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ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

មាតិកា
របាយការណ៍ប្រានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល     ០១

សកម្មភាពសំខាន់ៗក្នុងឆ្ន្រំ២០១៥០១

អភិបាលកិច្ច០៣

ទស្រសនវិស័យ០៣

របាយការណ៍របស់ប្រាននាយកប្រតិបត្តិុ     ០៣

សមិទ្ធផលសម្រ្រចបានក្នុងឆ្ន្រំ២០១៥០៤

ប្រវត្តិហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី     ០៧

ចក្ខុវិស័យ           ០៨

ប្រសកកម្ម       ០៨

ប្រព័ន្ធព័ត៌មានបច្ច្រកវិទ្រយា        ១០

បណ្ត្រញការិយាល័យនិងការអភិវឌ្រឍន៍ផលិតផល     ១០

ស្រចក្តីថ្ល្រងអំណរគុណ         ១១

រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ហ្វូណន        ១១

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល          ១២

គណៈគ្រប់គ្រង                            ១៤

ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ         ១៧

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រ្រប់កាលបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រ២ំ០១៥

និងរបាយការណ៍របស់សវនកម្មឯករាជ្រយ                                                                           ២០



១

ក្នុងឆ្្២ំ០១៥យ�ើងខ្នុ ំបានបន្តអននុវត្តយោលយៅចម្បងរបស់ ហ្វូណន មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ 

ភអីិលសនុី ដែលបានបញ្ជា កយ់ៅក្នុង �នុទ្ធសាសស្ត៥ឆ្្ ំ(២០១៥-២០២០)យែើម្បកី្លា �

ជាក្រឹះស្ានមកីករូហិរញ្ញ វត្នុ និង ឈានមនុខយៅក្នុង ក្ឹះរាជាណាចកកកម្នុជា  ( មាន 

ហ្វូណន មានសង្ រម)  ក្មទាងំ យែើម្បកីបកួតកបដែងយៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញ វត្នុ។ ក្រ

អននុវត្ត កបកបយោ�តមាលា ភា្  ្ឺផ្្ដល់ នវូវ ទំននុកចិត្តែល់ភា្ទនុនិករបស់យ�ើងក្នុងក្រ

ទទួលបានកបាកច់ំយណញរ�ៈយ្លដវង្ីយករឹះយ�ើងបន្តោកំទនវូវរយបៀបវារៈកំយណើ ន   

យសែ្ឋកិច្ច និង �នុទ្ធសាសស្តចតនុយក្ណរបស់រាែរោ្ឋ ភបិាល ននក្ឹះរាជាណាចកក-

កម្នុជា។ ហ្វូណន មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ  ភអីិលសនុី យៅ ដតបន្ត្កងរង្កមរូអាែីវកម្មរបស់

ខលាួនក្មទាងំសកមរួលឲ្យមានភា្ងា�កសរួលក្នុង ក្រយកបើ កបាស់យសវាក្រឹះ ស្ានែវូន 

ែល់អតិថិែនទាងំវស័ិ� ឯកែន និង   សាធារណៈដែលអាចទទួលបានកបាក-់ 

ចំណវូ ល កបកប យោ�និរន្តរភា្នាយ្លអនា្ត និង ផ្្តល់អត្កបយោែនជ៍ាយកចើន

ែល់ភា្ទនុនិករបស់ហ្វូណន។ យៅក្នុងឆ្្២ំ០១៥យនឹះក្រឹះស្ានមានដផ្ន ក្រ ផ្លា ស់  

ប្តវូរទីតាងំអោរថ្មីក្រោិល័�កណា្ត លរបស់យ�ើង នរងសាងសងរ់ចួរាល់ ជាស្ា្រ 

យៅដខ មនីា ឆ្្២ំ ០ ១ ៦  យហើ� បន្ត យលើក កម្ស់យសវាកម្មរបស់យ�ើងយែើម្បផី្្តល់នវូវ

យសវាែល៏្អឥតយ ្្ច ឹះ និង  ងា�កសរួលែល់អតិថិែន របស់យ�ើងក្មទាងំយកតៀម ខលាួន    

ជាយកសចសកមាបស់មាហរណកម្មយសែ្ឋកិច្ចអាសា៊ា នចាប់្ ីឆ្្២ំ ០ ១ ៦ យនឹះតយៅ ។ 

ឆ្្២ំ០១៥ ្ ឺជាឆ្្ដំែល ហ្វូណន មានភា្រកី ចយកមើន លវូតលាស់ ក្ប ់ដផ្្កទាងំ អស់  

្ួរឲ្យ កត ់សមាគា ល់។ កបាកច់យំណញសនុទ្ធែំណាចឆ្់្ ំនថងៃ  ទី៣ ១  ដខធ្វូ ឆ្្២ំ០១៥ 

មនិ ទានម់ានភា្វែិជាមានយៅយ�ើ� យោ�សារមានរ�ៈយ្លខលាីក្នុងក្រ កបតិ បត្តិ
ជាក្រឹះស្ានមកីករូហិរញ្ញ វត្នុ ដែលទទួលបានអាជ្ាបណ័្ណ យៅនថងៃ ទី ១១ ដខ សីហា ឆ្្ ំ

២០១៥  ្ ីធនាោរជាត ិននកម្នុជា ។ ហ្វូណន មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ ភអីិលសនុី មានក្រ

បងាហា ញក្នុងតារាងតនុល្យក្រឆ្្២ំ០១៥   របស់ខលាួន ក្នុងយនាឹះកទ្្យ សកម្ម សរនុបមាន 

ចំនួន ៨,៩២១,១៤៨ ែនុលាលា រអាយមរកិ។

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

“ែំនួសមនុខឲ្យកករុមកបរកសាភបិាលនន  ហ្វូណន  មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ ភអីិ                         លសនុី ខ្នុ ំមានយសចក្តី 

យសាមនស្សរកី រា�  ក្នុងក្របងាហា  ញនវូវរបា�ក្រណ៍ កបចាឆ្ំ្ ំ២០១៥ របស់  ហ្វូណន 

មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ  ភអីិលសនុី ដែលរមួមានទិែ្ឋភា្ទវូយៅែទ៏វូលំទវូលា� និ        ង                                                                                                                                                                                                                                                       ក្រ្ន្យល់ 

យកបឹះកប�                                        អំ្ីលទ្ធផ្ល    ដែលបានអននុវត្តនរ៍បស់យ�ើងខ្នុ ំក្នុងឆ្្ ំ២០១៥   ែវូចជា 

របា�ក្រណ៍លម្អតិស្តី្ី អភបិាលកិច្ចសាែីវកម្ម និង របា�ក្រណ៍                                                               ហិរញ្ញ វត្នុរមួយៅ 

នថងៃទី៣១ ដខធ្វូ ឆ្្២ំ០១៥ ។”

របាយការណ៍ប្រានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

លោកងួនឡ្រងប្រានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

សកម្មភាពសំខាន់ៗក្នុងឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



ឥណទាន និងបនុយរកបទានមានចំនួន ៦,៣៣៧,៦៣០ ែនុលាលា រអាយមរកិ។ អននុបាត យែើមទនុន មាន ភា្ក្បក់ោន់្ ឺ១០២% កសប

តាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ធនាោរជាតិននកម្នុជា។ អននុយលាមតាមលក្ខខណ្ឌ របស់ធនាោរជាតិននកម្នុជា ហ្វូណន មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ      

ភអីិលសនុី  បានទបស់ាកា ត់្ ីក្រផ្្តល់ កបាកក់ម្ច ីដែលមានហានិភ�័បឹ៉ះរល់ែល់មវូលនិធិភា្ទនុនិក។ 

យៅនថងៃទី ៣១ ដខធ្វូ ឆ្្២ំ០១៥  យ�ើងមាន ទនុ ន ប កមរុងចំនួន ៧លានែនុលាលា រអាយមរកិ ដែលអាចបំយ្ញតាមលក្ខខណ្ឌ តកមរូវ

របស់ធនាោរជាតិននកម្នុជា។ យោ�មានយោលបំណង បយងកាើនកបាកច់យំណញ   អតិបរមារ�ៈយ្លដវងែវូនែល់ ភា្ទនុនិក

កករុមកបរកសាភបិាលបានផ្្ដល់អននុសាសនក៍្នុងមហាសន្ិបាតកបចាឆ្ំ្កំ្នុងក្រដបងដចកភា្លាភែវូនែល់ភា្ទនុនិក។

២របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ែំយណើ រកំសាន្តយៅក្នភ់្បំវូកយោ

សា្យ្្ើមកបចាឆ្ំ្២ំ០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



៣

អភិបាលកិច្ច
កករុមកបរកសាភបិាល បានែួបកបែនុំោ្យោ�ផ្ទា ល់១ ែង ក្នុងរាែធានីភ្យំ្ញ  ្ឺយៅដខវចិ្ិក្ក្មទាងំែំយណើ រក្រកិច្ចកបែនុំ។ 

យសចក្តីសយកមចចម្បងៗរបស់កករុមកបរកសាភបិាល ក្នុងឆ្្២ំ០១៥មាន ៖

  បយងកាើតនីតិវធិ�ីនុទ្ធសាសស្តបយងកាើនយែើមទនុនរបស់ក្រឹះស្ានសកមាបរ់�ៈយ្លកបាឆ្ំ្យំែើម្បទីទួលបានកយំណើ ននិរន្តរភា្។

 អននុមត័ និងផ្្ដល់អននុសាសនែ៍ល់ភា្ទនុនិក ក្នុងក្រយកែើសយរ ើស�កកករុមហ៊ានុន Angkor certified Accountant  

 ជាសវនកររបស់ ហ្វូណន មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ ភអីិលសនុី សកមាបឆ្់្២ំ០១៥។           

 បានអននុមត័យោលនយោបា�យែើមទនុនសកមាបរ់�ៈយ្ល៥ ឆ្្ ំ បនាទា បយ់ទៀតដែលបានោកែ់វូនយោ�្ណៈកមា្ម -

 ធិក្រែរកនាសំកមាបដ់ផ្នក្រមវូលធន។

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ដែលបានោកំទ និងខិតខកំបរងដកបង អននុវត្តតាម�នុទ្ធសាសស្តរបស់ហ្វូណន មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ ភអីិលសនុីកែ៏វូចជាសយកមច យជា្ែ�័  

តាមយោលយៅនិងវត្នុបំណងរបស់ខលាួន។ យ�ើងខ្នុ ំសវូមសំដែងនវូវក្រែរង ន្ុណែល់រោ្ឋ ភបិាល ននក្ឹះរាជាណាចកកកម្នុជា 

ធនាោរជាតិននកម្នុជា និ�ត័ករក្មទាងំអាជ្ាធរក្បលំ់ោបថ្់្កដ់ែលដតងដតែួ��ោកំទ និងកបរងដកបងអភវិឌ្ឍឧសសាហកម្ម

ហិរញ្ញ វត្នុកម្នុជា។ យ�ើងខ្នុ ំសវូមធានាចំយរឹះអតិថិែន ក្មទាងំភា្ទនុនិកទាងំអស់ថ្ យៅឆ្្២ំ ០ ១ ៦ យនឹះ យ�ើងខ្នុ ំនរងបន្ត

្ិចារណាយៅយលើតំបនទ់ាងំឡា�ណាដែលផ្្តល់ឱក្សល្អែល់ហ្វូណន មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ ភអីិលសនុី និងខិតខំកបរងដកបងឲ្យអស់

្ីលទ្ធភា្របស់យ�ើងខ្នុ ំក្នុងក្រសយកមចឲ្យបាននវូវភា្យជា្ែ�័ រកីចយកមើន និងមាននិរន្តរភា្ ក្មទាងំយែើម្បផី្្តល់នវូវ

យោលយៅ�នុទ្ធសាសស្តក្នុងក្របយងកាើនកបាកច់ំយណញនាយ្លអនា្ត កែ៏វូចជា្កងរងែំហររបស់ ហ្វូណន មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ
ភអីិលសនុី យៅក្នុងក្ឹះរាជាណាចកកកម្នុជា។

របាយការណ៍របស់ប្រាននាយកប្រតិបត្តិុ

“ឆ្្២ំ០១៥ ជាឆ្្ដំែលហ្វូណន មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ ភអីិលសនុី ទទួលបាននវូវយជា្ែ�័ថ្មីម�ួ យោ�សារដតអត្ កបយោែន៍

ននបរោិក្សវនិិយោ្កបកបយោ�សន្តិភា្ និងក្រយលើកទរកចិត្តក្នុងក្រយធ្ើ្ិ្ិធកម្មកំយណើ នយសែ្ឋកិច្ច យ្លាើ�តបតាមតកមរូវ

ក្រអតិថិែនរបស់យ�ើងមក្ីក្បម់ែ្ឈោ្ឋ ន។  ក្រចាបយ់ផ្្តើមចវូលរមួក្នុងសហ្មនយ៍សែ្ឋកិច្ចអាសា៊ា ននាែំណាចឆ្់្ ំ២០១៥ 

យនឹះ កប៏ានផ្្តល់នវូវក្លាននុវត្តភា្ក្នដ់តទវូលំទវូលា�យកចើនយ�ើង យែើម្បទីទួលបាននវូវកំយណើ នែស៏ម្បវូរដបបនាឆ្្ ំ២០១៦

តាមរ�ៈយហោ្ឋ រចនាសម្ន័្ធរបស់យសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុ។”

ទស្រសនវិស័យ

  ទិសយៅ�នុទ្ធសាសស្ត ្ឺជាចំណនុ ចដែលកករុមកបរកសាភបិាល កែ៏វូចជាថ្្កែ់រកនាដំតង

�កចិត្តទនុកោក់្ ិត វ្ូរជានិច្ច។ ក្រ្កងីកទីផ្សារ ក្នុងតំបនក់្រអភវិឌ្ឍផ្លិតផ្ល 

និងយសវាកម្មថ្មីៗក្រដកបក្លា �ខលាួនយៅជាក្រឹះស្ានមកីករូហិរញ្ញ វត្នុ យអ�ិចកតរូនិច

្ឺជា�នុទ្ធសាសស្តចម្បងបំផ្នុតរបស់យ�ើងយែើម្បកីបកួតកបដែងក្នុងទីផ្សារ

សមាហរណកម្មអាសា៊ា ន និងយែើម្បទីទួលបានកំយណើ ន

   កបាកច់យំណញខ្ស់។ យ�ើងខ្នុ ំសវូមដថលាងអំណរ ន្ុណ

ែល់អតិថិែន ភា្ទនុនិក កករុមកបរកសាភបិាល

្ណៈកមា្ម ធិក្រកបតិបត្តិក្មទាងំបនុ្គាលិកទាងំអស់

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



៤

សមិទ្ធផលសម្រ្រចបានក្នុងឆ្ន្រំ២០១៥

បរោិក្សកបកួតកបដែងននឧសសាហកម្ម

បរោិក្សកបកួតកបដែងននឧសសាហកម្មរវាងក រ្ឹះស្ានមកីករូហិរញ្ញ វត្នុជាយកចើន  យៅក្នុងកបយទសកម្នុជាមានក្រយកើន យ�ើង ដែល 

ជា ែំណរ ង ល្អសកមាបអ់តិថិែន និងសាធារណែន។ ជាងយនឹះយៅយទៀតសម្ាធននក្រកបកួតកបដែងបានយកើតយ�ើង្ីក្រ្កងកី   

ខលាួនោ៉ង្ំហនុក្ីសំណាកក់្រឹះស្ានមកីករូហិរញ្ញ វត្នុ និងកបតិបត្តកិរឥណទាន។ ថ្ីយបើមានបញ្ហា ដបបយនឹះក្តយី�ើងយៅដតមាន

កំយណើ នផ្លបក័តរបស់យ�ើងយកចើនជាងក្រយកើនយ�ើងននចំនួនឧសសាហកម្ម និងក្របយងកាើនភា្ហ៊ានុន។ យែើម្បោីកំទែល់ក្រ

រកីចយកមើនែឆ៏្បរ់ហ័ស និងក្រវនិិយោ្បយច្ចកវទិយាថ្មីៗ ឲ្យសមកសបជាម�ួនរងក្ររកីចយកមើនយនឹះ ភា្ទនុនិកបានសយកមច

បយងកាើនយែើមទនុនចំនួន៧លានែនុលាលា រអាយមរកិបដន្មយទៀតយៅយែើមឆ្្២ំ០១៦  ដែលអាចយធ្ើឲ្យយ�ើងអាចទាញ�កផ្លកបយោែន៍

បាន្ីក្លាននុវត្តភា្ដែលអយំណា�ផ្ល្ីបរោិក្សយសែ្ឋកិច្ចយនឹះ។

សកម្មភា្កបតិបត្តិក្រ និង លទ្ធផ្លក្រងារ

កបាកច់ំណវូ លជាសាចក់បាកស់រនុបរបស់  ហ្វូណន មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ ភអីិលសនុី យកើនយ�ើងោ៉ងឆ្បរ់ហ័សតាមរ�ៈកំយណើ ន

ឥណទាន និង ្ នុណភា្ននក្រក្បក់្ងឥណទាន។

 សម្ាធឥណទានដែលមានហានិភ�័ស្ិតក្នុងកកមតិមធ្យមយៅក្នុងឆ្្២ំ០១៥។ ្លាងតាមលទ្ធផ្លល្អក្នុង ន្ុណភា្ 

 ឥណទានយៅតាមបណា្ត សា្ និងក្រក្បក់្ង ន្ុណភា្ឥណទានយៅតាមសា្ទាងំអស់យលើសម្ាធឥណទាន 

 ដែលមានហានិភ�័ស្ិតក្នុងកកមតិស្តងោ់រ។

 ចំណវូ លក្រកបាក ់និងចំណវូ លយផ្្សងៗបានយកើនយ�ើង្ួរឲ្យកតស់មាគា ល់។  ក្រចំណា�យលើកបតិបត្តិក្របានយកើនយ�ើង 

 ្ួរឲ្យកតស់មាគា ល់ដែរយោ�សារដត ហ្វូណន មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ ភអីិលសនុី បានយធ្ើក្រកមាលា �ខលាួន្ីសមា្មអភវិឌ្ឍន ៍ 

 កបជាែនកម្នុជាមក។ ោ៉ងណាមញិក្រក្បក់្ងបាន�កចិត្តទនុកោកត់ាមដផ្នក្រកំយណើ នយថរដផ្្កហិរញ្ញ វត្នុ និង   

 កបតិបត្តិក្រ។ ទាងំយនឹះកជ៏ាយភា្ផ្លននក្រយកែើសយរ ើស និង បណ្តនុ ឹះបណា្ត លបនុ្គាលិកយលើែំនាញវជិាជា ែីវៈ និងក្រ 

 អននុវត្តកម្មវធិីកបាកឧ់បត្ម្ភយលើកទរកចិត្ត យែើម្បោីកំទឲ្យមានផ្លិតភា្ខ្ស់និងកបាកច់ំយណញក្នដ់តយកចើន។

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណន មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ ភអីិលសនុី យៅដតយផ្្ត តសំ្នយ់លើក្រដកលំអ ន្ុណភា្

យសវាកម្មជាបន្តបនាទា ប។់ ស្ិតិនិងរបក្ំយហើញជាយកចើន  បាន ចវូលរមួចំដណក

កំណតក់្រងារអាទិភា្ែវូចជា នីតិវធិី្យនលាឿនយសវាកម្មឥណទានក្រដកលម្អ

យសវាបយកមើអតិថិែន និង ក្រកំណតន់ថលាផ្លិតផ្លជាយែើម។ រមួជាម�ួក្រ

ស្ា្មនយ៍លើ ន្ុណភា្យសវាកម្ម្ីអតិថិែន ដែលហ្វូណនដតងដតស្ឹះដសង្

បំយ្ញកនលាងមក ហ្វូណនកប៏ានយផ្្ត តសំ្នយ់លើក្រចវូលរមួរបស់បនុ្គាលិកចំយរឹះ

ស្ាបន័ផ្ងដែរ។ ក្រសទាងម់តិយលើក្រយ្ញចិត្តរបស់ បនុ្គាលិក និង ក្រផ្្តល់នវូវ

អត្កបយោែនប៍ដន្មកតរូវយលើកកំ្ស់យៅែល់នា�កោ្ឋ ន ឬ កករុមក្រងារែ៏

សមកសប។

ន្ុណភា្យសវា និង ក្របយំ្ញចិត្តអតិថិែន

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



បណា្ត ញក្រោិល័� និង ក្រអភវិឌ្ឍនផ៍្លិតផ្ល

ក្នុងឆ្្២ំ០១៥ បណា្ត ញសា្របស់ហ្វូណន ដែលបានយស្ើសនុំយៅធនាោរជាតិននកម្នុជាមានចំនួន៥០ មវូលយហតនុសា្មាន

កសាបដ់ែលកមាលា �្ីសមា្ម អភវិឌ្ឍន ៍ កបជាែនកម្នុជា ក្នុងន�័យែើម្បែីកមរុញយសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុកសប នរងទំហំកំយណើ ន

កបជាសាសស្តននទីផ្សារយោលយៅរបស់យ�ើង។ ហ្វូណនបាននិងកំ ន្ុងផ្្តល់ែវូនផ្លិតផ្លនិងយសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុោ៉ងសម្បវូរ

ដបបរមួបញ្ចវូ លលិតផ្ល   ឥណទាន (ឥណទានឯកត្តែន អាែីវកម្ម ឥណទានសហកោស្្តតវូច និងមធ្យមឥណទាន 

និងឥណទានរហ័ស)។

៥របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



 ដកលម្អកប្ន័្ធ្ណយន�្យហិរញ្ញ វត្នុ CIFRS 

 ្កងរងសមត្ភា្ននក្រផ្្តល់ និង ក្រយធ្ើឱ្យកបយសើរយ�ើងកប្ន័្ធកំណត់្ ិនទានុឥណទាន សហកោស្្តតវូច

 និង មធ្យម                                   

 ផ្្ដល់ែវូននវូវយសវាកម្មកបកបយោ� ន្ុណភា្ និង ភា្ងា�កសរួលែល់អតិថិែនតាមរ�ៈក្របយងកាើនបរកិ្្ខ រ និង

 បយច្ចកវទិយា   

  ដកលម្អកប្ន័្ធក្បក់្ង្ត័ម៌ានវទិយា

 បយងកាើនផ្លិតផ្លភតិសនយាហិរញ្ញ វត្នុ។

ក្ររ ំ្ រងទនុកក្នុងបរោិក្សឧសសាហកម្ម

តាមក្រ្យាករណ៍កំយណើ នយសែ្ឋកិច្ចយថរយសែ្ឋកិច្ចកម្នុជាក្នុង២០១៦ យកើន០.១% យលើសឆ្្២ំ០១៥ ដែលនាកំបយទសកម្នុជា

ឈានចវូលកករុមកបយទសមានចំណវូ លមធ្យមយៅឆ្្ ំ២០១៦។ ជាម�ួកតា្ត ្ងយលើយនឹះហ្វូណនមានក្ររ ំ្ រងទនុកចំយរឹះក្រ 

បន្ត កំយណើ នយលើឥណទានកបកបយោ� ្ នុណភា្ក្មទាងំសកម្មភា្សវនកម្មនផ្ទាក្នុងែម៏ានកបសិទ្ធភា្ក្រកបតិបត្តិតាម

បទ ប្បញ្ញត្តិយផ្្សងៗ និងក្រយធ្ើឱ្យកបយសើរយ�ើងសកម្មភា្បំយ្ញចិត្តអតិថិែន។

យោលយៅយផ្្ត តសំ្នយ់ៅឆ្្ ំ២០១៦

៦របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

សកម្មភា្វ្គាបណ្តនុ ឹះបណា្ត ល

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



៧

ប្រវត្តិហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

២០១១: ជាអងគាក្រយករៅរោ្ឋ ភបិាលក្នុងកសរុកដែលមានយឈា្ម ឹះថ្ សមា្ម អភវិឌ្ឍន ៍កបជាែនកម្នុជា យៅក្តថ់្ “សនុី យអ ឌី”    

 ដែល   ទទួល     សាគា ល់្ីកកសួងមហានផ្ទា យលខ ១២៩៥ សែណ.  កតរូវបានបយងកាើតយ�ើងយៅកំ�នុងដខ សីហា  ឆ្្ ំ 

 ២០១១ យែើម្បផី្្តល់ឥណទាន្្តតវូចបំផ្នុតែល់កបជា្លរែ្ឋយៅតាមតំបន ់ ែនបទ និង ក្នុងរាែធានីភ្យំ្ញ ។  

 សា្សរនុបចំនួន៤ បនុ្គាលិកសរនុបចំនួន ៧៥រវូប អតិថិែនសកម្មសរនុបចំនួន១,៩៤៣នាក ់សមតនុល្យឥណទាន    

 កបាកយ់រៀល ៤១៦លានយរៀល និងកបាកែ់នុលាលា រអាយមរកិ ៦៤,២៩៥ែនុលាលា រ។ 

២០១២:សមា្ម អភវិឌ្ឍន ៍ កបជាែនកម្នុជា បានចនុឹះបញជា ីយៅកកសួងមហានផ្ទា ននក្ឹះរាជាណាចកកកម្នុជាជាអងគាក្រ

 យករៅរោ្ឋ ភបិាលដែលកតរូវបានយ្ផ្្តល់យឈា្ម ឹះថ្ “សនុី យអ ឌី” ដែលមានន�័ថ្សមា្មែួ��ផ្្តល់ទនុនែល់កបជា្លរែ្ឋ  

 ស្ិតក្នុងរង្ងស់ា្សរនុបចំនួន៨ រឯីបនុ្គាលិកសរនុបចំនួន ១០៨រវូប អតិថិែនសកម្មចំនួន ១៤,០០៣នាក ់សមតនុល្យ 

 ឥណទានជាកបាកយ់រៀល២,២៨២លានយរៀល និង សមតនុល្យឥណទានជាកបាកែ់នុលាលា រអាយមរកិ ៨៧,៧០៨ែនុលាលា រ ។

២០១៣:សមា្ម អភវិឌ្ឍន ៍ កបជាែនកម្នុជា បានចនុឹះបញជា ីយៅកកសួងមហានផ្ទា ននក្ឹះរាជាណាចកកកម្នុជា ជាអងគាក្រយករៅ

 រោ្ឋ ភបិាលដែលកតរូវបានយ្ផ្្តល់យឈា្ម ឹះថ្ “ សនុី យអ ឌី”  ដែលមានន�័ថ្សមា្មែួ��ផ្្តល់ទនុនែល់កបជា្លរែ្ឋ 

 ស្ិតក្នុងរង្ង ់  សា្សរនុបចំនួន១៨ រឯីបនុ្គាលិកសរនុបចំនួន ៣៣៥រវូប អតិថិែនសកម្មចំនួន ២០,១៦២នាកស់មតនុល្យ  

 ឥណទានសរនុបកបាកយ់រៀល ៦,៩៣៧លានយរៀល និង សមតនុល្យឥណទានកបាកែ់នុលាលា រអាយមរកិ ៣១,៦៥២ែនុលាលា រ។

២០១៤:សមា្ម អភវិឌ្ឍន ៍ កបជាែនកម្នុជា បានចនុឹះបញជា ីយៅកកសួងមហានផ្ទាននក្ឹះរាជាណាចកកកម្នុជា ជាអងគាក្រយករៅ  

 រោ្ឋ ភបិាលដែលកតរូវបានយ្ផ្្តល់យឈា្ម ឹះថ្ “ សនុី យអ ឌី”  ដែលមានន�័ថ្សមា្មែួ��ផ្្តល់ទនុនែល់កបជា្លរែ្ឋ 

