របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រាសាក់ 2012

ផ្នែកសំខាន់ៗស្តីពីការងារសង្គម

ទស្សនវិស័យ
បេសកកម្ម

ធ្វើអោយជីវភាពប្រជាជននៅជនបទនិងមីក្រូសហគ្រាសប្រសើរឡើង ដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋ
កិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាព តាមរយៈគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមាននិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ ។
ផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ និងមីក្រូសហគ្រាសជនបទ ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ។

តំបន់បណ្តាញប្រតិបត្តិការ
ចំនួន

ប្រភេទអតិថិជន

ទឹកប្រាក់ (ជាដុល្លារអាមេរិក)

2011

2012

2011

2012

114,409

120,028

128,768,340

175,442,995

អតិថិជនខ្ចីប្រាក់នៅតំបន់ទីប្រជំុជននិងទីក្រុង

10,718

14,118

24,117,251

39,414,457

អតិថិជនខ្ចប
ី ្រាក់ជាស្រ្តី

89,379

104,476

103,373,099

164,026,871

អតិថិជនខ្ចប
ី ្រាក់ជាក្រុម

13,252

9,509

2,357,981

1,932,893

អតិថិជនសន្សប
ំ ្រាក់ជាស្រ្តី

4,112

198,453

3,315,315

28,172,773

ប្រាក់កម្ចីទាក់ទងបរិស្ថាន (ជីវឧស្ម័ន)

5,372

6,394

550,755

3,890,772

អតិថិជនខ្ចប
ី ្រាកនៅ
់ តំបន់ជនបទ

យន្តការនិងឧបករណ៍នៃការអនុវត្តការងារសង្គម
ក. ការតាមដាននិងការកំណត់ភាពក្រីក្រ
ការកំណត់បន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រ

បន្ទាត់ភាពក្រីក្រថ្នាក់ជាតិ

ការវាយតម្លៃ/ការវាស់វែងភាពក្រីក្រ

PPI - អនុវត្តន៍សាកល្បងរួចហើយ

ការតាមដានភាពក្រីក្រ

ឧបករណ៍ PPI

របាយការណ៍ការអនុវត្តការងារសង្គម

រាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ (ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល វិនិយោគិន បុគ្គលិក អតិថិជន
និងសាធារណជន)

ខ. ការថែរក្សាអតិថិជននិងការលើកកម្ពស់ផលិតផល
ការកំណត់ថ្លៃប្រកបដោយតម្លាភាព

រាយការណ៍ជូន MixMarket និង MFI Transparency

ការសិក្សាអំពីការពេញចិត្ត និងការបោះបង់ចោលរបស់អតិថិជន

ធ្វើឡើងជាប្រចាំឆ្នាំ

ប្រព័ន្ធទទួលការផ្តល់មតិយោបល់ត្រលប់របស់អតិថិជន

ប្រអប់សំបុត្រ ទូរស័ព្ទ ការផ្តល់មតិតាមរយៈបុគ្គលិកផ្ទាល់

ការស្រាវជ្រាវទីផ្សារសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល

រៀងរាល់ 2 ឆ្នាំម្តង សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទៃក្នុង

គ. សេវាកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្មភាពទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម

គម្រោងសាងសង់បណ្ណាល័យ
អាហារូបករណ៍ (សម្រាប់កូនចៅរបស់អតិថិជន និងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ផ្សេងៗ)
កម្មវិធីធ្វើការងារសាកល្បងនិងការងារដោយស្ម័គ្រចិត្ត

ឃ. គោលនយោបាយបុគ្គលិក
ការសិក្សាអំពីការពេញចិត្តរបស់និយោជិត

ធ្វើឡើងរៀងរាល់ឆ្នាំ

គោលនយោបាយផ្សេងៗ

កម្មវិធីវេជ្ជសាស្រ្ត ការធានារ៉ាប់រងលើសុខភាពនិងគ្រោះថ្នាក់ ច្បាប់ឈប់
សម្រាកមាតុភាព និងប្រាក់សោធននិវត្តន៍

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រាសាក់ 2012
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ផ្នែកសំខាន់ៗអំពីប្រតិបត្តិការ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2012
ផ្នែកសំខាន់ៗ

ចំនួន/ទំហំប្រាក់

ខេត្ត

24

ស្រុក

186

ឃុំ

1,499

ភូមិ

10,874

បុគ្គលិក

2,135

បណ្តាញការិយាល័យ

167

បណ្តាញការិយាល័យទំនាក់ទំនងOnline

108

ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ (ATM)

25

សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំ

USD57,211,753

សម្ពៀតឥណទាន

USD214,857,594

ទ្រព្យសកម្មសរុប

USD 251,573,636

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗនៃ

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឆ្ន2
ាំ 012
2012 2013ព្យាករណ៍

2010

2011

1,255

12,890

14,380

15,848

6%

7.2%

7.2%

7.2% (ADB)

795 (WB)

897 (WB)

945 (EIC)

1,024 (EIC)

4%

5.48%

2.93%

3% (IMF)

4,053

4,039

3,995

N/A

ការនាំចេញ (ជាលានដុល្លារអាមេរិក)

3,884

5,219

5,776

6,393

ការនាំចូល (ជាលានដុល្លារអាមេរិក)

-5,466

-7,260

8,458

9,262

សមតុល្យពាណិជ្ជកម្ម

-1,582

-2,040

-2,682

-2,870

សូចនាករណ៍សេដ្ឋកិច្ច
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដុល
ទំហំប្រាក់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដុល (ជាលានដុល្លារអាមេរិក)
កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដុល
ចំណូលផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដុលសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់
អតិផរណា
អត្រាអតិផរណា
អត្រាប្តូរប្រាក់ (ប្រាក់រៀលធៀបដុល្លារអាមេរិក)
សមតុល្យពាណិជ្ជកម្ម (IMF)

ប្រភព: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD, IMF, ADB, NBC
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PRASAC Annual
ប្រាស2012
ាក់ 2012
របាយការណ៍
ប្រចាReport
ំឆ្នាំ ប្រ
ាសា

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
កាលបរិច្ឆេទ 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2012
គិតជាដុល្លារ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប

ធ្នូ-2008

ធ្នូ-2009

ធ្នូ-2010

ធ្នូ-2011

ធ្នូ-2012

សាច់ប្រាក់និងធនាគារ

858,340

5,032,741

5,808,799

2,443,699

31,321,060

សំពៀតឥណទានសុទ្ធ

58,905,772

64,088,028

104,952,771

151,239,681

214,857,594

អចលនទ្រព្យសុទ្ធ

394,586

1,683,465

1,781,903

1,764,760

4,155,405

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

1,569,376

1,439,206

2,163,907

2,935,911

4,589,119

ទ្រព្យសកម្មសរុប

60,772,860

70,886,313

112,229,377

155,986,938

251,573,636

62,453

481,254

184,931

5,971,296

57,211,753

38,464,375

45,981,472

81,969,664

107,667,264

139,382,048

បំណុលផ្សេងៗ

2,606,213

2,521,925

4,155,059

7,648,652

8,628,227

ទ្រព្យអកម្មសរុប

41,133,041

48,984,651

86,309,654

121,287,212

205,222,028

ដើមទុនចុះបញ្ជី

3,774,320

3,694,651

3,800,395

3,813,568

19,685,067

ទុនបំរុងផ្សេងៗ

559,392

1,251,241

2,202,031

3,126,594

3,809,529

4,118,266

6,004,084

8,652,166

16,455,385

11,428,333

អនុបំណុល

11,187,841

10,951,686

11,265,131

11,304,179

11,428,679

មូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុនសរុប

19,639,819

21,901,662

25,919,723

34,699,726

46,351,608

សរុបបំណុល និងមូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន

60,772,860

70,886,313

112,229,377

155,986,938

251,573,636

ចំណូលការប្រាក់ និងកំរៃសេវា

13,712,294

16,244,162

20,795,742

32,031,065

42,947,603

ចំណាយការប្រាក់ និងកំរៃសេវា

(2,656,849)

(4,521,759)

(5,679,964)

(7,960,734)

(11,678,092)

ចំណាយប្រតិបត្តិការ

(7,133,942)

(8,131,017)

(10,157,799)

(12,825,550)

(16,568,689)

ចំណាយមិនមែនប្រតិបត្តិការសុទ្ធ

(177,806)

(63,207)

(640,092)

(353,211)

(242,097)

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

(928,029)

(851,781)

(926,668)

(2,201,409)

(2,931,344)

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ

2,815,668

2,676,398

3,391,219

8,690,161

11,527,381

5.8%

4.1%

3.7%

6.5%

5.7%

ចំណូលពីមូលនិធិម្ចាស់ភាគហ៊ុន

48.4%

27.6%

26.5%

45.7%

39.5%

ទិន្នផលពីសំពៀតឥណទាន

30.2%

26.4%

24.6%

25.0%

23.5%

ទ្រព្យសកម្ម

ទ្រព្យអកម្ម
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បំណុល

មូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

ចំណូលនិងចំណាយ

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ

ចំណូលពីទ្រព្យសកម្ម

ប្រាសាសា
ាក់ 2012
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រ
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ចំណាប់អារម្មណ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ខ្ញុំ

មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានចូលរួមផ្តល់យោបល់សម្រាប់ ការបោះពុម្ពផ្សាយរបាយការណ៍

ប្រចាំឆ្នាំ គិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ

ឆ្នាំ2012 របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់។ ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់ហេតុពន្យល់ និងយោបល់ផ្សេងៗ ដែលរៀបរាប់នៅទំព័រ
បន្ទាប់ គឺរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ដែលបានកកើតឡើងក្នុងរយៈពេល 2 ទសវត្សរ៍កន្លងមក ដោយបាន

កម្លាយខ្លួនពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទៅជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេក្នុងវិស័យមីក្រូសហ
គ្រាសនៅកម្ពុជា ។

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឆ្ន2
ាំ 012
ក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមក

ប្រទេសកម្ពុជារក្សាបាននូវ

កំណើនសេដ្ឋកិច្ច សន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព
សង្គមនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយសមភាព និងនិរន្តរភាព ។ សេដ្ឋកិច្ច
កម្ពុជា

បានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាល

ទសវត្សរ៍ 90 មក ដែលប្រភពនៃកំណើននេះបានមកពីការពង្រីក
ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ការវិនិយោគប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការ
លើកកម្ពស់ផលិតភាព ។ តាមការប៉ាន់ស្មាន សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានកើន
ឡើងខ្ពស់បំផុត 8.7% ក្នុងកំឡុងពីឆ2
្នាំ 004 ដល់ឆ្នាំ2005ទោះបី
មានការធ្លាក់ចុះក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្តី ។ មូលនិធិរូបិយវត្ថុ
អន្តរជាតិប៉ាន់ស្មាន សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានកំណើន 6.5% ក្នុងឆ្នាំ
2012 និង 7.5% ក្នុងឆ្នាំ2013 ។ ទោះយ៉ាងណា មូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច
នៅមានទំហំតូច

និងមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើពិពិធកម្មឲ្យបានល្អនៅ

ឡើយ ។ ប្រភពចម្បងនៃកំណើននេះបានមកពីការចូលរួមចំណែក
របស់វិស័យកាត់ដេរ សំណង់ កសិកម្ម និងទេសចរណ៍ ។ វិស័យ
វាយនភ័ណ្ឌគ្របដណ្តប់វិស័យឧស្សាហកម្ម និងមានប្រហែល 80%
នៃការនាំចេញសរុប។ វិស័យទេសចរណ៍ជាប្រភពសំខាន់ទីពីរនៃការ
ផ្លាស់ប្តូររូបិយវត្ថុបរទេស

ដោយចំនួនកើនឡើងនៃភ្ញៀវទេសចរណ៍

គឺនៅទិសដៅទេសចរណ៍តែមួយគត់គឺអង្គរវត្ត ។

វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
យោងតាមមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានៅមាន
កម្រិតទាបជាមួយនឹងអត្រាប្រើប្រាស់

សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនេះមាន

ប្រមាណតែ 10% នៃចន
ំ ន
ួ ប្រជាជនសរុបតប
ែ ណ
ុ៉
ះោ្ណ ។ វិសយ
័ ធនាគារ
កម្ពុជាជាដុល្លាររូបនីយកម្មនិងសេរីភាវូបនីយកម្ម ។ ចំនួនធនាគារ
បានកើនឡើងទ្វេរដងចាប់ពីឆ2
្នាំ 005 មក ។ ក្នុងឆ្ន2
ាំ 012 វិស័យ
ធនាគារកម្ពុជារួមមានធនាគារសរុបចំនន
ួ 38 ក្នង
ុ នោះធនាគារពាណិជ្ជ
ចំនន
ួ 31 និងធនាគារឯកទស
េ ចំនន
ួ 7 ។ ទោះយ៉ង
ា នេះក្តី កំណន
ើ ចំនន
ួ
ធនាគារនេះ ហាក់បីដូចជាមិនធ្វើឲ្យអត្រាការប្រាក់ថយចុះនោះទេ ។
វិសយ
័ នះេ ត្រវូ បានគ្របដណ្តប់ដោយធនាគារធំៗមួយចំនន
ួ តប
ែ ណ
ុ៉
ាេ្ណ ះ
ក្នុងនោះ

ធនាគារអេស៊ីលីដា

រញ្ញវត្ថុសំខាន់បំផុតទៅជា

6

បានកម្លាយខ្លួនពីប្រតិបត្តិករមីក្រូហិ

ធនាគារពាណិជ្ជដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុង

ប្រាសាសា
ាក់ 2012
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រ

ប្រទេសកម្ពុជា ។ ក្នុងឆ្នាំ2012 នេះ ធនាគារតូចៗចំនួន 25 មានប្រាក់
បញ្ញើប្រហែលជា 10% ប៉ុណ្ណោះនៃទំហំប្រាក់បញ្ញើសរុបរបស់វិស័យ
ទាំងមូល ។ ធនាគារភាគច្រើនធ្វើប្រតិបត្តិការតែនៅក្នុងតំបន់ប្រជុំជន
(ភាគច្រើននៅទីក្រុងភ្នំពេញ)

និងផ្តល់នូវផលិតផលមួយចំនួនតែ

ប៉ុណ្ណោះ ហើយកន្លងមកការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលនេះ គឺនៅមាន
កម្រិតនៅឡើយ ។
វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល

ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ។ ក្នុងរយៈពេល 15 ឆ្នាំកន្លងទៅ វិស័យនេះ
មានគ្រឹះស្ថានសរុបចំនួន35

ហើយដែលភាគច្រើនបានកម្លាយខ្លួន

មកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដែលក្នុងនោះ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ចំនួន 7 ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន ។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា អនុបាត
សំពៀតឥណទានធៀបនឹងហានិភ័យរបស់គ្រឹះស្ថានទាំង 35 នេះត្រូវ
បានរក្សាកម្រិតទាបជាង 1% ។
ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា បន្តដើរតួនាទីជាអាជ្ញាធរត្រួតពិនិត្យនិង
បញ្ញតក
ិ្ត ម្ម ដោយរួមមានការផ្តលអា
់ ជ្ញប
ា ណ
័ ្ណ ដល់ធនាគារនិងគ្រះឹ ស្ថន
ា
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងត្រួតពិនិត្យរាល់ប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារពាណិជ្ជ
ធនាគារឯកទេស និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ ជំនឿទុកចិត្តរបស់
សាធារណជនបានបន្តកន
ើ ឡើងតាមរយៈការដាក់ចញ
េ របស់ ធនាគារ
ជាតិ នៃ កម្ពុជា នូវប្រកាសនិងបទបញ្ជាមួយចំនួន ក្នុងគោលបំណង
រក្សាឲ្យវិស័យនេះកាន់តែមានសណ្តាប់ធ្នាប់ជាងមុន

ការត្រួតពិនិត្យ

កាន់តែប្រសើរជាងមុន និងមានសុខភាពកាន់តែរឹងមាំជាងមុន ។

សមិទ្ធិផលសម្រេចបានក្នុងឆ្ន2
ាំ 012
ការងើបឡើងវិញប្រកបដោយនិរន្តរភាព
ប្រក្រតីឡើងវិញនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុង

និងការឈានទៅរកភាព
ឆ្នាំ2012

នេះបានជួយឲ្យ

ប្រាសាក់ សម្រេចបានលទ្ធផលល្អបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាន ក្នុងនោះ
ទទួលបាន (1) ចំណូលសរុបក្រោយបង់ពន្ធចំនួន 11.5 លានដុល្លារ
អាមេរិក (2) ចំណូលពីមូលនិធិភាគទុនិកចំនួន 39.5% (3) ចំណូល
ពីទ្រព្យសកម្មចំនួន 5.7% (4) អនុបាតបំណុលហួសកាលកំណត់
សង 0.2% (5) ទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួន 252 លានដុល្លារអាមេរិក
(6) សំពៀតឥណទានសរុបចំនួន 215 លានដុល្លារអាមេរិក ផ្តល់ដល់

អតិថិជនចំនួន 134,146 នាក់ (7) ប្រាក់សន្សំនិងប្រាក់បញ្ញើសន្សំ
មានចំនួន 57 លានដុលរា្ល អាមេរក
ិ ទទួលបានពីអតិថជ
ិ នផ្ញប
ើ ក
ា្រ ច
់ ន
ំ ន
ួ
131,920នាក់ (8) បណ្តាញប្រតិបត្តិការចំនួន 167 ការិយាល័យ
និង (9) បុគ្គលិកសរុបចំនួន 2,135 នាក់ ។

ភាគទុនិកអន្តរជាតិ ។
គោលបំណងរបស់ប្រាសាក់

គឺឈានទៅរកអ្វីដែលលើសពីគោល

បំណងនៃការរកប្រាក់ចំណេញ ។ ក្រុមហ៊ុនបានដំណើរការអាជីវកម្ម
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ

ជាមួយនឹង

សមិទ្ធិផលសំខាន់ៗនៃផ្នែកមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ ដែលសម្រេចបានក្នុង

គោលដៅចុងក្រោយ

ក្នុងឆ្នាំ2012 រួមមាន ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រកបដោយជោគជ័យនូវ

អតិថិជន និងចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ជាពិសេស

សេវាម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ (ATM) ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទីស្នាក់

នាំមកនូវវិបុលភាពនិងភាពរុងរឿងជូនដល់តំបន់ជនបទ ។ ក្នុងទំនួល

ការកណ្តាលថ្មី និងការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាទិន្នន័យ ។

ខុសត្រវូ ផ្នក
ែ សង្គម ប្រាសាក់ បានផ្តច
ួ ផ្តម
ើ កម្មវធ
ិ ម
ី យ
ួ ក្នងកា
ុ
រសាងសង់

ប្រាសាក់ គឺជាក្រុមហ៊ុនដោយផ្តោតជាសំខាន់លើលទ្ធភាពរបស់អតិ
ថិជិនក្នុងការទទួលបានសេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដោយព្យាយាមបំពេញ
តម្រូវការអតិថិជន

និងបង្កើនការពេញចិត្តនិងភាពស្មោះត្រង់របស់

អតិថិជនតាមរយៈការផ្តល់នូវសេវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ។ ប្រាសាក់ ផ្តល់

គឺការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់

បណ្ណល
ា យ
័ ដោយបំពាក់នវូ ឧបករណ៍គប
្រ គ
់ ន
ា្រ នៅ
់ តាមសាលានានា
របស់រដ្ឋ ។ ក្រោមកម្មវិធីនេះ កន្លងមកក្នុងឆ្នាំ ប្រាសាក់បានសងសង់
បណ្ណាល័យចំនួន 2 រួចមកហើយនៅសាលាបឋមសិក្សារដ្ឋ នៅក្នុង
ខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តកំពង់ធំ ។

នូវលទ្ធភាពស្មើៗគ្នាជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន រួមទាំងមីក្រូសហគ្រិន

ជំនួសឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

និងអាជីវកម្មធុនតូចនិងមធ្យម

ខ្ញុំសូមសំដែងនូវអំណរគុណចំពោះ

ឲ្យទទួលបាននូវសេវាកម្មនិងផលិត

ផលធនាគារប្រកបដោយត្រឹមត្រូវនិងរហ័សទាន់ចិត្ត

ជំនឿទុកចិត្ត

បន្តរក្សានូវជំហររបស់ខ្លួនជាអ្នកឈានមុខគេផ្នែកទីផ្សារ

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា តាមរយៈគណៈគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមាំ ប្រព័ន្ធបច្ចេក
វិទ្យាព័ត៌មាន

ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

បុគ្គលិកប្រកបដោយការប្តេជ្ញា

ចិត្ត ក្របខណ្ឌអភិបាលកិច្ចល្អនិងប្រសិទ្ធភាពតាំងពីថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សា
ភិបាលរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោម

លោកប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ប្រាសាក់ ដែល
បានប្រង
ឹ ប្រង
ែ បំពញ
េ ការងារដ៏លបា
ំ ក និងការប្តេជច
្ញា ត
ិ ប
្ត ម្រសេវា
ើ
កម្ម

និងតម្លាភាព ។
ប្រាសាក់

ប្រាសាក់

និងការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់

ជូនអតិថិជនរបស់ប្រាសាក់ ។ ជាមួយគ្នាដែរ ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណ
ផងដែរចំពោះសហសេវិកក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ភាគទុនិក អតិថិជន
អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ជាពិសេស ចំពោះធនាគារ
ជាតិ នៃ កម្ពុជា ដែលបានបន្តគាំទ្រផ្តល់យោបល់ និងការណែនាំ
ផ្សេងៗ ។

រ៉េនជីត ហ្វឺណេនដូ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ប្រាសាសា
ាក់ 2012
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រ
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ចំណាប់អារម្មណ៍ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ឆ្នាំ
		

2012 នេះជាឆ្នាំដែលមានការប្រកួតប្រជែងបំផុតក្នុងការបម្រើសេវាកម្មអតិថិជន ។ ខ្ញុំ

មានសេចក្តីរីករាយដែលអតិថិជននៅតែបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ ប្រាសាក់ដោយ
ស្មោះស្ម័គ្រនិងរក្សានូវជំនឿទុកចិត្តមកលើប្រាសាក់ ។ ជាមួយការរីករាយនិងសមិទ្ធិ

ផលសម្រេចបាននេះប្រាសាក់ក៏នៅតែគិតអំពីមធ្យោបាយដ៏វែងឆ្ងាយទៅមុខទៀតដែលប្រាសាក់
ត្រូវសម្រេចឲ្យបាន ។

ក្នុងនាមជាអ្នកឈានមុខគេផ្នែកទីផ្សារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹង

●● សំពៀតឥណទានសុទស
្ធ រុបកើនឡើង 42% ដល់ចន
ំ ន
ួ 215លាន

បណ្តញ
ា សាខាធំជាងគេ ផលិតភាពខ្ពស់ជាងគេ សមត្ថភាព លទ្ធភាព

ដុល្លារអាមេរិក និងមានអតិថិជនសរុបចំនួន 134,146នាក់

ចំណេញ និងសំពៀតឥណទានច្រើនជាងគេនៅកម្ពុជា ប្រាសាក់បន្ត
រក្សាខ្លួនជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយ

និរន្តរភាព ។
ខាងក្រោមនេះបង្ហាញនូវផ្នែកសំខាន់ៗនៃប្រតិបត្តិការក្នុងឆ្ន2
ាំ 012 ៖
●● ទ្រព្យសកម្មសរុបមានចំនួន 252 លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង

61% ធៀបនឹងឆ្ន2
ាំ 011
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ប្រាសាសា
ាក់ 2012
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រ

●● រក្សាបាននូវជំហរឈានមុខគេផ្នែក គុណភាពសំពៀតឥណទាន
ដោយរក្សាបាននូវ អត្រាអនុបាតឥណទានមិនដំណើរការក្នុងកម្រិត

0.20%
●● សមតុល្យប្រាក់សន្សំនិងប្រាក់បញ្ញើសន្សំមានចំនួន 57 លាន
ដុល្លារអាមេរិក ទទួលបានពីអតិថិជនសរុបចំនួន 131,920 នាក់
●● ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធកើនឡើង 33% គិតជាទឹកប្រាក1
់ 1.5លាន

សាងសង់បណ្ណាល័យចំនួន 2 នៅតាមសាលាបឋមសិក្សាចំនួន 2

ដុល្លាអាមេរិក
●● ចំណូលពីមូលនិធិម្ចាស់ភាគទុនិកចំនួន 39.5% និងចំណូលពី
ទ្រព្យសកម្មចំនួន 5.7%
ភាគទុនិករបស់ប្រាសាក់

រួមមានទាំងវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនិងក្រៅ

ស្រុក មកពីវិស័យឯកជន និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ
ដែលឈរជាតំណាងក្នុងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់គ្រឹះស្ថាន ដោយនាំ
នាំមកនូវបទពិសោធន៍ល្អៗជាច្រើនលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ ទំនួល
ខុសត្រូវផ្នែកសង្គម និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងជួយបង្កើតនិងរក្សានូវ
សមភាពដ៏លរ្អ វាងគោលបំណងពាណិជក
្ជ ម្មនងគោ
ិ
លបំណងសង្គម ។
ក្នុងឆ្នាំ2012 ប្រាសាក់ អនុវត្តបានយ៉ាងជោគជ័យនូវគម្រោងសំខាន់ៗ
ជាច្រើន រួមមាន ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្មដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ
(ATM) ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងទីស្នាក់ការកណ្តាលថ្មី បំពាក់ប្រព័ន្ឋគ្រប់
គ្រងទិនន
្ន យ
័ និងកសាងបណ្ណល
ា យ
័ ចំនន
ួ ពីរ ។ ចាប់តាង
ំ ពីកកើតរយៈ
ពេល 2 ទសវត្សរ៍កន្លងមក ប្រាសាក់ បានរក្សាជំហរបស់ខ្លួនជាគ្រឹះ
ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេមួយ ជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំ
និងប្រព័ន្ធផ្តល់នូវកញ្ចប់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពេញលេញមួយ

