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១.១ ទសសនវស័ិយ 
 
 
 

 
 
១.២         

 
 

 
 
 
 
១.៣ គុណតនម្ែ    ប្គឹុះសាថ ន          

ជ្យួ ប្បាពលរដ្ឋប្គប់ៗ រូបឲ្យមានលំសៅដ្ឋឋ នផ្លា ល់ខែួន 

និងសដ្ើម្បសីធវើឲ្យជី្វតិកានម់្តលអប្បសសើរ ។ 

 

ផ្តល់សសវាហិរញ្ញ វតថុដ្ល់ប្បាពលរដ្ឋប្គបរូ់បម្ដ្លពិបាកទទលួបាន 

សសវាហិរញ្ញ វតថុពីប្គឹុះសាថ នហិរញ្ញ វតថុ ាពិសសសសដ្ើម្បបីសងកើនជី្វភាព 

កាុងការរស់សៅរបស់ ពកួសគសអាយកាន ់ម្តប្បសសើរស ើង ។ 

 

១.          ៤.   ទទលួខុសប្តូវ 
២.            ៥.             
៣.              ៦.                
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២. សាវតារេស្គ់គរឹះសាា ន េរេិរូណ៍ 
ប្គឹុះសាថ នបរបូិរណ៍ ភអិីលសីុ ាប្គឹុះសាថ នឯកជ្នសុទធសាធម្ដ្លទទួលបានអាាា បណ័ណ  ពីធនាររាតិនន 

កម្ពុា សៅនថៃទី៣០ ម្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១១ ប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ ភអិីលសីុ (Borribo Microfinance 
Institution PLC) ាប្គឹុះសាថ នម្ដ្លមានសម្តថភាពសពញសលញ និងប្គបប់្រនក់ាុងការផ្តល់សសវាហិរញ្ញ វតថុសៅ 
ដ្ល់អតិថិជ្នរបស់ខែួន។ កាុងឆ្ា ២ំ០១៥ ប្គឹុះសាថ នបានដ្ឋកស់អាយដំ្សណើ រាផ្ែូវការនូវសាខាដំ្បូងសគចំ្ននួបី 
របស់ខែួន សៅកាុងឆ្ា ២ំ០១៥ គឺ សាខាប្កងុតសមម  ម្ដ្លមានអាសយដ្ឋឋ ន ផ្ាុះសលខ ២៣ ផ្ែូវ            -២១ 
សង្កក តត់សមម  ប្កុងតសមម  សខតតកណាត ល , សាខាប្សកុ អងគសាួល ម្ដ្លមាន អាសយដ្ឋឋ ន ផ្ាុះសលខ០៤ ផ្ែូវាតិ 

សលខ០៤ ភូម្ ិ ប្តយឹង ឃុំសពើក ប្សុកអងគសាួល សខតតកណាត ល  និងសាខាម្យួសទៀត ប្គឹុះសាថ នកប៏ានសបើកសសមាោ ធ
ាផ្ែូវការនូវសាខាថមីម្យួសទៀត គឺ សាខាប្សកុសកៀនសាវ យ ម្ដ្លមានអាសយដ្ឋឋ ន ផ្ាុះសលខ ៣៩៥ ផ្ែូវាតិ 
សលខ០១ ភូម្គិគីរ ឃុំគគីរ ប្សុកសកៀនសាវ យ សខតតកណាត ល។ បនាា បម់្កកាុងឆ្ា  ំ ២០១៦ ប្គឹុះសាថ នបាន 
បសងកើតសាខាថមមី្យួកម្នែងសទៀតសថិតសៅ ផ្ាុះសលខ១៩ ផ្ែូវសលខ៣៧១ ភូម្សិតា តប្ជំុ្ សង្កក តបឹ់ងទំពុន ខណឌ មាន- 
ជ្យ័ រាជ្ធានីភាសំពញម្ដ្លា ការោិល័យកណាត លថម ី។ សហើយម្យ៉ាងវញិសទៀតសៅនថៃទី១៣ ម្ខកញ្ញញ  ឆ្ា ២ំ០១៧ 
ប្គឹុះសាថ នសយើងបានបសងកើតប្បពន័ា Call Center ឬ Hotline និងផ្ដល់ម្ស្រនដីទំនាកទំ់នងសប្មាបរ់បំ្ទ ដ្ល់កិច្ចការ 
រពំារអតិថិជ្ន សដ្ើម្បសីប្មួ្លដ្ល់ការស្ែើយតបបណដឹ ង និងសំណួររបស់អតិថិជ្ន កដូ៏្ច្ាការសដ្ឋុះប្សាយបណដឹ ង 
ជូ្នអតិថិជ្នឲ្យបានទានស់ពលសវលានិងប្បកបសដ្ឋយតមាែ ភាព ម្ដ្លមានសលខទូរស័ពាទំនាក ់ទំនងសលខ៖  

០៨៧ ២៩៦ ៧៧៧ / ០៨៧ ៤៧៨ ៧៧៧ 

 

 

 

  

 

 



ទំព័រ. 03  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

 ៣. ការពគងីកតំេន់គេតិេតតិការ 

 
បច្ចុបបនាប្គឹុះសាថ នមានការោិល័យចំ្ននួ៥(ប្បា)ំទីតងំម្ដ្លកំពុងប្បតិបតតិការបំសរ ើអតិថិជ្ន ម្ដ្លកាុងសនាុះ 

សៅ រាជ្ធានីភាសំពញមានចំ្ននួពីរសាខា គឺសាខាការោិល័យកណាត ល និងសាខាខណឌ ដូ្នសពញ និងសៅសខតត 
កណាត ល មានចំ្ននួបីសាខា ដូ្ច្ា សាខាប្កុងតសមម  សាខាប្សុកអងគសាួល និងសាខាប្សុកសកៀនសាវ យ។ 
សលើសពីសនុះសៅសទៀត ប្គឹុះសាថ នកម៏ានគសប្មាងពប្ងីកសាខាម្យួចំ្នួនបម្នថម្សទៀតសដ្ើម្បសីប្មួ្លដ្ល់អតិថិជ្ន 
ម្ដ្លរស់សៅកាុងសខតតកំពងស់ពឺ សខតតតម្កវ សខតតនប្ពម្វង សខតតកំពងច់ាម្ សខតតតបូងឃមុ ំ និងសខតតកំពងឆ់្ា ងំាសដ្ើម្។ 

  



ទំព័រ. 04  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

៤. ចណំាបអ់ារមមណ៍គរុមគរររាភបិាល 
តងនាម្សអាយប្បធានប្កុម្ប្បឹកាភបិាល របស់ប្គឹុះសាថ នម្បី្កូ 

ហិរញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ ភអិីលសីុ នាងខាុ ំមានកិតតិយសាថមីម្ដងសទៀតសដ្ើម្ប ី
សាវ គម្ននិ៍ងបង្កា ញ អាកទាងំអស់រា នូវរបាយការណ៍ ននលទធផ្លម្ដ្ល 

សប្ម្ច្បានប្បចាឆំ្ា ២ំ០២០ ។សៅកាុងឆ្ា កំនែងម្កសនុះសយើងបានសសងកត 

សឃើញថ្ន មានសនាុុះននការផ្លែ ស់បដូរ ោ៉ា ងសំខានក់ាុង ទិដ្ឋភាព នសោបាយ 

របស់ប្បសទសកម្ពុា។សយើងសឃើញនូវកដីសងឃមឹ្នឹង សសច្កដីប្បាថ្នា របស់ 

ប្បាជ្នកម្ពុាម្ដ្ល បានសកើនស ើងកាុងខណៈសពល ម្ដ្លពកួសគម្សវងរក 

ម្សធយបាយថមី ននការស្ែើយតបសៅនឹង បញ្ញា សងគម្ របស់ពកួសគ។ សយើង 

បានសម្ើលសឃើញការផ្លែ ស់បដូរសៅកាុងការស្ែើយតបរបស់ រដ្ឋឋ ភបិាលទាងំម្ផ្ាក 

វជិ្ជមាន និងអវជិ្ជមាន សហើយពកួសគកទ៏ទួលសាគ ល់ផ្ងម្ដ្លសៅលទធផ្លនន 

ការផ្លែ ស់បដូរនិនាា ការនសោបាយសនុះ ។ការវវិតតនន៍សោបាយទាងំឡាយបាន 

រឭំកសយើងថ្ន នសោបាយម្និអាច្ បំម្បកពីតប្មូ្វការសសដ្ឋកិច្ចសងគម្ និងសសច្កដីប្បាថ្នា ច្ងប់ានរបស់ ប្បាជ្ន 

កម្ពុា បរបូិរណ៍ ភអិីលសីុ កម៏ានការសបតាា ចិ្តតចំ្សពាុះសរលការណ៍ដូ្ច្រា សនុះម្ដ្រទាងំសនុះគឺាតនម្ែម្ដ្ល ជំ្រុញ 

ចំ្សពាុះសរលសៅនិងអាទិភាព របស់សយើង ាប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុម្យួ ។ាលទធផ្លប្បធានប្កុម្ប្បឹកា ភបិាល 
របស់បរបូិរណ៍ ភអិីលសីុ បានផ្ដល់ការយកចិ្តតទុកដ្ឋក ់ាពិសសសកាុងអំ ុងសពលម្យួឆ្ា  ំកនែងម្កសនុះ សដ្ឋយម្និ 
ប្តឹម្ម្តការយកចិ្តតទុក ដ្ឋកដ់្ល់កំសណើ នសសដ្ឋកិច្ចរបស់អតិថិជ្ន សយើងប៉ាុសណាណ ុះសទប៉ាុម្នតសយើងកគិ៏ត គូសៅដ្ល់ 
សុខុមាលភាពសងគម្ និងសហគម្នរ៍បស់ពកួសគផ្ងម្ដ្រ ។ 

 សៅម្ផ្ាកប្បតិបតតិការ បរបូិរណ៍ ភអិីលសីុ បានបង្កា ញសអាយសឃើញពីការពប្ងីកនូវ បណាដ ញអាជី្វកម្ម 
ម្និម្ម្នឥណទានរបស់ខែួន។ សបើសទាុះសភាពការណ៍នសោបាយសៅកាុងឆ្ា សំនុះ ម្និមានភាពច្់ស់លាស់ោ៉ា ង 

ណាកស៏ដ្ឋយសយើង ម្និបានប្បឈម្មុ្ខចំ្សពាុះការយឺតោ៉ា វ កាុងការបសងកើតនូវបណាដ ញអាជី្វកម្មទាងំសនុះ ស ើយ។ 

អាជី្វកម្មឥណទានរកា បាននូវភាពដ្រ៏ងឹមាមំ្ដ្លផ្ដល់ នូវលទធផ្លវជិ្ជមានសៅកាុងតុលយការដ្ល៏អនិង ប្បាកចំ់្សណញ 
ដ្ប៏្បសសើរសប្មាបប់្កុម្ហនុនកាុង អំ ុងសពលឆ្ា សំនុះ ។ សហើយប្គឹុះសាថ នសៅម្តរកាការសបដាា ចិ្តត ចំ្សពាុះសរលសៅ 

សងគម្របស់ខែួនម្ដ្លធាែ បប់ានអនុវតត កនែងម្កកាុងអំ ុងឆ្ា សំនុះម្ដ្ល នាយកដ្ឋឋ នប្សាវប្ាវ បានអនុវតតនូវ 
បណាដ សកម្មភាព ប្សាវប្ាវទាងំឡាយសកម្មភាពគរួសអាយ កតស់មាគ ល់ភាគសប្ច្ើនននសកម្មភាព ទាងំសនាុះ 

គេធានគកុម្គេរកាភិបាល 
បោកជំទាវ ខា បេង 



ទំព័រ. 05  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

បានសផ្លដ តាសំខានស់ៅសលើការសិកាពីអតិថិជ្ន និងអាកម្ដ្លម្និម្ម្នាអតិថិជ្ន របស់បរបូិរណ៍ ភអិីលសីុកាុង 

រយុះសពល ៩ឆ្ា  ំ សនុះសដ្ើម្បសីម្ើលសអាយសឃើញនូវចំ្ណុច្វជិ្ជមាននិងអវជិ្ជមានម្ដ្លអាច្សកើតស ើងសៅកាុងជី្វតិរបស់ 
ពកួសគ ។ការសិកាសនុះគឺ ាបព់ាកព់ន័ធ ាពិសសសសៅនឹងកប្ម្តិននការាបទ់ាកទ់ងរា  រវាងសសវាហិរញ្ញ វតថុរបស់ 
បរបូិរណ៍ ភអិីលសីុ និងសុខមាលភាព របស់អតិថិជ្នលទធផ្លប្តូវបាន សលើកទឹកចិ្តតនិងម្ច្ករមំ្លកសៅសលើ 
សវទិការាសាធារណៈនាសពលឆ្ា ខំាងមុ្ខ។ ការរកីច្សប្ម្ើន របស់ប្គឹុះសាថ ន កនែងម្កគឺ សដ្ឋយសារមានការចូ្លរមួ្ 
ពីសំណាកភ់ាគទុនិកអាាា ធរពាកព់ន័ធ អាកប្គបប់្គង អតិថិជ្ន នដ្គូរសហការប្ពម្ទាងំបុគគលិក ប្គបា់នថ់្នា ក ់
ម្ដ្លបាន រមួ្សហការោ៉ា ងមុ្តមាកំាុងការរុញប្ចានសអាយប្គឹុះសាថ ន សសប្ម្ច្តម្ទិសសៅម្ដ្លបានសប្រងទុក។ 

ាចុ្ងសប្កាយនាងខាុ ំ សូម្ម្ថែងអំណរគុណោ៉ា ងប្ាលសប្ៅ និងសូម្ជូ្នពរដ្ល់អតិថិជ្ន សាធារណជ្ន 
និងថ្នា កប់្គបប់្គង ប្ពម្ទាងំ បុគគលិកទាងំអស់ ជ្បួប្បទុះម្តសសច្កដីសុខ និងទទលួបានសាគជ្យ័ ប្គបភ់ារកិច្ច 
ការង្ករទាងំអស់កាុងឆ្ា  ំ២០២១ ខាងមុ្ខសនុះ ។ 



ទំព័រ. 06  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

៥. ចណំាបអ់ារមមណ៍នាយរគ្បគ់្ងទទូៅ 
តងនាម្ខាុ ំានាយកប្គបប់្គង ទូសៅននប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ 

បរបូិរណ៍ ភអិីលសីុ សូម្បង្កា ញពីរបាយការណ៍ ប្បចាឆំ្ា  ំ ២០២០ 
ជូ្នសលាក សលាកប្សី និងសាធារណជ្នប្ាបាពត័ម៌ាន ដូ្ច្តសៅ 

សដ្ឋយថ្នកាុងឆ្ា  ំ២០២០ សនុះសសដ្ឋកិច្ចរបស់ប្បសទសកម្ពុាទាងំមូ្លបាន 

       ឆ្ា កំនែងម្ក។                                
                        ៖         ល           -១៩ 
                          សៅសលើ វស័ិយ             ៖ វស័ិយ 
សសម្ែៀកបំពាក ់     ប្បម្ហលាង ២៣០កម្នែង       ១/៣ 
           រ និងកម្មករប្បម្ហងាង១៣មុ្នឺនាកប់្តូវបាន ពយរួការង្ករ 
សដ្ឋយ                                 ។    
                      ៥០%                          
                                               ។ 

ចំ្ម្ណកឯវស័ិយសទសច្រណ៍                                                         ៤៥% 
                    ,      យ   ,           ,                   ៥០.០០០      
                          ។ វស័ិយពាណិជ្ជកម្ម                               
                                                               ។និងវស័ិយ 

កសិកម្មថវ ី                 សូវ                 -១៩                                       ។ 
សបើសទាុះា ប្បសទសកម្ពុាបានទទលួរង            សប្រុះធម្មាតិ សៅតម្តំបនម់្យួចំ្នួនម្ដ្លាបញ្ញា  
ប្បឈម្កាុងការផ្លិតនិងការនាសំច្ញ ផ្លិតផ្ល កសិកម្មកស៏ដ្ឋយ ។ 
 ាម្យួនឹងកំសណើ នសសដ្ឋកិច្ច សសថរភាពនសោបាយ និងសសថរភាពសងគម្ ប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ 
ភអិីលសីុ បានផ្ដល់សសវាកម្ចជូី្នដ្ល់អតិថិជ្នាង ១.៦០៣ នាក ់ សៅតម្ការោិល័យប្បតិបតតិការ ចំ្ននួ ៤ 
សាខា នឹងការោិល័យកណាដ លផ្ងម្ដ្ល សហើយកាុងសនាុះផ្លិតផ្លកម្ចភីាគសប្ច្ើន របស់ប្គឹុះសាថ នបាន ផ្ដល់ជូ្ន 
អតិថិជ្ន មានប្បាកចំ់្ណូលទាប និងម្ធយម្សដ្ើម្បរីកាសអាយបាននូវ និរនតរភាព និងការទទួលខុសប្តូវខពស់កាុងការ 
ចូ្លរមួ្ចំ្ម្ណក អភវិឌ្ឍនស៍ងគម្ាតិ សអាយប្សបសៅ និងយុទធសាស្រសតម្ដ្លបានដ្ឋកជូ់្ន និងអនុម្ត័សដ្ឋយប្កុម្ 

នាយក គគេ់គគងទូបៅ 
បោក អ កុ តរូាន ី



ទំព័រ. 07  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

ប្បឹកាភបិាល ។ គួរបញ្ញជ កម់្ដ្រថ្ន ទំហំប្បាកក់ម្ចបីានសកើនស ើង ( 0 ) សបើសធៀបសៅនឹងកម្ចសីរុបសៅឆ្ា  ំ ២០១៩ 
      ចំ្ននួអតិថិជ្ន  មានការថយចុ្ុះសដ្ឋយសារម្ត ចំ្នួនបុគគលិកមានចំ្ននួតិច្ បម្នថម្ពីសលើសនុះសៅសទៀត 
ប្គឹុះសាថ នបានសធវើការ ប្គបប់្គងហានិភយ័ឥណទាន បានប្បសសើរនិងរកា បាននូវកប្ម្តិគុណភាពផ្លបប័្ត 
កម្ចសីថិតសៅ កាុងហានិភយ័ម្យួកប្ម្តិទាប គណៈប្គបប់្គងប្គឹុះសាថ ន បានសផ្លដ តសំខានស់ៅសលើការអភវិឌ្ឍន ៍
ផ្លិតផ្ល ម្ដ្លសប្ម្បខែួនសៅនឹងតប្មូ្វការរបស់អតិថិជ្ន សៅទីផ្ារម្ដ្លមានលកខណៈ ប្បកតួប្បម្ជ្ង និង 

ការវវិតតនខ៍ពស់ ម្ដ្លាលទធផ្ល ប្គឹុះសាថ នផ្ដល់ជូ្ននូវសសវាឥណទានរមួ្មានដូ្ច្ា៖ ឥណទានប្កុម្សាម្គគី 
ឥណទានខាា តតូច្បំផុ្ត ឥណទានឯកតតជ្ន ឥណទានសប្បើប្បាស់ផ្លា ល់ខែួន ឥណទានឯកតតបុគគល 
ឥណទានបុគគលិក ។ប្គឹុះសាថ នប្បកាន ់ បនូ់វ យុទធសាស្រសតម្ដ្ល ផ្ដល់នូវអាទិភាពសលើការប្គបប់្គងហានិភយ័ការ 
អភវិឌ្ឍនផ៍្លិតផ្ល និងសសវាកម្មអតិថិជ្ន និងការអភវិឌ្ឍនបុ៍គគលិកនូវប្គបក់ប្ម្តិទាងំអស់ាច្ម្បង ។ាម្ផ្ន 

ការយុទធសាស្រសត ប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ ភអីីលសីុ និងចាបស់ផ្ដើម្ដំ្សណើ រការផ្ដល់កម្ច ី និងទទួលប្បាក ់

សងប្តលប ់ តម្រយៈភាា កង់្ករ វងី ធនាររកម្ពុាសាធារណៈ ឬ អតិថិជ្នអាច្អសញ្ជ ើញម្កបងដ់្ល់កម្នែង 
សដ្ឋយផ្លា ល់ ។ 

                            សដ្ឋយការរាបអ់ានដ្ខ៏ពងខ់ពស់អំពីខាុ ំ 
        អនុក តូរានី 
នាយកប្គបប់្គងទូសៅ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ទំព័រ. 08  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

 

 
 
 

      រ   រ                  
 

 

 



ទំព័រ. 09  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

៦.                   
១.                               

                                               
         បរ ិ                                           
                ។                                
                ស្រសត                             
                                                         
              ,              ញ្ញ     ,         
      ក  ,                     ,         ,        
        ,              ,                 ,           

                                                           ។ 
សលាកធាែ បម់ាន                        ០១            ២០១៤            

     តំ                                                 ១០                
                             ត ួ                                             ស្រហគី      
      ប្កូ              ។    

២.                           
             កខ ិ              រ          
                                          ២០១២។               
                          សម្គងគកម្ពុា ជំ្នាញ ធនាររនិង 
ហិរញ្ញ វតថុ  សប្ៅពីបញ្ចបថ់្នា កប់រញិ្ញញ បប្តសលាកប្សី កប៏ានសិកាជំ្នាញវគគខែីៗ 
ាសប្ច្ើន ដូ្ច្ា៖ ភាសាអងស់គែស, ជំ្នាញពនធដ្ឋ, ជំ្នាញអនុវតតាកម់្សដង 
របស់សបឡាធិការ ,បណដុ ុះបណាដ លសដីពីប្បតិបតតកិាររដ្ឋបាល និងហិរញ្ញ វតថុ, 
ការប្គបប់្គងសវនកម្ម, ការប្គបប់្គងឥណទាន,ការពិសប្រុះសោបល់ និងការ- 
វនិិសោគ របស់សហប្គិនអនតរាតិ....។ 

សលាកប្សី ចូ្លបសប្ម្ើការង្កសៅប្គឹុះសាថ នម្បី្កូ ហិរញ្ញ វតថុ          

             

 

 

អនកគស្ ី     កខិ  

 

 



ទំព័រ. 10  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

       ២០១២                       ២០១៣                                   
ឆ្ា ២ំ០១៩       ស ើង                           រហូតម្កដ្ល់សពលបច្ចុបបនា          
               ៨                      ។ 

៣.                                          
    ឈ                                       

      តថុ              ២០១៥                          
                                           ។      
                                                  ៖ 
            ,     បន             ,                   
       ,                           ,          
                    ,                           លន- 
     ។  

សលាកធាែ បម់ាន                         ២០១១       
                                                                            
            ៨                       ។ 

៤.                            
                                              

                        ២០១៤                        
                          ម្ផ្ាកវសិវកម្មវទិយសាស្រសតកំុពយូទរ័។ 
                     បរញិ្ញញ បប្ត សលាក  បានប  បវ់គគសិកា 
ជំ្នាញខែីៗ ាសប្ច្ើនដូ្ច្ា៖ ភាសាអងស់គែស, គណសនយយ និងហិរញ្ញ វតថុ, 
រដ្ឋបាល, ការបណតុ ុះបណាត ល អំពីបសច្ចកវទិយឆ្ែ តសប្មាប ់ សហប្គិន, 
ការបណតុ ុះបណាត លអំពីការវាយតនម្ែ ប្បាកក់ម្ចបី្បកបសដ្ឋយប្បសិទធភាព, 
ការប្គបប់្គង និងការពារទិនា  យភាពាអាកដឹ្កនា។ំ 

សលាកធាែ បម់ាន     ាម្ស្រនតីពត័ម៌ាន         ២០១៤ ម្ដ្ល

    ឈ         

 

         រ    

 

 

 



ទំព័រ. 11  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

សធវើការប្សាវប្ាវអភវិឌ្ឍនថ៍មី នឹងរបំ្ទដ្ល់ ប្បតិបតតិការ ។ សលាកប្តូវបានម្តងតងំាម្ស្រនតីពត័ម៌ាន    ានខ់ពស់
សៅ ឆ្ា ២ំ០១៧ និងបានកាែ យា អនុប្បធានពត័ម៌ាន     សៅឆ្ា ២ំ០១៩។ សៅឆ្ា ២ំ០២០  សលាកហនុន រណីា 
ប្តូវបានម្តងតងំាប្បធានពត័ម៌ាន     ។ សលាកធាែ បម់ាន                             ២០១៥      
                              ពត័ម៌ានវទិយ                                
៦                      ។ 

៥.                                               
        ហាក ់ រដំ្លួ                              
                                    ២០១៤       បាន បញ្ចបក់ារ 
សិកា ថ្នា កប់រញិ្ញញ បប្តសៅសកលវទិយល័យ ភូម្និានីតិសាស្រសត និងវទិយ 
សាស្រសតសសដ្ឋកិច្ច ម្ផ្ាកធនាររនិងហិរញ្ញ វតថុកាុងឆ្ា  ំ ២០១២។            
           បរញិ្ញញ បប្ត សលាក  បានប  បវ់គគសិកាជំ្នាញខែីៗាសប្ច្ើន 
ដូ្ច្ា៖ ភាសាអងស់គែស, ភាពាអាកដឹ្កនា,ំ តនួាទីរបស់ ម្ស្រនតី ប្បតិបតតិតម្, 
ការប្គបប់្គងធនធានម្នុសស, ជំ្នាញសដងដ់្ឋគណសនយយ និងហិរញ្ញ វតថុអនតរ 
ាតិ សប្មាបស់ហប្រនខាា តតូច្ និងខាា តម្ធយម្ (CIFRS for SME).....។ 