 ស្ិតក្នុងរង្ងស់ា្សរនុបចំនួន៤៤ រឯីបនុ្គាលិកសរនុបចំនួន៨០៣ រវូបអតិថិែនសកម្មចំនួន៣៨,៩៤៣នាកស់មតនុល្យ  

 ឥណទានជាកបាកយ់រៀល១៨,៣១២លានយរៀល និង សមតនុល្យឥណទានជាកបាកែ់នុលាលា រអាយមរកិ ៥៤,២៧១ែនុលាលា រ ។

២០១៥: សមា្ម អភវិឌ្ឍន ៍ កបជាែនកម្នុជា បានកមាលា �ខលាួនជាក្រឹះស្ានមកីករូហិរញ្ញ វត្នុ យហើ�ចនុឹះបញជា ីយកក្មយលខ

 Co.2133 KH/2015 ចនុឹះនថងៃទី ១៧ ដខ មថិនុនា ឆ្្ ំ២០១៥ យៅកកសួងរណិែជាកម្ម ននក្ឹះរាជាណាចកកកម្នុជា

 ដែលកតរូវ បានយ្ផ្្តល់យឈា្ម ឹះថ្ “ ហ្វូណន មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ ភអីិលសនុី”  ស្ិតយកក្មចបបរ់បស់ធនាោរជាតិននកម្នុជា  

 ដែល មាន អាជ្ាបណ័្ណ យលខ ម. ហ- ៥ ៧  ចនុឹះនថងៃទី១ ១  ដខសីហា ឆ្្២ំ០១៥ និង យែើមទនុនចនុឹះបញជា ីចំនួន  

 ១,០០០,០០០ ែនុលាលា រ   អា យម រកិ ។  ក្រផ្្តល់ទនុនែល់ កបជា្លរែ្ឋស្ិតក្នុងរង្ងស់ា្សរនុបចំនួន៤៩ រឯីបនុ្គាលិកសរនុប  

 ចំនួន ៩១២រវូប អតិថិែនសកម្មចំនួន ៣១,៧៨៥នាក ់សមតនុល្យឥណទានជាកបាកយ់រៀល ១៨,៨៦លានយរៀល

  និងសមតនុល្យឥណទានជាកបាកែ់នុលាលា រអាយមរកិ  ១,៧១៩,៦៦៤ែនុលាលា រ។

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



៨

ចក្ខុវិស័យ

ហ្វូណនមីកកូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសីុ             ជាក្រឹះស្ានមកីករូហិរញ្ញ វត្នុឈានមនុខក្នុងក្រផ្្តល់យសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុសម្បវូរដបប  និង 

ឆ្បរ់ហ័ស កបកបយោ�ទំយនើបកម្ម និងទំននុកចិត្ត ែវូនែល់សាធារណែនក្បម់ែ្ឈោ្ឋ ន។

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ប្រសកកម្ម

ផ្្តល់យសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុឈានមនុខ និង កបរកសាយោបល់ដផ្្កហិរញ្ញ វត្នុែល់សហ្មនឲ៍្យមានក្ររកីចយកមើនក្មទាងំ   នាមំក នវូវ 

អត្កបយោែន ៍ែល់ភា្ទនុនិក និយោែិត និងសហ្មន។៍         យ�ើងយប្តជ្ាយោរ្តាមយោលក្រណ៍ បទបញ្ញត្តិ  ចបបជ់ាតិ និង 

អន្តរជាតិ។

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



សវូចនាករយសែ្ឋកិច្ចសំ្ន់ៗ យៅកបយទសកម្នុជា

២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦

១. ផ្លិតផ្លសរនុបក្នុងកសរុក (GDP)

បដកមបកមរួលផ្លិតផ្លសរនុបក្នុងកសរុក (្ិតជាភា្រ�) ៧.៤ ៧.១ ៦.៩ ៧.០

ចំណវូ លក្នុងម្ាក ់(្ិតជាែនុលាលា រអាយមរកិ) ១,០៤៣ ១,១៣៨ ១,២២៨ ១,៣២៥

២. អតិផ្រណា

អតិផ្រណា (មធ្យមកបចាឆ្ំ្)ំ ៣.០ ៣.៩ ១.២ ៣.៥

(ចនុងឆ្្)ំ ៤.៦ ១.១ ២.៦ ២.៨

៣. ថវកិ្ររបស់រោ្ឋ ភបិាល (្ិតជាភា្រ�ននផ្លិតផ្លសរនុបក្នុងកសរុក)

ចំណវូ ល ១៨.៤ ១៧.៥ ១៥.៧៦ ១៧.៥៣

ចំណា� ២០.៥ ២១.៥៥ ២០.៩៥ ២២.៣២

៤. រវូប�ិវត្នុ និងឥណទាន (បដកមបកមរួលជាភា្រ�ក្នុង១២ដខ)

រវូបិ�វត្នុទវូយៅ (M2) ១៤.៦ ២៩.៩ ១៣.៩ ១៦

កបាកប់យញ្ញ ើសរនុបយៅក្នុងកប្ន័្ធធនាោរ ១៣.៨ ៣០.១ ១៨.៩ មិនមាន

ឥណទានសរនុបយៅក្នុងកប្ន័្ធធនាោរ ២៥.២ ១៦.២ ២៨ មិនមាន

ឥណទានយធៀបនរងកបាកប់យញ្ញ ើ (្ិតជាភា្រ�) ៩៨ ៩៤ ១០៧.៥ ១០០.១

ឥណទានវស័ិ�ឯកែន ២៦.៧ ៣១.៣ ២១.២ ៣៤.០

កបាកប់យញ្ញ ើយធៀបនរងផ្លិតផ្លសរនុបក្នុងកសរុក ៤៩ ៥៣ ៦១.៦ ៧៤.០

ឥណទានយធៀបនិងផ្លិតផ្លសរនុបក្នុងកសរុក ៤៩.៨ ៥០ ៦៤.៩ ៧៩

៥. ែញជា ីងទវូទាត ់(្ិតជាលានែនុលាលា រអាយមរកិ)

ក្រនាយំចញ ៦,៥៣០ ៧,៤០៨ ៨,២១២ ៩,១១៦

ក្រនាចំវូល -៩,៧៤៤ -១១,៩៩១ -១១,៨៦៩ -១២,៧៩៦

ែញជា ីងរណិែជាកម្ម -៣,២១៤ -៣,៥៨៣ -៣,៦៥៧ -៣,៦៨០

្ណនីចរន្ត (មនិរាបប់ញ្ចវូ លក្រយផ្ទារជាផ្លាវូវក្រ) -២,១៧១ -២,៣៥៦ -២,២៨៦ -២,៣៥៧

ផ្លិតផ្លសរនុបក្នុងកសរុកជាមធ្យម 

(្ិតជារនល់ានែនុលាលា រអាយមរកិ)

១៥.៣៥ ១៦.៩១ ១៨.៦១ ២០.២៣

អកតាប្តវូរកបាក ់(យរៀលក្នុងម�ួែនុលាលា រយៅចនុងកោ) ៤,០២៧ ៤,០៣៨ ៤,០៦០ ៤,០៥០

កបភ្:  សមា្មធនាោរយៅកម្នុជា,  ធនាោរជាតិននកម្នុជា,  មវូលនិធិរវូបិ�វត្នុអន្តរជាតិ,  ធនាោរ្ិភ្យលាក,កកសួង

យសែ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ វត្នុ។

៩របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



១០

KEY FINANCIAL PERFORMANCE INDICATORS

KEY FINANCIAL PERFORMANCE INDICATORS 2015

       Profitability and efficiency

       Operating Expense Ratio ( សរនុបចំណា�កបតិបត្តិក្រ 5,451,186/ ចំណវូ ល 5,333,498) 102%

       Average disbursed loan size (USD) 290

       Number of loans per Credit Officer (31796 clients /489) 65

       Number of loans per staff number ( 31796 clients/897) 36

       Profitability

       Return on Assets (RoA) (1.37%)

       Return on Equity (RoE) (13.88%)

       Coverage Area

       Province 25

       District 173

       Commune 1,140

       Village 4,557

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

បណ្ត្រញការិយាល័យនិងការអភិវឌ្រឍន៍ផលិតផល

បណា្ត ញក្រោិល័�កបតិបត្តិក្ររបស់ ហ្វូណន បានយកើនយ�ើង្ី ១៨ក្រោិល័�ក្នុងឆ្្២ំ០១៣ ែល់ ៤៤ ក្រោិល័�

ក្នុង ឆ្្២ំ០១៤ និង កយំនើនែល់ ៤៩ក្រោិល័�កតរមចនុង ឆ្្២ំ០១៥  ដែលយធ្ើឲ្យយ�ើងអាចផ្្តល់យសវាកម្មហិរញ្ញ វត្នុយៅ ក្ន ់

តំបនថ់្មីៗ និង ្កងីកដែនកបតិបត្តិក្ររបស់យ�ើងឲ្យក្នដ់តទវូលា�ដថមយទៀត ។  ចំយរឹះផ្លិតផ្លកនកម យសវាកម្មអននុ្ណៈ-

កមា្ម ធិក្រអភវិឌ្ឍន ៍ផ្លិតផ្លបានតកមងទិ់សយៅយលើផ្លិតផ្លថ្មីៗ និង ចាបន់ែ វ្ូជាម�ួកករុមហ៊ានុនធានារ៉ាបរ់ង្្តតវូច 

ហ្វូណន ម៉ា�កករូ-អនុិនសួយរន ភអីិលសនុី (FUNAN MICRO-INSURANCE Plc) យែើម្បផី្្តល់យសវាធានារ៉ាបរ់ង្្តតវូចយៅយលើ

សនុខភា្ និង អា�នុែីវតិយៅែល់អតិថិែនកបាកក់ម្ច ី (ែំណាកក់្លសាកល្បង)។ លក្ខណៈផ្លិតផ្លរបស់យសវាកតរូវបាន

សកមតិសកមាងំយ�ើង យែើម្បឲី្យសមកសបជាម�ួនរងស្ានភា្ទីផ្សារបច្ចនុប្បន្។

កបព័ន្ធព័ត៌មានបចច្ចកវិទ្រយា

ហ្វូណន បានបំរកក់ប្ន័្ធបយច្ចកវទិយាអនឡាញែទ៏ំយនើបដែលបងាហា ញ្ីសមត្ភា្ក្បក់ោន ់ ក្នុងក្រយ្លាើ�តបនរងក្រ

រកីចយកមើនរបស់ខលាួនកបកបយោ�កបសិទ្ធភា្ខ្ស់។ ជាកដ់ស្តងក្រោិល័�សា្ទាងំអស់បានបំរកក់ប្ន័្ធអនឡាញយនឹះ 

រចួជាយកសចដែល អាចបយកមើយសវាកម្មែល់អតិថិែនបានោ៉ងរហ័សក្មទាងំងា�កសរួល និង មានសនុវត្ិភា្ខ្ស់។ 

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



១១របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ស្រចក្តីថ្ល្រងអំណរគុណ

អ្ីៗទាងំអស់ដែលយ�ើងទទួលបានក្ល្ីឆ្្មំនុនអ្ីៗដែលយ�ើងទទួលបានយៅនថងៃយនឹះ និង អ្ីៗទាងំអស់ដែលយ�ើងអាចមានក្រ

យលចយធាលា រហវូតមកែល់យ្លយនឹះ ្ឺជាក្រចវូលរមួោ៉ងសំ្ន់្ ីមា្ច ស់ភា្ហ៊ានុនរបស់យ�ើង។ យ�ើងសវូមដថលាងអំណរ ន្ុណោ៉ង 

កជាល យករៅសកមាបក់្រលឹះបងរ់បស់បនុ្គាលិកយ�ើងទាងំអស់ អតិថិែនដែលយសា្ម ឹះស័្មក្ជាម�ួយ�ើង នែ វ្ូអាែីវកម្មដែលយែឿ ជាក ់

យ�ើង  និង ក្រចវូលរមួក្មទាងំក្រោកំទ្ីធនាោរជាតិននកម្នុជា និង អាជ្ាធរក្បលំ់ោបថ្់្កដ់ែលជាម្គានុយទសន ៍ល្អ របស់យ�ើង  

កនលាងមក។ ខ្នុ ំសវូមដថលាងអំណរ ន្ុចំយរឹះ កបធានកករុមកបរកសាភបិាល សមាែិកកករុមកបរកសាភបិាល និង មា្ច ស់ភា្ទនុនិក សកមាប ់

អននុសាសនយ៍ផ្្សងៗ និង ោកំទឲ្យខ្នុ ំបន្តែរកនា ំហ្វូណន តយៅយទៀត។ក្នុងយនាឹះផ្ងដែរ ខ្នុ ំសវូមដថលាងអំណរ ន្ុណចំយរឹះថ្្កក់្បក់្ង

ក្បលំ់ោបថ្់្ក ់និងសហយសវកិទាងំអស់ដែលបានោកំទ និង  ខិត ខំកបរងដកបង យែើម្បយីធ្ើឲ្យ  ហ្វូណន  មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ ភអីិលសនុី 

ក្នដ់តរកីចយកមើននិងយឆ្្ឹះយៅមនុខជានិច្ចនិរន្តរ។

រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ហ្វូណន

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



១២

   ចោកងួនចេង,កបានកកមុកបឹក្រសាភិបាល

   ចោកងួនចេង មានបទ្ិយសាធនជ៍ាយកចើនយលើវស័ិ�ហិរញ្ញ វត្នុ យកបងឥន្ធនៈ អចលនកទ្្យ  

   ដែលជាកតា្ត យធ្ើឲ្យយលាកក្លា �ជាមា្ច ស់ភា្ទនុនិក  ដែលមានភា្ហ៊ានុនយកចើនជាងយ្យហើ�ោតប់ាន 

   ចវូលរមួក្នុងក្រែរកនាកំ្រឹះស្ានមកីករូហិរញ្ញ វត្នុ និង ផ្្តល់ហិរញ្ញប្បទានែល់ស្ាបន័ហិរញ្ញ វត្នុក្នុង

   ឆ្្២ំ០១១មក។ យលាកបានចំណា�យ្លយវលាជាយកចើន តាងំ្ីឆ្្១ំ៩៧៩មកក្នុងក្រវនិិយោ្  

   យលើវស័ិ�យកបងឥន្ធនៈ និង យបើកកករុមហ៊ានុនដែលមានយឈា្ម ឹះថ្  កម្នុជាយតលាជាង២០ឆ្្ ំកនលាងមក

យលាកបាន ន្ុឹះររក្បឧ់បស្គាយទើបទំរាឈំរយែើងយៅក្នុងទីផ្សារយកបងឥន្ធនៈយនឹះ  ដែលមានតំដណងជាអ្គានា�ករងកករុមហ៊ានុន

កម្នុជាយតលា។  រឯីវស័ិ�ហិរញ្ញ វត្នុវញិយលាកបានចាបយ់ផ្្តើមកប�វូកក្នុងឆ្្២ំ០១១   ជាលក្ខណៈកទងក់ទា�តវូចតាចប៉នុយណា្ណ ឹះ  

រហវូតែល់ឆ្្២ំ០១៥  យទើបយលាកបងាហា ញខលាួនក្នុងវស័ិ�យនឹះយ្ញយលញ។ យលើស្ីយនឹះយៅយទៀត  យលាកធាលា បប់ានចវូលរមួយៅ

ក្នុងវ្គាបណ្តនុ ឹះបណា្ត លយផ្្សងៗជាយកចើនទាងំក្នុង និង    យករៅកបយទសយលើមនុខែំនាញរមួមានក្បក់្ងបនុ្គាលិកក្បក់្ងហិរញ្ញ វត្នុ 

ក្បក់្ងមកីករូហិរញ្ញ វត្នុ  ក្បក់្ងធនធានមននុស្ស ក្រយធ្ើដផ្នក្រ និងភា្ជាអ្កែរកនា។ំ   យលាក ងួន យ�ង បានបញ្ចប ់

ក្រសិកសា ថ្្កស់ញ្្ញ បកតទនុតិ�ភវូម ិក្នុងឆ្្១ំ៩៧៥។  ្ិយសសជាងយនឹះ យៅយទៀត យលាកធាលា បច់វូលរមួយៅក្នុងសិក្្ខ សាលាជា

យកចើនរក់្ ន័្ធនរងវស័ិ�មកីករូហិរញ្ញ វត្នុយៅក្នុងកបយទស និងយករៅកបយទស។

   ចោកចអងកុសល,សមាជិកកកុមកបឹក្រសាភិបាល

   ចោកកុសល  មានបទ្ិយសាធនជ៍ាយកចើនយលើវស័ិ�ហិរញ្ញ វត្នុ  យកបងឥន្ធនៈ  អចលនកទ្្យ   

   សំណងស់នុីវលិ សំណងអ់ោរ ដែលជាកតា្ត យធ្ើឲ្យយលាកក្លា �ជាមា្ច ស់ភា្ទនុនិកយហើ�ោតប់ាន

   ចវូលរមួក្នុងក្រែរកនាកំ្រឹះស្ានមកីករូហិរញ្ញ វត្នុ និង ផ្្តល់ហិរញ្ញប្បទានែល់ស្ាបន័ហិរញ្ញ វត្នុក្នុង

   ឆ្្២ំ០១១មក។ យលាកបានចំណា�យ្លយវលាក្នុងក្រ វនិិយោ្យលើវស័ិ�យកបងឥន្ធនៈកនលាងមក

យលាកបាន ន្ុឹះររក្បឧ់បស្គាយទើបទំរាឈំរយែើងយៅក្នុងទីផ្សារយកបងឥន្ធនៈយនឹះ ដែលមានតំដណងជា Project Manager 

យៅ  កករុម ហ៊ានុនកម្នុជាយតលា។ រឯីវស័ិ�ហិរញ្ញ វត្នុវញិយលាកបានចាបយ់ផ្្តើមកប�វូកក្នុង ឆ្្២ំ០១១  ជាលក្ខណៈកទងក់ទា�   

តវូចតាចប៉នុយណា្ណ ឹះ រហវូតែល់ឆ្្២ំ០១៥   យទើបយលាកបងាហា ញខលាួនក្នុងវស័ិ�យនឹះយ្ញយលញ។  យលើស្ីយនឹះយៅយទៀតយលាកធាលា ប ់

បានចវូលរមួយៅក្នុងវ្គាបណ្តនុ ឹះបណា្ត លយផ្្សងៗជាយកចើនទាងំក្នុង និង យករៅកបយទសយលើមនុខែំនាញរមួមាន ក្បក់្ងបនុ្គាលិក 

ក្បក់្ងហិរញ្ញ វត្នុ ក្បក់្ងមកីករូហិរញ្ញ វត្នុ  ក្បក់្ងធនធានមននុស្ស   ក្រយធ្ើដផ្នក្រ និង ភា្ជាអ្កែរកនា។ំ

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

កកុមកបឹក្រសាភិបាល



១៣

យលាក កនុសល  បានបញ្ចបក់្រសិកសាថ្្ក ់សញ្្ញ បកត ទនុតិ �ភវូម ិ ក្នុងឆ្្១ំ ៩ ៩ ០  បញ្ចបថ្់្កប់រញិ្្ញ បកតវសិ្ករសំណង់

អោរស្ាន និងថ្ល់ ក្នុងឆ្្១ំ៩៩៧ បញ្ចបក់្រសិកសាថ្្កប់រញិ្្ញ បកតជានខ្់ស់ ដផ្្ករណិែជាសាសស្ត ែំនាញក្បក់្ង្ី

សាកលវទិយាល័�ជាតិក្បក់្ង ក្នុងឆ្្២ំ០០៦  ដែលមានទីតាងំយៅរាែធានី ភ្យំ្ញ។  ្ ិយសសជាងយនឹះយៅយទៀតយលាកធាលា ប់

ចវូលរមួយៅក្នុងសិក្្ខ សាលាជាយកចើនរក់្ ន័្ធនរងវស័ិ�មកីករូហិរញ្ញ វត្នុយៅក្នុងកបយទស និងយករៅកបយទស។

   ចោកអ៊ូសុផាណរិទ្ធ,សមាជិកកកុមកបកឹ្រសាភិបាលឯករាជ្រយ 

   ចោក សុផាណរិទ្ធ បានបញ្ចបក់្រសិកសាថ្្កប់រញិ្្ញ បកតដផ្្ក ្ណយន�្យ្ីសាកល-    

   វទិយាល័�ជាតកិ្បក់្ងដែលមានទីតាងំយៅរាែធានីភ្យំ្ញក្នុងឆ្្១ំ៩៩៧ ។ ក្នុងឆ្្២ំ០១១    

   យលាកបានបញ្ចបថ្់្កវ់ញិ្្ញ បនបកតដផ្្ក  Association  of  Chartered  Certified Accountant  

   (ACCA United Kingdom) យៅសាកលវទិយាល័� United Kingdom ននកបយទសអងយ់្លាស។  

យលាកធាលា បម់ានបទ្ិយសាធនក៍្នុងតួនាទីជាយកចើនែវូចជា កបធាននា�កហិរញ្ញ វត្នុ យៅធនាោរក្ណាឌីោ៉ដែលនាមំនុខ

យ្ម�ួក្នុងកបយទសកម្នុជា។  ឆ្្២ំ០១០-២០១៣   យលាក សនុផ្ណារទិ្ធ ្ឺជាសមាែិក កករុមកបរកសា ភបិាលឯករាែ្យនន

ធនាោរអភវិឌ្ឍនែ៍នបទ។២០១០-បច្ចនុប្បន្ យលាកជាសមាែិកកករុមកបរកសាភបិាលកករុមហ៊ានុន Cana Securities Ltd, 

ក្នុងកបយទស កម្នុជា, ២០០០-២០០៦ យលាកយធ្ើ ក្រយៅកករុមហ៊ានុន Pricewaterhouse Coopers-Cambodia, 

មនុខងារជា Audit  Supervisor យហើ�       បច្ចនុប្បន្យនឹះ យលាកជាសមាែិកនន Kampuchea Institute of CPA and Auditor 

(CPA Cambodian)។ ្ិយសសជាងយនឹះយៅយទៀត  យលាកធាលា បច់វូលរមួយៅក្នុងសិក្្ខ សាលាជាយកចើនរក់្ ន័្ធនរងធនាោរ 

និងហិរញ្ញ វត្នុ យៅក្នុងកបយទស និងយករៅកបយទស។

   ចោកវា៉្រដាេុត,សមាជិកកកុមកបកឹ្រសាភិបាលឯករាជ្រយ

   ចោកដាេុត បានបញ្ចបក់្រសិកសាថ្្កប់រញិ្្ញ បកតដផ្្ក្ណយន�្យ្ីសាកលវទិយាល័� 

   ជាតិក្បក់្ងដែលមានទីតាងំយៅរាែធានីភ្យំ្ញក្នុងឆ្្២ំ០០១។   ក្នុងឆ្្២ំ០០៩ យលាកបាន 

   បញ្ចបថ្់្កវ់ញិ្្ញ បនបកតដផ្ក្   Certified  Public  Accountant  (CPA  Australia)    

   យៅសាកលវទិយាល័� Charles Sturt ននកបយទសអវូសសា្ត លី   និង សមាែិកនិស្សតិក រ្ឹះស្ាន  

   Khmer Institute of Certified Public Accountants and Auditors (KICPAA)។

យលាកធាលា បម់ានបទ្ិយសាធនក៍្នុងតួនាទីជាយកចើនែវូចជា ជានា�កយសវាសវនកម្ម យៅកករុមហ៊ានុន យខ ភ ីអនុរម ែី យខមបវូឌា 

ដែលនាមំនុខយ្ម�ួក្នុងកបយទសកម្នុជា្ី ឆ្្២ំ០០៥-បច្ចនុប្បន្ និងយធ្ើក្រជា Financial Due Diligence ននកករុមហ៊ានុន 

Savimex Petroleum Co.,Ltd.។ ្ិយសសជាងយនឹះ  យៅយទៀត យលាកធាលា បច់វូលរមួយៅក្នុងសិក្្ខ សាលាជាយកចើនរក់្ ន័្ធ

នរងធនាោរ និងហិរញ្ញ វត្នុ យៅក្នុងកបយទស និងយករៅកបយទស។

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



១៤

គណៈកគប់្រគង
   
   ចោកសយសុជាតិ,សមាជិកកកុមកបឹក្រសាភិបាលនិងកបាននាយក
   កបតិបត្តិ

   ចោកសុជាត ិមានបទ្ិយសាធនជ៍ាយកចើនយលើវស័ិ�មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ ដែលជាកតា្ត យធ្ើឲ្យយលាក 

   ក្លា �ជាកបតិបត្តិករោ៉ងបនុិនកបសបទ់ាងំក្នុងក្រក្បក់្ងហិរញ្ញ វត្នុ   និង មនិដមនហិរញ្ញ វត្នុយៅ 

   ក្នុងស្ាបន័។  យលាកជាស្ាបនិកម្ាកក់្នុងចំយណាមស្ាបនិកនានារបស់  ហ្វូណន ចាបត់ាងំ្ី   

   ឆ្្២ំ០១១ និង តំណាងឲ្យមា្ច ស់ភា្ទនុនិកចាបត់ាងំ្ីយ្លយនាឹះមក។  យលាកមានបទ្ិយសាធន ៍

ជាយកចើនែវូចជាវស័ិ�ហិរញ្ញ វត្នុវស័ិ�យសវាកម្ម ក្នុងតួនាទី Network Administrator កករុមហ៊ានុន Tailor Solution at New Zealand 

អ្គានា�ក កករុមហ៊ានុន M Café Cambodia ែំនួ�ក្រអ្គានា�កកករុមហ៊ានុន សណា្ឋ ោរមតិ្តភា្។ យលើស្ីយនឹះយៅយទៀត យលាក

ធាលា បប់ានចវូលរមួយៅក្នុងវ្គាបណ្តនុ ឹះបណា្ត លយផ្្សងៗជាយកចើនទាងំក្នុង និង យករៅកបយទសយលើមនុខែំនាញ រមួមាន ក្បក់្ងបនុ្គាលិក 

ក្បក់្ងហិរញ្ញ វត្នុ ក្បក់្ងមកីករូហិរញ្ញ វត្នុ ក្បក់្ងធនធានមននុស្ស ក្រយធ្ើដផ្នក្រ និងភា្ជាអ្កែរកនា។ំ យលាក សនុជាតិ 

បានបញ្ចបក់្រសិកសាថ្្កប់រញិ្ញ បកតរងដផ្ក្បយច្ចកវជិាជា ្ត័ម៌ានយៅសាកលវទិយាល័� MANUKAU INSTITUTE OF TECH-

NOLOGY, New Zealand, 2003 និង បញ្ចបក់្រសិកសាថ្្កប់ាកឌ់នុបយៅកបយទស New Zealand, 1999 ។ 

្ិយសសជាងយនឹះយៅយទៀត យលាកធាលា បច់វូលរយួៅក្នុងសិក្្ខ សាលាជាយកចើនរក់្ ន័្ធនរងវស័ិ�មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ យៅក្នុងកបយទស 

កម្នុជា។

   ចោកចសងចោភ័ណ្ឌជំនួយការកបាននាយកកបតិបត្តិ  

   ចោកចោភ័ណ្ឌ  បានចវូលបយកមើក្រងារជាម�ួ  ហ្វូណន  យៅនថងៃទី ០១ ដខសីហា ឆ្្២ំ០១៤  

   ក្នុងតួនាទីជា ែំនួ�ក្រកបធាននា�កកបតិបត្ត។ិ ជាម�ួនរងបទ្ិយសាធនជ៍ាយកចើន យលាកធាលា ប ់

   បយកមើក្រងារក្នុងវស័ិ�ជាយកចើនែវូចជា វស័ិ�អបរ់ ំ និងវស័ិ�ហិរញ្ញ វត្នុ ក្នុងតួនាទីជា ក្រូបណ្តនុ ឹះ-  

