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តំបន់បណ្តាញបាតិបត្តិការ

បាភាទអតិថិជន
ចំនួន ទឹកបាាក់ (ជាដុល្លារអាមារិក)

2011 2012 2011 2012

អតិថិជនខ្ចបី្រ្រកន់ៅតំបន់ជនបទ 114,409 120,028 128,768,340 175,442,995

អតិថិជនខ្ចីប្រ្រក់នៅតំបន់ទីប្រជំុជននិងទីក្រុង 10,718 14,118 24,117,251 39,414,457

អតិថិជនខ្ចបី្រ្រក់ជាស្រ្តី 89,379 104,476 103,373,099 164,026,871

អតិថិជនខ្ចបី្រ្រក់ជាក្រុម 13,252 9,509 2,357,981 1,932,893

អតិថិជនសន្រសបំ្រ្រក់ជាស្រ្តី 4,112 198,453 3,315,315 28,172,773

ប្រ្រក់កម្ចីទាក់ទងបរិស្ថ្រន (ជីវឧស្ម័ន) 5,372 6,394 550,755 3,890,772

យន្តការនិងឧបករណ៍នាការអនុវត្តការងារសង្គម

ក. ការតាមដាននិងការកំណត់ភាពកាីកា

ការកំណត់បន្ទ្រត់ន្រភាពក្រីក្រ បន្ទ្រត់ភាពក្រីក្រថ្ន្រក់ជាតិ

ការវាយតម្ល្រ/ការវាស់វ្រងភាពក្រីក្រ PPI - អនុវត្តន៍សកល្របងរួចហើយ

ការតាមដានភាពក្រីក្រ ឧបករណ៍ PPI

របាយការណ៍ការអនុវត្តការារសង្គម រាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ (ជូនក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល វិនិយោគិន បុគ្គលិក អតិថិជន 
និងសធារណជន)

ខ. ការថារកាសាអតិថិជននិងការលើកកម្ពស់ផលិតផល

ការកំណត់ថ្ល្រប្រកបដោយតម្ល្រភាព រាយការណ៍ជូន MixMarket និង MFI Transparency

ការសិក្រសាអំពីការព្រញចិត្ត និងការបោះបង់ចោលរបស់អតិថិជន ធ្វើឡើងជាប្រាំឆ្ន្រំ

ប្រព័ន្ធទទួលការផ្តល់មតិយោបល់ត្រលប់របស់អតិថិជន ប្រអប់សំបុត្រ ទូរស័ព្ទ ការផ្តល់មតិតាមរយៈបុគ្គលិកផ្ទ្រល់

ការស្រ្រវជ្រ្រវទីផ្រសារសម្រ្រប់អភិវឌ្រឍន៍ផលិតផល រៀងរាល់ 2 ឆ្ន្រំម្តង សម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រក្នុង

គ. សាវាកម្មមិនមានហិរញ្ញវត្ថុ

សកម្មភាពទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម គម្រ្រងសងសង់បណ្ណ្រល័យ
អាហារូបករណ៍ (សម្រ្រប់កូនចៅរបស់អតិថិជន និងសកម្មភាពសប្របុរសធម៌ផ្រស្រងៗ)
កម្មវិធីធ្វើការារសកល្របងនិងការារដោយស្ម័គ្រចិត្ត

ឃ. គោលនយោបាយបុគ្គលិក

ការសិក្រសាអំពីការព្រញចិត្តរបស់និយោជិត ធ្វើឡើងរៀងរាល់ឆ្ន្រំ

គោលនយោបាយផ្រស្រងៗ កម្មវិធីវ្រជ្ជសស្រ្ត ការធានរា៉្រប់រងលើសុខភាពនិងគ្រ្រះថ្ន្រក់ ច្រាប់ឈប់ 
សម្រ្រកមតុភាព និងប្រ្រក់សោធននិវត្តន៍

 ផ្នាកសំខាន់ៗស្តីពីការងារសង្គម

ទសាសនវិស័យ
ធ្វើអោយជីវភាពប្រជាជននៅជនបទនិងមីក្រូសហគ្រ្រសប្រសើរឡើង ដើម្របីចូលរួមចំណ្រកដល់ការអភិវឌ្រឍន៍ស្រដ្ឋ

កិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាព តាមរយៈគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមននិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ ។

បាសកកម្ម ផ្តល់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ និងមីក្រូសហគ្រ្រសជនបទ ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ។
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ផ្នាកសំខាន់ៗអំពីបាតិបត្តិការ 

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗនា
                         សាដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឆ្នា2ំ012

សូចនាករណ៍សាដ្ឋកិច្ច 2010 2011 2012

ផលិតផលក្នុងសាុកសរុបដុល     

ទំហំប្រ្រក់ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដុល (ជាលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 1,255  12,890  14,380  15,848 

កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដុល 6% 7.2% 7.2% 7.2% (ADB)

ចំណូលផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដុលសម្រ្រប់ប្រជាជនម្ន្រក់ 795 (WB)  897 (WB)  945 (EIC)  1,024 (EIC) 

អតិផរណ     

អត្រ្រអតិផរណ 4% 5.48% 2.93% 3% (IMF)

អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ (ប្រ្រក់រៀលធៀបដុលា្ល្ររអាម្ររិក)  4,053  4,039  3,995  N/A 

សមតុលាយពាណិជ្ជកម្ម (IMF)     

ការនំច្រញ (ជាលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 3,884 5,219 5,776  6,393 

ការនំចូល (ជាលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) -5,466 -7,260 8,458  9,262 

សមតុល្រយពាណិជ្ជកម្ម -1,582 -2,040 -2,682 -2,870

ប្រភព: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD, IMF, ADB, NBC

ផ្នាកសំខាន់ៗ ចំនួន/ទំហំបាាក់

ខ្រត្ត 24

ស្រុក 186

ឃុំ 1,499

ភូមិ 10,874

បុគ្គលិក 2,135

បណ្ត្រញការិយាល័យ 167

បណ្ត្រញការិយាល័យទំនក់ទំនង  Online 108

ម៉្រសុីនដកប្រ្រក់ស្វ័យប្រវត្តិ (ATM) 25

សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ USD57,211,753

សម្ពៀតឥណទាន USD214,857,594

ទ្រព្រយសកម្មសរុប USD 251,573,636

គិតតាឹមថ្ងាទី31 ខាធ្នូ ឆ្នាំ2012 

2013ពាយាករណ៍
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សូចនាករណ៍សំខាន់ៗផ្នាកហិរញ្ញវត្ថុ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខាប ធ្នូ-2008 ធ្នូ-2009 ធ្នូ-2010 ធ្នូ-2011 ធ្នូ-2012

ទ្រព្រយសកម្ម

សច់ប្រ្រក់និងធនគារ 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 

អចលនទ្រព្រយសុទ្ធ 394,586 1,683,465 1,781,903 1,764,760 4,155,405 

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ 1,569,376 1,439,206 2,163,907 2,935,911 4,589,119 

ទ្រព្រយសកម្មសរុប 60,772,860 70,886,313 112,229,377 155,986,938 251,573,636 

ទ្រព្រយអកម្ម

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន 62,453 481,254 184,931 5,971,296 57,211,753 

បំណុល 38,464,375 45,981,472 81,969,664 107,667,264 139,382,048 

បំណុលផ្រស្រងៗ 2,606,213 2,521,925 4,155,059 7,648,652 8,628,227 

ទ្រព្រយអកម្មសរុប 41,133,041 48,984,651 86,309,654 121,287,212 205,222,028 

មូលនិធិម្ច្រស់ហ៊ុន

ដើមទុនចុះបញ្ជី 3,774,320 3,694,651 3,800,395 3,813,568 19,685,067 

ទុនបំរុងផ្រស្រងៗ 559,392 1,251,241 2,202,031 3,126,594 3,809,529 

ប្រ្រក់ចំណ្រញរក្រសាទុក 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 

មូលនិធិម្ច្រស់ហ៊ុនសរុប 19,639,819 21,901,662 25,919,723 34,699,726 46,351,608 

សរុបបំណុល និងមូលនិធិម្ច្រស់ហ៊ុន 60,772,860 70,886,313 112,229,377 155,986,938 251,573,636 

ចំណូលនិងចំណយ

ចំណូលការប្រ្រក់ និងកំរ្រស្រវា 13,712,294 16,244,162 20,795,742 32,031,065 42,947,603 

ចំណយការប្រ្រក់ និងកំរ្រស្រវា (2,656,849) (4,521,759) (5,679,964) (7,960,734) (11,678,092) 

ចំណយប្រតិបត្តិការ (7,133,942) (8,131,017) (10,157,799) (12,825,550) (16,568,689) 

ចំណយមិនម្រនប្រតិបត្តិការសុទ្ធ (177,806) (63,207) (640,092) (353,211) (242,097)

ចំណយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ (928,029) (851,781) (926,668) (2,201,409) (2,931,344) 

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ 2,815,668 2,676,398 3,391,219 8,690,161 11,527,381 

សូចនករណ៍សំខាន់ៗ

ចំណូលពីទ្រព្រយសកម្ម 5.8% 4.1% 3.7% 6.5% 5.7% 

ចំណូលពីមូលនិធិម្ច្រស់ភាគហ៊ុន 48.4% 27.6% 26.5% 45.7% 39.5% 

ទិន្នផលពីសំពៀតឥណទាន 30.2% 26.4% 24.6% 25.0% 23.5%

កាលបរិច្ឆាទ 31 ខាធ្នូ ឆ្នាំ2012

គិតជាដុល្លារ
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ចំណប់អារម្មណ៍បាានកាុមបាឹកាសាភិបាល    

សាដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ឆ្នា2ំ012

ក្នុងរយៈព្រលមួយទសវត្រសរ៍កន្លងមក ប្រទ្រសកម្ពុជារក្រសាបាននូវ

កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច សន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ សុវត្ថិភាព

សង្គមនិងការអភិវឌ្រឍប្រកបដោយសមភាព និងនិរន្តរភាព ។ ស្រដ្ឋកិច្ច 

កម្ពុជា បានកើនឡើងគួរឲ្រយកត់សម្គ្រល់ាប់តាំងពីពាក់កណ្ត្រល

ទសវត្រសរ៍ 90 មក ដ្រលប្រភពន្រកំណើនន្រះបានមកពីការពង្រីក

ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ការវិនិយោគប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការ

លើកកម្ពស់ផលិតភាព ។ តាមការបា៉្រន់ស្ម្រន ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានកើន

ឡើងខ្ពស់បំផុត 8.7% ក្នុងកំឡុងពីឆ្ន្រ2ំ004 ដល់ឆ្ន្រំ2005ទោះបី

មនការធា្ល្រក់ចុះក្នុងប៉ុន្ម្រនឆ្ន្រំចុងក្រ្រយន្រះក្តី ។ មូលនិធិរូបិយវត្ថុ

អន្តរជាតិបា៉្រន់ស្ម្រន ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមនកំណើន 6.5% ក្នុងឆ្ន្រំ

2012 និង 7.5% ក្នុងឆ្ន្រំ2013 ។ ទោះយា៉្រងណ មូលដា្ឋ្រនស្រដ្ឋកិច្ច

នៅមនទំហំតូច និងមិនទាន់ត្រូវបានធ្វើពិពិធកម្មឲ្រយបានល្អននៅ

ឡើយ ។ ប្រភពចម្របងន្រកំណើនន្រះបានមកពីការចូលរួមចំណ្រក

របស់វិស័យកាត់ដ្ររ សំណង់ កសិកម្ម និងទ្រសចរណ៍ ។ វិស័យ

វាយនភ័ណ្ឌគ្របដណ្តប់វិស័យឧស្រសាហកម្ម និងមនប្រហ្រល 80% 

ន្រការនំច្រញសរុប។ វិស័យទ្រសចរណ៍ជាប្រភពសំខាន់ទីពីរន្រការ

ផ្ល្រស់ប្តូររូបិយវត្ថុបរទ្រស ដោយចំនួនកើនឡើងន្រភ្ញៀវទ្រសចរណ៍

គឺនៅទិសដៅទ្រសចរណ៍ត្រមួយគត់គឺអង្គរវត្ត ។

វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ    

យោងតាមមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានៅមន

កម្រិតទាបជាមួយនឹងអត្រ្រប្រើប្រ្រស់ ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុន្រះមន

ប្រមណត្រ 10% ន្រចំនួនប្រជាជនសរុបត្របុ៉ណ្ណ្រះ។     វិស័យធនគារ

កម្ពុជាជាដុលា្ល្រររូបនីយកម្មនិងស្ររីភាវូបនីយកម្ម ។ ចំនួនធនគារ

បានកើនឡើងទ្វ្ររដងាប់ពីឆ្ន្រ2ំ005 មក ។ ក្នុងឆ្ន្រ2ំ012 វិស័យ

ធនគារកម្ពជុារួមមនធនគារសរុបចំនួន38         ក្នងុនោះ ធនគារពាណិជ្ជ

ចំនួន 31 នងិធនគារឯកទ្រសចនំនួ 7 ។         ទោះយា៉្រងន្រះក្ត ីកណំើនចនំនួ

ធនគារន្រះ ហាក់បីដូចជាមិនធ្វើឲ្រយអត្រ្រការប្រ្រក់ថយចុះនោះទ្រ ។ 

វិស័យន្រះត្រវូបានគ្របដណ្តប់ដោយធនគារធំៗមួយចំនួនត្របុ៉ណ្ណ្រាះ

ក្នុងនោះ ធនគារអ្រសុីលីដា បានកម្ល្រយខ្លួនពីប្រតិបត្តិករមីក្រូហិ

រញ្ញវត្ថុសំខាន់បំផុតទៅជា ធនគារពាណិជ្ជដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុង 

             មនស្រចក្តីសោមនស្រសរីករាយដ្រលបានចូលរួមផ្តល់យោបល់សម្រ្រប់ ការបោះពុម្ពផ្រសាយរបាយការណ៍         ប្រាំឆ្ន្រំ គិតត្រឹមថ្ង្រទ3ី1 ខ្រធ្នូ

      ឆ្ន្រំ2012 របស់គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសក់។ ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុ កំណត់ហ្រតុពន្រយល់ និងយោបល់ផ្រស្រងៗ ដ្រលរៀបរាប់នៅទំព័រ

         បន្ទ្រប់ គឺរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិរបស់គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសក់ ដ្រលបានកកើតឡើងក្នុងរយៈព្រល 2 ទសវត្រសរ៍កន្លងមក ដោយបាន

កម្ល្រយខ្លួនពីគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដំបូងគ្របំផុតនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ទៅជាអ្នកផ្តល់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុានមុខគ្រក្នុងវិស័យមីក្រូសហ

គ្រ្រសនៅកម្ពុជា ។ 

ខ្ញុំ

ប្រទ្រសកម្ពុជា ។ ក្នុងឆ្ន្រំ2012 ន្រះ ធនគារតូចៗចំនួន 25 មនប្រ្រក់

បញ្ញើប្រហ្រលជា 10% ប៉ុណ្ណ្រះន្រទំហំប្រ្រក់បញ្ញើសរុបរបស់វិស័យ

ទាំងមូល ។ ធនគារភាគច្រើនធ្វើប្រតិបត្តិការត្រនៅក្នុងតំបន់ប្រជុំជន

(ភាគច្រើននៅទីក្រុងភ្នំព្រញ) និងផ្តល់នូវផលិតផលមួយចំនួនត្រ

ប៉ុណ្ណ្រះ ហើយកន្លងមកការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលន្រះ គឺនៅមន

កម្រិតនៅឡើយ ។ 

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានកើនឡើងយា៉្រងខា្ល្រំងក្នុងរយៈព្រល

ប៉ុន្ម្រនឆ្ន្រំចុងក្រ្រយន្រះ ។ ក្នុងរយៈព្រល 15 ឆ្ន្រំកន្លងទៅ វិស័យន្រះ

មនគ្រឹះស្ថ្រនសរុបចំនួន35 ហើយដ្រលភាគច្រើនបានកម្ល្រយខ្លួន

មកពីអង្គការក្រ្ររដា្ឋ្រភិបាល ដ្រលក្នុងនោះ គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ចំនួន 7 ត្រូវបានអនុញ្ញ្រតឲ្រយទទួលប្រ្រក់បញ្ញើពីសធារណជន ។

យោងតាមរបាយការណ៍របស់សមគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា អនុបាត

សំពៀតឥណទានធៀបនឹងហានិភ័យរបស់គ្រឹះស្ថ្រនទាំង 35 ន្រះត្រូវ

បានរក្រសាកម្រិតទាបជាង 1% ។

ធនគារជាតិ ន្រ កម្ពុជា បន្តដើរតួនទីជាអាជា្ញ្រធរត្រួតពិនិត្រយនិង

បញ្ញត្តកិម្ម ដោយរួមមនការផ្តល់អាជា្ញ្រប័ណ្ណ ដល់ធនគារនិងគ្រះឹស្ថ្រន

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងត្រួតពិនិត្រយរាល់ប្រតិបត្តិការរបស់ធនគារពាណិជ្ជ 

ធនគារឯកទ្រស និងគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ ជំនឿទុកចិត្តរបស់

សធារណជនបានបន្តកើនឡើងតាមរយៈការដាក់ច្រញរបស់ ធនគារ

ជាតិ ន្រ កម្ពុជា នូវប្រកាសនិងបទបញ្ជ្រមួយចំនួន ក្នុងគោលបំណង

រក្រសាឲ្រយវិស័យន្រះកាន់ត្រមនសណ្ត្រប់ធា្ន្រប់ជាងមុន ការត្រួតពិនិត្រយ

កាន់ត្រប្រសើរជាងមុន និងមនសុខភាពកាន់ត្ររឹងមំជាងមុន ។

សមិទ្ធិផលសមាាចបានក្នុងឆ្នា2ំ012  

ការងើបឡើងវិញប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងការានទៅរកភាព

ប្រក្រតីឡើងវិញន្រវិស័យហិរញ្ញវត្ថុក្នុង ឆ្ន្រំ2012 ន្រះបានជួយឲ្រយ

ប្រ្រសក់ សម្រ្រចបានលទ្ធផលល្អនបំផុតដ្រលមិនធា្ល្រប់មន ក្នុងនោះ

ទទួលបាន (1) ចំណូលសរុបក្រ្រយបង់ពន្ធចំនួន 11.5  លានដុលា្ល្ររ

អាម្ររិក (2) ចំណូលពីមូលនិធិភាគទុនិកចំនួន 39.5% (3) ចំណូល

ពីទ្រព្រយសកម្មចំនួន 5.7% (4) អនុបាតបំណុលហួសកាលកំណត់

សង 0.2% (5) ទ្រព្រយសកម្មសរុបចំនួន 252 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក

(6) សំពៀតឥណទានសរុបចំនួន 215 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ផ្តល់ដល់

6 របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ ប្រ្រសក់ 2012
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រ៉ានជីត ហ្វឺណានដូ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល  

អតិថិជនចំនួន 134,146 នក់ (7) ប្រ្រក់សន្រសំនិងប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ

មនចំនួន 57 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ទទួលបានពីអតិថិជនផ្ញើប្រ្រក់ចំនួន 

131,920នក់ (8) បណ្ត្រញប្រតិបត្តិការចំនួន 167 ការិយាល័យ 

និង (9) បុគ្គលិកសរុបចំនួន 2,135 នក់ ។

សមិទ្ធិផលសំខាន់ៗន្រផ្ន្រកមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលសម្រ្រចបានក្នុង

ក្នុងឆ្ន្រំ2012 រួមមន ការដាក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ប្រកបដោយជោគជ័យនូវ

ស្រវាម៉្រសុីនដកប្រ្រក់ស្វ័យប្រវត្តិ (ATM) ការផ្ល្រស់ប្តូរទីតាំងទីស្ន្រក់

ការកណ្ត្រលថ្មី និងការផ្ល្រស់ប្តូរទីតាំងមជ្រឈមណ្ឌលថ្ររក្រសាទិន្នន័យ ។

ប្រ្រសក់ គឺជាក្រុមហ៊ុនដោយផ្ត្រតជាសំខាន់លើលទ្ធភាពរបស់អតិ

ថិជិនក្នុងការទទួលបានស្រវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដោយព្រយាយាមបំព្រញ

តម្រូវការអតិថិជន និងបង្កើនការព្រញចិត្តនិងភាពសោ្ម្រះត្រង់របស់

អតិថិជនតាមរយៈការផ្តល់នូវស្រវាកម្មដ៏ល្អនឥតខ្ច្រះ ។ ប្រ្រសក់ ផ្តល់

នូវលទ្ធភាពស្មើៗគា្ន្រជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន រួមទាំងមីក្រូសហគ្រិន 

និងអាជីវកម្មធុនតូចនិងមធ្រយម  ឲ្រយទទួលបាននូវស្រវាកម្មនិងផលិត

ផលធនគារប្រកបដោយត្រឹមត្រូវនិងរហ័សទាន់ចិត្ត ជំនឿទុកចិត្ត 

និងតម្ល្រភាព ។

ប្រ្រសក់ បន្តរក្រសានូវជំហររបស់ខ្លួនជាអ្នកានមុខគ្រផ្ន្រកទីផ្រសារ

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា តាមរយៈគណៈគ្រប់គ្រងដ៏រឹងមំ ប្រព័ន្ធបច្ច្រក

វិទ្រយាព័ត៌មន ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង បុគ្គលិកប្រកបដោយការប្ត្រជា្ញ្រ

ចិត្ត ក្របខណ្ឌអភិបាលកិច្ចល្អននិងប្រសិទ្ធភាពតាំងពីថ្ន្រក់ក្រុមប្រឹក្រសា

ភិបាលរហូតដល់ថ្ន្រក់ក្រ្រម និងការគាំទ្រយា៉្រងព្រញទំហឹងរបស់

ភាគទុនិកអន្តរជាតិ ។

គោលបំណងរបស់ប្រ្រសក់ គឺានទៅរកអ្វីដ្រលលើសពីគោល

បំណងន្រការរកប្រ្រក់ចំណ្រញ ។ ក្រុមហ៊ុនបានដំណើរការអាជីវកម្ម

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ ជាមួយនឹង

គោលដៅចុងក្រ្រយ គឺការលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់

អតិថិជន និងចូលរួមចំណ្រកក្នុងការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចជាតិ ជាពិស្រស

នំមកនូវវិបុលភាពនិងភាពរុងរឿងជូនដល់តំបន់ជនបទ ។ ក្នុងទំនួល

ខុសត្រវូផ្ន្រកសង្គម ប្រ្រសក់ បានផ្តចួផ្តើមកម្មវិធីមួយក្នងុការសងសង់

បណ្ណ្រល័យ ដោយបំពាក់នូវឧបករណ៍គ្រប់គ្រ្រន់នៅតាមសលានន

របស់រដ្ឋ ។ ក្រ្រមកម្មវិធីន្រះ កន្លងមកក្នុងឆ្ន្រំ ប្រ្រសក់បានសងសង់

បណ្ណ្រល័យចំនួន 2 រួចមកហើយនៅសលាបឋមសិក្រសារដ្ឋ នៅក្នុង

ខ្រត្តកំពង់ាម និងខ្រត្តកំពង់ធំ ។

ជំនួសឲ្រយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសក់ 

ខ្ញុំសូមសំដ្រងនូវអំណរគុណចំពោះ លោកប្រធាននយកប្រតិបត្តិ 

គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ប្រ្រសក់ ដ្រល

បានប្រងឹប្រ្រង បពំ្រញការារដល៏បំាក នងិការប្ត្រជា្ញ្រចតិ្តបម្រើស្រវាកម្ម

ជូនអតិថិជនរបស់ប្រ្រសក់ ។ ជាមួយគា្ន្រដ្ររ ខ្ញុំក៏សូមថ្ល្រងអំណរគុណ

ផងដ្ររចំពោះសហស្រវិកក្នុងក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ភាគទុនិក អតិថិជន

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងរាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា ជាពិស្រស ចំពោះធនគារ

ជាតិ ន្រ កម្ពុជា ដ្រលបានបន្តគាំទ្រផ្តល់យោបល់ និងការណ្រនំ

ផ្រស្រងៗ ។
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ចំណប់អារម្មណ៍បាាននាយកបាតិបត្តិ 

ក្នុងនមជាអ្នកានមុខគ្រផ្ន្រកទីផ្រសារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹង

បណ្ត្រញសខាធំជាងគ្រ ផលិតភាពខ្ពស់ជាងគ្រ សមត្ថភាព លទ្ធភាព

ចំណ្រញ និងសំពៀតឥណទានច្រើនជាងគ្រនៅកម្ពុជា  ប្រ្រសក់បន្ត

រក្រសាខ្លួនជាគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលមនការរីកចម្រើនប្រកបដោយ

និរន្តរភាព ។

ខាងក្រ្រមន្រះបា្ហ្រញនូវផ្ន្រកសំខាន់ៗន្រប្រតិបត្តិការក្នុងឆ្ន្រ2ំ012 ៖

 ● ទ្រព្រយសកម្មសរុបមនចំនួន 252 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក កើនឡើង

 61% ធៀបនឹងឆ្ន្រ2ំ011

 ● សពំៀតឥណទានសទុ្ធសរុបកើនឡើង 42% ដលច់នំនួ 215លាន

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងមនអតិថិជនសរុបចំនួន 134,146នក់

 ● រក្រសាបាននូវជំហរានមុខគ្រផ្ន្រក គុណភាពសំពៀតឥណទាន

ដោយរក្រសាបាននូវ អត្រ្រអនុបាតឥណទានមិនដំណើរការក្នុងកម្រិត

0.20%

 ● សមតុល្រយប្រ្រក់សន្រសំនិងប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំមនចំនួន 57 លាន

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ទទួលបានពីអតិថិជនសរុបចំនួន 131,920 នក់

 ● ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធកើនឡើង 33% គិតជាទឹកប្រ្រក1់1.5លាន

         2012 ន្រះជាឆ្ន្រំដ្រលមនការប្រកួតប្រជ្រងបំផុតក្នុងការបម្រើស្រវាកម្មអតិថិជន ។ ខ្ញុំ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          មនស្រចក្តីរីករាយដ្រលអតិថិជននៅត្របន្តប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្មរបស់ ប្រ្រសក់ដោយ

        សោ្ម្រះស្ម័គ្រនិងរក្រសានូវជំនឿទុកចិត្តមកលើប្រ្រសក់ ។ ជាមួយការរីករាយនិងសមិទ្ធិ

ផលសម្រ្រចបានន្រះប្រ្រសក់ក៏នៅត្រគិតអំពីមធ្រយាបាយដ៏វ្រងឆ្ង្រយទៅមុខទៀតដ្រលប្រ្រសក់ 

ត្រូវសម្រ្រចឲ្រយបាន ។

ឆ្ន្រំ
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សីុម សានាជាតិ

ប្រធាននយកប្រតិបត្តិ  

ដុលា្ល្រអាម្ររិក

 ● ចំណូលពីមូលនិធិម្ច្រស់ភាគទុនិកចំនួន 39.5% និងចំណូលពី

ទ្រព្រយសកម្មចំនួន 5.7%

ភាគទុនិករបស់ប្រ្រសក់ រួមមនទាំងវិនិយោគិនក្នុងស្រុកនិងក្រ្រ

ស្រុក មកពីវិស័យឯកជន និងគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្រឍន៍អន្តរជាតិ

ដ្រលឈរជាតំណងក្នុងក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់គ្រឹះស្ថ្រន ដោយនំ

នំមកនូវបទពិសោធន៍ល្អនៗជាច្រើនលើផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ ធនគារ ទំនួល

ខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គម និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងជួយបង្កើតនិងរក្រសានូវ

សមភាពដ៏ល្អនរវាងគោលបំណងពាណិជ្ជកម្មនិងគោលបំណងសង្គម ។

ក្នុងឆ្ន្រំ2012 ប្រ្រសក់ អនុវត្តបានយា៉្រងជោគជ័យនូវគម្រ្រងសំខាន់ៗ

ជាច្រើន រួមមន ការដាក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ស្រវាកម្មដកប្រ្រក់ស្វ័យប្រវត្តិ

(ATM) ការផ្ល្រស់ប្តូរទីតាំងទីស្ន្រក់ការកណ្ត្រលថ្មី បំពាក់ប្រព័ន្ឋគ្រប់

គ្រងទនិ្ននយ័ នងិកសងបណ្ណ្រលយ័ចំននួពរី ។          ាបត់ាងំពកីកើតរយៈ

ព្រល 2 ទសវត្រសរ៍កន្លងមក ប្រ្រសក់ បានរក្រសាជំហរបស់ខ្លួនជាគ្រឹះ

ស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុានមុខគ្រមួយ ជាមួយនឹងរចនសម្ព័ន្ធរឹងមំ

