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របវត្តិរបសរ់្ឹឹះស្ថថ នមីររូហរិញ្ញវត្ថុ ធី & ហគូ ហ្វវ យននន ភីអលីសុ ី
 

រ្ឹឹះស្ថទ នមីររូហិរញ្ដវត្ទុ ធី & ហគូ ហ្វវ យននន ភីអីលសីុ បានចាប់ផផថើមបផ្កើត្ផឡើ្ផៅរបុ្ឆ្ប ាំ២០១៦ ផោយភា្
តុ្និរជាជនជាតិ្ជប ុន នដលមានផដើមទុនចុឹះបញ្ជ ីដាំបូ្ផៅររសួ្ពាណិជជរមម ជាមួយផដើមទុនចុឹះបញ្ជ ីចាំនួន 
៥០០.០០០ (របាាំរយពាន់)ដុលល រអាផមររិ ផហើយផៅឆ្ប ាំ២០១៧ រ្ឹឹះស្ថទ នបានបផ្កើនផដើមទុនចុឹះបញ្ជ ីបននទម 
ផោយរ្ឹឹះស្ថទ នបានបផ្កើនផដើមទុនចុឹះបញ្ជ ីដល់ចាំនួន២,៥០០,០០០ (ពីរលន របាាំរយពាន់) ដុលល រអាផមររិ 
និ្បានទទួលអាជាញ ប័ណតពីធនាគារជាតិ្ននរមពុជាសរមាប់ការផថល់ផសវហិរញ្ដវត្ទុផៅរបុ្របផទសរមពុជា។ 
ផៅរបុ្នាមជារ្ឹឹះស្ថទ នមីររូហិរញ្ដវត្ទុមួយនដលទទួលបានអាជាញ បណតពីធនាគារជាតិ្ននរមពុជា អាជីវរមម
ចមផ្របស់ផយើ្ ្ឺផថល់ផសវហិរញ្ដវត្ទុជូនរបជាជននដលរបរបរបររសិរមម សាំណ្់ និ្បុ្គល នដលមាន
របារ់ចាំណូលទាប នដលការទទួលបានផសវហិរញ្ដវត្ទុរបស់ពួរផ្ផៅមានររមិត្។ រត្តថ ផនឹះបានបផ្កើត្ជាទី
ផារពិផសសនត្មួយ្ត់្សរមាប់ផយើ្ នដលអតិ្ថិជនផគាលផៅរបស់ផយើ្ ត្តមធមមត្ត្ឺជាជននដលទទួល
ផសវពីរ្ឹឹះស្ថទ នហិរញ្ដវត្ទុផផេ្ផទៀត្ ដូចជាធនាគារ និ្រ្ឹឹះស្ថទ នផថល់ហិរញ្ដបផទានធាំៗ មិនបានរ្ប់រគាន់ 
មូលផហតុ្ចមផ្ ្ឺផោយស្ថរនត្លរខខណឍ ត្រមូវនដលមានភាពតឹ្្រុ ឹ្ សរមាប់របវត្ថិននរបារ់ចាំណូល លរខ
ណៈអាជីវរមម និ្លរខណៈវនិិចឆ័យសុវត្ទិភាព។ 
 
ា្ំរអូាជីវរមមរបស់ផយើ្បានអនុម័ត្វធីិស្ថស្រសថផថល់រមចីនដលមានលរខណៈរមួបញ្ចូ លមួយ នដលផយើ្ផថល់ផស

វផៅត្តមបញ្ជ រនដលមានការរមួបញ្ចូ លគាប ជាមួយមុខងារគាាំរទពីខា្ផរកាយ នដលមាន  លរខណៈស្សផដៀ្
គាប ផៅនឹ្ការផថល់ផសវធនាគារដល់បុ្គលកាលពីមុននដរ។ ផលើសពីផនឹះផទៀត្ ផយើ្រ៏  ផថល់ផសវរមមដល់ទី
រននល្សរមាប់អតិ្ថិជនផៅត្តមទីជនបទរបស់ផយើ្ នដលការផរបើរបាស់បណ្តថ ញផលូវ មផធោបាយដឹរជញ្ជូ នស្ថ
ធារណៈរបស់ពួរផ្ផៅមានររមិត្។ វធីិស្ថស្រសថអាជីវរមមផនឹះបានផធវើឲ្យផយើ្អាចបផញ្ច ៀត្ខលួនចូលផៅរបុ្ប
ណ្តថ ញអតិ្ថិជនមួយបានកាន់នត្ផរៅនថមផទៀត្ ស្សបផពលជាមួយគាប ផនាឹះ វបានបផ្កើនទាំហាំអាជីវរមមរបស់
ផយើ្ និ្ផធវើឲ្យផសវរមមរបស់ផយើ្ទាាំ្មូលកាន់នត្មានរបសិទនភាពបននទមផទៀត្។ ផលើសពីផនឹះ ផដើមផី
បាំផពញត្តមត្រមូវការខុសៗគាប របស់អតិ្ថិជនរបស់ផយើ្ ផយើ្រ៏បានផថល់ផលិត្ផល និ្ផសវហិរញ្ដវត្ទុជា
ផរចើនរបផភទ។  
 
អតិ្ថិជនរត្ូវការផលិត្ផលហិរញ្ដវត្ទុខុសៗគាប ជាផរចើនរបផភទ នដលរួមមានរមចីខាប ត្តូ្ច ្ឺរមចីផធវើអាជីវរមម 
រយៈផពលខលី រពមទាាំ្រមចីខាប ត្ធាំ ្ឺរមចីសរមាប់រយៈផពលនវ្ រមចីរសិរមម រមចីទិញរថយនថ រមចីទិញរុមឺ រ(តុ្រតុ្
រ) និ្រមចីទិញផ្ហោឌ នជាផដើម។ ផយើ្ផថល់ផលិត្ផល និ្ផសវហិរញ្ដវត្ទុជាផរចើននដលផថល់ដាំផណ្តឹះ
ស្ស្ថយត្តមត្រមូវការជារ់លរ់ និ្ត្តមត្រមូវការនានារបស់អតិ្ថិជនទាាំ្ផនាឹះ នដលផយើ្បានផធវើការ
ពិចារណ្តអាំពីភាពមានររមិត្របស់ពួរផ្ផៅរបុ្ការទទួលបានរមចីពីធនាគារ និ្រ្ឹឹះស្ថទ នហិរញ្ដវត្ទុ ផដើមផី
ទិញផធឹះសនមផ្ធាំៗ ផរ្ឿ្យនថរសិរមម។ 
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ទសសនវសិយ័ បបសររមម និង ្ុណត្ម្មលសនលូ 

ទសសនៈវិសយ័ 
ធី & ហគូ ហ្វវ យននន ភីអិលសីុ: ជារ្ឹឹះស្ថទ នមីររូហិរញ្ដវត្ទុឈានមុខផ្របស់របផទសរមពុជានដលផថល់ជូននូវផសវ

ហិរញ្ដវត្ទុលអរបផសើរជូនដល់អតិ្ថិជនរបុ្វស័ិយរសិរមមនិ្សាំណ្់។ 

 
 

បបសររមម 
ធី & ហគូ ហ្វវ យននន ភីអិលសីុ: ផដើមផីផលើររមពស់្ុណភាពននការរស់ផៅរបស់អតិ្ថិជន និ្ស្គមរមពុជាផោយការគាាំ

រទនផបរហិរញ្ដវត្ទុរបស់ផយើ្។ 

 
 

               ្ុណត្ម្មលសនលូ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

ត្មាល ភាព មិនផរ ើសផអើ្ 
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ស្ថររបសរ់បធានររុមរបឹរាភិបាល 
 

រ្ឹឹះស្ថទ នមីររូហិរញ្ដវត្ទុ ធី & ហគូ ភីអិលសីុ ជារ្ឹឹះស្ថទ នរបុ្ស្សុរមួយនដល បាន
រមួចាំនណររបុ្ការអភិវឌ្ណន៍ផសដឌរិចចស្គម របុ្ការផថល់ផសវរបារ់រមចីផៅឲ្យ
អតិ្ថិជនររីររ និ្មធយម  ផដើមផីជួយផអាយពួរគាត់្មានលទនភាពផធវើអាជីវរមម 
និ្រររបារ់ចាំណូល កាន់នត្លអរបផសើរផឡើ្ពីមួយនថៃផៅមួយនថៃ ត្តមរយៈការ 
ផថល់របារ់រមចីផនឹះ។ សទិរភាពមា ររូផសដឌរិចច្ឺជារត្តថ  រមួចាំនណរយ ្សាំខាន់
ចាំផពាឹះការអភិវឌ្ណន៍ ផសដឌរិចចរមពុជានិ្ការផរើនផឡើ្ននវស័ិយហិរញ្ដវត្ទុនដល
្ួរផអាយរត់្សមាគ ល់។ ដូផចបឹះផហើយត្ត្នាមផយើ្ខញុាំជាភា្ទុនិរទាាំ្អស់ រ៏

ដូចជាបុ្គលិររ្ឹឹះស្ថទ នមីររូហិរញ្ដវត្ទុ ធី & ហគូ ភីអិលសីុ ផបថជាញ ចូលរមួកាត់្បនទយភាពររីរររបស់អតិ្ថិ
ជន ត្តមរយៈការផថល់ឥណទានផោយផតថ ចផលើវស័ិយរសិរមម និ្ផថល់ផសវឥណទានសាំបូរនបបផផេ្ៗ
ឲ្យកាន់នត្មានសទិរភាព និ្មានភាពររីចផរមើន ជាលាំោប់នាផពលខា្មុខជាបនថផទៀត្ ពីផរពាឹះផយើ្មាន
ធនធានមនុសេរបរបផោយ្ុណវឌុ្ណ និ្បទពិផស្ថធន៍ រ្ប់រគាន់លមមនដលជាសបូលដ៏សាំខាន់មួយ របុ្
ការដឹរនាាំ និ្ចាត់្នច្ជាមួយ និ្ការពរ្ីរផដើមទុនរបស់ផយើ្ នដលផរើត្ផចញពីមាច ស់ភា្ហ ុន និ្
អបរវនិិផយ្របុ្និ្ផរៅស្សុរទាាំ្អស់។ 
ផយើ្ខញុាំជាភា្ទុនិរទាាំ្អស់បានខិត្ខាំរបឹ្នរប្យ ្ខាល ាំ្ ផដើមផីផ្លើយត្បផសចរថីរត្ូវការនដលជាត្រមូវ
ការទីផារននផលិត្ផលនិ្ផសវរមម្ឺជាផសចរថីរ ាំពឹ្ទុររបស់អតិ្ថិជន រ៏ដូចជាស្ថធារណៈជនផ្នដ
រ។ រ្ឹឹះស្ថទ នមីររូហិរញ្ដវត្ទុ ធី & ហគូ ភីអិលសីុ បានបផ្កើត្ផឡើ្ និ្ផធវើការគាាំពារផៅផលើទិសផៅហិរញ្ដវត្ទុ
ស្គម ដូចជាសទិរភាពនផបរហិរញ្ដវត្ទុ ្ុណភាព ផលប័រត្ឥណទាន របភពរបារ់ចាំណូល រ្ួស្ថររបស់
អតិ្ថិជន និ្ផលប ឹះពាល់ ដល់ផសដឌរិចចស្គម និ្ការរស់ផៅរបស់អតិ្ថិជនផ្នដរ។ ដូផចបឹះផហើយ
ផគាលបាំណ្របស់ ផយើ្ជាភា្ទុនិរ ្ឺផដើមផីជួយអតិ្ថិជនររីររ និ្មធយម នដលរស់ផៅរបុ្ទីររុ្ រ៏
ដូចជាផៅត្តមជនបទ និ្រ្ួស្ថរររីររនដលខវឹះខាត្ផដើមទុនរបុ្ការពរ្ីរអាជីវរមម។  
 
រ្ឹឹះស្ថទ នមីររូហិរញ្ដវត្ទុ ធី & ហគូ ភីអិលសីុ ផជឿជារ់យ ្មុត្មាាំថានឹ្ខិត្ខាំរបឹ្នរប្នសវ្ ររនដ្ូរ និ្
អបរវនិិផយ្ធាំៗមួយចាំនួនផទៀត្ ផដើមផីបផ្កើននូវសកាថ នុពល និ្ភាពរ ឹ្ មាាំ របស់រ្ឹឹះស្ថទ ន របុ្ការពរ្ីរ
ផលិត្ផលរបស់ខលួន និ្ត្តមត្រមូវការទីផារនាផពលបចចុបផនប ។ 
ត្ត្នាមផអាយភា្ទុនិរទាាំ្អស់ ខញុាំសូមនថល្នូវអាំណរ្ុណយ ្រជាលផរៅ ចាំផពាឹះមរ្តនថីធនាគារជាតិ្
ននរមពុជា ររសួ្ មនធីរ នានានដលពារ់ព័នន រពមទាាំ្បុ្គលិរ ធី & ហគូ ទាាំអស់នដលបានជួយរជុាំនរជ្ និ្
ផធវើផអាយរ្ឹឹះស្ថទ ន ធី & ហគូ មានសទិរភាពឈររ ឹ្ មាាំ មរដល់ផពលផនឹះ ។ 
 
