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ភាគទុនិក

ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន
IDEMITSU CREDIT

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ 
របស់ក្រុមហ៊ុន IDEMITSU CREDIT 



4 I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អុីឌ្រមីតស៊ុ ស្រហ្រសុង ម៉្រយក្រូហ្វ្រយន្រន (ខ្រមបូឌា) បានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ង្រទី១៤  ខ្រសហី ឆ្ន្រំ២០១៥។ 

គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មួយន្រះបានទទួលអាជ្ញ្រប័ណ្ណមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជតិន្រកម្ពុជកាលពីថ្ង្រទី២០ ខ្រមករា ឆ្ន្រំ២០១៦។

អុីឌ្រមីតស៊ុ ស្រហ្រសុង ម៉្រយក្រូហ្វ្រយន្រន (ខ្រមបូឌា) ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Idemitsu Credit Co.,  Ltd. ដ្រល 

ជស្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុន ដ្រលមនភាគហ៊ុន១០០%ផងដ្ររ។

ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

អភិវឌ្រឍទំនាក់ទំនងឱ្រយកាន់ត្ររឹងមាំ
តាមរយៈការងារជាក្រុម

ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ I 5 អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន

ផលិតផល និងស្រវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 
Idemitsu Credit

1234‑5678‑9000‑000 0

កាតឥណទាន កាតបង់ប្រ្រក់ជមុន ប្រ្រក់កម្ចី ភតិសន្រយាហិរញ្ញវត្ថុ លិខិតធានា
ភា្ន្រក់ងារ

ទូទាត់សច់ប្រ្រក់

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០
របស់ Idemitsu Credit Co., Ltd.

ភាគទុនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Idemitsu Credit Co., Ltd. គឺក្រុមហ៊ុន Idemitsu Kosan Co., Ltd.  ដ្រលជក្រុមហ៊ុន ប្រ្រងឥន្ធនៈ 

ធំមួយក្នុងប្រទ្រសជប៉ុន និងក្រុមហ៊ុន Credit Saison Co., Ltd. ដ្រលជស្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុធំមួយផងដ្ររក្នុងប្រទ្រសជប៉ុនដូចគា្ន្រ។

Idemitsu Credit Co., Ltd. ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវស្រវាហិរញ្ញវត្ថុយ៉្រងសម្របូរប្រប។ តាមរយៈការសហការជមួយក្រុមហ៊ុន 

លក់រាយជច្រើន បូករួមទាំងបណ្ត្រញស្ថ្រនីយ៍ប្រ្រងឥន្ធនៈជិត៤០០០កន្ល្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន Idemitsu Kosan  ផងនោះ គ្រឹះស្ថ្រន 

ហិរញ្ញវត្ថុមួយន្រះបានផ្តល់ជូនអតិថិជននូវស្រវាកម្មដ៏ងាយស្រួល និងរហ័សទាន់ចិត្ត។

អភិវឌ្រឍទំនាក់ទំនងឱ្រយកាន់ត្ររឹងមាំ
តាមរយៈការងារជាក្រុម

 អំពីភាគទុនិក 

ការលក់ច្រញសរុប (ទីស្ន្រក់ការ)
១,១៥៦,៣៥១ យ្រន

ចំណូល(តួល្រខគិតត្រឹមខ្រ ម្រស ឆ្ន្រំ ២០១៩
ដល់ ខ្រ មិនា ឆ្ន្រំ ២០២០)

ប្រ្រក់កម្ចីសរុប 
៧៨,០០១ យ្រន

ប្រ្រក់កម្ចី  (តួល្រខគិតត្រឹមខ្រមីនា  ឆ្ន្រំ២០២០)

ចំនួនអ្នកចុះឈ្ម្រះ (ទីស្ន្រក់ការ)
កាតឥណទាន : ៣,៦៨២,២៩៥
កាតបង់ប្រ្រក់ជមុន: ៥,៦០៧,៨៧៤

 (តួល្រខគិតត្រឹម ខ្រមីនា  ឆ្ន្រំ២០២០)



6 I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

គោលការណ៍អាជីវកម្ម

អុីឌ្រមីតស៊ុ ស្រហ្រសុង ម៉្រយក្រូហ្វ្រយន្រន (ខ្រមបូឌា) ផ្តល់ជូនស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ និងស្រវាកម្ម បង់រំលស់សម្រ្រប់វិស័យកសិកម្មក្នុង

ព្រះរាជណចក្រកម្ពុជ។ ស្រវាទាំងន្រះមិនត្រឹមត្រជួយបំព្រញដល់តម្រូវការរបស់ប្រជជនកម្ពុជ និងសហគ្រ្រស ក្នុងមូលដ្ឋ្រនប៉ុណ្ណ្រះ

ទ្រថ្រមទាំងរួមចំណ្រកក្នុងការអភិវឌ្រឍប្រទ្រស និងបង្កើនគុណភាពន្រការរស់នៅរបស់ប្រជជនកម្ពុជ។

គោលការណ៍អាជីវកម្ម



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ I 7 អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

សារពីគណៈគ្រប់គ្រង

បនា្ទ្រប់ពីទទួលអាជ្ញ្រប័ណ្ណមីក្រហិូរញ្ញវត្ថ ុ ពីធនាគារជតិន្រ 
កម្ពុជកាលពីខ្រមករា  ឆ ្ន្រំ២០១៦ អុីឌ្រមីតស៊ុ ស្រហ្រសុង  
ម៉្រយក្រូហ្វ្រយន្រន (ខ្រមបូឌា) បានចាប់ប្រតិបត្តិការ 
ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ ដោយផ្ត្រតសំខាន់លើវិស័យកសិកម្មនិង 
វិស័យទាក់ទងដទ្រទៀត     ដើម្របីបំព្រញតាមតម្រវូការរបស់ 
អាជីវកម្មក្នុងស្រុក។

សារពីគណៈគ្រប់គ្រង

វិស័យកសិកម្ម   គជឺចលករ ដ៏សំខាន់សម្រ្រប់ស្រដ្ឋកិច្ចន្រ 

ព្រះរាជណចក្រកម្ពុជ ប្រើប្រ្រស់ ៧០%ន្រកម្ល្រំងពលកម្មក្នុង 

ស្រុក។ ដូច្ន្រះការអភិវឌ្រឍលើវិស័យមួយន្រះពិតជមនសរៈ 

សំខាន ់ ណស់សម្រ្រប់ការរីកចម្រើនរបស់ព្រះរាជណចក្រកម្ពុជ។

គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អុីឌ្រមីតស៊ុ ស្រហ្រសុង ម៉្រយក្រូហ្វ្រយន្រន 

(ខ្រមបូឌា) យកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់លើវិស័យកសិកម្ម ដើម្របីក្រលម្អ 

បន្ថ្រម និងជួយដល់ការរីកលូតលាស់របស់ខ្លួន។ ដើម្របី 

សម្រ្រចគោលដៅទាំងន្រះ យើងបានបើកទីស្ន្រក់ការនៅខ្រត្ត 

បាត់ដំបងដ្រលជតំបន់មួយក្នុងចណំមតំបន់ដ្រលមនប្រជ 

ប្រិយភាពបំផុតសម្រ្រប់វិស័យកសិកម្ម។

គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងខ្ញុំ ត្រងត្រគំាទ្រជនិច្ចដល់ការអភិវឌ្រឍ 

និងទំនើបកម្មន្រវិស័យកសិកម្មកម្ពុជ តាមរយៈការផ្តល់ជូនស្រវា 

កម្មរួមមន  ប័ណ្ណឥណទាន កាតបង់ប្រ្រក់ជមុន ស្រវា 

ប្រ្រក់កម្ចី ស្រវាភតិសន្រយាហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងស្រវាលិខិតធានា 

ជដើម។

គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អុីឌ្រមីតស៊ុ ស្រហ្រសុង ម៉្រយក្រូហ្វ្រយន្រន 

(ខ្រមបូឌា) មនគោលដៅរួមចំណ្រកក្នុងការអភិវឌ្រឍប្រទ្រស 

កម្ពុជតាមរយៈការផ្តល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមនមូលដ្ឋ្រន 

លើវិស័យកសិកម្ម និងតាមរយៈការបង្កើនកម្រិតជីវភាព 

របស់ប្រជពលរដ្ឋកម្ពុជ  និងអាជីវកម្មផងដ្ររ។

លោក KOICHI WATANABE
នាយកគ្រប់គ្រង
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ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
សមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ដ្រលបានបម្រើការនៅក្នុងគ្រ្រនិងនាកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះរួមមន ៖

លោក SUZUKI KATSUYA
មុខតំណ្រង៖ ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ឆ្ន្រំកំណើត៖ ១៩៦១ (ប្រទ្រសជប៉ុន)

កម្រិតវប្របធម៌៖
ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងន្រសកលវិទ្រយាល័យ  Yokohama

អគ្គនាយក
Idemitsu Credit Co., Ltd President

លោក WATANABE KOICHI
មុខតំណ្រង៖ នាយកគ្រប់គ្រង

ឆ្ន្រំកំណើត៖ ១៩៦៥ (ប្រទ្រសជប៉ុន)

កម្រិតវប្របធម៌៖ 
ផ្ន្រកអក្រសរសស្ត្រន្រសកលវិទ្រយាល័យ

Tokai

លោក SHIMANUKI MASAO
មុខតំណ្រង៖ នាយកគ្រប់គ្រងឯករាជ្រយ

ឆ្ន្រំកំណើត៖ ១៩៨០ (ប្រទ្រសជប៉ុន)

កម្រិតវប្របធម៌៖
ថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកច្របាប់ន្រសកលវិទ្រយាល័យ Keio

ថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកច្របាប់ន្រសកលវិទ្រយល័យ Hawaii

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
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Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

រចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាព

រចនាសម្ព័ន្ធអង្គភាព

ភាគទុនិក

ក្រុមប្រឹក្រសា
ភិបាល

គណៈកមា្ម្រធិការ
សវនកម្ម

និងសម្របសម្រួល
កិច្ចការច្របាប់

នាយកគ្រប់គ្រង

នាយកដ្ឋ្រន
ពាណិជ្ជកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុ

សាខារាជធានី
ភ្នំព្រញ

នាយកដ្ឋ្រន
គ្រប់គ្រងទូទៅ
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និនា្ន្រការន្រការលក់ សម្រ្រប់ឆ្ន្រ២ំ០២០
ពួកយើងជគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមកពីប្រទ្រសជប៉ុនដ្រលទទួលបានអាជ្ញ្រប័ណ្ណពីធនាគារជតិន្រប្រទ្រសកម្ពុជ (សមជិកន្រសមគម

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជ)។  

ពួកយើងរួមចំណ្រកក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មដ្រលជវិស័យមួយដ៏ទូលំទូលាយនៅប្រទ្រសកម្ពុជ ដោយការផ្តល់កម្ចីដល់កសិករ

និងសហការជមួយអង្គការក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាលឬក្រុមហ៊ុនដ្រលផ្ដ្រតលើវិស័យកសិកម្ម។ 

លើសពីន្រះទៅទៀត ពួកយើងក៏មនផ្តល់ជូនជប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធទៅដល់អាជីវកម្ម និងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្រឍន៍ន្រព្រះ

រាជណចក្រកម្ពុជដោយសហការជមួយសមគមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អ្រតកម្ពុជ និងអគ្គិសនីកម្ពុជផងដ្ររ។

ពួកយើងក៏មនផ្តល់ស្រវាកម្ចសីម្រ្រប់សិស្រសានុសិស្រសដ្រលមនបំណងចង់ទៅសិក្រសាជំនាញកសិកម្មនិងបច្ច្រកទ្រសឧស្រសាហកម្មនៅប្រទ្រស

ជប៉ុនតាមរយៈការសហការជមួយក្រុមហ៊ុនដ្រលបញ្ជូនអ្នកហត់ការផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រសទៅប្រទ្រសជប៉ុន។ 

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន

ដើមទុន៖ ១០,០០០,០០០ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

បុគ្គលិក (ជនជតិជប៉ុន, ជនជតិខ្ម្ររ)

(ជនជតិជប៉ុន : ៥, ជនជតិខ្ម្ររ : ៣២)

ទីស្ន្រក់ការកណ្ត្រល៖ ក្រុងបាត់ដំបង ន្រខ្រត្តបាត់ដំបង

សខា៖                  រាជធានីភ្នំព្រញ

•  ប្រ្រក់កម្ចីសរុប (២០២០)៖ 

៦,៩៨៧,២៩០ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

៣,៥៧៤,៤៤៤,000 រៀល 

•  សមតុល្រយឥណទាន៖ 

២៧,០៦០,៤០៥  ដុលា្ល្ររអាម្ររិក 

៨,៩២២,៥០៨,៦៤៧ រៀល

គ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថ ុអីុឌ្រមីតសុ៊ ស្រហ្រសុង       
ម៉ា្រយក្រហូ្វ្រយន្រន (ខ្រមបូឌា) 

និនា្ន្រការន្រការលក់ សម្រ្រប់ឆ្ន្រ២ំ០២០
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ផលិតផល

ស្រវាប្រ្រក់កម្ចី

ស្រវាឥណទានសម្រ្របវិ់ស័យកសិកម្ម     ត្រវូបានអនមុត័ដោយវាយ

តម្ល្រលើប្រ្រក់ចំណូល ខ្ទង់ចំណយ និងមូលប័ត្រដ្រលមន។

ការទូទាតប់្រ្រកក់ម្ច ីត្រវូបានរៀបចឡំើង     ស្របតាមព្រលវ្រលាន្រ

ការប្រមូលផលប្រចំាឆ្ន្រដំើម្របីផ្តល់ស្រវាកម្ចដី្រលអាចបត់ប្រនបាន

និងងាយស្រួលសម្រ្រប់កសិករ។

យើងក៏ផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានផងដ្ររ សម្រ្រប់សកម្មភាពផ្រសព្វផ្រសាយ 

ពីវិស័យកសិកម្មរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល  ដោយសហការជមួយ

នាយកដ្ឋ្រនកសិកម្មន្រខ្រត្តនីមួយៗ  ព្រមទាំងអង្គការក្រ្រ

រដ្ឋ្រភិបាលផងដ្ររ។

ក្រ្រពីជំនួយដល់វិស័យកសិកម្ម យើងផ្តល់ជូនស្រវាឯកជនសម្រ្រប់ 

អាជីវកម្មផ្ន្រកហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ ដើម្របីឲ្រយពួកគ្រអាចចូលរួម 

ចំណ្រកក្នងុការអភិវឌ្រឍជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជជនកម្ពជុានិងការ

អភិវឌ្រឍហ្រដ្ឋ្ររចនា  សម្ពន័្ធមនដូចជ ស្រវាទឹកស្អ្រតនិងអគ្គសិនី។ 

ស្រវាបង់រំលស់

គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អុីឌ្រមីតស៊ុ ស្រហ្រសុង ម៉្រយក្រូហ្វ្រយន្រន 

(ខ្រមបូឌា) សហការជមួយក្រុមហ៊ុនលក់ត្រ្រក់ទ័រ និងឧបករណ៍ 

កសិកម្មផ្រស្រងទៀត  តាមរយៈការផ្តល់ស្រវាបង់រំលស់ដល់កសិករ

ដើម្របីអភិវឌ្រឍវិស័យន្រះព្រមទាំងបង្កើនផលិតកម្មរបស់កសិករ

ផងដ្ររ។

លក្ខខណ្ឌន្រការទូទាត់ប្រ្រក់ ត្រវូបានរៀបចំឡើងស្របតាមកម្រតិ 

ប្រ្រកច់ណូំលរបស់អាជវីកម្ម។          យើងផ្តល់ស្រវាបងរំ់លស់ដ្រលមន 

ភាពងាយស្រួលសម្រ្រប់កសិករ។

ផលិតផល

គ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថ ុអីុឌ្រមីតសុ៊ ស្រហ្រសុង       
ម៉ា្រយក្រហូ្វ្រយន្រន (ខ្រមបូឌា) 
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របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលសូមធ្វើការបងា្ហ្រញជូននូវរបាយការណ៍ខ្លួន និង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថ្រន អុីឌ្រមីតស៊ុ ស្រហ្រសុង ម៉្រយក្រូហ្វ្រយ

ន្រន (ខ្រមបូឌា) ហៅ កាត់ថ "ក្រុមហ៊ុន" ដ្រលបានធ្វើសវនកម្មរួចសម្រ្រប់ ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2020 ។

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ I 13 អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

សកម្មភាពចម្របង 
សកម្មភាពចម្របងរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺផ្តល់ស្រវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដល់វិស័យកសិកម្ម ពោលគឺផ្តល់ជូនដល់ កសិករ អតិថិជនលក្ខណៈបុគ្គល 

