
របាយការណ៍
ប្រចាំឆ្ន្រំ
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ក.	 ការវិវត្តអាជីវកម្ម

បេសកកម្ម និងទសេសនវិស័យ ២

តម្លេស្នូល ៣

រចនាសម័្ពន្ធគេប់គេង ៤

ទិន្នន័យសំខាន់ៗ ៥

ភាគទុនិក ៦

របាយការណ៍បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល ៧

របាយការណ៍របស់លោកអគ្គនាយក ១០

កេុមបេឹកេសាភិបាល ១២

គណៈគេប់គេង ១៥

ពេឹតិ្តការណ៍សំខាន់ៗ ១៩

ខ.	 ផលិតផល	និងអតិថិជន

ផលិតផល ២៨

អតិថិជន ២៩
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គ.	 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

របាយការណ៍កេុមបេឹកេសាភិបាល ៣២

របាយការណ៍របស់សវនកម្មឯករាជេយ ៣៧

របាយការណ៍ស្ថេនភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៤០

របាយការណ៍លទ្ធផលលម្អិត ៤១

របាយការណ៍ស្ដីពីបមេេបមេួលមូលធន ៤២

របាយការណ៍លំហូរសច់ បេេក់ ៤៣

ឃ.	 អាសយដ្ឋានទាក់ទង

ទី ស្នេក់ការកណ្ដេល និងសខា ៤៥

ដេគូសហការ ៤៦

កំណត់សម្គេល់ ៤៧



ក.	 ការវិវត្តអាជីវកម្ម

បេសកកម្ម និងទសេសនវិស័យ ២

តម្លេស្នូល ៣

រចនាសម័្ពន្ធគេប់គេង ៤

ទិន្នន័យសំខាន់ៗ ៥

ភាគទុនិក ៦

របាយការណ៍បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល ៧

របាយការណ៍របស់លោកអគ្គនាយក ១០

កេុមបេឹកេសាភិបាល ១២

គណៈគេប់គេង ១៥

ពេឹតិ្តការណ៍សំខាន់ៗ ១៩
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ទសាសនវិស័យ
ជា គេឹះស្ថេន ហិរញ្ញ វត្ថុ ឈាន មុខ គេ នៅ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា ដេល ចូល 
រួម ចំណេក ដល់ ការ បង្កើន កមេិត ជីវភាព រស់ នៅ ដល់ សហគមន៍ ដេល 
យើង ខ្ញុំ ផ្ដល់ សេវា កម្ម បេកប ដោយ កេម សីល ធម៌ និង វិជា្ជេ ជីវៈ ។

បាសកកម្ម
ដើមេបី គាំទេ និង ផ្គត់ផ្គង់ ដល់ តមេូវ ការ សេវា ហិរញ្ញ វត្ថុ ដេល មន លក្ខណៈ 
យុតិ្តធម៌ សម ហេតុ ផល និង មន និរន្ត ភាព ដល់ សហគេេស ធុន តូច និង
មធេយម  ។

បាសកកម្ម	និងទសាសនវិស័យ
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តម្លាស្នូល

ការងារជាកាុម
TEAMWORK

T

O G

E

T

HE

R

បើកចិត្តឲាយទូលាយ
OPEN MINDED

យើង មន ឆន្ទៈ ក្នុង ការ ស្ដេប់ និង 

ពិចារណ រាល់ មតិ យោ បល់ និង 

ឱកាស ក្នុង ការ ធ្វើ ឲេយ បេសើរ ឡើង ពី 

របៀប នេ ការ បំពេញ ការងារ។

ការវិវឌាឍន៍ទៅមុខ
GROWTH

យើង មន  មហិច្ឆតា ដើមេបី ឲេយ កេុម ហ៊ុន  

មន ភាព ល្អ បេសើរ រួម ផេសំ ទាំង ដំណើរ 

ការ  និង   សម្ថភាព បុគ្គលិក។

យើង ធ្វើ ការ ដើមេបី ឆ្ពេះ  ទៅ រក 

គោល ដៅ រួម មួយ  ដោយ ផ្អេក លើ 

ទំនាក់ ទំនង ជា ចំហ និង ភាព ស្មេះ តេង់ 

ជា មួយ នឹង  ការ បងា្ហេញ ពី ការ សហការ 

ទៅ វិញ ទៅ មក។

កាមសីលធម៌
ETHICAL

យើង ធានា ឲេយ បាន នូវ  ភាព មិន 

លម្អៀង ភាព ទៀង តេង់ ការ គេប់ គេង 

បេកប ដោយ បទ ដ្ឋេន ស្តង់ ដរ ជា មួយ 

អតិថិ ជន កេុម ការ ងារ និង សហគមន៍ 

ជា ដើម។

ភាពជឿទុកចិត្ត
TRUSTWORTHY

យើង ពេយាយាម ធ្វើ  

សកម្មភាព ដេល  កសង នូវ 

ការ ជឿ ទុក ចិត្ត ជា មួយ វិនិយោគ គិន 

អតិថិជន ដេ គូ សហការ និងម្ចេស់ ភាគ ហ៊ុន។ 

រាល់ ព័ត៌មន សម្ងេត់ ទាំងឡាយ គឺ ជា  ការ 

យក ចិត្ត ទុក ដក់ខ្ពស់ បំផុត ក្នុង ការ 

រកេសា ទុក។

ភាពស្មាះតាង់
HONESTY

យើង 

បមេើ សេវា កម្ម  ជូន  

អតិថិជន ទាំង អស់  ដោយ ស្មើ ភាព 

គា្នេ ដោយ គា្មេន  ការ ទាញ យក បេយោជន៍ 

ដើមេបី បង្កើន  ទំនាក់ ទំនង ដ៏ យូរ អង្វេង 

ដេល ពឹង ផ្អេក ទៅ លើ ការ គោរព និង 

ការ យោគ យល់ ទៅ វិញ ទៅ 

មក។

ឧត្តមភាព
EXCELLENCE

យើង កំណត់  ការ 

ផ្ដល់ សេវាកម្ម ជា លក្ខណៈ 

បទដ្ឋេន  តាម រយៈ ការ ធ្វើ ឲេយ រឹត តេ  

បេ សើរ ឡើង បង្កើន ស្នេម ញញឹម  ផ្តល់ 

សេវា កម្ម មន លក្ខណៈ បត់ បេន និង 

បន្ត ការ ធ្វើ ឲេយ  បេសើរ ឡើង ទៅ 

មុខ ជានិច្ច។

លទ្ធផលសមាាចជាគោល
RESULT DRIVEN

យើង ប្តេជា្ញេ ធ្វើ ឲេយ រីក ចមេើន ទាំង 

អស់ គា្នេ និង នាំ មក នូវ លទ្ធផល 

ល្អ បំផុត ជា មួយ សេវា កម្ម ដ៏មន 

បេសិទ្ធភាព សមេេប់ ភាគី ដេលពាក់ 

ព័ន្ធ ទាំង អស់។
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រចនាសម័្ពន្ធគាប់គាង

បេធានកេុមបេឹកេសា
ភិបាល

មនេ្តីអនុវត្តតាម

គណៈ
កម្មេធិការគេប់គេង

ហានិភ័យ 

គណៈកម្មេធិការ
សវនកម្ម

បេធាន
ធនធានមនុសេស

សវនកម្មផ្ទេក្នុង

នាយកសខា

នាយក
នាយកដ្ឋេន
ឥណទាន

នាយក
នាយកដ្ឋេន
បេតិបត្តិការ

នាយក 
នាយកដ្ឋេន

ធនធានមនុសេស

នាយក 
នាយកដ្ឋេន
ព័ត៌មនវិទេយា

បេតិបត្តិការ
សខា

រដ្ឋបាល
ការគាំទេ
អាជីវកម្ម

បណ្ដេញ និង
ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ

បេព័ន្ធធនាគារ
ស្នូល

ហិរញ្ញិក
បេតិបត្តិការ
ឥណទាន

ហិរញ្ញវត្ថុ
ការវាយតម្លេ
ឥណទាន

នាយក
នាយកដ្ឋេន
ហិរញ្ញវត្ថុ

ម្ចេស់ភាគទុនិក

គណៈកម្មេធិការ
បេតិបត្តិការ អគ្គនាយក
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ទិន្នន័យសំខាន់ៗ

ទាពាយសកម្ម

១៣,២៥%

កំណើនពីឆ្នាំ	២០១៩

២០១៦

២០១៧

២០១៨

២០១៩

២០២០

៣,៦២៩

១១,៥១៦

១៩,៣៣២

២១,៤៥៩

២៤,៣០០

សមតុលាយឥណទាន

១០,៣៧%

កំណើនពីឆ្នាំ	២០១៩

២០១៦

២០១៧

២០១៨

២០១៩

២០២០

២,០២៦

១០,២៥១

១៧,៤២៨

២០,៨៤១

២៣,០០១
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ភាគទុនិក

រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ម្ចេស់ភាគហ៊ុន និងការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជីមនដូចខាងកេេម:

ចំនួនទឹកបាាក់ជាដុលា្លារអាមារិក ២០២០ ២០១៩

ល.រ ឈ្មាះភាគទុនិក ដើមទុន %នាដើមទុន ដើមទុន %នាដើមទុន

១ លោកជំទាវ	សារុន	វិធុរ័ត្ន ២,១៦០,០០០ ៧២% ១,០២០,០០០ ៦៨%

២ ឯកឧត្តម	តាំង	ជុងលី ៦០០,០០០ ២០% ៣០០,០០០ ២០%

៣ លោក	គៀត	វុតា្ថា ១៥០,០០០ ៥% ៧៥,០០០ ៥%

៤ លោក	ឃិន	សុផាន ៩០,០០០ ៣% ៧៥,០០០ ៥%

៥ លោក	មុយ	មា៉ារ៉ា - - ៣០,០០០ ២%

៣,០០០,០០០ ១០០% ១,៥០០,០០០ ១០០%
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របាយការណ៍បាធានកាុមបាឹកាសាភិបាល

លោកជំទាវ	សារុន	វិធុរ័ត្ន

សហស្ថេបនិក/បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល

សាចក្ដីផ្ដើម

នាម ជា ភាគទុនិក និង ជា កេមុបេកឹេសាភិបាល នេ 

គេះឹស្ថេនមីកេហិូរញ្ញវត្ថ ុអនាគត ភីអិលសីុ យើង ខ្ញុំ 

មន សេចក្ត ីរីករាយ សូម បងា្ហេញ ជូន លោក អ្នក នូវ  

របាយការណ៍ បេចំាឆ្នេ ំ២០២០។ របាយការណ៍ នេះ គឺបងា្ហេញ 

អំពី សមិទ្ធផិល សំខាន់ៗ ក្នងុ ឆ្នេ ំ ២០២០ ពេម ទំាង រៀប រាប់ ពី 

វឌេឍនភាព និង ផល ប៉ះពាល់ មួយ ចំនួន ដេលបេឈម រួម ទំាង 

ការ ដោះ សេេយ ក្នងុ អំឡុង ពេល វិបត្ត ិកូវីដ -១៩ នេះ។

ដោយ សរ ក្នុង ឆ្នេំ ២០២០ នេះ សេដ្ធកិច្ច ពិភព លោកបាន 

រង ផល ប៉ះ ពាល់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ពី ការ រីក រាល ដល នេ ជំងឺកូវីដ-១៩ 

ហើយ ក្នុង នោះ បេទេស កម្ពុជា ក៏មិន អាច  រួច ផុត ពីឥទ្ធិពល 

អវិជ្ជមន នេ វិបត្តិ នេះ បាន ទេ។ សេដ្ឋកិច្ច បេទេសកម្ពុជា បន្ត 

រង នូវ ផល អវិជ្ជមន ទៅ លើ វិស័យ មួយ ចំនួន  ដូច ជា វិស័យ 

ទេសចរណ៍ វិស័យ នាំ ចេញ ផលិត ផល សំលៀកបំពាក់ 

សេបេក ជើង សំណង់ និង អចលនទេពេយ។ ម៉េយាងវិញទៀត 

ដោយ សរ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច របស់  បេទេស កម្ពុជា សមេេច 

បានក្នុង វិស័យ កសិកម្ម និង ធនាគារ ជាមួយ ការ កើន ឡើង 

នេការ នាំ ចេញ ផលិត ផល មួយ ចំនួន ដេល ជា ផលិត ផល 

នេ ការ ធ្វើ ពិពិធកម្ម កន្លង មក សេដ្ធកិច្ច កម្ពុជា ធា្លេក់ ចុះ តេឹម

បេមណ អតេេ -៣,១% នៅឆ្នេំ ២០២០ បើ បេៀប ធៀប

ទៅ នឹង  កំណើន សេដ្ឋកិច្ច  ពិភពលោក ធា្លេក់ចុះ -៣,៤% 

(ធនាគារ ពិភពលោក)។ ទោះ បី ជា វិស័យ ជាចេើន រង ផល 

ប៉ះ ពាល់ យា៉េង ណ ក៏ ដោយ ប៉ុន្តេ វិស័យ ធនាគារ និង ហិរញ្ញ 

វត្ថុ នៅ តេ ជា កម្លេំង រុញចេេន  ដ៏សំខាន់ មួយ  ក្នុង ការ គាំទេ ចូល 

រួម និង ជំរុញ សកា្តេនុពល របស់ ខ្លួន ទៅ លើ វិស័យ ទាំង នោះ 

ឲេយ មន ការ អភិវឌេឍន៍ ចេរភាព ឡើង ក្នុង ឆ្នេំ ២០២១។

លទ្ធផលឆ្នាំ	២០២០

ក្នុង រយៈ ពេល ១២ខេ កន្លង មក នេះ យើង បាន បេឈមមុខ 

នឹង បញ្ហ ដូច ជា ការ កើន ឡើង បន្តិច បើ ធៀប  នឹង ឆ្នេំ ២០១៩ 

នេ កម្ចី មិន ដំណើរ ការ (NPL) ដោយ មនការ រាល ដល នេ 

ជំងឺ កូវីដ-១៩។ ក្នុងឆ្នេំ ២០២០ ទេពេយ សកម្ម សរុបរបស់  

គេឹះ ស្ថេន មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ  បាន កើន ឡើង ១៣,២៥% ពី 

៥.២៦៦.០៤២ ដុល្លេរ អាមេរិក ដល់ ៦.០០៧.៤២៨ ដុល្លេរ 

អាមេរិក។ សមតុលេយ ឥណទាន ដុលមន ៥,៩៦៩,៣៥៤ 

ដុល្លេរ អាមេរិក កំណើន ១០.៣៧% ពីឆ្នេំ ២០១៩។

ក្នុង
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 • ចុះសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺ និង នាំយកអំណោយជាថ្នេំ 

ពេទេយ និងសម្ភេរពេទេយ សមេេប់បេើបេេស់បេឆំងជំងឺ

កូវីដ-១៩ រួម និងអង្ករ បេគល់ជូន មន្ទីរពេទេយបង្អេក 

អង្គរកា នៅសេុកតេេំកក់ ខេត្តតាកេវ។

 • ចូលរួមថវិកា ដើមេបីទិញរថយន្តសង្គេេះចំនួន ០២ 

គេឿង ជូន មន្ទីរ ពេទេយ បង្អេក អង្គរកា សេុកតេេំកក់ 

ខេត្តតាកេវ។

 • ចូល រួម ជា ថវិកា ជូនដល់ រាជរដ្ឋេភិបាល សមេេប់

បេយុទ្ធ បេឆំង និង ជំងឺ កាច សហាវ។

កិច្ចការសង្គម

ក្នុង ពេល ដេល ពិភពលោក ក៏ដូចជាបេទេសកម្ពុជា កំពុងជួប 

នូវការរាតតេបាត នេ ជំងឺកូវីដ-១៩ នេះក៏ដោយ  ស្ថេប័ន របស់ 

យើង ខ្ញុំ ក៏ បាន នៅ តេបន្ត ចូលរួម សកម្មភាព សង្គម យា៉េង ទូលំ 

ទូលយ ក្នុង ឆ្នេំ ២០២០ ដូចជា ៖ 

 • ចូលរួមបរិចា្ចេគ នាំយកម៉េស់គុណភាពខ្ពស់ គេឿង

ឧបភោគ បរិភោគ និងសម្ភេរបេើបេេស់មួយចំនួន 

បេគល់ជូនដល់កេុមគេូពេទេយជួរមុខ នេមន្ទីរពេទេយ

មិត្តភាពខ្មេរ សូវៀត។ 

 • ចូលរួមបរិចា្ចេគ នាំយកអំណោយចេកជូនដល់បេជា 

ពលរដ្ឋ កេីកេចំនួន ២០០ គេួសរ នៅសងា្កេត់ពេេវេង 

ខណ្ឌដង្កេ រាជធានីភ្នំពេញ។ 

លោកជំទាវ	សារុន	វិធុរ័ត្ន

សហស្ថេបនិក / បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល
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របាយការណ៍បាធានកាុមបាឹកាសាភិបាល	(បន្ត)