 
 
ផលរ មុាំ ផរលអូម ូរ  
របធានររុមរបឹរាភិបាល  
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ស្ថររបសន់ាយររបត្បិត្តិ 
 
 

ក្នុងរយៈពពល១ឆ្ន ាំចុងពរោយពនេះ រ្ឹេះស្ថថ នមីរក្ ូហិរញ្ញវត្ថុ ធី & ហគូ ភីអិលសីុ ទាំង
ោររបឈមក្នុងោរ របកួ្ត្របជែង និងក៏្ដូចជាមានផលប េះពាល់ខ្លេះៗ ពីោររកី្រាល
ដាលនូវែមងឺកូ្វដី ជដលពធវើឲ្យប េះពាល់ ដល់ោររក្សីុ និងរាក់្ចាំណូលរបស់អតិ្ថិ
ែន និងោរសងរត្ឡប់ខ្លេះៗមក្រ្ឹេះស្ថថ នផងជដរ។ យ ងណាក៏្ពដាយ ធី & ហគូ  
ពៅជត្មានពមាទនភាព ក្នុងោរ្ិត្្ូរពនាពពលែូនអតិ្ថិែនមួយចាំនួនខ្លេះៗផង
ជដរ ពហើយបញ្ហា ឥណទនមិនដាំពណើ រោរខ្លេះៗ ក្នលងមក្ក៏្ពយើង ានពដាេះស្រស្ថយ
ានយ ងរលូន ផងជដរ មិនរតឹ្មជត្ប ុពណាណ េះ ធី & ហគូ ានពរងីក្ខ្លួន និងមានផលប័

រត្ក្មចីីរហូត្ដល់ 2,797,636 ដុល្លល រអាពមរកិ្ និងមានអតិ្ថិែនសរុប 172 នាក់្ ្ិត្រតឹ្មចុងឆ្ន ាំ2020។ 
បចចីុបបននរ្ឹេះស្ថថ នមីរក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ធី & ហគូ ភីអិលសីុ ពយើងានក្ាំពុងានផតល់ពសវាក្មមឥណទនយ ងសាំបូរ
ជបបពៅឲ្យអតិ្ថិែន ក៏្ដូចជាស្ថធារណៈែន នូវផលិត្ផលជាពរចើនរបពភទ ពដើមបីបាំពពញត្រមូវោររបស់
ពួក្គាត់្ ក៏្ដូចជាត្រមូវោរោររបកួ្ត្របជែងពៅក្នុងទីផារផងជដរ។   
ជាមួយសក្មមភាពទាំងអស់ពនេះ បុ្គលិក្របស់រ្ឹេះស្ថថ នមីរក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ធី & ហគូ ភីអិលសីុ ានបពងកើននូវ
ទាំនាក់្ទាំនងដ៏លអ រសួរាយរាក់្ទក់្ របក្បពដាយរក្មសីលធម៌វជិាា ែីវៈ ក្នុងោរបពរមើ អតិ្ថិែនពអាយមាន
លក្ខណៈលអរបពសើរ ស្រសបពៅនឹងទសសនៈវស័ិយ និងពបសក្ក្មម របស់រ្ឹេះស្ថថ ន។ រ្ឹេះស្ថថ នមីរក្ូហិរញ្ញវត្ថុ 
ធី & ហគូ នឹងបនតបពងកើនោរជក្លមអ ពអាយមានរបសិទធិ ភាពនូវរចនាសមព័នធរ្ប់រ្ងពដើមបីរក្ានូវសថិរភាព
របស់រ្ឹេះស្ថថ ន។ ក្នុងឋានៈខ្្ុាំជា នាយក្របតិ្បត្តិ ខ្្ុាំសូមជថលងអាំណរ្ុណ ចាំពពាេះមន្រនតីធនាគារជាតិ្ននក្មពុជា 
និងរក្សួងពាក់្ព័នធនានា ជដលានែួយផតល់ជាអនុស្ថសន៍ ជណនាាំលអៗ ចាំពពាេះពយើងខ្្ុាំក្នលងមក្  និងជា
ពិពសសចាំពពាេះថ្នន ក់្រ្ប់រ្ងក៏្ដូចជាបុ្គលិក្ទាំងអស់របស់រ្ឹេះស្ថថ នមីរក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ធី & ហគូ ភីអិលសីុ 
ជដលានខិ្ត្ខ្ាំរបឹងជរបងពុេះពារ ជក្លមអក្នុងឆ្ន ាំក្នលងមក្ និងពដើមបីសពរមចាននូវ ស្ថន នដដ៏រត្ពចេះរត្ចង់
ក្នុងពពលឆ្ប់ៗខាងមុខ្បនតពទៀត្ និងពដើមបីទទួលានជាជផលផ្កក  របក្ប ពដាយបទពិពស្ថធន៍យូរអជងវង និង
ែួយដល់រ្ឹេះស្ថថ នមីរក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ធី & ហគូ ភីអិលសីុ ទទួលាននូវភាពពជា្ែ័យរពមទាំងានចូលរមួ ក្នុង
ោរអភិវឌ្ឍន៍ពសដឋកិ្ចចីសងគមបនតពទៀត្ ។ 
 
ជាទីបញ្ចី ប់ខ្្ុាំសូមឲ្យបុ្គលិក្ពាក់្ព័នធទាំងអស់ខិ្ត្ខ្ាំរបឹងជរបង របក្បពដាយសមត្ថភាពខ្ពស់ និងរបក្បពដាយ
បទពិពស្ថធន៍ដ៏មានត្ាំនល ពដើមបីែួយពអាយរ្ឹេះស្ថថ នមីរក្ូហិរញ្ញវត្ថុ ធី & ហគូ ភីអិលសីុ ទទួលានពជា្ែ័យ
ោន់ជត្លអរបពសើរជថមពទៀត្ ។ 
 
 
 
 
 

ផលរ ហវុកាោ ស ូយូសីុ 
នាយររបតិ្បត្ថិ 
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 ររុមរបឹរាភបិាល 
 

ផលរ មុាំ ផរលអូម ូរ   
របធានររុមរបឹរាភិបាល  

ផលរ មុាំ ផរលអូម ូរ  ជារបធានររុមរបឹរាភិបាល មានអាយុ៤៤ឆ្ប ាំ ជាជនជាតិ្នខមរ 
នដលជាមាច ស់ភា្ហ ុន និ្រត្ូវបាននត្្ត្តាំ្ជារបធានររុមរបឹរាភិបាលផៅនខ
ររកោឆ្ប ាំ២០១៧។ 
បចចុបផនបផលរ មានតួ្នាទីសាំខាន់ សរមបសរមួលការរបជុាំថាប រ់រ្ប់រ្្ ផថួចផផថើ
ម ា្ំនិត្ និ្នផនការយុទនស្ថស្រសថអាជីវរមម ជាពិផសស្ឺនសវ្ ររផដើមទុនបននទម
សរមាប់រ្ឹឹះស្ថទ ន។ ផលរបានបញ្ច ប់បរ ិ្ ដ បរត្នផបរផសដឌរិចច ពីស្ថរលវទិោ
ល័យនសត្តមា  ផៅរបផទសជប ុន និ្មានបទពិផស្ថធន៍ការងារនផបរព័ត៌្មាន
វទិោជា្១៥ឆ្ប ាំ ផៅរបផទសជប ុន និ្ផៅរបផទសរមពុជា ជាមួយនឹ្ររុមហ ុន
នដលមានរបផភទអាជីវរមមនផបរសាំណ្់ វស័ិយមីររូហិរញ្ដវត្ទុនិ្នផបរព័ត៌្មាន
វទិោ។ 
 

ផលរ ផឌ្ៀប ចាំផរ ើន 
អភិបាល 
 

ផលរ ផឌ្ៀប ចាំផរ ើន មានអាយុ៣៨ឆ្ប ាំ ជាជនជាតិ្នខមរ ជាអបររ្ប់រ្្នផបរ
ព័ត៌្មានវទិោ ចាប់ត្តាំ្ពីការចាប់ផផថើម ធីហគូ ហ្វវ យននន ភីអិលសីុ។ ផលររត្ូវ
បានត្ផមលើ្ឋានៈជារបធាននាយររបតិ្បត្ថិការផៅនខមររ ឆ្ប ាំ២០១៧ ផហើយ
បានកាល យជាអភិបាលចាប់ត្តាំ្ពីនខររកោ ឆ្ប ាំ២០១៧មរ។ បចចុបផនបផនឹះផលរ
ទទួលខុសរត្ូវរបុ្ការសរមបសរមួល និ្ផោឹះស្ស្ថយការងារជាទូផៅទារ់ទ្
នឹ្នាយរោឌ នទាាំ្អស់ នដលមានផៅរបុ្ ធីហគូ ហ្វវ យននន ភីអិលសីុ។  
ផលរបានបញ្ច ប់ការសិរាពីស្ថរលវទិោល័យហុរនរដូ ននរបផទសជប ុនរបុ្
ឆ្ប ាំ២០០៩។ ផលរមានបទពិផស្ថធន៍ជា្៧ឆ្ប ាំ ផៅរបុ្វស័ិយបផចចរវទិោ
ព័ត៌្មានវទិោ និ្បទពិផស្ថធន៍៣ឆ្ប ាំផៅរបុ្វស័ិយធនាគារ និ្ហិរញ្ដវត្ទុ ។ 

ផលរ Tamura Yoichi 
អភិបាលឯររជយ 

ផលរ TAMURA Yoichi អាយុ៤២ឆ្ប ាំ ជាជនជាតិ្ជប ុន រត្ូវបាននត្្ត្តាំ្និ្
ទទួលស្ថគ ល់ពីធនាគារជាតិ្ននរមពុជា ជាអភិបាលឯររជយ ផៅនខតុ្ល ឆ្ប ាំ
២០១៩។ ផលរមានបទពិផស្ថធន៍ជា្១៥ឆ្ប ាំខា្នផបរសវនរមម ្ណផនយយ 
ពននោរ និ្របឹរាផយបល់ ផោយរប់បញ្ចូ លទាាំ្បទពិផស្ថធន៍១៣ឆ្ប ាំនន
ការងារផៅរបុ្ររុមហ ុនមួយ របុ្ចាំផណ្តមររុមហ ុនធាំទាាំ្បួនផៅរបុ្របផទស
ជប ុន របផទសនថ និ្របផទសរមពុជា។ 
ផលរបញ្ច ប់ការសិរាពីស្ថរលវទិោល័យ Hitotsubashi ផៅរបផទសជប ុន 
ជាំនាញវទិោស្ថស្រសថស្គម របុ្ឆ្ប ាំ២០០២ផហើយបានចុឹះផឈាម ឹះជា CPA របុ្
របផទសជប ុនត្តាំ្ពីឆ្ប ាំ២០០៨ 
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រចនាសមព័នធម្នការរ្ប់រ្ង របសរ់្ឹឹះស្ថថ ន ធី & ហគូ ហ្វវ យននន ភីអិលសុ ី
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 ្ណៈរ្ប់រ្ង 

ផលរ ហវុកាោ ស ូយូ
សីុ 

នាយររបតិ្បត្ថិ 
 

ផលរ ហវុកាោ ស ូយូសីុ ជាជនជាតិ្ជប ុន ផរើត្ផៅររុ្្ូមា ម ូតូ្ 
របផទសជប ុន ផលរបានសិរា  ផៅសរលវទិោល័យ ្ូមា ម ូតូ្ 
ចផនាល ឹះឆ្ប ាំ១៩៨៧ ដល់ឆ្ប ាំ១៩៩២ ផលរសិរាជាំនាញមហ្វវទិោល័
យនីតិ្ស្ថស្រសថ។ ផលរបាន្ល្កាត់្របវត្ថិការងារដូចខា្ផរកាមផនឹះ 

- ឆ្ប ាំ២០១៩ មរដល់បចចុបផនប ផលរជានាយររបតិ្បត្ថិរបស់
រ្ឹឹះស្ថទ នមីររូហិរញ្ដវត្ទុ ធី&ហគូហ្វវ យននន ភីអិលសីុ ផៅរជ
ធានីភបាំផពញ 

