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ចំណាប់អារម្មណ៍ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ 2016

យើងធានាថា មុខងារគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ប្រាសាក់ត្រូវបានអនុវត្តបាន

ដប់ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ទីផ្សារនៃបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនបាន
ប្រឈមមុខនឹងដំណាក់កាលនៃវិបត្តិ

បន្ទាប់ពីសេរីភាវូនីយកម្មបានកើន

ឡើងដោយសារការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមានភាពទន់ខ្សោយ។ ក្នុងរយៈ

ពេលដប់ឆ្នាំនៃវិបត្តិទីផ្សារនៃបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនេះ មានទំនាក់

ទំនងជាវិជ្ជមានរវាងវិបត្តិ និងភាពបរាជ័យក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្នែកផែនការ
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាល។ ទោះយ៉ាងណា មេរៀននៃវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុបាន

បង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរពីគុណតម្លៃនៃគោលនយោបាយម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដ៏

មធ្យ័តនិងត្រឹមត្រូវ ក្នុងការជួយប្រទេសទាំងនោះឲ្យឆ្លងផុតពីវិបត្តិនេះ នៅ
ពេលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនអាចរក្សាបានកំណើនជាវិជ្ជមាន ឬ ងើប
ពីវិបត្តិបានយ៉ាងលឿន។

នៅពេលទំនាក់ទំនងរវាងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច

កាន់តែរឹងមាំ និងមានការរួមបញ្ចូលគ្នាជាច្រើន វាច្បាស់់ណាស់ថាការគ្រប់

យ៉ាងល្អ សមស្របតាមបទដ្ឋានកម្រិតហានិភ័យដែលអាចទទួលយកបាន
គ្រប់គ្រងជាយុទ្ធសាស្រ្តផ្នែកហានិភ័យ

និងកិច្ចប្រជុំជាទៀងទាត់ជាមួយ

ក្រម
ុ ការងារគ្របគ
់ ្រងហានិភយ
័ ដើមប្ ព
ី ភា
ិ ក្សាពីបរិយាកាសត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ របស់
ប្រាសាក់។

ការលើកកម្ពស់សុចរិតភាព និងអភិបាលកិច្ចល្អ
យើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថា សុចរិតភាព និងគណនេយ្យភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ

យ៉ង
ា សំខាន់សម្រប
ា ក
់ រេ ឈ
៍្តិ
ះោ្ម និងនាមករណ៍របស់ប្រាសាក់។ យើងកសាង
បទដ្ឋាននៃសុចរិតភាព

ដែលរៀបចំឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់ឥរិយាបថក្រម

សីលធម៌នៅក្នុងស្ថាប័ន និងលើកកម្ពស់គំរូអាជីវកម្មដែលផ្ដល់ឥទ្ធិពលជា
វិជ្ជមានដល់សង្គម និងសាធារណជន។

គ្រងដ៏រឹងមាំផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច គឺជាចំណុចស្នូលនៃបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចពិភព

ក្រៅពីការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធដ៏ច្បាស់លាស់ និងគោលនយោបាយដ៏រឹងមាំ

បង្កឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ និងហានិភ័យជាច្រើន នៅក្នុងបរិយាកាស

ការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម និងជជែកពិភាក្សាដែលបើកទូលាយ និងប្រកប

សេដ្ឋកិច្ចឲ្យរឹងមាំ គឺនៅតែជាគោលដៅដ៏សំខាន់នៃគោលនយោបាយរបស់

ថែមទាំងត្រូវបានព្យាករទុកទៀតផង។

លោកនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានភាពផុយស្រួយ ដែល

ដល
ែ បឈ
្រ មខ្លង
ំា ។ ការកសាងភាពធន់នង
ឹ វិបត្តា
ិត មរយៈការគប
្រ គ
់ ង
្រ ម៉ាក្រូ
រដ្ឋាភិបាល។

ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច គឺជាកត្តារួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ចំពោះការអភិវឌ្ឍ

សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ នៅ
្ច កម្ពជា
ុ ។ កំណន
ើ សេដក
្ឋ ច
ិ ្ចមានភាពរឹងមាំល ដោ
្អ យអត្រម
ា ធ្យម
7% ក្នុងរយៈពេលជាង 5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដែលបានជួយលើកកម្ពស់

កម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពី 53% មក

ក្រោម 17% នៅក្នុងឆ្នាំ 2016។ អតិផរណាត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អ
ប្រសើរឲ្យនៅត្រឹមក្រោម 5% ខណៈដែលអត្រាប្តូរប្រាក់មានស្ថិរភាពល្អក្នុង
បរិបទដុល្លារូបនីយកម្មខ្ពស់។ ជញ្ជីងទូទាត់ស្ថិតក្នុងភាពអតិរេក ដែលភាគ
ច្រើនបណ្ដាលមកពីលំហូរចូលនៃការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស។