ដល់

អតិថជ
ិ ននៅតំបន់ជនបទនិងទីបជ
្រ ជ
ុំ ន។ ដើមប្ ផ
ី ល
្ត ស
់ វា
េ កម្មទាំងនេះ
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ប្រាសាក់ មានបណ្តាញការិយាល័យរបស់
ខ្លួននៅពាសពេញផ្ទៃប្រទេស ទូទាំង 24 ខេត្តក្រុង ដោយមាន
ការិយាល័យចំនួន 167 និងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងភូមិចំនួន 10,874
ស្មើនឹង 76% នៃចំនួនភូមិសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ ចំនួនការិយា
ល័យជាង 100 ត្រូវបានបំពាក់ប្រព័ន្ធអនឡាញ ដែលអាចធ្វើប្រតិបត្តិ
ការភ្លាមៗ និងមាននិយោជិតសរុបចំនួន 2,135 នាក់ ។

ដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ។ ជាផ្នែកមួយនៃគោលបំណងក្នុងការអភិវឌ្ឈន៍
ប្រាសាក់

បានផ្តួចផ្តើមកម្មវិធីសាងសង់

បណ្ណាល័យថ្មីដែលបំពាក់ដោយឧបករណ៍និងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ស្រប
តាមមាត្រដ្ឋានរបស់ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាសម្រាប់បំពេញ
តម្រូវការសិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលាបឋមនិងមធ្យមសិក្សា

នឹងជួយកុមារជាងពីរម៉ឺននាក់មានទំលាប់អានសៀវភៅ និងមានការ
អប់រំល្អប្រសើរជាងមុន ដែលជាលទ្ធផល នឹងធ្វើឲ្យពួកគេមានអនាគត
កាន់តែភ្លឺស្វាង ។
សម្រាប់ឆ្នាំ2012 ប្រាសាក់ បានកំណត់នូវអាទិភាពមួយចំនួនដូច
ខាងក្រោម ៖
●● ត្រៀមជាស្រេចក្នុងការកម្លាយខ្លួនជាធនាគារពាណិជ្ជ
●● ធ្វើពិពិធកម្មប្រភពមូលនិធិតាមរយៈការបង្កើនប្រាក់សន្សំ

និង

ប្រាក់បញ្ញើ
●● ពង្រឹងនិងកែលម្អបន្ថែមទៀតនូវសេវាកម្មបម្រើអតិថិជន
●● រក្សាកំណើនសំពៀតឥណទានរឹងមាំតាមរយៈការបង្កើនការផ្តល់
ឥណទានទៅវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម
●● ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

តាមរយៈការអនុវត្តនិងការពិនិត្យ

ឡើងវិញឲ្យបានញឹកញាប់នូវគោលនយោបាយ

និងការអនុវត្តការ

គ្រប់គ្រងហានិយភ័យ
●● បន្តពង្រឹងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គ្រឹះស្ថាន ។
ជំនួសឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ប្រាសាក់ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់
ក្រុមគណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ប្រាសាក់ ដែលបាន
បំពេញការងារដោយមិនខ្លាចការនឿយហត់និងប្រកបដោយការប្តេជ្ញា
ចិត្ត

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលបានគាំទ្រនិងផ្តល់យោបល់

រាជរដ្ឋា

ភិបាលកម្ពុជា អាជ្ញាធរបញ្ញត្តិកម្ម ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា និងអាជ្ញាធរ

ប្រាសាក់ មានគ្រះឹ ស្ថានជាច្រនជា
ើ
ដគ
ៃ ក
ូ ងការគា
ុ្ន
ទ
ំ ្រការអប់រន
ំ ង
ិ ចំណះេ
ការងារសង្គមរបស់ខ្លួន

ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តកំពង់ធំ ដោយសង្ឃឹមថា បណ្ណាល័យនេះ

ក្នុង

ខេត្តមួយចំនួន ហើយការសាងសង់នេះជាបន្ទុកចំណាយផ្ទាល់របស់
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ។ ក្រោមកម្មវិធីនេះ ប្រាសាក់ បាន

មូលដ្ឋាន ដែលតែងតែគាំទ្រដល់ប្រាសាក់ និងសូមថ្លែងអំណរគុណ
ជាពិសេសដល់អតិថិជនរបស់ប្រាសាក់ ដែលប្រកបដោយភាពស្មោះ
ត្រង់ និងបន្តការគាំទ្រដល់ប្រាសាក់ ។
ជាចុងក្រយ
ោ ក្រម
ុ គណៈគ្របគ
់ ង
្រ និងបុគល
្គ កទា
ិ
ង
ំ អស់របស់បាសា
្រ ក់
សូមសម្តែងនូវការប្តេជ្ញាជាថ្មី ដើម្បីរក្សាការលើកកម្ពស់សេវាកម្មរបស់់
ប្រាសាក់ដល់អតិថិជនចាស់

និងអតិថិជនសំខាន់ៗរបស់គ្រឹះស្ថាន

ដើម្បី ការរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នានាពេលអនាគតខាងមុខ ។

សីុម សេនាជាតិ
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ប្រាសាសា
ាក់ 2012
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រ
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កិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថាន

ប្រា

សាក់ បានរៀបចំនិងអភិវឌ្ឍនូវផលិតផល គោលន

យោបាយ និងនីតិវិធីផ្សេងៗ ស្របតាមច្បាប់និងបទ

អន្តរជាតិ

បញ្ញត្តិរបស់ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា និងតាមបទដ្ឋាន

ដើម្បីធានានូវនិរន្តរភាពប្រតិបត្តិការ

ស្របច្បាប់

ឬសកម្មភាពជំនួញណាដែលមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ

ដល់សង្គមឬបរិស្ថាន ។

សកម្មភាពកិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថាន

កំណើនអតិថិជន

និងកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពសងប្រាក់កម្ចី
ត្រលប់វិញរបស់អតិថិជន ។ ហានិភ័យសង្គមនិងបរិស្ថាន ត្រូវបាន
វិភាគដើម្បីធានានូវសមភាពរវាងកំណើនសង្គម

កំណើនបរិស្ថាន

និងកំណើនអាជីវកម្មរបស់អតិថិជននិងរបស់ប្រាសាក់ផ្ទាល់។

ការដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចី
មន្ត្រ្តីឥណទាន មន្ត្រប
ី ម្រើសេវាកម្មអតិថិជន ឬមន្ត្រ្តីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ
នឹងពិនិត្យលើគោលបំណងស្នើសុំប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចី ដែលមិនត្រូវ
បានហាមឃាត់ដូចបានកំណត់ក្នុងតារាងបញ្ជីប្រភេទអាជីវកម្មខាង

ប្រាសាក់

ទទួលស្គាល់នូវសារៈសំខាន់និងភាពទាក់ទងនៃការគ្រប់

លើ ។ សំណើសុំប្រាក់កម្ចី នឹងត្រូវបដិសេធប្រសិនបើគោលបំណង

ប្រាសាក់

បានប្តេជ្ញាក្នុងការកំណត់នូវអត្តសញ្ញាណ

ខាងលើ ។

គ្រងហានិភ័យសង្គមនិងបរិស្ថានក្នុង

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។
និងដំណោះ

ប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនេះមានចែងក្នុងបញ្ជីប្រភេទអាជីវកម្មហាមឃាត់

ស្រាយ នូវរាល់ហានិភ័យសង្គមនិងបរិស្ថាន ទាំងក្នុងរយៈពេលខ្លី និង
រយៈពេលវែង ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួន តាមរយៈការ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យបរិស្ថាននិងសង្គម

ប្រកបដោយភាពរឹងមាំនិង

ប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងកម្រិតស្ថាប័នរបស់ខ្លួន ។

គោលនយោបាយកិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថាន
គោលនយោបាយកិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថាន ត្រូវបានបង្កើតឡើង
និងបានអនុវត្តរួចហើយ ។ ចំណុចសំខាន់ៗដែលបានពណ៌នាក្នុង
គោលនយោបាយនេះរួមមាន គោលការណ៍កច
ិ ្ចការពារបរិសន
ា្ថ  គោល
ការណ៍កិច្ចការពារសង្គម និងគោលការណ៍កិច្ចការពារសហគមន៍។
កិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថានត្រូវបានលើកកម្ពស់

និងអនុវត្តទាំង

នៅក្នុងនិងក្រៅគ្រឹះស្ថាន ។

គោលការណ៍កិច្ចការពារអតិថិជន
ប្រាសាក់

បានគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមគោលការណ៍កិច្ច

ការពារអតិថិជនដើម្បីធានាថា

អតិថិជនទាំងអស់របស់ខ្លួនត្រូវបាន

ការពារ តាមរយៈការផ្តល់នូវផលិតផលនិងសេវាកម្មសមស្រប ការ
ជៀសវាងនូវបំណុលច្រើនហួសពីសមត្ថភាពសងត្រលប់របស់អតិថិ
ជន ការរក្សាតម្លាភាព ការទទួលខុសត្រូវលើថ្លៃការបម្រើអតិថិជន
ដោយក្តីគោរពនិងយុត្តិធម៌ ការរក្សាការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានអតិថិជន
និងយន្តការសម្រាប់ដោះស្រាយការប្តឹងផ្តល់របស់អតិថិជន ។

តារាងបញ្ជីប្រភេទអាជីវកម្មដែលមិនអាចទទួលបាន
ប្រាក់កម្ចីពីប្រាសាក់

ចាប់តាំងពីដំណើរការដំបូងក្នុងឆ្នាំ1995

ជាប្រតិបត្តិករឥណទាន

សម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ជនបទ ប្រាសាក់ បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់
លាស់នូវគោលនយោបាយឥណទានដោយចែងថា ប្រាសាក់ នឹង
មិនផ្តល់ប្រាក់កម្ចីទៅអតិថិជនដែលប្រកបរបរអាជីវកម្មឬវិជ្ជាជីវៈមិន

ការវាយតម្លៃអតិថិជន
មន្ត្រ្តីឥណទាន ឬមន្ត្រ្តីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ត្រូវចុះទៅពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ
ស្ថានភាពនិងអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន ដើម្បីកំណត់នូវផលប៉ះពាល់
សង្គមនិងបរិស្ថាន ។ ប្រសិនបើមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន សំណើ
សុំប្រាក់កម្ចីនឹងត្រូវបានបដិសេធ ។
យន្តការវាយតម្លផ
ៃ ក
ែ្ន សង្គមនិងបរិសន
ា្ថ ត្រវូ បានបង្កត
ើ ឡើង ដើមប្ ជ
ី យ
ួ
មន្ត្រីឥណទានធ្វើការវាយតម្លៃនិងវិភាគអំពីហានិភ័យបរិស្ថាន

សង្គមដែលអាចនឹងកើតឡើងពីសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន។
អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវបានទទួលការអប់រំស្តីពីផលប៉ះពាល់ពីសកម្ម
ភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់មកលើ សង្គមនិងបរិស្ថាន និងអំពីមធ្យោ
បាយនានាដែលពួកគាត់អាចធ្វើបានដើម្បីជួយការពារសង្គម

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រាសាក់ 2012

និង

បរិស្ថាន ។ អតិថិជនត្រូវតែយល់ព្រមចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារសង្គមនិង
បរិស្ថាន ។ យើងជឿជាក់ថា អាជីវកម្មរបស់អតិថិជននឹងមិនដំណើរ
ការដោយរលូនឬអាចនឹងបរាជ័យប្រសិនបើសង្គម និងបរិស្ថានត្រូវ
បានបំផ្លាញនោះ ។

កិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចី
ដើម្បីធានាថាអតិថិជននឹងគោរពតាមគោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់
ប្រាក់កម្ចីដែលមិនមានចែងក្នុងតារាងបញ្ជីប្រភេទអាជីវកម្មដែលមិន
អាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីប្រាសាក់

អតិថិជនត្រូវមានកាតព្វកិច្ចផ្តិត

មេដៃលើកិច្ចសន្យាខ្ចីប្រាក់ ។

ការតាមដានអតិថិជន
មន្តីឥ
្ត្រ ណទាននឹងចុះជួបអតិថិជនដើម្បីពិនិត្យថាអតិថិជននោះគោរព
តាមការណែនាំរបស់មន្ត្រ្តីឥណទានដែរឬអត់

និងគោរពបានកម្រិត

ណាតាមអ្វីដែលគាត់បានសន្យា។ ប្រសិនបើអតិថិជនមិនគោរពតាម
ការសន្យាទេ មន្ត្រ្តីឥណទានត្រូវផ្តល់ការអប់រំជាថ្មីម្តងទៀតដល់គាត់
ស្តីពីកិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថាន ។
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និង

ការតាមដានទិន្នន័យនៃកិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថាន

ឥណទានរបស់ខ្លួនអាចជួយដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមបានកម្រិតណា ។

ក្នុងគោលបំណងវាស់វែងការអនុវត្តការអភិវឌ្ឍសង្គមតាមរយៈការប្រើ

ការបណ្តុះបណ្តាលអំពីកិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថាន

ប្រាស់ប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួន ប្រាសាក់ បានតាមដាននូវចំណូលដុល
ប្រចាំឆ្នាំរបស់អតិថិជន

ដោយប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធ

FLEXCUBE

សម្រាប់វគ្គ ឥណទាននីមួយៗ និងចំនួនអ្នកធ្វើការងារ ។ ជាមួយនឹង
ការរក្សាទុកទិន្នន័យនេះ ប្រាសាក់ អាចវាយតម្លៃអំពីការប្រើប្រាស់

ចាប់តាំងពីខែកក្កដា ឆ្នាំ2012 មក មន្ត្រីឥណទាន ប្រធានអនុសាខា
និងនាយកសាខាទាំងអស់របស់ ប្រាសាក់ ត្រូវបានទទួលការបណ្តុះ
បណ្តាលអំពីគោលនយោបាយកិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថាន ។

|| បរិស្ថានល្អ និងកាត់បន្ថយចំណាយ
គ្រួសារជាមួយឡជីវឧស្ម័ន||

ប្រាសាសា
ាក់ 2012
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រ
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ប្រាសាសា
ាក់ 2012
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រ

គ្រឹះ

ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ធ្លាប់ជាផ្នែកឥណទាន
មួយនៃគម្រោងរបស់ប្រាសាក់ ដែលទទួលមូលនិធិពី
សហគមន៍អឺរ៉ុប

និងត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រសួង

ចំនួន 3 របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។ គម្រោងនេះបានចាប់ផ្តើមនៅ
ឆ្នាំ1995 ដើម្បីស្តារនិងគំាទ្រដល់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាក្នុងខេត្ត
ចំនួន 6 ជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញ រួមមាន ខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ឆ្នាំង
កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ព្រៃវែង និងស្វាយរៀង ។ គម្រោងរបស់ ប្រាសាក់ នេះ
ត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 003 ។

ខែតុលា ឆ្នាំ2008 និងថ្ងៃទ6
ី ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2008 រៀងគ្នា ។
ដើម្បីបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងឡាយ និងធ្វើជាគ្រឹះសម្រាប់ការ
រីកចម្រើននិងការធ្វើពិពិធកម្ម នាពេលអនាគត ប្រាសាក់បានបំពាក់
Oracle FLEXCUBE Universal Banking ជាប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល
របស់ខ្លួន

ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រតិបត្តិការធនាគារ

ដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍ក្នុងការប្រកួតប្រជែង

និងជួយបម្រើសេវា

អតិថិជនគោលដៅឲ្យកាន់តែប្រសើរនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា

និង

គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។ នៅថ្ងៃទ2
ី 7 ខែ

ដើមប្ ធា
ី នាឲយ្ សហគមន៍ជនបទនិងសហគ្រស
ា ខ្នត
ា តូចមានលទ្ធភាព

សីហា

ទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈកម្មាធិការដឹកនាំគម្រោងរបស់

ហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន (MDI) ពីធនាគារជាតិ

ប្រាសាក់ បានសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្រ្តក្នុងការប្រែក្លាយផ្នែកឥណ

នៃ កម្ពុជា សម្រាប់ទីស្នាក់កណ្តាលដើម្បីទទួលប្រាក់បញ្ញើ ពីសាធា

ទានរបស់ខ្លួន

រណជន ។

ទៅជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមានអាជ្ញា

ប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ ។ ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ2002 ការកម្លាយខ្លួននេះត្រូវបានចាប់
ផ្តើមតាមរយៈការបង្កើតសមាគមឥណទានប្រាសាក់

ជាប្រតិបត្តិករ

ឥណទានជនបទមួយចុះបញ្ជីនៅធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ។

ឆ្នាំ2010

ប្រាសាក់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូ

ជាមួយនឹងអាជ្ញាប័ណ្ណអចិន្ត្រៃយ៍និងអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់បញ្ញើនេះ
បច្ចុប្បន្ន ប្រាសាក់ កំពុងផ្តោតលើការពង្រឹងប្រតិបត្តិការនិងដំណើរ
ការរបស់ខន
ួ្ល ដើមប្ ដ
ី រើ តួនាទីកាន់តែខ្លង
ំា ជាងមុនក្នងកា
ុ
រអភិវឌឍ្ វិសយ
័

នៅឆ្នាំ2003 មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CRDF) និងក្រុមហ៊ុន

ហិរញ្ញវត្ថុ នៅកម្ពជា
ុ តាមរយៈការផ្តលន
់ វូ សវា
េ ហិរញ្ញវត្ថដ
ុ ល់សហគមន៍

បុគ្គលិកប្រាសាក់ ត្រូវបានបង្កើត ឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ការកម្លាយ

ជនបទនិងមីក្រូសហគ្រាស ។

ខ្លួននេះ ។ ដោយចាប់ផ្តើមពីម្ចាស់ភាគទុនិកចំនួន 2 គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ
រញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជ
កម្មជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត នៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ
2004 ។ ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2004 ប្រាសាក់បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកប
អាជីវកម្មពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ដើម្បីផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុទៅ
សហគមន៍ជនបទ និងសហគ្រាសខ្នាតតូច ។

ចរចាជាមួយវិនិយោគិនផ្សេងៗនៅឆ្នាំ2005 ដើម្បីជំនួសភាគទុនិក
បណ្តោះអាសន្នរបស់ខ្លួន ដូចជា CRDF ។ នៅឆ្នាំ2007 ប្រាសាក់
បានបញ្ចប់ការកម្លាយខ្លួននេះដោយជំនួស CRDF ដោយម្ចាស់ភាគ
ទុនិកថ្មីចំនួន 5 រួមមាន ក្រុមហ៊ុន វិនិយោគប៊ែលហ្សិក សម្រាប់ប្រទេស
កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ (Belgian Investment Company for Developing
Countries) ក្រុមហ៊ុនដ្រ្តាហ្គិនកាពីតាល់គ្រុប (Dragon Capital
ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់

(Netherlands

Development Finance Company) ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាលង្ការ
អ័ររិក លីមីតធីត (Lanka Orix Leasing Company Ltd)និងអ័យ
កូក្រេឌីត

(Oikocredit)

។

ប្រាសាក់

វាយតម្លៃអន្តរជាតិដ៏មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះ មួយឈ្មោះថា Planet Rating
ដែលមានឯកទេសក្នុងការវាយតម្លៃអាជីវកម្ម

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅលើ

ពិភពលោក ។ ប្រាសាក់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ “A-” ក្នុងនាមជាគ្រឹះ
ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមាន “ស្ថេរភាព” ដែលចំណាត់ថ្នាក់ពី
មុនគឺ “BBB+” ដោយ Microfinanza Rating នៅក្នុងខែកក្កដា

ដើម្បីបញ្ចប់ការកម្លាយខ្លួននេះ ប្រាសាក់ បានចាប់ផ្តើមកំណត់និង

Group)

នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ2011 ប្រាសាក់ ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដោយទីភ្នាក់ងារ

ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ

អចិន្ត្រៃយ៍ពី ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា នៅខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 007 ។

ឆ្នាំ2009 ។
ក្នុងឆ្នាំ2012 ប្រាសាក់ បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីពីចំនួន 15.4 ពាន់
លានរៀល ដល់ចន
ំ ន
ួ 80 ពាន់លានរៀល បន្ទប
ា ព
់ កា
ី រចាកចញ
េ របស់
ភាគទុនិក Oikocredit ។ ភាគហ៊ុនរបស់ Oikocredit ត្រូវបានលក់
ទៅឲ្យ ភាគទុនិកបច្ចុប្បន្នចំនួន 5 របស់ប្រាសាក់ ក្នុងនោះ ក្រុមហ៊ុន
វិនិយោគប៊ែលហ្សិកសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ (BIO) ក្រុមហ៊ុន
ដ្ត្រាហ្គិនកាពីតាល់គ្រុប (DCG) ក្រុមហ៊ុន ហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់
(FMO) និងក្រុមហ៊ុន ភតិសន្យាលង្ការអ័ររិក (LOLC) កាន់កាប់
ភាគហ៊ុនម្នាក់ៗចំនួន 22.25% និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិក ប្រាសាក់
(PSCo) កាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 11% ។ ប្រាសាក់ គឺជាគ្រឹះស្ថាន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេ ដោយមានបណ្តាញសាខា លទ្ធភាព
ចំណេញនិងសំពៀតឥណទានច្រើនជាងគេ ក៏ដូចជាកំណើនប្រកប

ការងារចម្បងរបស់បាសា
្រ ក់ គឺផល
្ត ស
់ វា
េ មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថុទៅប្រជាជននៅ

ដោយនិរន្តរភាព ។ ក្នុងឆ្នាំ2012 ប្រាសាក់ សម្រេចបាននូវទិសដៅ

តំបន់ជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជា

តាមរយៈទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់

របស់ខ្លួន ក្នុងការកម្លាយខ្លួនជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទ1
ី ដែលមាន

ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញ និងការិយាល័យនៅតាមបណ្តាខេត្ត និងស្រុក

ផ្តល់សេវាម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ ការផ្ទេរប្រាក់ និងសេវាកម្មប្រាក់

ផ្សេងៗ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងធនាគារជាតិ

បៀវត្សរ៍នៅប្រទេសកម្ពុជា។ ជាមួយគ្នាដែរ ប្រាសាក់ក៏បានបើកនូវ

នៃ កម្ពុជា បានទទួលស្គាល់នូវលក្ខន្តិកៈដែលបានកែសម្រួលរបស់

ទីស្នាក់ការិយាល័យកណ្តាល ដែលប្រកបដោយការរក្សាបរិស្ថានល្អ

ប្រាសាក់ ចំពោះការផ្លាស់ប្តូរម្ចាស់ភាគទុនិកថ្មីរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទ1
ី 4

ផងដែរ ។
ប្រាសាសា
ាក់ 2012
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រ
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ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
1995 - 1999
គម្រោងប្រាសាក់ 1 មានគម្រោងចំនួន 3 សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍តំបន់
ជនបទនៅក្នុងខេត្តចំនួន 6 ហើយគម្រោងនេះទទួលបានមូល
និធិពីសហភាពអឺរ៉ុប និងមានផ្នែកឥណទានផ្សេងៗគ្នាចំនួន 3 ។

2000 - 2003
ពង្រីកគម្រោងប្រាសាក់ 1 ទៅជាគម្រោងប្រាសាក់ 2 ដោយច្របាច់
បញ្ចូលគ្នាជាគម្រោងតែមួយ និងមានផ្នែកឥណទានតែមួយ ។

2000
ធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាយុទ្ធសាស្រ្តដំបូងក្នុងការបង្កើតនូវគ្រឹះស្ថាន
មួយប្រកបដោយនិរន្តរភាព លើសពីការបញ្ចបគ
់ ម្រង
ោ ប្រាសាក់ 2 ។

2001
ទីស្នាក់ការកណ្តាល និងការិយាល័យសាខា ត្រូវបានផ្តាច់ចេញ
ពីគម្រោងប្រាសាក់ 2 ដោយមានការគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែក
ប៉ុន្តែនៅតែជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដដែល ។

2002
បង្កើតសមាគមឥណទានប្រាសាក់

ដោយចុះបញ្ជីនៅធនាគារ

ជាតិ នៃ កម្ពុជា ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ2002 ជាប្រតិបត្តិករឥណទានជន
បទ ។

2003
មានម្ចាស់ភាគទុនិកដំបូងចំនួន 2 គឺមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
កម្ពុជាបង្កើតឡើងដោយគម្រោងប
 ្រាសាក់ 2 និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិក
ប្រាសាក់ បង្កើតឡើងដោយបុគ្គលិកប្រាសាក់ ។

2004
ចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់
លីមីតធីត ដែលជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត និង
ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ។