- ឆ្ប ាំ២០១៥ ដល់ នខមររ ឆ្ប ាំ២០១៩ ផលរជានាយររបតិ្បត្ថិ 
របស់រ្ឹឹះស្ថទ នមីររូហិរញ្ដវត្ទុ អូរ  ូ ហ្វវ យនននខប ភីអិលសីុផៅ
រជធានីភបាំផពញ 

- ឆ្ប ាំ២០១២ ផលរជានាយររបតិ្បត្ថិ របស់ររុមហ ុន ហវុកាោ ខវ
លលីធី ខូអិលធីឌី្ ផៅរបផទសជប ុន 
 

 

 

ផលរ ផច្ លីមហ ួត្ 
របធាននាយរោឌ ន 
ឥណទាន 

ផលរ ផច្ លមហួត្ ស ជ្ តិ្រមពុជា ផរើត្ផៅឆ្ប ាំ១៩៧៣។ គាត់្
បានបញ្ច ប់បរ ិ្ ដ បរត្ជាន់ខពស់នផបរវទិោស្ថស្រសថនផយបាយ ជាំនាញ
រដឌបាលស្ថធារណៈ ផៅសរលវទិោល័យ  ចាំផរ ើនពហុបផចចរវទិោ 
រជធានីភបាំផព ញ ផៅឆ្ប ាំ២០១២។ 
គាត់្បានផរបើផពលផវលអស់រយៈផពលជិត្ ១០ឆ្ប ាំ របុ្អាជីពការងារ
របស់គាត់្ជាជាំនួយការរបធានផៅររុមហ ុន ផសវនខមរ អាហរណ័-
នីហរណ័ និ្សាំណ្់ និ្ររុមហ ុន ផផេ្ផទៀត្ ផៅរជធានីភបាំផពញ 
ត្តាំ្ពីឆ្ប ាំ១៩៩៣មរ បនាធ ប់ពីបានបញ្ច ប់ការសិរាផៅវទិោល័យ។ 
ផរកាយមរ ផៅឆ្ប ាំ២០០១ គាត់្បានតល ស់បថូរការងារផៅវស័ិយ
ធនាគារវញិមថ្របុ្នាយរោឌ នផថល់ការអនុ ដ្ ត្ និ្រ្ប់រ្្ហ្វនី
ភ័យ ផៅធនាគារ សហពាណិជជ រ.អ និ្រត្ូវបានត្ផមលើ្តួ្នាទីជា
ជាំនួយការរបធានស្ថខា ផខត្ថផសៀមរប អស់រយៈផពលជា្ ១០ឆ្ប ាំ។ 
នផអរផលើបទពិផស្ថធន៍ និ្ការអនុវត្ថន៍ការងាររបស់គាត់្ផៅ
រ្ឹឹះស្ថទ នមីររូហិរញ្ដវត្ទុ អូរ  ូ ហ្វវ យនននខប ភីអិលសីុ ត្តាំ្ពីឆ្ប ាំ
២០១៣, ផលរ ផច្ លមហួត្ រត្ូវបានត្ផមលើ្តួ្នាទីជារបធាន
នាយរឥណទាន និ្បនាធ ប់មរផៅផដើមឆ្ប ាំ២០១៩ រ៏បានតល ស់មរ
បផរមើការងារផៅ រ្ឹឹះស្ថទ ន មីររូហិរញ្ដវត្ទុ ធី&ហគូ ហ្វវ យននន ភីអិ
លសីុ ទទួលខុសរត្ូវរត្ួត្ពិនិត្យផមើលនូវរល់ផលិត្ផលរមចី ទាាំ្ការ
ដាំផណើ រការរមចីរ៏ដូចជាការស្រត្ឡប់ របស់អតិ្ថិជនផ្នដរ 
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 ផលតិ្ផលឥណទាន 
ធី & ហគូ ហ្វវ យននន ភីអិលសីុ ផថល់ជូននូវផលិត្ផល និ្ផសវរមមហិរញ្ដវត្ទុដូចជា ឥណទានផរ្ឿ្ចររធុនធៃន់ 
ឥណទានផរ្ឿ្យនថរសិរមម ឥណទានទិញផធឹះ ឥណទានអាជីវរមម ឥណទានរថយនថ ឥណទានម ូតូ្រុមឺ រ (តុ្រ
តុ្រ) ឥណទានម ូតូ្ ឥណទានបុ្គល។ 
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ររមសលីធម ៌

  រ្ឹឹះស្ថទ នមីររូហិរញ្ដវត្ទុ ធី & ហគូ ហ្វវ យននន ភីអិលសីុ ជារ្ឹឹះស្ថទ ននដលមានការផជឿជារ់យ ្មុត្មាាំ
ថាររមសីលធម៌្ឺជាធាតុ្ផេាំដ៏សាំខាន់ ននភាពផជា្ជ័យននអាជីវរមមរបស់ខលួន វបផ្កើត្ររបខ័ណឍ មួយ
ផដើមផីរ្ប់រ្្ទាំនារ់ទាំន្ និ្អាជីវរមមរបស់ខលួនជាមួយនដ្ូពារ់ព័ននទាាំ្ខា្របុ្ និ្ផរៅរបផទស រួម
ទាាំ្សមាជិរររុមរបឹរាភិបាល អតិ្ថិជន នដ្ូ បុ្គលិរនិផយជិត្ រ្ឹឹះស្ថទ នមីររូហិរញ្ដវត្ទុផផេ្ៗផទៀត្ 
អបរផគត់្ផគ្់ ឬអបរផថល់ផសវរមម មរ្តនថីរោឌ ភិបាល និយត្ររ សវនររ អបរវនិិផយ្ និ្ភាប រ់ងារផថល់មូលនិ
ធិ។ 

i. សមាជិរររមុរបឹរាភិបាល៖ អភិបាលទាាំ្ឡាយរត្ូវបងាា ញអាំពីការផបថជាញ ចិត្ថរបស់ពួរផ្ត្តមរយៈការ
ចូលរួមយ ្សរមមផៅរបុ្្ណៈរមមការផធវើការសផរមចចិត្ថរបស់ ធី & ហគូ ហ្វវ យននន ភីអិលសីុ ត្តមរ
យៈការចូលរួមជាផទៀ្ទាត់្ផៅរបុ្រិចចរបជុាំរបស់ររុមរបឹរាភិបាល និ្រិចចរបជុាំរបស់្ណៈរមមការ ឬ
ររុមការងារនានានដលពួរផ្ជាសមាជិរ និ្ត្តមរយៈការផេពវផាយអាំពីផររ ថិ៍ផឈាម ឹះ និ្ឥទនិពលរបស់ 
ធី&ហគូ ហ្វវ យននន ភីអិលសីុ ផៅរបុ្រពឹត្ថិការណ៍ និ្ការផបាឹះពុមពផាយនានា។ 

 
ii. អតិ្ថិជន/នដ្ូ៖ ផយើ្អនុម័ត្ និ្អនុវត្ថផគាលការណ៍ការពារអតិ្ថិជន (Client Protection Principle) 

និ្ផបថជាញ ចិត្ថផធវើការវយត្នមលជាផទៀ្ទាត់្ផលើការអនុវត្ថរបស់ខលួន។ ផយើ្ផធវើការវយត្នមលភាពររីររ
របស់រ្ួស្ថររបស់អតិ្ថិជន នដ្ូពីការយល់ផ ើញទូផៅមួយ ផដើមផីធានាថា ធី & ហគូ ហ្វវ យននន ភីអិ
លសីុ ពិត្ជាបានផថល់ឥណទានដល់របជាជនផគាលផៅនដលផយើ្បានផរជើសផរ ើស និ្ត្តមោនអាំពី
ចលនាននភាពររីរររបស់អតិ្ថិជន នដ្ូរបស់ផយើ្ ពិត្របារដ ផដើមផីធានាថារមមវធីិឥណទានរបស់
ផយើ្បានចូលរួមចាំនណរដល់ការកាត់្បនទយភាពររីរររបស់អតិ្ថិជន និ្នដ្ូរបស់ផយើ្ ស្សបត្តម
យុទនស្ថស្រសថរបស់រជរោឌ ភិបាល។ 

 

iii. និផយជិត្៖ 
រ. ផយើ្ផបថជាញ ចិត្ថផធវើការហ្វមឃាត់្មិនឲ្យមានការផរ ើសផអើ្ចាំផពាឹះនិផយជិត្ ឬអបរោរ់ពារយសុាំទាាំ្ឡាយ

ផោយនផអរផលើជាតិ្ស្ថសន៍ ពណ៌សមផុរ ស្ថសនា ផភទ ស ជ្ តិ្ អាយុ ស្ថទ នភាពផសដឌរិចច និ្ទាំផនារ
ផលូវផភទផនាឹះផទ។ 

ខ. ផយើ្ទទួលយរជនពិការនដលមាន្ុណវុឌ្ណផដើមផីចូលបផរមើកាងារ ផោយមិន្ិត្អាំពីរូបរ្ខា្ផរៅ
របស់ពួរផ្ផនាឹះផទ ផដើមផីផធវើឲ្យពួរផ្អាចបផ្កើត្ចាំណូលផទៀ្ទាត់្ផដើមផីរទរទ្់ដល់រ្ួស្ថរ និ្សហ
្មន៍របស់ពួរផ្។ 

្.  ផយើ្ផថល់ជូននិផយជិត្ទាាំ្ឡាយនូវឱកាសររីចផរមើនតធ ល់ខលួន និ្ឱកាសអភិវឌ្ណផសមើៗគាប  ផោយមិន
្ិត្អាំពីមុខត្ាំនណ្របស់ពួរផ្ផនាឹះផទ។ 

 . ផយើ្ផបថជាញ ចិត្ថផធវើការការពារសុខភាព និ្សុវត្ទិភាពរបស់និផយជិត្របស់ផយើ្ នដលផនឹះ្ឺជារត្តថ
មួយនដលសាំខាន់ជា្ផ្បាំផុត្ផៅរបុ្ការសផរមចចិត្ថរបស់ផយើ្។ 

្. ផយើ្ផថល់របារ់ផបៀវត្េរ ៍ និ្អត្ទរបផយជន៍នដលមានលរខណៈរបរួត្របនជ្ផដើមផីបងាា ញអាំពីការយរ
ចិត្ថទុរោរ់របស់ផយើ្ចាំផពាឹះនិផយជិត្របស់ផយើ្។ 

ច. ផយើ្ោរ់ឲ្យអនុវត្ថនូវយនថការនដលមានត្មាល ភាពផដើមផីផោឹះស្ស្ថយការត្វ និ្បណថឹ ្របស់បុ្គលិរ។  
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 ររមសលីធម ៌(ត្) 

 

iv. ការរបរួត្របនជ្៖ ផយើ្មិនទទួលយរការលត្រត្ោ្ ឬផរបើរបាស់ព័ត៌្មានរបរួត្របនជ្នដល
ផយើ្ដឹ្ ឬមានផហតុ្ផលរបុ្ការផជឿជារ់រត្ូវបានលត្រត្ោ្មរកាន់ផយើ្ខញុាំ ផោយបាំពានផលើរិចច
រពមផរពៀ្ររាការសមាៃ ត់្រវ្ត្តិ្យជនណ្តមាប រ់ និ្នដ្ូរបរួត្របនជ្ណ្តមួយរបស់ផយើ្ផឡើយ 
ប ុននថផយើ្ផលើរទឹរចិត្ថឲ្យនិផយជិត្ទាាំ្ឡាយផធវើការរបមូល នចររ ាំនលរ និ្ផរបើរបាស់ព័ត៌្មានអាំពី
រ្ឹឹះស្ថទ នផផេ្ផទៀត្ នត្របុ្លរខណៈស្សបចាប់ និ្របរបផោយររមសីលធម៌នត្ប ុផណ្តត ឹះ។ 
ផោយស្ថរនត្ ធី & ហគូ ហ្វវ យននន ភីអិលសីុ ផថល់ត្នមលដល់ និ្ការពារព័ត៌្មានសមាៃ ត់្របស់
រ្ឹឹះស្ថទ នតធ ល់ ផយើ្រ៏ផគារពព័ត៌្មានសមាៃ ត់្របស់រ្ឹឹះស្ថទ នផផេ្ៗផទៀត្ផ្នដរ។ 

v. អបរផគត់្ផគ្ ់ និ្អបរផថល់ផសវ៖ ផយើ្មិនសហការជាមួយ ឬផថល់ផសវជូនររុមហ ុន ឬបុ្គល
ទាាំ្ឡាយណ្តនដល ត្តមរយៈអាជីវរមមរបស់ពួរផ្ ឬពួរផ្តធ ល់បានពារ់ព័នននឹ្សរមមភាពណ្ត
មួយននបញ្ជ ីដរផចញរបស់ អជាញ ធរមានសមត្ទរិចច ឬជារបផភទអាជីវរមមនដលផលមើសផៅនិ្ចាប់
នដលបានរាំណត់្ និ្មិនចូលរួមផធវើរបតិ្បត្ថិការនដលអាចរត្ូវបានបរស្ស្ថយថាអសីលធម៌ ឬមិន
អាចរ្ប់រ្្បាន។ 

 
vi. មរ្តនថីរោឌ ភិបាល និយ័ត្ររ និ្សវនររ៖ ផយើ្អនុផលមត្តមបទបផញ្ដត្ថិនានានដលផចញផោយរោឌ ភិ