សលាកប្សី                         ,            , គណសនយយករ, ជំ្នយួការឥណទាន     
                                     ម្ស្រនតីប្បតិបតតិតម្                    ។ 
                     កាុងវស័ិយហិរញ្ញ វតថុ      ៦          ។ 

៦.                                            
                                          

                                        ២០១២                 
                  ,              ,             
           តំ                                    
    ។                          ៨             
          ។ 

                                         

           រ      

 

              

 

 



ទំព័រ. 12  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

           ២០១១                                  ។                                 
                                               ២០១៤។                               
                ៖                    ,                ,       ,           
…។ 

៧.                  
                                             

                            កាុងឆ្ា ២ំ០១៤                
                                  ២០១៤              
        ។                                                   - 
    ។ 

សលាកធាែ បម់ាន                       ២០១២ សៅវវិឌ្ឍន ៍
សហាគ លឌិ្ន ហាវ យម្នន ភអិីលសីុ                 សលាកកប៏ានចូ្ល 
បសប្ម្ើការ សៅប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ ភអិីលសីុ កាុងឆ្ា ២ំ០១៥ 

          តនួាទីាម្ស្រនតីឥណទាន,                ២០១៦,                  ២០១៧,           
       ២០១៨,                          ២០១៩                     
                    ២០២០ ។                                                      
            ៨                      ។ 

៨.           នប្គបប់្គង និងសដ្ឋុះប្សាយបំណុល 
                                         

                                                           
                                                  ២០១១ 
             ។  

រតប់ានចាបស់ផ្ដើម្ការង្ករម្ដ្លមាន                        
២០១៣                               ៖              
   ២០១៣,                         ២០១៤,             

             

 

            រ  

 



ទំព័រ. 13  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

                    ២០១៩,                                                    
២០២០ ។                                                                   ៧    
                  ។ 

៩.                                  
        ងស  ស្រតត វ ី  នធ                          

                                 សៅកាុងឆ្ា ២ំ០១៥ បនាា បពី់ 
                                           នា         
                           រ                     ២០១៤ ។ 
                                       បញ្ញញ សាស្រសត 
ម្ផ្ាក        រចួ្      បានប្តូវសាលាសប្ជ្ើសសរ ើសានិសសតិស្ាើម្សៅប   

ការ                សៅសាលាតូកយូអីុនធរ័សណសិនណលខូលិក 
ម្ដ្ល                 កាលពី   ២០១៧។សៅចុ្ងឆ្ា ២ំ០១៨ សលាកប្សី 

កប៏ានប្តលបម់្កវញិបនតតួនាទីាម្ស្រនតីម្ផ្ាកធនធានម្នុសស។ បម្នថម្ពីសលើសនុះ សលាក                    
                                                                      
                                  JBTC                                         ។ 
                                                         ២០១៤            
                                                 ភអិីលសីុ មាន                        
           សៅ   ២០១៦        ប្សី                  ានខ់ពស់ម្ផ្ាកធ        ។  
                                         ៥   ។ 

  
 
 
 
 

 

 

            ត្រ្តាត វីរ     

 



ទំព័រ. 14  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

៧. ផលតិផល នងិបស្វាកម្ម 
 ៧.១. សសវាកម្ម 

 ប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ ភអិីលសីុ យកចិ្តតទុកដ្ឋកស់លើសសវាកម្មអតិថិជ្នរកានូវ 
 ទំនាកទំ់នងោ៉ា ងលអជិ្តសាិទធ សពារសពញសដ្ឋយភាពរសួរាយ ញញឹម្រាកទ់ាក ់ ប្បកបសដ្ឋយប្កម្សីលធម្ ៌
 និងវាិជ ជី្វៈការង្ករ សដ្ើម្បធីានាបាននូវសសវាលអឥតសខាច ុះ ។ 

 ៧.២. ផ្លិតផ្ល 
 សដ្ឋយសម្ើលសឃើញពី តប្មូ្វការរបស់ប្បាពលរដ្ឋសៅតម្ជ្នបទ កាុងការម្សវងរកប្បភពសដ្ើម្ទុន 

 សដ្ើម្បបីសងកើតប្ទប្ទងនិ់ងពប្ងីកមុ្ខរបរអាជី្វកម្មរបស់ពកួរតស់អាយកានម់្តមានភាពលអប្បសសើរ និងរកី 

 ច្សប្ម្ើនប្សបតម្ទីផ្ារបច្ចុបបនាមានការសកើនស ើង ប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ ភអិីលសីុ 
 បានសសប្ម្ច្ផ្ដល់នូវសសវាកម្មប្បាកក់ម្ចមី្ដ្លបតម់្បនសៅតម្តប្មូ្វការាកម់្សដងរបស់អតិថិជ្ន ទំហំសាច្ ់

 ប្បាកស់ពលសវលាននការសងប្តលបស់ាច្ប់្បាក ់ អតិថិជ្នរតអ់ាច្សធវើការសប្ជ្ើសសរ ើសសដ្ឋយរសបៀបននការ 
 សងរយៈសពលម្វង ឬរយៈសពលខែីសៅតម្ការសសប្ម្ច្ចិ្តតរបស់អតិថិជ្ន និងរសបៀបននការសងមានសប្ច្ើន 

 ម្បបសទៀត។សសវាកម្មប្បាកក់ម្ចរីមួ្មានដូ្ច្ា៖ ឥណទានឯកតតបុគគល, ឥណទានខាា តតូច្បំផុ្ត, ឥណទាន 

 សប្បើប្បាស់ផ្លា ល់ខែួន, ឥណទានប្កុម្សាម្គគី, ឥណទានឯកតតជ្ន, ឥណទានបុគគលិក ។  
 
១. ឥណទានប្កមុ្សាម្គគ ី

                                                                  
      ១០០     អាសម្រកិ     ២.០០០                   ៤០០.០០០         
៨.០០០.០០០      

ប្បសភទរូបិយបណ័ណ  : ប្បាកស់រៀល ឬប្បាកដុ់្លាែ រអាសម្រកិ 
រយៈសពលខចី  : ចាបពី់ ០៦ម្ខ រហូតដ្ល់ ១២ ម្ខ  
ទំហំឥណទាន  : បានចំ្ននួចាបពី់ ១០០ដុ្លាែ រ ឬ៤០០.០០០ សរៀល  

     រហូតដ្ល់ ២.០០០ដុ្លាែ រ ឬ ៨.០០០.០០០ លានសរៀល  
អប្តការប្បាក ់ : តនម្ែសម្រម្យប្សបតម្ទីផ្ារ 
ការសងប្តលប ់ : មានសប្ច្ើនរសបៀប អតិថិជ្នអាច្សធវើការសប្ជ្ើសសរ ើសបាន 
លកខខណឌ ននការខចី : តប្មូ្វសអាយអតិថិជ្ន ខចីប្បាកច់ាបពី់ ពីរ   សារស ើងសៅ 

 



ទំព័រ. 15  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

២. ឥណទាន            
                    បំ          ១០០     អាសម្រកិ     ៥០០            
       ៤០០.០០០         ២.០០០.០០០     
ប្បសភទរូបិយបណ័ណ  : ប្បាកស់រៀល ឬប្បាកដុ់្លាែ រអាសម្រកិ 
រយៈសពលខចី : ចាបពី់ ០៦ម្ខរហូតដ្ល់ ១២ម្ខ  
ទំហំឥណទាន  : បានចំ្ននួ ១០០ដុ្លាែ រ ឬ ៤០០.០០០ សរៀល  

     រហូតដ្ល់ ៥០០ដុ្លាែ រ ឬ ២.០០០.០០០ លានសរៀល  
អប្តការប្បាក ់ : តនម្ែសម្រម្យប្សបតម្ទីផ្ារ 
ការសងប្តលប ់ : មាន     រសបៀប អតិថិជ្នអាច្សធវើការសប្ជ្ើសសរ ើសបាន 
លកខខណឌ ននការខចី : ម្និតប្មូ្វសអាយអតិថិជ្នមានប្ទពយដ្ឋកប់ញ្ញជ ំ ប៉ាុម្នដសបើអតិថិជ្នមាន 

ប្ទពយដ្ឋកត់ម្កល់ប្គឹុះសាថ ន កប៏្ពម្ទទួល ។ 
 
              ឥណទាន      បំផុ្ត ធំាង ៥០០     អាសម្រកិ     ១.៥០០     -
              ២.០០០.០០០         ៦.០០០.០០០     
ប្បសភទរូបិយបណ័ណ  : ប្បាកស់រៀល ឬប្បាកដុ់្លាែ រអាសម្រកិ 
រយៈសពលខចី : ចាបពី់ ០៦ម្ខរហូតដ្ល់ ១៨ម្ខ  
ទំហំឥណទាន  : បានចំ្ននួ ៥០០ដុ្លាែ រ ឬ ២.០០០.០០០ សរៀល  

     រហូតដ្ល់ ១.៥០០ដុ្លាែ រ ឬ ៦.០០០.០០០ លានសរៀល  
អប្តការប្បាក ់ : តនម្ែសម្រម្យប្សបតម្ទីផ្ារ 
ការសងប្តលប ់ : មាន     រសបៀប អតិថិជ្នអាច្សធវើការសប្ជ្ើសសរ ើសបាន 
លកខខណឌ ននការខចី : តប្មូ្វសអាយអតិថិជ្នមានបណ័ណ សមាគ ល់ោនយនត(ច្់បស់ដ្ើម្) តម្កល់ទុក 

សៅប្គឹុះសាថ ន និងតប្មូ្វសអាយមានអាករមួ្ខចី ឬអាកធានា ។ 
 
 
 



ទំព័រ. 16  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

៣. ឥណទានឯកតតជ្ន 
                                  ១០០     អាសម្រកិ     ១.៥០០     - 
              ៤០០.០០០          ៦.០០០.០០០     
ប្បសភទរូបិយបណ័ណ  : ប្បាកស់រៀល ឬប្បាកដុ់្លាែ រអាសម្រកិ 
រយៈសពលខចី  : ចាបពី់ ០៦ម្ខ រហូតដ្ល់ ២៤ ម្ខ  
ទំហំឥណទាន  : បានចំ្ននួចាបពី់ ១០០ដុ្លាែ រ ឬ៤០០.០០០ សរៀល  

     រហូតដ្ល់ ១.៥០០ដុ្លាែ រ ឬ ៦.០០០.០០០ លានសរៀល  
អប្តការប្បាក ់ : តនម្ែសម្រម្យប្សបតម្ទីផ្ារ 
ការសងប្តលប ់ : មានសប្ច្ើនរសបៀប អតិថិជ្នអាច្សធវើការសប្ជ្ើសសរ ើសបាន 
លកខខណឌ ននការខចី : តប្មូ្វសអាយអតិថិជ្ន មានរមួ្ខចី ឬអាកធានា 
 
                              ១.៥០០     អាសម្រកិ     ៣.០០០            
       ៦.០០០.០០០          ១២.០០០.០០០     
ប្បសភទរូបិយបណ័ណ  : ប្បាកស់រៀល ឬប្បាកដុ់្លាែ រអាសម្រកិ 
រយៈសពលខចី  : ចាបពី់ ០៦ម្ខ រហូតដ្ល់ ៣៦ ម្ខ  
ទំហំឥណទាន  : បានចំ្ននួចាបពី់ ១.៥០០ដុ្លាែ រ ឬ៦០០.០០០ សរៀល  

     រហូតដ្ល់ ៣.០០០ដុ្លាែ រ ឬ ១២.០០០.០០០ លានសរៀល  
អប្តការប្បាក ់ : តនម្ែសម្រម្យប្សបតម្ទីផ្ារ 
ការសងប្តលប ់ : មានសប្ច្ើនរសបៀប អតិថិជ្នអាច្សធវើការសប្ជ្ើសសរ ើសបាន 
លកខខណឌ ននការខចី : តប្មូ្វសអាយអតិថិជ្នមានប្ទពយដ្ឋកប់ញ្ញជ ំ(ដី្,ផ្ាុះ,អររ) ឬ បណ័ណ សមាគ ល់ 

ោនយនតឡាន(ច្់បស់ដ្ើម្)តម្កល់ទុកសៅប្គឹុះសាថ ន និងតប្មូ្វសអាយមាន 
អាករមួ្ខចី ឬអាកធានា ។ 

 
                              ៣.០០០     អាសម្រកិ     ៥.០០០            
       ១២.០០០.០០០          ២០.០០០.០០០     
ប្បសភទរូបិយបណ័ណ  : ប្បាកស់រៀល ឬប្បាកដុ់្លាែ រអាសម្រកិ 



ទំព័រ. 17  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

រយៈសពលខចី  : ចាបពី់ ០៦ម្ខ រហូតដ្ល់ ៤៨ ម្ខ  
ទំហំឥណទាន  : បានចំ្ននួចាបពី់ ៣.០០០ដុ្លាែ រ ឬ១២.០០០.០០០ សរៀល  

     រហូតដ្ល់ ៥.០០០ដុ្លាែ រ ឬ ២០.០០០.០០០ លានសរៀល  
អប្តការប្បាក ់ : តនម្ែសម្រម្យប្សបតម្ទីផ្ារ 
ការសងប្តលប ់ : មានសប្ច្ើនរសបៀប អតិថិជ្នអាច្សធវើការសប្ជ្ើសសរ ើសបាន 
លកខខណឌ ននការខចី : តប្មូ្វសអាយអតិថិជ្នមានប្ទពយដ្ឋកប់ញ្ញជ ំ(ដី្,ផ្ាុះ,អររ) ឬ បណ័ណ សមាគ ល់ 

ោនយនតឡាន (ច្់បស់ដ្ើម្) តម្កល់ទុកសៅប្គឹុះសាថ ន និងតប្មូ្វសអាយមាន 
អាករមួ្ខចី ឬអាកធានា ។ 

 
៤. ឥណទានសប្បើប្បាស់ផ្លា ល់ខែួន 

                                    ១០០     អាសម្រកិ     ២.៥០០      
              ៤០០.០០០         ១០.០០០.០០០     
ប្បសភទរូបិយបណ័ណ  : ប្បាកស់រៀល ឬប្បាកដុ់្លាែ រអាសម្រកិ 
រយៈសពលខចី : ចាបពី់ ០៦ម្ខ រហូតដ្ល់ ២៤ម្ខ សដ្ឋយមានការប្បថ្នបប់្តដឹ្ងឭពី 

សម្ធាវ ី
ទំហំឥណទាន : បានចំ្ននួចាបពី់ ១០០ដុ្លាែ រ ឬ៤០០.០០០សរៀល រហូតដ្ល់ ២.៥០០ 

ដុ្លាែ រ ឬ ១០.០០០.០០០ លានសរៀល 
អប្តការប្បាក ់ : តនម្ែសម្រម្យប្សបតម្ទីផ្ារ 
ការសងប្តលប ់ : មាន     រសបៀប អតិថិជ្ន   អាច្សធវើការសប្ជ្ើសសរ ើសបាន 
លកខខណឌ ននការខចី : តប្មូ្វសអាយអតិថិជ្នមានបណ័ណ សមាគ ល់ោនយនត(ច្់បស់ដ្ើម្) តម្កល់ទុក 

សៅប្គឹុះសាថ ន ។ 
 

                                    ២.៥០០     អាសម្រកិ     ៥.០០០      
              ១០.០០០.០០០         ២០.០០០.០០០     
ប្បសភទរូបិយបណ័ណ  : ប្បាកស់រៀល ឬប្បាកដុ់្លាែ រអាសម្រកិ 
រយៈសពលខចី : ចាបពី់០៦ម្ខរហូតដ្ល់ ៣៦ម្ខ សដ្ឋយមានការប្បថ្នបប់្តដឹ្ងឭពី សម្ធាវ ី



ទំព័រ. 18  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

ទំហំឥណទាន : បានចំ្ននួចាបពី់ ២.៥០០ដុ្លាែ រ ឬ១០.០០០.០០០សរៀល រហូតដ្ល់ 
៥.០០០ ដុ្លាែ រ ឬ ២០.០០០.០០០ លានសរៀល 

អប្តការប្បាក ់ : តនម្ែសម្រម្យប្សបតម្ទីផ្ារ 
ការសងប្តលប ់ : មាន     រសបៀប អតិថិជ្ន   អាច្សធវើការសប្ជ្ើសសរ ើសបាន 
លកខខណឌ ននការខចី :តប្មូ្វសអាយអតិថិជ្នមានបណ័ណ សមាគ ល់ោនយនតឡាន(ច្់បស់ដ្ើម្) 

តម្កល់ទុកសៅប្គឹុះសាថ ន និងតប្មូ្វសអាយមានអាករមួ្ខចី ឬអាកធានា ។ 
 

៥. ឥណទានឯកតតបុគគល  
ក. ឥណទានខាា តតូច្ 

                               ១០០     អាសម្រកិ     ២.៥០០            
        ៤០០.០០០         ១០.០០០.០០០     
ប្បសភទរូបិយបណ័ណ  : ប្បាកស់រៀល ឬប្បាកដុ់្លាែ រអាសម្រកិ 
រយៈសពលខចី  :  ចាបពី់ ០៦ម្ខ រហូតដ្ល់ ២៤ ម្ខ 
ទំហំឥណទាន  :  បានចំ្ននួចាបពី់ ១០០ដុ្លាែ រ ឬ៤០០.០០០ សរៀល  

     រហូតដ្ល់២.៥០០ដុ្លាែ រ ឬ ១០.០០០.០០០ លានសរៀល  
អប្តការប្បាក ់ :  តនម្ែសម្រម្យប្សបតម្ទីផ្ារ 
ការសងប្តលប ់ :  មានសប្ច្ើនរសបៀប អតិថិជ្នអាច្សធវើការសប្ជ្ើសសរ ើសបាន 
លកខខណឌ ននការខចី :  តប្មូ្វសអាយអតិថិជ្នមានប្ទពយដ្ឋកធ់ានាតម្កល់សៅប្គឹុះសាថ ន និងតប្មូ្វ  

    សអាយមានអាករមួ្ខចី ឬអាកធានា ។ 
 .ឥណទានខាា តម្ធយម្  
                           ២.៥០០     អាសម្រកិ     ៥.០០០            
             ១០.០០០.០០០         ២០.០០០.០០០     
ប្បសភទរូបិយបណ័ណ  :  ប្បាកស់រៀល ឬប្បាកដុ់្លាែ រអាសម្រកិ 
រយៈសពលខចី  : ចាបពី់ ០៦ម្ខ រហូតដ្ល់ ៤៨ ម្ខ 
ទំហំឥណទាន  : បានចំ្ននួធំាង ២.៥០០ដុ្លាែ រ ឬ ១០.០០០.០០០ លានសរៀល  

     រហូតដ្ល់ ៥.០០០ដុ្លាែ រ ឬ ២០.០០០.០០០ លានសរៀល  



ទំព័រ. 19  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

អប្តការប្បាក ់ : តនម្ែសម្រម្យប្សបតម្ទីផ្ារ 
ការសងប្តលប ់ : មានសប្ច្ើនរសបៀប អតិថិជ្នអាច្សធវើការសប្ជ្ើសសរ ើសបាន 
លកខខណឌ ននការខចី : តប្មូ្វសអាយអតិថិជ្នមានប្ទពយដ្ឋកធ់ានាតម្កល់សៅប្គឹុះសាថ ន និងតប្មូ្វ  

      សអាយមានអាករមួ្ខចី ឬអាកធានា ។ 
 

                           ៥.០០០     អាសម្រកិ     ១០.០០០            
             ២០.០០០.០០០         ៤០.០០០.០០០     
ប្បសភទរូបិយបណ័ណ  : ប្បាកស់រៀល ឬប្បាកដុ់្លាែ រអាសម្រកិ 
រយៈសពលខចី  : ចាបពី់ ០៦ម្ខ រហូតដ្ល់ ៦០ ម្ខ 
ទំហំឥណទាន  : បានចំ្ននួធំាង ៥.០០០ដុ្លាែ រ ឬ ២០.០០០.០០០ លានសរៀល  

     រហូតដ្ល់ ១០.០០០ដុ្លាែ រ ឬ ៤០.០០០.០០០ លានសរៀល  
អប្តការប្បាក ់ : តនម្ែសម្រម្យប្សបតម្ទីផ្ារ 
ការសងប្តលប ់ : មានសប្ច្ើនរសបៀប អតិថិជ្នអាច្សធវើការសប្ជ្ើសសរ ើសបាន 
លកខខណឌ ននការខចី : តប្មូ្វសអាយអតិថិជ្នមានប្ទពយដ្ឋកធ់ានាតម្កល់សៅប្គឹុះសាថ ន និងតប្មូ្វ  

      សអាយមានអាករមួ្ខចី ឬអាកធានា ។ 
គ. ឥណទានខាា តធំ 
                         ១០.០០០     អាសម្រកិ          ២០.០០០      
              ៤០.០០០.០០០              ៨០.០០០.០០០     
ប្បសភទរូបិយបណ័ណ  : ប្បាកស់រៀល ឬប្បាកដុ់្លាែ រអាសម្រកិ 
រយៈសពលខចី  : ចាបពី់ ០៦ម្ខ រហូតដ្ល់ ៧២ ម្ខ  
ទំហំឥណទាន :      ១០.០០០ដុ្លាែ រ ឬ ៤០.០០០.០០០លានសរៀល រហូតដ្ល់ 

      ២០.០០០ដុ្លាែ រ ឬ ៨០.០០០.០០០ លានសរៀល 
អប្តការប្បាក ់ : តនម្ែសម្រម្យប្សបតម្ទីផ្ារ 
ការសងប្តលប ់ : មានសប្ច្ើនរសបៀប អតិថិជ្នអាច្សធវើការសប្ជ្ើសសរ ើសបាន 
លកខខណឌ ននការខចី : តប្មូ្វសអាយអតិថិជ្នមានប្ទពយដ្ឋកធ់ានាតម្កល់សៅប្គឹុះសាថ ន និងតប្មូ្វ  
   សអាយមានអាករមួ្ខចី ឬអាកធានា ។ 



ទំព័រ. 20  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

 
                         ២០.០០០     អាសម្រកិ         ៥០.០០០      
              ៨០.០០០.០០០         ២០០.០០០.០០០     
ប្បសភទរូបិយបណ័ណ  : ប្បាកស់រៀល ឬប្បាកដុ់្លាែ រអាសម្រកិ 
រយៈសពលខចី  : ចាបពី់ ០៦ម្ខ រហូតដ្ល់ ៧២ ម្ខ  
ទំហំឥណទាន  : ចាបពី់ ២០.០០០ដុ្លាែ រ ឬ ៨០.០០០.០០០លានសរៀល រហូតដ្ល់ 

    ៥០.០០០ដុ្លាែ រ ឬ ២០០.០០០.០០០ លានសរៀល 
អប្តការប្បាក ់  : តនម្ែសម្រម្យប្សបតម្ទីផ្ារ 
ការសងប្តលប ់ : មានសប្ច្ើនរសបៀប អតិថិជ្នអាច្សធវើការសប្ជ្ើសសរ ើសបាន 
លកខខណឌ ននការខចី : តប្មូ្វសអាយអតិថិជ្នមានប្ទពយដ្ឋកធ់ានាតម្កល់សៅប្គឹុះសាថ ន និងតប្មូ្វ  

    សអាយមានអាករមួ្ខចី ឬអាកធានា ។ 
 
៦. ឥណទានបុគគលិក 

 
ឥណទានបុគគលិកគឺ ប្បសភទប្បាកក់ម្ចមី្ដ្លផ្តល់ជូ្នបុគគលិកកាុងសរលបំណងយកសៅសប្បើប្បាស់ 

ផ្លា ល់ខែួន សហើយបុគគលិកទាងំអស់របស់ប្គឹុះសាថ ន                                 
                                   ជូ្នតម្ទំហំទឹកប្បាកម់្ដ្លប្តូវបានកំណតស់ៅកាុង 
សរលការណ៍របស់ ប្គឹុះសាថ ន។                                                          
                                                              
                           (          )                 ។ 

  
 



ទំព័រ. 21  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ទំព័រ. 22  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

៨.            ច្ច 
                    ២០២០     ភាព       សៅសលើវស័ិយសសដ្ឋកិច្ច    សធវើឲ្យប៉ាុះពាល់ដ្ល់ 

                                     ។                                             
                                       -១៩                                         
                          ៖                        ,                            
                                      ។ 
 វភិាគតម្វស័ិយសសដ្ឋកិច្ច 

២០២០ សម្មូ្លាដុ្លាែ រអាសម្រកិ      
ឥណទានតម្វស័ិយ                                        
កសិកម្ម ១០៥,៦៤២,២០០ ២៦,៤១១ ៥៣៦,៣៦៥ 

