ប្រាសាក់កាន់តែនៅជិតនិងល្អប្រសើរ

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  សង្ខេបតំបន់ប្រតិបត្តិការ និង ផែនទីប្រតិបត្តិការ

សង្ខេបតំបន់ប្រតិបត្តិការ
និងផែនទីប្រតិបត្តិការ
តំបន់ប្រតិបត្តិការ
ខេត្ត

:

២៤

ឃុំ

:
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ស្រុក

:
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២

TAKEO

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  សង្ខេបព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ

សង្ខេបព័ត៌មាន
ហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ
ព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ

(គិតជាដុល្លារអាមេរិក)

ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦

ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧

ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨

ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩

ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០

21>668>864

32>988>091

57>950>559

62>730>902 102>474>768

26>127>547

37>018>632

60>772>860

70>886>313 112>229>378

16>245>051 22>363>534

41>133>042

48>984>651

86>309>657

តារាងតុល្យការ
ស ំពៀតឥណទានសរុប (សុទ្ធ)
ទ្រព្យសកម ្មសរុប
ទ្រព្យអកម ្មសរុប
មូលនិធិភាគទុនិកសរុប

9>882>496

14>655>098

19>639>818

21>901>661

25>919>721

4>694>559

7>579>170

11>261>730

11>881>556

15>257>389

4>637>386

7>400>228

10>813>208

11>373>941

14>175>354

របាយការណ ៍ច ំណេញខាត
ចំណូលប្រតិបត្តិការមុនធ្វើសំវិធានធន
      លើឥណទានខាតបង់

សំវិធានធនលើឥណទានខាតបង់
ចំណូលប្រតិបត្តិការសរុបមុន
      ចំណាយប្រតិបត្តិការ

ចំណាយប្រតិបត្តិការសរុប
ចំណេញសុទ្ធមុនចំណាយ
      មិនមែនប្រតិបត្តិការ

ចំណូលមិនមែនប្រតិបត្តិការ
ចំណាយមិនមែនប្រតិបត្តិការ
ច ំណេញសុទ្ធមុនបង ់ពន ្ធ
ច ំណាយពន ្ធ
ច ំណេញសុទ្ធក្រោយបង ់ពន ្ធ

¬57>173¦

¬178>942¦

¬448>522¦

¬507>615¦

¬1>082>035¦

¬3>643>279¦

¬4>831>201¦

¬7>133>943¦

994>108

2>569>026

3>679>266

3>242>925

4>017>553

¬164>839¦

¬175>999¦

¬54>874¦

-

-

10>057

-

119>306

¬8>131>016¦ ¬10>157>799¦

285>255

300>332

839>326

2>393>027

3>743>698

3>528>181

4>317>885

669>364

1>898>088

2>815>668

2>676>399

3>391>217

¬169>962¦

¬494>939¦

¬928>030¦

¬851>781¦

¬926>668¦

៣

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  តារាងមាតិកា

តារាងមាតិកា
២

សង្ខេបតំបន់ប្រតិបត្តិការនិងផែនទីប្រតិបត្តិការ

៣

សង្ខេបព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ ពីឆ្នាំ២០០៦ ដល់ឆ្នាំ២០១០

អំពីប្រាសាក់	

៥

៦

ទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្ម

៧

ប្រវត្តិសង្ខេប

៨

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

៩

បញ្ហាប្រឈម

១០

គោលដៅអាជីវកម្ម

១១

អតិថិជន

១៤

ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ

១៧

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

១៨

ភាគទុនិក

១៩

គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

២០

ប្រវត្តិសង្ខេបក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

២៣

គណៈគ្រប់គ្រង

២៩

ចំណាប់អារម្មណ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

៣១

ចំណាប់អារម្មណ៍ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

៣២

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប

៣៤

លទ្ធផលប្រតិបត្តិការសង្ខេប

៣៧

បុគ្គលិកនិងការកសាងសមត្ថភាព

៣៩

ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនិងការគ្រប់គ្រងហានិយភ័យ

៤១

សកម្មភាពទីផ្សារ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្ម

៤

៤៤

របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

៥៨

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ

៥៩

តារាងតុល្យការ

៥០

របាយការណ៍ចំណេញខាត

៥១

របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលនិធិម្ចាស់ភាគហ៊ុន

៥២

របាយការណ៍ចលនាសាច់ប្រាក់

៤៣

អំពីប្រាសាក់
ទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្ម ៦
ប្រវត្តិសង្ខេប

៧

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
បញ្ហាប្រឈម

៨

៩

គោលដៅអាជីវកម្ម ១0
អតិថិជន ១១
ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ     ១៤
រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង     ១៧
ភាគទុនិក      ១៨
គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល     ១៩
ប្រវត្តិសង្ខេបក្រុមប្រឹក្សាភិបាល     ២០
គណៈគ្រប់គ្រង

២៣

ចំណាប់អារម្មណ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល      ២៩
ចំណាប់អារម្មណ៍ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ ៣១
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប

៣២

លទ្ធផលប្រតិបត្តិការសង្ខេប

៣៤

បុគ្គលិកនិងការកសាងសមត្ថភាព

៣៧

ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនិងការគ្រប់គ្រងហានិយភ័យ ៣៩
សកម្មភាពទីផ្សារ

៤១

៥

ទស្សនវិស័យ

ធ្វើអោយជីវភាពប្រជាជននៅជនបទប្រសើរឡើងដើម្បីរួមចំណែក
ដល់ការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយ និរន្ដរភាពតាមរយៈ
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមាននិរន្ដរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

បេសកកម្ម

ផ្ដល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ និងសហគ្រាស
ខ្នាតតូចនៅជនបទប្រកបដោយនិរន្ដរភាព។

៦

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  ប្រវត្តិសង្ខេប

ប្រវត្តិសង្ខេប
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ បានកម្លាយខ្លួនពី

គម្រាងឥណទានប្រាសាក់ ដែលទទួលជំនួយពីសហគម
អឺរ៉ុបនិងអនុវត្តន៍ ដោយក្រសួង ៣របស់រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា ។

គម្រោងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្តារឡើងវិញនិងទ្រទ្រង់ដល់
វិស័យកសិកម្ម នៅក្នុងខេត្តចំនួន ៦ ជុំវិញរាជធានី

ភ្នំពេញ មានដូចជាខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ
តាកែវ ព្រៃវែង និងស្វាយរៀង ។ គម្រោងប្រាសាក់
ត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៣ ។

ដើមី្បធានាឲ្យប្រជាជននៅក្នុងសហគមជនបទ

និងសហគ្រាសខ្នាតតូច មានលទ្ធភាពទទួលបាន
សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ គណៈកម្មការឥណទានរបស់

គម្រាងប្រាសាក់ បានសម្រេចចិត្តជាយុទ្ធសាស្រ្តមួយ

ក្នុងការកម្លាយខ្លួនពីកម្មវិធីឥណទាន ទៅជាគ្រឹះស្ថាន

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានអាជ្ញាប័ណ្ណ ។ ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០០២
កម្មវិធីកម្លាយខ្លួនត្រូវបានចាប់ ផ្តើមជាដំបូងតាមរយៈ
ការបង្កើតសមាគមឥណទានប្រាសាក់ ដោយបានចុះ

បញ្ជីជាប្រតិបត្តិករឥណទាននៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។
នៅឆ្នាំ២០០៣ មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា

(CRDF) និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់ ត្រូវបានបង្កើត

ឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការកម្លាយខ្លួននេះ ។ ដោយ
មានការចូលរួមវិនិយោគទុនពីភាគទុនិកដំបូងចំនួន ២
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ត្រូវបានបង្កើតឡើង
ដោយចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងនាមជា

ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត នៅខែសីហា
ឆ្នាំ២០០៤ និងទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្ម
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅខែវិច្ឆិកា

Investment Company for Developing Countries BIO) ្រដ្តាហ្គិនកាពីតាល់គ្រុបល
 ីមីតធីត  (Dragon

Capital Group Limited - DCG) ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ

អភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់  (The Netherlands Development

Finance Company - FMO) ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាលង្ការ
អ័ររិក (Lanka Orix Leasing Company Ltd - LOLC)

និងអ៊យកូក្រេឌីត (Oikocredit) ។ ប្រាសាក់ បានទទួល

អាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនកំណត់សុពល
ភាពពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ ។

ប្រតិបត្តិការចម្បងរបស់ប្រាសាក់គឺការផ្តល់សេវាកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា តាមរយៈទីស្នាក់ការ

កណ្តាលរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញ សាខានិងការិយាល័យស្រុក
ដែលមាននៅគ្រប់ខេត្តក្រុងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។
ប្រាសាក់បានធ្វើវិសោធនកម្ម លក្ខន្តិកៈចំពោះការផ្លាស់
ប្តូរភាគទុនិកថ្មី ហើយវិសោធនកម្មនេះត្រូវបានទទួល

ស្គាល់ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅ ថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា 
ឆ្នាំ២០០៨ និងដោយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី៦
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ ។

ដើម្បីបំពេញបានតាមតម្រូវការនិងដើរតួជាផ្ទៃមុខ

សម្រាប់ការបំបែកនិងកំណើននាពេលអនាគត ប្រាសាក់
បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលឈ្មោះ
ថា Oracle FLEXCUBE Universal Banking ដើម្បី
ជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការ កសាងគុណសម្បត្តិ

ប្រកួតប្រជែង ជួយលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាកម្មកាន់

តែប្រសើរដល់អតិថិជនទិសដៅនៅទូទាំងប្រទេស  និង
ជួយគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានកាន់តែប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធភាព ។

ប្រាសាក់បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្ម

ឆ្នាំ២០០៤ ដើមី្បមានសិទ្ធិ ស្របច្បាប់ក្នុងការផ្តល់

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជនសម្រាប់

ខ្នាតតូច ។

ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០ ។

សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមជនបទនិងសហគ្រាស
ដើមី្បបញ្ចប់កម្មវិធីកម្លាយខ្លួននេះ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៥

ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ខ្លួនពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅ
ជាមួយនឹងការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្ម

មក ប្រាសាក់បានចាប់ផ្តើមស្វែងរកនិងចរចាជាមួយ

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនមានកំណត់សុពលភាព និងអាជ្ញាប័ណ្ណ

ភាគទុនិកបណ្តោះអាសន្នគឺមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជន

សាធារណជន បច្ចុប្បន្ន ប្រាសាក់កំពុងយកចិត្តទុកដាក់

វិនិយោគិនមួយចំនួន ដើម្បីឲ្យដាក់ទុនវិនិយោគជំនួស
បទកម្ពុជា (CRDF) ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ប្រាសាក់

បានបញ្ចប់កម្មវិធីកម្លាយខ្លួននេះដោយជោគជ័យ

ដោយភាគទុនិកបណ្តោះអាសន្នចាស់ CRDF ត្រូវបាន

ជំនួសដោយភាគទុនិកថ្មីចំនួន ៥ គឺ ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ
ប៊ែលហ្សិកសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ (Belgian

ប្រកបអាជីវកម្ម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើពី

ក្នុងការពង្រឹងដំណើរការនិងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់
ខ្លួន ដើម្បីពង្រីកតួនាទីឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការ

អភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ តាម

រយៈការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ជនបទ
និងសហគ្រាសខ្នាតតូច ។

៧

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
១៩៩៥ - ១៩៩៩ :

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទផ្តល់មូលនិធិដោយប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន ៣ សម្រាប់អនុវត្តន៍ក្នុងខេត្តចំនួន ៦ តាមរយៈការផ្តល់

២០០០ - ២០០៣ :

ពង្រីកសកម្មភាពទៅជាគម្រោងប្រាសាក់ ២ ដោយបញ្ចូលឲ្យទៅជាកម្មវិធីឥណទានតែមួយ និងផលិតផល

កម្មវិធីឥណទានចំនួន ៣ ផ្សេងគ្នា ហៅថា គម្រោងប្រាសាក់ ១ ។
ឥណទានតែមួយ ។

២០០០

:

សម្រេចជាយុទ្ធសាស្រ្តជាលើកដំបូង ក្នុងការបង្កើតគ្រឹះស្ថានឲ្យប្រកបដោយនិរន្តភាព បន្ទាប់ពីបញ្ចប់គម្រោង

២០០១

:

២០០២

:

បង្កើតសមាគមឥណទានប្រាសាក់ ដោយចុះបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ជាប្រតិបត្តិករឥណទានជនបទ

២០០៣

:

មានភាគទុនិកដំបូងចំនួន ២ គឺមូលនិធិមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CRDF) របស់គម្រោងប្រាសាក់ ២

២០០៤

:

២០០៥

:

២០០៦

:

ធ្វើពាណិជ្ជភាវូបនីយកម្ម ដើម្បីស្វែងរកការចូលរួមវិនិយោគភាគកម្ម ទាំងពីវិនិយោគិនផ្នែកឯកជន និងផ្នែកសង្គម ។

២០០៧

:

បានបញ្ចប់ជាស្ថាពរក្នុងការកម្លាយខ្លួនជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដោយភាគទុនិកចាស់គឺមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ប្រាសាក់ ២ ។

បំបែកទីស្នាក់ការកណ្តាលនិងការិយាល័យសាខារបស់ប្រាសាក់ចេញពីគម្រោងប្រាសាក់ ២ និងមានការគ្រប់គ្រង

ដោយឡែក ប៉ុន្តែនៅតែជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងប្រាសាក់ ២ ដដែល ។
នៅក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០០២ ។

និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់ បង្កើតឡើងដោយមន្រ្តីបុគ្គលិកប្រាសាក់ ។

ចុះបញ្ជីជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និង

ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។

មូលនិធិឥណទានត្រូវបានផ្ទេរចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាល និងបន្តឲ្យប្រាសាក់ ក្រោមរូបភាពជាអនុ

បំណុល ដែលគ្មានការប្រាក់ និងមានសុពលភាពចាប់តាំងពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៤ ។

កម្ពុជា (CRDF) ត្រូវបានជំនួសដោយភាគទុនិកថ្មីចំនួន ៥ រួមមាន BIO, DGC, FMO, LOLC និង Oikocredit និង
ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនមានកំណត់សុពលភាពពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក្នុងខែធ្នូ
ឆ្នាំ២០០៧ ។

២០០៨

:

២០០៩

:

បានបង្កើនដើមទុនរហូតដល់ ១៥ ពាន់លានរៀល ដោយមានការចូលរួមពីភាគទុនិកចំនួន ៦ និងទទួលបានការលើក

ទឹកចិត្តឲ្យពង្រីកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនឲ្យបានទូទាំងប្រទេស ។

បានជ្រើសរើសកម្មវិធី Oracle FLEXCUBE Universal Banking ដើមី្បធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រង

បង្កើនគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែង ផ្តល់នូវផលិតផលកាន់តែសំបូរបែប និងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ដំណាក់កាល
បន្ទាប់ទៀត ។

២០១០

៨

:

ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជនពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើ ។
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បញ្ហាប្រឈម

បន្តផល
្ត ស
់ វា
េ កម្មហរិ ញ្ញវត្ថដ
ុ ល់បជា
្រ ពលរដ្ឋកក
ី្រ ្រ ជាមួយនឹងបទដ្ឋានសីលធម៌នង
ិ វិជជ
្ជា វី ៈ

ខ្ពស់ ដោយបកា
្រ ន់យកតម្លាភាពនិងអភិបាលកិចល
្ច នៅ
្អ គ្របក
់ ម្រត
ិ ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ។

លើកកំពស់វន
ិ យ
័ ក្នង
ុ ចំណោមបុគល
្គ ក
ិ និងអតិថជ
ិ ន តាមរយៈការពង្រង
ឹ ប្រពន
័ ត
្ធ ត
ួ្រ

ពិនត
ិ ្យផ្ទក
ៃ ង
ុ ្ន ។

បំបក
ែ សំពៀតឥណទាន និងពិនត
ិ ្យផលិតផលនិងសេវាកម្មហរិ ញ្ញវត្ថុ ដើម្បី អាចប្រកត
ួ ប្រជង
ែ

និងបំពញ
េ តមវូ ្រ ការអតិថជ
ិ ន និងស្វង
ែ រកមូលនិធព
ិ ខា
ី ងក្រៅសម្រាបកា
់ រពារមូលនិធិ និងពង្រក
ី
ផន
ែ ការអាជីវកម្ម ។

៩
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គោលដៅអាជីវកម្ម
គោលដៅអាជីវកម្មរបស់ប្រាសាក់

គឺអនុវត្តន៍សកម្មភាពរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រជាជននិងគ្រួសារនៅជនបទ និងសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម រួមមាន ៖

១

២

ផ្តល់សេវាកម្មឥណទានក្រុម

ផ្តល់សេវាកម្មប្រាក់សន្សំ

និងឥណទានឯកត្តជន

និងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់

៣

៤

បង្កើនឬខ្ចីមូលនិធិដែលប្រាសាក់

ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតដែល

សេវាកម្មខាងលើ និងធានាលទ្ធភាព

ឬដែលគ្រឹះស្ថានយល់ថាសមស្រប

យល់ថាសមស្របសម្រាប់បម្រើ
ទូទាត់សងប្រាក់ដែលបានខ្ចីទៅ
ឥណទាយកវិញ

គោលដៅខាងលើនេះត្រូវតែសម្រេចឲ្យបាន

និងអភិបាលកិច្ចល្អ ។

១០

តាមរយៈការផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់

កើតមានឡើងដោយចៃដន្យ

និងដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីសម្រេច
គោលដៅអាជីវកម្មខាងលើ

ជាមួយនឹងការអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវបទដ្ឋានសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់

តម្លាភាព
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អតិថិជន
អតិថិជនរបស់ប្រាសាក់
សហគមន៍ជនបទ ៈ
អតិថិជននៅសហគមន៍ជនបទ គឺជាក្រុមគ្រួសារ

អ្នកភូមិ ដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការសងត្រលប់

កម្ចីមកវិញ មានទីលំនៅ នៅតាមជនបទ ដែលស្ថិត
នៅក្រៅតំបន់ជាយក្រុងនៃក្រុងរបស់ខេត្ត និមួយៗ

(ដែលស្រុកទាំងមូលហៅថា ក្រុង) ស្រុកទាំងអស់

នៃរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តទាំងមូល នៃខេត្តព្រះសីហនុ
កែប និង ប៉ៃលិន។

សហគ្រាសខ្នាតតូចៈ
អតិថិជនដែលជាសហគ្រិន គឺសហគ្រាស

ខ្នាតតូចទាំងឡាយណាដែលមាននិយោជិក
តិចជាង ១១នាក់ ឬ ទ្រព្យសកម្មស្មើនឹង
៥០.០០០ ដុល្លារ។

ការបង្ហាញអតិថិជនរបស់ប្រាសាក់

អ្នកស្រី ធារ៉ា កំពុងលក់ឥវ៉ាន់ក្នុងតូបរបស់គាត់នៅផ្សារ ។

អ្នកស្រី មុំ ធារ៉ា អាយុ ៤១ ឆ្នាំ ជាអ្នកលក់រាយគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក និងជាអតិថិជនរបស់
ប្រាសាក់ ។

ដោយទទួលបានការស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់ពីអ្នកស្រី គាត់បានប្រាប់យើងទាំងសេចក្តីរីករាយពីអាជីវកម្មរបស់

គាត់ ដែលមានលក់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកជាច្រើនប្រភេទ ។

គាត់គឺជាអតិថិជនរបស់ប្រាសាក់ រស់នៅក្នុងភូមិចុងព្រែក ឃុំស្វាយរៀង ស្រុកស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង ។

កាលពីមុន គាត់លក់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកមិនច្រើននោះទេ ដោយសារការខ្វះខាតដើមទុន ។ ដោយហេតុនេះ

ហើយ គាត់ទិញរបស់របរជាច្រើនពីអ្នកបោះដុំនៅភ្នំពេញ ហើយលក់បន្តឲ្យប្រជាជនរស់នៅតាមស្រុកនានាក្នុងខេត្ត
ស្វាយរៀង ។

គាត់បានសុំខ្ចីឥណទានពីប្រាសាក់ចំនួនពីរដងរួចមកហើយ ។ បន្ទាប់ពីទទួលបានកម្ចីនេះ គាត់បានពង្រីក

សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់គាត់ ដោយបានដាក់លក់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកកាន់តែច្រើនប្រភេទ ដោយប្រើបា្រស់
ទុនកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ។ ទន្ទឹមនោះ គាត់ក៏ពង្រឹងការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយ
ដៃគូអាជីវកម្មរបស់គាត់ និងទទួលបានអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍អាជីវកម្មកាន់តែច្រើនឡើង ។

១១
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អ្នកស្រី ធារ៉ា (ត)
ជាទូទៅ ប្រាសាក់មានគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីឥណទានច្បាស់លាស់សម្រាប់ការវាយតម្លៃអតិថិជន

នីមួយៗ ។ ផ្អែកលើគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីឥណទាណនេះ ប្រាសាក់បានវាយតម្លៃថា អ្នកស្រី ធារ៉ា គឺជា