គោល

នយោបាយថវិកាមានភាពមធ្យត
័ ច្បាស់លាស់ ដោយរក្សាបានបក
ា្រ ប
់ ណ
ំ ល
ុ

សាធារណៈនៅតម
ឹ្រ កមត
ិ្រ ទាប ហើយទុនបម្រងសា
ុ
ធារណៈផ្លវកា
ូ របន្តនិន្នា

ការកើនឡើង។ របៀបវារៈកំណែទម្រង់ជាច្រើនកំពុងត្រូវបានអនុវត្តដើម្បី
ពង្រឹងភាពធន់របស់សេដ្ឋកិច្ច និងរក្សាបានស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។

ការគប
្រ គ
់ ង
្រ យ៉ង
ា រឹងមាំលគ
ើ ណ
ុ ភាពផលប័ត្រ និងហានិភយ
័

អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្មរបស់ប្រាសាក់ជាវប្បធម៌របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុង

ដោយផលិតភាព គឺមិនត្រឹមតែទទួលបានការលើកទឹកចិត្តប៉ុណ្ណោះទេ តែ
យើងចាត់ទុកអាកប្បកិរិយា

និង

ឥរិយាបថមួយចំនួនជារឿងសំខាន់សម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ត្រូវតែឆ្លើយតបឲ្យទាន់ពេលវេលាតាមតម្រូវការរបស់

ប្រាសាក់ដោយចូលរួមឲ្យបានពេញលេញ ជម្នះឲ្យបានលទ្ធផលថ្មីៗ វាយ

តម្លកា
ៃ លានុវត្តភាពពីបរិបទយុទា
្ធស ស្ត្រ ធ្វើការវិនច
ិ យ
័្ឆ ផ្នែកអាជីវកម្មដរ៏ ងមា
ឹ
ំ
និងប្រកាន់ខ្ជាប់គុណតម្លៃរបស់ប្រាសាក់។ បែបបទអភិបាលកិច្ចរបស់យើង
បន្តបានការទទួលស្គល
ា ដោ
់ យប្រាសាក់ទទួលបានជ័យលាភីផក
្នែ អភិបាល
កិច្ចសាជីវកម្មទូទៅល្អបំផុត។

សមិទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ 2016
ស្របជាមួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ និងការរក្សាបានស្ថិរភាព
នយោបាយ សុខសុវត្ថិភាពសង្គម និងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេស

ស្ថរិ ភាពកង
្នុ វិសយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុ បសា
ា្រ ក់ទទួលបានលទផ
្ធ លល្អបស
្រ រើ ដូចជា៖
1

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធមានចំនួន 54 លានដុល្លារអាមេ
រិក

2

ផលលើមូលធន (RoE) មានចំនួន 36.9%

3

ផលលើទ្រព្យសកម្ម (RoA) មានចំនួន 4.7%

ភាព ត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការដែលកំពុងបន្ត និងទិសដៅជាយុទ្ធសាស្រ្ត

4

រក្សាបានអត្រាឥណទានមិនដំណើរការកម្រិតទាបត្រឹម 1.16%

ផន
ែ ការរបស់ថក
ា្ន គ
់ ប
្រ គ
់ ង
្រ បានថ្លង
ឹ ថ្លង
ែ រវាងឱកាសអាជីវកម្ម និងហានិភយ
័

5

ទ្រព្យសកម្មសរុបមានចំនួន 1.25 ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក

6

សម្ពៀតឥណទានសរុបកើនដល់ 1.03 ប៊ីលានដុល្លារ និងអតិថិជន

យើងខ្ញន
ំុ ង
ឹ បន្តតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផលប័តអា
្រ ជីវកមរ្ម បស់យង
ើ ដើមប្ ធា
ី នាថាប្រាសាក់
មានជំហររឹងមាំល្អបំផុតសម្រាប់រយៈពេលវែង កំណើនប្រកបដោយនិរន្តរ

របស់ប្រាសាក់។ យើងធ្វើការវាយតម្លៃយ៉ាងហ្មត់ចត់ដើម្បីឲ្យប្រាកដថាតើ
ដែរឬទេ។ យើងព្យាយាមបណ្ដុះ និងគាំទ្រវប្បធម៌នៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ត្រួតពិនិត្យការប្រតិបត្តិតាមក្រមហានិភ័យទៅនឹងក្របខ័ណ្ឌរបស់ស្ថាប័ន។

4
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ឥណទានសរុប 347 ពាន់នាក់

7

សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប 619 លានដុល្លារអាមេរិក និង
មានគណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សំចំនួន 572 ពាន់

8

ពង្រីកបណ្តាញការិយាល័យរហូតដល់ 181 សាខា

9

ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទូម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួន 115 និង

10

មានបុគ្គលិកបម្រើការងារចំនួន 6,162 នាក់។

បសា
ា្រ ក់បានអភិវឌឍ្ និងពង្រង
ឹ ប្រតប
ិ ត្តិការរបស់ខនជា
ួ្ល
បន្តបន្ទប
ា ដ
់ ម
ើ ប្ ឆ
ី យ
ើ្ល

តបទៅនឹងបម្រែបម្រួលទីផ្សារ

និងបរិយាកាសប្រតិបត្តិការដែលមានការ

ប្រកួតប្រជែងខ្លាំង។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងភាគទុនិកមានជំនឿចិត្តយ៉ាង