   បណា្ត ល ភ្ាកង់ារឥណទាន បនុ្គាលិកដផ្្កកតរួត្ិនិត្យឥណទាន បនុ្គាលិកដផ្្កអភវិឌ្ឍនយ៍ោល 

   នយោបា�  និងកសាវកជាវ អននុកបធានដផ្្កក្បក់្ងកទ្្យោកប់ញ្្ច ំ សាសសា្ត ចារ្យជានខ់្ស់  

(ACLEDA Training Center) បនុ្គាលិកជានខ់្ស់ដផ្្កអភវិឌ្ឍនយ៍ោលនយោបា� និងកសាវកជាវ និងកបធានដផ្្កអភវិឌ្ឍន៍

យោលនយោបា� និង កសាវកជាវ ក្រងារជាមួ�ួធនាោរ យអសនុីលីោ ភអីិលសនុី យកចើនជាង១ ៣ ឆ្្ ំ កនលាងមកយនឹះ។ល។ 

យលាកបានបញ្ចបថ្់្កអ់ននុបណ្ឌិ ត (MFB) ្ី សាកលវទិយាល័�យវយសទាើន និង ថ្្កប់រញិ្្ញ បកត (BBA) ដផ្្កក្បក់្ងទវូយៅ 

្ីសាកលវទិយាល័�នរ័តនុន។ យករៅ្ីបញ្ចបក់្រសិកសាក្នុងកកមតិអននុបណ្ឌិ ត និង បរញិ្្ញ បកត យលាកកប៏ានបញ្ចបវ់្គាសិកសា

ែំនាញខលាីៗ ជាយកចើនែវូចជា ភាសាអងយ់្លាស ្ ណយន�្យ និង ហិរញ្ញ វត្នុ រែ្ឋបាល ភា្ជាអ្កែរកនា ំក្រក្បក់្ង ធនធាន  មននុស្ស 

ចបបក់្រងារ ក្រក្បក់្ងវស័ិ�មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ និង ធនាោរ ។

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



១៥

   ចោកខាន់សុវណ្ណរ័ត្ន,កបាននាយកកបតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ

   ចោកសុវណ្ណរ័ត្ន បានចវូលបយកមើក្រងារជាម�ួ  ហ្វូណន  ក្នុងតួនាទីជា  នា�កោ្ឋ នហិរញ្ញ វត្នុ  

   យៅនថងៃទី០១ ដខ សីហា ឆ្្២ំ០១៤។  បនាទា បម់កយលាកកតរូវបានដតងតាងំជាកបធាននា�កកបតិបត្តិ

   ហិរញ្ញ វត្នុ យៅនថងៃទី០១ដខ កនុម្ភៈ ឆ្្២ំ០១៦។ ជាម�ួនរងបទ្ិយសាធនជ៍ាង៨ឆ្្យំលាកធាលា បប់យកមើ  

   ក្រងារក្នុងវស័ិ�ហិរញ្ញ វត្នុ ក្នុងតួនាទីជា ភ្ាកង់ារឥណទាន ្ណយន�្យករ បនុ្គាលិកដផ្្កយរៀបចំ

   ដផ្នក្រថវកិ្ កបធាន្ណយន�្យករសា្កសរុក អននុកបធាន្ណយន�្យករសា្យខត្តជាម�ួ

ធនាោរ យអសនុីលីោ ភអីិលសនុី ។ យលាកបានបញ្ចបថ្់្កអ់ននុបណ្ឌិ ត ដផ្្កហិរញ្ញ វត្នុ និង ធនាោរ (MFB) យៅសាកលវទិយាល័� 

ជាតិក្បក់្ង និង ថ្្កប់រញិ្្ញ បកត (BBA) ដផ្ក្ក្បក់្ងរណិែជាកម្មអន្តរជាតិយៅសាកលវទិយាល័�ភវូមនិទាភ្យំ្ញ។ យករៅ ្ ី

បញ្ចបក់្រសិកសាក្នុងកកមតិអននុបណ្ឌិ ត និង បរញិ្្ញ បកត យលាកកប៏ានបញ្ចបវ់្គាសិកសាែំនាញខលាីៗជាយកចើនែវូចជាភាសាអងយ់្លាស 

្ណយន�្យ និង ហិរញ្ញ វត្នុ រែ្ឋបាល ភា្ជាអ្កែរកនា ំ ក្រក្បក់្ងធនធានមននុស្ស ចបបក់្រងារ។ល។

   ចោកភួងោរុននាយកនាយកដា្្រនឥណទាន

   ចោក ោរុន បានចវូលបយកមើក្រងារជាម�ួ ហ្វូណន ក្នុងតួនាទីជា នា�កឥណទាន  

   យៅនថងៃទី ០១ ដខតនុលា ឆ្្២ំ០១៤។ ជាម�ួនរងបទ្ិយសាធនជ៍ាង១១ឆ្្យំលាកធាលា បប់យកមើក្រងារ    

   ក្នុងវស័ិ�ហិរញ្ញ វត្នុ ក្នុងតួនាទីជាមសន្តីឥណទាន សវនករនផ្ទាក្នុង សវនករនផ្ទាក្នុងជានខ់្ស់ និង

   ជាបនុ្គាលិក ជានខ់្ស់ដផ្្កក្បក់្ងហានិភ�័ឥណទានជាម�ួក្រឹះស្ានមកីករូហិរញ្ញ វត្នុ កបាសាក។់  

   យលាកបានបញ្ចបថ្់្កអ់ននុបណ្ឌិ ត(MBA) និងថ្្កប់រញិ្្ញ បកត (BBA)  ដផ្្កក្បក់្ងហិរញ្ញ វត្នុ ។

យករៅ្ីបញ្ចបក់្រសិកសាក្នុងកកមតិអននុបណ្ឌិ ត និង បរញិ្្ញ បកត យលាកកប៏ានបញ្ចបវ់្គាសិកសាែំនាញខលាីៗ ជាយកចើនែវូចជា 

ភាសាអងយ់្លាស ្ណយន�្យ និងហិរញ្ញ វត្នុ រែ្ឋបាល ភា្ជា អ្ក ែរកនា ំក្រក្បក់្ងហានិភ�័ ចបប ់និងក្រក្បក់្ងវស័ិ�

មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ និង ធនាោរ ។

   ចោកជារុំនាយកនាយកដា្្រនធនានមនុស្រស

   ចោក រុំ បានចវូលបយកមើក្រងារជាម�ួ ហ្វូណន ក្នុងតួនាទីជានា�ក នា�កោ្ឋ នធនធាន 

   មននុស្ស យៅនថងៃទី ៨ ដខ មថិនុនា ឆ្្២ំ០១៥។ ជាម�ួនរងបទ្ិយសាធនជ៍ាង១៣ឆ្្ ំ យលាកធាលា ប ់

   បយកមើក្រងារក្នុងវស័ិ�ជា យកចើនែវូចជា វស័ិ�អបរ់ ំ វស័ិ�ែរកែញជាវូ ន និង វស័ិ�ហិរញ្ញ វត្នុ 

   ក្នុងតួនាទីជាកបធានសា្រង កបធានសា្ មសន្តីកបតិបត្តធិនធានមននុស្ស នា�កោ្ឋ ន 

   អភវិឌ្ឍនអ៍ាែីវកម្ម និង សងគាម ក្រូបណ្តនុ ឹះបណា្ត ល នា�កនា�កោ្ឋ នទីផ្សារ និងទំនាកទ់ំនង និង 

កបធានរែ្ឋបាល និង ធនធានមននុស្ស ។ល។ យលាកបានបញ្ចបថ្់្កអ់ននុបណ្ឌិ ត (MBA) និងថ្្កប់រញិ្្ញ បកត (BBA)  

ដផ្្កក្បក់្ងទវូយៅ។ យករៅ្ីបញ្ចបក់្រសិកសាក្នុងកកមតិអននុបណ្ឌិ ត និង បរញិ្្ញ បក័ត យលាកកប៏ានបញ្ចបវ់្គាសិកសាែំនាញខលាីៗ

ជាយកចើនែវូចជា ភាសាអងយ់្លាស ្ណយន�្យ និង ហិរញ្ញ វត្នុ រែ្ឋបាល ភា្ជាអ្កែរកនា ំ ក្រក្បក់្ងធនធានមននុស្ស 

ចបបក់្រងារក្រក្ប ់ក្ង  វស័ិ�មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ និង ធនាោរ។

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



១៦

   ចោកឈឹមវិសុទ្ធនាយកនាយកដា្្រនបចច្ចកវិជា្្រព័ត៌មាន

   ចោកវិសុទ្ធបានចាបយ់ផ្្តើមយធ្ើក្រជាម�ួនរងហ្វូណន យៅនថងៃទី០១ ដខ ធ្វូ ឆ្្២ំ០១៤ ក្នុងតួនាទី  

   ជានា�ក នា�កោ្ឋ នបយច្ចកវជិាជា ្ត័ម៌ាន។ ោតម់ានបទ្ិយសាធនរ៍�ៈយ្លយកចើនជាង០៧ឆ្្ំ

   ជាម�ួនរងវស័ិ�អបរ់ ំ កករុមហ៊ានុនឯកែន និងវស័ិ�ហិរញ្ញ វត្នុ យលើតួនាទីជា ក្រូបយកងៀនកនុំ្្យវូទរ័  

   កបធានដផ្្កកនុំ្្យវូទរ័ កបធានដផ្្កកបតិបត្តិ ក្រូបង្រកដផ្្កែំនាញកនុំ្្យវូទរ័ សាសសា្ត ចារ្យែំនាញដផ្្ក

   អភវិឌ្ឍន ៍Software បនុ្គាលិកជានខ់្ស់ដផ្្កអភវិឌ្ឍនក៍ប្ន័្ធក្បក់្ងទិន្ន�័ និង ជាកបធានដផ្្ក

សវនកម្្ម ត័ម៌ានវទិយា ជាម�ួក្រឹះស្ានមកីករូហិរញ្ញ វត្នុ កបាសាក។់ ោតប់ានទទួលសញ្្ញ បកតបរញិ្្ញ បកត ដផ្្កយសែ្ឋកិច្ច

្ត័ម៌ានវទិយា្ីសាកលវទិយាល័�ភវូមនិទានីតិសាសស្ត និង វទិយា           សាសស្ត យសែ្ឋកិច្ច យហើ� ដថម    ទាងំកំ្ នុងបន្តក្រ  សិកសាអននុបណ្ឌិ ត 

វសិ្កម្្ម ត័ម៌ានវទិយាយៅសាកល វទិយាល័�ភវូមនិទាភ្យំ្ញ។ ោតធ់ាលា បប់ាន្លាង ក្តវ់្គាបណ្តនុ ឹះបណា្ត ល ជាយកចើន រក់្ ន័្ធ 

និង                              ភាសាអងយ់្លាស ្ណយន�្យ រែ្ឋបាល ភា្ជាអ្កែរកនា ំក្រក្បក់្ងទវូយៅ ក្រក្បក់្ង  ធនធានមននុស្ស ក្រក្បក់្ង    

សវនកម្មបយច្ចកវជិាជា  សនុវត្ិភា្កប្ន័្ធ្ត័ម៌ាន ក្រក្បក់្ងទិន្ន�័យលើ វស័ិ� ហិរញ្ញ វត្នុ និង ែំនាញជាយកចើនយទៀតដែលរក់្ ន័្ធ

ជាម�ួនិងធនាោរ និងហិរញ្ញ វត្នុ។

   ចោកចសងរដា្្រនាយកនាយកដា្្រនហិរញ្ញវត្ថុ

   ចោករដា្្រ បានចវូលបយកមើក្រងារជាម�ួ ហ្វូណន មកីករូហិរញ្ញ វត្នុ ភអីិលសនុី យៅនថងៃទី០១  ដខមថិនុនា  

   ឆ្្២ំ០១៥ ក្នុងតួនាទីជា នា�ករង នា�កោ្ឋ នហិរញ្ញ វត្នុ និងតួនាទីជានា�កនា�កោ្ឋ នហិរញ្ញ វត្នុ  

   ចាប់្ ីនថងៃទី០១ ដខវចិ្ិក្ ឆ្្២ំ០១៥។ ជាម�ួនរងបទ្ិយសាធនជ៍ាង៩ឆ្្យំលាកធាលា បប់យកមើក្រងារ   

   ក្នុងវស័ិ�ធនាោរ យោ�ស្ិតក្នុងមនុខងារជាយកចើនែវូចជា មសន្តីឥណទាន ្ណយន�្យករ កបធាន 

   ្ណយន�្យករកសរុក បនុ្គាលិកោកំទ្ណយន�្យយៅសា្អនឡាញ និងសិមអីនឡាញ បនុ្គាលិក 

ដផ្្កយរៀបចំ និងកតរួត្ិនិត្យដផ្នក្រថវកិ្ និងបនុ្គាលិកែំនាញបឋមដផ្្កយរៀបចំ និង កតរួត្ិនិត្យដផ្នក្រថវកិ្ ជាម�ួធនាោរ 

យអសនុីលីោ ភអីិលសនុី។ យលាកបានបញ្ចបថ្់្កអ់ននុបណ្ឌិ តយៅសាកលវទិយាល័�ភវូមនិទានីតិសាសស្ត និង យសែ្ឋកិច្ច ក្នុងឆ្្២ំ០០៩ 

និង បញ្ចបថ្់្កប់រញិ្្ញ បកតក្នុងែំនាញ្ណយន�្យយៅវទិយាស្ានវទិយាសា សស្ត ក្បក់្ង ក្នុងឆ្្២ំ០០៤។ យលាកកប៏ានចវូលរមួ

នវូវវ្គាបណ្តនុ ឹះបណា្ត លខលាីៗជាយកចើនែវូចជា ែំនាញ្ណយន�្យ និង ហិរញ្ញ វត្នុ រែ្ឋបាល ភា្ជាអ្កែរកនា ំក្បក់្ង   និងក្រក្បក់្ង 

ធនធានមននុស្ស។

   ចោកមាងឈុនចអងនាយកនាយកដា្្រនសវនកម្មផផទៃក្នុង

   ចោក ឈុនចអង ចាបយ់ផ្្តើមអាែី្ជានា�កនា�កោ្ឋ នសវនកម្មនផ្ទាក្នុង របស់ ហ្វូណន  

   យៅនថងៃទី២ ១  ដខមនីា ឆ្្២ំ០១៤។  យលាកមានបទ្ិយសាធនជ៍ាម�ួស្ាបន័ហិរញ្ញ វត្នុ  និង

   ធនាោរអស់រ�ៈយ្លជាង ១ ០ ឆ្្ ំ  ក្នុងយនាឹះ យលាកបានបំយ្ញក្រងារជាយកចើនតួនាទី ែវូចជា  

   មសន្តី ឥណទាន និង សវនករនផ្ទាក្នុងជាម�ួក្រឹះស្ានមកីករូហិរញ្ញ វត្នុ កបាសាក។់ យលាកបានបញ្ចប ់

   ថ្្កប់រញិ្្ញ បកតជានខ្់ស់ដផ្្កក្បក់្ងហិរញ្ញ វត្នុ យៅ  សាកល វទិយា ល័�                         ជាតិក្បក់្ង   និងបាន   

បញ្ចបថ្់្កប់រញិ្្ញ បកត ក្បក់្ង រណិែជាកម្ម ែំនាញ ្ ណយន�្យ និង ហិរញ្ញ វត្នុ យៅសាកលវទិយា   ល័�យបៀលកបា�។       យលាកធាលា ប់

បានចវូលរមួ វ្គា បណ្តនុ ឹះ ណា្ត ល  ម�ួចំនួនរមួមាន ក្រក្បក់្ង ឥណ ទាន  ក្រអននុវត្តនជ៍ាកដ់ស្តងយលើសវនកម្ម              ឥណទានយសវាកម្ម

សវនកម្មនផ្ទាក្នុងវធិី សាសស្ត យបើក               អាែីវកម្ម និង ក្រក្បក់្ងហានិភ�័កបតិបត្តិក្រ។

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



១៧របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត Micro Loans

ឥណទាន្្តតវូចបំផ្នុត កតរូវបានផ្្តល់ែវូនែល់សហកោស្្តតវូចបំផ្នុត ដែលភា្យកចើនសហ  កោសទាងំយនឹះ មាន ទកមង ់
អាែីវ កម្ម  ជាលក្ខណៈក្រួសារ កបតិបត្តិយោ�សមាែិកក្រួសារ និងជាទវូយៅមានទីតាងំស្ិតបលានុកផ្សារ ែិតទីរមួកសរុក ឬ យខត្ត 
យោ�មាន ចំនួនសមាែិកតិចជាង១០នាក។់សកម្មភា្អាែីវកម្មរបស់សហកោសទាងំយនាឹះរមួមាន ក្រែួញែវូរ កសិកម្ម 
ផ្លិតកម្ម និង សកម្មភា្រកចំណវូ លកសបចបបយ់ផ្្សងៗយទៀត ។ ទំហំឥណទានមានចំនួនរហវូតែល់១,០០០ែនុលាលា រ
អាយមរកិ ឬ សមមវូល កបាកយ់រៀល និងកបាកប់ាត ។ អកតាក្រ កបាក ់សមរម្យជាម�ួនរងរ�ៈយ្លខ្ចី រហវូត ែល់ ៣៦ដខ និង 
មានរយបៀបសងយកចើនកបយភទ។

ឥណទានដកលម្អលំយៅោ្ឋ ន Home Improvement Loan

យែើម្បយីធ្ើកឲ្យែីវភា្រស់យៅរបស់អតិថិែនកបយសើរយ�ើង ហ្វូណន បានោកឲ់្យែំយណើ រក្រឥណទានម�ួកបយភទយទៀតសកមាប់
ដកលម្អ និង  តនុបដតងយ្ហោ្ឋ ន ។ អតិថិែនម្ាកអ់ាចខ្ចីកបាកប់ានរហវូតែល់ចំនួន ២០,០០០ែនុលាលា រអាយមរកិ ឬ សមមវូល 
កបាកយ់រៀល និង កបាកប់ាត។ រ�ៈយ្លខ្ចីរហវូតែល់៣៦ដខ រយបៀបសងយកចើនកបយភទ។

ឥណទានរហ័ស Fast Loan

ហ្វូណន  ផ្្តល់ឥណទានែល់អតិថែិនរបស់ខលាួនដែលកតរូវក្រយែើមទនុនបង្ិលបនាទា នរ់�ៈយ្លខលាីក្នុងសកម្មភា្ែំនួញរបស់្ួក
ោត។់ ទំហំឥណទានមានចំនួន ២,០០០ រហវូតែល់ ៥០,០០០ ែនុលាលា រអាយមរកិ សកមាបរ់�ៈយ្ល១២ដខ និង មានរយបៀប 

សងយកចើនកបយភទ។  

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ឥណទាន ក្ុម Group Loans



១៨របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ឥណទានសកមាបយ់កបើកបាស់ផ្ទា ល់ខលាួន Personal Consumption Loan

ហ្វូណន  ផ្្តល់ែវូនយសវាឥណទានយកបើកបាស់ផ្ទា ល់ខលាួនែវូនអតិថិែនសកមាបទិ់ញសមា្ភ រៈយកបើកបាស់ផ្ទា ល់ខលាួន ឬ សកមាប ់

ចំណា� ផ្ទា ល់ខលាួនរមួមានយក្ឿងសងាហា រ រមសមា្ភ រៈបរកិ្្ខ ក្រយរៀបចំ្ិធីអារហ៍្ិរហ៍ ឬ ទិញសមា្ភ រៈ   យផ្្សងៗ។ ទំហំឥណទាន  

មានចំនួន រហវូតែល់២០,០០០ែនុលាលា រអាយមរកិ ឬ សមមវូលកបាកយ់រៀល និងកបាកប់ាតយោ�មានរ�ៈយ្លខ្ចីរហវូតែល់៣៦ដខ 

និងរយបៀប សង យកចើនកបយភទ។

ឥណទានខ្នាតតូច និងមធ្យម SME Loans

ឥណទាន សកមាបស់ហកោស្្តតវូច និង មធ្យម កតរូវបានផ្្តល់ែវូនជា្ិយសសសកមាប ់ សហ កោស  ្ ្ តតវូច និង មធ្យមដែល 

មានសកម្មភា្អាែីវកម្មក្នុងវស័ិ�កសិរណិែជាកម្ម ែំនួញែួញែវូរ ផ្លិតកម្ម និង យសវាកម្ម យហើ� ដែលមានបនុ្គាលិក 

ចយនាលា ឹះ្ី ១០នាក ់យៅ ១០០នាក ់និងមានកទ្្យសកម្ម្ី ៥០,០០០ ែនុលាលា រអាយមរកិ ែល់៥០0,០០០ែនុលាលា រអាយមរកិ។  ទីតាងំ 

អាែីវកម្មរបស់សហកោសស្ិតយៅបណា្ត កករុងក្នុងយខត្តនានា និង រាែធានីភ្យំ្ញ ។ ទំហំឥណទានមានរហវូតែល់ 

១០0,០០០ ែនុលាលា រអាយមរកិ ឬ សមមវូលកបាកយ់រៀល និងកបាកប់ាត។ អកតាក្រកបាកស់មរម្យជាម�ួនរងរ�ៈយ្លខ្ចីរហវូតែល់ 

៣៦ ដខ និង មានរយបៀបសងយកចើនកបយភទ ។

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



ឥណទានម៉ូតូ Motor Loan

ឥណទានបុគ្គលិ្ Staff Loan

ឥណទានបុគ្គលិ្ Staff Loan

ហ្វូណន ផ្្តល់ឥណទានែល់អតិថិែនសកមាប�់កយៅទិញម៉វូតវូ ។ អតិថិែនអាចទទួលបានឥណទានរហវូតែល់
២,៥០០ ែនុលាលា រ អាយមរកិ មានរ�ៈយ្លខ្ចីកបាករ់ហវូតែល់ ៣៦ដខ រយបៀបសងយកចើនកបយភទ។

ហ្វូណន ផ្្តល់ឥណទានែល់បនុ្គាលិកយែើម្បែីួ��សកមរួលបនុ្គាលិកក្នុងក្របំយ្ញកង្ឹះ្តក្នុងក្រទិញអ្ីដែលចាបំាច ់និង
ផ្គាតផ់្គាងក់្រខឹ្ះ្តយផ្្សងៗក្នុងែីវភា្កបចានំថងៃ ។ ទំហំឥណទានមានរហវូតែល់ ៣ ៥ %  ននកបាកយ់បៀវត្សរែ៍នុលដែលមាន
រ�ៈយ្លខ្ចីកបាករ់ហវូតែល់ ៣៦ដខ ជាម�ួនរងរយបៀបសងក្រកបាក ់និង សងរលំស់កបាកយ់ែើមយថរ ។

១៩របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

ហ្វូណន ផ្្តល់ឥណទានជាកករុមែល់ក្រួសារដែលមានចំណវូ លទាបរស់យៅតាមទីែនបទ និងទីកបែនុំែន។មនុខរបរអតិថិែន
ភា្ យកចើ ន ្ឺរក់្ ន័្ធនរងផ្លិតផ្លកសរូវ សកម្មភា្កសិកម្ម និង សកម្មភា្ចំណវូ លយផ្្សងៗែវូចជា ក្រែួញែវូរ និង 
សក ម្ម ភា្អាែីវកម្មផ្្តល់យសវាកម្មក្នុងក្រងារកសិកម្ម។ទំហំឥណទានកករុមមានរហវូតែល់ ៥០០ ែនុលាលា រអាយមរកិ ឬ 
សមមវូលជាកបាកយ់រៀល និង កបាកប់ាត សកមាបស់មាែិកម្ាក ់ និង រ�ៈយ្លខ្ចីអាចរហវូតែល់២៤ដខ ក្មទាងំមានរយបៀប 
សងយកចើនកបយភទ ។



២០របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី
របា�ក្រណ៍ហិរញ្ញ វត្នុ

សកមាបក់្លបរយិច្ទដែលបានបញ្ចប់

នថងៃទី៣១ ដខ ធ្វូ ឆ្្២ំ០១៥

និង

របា�ក្រណ៍របស់សវនកម្មឯករាែ្យ

គ្រឹះោ្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

២១របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសីុ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលបានធ្វើសវនកម្ម

បញ្ចប់ពីថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៥



ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

២២របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

មាតិកា

	 ១	 	 ពត័ម៌ានអំពីគ រ្ឹះស្ថា ន

	 ២-៦	 	 របាយការណ៍គ្រុមគ រ្្សាភបិាល

 

	 ៧	 	 សេច្្ីគ្កាេរ្េ់គ្រុមគ រ្្សាភបិាល

 

	 ៨-៩	 	 របាយការណ៍េវន្រឯ្រាជ្យជូនចំសោឹះគ្រុមគ រ្្សាភបិាល

 
   របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្រលបានធ្វើសវនកម្មរួច

	 ១០-១១		 របាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថាថុ	

 

	 ១២	 	 របាយការណ៍លទ្ធផលសពញសលញ

 

	 ១៣	 	 របាយការណ៍្មគម្គមរួលមូលនិធិមាចា េ់ភា្ហ៊ថុន

 

	 ១៤-១៥		 របាយការណ៍លំហូរស្ចគ់បា្់

 

	 ១៦-៤៦		 ្ំណតេ់មាគា ល់សលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ	



ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

២៣របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ព័ត៌មានអំពី្រ្រឹះស្្រន 

គ្រុមគ រ្្សាភបិាល																							:	 សោ្	ងួន	សេង

	 	 	 	 	 សោ្	សអង	 ថ្ុេល

	 	 	 	 	 សោ្	េយ	េថុជាតិ
	 	 	 	 	 សោ្	សអង	វសិ្ល

សលខចថុឹះ្ញី្																					 :	 Co. 2133KH/2015

  

ការយិាល័យចថុឹះ្ញី្																	 :	 ផឹ្ះសលខ	៣៨៤ផ្ឹះសលខ៣៧១(េរឡា),ភូមគិតោងំឈូ្,	េង្កា ត	់ទរ្ថ្លា ,

	 	 	 	 	 ខណ្ឌ មេនេថុខ,	រាជធានីភ្សំពញ,	គពឹះរាជាណាចគ្្ម្ថុជា

គ្សភទអាជីវ្ម	 	 	 :	 សេវាមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ
េវន្រ			 	 	 :	 អងគារ្ណសនយ្យ	និងអធិការ្ិចចា្ណ្ាញអថុរមមីេនវតូ

    	 (An	independent	member	firm	of 	McMillanWoods	Global)

	 	 	 	 	 (Certified	public	Accountant)

	 	 	 	 	 គពឹះរាជាណាចគ្្ម្ថុជា							



ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

២៤របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

របាយការណ៍កកមុ្របរក្រសាភិបាល

គ្រុមគ រ្្សាភបិាលគ្រឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ	ហ្ូណន	មគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ	ភអីិលេថុី	មាន្ិត្ិយេេូមដា្ជូ់នពិនិត្យនូវរបាយ	ការណ៍	

រ្េ់ខលាួន	 និង	 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុមែលបានសធ្ើេវន្ម្មរចួេគមា្់្ ំេថុងសពលចា្ពី់ថ្ងៃទី០១	 មខម្រា	 ឆ្្២ំ០១៥	

ែល់	ថ្ងៃទី៣១	មខធ្ូ	ឆ្្	ំ២០១៥។

សកម្មភាពចំបង

េ្ម្មភាពចំ្ ងរ្េ់គ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ	 ្ឺការផ្ល់សេវាជូនែល់គ្ជាពលរែ្ឋជន្ទថនគ្សទេ្ម្ថុជា	។	 សេវា្ម្ម	