អតិថិជនម្នាក់ដែលល្អ ផ្អែកលើសកម្មភាពអាជីវកម្ម ប្រភពចំណូលច្បាស់លាស់ កំណើនអាជីវកម្ម បទពិសោធន៍
និងអាកប្បកិរិយាល្អជាដើម ។

អ្នកស្រីបានស្នើសុំឥណទានដំបូងក្នុងឆ្នាំ២០០៧ មានទឹកបា្រក់ចំនួន ២.០០០ ដុល្លារអាមេរិក រយៈពេល ១២ ខែ 

ដោយសងប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ប្រចាំខែ ។ គាត់បានប្រើប្រាស់កម្ចីនេះទិញនូវសំភារៈអគ្គិសនីបន្ថែមសម្រាប់
អាជីវកម្ម និងការប្រកួតប្រជែងរបស់គាត់នៅលើទីផ្សារ ។ ជាមួយនឹងភាពងាយស្រួលនៃនីតិវិធីនិងសេវាកម្ម

ឥណទានរបស់ប្រាសាក់ គាត់បានស្នើសុំឥណទានម្តងទៀតពីប្រាសាក់ទឹកប្រាក់ចំនួន ៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

រយៈពេល ២៤ ខែ ដោយសងទាំងប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ប្រចាំខែ ដែលធ្វើឲ្យគាត់អាចលក់ទំនិញបានកាន់តែច្រើន
ប្រភេទដល់អតិថិជនក្នុងតំបន់របស់គាត់ ។

អ្នកស្រី ធារ៉ា មានប្រសាសន៍ថា "ដោយប្រើប្រាស់ឥណទានរបស់ប្រាសាក់ ខ្ញុំអាច

ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ អាចប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារ និងអាចមានទំនិញកាន់តែ
ច្រើនប្រភេទសម្រាប់លក់ ។"

អ្នកស្រី ថារី ជាសិប្បករផលិតពាង ។

អ្នកស្រី ថារី មានអាយុ ៣៥ ឆ្នាំ ជាអ្នកផលិតពាង និងជាអតិថិជនរបស់ប្រាសាក់

មានទីលំនៅនៅភូមិនថ្នល់ជប៉ុន ឃុំរលាប ស្រុកសំពៅមាស ខេត្តពោធិសាត់ ។ គាត់ធ្លាប់ប្រកបរបរលក់បបរ
នៅផ្ទះ ដោយត្រូវក្រោកពីព្រលឹមជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីដាំបបរលក់ ។ ដោយទទួលបានចំណូល ទាបពេក គាត់ឈប់
ប្រកបរបរនេះ ហើយចាប់ផ្តើមប្រកបរបរធ្វើពាងលក់ម្តង ។ គាត់ទទួលបានឥណទានពីប្រាសាក់ច្រើនលើកមក
ហើយ ដើម្បីទិញស៊ីម៉ងត៍និងឧបករណ៍ផ្សេងៗសម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្ម និងសម្រាប់ទ្រទ្រង់គ្រួសាររបស់គាត់ ។
គាត់ទទួលបានឥណទានដំបូងបង្អស់មានទឹកប្រាក់ចំនួន ៧០០ ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីទិញម៉ូតូថ្មីមួយគ្រឿង ។
បន្ទាប់មក គាត់ទទួលបានឥណទានទឹកប្រាក់ចំនួន ២.០០០ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ដំណើរការអាជីវកម្មផលិតពាង
របស់គាត់ ។ ប្រភពចំណូលជាក់លាក់និងការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់គាត់ បានធ្វើឲ្យប្រាសាក់មាន
ទំនុកចិត្តនិងក្លាយជាដៃគូអាជីវកម្មរបស់គាត់ ។
គាត់ទទួលបានឥណទានចុងក្រោយមានទឹកប្រាក់ចំនួន ២.០០០ ដុល្លារអាមេរិក រយៈពេល ១២ ខែ ដើម្បីពង្រីក
ដំណើរការអាជីវកម្មរបស់គាត់ ដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់គាត់រីកចំរើននិងមានឧបករណ៍ផលិតគ្រប់គ្រាន់ និងបាន
ទិញទ្រព្យសម្បត្តិបន្ថែមទៀតសម្រាប់គ្រួសារ មានដូចជាម៉ូតូថ្មីមួយគ្រឿង ដី ។ល។ លើសពីនេះ គាត់សង្ឃឹមថា
អាចខ្ចីឥណទានបន្តទៀតពីប្រាសាក់ ក្នុងករណីដែលគាត់អាចដំណើរការអាជីវកម្មថ្មីបន្ថែមទៀត ។

១២

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  អតិថិជន

អ្នកស្រី ចិន្តា កំពុងចំអិនអាហារសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ ។

អ្នកស្រី នង ចិន្តា អាយុ ៣១ ឆ្នាំ ជាអតិថិជនគម្រោងផលិតជីវឧស្ម័នរបស់ប្រាសាក់
ប្រកបមុខរបរកសិកម្ម រស់នៅភូមិចន្ទ្រា ឃុំចន្រ្ទា ខេត្តស្វាយរៀង ។ គាត់ធ្វើស្រែនិងចិញ្ចឹមសត្វសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់
ជីវភាពនិងចំណូលបន្ទាប់បន្សំ ។ ស្វាមីរបស់គាត់ជាគ្រូបង្រៀនក្នុងសហគមន៍ ។ តាមរយៈភ្នាក់ងារកសិកម្មនៃ
គម្រោងជីវឧស្ម័នជាតិក្នុងសហគមន៍ អ្នកស្រីបានស្វែងយល់ពីរបៀបទទួលបានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សាងសង់
ឡផលិតជីវឧស្ម័ន ហើយគាត់ក៏មានគោក្របីច្រើនដែលអាចជួយគាត់ផលិតឡជីវឧស្ម័នដែរ ។
គាត់បានទទួលឥណទានពីប្រាសាក់ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់រយៈពេល
៤ ខែ ដោយបង់ប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ប្រចាំខែទៅមន្រ្តីឥណទានរបស់ប្រាសាក់ ។ ជាមួយនឹងឥណទាននេះ
គាត់បានសាងសង់ឡផលិតជីវឧស្ម័ន ទំហំ ៦ ម៉ែត្រគូប ដែលអាចផលិតឧស្ម័នបានពី ១២ ទៅ ១៥ គីឡូក្រាម
សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារ ។ ឡនេះផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការចំអិនអាហារនិងដាំទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់
ក្នុងគ្រួសារ និងផលិតអគ្គិសនីសម្រាប់គ្រួសារប្រើប្រាស់នៅពេលយប់ ដោយពុំចាំបាច់ដើររកអុសនិងចំណាយ
ប្រាក់សម្រាប់សាកអាគុយដូចពីមុនទៀតទេ ។ លើសពីនេះ គាត់អាចទទួលបានកាកសំណល់ពីឡផលិតជីវឧស្ម័ន
សម្រាប់ធ្វើជាជីប្រើប្រាស់ក្នុងដីកសិកម្មនិងដំណាំផ្សេងៗឲ្យទទួលផលកាន់តែច្រើនជាងមុន ។

អ្នកស្រី ចិន្តា មានប្រសាសន៍ថា "ឥណទានសម្រាប់គម្រោងជីវឧស្ម័ន ផ្តល់ភាពងាយ
ស្រួលក្នុងការចំអិនអាហារ និងដាំទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារ ។"

១៣

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ

ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ
អំពីផលិតផលឥណទាន
ប្រាសាក់ផ្តល់ផលិតផលឥណទានច្រើនប្រភេទ ដើម្បី

បំពេញសេចក្តីត្រូវការនិងការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន
(ទាំងគ្រួសារ និងសហគ្រិន) ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់

ជនបទ និងទីក្រុង ។ ឥណទានអាចត្រូវបានផ្តល់ផ្អែក

តាមតម្រូវការជាក់ស្តែងនិងលទ្ធភាពសងប្រាក់ត្រលប់
វិញរបស់អតិថិជន ។ អត្រាការប្រាក់និងរយៈពេលនៃ

ឥណទានត្រូវបានកំណត់តាមលក្ខណៈប្រកួតប្រជែង
និងផ្អែកលើលទ្ធភាពចំណូលរបស់អតិថិជន ។

ឥណទានអាចត្រូវបានផ្តល់ជាប្រាក់រៀល ប្រាក់បាត
និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។ ជាមួយនិងឥណទាន

របស់ប្រាសាក់ អតិថិជនអាចធ្វើឲ្យកម្រិតជីវភាពរស់

នៅរបស់គេកាន់តែប្រសើរឡើង និងជួយដល់និរន្តភាព
សេដ្ឋកិច្ច ជាតិទាំងមូលផងដែរ ។

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១០ ប្រាសាក់បានផ្តល់ផលិត

ផលហិរញ្ញវត្ថុដូចខាងក្រោម ៖

ទំហំទឹកប្រាក់ឥណទានរហូតដល់ ៤០,០០០,០០០

រៀល ឬ ៨០០.០០០ បាត ឬ ២៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

រយៈពេលរហូតដល់ ៣៦ ខែ និងមានរបៀបសងត្រលប់

វិញច្រើនប្រភេទ និងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឥណទានខ្នាត
តូច តូចបំផុត និងមធ្យម និងត្រូវបានផ្តល់ដល់អតិថិជន
ដែលត្រូវការទុនដើម្បីចាប់ផ្តើមនិងពង្រីកអាជីវកម្ម

សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម កសិកម្ម ការដាំដុះ និងមុខរបរ
ស្របច្បាប់ផ្សេងៗ ។ អត្រាការប្រាក់មានចន្លោះពី

២៥,២% ទៅ ៣៩% ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់រៀល
ចន្លោះពី ២២,៨% ទៅ ៣៩% ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់កម្ចី

ជាប្រាក់បាត និងចន្លោះពី ១៩,២% ទៅ ៣៦% ក្នុងមួយ
ឆ្នាំសម្រាប់កម្ចីជា ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។
ផលិតផលទី ៣ : ឥណទានទំហំធំ
ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់សហគ្រាសខ្នាត

តូច តូចបំផុត និងមធ្យម ដែលត្រូវការឥណទានទំហំធំ
ក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម ការដាំដុះ និងមុខ

របរស្របច្បាប់ផ្សេងៗ ប្រាសាក់បានផ្តល់នូវឥណទានទំហំ

ផលិតផលឥណទានសម្រាប់
អតិថិជន
ផលិតផលទី ១ : ឥណទានជាក្រុម
ប្រាសាក់ផ្តល់ឥណទានក្រុមទៅអតិថិជនរបស់ខ្លួន ។

ឥណទានក្រុមត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ក្នុងលក្ខណៈធម្មតា ។
ឥណទានក្រុមអាចមានទំហំទឹកប្រាក់រហូតដល់

៥ លាន រៀល ឬ ៥០.០០០ បាត ឬ ១.២៥០ ដុល្លារ
អាមេរិក និងមានរបៀបសងត្រឡប់វិញច្រើនប្រភេទ

មានរយៈពេលរហូតដល់ ១២ ខែ អាស្រ័យតាមសកម្មភាព
រកចំណូល ។ អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់ឥណទានសម្រាប់
បើកឬដំណើរការអាជីវកម្មខ្នាតតូច ដូចជាកសិកម្ម និង

សកម្មភាពស្វែងរកចំណូលស្របច្បាប់ផ្សេងៗ ។ អត្រាការ

ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំមានចន្លោះពី ៣៦% ទៅ ៣៩% សម្រាប់កម្ចី
ជាប្រាក់រៀលនិងប្រាក់បាត ឬពី ៣២,៤% ទៅ ៣៦%
សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ។

ផលិតផលទី ២ : ឥណទានខ្នាតតូច ខ្នាតតូចបំផុត
និងមធ្យម

១៤

ធំដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ ៥០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក
រយៈពេលរហូតដល់ ៣៦ ខែ និងមានរបៀបសងត្រលប់
វិញច្រើនប្រភេទ ។ ឥណទាននេះទើបនឹងត្រូវបានផ្តល់

ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដែលមានអត្រាការប្រាក់ចន្លោះពី
១៦,៨% ទៅ ១៩,២% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។

ផលិតផលទី ៤ : ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន
ដើម្បីជួយអតិថិជនក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងរក្សាសាច់

ប្រាក់សម្រាប់ទិញគ្រឿងសង្ហារឹម ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់
បង់ថ្លៃសាលា និងការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ ប្រាសាក់បាន
ផ្តល់នូវផលិតផលឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ដែលអាចមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ ៤០.០០០.០០០ រៀល
ឬ ២៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៨០០.០០០ បាត

រយៈពេលរហូតដល់ ៣៦ ខែ និងមានរបៀបសងត្រលប់

វិញច្រើនប្រភេទ និងមានអត្រាការប្រាក់ចន្លោះពី ២៥,២%
ទៅ ៣៤,៨% ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់រៀល  

ចន្លោះ ២២,៨% ទៅ ៣៤,៨% សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់បាត

និងចន្លោះពី ១៩,២% ទៅ ៣២,៤% សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់
ដុល្លារអាមេរិក ។

ផលិតផលទី ៥ : ឥណទានកែលម្អលំនៅដ្ឋាន
ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជនកាន់តែមាន

ភាពងាយស្រួលនិងត្រចះត្រចង់ ប្រាសាក់បានផ្តល់នូវ
ផលិតផលឥណទានសម្រាប់កែលម្អលំនៅដ្ឋានដល់
អតិថិជនរបស់ខ្លួនផងដែរ ។ អតិថិជនម្នាក់អាចខ្ចី

ឥណទានដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់ ៤០.០០០.០០០
រៀល ឬ ២៥.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៨០០.០០០ បាត

រយៈពេលរហូតដល់ ៣៦ ខែ និងមានរបៀបសងត្រលប់
វិញច្រើនប្រភេទ និងអត្រាការប្រាក់ចន្លោះពី ២៥,២%
ទៅ ៣៤,៨% សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់រៀល ចន្លោះពី

២២,៨% ៣៤,៨% សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់បាត និងចន្លោះ
ពី ១៩,២% ទៅ ៣២,៤% សម្រាប់កម្ចីជាប្រាក់ដុល្លារ
អាមេរិក ក្នុងមួយឆ្នាំ ។

ផលិតផលទី ៦ : ឥណទានសម្រាប់គម្រោងផលិត
ជីវឧស្ម័ន

ដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្មវិធីជីវ

ឧស្ម័នជាតិ និងក្នុងន័យទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមក្នុងការ

កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការការពារបរិស្ថាន ប្រាសាក់បាន
ផ្តល់នូវឥណទានជីវឧស្ម័នដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុង

តំបន់ជនបទដែលអាចមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការ

ប្រមូលនូវកាកសំណល់សត្វពាហនៈ ដើម្បីសាងសង់ឡ
ជីវឧស្ម័នសម្រាប់ប្រើប្រាស់ចំអិនម្ហូបអាហារ និងផលិត

អគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគ្រួសារ ។ ឥណទាននេះ

ត្រូវបានផ្តល់តែជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ និងមាន
ទំហំទឹកបា្រក់អតិបរមាចំនួន ១.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

រយៈពេល ២៤ ខែ អត្រាការប្រាក់ ១៤,៤% ក្នុងមួយឆ្នាំ
និងមានរបៀបសងត្រលប់វិញច្រើនប្រភេទ ។

ប្រាក់បញ្ញើ
ប្រាសាក់បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មមីក្រូ

ហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន ពីធនាគារ
ជាតិនៃកម្ពុជា នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០១០ ដើម្បីប្រកប

អាជីវកម្មកេណ្ឌប្រមូលប្រាក់បញ្ញើ ដែលជាជំហានបន្ត

ពីសកម្មភាពអាជីវកម្មស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងការកេណ្ឌប្រមូល

ប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន ។ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១១ ប្រសិន
បើបរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានភាពកាន់តែប្រសើរឡើង

ហើយយុទ្ធសាស្រ្តកេណ្ឌប្រមូលប្រាក់បញ្ញើត្រូវបានរៀបចំ
យ៉ាងល្អ នោះពិតប្រាកដណាស់ដែលថា ប្រាសាក់នឹង

កេណ្ឌប្រមូលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជនកាន់តែច្រើន

ឡើង និងបា្រក់សន្សំមានកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងតារាង
តុល្យការរបស់ប្រាសាក់ ។

១៥

១៦

នាយកដ�ានអភិវឌ�ន៍
ផលិតផលប��ើសន�ំ

សាខា
កណ�ាល

សាខា
ស�ាយ�ៀង

នាយកដ�ានអភិវឌ�ន៍
ផលិតផលឥណទាន

សាខា
ភ�ំ��ញ

សាខា
����ង

អគ�នាយកដ�ាន��ប់��ង
និងអភិវឌ�ន៍ផលិតផល

សាខា
����ះ

សាខា
កំពង់ស�ឺ

នាយកដ�ានទំនាក់
ទំនង និងទីផ�ារ

សាខា
�ធ�សាត់

សាខា
តា��វ

នាយកដ�ាន
បុគ�លិក

គណៈកម�ការ
ឥណទាន

��ខាធិការ��ុមហ៊ុន
និងនាយកនាយកដ�ាននីតិកម�

សាខា
ត់ដំបង

សាខា
កំពត

នាយកដ�ាន
បណ��ះបណ�ាល
និងអភិវឌ�ន៍បុគ�លិក

អគ�នាយកដ�ាន
ធនធានមនុស�

គណៈកម�ការ
��ព�សកម� និងបំណ�ល

គណៈកម�ការ
��តិបត�ិ

សាខា
�៉�លិន

សាខា
ែកប

នាយកដ�ាន
���កលក់

សាខា
បន�ាយមានជ័យ

សាខា
��ះសីហនុ

នាយកដ�ាន
សវនកម���ក�ង

គណៈកម�ការ
សវនកម�

នាយកដ�ាន
ហិរ��វត��

សាខា
�ៀមរាប

សាខា
�ះកុង

គណៈកម�ការអភិវឌ�
ផលិតផល��លគិត�����វា

នាយកដ�ាន
��ប់��ងហានិយភ័យ

គណៈកម�ការ

ឥណទាន និង ហានិយភ័យ

សាខា
ឧត�រមានជ័យ

សាខា
កំពង់ចាម

នាយកដ�ាន
ហិរ��កិច�

អគ�នាយកដ�ាន
ហិរ��វត��

គណៈកម�ការអភិវឌ�
ផលិតផលឥណទាន

នាយកដ�ាន��ប់��ង
លទ�ផលអាជីវកម�

អគ�នាយកដ�ាន
��ប់��ងធុរកិច�

��ធាននាយក
��តិបត�ិ

��ុម��ឹក�ាភិ ល

ភាគទុនិក

សាខា
��ះវ�ហារ

សាខា
កំពង់ធំ

នាយកដ�ាន
��តិបត�ិការ

សាខា
រតនគិរ�

សាខា
ស�ឹង��ង

នាយកដ�ាន
ពត៌មានវ�ទ�ា

អគ�នាយកដ�ាន
��តិបត�ិការ

សាខា
មណ�លគិរ�

សាខា
កំពង់ឆ�ាំង

នាយកដ�ាន

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

១៧

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  ភាគទុនិក

ភាគទុនិក
គិតត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨  ប្រាសាក់មានដើម

ទុនសរុបចំនួន ១៥ (ដប់ប្រាំ) ពាន់លានរៀល ដែលបាន

មកពីការចូលរួមវិនិយោគពីភាគទុនិកចំនួន ៦ រួមមានក្រុម
ហ៊ុនវិនិយោគប៊ែលហ្សិកសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

(BIO) ្រដ្តាហ្គិនកាពីតាល់ គ្រុប លីមីតធីត (DGC) ក្រុម

ហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់  (FMO)ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យា
លង្ការ អ័ររិក (LOLC) អ៊យកូក្រេឌីត (Oikocredit) និង

ជាតិថាជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជឿនលឿនមួយក្នុងបណ្ដា
គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗនៅប្រទេសវៀតណាម ។

DCG បំពេញតម្រូវការទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកសម្រាប់

វិនិយោគផ្នែកអាជីវកម្មធនាគារ ដើម្បីជួយឱ្យអាជីវកម្ម
ទាំងនោះទទួលបានជោគជ័យតាមទិសដៅវិនិយោគ
របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម ។

ក្រុមហ៊ុនមន្ដ្រីបុគ្គលិកប្រាសាក់ (PS Co.) ។

ភាគទុនិក

ភាគហ៊ុន (%)

BIO

១៨%

FMO

១៨%

Company (FMO) ជួយគាំទ្រដល់វិស័យឯកជនក្នុង

១៨%

អាស៊ី អាហ្វ្រិក អាមេរិកឡាទីន និងអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិង

DCG

LOLC

Oikocredit
PSCo

១៨%

The Netherlands Development Finance

១៨%

បណ្តាប្រទេសកំពុង អភិវឌ្ឍន៍ និងទីផ្សារថ្មីៗ នៅតំបន់

១០%

ខាងកើត តាមរយៈការផ្ដល់ ឥណទានការចូលភាគកម្ម
ការធានា និងសកម្មភាពផ្សេងៗ ដែលជម្រុញដល់ការ
វិនិយោគ ។

BIO ជាសមាជិករបស់ EDFI ដែលជាសមាគម

គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍អឺរ៉ុប ។ BIO ចូលរួមជាដៃគូ

ហិរញ្ញប្បទានអឺរ៉ុប (EFP) ដែលជាសមាគមហិរញ្ញប្បទាន
មួយបង្កើតឡើងរួមគ្នាដោយសមាជិកចំនួន ១០ របស់

សមាគមគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍អឺរ៉ុប (EDFI) ក្នុង

គោលបំណងជួយសម្រួលដល់ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់
គម្រោងវិស័យឯកជននៃបណ្ដារដ្ឋ ACP ដោយមានកិច្ច
សហប្រតិបត្ដិការជាមួយធនាគារវិនិយោគអឺរ៉ុប ។

Lanka Orix Leasing Company បម្រស
ើ វា
េ កម្មហរិ ញ្ញ

វត្ថដ
ុ ល់អតិថជ
ិ ន ទាំង នៅកម្រត
ិ សាជីវកម្មនង
ិ កម្រត
ិ ទាប
បំផត
ុ នៅគ្របត
់ ប
ំ ន់ ទាំងអស់កង
ុ្ន ប្រទស
េ ស្រល
ី ង្កា ។
ចាប់តាង
ំ ពីតវូ្រ បានបង្កត
ើ ឡើងនៅឆ្នា១
ំ ៩៨០ LOLC

បានធ្វកា
ើ រជាមួយសហគ្រន
ិ ធុនតូចនិងមធ្យម ដែលស្មន
ើ ង
ឹ
ជាង ៨០% នៃចន
ំ ន
ួ អតិថជ
ិ នសរុបរបស់ខន
ួ្ល ។ LOLC

បានបង្កត
ើ ផលិតផល ថ្មៗ
ី ជាបន្ដបន្ទាប់ ដូចជាផលិតផល
ភតិសន្យា សេវាកម្មជង
ើ សារ ផលិតផលប្រាកស
់ ន្សំនង
ិ

បញ្ញើ ឥណទានតូចៗ និងសេវាកម្មកម្រៃជង
ើ សារធានា
រ៉ាបរ់ ង ។
Dragon Capital Group (DCG) ជាគ្រឹះស្ថានធនាគារ

វិនិយោគ ដែលផ្ដល់ សេវាកម្មនិងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ

សាមញ្ញជាច្រើនប្រភេទ និងផ្តាច់មុខលើទីផ្សារមូលធន
របស់ប្រទេសវៀតណាម ។ DCG ត្រូវបានទទួលស្គាល់
ទាំងក្នុងប្រទេសវៀតណាម និងមជ្ឈដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរ

១៨

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

គណៈកម្មការក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាល
Oikocredit បានចាប់ផ្ដើមដំបូងដោយធ្វើជាអ្នកត្រួស

គណៈកម្មការក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ៖ ជាមួយនឹង

ត្រាយផ្នែកហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ដែលបច្ចុប្បន្ន

សមត្ថភាពពេញលេញគ្រប់គ្រាន់ គណៈកម្មការក្រុម

ហិរញ្ញប្បទានធំៗនៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទូទាំងពិភពលោក

ជួយគាំទ្រដល់ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្ដិការរបស់ប្រាសាក់ ។

ជាអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានមួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដល់

Oikocredit  ជាអ្នកផ្ដល់មូលនិធិវិនិយោគប្រកបដោយ

វិជ្ជាជីវៈមួយក្នុងចំណោមអ្នកផ្ដល់មូលនិធិវិនិយោគមួយ

ចំនួន ដែលផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍
ផ្សេងៗ តំបន់ភាគខាងត្បូងដែលផ្តល់ផលប្រយោជន៍
ដល់ប្រជាជនក្រីក្រនិងដែលគ្មានឱកាសទទួលបាន

ហិរញ្ញប្បទាន ។ Oikocredit ជាសង្គហសមាគមតែមួយ
គត់ដែល ដែលផ្តល់ការលើកទឹកចិត្ដដល់វិនិយោគិនឱ្យ
វិនិយោគក្នុងវិស័យសង្គម ។

ប្រឹក្សាភិបាល ដំបូងចំនួនពីរត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បី
គណៈកម្មការសវនកម្ម ៖ គណៈកម្មការនេះមាន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពីររូប គឺលោក ម៉ៃឃឺល

ថិមផល (Mr. Michael Temple) និងលោក រ៉េនជីត
ហ្វឺណេនដូ (Mr. Ranjit Fernando) និងប្រធាន

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ។ គណៈកម្មការនេះមាន
តួនាទីត្រួតពិនិត្យលើរបាយការណ៍របស់សវនកម្មផ្ទៃ
ក្នុងនិងសវនករខាងក្រៅតាមដានភាពត្រឹមត្រូវនៃ
របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ ការអនុវត្ដតាមនីតិវិធីនិង

គោលការណ៍ត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនិង

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ប្រាសាក់ ព្រមទាំងផ្ដល់ជា

អនុសាសន៍សម្រាប់ការអនុវត្ដ ។ លើសពីនេះ សមាជិក

មិនប្រតិបត្តិនឹងជួបប្រជុំជាមួយសវនករខាងក្រៅក្នុងមួយ

ឆ្នាំពីរដង គឺនៅខែកញ្ញាមុននឹងសវនករខាងក្រៅចាប់ផ្ដើម
ត្រួតពិនិត្យ និងក្នុងខែមីនា បន្ទាប់ពីសវករខាងក្រៅបាន
ត្រួតពិនិត្យរួចហើយ ។ គណៈកម្មការនេះជួបប្រជុំរៀង
PRASAC Staff Company (PSCo.) តវូ្រ បានបង្កត
ើ

ឡើងកម
្រោ ច្បាប់នង
ិ បញ្ញតិ្ដ ទូទៅនព
ៃ ះ្រ រាជាណាចកក
្រ ម្ពជា
ុ
និងមានគោលបំណងដើម្បី វិនយោ
ិ
គមូលធនជាមួយ

គះឹ្រ ស្ថានមីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ និងដើម្បីគប
្រ គ
់ ង
្រ ការវិនិ

យោគស្របតាមបទដ្ឋានវិជជ
្ជា វី ៈ និងសីលធម៌ខស
្ព ់ តម្លាភាព
និងអភិបាលកិចល
្ច ្អ ។ PSCo អាចវិនយោ
ិ
គក្នង
ុ ការគប
្រ គ
់ ង
្រ
ទ្រព្យសកម្មនង
ិ ដើមទុន ការវិនយោ
ិ
គ និងពាណិជក
្ជ ម្ម

សវា
េ កម្មឬសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងសកម្មភាពផ្សង
េ ៗដល
ែ

រាល់បីខែម្ដង ។

គណៈកម្មការផ្តល់តម្លៃការនិងធនធានមនុស្ស ៖

តួនាទីសំខាន់របស់គណៈកម្មការគឺវាយតម្លៃការអនុវត្ត

ការងារ និងកំណត់ការផ្ដល់តម្លៃការដល់គណៈគ្រប់គ្រង
ជាន់ខ្ពស់  ។ គណៈកម្មការនេះរួមមាន លោក ស្តេហ្វាន
ហាប (Mr. Stefan Harpe) និងលោកស្រី អាន ដិមឺស
(Ms. Anne Demeuse) ។

ទាក់ទងដោយផ្ទាលឬ
់ ដោយប្រយោលនឹងគោលបំណងខាង
លើឬគោលបំណងសដ
្រ ៀងគ្នា និងមានចរិកលក្ខណៈ
អភិវឌ្ឍន៍បត
្រ ប
ិ ត្ដកា
ិ ររបស់កម
ុ្រ ហ៊ន
ុ ។

១៩

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លោក ម៉ៃឃឺល ថិមផល

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងជាតំណាងភាគទុនិកក្រុមហ៊ុនដ្រ្តាហ្គិនកាពីតាល់គ្រុប (DCG)
លោក ម៉ៃឃឺល បញ្ចប់ការសិក្សាពីទីក្រុងហុងកុង និងពីប្រទេសស្កុតឡេន ។ នៅឆ្នាំ

១៩៧៧ លោកបានបម្រើការងារក្នុងតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកអន្ដរជាតិនៅ HSBC Group  
និងបានបម្រើ ការងារនៅបណ្តាផែ្នកជាច្រើនទៀត ជាពិសេស ផ្នែកពាក់ព័ន្ធនឹងសាជីវកម្ម
ធនាគារ និងការគ្រប់ គ្រងហានិភ័យ នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ប្រ៊ុយណេ ហុងកុង ឥណ្ឌា 
ឥណ្ឌូនេស៊ី បារ៉ែន និងវៀតណាម។ តួនាទីចុងក្រោយរបស់លោកនៅ HSBC Group

គឺជានាយកប្រតិបត្ដិការរបស់ HSBC Group ប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាម អស់រយៈពេល

៦ ឆ្នាំ ។ លោកក៏ធ្លាប់បម្រើការងារជាអ្នកដឹកនាំ គម្រោងវាយតម្លៃសក្ដានុពលនៅប្រទេស
វៀតណាម ដែលជាការិយាល័យដំណើរការ ទិន្នន័យ និងជា Call Center របស់ HSBC ។

លោកបានចូលនិវត្ដន៍ពី HSBC Group នៅឆ្នាំ២០០៥ ហើយបានបម្រើការងារជាអគ្គនាយក
កម
ុ្រ ហ៊ន
ុ ដ្រដ្តាហន
ិ្គ កាពីតាល់គប
ុ្រ ដែលជាធនាគារវិនយោ
ិ
គនិងជាក្រម
ុ ហ៊ន
ុ គ្របគ
់ ង
្រ មូលនិធិ
មានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេស ដែលមានសកម្មភាពអាជីវកម្មចម្បងផ្តោតចំពោះការ
វិនិយោគនៅប្រទេសវៀតណាម ។ បន្ថែមលើមុខងារជាប្រធាននាយកប្រតិបត្ដិការរបស់

ក្រុមហ៊ុន លោកក៏ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការវាយតម្លៃការវិនិយោគឯកជនរបស់ក្រុមហ៊ុន
ផងដែរ ។ ប្រាសាក់ជាគ្រឹះស្ថានដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែល
ក្រុមហ៊ុន ្រដ្តាហ្គិនកាពីតាល់គ្រុប បានដាក់ទុនវិនិយោគជាមួយ ។

លោក ស្តេហ្វាន ហាប

សមាជិក និងជាតំណាងភាគទុនិក អ៊យកូក្រេឌីត (Oikocredit)
លោក ស្តេហ្វាន ជានាយកគ្រប់គ្រងការវិនិយោគមូលនិធិរបស់អ៊យកូក្រេឌីត ដែល

មានទីតាំងនៅទីក្រុងអេមឺសហ្វត (Amersfoort) ប្រទេសហូឡង់ ដោយធ្វើការជាមួយ
នាយកគ្រប់គ្រងក្នុងតំបន់នៅតាមការិយាល័យប្រចាំប្រទេសចំនួន ២៨ នៅក្នុងទ្វីប

អា្រហ្វិកអាមេរិកឡាទីន អាស៊ី និង អ៊ឺរ៉ុបខាងកើត ដើម្បីគ្រប់គ្រងសំពៀតវិនិយោគមូល
និធិឯកជនទាំង ក. ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ (ភាគច្រើនលើមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ) ខ. ផ្នែកមិនមែន
ហិរញ្ញវត្ថុ (អាជីវកម្មទាក់ទងខ្លាំងនឹងការអភិវឌ្ឍ) និង គ. ការវិនិយោគមូលនិធិ

ឯកទេស ។ អ៊យកូក្រេឌីត ជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍សកល ដែលមានទ្រព្យ

សកម្មសរុបប្រមាណជា ៣៤០ លានអឺរ៉ូ ដោយការមានចូលរួមទុនពីឯកត្ដជន (ភាគ

ទុនិកចំនួន ២៦.០០០ នាក់) ព្រះវិហារគ្រិស្ដ និងគ្រឹះស្ថានវិនិយោគជាច្រើនទៀត ។
ដោយសារជាគ្រឹះស្ថានមិនពង្រីកប្រាក់ចំណេញ និងរក្សាសមភាពរវាងគោលដៅ

អភិវឌ្ឍនិងចំណូលវិនិយោគ អ៊យកូក្រេឌីតមានដំណើរការប្រកបដោយនិរន្ដរភាព

និងមានសំពៀតឥណទាននិងមូលធនល្អ ។ លោក ស្តេហ្វាន ធ្លាប់បម្រើការងារជា

នាយកគ្រប់គ្រងមូលនិធិនៅមូលនិធិមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាហ្វ្រីខេប (AfriCap Microfinance
Fund) ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសេណេហ្គាល់ និងធ្លាប់បម្រើការជានាយកផ្នែក
ប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិនៅខលមីដូវ៍ (Calmeadow) ទីក្រុងតូរ៉ុនតូ ប្រទេសកាណាដា ។
លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មពីសកលវិទ្យាល័យ

វេស្ទឺនអនតារីយ៉ូ (University of Western Ontario) ប្រទេសកាណាដា និងបរិញ្ញាបត្រ
វិទ្យាសាស្ដ្រសេដ្ឋកិច្ចពី LSE ប្រទេសអង់គ្លេស ។

២០
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លោក រ៉េនជីត ម៉ៃឃើល សាមូអ៊ែល ហ្វឺណេនដូ

សមាជិក និងជាតំណាងភាគទុនិកក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់ (FMO)
លោក រ៉េនជីត ជាប្រធានក្រុមដឹកនាំកម្មវិធីកសាងសមត្ថភាព ICT របស់រដ្ឋាភិបាលស្រី

លង្ការ ដែលទទួលបានមូលនិធិពីធនាគារពិភពលោក ។ លោកក៏ជាប្រធានក្រុមការងារ

ពិគ្រោះយោបល់របស់មូលនិធិធនាគារពិភពលោកផងដែរ ក្នុងការបង្កើតសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
លំនៅដ្ឋាននៅប្រទេស ម៉ាលឌីវស៍ ។

លោកជាអ្នកឯកទេសលើជំនាញហិរញ្ញប្បទានផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ/សហគ្រាសធុន

តូចនិងមធ្យម/គំរោង ការអភិវឌ្ឍធនាគារ  ជំនាញការច្បាប់ទាក់ទងនិងឥណទាននិង

ធនាគារ ការអភិវឌ្ឍគ្រឹះស្ថាន និងផែនការយុទ្ឋសាស្ដ្រ និងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម ។ លោក
ទទួលបានសញ្ញាបត្រកិត្ដិយសថ្នាក់ទី ១ ផ្នែកមេធាវីពីមហាវិទ្យាល័យច្បាប់សេឡន

(Ceylon Law College) ប្រទេសស្រីលង្ការ បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ (Hons) ពីសកល
វិទ្យាល័យស្រីលង្ការ សមាជិកនៃវិទ្យាស្ថានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកធនាគារ និងជាសមាជិក
នៃវិទ្យាស្ថានជាន់ខ្ពស់សម្រាប់គណនេយ្យករគ្រប់គ្រងពីចក្រភពអង់គ្លេស ។

លោក អ៊ីសារ៉ា ស៊ី ណាណាយ៉ាកការ៉ា

សមាជិក និងជាតំណាងភាគទុនិកក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាលង្ការ អ័ររិក (LOLC)
លោក អ៊ីសារ៉ា ជាអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាលង្ការ អ័ររិក ។ លោកជានាយក

ចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុនអ៊ីសារ៉ាត្រេឌឺ (Ishara Traders) ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្ថាបនិក

ក្នុងការនាំចូលយានយន្ដកែច្នៃឡើងវិញក្នុងប្រទេសស្រីលង្ការ ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា
ថ្នាក់គណនេយ្យពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសអូស្ដ្រាលីមក លោកបានបម្រើការងាររយៈពេល ២

ឆ្នាំ ក្នុងក្រុមហ៊ុននាំចេញធំជាងគេ  បង្អស់ក្នុងប្រទេសជប៉ុន ដែលនាំចេញយានយន្ដកែច្នៃ
ឡើងវិញឈ្មោះថាសាជីវកម្មយ៉ាម៉ាជីន (Yamagin Corporation) នៅទីក្រុងតូក្យូ ។ លោក
ក៏ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនអ៊ីសារ៉ាផ្លានថេសិន

(Ishara

Plantation

Ltd)

និងក្រុមហ៊ុន

អ៊ីសារ៉ាប្រូភើធីឌីវេលឡូបមេន (Ishara Property Development Ltd) ។ លោក អ៊ីសារ៉ាស៊ី
ណាណាយ៉ាកការ៉ា ក៏មានឋានៈជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនបុត្តសម្ព័ន្ឋ
ទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន LOLC ផងដែរ ។

លោកស្រី អាន ដិមឺស

សមាជិក និងជាតំណាងភាគទុនិកក្រុមហ៊ុនវិនិយោគប៊ែលហ្សិកសម្រាប់ប្រទេសកំពុង
អភិវឌ្ឍន៍ (BIO)

លោកស្រី អាន បានបម្រើការងារនៅ BIO ចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបង្កើតឡើង

ដំបូង នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០២ ។ លោកស្រីបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតវិនិយោគដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន
BIO ជាពិសេស លើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងមូលនិធិសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ។

លោកស្រីមានតំណែងជាមន្ដ្រី គ្រប់គ្រងវិនិយោគជាន់ខ្ពស់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីរហូតដល់

ដំណាច់ឆ២
ំ្នា ០០៥ ។ នៅឆ្នា២
ំ ០០៦ លោកស្រមា
ី នតួនាទីជាអ្នកត្រត
ួ ពិនត
ិ ្យសំពៀតវិនយោ
ិ
គ

ដោយទទួលខុសត្រូវតាមដានការវិនិយោគរបស់ BIO ។ មុនបម្រើការងារនៅ BIO លោកស្រី
ដិមឺស បានបម្រើការងារក្នុងវិស័យធនាគារ ជាពិសេស នៅធនាគារពាណិជ្ជ និងក្រុមហ៊ុន
សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដែលលោកស្រីមានតួនាទីជាអ្នក ផ្តល់យោបល់លើសំពៀតវិនិយោគ

(IPOs) និង ប្រតិបត្ដិការពាណិជ្ជកម្ម ។ លោកស្រីមានបទពិសោធន៍ផ្នែកសវនកម្មជាមួយ
ក្រុមហ៊ុន Earnst and Young បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សា ។ លោកស្រី ដិមឺស បាន
បញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិស្វកម្មគ្រប់គ្រងពីសាលាពាណិជ្ជសាស្ដ្រ សូលវ៉េ (Solvay
Business School) ។

២១

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក អ៊ុំ សមអឿន

សមាជិក និងជាតំណាងភាគទុនិករបស់ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិក ប្រាសាក់ (PSCo)
លោក សមអឿន ធ្លាប់បម្រើការងារជាប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យនៅមន្ទីរពាណិជ្ជ

កម្មខេត្ដតាកែវ ។ លោកបានចាប់ផ្ដើមបម្រើការងារក្នុងកម្មវិធីឥណទានរបស់ប្រាសាក់ចាប់
តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥ និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្ដិការ
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកត្រូវ បានជ្រើសតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន

បុគ្គលិកប្រាសាក់នៅឆ្នាំ២០០៣ និងត្រូវ បានតែងតាំងសារជាថ្មីរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ។ លោក
បានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និង
បានទទួលសញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យនិងពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ១៩៨៨ ។

លោក ផៃ ទូច

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ
លោកបណ្ឌិត ផៃ ទូច មានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនឆ្នាំលើគ្រប់កម្រិតសាជីវកម្ម

ការអប់រំ និងការ អភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ ។ លោកកំពុងបម្រើការងារក្នុងតួនាទីជាអ្នកវិភាគ

ពាណិជ្ជកម្ម និង CAE នៅក្រុមហ៊ុនដូនពេញកម្ពុជាគ្រុប ។ លោកបានបម្រើការងារជាងពីរ
ទសវត្សនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗ ទាំងក្នុង ស្ថាប័នរកចំណេញនិងស្ថាប័នមិនរកចំណេញ

ក្នុងតួនាទីជាប្រធានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ
អ្នកគ្រប់គ្រងឥណទាន ប្រធានប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ អ្នក ពិគ្រោះយោបល់ សវនករផ្ទៃក្នុង
អ្នកត្រួតពិនិត្យ និងជាមួយស្ថានទូតអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជា ជាតិ (UNTAC)។

លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (ហិរញ្ញវត្ថុ)

ពីមហាវិទ្យាល័យ Charles Sturt ប្រទេសអូស្រ្តាលី អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

(គណនេយ្យ) ពី MUM រដ្ឋ IOWA សហរដ្ឋអាមេរិក និងបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