2005
មូលនិធិឥណទានត្រូវបានផ្ទេរទៅរាជរដ្ឋាភិបាល
ភិបាលបានផ្តល់បន្តឲ្យប្រាសាក់

ហើយរាជរដ្ឋា

ក្រោមរូបភាពជាអនុបំណុល

ដោយមិនគិតការប្រាក់ និងមានសុពលភាពចាប់ពីខែធ្នូ ឆ្នាំ2004។

2006
ស្វែងរកការចូលរួមវិនិយោគមូលនិធិ ពីសំណាក់វិនិយោគិនដែល
ផ្តោតទាំងពាណិជ្ជកម្មនិងសង្គម ។

2007
បញ្ចបកា
់ រកម្លយ
ា ខ្លន
ួ ដោយភាគទុនក
ិ ចាស់ CRDF ត្រវូ បានជំនស
ួ
ដោយភាគទុនិកថ្មីចំនួន 5 រួមមាន BIO, DCG, FMO, LOLC
និង Oikocredit ។ ប្រាសាក់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវ
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កម្មអចិន្ត្រៃយ៍ពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ2007 ។

2008
បង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីដល់ 15 ពាន់លានរៀល ដោយមានការចូល
រួមពីភាគទុនិកចំនួន 6 និងទទួលបានរង្វាន់ពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា
ចំពោះការពង្រីកសេវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ។

2009
ប្រាសាក់បានជ្រើសរើសយក Oracle FLEXCUBE ដើម្បីធ្វើទំនើប
កម្មប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្នូលរបស់ខ្លួន ក្នុងគោលបំណងកសាងនូវឧត្តម
ភាពប្រកួតប្រជែង

ផ្តល់ផលិតផលកាន់តែសំបូរបែបជាងមុន

ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ ។

និង

ពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការការិយាល័យកណ្តាល ប្រាសាក់
2010
ប្រាសាក់ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន ពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ។

2011
ប្រាសាក់ ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដោយ Planet Rating ដែលមានឯកទេសក្នុងការចាត់ថ្នាក់អាជីវកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់

“A-” ក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមាន “ស្ថេរភាព” ។
2012
ប្រាសាក់ បង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីពី 15.4 ពាន់លានរៀល ដល់ 80 ពាន់លាន និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ និងក្លាយជា
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទី1 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិនេះ ។
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ភាគទុនិក

គិ

តត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ2012 ប្រាសាក់ មានភាគហ៊ុនដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន 80 ពាន់លានរៀល (ប៉ែតសិបពាន់លានរៀល) ដែលបាន
មកពីការចូលរួមវិនយោ
ិ
គពីភាគទុនក
ិ ចំនន
ួ 5 រួមមាន ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ វិនយោ
ិ
គប៊ល
ែ ហស្ ក
ិ សម្រប
ា ប
់ ទ
្រ ស
េ កំពង
ុ អភិវឌឍ្ ន៍ (Belgian Investment

Company for Developing Countries - BIO) ក្រុមហ៊ុន ដ្រ្តាហ្គិនកាពីតាល់គ្រុប (Dragon Capital Group - DCG) ក្រុមហ៊ុន ហិរញ្ញវត្ថុ
អភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់ (Netherlands Development Finance Company – FMO) ក្រុមហ៊ុន ភតិសន្យាលង្ការអ័ររិក លីមីតធីត (Lanka Orix
Leasing Company Ltd - LOLC) និងក្រុមហ៊ុន បុគ្គលិកប្រាសាក់ (PSCo) ។
ភាគទុនិក

ភាគហ៊ុន

ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ វិនយោ
ិ
គប៊ល
ែ ហ្សក
ិ សម្រប
ា ប
់ ទ
្រ ស
េ កំពង
ុ អភិវឌឍ្ ន៍

22.25%

ក្រុមហ៊ុន ដ្រ្តាហ្គិនកាពីតាល់គ្រុប

22.25%

ក្រុមហ៊ុន ហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់

22.25%

ក្រុមហ៊ុន ភតិសន្យាលង្ការអ័ររិក លីមីតធីត

22.25%

ក្រុមហ៊ុន បុគ្គលិកប្រាសាក់

11.00%

សរុប

100.00%

ការធានា និងសកម្មភាពជម្រុញវិនិយោគផ្សេងៗ ។

ក្រុមហ៊ុន វិនិយោគប៊ែលហ្សិកសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ (BIO)
ជាសមាជិកមួយរបស់ EDFI ដែលជាសមាគមនៃគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ
អភិវឌ្ឍន៍អឺរ៉ុប ។ BIO ចូលរួមក្នុងដៃគូហិរញ្ញប្បទានអឺរ៉ុប/EFP ជា
ប្រតិបត្តិការសហហិរញ្ញប្បទានមួយ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ
សមាជិកចំនួន 10 របស់ EDFI ក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្រួលដល់
ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងនានារបស់វិស័យឯកជននៅក្នុង
បណ្តារដ្ឋនៃតំបន់ អាហ្រ្វិក ការីប៊ៀន និងប៉ាស៊ីហ្វិក ដោយធ្វើកិច្ច
សហការជាមួយធនាគារវិនិយោគអឺរ៉ុប ។

ក្រុមហ៊ុន ភតិសន្យាលង្ការអ័ររិក (LOLC) បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ
1980 ជាក្រម
ុ ហ៊ន
ុ ភតិសនយា
្ ដំបង
ូ គប
េ ងស
្អ ់នៅក្នង
ុ ប្រទស
េ ស្រល
ី ង្ករា
ដែលដឹកនាំដោយ សារជីវកម្មអ័រិកប្រទេសជប៉ុន។ បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន
ប្រតិបត្តិការផ្តោតទៅលើវិស័យធំៗចំនួន 6គឺ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ កសិកម្ម
សំណង់ ថាមពលកកើតឡើងវិញ ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម និង ផលិតកម្ម។
ជាមួយគ្នានេះដែរមានប្រមាណ 106 ក្រុមហ៊ុនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង
របស់ភតិសន្យាលង្ការអ័ររិក ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយដែលចូលរួម
ចំណែកក្នុងការរីកចំរើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសស្រីលង្កា។

ក្រុមហ៊ុន ដ្រ្តាហ្គិនកាពីតាល់គ្រុប (DCG) គឺជាក្រុមវិនិយោគចម្រុះ
មួយ ដោយផ្តោតជាសំខាន់លើទីផ្សារ ហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសដែលកំពុង
ងើបឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ជាពិសេស ប្រទេសវៀតណាម។
ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានស្គាល់ថា ជាក្រុមហ៊ុនដែលប្រកបអាជីវកម្មលើការ
គ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម មូលនិធិឯកជន ទីផ្សារទុន និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។

ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ បុគល
្គ ក
ិ ប្រាសាក់់ (PS Co) ត្រវូ បានបង្កត
ើ ឡើងក្រម
ោ ច្បាប់
និងបទប្បញ្ញត្តិទូទៅរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និងមានគោល

បំណង ៖ ដើម្បីវិនិយោគមូលនិធិជាមួយ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាសាក់ និងដើម្បីគ្រប់គ្រង់ការវិនិយោគឲ្យស្របតាមស្តង់ដារវិជ្ជាជីវៈ
និងក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ ជាមួយនឹងតម្លាភាព និង អភិបាលកិច្ចល្អ ។

ក្រុមហ៊ុន ហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់ (FMO) គាំទ្រដល់វិស័យឯកជន
ក្នុងបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ និងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារកំពុងងើបឡើង
វិញក្នុងតំបន់អាស៊ី អាហ្រ្វិក អាមេរិកឡាទីន និងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើត
និងកណ្តាល តាមរយៈការផ្តល់ឥណទាន ការចូលរួមវិនិយោគផ្ទាល់
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ក្រុមហ៊ុនអាចចូលរួមគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិងដើមទុនផ្សេងៗ

ការ

វិនយោ
ិ
គនិងសកម្មភាព និងសវា
េ កម្មហរិ ញ្ញវត្ថន
ុ ង
ិ ពាណិជក
្ជ ម្មផស្ ង
េ ៗ
ដល
ែ ពាក់ពន
័ ្ធដោយផ្ទល
ា ឬ
់ ដោយប្រយោលទៅនឹងគោលបំណងខាង
លើ ឬគោលបំណងស្រដៀងគ្នា

និងសកម្មភាពឬសេវាកម្មដែលជា

ចរិកលក្ខណៈនៃការអភិវឌ្ឍប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក រ៉េនជីត ម៉ៃឃើល សាមូអ៊ែល ហ្វឺណេនដូ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាតំណាងភាគទុនិកក្រុមហ៊ុន FMO

លោក Fernando មានបទពិសោធន៍ការងារ 40 ឆ្នាំ ដោយបម្រើ
ការងារទាំងនៅធនាគារពាណិជ្ជ និងជាស្ថាបនិកធនាគារផងដែរ ។
ការងារចុងក្រោយរបស់គាត់ក្នុងវិស័យធនាគារគឺបម្រើការងារក្នុ ងតួ
នាទីជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ធំជាងគេបង្អស់
មួយនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្ការ ។ បន្ទាប់ពីចូលនិវត្តន៍ពីវិស័យធនាគារ
លោក Fernando បានបម្រើការងារក្នុងរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កា ក្នុងតួ
នាទី ជា លេ ខា ធិ កា រអចិ ន្ត្រៃ យ៍ ប្រចាំ ក្រ សួ ង រៀបចំ គោ លនយោបាយ
ឧស្សាហកម្មនិងជម្រុញការវិនិយោគ ហើយក៏បម្រើការងារជាទីប្រឹក្សា
ពិគ្រោះយោបល់នៅធនាគារពិភពលោក
អង្គការកសិកម្មនិងចំណីអាហារ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី

និងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេស

ម៉ាល់ឌីវ ។ល។ លោក Fernando ក៏បម្រើការងារជាសមាជិកនៃក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាល Trustees សម្រាប់ស្រ្តីរបស់ធនាគារពិភពលោកនៅ
ទីក្រុងញូវយ៉ក អស់រយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំផងដែរ ។ បច្ចុប្បន្ន លោក
មានតួនាទីជាប្រធាន និងជានាយកឯករាជ្យរបស់បណ្តាក្រុមហ៊ុនជា
ច្រើនក្នុងប្រទេសស្រីលង្ការ និងនៅប្រទេសផ្សេងៗ ។
លោក Fernando បានបញ្ចប់កម្រិតកិត្តិយសផ្នែកច្បាប់ពីសកល
វិទ្យាល័យស្រីលង្ការ និងបម្រើការងារជាមេធាវី បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្នាក់
កិតយ
ិ្ត សកម្រត
ិ ទី1។ លោកក៏ជាសមាជិករបស់ Chartered Institute
of Bankers (ទីក្រុងឡុងដុង) ជាសមាជិក Chartered Institute
of Management Accountants (ទីក្រុងឡុងដុង) និងជាដៃគូនៃ
Chartered Institute of Management (ទីក្រុងឡុងដុង) ។

លោក ចូសេព ហូស
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាតំណាងភាគទុនិកក្រុមហ៊ុន DCG

លោក Hoess ជាជនជាតិអាមេរិក និងកើតនៅក្នុងឆ្ន1
ាំ 966 និង
បច្ចុប្បន្នជាប្រធាន Dragon Capital Clean Development
Investments Ltd និងគ្រប់គ្រង Mekong Brahmaputra Clean
Development Fund L.P ។ ពីឆ្នាំ1991 ដល់ឆ្នាំ2006 លោកបាន
បម្រើការងារនៅធនាគារ ABN AMRO NV ក្នុងតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រង
ជាន់ខស
្ព ផ
់ ក
ែ្ន ធនាគារវិនយោ
ិ
គ

និងធនាគារពាណិជប
្ជ ចាំសហរដ្ឋអា
្រ

មេរិក អឺរ៉ុប ប្រេស៊ីល ចិន និងថៃ។ លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
កិត្តិយសផ្នែកប្រវត្តិសាស្រ្តពីសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois
ក្នុងឆ្នាំ1988

និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មពីសាកល

វិទ្យាល័យ Illinois ក្រុង Chicago ឆ្នាំ1992 និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់នាយក
គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនពីវិទ្យាស្ថានអូស្រ្តាលី

និងជាអនុប្រធានធនាគារ

អេស៊ីលីដា ប្រចាំប្រទេសឡាវ ។
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លោក ហានកូ ហាលបឺតស្មា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាតំណាងភាគទុនិកក្រុមហ៊ុន BIO

បច្ចុប្បន្ន លោក Halbertsma ជានាយកគ្រប់គ្រងគម្រោង Priority
Project Limited និងមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង 20 ឆ្នាំ លើវិស័យ
ហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកបានបម្រើការងារជាង 16 ឆ្នាំ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ING
ក្នុងមុខងារជាច្រើនក្នុងតំបន់ផ្សេងៗគ្នា រួមទាំងតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ី ។
លោកមានឯកទេសលើសេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
សាស្រ្តក្រុមហ៊ុន

លើផ្នែកធនាគារ

និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

ឥណទាន

រតនាគារ

លើផ្នែកយុទ្ធ

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ប្រតិបត្តិការ/ព័ត៌មានវិទ្យា និងហិរញ្ញវត្ថុ
ហើយលោកបានបញ្ចបកា
់ រសិកសា
្ ជាច្រន
ើ ពីវទ
ិ យា
្ ស្ថន
ា ធនាគារអាល្លម
ឺ ង
៉ ់
និងបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ
Groningen ប្រទេសហូឡង់ ក្នុងឆ្នាំ1988 ។

លោក អីុសារ៉ា សីុ ណាណាយ៉ាកការ៉ា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាតំណាងភាគទុនិកក្រុមហ៊ុន LOLC

លោក ISHARA គឺជាអ្នកជំនួញដ៏ពូកែម្នាក់ដែលកាន់តំណែងជាអគ្គ
នាយកក្នុងក្រុមហ៊ុននិងសាជីវកម្មធំជាច្រើន។ បច្ចុប្បន្នគាត់គឺជាអនុ
ប្រធានក្រុមហ៊ុន Lanka Orix Leasing Company Ltd ដែលជា
ក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនៅប្រទេសស្រីលង្ការដែលមានប្រតិបត្តិការលើផែ្នក
សេវាហិរញ្ញវត្ថុ កសិកម្ម កំសាន្ត សំណង់ ថាមពលកកើតឡើងវិញ
ព្រមទាំងពាណិជ្ជកម្មនិងផលិតកម្ម។
គាត់ក៏ជានាយកប្រតិបត្តិនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានអគ្គនាយក
ក្រុមហ៊ុន ភតិសន្យាពាណិជ្ជព្រមទាំងជាស្ថាបនិកនូវក្រុមហ៊ុន LOLC
Micro Credit ដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្ការ។ គាត់គឺជាប្រធាន
នាយកប្រតិបត្តិ Brown and Company PLC, ដែលជាក្រុមហ៊ុនមាន
ប្រតិបត្តិការជាង135 ឆ្នាំមកហើយក្នុងការផ្តល់សេវាពាណិជ្ជកម្ម ការ
កំសាន្ត ផលិតកម្ម សម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ និងឧបករណ៏កសិកម្ម។
លោក Nanayakkara គឺជាអនុប្រធានអគ្គនាយកធនាគារស្រីលង្ការ
ដែលជាធនាគារឯកជននាំមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេស ស្រីលង្ការ ។
ជាមួយគ្នានេះផងដែរក្នុងនាមជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន

Sierra

Construction Ltd and Agstar Fertilizers (Pvt) Ltd, លោកមាន
ទស្សនវិស័យក្នុងការចូលរួមចំណែកលើការ
ស្រីលង្ការផងដែរ។
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រីកចំរើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់

លោក អ៊ុំ សមអឿន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាតំណាងភាគទុនិកក្រុមហ៊ុន PSCo.

លោក

សមអឿន

ធ្លាប់បម្រើការងារជាប្រធានគណនេយ្យនៅមន្ទីរ

ពាណិជ្ជកម្មខេត្តតាកែវ ។ ចាប់ពីឆ្នាំ1995 មក លោកបានបម្រើការងារ
ជាមួយគម្រោងឥណទានប្រាសាក់ និងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះ
បណ្តាលជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកត្រូវ
បានជ្រស
ើ រស
ើ ជាប្រធានក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាលក្រម
ុ ហ៊ន
ុ បុគល
្គ ក
ិ ប្រាសាក់

លោក ផៃ ទូច

ចាប់តាង
ំ ពីឆ2
ំា្ន 003 មក ។ លោកបានបញ្ចបកា
់ រសិកសា
្ ថ្នក
ា អ
់ នុបណ្ឌត
ិ
ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

និងបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកគណនេយ្យនិងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងឆ្ន1
ាំ 988 ។

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

លោក ផៃ ទូច មានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនឆ្នាំលើផ្នែកគ្រប់គ្រង
អាជីវកម្ម នៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ក្រុមហ៊ុនសហសាជីវកម្មជាតិ
ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក និងគ្រឹះស្ថានផ្សេងៗ ។ លោកធ្លាប់បម្រើការងារ
ជាមួយ UNTAC ស្ថានទូតអាមេរិក Ariston, BAT, CALTEX
ជាសាស្រ្តាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ AZ, Daun Penh និងជាអ្នក
ផ្តល់យោបល់ដល់ក្រុមហ៊ុនថ្មីៗលើផ្នែកកសាងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃ
ក្នុង និងទំនាក់ទំនងជាមួយវិនិយោគិនបរទេស ។ មុននឹងបម្រើការងារ
ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យរបស់ប្រាសាក់ លោកបណ្ឌិត
ផៃ

ទូច

បម្រើការងារជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យរបស់

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថាបនា ។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់
អនុបណ្ឌិតចំនួន

2

រូមមាន

អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

(ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ) ពីសាកលវិទ្យាល័យ Charles Sturt ទីក្រុង
New South Wales ប្រទេសអូស្រ្តាលី និង អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រង
អាជីវកម្ម (ជំនាញគណនេយ្យ) ពី MUM, IOWA សហរដ្ឋអាមេរិក
និងបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ពី PU Affiliate Campus,
IBE, កម្ពុជា ។ លោកក៏បានបញ្ចប់ថ្នាក់ជំនាញគណនេយ្យនៅទីក្រុង
ភ្នំពេញ LCCI (សវនកម្ម គណនេយ្យគ្រប់គ្រង គណនេយ្យតម្លៃ
គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ) ចក្រភពអង់គ្លេស Overseas Main Cashier,
Foreign Service Institute, Washington DC ការបណ្តុះបណ្តាល
ថ្នាក់តំបន់ផ្នែកគ្រប់គ្រងឥណទាន ប្រទេសសិង្ហបុរី និងអភិបាលកិច្ច
ល្អនិងភាពដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព IFC-Washington DC
សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលនូវការបណ្តុះបណ្តាលនិង
សិក្ខាសាលាផ្សេងៗនៅប្រទេសថៃ ហ្វីលីពីន និងបណ្តាប្រទេសក្នុង
សហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។
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គណៈកម្មការនៃកម្រិតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
គណៈកម្មាការសវនកម្ម

គ
		

Halbertsma លោក Ranjit Fernando និងលោក ផូ និមល ។

ណៈកម្មការ សវនកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងតែងតាំង
 ដោយ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល រួមមានសមាសភាពដូចជា

លោក Fernando ជាប្រធានគណៈកម្មការ លោក ផៃ ទូច

លោក Joseph Hoess លោក Ishara Nanayakkara និងមាន
លោក អ៊ក
ុ សារឿង (ជាប្រធាននាយកដ្ឋន
ា សវនកម្មផក
ៃ្ទ ង
ុ្ន )។ ភារកិច្ច
របស់គណៈកម្មការគឺតាមដានត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ ការរកឃើញនិងអនុសាសន៍
ទាំងឡាយរបស់សវនកម្មខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ ការបញ្ចូលគ្នានូវ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ការ
គោរពអនុវត្តតាមច្បាប់បទបញ្ជា គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីផ្ទៃក្នុង
ការការពារទ្រព្យសកម្មក្រុមហ៊ុន

ការពិនិត្យប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ប្រាសាក់

និងផ្តល់នូវអនុសាសន៍

សម្រាប់អនុវត្តន៍ ។ ក្នុងឆ្នាំ2012 គណៈកម្មការប្រជុំបានចំនួន 4 ដង
និងទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ៖
●● ពិនិត្យនិងអនុម័តផែនការសវនកម្មផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ
●● ពិនិត្យរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំត្រីមាសជាមួយនិងផែនការ
ដែលបានដាក់ចេញ
●● ពិនិត្យការរកឃើញនិងអនុសាសន៍សំខាន់ៗ ការឆ្លើយតបរបស់
ថ្នាក់ដឹកនាំ និងវិធានការណ៍
●● ពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើករណីក្លែងបន្លំដែលកើតមានក្នុងស្ថាប័ន
●● ពិនិត្យការគោរពអនុវត្តតាមច្បាប់ បទបញ្ជា និងនីតិវិធីផ្ទៃក្នុង
●● ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃការអនុវត្តរបស់សវនករផ្ទៃក្នុងដើម្បីផ្តល់អនុ
សាសន៍កែលម្អការអនុវត្តឲ្យកាន់តែប្រសើរ ។

គណៈកម្មការហានិភ័យ
គណៈកម្មការហានិភ័យ ត្រូវបានតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ដើមប្ ជ
ី យ
ួ ទទួលខុសត្រវូ ក្នង
ុ ការគ្របគ
់ ង
្រ ហានិភយ
័ ។ សមាជិកគណៈ
កម្មការរួមមាន លោក Joseph J. Hoess ជាប្រធាន លោក Hanco
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គណៈកម្មការនេះមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវ លើការកំណត់ប្រភេទ
ហានិភ័យដែលកើតមានចំពោះអាជីវកម្មរបស់ប្រាសាក់
សម្រាប់ប្រើប្រាស់កំណត់

ផ្តល់នូវគំរូ

និងបែងចែកប្រភេទហានិភ័យ

បង្កើត

ក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តហានិភ័យ ការអភិវឌ្ឍ និងការអនុវត្ត
ផែនការ គ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ប្រាសាក់ និងរៀបចំផែនការនិងវិធី
សាស្រគ
្ត ប
្រ គ
់ ង
្រ ហានិភយ
័ ដល
ែ ត្រវូ តាមដាន និងរាយការណ៍អព
ំ ល
ី ទ្ធ
ផលជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ។
ក្នុងឆ្នាំ2012

គណៈកម្មការហានិភ័យសម្រេចបានសកម្មភាពជា

សង្ខេបដូចខាងក្រោម ៖
●● ពិនិត្យនិងអនុម័តផែនការប្រចាំឆ្នាំរបស់នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហា
និភ័យ
●● បច្ចុប្បន្នកម្មនិងកែសម្រួលគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
●● ពិនត
ិ យ្ របាយការណ៍របស់ សវនកម្មខាងក្រៅ Price Waterhouse
Coopers (PWC) ស្តព
ី ក
ី ប
្រ ខ័ណគ
្ឌ ប
្រ គ
់ ង
្រ ហានិភយ
័ របស់បាសា
្រ ក់
●● ពិនត
ិ យ្ តារាងហានិភយ
័ ប្រតប
ិ ត្តិការរៀបចំឡង
ើ ដោយនាយកដ្ឋន
ា
គ្របគ
់ ង
្រ ហានិភយ
័
និងកំណត់អព
ំ ី ហានិភយ
័ ប្រតប
ិ ត្តិការចមប្ ងៗ
ដល
ែ នឹងត្រវូ ដោះស្រយ
ា
●● ពិនិត្យគោលនយោបាយឥណទាន
●● ពិនិត្យការបង្កើត ឯកសារគាំទ្រ និងសកម្មភាពរបស់គណៈកម្ម
ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្ម

ដែលជាគណៈកម្មការថ្មី

ទើបបង្កត
ើ ឡើងរបស់បាសា
្រ ក់ ។

គណៈកម្មការតែងតាំងនិងផ្តល់តម្លៃការ
គណៈកម្មការតែងតាំងនិងផ្តល់តម្លៃការមានតួនាទីវាយតម្លៃការអនុ
វត្តន៍ និងកំណត់នវូ តម្លកា
ៃ ររបស់ថក
ា្ន ដ
់ ក
ឹ នាំជាន់ខស
្ព រ់ បស់គះឹ្រ ស្ថន
ា ។
គណៈកម្មការនេះរួមមាន លោក Hanco Halbertsma ជាប្រធាន
លោក Ishara Nanayakkara លោក ស៊ូ វណ្ណថន នាយកប្រតិបត្តិ
ធនធានមនុស្ស ។

ប្រាសាសា
ាក់ 2012
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គណៈគ្រប់គ្រង

ស៊ីម សេនាជាតិ
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក សេនាជាតិ បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់
គ្រងអាជីវកម្ម និងធ្លាប់បានបម្រើការងារក្នុងវិស័យធនាគារ និងបាន
ចាប់ផ្តើមបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ1995
ឥណទាន

ក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រី

និងត្រូវបានតម្លើងឋានៈក្នុងតំណែងផ្សេងៗជាច្រើនដូច

ជាគណនេយ្យករ នាយកសាខា អ្នកបណ្តុះបណ្តាលនិងអ្នកត្រួត
ពិនិត្យ និងនាយកហិរញ្ញវត្ថុ ។ ចាប់ពីពាក់កណ្តាលឆ្ន2
ាំ 002មក
លោកបម្រើការងារក្នុងតួនាទីជានាយកសាខា