បាល នដលរួមបញ្ចូ លទាាំ្ការអនុវត្ថផគាលនផយបាយ នីតិ្វធីិ និ្លរខខណឍ ត្រមូវនានានដលបាន
រាំណត់្ផោយបទបផញ្ដត្ថិនានា ទមាល ប់អនុវត្ថផោយសុររឹត្យ និ្ការពារអត្ទរបផយជន៍របស់អតិ្ថិជន 
និ្អភិវឌ្ណ និ្ររាទុរផយបល់រត្ឡប់ជូននិយ័ត្ររ និ្សវនររផ្នដរ។ 

vii. វនិិផយ្ិន និ្ទីភាប រ់ងារផថល់ហិរញ្ដបផទាន៖ ផយើ្ផថល់រាំណត់្រត្តរតឹ្មរត្ូវ មានត្មាល ភាព និ្អាច
ទុរចិត្ថបានផដើមផីបាំផពញត្តមកាត្ពវរិចចស្សបចាប់ និ្កាត្ពវរិចចនផបរហិរញ្ដវត្ទុរបស់ ធី & ហគូ 
ហ្វវ យននន ភីអិលសីុ និ្ផដើមផីរ្ប់រ្្ការងាររបស់ផយើ្។ 
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ឥណទានផតលដ់លអ់ត្ថិិជន 

 2020 2019 

 
ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល 

 
 (រំណត្់  (រំណត្់ 

  សម្គគ ល ់2.4)  សម្គគ ល ់2.4) 

ឥណទានផថល់ឲ្យអតិ្ថិជនវស់នវ្  
    

ត្តមរ ាំលស់នថលផដើម 2,797,636  11,316,438  

3,936,325 16,040,524 

ចាំណូលមិនទាន់ទទួលស្ថគ ល់ (7,301) (29,533) 

- - 

 2,790,335 11,286,905 

3,936,325 16,040,524 
     

ដរៈ សាំវធិានធនផលើការខាត្ប្់ផលើ   

  

ឱនភាពននត្នមល (1,189,926)  (4,813,251)  

(1,704,679) (6,946,567) 

 1,600,409  6,473,654  2,231,646 9,093,957 

ការនរបរបួលននការខាត្ប្់ផលើឱនភាពននរទពយសរមមហិរញ្ដវត្ទុ មានដូចខា្ផរកាម៖ 
 2020 2019 

 
ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល 

 
 (រំណត្់  (រំណត្់ 

 
 សម្គគ ល ់2.4)  សម្គគ ល ់2.4) 

     

នានថៃទី1 នខមររ 
 1,704,679   6,946,567  2,108,364 8,471,407 

សាំវធិានធនរបុ្ការយិបរផិចឆទ 
146,985  599,258  752,101 3,047,513 

ឥណទានលុបផចាលរបុ្
ការយិបរផិចឆទ 

(661,738)    (2,697,906) (1,155,786) (4,683,245) 

លផមអៀ្ពីការបថូររូបិយប័ណត 
 -    (34,668) - 110,892 

នានថៃទី31 នខធបូ 
1,189,926  4,813,251  1,704,679 6,946,567 
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ឥណទានផតលដ់លអ់ត្ថិិជន (ត្) 

ឥណទានផថល់ដល់អតិ្ថិជនរត្ូវបានវភិា្ដូចខា្ផរកាម៖ 

 2020 2019 

 
ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល 

 
 (រំណត្់  (រំណត្់ 

 
 សម្គគ ល ់2.4)  សម្គគ ល ់2.4) 

(រ) តាមកាលរំណត្់៖     

ពី 1ឆ្ប ាំ  47,104 190,536 

403,461 1,644,103 

ពី 1ឆ្ប ាំ ផៅ 5ឆ្ប ាំ 1,876,198 7,589,221 

2,675,987 10,904,647 

ផលើសពី 5ឆ្ប ាំ 255,055 1,031,697 

856,877 3,491,774 

ផផេ្ៗ 619,279 2,504,984 

- - 

 2,797,636  11,316,438  3,936,325 16,040,524 

     

 2020 2019 

 ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល 

  (រំណត្់  (រំណត្់ 

  សម្គគ ល ់2.4)  សម្គគ ល ់2.4) 

(ខ) តាមរបបភទរបូិយប័ណណ ៖ 
    

របារ់ដុលល រអាផមររិ 396,522 1,603,931 3,643,330 14,846,569 

របារ់ផរៀល 1,781,835 7,207,523 292,995 1,193,955 

ផផេ្ៗ 619,279 2,504,984 - - 

 2,797,636  11,316,438  3,936,325 16,040,524 

     

 2020 2019 

 ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល 
  (រំណត្់  (រំណត្់ 
  សម្គគ ល ់2.4)  សម្គគ ល ់2.4) 
(្) តាមនិវាសនដ្ឋឋ ន៖     

និវសនជន 2,797,636 11,316,438 3,936,325 16,040,524 
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ឥណទានផតលដ់លអ់ត្ថិិជន (ត្) 

ឥណទានផថល់ដល់អតិ្ថិជនរត្ូវបានវភិា្ដូចខា្ផរកាម (ត្)៖ 
 2020 2019 

 ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល 
  (រំណត្់  (រំណត្់ 
  សម្គគ ល ់2.4)  សម្គគ ល ់2.4) 

(ឃ) តាមវិសយ័៖     

រសិរមម 945,264 3,823,593 1,361,577 5,548,426 

ផសវរមម 649,409 2,626,859 943,794 3,845,961 

ជាំនួញ និ្ពាណិជជរមម 283,796 1,147,955 819,353 3,338,863 

សាំណ្់ 113,632 459,641 176,399 718,826 

រ្ួស្ថរ 92,335 373,495 499,013 2,033,478 

ផរ្ចររ 8,084 32,700 11,855 48,309 

មផធោបាយដឹរជញ្ជូ ន - - 2,857 11,642 

ផផេ្ៗ 705,116 2,852,195 121,477 495,019 

 2,797,636  11,316,438  3,936,325 16,040,524 

 

 2020 2019 

 ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល 
  (រំណត្់  (រំណត្់ 
  សម្គគ ល ់2.4)  សម្គគ ល ់2.4) 
(ង) តាមទំនារ់ទំនង៖     

អតិ្ថិជនខា្ផរៅ 2,079,758 8,412,621 3,910,369 15,934,753 

សមព័ននញាតិ្ 98,599 398,833 25,956 105,771 

ផផេ្ៗ 619,279 2,504,984 - - 

 2,797,636 11,316,438 3,936,325 16,040,524 
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 ឥណទានផតលដ់លអ់ត្ថិិជន (ត្) 

ឥណទានផថល់ដល់អតិ្ថិជនរត្ូវបានវភិា្ដូចខា្ផរកាម (ត្)៖ 

 2020 2019 

 ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល 
  (រំណត្់  (រំណត្់ 
  សម្គគ ល ់2.4)  សម្គគ ល ់2.4) 
(ច)  តាមការធានា៖     

មិនមានការធានា 234,296 947,727  1,272,809   5,186,697  

មានការធានា 1,944,061 7,863,727  2,663,516   10,853,827  

ផផេ្ៗ 619,279 2,504,984 

- - 
 2,797,636  11,316,438   3,936,325   16,040,524  

     

 2020 2019 

 ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល 
  (រំណត្់  (រំណត្់ 
  សម្គគ ល ់2.4)  សម្គគ ល ់2.4) 
(ឆ)  អរតាការរបារ់ (រនងុមួយឆ្ន )ំ៖     

ឥណទាជាររុម 10% - 28% 10% - 28% 
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របាយការណ៍របសរ់រុមរបឹរាភិបាល 

ររុមរបឹរាភិបាលសូមោរ់ជូននូវរបាយការណ៍របចាាំឆ្ប ាំរបស់ខលួន ផោយភាជ ប់ជាមួយនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុរបស់ 
រ្ឹឹះស្ថទ ន មីររូហិរញ្ដវត្ទុ ធី & ហគូ ហ្វវ យននន ភីអិលសីុ ផៅកាត់្ថា (“ររុមហ ុន”) នដលបានផធវើសវនរមមរួចសរមាប់
ការយិបរផិចឆទនដលបានបញ្ច ប់នថៃទី31 នខធបូ ឆ្ប ាំ2020។ 
សរមមភាពចមបង 
សរមមភាពអាជីវរមមចមផ្របស់ររុមហ ុន ្ឺផថល់ផសវរមមមីររូហិរញ្ដវត្ទុផៅឯរត្ថជន និ្សហរគាសធុនតូ្ច និ្
មធយម នដលមានចាំណូលទាប។  ពុាំមានការតល ស់បថូរជាស្ថរវនថសរមាប់សរមមភាពអាជីវរមមចមផ្របស់ររុមហ ុនរបុ្
ការយិបរផិចឆទ ផនឹះផទ។ 
លទធផលហរិញ្ញវត្ថុ 
លទនផលហិរញ្ដវត្ទុរបស់ររុមហ ុនមានដូចខា្ផរកាម៖ 

  2020  2019 

 ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល 
 

 
(រំណត្់ 
សម្គគ ល ់2.4)  

(រំណត្់ 
សម្គគ ល ់2.4) 

     

របារ់ខាត្មុនដរពនន 
(431,024) (1,757,285) 

(544,890) (2,207,894) 

ចាំណ្តយពននផលើរបារ់ចាំផណញ 
(34,936) (142,434) 

 (226)  (916) 

របារ់ខាត្សុទនសរមាប់ការយិបរផិចឆទ 
(465,960)  (1,899,719)  

(545,116) (2,208,810) 

ភា្ល្លភ 
ពុាំមានភា្លភណ្តមួយ រត្ូវបានរបកាស ឬរត្ូវបានប្់ ផហើយររុមរបឹរាភិបាលរ៏ពុាំបានផឋល់ជាអនុស្ថសន៍ឲ្យ
មានការនប្នចរភា្លភសរមាប់ការយិបរផិចឆទផនឹះផទ។ 
បដើមទុន 
ផដើមទុន នដលបានប្់របស់ររុមហ ុននានថៃទី31 នខធបូ ឆ្ប ាំ2020 មានចាំនួន 2,500,000 ដុលល រអាផមររិ (2019: 
1,500,000 ដុលល រអាផមររិ) នដលរបុ្ផនាឹះមួយភា្ហ ុនមានត្នមលផសមើនឹ្ 100 ដុលល រអាផមររិ។         ភា្ហ ុន និ្
រចនាសមព័ននភា្ហ ុនរត្ូវបានលត្រត្ោ្ផៅរាំណត់្សមាគ ល់ទី 14។ 
 

ទុនបរមុង និងសវំិធានធន 
ពុាំមានការនរបរបួលជាស្ថរវនថផៅផលើទុនបរមុ្ និ្សាំវធិានធនផៅរបុ្ការយិបរផិចឆទផនឹះផទ ផរៅពីការបងាា ញផៅ
របុ្ របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុផនឹះ។ 