ទាងំសោឹះ	មាន	ែូចជា	ការផ្ល់ឥណទានេគមា្ជ់នគ្ីគ្	និង	គ្រួស្រមែលទទួលបានចំណូលទា្	និងេហគរាេតូចៗ

មែលសធ្ើគ្តិ្ត្ិការសៅ្្ថុងគពឹះរាជាណាចគ្្ម្ថុជា។	ពថុំមានការផ្លា េ់្្ូរជាស្រវន្សលើេ្ម្មភាពចំ្ងរ្េ់	គ្រឹះស្ថា ន			-	

មគី្រូហរញិ្ញ វតថាថុ	សៅ្្ថុង្ំេថុងសពលការសធ្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុសនឹះសទ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ  

លទ្ធផលហិរញ្ញ វតថាថុរ្េ់គ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ	េគមា្ក់ារយិ្រសិចឆេទ	ចា្ពី់ថ្ងៃទី០១	មខម្រា	ឆ្្២ំ០១៥	សៅែល់	ថ្ងៃទី៣១	

មខធ្ូ	ឆ្្២ំ០១៥	គតរូវបានសចញសៅ្្ថុងរបាយការណ៍លទ្ធផលសពញសលញ	និង	របាយការណ៍្មគម្គមរួលមូលនិធិមាចា េ់ភា្

ហ៊ថុនសៅទំពរ័ទី១២	និង	១៣។

ភា្លាភ 

ពថុំមានការគ្កាេ	និង	ម្ងមច្ភា្ោភេគមា្ក់ារយិ្រសិចឆេទសធ្ើរបាយការណ៍សនឹះសទ។

មូលធនភា្ហ៊ុន

ពថុំមានការមគ្គ្រួលថនចំនួន	១,០០០,០០០ភា្ហ៊ថុន		មែលសេ្មើសៅនរងទរ្គបា្	់១,០០០,០០០	ែថុោលា រអាសមរ ិ្ មែលជាលទ្ធផល

ថនការរមួ្ញចាូ លភា្ហ៊ថុនពីគ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ	ហ្ូណន	មគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ	ភអីិលេថុី។

ទុនបំរុងនិងសំវិធានធន

ពថុំមានការមគ្គ្រួលជាស្រវន្ថនទថុន្ំរថុង	និង	េំវធិានធនសៅ្្ថុងការយិ្រសិចឆេទថនការសធ្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុសនឹះសទ	សគរៅពី
ការ្ង្ហា ញសៅ្្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុសនឹះ។

ឥណទានអាកកក់និងជាប់សង្រស័យ

សៅមថុនសពលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុរ្េ់គ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុគតរូវបានសរៀ្ចំសេើង	្ណៈោយ្បានគ្កានយ់្ជំហាន	

េមគេ្	សែើម្ធីាោថ្វធិានការទា្ទ់ងសៅនរងការលថុ្សចាលនូវឥណទានអាគ្្	់និង	ការសធ្ើេំវធិានធន	សលើឥណទាន	

ជា្េ់ង្យ័	គតរូវបានសធ្ើសេើង។ោថ្ងៃសចញរបាយការណ៍សនឹះ្ណៈោយ្មនិបានពិនិត្យស�ើញថ្	មានស្ថា នភាព	ណាមយួ	

មែលអាច	និង		្ ណ្ាលឲ្យចំនួនមែល	្ ំពថុងកានក់ា្ជ់ាឥណទានអាគ្្ស់ោឹះសទ	ឬ	ចំនួនថនការ	សធ្ើេំវធិានធន	សលើឥណទាន	

ជា្េ់ង្យ័សៅ	្ ្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុទាងំសនឹះមានចំនួនខ្ឹះខាតជាស្រវន្សោឹះសេើយ។

កទព្រយសកម្មចរន្ត

សៅមថុនសពលរបាយការណ៍ហិញ្ញ វតថាថុរ្េ់គ្រុមហ៊ថុន	 គតរូវបានសរៀ្ចំសេើង្ណៈោយ្បានគ្កានយ់្ជំហានេមគេ្

សែើម្ធីាោថ្គទព្យ	េ្ម្មចរន្																																																										សគរៅពី្ំណថុ លមែលបាន្តគ់រា្្ថុង្ញី្្ណសនយ្យ	រ្េ់គ្រុមហ៊ថុន	សហើយមែលទំនងមនិអាច

ទទួលស្គា ល់បានសៅ្្ថុងគ្តិ្ត្ិការអាជីវ្ម្មធម្មរា	 គតរូវបានកាត់្ នថាយឲ្យសៅសេ្មើនរងតថមលាមែល្ិតថ្នរងអាចគ្មូល		

បានជា្ម់េ្ង។	 	 ោថ្ងៃ					សចញរបាយការណ៍សនឹះ	 ្ណៈោយ្ពថុំបានពិនិត្យស�ើញមានស្ថា នភាពណាមយួមែលនរងសធ្ើឲ្យ

្ឹ៉ះោល់ែល់ការ្ំណតត់ថមលាគទព្យេ្ម្មចរន្សៅ្្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុរ្េ់គ្រុមហ៊ថុនថ្	មានភាពមនិគតរមគតរូវសោឹះ	សេើយ។
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២៥របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

វិធីសសស្តវាយតមមលៃ

ោថ្ងៃសចញរបាយការណ៍សនឹះ	 			្ ណៈោយ្ពថុំបានែរងពីសហតថុការណ៍ណាមយួមែលបានស្ើត						សេើងមែលនរងសធ្ើ	ឲ្យ្ឹ៉ះោល់		

ែល់វធិសី្					សេ្	មែលមាន្នលាងម្្្ថុងការវាយតថមលាគទព្យេ្ម្ម							និង				្ ំណថុ លសៅ្្ថុងរបាយការណ៍	ហិរញ្ញ វតថាថុ																																								រ្េ់	គ្រុមហ៊ថុនថ្		

មានភាព	មនិ	គតរម			គតរូវ	និង	មនិេមគេ្សោឹះសេើយ។

បំណុលយថាហ្រតុនិងទ្រព្រយអកម្មផ្រស្រងៗទៀត

ោថ្ងៃសចញរបាយការណ៍សនឹះពថុំមានៈ	

	 (្)	ការដា្គ់ទព្យេ្ម្មណាមយួរ្េ់គ្រុមហ៊ថុន	មែលបានស្ើតសេើងចា្រ់ាងំពីថ្ងៃចថុងការយិ្រសិចឆេទម្មែលធាោ

ចំសោឹះ្ំណថុ ល	រ្េ់្ថុ្គាលណាម្ា្ស់េើយ។

	 (ខ)	្ំណថុ លយថ្សហតថុណាមយួមែលស ើ្តមានសេើងចំសោឹះគ្រុមហ៊ថុនមែលបានស ើ្តសេើងចា្រ់ាងំពីថ្ងៃចថុងការយិ្រសិចឆេទម្សគរៅ

អំពីគ្ត្ិ្ត្ិការអាជីវ្ម្មធម្មរា	និង	បាន្ង្ហា ញ្្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ។ពថុំមាន្ំណថុ លយថ្សហតថុ	ឬ	គទព្យអ្ម្ម	

សផ្ងៗសទៀតមែលគ្រុមហ៊ថុនគតរូវ្ំសពញ	ឬ	អាចនរងគតរូវ្ំសពញ្្ថុងអំេថុងសពល	១២មខ្ោ្្ពី់ថ្ងៃ្ញចា្ក់ារយិ្រសិចឆេទមែលនរង

មានផល្ឹ៉ះោល់ជាស្រវន្ែល់លទ្ធភាពរ្េ់គ្រុមហ៊ថុន្្ថុងការ្ំសពញកាតព្្ិចចារ្េ់ខលាួនសៅសពលែល់ថ្ងៃ្ំណតស់េើយ។

ការផ្្រស់ប្តូរមនហហតុការណ៍

ោថ្ងៃសចញរបាយការណ៍សនឹះ	្ ណៈោយ្ភបិាលរ្េ់គ្រុមហ៊ថុន	ពថុំបានពិនិត្យស�ើញេភាពការណ៍ណាមយួមែលមនិបាន

មវ្មញ្សៅ្្ថុងរបាយការណ៍សនឹះ	ឬ	្ ្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុរ្េ់គ្រុមហ៊ថុនមែលអាច	នរង	្ ណ្ាល	ឲ្យ		តួសលខថនចំនួនណា	

មយួមែលបាន្ង្ហា ញសៅ្្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុមានភាពមនិគតរមគតរូវសោឹះសទ។	

សរវន្តកបតិបត្តិការមិនកបកកតី

លទ្ធផលថនគ្តិ្ត្ិការរ្េ់គ្រុមហ៊ថុន	េគមា្ក់ារយិ្រសិចឆេទហិរញ្ញ វតថាថុ	្ឺមនិមានផល្ឹ៉ះោល់ជាស្រវន្សដាយេ្ម្មភាព

គ្តិ្ត្ិការ	ឬ	គពរត្ិការណ៍ណាមយួមែលមានល្្ខណៈស្រវន្ធងៃនធ់ងៃរ	និង	មនិគ្គ្តីសោឹះសេើយ។	គ្រុមគ រ្្សាភបិាល្យ៏ល់

ស�ើញផងមែរថ្	 សៅ្្ថុងច	សោលា ឹះសពលចា្ពី់ថ្ងៃចថុងការយិ្រសិចឆេទរហូតែល់ថ្ងៃសចញរបាយការណ៍សនឹះពថុំមាន្រ្ាេ្ម្មភាព

គ្តិ្ត្ិការ	 ឬ	 គពរត្ិការណ៍មនិគ្គ្តីណាមយួអាចស្ើតសេើងសធ្ើឲ្យ្ឹ៉ះោល់ែល់លទ្ធផលគ្តិ្ត្ិការរ្េ់គ្រុមហ៊ថុន្្ថុង

ការយិ្រសិចឆេទមែលបានសរៀ្ចំរបាយការណ៍សនឹះសេើយ។

កកុមកបរក្រសាភិបាល

គ្រុមគ រ្្សាភបិាលមែលបាន្សគមើការចា្រ់ាងំពីថ្ងៃមែលសចញរបាយការណ៍ចថុងសគកាយមានៈ

សោ្	ងួន	សេង		 មាចា េ់ភា្ហ៊ថុន

សោ្	សអង	 ថ្ុេល	 មាចា េ់ភា្ហ៊ថុន

សោ្	េយ	េថុជាតិ	 គ្ធានោយ្គ្តិ្ ត្ិ	និងមាចា េ់ភា្ហ៊ថុន

សោ្	សអង	វសិ្ល	 ោយ្រងោយ្ដា្ឋ នហរញិ្ញ វតថាថុ	និងមាចា េ់ភា្ហ៊ថុន
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២៦របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

អត្ថកបហោជន៍របស់អភិបាល
សៅ្្ថុង	និង	ចថុងការយិ្រសិចឆេទហិរញ្ញ វតថាថុសនឹះ	គ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ	ពថុំបានចូលរមួ្្ថុង្ិចចាចាតម់ចងណាមយួ្្ថុងសរាល្ំណង
ជួយ�ែល់េមាជិ្គ្រុមគ រ្្សាភបិាលរ្េ់	គ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ	ឲ្យទទួលបានអតថាគ្សយាជនស៍ដាយការទិញយ្ភា្ហ៊ថុន	
ឬ	លិខិត្ំណថុ លពីគ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ	ឬពីគ្រុមហ៊ថុនែថទសទ។	រាងំពីចថុងការយិ្រសិចឆេទហិរញ្ញ វតថាថុ្នលាងសៅ	ពថុំមាន្ណៈ
ោយ្រ្េ់គ្រុមហ៊ថុនណាម្ា្ប់ានទទួល	ឬ	មានេិទ្ធទទួលបាននូវអតថាគ្សយាជនណ៍ាមយួ	( សគរៅពីអតថាគ្សយាជនម៍ែល
បានរមួ្ញចាូ លសៅ្្ថុងចំនួន្ថុព្ោភេរថ្ុ ទទួលបានសដាយអភបិាលែូចបាន្ង្ហា ញសៅ្្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ)
រាម	រយៈ		្ ិចចា	េនយាមែលសធ្ើសេើងសដាយគ្រឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ	ឬ	ជាមយួគ្រុមហ៊ថុនោ្ព់ន្ធម័ែលអភបិាលសោឹះជា	េមាជិ្ 	
ឬ	 ្ជ៏ាមយួគ្រុមហ៊ថុនមែលអភបិាលសោឹះមានផលគ្សយាជនម៍ផ្្ហិរញ្ញ វតថាថុ			សគចើនសោឹះសទ	 សលើ្មលងមតការ្ង្ហា ញសៅសលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្ររក្រសាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គ្រុមគ្រ្សាភបិាលមានការទទួលខថុេគតរូវសែើម្ធីាោអឹះអាងថ្	របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុេគមា្ក់ារយិ្រសិចឆេទហិរញ្ញ វតថាថុនីមយួៗ	
មែល	្ ង្ហា ញ		និង		សរៀ្ចំសេើងសែើម្ផី្ល់នូវភាពគតរមគតរូវ	និងេថុចរតិថន្ិចចាការរ្េ់គ្រុមហ៊ថុនសហើយ		និង		លទ្ធផលថនគ្តិ្ត្ិការ
គពមទាងំចលោស្ចគ់បា្េ់គមា្់្ ំេថុងសពលពីថ្ងៃទី០១	មខម្រា	ឆ្្២ំ០១៥	ែល់ថ្ងៃទី៣១	មខធ្ូ	ឆ្្២ំ០១៥។	្ ្ថុងការសរៀ្ចំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុទាងំ	សោឹះ	គ្រុមគ្រ្សាភបិាលតគមរូវឲ្យ៖
១.អនថុមត័សៅសលើសរាលការណ៍្ណសនយ្យមែលេមគេ្សដាយមផអែ្សលើការវនិិចឆេយ័	និង	ការវាយតថមលាយ៉ាងគ្រុងគ្យត្័	
សហើយសធ្ើការអនថុវត្នគ៍្្្សដាយេងគាតិភាព។
២.គ្តិ្ត្ិរាមតគមរូវការមែលបាន្ង្ហា ញ	និង	សេច្្ីមណោមំែលសចញសដាយគ្េួងហិរញ្ញ វតថាថុថនគពឹះរាជាណាចគ្្ម្ថុជា	
ឬ	គ្េិនស ើ្មានការផ្លា េ់្្ូរពីសនឹះសែើម្ ី្ ង្ហា ញនូវភាពពិត	និង	គតរមគតរូវ	ទាងំសនឹះគតរូវ្ង្ហា ញ	ពន្យល់	និង	្ំណត់្ រមិាណ
ឲ្យបានចបាេ់ោេ់សៅ្្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ។
៣.រ្សាទថុ្នូវ្ញី្្ណសនយ្យឲ្យបានគ្្គ់រាន	់និង	គ្ពន័្ធគតរួតពិនិត្យថផ្្្ថុងឲ្យមានគ្េិទ្ធិភាព។
៤.	សរៀ្ចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុសដាយមផអែ្សលើមូលដា្ឋ ននិរន្រភាពថនែំសណើ រការអាជីវ្ម្ម	លថុឹះគរាមតមាន្រណីមនិេមរម្យ
្្ថុងការេន្មត	់	ថ្	គ្រុមហ៊ថុននរង្ន្គ្តិ្ត្ិការអាជីវ្ម្មសៅសពលអោ្តមែលអាចរពំរងទថុ្បាន។	
៥.គតរួតពិនិត្យ	និង	ែរ្ោគំ្រុមហ៊ថុនឲ្យមានគ្េិទ្ធភាពសលើរាល់សេច្ី្េសគមចមែលមានស្រៈេំខានទ់ាងំឡាយមែល្ឹ៉ះោល់
ែល់េ្ម្មភាពគ្តិ្ត្ិការ	និង	ែំសណើ រការរ្េ់គ្រុមហ៊ថុន	សហើយគតរូវគបា្ែថ្្ិចចាការសនឹះគតរូវបានឆលាថុឹះ្ញ្ចា ំងយ៉ាងគតរមគតរូវ
សៅ្្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ។គ្រុមគ រ្្សាភបិាលធាោអឹះអាងថ្	 គ្រុមហ៊ថុនបានគ្តិ្ត្ិសៅរាមតគមរូវការខាងសលើ្្ថុងការ
សរៀ្ចំរបាយការណ៍ហរញិ្ញ វតថាថុទាងំសនឹះ។
ហតថា		សល											ខា					សដា	យឯ			្ ភាពរាមការេសគមចចិត្រ្េ់គ្រុមគ រ្្សាភបិាល

          
															សោ្	េយ	េថុជាតិ	 	 																																																																	សោ្	ខាន	់េថុវណ្ណ រត័្
គ្ធានោយ្គ្តិ្ត្ិ	និង	មាចា េ់ភា្ហ៊ថុន	 																											 																									ោយ្ោយ្ដា្ឋ នហិរញ្ញ វតថាថុ

ថ្ងៃទី១៧	មខឧេភា	ឆ្្២ំ០១៦



ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

២៧របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហសចក្តីកបកាសរបស់កកមុកបរក្រសាភិបាល
សយើងខ្ថុ ំ	េយ		េថុជាតិ	និង	ខាន	់េថុវណ្ណ រត្័	ជាអភបិាលថន		ហ្ូ	នណន	មគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ			ភអីិលេថុី	បានសលើ្សេើងថ្ការភ្ា្ម់្	
ជាមយួរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុមែលបានសគពៀងសេើង	បានសរារពសៅរាមសរាលការណ៍មណោរំ្េ់ោរារជាតិថន្ម្ថុជា	និង		
េ្ងដ់ារ	្ ណសនយ្យ	 ្ម្ថុជាសែើម្	ី	ផ្ល់ភាពគតរមគតរូវ	 និង	េថុចរតិថន្ិចចាការរ្េ់	 គ្រុមហ៊ថុនសៅថ្ងៃទី៣១ 	 មខធ្ូ	 ឆ្្២ំ ០១៥	
សហើយ	និង				លទ្ធផលថនគ្តិ្ត្ិការ	្មគម្គមរួលមាចា េ់ភា្ហ៊ថុន	និង	ចលោស្ចគ់បា្ច់ា្ពី់ថ្ងៃទី០១	មខម្រា	ឆ្្២ំ០១៥	
សៅែល់៣១	មខធ្ូ	ឆ្្២ំ០១៥។

ហតថាសលខា្្ថុងោមគ្រុមគ រ្្សាភបិាល
សដាយសរារពសៅរាមសេច្្ីេសគមចរ្េ់គ្ធានោយ្គ្តិ្ត្ិ

													សោ្	េយ	េថុជាតិ	 	 																																																																								សោ្	ខាន	់េថុវណ្ណ រត័្
គ្ធានោយ្គ្តិ្ត្ិ	និង	មាចា េ់ភា្ហ៊ថុន	 																											 																									ោយ្ោយ្ដា្ឋ នហិរញ្ញ វតថាថុ

ថ្ងៃទី១៧	មខឧេភា	ឆ្្២ំ០១៦

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្រយជូនចំពោឹះក្រុមប្ររក្រសាភិបាលហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ភីអិលសុី
របាយការណ៍លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សយើងខ្ថុ ំបានសធ្ើេវន្ម្មសៅសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុរ្េ់	 ហ្ូណន	 មគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ	 ភអីិលេថុី	 មែលរមួមាន	របាយការណ៍		

ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថាថុ	ោថ្ងៃទី៣១	មខធ្ូ	ឆ្្២ំ០១៥	និង	របាយការណ៍លទ្ធផល	របាយការណ៍្មគម្គមរួលមូលនិធិមាចា េ់ភា្ហ៊ថុន	

និង			របាយការណ៍	ចលោស្ចគ់បា្	់	ចា្ពី់ថ្ងៃទី០១		មខម្រា		ឆ្្២ំ០១៥	ែល់ថ្ងៃទី៣១		មខធ្ូ		ឆ្្២ំ០១៥	និង		សេច្្ី				

េសង្ខ្សរាលការណ៍្ណសនយ្យេំខាន់ៗ 	 គពមទាងំ្ំណតេ់មាគា ល់សផ្ងៗ	មែលបាន្ង្ហា ញសៅទំពរ័ទី	១០	ែល់	៤៦។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់្ ណៈនាយកលើរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ

្ណៈោយ្គ្្គ់្ងរ្េ់គ រ្ឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ	មានភារ្ិចចាទទួលខថុេគតរូវសលើការសរៀ្ចំ	និងការ្ង្ហា ញនូវភាពពិត	និង	

គតរមគតរូវថនរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ	សដាយអនថុសោមសៅរាមេ្ងដ់ារ្ណសនយ្យ្ម្ថុជា	និង	សរាលការណ៍រ្េ់ធោរារជាតិ

ថន្ម្ថុជាោ្ព់ន័្ធនរងការសរៀ្ច	ំនិង	ការ្ំណត់្ ង្ហា ញសៅ្្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ	និង	ទទួលខថុេគតរូវសលើគ្ពន័្ធគតរួតពិនិត្យ

ថផ្្្ថុងមែល្ណៈោយ្	បាន	្ ំណតថ់្	មានភាពចាបំាចេ់គមា្ក់ារសរៀ្ចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុឲ្យសជៀេផថុ	តពី្ំហថុេ	ឆគាង

ជាស្រវន្្ណ្ាលម្ពីការម្លាង្នលាំ	ឬ	្ំហថុេឆគាង។



២៨របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ការទទួលខុសកតវូរបស់សវនករ

ការទទួលខថុេគតរូវ	្ ឺ្សញចាញមតិសយា្ល់សលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុទាងំសនឹះ	មែលមផអែ្សៅសលើការសធ្ើេវន្ម្មរ្េ់សយើងខ្ថុ ំ។	

សយើងខ្ថុ ំបានសធ្ើេវន្ម្មសដាយអនថុសោមសៅរាមេ្ងដ់ារេវន្ម្មអន្រជាតិថន្ម្ថុជា	 	 ។	 េ្ងដ់ារទាងំសនឹះតគមរូវឲ្យសយើងខ្ថុ ំ

អនថុវត្	សៅរាម	តគមរូវការ	គ្មេីលធមស៌ដាយសគរាង	និង	 សធ្ើេវន្ម្មសែើម្ទីទួលបាននូវអំណឹះអំណាងយ៉ាងេមសហតថុផល

ថ្	របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុពថុំមាន្ំហថុេឆគាងជាស្រវន្សេើយ។	ការសធ្ើេវន្ម្មរមួមានការអនថុវត្ននូ៍វ	្ ណ្ានីតិវធីីគតរួតពិនិត្យ

សែើម្ទីទួលបាននូវភេ្ថុរាងមែលទា្ទ់ង	សៅនរងចំនួនទរ្គបា្	់ និង	ការ្ំណត់្ ង្ហា ញទាងំឡាយ	 សៅ្្ថុងរបាយការណ៍	

ហិរញ្ញ វតថាថុ។	 នីតិវធីមីែលបានសគជើេសរ ើេទាងំសនឹះ	 ្ឺមផអែ្សៅសលើការវនិិចឆេយ័រ្េ់សយើងខ្ថុ ំ	 មែលមានការប៉ានគ់្មាណ	សៅសលើ	

ហានិភយ័	 មែលមានផល្ឹ៉ះោល់ជាស្រវន្សលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ	 មែល្ណ្ាលម្ពីការម្លាង្នលាំ	 ឬ	 ្ំហថុេឆគាង។	

សៅ្្ថុងការប៉ានគ់្មាណហានិភយ័ទាងំសោឹះសយើងខ្ថុ ំសធ្ើការពិចារណាសៅសលើការគ្្	់គ្ង	ថផ្្្ថុងមែលោ្ព់ន្ធ	័សៅនរងការសរៀ្

ចំនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុរ្េ់គ្រុមហ៊ថុន	 មែលផ្ល់សៅភាពគតរមគតរូវ	 និង	 េថុចរតិ	 សែើម្សីរៀ្ចំនីតិវធិីេវន្ម្មមែលមាន

ល ្្ខណៈេមគេ្សៅរាមកាលៈសទេៈ	 ្៉ថុមនម្និមមន្្ថុងសរាល្ំណងសែើម្ ី្ សញចាញមតិសយា្ល់សលើគ្េិទ្ធភាពថនការ

គ្្	់គ្ងថផ្្្ថុងរ្េ់	គ្រុមហ៊ថុនសេើយ។	ការសធ្ើេវន្ម្ម	្ រ៏មួ្ញចាូ លផងមែរនូវការវាយតថមលាសៅសលើភាពេមគេ្ថនសរាលការណ៍

្ណសនយ្យ	មែលគ្រឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុបានសគ ើ្គបាេ់	និងភាពេមសហតថុផលថនការប៉ានស់្្ម ន្ណសនយ្យេំខាន់ៗ មែល

សធ្ើសេើងសដាយ្ណៈោយ្គពមទាងំការវាយតថមលាទាងំមូលសៅសលើការ្ង្ហា ញសៅ្្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ។	សយើងខ្ថុ ំ	

សជឿជា្ថ់្	ភេ្ថុរាងេវន្ម្មមែលសយើងខ្ថុ ំគ្មូលបានមានល្្ខណៈគ្្គ់រាន	់និង	េមគេ្េគមា្ជ់ាមូលដា្ឋ ន្្ថុងការ

្សញចាញមតិេវន្ម្មរ្េ់សយើងខ្ថុ ំ។
មតិហោបល់

រាមមតិសយា្ល់រ្េ់សយើងខ្ថុ ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុបានសរៀ្ចំសេើងយ៉ាងេមគេ្សដាយមផអែ្សៅរាមសរាលការណ៍រ្េ់
ធោរារជាតិថន្ម្ថុជា	 និង	េ្ងដ់ារ្ណសនយ្យ្ម្ថុជា	 សែើម្ផី្ល់នូវភាពគតរមគតរូវ	 និង	េថុចរតិថនស្ថា នភាពហិរញ្ញ វតថាថុរ្េ់	
គ្រឹះស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ	ហ្ូណន	មគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ	ភអីិលេថុី	ោថ្ងៃទី៣១	មខធ្ូ	ឆ្្២ំ០១៥		គពមទាងំលទ្ធផលថនគ្តិ្ត្ិការ
អាជីវ្ម្ម	និង	ស្ថា នភាពលំហូរស្ចគ់បា្	់េគមា្ច់ថុងការយិ្រសិចឆេទរ្េ់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ។	

អ.្ .អ
គ្រុមហ៊ថុនអងគា្ណសនយ្យ	និងអធិការ្ិចចា	្ ណ្ាញអថុរេថុី	មមីេនវតូ

(An	independent	member	firm	of	McMillan	Woods	Global)
(Certified	Public	Accountant)

