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ទស្សនវិស័យ

ជាគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគ្រនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ដ្រលចូលរួមចំណ្រកដល់ការបង្កើនកម្រិតជីវភាពរស់នៅដល់ 

សហគមន៍ដ្រលយើងខ្ញុំផ្ដល់ស្រវាកម្មប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ និងវិជា្ជ្រជីវៈ ។



បេសកកម្ម

ដើម្បីគាំទ្ និងផ្គត់ផ្គង់ដល់តមូ្វការស្វាហិរញ្ញវត្ថុដ្លមានលក្ខណៈយុតិ្តធម៌ សមហ្តុផល 
និងមាននិរន្តភាពដល់សហគ្្សធុនតូច និងមធ្យម  ។
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តម្លៃស្នូល

TOGETHER

T
ការងារជាកៃុម

(TEAMWORK)
O

បើកចិត្តឲៃយទូលាយ
(OPEN MINDED)

G
ការវិវឌៃឍន៍ទៅមុខ

(GROWTH)

E
កៃមសីលធម៌
(ETHICAL)T

ភាពជឿទុកចិត្ត
(TRUSTWORTHY)

H
ភាពស្មៃះតៃង់
(HONESTY)

E
ឧត្តមភាព

(EXCELLENCE)

R
លទ្ធផលសមៃៃចជាគោល

(RESULT DRIVEN)

ការងារជាកៃុម T TEAMWORK
យើងធ្វើការដើម្បីឆ្ព្ះទៅរកគោលដៅរួមមួយដោយផ្អ្កលើទំនាក់ទំនងជាចំហ

និងភាពស្ម្ះត្ង់ជាមួយនឹងការបង្ហ្ញពីការសហការទៅវិញទៅមក។

បើកចិត្តឲៃយទូលាយ O OPEN MINDED
យើងមានឆន្ទៈក្នុងការស្ដ្ប់និងពិចារណារាល់មតិយោបល់និងឱកាសក្នុងការធ្វើ

ឲ្យប្សើរឡើងពីរបៀបន្ការបំព្ញការងរ។

ការវិវឌៃឍនទ៍ៅមុខ G GROWTH
យើងមានមហិច្ឆតាដើម្បីឲ្យកុ្មហ៊ុនមានភាពល្អប្សើររួមផ្សំទាំងដំណើរការនិង

សម្ថភាពបុគ្គលិក។

កៃមសីលធម៌ E វETHICAL
យើងធានាឲ្យបាននូវភាពមិនលម្អៀងភាពទៀងត្ង់ការគ្ប់គ្ងប្កបដោយ

បទដ្ឋ្នស្តង់ដរជាមួយអតិថិជនកុ្មការងរនិងសហគមន៍ជាដើម។

ភាពជឿទុកចិត្ត T TRUSTWORTHY

យើងព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពដ្លកសងនូវការជឿទុកចិត្តជាមួយវិនិយោគគិន

អតិថិជនដ្គូសហការនិងមា្ច្ស់ភាគហ៊ុន។រាល់ព័ត៌មានសមា្ង្ត់ទាំងឡាយគឺជា

ការយកចិត្តទុកដក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងការរក្សាទុក។

ភាពស្មៃះតៃង់ H HONESTY

យើងបម្ើស្វាកម្មជូនអតិថិជនទាំងអស់ដោយស្មើភាពគ្ន្ដោយគ្ម្នការទាញ

យកប្យោជន៍ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វ្ងដ្លពឹងផ្អ្កទៅលើការ

គោរពនិងការយោគយល់ទៅវិញទៅមក។

ឧត្តមភាព E EXCELLENCE

យើងកំណត់ការផ្ដល់ស្វាកម្មជាលក្ខណៈបទដ្ឋ្នតាមរយៈការធ្វើឲ្យរឹតត្ប្សើរ

ឡើងបង្កើនស្ន្មញញឹមផ្តល់ស្វាកម្មមានលក្ខណៈបត់ប្ននិងបន្តការធ្វើឲ្យ

ប្សើរឡើងទៅមុខជានិច្ច។

លទ្ធផលសមៃៃចជាគោល R RESULT DRIVEN
យើងប្ត្ជា្ញ្ធ្វើឲ្យរីកចម្ើនទាំងអស់គ្ន្និងនាំមកនូវលទ្ធផលល្អបំផុតជាមួយស្

វាកម្មដ៏មានប្សិទ្ធភាពសម្្ប់ភាគីដ្លពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។
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រចនាសម័្ពន្ធគៃប់គៃង

ភាគទុនិក

កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល

អគ្គនាយក

នាយកសាខា

គណៈកម្មការ
បៃតិបត្តិការ

នាយក នាយកដ្ឋៃន
បៃតិបត្តិការ

បៃធានធនធាន
មនុសៃស និងរដ្ឋបាល

រដ្ឋបាល

បៃធានបៃតិបត្តិការ

គណៈកម្មការ
សវនកម្ម

នាយក នាយកដ្ឋៃន
ហិរញ្ញវត្ថុ

បៃធានព័ត៌មានវិទៃយា

មន្តៃីព័ត៌មានវិទៃយា

បៃធានផ្នៃក
គណនៃយៃយ

មនៃ្តីហិរញ្ញវត្ថុជាន់ខ្ពស់

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

នាយក នាយកដ្ឋៃន
ឥណទាន
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ទិន្នន័យសំខាន់ៗ

៦៩,២៥%៦៧,៣១%

១៥២,៣៣%

ទៃពៃយសកម្មកំណើន
៦៧,៣១%ពីឆ្ន្ំ២០១៧

ប្្ក់ចំណ្ញសុទ្ធ/(ខាត)ក្នុងការិយបរិច្ឆ្ទ
មានកំណើន១៥២,៣៣%ពីឆ្ន្ំ២០១៧

៣៤៩
៩២,៨២%

កំណើនពីឆ្ន្ំ២០១៧

សមតុលៃយឥណទានកំណើន
៦៩,២៥%ពីឆ្ន្ំ២០១៧

-៤៣៨,១៧

២០១៦ ២០១៦

២០១៦ ២០១៦

៣,៦២៩ ២,០២៦

-៤៩២,២៦

២០១៧ ២០១៧

២០១៧ ២០១៧

១១,៥១៦ ១០,២៥១

២៥៨

២០១៨ ២០១៨

២០១៨ ២០១៨

១៩,១៨៩ ១៧,២៦៨

ចំនួនអតិថិជន
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ភាគទុនិក

រចនាសម្ព័ន្ធរបសម់ា្ចៃស់ភាគហ៊ុន និងការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជីមានដូចខាងកៃៃម:

ចំនួនទឹកបៃៃក់ជាដុលា្លៃរអាមៃរិក ២០១៧ ២០១៨

ល.រ ឈ្មៃះភាគទុនិក ដើមទុន %នៃដើមទុន ដើមទុន %នៃដើមទុន

១ លោកជំទាវសរុនវិធុរ័ត្ន ៧៨០,០០០ ៧៨% ១,០២០,០០០ ៦៨%

២ ឯកឧត្តមតាំងជុងលី ២០០,០០០ ២០% ៣០០,០០០ ២០%

៣ លោកមុយមា៉្រា៉្ ៣០,០០០ ២% ៣០,០០០ ២%

៤ លោកគៀតវុតា្ថ្ ៧៥,០០០ ៥% ៧៥,០០០ ៥%

៥ លោកឃិនសុផាន ៧៥.០០០ ៥% ៧៥,០០០ ៥%

១,៥០០,០០០ ១០០% ១,៥០០,០០០ ១០០%
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របាយការណ៍បៃធានកៃុមបៃឹកៃសាភិបាល

លោកជំទាវ សារុន វិធុរ័ត្ន
សហសា្ថៃបនិក/បៃធានកៃុមបៃឹកៃសាភិបាល

តាងនាមឱ្យភាគទុនិក និងគណៈគ្ប់គ្ងន្គឹ្ះស្ថ្នមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ អនាគតភីអិលសុីយើងខ្ញុំមានស្ចក្តីរីករាយសូមបង្ហ្ញ
ជូនលោកអ្នកនូវរបាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំ២០១៨។ របាយការណ៍ន្ះផ្តល់នូវរូបភាព ន្សមិទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់ គ្ឹះស្ថ្នមីក្ូ
ហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុីហើយក៏បានរៀបរាប់ពីរឿងរា៉្វមួយចំនួនន្អតិថិជនរបស់ខ្លួនបនា្ទ្ប់ទទួលបានស្វាកម្ម ដ្លនាំ
មកនូវការក្ប្្ជីវភាពកាន់ត្ប្សើររបស់ពួកគត់។

បើទោះបីជាមានការបោះឆ្ន្តជាតិត្ូវបានធ្វើឡើងនៅ ខ្កក្កដ ឆ្ន្ំ២០១៨ ក៏ដោយ ស្ដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏នៅត្បន្តកើនឡើង
ប្មាណ ៧% ។ ស្ថិរភាពនយោបាយ និងមា៉្កូ្ស្ដ្ឋកិច្ចគឺជាគន្លឹះ ន្កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាថ្វីបើមានកំណើនត្ឹមត្
៣,១ភាគរយ ន្ស្ដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ (យោងតាមរបាយការណ៍ធនាគរពិភពលោក)។ កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចរបស់
កម្ពុជាមានការរីករីកចម្ើនខា្ល្ំង ដោយសត្ឧស្សាហកម្មកាត់ដ្រ និងទ្សចរណ៍ដ៏រឹងមាំ ដ្លអាចចាត់ទុកបានថា ប្ទ្ស
កម្ពុជា ជាប្ទ្សមួយដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចលូតលាស់យ្៉ាងឆប់រហ័សនៅក្នុងពិភពលោក។ ទន្ទឹមនឹងន្ះវិស័យធនាគរ និង
ហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាក៏បន្តការរីកចម្ើននិងមានការប្កួតប្ជ្ងយ្៉ាងខា្ល្ំងផងដ្រ។

លទ្ធផលឆ្នៃំ២០១៨
នៅឆ្ន្ំ២០១៨ទ្ព្យសកម្មសរុបរបស់គ្ឹះស្ថ្នមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុអនាគតភីអិលសុីបានកើនឡើង៦៧,៣១%ពី២,៨៥២,៧២៥
ដុលា្ល្រ ដល់ ៤,៧៧២,៨៦៣ដុលា្ល្រ។ ទិន្នន័យអតិថិជនសកម្មរបស់យើងបានកើនឡើង ៩២,៨២% ពី ១៨១នាក់ ដល់
៣៤៩នាក់។
ចំពោះផ្ន្កធនធានមនុស្សវិញគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុបានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លផ្ទ្ក្នុងចំនួន១៤វគ្គហើយបានបញ្ជូនបុគ្គលិក
ទៅបណ្តុះបណា្ត្លវគ្គខាងក្្ចំនួន ៤វគ្គដើម្បីឱ្យពួកគត់អាចបង្កើនជំនាញនិងចំណ្ះដើម្បីមកបំព្ញភារកិច្ចរបស់ពួកគត់
ប្កបដោយប្សិទ្ធភាពខ្ពស់។
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ចំពោះការគ្ប់គ្ងហានិភ័យឥណទានគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគតភីអិលសុីបានលើកកម្ពស់របៀបន្ការគ្ប់គ្ងហានិ
ភ័យដ៏រឹងមាំ និងការគ្ប់គ្ងផ្ទ្ក្នុង នៅក្នុងស្ថ្ប័នបានល្អប្សើរ។ ជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងហានិភ័យដ៏រឹងមាំ គោល
នយោបាយគ្ប់គ្ងហានិភ័យ និងធនធានរបស់យើងគ្ប់គ្្ន់បានធ្វើឲ្យគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសីុ រក្សានូវ
គុណភាពផលប័ត្ដ៏ល្អដ្លហានិភ័យឥណទានលើសពី៣០ថ្ង្គឺមានត្០,៣៣%ន្ប្្ក់កម្ចីសរុបនៅចុងឆ្ន្ំ២០១៨។
ចំពោះលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុជាលទ្ធផលគឺយើងទទួលបានទ្ព្យសកម្មសរុបចំនួន៤.៧៧២.៨៦៣លានដុលា្ល្រអាម្រិកហើយប្្ក់
ចំណ្ញក្្យការបង់ពន្ធយើងទទួលបានចំនួន៦៤.១០៧ដុលា្ល្រអាម្រិកដោយទទួលបានផលចំណ្ញគិតជាភាគរយចំនួន
៤.៩៣%និងទ្ព្យសកម្មចំនួន១.៨៦%។

កិច្ចការសង្គម
ដោយសរពាក្យស្ល្ករបស់គឹ្ះស្ថ្នយើងខ្ញុំ "ជោគ ជ័យ ជា មួយ គ្នៃ"ស្ថ្ប័នរបស់យើងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមជា
ច្ើនដូចជា:

• ការបរិចា្ច្គដើម្បីការពារនិងអភិរក្សន្សត្វដំរីព្្នៅកម្ពុជាតាមរយៈសមាគមមូលនិធិអភិរក្សដំរីខ្ម្រអ្រាវតា្ត្(AIRAV-

ATA Khmer Elephant Foundation)ក្នុងកំឡុងព្លរៀបចំមូលនិធិលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅស្ថ្នទូតបារាំង។
• ការបរិចា្ច្គចូលរួមវិភាគទានសងសង់វត្តអារាមនិងការដំដើមឈើនៅក្នុងវត្តខ្ត្តតាក្វ។
• ការចូលរួមវិភាគទានមួយចំនួនដល់ កាកបាទក្ហមកម្ពុជាដើម្បីជួយប្ជាជនកម្ពុជា ដ្លរងគ្្ះដោយទឹកជំនន់ក្នុង
២៥ខ្ត្ត-ក្ុងនៅទូទាំងប្ទ្ស។

• ការបរិចា្ច្គដល់កុមារកំព្្ន្ "មជ្ឈមណ្ឌលមិត្តភាពKhmero Franco Hongroise"ជាមួយការផ្ដល់ជូនម្ហូបអាហារថ្ម
ទាំងមានសមា្ភ្រៈអនាម័យខ្លួនប្្ណសម្្ប់កុមារគ្ប់រូបដ្លស្ន្ក់នៅទីនោះផងដ្រ។

• ការបរិចា្ច្គទៅមន្ទីរព្ទ្យគន្ធបុបា្ផ្ដ្លផ្តល់ការព្យាបាលវ្ជ្ជសស្្តដល់កុមារជាច្ើននៅទូទាំងប្ទ្សកម្ពុជាចាប់តាំងពី
ឆ្ន្ំ១៩៩២ដោយឥតគិតថ្ល្។

លោកជំទាវ សារុន វិធុរ័ត្ន
សហសា្ថៃបនិក/បៃធានកៃុមបៃឹកៃសាភិបាល
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របាយការណ៍បៃធានកៃុមបៃឹកៃសាភិបាល (បន្ត)

ឯកឧត្តម តាំង ជុងលី
សហសា្ថៃបនិក/បណ្ណៃធិការ

ទិសដៅសមៃៃប់ឆ្នៃំ២០១៩
នៅឆ្ន្ំ២០១៩ គ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី មានផ្នការជ្ើសរីសបុគ្គលិកបន្ថ្មទៀត ដើម្បីពង្ីកតំបន់ប្តិ
បត្តិការទៅតាមជនបទស្បតាមផ្នការដ្លបានគ្្ងទុក។យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការពិនិត្យលើផលិតផលដ្លមានស្្ប់និងការ
អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលនិងស្វាកម្មថ្មីក៏ដូចជាកា រផ្ត្តទៅលើស្វាកម្មដ្លមានគុណភាពល្អប្សើរសម្្ប់អតិថិជន។យើងខ្ញុំ
មានគម្្ងបង្កើនសមា្ព្ធឥណទានប្្ក់កម្ចីរហូតដល់៦,៨លានដុលា្ល្រអាម្រិកនៅក្នុងឆ្ន្ំន្ះដ្លឆ្លុះបញ្ច្ំងពីវឌ្ឍនភាពប្ុង
ប្យ័ត្នដើម្បីធានាឱ្យមានកំណើនប្កបដោយនិរន្តរភាពនិងសុខភាពល្អសម្្ប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទា ំងអស់។
ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលគ្ប់រូប នឹងបន្តគំទ្ដល់ថា្ន្ក់គ្ប់គ្ង ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពស្វាកម្មបន្ថ្មពងី្កសមត្ថភាពបុគ្គលិក
និងពង្ឹងការគ្ប់គ្ងផ្ទ្ក្នុងឲ្យកាន់ត្ល្អប្សើរជានិរន្ត។