ទិសដៅសមាាប់ឆ្នាំ២០២១	

ក្នុងឆ្នេំ ២០២១ នេះ គេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ 

អនាគត ភីអិលសីុ គេេង និង បើក សខាថ្មមួីយ 

ទៀត នៅ កេងុតាខ្មេ រួម ទំាង ការ ជេើស រីសបុគ្គលិកបន្ថេម

ទៀត ដើមេបីឆ្លើយតបទៅ នឹងតមេវូការរបស់អតិថិជន និង

សេប តាម ផេន ការ ពងេកី របស់ខ្លនួ។ យើងនឹង ស្វេង រក ថវិកា 

បន្ថេម ទៀត ដើមេបី គំាទេដល់ បេតិបត្ដកិារ បង្កើតផលិតផល 

និង សេវាកម្ម ថ្មីៗ  ដេលសមសេបនឹង តមេវូការ ទីផេសារ បុ៉ន្តេ ក៏ 

ផ្តេត លើ ការ គេប់គេង ហានិភ័យ ទំាង មធេយា បាយ សកម្ម និង 

បេងុបេយ័ត្នខ្ពស់។ សេបតាមផេន ការ ពងេកី នេះ គេះឹស្ថេន

មីកេហិូរញ្ញវត្ថ ុអនាគត ភីអិលសីុ នឹង ធ្វើការពងេងឹ បេព័ន្ធ គេប់ 

គេង ផ្ទេក្នងុ ពេមទំាងបន្តខិតខំបេងឹបេេងឲេយ អស់ ពី សមត្ថភាព 

ដើមេបី កេ លម្អសេវា កម្ម បេកប ដោយ គុណភាព ជូន ដល់ 

អតិថិជន ជា មួយ និង សេវាកម្ម ដេលមន លក្ខណ: បត់ បេន 

និង បន្ធ ូរបន្ថយ ដល់ អតិថិជន ដេលបាន និងកំពុងរង គេេះ 

ដោយសរ ជំងឺរាតតេបាតជំងឺកូវីដ-១៩ សេបតាមការ ណេនំា 

របស់ ធនាគារជាតិ នេកម្ពជុា និង ការ អំពាវ នាវរបស់ បេមុខ 

រាជរដ្ឋេភិបាល។ 

សាចក្តីថ្លាងអំណរគុណ	

ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះ យើងខ្ញុំសូមថ្លេងអំណរគុណចំពោះ 

ដេ គូ ពាក់ព័ន្ធទាំង អស់ រួមទាំងអតិថិជន វិនិយោគិន ធនាគារ 

និង ដេគូ ផ្តល់ មូលនិធិសមេប់ការជឿទុកចិត្ត និងកិច្ច សហ 

បេតិបត្តិការ នា ពេល កន្លងមក។ យើងខ្ញុំក៏សូមថ្លេង អំណរ 

គុណ ចំពោះ កេុមបេឹកេសាភិបាល ដេល បានប្តេជា្ញេ ចិត្ត ចំពោះ

ការណេនាំ និងចង្អុលបងា្ហេញពេមទាំងគណៈគេប់គេង និង 

បុគ្គលិកដ៏ស្មេះតេង់ ចំពោះ ការខិតខំ និង ពេយាយាម ខ្ពស់  ក្នុង 

ការ អភិវឌេឍន៍ រួម ជា មួយអតិថិជន។ ជាទីបញ្ចប់ យើងខ្ញុំសូម

ថ្លេងអំណរគុណចំពោះ រាជរដ្ឋេ ភិបាល កម្ពុជា ធនាគារជាតិ 

នេកម្ពុជា និង អាជា្ញេធរ ពាក់ព័ន្ធ ទាំង អស់ ដេល បានគាំទេ និង

យកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់ជាបេចាំចំពោះ កាចូលរួមរអភិវឌេឍន៍

បេទសកម្ពុជា។

ឯកឧត្តម	តាំង	ជុងលី

សហស្ថេបនិក/បណ្ណេធិការ

ឯកឧត្តម	តាំង	ជុងលី

សហស្ថេបនិក / បណ្ណេធិការ

នៅ
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របាយការណ៍របស់លោកអគ្គនាយក

លោក	គៀត	វុតា្ថា

អគ្គនាយក

សាចក្ដីផ្ដើម

តាមរបាយការណ៍ បេចំាឆ្នេរំបស់ ធនាគារ 

ជាតិ នេកម្ពជុា ក្នងុឆ្នេ ំ ២០២០ នេះ សេដ្ឋ 

កិច្ច ពិភព លោក បាន  រង ផល ប៉ះ ពាល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ព  ីការ រីករាល ដល 

នេ ជំងឺកូវីដ-១៩  ហើយ ក្នុង នោះ បេទេស កម្ពុជា មិន អាច 

គេច ផុតពី ឥទ្ធិពល អវិជ្ជមន នេ វិបត្តិ នេះ បាន ទេ ជា ពិសេស 

វិស័យ ទេសចរណ៍ វិស័យ នំា ចេញ ផលិត ផល សំលៀក បំពាក់ 

សេបេកជើង វិស័យ សំណង់ និង អចលនទេ។ ទោះ យា៉េង ណ 

ដោយ សរ កំណើន សេដ្ឋកិច្ច របស់  បេទេស កម្ពុជា  សមេេច 

បាន ក្នងុ វិស័យកសិកម្ម និង ធនាគារ ជាមួយ ការ កើន ឡើង នេ 

ការ នំា ចេញផលិត ផល មួយ ចំនួន ដេល ជា ផលិត ផល នេ ការ 

ធ្វើ ពិពិធកម្ម កន្លង មក សេដ្ធកិច្ច កម្ពជុា ធា្លេក់ ចុះ តេមឹ បេមណ 

អតេេ -៣,១% នៅ ឆ្នេ ំ ២០២១ (ធនាគារពិភពលោក)។

ទោះ ជាវិស័យផេសេងៗ  រង ផល ប៉ះ ពាល់ យា៉េង ណ ក៏ ដោយ 

តេ វិស័យ ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ តេ ជា កម្លេំង ចលករ ដ៏

សំខាន់ ក្នុង ការ គេេំទេ ចូល រួម និង ជំរុញ សកា្តេនុ ពល របស់ 

ខ្លួន ទៅ លើ វិស័យ ទាំង នោះ ឲេយ មន ការ អភិវឌេឍន៍ ចេរ ភាព

ឡើង វិញ។ នៅ ដំណច់ ឆ្នេំ ២០២០ នេះ ធនាគារ ពាណិជ្ជ 

សរុប ចំនួន ៥២ និង គេឹះ ស្ថេន ហិរញ ្ញវត្ថុ សរុប មន ចំនួន 

៧៥ និងគេឹះ ស្ថេន ហិរញ្ញ វត្ថុ ទទួល បេេក់ បញ្ញើរ មន ៦។

លទ្ធផលឆ្នាំ២០២០

ក្នុង ឆ ្នេំ ២០២០ នេះ គេឹះ ស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភី 

អិល សុី បាន យក ចិត្ត ទុក ដក់ ខា្លេំង លើ ការ ពងេឹង សមត្ថភាព

បុគ្គលិក គេប់ ផ្នេក ជា ពិសេស  ផ្នេក ការ គេប់គេង ឥណទាន 

ដើមេបី ពងេីក និងបាន បង្កើត សខា ថ្មី មួយ ក្នុង ឆ្នេំ ២០២០ 

នេះ។ ជា លទ្ធផល យើង សមេេច បាន ក្នុង ឆ្នេំ ២០២០ រួម 

មន សមតុលេយ ឥណទាន ដុល មន ២៤,១៤៦.០៧  លន 

រៀល កំណើន ១០,៣៧% ពី ឆ្នេំ  ២០១៩ ក្នុង នោះ ចំនួន 

៥៣.៥៦ លន រៀល ស្មើ នឹង ០.២៣% តេូវ បាន ផ្តល់ លើ 

វិស័យ កសិកម្ម ចំនួន ៩,៩៩៥.៣៤ លន រៀល ស្មើ នឹង 

៤២.០៣% ផ្តល ់ លើ វិស័យ សេវា កម្ម / ពាណិជ្ជ កម្ម និង ចំនួន 

១៣,៧៣៤.៥៤ លន រៀល ស្មើ នឹង ៥៧,៧៥% ផ្តល ់លើ 

វិស័យ ផេសេងៗ។ ចំនួន អតិថិជន មន ៤៣០  នាក់ ធា្លេក់ ចុះ 

៤.៦៦% ពី ឆ្នេំ  ២០១៩។ ឥណទាន មិន ដំណីរ ការ មន ការ 

កើន ឡើង ពី ២.៩២% ទៅ ១០% ក្នុងឆ្នេំ ២០២០។ ទេពេយ 

សកម្ម សរុបមន ២៤,៣០០.០៤ លនរៀល កើ នឡើង 

១៣.២៥% ធៀប នឹង ឆ្នេំ  ២០១៩។ អនុ បាត សធន ភាព 

មន ៤៦% លើស ពី កមេិត កំណត់ អបេបបរ ម របស់ ធនាគារ 

ជាតិ នេ កម្ពុជា ដេល មន ១៥% ប៉ុណោ្ណេះ ។

យោង
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ទិសដៅសមាាប់ឆ្នាំ២០២១

ក្នុង ឆ្នេំ  ២០២១  និង ឆ្នេំ បន្ត បនា្ទេប់ យើង មន គំរោង ពងេីក

អាជីវ កម្ម ដោយ បើក សខា មួយ ទៀត នៅ ខេត្ត កណ្ដេល នៅ 

ក្នុង ឆ្នេំ  ២០២១ ដើមេបី ផ្តល់ សេវា ឥណ ទាន ដល់ បេជា ពលរដ្ឋ

នៅ កេបេ នោះ។ នៅ ឆ្នេំ បន្ត បនា្ទេប់ យើង មន គំរោង បើក សខា

នៅ ខេត្ត តាកេវ និង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ។ ក្នុង ការ គាំទេ គមេេង 

ការ នេះ យើង តេូវ ខំ ស្វះ ស្វេង រក បេភព ទុន បន្ថេម ដើមេបី ធានា

ភាព រីក ចមេើន និង និរន្ត ភាព របស់ គេឹះស្ថេន។

បច្ចុបេបន្ន យើង មន  បចេ្ចក វិទេយា ព័ត៌មនវិទេយា ក្នុង ការ គេប់ គេង

ទិន្នន័យ គណនេយេយ និង ឥណទាន បាន យា៉េង ល្អ បេសើរ និង 

មន ភាព ងាយ សេួល ត ភា្ជេប់ ពី សខា ទៅ សខា និង ការិយា 

ល័យ កណ្ដេល ទៅ សខា បេកប ដោយ សុវត្ថ ភាពខ្ពស់។ 

បុគ្គលិក មន ជំនាញ ក្នុង ការ ធ្វើ បច្ចុបេបន្ន ភាព នៅ លើរបាយ 

ការណ៍ ធនាគាជាតិ និង របាយ ការណ៍ ផេសេងៗ បំពេញ តាម

តមេូវ ការ របស់ គេឹះស្ថេន។

ចំពោះ ការ បណ្តុះ បណ្ដេល បុគ្គលិក វិញ បុគ្គលិក ភាគ ចេើន 

សុទ្ធតេ មន ចំណេះ ដឹង សម សេប ទំាង បទពិសធន៍ ការងារ 

និង ជំនាញ គេប់ គេេន់ ដេល មន កមេិត វបេបធម៌ចាប់ ពី  បរិញ្ញេ 

បតេ រង  រហូត ដល់  បរិញ្ញេ បតេ ជាន់ ខ្ពស់។ ក្នុង នោះ យើង 

បាន ធ្វើ ការ បណ្តុះ បណ្ដេល បុគ្គលិក ក្នុង  ១ ឆ្នេំ  យា៉េង តិច 

២ ដង និង បញ្ជូន ទៅ រៀន សូតេ បន្ថេម ពី ស្ថេប័ន ដទ េទៀត 

ដើមេបី ឲេយ ធន ធាន មនុសេស របស់ យើង មន  សមត្ថ ភាព ខ្ពស់  

ក្នុង ការ បមេើ ការងារ ជា ពិសេស យើង មន បដិភាគ ថវិការ 

ក្នុងការ ចូល រួម ជា មួយ សមគម គេឹះ ស្ថេន មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ  ក្នុង 

ការបណ្តុះ បណ្ដេល បុគ្គលិក នេះ។

ចក្ខុវិស័យ

ចំពោះ ទសេសវិស័យ សមេេប់ឆ្នេ ំ ២០២១  កំណើន បេទេស

កម្ពជុា តេវូ បាន ពេយាករណ៍ ដោយ ធនាគារ ជាតិ នេ កម្ពជុា ថ 

នឹង ងើប ឡើង វិញ ជា មួយ នឹង អតេេ កំណើន ៣.៥% នៅ 

ឆ្នេំ ២០២១ នេះ ហើយ រកេសា បាន នៅ សកា្តេនុ ពល ពី វិស័យ 

គន្លឹះ ទំាង  ៤  ដូច ឆ្នេ ំ ២០២០ ដដេល។ ទោះ ជា យ៉ាេង ណ

សេដ្ឋកិច្ច របស់ បេទេស កម្ពជុា រង ផល ប៉ះពាល់ ស្ទើរ គេប់

វិស័យ ដោយ សរ អូស បនា្លេយ នេ ជំងឺកូវីដ-១៩។ 

របាយការណ៍របស់លោកអគ្គនាយក	(បន្ត)

ចំពោះគេះឹ ស្ថេន មីកេ ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ អនាគត ភីអិលសីុ យើង នឹង 

មន ភាព បេងុ បេយ័ត្ន ខ្ពស់ ក្នងុ ការ រកេសា និង បញ្ចេញ ឥណទាន 

ថ្ម ីឲេយបានល្អ បេសើរ ជាង មុន តាម រយៈ យន្ត ការ គេប់ គេង ផ្ទេ 

ក្នងុ និង គេប់ គេង ហានិភ័យ ឲេយ បាន តេមឹ តេវូ រួម ទំាង ការ 

អនុវត្ត តាមបទ បញ្ញត្ត ិនានា របស់  ធនាគារ ជាតិ នេ កម្ពជុា 

យ៉ាេង មឺុងម៉េត់។

សាចក្តីថ្លាងអំណរគុណ

ខ្ញុំ សូម ថ្លេង អំណរ គុណ យា៉េង ជេេល ជេេ ចំពោះ កេុម បេឹកេសា

ភិបាល ដេល បាន ផ្តល់ អនុ សសន៍ ណេ នាំ និង គាំទេ យា៉េង

ជេេល ជេេ ដល់  គណៈ គេប់ គេង ក៏ ដូច ជា បុគ្គលិក ទាំង 

អស់ របស់  គេឹះ ស្ថេន មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ អនាគត ភី អិល សុី។ ខ្ញុំ 

សូម ថ្លេង អរគុណ និង កោត សរសើរ ផង ដេរ ដល់  បុគ្កលិក

ទាំង អស់ ក្នុង ការ ខិត ខំ បេឹង បេេង ភាព ឧសេសាហ៍ ពេយាយាម 

ភាពស្មេះ តេង់ និង ការ ប្តេជា្ញេ ចិត្ត ខ្ពស់ របស់ បុគ្គលិក ក្នុង ការ

បំពេញ ការងារ កន្លង មក។ ខ្ញុំ សូម ថ្លេង អំណរ គុណ យា៉េង

ជេេល ជេេ បំផុត ចំពោះ អតិថិជន ដេល បាន គេេំទេ និង មន 

ទំនុក ចិត្ត មក លើ  គេឹះ ស្ថេន មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី 

របស់យើង ខ្ញុំ ទាំង បច្ចុបេបន្ន និង ទៅ អនាគត។

ជាទីបញ្ចប់ យើង ខ្ញុំ សូម សម្ដេង អំណរ គុណ ដ៏ ជេេល ជេេ 

បំផុត ចំពោះ គណៈ គេប់ គេង ជាន់ ខ្ពស់ របស់ ធនាគារ ជាតិ 

នេ កម្ពុជា ដេល តេង តេ ជួយ គេេំទេ និង ផ្តល់ អនុសសន៍ ល្អៗ 

ដល់ គេឹះ ស្ថេន យើងខ្ញុំ។

លោក	គៀត	វុតា្ថា

អគ្គនាយក
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កាុមបាឹកាសាភិបាល

លោក ជំទាវ សរុន  វិធុរ័ត្ន  គឺ ជា សហ ស្ថេបនិក  និង ជា បេធាន 

កេុម បេឹកេសា ភិបាល  នេ គេឹះ ស្ថេន មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ  អនាគត  ភី