មុតមាំថា តាមរយៈការដឹកនាំដប
៏ ន
ិ៉ ប្រសប់ យុទា
្ធស ស្រ្ត និងធនធានមនុសស្
ល្អៗរបស់បសា
ា្រ ក់នង
ឹ ធ្វឲ
ើ យ្ ប្រសា
ា ក់បន្តទទួលបានលទ្ធផលដ៏តច
្រ ះតច
្រ ង់

សម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ ខ្ញុំសូមទទួលស្គាល់នូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង

របស់បុគ្គលិកប្រាសាក់ ដែលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់ គឺជាកត្តា
រួមចំណក
ែ មួយដ៏សខា
ំ ន់ចពោ
ំ ះភាពជោគជ័យរបស់ប្រាសាក់ និងចំពោះការ

ប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការផ្តល់ជូនសេវាល្អប្រសើរជូនដល់អតិថិជន និងភាគី
ពាក់ព័ន្ធ។

ជំនួសមុខឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់គ្រប់គ្រង
និងបុគ្គលិករបស់ប្រាសាក់ទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបម្រើការងារ

បក
្រ បដោយថាមពល និងលះបង់ខស
្ព ដ
់ ម
ើ ប្ កា
ី ររីកចមន
ើ្រ អាជីវកម្ម និងការរីក

ចម្រើនរបស់អតិថិជនប្រកបដោយសុខដុមភាព។ ខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណ
ដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ភាគទុនិក អតិថិជន អ្នកផ្គត់ផ្គង់ រាជរដ្ឋាភិបាល
កម្ពុជា និងជាពិសេសធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ដែលតែងតែផ្តល់ការគាំទ្រ

និងផ្តល់ឱវាទរហូតមក។ យើងខ្ញុំសង្ឃឹម និងជឿជាក់ថា លោក លោកស្រី
នាងកញ្ញានៅតែបន្តផ្តល់ទំនុកចិត្តខ្ពស់ដល់ប្រាសាក់នាឆ្នាំ 2017។

Ranjit Michael Samuel Fernando
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

2016 ជាឆ្នាំដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រាសាក់។ យើងខ្ញុំបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយអតិថិជន ហើយ

កម្លាំងធនធានបុគ្គលិកដ៏សកម្មរបស់យើងបានជំរុញឲ្យប្រាសាក់ឈានដល់ការសម្រេចសមិទ្ធផលថ្មីៗជាច្រើន

ដោយរក្សាបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនយ៉ាងល្អប្រសើរ។

5

ចំណាប់អារម្មណ៍ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

យើងបន្តរក្សាបាននូវជំហរបានយ៉ាងល្អប្រសើរតាមរយៈភាពខ្លាំងនៃពិពិធកម្មរបស់យើងក្នុងចំណោមគូប្រកួត
ប្រជែង។ ភាពខ្លាំងផ្នែកនាមករណ៍ ទំហំ និងវិសាលភាព អនុញ្ញាតឲ្យយើងទទួលបានភាពល្អដាច់គេ ដែល
យើងត្រូវផ្តល់ជូនជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់អតិថិជនរបស់យើង។

6
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យើង

ខ្ញស
ំុ ងឃ្ ម
ឹ យ៉ង
ា មុតមាំថា ការរួមផស្ គ
ំ ន
ា្ន យ
ៃ ទ
ុ ា
្ធស ស្រផ
្ត ត
ោ្ដ
ការយកចិត្តទុកដាក់ និងគំរូអាជីវកម្មពិពិធកម្ម ដែលជា

លក្ខណៈពិសស
េ របស់យង
ើ កង
្នុ ចំណោមគូបក
្រ ត
ួ បជ
្រ ង
ែ

នឹងបង្កត
ើ គុណតម្លរៃ យៈពេលយូរសម្រប
ា ភា
់ គីពាក់ពន
័ ្ធទាំងអស់របស់យង
ើ ។

យើងមានភាពខ្លាំងតាមរយៈសុចរិតភាព ភាពជឿជាក់ និងក្រមសីលធម៌ល្អ
នៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្ម ការរីកចម្រើនដោយផ្តោតលើចំនួនអតិថិជន និង

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធបានកើនឡើងរហូតដល់ 16% គឺ

កើនឡើងពី 46.5 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2015 ដល់ 54 លាន
ដុល្លារអាមេរិក

ផលលើមូលធន (RoE) មានអត្រា 36.9% និងផលលើទ្រព្យសកម្ម
(RoA) មានអត្រា 4.7%

ជំហរជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើធំជាងគេនៅកម្ពុជា។ ភាព

បណ្តាញការិយាល័យនៅទូទាំងប្រទេសដែលគ្របដណ្តប់ 25 ខេត្ត-

របស់យើងនៅលើទីផ្សារ ដែលជួយជំរុញសក្ដានុពលកំណើន និងការពង្រីក

ទីតាំង ជាមួយនឹងបុគ្គលិកបម្រើការងារសរុបចំនួន 6,162 នាក់កំពុងធ្វើ

ខ្លង
ំា របស់បសា
ា្រ ក់ផល
្ត ជា
់ មូលដ្ឋន
ា គះឹ្រ ដ៏រង
ឹ មាំសមប
ា្រ ប
់ ត
្រ ប
ិ ត្តិការដ៏សខា
ំ ន់
ខ្លួនរបស់ប្រាសាក់។

ក្នុងរយៈពេល 12 ខែចុងក្រោយនេះ យើងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូច
ជា៖

i.

