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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

មាតិកា

ចំណាប់អារម្មណ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

0៤

ចំណាប់អារម្មណ៍ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

០៦

ទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្ម

០៩

សាវតារ

១០

សូចនាករសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

១២

សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

១៣

សូចនាករលទ្ធផលសង្គម

១៤

នាមស្ថាប័នផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ប្រាសាក់

១៦

រចនាសម្ព័ន្ធ

១៨

ភាគទុនិក

១៩

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

២០

គណៈកម្មការនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

២៤

គណៈគ្រប់គ្រង

២៦

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង

២៩

ផលិតផលនិងសេវាកម្ម

៣០

លទ្ធផលសង្ខេបផ្នែកប្រតិបត្តិការ

៣៥

លទ្ធផលសង្ខេបផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

៣៩

ការកសាងសមត្ថភាព

៤៤

សង្ខេបលទ្ធផលពីសកម្មភាពទីផ្សារនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

៤៥

អំពីអតិថិជន

៤៨

កិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថាន

៥៤

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

៦០

មតិសវនកម្មឯករាជ្យ«ខេភីអឹមជ្ជី ខេមបូឌា ចំកាត់»

៦២

តារាងតុល្យការ

៦២

របាយការណ៍លទ្ធផល

៦៣

របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធន

៦៤

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់

៦៥

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

«២០១៥ ជាឆ្នាំដែលប្រាសាក់ទទួល
បានលទ្ធផលផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និង
ផលិតភាពល្អប្រសើរ ហើយជា
ជំហានដ៏សំខាន់ដែលយើងក្លាយ
ជាស្ថាប័នដ៏ល្អប្រសើរ»

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅឆ្នាំ២០១៥
កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាប្រហែល៧%ក្នុងរយៈពេល
៥ឆ្នច
ំា ង
ុ កយ
្រោ នះេ ដល
ែ ជំរញ
ុ ដោយចតុសម
្ដ ន
្ភ ស
ៃ កម្មភាពសដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ស
្ច ខា
ំ ន់
ៗរួមមានការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់កាត់ដេរ វិស័យទេសចរណ៍ វិស័យអច
លនទ្រព្យ និងវិស័យសំណង់។ អត្រាកំណើនត្រូវបានព្យាករថាមានចំនួន

៦,៩%សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥ និង៧,២%សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦។អតិផរណាបាន
ធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ហើយត្រូវបានព្យាករថានឹងស្ថិតនៅប្រហែល២%

ក្នង
ុ ឆ្ន២
ំា ០១៥ ដោយសារតែបង
្រេ សាំងធ្លក
ា ថ
់ ។
ៃ្ល កំណន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ ្ច  ជាបន្ត

បន្ទាប់នេះកើតឡើងអាស្រ័យដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋា

ភិបាលក្នុងការសម្រេចនិងរក្សាបាននូវស្ថិរភាពសង្គម នយោបាយ និងម៉ាក្រូ

សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច ដល
ែ ជាកត្តដ
ា ច
៏ មប្ ងក្នង
ុ ការពងង
ឹ្រ ទំនក
ុ ចិតរ្ត បស់វន
ិ យោ
ិ
គិនទាំង
ក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិ

ហើយពិសេសជាងនេះទៀតនោះគឺការចូលរួម

យ៉ង
ា សកម្មរបស់វស
ិ យ
័ ឯកជនក្នង
ុ នាមជាដគ
ៃ អ
ូ ភិវឌឍ្ របស់រាជរដ្ឋភ
ា បា
ិ ល។

វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុបានរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ទាំងទំហំនិងវិសាល

ភាព ហើយបានរួមចំណែកយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

ដោយបានដើរតួនាទីជាផ្លូវដ៏សំខាន់ក្នុងការកៀរគរធនធានសម្រាប់ការអ-
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ភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យ។ កំណើនឥតឈប់ឈរនេះសបញ្ជាក់ដោយសូចនាករ

ហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗដូចជា កំណើនទ្រព្យសកម្មសរុបរហូតដល់១១០%នៃ

ផលទុនក្នុងស្រុកសរុប កំណើននៃប្រាក់បញ្ញើសន្សំក្នុងអត្រា១៦,១% និង
ឥណទានក្នង
ុ អត៣
្រា ០,៧% ពម
្រ ទាំងការពងក
ី្រ យ៉ង
ា ឆាប់រហ័សនៃបណ្តញ
ា
ប្រតិបត្តិការធនាគារនៅទូទាំងប្រទេស

វត្តមានធនាគាររបស់កម្ពុជានៅឯ

បរទេស ការផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មី មានជាអាទិ៍ ម៉ាស៊ីន

ឆូតកាត សេវាធនាគារចល័ត ម៉ាស៊ីនទទួលប្រាក់បញ្ញើ ក៏ដូចជាផលិតផល
ធនាគារទំនើបទាន់សម័យដទៃទៀត។

បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាបន្តបន្ទាប់

ស្របពេលដែល

អតិថជ
ិ នទទួលបានការការពារកាន់តល
ែ ា
្អជ ងមុន។ ជាក់សង
ែ្ដ  មានប្រជាជន
កាន់តែច្រើនទៅៗ

ជាពិសេសប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទមានលទ្ធ

ភាពអាចទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលមានជម្រើសដ៏សម្បូរបែប និងថ្លៃ
កាន់តែសមរម្យ។

គិតត្រឹមឆមាសទី១នៃឆ្នាំ២០១៥

ប្រជាជន៤៦%នៃ

ប្រជាជនវ័យចំណាស់អាចទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ (កើនឡើង៦%) ដល
ែ

ក្នង
ុ នោះអ្នកដាក់បក
្រា ប
់ ញ្ញស
ើ ន្សក
ំ ន
ើ ឡើង២១% ចំណក
ែ ឯអ្នកខ្ចប
ី ក
្រា បា
់ ន
កើនឡើង១២,៣% ហើយអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាផ្ញើប្រាក់កើនឡើង
១៥%ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆមាសដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០១៤។

ការពង្រឹងនិយតកម្ម និងការគាំទ្រពីនិយតករ
ដើម្បីបន្តលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរីកចម្រើននិងសម្រួលប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ
ឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួល និងដើម្បីអនុលោមទៅតាមនិន្នាការសេដ្ឋ
កិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុថ្នាក់តំបន់និងសកលលោក ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា បាន
ចេញបទបញ្ញត្តិនិងគោលនយោបាយថ្មីៗដូចខាងក្រោម៖

បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រកាសថ្មី៖ (១) ប្រកាសស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើវិធាន

និងនីតិវិធីសភាផាត់ទាត់ជាតិ (២) ប្រកាសស្តីពីការផ្តល់សន្ទនីយភាព

ចំពោះគ្រឹះស្ថន
ា ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ(៣)ប្រកាសស្តព
ី ីការចែករំលក
ែ ព័ត៌

មានត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ រវាងអាជ្ញធ
ា រត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ និងបញ្ញត្តក
ិ រក្នង
ុ និងក្រៅបទ
្រ ស
េ

និង (៤) ប្រកាសស្តីពីក្របខណ្ឌសន្ទនីយភាព។

បានអភិវឌ្ឍទីផ្សារអន្តរធនាគារនិងរូបិយវត្ថុ ដូចជាការចេញផ្សាយមូល
ប័ត្រអាចជួញដូរបាន។

បានលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធទូទាត់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពតាមរយៈ

ប្រព័ន្ធទូទាត់រាយភ្លាមៗ FAST ប្រព័ន្ធ Online Banking System និង
Central Shared Switch ជាដើម។

បានលើកកម្ពស់បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ

៨. ពង្រីកបណ្តាញការិយាល័យរហូតដល់១៨១សាខា
៩. ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម សរុបចំនួន១០១គ្រឿង
 ១០. មានបុគ្គលិកបម្រើការងារសរុបចំនួន៥.២៨៥នាក់។
ប្រាសាក់បាននិងកំពុងអភិវឌ្ឍនិងពង្រឹងជាបន្តបន្ទាប់នូវប្រតិបត្តិការរបស់

ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបម្រែបម្រួលទីផ្សារ និងបរិយាកាសប្រតិបត្តិការ
ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានជំនឿចិត្តយ៉ាង

មុតមាំថា តាមរយៈការដឹកនាំប៉ិនប្រសប់ យុទ្ធសាស្ត្រ និងធនធានមនុស្ស
ល្អៗរបស់បសា
្រា ក់នង
ឹ ធ្វឲ
ើ យ្ ស្ថប
ា ន
័ បសា
្រា ក់ទាង
ំ មូលបន្តទទួលបានលទ្ធផល

កម្រិតខ្ពស់សម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ ខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការទទួល

ស្គាល់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់និយោជិតប្រាសាក់ទាំងអស់ ដែល
បានបំពេញការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងឆន្ទៈខ្ពស់ ដែលនេះជាកត្តារួម
ចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងភាពជោគជ័យរបស់ប្រាសាក់ ហើយក៏ជាការបង្ហាញ

ពីការប្ដេជ្ញាចិត្តដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការផ្តល់ជូនសេវាបម្រើល្អប្រសើរ
ជូនអតិថិជននិងភាគីពាក់ព័ន្ធ។

ជំនួសមុខឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់គ្រប់គ្រង
និងបុគ្គលិកប្រាសាក់ទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបម្រើការងារប្រកប

និងកិច្ចការពារអតិថិជនតាមរយៈ

ការបញ្ជ្រាបការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងជំរុញការផ្តល់និងទទួលបានសេវា

ដោយថាមពលនិងលះបង់ខស
្ព ដ
់ ម
ើ ប្ កា
ី ររីកចមន
ើ្រ របស់សប
ា្ថ ន
័ ស្របពេលនឹង

សុខដុមភាពរបស់អតិថជ
ិ នផងដរែ ។ ខ្ញក
ំុ ស
៏ ម
ូ ថ្លង
ែ អំណរគុណយ៉ង
ា ជល
្រា

ហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែទូលំទូលាយជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។

ជ្រៅចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ភាគទុនិក អតិថិជន ដៃគូអាជីវកម្ម

បន្តលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀលឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ។

កម្ពុជា សម្រាប់ការបន្តគាំទ្រនិងផ្តល់ដំបូន្មាន។ យើងខ្ញុំសង្ឃឹមនិងជឿជាក់

សមិទ្ធផលសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ២០១៥
ជាមួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ស្ថិរភាពនយោបាយសុវតិ្ថ-

អ្នកផ្គត់ផ្គង់ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងជាពិសេសចំពោះ ធនាគារជាតិ នៃ

ថា លោក លោកស្រី នាងកញ្ញា ន ៅតែបន្តនិងផ្តល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់ដល់
ប្រាសាក់ជាបន្តទៀតនាឆ្នាំ២០១៦នេះ។

ភាព សន្តស
ិ ខ
ុ សង្គម និងស្ថរិ ភាពម៉ក
ា ស
ូ្រ ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ  ជា
្ច ពិសស
េ ស្ថរភា
ិ ពវិសយ
័

ហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើឲ្យប្រាសាក់សម្រេចបាននូវលទ្ធផលដ៏ល្អផូរផង់ក្នុងនោះ
រួមមាន៖


១. បក
្រា ច
់ ណ
ំ
ញ
េ សុទក
្ធ
យ
្រោ បង់ពន្ធមានចំនន
ួ ៤៦,៥២លានដុលារអា
្ល មេរិក

២. ចំណូលពីមូលនិធិភាគទុនិកមានចំនួន៤៤,៩០%
៣.ចំណូលពីទ្រព្យសកម្មមានចំនួន៥,៣២%

Ranjit Michael Samuel Fernando
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

៤. រក្សាបានអថិជនសេវាឥណទានសកម្មសរុបចំនួន៣២១ពាន់នាក់
៥. ទ្រព្យសកម្មសរុបមានចំនួន១,០៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក
៦. សម្ពៀតឥណទានសរុបកើនដល់ចំនួន៨៥៧លានដុល្លារអាមេរិក
ដោយមានចំនួនអតិថិជនសេវាឥណទានសកម្មសរុបចំនួន៣២១
ពាន់នាក់

៧. សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុបមានចំនួន៤៦៧លានដុល្លារអាមេរិក

 មួយនឹងចំនន
ួ អតិថជ
ិ នសេវាបក
្រា ប
់ ញ្ញស
ើ ន្សស
ំ រុបចំនន
ួ ៤៥០ពាន់នាក់
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ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

«ទន្ទឹមនឹងល្បឿននៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យ
ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបន្តកើនឡើង

យ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ប្រាសាក់បាន
ឆ្លើយតបទាន់សភាពការណ៍តាមរយៈកិច្ច

ខិតខំប្រែងដោយភាពឈ្លាសវៃក្នុងការប្រែ
ខ្លួនជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អបំផុត។ របៀប

វារៈជាយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវបានដាក់ចេញ ដែល
នឹងញ៉ាំងឲ្យប្រាសាក់បន្តសម្របខ្លួន និងរីក
ចម្រើនក្នុងវិស័យដែលមានការប្រកួត
ប្រជែងនិងការវិវត្តខ្លាំង»

ប្រមាណជា១២ខែចុងក្រោយនេះ

ប្រាសាក់ទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាង

ពេញទំហឹងពីសំណាក់ភាគទុនិក សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល អតិថិជន
ភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ និយ័តករ និងបណ្តាបុគ្គលិកនានា។ ជាមួយនឹងការ

គាំទ្រទាំងនេះបានគូសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងប្រាកដថា ប្រាសាក់គឺជាគ្រឹះ
ស្ថានហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយមានកាលានុវត្តភាពល្អ

បំផុតក្នុងការរីកចម្រើន។យុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មរបស់យើងមានភាពច្បាស់
លាស់និងងាយយល់។

អតិថិជនរបស់យើង

ពេញចិត្តចំពោះចំណេះ

ជំនាញ សេវាកម្ម និងការប្តេជ្ញាបំពេញការងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងបុគ្គលិក
ទាំងអស់ ជាពិសេសពួកគាត់ផ្តល់ទុកចិត្តខ្ពស់ចំពោះស្ថាប័នរបស់យើង។

ប្រា សា ក់ បា នកំ ណ ត់ ជំ ហ ររបស់ ខ្លួ នជា គ្រឹះ ស្ថា ន ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុនាំ មុ ខ គេ ដែ ល
មានបំពាក់ដោយគោលនយោបាយ

និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ល្អនិងរឹងមាំ

ដើមប្ ផ
ី ល
្ដ ស
់ វា
េ ហិរញ្ញវត្ថជ
ុ ន
ូ អតិថជ
ិ ននៅតាមទីជនបទនិងទីបជ
្រ ជ
ំុ ន។ ជាក់

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

ប្រាសាក់មិនត្រឹមតែរក្សាបាននូវជំហរនាំមុខគេលើទីផ្សារ

ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹងបណ្តាញការិយាល័យច្រើនជាងគេ លទ្ធភាពរកប្រាក់
ចំណេញ និងសម្ពៀតឥណទានធំជាងគេប៉ុណ្ណោះទេ

ប៉ុន្តែថែមទាំងធានា

បាននូវការរីកចម្រើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពទៀតផង។ លទ្ធផលសំខាន់ៗ
ដែលប្រាសាក់សម្រេចបានរួមមាន៖

ទ្រព្យសកម្មសរុបមានចំនួន១,០៥ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង
៤៩%បើធៀបនឹងដំណាច់ឆ្នាំ២០១៤

សម្ពៀតឥណទានសរុបមានចំនួន៨៥៧លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង
៤៨% និងមានអតិថិជនសេវាឥណទានសរុបចំនួន៣២១ពាន់នាក់

បន្តឈានមុខគេលើគុណភាពសម្ពៀតឥណទានក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញ
វត្ថុដែលមានអត្រាឥណទានមិនដំណើរការត្រឹមតែ0,៣0%

ប្រាសាក់មានបណ្ដាញការិយាល័យនៅទូទាំងប្រទេសដែលគ្រប

សមតុល្យ ប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប បានកើនឡើងដល់៤៦៧លានដុល្លារ

ក្នុងភូមិចំនួន១៣.៤៥៣ ស្មើនឹង៩៣%នៃភូមិសរុបទាំងអស់ក្នុងប្រទេស

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធបានកើនឡើងរហូតដល់៥៥% ចាប់

ស្ដែង

ដណ្ដប២
់ ៥ខត
េ -្ត រាជធានី ដល
ែ មាន១៨១ការិយាល័យ កំពង
ុ ធ្វប
ើ ត
្រ ប
ិ ត្តិការ
កម្ពុជា ដែលក្នុងនោះដែរមាន ១៧៧ការិយាល័យអនឡាញដែលអាចធ្វើ

ប្រតិបត្តិការភ្លាមៗ និងមានម៉ាស៊ីន ATM ចំនួន១០១គ្រឿង ព្រមជាមួយ
នឹងបុគ្គលិកបម្រើការសរុបចំនួន៥.២៨៥នាក់។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

អាមេរិក និងមានអតិថិជនសេវាបញ្ញើសន្សំសរុបចំនួន៤៥០ពាន់នាក់

ពី៣០លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ២០១៤ ដល់ ៤៦,៥២លានដុល្លារអាមេរិកនៅដំណាច់ឆ្នាំ២០១៥

ចំណូលពីមូលនិធិភាគទុនិកមានចំនួន៤៤,៩0% និងចំណូលពីទ្រព្យ
សកម្មមានចំនួន៥,៣២%។

៤. គោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នូវច្បាប់ បទបញ្ញត្តិ និងគោលនយោ-

បាយនានា ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ និងពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃ

ការប្ដេជ្ញាចិត្តចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធ
ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុបានជួបប្រទះការ

បឈ
្រ មមួយចំនន
ួ ផស្ ង
េ ៗគ្ន។
ា យើងពិតជាមានមោទនភាពចំពោះភាពជោគ
ជ័យរបស់យង
ើ ក្នង
ុ ការរកសា
្ តុលយ្ ភាពអត្ថប្រយោជន៍របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់

យើង ក្នុងនោះរួមមាន ភាគទុនិក អតិថិជន និងបុគ្គលិកទាំងអស់ ដែលអាច
ឲ្យយើងរួមរស់និងរីកចម្រើនជាមួយគ្នា។

យើងមានមូលដ្ឋានយ៉ាងរឹងមាំផ្នែកសុចរិតភាព ទំនុកចិត្ត និងក្រមសីលធម៌

នៅក្នង
ុ គប
្រ ស
់ កម្មភាពធុរកិចរ្ច បស់យង
ើ ។ ភាពខ្លង
ំា ផ្នក
ែ ហិរញ្ញវត្ថុធានាបាន
ថា យើងមានលទ្ធភាពបំពេញការទទួលខុសត្រូវដែលបានសន្យាក្នុងការ
រក្សាទ្រព្យហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនឲ្យមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ការរួមផ្សំជាមួយ

ការបោះជំហានដ៏វិសេស មូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំរបស់យើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើង
ផ្ដល់សេវាឥណទានជូនបុគ្គលគ្រប់រូប ក៏ដូចជាផ្តល់ជូនអាជីវកម្មគ្រប់ទំហំ
ផងដែរ។ ទង្វើទាំងអស់នេះ ញ៉ាំងឲ្យយើងបង្កើតឱកាសការងារ និងជា
ពិសេសជួយអតិថិជនទទួលបានចំណូលហិរញ្ញវត្ថុល្អប្រសើរ។

គ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់លោកអ្នក ជាការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់យើង
ចំពោះភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដែលមានវិសាលភាពលើសពីការទទួលបាន

សេវាឥណទាន និងការផ្តល់សេវាប្រាក់បញ្ញើសន្សំ។ យើងគឺជាអ្នកចូលរួម
យ៉ាងពេញលេញយើងប្ដេជាច
្ញ ិត្តកុង
្ន ការផ្ដល់ឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានចំពោះសង្គម
និងសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងរួមរស់និងរីកចម្រើនជាមួយគ្នា។

នេះ គឺរាប់ចាប់តាំងពីការប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម រហូតដល់ការការពារបរិស្ថាន

និងអភិបាលកិច្ច។ ទីណាដែលយើងមានឱកាស ប្រាសាក់តែងតែប្រកាន់
រួមមាន

ការបរិច្ចាគឈាម ឧបត្ថម្ភចំពោះការវះកាត់និងព្យាបាលក្រអូមមាត់និងមាត់
ឆែប សាងសង់អគាបណ្ណាល័យសម្រាប់សាលាបឋមសិក្សា អនុវិទ្យាល័យ
និងវិទ្យាល័យ ដោយបានបំពាក់ សម្ភារ បរិក្ខារ បង្រៀនបណ្ណារក្ស គាំទ្រ

យុទ្ធនាការ និងលើកកម្ពស់ការអាន ព្រមទាំងផ្ដល់នូវចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញ
វត្ថុ ។ល។

ការថែរក្សាភាពខ្លាំងនៅក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែង
ភាពខ្លាំងក្លានៃលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនឆ្នាំមក

នេះ ស្តែងពីការរីកចម្រើនប្រកបដោយស្ថិរភាពក្នុងការប្រតិបត្តិយុទ្ធសាស្ត្រ

និងសកម្មភាពនានា។ សារៈសំខាន់នៃលទ្ធផលបានបង្ហាញពីការផ្ដោតការ
យកចិត្តទុកដាក់របស់យើងទៅអាទិភាពចំនួន៦ចំណុចដូចខាងក្រោម៖
១. ពិពិធកម្មផលិតផល និងសេវាកម្ម
២. ពង្រឹងការផ្តល់នូវសេវាកម្មជូនអតិថិជនឲ្យកាន់តែប្រសើរ

ក្នុង

៥. ធានាឲ្យបានក្នុងការប្រតិបត្តិតាមគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងធន
ធានមនុស្ស និងពង្រឹងក្រមសីលធម៌

៦. ធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរនូវឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានចំពោះសង្គមនិងបរិស្ថាន។
យើងនឹងធ្វើដំណើរតាមគន្លងយុទ្ធសាស្ត្រនេះនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខជាបន្ត

ទៀត ទន្ទឹមពេលដែលយើងសម្លឹងមើលពីកំណត់ត្រាលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុដ៏
រឹងមាំក្នុងការបង្កើតគុណតម្លៃបន្ថែម ដោយវិវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ និង
តម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន។

ការចូលរូមរបស់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ ទាំងអស់ធឲ
ើ្វ យ្ លទ្ធផល
បស
្រ រើ និងលេចធ្លោ
វត្តមានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានបានចូលរួមពង្រឹង និងគាំទ្រដល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់យើង ដែលជាងពេលណាៗទាំងអស់យើងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា
បុគ្គលិកដែលមានការជំរុញទឹកចិត្ត និងពោរពេញដោយចំណេះដឹង គឺជា

គន្លឹះដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អឥតខ្ចោះជូនអតិថិជន។ តាម
តាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាល ការបង្ហាត់បង្រៀនជាប្រចាំ និងការដឹកនាំ

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព យើងបានពុះពារបង្កើតនូវទីកន្លែងធ្វើការដែលគួរ
ជាទីពេញចិត្ត

ជាទីដែលបុគ្គលិកម្នាក់ៗអាចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន

ប្រកបដោយសក្ដានុពល និងពេញលេញ។

ប្រាសាក់ យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទំនួលខុសត្រូវសង្គម ដែលការប្ដេជ្ញាចិត្ត

ខ្ជាប់នូវការនាំមុខលើការចូលរួមការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនានា

៣. ថែរក្សាភាគីពាក់ព័ន្ធដោយនិរន្តរភាព

ការពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលក
ិ និងស្ថាប័ន
សារៈសំខាន់ជាមូលដ្ឋាននៃប្រតិបត្តិការរបស់យើង គឺបង្កើតគំរូធុរកិច្ចថ្មីដើម្បី
បំពេញចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជន

ដែលនេះជាការងារមួយកើត

ឡើងដោយសារធនធានមនុស្សរបស់យើង។ ក្នុងហេតុផលនេះ ការអភិវឌ្ឍ
ធនធានមនុស្សត្រូវបានចាត់ទុកជាការងារអាទិភាពចម្បងក្នុងចំណោមការ

ងារដទៃផ្សេងទៀត។ យើងបានបន្តផ្ដល់ជូនបុគ្គលិករបស់យើងនូវឱកាស

ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍សម្បូរបែបភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានចូលបម្រើការ
ងារនៅប្រាសាក់។ ក្នុងន័យនេះ យើងបានប្រឹងប្រែងពង្រឹងសមត្ថភាពធន
ធានមនុស្សរបស់យើងជាប្រចាំផងដែរ។

ធនធានមនុស្សដែលមានយើងបានអភិវឌ្ឍតាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះ
កំពុងតែបង្កើតផលិតផលនិងសេវាផ្សេងៗសម្រាប់ប្រាសាក់ដើម្បីផ្តល់ជូន

អតិថិជនគ្រប់រូប។ បុគ្គលិករបស់យើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការ
បង្កើតគុណតម្លៃថ្មី តាមរយៈទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធ
ដែលប្រការនេះត្រវូ បានរំពង
ឹ ទុកថានឹងជួយបន្តអភិវឌ្ឍនិងបង្កការយល់ដង
ឹ ពី

តម្រវូ ការរបស់អតិថិជន។

7

លទ្ធផលដ៏លឥ
្អ តខ្ចះោ របស់បសា
្រា ក់កង
ុ្ន ឆ្ន២
ំា ០១៥ គឺជាសក្ខក
ី ម្មនៃការខិត

ការសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខ

ខំបង
ឹ្រ បង
្រែ និងការលះបង់របស់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ ជិត៥.៣០០នាក់។ យើងសូមទទួល

ការប្រកួតប្រជែង

ស្គាល់ការរួមចំណែករបស់ពួកគេ និងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការប្ដេជ្ញា

គ្រឹះស្ថានធនាគារ

និងហិរញ្ញវត្ថុដែលយើងធ្វើការប្រកួតប្រជែងជា

ចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យមានលទ្ធផលជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់នេះ។

មួយជាទូទៅប្រែក្លាយជាភាពខ្លាំង។ យើងមានបទពិសោធន៍ក្នុងការ

ប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងតាមតំបន់នីមួយៗ និងផ្នែកធុរកិច្ចមួយចំនួន
ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនថ្មៗ
ី ដែលទើបហក់ចល
ូ ទីផសា
្ រ។

ទោះបីមានការ

ប្រកត
ួ ប្រជង
ែ យ៉ង
ា ស្វត
ិ ស្វញ
ា បែបនេះក្ដី ក៏យើងនៅតែរក្សាជំហរបាន
យ៉ាងរឹងមាំ

ហើយយើងកំពុងធ្វើការវិនិយោគលើធនធានមនុស្ស

ដំណើរការការងារ

និងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជន

ដែលមានស្រាប់ និងអតិថិជនថ្មី។

ស៊ីម សេនាជាតិ

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

និយ័តកម្ម
វិស័យសេវាហិរញ្ញវត្ថុ

បានក្លាយជាប្រធានបទនៃការធ្វើនិយ័តកម្ម

ក្នង
ុ រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ យើងមានមោទនភាព ដែល
យើងបានឆ្លងកាត់ការផ្លស
ា ប
់ រជា
ូ្ដ ចន
ើ្រ មកនះេ ។ ប្រាសាក់បាន ឆ្លើយ

តបចំពោះបមប
្រែ មល
ួ្រ និយត
័ កម្ម ហើយបានធ្វើការវិនយោ
ិ
គគួរឲ្យកត់
សម្គាល់ចំពោះបទដ្ឋានថ្មីៗ។

កម្រងសន្ទនីយភាពមានភាពរឹងមាំ

និងអនុបាតដើមទុនថ្នាកទ
់ ១
ី គឺខ្លាំងហើយអនុលោមតាមនិយ័តកម្ម។
យើងមានជំនឿចិត្តថា ជាតុល្យការ និយ័តកម្មថ្មីៗ ធ្វើឲ្យយើងកាន់តែ
ក្លាយជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ។

ការបន្តការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះឲ្យរឹងមាំ
ប្រាសាក់មានគ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំ

ហើយយើងបន្តកសាងតទៅទៀត៖

យើងមានវបប្ ធម៌ដរ៏ ង
ឹ មាំ យើងមានមោទនភាពរួមចំពោះលទ្ធផលការ

ងារ យើងមានប្រវត្តិជោគជ័យ ហើយការបោះជំហានរបស់យើងមាន
លក្ខណៈវិសេស ដែលជាទីប៉ងប្រាថ្នារបស់អ្នកផ្ដល់មូលនិធិ និង

ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅជុំវិញពិភពលោក។ នៅទូទាំងប្រាសាក់ បុគ្គលិក
ផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ចំពោះការធ្វើការរួមគ្នា ហើយពួកគេមានឆន្ទៈរួម មោះ
មុតក្នុងការបម្រើអតិថិជន។

យើងមានជំនឿចិត្តថាយុទ្ធសាស្តយ
្ត្រ ងមា
ើ
នភាពរឹងមាំនង
ិ សន្ទះុ យ៉ង
ា ខ្លង
ំា
ក្លា។ តាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របានយា៉ងល្អប្រសើរនិងការធ្វើដំណើរ
ការប្រកបដោយអត្ថន័យ
រួចមកហើយ

ប្រៀបធៀបនឹងអាទិភាពដែលយើងបានកំណត់

ប្រាសាក់នឹងនៅតែស្ថិតក្នុងជំហរល្អរឹងមាំដើម្បីអនុវត្តតាម

កម្មវត្ថុ នកា
ៃ រអនុវត្តរយៈពល
េ មធយ្ ម និងបង្កត
ើ គុណតម្លស
ៃ មប
្រា ភា
់ គទុនក
ិ

សម្រាប់រយៈពេលវែង។ ជំនួសមុខឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ

រញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់គ្រប់គ្រងគ្រប់លំដាប់
ថ្នាក់ និងបុគ្គលិកក្នុងការប្រឹងប្រែងនិងតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តការងារ

ចំពោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងការគាំទ្រនិងផ្តល់ដំបូន្មាន និងចំពោះរាជរដ្ឋាភិ-
បាល កម្ពុជា និយ័តករ ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា
ជាន់ថ្នាក់ដែលតែងតែគាំទ្រប្រាសាក់។