អិលសុី ចាប់ តាំង ពី  ខេ មិថុនា  ឆ្នេំ ២០១៦ ។ លោក ជំទាវ 

បាន ទៅ រស់ នៅ  បេទេស បារាំង តាំងពី  កុមរភាពហើយ  

លោក ជំទាវ ទទួល បាន បរិញ្ញេ បតេ  ផ្នេក ទី ផេសារ ក្នុង វិស័យ 

ធនាគារ ពី សកលវិទេយាល័យ  PARIS DESCARTES  ក្នុង ឆ្នេំ 

២០០៧  នៅ ទីកេុង បា៉េ រីស  នេ បេទេស បារាំេង ។ លោក ជំទាវ 

មន បទពិសធន៍ ជាង  ១០  ឆ្នេំ  ក្នុង វិស័យ ធនាគារ ក្នុង សេុក  

និង កេេ បេទេស ក្នុង តួនាទី ជា ចេើន ។ លោក ជំទាវ បាន ចាប់ 

ផ្ដើម ការងារ ដំបូង នៅ ក្នុង ធនាគារ  BNP  នៅ ឯ ទីកេុង បា៉េរីស  

ជា មនេ្តី ហាត់ ការ  រហូតដល់ ឆ្នេំ  ២០០៨  លោក ជំទាវ បាន 

តេលប់ មក រស់ នៅ ឯបេទេស កម្ពុជា វិញ ពេមទាំង បាន ចាប់ 

ផ្ដើម ការងារ ដំបូង នៅ ក្នុង ធនាគារ  វឌេឍនៈ  ដេល ជា ធនាគារ 

ស្ដង់ដ មួយ នៅ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា តួនាទី ជា មនេ្តី អភិវឌេឍន៍ 

ពាណិជ្ជកម្ម ហើយ បនា្ទេប់ មក តេូវ បាន ដំឡើង តួនាទី ទៅ ជា 

មនេ្តី ជាន់ ខ្ពស់  ផ្នេក ធនធាន មនុសេស  និង បណ្តុះ បណ្ដេល។ 

លោក ជំទាវ វិធុរ័ត្ន  បាន ធ្វើ ការ បណ្ដេក់ ទុន ជា ចេើន ក្នុង វិស័យ 

ពាណិជ្ជកម្ម នៅ បេទេស កម្ពុជា ដូច ជា  ផ្នេកសុខាភិបាល  

រោង ម៉េសុីន កិន សេូវ និង កសិកម្ម ផង ដេរ  លោក ជំទាវ  អាច 

និយាយ  ស្ដេប់  និង សរសេរ  ភាស ខ្មេរ  បារាំង  និង អង់គ្លេស  

បាន យា៉េង ល្អ។

លោកជំទាវ សារុន	វិធុរ័ត្ន
សហស្ថេបនិក/បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល

ឯកឧត្តម តាំង	ជុងលី
សហស្ថេបនិក/បណ្ណេធិការ

ឯក ឧត្តម  តាំង  ជុងលី  ជា សហ ស្ថេបនិក  និង ជា បណ្ណេធិការ  

នេ  គេឹះ ស្ថេន មីកេូ ហិរញ្ញវត្ថុ  អនាគត  ភី អិល សុី  ចាប់ តាំង ពី 

ខេ មិថុនា  ឆ្នេំ ២០១៦ ។ ឯកឧត្តម បាន បញ្ចប់ ថ្នេក់ បរិញ្ញេបតេ 

ផ្នេក ទីផេសារពី  មហាវិទេយា ល័យ អន្តរ ជាតិ  KBU  ដោយ សហការ 

ជា មួយ សកល វិទេយា ល័យ  ANGLIA RUSKIN នេ ចកេភព 

អង់គ្លេស។ នៅ ក្នុង  ឆ្នេំ  ២០១២  ឯក ឧត្តម ទទួល បាន  

សញ្ញេបតេ បរិញ្ញេ បតេ ជាន់ ខ្ពស់ ផ្នេក ហិរញ្ញវត្ថុ  ពី សកល 

វិទេយា ល័យ ជាតិ គេប់គេង។ ឯក ឧត្តមមនតួនាទីជា បេធាន 

ផ្នេក នៅ  នាយក ដ្ឋេន បេតិ បត្តិការ  ធនាគារ ជាតិ  នេ កម្ពុជា  ពី 

ឆ្នេំ  ២០១០  ដល់ ឆ្នេំ  ២០១៦ ។ ចាប់ តាំង ពី ឆ្នេំ ២០១៦  រហូត 

មក ដល់ បច្ចុបេបន្ន ឯកឧត្តម មន តួនាទី ជា  ទី បេឹកេសា ជាន់ ខ្ពស់  

និង ជា ជំនួយ ការ អគ្គ នាយក  កេុម ហ៊ុន  សុខ  កេវ  អុីម ផត  អិុច 

ផត  ខូ អិល ធី ឌី  ដេល ជា សម្ព័ន្ធ កេុម ហ៊ុន  SOK  KEO  RICE  

MILL  AND HOME  CITY  HOTEL  &  APARTMENT ។ កេេ ពី 

នេះ ឯក ឧត្តម គឺ ជា  ភាគ ទុនិក  របស់ កេុម ហ៊ុន  អនាគត  ជីនិត  

រុង រឿង  ខូ អិល ធី ឌី  តាំង ពី  ឆ្នេំ ២០១៧  ផង ដេរ ។
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លោក  មុយ  ម៉េរ៉ាេ គឺ ជា អភិបាល  នេ គេះឹ ស្ថេន មីកេ ូហិរញ្ញ 

វត្ថ ុ អនាគត ភី អិល សីុ នៅ ឆ្នេ ំ ២០១៦។ លោក មន  

បទពិសធន៍ ការងារ ជាង  ១០  ឆ្នេ ំ នៅ ក្នងុ ការ គេប់គេង ធន 

ធាន មនុសេស ទំាង ក្នងុ ធនាគារ ស្តង់ដរជាតិ  និង អន្តរជាតិ ដេល 

ផ្ដេត លើ  ផ្នេក គេប់គេង ធនធាន មនុសេស  ក្នងុ នោះរួមមន  ការ 

ជេើសរីស បុគ្គលិក  ការ បណ្តះុ បណ្ដេល  និងការ អភិវឌេឍន៍ 

បុគ្គលិក  ការ គេប់គេង  អត្ថបេយោជន៍ បុគ្គលិក  គមេេង ថវិការ 

ធនធាន មនុសេស  សកម្មភាព ជំរុញ  និង ទំនាក់ ទំនង បុគ្គលិក 

ចាប់ ពី ខេ  កុម្ភៈ  ឆ្នេ ំ ២០០៧  ដល់ ខេ  តុល  ឆ្នេ ំ ២០១២  

លោក បាន បមេើ ការ ជា  មនេ្តី ជាន់ ខ្ពស់ ផ្នេក ធនធាន  មនុសេស  

និង បណ្តះុ បណ្ដេល នៅ  ធនាគារ  វឌេឍនៈ ។ ចាប់ ពី ខេ  តុល  

ឆ្នេ ំ ២០១២  ដល់ ខេ  មីនា  ឆ្នេ ំ ២០១៣  លោក បាន បមេើ 

ការ ជា  លេខា ផ្ទេល់ របស់  នាយក បេតិ បត្ត ិធនធាន មនុសេស  

នៅ ឯ រមណីយដ្ឋេន  ឋាន សួគ៌ បូក គោ។ ហើយ ចាប់ តំាង ពី 

ខេ  មីនា  ឆ្នេ ំ ២០១៣  មក ដល់ បច្ចបុេបន្ន នេះ  លោក បាន បមេើ 

ការ ជា  បេធាន ធនធាន មនុសេស ជាន់ ខ្ពស់ នៅ  ធនាគារ  ហុង លី 

អុង  (ខេម បូ ឌា) ភី អិល សីុ ។ លោក ទទួល បាន  សញ្ញេ បតេ 

បរិញ្ញេបតេ  ផ្នេក រដ្ឋបាល អាជីវកម្ម ពី  សកល វិទេយាល័យ បញ្ញេ

សសេ្ត  នេ កម្ពជុា (PUC) និង បរិញ្ញេបតេ ផ្នេក ទេសចរណ៍  និង 

សណ្ឋេគារ ពី  វិទេយា ស្ថេន បច្ចេក វិទេយា និង គេប់គេង  (ITM) ក្នងុ 

ឆ្នេ ំ២០០៩  និង ឆ្នេ ំ២០០៦។

លោក មុយ	មា៉ារ៉ា
អភិបាល

លោកសេី ហាង	បូធីតា
អភិបាលឯករាជេយ

លោក សេី  ហេង  បូធីតា  គឺ ជា អភិ បាល ឯក រាជេយ  នេ គេឹះ 

ស្ថេន មីកេូ ហិរញ្ញវត្ថុ  អនាគត  ភី អិល សុី  ចាប់ តាំង ពី  ខេ 

មិថុនា  ឆ្នេំ ២០១៦ ។ លោក សេី  បូ ធីតា  មន បទ ពិសធន៍ 

ខាង ផ្នេក សវន កម្ម ជា ចេើន ឆ្នេំ ។ លោក សេី បាន  ធ្វើ ការងារ 

សវនកម្ម  លើ ការ អនុលោម តាម ចេបាប់ នៅ  កេសួង នា នា 

សវនកម្ម លើ របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ និង បាន តេង តាំង ជា 

អ្នក សមេបសមេួល ស្តង់ ដរ អន្តរ ជាតិ  នេ ស្ថេប័ន សវន កម្ម 

ជាន់ ខ្ពស់។ នៅ ក្នុង ឆ្នេំ ២០០៦  រហូត ដល់ បច្ចុបេបន្ន  លោក 

សេី  បាន បមេើ ការ ងារ នៅ  អង្គ ភាព អាជា្ញេ ធរ សវន កម្ម ជាតិ  

តួនាទី ជា  បេធាន ការិយាល័យ។ លោក សេី  បូ ធីតា  បាន 

បញ្ចប់ បរិញ្ញេ បតេ  ផ្នេក ហិរញ្ញវត្ថុ  និង ធនាគារ នៅ សកល 

វិទេយា ល័យ ជាតិ គេប់ គេង  និង បាន បញ្ចប់ បរិញ្ញេ បតេ ជាន់ ខ្ពស់  

ផ្នេក ហរញ្ញវត្ថ ុ នៅសកល វិទេយា ល័យ បញ្ញេ សសេ្ត  នេ កម្ពជុា ។ 

កេេ ពី ការ សិកេសា នៅ សកល វិទេយា ល័យ  លោក សេី បាន ចូល 

រួម វគ្គ បណ្តុះ បណ្ដេល ជា ចេើន ទៀត  ដេល ទាក់ ទង នឹង  ផ្នេក 

សវន កម្ម  និង ចំណេះ ដឹង ទូ ទៅ ផ្នេក  ភាស អង់គ្លេស  ផង ដេរ ។

កាុមបាឹកាសាភិបាល	(បន្ត)
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លោក អឹុត	វិធូរ
អភិបាលឯករាជេយ

លោក  អុឹត  វិធូរ  គឺ ជា អភិ បាល ឯក រាជេយ  នេ គេះឹ ស្ថេន មីកេូ 

ហិរញ្ញវត្ថ ុ អនាគត  ភី អិល សីុ  ចាប់ តំាង ពី  ខេ  មិថុនា ឆ្នេ ំ

២០១៦។ លោកបាន បញ្ចប់ ការ សិកេសា ថ្នេក់  បរិញ្ញេ បតេ 

ជាន់ ខ្ពស់ ចំនួន ពីរ គឺ  ផ្នេក គេប់ គេង ពាណិជ្ជ កម្ម អន្តរ ជាតិ  ពី 

វិទេយា ស្ថេន បច្ចេក វិទេយា  អាសីុ  (AIT)  បេទេស ថេ  និង ផ្នេក 

គេប់ គេង ធនធាន មនុសេស  ពី មជេឈ មណ្ឌល ផ្នេក គេប់ គេង 

បារំាង  វៀតណម (CFVG)។ លោក បាន ទទួល  សញ្ញេ បតេ 

បរិញ្ញេ បតេ ជាន់ ខ្ពស់ ផ្នេក គេប់គេង  សហ គេេស ពី  សកល 

វិទេយា ល័យ  ភូមិន្ទ នីតិសស្តេ  និង វិទេយា  សស្តេ សេដ្ឋកិច្ច  និង 

គណនេយេយ  ពី សកល វិទេយា ល័យ ន័រតុន។ លោក បាន ចាប់ 

ផ្តើម អាជីព ក្នងុ ការ គេប់ គេង  ធនធាន មនុសេស  អស់ រយៈ ពេល 

ជិត  ១៥  ឆ្នេ ំ មក ហើយ ដូច ជា  បេធាន គេប់ គេង បុគ្គលិក  អ្នក 

គេប់ គេង សេវា កម្ម  ចេក រំលេក ធនធាន មនុសេស  និង ជា បេធាន  

ធនធាន មនុសេស នៅ ក្នងុ  គេះឹ ស្ថេន មីកេ ូហិរញ្ញវត្ថ ុ បេេសក់  

ធនាគារ  វឌេឍនៈ  ធនាគារ  អេអិនហេសិត  រូ៉យាល់ និងធនាគារ  

ហុង លី អុង  និង កេមុ ហុ៊ន ធានា រ៉ាេប់ រង  អាយុ ជីវិត  អន្តរ ជាតិ  

មេ នូ ឡាយហ្វ ៍  ខេម បូឌា  និង  អេ អាយ អេ  ខេមបូឌា។ មុខ 

តំណេង ចុង កេេយ របស់ លោក គឺ ជា  នាយក ធនធាន មនុសេស 

នៅ  អេ  អាយ  អេ  ខេម បូឌា  ឡាយហ្វ ៍អុិន សួរេន  ភី អិល សីុ ។ 

បច្ចបុេបន្ន នេះ លោក គឺ ជា  ស្ថេបនិក  និង ជា នាយក គេប់ គេង 

កេមុ ហុ៊ន បេកឹេសា យោបល់  ធនធាន មនុសេស  ដេល មន ឈ្មេះ 

ថ  Unity  Consult ។
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គណៈគាប់គាង

លោក  គៀត  វុតា្ថេ  គ ឺជា អគ្គ នាយក  នៅ គេឹះ ស្ថេន មីកេ ូហិរញ្ញវត្ថ ុ អនាគត  ភ ី

អិល សុី ។ នៅ ឆ្នេំ  ២០០៨  លោក បាន  បញ្ចប ់ថ្នេក ់ បរិញ្ញេ បតេ ជាន ់ខ្ពស ់ ផ្នេក 

គេប ់គេង ពាណិជ្ជ កម្ម ហិរញ្ញវត្ថ ុ ព ីសកល វិទេយា ល័យ ភូមិន្ទ នីត ិសស្តេ  និង វិទេយា 

សស្តេ សេដ្ឋកិច្ច  នៅ ក្នុង ឆ្នេំ  ២០០៨  ដដេល នោះ ផង ដេរ  លោក បាន បញ្ចប ់

ថ្នេក ់ បរិញ្ញេ បតេ ភាស អង់គ្លេស  ផ្នេក ទំនាក ់ទំនង ពាណិជ្ជកម្ម  នៅ សកល 

វិទេយា ល័យ ន័រតុន ។  នៅ ឆ្នេំ  ២០០៣  លោក បាន  បញ្ចប ់ថ្នេក ់បរិញ្ញេ បតេ សេដ្ឋ 

កិច្ច  ជំនាញ ហិរញ្ញវត្ថ ុ និង ធនាគារ  នៅ សកល វិទេយា ល័យ ន័រ តុន។

មុន ចូល បមេើ ការងារ នៅ  គេឹះ ស្ថេន មីកេ ូហិរញ្ញវត្ថ ុ អនាគត  ភ ីអិល សុី  លោក 

មន  បទ ពិសធន៍ លើ វិស័យ ធនាគារ  និង គេះឹ ស្ថេន មីកេ ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ ជា ចេើន ឆ្នេ។ំ 

