តិកា
អំពីប្រាសាក់

២

ទស្សនវិស័យនិងបេសកកម្ម_____________________________________________ ៣
ប្រវត្តិសង្ខេប_______________________________________________________ ៤
បញ្ហាប្រឈម_ _____________________________________________________ ៦
គោលដៅអាជីវកម្ម___________________________________________________ ៧

អតិថិជន_ ________________________________________________________ ៨

ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលក្ខណៈសម្បត្ត_ិ __________________________________១១

កម្មសិទ្ធិភាពនិងអភិបាលកិច្ច

១២

រចនាសម្ព័ន_្ធ _____________________________________________________ ១៣
ភាគទុនិក________________________________________________________១៤
គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល_ ________________________________________១៥
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល_ _________________________________________________១៦
គណៈគ្រប់គ្រង_ ___________________________________________________១៨

សងេ្ខបផ្នែកប្រតិបត្តិការ

២២

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល_____________________________ ២៣
ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អគ្គនាយក_ _______________________________________២៥
សងេ្ខបការអនុវត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ__________________________________________២៨
សងេ្ខបផែ្នកប្រតិបត្តិការ______________________________________________ ៣០

មន្រ្តីបុគ្គលិកនិងការកសាងសមត្ថភាព____________________________________ ៣២
ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ______________________________ ៣៤
សកម្មភាពទីផ្សារនិងសង្គម_ __________________________________________ ៣៦

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម

៤០

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល______________________________________៤១
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ_______________________________________៤៦
តារាងតុល្យការ_ __________________________________________________ ៤៧

របាយការណ៍ចំណេញខាត_____________________________________________៤៨
របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលនិធ_ិ_______________________________________៤៨
របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក_់ _________________________________________៤៩

អាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង

៥០

បណ្តាញការិយាល័យ និងអាស័យដ្ឋានទំនាក់ទំនង_____________________________៥១

តំបន់ប្រតិបត្តិការ និងផែនទីប្រតិបត្តិការ____________________________________៦២

១

អំពីប្រាសាក់
ទស្សនវិស័យ
និង បេសកកម្ម

៣
ប្រវត្តិសងេ្ខប

ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ
និងលក្ខណៈសម្បត្តិ
អតិថិជន

៤

១១

បញ្ហាប្រឈម

អតិថិជន

៦

៨
គោលដៅអាជីវកម្ម

៧

២

ទស្សនវិស័យ
"ធ្វើអោយជីវភាពប្រជាជននៅជនបទប្រសើរឡើង ដើម្បីរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍន៌សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាព
តាមរយៈគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមាននិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។"

បេសកកម្ម
"ផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៌ និងសហគ្រាសខ្នាតតូចនៅជនបទប្រកបដោយនិរន្តរភាព។"

៣

ប្រវត្តិសង្ខេប
ប្រាសាក់

បានវិវត្តខ្លួនមកពីគម្រាងឥណទានប្រាសាក់

ដែល

ទទួលជំនួយពីសហគមន៍អឺរ៉ុប និងអនុវត្តដោយក្រសួង ៣ របស់
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ។

គម្រោងនេះបានចាប់ផ្តើមក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ ក្នុងគោលបំណងដើម្បី

ស្តារឡើងវិញ

និងទ្រទ្រង់ដល់វិស័យកសិកម្មនៅក
 ្នុងខេតចំ
្ត នួន

៦

ជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញ មានដូចជាខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ
តាកែវ ព្រៃវែង និងស្វាយរៀង។ គម្រោងប្រាសាក់ត្រូវបានបញ្ចប់
នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៣។

ដើមី្បធានានូវការទទួលបាន សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ របស់ប្រជាជន

នៅសហគមន៌ជនបទនិងសហគ្រាសខ្នាតតូច គណៈកម្មការឥណទាន
របស់គម្រោងប្រាសាក់ បានសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្រ្តមួយ ក្នុងការ
ប្រែក្លាយខ្លួនពីកម្មវិធីឥណទាន

ទៅជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមាន

អាជ្ញាប័ណ្ណ។ ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ២០០២ ការកម្លាយខ្លួនត្រូវបានចាប់ផ្តើម
តាមរយៈការបង្កើតសមាគមឥណទានប្រាសាក់

ប្រតិបត្តិករឥណទាននៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

ដោយចុះបញ្ជីជា

នៅឆ្នាំ២០០៣ មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CRDF)និងក្រុម

ហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់

ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់

ការកម្លាយខ្លួននេះ។ ដោយមានការចូលរួមពីភាគទុនិកដំបូងចំនួន ២

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយចុះបញ្ជី
នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត

នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០០៤ និងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជា នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៤ ដើមី្បប្រកបអាជីវកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
តាមរយៈការផ្តល់នូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ជនបទ 
សហគ្រាសខ្នាតតូច។

ដើមី្បបញ្ចប់ការកម្លាយខ្លួននេះ

ប្រាសាក់បានចាប់ផ្តើមស្វែងរក

និងចរចាជាមួយវិនិយោគិនមួយចំនួន
ក្នុងគោលបំណង

និង

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៥ មក

ដើមី្បជំនួសឲ្យភាគទុនិកបណ្តោះអាសន្នដូចជា

CRDF។ ក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ ប្រាសាក់បានបញ្ចប់ការកម្លាយខ្លួន ដោយ
បានជំនួសភាគទុនិកចាស់ CRDF ដោយភាគទុនិកថ្មីចំនួន ៥ គឺ BIO
(Belgian Investment Company for Developing Countries), DGC
(Dragon Capital Group Limited),

FMO (The Netherlands

Development Finance Company), LOLC (Lanka Orix Leasing
Company Ltd.) និង Oikocredit ។ លើសពីនេះ ប្រាសាក់បានទទួល
អាជ្ញាប័ណ្ណមិនកំណត់សុពលភាពពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ ។

នៅក្នុង

៤

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

១៩៩៥ - ១៩៩៩ : គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទផ្តល់មូលនិធិដោយ

២០០៥:

ប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន ៣ សម្រាប់អនុវត្តន៍ ក្នុងខេត្តចំនួន ៦ដោយផ្តល់

រដ្ឋាភិបាល

កម្មវិធីឥណទានចំនួន ៣ ផ្សេងគ្នាហៅថាគម្រោងបា្រសាក់ ១។

បំណុល។

២០០០ - ២០០៣ : ពង្រីកសកម្មភាពទៅជាគម្រោង  ប្រាសាក់២ 

២០០៦ : ដំណើរការពាណិជ្ជភាវូបនីយកម្ម ដើម្បីស្វែងរកការចូល

ដោយបញ្ចូលឲ្យទៅជាគម្រោងតែមួយ
តែមួយ។
២០០០

និងមានកម្មវិធីឥណទាន

:

សម្រេចជាយុទ្ធសាស្រ្តជាលើកដំបូងក្នុងការបង្កើតគ្រឹះ

២០០១ : ទីស្នាក់ការកណ្តាល និងសាខារបស់គ្រឹះស្ថាន  ត្រូវបាន
បំបែកចេញពីគម្រោងប្រាសាក់

២

ដោយមានការគ្រប់គ្រងដោយ

ឡែក តែស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងដដែល។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ខែមីនា ឆ្នាំ២០០២ ។

CRDF

ក្រោមរូបភាពជាអនុ

រួមភាគកម្មពីវិនិយោគិនផ្នែកសង្គម និងផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម។

:

ជាប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទនៅក្នុង

២ គឺមូលនិធិ

របស់គម្រោងប្រាសាក់២ និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់

បង្កើតឡើងដោយមន្រ្តីបុគ្គលិកប្រាសាក់ ។

២០០៤  : ចុះបញ្ជីជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ទទួលខុស
នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

FMO, LOLC និង Oikocredit។ ប្រាសាក់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ
មិនកំណត់សុពលភាពពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧។
២០០៨ : ប្រាសាក់បង្កើនដើមទុនដល់ ១៥ ពាន់លានរៀល ចូល

រួមពីភាគទុនិកចំនួន ៦ និងពង្រីកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនទូទាំង

២០០៩ : ប្រាសាក់បានជ្រើសរើសកម្មវិធី Oracle FLEXCUBE
UniversalBanking ដើមី្បធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រង ដើម្បី
បង្កើនគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែង

មានការចូលរួមពីភាគទុនិកដំបូងចំនួន

ត្រូវមានកម្រិត

ចាស់ CRDF ដោយភាគទុនិកថ្មីចំនួន ៥ រួមមាន BIO, DGC,

ប្រទេស។

២០០២ : បង្កើតសមាគមឥណទានប្រាសាក់ ដោយចុះបញ្ជីនៅ

២០០៣

និងបន្ទាប់មកទៅប្រាសាក់

២០០៧ : ប្រាសាក់បញ្ចប់ការកម្លាយខ្លួន ដោយជំនួសភាគទុនិក

ស្ថានឲ្យប្រកបដោយនិរន្តភាព បន្ទាប់ពីបញ្ចប់គម្រោងប្រាសាក់ ២។

និងទទួលបានអាជ្ញា

ប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។

៥

មូលនិធិឥណទានត្រូវបានផ្ទេរចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅ

ផ្តល់នូវផលិតផលកាន់តែសំបូរ

បែប និងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀត។

បញ្ហាប្រឈម
១.

បន្តបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតាមជនបទ
នឹងបទដ្ឋានសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់

ជាមួយ

ដោយប្រកាន់យក

តម្លាភាព និងអភិបាលកិច្ចល្អនៅគ្រប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ។
២.

លើកកម្ពស់វិន័យឥណទានក្នុងចំណោមបុគ្គលិក

និង

៣.

បំបែកសំណុំឥណទាន និងពិនិត្យផលិតផលនិងសេវាកម្ម

អតិថិជន តាមរយៈការពង្រឹងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។

ហិរញ្ញវត្ថុ
ជន

ដើមី្បប្រកួតប្រជែងនិងបំពេញតម្រូវការអតិថិ

និងស្វែងរកមូលនិធិពីខាងក្រៅសម្រាប់ការពារមូល

និធិ និងពង្រីកផែនការ។

៦

គោលដៅអាជីវកម្ម
គោលដៅអាជីវកម្មរបស់គ្រឹះស្ថាន

ហិរញ្ញវត្ថុ

គឺអនុវត្តសកម្មភាពមីក្រូ

តាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាជននៅ

ជនបទ និងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម រួមមាន ៖
១. សេវាឥណទានក្រុម និងឥណទានឯកត្តជន
២. សេវាប្រាក់សន្សំ និងសេវាផ្ទេរប្រាក់
៣. បង្កើនឬខ្ចីមូលនិធិ

ដែលប្រាសាក់យល់ថាសមស្រប

ធានាការទូទាត់សងប្រាក់
វិញ។

៤. ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀត
ចៃដន្យ

និង

ដែលបានខ្ចីទៅឥណទានយក
ដែលកើតមានឡើងដោយ

ឬដែលគ្រឹះស្ថានយល់ថាសមស្រប

និងដែល

អាចធ្វើបាន ដើម្បីសម្រេចគោលដៅអាជីវកម្មខាងលើ។

គោលដៅនេះត្រូវសម្រេចបាន តាមរយៈការអនុវត្តន៌យ៉ាងតឹងរឹង

នូវបទដ្ឋានសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ តម្លាភាព និងអភិបាលកិច្ចល្អ។

៧

អតិថិជនរបស់ប្រាសាក់
ក.

អតិថិជនរបស់ប្រាសាក់ :
សហគមន៍ជនបទ

អតិថិជននៅសហគមន៌ជនបទ 
សមត្ថភាពសង

គឺជាក្រុមគ្រួសារដែលមាន

មានទីលំនៅនៅតាមជនបទ  ដែលស្ថិតនៅ

ក្រៅតំបន់ទីក្រុង រួមមានក្រុងក្នុងខេត្តនិមួយៗ ខណ្ឌទាំងអស់ 
នៃរាជធានីភ្នំពេញ ទូទាំងខេត្តព្រះសីហនុ កែប និងប៉ៃលិន។
សហគ្រាសខ្នាតតូច

អតិថិជនដែលជាសហគ្រាសខ្នាតតូច 
មាននិយោជិតតិចជាង
៥០.០០០ដុល្លារ។

គឺជាសហគ្រាសដែល 

១១នាក់  ឬមានទ្រព្យសកម្មតិចជាង 

៨

ខ. សមិទ្ធផលអតិថិជនរបស់ប្រាសាក់

អ្នកស្រី សន សុខា អាយុ ៣៨ ឆ្នាំ រស់នៅខេត្តពោធិសាត់

អ្នកស្រី ដាម តូច អាយុ ៣៥ ឆ្នាំ រស់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ប្រកបមុខ
របរចិញ្ចឹមជ្រូក

អ្នកស្រី សន សុខា មានអាយុ ៣៨ ឆ្នាំ ប្រកបមុខរបរជា

អ្នកស្រី ដាម តូច មានអាយុ ៣៥ ឆ្នាំ ជាអតិថិជនម្នាក់ដែល

ខេត្តពោធិសាត់

ទទួលជោគជ័យលើមុខរបររបស់គាត់
ឥណទានពីប្រាសាក់។

បច្ចុប្បន្ន

តាមរយៈការទទួល

គាត់រស់នៅភូមិស្តុកស្លាត

ឃុំភ្នំតូច ស្រុកឧត្តុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ។   គាត់បានចំណាយពេល
វេលាប្រចាំថ្ងៃភាគច្រើនលើការចិញ្ចឹមជ្រូក

និងកិច្ចការផ្ទះ។

ស្វាមីរបស់គាត់ឈ្មោះ សេង ថន មុខរបរជាអ្នកបិតស្រា ហើយ
ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់មានបំណងចិញ្ចឹមជ្រូកបន្ថែមទៀត
ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់។

ដើមី្ប

បន្ទាប់ពីទទួលបានការណែ

នាំពីបងស្រីរបស់គាត់ ពួកគាត់បានសម្រេចចិត្តសុំខ្ចីឥណទាន
ចំនួន ២.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងរយៈពេល ២១ខែពីប្រាសាក់
ដើមី្បបង្រ្គប់ទុន។

បន្ទាប់ពីលក់ជ្រូកបានមួយចំនួន

អ្នកស្រី

ដាម តូច មានជីវភាព រស់នៅកាន់តែប្រសើរឡើងមានលទ្ធភាព
ជួសជុលលំនៅដ្ឋាន និងអាចទិញគ្រឿងសង្ហារឹមបន្ថែមទៀត។
អ្នកស្រី ដាម តូច ជាអតិថិជនសក្តានុពលរបស់ប្រាសាក់ គាត់

សងត្រលប់ទៀងទាត់ និងបង់ឥណទានផ្តាច់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី
ខាងមុខ។ គាត់បាននិយាយដោយទឹកមុខញញឹម និងដោយ
សេចក្តីសង្ឃឹមថា "ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រាសាក់ ដែលតែងតែ
ផ្តល់ទាំងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ការលើកទឹកចិត្ត និង ណែនាំខ្ញុំក្នុងការ
ធ្វើអាជីវកម្មដែលអាចទទួលចំណូលកាន់តែច្រើន"។

៩

ប្រកបមុខរបរដុតនំ

អ្នកដុតនំ រស់នៅភូមិបំបែកលៀច ឃុំរលៀប ស្រុកសំពៅមាស
បានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិអាជីវកម្មថា

ប្រកបមុខរបរធ្វើនំពងទានេះ

គាត់បាន

អស់រយៈពេល៤ឆ្នាំមកហើយ។

ពីមុន អាជីវកម្មនេះមិនសូវដំណើរការល្អឡើយ ដោយកង្វះខាត

ដើមទុន។ ក្រោយពិភាក្សាជាមួយស្វាមីរបស់គាត់ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨
អ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តស្នើសុំខ្ចីឥណទានចំនួន៥.០០០ដុល្លារ
អាមេរិក រយៈពេល២៤ខែ  ពីប្រាសាក់ ដើមី្បទិញសម្ភារៈនិងវត្ថុ

ធាតុដើមបន្ថែមសម្រាប់ដុតនំ។ ដោយឃើញថាអាជីវកម្មរបស់
គាត់បានប្រសើរឡើង ជាមួយនឹងឥណទានពីប្រាសាក់ ថ្មីៗនេះ
អ្នកស្រីបានបង់ឥណទានផ្តាច់
ទៀតពី ប្រាសាក់ ចំនួន

ហើយបានស្នើសុំឥណទានថ្មី

៤.៨០០ដុល្លារអាមេរិក

ក្នុងវគ្គទី២

ដើមី្បទិញចង្រ្កានដុតនំអេឡិចត្រូនិច ដែលអាចបង្កើនការផលិត

នំ ដើមី្បបំពេញតម្រូវការអតិថិជន។ អ្នកស្រី សន សុខា បាន
និយាយថា "ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំដំណើរការ

បានល្អ។ សូមអរគុណដល់ប្រាសាក់ដែលបានផ្តល់ដើមទុនឲ្យ
ខ្ញុំពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំបាន។ លើសពីនេះ ខ្ញុំចូលចិត្តបុគ្គលិក

ប្រាសាក់ដែលមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងចេះគួរសម ហើយ
ការវាយតម្លៃឥណទានក៏មានភាពងាយស្រួល និងរហ័ស។ កត្តា
ទាំងនោះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿទុកចិត្តលើប្រាសាក់"។

លោក លន់ ឈុនហ៊ត អាយុ ៣៩ ឆ្នាំ រស់នៅខេត្តក្រចេះប្រកប
អាជីវកម្មឡឥដ្ឋ

លោក លន់ ឈុនហ៊ត អាយុ ៣៩ ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងភូមិឬស្សីចារ
ឃុំថ្មក្រេះ ស្រុកចិត្របុរី  ខេត្តក្រចេះ ក៏ជាអតិថិជនជោគជ័យ
ម្នាក់របស់ប្រាសាក់ដែរ។ អាជីវកម្មចម្បងរបស់គាត់គឺសិប្បកម្ម
ឡឥដ្ឋ។

កាលពីមុន

បងប្រុសធ្លាប់ខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកខ្ចីចងការ

និងគ្រឹះស្ថានដទៃទៀត ប៉ុន្តែដោយសារលំបាកក្នុងការសុំខ្ចីនិង
ការប្រាក់ខ្ពស់
គូអាជីវកម្ម

បងប្រុសក៏សម្រេចរើសយកប្រាសាក់ធ្វើជាដៃ

ដោយផ្តល់ជំនួយជាដើមទុន។

បងប្រុសបានខ្ចី

ឥណទានដំបូងក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ពីប្រាសាក់ ចំនួន ៨.០០០ដុល្លារ

អាមេរិក រយៈពេល ២៤ខែ  ដោយសងត្រលប់ជារៀងរាល់ខែ។ 

ដោយមានកំណើនអាជីវកម្មឆាប់រហ័ស បងប្រុសបានសម្រេច
ចិត្តបង់ផ្តាច់

ដុល្លារអាមេរិក

និងស្នើសុំឥណទានវគ្គទី២ចំនួន

ដើមី្បសាងសង់ឡឥដ្ឋថ្មីមួយទៀត

ជម្រុញដំណើរការផលិតឥដ្ឋ
គាត់ផងដែរ។

សព្វថ្ងៃ 

កាន់តែធំឡើងៗ។

សម្រាប់ដឹកជញ្ជូនឥដ្ឋ
ប្រសើរឡើងដែរ។

ដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អ
ផ្តល់ទាំងដើមទុន
ទៅអនាគត

១០.០០០

សម្រាប់

និងបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់

សិប្បកម្មរបស់បងប្រុសបានពង្រីក

បងប្រុសបានទិញឡានដឹកទំនិញថ្មីមួយ
ហើយជីវភាពរស់នៅក៏មានភាព

បងប្រុសបាននិយាយថា

"ប្រាសាក់ជា

ដែលអាចជឿជាក់បាន។ 

ប្រាសាក់

និងសេវាកម្មល្អជាមួយនឹងការប្រាក់ទាប។

ខ្ញុំមានគម្រោងខ្ចីប្រាក់បន្ថែមពីប្រាសាក់

ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ"។

ដើមី្ប

១០

ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ
និងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អតិថិជន
ក. ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ

ឥណទានក្រុម

ឥណទានក្រុម

ជាឥណទានដែលក្នុងនោះសមាជិកក្រុមធ្វើការ

ចងក្រងជាក្រុមដោយខ្លួនឯង ដោយមានសមាជិកពី ២ ទៅ ៥

ឥណទានក្រុម
-

នាក់ និងដឹកនាំដោយប្រធានក្រុមម្នាក់។ សមាជិកក្រុមម្នាក់ៗ

-

៥០.០០០រៀល ទៅ ១.០០០.០០០រៀល

-

អាចខ្ចីប្រាក់ពី

ឬ ១៥ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ២៥០ដុល្លារអាមេរិក

សម្រាប់រយៈពេល ១២ ខែ ។

-

សមាជិកក្រុម : ២-៥នាក់ ដោយម្នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសជា

ប្រធានក្រុម

សមាជិកម្នាក់មកពីគ្រួសារមួយ

អាស័យដ្ឋានពិតប្រាកដនៅក្នុងភូមិ
គោលបំណងស្រដៀងគ្នា

អាយុចន្លោះពី ១៨ ទៅ ៦៥ ឆ្នាំ

ឥណទានឯកត្តជន

ឥណទានឯកត្តជន

-

អាស័យដ្ឋានពិតប្រាកដនៅក្នុងភូមិ

អាចខ្ចីជាប្រាក់រៀល ឬ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងចន្លោះពី

-

មានអាជីវកម្មប្រកបដោយចំណូល

អតិថិជនគោលដៅ ជាសហគ្រាសតូចបំផុតនិងតូច។ អតិថិជន
៣០០.០០០រៀល ទៅ ១០០.០០០.០០០រៀល

ឬពី ៧៥ដុល្លារអាមេរិក ទៅ ២៥.០០០ដុល្លារអាមេរិក

ក្នុងរយៈពេលរហូតដល់ ២៦ ខែ។ អត្រាការប្រាក់មានពី ២,៧%

ទៅ ១,៦%។

១១

ខ. លក្ខណៈសម្បត្តិអតិថិជន

-

អាយុចន្លោះពី ១៨ ទៅ ៦៥ ឆ្នាំ

មានដើមទុនផ្ទាល់ ២០% ក្នង
ុ ដើមទុនអាជីវកម្មផល
្ទា ខ
់ ន
ួ្ល
មានទ្រព្យធានា និងអ្នកធានា

កម្មសិទ្ធិភាព និងអភិបាលកិច្ច
រចនាសម្ព័ន្ធ

១៣

ភាគទុនិក

ការគ្រប់គ្រង

១៨

១៤

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

១៦

គណៈកម្មការ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

១៥

១២

១៣

សាខាត្បូងឃ្មុំ

សាខាតាកែវ

សាខាក្រចេះ

សាខាពោធិ៍សាត់

សាខាបាត់ដំបង

នាយកដ្ឋានម៉ាឃីតទីង

សាខាកំពង់ចាម

នាយកដ្ឋានឥណទាន

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិការ

សាខាស្ទឹងត្រែង
អនុសាខា

ផែនការ

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ការិយាល័យទំនាក់ទំនង

សាខាព្រះសីហនុ

សាខាកំពង់ធំ

នាយកដ្ឋានគាំទ្រសាខា

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង

គណៈកម្មការសវនកម្ម

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សន្និបាតភាគទុនិក

សាខាកោះកុង

សាខាទួលគោក

សាខាកំពង់ឆ្នាំង

នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស

លេខាធិការក្រុមហ៊ុន

គណៈកម្មការធនធានមនុស្ស

សាខាកំពត

សាខាតាខ្មៅ

សាខាព្រៃវែង

នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រធាននាយកហិរញ្ញវត្ថុ

សាខាបន្ទាយមានជ័យ

សាខាសៀមរាប

សាខាស្វាយរៀង

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានុសាស្ត្រ

រចនាសម្ព័ន្ធ

ភាគទុនិក
គិតត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ បា្រសាក់មានភាគហ៊ុនដើមទុន