រាជធានីភ្សំពញ,	គពឹះរាជាណាចគ្្ម្ថុជា	
							ថ្ងៃទី	១៧	មខ	ឧេភា	ឆ្្២ំ០១៦

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



របាយការណ៍ស្្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៥ 

្ំណត់
េមាគា ល់

១១-០៨-១៥	
ែល់	

៣១-១២-១៥
០១-០១-១៥	ែល់	៣១-១២-១៥

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

Micro NGOs Group Group

គទព្យេ្ម្មរយៈសពលមវង -

គទព្យេ្ម្មអរូ្ ិយ ៤ - ៧៣.៦៩១ ៧៣.៦៩១ ២៩៩.១៨៥

អចលនគទព្យ	និង	
សគ្ឿង្រកិា្ខ រ

៤ - ៩៩៩.០០៦ ៩៩៩.០០៦ ៤.០៥៥.៩៦៤

េរថ្ុ គទព្យេ្ម្មរយៈ
សពលមវង

- ១.០៧២.៦៩៧ ១.០៧២.៦៩៧ ៤.៣៥៥.១៥០

គទព្យេ្ម្មរយៈសពលខលាី
គបា្ត់មកាល់សៅធោរារជាតិ
ថន្ម្ថុជា

៥ ៧២.៤៦៩ - ៧២.៤៦៩ ២៩៤.២២៤

គបា្់្ សញ្ញ ើសៅធោរារនិង

ស្ថា ្ន័ហិរញ្ញ វតថាថុែថទសទៀត ៦ ២.៩៧០ ៨៦៤.៦០៩ ៨៦៧.៥៧៩ ៣.៥២២.៣៧១

្ថុសរគ្ទាន	ចំណាយ្ងម់ថុន	
និង	គបា្់្ ្់

៧ ៦៩.៩៦០ ១២៦.៧៧៥ ១៩៦.៧៣៥ ៧៩៨.៧៤៤

ឥណទាន	និង	្ថុសរគ្ទាន
ចសំោឹះអតិ្ិជន

៨ - ៦.៣៣៧.៦៣០ ៦.៣៣៧.៦៣០ ២៥.៧៣០.៧៧៨

េមមូលធោរារ ៨០០.៩៥៧ - - -

ស្ចគ់បា្់្ ្ថុងថែ	
និង្្ថុងឃ្លា ងំ

៩ - ៣៧៤.០៣៨ ៣៧៤.០៣៨ ១.៥១៨.៥៩៤

េរថ្ុ គទព្យេ្ម្មរយៈ
សពលខលាី

៩៤៦.៣៥៧ ៧.៧០៣.០៥៦ ៧.៨៤៨.៤៥១ ៣១.៨៦៤.៧១១

គទព្យេ្ម្មេរថ្ុ ៩៤៦.៣៥៧ ៨.៧៧៥.៧៥៣ ៨.៩២១.១៤៨ ៣៦.២១៩.៨៦១

្ំណថុ លរយៈសពលមវង

្ំណថុ លរយៈសពលមវង
ពមីាចា េ់ភា្ហ៊ថុន

១០ - ៧១៦.៥២១ ៧១៦.៥២១ ២.៩០៩.០៧៥

្ំណថុ លរយៈសពល
មវងេរថ្ុ

- ៧១៦.៥២១ ៧១៦.៥២១ ២.៩០៩.០៧៥

្ំណថុ លរយៈសពលខលាី
្ំណថុ លគតរូវេង	និង	
្ំណថុ លសផ្ងៗ

១១ ៣.១៣៥ ១៨៥.២២៦ ១៨៨.៣៦១ ៧៦៤.៧៤៦

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

២៩របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥



េំវធិានធនេគមា្	់
ឥណទានអាគ្្	់និង	
ជា្េ់ង្យ័

១២ - ៦០.៧៣៥ ៦០.៧៣៥ ២៤៦.៥៨៤

ចំណូលការគបា្់
មែលបានព្យរួ

១៣ ៤៧.៩៥៤ ៤៧.៩៥៤ ១៩៤.៦៩៣

គបា្ព់ន្ធគតរូវ្ង់ ១៤ ៦.៩៩៦ - ៦.៩៩៦ ២៨.៤០៤

ចំណូលមនិទានរ់្បាន ១៥ - ២២.៣៨៤ ២២.៣៨៤ ៩០.៨៧៩

្ំណថុ ល្ោ្្់្ ន្ ំ ១៦ - ៧.០០០.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.៤២០.០០០

្ណនីេមតថុល្យ
ជាមយួស្ខា

- ៨០០.៩៥៧ - -

េមភាពរូ្ ិយ្ណ័្ណ
្រសទេ

- ៥២ ៥២ ២១១

្ំណថុ លេរថ្ុ ១០.១៣១ ៨.១១៧.៣១២ ៧.៣២៦.៤៨២ ២៩.៧៤៥.៥១៧

មូលធន

សែើមទថុន ១៧ ១.០០០.០០០ (៥៨.០៨០) ១.០០០.០០០ ៤.០៦០.០០០

គបា្ច់ំសណញ្ងគារ (៦៣.៧៧៥) (៥៨.០៨០) (១២១.៨៥៥) (៤៩៤.៧៣១)

េរថ្ុ មូលធន ៩៣៦.២២៥ ៨៧៨.១៤៥ ៣.៥៦៥.២៦៩

េរថ្ុ ្ំណថុ ល	និងមូលធន ៩៤៦.៣៥៧ ៨.៧៧៥.៧៥៣ ៨.៩២១.១៤៨ ៣៦.២១៩.៨៦១

របាយការណ៍លទ្ធផលព្រញល្រញ
សម្រ្រប់ចុងការិយបរិច្ឆ្រទថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៥

្ំណត់
េមាគា ល់

១១-០៨-១៥	
ែល់	

៣១-១២-១៥
០១-០១-១៥	ែល់	៣១-១២-១៥

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល
Micro NGOs Group Group

ចំណូលសដាយការ្្ូរគបា្់ ១៨ - ២៧០.២៥២ ២៧០.២៥២ ១.០៩៧.២២៣

ចំណូលពីការគបា្់ ១៩ - ៥.០៣៣.០៧៥ ៥.០៣៣.០៧៥ ២០.៤៣៤.២៨៥

ចំណូលសផ្ងៗ ២០ - ៣០.១៧២ ៣០.១៧២ ១២២.៤៩៨

ចំណូលេរថ្ុ - ៥.៣៣៣.៤៩៨ ៥.៣៣៣.៤៩៨ ២១.៦៥៤.០០២

ខាត/ចំសណញ
សដាយការ្្ូរគបា្់ ២១ - (២៣៧.៨៣៦) (២៣៧.៨៣៦) (៩៦៥.៦១៤)

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

៣០របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥



ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

៣១របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ចំណាយទូសៅ
និង	រែ្ឋបាល

២២ (៦៣.៧៧៥) (៥.១៥៦.៤៦២) (៥.២២០.២២៧) (២១.១៩៤.១២២)

ចំណាយសផ្ងៗ - ៦.៨៧៨ ៦.៨៧៨ ២៧.៩២៥

ខាតពីគ្តិ្ត្ិការ (៦៣.៧៧៥) (៥៣.៩២២) (១១៧.៦៨៧) (៤៧៧.៨០៩)

ថ ល្ាសែើមហិរញ្ញ វតថាថុ - - - -

ខាតមថុនសពល
្ងព់ន្ធ

(៦៣.៧៧៥) (៥៣.៩២២) (១១៧.៦៨៧) (៤៧៧.៨០៩)

ពន្ធសលើគបា្់
ចំសណញ

- (៤.១៦៨) (៤.១៦៨) (១៦.៩២២)

ខាតសគកាយ្ងព់ន្ធ
េគមា្ឆ្់្ហំិរញ្ញ វតថាថុ

(៦៣.៧៧៥) (៥៨.០៩០) (១២១.៨៥៥) (៤២៤.៧៣១)

របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលនិធិមា្ច្រស់ភា្ហ៊ុន

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៥

សែើមទថុន ្ងគារពីឆ្្មំថុន/	្ងគារខាត េរថ្ុ

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្

េមតថុល្យោថ្ងៃទី០១	មខម្រា	

ឆ្្២ំ០១៥
១.០០០.០០០ - ១.០០០.០០០

ខាតសគកាយ្ងព់ន្ធេគមា្់

ឆ្្ហំិរញ្ញ វតថាថុ
- (១២១.៨៥៥) (១២១.៨៥៥)

េមតថុល្យោថ្ងៃទី៣១

មខធ្ូ	ឆ្្២ំ០១៥
១.០០០.០០០ (១២១.៨៥៥) ៨៧៨.១៤៥

លទ្ធផលចសំណញសគកាយ

្ងព់ន្ធថនការយិ្រសិចឆេទ
- - -

េមតថុល្យោថ្ងៃទី៣១

មខធ្ូ	ឆ្្២ំ០១៥
១.០០០.០០០ (១២១.៨៥៥) ៨៧៨.១៤៥



ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

៣២របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

របាយការណ៍លំហូរសច់ប្រ្រក់
សម្រ្រប់ចុងការិយបរិច្ឆ្រទថ្ង្រទី៣១ខ្រធ្នូឆ្ន្រំ២០១៥

្ំណត់
េមាគា ល់

១១-០៨-១៥	
ែល់	

៣១-១២-១៥
១១-០៨-១៥	ែល់	៣១-១២-១៥

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

Micro NGOs Group Group

ចរន្ស្ចគ់បា្ពី់េ្ម្មភាពគ្តិ្ត្ិការអាជីវ្ម្ម

គបា្ច់ំសណញមថុន្ងព់ន្ធ (៦៣.៧៧៥) (៥៨.០៨០) (១២១.៨៥៥) (៤៩៤.៧៣២)

និយត័្ម្មសលើៈ

រលំេ់សលើអចលនគទព្យ - ៥៤១.៥០១ ៥៤១.៥០១ ២.១៩៨.៤៩៤

ចំសណញមថុនសពល
្មគម្គមរួលថនទថុន	

(៦៣.៧៧៥) ៤៣៦.២៥០ ៤១៩.៦៤៦ ១.៧០៣.៧៦២

្ថុសរគ្ទាន	ការ្ងម់ថុន
និង	គបា្់្ សញ្ញ ើ

(៦៩.៩៦0) (១២៦.៧៧៥) (១៩៦.៧៣៥) (៧៩៨.៧៤៤)

ឥណទាន	និង
្ថុសរគ្ទានចសំោឹះអតិ្ិជន

- (៦.៣៣៧.៦៣៤) (៦.៣៣៧.៦៣៤) (២៥.៧៣០.៧៩៤)

េំវធិានធនេគមា្់
ឥណទានអាគ្្់
និង	ជា្េ់ង្យ័

- ៦០.៧៣៥ ៦០.៧៣៥ ២៤៦.៥៨៤

ចំណូលពីការគបា្់
មែលព្យរួ

- ៤៧.៩៥៤ ៤៧.៩៥៤ ១៩៤.៦៩៣

្ណនីមែលគតរូវេង	
និង	្ំណថុ លសផ្ងៗ

៣.១៣៥ ១៨៥.២២៦ ១៨៨.៣៦១ ៧៦៤.៧៤៦

្ំណថុ ល្ោ្្់្ ន្ ំ - ៧.០០០.០០០ ៧.០០០.០០០ ២៨.៤២០.០០០

ពន្ធគតរូវ្ង់ ៦.៩៩៦ - ៦.៩៩៦ ២៨.៤០៤

ចំណូលមនិទានរ់្បាន - ២២.៣៨៤ ២២.៣៨៤ ៩០.៨៧៩

ឥណទានរយៈសពលមវង
ពីមាចា េ់មូលធន

- ៧១៦.៥២១ ៧១៦.៥២១ ២.៩០៩.០៧៥



៣៣របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

្ណសនយ្យេមតថុល្យ

ជាមយួស្ខា
(៨០០.៩៥៧) ៨០០.៩៥៧ - -

េមភាពរូ្ ិយ្ណ័្ណ ្រសទេ - ៥២ ៥២ ២១១

េរថ្ុ ស្ចគ់បា្ម់ែលបានសគ ើ្្្ថុង	
េ្ម្មភាពគ្តិ្ត្ិការអាជីវ្ម្ម

៩២៤.៥៦១ ២.៨៥២.៨៤១ ១.៩២៨.២៨០ ៧.៨២៨.៨១៦

លំហូរស្ចគ់បា្ពី់េ្ម្មភាពវនិសិយា្

គទព្យេ្ម្មអរូ្ ិយ - (៧៣.៦៩១) (៧៣.៦៩១) (២៩៩.១៨៥)

គទព្យ	និង	្រកិា្ខ រ - (១.៥៤០.៥០៣) (១.៥៤០.៥០៣) (៦.២៥៤.៤៤២)

េរថ្ុ លំហូរស្ចគ់បា្ពី់

េ្ម្មភាពវនិិសយា្
(១.៦១៤.១៩៤) (១.៦១៤.១៩៤) (៦.៥៥៣.៦២៨)

ចរន្ស្ចគ់បា្ពី់េ្ម្មភាពហិរញ្ញ វតថាថុ

សែើមទថុន ១.០០០.០០០ - ១.០០០.០០០ ៤.០៦០.០០០

ចរន្ស្ចគ់បា្ពី់េ្ម្មភាព

ហិរញ្ញ វតថាថុ
១.០០០.០០០ - ១.០០០.០០០ ៤.០៦០.០០០

ការ្យចថុឹះ/(ការស ើ្នសេើង)	

ស្ចគ់បា្េ់ថុទ្ធ
៧៥.៤៣៩ ១.២៣៨.៦៤៧ ១.៣១៤.០៨៦ ៥.៣៣៥.១៩០

ស្ចគ់បា្	់និងស្ចគ់បា្េ់មមូលសែើមការយិ្រសិចឆេទ

ស្ចគ់បា្	់និងស្ចគ់បា្់

េមមូលោចថុងការយិ្រសិចឆេទ
៧៥.៤៣៩ ១.២៣៨.៦៨៤៧ ១.៣១៤.០៨៦ ៥.៣៣៥.១៩០

ស្ចគ់បា្	់និង	ស្ចគ់បា្េ់មមូល៖

េមតថុល្យស្ចគ់បា្ស់ៅ	

ធោរារជាតិថន្ម្ថុជា
៧២.៤៦៩ - ៧២.៤៦៩ ២៩៤.២២៤

គបា្ត់មកាល់្សញ្ញ ើសៅធោរារ	

និងស្ថា ្ន័ហិរញ្ញ វតថាថុ
២.៩៧0 ៨៦៤.៦០៩ ៨៦៧.៥៧៩ ៣.៥២២.៣៧២

ស្ចគ់បា្់្ ្ថុងថែ	និង្្ថុងឃ្លា ងំ - ៣៧៤.០៣៨ ៣៧៤.០៣៨ ១.៥១៨.៥៩៤

េរថ្ុ ៧៥.៤៣៩ ១.២៣៨.៦៤៧ ១.៣១៤.០៨៦ ៥.៣៣៥.១៩០

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

៣៤របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

កំណត់សមា្គ្រល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នាការិយបរិហច្ឆទម្្ងទី៣១ខខធ្នូឆ្ន្រំ២០១៥
១.ព័ត៌មានទូហៅ

ហ្ូណន	មគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ	ភអីិលេថុី	គតរូវបានផ្ល់នូវេ្ម្មភាពមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុសៅ	ការយិាល័យ្ណ្ាលទីគ្រុងភ្សំពញ	និង	មាន	
៥០	ស្ខា	ែូចជាមែលេថាិត្្ថុងសខត្្ណ្ាល											 សខត្សកាឹះ ថ្ុង		សខត្គ្សចឹះ		សខត្្ំពងច់ាម		សខត្្ំពងឆ្់្ងំ		សខត្្ំពងធ់	ំ
សខត្្ំពងេ់្ឺ	 សខត្្ំពត	 សខត្រាម្វ	 សខត្ត្ងូ�្មថុ ំ	 សខត្្ោ្យមានជយ័	 សខត្បាតែ់ំ្ង	 សខត្ថ្លិ៉ន	 សខត្សោធិ៍ស្ត	់
សខត្ថគពមវង			សខត្គពឹះវហិារ		សខត្គពឹះេីហនថុ		សខត្មណ្ឌ ល្ិរ	ី	សខត្រតនៈ្ិរ	ី	សខត្សេៀមរា្		សខត្េ្រងមគតង		និង		សខត្ឧត្រ-
មានជយ័	។ល។	សហើយការយិាល័យ្ណ្ាល	សៅរាជធានីភ្សំពញ។	គ្រុមហ៊ថុន	ទទួលបានអាជ្ា្ណ័្ណ 	ពីធោរារជាតិថន្ម្ថុជា		
សៅថ្ងៃទី១៧		មខមិ្ ថុោ	ឆ្្២ំ០១៥		សលខចថុឹះ្ញី្២១៣៣KH/២០១៥	សែើម្គី្តិ្ត្ិ																		ជា	គ្រឹះ	ស្ថា នមគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ។េថាិតសគកាម	
អាជ្ា្ណ័្ណ មគី្រូហិរញ្ញ វតថាថុ	 គ្រុ	មហ៊ថុនគតរូវបានអនថុញ្្ញ តឲ្យផ្ល់នូវសេវាឥណទាន											 សែើម្សីលើ្្ម្េ់្គមតិេ្ងដ់ាររេ់សៅ្្ថុង	
ល្្ខខណ្ឌ ថនការអភវិឌ្ឍន	៍ជន្ទ	សៅ្្ថុងគពឹះរាជាណាចគ្្ម្ថុជា។	ទីស្្្ក់ារ	ចថុឹះ្ញី្មានទីរាងំេថាិតសៅ	រាជធានីភ្សំពញ	
ផ្ឹះសលខ	៣៨៤	ផលាូវ	៣៧១	(េូឡា)	ភូមគិតោងំឈូ្េង្កា ត	់ទរ្ថ្លា 	ខណ្ឌ មេនេថុខ	រាជធានីភ្សំពញ	គពឹះរាជាណាចគ្្ម្ថុជា។	
្ិតម្គតរមថ្ងៃទី៣១	មខធ្ូ	ឆ្្២ំ០១៥	គ្រុមហ៊ថុន	មាន្ថុ្គាលិ្េរថ្ុ ចំនួន	៨៨៩	ោ្។់	
២.មូលដ្ឋ្រនន្រការរៀបចំនិងបង្រួមផ្តុំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ			រ្េ់គ្រុមហ៊ថុន	គតរូវបានសរៀ្ចសំេើងរាមេម្មតិ្ម្មតថមលាសែើម		សដាយអនថុសោមសៅ	រាម	្ ទ្ញ្ញត្ិទាងំឡាយ
មែលសចញសដាយធោរារជាតិថន្ម្ថុជា	 និង	 សដាយអនថុសោមសៅរាមេ្ងដ់ារ្ណសនយ្យ្ម្ថុជា	 និង	 អនថុវត្	្ ្ថុង្គមតិ		
គ្រឹះស្ថា នហិរញ្ញ វតថាថុ។	សរាលការណ៍ទាងំសនឹះតគមរូវឲ្យថ្	ឧ្្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុមែលបានអនថុវត្	គតរូវ្ិតសៅតថមលាសែើម	ែ្េំវធិាន
ធនថនការ្យចថុឹះតថមលារ្េ់វា	 ។	 	 វធិានសនឹះមានល្្ខណៈខថុេពីេ្ងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុទា្ទ់ងនរងអន្រជាតិមែល
តគមរូវ		ឲ្យវាេ់មវងឥណទាន	និង	្ ណនីគតរូវទទួលសដាយសគ្ើវធិីស្សេ្	រលំេ់ថ្លាសែើម		សដាយសគ្ើអគរាការគបា្ពិ់តគបា្ែចំសោឹះ
រាល់	លំសអៀងរវាងតថមលាសែើមគរា	និង	តថមលាែល់		កាល្ំណតស់ដាយកាត់្ នថាយេំវធិានធនេគមា្ក់ារ្យចថុឹះតថមលា	ឬការគ្មូល			
ឥណទានម្វញិមនិបាន			។	 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុរមួ្ញចាូ លទាងំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ	 សៅទីស្្្ក់ារ្ណ្ាល	 សៅ	
រាជធានី	ភ្សំពញ	និង		រមួ្ញចាូ លហាេិ្ស្ខាសៅ្្ថុងសខត្្ណ្ាល	សខត្សកាឹះ ថ្ុង	សខត្គ្សចឹះ	សខត្្ំពងច់ាម	សខត្្ំពងឆ្់្ងំ	
សខត្្ំពងធ់	ំ 	 សខត្្ំពងេ់្ឺ	 	 សខត្្ំពត	 	 សខត្រាម្វ	 	 សខត្ត្ងូ�្មថុ ំ	 	 សខត្្ោ្យមានជយ័	 	 សខត្បាតែ់ំ្ង	 	 សខត្ថ្លិ៉ន	
សខត្សោធិ៍ស្ត	់សខត្ថគពមវង	សខត្គពឹះវហិារ			សខត្គពឹះេីហនថុ	សខត្មណ្ឌ ល្ិរ	ីសខត្រតនៈ្ិរ	ីសខត្សេៀមរា្	សខត្េ្រងមគតងនិង
សខត្ឧត្រមានជយ័	។ល។	 	 រាល់គ្តិ្ត្ិការអន្រស្ខាជាមយួនរងស្្្ក់ារ្ណ្ាលេំខាន់ៗ 	 	 គតរូវបានលថុ្សចាល្្ថុង
េមតថុល្យ្ណសនយ្យេរថ្ុ ចថុងសគកាយ។
៣.គោលការណ៍្ណន្រយ្រយសំខាន់ៗ
៣.១សច់ប្រ្រក់និងសច់ប្រ្រក់សមមូល

ស្	ចគ់បា្	់		និង	ស្				ចគ់បា្េ់មមូលរមួមានស្ចគ់បា្េ់ថុទ្ធ	េមតថុល្យស្ចគ់បា្ស់ៅធោរារ			និង		មូលនិធិង្យ	គេរួល

រយៈសពលខលាីមែលមានកាល្ំណតតិ់ចជាងមយួមខ។
៣.២ប្រ្រក់តម្កល់តាមច្របាប់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា

គបា្ត់ម្ល់	រាមចបា្	់ រមួមានមូលនិធិ្ំរថុង	និង	 គបា្ត់មកាល់សៅធោរារ	ជាតិថន្ម្ថុជា		 សដាយអនថុសោមសៅរាម	ចបា្	់េី្	ពី	

គ្រឹះស្ថា នធោរារ	និង	ហិរញ្ញ វតថាថុ។គបា្ត់មកាល់រាមចបា្ម់និអាចយ្ម្សគ ើ្គបាេ់	េគមា្គ់្តិ្ត្ិការគ្ចាថំ្ងៃសទ	សហើយពថុំ

គតរូវបានចាតទ់ថុ្ជាចំមណ្ថនស្ចគ់បា្	់ និង	 ស្ចគ់បា្េ់មមូល្្ថុងការ្ណោរបាយការណ៍	លំហូរ		ស្ច	់គបា			្ ស់ទ	។



ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

៣៥របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

៣.៣ឥណទាននិងបុរ្រប្រទាន

ឥណទាន					 និ				ង	 	្ ថុ	សរ			គ្ទានគតរូវបាន្ំណតយ់្ទរ្គបា្ោ់ចថុងការយិ្រសិចឆេទ					 សដាយែ្សចញនូវេំវធិានធនសលើ	្ ំណថុ ល	

មែលជា្េ់ង្យ័ណាមយួគ្េិនស ើ្មាន។

៣.៤សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់និងជាប់សង្រស័យ

គ្រឹះស្ថានបានអនវត្តការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និង សំវិធាន្នតាមតគមរូវការរបស់គបកាសធេខ B ៧ - ០ ២ - ១ ៨ ៦ 

គប.ក.ចុឹះថ្ងៃទី១៣ ខខកញ្ញា ឆ្នាំ ២០០២។ គបកាសននឹះតនមរូវឲនយគ្រឹះស្ថានមីនករូហិរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយន្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន 

របស់ខ្លួនជាបួនថ្នាក់ ធហើយគតរូវគបាកដថ្គ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួនបានបធំេញកាតេវកិច្ចសំវិធាន្ន ជាក់លាក់  អបនបបរមាដូចខាងធគកាមៈ 

ចំណាតថ្់្្់ ចំនួនថ្ងៃមែលផថុត្ំណត់ េំវធិានធន

ឥណទានរយៈសពលខលាី	(តិចជាង១ឆ្	ាំ)

េ្ងដ់ា ពី០ថ្ងៃ	សៅ២៩ថ្ងៃ ០%

សគកាមេង្ដ់ា ពី៣០ថ្ងៃ	សៅ៥៩ថ្ងៃ ១០%

េង្យ័ ពី៦០ថ្ងៃ	សៅ៨៩ថ្ងៃ ៣០%

បាត់្ ង់ សេ្មើ	ឬសលើេពី	៩០ថ្ងៃ ១០០%

ឥណទានរយៈសពលមវង	(ធំជាង១ឆ្្)ំ

េ្ងដ់ា ពី០ថ្ងៃ	សៅ២៩ថ្ងៃ ០%

សគកាមេ្ងដ់ា ពី៣០ថ្ងៃ	សៅ១៧៩ថ្ងៃ ១០%

េង្យ័ ពី១៨០ថ្ងៃ	សៅ៣៥៩ថ្ងៃ ៣០%

បាត់្ ង់ សេ្មើ	ឬសលើេពី	៣៦០ថ្ងៃ ១០០%

សំវិធាន្នជាក់លាក់បាន្ណនាជាភា្រយ ថនសមតុេនយគបាក់កម្ចីធៅធេេខដេគបាក់កម្ចីធនឹះគតរូវបានចាត់ថ្នាក់   	សហើយ			

បាន		កាត	់ជាចំណាយសៅ្្ថុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។	្ មចាសីនឹះគតរូវបានលថុ្សចាលសៅសពលមែលស្បានប៉ានស់្្ម នវាមនិអាច

គ្មូលបាន។	្មចាលីថុ្សចញពីគតរូវបានែ្សចញពីេមតថុល្យឥណទានសហើយនរងែ្សចញពីេំវធិាន	ធន្ំណថុ លបាត់្ ង។់

៣.៥ការកត់ត្រ្រចំណូលនិងចំណាយ

ចំណូលបានម្ពីការគបា្ស់លើឥណទានគតរូវបានទទួលស្គា ល់សលើមូលដា្ឋ ន្ងគារ	 ្ោ្្ពី់កាតស់ចញខ្ងច់ំណាយឧ្តថាម្ភ

្ងគារ្ោ្្ពី់ការសចញខ្ងច់ំណាយឧ្តថាម្ភឥណទាន	 មែលមានស្្ថែ្្ថុងការទូទាត់្ ំចីរ្េ់ពួ្ស្។	 រាល់គ្តិ្ត្ិការ

ចំណាយគតរូវបានទទួលស្គា ល់ជាចំណាយសៅសពលមែលស្ើតមាន។

៣.៦ចំណាយលើការប្រ្រក់

ចំណាយការគបា្ស់លើគបា្់្ សញ្ញ ើពីអតិ្ិជនគតរូវបានទទួលស្គា ល់សលើមូលដា្ឋ ន្ងគារ។



៣៦របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

៣.៧អចលនកទព្រយ

អចលនគទព្យគតរូវបាន្តគ់រានូវតថមលាសែើមសដាយែ្្នថាយនូវរលំេ់្ងគារ។	្ ន្ថុ្រលំេ់គតរូវបាន្ណោរាមវធិីរលំេ់សេ្មើភា្	

និង	 េមតថុល្យ្យចថុឹះ	 សែើម្កីាត់្ នថាយតថមលាគទព្យេ្ម្មរាមរយៈអាយថុ្ំណតរ់្េ់វាមែលអាចសគ្ើគបាេ់បាន្្ថុងអគរា

រលំេ់គ្ចាឆ្ំ្ែូំចតសៅៈ

យានយន្ េមតថុល្យ្យចថុឹះ ២៥%

្េិែ្ឋ្ម្មសលើអរារ សេ្មើភា្ ៥%

ចំណាយស្ើ្េហគរាេែំ្ូង សេ្មើភា្ ១០%

ឧ្្រណ៍ ថ្ុំព្យទូរ័ សេ្មើភា្ ៥០%

ឧ្្រណ៍សគ្ើគបាេ់ សេ្មើភា្ ២៥%

អចលនគទព្យសផ្ងៗ សេ្មើភា្ ២០%

សគ្ឿងេង្ហា រ រម សេ្មើភា្ ២៥%

អចលនគទព្យអរូ្ ីយ សេ្មើភា្ ១០%

អចលនគទព្យ	 មែលគតរូវបានរលំេ់អេ់ថ ល្ាសែើមសៅមតរ្សាទថុ្្្ថុង្ណនីសដាយពថុំមានការ្ណោរលំេ់្មនថាមរហូតែល់