ពាណិជ្ជកម្ម ១១៥,០១៦,៨០០ ២៨,៧៥៤ ១០៤,៤២៥ 

សសវាកម្ម ១១០,៩៤០,២០០ ២៧,៧៣៥ ២៨៤,១៧៤ 
ដ្កឹជ្ញ្ជូ ន ៣៣៨,៤០០,២០០ ៨៤,៦០០ ១០៤,១៨៨ 

សំណង ់ ៣៧០,១៨៩,២០០ ៩២,៥៤៧ ៥៥៣,៦៧៧ 

ប្កមុ្ប្គសួារ ១,៣៨៦,០៦៨,២០០ ៣៤៦,៥២៧ ២,៧៨២,០៦៦ 

សផ្សងៗ ១,២២៣,៥៣២,១០០ ៣០៥,៨៨៣ ៨៧០,៥៤១ 

សរបុ ៣,៦៤៩,៧៨៨,៩០០ ៩១២,៤៥៧ ៥,២៣៥,៤៣៦ 
 

ឥណទានតម្វស័ិយ ២០២០ ២០១៩ ២០១៨ 
កសិកម្ម  ៥៦២,៧៧៦ ២៨៩,៧៧៦ ១១៥,៧៣០ 

ពាណិជ្ជកម្ម ១៣៣,១៧៩ ១១៤,៨០៨,០៥ ១២៦,៦៤៩ 
សសវាកម្ម ៣១១,៩០៩ ២៣៨,៧៦១ ៨៧,៣៨៧ 
ដឹ្កជ្ញ្ជូ ន ១៨៨,៧៨៨ ១៩៨,៥៦០ ៨៨,៦៧៨ 
សំណង ់ ៦៤៦,២២៤ ៣៧០,៦៥៩ ១៣២,៥១៤ 
ប្កមុ្ប្គសួារ ៣,១២៨,៥៩៣ ៣,២៩៨,៨៦៥ ២,១៥៥,៩៨០ 



ទំព័រ. 23  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

សផ្សងៗ ១,១៧៦,៤២៤ ២,១០៣,៧៣៣ ២,៨៤៨,៨៤០ 
សរបុ ៦,១៤៧,៩៣៥ ៦,៥០០,៣៥៤ ៥,៥៥៥,៧៧៨ 

 

 
       

         
         
         
         
         
         

២០២០

  
  
 
 
 

  
 

  
 
 

 
  

  
  

  
  
 
  

  
  
  

 

         

  
  

  
  

 

          

រសិរមម

 ណិជ រមម

ទស រមម

 ររជ  ូ ន

សំណង់

គរុមគ្ ស្ថរ

 
 
៩. ភាគទនុិក 

ប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ ភអិីលសីុ មានភាគទុនិកចំ្ននួបីរូបសៅដ្ម្ដ្លគឺ៖  

 

ស ម្ ុះភាគទុនកិ ច្នំនួភាគហនុន ច្នំនួ(ដុ្លាែ រ) 

សលាកប្សី ខា ស ង ៣៣.៣៣% ៦០០.០០០ 

សលាកប្សី  សនន កាហវនី ៣៣,៣៣% ៦០០.០០០ 

សលាកប្សី សប លី ៣៣,៣៣% ៦០០.០០០ 

សរបុ ១០០.០០% ១.៨០០.០០០ 

 
 

 



ទំព័រ. 24  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

 
 

 
 
 



      25  របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 
    

 

ប្្រឹះស្ថា នមីប្រូហិរញវត្ាុ បរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / ប្្រឹះស្ថា នឯរជន 

 

 

                      



ទំព័រ. 26  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

១០. គេតិេតតកិារឥណទាន 
១០.១            

       ២០២០                                                ៦,១៤៧,១៧៦.២៤ 
             ១,៦០៣ ។                                                  
ា                                (     ស         )                    
                                               ។                  
                                                                            
                      ។  
១០.២ ការប្គបប់្គងហានិភយ័     

                                                                 
                                                                             
            ។ ការប្គបប់្គងហានិភយ័          សំខានក់ាុងការពប្ងឹងប្បពន័ធប្តួតពិនិតយនផ្ាកាុង 
របស់ ប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ សដ្ើម្បសីសប្ម្ច្នូវសរលសៅរមួ្របស់សាថ បន័សដ្ឋយសផ្លដ តាសំខាន ់
សៅសលើការការពារ មូ្លធន និងការចាបយ់ក ចំ្ណុច្ប្បសសើរបំផុ្តនន ទំនាកទំ់នងរវាងហានិភយ័ និងទិនា- 
ផ្ល ការប្គបប់្គងហានិភយ័ គឺធានាឲ្យបានថ្នដំ្សណើ រការពប្ងីកអាជី្វកម្ម របស់ប្គឹុះសាថ ន នឹងប្បប្ពឹតតសៅ 
ប្បកបសដ្ឋយ បរោិកាសរកីច្សប្ម្ើន និងចី្រភាពសៅកាុងបរបិទទីផ្ារប្បកួតប្បម្ជ្ង និងទីផ្ារផ្លែ ស់បដូរ 
ាម្យួហានិភយ័សថិតកាុងកប្ម្តិម្ដ្លអាច្ទទួលយកបាន ប្ពម្ទាងំមានការអនុសលាម្តម្ោ៉ា ងសពញ 
សលញ ាម្យួបទដ្ឋឋ នច្់ប ់និងបទបញ្ញញ តតិនានា របស់ប្បសទសកម្ពុា ។ 

មុ្ខង្ករការប្តួតពិនិតយហានិភយ័ គឺាមុ្ខង្ករដ្ឋច្ស់ដ្ឋយម្ កនិង ឯករាជ្យពីមុ្ខង្ករអាជី្វកម្ម 
និងសវនកម្ម ប៉ាុម្នតមុ្ខង្ករទាងំសនុះ ចូ្លរមួ្ោ៉ា ងសកម្មសៅកាុងការប្គបប់្គងនិង      នូវហានិភយ័សៅ 
ប្គបក់ប្ម្តិ ខុសៗរា  និងសៅតម្មុ្ខង្ករម្ខសបនាា តស់ផ្សងៗរា  សៅកាុងប្បពន័ធរបស់សាថ បន័ ។ 

 ១០.៣ ចំ្ណាតថ់្នា កឥ់ណទាន 
ប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ បានសធវើការម្បងម្ច្កចំ្ណាតថ់្នា កឥ់ណទានម្ដ្លទទលួរងផ្ល 

ប៉ាុះពាល់សនុះការសងប្ត បម់ានភាពយតឺោ៉ា វ រមួ្មានដូ្ច្ា៖ ធម្មត , ឃ្ែ សំម្ើល , សប្កាម្សដងដ់្ឋ , 
 សងសយ័, បាតប់ង ់។ 



ទំព័រ. 27  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

                                                                       
                           ៖ 
                                                     

                         
(  ,       ) 

០-២៩    
          ០-១៤     

                  
       (       ) 

៣០-៨៩     
          ១៥-៣០     

                           
(     ) 

៩០-១៧៩     
          ៣១-៦០     

                       
(     ) 

១៨០-៣៥៩     

          ៦១-៩០     

                        
(     ) 

៣៦០         

          ៩០         

 
                 

៣១     ២០២០ 
   ,                       (     )                  

                                     

                   
     ៥.៦៧៣.៧៤១   ៥.៦៧៣.៧៤១ 
         ៣២៦.៣៧៣  ២៣៦.៣៧៣ 
            ១៧.៥៧៩ ១៧.៥៧៩ 
        ២៦.៧២៥ ២៦.៧២៥ 

         ១០២.៧៥៩ ១០២.៧៥៩ 
     ៥.៦៧៣.៧៤១ ៣២៦.៣៧៣ ១៤៧.០៦៤ ៦.១៤៧.១៧៦ 



ទំព័រ. 28  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

 
៣១     ២០១៩ 

   ,                       (     )                  
                       

  
            

                   
     ៦.៤៣៥.៩៥៥   ៦.៤៣៥.៩៥៥ 
         ៧៧.៥៣០  ៧៧.៥៣០ 
            ២០.៧៨៧ ២០.៧៨៧ 
        ៣០.១៧២ ៣០.១៧២ 
         ៥០.៧២០ ៥០.៧២០ 

     ៦.៤៣៥.៩៥៥ ៧៧.៥៣០ ១០១.៦៧៩ ៦.៦១៥.១៦៤ 

 
១០.៤ លទធផ្លប្បតិបតតកិារ 

កាុងឆ្ា  ំ ២០២០ ប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ ភអិីលសីុ បានសធវើការផ្ដល់ឥណទានជូ្ន 
អតិថិជ្នរបស់ខែួនសរុបទឹកប្បាករ់ហូតដ្ល់ ៥.២៣៤.៩៤៦ ដុ្លាែ រអាសម្រកិ នឹងទឹកប្បាកស់រុបាលុយ 
សរៀល ៣.៦៤៨.៩២០.១០០ ម្ដ្លបាន     ប្បមាណា ១,០៨% សបើសធៀបនឹងឆ្ា  ំ២០១៩កនែងម្ក។ 
សដ្ឋយសៅកាុងឆ្ា  ំ ២០១៩ ទំហំឥណទានមានប្តឹ  ៦.៦១៥.១៦៤ ដុ្លាែ រអាសម្រកិ។  កតត ម្ដ្លសធវើឲ្យ 
     នូវទំហំឥណទាន   គឺសដ្ឋយសារ               -១៩                                
                 ។ ទនាឹម្នឹង    កា      នូវទំហំឥណទាន កាុងសនាុះកម៏ានការថយចុ្ុះសៅចំ្ននួ 
អតិថិជ្នសប្បើប្បាស់សសវាកម្មឥណទានរបស់ខែួន ម្ដ្លមានអតិថិជ្នប្បមាណា ១.៦០៣នាក ់ សបើសយើង 
ប្កស កម្កសម្ើលពីឥណទានម្និដំ្សណើ រការរបស់ បរបូិរណ៍ សឃើញថ្នមានការសកើនស ើង តិច្តចួ្សបើសធៀប 
នឹងឆ្ា  ំ ២០១៩កនែងម្ក។ សដ្ឋយមានការសកើនស ើងឥណទានម្និដំ្សណើ រការ  ប្បមាណា ០,៩៤% 
កាុងឆ្ា ២ំ០២០ សបើសធៀបនឹងឆ្ា ២ំ០១៩  ។សដ្ឋយកាុងឆ្ា  ំ២០២០ បរបូិរណ៍  មានឥណទានម្និដំ្សណើ រការ 
ប្បមាណ ២,៣៩% សបើសធៀបឥណទានសរុបរបស់ប្គឹុះសាថ ន ម្ដ្លកាុងឆ្ា ២ំ០១៩ ឥណទានម្និដំ្សណើ រ- 
ការដ្ល់សៅ ១,៤៥% សបើសធៀបឥណទានសរុប។ 



ទំព័រ. 29  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

 ទនននយ័គរត្បិត្តកិារ 
 ២០២០ ២០១៩ ២០១៨ 

ចំ្ននួសខតដ/រាជ្ធានី ១៧ ១៥ ១៦ 

ចំ្ននួប្សកុ ៧០ ៧០ ៦៧ 
ចំ្ននួឃុ ំ ២៥៧ ២៧១ ២៦០ 
ចំ្ននួសាខា ៥ ៥ ៥ 
ចំ្ននួអតិថិជ្ន ១.៦០៣ ២.០៦៨ ១.២០០ 
ផ្លបប័្តឥណទាន(ដុ្លាែ រ) ៥.២៣៤.៩៤៦,២១ ៦.៦១៥.១៦៤ ៥.៥៥៥.៧៧៧ 
ផ្លបប័្តឥណទាន(សរៀល) ៣.៦៤៨.៩២០.១០០ 0 ០ 
ចំ្ននួបុគគលិក ៥៦ ៥៣ ៥៧ 

 

 
   
    
    
    
    

២០  ២០២០

    
    

      

អត្ ិិជន
 



ទំព័រ. 30  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

 
  
   
   
   
   
   

២០  ២០២០

    
  

  

   

   

  

               

ចំន នទ ត្   ជ នី ចំន នគសុរ ចំន ន ុំ ចំន នស្ថ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ទំព័រ. 31  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

១១.របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ និងរបាយការណ៍រេស្ស់្វនករឯករាជយរបាយ 
ការណ៍គកុម្គេរកាភិបាល 

១១.១ របាយការណ៍ប្កមុ្ប្បឹកាភបិាល 
ប្កុម្ប្បឹកាភបិាល មានសសច្កតីសសាម្នសសកាុងការដ្ឋកជូ់្នសៅ របាយការណ៍ប្បចាឆំ្ា រំបស់ខែួន 

សដ្ឋយ ភាជ បា់ម្យួនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ ប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ បរបិរណ៍ ភអិីលសីុ សៅកាត ់

ថ្ន (ប្កុម្ហនុន) ម្ដ្លបានសធវើសវនកម្មរចួ្សប្មាបក់ារយិបរសិច្េទម្ដ្លបានបញ្ចបន់ថៃទី ៣១ ម្ខធាូ ឆ្ា  ំ
២០២០ ។ 

១១.២ សកម្មភាពច្ម្បង 
សកម្មភាពច្ម្បង របស់ប្គឹុះសាថ នគឺផ្តល់សសវាឥណទាន និងសសវាហិរញ្ញ វតថុសផ្សងៗដ្ល់ប្គួសារ 

ម្ដ្លមានចំ្ណូលទាបសៅកាុងប្ពុះរាាណាប្កកម្ពុា។ ពំុមានការផ្លែ ស់បដូរាសារវនតសប្មាបស់កម្មភាព 
អាជី្វកម្មច្ម្បងរបស់ប្កុម្ហនុនកាុងអំ ុងការយិបរសិច្េទនថៃទី ៣១ ម្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០។ 
១១.៣ លទធផ្លននប្បតិបតតកិារ 

 ដុ្លាែ រអាសម្រកិ ពានស់រៀល 

ប្បាកចំ់្សណញសុទធសប្មាបក់ារយិបរសិច្េទ ១៨២.៨០៣ ៧៣៩.៤៣៩ 

 
១១.៤ ភាគលាភ 

ប្កុម្ប្បឹកាភបិាលម្និបានដ្ឋកព់ាកយសសាើសំុការទូទាតន់នភាគលាភសប្មាបឆ់្ា ហំរិញ្ញ វតថុបច្ចុបបនា
សនាុះសទ។ 
១១.៥ ទុនបប្ម្ងុ និងសំវធិានធន 

ពំុមានការម្ប្បប្បួលាសារវន័តសៅសលើទុនបប្មុ្ង និងសំវធិានធនសៅកាុងអំ ុងការយិបរសិច្េទសលើ 
ការបានបង្កា ញសៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុសនុះ ។ 
១១.៦ ឥណទានអាប្កក ់និងឥណទានសងសយ័ 

សៅមុ្នសពលម្ដ្លរបាយការណ៍លទធផ្ល និងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុប្តូវបានសរៀបចំ្ 
ស ើងប្កុម្ប្បឹកាភបិាលបានចាតវ់ធិានការ ម្ដ្លមានមូ្លដ្ឋឋ នសម្រម្យសដ្ើម្បបីញ្ញជ កថ់្ន វធិានការទាកទ់ង
និងការលុបសចាលនូវឥណទានអាប្កក ់ និងការសធវើសំវធិានធនចំ្សពាុះឥណទានាបស់ងសោ័ប្តូវបានសធវើ 



ទំព័រ. 32  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

ស ើង សហើយសជ្ឿាកថ់្នពំុមានឥណទានអាប្កក ់ប្តូវបានជ្ប្ម្ុះសច្ញពីបញ្ជ ី និងសំវធិានធនប្គបប់្រនប់្តូវ 
បានសធវើស ើងសប្មាបឥ់ណទានសងសយ័។ 

សៅនថៃការយិបរសិច្េទននរបាយការណ៍សនុះ ប្កុម្ប្បឹកាភបិាលពំុបានដឹ្ងពីសហតុការណ៍ណាម្យួ 
ម្ដ្លនឹងបណាដ លឲ្យការជ្ប្ម្ុះសច្ញពីបញ្ជ ីននឥណទានអាប្កក ់ ឬកស៏ម្វធិានធនចំ្សពាុះឥណទានាប ់
សងសយ័សៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ប្កុម្ហនុនមានភាពម្និប្គបប់្រនប់្តូវបានសធវើស ើងាសារវនត
ស ើយ។ 
១១.៧ ប្ទពយសកម្មច្រនត 

សៅមុ្នសពលរបាយការណ៍លទធផ្ល និងរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុប្តូវបានសរៀបចំ្ស ើង 
ប្កុម្ប្បឹកាភបិាលបានចាតវ់ធិានការ ម្ដ្លមានមូ្លដ្ឋឋ នសម្រម្យសដ្ើម្បបីញ្ញជ កថ់្នបណាដ លប្ទពយច្រនតទាងំ 
ឡាយណា ម្ដ្លទំនងាម្និអាច្បងវិលម្កវញិបានសៅកាុងប្បតិបតតិការអាជី្វកម្មធម្មត ម្ដ្លបានកតប់្ត 
សៅកាុងបញ្ជ ីគណសនយយរបស់ប្កុម្ហនុន ប្តូវបានកាតប់នថយតនម្ែឱ្យសៅប្តឹម្តនម្ែម្ដ្លបានរពឹំងទុកថ្ននឹង 
អាច្លកប់ានសៅសលើទីផ្ារ។ 

សៅនថៃការយិបរសិច្េទននរបាយការណ៍សនុះ ប្កុម្ប្បឹកាភបិាលពំុបានដឹ្ងពីសហតុការណ៍ណាម្យួ 
ម្ដ្លបានបណាដ លឱ្យមានការភន័តប្ច្ ំដ្ល់កាលកំណតត់នម្ែប្ទពយសកម្មច្រនត សៅកាុងរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វតថុរបស់ប្កុម្ហនុន ថ្នមានភាពម្និប្តឹម្ប្តូវស ើយ។ 
១១.៨ វធីិសាស្រសតកំណតត់នម្ែ 

សៅនថៃការយិបរសិច្េទននរបាយការណ៍សនុះ ប្កុម្ប្បឹកាភបិាលពំុបានដឹ្ងពីសហតុការណ៍ណាម្យួ 
ម្ដ្លបានសកើតស ើងបណាដ លឱ្យមានការភន័តប្ច្ ំ ឬមានភាពម្និប្តឹម្ប្តូវដ្ល់វធីិសាស្រសតកំណតត់នម្ែម្ដ្ល 
បានអនុវតតកនែងម្កសលើប្ទពយសកម្ម និងបំណុលសៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ប្កុម្ហនុនស ើយ។ 
១១.៩. បំណុលយថ្នភាព និងបំណុលសផ្សងៗ 

សៅនថៃការយិបរសិច្េទននរបាយការណ៍សនុះពំុមាន ៖ 
(ក) បនាុកណាសលើប្ទពយសកម្មរបស់ប្កុម្ហនុន ម្ដ្លបានសកើតស ើងសដ្ឋយសារការដ្ឋកប់ញ្ញច ំសប្មាបក់ារ 

ធានាចំ្សពាុះបំណុលរបស់បុគគលណាម្យួចាបត់ងំពីដំ្ណាច្ឆ់្ា សំ ើយ ឬ  
(ខ) បំណុលយថ្នភាពណាម្យួរបស់ប្កុម្ហនុន ម្ដ្លបានសកើតស ើងតងំពីដំ្ណាច្ឆ់្ា សំនុះស ើយ។  



ទំព័រ. 33  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

តម្សោបល់របស់ប្កុម្ប្បឹកាភបិាល ពំុមានបំណុលយថ្នសហតុ ឬបំណុលសផ្សងៗម្ដ្លប្តូវបាន 
ទាម្ទារឱ្យសងកាុងរយៈសពល១២ម្ខ បនាា បពី់នថៃដំ្ណាច្ឆ់្ា មំ្ដ្លនឹង ឬអាច្មានការប៉ាុះពាល់ាសារវនត 
ដ្ល់លទធផ្លរបស់ប្កុម្ហនុនសៅកាុងការបំសពញកាតពវកិច្ចរបស់ខែួនសៅនថៃដ្ល់កំណតស់ងសនាុះសទ។  
១១.១០ ការផ្លែ ស់បតូរននសហតុការណ៍ 

សៅនថៃការយិបរសិច្េទននរបាយការណ៍សនុះ ប្កុម្ប្បឹកាភបិាលពំុបានដឹ្ងពីសហតុការណ៍ណាម្យួ 
ម្ដ្លសកើតស ើងពាកព់ន័ធនឹងរបាយការណ៍សនុះ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ប្កុម្ហនុន ម្ដ្ អាច្បណាដ ល 
ឱ្យមានចំ្នួនទឹកប្បាកម់្ដ្លបានបង្កា ញកាុងរបាយការណ៍របស់ប្កុម្ហនុនមានកំហុស្គងធៃនធ់ៃរសនាុះសទ។ 
១១.១១ ប្បតិបតតកិារម្និប្បប្កតី 

តម្សោបល់របស់ប្កុម្ប្បឹកាភបិាល លទធផ្លននប្បតិបតតិការអាជី្វកម្មរបស់ប្កុម្ហនុនកាុងអំ ុង 
ការយិបរសិច្េទសនុះម្និបានទទលួរងនូវផ្លប៉ាុះពាល់ាសារវនតខាងគ់ណនី ប្បតិបតតិការណ៍ ឬប្ពឹតតការណ៍ 
ខុសប្បប្កតីណាម្យួស ើយ។ 

តម្សោបល់របស់ប្កុម្ប្បឹកាភបិាល សៅច្សនាែ ុះចុ្ងការយិបរសិច្េទននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរហូត 
ម្កទល់នឹងនថៃសច្ញរបាយការណ៍សនុះ ម្និមានខាងគ់ណនីប្បតិបតតិការ ឬប្ពឹតតការណ៍ខុសប្បប្កតីណាម្យួ 
ម្ដ្លអាច្ជ្ុះឥទធិពលាសារវនតដ្ល់លទធផ្លហិរញ្ញ វតថុរបស់ប្កុម្ហនុនកាុងអំ ុងការយិបរសិច្េទសនុះសទ ។ 
១១.១២ សដ្ើម្ទុន 

ប្កុម្ហនុនម្និបានសបាុះផ្ាយភាគហនុនថមីសៅចុ្ងការយិបរសិច្េទសនុះសទ។ 
ប្កុម្ហនុនពំុមានកិច្ចសនយផ្ដល់ភាពហនុនម្និទានស់បាុះផ្ាយ និងម្និមានភាគហនុនសប្កាម្កិច្ចសនយ 

ផ្ដល់សិទធាភាគហនុនននប្កុម្ហនុននាចុ្ងការយិបរសិច្េទសនុះ។ 
១១.១៣ សមាជិ្កប្កមុ្ប្បឹកាភបិាល 

សមាជិ្កប្កុម្ប្បឹកាភបិាលម្ដ្លបសប្ម្ើការចាបត់ងំពីនថៃសច្ញរបាយការណ៍ចុ្ងសប្កាយមានរាយ
នាម្ដូ្ច្ខាងសប្កាម្៖ 

សលាកប្សី ខា ស ង    ប្បធានប្កុម្ប្បឹកាភបិាល 
សលាកប្សី សនន កាហវីន    សមាជិ្កប្កុម្ប្បឹកាភបិាល 
សលាកប្សី សប លី    សមាជិ្កប្កុម្ប្បឹកាភបិាល 
បណឌិ ត ឈុន វណណ ៈ    អភបិាលឯករាជ្យ 

 



ទំព័រ. 34  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

១១.១៤ អតថប្បសោជ្នរ៍បស់ប្កមុ្ប្បឹកាភបិាល 
កាុងអំ ុងសពល និងចុ្ងការយិបរសិច្េទហិរញ្ញ វតថុសនុះ ប្កុម្ហនុនម្និបានចូ្លរមួ្ាភាគីកាុងការសរៀបចំ្ 

ណាម្យួកាុងសរលបំណងជ្យួ ដ្សលើសមាជិ្កប្កុម្ប្បឹកាភបិាលរបស់ប្កុម្ហនុន ឱ្យទទួលបាននូវផ្ល 
ប្បសោជ្នស៍ផ្សងៗតម្រយៈការទិញភាគហនុន ឬបណ័ណ បំណុលពីសាម្បី្កុម្ហនុន ឬប្កុម្ហនុនសផ្សងស ើយ។ 

ចាបត់ងំពីចុ្ងការយិបរសិច្េទហិរញ្ញ វតថុននឆ្ា កំនែងសៅ ប្កុម្ប្បឹកាភបិាលពំុបានទទលួ ឬមានសិទធ 
ទទលួបាននូវអតថប្បសោជ្នណ៍ាម្យួតម្រយៈកាលចុ្ុះកិច្ចសនយសធវើស ើងរវាងប្កុម្ហនុន ឬរវាងប្កុម្ហនុន 
ម្ដ្លមានសមាជិ្កប្កុម្ប្បឹកាភបិាលសនាុះាសមាជិ្ក ឬរវាងប្កុម្ហនុនម្ដ្លសមាជិ្កប្កុម្ប្បឹកាភបិាល 
សនាុះមានផ្លប្បសោជ្នម៍្ផ្ាកហិរញ្ញ វតថុាសារវនតសនាុះសទ។ 

 

១១.១៥ ការទទលួខុសប្តវូរបស់ប្កមុ្ប្បឹកាភបិាល កាុងការសរៀបចំ្របាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថុ 
ប្កុម្ប្បឹកាភបិាលមានភារកិច្ចសធវើការបញ្ញជ កអ់ុះអាងថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុប្តូវបានសរៀបចំ្ស ើង 

សដ្ើម្បបីង្កា ញនូវទិនាភាពពិត និងប្តឹម្ប្តូវននសាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុរបស់ប្កុម្ហនុននានថៃទី ៣១ ម្ខធាូ ឆ្ា  ំ
២០២០ និងលទធផ្លននប្បតិបតតិការប្ពម្ទាងំលំហូរសាច្ប់្បាកស់ប្មាបក់ារយិបរសិច្េទសនុះ។ ការសរៀបចំ្ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុទាងំសនុះ ប្កុម្ប្បឹកាភបិាលប្តូវ ៖  

 