ឥណទានមិនដំណើរការក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលបានកើនឡើង

ii. បមប
្រែ មល
ួ្រ អាកាសធាតុ (គ្រោះរាំងស្ងត
ួ  តាំងពីខត
ែ លា
ុ
ឆ្នំា 2015)
ជាមួយការយឺតយ៉ាវក្នុងការបង្អុរទឹកភ្លៀង

iii. ថ្លៃផលិតផលកសិកម្មទាប និងទីផ្សារលក់កសិផលទទួលបានប្រាក់
ចំណេញតិចតួច។

ទោះជាយ៉ាងណា លទ្ធផលឆ្នាំ 2016 បង្ហាញឲ្យឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់

យើងនៅតែបន្តផ្តល់នូវភាពជោគជ័យក្នុងបរិយាកាសដ៏ប្រឈមនេះ និង

រាជធានី ដែលមាន 181 ការិយាល័យ និងម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួន 115

ប្រតិបត្ដិការនៅក្នុងភូមិជាង 13,640 ស្មើនឹង 93% នៃភូមិសរុបទាំង
អស់។

ការសម្រេចបានកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាព
យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងលើនវានុវត្តន៍ និងបច្ចេក
វិទ្យានឹងជួយឲ្យយើងឈានមុខគេនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ នៅក្នុងឆ្នាំ 2016
យើងរក្សាជំហរលេខរៀងទីមយ
ួ នៅកង
្នុ ប្រភទ
េ ទីផសា
្ រសេវាធនាគារលក់រាយ។
វិសាលភាពរបស់យង
ើ នៅកង
្នុ វិសយ
័ ហិរញ្ញវត្ថផ
ុ ល
្ត ឱ
់ កាសឲយ្ យើងផ្ដលស
់ វា
េ
ដល់អតិថិជនដោយបទពិសោធន៍ដែលល្អប្រសើរ

ដែលនាំឲ្យភក្តីភាពពី

អតិថជ
ិ នមានការកើនឡើង និងជំរញ
ុ ឲ្យប្រក
ា ច
់ ណ
ំ
ញ
េ បានកើនប្រសរើ ជាង
មុន ទោះបីបរិយាកាសម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមានការប្រឈមខ្លាំងក៏ដោយ។

យើងក៏មើលឃើញឱកាសដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់យើងឲ្យរីកលូតលាស់

បង្ហាញពីរបៀបដែលប្រាសាក់នៅតែនាំយកភាពខ្លាំង និងសមត្ថភាពរបស់

ថែមទៀត តាមរយៈការបម្រើអតិថិជនដែលមានចំណូលខ្ពស់ និងសហ

ទាបបំផុតប្រៀបធៀបក្នុងវិស័យ បុគ្គលិកមានផលិតភាពខ្ពស់ ការគ្រប់គ្រង

កម្មទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ យើងក៏រំពឹងថានឹងពង្រីក

ខ្លន
ួ សមច
្រេ បាននូវលទផ
្ធ លដូចជា អត្រឥ
ា ណទានមិនដំណរើ ការមានកមត
ិ្រ

ការចំណាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន
ការគ្រប់គ្រងមូលធននិងហានិភ័យដោយភាពមធ្យ័តច្បាស់លាស់ និងបុគ្គ

គ្រស
ា ខ្នត
ា តូច និងខ្នត
ា មធ្យមរួមមាន ការជួយអតិថជ
ិ នដែលជាម្ចស
ា ់អាជីវ
ចំណែកទីផ្សារអាជីវកម្មរបស់យើងដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

ពង្រឹងនាមករណ៍

ទំហំ និងវិសាលភាព ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងទទួលបានភាពល្អដាច់គេដែល

លិកដែលមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្ម។

យើងត្រូវផ្តល់ជូនជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់អតិថិជនរបស់យើង។

នៅក្នុងឆ្នាំ 2016 ប្រាសាក់មិនត្រឹមតែរក្សាបាននូវជំហរនាំមុខគេលើទីផ្សារ

យើងក៏បានវិនិយោគក្នុងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនៃប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល ដែលអ្នកដទៃ

ចំណេញ និងសម្ពៀតឥណទានធំជាងគេប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធានា

ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងារកាន់តែប្រសើរ ដោយជួយសម្រួលប្រតិបត្ដិការ

ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹងបណ្តាញការិយាល័យច្រើនជាងគេ លទ្ធភាពរកប្រាក់

បាននូវកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពទៀតផង។ លទ្ធផលដែលប្រាសាក់
សម្រេចបានរួមមាន៖

ទ្រព្យសកម្មសរុបបានចំនួន 1.25 ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក គឺកើនឡើង
19% បើធៀបនឹងដំណាច់ឆ្នាំ 2015

សម្ពៀតឥណទានសរុបមានចំនួន 1.03 ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក គឺ
កើនឡើង 20% និងមានអតិថិជនឥណទានសរុបចំនួន 347 ពាន់
នាក់