សរុបចំនន
ួ ១៥ (ដប់ប)
ំ្រា ពាន់លានរៀល ចូលរួមដោយភាគទុនិក
ចំនួន ៥ រួមមាន ប៊ីអាយអូ (BIO) ្រឌាហ្គនកាពីតាល់ ្រហ្គូប (Dragon

Capital Group (DCG)) ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់ (FMO)
ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាឡានកាអូរីកស៍

(LOLC)

អ៊យកូក្រេឌីត

(Oikocredit) ដែលភាគទុនិកនីមួយៗកាន់កាប់ចំនួន ១៨% និង
ក្រុមហ៊ុនមន្ដ្រីបុគ្គលិកប្រាសាក់ដែលកាន់កាប់ហ៊ុនចំនួន ១០%។

ភាគទុនិក

ភាគហ៊ុន(%)

BIO

១៨%

DCG

១៨%

FMO

១៨%

LOLC

១៨%

Oikocredit

១៨%

PSCo

១០%

ប៊ីអាយអូ ជាសមាជិកមួយរបស់ EDFI ដែលជាសមាគមគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍អឺរ៉ុប ។ ប៊ីអាយអូ ចូលរួមក្នុងដៃគូហិរញ្ញប្បទានអឺរ៉ុប

(EFP) ដែលជាសហហិរញ្ញប្បទានបង្កើតឡើងដោយសមាជិកចំនួន ១០ ក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងអស់របស់ EDFI ដោយមានគោលបំណង
ជួយសម្រួលដល់ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងវិស័យឯកជននៃបណ្ដារដ្ឋ
អឺរ៉ុប។

ACP

ដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្ដិការជាមួយធនាគារវិនិយោគ

្រឌាហ្គនកាពីតាល់្រហ្គូប ជាគ្រឹះស្ថានធនាគារសម្រាប់ការវិនិយោគ ដែលផ្ដល់សេវាកម្មនិង ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុសាមញ្ញ ដោយផ្តោតផ្តាច់មុខ

លើទីផ្សារមូលធនវៀតណាម។ គ្រឹះស្ថាននេះ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ទាំងក្នុងប្រទេសវៀតណាម និងមជ្ឈដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិ ថាជាគ្រឹះស្ថាន
មួយក្នុងបណ្ដាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗនៅប្រទេសវៀតណាម ។ ្រឌាហ្គនកាពីតាល់្រហ្គូប បំពេញតំរូវការវិនិយោគផ្នែកអាជីវកម្មធនាគារ ទាំង
សម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុក ដើម្បីជួយឱ្យអាជីវកម្មទាំងនោះទទួលបានជោគជ័យវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។
ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់

ជួយគាំទ្រដល់វិស័យឯកជនក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

និងទីផ្សារថ្មីៗ

នៅតំបន់អាស៊ី

អា្រហ្វិក

អាមេរិកឡាទីន និងអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងខាងកើត តាមរយៈការផ្ដល់ឥណទាន ការចូលភាគកម្ម ការធានា និងសកម្មភាពជម្រុញការវិនិយោគ
ផ្សេងៗ។

ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាឡានកាអូរីកស៍ បម្រើសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជន ទាំងនៅកម្រិតសាជីវកម្ម និងកម្រិតទាបបំផុត នៅគ្រប់តំបន់ទាំង

អស់ក្នុងប្រទេសស្រីលង្កា។ ចាប់តាំងពីបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៨០ ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការជាមួយសហគ្រិនធុនតូចនិងមធ្យម ដែលមានចំនួន
ជាង ៨០% នៃចំនួនអតិថិជនសរុបរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតផលិតផលថ្មីៗជាបន្ដបន្ទាប់ ដូចជាផលិតផលភតិសន្យា សេវាកម្មជើង
សារ ផលិតផលប្រាក់សន្សំនិងបញ្ញើ ឥណទានតូចៗ និងសេវាកម្មកម្រៃជើងសារធានារ៉ាប់រង។

អ៊យកូក្រេឌីត បានចាប់ផ្ដើមដំបូងគេជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្នែកហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ដែលបច្ចុប្បន្នជាអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានមួយក្នុង

ចំណោមអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានធំៗនៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទូទាំងពិភពលោក។ អ៊យកូក្រេឌីត ជាអ្នកផ្ដល់មូលនិធិវិនិយោគប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

មួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដល់មូលនិធិវិនិយោគមួយចំនួន ដែលផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗនៅតំបន់ភាគខាងត្បូង ដែលផ្តល់
ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនក្រីក្រនិងគ្មានឱកាសទទួលបានហិរញ្ញប្បទាន។ អ៊យកូក្រេឌីតជាក្រុមហ៊ុនឯកជននិងជាសង្គមសង្គហសមាគមតែមួ
យគត់ ដែលផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ដដល់វិនិយោគិនឱ្យវិនិយោគក្នុងគោលបំណងទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម។
ក្រុមហ៊ុនមន្ដ្រីបុគ្គលិកប្រាសាក់

ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមច្បាប់និងបញ្ញត្ដិទូទៅនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

វិនិយោគមូលធនជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាសាក់

និងមានគោលបំណងដើម្បី

និងដើម្បីគ្រប់គ្រងការវិនិយោគឱ្យស្របតាមបទដ្ឋានវិជ្ជាជីវៈ

គុណធម៌ខ្ពស់

តម្លាភាព និងអភិបាលកិច្ចល្អ។ ក្រុមហ៊ុនក៏អាចវិនិយោគក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិងដើមទុន ការវិនិយោគ និងពាណិជ្ជកម្ម សេវាកម្ម
ឬសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ

និងសកម្មភាពផ្សេងៗដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលនឹងគោលបំណងខាងលើឬគោលបំណងស្រដៀងគ្នា

និងមានចរិកលក្ខណៈអភិវឌ្ឍន៍ប្រតិបត្ដិការរបស់ក្រុមហ៊ុន។

១៤

គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ដោយមានសមត្ថភាពពេញលេញគ្រប់គ្រាន់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គណៈកម្មការដំបូងចំនួនពីរត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយគាំទ្រដល់ការ
គ្រប់គ្រងប្រតិបត្ដិការរបស់ប្រាសាក់។

គណៈកម្មការសវនកម្ម

គណៈកម្មការសវនកម្ម រួមមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពីររូបគឺលោក ម៉ៃឃឺល ថិមផល (Mr. Michael Temple) និងលោក រ៉ានជិត
ហ្វឺណេនដូ (Mr. Ranjit Fernando) និងនាយកនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។ ភារកិច្ចរបស់គណៈកម្មការសវនកម្មនេះ គឺត្រួតពិនិត្យលើ
របាយការណ៍របស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុងនិងសវនករខាងក្រៅ  តាមដានភាពត្រឹមត្រូវនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ការអនុវត្ដតាមនីតិវិធីនិងគោល

ការណ៍ ត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ប្រាសាក់ ព្រមទាំងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍សម្រាប់ការអនុវត្ដ។ លើស
ពីនេះ  សមាជិកមិនប្រតិបត្តិនឹងជួបប្រជុំជាមួយសវនករខាងក្រៅពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំគឺនៅខែកញ្ញាមុននឹងសវនករខាងក្រៅចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យ
និងក្នុងខែមីនាបន្ទាប់ពីសវនករខាងក្រៅបានត្រួតពិនិត្យរួចហើយ។គណៈកម្មការនេះជួបប្រជុំរៀងរាល់បីខែម្ដង។
គណៈកម្មការផ្ដល់តម្លៃការ និងធនធានមនុស្ស

គណៈកម្មការផ្ដល់តម្លៃការនិងធនធានមនុស្ស

មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការវាយតម្លៃការអនុវត្តការងារ

និងផ្ដល់តម្លៃការដល់គណៈគ្រប់គ្រង

ជាន់ខ្ពស់របស់ប្រាសាក់។ គណៈកម្មការនេះរួមមាន       លោក ស្តេហ្វាន ហាប (Mr. Stefan Harpe) និងលោកស្រី អានដិមឺស (Ms. Anne
Demeuse)។

១៥

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លោក ម៉ៃឃឺល ថិមផល

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាតំណាងភាគទុនិក DCG
លោក ម៉ៃឃឺល ថិមផល បញ្ចប់ការសិក្សាពីទីក្រុងហុងកុង និងពីប្រទេសស្កុតឡេន និងបានបម្រើការជា

អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអន្ដរជាតិនៅ HSBC Group នៅឆ្នាំ១៩៧៧។ នៅ HSBC Group លោកបានបម្រើការ
នៅបណ្តាផែ្នកជាច្រើន ជាពិសេស ផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសាជីវកម្មធនាគារ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ប្រ៊ុយណេ  ហុងកុង ឥណ្ឌា  ឥណ្ឌូនេស៊ី បារ៉ែន និងវៀតណាម។ លោកបានបម្រើ
ការងារជាចុងក្រោយនៅ HSBC Group ក្នុងតួនាទីជាប្រធាននាយកប្រតិបត្ដិការ នៅប្រទេសវៀតណាម

អស់រយៈពេល ៦ឆ្នាំ។ លោកក៏ធ្លាប់បម្រើការងារជាអ្នកដឹកនាំគម្រោងវាយតម្លៃសក្ដានុពលវិនិយោគនៅ
ប្រទេសវៀតណាម ដែលជាការិយាល័យដំណើរការទិន្នន័យនិងជា Call Center របស់ HSBC។ លោកបាន

ចូលនិវត្ដន៍ពី HSBC Group នៅឆ្នាំ២០០៥ ហើយបម្រើការងារជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន ្រឌាហ្គនកាពីតាល់
ដែលជាធនាគារវិនិយោគនិងជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ មានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេស ដែលមាន
សកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បងនៅប្រទេសវៀតណាម។

លោកគឺជាប្រធាននាយកប្រតិបត្ដិការរបស់ក្រុមហ៊ុន

និងជាផ្នែកមួយនៃគណៈកម្មការវាយតម្លៃលើការវិនិយោគឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរ។ ្របាសាក់ គឺជា
គ្រឹះស្ថានដែល្រឌាហ្គនកាពីតាល់្រហ្គូប បានវិនិយោគជាដំបូងនៅប្រទេសកម្ពុជា។
លោក ស្តេហ្វាន ហាប

សមាជិក និងជាតំណាងភាគទុនិក អ៊យកូក្រេឌីត
លោក ស្តេហ្វាន ជានាយកគ្រប់គ្រងការវិនិយោគមូលនិធិរបស់អ៊យកូក្រេឌីត នៅទីក្រុងអេមឺសហ្វត

(Amersfoort) ប្រទេសហូឡង់ ដោយធ្វើការជាមួយនាយកគ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់នៅតាមការិយាល័យប្រចាំ
ប្រទេសចំនួន ២៨ នៅក្នុងទ្វីបអា្រហ្វិក អាមេរិកឡាទីន អាស៊ី និងអ៊ឺរ៉ុបខាងកើត ដើម្បីគ្រប់គ្រងសំពៀត
វិនិយោគមូលនិធិឯកជន ទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ (ភាគច្រើនលើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ) និងផ្នែកមិនមែន  ហិរញ្ញវត្ថុ

(អាជីវកម្មដែលមានទិន្នផលអភិវឌ្ឍន៍ខ្ពស់) និងការវិនិយោគមូលនិធិឯកទេស។ អ៊យកូក្រេឌីត ជាគ្រឹះស្ថាន

ហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ពិភពលោក ដែលមានទ្រព្យសកម្មសរុបប្រមាណជា ៣៤០ លានអឺរ៉ូ ដោយការមានចូលរួម
ទុនពីឯកត្ដជន (ភាគទុនិកចំនួន ២៦.០០០ នាក់) ព្រះវិហារគ្រិស្ដ និងគ្រឹះស្ថានវិនិយោគជាច្រើនទៀត។
ដោយសារជាគ្រឹះស្ថានមិនពង្រីកប្រាក់ចំណេញ

និងរក្សាសមភាពរវាងគោលដៅអភិវឌ្ឍនិងចំណូលវិនិ

យោគ អ៊យកូក្រេឌីតមានដំណើរការប្រកបដោយនិរន្ដរភាព និងមានសំពៀតឥណទាននិងមូលធនល្អ ។
លោក ស្តេហ្វាន ធ្លាប់បម្រើការងារជាអ្នគ្រប់គ្រង មូលនិធិនៅក្រុមហ៊ុនមូលនិធិមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអា្រហ្វីខេប

(AfriCap Microfinance Fund)  មានមូលដ្ឋាន នៅប្រទេសសេណេហ្គាល់ និងធ្លាប់បម្រើការជាអគ្គនាយក
ផ្នែកប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិនៅខលមីដូវ៍ (Calmeadow) ទីក្រុងតូរ៉ុនតូ ប្រទេសកាណាដា។ លោកបានបញ្ចប់
ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសកលវិទ្យាល័យ

វេស្ទឺនអនតារីយ៉ូ

(University

of

Western

Ontario)

ប្រទេសកាណាដា និងបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ចពី LSE ប្រទេសអង់គ្លេស។

លោក អ៊ីសារ៉ាស៊ី ណាណាយ៉ាកការ៉ា

សមាជិក និងជាតំណាងភាគទុនិក LOLC

លោក អ៊ីសារ៉ា ជាអគ្គនាយករងក្រម
ុ ហ៊ុនភតិសន្យាឡានកាអូរីកស៍។ លោកជានាយកចាត់ការទូទៅរបស់

ក្រុមហ៊ុនអ៊ីសារ៉ាត្រេឌឺ (Ishara Traders) ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្ថាបនិកក្នុងការនាំចូលយានយន្ដកែច្នៃឡើងវិញ
នៅប្រទេសស្រីលង្ការ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់គណនេយ្យពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសអូស្ដ្រាលីមក លោក
បានបម្រើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនធំជាងគេបង្អស់នៅប្រទេសជប៉ុន

ដែលនាំចេញយានយន្ដកែច្នៃឡើងវិញគឺ

សាជីវកម្មយ៉ាម៉ាជីន (Yamagin Corporation) នៅទីក្រុងតូក្យូ។ លោកជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអ៊ីសារ៉ាផ្លាន
ថេសិន (Ishara Plantation Ltd) និងក្រុមហ៊ុនអ៊ីសារ៉ាប្រូភើធីឌីវេលឡូបមេន (Ishara Property

Development Ltd) ។ លោក អ៊ីសារ៉ាស៊ី ណាណាយ៉ាកការ៉ា ក៏មានឋានៈជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់
បណ្ដាក្រុមហ៊ុនបុត្តសម្ព័ន្ឋទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន LOLC ផងដែរ ។

១៦

លោកស្រី អាន ដិមឺស

សមាជិក និងជាតំណាងភាគទុនិក BIO
លោកស្រី អាន បានបម្រើការងារនៅ BIO ចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូង នៅខែកក្កដា 

ឆ្នាំ២០០២។ លោកស្រីបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតវិនិយោគដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន BIO ជាពិសេសលើវិស័យមីក្រូ
ហិរញ្ញវត្ថុ

និងមូលនិធិសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម។

លោកស្រីមានតំណែងជាមន្ដ្រីគ្រប់គ្រងវិនិយោគ

ជាន់ខ្ពស់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០០៥។ នៅឆ្នាំ២០០៦ លោកស្រីមានតួនាទីជាអ្នកត្រួត
ពិនិត្យសំពាធវិនិយោគ ដោយទទួលខុសត្រូវតាមដានការវិនិយោគរបស់ BIO។ មុនបម្រើការងារនៅ BIO
លោកស្រី ដិមឺស បម្រើការងារក្នុងវិស័យធនាគារ ជាពិសេសនៅធនាគារពាណិជ្ជ និងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

មានតួនាទីជាទីប្រឹក្សាលើសំពាធវិនិយោគ (IPOs) និង ប្រតិបត្ដិការពាណិជ្ជកម្ម ។ លោកស្រីមានបទ
ពិសោធន៍ផ្នែកសវនកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនអឺនអេនយ៉ាំង បន្ទាប់ពីលោកស្រីបានបញ្ចប់ការសិក្សា។ លោកស្រី

ដិមឺស បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិស្វកម្មគ្រប់គ្រងពី សាលាពាណិជ្ជសាស្ដ្រ សូលវ៉េ (Solvay Business
School)។

លោក អ៊ុំ សំអឿន

សមាជិក និងជាតំណាងភាគទុនិករបស់ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិក ប្រាសាក់
លោក សំអឿន ធ្លាប់បម្រកា
ើ រជាប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យនៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដតាកែវ ។ លោក

បានចាប់ផ្ដើមបម្រើការងារក្នុងកម្មវិធីឥណទានរបស់ប្រាសាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥ និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គ

បណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្ដិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោក ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់នៅឆ្នាំ២០០៣ និងត្រូវបានជ្រើសតាំងសារជាថ្មីរហូតមកដល់
បច្ចុប្បន្ន ។ លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រង អាជីវកម្ម និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជ
កម្ម និងបានទទួលសញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យនិងពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ ៩៨៨ ។

លោក រ៉េនជិត ម៉ៃឃើល សាមូអ៊ែល ហ្វឺណេនដូ
សមាជិក និងជាតំណាងភាគទុនិក FMO

លោក រ៉េនជិត ជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព ICT របស់ រដ្ឋាភិបាលស្រីលង្ការ ដែលផ្ដល់មូលនិធិ

ដោយធនាគារពិភពលោក ។ លោកក៏ជាអ្នកដឹកនាំក្រុមការងារប្រឹក្សារបស់មូលនិធិធនាគារពិភពលោកផង
ដែរក្នុងការបង្កើតសារជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុលំនៅដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេស ម៉ាលឌីវស៍។

លោក រ៉េនជិត ជាអ្នកឯកទេសលើហិរញ្ញប្បទានផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ/សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម/គំរោង

ការអភិវឌ្ឍធនាគារ  ជំនាញការច្បាប់ទាក់ទងនិងឥណទាននិងធនាគារ ការអភិវឌ្ឍគ្រឹះស្ថាន និងផែនការយុទ្ឋ
សាស្ដ្រ  និងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម។ លោកទទួលបាន សញ្ញាបត្រកិត្ដិយសថ្នាក់ទី ១ ផ្នែកមេធាវីពីមហា
វិទ្យាល័យច្បាប់សេឡន (Ceylon Law College) ប្រទេសស្រីលង្ការ បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ (Hons) ពី

សកលវិទ្យាល័យស្រីលង្ការ សមាជិកនៃវិទ្យាស្ថានជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកធនាគារ និងជាសមាជិកនៃវិទ្យាស្ថានជាន់
ខ្ពស់សម្រាប់គណនេយ្យករ គ្រប់គ្រងពីចក្រភពអង់គ្លេស។

១៧

គណៈគ្រប់គ្រង
លោក ស៊ីម សេនាជាតិ
អគ្គនាយក

លោក សេនាជាតិ បានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងបានទទួល

សញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥ លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះ

បណ្ដាលជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្ដិការនិងការគ្រប់គ្រងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកក៏ជាគ្រូបង្គោលផ្នែកមីក្រូ

ហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ពី ADBI TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និងពី UNCDF។ លោក
ធ្លាប់បម្រើការងារក្នុងវិស័យធនាគារ

និងបានចាប់ផ្ដើមបម្រើការងារជាមួយប្រាសាក់ជាមន្ដ្រីឥណទានចាប់

តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥ ហើយត្រូវបានតម្លើងឋានៈជាបន្ដបន្ទាប់ ជាគណនេយ្យករ ប្រធានសាខា គ្រូបណ្ដុះ
បណ្ដាល និងអ្នកត្រួតពិនិត្យ MB និងជានាយកហិរញ្ញវត្ថុ។ ចាប់ពីពាក់កណ្ដាល ឆ្នាំ២០០២ លោកបាន
បម្រើការងារជាប្រធានសាខា នាយកប្រតិបត្ដិការ និងជាអគ្គនាយករងនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
មុននឹងចូលបម្រើ ការងារនៅបា្រសាក់ ក្នុងមុខតំណែងជាអគ្គនាយកនៅចុងឆ្នាំ២០០៣។

លោក អ៊ុំ សំអឿន

អគ្គនាយករង ទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រតិបត្ដិការ
លោក សំអឿន បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជាគ្រូបង្គោលផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលស្គាល់ដោយ

ADBI TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និងពី UNCDF និងទទួលបានអនុបណ្ឌិតផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
លោកទទួលបានសញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងឆ្នាំ១៩៨៨

និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង

ពាណិជ្ជកម្ម។ លោកធ្លាប់បម្រើការងារជាប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យនៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដតាកែវ។
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥ លោកបានបម្រើការងារក្នុងកម្មវិធីឥណទានប្រាសាក់ និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះ

បណ្ដាលផ្នែកប្រតិបត្ដិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន។ លោកត្រូវបានតម្លើងឋានៈជាអគ្គនាយករងប្រាសាក់នៅ
ដើមឆ្នាំ២០០៧។

លោក អ៊ុំ សុផន

អគ្គនាយករង ទទួលបន្ទុកផែ្នកហិរញ្ញវត្ថុ
លោក

សុផន

បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ភូមិន្ទនីតិសាស្ដ្រនិងវិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ច
វិទ្យាល័យ ន័រតុនក្នុងឆ្នាំ២០០៣។

ពីសាកលវិទ្យាល័យ

និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកល

មុនពេលចូលបម្រើការងារជាមួយប្រាសាក់ លោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងផ្នែកគណនេយ្យ

ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកធ្លាប់ជាប្រធាននាយកហិរញ្ញវត្ថុនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារភូមិចាប់ពី

ឆ្នាំ ២០០៣ ដល់ឆ្នាំ២០០៨។ ពីឆ្នាំ១៩៨១ ដល់ឆ្នាំ១៩៩២ លោកបម្រើការងារនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ក្នុងតួនាទីជាអ្នកត្រួតពិនិត្យលើផ្នែកឥណទាន ផែនការ និងគណនេយ្យ។ ពីឆ្នាំ១៩៩២ ដល់ឆ្នាំ២០០១
លោកបម្រើការងារនៅធនាគារកសិករថៃក្នុងមុខនាទីជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនេយ្យ។

លោក

សុផន ក៏ធ្លាប់បម្រើការជានាយកផ្នែក គណនេយ្យនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើន។ បច្ចុប្បន្ន លោកមានតួនាទី
ជាអគ្គនាយករង ទទួលបន្ទុកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

១៨

លោក យ៉ាង គឹមស្រេង

នាយកនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
លោក គឹមស្រេង បានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ និងបរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យនៅ

ឆ្នាំ២០០៣ និងប្រកាសនីយប័ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកធនាគារពីមណ្ឌលសិក្សាបច្ចេកទេសធនាគារនៅឆ្នាំ១៩៩៨
។ លោក មានបទពិសោធន៍ជាង ១០ ឆ្នាំ ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធម៉ាយក្រូប៊ែងឃឺ (Micro-Banker System)

និងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ ។ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩៨ លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនទាក់ទង
នឹងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកបានចូលបម្រើការងារឱ្យប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ ហើយត្រូវបានតម្លើង

ឋានៈជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងឆ្នាំ ២០០១ និងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០០៧ និងជា
ប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨។

លោក នាង សុឃីម

នាយកនាយកដ្ឋានឥណទាន
លោក សុឃីម បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជាគ្រូបង្គោលផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលស្គាល់ដោយ

ADBI TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និងពី UNCDF។   លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រង
ពាណិជ្ជកម្ម និងបរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្ដ្រនៅឆ្នាំ១៩៩៧ និងបានបញ្ចប់ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

ចំនួន ២ឆ្នាំ ផងដែរ ។ លោកក៏បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនទាក់ទងប្រតិបត្ដិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
និងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗទៀតដែរ។

លោកបានចាប់ផ្ដើមបម្រើការងារក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៨

ក្នុងមុខតំណែងជាមន្ដ្រី

ឥណទាន ហើយត្រូវបានតម្លើងឋានៈជាសវនករផ្ទៃក្នុង សវនករផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន

ប្រតិបត្ដិការ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានឥណទាន។ បច្ចុប្បន្ន លោកមានមុខតំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋាន
ឥណទាន។

លោក សាយ សូនី

នាយកនាយកដ្ឋានទីផ្សារ
លោក សូនី បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជាគ្រូបង្គោលផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលស្គាល់ដោយ ADBI

TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និងពី UNCDF ។ លោកបានបញ្ចបថ
់ ក
្នា អ
់ នុបណ្ឌត
ិ ផ្នក
ែ គ្របគ
់ ង
្រ ពាណិជក
្ជ ម្ម
និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងទីផ្សារ។
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៥

លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកជាច្រើននៅអាស៊ី

និងអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ការអភិវឌ្ឍផលិតផល ការស្រាវជ្រាវ និងទីផ្សារ។

លោកមានបទពិសោធន៍ជាង ៧ឆ្នាំ ក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោង និងសម្របសម្រួលទីផ្សារ ទាំងក្នុងវិស័យ

ឯកជននិងសង្គម។ លោកបានចូលបម្រើ ការងារឱ្យប្រាសាក់ជាប្រធានផ្នក
ែ ទីផ្សារនៅដើមឆ្នា២
ំ ០០៥ និងត្រវូ
បានតម្លើងឋានៈជាប្រធាននាយកដ្ឋានទីផ្សាររបស់ប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ២០០៧។

១៩

លោក អ៊ុក សារឿង

នាយកនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
លោក សារឿង បានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និង បរិញ្ញាបត្រផ្នែកធនាគារនៅឆ្នាំ

១៩៨៩។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៥ លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើន ទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅស្រុក នៅ

ក្នុងទ្វីបអាស៊ី អាហ្វ្រិក និងអឺរ៉ុប ទៅលើផ្នែកសវនកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ ការគ្រប់គ្រង និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើម ។
លោកធ្លាប់បម្រើការងារក្នុងវិស័យធនាគារ។ លោកធ្លាប់បម្រើការងារនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សាខាខេត្ដ
ស្វាយរៀង

ក្នុងមុខតំណែងត្រួតពិនិត្យជាច្រើន

រួមទាំងឥណទាន

និងការធ្វើផែនការ

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ

១៩៨៣ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៥។ លោកមានបទពិសោធន៍ក្នុង វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាង ១០ ឆ្នាំ។ លោកបាន
បម្រើការងារនៅប្រាសាក់
២០០៣។

ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥

និងត្រូវបានតម្លើងឋានៈជាប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មនៅឆ្នាំ

លោក លី សុភត្រា

នាយកនាយកដ្ឋានព័ត៌មានុសាស្ត្រ
លោក សុភត្រា បានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា និងអនុបណ្ឌិតផ្នែកធនាគារនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ។

លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅឆ្នាំ២០០២

បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ២០០១។

និងបានបញ្ចប់ថ្នាក់

ចាប់ពីឆ្នាំ២០០២ មក លោក សុភត្រា បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើន ទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុក

ទាំងនៅតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុប ទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន/ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រង ការគ្រប់គ្រង និង
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោក សុភត្រា មានបទពិសោធន៍ជាង ៧ ឆ្នាំ លើការគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន/ ប្រព័ន្ធ

ព័ត៌មានគ្រប់គ្រង ការរៀបចំទិន្នន័យ សរសេររបាយការណ៍ គណនេយ្យរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្ដិការមីក្រូហិរញ្ញ
វត្ថុ។ មុនពេលបម្រើ ការងារនៅប្រាសាក់ លោកបានបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនសំណង់ឯកជនមួយ ។ លោក

បានបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ២០០២ ជាមន្ដ្រីប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រង ហើយត្រូវបានតែងតាំងជា
ប្រធានផ្នែកប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ២០០៣ និងបន្ទាប់មកទៀត ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននាយក
ដ្ឋានព័ត៌មានុសាស្ត្រនៅដើមឆ្នាំ២០០៧។

លោក ស៊ុំ ស៊ីណាត

នាយកនាយកដ្ឋានគាំទ្រសាខា
លោក ស៊ីណាត ត្រូវបានតែងតាំងជាគ្រូបង្គោលសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាល ផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដោយទទួល

បានលិខិតបញ្ជាក់ពី ADBI TDLC របស់ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF។ លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់ប្រកាស
នីយបត្រផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់
គ្រងពាណិជ្ជកម្ម។

លោក ស៊ីណាត បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនទាក់ទាក់នឹង ការអភិវឌ្ឍជំនាញមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុក។

លោក ស៊ីណាត មានបទពិសោធន៍ជាង ៧ឆ្នាំ លើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកបានចូលបម្រើការ

ងារនៅប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ២០០២

ជាមន្ដ្រីឥណទាន

និងត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានសាខា

និងជាប្រធាន នាយកដ្ឋានគាំទ្រសាខា នៅដើមឆ្នាំ២០០៧។

ប្រធានតំបន់

២០

លោក ស៊ូ វ៉ាន់ថន

នាយកនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស
លោក វ៉ាន់ថន មានបទពិសោធន៍ការងារជាង ២០ ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ។ ចាប់តាំង

ពីឆ្នាំ១៩៨២ លោកបានបម្រើការងារ នៅស្ថាប័នជាច្រើនរួមមានប្រាសាក់ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងគ្រឹះ

ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងមុខតំណែងជាមន្ត្រីឥណទាន គណនេយ្យករ Micro Banker ធារី  សវនករផ្ទៃក្នុង

និងអ្នកត្រួតពិនិត្យដល់ទីកន្លែង ប្រធានធនាគារស្រុក អ្នកសម្របសម្រួលធនាគារខេត្ត អនុប្រធាននាយក

ដ្ឋានឥណទាន ប្រធានសាខា ប្រធានតំបន់ និងប្រធានភូមិភាគ។ លោកបាន ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល
ជាច្រើនរួមមាន គោលការណ៍គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ TOT និងការគ្រប់គ្រងឥណទានមិនដំណើរការដែល

បានបញ្ជាក់ដោយ CGAP & EDA Rural System Pvt Ltd ការគ្រប់គ្រង និងការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកការ
ធ្វើផែនការគម្រោងតាមគោលដៅ និង បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗទៀត។ លោក វ៉ាន់ថន ជាធន
ធានដ៏កម្រមួយដែលមានបទពិសោធន៍ចាក់ឬសគល់នៅក្នុងទស្សនៈ

និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សជា

ពិសេសសំរាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ដោយផ្អែកលើការប្ដេជ្ញានិងជំនាញគ្រប់គ្រង លោកត្រូវបានតម្លើង

ឋានៈពីបុគ្គលិកថ្នាក់ទាបទៅកាន់តំណែងដែលទទួលបានការគោរព និងទទួលស្គាល់ខ្ពស់។ បច្ចុប្បន្ន លោក
មានមុខតំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សនៅប្រាសាក់
ទៀត។

២១

ដែលឈរជាគំរូល្អដល់បុគ្គលិកផ្សេង

ចំណុចសំខាន់ៗ នៃប្រតិបត្តិការ
ចំណាប់អារម្មណ៍
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ទីផ្សារនិង
សកម្មភាពសង្គម

២៣

៣៦

ចំណាប់អារម្មណ៍
របស់អគ្គនាយក

២៥

ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
និងការគ្រប់
គ្រងហានិភ័យ
សកម្មភាពសង្គម

៣៤

ចំណុចសំខាន់ៗ
នៃប្រតិបត្តិការ
ហិរញ្ញវត្ថុ

២៨

បុគ្គលិក និងការ
កសាងសមត្ថភាព

៣២

ចំណុចសំខាន់ៗ
នៃប្រតិបត្តិការ

៣០

២២

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ឆ្នាំ២០០៩ ជាឆ្នាំដ៏លំបាកមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោក។ ប្រទេសកម្ពុជាជួបប្រទះនូវការធ្លាក់ចុះនៃ

សេដ្ឋកិច្ច ហើយអត្រាកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាគ្មានកំណើន។ ការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចបានប៉ះពាល់ដល់វិស័យ
សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ   រួមមាន វិស័យកសិកម្ម វិស័យកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ និងវិស័យទេសចរណ៍។ ទោះយ៉ាងណា ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ សេដ្ឋកិច្ច

បង្ហាញសញ្ញាវិជ្ជមាន ដោយការនាំចេញផលិតផលអាជីវកម្មកសិកម្មកើនឡើងទ្វេដង ចំនួនអ្នកទេសចរណ៍មិនមានការធ្លាក់ចុះ (ឆ្នាំលើឆ្នាំ) ហើយ
ឥណទានក្នុងស្រុក

និងលំហូរវិនិយោគបរទេសចាប់ផ្តើមងើបឡើងវិញ។

ជាមួយគ្នាដែរ

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០១០ ត្រូវបានព្យាករណ៍ថានឹងមានកំណើនប្រហែល ៤%។

រាជរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្តើមពង្រីកទីផ្សារនាំចេញ។

ដោយមានការស្មានទុកជាមុនអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក   ្របាសាក់បានដាក់ចេញនូវវិធានការណ៍តឹងរឹងជាងមុនតាមដែលអាច

ធ្វើទៅបាន

សម្រាប់វាស់វែងអតិថិជនដែលគ្មានគុណវុឌ្ឍិគ្រប់គ្រាន់

ដើម្បីធានាឥណទានត្រូវបានផ្តល់ដល់អតិថិជនចាស់និងអតិថិជនល្អរបស់

្របាសាក់ ដែលធ្វើឲ្យ្របាសាក់អាចគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ទាំងសម្រាប់គ្រឹះស្ថានផ្ទាល់ និងសម្រាប់អតិថិជន។ គុណភាព សំណុំឥណទានជា
អាទិភាពចំបង ជាជាងកំណើនឥណទាន ។ ជាលទ្ធផល ទោះបីស្ថិតក្នុងបរិបទ សេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះ និងចំនួនអតិថិជនធ្លាក់ចុះក៏ដោយ ក៏ហានិភ័យ
ឥណទានរបស់បា្រសាក់នៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយធៀបនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជា។

ទោះបីបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចបាន

ប្រសើរឡើងវិញក្តី ក៏នៅមានបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ ដែលមាន ន័យថា បា្រសាក់នៅតែបន្តការប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយទោះបីជា
ប្រាសាក់គ្រោងនឹងបង្កើនសំណុំឥណទាន របស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះក៏ដោយ ក៏កំណើននេះមិនកើនឡើងឆាប់រហ័សដូចបណ្តាឆ្នាំមុនៗទេ។

បន្ទុកឥណទានច្រើនហួសហេតុជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាចំបងៗ ជាច្រើនដែលកើតមានឡើង ក្នុងបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០០៩។ ប្រការ

នេះនាំឲ្យមានការកើនឡើងជាទូទៅនូវតួលេខហានិភ័យឥណទានរបស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល

ហើយក៏ជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភមួយផងដែរ។

ប្រាសាក់ រួមជាមួយសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា និងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា តែងតែពិភាក្សារិះរកមធ្យោបាយ ដើម្បីគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះ រហូតដល់
ពេលដែលការិយាល័យព័ត៌មានឥណទានត្រូវបានបង្កើតឡើង។

២៣

ដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយ

និងបម្រើអតិថិជនឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើង

្របាសាក់បានពង្រីកបណ្តាញប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនតាមរយះការ

បើកសាខានៅតាមតំបន់ថ្មីៗជាច្រើន។ ដើម្បីក្លាយជាអ្នក ឲ្យខ្ចីប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ លើកកម្ពស់សេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជន និង
សេចក្តីស្មោះត្រង់

្របាសាក់បានបង្កើតនូវគោលនយោបាយការពារអតិថិជន

សម្រាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជន។

បនែ្ថមលើការពង្រីកបណ្តាញប្រតិបត្តិការ

ដោយបានបំពាក់បំប៉នដល់មន្រ្តីបុគ្គលិក

និងវិធានការណ៍តឹងរឹងដើម្បីធានាគុណភាពសំណុំឥណទានល្អ

អំពីអត្តចរិតសីលធម៌

ប្រសិទ្ធភាពនិងផលិតភាព

នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមមួយយ៉ាងសំខាន់។ ្របាសាក់បានចាប់ផ្តើមប្រើបា្រស់ប្រព័ន្ធថ្មី ឈ្មោះថា Flexcube Core Banking System នៅ
ក្នុងឆ្នាំ២០០៩

ហើយនេះជាកិច្ចការដ៏លំបាកមួយ។

មន្ត្រីបុគ្គលិកបានពុះពារការងារយ៉ាងលំបាកក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធថ្មីនេះ

ហើយវគ្គបំពាក់

បំប៉នជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើង។ យើងជឿជាក់ថា មូលដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យ្របាសាក់មានការរីកចំរើនកាន់តែខ្លាំងជាងមុន និងលើក
កម្ពស់ផលិតផលនិងសេវាកម្ម

ព្រមទាំងអាចបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជនបានកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុនផងដែរ។

ផ្លាស់ប្តូរមកប្រើបា្រស់ប្រព័ន្ធថ្មីនេះនៅដំណាច់ឆ្នាំ២០១០។

យើងសង្ឃឹមថានឹង

ដោយត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ ជាគម្រោងជនបទខ្នាតតូច និងបានកម្លាយខ្លួនក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មផែ្នកហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយះការ

ផ្តល់សេវាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចុប្បន្ន ្របាសាក់កំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅការិយាល័យចំនួន ១៣៤ ហើយនឹងបន្តពង្រីកការិយាល័យបនែ្ថមទៀតនៅ

តាមបណ្តាខេត្ត និង តំបន់ថ្មីៗ។ ្របាសាក់មានប្រវត្តិយ៉ាងវែងឆ្ងាយទាក់ទងនឹងការវិនិយោគតាមសហគមន៍ តាមរយះវិភាគទានសប្បុរសធម៌

ភាពជាអ្នកធានា និងផ្តល់ទីកនែ្លងការងារជាដើម។ ្របាសាក់បានឧបត្ថម្ភ ដល់ព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈ ឬការរៀបចំផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងការធ្វើ
ឲ្យប្រសើរឡើងដល់ការអនុវត្តមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។ គោលបំណងរបស់ប្រាសាក់គឺក្លាយជាក្រុមហ៊ុនមួយប្រកបដោយនិរន្តភាព តាមរយៈការ
ប្រកបអាជីវកម្មដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រួមទាំង និយោជិក អតិថិជន ដៃគូអាជីវកម្ម សហគមន៍ដែល្របាសាក់ធ្វើ
ប្រតិបត្តិការជាមួយនិងភាគទុនិក។ យើងជឿជាក់ថា ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់នឹងអាចរកបានបា្រក់ចំណេញប្រកបដោយនិរន្តភាព។ បច្ចុប្បន្ន
យើងកំពុងសែ្វងរកជម្រើសផ្សេងៗសម្រាប់ផ្តល់ដល់សហគមន៌របស់យើង
ប្រឹក្សាភិបាលនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១០។

ហើយជម្រើសទាំងនេះនឹងត្រូវបានដាក់ស្នើសុំសេចក្តីសម្រេចពីក្រុម

ការគោរពតាមតម្លៃស្នូល ជាអ្នកកំណត់នូវការអនុវត្តកន្លងមករបស់យើង ហើយអនាគតរបស់យើងក៏នឹងត្រូវបានកំណត់ដោយការប្តេជ្ញាចិត្ត

ដូចគ្នាចំពោះការគោរពតាមតម្លៃស្នូលទាំងនោះ រួមជាមួយនឹងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើងផងដែរ។

ជំនួសឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ្របាសាក់ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់ ដឹកនាំ និងមន្រ្តីបុគ្គលិកទាំងអស់ ដែល

បានពុះពារការងារដ៏លំបាក

និងមានការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះអតិថិជនរបស់បា្រសាក់។

ជាមួយគ្នាដែរ

ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ភាគទុនិក អតិថិជន អ្នកផ្គត់ផ្គង់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងជាពិសេសចំពោះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលបានបន្តការគាំទ្រ និងផ្តល់ការណែនាំ។

ម៉ៃឃឺល អេ ថិមផល

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

២៤

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់អគ្គនាយក

ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៤ ដល់ ២០០៨ ត្រូវបានចាត់ទុកជារយៈពេលដ៏លដ
្អ ែល្របាសាក់់បានពង្រីក ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន គិតត្រឹមដំណាច់ឆ២
្នាំ ០០៣

និងមានកំណើនសំណុំឥណទានយ៉ាងខ្លាំងពី ៦,៦ លានដុល្លារអាមេរិក ដល់ ៦០ លានដុល្លារអាមេរិក គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០០៨ ។ ទោះយ៉ាង

ណា វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក និងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ច បានប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ប្រាសាក់ ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០០៩ ហើយក៏ត្រូវបាន
ចាត់ទុកថាជារយៈពេលដ៏លំបាកមួយដែលមិនដែលជួបប្រទះ ពីបរិស្ថានប៉ះពាល់ពីខាងក្រៅក្នុងរយះពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមក។ ទោះបីមិនអាចគេច

ផុតពីផលប៉ះពាល់ ពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនិងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចក្តី ក៏យើងនៅតែអាចគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការបាន ដោយសម្រេចបាន
នូវសមិទ្ធផលដ៏ធំធេង ដូចបានបង្ហាញខាងក្រោម។

ពីខែមករា ដល់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៩ សំណុំឥណទានទាបជាងឆ្នាំ២០០៨ ហើយការបញ្ចេញឥណទានក៏មានការថយចុះដែរ ដោយសារ

ផលប៉ះពាល់ពីកត្តាជាច្រើន ដូចជា វិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោក ការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ច ឥណទានត្រួតគ្នា/ឥណទានជាន់គ្នាជាមួយគ្រឹះស្ថានមី
ក្រូហិរញ្ញវត្ថុដទៃ  ការថយចុះគុណភាពឥណទាន។ល។

សំណុំឥណទានចាប់ផ្តើមកើនឡើងជាថ្មីក្នុងកំឡុងត្រីមាសចុង

ក្រោយនៃឆ្នាំ២០០៩

ដោយកើនឡើង ១១% ពី ២៤០ ពាន់លានរៀលក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ដល់ ២៦៧ ពាន់លានរៀលក្នុងឆ្នាំ២០០៩។ សំណុំឥណទានទៅវិស័យ
កសិកម្មធ្លាក់ចុះពី ៣៧% ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ មក ២៩% ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ សំណុំឥណទានទៅវិស័យពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងពី ៣៣% ទៅ ៣៦%

និងឥណទានឯកត្តជនកើនឡើងពី ១២% ទៅ ១៤% ក្នុងរយះពេលដូចគ្នានេះ។ ការធ្លាក់ចុះសំណុំឥណទានទៅវិស័យកសិកម្មគឺដោយសារតែ
ការថយចុះនូវឥណទានជាក្រុមធានា។ ដើម្បីចៀសវាងពីការផ្តល់ឥណទានជាន់គ្នា ្របាសាក់បានកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឥណទានជាក្រុមធានា
ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០០៩។ ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគម្រោងជីវឧស្ម័នជាតិ សម្រាប់បម្រើដល់គោលបំណងសង្គម ក្នុងឆ្នាំ២០០៩

្របាសាក់បានផ្តល់ឥណទានចំនួន ១.២១៣ (មានទឹកប្រាក់ប្រហែល ៧០០.២៦០ ដុល្លារអាមេរិក) ដល់កសិករសម្រាប់ផលិតថាមពលបន្ថែម។
ជាសរុប គិតចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ ្របាសាក់បានផ្តល់ឥណទាន សម្រាប់បម្រើដល់គម្រោងនេះបានចំនួន
២.៥៥៩ ឥណទាន។ ប្រាសាក់ក៏បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ ECOSORN ដើម្បីចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ  តាមរយះការធ្វើឲ្យកាន់តែ

ប្រសើរឡើងនូវលទ្ធភាពទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាឥណទាន និងសន្សំ ជាដើម។ ្របាសាក់មានអត្ថគាហក ចំនួន ១៣.៩៦២នាក់
ក្នុងនោះអ្នកសុំខ្ចីមានចំនួន ៤.៥៧៧នាក់ អ្នកសន្សំមានចំនួន ៣.២៤៨នាក់ និងបានបញ្ចេញទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ២.៧៨០.៩៧៥.៥០០រៀល
គិតត្រឹមពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩។ ្របាសាក់មានការិយាល័យចំនួន ១៩ ក្នុងខេត្តចំនួន ៣ រួមមាន ខេត្តសៀមរាប ខេត្តបាត់ដំបង
និងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងស្រុកចំនួន ១៤ ឃុំចំនួន ៤០ និងភូមិចំនួន៩១។

២៥

គួរកត់សម្គាល់ថា ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ គុណភាពឥណទាននៃវិស័យទាំងមូលមានការធ្លាក់ដោយសារតែ  ផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ សេដ្ឋកិច្ច

ធ្លាក់ចុះ

និងបន្ទុកបំណុលច្រើនហួសហេតុបណ្តាលមកពីការផ្តល់ឥណទានត្រួតគ្នាឬជាន់គ្នារបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

ទោះយ៉ាងណា

្របាសាក់នៅតែអាចរក្សាបានអនុបាតឥណទានមានហានិភ័យនៅកម្រិតទាបជាងហានិភ័យនៃវិស័យទាំងមូល ដែលកត្តានេះបណ្តាលមកពីមាន
ការចាត់វិធានការណ៍ការពារជាមុន រួមផ្សំនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់មន្ត្រីបុគ្គលិកប្រាសាក់ដែលពោរពេញដោយវិន័យនិងវិជ្ជាជីវៈ។ ទោះយ៉ាង
ណា ឥណទានមិនដំណើរការកើនឡើងពី ០,២៣% (ចុងឆ្នាំ២០០៨) ដល់ ១,៦៦% (ចុងឆ្នាំ២០០៩)។

ចំនួនអតិថិជនសកម្មថយចុះ ១២% ពីចំនួន ១០០.១១៦ នៅចុងឆ្នាំ២០០៨ មក ៨៧.៩៤៥ នៅចុងឆ្នាំ២០០៩ ដែលបណ្តាលមកពីការ

ថយចុះឥណទានជាក្រុមធានា

ដើម្បីចៀសវាងឥណទានត្រួតគ្នាជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗក្នុងកំឡុងពេលវិបត្តិ។

ជាលទ្ធផល

ឥណទានក្រុមថយចុះ ៥០% ពី ១៩.១៧៩ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ មក ៩.៦៣៤ នៅចុងឆ្នាំ២០០៩។ លើសពីនេះ ឥណទាន ឯកត្តជនក៏ធ្លាក់ចុះចំនួន
៣% ផងដែរ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។

ចំណូលសរុបប្រចាំឆ្នាំ២០០៩ កើនឡើងចំនួន ១៩% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨ ដែលទាបជាងការគ្រោង ទុកចំនួន ១២% ដោយសារតែការ

ថយចុះនូវសំណុំឥណទាន និងការបន្ថយអត្រាការបា្រក់ដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជន។ ចំណូលពីសំណុំឥណទានដុលថយចុះពី ៣០,២% មក ២៧%
ដោយសារតែការ

កើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនូវឥណទាន

ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់ទាប។

ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨

ចំណាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកើនឡើង

៧០% ពី ២,៦ លានដុល្លារអាមេរិក ដល់ ៤,៥ លានដុល្លារអាមេរិក ដោយសារការកើនឡើងនូវអត្រាការប្រាក់កម្ចីក្នុងកំឡុងចុងឆ្នាំ២០០៨។
ចំណាយប្រតិបត្តិការកើនឡើង ១៤% គឺច្រើនជាងការគ្រោងទុកចំនួន ៥,៧% ដោយសារការបង្កើតការិយាល័យនៅតាមតំបន់ថ្មីៗ។ ទោះយ៉ាងណា