ចក្ខុវិស័យ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគរអភិវឌ្ឍន៍អាសុីបានឱ្យដឹងថា កំណើនស្ដ្ឋកិច្ចនៅអាសីុនឹងថយចុះដល់ ៥,៧% ក្នុងឆ្ន្ំ
២០១៩ដោយឡ្កកម្ពុជានឹងនៅត្ទទួលបានកំណើនស្ដ្ឋកិច្ចខ្ពស់៧,៣%ដោយសរស្ថិរភាពនយោបាយជាមួយនឹងលំហូរ
វិនិយោគផា្ទ្ល់ពីបរទ្សរួមជាមួយ ការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងតំបន់ និងកំណ្ទម្ង់ជាបន្តបនា្ទ្ប់ដ្លជាកតា្ត្ជំរុញកមា្ល្ំង ន្
កំណើនរបស់កម្ពុជា។
បើទោះបីជាមានផលប៉ះពាល់ពីបរិយាកាសខាងក្្ក្ដីការប្កាសកំណ្ទម្ង់គោលនយោបាយពីរាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជាដើម្បី
ពង្ឹងស្ដ្ឋកិច្ច និងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អ្កលើដ្គូពាណិជ្ជកម្មប្បប្ព្ណីដូចជា សហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានផលវិជ្ជមាននៅព្ល
ដ្លពួកគ្កំពុងផ្ត្តលើទីផ្សារបើកចំហដ្លនឹងបង្កើនវិស័យឯកជនក៏ដូចជា ការសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម និងការបង្កើនឲ្យមាន
ប្សិទ្ធភាព។
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សៃចក្តីថ្លៃងអំណរគុណ
យើងខ្ញុំសូមយកឱកាសន្ះថ្ល្ងអំណរគុណដល់គណៈគ្ប់គ្ងទាំងអស់ រួមទាំងអតិថិជនអ្នកវិនិយោគធនាគរជាដ្គូក្នុ្ងងការ
ផ្តល់មូលនិធិ ក៏ដូចជាសូមអរគុណសម្្ប់ការជឿជាក់ និងកិច្ចសហប្តិបត្តិការក្នុងការគំទ្ដល់ការរីកចម្ើនរបស់យើងចាប់
តាំងពីព្លចាប់ផ្តើមដំបូង។ យើងខ្ញុំ ក៏សូមថ្ល្ងអំណរគុណដល់កុ្មប្ឹក្សាភិបាលដ្លខិតខំបឹ្ងប្្ង ផ្តល់ដំបូនា្ម្ន និងការ
ណ្នា ំដល់ក្ុមការងរ និងបុគ្គលិកដ្លមានការប្ត្ជា្ញ្ចិត្ត ការខិតខំប្ឹងប្្ង និងការយកចិត្តទុកដក់ក្នុងការបង្កើនអាជីវកម្ម
រួមគ្ន្ជាមួយការរីកចម្ើនរបស់អតិថិជន។ ជារួមយើងខ្ញុំ នឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបន្តផ្តល់ឱកាស ដល់អតិថិជនទាំង
អស់ក្នុងឆ្ន្ំន្ះនិងឆ្ន្ំខាងមុខបន្តទៀត។

ជាទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមថ្ល្ងអំណរគុណចំពោះរាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជា ធនាគរជាតិន្កម្ពុជា និយតករ និងអាជា្ញ្ធរពាក់ព័ន្ធទាំង
អស់ចំពោះការគំទ្និងការយកចិត្តទុកដក់ចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍ប្ទ្សកម្ពុជាជានិច្ចកាលកន្លងមក។

ឯកឧត្តម តាំង ជុងលី
សហសា្ថៃបនិក/បណ្ណៃធិការ
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របាយការណ៍របស់លោកអគ្គនាយក

លោក គៀត វតុា្ថៃ
អគ្គនាយក

យោងតាមរបាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំរបស់ធនាគរជាតិ ន្កម្ពុជា ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ កំណីនស្ដ្ឋកិច្ចរបស់ប្ទ្សកម្ពុជាមានភាពល្អ
ប្សើរក្នុងអត្្៧.៣% ដ្លជាកម្ិតខ្ពស់ធៀបនឹងអត្្កំណើនរយៈព្ល៦ឆ្ន្ំចុងក្្យ។កំណើនន្ះជាការទ្ទ្ង់ដោយ
វិស័យសំខាន់ៗទាំងបួនដូចជាវិស័យកម្មន្តសលសំណង់និងអចលនទ្ព្យទ្សចរណ៍និងកសិកម្ម រួមជាមួយស្ថិរភាពសង្គម
នយោបាយនិងមា៉្កូ្ស្ដ្ឋកិច្ចដ្លបានពងឹ្ងទំនុកចិត្តពីវិនិយោគគិនជាតិនិងអន្តរជាតិ។

លើសពីន្ះវិស័យធនាគរនិងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាកមា្ល្ំងចលករដ៏សំខាន់ក្នុងការគំ្្ទ្ចូលរួមនិងជំរុញសកា្ត្នុពលរបស់ខ្លួនលើគ្ប់
វិស័យប្កបដោយច្រភាព។នៅដំណាច់ ឆ្ន្ំ២០១៨ ន្ះធនាគរពាណិជ្ជសរុបចំនួន ៤៣ និងគ្ឹះស្ថ្នហិរញ្ញវត្ថុ សរុបមាន
ចំនួន៧៣ដ្លក្នុងនោះគ្ឹះស្ថ្នហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្្ក់បញ្ញើមាន៧។

ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ ន្ះគឹ្ះស្ថ្នមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី បានយកចិត្តទុកដក់ខា្ល្ំងលើ ការពង្ឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិក
គ្ប់ផ្ន្កជាពិស្សផ្ន្កគ្ប់គ្ងឥណទានដើម្បីពង្ីក និងបង្កើតសខាថ្មីក្នុងឆ្ន្ំ២០១៩ ន្ះ។ ជាលទ្ធផលយើងសម្្ច
បានក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨ រួមមានសមតុល្យឥណទានមាន១៧,៣៦៩លានរៀលកំណើន៦៩.៤៣%ពីឆ្ន្ំ២០១៧ក្នុងនោះចំនួន
១០៨.៣៣លានរៀលស្មើនឹង ០.៦៣% ត្ូវបានផ្តល់លើវិស័យកសិកម្មចំនួន ៥,៣០០.៣២លានរៀលស្មើនឹង ៣០.៦៩%
ផ្តល់លើវិស័យស្វាកម្ម/ពាណិជ្ជកម្ម និងចំនួន ១១,៨៥៩.៦១លានរៀលស្មើនឹង ៦៨.៦៨% ផ្តល់លើវិស័យផ្ស្ងៗ។ ចំនួន
អតិថិជនមាន ៣៤៩នាក់ កំណើន ៩២.៨២% ពីឆ្ន្ំ២០១៧។ ឥណទានមានគុណភាពល្អប្សើរដោយឥណទានមិនដំណីរ
ការមានកម្ិតទាបត្ឹមត្ ០.៣៣% ត្ប៉ុណ្ណ្ះ។ ទ្ព្យសកម្មសរុបមាន ១៩,១៨៨.៩៣លានរៀល កើនឡើង ៦៦.៦២%
ធៀបនឹងឆ្ន្ំ២០១៧ហើយមូលធនសរុបមាន៦,០២៧លានរៀលកើន១៧.៦១%ពីឆ្ន្ំ២០១៧។អនុបាតសធនភាពមាន
២៤.៤៤%លើសពីកម្ិតកំណត់អប្បបរមារបស់ធនាគរជាតិន្កម្ពុជាដ្លមាន១៥%ប៉ុណ្ណ្ះ។

ក្នុងឆ្ន្ំ២០១៩ និងឆ្ន្ំបន្តបនា្ទ្ប់យើងមានគម្្ងពងី្កអាជីវកម្មដោយបើកសខាមួយនៅ ខ្ត្តកណា្ត្ល ដើម្បីផ្តល់ស្វា
ឥណទាន ដល់ប្ជាពលរដ្ឋនៅក្ប្នោះ។ នៅឆ្ន្ំ បន្តបនា្ទ្ប់ យើងមានគំរោងបើកសខានៅខ្ត្តតាក្វ និងខ្ត្តកំពង់ស្ពឺ។
ក្នុងការគំទ្គំរោងការន្ះ យើងត្ូវខំស្វះស្វ្ងររកប្ភពទុនបន្ថ្ម ដើម្បីធានាភាពរីកចម្ើន និងនិរន្តភាពរបស់គ្ឹះស្ថ្ន។
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លោក គៀត វុតា្ថៃ
អគ្គនាយក

បច្ចុប្បន្នយើងមានបច្្ចកវិទ្យាព័ត៌មានក្នុងការគ្ប់គ្ងទិន្នន័យគណន្យ្យនិងឥណទានបានយា៉្ងល្អប្សើរនិងមានភាពងយ
ស្ួលតភា្ជ្ប់ពីសខាទៅសខានិងការិយាល័យកណា្ត្លទៅសខាប្កបដោយសុវត្ថភាពខ្ពស់។បុគ្គលិកមានជំនាញក្នុងការ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅលើរបាយការណ៍ធនាគរជាតិនិងរបាយការណ៍ផ្ស្ងៗបំព្ញតាមតម្ូវការរបស់គឹ្ះស្ថ្ន។

ចំពោះការបណ្តុះបណា្ត្លបុគ្គលិកវិញបុគ្គលិកភាគច្ើនសុទ្ធត្មានចំណ្ះដឹងសមស្បទាំងបទពិសធន៍ការងរនិងជំនាញ
គ្ប់គ្្ន់ ដ្លមានកម្ិតវប្បធម៌ចាប់ពីបរិញ្ញ្ប័ត្រង រហូតដល់ពីបរិញ្ញ្ប័ត្ជាន់ខ្ពស់។ ក្នុងនោះយើងបានធ្វើការបណ្តុះ
បណា្ត្លបុគ្គលិកក្នុងមួយឆ្ន្ំយា៉្ងតិច២ដង និងបញ្ជូនទៅរៀនសូត្បន្ថ្មពី ស្ថ្ប័នដទ្ទៀត ដើម្បីឲ្យធនធានមនុស្ស របស់
យើងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបម្ើការងរ ជាពិស្សយើងមានបដិភាគថវិការក្នុងការចូលរួមជាមួយ សមាគមន៍គ្ឹះស្ថ្ន
មីក្ូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការបណ្តុះបណា្ត្លបុគ្គលិកន្ះ។

ចំពោះទស្សនវិស័យសម្្ប់ឆ្ន្ំ២០១៩កំណើនប្ទ្សកម្ពុជាត្ូវបានព្យាករណ៍ដោយធនាគរពិភពលោកថានឹងបន្តកំណើន
ក្នុងអត្្៦.៧%ដោយរក្សាបាននៅសកា្ត្នុពលពីវិស័យគន្លឹះទាំងបួនដូចឆ្ន្ំ២០១៨ដដ្ល។ក្នុងបរិបទន្ះវិស័យធនាគរនិង
ហិរញ្ញវត្ថុមានការប្កួតប្ជ្ងកាន់ត្ខា្ល្ំង។ ចំពោះគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី យើងនឹងមានភាពបុ្ងប្យ័ត្ន
ខ្ពស់ក្នុងការរក្សា និងបញ្ច្ញឥណទានថ្មីឲ្យបានល្អប្សើរជាងមុន តាមរយៈយន្តការគ្ប់គ្ងផ្ទ្ក្នុង និងគ្ប់គ្ងហានិភ័យឲ្យ
បានត្ឹមត្ូវរួមទាំងការអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនានារបស់ធនាគរជាតិន្កម្ពុជាយា៉្ងមុឺងម្៉ាត់។

ខ្ញុំបាទសូមថ្ល្ងអំណរគុណយា៉្ងជ្្លជ្្ចំពោះក្ុមប្ឹក្សាភិបាលដ្លបានផ្តល់អនុសសន៍ណ្នាំនិងគ្្ំទ្យា៉្ងជ្្ល
ជ្្ដល់គណៈគ្ប់គ្ង ក៏ដូចជាបុគ្គលិកទាំងអស់របស់គឹ្ះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី ។ ខ្ញុំសូមថ្ល្ងអរគុណ និង
កោតសរសើរផងដ្រដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ក្នុងការខិតខំបឹ្ងប្្ងភាពឧស្សាហ៍ព្យាយាមភាពស្ម្ះត្ង់និងការប្ត្ជា្ញ្ចិត្តខ្ពស់
របស់បុគ្គលិកក្នុងការបំព្ញការងរកន្លងមក។ ខ្ញុំសូមថ្ល្ងអរគុណយ្៉ាងជ្្លជ្្បំផុត ចំពោះអតិថិជនដ្លបានគំ្្ទ្ និង
មានទំនុកចិត្តមកលើគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុអនាគតភីអិលសីុរបស់យើងខ្ញុំទាំងបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត។

ជាទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមសម្ដ្ងអំណរគុណដ៏ជ្្លជ្្បំផុតចំពោះគណៈគ្ប់គ្ងជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគរជាតិន្កម្ពុជាដ្ល
ត្ងត្ជួយគ្្ំទ្និងផ្តល់អនុសសន៍ល្អៗដល់គឹ្ះស្ថ្នយើងខ្ញុំ។
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លោកជំទាវ សរុន វិធុរ័ត្ន គឺជាសហស្ថប្និក និងជាប្ធាន
កុ្មបឹ្ក្សាភិបាលន្គឹ្ះស្ថន្មីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុអនាគតភីអិលសីុ
ចាប់តំាងពីខ្មិថុនាឆ្ន្ំ២០១៦។លោកជំទាវបានទៅរស់នៅ
ប្ទ្សបារំាងតំាងពីកុមារភាពហើយលោកជំទាវ ទទួលបាន
បរិញ្ញ្បត្ផ្នក្ទីផ្សារក្នងុវិស័យធនាគរ ពីសកលវិទ្យាល័យ
Paris  Descartes  ក្នងុឆ្ន្ំ២០០៧ នៅទីកុ្ងប្៉ារីស ប្ទ្ស
បារ្ំាង។លោកជំទាវមានបទពិសធន៍ជាង១០ឆ្ន្ំក្នងុវិស័យ
ធនាគរក្នងុសុ្ក និងក្្ប្ទ្សក្នងុតួនាទីជាច្ើន។លោក
ជំទាវបាន ចាប់ផ្ដើមការងរដំបូងរបស់គត់ក្នងុធនាគរ BNP
នៅទីកុ្ងប្៉ារីស ជាមន្្តីហាត់ការ។ នៅឆ្ន្ំ២០០៨ លោក
ជំទាវបានត្លប់មករស់នៅ ប្ទ្សកម្ពជុាវិញហើយលោក
ជំទាវបានចាប់ផ្ដើមការងរដំបូងនៅក្នងុធនាគរវឌ្ឍនៈដ្ល
ជាធនាគរស្ដង់ដមួយនៅកុ្ងប្ទ្សកម្ពជុាជាមន្្តីអភិវឌ្ឍន៍
ពាណិជ្ជកម្ម ហើយបនា្ទ្ប់មក ត្ូវបានដំឡើងតួនាទីទៅជា
មន្្តីជាន់ខ្ពស់ ផ្ន្កធនធានមនុស្ស និងបណ្តុះបណា្ត្ល។
លោកជំទាវ វិធុរ័ត្ន បានធ្វើការបណា្តក់្ទុនជាច្ើនក្នងុវិស័យ
ពាណិជ្ជកម្មនៅ ប្ទ្សកម្ពជុាដូចជា ផ្នក្សុខាភិបាល រោង
ម្៉ាសីុនកិនសូ្វ និងកសិកម្មផងដ្រ។ លោកជំទាវ អាច
និយាយ ស្ដប់្ និងសរស្រ ភាសខ្មរ្ បារំាង និងអង់គ្លស្
បានយ្៉ាងល្អ។

ឯកឧត្តម តាំង ជុងលី ជាសហស្ថ្បនិក និងជាបណា្ណ្ធិការ
ន្ គ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី ចាប់តាំងពីខ្
មិថុនា ឆ្ន្ំ២០១៦។ ឯកឧត្តមបានបញ្ចប់ថា្ន្ក់បរិញ្ញ្បត្ផ្ន្ក
ទីផ្សារពី មហាវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ KBU ដោយសហការជា
មួយសកលវិទ្យាល័យ Anglia Ruskin ចក្ភពអង់គ្ល្ស។
នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១២ឯកឧត្តមទទួលបានសញ្ញ្បត្បរិញ្ញ្បត្
ជាន់ខ្ពស់ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ ពីសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្ប់គ្ង។
ឯកឧត្តម ជុងលី បានបម្ើការជាប្ធានផ្ន្កនៅ នាយក
ដ្ឋ្ន ប្តិបត្តិការ ធនាគរជាតិ ន្កម្ពុជា ពីឆ្ន្ំ២០១០ ដល់
ឆ្ន្ំ២០១៦។ ចាប់តាំងពីឆ្ន្ំ២០១៦ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន
ឯកឧត្តម បានបម្ើការជា ទីប្ឹក្សាជាន់ខ្ពស់ និងជាជំនួយ
ការអគ្គនាយកក្ុមហ៊ុនសុខក្វអុីមផតអិុចផតខូអិលធីឌី
ដ្លជាសម្ព័ន្ធក្ុមហ៊ុនSok  Keo   Rice  Mill  and  Home  City  

Hotel  &  Apartment ។ក្្ពីន្ះឯកឧត្តមគឺជា ភាគទុនិក
របស់ក្ុមហ៊ុន អនាគត ជីនិត រុងរឿង ខូអិលធីឌី តាំងពី ឆ្ន្ំ
២០១៧ផងដ្រ។