ប្រាសាក់បន្តឈានមុខគេលើគុណភាពសម្ពៀតឥណទានក្នុងវិស័យ

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានអត្រាឥណទានមិនដំណើរការត្រឹមតែ 1.16%

សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុបបានកើនឡើងដល់ 619 លានដុល្លារ

អាមេរិក និងមានគណនីប្រាក់បញ្ញើសន្សច
ំ ំនួន 572 ពាន់

ទៀតយល់ថាលំបាកនឹងធ្វើបាន។ នវានុវត្តនន
៍ ង
ិ បច្ចក
េ វិទយា
្ ទាំងនះេ នឹងជំរញ
ុ
ឲ្យកាន់តែងាយ សាមញ្ញ លឿនរហ័ស និងប្រកបដោយភាពងាយស្រួល។

ការកសាងចំណុចខ្លាំងដើម្បីការរីកចម្រើនអាជីវកម្ម
យើងខ្ញុំយល់ច្បាស់ថា

កត្តាដែលនាំឲ្យមានកំណើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ

ខុសប្លក
ែ ពីកត្តដ
ា ល
ែ នាំឲយ្ មានកំណន
ើ កាលពីដប់ឆម
ំា្ន ន
ុ ។ ប៉ន
ុ យ
ែ្ត ង
ើ ជឿជាក់

ថាប្រាសាក់អាចសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរ និងការកើតឡើងនៃបច្ចេក

វិទ្យាថ្មីៗ ព្រមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរនៃតម្រូវការ និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិ
ថិជន។

យើងនឹងធ្វើដំណើរតាមគន្លងយុទ្ធសាស្ត្រនេះនៅប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខជាបន្ត
ទៀតទន្ទម
ឹ ពល
េ ដល
ែ យើងសម្លង
ឹ មើលការថរែ កសា
្ កំណត់តល
ា្រ ទផ
្ធ លហិរញ្ញ

វត្ថដ
ុ រ៏ ង
ឹ មាំកង
្នុ ការបង្កត
ើ គុណតម្លប
ៃ ន្ថម
ែ ដោយវិវត្តទៅតាមលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ
និងតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន។

7

អនុវត្តយទ
ុ សា
្ធ ស្តដ
្រ ល
ែ ផ្ដត
ោ ការយកចិតទ
្ត ក
ុ ដាក់នង
ិ ស្ថត
ិ ស្ថរេ
យុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើងគឺផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់និងស្ថិតស្ថេរ ដែលត្រូវ
បានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់នូវគុណភាពខ្ពស់ ព្រមជាមួយនឹងកំណើនប្រាក់

ចំណូលប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ មានន័យថា យើងមិនមែនត្រឹមតែចង់បាន

កំណើនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជាកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពទៀត
ផង។ ហើយក៏មានន័យថា យើងនឹងស្វែងរកកាលានុវត្តភាពទាំងឡាយ
ណា ដែលស្របទៅតាមទស្សនវិស័យរបស់យើងអំពីនិន្នាការក្នុងប្រទេស

និងពិភពលោក ដោយកសាងភាពខ្លាំង និងផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ដល់
ភាគទុនិក។

នៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ យើងគឺជាអ្នកនាំមុខគេលើទីផ្សារ និងជាស្ថាប័ន

បង់ និងការបំពេញការងារដោយវិជ្ជាជីវៈរបស់បុគ្គលិករបស់យើង ដែលមាន
ការចូលរួមខ្ពស់

និងការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអតិថិជនក្នុងការនាំ

ទៅរកលទផ
្ធ លល្អ។ យើងនឹងធានាថា យើងកំពង
ុ បង្កត
ើ នូវវបប្ ធម៌មយ
ួ ដល
ែ

បណ្ដុះគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មី និងការសហការគ្នាដែល កំពុងមានសន្ទុះកើនឡើង
បត់បែន និងផ្ដោតសំខាន់ទៅការអនុវត្ត ដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជន។

យើងកសាងកន្លែងការងារដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់បុគ្គលិករបស់យើង ដោយ
លើកទឹកចិត្តចំពោះភាពចម្រុះ និងការរួមបញ្ចូលគ្នា និងជាកន្លែងដែលគ្រប់
គ្នាមានឱកាសមួយដើម្បីសម្រេចបាននូវសក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួក

គាត់។

ការសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខ

ធំបផ
ំ ត
ុ ដោយគិតពីទព
្រ យ្ សកម្ម និងចំណក
ែ ទីផសា
្ រសេវាធនាគារ។ យើងយក

ខណៈពេលដែលការផ្លាស់ប្តូរបទប្បញ្ញត្តិ អត្រាការប្រាក់ទាបអូសបន្លាយ

និងសមត្ថភាពក្នុងការលក់ផលិតផលចម្រុះនានា។ យើងប្រើប្រាស់ភាព

បញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនកើតឡើង យើងក៏បានសម្លឹងឃើញពីឱកាសនេះ

មានភាពប្រកួតប្រជែងខ្លាំង។

ផលនិងសេវាកម្ម ពង្រឹងវប្បធម៌និងបុគ្គលិក ដើម្បីជំរុញឲ្យមានការរីកចម្រើន

វិសាលភាព

យ៉ាងយូរ បម្រែបម្រួលទីផ្សារ និងការប្រកួតប្រជែងកើនឡើង នឹងបង្កឲ្យមាន

ខ្លាំង និងឯកទេសរបស់យើងធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរីកចម្រើននៅក្នុងទីផ្សារដែល