លោក ធា្លេប ់បមេើ ការ នៅ  ធនាគារ  អេ សុី លីដ  ជា មនេ្ត ីតេួត ពិនិតេយ ថវិកា  បនា្ទេប ់

មក លោក បាន ផ្លេស់ ប្តូរ មក គេឹះ ស្ថេន មីកេ ូហិរញ្ញវត្ថ ុ បេេសក ់ តួនាទ ីជា  

បេធាន គេប ់គេង គណនេយេយ។ នៅ ឆ្នេំ២០១៣  និង ឆ្នេំ ២០១៤  លោក បាន  

បមេើ ការងារ នៅ  គេឹះ ស្ថេន មីកេ ូហិរញ្ញវត្ថ ុ លី  ហួរ  ភ ីអិល សុី  ជា គណៈ គេប ់គេង 

បណ្តុះប ណ្ដេល  និង  លី  ហួរ  លី សុីង  ភ ីអិល សុី  ជា នាយក បេតិបត្ត ិ។ មុន នឹង 

លោក ចូល បមេើ ការងារ នៅ  គេឹះ ស្ថេន មីកេ ូហិរញ្ញ វត្ថ ុ អនាគត  ភ ីអិល សុី  លោក 

បាន  បមេើ ការងារ នៅ  ធនាគារ  ហុង លី អុង  ត ួនាទ ីជា  បេធាន ហិរញ្ញវត្ថ ុ។

លោក  សេន  ចេត្តនា  បច្ចុបេបន្ន គឺ ជា នាយក  នាយ កដ្ឋេន ហិរញ្ញវត្ថុ  នេ គេឹះស្ថេន 

មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ  អនាគត  ភី អិល សុី ។ នៅ ឆ្នេំ  ២០០៧ លោក បាន ទទួល 

បរិញ្ញេបតេ ផេ្នក ធនាគារ  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ ពី សកល វិទេយាល័យ បៀល បេេយ។ 

បនា្ទេប់ មក នៅ ក្នុង ឆ្នេំ  ២០១១  លោក បាន ទទួល បរិញ្ញេបតេ ជាន់ ខ្ពស់  ផេ្នក 

ធនាគារ  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ ពី  សកល វិទេយាល័យ បៀលបេេយ  និង បាន ចូល រួម 

វគ្គ ហ្វឹក ហ្វឺន ខ្លីៗ  ផ្នេក គណ នេយេយ  និង ហិរញ្ញ វត្ថុ ជា ចេើន ទៀត មុន ចូល បម េើ 

ការងារ នៅ  គេឹះ ស្ថេន មីកេូ ហិរញ្ញវត្ថុ  អនាគត  ភី អិល សុី។ លោក  ចេត្តនា  មន  

បទ ពិសធន៍ ចេើន ជាង ១៥  ឆ្នេំ   នៅ គេឹះ ស្ថេន មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ  និង ធនាគារ។ 

លោក ធា្លេប់ ជា  នាយក  នាយក ដ្ឋេន ហិរញ្ញ វត្ថុ  នៅ គេឹះស្ថេន មីកេូហិរញ្ញ វត្ថុ  

សីលនិធិ  ១០ ឆ្នេំ  ធា្លេប់ ជា  បេធាន នាយកដ្ឋេន  ផេ្នក គណនេយេយ នៅ  ធនាគារ  

ភ្នំពេញ ពាណិជ្ជ  រយៈ ពេល  ៤  ឆ្នេំ  និង ជា បេធាន  នាយក ដ្ឋេន  ផេ្នក គណនេយេយ 

នៅ  ធនាគារ ឯក ទេស  ខេម ខាប់ភីថល  រយៈ ពេល  ១  ឆ្នេំ ។

លោក	សាន	ចាត្តនា
នាយក នាយកដ្ឋេនហិរញ្ញវត្ថុ

លោក គៀត	វុតា្ថា
អគ្គនាយក
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លោក  សុខ សុវណ្ណមុន្នី បច្ចុបេបន្ន ជា នាយក  នាយ កដ្ឋេន ឥណទាន  នេ គេឹះស្ថេន 

មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ  អនាគត  ភី អិល សុី។ លោក  កើត នៅ ឆ្នេំ  ១៩៨០  លោក បាន 

ចូល បមេើ ការងារ ជា មួយ នឹង គេឹះស្ថេន មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ  អនាគត  ភី អិល សុី  នៅ 

ខេ  ឧសភា  ឆ្នេំ  ២០១៧។ នៅ ឆ្នេំ  ២០០៤  និង ឆ្នេំ  ២០០៨  លោក បាន បញ្ចប់ 

បរិញ្ញេបតេ  ផ្នេក បេព័ន្ធ គេប់គេង ព័ត៌មន  និង បរិញ្ញេ បតេ ជាន់ខ្ពស់  ផ្នេក ហិរញ្ញ 

វត្ថុ  នៅ សកល វិទេយាល័យ  ជាតិ គេប់គេង។ មុន ចូល បមេើ ការងារ  នៅ គេឹះស្ថេន 

មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ  អនាគត  ភីអិលសុី  លោក ធា្លេប់  បមេើ ការងារ នៅ ធនាគារ  អេសុី

លីដ  ជា មន្តេី ឥណទាន  ខា្នេត តូច  បនា្ទេប់ មក លោក តេូវ បាន  ដំឡើង តួនាទី ជា 

មនេ្តី ឥណទាន ខា្នេត មធេយម តួនាទី ចុង កេេយ នៅ  ធនាគារ  អេ សុី លី ដ  របស់ 

លោក គឺ ជា អនុ បេធាន ឥណទាន   ចាប់ពី  ឆ្នេំ  ២០០៤  រហូត ដល់ ឆ្នេំ  ២០១៥។ 

នៅ ក្នុង ឆ្នេំ  ២០១៥  លោក បាន បមេើ ការងារ  នៅ បេតិ បត្តិ ការ ឥណទាន ជា  

នាយក  នាយកដ្ឋេន ធនធាន មនុសេស។

លោក  សុខ  វណ្ណសុជា  កើត នៅ ឆ្នេំ  ១៩៨០។ លោក បាន បញ្ចប់ ការ សិកេសា ថ្នេក់ 

បរិញ្ញេបតេ  ផ្នេក សេដ្ឋកិច្ច អភិវឌេឍន៍  នៅ សកល វិទេយាល័យ ភូមិន្ទ និតិសស្តេ  

និង វិទេយាសស្តេ សេដ្ឋកិច្ច។ លោក មន  បទពិសធន៍ ចេើន ជាង  ១៣ ឆ្នេំ  ក្នុង 

កិច្ច ការងារ ឥណទាន។ នៅ ក្នុង ឆ្នេំ  ២០០៣ រហូត ដល់ ឆ្នេំ  ២០១៦ លោក 

បាន  បមេើ ការងារ នៅ ក្នុង  ធនាគារ  អេសុីលីដ  ភីអិលសុី  ក្នុង តួនាទី ជា  មន្តេី 

ឥណទាន ខា្នេត តូច បំផុត ខា្នេត តូច ខា្នេត មធេយម  ភា្នេក់ ងារ ឥណទាន ជាន់ខ្ពស់  

និង បាន ដំឡើង ថ្នេក់ ជា  អនុបេធាន ភា្នេក់ងារ ឥណទាន បេចាំ សខា។ នៅ ឆ្នេំ 

២០១៦ ដល់ ឆ្នេំ  ២០១៧ លោក បាន  ផ្លេស់ ប្តូរ កន្លេង ការងារ ទៅ  លី  ហួរ  លី 

សុីង  ភី អិល សុី  ក្នុង តួនាទី ជា បេធាន ផ្នេក ហានិភ័យ ឥណទាន។ នៅ ក្នុង ខេ 

មិថុនា ឆ្នេំ  ២០១៧ លោក បាន  ផ្លេស់ ប្តូរ ទី កន្លេង ការងារ មក បមេើ ការងារ 

ជាមួយ  និង គេឹះស្ថេន មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី ក្នុង តួនាទី ជា បេធាន 

ផ្នេក បេតិ បត្តិការ។

លោក សុខ	វណ្ណសុជា
បេធានបេតិបតិ្តការ

លោក សុខ	សុវណ្ណមុន្នី

នាយក នាយកដ្ឋេនឥណទាន
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លោក ឡុង ចាន់វណ្ណៈ កើតនៅឆ្នេំ  ១៩៨៥ បានចូលបមេើការងារជាមួយ 

គេឹះ ស្ថេន មី កេូហិរញ្ញវត្ថុ អនគត ភីអិលសុី នៅខេវិច្ឆិកា ឆ្នេំ ២០១៨ ជា បេធាន

សវនកម្ម ផ្ទេក្នុង។ លោក មន បទ ពិសធន៍ ការងារ ជាមួយ ធនាគារ និង មីកេូ 

ហិរញ្ញ វត្ថុ អស់ រយៈពេល ជាង ៩  ឆ្នេំ  មកហើយ។ មុនពេលពេលចូលបមេើ 

ការងារ នៅ គេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី លោក ចាន់វណ្ណៈ បាន

ធ្វើ ជា បេធាន ផ្នេក សវនកម្ម ផ្ទេ ក្នុង នៅ ធនាគារ ឯក ទេស អុីអន (កម្ពុជា) ភី

អិល សុី ហើយ លោក ក៏ធា្លេប់បានបមេើការងារនៅ គេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ កេេ

ឌីត ភីអិលសុី ផងដេរ ដោយឆ្លងកាត់តួនាទីជាចេើនដូច ជា ភា្នេក់ងារ បេេក ់សនេសំ 

មនេ្តីឥណទាន និង បេេក់ សនេសំ អ្នកសមេប សមេួល Kiva និង ចុង កេេយ ជា 

សវនករ ផ្ទេ ក្នុង។ លោក ទទួល បាន សញ្ញេបតេ បរិញ្ញេបតេ  ពី សកល វិទេយាល័យ 

ន័រតុន ផ្នេក គេប់គេងអាជីវកម្ម ជំនាញឯកទេសគណនេយេយ ក្នុង ឆ្នេំ ២០០៩ 

និង បរិញ្ញេ ប័តេ រង ពី មជេឈ មណ្ឌល BANANA នៅ ក្នុង ផ្នេក គេប់គេង ធុរ កិច្ច 

ជំនាញ គណ នេយេយ នៅ ឆ្នេំ  ២០០៦ លោក ចាន់វណ្ណៈ ក៏ បាន ចូលរួមវគ្គ បណ្តុះ 

បណ្ដេល ជា ចេើន នៅ ក្នុងបេទេសកម្ពុជា ដេល ទាក់ ទង ទៅ នឹង សវនកម្ម និង 

ពន្ធដរ ផងដេរ។

លោក សុខ សំណង ជា បេធាន រចនា សម្ព័ន្ធ ព័ត៌មនវិទេយា នេ គេឹះ ស្ថេន មីកេូ 

ហិរញ្ញ វត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី។ លោក បាន ចូល បមេើ ការងារ ជា មួយ គេឹះ ស្ថេន 

មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី នៅ ខេ  កក្ដដ ឆ្នេំ  ២០១៦។ លោក បាន 

បញ្ចប់ ការសិកេសា ថ្នេក់ បរិញ្ញ េបតេ ជាន់ ខ្ពស់ ផ្នេក បច្ចេកវិទេយា ព័ត៌មនវិទេយា ពី 

សកល វិទេយាល័យពុទ្ធិសសេ្ត។ មុន លោក ចូល បមេើ ការងារ នៅ គេឹះ ស្ថេន 

មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី លោក ធា្លេប់ បាន បមេើ ការងារ ជា គេូ បងេៀន 

ផ្នេក គេប់គេង ព័ត៌មនវិទេយា នេ អង្គការ ភីអិន កម្ពុជា ពី ឆ្នេំ  ២០១៤ ដល់ ឆ្នេំ 

២០១៦ និង ជា មន្តេី ព័ត៌មនវិទេយា នៅ កេុម ហ៊ុន អាកាស ចរណ៍ បាស សកា 

ពីឆ្នេំ ២០១៣ ដល់ ឆ្នេំ  ២០១៤។

លោក ឡុង	ចាន់វណ្ណៈ
បេធានសវនកម្មផ្ទេក្នុង

លោក សុខ	សំណាង
បេធានរចនាសម្ពន័ព័ត៌មនវិទេយា 

គណៈគាប់គាង	(បន្ត)
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លោក យា៉េន ណរិទ្ធ កើតនៅឆ្នេំ  ១៩៧៦ បាន ចូលបមេើ ការងារ ជាមួយ 

គេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិល សុី នៅខេ មេស ក្នុងឆ្នេំ  ២០១៩ ជា 

បេធាន បេតិ បត្តិការ។ លោក មន បទពិសធន៍ ការងារ ជាមួយ ធនាគារ និង

មីកេូ ហិរញ្ញ វត្ថុ អស់ រយៈពេល ជាង ១៧  ឆ្នេំ  មក ហើយ។ មុន ពេល ចូល បមេើ 

ការងារ នៅ គេឹះ ស្ថេន មីកេូ ហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិល សុី លោក ណរិទ្ធ បាន 

ធ្វើ ជា បេធាន អនុសខា នាយកសខា នៅ គេឹះ ស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ បេេសក់ 

ភី អិល សុី ហើយ ធា្លេប់ បាន បមេើ ការងារ ជា នាយក ភូមិ ភាគ នៅ គេឹះ ស្ថេន មីកេូ 

ហិរញ្ញ វត្ថុ សហគេិន ភាព ភីអិល សុី ពេមទាំង នៅ ធនាគារ ពេីនិ៍ ជា តួនាទី 

បេធាន ផ្នេក ផ្តល់ បេេក់ កម្ចី ដោយ ឆ្លង កាត់ តួនាទី ជា ចេើន ដូចជា មនេ្តី ឥណទាន 

និង បេេក់ បញ្ញើ សនេសំ បេធាន អនុ សខា នាយក សខា នាយក ភូមិ ភាគ បេធាន 

ផ្នេក ផ្តល់ បេេក់ កម្ចី និងចុងកេេយជា បេធាន បេតិ បត្តិការ ។ លោក ទទួល 

បាន សញ្ញេ បតេបរិញ ្ញេបតេ ពី  សកល វិទេយា ល័យ   ធនធាន មនុសេស ផ្នេក គេប់ 

គេង ជំនាញ ឯកទេស គេប់់ គេង ក្នុង ឆ្នេំ  ២០១០ និង បរិញ្ញេ បតេជាន ់ខ្ពស់ នៅ 

សកល វិទេយា ល័យ ជាត ិគេប ់គេង ឯកទេស គេប់ គេង នៅ ឆ្នេំ ២០១៣ លោក 

ណរិទ្ធ ក៏បានចូលរួមវគ្គ បណ្តុះ បណ្ដេល ជាចេើន នៅ ក្នុង បេទេស កម្ពុជា ដេល

ទាក់ ទង ទៅ នឹង ភាព ជា អ្នក ដឹក នាំ និងផ្នេក គេប់ គេង ផង ដេរ។

លោក ស្វេយ សុលីដ ជាបេធានសខា នេគេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត 

ភីអិលសុី។ លោក បាន ចូលបមេើការងារ ជា មួយ គេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ 

អនាគត ភីអិលសុី នៅខេ  សីហា ឆ្នេំ ២០១៦។ លោកបានបញ្ជប់ការសិកេសា

ថ្នេក់ បរិញ្ញេបតេ ផ្នេក ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពីសកលវិទេយាល័យ បៀល 

បេេយ។ មុនលោកចូលបមេើការងារនៅ គេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភី

អិល សុី លោក ធា្លេប់ បាន បមេើ ការងារ ជាមនេ្តីឥណទានជាន់ខ្ពស់ នៅគេឹះស្ថេន

មីកេូហិរញ្ញវត្ថុ អមតៈ ខប់ភីថល ពីឆ្នេំ ២០១១ ដល់ឆ្នេំ ២០១៣ ហើយ ធ្វើជា

មន្តេីឥណទាន ខ្ពស់ នៅ គេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ សុីធី ភីអិលសុី ពីឆ្នេំ ២០១៣ 

ដល់ ឆ្នេំ ២០១៦។

លោក យ៉ាន	ណារិទ្ធ
បេធានបេតិបត្តិការ

លោក សា្វាយ	សុលីដ
បេធានសខា
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ការរួមចំណាក្នុងសង្គម

ពាឹតិ្តការណ៍សំខាន់ៗ

ដើមេបីជួយដល់បេជាពលរដ្ឋដេលខ្វះខាត ក៏ដូចជាចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋេភិបាលក្នងុការ បេយុទ្ធបេឆំងជម្ងដ៏ឺ កាច សហាវនេះ 