ពីមហាវិទ្យាល័យ Preston និង សញ្ញាបត្រ LCCI ពីចក្រភពអង់គ្លេស មានដូចជា បេឡាករ
អន្តរជាតិពីវិទ្យាស្ថានសេវាកម្មអន្តរជាតិ ទីក្រុងវ៉ាស៊ីងតោន សហរដ្ឋអាមេរិក អភិបាល
កិច្ចល្អនិងប្រសិទ្ធភាព ពី Shorecap Exchange, សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ទីក្រុង

វ៉ាស៊ីងតោន សហរដ្ឋអាមេរិក និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះ បណ្តាលជាច្រើនទៀតទាំង
ក្នុងនិងក្រៅស្រុក ទាក់ទងនឹងកម្រិតសាជីវកម្ម ។

២២

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  គណៈគ្រប់គ្រង

គណៈគ្រប់គ្រង
លោក ស៊ីម សេនាជាតិ
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក សេនាជាតិ បានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

និងបាន ទទួលសញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅឆ្នាំ១៩៩៤ ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ

១៩៩៥ មក លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្ដិការនិងការ
គ្រប់គ្រងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកក៏ជាគ្រូបង្គោលផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលត្រូវបានទទួល

ស្គាល់ពី ADBI TLDC របស់ធនាគារ ពិភពលោក និងពី UNCDF ។ លោកធ្លាប់បម្រើការងារ
ក្នុងវិស័យធនាគារ និងបានចាប់ផ្ដើមបម្រើ ការងារជាមួយប្រាសាក់ ក្នុងតួនាទីជាមន្ដ្រី

ឥណទានចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥ ហើយត្រូវបានតម្លើងឋានៈជាបន្ដបន្ទាប់ ជាគណនេយ្យករ
ប្រធានសាខា គ្រូបណ្ដុះបណ្ដាល និងអ្នកត្រួតពិនិត្យ MB និងជានាយកហិរញ្ញវត្ថុ ។

ចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ២០០២ លោកបានបម្រើការងារជាប្រធានសាខា នាយកប្រតិបត្ដិការ
និងជាអគ្គនាយករងនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ មុននឹងចូលបម្រើ ការងារនៅ
ប្រាសាក់ក្នុងមុខតំណែងជាអគ្គនាយកនៅចុងឆ្នាំ២០០៣ ។

បច្ចុប្បន្ន លោកមានតួនាទីជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាសាក់ ។

លោក អ៊ុំ សមអឿន

អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងនាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ
លោក សមអឿន បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង

បានទទួល សញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យនិងពាណិជ្ជកម្ម នៅឆ្នាំ១៩៨៨ និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែក
គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៥ មក លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើន

ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការនិងការ គ្រប់គ្រងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកជាគ្រូបង្គោលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
ខ្នាតតូចដែលទទួលស្គាល់ដោយ ADBI TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និងពី UNCDF ។
លោកធ្លាប់បម្រើការងារជាប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យនៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្ដ

តាកែវ ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥ លោកបានបម្រើការងារក្នុងកម្មវិធីឥណទានប្រាសាក់ និង

បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្ដិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោក
ត្រូវបានតម្លើងឋានៈជាអគ្គនាយករងរបស់ប្រាសាក់នៅដើមឆ្នាំ២០០៧ ។

បច្ចុប្បន្ន លោកមានតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងនាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រង

ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ។

២៣

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  គណៈគ្រប់គ្រង

លោក អ៊ុំ សូផន

អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងនាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
លោក សូផន បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងថ្នាក់

បរិញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ច ផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។ មុនពេលចូលបម្រើការងារជាមួយ

ប្រាសាក់ លោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ គ្រប់គ្រង
ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធាន ហិរញ្ញវត្ថុនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

ធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុន ឯកជន ។ លោកបម្រើការងារនៅ
ប្រាសាក់ក្នុងតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងនាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ្ថ
នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ។

លោក ស៊ូ វណ្ណថន

នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
លោក វណ្ណថន កំពុងបន្តសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិត និងបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកធនាគារ

នៅឆ្នាំ១៩៨៨ ។ លោកក៏ជា TOT on Principles of MFIs និងគ្រប់គ្រងបំណុលអាក្រក់

(Delinquency Management) ដែលទទួលស្គាល់ដោយ CGAP & EDA Rural System
Pvt Ltd ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៨២ លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទាក់ទង

នឹងការគ្រប់ គ្រងប្រតិបត្តិការធនាគារ ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងការ
គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស។

លោកមានបទពិសោធន៍ជាង ២០ ឆ្នាំ ក្នុងតួនាទីជាច្រើនជាមួយគម្រោងប្រាសាក់

ធនាគារជាតិនៃ កម្ពុជា និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ដោយចាប់ផ្តើមពីតួនាទីជាមន្រ្តី

ឥណទាន គណនេយ្យករ ធារី Micro Banker សវនករផ្ទៃក្នុងនិងអ្នកត្រួតពិនិត្យដល់ទីកន្លែង
ប្រធានធនាគារស្រុក អ្នកសម្របសម្រួលឥណទានខេត្ត អនុប្រធាននាយកដ្ឋានឥណទាន
ប្រធានសាខា ប្រធានតំបន់ និងប្រធានភូមិភាគ ។ លោកបានចូលបម្រើការងារជាថ្មីជា

មួយប្រាសាក់ ក្នុងតួនាទីជានាយក នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ។ លោក
ត្រូវបានតម្លើងឋានៈជានាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ២០១០ ។

២៤

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  គណៈគ្រប់គ្រង

លោក នាង សុខឃីម

នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
លោក សុខឃីម ជាគ្រូបង្គោលបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលស្គាល់ដោយ

ADBI និងTLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និងពី UNCDF ។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សា

ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រក្សេត្រសាស្ដ្រនៅឆ្នាំ១៩៩៧ ។
លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនទាក់ទងប្រតិបត្ដិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

និងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗទៀត ។

លោកបានចាប់ផ្ដើមបម្រើការងារក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតាំងពីឆ្នាំ១៩៩៨ ក្នុងតួនាទី

ជាមន្ដ្រីឥណទាន ហើយត្រូវបានតម្លើងឋានៈជាមន្រ្តីសវនករផ្ទៃក្នុង មន្រ្តីសវនករផ្ទៃក្នុង
ជាន់ខ្ពស់ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្ដិការ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានឥណទាន
និងជានាយក នាយកដ្ឋានឥណទាន រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ។

លោកត្រូវបានតម្លើងឋានៈជានាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ២០១០ ។

លោក សាយ សូនី

នាយកប្រតិបត្តិ គ្រប់គ្រងផលិតផល
លោក សូនី ជាគ្រូបង្គោលបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលស្គាល់ដោយ ADBI

និង TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និងពី UNCDF ។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុ
បណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងទីផ្សារ ។

លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើន ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ទាំងនៅអាស៊ី

និងអឺរ៉ុប ទាក់ទងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ការអភិវឌ្ឍផលិតផល ការគ្រប់គ្រងអតិថិជន
និងការគ្រប់គ្រង ។

លោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង ៨ ឆ្នាំ ក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោង ការសម្របសម្រួល

ទីផ្សារ ការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងការគ្រប់គ្រងវិស័យសង្គមនិងឯកជន និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។  
លោកបានចូលបម្រើការងារឱ្យប្រាសាក់នៅដើមឆ្នាំ២០០៥ ក្នុងតួនាទីជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារ
និងត្រូវបាន តម្លើងឋានៈជានាយក នាយកដ្ឋានទីផ្សារក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ។

លោកត្រូវបានតម្លើងឋានៈជានាយកប្រតិបត្តិ គ្រប់គ្រងផលិតផលនៅក្នុងឆ្នាំ២០១០ ។

លោក ម៉ៃ កាណូ

នាយក នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម និងលេខាធិការក្រុមហ៊ុន
លោក កាណូ កំពុងសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងបានបញ្ចប់

ការសិក្សាថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រផ្នែកភាសាអង់គ្លេស ។

លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទាំង នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ។ លោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង ៥ ឆ្នាំ

ក្នុងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញ វត្ថុ ។ លោកបានចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ២០០៩
ក្នុងតួនាទីជាលេខាធិការរបស់ក្រុមហ៊ុន ។

បច្ចុប្បន្ន លោកមានតួនាទីជានាយក នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម និងលេខាធិការក្រុមហ៊ុន ។

២៥

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  គណៈគ្រប់គ្រង

លោក ស៊ុំ ស៊ីណាត

នាយក នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ
លោក ស៊ីណាត ជាគ្រូបង្គោលបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដោយបានទទួល

ស្គាល់ ADBI និង TDLC របស់ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF និងបានបញ្ចប់ការសិក្សា

ថ្នាក់ប្រកាសនីយបត្រផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ។

លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនទាក់ទងនិងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈនៃជំនាញ

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុក ។

លោកមានបទពិសោធន៍ជាង ៧ ឆ្នាំ លើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកបានចូលបម្រើ

ការងារនៅប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ២០០២ ជាមន្ដ្រីឥណទាន និងត្រូវបានតម្លើងឋានៈជាប្រធាន
សាខា ប្រធានតំបន់ និងជានាយក នាយកដ្ឋានគាំទ្រសាខា នៅដើមឆ្នាំ២០០៧ ។
បច្ចុប្បន្ន លោកមានតួនាទីជានាយក នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ ។

លោក ជួប វាសនា

នាយក នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលឥណទាន
លោក វាសនា បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈនៃជំនាញ

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុក ។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង ៨ ឆ្នាំ លើវិស័យ

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ២០០២ ជាមន្រ្តីឥណទាន

និងត្រូវបានតម្លើងឋានៈជា ប្រធានអនុសាខា ប្រធានសាខា និងអ្នកគ្រប់គ្រងឥណទាន ។
លោកត្រូវបានតម្លើងឋានៈជានាយក នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល

ឥណទាន ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ។

លោក លី សុភត្រា

នាយក នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា
លោក សុភត្រា បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យា អនុ

បណ្ឌិតផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅឆ្នាំ២០០២ និង
បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ២០០១ ។

ចាប់ពីឆ្នាំ២០០២ មក លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើន ទាំងក្នុងនិងក្រៅ

ស្រុក ទាំងនៅតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុប ទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន/ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រង
ការគ្រប់គ្រង និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកមានបទពិសោធន៍ជិត ១០ ឆ្នាំ លើការគ្រប់គ្រ

ងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន/ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រង ការរៀបចំទិន្នន័យ សរសេររបាយការណ៍
គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្ដិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកបានចូលបម្រើការងារនៅ

ប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ២០០២ ជាមន្ដ្រីប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រង និងត្រូវបានតម្លើងឋានៈជាប្រធាន
ផ្នែកប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ២០០៣ និងជានាយក នាយកដ្ឋានព័ត៌មានុសាស្ត្រនៅ
ដើមឆ្នាំ២០០៧ ។

បច្ចុប្បន្ន លោកមានតួនាទីជានាយក នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា ។

២៦

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  គណៈគ្រប់គ្រង

លោក យ៉ាង គឹមស្រេង

នាយក នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
លោក គឹមស្រេង បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ

បរិញ្ញាបត្រ គណនេយ្យ និងប្រកាសនីយបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកធនាគារ ។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៨
មក លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទាក់ទងនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។

លោកមានបទពិសោធន៍ជាង ១០ ឆ្នាំ ផ្នែកប្រព័ន្ធ Micro Banker និងផ្នែកធនាគារ

និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកបានចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ និងត្រូវបានតម្លើង
ឋានៈជាមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ ក្នុងឆ្នាំ២០០១ ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងខែតុលា 
ឆ្នាំ២០០៧ និងជានាយក នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០០៨ ។
បច្ចុប្បន្ន លោកមានតួនាទីជានាយក នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ។

លោក អ៊ុក សារឿង

នាយក នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
លោក សារឿង បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និង

បរិញ្ញាបត្រផ្នែកធនាគារ ។

ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៥ មក លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើន ទាំងនៅក្នុង

និងក្រៅស្រុក នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី អាហ្វ្រិក និងអឺរ៉ុប ទាក់ទងនឹងផ្នែកសវនកម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ
ការគ្រប់គ្រង និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។

លោកមានបទពិសោធន៍ជាង ១០ ឆ្នាំ លើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកក៏ធ្លាប់បម្រើ

ការងារក្នុងវិស័យធនាគារដែរ ។ លោកធ្លាប់បម្រើការងារនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា សាខា

ខេត្ដស្វាយរៀង ក្នុងមុខតំណែងត្រួតពិនិត្យ រួមមាន ឥណទាននិងការធ្វើផែនការ ចាប់តាំង
ពីឆ្នាំ១៩៨៣ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៥ ។ លោកបានបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥
និងត្រូវបានតម្លើងឋានៈជានាយក នាយកដ្ឋានសវនកម្ម នៅឆ្នាំ២០០៣ ។
បច្ចុប្បន្ន លោកមានតួនាទីជានាយក នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ។

លោក ផូ និមល

នាយក នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
លោក និមល បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និង

កំពុងបន្តសិក្សា ACCA ផងដែរ ។ លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើន ដូចជា TOT
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងការបង្វែរមូលនិធិនិងសន្សំ ។

លោកមានបទពិសោធន៍ជាង ១០ ឆ្នាំ ដោយមានតួនាទីជាច្រើនជាមួយប្រាសាក់ ដូចជា

មន្រ្តីឥណទាន បេឡាករ គណនេយ្យករប្រចាំសាខា ធារី Micro Banker សវនករផ្ទៃក្នុង

មន្រ្តីសវនករជាន់ខ្ពស់ អនុប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ។ លោកត្រូវបានតម្លើងឋានៈ
ជានាយក នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១០ ។

២៧

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  គណៈគ្រប់គ្រង

អ្នកស្រី ឈិន កែវសេដ្ឋាវារី
នាយិកា នាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច

អ្នកស្រី វារី បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ បរិញ្ញាបត្រ

ផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងសញ្ញាបត្រផ្នែគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

អ្នកស្រីបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនដូចជាការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម

និងទ្រព្យអកម្ម TOT ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងវគ្គបណ្តុះ
បណ្តាលផ្សេងៗទៀត ។

មុននឹងចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ អ្នកស្រីបានបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនសំណង់

មួយ ។ អ្នកស្រីបានចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់នៅឆ្នាំ២០០៥ ក្នុងតួនាទីជាបេឡាករ
និងត្រូវបានតម្លើងឋានៈ ជាគណនេយ្យករ និងជាប្រធានផ្នែកហិរញ្ញកិច្ច ។
អ្នកស្រីត្រូវបានតម្លើងឋានៈជានាយិកា នាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច ។

លោក ជា ហាង

នាយក នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលទូទៅ
លោក ហាង បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង

អាជីវកម្ម និង បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

លោកមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យ លទ្ធកម្ម និងការ

គ្រប់គ្រងរដ្ឋ បាល ។ លោកធ្លាប់បម្រើការងារក្នុងតួនាទីជាច្រើនដូចជាប្រធានរដ្ឋបាលនិង

ហិរញ្ញវត្ថុ ទីប្រឹក្សារដ្ឋ បាលនិងលទ្ធកម្មហិរញ្ញវត្ថុ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ប្រាសាក់
ជំនួយការគ្រប់គ្រងគម្រោងរបស់ប្រាសាក់ ទីប្រឹក្សាគ្រប់គ្រង និងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
លទ្ធកម្ម រដ្ឋបាល និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ។

លោកបានចូលបម្រើការងារឲ្យប្រាសាក់ជាថ្មីម្តងទៀតក្នុងតួនាទីជានាយក

នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលទូទៅ ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ។   

២៨

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  ចំណាប់អារម្មណ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ចំណាប់អារម្មណ៍ប្រធាន
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ការងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍ វិស័យនាំចេញ

ប្រាសាក់ តែងតែយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍធន

សំលៀកបំពាក់ និងវិស័យកសិកម្ម បានធ្វើឲ្យកំណើន

ធានមនុស្ស ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសមាសធាតុ

ខ្លាំងដែលបណ្តាលមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ

មនុស្សក៏ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឧត្ដមភាពក្នុងការប្រកួត

ដោយធនាគារដល់វិស័យឯកជនកើនឡើង ពីចំនួន ៦,៥%

ក្នុងឆ្នាំ២០១០ បា្រសាក់បានអនុវត្តន៍តាមកម្មវិធីបណ្ដុះ

។ របាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានរំពឹងថា

មន្រ្តីបុគ្គលិកចំនួន ១.៩៩៥ នាក់ បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះ

៦,៥% ក្នុងឆ្នាំ២០១១ និង ៦,៨% ក្នុងឆ្នាំ២០១២ ។

បុគ្គលិកម្នាក់បានទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្លូវការចំនួន

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបបានកើនពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាង

យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគ្រឹះស្ថាន ។ ធនធាន

២០០៩ មកដល់ ៦,៣% ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ។ ឥណទានផ្តល់

ប្រជែងនិងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពង្រីកផលិតផល ។

នៅដំណាច់ឆ្នាំ២០០៩ ដល់ ២៧% នៅដំណាច់ឆ្នាំ២០១០

បណ្ដាលដែលបានរៀបចំយ៉ាងល្អ ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១០

កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជាមានចំនួន

បណ្ដាលចំនួន ៤៩.៥២៣ ម៉ោង ដោយគិតជាមធ្យម

ចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនមក

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ បានអនុវត្តន៍តាម

ជំហានជាច្រើន ក្នុងការរក្សានិងការពារផលប្រយោជន៍
របស់អតិថិជន និយោជិក និងភាគទុនិករបស់ខ្លួន និង

បម្រើឲ្យគោលដៅកាន់តែធំនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយ

២៥ ម៉ោង ។ នេះជាមោទនភាពរបស់បា្រសាក់ដែល

បុគ្គលិករបស់យើងបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលពេញ
លេញលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ព័ត៌មានវិទ្យានិងប្រព័ន្ធថ្មី ការ
រំលឹកឡើងវិញលើគោលការណ៍និងការទំនាក់ទំនង ។

នៅចុងឆ្នាំ២០១០ បា្រសាក់បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណ

ចិរភាព ។ ទំនួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមត្រូវបានដាក់បញ្ចូល

ប្រកបអាជីវកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធា

វត្ថុ ប្រាសាក់ ។ ប្រាសាក់ធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងចរិតលក្ខណៈ

ឲ្យប្រាសាក់ផ្ដល់សេវាប្រាក់សន្សំនិងប្រាក់បញ្ញើដល់

សំដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍

ទាំងអស់របស់ប្រាសាក់បានទទួលអាជ្ញាបណ្ណប្រកប

ក្នុងគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ

រណជន ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលផ្ដល់លទ្ធភាព

រកប្រាក់ចំណេញជាមួយនិងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម

អតិថិជនរបស់ខ្លួន និងសាធារណជន ។ គ្រប់សាខា

ប្រទេសកម្ពុជា ។

អាជីវ កម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជននៅចុងត្រី

ប្រាសាក់ ផ្ដល់សេវាកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយទូទាំង

ប្រទេសកម្ពុជា ដល់អតិថិជនខ្នាតតូច និងសហគ្រាស

ខ្នាតតូចនិងមធ្យម ។ បា្រសាក់ជាគ្រឹះស្ថានឈានមុខគេ
ផ្នែកសំពៀតឥណទាននិងបណ្ដាញការិយាល័យក្នុង

ចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជា ។
គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១០ ប្រាសាក់មានសំពៀត

ឥណទានសរុបចំនួន ១០៤,៩លានដុល្លារអាមេរិក និង
មានការិយាល័យចំនួន ១៤២ ក្នុងនេះការិយាល័យ

សាខាមានចំនួន ១៨ ការិយាល័យអនុសាខាមានចំនួន
៧៤ និងប៉ុស្តិ៍សេវាកម្មមានចំនួន ៥០ ។

ក្នុងឆ្នាំ ២០១០ ប្រាសាក់មានប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសរុប

ចំនួន ៣,៤ លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង ២៦,៧%
ធៀបនឹងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ដែលនេះ

សបញ្ជាក់ពីប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្ពស់នៃប្រតិបត្តិការរបស់
ប្រាសាក់ ។ ទ្រព្យសកម្មសរុបមានចំនួន ១១២ លាន

មាស ទីមួយក្នុងឆ្នាំ២០១១ ។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

បានអនុញ្ញាតិឲ្យប្រាសាក់ផ្ដល់សេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូច

ក្នុង ឆ្នាំ២០១០ ហើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាន
ផ្ដល់អាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចនៅ

ដើមឆ្នាំ២០១១ ដែលធ្វើឲ្យប្រាសាក់មានឱកាសគ្រប់គ្រង
ប្រសិទ្ធភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងបំពេញតម្រូវការអតិថិជនរបស់
ខ្លួនកាន់តែប្រសើរឡើង ។