នាយកប្រតិបត្តិការ

និងជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយ

អ៊ុំ សមអឿន

ផ្សេងទៀតមុននឹងចូលបម្រើការងារជា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិរបស់

អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងនាយកប្រតិបត្តិ

គ្រឹះស្ថានប្រាសាក់ នៅចុងឆ្នាំ2003។

គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ

លោក

សមអឿន

ធ្លាប់បម្រើការងារជាប្រធានគណនេយ្យនៅមន្ទីរ

ពាណិជ្ជកម្មខេត្តតាកែវ ។ ចាប់ពីឆ្នាំ1995 មក លោកបានបម្រើការងារ
ជាមួយគម្រោងឥណទានប្រាសាក់ និងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះ
បណ្តាលជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកត្រូវ
បានជ្រស
ើ រស
ើ ជាប្រធានក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាលក្រម
ុ ហ៊ន
ុ បុគល
្គ ក
ិ ប្រាសាក់
ចាប់តាង
ំ ពីឆ2
ំា្ន 003 មក ។ លោកបានបញ្ចបកា
់ រសិកសា
្ ថ្នក
ា អ
់ នុបណ្ឌត
ិ
ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

និងបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកគណនេយ្យនិងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងឆ្ន1
ាំ 988 ។
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អ៊ុំ សូផន
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងនាយកប្រតិបត្តិ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

លោក សូផន បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជី
វកម្មនិងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ច លើជំនាញធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។
មុនពេលចូលបម្រកា
ើ រងារនៅប្រាសាក់ សូផន មានបទពិសោធន៍ចន
ើ្រ
ឆ្នាំលើផ្នែកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ

ផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ

និងបម្រើការងារក្នុងឋានៈជានាយកហិរញ្ញវត្ថុនៅ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ
វត្ថុដទៃទៀត ធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុន
ឯកជននានា ។ លោកចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ក្នុងតួនាទីជា

ស៊ូ វណ្ណថន

អនុបធា
្រ ននាយកប្រតប
ិ ត្តិ និងជានាយកហិរញ្ញវត្ថ នៅ
ុ
ក្នង
ុ ឆ្ន2
ំា 007 ។

អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកប្រតិបត្តិ
គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

លោក

វណ្ណថន

កំពង
ុ បន្តសក
ិ សា
្ ថ្នក
ា ប
់ រិញប
ា្ញ ត្រជាន់ខស
្ព រ់ ដ្ឋបាល

សាធារណៈនិងបានបញ្ចប់ការសិកសា
្ ផ្នក
ែ ធនាគារនៅឆ្ន1
ំា 988។ លោក
ក៏ជាគ្រូបណ្តុះបណ្តាលជំនាញលើគោលការណ៍ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ
រញ្ញវត្ថុនិងការគ្រប់គ្រងការសងប្រាក់ហួសកាលកំណត់ ដែលត្រូវបាន
ទទួលស្គល
ា ដោ
់ យ CGAP & EDA Rural Systems Pvt Ltd ។ ចាប់
តាំងពីឆ្នាំ1982

លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើន

ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការធនាគារ

ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិ

ការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ។ វណ្ណថន មាន
បទពិសោធន៍ជាង 14 ឆ្នាំ លើមុខតំណែងការងារជាច្រើនជាមួយ
គម្រោងប្រាសាក់ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផ្សេងៗ ជាមន្ត្រីឥណទាន គណនេយ្យករ Micro banker និងបេឡា
ករ សវនករផ្ទៃក្នុង អ្នកត្រួតពិនិត្យនៅមូលដ្ឋាន នាយកធនាគារប្រចាំ
ស្រុក

អ្នកសម្របសម្រួលឥណទានប្រចាំខេត្ត

អនុប្រធាននាយក

ដ្ឋានឥណទាន នាយកសាខា នាយកតំបន់ ។ លោកបានចូលបម្រើ
ការងារនៅប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ2009 ជានាយកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
និងត្រូវបានតម្លើងឋានៈ ជានាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
ក្នុងឆ្នាំ2010 ។
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នាងសុឃីម

អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងនាយកប្រតិបត្តិ
គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

លោក សុខឃីម ជាគ្រូបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានការ
ទទួលស្គល
ា ត
់ ម
្រឹ ត្រវូ ដោយ ADBI, TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក
និងUNCDF។ លោកបានបញ្ចបកា
់ រសិកសា
្ ថ្នក
ា អ
់ នុបណ្ឌត
ិ ផ្នក
ែ គ្រប់
គ្រងអាជីវកម្ម និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តក្សេត្រសាស្រ្ត នៅ
ឆ្នាំ1997 ។ លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទាក់
ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ ។
លោកបានចាប់ផ្តើមបម្រើការងារក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ

សាយ សូនី

1998 ជាមន្ត្រ្តីឥណទាន ហើយត្រូវបានតម្លើងឋានៈជាសវនករផ្ទៃ
ក្នុង

សវនករផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់

នាយករងប្រតិបត្តិការ

ឥណទាន និងនាយកឥណទាន និងត្រូវបានតម្លើងឋានៈជានាយក
ប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម នៅក្នុងឆ្នាំ2010 ។

អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកប្រតិបត្តិ

នាយករង

គ្រប់គ្រងផលិតផល

លោក សូនី ជាគ្រូបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានការទទួល
ស្គាល់ដោយ ADBI និង TDLC របស់ធនាគារពិភពលោក និង
UNCDF។

លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់

គ្រងអាជីវកម្ម និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងទីផ្សារ ។ លោក
បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើន ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក
នៅតំបន់អាស៊ី និងអឺរ៉ុប ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការ
អភិវឌ្ឍផលិតផល ការគ្រប់គ្រងអតិថិជន និងការគ្រប់គ្រង ។ លោក
មានបទពិសោធន៍ជាង 10 ឆ្នាំ លើការគ្រប់គ្រងគម្រោង ការគ្រប់គ្រង
ទីផ្សារការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងការគ្រប់គ្រងទាំងក្នុងវិស័យសង្គម
និងវិស័យឯកជន ។ លោកបានចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ក្នុង
ដើមឆ្នាំ2005 ក្នុងតួនាទីជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារ និងត្រូវបានតម្លើង
ឋានៈជានាយកគ្របគ
់ ង
្រ ទីផសា
្ រក្នង
ុ ឆ្ន2
ាំ 007 និងត្រវូ បានតម្លង
ើ ឋានៈ
ជានាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងទីផ្សារ ក្នុងឆ្នាំ2010 ។
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អាជីវកម្មនិងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកធនាគារ ។ ចាប់ពីឆ្នាំ1995 លោក
បានចូលរួមក្នង
ុ វគ្គបណ្តះុ បណ្តល
ា ជាច្រន
ើ ទាំងក្នង
ុ និងក្រប
ៅ ទ
្រ ស
េ រួម
មាននៅតំបន់អាស៊ី អាហ្រិ្វក ទាក់ទងនឹងសវនកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រប់
គ្រងនិងមីកហ
្រូ រិ ញ្ញវត្ថុ។លោកមានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំ ក្នង
ុ វិសយ
័
មីកហ
្រូ រិ ញ្ញវត្ថុ ។ ចាប់ពឆ
ី 1
្នាំ 983 ដល់ឆ1
្នាំ 995 លោកធ្លប
ា ប
់ ម្រកា
ើ រងារ
នៅធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា សាខាខេត្តស្វាយរៀង ក្នុងមុខតំណែង
គ្រប់គ្រងជាច្រើនដូចជា ឥណទាន និងការធ្វើផែនការ ហើយបានចូល
បម្រើការងារនៅប្រាសាក់ក្នុងឆ្ន1
ាំ 995

និងត្រូវបានតម្លើងឋានៈជា

នាយកនាយកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង នៅក្នុងឆ្នាំ 2003 ។

ផេង ពុទ្ធារិទ្ធ
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

លោក ពុទ្ធារិទ្ធិ បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យា
ល័យភូមន
ិ ន
្ទ ត
ី សា
ិ ស្រន
្ត ង
ិ វិទយា
្ សាស្រស
្ត ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ក
្ច ង
ុ្ន ឆ្ន2
ំា 006 និងធ្លប
ា ់
បម្រកា
ើ រងារនៅក្រសង
ួ ការងារនិងបណ្តះុ បណ្តល
ា វិជជ
ា្ជ វី ៈ អស់រយៈ
ពេល 12 ឆ្នាំ ដោយទទួលបន្ទុកខាងច្បាប់ការងារ ទំនាក់ទំនង
ឧស្សាហកម្ម

ដំណោះស្រាយវិវាទការងារ

និងអធិការកិច្ច

ការងារ ។ ក្នុងអំឡុងពេលនោះ លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះ
បណ្តល
ា ជាច្រន
ើ ទាក់ទងនឹងច្បាប់ការងារទំនាក់ទន
ំ ងឧស្សាហកម្ម
ប្រាក់ឈ្នួលនិងផលិតភាព សេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងសាកលភាវូបនីយ
កម្ម និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ។ លោកធ្លាប់ជាសាស្រ្តាចារ្យ
នៅសាកលវិទយា
្ ល័យបញ្ញាសាស្រ ដោ
្ត
យបង្រៀនលើឯកទស
េ ច្បាប់
ការងារ ទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្ម និងការគ្រប់គ្រងធនធនមនុស្ស
មុននឹងចូលបម្រកា
ើ រងារនៅប្រាសាក់កង
ុ្ន តួនាទីជា ប្រធានគ្របគ
់ ង
្រ
គ្រប់គ្រងបុគ្គលិក និងប្រធានស្តីទីគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ក្នុង
ឆ្នាំ2008

ហើយត្រូវបានតម្លើងឋានៈជា

អនុប្រធាននាយក

ប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ក្នុងឆ្នាំ2011 ។

យ៉ាង គឹមស្រេង
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

លោក គឹមស្រង
េ បានបញ្ចបកា
់ រសិកសា
្ ថ្នក
ា អ
់ នុបណ្ឌត
ិ ផ្នក
ែ ធនាគារ
និងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ និងបរិញ្ញាបត្ររង
ផ្នក
ែ ធនាគារតាំងពីឆ1
ំា្ន 998 ហើយបានចូលរួមក្នង
ុ វគ្គបណ្តះុ បណ្តល
ា
ជាច្រើនទាក់ទងនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ គឹមស្រេង មានបទពិសោធន៍
ជាង 14 ឆ្នាំលើផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ ។
លោកបានចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ក្នុងឆ្ន1
ាំ 998 និងត្រូវបាន
តម្លង
ើ ឋានៈជាមន្ត្រ្តីជាន់ខ្ពស់កង
្នុ ឆ្នាំ 2001 និងជាអនុប្រធាននាយក
ប្រតិបត្តិ និងជានាយកហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងដើមឆ្នាំ2008 ។

លោក អ៊ុក សារឿង
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

លោក សារឿង បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រង
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បណ្តាល

ការអភិវឌ្ឍជំនាញជាច្រើន

ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស

លើជំនាញមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង 10 ឆ្នាំ
លើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងបានចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ក្នុង
ឆ្នាំ2002 ក្នុងតួនាទី ជាមន្ត្រ្តីឥណទាន ជាអនុប្រធានសាខា នាយក
សាខា និងជានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកឥណទាន ។

ស៊ុម ស៊ីណាត
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ

លោក ស៊ណា
ី
ត ជាគ្រប
ូ ណ្តះុ បណ្តល
ា ផ្នក
ែ មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថដ
ុ ល
ែ មាន
ការទទួលស្គាល់ពី ADBI, TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និង
UNCDF ។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងផ្នែកគណ
នេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្នក
ា ប
់ រិញប
ា្ញ ត្រនង
ិ ថ្នក
ា អ
់ នុបណ្ឌត
ិ ផ្នក
ែ គ្របគ
់ ង
្រ

លី សុភក្ត្រា

អាជីវកម្ម។
លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលការអភិវឌ្ឍជំនាញជាច្រើន
ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស លើជំនាញមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកមានបទ
ពិសោធន៍ជាង 11 ឆ្នាំ លើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងបានចូលបម្រើ
ការងារនៅប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ2002 ក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រ្តីឥណទាន និងត្រូវ
បានតម្លើងឋានៈជានាយកសាខា នាយកប្រចាំតំបន់ និងជានាយក
គាំទ្រសាខា នៅដើមឆ្នាំ2007 ។

អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យា

លោក សុភក្ត្រា បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត
លើជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា

ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផែ្នកវិទ្យាសាស្រ្តលើជំនាញព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងឆ្នាំ2002
និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្ន2
ាំ 001។ ចាប់ពីឆ្នាំ
2002មក លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទាំងនៅ
ក្នុងប្រទេស

តំបន់អាស៊ី

និងអឺរ៉ុប

ទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាប្រព័ន្ធ

ព័ត៌មានគ្រប់គ្រងនិងព័ត៌មានវិទ្យា ការគ្រប់គ្រង និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។
លោកមានបទពិសោធន៍ជាង 12 ឆ្នាំ លើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មាន
គ្រប់គ្រង/ព័ត៌មានវិទ្យា

ការរៀបចំមូលដ្ឋានទិន្នន័យនិងការសរសេរ

របាយការណ៍ គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។
មុនចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់
សំណង់ឯកជនមួយ

លោកបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុន

ហើយបានចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ក្នុង

ឆ្នាំ2002 ក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រ្តីប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រង ត្រូវបានតម្លើង
ឋានៈ ជាមន្ត្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្នុងឆ្ន2
ាំ 003 ក្នុងតួនាទីជាប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធ
ព័ត៌មានគ្រប់គ្រង និងជានាយកគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យា ក្នុងដើមឆ្នាំ
2007 ។

ជួប វាសនា
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកគ្រប់គ្រងផលិតផលឥណទាន

លោក

វាសនា

បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងថ្នាក់អនុ

បណ្ឌិតផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ
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អាជីពជាច្រើន លើជំនាញធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅ
ប្រទេស ។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង 10 ឆ្នាំ លើវិស័យធនាគារក្នុង
ផ្នែកទូទាត់សងប្រាក់ រតនាគារ និងទំនាក់ទំនងធនាគារដៃគូ។ មុន
ចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ លោកបានបម្រើការងារជានាយកកា
រិយាល័យប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ នៅធនាគារអេស៊ីលីដា និងជាសមា
ជិកក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាលរបស់កម
ុ្រ ហ៊ន
ុ មូលបត្រអស
េ ល
ី៊ ដា
ី ភីអល
ិ សី៊ ផង
ដែរនិងបានចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ2011 ក្នុងតួ
នាទីជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកគ្រប់គ្រងផលិតផល
ប្រាក់បញ្ញើ ។

ផូ និមល
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

លោក និមល បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកធនាគារនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងកំពុងបន្តសិក្សាថ្នាក់ ACCA ។ លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គ
បណ្តុះបណ្តាលជាច្រើន រួមមាន TOT ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ សវន
កម្មផ្ទៃក្នុង ការសន្សំ និងការផ្ទេរប្រាក់ ។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង
12 ឆ្នាំ ជាមួយប្រាសាក់ ក្នុងតួនាទីជាច្រើនដូចជា មន្ត្រ្តីឥណទាន
បេឡាករ គណនេយ្យករសាខា ធារីធនាគារមីក្រូ សវនករផ្ទៃក្នុង និង
នាយករងគ្រប់គ្រងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ហើយត្រូវបានតម្លើងឋានៈជាអនុ
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ក្នុងឆ្នាំ

ជាហាង

2010។

អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកគ្រប់គ្រង
ផែនការអាជីវកម្មនិងយុទ្ធសាស្រ្តក្រុមហ៊ុន

លោក ហាង បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវ
កម្ម និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកមានបទ
ពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ និងការគ្រប់គ្រង
លទ្ធកម្មនិងរដ្ឋបាល ។
លោកធ្លាប់បម្រើការងារជានាយកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រឹក្សាភិបាលយោបល់ផ្នែករដ្ឋបាលនិងលទ្ធកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ទី

សមាជិក

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ប្រាសាក់ ជំនួយការគ្រប់គ្រងគម្រោងប្រាសាក់
និងទីប្រឹក្សាផ្តល់យោបល់ផ្នែកគ្រប់គ្រង ក៏ដូចជា អ្នកផ្តល់យោបល់ឯក
រាជ្យក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស លទ្ធកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល ។

គង់ ស៊ាន
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកហិរញ្ញកិច្ច

លោកចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ក្នុងតួនាទីជា

អនុប្រធាននាយក

ប្រតិបត្តិ និងជានាយកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលទូទៅ ក្នុងឆ្នាំ2010 ។

លោក ស៊ន
ា បានបញ្ចបកា
់ រសិកសា
្ ថ្នក
ា អ
់ នុបណ្ឌត
ិ និងថ្នក
ា ប
់ រិញប
ា្ញ ត្រ
ផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅ និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលការអភិវឌ្ឍ
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លោកស្រី សុគន្ធា បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកហិរញ្ញ
វត្ថុនិងសវនកម្ម និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅ ។ លោកស្រី
ជាគ្រូបណ្តះុ បណ្តល
ា មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថដ
ុ ល
ែ ទទួលស្គល
ា ដោ
់ យ

ADBI,

TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និងUNCDF ។ ចាប់ពីឆ្នាំ2003
មក លោកស្រីបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើន ទាំងក្នុងនិង
ក្រៅប្រទេស នៅតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុប ។
សុគន្ធា

មានបទពិសោធន៍លើការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកនិង

អតិថិជន ការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក និងការគ្រប់គ្រងគម្រោង ហើយក៏ជា
សមាជិកមួយរូបនៃបណ្តាញអប់រំហិរញ្ញវត្ថុសកល សម្រាប់ប្រជាជន
ក្រីក្រ ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ Microfinance Opportunities
and Freedom from Hunger ផងដែរ ។ លោកស្រីក៏ធ្លាប់ធ្វើជា

ហឿន ហុន្នី
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

លោក

ហុន្នី

កំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាល

សាធារណៈ និងបានបញ្ចប់ការសិកសា
្ ថ្នក
ា ប
់ រិញប
្ញ ត្រលជ
ើ ំនាញគ្រប់
គ្រងទូទៅ

និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលការអភិវឌ្ឍជំនាញ

ជាច្រើនលើផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ។

សាស្រ្តាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ ក្នុងតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួល
ការបណ្តុះបណ្តាល
ឆ្នាំ2003

មុននឹងចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់នៅចុង

ហើយត្រូវបានតម្លើងឋានៈជានាយកផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល

នៅឆ្នាំ2005 និងក្នុងតំណែងជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជា
នាយកគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក នៅក្នុងឆ្ន2
ាំ 011 ។

លោកមានបទពិសោធន៍ជាង 11 ឆ្នាំ ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស
និងបានបម្រកា
ើ រងារនៅប្រាសាក់កង
ុ្ន តួនាទីជាអ្នកបណ្តះុ បណ្តល
ា និង
និងអ្នកគ្រប់គ្រងមន្ត្រីឥណទានក្នុងឆ្ន1
ាំ 996 និងបានត្រលប់មកបម្រើ
ការងារនៅប្រាសាក់ម្តងទៀតនៅឆ្ន2
ាំ 008 ក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រ្តីជាន់ខ្ពស់
គាំទ្រសាខា និងត្រូវបានតម្លើងឋានៈជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក
នៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សក្នុងឆ្ន2
ាំ 009 ។
ចាប់ពីឆ្នាំ2003

មក

លោកក៏ធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងអង្គការក្រៅ

រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រ្តីកម្មវិធី និងមន្ត្រ្តីជាន់ខ្ពស់គ្រប់
គ្រងកម្មវិធី ។ លោកត្រូវបានតម្លើងឋានៈក្នុងតួនាទីបច្ចុប្បន្នជាអនុ
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក ក្នុងឆ្នាំ
2011 ។

ខឹម ដាវីត
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកគ្រប់គ្រង

ទីផ្សារនិងទំនាក់ទំនង

លោក ដាវីត បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រង
ទីផ្សារ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងទេសចរណ៍ និង
បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើន ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
ទាក់ទងនឹងការលក់ ការស្វែងរកទីផ្សារ និងការបម្រើសេវាកម្មអតិថិ
ជន ។
មុនចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ លោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ
លើផ្នែកលក់និងទីផ្សារនៅក្រុមហ៊ុន FMCG ដូចជា Uniliever និង

ឈន សុគន្ធា
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយិកាគ្រប់គ្រង
ការបណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក
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Coca-cola ។

លោក បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើន ទាំងក្នុងនិងក្រៅ
ប្រទេសទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងការគ្រប់គ្រង។ មុន
ចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ វណ្ណា មានបទពិសោធន៍ការងារជាង
13 ឆ្នាំ លើការគ្រប់គ្រងឥណទាននិងប្រតិបត្តិការ ទាំងនៅគ្រឹះស្ថាន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ។ លោកធ្លាប់បម្រើការ
ងារនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារភូមិ ក្នុងតួនាទីជានាយក
សាខាក្នុងឆ្នាំ2002 និងជានាយកប្រចាំតំបន់ ក្នុងឆ្នាំ2009 ។
លោកបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ក្នុងតួនាទីជា នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែក
លក់ ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ2011 ។

យី សូតារា
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងលទ្ធផលអាជីវកម្ម

លោក សូតារា បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកធនាគារ

និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ការអភិវឌ្ឍអាជីពជាច្រើនលើជំនាញមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងក្នុងនិងក្រៅ
ប្រទេស ។ លោកបានចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ1997
ក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រ្តីឥណទាន ហើយត្រូវបានតម្លើងឋានៈជានាយករង
សាខា

នាយកសាខា

នាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកគាំទ្រសាខានិងជា

នាយកគាំទ្រសាខា និងជានាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងលទ្ធផលអាជីវកម្ម។
លោកក៏ធប
្លា ប
់ ម្រកា
ើ រងារនៅធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា សាខាខេតព
្ត វ
្រៃ ង
ែ

ស៊ុយ សុខនាង

ក្នុងតួនាទីជាច្រើនដូចជា នាយកគ្រប់គ្រងធនាគារប្រចាំស្រុក និង
ជានាយករងផ្នែកឥណទាន
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

។

លោកត្រូវបានតម្លើងឋានៈជាអនុ

និងជានាយកផ្នែកគ្រប់គ្រងលទ្ធផលអាជីវ

កម្ម ចាប់ពីឆ2
្នាំ 011 មក ។

អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយិកាគ្រប់គ្រងប្រាក់បញ្ញើសន្សំ

លោកស្រី សុខនាង បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកហិរញ្ញ
វត្ថុក្នុងឆ្ន2
ាំ 006 និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ជំនាញ
គ្រប់គ្រង ក្នុងឆ្នាំ2000 និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើន
ទាក់ទងនឹងធនាគារ រួមទាំងការវិភាគនិងដំណើរការឥណទាន ការ
ស្វែងរកទីផ្សារសម្រាប់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ សេវាកម្មអតិថិជន និងការ
គ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនង ។
មុនបម្រើការងារនៅប្រាសាក់

លោកស្រីមានបទពិសោធន៍ការងារ

ជាង 12 ឆ្នាំលើផ្នែកបម្រើសេវាអតិថិជន ការគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងនិង
ការស្វែងរកទីផ្សារ

រួមទាំងជាជំនួយការជាន់ខ្ពស់របស់អនុប្រធាន

ធនាគារអេស៊ីលីដា

និងជានាយកផ្នែកទីផ្សាររបស់ធនាគារភ្នំពេញ

ពាណិជ្ជ ។ លោកស្រី ចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ ក្នុងតួនាទីជា
នាយកគ្រប់គ្រងប្រាក់បញ្ញើសន្សំ នៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្ន2
ាំ 012 ។

រី វណ្ណា
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់

លោក វណ្ណា បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកធនាគារនិង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅ ។ ចាប់ពីឆ្នាំ1999
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រាសាក់ 2012
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គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេស ផ្នែកឥណទាន ។ គណៈកម្មការនេះមាន

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិង
ទ្រព្យអកម្ម

ភាពមមាញឹកក្នុងការអនុម័តឥណទាន

ក្នុងឆ្នាំ2012 នេះ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្ម
បានប្រជុំជាប្រចាំខែចំនួន 12 ដង និងកិច្ចប្រជុំពិសេសចំនួន 3 ដង
ក្នុងនោះរួមមាន ៖

និងទ្រព្យអកម្ម ដើម្បីក្តោបឲ្យបាននូវបញ្ហាសំខាន់ៗ រួមមាន ដូចជា
ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់

ស្ថានភាពសន្ទនីយភាព

ហានិភ័យអត្រាប្តូរប្រាក់

អនុបាតភាព

និងទស្សនវិស័យ

សេដ្ឋកិច្ច ។
●● ធ្វើពិពិធកម្មប្រភពមូលនិធិ ដោយបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្រ្ត
កេណ្ឌប្រមូលប្រាក់សន្សំ