អចលនគទព្យសោឹះមលងមានការសគ ើ្គបាេ់្្ថុងគ្រុមហ៊ថុន។

៣.៨ការប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស
គ្រុមហ៊ថុនមានគ្តិ្ត្ិការភា្សគចើនជាគបា្ែ់ថុោលា រអាសមរ ិ្ 	 និង	 សធ្ើការ្តគ់រា្ញី្្ណសនយ្យរ្េ់ខលាួនជាគបា្ែ់ថុោលា រ

អាសមរ ិ្ ។	រាល់គ្តិ្ត្ិការរូ្ ិយ្ណ័្ណ ្រសទេសគរៅពីគបា្ែ់ថុោលា រអាសមរ ិ្ 	គតរូវបាន្្ូរសៅជាែថុោលា រអាសមរ ិ្ សដាយសគ្ើអគរា្្ូរ

គបា្ជ់ាទូសៅសៅថ្ងៃគ្តិ្ត្ិការ។	គទព្យេ្ម្ម		និង		អ្ម្មជារូ្ ិយ្ណ័្ណ សផ្ងពីគបា្ែ់ថុោលា រគតរូវបាន្្ូរសៅជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

សដាយសគ្ើអគរា្្ូរគបា្ស់ៅថ្ងៃគ្តិ្ត្ិការ	 ។	 ភាពខថុេរ្ាថនអគរា្្ូរគបា្គ់តរូវ	បានទទួល	ស្គា 	ល់	សៅ្្ថុង្ណនីលទ្ធផល។	

អនថុសោមសៅរាមតគមរូវការរ្េ់ធោរារជាតថិន្ម្ថុជា	រាល់្ណនីគទព្យេ្ម្ម	គទព្យអ្ម្ម	និង	្ ណនីលទ្ធផលជារូ្ ិយ្ណ័្ណ

្រសទេសៅចថុងការយិ្រសិចឆេទគតរូវបាន្្ូរសៅជាគបា្ស់រៀល	សដាយសគ្ើអគរា្្ូរគបា្ជ់ាផលាូវការមែលបានគ្កាេសដាយធោរារ

ជាតិថន្ម្ថុជា	សៅចថុងការយិ្រសិចឆេទសនឹះ	សោល្ឺ	១	ែថុោលា រ	អាសមរ ិ្ សេ្មើនរង	៤.០៦០	សរៀល។	ែូចសនឹះ	តួសលខជាគបា្ស់រៀល	

មែលបាន្ង្ហា ញសនឹះមនិគតរូវបានយ្ម្្្គស្យថ្ជាតួសលខមែលអាចគតរូវបាន	ឬ	និង	គតរូវបាន	ឬ	ោសពលអោ្ត	និង	

គតរូវបាន្្ូរសៅជាគបា្ែ់ថុោលា រអាសមរ ិ្ រាមអគរា្្ូរគបា្ស់នឹះ	ឬ	អគរាសផ្ងៗសទៀតបានសេើយ។

៣.៩សម្ព័ន្ធញាត្តិ

ភា្ីមយួៗគតរូវបានេមាគា ល់ជាេម្ន័្ធញាត្ិរវាងរ្ាលគារ្ណាភា្ីណាមយួអាចគតរួតគរាភា្ីមយួសទៀត	 ឬ	 អាចជឹះឥទ្ធិពល	

សលើភា្ីមយួសទៀត	 ្្ថុងសេច្ី្េំសរចចិត្សលើ្ិចចាគ្តិ្ត្ិការហិរញ្ញ វតថាថុ	 និង	 ្ិចចាគ្តិ្ត្ិការអាជីវ្ម្ម។
៣.១០ពន្ធយោងទៅកាលបរិច្ឆ្រទក្រ្រយ

្្ថុង្រណីមានស្រៈ	េំខានេំ់វធិានធនេគមា្់្ ន្ថុ្ពន្ធសយាងសៅកាល្រសិចឆេទសគកាយគតរូវបាន្តគ់រាសដាយ្តេ់មាគា ល់

ភាពខថុេរ្ារវាងខ្ងច់ំណូល	 និង	 ចំណាយមែលបាន្តគ់រា្្ថុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុ	 និង	េមតថុល្យមែលបាន្តគ់រា

េគមា្រ់ាយការណ៍អំពីពន្ធដារ។

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



៣៧របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



៣៨របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

៥.ប្រ្រក់តម្កល់នៅធនាគារជាតិកម្ពុជា
គេ្សៅរាម្ទ្ញ្ញត្ិថនគ្កាេរ្េ់ធោរារជាតិថន្ម្ថុជា	សលខធ-៧-០០-០៦	ចថុឹះថ្ងៃទី	១១	មខម្រា	ឆ្្២ំ០០០	
ម្តគមរូវសដាយគ្កាេសលខ	ធ៧-០២-៤៥	ចថុឹះថ្ងៃទី	២៥	មខ ថ្ុម្ភៈ	ឆ្្២ំ០០២	គ្រុមហ៊ថុនគតរូវរ្សាសៅធោរារជាតិថន
្ម្ថុជា	នូវគបា្ត់មកាល់ល្្ខន្ិ្ៈចំនូន	៥ភា្រយថនសែើមទថុន។	គបា្ត់មកាល់សនឹះពថុំមានការគបា្ស់ទ។

១១-០៨-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥ ០១-០១-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥

មគី្រូ អងគាការ គ្រុមហ៊ថុន គ្រុមហ៊ថុន

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

មូលធនតមកាល់សៅធោរារជាតិ
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

៥០.០០០ ៥០.០០០ ២០៣.០០០

គបា្់្ សញ្ញ ើចរន្សៅធោរារជាតិ
ជាសរៀល ២.៤៦៩ ២.៤៦៩ ១០.០២៥

គបា្់្ សញ្ញ ើចរន្សៅធោរារជាតិ
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

២០.០០០ ២០.០០០ ៨១.២០០

សរុប ៧២.៤៦៩ ៧២.៤៦៩ ២៩៤.២២៥

៦.ប្រ្រក់បញ្ញើនៅធនាគារនិងស្្រប័នហិរញ្ញវត្ថុដទ្រទៀត

១១-០៨-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥ ០១-០១-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥

មគី្រូ អងគាការ គ្រុមហ៊ថុន គ្រុមហ៊ថុន

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

្ណនីរាមតគមរូវការរា្ម ន
ការគបា្ស់ៅ ACLEDA	ជាសរៀល ៩៨៥ ៣០២ ១.២៨៧ ៥.២២៥

្ណនីរាមតគមរូវការរា្ម ន
ការគបា្ស់ៅ	ACLEDA 
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

៩៩៧ ៦៦២ ១.៦៥៩ ៦.៧៣៦

្ណនីចរន្	(Nostro):
ACLEDA	ជាសរៀល - - - -

្ណនីចរន្	(Nostro):
ACLEDA	ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្ - - - -

្ណនីេញ័្យមានការគបា្់
សៅ	ACLEDA_CAD_	ជាសរៀល - ១៤៥.០៣២ ១៤៥.០៣២ ៥៨៨.៨៣០

្ណនីេញ័្យមានការ
គបា្ស់ៅACLEDA_CAD_ 
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ១.១៩០ ១.១៩០ ៤.៨៣១

្ណនីេញ័្យមានការគបា្់
សៅACLEDA _	ជាសរៀល - ៨៩.០៥២ ៨៩.០៥២ ៣៦១.៥៥១



៣៩របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

្ណនីេញ័្យមានការគបា្	់សៅ	
ACLEDA		ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ៦២៩.៣៥៩ ៦២៩.៣៥៩ ២.៥៥៥.១៩៨

េរថ្ុ ២.៩៧០ ៧៥៤.៨៤២ ៨៦៧.៥៧៩ ៣.៥២២.៣៧១

៧.បុរ្រប្រទានចំណាយបង់មុននិងប្រ្រក់កក់

១១-០៨-១៥ ទៅ ៣១-១២-១៥ ០១-០១-១៥ ទៅ ៣១-១២-១៥

មគី្រូ អងគាការ គ្រុមហ៊ថុន គ្រុមហ៊ថុន

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

្ថុសរគ្ទានជាសរៀល - ៩៩ ៩៩ ៤០៣

្ថុសរគ្ទានជាែថុោលា រអាសមរ ិ្ - ៣.៣៤៩ ៣.៤៥៩ ១៤.០៤៤
ចំណាយ្ងម់ថុន ៦៩.៩៦០ ១២២.៤៣០ ១៩២.៣៩០ ៧៨១.១០៣

ចំណាយ្ណនីព្យរួសផ្ងៗ - ១៦៣ ១៦៣ ៦៦២

ចំណាយ្ងម់ថុនសលើ្រកិា្ខ រ - ៧៣៤ ៧៣៤ ២.៩៨០

េរថ្ុ ៦៩.៩៦០ ១២៦.៧៧៥ ១៩៦.៧៣៥ ៧៩៨.៧៤៤

៨.ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានចំពោឹះអតិ្ិជន

០១-០១-១៥	ែល់	៣១-១២-១៥

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

៤.០៦០

្មចាឯី្្្ជន ៥.៩៥៩.២១៤ ២៤.១៩៤.៤១១

្មចាគី្រុម ៤១៨.១៣៧ ១.៦៩៧.៦៣៤

៦.៣៧៧.៣៥១ ២៥.៨៩២.០៤៥

ការគបា្់្ ងគារ្មចាេី្ងដ់ា ១៣២.០៤២ ៥៣៦.០៩២

ការគបា្់្ ងគារ្មចាសីគកាមេ្ងដ់ារ ៣២.០៤២ ១៣០.០៩០

ឥណទាន	និង្ថុសរគ្ទានចំសោឹះអតិ្ិជនេថុទ្ធ ៦.៥៤១.៤៣៥ ២៦.៥៥៨.២២៧

េំវធិានធនេគមា្ឥ់ណទានបាត់្ ង់ - -

សៅសែើមការយិ្រសិចឆេទ - -

េំវធិានធនជា្ោ់្់ (២០៣.៨០៥) (៨២៧.៤៤៨)

- -

ឥណទានេថុទ្ធ ៦.៣៣៧.៦៣០ ២៥.៧៣០.៧៧៨

ការវភិា្្មនថាមសលើ្ណនី	ឥណទាន	និង	្ថុរគ្ទានចំសោឹះអតិ្ិជន	មានែូចតសៅៈ	

(្)	វភិា្្មចារីាមកាល្ំណតេ់ងៈ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

្្ថុង្ំេថុងសពល	៣មខ ១.០៥០.០៩៦ ៤.២៦៣.៣៩០



៤០របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

ពី	៤	មខ	សៅ	១២	មខ ៣.១០០.៥៤៥ ១២.៥៨៨.២១៣

ព	ី១	ឆ្្	ំសៅ	៣	ឆ្្ំ ២.២២៦.៧១០ ៩.០៤០.៤៤៣

ព	ី៤	ឆ្្	ំតសៅ - -

េរថ្ុ ៦.៣៧៧.៣៥១ ២៥.៨៩២.០៤៥

(ខ)	វភិា្រាមវតថាថុធាោ

ឥណទានធម្មរា	និងឥណទានេ្ងដ់ារ

មានវតថាថុធាោ ៦.៣៧៧.៣៥១ ២៥.៨៩២.០៤៥

រា្ម នវតថាថុធាោ - -

ឥណទានឃ្លា សំមើល - -

មានវតថាថុធាោ - -

េរថ្ុ ៦.៣៧៧.៣៥១ ២៥.៨៩២.០៤៥

(្)	វភិា្្មចារីាមគ្សភទរូ្ ិយ្ណ័្ណ ៈ

គបា្ស់រៀល ១៨.៨៤៧.៦៣៣.០០៥ ១៨.៨៤៧.៦៣៣

គបា្ែ់ថុោលា រអាសមរ ិ្ ១.៧២៣.៦១៤ ៦.៩៩៧.៨៧៥

(�)	វភិា្រាមការស្្្ស់ៅៈ

និវាេនជន ៦.៣៧៧.៣៥១ ២៥.៨៩២.០៤៥

(ង)	វភិា្រាមទំោ្ទ់ំនងៈ

វេិហេម្ន័្ធភា្ី ៦.៣៧៧.៣៥១ ២៥.៨៩២.០៤៥

(ច)	វភិា្រាមគ្សភទឥណទានៈ

គ្រួស្រ

ឯ្ជន	និងេហពន្ធ័ ៦.៣៧៧.៣៥១ ២៥.៨៩២.០៤៥

េរថ្ុ ៦.៣៧៧.៣៥១ ២៥.៨៩២.០៤៥

៩.សច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រនិងក្នុងឃ្្រំង

១១-០៨-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥ ០១-០១-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥

មគី្រូ អងគាការ គ្រុមហ៊ថុន គ្រុមហ៊ថុន

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

ស្ចគ់បា្់្ ្ថុងថែ
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ៧.៨០៣ ៧.៨០៣ ៣១.៦៨០

ស្ចគ់បា្់្ ្ថុងថែជាសរៀល - ១៩០ ១៩០ ៧៧២

ស្ចគ់បា្់្ ្ថុងឃ្លា ងំជាគបា្ស់រៀល - ២៩០.៨១៩ ២៩០.៨១៩ ១.១៨០.៧២៥

ស្ចគ់បា្់្ ្ថុងឃ្លា ងំ
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ៧៨.៩០២ ៧៨.៩០២ ៣២០.៣៤២

ចរាចរណ៍មេ្	ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្ - (៣.៦៧៦) (៣.៦៧៦) (១៤.៩២៥)

េរថ្ុ - ៣៧៤.០៣៨ ៣៧៤.០៣៨ ១.៥១៨.៥៩៤



៤១របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

១០.បំណុលរយៈព្រលវ្រងពមីា្ច្រស់ភា្ហ៊ុន
ទរ្គបា្ជំ់ោ្ស់ៅភា្ទថុនិ្មានចំនួន	៧១៦.៥២១ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ្ត	់ចា្ស់ផដើមសៅថ្ងៃទី៣១	ធ្ូ	ឆ្្	ំ២០១៥	និងមនិមាន	
អគរាការគបា្។់
១១.បំណុលត្រូវសងនិងបំណុលផ្រស្រងៗ

១១-០៨-១៥	ែល់	៣១-១២-១៥ ០១-០១-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥

មគី្រូ អងគាការ គ្រុមហ៊ថុន គ្រុមហ៊ថុន

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

្ណនី្ំណថុ លគតរូវទូទាត់
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ៣.០០០ ៣.០០០ ១២.១៧៨

្មចា	ីការគបា្់្ ងម់ថុនជាសរៀល - ៥ ៥ ២០

្មចាគីបា្ស់ែើម្ង់
មថុនជាសរៀល

- ១០.៩៤២ ១០.៩៤២ ៤៤.៤២៦

្មចា	ីគបា្ស់ែើម្ងម់ថុន	ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្ - ៦១៩ ៦១៩ ២.៥១៤

្មចារីយៈសពលមវងគបា្ស់ែើម្ងម់ថុន
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ៤.៣៩៥ ៤.៣៩៥ ១៧.៨៤៤

្មចារីយៈសពលមវងគបា្ ់
សែើម្ងម់ថុនជាសរៀល

- ១.៦០៣ ១.៦០៣ ៦.៥០៨

ចំណាយ្ងគារសលើគបា្់
សស្ធននិវត្រ ៍្ ថុ្គាលិ្

- ២៣.៥៤២ ២៣.៥៤២ ៩៥.៥៨១

្ងគារសលើចំណាយសផ្ងៗជាសរៀល - ៣.៩៣៣ ៣.៩៣៣ ១៥.៩៦៧

្ងគារសលើចំណាយសផ្ងៗ
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

១.៥៥៥ ៧.៨០៧ ៩.៣៦២ ៣៨.០១០

្មចាពីមីាចា េ់ភា្ហ៊ថុន - ១២៩.៣៨៤ ១២៩.៣៨៤ ៥២៥.២៩៩

រលំេ់្ងគារសលើពន្ធថនអតថាគ្សយាជន	៍
្ថុ្គាលិ្ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

១.៤៦០ - ១.៤៦០ ៥.៩២៩

្ងគារពន្ធកាតទ់ថុ្សលើការជួលមែលមនិអាច
កាត់្ ងបានរាមអគរា១០%ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

១២០ - ១២០ ៤៨៧

េរថ្ុ ៣.១៣៥ ១៨៥.២៣០ ១៨៨.៣៦៥ ៧៦៤.៧៦២



៤២របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

១២.សំវិធានធនទូទៅសម្រ្រប់ឥណទានអាក្រក់និងជាប់សង្រស័យ

១១-០៨-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥ ០១-០១-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥

មគី្រូ អងគាការ គ្រុមហ៊ថុន គ្រុមហ៊ថុន

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

េំវធិានធនទូសៅេគមា្ឥ់ណទាន
រយៈសពលខលាជីាសរៀល

- ៣៥.៨៩៧ ៣៥.៨៩៧ ១៤៥.៧៤២

េំវធិានធនទូសៅេគមា្ឥ់ណទាន	
រយៈសពលមវងជាសរៀល

- ៧.៦៧៩ ៧.៦៧៩ ៣១.១៧៦

េំវធិានធនទូសៅេគមា្ឥ់ណទាន	
រយៈសពលមវងជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ១៣.៧៧៧ ១៣.៧៧៧ ៥៥.៩៣៥

វធិានធនទូសៅេគមា្ឥ់ណទានបាត់្ ង	់
និងេង្យ័ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ៣.៣៨២ ៣.៣៨២ ១៣.៨០៤

េរថ្ុ - ៦០.៧៥៣ ៦០.៧៥៣ ២៤៦.៦៥៤

១៣.ចំណូលការប្រ្រក់ដ្រលបានព្រយួរ

១១-០៨-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥ ០១-០១-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥

មគី្រូ អងគាការ គ្រុមហ៊ថុន គ្រុមហ៊ថុន

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

ចំណូលការគបា្ម់ែលបានព្យរួ
ថនឥណទានរយៈសពលខលាីជាសរៀល - ៤៧.៣០០ ៤៧.៣០០ ១៩២.០៣៨

ចំណូលការគបា្ម់ែលបានព្យរួថន
ឥណទានរយៈសពលខលាីជាែថុោលា រអាសមរ ិ្ - ៩០ ៩០ ៣៦៥

ចំណូលការគបា្ម់ែលបានព្យរួថន

ឥណទានរយៈសពលមវងជាសរៀល
- ៤២៥ ៤២៥ ១.៧២៥

ចំណូលការគបា្ម់ែលបានព្យរួថន

ឥណទានរយៈសពលមវងជាែថុោលា រអាសមរ ិ្
- ១៣៩ ១៣៩ ៥៦៤

េរថ្ុ - ៤៧.៩៥៤ ៤៧.៩៥៤ ១៩៤.៦៩៣



៤៣របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

១៤.ប្រ្រក់ពន្ធត្រូវបង់

១១-០៨-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥ ០១-០១-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥

មគី្រូ អងគាការ គ្រុមហ៊ថុន គ្រុមហ៊ថុន

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

ចំណាយពន្ធ	១០%	
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

៦.៩៩៦ - ៦.៩៩៦ ២៨.៤០៤

េរថ្ុ ៦.៩៩៦ - ៦.៩៩៦ ២៨.៤០៤
១៥.ចំណូលមិនទាន់រកបាន

១១-០៨-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥ ០១-០១-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥

មគី្រូ អងគាការ គ្រុមហ៊ថុន គ្រុមហ៊ថុន

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

ចំណូលមនិទានរ់្បាន
ពីឥណទានជាសរៀល

- ៥.៧០៦ ៥.៧០៦ ៥.៧០៦

ចំណូលមនិទានរ់្បានពី
ឥណទានជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ២.៤៣៣ ២.៤៣៣ ២.៤៣៣

ចំណូលមនិទានរ់្បានពី
ឥណទានរយៈសពលមវង

- ១៤.០០៣ ១៤.០០៣ ១៤.០០៣

ចំណូលមនិទានរ់្បានពី
ឥណទានរយៈសពលមវងជាសរៀល

- ៧០៧ ៧០៧ ៧០៧

ចំណូលមនិទានរ់្បានពីឥណទាន	
រយៈសពលមវងជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ៣៩៣ ៣៩៣ ៣៩៣

ចំណូលមនិទានរ់្បានពីការ
ធាោសលើឥណទានជាសរៀល

- ១៨ ១៨ ៧៣

េរថ្ុ - ២២.៣៨៤ ២២.៣៨៤ ៩០.៨៧៩

១៦.ដើមទុន

៣១-១២-១៥
្មគម្គមរួល
្្ថុងអំេថុងសពល

៣១-១២-១៤

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល ែថុោលា រអាសមរ ិ្

មូលធនមែលផដល់េិទ្ធ១	ហ៊ថុនមាន
តថមលា	១	ែថុោលា រេមតថុល្យសែើមគរា

១.០០០.០០០ - ៤.៦០០.០០០

េមតថុល្យចថុងគរា ១.០០០.០០០ - ៤.៦០០.០០០



៤៤របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

១៧.ចំណូលដោយការប្ដូរប្រ្រក់

១១-០៨-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥ ១១-០៨-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥

មគី្រូ អងគាការ គ្រុមហ៊ថុន គ្រុមហ៊ថុន

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

ចំសណញសលើការ្ដូរគបា្ជ់ាសរៀល - ៦ ៦ ២២

ចំសណញសលើការ្ដូរគបា្់
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ១០៦.៦០៣ ១០៦.៦០៣ ៤៣២.៨១០

ចំណូលសលើការគ្តិ្ត្ិការជា
ែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ១៦៣.៦៤៣ ១៦៣.៦៤៣ ៦៦៤.៣៩២

េរថ្ុ - ២៧០.២៥២ ២៧០.២៥២ ១.០៩៧.២២៥

១៨.ចំណូលពីការប្រ្រក់

១១-០៨-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥ ១១-០៨-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥

មគី្រូ អងគាការ គ្រុមហ៊ថុន គ្រុមហ៊ថុន

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

ចំណូលពីការធាោរ៉ា្រ់ង
រយៈសពល	មវងជាសរៀល

- ២.៤៨០ ២.៤៨០ ១០.០៦៩

ចំណូលពីការធាោរ៉ា្រ់ង
រយៈសពលមវងជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ២.៣៦៩ ២.៣៦៩ ៩.៦១៨

ចំណូលពីការធាោរ៉ា្រ់ងជាសរៀល - ១០៦.៥០៥ ១០៦.៥០៥ ៤៣២.៤១០

ចំណូលពីការធាោរ៉ា្រ់ងជាែថុោលា រអាសមរ ិ្ - ១.២០១ ១.២០១ ៤.៨៧៦

ចំណូលពីសស្ហ៊ថុយឥណទានរយៈ
សពលមវងជាសរៀល

- ១.៩៤៧ ១.៩៤៧ ៧.៩០៥

ចំណូលពីសស្ហ៊ថុយឥណទានរយៈ
សពលមវងជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ១.៧២៧ ១.៧២៧ ៧.០១២

ចំណូលពីសស្ហ៊ថុយឥណទាន
ជាសរៀល

- ១.៧៨៧ ១.៧៨៧ ៧.២៥៥

ចំណូលពីសស្ហ៊ថុយឥណទាន
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ៣៧៧ ៣៧៧ ១.៥៣១



៤៥របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

ចំណូលពីការធាោរ៉ា្រ់ងឥណទាន
រយៈសពលមវងជាសរៀល

- ៦ ៦ ២៤

ចំណូលពីការធាោរ៉ា្រ់ងឥណទាន
រយៈសពលមវងជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ៨ ៨ ៣២

ចំណូលពីការធាោរ៉ា្រ់ងឥណទាន
ជាសរៀល

- ១០ ១០ ៤១

ចំណូលពីការធាោរ៉ា្រ់ងឥណទាន
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ១៥ ១៥ ៦១

ចំណូលពីការធាោរ៉ា្រ់ង្មចាថី្លារលំេ់
ជាសរៀល

- ៤៥ ៤៥ ១៨៣

ចំណូលឥណទានពី្ថុ្គាលិ្	CIPA	
ជាសរៀល

- ១២.៨២១ ១២.៨២១ ៥២.០៥៣

ចំណូលអគរាការគបា្ពី់គ្រុមឥណទាន
េង្យ័តិចជាងឬសេ្មើមយួឆ្្ជំាសរៀល ៥១ ៥១ ២០៧

ចំណូលអគរាការគបា្ពី់ឥណទាន
េង្យ័តិចជាងឬសេ្មើ	មយួឆ្្ជំាសរៀល ៩.៣៦៩ ៩.៣៦៩ ៣៨.០៣៩

ចំណូលអគរាការគបា្ពី់គ្រុមឥណទាន
បាត់្ ងតិ់ចជាងឬសេ្មើ	មយួឆ្្ជំាសរៀល ៤៣ ៤៣ ១៧៥

ចំណូលអគរាការគបា្ពី់ឥណទាន
បាត់្ ងតិ់ចជាងឬសេ្មើ	មយួឆ្្ជំាសរៀល ១៧.៦១៧ ១៧.៦១៧ ៧១.៥២៥

ចំណូលអគរាការគបា្ពី់គបា្់្ សញ្ញ ើ
សៅធោរារជាសរៀល ២.៣២៨ ២.៣២៨ ៩.៤៥២

ចំណូលអគរាការគបា្ពី់គបា្់្ សញ្ញ ើ
សៅធោរារជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

១.៣៧១ ១.៣៧១ ៥.៥៦៦

ចំណូលអគរាការគបា្ពី់គ្រុមឥណទាន
េ្ងដ់ាតិចជាងឬសេ្មើរមយួឆ្្ជំាសរៀល ១៣៦.១៩៤ ១៣៦.១៩៤ ៥៥២.៩៤៩

ចំណូលអគរាការគបា្ពី់គ្រុមឥណទានេ្ង់
ដាតិចជាងឬសេ្មើរមយួឆ្្ជំាែថុោលា រអាសមរ ិ្

៤៨ ៤៨ ១៩៥

ចំណូលអគរាការគបា្ពី់គ្រុមឥណទាន
េ្ងដ់ាធំជាងមយួឆ្្ជំាសរៀល ១.៣៥៩ ១.៣៥៩ ៥.៥១៨

ចំណូលអគរាការគបា្ពី់គ្រុមឥណទាន
េ្ងដ់ាធំជាងមយួឆ្្ជំាែថុោលា រអាសមរ ិ្

៣៦៨ ៣៦៨ ១.៤៩៤

ចំណូលអគរាការគបា្ពី់ឥណទាន
េ្ងដ់ាតិចជាងឬសេ្មើរមយួឆ្្ជំាសរៀល - ៤.៣៣៥.៤៧០ ៤.៣៣៥.៤៧០ ១៧.៦០២.០០៨