និងអតិថិជនលក្ខណៈអាជីវកម្ម ដ្រលសកម្មភាពន្រះចូលរួមចំណ្រកដល់ការអភិវឌ្រឍព្រះរាជណចក្រកម្ពុជ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ្ថុ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2020 ត្រូវបាន ដក់បងា្ហ្រញនៅក្នុង 

របាយការណ៍លទ្ធផលលម្អិតទំព័រទី 10 ន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះ។

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល



14 I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

ទុនបម្រុង និងសំវិធានធន
ពំុមនការប្រ្រប្រលួជសរវន្តទៅលើទុនបម្រងុនិងសំវិធានធននៅក្នងុការិយបរិច្ឆ្រទន្រះទ្រ ក្រ្រពីការបងា្ហ្រញនៅក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ន្រះ ។ 

ភាគលាភ
ពុំមនភាគលាភត្រូវបានប្រកាស ឬប្រងច្រក  ក្នុងអំឡុងឆ្ន្រំន្រះទ្រ (2019៖ គា្ម្រន)។

ដើមទុន
ដើមទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនគិតត្រឹមថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020 មនចំនួន 10,000,000 ដុលា្ល្ររ (ឆ្ន្រំ2019៖ 10,000,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) ។

ឥណទានអាក្រក់ និងឥណទានជាប់សង្រស័យ
នៅមុនព្រលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបានចាត់វិធានការដ្រលមនមូលដ្ឋ្រនសមរម្រយ ដើម្របីបញ្ជ្រក់ថ

វិធានការទាក់ទងទៅនឹងការជម្រះឥណទានអាក្រក់ ឬការធ្វើសំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់ត្រវូបានធ្វើឡើង។ ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលជឿជក់

ថរាល់ឥណទានអាក្រក់ទាំងអស់ត្រូវបានជម្រះច្រញពីបញ្ជី ហើយសំវិធានធនត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉្រងព្រញល្រញចំពោះឥណទានអាក្រក់

និងសង្រស័យ។

គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះនិងផ្អ្រកតាមកម្រិតន្រការយល់ដឹង ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលពុំបានដឹងពីកាលៈទ្រសៈណមួយដ្រលនាំ

ឲ្រយ ចំនួនសំវិធានធនលើឥណទាន នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់    ក្រុមហ៊ុន មនតម្ល្រមិនគ្រប់គ្រ្រន់ជសរវន្តនោះទ្រ ។

ទ្រព្រយសកម្ម 
នៅមុនព្រលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបានចាត់វិធានការ ដ្រលមនមូលដ្ឋ្រនសមរម្រយដើម្របីបញ្ជ្រក់ថ 

បណ្ត្រទ្រព្រយសកម្មទំាងឡាយ ដ្រលទំនងជមិនអាចបង្វលិមកវិញ នៅក្នងុប្រតិបត្តកិារអាជីវកម្មធម្មតាទៅតាមតម្ល្រនៅក្នងុបញ្ជគីណន្រយ្រយ

របស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានកាត់បន្ថយឲ្រយនៅស្មើនឹងតម្ល្រដ្រលគិតថអាចនឹងបង្វិលមកវិញបានជក់ស្ត្រង។

គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះ ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលពុំបានដឹងពី កាលៈទ្រសៈណមួយដ្រលអាចនាំឲ្រយតម្ល្រទ្រព្រយសកម្មនៅក្នុង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនថពុំត្រឹមត្រូវជសរវន្តនោះទ្រ ។

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ I 15 អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

វិធីសាស្ត្រកំណត់តម្ល្រ 
គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះ និងផ្អ្រកតាមកម្រិតន្រការយល់ដឹង ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលពុំបានដឹងពីកាលៈទ្រសៈណមួយដ្រល

បានកើតឡើងដ្រលនឹងធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តវិធីសស្ត្រដ្រលមន  កន្លងមកក្នុងការវាយតម្ល្រទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុល នៅក្នុង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនថមនភាពមិនត្រឹមត្រូវ និងមិនសមស្របជសរវន្តនោះទ្រ ។ 

បំណុលយថាហ្រតុ និងបំណុលផ្រស្រងៗទៀត
     គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះ៖

(១)  មិនមនបន្ទុកណមួយលើទ្រព្រយសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ដ្រលបានកើតឡើងតាំងពីចុងការិយបរិច្ឆ្រទ សម្រ្រប់ការធានាចំពោះបំណុល  

     របស់បុគ្គលណមួយឡើយ និង

(២) មិនមនបំណុលយថហ្រតុណមួយរបស់ក្រមុហុ៊ន ដ្រលបានកើតឡើងតំាងពីចុងការិយបរិច្ឆ្រទ ក្រ្រពីប្រតិបត្តកិារដំណើរការអាជីវកម្ម

      ធម្មតា។

តាមយោបល់របស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល ពំុមនបំណុលយថហ្រតុ ឬបំណុលផ្រស្រងៗរបស់ក្រមុហុ៊នដ្រលត្រវូបង្ខឲំ្រយសង បនា្ទ្រប់ពីចុងការិយបរិច្ឆ្រទ

របាយការណ៍ន្រះ ដ្រលនឹង ឬអាចនឹងមនផលប៉ះពាល់ជសរវន្តដល់លទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្នុងការបំព្រញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅ

ព្រលដ្រលដល់ថ្ង្រកំណត់សង។ 

ការប្រ្រប្រួលកាលៈទ្រសៈ
គិតត្រមឹកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះ ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលពំុបានដឹងពីកាលៈទ្រសៈណមួយ ដ្រលមិនបានឆ្លះុបញ្ច្រងំនៅក្នងុរបាយការណ៍

ន្រះ ឬក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនដ្រលអាចបណ្ត្រលឲ្រយ ចំនួនទឹកប្រ្រក់ដ្រលបានបងា្ហ្រញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់

ក្រុមហ៊ុនមនភាពមិនត្រឹមត្រូវជសរវន្តនោះទ្រ ។

ប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតី
តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ 2020 

ពុំបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ជសរវន្តពីខ្ទង់គណនី ប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍ណមួយឡើយ។

តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល នៅក្នុងចនោ្ល្រះព្រលរវាងចុងការិយបរិច្ឆ្រទ រហូតដល់កាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ ពុំមនខ្ទង់គណនី 

ប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍ខុសប្រក្រតីណមួយ ដ្រលអាចជះឥទ្ធិពលជ    សរវន្តដល់លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងគ្រ្រន្រះទ្រ ។

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល



16 I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

ព្រឹត្តិការណ៍ក្រ្រយការិយបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍៍
             

នាកាលបិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះ ពុំមនព្រឹត្តិការណ៍ជសរវន្តដ្រលកើតឡើងបនា្ទ្រប់ពីថ្ង្រ របាយការណ៍ស្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលតម្រូវ

ឲ្រយមនការបងា្ហ្រញ ឬត្រូវក្រតម្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុលើកល្រងត្រព្រឹត្តិការណ៍ដ្រលបានបងា្ហ្រញនៅក្នុងកំណត់សម្គ្រល់លើ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
សមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលដ្រលបានបម្រើការក្នុងអំឡុងឆ្ន្រំ និងគិតត្រឹមកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះ មនរាយនាមដូចខាងក្រ្រម៖

•      លោក Katsuya Suzuki ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល 

•      លោក Koichi Watanabe នាយកគ្រប់គ្រង

•      លោក Shimanuki Masao នាយកគ្រប់គ្រងឯករាជ្រយ

ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
  

នៅក្នងុអំឡុងការិយបរិច្ឆ្រទន្រះ ពំុមនអភិបាលណម្ន្រក់ មនភាគហុ៊នដោយផ្ទ្រល់ ឬដោយប្រយោល របស់គ្រះឹស្ថ្រននៅក្នងុការិយបរិច្ឆ្រទ 

នោះទ្រ។

អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
នៅក្នងុការិយបរិច្ឆ្រទ និងគិតត្រមឹកាលបរិច្ឆ្រទ ន្ររបាយការណ៍ន្រះ ពំុមនការរៀបចំណមួយដ្រលមនក្រមុហុ៊នជគូភាគីមួយក្នងុគោល

បំណងជួយដល់សមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលដើម្របីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ដោយមធ្រយាបាយទិញយកភាគហ៊ុន ឬលិខិតបំណុលពី

ក្រុមហ៊ុន។

ចាប់តាំងពីដើមគ្រ្រហិរញ្ញវត្ថុ ពុំមនសមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលណម្ន្រក់បានទទួល ឬមនសិទ្ធិទទួលបាន នូវអត្ថប្រយោជន៍ណមួយ តាម

រយៈការចុះកិច្ចសន្រយាធ្វើឡើងដោយក្រមុហុ៊ន ឬសជីវកម្មដ្រលពាក់ព័ន្ធជមួយអភិបាល ឬជមួយក្រមុហុ៊នដ្រលគាត់ជសមជិក ឬជមួយ

ក្រុមហ៊ុនដ្រលគាត់មនផលប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុលើកល្រងត្រប្រ្រក់បៀរវត្រសរ៍ ប្រ្រក់បន្ថ្រម និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្រស្រងៗដ្រលបានបងា្ហ្រញ

នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ការទទួលខុសត្រវូរបស់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលលើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ I 17 អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលអះអាងបញ្ជ្រក់ថ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានរៀបចំឡើងនិងបានបងា្ហ្រញត្រឹមត្រូវ នូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជសរវន្តទាំង

អស់ន្រស្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនគិតត្រឹមថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2020 និង លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងលំហូរសច់ប្រ្រក់ សម្រ្រប់

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់។ នៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលតម្រូវឲ្រយ៖

• អនុវត្ដគោលនយោបាយគណន្រយ្រយសមស្របដោយអនុលោមតាម ស្តង់ដររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹង ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជតិន្រកម្ពុជ

សម្រ្រប់សហគ្រ្រសធុនតូចនិងមធ្រយម (ហៅកាត់ថ CIFRS for SMEs) ដ្រលគាំទ្រដោយការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉្រន់ប្រមណសមហ្រតុផល

និងប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន ព្រមទាំង  អនុវត្ដតាមគោលការណ៍ទាំងន្រះឲ្រយមនសង្គតិភាព។

• អនុវត្ដតាមតម្រូវការក្នុងការលាតត្រដងព័ត៌មន ដ្រលអនុលោមតាម CIFRS for SMEs ហើយប្រសិនបើមនការប្រ្រសចាកណ

មួយក្នុងការបងា្ហ្រញឲ្រយមនភាពត្រឹមត្រូវ ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលត្រូវប្រ្រកដថការ ប្រ្រសចាកទាំងនោះត្រូវបានបងា្ហ្រញ ពន្រយល់ និងកំណត់

បរិមណឲ្រយបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

• រក្រសាទុកកំណត់ត្រ្រគណន្រយ្រយឲ្រយបានគ្រប់គ្រ្រន់ និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព។

• រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អ្រកលើមូលដ្ឋននិរន្ដភាពន្រដំណើរការអាជីវកម្ម លើកល្រងត្រមនករណីសន្មតសមរម្រយថ

ក្រុមហ៊ុននឹងមិនអាចបន្ដកិច្ចប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មនៅព្រលអនាគតដ៏ខ្លី។

• ត្រួតពិនិត្រយ និងដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឲ្រយមនប្រសិទ្ធភាព និងចូលក្នុងការសម្រ្រចចិត្តសំខាន់ៗទាំងអស់ ដ្រលមនឥទ្ធិពលជសរវន្តលើ

ប្រតិបត្តិការ និងលទ្ធផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយធានាថផលប៉ះពាល់ទាំងនោះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ច្រំងយ៉្រងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលធានាអះអាងថ ក្រុមហ៊ុនបានអនុវត្តតាមរាល់ការតម្រូវខាងលើ ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ការបញ្ជ្រក់របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថដុ្រលភា្ជ្រប់មកជមួយកំណត់សម្គ្រល់បានបងា្ហ្រញ ភាពត្រមឹត្រវូ នូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជសរវន្តទំាងអស់ន្រស្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ

របស់ក្រុមហ៊ុន គិតត្រឹមថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2020 និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងលំហូរសច់ប្រ្រក់របស់ក្រុមហ៊ុន សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រល

បានបញ្ចប់ដោយអនុលោមតាមស្តង់ដរ CIFRS for SMEs និង គិតត្រមឹកាលបរិច្ឆ្រទន្រការបញ្ជ្រក់ន្រះ ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលជឿជក់ថ 

ក្រមុហុ៊នមន លទ្ធភាពគ្រប់គ្រ្រន់ក្នងុការទូទាត់បំណុលនៅព្រលដល់កំណត់សង។

តាងនាមក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

 

លោក KOICHI WATANABE
នាយកគ្រប់គ្រង

រាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះរាជណចក្រកម្ពុជ

កាលបរិច្ឆ្រទ៖  ថ្ង្រទី៣០ ខ្រមិថុនា ឆ្ន្រំ២០២១

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល



18 I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

របាយការណ៍សវនករឯករាជ្រយ
ជូនចំពោះភាគទុនិករបស់គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អុីឌ្រមីតស៊ុ ស្រហ្រសុង ម៉្រយក្រូហ្វ្រយន្រន
(ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី

មតិយោបល់
យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអុីឌ្រមីតស៊ុ ស្រហ្រសុង ម៉្រយក្រូហ្វ្រយន្រន (ខ្រមបូឌា) 

ភីអិលសុី (ហៅកាត់ថ "ក្រុមហ៊ុន") ដ្រលរួមមនរបាយការណ៍ស្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ គិតត្រឹមថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2020 និងរបាយការណ៍

លទ្ធផលលម្អិតរបាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធន និង របាយការណ៍លំហូរសច់ប្រ្រក់ សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ព្រមទាំង

កំណត់សម្គ្រល់ដ្រលរួមមន  ស្រចក្តីសង្ខ្របលើគោលនយោបាយគណន្រយ្រយសំខាន់ៗ ដ្រលបានបងា្ហ្រញនៅទំព័រទី 9 ដល់ទី 39។

តាមមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន បានបងា្ហ្រញត្រឹមត្រូវនូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជសរវន្តអំពីស្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ

របស់ក្រុមហ៊ុន គិតត្រឹមថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ 2020 និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងលំហូរសច់ប្រ្រក់របស់ក្រុមហ៊ុនសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ

ដ្រលបានបញ្ចប់ ដោយអនុលោមតាមស្តង់ដររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជតិន្រកម្ពុជសម្រ្រប់សហគ្រ្រសធុនតូចនិងមធ្រយម 

(ហៅកាត់ថ CIFRS for SMEs) ។

មូលដ្ឋ្រនន្រមតិយោបល់
យើងខ្ញុបំានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមតាមស្តង់ដរអន្តរជតិស្តពីីសវនកម្មន្រកម្ពជុ(ហៅកាត់ថCISAs) ។ ការទទួលខុសត្រវូរបស់យើង

ខ្ញុំ ដ្រលអនុលោមតាមស្តង់ដរទាំងន្រះត្រូវបានពណ៌នាបន្ថ្រមនៅក្នុងផ្ន្រកការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករក្នុងការ ធ្វើសវនកម្មលើរបាយ

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុនៅក្នងុរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់យើងខ្ញុ។ំ យើងខ្ញុ ំឯករាជ្រយពីក្រមុហុ៊ន ដោយអនុលោមតាមការតម្រវូក្រមសីលធម៌ដ្រល

ពាក់ព័ន្ធ នឹងការធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទ្រសកម្ពុជ ព្រមទាំងបានបំព្រញកាតព្វកិច្ចក្នុងការទទួលខុសត្រូវផ្ន្រកក្រម

សីលធម៌ផ្រស្រងៗទៀតដោយអនុលោមតាមការតម្រូវទាំងន្រះ។ យើងខ្ញុំជឿជក់ថភស្តុតាងសវនកម្មដ្រលយើងខ្ញុំបានទទួលមនភាព

គ្រប់គ្រ្រន់ និងសមហ្រតុផលដើម្របីផ្តល់ជមូលដ្ឋ្រនសម្រ្រប់ការបញ្ច្រញមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។

ព័ត៌មានផ្រស្រងៗដ្រលមិនម្រនជារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
និងរបាយការណ៍របស់សវនករ
គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវ ទៅលើព័ត៌មនផ្រស្រងៗ រួមមនរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ពីទំព័រទី1 ទៅទំព័រទី5 ប៉ុន្ត្រមិនម្រន

ជផ្ន្រកន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍សវនកររបស់យើងខ្ញុំទ្រ ។

មតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមិនគ្របដណ្តប់លើព័ត៌មនផ្រស្រងៗនោះទ្រហើយយើងខ្ញុំមិនបានធ្វើការធានា អះអាង

របាយការណ៍សវនករឯករាជ្រយ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ I 19 អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

របាយការណ៍សវនករឯករាជ្រយ

លើព័ត៌មនទាំងនោះទ្រ។  ទាក់ទងនឹង ការធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំគឺអាន

ព័ត៌មនផ្រស្រងៗនិងពិចារណថតើព័ត៌មនផ្រស្រងៗទំាងនោះ មនភាពផ្ទយុគា្ន្រជសរវន្តពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ ឬផ្ទយុពីការយល់ដឹងរបស់

យើងខ្ញុំផ្អ្រកលើលទ្ធផលន្រការធ្វើសវនកម្ម ឬមនការរាយការណ៍ពីកំហុសឆ្គងជសរវន្តដ្រលមនកើតឡើងឬទ្រ។ ដោយផ្អ្រកទៅលើ

ការងារដ្រលយើងខ្ញុំបានបំព្រញ ប្រសិនបើយើងសន្និដ្ឋ្រនថមនកំហុសឆ្គងជសរវន្តដ្រលកើតច្រញពីព័ត៌មនផ្រស្រងៗទាំងន្រះ យើងខ្ញុំ

ត្រូវរាយការណ៍ពីអង្គហ្រតុន្រកំហុសឆ្គងទាំងនោះ។ យើងខ្ញុំមិនមនអ្វីត្រូវរាយការណ៍ចំពោះបញ្ហ្រន្រះទ្រ។

 

ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រង និងក្រុមប្រឹក្រសា
ភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងបងា្ហ្រញរបាយការណ៍ទាំងនោះឲ្រយបានត្រឹមត្រូវ ដោយអនុលោមទៅ

តាមស្តង់ដរ CIFRS for SMEs     និង  ទទួលខុសត្រូវលើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង ដ្រលថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងកំណត់ថមនភាពចាំបាច់ក្នុងការ

រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្រយជៀសផុតពីការរាយការណ៍ ខុសជសរវន្ត ដ្រលបណ្ត្រលមកពីការក្ល្រងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គងផ្រស្រងៗ។

ក្នងុការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រវូក្នងុការវាយតម្ល្រអំពីលទ្ធភាពរបស់ធនាគារក្នងុការបន្តនិរន្តភាពអាជីវកម្ម 

ការលាតត្រដង ព័ត៌មនដ្រលពាក់ព័ន្ធ ក៏ដូចជបញ្ហ្រផ្រស្រងៗដ្រលទាក់ទិនទៅនឹងនិរន្តភាពអាជីវកម្ម ដោយប្រើមូលដ្ឋ្រនគណន្រយ្រយ

សម្រ្រប់និរន្តភាពអាជីវកម្ម លើកល្រងត្រថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងគ្រ្រងនឹងបិទអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬពុំមនជម្រើសជក់ស្ត្រងណមួយក្រ្រពី

អនុវត្តដូច្ន្រះ។

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ត្រូវមនការទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្រយដំណើរការន្រការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ការទទួលខុសត្រវូរបស់សវនករចំពោះការធ្វើសវនកម្ម
ទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គោលបំណងរបស់យើងខ្ញុគឺំស្វ្រងរកអំណះអំណងដ្រលសមហ្រតុផលថ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថទំុាងមូលពំុមនការរាយការណ៍ខុសជសរ

វន្តដ្រលបណ្ត្រលមកពីការក្ល្រងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គងផ្រស្រងៗ និងច្រញរបាយការណ៍សវនកម្មដ្រលមនមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។ ការអះអាង

ដ្រលសមហ្រតុផលគឺជការអះអាងក្នងុកម្រតិខ្ពស់ បុ៉ន្ត្រវាមិនម្រនជការធានាថសវនកម្មដ្រលបានធ្វើឡើងដោយអនុលោមតាមស្តង់ដរ

សវនកម្មត្រងត្ររកឃើញជនិច្ចនូវការរាយការណ៍ខុសជសរវន្តដ្រលបានកើតឡើងនោះទ្រ។ ការរាយការណ៍ខុសអាចកើតឡើងពីការ

ក្ល្រងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង ហើយវាត្រូវបានចាត់ទុកថមនលក្ខណៈជសរវន្ត ប្រសិនបើការរាយការណ៍ខុសនីមួយៗ ឬការរាយការណ៍ខុស

សរុប អាចត្រូវបានរំពឹងថជះឥទ្ធិពលលើមូលដ្ឋ្រនន្រការ  សម្រ្រចចិត្តផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកប្រើប្រ្រស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងន្រះ។

ផ្ន្រកមួយន្រការធ្វើសវនកម្មដ្រលអនុលោមតាម CISAs តម្រវូឲ្រយយើងខ្ញុបំ្រើប្រ្រស់ការវិនិច្ឆយ័ និងរក្រសាការងឿងឆ្ងល់ប្រកបដោយវិជ្ជ្រជីវៈ ក្នងុ

ព្រលបំព្រញការងារសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុ។ំ យើងខ្ញុក៏ំ៖

• កំណត់និងវាយតម្ល្រហនិភ័យន្រភាពខុសជសរវន្តន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលអាចបណ្ត្រលមកពីការក្ល្រងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គងផ្រស្រងៗ 

ដោយតាក់ត្រង នីតិវិធីសវនកម្ម និងធ្វើសវនកម្ម ដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងហនិភ័យ ទាំងនោះនិងស្វ្រងរកភស្តុតាងសវនកម្មគ្រប់គ្រ្រន់និង

សមស្រប ដើម្របីធ្វើជមូលដ្ឋ្រនសម្រ្រប់ការបញ្ច្រញមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។ ហនិភ័យដ្រលបណ្ត្រលមកពីការរកមិនឃើញកំហុសជ

សរវន្តពីការក្ល្រងបន្លំ វាមនទំហំធំជងហនិភ័យដ្រលបណ្ត្រលមកពីកំហុសឆ្គងអច្រតនា ដោយសរការក្ល្រងបន្លំ អាចបណ្ត្រលមកពីមន



20 I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

ការឃុបឃិត ការក្ល្រងបន្លំឯកសរ ការលុបបំបាត់ដោយច្រតនា ការបងា្ហ្រញខុស ឬការរំលងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង។

• ស្វ្រងយល់អំពីប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុដ្រលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសវនកម្ម ដើម្របីតាក់ត្រងនីតិវិធីសវនកម្មដ្រលសមស្របទៅតាមកាលៈទ្រសៈ 

បុ៉ន្ត្រមិនបញ្ច្រញមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុទំៅលើប្រសិទ្ធភាពន្រប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុរបស់ក្រមុហុ៊នទ្រ។

• វាយតម្ល្រអំពីភាពសមស្របន្រគោលការណ៍គណន្រយ្រយដ្រលបានប្រើប្រ្រស់ ភាពសមហ្រតុផលន្រការបា៉្រន់ស្ម្រនគណន្រយ្រយ និងការ

លាតត្រដងពាក់ព័ន្ធដ្រលថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងបានធ្វើឡើង។

•  សន្នដិ្ឋ្រនលើភាពសមស្របន្រការប្រើប្រ្រស់ មូលដ្ឋ្រនគណន្រយ្រយនិរន្តភាពអាជីវកម្មរបស់ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងអាស្រយ័ទៅលើភស្តតុាងសវនកម្ម

ដ្រលយើងខ្ញុំទទួលបានថតើវាមនភាពមិនច្របាស់លាស់ជសរវន្តដ្រលបានកើតឡើងកម្រិតណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌ

នានា អាចបណ្ត្រលឲ្រយមនការសង្រស័យជដុំកំភួនទៅលើលទ្ធភាពរបស់ក្រុមហុ៊ន ក្នុងការបន្តនិរន្តភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដ្ររឬទ្រ។ ប្រសិន 

បើយើងខ្ញុំសន្និដ្ឋ្រនថមនភាពមិនច្របាស់លាស់ជសរវន្តបានកើតឡើងនោះយើងខ្ញុំត្រូវធ្វើការបងា្ហ្រញនៅក្នុងរបាយការណ៍សវនកម្ម

ដើម្របីទាញចំណប់អារម្មណ៍អ្នកប្រើប្រ្រស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ចំពោះការលាតត្រដង ព័ត៌មននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬប្រសិ ន

បើការលាតត្រដងនោះនៅមិនទាន់គ្រប់គ្រ្រន់ទៀតយើងខ្ញុំត្រូវធ្វើការក្រប្រ្រមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ។ ស្រចក្តីសន្និដ្ឋនសរុបរបស់យើង

ខ្ញុំ អាស្រ័យទៅលើភស្តុតាងសវនកម្មដ្រលយើងខ្ញុំទទួលបានរហូតដល់ថ្ង្រចុះហត្ថល្រខាលើរបាយការណ៍សវនកម្មន្រះ។ ទោះជយ៉្រងណ

ក៏ដោយ ព្រឹត្តិការណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌនានាក្នុងព្រលអនាគត អាចបណ្ត្រលឲ្រយក្រុមហ៊ុនឈប់បន្តនិរន្តភាពអាជីវកម្ម។

• វាយតម្ល្រការបងា្ហ្រញទូទៅ រចនាសម្ព័ន្ធ និងខ្លឹមសរក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រាប់ទាំងការលាតត្រដងព័ត៌មនផ្រស្រងៗ និងកំណត់ថ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបងា្ហ្រញពីប្រតិបត្តិការ និងព្រឹត្តិការណ៍ជក់ស្ត្រង ដ្រលអាចធ្វើឲ្រយមនការបងា្ហ្រញត្រឹមត្រូវ។

យើងខ្ញុំបានរាយការណ៍ជូន អ្នកដ្រលទទួលបន្ទុកអភិបាលកិច្ច នូវបញ្ហ្រផ្រស្រងៗដូចជ វិសលភាពការងារ និងព្រលវ្រលាសវនកម្មព្រម

ទាំងបញ្ហ្រសវនកម្មសំខាន់ៗ រួមទាំងរាយការណ៍ពីភាពខ្វះខាតជសរវន្តន្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងដ្រលយើងខ្ញុំបានរកឃើញក្នុងការធ្វើ

សវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

តំណាងក្រុមហ៊ុន ឌីឡ័យធ៍ (ខ្រមបូឌា) ខូអិលធីឌី

ខូយ គីមល្រង

Partner

រាជធានីភ្នំព្រញ ព្រះរាជណចក្រកម្ពុជ

កាលបរិច្ឆ្រទ៖ ថ្ង្រទី៣០ ខ្រមិថុនា ឆ្ន្រំ២០២១

របាយការណ៍សវនករឯករាជ្រយ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ I 21 អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

ទ្រព្រយសកម្ម

សច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ 5 5,547 22,438  3,179  12,954 

សមតុល្រយនៅធនាគារជតិ 6 510,071 2,063,237  508,671  2,072,834 

សមតុល្រយនៅធនាគារផ្រស្រងៗ 7 2,704,606 10,940,131  1,546,868  6,303,487 

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន 8 27,596,011 111,625,864  26,304,140  107,189,371 

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ 9 170,567 689,945  126,635  516,036 

ទ្រព្រយសម្របត្តិ និងបរិកា្ខ្ររ 10 88,494 357,958  121,192  493,857 

ទ្រព្រយសកម្មអរូបី 11 343,163 1,388,094  376,984  1,536,210 

ទ្រព្រយសកម្មសរុប 31,418,459 127,087,667 28,987,669 118,124,749

បំណុល និងមូលធន
បំណុល

ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់ភាគទុនិក 12 21,019,160 85,022,502 19,039,005 77,583,945

បំណុលផ្រស្រងៗ 13 440,192 1,780,577 393,829 1,604,853

អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិត 24,807 100,344 - -

បំណុលពន្ធពន្រយារ-សុទ្ធ 21 (ក) 124,423 503,291 140,656 573,173

បំណុលសរុប 21,608,582 87,406,714   19,573,490 79,761,971

មូលធន

ដើមទុន 14 10,000,000 40,450,000 10,000,000 40,750,000

ប្រ្រក់ខាតបង្គរទុក (503,136) (1,972,571)  (1,574,979)  (6,342,474) 

ទុនបម្រុងតាមបទប្របញ្ញត្តិ 15 313,013 1,266,138 989,158 4,030,819

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ -   (62,614) -  (75,567) 

មូលធនសរុប 9,809,877 39,680,953 9,414,179 38,362,778

បំណុល និងមូលធនសរុប 31,418,459 127,087,667 28,987,669 118,124,749

ថ្ង្រទី ៣១ ខ្រ ធ្ន ូឆ្ន្រ ំ២០២០ ថ្ង្រទី ៣១ ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ ២០១៩

ដុលា្ល្ររអាម្ររិកកំណត់សម្គ្រល់ ពាន់រៀល ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពាន់រៀល

កំណត់សម្គ្រល់ដូចមនភា្ជ្រប់ជមួយចាប់ពីទំព័រទី 26 ដល់ទី 48 គឺជផ្ន្រកមួយន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះ ។

របាយការណ៍សា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ 
គិតត្រឹមថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020



22 I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

ចំណូលពីការប្រ្រក់ 16 3,838,966 15,651,464  2,358,070  9,554,900 

ចំណយលើការប្រ្រក់ 17 (339,342) (1,383,497) (509,611) (2,064,944)

ចំណូលពីការប្រ្រក់សុទ្ធ         3,499,624       14,267,967    1,848,459   7,489,956 

ចំណូលពីប្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ 240                    978  32  130 

ចំណូលពីប្រតិបត្តិការសរុប         3,499,864       14,268,945  1,848,491  7,490,086 

ចំណយបុគ្គលិក 18           (462,549)       (1,885,812) (441,379) (1,788,468)

ចំណយរំលស់ 19 (112,054) (456,844) (109,910) (445,355)

ចំណយប្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ 20 (632,491) (2,578,666)  (737,624)  (2,988,852)

ការខាតបង់លើឱនភាពតម្ល្រន្រទ្រព្រយ
សកម្មហិរញ្ញវត្ថុ 8       (1,882,533)       (7,675,087) (285,719) (1,157,733)

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនដកចំណាយពន្ធ            410,237         1,672,536       273,859   1,109,678 

ចំណយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ             (14,539)             (59,276)  9,786  39,653 

ប្រ្រក់ចំណ្រញក្នុងឆ្ន្រំ            395,698         1,613,260       283,645   1,149,331 

ចំណ្រញ/(ខាត)លម្អិតផ្រស្រងៗ  

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ                       -   12,953  - (91,974)

ចំណូលលម្អិតសរុបក្នុងឆ្ន្រំ            395,698         1,626,213  283,645  1,057,357 

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបាន
បញ្ចប់ ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបាន
បញ្ចប់ ថ្ង្រទី31 ខ ធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

កំណត់
សម្គ្រល់ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល ពាន់រៀល

កំណត់សម្គ្រល់ដូចមនភា្ជ្រប់ជមួយចាប់ពីទំព័រទី 26 ដល់ទី 48 គឺជផ្ន្រកមួយន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះ ។

របាយការណ៍លទ្ធផលលម្អិត
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ I 23 អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.
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  របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធន
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020



24 I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

ចំណ្រញមុនដកចំណយពន្ធ  410,237  1,672,536  273,859  1,109,678 

និយ័តកម្មៈ

ចំណយរំលស់ 19 112,054 456,844  109,910  445,355 

ការខាតបង់លើឱនភាពតម្ល្រន្រទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ 8  1,882,533  7,675,087  285,719  1,157,733 

ចំណូលពីការប្រ្រក់ 16  (3,838,966)  (15,651,464)  (2,358,070)  (9,554,900)

ចំណយលើការប្រ្រក់ 17 339,342 1,383,497  509,611  2,064,944 

ការកើនសំវិធានធនសម្រ្រប់កាតព្វកិច្ច            
អអត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិត

 24,807  101,138 - -

បម្រ្របម្រួល ដើមទុនបង្វិល

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន  (2,394,301)  (9,761,565)  (7,876,645)  (31,916,167)

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ  (43,932)  (179,111)  (30,557)  (123,817)

បំណុលផ្រ្រសងៗ  46,363  189,022  116,992  474,052 

សាច់ប្រ្រក់ ប្រើប្រ្រស់ក្នុង 
សកម្មភាពប្រតិបតិ្តការ  (3,461,863)  (14,114,016)  (8,969,181)  (36,343,122)

ការប្រ្រក់បានទទួល 3,058,863 12,470,984  2,137,309  8,660,376 

ការប្រ្រក់បានបង់ (359,187) (1,464,405)  (530,638)  (2,150,145)

ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូលបានបង់ (30,772) (125,457) - -

សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធ ប្រើប្រ្រស់ក្នុង

សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
 (792,959)  (3,232,894)  (7,362,510)  (29,832,891)

កំណត់
សម្គ្រល់ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល ពាន់រៀល

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់ 
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបាន
បញ្ចប់ ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្ន ូឆ្ន្រ ំ2020

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបាន
បញ្ចប់ ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្ន ូឆ្ន្រ ំ2019