ឯកឧត្តម តាំង ជុងលី
សហសា្ថៃបនិក/បណ្ណៃធិការ

លោកជំទាវ សារុន វិធុរ័ត្ន
សហសា្ថៃបនិក/បៃធានកៃុមបៃឹកៃសាភិបាល

កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល
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លោក មុយ មា៉្រា៉្ គឺជាអភិបាល និងភាគទុនិក ន្គឹ្ះស្ថ្ន
មីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី នៅឆ្ន្ំ២០១៦។ លោក
មាន បទពិសធន៍ការងរជាង១០ឆ្ន្ំ នៅក្នុងការគ្ប់គ្ង
ធនធានមនុស្សទាំងក្នុងធនាគរស្តង់ដរជាតិ និងអន្តរជាតិ
ដ្លផ្ដ្តលើ ផ្ន្កគ្ប់គ្ងធនធានមនុស្ស ក្នុងនោះរួមមាន
ការជ្ើសរីសបុគ្គលិក ការបណ្តុះបណា្ត្ល និងការអភិវឌ្ឍន៍
បុគ្គលិក ការគ្ប់គ្ង អត្ថប្យោជន៍បុគ្គលិក គម្្ងថវិការ
ធនធានមនុស្ស សកម្មភាពជំរុញ និងទំនាក់ទំនងបុគ្គលិក។
ចាប់ពីខ្កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០០៧ ដល់ខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១២ លោក
បានបម្ើការជាមន្្តីជាន់ខ្ពស់ផ្ន្កធនធានមនុស្សនិងបណ្តុះ
បណា្ត្លនៅ ធនាគរ វឌ្ឍនៈ។ ចាប់ពីខ្តុលា ឆ្ន្ំ២០១២
ដល់ខ្មីនា ឆ្ន្ំ២០១៣លោកបានបម្ើការជា ល្ខាផា្ទ្ល់
របស់នាយកប្តិបត្តិធនធានមនុស្ស នៅឯរមណីយដ្ឋ្នឋាន
សួគ៌បូកគោ។ហើយចាប់តាំងពី ខ្មីនាឆ្ន្ំ២០១៣មកដល់
បច្ចុប្បន្នន្ះ លោកបានបម្ើការជា ប្ធានធនធានមនុស្ស
ជាន់ខ្ពស់នៅ ធនាគរ ហុងលីអុង (ខ្មបូឌា) ភីអិលសុី។
លោកទទួលបានសញ្ញ្បត្បរិញ្ញ្បត្ផ្ន្ករដ្ឋបាលអាជីវកម្ម
ពី សកលវិទ្យាល័យបញ្ញ្សស្្ត ន្កម្ពុជា (PUC) និង
បរិញ្ញ្បត្ផ្ន្កទ្សចរណ៍និងសណា្ឋ្គរពី វិទ្យាស្ថ្នបច្ច្ក
វិទ្យានិងគ្ប់គ្ង(ITM)ក្នុងឆ្ន្ំ២០០៩និងឆ្ន្ំ២០០៦រៀង
គ្ន្។

លោកស្ីហ្ងបូធីតាគឺជាអភិបាលឯករាជ្យន្គឹ្ះស្ថ្នមីកូ្
ហិរញ្ញវត្ថុអនាគតភីអិលសុីចាប់តាំងពីខ្មិថុនាឆ្ន្ំ២០១៦។
លោកស្ីបូធីតាមានបទពសិធន៍ខាងផ្ន្កសវនកម្មជាច្ើន
ឆ្ន្ំ។លោកស្ីបានធ្វើការងរសវនកម្មលើការអនុលោមតាម
ច្បាប់នៅ ក្សួងនានាសវនកម្មលើ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
និងបានត្ងតាំងជា អ្នកសម្បសម្ួលស្តង់ដរអន្តរជាតិ ន្
ស្ថ្ប័នសវនកម្មជាន់ខ្ពស់។ នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០០៦ រហូតដល់
បច្ចុប្បន្ន លោកស្ី បានបម្ើការងរនៅ អង្គភាពអាជា្ញ្ធរ
សវនកម្មជាតិ តួនាទីជា ប្ធានការិយាល័យ។លោកស្ី បូ
ធីតា បានបញ្ចប់បរិញ្ញ្បត្ ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគរនៅ
សកលវិទ្យាល័យជាតិគ្ប់គ្ង និងបានបញ្ចប់បរិញ្ញ្បត្
ជាន់ខ្ពស់ផ្ន្កហរិញ្ញវត្ថុនៅសកលវិទ្យាល័យបញ្ញ្សស្្តន្
កម្ពុជា។ ក្្ពីការសិក្សានៅ សកលវិទ្យាល័យ លោកស្ី
បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លជាច្ើនទៀតដ្លទាក់ទងនឹង
ផ្ន្កសវនកម្ម និងចំណ្ះដឹងទូទៅផ្ន្ក ភាសអង់គ្ល្ស ផង
ដ្រ។

លោកសៃី ហៃង បូធីតា
អភិបាលឯករាជៃយ

លោក មុយ មា៉ៃរ៉ាៃ
អភិបាល/ភាគទុនិក
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កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល (បន្ត)

លោក អឹុត វិធូរ គឺជាអភិបាលឯករាជ្យ ន្គឹ្ះស្ថ្នមីកូ្
ហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី ចាប់តាំងពី ខ្មិថុនា ឆ្ន្ំ
២០១៦។ លោកបាន បញ្ចប់ការសិក្សាថា្ន្ក់ បរិញ្ញ្បត្ជាន់
ខ្ពស់ចំនួនពីរគឺ ផ្ន្កគ្ប់គ្ងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ពីវិទ្យា
ស្ថ្នបច្ច្កវិទ្យា អាសុី (AIT) ប្ទ្សថ្ និងផ្ន្កគ្ប់
គ្ងធនធានមនុស្ស ពីមជ្ឈមណ្ឌលផ្ន្កគ្ប់គ្ង បារាំង
វៀតណាម(CFVG)។ លោកបានទទួល សញ្ញ្បត្បរិញ្ញ្
បត្ជាន់ខ្ពស់ផ្ន្កគ្ប់គ្ង សហគ្្សពី សកលវិទ្យាល័យ
ភូមិន្ទនីតិសស្ត្ និងវិទ្យា សស្ត្ស្ដ្ឋកិច្ច និងគណន្យ្យ
ពីសកលវិទ្យាល័យន័រតុន។ លោកបានចាប់ផ្តើមអាជីពក្នុង
ការគ្ប់គ្ង ធនធានមនុស្ស អស់រយៈព្លជិត១៥ឆ្ន្ំ មក
ហើយដូចជា ប្ធានគ្ប់គ្ងបុគ្គលិក អ្នកគ្ប់គ្ងស្វាកម្ម
ច្ករំល្កធនធានមនុស្ស និងជាប្ធាន ធនធានមនុស្សនៅ
ក្នុងគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុប្្សក់ធនាគរវឌ្ឍនៈធនាគរ
អ្អិនហ្សិត រ៉ូយាល់ និងធនាគរ ហុងលីអុង និងកុ្មហ៊ុន
ធានារ្៉ាប់រងអាយុជីវិតអន្តរជាតិម្នូឡាយហ្វ៍ខ្មបូឌានិង
អ្អាយអ្ខ្មបូឌា។មុខតំណ្ងចុងក្្យរបស់លោកគឺ
ជានាយកធនធានមនុស្សនៅអ្អាយអ្ខ្មបូឌាឡាយហ្វ៍
អិុនសួរ្ន ភីអិលសុី។ បច្ចុប្បន្នន្ះលោកគឺជាស្ថ្បនិក និង
ជានាយកគ្ប់គ្ងក្ុមហ៊ុនប្ឹក្សាយោបល់ ធនធានមនុស្ស
ដ្លមានឈ្ម្ះថាUnity  Consult ។

លោក អឹុត វិធូរ
អភិបាលឯករាជៃយ
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គណៈគៃប់គៃង

លោក គៀត  វុតា្ថ ្ គ ឺជា អគ្គ នាយក នៅ គ្ឹះ ស្ថ្ន មីក្ ូហិរញ្ញវត្ថ ុ
អនាគត  ភី អិល សុី ។ នៅ ឆ្ន្ំ ២០០៨  លោក បាន  បញ្ចប់ ថា្ន្ក ់
បរិញ្ញ ្បត ្ជាន ់ខ្ពស ់ ផ្ន្ក គ្ប ់គ្ង ពាណិជ្ជ កម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ព ី

សកល វិទ្យា ល័យ ភូមិន្ទ នីត ិសស្ត្  និង វិទ្យា សស្ត្ ស្ដ្ឋកិច្ច 
នៅ ក្នុង ឆ្ន្ំ ២០០៨  ដដ្ល នោះ ផង ដ្រ លោក បាន បញ្ចប ់ថា្ន្ក ់
បរិញ្ញ ្បត ្ភាស អង់គ្ល្ស  ផ្ន្ក ទំនាក ់ទំនង ពាណិជ្ជកម្ម  នៅ 

សកល វិទ្យា ល័យ ន័រតុន ។នៅ ឆ្ន្ំ ២០០៣ លោក បាន បញ្ចប ់

ថា្ន្ក ់បរិញ្ញ ្បត្ ស្ដ្ឋ កិច្ច  ជំនាញ ហិរញ្ញវត្ថ ុ និង ធនាគរ  នៅ 

សកល វិទ្យា ល័យ ន័រតុន ។មុន ចូល បម្ើ ការងរ នៅ គ្ឹះ ស្ថ្ន 

មីក្ ូហិរញ្ញវត្ថ ុ អនាគត  ភ ីអិល សុី  លោក មាន  បទ ពិសធន ៍

លើ វិស័យ ធនាគរ  និង គ្ឹះ ស្ថ្ន មីក្ូ ហិរញ្ញ វត្ថុ ជា ច្ើន ឆ្ន្ំ។
លោក ធា្ល្ប ់បម្ើ ការ នៅ  ធនាគរ  អ្ សុី លីដ  ជា មន្្ត ីត្ួត 

ពិនិត្យ ថវិកា  បនា្ទ្ប ់មក លោក បាន ផា្ល្ស់ ប្តូរ មក គ្ឹះ ស្ថ្ន មីក្ ូ
ហិរញ្ញវត្ថ ុ ប្្សក់  តួនាទ ីជា  ប្ធាន គ្ប ់គ្ង គណន្យ្យ។
នៅ ឆ្ន្ំ២០១៣  និង ឆ្ន្ំ ២០១៤  លោក បាន  បម្ើ ការងរ នៅ 

គ្ឹះ ស្ថ្ន មីក្ ូហិរញ្ញវត្ថ ុ លី  ហួរ  ភ ីអិល សុី  ជា គណៈ គ្ប ់គ្ង 

បណ្តុះប ណា្តល្  និង  លី  ហួរ  លី សុីង  ភ ីអិល សុី  ជា នាយក 

ប្តិបត្ត ិ។ មុន នឹង លោក ចូល បម្ើ ការងរ នៅ  គ្ឹះ ស្ថ្ន មីក្ ូ
ហិរញ្ញ វត្ថ ុ អនាគត  ភ ីអិល សុី  លោក បាន  បម្ើ ការងរ នៅ 
ធនាគរ ហុង លី អុង ត ួនាទ ីជា ប្ធាន ហិរញ្ញវត្ថ ុ។

លោក  ឃិន  សុផាន  ដំបូង បាន ចូល បម្ើ ការងរ ជា នាយក 
នាយក ដ្ឋ្ន ប្តិបត្ត ិការ  ន្ គ្ឹះ ស្ថ្ន មីក្ ូហិរញ្ញវត្ថ ុ អនាគត 
ភីអិលសុ ីនៅ ខ្ មិថុនា ឆ្ន្ំ ២០១៦ ។មុន ព្ល ត្ូវ បាន ដំឡើង 

ឋានៈ ជា  អគ្គ នាយក រង នៅ ក្នុង ខ្ មករា  ឆ្ន្ំ ២០១៧ ។លោក 
ឃិន  សុផាន  បាន បញ្ចប ់បរិញ្ញ ្បត ្ជាន ់ខ្ពស់ ផ្ន្ក ហិរញ្ញវត្ថ ុ
នៅ សកល វិទ្យា ល័យ ជាត ិគ្ប ់គ្ង នៅ ឆ្ន្ំ ២០១០ ។លោក ក ៏

បាន បញ្ចប ់ថា្ន្ក ់បរិញ្ញ ្បត ្ច្បាប ់ព ីសកល វិទ្យា ល័យ ភូមិន្ទ នីត ិ

សស្ត្  និង វិទ្យា សស្ត្ ស្ដ្ឋកិច្ច  នៅ ឆ្ន្ំ ២០០៣  និង បរិញ្ញ ្
បត ្គ្ប ់គ្ង ពាណិជ្ជ កម្ម  ពី សកល វិទ្យា ល័យ ន័រតុន  នៅ ឆ្ន្ំ 
២០០១។លោក បាន ចាប ់ផ្តើម អាជីព  របស ់លោក  ក្នុង វិស័យ 

ធនាគរ ជា លើក ដំបូង ជា មួយ  ធនាគរ  អ្ សុី លីដ  ភ ីអិល សុី 
នៅ ឆ្ន្ំ ២០០១ ។លោក សុផាន មាន បទ ពិសធន ៍ការងរ ជាង 
១០ ឆ្ន្ំ តាំង ព ីមន្្ត ីថា្ន្ក ់ទាប  រហូត ដល់ អ្នក គ្ប ់គ្ង ជាន ់ខ្ពស ់

ទាក ់ទង និង ផ្ន្ក នាយក ដ្ឋ្ន ឥណទាន នៅ តាម បណា្ត ្ ធនាគរ 
និង គ្ឹះ ស្ថ្ន មីក្ ូហិរញ្ញវត្ថ ុជា មួយ នឹង បទ ពិសធន ៍ជា ច្ើន ។

លោក គៀត វុតា្ថៃ
អគ្គនាយក

លោក ឃិន សុផាន
អគ្គនាយករង
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គណៈគៃប់គៃង (បន្ត)

លោក ស្ន ច្ត្តនា បច្ចុប្បន្នគឺជានាយក នាយកដ្ឋ្ន
ហិរញ្ញវត្ថុន្គឹ្ះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុអនាគត ភីអិលសុី។នៅ
ឆ្ន្ំ២០០៧ លោកបានទទួលបរិញ្ញ្បត្ផ្្នកធនាគរ និង
ហិរញ្ញវត្ថុពី សកលវិទ្យាល័យបៀលប្្យ។ បនា្ទ្ប់មកនៅ
ក្នុងឆ្ន្ំ២០១១ លោកបានទទួលបរិញ្ញ្បត្ជាន់ខ្ពស់ ផ្្នក
ធនាគរ និងហិរញ្ញវត្ថុពីសកលវិទ្យាល័យ បៀលប្្យ និង
បានចូលរួមវគ្គហ្វឹកហ្វឺនខ្លីៗ ផ្ន្កគណន្យ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុជា
ច្ើនទៀតមុនចូលបម្ើការងរនៅ គ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ
អនាគត ភីអិលសុី។លោក ច្ត្តនា មានបទពសិធន៍ច្ើន
ជាង១៥ឆ្ន្ំនៅគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគរ។លោក
ធា្ល្ប់ជានាយកនាយកដ្ឋ្នហិរញ្ញវត្ថុនៅគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញ
វត្ថុ សីលានិធិ ១០ឆ្ន្ំ ធា្ល្ប់ជា ប្ធាននាយកដ្ឋ្ន ផ្្នក
គណន្យ្យនៅធនាគរភ្នំព្ញពាណិជ្ជរយៈព្ល៤ឆ្ន្ំនិង
ជាប្ធាននាយកដ្ឋ្នផ្្នកគណន្យ្យនៅធនាគរឯកទ្ស
ខ្មខាប់ភីថលរយៈព្ល១ឆ្ន្ំ។

លោក ធួន កុសល បច្ចុប្បន្នជា នាយក នាយកដ្ឋ្នប្តិ
បត្តិការន្គ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី។លោក
កុសល កើតនៅឆ្ន្ំ១៩៧៩ លោកបានចូលបម្ើការងរជា
មួយនឹង គ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី នៅខ្
កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ២០១៧។ មុនចូលបម្ើការងរ នៅគ្ឹះស្ថ្នមីកូ្
ហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី លោកធា្ល្ប់ បម្ើការងរនៅ
ក្ុមហ៊ុនលីហួរភ្ប្ូភីអិលសុីជានាយកតំបន់និងជាអតីត
បុគ្គលិកនៅ គ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ លី ហួរ ភីអិលសុី ជា
ប្ធានបណ្តុះបណា្ត្ល ប្ធានសខា ប្ធានកុ្មឥណទាន
ហើយលោកក៏ជា អតីតបុគ្គលិកនៅ គ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ
ខ្មខាប់ភីថលនិងគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុប្្សក់។លោក
បានបញ្ចប់ បរិញ្ញ្បត្ជាន់ខ្ពស់ ផ្ន្កគ្ប់គ្ងអាជីវកម្ម ពី
សកលវិទ្យាល័យបៀលប្្យ។ក្្ពីការសិក្សានៅសកល
វិទ្យាល័យលោកបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លជាច្ើនទៀត
ដ្លទាក់ទងនឹងវិស័យមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគរផងដ្រ។