ឯកឧត្តម តាំង	ជុងល ីក្នុងនាមជាតំណងឲេយ គេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី កាលពីថ្ងេទី១ ខេមេស ឆ្នេំ ២០២០ 

បាន ចូល រួម បរិចា្ចេគ នាំយកម៉េសគុណភាពខ្ពស់ គេឿង ឧបភោគ បរិភោគ និងសម្ភេរៈ បេើបេេស់ មួយ ចំនួន បេគល់ ជូន ដល់ 

កេុមគេូ ពេទេយ ជួរ មុខ នេ មន្ទីរ ពេទេយ មិត្ត ភាព ខ្មេរ-សូវៀត។ យា៉េងណ មិញ នៅ ក្នុងខេមេស ដដេលនោះ ឯកឧត្តម នៅ តេ បន្ត 

សកម្មភាពមនុសេសធម៌ចូលរួម បរិចា្ចេគ ដោយ នាំ យក អំណោយ ចេក ជូន ដល់ បេជា ពលរដ្ឋកេីកេចំនួន ២០០ គេួសរទៀត នៅ 

សងា្កេត់ពេេវេង ខណ្ឌដង្កេ រាជធានីភ្នំពេញ។ លើស ពី នេះ ដោយ មើល ឃើញ តមេូវការចាំបាច់ តាម បណ្ដេ ខេត្ត ជា កតា្តេ សំខាន់

ក្នុង ការ ចូល រួម ទប់ ស្កេត់ជំងឺកូវី១៩ ផង ដេរ នោះ នាថ្ងេទី២៧ ខេឧសភា ឆ្នេំ ២០២០ ឯកឧត្តម បាន បន្ត ចុះ សួរ សុខ ទុក្ខ អ្នក ជំងឺ 

និង នាំ យក អំណោយ ជា ថ្នេំពេទេយ ពេម ទាំង សម្ភេរៈ ពេទេយ រួម នឹង អង្ករ ហើយជាពិសេស បាន ធ្វើ ការ គៀគរ និង បរិចា្ចេក ជា ថវិការ 

ដើមេបី ទិញរថយន្ត សង្គេេះចំនួន ២គេឿង  សមេេប់បេើបេេស់ជាបេយោជន៍រួមក្នុងការបេយុទ្ធបេឆំងជំងឺកូវីដ១៩ ជូន ដល់ 

មន្ទីរពេទេយបង្អេក អង្គរការ នៅសេុកតេេំកក់ ខេត្តតាកេវ។



គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ ុអនាគត ភីអិលស៊ ីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រ ំ ២០២០

ជោគជ័យជាមួយគ្នា

20

ថ្ងេទី០១ ខេមេស ឆ្នេំ២០២០ អំណោយចេកជូននៅមន្ទីរពេទេយ មិត្តភាព ខ្មេរ សូវៀត
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ថ្ងេទី២៧ ខេឧសភា ឆ្នេំ២០២០ នាំយកសម្ភេរះពេទេយជូនដល់មន្ទីរពេទេយបង្អេក អង្គរកា  និងសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺ

ការរួមចំណាក្នុងសង្គម

ពាឹតិ្តការណ៍សំខាន់ៗ	(បន្ត)
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ថ្ងេទី៣០ ខេកក្កដ ឆ្នេំ២០២០ ចូលរួមឧបត្ថម្ភ និងគៀគរថវិកា ទិញរថយន្ត សង្គេេះបនា្ទេន់



គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ ុអនាគត ភីអិលស៊ ីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រ ំ ២០២០
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ពាឹតិ្តការណ៍សំខាន់ៗ	(បន្ត)
ការ	បរិចា្ចាគជំនួយជូនដល់រជរដ្ឋាភិបាល	សមាាប់បាយុទ្ធបាឆំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

ក្នុងកាលៈទេសៈនេះ មិនថនៅលើពិភពលោក ឬក្នុងបេទេសកម្ពុជា នោះ ទេ  សុទ្ធតេ ទទួល រង ផល ប៉ះពាល់ ពី ជំងឺ រាតតេបាត 

កូវីដ-១៩ ដេលបានជះឥទ្ធិពល មក លើ សេដ្ឋកិច្ច បេទេស កម្ពុជា យើង ទាំង មូល និងជាពិសេសមក លើ វិស័យ មួយ ចំនួន  និង 

បាន បន្ត រង គេេះ មក លើវិស័យ ហិរញ្ញ វត្ថុ យើង ផង ដេរ។

តាងនាមឲេយ គេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី ឯកឧត្តម តាំង	 ជុងល ី និងលោកជំទាវ សារុន	 វិធុរ័ត្ន បានចូលរួម

ឧបត្ថម្ភដល់រដ្ឋេភិបាលចំនួន ១០០០ដុលា្លារ ដើមេបីបេយុទ្ធបេឆំងជំងឺកាចសហាវ និងជួយសង្គេេះសុខភាព ពេមទាំងជីវិត

បេជាជនកម្ពុជា។



គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ ុអនាគត ភីអិលស៊ ីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រ ំ ២០២០
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ការបើកដំណើរការជាផ្លូវការសាខាសាុកកណា្ដាលស្ទឹង

គេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី ឬហៅកាត់ថ អេអឹមអាយ(AMI) គឺជាគេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ មួយដេលទទួល

បានសិទ្ធបេកបអាជីវកម្មសេបចេបាប់ ពីធនាគារជាតិ នេកម្ពុជា នៅថ្ងេទី០៨ ខេកញ្ញេ ឆ្នេំ២០១៦ សមេេប់ការិយាល័យ

កណ្ដេល និងទទួលស្គេល់ដោយកេសួងពាណិជ្ជកម្ម នៅថ្ងេទី២២ ខេមីនា ឆ្នេំ២០១៦ ដេលជាគេឹះស្ថេនសេបចេបាប់មួយក្នុង

បេទេសកម្ពុជា។ ដោយមើលឃើញពីសកា្ដេនុពល  និងដើមេបីមនភាពងាយ សេួល ក្នុងការបមេើសេវាកម្មដល់អតិថិជននៅ នឹង 

កន្លេង គេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី បានសមេេចបើកសខាមួយនៅ សេុកណ្ដេលស្ទឹង។ សខានេះទទួលបាន

សិទ្ធ បេកប អាជីវកម្មសេបចេបាប់ ពីធនាគារជាតិ នេកម្ពុជា នៅថ្ងេទី១៩ ខេកុម្ភៈ ឆ្នេំ២០២០។

នាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ គេឹះស្ថេន បានបើកសម្ភេធដក់ឲេយដំណើរការជាផ្លូវការសខា សេុកកណ្ដេលស្ទឹង នេខេត្តកណ្ដេល 

កេេមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ លោកជំទាវ សារុន	 វិធុរ័ត្ន បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល និងឯកឧត្តម តាំង	 ជុងលី ជា

បណ្ណេធិការ នាវេលម៉េង ៩:០០ នាទីពេឹក ថ្ងេពុធ ១១រោច ខេកត្តិក ឆ្នេំជូត ទោស័ក ព.ស២៥៦៤ តេូវនឹងថ្ងេទី១១ ខេវិច្ឆិកា 

ឆ្នេំ២០២០។
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ការចុះកិច្ចពាមពាៀងជាមួយកាុមហ៊ុន	ជីធីសុី	(ខាមបូឌា)	ឯ.ក

កេេមការចង្អុលបងា្ហេញរបស់លោកជំទាវ សារុន	វិធុរ័ត្ន	បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល រួមទាំងការខិតខំរបស់ គណៈគេប់គេង 

បុគ្គលិកគេប់ជាន់ថ្នេក់បានចូលរួមយា៉េងសកម្មដោះសេេយរាល់បញ្ហេបេឈម ដេលកើតមនឡើងក្នុង អំឡុង ពេល រីករាល 

ដល ជំងឺ កូវីដ-១៩ ដោយទទួលបានលទ្ធផលល្អបេសើរ។

ផ្លេផ្កេនេះ បានធ្វើឲេយ កាុមហ៊ុន	 ធីជីសុី	 (ខាមបូឌា)ឯ.ក ដេលមនលោក QUEK TENG GUAN ជាតំណំងកាន់តេមន 

ទំនុកចិត្ត និង ជឿជាក់យា៉េងខា្លេំងមកលើស្ថេប័ន ពេមទាំងបានជួបពិភាកេសា និងរៀបចំកិច្ចសហបេតិបត្តិការក្នុងការផ្តល់

បេេក់ កម្ចី ជំហានដំបូងចំនួន ៩៥០,០០០ ដុល្លេរសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយគា្មេនទេពេយបញ្ចេំដើមេបីជួយទេទេង់ដល់ ស្ថេប័ន

ឲេយ កាន់ តេរឹងមំ និងមនលទ្ធភាពជួយដល់បេជាពលរដ្ឋបន្ថេមទៀត។

ពាឹតិ្តការណ៍សំខាន់ៗ	(បន្ត)
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ការបណ្ដុះបណា្ដាលបុគ្គលិក

ខណៈ ពេល ដេល គេឹះ ស្ថេន របស ់យើង កាន់ ត េរីក ចមេើន ទន្ទឹម នេះ ជំនាញ របស់ បុគ្គលិក ក៏ តេូវ អភិវឌេឍន ៍ផង ដេរ ដូច្នេះ ជា 

ការ ចាំ បាច ់ណស់ ក្នុង ការ បណ្តុះ បណ្ដេល បន្ថេម ដើមេបី បង្កើន សមត្ថ ភាព បុគ្គលិក និង បំពាក់ បំប៉ន ឱេយ ពួក គាត់ នូវ ជំនាញ និង 

ចំណេះ ដឹង ឲេយ កាន់ តេ បេសើរ ឡើង ដើមេបីការ បង្កើន ផលិត ភាព លើក កម្ពស់ លើក ទឹក ចិត្ត និង បេកាន ់ខា្ជេប់  នូវ ការ គោរព ទៅ 

តាម គោល ការណ៍ របស់ ស្ថេប័ន។



ខ.	ផលិតផល	និងអតិថិជន
ផលិតផល ២៨

អតិថិជន ២៩
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ផលិតផល	និងអតិថិជន

ឥណទានទូទៅ

សមេេប់ផ្ដល់ បេេក់ កម្ចី  ដល់ សធារណ ជន ដេល មន បេេក់ 

ចំណូល ចេបាស់ លស់់ និង សមេេប់ ផ្គត់ ផ្គង់ តមេូវ ការ  បេើ 

បេេស់ គេប់ បេ ភេទ អា ជីវ កម្ម ដើមេបី ពងេីក អា ជីវ កម្ម បង្កើន 

បេេក់ ចំណូល ក្នុង សកម្ម ភាព បេតិ បត្តិការ អា ជីវ កម្ម របស់ ខ្លួន 

ឲេយ កាន់ តេ បេសើរ ឡើង។

គោលការណ៍សង្ខាប

 • ទំហំឥណទានផ្ដល់ជូនតាមតមេូវការ

 • អតេេការបេេក់អាចចរចាបាន

 • របៀបសងមនចេើនបេភេទតាមតមេូវការ

 • កម្ចីមនរយៈពេលវេង

 • បុគ្គលិករួសរាយរាក់ទាក់ បេកបដោយ

 • កេមសីលធម៌ និងវិជា្ជេជីវៈ

 • ឯកសរមនលក្ខណៈសមញ្ញ និងងាយសេួល

 • សេវាកម្មរហ័ស និងគួរឲេយទុកចិត្ត ។

ផលិតផល
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អ្នកសេី ពុំ ចិនា្ដេ

បេកបរបរ ធ្វើចំការ

នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា មនបេជាជនភាគតិចណស់ដេលបេកបមុខរបរដំជីលក់ ប៉ុន្តេបេភេទដំណំនេះមនតមេូវការខ្ពស់

លើទីផេសារ ដូចជាតាមភោជនីយដ្ឋេន និងហាងមួយចំនួននៅក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ និងតាមបណ្ដេលខេត្តនានា នៅក្នុងបេទេស

កម្ពុជាយើង។ 

អ្នកសេី ពុំ ចិនា្តេ បានរៀបការជាមួយលោក ហ៊ុ ហ៊ុន ហើយពួកគាត់មនកូនចំនួន ៦នាក់។ ពួកគាត់រស់នៅភូមិ ទួលកេបៅ 

ឃុំគគីរ សេុកកៀនស្វេយ ខេត្តកណ្ដេល ដោយ គាត់បានបេកបរបរដំជីលក់អស់រយ:ពេល ១០ឆ្នេំមកហើយ។ អ្នកសេី ពុំ 

ចិនា្តេ បាន បេេប់ឲេយ ដឹងដេរ ថ មុខ របរ មួយនេះមនសរសំខាន់ខា្លេំងណស់សមេេប់គាត់ ពីពេេះ បានលើកស្ទួយកមេិតជីវភាព

បេចាំថ្ងេសមេេប់គេួសរគាត់ និងការសិកេសារបស់កូនៗ ហើយគាត់ចង់ឲេយ របរមួយនេះមនការរីកចមេើនជាងមុនផងដេរ។

អ្នកសេីបានបន្តទៀត ថ គាត់តេូវការទុនបន្ថេមដើមេបីចំណយក្នុងការដំដុះផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនឲេយ កាន់ តេរីក ចមេើន 

ជាង មុនក្នុងរដូវកាលនេះ គាត់សងេឃឹមថនឹងអាចទទួលបានផលចេើនពីរបរមួយនេះ។ គាត់ជាអតិថិជនស្មេះតេង់ម្នេក់ 

ហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមខ្ចីបេេក់ពី គេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី ចាប់តាំងពីឆ្នេំ២០១៩ មកម្លេះ។

ដោយទទួលបានការគាំទេលើការផ្តល់បេេក់កម្ចីនៅ គេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី អ្នកសេី ពុំ ចិនា្តេ អាចបន្ថេមទុន

លើការដំដុះជីបានចំនួនចេើនជាងមុន ហើយទទួលបានបេេក់ចំណូលខ្ពស់ជាងមុន ដេលបានជួយគាត់ពងេីករបរកសិកម្ម

បន្ថេមទៀត និងជួយលើកកំពស់កមេិតជីវភាពរបស់ពួកគាត់បានមួយកមេិតទៀតផងដេរ។

អតិថិជន

ផលិតផល	និងអតិថិជន	(បន្ត)
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កញ្ញេ ឆូ សរួន និងកញ្ញេ ឆូ ផរី អ្នកទាំងពីរជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគា្នេ រស់នៅក្នុងបន្ទុកជាមួយឪពុកម្តេយចាស់ជរា ហើយ

បច្ចុបេបន្នពួកគាត់រស់នៅភូមិ ទួលកេបៅ ឃុំគគីរ សេុកកៀនស្វេយ ខេត្តកណ្ដេល។ ដោយមើលឃើញពីតមេូវការចាំបាច់របស់

បេជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិ ក៏ដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវ អ្នកទាំងពីរ បានសមេេចចិត្តបើកកន្លេងលក់បាយ ម្ហូប និងកាហ្វេ នៅតាម

បណោ្ដេយផ្លូវជាតិលេខ១ នៅខាងមុខផ្ទះរបស់គាត់អស់រយ:ពេល ២ឆ្នេំ មកហើយ។ មុខរបរមួយនេះបានដើរតួយា៉េងសំខាន់

ក្នុងការរួមចំណេកលើកស្ទួយជីវភាពគេួសរពួកគាត់បានមួយកមេិតទៀត។ គាត់ទាំងពីរនាក់ធា្លេប់បានពិភាកេសាគា្នេចង់ឲេយ របរ

មួយនេះមនការរីកចមេើន និងទទួលបានបេេក់ចំណូលខ្ពស់ជាងមុន តេដោយសរខ្វះខាតដើមទុនទើបពួកគាត់មិនទាន់

បានពងេីកមុខរបរមួយនេះទេ។

ថ្ងេមួយមនេ្តីឥណទានរបស់ គេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី បានចុះផេសព្វផេសាយពីសេវាឥណទាននៅភូមិ ទួល

កេបៅ ឃុំគគីរ សេុកកៀនស្វេយ ខេត្តកណ្ដេល គាត់ក៏បានពិភាកេសាជាមួយបងប្អូនគាត់ម្ដងទៀតពីកម្ចីឥណទានខាងគេឹះស្ថេន 

ហើយក៏សមេេចចិត្តដក់ពាកេយស្នើសុំបេេក់កម្ចីមួយចំនួនពី គេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី ចាប់តាំងពីឆ្នេំ២០១៨ 