ប្រាសាក់ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា ឆ្នាំ២០១១ នឹងជាឆ្នាំ

ដ៏ល្អសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ។ តាមរយៈ

ការទទួលយកនិងការអនុវត្តបច្ចេកវិជ្ជាទំនើបបំផុត ជាមួយ
វត្តមានថ្នាក់ដឹកនាំប្រកបដោយជំនាញនិងការប្ដេជ្ញាខ្ពស់
បា្រសាក់នឹង អាចរក្សាកំណើនប្រកបដោយចិរភាព

ជាមួយនឹងគុណភាពទ្រព្យសកម្មកាន់តែប្រសើរ ដែលនឹង
ធ្វើអតិបរមាកម្មលើតម្លៃសម្រាប់ភាគទុនិកទាំងអស់របស់
ប្រាសាក់ ។

ដុល្លារអាមេរិក កើនឡើងចំនួន ៥៨,៣% ។

២៩

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  ចំណាប់អារម្មណ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ប្រាសាក់តែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតម្រូវការ

ផ្នែកធនាគារដល់អតិថិជនឲ្យបានកាន់តែទូលាយ

និងពង្រឹងបេសកកម្មរបស់ខ្លួន លើការជម្រុញលទ្ធភាព

ប្រកបដោយនិរន្តរភាព ក្នុងការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់សហគមន៍ជនបទនិងសហគ្រាសខ្នាតតូច ។

ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សហការីទាំងអស់នៅក្នុង

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ចំពោះការណែនាំ ការគាំទ្រ និង ភាព
ជាអ្នកដឹកនាំយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់ពួកគេ ។

សូមថ្លែងការដឹងគុណអស់ពីដួងចិត្តចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំ

និងមន្រ្តីបុគ្គលិករបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់
ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារនិងការប្ដេជ្ញា

ចិត្តយ៉ាងមុតមាំដើម្បីសម្រេចគោលដៅ និងយុទ្ធសាស្ដ្រ
របស់យើង ។

ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាជ្ញាធរនិយ័តករ

ទាំងអស់ ដូចជាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចំពោះរាល់ការ

គាំទ្រនិងការណែនាំ និងចំពោះអតិថិជនរបស់បា្រសាក់ផង
ដែរចំពោះការបន្តការជឿទុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់យើង
ក្នុងការបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកគេ ។

ជាបញ្ចប់ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាថ្មីម្តងទៀត

ចំពោះការជឿជាក់លើពួកយើង ។ ជាមួយនឹងការគាំទ្រ

និងជំនឿចិត្ត ខ្ញុំជឿជាក់ថា ប្រាសាក់នឹងបន្តបង្កើនការជឿ
ជាក់របស់អ្នកដែលមានផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
មកលើប្រាសាក់ ។

ជំនួសឲ្យប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អ៊ុំ សមអឿន
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
២៨ មីនា ២០១១

៣០

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  ចំណាប់អារម្មណ៍អគ្គនាយក

ចំណាប់អារម្មណ៍
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
ប្រាសាក់ ក៏ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំជាងមួយនៅ

កម្ពុជាលើចំនួនបុគ្គលិក បណ្ដាញការិយាល័យ និង

តំបន់ប្រតិបត្តិការ ។ ប្រាសាក់មានបុគ្គលិកសរុបចំនួន
១.៤៤០ នាក់ បម្រើការនៅក្នុងការិយាល័យចំនួន

១៤២ ។ ប្រាសាក់កំពុងបម្រើសេវាកម្មក្នុងភូមិចំនួន

៩.៣៩៦ ឃុំ ចំនួន ១.៣៩៨ ស្រុកចំនួន ១៦៤ និងខេត្ត/
ក្រុងចំនួន២៤។

ឆ្នាំ២០១០ ក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយដែរដែល

ប្រាសាក់បានឈប់ប្រើកម្មវិធី Microbanker System

ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០ ហើយជំនួសដោយកម្មវិធី Oracle
Flexcube Universal Banking ប្រកប
ក្នុងឆ្នាំ២០១០ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់

មានប្រាក់ ចំណេញសុទ្ធចំនួន ៣,៤ លានដុល្លារអាមេរិក

កើនឡើងចំនួន ២៦,៧% ។ ទ្រព្យសកម្មសរុបមាន ចំនួន
១១២ លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើងចំនួន

៥៨,៣% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៩ ។ សំពៀតឥណទានកើន
ឡើងចំនួន ៦៣,៨% ពីចំនួន ៦៤ លានដុល្លារអាមេរិក
នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ដល់ ១០៤,៩ លានដុល្លារអាមេរិក

នៅចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ។ គុណភាពសំពៀតឥណទាន
មានភាពកាន់តែប្រសើរឡើង ដោយសំពៀតឥណទាន

មានហានិភ័យបានធ្លាក់ចុះពី ១,៦៦% នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩
មកនៅត្រឹម ១,០២% ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ។ ចំនួនអ្នកខ្ចី

សកម្មបានកើនឡើងចំនួន ២៨,៣% ពីចំនួន ៨៧.៩៤៥
នាក់ នៅចុងឆ្នាំ២០០៩ ដល់ចំនួន ១១២.៨៧២ នាក់

ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ។ ឥណទានក្រុមបានកើនឡើងដល់ ២,៣
លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង ៤១% ធៀបនឹង

ឆ្នាំមុន ។ លើសពីនេះ ឥណទានឯកត្តជនក៏បានកើន
ឡើងចំនួន ៦៤% ពី ៦២,៥ លានដុល្លារអាមេរិក

រហូតដល់ចំនួន ១០២,៦ លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុង
ឆ្នាំ២០១០ ។

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១០ ប្រតិបត្តិការផ្នែកហិរញ្ញ

វត្ថុរបស់ប្រាសាក់ មានលក្ខណៈគួរជាទីពេញចិត្ត ។

ប្រាសាក់បានកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនិងផលិតភាពរបស់

ដោយជោគជ័យ ដោយគ្មានបញ្ហាអ្វីធំដុំនោះទេ ។

គិតត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ការិយាល័យចំនួន ៧៩
ត្រូវបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលថ្មីនេះតាម online ។
ប្រាសាក់ កំពុងព្យាយាមដឹកនាំផលិតភាពនិងកែច្នៃ

ឲ្យឈានមុខគេនៃការប្រកួតប្រជែង ។ ប្រាសាក់នៅតែ
ត្រូវកំណត់លំហូរ រចនាសម្ព័ន្ធនិងដំណើរការផងដែរ ។

ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោក Mike Temple

ដែលធ្លាប់បម្រើការងារជាមួយបា្រសាក់ ក្នុងតួនាទីជា

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលលោកបានសុំលាឈប់
ពីតួនាទីនេះនៅក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១១ និងចំពោះ

គ្រប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំងអស់ដែលបាន

ណែនាំ គាំទ្រ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេ ។ ខ្ញុំក៏

សូមសំដែងនូវការកោតសរសើរផងដែរចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំ
និងបុគ្គលិករបស់ប្រាសាក់ទាំងអស់ ដែលបានប្ដេជ្ញាចិត្ត
ស្មោះត្រង់ និងខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងាររបស់ខ្លួន

និងចំពោះអ្នកដែលមានផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
ជាពិសេសអតិថិជនរបស់យើង និងធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជា ។

យើងជឿជាក់ថា ប្រាសាក់នឹងសម្រេចបានគោលដៅ

ឆ្នាំ២០១១ ហើយនឹងបន្តផ្ដល់ការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់យើង

ចំពោះអ្នកដែលមានផលប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

ខ្លួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ដោយបានធ្វើឲ្យអនុបាតថ្លៃ
ដើមប្រតិបត្តិការធ្លាក់ចុះពី ១៣,៤%នៅក្នុងខែធ្នូ

ឆ្នាំ២០០៩ មកនៅត្រឹម១០,៩% ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ។
ទោះយ៉ាងណា ចំណូលពីទ្រព្យសកម្មមានការធ្លាក់ចុះ

បន្តិច គឺពី ៤,១% នៅចុងឆ្នាំ២០០៩ មកត្រឹម ៣,៧%
នៅចុងឆ្នាំ២០១០ ។

ស៊ីម សេនាជាតិ

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

៣១

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប
ផលិតភាពនិងប្រសិទ្ធិភាព
បរិយាយ

2006

2007

2008

2009

2010

4>056

4>003

4>081

4>169

4>053

USD

USD

544

667

ផលិតភាពនិងបស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ព
អត្រាប្តូរប្រាក ់
រូបិយប័ណ្ណ

USD

សំពៀតឥណទានសុទ្ធ

57>950>559

66>266

89>157

108>319

115>314

153>635

94>264

94>555

100>116

87>945

112>872

288

256

187

162

169

0/24%

0/22%

0/23%

1/66%

1/02%

327

ឥណទានធៀប

     មន្រ្តីឥណទានម្នាក់
អតិថិជនសកម្ម
អតិថិជនសកម្មធៀប

     នឹងមន្រ្តីឥណទានម្នាក់
ឥណទានមានហានិភ័យ

153,635
108,319

115,314

89,157
66,266

2006

2007

2008

Portfolio per credit officer

2009

2010

1.80%
1.60%
1.40%
1.20%
1.00%
0.80%
0.60%
0.40%
0.20%
-

Portfolio at risk

ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំ កន្លងមក និន្នាការនៃសំពៀត

370

535

300

62>730>902 102>474>768

288
256

250
200

187

150

162

169

100
50
2006

2007

2008

2009

2010

Active Client per Credit Officer

ប្រាសាក់ មានបទពិសោធន៍យ៉ាងជោគជ័យក្នុង

ឥណទានធៀបនឹងមន្ត្រីឥណទានម្នាក់មានអត្រាកំណើ

ការកែលម្អសកម្មភាពប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ដោយថែ

ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ចំនួន ២១% ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ចំនួន ៦%

នៅកម្រិតទាបជាង ១% (ឆ្នាំ២០០៦ មានចំនួន ០,២៤%

នប្រចាំឆ្នាំចំនួន ៥១% ក្នុងឆ្នាំ២០០៦ ចំនួន ៣៥%

ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ និងចំនួន ៣៣% ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ខណៈ
ដែលអនុបាតចំនួនអតិថិជនសកម្មធៀបនឹងមន្ត្រី

ឥណទានម្នាក់បានធ្លាក់ចុះជាលំដាប់ក្នុងរយៈពេល ៤ ឆ្នាំ
ចុងក្រោយនេះ ពីចំនួន ២៨៨ នាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០០៦

មកចំនួន ១៦២នាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ ហើយនៅឆ្នាំ២០១០
បានកើនឡើងបន្តិចវិញគឺមានចំនួន ១៦៩ នាក់ ។

៣២

USD

32>988>091

ចំនួនមន្រ្តីឥណទាន

180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-

USD

21>668>864

រក្សាបាននូវសំពៀតឥណទានមានហានិភ័យ ៣០ ថ្ងៃ 

ឆ្នាំ២០០៧ មានចំនួន ០,២២% និងឆ្នាំ២០០៨ មានចំនួន
០,២៣%) ។ ឥទ្ធិពលនៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើឲ្យសំពៀត
ឥណទានមានហានិភ័យ ៣០ថ្ងៃកើនឡើងដល់ចំនួន
១,៦៦% ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ និងចំនួន ១,០២% ក្នុងឆ្នាំ

២០១០ រៀងគ្នា ។ ទោះជាយ៉ាង អត្រានេះនៅតែជាអត្រា

ទាបមួយនៅក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមាន
ទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប

លទ្ធភាពស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ
2006

2007

2008

2009

2010

32/1%

31/8%

30/0%

26/8%

24/4%

18/7%

14/8%

12/5%

11/0%

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល

6/3%

15/8%

ចំណូលពីទ្រព្យសកម្ម (ROA)

3/4%

6/0%

5/8%

4/1%

3/7%

បរិយាយ
លទ្ធភាពស ្វែងរកប្រាក ់ច ំណេញ
ទិន្នផលពីសំពៀតឥណទាន

3/5%

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ
អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ

Yield on Portfolio

4/4%

5/5%

5/5%

5/5%

6/9%

6/1%

3/7%

3/8%

Financial Expense Ratio

40.0%

8.0%
6.9%
32.1%

30.0%

31.8%

30%

6.0%
26.8%

20.0%

24.4%

5.5%

6.1%

4.4%

4.0%
3.5%

10.0%

2.0%

-

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

ទិន្នផលពីសំពៀតឥណទាននបន្តធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៦

គិតត្រឹមឆ្នាំ២០១០ ថ្លៃដើមមូលនិធិបានបង្ហាញនូវសញ្ញាណ យ៉ាងល្អមួយ

២៦,៨% និងដល់ ២៤,៤% រៀងគ្នា ។

លទ្ធផលនៃយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំបូរបែបសម្រាប់កាត់បន្ថយថ្លៃដើមនៃប្រភពមូលនិធិ។

រហូតដល់ឆ្នាំ ២០១០ ដោយធ្លាក់ចុះពី ៣២,១% ទៅ ៣១,៨% ទៅ ៣០,០% ទៅ

Administrative Expense Ratio

Operating Expense Ratio

20.0%

8.0%

18.7%

17.5%

15.8%

15.0%

បន្ទាប់ពីឆ្នាំមុន ដែលបានធ្លាក់ចុះពី ៦,៩% ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ មកត្រឹម ៦,១% ដែល

6.0%

14.8%
12.5%

12.5%
10.0%

11.0%

7.5%

6.3%

5.5%

5.5%

4.0%

3.7%

3.8%

2.0%

5.0%
2.5%
-

2006

2007

2008

2009

2010

ការធ្លាក់ចុះនៃអនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគ្រប់គ្រង

ហិរញ្ញវត្ថុបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ដែលបានចាប់ផ្ដើមពី ១៨,៧% ក្នុងឆ្នាំ២០០៦
មកនៅត្រឹម ១១,០%  ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ។

2006

2007

2008

2009

2010

ចំណាយរដ្ឋបាលបានកើនឡើងបន្តិចពី ៣,៧% ក្នុងឆ្នាំ ២០០៩ ដល់
៣,៨% ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ។

Return on Assets (ROA)

6.0%

6.0%

5.8%

5.0%
4.0%
3.0%

4.1%

3.4%

3.7%

2.0%
1.0%
-

2006

2007

2008

2009

2010

ចំណូលពីទ្រព្យសកម្មបានធ្លាក់ចុះពី ៤,១% ឆ្នាំ២០០៩ មកនៅត្រឹម ៣,៧% ក្នុងឆ្នាំ
២០១០ ។

៣៣

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  លទ្ធផលប្រតិបត្តិការសង្ខេប

លទ្ធផលប្រតិបត្តិការសង្ខេប
Loan Portfolio (Amounts are in KHR Millions)

សំពៀតឥណទាននិងគុណភាព
(២០០៦-២០១០)

1.66%

450,000

425,374

1.40%

350,000
300,000
200,000

ឥណទានសរុបចំនួន ៤២៥.៣៧៤ លានរៀល កើនឡើង

150,000
100,000

៥៩,២១% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៩ ។ អនុបាតសំពៀតឥណ

50,000
-

ទានមានហានិភ័យមានចំនួន ១,០២% ថយចុះ ០,៦៤%

1.00%
0.80%

1.02%

134,295

0.60%

89,416

0.40%

0.24%

0.22%

0.23%

2006

2007

2008

Total Loan Portfolio

ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៩ ។

1.20%

267,183

240,394

250,000

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១០ ប្រាសាក់មានសំពៀត

1.80%
1.60%

400,000

0.20%
0.00%
2009

2010

PAR Ratio (30 days)

Loan Disbursed (Amounts are in KHR Millions)

ការបញ្ចេញឥណទាន
(២០០៦-២០១០)

Total Disbursed 2006-2010
500,000

455,676

400,000

នៅឆ្នាំ២០១០ ប្រាសាក់បានបញ្ចេញឥណទានសរុប

327,665

346,313

2008

2009

300,000

ចំនួន ៤៥៥.៦៧៦ លានរៀល កើនឡើង ៣១,៥៨%

200,602

200,000

ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៩ ។

100,000

88,554

2006

2007

2010

Total Disbursed Amount

តំបន់ប្រតិបត្តិការនិងបណ្ដាញសាខា
គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១០ ប្រាសាក់បានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តចំនួន ២៤ ស្រុកចំនួន ១៦៤ ឃុំចំនួន ១.៣៩៨ និងភូមិចំនួន

៩.៣៩៦ កើនឡើងខេត្តចំនួន ៣ ស្រុកចំនួន ៣៣ ឃុំចំនួន ១៤២ និងភូមិចំនួន ១.២៩៨ រៀងគ្នា ។
សច
ូ នាករណ ៍ស ំខាន ់ៗ
ផលិតភាព និង ប្រសិទ្ធិភាព
ចំនួនខេត្ត
ច ំន ន
ួ ស្រក
ុ
ចំនួនឃុំ
ចំនួនភូមិ

សំពៀតឥណទាន
គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១០ ប្រាសាក់មានសំពៀត

ឥណទានសរុបចំនួន ៤២៥.៣៧៤ លានរៀល

កើនឡើង ៥៩,២១% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ។ ឥណទា

នត្រូវបានបែងចែកជាឥណទានក្រុមនិងឥណទាន
ឯកត្តជន ហើយផ្ដល់ជាប្រាក់រៀល ដុល្លារអាមេរិក

និងប្រាក់បាតថៃ ។ ឥណទានក្រុមមានចំនួន ២,២០%
និងឥណទានឯកត្តជនមានចំនួន ៩៧,៨០%
នៃសមតុល្យសំពៀតឥណទានសរុប ។

៣៤

2006

2007

2008

2009

2010

12

14

17

21

24

89

100
941

1>180

1>256

1>398

5>363

6>210

7>475

8>098

9>396

826

126

131

164

ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៩ សមតុល្យសំពៀតឥណទានក្រុម

កើនឡើងចំនួន ៣៧,៥៤% ស្មើនឹង ២.៥៥៩ លានរៀល

ហើយឥណទានឯកត្តជនបានកើនឡើងចំនួន ៥៩,៧៧%
ស្មើនឹង ១៥៥.៦៣២ លានរៀល ។ សំពៀតឥណទានជា

ប្រាក់រៀលបានកើនឡើងចំនួន ៨,៨៦% ស្មើនឹង ៩.៥២៨
 លានរៀល ហើយឥណទានជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបាន
កើនឡើងចំនួន ៩២,៨៨% ស្មើនឹង ១៤៨.២៥៤

លានរៀល ចំណែកឯឥណទានជាប្រាក់បាតថៃបានកើន
ឡើងចំនួន ៤០៩ លានរៀល ។

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  លទ្ធផលប្រតិបត្តិការសង្ខេប

បមប
្រែ មល
ួ្រ

បម្រែបម្រល
ួ ជា

104>952>771 40>864>843/71

59/21%

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ

2006

2007

2008

2009

សំពៀតឥណទានសរុប

22>045>364/89

33>548>588/56

58>905>660/38

64>088>029

2>421>597/63

1>371>721/21

1>780>691/01

1>635>038

2>312>644

678>176/96

37/54%

19>623>767/26 32>176>867/35

57>125>214/41

62>452>991

102>640>127

40>186>666/75

59/77%

11>705>374/75 17>163>377/47 25>875>520/71

25>802>205

28>891>379

3>089>327/62

8/86%

38>285>824

75>960>533

148>254/00

92/88%

0/00

100>859

100>859/00

សំពៀត

    ឥណទានក្រុម
សំពៀតឥណទាន
    ឯកត្តជន

សំពៀតឥណទាន
    ជាប្រាក់រៀល

សំពៀតឥណទានជាប្រាក ់

    ដុល្លារអាមេរិក (០០០)

41>939/00

65>590/00

134>797/00

សំពៀតឥណទានជាបា្រក់បាតថៃ (០០០)

អតិថិជនផលិតផលកម្ចី

2010

ជាទឹកបា្រក់

អ្នកខ្ចីឥណទានក្រុមបានកើនឡើងចំនួន ៥១,១០% និង

អ្នកខ្ចីឥណទានឯកត្តជនបានកើនឡើងចំនួន ២៥,៥៤% ។

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១០ ចំនួនអ្នកខ្ចីសកម្មសរុប

បើនិយាយពីយេនឌ័រ អ្នកខ្ចីជាស្ត្រីបានកើនឡើងចំនួន

មានចំនួន ១១២.៨៧៣ នាក់ កើនឡើងចំនួន ២៨,៣៤%

៤៥,៥៤% ខណៈដែលអ្នកខ្ចីជាបុរសបានកើនឡើងចំនួន

ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ។ បើនិយាយពីប្រភេទផលិតផល

៩,២១% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន ។

បមប
្រែ មល
ួ្រ

បម្រែបម្រល
ួ ជា

112>872

24>927

28/34%

9>634

14>557

4>923

51/10%

80>937

78>311

98>315

20>004

25/54%

43>555

46>053

46>311

67>402

21>091

45/54%

51>000

54>064

41>634

45>470

3>836

9/21%

2006

2007

2008

2009

2010

ចំនួនអ្នកខ្ចីសរុប

94>264

94>555

100>116

87>945

អ្នកខ្ចីឥណទានក្រុម

40>775

27>237

19>179

អ្នកខ្ចីឥណទានឯកត្តជន

53>489

67>318

ស្រ្តី

53>789

បុរស

40>475

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ

មុន ។ ទំហំឥណទានជាមធ្យមដែលបានផ្តល់មានចំនួន

៤៥៥.៦៧៦ លានរៀល កើនឡើង ៣១,៥៨% ធៀបនឹង

សំពៀត

   ឥណទានសរុប
ចំនួនឥណទាន
  សរុប

ឥណទានមធ្យម

   ដែលបានផ្តល់

2006

21>832>840/24

2007

៣,៩៧ លានរៀល ។

2008

50>112>915/31 80>290>370/01

19>507>889/55 22>235>823/13 23>457>975/99

276/13

ភាគរយ(%)