លោក សៃន ចៃត្តនា
នាយក នាយកដ្ឋៃនហិរញ្ញវត្ថុ

លោក ធួន កុសល
នាយក នាយកដ្ឋៃនបៃតិបត្តិការ



18គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលស៊ី របាយការណ៍ប្រចាំឆ ្នាំ ២០១៨

លោក សុខ សុវណ្ណមុន្នី
នាយក នាយកដ្ឋៃនឥណទាន
លោក សុខ សុវណ្ណមុន្នី បច្ចុប្បន្នជា នាយក នាយកដ្ឋ្ន
ឥណទាន ន្គឹ្ះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត  ភីអិលសុី។
លោកកើតនៅឆ្ន្ំ១៩៨០លោកបានចូលបម្ើការងរជាមួយ
នឹងគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគតភីអិលសីុ នៅខ្ឧសភា
ឆ្ន្ំ២០១៧។ នៅឆ្ន្ំ២០០៤ និងឆ្ន្ំ២០០៨ លោកបាន
បញ្ចប់បរិញ្ញ្បត្ផ្ន្កប្ព័ន្ធគ្ប់គ្ងព័ត៌មាននិងបរិញ្ញ្បត្
ជាន់ខ្ពស់ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុនៅសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្ប់គ្ង។
មុនចូលបម្ើការងរ នៅគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត
ភីអិលសុី លោកធា្ល្ប់ បម្ើការងរនៅធនាគរ អ្សុីលីដ
ជាមន្ត្ីឥណទាន ខា្ន្តតូច បនា្ទ្ប់មកលោកត្ូវបាន ដំឡើង
តួនាទីជា មន្្តីឥណទានខា្ន្តមធ្យម តួនាទីចុងក្្យនៅ
ធនាគរ អ្សីុលីដ របស់លោកគឺជា អនុប្ធានឥណទាន
ចាប់ពីឆ្ន្ំ២០០៤ រហូតដល់ឆ្ន្ំ២០១៥។នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៥
លោកបានបម្ើការងរ នៅប្តិបត្តិការឥណទានជា នាយក
នាយកដ្ឋ្នធនធានមនុស្ស។

លោក សុខ វណ្ណសុជា កើតនៅឆ្ន្ំ១៩៨០។ លោកបាន
បញ្ចប់ការសិក្សាថា្ន្ក់បរិញ្ញ្បត្ ផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ នៅ
សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនិតិសស្ត្និងវិទ្យាសស្ត្ស្ដ្ឋកិច្ច។
លោកមាន បទពិសធន៍ច្ើនជាង១៣ឆ្ន្ំ ក្នុងកិច្ចការងរ
ឥណទាន។នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០០៣ រហូតដល់ឆ្ន្ំ២០១៦លោក
បានបម្ើការងរនៅក្នុង ធនាគរអ្សុីលីដ ភីអិលសុី ក្នុង
តួនាទីជា មន្ត្ីឥណទានខា្ន្តតូចបំផុត ខា្ន្តតូច ខា្ន្តមធ្យម
ភា្ន្ក់ងរឥណទានជាន់ខ្ពស់និងបានដំឡើងថា្ន្ក់ជាអនុប្ធាន
ភា្ន្ក់ងរឥណទានប្ចាំសខា។ នៅឆ្ន្ំ២០១៦ ដល់ឆ្ន្ំ
២០១៧លោកបានផា្ល្ស់ប្តូរកន្ល្ងការងរទៅលីហួរលីសីុង
ភីអិលសុី ក្នុងតួនាទីជាប្ធានផ្ន្កហានិភ័យឥណទាន។នៅ
ក្នុងខ្មិថុនាឆ្ន្ំ២០១៧លោកបានផា្ល្ស់ប្តូរទីកន្ល្ងការងរ
មកបម្ើការងរជាមួយ និងគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត
ភីអិលសុីក្នុងតួនាទីជាប្ធានផ្ន្កប្តិបត្តិការ។

លោក សុខ វណ្ណសុជា
បៃធានបៃតិបតិ្តការ
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គណៈគៃប់គៃង (បន្ត)

លោក ជី សុកល ជាប្ធានធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល ន្
គឹ្ះស្ថន្មីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសីុ។ លោកកើតនៅ
ឆ្ន្ំ១៩៩០ លោកបាន ចូលបម្ើការងរជាមួយនឹងគឹ្ះស្ថន្
មីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសីុ នៅខ្សីហា ឆ្ន្ំ២០១៧។
មុនចូលបម្ើការងរនៅ គឹ្ះស្ថន្មីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត
ភីអិលសីុលោកធា្លប់្ បម្ើការងរនៅ គឹ្ះស្ថន្មីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ
ជោគជ័យ ហា្វយ្ន្ន ភីអិលសីុ ជាមន្ត្ីធនធានមនុស្ស និង
រដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់នៅឆ្ន្ំ២០១៦។លោកធា្លប់្ជាអតីតបុគ្គលិក
នៅគឹ្ះស្ថន្មីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុលីហួរភីអិលសីុជាមន្្តីជ្ើសរីស
បុគ្គលិក និងជាជំនួយការរដ្ឋបាលផងដ្រ។ ក្្ពីន្ះលោក
ធា្លប់្ជា បុគ្គលិកកុ្មហុ៊នឯកជនជាច្ើនទៀត។ លោកបាន
បញ្ចប់បរិញ្ញ្បត្ ផ្នក្គ្ប់គ្ងទូទៅនៅ សកលវិទ្យាល័យ
ជាតិគ្ប់គ្ង។ បចុ្ចប្ុបន្នលោកកំពុងសិក្សា មហាវិទ្យាល័យ
TESOLនៅសកលវិទ្យាល័យបញ្ញស្ស្្តន្កម្ពជុា។

លោក ជី សុកល
បៃធានធនធានមនុសៃស និងរដ្ឋបាល

លោក សុខ សំណង
ជំនួយការបៃធានព័ត៌មានវិទៃយា
លោក សុខ សំណាង ជាជំនួយការប្ធានព័ត៌មានវិទ្យា ន្
គ្ឹះស្ថ្នមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី។ លោកកើត
នៅថ្ង្ទី០១ ខ្តុលា ឆ្ន្ំ១៩៩៣។ លោកបាន ចូលបម្ើ
ការងរជាមួយ គ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសីុ
នៅខ្កក្ដដ ឆ្ន្ំ២០១៦។ លោកបាន កំពុងបន្តការសិក្សា
ថា្ន្ក់បរិញ្ញ្បត្ជាន់ខ្ពស់ ផ្ន្កគ្ប់គ្ង់ព័ត៌មានវិទ្យា និងក៏
បានបញ្ចប់ថា្ន្ក់បរិញ្ញ្បត្ ផ្ន្កបច្ច្កវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា នៅ
សកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសស្្ត។ មុនលោកចូលបម្ើការងរ
នៅ គ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវិត្ថុ អនាគត ភីអិលសីុ លោកធា្ល្ប់
បានបម្ើការងរជា គ្ូបង្ៀនផ្ន្កគ្ប់គ្ង់ព័ត៌មានវិទ្យាន្
អង្គការ ភីអ្ន កម្ពុជា ពីឆ្ន្ំ២០១៤ ដល់ឆ្ន្ំ២០១៦ និង
ជាមន្្តីព័ត៌មានវិទ្យានៅកុ្មហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាសសកា
ពីឆ្ន្ំ២០១៣ដល់ឆ្ន្ំ២០១៤។
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លោក ឡុង ចាន់វណ្ណៈ
បៃធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
លោក ឡុង ចាន់វណ្ណៈ កើតនៅ ឆ្ន្ំ១៩៨៥ បានចូលរួមជា
មួយគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសុី (AMI)នៅ
ខ្វិច្ឆិកា ឆ្ន្ំ២០១៨ ជាប្ធានសវនកម្មផ្ទ្ក្នុង។ គត់មាន
បទពិសធន៍ការងរជាមួយធនាគរ និងគឹ្ះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញ
វត្ថុអស់រយៈព្លជិត ៧ឆ្ន្ំ មកហើយ។ មុនព្លធ្វើការនៅ
គ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសីុលោកចាន់វណ្ណៈ
បានធ្វើជា ប្ធានផ្ន្កសវនកម្មផ្ទ្ក្នុងនៅ ធនាគរឯកទ្ស
អីុអន(កម្ពុជា)ភីអិលសុី។គត់ក៏បានបម្ើការនៅគឹ្ះស្ថ្ន
មីក្ូហិរញ្ញវត្ថុក្្ឌីតភីអិលសុីផងដ្រ ដោយឆ្លងកាត់តួនាទី
ជាច្ើនដូចជា ភា្ន្ក់ងរសន្សំប្្ក់ មន្្តីឥណទាន និងសន្សំ
អ្នកសម្បសម្ួល Kiva និងចុងក្្យជាសវនករផ្ទ្ក្នុង។
លោកទទួលបានសញ្ញ្បត្បរិញ្ញ្បត្ពី សកលវិទ្យាល័យ
ន័រតុន ផ្ន្កគ្ប់គ្ងអាជីវកម្ម ជំនាញឯកទ្សគណន្យ្យ
ក្នុងឆ្ន្ំ២០០៩ និងបរិញ្ញ្បត្រងពីមជ្ឈមណ្ឌល Bananaនៅ
ក្នុងផ្ន្កគ្ប់គ្ងធុរកិច្ច ជំនាញគណន្យ្យនៅឆ្ន្ំ២០០៦។
លោកចាន់វណ្ណៈក៏បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្ត្លជាច្ើននៅ
ក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាដ្លទាក់ទងទៅនឹងសវនកម្មផងដ្រ។
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សនិ្នបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារបៃចាំឆ្នៃំ២០១៨

ក្្មគំនិតផ្ដចួផ្ដើមរបស់លោកជំទាវប្ធានកុ្មបឹ្ក្សាភិបាល
បណា្ណធិ្ការសមាជិកសមាជិការកុ្មបឹ្ក្សាភិបាលនិងគណៈ
គ្ប់គ្ង់ទំាងអស់របស់ គឹ្ះស្ថន្មីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត
ភីអិលសីុ បានឯកភាព និងមូលមតិគ្ន្ជាឯកច្ឆន័ ដើម្បីប្្រព្ធ
ពីធី សន្នបិាតបូកសរុបលទ្ធផលការងរប្ចំាឆ្ន្ំ២០១៨ និង
លើកទិសដៅការងរឆ្ន្ំ២០១៩ជាលើកទី២នាថ្ងទី្០៨និងទី
០៩ខ្មីនាឆ្ន្ំ២០១៩នៅសណា្ឋ្គរម្៉ម័រហូថ្លនិងរីសត
ខ្ត្តសៀមរាប ដើម្បីផា្លស់្ប្ដរូបរិយាកាស និងចង់ឲ្យបុគ្គលិក
គ្ប់រូបបានដឹង និងបានស្គល់្នូវខ្ត្តដ៏ចំណាស់មួយន្ះរបស់
ព្ះរាជាណាចក្កម្ពជុា និងជាខ្ត្តមួយពោរព្ញទៅដោយ
អរិយធម៌ដ៏មហាអច្ឆរិយរួមមាន ប្្សទអង្គរវត្ត និងប្្សទ
នានារាប់ពាន់ប្្សទទៀត ដ្លបានសងសង់ឡើងដោយ
បុព្វបុរសខ្មរ្ និងបន្សល់ទុកនូវក្រ្តិ៍ដំណ្លដ៏អស្ចរ្្យន្ះទុកឲ្យ
កូនចៅខ្មរ្ជំនាន់ក្្យថ្រក្សា និងបង្ហញ្ឲ្យពិភពលោកបាន
ស្គល់្ពីកិត្យានុភាពរបស់អាណាចក្ខ្មរ្។

ការថ្ល្ងសុន្ទរកថារបស់លោកជំទាវប្ធានក្ុមប្ឹក្សាភិបាល ការថ្ល្ងសុន្ទរកថារបស់ឯកឧត្តមបណា្ណ្ធិការ

ការថ្ល្ងសុន្ទរកថារបស់លោកអគ្គនាយក

ពៃឹតិ្តការណ៍សំខាន់ៗ
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ការចៃកលិខិតសរសើរដល់មន្តៃីឥណទានឆ្នើម

ពិធីសន្និបាតត្ូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅវ្លាម៉្ង២:៣០នាទីរសៀលក្នុងបរិយាកាសយ្៉ាងឱឡារិកក្្មអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់
ខ្ពស់របស់លោកជំទាវប្ធានក្ុមប្ឹក្សាភិបាល សមាជិកសមាជិកាក្ុមប្ឹក្សាភិបាល គណៈគ្ប់គ្ង បុគ្គលិកទាំងអស់យា៉្ង
ច្ើនកុះករ និងបានបន្សល់ នូវស្ន្មញញឹម ព្មទាំងភាពសប្បាយរីករាយ យ្៉ាងក្្ល្ងពីបុគ្គលិកទាំងអស់របស់គ្ឹះស្ថ្ន។
ពិធីសន្និបាតន្ះបានបង្ហ្ញថាគ្ឹះស្ថ្នអនាគតបានដើរតាមផ្នការអាជីវកម្មដ្លបានកំណត់កាលពីឆ្ន្ំ២០១៨ទោះបីជា
មានវិបត្តិបន្តិចបន្តួចក្ដី។ក្នុងការអនុវត្តការងរកន្លងមកបានធ្វើឲ្យគណៈកម្មការតួ្តពិនិត្យនិងវាយតម្ល្រកឃើញនូវមន្្តីឥណ
ទានឆ្នើមដ្លបានបំព្ញការងរបានល្អជាងគ្ប្ចាំគ្ឹះស្ថ្ននាឆ្ន្ំ២០១៨កន្លងមកន្ះ។
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ការ លៃង លៃបៃង ក្នងុ លក្ខណៈជាកៃមុ និង ពធិ ជីប ់លៀងបៃចាឆំ្នៃរំបសគ់ៃសួារ អនាគត

ពៃឹតិ្តការណ៍សំខាន់ៗ (បន្ត)
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កម្មវិធីសបៃបុរសធ៌ម

នៅថ្ង្សុក្ទី២៧ខ្ម្សឆ្ន្ំ២០១៨ស្ថ្នទូតបារាំងលោកជំទាវប្ធានក្ុមប្ឹក្សាភិបាលតំណាងគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ
អនាគត ភីអិលសុី បានចូលរួមរាតី្្រសមសរ ដើម្បីផ្តល់ការគំទ្ និងវិភាគទានដល់សមាគមមូលនិធិអភិរក្សដំរីខ្ម្រ អ្រាវតា្ត្
(AIRAVATA Khmer Elephant Foundation) ក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសធ៌ម ដើម្បីប្មូលថវិកាជួយដល់មូលនិធិ អភិរក្សដំរីខ្ម្រ។
សមាគមអ្រាវតា្ត្ស្ថិតនៅក្្មបរិបាលកិច្ចដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្ត្ចព្ះបរមនាថនរោត្តម សីហមុន ីព្ះមហាក្សត្ន្
ព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា គោលបំណង ន្ការជួបជុំប្មូលថវិកាន្ះគឺ ដើម្បីជួយដល់ការអភិរក្សជីវៈចមុ្ះ ជាពិស្សសត្វដំរី
ព្្ឈើ វប្បធ៌ម ប្ព្ណីជនជាតិដើមភាគតិច និងអភិវឌ្ឍនវិស័យអ្កូទ្សចរណ៍នៅភូមិកាទៀង ឃុំល្បាំងពីស្ុកលំផាត់
ខ្ត្តរតនគិរី។
ដោយសរវប្បធម៌និងប្វត្ដិសស្ដ្របស់ប្ទ្សកម្ពុជាមានច្ើនលើសលុបចំពោះសត្វដំរីដូច្ន្ះគ្ឹះស្ថ្នមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុអនាគត
ភីអិលសុី ពិតជាមានស្ចក្ដីសមនស្សរីករាយក្នុងការរួមចំណ្កគម្្ងមូលនិធិរបស់អង្គការ AIRAVATA Khmer Elephant 

Foundation។រូបចមា្ល្ក់របស់ក្ុមសត្វដំរីរីកដុះដលនៅលើជញ្ជ្ំងន្ប្្សទអង្គរដ៏រុងរឿងដ្លរូបភាពទាំងអស់ន្ះមាននៅ
គ្ប់ទីកន្ល្ងក្នុងប្ទ្សកម្ពុជាដូចជាព្ះបរមរាជវាំងកន្ល្ងទីសធារណៈវត្តអារាមនិងកន្ល្ងជាច្ើនទៀត។ប៉ុន្ត្គួរឱ្យសក
ស្ត្យកម្ពុជានាព្លបច្ចុប្បន្នគឺជាប្ទ្សនៅអាសីុដ្លមានសត្វដំរីតិចតួចបំផុតគឺមានសត្វដំរីសុ្កប្ហ្ល៧០ក្បាលនិង
សត្វដំរីព្្ប្មាណពី២០០-២៥០ក្បាលត្ប៉ុណ្ណ្ះ។
តាមរយៈការបរិចា្ច្គដល់មូលនិធិន្ះយើងខ្ញុំរីករាយនឹង"ការពារអភិរក្សគំពារថ្រក្សានិងអភិវឌ្ឃន៍"នូវកុ្មសត្វដំរីនិងជម្ក
របស់ពួកគ្ដ្លគម្្ងអភិរក្សន្ះមានទាំងវប្បធម៌អ្កូឡូសុីនិងសង្គមដ្លជាមរតកសម្្ប់មនុស្សជំនាន់ក្្យ។
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ពៃឹតិ្តការណ៍សំខាន់ៗ (បន្ត)