ដើមេបីពងេីកមុខរបរមួយនេះ។ ពីមួយថ្ងេទៅមួយថ្ងេរបរលក់បាយ ម្ហូប និងកាហ្វេ របស់គាត់មនការគាំទេយា៉េងចេើនពី

បេជាពលរដ្ឋនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមបណោ្ដេយផ្លូវជាតិលេខ១។

តាំងពីទទួលបានការគាំទេពីការផ្តល់បេេក់កម្ចីនៅ គេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី រួចមក  កញ្ញេ ឆូ សរួន បានដក់

បន្ថេមទុនទៅលើមុខរបរលក់បាយ ម្ហូប និងកាហ្វេ ជាបន្តបនា្ទេប់ដោយ ទទួលបាននូវបេេក់ចំណូលចេើនជាងមុនក្នុងការជួយ

ជីវភាពគេួសររបស់គាត់បានធូសេេលជាងពេលមុនៗ។

កញ្ញេ ឆូ សរួន និងកញ្ញេ ឆូ ផរី

បេកបរបលក់បាយម្ហូប និង កាហ្វេ



គ.	របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១	ខាធ្នូ	ឆ្នាំ២០២០

របាយការណ៍របស់កេុមបេឹកេសាភិបាល ៣២

របាយការណ៍របស់សវនកម្មឯករាជេយ ៣៧

របាយការណ៍ស្ថេនភាពហិរញ្ញវត្ថុ ៤០

របាយការណ៍លទ្ធផលលម្អិត ៤១

របាយការណ៍ស្តីពីបមេេបមេួលមូលធន ៤២

របាយការណ៍លំហូរសច់បេេក់ ៤៣
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របាយការណ៍កាុមបាឹកាសាភិបាល
កេុម បេឹកេសា ភិបាល មន សេចក ្តីសម នសេស រីករាយ ក្នុងការដក់ជូននូវរបាយការណ៍របស់ខ្លួន ដោយភា្ជេប់ ជា មួយ នូវ របាយ 

ការណ៍ ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់ គេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី ហៅកាត់ថ ("កេុមហ៊ុន") ដេលបានធ្វើ សវន កម្ម រួច 

សមេេប់ ការិយ បរិច្ឆេទ ដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០។

សកម្មភាពចមាបងៗ

សកម្មភាពចមេបងរបស់កេុមហ៊ុន គឺផ្តល់សេវាកម្មមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ។ ពុំមនការផ្លេស់ប្តូរជាសរវន្តទៅលើសកម្មភាព អាជីវ កម្ម

ចមេបង របស ់កេុមហ៊ុន ក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទនេះទេ។

លទ្ធផលនាហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់កេុមហ៊ុន សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី ៣១ ខេ ធ្នូ ឆ្នេំ ២០២០ មនដូចខាងកេេម៖

២០២០ ២០១៩

ដុល្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល ដុល្លេរអាមេរិក ពាន់រៀល

ចំណេញ/(ខាត)សុទ្ធសមេេប់ ការិយបរិច្ឆេទ (៦៣,៩៧៨) (២៦០,៨៣៩) (៣១,៨៧២) ១២៩,១៤៥

ភាគលាភ

ពុំមនភាគលភណតេូវបានបេកាស ឬតេូវបានបង់ហើយកេុមបេឹកេសាភិបាលក៏ពុំបានផ្ដល់ជាអនុសសន៍ឲេយមនការបេងចេក

ភាគលភសមេេប់ការិយបរិច្ឆេទនេះទេ។

ដើមទុន

ដើមទុនចុះបញ្ជី និងដេលបានបង់របស់កេុមហ៊ុននាថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០ មនចំនួន ៣,០០០,០០០ ដុល្លេរអាមេរិក 

(២០១៩: ១,៥០០,០០០ ដុល្លេរអាមេរិក) ដេលក្នុងនោះក្នុងមួយភាគហ៊ុនស្មើនឹង ១០០ ដុល្លេរអាមេរិក។ ភាគហ៊ុន និង

រចនា សម្ព័ន្ធ ភាគហ៊ុនតេូវបានលតតេដងនៅកំណត់សម្គេល់ទី ១៤។

ទុនបមាុង	និងសំវិធានធន

ពុំមនការបេេបេួលជាសរវន្តទៅលើទុនបមេុង និងសំវិធានធននៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទនេះទេ កេេពីការបងា្ហេញនៅក្នុង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

ឥណទានអាកាក់	និងឥណទានជាប់សងាស័យ

នៅមុនពេលដេលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កេុមហ៊ុន តេូវបានរៀបចំឡើង កេុមបេឹកេសាភិបាលបានចាត់វិធានការ ដេល

មន មូលដ្ឋេន សមរមេយដើមេបីបញ្ជេក់ថ វិធានការទាក់ទងនឹងការលុបចោលនូវឥណទានអាកេក់ និងការធ្វើសំវិធានធន លើ

ឥណទាន ជាប់ សងេស័យតេូវបានធ្វើទេបើង ហើយមនការជឿជាក់ថមិនមនឥណទានអាកេក់ និងសំវិធានធនតេូវបានធ្វើឡើង

សមេេប់ ឥណទានជាប់សងេស័យ។
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នាថេ្ងចេញរបាយការណ៍នេះ កេុមបេឹកេសាភិបាលពុំបានពិនិតេយឃើញមនស្ថេនភាពណមួយដេលអាចនឹងបណ្ដេលឲេយចំនួន

នេការលុបបំបាត់ចោលឥណទានអាកេក់ឬ ចំនួននេការធ្វើសំវិធានធនលើឥណទាន ជាប់សងេស័យនៅក្នុងរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុនេះ មនចំនួនខ្វះខាតជាសរវន្តនោះឡើយ។

ទាពាយសកម្មចរន្ត

នៅមុនពេលដេលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កេុមហ៊ុនតេូវបានរៀបចំឡើង កេុមបេឹកេសាភិបាលបានចាត់វិធានការដេលមន

មូលដ្ឋេនសមរមេយ ដើមេបីបញ្ជេក់ថបណ្ដេទេពេយសកម្មចរន្តទាំងអស់ ដេលបានកត់តេេនៅក្នុងបញ្ជីគណនេយេយរបស់កេុមហ៊ុន 

ហើយដេលទំនងជាមិនអាចលក់បាននៅក្នុងបេតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតា តេូវបានកាត់បន្ថយឲេយនៅស្មើនឹងតម្លេដេលរំពឹងទុក

ថនឹងអាចបេមូលបានជាក់ស្តេង។

នាថ្ងេចេញរបាយការណ៍នេះ កេុមបេឹកេសាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍ណមួយ ដេលនឹងធ្វើឲេយប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់

តម្លេទេពេយសកម្មចរន្ត នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កេុមហ៊ុនថមនភាពមិនតេឹមតេូវនោះទេ។

វិធីសាសា្តកំណត់តម្លា

នាថ្ងេ ចេញ របាយការណ៍ នេះ កេមុបេកឹេសាភិបាលពំុបានដឹងពីហេតុការណ៍ណ មួយ ដេល បាន កើត ឡើង ដេល នឹង ធ្វើ ឲេយ ប៉ះ ពាល់ 

ដល់ វិធីសស្តេ កំណត់ តម្លេ ដេលបានអនុវត្តកន្លងមក ក្នុងការវាយតម្លេទេពេយសកម្ម និង បំណុល នៅ ក្នុង របាយ ការណ៍ហិរញ្ញ 

វត្ថុ របស់កេុមហ៊ុនថមនភាព មិន តេឹមតេូវ ឬមិនសមសេបនោះទេ។

បំណុលយថាភាព	និងបំណុលផាសាងៗ

នាថេ្ងការិយបរិច្ឆេទនេរបាយការណ៍នេះ ពុំមន៖

(ក)	 ការបេេបេលួទេពេយសកម្មណមួយរបស់កេមុហុ៊ន ដេលកើតមនឡើងដោយសរការដក់បញ្ចេសំមេេប់ ការ ធានាចំពោះ 

បំណុលរបស់ បុគ្គលណមួយចាប់តាំងពីដំណច់ឆ្នេំឡើយ ឬ

(ខ)	 បំណុលយថហេតុណមួយដេលកើតមនឡើងចំពោះកេុមហ៊ុន ចាប់តាំងពីចុងការិយបរិច្ឆេទមកកេេអំពីបេតិបត្តិការ

អាជីវកម្មធម្មតារបស់កេុមហ៊ុន។

កេុមបេឹកេសាភិបាលមនមតិថ ពុំមនបំណុលយថហេតុ ឬបំណុលផេសេងៗទៀតរបស់កេុមហ៊ុន ដេលតេូវបំពេញ ឬអាចនឹង

តេវូបំពេញក្នងុរយៈពេល ១២ ខេបនា្ទេប់ពីចុងការិយបរិច្ឆេទនេះ ដេលនឹងធ្វើឲេយមនផលប៉ះពាល់ ឬអាចនឹងប៉ះពាល់ជាសរវន្ត

ដល់លទ្ធភាពរបស់កេមុហុ៊នក្នងុការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លនួដូចដេលបានកំណត់ និងនៅពេលដេលដល់ថ្ងេ កំណត់។

ការផា្លាស់ប្តូរនាហាតុការណ៍

នាថ្ងេចេញរបាយការណ៍នេះ កេុមបេឹកេសាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍ណមួយដេលមិនបានវេកញេកនៅ ក្នុងរបាយ 

ការណ៍ នេះ ឬក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កេុមហ៊ុន ដេលនឹងបណ្ដេលឲេយមនតួលេខនេចំនួនណមួយដេលបានបងា្ហេញ

នៅ ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមនភាពមិនតេឹមតេូវនោះទេ។

របាយការណ៍កាុមបាឹកាសាភិបាល	(បន្ត)
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បាតិបត្តិការមិនបាកាតី

កេុមបេឹកេសាភិបាលមនមតិថ លទ្ធផលនេបេតិបត្តិការរបស់កេុមហ៊ុន ក្នុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុនេះមិនមនផលប៉ះពាល់ជា

សរវន្តដោយសកម្មភាពបេតិបត្តិការ ឬពេឹត្តិការណ៍ណមួយដេលមនលក្ខណៈជាសរវន្ត និងមិនបេកេតីនោះទេ។

កេុមបេឹកេសាភិបាលក៏មនមតិផងដេរថ នៅក្នុងចនោ្លេះពេលចាប់ពីថ្ងេចុងការិយបរិច្ឆេទដល់ថ្ងេចេញរបាយការណ៍នេះ ពុំមន

ចំណត់ថ្នេក់សកម្មភាពបេតិបត្តិការ ឬពេឹត្តិការណ៍ណមួយដេលមនលក្ខណៈជាសរវន្ត និងមិនបេកេតីកើតមនឡើងដេល

អាចនំាឲេយប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនេបេតិបត្តកិាររបស់កេមុហុ៊ន ក្នងុការិយបរិច្ឆេទដេលរបាយការណ៍នេះបានរៀបចំឡើងនោះទេ។

ពាឹត្តិការណ៍បនា្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆាទរបាយការណ៍

ពុំមនពេឹត្តិការណ៍សរវន្តកើតឡើងកេេយកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ ដេលតមេូវឲេយមនការលតតេដង ឬនិយ័តភាព កេេពី

ពេឹត្តិការណ៍ដេលបានលតតេដងរួចហើយនៅក្នុងកំណត់សម្គេល់ដេលភា្ជេប់ជាមួយនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

សមាជិកកាុមបាឹកាសាភិបាល

សមជិកកេមុបេកឹេសាភិបាល ដេលបមេើការនៅក្នងុការិយបរិច្ឆេទ និងនាថ្ងេចេញរបាយការណ៍នេះមនរាយនាមដូចខាងកេេម៖

 • លោកជំទាវ សារុន	វិធុរ័ត្ន បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល

 • ឯកឧត្តម តាំង	ជុងលី សមជិកកេុមបេឹកេសាភិបាល

 • លោក មុយ	មា៉ារ៉ា សមជិកកេុមបេឹកេសាភិបាល

 • លោក	អឹុត	វិធូរ អភិបាលឯករាជេយ

 • លោកសេី ហាង	បូធីតា អភិបាលឯករាជេយ

ចំណាកហ៊ុនរបស់កាុមបាឹកាសាភិបាល

ចំណេកហ៊ុនរបស់កេុមបេឹកេសាភិបាល តេូវបានលតតេដងនៅក្នុងកំណត់សម្គេល់ ១៤ នេរបាយការហិរញ្ញវត្ថុ។
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អត្ថបាយោជន៍របស់កាុមបាឹកាសាភិបាល

មិនថនៅចុងការិយបរិច្ឆេទ ឬនៅក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ គឺមិនមនកិច្ចពេមពេៀងណមួយ

ដេល កេុមហ៊ុន ជាភាគីម្ខេង ដេលកម្មវត្ថុនេកិច្ចពេមពេៀងនោះអាចផ្តល់លទ្ធភាពដល់កេុមបេឹកេសាភិបាលណម្នេក់ឲេយទទួល

បាន នូវអត្ថបេយោជន៍ តាមមធេយាបាយផេសេងៗ ដូចជាការទិញភាគហ៊ុនឬ ប័ណ្ណបំណុលរបស់កុ្រមហ៊ុន ឬសជីវកម្មដទេ។

ចាប់តាំងពីចុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុនេឆ្នេំកន្លងទៅ កេុមបេឹកេសាភិបាលពុំបានទទួល ឬមនសិទ្ធិទទួលបាននូវ អត្ថបេយោជន៍

ណមួយ (កេេពីអត្ថបេយោជន៍ដេលបានរាប់បញ្ចូលក្នុងចំនួនសរុបនេលភការដេលបានទទួល ឬកំណត់និងអាចទទួល

បានដោយកេុមបេឹកេសាភិបាល) តាមរយៈការចុះកិច្ចសនេយាធ្វើឡើងដោយកុ្រមហ៊ុនជាមួយកេុមបេឹកេសាភិបាល ឬដោយកេុម

ហ៊ុនផេសេងដេលមនកេុមបេឹកេសាភិបាលជាសមជិក ឬក៏ជាមួយកេុមហ៊ុនផេសេងដេលមនកេុមបេឹកេសាភិបាលជាសមជិកនោះ

មនផលបេយោជន៍ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុចេើនជាងអ្វីតេូវបានបងា្ហេញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ការទទួលខុសតាូវរបស់កាុមបាឹកាសាភិបាលក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

កេុមបេឹកេសាភិបាលមនភារៈធ្វើការអះអាងបញ្ជេក់ថ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំឡើងយា៉េងតេឹមតេូវ នេ ស្ថេន ភាព

ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់ កេុមហ៊ុន នា ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០ និង ពេម ទាំង លទ្ធផល ហិរញ្ញ វត្ថុ និង លំហូរ សច់ បេេក់ សមេេប ់ការិយ 

បរិច្ឆេទ ដេល បានបញ្ចប់ នៅក្នុងការរៀប ចំ របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុនេះកេុមបេឹកេសាភិបាលតេូវ៖

(ក)	 អនុម័តនូវគោលការណ៍គណនេយេយសមសេប ដោយផ្អេកលើការវិនិច្ឆ័យ និងការបា៉េន់បេមណយា៉េងសមហេតុផល 

និង បេុង បេយ័ត្ន ពេម ទាំងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ទាំងនេះបេកបដោយសង្គតិភាព។

(ខ)	 អនុលោមទៅតាម ស្តង់ដររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនេកម្ពុជា សមេេប់សហគេេសធុនតូច និង

មធេយម (“CIFRS for SMEs”) ឬបេសិនបើមនបា្រស់ចាកពីនេះដើមេបីបងា្ហេញពីភាពពិត និងតេឹមតេូវ គឺតេូវតេបងា្ហេញ 

និងពនេយល់ឲេយបានចេបាស់លស់ និងកំណត់បរិមណឲេយនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

(គ)	 តេួតពិនិតេយបេព័ន្ធដំណើរការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កេុមហ៊ុន និងរកេសាទុកនូវបញ្ជី គណនេយេយឲេយបាន

គេប់គេេន់ និងបេព័ន្ធគេប់គេងផ្ទេក្នុងឲេយមនបេសិទ្ធភាព។

(ឃ)	វាយតម្លេនូវលទ្ធភាពរបស់កេុមហ៊ុនចំពោះការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ទទួលខុសតេូវលើការលតតេដងព័ត៌មន 