និងប្រព័ន្ធផ្តល់នូវកញ្ចប់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុព្រញល្រញមួយ ដល់

អតថិជិននៅតបំនជ់នបទនងិទបី្រជុជំន ។          ដើម្របីផ្តល់ស្រវាកម្មទាងំន្រះ

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ប្រ្រសក់ មនបណ្ត្រញការិយាល័យរបស់

ខ្លួននៅពាសព្រញផ្ទ្រប្រទ្រស ទូទាំង 24 ខ្រត្តក្រុង ដោយមន

ការិយាល័យចំនួន 167 និងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងភូមិចំនួន 10,874

ស្មើនឹង 76% ន្រចំនួនភូមិសរុបនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ។ ចំនួនការិយា

ល័យជាង 100 ត្រូវបានបំពាក់ប្រព័ន្ធអនាញ ដ្រលអាចធ្វើប្រតិបត្តិ

ការភា្ល្រមៗ និងមននិយោជិតសរុបចំនួន 2,135 នក់ ។

ប្រ្រសក់ មនគ្រះឹស្ថ្រនជាច្រើនជាដ្រគូក្នងុការគំាទ្រការអប់រំនិងចំណ្រះ

ដឹងផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ ។ ជាផ្ន្រកមួយន្រគោលបំណងក្នុងការអភិវឌ្រឈន៍

ការារសង្គមរបស់ខ្លួន ប្រ្រសក់ បានផ្តួចផ្តើមកម្មវិធីសងសង់

បណ្ណ្រល័យថ្មីដ្រលបំពាក់ដោយឧបករណ៍និងសម្ភ្ររៈគ្រប់គ្រ្រន់ស្រប

តាមមត្រដា្ឋ្រនរបស់ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីាសម្រ្រប់បំព្រញ

តម្រូវការសិស្រសានុសិស្រសនៅតាមសលាបឋមនិងមធ្រយមសិក្រសា ក្នុង

ខ្រត្តមួយចំនួន ហើយការសងសង់ន្រះជាបន្ទុកចំណយផ្ទ្រល់របស់

គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសក់ ។ ក្រ្រមកម្មវិធីន្រះ ប្រ្រសក់ បាន

សងសង់បណ្ណ្រល័យចំនួន 2 នៅតាមសលាបឋមសិក្រសាចំនួន 2 

ក្នុងខ្រត្តកំពង់ាម និងខ្រត្តកំពង់ធំ ដោយសង្រឃឹមថ បណ្ណ្រល័យន្រះ

នឹងជួយកុមរជាងពីរមុឺននក់មនទំលាប់អានសៀវភៅ និងមនការ

អប់រំល្អនប្រសើរជាងមុន ដ្រលជាលទ្ធផល នឹងធ្វើឲ្រយពួកគ្រមនអនគត

កាន់ត្រភ្លឺស្វ្រង ។

សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ2012 ប្រ្រសក់ បានកំណត់នូវអាទិភាពមួយចំនួនដូច

ខាងក្រ្រម ៖

 ● ត្រៀមជាស្រ្រចក្នុងការកម្ល្រយខ្លួនជាធនគារពាណិជ្ជ

 ● ធ្វើពិពិធកម្មប្រភពមូលនិធិតាមរយៈការបង្កើនប្រ្រក់សន្រសំ និង

ប្រ្រក់បញ្ញើ

 ● ពង្រឹងនិងក្រលម្អនបន្ថ្រមទៀតនូវស្រវាកម្មបម្រើអតិថិជន

 ● រក្រសាកំណើនសំពៀតឥណទានរឹងមំតាមរយៈការបង្កើនការផ្តល់

ឥណទានទៅវិស័យសហគ្រ្រសធុនតូចនិងមធ្រយម

 ● ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ តាមរយៈការអនុវត្តនិងការពិនិត្រយ

ឡើងវិញឲ្រយបានញឹកញាប់នូវគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តការ

គ្រប់គ្រងហានិយភ័យ

 ● បន្តពង្រឹងក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះរបស់គ្រឹះស្ថ្រន ។

ជំនួសឲ្រយគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ប្រ្រសក់ ខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណដល់

ក្រុមគណៈគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ប្រ្រសក់ ដ្រលបាន

បំព្រញការារដោយមិនខា្ល្រចការនឿយហត់និងប្រកបដោយការប្ត្រជា្ញ្រ

ចិត្ត ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលដ្រលបានគាំទ្រនិងផ្តល់យោបល់ រាជរដា្ឋ្រ

ភិបាលកម្ពុជា អាជា្ញ្រធរបញ្ញត្តិកម្ម ធនគារជាតិ ន្រ កម្ពុជា និងអាជា្ញ្រធរ

មូលដា្ឋ្រន ដ្រលត្រងត្រគាំទ្រដល់ប្រ្រសក់ និងសូមថ្ល្រងអំណរគុណ

ជាពិស្រសដល់អតិថិជនរបស់ប្រ្រសក់ ដ្រលប្រកបដោយភាពសោ្ម្រះ

ត្រង់ និងបន្តការគាំទ្រដល់ប្រ្រសក់ ។

ជាចុងក្រ្រយ ក្រមុគណៈគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិកទំាងអស់របស់ប្រ្រសក់

សូមសម្ត្រងនូវការប្ត្រជា្ញ្រជាថ្មី ដើម្របីរក្រសាការលើកកម្ពស់ស្រវាកម្មរបស់់

ប្រ្រសក់ដល់អតិថិជនាស់ និងអតិថិជនសំខាន់ៗរបស់គ្រឹះស្ថ្រន

ដើម្របី ការរីកចម្រើនទាំងអស់គា្ន្រនព្រលអនគតខាងមុខ ។

9របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ ប្រ្រសក់ 2012



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ប្រច្រចាក់ 2012

កិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថាន  

    សក់ បានរៀបចំនិងអភិវឌ្រឍនូវផលិតផល គោលន

           យោបាយ និងនីតិវិធីផ្រស្រងៗ ស្របតាមច្រាប់និងបទ

                      បញ្ញត្តិរបស់ធនគារជាតិ ន្រ កម្ពុជា និងតាមបទដា្ឋ្រន

អន្តរជាតិ ដើម្របីធាននូវនិរន្តរភាពប្រតិបត្តិការ កំណើនអតិថិជន 

និងកាត់បន្ថយហានិភ័យដ្រលប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពសងប្រ្រក់កម្ចី

ត្រលប់វិញរបស់អតិថិជន ។ ហានិភ័យសង្គមនិងបរិស្ថ្រន ត្រូវបាន

វិភាគដើម្របីធាននូវសមភាពរវាងកំណើនសង្គម កំណើនបរិស្ថ្រន

និងកំណើនអាជីវកម្មរបស់អតិថិជននិងរបស់ប្រ្រសក់ផ្ទ្រល់  ។

ប្រ្រសក់ ទទួលស្គ្រល់នូវសរៈសំខាន់និងភាពទាក់ទងន្រការគ្រប់

គ្រងហានិភ័យសង្គមនិងបរិស្ថ្រនក្នុង គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត ្ថុ។  

ប្រ្រសក់ បានប្ត្រជា្ញ្រក្នុងការកំណត់នូវអត្តសញ្ញ្រណ និងដំណះ

ស្រ្រយ នូវរាល់ហានិភ័យសង្គមនិងបរិស្ថ្រន ទាំងក្នុងរយៈព្រលខ្លី និង

រយៈព្រលវ្រង ដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ខ្លួន តាមរយៈការ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យបរិស្ថ្រននិងសង្គម ប្រកបដោយភាពរឹងមំនិង

ប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងកម្រិតស្ថ្រប័នរបស់ខ្លួន ។

ប្រ្រ

គោលនយោបាយកិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថ្រន ត្រូវបានបង្កើតឡើង

និងបានអនុវត្តរួចហើយ ។ ចំណុចសំខាន់ៗដ្រលបានពណ៌នក្នុង

គោលនយោបាយន្រះរួមមន គោលការណ៍កិច្ចការពារបរិស្ថ្រន គោល

ការណ៍កិច្ចការពារសង្គម និងគោលការណ៍កិច្ចការពារសហគមន៍។ 

កិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថ្រនត្រូវបានលើកកម្ពស់ និងអនុវត្តទាំង

នៅក្នុងនិងក្រ្រគ្រឹះស្ថ្រន ។

ាប់តាំងពីដំណើរការដំបូងក្នុងឆ្ន្រំ1995 ជាប្រតិបត្តិករឥណទាន

សម្រ្រប់ប្រជាជននៅតំបន់ជនបទ ប្រ្រសក់ បានកំណត់យា៉្រងច្រាស់

លាស់នូវគោលនយោបាយឥណទានដោយច្រងថ ប្រ្រសក់ នឹង

មិនផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចីទៅអតិថិជនដ្រលប្រកបរបរអាជីវកម្មឬវិជា្ជ្រជីវៈមិន

គោលនយោបាយកិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថ្រន

ប្រ្រសក់ បានគោរពនិងអនុវត្តយា៉្រងខា្ជ្រប់ខ្ជួនតាមគោលការណ៍កិច្ច

ការពារអតិថិជនដើម្របីធានថ អតិថិជនទាំងអស់របស់ខ្លួនត្រូវបាន

ការពារ តាមរយៈការផ្តល់នូវផលិតផលនិងស្រវាកម្មសមស្រប ការ

ជៀសវាងនូវបំណុលច្រើនហួសពីសមត្ថភាពសងត្រលប់របស់អតិថិ

ជន ការរក្រសាតម្ល្រភាព ការទទួលខុសត្រូវលើថ្ល្រការបម្រើអតិថិជន

ដោយក្តីគោរពនិងយុត្តិធម៌ ការរក្រសាការសម្ង្រត់ន្រព័ត៌មនអតិថិជន 

និងយន្តការសម្រ្រប់ដោះស្រ្រយការប្តឹងផ្តល់របស់អតិថិជន ។

គោលការណ៍កិច្ចការពារអតិថិជន

មន្ត្រ្តីឥណទាននឹងចុះជួបអតិថិជនដើម្របីពិនិត្រយថអតិថិជននោះគោរព

តាមការណ្រនំរបស់មន្ត្រ្តីឥណទានដ្ររឬអត់ និងគោរពបានកម្រិត

ណតាមអ្វីដ្រលគាត់បានសន្រយា។   ប្រសិនបើអតិថិជនមិនគោរពតាម

ការសន្រយាទ្រ មន្ត្រ្តីឥណទានត្រូវផ្តល់ការអប់រំជាថ្មីម្តងទៀតដល់គាត់

ស្តីពីកិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថ្រន ។

មន្ត្រ្តីឥណទាន មន្ត្របីម្រើស្រវាកម្មអតិថិជន ឬមន្ត្រ្តីពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងៗ 

នឹងពិនិត្រយលើគោលបំណងស្នើសុំប្រើប្រ្រស់ប្រ្រក់កម្ចី ដ្រលមិនត្រូវ

បានហាមឃាត់ដូចបានកំណត់ក្នុងតារាងបញ្ជីប្រភ្រទអាជីវកម្មខាង

លើ ។ សំណើសុំប្រ្រក់កម្ចី នឹងត្រូវបដិស្រធប្រសិនបើគោលបំណង

ប្រើប្រ្រស់ប្រ្រក់កម្ចីន្រះមនច្រងក្នុងបញ្ជីប្រភ្រទអាជីវកម្មហាមឃាត់

ខាងលើ ។

មន្ត្រ្តីឥណទាន ឬមន្ត្រ្តីពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងៗ ត្រូវចុះទៅពិនិត្រយនិងវាយតម្ល្រ

ស្ថ្រនភាពនិងអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន ដើម្របីកំណត់នូវផលប៉ះពាល់

សង្គមនិងបរិស្ថ្រន ។ ប្រសិនបើមនផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមន សំណើ

សុំប្រ្រក់កម្ចីនឹងត្រូវបានបដិស្រធ ។

យន្តការវាយតម្ល្រផ្ន្រកសង្គមនិងបរិស្ថ្រនត្រវូបានបង្កើតឡើង ដើម្របីជួយ

មន្ត្រីឥណទានធ្វើការវាយតម្ល្រនិងវិភាគអំពីហានិភ័យបរិស្ថ្រន និង

សង្គមដ្រលអាចនឹងកើតឡើងពីសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន។

អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវបានទទួលការអប់រំស្តីពីផលប៉ះពាល់ពីសកម្ម

ភាពអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់មកលើ សង្គមនិងបរិស្ថ្រន និងអំពីមធ្រយា

បាយននដ្រលពួកគាត់អាចធ្វើបានដើម្របីជួយការពារសង្គម និង

បរិស្ថ្រន ។ អតិថិជនត្រូវត្រយល់ព្រមចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារសង្គមនិង

បរិស្ថ្រន ។ យើងជឿជាក់ថ អាជីវកម្មរបស់អតិថិជននឹងមិនដំណើរ

ការដោយរលូនឬអាចនឹងបរាជ័យប្រសិនបើសង្គម  និងបរិស្ថ្រនត្រូវ

បានបំផ្ល្រញនោះ ។

សកម្មភាពកិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថ្រន

ការដាក់ពាក្រយស្នើសុំប្រ្រក់កម្ចី

ការវាយតម្ល្រអតិថិជន

ដើម្របីធានថអតិថិជននឹងគោរពតាមគោលបំណងន្រការប្រើប្រ្រស់

ប្រ្រក់កម្ចីដ្រលមិនមនច្រងក្នុងតារាងបញ្ជីប្រភ្រទអាជីវកម្មដ្រលមិន

អាចទទួលបានប្រ្រក់កម្ចីប្រ្រសក់  អតិថិជនត្រូវមនកាតព្វកិច្ចផ្តិត

ម្រដ្រលើកិច្ចសន្រយាខ្ចីប្រ្រក់ ។

កិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចី

ការតាមដានអតិថិជន

តារាងបញ្ជីប្រភ្រទអាជីវកម្មដ្រលមិនអាចទទួលបាន
ប្រ្រក់កម្ចីពីប្រ្រសាក់
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ស្របច្រាប់ ឬសកម្មភាពជំនួញណដ្រលមនផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ

ដល់សង្គមឬបរិស្ថ្រន ។
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ក្នុងគោលបំណងវាស់វ្រងការអនុវត្តការអភិវឌ្រឍសង្គមតាមរយៈការប្រើ

ប្រ្រស់ប្រ្រក់កម្ចីរបស់ខ្លួន ប្រ្រសក់ បានតាមដាននូវចំណូលដុល

ប្រាំឆ្ន្រំរបស់អតិថិជន ដោយប្រើប្រ្រស់នូវប្រព័ន្ធ FLEXCUBE 

សម្រ្រប់វគ្គ ឥណទាននីមួយៗ និងចំនួនអ្នកធ្វើការារ ។ ជាមួយនឹង

ការរក្រសាទុកទិន្នន័យន្រះ ប្រ្រសក់ អាចវាយតម្ល្រអំពីការប្រើប្រ្រស់

ាប់តាំងពីខ្រកក្កដា ឆ្ន្រំ2012 មក    មន្ត្រីឥណទាន     ប្រធានអនុសខា 

និងនយកសខាទាំងអស់របស់ ប្រ្រសក់ ត្រូវបានទទួលការបណ្តុះ

បណ្ត្រលអំពីគោលនយោបាយកិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថ្រន ។

ការតាមដានទិន្នន័យន្រកិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថ្រន

ការបណ្តុះបណ្ត្រលអំពីកិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថ្រន

ឥណទានរបស់ខ្លួនអាចជួយដល់ការអភិវឌ្រឍសង្គមបានកម្រិតណ ។

|| បរិស្ថានល្អ និងកាត់បន្ថយចំណយ
គាួសរជាមួយឡជីវឧស្ម័ន  ||
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15របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ប្រច្រចាក់ 2012

   ស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសក់ ធា្ល្រប់ជាផ្ន្រកឥណទាន                                                                                                                               

         មួយន្រគម្រ្រងរបស់ប្រ្រសក់ ដ្រលទទួលមូលនិធិពី

    សហគមន៍អឺរ៉ុប និងត្រូវបានអនុវត្តដោយក្រសួង

ចំនួន 3 របស់រាជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា ។ គម្រ្រងន្រះបានាប់ផ្តើមនៅ

ឆ្ន្រំ1995 ដើម្របីស្ត្ររនិងគាំ្រទ្រដល់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាក្នុងខ្រត្ត

ចំនួន 6 ជុំវិញរាជធានីភ្នំព្រញ រួមមន ខ្រត្តកំពង់ាម កំពង់ឆ្ន្រំង

កំពង់ស្ពឺ តាក្រវ ព្រ្រវ្រង និងស្វ្រយរៀង ។ គម្រ្រងរបស់ ប្រ្រសក់ ន្រះ

ត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងខ្រធ្នូ ឆ្ន្រ2ំ003 ។

ដើម្របីធានឲ្រយសហគមន៍ជនបទនិងសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចមនលទ្ធភាព

ទទួលបានស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ គណៈកម្ម្រធិការដឹកនំគម្រ្រងរបស់

ប្រ្រសក់ បានសម្រ្រចចិត្តជាយុទ្ធសស្រ្តក្នុងការប្រ្រកា្ល្រយផ្ន្រកឥណ

ទានរបស់ខ្លួន ទៅជាគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយដ្រលមនអាជា្ញ្រ

ប័ណ្ណត្រឹមត្រូវ ។ ក្នុងខ្រមីន ឆ្ន្រំ2002 ការកម្ល្រយខ្លួនន្រះត្រូវបានាប់

ផ្តើមតាមរយៈការបង្កើតសមគមឥណទានប្រ្រសក់ ជាប្រតិបត្តិករ

ឥណទានជនបទមួយចុះបញ្ជីនៅធនគារជាតិ ន្រ កម្ពុជា ។

នៅឆ្ន្រំ2003 មូលនិធិអភិវឌ្រឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CRDF) និងក្រុមហ៊ុន

បុគ្គលិកប្រ្រសក់ ត្រូវបានបង្កើត ឡើងដើម្របីសម្រួលដល់ការកម្ល្រយ

ខ្លួនន្រះ ។ ដោយាប់ផ្តើមពីម្ច្រស់ភាគទុនិកចំនួន 2 គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិ

រញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសក់ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជ

កម្មជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមនកម្រិត នៅក្នុងខ្រសីហា ឆ្ន្រំ

2004 ។ ក្នុងខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ2004    ប្រ្រសក់បានទទួលអាជា្ញ្រប័ណ្ណប្រកប

អាជីវកម្មពីធនគារជាតិ ន្រ កម្ពុជា ដើម្របីផ្តល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុទៅ

សហគមន៍ជនបទ និងសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូច ។

ដើម្របីបញ្ចប់ការកម្ល្រយខ្លួនន្រះ ប្រ្រសក់ បានាប់ផ្តើមកំណត់និង

ចរាជាមួយវិនិយោគិនផ្រស្រងៗនៅឆ្ន្រំ2005 ដើម្របីជំនួសភាគទុនិក

បណ្ត្រះអាសន្នរបស់ខ្លួន ដូចជា CRDF ។ នៅឆ្ន្រំ2007 ប្រ្រសក់

បានបញ្ចប់ការកម្ល្រយខ្លួនន្រះដោយជំនួស CRDF ដោយម្ច្រស់ភាគ

ទុនិកថ្មីចំនួន 5 រួមមន ក្រុមហ៊ុន វិនិយោគប៊្រលហ្រសិក សម្រ្រប់ប្រទ្រស

កំពុងអភិវឌ្រឍន៍ (Belgian Investment Company for Developing

Countries) ក្រុមហ៊ុនដ្រ្តាហ្គិនកាពីតាល់គ្រុប (Dragon Capital

Group) ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្រឍន៍ហូឡង់ (Netherlands 

Development Finance Company) ក្រុមហ៊ុនភតិសន្រយាលា្ក្ររ

អ័ររិក លីមីតធីត (Lanka Orix Leasing Company Ltd)និងអ័យ

កូក្រ្រឌីត (Oikocredit) ។ ប្រ្រសក់ ទទួលបានអាជា្ញ្រប័ណ្ណ

អចិន្ត្រ្រយ៍ពី ធនគារជាតិ ន្រ កម្ពុជា នៅខ្រធ្នូ ឆ្ន្រ2ំ007 ។

ការារចម្របងរបស់ប្រ្រសក់ គឺផ្តល់ស្រវាមីក្រហិូរញ្ញវត្ថទុៅប្រជាជននៅ

តំបន់ជនបទន្រប្រទ្រសកម្ពុជា តាមរយៈទីស្ន្រក់ការកណ្ត្រលរបស់

ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំព្រញ និងការិយាល័យនៅតាមបណ្ត្រខ្រត្ត និងស្រុក

ផ្រស្រងៗ នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ។ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងធនគារជាតិ

ន្រ កម្ពុជា បានទទួលស្គ្រល់នូវលក្ខន្តិកៈដ្រលបានក្រសម្រួលរបស់

ប្រ្រសក់ ចំពោះការផ្ល្រស់ប្តូរម្ច្រស់ភាគទុនិកថ្មីរបស់ខ្លួន នៅថ្ង្រទ1ី4 

ខ្រតុលា ឆ្ន្រំ2008 និងថ្ង្រទ6ី ខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រំ2008 រៀងគា្ន្រ ។

ដើម្របីបំព្រញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវទាំងាយ និងធ្វើជាគ្រឹះសម្រ្រប់ការ

រីកចម្រើននិងការធ្វើពិពិធកម្ម នព្រលអនគត ប្រ្រសក់បានបំពាក់

Oracle FLEXCUBE Universal Banking ជាប្រព័ន្ធធនគារស្នូល

របស់ខ្លួន ដើម្របីបង្កលក្ខណៈាយស្រួលដល់ប្រតិបត្តិការធនគារ 

ដើម្របីជាឧត្តមប្រយោជន៍ក្នុងការប្រកួតប្រជ្រង និងជួយបម្រើស្រវា

អតិថិជនគោលដៅឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរនៅទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជា និង

គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ។ នៅថ្ង្រទ2ី7 ខ្រ

សីហា  ឆ្ន្រំ2010 ប្រ្រសក់ទទួលបានអាជា្ញ្រប័ណ្ណជាគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូ

ហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលប្រ្រក់បញ្ញើពីសធារណជន (MDI) ពីធនគារជាតិ

ន្រ កម្ពុជា  សម្រ្រប់ទីស្ន្រក់កណ្ត្រលដើម្របីទទួលប្រ្រក់បញ្ញើ ពីសធា

រណជន ។

ជាមួយនឹងអាជា្ញ្រប័ណ្ណអចិន្ត្រ្រយ៍និងអាជា្ញ្រប័ណ្ណទទួលប្រ្រក់បញ្ញើន្រះ

បច្ចុប្របន្ន ប្រ្រសក់ កំពុងផ្ត្រតលើការពង្រឹងប្រតិបត្តិការនិងដំណើរ

ការរបស់ខ្លនួ ដើម្របីដើរតួនទីកាន់ត្រខា្ល្រងំជាងមុនក្នងុការអភិវឌ្រឍវិស័យ

ហិរញ្ញវត្ថ ុនៅកម្ពជុា តាមរយៈការផ្តល់នូវស្រវាហិរញ្ញវត្ថដុល់សហគមន៍

ជនបទនិងមីក្រូសហគ្រ្រស ។

នៅខ្រកក្កដា ឆ្ន្រំ2011 ប្រ្រសក់ ត្រូវបានាត់ថ្ន្រក់ដោយទីភា្ន្រក់ារ

វាយតម្ល្រអន្តរជាតិដ៏មនក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះ មួយឈ្ម្រះថ Planet Rating 

ដ្រលមនឯកទ្រសក្នុងការវាយតម្ល្រអាជីវកម្ម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅលើ

ពិភពលោក ។ ប្រ្រសក់ទទួលបានចំណត់ថ្ន្រក់ “A-” ក្នុងនមជាគ្រឹះ

ស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយដ្រលមន “ស្ថ្ររភាព” ដ្រលចំណត់ថ្ន្រក់ពី

មុនគឺ “BBB+” ដោយ Microfinanza Rating នៅក្នុងខ្រកក្កដា 

ឆ្ន្រំ2009 ។

ក្នុងឆ្ន្រំ2012 ប្រ្រសក់ បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីពីចំនួន 15.4 ពាន់

លានរៀល ដល់ចំនួន 80 ពាន់លានរៀល បន្ទ្រប់ពីការាកច្រញរបស់

ភាគទុនិក Oikocredit ។ ភាគហ៊ុនរបស់ Oikocredit ត្រូវបានលក់

ទៅឲ្រយ ភាគទុនិកបច្ចុប្របន្នចំនួន 5 របស់ប្រ្រសក់ ក្នុងនោះ ក្រុមហ៊ុន

វិនិយោគប៊្រលហ្រសិកសម្រ្រប់ប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ (BIO) ក្រុមហ៊ុន

ដ្ត្រ្រហ្គិនកាពីតាល់គ្រុប (DCG) ក្រុមហ៊ុន ហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្រឍន៍ហូឡង់

(FMO) និងក្រុមហ៊ុន ភតិសន្រយាលា្ក្ររអ័ររិក (LOLC) កាន់កាប់

ភាគហ៊ុនម្ន្រក់ៗចំនួន 22.25% និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិក ប្រ្រសក់  

(PSCo) កាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 11% ។   ប្រ្រសក់ គឺជាគ្រឹះស្ថ្រន

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុានមុខគ្រ ដោយមនបណ្ត្រញសខា លទ្ធភាព

ចំណ្រញនិងសំពៀតឥណទានច្រើនជាងគ្រ ក៏ដូចជាកំណើនប្រកប

ដោយនិរន្តរភាព ។   ក្នុងឆ្ន្រំ2012 ប្រ្រសក់ សម្រ្រចបាននូវទិសដៅ

របស់ខ្លួន ក្នុងការកម្ល្រយខ្លួនជាគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទ1ី ដ្រលមន

ផ្តល់ស្រវាម៉្រសុីនដកប្រ្រក់ស្វ័យប្រវត្តិ ការផ្ទ្ររប្រ្រក់ និងស្រវាកម្មប្រ្រក់

បៀវត្រសរ៍នៅប្រទ្រសកម្ពុជា។ ជាមួយគា្ន្រដ្ររ ប្រ្រសក់ក៏បានបើកនូវ

ទីស្ន្រក់ការិយាល័យកណ្ត្រល ដ្រលប្រកបដោយការរក្រសាបរិស្ថ្រនល្អន

ផងដ្ររ ។

គ្រឹះ  
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ពាឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

1995 - 1999

គម្រ្រងប្រ្រសក់ 1 មនគម្រ្រងចំនួន 3 សម្រ្រប់អភិវឌ្រឍន៍តំបន់

ជនបទនៅក្នុងខ្រត្តចំនួន 6 ហើយគម្រ្រងន្រះទទួលបានមូល

និធិពីសហភាពអឺរ៉ុប និងមនផ្ន្រកឥណទានផ្រស្រងៗគា្ន្រចំនួន 3 ។   

2000 - 2003

ពង្រីកគម្រ្រងប្រ្រសក់ 1 ទៅជាគម្រ្រងប្រ្រសក់ 2 ដោយច្របាច់

បញ្ចូលគា្ន្រជាគម្រ្រងត្រមួយ និងមនផ្ន្រកឥណទានត្រមួយ ។

2000

ធ្វើស្រចក្តីសម្រ្រចជាយុទ្ធសស្រ្តដំបូងក្នុងការបង្កើតនូវគ្រឹះស្ថ្រន

មួយប្រកបដោយនិរន្តរភាព លើសពីការបញ្ចប់គម្រ្រងប្រ្រសក់ 2 ។

2001

ទីស្ន្រក់ការកណ្ត្រល និងការិយាល័យសខា ត្រូវបានផ្ត្រច់ច្រញ

ពីគម្រ្រងប្រ្រសក់ 2 ដោយមនការគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡ្រក 

ប៉ុន្ត្រនៅត្រជាផ្ន្រកមួយន្រគម្រ្រងដដ្រល ។

2002

បង្កើតសមគមឥណទានប្រ្រសក់ ដោយចុះបញ្ជីនៅធនគារ

ជាតិ ន្រ កម្ពុជា ក្នុងខ្រមីន ឆ្ន្រំ2002 ជាប្រតិបត្តិករឥណទានជន

បទ ។

2003

មនម្ច្រស់ភាគទុនិកដំបូងចំនួន 2 គឺមូលនិធិអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ

កម្ពុជាបង្កើតឡើងដោយគម្រ្រង ប្រ្រសក់ 2 និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិក

ប្រ្រសក់ បង្កើតឡើងដោយបុគ្គលិកប្រ្រសក់ ។

2004

ចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសក់

លីមីតធីត ដ្រលជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមនកម្រិត និង

ទទួលបានអាជា្ញ្រប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មពីធនគារជាតិ ន្រ កម្ពុជា ។  

2005

មូលនិធិឥណទានត្រូវបានផ្ទ្ររទៅរាជរដា្ឋ្រភិបាល ហើយរាជរដា្ឋ្រ

ភិបាលបានផ្តល់បន្តឲ្រយប្រ្រសក់ ក្រ្រមរូបភាពជាអនុបំណុល 

ដោយមិនគិតការប្រ្រក់ និងមនសុពលភាពាប់ពីខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2004។ 

2006

ស្វ្រងរកការចូលរួមវិនិយោគមូលនិធិ ពីសំណក់វិនិយោគិនដ្រល

ផ្ត្រតទាំងពាណិជ្ជកម្មនិងសង្គម ។

2007

បញ្ចប់ការកម្ល្រយខ្លនួដោយភាគទុនិកាស់ CRDF ត្រវូបានជំនួស

ដោយភាគទុនិកថ្មីចំនួន 5 រួមមន BIO, DCG, FMO, LOLC 

និង Oikocredit ។ ប្រ្រសក់ទទួលបានអាជា្ញ្រប័ណ្ណប្រកបអាជីវ

2008

បង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីដល់ 15 ពាន់លានរៀល ដោយមនការចូល

រួមពីភាគទុនិកចំនួន 6 និងទទួលបានរា្វ្រន់ពីធនគារជាតិ ន្រ កម្ពុជា

ចំពោះការពង្រីកស្រវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជា ។

2009

ប្រ្រសក់បានជ្រើសរីសយក Oracle FLEXCUBE ដើម្របីធ្វើទំនើប

កម្មប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្នូលរបស់ខ្លួន ក្នុងគោលបំណងកសងនូវឧត្តម

ភាពប្រកួតប្រជ្រង ផ្តល់ផលិតផលកាន់ត្រសំបូរប្របជាងមុន និង

ត្រៀមខ្លួនសម្រ្រប់ដំណក់កាលបន្ទ្រប់ ។

16

កម្មអចិន្ត្រ្រយ៍ពីធនគារជាតិ ន្រ កម្ពុជា នៅខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2007 ។
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2010

ប្រ្រសក់ ទទួលបានអាជា្ញ្រប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រ្រក់បញ្ញើពីសធារណជន ពីធនគារជាតិ ន្រ កម្ពុជា ។

2011

ប្រ្រសក់ ត្រូវបានាត់ថ្ន្រក់ដោយ Planet Rating ដ្រលមនឯកទ្រសក្នុងការាត់ថ្ន្រក់អាជីវកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដោយទទួលបានចំណត់ថ្ន្រក់ 

“A-” ក្នុងនមជាគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមន “ស្ថ្ររភាព” ។

2012

ប្រ្រសក់ បង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីពី 15.4 ពាន់លានរៀល ដល់ 80 ពាន់លាន និងដាក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ម៉្រសុីនដកប្រ្រក់ស្វ័យប្រវត្តិ និងកា្ល្រយជា

គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទី1 នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ក្នុងការដាក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ម៉្រសុីនដកប្រ្រក់ស្វ័យប្រវត្តិន្រះ ។

ពិធីសម្ពាធជាផ្លូវការការិយាល័យកណ្តាល បាាសក់
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ភាគទុនិក ភាគហ៊ុន

ក្រមុហុ៊ន វិនិយោគប៊្រលហ្រសិកសម្រ្រប់ប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ 22.25%

ក្រុមហ៊ុន ដ្រ្តាហ្គិនកាពីតាល់គ្រុប 22.25%

ក្រុមហ៊ុន ហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្រឍន៍ហូឡង់ 22.25%

ក្រុមហ៊ុន ភតិសន្រយាលា្ក្ររអ័ររិក លីមីតធីត 22.25%

ក្រុមហ៊ុន បុគ្គលិកប្រ្រសក់ 11.00%

សរុប 100.00%

     តត្រឹមដំណច់ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2012 ប្រ្រសក់ មនភាគហ៊ុនដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន 80 ពាន់លានរៀល (ប៉្រតសិបពាន់លានរៀល) ដ្រលបាន                                                                                                                                           

         មកពីការចូលរួមវិនិយោគពីភាគទុនិកចំនួន 5 រួមមន ក្រមុហុ៊ន វិនិយោគប៊្រលហ្រសិកសម្រ្រប់ប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ (Belgian  Investment

Company for Developing Countries - BIO) ក្រុមហ៊ុន ដ្រ្តាហ្គិនកាពីតាល់គ្រុប (Dragon Capital Group - DCG) ក្រុមហ៊ុន ហិរញ្ញវត្ថុ 

អភិវឌ្រឍន៍ហូឡង់ (Netherlands Development Finance Company – FMO) ក្រុមហ៊ុន ភតិសន្រយាលា្ក្ររអ័ររិក លីមីតធីត (Lanka Orix

Leasing Company Ltd - LOLC) និងក្រុមហ៊ុន បុគ្គលិកប្រ្រសក់ (PSCo) ។ 

គិ

ក្រុមហ៊ុន វិនិយោគប៊្រលហ្រសិកសម្រ្រប់ប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ (BIO)

ជាសមជិកមួយរបស់ EDFI ដ្រលជាសមគមន្រគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ

អភិវឌ្រឍន៍អឺរ៉ុប ។ BIO ចូលរួមក្នុងដ្រគូហិរញ្ញប្របទានអឺរ៉ុប/EFP ជា

ប្រតិបត្តិការសហហិរញ្ញប្របទានមួយ ដ្រលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ

សមជិកចំនួន 10 របស់ EDFI ក្នុងគោលបំណងដើម្របីសម្រួលដល់

ការផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានដល់គម្រ្រងននរបស់វិស័យឯកជននៅក្នុង

បណ្ត្ររដ្ឋន្រតំបន់ អាហ្រ្វិក ការីប៊ៀន និងបា៉្រសុីហ្វិក ដោយធ្វើកិច្ច

សហការជាមួយធនគារវិនិយោគអឺរ៉ុប ។

ក្រុមហ៊ុន ដ្រ្តាហ្គិនកាពីតាល់គ្រុប (DCG) គឺជាក្រុមវិនិយោគចម្រុះ

មួយ ដោយផ្ត្រតជាសំខាន់លើទីផ្រសារ ហិរញ្ញវត្ថុន្រប្រទ្រសដ្រលកំពុង

ងើបឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់អាសុី ជាពិស្រស ប្រទ្រសវៀតណម។ 

ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានស្គ្រល់ថ  ជាក្រុមហ៊ុនដ្រលប្រកបអាជីវកម្មលើការ

គ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្ម មូលនិធិឯកជន ទីផ្រសារទុន និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។

ក្រុមហ៊ុន ហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្រឍន៍ហូឡង់ (FMO) គាំទ្រដល់វិស័យឯកជន

ក្នុងបណ្ត្រប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ និងស្រដ្ឋកិច្ចទីផ្រសារកំពុងងើបឡើង

វិញក្នុងតំបន់អាសុី អាហ្រ្វិក អាម្ររិកាទីន និងតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើត

និងកណ្ត្រល តាមរយៈការផ្តល់ឥណទាន ការចូលរួមវិនិយោគផ្ទ្រល់ 

ក្រុមហ៊ុន ភតិសន្រយាលា្ក្ររអ័ររិក (LOLC) បានបង្កើតឡើងនៅឆ្ន្រំ 

1980 ជាក្រមុហុ៊នភតិសន្រយាដំបូងគ្របង្អនស់នៅក្នងុប្រទ្រសស្រលីា្ក្ររ

ដ្រលដឹកនំដោយ សរជីវកម្មអ័រិកប្រទ្រសជប៉ុន។ បច្ចុប្របន្នក្រុមហ៊ុន 

ប្រតិបត្តិការផ្ត្រតទៅលើវិស័យធំៗចំនួន 6គឺ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ កសិកម្ម 

សំណង់ ថមពលកកើតឡើងវិញ ផ្ន្រកពាណិជ្ជកម្ម និង ផលិតកម្ម។ 

ជាមួយគា្ន្រន្រះដ្ររមនប្រមណ 106 ក្រុមហ៊ុនស្ថិតក្រ្រមការគ្រប់គ្រង

របស់ភតិសន្រយាលា្ក្ររអ័ររិក ដ្រលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយដ្រលចូលរួម

ចំណ្រកក្នុងការរីកចំរីនស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសស្រីលា្ក្រ។  

ក្រមុហុ៊ន        បុគ្គលិកប្រ្រសក់់ (PS Co) ត្រវូបានបង្កើតឡើងក្រ្រមច្រាប់

និងបទប្របញ្ញត្តិទូទៅរបស់ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា និងមនគោល

បំណង ៖ ដើម្របីវិនិយោគមូលនិធិជាមួយ គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ 

ប្រ្រសក់ និងដើម្របីគ្រប់គ្រង់ការវិនិយោគឲ្រយស្របតាមស្តង់ដារវិជា្ជ្រជីវៈ

និងក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ ជាមួយនឹងតម្ល្រភាព និង អភិបាលកិច្ចល្អន ។

ក្រុមហ៊ុនអាចចូលរួមគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងដើមទុនផ្រស្រងៗ ការ

វិនិយោគនិងសកម្មភាព និងស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថនិុងពាណិជ្ជកម្មផ្រស្រងៗ

ដ្រលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទ្រល់ឬដោយប្រយោលទៅនឹងគោលបំណងខាង

លើ ឬគោលបំណងស្រដៀងគា្ន្រ  និងសកម្មភាពឬស្រវាកម្មដ្រលជា

ចរិកលក្ខណៈន្រការអភិវឌ្រឍប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

20

ភាគទុនិក

ការធាន និងសកម្មភាពជម្រុញវិនិយោគផ្រស្រងៗ ។
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លោក Fernando មនបទពិសោធន៍ការារ 40 ឆ្ន្រំ ដោយបម្រើ

ការារទាំងនៅធនគារពាណិជ្ជ និងជាស្ថ្របនិកធនគារផងដ្ររ ។ 

ការារចុងក្រ្រយរបស់គាត់ក្នុងវិស័យធនគារគឺបម្រើការារក្នុងតួ

នទីជាប្រធាននយកប្រតិបត្តិនៅធនគារអភិវឌ្រឍន៍ធំជាងគ្របង្អនស់

មួយនៅក្នុងប្រទ្រសស្រីលា្ក្ររ ។ បន្ទ្រប់ពីចូលនិវត្តន៍ពីវិស័យធនគារ

លោក Fernando បានបម្រើការារក្នុងរដា្ឋ្រភិបាលស្រីលា្ក្រ ក្នុងតួ

នទីជាល្រខាធិការអចិន្ត្រ្រយ៍ប្រាំក្រសួងរៀបចំគោលនយោបាយ

ឧស្រសាហកម្មនិងជម្រុញការវិនិយោគ ហើយក៏បម្រើការារជាទីប្រឹក្រសា

ពិគ្រ្រះយោបល់នៅធនគារពិភពលោក ធនគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី 

អង្គការកសិកម្មនិងចំណីអាហារ និងនៅក្នុងរដា្ឋ្រភិបាលន្រប្រទ្រស

ម៉្រល់ឌីវ ។ល។ លោក Fernando ក៏បម្រើការារជាសមជិកន្រក្រុម

ប្រឹក្រសាភិបាល Trustees  សម្រ្រប់ស្រ្តីរបស់ធនគារពិភពលោកនៅ

ទីក្រុងញូវយ៉ក អស់រយៈព្រលជាង 10 ឆ្ន្រំផងដ្ររ ។ បច្ចុប្របន្ន លោក

មនតួនទីជាប្រធាន និងជានយកឯករាជ្រយរបស់បណ្ត្រក្រុមហ៊ុនជា

ច្រើនក្នុងប្រទ្រសស្រីលា្ក្ររ និងនៅប្រទ្រសផ្រស្រងៗ ។

លោក Fernando បានបញ្ចប់កម្រិតកិត្តិយសផ្ន្រកច្រាប់ពីសកល

វិទ្រយាល័យស្រីលា្ក្ររ និងបម្រើការារជាម្រធាវី បន្ទ្រប់ពីបញ្ចប់ថ្ន្រក់

កិត្តយិសកម្រតិទី1។  លោកក៏ជាសមជិករបស់ Chartered Institute

of Bankers (ទីក្រុងឡុងដុង) ជាសមជិក Chartered Institute 

of Management Accountants (ទីក្រុងឡុងដុង) និងជាដ្រគូន្រ 

Chartered Institute of Management (ទីក្រុងឡុងដុង) ។

លោក Hoess ជាជនជាតិអាម្ររិក និងកើតនៅក្នុងឆ្ន្រ1ំ966 និង

បច្ចុប្របន្នជាប្រធាន Dragon Capital Clean Development 

Investments Ltd និងគ្រប់គ្រង Mekong Brahmaputra Clean 

Development Fund L.P ។ ពីឆ្ន្រំ1991 ដល់ឆ្ន្រំ2006 លោកបាន

បម្រើការារនៅធនគារ ABN AMRO NV ក្នុងតួនទីជាអ្នកគ្រប់គ្រង

ជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកធនគារវិនិយោគ                                      និងធនគារពាណិជ្ជប្រាំសហរដ្ឋអា

ម្ររិក     អឺរ៉ុប    ប្រ្រសុីល  ចិន  និងថ្រ។      លោកបានបញ្ចប់ថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រ

កិត្តិយសផ្ន្រកប្រវត្តិសស្រ្តពីសកលវិទ្រយាល័យ Northern Illinois 

ក្នុងឆ្ន្រំ1988 និងថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មពីសកល

វិទ្រយាល័យ Illinois ក្រុង Chicago ឆ្ន្រំ1992 និងបានបញ្ចប់ថ្ន្រក់នយក

គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនពីវិទ្រយាស្ថ្រនអូស្រ្តាលី និងជាអនុប្រធានធនគារ

អ្រសុីលីដា ប្រាំប្រទ្រសាវ ។

លោក រ៉ានជីត ម៉ាឃើល សមូអ៊ាល ហ្វឺណានដូ  
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និងជាតំណងភាគទុនិកក្រុមហ៊ុន FMO 

លោក ចូសាព ហូស
សមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និងជាតំណងភាគទុនិកក្រុមហ៊ុន DCG

កាុមបាឹកាសាភិបាល
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បច្ចុប្របន្ន លោក Halbertsma ជានយកគ្រប់គ្រងគម្រ្រង Priority 

Project Limited និងមនបទពិសោធន៍ច្រើនជាង 20 ឆ្ន្រំ លើវិស័យ

ហិរញ្ញវត្ថុ ។       លោកបានបម្រើការារជាង 16 ឆ្ន្រំ នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ING 

ក្នុងមុខារជាច្រើនក្នុងតំបន់ផ្រស្រងៗគា្ន្រ រួមទាំងតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាសុី ។

លោកមនឯកទ្រសលើស្រវាកម្មពិគ្រ្រះយោបល់ លើផ្ន្រកធនគារ 

ក្រុមហ៊ុនធានរា៉្រប់រង និងគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗ លើផ្ន្រកយុទ្ធ

សស្រ្តក្រុមហ៊ុន ឥណទាន រតនគារ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស ប្រតិបត្តិការ/ព័ត៌មនវិទ្រយា និងហិរញ្ញវត្ថុ 

ហើយលោកបានបញ្ចប់ការសិក្រសាជាច្រើនពីវិទ្រយាស្ថ្រនធនគារអាល្លម៉ឺង់

និងបញ្ចប់ថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មពីសកលវិទ្រយាល័យ 

Groningen ប្រទ្រសហូឡង់ ក្នុងឆ្ន្រំ1988 ។

លោក ហានកូ ហាលបឺតស្មា
សមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និងជាតំណងភាគទុនិកក្រុមហ៊ុន BIO

លោក ISHARA គឺជាអ្នកជំនួញដ៏ពូក្រម្ន្រក់ដ្រលកាន់តំណ្រងជាអគ្គ

នយកក្នុងក្រុមហ៊ុននិងសជីវកម្មធំជាច្រើន។ បច្ចុប្របន្នគាត់គឺជាអនុ

ប្រធានក្រុមហ៊ុន Lanka Orix Leasing Company Ltd ដ្រលជា

ក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនៅប្រទ្រសស្រីលា្ក្ររដ្រលមនប្រតិបត្តិការលើផ្ន្រក

ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ កសិកម្ម កំសន្ត សំណង់ ថមពលកកើតឡើងវិញ 

ព្រមទាំងពាណិជ្ជកម្មនិងផលិតកម្ម។ 

គាត់ក៏ជានយកប្រតិបត្តិន្រស្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានអគ្គនយក

ក្រុមហ៊ុន ភតិសន្រយាពាណិជ្ជព្រមទាំងជាស្ថ្របនិកនូវក្រុមហ៊ុន LOLC 

Micro Credit ដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទ្រសស្រីលា្ក្ររ។ គាត់គឺជាប្រធាន

នយកប្រតិបត្តិ Brown and Company PLC, ដ្រលជាក្រុមហ៊ុនមន 

ប្រតិបត្តិការជាង135 ឆ្ន្រំមកហើយក្នុងការផ្តល់ស្រវាពាណិជ្ជកម្ម ការ

កំសន្ត ផលិតកម្ម សម្ភ្ររៈប្រើប្រ្រស់ក្នុងផ្ទះ និងឧបករណ៏កសិកម្ម។ 

លោក Nanayakkara គឺជាអនុប្រធានអគ្គនយកធនគារស្រីលា្ក្ររ

ដ្រលជាធនគារឯកជននំមុខគ្រមួយនៅក្នុងប្រទ្រស ស្រីលា្ក្ររ ។ 

ជាមួយគា្ន្រន្រះផងដ្ររក្នុងនមជាអគ្គនយកក្រុមហ៊ុន Sierra  

Construction Ltd and Agstar Fertilizers (Pvt) Ltd, លោកមន

ទស្រសនវិស័យក្នុងការចូលរួមចំណ្រកលើការ រីកចំរីនស្រដ្ឋកិច្ចរបស់

ស្រីលា្ក្ររផងដ្ររ។

លោក អីុសរ៉ា សីុ ណណយា៉ាកការ៉ា
សមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និងជាតំណងភាគទុនិកក្រុមហ៊ុន LOLC
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លោក សមអឿន ធា្ល្រប់បម្រើការារជាប្រធានគណន្រយ្រយនៅមន្ទីរ

ពាណិជ្ជកម្មខ្រត្តតាក្រវ ។ ាប់ពីឆ្ន្រំ1995 មក លោកបានបម្រើការារ

ជាមួយគម្រ្រងឥណទានប្រ្រសក់ និងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះ

បណ្ត្រលជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកត្រូវ

បានជ្រើសរីសជាប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលក្រមុហុ៊នបុគ្គលិកប្រ្រសក់

ាប់តំាងពីឆ្ន្រ2ំ003 មក ។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌតិ

ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម 

និងបញ្ចប់ការសិក្រសាផ្ន្រកគណន្រយ្រយនិងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងឆ្ន្រ1ំ988 ។

លោក អ៊ុំ សមអឿន

លោក ផា ទូច

សមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និងជាតំណងភាគទុនិកក្រុមហ៊ុន  PS  Co.

លោក ផ្រ ទូច មនបទពិសោធន៍ការារច្រើនឆ្ន្រំលើផ្ន្រកគ្រប់គ្រង

អាជីវកម្ម នៅអង្គការក្រ្ររដា្ឋ្រភិបាល ក្រុមហ៊ុនសហសជីវកម្មជាតិ 

ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក និងគ្រឹះស្ថ្រនផ្រស្រងៗ ។ លោកធា្ល្រប់បម្រើការារ

ជាមួយ UNTAC ស្ថ្រនទូតអាម្ររិក Ariston, BAT, CALTEX 

ជាសស្រ្តាារ្រយនៅសកលវិទ្រយាល័យ AZ, Daun Penh និងជាអ្នក

ផ្តល់យោបល់ដល់ក្រុមហ៊ុនថ្មីៗលើផ្ន្រកកសងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រ

ក្នុង និងទំនក់ទំនងជាមួយវិនិយោគិនបរទ្រស ។ មុននឹងបម្រើការារ

ជាសមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលឯករាជ្រយរបស់ប្រ្រសក់ លោកបណ្ឌិត 

ផ្រ ទូច បម្រើការារជាសមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលឯករាជ្រយរបស់

គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ស្ថ្របន ។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់

អនុបណ្ឌិតចំនួន 2 រូមមន អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

(ជំនញហិរញ្ញវត្ថុ) ពីសកលវិទ្រយាល័យ Charles Sturt ទីក្រុង 

New South Wales ប្រទ្រសអូស្រ្តាលី និង អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកគ្រប់គ្រង

អាជីវកម្ម (ជំនញគណន្រយ្រយ) ពី MUM, IOWA សហរដ្ឋអាម្ររិក 

និងបណ្ឌិតផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ពី PU Affiliate Campus,

IBE, កម្ពុជា ។ លោកក៏បានបញ្ចប់ថ្ន្រក់ជំនញគណន្រយ្រយនៅទីក្រុង

ភ្នំព្រញ LCCI (សវនកម្ម គណន្រយ្រយគ្រប់គ្រង គណន្រយ្រយតម្ល្រ 

គណន្រយ្រយហិរញ្ញវត្ថុ) ចក្រភពអង់គ្ល្រស  Overseas Main Cashier,

Foreign Service Institute, Washington DC ការបណ្តុះបណ្ត្រល

ថ្ន្រក់តំបន់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងឥណទាន ប្រទ្រសសិង្ហបុរី និងអភិបាលកិច្ច

ល្អននិងភាពដឹកនំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព IFC-Washington  DC

សហរដ្ឋអាម្ររិក ដោយមិនទាន់រាប់បញ្ចូលនូវការបណ្តុះបណ្ត្រលនិង

សិកា្ខ្រសលាផ្រស្រងៗនៅប្រទ្រសថ្រ ហ្វីលីពីន និងបណ្ត្រប្រទ្រសក្នុង

សហគមន៍ប្រជាជាតិអាសុីអាគ្ន្រយ៍ ។

សមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលឯករាជ្រយ



24 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ប្រច្រចាក់ 2012

គណៈកម្មាការសវនកម្ម

           ណៈកម្មការ សវនកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងត្រងតាំង

         ដោយ        ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល រួមមនសមសភាពដូចជា   

                   លោក Fernando ជាប្រធានគណៈកម្មការ លោក ផ្រ ទូច 

លោក Joseph Hoess លោក Ishara Nanayakkara និងមន

លោក អុ៊ក សរឿង (ជាប្រធាននយកដា្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុ)។ ភារកិច្ច

របស់គណៈកម្មការគឺតាមដានត្រតួពិនិត្រយការរកឃើញនិងអនុសសន៍

ទាំងាយរបស់សវនកម្មខាងក្នុងនិងខាងក្រ្រ ការបញ្ចូលគា្ន្រនូវ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងភាពត្រឹមត្រូវន្រប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ការ

គោរពអនុវត្តតាមច្រាប់បទបញ្ជ្រ  គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីផ្ទ្រក្នុង 

ការការពារទ្រព្រយសកម្មក្រុមហ៊ុន ការពិនិត្រយប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង

និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ប្រ្រសក់ និងផ្តល់នូវអនុសសន៍

សម្រ្រប់អនុវត្តន៍ ។ ក្នុងឆ្ន្រំ2012 គណៈកម្មការប្រជុំបានចំនួន 4 ដង

និងទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រ្រម ៖

 ● ពិនិត្រយនិងអនុម័តផ្រនការសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងប្រាំឆ្ន្រំ

 ● ពិនិត្រយរបាយការណ៍វឌ្រឍនភាពប្រាំត្រីមសជាមួយនិងផ្រនការ

ដ្រលបានដាក់ច្រញ

 ● ពិនិត្រយការរកឃើញនិងអនុសសន៍សំខាន់ៗ ការឆ្លើយតបរបស់

ថ្ន្រក់ដឹកនំ និងវិធានការណ៍

 ● ពិនិត្រយនិងពិភាក្រសាលើករណីក្ល្រងបន្លំដ្រលកើតមនក្នុងស្ថ្រប័ន

 ● ពិនិត្រយការគោរពអនុវត្តតាមច្រាប់ បទបញ្ជ្រ និងនីតិវិធីផ្ទ្រក្នុង

 ● ពិនិត្រយនិងវាយតម្ល្រការអនុវត្តរបស់សវនករផ្ទ្រក្នុងដើម្របីផ្តល់អនុ

សសន៍ក្រលម្អនការអនុវត្តឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរ ។

គណៈកម្មការហានិភ័យ

គណៈកម្មការហានិភ័យ ត្រូវបានត្រងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ដើម្របីជួយទទួលខុសត្រវូក្នងុការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។       សមជិកគណៈ

កម្មការរួមមន លោក Joseph J. Hoess ជាប្រធាន លោក Hanco

គ

គណៈកម្មការនាកមាិតកាុមបាឹកាសាភិបាល

Halbertsma លោក Ranjit Fernando និងលោក ផូ និមល ។ 

គណៈកម្មការន្រះមនភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវ លើការកំណត់ប្រភ្រទ

ហានិភ័យដ្រលកើតមនចំពោះអាជីវកម្មរបស់ប្រ្រសក់ ផ្តល់នូវគំរូ

សម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់កំណត់ និងប្រងច្រកប្រភ្រទហានិភ័យ បង្កើត

ក្របខ័ណ្ឌសម្រ្រប់យុទ្ធសស្រ្តហានិភ័យ ការអភិវឌ្រឍ និងការអនុវត្ត

ផ្រនការ គ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ប្រ្រសក់ និងរៀបចំផ្រនការនិងវិធី

សស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ្រលត្រវូតាមដាន និងរាយការណ៍អំពីលទ្ធ

ផលជូនក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ។

ក្នុងឆ្ន្រំ2012 គណៈកម្មការហានិភ័យសម្រ្រចបានសកម្មភាពជា

សង្ខ្របដូចខាងក្រ្រម ៖

 ● ពិនិត្រយនិងអនុម័តផ្រនការប្រាំឆ្ន្រំរបស់នយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងហា

និភ័យ

 ● បច្ចុប្របន្នកម្មនិងក្រសម្រួលគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ 

 ● ពិនិត្រយរបាយការណ៍របស់ សវនកម្មខាងក្រ្រ Price Waterhouse 

Coopers (PWC) ស្តពីីក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ប្រ្រសក់

 ● ពិនិត្រយតារាងហានិភ័យប្រតិបត្តកិាររៀបចំឡើងដោយនយកដា្ឋ្រន

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងកំណត់អំពី ហានិភ័យប្រតិបត្តកិារចម្របងៗ

ដ្រលនឹងត្រវូដោះស្រ្រយ

 ● ពិនិត្រយគោលនយោបាយឥណទាន

 ● ពិនិត្រយការបង្កើត ឯកសរគាំទ្រ និងសកម្មភាពរបស់គណៈកម្ម

ការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងទ្រព្រយអកម្ម ដ្រលជាគណៈកម្មការថ្មី

ទើបបង្កើតឡើងរបស់ប្រ្រសក់ ។

គណៈកម្មការតាងតាំងនិងផ្តល់តម្លាការ

គណៈកម្មការត្រងតាំងនិងផ្តល់តម្ល្រការមនតួនទីវាយតម្ល្រការអនុ

វត្តន៍ និងកំណត់នូវតម្ល្រការរបស់ថ្ន្រក់ដឹកនំជាន់ខ្ពស់របស់គ្រះឹស្ថ្រន។ 

គណៈកម្មការន្រះរួមមន លោក Hanco Halbertsma ជាប្រធាន 

លោក Ishara Nanayakkara លោក ស៊ូ វណ្ណថន នយកប្រតិបត្តិ 

ធនធានមនុស្រស ។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ប្រច្រចាក់ 2012 25របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ ប្រ្រសក់ 2012