ក. សប្ជ្ើសសរ ើសសរលការណ៍គណសនយយសម្ប្សប សដ្ឋយម្ផ្អកសលើការវនិិច្េយ័ និងការបា៉ា នប់្បមាណ 
ោ៉ា ងសម្សហតុផ្លនិងប្បកបសដ្ឋយការប្បុងប្បយត័ា ប្ពម្ទាងំអនុវតតតម្សរលការណ៍ទាងំសនុះ 
ឱ្យបា ាបល់ាប។់ 

ខ. អនុសលាម្សៅតម្សរលការណ៍សដងដ់្ឋររបាយការណ៍ទាកទ់ងនឹងហិរញ្ញ វតថុអនតរាតិ នន កម្ពុា 
សប្មាបអ់ងគភាពធុនតូច្ និងម្ធយម្ សៅកាតថ់្ន (“ស.រ.ហ.អ.ក.ស.ធ.ត.ម្”) និងសរលការណ៍ 
ម្ណនារំបស់ធនាររាតិននកម្ពុា ឬប្បសិនសបើមានការប្បាសចាកណាម្យួសៅកាុងការបង្កា ញ 
នូវភាពពិត និងប្តឹម្ប្តូវ ប្កុម្ប្បឹកាភបិាលប្តូវប្បាកដ្ថ្នការប្បាសចាកទាងំសនុះប្តូវបានលាត 
ប្តដ្ឋង ពនយល់ និងកំណតប់រមិាណឱ្យបានប្តឹម្ប្តូវសៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ។ 

គ. រកាទុកកំណតប់្តគណសនយយឱ្យបានប្គបប់្រន ់និងប្បពន័ធប្តួតពិនិតយនផ្ាកាុងប្បក សដ្ឋយប្បសិទធ  
ភាព។ 



ទំព័រ. 35  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

ឃ. សរៀបចំ្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ សដ្ឋយម្ផ្អកសលើមូ្លដ្ឋឋ ននិរនតរភាពននដំ្សណើ រការអាជី្វកម្មសលើក 
ម្លងម្តកាុងករណីសនមតោ៉ា ងសម្រម្យថ្នប្កុម្ហនុននឹងអាច្បនតសធវើប្បតិបតតិការអាជី្វកម្មរបស់ខែួន 
នាសពលអនាគតដ្ខ៏ែី និង 

ង. ប្គបប់្គង និងដឹ្កនាបំ្កុម្ហនុនឱ្យមានប្បសិទធភាព និងចូ្លរមួ្កាុងការសសប្ម្ច្ចិ្តតសំខាន់ៗ ទាងំ 
អស់ម្ដ្លមានឥទធិពលាសារវនតសលើប្បតិបតតិការ និងសាថ នភាពរបស់ប្កុម្ហនុនសហើយប្តូវប្បាកដ្ 
ថ្នការសសប្ម្ច្ចិ្តតសលើកិច្ចការទាងំសនុះប្តូវបាន្ែុុះបញ្ញច ំងោ៉ា ងប្តឹម្ប្តូវសៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ  
វតថុ ។ 

 ១១.១៦ ប្ពឹតតកិារណ៍សំខាន់ៗ កាុងការយិបរសិច្េទននរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថុ 

ប្ពឹតតកិារណ៍សំខាន់ៗ កាុងការយិបរសិច្េទននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ប្តូវបានបង្កា ញសៅកាុងកំណត ់
សមាគ ល់ទី ២៨ ននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ។ 

១២. ការអនមុ្័តបលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតា ុ
សយើងខាុ ំតំណាងឲ្យប្កុម្ប្បឹកាភបិាលរបស់ប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុបរបូិរណ៍ ភអិីលសីុ សូម្សធវើការអនុម្ត័ 

សលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុម្ដ្លមានភាជ បស់ៅទំពរ័ទី ៩ ដ្ល់ ៣៩ បានបង្កា ញនូវទិនាភាពពិត និងប្តឹម្ប្តូវនន 
សាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុរបស់ប្កុម្ហនុននានថៃទី ៣១ ម្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ និងលទធផ្លននប្បតិបតតិការប្ពម្ទាងំលំហូរសាច្ ់
ប្បាករ់បស់ប្កុម្ហនុនសប្មាបក់ារយិបរសិច្េទនានថៃទី៣១ ម្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ សដ្ឋយអនុសលាម្សៅតម្សដងដ់្ឋររបាយ 
ការណ៍ទាកទ់ងនឹងហិរញ្ញ វតថុអនតរាតិននកម្ពុាសប្មាបអ់ងគភាពធុនតូច្ និងម្ធយម្ និងសរលការណ៍ម្ណនារំបស់ 
ធនាររាតិននកម្ពុា។ ចុ្ុះហតថសលខាសដ្ឋយអនុសលាម្សៅតម្សសច្កតីសសប្ម្ច្របស់ប្កុម្ប្បឹកាភបិាល 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

១៣. របាយការណ៍រេស្ស់្វនករឯករាជយ 
១៣.១ ម្តិសោបល់ 

សយើងខាុ ំបានសធវើសវនកម្មសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ របស់ប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ 
ភអិីលសីុ សៅកាតថ់្ន ("ប្កុម្ហនុន") ម្ដ្លរមួ្មានរបាយការណ៍សាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុនានថៃទី៣១ ម្ខធាូ 
ឆ្ា ២ំ០២០ របាយការណ៍លទធផ្ល របាយការណ៍សតីពីបំម្របំរលួមូ្លធន និងរបាយការណ៍លំហូរ 
សាច្ប់្បាកស់ប្មាបក់ារយិបរសិច្េទនថៃទី ៣១ ម្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ ប្ពម្ទាងំសសច្កដីសសងខម្ននសរលការណ៍ 
គណសនយយសំខាន់ៗ និងកំណតស់មាគ ល់សផ្សងៗសទៀត ម្ដ្លមានបង្កា ញចាបពី់ទំពរ័៩ ដ្ល់ ៣៩។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ប្កុម្ម្ហនុនសប្មាបក់ារយិបរសិច្េទនថៃទី៣១ ម្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ ប្តូវបានសធវើ 
សវនកម្មសដ្ឋយប្កុម្ហនុនសវនកម្មម្យួសផ្សងៗសទៀតគណសនយយករសាធារណៈ ម្ដ្លមានរបាយការណ៍ចុ្ុះ 
នថៃទី ៣១ ម្ខកកកដ្ឋ ឆ្ា ២ំ០១៩ បានបង្កា ញម្តិប្តឹម្ប្តូវសលើរបាយការណ៍សនាុះ។ 

តម្ទសសនៈរបស់សយើងខាុ ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុបានបង្កា ញនូវទិដ្ឋភាពពិត និងប្តឹម្ប្តូវសាថ នភាព 
ហិរញ្ញ វតថុរបស់ប្កុម្ហនុននានថៃទី៣១ ម្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០ និងលទធផ្លននប្បតិបតតិការប្ពម្ទាងំលំហូរសាច្ ់
ប្បាកស់ប្មាបដំ់្ណាច្ឆ់្ា សំនុះសដ្ឋយអនុសលាម្សៅតម្សដងដ់្ឋររបាយការណ៍ទាកទ់ងនឹងហិរញ្ញ វតថុអនតរាតិ 
ននកម្ពុា សប្មាបអ់ងគភាពធុនតូច្ និងម្ធយម្ និងសរលការណ៍ម្ណនារំបស់ធនាររាតិននកម្ពុា។ 

១៣.២ មូ្លដ្ឋឋ នកាុងការបសញ្ចញម្តិសោបល់របស់សវនកម្ម 
សយើងខាុ ំបានសធវើសវនកម្មសដ្ឋយអនុសលាម្សៅតម្សតងដ់្ឋរសវនកម្មអនតរាតិននកម្ពុា (“ស.ស.អ.ក”) 

។ ទំនលួខុសប្តូវរបស់សយើងខាុ ំបានសធវើសដងដ់្ឋរសនុះ ប្តូវបានពណ៌នាបម្នថម្កាុងកថ្នខណឌ  ទំនួលខុសប្តូវ 
របស់សវនករឯករាជ្យសៅសលើការសធវើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ ននរបាយការណ៍របស់សយើងខាុ ំ។សយើងខាុ ំ 
សជ្ឿាកថ់្ន ភសតុតងសវនកម្មសយើងខាុ ំប្បមូ្លបានមានភាពប្គបប់្រន ់ និងសម្ប្សបសប្មាបា់មូ្លដ្ឋឋ នកាុង 
ការបសញ្ចញម្តិរបស់សយើងខាុ ំ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ប្កុម្ហនុនសប្មាបក់ារយិបរសិច្េទនថៃទី៣១ ម្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០១៩ ប្តូវបានសធវើ 
សវនកម្មសដ្ឋយប្កុម្ហនុនសវនកម្មម្យួសផ្សងសទៀតននគណសនយយករសាធារណៈ ម្ដ្លមានរបាយការណ៍ចុ្ុះ 
នថៃទី៣១ ម្ខកកកដ្ឋ ឆ្ា ២ំ០២០ បានបង្កា ញម្តិសោបល់សលើរបាយការណ៍សនាុះ។ 

ទំនលួខុសប្តវូឯករាជ្យភាព និងប្កម្សីលធម្ ៌

សយើងខាុ ំមានភាពឯករាជ្យពីប្កុម្ហនុនសដ្ឋយសររពសៅតម្ ប្កម្សីលធម្រ៌បស់គណសនយយករ 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

ជំ្នាញ និងសវនករននវទិយសាថ នននគណសនយយករជំ្នាញ និងសវនករកម្ពុា (“ប្កម្សីលធម្”៌) និងប្កម្ 
សីលធម្អ៌នតរាតិរបស់គណសនយយករជំ្នាញ រមួ្ទាងំសតងដ់្ឋរអនតរាតិននឯករាជ្យភាព របស់ប្កុម្ 
ប្បឹកាភបិាលសដងដ់្ឋរប្កម្សីលធម្អ៌នតរាតិសប្មាបគ់ណសនយយជំ្នាញ (“ប្កម្សីលធម្ ៌ IESBA”) 
សហើយសយើងខាុ ំបានបំសពញនូវទំនួលខុសប្តូវសលើសីលធម្ដ៌្នទសទៀតសដ្ឋយអនុសលាម្តម្ប្កម្សីលធម្ ៌
របស់គណសនយយករជំ្នាញសនុះផ្ងម្ដ្រ។ 
១៣.៣ ពត័ម៌ានសប្ៅពីរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថុ និងរបាយការណ៍របស់សវនករ 

ប្កុម្ប្បឹកាភបិាលទទួលខុសប្តូវសលើពត័ម៌ានសផ្សងសទៀត។ ពត័ម៌ានសផ្សងៗរមួ្មានរបាយការណ៍ 
របស់ប្កុម្ប្បឹកាភបិាល ប៉ាុម្នតម្និរមួ្បញ្ចូ លនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ប្កុម្ហនុន និងរបាយការណ៍ 
របស់សវនករឯករាជ្យសយើងខាុ ំសទ ។ 

តម្ម្តិសោបល់របស់សយើងខាុ ំសលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ប្កុម្ហនុន ម្និរមួ្បញ្ចូ លពត័ម៌ាន 
សផ្សងៗសហើយសយើងម្និបានបង្កា ញពីទប្ម្ងន់នការសនាិដ្ឋឋ នសលើការធានាណាម្យួស ើយ។ 

ទាកទ់ងាម្យួនឹងការសធវើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ប្កុម្ហនុន សយើងខាុ ំមានទំនួលខុស 
ប្តូវកាុងការអាននូវពត័ម៌ានសផ្សងៗ និងពិចារណាថ្នសតើពត័ម៌ានសផ្សងៗមានភាពម្និប្សបាម្យួសារវនតា 
ម្យួនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ប្កុម្ហនុន ឬកក៏ារយល់ដឹ្ងរបស់សយើងខាុ ំទទលួបានពីការសធវើសវនកម្ម 
ឬសបើម្និដូ្សច្ាុះសទកំហុស្គងាសារវនតប្តូវបានបង្កា ញ។ 

ម្ផ្អ សលើកិច្ចការម្ដ្លបានអនុវតត ប្បសិនសបើសយើងខាុ ំសនាិដ្ឋឋ នថ្នពត័ម៌ានសផ្សងៗមានកំហុស្គងា 
សារវនតសយើងខាុ ំតប្មូ្វឱ្យរាយការណ៍ពីការពិត ម្តសយើងខាុ ំម្និមានអវីរាយការណ៍កាុងករណីសនុះសទ។ 
១៣.៤ ការទទលួខុសប្តវូរបស់ប្កមុ្ប្បឹកាភបិាលសលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថុ 

ប្កុម្ប្បឹកាភបិាលទទួលខុសប្តូវកាុងការសរៀបចំ្ និងបង្កា ញនូវទិដ្ឋភាពពិត និងប្តឹម្ប្តូវននរបាយ 
ការណ៍ហិរញ្ញ វតថុសដ្ឋយអនុសលាម្សៅតម្សដងដ់្ឋររបាយការណ៍ទាកទ់ង និងហិរញ្ញ វតថុអនតរាតិននកម្ពុា 
សប្មាបអ់ងគភាពធុនតូច្ និងម្ធយម្ និងសរលការណ៍ម្ណនារំបស់ធនាររាតិ ននកម្ពុា។ ប្កុម្ប្បឹកា 
ភបិាលកទ៏ទលួខុសប្តូវកាុងការប្តួតពិនិតយនផ្ាកាុង ម្ដ្លប្កុម្ប្បឹកាភបិាលកំណតថ់្នមានភាពចាបំាច្ក់ាុង 
ការសរៀបចំ្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុម្និឱ្យមានការរាយការណ៍ខុសាសារវនត ម្ដ្លបណាដ លម្កពីការម្កែង 
បនែំ ឬកំហុស្គងសផ្សងៗ។ 

សៅកាុងការសរៀបចំ្របាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ប្កុម្ហនុន ប្កុម្ប្បឹកាភបិាលាអាកទទលួខុសប្តូវ  
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

កាុងការវាយតនម្ែសៅសលើលទធភាពប្បតិបតតិការរបស់ប្កុម្ហនុន សដ្ឋយឈរសលើមូ្លដ្ឋឋ ននិរនតរភាពននដំ្សណើ រ 
ការអាជី្វកម្ម សហើយសប្បើប្បាស់នូវមូ្លដ្ឋឋ នគណសនយយម្បបនិរនតរភាព ប្បសិនសបើប្កុម្ប្បឹកាភបិាលម្និ 
មានបំណងរលំាយប្កុម្ហនុនឬបញ្ឈបប់្បតិបតតិការឬម្និមានជ្សប្ម្ើសប្បាកដ្ណាម្យួប៉ាុម្នតប្តូវម្តសធវើដូ្សច្ាុះ។ 

១៣.៥ ទំនលួខុសប្តវូរបស់សវនករឯករាជ្យសលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វតថុ 
សរលបំណងរបស់សយើងខាុ ំគឺសដ្ើម្បទីទួលបាននូវអំណុះអំណាងសម្សហតុថ្ន សតើរបាយការណ៍ 

ហិរញ្ញ វតថុពំុមានកំហុស្គងាសារវនតបណាដ លម្កពីការម្កែងបនែំ ឬការភន័តប្ច្ ំ និងសច្ញនូវរបាយការណ៍ 
របស់សវនករឯករាជ្យម្ដ្លមានការបសញ្ចញម្តិសោបល់របស់សយើងខាុ ំ។ អំណុះអំណាងោ៉ា ងសម្សហតុ 
ផ្ល គឺាអំណុះអំណាងកប្ម្តិខពស់ ប៉ាុម្នតម្និអាច្ធានាថ្នម្តិសោបល់របស់សវនកម្មអនុសលាម្សៅតម្ 
សដងដ់្ឋរសវនកម្មអនតរាតិននកម្ពុា ម្តងម្តការពារនូវកំហុស្គងាសារវនត សៅសពលម្ដ្លវាសកើតមាន 
ស ើងសនាុះសទ។ ភាពខុស្គងម្ដ្លបណាដ លម្កពីការម្កែងបនែំ ឬការភន័តប្ច្ ំប្តូវបានចាតទុ់កាកំហុស 
្គងាសារវនត ប្បសិនសបើលកខណៈម្យួៗឬាលកខណៈរមួ្ផ្ដុ ំ អាច្មានឥទធិពលសលើការសសប្ម្ច្ចិ្តតសសដ្ឋកិច្ច 
របស់អាកសប្បើប្បាស់សលើមូ្លដ្ឋឋ នននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុសនុះ។ 

ាម្ផ្ាកម្យួននសវនកម្មសដ្ឋយអនុសលាម្សៅតម្សដងដ់្ឋរសវនកម្មអនតរាតិននកម្ពុា សយើងខាុ ំ 
អនុវតតការវនិិច្េយ័ម្ដ្លមានជំ្នាញវាិជ ជី្វៈ និងរកាបាននូវការសងសយ័ម្ដ្លមានជំ្នាញវាិជ ជី្វៈតម្រយៈ 
ការសធវើសវនកម្ម។ សយើងបានសធវើ៖ 

 កំណត ់ និងការវាយតនម្ែហានិភយ័កំហុស្គងាសារវនតននរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ប្កុម្ហនុន 
ថ្នសតើមានការម្កែងបនែំ ឬភន័តប្ច្ ំ និងទទួលខុសប្តូវសលើការសរៀបចំ្ និងអនុវតតតម្នីតិវធីិសវនកម្មអាច្ 
ស្ែើយតម្សៅនឹងហានិភយ័ទាងំសនាុះ សដ្ើម្បទីទួលបាននូវភសតុងតងសវនកម្មប្គបប់្រន ់ និងសម្ប្សប 
សដ្ើម្បាីមូ្លដ្ឋឋ នកាុងការបសញ្ចញម្តិសោបល់របស់សយើង។ ហានិភយ័ននការម្និរកសឃើញកំហុស្គងា 
សារវនត ាលទធផ្លបណាដ លម្កពីការម្កែងបនែំសប្ច្ើនាការភន័តប្ច្ ំ ការម្កែងបនែំ សដ្ឋយសារម្តការម្កែង 
បនែំពាកព់ន័ធនឹងការឃុបឃិតរា  ការលួច្បនែំ ការលុបសចាទសដ្ឋយសច្តនា ការបកប្សាយខុស ឬការបំពាន 
ននការប្តួតពិនិតយនផ្ាកាុង។ 
 ម្សវងយល់ពីប្បពន័ធប្តួតពិនិតយនផ្ាកាុងម្ដ្លពាកព់ន័ធសៅនឹងការសធវើសវនកម្ម សដ្ើម្បសីរៀបចំ្នីតិវធីិសធវើ 
សវនកម្មម្ដ្លប្តឹម្ប្តូវសៅតម្សាថ នភាព ប៉ាុម្នតម្និម្ម្នកាុងសរលបំណងបង្កា ញម្តិសោបល់សលើប្បសិទធ 
ភាពននប្បពន័ធប្តួតពិនិតយនផ្ាកាុងរបស់ប្កុម្ហនុនសនាុះសទ។ 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

 វាយតនម្ែនូវភាពសម្ប្សបននសរលការណ៍គណសនយយ និងភាពសម្សហតុផ្លននគណសនយយ 
បា៉ា នស់ាម ន និងកំណតប់ង្កា ញពាកព់ន័ធម្ដ្លបានសរៀបចំ្របាយការណ៍ប្កុម្ប្បឹកាភបិាល។ 
 សធវើសសច្កដីសនាិដ្ឋឋ នសលើភាពសម្ប្សបននមូ្លដ្ឋឋ ននិរនតរភាពគណសនយយម្ដ្លគណៈប្គបប់្គង សប្បើ 
ប្បាស់ និងម្ផ្អកសលើភសតុតងសវនកម្មទទួលបាន ថ្នសតើាភាពម្និច្់ស់លាស់ាសារវនតអាច្សកើតស ើង 
ម្ដ្លទាកទ់ងសៅនឹងប្ពឹតតិការណ៍ ឬលកខខណឌ ម្ដ្លអាច្សងសយ័ោ៉ា ងខាែ ងំសលើសម្តថភាពរបស់ប្កុម្ហនុន 
កាុងការបនតនិរនតរភាព។ ប្បសិនសបើសយើងខាុ ំសនាិដ្ឋឋ នថ្ន ភាពាសារវនតម្និមានច្់ស់លាស់សកើតស ើង 
សយើងខាុ ំប្តូវមានការទាម្ទារការយកចិ្តតទុកដ្ឋក ់ សៅកាុងរបាយការណ៍សវនករឯករាជ្យរបស់សយើងខាុ ំ ភាជ ប ់
នឹងការបង្កា ញសៅកាុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ប្កុម្ហនុន ប្បសិនសបើការបង្កា ញទាងំសនាុះម្និប្តឹម្ប្តូវ 
សនាុះម្តិសោបល់របស់សយើងខាុ ំនឹងម្កម្ប្ប។ ការសនាិដ្ឋឋ នរបស់សយើងខាុ ំ គឺម្ផ្អកសៅសលើភាសតុតងសវនកម្ម 
ម្ដ្លទទលួបានរហូតដ្ល់នថៃសច្ញរបាយការណ៍សវនករឯករាជ្យរបស់សយើងខាុ ំ។ សទាុះបីាោ៉ា ងណាក ៏
សដ្ឋយប្ពឹតតិការណ៍ ឬលកខខណឌ នាសពលអនាគតអាច្នឹងបងកឲ្យប្កុម្ហនុនបញ្ឈបនូ់វនិរនតរភាពននដំ្សណើ រ 
អាជី្វកម្មបាន។ 
 វាយតនម្ែសលើភាពប្គបប់្រនន់នការបង្កា ញទាងំឡាយ រច្នាសម្ពន័ធ និងមាតិកាសៅកាុងរបាយ 
ការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ប្កុម្ហនុនមានកំណតប់ង្កា ញពត័ម៌ាន ថ្នសតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុរបស់ប្កុម្ហនុន 
បង្កា ញពីប្បតិបតតិការ និងប្ពឹតតិកការណ៍សៅកាុងលកខខណឌ ម្យួម្ដ្លបង្កា ញនូវទិដ្ឋភាពប្តឹម្ប្តូវម្ដ្រឬសទ។ 
សយើងខាុ ំទាកទ់ងាម្យួប្កុម្ប្បឹកាភបិាលពាកព់ន័ធនឹងបញ្ញា ដ្ម្ទសទៀតកដូ៏្ច្ា វសិាលភាពម្ដ្លបាន 
សប្រងទុក និងការកំណតស់ពលសវលាននការសធវើសវនកម្ម និងការម្សវងរកការសធវើសវនកម្មសំខាន់ៗ  រមួ្ 
បញ្ចូ លទាងំកងវុះខាតសំខានណ់ាម្យួសលើប្បពន័ធប្តួតពិនិតយនផ្ាកាុងម្ដ្លបានកតស់មាគ ល់កាុងអំ ុងសពលសធវើ 
សវនកម្មរបស់សយើងខាុ ំ។ 

  
 ១៣.៦ បញ្ញា សផ្សងៗ 

  របាយការណ៍សនុះប្តូវសធវើស ើង សប្មាបភ់ាគហនុនិករបស់ប្កុម្ហនុនម្តប៉ាុសណាណ ុះ។ សយើងខាុ ំនឹងម្និ 
ទទលួខុសប្តូវចំ្សពាុះខែឹម្សារននរបាយការណ៍សនុះ សប្មាបបុ់គគលិកសផ្សងសទៀតស ើយ។ 

 
 
 



ទំព័រ. 40  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

 
 
 
 
 
 

 

 តរាងតុលយការននសាថ នភាពហរិញ្ញ វតថុ 
គិតប្តឹម្នថៃទី ៣១ ម្ខ ធាូ ឆ្ា  ំ២០២០ 

 កំណត ់ ២០២០ ២០១៩ 

 សំរល់ ដុ្លាែ រអាសម្រកិ ពានស់រៀល ដុ្លាែ រអាសម្រកិ 

ប្ទពយសកម្ម     

សាច្ប់្បាកក់ាុងនដ្ ៦ ៩១.៣០៣ ៣៦៩.៣២១ ១០៦.៤៨៨ 

សម្តុលយសៅធនាររាតិននកម្ពុា ៧ ៩២.៥២៣ ៣៧៤.២៥៦ ៩២.០៧៨ 

សម្តុលយសៅធនាររសផ្សងៗ ៨ ៥៤៣.៤៦៧ ២.១៩៨.៣២៤ ៧០៧.៩៧៩ 

ឥណទានសៅអតិថិជ្ន ៩ ៥.៦៧៤.១៧៧ ២២.៩៥២.០៤៦ ៦.៣៥៥.៨៥៧ 

គណនីប្តូវទទួលសផ្សងៗ ១០ ៣០១.២០២ ១.២១៨.៣៦២ ២០២.៨៥៧ 

ប្ទពយសម្បតតិ និងបរកិាខ រ ១១ ៦០.១៥៣ ២៤៣.៣១៩ ៧៩.៨៩៥ 

ប្ទពយសកម្មពនាពនយ ១២ ៩.៩២០ ៤០.១២៦ ៩.៩២០ 

ប្ទពយសកម្មសរុប  ៦.៧៧២.៧៤៥ ២៧.៣៩៥.៧៥៤ ៧.៥៥៥.០៧៤ 

បណុំល នងិម្លូធន     

បណុំល     

     ១៣ ៣.៥៤២.២១៣ ១៤.៣២៨.២៥២ ៤.៥៣៧.១១៧ 

គណនីប្តូវបងស់ផ្សងៗ ១៤ ៨៤.៦០៤ ៣៤២.២២៣ ៣១.៤៦៨ 

បណុំលពនធច្រនត  ៦៨.៧៩៧ ២៧៨.២៨៤ ៩២.១៦១ 

បណុំលសរុប  ៣.៦៩៥.៦១៤ ១៤.៩៤៨.៧៥៩ ៤.៦៦០.៧៤៦ 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