បេសិនបើពាក់ព័ន្ធនូវបញ្ហេទាំងឡាយដេលទាក់ទងទៅនឹងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម និងបេើបេេស់មូលដ្ឋេននិរន្តរភាពនេ

ស្តង់ដរគណនេយេយ លើកលេងតេកេុមបេឹកេសាភិបាលមនបំណងចង់ជមេះបញ្ជីកេុមហ៊ុន ឬបញេឈប់បេតិបត្តិការ ឬគា្មេន

ជមេើសសមរមេយដទេទៀតកេេពីធ្វើបេបនេះ។

(ង)	 តេួតពិនិតេយ និងដឹកនាំកេុមហ៊ុនឲេយមនបេសិទ្ធភាពលើរាល់សេចក្ដីសមេេចសំខាន់ៗទាំងឡាយដេលប៉ះពាល់ដល់ 

សកម្មភាពបេតិបត្តិការ និងដំណើរការរបស់កេុមហ៊ុន ហើយតេូវបេេកដថកិច្ចការនេះតេូវបានឆ្លុះបញ្ចេំងយា៉េងតេឹមតេូវ

នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

កេុមបេឹកេសាភិបាល ធានាអះអាងថបានអនុវត្តនូវរាល់តមេូវការដូចដេលបានរាយការណ៍ខាងលើក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កេុមហ៊ុន។

របាយការណ៍កាុមបាឹកាសាភិបាល	(បន្ត)
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ការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

យើងខ្ញុំតំណងឲេយកេុមបេឹកេសាភិបាលរបស់គេឹះស្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី សូមធ្វើការអនុម័តលើរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុដេលភា្ជេប់មកជាមួយដូចបានបងា្ហេញនៅទំព័រទី ១០ ដល់ ៤៩ ថបានបងា្ហេញនូវភាពតេឹមតេូវនេស្ថេនភាពហិរញ្ញវត្ថុ

របស់កេុមហ៊ុននាថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០ ពេមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសច់បេេក់សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេល

បានបញ្ចប់ ដោយអនុលោមតាមស្តង់ដររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនេកម្ពុជា សមេេប់សហគេេសធុនតូច 

និងមធេយម។

ចុះហត្ថលេខាដោយអនុលោមទៅតាមសេចក្តីសមេេចរបស់កេុមបេឹកេសាភិបាល

លោកជំទាវ សារុន	វិធុរ័ត្ន
បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល

រាជធានីភ្នំពេញ ពេះរាជាណចកេកម្ពុជា

ថ្ងេទី២៩ ខេមេស ឆ្នេំ២០២០
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ជូនចំពោះភាគទុនិក	គាឹះសា្ថានមីកាូហិរញ្ញវត្ថុ	អនាគត	ភីអិលសុី

របាយការណ៍របស់សវនករឯករជាយ

មតិសវនកម្ម

យើងខ្ញុ ំ បានធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថរុបស់គេះឹស្ថេនមីកេហិូរញ្ញវត្ថ ុ អនាគត ភីអិលសីុ ហៅកាត់ថ ("កេមុហុ៊ន") 

ដេលរួមមនរបាយការណ៍ស្ថេនភាពហិរញ្ញវត្ថនុាថ្ងេទី៣១ ខេធ្ន ូ ឆ្នេ២ំ០២០ របាយការណ៍លទ្ធផលលម្អតិ  របាយការណ៍ស្តពីី

បមេេបមេលួមូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរសច់បេេក់ សមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ និងកំណត់សម្គេល់ដេលរួមមន

គោលនយោបាយគណនេយេយសំខាន់ៗ ពេមទំាងព័ត៌មនពនេយល់ផេសេងៗទៀតដេលបានបងា្ហេញនៅទំព័រទី ១០ ដល់ ៤៩។

ជាមតិរបស់យើងខ្ញុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បានបងា្ហេញនូវភាពតេឹមតេូវ ក្នុងកមេិតជាសវន្តនេស្ថេនភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់

កេុមហ៊ុននាថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០២០ ពេមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរសច់បេេក់របស់កេុមហ៊ុនសមេេប់ការិយបរិច្ឆេទ

ដេលបានបញ្ចប់ ដោយអនុលោមតាមស្តង់ដររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនេកម្ពុជា សមេេប់សហគេេសធុន

តូច និងមធេយម។

មូលដ្ឋាននាមតិសវនកម្ម

យើងខ្ញុំ បានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដរសវនកម្មអន្តរជាតិនេកម្ពុជា។ ការទទួលខុសតេូវរបស់យើងខ្ញុំដេល

សេបតាមស្តង់ដរទាំងនោះ តេូវបានរៀបរាប់បន្ថេមទៀតនៅក្នុងកថខណ្ឌស្ដីពីការទទួលខុសតេូវរបស់សវនករ សមេេប់ការ

ធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដេលមននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំ គឺឯករាជេយពីកេុមហ៊ុន តាម

តមេូវការនេ "កេមសីលធម៌ដេលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងពេះរាជាណចកេកម្ពុជា 

ហើយយើងខ្ញុំបានបំពេញតាមកេបខណ្ឌទំនួលខុសតេូវកេមសីលធម៌ផេសេងៗ សេបតាមតមេូវការទាំងនោះ។ យើងខ្ញុំជឿជាក់

ថភស្តុតាងសវនកម្មដេលយើងខ្ញុំបេមូលបានមនលក្ខណៈគេប់គេេន់ និងសមសេបសមេេប់ជាមូលដ្ឋេនក្នុងការបញ្ចេញមតិ

សវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

បញ្ហាផាសាងៗ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កេុមហ៊ុនសមេេប់ការិយបរិច្ឆេទដេលបានបញ្ចប់ថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៩ តេូវបានធ្វើសវនកម្ម

ដោយសវនករដ៏ទេទៀត ដេលបានបញ្ចេញមតិសវនកម្មនៅថ្ងេទី៨ ខេឧសភា ឆ្នេំ២០២០ ថរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនោះ

មនភាពតេឹមតេូវ។

ព័ត៌មានផាសាងៗ

អ្នកគេប់គេង មនការទទួលខុសតេូវលើព័ត៌មនផេសេងៗ។ ព័ត៌មនផេសេងៗដេលបានទទួលតេឹមកាលបរិច្ឆេទ នេរបាយការណ៍

របស់សវនករ មនរបាយការណ៍របស់កេុមបេឹកេសាភិបាលដេលបានបងា្ហេញនៅទំព័រទី ១ ដល់ទី ៥ ចំណេកឯរបាយការណ៍

បេចាំេឆ្នំារបស់កេុមហ៊ុន រំពឹងថនឹងផ្តល់ឱេយយើងខ្ញុំកេេយកាលបរិច្ឆេទនេរបាយការណ៍សវនកម្មនេះ ។

មតិរបស់យើងខ្ញុំទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មិនបានគេបដណ្តប់ព័ត៌មនផេសេងៗឡើយ ហើយយើងខ្ញុំក៏មិនផ្តល់នូវអំណះ 

អំណង ណមួយលើព័ត៌មនផេសេងៗទាំងនេះឡើយ។

ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុលំើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ ការទទួលខុសតេវូរបស់យើងខ្ញុគឺំតេវូ អាន ព័ត៌មន ផេសេងៗ 

ហើយ ពិចារណថតើព័ត៌មនផេសេងៗនោះ មនភាពមិនសេបគា្នេជាសរវន្តជាមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថ ុ ឬការ យល់ ដឹងរបស់ 

យើង ខ្ញុនំៅក្នងុការធ្វើសវនកម្ម ឬមនបងា្ហេញនូវកំហុសឆ្គងជាសរវន្តឬទេ។ បេសិនបើការអានព័ត៌មនផេសេងៗ ដេលបាន ទទួល
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មុនកាលបរិច្ឆេទនេរបាយការណ៍សវនកម្មនេះ អាចឲេយយើងខ្ញុសំន្នដិ្ឋេនថ មនកំហុសឆ្គងជាសរវន្តកើត ឡើង យើងខ្ញុតំេវូ

រាយការណ៍ទៅតាមស្ថេនភាពជាក់ស្តេង។ យើងខ្ញុពំុំមនអ្វដីេលតេវូរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មន ផេសេងៗ នេះទេ។

ការទទួលខុសតាូវលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកគាប់គាង	និងអ្នកទទួលខុសតាូវលើអភិបាលកិច្ច

អ្នកគេប់គេងមនភារៈទទួលខុសតេូវលើការរៀបចំ និងការបងា្ហេញនូវភាពតេឹមតេូវនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយអនុលោម

តាមស្តង់ដររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនេកម្ពុជា សមេេប់សហគេេសធុនតូច និងមធេយម ហើយនិងទទួល 

ខុស តេូវ លើបេព័ន្ធតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង ដេលអ្នកគេប់គេងកំណត់ថមនភាពចាំបាច់សមេេប់ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 

ឲេយ ជៀសផុតពីការបងា្ហេញខុសជាសរវន្តដោយសរតេការក្លេងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង។

អ្នកគេប់គេងមនភារៈទទួលខុសតេូវលើការរៀបចំ និងការបងា្ហេញនូវភាពតេឹមតេូវនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយអនុលោម

តាមស្តង់ដររបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនេកម្ពុជា សមេេប់សហគេេសធុនតូច និងមធេយម ហើយនិងទទួល 

ខុស តេូវ លើបេព័ន្ធតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង ដេលអ្នកគេប់គេងកំណត់ថមនភាពចាំបាច់សមេេប់ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ឲេយជៀសផុតពីការបងា្ហេញខុសជាសរវន្តដោយសរតេការក្លេងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង។

នៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកគេប់គេងមនភារៈទទួលខុសតេូវលើការវាយតម្លេនូវលទ្ធភាពរបស់កេុមហ៊ុនក្នុង 

ការ បន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ទទួលខុសតេូវលើការលតតេដងព័ត៌មនបេសិនបើពាក់ព័ន្ធនូវបញ្ហេទាំងឡាយ ដេលទាក់ទង 

ទៅ នឹងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម និងបេើបេេស់មូលដ្ឋេននិរន្តរភាពនេគណនេយេយលើកលេងតេអ្នកគេប់គេងមនបំណងចង់ ជមេះ 

បញ្ជី ផ្អេក ដំណើរ ការកេុមហ៊ុន ឬគា្មេនជមេើសសមរមេយដទេទៀតកេេពីធ្វើបេបនេះ។

អ្នកទទួលខុសតេូវលើអភិបាលកិច្ច មនភារៈទទួលខុសតេូវក្នុងការតេួតពិនិតេយដំណើរការហិរញ្ញវត្ថុរបស់កេុមហ៊ុន។

ការទទួលខុសតាូវរបស់សវនករសមាាប់ការធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	

គោលដៅរបស់យើងខ្ញុំគឺផ្ដល់នូវអំណះអំណងសមហេតុផលថ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលមិនមនការបងា្ហេញខុស

ជា សរ វន្តដោយសរតេការក្លេងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង និងផ្ដល់នូវរបាយការណ៍របស់សវនករ ដេលរួមបញ្ចូលទាំងមតិសវនកម្ម

របស ់យើងខ្ញុំ។ អំណះអំណងសមហេតុផល គឺជាអំណះអំណងមនកមេិតខ្ពស់មួយ ប៉ុន្តេវាមិនអាចធានាថគេប់ពេលនេ

ការ ធ្វើសវនកម្ម ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដរសវនកម្មអន្តរជាតិនេកម្ពុជា អាចរកឃើញនូវការបងា្ហេញខុសជាសរវន្ត

ដេលបានកើតឡើងនោះទេ។ ការបងា្ហេញខុសជាសរវន្តអាចកើតឡើងដោយសរការក្លេងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង ហើយតេូវបាន

ចាត់ទុកថជាសរវន្តនៅពេលដេលការក្លេងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គងតេមួយ ឬក៏រួមបញ្ចូលគា្នេមនផលប៉ះពាល់ដល់ការសមេេចចិត្ត

ផ្នេកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកបេើបេេស់ដោយយោងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

ជាផ្នេកមួយនេការធ្វើសវនកម្ម ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដរសវនកម្មអន្តរជាតិនេកម្ពុជា យើងខ្ញុំអនុវត្តនូវការវិនិច្ឆ័យ

ដេល បេកបទៅដោយវិជា្ជេជីវៈ និងរកេសានូវភាពយកចិត្តទុកដក់ ក្នុងអំឡុងពេលសវនកម្ម។ យើងខ្ញុំក៏បាន៖

 • ធ្វើការកំណត់ និងវាយតម្លេនូវហានិភ័យនេការបងា្ហេញខុសជាសរវន្តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយសរតេការ

ក្លេងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង និងទទួលខុសតេូវលើការរៀបចំ និងការអនុវត្តនូវនីតិវិធីសវនកម្មដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹង

ហានិភ័យទាំងនោះ និងបេមូលនូវភស្តុតាងដេលមនលក្ខណៈ គេប់គេេន់ និងសមសេបសមេេប់ជាមូលដ្ឋេនក្នុងការ

បញ្ចេញមតិសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ ហានិភ័យដេលមិនអាចរកឃើញនូវការបងា្ហេញខុសជាសរវន្ត ដេលកើតឡើង



គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ ុអនាគត ភីអិលស៊ ីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រ ំ ២០២០

ជោគជ័យជាមួយគ្នា
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ដោយសរតេការក្លេងបន្លំ មនលក្ខណៈខ្ពស់ជាងការបងា្ហេញខុសកើតឡើងពីកំហុសឆ្គង ដោយសរតេការក្លេងបន្លំ

អាចរួមបញ្ចូលទាំងការឃុបឃិតគា្នេ ការលួចបន្លំ ការលុបចោលដោយចេតនា ការបកសេេយមិនពិត ឬមិនអនុវត្តតាម

នីតិវិធីគេប់គេងផ្ទេក្នុង។

 • ទទួលបាននូវការយល់ដឹងអំពីការគេប់គេងផ្ទេក្នុងដេលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសវនកម្ម ក្នុងគោលបំណងដើមេបីរៀបចំនូវ

នីតិវិធី សវនកម្មដេលសមសេបទៅតាមកាលៈទេសៈ ប៉ុន្តេមិនមេនក្នុងគោលបំណងដើមេបីបញ្ចេញមតិលើបេសិទ្ធភាព

នេការ គេប់ គេង ផ្ទេក្នុងរបស់កេុមហ៊ុនឡើយ។

 • ការវាយតម្លេលើភាពសមសេបនេគោលនយោបាយគណនេយេយដេលកេមុហុ៊នបានបេើបេេស់ និងភាពសមហេតុ ផលនេ 

ការ បា៉េន់ស្មេនគណនេយេយសំខាន់ៗ ពេមទាំងការលតតេដងព័ត៌មនពាក់ព័ន្ធដេលបានធ្វើឡើងដោយ អ្នកគេប់គេង។

 • ធ្វើការសន្និដ្ឋេនលើភាពសមសេបនេការបេើបេេស់មូលដ្ឋេននិរន្តរភាពនេគណនេយេយ របស់អ្នកគេប់គេង ហើយដោយ

ផ្អេកទៅលើភស្តុតាងសវនកម្មដេលទទួលបាន ធ្វើការសន្និដ្ឋេនថតើភាពមិនចេបាស់លស់ជាសរវន្តពាក់ព័ន្ធ ទៅ

នឹង ពេឹត្តិការណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌដេលអាចធ្វើឲេយមនមន្ទិលជាសរវន្តលើលទ្ធភាពរបស់កេុមហ៊ុនដើមេបីបន្តនិរន្តរភាព

អាជីវកម្ម។ បេសិនបើយើងខ្ញុំ ធ្វើការសន្និដ្ឋេនថ មនអត្ថិភាពនេភាពមិនបេេកដបេជាជាសរវន្ត យើងខ្ញុំចាំបាច់តេូវ 

បញ្ចូល នៅ ក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងខ្ញុំដើមេបីទាញចំណប់អារម្មណ៍ លើការលតតេដងព័ត៌មនពាក់ព័ន្ធនៅ ក្នុង 

របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ ឬបេសិនបើការលតតេដងព័ត៌មនមនលក្ខណៈមិនគេប់គេេន់ យើងខ្ញុំចាំបាច់តេូវផ្ដល់ 

មតិសវនកម្មដេលមនបញ្ហេ។ ការសន្និដ្ឋេនរបស់យើងខ្ញុំ គឺផ្អេកតាមភស្តុតាង សវនកម្មដេលបេមូលបានតេឹមកាល 

បរិច្ឆេទនេរបាយការណ៍សវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ យា៉េងណក៏ដោយពេឹត្តិការណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌនាពេលអនាគតអាចធ្វើ 