និងកែប្រែអត្រាការប្រាក់

នៃប្រាក់បញ្ញើ

សន្សំរបស់អតិថិជន ។
●● ស្វែងរកអនុបំណុលចំនួន 15 លានដុល្លារអាមេរិក បន្ថែមទៀត
ដើម្បីគាំទ្រដល់កំណើនសំពៀតឥណទានក្នុងឆ្ន2
ាំ 013 ។
●● ពិនិត្យឡើងវិញនិងអនុម័តសំណើមូលនិធិចំនួន 37 ទាំងសម្រាប់
មូលនិធិថ្មីនិងមូលនិធិបន្ត ដែលមានចំនួនប្រាក់សរុបចំនួន 78.5
លានដុល្លារអាមេរិក

និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ឲ្យមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់និងអាចទាក់ទាញការ
ចាប់អារម្មណ៍ពីអតិថិជន ។ ទោះយ៉ាងណា ការប្រកួតប្រជែងមិន
ប្រកត
្រ នៅ
ី តជា
ែ បញ្ហច
ា មប្ ងមួយក្នង
ុ វិសយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ ដល
ែ ជាលទ្ធផល
ធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនូវបន្ទុកបំណុលវ័ន្តកធ្ងន់ធ្ងរ ឬឥណទានមិន

●● កែសម្រួលរបៀបវារៈប្រជុំរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម

គ្រប់គ្រាន់នៃដើមទុន

និងការអភិវឌ្ឍផលិតផល

រួមមានទាំងមូលនិធិថ្មីទទួលបានពីធនាគារ

ដំណើរការ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ2
្នាំ 012 ប្រាសាក់មានអត្រាហានិភ័យ
ឥណទានកម្រិតទាបដោយសារបទពិសោធន៍

សមត្ថភាព គោល

នយោបាយពិពិធកម្ម ការកំណត់កម្រិតនៃការប្រមូលផ្តុំឥណទាននិង
ឥណទានធំៗទៅអតិថិជនម្នាក់ និង ការបង្កើនចំនួនអតិថិជនជាជាង
ការបង្កើនទំហំឥណទាន ។ សម្រាប់ឆ្នាំ2012 ប្រាសាក់មានអត្រា
ឥណទាន មិនដំណើរការចំនួន 0.20% ដែលជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អលើសគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ តារាងខាងក្រោម
បង្ហាញនូវសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការឥណទានក្នុងឆ្ន2
ាំ 012 ។
សកម្មភាព

សំគាល់
1,296

ចំនួនឥណទានដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំ

USD25,266,000

ទឹកប្រាក់ឥណទានដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំ

1,261

ចំនួនឥណទានធំៗដែលបានអនុម័ត

USD23,616,000

ទឹកប្រាក់ឥណទានធំៗដែលបានអនុម័ត
ពិនិត្យឡើងវិញនូវលក្ខខណ្ឌផលិតផលឥណទាន

3 ដង

IFC ប្រាក់ចំនួន 5 លានដុល្លារអាមេរិក និងពី DEG ប្រាក់ចំនួន 15

ពិនិត្យឡើងវិញនិងអនុម័តសិទ្ធិអនុម័តរបស់សាខា
និងអនុសាខា

2 ដង

លានដុល្លារអាមេរិក ។

ពិនិត្យឡើងវិញនិងស្នើសុំកម្រិតសំពៀតឥណទាន

1 ដង

អភិវឌ្ឍន៍

ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ

ដូចជាសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ

●● ពិនិត្យឡើងវិញនិងតែងតាំងសមាជិកថ្មី

រួមមាន

នាយកផ្នែក

ផលិតផលនិងអាជីវកម្ម នាយករងផ្នែក រតនាគារ និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់
ផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ។

ផលសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម ៖
●● ធ្វើកិច្ចប្រជុំប្រចាំថ្ងៃដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តឥណទានមានទំហំធំ

●● បង្កើតនូវឯកសារដំបូងសម្រាប់គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងទ្រព្យ
សកម្មនិងទ្រព្យអកម្ម ។

●● ធ្វើកិច្ចប្រជុំបានចំនួន

2

ដង

ដើម្បីពិភាក្សានិងកំណត់នូវ

សូចនាករណ៍ហានិភ័យសំខាន់ដែលកើតពីហានិភ័យ

គណៈកម្មការឥណទាន

គឺជាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងស្នូល

ដែល

ពិនិត្យការអនុវត្តលទ្ធផលឥណទាន លក្ខខណ្ឌឥណទាន ឥណទាន
មិនដំណើរការ និងជាពិសេស ឥណទានមានទំហំទឹកប្រាក់ធំស្នើសុំ
ដោយសាខារបស់គ្រឹះស្ថាន ។ តួនាទីរបស់គណៈកម្មការនេះរួមមាន
ការកាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវអត្រាឥណទានមិនដំណើរការ
លម្អគុណភាពសំពៀតឥណទានតាមរយៈ
។

និងកែ

ការបង្កើនអត្រាសង

គណៈកម្មការនេះដឹកនាំដោយនាយក

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ពីផ្នែកដែល

ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ ដែលប្រាសាក់និងត្រូវធ្វើការដោះស្រាយជាមួយ ។

គណៈកម្មការឥណទាន

ឥណទានត្រលប់វិញ

សម្រាប់ឆ្នាំ2012 នេះ គណៈកម្មការឥណទានសម្រេចបានសមិទ្ធិ

និងសមាជិកពីររូបទៀតជាប្រធាន

ផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងប្រធានផ្នែកផលិតផលឥណទាន ហើយសមាស
ភាពគណៈកម្មការនេះមានបទពិសោធន៍ការងារជាង 10 ឆ្នាំ លើផ្នែក

ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ រួមមានការប្តូររូបិយវត្ថុ ការពង្រឹង ការ
អនុវត្តន៍នៅក្នុងស្ថាប័ន

ត្រូវបានកំណត់និងបង្កើតឡើងដើម្បីធានា

បាននូវការវិភាគនិងសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ សម្រាប់ស្ថាប័ន។
●● ធ្វកា
ើ រពិនត
ិ យ្ ឡើងវិញ និងវិភាគអំពដ
ី គ
ៃ ប
ូ ក
្រ ត
ួ ប្រជង
ែ និងលទ្ធផល
សម្រេចបានរបស់ក្រុមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ផលិតផល និងការ
កំណត់ថ្លៃ

ព្រមទាំងធ្វើការសម្រេចកាត់បន្ថយហានិភ័យឲ្យបានជា

អតិបរមា និងកាន់កាប់ចំណែកទីផ្សារឲ្យកាន់តែច្រើនឡើង ។
●● ធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារនិងការប្រកួតប្រជែង តាម
រយៈការកែប្រែនូវរយៈពេលនិងលក្ខខណ្ឌនៃផលិតផលឥណទាន ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រាសាក់ 2012

35

គណៈកម្មការផលិតផលមិនមែនឥណទាន
គណៈកម្មការអភិឌឍ្ ន៍ផលិតផលមិនមន
ែ ឥណទាន មានគោលបំណង
ដើម្បីផ្តល់នូវ
សោហ៊ុយ

ការត្រួតពិនិត្យសេវានិងផលិតផលផ្អែកលើកម្រៃ

និងដើម្បីគាំទ្រនិងអភិវឌ្ឍផលិតផលធនាគារថ្មីៗរបស់

ប្រាសាក់ដម
ើ ប្ ស
ី ង
ែ្វ រកចំណល
ូ

និងផ្តលផ
់ លប្រយោជន៍សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ដ
្ច ល់

ដល់ប្រាសាក់ ។ សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មការសម្រាប់ឆ្នាំ
2012 រួមមាន ៖
●● ពិនិត្យនិងតែងតាំងសមាជិកថ្មី ដោយគណៈកម្មការ ដែលដឹក
នាំដោយអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រង
ទីផ្សារ (CMO) និងរួមមានសមាជិកផ្សេងៗទៀត ដូចជានាយក
គ្រប់គ្រងផលិតផល ហានិភ័យ ហិរញ្ញកិច្ច ព័ត៌មានវិទ្យា ហិរញ្ញវត្ថុ
និងនាយកគ្រប់គ្រងទីផ្សារនិងការលក់ ។
●● ពិនិត្យនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មនីតិវិធីនិងគោលនយោបាយប្រាក់បញ្ញើ
និងប្រក
ា ស
់ ន្សឲ
ំ យ្ ប្រកបដោយប្រសទ
ិ ្ធភាពដោយផក
្អែ លើការផស្ ព្វផ្សាយ
ការអនុវត្តដ៏ល្អនៅក្នុងទីផ្សារ ។
●● រៀបចំបង្កើតផលិតផលមិនមែនឥណទាន ថ្មីៗដូចជា Maybank
Money Express (MME) ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក (LMT) ការប្តូរប្រាក់
(FX) សេវាប្រាក់បៀវត្សរ៍ (Payroll Service) និងម៉ាស៊ីន ដកប្រាក់
ស្វយ
័ ប្រវត្តដ
ិ ល
ែ ងាយស្រល
ួ ប្រប
ើ ស
ា្រ ់ ទន់ភន
្ល ់ សន្ទនយភា
ី
ព ចំណល
ូ
ចាប់អារម្មណ៍ និងសុវត្ថិភាព ។

●● បណ្តះុ បណ្តល
ា បុគល
្គ ក
ិ ពាក់ពន
័ អ
្ធ ព
ំ ផ
ី លិតផលមិនមន
ែ ឥណទាន
រួមទាំង Maybank Money Express (MME) ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក
(LMT) ការប្តូរប្រាក់ (FX) សេវាប្រាក់បៀវត្សរ៍ (Payroll Service)
និងនីតិវិធីនិងគោលនយោបាយសេវាកម្ម
ប្រវត្តិ (ATM) ។
●● ត្រួតពិនិត្យនីតិវិធីនិងគោលនយោបាយសេវាកម្ម និងផលិតផល
មិនមែនឥណទានពាក់ព័ន្ធ

ដើម្បីឲ្យធានាឲ្យបាននូវការអនុវត្តនិង

ការគោរពតាម ។
●● តាមដានសកម្មភាពដល
ែ បានអនុវត្តនន
៍ ង
ិ វឌឍ្ នភាពដល
ែ សម្រច
េ
បាន

ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកគោលដៅដែលបានកំណត់ក្នុងផែនការ

សកម្មភាព

ក៏ដូចជាការអភិឌ្ឍតារាងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផលិតផល

និងអនុវត្ត ។
●● ផ្តលអ
់ នុសាសន៍ ឬដាក់បញ្ជន
ូ រចនាសម្ពន
័ ថ
្ធ ៃទា
្ល ក់ទងនឹងសវា
េ កម្ម
និងផលិតផលមិនមែនឥណទាន

●● រាយការណ៍ជូនគណៈកម្មការប្រតិបត្តិស្តីពីបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍

ការ

ផ្តួចផ្តើម និងផែនការអាជីវកម្មផ្អែកលើកម្រៃសោហ៊ុយ ។
●● ពិនិត្យនិងផ្តល់អនុសាសន៍ជាប្រចាំឆ្នាំលើការរៀបចំផែនការយុទ្ធ
សាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មផ្អែកលើកម្រៃ សោហ៊ុយប្រចាំឆ្នាំ ជាមួយ
នឹងទិសដៅប្រចាំឆ្នាំរួមនឹងឯកសារគាំទ្រផ្សេងៗ ។

សុវតិ្ថភាពគ្រប់គោលដៅ ||
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ពិចារណានិងអនុម័ត ។
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36

ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យ

ផ្អែ

កលើបេសកកម្មនិងទស្សនវិស័យរបស់ខ្លួន ប្រាសាក់ បានកំណត់អតិថិជនគោលដៅរបស់ខ្លួន ដោយផ្តោតលើក្រុម
គ្រួសាររស់នៅតាមភូមិតំបន់ជនបទ កសិករ និងសហគ្រិនខ្នាតតូចបំផុត និងខ្នាតតូច ដែលធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្ម

ស្វែងរកប្រាក់ចំណូល និងមានសមត្ថភាពក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីវិញ។ ជាមួយគ្នាដែរ ប្រាសាក់នឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចា
ីអ ជីវកម្ម

ឯកត្តជនដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់ខ្លួនដែលជាសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត និងខ្នាតតូច សម្រាប់គោលបំណងវិនិយោគ
និងដើមទុនរកស៊ី ។ ប្រាសាក់ បានកំណត់ក្រុមអតិថិជនគោលដៅរបស់ខ្លួនជា 3 សំខាន់ៗដូចខាងក្រោម ៖

ក្រុមគ្រួសាររស់នៅតាមភូមិ
ក្រុមគ្រួសាររស់នៅតាមភូមិមានចំនួន 90% នៃចំនួនគ្រួសារសរុបរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទ ។ ក្រុមគ្រួសារ ប្រភេទនេះភាគច្រើន
ប្រកបអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលស្រូវអង្ករនិងកសិកម្ម

ហើយសកម្មភាពអាជីវកម្មស្វែងរកចំណូលរបស់ពួកគាត់បាន

មកពីប្រភពជាច្រើនដូចជាសកម្មភាពអាជីវកម្មផ្នែកសេវាកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម

។

ចំណូលជាសាច់ប្រាក់ជាកត្តាវាយតម្លៃពី

សមត្ថភាពសងបំណុលរបស់ពួកគាត់នៅពេលស្នើសុំប្រាក់កម្ចី ។

សហគ្រិនខ្នាតតូចបំផុត
ភាគច្រើននៃសហគ្រិនខ្នាតតូចបំផុត

គឺជាអាជីវកម្មមានលក្ខណៈគ្រួសារដែលសមាជិកគ្រួសារគាត់ជួយក្នុងដំណើរការ

អាជីវកម្មនេះ ហើយភាគច្រើនមានទីតាំងនៅទីប្រជុំទីផ្សារដែលស្ថិតនៅជិតទីរួមស្រុក ឬខេត្ត និងភូមិនៅតាមជនបទ ។
សហគ្រិនខ្នាតតូចនេះមានសមាជិកពី 1 ទៅ 3 នាក់ ហើយជាទូទៅជាសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ ។

សហគ្រិនខ្នាតតូច
សហគ្រិនខ្នាតតូចមានទីតាំងនៅទីប្រជុំផ្សារដែលគាត់តាំងនៅ ឬនៅជិតទីរួមស្រុក ឬខេត្ត និងភូមិនៅតាមជនបទផងដែរ
ហើយជាទូទៅមានកម្មករនិយោជិតពី 4 ទៅ 10 នាក់ ។
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ផ្នែកសំខាន់ៗអំពីអតិថិជន
លោក អ៊ីវ សេត អាយុ 37 ឆ្នាំ ប្រកបអាជីវកម្មចិញ្ចឹមមាន់ រស់នៅក្នុង

យ៉ាងខ្លាំងអំពីអាជីវកម្មនេះ ក្នុងដើមឆ្ន2
ាំ 012 សេត បានស្នើសុំប្រាក់

ភូមរិ កាធំ សង្កត
ា រ់ កាធំ ក្រង
ុ ច្បារមន ខេតក
្ត ព
ំ ង់សឺ្ព ។ កាលពីមន
ុ លោក

កម្ចីលើកទី2ពីប្រាសាក់ ក្នុងទឹកប្រាក់ 15,000 ដុល្លារអាមេរិក ក្នុង

សេត គឺប្រកបរបរជាជាងជួសជុលម៉ូតូ ហើយភរិយារបស់គាត់ប្រកប

រយៈពេល 2 ឆ្នាំ សម្រាប់ទិញសម្ភារៈបន្ថែមដូចជាឧបករណ៍ចិញ្ចឹម

របរលក់សំលៀកបំពាក់នៅផ្សារក្នុងស្រុកដែលគាត់រស់នៅ ។ សេត

មាន់ និងចំណីមាន់ ហើយនៅចុងឆ្ន2
ាំ 012 សេត មានលទ្ធភាពសង

និងភរិយា មានបំណងប្រកបអាជីវកម្មថដ
ី្ម ម
ើ ប្ អា
ី ចទទួលបានចំណល
ូ

ផ្តាច់ប្រាក់កម្ចីលើកទី2 ហើយបានស្នើសុំកម្ចីម្តងទៀតដែលមានទឹក

ប្រសរើ ជាងមុន

ប្រាក់ 12,000 ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្ម តាមរយៈការ

ហើយគាត់ធ្លាប់មានផែនការខ្ចីលុយពីអ្នកឲ្យខ្ចីចង

ការ ប៉ុន្តែផែនការនេះត្រូវបានបញ្ឈប់ទៅវិញដោយសារត្រូវបង់ថ្លៃការ
ប្រាក់ខ្ពស់ និងមានបញ្ហាផ្នែកច្បាប់មួយចំនួនផងដែរ ។

ទិញមាន់បន្ថែម និងពង្រីកទ្រុងមាន់ ។
ផ្អែកលើបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមមាន់នេះ សេត មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមមាន់

ក្នុងឆ្នាំ2010 សេត និងភរិយា ទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រាសាក់អំពី

កាន់តច
ែ ន
ើ្រ ឡើងៗ ហើយលក់មាន់ទាង
ំ នោះដើមប្ ប
ី ង្កន
ើ ចំណល
ូ របស់

ឥណទានសម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្ម ។ គាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅខ្ចីឥណ

គាត់កាន់តែច្រើនជាងមុនពីកម្ចីមួយវគ្គទៅកម្ចីមួយវគ្គ

ទានលើកទី1 ពីប្រាសាក់ ទឹកប្រាក់ចំនួន 10,000 ដុល្លារអាមេរិក

អាចសងផ្តាច់កម្ចីចុងក្រោយនេះមុនកាលកំណត់ផងដែរ ។ អាជីវកម្ម

ដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីគឺការចិញ្ចឹមមាន់ ។ សេត បានប្រើប្រាស់

ចិញ្ចឹមមាន់នេះធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារគាត់មានភាពកាន់តែប្រសើរយ៉ាង

ប្រាក់កម្ចីនេះដើម្បីសាងសង់ទ្រុងមាន់ ទិញកូនមាន់ និងចំណីមាន់ ។

ខ្លាំង អាចកសាងផ្ទះថ្មីមួយ និងពង្រីកដីចំនួន 2 ហិកតា ផងដែរ ។

ជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំព្យាយាមជាមួយអាជីវកម្មថ្មីនេះ
ភាពរកចំណូលបានច្រើនជាងមុន

គាត់មានលទ្ធ

ហើយអាជីវកម្មនេះល្អជាងអាជីវ

កម្មមុនៗ ។

ហើយគាត់ក៏

សេត មានប្រសាសន៍ថា “ការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រាសាក់គឺជា
ការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ ។ ប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រាសាក់ មានអត្រាការ
ប្រាក់សមរម្យ សេវាកម្មងាយស្រួល និងជួយខ្ញុំបង្កើនដើមទុនដើម្បី

ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាប្រកបអាជីវកម្មឲ្យមានការរីកចម្រើន សេត មាន

សម្រេចបានតាមផែនការនិងចំណូល ។ ខ្ញុំនឹងស្នើប្រាក់កម្ចីបន្ថែម

លទ្ធភាពសងបំណុលត្រលប់វិញទៀងទាត់ជាប្រចាំខែ

ទៀតនាពេលអនាគត

ហើយបាន

សងផ្តាច់ប្រាក់កម្ចីនេះមុនកាលកំណត់ ។ ដោយឃើញការរីកចម្រើន

និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំឲ្យកាន់តែធំជាង

មុន” ។

លោក អ៊ីវ សេត

អាយុ 37 ឆ្នាំ ប្រកបអាជីវកម្មចិញ្ចឹមមាន់ នៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ
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លោក សេង ខន អាយុ 49 ឆ្នំា និងភរិយាឈ្មះោ លោកស្រី ឃឹម សមប្ ត្តិ
រស់នៅក្នង
ុ ភូមអ
ិ រូ ពាត ឃុទ
ំ ល
ួ ល្វរា ក្រង
ុ ប៉ល
ៃ ន
ិ ខេតប
្ត ល
ៃ៉ ន
ិ ។ ជាមួយ
នឹងការងារដែលផ្តល់នូវចំណូលថេរទាប

ដែលមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ថ្លៃ

សាលារៀនរបស់កូន និងថ្លៃចំណាយប្រចាំគ្រួសារ លោក សេង ខន
និងភរិយា បានសម្រេចចិត្តប្រកបអាជីវកម្ម ផលិតពាងនិងលូទឹក ក្នុង
រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ។
ដោយឃើញកំណើននៃអាជីវកម្ម ក្នុងឆ្នាំ2011 គាត់បានស្នើសុំខ្ចីប្រាក់
ពីប្រាសាក់ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្ម

ដែលកម្ចីនេះមានទឹកប្រាក់ចំនួន

2,000 ដុល្លារអាមេរិក ដោយសងប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ប្រចាំខែ ក្នុង
រយៈពេល 24 ខែ ។ ជាមួយដើមទុនថ្មីបន្ថែមនេះ ការលក់របស់គាត់
បានកើនឡើង
ផងដែរ

និងទទួលបានកិច្ចសន្យាជាអ្នកម៉ៅការសាងសង់ផ្លូវ

ដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចទិញដុំសម្រាប់ឧបករណ៍សំណង់ក្នុង

តម្លៃទាប និងបង្កើនចំណូលបានច្រើន ។
ពីមយ
ួ ថ្ងទៅ
ៃ មួយថ្ងៃ អតិថជ
ិ នរបស់គាត់មានចំនន
ួ កាន់តច
ែ ន
ើ្រ ហើយ
អាជីវកម្មក៏បានបន្តរីកចម្រើនដែរ ជាលទ្ធផល គាត់បានបើកសាខា
មួយនៅខេត្តបាត់ដំបង

ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអតិថិជននិងចំណូលរបស់

គាត់កើនឡើងទ្វេដង ។
លោក ខន មានប្រសាសន៍ថា “ទោះបីជាមិនសូវមានបទពិសោធន៍
ច្រើនលើការខ្ចីប្រាក់ក្តី គាត់ពុំដែលជួបប្រទះការលំបាកក្នុងការប្រើ
ប្រាស់ប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រាសាក់ទេ ដោយសារប្រាសាក់បានផ្តល់សេវា
កម្មរហ័សនិងងាយស្រួល ដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចទុកចិត្តបាន ។ បន្ទាប់
ពីសងផ្តាច់ប្រាក់កម្ចីលើកទី1 ខ្ញុំមានផែនការស្នើសុំខ្ចីប្រាក់បន្តបន្ទាប់
ទៀត ដើមប្ ព
ី ង្រក
ី អាជីវកម្មរបស់ខឲ
ំុ្ញ យ្ កាន់តធ
ែ ឡ
ំ ង
ើ ”។

លោក សង
េ ខន

អាយុ 49 ឆ្នំា ប្រកបអាជីវកម្មផលិតពាងនិងលូទក
ឹ នៅក្នង
ុ ខត
េ ប
្ត ល
ៃ៉ ន
ិ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រាស
ប្រា
ាសាក់ 2012
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លោកស្រី អ៊ួច ស្រី អាយុ 48 ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងភូមិវាលហាត ឃុំម៉ាឡៃ
ស្រុកម៉ាឡៃ ខេត្តបាត់ដំបង ។ ស្វាមីរបស់គាត់មានកង្វល់ចំពោះរបរ
អាជីវកម្ម ដោយសារកង្វះខាតដើមទុនសម្រាប់ទិញវត្ថុធាតុដើមយក
មកផលិតនំបញ្ចក
ុ ឲយ្ បានគ្របគ
់ ន
ា្រ ស
់ ម្រប
ា ល
់ ក់ឲយ្ អតិថជ
ិ នរបស់គាត់
ទាន់ពេលវេលា ។ លោកស្រី អ៊ួច ស្រី មានបំណងចង់ខ្ចីលុយពីអ្នក
ឲ្យខ្ចីចងការនៅក្នុងភូមិ ប៉ុន្តែត្រូវចំណាយការប្រាក់ខ្ពស់ ។ ដូច្នេះហើយ
ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ2010 បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានពីអ្នកភូមម
ិ ្នាក់អំពីប្រាក់
កម្ចីសម្រាប់ប្រកបអាជីវកម្មរបស់ប្រាសាក់ លោកស្រីនិងស្វាមី បាន
ស្នើសុំប្រាក់កម្ចីពីប្រាសាក់ក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន1,600

ដុល្លារអាមេរិក

សម្រាប់រយៈពេល 20 ខែ ។
ជាមួយប្រាក់នេះ គាត់អាចទិញម្សៅអង្ករ និងរ៉ាប់រងចំណាយផ្សេងៗ
ដែ ល ជួយ ឲ្ យ គាត់អា ចផ្តត់ ផ្គង់ ផលិតផលនំបញ្ចុ កបានកាន់ តែ ច្រើ ន
ដល់អតិថិជនរបស់គាត់ និងបង្កើនចំណូលផងដែរ ។ ជាមួយនឹងដំ
ណើរការ អាជីវកម្មល្អ រួមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កម្ចីអាជីវកម្មរបស់
ប្រាសាក់់ គាត់អាចមានលទ្ធភាពបង់ផ្តាច់កម្ចីនេះ និងបន្តខ្ចីជាលើកទី
3ទៀតពីប្រាសាក់ ។
លោកស្រី អ៊ួច ស្រី មានប្រសាសន៍ថា “ខ្ញុំស្ទើរតែមិនជឿថារបរ
អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបានរីកចម្រើនយ៉ាងដូច្នេះទេ ។ ការទទួលបានប្រាក់
កម្ចីរបស់ប្រាសាក់ បានជួយខ្ញុំអាចបង្កើនចំណូលបានកាន់តែច្រើន
ហើយមានអត្រាការប្រាក់សមរម្យ ។ ជាមួយនឹងចំណូលនេះ ខ្ញុំមាន
លទ្ធភាពសាងសង់ផ្ទះថ្មីមួយនិងទិញម៉ូតូថ្មីមួយគ្រឿងផងដែរ ។ ខ្ញុំ
នឹងបន្តប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រាសាក់ដើម្បីជោគជ័យបន្ថែមទៀត
នៃអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំនាពេលអនាគត” ។