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ I 25 អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ការទិញទ្រព្រយសម្របត្តិ និងបរកិា្ខ្ររ 10  (1,050)  (4,281)  (51,080)  (206,976)

ការទិញទ្រព្រយអរូបី 11  (44,485)  (181,365)  (80,158)  (324,800)

សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធប្រើប្រ្រស់ក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ  (45,535)  (185,646)  (131,238)  (531,776)

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន

សច់ប្រ្រក់ទទួលបានពីប្រ្រក់កម្ចី  2,000,000  8,154,000  8,500,000  34,442,000 

សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាព                
ហិរញ្ញប្របទាន

 

 2,000,000 
 

 8,154,000 
 

 8,500,000  34,442,000 

ការកើនឡើងសុទ្ធន្រសាច់ប្រ្រក់ 
និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល  1,161,506  4,735,460  1,006,251  4,077,333 

សច់ប្រ្រក់ និងសច់ប្រ្រក់សមមូលនាដើមឆ្ន្រំ  1,558,718  6,351,775  552,466  2,219,809 

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ  -    (83,929)  -  54,633 

សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូលនាចុងឆ្ន្រំ 22  2,720,224  11,003,306  1,558,718  6,351,775 

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបាន
បញ្ចប់ ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្ន ូឆ្ន្រ ំ2020

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបាន
បញ្ចប់ ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្ន ូឆ្ន្រ ំ2019

កំណត់
សម្គ្រល់ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល ពាន់រៀល

កំណត់សម្គ្រល់ដូចមនភា្ជ្រប់ជមួយ ចាប់ពីទំព័រទី 26 ដល់ទី 48 គឺជផ្ន្រកមួយន្ររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះ ។



26 I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

១. ព័ត៌មានទូទៅ
គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អុីតឌ្រមីតស៊ុ ស្រហ្រសុង ម៉្រយក្រូហ្វ្រយន្រន (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី ហៅកាត់ថ ("ក្រុមហ៊ុន") បានបង្កើតឡើងនៅ

ក្នុងព្រះរាជណចក្រកម្ពុជ ក្រ្រមបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មល្រខ 00007247 ចុះនៅថ្ង្រទី14  ខ្រសីហ  ឆ្ន្រំ2015 ច្រញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ន្រព្រះរាជណចក្រកម្ពុជ។ ក្រុមហ៊ុនបានទទួលអាជ្ញ្រប័ណ្ណពីធនាគារជតិន្រកម្ពុជ ដើម្របីដំណើរការជស្ថ្រប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅ ថ្ង្រទី20 

ខ្រមករា ឆ្ន្រំ2016។

សកម្មភាពចម្របងរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺផ្តល់ស្រវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដល់វិស័យកសិកម្ម ពោលគឺផ្តល់ជូនដល់ កសិករ អតិថិជនលក្ខណៈបុគ្គល និង

អតិថិជនលក្ខណៈអាជីវកម្ម ដ្រលសកម្មភាពន្រះចូលរួមចំណ្រកដល់ការអភិវឌ្រឍន៍ព្រះរាជណចក្រកម្ពុជ។ ក្រុមហ៊ុន ផ្តល់នូវសកម្មភាព

មីក្រូហិរញ្ញប្របទាន នៅក្នុងសខាចំនួនពីរដ្រលមនទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំព្រញ និង ខ្រត្តបាត់ដំបង។

ការិយល័យដ្រលបានចុះបញ្ជកី្រមុហុ៊នមនទីតំាងស្ថតិនៅ ផ្ទះល្រខ S04  ផ្លវូជតិល្រខ 5  ភូមិព្រ្រកមហទ្រព សងា្ក្រត់ស្វ្រយប៉្រ ក្រងុបាត់ដំបង 

ខ្រត្តបាត់ដំបង ព្រះរាជណចក្រកម្ពជុ។

ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលបាន អនុម័តឲ្រយច្រញផ្រសាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថនុ្រះនៅថ្រ្ងទី30  ខ្រមិថុនា ឆ្ន្រ2ំ021។ 

 

២.  គោលនយោបាយគណន្រយ្រយសំខាន់ៗ
គោលការណ៍គណន្រយ្រយសំខាន់ៗ ដ្រលបានអនុវត្ដក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះ ត្រូវបានបងា្ហ្រញជូនដូចខាងក្រ្រម។ 

គោលការណ៍ទាំងន្រះ ត្រូវបានយកមកអនុវត្ដប្រកបដោយសង្គតិភាពនៅគ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ លើកល្រងត្រមនការបញ្ជ្រក់ផ្រស្រងពីន្រះ។

(ក)  មូលដ្ឋ្រនន្រការរៀបចំ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថតុ្រវូបានរៀបចំដោយក្រមុហុ៊ន អនុលោមតាមស្តង់ដរ របាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថអុន្តរជតិន្រកម្ពជុសម្រ្រប់

សហគ្រ្រសធុនតូចនិងមធ្រយម (ហៅកាត់ថ CIFRS for SMEs)  ដោយយោងលើសរាចរល្រខ 004 សហវ-កជគ ចុះថ្ង្រទី 3 ខ្រមករាឆ្ន្រំ 

2019 ដ្រលច្រញដោយ ក្រមុប្រកឹ្រសាគណន្រយ្រយជតិន្រក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ ស្តពីីការអនុវត្តស្តង់ដរគណន្រយ្រយសម្រ្រប់ធនាគារ 

និងស្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថ។ុ

ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្របតាម CIFRS for SMEs តម្រូវឱ្រយមនការប្រើប្រ្រស់ការបា៉្រន់ស្ម្រនគណន្រយ្រយ។ វាក៏តម្រូវឱ្រយគណៈ

គ្របគ់្រងអនុវត្តការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរការន្រការអនុវត្តគោលនយោបាយគណន្រយ្រយ។ ផ្ន្រកដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតខ្ពស់ន្រ

ការវិនិច្ឆ័យឬភាពស្មុគស្ម្រញឬផ្ន្រកដ្រលការសន្មតនិងការបា៉្រន់ស្ម្រនមនលក្ខណៈជសរវន្តចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  ត្រូវបានបងា្ហ្រញ

នៅក្នុងកំណត់សម្គ្រល់ 3។

(ខ)  ការផ្ល្រស់ប្តរូរូបិយប័ណ្ណបរទ្រស
(i) រូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណសម្រ្រប់ធ្វើការបង្ហ្រញ

គណនីទាំងអស់ ដ្រលមននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានវាស់តម្ល្រដោយ ប្រើប្រ្រស់រូបិយប័ណ្ណ ន្របរិយកាស

ស្រដ្ឋកិច្ចចម្របង ដ្រលក្រមុហុ៊នធ្វើប្រតិបត្ដកិារ (ហៅកាត់ថ"រូបិយប័ណ្ណគោល")។ គណៈគ្រប់គ្រងបានកំណត់យក ដុលា្ល្ររអាម្ររិកជរូបិយប័ណ្ណ

គោលរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយសរវាមនឥទ្ធិពលជសរវន្តលើប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្រះ ត្រូវបានបងា្ហ្រញជ

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ I 27 អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដ្រលជរូបិយប័ណ្ណគោល និងក៏ជរូបិយប័ណ្ណសម្រ្រប់បងា្ហ្រញរបស់ក្រមុហុ៊ន។

 (ii) ប្រតិបត្តិការ និងសមតុល្រយ

ប្រតិបតិ្ដការជរូបិយប័ណ្ណផ្រស្រងៗក្រ្រពីប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិកដ្រលជរូបិយប័ណ្ណគោល និង រូបិយប័ណ្ណ សម្រ្រប់បងា្ហ្រញ ត្រូវបានកត់ត្រ្រប្ដូរ

ទៅជប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក តាមអត្រ្រប្ដូរប្រ្រក់នាកាលបរិច្ឆ្រទន្រប្រតិបតិ្ដការនោះ។ ចំណ្រញ និងខាត លើការប្តូរប្រ្រក់បរទ្រស ដ្រល

បណ្ត្រលមកពីការទូទាត់តាមប្រតិបតិ្ដការប្របន្រះ និងពីការប្ដូរទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុលរូបិយវត្ថុនានា ដ្រលកំណត់ជរូបិយប័ណ្ណផ្រស្រងៗ

ក្រ្រពីប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក តាម អត្រ្រប្ដូរនាដំណច់ឆ្ន្រំ ត្រូវបានកត់ត្រ្រនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលចំណ្រញឬខាត។

(iii) ការបង្ហ្រញជាប្រ្រក់រៀល

ការប្ដរូប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិកជប្រ្រក់រៀលត្រវូបានបងា្ហ្រញ នៅក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថដុើម្របីអនុលោមតាមច្របាប់គណន្រយ្រយនិងសវនកម្ម

ចុះថ្ង្រទី 11 ខ្រម្រសឆ្ន្រំ 2016 ដោយប្រើប្រ្រស់អត្រ្រចុងការិយនិងអត្រ្រជមធ្រយមប្រចាំឆ្ន្រំដូចដ្រលបានប្រកាសដោយធនាគារជតិន្រ

ប្រទ្រសកម្ពុជ។

ទ្រព្រយសម្របត្តិនិងបំណុលសម្រ្រប់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានប្ដូរតាមអត្រ្រចុងការិយនៅកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍នីមួយៗចំណ្រកឯ

ចំណូល និងចំណយសម្រ្រប់របាយការណ៍នីមួយៗ ន្រលទ្ធផលលម្អតិ និង លំហូរសច់ប្រ្រក់ដ្រលបានបងា្ហ្រញត្រវូបានប្ដរូតាមអត្រ្រជមធ្រយម

ប្រចាំឆ្ន្រំ។ លទ្ធផលន្រភាពលម្អៀងដ្រលកើតឡើងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណត្រូវបានទទួលស្គ្រល់នៅក្នុងចំណូលលម្អិតផ្រស្រងៗ (“OCI”) ។ 

ចំនួនទឹកប្រ្រក់នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានបង្គត់សម្រ្រប់ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងខ្ទង់ពាន់សម្រ្រប់ប្រ្រក់រៀល។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលបងា្ហ្រញជប្រ្រក់រៀល ផ្អ្រកលើអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ដូចខាងក្រ្រមក្នុង 1 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក៖

                                                      នាថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2020                                     នាថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2019 

អត្រ្រចុងការិយបរិច្រ្ឆទ                                                   4,050                                                 4,075

អត្រ្រមធ្រយម                                                                  4,077                                                  4,052

(គ) សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល

សច់ប្រ្រក់ និងសច់ប្រ្រក់សមមូល រួមមនសច់ប្រ្រក់ក្នងុដ្រ ប្រ្រក់បញ្ញើនៅធនាគារជតិមិនមនកម្រតិ ប្រ្រក់បញ្ញើតាមតម្រវូការនៅធនាគារ

ផ្រស្រងៗ និងការវិនិយោគរយៈព្រលខ្ល ីដ្រលមនកាលកំណត់ដើម 3 ខ្រ ឬតិចជង  ដ្រលអាចប្តរូជសច់ប្រ្រក់ព្រលណក៏បានដោយមន

ហនិភ័យតិចតួចចំពោះការផ្ល្រស់ប្តរូតម្ល្រ។

(ឃ) ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

ប្រ្រក់កម្ចីដល់អតិថិជនត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ជដំបូងក្នុងតម្ល្រសមស្រប។ បនា្ទប់មកវាត្រូវបានវាស់វ្រងដោយតម្ល្រដករំលស់ដោយប្រើវិធី

សស្រ្តការប្រ្រក់ប្រសិទ្ធភាព ដក សំវិធានធនលើការខាតបង់។ សំវិធានធនលើការខាតបង់ ត្រវូបានបង្កើតឡើងនៅព្រលដ្រលមនភ័ស្ដតុាង

ជក់លាក់ថក្រុមហ៊ុននឹងមិនអាចប្រមូលប្រ្រក់ទាំងអស់បានដោយយោងទៅតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌដើមន្រកិច្ចសន្រយា។

ឥណទានត្រូវបានជម្រះច្រញពីបញ្ជី នៅព្រលដ្រលគា្ម្រនលទ្ធភាពជក់លាកថ់នឹងអាចប្រមូលបានមកវិញ។

(ង) អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រសិទ្ធភាព

វិធីសស្រ្តក្នុងការគណនាតម្ល្រដករំលស់ន្រទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ឬក្រុមទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ) 

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020



28 I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

និងប្រងច្រកចំណូលការប្រ្រក់ឬ ចំណយការប្រ្រក់ក្នុងរយៈព្រលជក់លាក់។  អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រសិទ្ធិភាពគឺជអត្រ្រដ្រលមនការបញ្ចុះ

តម្ល្រពិតប្រ្រកដ ដ្រលបានប៉ា្រន់ស្ម្រនលើការទូទាត់ និងចំណូលសច់ប្រ្រក់នាព្រលអនាគត តាមរយៈអាយុកាលដ្រលរំពឹងទុករបស់ឧបករណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ ឬរយៈព្រលខ្លីជងន្រះដ្រលសមស្រប ចំពោះតម្ល្រយោងន្រទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។

(ច) ទ្រព្រយសម្របត្ត ិនិងបរិកា្ខ្ររ

ទ្រព្រយសម្របត្ត ិនិងបរិកា្ខ្ររ ត្រវូបានកត់ត្រ្រតាមតម្ល្រដើម ដករំលស់បង្គរ និងការខាតបង់លើឱនភាព ន្រតម្ល្របង្គរ ប្រសិនបើមន ។  ថ្ល្រដើម

រួមមនចំណយផ្ទ្រល់ផ្រស្រងៗក្នងុការនំាយកទ្រព្រយនោះ មកកាន់ទីតំាង និងលក្ខខណ្ឌចំាបាច់ ដើម្របីឲ្រយវាអាចធ្វើប្រតិបត្តកិារទៅតាមការគ្រ្រង

ទុករបស់គណៈគ្រប់គ្រង់។

ចំណយបនា្ទ្រប់ដ្រលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្ន្រកមួយន្រទ្រព្រយនិងបរិកា្ខ្ររ ដ្រលបានទទួលស្គ្រល់រួចមក ហើយត្រវូបានបូកបញ្ចលូទៅក្នងុតម្ល្រយោង

ន្រផ្ន្រកនោះ ប្រសិនបើប្រ្រកដថ វាផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ស្រដ្ឋកិច្ចនាព្រលអនាគតដល់ក្រុមហ៊ុនលើសពីស្តង់ដរដើម។ រាល់ការចំណយ

បនា្ទ្រប់ផ្រស្រងទៀត ត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ជចំណយនៅក្នុងគ្រ្រដ្រលបានកើតឡើង។

ការសងសង់កំពុងដំណើរការ មិនត្រូវបានគិតរំលស់ទ្រ។ រំលស់លើទ្រព្រយសម្របត្តិ និងបរិកា្ខ្ររ ត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ជចំណយនៅក្នុង         

របាយការណ៍ចំណ្រញឬខាត ដោយប្រើវិធីសស្រ្ត និងអត្រ្រដូចខាងក្រ្រម

                                                                     វិធសីស្ត្រ              អត្រ្រ

ការក្រលំអអគារជួល                               រំលស់ថ្ររ 25%

បរិកា្ខ្ររកុំព្រយូទ័រ និងការិយល័យ                                 ថយចុះ 50%

យនយន្ត                                                            ថយចុះ 25%

ប្រសិនបើតម្ល្រនៅសល់ន្រទ្រព្រយសកម្មណមួយ លើសពីតម្ល្របា៉្រន់ស្ម្រនដ្រលអាចប្រមូលមកវិញបាន វាត្រូវបានកត់ត្រ្របន្ថយភា្ល្រមឲ្រយនៅ

ស្មើនឹងចំនួនដ្រលអាចប្រមូលមកវិញបាន។ 

ចំណ្រញ ឬខាតពីការឈប់ប្រើ ឬការលក់ច្រញផ្ន្រកន្រទ្រព្រយសម្របត្តិ និងបរកិា្ខ្ររណមួយត្រូវបានកំណត់ដោយភាពខុសគា្ន្ររវាងសច់ប្រ្រក់

ទទួលបានពីការលក់ និងតម្ល្រយោងន្រផ្ន្រកនោះ ហើយត្រូវបានទទួលស្គ្រល់នៅក្នុងរបាយការណ៍ចំណ្រញឬខាត ។

ទ្រព្រយសម្របត្ត ិនិងបរិកា្ខ្ររ ដ្រលបានដករំលស់អស់ហើយ ត្រវូបានរក្រសាទុកក្នងុរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុរហូតដល់ថ្ង្រដ្រលទ្រព្រយសម្របត្ត ិនិងបរិកា្ខ្ររ