8

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

និង អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់

ទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្ម
ទស្សនវិស័យ

ធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាជននៅជនបទប្រសើរឡើង ដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់
ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ-

រញ្ញវត្ថុដែលមាននិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

បេសកកម្ម

ផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍និងសហគ្រាសខ្នាតតូចនៅជន

បទប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

9

សាវតារ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់បានចាប់ផ្តើមធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុង

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំពេញឲ្យបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងៗ និងដើម្បី

អភិវឌ្ឍន៍។

អនាគត ប្រាសាក់បានសម្រេចបំពាក់នូវប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលឈ្មោះថា Or-

ឆ្ន១
ំា ៩៩៥ ដោយទទួលបានមូលនិធព
ិ ស
ី ហភាពអឺរប
ុ៉ ក្នង
ុ រូបភាពជាគមង
្រោ

ផ្នែកឥណទានរបស់គម្រោងប្រាសាក់ត្រូវបានអនុវត្តដោយ

ក្រសួងចំនួន៣របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ គម្រោងនេះមានគោលដៅសា្តរ
ឡើងវិញនិងគាំទ្រវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តចំនួន៦ដែលស្ថិតនៅជុំវិញរាជ
ធានីភ្នំពេញ រួមមានខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ ព្រៃវែង សា្វយរៀង
និងតាកែវ។ គម្រោងនេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៣។

ដើមប្ ធា
ី នាឲយ្ សហគមន៍ជនបទនិងសហគស
្រា ខ្នត
ា តូចបំផត
ុ មានលទ្ធភាព

ទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ គណៈកម្មការដឹកនាំការអនុវត្តគម្រោងប្រាសាក់
បានសម្រេចកម្លាយខ្លួនពីគម្រោងឥណទានទៅជាគ្រឹះសា្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់។ ក្នុងខែមីនា
ឆ្ន២
ំា ០០២ ផន
ែ ការកម្លយ
ា ខ្លន
ួ នះេ តវូ្រ បានចាប់ផម
ើ្ត ឡើងតាមរយៈការបង្កត
ើ
សមាគមឥណទានប្រាសាក់ជាប្រតិបតិ្តករឥណទានជនបទនិងចុះបញ្ជីនៅ
ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា។

ដើរតួនាទីជាទីកន្លែងមួយសម្រាប់ការធ្វើពិពិធកម្មនិងការរីកចម្រើននាពេល
acle FLEXCUBE Universal Banking សម្រាប់ផ្តល់ភាពងាយស្រួល

ក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ខួន
្ល កសាងគុណសម្បត្តិនៃការប្រកួតប្រជែង
ជួយគ្រះឹ ស្ថន
ា ឲ្យមានលទ្ធភាពផ្តលស
់ វា
េ កម្មជន
ូ ដល់អតិថជ
ិ នគោលដៅរបស់

ខ្លន
ួ កាន់តប
ែ ស
្រ រើ ជាងមុននៅទូទាង
ំ កម្ពុជា និងអាចគ្របគ
់ ង
្រ ប្រពន
័ ព
្ធ ត
័ ៌មាន

ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១០ ប្រាសាក់

ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការជា

គ្រឹះសា្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន ដែលផ្តល់សិទ្ធិ
ឲ្យតែការិយាល័យកណ្តាលរបស់គ្រឹះស្ថានទទួលប្រាក់បញ្ញើ។

ជាមួយនឹងអាជ្ញប
ា ណ
័ ប
្ណ ក
្រ បអាជីវកម្មអចិនយ
្ត្រៃ ក
៍ ងកា
ុ្ន
រផ្តលស
់ េវាមីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញ

វត្ថុនិងអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើទាំងពីរខាងលើបច្ចុប្បន្ន

បសា
្រា ក់ផត
ោ្ត សំខាន់លកា
ើ រពងង
ឹ្រ បត
្រ ប
ិ ត្តិការនិងដំណរើ ការអាជីវកម្មរបស់

ក្នុងឆ្នាំ២០០៣ មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CRDF) រួមជាមួយក្រុម

ខ្លួនដើម្បីដើរតួនាទីកាន់តែខ្លាំងជាងមុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

ក្លាយខ្លួនខាងលើនេះ។ គ្រឹះសា្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ត្រូវបានបង្កើត

សហគ្រាសខ្នាតតូច។

ហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់គម្រោង
ឡើងដោយមានការចូលរួមមូលនិធិវិនិយោគពីភាគទុនិកដំបូងចំនួន២និង

បានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុស
ត្រូវមានកម្រិតនៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០០៤។ បន្ទាប់មកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ

២០០៤ ប្រាសាក់បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា សម្រាប់
ប្រកបអាជីវកម្មផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ជនបទនិងសហគ្រាស
ខ្នាតតូច។

ស្វែងរកនិងចរចាជាមួយវិនិយោគិនផ្សេងៗបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ២០០៥ ដើម្បី

យកមកជំនួសភាគទុនិកចាស់របស់ប្រាសាក់គឺ CRDF ។ គម្រោងខាងលើ
ត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ហើយភាគទុនិកដំបូងគឺ ត្រូវបានជំនួស

ដោយភាគទុនិកថ្មីចំនួន៥ រួមមាន ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ប្រទេសបែលហ្សិកសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ (BIO) ក្រុមហ៊ុនដ្រ្តាហ្គុនកាពីតាល់
ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសហូឡង់

(FMO) ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាលង្កាអូរិច (LOLC) និងក្រុមហ៊ុនអ៊យកូ
ក្រេឌីត (Oikocredit) ។ ហើយប្រាសាក់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧។

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មចម្បងរបស់ប្រាសាក់ គឺការផ្តល់សេវាកម្មមីក្រូហិរញ្ញ
វត្ថុដល់ប្រជាជននៅតំបន់ជនបទតាមរយៈការិយាល័យកណា្តលរបស់ខ្លួន

ស្ថត
ិ នៅរាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ និងតាមការិយាល័យនានាដល
ែ ស្ថតនៅតា
ិ
មបណ្តា
ខេតន
្ត ង
ិ សក
ុ្រ នានានប
ៃ ទ
្រ ស
េ កម្ពុជា។ ក្រសង
ួ ពាណិជក
្ជ ម្មបានទទួលស្គាល់

ការកែបល
្រែ ក្ខនក
ិ្ត ៈរបស់បសា
្រា ក់នៅថ្ងទ
ៃ ១
ី ៤ ខត
ែ លា
ុ
ឆ្ន២
ំា ០០៨ ហើយធនា-
គារជាតិ នៃ កម្ពុជា ទទួលសា្គល់ការកប
ែ ន
្រែ េះនៅថ្ងទ
ៃ ៦
ី ខវែ ច
ិ ិកា
្ឆ ឆ្ន២
ំា ០០៨។
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នៅខក
ែ ក្កដា ឆ្ន២
ំា ០០៩កន្លងមកស្ថប
ា ន
័ អន្តរជាតិលប្ ឈ
ី
ះោ្ម មួយក្នង
ុ ចំណោម
ស្ថាប័នផ្សេងទៀតគឺ Microfinanza Rating ដែលជាស្ថាប័នជំនាញក្នុងការ

ផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់អាជីវកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅជុំវិញពិភពលោក បានផ្តល់
ចំណាត់ដល់បសា
្រា ក់កង
ុ្ន កម្រត
ិ «BBB+»។ ហើយក្នង
ុ ខែកក្កដា ឆ្នំា ២០១១

Planet Rating ដែលជាស្ថាប័នវាយតម្លៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរនោះ បាន

ចាត់ថ្នាក់ប្រាសាក់ក្នុងកម្រិត «A-» និងជាគ្រឹះស្ថានដែលមាន «ស្ថិរភាព»

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងកម្លាយខ្លួន ប្រាសាក់ បានចាប់ផ្តើម

(DCG)

នៅកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់នូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ជនបទនិង

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

សម្រាប់ទស្សនៈអនាគត។

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២ ប្រាសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីពីចំនួន១៥,៤ពាន់
លានរៀលដល់ចំនួន៨០ពាន់លានរៀល បន្ទាប់ពីការដកទុនវិនិយោគរបស់់
ភាគទុនក
ិ Oikocredit ។ ភាគហ៊ន
ុ វិនយោ
ិ
គរបស់ Oikocredit ត្រវូ បានបែង

ចែករវាងភាគទុនិកទាំង៥របស់ប្រាសាក់។ ភាគទុនិក BIO DCG FMO

និង LOLC ដោយភាគទុនិកនីមួយៗកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន២២,២៥%
ហើយភាគទុនិកក្រុមហ៊ុន បុគ្គលិកប្រាសាក់ (PSCo)

ចំនួន១១%។

ប្រាសាក់ជាគ្រឹះសា្ថនល្អបំផុតនិងដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជាដោយមានបណា្តញ

សាខាច្រើនជាងគេ លទ្ធភាពស្វែងរកប្រាក់ចំណេញប្រសើរជាងគេ សម្ពៀត
ឥណទានច្រើនជាងគេ និងមានកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ជាមួយ

គា្ននេះដែរ នៅឆ្នាំ២០១២ ក៏ជាឆ្នាំដែលប្រាសាក់សម្រេចបានសមិទ្ធផល
មួយទៀត គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដំបូងគេលើការផ្តល់សេវា ATM

ប្តូរប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ និងសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សនៅកម្ពុជា។ ប្រាសាក់ក៏បាន
ដាក់ដំណើរការការិយាល័យកណ្តាលដែលបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង
សន្សស
ំ ច
ំ ៃ និងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិសន
ា្ថ (Eco-friendly purpose)។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៣

ប្រាសាក់សម្រេចបានជោគជ័យមួយផ្សេងទៀតដោយទ

កើនឡើងច្រើនជាង ១ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ ប្រាសាក់នៅតែរក្សាបាន

ខ្ពស់លើផលិតផល» ពីក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ International Data Group

ដ៏បុិនប្រសប់ មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបចេ្ចកវិទ្យាដែលធានាបាននូវតម្លាភាព

ទួលបានពានរង្វាន់ឆ្នើម «គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិត
និងទទួលបាន
អន្តរជាតិ

«ពានរង្វាន់តម្លាភាពលើថ្លៃលក់ផលិតផល»

MFTransparency។

ដោយឡែកនៅឆ្នាំ២០១៤

ពីស្ថាប័ន
ប្រាសាក់

បានបង្កន
ើ ដើមទុនរហូតដល់១៨៨ពាន់លានរៀលដល
ែ សមមូលនឹង៤លាន

ដុល្លារអាមេរិក។ ប្រាសាក់គឺនៅតែបន្តជំហររបស់ខ្លួនជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ
ដ៏ល្អបំផុតនិងដ៏ធំបំផុតនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

ប្រាសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួនពី៤លាន

ដុល្លារអាមេរិកដល់៧២លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីធ្វើជាទុនសម្រាប់ពង្រឹង
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់គ្រឹះស្ថាននិង

ការរីកចម្រើនរបស់ខ្លួនស្របតាម

គោលដៅយុទ្ធសាស្រ្ត។ ផ្សេងពីនេះទៀត ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ប្រាសាក់

នូវជំហររបស់ខ្លួនជាអ្នកនាំមុខលើទីផ្សារកម្ពុជា

ដោយមានការគ្រប់គ្រង

និងសុវត្ថិភាព ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដ៏រឹងមាំ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់បុគ្គលិកអភិ
បាលកិច្ចល្អរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីភាគីពាក់-

ព័ន្ធ។ នៅក្នុងឆ្នាំដដែលនេះ ប្រាសាក់បានទទួលពានរង្វាន់៣ផ្សេងគ្នាក្នុង
ពេលតែមួយពី International Data Group រួមមាន Outstanding
Retail Banking, Financial Performanceនិង Security Initiative
MFI Awards ហើយប្រាសាក់ក៏ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ «A និងស្ថិរភាព»

លើលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និង «ពិន្ទុ៤» លើលទ្ធផលសង្គម ដែលវាយតម្លៃ

ដោយ Planet Rating ពីប្រទេសបារាំង និងទទួលបាន «វិញ្ញាបនបត្រលើ
កិច្ចការពារអតិថិជន» ពី Smart Campaign ពីសហរដ្ឋអាមេរិក ។
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សូចនាករសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
សូចនាករ

២០១១

២០១២

២០១៣

២០១៤

២០១៥

១២,៨

១៤,១

១៥,២

១៦,៩

១៨,៥

៧,១

៧,៣

៧,៤

៧,0

៦,៩

៨៩៧

៩៤៥

១.០៣៦

១.១៣៩

១.២២៨

ចំណូល (%ផ.ផ.ស)

១៥,៦

១៤,៤

១៤,៩

១៥,៤

១៥,៩

ចំណាយ (%ផ.ផ.ស)

១៩,៦

១៩,៧

២០,៣

១៩,0

២១,១

សមតុល្យថវិការដ្ឋាភិបាល
(%ផ.ផ.ស)

-៧,៤

-៥,៣

-៥,៤

-៥,៥

-៥,២

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (ផ.ផ.ស)
ផ.ផ.ស សរុប
(ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)
បម្រែបម្រួល%នៃ ផ.ផ.ស
កម្រិតចំណូលប្រជាជនម្នាក់ៗ
(ដុល្លារអាមេរិក)
ថវិការដ្ឋាភិបាល

ពាណិជ្ជកម្មក្រៅស្រុក និងជញ្ជីងទូទាត់ (ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)
សមតុល្យពាណិជ្ជកម្ម

-១,៤

-១,៩

-១,៩

-៣,១

-៣,២

នាំចេញ

៥,២

៦,0

៦,៩

៧,៨

៩,0

នាំចូល

៦,៧

៧,៩

៩,0

១០,១

១២,២

១,៣៣

១,៤១

១,៤៥

១,៦២

១៦,៦p

សម្ពៀតឥណទានផ្តល់ដោយ
ធនាគារ(ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)

៣៣,៦

៣៥,0

២៥,២

១៦,២

២៨,0p

ប្រាក់បញ្ញើក្នុងប្រព័នធនា
្ធ
គារ
(ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក)

១៩,៤

២៩,0

១,៣២

១០,៦

១៨,៩p

ឥណទានក្នុងស្រុក (%)

៣៧,៧

៣៤,0

២៨,0

២៥,0

៣៣,៤

អត្រាការប្រាក់រយៈពេលខ្លី
(%ប្រចាំឆ្នាំ)

១៥,0

១៣,៧

១៣,0

១៣,៥

១២,៨p

៤.០៣៩

៣.៩៩៥

៣.៩៩៥

៤.០៧៥

៤.០៥០

ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស
ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ

អត្រាប្តូរប្រាក់
(រៀលក្នុងមួយដុល្លារអាមេរិក)

ប្រភព៖ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ធនាគារពិភពលោកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
សម្គាល់៖ p: ការបា៉ន់ស្មាន
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

២០១១

២០១២

២០១៣

២០១៤

២០១៥

៩,៦%

៨,១%

៦,៦%

៥,៧%

៥,២%

១.៥៦៨

២.០៧៣

២.៣៨១

២.៨៦៨

៣.២២៣

១៦៦

១៣៤

១៦១

១៣១

១១៤

៧៨

៦០

៦៨

៥៩

៦០

៦,៥%

៥,៧%

៤,៨%

៥,២%

៥,៣%

៤៥,៧%

៣៩,៥%

៣៨,៩%

៤៥,0%

៤៤,៩%

២៤

២៤

២៤

២៥

២៥

ស្រុក/ ខណ្ខ

១៨២

១៨៦

១៨៩

១៩៣

១៩៥

ឃុំ/ សង្កាត់

១.៤៥៣

១.៤៩៩

១.៥៤៨

១.៥៧៧

១.៦០២

១០.២៦៥

១០.៨៧៤

១២.១០៧

១២.៨៣៩

១៣.៤៥៣

ផលិតផល និងប្រសិទ្ធភាព
អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ
ទំហំឥណទានជាមធ្យម (គិតជា
ដុល្លារអាមេរិក)
ចំនួនឥណទានក្នុងបុគ្គលិកឥណទានម្នាក់
ចំនួនឥណទានក្នុងបុគ្គលិកម្នាក់
លទ្ធផលចំណេញ
ចំណូលពីទ្រព្យសកម្ម
ចំណូលពីមូលនិធិភាគទុនិក
តំបន់ប្រតិបត្តិការ
ខេត្ត

ភូមិ
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សូចនាករលទ្ធផលសង្គម
សូចនាករ

២០១១

២០១២

២០១៣

២០១៤

២០១៥

៦

៦

៦

៧

៧

១៥១.២៣៩.៦៨១

២១៤.៨៥៧.៥៩៤

៣៧៩.០៧៣.៤២៩

៥៨០.៥៤៣.៧៦៦

៨៥៦.៥៩២.៤៣២

២.៣៥៧.៩៨១

១.៩៣២.៨៩៣

៤.២២៦.៨៣៦

៤.៧៩៩.៤៩០

៣.៨២២.១៦២

អភិបាលកិច្ច

ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ផលិតផលឥណទាន

សម្ពៀតឥណទានសរុប
សម្ពៀតឥណទានក្រុម
សម្ពៀតឥណទានបៃតង
សម្ពៀតឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត
ខ្នាតតូច និងមធ្យម
ផលិតផលបញ្ញើសន្សំ (ដុល្លារអាមេរិក)
សមតុល្យគណនីសន្សំ

៥៤០.១៩០

៥០៣.៧៦៩

៣៤៨.០៥៨

៥១៧.៥០៦

៦២៩.០៣៨

៩១.៥៥១.១៧៨

១៨៤.៩៩៥.៧៨៦

៣៧០.៣៤៦.៣៩៦

៥៧៧.៧៨៤.១៧៩

៨៥៥.២៧៧.៣៧៥

២.៥៨៣.៩៤៨

៦.៦១៩.០២៣

១៦.៦៣៣.១៨០

៣២.៨១៦.៦២៦

៤៥.៩១០.០៣៧

៤.៥៩១.១៦៨

៥០.៥៩២.៧៣០

១២១.៩៨៦.២២៤

២៧២.៣៤៧.១៧៩

៤២១.៥២៣.៤២៨

១១៤.៤០៩

១២០.០២៨

១៧៤.២១១

២២៣.១៣០

២៨៧.៦០៨

៨៩.៣៧៩

១០៤.៤៧៦

១៦៨.១១៨

២១៧.០៥៩

២៦៣.៧៦៩

១១១.៨៧៥

១២៤.៦៣៧

១៨៣.០៣០

២៣៦.០២៦

៣០៨.៨២១

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាអតិថិជនថ្មី

៥៩.៧៣៥

៥៣.៩៩៥

៩៦.៩២៣

១០៦.៩៦៦

៨.៧០៨

ភាគរយនៃការផ្តល់ឥណទានជាក្រុម

១០,៥៩%

ភាគរយនៃការផ្តល់ឥណទានជាសហគ្រាស
ខ្នាតតូចបំផុត ខ្នាតតូច និងមធ្យម

សមតុល្យគណនីបញ្ញើមានការកំណត់
ចំនួនអតិថិជន

ចំនួនអតិថិជនឥណទាននៅតំបន់ជនបទ

ចំនួនអតិថិជនឥណទាននៅតំបន់ទីប្រជុំជន
ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្រ្តី

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាក្រុម

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជន

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាសហគ្រាសខ្នាត
តូចបំផុត ខ្នាតតូច និងមធ្យម

សម្ពៀតឥណទានតាមវិធីសាស្រ្តនៃការផ្តល់ឥណទាន

១០.៧១៨

១៣.២៥២
៦៨.៤២៣

៩.៥០៩

១១៤.៨៣០

៧,០៩%

២២.៦៩៥

១៣.៨៧៦

១៩១.១៦៦

៧,០៥%

២៧.៩៨២

១៥.០៨៦

២៥០.០៨៨

៦,០១%

៣៣.២៨៥
១២.០៧២

៣២០.៥៤១

៣,៧៦%

៥៤,៨៣%

៩២,៩១%

៧៧,៧២%

៩២,៩៥%

៩៣,៩៩%

៩៦,២៤%

ចំនួនបុគ្គលិកសរុប

១.៥០១

២.១៣៥

២.៧៦៥

៤.១០០

៥.២៨៥

ចំនួនថ្នាក់គ្រប់គ្រង

៥៦

៦២

៦៤

ភាគរយនៃការផ្តល់ឥណទានជាឯកត្តជន

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
ចំនួនបុគ្គលិកជាស្រ្តី
ចំនួនថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាស្រ្តី
ចំនួនបុគ្គលិកឥណទាន

ចំនន
ួ បុគល
្គ ក
ិ ដល
ែ ទទូលបានការបណះ្តុ បណ្តល
ា
ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

៨៩,៤១%

១៤.១១៨

៣៣២
២

៧៤៥

៣.១០៣

៥៨៦
៦

៩៥៣

៥.៤៤០

គោលការណ៍ការពារសហគមន៍និងបរិស្ថាន
គម្រោងបណ្ណាល័យ

ចំនួនសិស្សានុសិស្សដែលទទួលផល

ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន និងភក្តីភាព
អត្រាអតិថិជនដែលបន្តប្រើប្រាស់សេវារបស់
ប្រាសាក់
បណ្តាញប្រតិបត្តិការ
ចំនួនអេធីអឹម

ចំនួនការិយាល័យសាខា
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៩៩,២៩%

៩៩,៨៨%

៧៩៥

១.១៤៥

១.២៤៤

៨

១០

១១

១.១៦៦

៧.៩៦៥

៨៥

១.៨៤៤

១១.៣៣៥

៩៣

២.៧៨២

កម្មវិធីថែរក្សាសុខភាពការធានារ៉ាប់រងលើសុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់ច្បាប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំសម្រាកមាតុភាព និង

៩.១១៨

ប្រាក់សោធននិវត្តន៍

ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមចំពោះអតិថិជន សហគមន៍ និងបរិស្ថាន
កិច្ចការពារអតិថិជន Smart Campaign

៩៥,៤៨%

ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រលើកិច្ចការពារអតិថិជន

មានគោលនយោបាយការពារបរិស្ថាននិងសហគមន៍សម្រាប់អតិថិជន និងស្ថាប័ន

សិក្សាគម្រោង

២អគារ

៦អគារ

៩អគារ

១៧អគារ

-

២.០៤៦

៤.៤៩៦

៦.៣០០

១១.០៨៩

៦០,១%

៦៥,៣១%

៧៩,៣៧%

៧៦,៤៥%

៨១,៣៦%

-

២៤

៦០

៨២

១០១

១៦១

១៦៧

១៧៣

១៧៦

១៨១
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នាមស្ថាប័នផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ប្រាសាក់
ADVANCED BANK
OF ASIA LIMITED

BANK IM BISTUM ESSEN eG (BIB)

Bank of China Limited Phnom Penh
Branch (BoC)

Deutsche Bank AG
New York Branch

DEG – DEUTSCHE INVESTITIONS-UND
ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH

Dual Return Fund
SICAV

Instituto De Credito
Oficial of the Kingdom
of Spain (ICO)

International Finance Corporation (IFC)

KCD MIKROFINANZFONDS
(FIS)

LENKA CAPITAL
Belgian Investment Company for Developing
Countries SA (BIO)

BlueOrchard Microfinance Fund

First Commercial Bank Phnom Penh Branch

Global Commercial
Microfinance Consortium
II B.V

MICRO, SMALL & MEDIUM
ENTERPRISES BONDS SA

Microfinance Enhancement
Facilities
Capital Gestion

Cathay United Bank (Cambodia)
Corporation Limited

Credit Suisse Microfinance Fund
Management Company
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HATTON NATIONAL BANK PLC

IIV Mikrofinanzfonds

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
CHINA LIMITED PHNOM PENH BRANCH

Microfinance Initiative
for Asia (MIFA) Debt Fund
SA, SICAV-SIF

MICROVEST SHORT DURATION FUND, LP

Nederlandse Financierings
– Maatchschappij voor
Ontwikkelingslanden
N.V (‘FMO’)

VOLKSVERMOGEN N.V
responsAbility SICAV (Lux) Microfinance
Leaders Fund (rAMLF)

NMI Global Fund KS (NMI)

responsAbility SICAV Mikrofinanz-Fonds
(rAMF)

NORWEGIAN INVESTMENT FUND
FOR DEVELOPING COUNTRIES (NORFUND)

Rural Impulse Fund S.A., SICAV-FIS

SEB Microfinance Fund
OESTERREICHISCHE
ENTWICKLUNGSBANK AG (OeEB)

Sus Bee Finance S.A.
Oikocredit Ecumenical Development
Cooperative Society U.A.

OPEC FUND FOR
INTERNATIONAL
DEVELOPMENT
(OFID)

Triodos Custody B.V-Triodos Fair
Share Fund

responsAbility Global Microfinance Fund
(rAGMF)

Vattanac Bank Limited

responsAbility SICAV (Lux) Financial
Inclusion Fund (rAFIF)

VDK Spaarbank n.v.

17

រចនាសម្ព័ន្ធ
�គទុននិក

��ុម��ឹក��ភិ�ល

គណៈកម��រសវនកម�

គណៈកម�
�រផ�ល់
Remu. Committee
ត����រ

គណៈកម��រ�និភ័យ
���ន�យក��តិបត�ិ

គណៈកម��រ��តិបត�ិ

���ក់��ប់��ង�និភ័យ

សវនកម���ក�ង

គណៈកម��រ��ប់��ង
��ព��សកម� និងបំណ�ល

អគ��យក���ន
��ប់��ង��តិបត�ិ�រ

18

អគ��យក���ន
��ប់��ងហិរ��វត��

គណៈកម��រឥណ�ន

អគ��យក���ន
��ប់��ងទីផ��រ

អគ��យក���ន
��ប់��ង�ជីវកម�

អគ��យក���ន��ប់
��ងធន�នមនុស��

៧ គណៈកម��រ����ង�ៀត

�យក���ន
��ប់��ងយុទ�����

ភូមិ�គ

ភូមិ�គ

ភូមិ�គ

ភូមិ�គ

ភូមិ�គ

ភូមិ�គ

ភូមិ�គ

��

��

��

��

��

��

��

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

ភាគទុនិក
នៅឆ្ន២
ំា ០១៥ បសា
្រា ក់បានបង្កន
ើ ដើមទុនចុះបញ្ជរី ហូតដល់ចន
ំ ន
ួ ២៨៨ ពាន់លានរៀល សមមូលនឹង៧២លានដុលារអា
្ល មេរក
ិ ដែលបានមកពីការចូលរួមមូល
និធិវិនិយោគរបស់ភាគទុនិកចំនួន៥រួមមាន ក្រុមហ៊ុន BIO ក្រុមហ៊ុន Dragon Capital Group ក្រុមហ៊ុន Netherlands Development Finance Company ក្រុមហ៊ុន Lanka Orix Leasing និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់។ ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ភាគទុនិកមានដូចខាងក្រោម៖

ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ប្រទេសបែលហ្សិកសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ (BIO) ជាសមាជិកមួយរបស់ស

មាគមនៃគ្រឹះសា្ថនហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍អឺរ៉ុប។ BIO ចូលរួមក្នុងដៃគូហិរញ្ញប្បទានអឺរ៉ុប/EFP ជាប្រតិបត្តិការ

សហហិរញ្ញប្បទានមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសមាជិកចំនួន១០របស់ EDFI ក្នុងគោលបំណង

ដើម្បីសម្រួលដល់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងនានារបស់វិស័យឯកជន នៅក្នុងបណ្តារដ្ឋនៃតំបន់
អាហ្រ្វិក ការីប៊ៀន និងប៉ាស៊ីហ្វិកដោយសហការជាមួយធនាគារវិនិយោគអឺរ៉ុប។

ក្រុមហ៊ុនដ្រ្តាហ្គិនកាពីតាល់គ្រុប (DCG) គឺជាក្រុមវិនិយោគចម្រុះមួយដោយផ្តោតសំខាន់លើទីផ្សារហិរញ្ញ

វត្ថុនៃប្រទេសដែលកំពុងងើបឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ជាពិសេសប្រទេសវៀតណាម។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវ
បានស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនដែលប្រកបអាជីវកម្មលើការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មការវិនិយោគ។

FMO គឺជា
 ធ
 នាគារអភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់ដ
 ែលវិនិយោគក្នុងវិស័យឯកជននៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអ
 ភិវឌ្ឍនា
 នា
អស់រយៈពេលជា
 ង៤៥ឆដោ
្នាំ យមានបេសកកម្មក
 ្នុងកា
 រលើកក
 ម្ពសស
់ ហគ្រិនភាពឲ្យកា
 ន់តែប្រសើរឡើង។

FMO បានវិនិយោគក្នុងវិស័យនានា រួមមា
 នវិស័យគ្រឺះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ថាមពលនិងក
 សិពាណិជ្ជកម្ម ដែល
FMO ជឿជាក់ថាកា
 រចូលរួមច
 ំណែករបស់ខ
 ្លួនមានឥទ្ធិពល
ជាវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេលវែង។ ជាមួយនឹងដ
 ៃ

គូជាច
 ្រើន FMO បានវិនិយោគក្នុងផ
 ្នែកហ
 េដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផលិតកម្មដោយមានផលប័តវិ្រនិយោគចំនួន

៨ពាន់លា
 នអឺរ៉ូនៅ៨៥ប្រទេសដែលអាចចាត់ទុកថា
 FMOគឺជា
 ធនាគារទ្វេភាគីធ
 ំមួយនៅលើពិភពលោក។
ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាលង្ការអ័រិក (LOLC) បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៨០ ជាក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាដំបូងគេ

បង្អស់នៅប្រទេសស្រីលង្កាដែលដឹកនាំដោយសាជីវកម្ម ORIX ប្រទេសជប៉ុន។ បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិ
ការផ្តោតទៅលើវិស័យធំៗចំនួន៨គឺវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ កសិកម្ម ដំណាំ សំណង់ ថាមពលកកើតឡើងវិញ
ពាណិជ្ជកម្ម និងផលិតកម្ម។ ជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានប្រមាណ១០៦ក្រុមហ៊ុនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់
ភតិសន្យាលង្កា