ចំណូលអគរាការគបា្ពី់ឥណទានេ្ង់ ៣២.១៨៦ ៣២.១៨៦ ១៣០.៦៧៥



៤៦របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

ដាតិចជាងឬសេ្មើរមយួឆ្្ជំាែថុោលា រអាសមរ ិ្

ចំណូលអគរាការគបា្ពី់គ្រុមឥណទាន
េ្ងដ់ាធំជាងមយួឆ្្ជំាសរៀល ១១៩.៦០០ ១១៩.៦០០ ៤៨៥.៥៧៦

ចំណូលអគរាការគបា្ពី់ឥណទាន
េ្ងដ់ាធំជាងមយួឆ្្ជំាែថុោលា រអាសមរ ិ្

១៣៨.៥៨១ ១៣៨.៥៨១ ៥៦២.៦៣៩

អគរាការគបា្ពី់ឥណទានេ្ងដ់ាសផ្ងៗ
តិចជាងឬសេ្មើរមយួឆ្្ជំាែថុោលា រអាសមរ ិ្

៨៣ ៨៣ ៣៣៧

អគរាការគបា្ពី់គ្រុមឥណទានសគកាមេ្ង់
ដាតិចជាងឬសេ្មើរមយួឆ្្ជំាសរៀល ១១២ ១១២ ៤៥៥

អគរាការគបា្ពី់ឥណទានសគកាមេ្ង់
ដាតិចជាងឬសេ្មើរមយួឆ្្ជំាសរៀល ២៥.៣១១ ២៥.៣១១ ១០២.៧៦៣

អគរាការគបា្ពី់ឥណទានសគកាមេ្ង់
ដាតិចជាងឬសេ្មើរមយួឆ្្ជំាែថុោលា រអាសមរ ិ្

១.១៨៩ ១.១៨៩ ៤.៨២៧

អគរាការគបា្ពី់ឥណទានសគកាមេ្ង់
ដាធំជាងមយួឆ្្ជំាសរៀល ២៨៩ ២៨៩ ១.១៧៣

អគរាការគបា្ពី់ឥណទានសគកាមេង្់
ដាធំជាងមយួឆ្្ជំាែថុោលា រអាសមរ ិ្

៣៤៤ ៣៤៤ ១,៣៩៧

អគរាការគបា្ពី់ឥណទានេង្យ័េគមា្់
្ថុ្គាលិ្ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

២២ ២២ ៨៩

អគរាការគបា្ពី់ឥណទានេ្ងដ់ាេគមា្់
្ថុ្គាលិ្ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

២២.៣៨០ ២២.៣៨០ ៩០.៨៦៣

អគរាការគបា្ពី់ឥណទានសគកាមេ្ងដ់ា
េគមា្់្ ថុ្គាលិ្ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

១២០ ១២០ ៤៨៧

អគរាការគបា្ស់ផ្ងៗបានម្ពីការេង់
ឥណទានមថុនកាល្ំណតជ់ាសរៀល ១.៨៤៦ ១.៨៤៦ ៧.៤៩៥

អគរាការគបា្ស់ផ្ងៗបានម្ពីការ្សញចាញ
ឥណទានជាសរៀល ១៨.២៥៨ ១៨.២៥៨ ៧៤.១២៧

ចំណូលអគរាការគបា្ស់ផ្ងៗជាសរៀល ១៤ ១៤ ៥៧

អគរាការគបា្ឥ់ណទានលថុ្សចញពី្ញចា ី
មែលបានម្វញិជាសរៀល ៤៩ ៤៩ ១៩៩

អគរាការគបា្ស់លើឥណទានលថុ្សចញពី
្ញចា ីមែលបានម្វញិជាសរៀល ៣៤.៥៧៣ ៣៤.៥៧៣ ១៤០.៣៦៦

ចំណូលសលើេរ្េ់ស្ឡាជាសរៀល ២.៤៤២ ២.៤៤២ ៩.៩១៥

ចំណូលសលើេរ្េ់ស្ឡាជាែថុោលា រអាសមរ ិ្ ១៦០ ១៦០ ៦៥០

េរថ្ុ ៥.០៣៣.០៧៥ ៥.០៣៣.០៧៥ ២០.៤៣៤.២៨៥



៤៧របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

១៩.ចំណូលផ្រស្រងៗ

១១-០៨-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥ ១១-០៨-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥

មគី្រូ អងគាការ គ្រុមហ៊ថុន គ្រុមហ៊ថុន

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

ចំណូលសផ្ងៗពីឥណទានរយៈសពលមវង
មែលបាន្ងផ្់្ចម់ថុនកាល្ំណត់
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

១.៩៣៥ ១.៩៣៥ ៧.៨៥៥

ចំណូលគបា្ពិ់នយ័សផ្ងៗ
ថនឥណទានយឺតយ៉ាវជាសរៀល ៧៤ ៧៤ ៣០២

ចំណូលគបា្ពិ់នយ័សផ្ងៗថនឥណទាន
យឺតយ៉ាវជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

៧ ៧ ៣០

ចំណូលសផ្ងៗពីឥណទានសផរ្ចូលគ្ពន័្ធ
មែលបាន្សញចាញជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

១.២៩០ ១.២៩០ ៥.២៣៩

ចំណូលសផ្ងៗមែលមនិមមនជា
ការគបា្ជ់ាសរៀល ៦.៧៤៧ ៦.៧៤៧ ២៧.៣៩៣

ចំណូលសផ្ងៗមែលមនិមមនជាការគបា្	់	
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

៤.៤២២ ៤.៤២២ ១៧.៩៤៤

គបា្ពិ់នយ័សលើឥណទាន
្ងផ់្ដ ចម់ថុនជាសរៀល ១៥.៤១០ ១៥.៤១០ ៦២.៥៦៦

គបា្ពិ់នយ័សលើឥណទាន្ងផ់្ដ ចម់ថុន
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

២៨៧ ២៨៧ ១.១៦៤

េរថ្ុ ៣០.១៧២ ៣០.១៧២ ១២២.៤៩១
២០.ខាតលើការប្ដូរប្រ្រក់

១១-០៨-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥ ១១-០៨-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥

មគី្រូ អងគាការ គ្រុមហ៊ថុន គ្រុមហ៊ថុន

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

ខាតសលើការ្ដូរគបា្ម់និបាន
េសគមចជាគបា្ស់រៀល

- (៨) (៨) (៨)

ខាតសលើការ្ដូរគបា្ម់និបាន
េសគមចជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ១៩២.៩២២ ១៩២.៩២២ ៧៨៣.២៦៥

ខាតសលើការសលើគ្តិ្ត្ិការ
្្ូរគបា្ជ់ាគបា្ស់រៀល - ៤៤.៩១៨ ៤៤.៩១៨ ១៨២.៣៦៩

ខាតសលើការសលើគ្តិ្ត្ិការ
្្ូរគបា្ជ់ាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ៤ ៤ ១៥

េរថ្ុ - ២៣៧.៨៣៦ ២៣៧.៨៣៦ ៩៦៥.៦១៦



៤៨របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

២១.ចំណាយទូទៅនិងរដ្ឋបបាល

១១-០៨-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥ ១១-០៨-១៥ ដេ់ ៣១-១២-១៥

មគី្រូ អងគាការ គ្រុមហ៊ថុន គ្រុមហ៊ថុន

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

គបា្ឧ់្តថាម្ភ្ថុ្គាលិ្ជាសរៀល - ២ ២ ៩

គបា្ស់លើទរ្ចិតដ្ថុ្គាលិ្ជា
ែថុោលា អាសមរ ិ្

- ១៤៩.១៩៩ ១៤៩.១៩៩ ៦០៥.៧៤៦

ចំណាយសលើការជួលអារារជាសរៀល - ៨៤២ ៨៤២ ៣.៤១៧

ចំណាយសលើការជួលអារារ
ជាែថុោលា អាសមរ ិ្

២.០០០ ២៨២.១៥១ ២៨៤.១៥១ ១.១៥៣.៦៥២

ចំណាយសលើេន្ិេថុខអារារជាសរៀល - ៧០.០៩១ ៧០.០៩១ ២៨៤.៥៦៨

ចំណាយសលើេន្ិេថុខអារារ
ជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ៤.២១៩ ៤.២១៩ ១៧.១២៩

ចំណាយសលើការ្មសានដ	និង
អាហារជាសរៀល - ៨៥ ៨៥ ៣៤៣

ចំណាយសលើការ្មសានដ	និង
អាហារជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ១២.៥៨៨ ១២.៥៨៨ ៥១.១០៧

ធាោរ៉ា្រ់ងសលើអតិ្ិជន
(CIPA)	ជាសរៀល - ១៥.៤៣៨ ១៥.៤៣៨ ៦២.៦៨០

ចំណាយសលើ ថ្ុំព្យទូរ័ជាសរៀល - ៣.០៦៧ ៣.០៦៧ ១២.៤៥១

ចំណាយសលើ ថ្ុំព្យទូរ័ជាែថុោលា អាសមរ ិ្ - ១២.១៧៤ ១២.១៧៤ ៤៩.៤២៤

វភិា្ទានសស្ធននិវត្នេ៍គមា្់្ ថុ្គាលិ្	
ជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ១១.៧៧៣ ១១.៧៣៣ ៤៧.៣១១

ការវនិិសយា្សលើធាោរ៉ា្រ់ង
CBC	ជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ១៧ ១៧ ៦៩

េំវធិានធនជា្ោ់្េ់គមា្់
ឥណទានរយៈសពលមវងជាសរៀល - ២៣៦ ២៣៦ ៩៥៦

េំវធិានធនជា្ោ់្េ់គមា្ឥ់ណទាន
រយៈសពលមវងជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ២២៧ ២២៧ ៩២១

េំវធិានធនជា្ោ់្េ់គមា្់
ឥណទានខាត្ងជ់ាសរៀល - (១៥៨.៤៩៥) (១៥៨.៤៩៥) (៦៤៣.៥៧៩)

េំវធិានធនជា្ោ់្េ់គមា្់
ឥណទានខាត្ងជ់ាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ៣.៦៨៥ ៣.៦៨៥ ១៤.៩៦១

ចំណាយសលើការរលំេ់ - ២៧៥.៧០០ ២៧៥.៧០០ ១.១១៨.៣៧៥



៤៩របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

ចំណាយសលើការធាោរ៉ា្រ់ងអាយថុជីវតិ
	និង	េថុខភាពជាសរៀល

- ៥.៤៩១ ៥.៤៩១ ២២.២៩២

ចំណាយសលើការធាោរ៉ា្រ់ងអាយថុជីវតិ	និង	
េថុខភាពជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- (៤៣) (៤៣) (១៧៦)

ចំណាយសលើរ្្េន្ិេថុខេងគាមជាសរៀល - ២.១៥៣ ២.១៥៣ ៨.៧៤១

ចំណាយសលើការ្ង្ហា ត់្ សគងៀន
្ថុ្គាលិ្ជាសរៀល - ៥១៦ ៥១៦ ២.០៩៤

ចំណាយសលើការ្ង្ហា ត់្ សគងៀន្ថុ្គាលិ្	
ជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ១២.៥១២ ១២.៥១២ ៥០.៧៩៧

គបា្េ់គមា្់្ ថុ្គាលិ្ម្មសម៉ាងជាសរៀល - ១៣៤ ១៣៤ ៥៤៥

គបា្េ់គមា្់្ ថុ្គាលិ្ម្មសម៉ាងជា
ែថុោលា អាសមរ ិ្

- ៨.២៩៤ ៨.២៩៤ ៣៣.៦៧៤

ចំណាយសលើេំសលៀ្្ំោ្់្ ថុ្គាលិ្
ជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ៨.៧៩០ ៨.៧៩០ ៣៥.៦៨៩

ចំណាយសលើ្ថគមដា្គ់បា្ស់្ៀរវត្រឲ៍្យ្ថុ្គាលិ្
ជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ១.៤២៨ ១.៤២៨ ៥.៧៩៨

ចំណាយសលើសេវាសៅធោរារជាសរៀល ៥ ២.៨៩៩ ២.៩០៤ ១១.៧៩១

ចំណាយសលើសេវាសៅធោរារជា
ែថុោលា អាសមរ ិ្

៦ ៨.៥៥១ ៨.៥៥៧ ៣៤.៧៤៣

ចំណាយសលើការធាោរ៉ា្រ់ងអ្គាីភយ័
ជាសរៀល - ១ ១ ៣

ចំណាយសលើការផ្ថុ្	និងមច្ចាយសផ្ងៗ
ជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ៨០ ៨០ ៣២៥

េំវធិានធនទូសៅេគមា្ឥ់ណទាន
រយៈសពលមវងជាសរៀល - ៧.៦៧៨ ៧.៦៧៨ ៣១.១៧៥

េំវធិានធនទូសៅេគមា្ឥ់ណទាន
រយៈសពលមវងជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ១៤.៩៩៦ ១៤.៩៩៦ ៦០.៨៨៣

េំវធិានធនទូសៅេគមា្ឥ់ណទាន
រយៈសពលខលាជីាសរៀល - ៣៥.៩១៦ ៣៥.៩១៦ ១៤៥.៨៣៥

េំវធិានធនទូសៅេគមា្ឥ់ណទាន
រយៈសពលខលាីជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ២.១៦៨ ២.១៦៨ ៨.៨០១

ចំណាយសលើ	ការគបា្ជ់ាសរៀល - ៣.៩០១ ៣.៩០១ ១៥.៨៣៧

ចំណាយសលើ	ការគបា្ជ់ាែថុោលា អាសមរ ិ្ - ៨២.៥៧១ ៨២.៥៧១ ៣៣៥.២៣៩

ចំណាយ	ការគបា្ស់លើ្ំណថុ លធំ
ជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ៦៧.២៧១ ៦៧.២៧១ ២៧៣.១២០



៥០របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

ចំណាយសលើអាជ្ារ្ណ្ណ័ ជាសរៀល - ២.៤៦៩ ២.៤៦៩ ១០.០២៥

ចំណាយសលើអាជ្ារ្ណ្ណ័ ជាែថុោលា អាសមរ ិ្ ៦២៦ ២.៣៥៤ ២.៩៨០ ១២.០៩៩

ចំណាយសលើការសគ្ើគបាេ់ម៉ូតូជាសរៀល - ៨៦.២៨៥ ៨៦.២៨៥ ៣៥០.៣១៨

ចំណាយសលើការសគ្ើគបាេ់
ម៉ូតូជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ៨២.៦៨១ ៨២.៦៨១ ៣៣៥.៦៨៦

ចំណាយសលើការគតរួតពិនិត្យពីធោរារជាតិ
ជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ១៥០.៣០០ ១៥០.៣០០ ៦១០.២១៨

ចំណាយសលើការផ្ព្ផសាយរាម
កាមេតជាសរៀល - ២ ២ ៩

ចំណាយសលើការទិញសគ្ឿង្រកិា្ខ ជាសរៀល - ១៣៨ ១៣៨ ៥៥៩

ចំណាយសលើការទិញសគ្ឿង្រកិា្ខ
ជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ៥៩.២៦៧ ៥៩.២៦៧ ២៤០.៦២៦

ចំណាយសលើគ្រុមគ រ្្សាភបិាលជាសរៀល - ៨ ៨ ៣១

ចំណាយសលើគ្រុមគ រ្្សាភបិាល
ជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ៥.១៣៨ ៥.១៣៨ ២០.៨៦០

ចំណាយសលើ្ណាដ ញទំោ្ទ់ំនង
សផ្ងៗជាសរៀល - ៦១៧ ៦១៧ ២.៥០៦

ចំណាយសលើ្ណាដ ញទំោ្ទ់ំនងសផ្ងៗ
ជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ១៦.៨០៩ ១៦.៨០៩ ៦៧.៧៩៩

ចំណាយសលើម្លាជួេជថុល	សផ្ងៗជាសរៀល - ១២៣ ១២៣ ៥០១

ចំណាយសផ្ងៗសលើ្ថុ្គាលិ្ជា
ែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ១០០ ១០០ ៤០៦

ចំណាយសផ្ងៗជាសរៀល - ១៦.១០៤ ១៦.១០៤ ៦៥.៣៨១

ចំណាយសផ្ងៗជាែថុោលា អាសមរ ិ្ - ៥៥.៤៧១ ៥៥.៤៧១ ២២៥.២១០

ចំណាយសផ្ងៗសលើវជ្ិាជីវៈ
ជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ៣០.០០០ ៣០.០០០ ១២១.៨០០

ចំណាយសលើេមា្ភ រៈការយិាល័យ
សផ្ងៗជាសរៀល - ៧.៣៩១ ៧.៣៩១ ៣០.០០៧

ចំណាយសលើេមា្ភ រៈការយិាល័យសផ្ងៗ
ជាែថុោលា អាសមរ ិ្

- ១០.៣៣៦ ១០.៣៣៦ ៤១.៩៦៣



៥១របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

ចំណាយសលើការ្ងព់ន្ធ ២០០ ៥៥១ ៧៥១ ៣.០៤៨

ចំណាយសលើការែរ្ជញចាូ ន
ែល់ទី្ មនលាងជាសរៀល - ២ ២ ១០

ចំណាយសលើការែរ្ជញចាូ នែល់ទី្មនលាង
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ១៤០ ១៤០ ៥៦៨

ចំណាយពន្ធប៉ាតងជ់ាែថុោលា រអាសមរ ិ្ - ១៥ ១៥ ៦១

ចំណាយថ្លាសផ្ើឯ្ស្រ	ជាសរៀល - ៦.០៥២ ៦.០៥២ ២៤.៥៧៣

ចំណាយថ្លាសផ្ើឯ្ស្រ	ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្ - ៤០ ៤០ ១៦២

គពីនទំរងម់្្្ទសផ្ងៗជាសរៀល ៣៣៣ ៣៣៣ ១.៣៥១

គពីនទំរងម់្្្ទសផ្ងៗជាែថុោលា រអាសមរ ិ្ - ២៧.០៩២ ២៧.០៩២ ១០៩.៩៩២

ចំណាយសលើទំោ្ទ់ំនង
ជាស្ធារណៈជាសរៀល - ១.៨០២ ១.៨០២ ៧.៣១៦

ចំណាយសលើទំោ្ទ់ំនងជាស្ធារណៈ
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ២០.៥២៩ ២០.៥២៩ ៨៣.៣៤៨

ថ្លាជួល ថ្ុំព្យទូរ័ជាសរៀល - ២ ២ ១០

ថ្លាជួលឡានជាែថុោលា រអាសមរ ិ្ - ៦៣០ ៦៣០ ២.៥៥៨

ថ្លាជួលសគ្ឿង្រកិា្ខ សផ្ងៗជាសរៀល - ១៦២ ១៦២ ៦៥៩

ថ ល្ាជួលសគ្ឿង្រកិា្ខ សផ្ងៗជាែថុោលា រអាសមរ ិ្ - ២៤៥ ២៤៥ ៩៩៥

ចំណាយសលើការជួេជថុលសគ្ឿង

្រកិា្ខ សផ្ងៗជាសរៀល
- ៤.៤៩៨ ៤.៤៩៨ ១៨.២៦២

ចំណាយសលើការជួេជថុលសគ្ឿង្រកិា្ខ
សផ្ងៗជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ៧៩១ ៧៩១ ៣.២១០

ចំណាយសលើការជួេជថុល	
និងម្លមអែរអារារជាសរៀល - ៧៦០ ៧៦០ ៣.០៨៦

ចំណាយសលើសេវាការជួេជថុល	និងម្លមអែរ
សគ្ឿង្រកិា្ខ សផ្ងៗជាសរៀល - ២២.៧៤៨ ២២.៧៤៨ ៩២.៣៥៧

ចំណាយសលើសេវាការជួេជថុល	និង		ម្លមអែរ		

សគ្ឿង្រកិា្ខ សផ្ងៗជាែថុោលា រអាសមរ ិ្
- ៦.២១០ ៦.២១០ ២៥.២១៣
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ចំណាយសលើការជួេជថុល	
និងម្លមអែរអារារ

- ២.៣៥០ ២.៣៥០ ៩.៥៤០

ចំណាយសលើគបា្ស់្ៀវត្រ	៍ជាសរៀល - ៤៣៤ ៤៣៤ ១.៧៦២

ចំណាយសលើគបា្ស់្ៀវត្រ	៍
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

៥៣.០៥០ ២.៥៨៩.១៦៦ ២.៦៤២.២១៦ ១០.៧២៧.៣៩៨

ចំណាយសលើការសបាឹះគរា	
និង	ចថុឹះ្ញី្ជាសរៀល

- ១១៤ ១១៤ ៤៦១

ចំណាយសលើការសបាឹះគរា	និង
ចថុឹះ្ញី្ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ១០៤.០៥១ ១០៤.០៥១ ៤២២.៤៤៨

ចំណាយសលើេមា្ភ រៈ
ការយិាល័យជាសរៀល

- ៦.៨៤០ ៦.៨៤០ ២៧.៧៧០

ចំណាយសលើេមា្ភ រៈការយិាល័យ
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ២៩.៩៩៤ ២៩.៩៩៤ ១២១.៧៧៧

ចំណាយសលើសេវាទូរេ័ព្ជាសរៀល - ៤០ ៤០ ១៦៣

ចំណាយសលើសេវាទូរេ័ព្
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ៦៥.៣៥៨ ៦៥.៣៥៨ ២៦៥.៣៥៣

ចំណាយសលើស្ឡា
បាតល់ថុយជាសរៀល

- ១.០១៣ ១.០១៣ ៤.១១២

ចំណាយសលើស្ឡាបាត់
លថុយជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ៣ ៣ ១២

ចំណាយសលើការសធ្ើែំសណើ រជាសរៀល - ១២.០០៥ ១២.០០៥ ៤៨.៧៤២

ចំណាយសលើការសធ្ើែំសណើ រ
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ៦០.៦៥៣ ៦០.៦៥៣ ២៤៦.២៥២

ចំណាយថ្លាទរ្	សភលាើង ៧.៨៧៨ ៥៨.៨០៦ ៦៦.៦៨៤ ២៧០.៧៣៨

េំវធិានធនសលើឥណទាន
លថុ្សចញពី្ញី្ជាសរៀល

- ៤៩ ៤៩ ១៩៩

ឥណទានលថុ្សចញពី្ញី្ជាសរៀល - ៦៥៥.០៧៧ ៦៥៥.០៧៧ ២.៦៥៩.៦១១

ឥណទានលថុ្សចញពី្ញី្
ជាែថុោលា រអាសមរ ិ្

- ៤.០១០ ៤.០១០ ១៦.២៨១

េរថ្ុ ៦៣.៧៦៥ ៥.១៥៦.៤៦១ ៥.២២០.២២៧ ២១.១៩២.១៤៩
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២២.ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ
សនឹះ្ង្ហា ញពីការ្ងព់ន្ធសលើគបា្ច់ំសណញ	១% 	និង	 ពន្ធសលើគបា្ច់ំសណញមានមូលដា្ឋ នសលើអគរា	២០% 	 ថនលទ្ធផល
ចសំណញមថុន្ងព់ន្ធសដាយមានការ្ញចាូ លម្វញិ	 លំសអៀងអគរាពន្ធ្ណ្ាលម្ពីខ្ងច់ំណាយមនិអាច	កាត់្ ង	បាន	រាម	
ចបា្	់ស្រ	សពើពន្ធ។
២៣.ប្រតិបត្តិការសម្ព័ន្ធញាតិ
្រណីភា្ីណាមយួគតរូវបានចាតទ់ថុ្ថ្ោ្ព់ន័្ធជាមយួនរងគ រ្ឹះស្ថា ន	គ្េិនស ើ្គ្រឹះស្ថា នមានេមតថាភាពសដាយផ្្ល់	ឬ	សដាយ		
គ្សយាល	្ ្ថុងការគ្្គ់្ង	ឬ	មានឥទ្ធិពលជាេំខានស់លើភា្ីសោឹះ	្្ថុងការសធ្ើសេច្្ីេសគមចចិត្ហិរញ្ញ វតថាថុ	និង	គ្តិ្ត្ិការ	
សផ្ងៗ	 ឬ	 មែលគ រ្ឹះស្ថា ន	 និង	ភា្ីសោឹះេថាិតសៅសគកាមការគ្្គ់្ង	 ឬ	មានឥទ្ធិពលជាេំខានរ់មួ។	េម្ន័្ធញាតិអាចជា	
ឯ្ត្្ថុ្គាល	 ឬ	ភា្ីសផ្ងៗសទៀត។	 ថ្្្គ់្្គ់្ងេំខាន់ៗ រមួមាន្ថុ្គាលមែលមានេិទ្ធិ	 និង	 ទំនួលខថុេគតរូវ្្ថុងការសរៀ្ចំ
មផនការ	 ែរ្ោ	ំ និង	 គ្្គ់្ងសៅសលើេ្ម្មភាព	 រ្េ់គ្រឹះស្ថា នសដាយផ្្ល់	 ឬសដាយគ្សយាល។	
២៤.ពន្ធជាយថាភាព
ពន្ធនរងគតរូវគតរួតពិនិត្យស្រសេើងវញិ	និង	សេថុី្អសងកាតសដាយអាជ្ាធរមយួចំនួនមែលរាមចបា្ម់ានេិទ្ធផ្្ពិនយ័ដា្ស់ទាេ
យ៉ាងធងៃនធ់ងៃរ	និង	ការយ្ការគបា្។់	ការអនថុវត្ចបា្	់និង	្ទ្ញ្្េ្ីពីពន្ធសៅសលើគ្តិ្ត្ិការគ្សភទសផ្ងៗអាចផ្លា េ់្្ូរ
សៅរាមការយល់ស�ើញសផ្ងៗ។	 សហតថុការណ៍ទាងំសនឹះអាច	 និង	 ្សងកាើតជាហានិភយ័ពន្ធ្ួរឲ្យ្តេ់មាគា ល់សៅ្្ថុងគ្សទេ
្ម្ថុជាសៅគ្សទេែថទ	 ។	 	 ្ណៈគ្្គ់្ងសជឿថ្ខលាួនបានផ្ល់យ៉ាងគ្្គ់រានេ់គមា្់្ ំណថុ លពន្ធសដាយមផអែ្សៅសលើការ
្្មគ្្ទ្ញ្ញត្ិពន្ធ។	យ៉ាងណាមញិ	អាជ្ាធរមែលោ្ព់ន្ធអ័ាច	និង	្ ្មគ្សផ្ងរ្ា្ណ្ាលឲ្យមានផល្ឹ៉ះោល់ជាស្រវន័្	
សផ្ងរ្ាែល់គ្រឹះស្ថា ន	សដាយ្ិតចា្ពី់សពល្សងកាើតគ រ្ឹះស្ថា ន។

២៥.ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
២៥.១ចំណាត់ថា្ន្រក់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

៣១-១២-២០១៥

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

គទព្យេ្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុ
ស្ចគ់បា្់្ ្ថុងថែ ៣៧៤.០៣៨ ១.៥១៨.៥៩៤

េមតថុល្យស្ចគ់បា្ស់ៅ	ធោរារ	ជាតិថន្ម្ជា ២២.៤៦៩ ៩១.២២៤

គបា្់្ សញ្ញ ើសៅធោរារ	និងជាមយួស្ថា ្ន័ហិរញ្ញ វតថាថុសផ្ងៗ ៨៦៧.៥៧៩ ៣.៥២២.៣៧១

្ថុសរគ្ទាន	្ងទ់ថុ្មថុន	និងការដា្់្ សញ្ញ ើ ១៩៦.៧៣៥ ៧៩៨.៧៤៤

ឥណទាន	និង	្ថុសរគ្ទាន	ចំសោឹះអតិ្ិជន ៦.៣៣៧.៦៣០ ២៥.៧៣០.៧៧៨

៧.៧៩៨.៤៥១ ៣១.៦៦១.៧១១

គទព្យអ្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុ	-គទព្យ	អ្ម្ម	ហិរញ្ញ វតថាថុសផ្ងៗ