ទំាងនោះត្រវូបានលក់ច្រញ ឬលុបបំបាត់ចោល។

(ឆ) ទ្រព្រយសកម្មអរូបី

ទ្រព្រយសកម្មអរូបីរួមបញ្ចលូ អាជ្ញ្រប័ណ្ណកម្មវិធីកំព្រយូទ័រ និង ចំណយទាក់ទងត្រវូបានទទួលស្គ្រល់នៅ តម្ល្រដើម ដករំលស់បង្គរ និងឱនភាពបង្គរ 

ប្រសិនបើមន។ ការទិញកម្មវិធីកំព្រយូទ័រត្រវូបានធ្វើមូលធនីយកម្មទៅលើតម្ល្រដើម ដ្រលបានកើតឡើងលើ  កម្មវិធី និង តម្ល្រតម្លើងនានា។ 

ទ្រព្រយសកម្មអរូបីត្រវូបានរំលស់ដោយផ្អ្រកលើវិធីសស្រ្តរំលស់ថ្ររ ដ្រលមនអាយុកាល ពី 2 ទៅ 10 ឆ្ន្រ។ំ

ការចំណយទាក់ទងនឹងការថ្ររក្រសា អាជ្ញ្រប័ណ្ណកម្មវិធីកំព្រយូទ័រត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ជការចំណយនៅព្រលដ្រលវាកើតឡើង។

(ជ) ឱនភាពន្រតម្ល្រ
(i) ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានវាយតម្ល្រនាកាលបរិច្ឆ្រទរបាយការណ៍នីមួយៗដើម្របីកំណត់ថតើមន ភស្តុតាងណមួយដ្រលបងា្ហ្រញថ 

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះមនឱនភាពន្រតម្ល្រ ។  ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានចាត់ទុកថមនឱនភាពន្រតម្ល្រប្រសិនបើមន

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ I 29 អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

ហ្រតុការណ៍មួយ ឬច្រើនជះឥទ្ធិពលជ អវិជ្ជមនទៅលើលំហូរទឹកប្រ្រក់បា៉្រន់ស្ម្រននាព្រលអនាគតរបស់ទ្រព្រយសកម្មនោះ ។  

រាល់ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុជលក្ខណៈបុគ្គលសំខាន់ៗត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយឱនភាពន្រតម្ល្រតាមមូលដ្ឋ្រនដោយឡ្រក។  ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

នៅសល់ ត្រូវបានវាយតម្ល្រជរួមក្នុងក្រុមទ្រព្រយសកម្មដ្រលមនហនិភ័យឥណទានស្រដៀងគា្ន្រ ។

ការខាតបង់លើឱនភាពន្រតម្ល្រត្រវូបានទទួលស្គ្រល់នៅក្នងុរបាយការណ៍ចំណ្រញឬខាត។ ការខាតបង់លើឱនភាពន្រតម្ល្រត្រវូកត់ត្រឡប់ 

ប្រសិនបើមនព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងបនា្ទ្រប់ពីការទទួលស្គ្រល់ការខាតបង់លើឱនភាពន្រតម្ល្រត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ ។

(ii) ទ្រព្រយសកម្មមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថុ

រាល់ទ្រព្រយសកម្មដ្រលដ្រលត្រូវធ្វើរំលស់ ត្រូវបានគ្រវាយតម្ល្រនៅកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍នីមួយៗដើម្របីកំណត់ថតើការបងា្ហ្រញថ

ទ្រព្រយសម្របត្តិនោះមនឱនភាពតម្ល្រដ្ររឬទ្រ។ នៅព្រលដ្រលមនការចង្អុលបងា្ហ្រញថទ្រព្រយសកម្មអាចមនឱនភាពតម្ល្រដ្រលនៅសល់

ន្រទ្រព្រយសកម្ម (ឬឯកតាបង្កើតសច់ប្រ្រក់“CGU”) ដ្រលត្រូវបានប្រងច្រកនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយលើឱនភាពតម្ល្រ។

ការខាតបង់លើឱនភាពតម្ល្រត្រូវបានទទួលស្គល់ដោយតម្ល្រយោងរបស់ទ្រព្រយសកម្មលើសពីតម្ល្រដ្រលអាចប្រមូលបាន។  ចំនួនទឹកប្រ្រក់

ដ្រលអាចប្រមូលបានមកវិញ គឺជតម្ល្រធំជងន្រតម្ល្រសមស្របន្រទ្រព្រយសកម្ម (ឬ CGU) ដកចំណយលក់ច្រញ និងតម្ល្រក្នងុការប្រើប្រ្រស់។ 

សម្រ្រប់គោលបំណងវាយតម្ល្រឱនភាពតម្ល្រទ្រព្រយសកម្ម ត្រូវបានដក់ជក្រុមនៅកម្រិតទាបបំផុតដ្រលមនលំហូរសច់ប្រ្រក់ដ្រលអាច

សម្គ្រល់បានដច់ដោយឡ្រកពីគា្ន្រ (CGUs) ។ ទ្រព្រយសកម្មមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថដុ្រលទទួលរងនូវឱនភាពតម្ល្រត្រវូបានពិនិត្រយមើលលទ្ធភាព

ន្រឱនភាពតម្ល្រនៅកាលបរិច្ឆ្រទរបាយការណ៍នីមួយៗ។

ការកត់ត្រលប់ន្រឱនភាពតម្ល្រ ដ្រលបានទទួលស្គល់នៅក្នុងឆ្ន្រំមុនប្រសិនបើមន ត្រូវបានកត់ត្រ្រនៅព្រលការបាត់បង់ឱនភាពតម្ល្រ 

ចំពោះទ្រព្រយសកម្មល្រងមនឬបានថយចុះ។ ការកត់ត្រ្រត្រលប់មកវិញន្រការខាតដ្រលបណ្ត្រលមកពីការថយចុះតម្ល្រត្រូវបានកត់ត្រ្រក្នុង

ខ្ទង់ចំណ្រញ ឬខាត។

(ឈ) ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់ភាគទុនិក

ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់ភាគទុនិកត្រូវបានគ្រទទួលស្គ្រល់ជដំបូងក្នុងតម្ល្រសមស្រប (នោះគឺជតម្ល្របច្ចុប្របន្នន្រសច់ប្រ្រក់ដ្រលត្រូវបង់ឱ្រយអ្នកឱ្រយ

ខ្ចី រួមទាំងថ្ល្រដើមប្រតិបត្តិការ) ។ ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់ភាគទុនិក ត្រូវបានវាយតម្ល្រជបន្តបនា្ទ្រប់ដោយតម្ល្រដករំលស់។  ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់

ភាគទុនិកត្រូវបានចាត់ថ្ន្រក់ជបំណុលហិរញ្ញវត្ថុស្របតាមខ្លឹមសរន្រកិច្ចសន្រយានិងនិយមន័យន្របំណុលហិរញ្ញវត្ថុនិងឧបករណ៍ភាគហ៊ុន។

(ញ) អត្ថប្រយោជន៍របស់និយោជិត
ការទូទាត់ប្រ្រក់អតីតភាពការងរ

យោងតាមប្រកាសល្រខ 443 ក.ប/ប្រ.ក.ខ.ល ស្តីពីការទូទាត់ប្រ្រក់បំណច់អតីតភាពការងារ ដ្រលបានច្រញនៅថ្ង្រទី21 ខ្រកញ្ញ្រ 

ឆ្ន្រំ2018 ដោយ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្ត្រលវិជ្ជ្រជីវៈ និងស្រចក្តីណ្រនាំល្រខ 042/19 ក.ប/ប្រ.ក.ខ.ល ស្តីពីការបើករំលឹកប្រ្រក់

បំណច់អតីតភាពការងារដ្រលមនមុនឆ្ន្រំ2019 សម្រ្រប់    សហគ្រ្រស គ្រឹះស្ថ្រន ក្រ្រពីផ្ន្រកវាយនភណ្ឌ កាត់ដ្ររ និងផលិតស្រប្រកជើង 

ដ្រលច្រញនៅថ្ង្រទី22 ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ2019 ដ្រលតម្រូវឱ្រយក្រុមហ៊ុនទូទាត់ប្រ្រក់អតីតភាពការងារ ដល់និយោជិតជប់កិច្ចសន្រយារយៈព្រល

មិនកំណត់។ និយោជិតទាំងអស់ដ្រលបានបំព្រញការងារមុនថ្ង្រទី01 ខ្រមករា ឆ្ន្រំ2019 និងបន្តធ្វើការងារ មនសិទ្ធិទទួលប្រ្រក់ឈ្នួល 

15ថ្ង្រ ន្រប្រ្រក់ឈ្នួលជមធ្រយមក្នុងឆ្ន្រំបម្រើការងារនីមួយៗ ដោយមិនឱ្រយលើសប្រ្រក់ឈ្នួល 6ខ្រ ហើយត្រូវបងជ់រៀងរាល់ឆ្ន្រំចាប់ពី  ខ្រធ្នូ 

ឆ្ន្រំ2021 តាមការណ្រនាំដូចក្រ្រម៖

•   ប្រ្រក់ឈ្នួលចំនួន 3ថ្ង្រ ត្រូវបើកនៅក្នុងខ្រមិថុនា និង

•   ប្រ្រក់ឈ្នួលចំនួន 3ថ្ង្រ ត្រូវបើកនៅក្នុងខ្រធ្នូន្រឆ្ន្រំនីមួយៗ

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020



30 I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

ចំពោះកម្មករនិយោជិតដ្រលបានលាឈប់ពីការងារ ឬការបញ្រឈប់ដោយការប្រព្រតឹ្តខុសដ្រលធ្ងន់ធ្ងរ នឹងមិន ទទួលបាននូវប្រ្រក់រំលឹកអតីត

ភាពការងារដ្រលនៅសល់នោះទ្រ។

ប្រ្រក់រំលឹកអតីតភាពការងារ   ត្រូវបានវាស់តាមតម្ល្របច្ចុប្របន្នន្រលំហូរសច់ប្រ្រក់នាព្រលអនាគតដ្រលក្រុមហ៊ុនបានរំពឹងទុកមុនទាក់ទង

នងឹស្រវាកម្មដ្រលនយិោជតិបានផ្តល់រហូតដល់ថ្ង្រទ ី31 ខ្រ ធ្ន ូ2018។ ប្រ្រករំ់លឹកអតតីភាពការងារ ត្រវូបានទទួលស្គ្រលព់្រញល្រញនៅឆ្ន្រ ំ

2018។

ប្រកាសន្រះ ក៏តម្រូវឲ្រយក្រុមហ៊ុនទូទាត់ប្រ្រក់បំណច់អតីតភាពការងារ ទៅដល់កម្មករនិយោជិតសម្រ្រប់ការបម្រើការងារចាប់ពីឆ្ន្រំ 2019 

តទៅ ដោយការទូទាត់នោះមនចំនួនស្មើនឹង15ថ្ង្រក្នុង1ឆ្ន្រំ ន្រប្រ្រក់ឈ្នួល និងប្រ្រក់បនា្ទ្រប់បន្រសំ ហើយត្រូវទូទាត់ក្នុងចំនួន 7.5ថ្ង្រ នៅក្នុង

ខ្រ មិថុនា និងខ្រ ធ្ន ូន្រឆ្ន្រ ំនីមួយៗ។ អតីតភាពការងារន្រះ ត្រវូបានកត់ត្រ្រក្នងុកំឡុងព្រល ដ្រលនិយោជិតបម្រើការងារផ្អ្រកតាមមូលដ្ឋ្រន

បង្គរ។

សិទ្ធិឈប់សម្រ្រករបស់និយោជិត

សិទ្ធកិ្នងុការទទួលបានការឈប់សម្រ្រកប្រចំាឆ្ន្ររំបស់និយោជិតត្រវូបានគ្រ ទទួលស្គ្រល់នៅព្រលដ្រលពួកគ្របានបំរីការងារ។ សំវិធានធន

ត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រ្រប់បំណុលដ្រលបានបា៉្រន់ប្រមណសម្រ្រប់ការឈប់សម្រ្រកប្រចាំឆ្ន្រំដ្រលជលទ្ធផលន្រស្រវាកម្មដ្រលផ្តល់ដោយ 

និយោជិតរហូតដល់ចុងបញ្ចប់ន្រការិយបរិច្ឆ្រទរាយការណ៍។

(ដ) សំវិធានធន

សំវិធានធន ត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ នៅព្រលដ្រលក្រុមហ៊ុនមនកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្របាប់ ឬកាតព្វកិច្ច ប្រយោល     នាព្រលបច្ចុប្របន្ន ដ្រលជ

លទ្ធផលន្រព្រឹត្តិការណ៍កន្លងផុតទៅ ហើយដ្រលតម្រូវឲ្រយមនលំហូរច្រញនូវ អត្ថប្រយោជន៍ស្រដ្ឋកិច្ច ក្នុងការបំព្រញនូវកាតព្វកិច្ចនោះ  

ហើយចំនួនទឹកប្រ្រក់ត្រូវបានបា៉្រន់ស្ម្រនគួរឲ្រយជឿជក់បាន ។ 

នៅព្រលដ្រលមនកាតព្វកិច្ចស្រដៀងគា្ន្រច្រើន កម្រតិន្រលំហូរច្រញដើម្របីទូទាត់កាតព្វកិច្ចនោះ ត្រវូបានកំណត់ ដោយគិតទៅលើចំណត់

ថ្ន្រក់ន្រកាតព្វកិច្ចនោះទាំងមូល។ សំវិធានធនត្រូវបានកត់ត្រ្រ ទោះបីជកម្រិតលំហូរច្រញន្រកាតព្វកិច្ចណមួយនៅក្នុងចំណត់ថ្ន្រក់

កាតព្វកិច្ចដូចគា្ន្រនោះមនចំនួនតូចក៏ដោយ។

(ឋ) ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ និងពន្ធពន្រយារ

ការគិតពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញបានគណនាផ្អ្រកលើមូលដ្ឋ្រនន្រអត្រ្រពន្ធនិងច្របាប់ដ្រលត្រូវបានអនុម័តឬត្រូវបានអនុម័តជធរមនតាម  

កាលបរិច្ឆ្រទរបាយការណ៍។ អ្នកគ្រប់គ្រងវាយតម្ល្រយ៉្រងទៀងទាត់នូវការបង់ពន្ធទាក់ទងទៅនឹងស្ថ្រនភាពដ្រលបទប្របញ្ញត្តិស្ដីពីពន្ធដរ

អាចមនការបកស្រ្រយផ្រ្រសងៗគា្ន្រ។  ក្រុមហ៊ុនកត់ត្រ្រសំវិធានធនដ្រលសមស្របផ្អ្រកលើចំនួនទឹកប្រ្រក់ដ្រលរំពឹងថនឹងត្រូវបង់ទៅ

អគ្គនាយកដ្ឋ្រនពន្ធដរ (GDT) ។  ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញតំណងឱ្រយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនដ្រលផ្អ្រកលើប្រ្រក់ចំណ្រញដ្រល

ត្រវូបង់ពន្ធដ្រលជចំនួនសុទ្ធប្រ្រក់ចំណូលជប់ពន្ធដកការចំណយអាចកាត់កងបាន។ ពន្ធអប្របបរម1%ន្រចំណូលមិនត្រវូបានរាប់បញ្ចលូ

ជចំណយពន្ធន្រប្រ្រក់ចំណ្រញទ្រត្រត្រូវរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងចំណយប្រតិបត្តិការ។

ពន្ធពន្រយារត្រូវបានទទួលស្គ្រល់លើភាពខុសគា្ន្របណ្ត្រះអាសន្នដ្រលកើតឡើងរវាងមូលដ្ឋ្រនពន្ធន្រទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុលនិងតម្ល្រដ្រល

នៅសល់នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ពន្ធពន្រយាត្រូវបានកំណត់ដោយប្រើប្រ្រស់អត្រ្រពន្ធ និងច្របាប់ដ្រលត្រូវបានអនុម័ត ឬត្រូវបាន

អនុម័តជធរមនគិតត្រឹមកាលបរិច្ឆ្រទរបាយការណ៍។

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ I 31 អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

ទ្រព្រយសកម្មពន្ធពន្រយារត្រវូបានស្គ្រល់នូវចំនួនដ្រលរំពឹងថអាចមនប្រ្រក់ចំណ្រញជប់ពន្ធនាព្រលអនាគតដ្រល ភាពលម្អៀងបណ្ត្រះអាសន្ន

អាចប្រើប្រ្រស់បាន។

(ឌ) ទុនបម្រងុតាមបទប្របញ្ញត្តិ

ធនាគារជតិន្រកម្ពុជបានច្រញស្រចក្តីប្រកាសល្រខ B7-017-344 ចុះថ្ង្រទី 1 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ 2017 ស្តីពីការដក់ចំណត់ថ្ន្រក់ហនិភ័យ

ឥណទាន និងសំវិធានធនលើអ៊ីមភ្ររមិន និងសរាចរល្រខ ខ 7-018-001 ចុះថ្ង្រទី 16 ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ 2018 ការអនុវត្តប្រកាសស្តីពី