ORIX

ប្រទេសស្រីលង្កា។

ដែលជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់

ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់ (PSCo) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិទូទៅរបស់ព្រះរាជា
ណាចក្រកម្ពុជា និងមានគោលបំណងដើម្បីវិនិយោគមូលនិធិជាមួយគ្រឹះសា្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ និង
ដើម្បីគ្រប់គ្រងការវិនិយោគឲ្យស្របតាមបទដ្ឋានវិជា្ជជីវៈ និងក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ជាមួយនឹងតមា្លភាពនិងអភិ

បាលកិច្ចល្អ។ ក្រុមហ៊ុនអាចចូលរួមគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិងដើមទុនផ្សេងៗ ការវិនិយោគ និងសកម្មភាព
ទិញលក់ព្រមទាំងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ ឬ ដោយប្រយោល

ទៅនឹងគោលបំណងខាងលើ ឬ គោលបំណងស្រដៀងគា្ន និងសកម្មភាព ឬ សេវាកម្មដែលជាចរិតលក្ខណៈ
នៃការអភិវឌ្ឍប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន។
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លោក RANJIT គឺជាប្រធានក្រុមនៃគម្រោងកសាងសមត្ថភាព ICT ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិ
បាលនៃប្រទេសស្រីលង្កាក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ធនាគារពិភពលោក (World Bank) ។ លោកក៏ជាប្រ
ធានក្រុមពិគ្រោះយោបល់របស់ធនាគារពិភពលោក

ដើម្បីបង្កើតនូវសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុលំនៅដ្ឋាននៃប្រទេស

ម៉ាឌីវ (Maldives) ។
លោកមានជំនាញលើផ្នែកសំខាន់ៗជាច្រើនដូចជា ការរៀបចំគម្រោងសហគ្រាសខ្នាតតូច-មធ្យម ឯកទេស
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ការអភិវឌ្ឍវិស័យធនាគារ ការៀបចំគោលនយោបាយទាក់ទិននឹងឥណទាននិងធនាគារ ការរៀប
ចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តនិងអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន និងការធ្វើអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាជា
មេធាវីដោយទទួលបានកម្រិតកិត្តិយសថ្នាក់លេខ១ពីសាលកវិទ្យាល័យ Ceylon នៃប្រទេសស្រីលង្កា និង
បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រច្បាប់ពីពីសាកលវិទ្យាល័យស្រីលង្កា ហើយលោកក៏ជាសមាជិករបស់

Chartered

In-

stitution of Bankers និងជាសមាជិក Chartered Institute of Management Accountants
នៃចក្រភពអង់គ្លេស។
RANJIT MICHAEL SAMUEL FERNANDO

បច្ចុប្បន្ននេះដែរ លោកមានតួនាទីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់។
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បច្ចុប្បន្នលោក JOSEPH HOESS គឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Dragon Capital Clean Development Investment Ltd។ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ១៩៩១ដល់ឆ្នាំ២០០៦ លោកធ្លាប់ បម្រើការងារនៅធនាគារ ABN AMRO
NV ក្នុងតួនាទីជា អ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកធនាគារវិនិយោគ និងធនាគារពាណិជ្ជប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក
អឺរ៉ុប ប្រេស៊ីល ចិន និងថៃ។
លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រកិត្តិយសផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois ក្នុងឆ្នាំ
១៩៨៨ និងថ្នក
ា អ
់ នុបណ្ឌត
ិ ផ្នក
ែ គប
្រ គ
់ ង
្រ អាជីវកម្មពីសាកលវិទយា
្ ល័យ Illinois នៅ Chicago ឆ្ន១
ំា ៩៩២ និង
បានបញ្ចប់ថ្នាក់នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនពីវិទ្យាស្ថានអូស្ត្រាលី និងជាអនុប្រធានធនាគារអេស៊ីលីដាប្រចាំប្រ
ទេសឡាវពីឆ្នាំ២០០៥-២០១០។
បច្ចប
ុ ប្ ន្ននះេ ដែរ លោកមានតួនាទីជាសមាជិកក្រម
ុ ប្រក
ឹ ្សាភិបាលនៅគ្រះឹ ស្ថន
ា មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថប្រាសា
ុ
ក់។

JOSEPH HOESS
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

បច្ចុប្បន្នលោក HANCO ជានាយកគ្រប់គ្រងគម្រោង Priority Project Limited និងមានបទពិសោធន៍ ច្រើន
ជាង២០ឆ្នាំលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកបានបម្រើការងារជាង១៦ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ING ក្នុងមុខងារជាច្រើ
នតាមតំបន់ផ្សេងៗគ្នារួមទាំងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ី។ លោកមានឯកទេសលើសេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់លើផ្នែកធនា
គារ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុលើផ្នែក យុទ្ធសាស្រ្ដ ការចាត់ចែង ឥណទាន រតនាគារ
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ប្រតិបត្តិការ ព័ត៌មានវិទ្យា និងហិរញ្ញវត្ថុ។
លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាជាច្រើនពីវិទ្យាស្ថានធនាគារអាលឺ្លម៉ង់ និងបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអា
ជីវកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ Groning en ប្រទេសហូឡង់ក្នុងឆ្នាំ១៩៨៨។
បច្ចុប្បន្ននេះដែរ លោកមានតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់។

HANCO HALBERTSMA
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លោក ISHARA បច្ចុប្បន្នគាត់គឺជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Lanka Orix Leasing Company Ltd
លោកក៏ជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Ishara Traders ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលយានយន្តមួយទឹកនៅក្នុងប្រទេសស្រី
លង្កា។
លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកគណនេយ្យសម្រាប់អាជីវកម្មនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី

និងបានធ្វើការនៅក្នុងប្រ

ទេសជប៉ុនរយៈពេល២ឆ្នាំ ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Yaagin Corporation នៅ Tokyo ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចេញ
យានយន្តមួយទឹក។
លោកក៏ជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Ishara Plantation (Pvt) Ltd និង Ishara Property Development (Pvt)
Ltd ហើយក៏ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន LOLC ផងដែរ។
បច្ចុប្បន្ននេះដែរ លោកមានតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់។
ISHARA C. NANAYAKKARA
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លោក Antoin មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនលើវិស័យធនាគារអន្តរជាតិ និងបម្រើការងារនៅប្រទេសអូស្រ្តាលី
វៀតណាម សហរដ្ឋអាមេរក
ិ ហូឡង់ ក្នង
ុ មុខតំណង
ែ ការងារគ្របគ
់ ្រងដោយផ្តោតជាចម្បង ការគ្របគ
់ ង
្រ ផលប័ត្រ
ហានិភ័យ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០0៧មក លោកមានភាពសកម្មលើ ការងារធនធានមនុស្សដែល
មានលក្ខណៈជាអាជីពលើផ្នែកអភិបាលកិច្ច ហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម។
បន្ថែមលើសពីនេះ

លោកបានបម្រើការក្នុងនាមជាស្ថាបនិកជាមួយនឹងស្ថាប័នជាច្រើន ជាមួយក្រុមហ៊ុន

ឯកជនដែលអនុញ្ញាតឲ្យគាត់អាចផ្តល់ការប្រឹក្សាផ្សេងៗនិងតួនាទីមិនមែនជាប្រតិបត្តិករ។ គាត់គឺជាសមាជិក
នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃ mBank ដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចល័តក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន ជាសមាជិក
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុម NDC Media Group ដែលជាក្រុមបោះពុម្ពនិងចេញផ្សាយថ្នាក់តំបន់នៅប្រទេស
ហូឡង់។ លោកទទួលបានសញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចធុរកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Erasmus នៅ Rotterdam ។
បច្ចុប្បន្ននេះដែរ លោកមានតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់។
ANTOIN BRUIJNINCKX
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លោក អ៊ុំ សមអឿន បានបញ្ចប់អនុបណ្ឌិតធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកគណនេយ្យនិង
ពាណិជក
្ជ ម្មកង
ុ្ន ឆ្ន១
ំា ៩៨៨ និងថ្នក
ា ប
់ រិញប
ា្ញ ត្រផក
ែ្ន គ្របគ
់ ង
្រ អាជីវកម្មកង
ុ្ន ឆ្ន១
ំា ៩៩៥។ ចាប់តាង
ំ ពីឆ១
ំា្ន ៩៩៥មក
គាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។
លោកក៏ជាគ្រូបង្គោលផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលស្គាល់ដោយ ADBI និង TDLC របស់ធនាគារពិភពលោក
និង UNCDF។ លោកធ្លាប់បម្រើការជាមន្រ្តីរាជការនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម ខេត្តតាកែវ ក្នុងមុខងារជា ប្រធានគណ
នេយ្យ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥មក លោកបានបម្រើការនៅកម្មវិធីឥណទានប្រាសាក់ ហើយលោកត្រូវបាន
ដំឡើងតួនាទីជាអគ្គនាយករងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ចាប់ពីដើមឆ្នាំ២០០៧។

បច្ចុប្បន្ននេះលោក

មានតួនាទីជាអនុបា
្រធ ននាយកប្រតប
ិ ត្តទ
ិ ទួលបន្ទក
ុ ប្រតប
ិ ត្តិការ។
លោកត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់ ច ាប់តាំងពីឆ្នាំ
២០០៣។ បន្ទប
ា ម
់ ក លោកត្រវូ បានបោះឆ្នត
ោ ជ្រស
ើ រើសបោះឆ្នោតសាជាថ្មម
ី ង
្ត ទៀតជា ប្រធានក្រម
ុ បក
ឹ្រ ្សាភិបាល
នៃក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។

អ៊ុំ សមអឿន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
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លោកបណ្ឌិត ផៃ

ទូច

មានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនឆ្នាំលើផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៅស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នា

ជាច្រើនទាំងការអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍជំនាញវិជ្ជាជីវៈ។ បច្ចុប្បន្នលោកគឺជាអ្នកវិភាគអាជីវកម្ម CAE នៃ ក្រុម
ហ៊ុនដូនពេញកម្ពុជា (Daun Penh Cambodia Group)។
ជាមួយនឹងស្ថាប័នជាច្រើន

ទាំងស្ថាប័នអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល

លោកបានចំណាយពេលជិត២ទសវត្សរ៍
និងស្ថាប័នឯកជនក្នុងតួនាទីជានាយកសវ

នកម្មផ្ទៃក្នុង នាយកហិរញ្ញវត្ថុ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ អ្នកគ្រប់គ្រងឥណទាន នាយកប្រតិបត្តិ
ការហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ ប្រធានក្រុមសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងធ្លាប់បម្រើការងារជាមួយ UNTAC និង
ស្ថានទូតអាមេរិកផងដែរ។
គាត់បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យ Charles Sturt ប្រទេសអូស្រ្តាលី បញ្ចប់
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគណនេយ្យពី MUM និង IOWA ពីសហរដ្ឋអាមេរិក និងសញ្ញាបត្របណ្ឌិតគ្រប់
គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ Preston និង LCCI ពីចក្រភពអង់គ្លេស។ លោកក៏បានទទួលការប
ណ្តុះបណ្តាលផងដែរជា បេឡាករស្នូលនៅបរទេស នៅវិទ្យាស្ថានសេវាបរទេសនៅ Washington D.C.
សហរដ្ឋអាមេរិក អភិបាលកិច្ចល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពការផ្លាស់ប្តូរ Shorecap នៅ IFC នៅ Washington
D.C. និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងនិងកប
្រៅ ្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀត។

ផៃ ទូច

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

បច្ចុប្បន្ននេះដែរ លោកមានតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់។
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គណៈកម្មការសវនកម្ម
សមាសភាពនៃគណៈកម្មការសវនកម្មអនុលោមតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលបានចែងដូចតទៅ៖
គណៈកម្មការសវនកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានត្រូវដឹកនាំដោយសមាជិកឯករាជ្យនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ត្រូវមានយ៉ាងតិចបុគ្គលឯករាជ្យម្នាក់ដែលមានជំនាញឯកទេសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនេយ្យ
ត្រូវមានយ៉ាងតិចបុគ្គលឯករាជ្យម្នាក់ដែលមានជំនាញឯកទេសផ្នែកច្បាប់និងធនាគារ
គណៈកម្មការសវនកម្មរបស់ប្រាសាក់មានសមាជិកចំនួន៤រូបមកពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ឯកទេសផ្នែកគណនេយ្យ ធនាគារ សវនកម្ម និងច្បាប់ ដូចមានរាយនាមខាងក្រោម៖
១. លោក Ranjit Michael Samuel Fernando

ជាប្រធាន

២. លោក Joseph Hoess				

ជាសមាជិក

៣. លោក Ishara C. Nanayakkara			

ជាសមាជិក

៤. បណ្ឌិត ផៃ ទូច				

ជាសមាជិក

ហើយដឹកនាំដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

ដែលមានជំនាញ

គណៈកម្មការសវនកម្ម មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវដូចខាងក្រោម៖
ធានាអោយបានការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយច្បាប់និងបទប្បញ្ញតិ្តផ្សេងៗព្រមទាំងធានាថាព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនសាធារណជននិង

ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ត្រឹមត្រូវនិងអាចជឿជាក់បាន

វាយតម្លភា
ៃ ពសមសប
្រ នវៃ ធ
ិ សា
ី សគ
្ត្រ ណនយ
េ យ្ ដល
ែ បានបដ
ើ្រ ម
ើ ប្ រ
ី ៀបចំគណនីដោយឡក
ែ និងគណនីរម
ួ បញ្ចល
ូ គ្នា
វាយតម្លៃគុណភាពនៃនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ជាពិសេសវាយតម្លៃថាតើប្រព័ន្ធសម្រាប់វាស់វែង តាមដាន និងត្រួតពិនិត្យ ហានិភ័យ មានសង្គតិភាព

និងផ្តល់អនុសាសន៍លើសកម្មភាពអនុវត្តបន្តនៅពេលណាដែលសមស្រប

នៅឆ្នាំ២០១៥ គណៈកម្មការសវនកម្មបានប្រជុំចំនួន៣ដងគឺនៅខែមីនា ខែកក្កដា និងខែវិច្ឆិកា ដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើបញ្ហាផ្សេងៗដែលទាក់ទង
ទៅនឹងបា្រសាក់។ សកម្មភាពសង្ខេបដែលសម្រេចបានដោយគណៈកម្មការសវនកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥រួមមាន៖
ពិនិត្យរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ២០១៤
ពិនិត្យរបាយការណ៍សវនកម្មខាងក្រៅប្រចាំឆ្នាំ២០១៤
ពិនិត្យនិងពិភាក្សារបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ២០១៤ មុនពេលផ្តល់ជូនធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា
ពិនិត្យនិងពិភាក្សាជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងប្រាសាក់នូវរបាយការណ៍អធិការកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ២០១៥របស់ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា
ពិនិត្យរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុងទាំងការិយាល័យកណ្តាលនិងភូមិភាគ
ពិនិត្យរបាយការណ៍សវនកម្មស្តីពីឥណទានមិនដំណើរការ
ពិនិត្យរបាយការណ៍សវនកម្មស្តីពីការស៊ើបអង្កេតករណីពិសេស
ពិនិត្យសំណើសុំលុបឥណទាន និងពិនិត្យរបាយការណ៍សវនកម្មស្តីពីឥណទានដែលស្នើសុំលុបចោល និងផ្តល់អនុសាសន៍លើសំណើដើម្បីអោយ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអនុម័ត

ពិនិត្យនិងអនុម័តលើផែនការសវនកម្មនិងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ២០១៦
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គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០១៥

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានប្រជុំវិសាមញ្ញចំនួន៣ដងដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលនិងទប់ស្កាត់ហានិភ័យសំខាន់ៗដែលអាច

កើតឡើង ឬ ប្រឈមសម្រាប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ហើយក្នុងនោះគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីការកើនឡើងនូវ
សម្ពៀតឥណទានក៏ដូចជាគុណភាពសម្ពៀតឥណទានព្រមទាំងបរិយាកាសនៃការប្រកួតប្រជែង។ រាល់ការប្រជុំនីមួយៗ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

បានផ្តោតយ៉ាងសំខាន់លើហានិភ័យចំនួន៤សំខាន់ៗ ដូចជា ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យប្រតិបត្តការ ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ និងហានិភ័យនៃការប្រតិបត្តិ
តាម។

ហានិភ័យឥណទាន៖ ជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់របស់ស្ថាប័ន ហើយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ក៏ដូចជាគណៈគ្រប់គ្រងបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងក្នុង
ការបង្ការ ការពារ កាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងផ្នែកនេះ ដោយបានពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិក ក៏ដូចជាគណៈកម្មការឥណទានដើម្បីចូលរួមក្នុងការសិក្សាវាយ

តម្លៃកម្ចីអោយមានភាពសុក្រិត ច្បាស់លាស់ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទានបាន។ ការវិភាគលើគុណភាពសម្ពៀតឥណទានត្រូវបានលើកយកមក
ពិភាក្សាដើម្បីវាស់វែងពីគុណភាពនិងផលប៉ះពាល់ដែលកើតមាននៅពេលខាងមុខ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះគោលនយោបាយឥណទានក៏បានធ្វើការកែសម្រួល
ដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដោយផ្តោតលើ ១) អំណាចនិងសិទ្ធិអនុម័តទំហំកម្ចីរបស់គណៈកម្មការឥណទាន ២) របៀបសង ៣) ការ

កំណត់ពិដានសម្ពៀតឥណទានតាមប្រភេទអាជីវកម្ម ៤) បូកផ្សំនិងការអភិវឌ្ឍន៍នៃទម្រង់របាយការណ៍ថ្មីៗដែលអាចជួយគ្រឹះស្ថានក្នុងការទប់ស្កាត់និង
កាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទានថែមទៀតផង។

ហានិភ័យប្រតិបត្តការ៖ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានត្រួតពិនិត្យផ្នែកចំបងៗដែលអាចរាំងស្ទះ ឬ ប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថាប័ន ក្នុងនោះ

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការត្រូវបានពិនិត្យនិងពិភាក្សាយ៉ាងហ្មត់ចត់និងសិក្សាបន្ថែមពីការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដែលចន្លោះ

ប្រហោង ហើយអាចធ្វើអោយកើតមាននូវហានិភ័យប្រតិបត្តិការ។ ការពិភាក្សាហានិភ័យប្រតិបត្តិការបានផ្តោតលើលទ្ធផលនៃការប្រើប្រាស់ទម្រង់វាយ
តម្លៃហានិភ័យដោយខ្លួនឯង

ហើយដែលបានបញ្ចប់ការវាយតម្លៃហានិភ័យប្រតិបត្តិការលម្អិតជាមួយគ្រប់នាយកដ្ឋានក៏ដូចជាផែ្នកផ្សេងៗក្នុងឆ្នាំ២០១៥

ផងដែរ។ ហានិភ័យដែលទាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យានិងហានិភ័យនៃការកេងបន្លំត្រូវបានយកចិត្តទុកខ្ពស់បំផុតក្នុងឆ្នាំ២០១៥ដោយគណៈគ្រប់គ្រង ក៏ដូច
ជាគណៈកម្មការគប
្រ គ
់ ្រងហានិភយ
័ ហើយនៅក្នងនោះគោ
ុ
លនយោបាយតវបា
ូ្រ នធ្វប
ើ ច្ចប
ុ ប្ ន្នភាពទៅតាមកាលៈទេសៈ និងភាពរីកចម្រើននៃប្រតិបត្តិការបស់
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់។

ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ៖ គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិងបំណុលត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញក្នុងការទប់ស្កាត់និងគ្រប់គ្រងស្ថានភាពហានិភ័យ
ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំថ្ងៃ។ គោលនយោបាយនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ និងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់និយ័តករក៏ដូច
ជាការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលផងដែរ។ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០១៥ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ជាពិសេសហានិភ័យនៃការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីគណៈគ្រប់គ្រងរហូតដល់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

ហានិភ័យនៃការប្រតិបតិ្តតាម៖ ការអនុវត្តតាមតម្រូវការរបស់និយ័តករត្រូវបានយកចិត្តទុកខ្ពស់ពីសំណាក់គណៈគ្រប់គ្រង និងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភយ
័ ដើមប្ ឲ
ី យ្ គះឹ្រ ស្ថន
ា មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថប
ុ សា
្រា ក់អនុវត្តបានពេញលញ
េ ។ មិនតប
ែ ណ
ុ៉
ោះគោ
្ណ
លនយោបាយបយ
្រ ទ
ុ ប្រឆា
្ធ
ង
ំ និងការសម្អត
ា ប្រាក់តវបា
ូ្រ នអនុមត
័
ដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលតាមរយៈគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

គណៈកម្មការផ្តល់តម្លៃការ
នៅឆ្នាំ២០១៥ គណៈកម្មការផ្តល់តម្លៃការបានរៀបចំការប្រជុំចំនួន១ដង។ គណៈកម្មការសម្រេចបាននូវការងារសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖
បុគ្គលិកកើនឡើងដល់២៨,៩%ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ពីបុគ្គលិកចំនួន៤.១០០នាក់ដល់៥.២៨៥នាក់
ធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីជ្រើសរើសបុគ្គលិក
អនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានថ្មីសម្រាប់គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
អនុវត្តកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដែលមានភាពទូលំទូលាយ
កំណត់កម្រិតក្នុងការដំឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗនិងកំណត់ការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំដល់បុគ្គលិក
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លោក ស៊ីម សេនាជាតិ បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងបញ្ចប់
ការសិក្សាផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥មក លោកបាន
ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោក
ក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាគ្រូបង្គោលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយ ADBI, TDLC of the WB និង UN-

CDF។ លោកធ្លាប់បានធ្វើការងារជាច្រើនក្នុងវិស័យធនាគារ និងបានចាប់ផ្តើមបំពេញការងារជា

មួយប្រាសាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥ ក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រីឥណទាន និងត្រូវបានដំឡើងឋា
 នៈក្នុងមុខ

តំណែងផ្សេងៗជាច្រើនដូចជា គណនេយ្យករ នាយកសាខា គ្រូបង្គោលផ្នែកកម្មវិធី MB អ្នកត្រួត
ពិនិត្យ និងនាយកហិរញ្ញវត្ថុ។ ចាប់ពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០០២មក លោកបម្រើការងារក្នុងតួនាទី
ជានាយកសាខា នាយកប្រតិបត្តិការ និងជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

មួយផ្សេងទៀត មុននឹងចូលមកបម្រើការងារជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាសាក់នៅចុងឆ្នាំ២០០៣។

ស៊ីម សេនាជាតិ

បច្ចុប្បន្ននេះ លោកមានតួនាទីជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់។

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក អ៊ុំ សមអឿន បានបញ្ចប់អនុបណ្ឌិតធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកគណ-

នេយ្យនិងពាណិជ្ជកម្មក្នុងឆ្នាំ១៩៨៨ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥។
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥មក គាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនទាក់ទងនឹងការគ្រប់

គ្រងនិងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកក៏ជាគ្រូបង្គោលផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលស្គាល់
ដោយ ADBI និង TDLC របស់ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF។ លោកធ្លាប់បម្រើការជាមន្រ្តីរាជ

ការនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម ខេត្តតាកែវ ក្នុងមុខងារជា ប្រធានគណនេយ្យ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៥មក

លោកបានបម្រើការនៅកម្មវិធីឥណទានប្រាសាក់ ហើយលោកត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាអគ្គនាយករងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ចាប់ពីដើមឆ្នាំ២០០៧។

បច្ចុប្បន្ននេះ លោកមានតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការនៃគ្រឹះស្ថានមី
ក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់។

អ៊ុំ សមអឿន

អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
ទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

លោក អ៊ុំ សូផន បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រ

សេដ្ឋកិច្ចជំនាញធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ មុនពេលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ លោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំលើការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ និងធ្លាប់បម្រើការងារក្នុង
តួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារ

ជាតិ នៃ កម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនឯកជននានាផងដែរ។ លោកចូលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ក្នុងតួនា
ទីជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ២០០៧។

បច្ចុប្បន្ននេះ លោកមានតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូ
ហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់។

អ៊ុំ សូផន

អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
ទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ

លោក ស៊ូ វណ្ណថន បានបញ្ចប់ការសិក្សាអនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈនិងបានបញ្ចប់
ការសិក្សាផ្នែកឯកទេសធនាគារនៅឆ្នាំ១៩៨៨។ លោក ក៏ជាគ្រូបង្គោលលើគោលការណ៍នានានៃ

គ្រឹះសា្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងការគ្រប់គ្រងការបំណុលហួសកាលកំណត់ ដែលបានផ្តល់ជូនដោយ
CGAP & EDA Rural Systems Pvt Ltd ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៨២មកលោកបានចូលរួមក្នុង

វគ្គបណ្តុះប
 ណ្តាលជា
 ច្រើនទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការធនាគារ ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

និងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស។

លោកមានបទពិសោធន៍ជាង៣០ឆ្នាំលើមុខ

តំណែងការងារជាច្រើនជាមួយគម្រោងប្រាសាក់ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូ
ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗដោយចាប់ផ្តើមជាមួយអាជីពការងារដំបូងជា

មន្ត្រីឥណទាន

គណនេយ្យករ

អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ MB និងបេឡាករ សវនករផ្ទៃក្នុង អ្នកត្រួតពិនិត្យនៅមូលដ្ឋាន នាយកធនា
គារថ្នាក់ស្រុក អ្នកសម្របសម្រួលឥណទានថ្នាក់ខេត្ត អនុប្រធានការិយាល័យឥណទាន នាយក

សាខា នាយកតំបន់ និងជានាយកភូមិភាគ។ លោកបានចាប់ផ្តើមការងារជាមួយនឹងប្រាសាក់ឡើង
វិញនៅឆ្នាំ២០០៩ក្នុងតួនាទីជានាយកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស។

ស៊ូ វណ្ណថន

នាយកប្រតិបត្តិ

គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

លោកត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាសាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១០។
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លោក នាង សុខឃីម បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងជាគ្រូបង្គោល
មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថដ
ុ ល
ែ ទទួលស្គល
ា ដោ
់ យ ADBI, TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF ។
លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្តក្សេត្រសាស្រ្តនៅឆ្នាំ១៩៩៧។  លោកបានចូលរួមវគ្គ
បណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ

ទៀតផងដែរ។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ លោកបានចាប់ផ្តើមបំពេញការងារក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយ

មានតួនាទី ជាមន្ត្រីឥណទាន ហើយត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាបន្តបន្ទាប់ជា សវនករផ្ទៃក្នុង សវនករផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់ នាយករងប្រតិបត្តិការ នាយករងឥណទាន និងជានាយកឥណទាន។

លោកត្រវូ បានដំឡង
ើ តួនាទីជានាយកប្រតប
ិ ត្តគ
ិ ប
្រ គ
់ ្រងអាជីវកម្មនៃគ្រឹះស្ថន
ា មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថុប្រាសាក់
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១០។

នាង សុខឃីម

នាយកប្រតិបត្តិ

គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

លោក សាយ សូនី បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងជាគ្រូបង្គោល
មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថដ
ុ ល
ែ ទទួលស្គល
ា ដោ
់ យ ADBI, TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និងUNCDF ។

លោកក៏បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងទីផ្សារ ហើយលោកបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជា
ច្រើនទាំងនៅតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ការអភិវឌ្ឍផលិតផល ការ

គ្រប់គ្រងអតិថិជន និងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង៨ឆ្នាំលើការគ្រប់គ្រង
គម្រោង ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ ការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងការគ្រប់គ្រងទាំងក្នុងវិស័យសង្គម វិស័យ

ឯកជន និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកបានចូលរួមបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ក្នុងដើមឆ្នាំ២០០៥ ក្នុង
តួនាទីជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារ និងត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជានាយកគ្រប់គ្រងទីផ្សារក្នុងឆ្នាំ២០០៧។

លោកត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងទីផ្សារនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់

សាយ សូនី

នាយកប្រតិបត្តិ
គ្រប់គ្រងទីផ្សារ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០១០។

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិងបំណុលបានប្រជុំចំនួន១២លើក។ ខាងក្រោមជាសកម្មភាពសំខាន់ៗចំនួន៥ក្នុងឆ្នាំ២០១៥៖
អនុម័តទទួលយកឥណទានជាន់ខ្ពស់ចំនួន២០៨,៥លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងនោះរួមមានឥណទានថ្មីចំនួន១៨៧,៣៦លានដុល្លារអាមេរិក និងឥណ-

ទានបន្តចំនួន២១,១៥លានដុល្លារអាមេរិក។ គណៈកម្មការក៏បានឯកភាពទទួលយកអនុបំណុលថ្មីចំនួន១៥លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងនោះមាន៥លាន
ដុល្លារអាមេរិកផ្តល់ដោយមា្ចល់បំណុល MIFA និង១០លានដុល្លារអាមេរិក ទៀតផ្តល់ដោយ DEG។
អនុម័តយុទ្ធសាស្រ្តពង្រឹងអនុបាតសាធនភាពដើម្បីបង្កើនដើមទុនថ្នាក់ទី១ និងដើមទុនថ្នាក់ទី២។

ពង្រឹងបន្ថែមកម្រិតកំណត់សន្ទនីយភាពសម្រាប់គ្រឹះស្ថានទាំងមូលដោយរក្សាទុកនូវសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលអប្បបរមាក្នុងកម្រិតសមស្របក្នុងគោល
បំណងកាត់បន្ថយហានិភ័យសន្ទនីយភាព។

ផ្តលដ
់ ប
ំ ន
ូ ន
ា្ម និងអនុសាសន៍ផស្ ង
េ ៗក្នង
ុ ការអភិវឌ្ឍនូវទម្រងរ់ បាយការណ៍ថ ជា
ី្ម
ឧបករណ៍វភា
ិ គសមប
្រា គ
់ ណៈកម្មការគប
្រ គ
់ ង
្រ ទព
្រ យ្ សកម្មនង
ិ បំណល
ុ
ហើយកំណែលើកទី២នេះត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរួចរាល់សម្រាប់ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់ពីឆ្នាំ

២០១៦តទៅ។

អនុម័តលើកំណែប្រែទំហំហានិភ័យនៃសមភាគីក្នុងគោលបំណងវិនិយោគមូលនិធិទំនេរ តាមរយៈការដាក់ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលខ្លីដើម្បីបង្កើតចំណូល
ការប្រាក់បន្ថែម និងស្វែងរកឱកាសពង្រីកពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមជាប្រយោជន៍រួមជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុក។

