំបង 
សខាភ្នំម្រុពឹក
អាសយដ្ឋាា នី៖ ភ្នំូមភិ្នំំ�តូ់ច  ឃុំ��លេ��ជចិន្ទាា  �សុកភ្នំំ���ឹក លេខត់ាបាត់ដ់ំ�បង។
ទូឹរិស�ា៖ ០៧០ ៩៩៩ ៣២៣/ ០៧០ ៩៩៩ ៣២៥
អ�ីលេមេល័៖bm003@iprmfi.com

សខាបាត់ដំបង
អាសយដ្ឋាា នី៖ ភ្នំូមអិញ្ចាា ញ  សង្កាា ត់អ់ូរិចារិ �កុងបាត់ដ់ំ�បង លេខត់ាបាត់ដ់ំ�បង។
ទូឹរិស�ា៖ ០៧០ ៩៩៩ ៦៩៤/ ០៧០ ៩៩៩ ៦៩២
អ�ីលេមេល័៖ bm007@iprmfi.com

សខាសំមេ�លូន
អាសយដ្ឋាា នី៖ ភ្នំូមតិាសាា  ឃុំ��តាសាា  �សុកស�លេ�លូ័នី លេខត់ាបាត់ដ់ំ�បង។
ទូឹរិស�ា៖ ០៧០ ៩៩៩ ៣២៦/ ០៧០ ៩៩៩ ៣៤៧
អ�ីលេមេល័៖ bm007@iprmfi.com

សខាសំឡូត
អាសយដ្ឋាា នី៖ ភ្នំូមតិាសាញ់ខាងលេជើង ឃុំ��តាសាញ់ �សុកស�ឡូូត់ លេខត់ាបាត់ដ់ំ�បង។
ទូឹរិស�ា៖ ០៧០ ៩៩៩ ៧៣៤/ ០៧០ ៩៩៩ ៧២៦
អ�ីលេមេល័៖ bm010@iprmfi.com

មេខត្តបនា្ទ្យមានជ័យ 
សខាបនា្ទ្យមានជ័យ
អាសយដ្ឋាា នី៖ ភ្នំូមអិូរិសួួត់ ឃុំ��បន្ទាា យន្ទាង  �សុកមងគល័បូរិ ី លេខត់ាបន្ទាា យមានីជយ័។
ទូឹរិស�ា៖ ០៧០ ៩៩៩ ៤៧៨/ ០៧០ ៩៩៩ ៧៤៩
អ�ីលេមេល័៖ bm004@iprmfi.com
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2020
�គឹះស�ានមី�ក�ហិរ��វត��

ឥណទានពលរដ�រុងេរឿង អិលធីឌី
INTEAN POALROATH RONGROEURNG LTD

របាយករណ៍្របចឆំា� ំ

អ�រេលខ ៧៧៩ �, ម�វ�ថីកម���េ��ម, ស���ត់ទឹកល�ក់ ១,

ខណ�ទួលេ�ក �ជ�នីភ�ំេពញ។
023 990 237 / 070 999 739
E-mail: info@iprmfi.com 
Website: www.iprmfi.com
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