លោកស្រី អ៊ួច ស្រី

អាយុ 48 ឆ្នាំ ប្រកបអាជីវកម្មផលិតនំបញ្ចុក នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង
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ប្រាសាសា
ាក់ 2012
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រ

ដូចក្រុមគ្រួសារដទៃទៀតរស់នៅក្នុងឃុំត្រាំង ស្រុកកំរៀង

ខេត្ត

បាត់ដំបង លោកស្រី ម៉ៅ ប៊ុនធឿន អាយុ 54 ឆ្នាំ បានប្រកបរបរចិញ្ចឹម
ជីវិតដោយការដាំដុះដំឡូងមីនិងពោតនៅលើដីទំហំ 3 ហិកតា របស់
គាត់។

ជាមួយការប្រើប្រាស់ដើមទុនមានស្រាប់ ផលិតផលចំការ

របស់គាត់មានកម្រត
ិ ទាប ទាំងទិនផ
្ន លនិងគុណភាព ។ គាត់នង
ិ ស្វម
ា ី
មានបំណងចង់ខ្ចីលុយពីអ្នកឲ្យខ្ចីនៅក្នុងភូមិ

ប៉ុន្តែមិនអាចខ្ចីបាន

ដោយសារការប្រាក់ខ្ពស់ពេក ។ ជាភ័ព្វសំណាង គាត់បានជួបជាមួយ
បុគ្គលិកប្រាសាក់
របស់ប្រាសាក់

ហើយបានណែនាំគាត់អំពីផលិតផលប្រាក់កម្ចី
ហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តខ្ចីប្រាក់ពីប្រាសាក់ចំនួន

2,500 ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់រយៈពេល 12 ខែ ជាមួយអត្រាការប្រាក់
មួយដែលគាត់អាចរ៉ាប់រងបាន ។
ជាមួយប្រាក់នេះ គាត់បានយកទៅទិញជី និងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត
ដើម្បីគាំទ្រដល់កសិផល និងបង្កើនទិន្នផលកសិផលរបស់គាត់ ។ ជា
លទ្ធផល គាត់អាចបង់ផ្តាច់ប្រាក់កម្ចីនេះក្នុងរយៈពេល 6 ខែបន្ទាប់ពី
គាត់បានខ្ចី ហើយក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2010 គាត់បានស្នើសុំខ្ចីប្រាក់លើក
ទី2 ពីបាសា
្រ ក់ សម្រប
ា ទ
់ ញ
ិ ដីនង
ិ ពង្រក
ី កសិដន
ា្ឋ របស់គាត់ ។ បន្ថម
ែ
លើការបង្កើនផលប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់

បច្ចុប្បន្នគាត់

បានពង្រីកដីរហូតដល់ទំហំ 7 ហិកតា ដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចបង្កើនការ
ដាំដុះបានកាន់តែច្រើនជាងមុន ។
លោកស្រី ម៉ៅ ប៊ុនធឿន មានប្រសាសន៍ថា “ខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយ
ដោយឃើញដំណាំរបស់គាត់មានការលូតលាស់ល្អ

ហើយផ្តល់

ចំណូលកាន់តែច្រើនជាងមុន ។ ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវក្នុងការ
ប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រាសាក់ ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានកម្ចី
បន្ថែមទៀតសម្រាប់ពង្រីកដីបន្ថែមទៀតនាពេលអនាគត” ។

លោកស្រី ម៉ៅ ប៊ុនធឿន

អាយុ ៥៤ ឆ្នាំ ជាកសិករដាំដំឡូងមីនិងពោត នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង
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លោកស្រី មោង ស្រីមុំ និងស្វាមីឈ្មោះ ឡាស់ គីមសេង រស់នៅក្នុង
ភូមិប្រជាធំ ឃុំប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ។
គាត់ប្រកបអាជីវកម្មកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់លក់ដុំនៅប៉ោយប៉ែត ។
គាត់ទញ
ិ សំលៀកបំពាក់ពផ
ី សា
្ រយកមកផលិតជា ផលិតផលសម្រច
េ
ហើយត្រូវការធនធានបន្ថែមសម្រាប់អាជីវកម្មនេះ ។ ដូច្នេះគាត់
សម្រេចចិត្តខ្ចីប្រាក់ពីប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ2011

មានទឹកប្រាក់ចំនួន

100.000 បាត។ គាត់មានប្រសាសន៍ថា “នៅពេលដំបូង ខ្ញុំមានការ
ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ ដោយសារខ្ញុំពុំបានដឹងអ្វីបន្តិចសោះ
អំពីសេវាកម្មធនាគារ ។ ទោះយ៉ាងណា ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្តូរគំនិតបន្ទាប់
ពីឃើញការផ្តល់សេវាកម្មយ៉ាងល្អពីបុគ្គលិករបស់ប្រាសាក់ ហើយ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ងាយស្រួល

និងកាន់តែទុកចិត្តជាងមុនក្នុងការ

ប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីរបស់ប្រាសាក់” ។
ស្រីមុំ

គឺជាអតិថិជនដ៏ល្អម្នាក់ក្នុងចំណោមអតិថិជនជាច្រើនរបស់

ប្រាសាក់ ដោយគាត់បានសងប្រក
ា ក
់ ម្ចត
ី ល
្រ ប់វញ
ិ ទាន់ពល
េ វលា
េ ជា
ប្រចាំខែបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានចំណូលពីអាជីវម្មរបស់គាត់ ។ ជា
មួយនឹងកំណើនចំណូលយ៉ាងខ្លាំងពីអាជីវកម្ម

គាត់មានលទ្ធភាព

សងផ្តាច់កម្ចីមុនកាលកំណត់ ហើយបានស្នើសុំឥណទានលើកទី2
ទៀត ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន120.000 បាត សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុង
អាជីវកម្មរបស់គាត់ ។
ដោយសារកំណើនអាជីវកម្ម គាត់បានបង្កើនចំនួនម៉ាស៊ីនកាត់ដេរ
របស់គាត់ពីចំនួន 8 ដល់ 20 គ្រឿង និងជួលបុគ្គលិកបន្ថែមកាន់
តែច្រើនជាងមុន ។ បច្ចុប្បន្ន គាត់មានលទ្ធភាពទិញរថយន្តមួយ
សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនផលិតផលរបស់គាត់ និងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុង
តម្រូវការគ្រួសារ ។

លោកស្រី មោង ស្រីមុំ

អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ ប្រកបអាជីវម្មកាត់ដេរ នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
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|| អាជីវកម្មកាន់តែប្រសើរជាមួយ
សេវាប្រាក់កម្ចីសម្រាប់របរកសិកម្ម||
ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលឥណទាន
ផលិតផលទី1 ៖ កម្ចីជាក្រុម
ប្រាសាក់ ផ្តល់កម្ចីជាក្រុមដល់អតិថិជនដែលត្រូវការមូលនិធិសម្រប
ា ់

ជាប្រាក់បាត និងចន្លោះពី 19.2% ទៅ 36% សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់
ដុល្លារអាមេរិក ។

ផលិតផលទី3 ៖ កម្ចីមានទំហំធំ

បើកឬពង្រីកអាជីវកម្មខ្នាតតូចបំផុត មានដូចជាកសិកម្ម និងសកម្ម
ភាពផស្ ង
េ ៗ។ កម្ចជា
ី ក្រម
ុ នះេ ជាប្រភទ
េ កម្ចដ
ី ែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញ
ដូចជាទឹកប្រាក់កម្ចីសម្រាប់មួយក្រុម មានចំនួនអតិបរមា 5 លានរៀល
ឬ 5 ម៉ឺនបាត ឬ 1,250 ដុល្លារអាមេរិក មានរបៀបទូទាត់សងច្រើន
បែប និងរយៈពេលខ្ចីអតិបរមា 12 ខែ ។

ផលិតផលទី2 ៖ កម្ចីខ្នាតតូចបំផុត ខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យម
កម្ចីខ្នាតតូចបំផុត ខ្នាតតូច និងមធ្យមនេះ មានទឹកប្រាក់អតិបរមា

កម្ចីមានទំហំនេះមានទឹកប្រាក់អតិបរមា 200 លានរៀល ឬ 2 លាន
បាត ឬ 50,000 ដុល្លារអាមេរិក បង្កើតឡើងសម្រាប់ផ្តល់កម្ចីដល់
សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត ខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យម សម្រាប់ពង្រីក
សកម្មភាពជំនួញ ។ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចាប់ពី 16.8% ដល់
18% សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក 25.2% សម្រាប់កម្ចីជា
ប្រាក់រៀល និង 22.8% សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់បាត និងមានរយៈពេល
កម្ចអ
ី តិបរមារហូតដល់ 48 ខែ និងមាន របៀបទូទាត់សងច្រន
ើ ប្រភទ
េ ។

100 លានរៀល ឬ 25,000 ដុល្លារអាមេរិក និងមានរយៈពេល
កម្ចីរហូតដល់ចំនួន 48 ខែ និងមានរបៀបទូទាត់សងច្រើនបែប ។
ប្រាសាក់ បានបង្កើតផលិតផលនេះឡើងសម្រាប់ផ្តល់ដល់អតិថិជន
ដែលត្រូវការមូលនិធិសម្រាប់បើក
កសិកម្ម

ការដាំដុះ

ឬពង្រីកអាជីវកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម

និងសកម្មភាពស្របច្បាប់ផ្សេងៗដែលបង្កើត

ចំណូល ។ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំមានពីចន្លោះពី 25.2% ទៅ 39%
សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់រៀល ចន្លោះពី 22.8% ទៅ 39% សម្រាប់កម្ចី

ផលិតផលទី4 ៖ កម្ចីប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន
ប្រាសាក់
ខ្លួន

ផ្តល់កម្ចីដល់អតិថិជនដើម្បីទិញរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្ទាល់

ឬសម្រាប់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន

រួមមានដូចជា

គ្រឿងសង្ហារឹម

ឧបករណ៍ផ្សេងៗ ថ្លៃសាលា ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬទិញឧបករណ៍
ប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ។ កម្ចីប្រភេទនេះមានទឹកប្រាក់អតិបរមារហូតដល់
ចំនួន 100 លានរៀល ឬ 25,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 1 លានបាត
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រាសាក់ 2012
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រយៈពេលកម្ចីអតិបរមា 48 ខែ និងមានរបៀបទូទាត់សងច្រើនប្រភេទ។
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ច ាប់ពី 25.2% ដល់ 32.4% សម្រាប់កម្ចីជា

ផលិតផលផ្អែកលើកម្រៃសោហ៊ុយ
គណនីសន្សំ

ប្រាក់រៀល 22.8% ទៅ 32.4% សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់បាត ឬពី19.2%
ទៅ 32.4% សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។

ប្រាសាក់ បានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការកេណ្ឌប្រមូលបប្រាក់បញ្ញើ

ផលិតផលទី5 ៖ កម្ចីសម្រាប់កែលម្អគេហដ្ឋាន
ប្រាសាក់ បានបង្កត
ើ ផលិតផលកម្ចន
ី ះេ ឡើង សម្រប
ា ផ
់ ល
្ត ឲ
់ យ្ អតិថជ
ិ ន
លើកកម្ពស់ការរស់នៅរបស់ខ្លួន

ដោយប្រើប្រាស់កម្ចីនេះយកទៅកែ

លម្អឬតុបតែងគេហដ្ឋានដែលមានស្រាប់ ។ អតិថិជនម្នាក់អាចខ្ចី
ឥណទានប្រភេទនេះបានចំនួនអតិបរមា 100 លានរៀល ឬ 25.000
ដុល្លារអាមេរិក ឬ 1 លានបាត សម្រាប់រយៈពេលកម្ចីអតិបរមា 48 ខែ
និងមានរបៀបទូទាត់សងច្រន
ើ ប្រភទ
េ ។ អត្រាការប្រក
ា ប
់ ្រចាឆ
ំ ្នាំចាប់ពី
25.2% ដល់ 32.4% សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់រៀល ពី 22.8% ដល់
32.4% សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់បាត ឬពី 19.2% ដល់ 32.4% សម្រាប់
កម្ចីជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។

ដើម្បីពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការនិងធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលរបស់ខ្លួន ។
ផលិតផលប្រាក់បញ្ញើរបស់ប្រាសាក់

ស្រទាប់វណ្ណៈជាពិសេស ប្រជាជនក្រីក្រ ។ ដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពដល់
ប្រជាជនក្រីក្រ

អាមេរិក និងផ្តល់អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ 2.5% សម្រាប់បញ្ញើជា
ប្រាក់រៀល និង 2% សម្រាប់បញ្ញើជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឬប្រាក់
បាត

។

ប្រាក់បញ្ញើ

ទទួលប្រក
ា ក
់ ម្ចអ
ី តិបរមា 2,500 ដុលរ្លា អាមរេ ក
ិ រយៈពល
េ កម្ចអ
ី តិបរមា

ម្ចាស់

អាចដកប្រាក់បញ្ញើរបស់ខ្លួននៅតាមការិយាល័យរបស់

ប្រាសាក់ណាមួយក៏បានក្នុងរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការងារ ឬដកពីម៉ាស៊ីន

ប្រចាំឆ្នាំចន្លោះពី 21.6% ទៅ 22.8% ។

ផលិតផលទី7 ៖ កម្ចីសម្រាប់ជីវឧស្ម័ន
ដោយសហការជាមួយកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នថ្នាក់ជាតិ

តម្រូវការកាត់

បន្ថយភាពក្រីក្រ និងកិច្ចការពារបរិស្ថាន ប្រាសាក់

បានបង្កើតកម្ចី

សម្រាប់ផ្តល់ដល់ប្រជាជននៅតំបន់

ជនបទដែលអាចប្រមូលលាមកសត្វមកផលិតជីវឧស្ម័ន ។ ទឹកប្រាក់
កម្ចីអតិបរមាចំនួន 1,000 ដុល្លារអាមេរិក រយៈពេលកម្ចីអតិបរមា 24
ខែ និងមានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ 14.4% និងមានរបៀបទូទាត់សង
ច្រើនប្រភេទ ។

ផលិតផលទី8 ៖ អប្បហារវិក័យបត្រ
ប្រាសាក់

បានបង្កើតកម្ចីអប្បហារវិក័យបត្រក្នុងទម្រង់ជាការខ្ចីរយៈ

ពេលខ្លី

និងត្រូវបានប្រើសម្រាប់បង្កើនដើមទុនប្រកបអាជីវកម្មនិង

លំហូរសាច់ប្រាក់របស់អតិថិជន ។ កម្ចីប្រភេទនេះជួយអតិថិជនអាច
ទទួលបានលុយពីការលក់ មុនពេលដែលអតិថិជនរបស់គាត់ទូទាត់
ទឹកប្រាក់អតិបរមាទទួលបានមុនពីការលក់មាន

ចំនួន 70% នៃវិក័យបត្រលក់ និងមានចំនួនប្រាក់អតិបរមារហូតដល់
50,000 ដុល្លារអាមេរិក ។ កម្ចីប្រភេទនេះមានរយៈពេលកម្ចីអតិបរមា
90 ថ្ងៃ និងមានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំពី 24% ដល់ 30% ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រាសាក់ 2012

ឬការបង្វែរប្រាក់ដោយផ្ទាល់ពីគណនីសន្សំ

ប្រាសាក់ បានពង្រីកចំនួនការិយាល័យរហូតដល់ 167 ក្នុងនោះ
ការិយាល័យចំនួន 106 អាចធ្វើការទូទាត់ឬបង្វែរភ្លាមៗ និងបាន
បំពាក់ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិចំនួន 26 ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ។

36 ខែ និងមានរបៀបទូទាត់សងច្រើនប្រភេទ ហើយអត្រាការប្រាក់
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ការដកប្រាក់បញ្ញើវិញមានលក្ខណៈងាយស្រួល

របស់ខ្លួន ។ ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ភាពងាយស្រួលកាន់តែខ្លាំងឡើង

ជនដើម្បីទិញម៉ូតូតាមការស្រលាញ់របស់ពួកគាត់ ។ អតិថិជនអាច

។

5

ដុល្លារអាមេរិក និងសមតុល្យអប្បបរមារក្សាក្នុងគណនីចំនួន 1 ដុល្លារ

ធ្វើការទូទាត់សងប្រាក់

ប្រាសាក់ បានបង្កើតផលិតផលកម្ចីនេះឡើងសម្រាប់ផ្តល់ដល់អតិថិ

សងប្រាក់វិញ

សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើមានកម្រិតអប្បបរមាចំនួន

ដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិនៅគ្រប់ពេលវេលាណាក៏បាន ។ អតិថិជនអាច

ផលិតផលទី6 ៖ កម្ចីសម្រាប់ទិញម៉ូតូ

សម្រាប់សាងសង់ឡជីវឧស្ម័ន

បម្រើជូនដល់ប្រជាជនគ្រប់

គណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
ប្រាសាក់

ផ្តល់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដល់អតិថិជនផ្ញើប្រាក់មានកាល

កំណត់

ដែលនេះជាការវិនិយោគដ៏ល្អសម្រាប់អតិថិជនដោយនឹង

ទទួលបានចំណូលនិងសុវត្ថិភាពប្រាក់បញ្ញើខ្ពស់ ។ ប្រាក់បញ្ញើនេះ
ទទួលបានការប្រក
ា ថ
់ រេ ពញ
េ មួយរយៈពល
េ នប
ៃ ក
ា្រ ប
់ ញ្ញើ ហើយអត្រា
ការប្រក
ា ត
់ វូ្រ បានគណនាបា
្រច ថ
ំ ន
ៃ្ង ង
ិ ទូទាត់សងបា
្រច ខ
ំ ែ ឬទូទាត់សង
នៅពល
េ ចុងបញ្ចបរ់ យៈពល
េ នប
ៃ ក
ា្រ ប
់ ញ្ញើ ។ ប្រក
ា ប
់ ញ្ញអ
ើ បប្ មរមា
មានចំនួន 50ដុល្លារអាមេរិក ហើយការបន្តរយៈពេលនៃប្រាក់បញ្ញើ
អាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬតាមរយៈការជូនដំណឹងជា
មុន ។

ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក
គ្រប់អតិថិជនដែលមានគណនីនៅប្រាសាក់

អាចផ្ទេរប្រាក់ទៅ

អតិថិជនផ្សេងៗដែលមានគណនីនៅប្រាសាក់ដែរ ។ អតិថិជនអាច
ផ្ទេរប្រាក់នៅបញ្ជរការិយាល័យប្រាសាក់ ឬតាមបណ្តាញម៉ាស៊ីនដក
ប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិរបស់ប្រាសាក់នៅទូទាំងប្រទេស

។

ក្នុងនាមជា

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានបណ្តាញការិយាល័យ ច្រើនជាងគេ
នៅប្រទេសកម្ពុជា ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកផ្តល់ឲ្យប្រាសាក់ទទួលបាន
ឧត្តមភាពនៃការប្រកួតប្រជែង និងផ្តល់ឲ្យអតិថិជនទទួលបាននូវភាព
កាន់តែងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាព ។

ចំនួន 1,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប័ណ្ណ VIP និង 2,000 ដុល្លារ

សេវាកម្មប្តូរប្រាក់
សេវាកម្មប្តូរប្រាក់របស់ប្រាសាក់
ងាយស្រួលដល់អតិថិជន

ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ភាព

សេវាបើកប្រាក់ខែ

និងធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលដើម្បីបំពេញ

តម្រវូ ការរបស់អតិថជ
ិ នខ្លន
ួ ។ បន្ទប
ា ព
់ ទ
ី ទួលបានអាជ្ញប
ា ណ
័ ព
្ណ ធនា
ី
គារ
ជាតិ នៃ កម្ពុជា សម្រាប់អាជីវកម្មប្តូរប្រាក់ក្នុងឆ្នាំ2012 ប្រាសាក់បាន
បម្រើសេវាកម្មនេះដល់សាធារណជនទូទៅ និងធ្វើឡើងជាប្រាក់រៀល
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់បាត ។

សេវាបើកប្រាក់ខែ គឺជាផលិតផលធនាគារដែលប្រាសាក់ទើបបង្កើត
ឡើងនាពេលថ្មីៗនេះ

ផ្ទាល់នូវប្រាក់បៀវត្សរ៍ ចូលក្នុងគណនីរបស់និយោជិតម្នាក់ៗប្រកប
ទាំងនិយោជកនិងនិយោជិត ។

សេវា MAYBANK MONEY EXPRESS

បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ

នៅក្នុងឆមាសទី2

ឆ្នាំ2012

ដោយអនុញ្ញាតឲ្យនិយោជកអាចផ្ទេរដោយ

ដោយសុវត្ថិភាព ការរក្សាសម្ងាត់ ប្រសិទ្ធភាព និងបង្កើតនូវផលិតភាព

ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិ(ATM)
ប្រាសាក់

អាមេរិកសម្រាប់ប័ណ្ណ VIP PLUS ។

ដែលសេវាកម្មនេះផ្តល់នូវភាពងាយ

បច្ចុប្បន្ន

ប្រជាជនអាចបង្វែរប្រាក់ពីបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនមកឲ្យ

ស្រល
ួ ដល់អតិថជ
ិ នអាចធ្វប
ើ ត
្រ ប
ិ ត្តិការផ្សង
េ ៗដោយខ្លន
ួ ឯង។ ម៉ស
ា ន
ុី

បងប្អូនរស់នៅតាមបណ្តាខេត្តក្រុង របស់ប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈ

ដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិរបស់ប្រាសាក់ បម្រើសេវាកម្ម 24 ម៉ោង រៀងរាល់

ការិយាល័យរបស់ប្រាសាក់ចំនួនជាង 100 ការិយាល័យ ដែលផ្តល់

ថ្ងៃ និងមាននៅគ្រប់ខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលមាននៅតាម

សេវាភ្លាមៗ Maybank Money Express ។ ដោយសហការ

ការិយាល័យរបស់ប្រាសាក់ និងទីសាធារណៈផងដែរ ។ ប្រាសាក់

ជាមួយធនាគារមេឃប៊ែង នៅចុងឆ្ន2
ាំ 012 ប្រាសាក់ បានបង្កើត

បានបំពាក់ម៉ាស៊ីននេះចំនួន 26 ម៉ាស៊ីន នៅតាមទីតាំងចំនួន 25 ។

សេវា Maybank Money Express នេះឡើង ដើម្បីបំពេញតម្រូវ

ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ស្វ័យប្រវត្តិរបស់ប្រាសាក់

អាចជួយឲ្យអតិថិជនធ្វើ

ការអតិថជន ជាពិសេស សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅ

ការដកប្រាក់ ពិនិត្យសមតុល្យ ប្តូរលេខសម្ងាត់ និងផ្ទេរប្រាក់ដោយ

បរទេស ដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចផ្ទេរប្រាក់ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅ

ខ្លួនឯង

ប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះក្រុមគ្រួសាររបស់

ហើយប័ណ្ណអេធីអឹម

ត្រូវបានផ្តល់អោយដោយមិនគិត

កម្រៃហើយការផ្ទេរប្រាក់ក៏មិនគិតកម្រៃផងដែរ ។ ការដកប្រាក់ត្រូវ

គាត់នៅកម្ពុជា

អាចធ្វើការដកប្រាក់ដែលផ្ទេរមកនេះនៅតាមគ្រប់

បានអនុញ្ញាតិឲ្យដកដោយមិនគិតកម្រៃនូវចំនួនទឹកប្រាក់ រហូតដល់

ការិយាល័យរបស់ប្រាសាក់នៅគ្រប់ខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជា ។

|| សន្សំដើម្បីសុភមង្គលគ្រួសារ ||

ប្រាសាសា
ាក់ 2012
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ផ្នែកសំខាន់ៗអំពីហិរញ្ញវត្ថុ
គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ2012
2008

2009

2010

2011

2012

4,081

4,169

4,053

4,039

3,995

USD

USD

USD

USD

USD

58,905,772

64,088,028

104,952,771

151,239,681

214,857,594

535

544

667

703

953

សំពៀតឥណទានធៀបមន្ត្រ្តីឥណទានម្នាក់

108,319

115,314

153,635

211,725

221,939

ចំនួនអតិថិជនសកម្ម

100,116

87,945

112,872

125,127

134,146

187

162

169

178

141

0.23%

1.66%

1.02%

0.14%

0.20%

បរិយាយ
ផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាព
អត្រាប្តូរប្រាក់
រូបិយប័ណ្ណ
សំពៀតឥណទានដុល
ចំនួនមន្ត្រ្តីឥណទាន

ចំនួនអតិថិជនសកម្មធៀបមន្ត្រីឥណទានម្នាក់
សំពៀតឥណទានមានហានិភ័យ

គុណភាពសំពៀតឥណទាន ( លានប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក )
250