ព្រមព្រៀងលើប្រតិបត្តិការដោះដូរអត្រាការប្រាក់ជាមួយ IFC ដើម្បីជំលៀសពីអត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួលទៅជាអត្រាការប្រាក់ថេរ លើឥណទានបញ្ជូលគ្នា
ទំហំ៦៥លានដុល្លារអាមេរិកផ្តល់ដោយ IFC។

គណៈកម្មការឥណទាន
ក្នុងឆ្នាំ២០១៥

គណៈកម្មការឥណទានបានកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធ

និងលំហូរការងារ ដោយផ្អែកតាមអនុសាសន៍របស់ជំនាញការក្នុងគោលបំណងដើម្បី

ពង្រឹងគុណភាពឥណទាន និងផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនឲ្យកាន់តែរហ័សជាងមុន។ អត្រាកំណើនចំនួនអតិថិជនមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលនឹង២៨%
កើនឡើងពី ២៥១.១១២នាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ដល់ ៣២០.៨៩៣នាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ដោយមានកំណើនសម្ពៀតឥណទានចំនួនប្រមាណជា ៤៨%។

គណៈកម្មការឥណទាន ដែលពោរពេញទៅដោយបទពិសោធន៍ និងសមត្ថភាពទាំងនៅតាមសាខា និងការិយាល័យកណ្តាល  បានជួយឲ្យប្រាសាក់អាច
វិភាគបានដិតដល់អំពីស្ថានភាពរបស់អតិថិជន និងរក្សាបានគុណភាពឥណទានបានល្អ។ ប្រាសាក់មានអត្រាឥណទានមិនដំណើរការ ០,៣% ក្នុងឆ្នាំ

២០១៥ ដែលអាចបង្ហាញថា ប្រាសាក់ជាគ្រឹះស្ថានឈានមុខគេក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាលើគុណភាពសម្ពៀតឥណទាន។
ឥណទានខ្នាតតូច គឺនៅតែជាផ្នែកសំខាន់សម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រាសាក់ ទាំងសម្ពៀតឥណទាន ចំនួនអតិថិជន និងការកាត់បន្ថយទំហំហានិភ័យ។
សម្ពៀតឥណទានក្នុងអតិថិជនម្នាក់មានចំនួន ២.៣១២ ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០១៤ និង ២.៦៦៩ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០១៥។

គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍផលិតផល
ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពនិងឆ្លើយតបតាមផែនការអាជីវកម្មឆ្នាំ២០១៥ គណៈកម្មការអភិឌ្ឈផលិតផលបានសម្រេចភារកិច្ចដោយជោគជ័យដូចខាង
ក្រោម៖

ការអភិវឌ្ឍផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មីៗ។
ពិនិត្យឡើងវិញនូវលក្ខណៈទូទៅរបស់ផលិតផលដែលមានស្រាប់ លក្ខខណ្ឌទូទៅ តារាងកំណត់តម្លៃដើម្បីឱ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែច្រើននិងអនុ
លោមទៅតាមការអនុវត្តតាមបទដ្ឋាន។

តាមដានរាល់ការអនុវត្តរបស់សាខាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តស្របទៅតាមគោលនយោបាយនិងនីតិវិធី។
ស្វែងរកឱកាសល្អៗនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជននិងកេណ្ឌប្រមូលប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំបន្ថែមទៀត។
ធានាបានថា គ្រប់ផលិតផលគឺទទួលបានប្រាក់ចំណេញដោយមានការចំណាយថ្លៃដើមទាប។
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ផលិតផលនិងសេវាកម្ម
ឥណទាន
ឥណទានក្រុម

ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន

ប្រាសាក់ ផ្តល់ឥណទានជាក្រុម ដល់គ្រួសារ ដែលមានចំណូលទាបរស់នៅ

ប្រាសាក់ ផ្តល់ជូនសេវាឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ជូនអតិថិជនសម្រាប់

ព័ន្ធនឹងផលិតកម្មស្រូវ សកម្មភាពកសិកម្ម និងសកម្មភាពរកចំណូលផ្សេងៗ

សង្ហារឹម សម្ភារបរិក្ខារ ការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬ ទិញសមា្ភរផ្សេងៗ។

តាមតំបន់ជនបទ និងទីប្រជុំជន។ មុខរបររបស់អតិថិជនភាគច្រើនគឺ ពាក់
ដូចជា ការជួញដូរ និងអាជីវកម្មផ្តល់សេវាកម្មក្នុងការងារកសិកម្ម។ ទំហំ

ឥណទានក្រុមមានរហូតដល់ ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលជា
ប្រាក់រៀល និងប្រាក់បាត សម្រាប់សមាជិកម្នាក់ ព្រមទាំងមានរបៀបសង
ច្រើនយ៉ាង រយៈពេលខ្ចីអាចរហូតដល់ ២៤ ខែ ហើយអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
គឺ ៣០%។

ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត
ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត
ដល
ែ ភាគចន
ើ្រ សហគស
្រា ទាំងនះេ មានទមង
្រ ់អាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារ

បត
្រ ប
ិ ត្តដោ
ិ យសមាជិកគសា
ួ្រ រ និងជាទូទៅមានទីតាង
ំ ស្ថតន
ិ ៅប្លក
ុ ផ្សារជិត
ទីរម
ួ សក
ុ្រ ឬ ខត
េ ្ត ដោយមានចំនន
ួ និយោជិតតិចជាង១០នាក់ ។ សកម្មភាព
អាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសទាំងនោះរួមមាន ការជួញដូរ កសិកម្ម ផលិតកម្ម

ជាវសម្ភារប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ សម្រាប់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន រួមមាន គ្រឿង
ទំហំឥណទានមានចំនួនរហូតដល់ ៥០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូល

ប្រាក់រៀល និងប្រាក់បាត ដោយមានរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ ៧២ ខែ និង

របៀបសងច្រើនប្រភេទ។ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចន្លោះពី ១៥,៦% ទៅ
៣០%។

ឥណទានសិក្សាអប់រំ
បសា
្រា ក់ ផ្តលឥ
់ ណទានដល់សស
ិ សា
្ នុសស
ិ ស្ ដល
ែ តវកា
ូ្រ របក
្រា ស
់ មប
្រា ប
់ ង់

ថ្លៃសិក្សា។ ឥណទាននេះត្រូវបានផ្តល់រៀបចំឡើងសម្រាប់ចូលរួមចំណែក
អភិវឌ្ឍន៍សង្គមដោយផ្តល់អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំត្រឹមតែ ១៤% ប៉ុណ្ណោះ។
ទំហំឥណទានមានចំនួន ៥0០ ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់រយៈ ពេល ១២ ខែ
និង មិនតម្រូវឲ្យមានទ្រព្យធានាទេ។

និងសកម្មភាពរកចំណូលស្របច្បាប់ផ្សេងៗទៀត។ ទំហំឥណទានមាន

ចំនួនរហូតដល់ ១.៥០០ ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល និងប្រាក់

បាត។ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចន្លោះពី ២៧,៦%ទៅ ៣៣,៦% និងមាន
រយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ ៤៨ ខែ និងមានរបៀបសងច្រើនសណ្ឋាន។

ឥណទានខ្នាតតូច និងមធ្យម
ឥណទាន សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ជាឥណទានដែលត្រូវ
បានផ្តល់ជូនជាពិសេស សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមដែលមាន

សកម្មភាពអាជីវកម្មក្នុងវិស័យកសិពាណិជ្ជកម្ម ជំនួញជួញដូរ ផលិតកម្ម
និងសេវាកម្ម ហើយដែលមានបុគ្គលិកចន្លោះពី ១០ នាក់ ទៅ ១០០ នាក់

ឥណទានបន្ទាន់
បសា
្រា ក់ផល
្ត ឥ
់ ណទានជូនដល់អតិថជ
ិ នទាំងឡាយណាដែលទទួលរងផល

ប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិ និងអគ្គីភ័យដើម្បីស្តារអាជីវកម្ម និង ធ្វើការ
សាងសង់លំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញបានភ្លាមៗ។ អត្រាការប្រាក់
ប្រចាំឆ្នាំគឺ ២៤% ជាមួយនឹងទំហំឥណទានរហូតដល់ ៥០០ ដុល្លារអាមេរិក
ឬ សមមូលជាប្រាក់រៀល និងប្រាក់បាត ហើយមានរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់
១២ ខែ ជាមួយនឹងរបៀបសងច្រើនយ៉ាង។

ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន

និងមានទ្រព្យសកម្មពី ៥០.០០០ ដុល្លារអាមេរិកដល់ ៥០0.០០០ ដុល្លារ

ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជនប្រសើរឡើង ប្រាសាក់បានដាក់ឲ្យ

នានា និងនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ទំហំឥណទានមានរហូតដល់១០0.០០០

អតិថិជនមា្នក់អាចខ្ចីប្រាក់បានរហូតដល់ចំនួន ៥០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក

អាមេរិក។ ទីតាំងអាជីវកម្មរបស់សហគ្រាស ស្ថិតនៅបណ្តាក្រុងនៅក្នុងខេត្ត
ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល និងប្រាក់បាត។ អត្រាការប្រាក់
ប្រចាំឆច
ំា្ន នោ្លះពី ១៤,៤% ទៅ ២៦,៤%ជាមួយរយៈពេលខ្ចរី ហូតដល់ ៧២
ខែ និង មានរបៀបសងច្រើនបែប។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

ដំណរើ ការឥណទានមួយបភ
្រ ទ
េ ទៀតសមប
្រា ក
់ ល
ែ ម្អ និងតុបតង
ែ គហ
េ ដ្ឋន
ា ។
ឬ សមមូលបក
្រា រ
់ ៀល និងបក
្រា បា
់ ត។ រយៈពល
េ ខ្ចរី ហូតដល់ ៧២ខែ

ជាមួយនឹងរបៀបសងច្រើនបែប និងមានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចនោ្លះពី
១៥.៦% ទៅ ៣០%។

ឥណទានទិញម៉ូតូ

ឥណទានទិញម៉ូតូបុគ្គលិក

ប្រាសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជនសម្រាប់យកទៅទិញម៉ូតូ។ អតិថិជន

ប្រាសាក់ផ្តល់ឥណទានម៉ូតូដល់បុគ្គលិក ដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកខ្ចីប្រាក់យកទៅ

អាចទទួលបានឥណទានរហូតដល់ ២.៥០០ ដុល្លារអាមេរិក ដោយមាន
រយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ ៣៦ ខែ ជាមួយរបៀបសងច្រើនយ៉ាង ហើយអត្រាការ
ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចន្លោះពី ២១,៦% ទៅ ៣០%។

របៀបសងរំលសថេរ។

និងដោយមានភាព

ចាំបាច់ក្នុងការចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងការពារបរិស្ថាន

ប្រាសាក់ បានផ្តល់ឥណទានសម្រាប់សាងសង់ឡជីវឧស្ម័នជូនដល់ប្រជាជនរស់នៅតាមតំបន់ជនបទ ដែលអាចប្រមូលកាកសំណល់លាមកសត្វ
សម្រាប់ប្រើប្រាស់ ផលិតជីវឧស្ម័ន។ ទំហំឥណទានមានរហូតដល់ ១.០០០

ដុល្លារអាមេរិក ដែលមានរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ ២៤ ខែជាមួយអត្រាការ
ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ១៤,៤% និងមានរបៀបសងច្រើនប្រភេទ។

ឥណទានសាងសង់បង្គន់អនាម័យ
ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងសង្គម

ស្ថាប័ន។ ទំហំឥណទានមានរហូតដល់១.៥០០ដុល្លារអាមរិកដែលមាន
រយៈពេលខ្ចីរហូតដល់៤៨ខែ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ១០%និងមាន

ឥណទានឡជីវឧស្ម័ន
ដោយសហការជាមួយកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នថ្នាក់ជាតិ

ទិញម៉ូតូថ្មីសម្រាប់ជាមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើដំណើរនិងបម្រើការងារជូន

អប្បហារវិក្កយបត្រ
ប្រាសាក់បានបង្កើតផលិតផលអប្បហារវិក្កយបត្រសម្រាប់ឥណទានរយៈ

ពេលខ្លី។ ឥណទាននេះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើនដើមទុននិងលំហូរ
សាច់ប្រាក់របស់អតិថិជន។ ឥណទាននេះអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជន ធ្វើការដក

ប្រាក់តាមចំនួន នៅក្នុងវិក្កយបត្រមុនពេលអតិថិជនទូទាត់សងប្រាក់ឲ្យ។
សមតុល្យអតិបរមាមានចំនួនរហូតដល់ ៧០% នៃចំនួនប្រាក់ក្នុងវិក្កយបត្រ
ប៉ុន្តែយ៉ាងច្រើនបំផុត ៥០,០០០ដុល្លារអាមេរិក។ រយៈពេលខ្ចីមានរហូតដល់
៩០ ថ្ងៃ និងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចនោ្លះពី ២៤% ទៅ ៣០%។

ប្រាសាក់បានផ្តល់

ឥណទានសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យដល់ប្រជាជនរស់នៅតំបន់ ជនបទ ដែលមានបំណងសាងសង់បង្គន់អនាម័យសម្រាប់ប្រើប្រាស់។ ទំហំ
ឥណទានមានរហូតដល់ ៧៥០ ដុល្លារអាមេរិក ដែលមានរយៈពេលខ្ចី

រហូតដល់ ៣៦ ខែ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ២៨,៨% និងមានរបៀប
សងច្រើនប្រភេទ។

ឥណទានបុគ្គលិក
ប្រាសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់បុគ្គលិកដើម្បីជួយសម្រួលបុគ្គលិកក្នុងការបំ-

ពេញកង្វះខាតក្នុងការទិញអ្វីដែលចាំបាច់ និង ផ្គត់ផ្គង់ការខ្វះខាតផ្សេងក្នុង
ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ។ ទំហំឥណទានមានរហូតដល់ ៤០% នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍ដុល
ដែលមានរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ ៧២ខែ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
១០% និងមានរបៀបសងរំលស់ថេរ។
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ប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ
គណនីសន្សំ

គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍

ប្រាសាក់ ខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកេណ្ឌប្រមូលប្រាក់បញ្ញើសន្សំដើម្បីពង្រីក

គណនីមល
ូ និធសោ
ិ
ធននិវត្តនត
៍ វូ្រ បានផ្តលជ
់ ន
ូ អតិថជ
ិ នកម
ុ្រ ហ៊ន
ុ ស្របច្បាប់

ទទួលបក
្រា ប
់ ញ្ញព
ើ ប
ី ជា
្រ ពលរដ្ឋគ្រប់បភ
្រ ទ
េ ជាពិសស
េ ប្រជាជនកក
ី្រ ។
្រ ស-

យោជិត។ គណនីនេះអាចបើកបានជាប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

តំបន់ប្រតិបត្តិការ និងធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលធនាគាររបស់ខ្លួន។ ប្រាសាក់

មតុល្យអប្បបរមាក្នុងការបើកគណនី និងទឹកប្រាក់អប្បបរមាដែលត្រូវរក្សា
ទុកក្នុងគណនីគឺត្រឹមតែ១ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ។ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ

សម្រាប់គណនីសន្សំគឺ២,៥%ជា ប្រាក់រៀល និង២%ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ឬ បក
្រា បា
់ ត។ ការដក ការផ្ទរេ និងការទូទាត់សាច់បក
្រា ់មានភាពងាយស្រល
ួ
និងមានទំនក
ុ ចិតខ
្ត ស
្ព ដោ
់ យមា្ចសគ
់ ណនីអាចធ្វប
ើ ត
្រ ប
ិ ត្តិការសាច់បក
្រា ់បាន
នៅគ្រប់ការិយាល័យប្រាសាក់នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ឬ តាមរយៈម៉ាស៊ីន
ATM ប្រាសាក់ទាំង៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ និង២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។

(នីតិបុគ្គល) សម្រាប់មូលនិធិសោធននិវត្តន៍ ឬ ការចូលនិវត្តន៍របស់និជាមួយអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ៧%សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និង៨,៥%

សម្រាប់ប្រាក់រៀល។ រាល់មូលនិធិសោធននិវត្តន៍នឹងត្រូវផ្ទេរចេញពីគណនី
សន្សំរបស់និយោជកទៅគណនីសន្សំរបស់និយោជិតដោយផ្អែកតាមលក្ខខណ្ឌព្រមព្រៀងរវាងនិយោជកនិងនិយោជិត។

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់
ប្រា សាក់ផ្តល់នូវអត្រា ការប្រា ក់ទាក់ទាញសម្រា ប់គណនីបញ្ញើមានកា ល

គណនីសន្សំតាមផែនការ

កំណត់។ ជម្រើសនៃការដាក់ប្រាក់បញ្ញើនេះគឺជាការវិនិយោគដ៏ល្អប្រសើរ

គណនីសនស្ តា
ំ មផន
ែ ការ គឺជាបភ
្រ ទ
េ គណនីសនស្ ដ
ំ ល
ែ បង្កត
ើ ឡើងសមប
្រា ់

។ អត្រាការប្រាក់ថេរសម្រាប់អំឡុងពេលនៃការដាក់ប្រាក់បញ្ញើ។ អត្រាការ

អតិថិជនជាប្រភេទឯកត្តជនទំាងឡាយណាដែលមានចំណូលទៀងទាត់

និ ង មានផែ ន ការច្បាស់ លា ស់ ក្នុ ងកា រសន្ សំ ប្រា ក់ជាទៀងទាត់ ប្រចាំ ខែ នូ វ

ចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់នៅក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយទៅតាមតម្រូវ

ការជាក់ស្តែង។ អតិថិជនមិនត្រឹមតែទទួលបាននូវការប្រាក់គោលប្រចាំឆ្នាំ
នោះទេ

ថែមទាំងទទួលបាននូវការប្រាក់បន្ថែមប្រចាំឆ្នាំខ្ពស់ពីមួយឆ្នាំទៅ

មួយឆ្នាំ ក្នុងករណីអតិថិជនបានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់នៃគណនី
សន្សំតាមផែនការ។ អត្រាការប្រាក់គោលប្រចាំឆ្នាំគឺ២,៥%សម្រាប់ប្រាក់
រៀល និង២%សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់បាត ហើយការប្រាក់

បន្ថែមប្រចាំឆ្នាំគឺ៤,៥%សម្រាប់ឆ្នាំទី១ និង៥,៥%សម្រាប់ឆ្នាំទី២ ដោយ

ផ្តល់ជូនគ្រប់ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ។ សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់ដាក់ប្រាក់
សន្សំប្រចាំខែគឺចាប់ពី៤០.០០០រៀល ឬ ១០ដុល្លារអាមេរិក ឬ ៤០០បាត
ឡើងទៅតែប៉ុណ្ណោះ។

ប្រាក់ត្រូវបានបង្គរទុកជាប្រចាំថ្ងៃ និងទូទាត់ផ្តល់ជូនជាប្រចាំខែ ឬ នៅ

កាលវសាន។ សមតុលយ្ អប្បបរមាបក
្រា ប
់ ញ្ញស
ើ មប
្រា ប
់ ក
ើ គណនីបញ្ញើមាន
កាលកំណត់គឺ៥០ដុល្លារអាមេរិក។ ការបន្តគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់
អាចធ្វើឡើងបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬ ដោយមានការជូនដំណឹងជាមុន។

សេវាធនាគារផ្សេងៗ
សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក
អតិថិជនដែលមាន ឬ ពុំមានគណនីសន្សំជាមួយប្រាសាក់អាចផ្ទេរប្រាក់
ទៅអ្នកទទួលដែលមាន ឬ ពុំមានគណនីសន្សំជាមួយប្រាសាក់។ ការផ្ទេរ
ប្រាក់អន្តរធនាគារក៏អាចប្រពឹត
្រ ្តទៅបានផងដែរជាមួយធនាគារទំនាក់ទំនង

នៅកម្ពុជា។ អតិថិជនអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់នៅគ្រប់ការិយាល័យប្រាសាក់ ឬ

គណនីចម្រើនគ្មានកាលកំណត់
គណនីចម្រើនគ្មានកាលកំណត់ត្រូវបានផ្តល់ជូនដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវ
ការរបស់អតិថិជនដែលវិនិយោគ

ដើម្បីទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់

សមប
្រា ់សមតុល្យប្រាក់សន្សំរបស់ខ្លួន។

សមតុល្យអប្បបរមាក្នុងការបើក

គណនីនិងទឹកប្រាក់អប្បបរមាដែលត្រូវរក្សាទុកក្នុងគណនីគឺត្រឹមតែ ១០០
ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ។

បំផុតសម្រាប់អតិថិជនដោយទទួលបាននូវចំណូលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់

អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំគឺ៤%សម្រាប់ប្រាក់រៀល

តាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM របស់ប្រាសាក់នៅទូទាំងប្រទេស និងអាចធ្វើតាម
រយៈប្រព័ន្ធធនាគារចល័តប្រាសាក់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែង។ ជាមួយ

នឹងការកើនឡើងនៃចំនួនបណ្តាញការិយាល័យនៅកម្ពុជា ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុង
ស្រុ ក បានផ្ត ល់ ជូ ន អតិ ថិ ជ ននូ វ ផលប្រយោជន៍ ដែ ល មានលក្ខ ណៈប្រ កួ ត
ប្រជែង ងាយស្រួល និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

សេវាប្តូរប្រាក់

ឬ ប្រាក់បាត ហើយ៣% សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។ ការដក ការផ្ទេរ

សេវាកម្មបរូ្ត បក
្រា រ់ បស់បសា
្រា ក់បានបង្កត
ើ ឡើងដើមប្ ជ
ី យ
ួ សមល
ួ្រ ដល់អតិ-

ម្ចស
ា គ
់ ណនីអាចធ្វប
ើ ត
្រ ប
ិ ត្តិការសាច់បក
្រា បា
់ ននៅគប
្រ ់ការិយាល័យប្រាសាក់

ប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារ។ សេវាកម្មប្តូរប្រាក់ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់សាធា

ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ និង២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។

គារជាតិ នៃ កម្ពុជា នៅឆ្នាំ២០១២មកម្លេះ។ សេវាកម្មប្តូរប្រាក់ធ្វើឡើងជា

និងកា
 រទូទាត់សាច់ប្រាក់មានភាពងាយស្រួល និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដោយ

ថិជនក្នង
ុ ការប្តរូ រូបយ
ិ ប័ណរ្ណ បស់ខន
ួ្ល ជាមួយអតប
្រា រូ្ត បក
្រា ដ
់ ល
ែ មានលក្ខណៈ

នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការធ្វើការ ឬ តាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM ប្រាសាក់ទាំង៧

រណជនទូទៅចាប់តាំងពីប្រាសាក់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់នេះពីធនា
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

មួយនឹងរូបិយប័ណ្ណ៣ប្រភេទគឺប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់
បាត។

សេវាអេធីអឹម
ប្រាសាក់បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវា ATM នៅក្នុងឆ្នាំ២០១២។ សេវាកម្ម
នេះបានផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតថិជនយ៉ាងច្រើនដោយអតិថិជនអាច

ធ្វើប្រតិបត្តិការបានដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។ ម៉ាស៊ីន ATM របស់ប្រាសាក់បម្រើ

សវា
េ កម្ម២៤ម៉ង
ោ រយៈពេល៧ថ្ងៃ និងគ្រប២
់ ៥ខេតក
្ត ង
ុ្រ ទូទាង
ំ ព្រះរាជាណា

សេវាបញ្ជាក់សមតុល្យគណនី
ប្រាសាក់ ផ្តល់ជូនសេវាកម្មបញ្ជាក់សមតុល្យនិងប្រតិបត្តិការគណនីដល់
អតិថជ
ិ នរបស់ខន
្លួ ដល
ែ មានគណនីជាមួយប្រាសាក់។ អតិថជ
ិ នអាចស្នស
ើ ុំ

ឬ ប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះបាននៅគ្រប់ការិយាល័យសាខាអនឡាញទាំង
អស់របស់ប្រាសាក់ដើម្បីបញ្ជាក់សមតុល្យគណនីប្រតិបត្តិការ និងសាវតារ

គណនីរបស់ខ្លួន។ ការចេញលិខិតបញ្ជាក់សមតុល្យគណនីនេះអតិថិជន
នឹងផ្តល់ជំនឿចិត្តបន្ថែមទៀតពីដៃគូអាជីវកម្ម ឬ ភាគីពាក់ព័ន្ធ។

ចកក
្រ ម្ពជា
ុ ។ តម
ឹ្រ ដំណាច់ឆ២
ំា្ន ០១៥ ប្រាសាក់មានម៉ស
ា ន
ី៊ ATM ចំនន
ួ ១០១

សេវាធនាគារចល័ត

ប្រាក់ ប្តូរលេខសមា្ងត់ ទូទាត់វិក្កយបត្រ ទិញកាតទូរស័ព្ទ និងផ្ទេរប្រាក់ទៅ

ជាមួយសវា
េ ធនាគារចល័តតាមរយៈទូរស័ពដ
្ទ រៃ បស់ប្រាសាក់អតិថជ
ិ នអាច

ATM ដោយមិនគិតកម្រៃនិងគ្មានកម្រៃថែរក្សាប្រចាំឆ្នាំ។ ការដកសាច់ប្រាក់

ការណ៍គណនី ទូទាត់វិក្កយបត្រ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃ ផ្ទេរប្រាក់

សម្រាប់ប័ណ្ណវីអាយភី (VIP Card) ២.០០០ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ប័ណ្ណ

និងមុខងារជាចន
ើ្រ ទៀត។

វីអាយភីភ្លឹសឈីប (VIP Plus Chip Card)។

សុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត។

គ្រឿងនៅទូទាំងប្រទេស។ អតិថិជនអាចដកប្រាក់ ពិនិត្យសមតុល្យសាច់
អ្នកមាន ឬ គ្មានគណនី។ ជាមួយសេវា ATM អតិថិជននឹងទទួលបានប័ណ្ណ

ធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារដូចជា ពិនិត្យសមតុល្យគណនី ពិនិត្យរបាយ

និ ង ការផ្ទេ រ អាចធ្វើបា នរហូ ត ដល់ ទឹ ក ប្រា ក់ ចំ នួ ន ១.០០០ដុ ល្លារអា មេ រិ ក

ពីគណនីទៅគ្មានគណនី (ជាសាច់ប្រាក់) ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនីនៅ

វីអាយភីភ្លឹស (VIP Plus Card) និង២.៥០០ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប័ណ្ណ

ប្រាសាក់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃបានគ្របព
់ េលវេលា

សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស
សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ជួយដល់អតិថិជនដែលជា
ក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ក្នុងការរៀបចំប្រាក់បៀវត្សឲ្យទៅនិយោជិតរបស់ខ្លួន។

និយោជកអាចធ្វើការទូទាត់ ឬ បើកប្រាក់បៀវត្សឲ្យទៅនិយោជិតម្នាក់ៗ
ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់គណនីរបស់និយោជិតពួកគេ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព

ខ្ពស់ រក្សាការសម្ងាត់ ប្រសិទ្ធភាព និងផលិតភាពទាំងភាគីនិយោជកនិង
ទាំងភាគីនិយោជិត។

សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈ Maybank Money Express

អតិថជ
ិ នអាចរីករាយជាមួយសវា
េ ធនាគារចល័ត
គ្របទ
់ ីកន្លែង

និងមាន

ប្រាសាក់ផ្ដល់ជូននូវសេវាធនាគារចល័តតាមរយៈអុីនធឺណែតជូនអតិថិជន
ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ អតិថិជនអាច

ធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារដូចជា ពិនិត្យសមតុល្យគណនី ពិនិត្យរបាយ
ការណ៍គណនី ទូទាត់វិក្កយបត្រ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃ ផ្ទេរប្រាក់

ពីគណនីទៅគ្មានគណនី (ជាសាច់ប្រាក់) ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនី
នៅក្នុងប្រាសាក់និងមុខងារជាច្រើនទៀតតាមរយៈកំព្យូទ័រ (កំព្យូទ័រលើតុ
កំព្យូទ័រយួរដៃ។ល។) បានគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង។

សេវាមូលប្បទានប័ត្រធនាគារ
មូលប្បទានប័តធ
្រ នាគារជាប្រភទ
េ នៃឧបករណ៍ទទា
ូ ត់ដល
ែ បានបង្កត
ើ ឡើង

បច្ចុប្បន្ននេះអតិថិជនរបស់ប្រាសាក់អាចផ្ទេរប្រាក់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមក

សម្រាប់ធ្វកា
ើ រទូទាត់សាច់ប្រាក់ដោយមិនចាំបាច់កាន់សាច់ប្រាក់សុទ្ធចំនួន

ប្រាសាក់ដោយប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Maybank Money Express។ ដោយ

សុទ
ំ ញ
ិ មូលប្បទានប័តធ
្រ នាគារបាននៅគ្រប់សាខាប្រាសាក់ដោយចំណាយ

កាន់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការិយាល័យសាខា

សហការជាមួយធនាគារ Maybank នៅចុងឆ្នាំ២០១២ ប្រាសាក់បានដាក់

ឲ្យដំណើរការសេវាកម្មខាងលើដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជនជា

ពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបម្រើការងារនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

ហើយមានបំណងផ្ទេរប្រាក់ជូនក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជា។

ក្នុងរយៈពេលតែ ប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ អ្នកទទួល ប្រាក់ នៅកម្ពុជា អាចដក
ប្រាក់ដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនបាន ផ្ញើមកតាមរយៈការិយាល័យប្រាសាក់
អនឡាញជាង១៧៧សាខាទូទាំងប្រទេស។

ច្រន
ើ នៅក្នង
ុ ដៃ។ អតិថជ
ិ នដែលមានគណនីជាមួយប្រាសាក់អាចធ្វើការស្នើ
ត្រឹមតែ១០ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់មូលប្បទានប័ត្រមួយសន្លឹក។

សេវាផ្ញើប្រាក់តាមរយៈ Cash-by-Code
ប្រាសាក់បានផ្តល់ជូននូវសេវា Cash-by-Code ដល់អតិថិជនដែលមាន
បំណងចង់ផ្ញើប្រាក់ទៅដៃគូរបស់ពួកគេ ឬ សាច់ញាតិដែលមិនមានគណនី