គណៈគាប់គាង

លោក ស្រនជាតិ បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកគ្រប់

គ្រងអាជីវកម្ម និងធា្ល្រប់បានបម្រើការារក្នុងវិស័យធនគារ និងបាន

ាប់ផ្តើមបម្រើការារនៅប្រ្រសក់ក្នុងឆ្ន្រំ1995 ក្នុងតួនទីជាមន្ត្រី 

ឥណទាន និងត្រូវបានតម្លើងានៈក្នុងតំណ្រងផ្រស្រងៗជាច្រើនដូច

ជាគណន្រយ្រយករ នយកសខា អ្នកបណ្តុះបណ្ត្រលនិងអ្នកត្រួត

ពិនិត្រយ និងនយកហិរញ្ញវត្ថុ ។ ាប់ពីពាក់កណ្ត្រលឆ្ន្រ2ំ002មក 

លោកបម្រើការារក្នុងតួនទីជានយកសខា នយកប្រតិបត្តិការ 

និងជាអនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ នៅគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយ

ផ្រស្រងទៀតមុននឹងចូលបម្រើការារជា ប្រធាននយកប្រតិបត្តិរបស់

គ្រឹះស្ថ្រនប្រ្រសក់ នៅចុងឆ្ន្រំ2003។

ប្រធាននយកប្រតិបត្តិ

អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងនយកប្រតិបត្តិ
គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ

លោក សមអឿន ធា្ល្រប់បម្រើការារជាប្រធានគណន្រយ្រយនៅមន្ទីរ

ពាណិជ្ជកម្មខ្រត្តតាក្រវ ។ ាប់ពីឆ្ន្រំ1995 មក លោកបានបម្រើការារ

ជាមួយគម្រ្រងឥណទានប្រ្រសក់ និងបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះ

បណ្ត្រលជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកត្រូវ

បានជ្រើសរីសជាប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលក្រមុហុ៊នបុគ្គលិកប្រ្រសក់

ាប់តំាងពីឆ្ន្រ2ំ003 មក ។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌតិ

ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម 

និងបញ្ចប់ការសិក្រសាផ្ន្រកគណន្រយ្រយនិងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងឆ្ន្រ1ំ988 ។

សុីម សានាជាតិ  

អ៊ុំ សមអឿន 

26 របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ ប្រ្រសក់ 2012



អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងនយកប្រតិបត្តិ
គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

លោក សូផន បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជី

វកម្មនិងថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រស្រដ្ឋកិច្ច លើជំនញធនគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ 

មុនព្រលចូលបម្រើការារនៅប្រ្រសក់ សូផន មនបទពិសោធន៍ច្រើន

ឆ្ន្រំលើផ្ន្រកគ្រប់គ្រងគណន្រយ្រយ ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនគារ

និងបម្រើការារក្នុងានៈជានយកហិរញ្ញវត្ថុនៅ គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញ

វត្ថុដទ្រទៀត ធនគារពាណិជ្ជ ធនគារជាតិ ន្រ កម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុន

ឯកជននន ។ លោកចូលបម្រើការារនៅប្រ្រសក់ក្នុងតួនទីជា

អនុប្រធាននយកប្រតិបត្ត ិនិងជានយកហិរញ្ញវត្ថ ុនៅក្នងុឆ្ន្រ2ំ007 ។

លោក វណ្ណថន កំពុងបន្តសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាល

សធារណៈនិងបានបញ្ចប់ការសិក្រសាផ្ន្រកធនគារនៅឆ្ន្រ1ំ988។ លោក

ក៏ជាគ្រូបណ្តុះបណ្ត្រលជំនញលើគោលការណ៍ ន្រគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិ

រញ្ញវត្ថុនិងការគ្រប់គ្រងការសងប្រ្រក់ហួសកាលកំណត់ ដ្រលត្រូវបាន

ទទួលស្គ្រល់ដោយ CGAP & EDA Rural Systems Pvt Ltd ។ ាប់

តាំងពីឆ្ន្រំ1982 លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលជាច្រើន

ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការធនគារ ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិ

ការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស ។ វណ្ណថន មន

បទពិសោធន៍ជាង 14 ឆ្ន្រំ លើមុខតំណ្រងការារជាច្រើនជាមួយ

គម្រ្រងប្រ្រសក់ ធនគារជាតិ ន្រ កម្ពុជា និងគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្រស្រងៗ ជាមន្ត្រីឥណទាន គណន្រយ្រយករ Micro banker និងប្រា

ករ សវនករផ្ទ្រក្នុង អ្នកត្រួតពិនិត្រយនៅមូលដា្ឋ្រន នយកធនគារប្រាំ

ស្រុក អ្នកសម្របសម្រួលឥណទានប្រាំខ្រត្ត អនុប្រធាននយក

ដា្ឋ្រនឥណទាន នយកសខា នយកតំបន់ ។ លោកបានចូលបម្រើ

ការារនៅប្រ្រសក់ក្នុងឆ្ន្រំ2009 ជានយកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស 

និងត្រូវបានតម្លើងានៈ ជានយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស

ក្នុងឆ្ន្រំ2010 ។

អ៊ុំ សូផន 

ស៊ូ វណ្ណថន 
អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយកប្រតិបត្តិ

គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស

27របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ ប្រ្រសក់ 2012



28 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ប្រច្រចាក់ 2012

លោក សុខឃីម ជាគ្រូបណ្តុះបណ្ត្រលផ្ន្រកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមនការ

ទទលួស្គ្រលត់្រមឹត្រវូដោយ ADBI, TLDC    របសធ់នគារពភិពលោក

 និង UNCDF ។               លោកបានបញ្ចបក់ារសកិ្រសាថ្ន្រកអ់នបុណ្ឌតិផ្ន្រកគ្រប់

គ្រងអាជីវកម្ម និងថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកវិទ្រយាសស្រ្តក្រស្រត្រសស្រ្ត នៅ

ឆ្ន្រំ1997 ។ លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលជាច្រើនទាក់

ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលផ្រស្រងៗ ។

លោកបានាប់ផ្តើមបម្រើការារក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងឆ្ន្រំ

1998 ជាមន្ត្រ្តីឥណទាន ហើយត្រូវបានតម្លើងានៈជាសវនករផ្ទ្រ

ក្នុង សវនករផ្ទ្រក្នុងជាន់ខ្ពស់ នយករងប្រតិបត្តិការ នយករង

ឥណទាន និងនយកឥណទាន និងត្រូវបានតម្លើងានៈជានយក

ប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម នៅក្នុងឆ្ន្រំ2010 ។ លោក សូនី ជាគ្រូបណ្តុះបណ្ត្រលផ្ន្រកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមនការទទួល

ស្គ្រល់ដោយ ADBI និង TDLC របស់ធនគារពិភពលោក និង 

UNCDF។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកគ្រប់

គ្រងអាជីវកម្ម និងថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកគ្រប់គ្រងទីផ្រសារ ។ លោក

បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលជាច្រើន ទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រ្រស្រុក

នៅតំបន់អាសុី និងអឺរ៉ុប ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុការ

អភិវឌ្រឍផលិតផល ការគ្រប់គ្រងអតិថិជន និងការគ្រប់គ្រង ។ លោក

មនបទពិសោធន៍ជាង 10 ឆ្ន្រំ លើការគ្រប់គ្រងគម្រ្រង ការគ្រប់គ្រង

ទីផ្រសារការអភិវឌ្រឍផលិតផល និងការគ្រប់គ្រងទាំងក្នុងវិស័យសង្គម

និងវិស័យឯកជន ។ លោកបានចូលបម្រើការារនៅប្រ្រសក់ក្នុង

ដើមឆ្ន្រំ2005 ក្នុងតួនទីជាប្រធានផ្ន្រកទីផ្រសារ និងត្រូវបានតម្លើង

ានៈជានយកគ្របគ់្រងទផី្រសារក្នងុឆ្ន្រ2ំ007        នងិត្រវូបានតម្លើងានៈ

ជានយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងទីផ្រសារ ក្នុងឆ្ន្រំ2010 ។

នាង  សុឃីម 
អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងនយកប្រតិបត្តិ
គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

សយ សូនី
អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយកប្រតិបត្តិ

គ្រប់គ្រងផលិតផល



29របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ប្រច្រចាក់ 2012

អាជីវកម្មនិងថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកធនគារ ។ ាប់ពីឆ្ន្រំ1995 លោក

បានចូលរួមក្នងុវគ្គបណ្តះុបណ្ត្រលជាច្រើន ទំាងក្នងុ     និងក្រ្រប្រទ្រសរួម

មននៅតំបន់អាសុី អាហ្រិ្វក ទាក់ទងនឹងសវនកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រប់

គ្រង នងិមកី្រហូរិញ្ញវត្ថ ុ។ លោកមនបទពសិោធនជ៍ាង 20 ឆ្ន្រ ំ        ក្នងុវសិយ័

មកី្រហូរិញ្ញវត្ថ ុ។        ាបព់ឆី្ន្រ1ំ983 ដលឆ់្ន្រ1ំ995 លោកធា្ល្របប់ម្រើការារ

នៅធនគារជាតិ ន្រ កម្ពុជា សខាខ្រត្តស្វ្រយរៀង ក្នុងមុខតំណ្រង

គ្រប់គ្រងជាច្រើនដូចជា ឥណទាន និងការធ្វើផ្រនការ ហើយបានចូល

បម្រើការារនៅប្រ្រសក់ក្នុងឆ្ន្រ1ំ995 និងត្រូវបានតម្លើងានៈជា

នយកនយកសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង នៅក្នុងឆ្ន្រំ 2003 ។

លោក សរឿង បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកគ្រប់គ្រង

លោក        គឹមស្រ្រង       បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌតិផ្ន្រកធនគារ

និងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកគណន្រយ្រយ និងបរិញ្ញ្របត្ររង

ផ្ន្រកធនគារតំាងពីឆ្ន្រ1ំ998              ហើយបានចូលរួមក្នងុវគ្គបណ្តះុបណ្ត្រល

ជាច្រើនទាក់ទងនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ គឹមស្រ្រង មនបទពិសោធន៍

ជាង 14 ឆ្ន្រំលើផ្ន្រកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនគារ ។

លោកបានចូលបម្រើការារនៅប្រ្រសក់ក្នុងឆ្ន្រ1ំ998 និងត្រូវបាន

តម្លើងានៈជាមន្ត្រ្តីជានខ់្ពស់ក្នងុឆ្ន្រំ 2001 នងិជាអនបុ្រធាននយក

ប្រតិបត្តិ និងជានយកហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងដើមឆ្ន្រំ2008 ។

លោក ពុទា្ធ្ររិទ្ធិ បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតពីសកលវិទ្រយា

ល័យភូមិន្ទនីតិសស្រ្តនិងវិទ្រយាសស្រ្តស្រដ្ឋកិច្ចក្នងុឆ្ន្រ2ំ006 និងធា្ល្រប់

បម្រើការារនៅក្រសួងការារនិងបណ្តះុបណ្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ អស់រយៈ

ព្រល 12 ឆ្ន្រំ ដោយទទួលបន្ទុកខាងច្រាប់ការារ ទំនក់ទំនង

ឧស្រសាហកម្ម ដំណះស្រ្រយវិវាទការារ និងអធិការកិច្ច

ការារ ។ ក្នុងអំឡុងព្រលនោះ លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះ

បណ្ត្រលជាច្រើនទាក់ទងនឹងច្រាប់ការារទំនក់ទំនងឧស្រសាហកម្ម

ប្រ្រក់ឈ្នួលនិងផលិតភាព ស្រដ្ឋកិច្ចសង្គមក្នុងសកលភាវូបនីយ

កម្ម និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស ។ លោកធា្ល្រប់ជាសស្រ្តាារ្រយ

នៅសកលវិទ្រយាល័យបញ្ញ្រសស្រ្ត ដោយបង្រៀនលើឯកទ្រសច្រាប់

ការារ ទំនក់ទំនងឧស្រសាហកម្ម និងការគ្រប់គ្រងធនធនមនុស្រស 

មុននឹងចូលបម្រើការារនៅប្រ្រសក់ក្នងុតួនទីជា ប្រធានគ្រប់គ្រង

គ្រប់គ្រងបុគ្គលិក និងប្រធានស្តីទីគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស ក្នុង

ឆ្ន្រំ2008 ហើយត្រូវបានតម្លើងានៈជា អនុប្រធាននយក

ប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស ក្នុងឆ្ន្រំ2011 ។

អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស

ផាង ពុទ្ធារិទ្ធ

អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយកសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

លោក អ៊ុក សរឿង

អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

យា៉ាង គឹមសាាង



30 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ប្រច្រចាក់ 2012

បណ្ត្រល ការអភិវឌ្រឍជំនញជាច្រើន ទាំងក្នុងនិងក្រ្រប្រទ្រស

លើជំនញមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកមនបទពិសោធន៍ជាង 10 ឆ្ន្រំ

លើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងបានចូលបម្រើការារនៅប្រ្រស                                                                       ក់ក្នុង

ឆ្ន្រំ2002 ក្នុងតួនទី ជាមន្ត្រ្តីឥណទាន ជាអនុប្រធានសខា នយក

សខា និងជានយកគ្រប់គ្រងផ្ន្រកឥណទាន ។

លោក វាសន បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រនិងថ្ន្រក់អនុ

បណ្ឌិតផ្ន្រកធនគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះ

  

លោក សីុណត ជាគ្របូណ្តះុបណ្ត្រលផ្ន្រកមីក្រហិូរញ្ញវត្ថដុ្រលមន

ការទទួលស្គ្រល់ពី ADBI, TLDC របស់ធនគារពិភពលោក និង 

UNCDF ។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្ររងផ្ន្រកគណ

ន្រយ្រយ និងហិរញ្ញវត្ថ ុ ថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រនិងថ្ន្រក់អនុបណ្ឌតិផ្ន្រកគ្រប់គ្រង

អាជីវកម្ម។

លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលការអភិវឌ្រឍជំនញជាច្រើន

ទាំងក្នុងនិងក្រ្រប្រទ្រស លើជំនញមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកមនបទ

ពិសោធន៍ជាង 11 ឆ្ន្រំ លើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងបានចូលបម្រើ

ការារនៅប្រ្រសក់ក្នុងឆ្ន្រំ2002 ក្នុងតួនទីជាមន្ត្រ្តីឥណទាន និងត្រូវ

បានតម្លើងានៈជានយកសខា នយកប្រាំតំបន់ និងជានយក

គាំទ្រសខា នៅដើមឆ្ន្រំ2007 ។

លោក សុភក្ត្រ្រ បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកវិទ្រយាសស្រ្ត

លើជំនញព័ត៌មនវិទ្រយា ថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកធនគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

ថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកវិទ្រយាសស្រ្តលើជំនញព័ត៌មនវិទ្រយាក្នុងឆ្ន្រំ2002

និងបរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកគណន្រយ្រយនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្ន្រ2ំ001។ ាប់ពី ឆ្ន្រំ

2002មក លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលជាច្រើនទាំងនៅ

ក្នុងប្រទ្រស តំបន់អាសុី និងអឺរ៉ុប ទាក់ទងនឹងបច្ច្រកវិទ្រយាប្រព័ន្ធ

ព័ត៌មនគ្រប់គ្រងនិងព័ត៌មនវិទ្រយា ការគ្រប់គ្រង និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។

លោកមនបទពិសោធន៍ជាង 12 ឆ្ន្រំ លើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មន

គ្រប់គ្រង/ព័ត៌មនវិទ្រយា ការរៀបចំមូលដា្ឋ្រនទិន្នន័យនិងការសរស្ររ

របាយការណ៍ គណន្រយ្រយហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។

មុនចូលបម្រើការារនៅប្រ្រសក់ លោកបម្រើការារនៅក្រុមហ៊ុន

សំណង់ឯកជនមួយ ហើយបានចូលបម្រើការារនៅប្រ្រសក់ក្នុង

ឆ្ន្រំ2002 ក្នុងតួនទីជាមន្ត្រ្តីប្រព័ន្ធព័ត៌មនគ្រប់គ្រង ត្រូវបានតម្លើង

ានៈ ជាមន្ត្រ្តីជាន់ខ្ពស់ក្នុងឆ្ន្រ2ំ003 ក្នុងតួនទីជាប្រធានផ្ន្រកប្រព័ន្ធ

ព័ត៌មនគ្រប់គ្រង និងជានយកគ្រប់គ្រងព័ត៌មនវិទ្រយា ក្នុងដើមឆ្ន្រំ

2007 ។

អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ

អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយកគ្រប់គ្រងផលិតផលឥណទាន

ជួប វាសនា

អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយកគ្រប់គ្រងព័ត៌មនវិទ្រយា

លី សុភក្តាា

ស៊ុម សុីណត



31របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ប្រច្រចាក់ 2012

លោក ស៊្រន បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌតិនិងថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រ

ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងទូទៅ និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលការអភិវឌ្រឍ

លោក និមល  បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកធនគារនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ និងកំពុងបន្តសិក្រសាថ្ន្រក់ ACCA ។ លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គ

បណ្តុះបណ្ត្រលជាច្រើន រួមមន TOT ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ សវន

កម្មផ្ទ្រក្នុង ការសន្រសំ និងការផ្ទ្ររប្រ្រក់ ។ លោកមនបទពិសោធន៍ជាង 

12 ឆ្ន្រំ ជាមួយប្រ្រសក់ ក្នុងតួនទីជាច្រើនដូចជា មន្ត្រ្តីឥណទាន 

ប្រាករ គណន្រយ្រយករសខា ធារីធនគារមីក្រូ សវនករផ្ទ្រក្នុង និង

នយករងគ្រប់គ្រងសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង ហើយត្រូវបានតម្លើងានៈជាអនុ

ប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយកផ្ន្រកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ក្នុងឆ្ន្រំ

2010។

លោក ហាង បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវ

កម្ម   និងថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកគណន្រយ្រយ  និងហិរញ្ញវត្ថុ។  លោកមនបទ

ពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្ន្រំលើផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ គណន្រយ្រយ និងការគ្រប់គ្រង

លទ្ធកម្មនិងរដ្ឋបាល ។

លោកធា្ល្រប់បម្រើការារជានយកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទី

ប្រឹក្រសាភិបាលយោបល់ផ្ន្រករដ្ឋបាលនិងលទ្ធកម្មហិរញ្ញវត្ថុ សមជិក

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ប្រ្រសក់ ជំនួយការគ្រប់គ្រងគម្រ្រងប្រ្រសក់ 

និងទីប្រឹក្រសាផ្តល់យោបល់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រង ក៏ដូចជា អ្នកផ្តល់យោបល់ឯក

រាជ្រយក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស លទ្ធកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ និងរដ្ឋបាល ។ 

លោកចូលបម្រើការារនៅប្រ្រសក់ក្នុងតួនទីជា អនុប្រធាននយក

ប្រតិបត្តិ និងជានយកគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលទូទៅ ក្នុងឆ្ន្រំ2010 ។

អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយកផ្ន្រកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយកហិរញ្ញកិច្ច

អាជីពជាច្រើន លើជំនញធនគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងនៅក្នុងនិងក្រ្រ

ប្រទ្រស ។ លោកមនបទពិសោធន៍ជាង 10 ឆ្ន្រំ លើវិស័យធនគារក្នុង

ផ្ន្រកទូទាត់សងប្រ្រក់ រតនគារ និងទំនក់ទំនងធនគារដ្រគូ។ មុន

ចូលបម្រើការារនៅប្រ្រសក់  លោកបានបម្រើការារជានយកកា

រិយាល័យប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ នៅធនគារអ្រសុីលីដា និងជាសម

ជិកក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលរបស់ក្រមុហុ៊នមូលបត្រអ្រសីុលីដា ភីអិលសីុ ផង

ដ្ររនិងបានចូលបម្រើការារនៅប្រ្រសក់ក្នុងខ្រមីន ឆ្ន្រំ2011 ក្នុងតួ

នទីជាអនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយកគ្រប់គ្រងផលិតផល

ប្រ្រក់បញ្ញើ ។

ជា  ហាង
អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយកគ្រប់គ្រង

ផ្រនការអាជីវកម្មនិងយុទ្ធសស្រ្តក្រុមហ៊ុន

ផូ និមល

គង់ ស៊ាន
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លោក ហុន្នី កំពុងបន្តការសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាល

សធារណៈ និងបានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញបត្រលើជំនញគ្រប់

គ្រងទូទៅ និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលការអភិវឌ្រឍជំនញ

ជាច្រើនលើផ្ន្រកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស ទាំងក្នុងនិងក្រ្រប្រទ្រស ។ 

លោកមនបទពិសោធន៍ជាង 11 ឆ្ន្រំ ក្នុងការអភិវឌ្រឍធនធានមនុស្រស 

និងបានបម្រើការារនៅប្រ្រសក់ក្នងុតួនទីជាអ្នកបណ្តះុបណ្ត្រលនិង

និងអ្នកគ្រប់គ្រងមន្ត្រីឥណទានក្នុងឆ្ន្រ1ំ996 និងបានត្រលប់មកបម្រើ

ការារនៅប្រ្រសក់ម្តងទៀតនៅឆ្ន្រ2ំ008 ក្នុងតួនទីជាមន្ត្រ្តីជាន់ខ្ពស់

គាំទ្រសខា និងត្រូវបានតម្លើងានៈជាប្រធានផ្ន្រកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក

ន្រនយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រសក្នុងឆ្ន្រ2ំ009 ។ 

ាប់ពីឆ្ន្រំ2003 មក លោកក៏ធា្ល្រប់បម្រើការារនៅក្នុងអង្គការក្រ្រ

រដា្ឋ្រភិបាលជាច្រើនក្នុងតួនទីជាមន្ត្រ្តីកម្មវិធី និងមន្ត្រ្តីជាន់ខ្ពស់គ្រប់

គ្រងកម្មវិធី ។ លោកត្រូវបានតម្លើងានៈក្នុងតួនទីបច្ចុប្របន្នជាអនុ

ប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយកនយកដា្ឋ្រនបុគ្គលិក ក្នុងឆ្ន្រំ

2011 ។

លោក ដាវីត បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកគ្រប់គ្រង

ទីផ្រសារ និងថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកបដិសណ្ឋ្ររកិច្ចនិងទ្រសចរណ៍ និង

បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលជាច្រើន ទាំងក្នុងនិងក្រ្រប្រទ្រស

ទាក់ទងនឹងការលក់ ការស្វ្រងរកទីផ្រសារ និងការបម្រើស្រវាកម្មអតិថិ

ជន ។ 

មុនចូលបម្រើការារនៅប្រ្រសក់ លោកមនបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្ន្រំ

លើផ្ន្រកលក់និងទីផ្រសារនៅក្រុមហ៊ុន FMCG ដូចជា Uniliever និង 

Coca-cola ។

លោកស្រី សុគន្ធ្រ បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកហិរញ្ញ

វត្ថុនិងសវនកម្ម និងថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកគ្រប់គ្រងទូទៅ ។ លោកស្រី

ជាគ្រូបណ្តះុបណ្ត្រលមីក្រហិូរញ្ញវត្ថដុ្រលទទួលស្គ្រល់ដោយ ADBI, 

TLDC របស់ធនគារពិភពលោក និងUNCDF ។ ាប់ពីឆ្ន្រំ2003 

មក លោកស្រីបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលជាច្រើន ទាំងក្នុងនិង

ក្រ្រប្រទ្រស នៅតំបន់អាសុីនិងអឺរ៉ុប ។

សុគន្ធ្រ មនបទពិសោធន៍លើការបណ្តុះបណ្ត្រលបុគ្គលិកនិង

អតិថិជន ការអភិវឌ្រឍបុគ្គលិក និងការគ្រប់គ្រងគម្រ្រង ហើយក៏ជា

សមជិកមួយរូបន្របណ្ត្រញអប់រំហិរញ្ញវត្ថុសកល សម្រ្រប់ប្រជាជន

ក្រីក្រ ដ្រលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយ Microfinance Opportunities

and Freedom from Hunger ផងដ្ររ ។ លោកស្រីក៏ធា្ល្រប់ធ្វើជា

សស្រ្តាារ្រយនៅសកលវិទ្រយាល័យ ក្នុងតួនទីជាអ្នកសម្របសម្រួល

ការបណ្តុះបណ្ត្រល មុននឹងចូលបម្រើការារនៅប្រ្រសក់នៅចុង

ឆ្ន្រំ2003 ហើយត្រូវបានតម្លើងានៈជានយកផ្ន្រកបណ្តុះបណ្ត្រល

នៅឆ្ន្រំ2005 និងក្នុងតំណ្រងជាអនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជា

នយកគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្រឍបុគ្គលិក នៅក្នុងឆ្ន្រ2ំ011 ។

ឈន សុគនា្ធា 

អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយកនយកដា្ឋ្រនបុគ្គលិក

ហឿន ហុន្នី

អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយិកាគ្រប់គ្រង
ការបណ្តុះបណ្ត្រលនិងអភិវឌ្រឍបុគ្គលិក

ខឹម ដាវីត 
អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយកគ្រប់គ្រង

ទីផ្រសារនិងទំនក់ទំនង
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លោក វណ្ណ្រ បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកធនគារនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ និងថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកគ្រប់គ្រងទូទៅ ។ ាប់ពីឆ្ន្រំ1999 

លោក បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលជាច្រើន ទាំងក្នុងនិងក្រ្រ

ប្រទ្រសទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងការគ្រប់គ្រង។ មុន

ចូលបម្រើការារនៅប្រ្រសក់ វណ្ណ្រ មនបទពិសោធន៍ការារជាង 

13 ឆ្ន្រំ លើការគ្រប់គ្រងឥណទាននិងប្រតិបត្តិការ ទាំងនៅគ្រឹះស្ថ្រន

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងអង្គការមិនម្រនរដា្ឋ្រភិបាល ។ លោកធា្ល្រប់បម្រើការ

ារនៅគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធនគារភូមិ ក្នុងតួនទីជានយក

សខាក្នុងឆ្ន្រំ2002 និងជានយកប្រាំតំបន់ ក្នុងឆ្ន្រំ2009 ។

លោកបម្រើការារនៅប្រ្រសក់ក្នុងតួនទីជា នយកគ្រប់គ្រងផ្ន្រក

លក់ ក្នុងខ្រម្រស ឆ្ន្រំ2011 ។

លោក សូតារា បញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

និងបរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកធនគារ និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល

ការអភិវឌ្រឍអាជីពជាច្រើនលើជំនញមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងក្នុងនិងក្រ្រ

ប្រទ្រស ។ លោកបានចូលបម្រើការារនៅប្រ្រសក់ក្នុងឆ្ន្រំ1997 

ក្នុងតួនទីជាមន្ត្រ្តីឥណទាន ហើយត្រូវបានតម្លើងានៈជានយករង

សខា  នយកសខា នយកគ្រប់គ្រងផ្ន្រកគាំទ្រសខានិងជា

នយកគាំទ្រសខា និងជានយកផ្ន្រកគ្រប់គ្រងលទ្ធផលអាជីវកម្ម។

 លោកកធ៏ា្ល្របប់ម្រើការារនៅធនគារជាត ិ      ន្រ   កម្ពុជា        សខាខ្រត្តព្រ្រវ្រង 

ក្នុងតួនទីជាច្រើនដូចជា នយកគ្រប់គ្រងធនគារប្រាំស្រុក និង

ជានយករងផ្ន្រកឥណទាន ។ លោកត្រូវបានតម្លើងានៈជាអនុ

ប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយកផ្ន្រកគ្រប់គ្រងលទ្ធផលអាជីវ

កម្ម ាប់ពីឆ្ន្រ2ំ011 មក ។
លោកស្រី  សុខនង បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អនុបណ្ឌិតផ្ន្រកហិរញ្ញ

វត្ថុក្នុងឆ្ន្រ2ំ006 និងថ្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ជំនញ

គ្រប់គ្រង ក្នុងឆ្ន្រំ2000 និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលជាច្រើន

ទាក់ទងនឹងធនគារ រួមទាំងការវិភាគនិងដំណើរការឥណទាន ការ

ស្វ្រងរកទីផ្រសារសម្រ្រប់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ស្រវាកម្មអតិថិជន និងការ

គ្រប់គ្រងទំនក់ទំនង ។ 

មុនបម្រើការារនៅប្រ្រសក់ លោកស្រីមនបទពិសោធន៍ការារ

ជាង 12 ឆ្ន្រំលើផ្ន្រកបម្រើស្រវាអតិថិជន ការគ្រប់គ្រងទំនក់ទំនងនិង

ការស្វ្រងរកទីផ្រសារ រួមទាំងជាជំនួយការជាន់ខ្ពស់របស់អនុប្រធាន

ធនគារអ្រសុីលីដា និងជានយកផ្ន្រកទីផ្រសាររបស់ធនគារភ្នំព្រញ

ពាណិជ្ជ ។ លោកស្រី ចូលបម្រើការារនៅប្រ្រសក់ ក្នុងតួនទីជា

នយកគ្រប់គ្រងប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ នៅក្នុងខ្រវិច្ឆិកា ឆ្ន្រ2ំ012 ។

អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយកផ្ន្រកគ្រប់គ្រងលទ្ធផលអាជីវកម្ម

យី សូតារ

អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយកគ្រប់គ្រងផ្ន្រកលក់

រី វណ្ណា

អនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយិកាគ្រប់គ្រងប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ

ស៊ុយ សុខនាង
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សកម្មភាព សំគាល់

ចំនួនឥណទានដ្រលបានដាក់ពាក្រយស្នើសុំ 1,296 

ទឹកប្រ្រក់ឥណទានដ្រលបានដាក់ពាក្រយស្នើសុំ USD25,266,000 

ចំនួនឥណទានធំៗដ្រលបានអនុម័ត 1,261 

ទឹកប្រ្រក់ឥណទានធំៗដ្រលបានអនុម័ត USD23,616,000 

ពិនិត្រយឡើងវិញនូវលក្ខខណ្ឌផលិតផលឥណទាន 3  ដង

ពិនិត្រយឡើងវិញនិងអនុម័តសិទ្ធិអនុម័តរបស់សខា 
និងអនុសខា 2 ដង

ពិនិត្រយឡើងវិញនិងស្នើសុំកម្រិតសំពៀតឥណទាន 1 ដង

គណៈកម្មការគាប់គាងទាពាយសកម្មនិង
ទាពាយអកម្ម

ក្នុងឆ្ន្រំ2012 ន្រះ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងទ្រព្រយអកម្ម 

បានប្រជុំជាប្រាំខ្រចំនួន 12 ដង និងកិច្ចប្រជុំពិស្រសចំនួន 3 ដង 

ក្នុងនោះរួមមន ៖

 ● ក្រសម្រួលរបៀបវារៈប្រជុំរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្ម

និងទ្រព្រយអកម្ម ដើម្របីក្ត្របឲ្រយបាននូវបញ្ហ្រសំខាន់ៗ រួមមន ដូចជា

ហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់ ស្ថ្រនភាពសន្ទនីយភាព អនុបាតភាព

គ្រប់គ្រ្រន់ន្រដើមទុន ហានិភ័យអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ និងទស្រសនវិស័យ

ស្រដ្ឋកិច្ច ។

 ● ធ្វើពិពិធកម្មប្រភពមូលនិធិ ដោយបានដាក់ច្រញនូវយុទ្ធសស្រ្ត

ក្រណ្ឌប្រមូលប្រ្រក់សន្រសំ និងក្រប្រ្រអត្រ្រការប្រ្រក់ ន្រប្រ្រក់បញ្ញើ

សន្រសំរបស់អតិថិជន ។

 ● ស្វ្រងរកអនុបំណុលចំនួន 15 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក បន្ថ្រមទៀត 

ដើម្របីគាំទ្រដល់កំណើនសំពៀតឥណទានក្នុងឆ្ន្រ2ំ013 ។

 ● ពិនិត្រយឡើងវិញនិងអនុម័តសំណើមូលនិធិចំនួន 37 ទាំងសម្រ្រប់

មូលនិធិថ្មីនិងមូលនិធិបន្ត ដ្រលមនចំនួនប្រ្រក់សរុបចំនួន 78.5 

លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក រួមមនទាំងមូលនិធិថ្មីទទួលបានពីធនគារ

អភិវឌ្រឍន៍ ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ដូចជាសជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ 

IFC ប្រ្រក់ចំនួន 5 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងពី DEG ប្រ្រក់ចំនួន 15 

លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ។

 ● ពិនិត្រយឡើងវិញនិងត្រងតាំងសមជិកថ្មី រួមមន នយកផ្ន្រក

ផលិតផលនិងអាជីវកម្ម នយករងផ្ន្រក រតនគារ និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់

ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ។

 ● បង្កើតនូវឯកសរដំបូងសម្រ្រប់គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងទ្រព្រយ

សកម្មនិងទ្រព្រយអកម្ម ។

គណៈកម្មការឥណទន

គណៈកម្មការឥណទាន គឺជាគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងស្នូល ដ្រល

ពិនិត្រយការអនុវត្តលទ្ធផលឥណទាន លក្ខខណ្ឌឥណទាន ឥណទាន

មិនដំណើរការ និងជាពិស្រស ឥណទានមនទំហំទឹកប្រ្រក់ធំស្នើសុំ

ដោយសខារបស់គ្រឹះស្ថ្រន ។ តួនទីរបស់គណៈកម្មការន្រះរួមមន 

ការកាត់បន្ថយជាអតិបរមនូវអត្រ្រឥណទានមិនដំណើរការ និងក្រ

លម្អនគុណភាពសំពៀតឥណទានតាមរយៈ ការបង្កើនអត្រ្រសង

ឥណទានត្រលប់វិញ ។ គណៈកម្មការន្រះដឹកនំដោយនយក 

នយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងសមជិកពីររូបទៀតជាប្រធាន

ផ្ន្រកប្រតិបត្តិការ និងប្រធានផ្ន្រកផលិតផលឥណទាន ហើយសមស

ភាពគណៈកម្មការន្រះមនបទពិសោធន៍ការារជាង 10 ឆ្ន្រំ លើផ្ន្រក

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិស្រស ផ្ន្រកឥណទាន ។ គណៈកម្មការន្រះមន

ភាពមមញឹកក្នុងការអនុម័តឥណទាន និងការអភិវឌ្រឍផលិតផល 

និងលក្ខខណ្ឌផ្រស្រងៗ ឲ្រយមនលក្ខណៈទន់ភ្លន់និងអាចទាក់ទាញការ

ាប់អារម្មណ៍ពីអតិថិជន ។ ទោះយា៉្រងណ ការប្រកួតប្រជ្រងមិន

ប្រក្រតីនៅត្រជាបញ្ហ្រចម្របងមួយក្នងុ វិស័យហិរញ្ញវត្ថ ុដ្រលជាលទ្ធផល

ធ្វើឲ្រយមនការកើនឡើងនូវបន្ទុកបំណុលវ័ន្តកធ្ងន់ធ្ងរ ឬឥណទានមិន

ដំណើរការ  គិតត្រឹមដំណច់ឆ្ន្រ2ំ012 ប្រ្រសក់មនអត្រ្រហានិភ័យ

ឥណទានកម្រិតទាបដោយសរបទពិសោធន៍ សមត្ថភាព គោល

នយោបាយពិពិធកម្ម ការកំណត់កម្រិតន្រការប្រមូលផ្តុំឥណទាននិង

ឥណទានធំៗទៅអតិថិជនម្ន្រក់ និង ការបង្កើនចំនួនអតិថិជនជាជាង

ការបង្កើនទំហំឥណទាន ។ សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ2012 ប្រ្រសក់មនអត្រ្រ

ឥណទាន មិនដំណើរការចំនួន 0.20% ដ្រលជាអ្នកផ្តល់ស្រវាកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អនលើសគ្រនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ។ តារាងខាងក្រ្រម

បា្ហ្រញនូវសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការឥណទានក្នុងឆ្ន្រ2ំ012 ។

សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ2012 ន្រះ គណៈកម្មការឥណទានសម្រ្រចបានសមិទ្ធិ

ផលសំខាន់ៗដូចខាងក្រ្រម ៖

 ● ធ្វើកិច្ចប្រជុំប្រាំថ្ង្រដើម្របីពិនិត្រយនិងអនុម័តឥណទានមនទំហំធំ

 ● ធ្វើកិច្ចប្រជុំបានចំនួន 2 ដង ដើម្របីពិភាក្រសានិងកំណត់នូវ

សូចនករណ៍ហានិភ័យសំខាន់ដ្រលកើតពីហានិភ័យ ពីផ្ន្រកដ្រល

ពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងៗ ដ្រលប្រ្រសក់និងត្រូវធ្វើការដោះស្រ្រយជាមួយ ។

ផ្ន្រកដ្រលពាក់ព័ន្ធផ្រស្រងៗ រួមមនការប្តូររូបិយវត្ថុ ការពង្រឹង ការ

អនុវត្តន៍នៅក្នុងស្ថ្រប័ន ត្រូវបានកំណត់និងបង្កើតឡើងដើម្របីធាន

បាននូវការវិភាគនិងសម្រ្រចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ  សម្រ្រប់ស្ថ្រប័ន។

 ● ធ្វើការពិនិត្រយឡើងវិញ និងវិភាគអំពីដ្រគូប្រកួតប្រជ្រងនិងលទ្ធផល

សម្រ្រចបានរបស់ក្រុមគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ផលិតផល និងការ

កំណត់ថ្ល្រ ព្រមទាំងធ្វើការសម្រ្រចកាត់បន្ថយហានិភ័យឲ្រយបានជា

អតិបរម និងកាន់កាប់ចំណ្រកទីផ្រសារឲ្រយកាន់ត្រច្រើនឡើង ។

 ● ធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្រសារនិងការប្រកួតប្រជ្រង តាម

រយៈការក្រប្រ្រនូវរយៈព្រលនិងលក្ខខណ្ឌន្រផលិតផលឥណទាន ។

គណៈកម្មការគាប់គាង



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ប្រច្រចាក់ 201236

គណៈកម្មការផលិតផលមិនមានឥណទន

គណៈកម្មការអភិឌ្រឍន៍ផលិតផលមិនម្រនឥណទាន មនគោលបំណង

ដើម្របីផ្តល់នូវ ការត្រួតពិនិត្រយស្រវានិងផលិតផលផ្អន្រកលើកម្រ្រ

សោហ៊ុយ និងដើម្របីគាំទ្រនិងអភិវឌ្រឍផលិតផលធនគារថ្មីៗរបស់

ប្រ្រសក់ដើម្របីស្វ្រងរកចំណូល និងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ស្រដ្ឋកិច្ចដល់

ដល់ប្រ្រសក់ ។ សកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់គណៈកម្មការសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ

2012 រួមមន ៖

 ● ពិនិត្រយនិងត្រងតាំងសមជិកថ្មី ដោយគណៈកម្មការ ដ្រលដឹក

នំដោយអនុប្រធាននយកប្រតិបត្តិ និងជានយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រង

ទីផ្រសារ (CMO) និងរួមមនសមជិកផ្រស្រងៗទៀត ដូចជានយក

គ្រប់គ្រងផលិតផល ហានិភ័យ ហិរញ្ញកិច្ច ព័ត៌មនវិទ្រយា ហិរញ្ញវត្ថុ

និងនយកគ្រប់គ្រងទីផ្រសារនិងការលក់ ។

 ● ពិនិត្រយនិងធ្វើបច្ចុប្របន្នកម្មនីតិវិធីនិងគោលនយោបាយប្រ្រក់បញ្ញើ

និងប្រ្រក់សន្រសំឲ្រយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដោយផ្អន្រកលើការផ្រសព្វផ្រសាយ

ការអនុវត្តដ៏ល្អននៅក្នុងទីផ្រសារ ។

 ● រៀបចំបង្កើតផលិតផលមិនម្រនឥណទាន ថ្មីៗដូចជា Maybank

Money Express (MME) ការផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុក (LMT) ការប្តូរប្រ្រក់

(FX) ស្រវាប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍ (Payroll Service) និងម៉្រសុីន ដកប្រ្រក់

ស្វយ័ប្រវត្តដិ្រលាយស្រលួប្រើប្រ្រស់ ទន់ភ្លន់ សន្ទនីយភាព ចំណូល

ាប់អារម្មណ៍ និងសុវត្ថិភាព ។

 ● បណ្តះុបណ្ត្រលបុគ្គលិកពាក់ព័ន្ធអំពីផលិតផលមិនម្រនឥណទាន

រួមទាំង Maybank Money Express (MME)    ការផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុក

(LMT) ការប្តូរប្រ្រក់ (FX) ស្រវាប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍ (Payroll Service)

និងនីតិវិធីនិងគោលនយោបាយស្រវាកម្ម ម៉្រសុីនដកប្រ្រក់ស្វ័យ

ប្រវត្តិ (ATM) ។

 ● ត្រួតពិនិត្រយនីតិវិធីនិងគោលនយោបាយស្រវាកម្ម  និងផលិតផល

មិនម្រនឥណទានពាក់ព័ន្ធ ដើម្របីឲ្រយធានឲ្រយបាននូវការអនុវត្តនិង

ការគោរពតាម ។

 ● តាមដានសកម្មភាពដ្រលបានអនុវត្តន៍និងវឌ្រឍនភាពដ្រលសម្រ្រច

បាន ដើម្របីឆ្ព្រះទៅរកគោលដៅដ្រលបានកំណត់ក្នុងផ្រនការ

សកម្មភាព ក៏ដូចជាការអភិឌ្រឍតារាងដាក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ផលិតផល 

និងអនុវត្ត ។

 ● ផ្តល់អនុសសន៍ ឬដាក់បញ្ជនូរចនសម្ពន័្ធថ្ល្រទាក់ទងនឹងស្រវាកម្ម

និងផលិតផលមិនម្រនឥណទាន ជូនគណៈកម្មការប្រតិបត្តិដើម្របី

ពិារណនិងអនុម័ត ។

 ● រាយការណ៍ជូនគណៈកម្មការប្រតិបត្តិស្តីពីបញ្ហ្រអភិវឌ្រឍន៍ ការ

ផ្តួចផ្តើម និងផ្រនការអាជីវកម្មផ្អន្រកលើកម្រ្រសោហ៊ុយ ។

 ● ពិនិត្រយនិងផ្តល់អនុសសន៍ជាប្រាំឆ្ន្រំលើការរៀបចំផ្រនការយុទ្ធ

សស្រ្តអភិវឌ្រឍន៍អាជីវកម្មផ្អន្រកលើកម្រ្រ សោហ៊ុយប្រាំឆ្ន្រំ ជាមួយ

នឹងទិសដៅប្រាំឆ្ន្រំរួមនឹងឯកសរគាំទ្រផ្រស្រងៗ  ។

|| ផ្ទារបាាក់បានរហ័ស និងមន
សុវតិ្ថភាពគាប់គោលដៅ ||



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ប្រច្រចាក់ 2012

      កលើប្រសកកម្មនិងទស្រសនវិស័យរបស់ខ្លួន ប្រ្រសក់ បានកំណត់អតិថិជនគោលដៅរបស់ខ្លួន ដោយផ្ត្រតលើក្រុម                            

       គ្រួសររស់នៅតាមភូមិតំបន់ជនបទ កសិករ និងសហគ្រិនខា្ន្រតតូចបំផុត និងខា្ន្រតតូច ដ្រលធ្វើសកម្មភាពអាជីវកម្ម

ស្វ្រងរកប្រ្រក់ចំណូល និងមនសមត្ថភាពក្នុងការសងប្រ្រក់កម្ចីវិញ។ ជាមួយគា្ន្រដ្ររ ប្រ្រសក់នឹងផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចអីាជីវកម្ម

ឯកត្តជនដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់ខ្លួនដ្រលជាសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុត និងខា្ន្រតតូច សម្រ្រប់គោលបំណងវិនិយោគ

និងដើមទុនរកសុី ។ ប្រ្រសក់ បានកំណត់ក្រុមអតិថិជនគោលដៅរបស់ខ្លួនជា 3 សំខាន់ៗដូចខាងក្រ្រម ៖

កាុមគាួសររស់នៅតាមភូមិ

ក្រុមគ្រួសររស់នៅតាមភូមិមនចំនួន 90% ន្រចំនួនគ្រួសរសរុបរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទ ។ ក្រុមគ្រួសរ ប្រភ្រទន្រះភាគច្រើន

ប្រកបអាជីវកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងផលិតផលស្រូវអង្ករនិងកសិកម្ម ហើយសកម្មភាពអាជីវកម្មស្វ្រងរកចំណូលរបស់ពួកគាត់បាន

មកពីប្រភពជាច្រើនដូចជាសកម្មភាពអាជីវកម្មផ្ន្រកស្រវាកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម ។ ចំណូលជាសច់ប្រ្រក់ជាកតា្ត្រវាយតម្ល្រពី

សមត្ថភាពសងបំណុលរបស់ពួកគាត់នៅព្រលស្នើសុំប្រ្រក់កម្ចី ។

សហគាិនខា្នាតតូចបំផុត

ភាគច្រើនន្រសហគ្រិនខា្ន្រតតូចបំផុត គឺជាអាជីវកម្មមនលក្ខណៈគ្រួសរដ្រលសមជិកគ្រួសរគាត់ជួយក្នុងដំណើរការ

អាជីវកម្មន្រះ ហើយភាគច្រើនមនទីតាំងនៅទីប្រជុំទីផ្រសារដ្រលស្ថិតនៅជិតទីរួមស្រុក ឬខ្រត្ត និងភូមិនៅតាមជនបទ ។

សហគ្រិនខា្ន្រតតូចន្រះមនសមជិកពី 1 ទៅ 3 នក់ ហើយជាទូទៅជាសមជិកគ្រួសររបស់គាត់ ។

សហគាិនខា្នាតតូច

សហគ្រិនខា្ន្រតតូចមនទីតាំងនៅទីប្រជុំផ្រសារដ្រលគាត់តាំងនៅ ឬនៅជិតទីរួមស្រុក ឬខ្រត្ត និងភូមិនៅតាមជនបទផងដ្ររ 

ហើយជាទូទៅមនកម្មករនិយោជិតពី 4 ទៅ 10 នក់ ។   

ផ្អន្រ    

37



លោក អ៊ីវ ស្រត អាយុ 37 ឆ្ន្រំ ប្រកបអាជីវកម្មចិញ្ចឹមមន់ រស់នៅក្នុង

ភូមិរកាធំ សា្ក្រត់រកាធំ ក្រងុច្រារមន ខ្រត្តកំពង់ស្ព ឺ។ កាលពីមុន លោក

ស្រត គឺប្រកបរបរជាជាងជួសជុលម៉ូតូ ហើយភរិយារបស់គាត់ប្រកប

របរលក់សំលៀកបំពាក់នៅផ្រសារក្នុងស្រុកដ្រលគាត់រស់នៅ ។ ស្រត 

និងភរិយា មនបំណងប្រកបអាជីវកម្មថ្មដីើម្របីអាចទទួលបានចំណូល

ប្រសើរជាងមុន ហើយគាត់ធា្ល្រប់មនផ្រនការខ្ចីលុយពីអ្នកឲ្រយខ្ចីចង

ការ ប៉ុន្ត្រផ្រនការន្រះត្រូវបានបញ្រឈប់ទៅវិញដោយសរត្រូវបង់ថ្ល្រការ

ប្រ្រក់ខ្ពស់ និងមនបញ្ហ្រផ្ន្រកច្រាប់មួយចំនួនផងដ្ររ ។

ក្នុងឆ្ន្រំ2010 ស្រត និងភរិយា ទទួលបានព័ត៌មនរបស់ប្រ្រសក់អំពី

ឥណទានសម្រ្រប់ប្រកបអាជីវកម្ម ។ គាត់ក៏សម្រ្រចចិត្តទៅខ្ចីឥណ

ទានលើកទ1ី ពីប្រ្រសក់ ទឹកប្រ្រក់ចំនួន 10,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក 

ដើម្របីាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីគឺការចិញ្ចឹមមន់ ។ ស្រត បានប្រើប្រ្រស់

ប្រ្រក់កម្ចីន្រះដើម្របីសងសង់ទ្រុងមន់ ទិញកូនមន់ និងចំណីមន់ ។ 

ជាមួយនឹងកិច្ចខិតខំព្រយាយាមជាមួយអាជីវកម្មថ្មីន្រះ គាត់មនលទ្ធ

ភាពរកចំណូលបានច្រើនជាងមុន ហើយអាជីវកម្មន្រះល្អនជាងអាជីវ

កម្មមុនៗ ។

ជាមួយនឹងការប្ត្រជា្ញ្រប្រកបអាជីវកម្មឲ្រយមនការរីកចម្រើន ស្រត មន

លទ្ធភាពសងបំណុលត្រលប់វិញទៀងទាត់ជាប្រាំខ្រ ហើយបាន

សងផ្ត្រច់ប្រ្រក់កម្ចីន្រះមុនកាលកំណត់ ។ ដោយឃើញការរីកចម្រើន

យា៉្រងខា្ល្រំងអំពីអាជីវកម្មន្រះ ក្នុងដើមឆ្ន្រ2ំ012 ស្រត បានស្នើសុំប្រ្រក់

កម្ចីលើកទ2ីពីប្រ្រសក់ ក្នុងទឹកប្រ្រក់ 15,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ក្នុង

រយៈព្រល 2 ឆ្ន្រំ សម្រ្រប់ទិញសម្ភ្ររៈបន្ថ្រមដូចជាឧបករណ៍ចិញ្ចឹម

មន់ និងចំណីមន់ ហើយនៅចុងឆ្ន្រ2ំ012 ស្រត មនលទ្ធភាពសង

ផ្ត្រច់ប្រ្រក់កម្ចីលើកទ2ី ហើយបានស្នើសុំកម្ចីម្តងទៀតដ្រលមនទឹក

ប្រ្រក់ 12,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក សម្រ្រប់ពង្រីកអាជីវកម្ម តាមរយៈការ

ទិញមន់បន្ថ្រម និងពង្រីកទ្រុងមន់ ។ 

ផ្អន្រកលើបទពិសោធន៍ចិញ្ចឹមមន់ន្រះ ស្រត មនលទ្ធភាពចិញ្ចឹមមន់

កាន់ត្រច្រើនឡើងៗ ហើយលក់មន់ទំាងនោះដើម្របីបង្កើនចំណូលរបស់

គាត់កាន់ត្រច្រើនជាងមុនពីកម្ចីមួយវគ្គទៅកម្ចីមួយវគ្គ ហើយគាត់ក៏

អាចសងផ្ត្រច់កម្ចីចុងក្រ្រយន្រះមុនកាលកំណត់ផងដ្ររ ។ អាជីវកម្ម

ចិញ្ចឹមមន់ន្រះធ្វើឲ្រយជីវភាពគ្រួសរគាត់មនភាពកាន់ត្រប្រសើរយ៉ា្រង

ខា្ល្រំង អាចកសងផ្ទះថ្មីមួយ និងពង្រីកដីចំនួន 2 ហិកតា ផងដ្ររ ។

ស្រត មនប្រសសន៍ថ “ការប្រើប្រ្រស់ប្រ្រក់កម្ចីរបស់ប្រ្រសក់គឺជា

ការសម្រ្រចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ ។ ប្រ្រក់កម្ចីរបស់ប្រ្រសក់ មនអត្រ្រការ

ប្រ្រក់សមរម្រយ ស្រវាកម្មាយស្រួល និងជួយខ្ញុំបង្កើនដើមទុនដើម្របី

សម្រ្រចបានតាមផ្រនការនិងចំណូល ។ ខ្ញុំនឹងស្នើប្រ្រក់កម្ចីបន្ថ្រម

ទៀតនព្រលអនគត និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំឲ្រយកាន់ត្រធំជាង

មុន” ។

ផ្នាកសំខាន់ៗអំពីអតិថិជន

លោក អ៊ីវ ស្រត 
អាយុ 37 ឆ្ន្រំ ប្រកបអាជីវកម្មចិញ្ចឹមមន់ នៅក្នុងខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ

38 របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ ប្រ្រសក់ 2012



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ប្រច្រចាក់ 2012

លោក ស្រង ខន អាយុ 49 ឆ្ន្រ ំនិងភរិយាឈ្ម្រះ លោកស្រ ីឃឹម សម្របត្តិ 

រស់នៅក្នងុ ភូមិអូរពាត ឃំុទួលលា្វ្ររ ក្រងុប៉្រលិន ខ្រត្តប៉្រលិន ។ ជាមួយ 

នឹងការារដ្រលផ្តល់នូវចំណូលថ្ររទាប ដ្រលមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ថ្ល្រ

សលារៀនរបស់កូន និងថ្ល្រចំណយប្រាំគ្រួសរ លោក ស្រង ខន 

និងភរិយា បានសម្រ្រចចិត្តប្រកបអាជីវកម្ម ផលិតពាងនិងលូទឹក ក្នុង

រយៈព្រលប៉ុន្ម្រនឆ្ន្រំកន្លងទៅន្រះ ។

ដោយឃើញកំណើនន្រអាជីវកម្ម ក្នុងឆ្ន្រំ2011 គាត់បានស្នើសុំខ្ចីប្រ្រក់

ពីប្រ្រសក់ដើម្របីពង្រីកអាជីវកម្ម ដ្រលកម្ចីន្រះមនទឹកប្រ្រក់ចំនួន 

2,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដោយសងប្រ្រក់ដើមនិងការប្រ្រក់ប្រាំខ្រ ក្នុង

រយៈព្រល 24 ខ្រ ។ ជាមួយដើមទុនថ្មីបន្ថ្រមន្រះ ការលក់របស់គាត់

បានកើនឡើង និងទទួលបានកិច្ចសន្រយាជាអ្នកម៉្រការសងសង់ផ្លូវ

ផងដ្ររ ដ្រលធ្វើឲ្រយគាត់អាចទិញដុំសម្រ្រប់ឧបករណ៍សំណង់ក្នុង

តម្ល្រទាប និងបង្កើនចំណូលបានច្រើន ។

ពីមួយថ្ង្រទៅមួយថ្ង្រ អតិថិជនរបស់គាត់មនចំនួនកាន់ត្រច្រើន ហើយ

អាជីវកម្មក៏បានបន្តរីកចម្រើនដ្ររ ជាលទ្ធផល គាត់បានបើកសខា

មួយនៅខ្រត្តបាត់ដំបង ដ្រលធ្វើឲ្រយចំនួនអតិថិជននិងចំណូលរបស់

គាត់កើនឡើងទ្វ្រដង ។ 

លោក ខន មនប្រសសន៍ថ “ទោះបីជាមិនសូវមនបទពិសោធន៍

ច្រើនលើការខ្ចីប្រ្រក់ក្តី គាត់ពុំដ្រលជួបប្រទះការលំបាកក្នុងការប្រើ

ប្រ្រស់ប្រ្រក់កម្ចីរបស់ប្រ្រសក់ទ្រ ដោយសរប្រ្រសក់បានផ្តល់ស្រវា

កម្មរហ័សនិងាយស្រួល ដ្រលធ្វើឲ្រយគាត់អាចទុកចិត្តបាន ។ បន្ទ្រប់

ពីសងផ្ត្រច់ប្រ្រក់កម្ចីលើកទ1ី ខ្ញុំមនផ្រនការស្នើសុំខ្ចីប្រ្រក់បន្តបន្ទ្រប់

ទៀត ដើម្របីពង្រកីអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុឲំ្រយកាន់ត្រធំឡើង” ។

លោក ស្រង ខន  
អាយុ 49 ឆ្ន្រ ំប្រកបអាជីវកម្មផលិតពាងនិងលូទឹក នៅក្នងុខ្រត្តប៉្រលិន
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លោកស្រី អ៊ួច ស្រី អាយុ 48 ឆ្ន្រំ រស់នៅក្នុងភូមិវាលហាត ឃុំម៉្រឡ្រ 

ស្រុកម៉្រឡ្រ ខ្រត្តបាត់ដំបង ។ ស្វ្រមីរបស់គាត់មនកង្វល់ចំពោះរបរ

អាជីវកម្ម ដោយសរកង្វះខាតដើមទុនសម្រ្រប់ទិញវត្ថុធាតុដើមយក

មកផលិតនំបញ្ចកុឲ្រយបានគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់លក់ឲ្រយអតិថិជនរបស់គាត់

ទាន់ព្រលវ្រលា ។ លោកស្រី អ៊ួច ស្រី មនបំណងចង់ខ្ចីលុយពីអ្នក

ឲ្រយខ្ចីចងការនៅក្នុងភូមិ ប៉ុន្ត្រត្រូវចំណយការប្រ្រក់ខ្ពស់ ។ ដូច្ន្រះហើយ

ក្នុងខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2010 បន្ទ្រប់ពីទទួលបានព័ត៌មនពីអ្នកភូមិម្ន្រក់អំពីប្រ្រក់

កម្ចីសម្រ្រប់ប្រកបអាជីវកម្មរបស់ប្រ្រសក់ លោកស្រីនិងស្វ្រមី បាន

ស្នើសុំប្រ្រក់កម្ចីពីប្រ្រសក់ក្នុងទឹកប្រ្រក់ចំនួន1,600 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