ម្លូធន     

សដ្ើម្ទុន ១៥ ១.៨០០.០០០ ៧.២៨១.០០០ ១.៨០០.០០០ 

ទុនបប្ម្ងុតម្ច្់ប ់ ១៦ ២៤.៥២៨ ៩៩.២១៦ ២៤.៥២៨ 

ប្បាកច់្សំណញរកាទុក  ១.២៥២.៦០៣ ៥.០៦៦.៧៧៩ ១.០៦៩.៨០០ 

ម្លូធនសរុប  ៣.០៧៧.១៣១ ១២.៤៤៦.៩៩៥ ២.៨៩៤.៣២៨ 

បណុំល នងិម្លូធនសរុប  ៦.៧៧២.៧៤៥ ២៧.៣៩៥.៧៥៤ ៧.៥៥៥.០៧៤ 

 

 របាយការណ៍លទធផ្ល 
សប្មាបបំ់ណាច្ឆ់្ា  ំនថៃទី ៣១ ម្ខ ធាូ ឆ្ា  ំ២០២០ 

 កំណត ់ ២០២០ ២០១៩ 

  សំរល់ ដុ្លាែ រអាសម្រកិ         ដុ្លាែ រអាសម្រកិ 

ច្ំណូលការប្បាក់ ១៧ ៩៨៩.៧៩៧ ៤.០០៣.៧២៩ ១.០២១.៧៣៧ 
ច្ំណាយការប្បាក់ ១៨ (២៥៣.៦០២) (១.០២៥.៨២០) (២៣០.៨០៥) 
ច្ណូំលការប្បាកសុ់ទធ  ៧៣៦.១៩៥ ២.៩៧៧.៩០៩ ៧៩០.៩៣៣ 
សំវធិានធនសលើឥណទានាប់សងសយ័ ៩ (៦៥.២៥៥) (២៦៣.៩៥៦) (៧៤.៦៨១) 
ច្ំណូលប្បតិបតិតការ      ១៩ ២០៥.៤៧៩  ៨៣១.១៦៣  ៣២៥.៧៧៥ 
ច្ំណាយប្បាកស់បៀវតស ២០ (៣៧០.០៨០) (១.៥១៣.១៥៤) (៣១៤.៦៤៨) 
ច្ំណាយរលំស់ ២១ (២៧.០៤៥) (១០៩.៣៥១) (៣៤.២៣៤) 
ច្ំណាយទូសៅ និងរដ្ឋបាល ២២ (២១២.៦៩៥) (៨៦០.៣៥១) (២៤៥,០៤២) 
ប្បាកច់្សំណញម្នុដ្កច្ណំាយពនធ  ២៦២.៥៩៩ ១.០៦២.២១៤ ៤៤៨.១០១ 

ប្បាកច់្ំសណញកាុងការយិបរសិច្េទ ២៣ (៧៩.៧៩៦) (៣២២.៧៧៥) (៩៤.៣៩២) 
ប្បាកច់្សំណញកាុងការយិបរសិច្េទ 

 
១៨២.៨០៣ ៧៣៩.៤៣៩ ៣៥៣.៧០៩ 

 

 របាយការណ៍បំម្របំរលួ   ធន 
សប្មាបបំ់ណាច្ឆ់្ា នំថៃទី ៣១ ម្ខ ធាូ ឆ្ា  ំ២០២០ 

  
សដ្ើម្ទុន ប្បាកប់ប្ម្ងុតម្ច្់ប ់

ច្សំណញរកា 
ទុក 

សរុប 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

 កំណត់ 
សមាគ ល់ 

ដុ្លាែ រអាសម្រកិ ដុ្លាែ រអាសម្រកិ ដុ្លាែ រអាសម្រកិ ដុ្លាែ រអាសម្រកិ 

សម្តុលយសៅនថៃទី១       
   ២០១៩ 

 
១.៨០០.០០០ ៣៣.៣៩៨ ៧០៧.២២១ ២.៥៤០.៦១៩ 

លទធផ្លច្ំសណញសរុបកាុងការយិបរសិច្េទ   - - ៣៥៣.៧០៩ ៣៥៣.៧០៩ 

ប្បតបិតតកិារាភាគហនុនកិ      

ប្បតបិតតកិារាម្យួភាគហនុនកិ       (៨.៨៧០) ៣៦២.៥៧៩ ៣៥៣.៧០៩ 

សម្តុលយសៅនថៃទ៣ី១ ម្ខ ធាូឆ្ា ២ំ០១៩  ១.៨០០.០០០ ២៤.៥២៨ ១.០៦៩.៨០០ ២.៨៩៤.៣២៨ 

លទធផ្លច្ំសណញសរុបកាុងការយិបរសិច្េទ   - - ១៨២.៨០៣ ១៨២.៨០៣ 
សម្តុលយនានថៃទ៣ី១ ម្ខធាូ ឆ្ា ២ំ០២០  ១.៨០០.០០០ ២៤.៥២៨ ១.២៥២.៦០៣  ៣.០៧៧.១៣១  
(គិតាពានស់រៀល)  ៧.២៨១.០០០ ៩៩.២១៦ ៥.០៦៦.៧៧៩ ១២.៤៤៦.៩៩៥ 

 

 របាយការណ៍លំហូរសាច្ប់្បាក ់
សប្មាបបំ់ណាច្ឆ់្ា នំថៃទី ៣១ ម្ខ ធាូ ឆ្ា  ំ២០២០ 

 កណំត ់ ២០២០ ២០១៩ 
 សំរល់ ដុ្លាែ រអាសម្រកិ         ដុ្លាែ រអាសម្រកិ 
លំហូរសាច្ប់្បាកព់សីកម្មភាពប្បតបិតតកិារ     

ច្ំសណញ/(ខាត)ម្ុនដ្កច្ំណាយពនធន     ២៦២.៥៩៩ ១.០៦២.២១៤ ៤៤៨.១០១ 

និយត័កម្ម៖     
សំវធិានធនសប្មាបឥ់ណទានសងសយ័ ៩ ៦៥.២៥៥ ២៦៣.៩៥៦ ៧៤.៦៨១ 
រលំស់ប្ទពយសម្បតតិ និងបរកិាខ រ ១១ ២៦.៩៤៥ ១០៨.៩៩៣ ៣៤.២៣៣ 

ច្ំណាយការប្បាក់ ១៨ ២៥៣.៦០២ ១.០២៥.៨២០ ២៣០.៨០៥ 

ច្ំណូលប្បតិបតតិកាម្ុនសពលបម្ប្ម្បប្ម្ួល 
សដ្ើម្ទុនបងវិល 

 ៦០៨.៤០១ ២.៤៦០.៩៨៣ ៧៨៧.៨២០ 

បម្ប្ម្បប្ម្ួលសដ្ើម្ទុនបងវិល៖     

ឥណទានសៅអតិថិជ្ន  ៦១៦.៤២៥ ២.៤៩៣.៤៣៩ (៩៦៣.៤២៤) 

គណនីប្តូវទទួលសផ្សងៗ  (៩៨.៣៤៥) (៣៩៧.៨០៦) (៨១.៦២១) 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

គណនីប្តូវបងស់ផ្សងៗ  ៥៣.១៩១ ២១៥.១៥៨ ៨.២៨១ 

សាច្ប់្បាកស់ប្បើកាុងសកម្មភាពប្បតិបតតិការ  ១.១៧៩.៦៧២ ៤.៧៧១.៧៧៤ (២៤៨.៩៤៤) 

ការប្បាកម់្ដ្លប្តូវបង់  (២៥៣.៦៥៧) (១.០២៦.០៤៣) (២៣០.០៥៨) 

ពនធម្ដ្លបានបង់  (១០៣.១៦០) (៤១៧.២៨២) (៩៦.១២៦) 

សាច្ប់្បាកសុ់ទធទទួលបានម្កពី(សប្បើកាុង) 
សកម្មភាពប្បតិបតតិការ 

 ៨២២.៨៥៥ ៣.៣២៨.៤៤៩ (៥៧៥.១២៨) 

លំហូរសាច្ប់្បាកព់សីកម្មភាពវនិសិោគ     

ការទិញប្ទពយសម្បតតនិិងបរកិាខ រតំណាងឱ្យ
សាច្ប់្បាកសុ់ទធកាុងសកម្មភាពវនិិសោគ 

១១ (៧.២០៣) (៧៩.១៣៦) (៣.៥២៧) 

លំហូរសាច្ប់្បាកព់សីកម្មភាពហិរញ្ញ វតថុ     

លំហូរសាច្់ប្បាក់សុទធបាន(សប្បើកាុង)សកម្ម 
ភាពហិរញ្ញ វតថុ 

 (៩៩៤.៩០៤) (៤.០២៤.៣៨៧) ១.៣៧៦.៤៦០ 

កសំណើ នសុទធននសាច្ប់្បាក ់នងិសាច្ប់្បាក ់
សម្ម្លូ 

 
(១៧៩.២៥២) (៧២៥.០៧៤) ៧៩៧.៨០៥) 

សាច្ប់្បាក ់នងិសាច្ប់្បាកស់ម្ម្លូសដ្ើម្ប្រ  ៨១៦.៥៤៥ ៣.៣០២.៩២៥ ១៨.៧៤០ 

សាច្ប់្បាក ់នងិសាច្ប់្បាកស់ម្ម្លូចុ្ងប្រ  ៦៣៧.២៩៣ ២.៥៧៧.៨៥១ ៨១៦.៥៤៥ 

 

សាច្ប់្បាក ់និងសាច្ប់្បាកស់ម្មូ្លរមួ្មាន៖ 

 កណំត ់ ២០២០ ២០១៩ 
 សំរល់ ដុ្លាែ រអាសម្រកិ ពានស់រៀល ដុ្លាែ រអាសម្រកិ 
សាច្ប់្បាកក់ាុងនដ្ ៦ ៩១.៣០៣ ៣៦៩.៣២១ ១០៦.៤៨៨ 

សម្តុលយសៅធនាររាតនិនកម្ពុា
(ម្និរមួ្បញ្ចូលប្បាកត់ម្កល់) 

៧ ២.៥២៣ ១០.២០៦ ២.០៧៨ 

សម្តុលយសៅធនាររសផ្សងៗ ៨ ៥៤៣.៤៦៧ ២.១៩៨.៣២៤ ៧០៧.៩៧៩ 

  ៦៣៧.២៩៣ ២.៥៧៧.៨៥១ ៨១៦.៥៤៥ 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

១៤. ស្កម្មភាពផ្ផនកគគេគ់គងអាជវីកម្មគសាវគាវនងិ អភវិឌ្ឍន ៏
 ១៤.១ ការរកីច្សប្ម្ើនប្បកបសដ្ឋយភាពទទលួខុសប្តវូ 

សដ្ើម្បសីសប្ម្ច្តម្សបសកម្មរបស់ខែួនកាុងការផ្តល់សសវាកម្មហិរញ្ញ វតថុដ្ល់ សហប្គិន និងប្កុម្ 
ប្គួសារ ម្ដ្លសិថតសៅកប្ម្តិមូ្លដ្ឋឋ ន កាុងប្បសទសកំពុងអភវិឌ្ឍនន៍នសសដ្ឋកិច្ចសងគម្ ប្គឹុះសាថ ន 
ម្បី្កហូរិញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ ភអិីលសីុ បានផ្តល់កម្ចដី្ល់អតិថិជ្នសៅទីប្កុង តំបនទី់ប្បជំុ្ជ្ន 
និងសៅតំបនជ់្នបទ          ម្ដ្លប្បតិបតតិករឥណទានដ្នទសទៀតម្និសធវើប្បតិបតតិការសៅដ្ល់ ។ តម្ 
រយៈប្បពន័ធប្គបប់្គង នផ្ាកាុងដ្រ៏ងឹមារំបស់ ប្គឹុះសាថ ន               បរបូិរណ៍ គឺាមូ្លដ្ឋឋ នកាុងការ 
រកាបាននូវ កម្ចមី្ដ្លមានគុណភាពខពស់។ ការបណតុ ុះបណាត លនិងការពប្ងឹង សម្តថភាពថ្នា កប់្គបប់្គង 
សាខាម្ស្រនតីឥណទាន និងបុគគលិកប្បតតិបតតិការ សដ្ើម្បធីានាបានថ្នពកួរតស់ពារសពញសដ្ឋយចំ្សណុះដឹ្ង និង 
ជំ្នាញចាបំាច្ក់ាុងការបំសពញ ភារកិច្ចរបស់ខែួន ប្បកបសដ្ឋយប្បសិទធភាព។ ការប្តួតពិនិតយោ៉ា ងម្មត ់
ច្តក់ាុងការវាយតនម្ែមុ្នសពលទមាែ កទុ់ន ធានាបានថ្ន អតិថិជ្នម្ដ្លប្តូវការកម្ច ី និងមានលទធភាពសង 
ប្គបប់្រន ់ទទួលបាននូវប្បាកក់ម្ចតីម្តប្មូ្វការរបស់ពកួរត។់ 
១៤.២ ទិនាា ការននផ្លិតផ្ល 

ផ្លិតផ្លាសប្ច្ើនរបស់ ប្គឹុះសាថ ន ម្បី្កហូរិញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ ភអិីលសីុ ប្តូវបានបសងកើតស ើងសដ្ើម្ប ី
សអាយប្សបតម្សបសកម្មរបស់ខែួនកាុងការផ្តល់សសវាកម្មហិរញ្ញ វតថុដ្ល់អតិថិជ្ន ។សទាុះបីាសបសកម្មរបស់ 
សយើងសៅម្តរកាសៅដ្ម្ដ្ល ប៉ាុម្នតតប្មូ្វការរបស់អតិថិជ្នបានផ្លែ ស់បតូរតងំពីប្គឹុះសាថ នចាបស់ផ្តើម្បសងកើត 
ស ើង កាុងឆ្ា ២ំ០១១ ។ សដ្ឋយសារអតិថិជ្នរបស់សយើងបានពប្ងីកមុ្ខរបរបសងកើនប្បាកចំ់្ណូលសហើយការ 
វនិិសោគ មានការស ើងសប្ច្ើនាងមុ្ន ប្គឹុះសាថ នសយើងបានបសងកើតផ្លិតផ្លថមីៗាសប្ច្ើនសដ្ើម្បសីអាយសម្ 
ប្សបសៅតម្ តប្មូ្វការខុសៗរា របស់អតិថិជ្ន ។ ឥណទានសប្បើប្បាស់ផ្លា ល់ខែួន សៅម្តាផ្លិតផ្ល 
និងាចំ្ណុច្ខាែ ងំរបស់ប្គឹុះសាថ ន ។ោ៉ា ងណាម្ញិ សយើងកប៏ានពប្ងីកទំហំ និងបសងកើតផ្លិតផ្ល 
ឥណទានឯកតតជ្ន ឥណទានបុគគលិក សដ្ើម្បបំីសពញតម្តប្មូ្វការរបស់អតិថិជ្ន សអាយកានម់្តប្បសសើរ 
ស ើង ។ 
១៤.៣ សកម្មភាពននការផ្សពវផ្ាយ 

សដ្ើម្បសី្ែើយតបាម្យួតប្មូ្វការទីផ្ារ នាយកដ្ឋឋ នប្សាវាវអភវិឌ្ឍ និងទីផ្ារបានពប្ងឹង និង 
ពប្ងីក នីតិវធីិការង្ករាប្បចាសំដ្ឋយម្ផ្អកសលើសរលការណ៍ាចាបំាច្ម់្ដ្លសីុសង្កវ កា់ម្យួម្ខសផ្លិតកម្ម 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

ឥណទាន។តប្មូ្វការទីផ្ារនិងការទទួ បានពត័ម៌ានស្ែើយតបពីប្បតិបតតិកររមួ្ាម្យួអតិថិជ្នគឺា នែឹុះ
កូនសសារោ៉ា ងសំខានស់ប្មាបស់បើកនូវភាពរាងំសាុះននដំ្សណើ រប្បប្ពឹតតសៅរបស់ប្គឹុះសាថ ន។ ចំ្ណុច្រសសើបនន 
ទីផ្ារ                                     ៖ 4P, 6C and 5R ។ 4P          ៖     , 
       ,       ,           ម្ដ្លម្ផ្អកសលើសរលការណ៍    ប្គឹុះឥណទាន។        6C 
                   ,         ,                  ,       ,                 
                       ។ 5R Right People, Right Business, Right Time, Right Amount and 

Right Place) គឺាបែងរ់មួ្ប្តូវម្តអនុវតតនមុ៍្នសពលបសញ្ចញផ្លិតផ្ល ដ្ល់សៅអតិថិជ្នមុ្នសពល 
សប្បើប្បាស់ ។ារមួ្ទ ាីករខាងសលើ គឺតប្មូ្វម្ផ្អកសៅតម្សរលការណ៍នីតិវធីីផ្សពវផ្ាយ៖ 

១. KYC (Know Your Customers) សាគ ល់ច្់ស់ពីអតិថិជ្ន។ 
២. សប្ជ្ើសសរ ើសទីតងំផ្សពវផ្ាយ សាលាសរៀន ប្កសួងសាថ បន័រដ្ឋ.ល.។ 
៣. បនតសលើទឹកចិ្តតអតិថិជ្នចាស់ សដ្ឋយផ្តល់ វតថុអនុសាវរយី ៍សប្មាបក់ារម្ណនាអំតិថិជ្នថមីម្ក 
ប្គឹុះសាថ ន ថមី៥នាកប់ម្នថម្។  

១៤.៤ ហានិភយ័ទីផ្ារ  
ហានិភយ័ទីផ្ារ គឺាហានិភយ័ននការបាតប់ង ់ ម្ដ្លត   ទីផ្ារឬ លំហូរសាច្ប់្បាកន់ាសពល 

អនាគតន់ន លិខិតឧបករណ៍ និងការម្ប្បប្បួលសដ្ឋយសារ ការផ្លែ ស់បដូរតនម្ែទីផ្ារ។ ហានិភយ័ទីផ្ារសកើត 
ស ើងសដ្ឋយសារសាថ នភាព សបើកទូលាយននអប្តការប្បាក ់ រូបិយបណ័ណ  និងផ្លិតផ្លមូ្លធនម្ដ្ល 
ប្បឈម្នឹងច្លនាទីផ្ារាកល់ាក ់ ទូរសៅប្ពម្ទាងំការម្ប្បប្បួលននអប្ត ឬតនម្ែទីផ្ារដូ្ច្ាអប្ត 
ការប្បាក ់ គំលាតឥណទាន អប្តបដូររូបិយបណ័ណ បរសទស និង តនម្ែមូ្លធន។ ហានិភយ័សនុះាទូសៅប្គប 
ដ្ណត បស់លើប្ទពយសម្បតតិនិងបំណុល ។ ធនាររ                  កកំ៏ណតវ់សិាលភាពននហានិភយ័ទីផ្ារ 
តម្វធីិសនុះផ្ងម្ដ្រ។ 

                           
                           នន                             

           ទង                                ។ 
 ហានិភយ័រូបិយបណ័ណ     ហានិភយ័ម្ដ្លសកើតស ើងពីការផ្លែ ស់បតូរតនម្ែរូបិយបណ័ណ ម្យួម្ដ្ល 
ទាកទ់ង សៅនឹងរូបិយបណ័ណ ម្យួសផ្សងសទៀ 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

១៥               
១៥.១                          

ប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ ភអិីលសីុ ម្តងម្តយកចិ្តតទុកដ្ឋកស់ៅសលើការបណដុ ុះបណាដ ល 
ការអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាពបុគគលិករបស់ខែួនោ៉ា ងខាែ ងំចាបត់ងំពីសបើកដំ្សណើ រការ រហូតដ្ល់បច្ចុបបនាសនុះ 
រាល់បុគគលិក ម្ដ្លសទើបចូ្លបំសរ ើការង្ករថមីទាងំអស់ ប្តូវបានទទួលការបណដុ ុះបណាដ លសដ្ឋយការយកចិ្តត 
ទុកដ្ឋកខ់ពស់ និងច្់ស់លាស់បំផុ្តមុ្នសពលចាបស់ផ្ដើម្ បំសពញការង្ករសៅតម្តំម្ណងសរៀងៗខែួនសដ្ើម្ប ី
ធានាឲ្យបាននូវការបំសពញភារកិច្ច ប្បកបសដ្ឋយប្បសិទធភាពខពស់។                          
                                        ។                                  
                         ៖                        ,                 , 
                ,                 ,                    ,         
   ង ់   ,                              ។ ចំ្សពាុះបុគគលិកចាស់ប្គឹុះសាថ ន សៅម្តបនតយក 
ចិ្តតទុកដ្ឋក ់ សដ្ឋយបសងកើននូវសម្តថភាពចំ្សណុះជំ្នាញ ថមីៗដ្ល់ពួករតត់ម្រយៈវគគសិកាខ សាលា និង 
បណដុ ុះបណាដ លម្ផ្ាកខាងកាុងសដ្ើម្ប ី អភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាពរបស់ពកួសគប្បកបការង្ករ សដ្ឋយមានប្បសិទធភាព 
ខពស់។ ម្និម្តប៉ាុសណាណ ុះប្គឹុះសាថ នបានយកចិ្តតទុកដ្ឋក ់ ខពស់សៅសលើការអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាព បុគគលិកតម្ 
រយៈការបញ្ជូ នបុគគលិកសៅចូ្លរមួ្វគគ សិកាខ សាលា និងវគគបណដុ ុះបណាដ លសផ្សងៗ សៅខាងសប្ៅសដ្ើម្បឲី្យ 
ពកួសគទទួលបាននូវបទពិសសាធនថ៍មីៗ និងចំ្សណុះដឹ្ងលអៗ  បម្នថម្សទៀត។ 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

 

 

 

 

 

១៥.១.១ ការបណដុ ុះបណាដ លម្ផ្ាកខាងកាុង 
សដ្ើម្បសីធវើឲ្យបុគគលិកមាា កម់ានសម្តថភាពប្គបប់្រនទ់ាងំជំ្នាញ និងឥរោិបថកាុងការ 

បំសពញការង្ករ ប្គឹុះសាថ នម្តងម្តមានសរៀបចំ្ សិកាខ សាលា និងវគគបណដុ ុះបណាដ លថមីៗាសរៀងរាល់ 

ម្ខជូ្នបុគគលិក របស់ខែួនសដ្ើម្បឲី្យពួករតទ់ទួលបាននូវចំ្សណុះដឹ្ង និង បទពិសសាធនថ៍មីៗបម្នថម្ 

សទៀតសដ្ើម្ប ីយកសៅ អនុវតតបំសរ ើការង្ករ ាកម់្សដងប្បកបសដ្ឋយ គុណភាព និងប្បសិទធភាពខពស់។ 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
១៥.១.២  ការបណដុ ុះបណាដ លម្ផ្ាកខាងសប្ៅ 

ការបណតុ ុះបណាត លម្ផ្ាកខាងសប្ៅ គឺាម្ផ្ាកម្យួដ្សំ៏ខានប់ម្នថម្សទៀត សដ្ើម្បឲី្យបុគគលិក 

បានកសាងទំនាកទំ់នង និងម្សវងយល់សរឿងថមីៗ ម្ដ្លបុគគលិកមានចំ្ណុច្ខវុះខាត។ប្គឹុះសាថ នម្តង 

ម្តយកចិ្តតទុកដ្ឋកចំ់្សពាុះបុគគលិក ប្គបរូ់បនិងបានបញ្ជូ នពកួសគសៅចូ្ល រមួ្វគគសិកាខ សាលា និង 

វគគបណដុ ុះបណាដ ល ាសប្ច្ើនសៅតម្សាថ បន័ និងអងគភាពម្យួចំ្ននួសដ្ើម្បទីទលួបាននូវបទ 

ពិសសាធន ៍និងចំ្សណុះដឹ្ង ថមីៗម្ដ្ល ប្គឹុះសាថ នម្និទានប់ានសរៀបចំ្ ឲ្យមាននូវសម្សរៀនទាងំសនាុះ ជូ្ន 
ដ្ល់បុគគលិករបស់ខែួន សដ្ើម្បអីភវិឌ្ឍ សម្តថភាពកដូ៏្ច្ាយកម្កចូ្លរមួ្ ម្ច្ករមំ្លកដ្ល់បុគគលិក 

សផ្សងសទៀតកាុងនយ័បសងកើនចំ្សណុះដឹ្ង និងសម្តថភាពរបស់បុគគលិកខែួន ឲ្យរកីចំ្សរ ើនសៅមុ្ខានិច្ច។ 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

១៦.             េរេិូរណ៍ 
                                                                 ភអិីលសីុ              
                                                                                
                                                              ។                    
                                                                                       
                          ។                                             
        ង ់                                                                         
                                       ។                                 
      ការ                    ៖ ឥណទានប្កុម្សាម្គគី, ឥណទានខាា តតូច្បំផុ្ត, ឥណទានឯកតតជ្ន, 
ឥណទានសប្បើប្បាស់ផ្លា ល់ខែួន, ឥណទានឯកតតបុគគល, ឥណទានបុគគលិក ។  
បោក គ ំរទិធិ និង អនកគស្ ីភុន ណា 
                              