ថ្ង្ទី០៥ខ្កក្កដឆ្ន្ំ២០១៨ឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវប្ធានកុ្មប្ឹក្សាភិបាលរួមទាំងសហការីគណៈគ្ប់គ្ងបានអញ្ជើញ
ចូលរួមជាកិត្តិយសក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាអភិស្កព្ះពុទ្ធរូបគំនូរផុសនិងសម្ព្ធឆ្លងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តព្្ក្តួច
ឃុំត្ពាំងក្ញូងស្ុកត្្ំកក់ខ្ត្តតាក្វក្្មអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ត្ចវិបុលស្នាភក្តីសាយ ឈ ុំ ប្ធានពឹ្ទ្ធសភា។
សមិទ្ធផលទាំងន្ះតូ្វបានឧបត្ថម្ភកសងដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតទ្សរដ្ឋមន្ត្ីច័ន្ទ សារុននិងលោកជំទាវបុត្្បុត្ីព្មទាំង
ឯកឧត្តម និងលោកជំទាវ ប្ធានកុ្មប្ឹក្សាភិបាល តំណាងឲ្យគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត និងសប្បុរសជននានា។ ក្នុង
ឱកាសដ៏មហាឡារិកន្ះ ឯកឧត្តម និងលោកជំទាវ រួមទាំងសហការី គណៈគ្ប់គ្ងក៏បានចូលរួមដំកូនឈើមួយដើមទុកជា
អនុស្សាវរីយដើម្បីផ្ដល់នូវម្លប់ត្ឈឹងត្ឈ្ដល់ព្ះសង្ឃ ដូនជីលោកយាយលោកតាភ្ញៀវឆ្ង្យជិត និងពុទ្ធបរិស័ទ្ធចំណុះ
ជើងវត្តក្នុងពិធីជួបជុំបុណ្យទានរៀងរាល់ឆ្ន្ំហើយជាពិស្សដើមឈើមានអត្ថប្យោជន៍អ្កូឡូសីុបរិស្ថ្នល្អនិងជួយលើក
ស្ទួយសភ័ណភាពក្នុងវត្តឲ្យកាន់ត្ស្ស់បំព្ងមួយកម្ិតទៀតផងដ្រ។

ការងារសង្គម
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ថ្ង្ទី២០ខ្សីហាឆ្ន្ំ២០១៨ឯកឧត្តមនិងលោកជំទាវប្ធានកុ្មប្ឹក្សាភិបាលតំណាងឲ្យគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុអនាគត
ភីអិលសុី រួមដំណើរជាមួយលោកជំទាវសុខ កៃវ ច័ន្ទសារុន និងកុ្មគ្ួសរបានពាំនាំការបរចិា្ច្គ ក៏ដូចជាថវិកាមនុស្សធម៌
ជាសមា្ភ្រៈផ្ស្ងៗ រួមមានសរុង២០០០និងអង្ករ៥០តោនជូនកាកបាទក្ហមកម្ពុជាចំព្លនូវតម្ូវការរបស់ប្ជាជនកម្ពុជា
ដ្លកំពុងរងគ្្ះធម្មជាតិដោយទឹកជំនន់នៅទូទាំងប្ទ្សស្ទើរត្២៥ខ្ត្ត-ក្ុង។
ក្្មការដឹកនាំរបស់សម្ដ្ចកិត្តិព្ឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុន រា៉ៃនី ហ៊ុន សៃនប្ធានកាកបាទក្ហមកម្ពុជាសម្ដ្ចបានចូលរួមយា៉្ងសកម្ម
ក្នុងការបម្ើដល់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ ដើម្បីជួយដល់ប្ជាពលរដ្ឋ ដ្លរងគ្្ះដោយសរគ្្ះធម្មជាតិ ឬដោយប្ការ
ផ្ស្ងៗ។ជាច្ើនឆ្ន្ំកន្លងទៅន្ះសម្ដ្ចបានសម្្ចបានសមិទ្ធផលជាច្ើនគួរជាទីមទនភាពនិងជាពិស្សការគៀងគររក
មូលនិធិពីសប្បុរសជននានាមកទ្ទ្ង់ការងរមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្ហមដើម្បីជួយដល់ប្ជាពលរដ្ឋដ្លជួបទុក្ខលំបាក
ឲ្យទាន់ព្លវ្លាគឺមិនឲ្យប្ជាពលរដ្ឋណាមា្ន្ក់ស្ល្ប់ដោយការអត់ឃ្ល្ននោះជាដច់ខាត។



គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលស៊ី របាយការណ៍ប្រចាំឆ ្នាំ ២០១៨27

ការងារសង្គម

នៅថ្ង្ទី២៩ខ្កញ្ញ្ឆ្ន្ំ២០១៨ក្្មគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកជំទាវប្ធានក្ុមប្ឹក្សាភិបាលសមាជិកសមាជិកាក្ុមបឹ្ក្សា
ភិបាលគណៈគ្ប់គ្ងនិងបុគ្គលិកជាន់ថា្ន្ក់ទាំងអស់របស់គ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុអនាគតភីអិលសុីបានរៀបចំសកម្មភាពមួយ
ដើម្បីចូលរួមជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងការងរសង្គម។
សកម្មភាពមនុស្សធម៌ន្ះគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុអនាគតភីអិលសុីបាននាំយកនូវអង្ករគ្ឿងបរិភោគនិងថវិកាមួយចំនួនដ្ល
បានចូលរួមពីបុុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្នុងគ្ឹះស្ថ្ន ជូនដល់ បូរីកុមារមិត្តភាពកម្ពុជា បារាំង ហុងគ្ី ជាកន្ល្ងទទួលជនវិកលចរិត
ជនអាណាថា និងកុមារកំព្្ទូទៅដ្លគ្ម្នទីពឹង និងស្ន្ក់អាស្័យ។ មណ្ឌលកុមារមិត្តភាពន្ះតូ្វបានគ្ប់គ្ង និងដឹកនាំ
ដោយលោកស្ីយឹមនីយា៉្ដ្លមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាគូឃុំបាគូស្ុកកណា្ត្លស្ទឹងខ្ត្តកណា្ត្លសងសង់លើផ្ទ្
ដី១២ហិចតា។
គួរបញ្ជ្ក់ដ្រថាអគរន្បូរីកុមារមិត្តភាពកម្ពុជាបារាំងហុងគ្ីន្ះបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្ន្ំ១៩៥៤ជាគរុកោសល្យវិកិ្តការគូ្
បង្ៀននៅទូទាំងប្ទ្ស។ក្្យឆ្ន្ំ១៩៧០ទីន្ះបានកា្ល្យទៅជាទីតាំងកងទ័ពរបស់លន់នល់ហើយតូ្វបានបាក់ប្កជា
អន្លើ។ ក្្យឆ្ន្ំ១៩៧៥ ទីន្ះបានបាក់ប្កខ្ទិចខា្ទ្ំយា៉្ងតំណំដោយសរសង្គ្្ម និងបានកា្ល្យទៅជាទីតាំងចល័តរបស់របប
កម្ពុជាប្ជាធិបត្យ្យ។ ក្្យថ្ង្៧ មករា ១៩៧៩ ទីតាំងន្ះបានកា្ល្យទៅជាទីរហោស្ថ្ន អគរបាក់ប្កស្ទើត្ទាំងសុ្ង
សំបូរដោយជនអាណាថាស្្តីម៉្មា៉្យ កុមារកំព្្ជាច្ើនរយនាក់។នៅព្លប្ទ្សបានទទួលសន្តិភាពនៅថ្ង្ទី២០ កុម្ភៈ
១៩៨០ក្សួងសង្គមកិច្ចអភិបាលខ្ត្តនិងអភិបាលសុ្កកណា្ត្លស្ទឹងបានប្មូលផ្តុំកុមារកំព្្រក្នុងស្ុកជាច្ើនរយនាក់មក
គ្ប់គ្ងនិងឲ្យកា្ល្យទៅជាកូលាបកណា្ត្លស្ទឹងហើយនៅឆ្ន្ំ១៩៨២អគរបូរីមិត្តភាពន្ះត្ូវបានបារាំងនិងហុងគ្ីជួសជុល
ដើម្បីកសងមណ្ឌលន្ះឡើងវិញប៉ុន្ត្ក៏ត្ូវបានបិទទា្វ្រទៅវិញ។ទើបត្ក្នុងឆ្ន្ំ២០១២ពោលគឺថ្មីៗន្ះក្្មការយកចិត្តទុក
ដក់របស់រាជរដ្ឋ្ភិបាលនិងក្សួងពាក់ព័ន្ធនានាទើបអគរបូរីមិត្តភាពន្ះបានចាប់ផ្ដើមសងសង់និងបើកដំណើការឡើងវិញ
សម្្ប់ថ្ទាំ និងព្យាបាលជនវិកលចរិត ជនអាណាថា និងកុមារកំព្្ទូទាំងប្ទ្សហើយបានទទួលអណំយសប្បុរសធម៌
ជាងរៀងរាល់ខ្ពីរាជរដ្ឋ្ភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការក្្រដ្ឋ្ភិបាលនានា។

ពៃឹតិ្តការណ៍សំខាន់ៗ (បន្ត)



28គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលស៊ី របាយការណ៍ប្រចាំឆ ្នាំ ២០១៨

រូបថតសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់គ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុអនាគតភីអិលសុី

ការមានលទ្ធភាពដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវិតរបស់អ្នកដទ្គឺជាអភ័យឯកសិទ្ធិមួយហើយការច្ករំល្ក បទពិសធន៍ ន្ការបរិចា្ច្គ
ទៅសប្បុរសធម៌ជាមួយបុគ្គលិក របស់យើងចង់បង្ហ្ញថាយើងអាចធ្វើឱ្យមានការផា្ល្ស់ប្តូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុងពិភពលោកទោះបី
ជាមានការរួមចំណ្កតិចតួចក៏ដោយ។
ហ្តុដូច្ន្ះបុគ្គលិកទាំងអស់រួមទាំងភាគទុនិក និងកុ្មប្ឹក្សាភិបាលបានបរិចា្ច្គថវិកា ផា្ទ្ល់ខ្លួនរបស់ពួកគត់ ដើម្បីរួមចំណ្ក
ដល់ក្ម្ងកំព្្និងសមាជិកបុគ្គលិកន្"មជ្ឈមណ្ឌលAmitié Khmero Franco Hongroise"ជាមួយការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារដូចជា
អង្ករប្្ងឆមីត្ីខកំប៉ុងសម្្ប់ការប្ើប្្ស់ប្ចាំថ្ង្របស់ពួកគត់។បន្ថ្មពីលើន្ះយើងបានផ្តល់សមា្ភ្រៈអនាម័យសំរាប់
ក្ម្ងកំព្្ទាំងអស់ដ្លរួមបញ្ចូលទាំងច្្សដុសធ្ម្ញថា្ន្ំដុសធ្ម្ញសប៊ូបោកខោអាវនិងសប៊ូកក់សក់ផងដ្រ។
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ការបរិចា្ចៃគ

ជារៀងរាល់ថ្ង្កុមារកម្ពុជាប្មាណជិត៣០០០នាក់ត្ូវបានបញ្ជូនមកព្យាបាលនៅមន្ទីរព្ទ្យគន្ធបបុា្ផ្ដ្លជាមន្ទីរព្ទ្យជួយ
សង្គ្្ះជីវិតកុមារធំបង្អស់នៅកម្ពុជា។ក្នុងរយៈព្លជាង២៤ឆ្ន្ំមកន្ះមន្ទីរព្ទ្យន្ះបានព្យាបាលជំងឺកុមារប្មាណជិត១៥
លាននាក់។លោកវ្ជ្ជបណ្ឌិតបៃ អាត រី ច ឈ្នឺរ(Dr. Beat Richner)ដ្លប្ជាពលរដ្ឋខ្ម្រគ្ប់រូបទទួលស្គ្ល់ថាជាស្ថ្បនិក
មន្ទីរព្ទ្យគន្ធបុបា្ផ្និងជាបិតាន្កុមាររាប់លាននាក់ដ្លបានមកព្យាបាលនៅមន្ទីរព្ទ្យន្ះ។

ដើម្បីជាការរួមចំណ្កក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ និងការងរសង្គមបនា្ទ្ប់ពី បូរីកុមារមិត្តភាពកម្ពុជា បារាំង ហុងគ្ី គឹ្ះស្ថ្ន
មីក្ូហិរញ្ញវត្ថុអនាគតភីអិលសុីក៏បាននាំយកថវិកាមួយចំនួនដ្លបានមកពីការរួមចំណ្កពីសំណាក់ថា្ន្ក់ដឹកនាំគណៈគ្ប់
គ្ង និងសប្បុរសជនសម្្ប់បរិចា្ច្គជូន មន្ទីរព្ទ្យកុមារដ៏ធំមួយន្ះ ក្នុងការជួយគំទ្ដល់សកម្មភាពមនុស្សធម៌ និងការងរ
សង្គម និងជាសកម្មភាពមួយក្នុងការលើទឹកចិត្តជូនដល់ មន្ទីរព្ទ្យមួយន្ះឲ្យមានដំណើរការបន្តទៀត ដើម្បីជាទីពំនាក់គ្ប់រូប
របស់កុមារកម្ពុជាទាំងអស់ ដ្លពុំមានលទ្ធភាពគ្ប់គ្្ន់ទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរព្ទ្យផ្ស្ង និងក៏ជាសកម្មភាពមួយបង្ហ្ញពីក្ដី
ស្លាញ់ និងការយកចិត្តទុកដក់របស់ថា្ន្ក់ដឹកនាំ និងគណៈគ្ប់គ្ងទាំងអស់ ន្គ្ឹះស្ថ្នមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសីុ
ទាំងមូលជូនដល់មន្ទីរព្ទ្យន្ះផងដ្រ។

សកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់លោកជំទាវក្ុមប្ឹក្សាភិបាលនិងឯកឧត្តមបណា្ណ្ធិកានៅមន្ទីព្ទ្យគន្ធបុបា្ផ្

ពៃឹតិ្តការណ៍សំខាន់ៗ (បន្ត)
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ការបណ្តុះបណ្តៃលបុគ្គលិក

ខណៈព្លដ្លគ្ឹះស្ថ្នរបស់យើងកាន់ត្រីកចម្ើន ទ្ពកោសល្យរបស់យើងក៏ត្ូវអភិវឌ្ឍន៍ផងដ្រដូច្ន្ះវាចាំបាច់ណាស់
ក្នុងការបន្តការបណ្តុះបណា្ត្លដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពបុគ្គលិករបស់យើងនិងបំពាក់បំប៉នឱ្យពួកគត់នូវជំនាញនិងចំណ្ះដឹងឲ្យ
បានគ្ប់គ្្ន់ដូច្ន្ះពួកគត់អាចបង្កើនផលិតភាពលើកកម្ពស់លើកទឹកចិត្ត របស់ពួកគ្និងប្កាន់ខា្ជ្ប់នូវការ គោរពទៅតាម
គោលការណ៍របស់ស្ថ្ប័ន។
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កីឡា

រយៈព្លប៉ុនា្ម្នឆ្ន្ំចុងក្្យន្ះប្ទ្សកម្ពុជាហាក់បីដូច
ជាមានសន្ទុះខា្ល្ំង ខាងវិស័យបាល់ទាត់ ដ្លទាំងន្ះបាន
ធ្វើឲ្យកម្ពុជា មានមុខមានមាត់ទាំងក្នុងប្ទ្ស និងនៅលើ
ឆកអន្តរជាតិ។ ពាក្យស្ល្កមួយពោលថា "កីឡា នាំ មក នូវ 
សុខភាព"ដ្លពាក្យមួយឃ្ល្ន្ះបានធ្វើឲ្យយុវវ័យយើងមាន
ការចាប់អារម្មណ៍យា៉្ងខា្ល្ំង ទៅលើវិស័យកីឡា ជាពិស្សគឺ
បាត់ទាត់ត្ម្ដង។

ត្ង់ចំណុចន្ះ ដើម្បីលើកស្ទួយ និងជួយគំទ្វិស័យបាល់
ទាត់កម្ពុជាឲ្យមានសកា្ត្នុពលនិងកាន់ត្ខា្ល្ំងកា្ល្បន្ថ្មទៀត
នោះគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត បានបង្កើត និងបណ្តុះ
បណា្ត្លក្ុមកីឡាករ មួយក្ុមដ្លសុទ្ធសឹងត្ជាកីឡាករ
ឆ្នើម និងមានសមត្ថភាពគ្ប់គ្្ន់ ក្នុងការចូលរួមប្កួត
ប្ជ្ងជាមួយ បណា្ត្ក្ុមដទ្ទៀតជាលក្ខណៈមិត្តភាព និង
លើកស្ទួយ ដល់យុវជនកម្ពុជាស្លាញ់វិស័យកីឡា និងការ
ចាកឆ្ង្យពីគ្ឿងញៀន។ ចំនុចន្ះក៏បាន ជំរុញយុវជន
កម្ពុជា ឲ្យកា្ល្យទៅជាទំពាំងស្នងឫស្សី ជាទំពាំងដ្លមាន
គុណភាពនិងសកសមជាសសរទ្ូងប្ទ្សជាតិទាំងមូល
ផងដ្រ។