ចំនួន ១១៤.៨៣៤ កើនឡើង ២៩,៤១% ធៀបនឹងឆ្នាំ

ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ប្រាសាក់បានផ្តល់ឥណទានសរុបចំនួន

   សំខាន់ៗ

ជាទឹកបា្រក់

ឆ្នាំមុន ។ ឥណទានដែលបានបញ្ចេញក្នុងឆ្នាំ២០១០ មាន

ការផ្តល់ឥណទាន

សូចនាករណ៍

ភាគរយ(%)

562/08

838/03

បមប
្រែ មល
ួ្រ

បម្រែបម្រល
ួ ជា

83>068>601/58 112>429>311/62 29>360>710/04

31/58%

21>284>480/69 28>333>086/60

7>048>605/91

29/41%

44/05

1/67%

2009

935/48

2010

979/52

ជាទឹកបា្រក់

ភាគរយ(%)

៣៥

គុណភាពសំពៀតឥណទាន
(ចំនួនគិតជាដុល្លារអាមេរិក)

ឥណទានល្អ និងគោលនយោបាយគិតគូរឥណទានច្បាស់

នៅដំណាច់ឆ្នាំ២០១០ ប្រាសាក់មានអនុបាត

ឥណទានមិនដំណើរការ ១.០២% និងអនុបាតឥណទាន
សងត្រឡប់ចំនួន ៩៦.៤៨% ។ គុណភាពល្អនៃសំពៀត
ឥណទានគឺបានមកពីការតាមដានឥណទានយ៉ាងល្អពី

មន្ត្រីបុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងមានមន្រ្តីបុគ្គលិកដែល
បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងល្អ ជាពិសេស

ភ្នាក់ងារឥណទាន មានគោលនយោបាយនិងនីតិវិធី

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ

អត្ថប្រយោជន៍ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងគុណភាពឥណទានគឺជា

ឧបករណ៍មួយសម្រាប់រក្សាគុណភាពឥណទានឲ្យបានល្អ
ដែរ ។ ក្រៅពីនេះ ប្រព័ន្ធ Flexcube បច្ចុប្បន្នអាចផ្តល់នូវ
ទិន្នន័យនិងព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មន្ត្រីបុគ្គលិកក្នុង
ការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដាន ព្រមទាំងវិភាគនូវសំពៀត
ឥណទានបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ។

2008

2009

2010

ឥណទានហួសកាល
      កំណត់សង (៣០ ថ្ងៃ)

52>268/24 73>944/54 133>055/62

1>064>197

1>067>394

ប្រាក់ដើមហួសកាល
      កំណត់សង

52>761/34 73>444/92

2007

បម្រែបម្រល
ួ
បមប
្រែ ម្រល
ួ ជា
ជាទឹកបា្រក់
ភាគរយ(%)
3>073/51

-2/50%

101>200/69 720>556/49 982>482?11 261>925/62

32/57%

អនុបាតហួសកាល
      កំណត់សង (៣០ ថ្ងៃ)

0/24%

0/22%

0/23%

1/66%

1/02%

-0/64%

-38/73%

អនុបាតហួសកាលកំណត់សង
      (៣០ ថ្ងៃ) - ឥណទានក្រុម

0/57%

0/90%

0/01%

3/54%

1/77%

-1/77%

-49/91%

អនុបាតហួសកាលកំណត់សង
      (៣០ ថ្ងៃ) - ឥណទានឯកត្តជន

0/20%

0/19%

0/23%

1/66%

1/00%

-0/66%

-39/76%

99/00%

99/30%

99/30%

97/45%

96/48%

-0/97%

-0/99%

អនុបាតសងត្រលប់វិញ

៣៦

2006

លាស់ ។ ការលើកទឹកចិត្តរបស់បុគ្គលិកដោយការផ្តល់ជា

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  បុគ្គលិក និងការកសាងសមត្ថភាព

បុគ្គលិក និង
ការកសាងសមត្ថភាព

មន្ត្រីបុគ្គលិក

១. អត្រាបុគ្គលិកលាឈប់ប្រចាំឆ្នាំ
2008
បុគ្គលិក
សរុប

បុគ្គលិក
លាឈប់

1>024

111

2009
បុគ្គលិក
សរុប

%

2010

បុគ្គលិក
លាឈប់

%

បុគ្គលិក
សរុប

បុគ្គលិក
លាឈប់

%

89

7/14%

1>440

118

8/19%

10/84% 1>246

២. បុគ្គលិកលាលែងពីតំណែងតាមប្រភេទ

2008

ប្រភេទ

ច ំន ន
ួ
សុំលាលែងពីតំណែង
បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារ
ចូលនិវត្ត

2009

មរណៈភាព

0

0/00%

3

2/70%

4

3/60%

111

សរុប

2/70%

0

0

បញ្ឈប់ការងារ

ច ំន ន
ួ

86/49%

5

បណ្ដេញចោល

%

96

3

លប់ចោលការងារ

ចំណាំ

2010
%

ច ំន ន
ួ

0/00%

1

61

68/54%

6

6/74%

3

បូករួមទាំង
បុគ្គលិកជំនួយ

3/37%

%

80

67/80%

9

7/63%

0

0/85%
0/00%

4/50%

18

20/22%

25

21/19%

0/00%

0

0/00%

1

0/85%

1

100/00%

89

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ អត្រាបុគ្គលិក

118

1/69%

100/00%

មកពីមានឱកាសការងារថ្មី ។ ដោយទទួលបានបទ

បុគ្គលិកសរុបចំនួន ១.១៤០ នាក់ កើនឡើង ១,០៥%

ពិសោធន៍និងឱកាសគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការងារ

ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៩ ដែលមានចំនួន ៧,១៤% (៨៩

បុគ្គលិកមួយចំនួនបានទទួលការងារនៅ ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ

នាក់) ។ ទោះយ៉ាងណាអនុបាតនេះថយចុះចំនួន

ក្នុងមុខតំណែងខ្ពស់ជាងនៅប្រាសាក់។ ទោះជាប្រាសាក់

២,៦៥% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០០៨ ដែលមានចំនួន ១០,៨៤%

ផ្តល់ឱកាសច្រើនដល់បុគ្គលិកក្នុងការតំឡើងឋានៈ ក៏

(១១១ នាក់) ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកសរុប ១.០២៤ នាក់ ។

តំណែងនៅមានកំណត់ដែរ ។ ភាគ ច្រើននៃបុគ្គលិកដែល

គួរកត់សម្គាល់ថាមូលហេតុចម្បងនៃការលាឈប់

លាឈប់គឺភ្នាក់ងារឥណទាននៅតាមការិយាល័យសាខា

របស់បុគ្គលិកគឺបណ្តាលមកពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួន និងបុគ្គលិក

សន្តិសុខ និងបុគ្គលិកអនាម័យ ។ យើងអាចសន្និដ្ឋានថា

មួយចំនួនលាឈប់ដោយពុំផ្តល់មូលហេតុពិតប្រាកដ

អត្រាលាឈប់មានភាពប្រសើរឡើង ដោយសារអត្រានេះ

ដែលអាចបណ្តាលមូលពីស្ថានភាពគ្រួសារ អាជីវកម្ម

2008

100/00%

2

និងការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ និងមួយចំណែកធំទៀត បណ្តាល

លាឈប់មានចំនួន ៨,១៩% (១១៨ នាក់) ក្នុងចំណោម

៣. ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក

1/12%

មានចំនួនតិចជាងឆ្នាំ២០០៨ ។

2009

2010

បុគ្គលិក
សរុប

បុគ្គលិក
បានជ្រើសរើស

%

បុគ្គលិក
សរុប

បុគ្គលិក
បានជ្រើសរើស

%

បុគ្គលិក
សរុប

បុគ្គលិក
បានជ្រើសរើស

%

1>024

413

40/33%

1>246

311

24/96%

1>440

312

21/66
៣៧

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  បុគ្គលិក និងការកសាងសមត្ថភាព

ការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិក

ដែលជាគោលដៅក្នុងខេត្តចំនួន ៣ ។ បន្ទាប់ពីបានផ្តល់

១. ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងការអភិវឌ្ឍ

កន្លងមក ក្នុងឆ្នាំ២០១០នេះ ប្រាសាក់បានផ្តល់វគ្គបណ្តុះ

ប្រាសាក់មានបុគ្គលិកសរុបចំនួន ១.៤៤០ នាក់

បម្រើការងារនៅតាមទីស្នាក់ការនិងការិយាល័យទាំងអស់
ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅក្នុងការផ្តល់នូវសេវាកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុដល់គ្រប់ខេត្ត-ក្រុងទាំងអស់នៃព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា។ ការបណ្តុះបណ្តាលនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព

របស់បុគ្គលិកគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយជួយជម្រុញឲ្យកាន់
តែប្រសើរឡើងនូវការអនុវត្តការងាររបស់បុគ្គលិក ក្រុម
ការងារ សាខា និងគ្រឹះស្ថានទាំងមូល ។ ដើម្បីបំពាក់

នូវចំណេះដឹងជំនាញ និងអាកប្បកិរិយាដែលសមស្រប
ទៅនឹងគោលនយោបាយ គោលគំនិត និងយុទ្ធសាស្រ្ត

អាជីវកម្ម ប្រាសាក់បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក
និងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើនទាំងខាងក្នុងគ្រឹះស្ថាន

ក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស ។ ការកសាងនិងអភិវឌ្ឍន៍

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរួចហើយក្នុងឆ្នាំ២០០៨ និងឆ្នាំ២០០៩
បណ្តាលបន្ថែមចំនួនពីរតែប៉ុណ្ណោះស្តីពី  "ការរៀបចំ

គម្រោងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គ្រួសារ" ដោយគោលដៅចម្បង

នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាចគ្រប់គ្រង
ចំណូលចំណាយ និងប្រើប្រាស់ធនធានតាមគម្រោង

គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យបានកាន់តែល្អ
ប្រសើរឡើង ។

ក្នុងឆ្នាំ២០១០ បា្រសាក់បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះ

បណ្តាលសរុបចំនួន ៥៣ វគ្គ ក្នុងភូមិនានាក្នុងខេត្ត

បាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ និងសៀមរាប ដោយមាន
សិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន ២.៥៨១ នាក់ ក្នុងនោះ
៧៤% នៃជាស្រ្តី ។

សរុបលទ្ធផលនៃការផ្តល់នូវសកម្មភាពបណ្តុះ

សមត្ថភាពបុគ្គលិក ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការវិនិយោគ

បណ្តាលក្នុងរយៈពេល ៣ ឆ្នាំ កន្លងទៅនេះ មានសិក្ខា

ការងាររបស់ប្រាសាក់ទាំងមូល ។

ស្រុកចំនួន ១៤ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង បន្ទាយមានជ័យ

រយៈពេលវែងមួយសម្រាប់គាំទ្រនិងពង្រីកទេព្យកោសល្យ
ជាលទ្ធផល ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ប្រាសាក់បាន ៖
រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកថ្មីចំនួន ៨

វគ្គ ដោយមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន ៣១២

កាមចូលរួមសរុបមកពីភូមិចំនួន ៩១ ក្នុងឃុំចំនួន ៣៩
និងសៀមរាប មានដូចខាងក្រោម ៖

វគ្គសិក្សាផ្នែកទី ១ ស្តីពីការសន្សំ មានគ្រួសារ
ចូលរួមសរុបចំនួន ៤.៦៨២ (៦៧% ជាស្រ្តី

នាក់ រួមទាំងបុគ្គលិកដែលទើបជ្រើសរើសថ្មី

វគ្គសិក្សាផ្នៃកទី ២ ស្តីពីគម្រោងចំណូលចំណាយ

បានរៀបចំវគ្គរំលឹកនិងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ

ជាស្រ្តី)

និងបុគ្គលិកដែលទើបនឹងតម្លើងឋានៈ ព្រមទាំង

ដោយប្រើប្រាស់ ធនធានផ្ទាល់របស់ប្រាសាក់ ។
បញ្ជូនមន្រ្តីបុគ្គលិកសរុបចំនួន ៤៩២ នាក់ ទៅ

មានគ្រួសារចូលរួមសរុបចំនួន ៤.០២៩ (៧៤%

វគ្គសិក្សាទាំងពីរខាងត្រូវបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យ
ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១០ ។

ចូលរួមវគ្គសិក្សាផ្សេងៗសរុបចំនួន ៥៥ វគ្គ

ដែលរៀបចំឡើងដោយដៃគូរបស់ប្រាសាក់ ។
បញ្ជូនមន្រ្តីបុគ្គលិកដែលមានស្នាដៃការងារល្អ

សរុបចំនួន ១៣ នាក់ ចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ

នៅក្រៅប្រទេសដូចជាវគ្គសិក្សា ទស្សនៈកិច្ចសិក្សា
និងសិក្ខាសាលា នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ី និងអឺរ៉ុប ។

ជារួម ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ប្រាសាក់បានបញ្ជូនសិក្ខាកាម

សរុបចំនួន ១.៩៩៥ នាក់ ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ផ្សេងៗ ដែលជាមធ្យម សិក្ខាកាមម្នាក់ទទួលបានការ

បណ្តុះបណ្តាល ជាផ្លូវការចំនួន ២៥ ម៉ោង ។ ប្រាសាក់

ពិតជាមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងដែលមន្រ្តីបុគ្គលិកបាន
ទទួលការបណ្តុះបណ្តាលយ៉ាងពេញលេញលើជំនាញ
វិជ្ជាជីវៈ ព័ត៌មានវិទ្យានិងប្រព័ន្ធថ្មីៗ ការរំលឹកពីគោល
នយោបាយ និងការទំនាក់ទំនងជាដើម ។

២. សកម្មភាពសង្គម : លទ្ធផលពីគម្រោងអេកូសូន
(ECOSORN)

ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ប្រាសាក់បានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាល

ស្តីពីចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ប្រជាជនរស់នៅភូមិ

៣៨

សកម្មភាពសង្គម : ការសាកល្បង
ការងារ និងការបម្រើការងារដោយ
ស្ម័គ្រចិត្ត
ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពសង្គម សម្រាប់

ជួយណែនាំនិងគាំទ្រដល់ផែនការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈរបស់

យុវជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ប្រាសាក់ផ្តល់នូវឱកាសការងារ

ជាច្រើនដល់និស្សិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យា
ល័យ តាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យចូលបម្រើការងារដោយ
ស្ម័គ្រចិត្ត និងសរសេរនិក្ខេបបទបញ្ចប់ការសិក្សាលើ
ជំនាញទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មរបស់ប្រាសាក់ ។

ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ប្រាសាក់បានទទួលនិស្សិតសរុបចំនួន

៣៥ ក្រុម ឲ្យមករៀនសូត្រពីប្រតិបត្តិការរបស់យើង

សម្រាប់ការសរសេរនិក្ខេបបទបញ្ចាប់ការសិក្សារបស់
ពួកគេ នៅតាមការិយាល័យសាខា និងទីស្នាក់ការ

កណ្តាលប្រាសាក់ ។ លើសពីនេះ ប្រាសាក់អនុញ្ញាតិឲ្យ

និស្សិតចំនួន ២៥ នាក់ ចូលបម្រើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្ត
នៅតាមនាយកដ្ឋាននៃទីស្នាក់ការរបស់ប្រាសាក់នៅ
ក្រុងភ្នំពេញ ។

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងការគ្រប់គ្រងហានិយភ័យ

ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
និងការគ្រប់គ្រងហានិយភ័យ
យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងការវិភាគហានិភ័យ

មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការកសាងនិងធានា

និរន្តភាពរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ។ ថ្នាក់ដឹក
នាំប្រាសាក់បានប្រើប្រាស់ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងការ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យ សម្រាប់ដោះស្រាយកត្តាហានិភ័យ

ផ្សេងៗ ។ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺជាដំណើរការនៃការ
គ្រប់គ្រងបរិស្ថានតាមដានមួយ ដែលត្រូវបានរៀបចំ

យ៉ាងល្អ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយនូវកំហាតបង់

ដែលអាចទំនងជាកើតមាន និងកាត់បន្ថយនូវទំហំនៃការ

ខាតបង់ ។ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរួមមានការការពារបញ្ហា
សំខាន់ៗដែលអាចកើតមាន ការកំណត់ជា មុននូវបញ្ហា

ពិតប្រាកដនៅពេលដែលកើតឡើង និងការកែតម្រូវគោល

នយោបាយនិងនីតិវិធីទាំងឡាយដែលអាចធ្វើឲ្យហានិភ័យ
កើតឡើង ។

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងមួយដ៏រឹងមាំ គឺជាយុទ្ធសាស្រ្ត

កាត់បន្ថយហានិភ័យមួយល្អបំផុត ក្នុងចំណោមយុទ្ធ

សាស្រ្តជាច្រើន សម្រាប់គ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

ផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ។ ថ្នាក់ដឹក
នាំប្រាសាក់ប្រើប្រាស់ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដើម្បីធានា

នូវប្រព័ន្ធទទួលខុសត្រូវមួយដែលអាចបង្ការកំហុសឆ្គង
និងភាពមិនប្រក្រតីផ្សេងៗ ។

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងជានាយកដ្ឋានឯករាជ្យ

មានការធានាការសម្រេចគោលដៅអាជីវកម្ម និង

សកម្មភាពពិគ្រោះយោបល់ផ្សេងៗ ដែលត្រូវបានបង្កើត
ឡើងសម្រាប់បន្ថែមតម្លៃ និងធ្វើឲ្យប្រតិបតិ្តការរបស់

ប្រាសាក់មានលក្ខណៈកាន់តែប្រសើរឡើង ។ នាយក
ដ្ឋាននេះជួយឲ្យប្រាសាក់សម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួន

តាមរយៈការនាំមកនូវវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយវិន័យនិង
មានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ សម្រាប់វិភាគនិងធ្វើឲ្យកាន់តែ
ប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យ តាមដាន និងអភិបាលកិច្ច ។

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ក្នុងឆ្នាំ២០០១ ដោយមានតួនាទីនិងភារកិច្ចច្បាស់លាស់

ដើម្បីកែលម្អការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងការវិភាគហានិភ័យ
ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការនិងការអនុវត្តតាម ដោយត្រូវ

ផលិតរបាយការណ៍ត្រឹមត្រូវនិងទាន់ពេលវេលា ជូនដល់

ថ្នាក់ដឹកនាំសាខា និងគណៈគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិ ដើម្បីដាក់
ចេញនូវសកម្មភាពកែតម្រូវដែលសមស្រប ។

របាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុងត្រូវបានរៀបចំជាប្រចាំខែ 

ទៅតាមសាខានីមួយៗ ជាមួយនឹងការផ្តល់នូវអនុសាសន៍
លើការរកឃើញទាំងឡាយក្នុងកំឡុងពេលត្រួតពិនិត្យ ។

លើសពីនេះ របាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីការរកឃើញសំខាន់
ៗត្រូវបានរាយការណ៍ជាប្រចាំខែជូនគណៈកម្មការសវន

កម្មផ្ទៃក្នុង និងថ្នាក់ដឹកនាំ ដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពនិង
និន្នាការអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ន ។

មុនពេលកំណត់តួនាទីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង គោលនយោ

បាយនិងនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងត្រូវបានរៀបចំឡើង
និងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មជាទៀងទាត់ដោយមន្រ្តីបុគ្គលិក

ជំនាញ ។ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១០ នាយកដ្ឋាន

សវនកម្មផ្ទៃក្នុងដឹកនាំដោយប្រធាននាយកដ្ឋាន ១ រូប

ប្រធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ៣ រូប សវនករជាន់ខ្ពស់ ១ រូប
និងជំនួយការសវនករចំនួន ១២ រូប និងត្រូវបានបែងចែក
ជា ៣ ផ្នែកសំខាន់ៗ គឺ ផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងប្រតិបត្តិការ
ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋបាល និងផ្នែកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង
ព័ត៌មានវិទ្យា ។