ចំណត់ថ្ន្រក់ហនិភ័យឥណទាន និងសំវិធានធនលើអីុមភ្ររមិនដ្រលតម្រូវឲ្រយគ្រឹះស្ថ្រនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើសំវិធានធនលើឱនភាព

តម្ល្រសម្រ្រប់ហ្វ្រសុីលីធី រយៈព្រលខ្លីនិងរយៈព្រលវ្រងដូចខាងក្រ្រម៖

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020

ចំណាត់ថា្ន្រក់ ចំនួនថ្ង្រដ្រលហួសកាលកំណត់សង អត្រ្រសំវិធានធន

រយៈព្រលខ្លី

1ឆ្ន្រ ំឬតិចជង

រយៈព្រលវ្រង

លើសពី1ឆ្ន្រំ

  

សំវិធានធនទូទៅ:
  

ធម្មតា 14 ថ្ង្រឬតិចជង  តិចជង30ថ្ង្រ 1% 

សំវិធានធនជាក់លាក់:

ឃ្ល្រមំើល ពី 15 ទៅ 30 ថ្ង្រ                   ពី 30ទៅ 89 ថ្ង្រ                       3%

ក្រ្រមស្តង់ដ ពី 31 ទៅ 60 ថ្ង្រ                           ពី 90 ទៅ 179 ថ្ង្រ                            20%

សង្រស័យ ពី 61 ទៅ 90 ថ្ង្រ                            ពី 180 ទៅ 359 ថ្ង្រ                            50%

បាត់បង់ ពី 91 ថ្ង្រឡើងទៅ                         ពី 360 ថ្ង្រឡើងទៅ                         100%

ហ្វ្រសីុលីធីនៅក្រ្រមប្រកាសន្រះ ត្រវូបានកំណត់ថ ជប្រ្រក់ឥណទាន និងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថទំុាងអស់ផ្រស្រងទៀត មិនថត្រវូបានរាយការណ៍

នៅលើតារាងតុល្រយការឬ ក្រ្រតារាងតុល្រយការ ដ្រលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនទៅឱ្រយដ្រគូរ នឹងធ្វើឱ្រយមនហនិភ័យឥណទានដល់ក្រុមហ៊ុន។

ក្រុមហ៊ុនគណនាសំវិធានធនលើការខាតបង់លើហ្វ្រសុីលីធីឥណទាន ដោយអនុលោមតាមបទប្របញ្ញត្តិ ក្នុងព្រលដំណលគា្ន្រជមួយនឹង

ការគណនាសំវិធានធនលើការខាតបង់ ដោយអនុលោមទៅតាម CIFRS for SMEs ។  សំវិធានធនលើការខាតបង់បានគណនាតាម

CIFRS for SMEs  ត្រូវបានទទួលស្គ្រល់និងកត់ត្រ្រ។  ចំនួនដ្រលលើសន្រសំវិធានធនលើការខាតបង់ដ្រលបានគណនាស្របតាម

បទប្របញ្ញត្តិ ប្រៀបធៀបនឹងសំវិធានធនលើការខាតបង់ ដ្រលបានគណនាតាម CIFRS for SMEs ត្រូវបានផ្ទ្ររពីប្រ្រក់ចំណ្រញរក្រសាទុក

ទៅទុនបម្រុងតាមបទប្របញ្ញត្តិ ដ្រលមនបងា្ហ្រញក្នុងកំណត់សម្គ្រល់ 15។

(ឍ) ការទទួលសា្គ្រល់ចំណូល និងចំណាយការប្រ្រក់

ចំណូល និងចំណយការប្រ្រក់សម្រ្រប់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ត្រូវបានគ្រទទួលស្គ្រល់ថជចំណូលការប្រ្រក់ និងចំណយការប្រ្រក់ក្នុង

របាយការណ៍លទ្ធផលចំណ្រញឬខាត ដោយប្រើវិធីសស្ត្រការប្រ្រក់ប្រសិទ្ធភាព។

ចំណូលការប្រ្រក់ និងចំណយការប្រ្រក់ត្រវូបានគណនាដោយអនុវត្តតាមអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រសិទ្ធភាពសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទ ទៅលើតម្ល្រយោង

ន្រទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ។



32 I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

(ណ) ភតិសន្រយា

រាល់ភតិសន្រយាទាំងឡាយ ដ្រលហនិភ័យ និងកម្មសិទិ្ធរបស់ម្ច្រស់ទ្រព្រយជសរវន្ត ត្រូវបានរក្រសានៅភាគី ម្ច្រស់ជួល ត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ជ

ភតិសន្រយាប្រតិបត្តិការ។ ថ្ល្រឈ្នួលដ្រលត្រូវទូទាត់លើភតិសន្រយាប្រតិបត្តិការ ត្រូវបានទទួលស្គ្រល់ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលតាមមូលដ្ឋ្រន

រំលស់ថ្ររ ទៅតាមថ្ររវ្រលារបស់ភតិសន្រយា ។  

៣. ព័ត៌មានអំពីប្រភពន្រការប៉ា្រន់សា្ម្រនភាពមិនប្រ្រកដ
ប្រជា និងការវិនិច្ឆយ័សំខាន់ៗ

ការប៉ា្រន់ស្ម្រន និងការវិនិច្ឆ័យត្រូវបានវាយតម្ល្រជនិរន្តន៍ ដោយផ្អ្រកទៅលើបទពិសោធន៍ និងកតា្ត្រផ្រស្រងៗដ្រលបានកើតឡើងនាគ្រ្រមុន  

រួមទាំងការរំពឹងទុកនាព្រលអនាគត។

(ក) ប្រភពន្រការប៉ា្រន់សា្ម្រនភាពមិនប្រ្រកដប្រជាសំខាន់ៗ

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការបា៉្រន់ស្ម្រននិងការសន្មតទាក់ទងនឹងអនាគត។ តាមនិយមន័យការបា៉្រន់ស្ម្រនគណន្រយ្រយកម្រស្មើនឹងលទ្ធផលជក់ស្ត្រង

ណស់។ ការបា៉្រន់ស្ម្រននិងការសន្មតដ្រលអាចមនហនិភ័យដល់ និយ័តកម្មជសរវន្ត ទៅលើតម្ល្រយោងរបស់ទ្រព្រយសកម្ម និងបំណុល

ក្នុងឆ្ន្រំបនា្ទ្រប់ ត្រូវបានបងា្ហ្រញខាងក្រ្រម។

(i) សំវិធានធនលើការខាតបង់លើទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុមហ៊ុនពិនិត្រយមើលសំពៀតឥណទានរបស់ខ្លួនដើម្របីវាយតម្ល្រឱនភាពជរៀងរាល់ឆ្ន្រំ។ ក្នុងការកំណត់ថតើឱនភាពតម្ល្រគួរត្រត្រូវបាន

កត់ត្រ្រនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផលចំណ្រញឬខាត។   ក្រុមហ៊ុនធ្វើការវិនិច្ឆ័យថតើមនទិន្នន័យដ្រលអាចសង្ក្រតឃើញដ្រលបងា្ហ្រញពី

ការថយចុះតម្ល្រអមដោយការថយចុះដ្រលអាចវាស់វ្រងបាននៅក្នុងលំហូរសច់ប្រ្រក់នាព្រលអនាគត ដ្រលបានបា៉្រន់ស្ម្រនពីសំពៀត

ឥណទានមុនព្រលថយចុះ អាចត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញ្រណជមួយសំពៀតនោះ។ ភ័ស្តុតាងន្រះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងទិន្នន័យដ្រលអាច

សង្ក្រតបានដ្រលបងា្ហ្រញថមនការផ្ល្រស់ប្តូរជអវិជ្ជមននៅក្នុងស្ថ្រនភាព ន្រការទូទាត់របស់អ្នកខ្ចីជក្រុមឬ ស្ថ្រនភាពស្រដ្ឋកិច្ចថ្ន្រក់ជតិ 

ឬមូលដ្ឋ្រន ដ្រលប្រទាក់គា្ន្រទៅនឹងការយឺតយវការសងទ្រព្រយសម្របត្តរិបស់ក្រមុហុ៊ន។  អ្នកគ្រប់គ្រងប្រើការប៉ា្រន់ស្ម្រនផ្អ្រកលើបទពិសោធន៍

ន្រការបាត់បង់ពីមុន សម្រ្រប់ទ្រព្រយសម្របត្តិដ្រលមនហនិភ័យឥណទាន និងភ័ស្តុតាងជក់លាក់ន្រការខាតបង់ ដ្រលប្រហក់ប្រហ្រលនឹង

សំពៀតឥណទាន ក្នុងការកំណត់  លំហូរសច់ប្រ្រក់នាព្រលអនាគត។ វិធីសស្រ្តនិងការសន្មត ដ្រលត្រូវបានប្រើសម្រ្រប់ការបា៉្រន់ស្ម្រន 

ទាំងបរិមណ និងព្រលវ្រលាន្រលំហូរសច់ប្រ្រក់នាព្រលអនាគត ត្រូវបានពិនិត្រយឡើងវិញជទៀងទាត់ដើម្របីកាត់បន្ថយភាពខុសគា្ន្ររវាង

ការប៉ា្រន់ស្ម្រនការខាតបង់ និងបទពិសោធន៍ការខាតបង់ជក់ស្ត្រង។

(ii) ពន្ធ

ប្រព័ន្ធពន្ធដរនៅក្នុងព្រះរាជណចក្រកម្ពុជ មនលក្ខណៈច្រើនប្រភ្រទ និងមនបញ្ញត្តិ ផ្ល្រស់ប្តូរជញឹកញាប់ ដ្រលជទូទៅមិនមនភាព

ច្របាស់លាសម់នភាពផ្ទុយគា្ន្រ ដ្រលអាស្រ័យលើការបកស្រ្រយ។  ជទូទៅការបកស្រ្រយខុសគា្ន្រពី អាជ្ញ្រធរពន្ធដរនិង យុតា្ត្រធិការជច្រើន។

ពន្ធត្រូវបានពិនិត្រយនិងសុើបអង្ក្រតដោយអាជ្ញ្រធរដ្រលត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិអំណចដោយច្របាប់ក្នុងការដក់ពិន័យទោសទណ្ឌ និងការគិតការ

ប្រ្រក់។

បញ្ហ្រទំាងន្រះអាចបង្កើតឲ្រយមនហនិភ័យពន្ធយ៉្រងខា្ល្រងំសម្រ្រប់ក្រមុហុ៊ន។ អ្នកគ្រប់គ្រងជឿជក់ថពួកគ្រមនការយល់ដឹងពីបទបញ្ញត្តពិន្ធ

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ I 33 អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

ដ្រលពាក់ព័ន្ធ និងបានធ្វើសំវិធានធន ដ្រលមនលក្ខណៈគ្រប់គ្រ្រន់ ដោយផ្អ្រក ទៅលើការបកស្រ្រយន្រនីតិកម្ម ក៏ប៉ុន្ត្រអាជ្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធ

អាចនឹងមនបំណកស្រ្រយខុសគា្ន្រ ហើយផលប៉ះពាល់អាចមនជសរវន្ត។

(ខ) ការវិនិច្ឆយ័សំខាន់ៗ ក្នងុការអនុវត្តគោលនយោបាយគណន្រយ្រយ

ពុំមនការវិនិច្ឆ័យសំខាន់ៗ ត្រូវបានធ្វើឡើង ដោយគណៈគ្រប់គ្រង ចំពោះការអនុវត្តគោលការណ៍គណន្រយ្រយរបស់ក្រុមហ៊ុន ដ្រលនាំឲ្រយប៉ះ

ពាល់ជសរវន្ត លើចំនួនដ្រលបានទទួលស្គ្រល់ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រ្រពីការបា៉្រន់ស្ម្រនទាំងឡាយដ្រលបានរៀបរាប់ខាងលើ។

៤. ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020

ទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុតាមតម្ល្រដករំលស់

សច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ 5,547 22,438  3,179  12,954 

សមតុល្រយនៅធនាគារជតិន្រកម្ពជុ 510,071 2,063,237  508,671  2,072,834 

សមតុល្រយនៅធនាគារផ្រស្រងៗ 2,704,606 10,940,131  1,546,868  6,303,487 

ឥណទានផ្ដល់ដល់អតិថិជន 27,596,011 111,625,864  26,304,140 107,189,371 

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ 91,996 372,124  55,739  227,136 

30,908,231 125,023,794  28,418,597 115,805,782 

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុតាមតម្ល្រដករំលស់

ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់ភាគទុនិក 21,019,160 85,022,502  19,039,005  77,583,945 

បំណុលផ្រស្រងៗ 175,322 709,177 302,042  1,230,821 

21,194,482 85,731,679  19,341,047  78,814,766 

ដលុា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល ពាន់រៀល

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020 ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

សច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ - ដុលា្ល្ររអាម្ររិក 5,547 22,438  3,179  12,954 

5,547 22,438  3,179  12,954 

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល ពាន់រៀល

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020 ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

៥. សាច់ប្រ្រក់ក្នងុដ្រ
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គណនីសន្រសំ 2,695,285 10,902,428 1,538,608  6,269,827 

គណនីចរន្ត 9,321 37,703 8,260  33,660 

2,704,606 10,940,131 1,546,868 6,303,487 

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល ពាន់រៀល

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020 ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

៧. សមតុល្រយនៅធនាគារផ្រស្រងៗ

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020

ប្រ្រក់តម្កល់លើដើមទុន * 500,000 2,022,500  500,000  2,037,500 

គណនីចរន្ត 10,071 40,737  8,671  35,334 

510,071 2,063,237  508,671  2,072,834 

ប្រ្រក់ដលុា្ល្ររអាម្ររិក 510,071 2,063,237  508,671  2,072,834 

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

៦. សមតុល្រយនៅធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា

ចំនួនទឹកប្រ្រក់ខាងលើត្រូវបានវិភាគដោយរូបិយប័ណ្ណដូចខាងក្រ្រម៖

* ដោយអនុលោមតាមប្រកាសល្រខ ខ 7-06-209 ចុះថ្ង្រទី 13 ខ្រកញ្ញ្រ ឆ្ន្រំ2006 ស្តីពីការផ្តល់អាជ្ញ្រប័ណ្ណចំពោះគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ 

ក្រុមហ៊ុនត្រូវតម្រូវឲ្រយតម្កល់ប្រ្រក់តម្កល់លើដើមទុនជមួយ ធនាគារជតិន្រកម្ពុជ ចំនួន 5% ន្រដើមទុនចុះបញ្ជី។ ប្រ្រក់កម្ចីន្រះអាចសង

វិញបានប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនក្រស័យធន ឬបញ្រឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្ត។  
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កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020

(ក) តាមរូបិយប័ណ្ណ៖   

ប្រ្រក់ដលុា្ល្ររអាម្ររិក 2,606,621 10,543,782  1,492,220  6,080,795 

ប្រ្រក់រៀល 90,584 366,412  46,388  189,032 

ប្រ្រក់យ្រនជប៉ុន 7,401 29,937  8,260  33,660 

2,704,606 10,940,131  1,546,868  6,303,487 

(ខ) តាមកាលកំណត់

ក្នុងរយៈព្រល1ខ្រ 2,704,606 10,940,131  1,546,868  6,303,487 

2,704,606 10,940,131  1,546,868  6,303,487 

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល ពាន់រៀល

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020 ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

សមតុល្រយនៅធនាគារផ្រស្រងៗត្រូវបានវិភាគដូចខាងក្រ្រម៖

ឥណទានឯកត្តជន 28,217,233 114,138,707  24,899,465 101,465,320 

ឥណទានក្រុម 2,141,054 8,660,563  2,284,418  9,309,005 

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន-ដុល 30,358,287 122,799,270  27,183,883 110,774,325 

សំវិធានធនលើការខាតបង់ (2,762,276) (11,173,406)  (879,743)  (3,584,954)

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន-សុទ្ធ 27,596,011 111,625,864  26,304,140 107,189,371 

ដលុា្ល្ររអាម្ររិក ដលុា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល ពាន់រៀល

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020 ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

៨. ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន
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កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020

នៅថ្ង្រទី1  ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2016 ធនាគារជតិន្រកម្ពុជបានច្រញប្រកាសល្រខ ខ7-016-334 ស្តីពីការផ្តល់ឥណទានជរូបិយវត្ថុជតិរបស់

គ្រឹះស្ថ្រនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលតម្រូវឲ្រយគ្រប់គ្រឹះស្ថ្រនទាំងអស់ត្រូវមនឥណទានជរូបិយវត្ថុជតិ (រៀល) យ៉្រងតិច 10% ន្រសំពៀត

ឥណទានសរុប។ គិតត្រមឹថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ ំ2020 ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជនរបស់ក្រមុហុ៊ន  ជប្រ្រក់រៀលមិនទាន់បានដល់កម្រតិគោលដៅ