ឥណទានអារររ់ និងឥណទានជាប់សងសយ័ 
ផៅមុនផពលនដលរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុរបស់ររុមហ ុន រត្ូវបានផរៀបចាំផឡើ្ ររុមរបឹរាភិបាលបានចាត់្វធិានការ
នដលមានមូលោឌ នសមរមយផដើមផីប ជ្ រ់ថា វធិានការទារ់ទ្នឹ្ការលុបផចាលនូវឥណទានអារររ់ និ្ការផធវើសាំ
វធិានធនផលើឥណទានជាប់ស្េ័យរត្ូវបានផធវើផទផើ្ ផហើយមានការផជឿជារ់ថាមិនមានឥណទានអារររ់ និ្សាំ
វធិានធនរត្ូវបានផធវើផឡើ្សរមាប់ឥណទានជាប់ស្េ័យ។ 
នានថៃផចញរបាយការណ៍ផនឹះររុមរបឹរាភិបាលពុាំបានពិនិត្យផ ើញមានស្ថទ នភាពណ្តមួយនដលអាចនឹ្បណ្តថ លឲ្យ
ចាំនួនននការលុបបាំបាត់្ផចាលឥណទានអារររ់ ឬចាំនួនននការផធវើសាំវធិានធនផលើឥណទានជាប់ស្េ័យផៅរបុ្របាយ
ការណ៍ ហិរញ្ដវត្ទុផនឹះមានចាំនួនខវឹះខាត្ជាស្ថរវនថផនាឹះផឡើយ។ 
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របាយការណ៍របសរ់រុមរបឹរាភិបាល(ត្) 
រទពយសរមមចរនត 
ផៅមុនផពលនដលរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុរបស់ររុមហ ុនរត្ូវបានផរៀបចាំផឡើ្ ររុមរបឹរាភិបាលបានចាត់្វធិានការ
នដលមានមូលោឌ នសមរមយផដើមផីប ជ្ រ់ថាបណ្តថ រទពយសរមមចរនថទាាំ្អស់នដលបានរត់្រត្តផៅរបុ្បញ្ជ ី្ណផនយយ 
របស់ររុមហ ុន ផហើយនដលទាំន្ជាមិនអាចលរ់បានផៅរបុ្របតិ្បត្ថិការអាជីវរមមធមមត្ត រត្ូវបានកាត់្បនទយឲ្យផៅ
ផសមើនឹ្ត្នមលនដលរ ាំពឹ្ទុរថានឹ្អាចរបមូលបានជារ់នសថ្។ 
នានថៃផចញរបាយការណ៍ផនឹះ ររុមរបឹរាភិបាលពុាំបានដឹ្ពីផហតុ្ការណ៍ណ្តមួយ នដលនឹ្ផធវើឲ្យប ឹះពាល់ដល់ការ
រាំណត់្ត្នមលរទពយសរមមចរនថ ផៅរបុ្របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុរបស់ររុមហ ុនថាមានភាពមិនរតឹ្មរត្ូវផនាឹះផទ។ 
វិធីស្ថស្រសតរំណត្់ត្ម្មល 
នានថៃផចញរបាយការណ៍ផនឹះររុមរបឹរាភិបាលពុាំបានដឹ្ពីផហតុ្ការណ៍ណ្តមួយនដលបានផរើត្ផឡើ្នដលនឹ្ផធវើឲ្យ
ប ឹះពាល់ដល់វធីិស្ថស្រសថរាំណត់្ត្នមល នដលបានអនុវត្ថរនល្មរ របុ្ការវយត្នមលរទពយសរមម និ្បាំណុលផៅរបុ្
របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុរបស់ររុមហ ុនថាមានភាពមិនរតឹ្មរត្ូវ ឬមិនសមស្សបផនាឹះផទ។ 
បំណុលយថាភាព និងបំណុលបផសងៗ 
នានថៃការយិបរផិចឆទននរបាយការណ៍ផនឹះ ពុាំមាន៖ 
(រ) ការនរបរបួលរទពយសរមមណ្តមួយរបស់ររុមហ ុន នដលផរើត្មានផឡើ្ផោយស្ថរការោរ់ប ច្ ាំសរមាប់ការ
ធានាចាំផពាឹះបាំណុលរបស់បុ្គលណ្តមួយចាប់ត្តាំ្ពីដាំណ្តច់ឆ្ប ាំផឡើយ ឬ 
(ខ) បាំណុលយថាផហតុ្ណ្តមួយនដលផរើត្មានផឡើ្ចាំផពាឹះររុមហ ុនចាប់ត្តាំ្ពីចុ្ការយិបរផិចឆទមរផរៅអាំពី
របតិ្បត្ថិការអាជីវរមមធមមត្តរបស់ររុមហ ុន។ 
ររុមរបឹរាភិបាលមានមតិ្ថា ពុាំមានបាំណុលយថាផហតុ្ ឬបាំណុលផផេ្ៗផទៀត្របស់ររុមហ ុន នដលរត្ូវបាំផពញ ឬ
អាចនឹ្រត្ូវបាំផពញរបុ្រយៈផពល 12 នខបនាធ ប់ពីចុ្ការយិបរផិចឆទផនឹះ នដលនឹ្ផធវើឲ្យមានផលប ឹះពាល់ ឬអាចនឹ្
ប ឹះពាល់ជាស្ថរវនថដល់លទនភាពរបស់ររុមហ ុនរបុ្ការបាំផពញកាត្ពវរិចចរបស់ខលួនដូចនដលបានរាំណត់្ និ្ផៅផពល
នដលដល់នថៃរាំណត់្។ 

ការផ្លល សប់តូរម្នបហត្ុការណ៍ 
នានថៃផចញរបាយការណ៍ផនឹះ ររុមរបឹរាភិបាលពុាំបានដឹ្ពីផហតុ្ការណ៍ណ្តមួយនដលមិនបាននវរនញរផៅរបុ្
របាយការណ៍ផនឹះឬរបុ្របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុរបស់ររុមហ ុន នដលនឹ្បណ្តថ លឲ្យមានតួ្ផលខននចាំនួនណ្តមួយ
នដលបានបងាា ញផៅរបុ្របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុមានភាពមិនរតឹ្មរត្ូវផនាឹះផទ។ 
 

របត្ិបត្តិការមិនរបររត្ី 
ររុមរបឹរាភិបាលមានមតិ្ថា លទនផលននរបតិ្បត្ថិការរបស់ររុមហ ុនរបុ្ការយិបរផិចឆទហិរញ្ដវត្ទុផនឹះមិនមានផលប ឹះ
ពាល់ជាស្ថរវនថផោយសរមមភាពរបតិ្បត្ថិការ  ឬរពឹត្ថិការណ៍ណ្តមួយនដលមានលរខណៈជាស្ថរវនថ  និ្មិនរបររតី្
ផនាឹះផទ។ ររុមរបឹរាភិបាលរ៏មានមតិ្ផ្នដរថា ផៅរបុ្ចផនាល ឹះផពលចាប់ពីនថៃចុ្ការយិបរផិចឆទដល់នថៃផចញរបាយ
ការណ៍ផនឹះពុាំមាន  ចាំណ្តត់្ថាប រ់សរមមភាពរបតិ្បត្ថិការ ឬរពឹត្ថិការណ៍ណ្តមួយនដលមានលរខណៈជាស្ថរវនថ និ្មិន
របររតី្ផរើត្មានផឡើ្នដលអាចនាាំឲ្យប ឹះពាល់ដល់លទនផលននរបតិ្បត្ថិការរបស់ររុមហ ុន របុ្ការយិបរផិចឆទនដល
របាយការណ៍ផនឹះបានផរៀបចាំផឡើ្ផនាឹះផទ។ 
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របាយការណ៍របសរ់រុមរបឹរាភិបាល(ត្) 
 

រពឹត្តិការណ៍បរកាយកាលបរបិចេទរាយការណ៍ 
ពុាំមានរពឹត្ថិការណ៍ស្ថរវនថផរើត្ផឡើ្ផរកាយកាលបរផិចឆទរយការណ៍នដលត្រមូវឲ្យមានការលត្រត្ោ្ឬនិយ័ត្ភាព
ផរៅពីរពឹត្ថិការណ៍នដលបានលត្រត្ោ្រួចផហើយផៅរបុ្រាំណត់្សមាគ ល់នដលភាជ ប់ជាមួយនឹ្របាយការណ៍ហិរញ្ដវ
ត្ទុ។ 
សម្គជិរររុមរបឹរាភិបាល 
សមាជិរររុមរបឹរាភិបាល នដលបផរមើការផៅរបុ្ការយិបរផិចឆទ និ្នានថៃផចញរបាយការណ៍ផនឹះមានរយនាមដូច
ខា្ផរកាម៖ 
ផលរ Cleomora Mom  របធានររុមរបឹរាភិបាល 
ផលរ ផឌ្ៀប ចាំផរ ើន អភិបាល 
ផលរ Tamura Yoichi  អភិបាលឯររជយ 
ចំនណរហ ុនរបសរ់រុមរបឹរាភិបាល 
ចាំនណរហ ុនរបស់ររុមរបឹរាភិបាល រត្ូវបានលត្រត្ោ្ផៅរាំណត់្សមាគ ល់ទី14 ននរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុ។ 
អត្ថរបបោជន៍របសរ់រុមរបឹរាភិបាល 
មិនថាផៅចុ្ការយិបរផិចឆទ ឬផៅរបុ្អាំឡុ្ការយិបរផិចឆទននរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុផនឹះ ្ឺមិនមានរិចចរពមផរពៀ្
ណ្តមួយនដលររុមហ ុនជាភា្ីមាខ ្ នដលរមមវត្ទុននរិចចរពមផរពៀ្ផនាឹះអាចផថល់លទនភាពដល់ររុមរបឹរាភិបាលណ្ត
មាប រ់ឲ្យទទួលបាននូវអត្ទរបផយជន៍ ត្តមមផធោបាយផផេ្ៗ ដូចជាការទិញភា្ហ ុន ឬប័ណតបាំណុលរបស់ររុមហ ុន 
ឬស្ថជីវរមមដនទ។ ចាប់ត្តាំ្ពីចុ្ការយិបរផិចឆទហិរញ្ដវត្ទុននឆ្ប ាំរនល្ផៅ ររុមរបឹរាភិបាលពុាំបានទទួល ឬមានសិទនិ
ទទួលបាននូវអត្ទរបផយជន៍ណ្តមួយ (ផរៅពីអត្ទរបផយជន៍នដលបានរប់បញ្ចូ លរបុ្ចាំនួនសរុបននឯរត្ថជននដល
បានទទួល ឬ 
រាំណត់្នឹ្អាចទទួលបានផោយររុមរបឹរាភិបាល) ត្តមរយៈការចុឹះរិចចសនោផធវើផឡើ្ផោយររុមហ ុនជាមួយររុម
របឹរាភិបាល ឬផោយររុមហ ុនផផេ្នដលមានររុមរបឹរាភិបាលជាសមាជិរ ឬរ៏ជាមួយររុមហ ុនផផេ្នដលមាន
ររុមរបឹរាភិបាលជាសមាជិរផនាឹះមានផលរបផយជន៍នផបរហិរញ្ដវត្ទុផរចើនជា្អវីរត្ូវបានបងាា ញផៅរបុ្របាយ
ការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុ។ 
 

ការទទួលខុសរត្ូវរបសរ់រុមរបឹរាភិបាលរនងុការបរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ររុមរបឹរាភិបាលមានភារៈផធវើការអឹះអា្ប ជ្ រ់ថា របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុបានផរៀបចាំផឡើ្យ ្រតឹ្មរត្ូវរបុ្ររមិត្
ជា ស្ថរវនថននស្ថទ នភាពហិរញ្ដវត្ទុរបស់ររុមហ ុននានថៃទី31 នខធបូ ឆ្ប ាំ2020 រពមទាាំ្លទនផលហិរញ្ដវត្ទុ និ្លាំហូរ
ស្ថច់របារ់សរមាប់ការយិបរផិចឆទនដលបានបញ្ច ប់ផោយអនុផលមផៅត្តមសថ្់ោររបាយការណ៍ទារ់ទ្នឹ្ហិរញ្ដ
វត្ទុអនថរជាតិ្ននរមពុជា សរមាប់សហរគាសធុនតូ្ច និ្មធយម (“CIFRS for SMEs”)។  
ផៅរបុ្ការផរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុផនឹះររុមរបឹរាភិបាលរត្ូវ៖ 
(រ) អនុម័ត្នូវផគាលនផយបាយ្ណផនយយសមស្សបផោយនផអរផលើការវនិិចឆ័យ និ្ការបា ន់របមាណយ ្ 
 សមផហតុ្ផល និ្របុ្របយ័ត្បរពមទាាំ្អនុវត្ថត្តមផគាលនផយបាយទាាំ្ផនឹះរបរបផោយស្គតិ្ភាព។ 
(ខ) អនុផលមផៅត្តម CIFRS for SMEs ឬរបសិនផបើមានការរបាស់ចារពីផនឹះផដើមផីបងាា ញពីភាពពិត្ និ្រតឹ្ម 
 រត្ូវ ្ឺរត្ូវនត្បងាា ញ និ្ពនយល់ឲ្យបានចាស់លស់ និ្រាំណត់្ចាំនួនផៅរបុ្របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុ។ 
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របាយការណ៍របសរ់រុមរបឹរាភិបាល(ត្) 