ចំណាយប្រតិបត្តិការធៀបនឹងសំណុំឥណទានដុលថយចុះពី ១៥,៥% មក ១៣,៤% និងចំណាយប្រតិបត្តិការធៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុបថយចុះពី

១៤,៨% មក ១២,៥% ។ ចំណេញ សុទ្ធថយចុះ ៦% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨ ។ ដូចគ្នានឹងចំណូលដែរ មូលហេតុនៃការថយចុះចំណេញសុទ្ធគឺដោយ
សារការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឥណទាន និងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់។ អនុបាត គ្រប់គ្រងហានិភ័យថយចុះពី ៧១៧% មក ១២៨% ដោយសារ

ការកើនឡើងនូវឥណទានមិនដំណើរការក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០០៩។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី អនុបាតនេះនៅតែបង្ហាញពីលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងបានដដែល។
មូលធនកើនឡើងចំនួន ២៩% និងដើមទុននៅមានភាពគ្រប់គ្រាន់ (អនុបាត សាធនភាពមានចំនួន ២៣,៦%)។

ដោយឆ្លៀតឱកាសក្នុងកំឡុងពេលមានវិបត្តិ ្របាសាក់បានចំណាយធនធានដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័ន ដូចជា បង្កើនចំនួនការិយាល័យ

ពីចំនួន ៩០ (ឆ្នាំ២០០៨) ដល់ ១១៦ (ឆ្នាំ២០០៩) ដើម្បី បង្កើនភាពងាយស្រួលនិងកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយរបស់អតិថិជន បង្កើនបុគ្គលិកពីចំនួន

១.០២៤ នាក់ ឆ្នាំ២០០៨  ដល់ ១.២៤៦ នាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ជ្រើសរើសនិងអនុវត្តន៍ប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលថ្មី និងជាលទ្ធផល ការិយាល័យចំនួន ៤
ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថ្មីនេះស្របតាមប្រព័ន្ធច្បាប់។

បន្ទាប់ពីបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានលើកទី ១ របស់ខ្លួនមកលើគ្រឹះស្ថានប្រាសាក់រួចមក   Microfinanza បានធ្វើការចាត់ថ្នាក់ឥណទាន

ជាលើកទីពីរមកលើប្រាសាក់ម្តងទៀតនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០០៩ ដោយបានចាត់ថ្នាក់ប្រាសាក់នៅកម្រិត BBB+ និងមានស្ថានភាពស្ថិតស្ថេរ។

ក្នុងរយះពេលដូចគ្នានេះ Microfinanza ក៏បានចាត់ថ្នាក់ការចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍សង្គមជាលើកដំបូងរបស់ប្រាសាក់ក្នុងលំដាប់ BB។ ទោះជាលំដាប់

ថ្នាក់នេះមិនទាន់ល្អចំពោះ្របាសាក់នៅឡើយក្តី ក៏ក្នុង កំឡុងពេលបេសកកម្មរបស់ខ្លួន Microfinanza បានបង្ហាញពីភាពខ្លាំងនិងកាលានុវត្តន៍ភាព
របស់ប្រាសាក់ដែរ។

ភាពខ្លាំង
-

ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្មសិទ្ធភាព

-

បទដ្ឋាននីយកម្មល្អសម្រាប់ដំណើរការ

-

តំបន់ប្រតិបត្តិការស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្តល្អ

កាលានុវត្តន៍ភាព
-

ទំនាក់ទំនងល្អ និងជោគជ័យជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់

-

ដើមទុនរឹងមាំ

-

(ម្ចាស់ជំនួយ វិនិយោគិន អ្នកផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស។ល។

-

ពង្រីកដល់ទីផ្សារដែលមិនទាន់ដំណើរការ

កម្លាយខ្លួនជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួល្របាក់បញ្ញើ
សាធារណជន

អនុវត្តន៍ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងថ្មី

ផ្តោតលើការកសាងសមត្ថភាព ដោយសារមានចំណែកទីផ្សារធំ
ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុថ្មី ដូចជា ឥណទាន សង្គម (ផលិតផល
សម្រាប់ការអប់រំ និងសម្រាប់លំនៅដ្ឋាន)

២៦

ដោយអនុវត្តន៍តាមយុទ្ធសាស្រ្តប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ឆ្នាំ២០១០ ្របាសាក់នឹងមិនផ្តល់អាទិភាពចំបងលើកំណើនឥណទាននោះទេ  ។ ្របាសាក់

នឹងផ្តោតនឹងការកែលម្អគុណភាពសំណុំឥណទាន

ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនិងការកសាងសមត្ថភាពមន្រ្តីបុគ្គលិក

គ្រង ដាក់ឲ្យគ្រប់ការិយាល័យទាំងអស់អនុវត្តន៌ប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល និងបង្កើតនូវសេវាកម្មថ្មីៗ។
ជាចុងបញ្ចប់

ជំនួសឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងនិងមន្រ្តីបុគ្គលិករបស់ប្រាសាក់ទាំងមូល

ពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យគណៈគ្រប់

ខ្ញុំសូមថ្លែងនូវអំណរគុណដ៏ស្មោះស្ម័គ្រដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ទាំងអស់ ដែលជានិច្ចកាលតែងតែគាំទ្រដល់្របាសាក់ ហើយសង្ឃឹមថាភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងបន្តគាំទ្រ  និងជួយអភិវឌ្ឍន៍ប្រាសាក់ឲ្យក្លាយ
ជាគ្រឹះស្ថានមួយ ដែលនឹងបន្តផ្តល់ផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។
ដោយសេចក្តីគោរព

ស៊ីម សេនាជាតិ
អគ្គនាយក

២៧

ចំណុចសំខាន់ៗនៃការអនុវត្តផែ្នកហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាព
-

ឥណទានធៀបនឹងមន្រ្តីឥណទានម្នាក់

កើនឡើងពី

៩១.១២៧ដុល្លារអាមេរិក

-

ចំនួនអតិថិជនសកម្មធៀបនឹងមន្រ្តីឥណទានម្នាក់ ថយចុះពី ១៨៩នាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ មក ១៦៣នាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។

ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ និងបន្តកើនឡើងដល់ ១១៦.៣៨៤ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។

ក្នុងឆ្នាំ២០០៧

ដល់

១១១.៣៥៣ដុល្លារអាមេរិក

ឥណទានមានហានិភ័យ (៣០ថ្ងៃ) កើនឡើងពី ០,២៣% ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ដល់ ១,៦៦% ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ។
២០០៧

២០០៨

អត្រាប្តូរបា្រក់

២០០៩

៤.០០៣

៤.០៨១

៤.១៦៩

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

៣២.៩៨៨.០៩១

៥៧.៩៥០.៥៥៩

៦២.៧៣០.៩០២

៣៦២

៥២៩

៥៣៩

ឥណទានធៀបមន្រ្តីឥណទានម្នាក់

៩១.១២៧

១១១.៣៥៣

១១៦.៣៨៤

អតិថិជនសកម្ម

៩៤.៥៥៥

១០០.១១៦

៨៧.៩៤៥

២៦១

១៨៩

១៦៣

០,២២%

០,២៣%

១,៦៦%

រូបិយប័ណ្ណ
ទំហំឥណទានសរុប
ចំនួនមន្រ្តីឥណទានសរុប

អតិថិជនសកម្មធៀបនឹងមន្រ្តីឥណទានម្នាក់
ឥណទានមានហានិភ័យ

140,000

Outstanding per CO

120,000
111,353

100,000
80,000

Portfolio at Risk
116,384

91,127

60,000
40,000
20,000
2007

2008

2009

Active client per CO
1.80%
1.60%
1.40%
1.20%
1.00%
0.80%
0.60%
0.40%
0.20%
0.00%

300
250
200
150
100

261

50
2007

189
2008

163
2009

លទ្ធភាពចំណូល
ចំណូលពីសំណុំឥណទាន ថយចុះពី ៣០,២% ក្នុងឆ្នាំ២០០៨

មក ២៧% ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។

ចំណាយមូលនិធិ កើនឡើងពី ៥,៥% ក្នុងឆ្នាំ ២០០៨ ដល់

៦,៩% ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។

Yield on portfolio
32%
31%
30%
29%
28%
27%
26%
25%
24%

Financial Expense Ratio
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%

32%
30%
27%
2007

2008

2009

6.9%
5.5%
4.4%

3.0%
2.0%
1.0%
0.0%

2007

2008

2009

២៨

ចំណាយប្រតិបត្តិការធៀបនឹងទ្រព្យសកម្មសរុប ជាមធ្យម ថយ

ចុះពី ១៤,៨%  ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ មក ១២,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។

ចំណូលពីទ្រព្្យសកម្ម ថយចុះពី ៥,៨%   ក្នុង ឆ្នាំ២០០៨ មក

៤,១% ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។

Operating Expense Ratio
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%

15.8%

Return On Assets (ROA)
6.0%

14.8%
12.5%

2.0%
1.0%
2007

2008

2009

Administrative Expense Ratio

0.0%

2007

5.5%

5.5%

4.0%
3.7%

3.0%
2.0%
1.0%
2007

2008

2009

2008

ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព

ផលិតភាពរបស់មន្រ្តីឥណទាន
ការិយាល័យ

2009

ប្រាសាក់មានផែនការបង្កើន

(កែប្រែការលើកទឹកចិត្ត)

និង

តាមរយះការបង្កើនចំនួនមន្រ្តីឥណទានដែលធ្វើការ

ជាមួយអតិថិជន។

6.0%

២៩

4.1%

3.0%

៣,៧% ក្នុងឆ្នាំ២០០៩។

0.0%

5.8%

4.0%

ចំណាយប្រតិបត្តិការ ថយចុះពី ៥,៥% ក្នុង ឆ្នាំ២០០៨ មក

5.0%

6.0%

5.0%

ចំណុចសំខាន់ៗផ្នែកប្រតិបត្តិការ
សំណុំឥណទាន
គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០០៩ សំណុំឥណទានសរុបរបស់ប្រាសាក់មានចំនួន ២៦៧.១៨៣លានរៀល កើនឡើងចំនួន ១១,១៤% ធៀប

នឹងឆ្នាំ២០០៨។

ឥណទានត្រូវបានបែងចែកជាឥណទានក្រុម និងឥណទានឯកត្តជន និងត្រូវបានផ្តល់ជាប្រាក់រៀល និងប្រាកដ
់ ុល្លារអាមេរិក ។ ឥណទាន

ក្រុមមានចំនួន ២,៤៥% និងឥណទានឯកត្តជនមានចំនួន ៩៧,៥៥% នៃសំណុំឥណទានសរុប ។ ឥណទានក្រុមថយចុះមានទឹកប្រាក់ចំនួន
៦.៨១៦លានរៀល ថយចុះចំនួន៥,៤៨% និងឥណទានឯកត្តជនមានទឹកប្រាក់ចំនួន ២៦០.៣៦៧លានរៀល កើនឡើងចំនួន ១១,៦៦%
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨។

សំណុំឥណទានជាប្រាក់រៀលមានចំនួន ១០៧.៥៦៩លានរៀល កើនឡើង ១,៨៧% និងសំណុំឥណទានជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកមាន

ចំនួន ១៥៩.៦១៤លានរៀល កើនឡើង ១៨,៤១%។
សំណុំឥណទាន (គិតជាលានរៀល)
ធ្នូ

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ

ធ្នូ

ធ្នូ

បម្រែបម្រួល

បម្រែបម្រួល

២០០៧

២០០៨

២០០៩

ជាទឹកបា្រក់

%

១៣៤.២៩៥

២៤០.៣៩៤

២៦៧.១៨៣

២៦.៧៨៩

១១,១៤%

៥.៤៩១

៧.២៦៧

៦.៨១៦

(៤៥១)

-៦,២១%

១២៨.៨០៤

២៣៣.១២៨

២៦០.៣៦៧

២៧.២៣៩

១១,៦៨%

សំណុំឥណទានជាបា្រក់រៀល

៦៨.៧០៥

១០៥,៥៩៨

១០៧.៥៦៩

១.៩៧១

១,៨៧%

សំណុំឥណទានជាប្រាក់ដុល្លារ (០០០)

៦៥.៥៩០

១៣៤.៧៩៧

    ១៥៩.៦១៤

    ២៤.៨១៧

១៨,៤១%

សំណុំឥណទានសរុប
សំណុំឥណទានជាក្រុម
សំណុំឥណទានឯកត្តជន

អ្នកសុំខ្ចី
គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០០៩ ចំនួនអតិថិជនសកម្មមានចំនួន ៨៧.៩៤៥ ថយចុះចំនួន ១២,១៦% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨។ ចំពោះ

ប្រភេទផលិតផលវិញ

អតិថិជនជាក្រុមថយចុះចំនួន

៤៩,៧៧%

និង

អតិថិជនជាឯកត្តជនថយចុះចំនួន

ស្រ្តីកើនឡើងចំនួន ០,៥៦% និងអតិថិ ជនជាបុរសថយចុះចំនួន ២២,៩៩% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨។

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ

ធ្នូ

ធ្នូ

ធ្នូ

៣,២៤%។

បម្រែបម្រួល

អតិថិជនជា

បម្រែបម្រួល

២០០៧

២០០៨

២០០៩

ជាទឹកបា្រក់

%

៩៤.៥៥៥

១០០.១១៦

៨៧.៩៤៥

(១២.១៧១)

-១២,១៦%

អតិថិជនជាក្រុម

២៧.២៣៧

១៩.១៧៩

៩.៦៣៤

(៩.៥៤៥)

-៤៩,៧៧%

អតិថិជនជាឯកត្តជន

៦៧.៣១៨

៨០.៩៣៧

៧៨.៣១១

(២.៦២៦)

-៣,២៤%

អតិថិជនជាស្រ្តី

៤៣.៥៥៥

៤៦.០៥៣

៤៦.៣១១

២៥៨

០,៥៦%

អតិថិជនជាបុរស

៥១.០០០

៥៤.០៦៤

៤១.៦៣៤

(១២.៤៣០)

-២២,៩៩%

ចំនួនអតិថិជន

៣០

ការបញ្ចេញឥណទាន
		

ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ប្រាសាក់បានបញ្ចេញឥណទានចំនួន ៣៤៦.៣១៣លានរៀល កើនឡើងចំនួន ៥,៦៩% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨។

ឥណទានដែលបានបញ្ចេញមានចំនួន ៨៨.៧៣៥ ថយចុះចំនួន ៥,៦៩% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨។ ឥណទានដែលបានបញ្ចេញមានទំហំជា
មធ្យម ៣,៩០ លានរៀល។

ការបញ្ចេញឥណទាន (គិតជាលានរៀល)
ធ្នូ

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ
ចំនួនទឹកប្រាក់បញ្ចេញសរុប

ធ្នូ

ធ្នូ

បម្រែបម្រួល

បម្រែបម្រួល

២០០៧

២០០៨

២០០៩

ជាទឹកបា្រក់

%

២០០.៦០២

៣២៧.៦៦៥

៣៤៦.៣១៣

១៨.៦៤៨

៥,៦៩%

៨៩.០១០

៩៥.៧៣២

៨៨.៧៣៥

(៦.៩៩៧)

-៧,៣១%

២,២៥

៣,៤២

៣,៩០

០,៤៨

១៤,០២%

ចំនួនឥណទានដែលបានបញ្ចេញ
ចំនួនទឹកប្រាក់បញ្ចេញគិតជាមធ្យម

តំបន់ប្រតិបត្តិការ និងបណ្តាញសាខា
គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០០៩ បា្រសាក់បានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន ២១ ក្នុងស្រុកចំនួន ១៣១ ឃុំចំនួន ១.២៥៦ និងភូមិ

ចំនួន ៨.០៩៨ កើនឡើងនៅខេត្តចំនួន ៤ ស្រុកចំនួន ៥ ឃុំចំនួន ៧៦ និងភូមិចំនួន ៦២៣ ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨។ ក្នុងរយះពេលដូចគ្នា
សាខាកើនឡើងចំនួន ៣ អនុសាខាចំនួន ១៣ និងការិយាល័យបុស្តិ៍សេវាចំនួន  ១២។
ធ្នូ

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ

ធ្នូ

ធ្នូ

បម្រែបម្រួល

បម្រែបម្រួល

២០០៧

២០០៨

២០០៩

ជាទឹកបា្រក់

%

១៤

១៧

២១

៤

២៣,៥៣%

ចំនួនស្រុក

១០០

១២៦

១៣១

៥

៣,៩៧%

ចំនួនឃុំ

៩៤១

១.១៨០

១.២៥៦

៧៦

៦,៤៤%

៦.២១០

៧.៤៧៥

៨.០៩៨

៦២៣

៨,៣៣%

ចំនួនខេត្ត

ចំនួនភូមិ

គុណភាពសំណុំឥណទាន
គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០០៩

៩៧,៤៥%។

អនុបាតសំណុំឥណទានមានហានិភ័យមានចំនួន

១,៦៦%

និងអនុបាត

សងត្រលប់វិញមានចំនួន

គុណភាពល្អនៃសំណុំឥណទានគឺបណ្តាលមកពីការតាមដានដ៏ល្អពីសំណាក់មន្រ្តីបុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទៅលើឥណទាន

ជាពិសេសពីសំណាក់មន្រ្តីឥណទាន គោលនយោបាយល្អ នីតិវិធីនិងការអនុវត្តគោលនយោបាយឥណទានច្បាស់លាស់។ ការលើកទឹក

ចិត្តបុគ្គលិក ដូចជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះគុណភាពឥណទាន ក៏ជាឧបករណ៍មួយ សម្រាប់រក្សាបាននូវគុណភាពល្អនៃឥណទានផងដែរ។
លើសពីនេះ ប្រពន
័ ព
្ធ ត
័ មា
៌ នគ្របគ
់ ង
្រ បច្ចប
ុ ្បន្នអាចផ្តលន
់ វូ ទិនន
្ន យ
័ និងព័តមា
៌ នដល់មន្រប
្តី គ
ុ ល
្គ ក
ិ សម្រាបតា
់ មដាននិងវិភាគគុណភាព ឥណទាន
ផងដែរ។

(ទំហំទឹកប្រាក់ឥណទាន និងប្រាក់ដើមហួសកាលកំណត់សង គិតជាលានរៀល)
ធ្នូ

ធ្នូ

ធ្នូ

២០០៧

២០០៨

២០០៩

ឥណទានហួសកាលកំណត់សង (៣០ ថ្ងៃ)

២៩៦

៥៤៣

៤.៤៣៧

៣.៨៩៤ ៧១៧,១៣%

ប្រាកដ
់ ើមហួសកាលកំណត់សង

២៩៤

៤១៣

៣.០០៤

២.៥៩១

៦២៧,៣៦%

០,២២%

០,២៣%

១,៦៦%

១,៤៣%

៦២១,៧៤%

អនុបាតហួសកាលកំណត់សង (៣០ ថ្ងៃ) - ឥណទានក្រុម

០,៩០%

០,០១%

៣,៥៤%

៣,៥៣%

៣៥.៣០០%

អនុបាតហួសកាលកំណត់សង (៣០ ថ្ងៃ) - ឥណទានក្រុម

០,១៩%

០,២៣%

១,៦៦%

១,៤៣%

៦២១,៧៤%

៩៩,៣០%

៩៩,៣០%

៩៧,៤៥%

-១,៨៥%

-១,៨៦%

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ

អនុបាតហួសកាលកំណត់សង (៣០ ថ្ងៃ)

អនុបាតសងត្រលប់វិញ

៣១

បម្រែបម្រួល
ជាទឹកបា្រក់

បម្រែបម្រួល

%

មន្រ្តីបុគ្គលិក និងការកសាងសមត្ថភាព
ការអភិវឌ្ឍ

និន្នាការមន្រ្តីបុគ្គលិក

និងការបំពាក់បំប៉នបុគ្គលិក

និងអត្រាធ្វើការងារ
-

បច្ចុប្បន្ន ប្រាសាក់មានបុគ្គលិកចំនួន ១.២៤៦ ក្នុងនោះ ស្រ្តីមាន

ប្រាសាក់ត្រូវការនូវមន្រ្តីបុគ្គលិក ដែលពោរពេញដោយជំនាញ

-

តាមរយះតួលេខខាងក្រោម ក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ អត្រាចំណូលរបស់

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ។ ក្នុងគោលបំណងនេះ  ប្រាសាក់ មាន

ចំនួន ២៧៩ និងបុរសមានចំនួន ៩៦៧។
ប្រាសាក់មានការកើនឡើង
ទៅក៏ដោយ។

និងចំណេះដឹង

ទោះបីមានអត្រាទាបជាឆ្នាំកន្លង

ដើម្បីអនុវត្តន៍ការងារនិងយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាន

បុគ្គលិកចំនួន ២៤ រូបដែលមានសញ្ញាប័ត្រប្រកាសនីយប័ត្រ
ជាន់ខ្ពស់ ៤២៤រូប មានសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រ និង ១៨ រូបមាន

សញ្ញាប័ត្រអនុបណ្ឌិត។ លើសពីនេះ មន្រ្តីបុគ្គលិកភាគច្រើន

បានបំពាក់បំប៉នជំនាញបនែ្ថម តាមរយះការសិក្សាបន្ត រួមមាន
1400

មន្រ្តីបុគ្គលិកចំនួន ១៤ រូប បន្តផ្នែកប្រកាសនីយប័ត្រជាន់ខ្ពស់

1246

1200

៤១៧ រូបបន្តផ្នែកបរិញ្ញាប័ត្រ  ៩៣ រូប បន្តផ្នែកអនុបណ្ឌិត ៤
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រូបបន្តផ្នែក ជំនាញគណនេយ្យ និង ៣ រូបបន្តផ្នែកបណ្ឌិត។

722

ដើម្បីធានាគុណភាពសេវាកម្ម ប្រាសាក់បានផ្តោតការយកចិត្ត
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152

2007
Turn Over

111
2008
Recruitment

ទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍ និងការបំពាក់បំប៉នបុគ្គលិក ចាប់តាំងពី

311

ចូលបម្រើការងារដំបូង។

89

ការបំពាក់បំប៉នខាងក្នុងត្រូវបានធ្វើ

ឡើងជាប្រចាំ។ ប្រាសាក់់បានផ្តល់នូវឱកាស ដល់មន្រ្តីបុគ្គលិក

2009
Total Staff

ជាច្រើន ដើម្បីចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុក
ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនៃការអភិវឌ្ឍ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញ

វត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជា ក៏ដូចជាក្នុងបរិបទពិភពលោក ជំនាញ
គ្រប់គ្រងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ជំនាញបច្ចេកទេសផ្សេងៗ

គោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ធនាគារ ជាតិនៃកម្ពុជា។

និងការ

ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ប្រាសាក់សម្រេចបានលទ្ឋផលដូចខាងក្រោម ៖
-

-

បំពាក់បំប៉នបុគ្គលិកថ្មីបានចំនួន ៣៣២នាក់ ។
បង្កើតវគ្គបំពាក់បំប៉នរំលឹងឡើងវិញ

ចូលរួមចំនួន

២.៤៦១នាក់

ដោយមានសិក្ខាកាម

ដែលក្នុងនោះសិក្ខាកាមមួយ

ចំនួនបានចូលរួមលើសពីមួយវគ្គ។

បានបញ្ជូនមន្រ្តីបុគ្គលិកជំនាញចំនួន ១០នាក់ ទៅចូលរួម
វគ្គបណ្តុះបណ្តាល នៅក្រៅប្រទេស ។

៣២

ឱកាសការងារ

សង្ខេបអំពីអត្ថប្រយោជន៍

ប្រាសាក់ ស្វាគមន៍ចំពោះបេក្ខជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍

ប្រាសាក់

កោសល្យជំនាញ និងការប្តេជ្ញាចិត្ត។ រាល់មុខតំណែងនីមួយៗ

-

ចង់បម្រើការងារជាមួយក្រុមដែលពោរពេញ

ដោយទេព

នៅប្រាសាក់ តាំងពីតំណែងថ្នាក់ទាបបំផុតរហូតដល់ខ្ពស់បំផុត
សុទ្ធតែបានយល់ពីទស្សនៈវិស័យ
ទាំងអស់