សកម្មភាពកុ្មកីឡាកររបស់គ្ឹះស្ថ្នមីកូ្ហិរញ្ញវត្ថុអនាគតភីអិលសុី



ផលិតផល និងអតិថិជន

៣៣.      ផលិតផល

៣៤.      អតិថិជន

៣៦. ដៃគូសហការ
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ផលិតផល

ឥណទានទូទៅ
សម្្ប់ផ្ដល់ប្្ក់កម្ចី ដល់សធារណជន ដ្លមានប្្ក់
ចំណូលច្បាស់លាស់់ និងសម្្ប់ផ្គត់ផ្គង់តមូ្វការ ប្ើប្្ស់
គ្ប់ប្ភ្ទអាជីវកម្ម ដើម្បីពងី្កអាជីវកម្ម បង្កើនប្្ក់
ចំណូលក្នងុសកម្មភាព ប្តិបត្តកិារអាជីវកម្មរបស់ខ្លនួឲ្យកាន់
ត្ប្សើរឡើង។

គោលការណ៍សង្ខៃប
ទំហំឥណទានផ្ដល់ជូនតាមតម្ូវការ
អត្្ការប្្ក់អាចចរចាបាន
របៀបសងមានច្ើនប្ភ្ទតាមតម្ូវការ
កម្ចីមានរយៈព្លវ្ង
បុគ្គលិករួសរាយរាក់ទាក់ប្កបដោយ
ក្មសីលធម៌និងវិជា្ជ្ជីវៈ
ឯកសរមានលក្ខណៈសមញ្ញនិងងយស្ួល
ស្វាកម្មរហ័សនិងគួរឲ្យទុកចិត្ត។



34គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលស៊ី របាយការណ៍ប្រចាំឆ ្នាំ ២០១៨

អតិថិជន

អតិថិជន
ហាងគុយទាវ

អ្នកមីងឌុកចិនជាប្ជាពលរដ្ឋមា្ន្ក់រស់នៅក្នុងភូមិព្្កខ្ម្រឃុំស្អ្ងភ្នំសុ្កស្អ្ងខ្ត្តកណា្ត្ល។បច្ចុប្បន្នគត់មានមុខរបរលក់
បាយគុយទាវនិងកាហ្វ្ ចំណ្កស្វ្មីរបស់គត់មានមុខរបរជាអ្នកចិញ្ចឹមជ្ូក។កន្ល្ងលក់បាយគុយទាវ របស់អ្នកមីងមាន
ទីកន្ល្ងតូចចង្អៀតនិងមិនគ្ប់គ្្ន់ក្នុងការបម្ើអតិថិជនរបស់គត់ទ្។ក្្យមកបុគ្គលិកអនាគតបានធ្វើការចុះផ្សព្វផ្សាយ
ពន្យល់ពីស្វាកម្មនិងផលិតផលដល់គ្ហដ្ឋ្នផា្ទ្ល់គត់ក៏បានសម្្ចចិត្តស្នើកម្ចីពីអនាគតដើម្បីយកទៅពងី្កទីតាំងប្កប
មុខរបឲ្យកាន់ត្ធំទូលាយងយស្ួលក្នុងការទទួលអតិថិជនបានច្ើន។បនា្ទ្ប់ពីបានទទួលកម្ចីពីអនាគតរួចមកអ្នកមីងមាន
ភាពងយស្ួលក្នុងការប្កបមុខរបរព្្ះមានទីតាំងធំទូលាយនិងមានអតិថិជនកើនឡើងពីមួយថ្ង្ទៅមួយថ្ង្ធ្វើឲ្យកម្ិតជីវ
ភាពគ្ួសររបស់អ្នកមីងមានភាពល្អប្សើរជាងមុន។

អតិថិជន
ដំបន្លៃ

បងស្ីធុចស៊យនិងលោកឈិតបឿនជាប្ជាពលរដ្ឋមា្ន្ក់រស់នៅក្នុងភូមិព្្កធំសង្ក្ត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានី
ភ្នំព្ញ។ បងស្ី និងស្វ្មីមានមុខរបរដំជីនាងវង។ដោយសរតម្ូវការអតិថិជនរបស់គត់មានភាពកើនឡើងហើយមុខរបរ
មានទ្ង់ទ្្យតូចគត់ក៏សម្្ចចិត្តស្នើកម្ចីពីអនាគតដើម្បីពង្ីកមុខរបរជួលដីគ្បន្ថ្មតាមរយៈបុគ្គលិករបស់អនាគតបាន
ចុះផ្សព្វផ្សាយដល់លំនៅដ្ឋ្នរបស់គត់។បនា្ទ្ប់ពីបានទទួលប្្ក់កម្ចីពី អនាគត រួចមកមុខរបររបស់គត់មានភាពរីកចម្ើន
ទទួលបានផលបានច្ើនជាងមុនធ្វើឲ្យគួ្សររបស់គត់មានជីវភាពធូរធារ។
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អតិថិជន

អតិថិជន
លក់ចាប់ហួយ

អ្នកមីងមា៉្ងប៉ុកជាប្ជាពលរដ្ឋមា្ន្ក់រស់នៅក្នុងភូមិកំពង់ទ្្ សុ្កស្អ្ងខ្ត្តកណា្ត្លគត់មានមុខរបរលក់ចាប់ហួយតាំងពី
ឆ្ន្ំ២០១០ស្វ្មីរបស់លោកសី្មានមុខរបរជាអ្នកសម្ដ្ងលោ្ខ្ន។ដោយសរតម្ូវការរបស់អតិថិជនពីមួយថ្ង្ទៅមួយថ្ង្កាន់
ត្កើនឡើងគត់មានគំនិតចង់ពង្ីកមុខរបរលក់ចាប់ហួយឲ្យកាន់ត្ធំត្គត់ខ្វះខាតដើមទុនក្នុងការពងី្កមុខរបរន្ះដូច្ន្ះ
អ្នកមីងបានស្នើកម្ចីពីអនាគតតាមរយៈបុគ្គលិកដ្លបានចុះទៅផ្សព្វផ្សាយដល់លំនៅដ្ឋ្នផា្ទ្ល់។ក្្យពីទទួលបានប្្ក់
កម្ចីពីអនាគតរួចមកបានធ្វើឲ្យគត់ទទួលបានចំណូលច្ើនជាងមុនកន្ល្ងប្កបមុខរបរមានទីតាំងធំមានអីវា៉្ន់ច្ើនសម្្ប់
លក់អតិថិជនរបស់គត់កើនឡើងឥតឈប់ឈរដ្លជាហ្តុធ្វើឲ្យគួ្សររបស់អ្នកមីងមានកម្ិតជីវភាពប្សើរជាងមុននិង
មានការសរសើរពីសំណាក់អ្នករស់នៅក្នុងភូមិជាមួយគត់ផងដ្រ។

អតិថិជន
លក់សម្លៀកបំពាក់

អ្នកមីងនីសុីមជាប្ជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិព្្កខ្ម្រឃុំស្អ្ងភ្នំស្ុកស្អ្ងខ្ត្តកណា្ត្លគត់មានមុខរបរជាអ្នកលក់ទឹកអំពៅ
ស្វ្មី របស់គត់មានមុខរបរជា ជាងសំណង់។ ដោយគ្ួសរ អ្នកមីង មានជីវភាពមិនសូវធូរធារគត់ក៏សម្្ចចិត្តស្នើកម្ចីពី
អនាគត តាមរយៈការចុះផ្សព្វផ្សាយរបស់បុគ្គលិក ដើម្បីយកប្្ក់ទៅបង្កើតមុខរបរថ្មីមួយទៀតគឺ លក់ខោអាវជជុះ។ បនា្ទ្ប់ពី
ទទួលបានប្្ក់កម្ចីពីអនាគតគត់បានប្ើប្្ស់តាមគោលបំណង។បច្ចុប្បន្នន្ះមុខរបរលក់ខោអាវជជុះរបស់អ្នកមីងទទួល
បានប្្ក់ចំណូលសមរម្យដ្លធ្វើឲ្យជីវភាពគ្ួសររបស់គត់មានភាពប្សើរជាងមុន។
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ដៃគូសហការ



របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទបញ្ចប់ថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៨

៣៨. របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

៤២. របាយការណ៍របស់សវនកម្មឯករាជ្រយ

៤៥. តារាងតុល្រយការ

៤៦. របាយការណ៍លទ្ធផល

៤៧. របាយការណ៍ស្ដីពីបម្រ្របម្រួលមូលធន

៤៨. របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រ្រក់
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របាយការណ៍កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល

ក្ុមបឹ្ក្សាភិបាលមានស្ចក្តីសមនស្សសូមដក់នូវរបាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំរបស់ខ្លួនព្មទាំងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្លបាន
ធ្វើសវនកម្មរួចរបស់គ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុអនាគតភីអិលសុីហៅកាត់ថា("គ្ឹះស្ថ្ន")សម្្ប់ការិយបរិច្ឆ្ទបញ្ចប់នៅថ្ង្ទី
៣១ខ្ធ្នូឆ្ន្ំ២០១៨។

សកម្មភាពចមៃបង
សកម្មភាពចម្បងរបស់គ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុអនាគតភីអិលសុីគឺផ្តល់ស្វាកម្មមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុ។

លទ្ធផលនៃបៃតិបត្តិការ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្ឹះស្ថ្នសម្្ប់ការិយបរិច្ឆ្ទបញ្ចប់នៅថ្ង្ទី៣១ខ្ធ្នូឆ្ន្ំ២០១៨មានដូចខាងក្្ម៖

ភាគលាភ
ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលពុំបានណ្នាំឲ្យមានការប្ងច្កភាគលាភសម្្ប់កំឡុងការិយបរិច្្ឆទន្ះទ្។

ទុនបមៃុង និងសំវិធានធន
ពុំមានការប្្ប្ួលជាសរវ័ន្តទៅលើទុនបម្ុងនិងសំវិធានធននៅក្នុងកំឡុងការិយបរិច្ឆ្ទន្ះទ្។

ឥណទានអាកៃក់ និង ឥណទានជាប់សងៃស័យ
នៅមុនព្លដ្លរបាយការណ៍លទ្ធផល និងតារាងតុល្យការត្ូវបានរៀបចំឡើង ក្ុមបឹ្ក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការ ដ្ល
មានមូលដ្ឋ្នសមរម្យដើម្បីបញ្ជ្ក់ថាវិធានការទាក់ទងនឹងការលុបចោលនូវឥណទានអាក្ក់ និងការធ្វើសំវិធានធនចំពោះឥណ
ទានជាប់សង្ស័យត្ូវបានធ្វើឡើង ហើយមានការជឿជាក់ថាមិនមានឥណទានអាក្ក់ និងពុំមានភាពចាំបាច់ដើម្បីសំវិធានធន
សម្្ប់ឥណទានជាប់សង្ស័យឡើយ។

នៅថ្ង្ការិយបរិច្ឆ្ទ ន្របាយការណ៍ន្ះ ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហ្តុការណ៍ណាមួយដ្លនឹងបណា្ត្លឲ្យមានភាព
ចាំបាច់ដើម្បីលុបចោលនូវឥណទានអាក្ក់ឬក៏ធ្វើសំវិធានធនចំពោះឥណទានជាប់សង្ស័យនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់
គ្ឹះស្ថ្នឡើយ។

បញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៨ បញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧

ដុលា្លៃរអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃរអាមៃរិក

ប្្ក់ចំណ្ញ/(ខាត)សុទ្ធសម្្ប់

ការិយបរិច្ឆ្ទ ៦៤,១០៧ ២៥៧,៥៨២ (១២១,៧៧២)



គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលស៊ី របាយការណ៍ប្រចាំឆ ្នាំ ២០១៨39

ទៃពៃយសកម្ម
នៅមុនព្លរបាយការណ៍លទ្ធផល និងតារាងតុល្យការត្ូវបានរៀបចំឡើង ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការដ្លមាន
មូលដ្ឋ្នសមរម្យដើម្បីបញ្ជ្ក់ថា បណា្ត្ទ្ព្យសកម្មទាំងឡាយណាដ្លទំនងជាមិនអាចបង្វិលមកវិញ បានក្នុងប្តិបត្តិការ
អាជីវកម្មធម្មតាដ្លបានកត់ត្្នៅក្នុងបញ្ជីគណន្យ្យរបស់គ្ឹះស្ថ្ន ត្ូវបានកាត់បន្ថយឲ្យនៅស្មើនឹងតម្ល្ដ្លរំពឹងទុកថា
នឹងអាចលក់បាននៅលើទីផ្សារ។

នៅថ្ង្ការិយបរិច្ឆ្ទន្របាយការណ៍ន្ះ ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហ្តុការណ៍ណាមួយដ្លនឹងបណា្ត្លឲ្យមានការភ័ន្ត
ច្ឡំដល់ការកំណត់តម្្លទ្ព្យសកម្មក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គឹ្ះស្ថ្នថាមានភាពមិនត្ឹមត្ូវឡើយ។

វិធីសាសៃ្តកំណត់តម្លៃ
នៅថ្ង្ការិយបរិច្ឆ្ទន្របាយការណ៍ន្ះ ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហ្តុការណ៍ណាមួយដ្លបានកើតឡើងដ្លបណា្តល្
ឲ្យមានការភ័ន្តច្ឡំ ឬមានភាពមិនតឹ្មត្ូវដល់វិធីសស្្តកំណត់តម្ល្ដ្លបានអនុវត្តកន្លងមកលើទ្ព្យសកម្ម និងបំណុលនៅ
ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្ឹះស្ថ្នឡើយ។

បំណុលយថាភាព និងបំណុលផៃសៃងៗ
នៅថ្ង្ការិយបរិច្ឆ្ទន្របាយការណ៍ន្ះពុំមាន៖

(១) បន្ទុកណាមួយលើទ្ព្យសកម្មរបស់គឹ្ះស្ថ្ន ដ្លបានកើតឡើងដោយសរការដក់បញ្ច្ំសម្្ប់ការធានាចំពោះ
បំណុលរបស់បុគ្គលណាមួយចាប់តាំងពីដំណាច់ឆ្ន្ំឡើយឬ

(២) បំណុលយថាភាពណាមួយរបស់គ្ឹះស្ថ្ន ដ្លបានកើតឡើងតាំងពីដំណាច់ឆ្ន្ំន្ះឡើយ។ តាមយោបល់របស់ក្ុម
ប្ឹក្សាភិបាលពុំមានបំណុលយថាហ្តុឬបំណុលផ្ស្ងៗដ្លតូ្វបានទាមទារឲ្យសងក្នុងរយៈព្ល១២ខ្បនា្ទ្ប់ពីថ្ង្ដំណាច់
ឆ្ន្ំដ្លនឹង ឬអាចមានការប៉ះពាល់ជាសរវន្តដល់លទ្ធភាពរបស់គឹ្ះស្ថ្នក្នុងការបំព្ញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅថ្ង្ដល់កំណត់
សងនោះទ្។

ការផា្លៃស់ប្តូរនៃហៃតុការណ៍
នៅថ្ង្ការិយបរិច្ឆ្ទន្របាយការណ៍ន្ះ កុ្មប្ឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហ្តុការណ៍ណាមួយ ដ្លបានកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹង
របាយការណ៍ន្ះ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គឹ្ះស្ថ្ន ដ្លអាចបណា្ត្លឲ្យមានចំនួនទឹកប្្ក់ដ្លបានបង្ហ្ញក្នុងរបាយ
ការណ៍របស់គ្ឹះស្ថ្នមានកំហុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរនោះទ្។

បៃតិបត្តិការមិនបៃកៃតី
តាមយោបល់របស់ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលលទ្ធផលន្ប្តិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់គឹ្ះស្ថ្នក្នុងកំឡុងការិយបរិច្ឆ្ទន្ះមិនបានទទួល
រងនូវផលប៉ះពាល់ជាសរវន្តពីខ្ទង់គណនីប្តិបត្តិការឬព្ឹត្តិការណ៍ខុសប្ក្តីណាមួយឡើយ។

តាមយោបល់របស់ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល នៅចនោ្ល្ះចុងការិយបរិច្ឆ្ទ ន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រហូតមកទល់នឹងថ្ង្ច្ញរបាយ
ការណ៍ន្ះ មិនមានខ្ទង់គណនីប្តិបត្តិការ ឬព្ឹត្តិការណ៍ខុសប្ក្តីណាមួយ ដ្លអាចជះឥទ្ធិពលជា សរវ័ន្តដល់លទ្ធផល
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្ឹះស្ថ្នក្នុងកំឡុងការិយបរិច្ឆ្ទន្ះទ្។

របាយការណ៍កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល (បន្ត)



40គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលស៊ី របាយការណ៍ប្រចាំឆ ្នាំ ២០១៨

មូលធនភាគហ៊ុន
គ្ឹះស្ថ្នបានបន្ថ្មភាគហ៊ុនមកត្ឹមចំនួនសរុប១,៥០០,០០០ដលុា្ល្រអាម្រិកក្នុងឆ្ន្ំ២០១៧ហើយមិនបានបន្ថ្មភាគហ៊ុន