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១០ នាយកដ្ឋានបានពិនិត្យ

ឥណទានបានចំនួន ១៦.៣០៤ គណនី និងបានរកឃើញ
របាយការណ៍ចំនួន ២ ករណី ទាក់ទងនិងនាយកដ្ឋានរដ្ឋ
បាលនិងធនធានមនុស្សនិងនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ ២

ករណីទាក់ទងនិងព័ត៌មានវិទ្យានិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់

គ្រង ១៣៧ ករណីទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការនិង ១៧ករណី
ទាក់ទងនិងសាខាដែលត្រូវបានធ្វើសវនកម្មតាមវិសាល
ភាពពេញលេញ ។

តាមរយៈការរកឃើញរបស់សវកម្មផ្ទៃក្នុងក្នុងឆ្នាំ

២០១០ យើងកត់សម្គាល់ឃើញថានិន្នាការនៃកំហុស

ឆ្គងនិងការក្លែងបន្លំបានថយចុះ ហើយបុគ្គលិកភាគច្រើន

នៅតាមមូលដ្ឋានបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តអនុវត្តន៍តាម
គោលនយោបាយនិងនីតិវិធីប្រតិបត្តិការរបស់ប្រាសាក់។
លើសពីនេះ អតិថិជនភាគច្រើនបានពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំង

ចំពោះសេវាកម្មរបស់ប្រាសាក់ និងបុគ្គលិករបស់ប្រាសាក់
ដែលបានផ្តល់សេវាកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងប្រកប
ដោយការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជន ។

ប្រាសាក់ បានរៀបចំវិធីសាស្រ្តនិងឧបករណ៍គ្រប់

គ្រងហានិភ័យ ដែលឆ្លើយតបចំពោះអតិថិជនជាក់លាក់
របស់ខ្លួន វិធីសាស្រ្តផ្តល់ឥណទាន បរិស្ថានប្រតិបត្តិការ
គោលដៅអនុវត្តន៍ទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងសង្គម ហើយ  

បច្ចុប្បន្ន ប្រាសាក់ក៏បានផ្តល់សេវាកម្មកេណ្ឌប្រមូលប្រាក់
បញ្ញើផងដែរសម្រាប់ជាជំនួយបន្ថែមដល់ប្រភពទុនរបស់

ខ្លួន ។ នាយកដ្ឋាននិមួយៗបានកំណត់ហានិយភ័យដោយ
៣៩

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងការគ្រប់គ្រងហានិយភ័យ

ខ្លួនឯង និងមានវិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យជាស្រេច
ប៉ុន្តែកំពុងតែអនុវត្តន៍នៅឡើយ ។

ប្រាសាក់បានបង្កើតវិធីសាស្រ្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធ

ភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដូចខាងក្រោម ៖

ទម្រង់ឯកសារវាយតម្លៃដែលល្អសម្រាប់អតិថិជន

ការវាយតម្លៃឥណទានដោយយកចិត្តទុកដាក់ ការ
តាមដានឥណទានជាប់ជាប្រចាំ នីតិវិធីប្រមូល

ឥណទានច្បាស់លាស់ និងការត្រួតពិនិត្យដោយ
សកម្មពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ ។

ឥណទានអាក្រក់ត្រូវបានស្វែងយល់ និងដោះស្រាយ
ឲ្យទាន់ពេលវេលា ដើម្បីជៀសវាងការរាលដាលឆាប់
រហ័ស និងបាត់បង់ធ្ងន់ធ្ងរ ។

៤០

របាយការណ៍សំណុំឥណទានល្អ ដែលបង្ហាញច្បាស់
លាស់ពីស្ថានភាពនិងនិន្នការប្រចាំខែនៃឥណទាន

អាក្រក់ ដោយ រួមមានតារាងឥណទាន មិនដំណើរ
ការតាមអាយុកាល និងតាមប្រភេទផលិតផល ។

ការគ្រប់គ្រងការចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍គោលនយោបាយ
និងនីតិវិធីកេណ្ឌប្រមូលប្រាក់សន្សំ ត្រូវបានរៀបចំ

យ៉ាងល្អ និងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងជាប់លាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំ
ជាន់ខ្ពស់របស់ប្រាសាក់ ។

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  ការស្វែងរកទីផ្សារ និងសកម្មភាពសង្គម

សកម្មភាពទីផ្សារ
១. ទីផ្សារ និងអតិថិជន
បន្ទាប់ពីឆ្លងផុតវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកកន្លងទៅ

២. កេរ្តិ៍ឈ្មោះ និងទំនាក់ទំនង
ដើម្បីបន្តកំណើនយ៉ាងរហ័សរបស់ខ្លួន ប្រាសាក់បាន

ប្រាសាក់បានព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជាអ្នកនាំមុខគេក្នុង

ព្យាយាមកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងបង្កើនការយល់ដឹងរបស់

ចក្រកម្ពុជា លើផ្នែកចំនួនការិយាល័យបណ្តាញប្រតិបត្តិ

របស់ខ្លួន ដោយបានតុបតែងនិងរៀបចំការិយាល័យសាខា

ចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណា
ការចំនួនបុគ្គលិក និងសំពៀតឥណទាន ។ គិតត្រឹមខែ

ធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ប្រាសាក់បានពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់
ខ្លួនទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រ ដោយមានបណ្តាញការិយា
ល័យប្រតិបត្តិការចំនួន ១៦០ ក្នុងទូទាំងខេត្ត-ក្រុង និង
មានបុគ្គលិកជំនាញផ្នែកសេវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុសរុបចំនួន

១.៤៤០ នាក់ ។ ក្នុងងចំណោមសមាជិកទាំង ១៤ គ្រឹះ
ស្ថានរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ប្រាសាក់មាន
ចំណែកទីផ្សារចំនួន ២៥% លើទំហំសំពៀតឥណទាន

សរុប និងមានទ្រព្យសកម្មសរុបជាង ១០០ លានដុល្លារ
អាមេរិក ។

ដូចបានកំណត់ក្នុងទស្សនៈវិស័យនិងបេសកកម្មរបស់

ខ្លួន ប្រាសាក់បានបម្រើអតិថិជនភាគច្រើនរស់នៅតាម

សហគមជនបទ មានរហូតដល់ ៩៤% នៃអតិថិជនសរុប
ដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនអាចទទួលបាននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ផ្លូវការពីប្រាសាក់ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ទាបធៀបនឹង

អត្រាការប្រាក់ដែលអ្នកឲ្យខ្ចីចងការប្រាក់ឯកជនយកពី

អតិថិជនកន្លងមក ។ លើសពីនេះ ប្រាសាក់ក៏បានជម្រុញ

ផ្តល់ផលិតផលឥណទានដល់សហគ្រិនខ្នាតតូចបំផុតនៅ

សាធារណជនមកលើផលិតផលនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

មួយចំនួនតាមបទដ្ឋាន រួមដោយមានបំពាក់នូវឧបករណ៍
និងតុបតែងយ៉ាងល្អ ដើម្បីទាក់ទាញជំនឿទុកចិត្តរបស់
សាធារណជនឲ្យយកប្រាក់មកដាក់សន្សំជាមួយ
ប្រាសាក់ ។

ជាមួយគ្នាដែរ ប្រាសាក់បានជ្រើសរើសយុទ្ធសាស្រ្ត

ទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗសម្រាប់ពង្រីកទំនាក់ ទំនងជាមួយ
អតិថិជនគោលដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដោយបាន
ផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានផលិតផលនិងសេវាកម្មរបស់ខ្លួន
តាមរយៈក្រុមផ្សព្វផ្សាយដោយផ្ទាល់ វិទ្យុ ទូរទស្សន៍

ហើយទន្ទឹមនឹងនោះ ក៏បានបោះពុម្ភនូវផ្លាកផ្សព្វផ្សាយ

បដា អាវយឺត របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ប្រតិទិន ខិត្តប័ណ្ណ

លិខិតផ្សព្វផ្សាយ គេហទំព័រ សៀវភៅលឿង និងសៀវភៅ
ណែនាំព័រខៀវផ្សេងទៀត សម្រាប់ជួយដល់សកម្មភាព

ផ្សព្វផ្សាយនេះ ។ លើសពីនេះ ប្រាសាក់បានចូលរួមក្នុង
ព្រឹត្តិការណ៍និងសន្និសីទសាធារណៈជាច្រើនទាក់ទង
នឹងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុលើ ផ្នែកទំនាក់ទំនង
សាធារណៈ ។

តាមតំបន់ជនបទ តាមតម្រូវការរបស់ពួកគេ នៅពេល

ដែលពួកគេមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកឥណទានពី
ធនាគារពាណិជ្ជ ។

ជាលទ្ធផល ប្រាសាក់បានផ្តល់ឥណទានដល់

សកម្មភាពកសិកម្មចំនួនប្រមាណ ៣១% សកម្មភាព

ពាណិជ្ជកម្មនិងជំនួញចំនួន ៣៤% និងសម្រាប់គ្រួសារ

ចំនួន ១៦% ។ ទោះយ៉ាងណា ប្រាសាក់នៅតែបន្តកែលម្អ
ផលិតផលនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន រួមទាំងបន្តការ
បណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកជួរមុខ ការស្ទាបស្ទង់ទីផ្សារ និង
ការបង្កើតយន្តការបណ្តឹងរបស់អតិថិជននៅតាមគ្រប់
សាខារបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលមតិកែលម្អពីអតិថិជន ។

៤១

៣. ការការពារបរិស្ថាន
ប្រាសាក់ផ្តល់ឥណទានទៅអតិថិជនតាមជំនាញ

និងគោលនយោបាយដែលបានកំណត់ ។ គោល

នយោបាយឥណទានរបស់ប្រាសាក់បានចែងច្បាស់ពី

សកម្មភាពមួយចំនួនដែលអាចនាំឲ្យខូចខាតដល់បរិស្ថាន
ដូចជាឧស្ម័នពុល ការបំពុលទឹក សារធាតុគីមី និងសកម្ម
ភាពមនុស្សដែលប៉ះពាល់ដល់ការបំពុលបរិស្ថានដែល

ស្ថិតក្រោមការហាមឃាត់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិ ។ ពាក់ព័ន្ធ

បញ្ហានេះ រាល់ការស្នើសុំឥណទាននិមួយៗត្រូវតែបានត្រួត
ពិនិត្យនិងវាយតម្លៃដោយម៉ត់ចត់លើគោលបំណងឥណ
ទាន មុននឹងសម្រេចអនុញ្ញាតផ្តល់ឥណទាន ។

ជាទូទៅ រាល់ឥណទានទាំងអស់ត្រូវបានតាមដានជា

ប្រចាំបន្ទាប់ ដើម្បីប្រាកដថា ឥណទានទាំងនោះត្រូវបាន
ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវតាមគោលនយោបាយឥណទាន។

ជាមួយគ្នាដែរ ប្រាសាក់បានលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកខ្លួនឲ្យ

សន្សំការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី ទឹក និងក្រដាស សម្រាប់ការ
ប្រើប្រាស់លើកក្រោយផងដែរ ។

៤២

លើសពីនេះ ប្រាសាក់បានសហការជាមួយនឹងកម្ម

វិធីជីវឧស្ម័នជាតិ ដើម្បីផ្តល់ឥណទានដល់គម្រោងផលិត
ជីវឧស្ម័ន ក្នុងគោលបំណងបង្កើនកម្រិតជីវភាពរស់នៅ
របស់ប្រជាជននៅតាមតំបន់ជនបទ និងជាពិសេស

ការពារបរិស្ថាន ។ គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ប្រាសាក់ផ្តល់
ឥណទានជូនអតិថិជនចំនួន ៣.៩៤២ នាក់ សម្រាប់

សាងសង់ឡផលិតជីវឧស្ម័ន ដែលមានទឹកប្រាក់ឥណទាន
សរុបចំនួន ២.២៦៧.៨២០ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងខេត្តចំនួន
១៣ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ ជាលទ្ធផល ប្រជាជន
នៅតាមតំបន់ជនបទអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ជា

ច្រើនពីគម្រោងជីវឧស្ម័ន ដូចជាអគ្គិសនីសម្រាប់ប្រើប្រាស់

ឧស្ម័នសម្រាប់ចំអិនអាហារកាកសំណល់ជីវៈសម្រាប់ធ្វើជា
ជី និងអាចសន្សំពេលវេលាសម្រាប់ចូលរួមសកម្មភាព

សង្គមផ្សេងៗ ។ លើសពីនេះ ប្រាសាក់បានប្តេជ្ញានឹងផ្តល់
នូវឥណទានទៅគម្រោងជីវៈឧស្ម័នបន្ថែមទៀត នៅតាម
សហគមន៍ជនបទតាមរយៈបណ្តាញប្រតិបត្តិការទូទាំង
ប្រទេសរបស់ខ្លួន ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ដែលបានធ្វើសវនកម្ម
របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

៤៤

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ

៤៨

តារាងតុល្យការ

៤៩

របាយការណ៍ចំណេញខាត

៥០

របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលនិធិ

៥១

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់

៥២

៤៣

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

របាយការណ៍
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សូមដាក់ជូនរបាយការណ៍របស់ខ្លួន

និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្មរបស់

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ លីមីធីត ហៅកាត់ថា
("ក្រុមហ៊ុន" ឬ "ប្រាសាក់") នាការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់

ថ្ងៃទី៣១  ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ។

ទងនឹងការលុបចោលឥណទានអាក្រក់ និងការធ្វើ

សំវិធានធនលើឥណទានជាប់សង្ស័យត្រូវបានធ្វើឡើង

ហើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជឿជាក់ថា រាល់ឥណទានដែល
បានដឹងថាមិនអាចទារបាន ត្រូវបានលុបចោល ហើយ

សំវិធានធនត្រូវបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឥណទានដែល
ជាប់សង្ស័យ ។

នៅថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាបាលមិន

សកម្មភាពចំបងៗ

បានដឹងពីហេតុការណ៍ណាមួយដែលនឹងបណ្ដាលឲ្យចំនួន

សកម្មភាពចំបងៗរបស់ប្រាសាក់ គឺការផ្តល់សេវាកម្ម

នៃការលុបចោលឥណទានអាក្រក់ ឬចំនួននៃការធ្វើ

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាជនរស់នៅតំបន់ជនបទនៃប្រទេស

សំវិធានធនលើឥណទានជាប់សង្ស័យ នៅក្នុងរបាយការ

ភ្នំពេញ និងការិយាល័យនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុង

កម្រិតជាសារវ័ន្តណាមួយនោះទេ ។

កម្ពុជា តាមរយៈទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួននៅរាជធានី

ណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះមានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន់រហូតដល់

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

ទ្រព្យសកម្មចរន្ត

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

នៅមុនពេលរៀបចំរបាយការណ៍ចំណេញខាត និង

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រាសាក់ សម្រាប់ការិយា

បរិច្ឆេទថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០ មានដូចតទៅ ៖

តារាងតុល្យការរបស់គ្រឹះស្ថាន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបាន
ចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីបញ្ជាក់ថា លើកលែងតែ

បំណុលចេញ ទ្រព្យសកម្មចរន្តទាំងអស់ដែលមិនត្រូវបាន

គិតជាពាន់រៀល

ទទួលស្គាល់ក្នុងដំណើរការ អាជីវកម្មធម្មតានូវតម្លៃដែល

ប្រាក់ចំណេញមុនបង់ពន្ធ

17>500>388

បន្ថយឲ្យនៅស្មើនឹងតម្លៃដែលសង្ឃឹមថានឹងអាចលក់បាន

ប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

13>744>602

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

¬3>755>786¦

បង្ហាញក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានកាត់
ជាក់ស្ដែង ។

វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃ
ទុនបម្រុងនិងសំវិធានធន
ពុំមានការប្រែប្រួលជាសារវ័ន្តលើទុនបម្រុង និង  

សំវិធានធនក្នុងការិយបរិច្ឆេទនេះទេ ក្រៅពីការបង្ហាញ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។

នៅថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិ

បាលមិនបានដឹងពីហេតុការណ៍ណាមួយដែលអាចនឹង
ប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តវិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្ម
និងទ្រព្យអកម្ម

នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថានថាមានភាព
មិនត្រឹមត្រូវ និងមិនសមស្របនោះទេ ។

ឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ
នៅមុនពេលរៀបចំរបាយការណ៍ចំណេញខាត និង

តារាងតុល្យការរបស់គ្រឹះស្ថាន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់
វិធានការសមស្របដើម្បីបញ្ជាក់ថា វិធានការទាក់

៤៤

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

បំណុលយថាហេតុនិងទ្រព្យអកម្ម
ផ្សេងៗ
នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ពុំមាន ៖
១

បន្ទុកណាមួយលើទ្រព្យសកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានដែល

កើតមានឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃចុងការិយបរិច្ឆេទឆ្នាំ

ហិរញ្ញវត្ថុមកក្នុងការធានាចំពោះបំណុលរបស់បុគ្គល
ណាមួយឡើយ ឬ
២

បំណុលយថាហេតុណាមួយដែលកើតមានឡើង

ចំពោះគ្រឹះស្ថាន ចាប់តាំងពីថ្ងៃចុងការិយបរិច្ឆេទឆ្នាំ
ហិរញ្ញវត្ថុមក ក្រៅពីប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតា
របស់គ្រឹះស្ថាន ។

តាមមតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ពុំមានបំណុល

យថាហេតុឬទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗទៀតរបស់គ្រឹះស្ថាន

បានក្លាយជាការបង្ខំឲ្យសងឬទំនងជាត្រូវបង្ខំឲ្យសង

ក្នុងរយៈពេល ១២ ខែ បន្ទាប់ពីថ្ងៃបញ្ចប់នៃការិយបរិច្ឆេទ
ដែលនឹងប៉ះពាល់ ឬអាចនឹងប៉ះពាល់ជាសារវ័ន្តដល់លទ្ធ

ភាពរបស់គ្រឹះស្ថានក្នុងការសងបំណុលនៅពេលដល់កាល
កំណត់ត្រូវសង ។

ការផ្លាស់ប្តូរហេតុការណ៍
នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបាន

ដឹងពីហេតុការណ៍ដែលមិនបានវែកញែកក្នុងរបាយការណ៍

នេះ ឬក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថាន ដែលអាច
នឹងបណ្ដាលឲ្យមានតួលេខណាមួយបង្ហាញនៅក្នុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានភាពមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ ។

ប្រការមិនប្រក្រតី
តាមមតិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លទ្ធផលប្រតិបត្តិ

ការគ្រឹះស្ថានក្នុងការិយបរិច្ឆេទមិនទទួលរងផលប៉ះពាល់
ជាសារវ័ន្តណាមួយពីសមាសធាតុប្រតិបត្តិការ ឬ

ព្រឹត្តការណ៍ណាមួយដែលមានលក្ខណៈជាសារវ័ន្ត
និងមិនប្រក្រតីនោះទេ ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏មានមតិផងដែរថា ក្នុងចន្លោះ

ពេលចាប់ពីថ្ងៃចាប់ផ្តើមរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់ការិយបរិច្ឆេទ

ចេញរបាយការណ៍នេះ ពុំមានសមាសធាតុប្រតិបត្តិការ ឬ

ព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលមានលក្ខណៈជាសារវ័ន្តនិងមិន

ប្រក្រតីកើតមានឡើង ដែលអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផល
នៃប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានក្នុងការិយបរិច្ឆេទដែល

ព្រឹត្តិការណ៍ចាប់តាំងពីកាលបរិច្ឆេទ
នៃតារាងតុល្យការ
ពុំមានព្រឹត្តការណ៍សំខាន់ៗកើតមានឡើងនៅ ក្រោយ

ថ្ងៃកាលបរិច្ឆេទនៃតារាងតុល្យការដែលតម្រូវឲ្យមានការ

បង្ហាញ ឬកែតម្រូវនោះទេ ក្រៅពីការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលបានបម្រើការនៅក្នុង

ការិយបរិច្ឆេទ និងថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះរួមមាន ៖

១. លោក Joseph Hoess តំណាងក្រុមហ៊ុន Dragon

Capital Group Limited (ជាអភិបាលត្រូវបានតែងតាំង
នៅថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១)

២. លោក Michael A Temple តំណាងក្រុមហ៊ុន Dragon
Capital Group Limited (បានលាឈប់នៅថ្ងៃទី៣០
ខែមករា ឆ្នាំ ២០១១)

៣. លោក Hanco Halbertsma តំណាងក្រុមហ៊ុន

Belgian Investment សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍
(ជាអភិបាលត្រូវបានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ២០១០)

៤. លោកស្រី Anne Demeuse តំណាងក្រុមហ៊ុន

Belgian Investment សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍
(បានលាឈប់នៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១១)
៥. លោក Ranjit Fernando តំណាងក្រុមហ៊ុន

Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor
Ontwikkelingslan-den N.V. (ជាអភិបាល)

៦. លោក Ishara C. Nanayakkara តំណាងក្រុមហ៊ុន
Lanka ORIX LEASING Ltd, (ជាអភិបាល)

៧. លោក Stefan A.V. Harpe តំណាងក្រុមហ៊ុន

Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative
Society, U.A. (ជាអភិបាល)

៨. លោក អ៊ុំ សមអឿន តំណាងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិក
ប្រាសាក់ លីមីតធីត (ជាអភិបាល)

៩. លោក ផៃ ទូច (ជាអភិបាលឯករាជ្យ

ត្រូវបានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១០)

របាយការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងទេ ។

៤៥

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ផលប្រយោជន៍របស់អភិបាល

សមាជិកទាំងអស់ជាគណៈនាយកមិនប្រតិបត្តិ លើក

លែងតែលោក អ៊ុំ សមអឿន ដែលជាអនុប្រធាននាយក

អភិបាលដែលតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍នៃម្ចាស់

ប្រតិបតិ្ត និងជានាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ ។

ហ៊ុនរបស់ប្រាសាក់ក្នុងឆ្នាំនិងនៅថ្ងៃចេញរបាយការណ៍
នេះ មានដូចខាងក្រោម ៖

ភាគទុនិក
Dragon Capital Group Limited

Belgian Investment Company for

    Developing Countries SA (BIO)
The Nederlandse Financierings

    Maatschappij voor Ontwikkelingslanden   

តំណាងដោយ

ចំណែកហ៊ុន
(%)

Mr. Joseph Hoess

Mr. Hanco Halbertsma
Mr. Ranjit Fernando

    N.V.(FMO)

Lanka ORIX LEASING Company Ltd (LOLC)

Mr. Ishara C. Nanayakkara

Oikocredit, Ecumenical

Mr. Stefan A. V. Harpe

PRASAC Staff Company Ltd.