ផងដែរ។ យើងប្តេជ្ញាផ្តល់ជូននូវយុទ្ធសាស្រ្តដ៏ត្រឹមត្រូវ ធ្វើពិពិធកម្មផលិត

ចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងពង្រីកការនាំមុខរបស់យើងតាមរយៈទំហំ

យុទសា
្ធ ស្តរ្រ បស់យង
ើ គឺទាញយកអត្ថប្រយោជន៍នៃភាពខ្លាំងកុងការប្រកួត
្ន

និងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រែប្រួលនៅលើទីផ្សារ។

បជ
្រ ង
ែ រួមមានភាពសមប្ រូ បប
ែ នផ
ៃ លិតផលនិងសវា
េ កម្ម ការបង្កន
ើ បណ្តញ
ា

យើងខ្ញមា
ំុ នទំនក
ុ ចិតយ
្ត ង
ា៉ មុតមាំថា

យុទា
្ធស ស្ររ្ត បស់យង
ើ មានភាពរឹងមាំ

វប្បធម៌នៃការខិតខំធ្វើការយកលទ្ធផលឆ្នើម

ដោយអត្ថនយ
័ ប្រៀបធៀបនឹងអាទិភាពដែលបានយកចិតទ
្ត កដា
ុ
ក់ ប្រាសាក់

ចែកចាយ បុគ្គលិកដែលមានទេពកោសល្យនិងសមត្ថភាព និងការកសាង

តាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របានយ៉ាងល្អប្រសើរ និងការរីកចម្រើនប្រកប

ហានិភ័យ។

នឹងនៅតស
ែ ត
ិ្ថ កង
្នុ ជំហររឹងមាំ ដើមប្ អ
ី នុវតា
្តត មកមវ្ម ត្ថន
ុ ល
ៃ ទផ
្ធ លការងាររយៈ

និងជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រង

ពេលមធ្យម និងបង្កើតគុណតម្លៃសម្រាប់ភាគទុនិកសម្រាប់រយៈពេលវែង។

ប្រាសាក់ជានិយោជកនៃជម្រើស
ជានិយោជកនៃជម្រើស គឺជាគន្លឹះនៃភាពជោគជ័យរបស់យើង។ បុគ្គលិក

ទាំងអស់គឺជាធនធានដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់យើង។ ដោយបានទាក់ទាញ
និងរក្សាអ្នកមានសមត្ថភាព

ផ្តល់ជូនឱកាសអាជីពដ៏ល្អដែលជួយឲ្យបុគ្គ

លិកទាំងអស់ទទួលបានជោគជ័យ

ដូច្នេះយើងអាចផ្តល់នូវសេវាកម្មដ៏ល្អ

សម្រាប់អតិថិជនរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ យើងមានវប្បធម៌ដ៏រឹងមាំ មោ
ទនភាពរួមចំពោះលទ្ធផលការងារ ប្រវត្តិដ៏ជោគជ័យ ហើយការបោះជំហាន
របស់យើងមានលក្ខណៈវិសេស

ជំនស
ួ មុខឲយ្ គណៈគប
្រ គ
់ ង
្រ របស់គះឹ្រ ស្ថន
ា មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថុប្រសា
ា ក់ ខ្ញស
ំុ ម
ូ អរ
គុណចំពោះថ្នាក់គ្រប់គ្រងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងបុគ្គលិកប្រាសាក់ទាំងអស់

ចំពោះការខិតខំបង
ឹ្រ បង
្រែ និងការតាំងចិតខ
្ត ស
្ព ក
់ ្នុងការបំពញ
េ ការងារ អរគុណ

ចំពោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងការគាំទ្រ និងការផ្តល់ដំបូន្មាន និងអរគុណ
ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និយ័តករ និងធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា រួមជាមួយ
នឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលតែងតែគាំទ្រប្រាសាក់។

ដែលជាទីប៉ងប្រាថ្នារបស់អ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញ

លទ្ធផលដ៏ល្អរបស់ប្រាសាក់នៅឆ្នាំ 2016 គឺជាសក្ខីភាពនៃការខិតខំប្រឹង

លិកផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់ចំពោះការធ្វើការរួមគ្នា ហើយពួកគេមានឆន្ទៈរួមមោះមុត

ទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាការចូលរួមចំណែករបស់ពួកគាត់ និងសូមថ្លែងអំ

ប្បទាន និងភាគីពាក់ព័ន្ធនៅជុំវិញពិភពលោក។ នៅទូទាំងប្រាសាក់ បុគ្គ
ក្នុងការបម្រើអតិថិជន។

ខ្ញជ
ំុ ឿជាក់យង
ា៉ មុតមាំថា ភាពចម្រះុ និងការរួមបញ្ចល
ូ គ្នន
ា ប
ៃ គ
ុ ល
្គ ក
ិ ពីបភ
្រ ព