នៅក្នុងឆ្ន្ំ២០១៨។

សមាជិកកៃុមបៃឹកៃសាភិបាល
សមាជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាលដ្លបម្ើការចាប់តាំងពីថ្ង្ច្ញរបាយការណ៍ចុងក្្យមានរាយនាមដូចខាងក្្ម៖

អត្ថបៃយោជន៍របស់កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល
ក្នុងកំឡុងព្ល និងចុងការិយបរិច្ឆ្ទហិរញ្ញវត្ថុន្ះ គ្ឹះស្ថ្នមិនបា នចូលរួមជាភាគីក្នុងការរៀបចំណាមួយក្នុងគោលបំណង

ជួយដល់សមាជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាល របស់គ្ឹះស្ថ្នឲ្យទទួលបាននូវផលប្យោជន៍ផ្ស្ងៗតាមរយៈការទិញភាគហ៊ុន ឬប័ណ្ណ

បំណុលពីសមីគ្ឹះស្ថ្នឬគឹ្ះស្ថ្នផ្ស្ងឡើយ។

ចាប់តាំងពីចុងការិយបរិច្ឆ្ទហិរញ្ញវត្ថុន្ឆ្ន្ំកន្លងទៅក្ុមប្ឹក្សាភិបាលពុំបានទទួលឬមានសិទ្ធិទទួលនូវអត្ថប្យោជន៍ណាមួយ

តាមរយៈការចុះកិច្ចសន្យាដ្លបានធ្វើឡើងរវាងគ្ឹះស្ថ្នឬរវាងគ្ឹះស្ថ្នដ្លសមាជិកបឹ្ក្សាភិបាលនោះជាសមាជិកឬក៏រវាង

គ្ឹះស្ថ្នដ្លសមាជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាលនោះមានផលប្យោជន៍ផ្ន្កហិរញ្ញវត្ថុជាសរវ័ន្តនោះទ្។

ការទទួលខុសតៃូវរបស់កៃុមបៃឹកៃសាភិបាលក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលមានភារកិច្ចធ្វើការបញ្ជ្ក់អះអាងថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុតូ្វបានរៀបចំឡើង ដើម្បីបង្ហ្ញនូវទិដ្ឋភាពពិត

និងត្ឹមត្ូវន្ស្ថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្ឹះស្ថ្នគិតត្ឹមថ្ង្ទី៣១ខ្ធ្នូឆ្ន្ំ២០១៨និងលទ្ធផលន្ប្តិបត្តិការព្មទាំងលំហូរ

សច់ប្្ក់សម្្ប់ការិយបរិច្ឆ្ទបញ្ចប់ថ្ង្ទី៣១ខ្ធ្នូឆ្ន្ំ២០១៨។ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងន្ះកុ្មប្ឹក្សាភិបាល

ត្ូវ៖

ក. អនុលោមគោលការណ៍គណន្យ្យសមស្បដោយផ្អ្កលើការវិនិច្ឆ័យនិងការបា៉្ន់ប្មាណយា៉្ងសមហ្តុផលនិង

ប្កបដោយការប្ុងប្យ័ត្នព្មទាំងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ទាំងន្ះឲ្យបានជាប់លាប់។

ខ. អនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ស្តង់ដរគណន្យ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណ្នាំរបស់ ធនាគរជាតិ ន្កម្ពុជា ឬ
ប្សិនបើមានការប្្សចាកណាមួយក្នុងការបង្ហ្ញនូវភាពពិតនិងត្ឹមត្ូវក្ុមប្ឹក្សាភិបាលត្ូវប្្កដថាការប្្សចាកទាំង
ន្ះត្ូវបានលាតត្ដងពន្យល់និងកំណត់បរិមាណឲ្យបានត្ឹមត្ូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

លោកជំទាវសារុន វិធុរ័ត្ន ជាប្ធានក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

ឯកឧត្តមតាំង ជុងលី ជាសមាជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

លោកមុយ មា៉ៃរា៉ៃ ជាសមាជិកក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

លោកអឹុត វិធូរ ជាអភិបាលឯករាជ្យ

លោកស្ីហៃង បូធីតា ជាអភិបាលឯករាជ្យ
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គ. រក្សាទុកកំណត់ត្្គណន្យ្យឲ្យបានគ្ប់គ្្ន់និងប្ព័ន្ធត្ួតពិនិត្យផ្ទ្ក្នុងប្កបដោយប្សិទ្ធិភាព។

ឃ. រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្្អកលើមូលដ្ឋ្ននិរន្តរភាពន្ដំណើរការអាជីវកម្មលើកល្ងត្ក្នុងករណីសន្មត
យា៉្ងសមរម្យថាគ្ឹះស្ថ្ននឹងមិនអាចបន្តធ្វើប្តិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននាព្លអនាគតដ៏ខ្លីនិង

ង. គ្ប់គ្ង និងដឹកនាំគ្ឹះស្ថ្នឲ្យមានប្សិទ្ធិភាព និងចូលរួមក្នុងការសម្្ចចិត្តសំខាន់ៗទាំងអស់ដ្លមាន ឥទ្ធិពល
ជាសរវ័ន្តលើប្តិបត្តិការ ហើយត្ូវប្្កដថាការសម្្ចចិត្តលើកិច្ចការទាំងន្ះត្ូវបានឆ្លុះបញ្ច្ំងយ្៉ាងត្ឹមត្ូវនៅក្នុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ក្ុមប្ឹក្សាភិបាលអះអាងថាគ្ឹះស្ថ្នបានអនុវត្តតាមនូវរាល់តម្ូវការខាងលើក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

របាយការណ៍កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល
តាមទស្សនៈរបស់ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ្លបានភា្ជ្ប់ចាប់ពីទំព័រទី ១០ ដល់ ៤៨បានបង្ហ្ញនូវទិដ្ឋភាព
ពិតនិងតឹ្មត្ូវន្ស្ថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្ឹះស្ថ្នគិតត្ឹមថ្្ងទី៣១ខ្ធ្នូឆ្ន្ំ២០១៨និងលទ្ធផលន្ប្តិបត្តិការព្មទាំង
លំហូរសច់ប្្ក់របស់គឹ្ះស្ថ្នសម្្ប់ការិយបរិច្្ឆទន្ះដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដរគណន្យ្យកម្ពុជានិងគោលការណ៍
ណ្នាំរបស់ធនាគរជាតិន្កម្ពុជា។

ចុះហត្ថល្ខាក្នុងនាមគ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុអនាគតភីអិលសីុ

លោកជំទាវសារុន វិធុរ័ត្ន 
ប្ធានក្ុមប្ឹក្សាភិបាល

រាជធានីភ្នំព្ញព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា
ថ្ង្ទី១៨ខ្មីនាឆ្ន្ំ២០១៩

របាយការណ៍កៃុមបៃឹកៃសាភិបាល (បន្ត)
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របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជៃយ
ជូនចំពោះភាគទុនិក គៃឹះសា្ថៃនមីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសីុ

មតិសវនកម្ម
យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្ឹះស្ថ្នមីក្ូហិរញ្ញវត្ថុអនាគតភីអិលសុីហៅកាត់ថា("គឹ្ះស្ថ្ន")

ដ្លរួមមានរបាយការណ៍ស្ថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុត្ឹមថ្ង្ទី៣១ ខ្ធ្នូ ឆ្ន្ំ២០១៨  របាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍ស្តីពីបម្្

បម្ួលមូលធននិងរបាយការណ៍លំហូរសច់ប្្ក់សម្្ប់ចុងកាលបរិច្ឆ្ទថ្ង្ទី៣១ខ្ធ្នូឆ្ន្ំ២០១៨និងកំណត់សំគល់ដ្ល

រួមមានគោលនយោបាយគណន្យ្យសំខាន់ៗព្មទាំងព័ត៌មានពន្យល់ផ្ស្ងៗទៀតដ្លបានបង្ហ្ញនៅទំព័រទី១០ដល់៤៨។

ជាមតិរបស់យើងខ្ញុំ លើកល្ងត្ផលប៉ះពាល់ដ្លអាចកើតមានឡើងបណា្ត្លមកពីបញ្ហ្ ដូចបានបង្ហ្ញក្នុងកថាខ័ណ្ឌស្ដីពី

មូលដ្ឋ្នន្មតិសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាសរវន្តបានបង្ហ្ញនូវភាពតឹ្មត្ូវន្ស្ថ្នភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្ឹះស្ថ្នត្ឹម

ថ្ង្ទី៣១ខ្ធ្នូឆ្ន្ំ២០១៨ព្មទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុនិងលំហូរសច់ប្្ក់របស់គឹ្ះស្ថ្នដោយការរៀបចំនិងការបង្ហ្ញន្

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពិតជាអនុលោមទៅតាមស្តង់ដរគណន្យ្យកម្ពុជានិងគោលការណ៍ណ្នាំរបស់ធនាគរជាតិន្កម្ពុជា។

មូលដ្ឋៃននៃមតិសវនកម្ម
យើងខ្ញុំ បានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តងដ់រសវនកម្មអន្តរជាតិ ន្កម្ពុជា។ ការទទួលខុសត្ូវរបស់យើងខ្ញុំដ្ល

ស្បតាមស្តង់ដរទាំងនោះ ត្ូវបានរៀបរាប់បន្ថ្មទៀតនៅក្នុង កថាខ័ណ្ឌស្ដីពីការទទួលខុសត្ូវរបស់សវនករ សម្្ប់ការធ្វើ

សវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្លមាននៅក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងខ្ញុំ។យើងខ្ញុំ មានភាពឯករាជ្យពីក្ុមហ៊ុនដោយ

ស្បទៅតាមតម្ូវការក្មសីលធម៌វិជា្ជ្ជីវៈដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ហើយយើងខ្ញុំបាន

បំព្ញនូវទំនួលខុសត្ូវក្មសីលធម៌វិជា្ជ្ជីវៈស្បតាមតម្ូវការរបស់ស្តង់ដរទាំងនោះ។យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាភស្តុតាងសវនកម្ម

ដ្លយើងខ្ញុំប្មូលបានមានលក្ខណៈគ្ប់គ្្ន់និងសមស្បសម្្ប់ជាមូលដ្ឋ្នក្នុងការបញ្ច្ញមតិសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

ព័ត៌មានផៃសៃងៗ
ព័ត៌មានផ្ស្ងទៀតដ្លទទួលបាននៅកាលបរិច្ឆ្ទន្របាយការណ៍របស់សវនករន្ះគឺរបាយការណ៍របស់នាយកនៅទំព័រទី១

ដល់ទី៥និងរបាយការណ៍ប្ចាំឆ្ន្ំដ្លត្ូវបានគ្រំពឹងទុកថានឹងត្ូវបានផ្តល់ជូនដល់យើងបនា្ទ្ប់ពីថ្ង្នោះ។

គំនិតរបស់យើងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមិនគ្បដណ្តប់លើព័ត៌មានផ្ស្ងទៀតទ្ ហើយយើងមិនបង្ហ្ញពីការសន្និដ្ឋ្នលើ

ការធានាណាមួយឡើយ។

ទាក់ទងនឹងការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងការទទួលខុសត្ូវរបស់យើង គឺតូ្វអានព័ត៌មានផ្ស្ងទៀត

ហើយក្នុងការធ្វើដូច្ន្ះពិចារណាថាតើព័ត៌មានផ្ស្ងទៀតមានលក្ខណៈមិនសមស្បនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬចំណ្ះដឹង

របស់យើងដ្លទទួលបាននៅក្នុងសវនកម្ម ឬបើមិនដចូោ្ន្ះទ្វាហាក់ដូចជាមានកំហុសខុសឆ្គង។ ប្សិនបើផ្អ្កលើការងរ

ដ្លយើងបានអនុវត្តយើងសន្និដ្ឋ្នថាមានព័ត៌មានខុសឆ្គងសំខាន់ៗ ន្ព័ត៌មានន្ះយើងត្ូវរាយការណ៍អំពីការពិតនោះ។

យើងមិនមានអ្វីត្ូវរាយការណ៍នៅក្នុងរឿងន្ះទ្។
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ការ ទទួល ខុស តៃូវ លើ  របាយ ការណ ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ របស់  អ្នក គៃប់ គៃង និង អ្នក ទទួល 
ខុស តៃូវ លើ អភិ បាល កិច្ច
អ្នកគ្ប់គ្ងមានភារៈទទួលខុសត្ូវលើការរៀបចំនិងការបង្ហ្ញនូវភាពត្ឹមត្ូវន្របាយការណហិរញ្ញវត្ថុដោយអនុលោមទៅ
តាមស្តង់ដរគណន្យ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណ្នាំរបស់ធនាគរជាតិ ន្កម្ពុជា ហើយ និងទទួលខុសត្ូវលើប្ព័ន្ធត្ួត
ពិនិត្យផ្ទ្ក្នុង ដ្លអ្នកគ្ប់គ្ងកំណត់ថាមានភាពចាំបាច់សម្្ប់ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យជៀសផុតពីការបង្ហ្ញ
ខុសជាសរវន្តដោយសរត្ការក្ល្ងបន្លំឬកំហុសឆ្គង។

នៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកគ្ប់គ្ងមានភារៈទទួលខុសតូ្វ  លើការវាយតម្ល្នូវលទ្ធភាពរបស់កុ្មហ៊ុនក្នុង
ការបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ទទួលខុសត្ូវលើការលាតត្ដងព័ត៌មានប្សិនបើពាក់ព័ន្ធនូវបញ្ហ្ទាំងឡាយ ដ្លទាក់ទងទៅ
នឹងនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម និងប្ើប្្ស់មូលដ្ឋ្ននិរន្តរភាព ន្គណន្យ្យលើកល្ងត្អ្នកគ្ប់គ្ង មានបំណងចង់ជម្ះបញ្ជី
ផា្អ្កដំណើរការគ្ឹះស្ថ្នឬគ្ម្នជម្ើសសមរម្យដទ្ទៀតក្្ពីធ្វើប្បន្ះ។

អ្នកទទួលខុសត្វូលើអភិបាលកិច្ចមានភារៈទទួលខុសត្វូក្នងុការតួ្តពិនិត្យលើដំណើរការរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរបស់គឹ្ះស្ថន្។

ការទទួលខុសតៃូវរបស់សវនករសមៃៃប់ការធ្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គោលដៅរបស់យើងខ្ញុំគឺផ្ដល់នូវអំណះអំណាងសមហ្តុផលថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលមិនមានការបង្ហ្ញខុសជា
សរវន្តដោយសរត្ការក្ល្ងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង និងផ្ដល់នូវរបាយការណ៍របស់ សវនករដ្លរួមបញ្ចូលទាំងមតិសវនកម្មរបស់
យើងខ្ញុំ។អំណះអំណាងសមហ្តុផលគឺជាអំណះអំណាងមានកម្ិតខ្ពស់មួយប៉ុន្ត្វាមិនអាចធានាថាគ្ប់ព្លន្ការធ្វើសវន
កម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដរសវនកម្មអន្តរជាតិន្កម្ពុជាអាចរកឃើញនូវការបង្ហ្ញខុសជាសរវន្តដ្លបានកើតឡើង
នោះទ្។

ការបង្ហ្ញខុសជាសរវន្តអាចកើតឡើងដោយសរការក្ល្ងបន្លំឬកំហុសឆ្គងហើយត្ូវបានចាត់ទុកថាជាសរវន្តនៅព្លដ្ល
ការក្ល្ងបន្លំឬកំហុសឆ្គងត្មួយឬក៏រួមបញ្ចូលគ្ន្មានផលប៉ះពាល់ដល់ការសម្្ចចិត្តផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកប្ើប្្ស់ដោយ
យោងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្ះ។

ជាផ្ន្កមួយ ន្ការធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដរសវនកម្មអន្តរជាតិ ន្កម្ពុជា យើងខ្ញុំអនុវត្តនូវការវិនិច្ឆ័យដ្ល
ប្កបទៅដោយវិជា្ជ្ជីវៈនិងរក្សានូវភាពយកចិត្តទុកដក់ក្នុងអំឡុងព្លសវនកម្ម។យើងខ្ញុំក៏៖

• ធ្វើការកំណត់ និងវាយតម្ល្នូវហានិភ័យ ន្ការបង្ហ្ញខុសជាសរវន្តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយសរ ត្ការក្ល្ង
បន្លំឬកំហុសឆ្គងនិងទទួលខុសត្ូវលើការរៀបចំនិងការអនុវត្តនូវនីតិវិធីសវនកម្មដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងហានិភ័យទាំង
នោះនិងប្មូលនូវភស្តុតាងដ្លមានលក្ខណៈគ្ប់គ្្ន់និងសមស្បសម្្ប់ជាមូលដ្ឋ្នក្នុងការបញ្ច្ញមតិសវនកម្ម
របស់យើងខ្ញុំ។ ហានិភ័យដ្លមិនអាចរកឃើញនូវការបង្ហ្ញខុសជាសរវន្តដ្លកើតឡើង ដោយសរត្ការក្ល្ងបន្លំ
មានលក្ខណៈខ្ពស់ជាងការបង្ហ្ញខុសកើតឡើងពីកំហុសឆ្គង ដោយសរត្ការក្ល្ងបន្លំអាចរួមបញ្ចូលទាំងការឃុបឃិត
គ្ន្ការលួចបន្លំការលុបចោលដោយច្តនាការបកស្្យមិនពិតឬមិនអនុវត្តតាមនីតិវិធីគ្ប់គ្ងផ្ទ្ក្នុង។