Mr. Oum Sam Oeun

    Development Cooperative Society, U.A.

18%

138>626

18%

138>626

18%

138>626

18%

138>626

18%

138>626

10%

77>020

100%

អត្ថប្រយោជន៍របស់អភិបាល
នៅថ្ងៃបញ្ចប់ការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុ ពុំមានការរៀបចំ

ណាមួយដែលមានក្រុមហ៊ុនជាគូភាគីមួយក្នុងគោល

770>150

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សា
ភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសូមអះអាងបញ្ជាក់ថា

បំណង ជួយដល់អភិបាលរបស់គ្រឹះស្ថាន ដើម្បីទទួល

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវ

ភាគហ៊ុនឬលិខិតបំណុល ឬពីគ្រឹះស្ថានដទៃទៀតទេ ។

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថាននាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០

បាននូវអត្ថប្រយោជន៍ ដោយមធ្យោបាយនៃការទិញយក

ចាប់ពីចុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុនៃឆ្នាំកន្លងទៅ ពុំមាន

អភិបាលណាម្នាក់បានទទួលឬមានសិទ្ធិទទួលបាននូវអត្ថ
ប្រយោជន៍ណាមួយ (ក្រៅពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានរួម
បញ្ចូលនៅក្នុងចំនួនបរិលាភសរុបទទួលបានដោយ

អភិបាលដូចបានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) តាម

រយៈការចុះកិច្ចសន្យាធ្វើឡើងដោយគ្រឹះស្ថាន ឬដោយគ្រឹះ
ស្ថានពាក់ព័ន្ធណាមួយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលអភិបាល

ជាសមាជិកឬជាក្រុមហ៊ុនដែលអភិបាលរូបនោះមាន ផល
ប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាសំខាន់នោះទេ លើកលែងតែ 
ការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

៤៦

ចំនួនហ៊ុននីមួយៗ
២០.០០០ រៀល

ដើម្បីចង្អុលបង្ហាញនូវភាពពិតនិងត្រឹមត្រូវនៃស្ថានភាព

និងលទ្ធផលប្រតិបត្តិការ និងស្ថានភាពចលនាសាច់ប្រាក់
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ ។ នៅក្នុងការរៀប
ចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចាំបាច់
ត្រូវ ៖

(ក) អនុម័តគោលនយោបាយគណនេយ្យសមស្រប
ដោយផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យនិងការប៉ាន់ប្រមាណ

យ៉ាងសមហេតុផលនិងប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយអនុវត្តន៍
ឲ្យជាប់លាប់ ។

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

(ខ) អនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និង
គោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ឬបើមានការផ្លាស់ប្តូរពីនេះ ដើម្បីបង្ហាញនូវភាពពិត
និងត្រឹមត្រូវ គឺត្រូវកំណត់បង្ហាញនិងពន្យល់ឲ្យបាន
ច្បាស់លាស់ និងកំណត់បរិមាណនៅក្នុងរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

(គ) រក្សាទុកបញ្ជីគណនេយ្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងប្រព័ន្ធ
គ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព

(ឃ)រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដោយផ្អែកលើមូល
ដ្ឋាននិរន្តភាពនៃដំណើរការអាជីវកម្ម លុះត្រាតែ

មានករណីមិនសមរម្យក្នុងការសន្មតថា ក្រុមហ៊ុន
នឹងបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនាពេលអនាគត

ដែលគិត ទុកជាមុន ។
(ង) ត្រួតពិនិត្យនិងដឹកនាំគ្រឹះស្ថានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព

លើរាល់សេចក្តីសម្រេចដែលមានសារៈសំខាន់ទាំង
អស់ដែលប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

និងលទ្ធផល ហើយត្រូវធ្វើឲ្យប្រាកដថា កិច្ចការនេះ

ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធានាអះអាងថា ប្រាសាក់ បាន

អនុវត្តន៍តាមនូវរាល់តម្រូវការខាងលើដូចមានរាយការណ៍
ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

តាងនាមឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទាំងអស់

លោក អ៊ុំ សមអឿន
អភិបាល

ថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១

៤៧
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ជូនចំពោះម្ចាស់ភាគហ៊ុន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ លីមីតធីត
យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ លីមីតធីត ហៅថា ("ក្រុមហ៊ុន" ឬ "ប្រាសាក់") ដែលរួមមាន

តារាងតុល្យការនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ និងរបាយការណ៍ចំណេញខាត របាយការណ៍បម្រែបម្រួលលើមូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន និងរបាយការណ៍ចលនាសាច់
ប្រាក់សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ និងកំណត់ សម្គាល់ ដែលរួមបញ្ចូលទាំងសេចក្តីសង្ខេបគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ ព្រមទាំងព័ត៌មានពន្យល់
ផ្សេងៗដែលបាន បង្ហាញនៅទំព័រទី៩ ដល់ទំព័រទី៥៨ ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
គណៈគ្រប់គ្រងរបស់គ្រឹះស្ថានមានភារៈទទួលខុសត្រូវលើការរៀបចំ និងការបង្ហាញនូវភាពពិត និងត្រឹមត្រូវនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះដោយអនុលោម

ទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ការទទួលខុសត្រូវរួមមានការបង្កើតការអនុវត្ត និងការរក្សានូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការបង្ហាញនូវភាពពិតនិងត្រឹម
ត្រូវនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្យចៀសផុតពីកំហុសឆ្គងជាសារវ័ន្ត ដោយសារការក្លែងបន្លំ ឬការភ័ន្តច្រឡំ ការជ្រើសរើស និងការអនុវត្តគោលនយោបាយ
គណនេយ្យសមស្រប និងការប្រើប្រាស់គណនេយ្យប៉ាន់ស្មានដែលសមស្របទៅតាមកាលៈទេសៈ ។
ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ
ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំ គឺធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុផ្អែកទៅលើការធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ។ យើងខ្ញុំបានធ្វើសវន

កម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្មអន្តរជាតិ ។ ស្តង់ដារទាំងនេះតម្រូវឲ្យយើងខ្ញុំអនុវត្តន៍ទៅតាមតម្រូវការក្រមសីលធម៌ដែលពាក់ព័ន្ធដោយគ្រោង
នឹងធ្វើសវនកម្ម ដើម្បីទទួលបាននូវអំណះអំណាងយ៉ាងសមហេតុផលថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុពុំមានកំហុសឆ្គងជាសារវ័ន្តឡើយ ។

ការធ្វើសវនកម្ម រួមមានការអនុវត្តនូវបណ្តានីតិវិធីត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីទទួលបាននូវភស្តុតាងដែលទាក់ទងនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ និងកំណត់បង្ហាញទាំងឡាយ

នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។ ការជ្រើសរើសនីតិវិធីទាំងនេះគឺផ្អែកទៅលើការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងខ្ញុំ ដែលរួមមានការប៉ាន់ប្រមាណទៅលើហានិភ័យដែលមាន
ផលប៉ះពាល់ជាសារវ័ន្តទាំងនោះ ថាតើបណ្ដាលមកពីការកេងបន្លំឬកំហុសឆ្គង ។ យើងខ្ញុំធ្វើការពិចារណាទៅលើការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការ

រៀបចំ និងការបង្ហាញនូវភាពពិតនិងត្រឹមត្រូវនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធ្វើសវនកម្មឲ្យសមស្របទៅតាមកាលៈទេសៈ ប៉ុន្តែមិនមែនក្នុងគោលបំណងដើម្បី
បញ្ចេញមតិយោបល់ទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថានឡើយ ។ ការធ្វើសវនកម្ម ក៏រួមមានការវាយតម្លៃទៅលើភាពសមស្របនៃគោល
ការណ៍គណនេយ្យដែលគ្រឹះស្ថានបានប្រើប្រាស់ និងភាពសមហេតុផលនៃគណនេយ្យប៉ាន់ស្មានសំខាន់ៗដែលធ្វើឡើងដោយគណៈគ្រប់គ្រង ព្រមទាំងការ
វាយតម្លៃលើភាពគ្រប់គ្រាន់នៃការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ភស្តុតាងសវនកម្មដែលយើងខ្ញុំប្រមូលបានមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងសមស្របជាមូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចញមតិរបស់យើងខ្ញុំ ។
មតិយោបល់
ជាមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញនូវភាពពិតនិងត្រឹមត្រូវនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ប្រាសាក់ នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០

ព្រមទាំងលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងស្ថានភាពចលនាសាច់ប្រាក់របស់ប្រាសាក់សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ ដោយស្របទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យ
កម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំនិងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថានត្រូវបានប្តូរទៅជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីធ្វើការកំណត់បង្ហាញតែប៉ុណ្ណោះ ។ យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មទៅលើការ

ប្តូរនូវរូបិយប័ណ្ណនេះ ហើយជាមតិយោបល់របស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានបង្ហាញជាប្រាក់រៀលត្រូវបានប្តូរទៅជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដោយ
ផ្អែកលើមូលដ្ឋានដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងកំណត់សំគាល់ទី ៤ នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។
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ទ្រព្យអកម្មនិងមូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន
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ប្រាក់កម្ចី
ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ
សំវិធានធនសំរាប់ពន្ឋលើប្រាក់ចំណេញ
សំវិធានធនសំរាប់ប្រាក់សោធននិវត្តន៏
សរុបទ្រព្យអកម្ម
មូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន
ដើមទុន
ទុនបំរុងផ្សេងៗ
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក
មូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុនសុទ្ឋ
អនុបំណុល
សរុបមូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន
សរុបទ្រព្យអកម្ម និងមូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន

332>223>051

81>969>665

191>696>755

45>981>471

3>382>299

834>517

3>109>199

745>790

8>844>704

4>613>455

2>182>261

1>138>282

3>872>979

3>531>731

928>995

847>141

349>813>040

86>309>657

204>217>011

48>984>651

15>403>000

3>800>395

15>403>000

3>694>651

35>067>221

8>652>164

25>031>027

6>004>084

11>265>131

45>657>577

112>229>378

295>525>038

8>924>831

59>395>052

45>657>577

105>052>629
454>865>669

2>202>031

14>654>590

25>919>721

5>216>423

1>251>241

45>650>450

10>949>976

91>308>027

21>901>662

10>951>686

70>886>313

កំណត់សំគាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយ គឺជាបតិដ្ឋានបទនៃរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។

៤៩

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  របាយការណ៍ចំណេញខាត

របាយការណ៍ចំណេញខាត
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០

2010

2009

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ចំណូលពីការប្រាក់

83>886>270

20>697>328

68>130>025

16>342>055

ចំណាយលើការប្រាក់

¬21>448>635¦

¬5>292>039¦

¬15>952>420¦

¬3>826>438¦

ចំណូលសុទ្ធពីការប្រាក់

62>437>635

15>405>289

52>177>605

12>515>617

2>256>436

556>732

526>846

126>372

ចំណូលប្រតិបត្តិការ

64>694>071

15>962>021

52>704>451

12>641>989

ចំណាយលើថ្លៃឈ្នួល និងកំរៃជើងសារ

¬1>572>259¦

¬387>925¦

¬2>898>985¦

¬695>367¦

¬42>453>181¦

¬10>474>508¦

¬34>169>466¦

¬8>196>082¦

¬4>385>488¦

¬1>082>035¦

¬2>116>245¦

¬507>615¦

16>283>143

4>017>553

13>519>755

3>242>925

1>217>245

300>332

1>189>226

285>255

ប្រាក់ចំណេញមុនដកពន្ធ

17>500>388

4>317>885

14>708>981

3>528>180

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

¬3>755>786¦

¬926>668¦

¬3>551>075¦

¬851>781¦

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសំរាប់ការិយបរិច្ឆេទ

13>744>602

3>391>217

11>157>906

2>676>399

ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ

ចំណាយប្រតិបត្តិការនិងចំណាយផ្សេងៗ
សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់និងសង្ស័យ
ប្រាក់ចំណេញពីប្រតិបត្តិការ
ប្រាក់ជំនួយ

កំណត់សំគាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយ គឺជាបតិដ្ឋានបទនៃរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។

៥០

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន

របាយការណ៍បម្រែបម្រួល
មូលនិធិម្ចាស់ហ៊ុន
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០

ដើមទុន

អនុបំណុល

ទុនបំរុង
ផ្សេងៗ

ប្រាក់ចំណេញ
រក្សាទុក

សរុប

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

15>403>000

45>657>577

2>282>879

16>806>665

80>150>121

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសំរាប់
    ការិយបរិច្ឆេទ

-

-

-

11>157>906

11>157>906

ការផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញរក្សា
ទុកទៅជាទុនបំរុងពិសេស*

-

-

2>282>879

¬2>282>879¦

-

ការផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក
ទៅជាទុនបំរុងសំរាប់ ICO**

-

-

650>665

¬650>665¦

-

15>403>000

45>657>577

5>216>423

25>031>027

91>308>027

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសំរាប់
    ការិយបរិច្ឆេទ

-

-

-

13>744>602

13>744>602

ការផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញរក្សា
ទុកទៅជាទុនបំរុងពិសេស*

-

-

2>282>879

¬2>282>879¦

-

ការផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក
ទៅជាទុនបំរុងសំរាប់ ICO**

-

-

1>425>529

¬1>425>529¦

-

សមតុល្យនា
   ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១០

15>403>000

45>657>577

8>924>831

35>067>221

105>052>629

(សមមូលនឹងដុល្លារអាមេរិក)

3>800>395

11>265>131

2>202>031

8>652>164

25>919>721

សមតុល្យនា
   ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៩

សមតុល្យនា
   ថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៩

*

ទុនបម្រុងពិសេសតំណាងឲ្យទុនបំរុងដែលត្រូវបានផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញសុទ្ធដែលត្រូវបានធ្វើការគណនាដោយផ្អែកលើអត្រា

៥%នៃអនុបំណុល ដែលជាចំនួនមិនអាចបែងចែកជាភាគលាភបាន ។

** ទុនបម្រុងសម្រាប់ឥណទាន ICO តំណាងឲ្យទុនបំរុងដែលត្រូវបានផ្ទេរពីប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

ដែលត្រូវបានធ្វើការគណនាដោយផ្អែកលើអត្រា ៣,៥% នៃបំណុលនៅចុងគ្រារបស់ Instituto De Dredito Oficial
នៃព្រះរាជាណាចក្រអេស្ប៉ាញ ដែលជាចំនួនមិនអាចបែងចែកភាគលាភបាន ។

កំណត់សំគាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយ គឺជាបតិដ្ឋានបទនៃរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។

៥១

របាយការណ៌ប្រចាំឆ្នាំរបស់ ប្រាសាក់ |  របាយការណ៍ចលនាសាច់ប្រាក់

របាយការណ៍ចលនាសាច់ប្រាក់
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០

2010

2009

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

17>500>388

4>317>885

14>708>981

3>528>180

1>278>933

315>552

1>241>028

297>680

រំលស់

1>528>560

377>143

854>359

204>931

សំវិធានធនសំរាប់ឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ

4>385>488

1>082>035

2>116>245

507>615

¬7>500¦

¬1>850¦

¬42>767¦

¬10>259¦

-

-

1>025

246

24>685>869

6>090>765

18>878>871

4>528>393

¬792>050¦

¬195>423¦

¬5>902¦

¬1>416¦

¬158>190>592¦

¬39>030>494¦

¬27>145>144¦

¬6>511>188¦

¬2>353>813¦

¬580>758¦

603>115

144>666

¬1>256>816¦

¬310>095¦

1>751>475

420>119

4>971>725

1>226>677

¬796>246¦

¬190>992¦

¬132>935>677¦

¬32>799>328¦

¬6>713>831¦

¬1>610>418¦

¬197>209¦

¬48>658¦

¬75>273¦

¬18>055¦

¬3>898>781¦

¬961>949¦

¬4>068>533¦

¬975>901¦

¬137>031>667¦

¬33>809>935¦

¬10>857>637¦

¬2>604>374¦

¬1>644>302¦

¬405>700¦

¬2>351>330¦

¬564>003¦

¬93>308¦

¬23>022¦

¬3>948>331¦

¬947>069¦

12>864

3>174

78>985

18>946

¬1>724>746¦

¬425>548¦

¬6>220>676¦

¬1>492>126¦

220>328>370

54>361>799

50>707>141

12>162>902

¬79>802>074¦

¬19>689>631¦

¬15>983>498¦

¬3>833>893¦

-

-

¬172>897¦

¬41>472¦

140>526>296

34>672>168

34>550>746

8>287>537

1>769>883

436>685

17>472>433

4>191>037

20>138>004

4>830>416

2>665>571

653>166

-

138>250

-

¬13>787¦

21>907>887

5>405>351

20>138>004

4>830>416

ចលនាសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
ប្រាក ់ច ំណេញមុនដកពន ្ធ
និយ័តកម្មលើៈ
សំវិធានធនសំរាប់ប្រាក់សោធននិវត្តន៌

ប្រាក់ចំណេញលើការលក់អចលទ្រព្យ        
        និងទ្រព្យសំភារៈ
ការលុបចោលអចលនទ្រព្យ និងទ្រព្យសំភារៈ
ប្រាក់ចំណេញពីប្រតិបតិ្តការមុន
        ការប្រែប្រួលនៃទ្រព្យសកម្មនិងទ្រព្យអកម្ម
ការកើនឡើង/(ការថយចុះ)នៃទ្រព្យសកម្មៈ
ប្រាក់បញ្ញើតាមច្បាប់
ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន
ទ្រព្យសកម ្មផ្សេងៗ
ការកើនឡើង/(ការថយចុះ)នៃទ្រព្យអកម្ម ៈ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ទ្រព្យអកម្មផ្សេងៗ
សាច់ប្រាក់ប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
ការបង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៌
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញដែលបានបង់
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
ចលនាសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
ការទិញទ្រព្យ និងទ្រព្យសំភារៈ
ការទិញទ្រព្យសកម្មអរូបិយ
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីការលក់
      អចលនទ្រព្យនិងទ្រព្យសំភារៈ
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ
ចលនាសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីប្រាក់កម្ចី
ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី

(ទូទាត់សង)/សាច់ប្រាក់ទទួលបានពី
        បុរេប្រទានភាគហ៊ុនដែលទទួលមុន
សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបានពី
       សកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន
ការកើនឡើងសុទ្ធនៃសាច់ប្រាក់
       និងសាច់ប្រាក់សមមូល

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
       នាដើមការិយបរិច្ឆេទ
លំអៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
សាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់
       សមមូលនាចុងការិយបរិច្ឆទ

កំណត់សំគាល់ដូចមានភ្ជាប់ជាមួយ គឺជាបតិដ្ឋានបទនៃរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ។
៥២

ប្រាសាក់ផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចី
និងបញ្ញើទូទាំងប្រទេស

ការិយាល័យកណ្តាល

ផ្ទះេលខ២៥ ផ្លូវ២៩៤ែកង៥៧
បឹងកេងកង១ ចំការមន
រាជធានីភ្នំេពញ

+៨៥៥ ២៣ ២២០ ១០២

+៨៥៥ ២៣ ២១៣ ៦៤២

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

+៨៥៥ ២៣ ២១៦ ៣៦២

ប្រអប់សំបុត្រៈ ២៤១២

info.pp@prasac.com.kh

www.prasac.com.kh