-

ដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការងារជួយកាត់បន្ថយភាព

-

ក្រីក្រ  និងជួយម្រុញតម្លាភាពរបស់គ្រឹះស្ថាន លក្ខខណ្ឌការងារ
ប្រកួតប្រជែងនិងបរិស្ថានការងារ
និងត្រឹមត្រូវ

ចក្រកម្ពុជា។

ប្រជែង ដូចខាងក្រោម ៖

និងបេសកកម្មរបស់គ្រឹះ

ស្ថាន។ ប្រាសាក់ ផ្តល់ជូននូវឱកាសការងារដល់គ្រប់បេក្ខជន

អត្ថប្រយោជន៍ដោយស្មើគ្នា

និងអនុលោមតាមច្បាប់ការងារនៃព្រះរាជាណា

-

-

៣៣

ផ្តល់ជូននូវកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍ប្រកបដោយការប្រកួត

ប្រាក់បៀវត្សដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង

និងតម្លើងជូនប្រចាំឆ្នាំ

ថ្ងៃធ្វើការ : ៥ថ្ងៃ ឬ៤០ម៉ោង/ ១សប្តាហ៍
ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ការអប់រំ

ផ្តល់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមពេលបុណ្យទាន (ដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំ

ឬភ្ជុំបិណ្ឌ)

ថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំចំនួន ១៨ ថ្ងៃ

ថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិអនុវត្តន៍តាមអនុក្រឹតរបស់

រាជរដ្ឋាភិបាល

ផ្តល់ជូននូវថ្ងៃឈប់សម្រាក និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្នុងករណី

មាតុភាព

ប្រាក់សោធនិវត្តន៍

ប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំឆ្នាំ នៅដំណាច់ឆ្នាំ អាចមានរហូតដល់

ទៅ ៣ខែ គិតតាមប្រាក់បៀវត្សទទួលបានបច្ចុប្បន្ន

មានធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ និងសុខភាព និងប្រាក់បំណាច់

សម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់
មានការទទួលស្គាល់ខ្ពស់

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមផ្សេងៗទៀត

ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ដើម្បីកាត់ទំហំហានិភ័យ ថ្នាក់ដឹកនាំប្រាសាក់ បានភ្ជាប់ការត្រួត

នៅមុនពេលដំណើរការ តួនាទីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង គោលនយោបាយ

ពិនិត្យផ្ទៃក្នុងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

និងនីតិវិធីផ្ទៃក្នុង

ពិនិត្យត្រូវបានអនុវត្តន៍ និងមានប្រសិទ្ធភាព។ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ផ្ទៃក្នុង

គឺជាដំណើរការវាយតម្លៃហានិភ័យពាក់ព័ន្ធ
រួមមានការចៀសវាងបញ្ហាសំខាន់ៗ

និងធានាថាការត្រួត

និងការការពារជាមុននូវបញ្ហា

ជាក់ស្តែង មុននឹងបញ្ហានោះកើតឡើង។

ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង គឺជាវិធីសាស្រ្តនិងនីតិក្រមច្បាប់មួយ ដែល

បកស្រាយពីសកម្មភាពជាប្រចាំ
សកម្ម

អភិវឌ្ឍសេវាកម្មអតិថិជន

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលការពារនូវសុវត្ថិភាពទ្រព្យ

ធានានូវទំនុកចិត្តនៃរបាយ

និងការប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលនយោបាយគ្រប់គ្រង

និងគោលការណែនាំផ្សេងៗរបស់បុគ្គលិក។ ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់
ប្រាសាក់ប្រើប្រាស់ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
ទទួលខុសត្រូវ

ដើម្បីធានាប្រព័ន្ធនៃការ

ព្រមទាំងការពារទុកជាមុននូវភាពមិនប្រក្រតីទាំង

ត្រូវបានកែសម្រួលនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មទៅតាម

បុគ្គលិកជំនាញ។ គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ នាយកដ្ឋាន សវនកម្ម
រួមមានប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងម្នាក់

ផ្ទៃក្នុងម្នាក់ ប្រធានផ្នែកសវនកម្មចំនួន ៣ នាក់ សវនករជាន់ខ្ពស់ម្នាក់

និងជំនួយការសវនករចំនួន ១៣នាក់ ធ្វកា
ើ រងារលើផ្នែកសំខាន់ៗទាំង
បីរួមមាន

សវនកម្មផ្ទៃក្នុងលើផ្នែកប្រតិបត្តិការ

គិតត្រឹមខែធ្នូ

ឆ្នាំ២០០៩

និងធនធានមនុស្សចំនួន ២០ របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការចំនួន ១៧៤។

តាមរយៈការរកឃើញរបស់សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០០៩

ប្រឹក្សាភិបាល។ សវនកម្មផ្ទៃក្នុងមានសារៈសំខាន់ណាស់ សម្រាប់

ខ្លាំងឡើង

ធានានូវប្រតិបត្តិការភាពត្រឹមត្រូវនៃការត្រួតពិនិត្យ
ខុសត្រូវ

និងធានាទំនួល

និងសុចរឹតភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការកត់ត្រា

និងការរាយការណ៍។

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ត្រូវបានចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅឆ្នាំ

២០០១ ជាមួយនឹងការបែងចែកតួនាទីយ៉ាងច្បាស់លាស់ ដើម្បីធ្វើ

ឲ្យប្រសើរឡើងនូវការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងការវិភាគហានិភ័យពាក់
ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការ

ក៏ដូចជាការអនុវត្តច្បាប់

តាមរយៈការផលិតរ

បាយការណ៍ដែលត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលា ជូនថ្នាក់ដឹកនាំសាខា
និងគណៈប្រតិបត្តិដើម្បីសម្រេច។

របាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំខែ  ទៅ

តាមសាខានិមួយៗ

ជាមួយនឹងអនុសាសន៍ដែលឆ្លើយតបទៅនឹង

ករណីរកឃើញជាក់ស្តែង។ លើសពីនេះ របាយការណ៍សង្ខេបអំពី
ការរកឃើញសំខាន់ៗ ត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំខែ ដាក់ជូនគណៈ

នាយកដ្ឋានបានធ្វើសវនកម្មលើ

គណនីឥណទានចំនួន ១៦.០៩៨   របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ រដ្ឋបាល

យើងកត់សំគាល់ឃើញថា

នៃក្រុម

ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិង

រដ្ឋបាល និងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ។

ឡាយ។ នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង មានមុខងារត្រួតពិនិត្យឯករាជ្យ
ក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់គណកម្មការសវនកម្ម

អនុប្រធានសវនកម្ម

បានថយចុះ

កំហុសឆ្គងនិងការក្លែងបន្លំទាំងឡាយ

ហើយបុគ្គលិកតាមមូលដ្ឋានកាន់តែមានការប្តេជ្ញាចិត្ត

ចំពោះការគោរពតាមគោលនយោបាយ

របស់គ្រឹះស្ថាន។

លើសពីនេះទៅទៀត

និងនីតិវិធី

អតិថិជនរបស់យើងមិនត្រឹមតែពេញចិត្ត

ចំពោះសេវាកម្មរបស់ប្រាសាក់ប៉ុណ្ណោះទេ  ថែមទាំងពេញចិត្តលើការ
យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនរបស់បុគ្គលិកជំនាញរបស់ប្រាសាក់
ទៀតផង។

ប្រាសាក់

បានរៀបចំនូវឧបករណ៍

និងវិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យ ដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងកំណត់អតិថិជន
ពិតប្រាកដ
ហិរញ្ញវត្ថុ

វិធីសាស្រ្តផ្ដល់កម្ចី

បរិស្ថានប្រតិបត្តិការ

និងសង្គមរបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់។

សកម្មភាព

នាយកដ្ឋាន

និមួយៗ បានកំណត់ពីហានិភ័យដោយខ្លួនឯង ដោយប្រើប្រាស់វិធី
សាស្រ្តកាត់បន្ថយហានិភ័យ

ដែលនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់

ប៉ុន្តែ

បច្ចុប្បន្នយើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងនៅឡើយ។

កម្មការសវនកម្ម ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំ ដើម្បីឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាព
អាជីវកម្ម និងនិន្នាការនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

៣៤

វិធីសាស្រ្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទានមានដូចតទៅ ៖
-

រៀបចំទម្រង់វាយតម្លៃអតិថិជនឲ្យបានល្អ វាយតម្លៃឥណទានដោយប្រុងប្រយ័ត្ន តាមដាននិងត្រួតពិនិត្យឲ្យបានជាប់លាប់ មានវិធីសាស្រ្ត

ប្រមូលឥណទានច្បាស់លាស់ និងមានការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងសកម្មពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់។ ត្រូវស្វែងយល់និងកំណត់នូវឥណទានហួស
កាលកំណត់សងឲ្យបានទៀងទាត់ ដើម្បីជៀសវាងការរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងការខាតបង់សំខាន់ៗ។

-

ធ្វើការរាយការណ៍ពីសំពាធឥណទានដំណើរការ ដែលបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវពីស្ថានភាព និងនិន្នាការប្រចាំខែរបស់ឥណទានមិនដំណើរ

ការ រួមជាមួយនឹងតារាងឥណទានហួសកាលកំណត់តាមអាយុកាល និងរបាយការណ៍ឥណទានហួសកាលកំណត់សងតាមប្រភេទផលិត
ផលដាច់ដោយឡែកពីគ្នា។

៣៥

សកម្មភាពទីផ្សារនិងសង្គម
ទីផ្សារ និងអតិថិជន

កេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងទំនាក់ទំនង

ប្រាសាក់ ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនាំមុខគេ  ខាងចំនួនបុគ្គលិក

សមតុល្យឥណទាន
ដំណាច់ឆ្នាំ២០០៩
ការិយាល័យចំនួន

បណ្ដាញនិងតំបន់ប្រតិបត្តិការ។

ប្រាសាក់មានបុគ្គលិកចំនួន

១១៤

គិតត្រឹម

១.២៤៦នាក់

ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តក្រុងចំនួន

១៧

ក្នុងស្រុកចំនួន ១៣១ ឃុំចំនួន ១.២៥៦ និងភូមិចំនួន ៨.០៩៨
មានអ្នកខ្ចីប្រាក់ចំនួន ៨៧.៩៤៥នាក់ មានទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួន
២៩៥ពាន់លានរៀល

និងមានសមតុល្យឥណទានចំនួន

២៦៧

ពាន់លានរៀល ប្រហាក់ប្រហែលនឹង ២២% នៃចំណែកទីផ្សារសរុប
របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល។

អតិថជ
ិ នរបស់យង
ើ ជាបជា
្រ ជនរស់តាមភូមដ
ិ ល
ែ មានសមត្ថភាព

សងបំណុលគ្រប់គ្រាន់ ក្នុងនោះ ៩០% នៃអតិថិជនសរុប ជាប្រជាជន
រស់នៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាល
មិនល្អ

និងខ្វះខាតមធ្យោបាយ

ដែលមានផ្លូវគមនាគមន៍

និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់។

ក្រៅពី

ប្រជាជននៅតាមតំបន់ជនបទដែលរកចំណូលបានពីដំណាំស្រូវ និង

ប្រាសាក់

របស់ខ្លួន

បានបន្តកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាជីវកម្ម

តាមរយះយុទ្ធសាស្រ្ត

ដោយប្រសិទ្ធភាព។

ទំនងច្បាស់លាស់មួយ

ដោយប្រើបា្រស់នូវយុទ្ធ

និងផលិតផល

និងវិធីសាស្រ្តទំនាក់ទំនងប្រកប

ប្រាសាក់បានបង្កើតនូវយុទ្ធសាស្រ្ត
សម្រាប់អតិថិជន

ទំនាក់

ខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ 

សាស្រ្តទំនាក់ទំនងផ្សេងៗគ្នា

ដូចជា

វែបសាយ របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ លិខិតព័ត៌មាន ប័ណ្ណ ផ្សព្វផ្សាយ

ប្រតិទិន   ខិតប័ណ្ណ ប័ណ្ណប្រកាស អាវយឺត បដា  និងការផ្សព្វផ្សាយ
ផេ្សងៗតាមវិទ្យុ និងទូរទស្សន៍ផងដែរ។

ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារព្រៃឈើ ក៏ដូចជាការការពារ

អនាម័យសហគម។ ក្នុងន័យនេះ ប្រាសាក់បានផ្តល់ឥណទានជូន
អតិថិជនចំនួន ១.៣៤៦ គ្រួសារ ក្នុងចំណោមឡជីវ ឧស្ម័នចំនួន

២,២០០ ដែលត្រូវជា ៦១% នៃចំនួនឡសរុប ដែលត្រូវបានសាង
សងតាមកម្មវិធីជីវឧស្ម័នជាតិ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨។

របរកសិកម្ម ប្រាសាក់ក៏មានអតិថិជនគោលដៅជាសហគ្រិនធុនតូច
បំផុត ដែលផលិត ឬ/និង ផ្តល់សេវាកម្មយ៉ាងលើសលប់នៅលើ
ទីផ្សារ។

ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ

ប្រាសាក់បានផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ជូនអតិថិជនចំនួន ១១% នៃអតិថិជនសរុបនៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងនោះអតិថិជនចំនួន ៤៩,៥% ប្រើប្រាស់ឥណទានសម្រាប់វិស័យ
កសិកម្ម ជាពិសេសគឺលើដំណាំស្រូវ និងរបស់កសិកម្មផ្សេងៗទៀត
រួមមានការទិញគ្រាប់ពូជ សត្វពាហនៈ ជីវៈឧស្ម័ន និងឧបករណ៍

កសិកម្មដទៃទៀត ក្នុងខណៈពេលដែលឥណទានចំនួន ៥០,៥%
ផ្សេងទៀត

ពាណិជ្ជកម្ម។

ត្រូវបានផ្តល់ជូនទៅផ្នែកសេវាកម្ម

និងសកម្មភាព

៣៦

សកម្មភាពសង្គម

ក្រមសីលធម៌សង្គម
និងបរិស្ថាន
ដោយបានចាស់រឹសគល់យ៉ាងរឹងមាំក្នុងសហគម ប្រាសាក់មាន

បំណងធ្វើជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលរួមបញ្ចូលការងារពាណិជ្ជកម្មនិងកា
រងារសង្គម

ជាមួយគ្នាដែលបន្តផ្តោតជាសំខាន់ដល់ការកាត់បន្ថយ

ភាពក្រីក្រក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

និងទទួលបាននូវចំណូល

ហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយនិរន្តភាព។

គោលនយោបាយឥណទានរបស់ប្រាសាក់  មិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្តល់

ឥណទានពាក់ព័ន្ធដល់ការបំពុលបរិស្ថាន

និងកាកសំណល់គីមីជាដើម

មានដូចជា

ឧស្ម័នពុល

និងដល់សកម្មភាពទាំង

ឡាយណា ដែលអាចជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់បរិស្ថានផងដែរ។ ផ្ទុយ
ទៅវិញ

ប្រាសាក់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជីវឧស្ម័នជាតិ

រួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ 

តាមរយៈការធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវ

ការទទួលបានសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជា ការផ្តល់ឥណទាន និងសេវា
ជាពិសេស

តាមរយៈការបង្កើនផលិតភាពកសិកម្ម

អំណាចដល់សហគម
ចំនួននៅកម្ពុជា។

និងការផ្តល់

ក្នុងតំបន់ជនបទដែលបានជ្រើសរើសមួយ

ប្រាសាក់ទទួលលទ្ធផលដូចការរំពឹងទុកពីកិច្ចសន្យានេះ ដោយ

ដើម្បីចូល

សម្រេចបានលទ្ធផលជាទីមោទនៈ តាមរយះការបង្កើតបានការិយា

សហគម។ ក្នុងន័យនេះ ប្រាសាក់បានផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជន

ក្នុងខេត្តចំនួន ៣ គឺខេត្តសៀមរាប បាត់ដំបង និងបន្ទាយមានជ័យ។

រួមចំណែកក្នុងការការពារព្រៃឈើ

ក៏ដូចជាការការពារអនាម័យ

ចំនួន ១.៣៤៦ គ្រួសារ ក្នុងចំណោមឡជីវឧស្ម័នចំនួន ២,២០០
ដែលត្រូវជា ៦១% នៃចំនួនឡសរុប ដែលត្រូវបានសាងសងតាម
កម្មវិធីជីវឧស្ម័នជាតិ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨។
ក្រមសីលធ៌មសង្គម ៖

ក្រៅពីសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម

បានអនុវត្ត

ក្រម

ប្រាសាក់

ក្រមសីលធម៌សង្គមដល់គ្រប់មន្ត្រីបុគ្គលិកទាំងអស់

របស់គ្រឹះស្ថាន តាំងពីថ្នាក់គ្រប់គ្រងរហូតដល់បុគ្គលិក ដោយបង្កើត
នូវបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

រួមនឹងការកែលំអគោលនយោបាយបុគ្គលិក

គោលនយោបាយថែរក្សាអតិថិជននិងសេវាកម្ម

ដើម្បីធានាថាមន្រ្តី

បុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ស្មើៗគ្នា និងដើម្បីពង្រឹង

ទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធរវាងបុគ្គលិក អតិថិជន និងសហគម
ទាំងមូល។ ពិសេសជាងនេះ គោលការណ៍ការពារអតិថិជនរួម ត្រូវ
បានបង្កើតឡើង

ដើម្បីរក្សាការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន

ចំពោះ

គ្រឹះស្ថាន និងចែករំលែកក្រមសីលធ៌មសង្គមដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា
គ្រប់រូប។

ល័យចំនួន ១៩ ក្នុងស្រុកចំនួន ១៤ ឃុំចំនួន ៤០ និងភូមិចំនួន ៩១
ជាលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

ប្រាសាក់

បានផ្តល់សេវាកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់សមាជិកគម្រោងចំនួន ១៣.៩៦២ នាក់ ក្នុងនោះ
អ្នកខ្ចីប្រាក់មានចំនួន ៤.៥៧៧ នាក់ និងអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានចំនួន
៣.២៤៨ នាក់ ទឹកប្រាក់ឥណទានមានចំនួន ២.៧៨០.៩៧៥.៥០០

និងការការពារបរិស្ថាន

សីលធ៌មសង្គមក៏ជាបញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយផងដែរ។

៣៧

ប្រាសាក់បានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគម្រោង ECOSORN ដើម្បីចូល 

សន្សំ ។ ស្របពេលជាមួយគ្នាគម្រោងនេះជួយបង្កើនចំណូលគ្រួសារ

បរិស្ថាន ៖

ទឹកកខ្វក់

ប្រាសាក់ផល
្ត ឥ
់ ណទានដល់សមាជិកទាំងអស់កង
ុ្ន គមង
្រោ ECOSORN

រៀល ដែលបានបញ្ចេញ គិតចាប់ពីខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០០៧ ដល់ថ្ងៃ

ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ ក្នុងឃុំ ទាំងឡាយដែល ECOSORN ធ្វើ
ប្រតិបត្តិការ។

ជាមួយគ្នានេះ

ប្រាសាក់

ប្រជាជនក្រីក្រផងដែរ។

ក៏ផ្តល់នូវចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់

ក្រៅពីប្រតិបត្តិការឥណទាន ដោយមានការ ជួយគាំទ្រពីគម្រោង
ECOSORN
ដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាសាក់

បានផ្តល់នូវវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីចំណេះ

ដល់ក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងខេត្តទាំងបីខាងលើ

ដែលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ ផ្ដោតជាពិសេសលើប្រធានបទពីរ គឺ

"ការសន្សំ" និង "ការរៀបចំផែនការថវិកា" ក្នុងគោលបំណងបង្កើន
ការយល់ដឹងរបស់ក្រុមគ្រួសារ អំពីការសន្សំប្រាក់ និងរបៀបសន្សំ
ប្រាក់តាមវិធីកំណត់គោលដៅសន្សំ

និងរៀបចំគម្រោងសន្សំ

របៀបវិភាគស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមគ្រួសារ។
ជាលទ្ធផល

ក្នុងឆ្នាំ២០០៩

និង

បា្រសាក់បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះ

បណ្ដាលបានចំនួន ៧៤ វគ្គ ធ្វើឡើងក្នុងខេត្តចំនួន ៣ គឺ ខេត្តបាត់
ដំបង ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ និងខេត្តសៀមរាប ដោយ មានសិក្ខាកាម
ចូលរួមសរុបចំនួន ៣.៤៦៧ នាក់ ក្នុងនោះ ៧៤% ជាស្រ្តី។ តាមរយៈ
ការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកសង្គមនេះ ប្រាសាក់សង្ឃឹមថា ក្រុមគ្រួសារទាំង

ប្រាសាក់ផ្ដល់ឥណទានដល់ផលិតកម្មជីវឧស្ម័ន
ជាមួយនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហវត្ស ប្រាសាក់   បានសហការ

ជាមួយនឹងកម្មវិធីជីវឧស្ម័នជាតិ ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ

២០០៧ មក។ ចំពោះការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម កិច្ចសហការ
នេះមិនត្រឹមតែអាចជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប៉ុណ្ណោះទេ  ថែមទាំង
អាចជួយការពារបរិស្ថានទៀតផង
ប្រភពថាមពលប្រពៃណី
បង្កើនជីជាតិដី។

ដោយសារតែអាចជួយសន្សំ

ប្រភពថាមពលហ្វូលស៊ីល

និងជួយ

ដើម្បីអនុវត្តន៍តាមគោលដៅរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ប្រាសាក់បាន

បម្រើដល់អតិថិជនដែលចង់ទិញឡផលិតជីវឧស្ម័ន

ក្នុងបណ្តាខេត្ត

បង្កើតផលិតផលឥណទានថ្មីមួយ

ទៀតសម្រាប់ជីវឧស្ម័ន

ដើម្បី

ទាំង ៨ ដែលមានកម្មវិធីផលិតជីវឧស្ម័ន គឺ ខេត្តព្រៃវែង ស្វាយរៀង
កណ្ដាល តាកែវ កំពង់ស្ពឺ កំពត កំពង់ចាម និងកំពង់ឆ្នាំង។
ជាលទ្ធផល គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០០៩

នោះនឹងមានជីវភាពរស់នៅកាន់តែល្អប្រសើរ អត្រាចំណាកស្រុកពី

ឥណទានទៅអតិថិជនចំនួន

ហានិភ័យធំៗពីការចំណាយ បន្ទាន់នឹងកាត់បន្ថយផងដែរ។

ចំនួន ១.៤៥០.៦៧០ ដុល្លារអាមេរិក។ បន្ថែមលើនេះ ក្រៅពីផ្តល់

តំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនឹងថយចុះការសន្សំ នឹងកើនឡើង ហើយ

២.៥៥៩នាក់

ប្រាសាក់ បានផ្តល់
ជាមួយនឹងសេវាកម្ម

ងាយស្រួល អត្រាការប្រាក់ទាប ដែលមានទឹកប្រាក់ឥណទានសរុប
ភាពងាយស្រួលពីការផលិតប្រភពថាមពលថ្មីឡើងវិញ

ជាពិសេស

ការប្រើប្រាស់ចង្រ្កានជីវឧស្ម័ន ជំនួសការប្រើអុស ជីវឧស្ម័នក៏ជួយការ
ពារសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋ

និងជួយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាន

សហគម ជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យមានអនាម័យ និងការគ្រប់គ្រងលាមក
សត្វកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង។

៣៨

ប្រាសាក់ ជួយឃោសនាទិញផលិតផលកម្ពុជា

ប្រាសាក់ ចូលរួមចំណែកកសាងសមត្ថភាពយុវជន និងការអភិវឌ្ឍ

សមាគមអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅភ្នំពេញ បានរៀបចំតាំង

ពិពណ៌ផលិតផល

"ទិញផលិតផលកម្ពុជា"  ក្នុងឱកាសបុណ្យពិធី

ដោយជានិច្ចកាលជាផែ្នកមួយនៃការកសាងគុណភាពអប់រំ និង

បុណ្យអុំទូក ឆ្នាំ២០០៩។ ក្នុងនាមជាអ្នកជួយឧបត្ថម្ភធំក្នុងពិធីបុណ្យ

បង្កើនចំណេះដឹងប្រជាជននៅកម្រិតទាប

បង្កើនគុណ

ពីវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ពេលអនាគត

នេះ ប្រាសាក់មានគោលបំណងចូលរួមចំណែកជម្រុញការឃោសនា
ភាពផលិតផលក្នុងស្រុកឲ្យកាន់តែមានបទដ្ឋាន