ដ្រលបានកំណត់ដោយធនាគារជតិន្រកម្ពុជនៅឡើយទ្រ។  ក្រុមហ៊ុនបានស្នើសុំពន្រយារព្រលជមួយធនាគារជតិន្រកម្ពុជដើម្របីបំព្រញ

តាមតម្រូវការន្រប្រកាសន្រះត្រឹមថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ 2021។   

(ក) តាមកាលកំណត់

ក្នុងរយៈព្រល1ខ្រ 104,585 423,046  57,074  232,578 

ពី1ខ្រទៅ3ខ្រ 185,506 750,372  16,564  67,498 

ពី3ខ្រទៅ12ខ្រ 1,498,149 6,060,013  371,844  1,515,264 

លើសពី12ខ្រ 28,570,047 115,565,839  26,738,401 108,958,985 

30,358,287 122,799,270  27,183,883 110,774,325 

(ខ) តាមរូបិយប័ណ្ណ៖

ប្រ្រក់ដលុា្ល្ររអាម្ររិក 28,120,406 113,747,042  25,299,965 103,097,358 

 ប្រ្រក់រៀល 2,237,881 9,052,228  1,883,918  7,676,967 

30,358,287 122,799,270  27,183,883 110,774,325 

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល ពាន់រៀល

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020 ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជនត្រូវបានវិភាគដូចខាងក្រ្រម៖

ដើមការិយបរិច្ឆ្រទ 879,743 3,584,954  747,371  3,002,939 

សំវិធានធនលើការខាតបង់ 1,882,533 7,675,087 285,719  1,157,733 

ការលុបច្រញពីបញ្ជី -   -    (153,347)  (621,362)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ -   (86,635)  -    45,644 

ចុងការិយបរិច្ឆ្រទ 2,762,276 11,173,406  879,743  3,584,954 

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល ពាន់រៀល

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020 ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

បម្រ្របម្រួលន្រសំវិធានធនលើការខាតបង់មនដូចខាងក្រ្រម៖
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៩. ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ

១០. ទ្រព្រយសម្របត្ត ិនិងបរិកា្ខ្ររ 

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020

រយៈព្រលខ្លី

ប្រ្រក់ដ្រលនឹងទទួលបានពីសម្ព័ន្ធញាតិ 75,549 305,596  39,292  160,115 

ចំណយបង់មុន 66,616 269,462  63,361  258,196 

ប្រ្រក់តម្កល់ 16,448 66,532  16,447  67,022 

ឥណទានលើប្រ្រក់រំដោះពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូល 2,211 8,943  2,599  10,591 

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ 9,743 39,412  4,936  20,112 

170,567 689,945  126,635  516,036 

ថ្ល្រដើម

នាថ្ង្រទី 1 ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ 2020  52,617  123,650  107,107  47,039  330,413 

ការទិញបន្ថ្រម  -  - 1,050  - 1,050 

នាថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2020 52,617 123,650 108,157 47,039 331,463 

ថ្ល្រដើម

នាថ្ង្រទី 1 ខ្រ មករា ឆ្ន្រំ 2020 (45,288) (60,079) (58,190) (45,664) (209,221)

រំលស់ក្នុងការិយបរិច្ឆ្រទ (4,698) (15,893) (12,469) (688) (33,748)

នាថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2020 (49,986) (75,972) (70,659) (46,352) (242,969)

តម្ល្រយោង

នាថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2020  2,631  47,678  37,498 687 88,494

សមតុល្រយជពាន់រៀល

នាថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ 2020 10,642 192,858 151,679 2,779 357,958

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដលុា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដលុា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល ពាន់រៀល

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020

ការក្រលំអគារជួល បរិកា្ខ្ររកំុព្រយូទ័រ សរុបយនយន្ត
បរិកា្ខ្ររការិយល័យ

និងសងា្ហ្ររិម

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019
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តម្ល្រដើម

នាថ្ង្រទី1 ខ្រមករា ឆ្ន្រ2ំ020  615,296  615,296 

ការទិញបន្ថ្រម 44,485 44,485

នាថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020 659,781 659,781

រំលស់បង្គរ

នាថ្ង្រទី1 ខ្រមករា ឆ្ន្រ2ំ020 (238,312) (238,312)

រំលស់ក្នងុការិយបរិច្ឆ្រទ (78,306) (78,306)

នាថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020 (316,618) (316,618)

តម្ល្រយោង

នាថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020 343,163 343,163

សមតុល្រយជាពាន់រៀល

នាថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020 1,388,094 1,388,094

រយៈព្រលខ្លី

Idemitsu Credit Co., Ltd. 21,019,160 85,022,502 19,039,005 77,583,945

21,019,160 85,022,502 19,039,005 77,583,945

ន្រះតំណងឱ្រយបនា្ទ្រត់ឥណទានដ្រលផ្តល់ដោយ Idemitsu Credit Co., Ltd. ដោយមនកំណត់ឥណទានចំនួន 30 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

វាមនអត្រ្រការប្រ្រក់ស្មើនឹង LIBOR 3 - ខ្របូក 1% ។ បនា្ទ្រត់ឥណទានន្រះគា្ម្រនកាលកំណត់សងច្របាស់លាស់នោះទ្រ។

១១. ទ្រព្រយសកមុ្មអរូបី 

១២. ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់ភាគទុនិក 

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដលុា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ពាន់រៀល

កម្មវិធីកំុព្រយូទ័រ

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020

សរុប

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020
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រយៈព្រលខ្លី

បានចុះបញ្ជនិីងបង់ថ្ល្រភាគហុ៊នចំនួន 100,000 ភាគហុ៊នធម្មតា

(2019៖   10,000 ហុ៊ន) 100 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពីក្រមុហុ៊ន 

IDEMITSU CREDIT CO., LTD. ។ 10,000,000 40,450,000 10,000,000 40,750,000

នាដើមគ្រ្រ 989,158 4,030,819  858,526  3,449,557 

សំវិធានធនលើហ្វ្រសីុលីធីឥណទានតម្រវូដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា 

- សមតុល្រយនៅធនាគារផ្រស្រងៗ 27,046 109,401  15,468  63,032 

- ឥណទានផ្ដល់ដល់អតិថិជន 3,048,244 12,330,147  1,853,434  7,552,744 

សំវិធានធនលើការខាតបង់ លើទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
តាមធនាគារជតិន្រកម្ពជុ 3,075,290 12,439,548  1,868,902  7,615,776 

រយៈព្រលខ្លី

ការបង់មុនរបស់អតិថិជន 227,300 919,429  197,621  805,306 

ប្រ្រក់ខ្របង្គរ 44,068 178,255  38,063  155,107 

ពន្ធផ្រស្រងៗត្រវូបង់ 37,570 151,971  27,764  113,138 

ផ្រស្រងៗ 131,253 530,918  130,381  531,302 

440,192 1,780,577 393,829 1,604,853

១៣. បំណុលផ្រស្រងៗ 

១៤. ដើមទុន

១៥. ទុនបម្រងុតាមបទប្របញ្ញត្តិ  

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020
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កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020

សំវិធានធនលើការខាតបង់ លើទ្រព្រយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
តាម CIFRS for SMEs (កំណត់សម្គ្រល់ 8) 2,762,277 11,173,410  879,744  3,584,957 

313,013 1,266,138  989,158  4,030,819

ផ្ទ្ររពីខាតបង្គរ (676,145) (2,756,643)  130,632  532,325 

លម្អៀងពីការប្តរូរូបិយប័ណ្ណ -   (8,038) - 48,937

នាចុងគ្រ្រ 313,013 1,266,138  989,158  4,030,819 

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន 3,837,546 15,645,675  2,354,924  9,542,152 

សមតុល្រយនៅធនាគារជតិន្រកម្ពជុ និងធនាគារផ្រស្រងៗ 1,419 5,785 3,146 12,748

3,838,966 15,651,464  2,358,070  9,554,900 

ទឹកប្រ្រក់ជំពាក់ភាគទុនិក 339,342 1,383,497  509,611  2,064,944 

១៦. ចំណូលការប្រ្រក់  

១៧. ចំណាយលើការប្រ្រក់ 

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់
ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបាន
បញ្ចប់ ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់
ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបាន
បញ្ចប់ ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019
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រំលស់លើទ្រព្រយសកម្មអរូបី 78,306 319,254  67,952  275,342 

រំលស់លើបរិកា្ខ្ររ និង ទ្រព្រយសម្របត្តិ 33,748 137,590  41,958  170,013 

112,054 456,844  109,910  445,355 

១៩. ចំណាយរំលស់

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល ពាន់រៀល

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ 
ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ 
ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

ប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍ 356,719 1,454,343  340,690  1,380,476 

ប្រ្រក់រងា្វ្រន់ 23,728 96,739  21,988  89,095 

ប្រ្រក់លើការធ្វើដំណើរ 3,170 12,924  3,355  13,594 

ចំណយរបស់និយោជិតផ្រស្រងៗ 78,932 321,806  75,346  305,303 

462,549 1,885,812  441,379  1,788,468 

១៨. ចំណាយបុគ្គលិក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល ពាន់រៀល

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបាន
បញ្ចប់ ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបាន
បញ្ចប់ ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020
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កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020

កម្រ្រវិជ្ជ្រជីវៈ 275,906 1,124,869  283,147  1,147,312 

ចំណយលើការជួល 84,036 342,615  82,680  335,019 

ចំណយលើការធ្វើដំណើរ 59,102 240,959  87,953  356,386 

ចំណយទឹកភ្លើង 41,305 168,400  48,808  197,770 

ចំណយលើពន្ធផ្រស្រងៗ (*) 32,324 131,785  46,963  190,294 

ចំណយលើការធានា 20,170 82,233  17,782  72,053 

ចំណយលើការជួសជុលថ្រទំា 10,308 42,026  11,687  47,356 

ចំណយផ្រស្រងៗ 109,340 445,779  158,604  642,662 

632,491 2,578,666  737,624  2,988,852 

២០. ចំណាយប្រតិបត្តកិារផ្រស្រងៗ

២១. ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ
(ក) បំណុលពន្ធពន្រយារសុទ្ធ

ទ្រព្រយសកម្មពន្ធពន្រយារ / (បំណុល) មនដូចខាងក្រ្រម៖

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល ពាន់រៀល

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ 
ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ 
ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

(*) ន្រះរួមបញ្ចលូទំាងការចំណយពន្ធអប្របបរមសម្រ្រប់ ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្ន ូឆ្ន្រ ំ2019 ចំនួន 1 ភាគរយន្រចំណូល

សរុបក្នងុឆ្ន្រដំ្រលមនចំនួន 24,892 ដុលា្ល្ររសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្ន ូឆ្ន្រ ំ2020 ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូលខ្ពស់ជង

អប្របបរម ហើយដូច្ន្រះពំុមនចំណយពន្ធអប្របបរនោះទ្រ(កំណត់សម្គ្រល់ 21(ខ))។

សំវិធានធន លើឥណទានអាក្រក់ (2,355) (9,526) (143,583)  (585,101)

ការប្រ្រក់ពន្រយារ (153,043) (619,059) - -

ទ្រព្រយសម្របត្ត ិនិងបរិកា្ខ្ររ (3,682) (14,894) 2,927  11,928 

ថ្ល្រស្រវាកម្ចមិីនទាន់ រំលស់ 22,049 89,188 - -

បង្គរ 10,609 42,914 - -

ផលខាតពីការប្តរូប្រ្រក់ដ្ររមិនទាន់បានទទួលស្គ្រល់ 1,999 8,086 - -

បំណុលពន្ធពន្រយារសុទ្ធ (124,423) (503,291) (140,656) (573,173)

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល ពាន់រៀល

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020 ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019
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ដើមការិយបរិច្រ្ឆទ (140,656) (573,173) (150,442) (604,476)

(បញ្ចលូទៅក្នងុ) / ដកច្រញ របាយការណ៍លទ្ធផល 16,233 66,182  9,786  39,653 

លម្អៀងពីការប្តរូរូបិយបណ្ណ -   3,700 - (8,350)

ចុងការិយបរិច្រ្ឆទ (124,423) (503,291) (140,656) (573,173)

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល ពាន់រៀល

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020 ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

បម្រ្របម្រលួបំណុលលើពន្ធពន្រយារសុទ្ធមនដូចខាងក្រ្រម៖

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020 ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូលបច្ចបុ្របន្ន (*) 30,772 125,457 - -

ពន្ធពន្រយារ (16,233) (66,182)  9,786  39,653 

ចំណយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ 14,539 59,276  9,786  39,653 

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដលុា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល ពាន់រៀល

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនដកពន្ធ                                
82,047 

                      
334,506 

54,772 221,936

ចំណយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណូលតាម អត្រ្រពន្ធអនុវត្ត 20% 14,825 60,442 17,863 72,381

ចំណយដ្រលមិនអាចកាត់កងបាន                                         
-                                   -   (32,266) (130,742)

ភាពលម្អៀងបណ្ណ្រះអាសន្នដ្រលមិនត្រវូបានទទួលស្គ្រល់                              
(32,266)

                    
(131,548) - -

បណ្ណ្រះអាសន្នដ្រលមិនត្រវូបានទទួលស្គ្រល់ពីមុន (43,520) (177,431) (100,405) (406,841)

ការប្រើប្រ្រស់ន្រការខាតពន្ធមិនបានទទួលស្គ្រល់ពីមុន (6,547) (26,693) 50,250 203,613

ផ្រស្រងៗ 14,539 59,276 (9,786) (39,653)

14,539 14,539 14,539 14,539

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដលុា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល ពាន់រៀល

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់
ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្ន ួឆ្ន្រ ំ2020

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់
ថ្ង្រទី 31 ខ្រ ធ្ន ួឆ្ន្រ ំ2019

(ខ) ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ

(*) អនុលោមតាមច្របាប់កម្ពជុស្ដពីីពន្ធដរ ក្រមុហុ៊នមនកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធប្រ្រក់ចំណូលសជីវកម្ម ទំាងពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញក្នងុអត្រ្រ 20% ន្រ
ប្រ្រក់ចំណ្រញជប់ពន្ធឬពន្ធអប្របបរម 1% ន្រប្រ្រក់ចំណូលដុលណមួយខ្ពស់ជងគ្រ។ ពន្ធអប្របបរមត្រូវបានគណនាតាមអត្រ្រ 1% ន្រ
ចំណូលប្រចាំឆ្ន្រំរួមបញ្ចូលពន្ធទាំងអស់លើកល្រងត្រអាករលើតម្ល្របន្ថ្រម។ ប្រសិនបើពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញប្រចាំឆ្ន្រំលើសពីបំណុលពន្ធ
អប្របបរមនោះក្រុមហ៊ុនមិនតម្រូវឲ្រយបង់ពន្ធអប្របបរមទ្រ។ ពន្ធអប្របបរមត្រូវបានតម្រូវឲ្រយបង់ទោះបីក្រុមហ៊ុនស្ថិតក្នុងស្ថ្រនភាពខាតពន្ធក៏

ដោយ។

ការផ្ទៀងផ្ទ្រត់ន្រចំណយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញត្រវូបានបងា្ហ្រញនៅក្នងុចំណ្រញ ឬខាតដូចខាងក្រ្រម៖
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២៣.  សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល

២២.  បំណុលពន្ធយថាភាព

នៅថ្ង្រទី3 ខ្រឧសភា ឆ្ន្រំ2021 អគ្គនាយកដ្ឋ្រនពន្ធដរ (ហៅកាត់ថ “GDT”) បានច្រញលិខិតជូនដំណឹងស្តីពី ការកំណត់ពន្ធឡើងវិញ

ទៅដល់ក្រុមហ៊ុន ជលទ្ធផលន្រសវនកម្មពន្ធមនកម្រិតសម្រ្រប់ការរិយបរិច្ឆ្រទថ្ង្រទី1 ខ្រមករា ឆ្ន្រំ2019 ទៅដល់ថ្ង្រទី30 ខ្រម្រស 

ឆ្ន្រំ2020។ ចំនួនទឹកប្រ្រក់សរុបន្របំណុលពន្ធដ្រលត្រូវបានកំណត់ដោយ GDT រួមមនប្រ្រក់ពន្ធបង់មិនគ្រប់ ពិន័យ និងការប្រ្រក់មន

ចំនួន 102,623,309  រៀល (ប្រហ្រល 25,370 ដលុា្ល្ររអាម្ររិក)។

នៅថ្ង្រទី23 ខ្រមិថុនា ឆ្ន្រំ2021 ក្រុមហ៊ុនបានដក់ពាក្រយបណ្តឹងរដ្ឋបាលតវា៉្រនឹងការកំណត់ពន្ធឡើងវិញអនុលោមតាមបទប្របញ្ញត្តិពន្ធ

សម្រ្រប់ការកំណត់ពន្ធឡើងវិញចុះថ្ង្រទី3 ខ្រឧសភា ឆ្ន្រំ2021។ លិខិតបដិស្រធត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមហ៊ុន និងប្រគល់ជូន GDT 