សម្រ្រប់រយៈព្រល 20 ខ្រ ។

ជាមួយប្រ្រក់ន្រះ គាត់អាចទិញម្រសៅអង្ករ និងរា៉្រប់រងចំណយផ្រស្រងៗ 

ដ្រលជួយឲ្រយគាត់អាចផ្តត់ផ្គង់ផលិតផលនំបញ្ចុកបានកាន់ត្រច្រើន

ដល់អតិថិជនរបស់គាត់ និងបង្កើនចំណូលផងដ្ររ ។ ជាមួយនឹងដំ

ណើរការ អាជីវកម្មល្អន រួមជាមួយនឹងការប្រើប្រ្រស់កម្ចីអាជីវកម្មរបស់

ប្រ្រសក់់ គាត់អាចមនលទ្ធភាពបង់ផ្ត្រច់កម្ចីន្រះ និងបន្តខ្ចីជាលើកទី

3ទៀតពីប្រ្រសក់ ។

លោកស្រី អ៊ួច ស្រី មនប្រសសន៍ថ “ខ្ញុំស្ទើរត្រមិនជឿថរបរ

អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបានរីកចម្រើនយា៉្រងដូច្ន្រះទ្រ ។ ការទទួលបានប្រ្រក់

កម្ចីរបស់ប្រ្រសក់ បានជួយខ្ញុំអាចបង្កើនចំណូលបានកាន់ត្រច្រើន

ហើយមនអត្រ្រការប្រ្រក់សមរម្រយ ។ ជាមួយនឹងចំណូលន្រះ ខ្ញុំមន

លទ្ធភាពសងសង់ផ្ទះថ្មីមួយនិងទិញម៉ូតូថ្មីមួយគ្រឿងផងដ្ររ ។ ខ្ញុំ

នឹងបន្តប្រើប្រ្រស់ប្រ្រក់កម្ចីរបស់ប្រ្រសក់ដើម្របីជោគជ័យបន្ថ្រមទៀត

ន្រអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំនព្រលអនគត” ។

លោកស្រី អ៊ួច ស្រី  
អាយុ 48 ឆ្ន្រំ ប្រកបអាជីវកម្មផលិតនំបញ្ចុក នៅក្នុងខ្រត្តបាត់ដំបង
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ដូចក្រុមគ្រួសរដទ្រទៀតរស់នៅក្នុងឃុំត្រ្រំង ស្រុកកំរៀង  ខ្រត្ត

បាត់ដំបង លោកស្រី ម៉្រ ប៊ុនធឿន អាយុ 54 ឆ្ន្រំ បានប្រកបរបរចិញ្ចឹម

ជីវិតដោយការដាំដុះដំឡូងមីនិងពោតនៅលើដីទំហំ 3 ហិកតា របស់

គាត់។   ជាមួយការប្រើប្រ្រស់ដើមទុនមនស្រ្រប់ ផលិតផលចំការ

របស់គាត់មនកម្រតិទាប ទំាងទិន្នផលនិងគុណភាព ។ គាត់និងស្វ្រមី

មនបំណងចង់ខ្ចីលុយពីអ្នកឲ្រយខ្ចីនៅក្នុងភូមិ ប៉ុន្ត្រមិនអាចខ្ចីបាន

ដោយសរការប្រ្រក់ខ្ពស់ព្រក ។ ជាភ័ព្វសំណង គាត់បានជួបជាមួយ

បុគ្គលិកប្រ្រសក់ ហើយបានណ្រនំគាត់អំពីផលិតផលប្រ្រក់កម្ចី

របស់ប្រ្រសក់ ហើយគាត់ក៏សម្រ្រចចិត្តខ្ចីប្រ្រក់ពីប្រ្រសក់ចំនួន 

2,500 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក សម្រ្រប់រយៈព្រល 12 ខ្រ ជាមួយអត្រ្រការប្រ្រក់

មួយដ្រលគាត់អាចរា៉្រប់រងបាន ។

ជាមួយប្រ្រក់ន្រះ គាត់បានយកទៅទិញជី និងថ្ន្រំសម្ល្រប់សត្វល្អនិត

ដើម្របីគាំទ្រដល់កសិផល និងបង្កើនទិន្នផលកសិផលរបស់គាត់ ។ ជា

លទ្ធផល គាត់អាចបង់ផ្ត្រច់ប្រ្រក់កម្ចីន្រះក្នុងរយៈព្រល 6 ខ្របន្ទ្រប់ពី

គាត់បានខ្ចី ហើយក្នុងខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ2010 គាត់បានស្នើសុំខ្ចីប្រ្រក់លើក

ទី2 ពីប្រ្រសក់ សម្រ្រប់ទិញដីនិងពង្រកីកសិដា្ឋ្រនរបស់គាត់ ។ បន្ថ្រម

លើការបង្កើនផលប្រយោជន៍ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់ បច្ចុប្របន្នគាត់

បានពង្រីកដីរហូតដល់ទំហំ 7 ហិកតា ដ្រលធ្វើឲ្រយគាត់អាចបង្កើនការ

ដាំដុះបានកាន់ត្រច្រើនជាងមុន ។ 

លោកស្រី ម៉្រ ប៊ុនធឿន មនប្រសសន៍ថ “ខ្ញុំពិតជាសប្រាយរីករាយ

ដោយឃើញដំណំរបស់គាត់មនការលូតលាស់ល្អន ហើយផ្តល់

ចំណូលកាន់ត្រច្រើនជាងមុន ។ ខ្ញុំបានសម្រ្រចចិត្តត្រឹមត្រូវក្នុងការ

ប្រើប្រ្រស់ប្រ្រក់កម្ចីរបស់ប្រ្រសក់ ។ ខ្ញុំសង្រឃឹមថនឹងទទួលបានកម្ចី

បន្ថ្រមទៀតសម្រ្រប់ពង្រីកដីបន្ថ្រមទៀតនព្រលអនគត” ។    

លោកស្រី ម៉្រ ប៊ុនធឿន   
អាយុ ៥៤ ឆ្ន្រំ ជាកសិករដាំដំឡូងមីនិងពោត នៅក្នុងខ្រត្តបាត់ដំបង
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លោកស្រី មោង ស្រីមុំ និងស្វ្រមីឈ្ម្រះ ាស់ គីមស្រង រស់នៅក្នុង

ភូមិប្រជាធំ ឃុំបោ៉្រយប៉្រត ក្រុងបោ៉្រយប៉្រត ខ្រត្តបន្ទ្រយមនជ័យ ។ 

គាត់ប្រកបអាជីវកម្មកាត់ដ្ររសំលៀកបំពាក់លក់ដុំនៅបោ៉្រយប៉្រត ។

គាត់ទិញសំលៀកបំពាក់ពីផ្រសារយកមកផលិតជា ផលិតផលសម្រ្រច

ហើយត្រូវការធនធានបន្ថ្រមសម្រ្រប់អាជីវកម្មន្រះ ។ ដូច្ន្រះគាត់

សម្រ្រចចិត្តខ្ចីប្រ្រក់ពីប្រ្រសក់ក្នុងឆ្ន្រំ2011 មនទឹកប្រ្រក់ចំនួន 

100.000 បាត។ គាត់មនប្រសសន៍ថ “នៅព្រលដំបូង ខ្ញុំមនការ

ស្ទ្រក់ស្ទើរក្នុងការស្នើសុំខ្ចីប្រ្រក់ ដោយសរខ្ញុំពុំបានដឹងអ្វីបន្តិចសោះ

អំពីស្រវាកម្មធនគារ ។ ទោះយា៉្រងណ ខ្ញុំបានផ្ល្រស់ប្តូរគំនិតបន្ទ្រប់

ពីឃើញការផ្តល់ស្រវាកម្មយា៉្រងល្អនពីបុគ្គលិករបស់ប្រ្រសក់ ហើយ

ខ្ញុំមនអារម្មណ៍ាយស្រួល និងកាន់ត្រទុកចិត្តជាងមុនក្នុងការ

ប្រើប្រ្រស់ប្រ្រក់កម្ចីរបស់ប្រ្រសក”់ ។

ស្រីមុំ គឺជាអតិថិជនដ៏ល្អនម្ន្រក់ក្នុងចំណមអតិថិជនជាច្រើនរបស់

ប្រ្រសក ់ដោយគាតប់ានសងប្រ្រកក់ម្ចតី្រលបវ់ញិទានព់្រលវ្រលាជា

ប្រាំខ្របន្ទ្រប់ពីគាត់ទទួលបានចំណូលពីអាជីវម្មរបស់គាត់ ។ ជា

មួយនឹងកំណើនចំណូលយា៉្រងខា្ល្រំងពីអាជីវកម្ម គាត់មនលទ្ធភាព

សងផ្ត្រច់កម្ចីមុនកាលកំណត់ ហើយបានស្នើសុំឥណទានលើកទ2ី 

ទៀត ដ្រលមនទឹកប្រ្រក់ចំនួន120.000 បាត សម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ក្នុង

អាជីវកម្មរបស់គាត់ ។

ដោយសរកំណើនអាជីវកម្ម គាត់បានបង្កើនចំនួនម៉្រសុីនកាត់ដ្ររ

របស់គាត់ពីចំនួន 8 ដល់ 20 គ្រឿង និងជួលបុគ្គលិកបន្ថ្រមកាន់

ត្រច្រើនជាងមុន ។ បច្ចុប្របន្ន គាត់មនលទ្ធភាពទិញរថយន្តមួយ

សម្រ្រប់ដឹកជញ្ជូនផលិតផលរបស់គាត់ និងសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ក្នុង

តម្រូវការគ្រួសរ ។

លោកស្រី មោង ស្រីមុំ  
អាយុ ៣៥ ឆ្ន្រំ ប្រកបអាជីវម្មកាត់ដ្ររ នៅក្នុងខ្រត្តបន្ទ្រយមនជ័យ
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ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលឥណទន 

|| អាជីវកម្មកាន់តាបាសើរជាមួយ
សាវាបាាក់កម្ចីសមាាប់របរកសិកម្ម  ||

ប្រ្រសក់ ផ្តល់កម្ចីជាក្រុមដល់អតិថិជនដ្រលត្រូវការមូលនិធិសម្រ្រប់

បើកឬពង្រីកអាជីវកម្មខា្ន្រតតូចបំផុត មនដូចជាកសិកម្ម និងសកម្ម

ភាពផ្រស្រងៗ ។             កម្ចជីាក្រមុន្រះជាប្រភ្រទកម្ចដី្រលមនលក្ខណៈសមញ្ញ

ដូចជាទឹកប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់មួយក្រុម មនចំនួនអតិបរម 5 លានរៀល

ឬ 5 មុឺនបាត ឬ 1,250 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក មនរបៀបទូទាត់សងច្រើន

ប្រប និងរយៈព្រលខ្ចីអតិបរម 12 ខ្រ ។

កម្ចីមនទំហំន្រះមនទឹកប្រ្រក់អតិបរម 200 លានរៀល ឬ 2 លាន

បាត ឬ 50,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក បង្កើតឡើងសម្រ្រប់ផ្តល់កម្ចីដល់

សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុត ខា្ន្រតតូច និងខា្ន្រតមធ្រយម សម្រ្រប់ពង្រីក

សកម្មភាពជំនួញ ។ អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំាប់ពី 16.8% ដល់ 

18% សម្រ្រប់កម្ចីជាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក 25.2% សម្រ្រប់កម្ចីជា

ប្រ្រក់រៀល និង 22.8% សម្រ្រប់កម្ចីជាប្រ្រក់បាត និងមនរយៈព្រល

កម្ចអីតបិរមរហតូដល ់48 ខ្រ  នងិមន របៀបទទូាតស់ងច្រើនប្រភ្រទ ។កម្ចីខា្ន្រតតូចបំផុត ខា្ន្រតតូច និងមធ្រយមន្រះ មនទឹកប្រ្រក់អតិបរម

100 លានរៀល ឬ 25,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងមនរយៈព្រល

កម្ចីរហូតដល់ចំនួន 48 ខ្រ និងមនរបៀបទូទាត់សងច្រើនប្រប ។

ប្រ្រសក់ បានបង្កើតផលិតផលន្រះឡើងសម្រ្រប់ផ្តល់ដល់អតិថិជន

ដ្រលត្រូវការមូលនិធិសម្រ្រប់បើក ឬពង្រីកអាជីវកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម

កសិកម្ម ការដាំដុះ និងសកម្មភាពស្របច្រាប់ផ្រស្រងៗដ្រលបង្កើត

ចំណូល ។ អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំមនពីចនោ្ល្រះពី 25.2% ទៅ 39%

សម្រ្រប់កម្ចីជាប្រ្រក់រៀល ចនោ្ល្រះពី 22.8% ទៅ 39% សម្រ្រប់កម្ចី

ប្រ្រសក់ ផ្តល់កម្ចីដល់អតិថិជនដើម្របីទិញរបស់របរប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់

ខ្លួន ឬសម្រ្រប់ចំណយផ្ទ្រល់ខ្លួន រួមមនដូចជា គ្រឿងសា្ហ្ររឹម

ឧបករណ៍ផ្រស្រងៗ ថ្ល្រសលា ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬទិញឧបករណ៍

ប្រើប្រ្រស់ផ្រស្រងៗ។ កម្ចីប្រភ្រទន្រះមនទឹកប្រ្រក់អតិបរមរហូតដល់

ចំនួន 100 លានរៀល ឬ 25,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ឬ 1 លានបាត

ផលិតផលទ1ី ៖ កម្ចីជាក្រុម  ជាប្រ្រក់បាត និងចនោ្ល្រះពី 19.2% ទៅ 36% សម្រ្រប់កម្ចីជាប្រ្រក់

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ។
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ផលិតផលទ2ី ៖ កម្ចីខា្ន្រតតូចបំផុត ខា្ន្រតតូច និងខា្ន្រតមធ្រយម

ផលិតផលទ3ី ៖ កម្ចីមនទំហំធំ

ផលិតផលទ4ី ៖ កម្ចីប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លួន
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ប្រ្រសក់ ផ្តល់អត្រ្រការប្រ្រក់ខ្ពស់ដល់អតិថិជនផ្ញើប្រ្រក់មនកាល

កំណត់ ដ្រលន្រះជាការវិនិយោគដ៏ល្អនសម្រ្រប់អតិថិជនដោយនឹង

ទទួលបានចំណូលនិងសុវត្ថិភាពប្រ្រក់បញ្ញើខ្ពស់  ។ ប្រ្រក់បញ្ញើន្រះ

ទទួលបានការប្រ្រក់ថ្ររព្រញមួយរយៈព្រលន្រប្រ្រក់បញ្ញើ ហើយអត្រ្រ

ការប្រ្រក់ត្រវូបានគណនប្រាំថ្ង្រនិងទូទាត់សងប្រាំខ្រ ឬទូទាត់សង

នៅព្រលចុងបញ្ចប់រយៈព្រលន្រប្រ្រក់បញ្ញើ ។ ប្រ្រក់បញ្ញើអប្របមរម

មនចំនួន 50ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ហើយការបន្តរយៈព្រលន្រប្រ្រក់បញ្ញើ

អាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬតាមរយៈការជូនដំណឹងជា

មុន ។

ប្រ្រសក់ បានបង្កើតផលិតផលកម្ចនី្រះឡើង សម្រ្រប់ផ្តល់ឲ្រយអតិថិជន

លើកកម្ពស់ការរស់នៅរបស់ខ្លួន ដោយប្រើប្រ្រស់កម្ចីន្រះយកទៅក្រ

លម្អនឬតុបត្រងគ្រហដា្ឋ្រនដ្រលមនស្រ្រប់ ។ អតិថិជនម្ន្រក់អាចខ្ចី

ឥណទានប្រភ្រទន្រះបានចំនួនអតិបរម 100 លានរៀល ឬ 25.000 

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ឬ 1 លានបាត សម្រ្រប់រយៈព្រលកម្ចីអតិបរម 48 ខ្រ 

និងមនរបៀបទទូាត់សងច្រើនប្រភ្រទ ។    អត្រ្រការប្រ្រកប់្រាំឆ្ន្រំាបពី់ 

25.2% ដល់ 32.4% សម្រ្រប់កម្ចីជាប្រ្រក់រៀល ពី 22.8% ដល់ 

32.4% សម្រ្រប់កម្ចីជាប្រ្រក់បាត ឬពី 19.2% ដល់ 32.4% សម្រ្រប់

កម្ចីជាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ។

ប្រ្រសក់ បានបង្កើតផលិតផលកម្ចីន្រះឡើងសម្រ្រប់ផ្តល់ដល់អតិថិ

ជនដើម្របីទិញម៉ូតូតាមការស្រលាញ់របស់ពួកគាត់ ។ អតិថិជនអាច

ទទលួប្រ្រកក់ម្ចអីតបិរម 2,500    ដុលា្ល្ររអាម្ររកិ     រយៈព្រលកម្ចអីតបិរម 

36 ខ្រ និងមនរបៀបទូទាត់សងច្រើនប្រភ្រទ ហើយអត្រ្រការប្រ្រក់

ប្រាំឆ្ន្រំចនោ្ល្រះពី 21.6% ទៅ 22.8% ។

ដោយសហការជាមួយកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នថ្ន្រក់ជាតិ តម្រូវការកាត់

បន្ថយភាពក្រីក្រ និងកិច្ចការពារបរិស្ថ្រន ប្រ្រសក់  បានបង្កើតកម្ចី

សម្រ្រប់សងសង់ឡជីវឧស្ម័ន សម្រ្រប់ផ្តល់ដល់ប្រជាជននៅតំបន់

ជនបទដ្រលអាចប្រមូលលាមកសត្វមកផលិតជីវឧស្ម័ន ។ ទឹកប្រ្រក់

កម្ចីអតិបរមចំនួន 1,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក រយៈព្រលកម្ចីអតិបរម 24 

ខ្រ និងមនអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំ 14.4% និងមនរបៀបទូទាត់សង

ច្រើនប្រភ្រទ ។

ប្រ្រសក់ បានបង្កើតកម្ចីអប្របហារវិក័យបត្រក្នុងទម្រង់ជាការខ្ចីរយៈ

ព្រលខ្លី និងត្រូវបានប្រើសម្រ្រប់បង្កើនដើមទុនប្រកបអាជីវកម្មនិង

លំហូរសច់ប្រ្រក់របស់អតិថិជន ។ កម្ចីប្រភ្រទន្រះជួយអតិថិជនអាច

ទទួលបានលុយពីការលក់ មុនព្រលដ្រលអតិថិជនរបស់គាត់ទូទាត់

សងប្រ្រក់វិញ ។ ទឹកប្រ្រក់អតិបរមទទួលបានមុនពីការលក់មន

ចំនួន 70% ន្រវិក័យបត្រលក់ និងមនចំនួនប្រ្រក់អតិបរមរហូតដល់ 

50,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ។ កម្ចីប្រភ្រទន្រះមនរយៈព្រលកម្ចីអតិបរម 

90 ថ្ង្រ និងមនអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំពី 24% ដល់ 30% ។

ប្រ្រសក់ បានព្រយាយាមយា៉្រងខា្ល្រំងក្នុងការក្រណ្ឌប្រមូលបប្រ្រក់បញ្ញើ

ដើម្របីពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការនិងធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលរបស់ខ្លួន ។

ផលិតផលប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ប្រ្រសក់ បម្រើជូនដល់ប្រជាជនគ្រប់

ស្រទាប់វណ្ណៈជាពិស្រស ប្រជាជនក្រីក្រ ។ ដើម្របីផ្តល់លទ្ធភាពដល់

ប្រជាជនក្រីក្រ សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើមនកម្រិតអប្របបរមចំនួន 5 

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងសមតុល្រយអប្របបរមរក្រសាក្នុងគណនីចំនួន 1 ដុលា្ល្ររ

អាម្ររិក និងផ្តល់អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំ 2.5% សម្រ្រប់បញ្ញើជា

ប្រ្រក់រៀល និង 2% សម្រ្រប់បញ្ញើជាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ឬប្រ្រក់

បាត ។ ការដកប្រ្រក់បញ្ញើវិញមនលក្ខណៈាយស្រួល ម្ច្រស់

ប្រ្រក់បញ្ញើ អាចដកប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ខ្លួននៅតាមការិយាល័យរបស់

ប្រ្រសក់ណមួយក៏បានក្នុងរៀងរាល់មោ៉្រងធ្វើការារ ឬដកពីម៉្រសុីន

ដកប្រ្រក់ស្វ័យប្រវត្តិនៅគ្រប់ព្រលវ្រលាណក៏បាន ។ អតិថិជនអាច

ធ្វើការទូទាត់សងប្រ្រក់ ឬការបង្វ្ររប្រ្រក់ដោយផ្ទ្រល់ពីគណនីសន្រសំ

របស់ខ្លួន ។ ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ភាពាយស្រួលកាន់ត្រខា្ល្រំងឡើង

ប្រ្រសក់ បានពង្រីកចំនួនការិយាល័យរហូតដល់ 167 ក្នុងនោះ 

ការិយាល័យចំនួន 106 អាចធ្វើការទូទាត់ឬបង្វ្ររភា្ល្រមៗ និងបាន

បំពាក់ម៉្រសុីនដកប្រ្រក់ស្វ័យប្រវត្តិចំនួន 26 ទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជា ។

គណនីសន្រសំ

ផលិតផលផ្អាកលើកមាាសោហ៊ុយ

គ្រប់អតិថិជនដ្រលមនគណនីនៅប្រ្រសក់ អាចផ្ទ្ររប្រ្រក់ទៅ

អតិថិជនផ្រស្រងៗដ្រលមនគណនីនៅប្រ្រសក់ដ្ររ ។ អតិថិជនអាច

ផ្ទ្ររប្រ្រក់នៅបញ្ជរការិយាល័យប្រ្រសក់ ឬតាមបណ្ត្រញម៉្រសុីនដក

ប្រ្រក់ស្វ័យប្រវត្តិរបស់ប្រ្រសក់នៅទូទាំងប្រទ្រស ។ ក្នុងនមជា

គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមនបណ្ត្រញការិយាល័យ ច្រើនជាងគ្រ

នៅប្រទ្រសកម្ពុជា ការផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុកផ្តល់ឲ្រយប្រ្រសក់ទទួលបាន

ឧត្តមភាពន្រការប្រកួតប្រជ្រង និងផ្តល់ឲ្រយអតិថិជនទទួលបាននូវភាព

កាន់ត្រាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាព ។

រយៈព្រលកម្ចីអតិបរម 48 ខ្រ និងមនរបៀបទូទាត់សងច្រើនប្រភ្រទ។

អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រាំឆ្ន្រំ ាប់ពី 25.2% ដល់ 32.4% សម្រ្រប់កម្ចីជា

ប្រ្រក់រៀល 22.8% ទៅ 32.4% សម្រ្រប់កម្ចីជាប្រ្រក់បាត ឬព1ី9.2%

 ទៅ 32.4% សម្រ្រប់កម្ចីជាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ។

ផលិតផលទ5ី ៖ កម្ចីសម្រ្រប់ក្រលម្អនគ្រហដា្ឋ្រន

ផលិតផលទ6ី ៖ កម្ចីសម្រ្រប់ទិញម៉ូតូ

ផលិតផលទ7ី ៖ កម្ចីសម្រ្រប់ជីវឧស្ម័ន

ផលិតផលទ8ី ៖ អប្របហារវិក័យបត្រ

គណនីប្រ្រក់បញ្ញើមនកាលកំណត់

ការផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុក



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ប្រច្រចាក់ 2012

ស្រវាកម្មប្តូរប្រ្រក់របស់ប្រ្រសក់ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្របីផ្តល់ភាព

ាយស្រួលដល់អតិថិជន និងធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលដើម្របីបំព្រញ

តម្រវូការរបស់អតិថិជនខ្លនួ ។            បន្ទ្រប់ពីទទួលបានអាជា្ញ្រប័ណ្ណពីធនគារ

ជាតិ ន្រ កម្ពុជា សម្រ្រប់អាជីវកម្មប្តូរប្រ្រក់ក្នុងឆ្ន្រ2ំ012 ប្រ្រសក់បាន

បម្រើស្រវាកម្មន្រះដល់សធារណជនទូទៅ និងធ្វើឡើងជាប្រ្រក់រៀល

ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងប្រ្រក់បាត ។

ប្រ្រសក់ បានដាក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ស្រវាម៉្រសុីនដកប្រ្រក់ស្វ័យប្រវត្តិ

នៅក្នុងឆមសទ2ី ឆ្ន្រំ2012 ដ្រលស្រវាកម្មន្រះផ្តល់នូវភាពាយ

ស្រលួដល់អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តកិារផ្រស្រងៗដោយខ្លនួឯង។          ម៉្រសុីន

ដកប្រ្រក់ស្វ័យប្រវត្តិរបស់ប្រ្រសក់ បម្រើស្រវាកម្ម 24 មោ៉្រង រៀងរាល់

ថ្ង្រ និងមននៅគ្រប់ខ្រត្តក្រុងន្រប្រទ្រសកម្ពុជា ដ្រលមននៅតាម

ការិយាល័យរបស់ប្រ្រសក់ និងទីសធារណៈផងដ្ររ ។ ប្រ្រសក់

បានបំពាក់ម៉្រសុីនន្រះចំនួន 26 ម៉្រសុីន នៅតាមទីតាំងចំនួន 25 ។

ម៉្រសុីនដកប្រ្រក់ស្វ័យប្រវត្តិរបស់ប្រ្រសក់ អាចជួយឲ្រយអតិថិជនធ្វើ

ការដកប្រ្រក់ ពិនិត្រយសមតុល្រយ ប្តូរល្រខសម្ង្រត់ និងផ្ទ្ររប្រ្រក់ដោយ

ខ្លួនឯង ហើយប័ណ្ណអ្រធីអឹម ត្រូវបានផ្តល់អោយដោយមិនគិត

កម្រ្រហើយការផ្ទ្ររប្រ្រក់ក៏មិនគិតកម្រ្រផងដ្ររ ។ ការដកប្រ្រក់ត្រូវ

បានអនុញ្ញ្រតិឲ្រយដកដោយមិនគិតកម្រ្រនូវចំនួនទឹកប្រ្រក់ រហូតដល់

|| សនាសំដើមាបីសុភមង្គលគាួសរ ||

ស្រវាបើកប្រ្រក់ខ្រ គឺជាផលិតផលធនគារដ្រលប្រ្រសក់ទើបបង្កើត

ឡើងនព្រលថ្មីៗន្រះ ដោយអនុញ្ញ្រតឲ្រយនិយោជកអាចផ្ទ្ររដោយ

ផ្ទ្រល់នូវប្រ្រក់បៀវត្រសរ៍ ចូលក្នុងគណនីរបស់និយោជិតម្ន្រក់ៗប្រកប

ដោយសុវត្ថិភាព ការរក្រសាសម្ង្រត់ ប្រសិទ្ធភាព និងបង្កើតនូវផលិតភាព

ទាំងនិយោជកនិងនិយោជិត ។

បច្ចុប្របន្ន ប្រជាជនអាចបង្វ្ររប្រ្រក់ពីបណ្ត្រប្រទ្រសមួយចំនួនមកឲ្រយ

បងប្អនូនរស់នៅតាមបណ្ត្រខ្រត្តក្រុង របស់ប្រទ្រសកម្ពុជា តាមរយៈ

ការិយាល័យរបស់ប្រ្រសក់ចំនួនជាង 100 ការិយាល័យ ដ្រលផ្តល់

ស្រវាភា្ល្រមៗ Maybank Money Express ។ ដោយសហការ

ជាមួយធនគារម្រឃប៊្រង នៅចុងឆ្ន្រ2ំ012 ប្រ្រសក់ បានបង្កើត

ស្រវា Maybank Money Express ន្រះឡើង ដើម្របីបំព្រញតម្រូវ

ការអតិថជន ជាពិស្រស សម្រ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដ្រលធ្វើការនៅ

បរទ្រស ដើម្របីឲ្រយពួកគាត់អាចផ្ទ្ររប្រ្រក់ដល់ក្រុមគ្រួសររបស់គាត់នៅ

ប្រទ្រសកម្ពុជា ក្នុងរយៈព្រលត្រប៉ុន្ម្រននទីប៉ុណ្ណ្រះក្រុមគ្រួសររបស់

គាត់នៅកម្ពុជា អាចធ្វើការដកប្រ្រក់ដ្រលផ្ទ្ររមកន្រះនៅតាមគ្រប់

ការិយាល័យរបស់ប្រ្រសក់នៅគ្រប់ខ្រត្តក្រុងន្រប្រទ្រសកម្ពុជា ។

ស្រវា MAYBANK MONEY EXPRESS 

ស្រវាកម្មប្តូរប្រ្រក់

ម៉្រសុីនដកប្រ្រក់ស្វ័យប្រវត្តិ  (ATM)