ប្រែង និងការលះបង់របស់បុគ្គលិកប្រាសាក់ជិត 6,200 នាក់។ យើងខ្ញុំសូម

ណរគុណ ចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យមានលទ្ធផលជោគជ័យយ៉ាង
ត្រចះត្រចង់នេះ។

ផ្សេងៗ មានតួនាទីជាស្នូលដ៏សំខាន់ក្នុងការជំរុញផលិតភាព នវានុវត្តន៍

និងកំណើន។ ការបញ្ចូលភាពចម្រុះនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់យើង ធ្វើឲ្យ
ប្រាសាក់អាចបម្រើអតិថិជន និងសាធារណជនបានប្រសើរ ព្រមទាំងជំរុញ
ឲ្យមានការចូលរួមរបស់បុគ្គលិកទាំងអស់

ដែលនេះជាកត្តាសំខាន់ចំពោះ

ភាពជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់របស់យើង។ នេះជារឿងដ៏ត្រឹមត្រូវ និងឈ្លាសវៃ
ដែលយើងត្រូវធ្វើ។

បុគ្គលិករបស់ប្រាសាក់បន្តជំរុញឲ្យមានលទ្ធផលវិជ្ជមាន
ជោគជ័យ របស់យើងនៅឆ្នាំ នេះនឹងមិ នអាចធ្វើទៅបានដោយគ្មានការលះ
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2016

សីុម សេនាជាតិ

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្ម
ទស្សនវិស័យ
ធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាជននៅជនបទប្រសើរឡើង ដើម្បីចូលរួមចំណែក
ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈគ្រឹះស្ថាន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមាននិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

បេសកកម្ម
ផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ និងសហគ្រាសខ្នាតតូចនៅ
ជនបទប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

9

សាវតារ

គ្រឹះស្ថាន

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់បានចាប់ផ្តើមធ្វើ

2004 ប្រាសាក់បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា សម្រាប់

ទទួលបានមូលនិធព
ិ ស
ី ហភាពអឺរប
ុ៉ កង
្នុ

ខ្នាតតូច។

ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ ររបស់ខន
ួ្ល កង
្នុ ឆ្នំា 1995 ដោយ

រូបភាពជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍។ ផ្នែកឥណទានរបស់គម្រោងប្រាសាក់ត្រូវបាន
អនុវត្តដោយក្រសួងចំនួន 3 របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។ គម្រោងនេះមាន
គោលដៅសា្តរឡើងវិញ និងគាំទ្រវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តចំនួន 6 ដែល

ស្ថិតនៅជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញ រួមមានខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ
តាកែវ ព្រៃវែង និងសា្វយរៀង។ គម្រោងនេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ

ប្រកបអាជីវកម្មផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ជនបទនិងសហគ្រាស

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងកម្លាយខ្លួន ប្រាសាក់បានចាប់ផ្តើម
ស្វែងរកនិងចរចាជាមួយវិនិយោគិនផ្សេងៗបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ 2005 ដើម្បី

យកមកជំនួសភាគទុនិកចាស់របស់ប្រាសាក់គឺ CRDF។ គម្រោងខាងលើ
ត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ 2007 ហើយភាគទុនិកដំបូងគឺ CRDF ត្រូវបាន

2003។

ជំនួសដោយភាគទុនិកថ្មីចំនួន 5 រួមមាន ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបែលហ្សិក

ដើមប្ ធា
ី នាឲយ្ សហគមន៍ជនបទនិងសហគ្រស
ា ខ្នត
ា តូចបំផត
ុ មានលទ្ធភាព

លីមីតធីត (DCG) ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសហូឡង់(FMO)

ទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ គណៈកម្មការដឹកនាំការអនុវត្តគម្រោងប្រាសាក់
បានសម្រេចកម្លាយខ្លួនពីគម្រោងឥណទានទៅជាគ្រឹះសា្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់។ ក្នុងខែមីនា
ឆ្នាំ 2002 ផែនការកម្លាយខ្លួននេះត្រូវបានចាប់ផ្តើមឡើងតាមរយៈការបង្កើត

សមាគមឥណទានប្រាសាក់ដែលជាប្រតិបតិ្តករឥណទានជនបទ និងចុះ
បញ្ជីនៅធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា។

កង
្នុ ឆ្នំា 2003 មូលនិធអ
ិ ភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពជា
ុ (CRDF) រួមជាមួយកម
ុ្រ ហ៊ន
ុ
បុគល
្គ ក
ិ បសា
ា្រ ក់តវូ្រ បានបង្កត
ើ ឡើងដើមប្ ជ
ី យ
ួ សមល
ួ្រ ដល់គមង
្រោ កម្លយ
ា

ខ្លួនខាងលើនេះ។ គ្រឹះសា្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ត្រូវបានបង្កើតឡើង
ដោយមានការចូលរួមមូលនិធិវិនិយោគពីភាគទុនិកដំបូងចំនួន 2 និងបាន
ចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវ

មានកម្រិតនៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ 2004។ បន្ទាប់មកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ

10 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2016

សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ (BIO) ក្រុមហ៊ុនដ្រ្តាហ្គិនខាភិថល គ្រូប
ក្រុមហ៊ុនលង្កាអ័ររិក លីសសុីង អិលធីឌី (LOLC) និងក្រុមហ៊ុនអ៊យកូក្រេ