ប្រកួតប្រជែងខ្ពស់

ធៀបនឹងផលិតផលនាំចូល

និង

ដោយសង្ឃឹមថា
 

ប្រជាជនកម្ពុជានឹងផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់មកប្រើ ឬទិញផលិតផលក្នុងស្រុក
ជំនួសផលិតផលនាំចូលវិញ។

ប្រាសាក់មានឆន្ទះជម្រុញឲ្យសហ

គ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្លាំង
ឡើងនៅលើទីផ្សារ។

ក្នុងនាមជាប្រតិបត្តិករមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសកម្មមួយ

ចូលរួមកម្មវិធីជាច្រើនទាក់ទងនឹងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាសាក់ បាន

និងធនាគារ

ជាអ្នកឧបត្ថម្ភកម្មវិធី និងបង្ហាញមុខមាត់របស់ខ្លួនចំពោះរដ្ឋាភិបាល
វិស័យធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រុមហ៊ុនឯកជន

និងអង្គការក្រៅ

រដ្ឋាភិបាល។ ប្រាសាក់បានចូលរួមនូវការតាំងពិពណ៌ធនាគារ រៀបចំ
ឡើងដោយ NiDA និង IDG ការធ្វើទំនើបកម្មរបស់វិស័យធនាគារ

និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលរៀបចំឡើងដោយធនាគារ
ជាតិនៃកម្ពុជា សន្និសីទស្ដីពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ដែលរៀបចំឡើង
ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង IDG។ ប្រាសាក់ក៏បានចូល
រួមចំណែកជាមួយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

ក្នុងកំឡុងពេលវិបត្តិពិភព

លោក តាមរយះការផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើវិធីសាស្រ្តដែលគ្រឹះស្ថាន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាចជួយជម្រុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ជម្រុញការដាក់

បញ្ចូលវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងការការពារអតិថិជន ។ ក្នុងកំឡុងពេល
មានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ប្រាសាក់បានដើរតួជាអ្នកផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ដ៏ចំបងមួយ និងជាអ្នកការពារអតិថិជនតាមរយះការបញ្ចុះអត្រាការ
ប្រាក់ និងការវាយតម្លៃអតិថិជនយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីចៀសវាងពី
អតិថិជនដែលមានបន្ទុកបំណុលច្រើន។

ប្រាសាក់ បានចូលរួម

យ៉ាងសកម្មធ្វើជាដៃគូឧបត្ថម្ភកម្មវិធីអប់រំផ្សេងៗ ដូចជា ការណែនាំ
និងកម្មវិធីសិស្សពូកែនិយាយ

កម្មវិធីសំលេងរបស់សិស្សពូកែ 

ដែលរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យ

មេគង្គកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងបង្កើនគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជា និង
អភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពគំនិតនិងការយល់ដឹង

តាមរយៈទស្សនវិស័យ

ជាច្រើន។ ប្រាសាក់ ក៏បានចូលរួមជាដៃគូឧបត្ថម្ភ ក្នុងកម្មវិធីសិក្ខា
សាលា

ការរៀបចំជីវិតឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ

រៀបចំដោយសមាគមជួយសង្រ្គោះប្រទេសជាតិ

វត្តមានរបស់ប្រាសាក់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

៣៩

វិជ្ជាជីវៈ

សមត្ថភាពយុវជន

ដែលត្រូវបាន
ដើម្បីកសាង

និងសមត្ថភាពដើម្បីដឹកនាំពួកគេឲ្យមានការ

ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការសម្រេចចិត្ត
រីកចំរើននាពេលអនាគត។

និងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការ

សិស្សនិងនិសិ្សតកម្ពុជាទាំងអស់ ជាធនធានមនុស្សយ៉ាងសំខាន់

ជួយជម្រុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

និងជួយប្រទេសរួចផុតពីភាពក្រីក្រ។

ប្រាសាក់តែងតែផ្តល់ការគាំទ្រដល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ផេ្សងៗ ដើម្បី
ផលិតនូវធនធានមនុស្សកាន់តែមានសមត្ថភាព
អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ 

ចំណែកក្នុងសកម្មភាពសង្គម។

និងបង្កើនការ

តាមរយៈការចូលរួម

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម
របាយការណ៍
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

៤១
របាយការណ៍របស់
សវនករឯករាជ្យ

របាយការណ៍
លំហូរសាច់បា្រក់

៤៦

៤៩

របាយការណ៍
បម្រែបម្រួលមូលធន

តារាងតុល្យការ

៤៨

៤៧
របាយការណ៍
ចំណូលចំណាយ

៤៨

៤០

របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សូមដាក់ជូនរបាយការណ៍របស់ខ្លួន

និង

ឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលបានធ្វើសវនកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ

រញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ លីមីធីត ហៅកាត់ថា ("ក្រុមហ៊ុន" ឬ "ប្រាសាក់")
នាការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១  ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០។

នៅមុនពេលរៀបចំរបាយការណ៍ចំណេញខាត និងតារាងតុល្យ

ការរបស់ក្រុមហ៊ុន
ដើម្បីបញ្ជាក់ថា

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការសមស្រប

វិធានការណ៍ទាក់ទងនឹងការលុបចោលឥណទាន

អាក្រក់ និងការធ្វើសំវិធានធនលើឥណទានជាប់សង្ស័យ ត្រូវបាន

សកម្មភាពចំបងៗ

ធ្វើឡើង

សកម្មភាពចំបងៗរបស់ប្រាសាក់ គឺការផ្តល់សេវាកម្មមីក្រូហិរញ្ញ

វត្ថុដល់ប្រជាជនរស់នៅតំបន់ជនបទនៃប្រទេសកម្ពុជា

តាមរយៈទី

ស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញ និងការិយាល័យនៅ
តាមបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ហើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជឿជាក់ថារាល់ឥណទានដែល

បានដឹងថាមិនអាចទារបាន ត្រូវបានលុបចោល ហើយសំវិធានធន
ត្រូវបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឥណទានដែលជាប់សង្ស័យ។

នៅថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាបាល មិនបានដឹងពី

ហេតុការណ៍ណាមួយ

ដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យចំនួននៃការលុបបំបាត់

ចោលឥណទានអាក្រក់ ឬចំនួននៃការធ្វើសំវិធានធន លើឥណទាន
ជាប់សង្ស័យ

គ្រប់គ្រាន់ រហូតដល់កម្រិតជាសារវ័ន្តណាមួយនោះទេ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន សម្រាប់ ការិយបរិច្ឆេទថ្ងៃទី៣១

ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ មានដូចតទៅ ៖

គិតជាពាន់រៀល
ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
ប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

១៤.៧០៨.៩៨១
(៣.៥៥១.០៧៥)
   ១១.១៥៧.៩០៦

ទុនបំរុង និងសំវិធានធន
ពុំមានការប្រែប្រួលជាសារវ័ន្តលើទុនបំរុង

និងសំវិធានធនក្នុង

ការិយបរិច្ឆេទនេះទេ ក្រៅពីការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
នេះ ។

៤១

នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះមានលក្ខណៈមិន

ទ្រព្យសកម្មចរន្ត

វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃ

នៅមុនពេលរៀបចំរបាយការណ៍ចំណេញខាត និងតារាងតុល្យ

នៅថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនបានដឹង

ការរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្រុមប្រឹក្សា ភិបាល បានចាត់វិធានការសមស្រប

ពីហេតុការណ៍ណាមួយ

ដែលមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មធម្មតា នូវតម្លៃ

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ថាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវ និងមិនសមស្រប

ដើម្បីបញ្ជាកថា
់ លើកលង
ែ តប
ែ ណ
ំ ល
ុ ចញ
េ ទព
្រ ្យសកម្មចរន្តទាង
ំ អស់

ដែលបង្ហាញក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានកាត់បន្ថយ
ឲ្យនៅស្មើនឹងតម្លៃដែលសង្ឃឹមថា នឹងអាចលក់បានជាក់ស្ដែង។
នៅថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ

ហេតុការណ៍ណាមួយ

និងទ្រព្យអកម្មនៅក្នុងរបាយការណ៍

នោះទេ។

ការផ្លាស់ប្តូរហេតុការណ៍

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនបានដឹងពី

ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការកំណត់តម្លៃ

ទ្រព្យសកម្មចរន្ត នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ថា
មានភាពមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ។

សាស្រ្តវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្ម

ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តវិធី

នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពី

ហេតុការណ៍ ដែលមិនបានវែកញែក ក្នុងរបាយការណ៍នេះ ឬក្នុង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមាន
តួលេខណាមួយបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុមានភាពមិន
ត្រឹមត្រូវនោះទេ។

ប្រការមិនប្រក្រតី
តាមមតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លទ្ធផលប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុន

ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

មិនទទួលរងផលប៉ះពាល់ជាសារវ័ន្តណាមួយពី

សមាសធាតុ ប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តការណ៍ណាមួយដែលមានលក្ខណៈ
ជាសារវ័ន្ត និងមិនប្រក្រតីនោះទេ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏មានមតិផងដែរថា ក្នុងចន្លោះពេលចាប់ពីថ្ងៃ

ចាប់ផ្តើមរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ការិយ

បរិច្ឆេទចេញរបាយការណ៍នេះ

ពុំមានសមាសធាតុ ប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលមាន
លក្ខណៈជាសារវ័ន្តនិងមិនប្រក្រតីកើតមានឡើង
ពាល់ដល់លទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន
ដែលរបាយការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងទេ។

ដែលអាចនឹងប៉ះ

ក្នុងការិយបរិច្ឆេទ

៤២

បំណុលយថាហេតុ
និងទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ

ព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយកាលបរិច្ឆទ
នៃតារាងតុល្យការ

នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះពុំមាន ៖

(ក) ការដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសកម្មណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន

ដែល

កើតមានឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃចុងការិយបរិច្ឆេទមក ក្នុងការ
ធានា ចំពោះបំណុលរបស់បុគ្គលណាមួយឡើយ ឬ

(ខ) បំណុលយថាហេតុណាមួយ
ក្រុមហ៊ុន

ដែលកើតមានឡើងចំពោះ

ចាប់តាំងពីថ្ងៃចុងការិយបរិច្ឆេទមក

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតាររបស់ក្រុមហ៊ុន។

ក្រៅពី

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ដែលបានបម្រើការនៅក្នុងការិយ

បរិច្ឆេទ និងថ្ងៃចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយមាន:
-

លោក Michael A Temple តំណាង ក្រុមហ៊ុន Dragon

Capital Group Limited ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកស្រី Anne Demeuse តំណាង ក្រុមហ៊ុន Belgian

Investment សម្រាប់ ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ជាអភិបាល

លោក Ranjit Fernando តំណាងក្រុម ហ៊ុន Nederlandse

Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden
តាមមតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ពុំមានបំណុលយថាហេតុ ឬ

ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន

ឬទំនងជាត្រូវបង្ខំឲ្យសងក្នុងរយៈពេល
នៃការិយបរិច្ឆេទ

ដែលនឹងប៉ះពាល់

បានក្លាយជាការបង្ខំឲ្យសង

-

ឬអាចនឹងប៉ះពាល់ជាសារវ័ន្ត

-

១២ខែ  បន្ទាប់ពីថ្ងៃបញ្ចប់

ដល់លទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្នុងការសងបំណុលនៅពេលដល់កាល
កំណត់ត្រូវសង។

ពុំមានព្រឹត្តការណ៍សំខាន់ៗកើតមានឡើង

បរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការ
និយ័តកម្មនោះទេ 
នេះ។

៤៣

លោក Ishara C. Nanayakkara តំណាង ក្រុមហ៊ុន Lanka

ORIX LEASING Ltd, ជាអភិបាល

លោក Stefan A.V. Harpe តំណាង ក្រុមហ៊ុន Oikocredit,

Ecumenical Development Cooperative Society, U.A.
-

ព្រឹត្តិការណ៍ក្រោយកាលបរិច្ឆទ
នៃតារាងតុល្យការ

N.V. ជាអភិបាល

ជាអភិបាល
លោក

អ៊ុំ

សំអឿន

លីមីតធីត ជាអភិបាល

តំណាងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់

សមាជិកទាំងអស់ជាគណៈនាយកមិនប្រតិបត្តិ

លោក អ៊ុំ សំអឿន ដែលជាអគ្គនាយករង។
នៅក្រោយថ្ងៃកាល

ដែលតម្រូវឲ្យមានការបង្ហាញ

ឬការធ្វើ

ក្រៅពីការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

លើកលែងតែ

ចំណែកភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលតំណាងឲ្យម្ចាស់ហ៊ុនរបស់ប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ និងនៅថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ មានដូចខាងក្រោម ៖

ភាគទុនិក

តំណាងដោយ

លោក MICHAEL A. TEMPLE

Dragon Capital Group Limited

២០.០០០រៀល

១៣៨.៦២៦

១៨%

១៣៨.៦២៦

១៨%

១៣៨.៦២៦

១៨%

១៣៨.៦២៦

លោក STEFAN A. V. HARPE

១៨%

១៣៨.៦២៦

លោក អ៊ុំ សំអឿន

១០%

៧៧.០២០

លោកស្រី ANNE

Developing Countries SA (BIO)

DEMEUSE

The Nederlandse

លោក RANJIT

Financierings Maatschappij voor

FERNANDO

Ontwikkelingslanden N.V.(FMO)

លោក ISHARA C.

Lanka ORIX LEASING Company Ltd (LOLC)

NANAYAKKARA

Cooperative Society, U.A.

(%)

ចំនួនហ៊ុននីមួយៗ

១៨%

Belgian Investment Company for

Oikocredit, Ecumenical Development

ចំណែកហ៊ុន

PRASAC Staff Company Ltd.

១០០%

៧៧០.១៥០

អត្ថប្រយោជន៍របស់គណៈនាយក
នៅក្នុងថ្ងៃបញ្ចប់ការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុ ពុំមានការរៀបចំណាមួយដែលមានក្រុមហ៊ុនជាគូភាគីមួយ ក្នុងគោលបំណងជួយដល់សមាជិកក្រុម

ប្រឹក្សាភិបាល ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ ដោយមធ្យោបាយនៃការទិញយកភាគហ៊ុនឬលិខិតបំណុល ឬពីក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតទេ។
ចាប់ពីចុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុនៃឆ្នាំកន្លងទៅ

ពុំមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលណាម្នាក់បានទទួល

ឬមានសិទ្ធិទទួលបាននូវអត្ថ

ប្រយោជន៍ណាមួយ (ក្រៅពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានរួមបញ្ចូល នៅក្នុងចំនួនបរិលាភសរុបទទួលបានដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដូចបាន

បង្ហាញក្នង
ុ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថ)
ុ តាមរយៈការចុះកិចស
្ច ន្យាធ្វឡ
ើ ង
ើ ដោយក្រម
ុ ហ៊ន
ុ ឬដោយក្រម
ុ ហ៊ន
ុ ពាក់ពន
័ ណា
្ធ
មួយជាមួយនឹងក្រម
ុ ហ៊ន
ុ ដែល
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជាសមាជិក

ឬជាក្រុមហ៊ុនដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនោះមានផលប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាសំខាន់នោះទេ 

លើកលែងតែការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

៤៤

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រម
ុ ប្រក
ឹ ្សាភិបាលសូមអះអាងបញ្ជាកថា
់ របាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថត
ុ វ្រូ បានរៀបចំឡង
ើ យ៉ាងត្រម
ឹ ត្រវូ ដើម្បីចង្អល
ុ បង្ហាញនូវភាពពិតនិងត្រម
ឹ ត្រវូ

នៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននាថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩ និងលទ្ធផលប្រតិបត្តិការ និងស្ថានភាពចលនាសាច់ប្រាក់ សម្រាប់ការិយ
បរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់។ នៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចាំបាច់ត្រូវ ៖
(ក)
(ខ)

(គ)

អនុម័តគោលនយោបាយគណនេយ្យសមស្រប ដោយផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ប្រមាណយ៉ាងសមហេតុផល និងប្រុងប្រយ័ត្ន

ហើយអនុវត្តន៍ឲ្យជាប់លាប់។

អនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឬបើមានការផ្លាស់ប្តូរពីនេះដើម្បី

បង្ហាញនូវភាពពិតនិងត្រឹមត្រូវ គឺត្រូវកំណត់បង្ហាញនិងពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ និងកំណត់បរិមាណនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វត្ថុ។

រក្សាទុកបញ្ជីគណនេយ្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ។

(ឃ) រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននិរន្តភាពនៃដំណើរការអាជីវកម្ម លុះត្រាតែមានករណីមិនសមរម្យក្នុងការសន្មត់
(ង)

ថា ក្រុមហ៊ុននឹងបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការ អាជីវកម្មនាពេលអនាគតដែលគិតទុកជាមុន។

ត្រួតពិនិត្យនិងដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើរាល់សេចក្តីសម្រេច ដែលមាន សារៈសំខាន់ទាំងអស់ដែលប៉ះពាល់ដល់សកម្ម

ភាពប្រតិបត្តិការ និងលទ្ធផល ហើយត្រូវធ្វើឲ្យប្រាកដថា កិច្ចការនេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធានាអះអាងថា បានអនុវត្តន៍នូវរាល់តម្រូវការខាងលើ ដូចមានរាយការណ៍ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

តាងនាមឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំងអស់

លោក MICHAEL A. TEMPLE,
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១០

៤៥

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
ជូនចំពោះម្ចាស់ភាគហ៊ុន

REPORT OF THE INDEPENDENT AUDITORS
To the shareholders
PRASAC Microfinance Institution Limited

KPMG Cambodia Ltd
No 2 Street 208
sangkat Beoung Prolit
Khan 7 Makara Phnom Penh
Kingdom of Cambodia

យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
មានតារាងតុល្យការនាថ្ងៃទី៣១

ខែធ្នូ

ឆ្នាំ២០០៩

ការណ៍ចលនាសាច់ប្រាក់សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

និងរបាយការណ៍ចំណេញខាត

ប្រាសាក់

ហៅថា

Telephone
Fax
internet

("ក្រុមហ៊ុន"

ឬ

+855 (23) 216 899
+855 (23) 217 279
www.kpmg.com

"ប្រាសាក់")

របាយការណ៍បម្រែបម្រួលលើមូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន

និងសេចក្តីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ

ដែលរួម
និងរបាយ

ព្រមទាំងកំណត់សំគាល់

ផ្សេងៗ ដែលបានបង្ហាញនៅទំព័រទី ៤៧ ដល់ទំព័រទី ៤៩។
ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គណៈគ្រប់គ្រងរបស់កម
្រុ ហ៊ន
ុ មានភារៈទទួលខុសត្រូវលើការរៀបចំ និងការបង្ហាញនូវភាពពិត និងត្រឹមត្រូវនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថន
ុ េះដោយអនុលោម
ទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ។ ការទទួលខុសត្រូវរួមមានការបង្កើតការអនុវត្ត និងការរក្សានូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការបង្ហាញនូវភាពពិតនិង
ត្រឹមត្រូវនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យចៀសផុតពីកំហុសឆ្គងជាសារវ័ន្ត ដោយសារការក្លែងបន្លំ ឬការភ័ន្តច្រឡំ ការជ្រើសរើស និងការអនុវត្តគោលនយោបាយ
គណនេយ្យសមស្រប និងការប្រើប្រាស់គណនេយ្យប៉ាន់ស្មានដែលសមស្របទៅតាមកាលៈទេសៈ។
ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ
ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំ

គឺធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្អែកទៅលើការធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

យើងខ្ញុំបានធ្វើ

សវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្មអន្តរជាតិ។ ស្តង់ដារទាំងនេះតម្រូវឲ្យយើងខ្ញុំអនុវត្តទៅតាមតម្រូវការក្រមសីលធម៌ដែលពាក់ព័ន្ធ ដោយ
គ្រោងនឹងធ្វើសវនកម្ម ដើម្បីទទួលបាននូវអំណះអំណាងយ៉ាងសមហេតុផលថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំមានកំហុសឆ្គងជាសារវ័ន្តឡើយ។
ការធ្វើសវនកម្ម រួមមានការអនុវត្តនូវបណ្តានីតិវិធីត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីទទួលបាននូវភស្តុតាងដែលទាក់ទងនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ និងកំណត់បង្ហាញទាំងឡាយ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ការជ្រើសរើស នីតិវិធីទាំងនេះគឺផ្អែកទៅលើការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងខ្ញុំ ដែលរួមមានការប៉ាន់ប្រមាណទៅលើហានិភ័យ ដែល
មានផលប៉ះពាល់ជាសារវ័ន្តទាំងនោះ យើងខ្ញុំធ្វើការពិចារណាទៅលើការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងដែល ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំ និងការបង្ហាញនូវភាពពិតនិងត្រឹម
ត្រូវនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធ្វើ សវនកម្មឲ្យសមស្របទៅតាមកាលៈទេសៈ ប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចេញមតិយោបល់ ទៅលើប្រសិទ្ធ
ភាពនៃការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ។ ការធ្វើសវនកម្ម ក៏រួមមាន ការវាយ តម្លៃទៅលើភាពសមស្របនៃគោលការណ៍គណនេយ្យដែលក្រុមហ៊ុន
បានប្រើប្រាស់ និងភាពសមហេតុផលនៃគណនេយ្យប៉ាន់ស្មានសំខាន់ៗដែលធ្វើឡើងដោយគណៈគ្រប់គ្រង ព្រមទាំងការវាយ តម្លៃលើភាពគ្រប់គ្រាន់នៃការ
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ភស្តុតាងសវនកម្មដែលយើងខ្ញុំប្រមូលបានមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់
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ព្រមទាំងលទ្ធផលនៃបត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រអាជីវកម្ម និងស្ថានភាពចលនាសាច់បក
្រា រ់ បស់បសា
្រា ក់ សម្រាបកា
់ រិយបរិចទ
្ឆេ បញ្ចប់ ដោយស្របទៅតាម ស្តងដា
់ រគណនេយ្យ
កម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំនិងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានប្តូរទៅជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីធ្វើការកំណត់បង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះ ។ យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មទៅលើការ
ប្តូរនូវរូបិយប័ណ្ណនេះ ហើយជាមតិយោបល់ របស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានបង្ហាញជាប្រាក់រៀលត្រូវបានប្តូរទៅជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដោយ
ផ្អែកលើមូលដ្ឋានដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងកំណត់សំគាល់ទី៤ នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
តំណាងក្រុមហ៊ុន ខេភីអឹមជ្ជី ខេមបូឌា ចំកាត់
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(៣.៥៥១.០៧៥)

(៨៥១.៧៨១)

(៣.៧៨៧.២៦៦)

(៩២៨.០២៤)

១១.១៥៧.៩០៦

២.៦៧៦.៣៩៩

១១.៤៩០.៧៦៤

២.៨១៥.៦៧៣

២៥

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

(១០.៧២៤.៤៩២) (២.៦២៧.៩០៨)

៥២៦.៨៤៦

ចំណាយប្រតិបត្តិការនិងចំណាយផ្សេងៗ

ប្រាក់ចំណេញមុនដកពន្ធ

១៣.៦៧៥.៥៨៥
១១.០៤៧.៦៧៧

(១៨៩.៧២២)