ជាមួយប្រាសាក់។ សេវា Cash-by-Code អាចប្រតិបត្តិតាមរយៈម៉ាស៊ីន

ATM ឬ សេវាធនាគារចល័តបានគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់ទីកន្លែង។ អ្នក
ទទួលផលអាចធ្វើការដកប្រាក់ដែលបានផ្ញើមកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិង
មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដោយមិនមិនគិតថ្លៃ។
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២០១១

២០១២

២០១៣

២០១៤

២០១៥

ចំនួនខេត្ត

២៤

២៤

២៤

២៥

២៥

១៨២

១៨៦

១៨៩

១៩៣

១៩៥

១.៤៥៣

១.៤៩៩

១.៥៤៨

១.៥៧៧

១.៦០២

១០.២៦៥

១០.៨៧៤

១២.១០៧

១២.៨៣៩

១៣.៤៥៣

ចំនួនស្រុក
ចំនួនឃុំ
ចំនួនភូមិ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ប្រាសាក់បានពង្រីកប្រតិបត្ដិការរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតចំនួន២ស្រុក ដែលមាន២៥ឃុំនិង៦១៤ ភូមិ។ ជាលទ្ធផលនៅដំណាច់ឆ្នាំ២០១៥
ប្រាសាក់ធ្វើប្រតិបត្ដិការនៅ២៥ខេត្ដក្រុង ១៩៥ស្រុក ១.៦០២ឃុំ និង ១៣.៤៥៣ភូមិ។

សម្ពៀតឥណទាន
បរិយាយ
ឥណទានសរុប

២០១១

២.៣៥៧.៩៨១

២០១៤

២០១៥

ការប្រែប្រួល

(ទឹកប្រាក់)

៤៨,១២%

៣.៨២២.១៦២

៦.៧៥៨.០៦៩

១៤,៤៩%

១០៩.៧៨៨.៨៦៤ ១៦៥.៧០៧.៦៥១ ៣២៥.៣២៣.៦៧៥ ៥១១.៣៤៦.៩២៥ ៧៧២.៥៥០.៨៤៥ ២៦១.២០៣.៩២០

៥១,០៨%

ឥណទានជាប្រាក់បាត

៣.៣០៨.០៦៨

៦.២៧២.៩៤៦

៤១.៩៤៩.៨៩៩

៤.៧៩៩.៤៩០

៤៧,៥៥%

១៤៨.៨៨១.៧០០ ២១២.៩២៤.៧០១ ៣៧៤.៨៤៦.៥៩៤ ៥៧៥.៧៤៤.២៧៦ ៨៥២.៧៧០.២៧១ ២៧៧.០២៥.៩៩៥
៤២.៨៧៦.៩៩៧

៤.២២៦.៨៣៦

(%)

-២០,៣៦%

៣៨.១៤២.៧៤៨

១.៩៣២.៨៩៣

ការប្រែប្រួល

-៩៧៧.៣២៨

ឥណទានជាប្រាក់រៀល
ឥណទានជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

២០១៣

១៥១.២៣៩.៦៨១ ២១៤.៨៥៧.៥៩៤ ៣៧៩.០៧៣.៤២៩ ៥៨០.៥៤៣.៧៦៦ ៨៥៦.៥៩២.៤៣៣ ២៧៦.០៤៨.៦៦៧

ឥណទានជាក្រុម
ឥណទានជាឯកត្តជន

២០១២

១១.៧៩៩.៨៥៦

៤៦.៦៥១.៥៤៧

២២.៥៤៥.២៩៤

៥៣.៤០៩.៦១៦

៣០.៦៣១.៩៧២

៨.០៨៦.៦៧៨

៣៥,៨៧%

ឥណទានត្រូវបានផ្ដល់ជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់បាត ដែលអាចខ្ចីជាឥណទានជាក្រុមនិងជាឯកត្ដជន។ ឥណទានជាឯកត្ដជនមាន
ចំនួនប្រមាណជា៩៩,៥៥%នៃសម្ពៀតឥណទានសរុប។ សម្ពៀតឥណទានជាក្រុមថយចុះចំនួន២០,៣៦%នៅឆ្នំា២០១៥ ខណៈដែលឥណទានជា

ឯកត្ដជនកើនឡើងរហូតដល់៤៨,១២%ស្មើនឹង២៧៧លានដុល្លារអាមេរិក។ ឥណទានជាប្រាក់រៀលកើនឡើង១៤,៤៩% ឥណទានជាប្រាក់ដុល្លារអាមេ
រិកកើនឡើង៥១,០៨% និងឥណទានជាប្រាក់បាតកើនឡើង៣៥,៨៧%។

អតិថិជនសេវាឥណទាន
បរិយាយ

ការប្រែប្រួល

ការប្រែប្រួល

៣២០.៨៩៣

៦៩.៧៨១

២៧,៧៩%

១៥.០៨៦

១២.០៧២

-៣.០១៤

-១៩,៩៨%

១៨៣.០៣០

២៣៦.០២៦

៣០៨.៨២១

៧២.៧៩៥

៣០,៨៤%

១០៤.៤៧៦

១៦៨.១១៨

២១៧.០៥៩

២៦៣.៧៦៩

៤៦.៧១០

២១,៥២%

២៩.៦៧០

២៨.៧៨៨

៣៤.០៥៣

៥៧.១២៤

២៣.០៧១

៦៧,៧៥%

២០១១

២០១២

២០១៣

២០១៤

២០១៥

១២៥.១២៧

១៣៤.១៤៦

១៩៦.៩០៦

២៥១.១១២

១៣.២៥២

៩.៥០៩

១៣.៨៧៦

១១១.៨៧៥

១២៤.៦៣៧

ចំនួនអតិថិជនសេវាឥណទានជាស្ត្រី

៨៩.៣៧៩

ចំនួនអតិថិជនសេវាឥណទានជាបុរស

៣៥.៧៤៨

ចំនួនអតិថិជនសេវាឥណទានសរុប
ចំនួនអតិថិជនសេវាឥណទានជាក្រុម
ចំនួនអតិថិជនសេវាឥណទានជាឯកត្តជន

(ទឹកប្រាក់)

(%)
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នៅដំណាច់ឆ្នាំ២០១៥ អតិថិជនសេវាឥណទានសកម្មសរុបមានចំនួន៣២០.៨៩៣នាក់ កើនឡើង២៧,៧៩%ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ ចំនួនអតិថិជនសេវាឥណ-

ទានជាកម
ុ្រ ថយចុះ១៩,៩៨% ហើយអតិថជ
ិ នសវា
េ ឥណទានជាឯកត្តជនកើនឡើង៣០,៨៤%។ ចំនន
ួ អតិថជ
ិ នសេវាឥណទានជាសក
ី្ត្រ ន
ើ ឡើង២១,៥២%
និងចំនួនអតិថិជនសេវាឥណទានបុរសកើនឡើង៦៧,៧៥%។

ការផ្តល់ឥណទាន
ការផ្តល់ឥណទាន
៩០០.០០០.០០០

២៥៨.៨១៤

៨០០.០០០.០០០
៧០០.០០០.០០០

២០០.0០០

១៨៤.៨៨៣

៥០០.០០០.០០០
៤០០.០០០.០០០

២៥០.0០០

២១៩.០៤០

៦០០.០០០.០០០
១២៦.៩៩៦

៨៣៤.០៣១.៣៤២

១២៣.៩៧០

៣០០.០០០.០០០

៤៤១.៦១៧.០៤៥

២០០.០០០.០០០

៦២៧.៩៩៣.៩៦៤

២០១១

២០១២

១៥០.0០០
១០០.0០០
៥០.0០០

២៥៧.៩៥៤.៧៦១
១០០.០០០.០០០ ១៩៩.០៩៧.៨៥០
០

៣០០.0០០

២០១៣

២០១៤

ចំនួនគណនីឥណទានសរុបដែលបានផ្តល់ (ជាដុល្លារអាមេរិក)

០

២០១៥

ចំនួនឥណទានសរុបដែលបានផ្តល់ (ជាដុល្លារអាមេរិក)

ក្នង
ុ ឆ្ន២
ំា ០១៥ បសា
្រា ក់បានផ្ដលឥ
់ ណទានសរុបចំនន
ួ ៨៣៤.០៣១.៣៤២ដុលារអា
្ល មរេ ក
ិ កើនឡើង៣២,៨១%ធៀបនឹងឆ្នម
ំា ន
ុ ។ ចំនន
ួ ឥណទានមានចំនន
ួ
២៥៨.៨១៤កើនឡើង១៨,១៦%។ ទំហំឥណទានជាមធ្យមមានចំនួន៣.២៣៣ដុល្លារអាមេរិក។

គុណភាពសម្ពៀតឥណទាន
បរិយាយ

ការប្រែប្រួល

ការប្រែប្រួល

២.៥២៧.០៧៥

១.៣៣២.៤៧១

១១១,៥៤%

៧៤៤.៧៣៨

៩៧១.០០២

២២៦.២៦៤

៣០,៣៨%

០,១៨%

០,២១%

០,៣០%

០,០៩%

៤០,៤៨%

៩៩,៦៨%

៩៩,៥៨%

៩៩,៦៤%

០,០៦%

០,០៦%

២០១១

២០១២

២០១៣

២០១៤

២០១៥

ចំនួនសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ

២១១.៣៨០

៤២៦.៨០៦

៦៧១.១១១

១.១៩៤.៦០៤

ប្រាក់ដើមហួសកាលកំណត់សង

១៨០.៩៨៥

២៦៤.៨៤៦

៣៩២.៣៦០

០,១៤%

០,២០%

៩៩,៦៧%

៩៩,៦៧%

(៣០ថ្ងៃ)

អនុបាតសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ
(៣០ថ្ងៃ)

អនុបាតសងត្រឡប់វិញ

(ទឹកប្រាក់)

(%)

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៥ អនុបាតសម្ពៀតឥណទានមានហានិភ័យមានចំនួន០,៣០% ហើយអត្រាសងឥណទានវិញមានចំនួន៩៩,៦៤%។ គុណភាព

ខ្ពស់នៃសម្ពៀតឥណទានគឺដោយសារការតាមដានយ៉ាងល្អរបស់បុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ការទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវ ជាពិសេសបុគ្គលិក
ឥណទាន មានប្រព័ន្ធ FLEXCUBE អាចផ្ដល់ទិន្នន័យនិងព័ត៌មានបានត្រឹមត្រូវនិងរហ័ស សម្រាប់បុគ្គលិកធ្វើការត្រួតពិនិត្យឥណទាន តាមដានឥណទាន
និងវិភាគឥណទាន។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

ប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ
ប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ
៥០០.០០០.០០០
៤០០.០០០.០០០

៣០0.០០០
៤៦៧.៤៣៣.៤៦៥

២០០.០០០.០០០

០

៤០0.០០០

៣៦០.៣៤៩

៣០២.៩១៧

៣០០.០០០.០០០

១០០.០០០.០០០

៥០0.០០០

៤៤៩.៦៦៩

១៣១.៩២០
៨.២៦០
៥.៩៧១.២៩៦
២០១១

២០0.០០០

៣០៥.១៦៣.៨០៧

៥៧.២១១.៧៥៣

១០0.០០០

១៣៨.៦១៩.៤០៤

២០១២

២០១៣

២០១៤

សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ (ជាដុល្លារអាមេរិក)

0

២០១៥

ចំនួនអតិថិជនប្រាក់បញ្ញើ-សន្សំ

ផលិតផលប្រាក់បញ្ញើត្រូវបានដាក់ដំណើរការឲ្យប្រើប្រាស់នៅតាមការិយាល័យចំនួន២៤ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ បន្ទាប់មកត្រូវ បានពង្រីកដល់

១៧៧ការិយាល័យនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥។ គិតត្រឹមដំណាច់ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ចំនួនអតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំមានចំនួន៤៤៩.៦៦៩នាក់ កើនឡើង២៥%
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤កន្លងមក។ សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុបមានចំនួន៤៦៧.៤៣៣.៤៦៥ដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង៥៣%ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤។

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក
សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក
៦០០.០០០

៥៤៦.០៤១

៥០០.០០០

៣៥១.៣២៦.០៦៤

៤០០.០០០

៣៤៨.៤៧៣

៣០០.០០០
២០០.០០០
១០០.០០០
0

៥៤៧.៧០៧

២៧៦.៥៥៨
១១១.៤៦២
១៦.៧៦៧.៦១៨

២៨៧.០៣៦.០៣៣

២០១២

៣៥0.០០០.០០០
៣០០.០០០.០០០
២៥0.០០០.០០០
២០0.០០០.០០០

១៣០.៥៦០.១២៨

១៥0.០០០.០០០
១០0.០០០.០០០

៣៧.៧០១.៨៦៨

២០១១

៤០0.០០០.០០០

៥០.0០០.០០០
២០១៣

ចំនួនប្រតិបត្តិការ

២០១៤

២០១៥

0

ចំនួនទឹកប្រាក់

សវា
េ ផ្ទរេ ប្រាកស
់ ្រក
ុ មានកំណន
ើ យ៉ង
ា ខ្លាង
ំ ទាំងចំនន
ួ បត
្រ ប
ិ ត្តិការ និងចំនន
ួ ទឹកប្រាកក
់ ្នង
ុ រយៈពេលប៉ន
ុ ្មន
ា ឆ្នាក
ំ ន្លងមកនេះ។ ជាក់ស្តង
ែ ចំនន
ួ ប្រតប
ិ ត្តិការដល
ែ

សាធារណជនបានប្រើប្រាស់សេវាជាមួយនឹងប្រាសាក់មានចំនួនជាង១១១ពាន់ប្រតិបត្តិការដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជាជាង១៦លានដុល្លារអាមេរិក

នៅឆ្នាំ២០១១ បានកើនឡើងដល់ជាង៥៤៧ពាន់ប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ជាង៣៥១លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ២០១៥។ នេះសឲ្យឃើញថា
ប្រាសាក់បានទទួលទំនុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីអតិថិជននិងសាធារណជន។
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សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈ Maybank Money Express
សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈ Maybank Money Express បានទទួលការគាំទ្រពីអតិថិជនមួយចំនួនធំតាំងពីចាប់ផ្តើមផ្តល់សេវាកម្មនេះនៅឆ្នាំ២០១២

មក។ ប្រតិបត្តិការសេវាផ្ទេរប្រាក់នេះបានកើនតិចតួចពី១.១០៧ប្រតិបត្តិការនៅឆ្នាំ២០១៤ រហូតដល់១.១១៥នៅឆ្នាំ២០១៥ តែចំនួនទឹកប្រាក់នៃទំហំ
ប្រតិបត្តិការនេះបានថយចុះបន្តិចបន្តួចពី៨៨២.៩៩៦ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ២០១៤ មក៨៥០.៣០១នៅឆ្នាំ២០១៥។

សេវាអេធីអឹម

ដោយមានការគាំទ្រពីអតិថិជន និងការវិវត្តក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនៅកម្ពុជា ចំនួនកាតអេធីអឹម ATM ដែលប្រាសាក់បានផ្តល់ជូនអតិថិជនសម្រាប់

ប្រតិបត្តិការបានកើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ បន្ទាប់ពីបានដាក់ជូនសាធារណជនឲ្យប្រើប្រាស់ ATM ប្រាសាក់បានផ្តល់ជូនអតិថិជនចំនួន៤.៣៦៤ប័ណ្ណនៅ
ឆ្នាំ២០១២ ចំនួន២១.១៤៨ប័ណ្ណនៅឆ្នាំ២០១៣ ចំនួន៤២.៥១៨ប័ណ្ណនៅឆ្នាំ២០១៤ និងចំនួន៥៩.៩៦៩ប័ណ្ណនៅឆ្នាំ២០១៥។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

លទ្ធផលសង្ខេបផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
២០១១
ដុល្លារអាមេរិក

២០១២
ដុល្លារអាមេរិក

២០១៣
ដុល្លារអាមេរិក

២០១៤
ដុល្លារអាមេរិក

២០១៥
ដុល្លារអាមេរិក

សាច់ប្រាក់ និងធនាគារ

២.៤៤៣.៦៩៩

៣១.៣២១.០៦០

៦៥.៤០៨.១៦១

១១១.៤៦៩.១១៩

១៧៥.៨៨៣.២២៧

សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធ

១៤៨.៨៤២.៥៦៧

២១១.៥០៨.០៥២

៣៧៣.១៤១.៥៨៥

៥៧១.១៨៧.៩៩៦

៨៤៧.១៧៣.២៣៥

៤.៧០០.៦៧១

៨.៧៤៤.៥២៩

១៣.៣៤៣.៥០៥

១៨.៩១៧.៨៧៤

២៣.៧៤៩.៩៨៣

១៥៥.៩៨៦.៩៣៧

២៥១.៥៧៣.៦៤១

៤៥១.៨៩៣.២៥១

៧០១.៥៧៤.៩៨៩

១.០៤៦.៨០៦.៤៤៥

៥.៩៧១.២៩៦

៥៧.២១១.៧៥៣

១៣៨.៦១៩.៤០៤

៣០៥.១៦៣.៨០៦

៤៦៧.៤៣៣.៤៦៥

១១.៣០៤.១៧៩

១១.៤២៨.៦៨០

២៦.៤២៨.៦៨០

៣២.២០៤.៣១៣

៤៩.៣៣៥.១៥៨

បំណុល

១១៥.៣១៥.៩១៦

១៤៨.០១០.២៧៩

២៣៥.០៣៨.៨៩១

២៨២.៣៤៥.៧៨៩

៤០៨.២៨៧.៨១៥

បំណុលសរុប

១៣២.៥៩១.៣៩១

២១៦.៦៥០.៧១២

៤០០.០៨៦.៩៧៥

៦១៩.៧១៣.៩០៨

៩២៥.០៥៦.៤៣៨

ដើមទុនចុះបញ្ជី

៣.៨១៣.៥៦៨

១៩.៦៨៥.០៦៧

១៩.៦៨៥.០៦៧

៤៧.០០០.០០០

៧២.០០០.០០០

ទុនបម្រុង

៣.១២៦.៥៩៤

៣.៨០៩.៥២៩

៤.៦៩៨.៣៩៩

៥.៤៨២.៦០៧

២.២៧២.៦៤៧

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

១៦.៤៥៥.៣៨៤

១១.៤២៨.៣៣៣

២៧.៤២២.៨១០

២៩.៣៧៨.៤៧៤

៤៧.៤៧៧.៣៦០

មូលធនសរុប

២៣.៣៩៥.៥៤៦

៣៤.៩២២.៩២៩

៥១.៨០៦.២៧៦

៨១.៨៦១.០៨១

១២១.៧៥០.០០៧

១៥៥.៩៨៦.៩៣៧

២៥១.៥៧៣.៦៤១

៤៥១.៨៩៣.២៥១

៧០១.៥៧៤.៩៨៩

១.០៤៦.៨០៦.៤៤៥

ចំណូលការប្រាក់និងកម្រៃសេវា

៣២.២៣៥.០០៥

៤៣.៤០៨.៣២៨

៦៩.១២៩.៥៤១

១០៩.៥០៦.៥១០

១៥៩.៨៧៦.៦០៣

ចំណាយការប្រាក់និងកម្រៃសេវា

-៧.៩៦០.៧៣៤

-១១.៦៧៨.០៩២

-២១.៦៨៩.៣៣៦

-៣៥.៦៦៨.០៤០

-៥៤.៨១៦.៧៩៧

-១២.៨២៥.៥៥០

-១៦.៥៦៨.៦៨៩

-២៣.១៣២.៦៩៥

-៣៣.០៤២.៥០៣

-៤៥.៦១២.៦៩៧

-៥៥៧.១៥២

-៧០២.៨២៣

-៣.១៥៩.១៥៤

-៣.១៣១.៣២៥

-១.២៣៦.៣៥៤

-២.២០១.៤០៩

-២.៩៣១.៣៤៣

-៤.២៦៥.០០៩

-៧.៦០៩.៨៣៧

-១១.៧៥៤.៦៦៦

៨.៦៩០.១៦០

១១.៥២៧.៣៨១

១៦.៨៨៣.៣៤៧

៣០.០៥៤.៨០៥

៤៦.៤៥៦.០៨៩

៦,៥%

៥,៧%

៤,៨%

៥,២%

៥,៣%

ចំណូលពីមូលធន

៤៥,៧%

៣៩,៥%

៣៨,៩%

៤៥,០%

៤៥,៦%

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន

២៥,0%

២៣,៥%

២៣,0%

២២,៦%

២២,0%

បរិយាយ
តារាងតុល្យការ
ទ្រព្យសកម្ម

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មសរុប
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
អនុបំណុល

មូលធន

បំណុល និងមូលធនសរុប
ចំណូល និងចំណាយ

ចំណាយប្រតិបត្តិការ
ចំណាយមិនមែនប្រតិបត្តិការ
ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
ប្រាក់ចំណេញ
សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
ចំណូលពីទ្រព្យសកម្ម
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ផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាព
សម្ពៀតឥណទាននិងគុណភាពសម្ពៀតឥណទាន (ជាលានដុល្លារអាមេរិក)
៩០០.០០០.០០០

០,៣០%

៨០០.០០០.០០០
៧០០.០០០.០០០
៦០០.០០០.០០០

០,១៨%

៥៨០.៥៤៣.៧៦៦

២០០.០០០.០០០

0

០,១០%

៣៧៩.០៧៣.៤២៩
១៥១.២៣៩.៦៨១
២០១១

០,២០%
០,១៥%

៣០០.០០០.០០០

១០០.០០០.០០០

៨៥៦.៥៩២.៤៣២

០,១៤%

៤០០.០០០.០០០

០,៣០%
០,២៥%

០,២១%

០,២០%

៥០០.០០០.០០០

០,៣៥%

០,0៥%

២១៤.៨៥៧.៥៩៤
២០១២

២០១៣

សម្ពៀតឥណទានដុល

២០១៤

២០១៥

០,០០%

សម្ពៀតឥណទានហានិភ័យ

គិតត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ សម្ពៀតឥណទានបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពីចំនួន៥៨១លានដុល្លារអាមរិកក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ដល់ចំនួន៨៥៧លានដុល្លារ

អាមរិកក្នង
ុ ឆ្ន២
ំា ០១៥។ សម្ពៀតឥណទានមានហានិភយ
័ ក្នង
ុ រយៈពេល បំ្រា ឆ្នក
ំា ន្លងមកបានកើនឡើងពី០,១៤%ក្នង
ុ ឆ្ន២
ំា ០១១ ដល់ ០,៣០%ក្នង
ុ ឆ្ន២
ំា ០១៥។
លទ្ធផលនះេ បង្ហញ
ា ពីសញ្ញណ
ា វិជមា
្ជ នលប
្អ ស
្រ រើ សមប
្រា ប
់ សា
្រា ក់ដោយសារការកើនឡើងខ្លង
ំា នៃសម្ពៀតឥណទាន ប៉ន
ុ ែហា
្ត និភយ
័ នៃឥណទានហាក់មាន
ការកើនឡើង តមា
ែ នកមត
ិ្រ ទាបនៅឡើយ។

ផលិតភាពរបស់បុគ្គលិកឥណទាន
៣៥០.០០

១៧៨

៣០០.០០

១៤១

២៥០.០០
២០០.០០
១៥០.០០
១០០.០០

១៨០

១៣៦
៣២៥.១០៦

២១៥.១៣៥

២០០

១៦៩

៣១៤.៨២៩

២២៥.៤៥៤
២១៥

១៦០

១១៥
៣០៧.៩០៥

១៤០

១២០
១០០
៨០
៦០
៤០

៥០.០០

២០

០

២០១១

២០១២

សម្ពៀតឥណទានធៀបនិងបុគ្គលិកឥណទានម្នាក់

២០១៣

២០១៤

២០១៥

0

ចំនួនអតិថិជនសកម្មធៀបនិងបុគ្គលិកឥណទានម្នាក់

ចំនួនអតិថិជនសកម្មបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សំគាល់ដល់ទៅ៣២០.៨៩៣នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ខណៈដែលឆ្នាំ២០១៤ មានអតិថិជនតែ ២៥១.១១២នាក់

ប៉ណ
ុ
ះោ្ណ ។ សម្ពៀតឥណទានធៀបនឹងបុគល
្គ ក
ិ ឥណទានម្នក
ា បា
់ នធ្លក
ា ច
់ ះុ ពី៣១៤.៨២៩ដុលារអា
្ល មរេ ក
ិ មកតម
ឹ្រ ៣០៧.៩០៥ដុលារអា
្ល មរេ ក
ិ ក្នង
ុ ឆ្ន២
ំា ០១៥។

ប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះនេះមិនបានប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់ប្រាសាក់ទេ ដោយសារតែការថយចុះនេះបណ្តាលមកពីការកើនឡើងខ្លាំងនៃចំនួនបុគ្គលិកឥណទានពី១.៨៤៤នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ដល់២.៧៨២នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១៥។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

បរិយាយ

២០១១

២០១២

២០១៣

២០១៤

២០១៥

៤.០៣៩

៣.៩៩៥

៣.៩៩៥

៤.០៧៥

៤.០៥០

១៥១.២៣៩.៦៨១

២១៤.៨៥៧.៥៩៤

៣៧៩.០៧៣.៤២៩

៥៨០.៥៤៣.៧៦៦

៨៥៦.៥៩២.៤៣២

-២.៣៩៧.១១៤

-៣.៣៤៩.៥៤២

-៥.៩៣១.៨៤៤

-៩.៣៥៥.៧៧០

-៩.៤១៩.១៩៧

១៤៨.៨៤២.៥៦៧

២១១.៥០៨.០៥២

៣៧៣.១៤១.៥៨៥

៧៥១.១៨៧.៩៩៦

៨៤៧.១៧៣.២៣៥

៧០៣

៩៥៣

១.១៦៦

១.៨៤៤

២.៧៨២

សម្ពៀតឥណទានធៀបនឹងមន្ត្រីឥណទានម្នាក់
(ដុល្លារអាមេរិក)

២១៥.១៣៥

២២៥.៤៥៤

៣២៥.១០៦

៣១៤.៨២៩

៣០៧.៩០៥

ចំនួនអតិថិជនសកម្ម

១២៥.១២៧

១៣៤.១៤៦

១៩៦.៩០៦

២៥១.១១២

៣២០.៨៩៣

១៧៨

១៤១

១៦៩

១៣៦

១១៥

០,១៤%

០,២០%

០,១៨%

០,២១%

០,៣០%

បរិយាយ

២០១១

២០១២

២០១៣

២០១៤

២០១៥

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន

២៥,០%

២៣,៥%

២៣,០%

២២,៦%

២២,០%

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ

៥,៩%

៥,៧%

៦,២%

៦,២%

៦,៣%

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ

៩,៦%

៨,១%

៦,៦%

៥,៧%

៥,៣%

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល

៣,០%

២,៧%

២,៥%

១,៩%

១,៧%

ចំណូលពីទ្រព្យសកម្ម

៦,៥%

៥,៧%

៤,៨%

៥,២%

៥,៣%

៤៥,៧%

៣៩,៥%

៣៨,៩%

៤៥,០%

៤៥,៦%

ផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាព
អត្រាប្តូរប្រាក់
សម្ពៀតឥណទានដុល (ដុល្លារអាមេរិក)
សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់
(ដុល្លារអាមេរិក)
សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធ (ដុល្លារអាមេរិក)
ចំនួនមន្រ្តីឥណទាន

អតិថិជនសកម្មធៀបនឹងមន្ត្រីឥណទានម្នាក់
ឥណទានមានហានិភ័យ

លទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណេញ

ចំណូលពីមូលធន
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ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន
៣០,០%
២៥,០%

២៥,០%

២៣,៥%

២៣,០%

២០,០%

២២,៦%

២២,០%

២០១៤

២០១៥

១៥,០%
១០,០%
៥,០%
0,០%

២០១១

២០១២

២០១៣

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន

ចំណូលពីសម្ពៀតឥណទានមាននិន្នាការថយចុះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ
កាន់តែច្រើនក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

ដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារនិងមានការចូលរួមវិនិយោគ

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ
៧,០%
៦,០%

៥,៩%

៥,៧%

២០១១

២០១២

៦,២%

៦,២%

៦,៣%

២០១៣

២០១៤

២០១៥

៥,០%
៤,០%
៣,០%
២,០%
១,០%
0,០%

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុហាក់មានភាពទ្រឹងបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅនេះទោះបីប្រាសាក់បានពង្រីកតំបន់ប្រតិបតិ្តការរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយ។
នេះបង្ហាញថា ប្រាសាក់អាចគ្រប់គ្រងចំណាយបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ
១២,៥%
១០,០%

៩,៦%

៧,៥%

៨,១%

៦,៦%

៥,០%

៥,៧%

៥,៣%

២០១៤

២០១៥

២,៥%
0,០%

២០១១

២០១២

២០១៣

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ

អនុបាតចំណាយប្រតិបតិ្តការបានបន្តថយចុះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ហើយក្នុងឆ្នាំ២០១៥ អនុបាតនេះនៅតែបន្តថយចុះដែរ ដែលបង្ហាញថា
ប្រាសាក់សម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្មគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់គាំទ្រដល់កំណើនទ្រព្យសកម្ម។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល
៤,០%
៣,០%

៣,០%

២,៧%

២,០%

២,៥%

១,៩%

១,៧%

១,០%
0,០%

២០១១

២០១២

២០១៣

២០១៤

២០១៥

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាលបានបន្តថយចុះពី១,៩%ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ មក១,៧%ក្នុងឆ្នាំ២០១៥។ ទោះបីថយចុះតែបនិ្តចក្តីក៏ជាសញ្ញាណវិជ្ជមានមួយសម្រាប់
ប្រាសាក់ដែរ។

ចំណូលពីទ្រព្យសកម្ម
៧,០%
៦,០%

៦,៥%

៥,៧%
៤,៨%

៥,០%

៥,២%

៥,៣%

២០១៤

២០១៥

៤,០%
៣,០%
២,០%
១,០%
0,០%

២០១១

២០១២

២០១៣
ចំណូលពីទ្រព្យសកម្ម

ចំណូលពីទ្រព្យសកម្មបានកើនឡើងពី៥,២%ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ទៅ៥,៣%ក្នុងឆ្នាំ២០១៥។ កំណើននេះមានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែការកើនឡើងនូវទ្រព្យ