                                  - 
                                   
                                   
        ។ ពីមុ្ខរត ់ មានមុ្ខរបរា 
ចុ្ងសៅ ប៉ាុម្នតសប្កាយម្ក សដ្ឋយភាពសនឿយ- 
ណាយ ពីវស័ិយចុ្ងសៅ រតក់ង៍្កកម្កសធវើ 
ា អាជី្វករវញិ       ចាបស់ផ្ដើម្ ប្បកបមុ្ខ 
របរសនុះកាុងឆ្ា  ំ ២០១៩ ចាបស់ផ្ដើម្ ាម្យួ 
និងការប្សឡាញ់ សហើយរមួ្ផ្ស ំនឹងភាពឆ្ែ ត- 
នវ រមួ្ទាងំមានកតត រមួ្ផ្សាំសប្ច្ើន សទៀត 
ដូ្ច្ា ផ្ាុះសៅចំ្ផ្ែូវធំ និងសៅម្កបងសរាងច្ប្ក 
ផ្ងសនាុះ សទើបសធវើឲ្យអាជី្វករ រូបសនុះប្បកបអាជី្វកម្មរបស់រតក់ានម់្តមានលកខណៈលអប្បសសើរម្ថម្សទៀត ។        
                                                                             

 

         លក់ចាប់ហួយ នងិលក់គ្រឿង្កអូប                     
            អងគតាសិក ឃ ុំទលួគេ្រ ្សុកអងគសនួល គេត្តកណ្ដា ល 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

                                                                                  
                                                                 ។ 
                                  ០៧            ២០២០                  ១០.០០០ដុ្លាែ រ 
អាសម្រកិ ប្តូវបានសប្បើប្បាស់កាុងសរលបំណង ពប្ងីកមុ្ខរបរបម្នថម្ រយៈសពលជិ្តម្យួឆ្ា  ំ មុ្ខរបររបស់រតក់ាន ់
ម្តរកីច្សប្ម្ើនម្ថម្ម្យួកប្ម្តិសទៀត ដូ្សច្ាុះសហើយសទើបកាតស់សប្ម្ច្ខចីាសលើកទី២សៅចំ្ននួទឹកប្បាក ់ ២០.០០០ 
ដុ្លាែ រអាម្រកិ សប្មាបទិ់ញសមាោ រៈបម្នថម្។ សប្ៅពីសនុះសលាក រទិធិ កប៏ានរតក់ងបី់ជ្ួយ រកចំ្ណូលបម្នថម្ សប្ៅពី 
ជ្យួ លកឥ់វា៉ា នផ់្ងម្ដ្រ ។ 
 បនាា បម់្កតងំពីសលាក រ ំ រទិធិ និងភរោិ សប្បើប្បាស់នូវកម្ចរីបស់បរបូិរណ៍ ាបនតបនាា បម់្កគឺសធវើឲ្យរត ់
កានម់្តមានជី្វភាព និងមុ្ខរបរ របស់សលាក និងភរោិកានម់្តរងឹមាសំទវដ្ង សហើយកប្ម្តិចំ្ណូលកទ៍ទួលបាន 
ាសរៀង្ករាល់នថៃផ្ងម្ដ្រ។  
 សៅនថៃអនាគត សលាក និងភរោិ មានបំណងពប្ងីកវសិាលភាពអាជី្វកម្មរបស់ខែួន ឲ្យមានលកខណៈធំ 
ាងមុ្នសទវរដ្ង ឬអាច្វវិឌ្ឍនស៍ៅាសដ្ប៉ាូធំសបាុះដំុ្ឥវា៉ា នផ់្លដ ច្មុ់្ខ ម្តម្ដង។ 
 សលាក រទិធិ និងភរោិ ពិតាមានសសច្កដីរកីរាយ ម្ដ្លបានសប្បើប្បាស់កម្ចរីបស់ប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ 
បរបូិរណ៍ សប្ពាុះកម្ចទីាងំសនុះកានម់្តសធវើឲ្យមុ្ខរបររបស់រតរ់ងឹមាងំ ម្ដ្លអាច្រកចំ្ណូលជ្យួ សលើកកម្ពស់ជី្វភាព 
ប្គួសារ ធូរធារហូតដ្ល់សពលសពវនថៃ។ 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

       ម្៉ន ផោៃ  និង បោក ឃនួ រ៉ា 
សលាកប្សី ម្៉ាន ផ្លាែ  និងសលាក 

ឃួន រា៉ា  ាសាវ ម្ ីសពវនថៃរស់សៅ និងប្បកប 
របរសៅកាុង ភូម្និប្ពម្វងខាងលិច្ សង្កក ត ់
នប្ពម្វង ខណឌ ដ្សង្កក  រាជ្ធានី ភាសំពញ។របរ 
សពវនថៃរបស់សលាកប្សី គឺ សិបបកម្មសប្គឿង 
សង្កា រមឹ្ ម្ដ្លមាន សរាងច្ប្កផ្លិតម្កនច្ា 
និងលកស់ដ្ឋយខែួនឯង។ សលាកប្សី និង 
សាវ ម្ ី គឺាមាច ស់សិបបកម្មសបើក សរាងច្ប្ក 
ម្កនច្ា  និងសបើកលកស់ប្គឿង សង្កា រមឹ្ម្ដ្ល 
សធវើពីសឈើ។ សលាកប្សី ម្៉ាន ផ្លាែ  និង 
សលាក ឃួន រា៉ា  គឺាមាច ស់សិបបកម្មនវសកមង 
ម្ដ្លមាន ភាពឆ្ែ តនវ កាុងការ ចាបយ់កឪកាសមុ្ខជំ្នញួ។  

កាុងការប្បកបអាជី្វកម្មសនុះសលាកប្សី និងសាវ ម្មីានបទពិសសាធនា៍ង ១០ឆ្ា មំ្កសហើយកាុងការ ប្បកបរបរ 
សនុះ សៅកាុងសពលបច្ចុបបនាអាជី្វកម្មរបស់សលាកប្សីដំ្សណើ រការមាន២សាខារមួ្មាន ៖សាខា ទីម្យួ សៅភូម្ ិ
នប្ពម្វងខាងលិច្ផ្លា ល់ រឯីសាខាទី២ សៅផ្ែូវាតិសលខ៣ ជិ្តវតតម្សែង សហើយសប្មាប ់ទីតងំសាខាទី១ លកខខណឌ  
ពិសសសម្ដ្ល សធវើឲ្យកានម់្តមានភាពង្កយប្សួលដ្ល់មុ្ខរបរ គឺសៅាប ់ និងផ្ែូវធំនប្ពស សៅម្កបងម្ណឌ ល 
សុខភាព និងសៅជិ្តបុរ ី ធីវសីាត  ផ្ងម្ដ្រ។ អវីម្ដ្លពិសសសាងសនុះ សៅសទៀតគឺសលាកប្សីសប្បើប្បាស់កម្ចរីបស់ 
ប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហរិញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ ប្តូវសៅនឹងសរលសៅ ពប្ងីកអាជី្វកម្មបម្នថម្ សដ្ឋយសលាកប្សីសម្ែងឹសម្ើល 
សឃើញឪកាស ម្ដ្លអាច្ចាបយ់កទីផ្ារ នាសពល បច្ចុបបនាបាន ។ 

សដ្ឋយចាបស់ផ្ដើម្របរសនុះ តងំពីប្ទងប់្ទាយតូច្ ាម្យួសដ្ើម្ទុនបនតិច្បនតួច្ សហើយប្បឈម្ និងការ 
ប្បកតួប្បម្ជ្ងសប្ច្ើន រមួ្ផ្សាំម្យួសលាកប្សី រតក់ប៏ានសសាើម្កខាងប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ សដ្ើម្បពីប្ងីក 
ទុនរបស់សលាកប្សី បម្នថម្សទៀត ។សលាកប្សីសប្បើប្បាស់ទុន សៅប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍  ាសលើដំ្បូង
ចំ្ននួទឹកប្បាក ់៤.០០០ ដុ្លាែ រអាសម្រកិ សដ្ើម្បពីប្ងីកសដ្ើម្ទុន បម្នថម្ពីសលើសដ្ើម្ ទុនចាស់ ។ 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

តម្រយៈកម្ចសីនុះគបួផ្សនិំង ការខិតខំប្បឹងម្ប្បង ការមាន្នាុះ និងទំនួលខុសប្តូវខពស់ សលើអាជី្វកម្មរបស់ 
អាកទាងំពីរមានភាពរកីច្សប្ម្ើនសដ្ឋយការសម្ើលសឃើញពីសាថ នភាពហិរញ្ញ វតថុ របស់សលាកប្សីាកម់្សដង គឺមាន 
លកខខណឌ លអប្បសសើរាលំដ្ឋប ់។ 

សលាកប្សី ម្៉ាន ផ្លាែ  បានបញ្ញជ កថ់្ន សលាកប្សីបានសាគ ល់បរបូិរណ៍ តម្រយៈអាកជិ្តខាង ម្ដ្លប្តូវ 
ាអតិថិជ្នចាស់ ម្ដ្លធាែ បស់ប្បើប្បាស់ឥណទាន បរបូិរណ៍ កនែងម្ក។ មូ្លសហតុម្ដ្លសលាកប្សី សប្បើប្បាស់ 
សសវាប្បាកក់ម្ច ី ម្ដ្លមានអប្តការប្បាកស់ម្រម្យ ដំ្សណើ រការកម្ចមីានលកខណៈរហ័ស ម្ស្រនតីឥណទានសៅ 
ប្បឹកាសោបល់ផ្ដល់ពត័ម៌ានច្់ស់លាស់ និងពនយល់ោ៉ា ងយកចិ្តតទុកដ្ឋក ់ អំពីលកខខណឌ  ននការខចីឥណទាន 
សដ្ឋយបណដុ ុះសៅសលើសាម រតីទទលួខុសប្តូវ និងមាន្នាុះខពស់ កាុងការបងស់ង ប្ត បម់្កខាងសាថ បន័វញិ ។ 

សលាកប្សី ម្៉ាន ផ្លាែ  និងសាវ ម្ ី សូម្ម្ថែងអំណរគុណោ៉ា ងប្ាវសប្ៅចំ្សពាុះប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ 
បរបូិរណ៍ ម្ដ្លបានផ្ដល់ប្បាកក់ម្ចជូី្នពកួរត។់ សៅនថៃខាងមុ្ន ពួកសយើងទាងំពីមានបំណងសសាើសំុកម្ច ី បនតសទៀត 
សដ្ើម្បពីប្ងីកសដ្ើម្ទុនបម្នែម្ ពីសដ្ើម្ទុនចាស់ ឬអាច្ពប្ងីកសាខាបម្នថម្សទៀត ។ 
                

សលាកប្សី ឌឹ្ម្ សុខន ាអាក 
សៅភូម្ ិ ប្កាងំសាវ យ ឃុំប្កាងំពប្ង 
ខណឌ ដ្សង្កក  រាជ្ធានីភាសំពញ សដ្ឋយមាន 
ភាពសជ្ឿាក ់ សលាកប្សី          
បានសប្បើប្បាស់ប្បាកក់ម្ចរីបស់ ប្គឹុះសាថ ន 
ម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ ភអិីលសីុ  
                   ០៣       
   ២០២០             ៤.៥០០ 
            សដ្ឋយសលាកប្សីបាន 
យក ប្បាកក់ម្ចមី្ដ្លប្គឹុះសាថ ន ផ្ដល់ជូ្ន 
យកសៅពប្ងីកអាជី្វកម្មរបស់សលាក ប្សី 
បម្នថម្និងម្យួចំ្ននួសទៀតសលាកប្សី បានយកសៅជ្ួសជុ្ល   ផ្ាុះ ។ កាុងការ្ែុុះបញ្ញច ំងអំពីដំ្សណើ រការននការ 
សសាើសំុឥណទាន សលាកប្សីនិោយថ្ន “មុ្នសពល ផ្ដល់ឥណទាន ម្កឲ្យខាុ ំ បុគគលិកបរបូិរណ៍ម្តងពនយល់ 
ោ៉ា ងយកចិ្តតទុកដ្ឋក ់ អំពីលកខខណឌ ននការខចីឥណទាន និងវធីិសាស្រសតននការសងប្តលប ់ សទាុះបីកម្ចរីបស់ខាុ ំា

 

                          
        ភមូ្ ិប្កាងំសាវ យ ឃំុប្កាងំពប្ង ខណឌ ដ្សង្កក  រាជ្ធានភីាសំពញ 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

សលើកទី៣សហើយកស៏ដ្ឋយ” ាញញឹកញាបបុ់គគលិករបស់សាថ បន័សនុះផ្ដល់ឲ្យខាុ ំសៅគនែឹុះ ដ្ល់មានប្បសោជ្នរ៍បស់ 
ម្ផ្នការអាជី្វកម្ម សប្កាយពីបានសប្បើប្បាស់ កម្ចចំី្ទិសសៅ ពីប្គឹុះសាថ នចំ្ននួ៣វគគកនែងម្កសធវើឲ្យមុ្ខរបរសលាកប្សី 
កានម់្តរកីច្សប្ម្ើនគរួឲ្យកតស់មាគ ល់ចំ្ម្ណកឯសាថ នភាព ប្គួសាររបស់សលាកប្សីវញិ គឺមានជី្ ភាពធូរធារប្បសសើរ 
ាងមុ្នផ្ងម្ដ្រ។ ទាងំសនុះគឺសដ្ឋយសារការសប្បើប្បាស់កម្ច ី របស់សលាកប្សីប្បកបសដ្ឋយប្បសិទធភាព និងចំ្ទិសសៅ 
ម្ដ្លបានកំណត ់កាុងពាកយសសាើសំុឥណទានរបស់ សលាកប្សី ។ 
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គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

១៧. គពរតតិការណ៍កនងុឆ្ន  ំ២០២០ 
 ១៧.១                      ១៩                 

សដ្ឋយសារការរកីរាលដ្ឋលននជំ្ងឺ កូវដី្ ១៩ និងសប្រុះទឹកជំ្នន ់ សៅកាុងឆ្ា ២ំ០២០ បានសធវើឲ្យ 
សសដ្ឋកិច្ចកម្ពុាទទលួរងនូវផ្លប៉ាុះពាល់ោ៉ា ងខាែ ងំសឹងម្តប្គបវ់ស័ិយទូទាងំប្បសទសាពិសសលសៅសទៀតគឺ 
វស័ិយសទសច្រណ៍ និងវស័ិយកសិកម្ម ោ៉ា ងណាកស៏ដ្ឋយការប៉ាុះពាល់សនាុះកប៏ានសធវើឲ្យវស័ិយ ធនាររ 
និងហិរញ្ញ វតថុ មានការធាែ កចុ់្ុះាងមុ្នបនតិច្ម្ដ្ល សដ្ឋយសារតប្មូ្វការមានតិច្ាងការផ្គតផ់្គង ់ ម្តទនាឹម្ 

នឹងសនុះផ្ងម្ដ្ល សដ្ឋយសារមានការស្ែើយតប និងសប្ាម្ម្ប្ជ្ងពីធនាររាតិននកម្ពុាទាកទ់ង 
នឹងការពប្ងីកការប្តួតពិនិតយប្បពន័ធធនាររ និងការដ្ឋកស់ច្ញនូវវធិានការប្បុងប្បយត័ាសនុះ(ប្គឹុះសាថ នម្បី្កូ 
ហិរញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ ភអិីលសីុ) បានចាតវ់ធិានការជ្យួ សដ្ឋុះប្សាយ នូវរាល់ភាពលំបាករបស់ប្បាជ្ន 
ប្កីប្ក និងប្កុម្ហនុនសហប្រសម្ដ្លប្បឈម្នឹងការធាែ កចុ់្ុះសដ្ឋយសារបញ្ញា កូវដី្ ១៩ សនុះ ការសរៀបចំ្ 
ឥណទានសារស ើងវញិ និងផ្តល់ឥណទាននូវការប្បាកទ់ាបាងមុ្ន។ ម្និម្តប៉ាុសណាណ ុះប្គឹុះសាថ ន 
បានការពារសុវតថិភាព សុខុមាលភាពដ្ល់អតិថិជ្ន កដូ៏្ច្ាបុគគលិកខាងកាុង តម្រយៈការបាញ់ថ្នា  ំ
សមាែ បស់ម្សរាគកាុងសាថ បន័ផ្លា ល់ទាងំ ៥សាខា សដ្ើម្បធីានាឲ្យបានថ្នអតិថិជ្នម្ដ្លអសញ្ជ ើញម្កទទួលសសវា 
សៅទីតងំផ្លា ល់ប្បកបសដ្ឋយទំនុកចិ្តត រម នភាពភតិភយ័។ ការផ្ដល់មា៉ា សពាកក់ារពារសម្សរាគជូ្នដ្ល់ 
អតិថិជ្នម្ដ្លអសញ្ជ ើញម្កដ្ល់ទីតងំផ្លា ល់កម៏ានផ្ងម្ដ្រ សដ្ើម្បចូី្លរមួ្ការពារទាងំអស់រា  ។ 
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១៧.២                      

                                                                           
                                                             ០៥      
       “                 តប់្ពំ         ”                                     
                         ពធ           ០៧          ២០២០                       
       ។                                   ចូ្លរមួ្សដ្ើម្បជី្ួ សលើកកម្ពស់ផ្តល់នូវកតីសងឃមឹ្ និង 
មានការសលើកទឹកចិ្តតដ្ល់ជ្នពិការ ភាពគរថែង ់ របស់កុមារកម្ពុាសដ្ើម្បឲី្យពួកសគមានការសិកាសរៀនសូប្ត 
   ល              យល់ដឹ្ង                                                     
           ការតសនូសៅកាុងការរស់សៅរបស់ពកួសគ សដ្ឋយម្និមានការបាកទឹ់កចិ្តត សហើយសធវើ ឲ្យពួក 
សគអាច្សសប្ម្ច្នូវសរលបំណងរបស់ពកួសគសទៀតផ្ង។ កតត ម្ដ្លជ្យួ សាត រ និងសលើកកម្ពស់ផ្តល់នូវកតី 
សងឃមឹ្ដ្ល់ជ្នពិការភាពគរថែងគឺ់ សផ្តើម្សច្ញពីម្នុសសទូទាងំប្បសទស កំុឲ្យមានការសរ ើសសអើងសៅសលើ 
ជ្នពិការ និងប្តូវសច្ុះជ្ួយ សលើកទឹកចិ្តតពកួសគឲ្យពកួសគមានសសច្កតីកាែ ហាន និងតសនូរាល់ការលំបាក របស់ 
ពកួសគសដ្ើម្ប ី    ញទឹកចិ្តតពួកសគឲ្យសសប្ម្ច្បាននូវកតីប្សនម្៉ារបស់ ពកួសគទាងំអស់   ។ 
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១៨. អំពីគគរឹះសាា នម្ីគកហូរិញ្ញវតាុ េរេិូរណ៍  

ប្គឹុះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វតថុ បរបូិរណ៍ បានសធវើការផ្លែ ស់បដូរសាខាតសមម ចាស់ម្ដ្លមានទីតងំ អាសយដ្ឋឋ ន ៖ 
ផ្ាុះសលខ ១៣៣សប ផ្ែូវាតិសលខ០២ ភូម្តិសមម  សង្កក តត់សមម  ប្កុងតសមម  សខតតកណាដ ល ម្ក         
  អាសយដ្ឋឋ ន ៖ផ្ាុះសលខ២៣ ផ្ែូវ           -២១ សង្កក តត់សមម  ប្កុងតសមម  សខតតកណាដ ល សហើយក ៏
បានប្បរពធពិធីសូប្តម្នត សលើករាសីសៅតម្ប្បនពណីទំសនៀម្ទមាែ បម់្ខមរ និងការសបើកដំ្សណើ រការទីតងំថមី ផ្ងម្ដ្រ ។ 

 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

  



ទំព័រ. 58  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 



ទំព័រ. 59  របាយការណ៍ គរចឆំ្ន  ំ២០២០ 
 

   

 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហិរញវត្ា ុបរបិូរណ៍ ភីអិលសុី / គ្រឹះស្ថា នឯរជន 

     រ                  រ        រ    រ   
                                                                  ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ការយិាលយ័កណាត ល 

អាសយដ្ឋឋ ន ៖ អរសលខ ១៩ ផ្ែូវ៣៧១ ភូម្សិតា តប្ជ្ុំ សង្កក តបឹ់ងទំពុន, ខណឌ មានជ្យ័, រាជ្ធានីភាសំពញ 

ទូរសពា ៖ ០២៣ ២២២ ៧៧៦ /០២៣ ២២២ ១១៩ / ០២៣ ២២២ ០៩០ 
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សាខាគកុងតាបមម  

អាសយដ្ឋឋ ន ៖ ផ្ាុះសលខ២៣ ផ្ែូវ           -២១ 

សង្កក តត់សមម  ប្កងុតសមម  សខតត កណាដ ល 

ទូរសពា ៖ ០៨៧ ៨១ ៨២ ៦៧ 

 

 

 

        

 
 

 

សាខាគស្ុកអងគស្នលួ 

អាសយដ្ឋឋ ន ៖ ផ្ាុះសលខ០៤ ផ្ែូវាតិ សលខ ០៤ 
ភូម្បិ្តយងឹ ឃុសំពើក ប្សកុអងគសាួល សខតត កណាដ ល 
ទូរសពា ៖ ០៨៧ ៨១ ៨២ ១១ 
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អាសយដ្ឋឋ ន ៖ ផ្ាុះសលខ៣៩៥ ផ្ែូវសលខ០១ 
ភូម្គិគីរ ប្សកុសកៀនសាវ យ សខតតកណាដ ល 
ទូរសពា ៖ ០៨៧ ៨១ ៨២ ៦៨ 

 

 

 

 

 

 

 

សាខាដូនបពញ 

អាសយដ្ឋឋ ន ៖ផ្ាុះសលខ៣៧,៣៨  ផ្ែូវ ១០៨ 
សង្កក តវ់តតភា ំ, ខណឌ ដូ្នសពញ រាជ្ធានីភាសំពញ 
ទូរសពា ៖ ០៨៧ ៨១ ៨២ ៣០ 
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1. VISION MISSION AND VALUES 

1.1 Vision 

 
 
 

 
 
1.2 Mission 

 
 

 
 
 
 
1.3 Values of borribo institutions 

 
 
 
 
 
 
 

Helping the people to own house  

and 

“Built A Better life”. 

 

Providing financial service to the people  

Have difficulty accessing financial service from  

Financial institutions, especially to improve . 

 

១.          ៤.   ទទលួខុសត្រូវ 
២.            ៥.             
៣.              ៦.                

 

 

1. Discipline     4. Responsibility 

2. Flexibiliy     5. Leadership 

3. Honesty      6. Openness 
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2. BRIEF HISTORY 

 

Borribo Microfinance Institution PLC started operation in 2011 and received a license from the 

National Bank of Cambodia on 30 December 2011, due to customer’s demand have more and more in the 

market and is a business that qualifies for social work and to make customers have a better standard 

living. For example: to help everyone own the house, have certain occupations for living, running the 

business, and make the customer have a better standard of living. 

 2016 has expanded a new branch at Nº 19, Street 371, Thnout Jrom Village, Sangkat Boeung 

Tompun, Khan Mean Chey, Phnom Penh. 

 2015 was officially opened on 07 October 2015 at Nº 395, the National Road 1, Korki Commune, 

Kien Svay District, Kandal Province,  

 2015 was officially opened on 02 April 2015 at Nº 4, the National Road 4, Troyoeng Village, Perk 

Commune, Ang Snoul District, Kandal Province 

 2020 was officially opened at Nº 23, Street NW-21, Takhmao District, Takhmao City, Kandal 

Province. 

 2011 Borribo Microfinance Institution Plc was officially opened on 30 December 2011 at  

Nº 37-38 EO, Street 108, Sangkat Wat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh. 
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 3. EXPANSION OF THE OPERATION AREA 

 
At present, Borribo Microfinance Institution PLC has 05 branches. In Phnom Penh, Borribo has 

two branches and 03 branches in Kandal Province. There are three branches such as Takhmao Branch, 

Ang Snoul District Branch and Kien Svay District Branch. In addition, the company also plans to expand 

some branches to facilitate customers living in Kampong Speu, Takeo, Prey Veng, Kampong Cham, 

Tbong Khmum and Kampong Chhnang.  
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4. CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTOR’S MAESSAGE 

 

As I am a Chair Board of Directors of Borribo Microfinance 

Institution Plc. I am once again honored to welcome and present to 

you all the reports on the results achieved in 2019. In the past year, 

we have seen significant momentum of change in the political 

landscape of Cambodia. We see the hopes and aspirations of the 

Cambodian people rising as they seek new ways of responding to 

their social problems. We have seen changes in the government's 

response, both positive and negative, and they also recognize the 

consequences of this change in political tendencies. Political 

developments remind us that politics is inseparable from the 

economic, social, and aspirationally needs of the Cambodian people. 

Borribo Microfinance Institution Plc. Is committed to the same 

principles: These are the values that motivate our goals and priorities as a microfinance institution. As a 

result, the Chairman of the Board of Directors of Borribo Plc. Has paid special attention during the past 

year, not only paying attention to the economic growth of our customers but also taking into account the 

social welfare and Their community too. 