 (្) រត្ួត្ពិនិត្យរបព័ននដាំផណើ រការផរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុរបស់ររុមហ ុន និ្ររាទុរនូវបញ្ជ ី្ណផនយយ 
 ឲ្យបាន រ្ប់រគាន់ និ្របព័ននរ្ប់រ្្នផធរបុ្ឲ្យមានរបសិទនភាព។ 
( ) វយត្នមលនូវលទនភាពរបស់ររុមហ ុនចាំផពាឹះការបនថនិរនថរភាពអាជីវរមមទទួលខុសរត្ូវផលើការលត្រត្ោ្ 
 ព័ត៌្មានរបសិនផបើពារ់ព័នននូវប ា្ ទាាំ្ឡាយនដលទារ់ទ្ផៅនឹ្និរនថរភាពអាជីវរមមនិ្ផរបើរបាស់មូល 
 ោឌ ននិរនថរភាពននសថ្់ោរ្ណផនយយផលើរនល្នត្ររុមរបឹរាភិបាលមានបាំណ្ច្់ជរមឹះបញ្ជ ីររុមហ ុន  
 ឬបញ្ឈប់របតិ្បត្ថិការ ឬគាម នជផរមើសសមរមយដនទផទៀត្ផរៅពីផធវើនបបផនឹះ។ 
(្) រត្ួត្ពិនិត្យនិ្ដឹរនាាំររុមហ ុនឲ្យមានរបសិទនភាពផលើរល់ផសចរឋីសផរមចសាំខាន់ៗទាាំ្ឡាយនដលប ឹះពាល់

ដល់សរមមភាពរបតិ្បត្ថិការ និ្ដាំផណើ រការរបស់ររុមហ ុន ផហើយរត្ូវរបារដថារិចចការផនឹះរត្ូវបាន្លុឹះប ច្ ាំ្
យ ្      រតឹ្មរត្ូវផៅរបុ្របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុ។ 

 ររុមរបឹរាភិបាលធានាអឹះអា្ថា បានអនុវត្ថនូវរល់ត្រមូវការដូចនដលបានរយការណ៍ខា្ផលើរបុ្ការ 
 ផរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុរបស់ររុមហ ុន។ 

ការអនុម័ត្បលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ររុមរបឹរាភិបាលសូមផធវើការអនុម័ត្ផលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុនដលភាជ ប់មរជាមួយដូចបានបងាា ញផៅទាំព័រទី10
ដល់52 ថាបានបងាា ញនូវភាពរតឹ្មរត្ូវរបុ្ររមិត្ជាស្ថរវនថននស្ថទ នភាពហិរញ្ដវត្ទុរបស់ររុមហ ុននានថៃទី31 នខធបូ ឆ្ប ាំ
2020 រពមទាាំ្ លទនផលហិរញ្ដវត្ទុ  និ្លាំហូរស្ថច់របារ់សរមាប់ការយិបរផិចឆទនដលបានបញ្ច ប់ផោយអនុផលមត្តម
សថ្់ោររបាយការណ៍ ទារ់ទ្នឹ្ហិរញ្ដវត្ទុអនថរជាតិ្ននរមពុជា សរមាប់សហរគាសធុនតូ្ច និ្មធយម។ 
 

ចុឹះហត្ទផលខាផោយអនុផលមផៅត្តមផសចរថីសផរមចរបស់ររុមរបឹរាភិបាល 
 

 

 

 

  

ផលរ  Cleomora Mom  

របធានររុមរបឹរាភិបាល 
រជធានីភបាំផពញ រពឹះរជាណ្តចរររមពុជា 
នថៃទី30 នខសីហ្វ ឆ្ប ាំ2021 
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របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជយ 
ជូនចំបពាឹះភា្ទនុិរ 
រ្ឹឹះស្ថថ នមីររូហរិញ្ញវត្ថ ុធី & ហគូ ហ្វវ យននន ភអីលិសុ ី
 

មត្ិសវនរមម 
ផយើ្ខញុាំ បានផធវើសវនរមមផលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុរបស់ រ្ឹឹះស្ថទ នមីររូហិរញ្ដវត្ទុ ធី & ហគូ ហ្វវ យននន ភីអិលសីុ ផៅ
កាត់្ថា (“ររុមហ ុន”) នដលរួមមានរបាយការណ៍ស្ថទ នភាពហិរញ្ដវត្ទុនានថៃទី31 នខធបូ ឆ្ប ាំ2020 របាយការណ៍លទនផល
លមអិត្ របាយការណ៍សថីពីបនរមបរមួលមូលធន និ្របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់របារ់សរមាប់ការយិបរផិចឆទនដលបាន
បញ្ច ប់ និ្រាំណត់្សមាគ ល់នដលរួមមាន ផគាលនផយបាយ្ណផនយយសាំខាន់ៗ រពមទាាំ្ព័ត៌្មានពនយល់ផផេ្ៗ
ផទៀត្នដលបានបងាា ញផៅទាំព័រទី10ដល់52។ ជាមតិ្របស់ផយើ្ខញុាំរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុ បានបងាា ញនូវភាពរតឹ្មរត្ូវ
របុ្ររមិត្ជាស្ថរវនថននស្ថទ នភាពហិរញ្ដវត្ទុរបស់  ររុមហ ុននានថៃទី31 នខធបូ ឆ្ប ាំ2020 រពមទាាំ្លទនផលហិរញ្ដវត្ទុ និ្
លាំហូរស្ថច់របារ់របស់ររុមហ ុនសរមាប់ការយិបរផិចឆទនដលបានបញ្ច ប់ផោយអនុផលមត្តមសថ្់ោររបាយការណ៍
ទារ់ទ្នឹ្ហិរញ្ដវត្ទុអនថរជាតិ្ននរមពុជា សរមាប់សហរគាសធុនតូ្ច និ្មធយម (“CIFRS for SMEs”)។ 
 

មូលដ្ឋឋ នម្នមត្ិសវនរមម 
ផយើ្ខញុាំបានផធវើសវនរមមផោយអនុផលមផៅត្តមសថ្់ោរសវនរមមអនថរជាតិ្ននរមពុជា។ការទទួលខុសរត្ូវរបស់ផយើ្ 
ខញុាំនដលស្សបត្តមសថ្់ោរទាាំ្ផនាឹះ រត្ូវបានផរៀបរប់បននទមផទៀត្ផៅរបុ្រថាខណឍ សឋីពីការទទួលខុសរត្ូវរបស់សវន
ររសរមាប់ការផធវើសវនរមមផលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុនដលមានផៅរបុ្របាយការណ៍របស់ផយើ្ខញុាំ។ ផយើ្ខញុាំ្ឺឯរ
រជយពីររុមហ ុនត្តមត្រមូវការននររមសីលធម៌នដលពារ់ព័នននឹ្ការផធវើសវនរមមផលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុផៅរបុ្
រពឹះរជាណ្តចរររមពុជា ផហើយផយើ្ខញុាំបានបាំផពញត្តមររបខណឍ ទាំនួលខុសរត្ូវររមសីលធម៌ផផេ្ៗស្សបត្តមត្រមូវ 
ការទាាំ្ផនាឹះ។ ផយើ្ខញុាំផជឿជារ់ថា ភសថុត្ត្សវនរមមនដលផយើ្ខញុាំរបមូលបានមានលរខណៈរ្ប់រគាន់ និ្សមស្សប
សរមាប់ជាមូលោឌ នរបុ្ការបផញ្ចញមតិ្សវនរមមរបស់ផយើ្ខញុាំ។ 
 

បញ្ហា បផសងៗ 
របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុរបស់ររុមហ ុនសរមាប់ការយិបរផិចឆទនដលបានបញ្ច ប់នថៃទី31 នខធបូ ឆ្ប ាំ2019 រត្ូវបានផធវើសវន
រមមផោយសវនររផផេ្ផទៀត្ នដលបានបផញ្ចញមតិ្សវនរមមផៅនថៃទី30 នខររកោ ឆ្ប ាំ2020 ថារបាយការណ៍ផនាឹះ
មានភាពរតឹ្មរត្ូវ។ 
 

ព័ត្៌ម្គនបផសងៗ 
អបររ្ប់រ្្មានការទទួលខុសរត្ូវផលើព័ត៌្មានផផេ្ៗ។ ព័ត៌្មានផផេ្ៗនដលបានទទួលរតឹ្មកាលបរផិចឆទននរបាយ
ការណ៍របស់សវនររ មានរបាយការណ៍របស់ររុមរបឹរាភិបាលនដលបានបងាា ញ ផៅទាំព័រទី 1 ដល់ទី 5 ចាំនណរឯ
របាយការណ៍របចាាំឆ្ប ាំរបស់ររុមហ ុនរ ាំពឹ្ថានឹ្ផថល់ឲ្យផយើ្ខញុាំផរកាយកាលបរផិចឆទននរបាយការណ៍សវនរមមផនឹះ។ 
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របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជយ (ត្) 
ជូនចំបពាឹះភា្ទនុិរ 
រ្ឹឹះស្ថថ នមីររូហរិញ្ញវត្ថ ុធី & ហគូ ហ្វវ យននន ភអីលិសុ ី
ព័ត្៌ម្គនបផសងៗ (ត្) 
មតិ្របស់ផយើ្ខញុាំផៅផលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុមិនបានរ្បដណថ ប់ព័ត៌្មានផផេ្ៗផឡើយ ផហើយផយើ្ខញុាំរ៏មិនបាន
ផថល់នូវ អាំណឹះអាំណ្ត្ណ្តមួយផលើព័ត៌្មានផផេ្ៗទាាំ្ផនឹះផឡើយ។ ពារ់ព័នននឹ្ការផធវើសវនរមមរបស់ផយើ្ខញុាំផលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុ ការទទួលខុសរត្ូវរបស់ផយើ្ខញុាំ ្ឺរត្ូវអានព័ត៌្មានផផេ្ៗ ផហើយពិចារណ្តថាផត្ើព័ត៌្មាន
ផផេ្ៗផនាឹះ មានភាពមិនស្សបគាប ជាស្ថរវនថជាមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុ ឬការយល់ដឹ្របស់ផយើ្ខញុាំផៅរបុ្ការ
ផធវើសវនរមម ឬមានបងាា ញនូវរាំហុស្គ្ជាស្ថរវនថ ឬផទ។ 
របសិនផបើការមានព័ត៌្មានផផេ្ៗ នដលបានទទួលមុនកាលបរផិចឆទននរបាយការណ៍សវនរមមផនឹះអាចឲ្យផយើ្ខញុាំ
សនបិោឌ នថា មានរាំហុស្គ្ជាស្ថរវនថផរើត្ផឡើ្ ផយើ្ខញុាំរត្ូវរយការណ៍ផៅត្តមស្ថទ នភាពជារ់នសថ្។ ផយើ្ខញុាំពុាំ
មានអវីនដលរត្ូវរយការណ៍ពារ់ព័នននឹ្ព័ត៌្មានផផេ្ៗផនឹះផទ។ 
 

ការទទួលខុសរតូ្វបលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរបសអ់នររ្ប់រ្ង និងអនរទទួលខុសរតូ្វបលើអភិបាលរិចច 
អបររ្ប់រ្្មានភារៈទទួលខុសរត្ូវផលើការផរៀបចាំ និ្ការបងាា ញនូវភាពរតឹ្មរត្ូវននរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុ 
ផោយអនុផលមត្តមសថ្់ោររបាយការណ៍ទារ់ទ្នឹ្ហិរញ្ដវត្ទុអនថរជាតិ្ននរមពុជា សរមាប់សហរគាសធុនតូ្ច 
និ្មធយម ផហើយនិ្ទទួលខុសរត្ូវផលើរបព័ននរត្ួត្ពិនិត្យនផធរបុ្ នដលអបររ្ប់រ្្រាំណត់្ថាមានភាពចាាំបាច់
សរមាប់ការផរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុ ឲ្យផជៀសផុត្ពីការបងាា ញខុសជាស្ថរវនថផោយស្ថរនត្ការនរល្បនលាំ ឬ
រាំហុស្គ្។ 
ផៅរបុ្ការផរៀបចាំរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុ អបររ្ប់រ្្មានភារៈទទួលខុសរត្ូវផលើការវយត្នមលនូវលទនភាពរបស់
ររុមហ ុនរបុ្ការបនថនិរនថរភាពអាជីវរមម ទទួលខុសរត្ូវផលើការលត្រត្ោ្ព័ត៌្មាន របសិនផបើពារ់ព័នននូវប ា្
ទាាំ្ឡាយនដលទារ់ទ្ផៅនឹ្និរនថរភាពអាជីវរមម និ្ផរបើរបាស់មូលោឌ ននិរនថរភាពនន្ណផនយយ ផលើរនល្
នត្អបររ្ប់រ្្មានបាំណ្ច្់ ជរមឹះបញ្ជ ី តអ រដាំផណើ រការររុមហ ុន ឬគាម នជផរមើសសមរមយដនទផទៀត្ផរៅពីផធវើ
នបបផនឹះ។អបរទទួលខុសរត្ូវផលើអភិបាលរិចចមានភារៈទទួលខុសរត្ូវរបុ្ការរត្ួត្ពិនិត្យដាំផណើ រការហិរញ្ដវត្ទុរបស់ 
ររុមហ ុន។ 
 