សកម្មសរុបពី៧០១លានដុលរា្ល អាមេរក
ិ ក្នង
ុ ឆ្ន២
ំា ០១៤ ទៅ១.០៤៧លានដុលារអា
្ល មរេ ក
ិ ក្នង
ុ ឆ្ន២
ំា ០១៥ និងការរកសា
្ រចនាសម្ពន
័ ទ
្ធ ព
្រ យ្ សកម្មផល
្ត ច
់ ណ
ំ ល
ូ ដើមប្ី
បំពេញបាននូវលក្ខខណ្ឌនានារបស់ធនាគារជាតិចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើសាធារណជន និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ឥណទាយក។

ចំណូលពីមូលធន
៦០,០%
៥០,០%

៤៥,៧%

៤០,០%

៣៩,៥%

៣៨,៩%

៤៥,០%

៤៥,៦%

២០១៤

២០១៥

៣០,០%
២០,០%
១០,០%
0,០%

២០១១

២០១២

២០១៣

ចំណូលពីមូលធន

ចំណូលពីមូលធនបានកើនឡើងពី៤៥%ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ទៅ៤៥,៦%ក្នុងឆ្នាំ២០១៥។ នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រាសាក់អាចប្រើប្រាស់មូលធនរបស់ខ្លួន
យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។
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ការកសាងសមត្ថភាព
ការបណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិក

ស្រ

បពល
េ ដល
ែ វិសយ
័ មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថនៅ
ុ ក្នង
ុ ប្រទស
េ កម្ពុជាមានការ

រីកចម្រន
ើ ខ្លាង
ំ នាពល
េ បច្ចប
ុ ប្ ន្ន ប្រាសាក់បានអភិវឌឍ្ ខ្លន
ួ ក្លយ
ា

ជាគ្រះឹ ស្ថន
ា ដល
ែ ឈានមុខគេកង
ុ្ន វិសយ
័ នេះ។ ការរីកចម្រន
ើ នេះគឺសង
ែ្ត ចេញ

នូវសមត្ថភាពដ៏ឆ្នើមនៃថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័ននិងការខិតខំប្រឹងប្រែង

អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបស់បុគ្គលិកប្រកបដោយចំណេះដឹង ជំនាញ និង
ការតស៊ូអំណត់ព្យាយាមក្នុងការងារ។ នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាលនិងអភិ

វឌ្ឍបុគ្គលិកបាននិងកំពុងចួលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំក្នុងការពង្រឹង និង
អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិកទូទាំងប្រទេស

ទាំងនៅការិយាល័យកណ្តាល

និងតាមសាខា។ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដែលនាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល
និងអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិក

បានបង្កើតឡើងមានគ្រប់ទម្រង់សម្រាប់គ្រប់តួនាទី

រួមមាន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលខាងក្នុង និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលខាងក្រៅ។

បានរៀបចំដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន៩.១១៨នាក់។ បើគិតជាមធ្យម
ក្នុងមួយឆ្នាំបុគ្គលិកម្នាក់ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញចំនួន
១៩ម៉ោង។

ជាងនេះទៅទៀត

ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងទៅលើការងារបច្ចេកទេសនិង

ទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍ការងារឲ្យកាន់

តែមានប្រសិទ្ធភាព ពង្រឹងជំហរក្នុងទីផ្សារដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំង

ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ជាពិសេសយល់ដឹងពីបរិបទនៅក្នុងសង្គម

ក៏ដូចជាពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ន ប្រាសាក់បានបញ្ជូនបុគ្គលិកចំនួន
៣៣៤នាក់ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងប្រទេសចំនួន៦០វគ្គ និង១៣នាក់

ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងធ្វើទស្សនៈកិច្ចសិក្សាក្រៅប្រទេសចំនួន៩កម្ម
វិធី។

កា
 រងារស្ម័គ្រចិត្តនិងការចុះកម្មសិក្សា

ជាលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីធ្វើអោយបុគ្គលិកម្នាក់មានសមត្ថភាពគ្រប់

លើសពីនេះទៅទៀត ប្រាសាក់បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកិច្ចការសង្គម

បណ្តាលបុគ្គលិកថ្មីនិងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលណែនាំការងារថ្មីចំនួន៥៧វគ្គ

ស្សិតដើម្បីចុះកម្មសិក្សានិងធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុងស្ថាប័ន។ ប្រាសាក់បាន

ផ្លាស់ប្តូរតួនាទីសរុបចំនួន១,៨០៧នាក់។ ក្រៅពីកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលនេះ

ល័យកណ្តាលចំនួន៦៦នាក់ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ និងអនុញ្ញាតឱ្យនិស្សិតសរសេរ

គន
្រា ទា
់ ង
ំ ជំនាញនិងឥរិយាបថក្នងកា
ុ
របំពញ
េ តួនាទីរបស់ខន
ួ្ល កម្មវធ
ិ ប
ី ណះ្តុ

ដោយផ្តោតលើការបង្កើតធនធានមនុស្សតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសដល់និ-

ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់បុគ្គលិកដែលទើបចូលធ្វើការថ្មី និងបុគ្គលិក

ទទួលនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីជាជំនួយដល់នាយកដ្ឋាននានាក្នុងការិយា-

បុគ្គលិកត្រូវចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញយ៉ាងតិច២ដងក្នុង១

និក្ខេបបទនិងចុះកម្មសិក្សានៅប្រាសាក់ចំនួន២២ក្រុមផងដែរ។

ឆ្នាំទៅតាមមុខតំណែង។ ជាក់ស្តែងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលចំនួន២១២វគ្គត្រូវ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

សង្ខប
េ លទ្ធផលពីសកម្មភាពទីផសា
្ រនិងពត
ឹ្រ ិកា
្ត រណ៍សខា
ំ ន់ៗ
មុខងារនិងភារកិចច
្ច មប្ ងរបស់នាយកដ្ឋន
ា ទីផសា
្ រ គឺធានានូវការ
បំពេញចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងរបស់អតិថិជនលើសពីផលិតផល

និងសេវាកម្មដែលពួកគាត់ទទួលបាន។ ផលិតផលផ្សេងៗត្រូវ

បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តាមសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជនតាម

រយៈការធ្វើអង្កេតទីផ្សារ ឬ ការសិក្សាជាក់ស្តែងដើម្បីធានាឲ្យ

វ�ទ���

មានផលិតផលទាំងនោះ។ ជាមួយគ្នន
ា េះដែរក៏ទាមទារឲ្យមាន

ទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងនាយកដ្ឋានទីផ្សារនិងនាយក

ដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលដើម្បីសម្រេចបាននូវការដាក់ឲ្យប្រើ

��ឹត�ិ�រណ៍

ទូរទស��ន៍

បស
្រា ន
់ វូ ផលិតផលនិងសវា
េ ធនាគារដ៏ល។
្អ  នាយកដ្ឋន
ា ទីផសា
្ រ
ក៏ត្រូវបំពេញការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការតាមដាននិងការវាយតម្លៃ

ដើម្បីធានាថាការអភិវឌ្ឍផលិតផលនោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធ

ភាពនិងឆ្លើយតបតាមតម្រូវការទីផ្សារ។ សកម្មភាពនិងយុទ្ធនា
ការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនត្រូវបានរៀបចំឡើងនិងផ្សព្វផ្សាយតាម

បុគ�លិក

រយៈបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗដើម្បីធានាថាព័ត៌មាននិងសារ

សកម��ព
ទីផ��រ

ប���ញ
ទំ�ក់ទំនង
សង�ម

ផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នោះបានជ្រួតជ្រាបទៅដល់ទីផ្សារគោល

ដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ លើសពីនេះទៅទៀត ប្រាសាក់

ក៏បានផស្ ព្វផសា
្ យជាសាធារណៈតាមរយៈការចុះផស្ ព្វផ្សាយផ្ទល
ា ់

សកម��ព
សង�ម

��ប�យត៍

នៅការិយាល័យកណ្តល
ា និងសាខាផងដែរ។ ហើយសកម្មភាព
នកា
ៃ រចុះផស្ ព្វផសា
្ យនិងលក់ដោយផ្ទល
ា ទា
់ ង
ំ នោះក៏បានអនុវត្ត

��គូធុរកិច�

ស្របពេលជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ

នានាផងដរែ ។ សកម្មភាពនកា
ៃ រផស្ ព្វផ្សាយបានធ្វឡ
ើ ងដោ
ើ
យ
ការកំណត់អតិថជ
ិ នគោលដៅនិងទីតាង
ំ ច្បាស់លាស់កងគោ
ុ្ន
ល
បំណងដើម្បីវាយលុកទីផ្សារនិងបង្កើនការលក់។

ថ្នាក់គ្រប់គ្រងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ពីការិយាល័យកណ្តាល ភូមិភាគ និងសាខា តែងតែចុះត្រួតពិនិត្យឥណទានជាញឹកញាប់ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន តាមដានការវិវត្តនៃអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន ព្រមទាំងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតផងដែរ។ បុគ្គលិកទាំងអស់ ជាពិសេសបុគ្គលិក

ជួរមុខត្រូវបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជាប្រចាំអំពីការបម្រើសេវាអតិថិជនល្អឥតខ្ចោះនិងការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនដើម្បីប្រាកដថា «សារតែ

មួយត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជន»។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ការកសាងភាពជាដៃគូអាជីវកម្មដែលមានឈ្មោះថា «P. Point» ក៏ត្រូវបានបង្កើនដៃគូអាជីវ

កម្មឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរ ដើម្បីឲ្យអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអេធីអឹមប្រាសាក់អាចទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដូចជាការបញ្ចុះតម្លៃលើកា
រជាវផលិតផលនិងសេវាកម្ម ព្រមទាំងផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត។

ប្រាសាក់បានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវបទដ្ឋានបម្រើសេវាអតិថិជនការគ្រប់គ្រងការប្តឹងតវ៉ារបស់អតិថិជននិងកម្មវិធីភក្តីភាព រួមមាន៖
បច្ចុប្បន្នកម្មគោលការណ៍បម្រើ ថែរក្សាអតិថិជន និងនីតិវិធីសម្រាប់អនុវត្តគ្រប់ការិយាល័យ
ការចុះត្រួតពិនិត្យផ្ទាល់នៅតាមសាខានិងបណ្តុះបណ្តាលដោយផ្ទាល់ដល់បុគ្គលិកជួរមុខ
បណ្តុះបណ្តាលនិងបំពាក់បំប៉នដល់បុគ្គលិកពីការផ្តល់សេវាល្អឥតខ្ចោះដល់បេឡាធិការ មន្រ្តីឥណទាន
បង្កើតកម្រងសំណួរចម្លើយដើម្បីជួយគាំទ្រដល់បុគ្គលិកជួរមុខទាក់ទងសេវាឥណទាន សេវាធនាគារ ទីតាំងអេធីអឹម និងដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
បង្កើតប្រព័ន្ធកត់ត្រារាល់ការហៅទូរស័ព្ទចូលរបស់អតិថិជនតាមរយៈការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន
បង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរង់ចាំអតិថិជនសម្រាប់ការិយាល័យកណ្តាល
ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីផលិតផលនិងសេវាកម្ម ឬ ចម្ងល់ផ្សេងៗជូនអតិថិជន និងសម្របសម្រួល ឬ ដោះស្រាយរាល់ការប្តឹងតវ៉ាតាមរយៈ ទូរស័ព្ទ អុីម៉ែល និង
បណ្តាញសង្គមផ្សេងៗទៀត
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គាំទ្រទាក់ទងនឹងការបង្ខាំងប័ណ្ណអេធីអឹមនិងសេវាធនាគារចល័ត និងដាក់ប័ណ្ណអេធីអឹមនិងសេវាធនាគារចល័តឲ្យដំណើរការវិញ
ជូនអតិថិជន២៤ម៉ោងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

គាំទ្រដល់អតិថិជនក្នុងករណីភ្លេចអត្តលេខអ្នកប្រើប្រាស់នៃសេវាធនាគារចល័ត
ទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃទាក់ទងការប្តឹងតវ៉ារបស់អតិថិជនតាមរយៈការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជន ជូនដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង

ទាំងការិយាល័យកណ្តាល ទាំងភូមិភាគនិងសាខា ។

ធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំខែនៃអតិថិជនប្តឹងតវ៉ានិងព័ត៌មានត្រលប់របស់អតិថិជនតាមរយៈការិយាល័យទំនាក់ទំនងអតិថិជនការប្តឹងតវ៉ាដោយផ្ទាល់និង

ប្រអប់ផ្តល់មតិយោបល់ដោយធ្វើការប្រមូលរបាយកាណ៍ពីគ្រប់ការិយាល័យសាខាទាំងអស់

បង្កើតកម្មវិធីលើកទឹកចិត្តនិងថែរក្សាអតិថិជនបញ្ញើ-សន្សំ ឥណទាន និងអតិថិជនសក្តានុពលនៅថ្ងៃកំណើត និងបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរសម្រាប់
ការិយាល័យកណ្តាលនិងភូមិភាគទាំងអស់។

ផ្ញើសារជូនពរដល់អតិថិជនដៃគូអាជីវកម្មនៅថ្ងៃកំណើត ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ បុណ្យចូលឆ្នាំចិន និងបុណ្យចូលឆ្នាំ
សកល និងផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលសេវាកម្មថ្មីៗកម្មវិធីពិសេសតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្ញើសារ។

ផ្ញើអ៊ីម៉ែលផ្សព្វផ្សាយពីកម្មវិធីសន្សំពិសេសនិងកម្មវិធីនានាដល់អតិថិជននិងសាធារណជន។

សង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់
ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥
បសា
្រា ក់ទទួលបានចំណាត់ថក
្នា ់ «A និងស្ថរិ ភាព» វាយតម្លដោ
ៃ យ Planet Rating។ ក្នង
ុ ខក
ែ ម
ុ ្ភៈ ឆ្ន២
ាំ ០១៥ បសា
្រា ក់តវ្រូ បានវាយតម្លក
ៃ ម្រត
ិ គុណភា-

ពដោយទីភ្នាក់ងារកម្រិតគុណភាពជាអន្តរជាតិឈ្មោះ «Planet Rating» ដែលជាទីភ្នាក់ងារមួយមានជំនាញបំផុតក្នុងការវាយតម្លៃកម្រិតចំណាត់
ថ្នាក់លើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅទូទាំងពិភពលោក។

ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥
ប្រាសាក់ទទួលបានប័ណ្ណសរសើរពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា សម្រាប់ការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍតំបន់ជនបទ ជាពិសេសធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការ
អប់រំនៅកម្ពុជា។ ប័ណ្ណសរសើរនេះ គឺបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រាសាក់តាមរយៈការសាងសង់អាគារបណ្ណាល័យ បំពាក់សម្ភារនិងសៀវ
ភៅសិក្សា បណ្តុះបណ្តាល់បណ្ណារក្ស ដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ពិសេសសិស្សានុសិស្សដែលនៅសាលារៀនជនបទ។

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥
ប្រាសាក់ផ្តល់ថវិកាចំនួន១០.០០០ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រសកម្មភាពមនុស្សធម៌។ ប្រាសាក់មិនត្រឹមតែជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តល់នូវ

សេវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្បូរបែបដើម្បីចូលរួមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាស្ថាប័នមួយដែលបានយកចិត្តទុក
ដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ការចូលរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពសង្គម។ ជាក់ស្តែងប្រាសាក់បានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន១០.០០០ដុល្លារអាមេរិកនាឱកាស
ប្រារព្ធខួបលើកទី១៥២នៃទិវាកាកបាទក្រហមនិងអឌ្ឍចន្ទក្រហម សម្រាប់ការចូលរួមការផ្សព្វផ្សាយអំពី សុខុមាលភាពសង្គម តាមរយៈគម្រោង
ស្ម័គ្រចិត្តនិងសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា។

ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥
ប្រាសាក់សម្រេចបានសមិទ្ធផលថ្មីបន្ថែមទៀតក្នុងឆមាសទី២

ដោយទទួលបានពានរង្វាន់ឆ្នើម៣ក្នុងពេលតែមួយក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ

វត្ថុដែលមានការផ្តួចផ្តើមប្រកបដោយសុវត្ថិភាព លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុប្រសើរ និងការផ្តល់សេវាធនាគារលក់រាយពីក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ IDG។ ពាន

រង្វាន់ទាំងនេះសឲ្យឃើញពី ការគោរពតាមតួនាទីដ៏ល្អក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងដំណើរការយ៉ាងល្អ

ប្រសើរដោយបានប្តេជ្ញាធ្វើឱ្យក្លាយជាគ្រឹះស្ថានដែលមានអភិបាលកិច្ចល្អ ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ តម្លាភាព និងដោយផ្តោតសំខាន់លើបេសកកម្ម
របស់ខ្លួន ការផ្តល់សេវានិងផលិតផលដ៏សម្បូរបែបប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

ប្រាសាក់ដាក់ឲ្យដំណើរការ «សេវាធនាគារចល័ត» ដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួលជូនអតិថិជន។ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការ ផ្តល់ភាពងាយស្រួល

សុវត្ថិភាព និងភាពទាន់សម័យជូនអតិថិនជន ប្រាសាក់បានដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាថ្មីរបស់ខ្លួនដែលឲ្យឈ្មោះថា «សេវាធនាគារចល័ត (Mobile

and Internet Banking)»។ សេវាធនាគារចល័ត ជាសេវាមួយដែលប្រើប្រព័ន្ធបច្ចេកវិជ្ជាដ៏ទំនើប សម្រាប់ជូនដល់អតិថិជនទាំងអស់ដើម្បីមាន
លទ្ធភាពអាចធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារ ឬ ចាត់ចែងសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯង។

សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិ (IFC) ជាសមាជិកមួយរបស់ក្រុមធនាគារពិភពលោក បានរៀបចំឱ្យមានការផ្ដល់ឥណទានរួមមួយក្នុងទឹកប្រាក់
៦៥លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីជួយដល់ប្រាសាក់ក្នុងការផ្ដល់សេវាឥណទានខ្នាតតូច តាមរយៈការផ្ដល់កម្ចីរបស់ខ្លួនដល់អតិថិជនឥណទានខ្នាត
តូចបំផុត ខ្នាតតូច និងមធ្យម និងសហគ្រាសកសិកម្មនៅតាមជនបទជាពិសេសផ្តោតជាសំខាន់លើស្ដ្រី។

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥
ប្រាសាក់ បានបន្ថែមដើមទុនពី៤៧លាន ទៅ៧២លានដុល្លារអាមេរិក។ ការបង្កើនដើមទុននេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា

នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥។ ដើមទុននេះបានចូលរួមចំណែកស្មើៗគ្នាពីភាគទុនិកចំនួន៤តាមចំណែកភាគទុន ២២,២៥% រួមមាន ក្រុមហ៊ុន
វិនិយោគប៊ែលហ្សិកសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ (BIO) ក្រុមហ៊ុនដ្រ្តាហ្គិនកាពីតាល់គ្រុប (DCG) ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់ (FMO)
ក្រុមហ៊ុនភតិសន្យាលង្កាអ័ររិក (LOLC) និង១១%ពីក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់(PSCo.)។

ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥
ប្រាសាក់បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រ MIX S.T.A.R. MFI ២០១៤ ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិ MIX ក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមានការប្តេជ្ញា
ខ្ពស់ក្នុងការរក្សាឲ្យបាននូវតម្លាភាពអាជីវកម្ម
ជាតិនេះ។

និងទំនួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម

បន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីស្ថាប័នអន្តរ

ប្រាសាក់បង្ហាញផ្លូវដល់សិស្សានុសិស្សនៅវិទ្យាស្ថានខេមអេដសម្រាប់ការងារនាពេលអនាគតរបស់ពួកគេ។ ហើយប្រាសាក់ ក៏បានចូលរួមនិង
ឧបត្ថម្ភ «វេទិកាស្តីពីអាជីពការងារក្នុងវិស័យធនាគារ» ដែលរៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានខេមអេដ ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សជួបជាមួយនឹងថ្នាក់
ដឹកនាំកំពូលៗរបស់របស់ធនាគារដែលឈានមុខគេ និងសិក្សាអំពីអាជីពការងារ និងឱកាសការងារនៅក្នុងវិស័យធនាគារ។

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥
ប្រាសាក់បានចូលរួមចំណែកក្នុងពិព័រណ៍ការងារថ្នាក់ជាតិនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ ដោយផ្តល់ឱកាសដល់សិស្ស និស្សិត
សាកសួរព័ត៌មានពីការបម្រើការងារជាមួយនឹងប្រាសាក់ របៀបក្នុងការរៀបចំខ្លួនដើម្បីក្លាយជាបុគ្គលិកល្អ និងផ្តល់ជូននិស្សិតក្នុងការដាក់ពាក្យសុំ
បម្រើការងារនិងធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងប្រាសាក់។

បណ្ណាល័យមួយខ្នងត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យដំណើការជាផ្លូវការគឺ សាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យ សុខ អាន ព្រៃធំ ស្ថិតក្នុងខេត្តតាកែវ។
បណ្ណាល័យនេះ អនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សនិងសហគមន៍បង្កើនចំណេះដឹងនិងកែប្រែទម្លាប់រស់នៅរបស់ពួកគេ។

ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥
គណៈគ្រប់គ្រងនិងបុគ្គលិកប្រាសាក់បានបរិច្ចាគឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តដល់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាមសម្រាប់បំរុងប្រើប្រាស់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះ
ជីវិតមនុស្សដែលត្រូវការឈាមសង្គ្រោះបន្ទាន់។

អគារបណ្ណាល័យទី១១ត្រូវបានប្រគល់ជូនសាលាបឋមសិក្សាអង្គប្រាសាទនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្កើននូវចំណេះដឹងនិងជួយ
ក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍។ ជាកិច្ចតបស្នងចំពោះប្រាសាក់ សិស្សនុសិស្ស និងសហគមន៍បានប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យឲ្យអស់
លទ្ធភាព ហើយពួកគាត់បានបង្ហាញពីសេចក្តីត្រេកអរនិងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រាសាក់ក្នុងការផ្តល់ការគាំទ្រដល់ពួកគាត់។
កម
្រោ ការខិតខំបង
ឹ្រ បង
្រែ ក្នងកា
ុ
រឆ្លយ
ើ តបទៅនឹងតមវូ្រ ការរបស់អតិថជ
ិ ន ការគាំពារអតិថជ
ិ ន ប្រាសាក់បានទទួលវិញប
ា្ញ នប័តល
្រ ក
ើ ច
ិ ការពារអតិថិ្ច
ជនពី Smart Campaign ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ នេះគឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ប្រាសាក់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅ
នឹងបទដ្ឋាននៃគោលការណ៍ការការពារអតិថិជនដែលបានចែងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។
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អំពីអតិថិជន
យោងតាមទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្មប្រាសាក់កំពុងផ្តល់ជូនសេវាធនាគារជូនក្រុមគ្រួសារទាំងនៅតំបន់ជនបទ

និងទីប្រជុំជនដោយមិនគិតពីពណ៌

សមប្ រុ ស្ថន
ា ភាពគ្រសា
ួ រ ព្រមទាំងផ្តលជ
់ ន
ូ សហគស
្រា ខ្នត
ា តូចបំផត
ុ ខា្នតតូច និងមធយ្ មតាមតមវការជា
ូ្រ
ក់សង
ែ្ត ។ លើសពីនះេ ប្រាសាក់ក៏បានផ្តលស
់ េវាកម្មបន្ថម
ែ

ជូនដល់ស្ថាប័ននានាដូចជា ស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ប្រាសាក់រួមមាន សេវាប្រាក់បញ្ញើសន្សំ
ផ្ទេរប្រាក់ បើកប្រាក់បៀវត្ស និងសេវាធនាគារផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។

គ្រួសារ
ចំនួនគ្រួសារប្រហែលជា៩០%នៃចំនួនគ្រួសារសរុបមានទីលំនៅនៅតាមបណ្តាខេត្តផ្សេងៗដែលភាគច្រើននៃអតិថិជនប្រកបរបរកសិកម្មនិងរបររក

ប្រាក់ចំណូលផ្សេងៗទៀតជាច្រើនរួមមាន ការជួញដូរ សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន។ ចំណូលជាសាច់ប្រាក់ជាកត្តាកំណត់ពីសមត្ថភាពក្នុងការទទួលបាន
ឥណទានរបស់គ្រួសារនីមួយៗ។

សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត
ភាគច្រើននៃសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត គឺជាអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលសមាជិកគ្រួសារជាអ្នកជួយក្នុងដំណើរការអាជីវកម្ម។ សហគ្រាស

ទាំងនោះភាគច្រើនមានទីតាំងជិតទីប្រជុំ ស្រុក ឬ ខេត្ត ហើយសហគ្រាសខ្លះស្ថិតនៅតាមទីជនបទ។ សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុតនេះភាគច្រើនមាន
បុគ្គលិកតិចជាង១០នាក់ ហើយភាគច្រើនជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារ។

សហគ្រាសខ្នាតតូច
សហគ្រាសខ្នាតតូចភាគច្រើនស្ថិតនៅតាមទីប្រជុំជននិងទីផ្សារដែលជាទូទៅមានមានបុគ្គលិកនិងកម្មករចំនួនចន្លោះពី១០ទៅ៥០នាក់។

សហគ្រាសខ្នាតមធ្យម
ប្រភេទសហគ្រាសមធ្យមនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅ ឬ នៅជិតទីប្រជុំជនស្រុក ឬ ខេត្ត។ សហគ្រាសនេះជួល ឬ កាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន និង
ជាទូទៅមានបុគ្គលិកចន្លោះពី៥០នាក់ទៅ១០០នាក់។

ស្ថាប័ន
ជាស្ថាប័នគតិយុត្តិមកពីវិស័យឯកជន ក្លឹប សមាគមសហព័ន្ធ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផងដែរ។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

អ្នកស្រី ហាក់ ណៃអៀង

អាជីវកម្ម

៖ ធ្វើចំការដំឡូងមី និង ចិញ្ចឹមសត្វគោ

អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិសាមគ្គី ឃុំគោករមៀត ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

អ្នកស្រី ហាក់ ណៃអៀង និងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីឈ្មោះ លួត
សាយ ដែលជាម្ចាស់ចម្ការដំឡូងមីនិងគោ៥០ក្បាល រស់នៅ

ភូមិសាមគ្គី ឃុំគោករមៀត ស្រុកថ្មពួក ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។

ក្រៅពីមានមុខរបរខាងលើនេះ គាត់មានមុខរបរបន្ថែមសម្រាប់
ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគាត់តាមរយៈការប្រកបមុខរបរ

ស៊ីឈ្នួលភ្ជួរដីស្រែ ដីចម្ការដល់កសិករដទៃនៅក្នុងតំបន់គាត់
រស់នៅ។

រំឭកដល់រឿងអតីតកាល អ្នកស្រី អៀង និយាយទាំងទឹកមុខ
ញញឹមថា «ទោះបីជាមិនទាន់បានប្រសើរនៅឡើយ តែជីវភាព

គ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានការរីកចម្រើនច្រើននាពេលនេះបើធៀបទៅ

អតីតកាល។ ពួកយើងធ្លាប់តែមានផ្ទៃដីតូចសម្រាប់ដាំដំឡូងមី
និងចិញ្ចឹមគោតិចតួច ដែលអាចឲ្យខ្ញុំទទួលបានប្រាក់ចំណូល

តិចតួចសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារ។ មួយវិញទៀត ពីមុន

ខ្ញុំមានផ្ទះតូចហើយចាស់ដែលធ្វើពីឈើ កូនៗរបស់ខ្ញុំធ្វើដំណើរ

ទៅសាលាដោយកង់ ប៉ុន្តែក្រោយពីទទួលបានកម្ចីពីប្រាសាក់
រយៈពេល២ឆ្នាំកន្លងមក ប្រាសាក់បានចូលរួមចំណែកក្នុងការ
ផ្លាស់ប្តូរការរស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ។ ពួកយើងមានដើម

ទុ ន គ្រ ប់ គ្រា ន់ ស ម្រា ប់ ព ង្រី ក អាជី វ កម្ម ដែលអាចបង្កើ ន ប្រាក់

ចំណល
ូ បានចន
ើ្រ ។ ឥឡូវពួកយើងមានតក
្រា ទ
់ រ័ ថ្មច
ី ន
ំ ន
ួ ២គឿ្រ ង
ទៀតសម្រាប់ជួល និងអាចធ្វើចម្ការធំជាងមុន ព្រមជាមួយគោ
ចំនួន៥០ក្បាល

និងមានលទ្ធភាពទិញម៉ូតូសម្រាប់កូនៗជិះ

ទៅសាលារៀនដែលនៅឆ្ងាយ។ លើសពីនេះទៀតនោះ ពួកយើងក៏មានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានផ្ទះសង់ពីថ្មសម្រាប់ស្នាក់នៅផងដែរ។ អ្វីទាំងអស់នេះ

ធ្វើឲ្យពួកយើងសប្បាយចិត្តជាខ្លាំងជាមួយនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលយើងមាន និងក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរអនាគតគ្រួសារជាពិសេសអនាគត
កូនៗរបស់យើង។»

អៀង មិនត្រឹមតែជាអតិថិជនល្អម្នាក់របស់ប្រាសាក់ ថែមទាំងជាអាជីវករដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើអាជីវកម្ម ហើយគាត់និងស្វាមីមានទម្លាប់ល្អក្នុងការសន្សំ

ប្រាក់និងរៀបចំចំណូលចំណាយរបស់គ្រួសារបានយ៉ាងប្រសើរ ហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចសងប្រាក់ត្រលប់មកវិញបានទៀងទាត់និងទាន់
ពេលវេលាជារៀងរាល់ខែ។ ចាប់តាំងពីប្រើប្រាស់កម្ចីដំបូងជាមួយនឹងទំហំកម្ចីចំនួន៩.០០០ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ២០១៣ អៀងតែងតែព្យាយាមពីមួយ

ខែទៅមួយខែដើម្បីរកឱកាសនិងតម្រូវការទីផ្សារដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីបន្ថែម។ តបតាមការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ បានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីទទួល

បានជោគជ័យលើអាជីវកម្មរបស់គាត់។ ហេតុនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានសមត្ថភាពសងត្រលប់ប្រាក់វគ្គទី១ ហើយទទួលបានកម្ចីលើកទី២ និងកម្ចីបច្ចុប្បន្ន
នេះ ជាកម្ចីលើកទី៣ចំនួន២០.០០០ដុល្លារអាមេរិក។

អៀង បាននិយាយថា «ខ្ញុំជ្រើសយកប្រាសាក់សម្រាប់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ហិរញ្ញវត្ថុដល់ខ្ញុំពីព្រោះ ប្រាសាក់ផ្តល់អត្រាការប្រាក់សមរម្យនិងមានដំណើរការនៃការ

សងត្រលប់មិនមានភាពស្មុគស្មាញ។ គ្រួសារខ្ញុំនិងខ្ញុំ សូមអរគុណដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះដែលបានផ្តល់កម្ចីសម្រាប់ធ្វើជាដើមទុនដល់ពួកយើង
និងសម្រាប់ការវិនិយោគលើអាជីវកម្មក្នុងពេលវេលាដែលពួកយើងកំពុងត្រូវការជាចាំបាច់ បើមិនដូច្នេះទេពួកយើងមិនមានអ្វីៗដូចសព្វថ្ងៃនេះឡើយ។»
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៖ ម្ចាស់ម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវ

លោក រី រុណ

អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិឫស្សីសាញ់ ឃុំឫស្សីសាញ់ ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង

លោក រី រុណ អាយុ៦៥ឆ្នាំ គឺជាអតិថិជនជោគជ័យម្នាក់ក្នុង

ចំណោមអតិថិជនសរុបច្រើនជាង៣០០.០០០គ្រួសារ។ រុណ
គឺជាគ្រូចូលនិវត្តន៍ដែលរស់នៅភូមិឫស្សីសាញ់ ឃុំឫស្សីសាញ់

ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង។ សព្វថ្ងៃ រុណ ផ្តល់សេវាកម្ម
ម៉ា ស៊ី ន ច្រូ ត ស្រូ វ ទៅដល់ ប្រ ជា ជនដែ ល រស់ នៅ ក្នុ ង និ ង ជុំ វិ ញ

ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល។ បន្ថែមពីនេះលោកចិញ្ចឹមទាយកស៊ុត
លក់។

គ្រួសាររុណ ពឹងផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលតែមួយពីរុណ។ ក្នុងនាម

ជាគ្រូបង្រៀន ប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបាននោះ វាពិតជាតិច
តួចណាស់សមប
្រា កា
់ រចំណាយរបស់គ្រួសារ។ អាជីវកម្មចញ
ិ ម
្ចឹ

ទាមិនមានដំណរើ ការល្អបន
ុ៉ ន
ា្ម ទេ ពីព្រោះគាត់តវកា
ូ្រ រទិញចំណី
ទាជាចាំបាច់

ប៉ុន្តែមានការផ្គត់ផ្គង់តិចតួចដែលជាចំណែកធ្វើ

ឲ្យចំណូលពីការលក់ស៊ុតបានតិចសម្រាប់ទ្រទ្រង់គ្រួសារ។

ដោយមើលឃើញពីភាពខ្វះខាតផ្នែកធនធានហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់

ពង្រីកមុខរបរ រុណ បានសម្រេចចិត្តស្នើកម្ចីពីប្រាសាក់ ហើយ

កម្ចី លើ ក ដំ បូ ង របស់ លោ កមានចំ នួ ន ៥.០០០ដុ ល្លា រ អាមេ រិ ក
ក្នុ ង គោលបំ ណ ងទិ ញ ទាចិ ញ្ចឹ ម បន្ថែ ម ដើ ម្ បី ទ ទួ ល បានស៊ុ ត

សមប
្រា ល
់ ក់ចន
ើ្រ ជាងមុន។ បក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ ដែលទទួលបានពីអាជីវកម្មចញ
ិ មទា អា
ឹ្ច
ចឲយ្ រុណទទួលបានកម្ចល
ី ក
ើ ទី២ និង ទី៣ពីប្រាសាក់ ដល
ែ ជាលទ្ធផល
គាត់អាចមានម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវសម្រាប់ជួលដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលបន្ថែម។

រុណបានលើកឡើងថា៖ «ប្រាសាក់ គឺជាអ្នកដោះស្រាយ បញ្ហាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំ។ មិនត្រឹមតែ អត្រាការប្រាក់ ទាបទេ តែវាផ្តល់ការទូទាត់

បត់បែនដែលអាចផ្តល់សម្រាប់តម្រូវ ការស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ញុំ។ ឥឡូវខ្ញុំលែងមានការបារម្ភ ចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារសព្វថ្ងៃទៀតហើយ។
បន្ថែមពីនេះខ្ញុំអាចសន្សំប្រាក់សម្រាប់ការពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំនាពេលអនាគតបាន។»

អ្នកស្រី ហួន វាសនា
អ្នកសី្រ ហួន វាសនា អាយុ៥៨ឆ្នំា គឺជាអ្នករស់នៅខេតក
្ត ណ្តល
ា

ជាមួយសមាជិកគ្រួសារកូន៤នាក់កង
ុ្ន បន្ទក
ុ ។ គ្រួសាររបស់អក
្ន
ស្រីធ្លាប់រស់នៅក្រោមស្ថានភាពលំបាក។ វាសនា គឺជាអ្នកលក់
ផ្លែឈើនិងស្វាមីរបស់គាត់រកប្រាក់ចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារតាម

រយៈការរត់ម៉ូតូឌុប និងកូនស្រីគាត់ពីរនាក់ទៀតជួយផ្គត់ផ្គង់
គ្រសា
ួ រដោយចញ
េ ទៅធ្វើការជាកម្មការនីរោងចក្រនៅឯភ្នព
ំ ញ
េ ។

ទោះបីជាម្នាក់ៗមានការងារធ្វើយ៉ាងនេះក្តី ប៉ុន្តែការខិតខំប្រឹង
ប្រែងដូចជាមិនបានផ្តល់ផលមកវិញដូចអ្វីដែលបានរំពឹងទុក

នោះទ។
េ បក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ របស់ពក
ួ គេអាចផ្គតផ
់ ង
្គ បា
់ នតែមយ
ួ គប
្រ ់

ប៉ុណ្ណោះ។ វាសនាតែងតែប្រាថ្នាមានលុយច្រើនដើម្បីវិនិយោគ

សមប
្រា កា
់ ររីកចមន
ើ្រ និងស្ថរភា
ិ ពនអា
ៃ ជីវកម្មដល
ែ ឧបត្ថមគ្រួសា
្ភ
រ
ទាំងមូលបាន។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

អាជីវកម្ម

៖ ៖ អ្នកតម្បាញ

អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិខ្ពប ឃុំកោះឧកញ៉ាតី ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល

ថ្ងៃមួយ វាសនា សម្រេចចិត្តឈប់លក់ផ្លែឈើ រួចចាប់ផ្តើមមុខរបរតម្បាញសំពត់សូត្រខ្មែរដូចអ្នកជិតខាងផ្សេងទៀតដែរ។ ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មមិនមានជា

បញ្ហាស្មុគស្មាញឡើយ ដែលអាចឲ្យអ្នកស្រីស្វែងរកផ្លូវបន្ថែមដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្ម។ ដោយទទួលបានការណែនាំពីបងប្អូនរបស់អ្នកស្រី អ្នកស្រីបានទទួល

កម្ចីពីប្រាសាក់ចំនួន១,០០០ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០១៦ដើម្បីទិញវត្ថុធាតុដើមតម្បាញនិងកីតម្បាញ។ ប្រាក់ចំណូលដែលទទួលបានពីរបរតម្បាញថ្មីនេះ
ហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារអ្នកស្រីមានការផ្លាស់ល្អគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើប្រាក់ចំណូល។

វាសនា បាននិយាយថាដើម្បីជីវភាពគ្រួសារបានប្រសើរគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារទាំងអស់គ្នាដោយមិនទុកពេលឲ្យទំនេរចោលនោះ

ឡើយ។ ឥឡូវអ្វីៗបានជួយឲ្យពួកយើងអាចមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការ អាចឲ្យគ្រួសាររបស់ពួកយើងអាចរស់នៅជួបជុំគ្នាដោយមិនចាំ

បាច់ទៅប្រកបរបរឆ្ងាយ។ ពួកយើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រាសាក់ដែលផ្តល់កម្ចីដល់ពួកខ្ញុំ។ ប្រាក់នះមិនត្រឹមតែជាប្រាក់សម្រាប់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មប៉ុណ្ណោះ

ទេ ប៉ុន្តែប្រាក់នេះបានផ្តល់ឱកាសដល់ការផ្លាស់ប្តូរជីវិតគ្រួសារខ្ញុំ។ ពីការរីកចម្រើននេះ ខ្ញុំមានគម្រោងចង់បានកម្ចីធំជាងមុនបន្ទាប់ពីសងត្រលប់ប្រាក់ដែល
ជំពាក់សព្វថ្ងៃនេះអស់ ដូចេ្នះខ្ញុំអាចពង្រីកអាជីវកម្មឲ្យបានកាន់តែធំ ដោយទិញកីតម្បាញនិងជួលមនុស្សមកធ្វើការបន្ថែម។ អ្វីទាំងអស់នេះមិនត្រឹមតែជួយ
ឲ្យពួកយើងទទួលបានចំណូលបន្ថែមនោះទេ ប៉ុន្តែជួយដល់អ្នកស្រុកដែលត្រូវការការងារសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារជីវភាពគ្រួសារផងដែរ។

អាជីវកម្ម

៖ ផ្តល់សេវាកម្មត្រាក់ទ័រភ្ជួរដី

លោក ថ្លាង គុន

អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិទី៣ ឃុំស្វាយឃ្លាំង ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

លោក ថ្លាង គុនមានវ័យ៥២ឆ្នាំ រស់នៅភូមិទី៣ ឃុំស្វាយឃ្លាំង

ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលមានចំណូលចំបងបានមកពី
មុខរបរកសិកម្ម និងលក់សាំងនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់។ គុនក្នុង

នាមជាមេគ្រួសារ គឺជាមនុស្សមានការគិតច្រើននិងតែងតែចង់
ធ្វើអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ជាពិសេសរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់
ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារ។

ទោះបីជាគ្រួសារគាត់មិនសូវជាមានបញ្ហាលំបាកខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយ

ប៉ុន្តែគុនមានមហិច្ឆតាចង់ធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរ

ឡើងនៃជីវភាពរស់នៅរបស់គ្រួសារ។ លោកមានគម្រោងចង់
មានត្រាក់ទ័រសម្រាប់ជួលជាមួយនិងការរំពឹងទុកថានឹងទទួល
បានចំណូលច្រើន

តែយ៉ាងណាមិញលោកត្រូវការគ្រឹះស្ថាន

ហិរញ្ញវត្ថដ
ុ ល
ែ គួរឲ្យទុកចិតបា
្ត នដើមប្ ប
ី ព
ំ ញ
េ គោលបំណងនះេ ។

តាមការពិភាក្សាជាមួយនិងភរិយា គុន សម្រេចចិត្តទទួលយក
កម្ចីពី ប្រាសាក់ជាមួយនិងទឹកប្រាក់២០.០០០ដុល្លារអាមេរិក
សម្រាប់ការទិញត្រាក់ទ័រ។ អ្វីទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមការ

រំពឹងទុក ម៉ាស៊ីនថ្មីនេះមិនត្រឹមតែជួយឲ្យលោកទទួលមានទិន្ន
ផលច្រើននោះទេប៉ុន្តែបង្កើនប្រាក់ចំណូលផងដែរ។

គុនបាននិយាយថា «ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំ ពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយណាស់ ដែលពួកយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រូវដែលជ្រើសរើសប្រាសាក់ជាដៃ

គូសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ។ តាមលទ្ធផលពួកយើងខ្ញុំមិនត្រឹមតែមានការរស់នៅជាលក្ខណៈស្តង់ដានោះទេ តែពួកខ្ញុំក៏អាចសន្សំប្រាក់សម្រាប់

ពង្រីកអាជីវកម្មបានច្រើនធំជាងមុន។ ពួកយើងមានគម្រោងប្រើប្រាស់កម្ចីពីប្រាសាក់ម្តងទៀតនៅថ្ងៃអនាគត ដូច្នេះហើយខ្ញុំអាចទទួលបានដើមទុនបន្ថែម
ដើម្បីទិញត្រាក់ទ័រនិងសាងសង់ផ្ទះថ្មីសម្រាប់កូនៗរបស់ខ្ញុំ។ បើសិនជាគ្មានកម្ចីពីប្រាសាក់ ការជោគជ័យរបស់ខ្ញុំនិងមិនមានឡើយ។»

51

លោក សេង ប៊ុនឆេង

អាជីវកម្ម

៖ ដំណាំម្រេច

អាសយដ្ឋាន៖ ភូមិច្រណោម ឃុំបុសខ្នុរ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

លោកសេង ប៊ុនឆេង ដែលជាអតិថិជនមួយរូបនៅក្នុងឃុំបុស-

ខ្នុរ ស្រុកចំការលើ ខេត្តកំពង់ចាម គឺមានមុខរបរជាកសិករ
និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រួសារមានកូនតូចៗចំនួន៥នាក់ដែលកូន

ច្បងទើបតែសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សានៅឡើយ។ ខណៈកូនៗនៅ
តូចទាំងអស់ ប៊ុនឆេងនិងភរិយាបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មដើម្បី
រកប្រាក់ចំណូលចិញ្ចឹមគ្រួសារ។

ដើរតួនាទីជាមេគ្រួសារ ប៊ុនសេង តែងតែគិតអំពីអនាគតកូនៗ
របស់លោក

ដែលោកតែងតែព្យាយាមស្វែងរកវិធីដើម្បីពង្រីក

អាជីវកម្មធ្វើកសិកម្មរបស់ខ្លួន ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរ

និងសន្សំលុយខ្លះសម្រាប់តម្រូវការនា

ពេលអនាគត។ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ លោកប៊ុនឆេង មានដី ១ហិកតា

សម្រាប់ដាំពោតនិងសណ្តែក តែទោះជាយ៉ាងណា ដំណាំទាំង

នោះហាក់ដច
ូ ជាមិនអំណោយផលល្អសោះ និងមិនបានបង្កន
ើ
លទ្ធផលឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់

ដែលធ្វើឲ្យគាត់ស្វែងរកដាំដំណាំ

ថ្មីមួយ គឺដំណាំម្រេច។ ការសម្របខ្លួនទៅដំណាំថ្មីមួយនេះ

លោកឆេងត្រូវការប្រាក់មួយចំនួនដើម្បីកែសម្រួលដី និងទិញពូជម្រេចជាដើម ដែលនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលសម្រាប់លោកឡើយ ក្នង
ុ ខណៈពេល

ដែលលោកមិនទាន់រកបានបក
្រា ច
់ ណ
ំ ល
ូ ច្រើនពីដំណាំមុនៗនៅឡើយ។ ជាដំណោះស្រាយដែលបានណែនាំដោយអ្នកជិតខាងនោះ ប៊ុនឆេង បានសម្រេច

ចិត្តប្រើប្រាស់សេវាឥណទានលើកដំបូងពីប្រាសាក់ ជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ ២.០០០ដុល្លារអាមេរិក។ ទោះជាយ៉ាងណា ម្រេចគឺជាដំណាំមួយប្រភេទដែល
តម្រូវឱ្យមានវិធីជាច្រើនសម្រាប់ថែទាំដំណាំប្រភេទនេះ រួមបញ្ចូលទាំងការរៀបចំប្រព័ន្ធទឹក និងការថែទាំផ្សេងជាច្រើនទៀត ដើម្បី ធានាថា វាត្រូវបានដាំក្នុង

វិធីដែលត្រឹមត្រូវ និងទទួលបានទិន្នផលច្រើនដូចការរំពឹងទុក។ ហេតុនេះហើយបានជាឆ្នាំដំបូង វាជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ ប៊ុនឆេងនិងប្រពន្ធរបស់លោក

ដើម្បីទប់ទល់នឹងការលំបាក ហើយជាលទ្ធផលលោកអាចគ្រប់គ្រងដោយធ្វើឱ្យមានភាពប្រសើរឡើងសម្រាប់ជំហានដំបូងនៃដីកសិកម្មទៅនឹងដំណាំថ្មី
មួយនេះ ចាប់តាំងពីម្រេចបានក្លាយជាដំណាំដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងទីផ្សារ ដែលធ្វើឱ្យលោកអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនពីវាបាន។

ដោយមើលឃើញពីភាពប្រសើរឡើងនៃទិន្នផលដែលបានមកពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដែលលោកបានធ្វើ ប៊ុនឆេងត្រូវបានរក្សាធ្វើឲ្យទិន្នផលទទួល
បានកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត។ លោកបានរក្សាការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងមានលទ្ធភាពអាចសងប្រាក់ផ្តាច់មុនកាលកំណត់។ លើសពីនេះទៀត គាត់ថែមទាំង
បានស្នើសុំចំនួនឥណទានកាន់តែមានទំហំច្រើនសម្រាប់ឥណទានលើកទី២ ទី៣ និងចុងក្រោយលោកប្រើប្រាស់ទំហំឥណទានចំនួន ៤.០០០ដុល្លារអាមេ

រិក ដែលជាឥណទានលើកទី៤ នៅឆ្នាំ២០១៥ ក្នុងគោលបំណងរក្សាការពង្រីកចម្ការរបស់លោក និងបង្កើនទិន្នផលម្រេចឲ្យទទួលបានបរិមាណកាន់តែ
ច្រើន។

ចាប់ពីការប្រើប្រាស់ឥណទានទាំងបួនវគ្គកន្លងមក លោកទទួលបានលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរក្នុងរយៈពេលតិចជាង៣ឆ្នាំ លោកប៊ុនឆេងបានមើលឃើញ

ពីជីវភាពរស់នៅរបស់លោកបានប្រសើរឡើង និងប្រាក់ចំណូលរកបានកាន់តែច្រើន។ លោកមានអារម្មណ៍សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំសម្រាប់អនាគតនៃក្រុម
គ្រួសាររបស់គាត់ ជាពិសេសកូនតូចៗទាំង៥នាក់ និងការរីកចម្រើននៃអាជីវកម្មរបស់លោក។ បច្ចុប្បន្ននេះ លោកបានពង្រីកដីចម្ការម្រេចទៅជិត ២ហិកតា
ដែលនេះមានន័យថា លោកបានបង្កើនទំហំទ្វេដងបើធៀបនឹងការចាប់ផ្តើមដំបូង ហើយក៏ដូចជាការបង្កើនប្រាក់ចំណូលទ្វេដងរបស់លោកផងដែរ។

“ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រាសាក់ មិនត្រឹមតែផ្តល់ក្តីសង្ឃឹមប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យសុបិនរបស់ខ្ញុំបានក្លាយជាការពិតដូចអ្វីដែលខ្ញុំមានថ្ងៃនេះ។ ន ៅ

ពេលដំបូង នៅពេលដែលចាប់ផ្តើមធ្វើកសិកម្មម្រេចនេះ វាគឺជាការលំបាកបំផុត ពីព្រោះវាតម្រូវឱ្យមានជំនាញជាច្រើន ការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងដើមទុន ដែល
ខ្ញុំស្ទើរតែបោះបង់គំនិតនេះចោលទៅហើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាចាប់តាំងពីទទួលបានឥណទាន ខ្ញុំតែងតែមានឆន្ទៈប្រើប្រាស់ឥណទានបន្ថែមទៀត ខណៈ
ពេលមានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ ដូច្នេះខ្ញុំអាចធ្វើឱ្យអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំប្រាថ្នាឱ្យកើតឡើង”៕

52

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

53

កិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថាន
បសា
្រា ក់ គឺជាគ្រះឹ ស្ថន
ា មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថុឈានមុខគេ
ដល
ែ បានចាប់បដិសន្ធព
ិ គ
ី មង
្រោ អភិវឌឍ្ ន៍រម
ួ គ្នារវាង
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែល

មានបេសកកម្មផ្ដល់នូវលទ្ធភាពដល់សហគមន៍

ជនបទនិ ង សហគ្រា ស ខ្នា ត តូ ច បំ ផុ ត ឲ្ យ ទទួ ល
បាននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ប្រាសាក់ប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍ

សេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាព តាមរយៈការ
សមច
្រេ ឲយ្ បាននូវគោលដៅចមប្ ង២ដល
ែ រួមមាន

ការធានានូ វ ចំ ណូ ល ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ រឹ ង មាំ និ ង កិ ច្ចការ

ការពារបរិស្ថាន សង្គម និងសហគមន៍។

បន្ថែមលើការចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាននិង

សង្គម ប្រាសាក់បានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រនិងប្រ-

តិបត្តដោ
ិ យផក
្អែ លើបទដ្ឋន
ា ជាសកលសមប
្រា កា
់ រ
គ្របគ
់ ង
្រ ការអនុវត្តលទ្ធផលសង្គម (USSPM)

និង គោលការណ៍ការការពារអតិថិជនទាំង៧ចំ-

ណុចរបស់ Smart Campaign ព្រមទាំងអនុលោមតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិជាមូលដ្ឋាន សន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានា។

ទស្សនវិស័យនិងបេសកកម្មផ្នែកសង្គមនិងបរិស្ថាន

ប្រាសាក់មានគោលបំណងជំរញ
ុ ភាពរីកចម្រន
ើ ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ និងសង្គមតាមរយៈការពិនត
ិ យ្ យ៉ង
ា យកចិតទ
្ត កដា
ុ
ក់នង
ិ ច្បាស់លាស់អព
ំ ប
ី ញ្ជស
ី កម្មភាពដែលប៉ះពាល់

អប់រំ
បរិស្ថាននិងសង្គម និងធានាថាស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយច្បាប់បរិស្ថានកម្ពុជានិងការអនុវត្តន៍ដ៏ល្អជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។ ប្រាសាក់បាននិងកំពុង
អតិថជ
ិ ននិងសហគមន៍កង
ុ្ន ការវាយតម្លល
ៃ ផ
ើ លប៉ះពាល់នប
ៃ រិសន
ា្ថ និងសង្គម និងការកាត់បន្ថយការគ្របគ
់ ្រងហានិភយ
័ ដែលកើតឡើងពីការប៉ះពាល់ ទាំ
 ង
បរិរបរិ និងសង្គមមាន។
សន
ា្ថ និងសង្គម។
នោះ។ ការពិនិត្យនិងតាមដានត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយនិងការអនុវត្តកិច្ចការពា

សូចនាករគន្លឹះនៃការការពារសង្គមនិងបរិស្ថាន
ប្រា សា ក់ ធា នានូ វ រាល់ ស កម្មភាពរបស់ ខ្លួ ន ចំពោះការអនុ វ ត្ត ឲ្ យ ប្រកបដោយប្រ សិ ទ្ធ ភាពចំពោះការគ្រប់គ្រងបរិស្ថា ននិងសង្គមដោយផ្ដោតលើចំណុច
សំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

ការការពារបរិស្ថាន

ការការពារសង្គមនិងសហគមន៍

អនុវត្តតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិនានា

ផ្តល់ឱកាសការងារដោយស្មើភាពនិងគ្មានការរើសអើង

ការប្រើប្រាស់ទឹកនិងថាមពលអគ្គិសនី

ផ្តល់ការការពារ

ទំនាក់ទំនងនៅទីកន្លែងការងារ

ប្រឆាំងនឹងពលកម្មកុមារ

ទីកន្លែងធ្វើការងារប្រកបដោយផាសុកភាព
ការប្រើប្រាស់សម្ភារនៅការិយាល័យធ្វើការងារ

អង្គភាពរបស់និយោជិត

យន្តការដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់បុគ្គលិក
ប្រឆាំងនឹងពលកម្មដោយមានការបង្ខិតបង្ខំ
សុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងារ
ផ្តល់សេវាកម្មល្អអតិថិជន

ដោះស្រាយការមិនពេញចិត្តរបស់អតិថិជន
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កិច្ចការពារបរិស្ថាន
បសា
្រា ក់ បានបង្កតគោ
ើ
លការណ៍កច
ិ ្ចការពារបរិសន
ា្ថ និងសង្គម ដើមប្ ល
ី ក
ើ កម្ពស់ការអនុវត្តរបស់នាយកដ្ឋន
ា នីមយ
ួ ៗ។ គ្របជ
់ ំហាននៃដណ
ំ
រើ ការឥណទាន
ត្រូវបានបញ្ចូលនូវការហាមឃាត់ក្នុងការផ្ដល់ឥណទានទៅអតិថិជនដែលប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មដូចក្នុងបញ្ជីសកម្មភាពដែលត្រូវបានហាមឃាត់។ ជាមួយ

គ្នាដែរ ប្រាសាក់ក៏បានចាត់តាំងសមាជិកបុគ្គលិកម្នាក់ឱ្យទទួលខុសត្រូវក្នុងការចូលរួមនិងរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសង្គមនិងបរិស្ថាន ការហ្វឹកហាត់
និងការតាមដាន ព្រមទាំងវាយតម្លៃការអនុវត្តសកម្មភាពសង្គមនិងបរិស្ថានផងដែរ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីសកម្មភាពហាមឃាត់សកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងបរិស្ថាន៖
ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់ពលកម្មដោយបង្ខំ ឬ ពលកម្មកុមារដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ ឬ ក្នុងលក្ខណៈកេងប្រវ័ញ្ច
ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មផលិតផល ឬ សកម្មភាពណាមួយ ដែលចាត់ទុកថាផ្ទុយនឹងច្បាប់ ឬ បទប្បញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ ឬ អនុសញ្ញានិងកិច្ច
ព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនានា

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះ
ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មភេសជ្ជៈមានជាតិស្រវឹង (លើកលែងស្រាបៀរនិងស្រា)
ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មថ្នាំជក់
ល្បែងស៊ីសង កាស៊ីណូនិងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងនេះ
ជំនួញសត្វព្រៃ ឬ ផលិតផលមកពីសត្វព្រៃដែលបានហាមឃាត់តាម CITES (សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការជួញដូរជាអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វព្រៃដែលជិត
ផុតពូជ)

ផលិតកម្ម ឬ ការប្រើប្រាស់ ឬ ជំនួញវត្ថុធាតុដើមគ្រោះថ្នាក់ដូចជាធាតុវិទ្យុសកម្មជាដើម
ផលិតកម្ម ឬ ការប្រើប្រាស់សារធាតុសរសៃដែលមិនអាចបំផ្លាញបាន
ការទិញឧបករណ៍កាប់បំផ្លាញឈើសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រៃត្រូពិក
ប្រតិបត្តិការជួញដូរឈើសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងព្រៃត្រូពិក
ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរឈើ ឬ ផលិតផលព្រៃឈើផ្សេងៗដែលទទួលបានពីព្រៃឈើដែលមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រង
ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរផលិតផលដែលមានផ្ទុក PCBs
ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនួញចំពោះឱសថដែលត្រូវបានហាមឃាត់ជាអន្តរជាតិ
ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ឬ តិណាឃាតដែលត្រូវបានហាមឃាត់ជាអន្តរជាតិ
ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនួញដែលនាំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានធម្មជាតិ ជាពិសេសស្រទាប់អូសូន
ផលិតកម្ម ការជួញដូរ ការរក្សាទុក និងការដឹកជញ្ជូនថ្នាំសង្កូវដែលមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងទំហំច្រើន ឬ ការប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខណៈជាអាជីវកម្មនូវថ្នាំសង្កូវ
ដែលមានគ្រោះថ្នាក់

ការនេសាទដែលប្រើប្រាស់អួន មង...។ល។ ដែលមានប្រវែងលើសពី២,៥គីឡូម៉ែត្រ
ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី ឬ បណ្តឹងស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដោយគ្មានឯកសារយល់ព្រមពេញ
លេញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ

អាជីវកម្មដែលទាក់ទងនឹងការផលិតកែច្នៃ ឬ ចែកចាយថ្នាំខុសច្បាប់
រូបភាពអាសអាភាស ឬ ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល ឬ ផ្ដល់សេវាផលិតផលដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងនេះ។
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ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី និងទឹក
ប្រភេទ

២០១១

២០១២

២០១៣

២០១៤

២០១៥

អគ្គិសនីនិងទឹកជាមធ្យមក្នុងបុគ្គលិកម្នាក់ (ដុល្លារអាមេរិក)

១២៤

១២៥

១៦៥

១៥៨

១៥៥

ប្រេងឥន្ធនៈជាមធ្យមក្នុងបុគ្គលិកម្នាក់ (ដុល្លារអាមេរិក)

៣៦០

២៨៤

២៦១

២៤១

២៨៨

កិច្ចការពារសហគមន៍និងសង្គម
ដោយប្រកាន់យកពាក្យស្លោក «រីកចម្រើនជាមួយគ្នា» ប្រាសាក់ បានបង្កើតវប្បធម៌ដោយអនុវត្តស្មើភាពគ្រប់បុគ្គលិក អតិថិជនគ្រប់ប្រភេទ និងសហគមន៍
ទាំងមូល។ គោលការណ៍ការពារបរិស្ថាននិងសង្គមរបស់ប្រាសាក់មានចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ និងត្រូវអនុវត្តរាល់អតិថិជន និយោជិត សហគមន៍ និងភាគី
ពាក់ព័ន្ធ។ គោលការណ៍ធនធានមនុស្សរបស់ប្រាសាក់ដែលដាក់ចេញគឺមានតម្លាភាព១០០%សម្រាប់ទាំងភាគីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ។
ប្រភេទ