In the operations section of Borribo microfinance institutions PLC has demonstrated the 

expansion of its non-credit business network. Although the political situation this year has not been clear, 

we have not faced any delays in setting up these business networks. The credit business maintains strong 

momentum, providing positive results in good balance and excellent profits for the company during the 

year. And the institution remains committed to its social goals that have been implemented during the past 

year, as the research department has carried out a number of research activities, most of which have 

focused on A study of clients and non-clients of Borribo Plc over the past eight years to see the positive 

and negative aspects that can occur in their lives. This study is particularly relevant. given the level of 

correlation between Borribo Financial Services Plc and the well-being of clients, the results are 

encouraged and shared on public forums ahead of the coming year. From the shareholder's relevant 

authorities managers' customer's partners collaborators as well as staff at all levels who have worked hard 

to push the institution to achieve the planned direction. 

 Finally, I would like to express my deep gratitude and wish all the customers the public, and 

management as well as all the staff happiness and success in all tasks in 2021. 

H.E Kha Leng 

Chair of Board of Director 
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5. GENERAL MANAGER’S MAESSAGE 

 

As I am a general manager of Borribo  Microfinance 

Institution PLC. I’m pleased to present the 2020 Annual Report to 

you and the public for the following information: In 2020, the 

economy of Cambodia as a whole has increased as in previous 

years. Come on. Due to the economic downturn caused by a 

number of problems, including: the spread of Covid-19 floods, it 

affected a number of sectors, such as the garment industry, about 

230 places, a third. More than 130,000 workers have been 

temporarily shut down, according to the Asian Development Bank. 

Nearly 50% of foreign direct investment from China continues to 

decline, affecting the construction sector. Meanwhile, the tourism 

sector, if we consider only foreign tourists in Siem Reap, is down 

by more than 45%, affecting guesthouses, restaurants, 

transportation, are losing more than 50,000 jobs, according to the 

Asian Development Bank. The trade sector is affected by the 

export of products due to the EU and the United States close less orders or orders. And the agricultural 

sector, although it is less affected by covid-19. Yes, but suffering with economic growth, political 

stability and social stability, Borribo Microfinance Institution Plc. Has provided loans to more than 1,603 

clients at its 4 branches and head office, and most of its loan products, Provide low and middle income 

clients maintain sustainability, and high responsibility to contribute to the development of the society in 

accordance with the strategy submitted and approved by the Board. It should be noted that the loan size 

increased (0) compared to the total loan in 2019, especially the number of customers also decreased due 

to the small number of employees, in addition, the institution has managed credit risk. Improving and 

maintaining the quality of loan portfolio at a low risk The Company's management has focused on 

developing products that adapt to the needs of customers in a highly competitive and evolving market. 

Provides credit services including: Solidarity Group Loan, Micro Loan, Civil employee Loan, Personal 

Loan, Individual Loan, Staff Loan. At all levels, the strategic plan of Borribo Microfinance Institution 

Plc. Will start the process of borrowing and repaying through Wing Bank, Cambodia Public Bank or 

customers can come to pay in person. 

 

Ouk Torany 

General Manager 
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BestRegards, 

Ouk Torany 

General Manager 
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Profite of each section manager 
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Ms. Heng Leakena 

6. STAFF INFERMATION 

1. Role of Operations Manager    

Mr. Meang Sovann joined Borribo Microfinance Institution 

Plc. He holds a bachelor's degree from the University of Human 

Resources. He then pursued a Master's degree at the National Institute 

of Business Administration, in addition to his PhD and Master's 

degree, he also completed several short courses in English, 

Accounting and Finance, Administration, Leadership, and 

Management. Credit risk management, labor law, sales management, 

credit management, personnel management, public relations, 

management strategies and financial sector banking. 

He was the Director of Credit Department on October 1, 2014 until he 

continued as Chief Operating Officer. He has more than 10 years of 

experience. He used to work in the financial sector as a Credit Officer and Deputy Chief Financial 

Officer. Loan of Green Central Microfinance Ltd.  
   

2. Role of Financial Manager 

 Ms. Heng Leakena has been working at Borribo Microfinance 

Institution Plc. Since 2012. She holds a bachelor's degree from Mekong 

University of Cambodia with a degree in Banking and Finance. Audit 

management, credit management, consulting and investment of 

international entrepreneurs .... 

She joined Boribo Microfinance Institution in 2012 as a cashier until 

2013. She was promoted to Chief Accountant until 2019. She was 

promoted to Chief Financial Officer until now, she has more than 8 

years of work experience. Years in the financial sector.2. Role of 

Financial Manager 

Ms. Heng Leakena has been working at Borribo Microfinance 

Institution Plc. Since 2012. She holds a bachelor's degree from Mekong University of Cambodia with a 

degree in Banking and Finance. Audit management, credit management, consulting and investment of 

international entrepreneurs .... 

 

 

Mr. Meang Sovann 
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Mr. Hun Rina 

She joined Borribo Microfinance Institution in 2012 as a cashier until 2013. She was promoted to Chief 

Accountant until 2019. She was promoted to Chief Financial Officer until now, she has more than 8 years 

of work experience. Years in the financial sector. 

 

3. Role of Business Research and Development Manager 

 Mr. Chhorn Seng On joined Borribo Microfinance Institution 

in 2015. He holds a bachelor's degree from Build Bright University, 

majoring in Finance and Accounting. General Accounting 

Certificate, Micro-Procedural Training, Credit Risk Management 

Training, Entrepreneur Management Training, Real Estate 

Management Training. 

He has been a Credit Officer since 2011 until he became the 

Managing Director of Business Research and Development. He has 

more than eight years of experience in the financial sector . 

He has been a Credit Officer since 2011 until he became the 

Managing Director of Business Research and Development. He has 

more than eight years of experience in the financial sector. 

 

4. Role of Information Technology (IT) Manager 

 

Mr. Hun Rina joined Borribo Microfinance Institution in 

2014. He holds a bachelor's degree in Computer Science from the 

Royal University of Phnom Penh. In addition to his bachelor's 

degree, he has completed several short courses in English, 

Accounting and Finance, Administration, Smart Technology 

Training for Entrepreneurs, Effective Loan Appraisal Training, 

Management And protect leadership data. 

He previously served as Information Technology Officer in 2014, 

researching new developments and supporting operations. He was 

appointed Senior information technology (IT) Officer in 2017 and 

became Vice President of Information Technology in 2019. In 2020, 

Mr. Chhorn Sengon 
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Ms. Hak Romdoul 

Mr. Lav Piseth 

Mr. Hun Rina was appointed Chief Information Officer. He has been in charge of IT since 2015 until he 

continued as information technology (IT) manager. He has more than 6 years of experience in the 

financial sector.4. Role of IT Manager. 

 

5. Role of  Compliance Officer Manager and Operational Risk 

 

 Ms. Hak Romduol joined Borribo Microfinance Institution 

Plc. In 2014. She graduated from the Royal University of Law and 

Economics in Banking and Finance in 2012. In addition to his 

bachelor's degree, he has completed a series of short courses in: 

English, Leadership, Role of Executives, Human Resource 

Management, International Standards in Accounting and Finance for 

Small and Medium Enterprises, and Medium (CIFRS for SME) ..... 

She has worked as a cashier, chief cashier, accountant, and credit 

assistant until she became Compliance offocer Manager and 

Operational Risk. She has more than six years of experience in the 

financial sector. 

 
6. Role of Credit Risk  and Control Manager 

 

 Mr. Lav Piseth joined Borribo Microfinance Institution Position as 

Credit Officer From 2012 until he continued to the position of Credit, , 

Credit Officer, Branch Manager, risk  and control manager. he has 

more than 8 years of experience, he has worked in the financial sector. 

He graduated from Build Bright University in 2011 with a degree in 

Business Administration, Banking and Finance. He then pursued a 

Master's degree at the National University of Business Administration. 

Graduated with a master's degree in 2014. In addition, he also 

continued to study some short courses such as: credit risk 

management, entrepreneurship management, accounting, English…. 
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Mr. Koun Sothy 

7.  Role of Deputy Credit Manager 

 

Mr. Koun Sothy joined Borribo Microfinance Institution Plc. 

In 2014. He graduated from Norton University in 2014 with a degree 

in Economic Development. In addition, he continued his short course 

at the Microfinance Association . 

He has been a Credit Officer since 2012 at Vivat Golden 

Finance Plc. As a Credit Officer, then joined Borribo Microfinance 

Institution Plc. In 2015 as a Credit Officer, Credit Team Leader 

2016, Marketing Officer in 2017, Chief Credit Officer 2018, Head of 

Branch Head Office in 2019 until he resumes his position as deputy  

credit manager in 2020. He has more than 8 years of experience 

working at a wealthy microfinance institution in the financial sector  

 

 

8. Role of  Deputy Loan Recovery Manager 

   

Ms. Noeu Nary joined Borribo Microfinance Institution Plc. 

She graduated from the University of Law and Economics in 2011 

with a Bachelor of Laws. 

She started her career as a credit officer in 2013. She has been 

promoted to the following positions: Credit Team Leader in 2013, 

Credit Bureau Chief in 2014, Senior Debt Settlement Officer in 2019, 

until she resigned as Deputy loan recovery manager in 2020. She has 

more than 7 years of experience working at a wealthy MFI in the 

financial sector. 

 

 

 

Ms. Noeu Nary 
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9. The role of Senior Human Resource Officer 

Ms. Vong Attravireakkonth joined Borribo Microfinance Institution 

Plc. In 2015, after gratuated from Royal University of Law and Economics 

with bachelor degree in Banking and Finance major. In 2017, while she’s 

wroking at Borribo Microfinance Institution PLC, she studied Japanese at 

Pannasastra University and continued the study in Japan at the Tokyo 

International Exchange College. In addition, she attended ACLEDA Bank's 

training on human resource management for high performance and also 

volunteered for JBTC program of Pannasastra University to improve 

the health of children in Kampot. 

Her experienced work were a Customer Service at Vattanac Bank in 2014, then joined Boribo 

Microfinance Institution as a Cashier on 2015, then she became to Credit Support Officer from 2016 and 

in 2018, she worked in Human Resources Department as HR Officer. She has 05 years of experience in 

the banking industry.  
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ms. Vong Attravireakkonth 
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7. PRODUCT AND SERVICE 

7.1 Service 

Borribo Microfinance Institution PLC is really focused on customer service, maintains a 

good relationship, full of friendliness, smiles, ethics, and professionalism to ensure excellent 

service. 

7.2 Product 

By seeing the rural people really need the capital to support and expand their business to 

be better with the current market, Boribo Microfinance PLC is providing the loan that flexible to 

the actual need of the customer, the amount of cash, the period of repayment, the customer can 

choose the long-term or short-term payment method according to the customer's decision and 

many other payment methods. Loan products include , Group Loans, Micro Loans, Small Loans, 

Civil employee Loan, Personal Loans, Individual Loan , Staff Loans.  
A . Group Loan 

Solidarity Group Loan, which requires two or more family members, loan amount of 100 

dollar to 2,000 dollar or equivalent to 400,000 Riels to 8,000,000 Riels  

Currency  : Riel / Dollar 

Period   : From 06 month to 12months  

Loan size  : From 100dollar/400,000riel to 2,000dollar/8,000,000riel 

Interest Rate  : Negotiate 

Repayment Method : Many choices 

Condition  : Require the customer to join two families or more 

B . Micro Loan 

 Micro loan amount from 100 dollar to 500 dollar or equivalent to 400.000 Riels to 

2.000.000 Riels 

Currency  :  Riel / Dollar 

Period   : From 06 month to 12months  

Loan size  : From 100 dollar/ 400,000riel to 500 dollar/ 2,000,000riel 

Interest Rate  : Negotiate 

Repayment Method : Many choices 

Condition :No collateral is required, but if the client has collateral, the 

institution agrees. 
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 Micro loan greater than 500 dollar to 1.500 dollar or equivalent to 2.000.000 Riels 

to 6.000.000 Riels 

Currency  : Riel / Dollar 

Period   : From 06 month to 18 months 

Loan size  : From 500dollar/ 2.000,000riel to 1,500dollar/6,000,000riel 

Interest Rate  : Negotiate 

Repayment Method : Many choices 

Condition  : Require the collateral and guarantor 

 
C . Civil employee Loan 

 Loan amount of civil employee loan from 100 dollar to 1.500 dollar or equivalent 

to 400.000 Riels to 6.000.000 Riels 

Currency   : Riel / Dollar 

Period   : From 06month to 24months  

Loan size  : From 100dollar/400,000riel to 2,500dollar/10,000,000riel 

Interest Rate  : Negotiate 

Repayment Method : Many choices 

Condition  : Require customer to have a co-borrower or guarantor 

 

 Loan amount of civil employee greater than 1.500 dollar to 3.000 dollar or 

equivalent, greater than 6.000.000 Riels to 12.000.000 Riels 

Currency   : Riel / Dollar 

Period   : From 06month to 36months  

Loan size :From1.500dollar/6.000,000riel to3,000dollar/12,000,000riel 

Interest Rate  : Negotiate 

Repayment Method : Many choices 

Condition  : Require the collateral and guarantor  

Condition : Requires the client to have collateral (land, house, building) 

or vehicle identification card (original) kept at the 

establishment and requires a co-borrower or guarantor. 
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 Loan amount of civil employee greater than 3.000 dollar to 5.000 dollar or 

equivalent, greater than 12.000.000 Riels to 20.000.000 Riels 

Currency   : Riel / Dollar 

Period   : From 06month to 48months  

Loan size : From 3.000 dollar/ 12.000.000 riel to  

5,000dollar/  20.000.000 riel 

Interest Rate  : Negotiate 

Repayment Method : Many choices 

Condition  : Require the collateral and guarantor  

Condition : Requires the client to have collateral (land, house, building) 

or vehicle identification card (original) kept at the 

establishment and requires a co-borrower or guarantor. 
 

D. Personal Loan  

 Personal loan amount from 100 dollar to 2.500 dollar or equivalent to 400.000 

Riels to 10.000.000 Riels 

Currency   : Riel / Dollar 

Period   : From 06month to 24months with stamp from lawyer 

Loan size  : From 100dollar/400,000riel to 2,500dollar/10,000,000riel 

Interest Rate  : Negotiate 

Repayment Method : Many choices 

Condition  : Require the collateral and guarantor 

 
 Personal loan amount from 100 dollar to 2.500 dollar or equivalent to 400.000 

Riels to 10.000.000 Riels 

Currency   : Riel / Dollar 

Period   : From 06month to 36months with stamp from lawyer 

Loan size                   : From 2.500 dollar/ 10.000,000 riel to 

 5,000dollar/20,000,000riel 

Interest Rate  : Negotiate 

Repayment Method : Many choices 
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Condition : The customer is required to have a vehicle ID card 

(original) kept at the institution and requires a co-borrower 

or guarantor. 

E. Individual Loan  

1. Small Loan 

  Small Loan amount from 100dollar to 2.500dollar equivalent from 400.000 Riels to 

10.000.000 Riels 

Currency  : Riel / Dollar 

Period   : From 06month to 24months 

Loan size  : From 100dollar/400,000riel to 2,500dollar/10,000,000riel 

Interest Rate  : Negotiate 

Repayment Method : Many choices 

Condition  : Require the collateral and guarantor  

2. Medium Loan 

 Medium loan amount greater than 2.500 dollar to 5.000 dollar or equivalent, 

greater than 10.000.000riels to 20.000.000riels 

Currency  : Riel / Dollar 

Period   : From 06month to 48months 

Loan size : From 2.500dollar/10.000,000riel to 

5,000dollar/20,000,000riel 

Interest Rate  : Negotiate 

Repayment Method : Many choices 

Condition  : Require the collateral and guarantor 

 Medium loan amount greater than 5.000 dollar to 10.000 dollar or equivalent, 

greater than 20.000.000riels to 40.000.000riels 

Currency  : Riel / Dollar 

Period   : From 06month to 48months 

Loan size : From 5.000dollar/20.000,000riel to 

10,000dollar/40,000,000riel 

Interest Rate  : Negotiate 

Repayment Method : Many choices 

Condition  : Require the collateral and guarantor 
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3. Large Loan 

 Large loan amount greater than 10.000 dollar to 20.000dollar or equivalent to more   

than 40.000.000riels to 80.000.000riels  

Currency  : Riel / Dollar 

Period   : From 06month to 72months 

Loan size : From 10.000dollar/40.000.000riel to 

20.000dollar/80.000.000riel 

Interest Rate  : Negotiate 

Repayment Method : Many choices 

Condition  : Require the collateral and guarantor 

 
 Large loan amount greater than 20.000 dollar to 50.000dollar or equivalent to more   

than 80.000.000riels to 0.000.000riels  

Currency  : Riel / Dollar 

Period   : From 06month to 72months 

Loan size : From 10.000dollar/40.000,000riel to 

20.000dollar/200.000.000riel 

Interest Rate  : Negotiate 

Repayment Method : Many choices 

Condition  : Require the collateral and guarantor 

 
F. Staff loan 

 
Staff loan is a type of loan that is provided to employees for personal use. All the 

candidates that pass the writing test and interview have undergone a probationary period to 

become employees, then the institution provides loans by an amount that policy. If all employees 

of Sambor Plc., Who apply for a loan in excess of the above principles, are required to have 

collateral, such as land, house, building, stall and vehicle identification card (motorcycle or car) or 

co-borrower. 
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8. ECONOMIC SECTOR 

The economic sector in 2020 is negative on the economic sector, affecting some organizations or 

businesses with a lot of losses. In fact, Borribo Microfinance Institution Plc. Also suffered from the 

effects of covid-19 disease and floods, which also affected some of the loans, including: Non-performing 

loans, customer repayments. There have been delays and lending has slowed. 

 Analysis by economic sector 

2020 US Dollar equivalent Total 
Credit by sector KHR KHR to USD Total US Dollar 

Agriculture 105.642.200 26.411 536.365 

Trade 115.016.800 28.754 104.425 

Service 
110.840.200 27.735 284.174 

Transportation 
338.400.200 84.600 104.188 

Construction 
370.189.200 92.547 553.677 

Household/Family 
1.386.068.200 346.527 2.782.066 

Other Categories 
1.223.532.100 305.883 870.541 

Total 
3.649.788.900 912.457 5.235.436 

 

Credit by sector 2020 2019 2018 

Agriculture 
562.776 289.776 115.730 

Trade 
133.179 114.808,05 126.649 

Service 
311.909 238.761 87.387 

Transportation 
188.788 198.560 88.678 

Construction 
646.224 370.659 132.514 

Household/Family 
3.128.593 3.298.865 2.155.980 
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Other Categories 
1.176.424 2.103.733 2.848.840 

Total 6.147.935 6.500.354 5.555.778 
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9. SHAREHOLDERS  

Borribo Microfinance Institution PLC. still has three shareholders: 

 

Shareholder name Number of shares Amount (USD) 
Ms. KHA LENG 33.33% 600.000 

Ms. SORN KAFINE 33.33% 
600.000 

Ms. BER  LY 33.33% 
600.000 

TOTAL 100% 1.800.000 
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Structure of Borribo MFI 
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10. CREDIT OPERATION 

10.1 Credit Provision 

In 2020, Borribo Microfinance Institution provided a total of 6,397,176.03 loans to 1,603 

clients. The high quality of credit is due to better monitoring of staff at all levels, proper training 

(especially credit officers), correct credit procedures and principles, and clear loan deferral 

principles. In addition, we can provide accurate and fast data and information to employees for 

credit monitoring, credit monitoring and credit analysis. 

10.2 Credit Risk Management 

Credit risk refers to the risk that a microfinance company incurs financial losses on the 

borrower's failure to meet its obligations in accordance with the agreed terms. Risk management 

plays an important role in strengthening the internal control system of MFIs to achieve the overall 

goals of the institution, focusing on capital protection and capturing the optimal relationship 

between risk and data. The risk management effect is to ensure that the business expansion 

process of the institution will operate in an environment of growth and sustainability in the context 

of the competitive market and the changing market with the risk is at an acceptable level and fully 

compliant. Completed with Cambodian legal standards and regulations. 

Risk management functions are separate and independent of business and audit functions, 

but these functions actively participate in risk management and promotion at all levels and at 

different linear functions in the system. Of the institution. 

 10. 3 Credit Classification 

Borribo Microfinance institution classifies loans affected by delays in repayment, 

including : Standard loan , Spectial Mention , Sub-standard ,Doubtful and Loss . 

In addition, the borribo Microfinance Institution has used the following overdue credit risk 

assessments. 

Credit 

Classification Maturity Date Credit Quality Days Overdue 

Standard loan 
Long Term Not late 

(Good) 
0-29 Days 

Short Term 0-14 Days 

Spectial Mention 
Long Term 

late (Special Mention) 
30-89 Days 

Short Term 15-30 Days 

Sub-standard Long Term Late (Damage) 90-179 Days 
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Short Term 31-60 Days 

Doubtful 
Long Term 

Late (Damage) 
180-359 Days 

Short Term 61-90 Days 

Loss 
Long Term 

 Late (Damage) 
360 Day up 

Short Term 90 Days up 

 

 Credit quality analysis 

31-December 2020 

 (Good) Special 

Mention 

Not late 

(Damage) 
Total US$ 

 US$ US$ US$ 

Credit to customers 

Standard 5.673.741   5.673.741 

Special-M  326.373  326.373 

Sub-Standard   17.579 17.579 

Doubtful 
  

26.725 26.725 

Loss   102.759 102.759 

Total 5.673.741 326.373 147.064 6.147.176 

 
31-December 2019 

 (Good) Special 

Mention 

Not late 

(Damage) Total US$ 
 US$ US$ US$ 

Credit to customers 
Standard 

6.435.955   6.435.955 

Special-M 
 77.530  77.530 

Sub-Standard   20.787 20.787 

Doubtful   30.172 30.172 
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Loss   50.720 50.720 

Total 6.435.955 77.530 101.679 6.615.174 

 
10.4 Operating results 

In 2020, Borribo Microfinance Institution PLC providing loans to clients totaling up to              

5.234.946 USD with a total amount of KHR 3.648.920.100 an increase of approximately 1.08% 

compared to 2019 ago. 

In 2019, the loan size was only 6.615.164 US dollars. Factors that increase the size of the 

credit is due to the creation of a variety of products to meet the needs of customers. Along with 

the increase in the size of credit, the institution also decreased in the number of customers using 

its credit services, which is about 1,603 customers, if we look at the non-performing loans of 

Borribo MFI, nonperforming loan in 2020 has more than 2019. With an increase in non-

performing loans of about 0.94% in 2020 if compared to 2019. In 2020, Borribo MFI had about 

2.39% non-performing loans if compared to the total loans of the institution, while in 2019, the 

non-performing loans reached 4.45% if compared to the total loans. 

 Operation Data 

 2020 2019 2018 

Number of Provinces 17 15 16 

Number of District 
70 70 67 

Number of Commune 
257 271 260 

Number of Branch 
5 5 5 

Number of Customers 
1.603 2.068 1.200 

Loan portfolio(USD) 
5.234.946 6.615.164 5.555.777 

Loan portfolio (KHR) 
3.648.920.100 0 0 

Number of staff 
56 53 57 
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11.  FINANCIAL REOPRT, REPORT OF THE DIRECTORS AND EXTERNAL 

AUDITOR REPORT 

 11.1 Director’s Report  

 The Directors have pleasure in submitting their report and the audited financial statements 

of Borribo Microfinance Institution Plc. (“the Company”) for the financial year ended 31 

December 2020.  

 11.2 Principal activities  

 The principal activities of the Company are to provide credit service and other financial 

services to low income families in the Kingdom of Cambodia. There have been no significant 

changes in the nature of these activities during the financial year.  

 11.3 Results of operations  

 US$ KHR’000 

Profit for the financial year   182,803 739,439 

 

 11.4 Dividends 

 The Directors do not recommend the payment of any dividend for the current financial 

year.  

 11.5 Reserves and provisions  

 There were no material movements to or from reserves and provisions during the financial 

year other than those disclosed in the financial statements.  

 11.6 Bad and doubtful loans  

  Before the statement of comprehensive income and statement of financial position of the 

Company were made out, the Directors took reasonable steps to ascertain that proper action had 

been taken in relation to the writing off of bad loans and the making of allowance for doubtful 

loans and satisfied themselves that there were no known bad loans and that adequate allowance 

had been made for doubtful loans.  

 At the date of this report, the Directors are not aware of any circumstances which would 

render it necessary to write off bad loans or the amount of the allowance for doubtful loans in the 

financial statements of the Company inadequate to any material extent.  

 11.7 Current assets  

  Before the statement of comprehensive income and statement of financial position were 

made out, the Directors took reasonable steps to ensure that for any current assets which were 
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unlikely to be realised in the ordinary course of business, their values as shown in the accounting 

records of the Company have been written down to an amount expected if realised.  

 At the date of this report, the Directors are not aware of any circumstances which would 

render the values attributed to the current assets in the financial statements of the Company 

misleading.  

 11.8 Valuation methods  

 At the date of this report, the Directors are not aware of any circumstances, which have 

arisen and which may render adherence to the existing method of valuation of assets or liabilities 

of the Company misleading or inappropriate.  

 11.9 Contingent and other liabilities  

  At the date of this report, there does not exist:  

(i) any charge on the assets of the Company which has arisen since the end of the financial year 

which secures the liabilities of any other person, or  

(ii) any contingent liability of the Company which has arisen since the end of the financial year.  

  No contingent or other liability has become enforceable, or is likely to become 

enforceable, within the period of 12 months after the end of the financial year which, in the 

opinion of the Directors, will or may substantially affect the ability of the Company to meet its 

obligations when they fall due.  

 11.10 Change of circumstances  

  At the date of this report, the Directors are not aware of any circumstances not otherwise 

dealt with in this report or in the financial statements of the Company, which would render any 

amount stated in the financial statements as misleading.  

 11.11 Items of an unusual nature  

  The results of the operations of the Company during the financial year were not, in the 

opinion of the Directors, substantially affected by any item, transaction or event of a material and 

unusual nature.  