ការទទួលខុសរត្ូវរបសស់វនររសរម្គប់ការបធវើសវនរមមរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ផគាលផៅរបស់ផយើ្ខញុាំ្ឺផឋល់នូវអាំណឹះអាំណ្ត្សមផហតុ្ផលថា របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុទាាំ្មូលមិនមានការ
បងាា ញខុសជាស្ថរវនថផោយស្ថរនត្ការនរល្បនលាំ ឬរាំហុស្គ្ និ្ផឋល់នូវរបាយការណ៍របស់សវនររ នដលរួម
បញ្ចូ លទាាំ្មតិ្សវនរមមរបស់ផយើ្ខញុាំ។ អាំណឹះអាំណ្ត្សមផហតុ្ផល្ឺជាអាំណឹះអាំណ្ត្មានររមិត្ខពស់មួយ 
ប ុននថវមិនអាចធានាថារ្ប់ផពលននការផធវើសវនរមម ផោយអនុផលមផៅត្តមសថ្់ោរសវនរមមអនថរជាតិ្ននរមពុជា 
អាចររផ ើញនូវការបងាា ញខុសជាស្ថរវនថនដលបានផរើត្ផឡើ្ផនាឹះផទ។ ការបងាា ញខុសជាស្ថរវនថអាចផរើត្ផឡើ្
ផោយស្ថរការនរល្បនលាំ ឬរាំហុស្គ្ ផហើយរត្ូវបានចាត់្ទុរថាជាស្ថរវនថផៅផពលនដលការនរល្បនលាំ ឬរាំហុស្គ្
នត្មួយ ឬរ៏រួមបញ្ចូ លគាប មានផលប ឹះពាល់ដល់ការសផរមចចិត្ថ នផបរផសដឌរិចចរបស់អបរផរបើរបាស់ផោយផយ្ផលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុផនឹះ។
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របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជយ (ត្) 
ជូនចំបពាឹះភា្ទនុិរ 
រ្ឹឹះស្ថថ នមីររូហរិញ្ញវត្ថ ុធី & ហគូ ហ្វវ យននន ភអីលិសុ ី
ការទទួលខុសរត្ូវរបសស់វនររសរម្គប់ការបធវើសវនរមមរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
ជានផបរមួយននការផធវើសវនរមមផោយអនុផលមផៅត្តមសថ្់ោរសវនរមមអនថរជាតិ្ននរមពុជា ផយើ្ខញុាំអនុវត្ថនូវការវនិិចឆ័
យនដលរបរបផៅផោយវជិាជ ជីវៈ និ្ររានូវភាពយរចិត្ថទុរោរ់របុ្អាំឡុ្ផពលសវនរមម។  

ផយើ្ខញុាំរ៏បាន៖ 

 ផធវើការរាំណត់្ និ្វយត្នមលនូវហ្វនិភ័យននការបងាា ញខុសជាស្ថរវនថផលើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុ ផោយ ស្ថរនត្
ការនរល្បនលាំ ឬរាំហុស្គ្ និ្ទទួលខុសរត្ូវផលើការផរៀបចាំ និ្ការអនុវត្ថនូវនីតិ្វធីិសវនរមមផដើមផីផ្លើយត្បផៅ
នឹ្ហ្វនិភ័យទាាំ្ផនាឹះ និ្របមូលនូវភសថុត្ត្នដលមានលរខណៈរ្ប់រគាន់ និ្សមស្សបសរមាប់ជាមូលោឌ ន
របុ្ការបផញ្ចញមតិ្សវនរមមរបស់ផយើ្ខញុាំ។ ហ្វនិភ័យនដលមិនអាចររផ ើញនូវការបងាា ញខុសជាស្ថរវនថនដល
ផរើត្ផឡើ្ ផោយស្ថរនត្ការនរល្បនលាំមានលរខណៈខពស់ជា្ការបងាា ញខុសផរើត្ផឡើ្ពីរាំហុស្គ្ផោយស្ថរនត្
ការនរល្បនលាំអាចរួមបញ្ចូ លទាាំ្ការ ុប ិត្គាប   ការលួចបនលាំ ការលុបផចាលផោយផចត្នា ការបរស្ស្ថយមិន
ពិត្  ឬមិនអនុវត្ថត្តមនីតិ្វធីិរ្ប់រ្្នផធរបុ្។ 

 ទទួលបាននូវការយល់ដឹ្អាំពីការរ្ប់រ្្នផធរបុ្ នដលពារ់ព័នននឹ្ការផធវើសវនរមម របុ្ផគាលបាំណ្ផដើមផី
ផរៀបចាំនូវនីតិ្វធីិសវនរមម នដលសមស្សបផៅត្តមកាលៈផទសៈ ប ុននថមិននមនរបុ្ផគាលបាំណ្ផដើមផីបផញ្ចញមតិ្
ផលើ របសិទនភាពននការរ្ប់រ្្នផធរបុ្របស់ររុមហ ុនផឡើយ។ 

 ការវយត្នមលផលើភាពសមស្សបននផគាលនផយបាយ្ណផនយយនដលររុមហ ុនបានផរបើរបាស់ និ្ភាពសម
ផហតុ្ផលននការបា ន់ស្ថម ន្ណផនយយសាំខាន់ៗ រពមទាាំ្ការលត្រត្ោ្ព័ត៌្មានពារ់ព័នននដលបានផធវើផឡើ្
ផោយអបររ្ប់រ្្។ 

 ផធវើការសនបិោឌ នផលើភាពសមស្សបននការផរបើរបាស់មូលោឌ ននិរនថរភាពនន្ណផនយយរបស់អបររ្ប់រ្្ផហើយ 
ផោយនផអរផៅផលើភសថុត្ត្សវនរមមនដលទទួលបានផធវើការសនបិោឌ នថាផត្ើភាពមិនចាស់លស់ជាស្ថរវនថពារ់ 
ព័ននផៅនឹ្រពឹត្ថិការណ៍ ឬលរខខណឍ នដលអាចផធវើឲ្យមានមនធិលជាស្ថរវនថផលើលទនភាពរបស់ររុមហ ុនផដើមផីបនថ
និរនថរភាពអាជីវរមម។  របសិនផបើផយើ្ខញុាំផធវើការសនបិោឌ នថាមានអត្ទិភាពននភាពមិនរបារដរបជាជាស្ថរវនថ ផយើ្
ខញុាំចាាំបាច់រត្ូវបញ្ចូ លផៅរបុ្របាយការណ៍របស់ផយើ្ខញុាំផដើមផីទាញចាំណ្តប់អារមមណ៍ផលើការលត្រត្ោ្ព័ត៌្មាន 
ពារ់ព័ននផៅរបុ្របាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុឬរបសិនផបើការលត្រត្ោ្ព័ត៌្មានមានលរខណៈមិនរ្ប់រគាន់ផយើ្ខញុាំ
ចាាំបាច់រត្ូវផឋល់មតិ្សវនរមមនដលមានប ា្ ។ ការសនបិោឌ នរបស់ផយើ្ខញុាំ្ឺនផអរត្តមភសថុត្ត្សវនរមមនដលរប 
មូលបានរតឹ្មកាលបរផិចឆទននរបាយការណ៍សវនរមមរបស់ផយើ្ខញុាំ។ យ ្ណ្តរ៏ផោយរពឹត្ថិការណ៍ ឬលរខខណឍ
នាផពលអនា្ត្អាចផធវើឲ្យររុមហ ុនបញ្ឈប់នូវនិរនថរភាពននអាជីវរមម។ 

 វយត្នមលផលើការបងាា ញ រចនាសមព័នន និ្មាតិ្កាទូផៅននរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុទាាំ្មូល នដលរួមបញ្ចូ លទាាំ្
ការលត្រត្ោ្ព័ត៌្មាន និ្វយត្នមលថាផត្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុបានបងាា ញពីរបតិ្បត្ថិការ និ្រពឹត្ថិការណ៍
ពារ់ព័ននរបុ្អត្ទន័យនដលអាចសផរមចបាននូវការបងាា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុដ៏រតឹ្មរត្ូវ។ 
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របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជយ (ត្) 
ជូនចំបពាឹះភា្ទនុិរ 
រ្ឹឹះស្ថថ នមីររូហរិញ្ញវត្ថ ុធី & ហគូ ហ្វវ យននន ភអីលិសុ ី
 

ការទទួលខុសរត្ូវរបសស់វនររសរម្គប់ការបធវើសវនរមមរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
 ផយើ្ខញុាំបានផឋល់ព័ត៌្មានជូនអបរទទួលខុសរត្ូវផលើអភិបាលរិចច ចាំផពាឹះរត្តថ ពារ់ពនន័ពីសវនរមមរួមមានជាអាទិ៍ 

វសិ្ថលភាព និ្ផពលផវលនដលបានផរគា្ទុរសរមាប់ការផធវើសវនរមម និ្ប ា្ ជាស្ថរវនថរួមបញ្ចូ លទាាំ្
ចាំណុចខវឹះខាត្ននការរ្ប់រ្្នផធរបុ្ នដលបានររផ ើញរបុ្អាំឡុ្ផពលផធវើសវនរមម។ 

 

ត្ាំណ្ត្ររុមហ ុន បអហវអាយអាយ&អឹសសូុបីអត្ 
 

 

 

 

 

 
 

 
បហង សតិា 
នាយររ្ប់រ្ង 
រជធានីភបាំផពញ រពឹះរជាណ្តចរររមពុជា 

នថៃទី30 នខសីហ្វ ឆ្ប ាំ2021 
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រ្ឹឹះស្ថថ នមីររូហរិញ្ញវត្ថ ុធី & ហគូ ហ្វវ យននន ភអីលិសុ ី

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថ ុ
នាម្ថៃទ3ី1 នខធន ូឆ្ន 2ំ020 
 រំណត្់ 2020 2019 

 សម្គគ ល ់ ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល 

   (រំណត្់  (រំណត្់ 

   សម្គគ ល ់2.4)  សម្គគ ល ់2.4) 
រទពយសរមម      

ស្ថច់របារ់របុ្នដ 
4 

 50,705   205,102   18,283  74,503 

របារ់បផញ្ដើ និ្របារ់ត្មកល់ផៅ 
 

    

ធនាគារជាតិ្ននរមពុជា 
5 

 149,616   605,197  
 99,129   403,951  

របារ់បផញ្ដើ និ្របារ់ត្មកល់ផៅធនាគារ 
6 

 58,899   238,246  
 203,264   828,301  

ឥណទានផថល់ដល់អតិ្ថិជន 
7 1,600,409  6,473,654   2,231,646   9,093,957  

រទពយសរមមផផេ្ៗ 
8 

47,301 191,333 
174,894    712,693 

រទពយ និ្បរកិាខ រ 
9 

 101,281   409,682  
 142,289   579,828  

រទពយសរមមអរូបី 
10 

 1,099   4,445  
 1,280   5,216  

ពននពនោរជារទពយសរមម 
11.1 83,397  337,341   119,082   485,259  

រទពយសរមមសរបុ  2,092,707  8,465,000   2,989,867   12,183,708  

      
បំណុល និងមូលធន      

បំណុល      

របារ់រមចី 
12 

1,065,282 4,309,066 2,434,185 9,919,304 

បាំណុលពននផលើរបារ់ចាំផណញរបចាាំឆ្ប ាំ 
11.2 

659 2,666 
6,250 25,469 

បាំណុលផផេ្ៗ  
13 

35,303  142,801  92,009 374,937 

បំណុលសរបុ  1,101,244  4,454,533  
2,532,444 10,319,710 

      
មូលធន      

ផដើមទុន 
14 

2,500,000 10,000,000 1,500,000 6,000,000 

ទុនបរមុ្ត្តមបទបផញ្ដតិ្ថ 
15 

- - 
266,945 

1,077,657 

របារ់ខាត្ប្គរ  (1,508,537)  (6,122,894)  
 (1,309,522)  (5,300,832) 