ឲេយ កេុមហ៊ុនបញេឈប់នូវនិរន្តរភាពនេអាជីវកម្ម។

 • វាយតម្លេលើការបងា្ហេញរចនាសម្ព័ន្ធ និងមតិកាទូទៅនេរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល ដេលរួមបញ្ចូលទាំងការ

លតតេដងព័ត៌មន និងវាយតម្លេថតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបងា្ហេញពីបេតិបត្តិការ និងពេឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធក្នុង

អត្ថន័យ ដេលអាចសមេេចបាននូវការបងា្ហេញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ៏តេឹមតេូវ។

យើងខ្ញុំបានផ្ដល់ព័ត៌មនជូនអ្នកទទួលខុសតេូវលើអភិបាលកិច្ច ចំពោះកតា្តេពាក់ព័ន្ធពីសវនកម្មរួមមនជាអាទិ៍ វិសលភាព 

និងពេលវេលដេលបានគេេងទុកសមេេប់ការធ្វើសវនកម្ម និងបញ្ហេជាសរវន្តរួមបញ្ចូលទាំងចំណុចខ្វះខាតនេការគេប់គេង

ផ្ទេក្នុងដេលបានរកឃើញក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសវនកម្ម។

តំណងកេុមហ៊ុន អាហ្វអាយអាយ	&	អឹសូសុីអាត 

ហាង	សិតា
នាយកគេប់គេង
រាជធានីភ្នំពេញ ពេះរាជាណចកេកម្ពុជា

ថ្ងេទី១២ ខេមីនា ឆ្នេំ២០២១

ជូនចំពោះភាគទុនិក	គាឹះសា្ថានមីកាូហិរញ្ញវត្ថុ	អនាគត	ភីអិលសុី

របាយការណ៍របស់សវនករឯករជាយ	(បន្ត)



គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ ុអនាគត ភីអិលស៊ ីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រ ំ ២០២០

ជោគជ័យជាមួយគ្នា

40

របាយការណ៍សា្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងាទី៣១	ខាធ្នូ	ឆ្នាំ២០២០

២០២០ ២០១៩

ដុលា្លាអាមារិក ពាន់រៀល ដុលា្លាអាមារិក ពាន់រៀល

ទាពាយសកម្ម

សច់បេេក់ក្នុងដេ ១,៥០៣ ៦,០៨០ ១,០៧៥ ៤,៣៨១

បេេក់បញ្ញើ និងបេេក់តម្កល់នៅ ធនាគារជាតិ 

នេកម្ពុជា ១៥០,៦៣៥ ៦០៩,៣១៩ ៧៦,៤៥៤ ៣១១,៥៥០

បេេក់បញ្ញើ និងបេេក់តម្កល់នៅធនាគារផេសេងៗ ៩២,៨៣៣ ៣៧៥,៥០៩ ៤៧,៥៥៨ ១៩៣,៧៩៩

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជនសុទ្ធ ៥,៦៨៦,៣៨៧ ២៣,០០១,៤៣៥ ៥,០៤០,០៨០ ២០,៥៣៨,៣២៦

ទេពេយសកម្មផេសេងៗ ៤៨,៧៤៩ ១៩៧,១៩០ ៥៥,៤២៦ ២២៥,៨៦១

ទេពេយ និងបរិកា្ខេរ ១៩,២០០ ៧៧,៦៦៤ ៣៧,៣២៤ ១៥២,០៩៥

ទេពេយអរូបីយ ៨,១២១ ៣២,៨៤៩ ៨,១២៥ ៣៣,១០៩

ទាពាយសកម្មសរុប ៦,០០៧,៤២៨ ២៤,៣០០,០៤៦ ៥,២៦៦,០៤២ ២១,៤៥៩,១២១

បំណុល	និងមូលធន

បំណុល

បំណុលផេសេងៗ ៤៤,៦៩៤ ១៨០,៧៨៧ ៣២,៥៤៨ ១៣២,៦៣៣

បេេក់កម្ចី ៣,២០៤,៩៣៦ ១២,៩៦៣,៩៦៦ ៣,៨៩២,៧៣៨ ១៥,៨៦២,៩០៧

បំណុលពន្ធលើបេេក់ចំណេញ - - ១៣,៩១៧ ៥៦,៧១២

បំណុលពន្ធពនេយារ ៣,៧៨៥ ១៥,៣១០ ៨,៨៤៨ ៣៦,០៥៦

បំណុលសរុប ៣,២៥៣,៤១៥ ១៣,១៦០,០៦៣ ៣,៩៤៨,០៥១ ១៦,០៨៨,៣០៨

មូលធន

ដើមទុន ៣,០០០,០០០ ១២,០០០,០០០ ១,៥០០,០០០ ៦,០០០,០០០

ទុនបមេុងតាមចេបាប់ ៨៨,៩១៥ ៣៥៩,៦៦១ ៥០,៣២១ ២០៥,០៥៨

ចំណេញរកេសាទុក (៣៣៤,៩០២) (១,៣៥៧,៦៤៩) (២៣២,៣៣០) (៩៣៩,៧៤៨)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - ១៣៧,៩៧១ - ១០៥,៥០៣

សរុបមូលធន ២,៧៥៤,០១៣ ១១,១៣៩,៩៨៣ ១,៣១៧,៩៩១ ៥,៣៧០,៨១៣

បំណុល	និងមូលធនសរុប ៦,០០៧,៤២៨ ២៤,៣០០,០៤៦ ៥,២៦៦,០៤២ ២១,៤៥៩,១២១
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របាយការណ៍លទ្ធផលលម្អិត
សមាាប់ការិយបរិច្ឆាទបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១	ខាធ្នូ	ឆ្នាំ២០២០

២០២០ ២០១៩

ដុលា្លាអាមារិក ពាន់រៀល ដុលា្លាអាមារិក ពាន់រៀល

ចំណូលពីការបេេក់ ៨៦៧,៣៤២ ៣,៥៣៦,១៥៣ ៨០២,៦១៧ ៣,២៥២,២០៤

ចំណយការបេេក់ (២៣៧,៣៧៣) (៩៦៧,៧៧០) (២៩១,៣១៩) (១,១៨០,៤២៥)

ចំណូលការបាាក់សុទ្ធ ៦២៩,៩៦៩ ២,៥៦៨,៣៨៣ ៥១១,២៩៨ ២,០៧១,៧៧៩

ចំណូលផេសេងៗ ១១០,២១២ ៤៤៩,៣៣៤ ១២៤,៨១៨ ៥០៥,៧៦៣

ចំណូលបាតិបត្តិការសរុប ៧៤០,១៨១ ៣េប០១៧,៧១៧ ៦៣៦,១១៦ ២,៥៧៧,៥៤២

ចំណយរដ្ឋបាលទូទៅ (៦០៥,៤៩៥) (២,៤៦៨,៦០៣) (៥៩៥,៤៩៤) (២,៤១២,៩៤២)

ការខាតបង់លើឱនភាពនេទេពេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (២០៨,១៤៥) (៨៤៨,៦០៧) (៦៤,១៩៧) (២៦០,១២៦)

(ខាត)/ចំណាញមុនដកពន្ធ (៧៣,៤៥៩) (២៩៩,៤៩៣) (២៣,៥៧៥) (៩៥,៥២៦)

ពន្ធលើបេេក់ចំណេញ ៩,៤៨១ ៣៨,៦៥៤ (៨,២៩៧) (៣៣,៦១៩)

(ខាត)/ចំណាញសុទ្ធសមាាប់
ការិយបរិច្ឆាទ (៦៣,៩៧៨) (២៦០,៨៣៩) (៣១,៨៧២) (១២៩,១៤៥)

លទ្ធផលលម្អិតផាសាងៗ

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - ៣០,០០៩ - ៧៣,៧៤៩

បាាក់(ខាត)/ចំណាញសុទ្ធសរុប
សមាាប់ការិយបរិច្ឆាទ (៦៣,៩៧៨) (២៣០,៨៣០) (៣១,៨៧២) (៥៥,៣៩៦)
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របាយការណ៍លំហូរសាច់បាាក់
សមាាប់ការិយបរិច្ឆាទដាលបានបញ្ចប់ថ្ងាទី៣១	ខាធ្នូ	ឆ្នាំ២០២០

២០២០ ២០១៩

ដុលា្លាអាមារិក ពាន់រៀល ដុលា្លាអាមារិក ពាន់រៀល

លំហូរសាច់បាាក់ពីសកម្មភាពបាតិបត្តិការ

បេេក់ខាតសុទ្ធសមេេប់ការិយបរិច្ឆេទ (៦៣,៩៧៨) (២៦០,៨៣៩) (៣១,៨៧២) (១២៩,១៤៥)

និយ័តភាពលើ៖

រំលស់លើទេពេយ និងបរិកា្ខេរ ១៨,៧០៦ ៧៦,២៦៤ ២៦,៨៤១ ១០៨,៧៦០

រំលស់លើទេពេយសកម្មអរូបី ១,២៧៣ ៥,១៩០ ១,១៦៥ ៤,៧២០

(ឥណទាន)/ចំណយពន្ធលើបេេក់ចំណេញ (៩,៤៨១) (៣៨,៦៥៤) ៨,២៩៧ ៣៣,៦១៩

ការខាតបង់លើឱនភាពនេទេពេយសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ២០៨,១៤៥ ៨៤៨,៦០៧ ៦៤,១៩៧ ២៦០,១២៦

១៥៤,៦៦៥ ៦៣០,៥៦៨ ៦៨,៦២៨ ២៧៨,០៨០

បមាាបមាួលនា៖

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន (៨៥៤,៤៥២) (៣,៤៨៣,៦០១) (៧៧៦,៦២១) (៣,១៤៦,៨៦៨)

ទេពេយសកម្មផេសេងៗ ៦,៦៧៧ ២៧,២២២ (១៥,៧៤៣) (៦៣,៧៩១)

បំណុលផេសេងៗ ១២,១៤៦ ៤៩,៥១៩ ១៥,២១៥ ៦១,៦៥១

សាច់បាាក់ដាលបាើក្នុងបាតិបត្តិការ (៦៨០,៩៦៤) (២,៧៧៦,២៩២) (៧០៨,៥២១) (២,៨៧០,៩២៨)

ពន្ធលើបេេក់ចំណេញដេលបានបង់ (៩,៤៩៩) (៣៨,៧២៧) (៩,១៩៨) (៣៧,២៧០)

សាច់បាាក់សុទ្ធបាើបាាស់ក្នុងសកម្មភាពបាតិបត្តិការ (៦៩០,៤៦៣) (២,៨១៥,០១៩) (៧១៧,៧១៩) (២,៩០៨,១៩៨)

លំហូរសាច់បាាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ការទិញទេពេយ និងបរិកា្ខេរ (៥៨២) (២,៣៧៣) (១៦,៧៦១) (៦៧,៩១៦)

ការទិញទេពេយសកម្មអរូបី (១,២៦៩) (៥,១៧៤) - -

បេេក់តម្កល់ជាមួយធនាគារជាតិនេកម្ពុជា (៧៥,០០០) (៣០៥,៧៧៥) - -

សាច់បាាក់សុទ្ធបាើបាាស់ក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ (៧៦,៨៥១) (៣១៣,៣២២) (១៦,៧៦១) (៦៧,៩១៦)

សច់បេេក់ទទួលបានពីបេេក់កម្ចី (១,៨៩២,៨៩២) (៧,៧១៧,៣២១) (១,០៥០,០០០) (៤,២៥៤,៦០០)

ការទូទាត់សងបេេក់កម្ចី ១,២០៥,០៩០ ៤,៩១៣,១៥២ ១,៥២២,០៧២ ៦,១៦៧,៤៣៦

សច់បេេក់ទទួលបានពីការបង្កើនដើមទុន ១,៥០០,០០០ ៦,១១៥,៥០០ - -

សាច់បាាក់សុទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាពវិនិយោគ ៨១២,១៩៨ ៣,៣១១,៣៣១ ៤៧២,០៧២ ១,៩១២,៨៣៦

ការ(ថយចុះ)/កើនឡើងសុទ្ធនា	សាច់បាាក់	និង
សាច់បាាក់សមមូល ៤៤,៨៨៤ ១៨២,៩៩០ (២៦២,៤០៨) (១,០៦៣,២៧៨)

សច់បេេក់ និងសច់បេេក់សមមូលនាថ្ងេទី១ ខេ មករា ៥០,០៨៧ ២០៤,១០៥ ៣១២,៤៩៥ ១,២៥៥,៦០៥

លម្អៀងពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ - (២,៩៣៧) - ១១,៧៧៨

សាច់បាាក់	និងសាច់បាាក់សមមូលនាថ្ងាទី៣១	ខាធ្នូ ៩៤,៩៧១ ៣៨៤,១៥៨ ៥០,០៨៧ ២០៤,១០៥



ឃ.	អាសយដ្ឋានទាក់ទង
ទី ស្នេក់ការកណ្ដេល និងសខា ៤៥

ដេគូរសហការ ៤៦

កំណត់សម្គេល់ ៤៧
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ទីសា្នាក់ការកណា្ដាល		និងសាខា

សាខាបច្ចុបាបន្ន	:
ការិយាល័យកណ្ដេល (រាជធានីភ្នំពេញ)

ផ្ទះលេខ២៤៥, មហាវិថីពេះមុនីវងេស, សងា្កេត់អូរឬសេសី៤,

ខណ្ឌ៧មករា, រាជធានីភ្នំុពេញ

ទូរស័ព្ទ : (+៨៥៥) ២៣ ២២៣ ១៣៩

សាខាកណា្ដាលស្ទឹង
ផ្លូវជាតិលេខ២, ភូមិបេឡាុយ, ឃុំបឹងខេយាង,

សេុកកណ្ដេលស្ទឹង, ខេត្តកណ្ដេល

ទូរស័ព្ទ : (+៨៥៥) ២៣ ២២៣ ១៣៩

អីុម៉េល : info@anakutmfi.com

គេហទំព័រ : www.anakutmfi.com

ទំព័រហ្វេសបុក : Anakut Microfinance

សាខាថ្មីនាពាលអនាគត
សខាតាខ្មេ
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ដាគូសហការ
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កំណត់សមា្គាល់



២០១៧ ២០១៨ ២០១៩

២០២០

របាយការណ៍បាចាំឆ្នាំរបស់	គាឹះសា្ថានមីកាូហិរញ្ញវត្ថុ	អនាគត	ភីអិលសុី

៤ឆ្នាំកន្លងមក



សាខាបច្ចុបាបន្ន	:សាខាបច្ចុបាបន្ន	:
ការិយាល័យកណ្ដេល (រាជធានីភ្នំពេញ)ការិយាល័យកណ្ដេល (រាជធានីភ្នំពេញ)

ផ្ទះលេខ២៤៥, មហាវិថីពេះមុនីវងេស, សងា្កេត់អូរឬសេសី៤,ផ្ទះលេខ២៤៥, មហាវិថីពេះមុនីវងេស, សងា្កេត់អូរឬសេសី៤,

ខណ្ឌ៧មករា, រាជធានីភ្នំុពេញខណ្ឌ៧មករា, រាជធានីភ្នំុពេញ

ទូរស័ព្ទ : (+៨៥៥) ២៣ ២២៣ ១៣៩ទូរស័ព្ទ : (+៨៥៥) ២៣ ២២៣ ១៣៩

សាខាកណា្ដាលស្ទឹងសាខាកណា្ដាលស្ទឹង
ផ្លូវជាតិលេខ២, ភូមិបេឡាុយ, ឃុំបឹងខេយាង,ផ្លូវជាតិលេខ២, ភូមិបេឡាុយ, ឃុំបឹងខេយាង,

សេុកកណ្ដេលស្ទឹង, ខេត្តកណ្ដេលសេុកកណ្ដេលស្ទឹង, ខេត្តកណ្ដេល

ទូរស័ព្ទ : (+៨៥៥) ២៣ ២២៣ ១៣៩ទូរស័ព្ទ : (+៨៥៥) ២៣ ២២៣ ១៣៩

អីុម៉េល : អីុម៉េល : info@anakutmfi.cominfo@anakutmfi.com

គេហទំព័រ : គេហទំព័រ : www.anakutmfi.comwww.anakutmfi.com

ទំព័រហ្វេសបុក : ទំព័រហ្វេសបុក : Anakut MicrofinanceAnakut Microfinance

សាខាថ្មីនាពាលអនាគតសាខាថ្មីនាពាលអនាគត
សខាតាខ្មេសខាតាខ្មេ