ប្រាក់ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ

៥៥.៨១០.០៦៣
៤៥.០៨៥.៥៧១

២៣

ប្រាក់ជំនួយ

១៦.៣៤២.០៥៥

ដុល្លាអាមេរិក

១២.៥១៥.៦១៧

ចំណាយលើថ្លៃឈ្នួល និងកំរៃជើងសារ

៨

ពាន់រៀល

៥២.១៧៧.៦០៥
២២

សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់និងសង្ស័យ

ដុល្លាអាមេរិក

(១៥.៩៥២.៤២០) (៣.៨២៦.៤៣៨)

ចំណូលសុទ្ធពីការប្រាក់
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

២០០៨

កំណត់សំគាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយ គឺជាបតិដ្ឋានបទនៃរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។

របាយការណ៍បំរែបំរួលមូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩
ដើមទុន

អនុបំណុល

(ពាន់រៀល)

ទុនបំរុង

(ពាន់រៀល)

ពិសេស

(ពាន់រៀល)

សមតុល្យថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨

៥.៤០៨.០០០ ៤៥.៦៥៧.៥៧៧

ការបង្កើនដើមទុន

៩.៩៩៥.០០០

ការផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញរក្សាទុកទៅជាទុនបំរុងពិសេស
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
សមតុល្យនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨

-

-

-

១៥.៤០៣.០០០ ៤៥.៦៥៧.៥៧៧

-

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

-

ការផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក ទៅជាទុនបំរុងពិសេស*
ការផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញរក្សាទុកទៅជាទុនបំរុងសម្រាប់ ICO loan reserve**
សមតុល្យនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩
សមមូលនឹងដុល្លារអាមេរិក
*

១៥.៤០៣.០០០ ៤៥.៦៥៧.៥៧៧
៣.៦៩៤.៦៥១

ប្រាក់ចំណេញ

១០.៩៥១.៦៨៦

សរុប

រក្សាទុក

-

(ពាន់រៀល)

(ពាន់រៀល)
៧.៥៩៨.៧៨០

-

២.២៨២.៨៧៩ (២.២៨២.៨៧៩)

៥៨.៦៦៤.៣៥៧
៩.៩៩៥.០០០

-

- ១១.៤៩០.៧៦៤ ១១.៤៩០.៧៦៤

២.២៨២.៨៧៩

១៦.៨០៦.៦៦៥

៨០.១៥០.១២១

៦៥០.៦៦៥

(៦៥០.៦៦៥)

-

- ១១.១៥៧.៩០៦ ១១.១៥៧.៩០៦
២.២៨២.៨៧៩ (២.២៨២.៨៧៩)

៥.២១៦.៤២៣ ២៥.០៣១.០២៧ ៩១.៣០៨.០២៧
១.២៥១.២៤១

៦.០០៤.០៨៤

២១.៩០១.៦៦២

ទុនបំរង
ុ ពិសស
េ តំណាងឲ្យទុនបំរង
ុ ដែលត្រវូ បានផ្ទរេ ពីបក
្រា ច
់ ណ
ំ
ញ
េ សុទ្ធ ដែលត្រវូ បានធ្វកា
ើ រគណនាដោយផ្អក
ែ លើអត្រា ៥% នៃអនុបណ
ំ ល
ុ
ដែលជាចំនួន មិនអាចបែងចែកជាភាគលាភបាន។

** ទុនបំរុងសម្រាប់

ICO

តំណាងឲ្យទុនបំរុងដែលត្រូវបានផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលត្រូវបានធ្វើការគណនាដោយ

ផ្អែកលើអត្រា ៣,៥% នៃបំណុលនៅចុងគ្រារបស់ Instituto De Dredito Oficial នៃព្រះរាជាណាចក្រអេស្ប៉ាញ ដែលជាចំនួនមិនអាចបែង
ចែកភាគលាភបាន។

កំណត់សំគាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយ គឺជាបតិដ្ឋានបទនៃរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។

៤៨

របាយការណ៍ចលនាសាច់ប្រាក់
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆទបញ្ចប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩
កំណត់

សំគាល់

២០០៩
ពាន់រៀល

២០០៨

ដុល្លាអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លាអាមេរិក

ចលនាសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាព ប្រតិបត្តិការ
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

២៦

(១០.៨៥៧.៦៣៧) (២.៦០៤.៣៧៤)(៩២.៩១៩.០៩២)(២២.៧៦៨.៧០៧)

ចលនាសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
ការទិញទ្រព្យសកម្មអរូបិយ

(៣.៩៤៨.៣៣១)

(៩៤៧.០៦៩)

-

-

ការទិញទ្រព្យ និងទ្រព្យសំភារៈ

(២.៣៥១.៣៣០)

(៥៦៤.០០៣)

(៧៦១.៩៨៧)

(១៨៦.៧១៦)

៧៨.៩៨៥

១៨.៩៤៦

៥៨.៥៧៩

១៤.៣៥៤

(៦.២២០.៦៧៦) (១.៤៩២.១២៦)

(៧០៣.៤០៨)

(១៧២.៣៦២)

-

៩.៣៣៧.៤៤៥

២.២៨៨.០២៩

៥០.៧០៧.១៤១ ១២.១៦២.៩០២

៩៦.៥៦៨.២០០

២៣.៦៦២.៨៧៧

(១៥.៩៨៣.៤៩៨)(៣.៨៣៣.៨៩៣)(២០.៤៤៤.២៦៨)

(៥.០០៩.៦២២)

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីការលក់ អចលនទ្រព្យនិងទ្រព្យសំភារៈ
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ
ចលនាសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

-

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីការបង្កើនដើមទុន
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីប្រាក់កម្ចី
ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី

(ការទូទាត់សង)/សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីបុរេប្រទាន

(១៧២.៨៩៧)

លើភាគហ៊ុនដែលបានទទួលមុន

(៤១.៤៧២)

១៧២.៨៩៧

៤២.៣៦៦

សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

៣៤.៥៥០.៧៤៦

៨.២៨៧.៥៣៧ ៨៥.៦៣៤.២៧៤

២០.៩៨៣.៦៥០

ការកើនឡើង/(ការថយចុះ)សាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់សមមូល

១៧.៤៧២.៤៣៣

៤.១៩១.០៣៧ (៧.៩៨៨.២២៦)

(១.៩៥៧.៤១៩)

២.៦៦៥.៥៧១

៦៥៣.១៦៦ ១០.៦៥៣.៧៩៧

២.៦៦១.៤៥៣

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល នាដើមការិយបរិច្ឆេទ
លំអៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលនាចុងការិយបរិច្ឆទ ២៧

២០.១៣៨.០០៤

(១៣.៧៨៧)

-

៤.៨៣០.៤១៦

២.៦៦៥.៥៧១

(៥០.៨៦៨)
៦៥៣.១៦៦

កំណត់សំគាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយ គឺជាបតិដ្ឋានបទនៃរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។

ចលនាសាច់ប្រាក់សុទ្ធពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
ប្រាក់ចំណេញមុនដកពន្ធ
កែតម្រូវសម្រាប់ :

១៤.៧០៨.៩៨១

ប្រាក់បំណាច់ចូលនិវត្តន៍

១.២៤១.០២៨

សំវិធានធនសម្រាប់ឥណទានអាក្រក់ និងសង្ស័យ

២.១១៦.២៤៥

រំលោះ

ចំណេញក្នុងលក់អចលនទ្រព្យ និងឧបក្ខារ

អចលនទ្រព្យ និងឧបក្ខារដែលបានលុបចោល

ប្រាក់ចំណេញមុនពេលបំរែបំរួលក្នុងប្រតិបត្តិការ
ទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្ម
ថយ/កើនក្នុងប្រតិបត្តិការទ្រព្យសកម្ម :
ប្រាក់បញ្ញើ

ឥណទានទៅអតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ថយ/កើនក្នុងប្រតិបត្តិការទ្រព្យអកម្ម :
ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន
ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ

សាច់ប្រាក់ប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការ

ការបង់ប្រាក់បំណាច់ចូលនិវត្តន៍
ការបង់ពន្ធ

សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

៤៩

ពាន់រៀល

២០០៩

ដុល្លាអាមេរិក

ពាន់រៀល

២០០៨

ដុល្លាអាមេរិក

៣.៥២៨.១៨០

១៥.២៧៨.០៣០

២៩៧.៦៨០

១.០២២.៤៧១

២៥០.៥៤៤

៥០៧.៦១៥

១.៨៣០.៤១៧

៤៤៨.៥២២

៨៥៤.៣៥៩

២០៤.៩៣១

(៤២.៧៦៧)

(១០.២៥៩)

១៨.៨៧៨.៨៧១

៤.៥២៨.៣៩៣

១៨.៦២១.៧៤០

៤.៥៦៣.០៣៣

(៥.៩០២)

(១.៤១៦)

(៤៩៩.៧៥០)

(១២២.៤៥៨)

១៤៤.៦៦៦

(២.៥០០.៦៨២)

៤២០.១១៩

(៧៦០.៧៧៤)

១.០២៥

(២៧.១៤៥.១៤៤)
៦០៣.១១៥

១.៧៥១.៤៧៥

(៧៩៦.២៤៦)

(៦.៧១៣.៨៣១)
(៧៥.២៧៣)

(៤.០៦៨.៥៣៣)

(១០.៨៥៧.៦៣៧)

២៤៦

៥២៨.៨២២

៣.៧៤៣.៦៩៧

(៣៨.៩០៥)
៩០៥

(៦.៥១១.១៨៨)(១០៦.២៧៥.៣១៩)

(១៩០.៩៩២)

៩៣៦.៨៧៨

១២៩.៥៨១

(៩.៥៣៣)
២២២

(២៦.០៤១.៤៩០)
(៦១២.៧៦២)
(១៨៦.៤១៨)
២២៩.៥៧១

(១.៦១០.៤១៨) (៩០.៤៧៧.៩០៧) (២២.១៧០.៥២៤)
(១៨.០៥៥)

(៩៧៥.៩០១)

(១៧៤.៩០៥)

(២.២៦៦.២៨០)

(៤២.៨៥៨)

(៥៥៥.៣២៥)

(២.៦០៤.៣៧៤) (៩២.៩១៩.០៩២) (២២.៧៦៨.៧០៧)

អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង
បណ្តាញការិយាល័យ
និងអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

៥១

តំបន់ប្រតិបត្តិការ
និងផែនទីប្រតិបត្តិការ

៦២

៥០

បណ្តាញការិយាល័យ
និងអាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង
ការិយាល័យកណ្តាល
លេខ២៥ ផ្លូវ២៩៤ & ៥៧ សង្កាត់បឹងកេងកង១
ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រអប់សំបុត្រលេខ : ២៤១២
ទូរស័ព្ទលេខ  

:  ០២៣ ២២០ ១០២ / ០២៣ ២១៣ ៦៤២

អ៊ីម៉ែល

: info.pp@prasac.com.kh

ទូរសារលេខ
អ៊ីម៉េល

: ០២៣ ២១៦ ៣៦២

: www.prasac.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងរកាកោង

ភូមិរកាកោង ឃុំរកាកោង១ ស្រុកមុខកំពូល
ខេត្តកណ្តាល

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក លឹម រតនះ

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៦១៥  / ០១២ ៣១៨ ២៦២

អនុសាខាកំពង់ពពិល

ភូមិកំពង់ពពិល ឃុំកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង

សាខាទួលគោក
លេខ១៤៣-១៤៤ ផ្លូវលេខ ២៧៣ ភូមិ១៤

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក សាន ភក្តី

អ៊ីម៉េល

: prasac053@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៦២២ / ០១២ ៦៤៣ ៦៣៤

សង្កាត់បឹងកក់១ ខ័ណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងពារាំង

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៤៩៦  

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង   : លោក ផេង ច័ន្ទទិវា

អ៊ីម៉េល

  ០១២ ៨៦៩ ៤៩២

: prasac026@prasac.com.kh

អនុសាខាបែកចាន

ភូមិចុងបង្គោល ឃុំបែកចាន ស្រុកអង្គស្នូល ខេត្តកណ្តាល

ភូមិស្នាយពល ឃុំរកា ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង
: លោក អ៊ុក សោភា

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៦២២ / ០១២ ៤១៨ ២១២

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងទឹកឃ្លាំង

ភូមិទឹកឃ្លាំង ឃុំទឹកឃ្លាំង ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ឆេង រិទ្ឋី

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង   : លោក ឡុច ចំរើន

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៦២២ / ០១២ ៣១៧ ១៥៤

អ៊ីម៉េល

អនុសាខាព្រែកតាកូវ

លេខទំនាក់ទំនង   : ០១៥ ៦៩៨ ៦០៤ / ០២៣ ៣៥៥ ០៤៤
: prasac044@prasac.com.kh

អនុសាខាព្រែកក្តាម

ភូមិលើ ឃុំស្វាយជ្រុំ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ជុំ រិទ្ឋី

ភូមិទួលងោក ឃុំកំពង់លួង ស្រុកពញ្ញាឮ ខេត្តកណ្តាល

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៦២០ / ០១២ ៥០០ ៣២១

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៦០៦ / ០២៤ ៣៩៩ ០២៤

អនុសាខាពោធិ៍ចិនតុង

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង   : លោក សាន សុវុទ្ធី
អ៊ីម៉េល

: prasac024@prasac.com.kh

អនុសាខាព្រែកអញ្ចាញ

ភូមិក្រោម ឃុំព្រែកអញ្ជាញ ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ហេង ខុនធី

អ៊ីម៉េល

: prasac025@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៦១៥ ០២៤ ៣៩០ ០១៦

៥១

ភូមិពព្រជើង សង្កាត់កាកាប ខ័ណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ឯក សុផល

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៥១៧ / ០១២ ៩២៣ ៧២៩

សាខាតាខ្មៅ
ភូមិក្រពើហា ឃុំព្រែកឬស្សី ស្រុកតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ឯម សំង៉ា

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៣៦៣
អ៊ីម៉េល

  ០១២ ៧៧៧ ៦១១

: prasac046@prasac.com.kh

បុស្តិ៍សេវាកម្មផ្សារដើមថ្កូវ

លេខ៤៥៧E0E1 ផ្លូវ២១៧ ភូមិលេខ១ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ
ខ័ណ្ឌចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក លី គឹមហ៊ម

អ៊ីម៉េល

: prasac048@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៤០៨  / ០១២ ៩៩២ ៣៧៣

អនុសាខាកោះធំ

ភូមិកំពង់ស្វាយក្រោម ឃុំព្រែកថ្មី ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ឌុប ភិរម្យ

អ៊ីម៉េល

: prasac036@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៤៦១ / ០១២ ៤៨៩ ៧៨៦

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងកំពង់កុង

ភូមិកំពង់គង់ ឃុំកំពង់គង់ ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ទិច ម៉េងហ៊ូរ

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៤៦១ ០៩២ ៩៨១ ៧៨៨

អនុសាខាកណ្តាលស្ទឹង

ភូមិស្វាយមីង ឃុំបាគួរ ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក គង់ ទី

អ៊ីម៉េល

: prasac045@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៤៥១ ០១២ ៥៣៦ ០៥៣

អនុសាខាគៀនស្វាយ

ភូមិទួលត្នោត ឃុំគគីរ ស្រុកគៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក វ៉ា រិទ្ឋី

អ៊ីម៉េល

: prasac054@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៤៨៥ ០១៦ ៩៦១០៦១

បុស្តិ៍សេវាកម្មឈើទាល

ភូមិឈើទាល ឃុំឈើទាល ស្រុកគៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក សាន សែន

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៤៨៥  ០១៦ ៣៧៦ ០៩៨

អនុសាខាសំពៅពួន

ភូមិកោះទីវ(កា) ឃុំសំពៅពួន ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក លី ម៉េងហុង

អ៊ីម៉េល

: prasac029@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៥០៩ / ០១២ ៤២៧ ២២៩

អនុសាខាស្អាង

ភូមិព្រែករុន ឃុំព្រែកកុយ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល

សាខាកំពង់ស្ពឺ

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៤២៩  ០១២ ៧៦១ ៦២៤

ភូមិមុខខេត្ត ឃុំរកាធំ ស្រុកច្បារមន

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ហេង ច័ន្ទត្រា

អ៊ីម៉េល

: prasac034@prasac.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងព្រែកអំបិល

ភូមិត្រើយត្រឹង ឃុំព្រែកអំបិល ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក សាន ឈាង

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៤២៩ ០១២ ២៩៧ ៣៨៧

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក អ៊ិម ប៊ុនថា

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ០៤១  
អ៊ីម៉េល

  ០១៦ ៧០៧ ១០៤

: prasac041@prasac.com.kh

អនុសាខាច្បារមន

ភូមិមុខខេត្ត ឃុំរកាធំ ស្រុកច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ឯម សុខា

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ០៨១

  ០១២ ៧៧៧ ៦១០

៥២

សាខាតាែកវ
អនុសាខាភ្នំស្រួច

ភូមិផ្សារត្រពាំងក្រឡឹង ឃុំគីរីវ័ន្ត ស្រុកភ្នំស្រួច  ខេត្តកណ្តាល
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក អ៊ុក សុវត្ថិធាភាព

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ០៥៨
អ៊ីម៉េល

  ០១២ ៩០៤ ០៧២

: prasac047@prasac.com.kh

អនុសាខាឧដុង្គ

ភូមិបាត់ដឹង ឃុំក្សេមក្សាន្ត ស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក តេន អ៊ិត

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ០៩៥ / ០១២ ៤០០ ៤១២
អ៊ីម៉េល

: prasac043@prasac.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងសំរោង

ភូមិមនោរម្យ ឃុំមនោរម្យ ស្រុកថ្ពុង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ថុល ម៊ែន

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ០៩៥ / ០១២ ៣០៨ ៦០២

អនុសាខាគងពិសី

ភូមិថ្នល់បែក ឃុំរកាខ្ពស់
ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ស្រស់ ភក្តី

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៩៣១
អ៊ីម៉េល

  ០១២ ៤៧២ ៤៥៥

: prasac031@camitel.com

អនុសាខាដូនកែវ

ភូមិថ្នល់បែក ឃុំរកាខ្ពស់ ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ឯម ភេង

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៩៣២
អ៊ីម៉េល

  ០១២ ៨៩០ ៩៣៩

: prasac031@camitel.com

អនុសាខាអង្គតាសោម

ភូមិអង្គតាសោម ឃុំអង្គតាសោម ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក សួន យន

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៩៣៤
  ០១២ ៤៦៣ ០១៩

ភូមិត្រាំខ្នារ ឃុំស្នាមក្រពើ ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

អ៊ីម៉េល

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ០៨៥ / ០១២ ៥៨១ ០០៩

អនុសាខាគីរីវង្ស

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ហុន ប៊ុនរិត

អ៊ីម៉េល

: prasac042@prasac.com.kh

អនុសាខាស្លាបលែង

ភូមិផ្សារល្អែង ឃុំស្វាយរំពា ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ម៊ុយ ថេត

អ៊ីម៉េល

: prasac049@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ០៨៨ / ០១២ ៤១០ ៧០៩

អនុសាខាថ្នល់ទទឹង

ភូមិថ្នល់ទទឹង ឃុំដំណាក់អំពិល ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណា្តល
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក យ៊ុន សុភ័ក្រ

អ៊ីម៉េល

: prasac040@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ១០២ / ០១២ ៩៩៧ ៩៦៧

: prasac038@prasac.com.kh

ភូមិកំពង់ ឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ ស្រុកគីរីវង្ស ខេត្តតាកែវ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ប្រាក់ លន់

អ៊ីម៉េល

: prasac035@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៨៩៩ / ០១២ ៥២៥ ៩០៣

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងផ្សារគីរី

ភូមិដីក្រហម ឃុំព្រៃរំដេង ស្រុកគីរីវង្ស ខេត្តតាកែវ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ចាប ចំរើន

អ៊ីម៉េល

: prasac035@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៨៩៩ / ០៩២ ៦៣៦ ៩៧៧

អនុសាខាកំពង់ជ្រៃ

ភូមិកំពង់ជ្រៃ ឃុំស្មោង ស្រុកទ្រាំ ខេត្តតាកែវ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ជួង សំអឿន

អ៊ីម៉េល

: prasac033@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៨៥២ / ០១២ ៦០២ ៥២៦

៥៣

អនុសាខាព្រៃកប្បាស

អនុសាខាឈូក

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក យី យឿន

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង   : លោក គុណ សុខនប៉ាណា

អ៊ីម៉េល

: prasac032@prasac.com.kh

ភូមិព្រៃល្វាកើត ឃុំព្រៃល្វា ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ
លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៩៤១ / ០១២ ៥០០ ៨២៣

ភូមិសត្វពង ឃុំសត្វពង ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៨៩៥ / ០១២ ៩៦៣ ៣៣៧
អ៊ីម៉េល

: prasac073@prasac.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអង្គរបូរី

អនុសាខាកំពង់ត្រាច

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត

ភូមិកំពង់ហ្លួង ឃុំអង្គរបូរី ស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ
: លោក នឹក ប៊ុនថន

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៩៤១ / ០១២ ៨៧៧ ១១៣

អនុសាខាបាទី

ភូមិសីហា ឃុំចំបក់ ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ

ភូមិកំពង់ត្រាចទី១ ឃុំកំពង់ត្រាចខាងកើត
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ស៊ុត សំណាង

អ៊ីម៉េល

: prasac075@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៥៦១ / ០១២ ៩៦៣ ៣៣៧

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ឈុន ប៊ុនណា

អនុសាខាអង្គរជ័យ

អ៊ីម៉េល

: prasac037@prasac.com.kh

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៨៤៨ / ០២៤ ៣៩៣ ០៣៥

អនុសាខារមេញ

ភូមិប្រាល ឃុំតានី ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត
: លោក ទិត្យ សុខជា

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៨០៣ / ០១២ ៦០៧ ៩៤២

ភូមិចំបក់ផ្អែម ឃុំរមេញ ស្រុកកោះអណ្តែត ខេត្តតាកែវ

អនុសាខាព្រៃនប់

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៨៩៨ / ០១២ ៩១៤ ៣០១

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក សាន ថា

អ៊ីម៉េល

: prasac074@prasac.com.kh

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ខាត់ ណែល

អ៊ីម៉េល

: prasac039@prasac.com.kh

ក្រុម៥ ភូមិសំរោងក្រោម ឃុំសំរោង ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ
លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៨១៩ / ០១២ ៧៦៦ ៩៤២

សាខាកំពត

សាខាខេត្តសីហនុ

លេខ ១៤៩ ភូមិកំពង់បាយខាងជើង

លេខ១៤៥ ផ្លូវមិត្តភាព ភូមិ១ សង្កាត់២

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

ឃុំកំពង់បាយ ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត

: លោក ញែត រិទ្ឌ

លេខទំនាក់ទំនង : ០១២ ៤២៣ ១២៥
អ៊ីម៉េល

  ០៩៩ ៨១៦ ៤៣៤

: prasac072@prasac.com.kh

ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ

: លោក លឹម ឡាក់

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៩៩៦
អ៊ីម៉េល

  ០១២ ៦២២ ៣៩៨

: prasac096@prasac.com.kh

អនុសាខាបន្ទាយមាស

អនុសាខាស្ទឹងហាវ

ស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

ភូមិព្រៃក្រឡាខាងលិច ឃុំទូកមាសខាងលិច
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក សំ ទ្រី

អ៊ីម៉េល

: prasac071@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៨០២ / ០១២ ២៩៩ ៤០៦

ភូមិ២ ឃុំអូរទ្រា ស្រុកស្ទឹងហាវ ខេត្តព្រះសីហនុ
: លោក សឿន មន

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៩៧២ / ០១២ ៤៣៥ ៦៩៥

៥៤

សាខាកោះកុង
ភូមិទី១ សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ
ក្រុមខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ផាត់ ផែត

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៧៦៦
អ៊ីម៉េល

  ០១៦ ៩៥១ ៩៧១

: prasac095@prasac.com.kh

អនុសាខាបាភ្នំ

ភូមិឈើកាច់ ឃុំឈើកាច់ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក អ៊ុំ អូន

អ៊ីម៉េល

: prasac056@camshin.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ១៧៣ / ០១៦ ៧៤១ ០៤១