លផមអៀ្ពីការបថូររូបិយប័ណត  - 133,361   -    
87,173 

មូលធនសរបុ  991,463  4,010,467  
 457,423   1,863,998  

    
  

បំណុល និងមូលធនសរបុ  2,092,707  8,465,000   2,989,867   12,183,708  

 

រាំណត់្សមាគ ល់នដលភាជ ប់ជូនផនឹះ្ឺជានផបរមួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុ។
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របាយការណ៍លទធផលលមអតិ្ 
សរម្គបក់ារយិបរបិចេទនដលបានបញ្ចប់ម្ថៃទ3ី1 នខធនូ ឆ្ន 2ំ020 

 រំណត្់ 2020 2019 
 សមគល ់ ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល 
   (រំណត្់  (រំណត្់ 
   សម្គគ ល ់2.4)  សម្គគ ល ់2.4) 
      

ចាំណូលពីការរបារ់ 
16 272,546  1,111,170  1,119,595 4,536,599 

ចាំណ្តយផលើការរបារ់ 
 (97,816) (398,796) (206,073) (835,008) 

ចំណូលពីការរបារ់សទុធ  174,730  712,374  913,522 3,701,591 

      

ចាំណូលរនរម និ្ផជើ្ស្ថរ 
 13,051  53,209  17,353 70,314 

ចាំណូលផផេ្ៗ 
17 234,656  956,693  161,622 654,892 

ចំណូលរបត្ិបត្តិការសរបុ  247,707  1,009,902  178,975 725,206 
      

ចាំណ្តយទូផៅ និ្រដឌបាល 
18 (706,476) (2,880,303) (885,286) (3,587,178) 

សាំវធិានធនផលើឥណទានផឋល់ដល់
អតិ្ថិជន  

7 (146,985)  (599,258)   (752,101) (3,047,513) 

របារ់ខាត្មុនដរពនធ  (431,024)  (1,757,285)   (544,890)  (2,207,894) 

      

ចាំណ្តយពននផលើរបារ់ចាំផណញ 
11.3 (34,936) (142,434) (226) (916) 

របារ់ខាត្សទុធសរម្គប់
ការយិបរបិចេទ  (465,960)  (1,899,719)   (545,116) (2,208,810) 

      

លទធផលលមអិត្បផសងៗ      

លផមអៀ្ពីការបថូររូបិយប័ណត  
 - 46,188 - 44,607 

លទធផលលមអិត្សរបុសរម្គប់
ការយិបរបិចេទ  (465,960)  (1,853,531)  (545,116) (2,164,203) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រាំណត់្សមាគ ល់នដលភាជ ប់ជូនផនឹះ ្ឺជានផបរមួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុ។ 
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របាយការណ៍សតពីីបនរមបរមលួមលូធន 
សរម្គបក់ារយិបរបិចេទនដលបានបញ្ចប់ម្ថៃទ3ី1 នខធនូ ឆ្ន 2ំ020 

    លបមអៀងពីការ   

 បដើមទុន ទុនបរមុងតាមបទបបញ្ញត្តិ របារ់ខាត្បងគរ បដូររបូិយប័ណណ  សរបុ 

 

ដុល្លល រអាបមររិ 
 

ពាន់បរៀល 
 

ដុល្លល រអាបមររិ 
 

ពាន់បរៀល 
 

ដុល្លល រអាបមររិ 
 

ពាន់បរៀល 
 

ដុល្លល រអាបមររិ 
 

ពាន់បរៀល 
 

ដុល្លល រអាបមររិ 
 

ពាន់បរៀល 
 

  (រំណត្់  (រំណត្់  (រំណត្់  (រំណត្់  (រំណត្់ 
  សម្គគ ល2់.4)  សម្គគ ល2់.4)  សម្គគ ល2់.4)  សម្គគ ល2់.4)  សម្គគ ល2់.4) 
           

នានថៃទី1 នខមររ ឆ្ប ាំ
2020 

1,500,000 6,000,000 266,945 1,077,657  (1,309,522)  (5,300,832)  -    87,173  457,423   1,863,998  

ការបននទមផដើមទុន 
 1,000,000   4,000,000   -     -     -     -     -     -     1,000,000   4,000,000  

ការផផធរ 
 -     -    (266,945) (1,077,657) 266,945  1,077,657  - -  -     -    

 

លទធផលលមអិត្សរម្គប់
ការយិបរបិចេទ           

របារ់ខាត្សុទនសរមាប់ 
          

ការយិបរផិចឆទ 
 -     -     -     -    (465,960)  (1,899,719)   -     -    (465,960)  (1,899,719)  

លទធផលលមអិត្បផសងៗ           

លផមអៀ្ពីការបថូររូបិយប័ណត  - - - - - - - 46,188  -    46,188 

សរបុលទធផលលមអិត្
សរម្គប់
ការយិបរបិចេទ - - - - (465,960)  (1,899,719)   -    46,188 (465,960)  (1,853,531)  

នាម្ថៃទី31 នខធនូ ឆ្ន 2ំ020  2,500,000   10,000,000  - - (1,508,537) (6,122,894)  -    133,361  991,463  4,010,467  

 
រាំណត់្សមាគ ល់នដលភាជ ប់ជូនផនឹះ ្ឺជានផបរននរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុ។ 
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របាយការណ៍សតពីីបនរមបរមលួមលូធន (ត្) 
សរម្គបក់ារយិបរបិចេទនដលបានបញ្ចប់ម្ថៃទ3ី1 នខធនូ ឆ្ន 2ំ020 

 
   លបមអៀងពីការ   

 
បដើមទុន ទុនបរមុងតាមបទបបញ្ញត្តិ របារ់ខាត្បងគរ បដូររបូិយប័ណណ  សរបុ 

 

ដុល្លល រអាបមររិ 
 

ពាន់បរៀល 
 

ដុល្លល រអាបមររិ 
 

ពាន់បរៀល 
 

ដុល្លល រអាបមររិ 
 

ពាន់បរៀល 
 

ដុល្លល រអាបមររិ 
 

ពាន់បរៀល 
 

ដុល្លល រអាបមររិ 
 

ពាន់បរៀល 
 

  (រំណត្់  (រំណត្់  (រំណត្់  (រំណត្់  (រំណត្់ 
  សម្គគ ល2់.4)  សម្គគ ល2់.4)  សម្គគ ល2់.4)  សម្គគ ល2់.4)  សម្គគ ល2់.4) 
នានថៃទី1 នខមររ ឆ្ប ាំ2020 

1,500,000 6,000,000 266,945 1,077,657  (1,309,522)  (5,300,832)  -    87,173  457,423   1,863,998  

ការបននទមផដើមទុន 
 1,000,000   4,000,000   -     -     -     -     -     -     1,000,000   4,000,000  

ការផផធរ 
 -     -    (266,945) (1,077,657) 266,945  1,077,657  - -  -     -    

 

លទធផលលមអិត្សរម្គប់
ការយិបរបិចេទ           

របារ់ខាត្សុទនសរមាប់ 
          

ការយិបរផិចឆទ 
 -     -     -     -    (465,960)  (1,899,719)   -     -    (465,960)  (1,899,719)  

លទធផលលមអិត្បផសងៗ           

លផមអៀ្ពីការបថូររូបិយប័
ណត  - - - - - - - 46,188  -    46,188 

សរបុលទធផលលមអិត្
សរម្គប់
ការយិបរបិចេទ - - - - (465,960)  (1,899,719)   -    46,188 (465,960)  (1,853,531)  

នាម្ថៃទី31 នខធនូ ឆ្ន 2ំ020  2,500,000   10,000,000  - - (1,508,537) (6,122,894)  -    133,361  991,463  4,010,467  

 
រាំណត់្សមាគ ល់នដលភាជ ប់ជូនផនឹះ ្ឺជានផបរននរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុ។ 
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របាយការណ៍លហូំរស្ថច់របារ ់
សរម្គបក់ារយិបរបិចេទនដលបានបញ្ចប់ម្ថៃទ3ី1 នខធនូ ឆ្ន 2ំ020 

 2020 2019 

 ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល 
  (រំណត្់  (រំណត្់ 
  សម្គគ ល ់2.4)  សម្គគ ល ់2.4) 
លហូំរស្ថច់របារ់ពីសរមមភាព 
របត្ិបត្តិការ     

របារ់ខាត្សរមាប់ការយិបរផិចឆទ 
(465,960)  (1,899,719)   (545,116)  (2,208,810) 

និយ័ត្ភាពផលើ៖ 
    

ចាំណ្តយពននផលើរបារ់ចាំផណញ  
34,936  142,434   226   916  

សាំវធិានធនផលើឥណទានផឋល់ដល់អតិ្ថិជន 
146,985  599,258   752,101   3,047,513  

រ ាំលស់ 
40,262  164,148   32,589   132,051  

និយ័ត្រមមផលើរទពយ និ្បរកិាខ រ  
1,647 6,715 - - 

ចាំផណញពីការលរ់រទពយ និ្បរកិាខ រ 
- -  (23,029)  (93,314) 

 (242,130) (987,164)  216,771   878,356  

បនរមបរមួលម្ន៖     

ឥណទានផថល់ដល់អតិ្ថិជន 
484,252 1,974,295   646,099   2,617,993  

រទពយសរមមផផេ្ៗ 
127,593  520,197   413,810   1,676,758  

បាំណុលផផេ្ៗ 
(56,706) (231,190)  28,332   114,801  

ស្ថច់របារ់ទទួលបានពីរបត្ិបត្តិការ 313,009  1,276,138   1,305,012   5,287,908  
     

ពននផលើរបារ់ចាំផណញនដលបានប្់ 
(4,842) (19,741) (6,845) (27,736) 

ស្ថច់របារ់សទុធទទួលបានពីសរមមភាព
របត្ិបត្តិការ 308,167  1,256,397   1,298,167   5,260,172  

     

លហូំរស្ថច់របារ់ពីសរមមភាពវិនិបោ្     

ការទិញរទពយ និ្បរកិាខ រ 
(720) (2,935) (142,023) (575,477) 

របារ់ត្មកល់ធានាផលើផដើមទុន 
(50,000) (203,850) - - 

ស្ថច់របារ់ទទួលបានពីការលរ់រទពយ និ្
បរកិាខ រ 

- - 31,100 126,017 

ស្ថច់របារ់សទុធបរបើរបាសរ់នងុសរមមភាព
វិនិបោ្ (50,720) (206,785)  (110,923)  (449,460) 
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របាយការណ៍លហូំរស្ថច់របារ់ (ត្) 
សរម្គបក់ារយិបរបិចេទនដលបានបញ្ចប់ម្ថៃទ3ី1 នខធនូ ឆ្ន 2ំ020 

2020 2019 

ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល ដុល្លល រអាបមររិ ពាន់បរៀល 
(រំណត្់ (រំណត្់ 

សម្គគ ល ់2.4) សម្គគ ល ់2.4) 

លហូំរស្ថច់របារ់ពីសរមមភាពហរិញ្ញបបទាន
ស្ថច់របារ់ទទួលបានពីការផចញផាយភា្ហ ុន 

1,000,000  4,077,000  -    -   

ស្ថច់របារ់ទទួលបានពីរបារ់រមចី 
73,000 297,621  -    -   

ការទូទាត់្ស្របារ់រមចី 
(1,441,903) (5,878,639)  (1,500,000)  (6,078,000) 

ស្ថច់របារ់សទុធបរបើរបាសរ់នងុសរមមភាព
ហរិញ្ញបបទាន (368,903) (1,504,018)  (1,500,000)  (6,078,000) 

ការថយចុឹះសទុធម្នស្ថច់របារ់ និងស្ថច់របារ់
សមមូល (111,456) (454,406) (312,756) (1,267,288) 

ស្ថច់របារ់ និ្ស្ថច់របារ់សមមូលនានថៃទី1 នខ
មររ 

245,676  1,001,130  558,432 2,243,780 

លផមអៀ្ពីការបឋូររូបិយប័ណត 
- (3,804) - 24,638 

ស្ថច់របារ់ និងស្ថច់របារ់សមមូលនាម្ថៃទី31 
នខធនូ (រាំណត់្សមាគ ល់ 19)

134,220  542,920  245,676  1,001,130  

រាំណត់្សមាគ ល់នដលភាជ ប់ជូនផនឹះ ្ឺជានផបរមួយននរបាយការណ៍ហិរញ្ដវត្ទុ។
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