ស្រវាបើកប្រ្រក់ខ្រ

ចំនួន 1,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកសម្រ្រប់ប័ណ្ណ VIP និង 2,000 ដុលា្ល្ររ

អាម្ររិកសម្រ្រប់ប័ណ្ណ VIP PLUS ។
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ផ្នាកសំខាន់ៗអំពីហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងរយៈព្រល 5 ឆ្ន្រំកន្លងមក និន្ន្រការន្រសំពៀតឥណទានបានបា្ហ្រញនូវការកើនឡើងប្រកបដោយនិរន្តរភាព ពីចំនួន 58,905,772 ដុលា្ល្ររ

អាម្ររិក ក្នុងឆ្ន្រ2ំ008 ដល់ចំនួន 214,857,594  ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ក្នុងឆ្ន្រ2ំ012 ។ ហានិភ័យឥណទានមិនដំណើរការច្រើនជាង 30 ថ្ង្រ មន

កម្រិតទាប និងបានកើនឡើងបន្តិចពីចំនួន 0.14% ក្នុងឆ្ន្រ2ំ011 ដល់ 0.20% ក្នុងឆ្ន្រ2ំ012 ។ 

ចំនួនអតិថិជនសកម្មធៀបមន្ត្រ្តីឥណទានម្ន្រក់ ថយចុះពីចំនួន 187 នក់ ក្នុងឆ្ន្រ2ំ008 មកចំនួន 141 នក់ ក្នុងឆ្ន្រ2ំ012 ខណៈដ្រលសំពៀត

ឥណទានធៀបនឹងមន្ត្រ្តីឥណទានម្ន្រក់បានកើនឡើងពីចំនួន 108,319 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដល់ចំនួន 221,939 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ។ លទ្ធផល

សម្រ្រចបានទាំងន្រះគឺដោយសរការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផល ការកើនចំនួនមន្ត្រ្តីឥណទាន និងការកើនឡើងនូវចំនួនអតិថិជន ។

បរិយាយ 2008 2009 2010 2011 2012

ផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាព  

អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ 4,081 4,169 4,053 4,039 3,995

រូបិយប័ណ្ណ USD USD USD USD USD

សំពៀតឥណទានដុល 58,905,772 64,088,028 104,952,771 151,239,681 214,857,594

ចំនួនមន្ត្រ្តីឥណទាន 535 544 667 703 953

សំពៀតឥណទានធៀបមន្ត្រ្តីឥណទានម្ន្រក់ 108,319 115,314 153,635 211,725 221,939

ចំនួនអតិថិជនសកម្ម 100,116 87,945 112,872 125,127 134,146

ចំនួនអតិថិជនសកម្មធៀបមន្ត្រីឥណទានម្ន្រក់ 187 162 169 178 141

សំពៀតឥណទានមនហានិភ័យ 0.23% 1.66% 1.02% 0.14% 0.20% 

គុណភាពសំពៀតឥណទន ( លនបាាក់ដុល្លារអាមារិក )
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មន្តាីឥណទនផលិតភាព
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ចំណូលពីសំពៀតឥណទានមននិន្ន្រការថយចុះក្នុងរយៈព្រល 5 ឆ្ន្រំកន្លងមក ។ ការប្រកួតប្រជ្រងទីផ្រសារ និងការចូលរួមប្រើប្រ្រស់វិស័យន្រះ ជា

មូលហ្រតុនំឲ្រយមននិន្ន្រការថយចុះន្រះ ។

អនុបាតចំណយមូលនិធិថយចុះបន្តិចដល់ចំនួន 5.7% ក្នុងឆ្ន្រ2ំ012 ដោយសរការផ្ល្រស់ប្តូររចនសម្ព័ន្ធ បំណុលតាមរយៈការធ្វើយុទ្ធសស្រ្ត

ពិពិធកម្ម ។ ចំណ្រកន្រប្រ្រក់បញ្ញើសធារណជនធៀបនិងមូលនិធិភាគទុនិកបានកើនឡើងយា៉្រងខា្ល្រំងពី 3.8% ក្នុងឆ្ន្រ2ំ011 ដល់ 22.7% 

ក្នុងឆ្ន្រ2ំ012 ប៉ុន្ត្របំណុលរបស់គ្រឹះស្ថ្រនបានថយចុះពី 69% ក្នុងឆ្ន្រ2ំ011 មក 55.4% ក្នុងឆ្ន្រ2ំ012 ។ 

លទ្ធភាពស្វាងរកបាាក់ចំណាញ 2008 2009 2010 2011 2012

ទិន្នផលពីសំពៀតឥណទាន 30.2% 27.0% 24.5% 25.0% 23.5% 

អនុបាតចំណយហិរញ្ញវត្ថុ 5.5% 6.9% 6.1% 5.9% 5.7% 

អនុបាតចំណយប្រតិបត្តិការ 14.8% 12.5% 11.0% 9.6% 8.2% 

អនុបាតចំណយរដ្ឋបាល 5.5% 3.7% 3.8% 3.0% 2.9% 

ចំណូលពីទ្រព្រយសកម្ម (ROA) 5.8% 4.1% 3.7% 6.5% 5.7% 

ចំណូលពីមូលនិធិភាគទុនិក (ROE) 48.4% 27.8% 26.2% 45.6% 39.5% 
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គិតត្រឹមដំណច់ឆ្ន្រ2ំ012 ប្រ្រសក់ សម្រ្រចបានគួរឲ្រយកត់សម្គ្រល់នូវសមត្ថភាពន្រការប្រើប្រ្រស់ទ្រព្រយសកម្មសម្រ្រប់ទ្រទ្រង់កំណើនទ្រព្រយ

សកម្មរកចំណូល ។ 

ចំណយរដ្ឋបាលថយចុះពី 5.5% ក្នុងឆ្ន្រំ2008 ដល់ 2.9% ក្នុងឆ្ន្រ2ំ012 ។

ចំណូលពីទ្រព្រយសកម្មថយចុះបន្តិចពី 6.5% ក្នុងឆ្ន្រំ2011 មក 5.7% ក្នុងឆ្ន្រំ2012 ប៉ុន្ត្រស្ថិតក្នុងកម្រិតទទួលយកបានបើធៀបនឹងឆ្ន្រំ

2008 ដោយសរទ្រព្រយសកម្មសរុបបានកើនឡើងចំនួន 57%  ហើយរចនសម្ព័ន្ធទ្រព្រយសកម្មរកចំណូលក៏ត្រូវបានផ្ល្រស់ប្តូរ ដើម្របីបំព្រញបានជា 

គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រ្រក់បញ្ញើសធារណជន និងតាមតម្រូវការរបស់ឥណទាយក។ 
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អនុបាតចំណយលើបាតិបតិ្តការ

អនុបាតចំណយលើរដ្ឋបាល

ចំណូលពីទាពាយសកម្ម
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ជាមួយគា្ន្រដ្ររ ចំណូលពីមូលនិធិភាគទុនិកថយចុះពី 45.6% ក្នុងឆ្ន្រ2ំ011 មក 39.5% ក្នុងឆ្ន្រ2ំ012  ដោយសរការកើនឡើងជាមធ្រយម

ន្រមូលនិធិភាគទុនិកក្នុងឆ្ន្រ2ំ012  និងកម្រិតអនុបាតបំណុល ។  

2008 2009 2010 2011 2012

50.0%

40.0%

10.0%

20.0%

30.0%

-

45.6%
39.5%

27.8%

48.4%

26.2%

ចំណូលពីដើមទុន
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សាវាបាាក់កម្ចីតាមតមាូវការ ||



50 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ប្រច្រចាក់ 2012

ផ្នាកសំខាន់ៗអំពីបាតិបត្តិការ

គុណភាពនិងសំពៀតឥណទន

គិតត្រឹមដំណច់ឆ្ន្រ2ំ012 សំពៀតឥណទានសរុបរបស់ប្រ្រសក់បានកើនដល់ចំនួន 214,857,594 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក កើនឡើង 40.52% 

ធៀបនឹងឆ្ន្រ2ំ011 ។ អនុបាតឥណទានមនហានិភ័យមន 0.20% ធៀបនឹង 0.06% ក្នុងឆ្ន្រ2ំ011 ។

តំបន់បាតិបត្តិការនិងបណ្តាញសខា

គិតត្រឹមដំណច់ឆ្ន្រ2ំ012 ប្រ្រសក់ ធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខ្រត្តក្រុងចំនួន 24 ស្រុកចំនួន 186 ឃុំចំនួន 1,499 និងភូមិចំនួន 10,874 ដោយ

បានកើនឡើងស្រុកចំនួន 4 ឃុំចំនួន 46 និងភូមិចំនួន 609 បើធៀបនឹងឆ្ន្រ2ំ011 កន្លងទៅ ។
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ឥណទនដាលបានបញ្ចាញ
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2008 2009 2010 2011 2012

ចំនួនខ្រត្តក្រុង 17 21 24 24 24

ចំនួនស្រុក 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

257,954,761

123,970

សំពៀតឥណទនជាបាាក់ដុល្លារអាមារិក

សំពៀតឥណទានសរុប (គិតជាដុលា្ល្ររ) អនុបាតសំពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ (30 ថ្ង្រ)

ទឹកប្រ្រក់សរុបដ្រលបានបញ្ច្រញ (គិតជាដុលា្ល្ររ) ចំនួនឥណទានសរុបដ្រលបានបញ្ច្រញ
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ប្រ្រក់កម្ចីអាចនឹងត្រូវបានផ្តល់ជាប្រ្រក់រៀល ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងប្រ្រក់បាត និងត្រូវបានប្រងច្រកជាប្រភ្រទប្រ្រក់កម្ចីជាក្រុម ឬប្រ្រក់

កម្ចីឯកត្តជន។  ប្រភ្រទប្រ្រក់កម្ចីឯកត្តជនមនចំនួន 99.10% ន្រប្រ្រក់កម្ចីសរុប ។ កម្ចីជាក្រុមបានថយចុះចំនួន 18.03% ក្នុងអំឡុងឆ្ន្រ2ំ012 

ខណៈដ្រលកម្ចីឯកត្តជនកើនឡើង 43.02% ឬចំនួន 64 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ។ ប្រ្រក់កម្ចីជាប្រ្រក់រៀលកើនឡើង 12.41% ជាប្រ្រក់

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក កើនឡើង 50.93% និងជាប្រ្រក់បាតកើនឡើង 89.63% ។ 

ចំនួនអតិថិជនខ្ចីបាាក់

គិតត្រឹមដំណច់ឆ្ន្រ2ំ012 អតិថិជនខ្ចីប្រ្រក់សកម្មមនចំនួន 134,146 នក់ កើនឡើង 7.21% ធៀបនឹងឆ្ន្រ2ំ011 ។ អតិថិជនខ្ចីប្រ្រក់

ជាក្រុមថយចុះ 28.24% ហើយអតិថិជនខ្ចីប្រ្រក់ឯកត្តជនកើនឡើង 11.41% ។ អតិថិជនខ្ចីប្រ្រក់ជាស្រ្តីកើនឡើង 16.89% ហើយអតិថិជន

ខ្ចីប្រ្រក់ជាបុរសថយចុះ 17.00% ។ 

សំពៀតឥណទន (ជាបាាក់ដុល្លារអាមារិក)

2008 2009 2010 2011 2012 បមាាបមាួល

(ទឹកបាាក់)

បមាាបមាួល
(ភាគរយ)

ចំនួនអតិថិជនខ្ចីប្រ្រក់សរុប 100,116 87,945 112,872 125,127 134,146 9,019 7.21%

ចំនួនអតិថិជនខ្ចីប្រ្រក់ជាក្រុម 19,179 9,634 14,557 13,252 9,509 -3,743 -28.24%

ចំនួនអតិថិជនខ្ចីប្រ្រក់ជាឯកត្តជន 80,937 78,311 98,315 111,875 124,637 12,762 11.41%

ចំនួនអតិថិជនខ្ចីប្រ្រក់ជាស្រ្តី 46,053 46,311 67,402 89,379 104,476 15,097 16.89%

ចំនួនអតិថិជនខ្ចីប្រ្រក់ជាបុរស 54,064 41,634 45,470 35,748 29,670 -6,078 -17.00%

2008 2009 2010 2011 2012 បមាាបមាួល

(ទឹកបាាក់)

បមាាបមាួល
(ភាគរយ)

ប្រ្រក់កម្ចីសរុប 58,905,772 64,088,028 104,952,771 151,239,681 214,857,594 63,617,913 42.06

កម្ចីជាក្រុម 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

កម្ចីជាប្រ្រក់រៀល 25,875,495 25,802,205 28,891,512 38,142,748 42,876,997 4,734,248 12.41

កម្ចីជាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក 33,030,277 38,285,824 75,960,401 109,788,864 165,707,651 55,918,787 50.93

កម្ចីជាប្រ្រក់បាត 0 0 100,859 3,308,068 6,272,946 2,964,877 89.63

ការបញ្ចាញបាាក់កម្ចី

ក្នុងឆ្ន្រ2ំ012 ប្រ្រសក់បានបញ្ច្រញប្រ្រក់កម្ចីសរុបចំនួន 257,954,761 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក កើនឡើង 29.56% ធៀបនឹងឆ្ន្រ2ំ011។ ចំនួនប្រ្រក់

កម្ចី មនចំនួន 123,970 ថយចុះ 2.38% ។ ទំហំប្រ្រក់កម្ចីជាមធ្រយមមនចំនួន 2,081   ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ។

គុណភាពសំពៀតឥណទន

គិតត្រឹមដំណច់ឆ្ន្រ2ំ012 អនុបាតឥណទានធៀបនឹងហានិភ័យមនចំនួន 0.20% ហើយអនុបាតសងប្រ្រក់កម្ចីត្រលប់វិញមនចំនួន 

99.67%។        គុណភាពខ្ពស់ន្រសំពៀតឥណទានគឺដោយសរការតាមដានប្រ្រក់កម្ចដ៏ីល្អនរបស់បុគ្គលិកគ្រប់ថ្ន្រក់  បុគ្គលិកមនការបណ្តះុបណ្ត្រល

ច្រាស់លាស់ ជាពិស្រសសម្រ្រប់មន្ត្រ្តីឥណទាន នីតិវិធីនិងគោលនយោបាយឥណទានត្រឹមត្រូវ និងគោលនយោបាយប្រមូលបំណុលខូច

ត្រលប់មកវិញច្រាស់លាស់ ។ លើសពីន្រះ ប្រព័ន្ធ FLEXCUBE អាចផ្តល់នូវព័ត៌មននិងទិន្នន័យដ៏ត្រឹមត្រូវនិងរហ័សដល់បុគ្គលិកសម្រ្រប់

ត្រួតពិនិត្រយតាមដាន និងវិភាគប្រ្រក់កម្ចី ។



របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ ប្រ្រសក់ 2012

ផ្នាកសំខាន់ៗអំពីបាាក់បញ្ញើ

ផលិតផលប្រ្រក់បញ្ញើត្រូវបានដាក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់នៅថ្ង្រទ1ី4 ខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ2011 នៅតាមការិយាល័យចំនួន 24 របស់ប្រ្រសក់ ហើយបានកើនឡើង

ដល់ចំនួន 100 ការិយាល័យនៅក្នុងខ្រកក្កដា ឆ្ន្រំ2012 ។ គិតត្រឹមដំណច់ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រ2ំ012 ចំនួនអតិថិជនប្រ្រក់បញ្ញើមនចំនួន 131,920 

កើនឡើង 1,497% ធៀបនឹងឆ្ន្រ ំ2011 ។ សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើមនចំនួន 57,211,753 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក កើនឡើង 858% ធៀបនឹងឆ្ន្រ2ំ011 ។

សំពៀតឥណទនស្ថិតក្នុងហានិភ័យ (គិតជាដុល្លារអាមារិក)

2008 2009 2010 2011 2012 បមាាបមាួល

(ទឹកបាាក់)

បមាាបមាួល
(ភាគរយ)

ចំនួនសំពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ

(30ថ្ង្រ)
133,164 1,064,195 1,067,394 211,380 426,806 215,426 101.91%

ប្រ្រក់ដើមហួសកាលកំណត់សង 101,232 720,442 982,561 180,985 264,846 83,861 46.34%

អនុបាតឥណទាន                                           (30ថ្ង្រ) 0.23% 1.66% 1.02% 0.14% 0.20% 0.06% 42.86%

អនុបាតឥណទានសងត្រលប់វិញ 99.30% 97.45% 96.48% 99.67% 99.67% 0.00% 0.00%

បាាក់បញ្ញើ
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តុល្រយភាពប្រ្រក់បញ្ញើសរុប ចំនួនអតិថិជនប្រ្រក់បញ្ញើសរុប
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បុគ្គលិក និងការកសងសមត្ថភាព

1. ការបណ្តុះបណ្តាលនិងការអភិវឌាឍបុគ្គលិក

ក្នុងឆ្ន្រំ2012 ប្រ្រសក់ មនបុគ្គលិកសរុបចំនួន 2,135 នក់ ជាមួយ

នឹងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តយា៉្រងខា្ល្រំងកា្ល្រដើម្របីគាំទ្រដល់ប្រសកកម្ម និងទស្រសន

វិស័យរបស់គ្រឹះស្ថ្រន ។ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្រលនិងអភិវឌ្រឍន៍បុគ្គលិក

គឺជាម៉្រសីុនដ៏សំខាន់មួយក្នងុការពង្រងឹធនធានមនុស្រសរបស់ ប្រ្រសក់

និងបណ្តុះគំនិតទទួលខុសត្រូវលើវប្របធម៌ គោលនយោបាយស្រចក្តី

ណ្រនំ ទស្រសនៈអាជីវកម្ម និងបរិស្ថ្រនការាររបស់ប្រ្រសក់ ។ 

ប្រ្រសក់ បានរៀបចំសកម្មភាពបណ្តុះបណ្ត្រលជាប្រាំទាំងក្នុង

គ្រឹះស្ថ្រន ទាំងក្នុងនិងក្រ្រប្រទ្រស ។ ជាមួយនឹងគំនិតវិនិយោគ

រយៈព្រលវ្រង  មូលនិធិសម្រ្រប់បណ្តុះបណ្ត្រលត្រូវបានកំណត់ដោយ

ឡ្រក និងសង្រឃឹមថនឹងអប់រំសមត្ថភាពបុគ្គលិកដើម្របីឆ្លើយតបនឹង

ការប្រកួតប្រជ្រងទីផ្រសារ និងពង្រីកបណ្តុំបញ្ញវន្តរបស់ប្រ្រសក់ ។ 

ក្នុងឆ្ន្រំ2012 សកម្មភាពបណ្តុះបណ្ត្រលជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្តដូច

មនដូចខាងក្រ្រម ៖ 

វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលតម្រង់ទិសចំនួន 28 វគ្គ សម្រ្រប់បុគ្គលិកថ្មី និង

បុគ្គលិកឡើងានៈ ដ្រលសរុបអ្នកចូលរួមមនចំនួន832នក់ និងវគ្គ

បណ្តុះបណ្ត្រលរំលឹកឡើងវិញចំនួន 89 វគ្គ មនបុគ្គលិកចូលរួម

សរុបចំនួន 3,924 នក់ ។ 

ប្រ្រសក់ បានបញ្ជូនបុគ្គលិកចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលផ្រស្រងៗ

នៅក្នុងប្រទ្រស និងបានចុះកិច្ចសន្រយាជាមួយបណ្ត្រគ្រឹះស្ថ្រនក្នុង

ស្រុក ដើម្របីផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្ត្រលអោយត្រូវតាមតម្រូវការចង់

បាន ។ វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះត្រូវបានរៀបចំឡើងចំនួន 55 វគ្គ និង

មនបុគ្គលិកចូលរួមសរុបចំនួន 467 នក់ ។

ជារួម ជាមួយនឹងការប្ត្រជា្ញ្រឲ្រយទទួលបានកំណើនរបស់ប្រ្រសក់តាម

រយៈការប្រ្រកា្ល្រយគ្រឹះស្ថ្រន ការកសងសមត្ថភាពបុគ្គលិក និង

សកម្មភាពអភិវឌ្រឍន៍ផ្រស្រងៗ នឹងត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ

2013 ដើម្របីពង្រឹងស្រវាកម្មអតិថិជន ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង ការរំលឹក

ឡើងវិញនូវគោលនយោបាយផ្រស្រងៗ និងការបណ្តុះបណ្ត្រលដើម្របី

កា្ល្រយជាអ្នកជោគជ័យ។

2. ការធ្វើការសកលាបង និងការធ្វើការងារ

ដោយស័្មគាចិត្ត

កម្មវិធីធ្វើការារសកល្របងនិងការារស្ម័គ្រចិត្ត ត្រូវបានរៀបចំឡើង

យា៉្រងល្អននិងទៀងទាត់ ហើយគឺជាផ្ន្រកមួយន្រសកម្មភាពសង្គមរបស់

ប្រ្រសក់ ។ កម្មវិធីធ្វើការារសកល្របងផ្តល់ឱកកាសដល់និស្រសិតដើម្របី

រៀនសូត្រអំពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា និងអំពីប្រតិបត្តិការរបស់

ប្រ្រសក់តាមរយៈការសរស្ររនិក្ខ្របបទបញ្ចប់ការសិក្រសា ។ ចំពោះ

កម្មវិធីធ្វើការារដោយស្ម័គ្រចិត្ត ត្រូវបានជួយកិច្ចការនៅតាម

ការិយាល័យនិងនយកដា្ឋ្រន ដោយធ្វើការយា៉្រងជិតស្និទ្ធជាមួយ

បុគ្គលិកប្រ្រសក់ ដើម្របីរៀនសូត្រអំពីរបៀបធ្វើការារប្រកបដោយវិជា្ជ្រ

ជីវៈ ។

ក្នុងឆ្ន្រំ2012 ន្រះ ប្រ្រសក់បានទទួលជាផ្លូវការនូវក្រុមនិស្រសិតចំនួន 

13 ក្រុម ដ្រលបានមកធ្វើកម្មសិក្រសានៅតាមការិយាល័យសខា និង

ការិយាល័យកណ្ត្រលរបស់ប្រ្រសក់ ដើម្របីសរស្ររនិក្ខ្របបទបញ្ចប់

ការសិក្រសារបស់ពួកគាត់ ។ លើសពីន្រះ និស្រសិតចំនួន 32 នក់ត្រូវ

បានជ្រើសរីសឲ្រយធ្វើការារដោយស្ម័គ្រចិត្ត នៅតាមនយកដា្ឋ្រន

នននៅការិយាល័យកណ្ត្រលប្រ្រសក់នៅរាជធានីភ្នំព្រញ ។ 

54    របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ ប្រ្រសក់ 2012

រូបថតជាកាុម នាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកថ្មី
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ទីផាសារ និងសកម្មភាពទំនួលខុសតាូវផ្នាកសង្គម 

   1. ានានូវផលិតផលនិងសាវាកម្មតាូវ
តាមសាចក្តីតាូវការរបស់អតិថិជន

មុខារសំខាន់របស់នយកដា្ឋ្រនទីផ្រសារ គឺធាននូវការបំព្រញចិត្តគ្រប់

ប្របយា៉្រងរបស់អតិថិជនលើផលិតផល និងស្រវាកម្មរបស់ប្រ្រសក់ ។

ផលតិផលផ្រស្រងៗត្រវូបានព្រយាយាមបង្កើតឡើងដើម្របបីពំ្រញបានតាម

ស្រចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជន តាមរយៈការធ្វើអង្ក្រតទីផ្រសារ ឬការ

សិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវផ្រស្រងៗ ដើម្របីធាននូវការផ្តល់ផលិតផលសមស្រប

ទៅនឹងអតិថិជនគោលដៅដ្រលត្រូវការនូវផលិតផលទាំងនោះ ហើយ

ក៏ទាមទារឲ្រយមនទំនក់ទំនងយា៉្រងខា្ល្រំងរវាងនយកដា្ឋ្រនទីផ្រសារ ជា

មួយនិងក្រុមអភិវឌ្រឍន៍ផលិតផល ដើម្របីផ្តល់ផលិតផលស្របតាម

តម្រូវការប្រើប្រ្រស់របស់អតិថិជនគោលដៅ ។ នយកដា្ឋ្រនទីផ្រសារក៏

មនភារកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់សកល្របងនូវផលិតផល

ថ្មីៗ ក៏ដូចជាការតាមដាន និងការវាយតម្ល្រដើម្របីធានថ ការបង្កើត

ផលិតផលថ្មីន្រះមនប្រសិទ្ធភាពនិងបំព្រញបានតាមតម្រូវការ និង

ការប្រ្រប្រួលទីផ្រសារ ។

2. ការកាលម្អសាវាកម្មអតិថិជន

ជាមួយនឹងការផ្តល់នូវស្រវាកម្មនិងផលិតផល ពិស្រសដល់អតិថិជន

នយកដា្ឋ្រនទីផ្រសារក៏ធ្វើការអង្ក្រតលើភាពព្រញចិត្តរបស់អតិថិជនផង

ដ្ររ ។ នយកដា្ឋ្រនបានបង្កើតនូវស្តង់ដារស្រវាកម្មល្អនឥតខ្ច្រះ និង

ស្រវាកម្មទំនក់ទំនង ដើម្របីធានថ រាល់ចម្ងល់របស់អតិថិជនត្រូវបាន

ឆ្លើយតបទាន់ព្រលវ្រលា តាមរយៈប្រអប់សំបុត្រ ទូរស័ព្ទ ឬជួបដោយ

ផ្ទ្រល់ ។ 

  3. ទំនាក់ទំនងបាកបដោយសមត្ថភាព

នៅក្នុងទីផ្រសារប្រកួតប្រជ្រងដ៏ខា្ល្រំងកា្ល្រន្រះ ប្រ្រសក់ បានធ្វើការ

ទំនក់ទំនងជាមួយសធារណជនទាំងនៅកម្រិតសខា និងនៅទី

ស្ន្រក់ការកណ្ត្រល ។ នយកសខា និងនយកអនុសខា ត្រងធ្វើការ

សូមឧទ្ទិសបណ្ណាល័យនាះដល់វិស័យអប់រំ និងអនាគតកុមរកម្ពុជា តាមរយៈការបរិច្ចាកថវិការ

របស់គាឹះស្ថានមីកាូហិរញ្ញវត្ថុបាាសក់ កាាមការអនុវត្តន៍គមាាង រូមធូរីដ



56 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ប្រច្រចាក់ 2012

ចុះសួរសុខទុក្ខអតិថិជននៅតាមផ្ទះរបស់ពួកគាត់ ដើម្របីបង្កើនទំនក់

ទំនងឲ្រយកាន់ត្រល្អនបន្ថ្រមទៀត និងដើម្របីធ្វើការតាមដានឥណទាន

ផងដ្ររ ។ នយកដា្ឋ្រនទីផ្រសារបានផ្តល់នូវការគាំទ្រទាំងផ្ន្រកបណ្តុះ

បណ្ត្រលនិងបច្ច្រកទ្រសដល់សខាដើម្របីធានថ ទំនក់ទំនងត្រូវ

បានធ្វើឡើងតាមរបៀបដូចៗគា្ន្រ និងស្របតាមសររបស់ប្រ្រសក់

ដ្រលបានផ្តល់ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន ។ ការផ្រសព្វផ្រសាយតាមរយៈ

ប្រព័ន្ធោសនក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងផងដ្ររ ដើម្របីធាននូវប្រសិទ្ធភាព

ន្រតំបន់ប្រតិបត្តិការក្នុងទីផ្រសារទិសដៅផ្រស្រងៗ ។   

   4. ទំនួលខុសតាូវផ្នាកសង្គម

ជាមួយនឹងការផ្ត្រតលើចំណូលផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសក់ ក៏ផ្ត្រតលើ

សង្គមផងដ្ររ ដោយផ្ត្រតលើបង្គ្រលសំខាន់ន្រទំនួលខុសត្រូវផ្ន្រក

សង្គមដូចខាងក្រ្រម ៖

 ●  ទំនួលខុសតាូវផ្នាកបរិស្ថាន 

ប្រ្រសក់ និងកម្មវិធីជីវឧស្ម័នជាតិ បានសហការគា្ន្រផ្តល់នូវប្រ្រក់កម្ចី

សម្រ្រប់ជីវឧស្ម័នដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទ ដើម្របីលើកកម្ពស់

ការការពារបរិស្ថ្រន អនម័យ និងការរីកចម្រើនន្រសង្គម ។ ប្រជា

ពលរដ្ឋទទួលបានផលប្រយោជន៍យា៉្រងច្រើនពីឡជីវឧស្ម័នន្រះ រួម

មនដូចជាឧស្ម័នសម្រ្រប់ចម្អនិនអាហារ សម្រ្រប់ការបំភ្លឺភ្លើង និងជា

ជីសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ក្នុងការដាំដុះដំណំ ។ ក្នុងឆ្ន្រំ2012 ប្រ្រសក់