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងមេសាង

ភូមិវៀង ឃុំជីផុច ស្រុកមេសាង ខេត្តព្រៃវែង

សាខាព្រៃវែង

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក សុខ សុភ័ក្រ

ភូមិប្រាំពីរ ឃុំកំពង់លាវ ស្រុកកំពង់លាវ

អ៊ីម៉េល

: prasac056@camshin.com.kh

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ផាត់ រស្មី

អនុសាខាព្រះសេ្តច

  ០១២ ៥១៩ ១៥២

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក អៀង គឹមសាន

អ៊ីម៉េល

: prasac056@camshin.com.kh

ខេត្តព្រៃវែង

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ១៧៣ / ០១២ ៨៣៥ ២៥៩

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ១៥២
អ៊ីម៉េល

: prasac051@camintel.com

អនុសាខាស្វាយអន្ទរ

ភូមិព្រៃមាស ឃុំអង្គររាជ ស្រុកព្រះសេ្តច ខេត្តព្រៃវែង
លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ១៨៩ / ០១២ ៣៩៥ ៨៩២

ភូមិពូចិនដំ ឃុំស្វាយអន្ទរ ស្រុកព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងតាហ៊ុយ

លេខទំនាក់ទំនង : ០១២ ៧៧៣ ២៨៥ / ០៨៥ ៥៩៨ ៦៥៦

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក គឹម តាំង

អនុសាខាកំចាយមារ

អ៊ីម៉េល

: prasac056@camshin.com.kh

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោកស្រី ឯម សុផល

ភូមិជទី៣ ឃុំក្រានហុង ស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ១៨៩ / ០៩២ ៥៤៩ ៧០៧

: លោក រស់ ជឹម

អនុសាខាកំពង់ត្របែក

  ០១២ ៩៧០ ០៤៨

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ឃី ស៊ាន

អ៊ីម៉េល

: prasac057@camintel.com

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ១៦៧
អ៊ីម៉េល

ភូមិតាហ៊ុយ ឃុំកំពង់ប្រាសាទ ស្រុកពាមជរ ខេត្តព្រៃវែង

: prasac055@camshin.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងកញ្រ្ចាច

ភូមិកំពង់ត្របែក ឃុំកំពង់ត្របែក ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង
លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ១៤៩ / ០១២ ៦៤៩ ៥០៣

ភូមិប្រាស្រែមុខ ឃុំកញ្រ្ចាច ស្រុកកញ្រ្ចាច ខេត្តព្រៃវែង

អនុសាខាលើកដែក

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ១៦៧ / ០១២ ៦៧៧ ១៨៦

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ហៃ ប៊ុនស្រ៊ាង

អនុសាខាអ្នកលឿង

អ៊ីម៉េល

: prasac051@camintel.com

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ហេង តឿន

ភូមិបួន ឃុំព្រែកក្សាយខា ស្រុកពាមរ ខេត្តព្រៃវែង
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ស៊ីម មង្គល

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ១២៨
អ៊ីម៉េល

៥៥

  ០១៦ ៧៥២ ១៩២

: prasac052@camshin.com.kh

ភូមិកំពង់ចំលង ឃុំព្រែកទំលាប់ ស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល
លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ១៣៨ / ០១២ ២៨៦ ៤០០

សាខាស្វាយរៀង
ភូមិកែនសាង ឃុំស្វាយរៀង

ស្រុកស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ព្រាប ហ៊រ

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ២៦២
អ៊ីម៉េល

  ០១២ ៧៣៩ ៧១៦

: prasac061@camintel.com

អនុសាខាក្រោលគោ

ភូមិថ្លុក ឃុំក្បាលគោ ស្រុកស្វាយជ្រុំ ខេត្តស្វាយរៀង
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក លឹម ចំរើន

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ១៩៣ / ០៩៩ ៤៥៥ ០១៨

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងស្វាយជ្រុំ

ភូមិតាប៊រ ឃុំតាសួស ស្រុស្វាយជ្រុំ ខេត្តស្វាយរៀង
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ជន ម៉ាហ៊ុន

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ១៩៣ / ០៩៩ ៤៦៦ ៦៤០

អនុសាខាចន្រ្ទា

ភូមិកំពតជ្រុក ឃុំព្រៃអង្គញ់ ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក សំ រដ្ថា

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ២១២ / ០១១ ៦៣៣ ១៤៥

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងប្រសូត

ភូមិសាមគ្គី ឃុំស្វាយទា ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក សាន ទីតូ

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ២១២ / ០១២ ៧៣៦ ៧៧២

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងកំពង់រូ

ភូមិស្វាយអណ័ត ឃុំញរ ស្រុកកំពង់រោ ខេត្តស្វាយរៀង
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក នាង ឈន

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ២១២ / ០១២ ៥៣៣ ៦៩៨

អនុសាខារមាសហែក

សាខាកំពង់ធំ
ភូមិអាចារ្យល័ក្ខ ឃុំអាចារ្យល័ក្ខ
ស្រុកស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ញេក ប៊ូលី

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៥៩១
អ៊ីម៉េល

  ០១២ ៧៦៦ ៨៤៦

: prasac091@camintel.com

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងសំបូរ

ភូមិកំពង់ឈើទាល ឃុំសំបូរ ស្រុកប្រាសាទសំបូរ ខេត្តកំពង់ធំ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ថន សំអាត

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៨៦២ / ០១២ ៣០៧ ០៦៧

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងសោ្ទង

ភូមិឈើទាល ឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកសោ្ទង ខេត្តកំពង់ធំ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ហឹម សុខហឿន

អ៊ីម៉េល

: prasac092@camshin.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៨៦២ / ០១២ ៤០៦ ៤៨៦

អនុសាខាកំពង់ថ្ម

ភូមិព្រៃតាត្រាវ ឃុំបាល័ង្ក ស្រុកបារាយ ខេត្តកំពង់ធំ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ឈឹម សេរី

អ៊ីម៉េល

: prasac015@camshin.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៩២៤ / ០៦២ ៣៩៩ ០៨១

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងក្រវា

ភូមិស្លកែត ឃុំក្រវា ស្រុកបារាយ ខេត្តកំពង់ធំ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ឈុន រស្មី

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៩២៤ / ០១៧ ៧៣៩ ២៩២

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងរំលង

ភូមិសាលាឃុំ ឃុំទ្រាល ស្រុកបារាយ ខេត្តកំពង់ធំ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ទួច វិមាន

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៩៣១ / ០១២ ៤៨២ ៣៩៨

ភូមិកំពង់ត្រាច ឃុំកំពង់ត្រាច ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក នុត ថេង

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ២១៤  / ០៨៥ ៥៩៨ ៦៦២

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងចន្រ្ទី

ភូមិចន្រ្ទី ឃុំចន្រ្ទី ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ឈុំ សុខា

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ២១៤ / ០១២ ៣២២ ០៨០

៥៦

សាខាក្រចេះ

អនុសាខាស្ទឹងត្រង់

ភូមិវត្ត ឃុំក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ប៉េល តាំងអេង

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៦៦៨
អ៊ីម៉េល

  ០១២ ៦៦១ ៦៣៦

: prasac067@prasac.com.kh

ភូមិបឹងដេង ឃុំព្រែកកក់ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ឌីណា ប៉ុណ្ណារះ

អ៊ីម៉េល

: prasac066@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៣០៤ / ០២៣ ៣០៥ ០១២

អនុសាខាព្រៃឈរ

ភូមិស្លែង ឃុំជ្រៃវែង ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម

អនុសាខាឆ្លូង

ភូមិជ្រោយថ្ម ឃុំឆ្លូង ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ខួន វណ្ណះ

អ៊ីម៉េល

: prasac097@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៦៩០ / ០៩៩ ៤៥៥ ៤០០

អនុសាខាស្ទឹងត្រែង

ភូមិថ្មលាត ឃុំស្រស់ឬស្សី ស្រុកស្ទឹងត្រែង ខេត្តស្ទឹងត្រែង
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ង៉ែន សុធី

អ៊ីម៉េល

: prasac097@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៦៥៣ / ០៩៩ ៤៥៥ ១៤៥

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ខុត សុភា

អ៊ីម៉េល

: prasac068@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៣២១ / ០២៣ ៣៥១ ៣៩១

អនុសាខាកោះសូទិន

ភូមិដើមស្តៅ ឃុំពង្ររ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ចាន់ រដ្ឋា

អ៊ីម៉េល

: prasac069@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ១២៩ / ០២៣ ៣៥៨ ៤៧៨

បុស្តិ៍សេវាកម្មស៊ីធរកណ្តាល

ភូមិព្រែកសណែ្តក ឃុំព្រែកចង្រ្កាន្ត ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ម៉ៅ ណារែន

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ១២៩ / ០១២ ២៥៩ ៩៣០

អនុសាខាជើងព្រៃ
សាខាកំពង់ចាម

ភូមិស្គន់ ឃុំសូទិប ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក អ៊ីវ សូភិន

ស្រុកកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម

អ៊ីម៉េល

: prasac012@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៣១១  

អនុសាខាកងមាស

អ៊ីម៉េល

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

ភូមិបាំ្រពីរ ឃុំកំពង់ចាម
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក លឹម ធី

  ០៤២ ៩៤១ ៥៣៧

: prasac011@prasac.com.kh

អនុសាខាកំពង់សៀម

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៣៣៦ / ០១១ ៩០១ ១៨៦

ភូមិពាមជីកង ឃុំពាមជីកង ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម
: លោក ហេង ចាន់វីរដ្ឋា

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៣៥១ / ០១២ ៥៤៣ ៤២៧

ភូមិប្រាំពីរ ឃុំកំពង់ចាម ស្រុកកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម

អនុសាខាបាធាយ

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៣១៩ / ០៤២ ៩៤១ ៥៣៧

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក រ៉ាន់ វណ្ណះ

អ៊ីម៉េល

: prasac014@prasac.com.kh

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ឡេង ប៉េងសឿន

ភូមិផ្អាវ ឃុំផ្អាវ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម

អ៊ីម៉េល

: prasac011@camintel.com

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៣៤៥ / ០១២ ៤៤៨ ៦៦៧

អនុសាខាចំការលើ

ភូមិថ្នល់បែក ឃុំស្វាយទាប ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងព្រៃគ្រី

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៣៧២ / ០៤២ ៣៩០ ០១៧

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ពីន នីម

ភូមិព្រៃគ្រី ឃុំព្រៃគ្រីជើង ស្រុកជលគីរី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

អ៊ីម៉េល

: prasac017@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៣៤៥ / ០១២ ៤៤៨ ៦៦៧

៥៧

: លោក រ៉ាន់ វណ្ណះ

អនុសាខាស្រីសន្ធរ

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងដំបែរ

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ជា សោភ័ណ្ឌ

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

អ៊ីម៉េល

: prasac016@prasac.com.kh

ភូមិសន្តី ឃុំព្រែកពោធិ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម
លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៣៥០ / ០១២ ៣០០ ៨៥៣

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងធោ្លកជ្រៅ

ភូមិធោ្លកជ្រៅ ឃុំខ្ចៅ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

លេខទំនាក់ទំនង

: លោក ហេង ចាន់វីរដ្ឋា

: ០១៥ ៦៩៧ ៣៥១ / ០១២ ៥៤៣ ៤២៧

ភូមិដំបែរ ឃុំដំបែរ ស្រុកដំបែរ ខេត្តកំពង់ចាម
: លោក គង់ សុខារិទ្ឋ

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ០៧៧ / ០១៧ ៣៣៥ ០០៧

អនុសាខាមេមត់

ភូមិមេមត់ ឃុំមេមត់ ស្រុកមេមត់ ខេត្តកំពង់ចាម
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ទិត្យ កំរង

អ៊ីម៉េល

: prasac019@prasac.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ០៥៣ / ០១២ ៧៥៧ ១៥៦

អនុសាខាកងមាស

ភូមិពាមជីកង ឃុំពាមជីកង ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ហេង ចាន់វីរដ្ឋា

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៣៥១ / ០១២ ៥៤៣ ៤២៧

សាខាកំពង់ឆ្នាំង
ភូមិទួលក្រឡាញ់ ឃុំកំពង់ឆ្នាំង

ស្រុកកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៩២៥

សាខាត្បូងឃ្មុំ
ភូមិជើងឡង ឃុំសួង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តកំពង់ចាម
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

អ៊ីម៉េល

   ០២៦ ៩៨៨ ៧១៩

: prasac021@camintel.com

: លោក សុខ ថាវី

អនុសាខារលាប្អៀរ

  ០៤២ ៣៩០ ០១៣

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ០១៣  
អ៊ីម៉េល

: លោក សុខ ពិសិដ្ឋ

: prasac013@prasac.com.kh

ភូមិទួលក្រឡាញ់ ឃុំកំពង់ឆ្នាំង ស្រុកកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
: លោក ប៉ា មុន្នី

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៩២៤ / ០៩២ ៦០៦ ៦៣៨

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងត្រពាំងឬស្សី

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងទឹកផុស

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

ភូមិត្រពាំងឬស្សី ឃុំរកាពព្រាំ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តកំពង់ចាម
: លោក សារុន ដារា

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ០៣០ / ០៩២ ២២៣ ៩៥២

ភូមិស្រែតាជ័យ ឃុំអភិវឌ្ឈន៏ ស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
: លោក ម៉ែន សំណាង

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧៩២៤ / ០១២ ៥៩៧ ១៥៤

អនុសាខាអូររាំងឪ

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងកំពង់លែង

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

ភូមិលេខបី ឃុំអំពិលតាពក ស្រុកអូររាំងឪ ខេត្តកំពង់ចាម
: លោក ឆាយ វ៉ាន់ដេត

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ០៨៤ / ០១២ ៧៨១ ៨៦១

ភូមិកំពង់បឹង ឃុំកំពងហាវ ស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
: លោក ផល សុខចំរើន

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៩២៤ / ០៨៩ ៤៨៥ ៣៦៣

អនុសាខាពញាក្រែក

អនុសាខាបរិបូរណ៍

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ភិន សារី

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក អ៊ុង ជាវកង

អ៊ីម៉េល

: prasac019@prasac.com.kh

អ៊ីម៉េល

: prasac023@camshin.com.kh

ភូមិពូស្រុក ឃុំកោងកាង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តកំពង់ចាម
លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ០៧៧ / ០១១ ៧៤១ ២៩៩

ភូមិពន្លៃ ឃុំពន្លៃ ស្រុកបរិបូរណ៍ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៨២៨ / ០១២ ៥៥៨ ៦៦០

៥៨

អនុសាខាកំពង់ត្រឡាច

អនុសាខាបាកាន

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ហេង សុវណ្ណា

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ឡែម ស៊ីណា

អ៊ីម៉េល

: prasac022@camshin.com.kh

អ៊ីម៉េល

: prasac083@camshin.com.kh

ភូមិដើមពពិល ឃុំថ្មអិត ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៩២៨ / ០៩២ ៥៧៦ ៤៧៤

ភូមិបឹងខ្នារ ឃុំបឹងខ្នារ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់
លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៨៣៤ / ០១២ ៣៨៥ ០៦៥

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងអូរតាប៉ោង

ភូមិអូរតាប៉ោង ឃុំអូរតាប៉ោង ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់

សាខាពោធិ៍សាត់
ភូមិថ្នល់បំបែក ឃុំរលៀប

ស្រុកសំបូរមាស ខេត្តពោធិ៍សាត់
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក នាង ស៊ីណារន្ត

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៨០៦  
អ៊ីម៉េល

  ០១២ ៨៦៧ ៦០២

: prasac081@camitel.com

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

លេខទំនាក់ទំនង

: លោក កុល ចំណាប់

: ០១៥ ៦៩៨ ៨៣៤ / ០៩២ ៩៧៦ ៥០៩

អនុសាខាមោងឬស្សី

ភូមិកន្សៃបន្ទាយ ឃុំមោង ស្រុកមោងឬស្សី ខេត្តបាត់ដំបង
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក មុំ រិទ្ឋី

អ៊ីម៉េល

: prasac084@camshin.net

លេខទំនាក់ទំនង

: ០១៥ ៦៩៨ ៨៥៧ / ០១៧ ៥៥៨ ៤៨៥

អនុសាខាសំពៅមាស

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងកោះក្រឡ

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

ភូមិថ្នល់បំបែក ឃុំរលៀប ស្រុកសំពៅមាស ខេត្តពោធិ៍សាត់
: លោក ឃ្លាំង ស៊ុនហុង

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៨០៩ / ០១២ ៥៤៥ ៩២៨
អ៊ីម៉េល

: prasac081@camitel.com

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងកណ្តៀង

ភូមិបឹងក្រាញ់ ឃុំស្វាយលង ស្រុកកណ្តៀង ខេត្តពោធិ៍សាត់
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ឡុង ពន្លឺ

អ៊ីម៉េល

: prasac081@camitel.com

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៨០៩ / ០៩២ ៩៥៦ ៩៣៦

ភូមិផ្សារ ឃុំអន្លង់ត្នោត ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក អ៊ិន ចាន់ជលសា

អ៊ីម៉េល

: prasac082@camshin.com.kh

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៨៣៨ / ០១២ ៧៧៧ ៦៥៩

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងឈើធំ

ភូមិកប្បាស ឃុំឈើធំ ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់
លេខទំនាក់ទំនង

៥៩

: លោក អឿន សារឿប

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៨៥៧ / ០១២ ២៨៥ ៦៧៣

អនុសាខាភ្នំក្រវ៉ាញ

ភូមិក្រូចឆ្មារ ឃុំលាច ស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

លេខទំនាក់ទំនង

: លោក ហ៊ួន សាវរិទ្ឋ

: ០១៥ ៦៩៨ ៨៣០ / ០៩២ ២៨២ ៦១៦

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងតាឡ

ភូមិតាឡ ឃុំតាឡ ស្រុកបាកាន ខេត្តពោធិ៍សាត់

អនុសាខាក្រគរ

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

ភូមិទួលបល័្លង្គ ឃុំកោះក្រឡ ស្រុកកោះក្រឡ ខេត្តបាត់ដំបង

: លោក សិដ្ឋ វិចិត្រ

: ០១៥ ៦៩៨ ៨៣៨ / ០១២ ៥៨៩ ៣៦៣

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

លេខទំនាក់ទំនង

: លោក ផាង សិរីវឌ្ឍន

: ០១៥ ៦៩៨ ៨៣០ / ០៩២ ៦៨៨ ២៨៣

សាខាបន្ទាយមានជ័យ

សាខាបាត់ដំបង

ភូមិអូរអំបិល ឃុំអូរអំបិល ស្រុក

ភូមិឧជ័យ ឃុំព្រែកព្រះស្តេច

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

សិរីសោភ័ណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

: លោក ថាយ សុជាតិ

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៧ ៨៨៦
អ៊ីម៉េល

   ០១២ ៦៧៧ ៨៤៣

: prasac086@prasac.com

ស្រុកបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
លេខទំនាក់ទំនង
អ៊ីម៉េល

: លោក អ៊ុក រី

: ០១៥ ៦៩៨ ៤៨៦  

   ០១២ ៩៩៣ ៣៨៧

: prasac085@prasac.com

អនុសាខាសិរីសោភ័ណ្ឌ

អនុសាខាបវេល

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ប៉ុល វុទ្ឋីរិទ្ឋ

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

អ៊ីម៉េល

: prasac086@prasac.com

ភូមិអូរអំបិល ឃុំអូរអំបិល ស្រុកសិរីសោភ័ណ្ឌ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ១៣០ / ០១២ ៧៩២ ៧២៥

អនុសាខាថ្មពួក

ភូមិគំរូ ឃុំគំរូ ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង : លោក មន ស៊ីសារិនវិចិត្រ

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ១៨២ / ០១២ ៤០៣ ០៩៣

អនុសាខាស្វាយចេក

ភូមិរលួស ឃុំរលួស ស្រុកស្វាយចេក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ភួក វីណា

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ១៨២ / ០៩២ ៧៨៦ ២៨២

ភូមិស្ពានកណ្តាល ឃុំបវេល ស្រុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង
: លោក ស៊ន សិទិ្ឋ

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៦៤៣ / ០៩២ ២៧៣ ៨៩៣

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងថ្មគោល

ភូមិគោកត្រាប់ ឃុំតាម៉ឺន ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក វៀច គឹមសាន

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៦៤៣ / ០៩២ ៩៧៣ ៥២០

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងសំពៅលូន
ភូមិត្រពាំងព្រលិត ឃុំសន្តិភាព

ស្រុកសំពៅលូន ខេត្តបាត់ដំបង
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ឃុត គីសាំង

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៦៤៣ / ០៩២ ៩៧៣ ៧២៧

អនុសាខាព្រះនេតព្រះ

អនុសាខាបាណន់ស្នឹង

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ញ៉ែម រដ្ឋា   

មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

អ៊ីម៉េល

: prasac088@prasac.com.kh

ភូមិជប់ ឃុំជប់វារី ស្រុកព្រះនេតព្រះ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ១៣៤ / ០១២ ២៣៩ ៤៥៥

ភូមិបឹង ឃុំស្នឹង ស្រុកបាណន់ ខេត្តបាត់ដំបង
លេខទំនាក់ទំនង

: លោក ផ្លាយ តុលា

: ០១៥ ៦៩៨ ៦៤១ / ០១២ ៤៦៩ ០៨០

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងភ្នំស្រុក
ភូមិស្រះជីក ឃុំស្រះជីក ស្រុកភ្នំស្រុក
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ព្រះ ហុកលី

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ១៣៤ / ០៩២ ៩៧៦ ២៧៦

អនុសាខាប៉ោយប៉ែត

ភូមិក្បាលស្ពាន សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត

ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

លេខទំនាក់ទំនង

: លោក ទេព សុខហេង

: ០១៥ ៦៩៨ ១៧០ / ០១២ ៣៣៨ ៨៣៦

៦០

សាខាសៀមរាប
ភូមិវិហារចិន សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ
ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

លេខទំនាក់ទំនង
អ៊ីម៉េល

: លោក ទា វណ្ណា

: ០១៥ ៦៩៨ ៩៩១  

   ០១២ ៩៩២ ០០៦

: prasac093@prasac.com.kh

អនុសាខាសៀមរាប

ភូមិវិហារចិន សង្កាត់ស្វាយដង្គុំ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក ផាត់ សុខា

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៩៣៩ / ០១៧ ៩៧៦ ៧៨០

អនុសាខាដំដែក

ភូមិដំដែកថ្មី ឃុំដំដែក ស្រុកសូត្រនិគម ខេត្តសៀមរាប
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក សឿង សត្យា

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៩៥៧ / ០១២ ៣៦០ ២៣០

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងជីក្រែង

ភូមិកំពង់ក្តី២ ឃុំកំពង់ក្តី ស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

: លោក មាស ស៊ីថា

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៩៥៧ / ០១២ ៥៦២ ០៤១

អនុសាខាក្រឡាញ់

ភូមិកំពង់ថ្កូវ២ ឃុំកំពង់ថ្កូវ ស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង   : លោក ពែក ប៊ុនរដ្ឋាណា

លេខទំនាក់ទំនង : ០១៥ ៦៩៨ ៩៩៤ / ០១២ ៣១៨ ៤៨១
អ៊ីម៉េល

: prasac094@prasac.com.kh

ការិយាល័យទំនាក់ទំនងស្រីស្នំ

ភូមិជ្រោយនាងនួន ឃុំជ្រោយនាងនួន ស្រុកស្រីស្នំ ខេត្តសៀមរាប
មន្រ្តីទំនាក់ទំនង

លេខទំនាក់ទំនង

: លោក ម៉ៅ រ័ត្ន

: ០១៥ ៦៩៨ ៩៩៤ / ០៩២ ៦៣១ ២៦៤

ការិយាល័យកណ្តាល
លេខ២៥ ផ្លូវ២៩៤&៥៧ សង្កាត់បឹងកេងកង១

ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ប្រអប់សំបុត
ទូរស័ព្ទលេខ
ទូរសារលេខ
អ៊ីម៉ែល

គេហទំព័រ

៦១

: ២៤១២

: ៨៥៥ ២៣ ២២០ ១០២

  ៨៥៥ ២៣ ២១៣ ៦៤២
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