២០១១

២០១២

២០១៣

២០១៤

២០១៥

១.៥០១

២.១៣៥

២.៧៦៥

៤.១០០

៥.២៨៥

៣៣២

៥៨៦

៧៩៥

១.១៤៥

១.២៤៤

២៤៦

៨៣២

៨៩៣

១.៩១២

១.៨០៧

ចំនួនបុគ្គលិកមានស្រាប់ដែលទទួលការបណ្តុះបណ្តាល

២.៦៧០

៣.៩២៤

៦.៧៦១

៨.៧៧១

៩.១១៨

ចំនួនអ្នកហាត់ការ

២៧ ក្រុម

១៣ ក្រុម

២០ ក្រុម

៨ ក្រុម

២០ ក្រុម

ចំនួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

៣១

៣២

៤១

៥១

៦៦

សិក្សាគម្រោង

២អគារ

៦អគារ

៩អគារ

១៧អគារ

-

២.០៤៦

៤.៤៩៦

៦.៣០០

១១.០៨៩

ចំនួនឥណទានឡជីវឧស្ម័ន

១.៤៥៤

១.២៨៨

៧៤១

៧៦៨

៦៩៣

ចំនួនឥណទានកែលំអលំនៅដ្ឋាន

៨.១៣៤

១១.១៣៧

២២.០៤៩

៣៥.៤៧២

៤៥.១១៤

៦៨.៤២៣

១១៤.៨៣០

១៩១.១៦៦

២៥០.០៨៨

៣២០.៥៤១

បុគ្គលិក
ចំនួនបុគ្គលិក
ចំនួនបុគ្គលិកជាស្រ្តី
ការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិក
ចំនួនបុគ្គលិកថ្មីដែលទទួលការបណ្តុះបណ្តាល

ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម
ចំនួនបណ្ណាល័យ
ចំនួនសិស្សានុសិស្សដែលបានទទួលផល
ឥណទាន

ចំនួនឥណទានផ្តល់ដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត
ខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យម

ប្រាសាក់ផ្តល់ផលិតផលឥណទានសម្រាប់ការអប់រំក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិត

ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យរបស់ពួកគាត់។ ជាមួយគ្នាដែរ ប្រាសាក់ក៏ផ្តល់ឥណទានសម្រាប់កែលម្អលំនៅដ្ឋានដើម្បីជួយអតិថិជនអាចបំពេញនូវតម្រូវការគ្រួសារ
ផងដែរ។

ជាមួយនឹងទិសដៅច្បាស់លាស់ ប្រាសាក់រួមជាមួយនឹងដៃគូអាជីវកម្មគឺ កម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នជាតិ (NBP) បានធ្វើការងារក្នុងការជំរុញកិច្ចការពារបរិស្ថាន
អនាម័យ និងសុខុមាលភាពសង្គម។

គម្រោងសាងសង់បណ្ណាល័យត្រូវបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តនៅឆ្នាំ២០១១ ក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយកុមារនិងសិស្សានុសិស្សឲ្យមានទម្លាប់អានសៀវភៅ ជំរុញ

វប្បធម៌អាន និងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍសហស្សវត្សរ៍ និងការធ្វើ
សមាហរណកម្មរបស់កម្ពុជាចូលក្នុងសហគមន៍អាស៊ាន។ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០១៥ ប្រាសាក់បានសាងសង់បណ្ណាល័យចំនួន១៧ខ្នងជូនសាលារៀន

រដ្ឋនិងសហគមន៍ ដោយបំពាក់សម្ភារបរិក្ខារ និងបណ្តុះបណ្តាលបណ្ណារក្ស។ គម្រោងនេះបានអនុវត្តក្រោមការចាប់ដៃគូជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

ប្រាសាក់កបា
៏ នផ្តលម
់ ល
ូ និធស
ិ ម្រាបកា
់ រវះកាត់នង
ិ ការព្យាបាលកុមារនិងប្រជាជនកក
្រី ្រនៅតាមជនបទដែលមានជម្ងឺឆែបមាត់និងឆែបក្រអូមមាត់តាមរយៈ

អង្គការស្មាយកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកដល់ការផ្តល់ស្នាមញញឹមនិងក្តីសង្ឃឹមជាថ្មីដល់កុមារនិងប្រជាជនកម្ពុជា។

ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមរបស់ប្រជាជនផងដែរ ប្រាសាក់បានបរិច្ចាគថវិកា១០.០០០ដុល្លារអាមេរិកជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់

ឧបត្ថមក
្ភ ង
ុ្ន កប
្រ ខណ្ឌនកា
ៃ រស្មគ
័ ច
្រ ត
ិ ន
្ត ង
ិ សកម្មភាពមនុសស្ ធម៌កង
ុ្ន ឱកាសការបរ្រា ព្ធពធ
ិ ន
ី ខ
ៃ ប
ួ លើកទី១៥២នកា
ៃ កបាទកហ
្រ មនិងអឌឍ្ ចន្ទ ថ្ងទ
ៃ ៨
ី ខែឧសភា
ឆ្ន២
ាំ ០១៥នាការិយាល័យកណ្តាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជារាជធានីភព
្នំ ញ
េ ។ ក ារផ្តលជ
់ ន
ំ យ
ួ នេះគឺបានបង្ហញ
ា ពីសច
ុ ន
្ឆ ្ទៈរបស់ប្រាសាក់កុងគោ
្ន
លបំណងផ្លស
ា ់
ប្តូរប្រជាជនឲ្យចាកចេញពីភាពក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះ ពិសេសគឺជនរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្ដរាយដែលបានកើតឡើងដោយមិនបានរំពឹងទុក។

ក្នង
ុ ខក
ែ ម
ុ ៈ្ភ ឆ្ន២
ំា ០១៥ បសា
្រា ក់តវូ្រ បានវាយតម្លក
ៃ មត
ិ្រ គុណភាពដោយទីភក
ា្ន ់ងារកម្រត
ិ គុណភាពជាអន្តរជាតិឈោះថា
្ម
«Planet Rating» ដែលជាទីភក
ា្ន ងា
់ រ

មួយដែលមានជំនាញបំផុតក្នុងការកម្រិតចំណាត់ថ្នាក់លើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅទូទាំងពិភពលោក។ ជាលទ្ធផល ប្រាសាក់បានទទួលចំណាត់ថ្នាក់
«A និងស្ថិរភាព» ដែលមានភាពប្រសើរជាងការវាយតម្លៃកាលពីឆ្នាំ២០១២ដែលទទួលបានចំណាត់ «A- ដែលមានទស្សនវិស័យអនាគត»។ ប្រាសាក់
បានសម្រេចសមិទ្ធផលថ្មីៗបន្ថែមទៀតក្នុងឆមាសទី២

ក្នុងខែមិថុនា

ឆ្នាំ២០១៥

ដោយទទួលបានពានរង្វាន់ឆ្នើម៣ក្នុងពេលតែមួយក្នុងនាមជា

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការផ្តួចផ្តើមប្រកបដោយសុវត្ថិភាព លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្តល់សេវាធនាគារលក់រាយមានលក្ខណៈប្រសើរពីក្រុមហ៊ុន

អន្តរជាតិ IDG។ ពានរង្វាន់នេះ គឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគោរពតាមតួនាទីដ៏ល្អក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយមាន
ដំណើរការយ៉ាងល្អប្រសើរ និងបានប្តេជ្ញាធ្វើឱ្យគ្រឹះស្ថាននេះមានអភិបាលកិច្ចល្អប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ តម្លាភាព និងដោយផ្តោតជាសំខាន់លើបេសកកម្ម
របស់ខ្លួន និងការផ្តល់សេវានិងផលិតផលដ៏សម្បូរបែបប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។

នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ប្រាសាក់ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រលើកិច្ចការពារអតិថិជនពី Smart Campaign ជាស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលបានផ្តួចផ្តើមជាសាកលក្នុង
ការដាក់បញ្ចូលការការពារអតិថិជនទៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ការទទួលស្គាល់នេះជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនថា ប្រាសាក់ជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូ
ហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងថែរក្សាអតិថិជន និងបំពេញតាមបទដ្ឋាននៃកិច្ចការពារអតិថិជនដែលបានកំណត់។
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ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងភាពជោគជ័យ
ការតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន ជាកត្តម
ា ល
ូ ដ្ឋន
ា ដែលជួយឲ្យប្រតប
ិ ត្តិការប្រចាថ
ំ រៃ្ង បស់
ស្ថាប័នទទួលបានជោគជ័យ

និងសម្រេចបាននូវគោលដៅអាជីវកម្មរបស់

ខ្លួន។ ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងទន់ខ្សោយ ឬ គ្មានប្រសិទ្ធភាព បានធ្វើឲ្យគ្រឹះ

ស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនទទួលការខាតបង់។ ប្រាសាក់បានបង្កើតនូវប្រព័ន្ធ

ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីការពារទ្រព្យសកម្ម ការពារប្រាក់បញ្ញើ

របស់សាធារណជន ដើម្បីធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវសេវាបម្រើអតិថិជន
ការពារនិងកាត់បន្ថយនូវកំហុសឆ្គងនានាដែលអាចកើតឡើងដោយចេតនា

ឬ អចេតនា និងដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកអនុវត្តការងារគោរពតាមសេចក្ដីណែ
នាំនិងគោលការណ៍ផ្សេងៗ។

នូវប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដើម្បីការពារហានិភ័យ។ ការបែងចែងកាតព្វកិច្ច

ត្រឹមត្រូវនិងការត្រួតពិនិត្យទ្វេដង គឺជួយចៀសវាងមិនឲ្យបុគ្គលិកតែម្នាក់ធ្វើ

ប្រតិបត្តិការទាំងមូលតែម្នាក់ឯងបាន។ បុគ្គលិកគ្រប់រូបត្រូវទទួលខុសត្រូវ
និងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។ ជាមួយគ្នានេះដែរ បុគ្គលិក
ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានមកថ្នាក់លើនូវរាល់បញ្ហាដូចជា ការមិនបានអនុវត្តតាម ឬ
ការមិនគោរពតាមគោលការណ៍ផ្សេងៗ។

គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ នាយកភូមិភាគ នាយកសាខា និងបុគ្គលិក

ទាំងអស់ ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនិងគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានបង្កើតគោលការណ៍គ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ស្ថាប័ន

និងត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ ពីបស
្រ ទ
ិ ្ធភាពនៃកប
្រ ខ័ណគ្រ
្ឌ ប់គង
្រ ហានិភយ
័ របស់ប្រាសាក់។
ប្រាសាក់បានបង្កើតឲ្យមាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅឆ្នាំ២០០១

ដើម្បីឲ្យការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយបានកំណត់នូវតួនាទី
និងការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់សម្រាប់ធ្វើការវាយតម្លៃដោយឯករាជ្យ

លើភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដែល
អនុវត្តដោយថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់ប្រាសាក់។ នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
រាយការណ៍ទៅគណៈកម្មការសវនកម្មថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដោយផ្ទាល់។

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងអនុលោមតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិ នៃ
កម្ពុជាស្តីពី «ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ»

គោលបំណងនៃមុខងារ

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ធនធាន យុទ្ធសាស្រ្ត និងនីតិវិធីសវនកម្ម។ លើសពីនេះ

ទៀត នាយកដ្ឋានអនុវត្តការងារត្រួតពិនិត្យដោយផ្អែកលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិ
សម្រាប់ការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែម
ចំនួន៥៤រូបដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពរីកចម្រើនរបស់ស្ថាប័ន។ នៅចុងឆ្នាំ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

និងគណៈគ្រប់គ្រង។ នៅតាមសាខានីមួយៗមានសវនករផ្ទៃក្នុងដើម្បីធ្វើ

ការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំលើគុណភាពនៃសម្ពៀតឥណទាន គុណភាពសេវា

បម្រើអតិថិជន ប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ ប្រតិបត្តិការដាក់ដកប្រាក់
និងការចំណាយទូទៅរបស់សាខា។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានបញ្ចប់៨៨៧កិច្ចការងារសវ
នកម្មដោយគ្របដណ្តប់ការធ្វើសវនកម្មលើគ្រប់ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗនិងធ្វើ
ការស៊ើបអង្កេតលើសកម្មភាពជាក់លាក់មួយចំនួន។ សវនករផ្ទៃក្នុងសាខា

គណនីឥណទានសរុបដើម្បីវាយតម្លៃគុណភាពឥណទាន និងដើម្បីបញ្ជាក់
ថាការបញ្ចេញឥណទានដែលអនុលោមតាមគោលការណ៍នានារបស់ស្ថា-

ប័ន គោលការណ៍ការពារអតិថិជន និងស្តង់ដារជាសកលក្នុងការគ្រប់គ្រង
លទ្ធផលសង្គម។

នៅឆ្នាំ២០១៥នេះដែរ ការវាយតម្លៃបានបង្ហាញថា សាខាបានអនុវត្តការងារ

របស់ខ្លួនបានល្អប្រសើរនិងបានប្រតិបត្តិការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង យ៉ាងមាន
ប្រសិទ្ធភាពផងដែរ។

គប
្រ ប
់ គ
ុ ល
្គ ក
ិ ទាំងអស់មានតួនាទីគប
្រ គ
់ ្រងហានិភយ
័ របស់ប្រាសាក់។ គណៈ
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គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់គណៈកម្មការសវនកម្ម ថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

បានចុះពិនិត្យអតិថិជនចំនួន៦១.៨៥៧នាក់ ស្មើនឹង១៩,៤៥%នៃចំនួន

គោលការណ៍និងនីតិវិធីរបស់ប្រាសាក់ បានបង្កើតឡើងដោយដាក់បញ្ចូល

ចំពោះការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៃសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

២០១៥ នាយកដ្ឋានមានបុគ្គលិកជំនាញចំនួន៨៥រូបដោយទទួលបានការ

លទ្ធផលសវនកម្មនង
ិ សមិទផ
្ធ លប្រចាំឆរំា្ន បស់បសា
្រា ក់បង្ហាញថាឥណទាន

ដែលបានផ្តល់ឲ្យអតិថិជនអនុលោមតាមគោលការណ៍នានា និងមានគុណ
ភាពឥណទានល្អណាស់។
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មតិសវនកម្មឯករាជ្យ«ខេភីអឹមជ្ជី ខេមបូឌា ចំកាត់»

ជាមតិរបស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាសារវន្ត បានបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ នាថ្ងៃទី៣១

ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទឹកប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារ
គណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

តារាងតុល្យការ
២០១៤

២០១៥

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

៣២.៦២១.២២៥

១៣២.៩៣១.៤៩២

៣៨.៦៥៧.៧៧៤

១៥៦.៥៦៣.៩៨៥

ប្រាក់បញ្ញើនិងតម្កល់នៅធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា

៥៩.១៤៨.៩៧៥

២៤១.០៣២.០៧៣

៧៣.៦៩៨.១៧៨

២៩៨.៤៧៧.៦២១

ប្រាក់បញ្ញើនិងតម្កល់នៅធនាគារ

១៩.៦៩៨.៩១៨

៨០.២៧៣.០៩១

៦៣.៥២៧.២៧៥

២៥៧.២៨៥.៤៦៤

៥៧១.១៨៧.៩៩៤

២.៣២៧.៥៩១.០៧៦

៨៤៧.១៧៣.២៣៥

៣.៤៣១.០៥១.៦០២

១១.១៧៩.០៥២

៤៥.៥៥៤.៦៣៧

១៥.២០៤.២៣៦

៦១.៥៧៧.១៥៦

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

៥.៤៥៩.៨៧៧

២២.២៤៨.៩៩៩

៥.៥៣៧.៣៣៦

២២.៤២៦.២១១

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

១.៦៥៤.៤៩០

៦.៧៤២.០៤៧

១.៥៩៨.៧៨១

៦.៤៧៥.០៦៣

៦២៤.៤៥៨

២.៥៤៤.៦៦៦

១.៤០៩.៦៣០

៥.៧០៩.០០២

៧០១.៥៧៤.៩៨៩

២.៨៥៨.៩១៨.០៨១

១.០៤៦.៨០៦.៤៤៥

៤.២៣៩.៥៦៦.១០៤

១៦.៧៦៣.៦០២

៦៨.៣១១.៦៧៨

២៣.៩០១.២២២

៩៦.៧៩៩.៩៤៩

២៨៨.៤០០.២០៥

១.១៧៥.២៣០.៨៣៥

៤៤៣.៥៣២.២៤៣

១.៧៩៦.៣០៥.៥៨៤

-

-

១១.៣៩០.៥១១

៤៦.១៣១.៥៧០

២៦០.៩០២.០៩១

១.០៦៣.១៧៦.០២១

៣៦២.៦២០.៨៣១

១.៤៦៨.៦១៤.៣៦៦

អនុបំណុល

២១.០០០.០០០

៨៥.៥៧៥.០០០

៤៩.៣៣៥.១៥៨

១៩៩.៨០៧.៣៩០

បំណុលផ្សេងៗ

១២.១៦៩.៩៩២

៤៩.៥៩២.៧១៦

១៩.៩៥១.៩៥០

៨០.៨០៥.៣៩៨

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

៦.៧៣៨.៧៤០

២៧.៤៦០.៣៦៦

១០.៦៩១.០៩១

៤៣.២៩៨.៩១៩

កាតព្វកិច្ចអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក

២.៥៣៤.៩៦៥

១០.៣២៩.៩៨២

៣.៦៣៣ .៤៣២

១៤.៧១៥.៤០០

៦០៨.៥០៩.៥៩៥

២.៤៧៩.៦៧៦.៥៩៨

៩២៥.០៥៦.៤៣៨

៣.៧៤៦.៤៧៨.៥៧៦

ដើមទុន

៤៧.០០០.០០០

១៩១.៥២៥.០០០

៧២.០០០.០០០

២៩១.៦០០.០០០

អនុបំណុល

១១.២០៤.៣១៣

៤៥.៦៥៧.៥៧៧

-

-

៥.៤៨២.៦០៧

២២.៣៤១.៦២៤

២.២៧២.៦៤៧

៩.២០៤.២២០

ចំណេញរក្សាទុក

២៩.៣៧៨.៤៧៤

១១៩.៧១៧.២៨២

៤៧.៤៧៧.៣៦០

១៩២.២៨៣.៣០៨

សរុបមូលធន

៩៣.០៦៥.៣៩៤

៣៧៩.២៤១.៤៨៣

១២១.៧៥០.០០៧

៤៩៣.០៨៧.៥២៨

៧០១.៥៧៤.៩៨៩

២.៨៥៨.៩១៨.០៨១

១.០៤៦.៨០៦.៤៤៥

៤.២៣៩.៥៦៦.១០៤

ទ្រព្យសកម្ម

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម
ទ្រព្យសកម្មសរុប
បំណុល និងមូលធន
បំណុល

ប្រាក់បញ្ញើរបស់ធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានា
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ឥណទានវិបារូបន៍
ប្រាក់កម្ចី

សរុបបំណុល
មូលធន

ទុនបម្រុង

សរុបបំណុល និងមូលធន
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

របាយការណ៍លទ្ធផល
២០១៤

២០១៥

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ចំណូលការប្រាក់

១០៧.៥៧៥.៥៥៥

៤៣៨.៣៧០.៣៨៧

១៥៥.៨៦៥.៦៥២

៦៣១.២៥៥.៨៩១

ចំណាយការប្រាក់

-៣៤.៦០៩.៥០៧

-១៤១.០៣៣.៧៤១

-៥៣.៣៧០.០៤៥

-២១៦.១៤៨.៦៨២

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ

៧២.៩៦៦.០៤៨

២៩៧.៣៣៦.៦៤៦

១០២.៤៩៥.៦០៧

៤១៥.១០៧.២០៩

-៣.៤៤១.៤៨៨

-១៤.០២៤.០៦៤

-៦៨៨.៨១២

-២.៧៨៩.៦៨៩

៦៩.៥២៤.៥៦០

២៨៣.៣១២.៥៨២

១០១.៨០៦.៧៩៥

៤១២.៣១៧.៥២០

-១.០៦១.៩៧៦

-៤.៣២៧.៥៥២

-១.៤៤៩.៦៦៧

-៥.៨៧១.១៥១

១.៩៣០.៩៥៥

៧.៨៦៨.៦៤២

៤.០១០.៩៥១

១៦.២៤៤.៣៥២

-២១.៨៧៧.៣៥៥

-៨៩.១៥០.២២២

-៣១.០៥០.១៨៣

-១២៥.៧៥៣.២៤១

ចំណាយរំលស់

-១.៩១៦.៧៣៩

-៧.៨១០.៧១១

-២.២៣៦.៥៤៩

-៩.០៥៨.០២៣

ចំណាយទូទៅ និងចំណាយរដ្ឋបាល

-៩.៣៣៣.០៩៤

-៣៨.០៣២.៣៥៨

-១២.៦៣៧.៣៧៩

-៥១.១៨១.៣៨៥

៣៧.២៦៦.៣៥១

១៥១.៨៦០.៣៨១

៥៨.៤៤៣.៩៦៨

២៣៦.៦៩៨.០៧២

(ខាត)/ចំណេញសុទ្ធពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

១៧៨.៤៨៣

៧២៧.៣១៨

-២៦២.៨១៣

-១.០៦៤.៣៩៣

ចំណូលជាជំនួយ

២១៩.៨០៨

៨៩៥.៧១៨

២៩.៦០០

១១៩.៨៨០

៣៧.៦៦៤.៦៤២

១៥៣.៤៨៣.៤១៧

៥៨.២១០.៧៥៥

២៣៥.៧៥៣.៥៥៩

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

-៧.៦០៩.៨៣៧

-៣១.០១០.០៨៦

-១១.៧៥៤.៦៦៦

-៤៧.៦០៦.៣៩៧

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

៣០.០៥៤.៨០៥

១២២.៤៧៣.៣៣១

៤៦.៤៥៦.០៨៩

១៨៨.១៤៧.១៦២

សំវិធានធនសម្រាប់ឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ
ចំណូលការប្រាក់បន្ទាប់ពីសំវិធានធនសម្រាប់ឥណទានអាក្រក់
និងជាប់សង្ស័យ

ចំណាយកម្រៃ និងកម្រៃជើងសា
ចំណូលប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ
ចំណាយបុគ្គលិក

ចំណូលពីប្រតិបត្តិការ

ប្រាក់ចំណេញមុនដកពន្ធ
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របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធន
ដើមទុន

ទុនបម្រុង

អនុបំណុល

ចំណេញរក្សាទុក

សរុប

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

ដុល្លារអាមេរិក

១៩.៦៨៥.០៦៧

១១.៤២៨.៦៧៩

៤.៦៩៨.៣៩៩

២៧.៤២២.៨១០

៦៣.២៣៤.៩៥៥

-

-

-

៣០.០៥៤.៨០៥

៣០.០៥៤.៨០៥

២៧.៣១៤.៩៣៣

-

-

-២៧.៣១៤.៩៣៣

-

ផ្ទេរទៅទុនបម្រុង

-

-

៧៨៤.២០៨

-៧៨៤.២០៨

-

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

-

-២២៤.៣៦៦

-

-

-២២៤.៣៦៦

៤៧.០០០.០០០

១១.២០៤.៣១៣

៥.៤៨២.៦០៧

២៩.៣៧៨.៤៧៤

៩៣.០៦៥.៣៩៤

១៩១.៥២៥.០០០

៤៥.៦៥៧.៥៧៧

២២.៣៤១.៦២៤

១១៩.៧១៧.២៨២

៣៧៩.២៤១.៤៨៣

៤៧.០០០.០០០

១១.២០៤.៣១៣

៥.៤៨២.៦០៧

២៩.៣៧៨.៤៧៤

៩៣.០៦៥.៣៩៤

-

-

-

៤៦.៤៥៦.០៨៩

៤៦.៤៥៦.០៨៩

២៥.០០០.០០០

-

-

-២៥.០០០.០០០

-

ផ្ទេរទៅអនុបំណុល

-

-១១.២០៤.៣១៣

-៣.៥៦១.៦៨២

-

-១៤.៧៦៥.៩៩៥

ផ្ទេរទៅទុនបម្រុង

-

-

៣៥១.៧២២

-៣៥១.៧២២

-

ការទូទាត់ភាគលាភ

-

-

-

-៣.០០៥.៤៨១

-៣.០០៥.៤៨១

៧២.០០០.០០០

-

២.២៧២.៦៤៧

៤៧.៤៧៧.៣៦០

១២១.៧៥០.០០៧

២៩១.៦០០.០០០

-

៩.២០៤.២២០

១៩២.២៨៣.៣០៨

៤៩៣.០៨៧.៥២៨

សមតុល្យនាថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤
ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
ផ្ទេរទៅដើមទុន

សមតុល្យគិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤
សមមូលនឹងពាន់រៀល

សមតុល្យនាថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥
ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
ផ្ទេរទៅដើមទុន

សមតុល្យនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥
សមមូលនឹងពាន់រៀល
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់
២០១៤

២០១៥

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

៣៧.៦៦៤.៦៤២

១៥៣.៤៨៣.៤១៧

៥៨.២១០.៧៥៥

២៣៥.៧៥៣.៥៥៩

សំវិធានធនសម្រាប់ឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ

៣.៤៤១.៤៨៨

១៤.០២៤.០៦៤

៦៨៨.៨១២

២.៧៨៩.៦៨៩

រំលស់

១.៩១៦.៧៣៩

៧.៨១០.៧១១

២.២៣៦.៥៤៩

៩.០៥៨.០២៣

-៦.៧៤៤

-២៧.៤៨២

-៤១.៩៩៦

-១៧០.០៨៤

៨៨៧.៦៥០

៣.៦១៧.១៧៥

១.៣២៥.៦២៥

៥.៣៦៨.៧៨២

-៧២.៩៦៦.០៤៨

-២៩៧.៣៣៦.៦៤៦

-១០២.៤៩៥.៦០៧

-៤១៥.១០៧.២០៩

-២២៤.៣៦៦

-៩១៤.២៩១

៦៩.១៦៣

២៨០.១១០

-២០១.៤៨៧.៨៩៧

-៨២១.០៦៣.១៨០

-២៧៦.៦៧៤.០៥៣

-១.១២០.៥២៩.៩១៥

-២.៦១០.៩៩៤

-១០.៦៣៩.៨០១

-២.៤៩៧.៦១៤

-១០.១១៥.៣៣៧

-១៣.១៥៦.៣០៨

-៥៣.៦១១.៩៥៥

-១២.៦៥១.៣១២

-៥១.២៣៧.៨១៤

-៩៣៥.៤២៩

-៣.៨១១.៨៧៤

-១.២៤៧.៧៣២

-៥.០៥៣.៣១៥

៧.២៦២.៩៩៦

២៩.៥៩៦.៧០៩

៧.១៣៧.៦២០

២៨.៩០៧.៣៦១

១៥៩.២៨១.៤០៧

៦៤៩.០៧១.៧៣៤

១៥៥.១៣២.០៣៨

៦២៨.២៨៤.៧៥៤

-១.១៧១.១៥២

-៤.៧៧២.៤៤៤

៩៧៧.៨៧០

៣.៩៦០.៣៧៤

លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធមុនដកពន្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
និយ័តភាពលើ៖

ចំណេញពីការលក់ទ្រព្យនិងបរិក្ខារ
ចំណាយសោធននិវត្តន៍
ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ
ខាត/(ចំណេញ)ពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
ការប្រែប្រួលនូវ៖
ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន
ប្រាក់បញ្ញើតម្កល់តាមច្បាប់
ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ប្រាក់បញ្ញើពីធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានា
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
បំណុលផ្សេងៗ

-៨២.១០៤.០១៦

-៣៣៤.៥៧៣.៨៦៣

-១៦៩.៨២៩.៨៨២

-៦៨៧.៨១១.០២២

ចំណូលការប្រាក់

សាច់ប្រាក់ប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

១០៥.២៥៤.៤១៩

៤២៨.៩១១.៧៥៧

១៥៣.០៨៨.២០០

៦២០.០០៧.២១០

ការប្រាក់បានបង់

-៣០.៣១៩.១៥៣

-១២៣.៥៥០.៥៤៨

-៤៦.៥៦៥.៩៥៧

-១៨៨.៥៩២.១២៦

-៤.៨៥៩.២១៥

-១៩.៨០១.៣០១

-៨.៥៨៧.៤៨៧

-៣៤.៧៧៩.៣២២

-២០០.៥៤០

-៨១៧.២០១

-២២៧.១៥៨

-៩១៩.៩៩០

-១២.២២៨.៥០៥

-៤៩.៨៣១.១៥៦

-៧២.១២២.២៨៤

-២៩២.០៩៥.២៥០

-៣.៣៥៧.៩១៦

-១៣.៦៨៣.៥០៨

-២.០៧៤.៣៣០

-៨.៤០១.០៣៧

-៧៧១.១៤៧

-៣.១៤២.៤២៤

-២១៦.៦៤២

-៨៧៧.៤០០

២៧.៤៤៦

១១១.៨៤២

៧៤.៦៦៩

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបានបង់
កាតព្វកិច្ចសោធនិវត្តន៍បានបង់
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
ការទិញ/ផ្ទេរទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
ការទិញទ្រព្យអរូបី
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីការលក់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ

៣០២.៤០៩

-៤.១០១.៦១៧

-១៦.៧១៤.០៩០

-២.២១៦.៣០៣

-៨.៩៧៦.០២៨

១២៦.០៨១.៧៦៥

៥១៣.៧៨៣.១៩២

១៩២.៩៥២.០៤០

៧៨១.៤៥៥.៧៦២

-៧៩.៤៥៧.៩៨៨

-៣២៣.៧៩១.៣០១

-៧៧.៧៣៣.៣០០

-៣១៤.៨១៩.៨៦៥

លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីប្រាក់កម្ចី
ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី
ការទូទាត់ភាគលាភ

-

-

-៣.០០៥.៤៨១

-១២.១៧២.១៩៨

សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

៤៦.៦២៣.៧៧៧

១៨៩.៩៩១.៨៩១

១១២.២១៣.២៥៩

៤៥៤.៤៦៣.៦៩៩

កំណើនសាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលសុទ្ធ

៣០.២៩៣.៦៥៥

១២៣.៤៤៦.៦៤៥

៣៧.៨៧៤.៦៧២

១៥៣.៣៩២.៤២១

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលដើមការិយបរិច្ឆេទ

៥២.៩១៨.០០២

២១១.៤០៧.៤១៨

៨៣.២១១.៦៥៧

៣៣៩.០៨៧.៥០២

-

៤.២៣៣.៤៤០

-

៨៣.២១១.៦៥៧

៣៣៩.០៨៧.៥០៣

១២១.០៨៦.៣២៩

-២.០៨០.២៩១

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលចុងការិយបរិច្ឆេទ

៤៩០.៣៩៩.៦៣២
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៥