  There has not arisen in the interval between the end of the financial year and the date of 

this report any item, transaction or event of a material and unusual nature likely, in the opinion of 

the Directors, to affect substantially the results of the operations of the Company for the financial 

year for which this report is made.  

 11.12 Share capital  

The Company did not issue any shares during the current financial year.  
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No option to take up unissued shares in the Company was granted during the financial year 

and there were no shares under options at the end of the financial year in respect of shares in the 

Company.  

 11.13 Directors  

The Directors who have held for office since the date of the last report are:  

Mrs. Kha Leng  

Mrs. Sorn Kafine  

Mrs. Ber Ly  

Mr. Chhun Vannak  

 11.14 Directors benefits  

During and at the end of the financial year, no arrangements subsisted to which the 

Company is a party, with the object or objects of enabling the Directors of the Company to 

acquire benefits by means of the acquisition of shares in or debentures of the Company or any 

other body corporate.  

Since the end of the previous financial year, the Directors have not received or become 

entitled to receive any benefit by reason of a contract made by the Company or a related 

corporation with the Director or with a firm of which the Director is a member, or with a company 

in which the Director has a substantial financial interest.  

 11.15 Directors’ responsibility in respect of the financial statements  

The Directors are responsible to ascertain that the financial statements give a true and fair 

view of the financial position of the Company as at 31 December 2020, and of its financial 

performance and cash flows for the financial year then ended. In preparing these financial 

statements, the Directors are required to:  

(a) adopt appropriate accounting policies which are supported by reasonable judgements and 

estimates and then apply them consistently;  

(b) comply with the disclosure requirements of the Cambodian International Financial Reporting 

Standards for Small and Medium-sized Entities (“CIFRSs for SMEs”) and the guidelines issued 

by the National Bank of Cambodia (“NBC”) relating to the preparation and presentation of 

financial statements or, if there have been any departures in the interest of true and fair 

presentation, ensure that these have been appropriately disclosed, explained and quantified in the 

financial statements;  

(c) maintain adequate accounting records and an effective system of internal controls;  
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(d) prepare the financial statements on a going concern basis unless it is inappropriate to assume 

that the Company will continue its operations in the foreseeable future; and  

(e) control and direct effectively the Company in all material decisions affecting its operations and 

performance and ascertain that such decisions and/or instructions have been properly reflected in 

the financial statements.  

The Directors confirm that they have complied with the above requirements in preparing 

the financial statements.  

 11.16 Significant event during the financial year  

The significant event during the financial year is disclosed in Note 28 to the financial 

statements.  

12. STATEMENT BY THE DIRECTORS  

In the opinion of the Directors, the financial statements set out on pages 7 to 34 have been 

drawn up in accordance with Cambodian International Financial Reporting Standards for Small 

and Medium-sized Entities and the guidelines issued by the National Bank of Cambodia so as to 

give a true and fair view of the financial position of the Company as at 31 December 2020, and of 

its financial performance and cash flows for the financial year then ended.  

         Signed by the Board, 
 

 

 

 

 

13. REPORT ON THE AUDIT OF THE FINANCIAL STATEMENTS  

 13.1 Opinion  

We have audited the financial statements of Borribo Microfinance Institution Plc. (“the 

Company”), which comprise statement of financial position as at 31 December 2020, and 

statement of comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows 

for the financial year then ended, and a summary of significant accounting policies, as set out on 

pages 7 to 34.  
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The financial statements of the Company for the financial year ended 31 December 2019 

was audited by another firm of Certified Public Accountants, whose report dated 31 July 2020 

expressed an opinion on those statements.  

In our opinion, the accompanying financial statements give a true and fair view of the 

financial position of the Company as at 31 December 2020, and of its financial performance and 

cash flows for the financial year then ended in accordance with Cambodian International Financial 

Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities and the guidelines issued by the 

National Bank of Cambodia.  

 13.2 Basis for Opinion 

We conducted our audit in accordance with Cambodian International Standards on 

Auditing (“CISAs”). Our responsibilities under those standards are further described in the 

Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We 

believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 

for our opinion.  

Independence and Other Ethical Responsibilities  

We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics for 

Professional Accountants and Auditors of the Kampuchea Institute of Certified Public 

Accountants and Auditors (“Code of Ethics”) and the International Ethics Standards Board for 

Accountants’ International Code of Ethics for Professional Accountants (including International 

Independence Standards) (“IESBA Code”), and we have fulfilled our other ethical responsibilities 

in accordance with the Code of Ethics and the IESBA Code.  

 13.3 Information Other than the Financial Statements and Auditors’ Report Thereon  

The Directors of the Company are responsible for the other information. The other 

information comprises the Directors’ Report but does not include the financial statements of the 

Company and our auditors’ report thereon.  

Our opinion on the financial statements of the Company does not cover the other 

information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.  

In connection with our audit of the financial statements of the Company, our responsibility 

is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is 

materially inconsistent with the financial statements of the Company or our knowledge obtained in 

the audit or otherwise appears to be materially misstated.  
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If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material 

misstatement of the other information, we are required to report that fact. We have nothing to 

report in this regard.  

 13.4 Responsibilities of the Directors for the Financial Statements  

The Directors of the Company are responsible for the preparation and fair presentation of 

these financial statements in accordance with Cambodian International Financial Reporting 

Standards for Small and Medium-sized Entities and the guidelines issued by the National Bank of 

Cambodia. The Directors are also responsible for such internal control as the Directors determine 

is necessary to enable the preparation of financial statements of the Company that are free from 

material misstatement, whether due to fraud or error.  

In preparing the financial statements of the Company, the Directors are responsible for 

assessing the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters 

related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Director either 

intends to liquidate the Company, or to cease operations, or has no realistic alternative but to do 

so. 

 13.5 Auditors’ Responsibilities for the Audit of the Financial Statements  

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements of 

the Company as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to 

issue an auditors’ report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of 

assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with CISAs will always 

detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are 

considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to 

influence the economic decisions of users taken on the basis of the financial statements.  

As part of an audit in accordance with CISAs, we exercise professional judgement and 

maintain professional scepticism throughout the audit. We also:  

 Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements of the 

Company, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive 

to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis 

for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is 

higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, 

intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.  
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 Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing 

an opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.  

 Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates and related disclosures made by the Directors.  

 Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of 

accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty 

exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company’s 

ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we 

are required to draw attention in our auditors’ report to the related disclosures in the 

financial statements of the Company or, if such disclosures are inadequate, to modify our 

opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our 

auditors’ report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to 

continue as a going concern.  

 Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements of the 

Company, including the disclosures, and whether the financial statements of the Company 

represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair 

presentation.  

We communicate with the Directors regarding, among other matters, the planned scope 

and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in 

internal control that we identify during our audit.        

 13.6 Other Matters  

This report is made solely to the shareholders of the Company, as a body. We do not 

assume responsibility to any other person for the content of this report. 
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 Statement of Financial Position 

At as 31 December 2020 

ASSETS Note 

IFRS for 

SMEs 
IFRS for SMEs 

IFRS for SME  

2019 

31-Dec-20 31-Dec-20 
 

US$ KHR'000 US$ 

Cash on hand 6 91,303  369,321  106,488  

Balances with National Bank of 

Cambodia 7 92,523  374,256  92,078  

Balances with other banks 8 543,467  2,198,324                707,979  

Loans to customers 9 5,674,177      22,952,046  6,355,857  

Other receivables 10 301,202  1,218,362  202,857  

Property, plant and equipment 11 60,153  243,319   79,895  

Deferred tax asset 12 9,920  40,126      9,920  

     TOTAL ASSETS 

 

    6,772,745  27,395,754  7,555,074  

     LIABILITES AND EQUITY 

    Borrowings 13 3,542,213  14,328,252  4,537,117  

Other payables 14 84,604  342,223     31,468  

Current tax liabilities 

 

68,797  278,284    92,161  

  

    

  TOTAL LIABILITIES 

 

3,695,614  14,948,759  4,660,746  

     SHAREHOLDERS' EQUITY 

    Share capital 15 1,800,000  7,281,000  1,800,000  

Regulatory Reserve 16 24,528  99,216    24,528  

Retained earnings 

 

1,252,603  5,066,779  1,069,800  

     TOTAL SHAREHOLDERS' 

EQUIPTY 

 

3,077,131  12,446,995  2,894,328  

     TOTAL LIABILITIES AND 

EQUIPTY 

 

6,772,745  27,395,754  7,555,074  

 

 

 Statement of comprehensive income 

For the year anded 31 December 2020 

Statement of comprehensive income 

 Note 

IFRS for 

SMEs 

IFRS for 

SMEs 

IFRS for SME  

2019 

31-Dec-20 31-Dec-20 
 

US$ KHR'000 US$ 

Interest income 17 989,797  4,003,729  1,021,737  
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Interest expense 18 (253,602) (1,025,820) (230,805) 

     Net interest income 

 

736,195  2,977,909           790,932  

     

     Provision for doubtful loans 9 (65,255) (263,956) (74,681) 

Other operating income 19 205,479  831,163  325,775  

Personnel expenses 20 (374,080) (1,513,154) (314,649) 

Depreciation and amortisation expenses 21 (27,045) (109,397) (34,234) 

General and administrative expenses 22 (212,695) (860,351) (245,042) 

     Profit before income tax 23 262,599  1,062,214           448,101  

Income tax expense 

 

(79,796) (322,775) (94,392) 

     Profit for the financial year 

 

182,803  739,439  353,709  

 

 

 

 Statement of cash flows 

For the year ended 31 December 2020 

 

Share 

Capital 

Regulartory 

reserve 

Retained 

earnings/(losses) 
Total 

 

US$ US$ US$ US$ 

     Balance as at 31 December 2019/ 

 1 January 2019 (restated) 

         

1,800,000  33,398 707,221 

       

2,540,619  

     

Regulatory reserve 

                      

-                (8,870)               8,870                      -    

Profit for the financial year 

                      

-    

 

            353,709  

          

353,709  

     

Total comprehensive income 

                   

-    

             

(8,870)         362,579           353,709  

 

                      

-                          -                          -    

 

Balance as at 31 December 2019 

       

1,800,000             24,528      1,069,800       2,894,328  

     Regulatory reserve                                             -                          -                        -    
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-    

Profit for the financial year 

                      

-    -         182,803  

          

182,803  

     

Total comprehensive income 

                      

-                       -             182,803  

          

182,803  

     Balance as at 31 December 2020 1,800,000  24,528  1,252,603  3,077,131  

 

                      

-                          -                          -                        -    

     

KHR'000 equivalent 

          

7,281,000  

               

99,216            5,066,779  

      

12,446,995  

 
 

Cash flow from operating activities Note 

31-Dec-20 2019 

US$ KHR'000 US$ 

Profit before tax 

 

    

262,599  1,062,214  448,101  

Adjustments for: 

    Allowance for doubtful loans 9 65,255  263,956  74,681  

Depreciation of property, plant and equipment 11 26,945  108,993  34,233  

Interest expenses  20 253,602  1,025,820  - 

      Operating profit before working capital changes 608,401  2,460,983  557,015  

      Changes in working capital 

    Loans and advances to customers 616,425  2,493,439  (979,183) 

Other receivables 

 

(98,345) (397,806) (65,862) 

Other payables 

 

53,191  215,158  1,629  

      Cash generated from operating activities 1,179,672  4,771,774  (489,659) 

Interest paid  

  

(253,657) (1,026,043) 

 Tax paid 

  

(103,160) (417,282) (96,126) 

Staturory deposit with central bank     -    - - 

      Net cash from operating activities 822,855  3,328,449  (585,785) 

      Cash flows from investing activities 

   Purchases of property and equipment 11 (7,203) (29,136) (3,527) 

      Net cash used in investing activities (7,203) (29,136) (3,527) 
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      Cash flows from financing activities 

   Proceeds from issuance of ordinary shares 

 

       

 Placement of fixed deposits with original 

maturity of more than three months                    -    

                   

-         1,387,117  

Repayment of borrowings 

 

(994,904) (4,024,387)     

   

    

 Net cash generated from financing activities (994,904) (4,024,387) 1,387,117  

      Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents (179,252) (725,074) 797,805  

Cash and cash equivalents at the beginning of the year 816,545  3,302,925  18,740  

      Cash and cash equivalents at the end of the period 637,293  2,577,851  816,545  

 
 

Cash and cash equivalents comprise the following: 

 

Note 

31-Dec-20 2019 

US$ KHR'000 US$ 

Cash on hand 6 91,303  369,321 106,488  

Balances with National Bank of Cambodia 

   (excluding statutory deposit) 7   2,523  10,206   2,078  

Balances with other banks-current account 8 543,467  2,198,324  707,979  

      

 

          637,293         2,577,851          816,545  
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14.BUSINESS MANAGEMENT ACTIVITIES,RESEARCH AND DEVELOPMENT 

14.1 Responsible growth 

In order to fulfill its mission of providing financial services to entrepreneurs and families 

at the grassroots level in developing socio-economic countries, Borribo Microfinance Institution 

Plc. Provides loans to clients in urban, urban and rural areas. Some that other credit operators do 

not reach. Through the robust internal management system of the Borribo Microfinance Institution 

is the basis for maintaining high quality loans. Training and capacity building of branch managers, 

credit officers and operations staff to ensure that they are full of the knowledge and skills 

necessary to perform their duties effectively. Careful review of pre-investment assessments 

ensures that clients who need a loan and are able to repay it adequately receive the loan they need. 

14.2 Product trends 

Many of the products of Borribo Microfinance Institution Plc. Are designed to meet the 

mission of providing financial services to clients. Although our mission remains the same, the 

needs of our clients have changed since the establishment of 2011. As our clients expand their 

businesses, increase their income, and increase their investments, we have developed many new 

products to suit the different needs of our clients. Personal loans are still a product and a strength 

of the institution. However, we have also expanded and developed personal loan products, 

employee loans to better meet the needs of customers. 

14.3 Advertising activities 

In order to meet the market demand, the Research, Development and Marketing 

Department regularly strengthen and expands the work procedures based on the necessary 

principles that are in line with the credit production line. Market demand and access to feedback 

from operators along with customers are key The key to unlocking the obstruction of the 

organization's operations. The sensitive point of the market is that the establishment focuses on a 

number of activities such as: 4P, 6C and 5R. 4P includes: prices, promotions, products, and 

locations based on the principles of the credit foundation. 6C refers to the character, repayment 

ability, working capital, conditions, collateral and repayment history. 5R Right People, Right 

Business, Right Time, Right Amount and Right Place) is a joint plan that must be implemented 

before releasing the product to the customer before use. In general, the above arguments are 

required based on the principles of the dissemination procedure: 

1. KYC ( Know Your Customers). 
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2. Select the location ot the school,ministry state institution. etc... 

3. Continue to encourage old customers by providing souvenirs for introducing new 

customers to 5 new institutions. 

14.4 Market Risk 

Market risk is the risk that the market value or future cash flows of an instrument will 

fluctuate due to changes in market prices. Market risk arises from the openness of interest rates, 

currencies and capital products that are subject to specific market movements, as well as 

fluctuations in market rates or prices, such as interest rates, credit margins, foreign exchange rates 

and capital values. This risk generally covers assets and liabilities. The bank or microfinance also 

determines the scope of market risk in this way. 

Largest type of market risk  

 Interest rate risk is the fluctuation of interest rates caused by central bank announcements 

related to monetary policy changes. 

 Currency risk is the risk that the value of a currency will fluctuate with respect to another 

currency. 
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15 . HUMAN RESOURCE 

15.1 Training and Development 

Borribo Microfinance PLC always pay attention to the staff on training and capacity 

development of their staff since the operation started until the present. All new employees are 

trained with the care and precision before starting to work in their respective positions to 

ensure high efficiency. For current employees, the institution continues focusing on increasing 

their knowledge and skills through workshops and internal training to develop their ability to 

work effectively. In addition, the institution pays great attention to the development of staff 

capacity by dispatching employees to attend seminars and other training courses so that they 

can gain new experiences and better knowledge. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

15.1.1 Internal Training 

To improve employees with the skills and attitude to perform the work, the Institution 

always organizes new monthly workshops and training to give them additional knowledge 

and experience to perform practical work with high quality and efficiency. 
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15.1.2  External training 

External training is an important factor for employees to develop communication 

skills and explore things they lack. The Institution always pays attention to every staff and 

dispatches them to participate in many seminars and training courses in some institutions 

and organizations for more experiences and knowledge, to develop their abilities, and to 

share with other employees for mutually sustainable growth. 
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16. ABOUT BORRIBO CUSTOMERS 

 Providing a wide range of lending services by Borribo Microfinance Institution Plc. It is an 

important point that Borribo adopts and implements to meet the needs of clients in the capital and related 

provinces, regardless of color or position. The institution will also expect that the size of the loan 

provided by the institution is targeted by the client, which improves his living standard. At the same time, 

the institution also has many credit products that can supply to the needs of customers with transparency 

of financial services to help customers decide to use a type of credit services appropriately. The types of 

products that the Company launches in the market include: Solidarity Loan, Micro Loan, Personal Loan, 

Personal Loan, Personal Loan, Staff Loan. 

 
Mr. Koam Rith and Mrs. Phonna 

 Mr. Koam Rith and 

Mrs. Phonna currently live and 

trade in groceries, drinks and 

perfumes in Ang Tasik village, 

Tuol Pich commune, Ang 

Snoul district, Kandal province. 

In the past, he had a job as a 

chef, but later, due to 

exhaustion from the field of 

cooking, he turned to become a 

businessman, they started this 

business in 2019, starting 

with love and combined with 

intelligence, including There 

are many other factors, such 

as the house on the main road and near the factory, which makes this businessman run his business even 

better. However, due to the small business, lack of capital, can not meet the needs of customers in time, 

he decided to use a medium loan from a rich microfinance institution, he felt that the interest rate is 

reasonable, fast service is not complicated and is his place of trust. Well. 

 
Business: Chab Houy Wholesale  and  Perfume shop                                                       

Address ៖ Ang Tasik village, Tuol Pich commune, Ang Snoul district, Kandal province. 
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His first loan was on February 7, 2020 in the amount of US $ 10,000 used to expand his business for 

almost a year, his business grew even more. Decided to borrow a second time in the amount of 20,000 US 

dollars to buy additional equipment. In addition, Mr. Rith also runs a tricycle to help earn extra income in 

addition to helping sell goods. 

Then, since Mr. Kham Rith and his wife used Boribo's loan continuously, he and his wife have doubled 

their livelihood and business, and their income level has been increased every day. 

In the future, he and his wife intend to expand their business to double or be able to develop into an 

exclusive wholesale depot. 

Mr. Rith and his wife are very happy to use the loans of MFI, because these loans make his business 

stronger, which can earn income to improve the family life to this day. 

  

Ms. Morn Phalla and Mr. Khuon Ra 
Ms. Morn Phalla and 

Mr. Khuon Ra are currently 

living and working in Prey 

Veng Khang Lech Village, 

Sangkat Prey Veng, Khan 

Dangkor, Phnom Penh. Her 

current occupation is furniture 

making with factory 

processing and self-selling. 

She and her husband are 

handicraft owners, run a 

processing factory and sell 

wooden furniture. Ms. Morn 

Phalla and Mr. Khuon Ra are 

the owners of a young 

handicraft that is smart in seizing business opportunities. 

In this business, she and her husband have more than 10 years of experience in this business, now her 

business operates two branches, including: the first branch in the village of Prey Veng West, and the 

second branch on the road. National No. 3 is close to Wat Sleng, and for the location of the first branch, 

 

Business: Handicrafts, Furniture Manufacturing &Processing 

  Address ៖ Prey Veng Khang Lech Village, Sangkat Prey Veng, Khan Dangkor, Phnom Penh. 
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the special conditions that make it easier to do business are next to Prey Sar Road, near the health center 

and also near TV Star Borey. What is more special is that she uses the loans of abundant microfinance 

institutions in line with the goal of further business expansion, she sees the opportunity to capture the 

current market. 

Starting from a small business with very little capital and facing a lot of competition, together with her, 

she also proposed to Boribo Microfinance Institution to expand her capital. She uses the capital at Boribo 

Microfinance Institution. Initially, the amount of US $ 4,000 to expand the capital in addition to the old 

capital. 

Through this loan, combined with hard work, willingness and high responsibility, both of your businesses 

have grown by seeing that her actual financial situation is consistently better. 

Ms. Morn Phalla stated that she got to know Boripor well through the neighbors who were old customers 

who had used abundant loans in the past. The reason why she uses the loan service with reasonable 

interest rate, the loan process is fast, the loan officer to consult, provide clear information and carefully 

explain the terms of the loan, cultivating a sense of responsibility and high will. To repay the institution. 

Ms. Morn Phalla and her husband would like to express their deep gratitude to Boribo Microfinance 

Institution for providing them with a loan. In the future, we both intend to apply for more loans to expand 

the capital from the old capital or can expand more branches. 

 

Mrs. Dim Sokhon 

Ms. Dim Sokhorn, a 

resident of Kraing Svay Village, 

Kraing Pong Commune, 

Dangkor District, Phnom Penh, 

with confidence. In the United 

States, she used the loans 

provided by the company to 

expand her business, and some 

of them she used to repair 

fences. Reflecting on the loan 

application process, she said, 

“Before giving me a loan, the 

staff carefully explained the 

 

 

Business : Chab Houy Wholesale   

Address ៖ Kraing Svay Village, Kraing Pong Commune, Dangkor District, Phnom Penh 
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terms of the loan and the repayment method, even though it was my third time. However, the staff of this 

institution often gives me the key to the usefulness of the business plan after using the target loan from 

the institution for the past three periods, making her business grow significantly while her family 

situation. On the other hand, there is a better life. This is due to the efficient and targeted use of her loan 

as set out in her loan application.Ms. Morn Phalla and Mr. Khuon Ra are currently living and working in 

Prey Veng Khang Lech Village, Sangkat Prey Veng, Khan Dangkor, Phnom Penh. Her current 

occupation is furniture making with factory processing and self-selling. She and her husband are 

handicraft owners, run a processing factory and sell wooden furniture. 
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17. EVENTS IN 2020 

 17.1 Outbreaks of covid-19 and floods 

Due to the outbreak of Covid 19 and the floods in 2020, the Cambodian economy will be 

severely affected in almost all sectors of the country, especially tourism and agriculture. That also 

led to a slight slowdown in the banking and financial sector due to lower demand than supply, due 

to the response and support of the National Bank of Cambodia regarding the expansion of system 

controls. The Bank and the issuance of this precautionary measure (Borribo Microfinance 

Institution Plc.) Have taken steps to address the plight of the poor and enterprises facing decline 

due to the Covid 19 issue. And provide lower interest loans. In addition, the company protects the 

safety and well-being of its customers as well as its internal staff by spraying disinfectants in all 5 

branches to ensure that customers who come to receive services at the site with confidence and 

without fear. Providing anti-virus masks to customers who come to the location is also available to 

participate in the protection together. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Flood Activities 
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17.2 Social participation activities 

Microfinance Institution Plc. Also participated in social work, in which it also participated 

in the celebration of the 5th Cambodia Hearing Day under the theme "Do not let ignorance limit 

your boundaries" organized Save the Children and Hope in Cambodia Foundation, held on March 

7, 2020 under the chairmanship of Lok Chumteav Chea Serey. Boribo Microfinance Institution 

also participated to help promote hope and raise awareness. Encourage the deaf and hard of 

hearing of Cambodian children so that they can study, gain knowledge, understand the social 

context and make a living, all of which is a struggle in their lives. They do not get discouraged and 

enable them to achieve their goals. Factors that help rehabilitate and promote hope for the deaf 

and dumb are people from all over the country, not to discriminate against people with disabilities 

and to encourage them to be brave and fight. Their difficulty to motivate them to achieve their 

dreams together. 

 

 

 

 

 

Sanitation of Borribo  

Microfinance institution 
 



Page. 50 
 

Annual Reoprt 2020 
   

 

Borribo Microfinance Institution PLC 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

18. ABOUT BORRIBO MOCROFINANCE INSIITUTION 

Boribo Microfinance Institution has relocated the old Takhmao Branch, which is located at: # 

133B, National Road No. 2, Takhmao Village, Sangkat Takhmao, Takhmao City, Kandal Province to the 

new branch with the address: # 23, W-21 Street, Sangkat Takhmao, Takhmao City. Kandal province also 

held a zodiac blessing ceremony according to Khmer traditions and the opening of a new location. 
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Location of Borribo Microfinance Institution 

Borribo Microfinance Plc. has four offices and one head office 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Head Office 

Address: Building 19, Street 371, Tnot Chrum Village, Sangkat Boeung Tumpun, 

Khan Meanchey, Phnom Penh 

Tel: 023 222 776/023 222 119/023 222 090 
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Takhmao Branch 

Address: # 23, St. W-21Sangkat Takhmao, 

Takhmao City, Kandal Province 

Telephone: 087 81 82 67 

 

 

 

        

 
 

 

 

Ang Snoul District Branch 

Address: # 04, National Road 04 

Troyeung village, Peuk commune, Ang 

Snoul district, Kandal province. 

Telephone: 087 81 82 11  
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Kien Svay District Branch 

Address: # 395, Street 01 

Koki Village, Kien Svay District, 

Kandal Province. 

Telephone: 087 81 82 68 

 

 

 

 

 

 

 

Daun Penh Branch 
Address: # 37, Street 108 

Sangkat Wat Phnom, Khan Daun 

Penh, Phnom Penh 

Telephone: 087 81 82 30 
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