ក្នងុហ្រតុផលថការកំណត់ពន្ធឡើងវិញមិនមនភាពសមរម្រយ។ គណៈគ្រប់គ្រងជឿថ ក្រមុហុ៊នមិនគួរទូទាត់ប្រ្រក់ពន្ធបន្ថ្រមដ្រលត្រវូបាន

កំណត់ឡើងវិញដោយសវនករពន្ធនោះទ្រ ហើយពុំមនសំវិធានធនត្រូវបានកត់ត្រ្រនោះឡើយ។

ឆ្ន្រំសរពើពន្ធចាប់ពីថ្ង្រទី 1 ខ្រឧសភា ឆ្ន្រំ2020 រហូតដល់កាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះមិនត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយដោយ GDT ទ្រ។ 

គណៈគ្រប់គ្រងជឿជក់ថខ្លនួបានកត់ត្រ្រគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់បំណុលពន្ធដោយផ្អ្រកលើការបកស្រ្រយរបស់ខ្លនួន្របទប្របញ្ញត្តពិន្ធ។ ទោះយ៉្រង

ណក៏ដោយអាជ្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធអាចមនការបកស្រ្រយខុសគា្ន្រហើយផលប៉ះពាល់អាចមនភាពជសរវន្ត។

២៤.  ប្រតិបត្តកិារ និង សមតុល្រយជាមួយសម្ពន័្ធញាតិ

យោងតាមច្របាប់ស្តីពីស្ថ្រប័នធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមនបុគ្គលដ្រលកាន់កាប់ដោយផ្ទ្រល់ឬដោយប្រយោលយ៉្រងតិច 10 

ភាគរយន្រដើមទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនឬសិទ្ធិបះឆ្ន្រត ឬអ្នកដ្រលចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងទិសដៅការគ្រប់គ្រងឬការរចនាហ្រដ្ឋ្ររចនាសម័្ពន្ធ 

និងការអនុវត្តផ្ទ្រក្នុងន្រការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន។

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020

សច់ប្រ្រក់ក្នងុដ្រ 5,547 22,438  3,179  12,954 

សមតុល្រយនៅធនាគារជតិន្រកម្ពជុ 10,071 40,737  8,671  35,334 

សមតុល្រយនៅធនាគារផ្រស្រងៗ 2,704,606 10,940,131  1,546,868  6,303,487 

2,720,224 11,003,306  1,558,718  6,351,775 

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពាន់រៀល ពាន់រៀល

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020 ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ I 45 អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

សម្ព័ន្ធញាតិ ទំនាក់ទំនង
Idemitsu Kosan Co., Ltd. ក្រុមហ៊ុនម្រធំ
Idemitsu Credit Co., Ltd. (“IC”) ក្រុមហ៊ុនម្រ

សម្ព័ន្ធញាតិ ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដ្រលស្ថិតនៅក្រ្រមក្រុមហ៊ុនម្រធំត្រមួយ

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលគឺជអ្នកដ្រលត្រួតពិនិត្រយសកម្មភាពរបស់    

ក្រុមហ៊ុន

អ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ អ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗគឺអ្នកដ្រលចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងទិស

ដៅការគ្រប់គ្រងឬរចនា និង    អនុវត្តការគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នងុរបស់           

ក្រុមហ៊ុន។  អ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗរបស់ក្រុមហ៊ុនរួមមន អ្នក

គ្រប់គ្រងដ្រលជជនជតិជបុ៉នទំាងអស់ដ្រលត្រវូបានត្រងតំាង

ដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020

ប្រ្រក់ត្រវូទទួល ពីភាគទុនិក  * 21,732 87,906  39,292  160,115 

ប្រ្រក់ជំពាក់ភាគទុនិក (កំណត់សម្គ្រល់ល្រខ12) 21,019,160 85,022,502  19,039,005  77,583,945 

កម្ចពីីភាគទុនិក 2,000,000 8,154,000  8,500,000  34,442,000 

ការប្រ្រក់ចំណយទៅលើភាគទុនិក 339,342 1,383,497  509,611  2,064,944 

ថ្ល្រស្រវាកម្មកំុព្រយូទ័រ 38,304 156,165 - -

ការទូទាត់បំណុលជំនួសឱ្រយក្រមុហុ៊ន 109,459 446,2264 - -

ការទូទាត់បំណុលជំនួសដោយក្រមុហុ៊ន 59,695 243,377 - -

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដលុា្ល្ររអាម្ររិក

ដលុា្ល្ររអាម្ររិក

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបាន
បញ្ចប់ ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020

ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបាន
បញ្ចប់ ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

សម្ព័ន្ធញាតិ និងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគ្រជមួយក្រុមហ៊ុនមនដូចខាងក្រ្រម៖

(ក) សមតុល្រយជាមួយសម្ពន័្ធញាតិ 

(ខ) ប្រតិបត្តកិារជាមួយសម្ពន័្ធញាតិ

* ល័ក្ខខ័ណ្ឌន្រសមតុល្រយទំាងន្រះជមួយក្រមុហុ៊នម្រគឺគា្ម្រនការប្រ្រក់ហើយគា្ម្រនរយៈព្រលសងថ្ររ។



46 I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020

២៥. កិច្ចសន្រយាភតិសន្រយា

២៦. កិច្ចសន្រយាឥណទាន

ក្រុមហ៊ុនមនកិច្ចសន្រយាភតិសន្រយាលើការជួលការិយល័យទីស្ន្រក់ការកណ្ត្រល និងការិយល័យតាមបណ្ត្រសខាខ្រត្តក្រុងនានាដូចខាង

ក្រ្រម៖

ប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្រស្រងៗ 194,299 792,157  156,432 633,862

មិនលើស 1 ឆ្ន្រំ 65,930 266,687  40,950  166,871 

លើសពី 1ឆ្ន្រ ំត្រមិនលើសពី 5ឆ្ន្រំ 27,030 109,336  13,050  52,879 

92,960 376,023  54,000  219,750 

កិច្ចសន្រយាឥណទាន 38,045 153,892 109,000 444,175

38,045 153,892 109,000 444,175

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដលុា្ល្ររអាម្ររិក

ដលុា្ល្ររអាម្ររិក

ដលុា្ល្ររអាម្ររិក

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ020

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្ន ូឆ្ន្រ2ំ019

(គ) ការទូទាត់ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ I 47 អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020

២៧. ព្រតឹ្តកិារណ៍បនា្ទ្រប់ពីកាលបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍

ការផ្អ្រកន្រការប្រងច្រកភាគលាភ

នៅថ្ង្រទី 11 ខ្រ កុម្ភៈ ឆ្ន្រំ 2021 ធនាគារជតិន្រកម្ពុជបានជម្រ្របទៅធនាគារនិងស្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុឲ្រយផ្អ្រកការប្រងច្រកភាគលាភបនា្ទ្រប់

ពីការធ្វើសវនកម្មការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ 2020 ។

នៅថ្ង្រទី4 ខ្រមីនា ឆ្ន្រំ2021រាជរដ្ឋ្រភិបាលបានច្រញអនុក្រឹត្រយស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គមផ្ន្រកប្រ្រក់សោធនសម្រ្រប់បុគ្គលទាំងឡាយដ្រល

ស្ថិតនៅក្រ្រមបទប្របញ្ញត្តិន្រច្របាប់ស្តីពីការងារ។ ភាគទានផ្ន្រកប្រ្រក់សោធនដ្រលត្រូវបានប្រកាសថ្មី ជបន្ទុករួមគា្ន្ររបស់និយោជកឬម្ច្រស់

សហគ្រ្រស និងនិយោជិត ។ សម្រ្រប់រយៈព្រល 5 ឆ្ន្រំដំបូងភាគទានន្រះត្រូវកំណត់អត្រ្រស្មើនឹង 4% ន្រប្រ្រក់ឈ្នួលជប់ភាគទានដោយ

ប្រងច្រក ២% ជបន្ទុកនិយោជក និង២%ទៀតជបន្ទុកនិយោជិត។

សមសភាពន្រប្រ្រក់ឈ្នួលជប់ភាគទាន ត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្រយដោយឡ្រក ។ ការបង់ប្រ្រក់សោធនត្រូវធ្វើឡើងជរៀងរាល់ខ្រ៖ 

សហគ្រ្រសទាំងអស់ត្រូវមនកាតព្វកិច្ចប្រមូលភាគទានពីនិយោជិត ហើយផ្ទ្ររប្រ្រក់ភាគទានរួមបញ្ចូលចំណ្រករបស់ខ្លួន ទៅក្នុងគណនី

ធនាគាររបស់ ប្រឡាជតិសន្តិសុខសង្គម ("ប.ស.ស") ក្នុងរយៈព្រល 15 ថ្ង្រន្រខ្របនា្ទ្រប់ ។

កាលបរិច្ឆ្រទចាប់ផ្តើមសម្រ្រប់ការចូលរួមវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តនិងកាតព្វកិច្ចដល់គម្រ្រងប្រ្រក់សោធនថ្មីន្រះនឹងត្រូវកំណត់ដោយ ប្រកាស 

ដ្រលច្រញដោយរដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្ត្រលវិជ្ជ្រជីវៈបនា្ទ្រប់ពីមនការស្នើសុំពីក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រប្រឡាជតិរបបសន្តិសុខ

សង្គម។

អត្រ្រការចូលរួមវិភាគទាន នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អ្រកលើវិធីសស្ត្រកើនឡើងជជំហនៗដូចខាងក្រ្រម៖

• ដំណក់កាលទី ១៖  ៤% ន្រប្រ្រក់ខ្រផ្អ្រកលើការរួមចំណ្រកឬចំនួនទឹកប្រ្រក់ដ្រលបានស្នើសុំសម្រ្រប់រយៈព្រល ៥ ឆ្ន្រំដំបូងគិតចាប់ពី

ថ្ង្រចាប់ផ្តើម។

• ដំណក់កាលទី២៖ ៨% ន្រប្រ្រក់ខ្រផ្អ្រកលើការរួមចំណ្រកឬចំនួនទឹកប្រ្រក់ដ្រលបានស្នើរសុំវិភាគទានសម្រ្រប់រយៈព្រល ៥ ឆ្ន្រំបនា្ទ្រប់

     ពីតំណក់កាលទី ១; និង

• ដំណក់កាលទី ៣៖ ការកើនឡើង ២,៧៥% ន្រប្រ្រក់ខ្រផ្អ្រកលើការចូលរួមវិភាគទានឬចំនួនទឹកប្រ្រក់ដ្រលបានស្នើរសុំវិភាគទាន

រៀងរាល់១០ឆ្ន្រំម្តងនឹងចាប់ផ្តើមបនា្ទ្រប់ពីដំណក់កាលទី២ ។

ការរីករាលដាលរបស់ ជំងឺកូវីដ 19  នៅក្នុងសហគមន៍

នៅថ្ង្រ ទី 20 ខ្រ កុម្ភៈ ឆ្ន្រ ំ2021 មនការផ្ទះុឡើងន្រការរីករាលដលនៅក្នងុសហគមន៍នៅប្រទ្រសកម្ពជុហើយ សកម្មភាពមួយចំនួននិងការ

រឹតបន្តងឹផ្រស្រងៗត្រវូបានអនុវត្តដោយរាជរដ្ឋ្រភិបាល រួមទំាងការរឹតបន្តងឹការច្រញចូលនៅក្នងុទីក្រងុភ្នពំ្រញនិងខ្រត្តកណ្ត្រល។ នាកាលបរិច្ឆ្រទ

រាយការណ៍ការរីករាលដលនៅក្នងុសហគមន៍និងការរឹតបន្តងឹកំពុងបន្តនៅមនពាសព្រញប្រទ្រសកម្ពជុហើយចំណត់ការផ្រស្រងៗត្រវូបាន

អនុវត្តដោយអាជ្ញ្រធរប្រចំាតំបន់នីមួយៗ។

នៅថ្ង្រ ទី 7 ខ្រ ម្រស ឆ្ន្រំ 2021 សមគមធនាគារនៅកម្ពុជ (ហៅកាត់ថ “ABC”) និងសមគមន៍មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុន្រកម្ពុជ (ហៅកាត់ថ 

“CMA”) បានប្រកាសផ្តល់ការបន្ធូរបន្ថយហិរញ្ញវត្ថុបន្ថ្រម ហើយរួមមនវិធានការដូចខាងក្រ្រម ដ្រលបានធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងនៅថ្ង្រទី



48 I របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2020

12 ខ្រ ម្រស ឆ្ន្រំ 2021៖

- លើកល្រងឱ្រយអតិថិជនដ្រលឆ្លងជំងឺកូវីដ19 និងអតិថិជនដ្រលជប់ចតា្ត្រឡីស័ក ពីការបង់ការប្រ្រក់និងប្រ្រក់ពិន័យយ៉្រងហោចណស់រយៈ

ព្រលពីរខ្រ និងរៀបចំឥណទានឡើងវិញដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ (ដោយមនការយល់ព្រមពីអតិថិជន) ដើម្របីពន្រយារការបង់ប្រ្រក់ដើមរយៈព្រល

បីខ្រ។

- បន្តធ្វើការផ្ដល់ជូនការរៀបចំឥណទានឡើងវិញឲ្រយបានឆប់រហ័ស និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រ្រប់អតិថិជនដ្រលរងផលប៉ះពាល់

ដោយជំងឺរាតត្របាតន្រះ។

- បញ្ច្រញឥណទានសង្រ្គោះបនា្ទ្រន់ ឬបន្ថ្រម ដោយបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌ ព្រមទាំងកាត់បន្ថយអត្រ្រការប្រ្រក់ ដើម្របីជួយបន្ត និងស្ដ្ររឡើងវិញ

នូវស្រដ្ឋកិច្ចគ្រួសរ និងអាជីវកម្មមុន និងក្រ្រយព្រលមនវិបត្តិ។

- ធ្វើការរៀបចំឥណទានឡើវងវិញ ព្រមទំាងលើកល្រងរាល់ការផកពិន័យទំាងអស់ សម្រ្រប់អតិថិជនដ្រលទិញផ្ទះផ្ទ្រល់ខ្លនួទីមួយសម្រ្រប់

រស់នៅ (First Home Owner) ។

- ផ្ដល់នូវការអនុគ្រ្រះសម្រ្រប់អតិថិជនដ្រលទទួលមរណភាពដោយសរជំងឺកូវីដ 19 តាមលទ្ធភាពជក់ស្ដ្រងរបស់គ្រឹះស្ថ្រននីមួយៗ។

ការរាលដលរបស់កូវីដ19នៅក្នុងសហគមន៍ និងការរឹតបន្តឹងជបន្តបនា្ទ្រប់អាចមនសកា្ត្រនុពលន្រការកើនឡើងជសរវន្តន្រហនិភ័យ

ឥណទានដ្រលអាចមនផលប៉ះពាល់ដល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុបស់ក្រមុហុ៊ន។  គណៈគ្រប់គ្រងបានចាត់ទុកការរាលដលរបស់ជំងឺកូវីដ19

នៅក្នុងសហគមន៍ និងការរឹតបន្តឹងជព្រឹត្តិការណ៍បនា្ទ្រប់ពីការិយបរិច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ ហើយបានវាយតម្ល្រថវាមិនម្រនជព្រឹត្តិការណ៍

តម្រូវឲ្រយមនការក្រសម្រួលនោះទ្រ។ គណៈគ្រប់គ្រងកំពុងវាយតម្ល្រផលប៉ះពាល់ន្រការរីករាលដលរបស់ជំងឺកូវីដ19 នៅក្នុងសហគមន៍

និងការរឹតបន្តងឹជបន្តបនា្ទ្រប់ទៅលើ ផលប័ត្ររបស់ខ្លនួដ្រលការវាយតម្ល្រន្រះមិនទាន់បានបញ្ចប់នៅកាលបរិយច្ឆ្រទន្ររបាយការណ៍ន្រះ។  



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ២០២០ I 49 អុីឌែមីតស៊ុ សែហែសុង ម៉ែយកែូហ្វែយនែន (ខែមបូឌា)
Idemitsu Saison Microfinance (Cambodia) Plc.

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន
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ការិយាល័យ ក ណា្ត្រ ល

ផ្ទះល្រខS04 ផ្លូវជតិល្រខ5   ភូមិព្រ្រកមហទ្រព

សងា្ក្រត់ស្វ្រយប៉្រ  ក្រុង/ខ្រត្តបាត់ដំបង

ការិយល័យ : 855(0)53-953-503

ទូរសរ         : 855(0)53-953-109

សាខារាជធានីភ្នំពញ

ផ្ទះល្រខ148  ជន់ទី4 មហវិថីម៉្រស្រទុង

សងា្ក្រត់ទួលទំពួង2 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំព្រញ

ការិយល័យ : 855(0)23-953-503

ទូរសរ         : 855(0)23-953-109