្ំណថុ ល្ោ្្់្ ន្ ំ - -

គទព្យអ្ម្មសផ្ងៗ ១.០៤២.៩៥១ ៤.២៣៤.៣៨១

១.០៤២.៩៥១ ៤.២៣៤.៣៨១

គទព្យេ្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុេថុទ្ធ ៦.៧៥៥.៥០០ ២៧.៤២៥.៣៣០
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២៥.២គោលការណ៍ន្រការគ្រប់គ្រងានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ 
សរាលការណ៍ថនការគ្្គ់្ងហានិភយ័ហិរញ្ញ វតថាថុរ្េ់គ្រឹះស្ថា ន	 គតរូវបាន្សងកាើតសេើងសែើម្កីាត់្ នថាយជាអ្្្រមានូវផល
្ឹ៉ះោល់ជាអវជិ្មានមែលស្ើតសេើង	 សដាយស្រ្មគម្គមរួលអគរាការគបា្	់ និង	 ការមនិអាចពយា្រណ៍	 បានរ្េ់ទីផសារ	
ហិរញ្ញ វតថាថុ។		 គ្រឹះស្ថា នសធ្ើគ្តិ្តិ្ការសៅ្្ថុងមែនថនការគ្្គ់្ងហានិភយ័	 និង	 សរាលការណ៍ហានិភយ័	 មែលបាន្ំណត់
យ៉ាងចបាេ់សហើយនរងគតរូវបានសធ្ើការគតរួតពិនិត្យជាគ្ចាសំដាយគ្រុមគ្រ្សាភបិាល	និង	គ រ្ឹះស្ថា នមនិបានសធ្ើគ្តិ្ត្ិការជួញ
ែូរសៅ	ឧ្្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុនិេ្ន្សោឹះសទ។	ការគ្្គ់្ងហានិភយ័ហិរញ្ញ វតថាថុគតរូវបានសធ្ើសេើងរាមរយៈការពិនិត្យសេើងវញិ	នូវ
ហានិភយ័គ្ពន្ធគ័្្គ់្ងថផ្្្ថុង	និង	អនថុសោមសៅរាមសរាលការណ៍គ្្គ់្ងហានិភយ័ហិរញ្ញ វតថាថុរ្េ់គ្រឹះស្ថា ន។គ្រឹះស្ថា ន
មានការគ្ឈមជាចំ្ង	 សៅនរងហានិភយ័ឥណទាន	ហានិភយ័អគរាការគបា្	់ និង	ហានិភយ័ស្ចគ់បា្ង់្យគេរួល។	
ពត័ម៌ានសៅសលើការគ្្គ់្ងថនការគ្ឈមមថុខ	និង	ហានភយ័គតរូវបាន្ញ្្្ល់មអែតិែូចខាងសគកាមៈ
២៥.២.១ានិភ័យឥណទាន
គ្រឹះស្ថា នេន្មតច់ំនួនមែលមានហានិភយ័សលើឥណទាន	្ឺគតរូវបាន្ំណតថ់្ជាហានិភយ័	្្ថុង្រណីមែលអ្្េថុំខចាីមនិអាច
េង្ំណថុ លទាងំគេរុងសៅថ្ងៃែល់កាល្ំណត។់	 គ្រឹះស្ថា នសធ្ើការចាតថ្់្្់្ គមតិហានិភយ័សលើឥណទាន	 មែលខលាួនអាច
រ៉ា្រ់ងសដាយដា្់្ គមតិហានិភយ័ជាទរ្គបា្ម់ែលអាចផ្ល់សៅអ្្ខចាីណាមយួ	 និង	 សលើតំ្នភ់ូមសិ្សេ្	 និង	 សលើមផ្្	
សេែ្ឋ្ិចចា។	នីតិវធិីសែើម្ដីា្់្ គមតិសលើហានិភយ័	ការគតរួតពិនិត្យ	ការសគ្ើគបាេ់	និង	ការគ្្គ់្ងគតរូវបានសធ្ើសេើងសដាយមផអែ្	
សៅសលើ្ទ្ញ្្ថផ្្្ថុង។	 ហានិភយ័ទាងំសនឹះគតរូវបានរាមដានគតរួតពិនិត្យជាសទៀងទាត។់	 ហានិភយ័សលើឥណទានគតរូវបាន	
ចាតម់ចងរាមរយៈការវភិា្សទៀងទាតស់លើេមតថាភាពរ្េ់អ្្ខចាី	និង	អ្្ខចាីេក្ានថុពលលសែើម្េីងការគបា្	់និង	គបា្ស់ែើម	
និង	រាមរយៈការគតរួតពិនិត្យសេើងវញិនូវ្គមតិថនការឲ្យខចាទីាងំសនឹះឲ្យបានេមគេ្។ហានិភយ័សលើឥណទាន្	៏គតរូវបានចាត់
មចងជាមផ្្សដាយទទួលយ្នូវវតថាថុ្ញ្ចា ំ	 និង	 ការធាោល្្ខណៈគ្រឹះស្ថា ន	 ឬ	 ធាោជាល្្ខណៈ្ថុ្គាលគពមទាងំការផ្ល់
េគមា្	់ឥណទានបាត់្ ង។់	
២៥.២.១.១ការគ្រប់គ្រងកម្រិតានិភ័យនិងគោលការណ៍កាត់បន្ថយានិភ័យ
គ្រឹះស្ថា នសធ្ើគ្តិ្ត្ិការ	 និង	 ផ្ល់ឥណទានសៅឲ្យឯ្្្ជន	 ឬ	 េហគរាេធថុនតូច	 និង	 មធ្យមសៅ្្ថុងគពឹះរាជាណាចគ្
្ម្ថុជា។	 គ្រឹះស្ថា នគ្្គ់្ង្គមតិ	 និង	 គតរូតពិនិត្យការគ្មូលផ្ថុ ំ	 ហានិភយ័ឥណទានសៅសពលមែលវាគតរូវបានរ្ស�ើញ។
គ្រឹះស្ថា នសគ្ើគបាេ់សរាលការណ៍	 និង	 ការអនថុវត្នជ៍ាសគចើនសែើម្កីាត់្ នថាយហានិភយ័ឥណទាន។សរាលការណ៍មែលមាន
គ្េិទ្ធិភាព្ំផថុត្្ថុងចំសណាមសរាលការណ៍ទាងំអេ់សនឹះ	 ្ឺការធាោសដាយដា្វ់តថាថុ្ញ្ចា ំ	 ចំសោឹះឥណទានអតិ្ិជនមែល
ជាការអនថុវត្នទូ៍សៅ។	 គ រ្ឹះស្ថា នអនថុវត្សរាលការណ៍េ្ីពីការទទួលនូវចំណាតថ្់្្ជ់ា្ោ់្ថ់នវតថាថុ្ញ្ចា ំ	 ឬ	 ការ្នថាយ	
ហានិភយ័	ឥណទាន។	 គ្សភទថនវតថាថុ្ញ្ចា ំេំខាន់ៗ 	 មែលបានធាោសលើឥណទានអតិ្ិជនមានែូចជាៈ	
			 	 	 - វតថាថុ្ញ្ចា ំសលើេពីគទព្យេម្ត្ិទា្ទិ់នលំសៅដា្ឋ ន	 ( មានែីអរារ	 និងអចលនគទព្យសផ្ងៗ)	
	 	 	 - តថមលាសលើេពីគទព្យេ្ម្មអាជីវ្ម្មសផ្ងៗែូចជាែី	 និងអរារជាសែើម។
២៥.២.១.២ានិភ័យឥណទានអតិបរមាដោយមិន្ិតវត្ថុបញ្ច្រំឬ
ការពង្រីកឥណទានផ្រស្រងៗ

៣១-១២-១៥

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

ហានិភយ័ឥណទានទា្ទ់ងនរងគទព្យេ្ម្្ម ្ថុងរារាងតថុល្យការ

េមតថុល្យសៅធោរារសផ្ងៗ ៨៦៧.៥៧៩ ៣.៥២២.៣៧១

ឥណទានអតិ្ិជន ៦.៣៣៧.៦៣០ ២៥.៧៣០.៧៧៨

្ថុសរគ្ទាន	្ងទ់ថុ្មថុន	និងដា្គ់បា្់្ សញ្ញ ើ ១៩៦.៧៣៥ ៧៩៨.៧៤៤

េរថ្ុ ៧.៤០១.៩៤៤ ៣០.០៥១.៨៩៣



៥៥របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

រារាងខាងសលើសនឹះ្ង្ហា ញពីស្ថា នភាពអាគ្្់្ ំផថុតថនហានិភយ័ឥណទានរ្េ់គ្រឹះស្ថា ន្ិតគតរម	ថ្ងៃទី៣១	មខធ្ូ	ឆ្្២ំ០១៥	

សដាយមនិ្ិតសលើវតថាថុ្ញ្ចា ំ	 ឬ	ការពគងី្ឥណទាន	 សផ្ងៗ។	 ចំសោឹះគទព្យេ្ម្ម្្ថុងរារាងតថុល្យការហានិភយ័មែល្ង្ហា ញ

ខាងសលើ្ឺមផអែ្សៅសលើ	តថមលាសៅេល់េថុទ្ធ។

២៥.២.១.៣ឥណទានអតិ្ ិជន 
ឥណទានអតិ្ិជន	គតរូវបានេសង្ខ្ែូចខាងសគកាមៈ

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

ឥណទានអតិ្ិជនមែលមនិហេួ្ំណត	់និងមនិ្យចថុឹះ ៥.៨៩២.៨១៤ ២៣.៩២៤.៨២៦

ឥណទានអតិ្ិជនមែលហួេ្ំណត់្ ៉ថុមន្មនិ្យចថុឹះតថមលា ១៨៤.៥៩៥ ៧៤៩.៤៥៥

ឥណទានអតិ្ិជនមែល្យចថុឹះតថមលា ២៩៩.៣០១ ១.២១៥.១៦០

ឥណទានអតិ្ិជនេរថ្ុ ែថុល ៦.៣៧៧.៣៥១ ២៥.៨៩២.០៤៥

េំវធិានធនេគមា្ឥ់ណទានអាចបាត់្ ង	់និងេង្យ័ (២០៣.៨០៤) (៨២៧.៤៤៣)

ឥណទានអតិ្ិជនេថុទ្ធ ៦.១៧៣.៥៤៧ ២៥.០៦៤.៦០២

អនថុសោមសៅរាមតគមរូវការរ្េ់ធោរារជាតិថន្ម្ថុជា	្្ថុងការសធ្ើេំវធិានធនឥណទាន	្ឺការរពំរងពីការគ្មូលបានម្វញិ

ពីវតថាថុ្ញ្ចា ំ	 ( សលើ្មលងមតស្ចគ់បា្)់	មនិគតរូវបាន្ិត្ញចាូ លសទ។	េំវធិានធនឥណទានអាចបាត់្ ង	់និង	េង្យ័េរថ្ុ 	

មានចំនួន	២០៣.២៤១	ែថុោលា រអាសមរ ិ្ 	្ឺជាេំវធិានធនជា្ោ់្	់មែលតគមរូវសដាយធោរារជាតិថន្ម្ថុជា	និងេំវធិានធន

្មនថាមសលើឥណទានបាត់្ ង។់

(ក)ឥណទានអ្ិជនដ្រលមិនហួសកំណត់និងមិន្យចុឹះតមលៃ្រ

ឥណទានអតិ្ិជនមែលមនិហួេ្ំណត	់ មនិគតរូវបានចាតទ់ថុ្្យចថុឹះតថមលាសទ	លថុឹះគរាមតពត័ម៌ានសផ្ងៗសទៀតមែលចងអែថុល

្ង្ហា ញផ្ថុយពសីនឹះ។

(ខ)ឥណទានអតិ្ ិជនដ្រលហួសកំណត់ត្រមិន្យចុឹះតមលៃ្រ

ឥណទានអតិ្ិជន	មែលហួេកាល្ំណតេ់ង	មតមនិគតរូវបានចាតទ់ថុ្ថ្្យចថុឹះតថមលាសទ	លថុឹះគរាមតពត័ម៌ានសផ្ងៗសទៀត

មែលចងអែថុល្ង្ហា ញផ្ថុយពីសនឹះ។



៥៦របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

(្)ឥណទានអតិ្ ិជនដ្រល្យចុឹះតមលៃ្រដោយឡ្រក

អនថុសោមសៅរាមគ្កាេសលខធ៧-០២-១៨៦គ្.្.ចថុឹះថ្ងៃទី១២	មខ្ញ្្ញ 	ឆ្្	ំ២០០២	េ្ីពីការសធ្ើចំណាតថ្់្្ឥ់ណទាន	

និង	េំវធិានធន	ឥណទានមែលហួេកាល្ំណតស់គចើនជាង	៣០ថ្ងៃ	្ឺគតរូវបានចាតទ់ថុ្ថ្្យចថុឹះតថមលា	និង	្គមតិអ្្រមា

ថនេំវធិានធនជា្ោ់្េ់គមា្ក់ារ្យចថុឹះគតរូវបានសធ្ើសេើង	សដាយពរងមផអែ្សៅសលើការចាតថ្់្្ម់ែលោ្ព់ន័្ធលថុឹះគរាមតមាន	

ពត័ម៌ានែថទសទៀតចងអែថុល្ង្ហា ញផ្ថុយពីសនឹះ។

៣១-១២-១៥

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល

ហួេកាល្ំណតរ់ហូតែល់	៣០-១៨០ថ្ងៃ ២៣៥.១៤៧ ៩៥៤.៦៩៨

(ឃ)ឥណទានអ្ិជនដ្រលចរាឡើងវិញ

ពថុំមានឥណទានអតិ្ិជនមែលបានចរចាសេើងវញិ	ណាមយួស្ើតមានសៅ្្ថុងការយិ្រសិចឆេទថ្ងៃទី៣១	មខធ្ូ	ឆ្្២ំ០១៥។

២៥.២.១.៤រឹបអូសទ្រព្រយបញ្ច្រំ

្្ថុង្ំេថុងសពល្ញចា្ថ់្ងៃទី៣១	មខធ្ូ	ឆ្្២ំ០១៥	គ្រុមហ៊ថុនមនិបានរ រ្ អូេយ្គទព្យេម្ត្ិសផ្ងៗមែលជាគទព្យ្ញ្ចា ំរ្េ់	

អតិ្ិជនសធ្ើជាមូល្គ័តសេើយ។

២៥.២.២ានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់

ហានិភយ័អគរាការគបា្	់េំសៅសលើការផ្លា េ់្្ូរសៅសលើចំណូលអគរាការគបា្េ់ថុទ្ធ	មែលជាលទ្ធផល	ថនការផ្លា េ់្្ូរ្គមតិ

អគរាការគបា្ស់ហើយនរងការផ្លា េ់្្ូរថនេមាភាព	រ្េ់គទព្យេ្ម្ម	និងគទព្យអ្ម្ម។ហានិភយ័អគរាការគបា្់្ ឺគតរូវបានចាត់

មចងរាមរយៈការគតរួតពិនិត្យយ៉ាងជិតេ្ិទ្ធសលើលទ្ធផលថនការវនិិសយា្	ការ្ំណតថ់្លាទីផសារ	ថ្លាសែើមថនមូលនិធិ	និង	រាមរយៈ

ការវភិា្ចសោលា ឹះភាពង្យ្ឹ៉ះោល់រ្េ់អគរាការគបា្។់	 ការកាត់្ នថាយជាេក្ានថុពល	 ្្ថុងចំណូលអគរាការគបា្េ់ថុទ្ធពី

ការផ្លា េ់្្ូររ្េ់អគរាការគបា្ម់ែលមនិមានល្្ខណៈលអែ	 ្ឺគតរូវបានគតរួតពិនិត្យ	 សធៀ្នរង	 ហានិភយ័មែលបាន្ំណត។់	

ការវភិា្ថនហានិភយ័អគរាការគបា្	់ មែលជា្ទ់ា្ទ់ងសៅនរងគទព្យេ្ម្ម	 និង	 អ្ម្មរ្េ់គ្រឹះស្ថា នគតរូវបាន្ង្ហា ញ

ខាងសគកាម។



៥៧របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី



៥៨របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

២៥.២.៣ានិភ័យសច់ប្រ្រក់ងាយស្រួល
ហានិភយ័ស្ចគ់បា្ង់្យគេរួលទា្ទ់ង	និង	េមតថាភាព្្ថុងការរ្សាគទព្យេ្ម្មស្ចគ់បា្ង់្យគេរួល្្ថុង្គមតិេមគេ្
សែើម្គី្្គ់រានក់ារទូទាតហ់ិរញ្ញ វតថាថុរ្េ់ខលាួន	 និង	 កាតព្្ិចចាហិរញ្ញ វតថាថុសផ្ងៗ	 សៅសពលមែលពួ្ វាែល់កាល្ំណតេ់ង 
្្ថុងថ ល្ាសែើមមយួេមរម្យ។	 សលើេពីការសរារពរាមសពញសលញចំសោឹះរាល់ការតគមរូវស្ចគ់បា្ង់្យគេរួល	 ្ណៈគ្្គ់្ង
រ្េ់គ្រឹះស្ថា នគតរួតពិនិត្យយ៉ាង	ែិតែល់នូវរាល់	លំហូរសចញ	និង	ចូល	និង	ចសោលា ឹះកាល្ំណត	់រាមរយៈការ		យ	្ បាយការណ៍	
រាម	្ ំេថុងសពល។	្ំោេ់្្ូរឥណទាន	និង	គបា្់្ សញ្ញ ើអតិ្ិជនគតរូវបានរាមដានសហើយ	តគមរូវការស្ចគ់បា្ង់្យគេរួល
គតរូវបានម្តគមរូវ	 សែើម្ធីាោបាននូវគទព្យេ្ម្មស្ចគ់បា្ង់្យគេរួល្្ថុង្គមតិេមគេ្សែើម្ជីួ្នរងការទូទាតហ់ិរញ្ញ វតថាថុ
រ្េ់ខលាួន	និង	កាតព្្ិចចាហិរញ្ញ វតថាថុសផ្ងៗសៅសពលមែលពួ្វាែល់កាល្ំណតេ់ង។	រារាងខាងសគកាមផ្ល់	នូវការ	វភិា្គទព្យ
អ្ម្មហិរញ្ញ វតថាថុរ្េ់គ រ្ឹះស្ថា នរាមគ្សភទកាល្ំណតម់ែលសៅេល់។

េរថ្ុ តូចជាង១	មខ ពី១មខែល់១ឆ្្ំ សគចើនជា១ឆ្្ំ រា្ម នការ្ំណត់

គទព្យេ្ម្ម -

ហេួកាល្ំណតរ់ហូត
ែល់	៣០-១៨០ថ្ងៃ ៣៧៤.០៣៨ - - - -

គបា្់្ សញ្ញ ើ
ជា	មយួធោរារ ៨៦៧.៥៧៩ - - - -

គបា្ត់មកាល់រាមចបា្	់
ធោរារជាតិថន្ម្ថុជា

៧២.៤៦៩ - - - -

ឥណទាន	និង	្ថុសរ
គ្ទានចសំោឹះអតិ្ិជន

ឥណទានធម្មរា ៦.១៩៥.៥៨៧ ១០០.២៧៨ ៣.៨៦៨.៦១០ ២.២២៦.៦៩៩ -

ឥណទានមនិលអែ ១៨១.១២២ ១៦៩.៥៣៤ ១១.៥៨៨ - -

េំវធិានធនជា្ោ់្់ ២០៣.៨០៤ ១៨០.៩៩៥ ២២.៤៦៦ ៣៤៣ -

ការគបា្់្ ងគារ ១៦៤.៧៣១ ៣៦.២៣៧ ៨២.៣២៨ ៤៦.១៦៦ -

គទព្យេ្ម្មសផ្ងៗ ១៩៦.៧៣៥ -		 -		 -		 -

េរថ្ុ ៨.២៥៦.០៦៦ ៤៨៧.០៤៣ ៣.៩៨៤.៩៩២ ២.២៧៣.២០៩ -

េរថ្ុ តូចជាង១	មខ ពី១មខែល់១ឆ្្ំ សគចើនជាង១ឆ្្ំ រា្ម នការ្ំណត់

គទព្យេ្ម្ម -

្ំណថុ ល្ោ្្់្ ន្ ំ ៧.០០០.០០០ -		 -		 -		 -

ការគបា្ព់្យរួ ៤៧.៩៥៤ -		 -		 -		 -

េំវធិានធនសលើចំណូលពន្ធ -		 -		 -		 -		 -

គទព្យអ្ម្មសផ្ងៗ ១.០៤២.៩៥១ -		 - -		 -

គទព្យអេ្ម្មេរថ្ុ ៨.០៩០.៩០៥ -		 -		 -		 -

អតិសរ្/(្ងឹ្ះ)ស្ចគ់បា្	់
ង្យគេរួលេថុទ្ធែថុោលា រ ១៦៥.១៥៧ ៥២៥.៦៨៤ ៤.០០៦.១៥៤ ២.២៧៦.២៧៤ -

អតិសរ្/(្ ង្ឹះ)ស្ចគ់បា្	់
ង្យគេរួល	េថុទ្ធ
ែថុោលា រ(ោនស់រៀល)

៦៧០.៥៣៥ ២.១៣៤.២៧៦ ១៦.២៦៤.៩៨៥ ៩.២៤១.៦៧១ -



៥៩របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ២០១៥

ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភីអិលសុី

២៥.២.៤ានិភ័យរូបិយប័ណ្ណបរទ្រស
ហានិភយ័សលើរូ្ ិយ្ណ័្ណ ្រសទេេំសៅសៅសលើហានិភយ័មែលតថមលាថនឧ្្រណ៍ហិរញ្ញ វតថាថុនរងមគ្គ្រួលចថុឹះសេើង	ពីសគោឹះមតការ	
ផ្លា េ់្ូ្រថនអគរា្្ូរគបា្រ់ូ្ ិយ្ណ័្ណ ្រសទេ។	គ រ្ឹះស្ថា នពថុំមានហានិភយ័ជាស្លវន័្សលើហានិភយ័រូ្ ិយ្ណ័្ណ សទ	ពីសគោឹះមាន
គ្តិ្ត្ិការភា្សគចើនជាគបា្ែ់ថុោលា រអាសមរ ិ្ ។	 	 វត្មានេំខានថ់នគបា្ែ់ថុោលា រអាសមរ ិ្ 	 ្ឺជាទមាលា ្ធ់ម្មរារ្េ់ធោរារសៅ
គ្សទេ្ម្ថុជា	សដាយស្រគបា្ែ់ថុោលា រអាសមរ ិ្ ជា	រូ្ ិយ្ណ័្ណ ទូទាតម់ែលស្និយមសគ្ើគបាេ់សៅគ្សទេ្ម្ថុជា។	

ែថុោលា រអាសមរ ិ្ ោនស់រៀល េរថ្ុ

គទព្យេ្ម្ម

ស្ចគ់បា្់្ ្ថុងថែ	 ៧៩.០២៩ ២៩៤.៩៤៦ ៣៧៤.០៣៨

គបា្់្ សញ្ញ ើសៅ
ធោរារជាតិថន្ម្ជា

២២.៤៦៩ -		 ២២.៤៦៩

គបា្់្ សញ្ញ ើជាមយួធោរារ	
និងស្ថា ្ន័ហិរញ្ញ វតថាថុសផ្ងៗ

៦៣៤.៦៣២ ២៣២.៩៤៧ ៨៦៧.៥៧៩

្ថុសរគ្ទាន	្ងទ់ថុ្មថុន	
និងគបា្់្ សញ្ញ ើ

១៩៦.៧៣៥ - ១៩៦.៧៣៥

ឥណទាន	
និង្ថុសរគ្ទានចសំោឹះអតិ្ិជន ១.៧៤៩.៤៩៣ ៤.៥៨៨.១៣៧ ៦.៣៣៧.៦៣០

េមតថុល្យគទព្យេ្ម្មេរថ្ុ ២.៦៨២.៤២១ ៥.១១៦.០៣០ ៧.៧៩៨.៤៥១

គទព្យអ្ម្ម

្ំណថុ ល្ោ្្់្ ន្ ំ - -		 -		

គទព្យអ្ម្មសផ្ងៗ ១.០៤២.៩៥១ -		 ១.០៤២.៩៥១

េមតថុល្យគទព្យអ្ម្ម ១.០៤២.៩៥១ -		 ១.០៤២.៩៥១

េមតថុល្យេថុទ្ធតថុល្យការ ១.៦៣៩.៤៧០ ៥.១១៦.០៣០	 ៦.៧៧៥.៥០០

្ិតជាោនស់រៀល ៦.៦៥៦.២៤៨ ២០.៧៧១.០៨២ ២៧.៤២៧.៣៣០

២៥.២.៥គោលបំណងនិងគោលការណ៍គ្រប់គ្រងានិភ័យមូលធន
សរាល្ំណងរ្េ់គ រ្ឹះស្ថា នសៅសពលគ្្គ់្ងមូលធន្ឺៈ	
(្ )	សែើម្កីារោរលទ្ធភាព	រ្េ់គ រ្ឹះស្ថា នសែើម្ ី្ ន្និរន្រភាពសែើម្ថី្អាច្ន្	ផ្ល់ផលចំសណញសៅកានម់ាចា េ់ភា្ហ៊ថុន	និង	
ភា្ីមែលោ្ព់ន័្ធសផ្ងៗ
	(ខ)	ផ្ល់ផលគ្្គ់រានស់ៅកានម់ាចា េ់ហ៊ថុនរាមរយៈផលិតផល	និងសេវា្ម្ម្គមតិថនហានិភយ័គ្ហា្គ់្មហល។	គ្រឹះស្ថា ន
ចាតម់ចងរចោេម័្ន្ធមូលធន	និង	សធ្ើនិយត័្ម្មសៅសលើវាពីសគោឹះមតមានការផ្លា េ់្្ូរស្ថា នភាពសេែ្ឋ្ិចចា	និង	ចរ ិ្ ល្្ខណៈ
រ្េ់ហានិភយ័ថនគទព្យេ្ម្ម។
២៦.តមលៃ្រទីផ្រសារន្រទ្រព្រយសកម្មនិងអកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
តថមលាទីផសារតំណាងចំនួនមែលគទព្យេម្ត្ិអាចផ្លា េ់្្ូរ	ឬ្គ៏ទព្យអ្ម្មអាចទូទាតរ់ាមមូលដា្ឋ នតថមលាទីផសារ។សៅសពលតថមលា
ទីផសារ	មនិអាចសធ្ើការវភិា្បាន	តថមលាទីផសារ	មនិមានស្រៈេំខានេ់គមា្គ់្ភា្េំខាន	់ថនគទព្យេ្ម្ម	និង	គទព្យអ្ម្ម។
ែូសច្ឹះតថមលាទីផសារគតរូវបានមផអែ្សៅសលើការេន្មតរ់្េ់ថ្្្ែ់រ្ោរំាមរយៈ្ំរមូូលដា្ឋ ន	 រ្េ់គទព្យេ្ម្ម	 និង	 គទព្យអ្ម្ម។	
រាមមតិសយា្ល់រ្េ់អ្្គ្្គ់្ង	តថមលាពិតថនគទព្យេ្ម្ម	និង	អ្ម្មមែលបាន្ញចាូ លសៅ្្ថុងរបាយការណ៍តថុល្យការ្ឺជា
ការប៉ានស់្្ម នែេ៏មរម្យថនតថមលាទីផសារ។្្ថុងការវាយតថមលាពិតថនគទព្យេ្ម្ម	និង	អ្ម្មមែលបាន្ញចាូ លសៅ្្ថុងរបាយការណ៍
តថុល្យការ្ឺជាការប៉ានស់្្ម នែេ៏មរម្យថនតថមលាទីផសារ។	្្ថុងការវាយតថមលា	អ្្គ្្គ់្ងេន្មតថ់្ឥណទាន	និង្ថុសរគ្ទានភា្
សគចើនគតរូវបានទថុ្រហូតែល់ការ្ំណតថ់នតថមលាទីផសារសេ្មើសៅនរងតថមលាពិត	ថនឥណទាន្ោ្្ពី់សធ្ើនិយត័្ម្មេគមា្ឥ់ណទាន
បាត់្ ងគ់្េិនស ើ្មាន។
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