• ទទួលបាននូវការយល់ដឹងអំពីការគ្ប់គ្ងផ្ទ្ក្នុងដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសវនកម្ម ក្នុងគោលបំណងដើម្បីរៀបចំនូវនីតិ
វិធីសវនកម្មដ្លសមស្បទៅតាមកាលៈទ្សៈ ប៉ុន្ត្មិនម្នក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ច្ញមតិលើប្សិទ្ធភាព ន្ការ
គ្ប់គ្ងផ្ទ្ក្នុងរបស់គ្ឹះស្ថ្នឡើយ។

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជៃយ (បន្ត)

ជូនចំពោះភាគទុនិក គៃឹះសា្ថៃនមីកៃូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលសីុ



44គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលស៊ី របាយការណ៍ប្រចាំឆ ្នាំ ២០១៨

• ការវាយតម្ល្លើភាពសមស្បន្គោលនយោបាយគណន្យ្យដ្លកុ្មហ៊ុនបានប្ើប្្ស់និងភាពសមហ្តុផលន្
ការបា៉្ន់ស្ម្នគណន្យ្យសំខាន់ៗព្មទាំងការលាតត្ដងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធដ្លបានធ្វើឡើងដោយអ្នកគ្ប់គ្ង។

• ធ្វើការសន្និដ្ឋ្នលើភាពសមស្ប ន្ការប្ើប្្ស់មូលដ្ឋ្ននិរន្តរភាព ន្គណន្យ្យរបស់អ្នក គ្ប់គ្ង ហើយដោយ
ផ្អ្កទៅលើភស្តុតាងសវនកម្មដ្លទទួលបាន ធ្វើការសន្និដ្ឋ្នថា តើភាពមិនច្បាស់លាស់សរវន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្ឹត្តិ
ការណ៍ ឬលក្ខខណ្ឌ ដ្លអាចធ្វើឲ្យមានមន្ទិលជាសរវន្តលើ លទ្ធភាពរបស់ក្ុមហ៊ុន ដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម។
ប្សិនបើយើងខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋ្នថាមានអត្ថិភាព ន្ភាពមិនប្្កដប្ជាជាសរវន្តយើងខ្ញុំចាំបាច់តូ្វបញ្ចូល នៅក្នុង
របាយការណ៍របស់យើងខ្ញុំដើម្បីទាញចំណាប់អារម្មណ៍លើការលាតត្ដងព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វត្ថុ ឬប្សិនបើការលាតត្ដងព័ត៌មានមានលក្ខណៈមិនគ្ប់គ្្ន់ យើងខ្ញុំចាំបាច់ត្ូវផ្ដល់មតិសវនកម្មដ្លមាន
បញ្ហ្។  ការសន្និដ្ឋ្នរបស់យើងខ្ញុំ គឺផ្អ្កតាមភស្តុតាងសវនកម្មដ្លប្មូលបានតឹ្ម កាលបរិច្ឆ្ទ ន្របាយការណ៍
សវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។យា៉្ងណាក៏ដោយព្ឹត្តិការណ៍ឬលក្ខខណ្ឌនាព្លអនាគតអាចធ្វើឲ្យកុ្មហ៊ុនបញ្ឈប់និរន្តរភាព
ន្អាជីវកម្ម។

• វាយតម្ល្លើការបង្ហ្ញន្ទម្ង់ និងខ្លឹមសរន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល ដ្លរួមបញ្ចូលទាំងការលាតត្ដង
ព័ត៌មាន និងវាយតម្ល្ថាតើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហ្ញពីប្តិបត្តិការ និងព្ឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធក្នុងអត្ថន័យ ដ្ល
អាចសម្្ចបាននូវការបង្ហ្ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដ៏តឹ្មត្ូវ។

• យើងខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានជូនអ្នកទទួលខុសត្ូវលើអភិបាលកិច្ច ស្ដីពីបញ្ហ្ផ្ស្ងទៀត វសិលភាព និងព្លវ្លាដ្លបាន
គ្្ងទុកសម្្ប់ការធ្វើសវនកម្ម និងការរកឃើញបញ្ហ្ជាសរវន្ត ផ្ស្ងទៀតដ្លមានរួមបញ្ចូលទាំងចំនុចខ្វះខាតន្
ការគ្ប់គ្ងផ្ទ្ក្នុងដ្លបានរកឃើញក្នុងអំឡុងព្លធ្វើសវនកម្ម។

តំណាងក្ុមហ៊ុនHRDP & Associates

លោក ពៅ ដរ៉ា
Partner

រាជធានីភ្នំព្ញព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា
ថ្ង្ទី១៨ខ្មីនាឆ្ន្ំ២០១៩
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នាថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៨ នាថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧

ដុលា្លៃអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃអាមៃរិក

ទៃពៃយសកម្ម

សច់ប្្ក់ក្នុងដ្ ៤,៩៣០ ១៩,៨០៩ ២,៧៧៤

សច់ប្្ក់ក្នុងធនាគរជាតិន្កម្ពុជា ៧៥,៨៧៩ ៣០៤,៨៨២ ៧៥,៤៧៩

ប្្ក់បញ្ញើនិងប្្ក់តម្កល់នៅធនាគរនានា ៣០៦,៦៨៦ ១,២៣២,២៦៤ ១៤៥,៥០០

ឥណទាននិងបុរ្ប្ទានផ្តល់

ដល់អតិថិជន ៤,២៤៧,៦៩៣ ១៧,០៦៧,២៣០ ២,៥១៣,៣២៣

ទ្ព្យសកម្មផ្ស្ងៗ ៨០,៩៨១ ៣២៥,៣៨២ ៣៨,៣៥៣

ទ្ព្យនិងបរិកា្ខ្រ ៤៧,៤០៤ ១៩០,៤៦៩ ៦៦,៨៤២

ទ្ព្យអរូបីយ ៩,២៩០ ៣៧,៣២៧ ១០,៤៥៤

ទៃពៃយសកម្មសរុប ៤,៧៧២,៨៦៣ ១៩,១៧៧៣៦៣ ២,៨៥២,៧២៥

បំណុល និងមូលធន

បំណុល

បំណុលផ្ស្ងៗ ១៨,៧៣១ ៧៥,២៦១ ៤២,៦៥៩

កម្ចី ៣,៤២០,៦៦៦ ១៣,៧៤៤,២៣៦ ១,៥៤០,៧០៧

បំណុលសរុប ៣,៤៣៩,៣៩៧ ១៣,៨១៩,៤៩៧ ១,៥៨៣,៣៦៦

មូលធន

ដើមទុន ១,៥០០,០០០ ៦,០២៧,០០០ ១,៥00,០០០

ខាតរក្សាទុក (១៦៦,៥៣៤) (៦៦៩,១៣៤) (២៣០,៦៤១)

សរុបមូលធន ១,៣៣៣,៤៦៦ ៥,៣៥៧,៨៦៦ ១,២៦៩,៣៥៩

បំណុល និងមូលធនសរុប ៤,៧៧២,៨៦៣ ១៩,១៧៧,៣៦៣ ២,៨៥២,៧២៥

តារាងតុលៃយការ
នាថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៨

កំណត់សមា្គ្ល់ដូចមានភា្ជ្ប់ជាមួយគឺជាផ្ន្កមួយន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្ះ។
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បញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៨ បញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧

ដុលា្លៃអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃអាមៃរិក

ចំណូលពីការប្្ក់ ៦១៨,១៨២ ២,៤៨៣,៨៥៥

ចំណូលផ្ស្ងៗ ៤,៩៣០ ៥៨៥,៦១៥ ២,៧៧៤

សរុបចំណូលលើបៃតិបត្តិការ ៧៥,៨៧៩ ៣,០៦៩,៤៧០ ៧៥,៤៧៩

ចំណាយហិរញ្ញប្បទាន (១៩២,៥៤៧) (៧៧៣,៦៥៤) (៤៦,៤៩៣)

ចំណាយទូទៅនិងរដ្ឋបាល (៤៧៥,៦៣២) (១,៩១១,០៨៩) (៣៦៩,៣៣៦)

សំវិធានធនលើឥណទាននិង
បុរ្ប្ទានអាក្ក់និងជាប់សង្ស័យ (២៤,០០៦) (៩៦,៤៥៦) (២១,០០២)

បៃៃក់ចំណៃញ/(ខាត) មុនដកពន្ធ ៧១,៧៤៥ ២៨៨,២៧១ (១១៨,៥៨០)

ចំណាយពន្ធ (៧,៦៣៨) (៣០,៦៨៩) (៣,១៩២)

បៃៃក់ចំណៃញ/(ខាត)
សុទ្ធសមៃៃប់ការិយបរិច្ឆៃទ ៤,៧៧២,៨៦៣ ១៩,១៧៧៣៦៣ ២,៨៥២,៧២៥

របាយការណ៍លទ្ធផល
សមៃៃប់ការិយបរិច្ឆៃទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៨

កំណត់សមា្គ្ល់ដូចមានភា្ជ្ប់ជាមួយគឺជាផ្ន្កមួយន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្ះ។
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របាយការណ៍ស្តីពីបមៃៃបមៃួលមូលធន
សមៃៃប់ការិយបរិច្ឆៃទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៨

បញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៨ បញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧

ដុលា្លៃអាមៃរិក ដុលា្លៃអាមៃរិក ដុលា្លៃអាមៃរិក

សមតុល្យនាថ្ង្ទី១ខ្មករាឆ្ន្ំ២០១៧ ១,០០០,០០០ (១០៨,៨៦៩) ៨៩១,១៣១

ភាគហ៊ុនបោះផ្សាយ ៥០០,០០០ - ៥០០,០០០

ប្្ក់ខាតសុទ្ធសម្្ប់ការិយបរិច្ឆ្ទ - (១២១,៧៧២) (១២១,៧៧២)

សមតុលៃយនាថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧ ១,៥០០,០០០ ៣,០៦៩,៤៧០ ៧៥,៤៧៩

សមតុល្យនាថ្ង្ទី១ខ្មករាឆ្ន្ំ២០១៨ ១,៥០០,០០០ (៧៧៣,៦៥៤) (៤៦,៤៩៣)

ភាគហ៊ុនបោះផ្សាយ - - -

ប្្ក់ចំណ្ញ/(ខាត)សុទ្ធសម្្ប់

ការិយបរិច្ឆ្ទ - ៦៤,១០៧ ៦៤,១០៧

សមតុលៃយនាថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៨ ១,៥០០,០០០ (១៦៦,៥៣៤) ១,៣៣៣,៤៦៦

សមតុលៃយនាថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៨

(សមមូលជាពាន់រៀល-កំណត់សមា្គៃល់ ៤) ៦,០២៧,០០០ (៦៦៩,១៣៤) ៥,៣៥៧,៨៦៦

កំណត់សមា្គ្ល់ដូចមានភា្ជ្ប់ជាមួយគឺជាផ្ន្កមួយន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្ះ។



48គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អនាគត ភីអិលស៊ី របាយការណ៍ប្រចាំឆ ្នាំ ២០១៨

បញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៨ បញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧

ដុលា្លៃអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃអាមៃរិក

លំហូរទឹកបៃៃក់ពីសកម្មភាពបៃតិបត្តិការ

ចំណ្ញ/(ខាត)មុនដកចំណាយពន្ធ ៧១,៧៤៥ ២៨៨,២៧១ (១១៨,៥៨០)

និយ័តកម្ម៖

សំវិធានធនសម្្ប់ឥណទានជាប់សង្ស័យ ២៤,០១១ ៩៦,៤៧៦ ២១,០០២

រំលស់ទ្ព្យសម្បត្តិអរូបី ១,១៦៤ ៤,៦៧៧ ១,១៦៤

រំលស់ទ្ព្យសម្បត្តិនិងបរកិា្ខ្រ ២៣,២៦៨ ៩៣,៤៩១ ២១,១៣០

ចំណូលប្តិបត្តិការមុនព្លបម្្បមួ្លដើ
មទុនបង្វិល ១២០,១៨៨ ៤៨២,៩១៥ (៧៥,២៨៤)

បម្្បម្ួលដើមទុនបង្វិល៖

ឥណទានអតិថិជន (១,៧៥៨,៣៨១) (៧,០៦៥,១៧៥) (២,០៣៧,៥២៨)

គណនីត្ូវទទួលផ្្សងៗ (៤២,៦២៨) (១៧១,២៧៩) (២៤,៩៥៩)

បំណុលផ្ស្ងៗ (២៣,៩២៨) (៩៦,១៤៣) ៣៥,១៤៩

សច់ប្្ក់ប្ើក្នុងសកម្មភាពប្តិបត្តិការ (១,៧០៤,៧៤៩) (៦,៨៤៩,៦៨២) (២,១០២,៦២២)

ប្្ក់តម្កល់នៅធនាគរជាតិន្កម្ពុជា - - (២៥,០០០)

ពន្ធដ្លបានបង់ (៧,៦៣៨) (៣០,៦៨៩) (៣,១៩២)

សច់ប្្ក់សុទ្ធប្ើក្នុងសកម្មភាពប្តិបត្តិការ (១,៧១២,៣៨៧) (៦,៨៨០,៣៧១) (២,១៣០,៨១៤)

របាយការណ៍លំហូរទឹកបៃៃក់
សមៃៃប់ការិយបរិច្ឆៃទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៨

កំណត់សមា្គ្ល់់ដូចមានភា្ជ្ប់ជាមួយគឺជាផ្ន្កមួយន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្ះ។
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បញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៨ បញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៧

ដុលា្លៃអាមៃរិក ពាន់រៀល ដុលា្លៃអាមៃរិក

លំហូរទឹកបៃៃក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ការទិញទ្ព្យសម្បត្តិនិងបរកិា្ខ្រ (៣,៨៣០) (១៥,៣៨៩) (៣១,២៥១)

សច់ប្្ក់សុទ្ធពី/(ប្ើ)

ក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ
(៣,៨៣០) (១៥,៣៨៩) (៣១,២៥១)

លំហូរទឹកបៃៃក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញបៃបទាន

ដើមទុនដ្លបានដក់ទុក - - ៥០០,០០០

ចំណូលបានមកពីកម្ចី ១,៨៧៩,៩៥៩ ៧,៥៥៣,៦៧៥ ១,៥៤០,៧០៧

សច់ប្្ក់សុទ្ធពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន ១,៨៧៩,៩៥៩ ៧,៥៥៣,៦៧៥ ២,០៤០,៧០៧

តំហយសុទ្ធនៃសាច់បៃៃក់ 
និងសាច់បៃៃក់សមមូល

១៦៣,៧៤២ ៦៥៧,៩១៥ (១២១,៣៥៨)

សាច់បៃៃក់ និងសាច់បៃៃក់សមមូលដើមគៃៃ ១៤៨,៧៥៣ ៥៩៧,៦៩០ ១៧០,១១១

សាច់បៃៃក់ និងសាច់បៃៃក់សមមូលចុងគៃៃ ៣១២,៤៨៥ ១,២៥៥,៦០៥ ២៤៨,៧៥៣

សាច់បៃៃក់ និងសាច់បៃៃក់សមមូលរួមមាន៖

សច់ប្្ក់ក្នុងដ្ ៤,៩៣០ ១៩,៨០៩ ២,៧៧៤

សមតុល្យនៅធនាគរជាតិន្កម្ពុជា

(មិនរួមបញ្ចូលប្្ក់តម្កល់)
៨៧៩ ៣៥៣២ ៤៧៩

សមតុល្យនៅធនាគរផ្ស្ងៗ ៣០៦,៦៨៦ ១,២៣២,២៦៤ ១៤៥,៥០០

៣១២,៤៩៥ ១,២៥៥,៦០៥ ១៤៨,៧៥៣

កំណត់សមា្គ្ល់់ដូចមានភា្ជ្ប់ជាមួយគឺជាផ្ន្កមួយន្របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុន្ះ។

របាយការណ៍លំហូរទឹកបៃៃក់ (បន្ត)

សមៃៃប់ការិយបរិច្ឆៃទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខៃធ្នូ ឆ្នៃំ២០១៨



អាសយដ្ឋានទាក់ទង

៥១.	 	 	 	 ស្នាក់ការកណ្ដាល

៥២.	 	 	 	 កំណត់សម្គាល់
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សា្នៃក់ការកណ្តៃល

អាសយដ្ឋ្ន :ផ្ទះល្ខ២៤៥មហាវិថីព្ះមុនីវង្សសង្ក្ត់អូរឬស្សី៤ខណ្ឌ៧មករា

  រាជធានីភ្នំុព្ញព្ះរាជាណាចក្កម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ  :(+៨៥៥)២៣២២៣១៣៩

អីុម៉្ល  :info@anakutmfi.com

គ្ហទំព័រ :www.anakutmfi.com

ទំព័រហ្វ្សបុក :Anakut Microfinance
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កំណត់សមា្គៃល់
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២០១៨

២០១៧