215

200

1.5%

151

150

105

100
50
-

59

64

2008

2009

2.0%

1.0%
0.5%

2010

សំពៀតឥណទានដុល

2011

2012

-

សំពៀតឥណទានដុលស្ថិតក្នុងហានិភ័យ

ក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំកន្លងមក និន្នាការនៃសំពៀតឥណទានបានបង្ហាញនូវការកើនឡើងប្រកបដោយនិរន្តរភាព ពីចំនួន 58,905,772 ដុល្លារ
អាមេរិក ក្នុងឆ្ន2
ាំ 008 ដល់ចំនួន 214,857,594 ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្ន2
ាំ 012 ។ ហានិភ័យឥណទានមិនដំណើរការច្រើនជាង 30 ថ្ងៃ មាន
កម្រិតទាប និងបានកើនឡើងបន្តិចពីចំនួន 0.14% ក្នុងឆ្ន2
ាំ 011 ដល់ 0.20% ក្នុងឆ្ន2
ាំ 012 ។

មន្ត្រីឥណទានផលិតភាព
250,000

211,725

200,000
150,000
100,000

221,939

153,635
108,319

250
200
150

115,314

100

50,000
-

300

50

2008

2009

2010

សំពៀតឥណទានដុលសម្រាប់មន្ត្រីឥណទានម្នាក់

2011

2012

0

អតិថិជនសកម្មសម្រាប់មន្ត្រីឥណទានម្នាក់

ាំ 008 មកចំនួន 141 នាក់ ក្នុងឆ្ន2
ាំ 012 ខណៈដែលសំពៀត
ចំនួនអតិថិជនសកម្មធៀបមន្ត្រ្តីឥណទានម្នាក់ ថយចុះពីចំនួន 187 នាក់ ក្នុងឆ្ន2
ឥណទានធៀបនឹងមន្ត្រ្តីឥណទានម្នាក់បានកើនឡើងពីចំនួន 108,319 ដុល្លារអាមេរិក ដល់ចំនួន 221,939 ដុល្លារអាមេរិក ។ លទ្ធផល
សម្រេចបានទាំងនេះគឺដោយសារការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផល ការកើនចំនួនមន្ត្រ្តីឥណទាន និងការកើនឡើងនូវចំនួនអតិថិជន ។
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2008

2009

2010

2011

2012

30.2%

27.0%

24.5%

25.0%

23.5%

5.5%

6.9%

6.1%

5.9%

5.7%

14.8%

12.5%

11.0%

9.6%

8.2%

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល

5.5%

3.7%

3.8%

3.0%

2.9%

ចំណូលពីទ្រព្យសកម្ម (ROA)

5.8%

4.1%

3.7%

6.5%

5.7%

48.4%

27.8%

26.2%

45.6%

39.5%

លទ្ធភាពស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ
ទិន្នផលពីសំពៀតឥណទាន
អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ
អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ

ចំណូលពីមូលនិធិភាគទុនិក (ROE)

ទិន្នផលពីសំពៀតឥណទាន
35.0%

30.2%

30.0%
25.0%

27.0%

24.5%

25.0%

2009

2010

2011

23.5%

20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
-

2008

2012

ចំណូលពីសំពៀតឥណទានមាននិន្នាការថយចុះក្នុងរយៈពេល 5 ឆ្នាំកន្លងមក ។ ការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារ និងការចូលរួមប្រើប្រាស់វិស័យនេះ ជា
មូលហេតុនាំឲ្យមាននិន្នាការថយចុះនេះ ។

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ
7.0%
6.0%

6.9%
5.5%

6.1%

5.9%

2010

2011

5.7%

5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
-

2008

2009

2012

អនុបាតចំណាយមូលនិធិថយចុះបន្តិចដល់ចំនួន 5.7% ក្នុងឆ្ន2
ាំ 012 ដោយសារការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធ បំណុលតាមរយៈការធ្វើយុទ្ធសាស្រ្ត
ពិពិធកម្ម ។ ចំណែកនៃប្រាក់បញ្ញើសាធារណជនធៀបនិងមូលនិធិភាគទុនិកបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពី 3.8% ក្នុងឆ្ន2
ាំ 011 ដល់ 22.7%
ក្នុងឆ្ន2
ាំ 012 ប៉ុន្តែបំណុលរបស់គ្រឹះស្ថានបានថយចុះពី 69% ក្នុងឆ្ន2
ាំ 011 មក 55.4% ក្នុងឆ្ន2
ាំ 012 ។
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អនុបាតចំណាយលើប្រតិបតិ្តការ
15.0%

14.8%

12.5%
11.0%

12.5%
10.0%

9.6%

8.2%

7.5%
5.0%
2.5%
-

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ2
្នាំ 012

ប្រាសាក់

2008

2009

2010

2011

2012

សម្រេចបានគួរឲ្យកត់សម្គាល់នូវសមត្ថភាពនៃការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្មសម្រាប់ទ្រទ្រង់កំណើនទ្រព្យ

សកម្មរកចំណូល ។

អនុបាតចំណាយលើរដ្ឋបាល
6.0%

5.5%

5.0%
3.7%

4.0%

3.8%
3.0%

3.0%

2.9%

2.0%
1.0%
-

2008

2009

2010

2011

2012

ាំ 012 ។
ចំណាយរដ្ឋបាលថយចុះពី 5.5% ក្នុងឆ្នាំ2008 ដល់ 2.9% ក្នុងឆ្ន2

ចំណូលពីទ្រព្យសកម្ម
7.0%
6.0%

6.5%

5.8%

5.0%

5.7%
4.1%

4.0%

3.7%

3.0%
2.0%
1.0%
-

2008

2009

2010

2011

2012

ចំណូលពីទ្រព្យសកម្មថយចុះបន្តិចពី 6.5% ក្នុងឆ្នាំ2011 មក 5.7% ក្នុងឆ្នាំ2012 ប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងកម្រិតទទួលយកបានបើធៀបនឹងឆ្នាំ

2008 ដោយសារទ្រព្យសកម្មសរុបបានកើនឡើងចំនួន 57% ហើយរចនាសម្ព័ន្ធទ្រព្យសកម្មរកចំណូលក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ ដើម្បីបំពេញបានជា
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើសាធារណជន និងតាមតម្រូវការរបស់ឥណទាយក។
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ចំណូលពីដើមទុន
50.0%

48.4%

45.6%

40.0%
30.0%

27.8%

26.2%

2009

2010

39.5%

20.0%
10.0%
-

2008

2011

2012

ជាមួយគ្នាដែរ ចំណូលពីមូលនិធិភាគទុនិកថយចុះពី 45.6% ក្នុងឆ្ន2
ាំ 011 មក 39.5% ក្នុងឆ្ន2
ាំ 012

ដោយសារការកើនឡើងជាមធ្យម

នៃមូលនិធិភាគទុនិកក្នុងឆ្ន2
ាំ 012 និងកម្រិតអនុបាតបំណុល ។

|| អាជីវកម្មកាន់តែប្រសើរជាមួយ

សេវាប្រាក់កម្ចីតាមតម្រូវការ ||
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ផ្នែកសំខាន់ៗអំពីប្រតិបត្តិការ
គុណភាពនិងសំពៀតឥណទាន
គិតត្រឹមដំណាច់ឆ2
្នាំ 012 សំពៀតឥណទានសរុបរបស់ប្រាសាក់បានកើនដល់ចំនួន 214,857,594 ដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង 40.52%
ធៀបនឹងឆ្ន2
ាំ 011 ។ អនុបាតឥណទានមានហានិភ័យមាន 0.20% ធៀបនឹង 0.06% ក្នុងឆ្ន2
ាំ 011 ។

សំពៀតឥណទានជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
1.80%

250,000,000

1.66%

1.60%

214,857,594

1.40%
1.20%

151,239,681

0.80%
0.60%
0.40%

64,088,028

58,905,772

0.20%
0.00%

150,000,000

1.02%

1.00%

200,000,000

104,952,771

100,000,000
50,000,000

0.23%

0.14%

2008

2009

2010

សំពៀតឥណទានសរុប (គិតជាដុល្លារ)

2011

0.20%

2012

0

អនុបាតសំពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ (30 ថ្ងៃ)

ឥណទានដែលបានបញ្ចេញ
300,000,000

126,996

250,000,000
200,000,000

114,834

95,732

83,068,716

80,290,374

257,954,761

199,097,850

88,735

150,000,000
100,000,000

123,970

120,000
100,000
80,000

112,429,346

60,000
40,000

50,000,000
0

140,000

20,000

2008

2009

2010

ទឹកប្រាក់សរុបដែលបានបញ្ចេញ (គិតជាដុល្លារ)

2011

2012

0

ចំនួនឥណទានសរុបដែលបានបញ្ចេញ

តំបន់ប្រតិបត្តិការនិងបណ្តាញសាខា
គិតត្រឹមដំណាច់ឆ2
្នាំ 012 ប្រាសាក់ ធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន 24 ស្រុកចំនួន 186 ឃុំចំនួន 1,499 និងភូមិចំនួន 10,874 ដោយ
បានកើនឡើងស្រុកចំនួន 4 ឃុំចំនួន 46 និងភូមិចំនួន 609 បើធៀបនឹងឆ្ន2
ាំ 011 កន្លងទៅ ។
2008

2009

2010

2011

2012

17

21

24

24

24

126

131

164

182

186

ចំនួនឃុំ

1,180

1,256

1,398

1,453

1,499

ចំនួនភូមិ

7,475

8,098

9,396

10,265

10,874

ចំនួនខេត្តក្រុង
ចំនួនស្រុក
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ប្រាក់កម្ចីអាចនឹងត្រូវបានផ្តល់ជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់បាត និងត្រូវបានបែងចែកជាប្រភេទប្រាក់កម្ចីជាក្រុម ឬប្រាក់
កម្ចីឯកត្តជន។ ប្រភេទប្រាក់កម្ចីឯកត្តជនមានចំនួន 99.10% នៃប្រាក់កម្ចីសរុប ។ កម្ចីជាក្រុមបានថយចុះចំនួន 18.03% ក្នុងអំឡុងឆ្ន2
ាំ 012
ខណៈដែលកម្ចីឯកត្តជនកើនឡើង 43.02% ឬចំនួន 64 លានដុល្លារអាមេរិក ។ ប្រាក់កម្ចីជាប្រាក់រៀលកើនឡើង 12.41% ជាប្រាក់
ដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង 50.93% និងជាប្រាក់បាតកើនឡើង 89.63% ។

សំពៀតឥណទាន (ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក)
2008

2009

2010

2011

2012

បម្រែបម្រួល
(ទឹកប្រាក់)

(ភាគរយ)

58,905,772

64,088,028

104,952,771

151,239,681

214,857,594

63,617,913

42.06

1,780,604

1,635,038

2,313,006

2,357,981

1,932,893

-425,088

-18.03

កម្ចីជាឯកត្តជន

57,125,168

62,452,990

102,639,765

148,881,700

212,924,701

64,043,001

43.02

កម្ចីជាប្រាក់រៀល

25,875,495

25,802,205

28,891,512

38,142,748

42,876,997

4,734,248

12.41

កម្ចីជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

33,030,277

38,285,824

75,960,401

109,788,864

165,707,651

55,918,787

50.93

0

0

100,859

3,308,068

6,272,946

2,964,877

89.63

ប្រាក់កម្ចីសរុប
កម្ចីជាក្រុម

កម្ចីជាប្រាក់បាត

បម្រែបម្រួល

ចំនួនអតិថិជនខ្ចីប្រាក់
គិតត្រឹមដំណាច់ឆ2
្នាំ 012 អតិថិជនខ្ចីប្រាក់សកម្មមានចំនួន 134,146 នាក់ កើនឡើង 7.21% ធៀបនឹងឆ្ន2
ាំ 011 ។ អតិថិជនខ្ចីប្រាក់
ជាក្រុមថយចុះ 28.24% ហើយអតិថិជនខ្ចីប្រាក់ឯកត្តជនកើនឡើង 11.41% ។ អតិថិជនខ្ចីប្រាក់ជាស្រ្តីកើនឡើង 16.89% ហើយអតិថិជន
ខ្ចីប្រាក់ជាបុរសថយចុះ 17.00% ។
2008

2009

2010

2011

2012

បម្រែបម្រួល
(ទឹកប្រាក់)

(ភាគរយ)

100,116

87,945

112,872

125,127

134,146

9,019

7.21%

ចំនួនអតិថិជនខ្ចីប្រាក់ជាក្រុម

19,179

9,634

14,557

13,252

9,509

-3,743

-28.24%

ចំនួនអតិថិជនខ្ចីប្រាក់ជាឯកត្តជន

80,937

78,311

98,315

111,875

124,637

12,762

11.41%

ចំនួនអតិថិជនខ្ចីប្រាក់ជាស្រ្តី

46,053

46,311

67,402

89,379

104,476

15,097

16.89%

ចំនួនអតិថិជនខ្ចីប្រាក់ជាបុរស

54,064

41,634

45,470

35,748

29,670

-6,078

-17.00%

ចំនួនអតិថិជនខ្ចីប្រាក់សរុប

បម្រែបម្រួល

ការបញ្ចេញប្រាក់កម្ចី
ក្នុងឆ្ន2
ាំ 012 ប្រាសាក់បានបញ្ចេញប្រាក់កម្ចីសរុបចំនួន 257,954,761 ដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង 29.56% ធៀបនឹងឆ្ន2
ាំ 011។ ចំនួនប្រាក់
កម្ចី មានចំនួន 123,970 ថយចុះ 2.38% ។ ទំហំប្រាក់កម្ចីជាមធ្យមមានចំនួន 2,081ដុល្លារអាមេរិក ។

គុណភាពសំពៀតឥណទាន
គិតត្រឹមដំណាច់ឆ2
្នាំ 012

អនុបាតឥណទានធៀបនឹងហានិភ័យមានចំនួន

0.20%

ហើយអនុបាតសងប្រាក់កម្ចីត្រលប់វិញមានចំនន
ួ

99.67%។ គុណភាពខ្ពសន
់ ស
ៃ ព
ំ ៀតឥណទានគឺដោយសារការតាមដានប្រក
ា ក
់ ម្ចដ
ី ល
៏ រ្អ បស់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ គ្របថ
់ ក
ា្ន ់ បុគល
្គ កមានកា
ិ
របណ្តះុ បណ្តល
ា
ច្បាស់លាស់ ជាពិសេសសម្រាប់មន្ត្រ្តីឥណទាន នីតិវិធីនិងគោលនយោបាយឥណទានត្រឹមត្រូវ និងគោលនយោបាយប្រមូលបំណុលខូច
ត្រលប់មកវិញច្បាស់លាស់ ។ លើសពីនេះ ប្រព័ន្ធ FLEXCUBE អាចផ្តល់នូវព័ត៌មាននិងទិន្នន័យដ៏ត្រឹមត្រូវនិងរហ័សដល់បុគ្គលិកសម្រាប់
ត្រួតពិនិត្យតាមដាន និងវិភាគប្រាក់កម្ចី ។
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សំពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ (គិតជាដុល្លារអាមេរិក)

ចំនួនសំពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ
(30ថ្ងៃ)
ប្រាក់ដើមហួសកាលកំណត់សង
អនុបាតឥណទាន(30ថ្ងៃ)
អនុបាតឥណទានសងត្រលប់វិញ

2008

2009

2010

2011

2012

បម្រែបម្រួល
(ទឹកប្រាក់)

(ភាគរយ)

133,164

1,064,195

1,067,394

211,380

426,806

215,426

101.91%

101,232

720,442

982,561

180,985

264,846

83,861

46.34%

0.23%

1.66%

1.02%

0.14%

0.20%

0.06%

42.86%

99.30%

97.45%

96.48%

99.67%

99.67%

0.00%

0.00%

បម្រែបម្រួល

ផ្នែកសំខាន់ៗអំពីប្រាក់បញ្ញើ
ផលិតផលប្រាក់បញ្ញើត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទ1
ី 4 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2011 នៅតាមការិយាល័យចំនួន 24 របស់ប្រាសាក់ ហើយបានកើនឡើង
ដល់ចំនួន 100 ការិយាល័យនៅក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ2012 ។ គិតត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 012 ចំនួនអតិថិជនប្រាក់បញ្ញើមានចំនួន 131,920
កើនឡើង 1,497% ធៀបនឹងឆ្នំា 2011 ។ សមតុលយ្ ប្រក
ា ប
់ ញ្ញមា
ើ នចំនន
ួ 57,211,753 ដុលរា្ល អាមរេ ក
ិ កើនឡើង 858% ធៀបនឹងឆ្ន2
ំា 011 ។

ប្រាក់បញ្ញើ
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131,920
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10,000,000

8,260
5,971,296
2011

2012

តុល្យភាពប្រាក់បញ្ញើសរុប

ចំនួនអតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសរុប

0

|| ម៉ូតូក្នុងក្តីស្រម៉ៃស្ថិតក្នុងដៃ
របស់លោកអ្នក ||

បុគ្គលិក និងការកសាងសមត្ថភាព
ជារួម ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាឲ្យទទួលបានកំណើនរបស់ប្រាសាក់តាម

1. ការបណ្តុះបណ្តាលនិងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក
ក្នុងឆ្នាំ2012 ប្រាសាក់ មានបុគ្គលិកសរុបចំនួន 2,135 នាក់ ជាមួយ
នឹងការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីគាំទ្រដល់បេសកកម្ម និងទស្សន
វិស័យរបស់គ្រឹះស្ថាន ។ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិក
គឺជាម៉ស
ា ន
ី៊ ដ៏សខា
ំ ន់មយ
ួ ក្នង
ុ ការពង្រង
ឹ ធនធានមនុសស្ របស់ ប្រាសាក់
និងបណ្តុះគំនិតទទួលខុសត្រូវលើវប្បធម៌ គោលនយោបាយសេចក្តី
ណែនាំ

ទស្សនៈអាជីវកម្ម

ប្រាសាក់

និងបរិស្ថានការងាររបស់ប្រាសាក់

។

រយៈពេលវែង មូលនិធិសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលត្រូវបានកំណត់ដោយ
និងសង្ឃឹមថានឹងអប់រំសមត្ថភាពបុគ្គលិកដើម្បីឆ្លើយតបនឹង

ការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារ និងពង្រីកបណ្តុំបញ្ញវន្តរបស់ប្រាសាក់ ។
ក្នុងឆ្នាំ2012

សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្តដូច

មានដូចខាងក្រោម ៖
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតម្រង់ទិសចំនួន 28 វគ្គ សម្រាប់បុគ្គលិកថ្មី និង
បុគ្គលិកឡើងឋានៈ ដែលសរុបអ្នកចូលរួមមានចំនួន832នាក់ និងវគ្គ
បណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញចំនួន 89 វគ្គ មានបុគ្គលិកចូលរួម
សរុបចំនួន 3,924 នាក់ ។
ប្រាសាក់

បានបញ្ជូនបុគ្គលិកចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ

នៅក្នុងប្រទេស
ស្រុក

និងបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយបណ្តាគ្រឹះស្ថានក្នុង

ដើម្បីផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលអោយត្រូវតាមតម្រូវការចង់

បាន ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងចំនួន 55 វគ្គ និង
មានបុគ្គលិកចូលរួមសរុបចំនួន 467 នាក់ ។

ការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិក

សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗ

និង

នឹងត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពសម្រាប់ឆ្នាំ

2013 ដើម្បីពង្រឹងសេវាកម្មអតិថិជន ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ការរំលឹក
ឡើងវិញនូវគោលនយោបាយផ្សេងៗ

និងការបណ្តុះបណ្តាលដើម្បី

ក្លាយជាអ្នកជោគជ័យ។

2. ការធ្វើការសាកល្បង និងការធ្វើការងារ

បានរៀបចំសកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលជាប្រចាំទាំងក្នុង

គ្រឹះស្ថាន ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ។ ជាមួយនឹងគំនិតវិនិយោគ
ឡែក

រយៈការប្រែក្លាយគ្រឹះស្ថាន

ដោយស័្មគ្រចិត្ត
កម្មវិធីធ្វើការងារសាកល្បងនិងការងារស្ម័គ្រចិត្ត ត្រូវបានរៀបចំឡើង
យ៉ាងល្អនិងទៀងទាត់ ហើយគឺជាផ្នែកមួយនៃសកម្មភាពសង្គមរបស់
ប្រាសាក់ ។ កម្មវិធីធ្វើការងារសាកល្បងផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិតដើម្បី
រៀនសូត្រអំពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា និងអំពីប្រតិបត្តិការរបស់
ប្រាសាក់តាមរយៈការសរសេរនិក្ខេបបទបញ្ចប់ការសិក្សា ។ ចំពោះ
កម្មវិធីធ្វើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្ត
ការិយាល័យនិងនាយកដ្ឋាន

ត្រូវបានជួយកិច្ចការនៅតាម
ដោយធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ

បុគ្គលិកប្រាសាក់ ដើម្បីរៀនសូត្រអំពីរបៀបធ្វើការងារប្រកបដោយវិជ្ជា
ជីវៈ ។
ក្នុងឆ្នាំ2012 នេះ ប្រាសាក់បានទទួលជាផ្លូវការនូវក្រុមនិស្សិតចំនួន
13 ក្រុម ដែលបានមកធ្វើកម្មសិក្សានៅតាមការិយាល័យសាខា និង
ការិយាល័យកណ្តាលរបស់ប្រាសាក់ ដើម្បីសរសេរនិក្ខេបបទបញ្ចប់
ការសិក្សារបស់ពួកគាត់ ។ លើសពីនេះ និស្សិតចំនួន 32 នាក់ត្រូវ
បានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្ត នៅតាមនាយកដ្ឋាន
នានានៅការិយាល័យកណ្តាលប្រាសាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញ ។

រូបថតជាក្រុម នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកថ្មី
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ា

ទីផ្សារ និងសកម្មភាពទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម

សូមឧទ្ទិសបណ្ណាល័យនេះដល់វិស័យអប់រំ និងអនាគតកុមារកម្ពុជា តាមរយៈការបរិច្ចាកថវិការ
របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ក្រោមការអនុវត្តន៍គម្រោង រូមធូរីដ

1. ធានានូវផលិតផលនិងសេវាកម្មត្រូវ
តាមសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជន

2. ការកែលម្អសេវាកម្មអតិថិជន

មុខងារសំខាន់របស់នាយកដ្ឋានទីផ្សារ គឺធានានូវការបំពេញចិត្តគ្រប់
បែបយ៉ាងរបស់អតិថិជនលើផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ប្រាសាក់ ។
ផលិតផលផស្ ង
េ ៗត្រវូ បានពយា
្ យាមបង្កត
ើ ឡើងដើមប្ ប
ី ព
ំ ញ
េ បានតាម
សេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជន
សិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងៗ

តាមរយៈការធ្វើអង្កេតទីផ្សារ

ឬការ

ដើម្បីធានានូវការផ្តល់ផលិតផលសមស្រប

ទៅនឹងអតិថិជនគោលដៅដែលត្រូវការនូវផលិតផលទាំងនោះ ហើយ
ក៏ទាមទារឲ្យមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងរវាងនាយកដ្ឋានទីផ្សារ ជា
មួយនិងក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល

ដើម្បីផ្តល់ផលិតផលស្របតាម

តម្រូវការប្រើប្រាស់របស់អតិថិជនគោលដៅ។ នាយកដ្ឋានទីផ្សារក៏
មានភារកិច្ចពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ការដាក់ឲយ្ ប្រប
ើ ស
ា្រ ់សាកល្បងនូវផលិតផល
ថ្មីៗ ក៏ដូចជាការតាមដាន និងការវាយតម្លៃដើម្បីធានាថា ការបង្កើត
ផលិតផលថ្មីនេះមានប្រសិទ្ធភាពនិងបំពេញបានតាមតម្រូវការ

ការប្រែប្រួលទីផ្សារ ។

និង

ជាមួយនឹងការផ្តល់នូវសេវាកម្មនិងផលិតផល ពិសេសដល់អតិថិជន
នាយកដ្ឋានទីផ្សារក៏ធ្វើការអង្កេតលើភាពពេញចិត្តរបស់អតិថិជនផង
ដែរ ។ នាយកដ្ឋានបានបង្កើតនូវស្តង់ដារសេវាកម្មល្អឥតខ្ចោះ និង
សេវាកម្មទំនាក់ទំនង ដើម្បីធានាថា រាល់ចម្ងល់របស់អតិថិជនត្រូវបាន
ឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលា តាមរយៈប្រអប់សំបុត្រ ទូរស័ព្ទ ឬជួបដោយ
ផ្ទាល់ ។

		3. ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយសមត្ថភាព
នៅក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លានេះ

ប្រាសាក់

ទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណជនទាំងនៅកម្រិតសាខា

បានធ្វើការ
និងនៅទី

ស្នាក់ការកណ្តាល ។ នាយកសាខា និងនាយកអនុសាខា តែងធ្វើការ
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ចុះសួរសុខទុក្ខអតិថិជននៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគាត់ ដើម្បីបង្កើនទំនាក់

ចំនួន 2 នៅខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តកំពង់ធំ ដោយបានសហការ