បានផ្តល់កម្ចីសម្រ្រប់ជីវឧស្ម័នមនទឹកប្រ្រក់សរុបចំនួន 3,890,772

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដល់អតិថិជនសរុបចំនួន 6,394 នក់ សម្រ្រប់យក

ទៅប្រើប្រ្រស់សងសង់ឡជីវឧស្ម័ន ។ ជាមួយគា្ន្រដ្ររ រាល់ឧបករណ៍

ជម្រុញការលើកកម្ពស់ផ្រស្រងៗរបស់ប្រ្រសក់  គឺសុទ្ធត្រជួយថ្ររក្រសា

បរិស្ថ្រន និងជាឧបករណ៍ផលិតនៅក្នុងស្រុក ដ្រលន្រះធានថ

ប្រ្រសក់ បានចូលរួមចំណ្រកក្នុងការលើកកម្ពស់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច

ក្នុងស្រុក និងកាត់បន្ថយជាអតិបរមនូវគ្រ្រះមហន្តរាយដល់

បរិស្ថ្រន ។

 ●  ទំនួលខុសតាូវផ្នាកសហគមន៍

ប្រ្រសក់ បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសង្គមជាច្រើន រួមទាំង គម្រ្រង

កសងបណ្ណ្រល័យផងដ្ររ ។ គម្រ្រងន្រះមនគោលបំណងលើក

កម្ពស់វប្របធម៌របស់សិក្រសានុសិស្រសឲ្រយមនទម្ល្រប់អានសៀវភៅ និង

គាំទ្រគោលនយោបាយចម្របងៗរបស់រាជរដា្ឋ្រភិបាល ក្នុងការសម្រ្រច

បាននូវគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍សហស្រសវត្រសកម្ពជុា ដ្រលបានកំណត់ថគ្រប់ 

សិស្រសានុសិស្រសទាំងអស់ត្រូវត្របញ្ចប់យា៉្រងតិចនូវ កម្រិតបណ្តុះ

បណ្ត្រលជាមលូដា្ឋ្រន ។          កន្លងមក ប្រ្រសកប់ានសងសងប់ណ្ណ្រលយ័

ចំនួន 2 នៅខ្រត្តកំពង់ាម និងខ្រត្តកំពង់ធំ ដោយបានសហការ

ជាមួយអង្គការ Room to Read ។ ប្រ្រសក់ បានប្ត្រជា្ញ្រថនឹង

អនុវត្តគម្រ្រងយា៉្រងតិចចំនួន 2 ក្នុងមួយឆ្ន្រំៗ សម្រ្រប់ការសងសង់

បណ្ណ្រល័យ ។ លើសពីន្រះ ប្រ្រសក់បានធ្វើការារយា៉្រងជិតស្និទ្ធ

ជាមួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជា លើការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង

របស់សធារណជនចំពោះបញ្ហ្រគ្រ្រះថ្ន្រក់ចរាចរណ៍ រួមមនការ

ការផ្តល់មួកសុវត្ថិភាព ការបង្កើតសៀវភៅផ្រសព្វផ្រសាយអប់រំ និងការ

ផ្ញើសរតាមរយៈទូរទស្រសន៍ ។ 

 ●ការកសងបណ្តាញសុវតិ្ថភាពសង្គម 

ប្រ្រសក់ ជួយលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពរបស់អតិថិជននិងសង្គម ជា

ពិស្រស តាមរយៈការផ្តល់នូវស្រវាធានរា៉្រប់រងខា្ន្រតតូចដល់ប្រជា

ជននៅជនបទ ។        បច្ចបុ្របន្ន ប្រ្រសកក់ពំងុដាកឲ់្រយប្រើប្រ្រសស់កល្របង

ផលិតផលធានរា៉្រប់រងខា្ន្រតតូច ដ្រលរួមមនការធានរា៉្រប់រងលើ

សុខភាពនិងគ្រ្រះថ្ន្រក់ផ្រស្រងៗ ។ គិតត្រឹមខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2012  ប្រ្រសក់

បានជួយទាមទារបុព្វលាភសំណងចំនួន 44,091 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ដល់អតិថិជនចំនួន 453 នក់ ដ្រលត្រូវបានប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់

ទូទាត់ថ្ល្រចំណយព្រទ្រយ ចំណយបុណ្រយសព និងចំណយសម្រ្រប់

គ្រួសរ ។

5. ទំនួលខុសតាូវផ្នាកសង្គមសមាាប់ឆ្នាំ 2013 

សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ2013 ក្នុងគោលបំណងដើម្របីលើកកម្ពស់ទំនួលខុសត្រូវ

ផ្ន្រកសង្គមរបស់ខ្លួន ប្រ្រសក់ នឹងផ្ត្រតលើសកម្មភាពសំខាន់ៗ

ចំនួន 2 រួមមន ៖ 

 ●ការអប់រំ

ប្រ្រសក់ នឹងផ្ត្រតលើការអប់រំ តាមរយៈការសងសង់បណ្ណ្រល័យ

សម្រ្រប់សិស្រសានុសិស្រសនៅជនបទ ផ្តល់អាហាររូបករណ៍ដល់សិស្រសា

នុសិស្រស និងការរក្រសានូវកីានិងតន្ត្រីប្រព្រណីខ្ម្ររតាមរយៈកម្មវិធី

ឧបត្ថម្ភផ្រស្រងៗ ។

 ●គោលការណ៍កិច្ចការពារអតិថិជន

ដើម្របីគោរពបានតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ស្តីពីកិច្ចការពារអតិថិជន

ប្រ្រសក់ បានប្ត្រជា្ញ្រចិត្តយា៉្រងខា្ល្រំងក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍កិច្ច

ការពារអតិថិជនសម្រ្រប់ដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ។ សម្រ្រប់

ឆ្ន្រំ2013 ប្រ្រសក់នឹងបន្តលើកកម្ពស់ការអនុវត្តគោលការណ៍កិច្ច

ការពារអតិថិជនន្រះ ដើម្របីធាននូវប្រសិទ្ធភាពអនុវត្តបន្ថ្រមទៀត។



57របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ប្រច្រចាក់ 2012

ការអនុវត្តការតាួតពិនិតាយផ្ទាក្នុង

ការអនុវត្តការតាួតពិនិតាយផ្ទាក្នុង

ការកើតឡើងថ្មីៗនិងផ្ល្រស់ប្តូរជាបន្តបន្ទ្រប់ ន្រសកម្មភាពអាជីវកម្ម

និងបរិស្ថ្រនការារក៏បាននំមកនូវហានិភ័យថ្មីៗផងដ្ររ ហើយ

ទន្ទមឹនោះ ហានិភ័យដ្រលកើតមនកន្លងមកអាចនឹងត្រវូសបរលាប

ទៅវិញ ។ គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗ ប្រឈមនឹងហានិភ័យ

ជាច្រើនដ្រលាំបាច់ទាមទារឲ្រយមនការគ្រប់គ្រងប្រកប ដោយ

ប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាព ប្រសិនបើមិនដូចោ្ន្រះទ្រនឹងធ្វើឲ្រយគ្រឹះស្ថ្រន

បរាជ័យក្នុងការសម្រ្រចបានតាមគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុ និងគោលដៅ

សង្គមរបស់គ្រឹះស្ថ្រន ។ មធ្រយាបាយសមញ្ញសម្រ្រប់ាប់ផ្តើមគិត

អំពីការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ គឺដំបូងត្រូវ

កណំតអ់ត្តសញ្ញ្រណ              យល់ដងឹនងិវាយតម្ល្រហានភិយ័ដ្រលអាចផ្តល់

ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់គ្រឹះស្ថ្រន និងភាពទំនងន្រការកើតមនជា

ថ្មីន្រហានិភ័យនោះ ។         បន្ទ្រប់ពីកំណត់អត្តសញ្ញ្រណហានិភ័យរួច

ហើយ គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗត្រូវរៀបចំវិធីសស្រ្តនិងយន្ត

ការតាមដានសម្រ្រប់អនុវត្តនិងដោះស្រ្រយ ហើយប្រងច្រកឲ្រយបាន

ច្រាស់លាស់នូវទំនួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្ន្រក់ៗ ឬក្រុមនីមួយៗ

សម្រ្រប់ដោះស្រ្រយហានិភ័យទាំងនោះ។ វិធីសស្រ្តត្រូវរួមបញ្ចូលនូវ

ការបង្វ្ររឬការប្រងច្រកហានិភ័យជាមួយភាគីដទ្រទៀត ការជៀសវាង

ហានិភ័យ ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមនពីហានិភ័យ និង

ការទទួលយកនូវផលវិបាកមួយចំនួនឬទាំងអស់ដ្រលជាលទ្ធផល

កើតច្រញពីហានិភ័យជាក់លាក់ណមួយ ។

ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង មនសរៈសំខាន់យា៉្រងខា្ល្រំងក្នុងការសម្រ្រច

បានដោយជោគជ័យនូវប្រតិបត្តិការប្រាំថ្ង្ររបស់គ្រឹះស្ថ្រន និងជួយ

គ្រឹះស្ថ្រនឲ្រយសម្រ្រចបាននូវគោលបំណងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ។ ភាព

កម្រសាយនិង ភាពគា្ម្រនប្រសិទ្ធភាពន្រការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង បណ្ត្រល

ឲ្រយមនការខាតបង់ជាច្រើននៅតាមបណ្ត្រគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗ 

និងអាចធ្វើឲ្រយប៉ះពាល់ដល់ការខាតបង់របស់  គ្រឹះស្ថ្រនផ្រស្រងៗផង

ដ្ររ ។

ប្រ្រសក់ បានបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងមួយយា៉្រងរឹងមំ ដើម្របី

ការពារសុវត្ថិភាពទ្រព្រយសកម្ម ប្រ្រក់បញ្ញើសធារណជន និងការ

លើកកម្ពស់ស្រវាកម្មអតិថិជន ការពារការកើតមនកំហុសឆ្គងដោយ

ច្រតននិងអច្រតន និងដើម្របីធានថគ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់របស់

ប្រ្រសក់គោរពនិងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយ និងស្រចក្តីណ្រនំ

ផ្រស្រងៗ ។ បុគ្គលិកម្ន្រក់ៗត្រូវមនការទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តតាម

គោលនយោបាយត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង ។ ជាមួយគា្ន្រដ្ររ បុគ្គលិកត្រូវ

ទំនក់ទំនងពីកម្រិតទាបទៅកម្រិតខ្ពស់ នូវរាល់បញ្ហ្រដ្រលទាក់ទង

នឹងការមិនអនុវត្តន៍ ឬការមិនគោរពតាមគោលនយោបាយត្រួត

ពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង ។

នយកដា្ឋ្រនត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្ន្រ2ំ001 ដោយ

បានកំណត់យ៉ា្រងច្រាស់លាស់នូវតួនទីនិងទំនួលខុសត្រូវន្រការវាយ

តម្ល្រដោយឯករាជ្រយលើប្រព័ន្ធត្រតួពនិតិ្រយផ្ទ្រក្នងុ ។              បច្ចបុ្របន្ន នយកដា្ឋ្រន

ត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង មនបុគ្គលិកប្រកបដោយវិជា្ជ្រជីវៈសរុបចំនួន 23

នក់ ។ រាល់សខានីមួយៗរបស់ប្រ្រសក់ មនសវនករផ្ទ្រក្នុងម្ន្រក់ 

ដើម្របីពិនិត្រយជាប្រាំនូវគុណភាពសំពៀតឥណទាន គុណភាពស្រវា

កម្មអតិថិជន ការគ្រប់គ្រងសច់ប្រ្រក់ និងការចំណយទូទៅរបស់

សខា ។ របាយការណ៍សវនកម្មត្រូវបានផ្ញើជូនទៅគ្រប់នយកដា្ឋ្រន

ពាក់ព័ន្ធ ជាប្រាំខ្រ ដើម្របីឲ្រយនយកដា្ឋ្រននីមួយៗអាចាត់វិធាន

ការក្រតម្រូវបានទាន់ព្រលវ្រលា។ ក្នុងឆ្ន្រំ2012 សវនករផ្ទ្រក្នុង

បានអនុវត្តការចុះសួរសុខទុក្ខអតិថិជនសរុបចំនួន 15% ន្រគណនី

កម្ចីសរុប ដើម្របីវាយតម្ល្រគុណភាពសមតុល្រយឥណទាន និងដើម្របី

បញ្ជ្រក់ថ ការបញ្ច្រញប្រ្រក់កម្ចីត្រូវបានធ្វើឡើងស្របតាម គោល

នយោបាយនិងគោលការណ៍កិច្ចការពារអតិថិជន ដ្រលបានដាក់ឲ្រយ

អនុវត្ត និងលើសពីន្រះ គឺដើម្របីធានថ គ្រប់សខា និងអនុសខា

បានអនុវត្តការារនិងភារកិច្ចបានល្អន ។ សវនកម្មដ្រលបានធ្វើឡើង

ក្នុងឆ្ន្រំ2012 បា្ហ្រញថ ប្រ្រក់កម្ចីត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមគោល

នយោបាយនិងមនគុណភាពល្អន ។

ការគាប់គាងហានិភ័យ

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺជាគណៈកម្មការឯករាជ្រយ និងត្រូវ

បានបង្កើតឡើងដើម្របីផ្តល់នូវជំនួយនិងឧបករណ៍ដល់បុគ្គលិករបស់

ប្រ្រសក់ អាចវាយតម្ល្រនិងកំណត់អាទិភាពហានិភ័យតាមនយក

ដា្ឋ្រននីមួយៗដោយខ្លួនឯង ទាក់ទងនឹងយន្តការត្រួតពិនិត្រយតាមដាន

ការត្រួតពិនិត្រយដ្រលបានស្នើឡើងថ្មីៗនិងដ្រលកំពុងអនុវត្ត។ ផ្រន

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងហានិភ័យ ដ្រលមនកម្រិតខ្ពស់ត្រូវបាន

បា្ហ្រញជូនគណៈកម្ម្រធិការ នៅរៀងរាល់កិច្ចប្រជុំម្តងៗ ។

ជាមួយគា្ន្រដ្ររ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រូវវាយតម្ល្រនិងផ្តល់

អនុសសន៍ផ្រស្រងៗ ដើម្របីលើកកម្ពស់ក្របខ័ណ្ឌនិងផ្រនការគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យនិងពិនិត្រយលើគោលនយោបាយ នីតិវិធី និងការត្រួតពិនិត្រយ

ដ្រលកំពុងអនុវត្ត ដើម្របីធានថ គ្រឹះស្ថ្រនអាចដោះស្រ្រយបានរាល់

ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ហានិភ័យសន្ទនីយភាព 

និងហានិភ័យទីផ្រសារ ។



គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ព្រយាយាមបង្កើតនូវវប្របធម៌គ្រប់គ្រង

ហានិភ័យជាមួយបុគ្គលិកទាំងអស់របស់ប្រ្រសក់ តាមរយៈការ

បណ្តុះបណ្ត្រលស្តីពីការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យ ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង 

និងការពិនិត្រយឡើងវិញនូវគោលនយោបាយថ្មីៗ និងគោលនយោបាយ

បច្ចុប្របន្ន ។ មុនព្រលប្រ្រសក់កម្ល្រយខ្លួនជាធនគារពាណិជ្ជ និង

ដោយបានធ្វើការពិគ្រ្រះយោបល់អំពីហានិភ័យ គណៈកម្មការគ្រប់

គ្រងហានិភ័យ បានអនុម័តការពិនិត្រយមើលឡើងវិញនូវការគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យ និងកំណត់អំពីគម្ល្រតរវាងការអនុវត្តដ៏ល្អនជាអន្តរជាតិ

ជាមួយនិងការអនុវត្តបច្ចុប្របន្នរបស់ប្រ្រសក់ ។ 

ក្នុងឆ្ន្រ2ំ012 សកម្មភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ប្រ្រសក់រួមមន ៖

 ● បង្កើតគោលនយោបាយនិងក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដើម្របី 

សំុការអនុម័តពីគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង នៅកម្រតិក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល។

 ● ស្នើសំុកម្រតិកំណត់ន្រហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យប្រតិបត្តកិារ

ហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងហានិភ័យទីផ្រសារ ។

 ● ពិនិត្រយនិងក្រសម្រួលឡើងវិញនូវគោលនយោបាយឥណទាន ។

 ● វាយតម្ល្រនិងកំណត់អាទិភាពហានិភ័យធំៗ ។

 ● រៀបចំផ្រនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដើម្របីកាត់បន្ថយហានិភ័យ

ធំៗ ។  

 ● វាយតម្ល្ររាល់ហានិភ័យនៅនយកដា្ឋ្រននីមួយៗ  ដ្រលកំណត់

ហានិភ័យដោយខ្លួនឯង និងស្នើសុំយន្តការ ត្រួតពិនិត្រយតាមដាន ។

 ● ត្រួតពិនិត្រយតាមដានហានិភ័យធំៗ និងាត់វិធានការបន្ទ្រប់តាម

ការាំបាច់ ។

 ● ត្រួតពិនិត្រយតាមដាននិងកំណត់អត្តសញ្ញ្រណ គម្ល្រតរវាងបទ

បញ្ញត្តិនិងច្រាប់ផ្រស្រងៗ និងការអនុវត្តរបស់ ប្រ្រសក់ ។

 ● ទិញធានរា៉្រប់រងពីក្រុមហ៊ុនធានរា៉្រប់រង Infinity សម្រ្រប់សញ្ញ្រ

ប័ណ្ណ Bankers Blanket ។

 ● សហការជាមួយក្រុម PWC ដើម្របីអនុវត្តការពិនិត្រយឡើងវិញនូវ

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ប្រ្រសក់ ។
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បាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ដ្រលបានធ្វើសវនកម្ម



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ ប្រច្រចាក់ 201260

2012 2011

ដុល្លាអាមារិក ពាន់រៀល ដុល្លាអាមារិក ពាន់រៀល

ទ្រព្រយសកម្ម

សច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រ  3,269,290  13,060,814  570,751  2,305,264 

សមតុល្រយនៅធនគារកណ្ត្រល  21,548,504  86,086,273  767,614  3,100,393 

សមតុល្រយនៅធនគារផ្រស្រងៗ  6,503,266  25,980,548  1,105,334  4,464,445 

ឥណទាននិងបុរ្រប្រទានអតិថិជន  211,508,052  844,974,668 148,842,568  601,175,130 

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ  4,334,918  17,317,997  2,623,897  10,597,918 

ទ្រព្រយសកម្មអរូបី  1,295,762  5,176,569  892,588  3,605,164 

ទ្រព្រយសម្របត្តិ និងបរិកា្ខ្ររ  2,859,643  11,424,273  872,172  3,522,703 

ពន្ធពន្រយារទ្រព្រយសកម្ម  254,201  1,015,533  312,014  1,260,225 

ទ្រព្រយសកម្មសរុប  251,573,636  1,005,036,675  155,986,938    630,031,242  

បំណុល និងមូលធនភាគទុនិក

បំណុល

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ធនគារនិងគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  5,911,985  23,618,380  2,100,203  8,482,720 

ប្រ្រក់បញ្ញើអតិថិជន  51,299,768  204,942,573  5,074,914  20,497,578 

ឥណទានវិបារូបន៍  -  -  1,956,653  7,902,920 

ប្រ្រក់កម្ចី  139,382,048  556,831,282 105,710,611  426,965,159 

បំណុលផ្រស្រងៗ  4,813,441 19,229,692  3,046,888  12,306,382 

បំណុលពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ  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 

បំណុលសរុប  205,222,028 819,861,997 121,287,212  489,879,050

មូលធនភាគទុនិក

ដើមទុន  19,685,067  78,641,843  3,813,568  15,403,000 

ទុនបម្រុងផ្រស្រងៗ  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 

ចំណ្រញរក្រសាទុក  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 

បំណុល និងមូលធនភាគទុនិកសរុប  251,573,636  1,005,036,675  155,986,938  630,031,242 

តារងតុលាយការ

គិតតាឹមថ្ងាទី 31 ខា ធ្នូ ឆ្នាំ 2012
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2012 2011

ដុល្លារអាមារិក ពាន់រៀល ដុល្លារអាមារិក ពាន់រៀល

ចំណូលការប្រ្រក់  42,397,028  169,376,127 31,884,525 128,781,598

ចំណយការប្រ្រក់  (11,092,869)  (44,316,012) (7,733,980) (31,237,546)

ចំណូលការប្រ្រក់សុទ្ធ  31,304,159  125,060,115 24,150,545 97,544,052

ចំណយស្រវា និងកម្រ្រជើងសរ (438,259)  (1,750,845) (226,754) (915,861)

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្រស្រងៗ 1,348,862 5,388,704 602,396 2,433,079 

ចំណយបុគ្គលិក  (10,788,513) (43,100,109) (8,811,439) (35,589,402)

ចំណយរំលស់ទ្រព្រយសម្របត្តិ និងបរិកា្ខ្ររ និងទ្រព្រយសកម្មអរូបី (600,868)  (2,400,468)  (440,672)  (1,779,872)

ចំណយទូទៅនិងចំណយរដ្ឋបាល  (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 

សំវិធានធនឥណទានអាក្រក់និងសង្រស័យ  (1,064,919) (4,254,351)  (737,353) (2,978,169)

ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ 14,458,725 57,762,607 10,891,571 43,991,056 

ចំណយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ  (2,931,344) (11,710,719) (2,201,410) (8,891,493)

ចំណ្រញសុទ្ធក្នុងឆ្ន្រំ  11,527,381 46,051,888 8,690,161 35,099,563

របាយការណ៍លទ្ធផល

សមាាប់ដំណច់ឆ្នាំថ្ងាទី 31 ខា ធ្នូ ឆ្នាំ 2012
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ដើមទុន
ដុល្លារអាមារិក

អនុបំណុល
ដុល្លារអាមារិក

ទុនបមាុង
ផាសាងៗ

ដុល្លារអាមារិក

ចំណាញ
រកាសាទុក

ដុល្លារអាមារិក

សរុប
ដុល្លារអាមារិក

ដំណាច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទ3ី1 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រ2ំ012

សមតុល្រយគិតត្រឹមថ្ង្រទ0ី1 ខ្រមករា ឆ្ន្រ2ំ012 3,813,568 11,304,179 2,209,664 8,682,154  26,009,565 

ចំណ្រញសុទ្ធក្នុងឆ្ន្រំ - - -  8,690,162 8,690,162

ការផ្ទ្ររចូលគណនីទុនបម្រុងផ្រស្រងៗ - - 916,931 (916,931) -

សមតុល្រយគិតត្រឹមថ្ង្រទ3ី1 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2011  3,813,568 11,304,179 3,126,595 16,455,385 34,699,727 

សមមូលនឹងពាន់រៀល 15,403,000 45,657,577 12,628,315 66,463,300 140,152,192 

ដំណាច់ឆ្ន្រំថ្ង្រទ3ី1 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រ2ំ012

សមតុល្រយគិតត្រឹមថ្ង្រទ0ី1 ខ្រមករា ឆ្ន្រ2ំ012  3,813,568 11,304,179 3,126,595 16,455,385 34,699,727 

ការបំប្ល្រងទៅជាដើមទុន 15,871,499 - - (15,871,499) -

ចំណ្រញសុទ្ធក្នុងឆ្ន្រំ - - -  11,527,381 11,527,381 

ការផ្ទ្ររចូលគណនីទុនបម្រុងផ្រស្រងៗ - - 682,934 (682,934) -

លម្អនៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - 124,500 - - 124,500

សមតុល្រយគិតត្រឹមថ្ង្រទ3ី1 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ2012 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

របាយការណ៍បមាាបមាួលមូលធនភាគទុនិក

សមាាប់ដំណច់ឆ្នាំថ្ងាទី 31 ខា ធ្នូ ឆ្នាំ 2012



2012 2011

ដុល្លាអារមារិក ពាន់រៀល ដុល្លារអាមារិក ពាន់រៀល

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

ចំណ្រញមុនបង់ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ  14,458,725 57,762,607  10,891,571  43,991,056 

និយ័តកម្ម៖

រំលស់ទ្រព្រយសម្របត្តិ និងបរិកា្ខ្ររ  490,409 1,959,184  339,735  1,372,187 

រំលស់ទ្រព្រយសកម្មអរូបី  110,459 441,284  100,937   407,685 

សំវិធានធនឥណទានអាក្រក់និងសង្រស័យ  1,064,919 4,254,351  737,353 2,978,169 

ចំណ្រញពីការលក់ទ្រព្រយសម្របត្តិនិងបរិកា្ខ្ររ  (11,868)  (47,413)  (10,532)  (42,541)

ការខាតអត្រ្រប្តួរប្រ្រក់ជាក់ស្ត្រងលើអនុបំណុល 124,500 497,378 - -

16,237,144 64,867,391  12,059,064  48,706,556

បម្រ្របម្រួលក្នុង៖

ឥណទានអតិថិជន  (63,730,403) (254,602,960)  (47,105,153) (190,257,713)

ប្រ្រក់តម្កល់ដើមទុនតាមច្រាប់  (1,621,146) (6,476,478)   (1,317)  (5,319)

បម្រុងកាតព្វកិច្ច  (3,638,698)  (14,536,599)   (350,450)  (1,415,468)

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ  (1,711,021)  (6,835,529)  (709,162)  (2,864,305)

ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់ធនគារនិងគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  3,811,782 15,228,069 2,100,203 8,482,720 

ប្រ្រក់បញ្ញើអតិថិជន  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 

កាតព្វកិច្ចអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក  (86,105)  (343,989)  297,204 1,200,407 

បំណុលផ្រស្រងៗ  1,766,553  7,057,379  864,627  3,492,228 

សច់ប្រ្រក់បានប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការ  (4,703,693)  (18,791,253)  (25,998,349) (105,007,336)

ពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញបានបង់ (2,388,757)  (9,543,084)  (1,135,162) (4,584,919)

សច់ប្រ្រក់សុទ្ធបានប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ  (7,092,450)  (28,334,337)  (27,133,511) (109,592,255)

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ

ទិញទ្រព្រយសម្របត្តិ និងបរិកា្ខ្ររ  (2,490,161) (9,948,193)  (437,839)  (1,768,432)

ទិញទ្រព្រយសកម្មអរូបី  (513,633)  (2,051,964) (3,271)  (13,212)

សច់ប្រ្រក់បានពីការលក់ទ្រព្រយសម្របត្តិ និងបរិកា្ខ្ររ  23,968 95,752  34,288  138,489 

សច់ប្រ្រក់សុទ្ធបានប្រើក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ  (2,979,826) (11,904,405)  (406,822)  (1,643,155)

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន

ប្រ្រក់បានពីប្រ្រក់កម្ចី  86,697,115 346,354,974  46,927,440  189,539,930 

សងប្រ្រក់កម្ចី  (53,007,503) (211,764,974)  (23,106,308)  (93,326,378)

សច់ប្រ្រក់សុទ្ធពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន  33,689,612 134,590,000  23,821,132  96,213,552 

កំណើន/(តំហយ)សាច់ប្រ្រក់ និងសាច់ប្រ្រក់សមមូលសុទ្ធ  23,617,336 94,351,258  (3,719,201)  (15,021,858)

សច់ប្រ្រក់និងសច់ប្រ្រក់សមមូលដើមឆ្ន្រំ  1,686,150 6,810,361 5,405,351  21,907,887 

លម្អនៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - (74,192) - (75,668)

សាច់ប្រ្រក់និងសាច់ប្រ្រក់សមមូលចុងឆ្ន្រំ  25,303,486 101,087,427  1,686,150  6,810,361 

របាយការណ ៍លំហូរសច់បាាក ់
សមាាប់ដំណច់ឆ្នាំថ្ងាទី 31 ខា ធ្នូ ឆ្នាំ 2012
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ការិយាល័យកណ្ត្រល
អាគារល្រខ212 ផ្លូវ271 សា្ក្រត់ទួលទំ ពូង2 ខណ្ឌចំការមន  រាជធានីភ្នំព្រញ

ទូរស័ព្ទ: +855 23 999 911 | ទូរសរ: +855 23 216 362 | អីុម្រ៉ល: info@prasac.com.kh | គ្រហទំព័រ: www.prasac.com.kh

កម្ចី

សនាសំ

ផ្ទារបាាក់

អាធីអឹម

ប្តរូបាាក់

សាវាបើកបាាក់ខា

និងសាវាផាសាងៗទៀត