ទំនងឲ្យកាន់តែល្អបន្ថែមទៀត

និងដើម្បីធ្វើការតាមដានឥណទាន

ជាមួយអង្គការ Room to Read ។ ប្រាសាក់ បានប្តេជ្ញាថានឹង

ផងដែរ ។ នាយកដ្ឋានទីផ្សារបានផ្តល់នូវការគាំទ្រទាំងផ្នែកបណ្តុះ

អនុវត្តគម្រោងយ៉ាងតិចចំនួន 2 ក្នុងមួយឆ្នាំៗ សម្រាប់ការសាងសង់

បណ្តាលនិងបច្ចេកទេសដល់សាខាដើម្បីធានាថា

បណ្ណាល័យ ។ លើសពីនេះ ប្រាសាក់បានធ្វើការងារយ៉ាងជិតស្និទ្ធ

បានធ្វើឡើងតាមរបៀបដូចៗគ្នា

ទំនាក់ទំនងត្រូវ

និងស្របតាមសាររបស់ប្រាសាក់

ជាមួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជា

លើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង

ដែលបានផ្តល់ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ។ ការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ

របស់សាធារណជនចំពោះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍

ប្រព័ន្ធឃោសនាក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរ ដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាព

ការផ្តល់មួកសុវត្ថិភាព ការបង្កើតសៀវភៅផ្សព្វផ្សាយអប់រំ និងការ

នៃតំបន់ប្រតិបត្តិការក្នុងទីផ្សារទិសដៅផ្សេងៗ ។

ផ្ញើសារតាមរយៈទូរទស្សន៍ ។

4. ទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម

រួមមានការ

●●ការកសាងបណ្តាញសុវតិ្ថភាពសង្គម

ជាមួយនឹងការផ្តោតលើចំណូលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ក៏ផ្តោតលើ

ប្រាសាក់ ជួយលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពរបស់អតិថិជននិងសង្គម ជា

សង្គមផងដែរ ដោយផ្តោតលើបង្គោលសំខាន់នៃទំនួលខុសត្រូវផ្នែក

ពិសេស

សង្គមដូចខាងក្រោម ៖

ជននៅជនបទ ។ បច្ចប
ុ ប្ ន្ន ប្រាសាក់កព
ំ ង
ុ ដាក់ឲយ្ ប្រប
ើ ស
្រា សា
់ កលប្ ង
ផលិតផលធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច

●● ទំនួលខុសត្រូវផ្នែកបរិស្ថាន
ប្រាសាក់ និងកម្មវិធីជីវឧស្ម័នជាតិ បានសហការគ្នាផ្តល់នូវប្រាក់កម្ចី
សម្រាប់ជីវឧស្ម័នដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទ

តាមរយៈការផ្តល់នូវសេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចដល់ប្រជា

ដើម្បីលើកកម្ពស់

ការការពារបរិស្ថាន អនាម័យ និងការរីកចម្រើននៃសង្គម ។ ប្រជា
ពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនពីឡជីវឧស្ម័ននេះ

រួម

មានដូចជាឧស្ម័នសម្រាប់ចម្អិនអាហារ សម្រាប់ការបំភ្លឺភ្លើង និងជា
ជីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការដាំដុះដំណាំ ។ ក្នុងឆ្នាំ2012 ប្រាសាក់

ដែលរួមមានការធានារ៉ាប់រងលើ

សុខភាពនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ ។ គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ2012 ប្រាសាក់
បានជួយទាមទារបុព្វលាភសំណងចំនួន 44,091 ដុល្លារអាមេរិក
ដល់អតិថិជនចំនួន 453 នាក់ ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់
ទូទាត់ថ្លៃចំណាយពេទ្យ ចំណាយបុណ្យសព និងចំណាយសម្រាប់
គ្រួសារ ។

5. ទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមសម្រាប់ឆ្នាំ 2013

បានផ្តល់កម្ចីសម្រាប់ជីវឧស្ម័នមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 3,890,772

សម្រាប់ឆ្នាំ2013 ក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនួលខុសត្រូវ

ដុល្លារអាមេរិក ដល់អតិថិជនសរុបចំនួន 6,394 នាក់ សម្រាប់យក

ផ្នែកសង្គមរបស់ខ្លួន

ទៅប្រើប្រាស់សាងសង់ឡជីវឧស្ម័ន ។ ជាមួយគ្នាដែរ រាល់ឧបករណ៍

ចំនួន 2 រួមមាន ៖

ជម្រុញការលើកកម្ពស់ផ្សេងៗរបស់ប្រាសាក់

គឺសុទ្ធតែជួយថែរក្សា

បរិស្ថាន

និងជាឧបករណ៍ផលិតនៅក្នុងស្រុក

ដែលនេះធានាថា

ប្រាសាក់

បានចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ក្នុងស្រុក

និងកាត់បន្ថយជាអតិបរមានូវគ្រោះមហន្តរាយដល់

បរិស្ថាន ។

ប្រាសាក់ បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសង្គមជាច្រើន រួមទាំង គម្រោង
កសាងបណ្ណាល័យផងដែរ ។ គម្រោងនេះមានគោលបំណងលើក
កម្ពស់វប្បធម៌របស់សិក្សានុសិស្សឲ្យមានទម្លាប់អានសៀវភៅ

និង

គាំទ្រគោលនយោបាយចម្បងៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការសម្រេច
បាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហស្សវត្សកម្ពជា
ុ ដែលបានកំណត់ថាគ្រប់
កម្រិតបណ្តុះ

បណ្តល
ា ជាមូលដ្ឋន
ា ។ កន្លងមកប្រាសាក់បានសាងសង់បណ្ណល
ា យ
័
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នឹងផ្តោតលើសកម្មភាពសំខាន់ៗ

●●ការអប់រំ
ប្រាសាក់ នឹងផ្តោតលើការអប់រំ តាមរយៈការសាងសង់បណ្ណាល័យ
សម្រាប់សិស្សានុសិស្សនៅជនបទ ផ្តល់អាហាររូបករណ៍ដល់សិស្សា
នុសិស្ស

និងការរក្សានូវកីឡានិងតន្ត្រីប្រពៃណីខ្មែរតាមរយៈកម្មវិធី

ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ ។

●● ទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសហគមន៍

សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ត្រូវតែបញ្ចប់យ៉ាងតិចនូវ

ប្រាសាក់

●●គោលការណ៍កិច្ចការពារអតិថិជន
ដើម្បីគោរពបានតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ
ប្រាសាក់

ស្តីពីកិច្ចការពារអតិថិជន

បានប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍កិច្ច

ការពារអតិថិជនសម្រាប់ដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ។ សម្រាប់
ឆ្នាំ2013

ប្រាសាក់នឹងបន្តលើកកម្ពស់ការអនុវត្តគោលការណ៍កិច្ច

ការពារអតិថិជននេះ ដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តបន្ថែមទៀត។

ការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
ទំនាក់ទំនងពីកម្រិតទាបទៅកម្រិតខ្ពស់

ការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
ការកើតឡើងថ្មីៗនិងផ្លាស់ប្តូរជាបន្តបន្ទាប់ នៃសកម្មភាពអាជីវកម្ម
និងបរិស្ថានការងារក៏បាននាំមកនូវហានិភ័យថ្មីៗផងដែរ

ហើយ

ទន្ទម
ឹ នោះ ហានិភយ
័ ដល
ែ កើតមានកន្លងមកអាចនឹងត្រវសា
ូ
បរលាប
ទៅវិញ ។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗ ប្រឈមនឹងហានិភ័យ
ជាច្រើនដែលចាំបាច់ទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រកប ដោយ
ប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាព ប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេនឹងធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថាន
បរាជ័យក្នុងការសម្រេចបានតាមគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុ និងគោលដៅ
សង្គមរបស់គ្រឹះស្ថាន ។ មធ្យោបាយសាមញ្ញសម្រាប់ចាប់ផ្តើមគិត
អំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

គឺដំបូងត្រូវ

កំណត់អត្តសញ្ញណ
ា
យល់ដង
ឹ និងវាយតម្លហា
ៃ និភយ
័ ដល
ែ អាចផ្តល់
ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់គ្រឹះស្ថាន និងភាពទំនងនៃការកើតមានជា
ថ្មីនៃហានិភ័យនោះ ។
ហើយ

បន្ទាប់ពីកំណត់អត្តសញ្ញាណហានិភ័យរួច

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗត្រូវរៀបចំវិធីសាស្រ្តនិងយន្ត

ការតាមដានសម្រាប់អនុវត្តនិងដោះស្រាយ ហើយបែងចែកឲ្យបាន
ច្បាស់លាស់នូវទំនួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ

ឬក្រុមនីមួយៗ

សម្រាប់ដោះស្រាយហានិភ័យទាំងនោះ។ វិធីសាស្រ្តត្រូវរួមបញ្ចូលនូវ
ការបង្វែរឬការបែងចែកហានិភ័យជាមួយភាគីដទៃទៀត ការជៀសវាង
ហានិភ័យ ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីហានិភ័យ និង
ការទទួលយកនូវផលវិបាកមួយចំនួនឬទាំងអស់ដែលជាលទ្ធ ផល
កើតចេញពីហានិភ័យជាក់លាក់ណាមួយ ។
ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

គ្រឹះស្ថានឲ្យសម្រេចបាននូវគោលបំណងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ។ ភាព
កម្សោយនិង ភាពគ្មានប្រសិទ្ធភាពនៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង បណ្តាល
ឲ្យមានការខាតបង់ជាច្រើននៅតាមបណ្តាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
និងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការខាតបង់របស់

គ្រឹះស្ថានផ្សេងៗផង

ដែរ ។

ឬការមិនគោរពតាមគោលនយោបាយត្រួត

ពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ។
នាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្ន2
ាំ 001 ដោយ
បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់នូវតួនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវនៃការវាយ
តម្លដោ
ៃ យឯករាជ្យលើបព
្រ ន
័ ត
្ធ ត
្រួ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
្នុ ។ បច្ចប
ុ ប្ ន្ន នាយកដ្ឋន
ា
ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង មានបុគ្គលិកប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈសរុបចំនួន 23
នាក់ ។ រាល់សាខានីមួយៗរបស់ប្រាសាក់ មានសវនករផ្ទៃក្នុងម្នាក់
ដើម្បីពិនិត្យជាប្រចាំនូវគុណភាពសំពៀតឥណទាន គុណភាពសេវា
កម្មអតិថិជន ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ និងការចំណាយទូទៅរបស់
សាខា ។ របាយការណ៍សវនកម្មត្រូវបានផ្ញើជូនទៅគ្រប់នាយកដ្ឋាន
ពាក់ព័ន្ធ

ជាប្រចាំខែ

ដើម្បីឲ្យនាយកដ្ឋាននីមួយៗអាចចាត់វិធាន

ការកែតម្រូវបានទាន់ពេលវេលា។
កម្ចីសរុប

ការពារសុវត្ថិភាពទ្រព្យសកម្ម

ប្រាក់បញ្ញើសាធារណជន

និងការ

លើកកម្ពស់សេវាកម្មអតិថិជន ការពារការកើតមានកំហុសឆ្គងដោយ
និងដើម្បីធានាថាគ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់របស់

ប្រាសាក់គោរពនិងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយ និងសេចក្តីណែនាំ
ផ្សេងៗ ។ បុគ្គលិកម្នាក់ៗត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តតាម
គោលនយោបាយត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ។ ជាមួយគ្នាដែរ បុគ្គលិកត្រូវ

សវនករផ្ទៃក្នុង

ដើម្បីវាយតម្លៃគុណភាពសមតុល្យឥណទាន

និងដើម្បី

បញ្ជាក់ថា ការបញ្ចេញប្រាក់កម្ចីត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាម គោល
នយោបាយនិងគោលការណ៍កិច្ចការពារអតិថិជន ដែលបានដាក់ឲ្យ
អនុវត្ត និងលើសពីនេះ គឺដើម្បីធានាថា គ្រប់សាខា និងអនុសាខា
បានអនុវត្តការងារនិងភារកិច្ចបានល្អ ។ សវនកម្មដែលបានធ្វើឡើង
ក្នុងឆ្នាំ2012

បង្ហាញថា

ប្រាក់កម្ចីត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមគោល

នយោបាយនិងមានគុណភាពល្អ ។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺជាគណៈកម្មការឯករាជ្យ និងត្រូវ
បានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់នូវជំនួយនិងឧបករណ៍ដល់បុគ្គលិករបស់
ប្រាសាក់

អាចវាយតម្លៃនិងកំណត់អាទិភាពហានិភ័យតាមនាយក

ដ្ឋាននីមួយៗដោយខ្លួនឯង ទាក់ទងនឹងយន្តការត្រួតពិនិត្យតាមដាន
ការត្រួតពិនិត្យដែលបានស្នើឡើងថ្មីៗនិងដែលកំពុងអនុវត្ត។ ផែន
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងហានិភ័យ

ប្រាសាក់ បានបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងមួយយ៉ាងរឹងមាំ ដើម្បី

ក្នុងឆ្នាំ2012

បានអនុវត្តការចុះសួរសុខទុក្ខអតិថិជនសរុបចំនួន 15% នៃគណនី

មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការសម្រេច

បានដោយជោគជ័យនូវប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រឹះស្ថាន និងជួយ

ចេតនានិងអចេតនា

នឹងការមិនអនុវត្តន៍

នូវរាល់បញ្ហាដែលទាក់ទង

ដែលមានកម្រិតខ្ពស់ត្រូវបាន

បង្ហាញជូនគណៈកម្មាធិការ នៅរៀងរាល់កិច្ចប្រជុំម្តងៗ ។
ជាមួយគ្នាដែរ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រូវវាយតម្លៃនិងផ្តល់
អនុសាសន៍ផ្សេងៗ ដើម្បីលើកកម្ពស់ក្របខ័ណ្ឌនិងផែនការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យនិងពិនិត្យលើគោលនយោបាយ នីតិវិធី និងការត្រួតពិនិត្យ
ដែលកំពុងអនុវត្ត ដើម្បីធានាថា គ្រឹះស្ថានអាចដោះស្រាយបានរាល់
ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ហានិភ័យសន្ទនីយភាព
និងហានិភ័យទីផ្សារ ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រាសាក់ 2012
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គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ព្យាយាមបង្កើតនូវវប្បធម៌គ្រប់គ្រង
ហានិភ័យជាមួយបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ប្រាសាក់

តាមរយៈការ

បណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យ ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
និងការពិនត
ិ យ្ ឡើងវិញនូវគោលនយោបាយថ្មៗ
ី និងគោលនយោបាយ
បច្ចុប្បន្ន ។ មុនពេលប្រាសាក់កម្លាយខ្លួនជាធនាគារពាណិជ្ជ និង
ដោយបានធ្វើការពិគ្រោះយោបល់អំពីហានិភ័យ

គណៈកម្មការគ្រប់

គ្រងហានិភ័យ បានអនុម័តការពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យ

និងកំណត់អំពីគម្លាតរវាងការអនុវត្តដ៏ល្អជាអន្តរជាតិ

ជាមួយនិងការអនុវត្តបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រាសាក់ ។
ក្នុងឆ្ន2
ាំ 012 សកម្មភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ប្រាសាក់រួមមាន ៖
●● បង្កើតគោលនយោបាយនិងក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដើម្បី
សុកា
ំ រអនុមត
័ ពីគណៈកម្មការគ្របគ
់ ង
្រ នៅកម្រត
ិ ក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាល។
●● ស្នស
ើ ក
ំុ ម្រត
ិ កំណត់នហា
ៃ និភយ
័ ឥណទាន ហានិភយ
័ ប្រតប
ិ ត្តិការ
ហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងហានិភ័យទីផ្សារ ។
●● ពិនិត្យនិងកែសម្រួលឡើងវិញនូវគោលនយោបាយឥណទាន ។
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●● វាយតម្លៃនិងកំណត់អាទិភាពហានិភ័យធំៗ ។
●● រៀបចំផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ

ធំៗ ។
●● វាយតម្លៃរាល់ហានិភ័យនៅនាយកដ្ឋាននីមួយៗ

ដែលកំណត់

ហានិភ័យដោយខ្លួនឯង និងស្នើសុំយន្តការ ត្រួតពិនិត្យតាមដាន ។
●● ត្រួតពិនិត្យតាមដានហានិភ័យធំៗ និងចាត់វិធានការបន្ទាប់តាម
ការចាំបាច់ ។
●● ត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងកំណត់អត្តសញ្ញាណ

គម្លាតរវាងបទ

បញ្ញត្តិនិងច្បាប់ផ្សេងៗ និងការអនុវត្តរបស់ ប្រាសាក់ ។
●● ទិញធានារ៉ាប់រងពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Infinity សម្រាប់សញ្ញា
ប័ណ្ណ Bankers Blanket ។
●● សហការជាមួយក្រុម PWC ដើម្បីអនុវត្តការពិនិត្យឡើងវិញនូវ
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ប្រាសាក់ ។

បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ដែលបានធ្វើសវនកម្ម

ប្រាសាសា
ាក់ 2012
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តារាងតុល្យការ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2012
2012

2011

ដុល្លាអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លាអាមេរិក

ពាន់រៀល

3,269,290

13,060,814

570,751

2,305,264

21,548,504

86,086,273

767,614

3,100,393

6,503,266

25,980,548

1,105,334

4,464,445

211,508,052

844,974,668

148,842,568

601,175,130

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

4,334,918

17,317,997

2,623,897

10,597,918

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

1,295,762

5,176,569

892,588

3,605,164

ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ

2,859,643

11,424,273

872,172

3,522,703

254,201

1,015,533

312,014

1,260,225

251,573,636

1,005,036,675

155,986,938

630,031,242

5,911,985

23,618,380

2,100,203

8,482,720

51,299,768

204,942,573

5,074,914

20,497,578

-

-

1,956,653

7,902,920

139,382,048

556,831,282

105,710,611

426,965,159

បំណុលផ្សេងៗ

4,813,441

19,229,692

3,046,888

12,306,382

បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

2,465,405

9,849,293

1,962,457

7,926,363

កាតព្វកិច្ចអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក

1,349,381

5,390,777

1,435,486

5,797,928

205,222,028

819,861,997

121,287,212

489,879,050

19,685,067

78,641,843

3,813,568

15,403,000

3,809,529

15,219,068

3,126,594

12,628,315

អនុបំណុល

11,428,679

45,657,577

11,304,179

45,657,577

ចំណេញរក្សាទុក

11,428,333

45,656,190

16,455,385

66,463,300

មូលធនភាគទុនិកសរុប

46,351,608

185,174,678

34,699,726

140,152,192

251,573,636

1,005,036,675

155,986,938

630,031,242

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល
សមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ
ឥណទាននិងបុរេប្រទានអតិថិជន

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម
ទ្រព្យសកម្មសរុប
បំណុល និងមូលធនភាគទុនិក
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន
ឥណទានវិបារូបន៍
ប្រាក់កម្ចី

បំណុលសរុប
មូលធនភាគទុនិក
ដើមទុន
ទុនបម្រុងផ្សេងៗ

បំណុល និងមូលធនភាគទុនិកសរុប
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របាយការណ៍លទ្ធផល
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2012
2012

2011

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ចំណូលការប្រាក់

42,397,028

169,376,127

31,884,525

128,781,598

ចំណាយការប្រាក់

(11,092,869)

(44,316,012)

(7,733,980)

(31,237,546)

31,304,159

125,060,115

24,150,545

97,544,052

ចំណាយសេវា និងកម្រៃជើងសារ

(438,259)

(1,750,845)

(226,754)

(915,861)

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

1,348,862

5,388,704

602,396

2,433,079

(10,788,513)

(43,100,109)

(8,811,439)

(35,589,402)

(600,868)

(2,400,468)

(440,672)

(1,779,872)

ចំណាយទូទៅនិងចំណាយរដ្ឋបាល

(5,301,737)

(21,180,439)

(3,645,152)

(14,722,771)

ចំណូលប្រតិបត្តិការ

15,523,644

62,016,958

11,628,924

46,969,225

សំវិធានធនឥណទានអាក្រក់និងសង្ស័យ

(1,064,919)

(4,254,351)

(737,353)

(2,978,169)

ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

14,458,725

57,762,607

10,891,571

43,991,056

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

(2,931,344)

(11,710,719)

(2,201,410)

(8,891,493)

ចំណេញសុទ្ធក្នុងឆ្នាំ

11,527,381

46,051,888

8,690,161

35,099,563

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ

ចំណាយបុគ្គលិក
ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ និងទ្រព្យសកម្មអរូបី
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របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធនភាគទុនិក
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2012
ដើមទុន

អនុបំណុល

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

3,813,568

ចំណេញសុទ្ធក្នុងឆ្នាំ
ការផ្ទេរចូលគណនីទុនបម្រុងផ្សេងៗ

ទុនបម្រុង

ចំណេញ

ផ្សេងៗ

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

រក្សាទុក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

11,304,179

2,209,664

8,682,154

26,009,565

-

-

-

8,690,162

8,690,162

-

-

916,931

(916,931)

-

3,813,568

11,304,179

3,126,595

16,455,385

34,699,727

15,403,000

45,657,577

12,628,315

66,463,300

140,152,192

3,813,568

11,304,179

3,126,595

16,455,385

34,699,727

15,871,499

-

-

(15,871,499)

-

ចំណេញសុទ្ធក្នុងឆ្នាំ

-

-

-

11,527,381

11,527,381

ការផ្ទេរចូលគណនីទុនបម្រុងផ្សេងៗ

-

-

682,934

(682,934)

-

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

-

124,500

-

-

124,500

សមតុល្យគិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2012

19,685,067

11,428,679

3,809,529

11,428,333

46,351,608

សមមូលនឹងពាន់រៀល

78,641,843

45,657,577

15,219,068

45,656,190

185,174,678

ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 012
សមតុល្យគិតត្រឹមថ្ងៃទ0
ី 1 ខែមករា ឆ្ន2
ាំ 012

សមតុល្យគិតត្រឹមថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2011
សមមូលនឹងពាន់រៀល
ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទ3
ី 1 ខែធ្នូ ឆ្ន2
ាំ 012
សមតុល្យគិតត្រឹមថ្ងៃទ0
ី 1 ខែមករា ឆ្ន2
ាំ 012
ការបំប្លែងទៅជាដើមទុន
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របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2012
2012

2011

ដុល្លាអារមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

14,458,725

57,762,607

10,891,571

43,991,056

រំលស់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ

490,409

1,959,184

339,735

1,372,187

រំលស់ទ្រព្យសកម្មអរូបី

110,459

441,284

100,937

407,685

សំវិធានធនឥណទានអាក្រក់និងសង្ស័យ

1,064,919

4,254,351

737,353

2,978,169

ចំណេញពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងបរិក្ខារ

(11,868)

(47,413)

(10,532)

(42,541)

ការខាតអត្រាប្តួរប្រាក់ជាក់ស្តែងលើអនុបំណុល

124,500

497,378

-

-

16,237,144

64,867,391

12,059,064

48,706,556

(63,730,403)

(254,602,960)

(47,105,153)

(190,257,713)

ប្រាក់តម្កល់ដើមទុនតាមច្បាប់

(1,621,146)

(6,476,478)

(1,317)

(5,319)

បម្រុងកាតព្វកិច្ច

(3,638,698)

(14,536,599)

(350,450)

(1,415,468)

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

(1,711,021)

(6,835,529)

(709,162)

(2,864,305)

3,811,782

15,228,069

2,100,203

8,482,720

ប្រាក់បញ្ញើអតិថិជន

46,224,854

184,668,292

4,889,982

19,750,637

ឥណទានវិបារូបន៍

(1,956,653)

(7,816,829)

1,956,653

7,902,921

(86,105)

(343,989)

297,204

1,200,407

1,766,553

7,057,379

864,627

3,492,228

សាច់ប្រាក់បានប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការ

(4,703,693)

(18,791,253)

(25,998,349)

(105,007,336)

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបានបង់

(2,388,757)

(9,543,084)

(1,135,162)

(4,584,919)

សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

(7,092,450)

(28,334,337)

(27,133,511)

(109,592,255)

(2,490,161)

(9,948,193)

(437,839)

(1,768,432)

(513,633)

(2,051,964)

(3,271)

(13,212)

23,968

95,752

34,288

138,489

(2,979,826)

(11,904,405)

(406,822)

(1,643,155)

86,697,115

346,354,974

46,927,440

189,539,930

(53,007,503)

(211,764,974)

(23,106,308)

(93,326,378)

សាច់ប្រាក់សុទ្ធពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

33,689,612

134,590,000

23,821,132

96,213,552

កំណើន/(តំហយ)សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលសុទ្ធ

23,617,336

94,351,258

(3,719,201)

(15,021,858)

1,686,150

6,810,361

5,405,351

21,907,887

-

(74,192)

-

(75,668)

25,303,486

101,087,427

1,686,150

6,810,361

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
និយ័តកម្ម៖

បម្រែបម្រួលក្នុង៖
ឥណទានអតិថិជន

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

កាតព្វកិច្ចអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក
បំណុលផ្សេងៗ

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
ទិញទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ
ទិញទ្រព្យសកម្មអរូបី
សាច់ប្រាក់បានពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ
សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានប្រើក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ
លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន
ប្រាក់បានពីប្រាក់កម្ចី
សងប្រាក់កម្ចី

សាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់សមមូលដើមឆ្នាំ
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
សាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់សមមូលចុងឆ្នាំ
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ការិយាល័យកណ្តាល

អាគារលេខ212 ផ្លូវ271 សង្កាត់ទួលទំពូង2 ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ: +855 23 999 911 | ទូរសារ: +855 23 216 362 | អីុមែ៉ល: info@prasac.com.kh | គេហទំព័រ: www.prasac.com.kh