ឌីត (Oikocredit)។ ហើយបសា
្រា ក់ទទួលបានអាជ្ញប
ា ណ
័ ប
្ណ ក
្រ បអាជីវកម្ម

អចិន្ត្រៃយ៍ពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ 2007។ ក្រសួង

ពាណិជ្ជកម្មបានទទួលស្គាល់ការកែប្រែលក្ខន្តិកៈរបស់ប្រាសាក់នៅថ្ងៃទី 14
ខែតុលា ឆ្នាំ 2008 ហើយធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ទទួលសា្គល់ការកែប្រែ
នេះនៅថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2008។

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មចម្បងរបស់ប្រាសាក់ គឺការផ្តល់សេវាកម្មមីក្រូហិរញ្ញ
វត្ថុដល់ប្រជាជននៅតំបន់ជនបទតាមរយៈការិយាល័យកណា្តលរបស់ខ្លួន

ស្ថត
ិ នៅរាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ និងតាមការិយាល័យនានាដែលស្ថតនៅត
ិ
ាមបណា្ត

ខេត្ត និងស្រុកនានានៃប្រទេសកម្ពុជា។

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំពេញឲ្យបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្សេងៗ និងដើម្បី

ដើរតួនាទីជាទីកន្លែងមួយសម្រាប់ការធ្វើពិពិធកម្មនិងការរីកចម្រើននាពេល
អនាគត ប្រាសាក់បានសម្រេចបំពាក់នូវប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល ឈ្មោះថា

Oracle FLEXCUBE Universal Banking សម្រាប់ផ្តល់ភាពងាយ

ស្រួលក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន កសាងគុណសម្បត្តិនៃការប្រកួត
ប្រជង
ែ ជួយគះឹ្រ ស្ថន
ា ឲយ្ មានលទ្ធភាពផ្តលស
់ វា
េ កម្មជន
ូ ដល់អតិថជ
ិ នគោល
ដៅរបស់ខ្លួនកាន់តែប្រសើរជាងមុននៅទូទាំងកម្ពុជា
ប្រព័ន្ធព័ត៌មានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

និងអាចគ្រប់គ្រង

នៅថ្ងទ
ៃ ី 8 ខក
ែ ម
ុ ៈ្ភ ឆ្នំា 2011 ប្រសា
ា ក់ទទួលបានអាជ្ញប
ា ណ
័ ព
្ណ ធនាគា
ី
រជាតិ

នៃ កម្ពុជាក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការជាគ្រឹះសា្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើ
ពីសាធារណជន ដែលផ្តល់សិទ្ធិឲ្យតែការិយាល័យកណ្តាលរបស់គ្រឹះស្ថាន
ទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន។

ជាមួយនឹងអាជ្ញប
ា ណ
័ ប
្ណ ក
្រ បអាជីវកម្មអចិនយ
្ត្រៃ ក
៍ ្នុងការផ្តលស
់ េវាមីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញ

វត្ថុនិងអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើទាំងពីរខាងលើ បច្ចុប្បន្ន
បសា
ា្រ ក់ផត
ោ្ត សំខាន់លកា
ើ រពង្រង
ឹ ប្រតប
ិ ត្តិការនិងដំណរើ ការអាជីវកមរ្ម បស់

ខ្លួនដើម្បីដើរតួនាទីកាន់តែខ្លាំងជាងមុនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
នៅកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់នូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ជនបទនិង

សហគ្រាសខ្នាតតូច។

ក៏បានដាក់ឲ្យដំណើរការការិយាល័យកណ្តាលដែលបានធ្វើឡើងក្នុងគោល
បំណងសន្សំសំចៃ និងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន។

ក្នុងឆ្នាំ 2013 ប្រាសាក់សម្រេចបានជោគជ័យមួយផ្សេងទៀតដោយទទួល
បានពានរង្វាន់ឆ្នើម «គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់
លើផលិតផល» ពីក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ International Data Group និង

ទទួលបាន «ពានរង្វាន់តម្លាភាពលើថ្លៃលក់ផលិតផល» ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិ
MFTransparency។
ដោយឡែកនៅឆ្នាំ 2014 ប្រាសាក់បានបង្កើនដើមទុនរហូតដល់ 188 ប៊ី

លានរៀលដែលសមមូល 47 លានដុល្លារអាមេរិក។ ប្រាសាក់នៅតែបន្ត
ជំហររបស់ខន
ួ្ល ជាគះឹ្រ ស្ថន
ា ហិរញ្ញវត្ថដ
ុ ល
៏ ប
្អ ផ
ំ ត
ុ និងដ៏ធប
ំ ផ
ំ ត
ុ នៅពះ្រ រាជាណា
ចក្រកម្ពុជា។

ក្នុងឆ្នាំ 2015 ប្រាសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួនពី 47 លាន

ដុល្លារអាមេរិកដល់ 72 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីធ្វើជាទុនសម្រាប់ពង្រឹង
ហដ
េ រា្ឋ ចនាសម្ពន
័ រ្ធ បស់គះឹ្រ ស្ថន
ា និងការរីកចមន
ើ្រ របស់ខន
ួ្ល ស្របតាមគោល

ដៅយុទ្ធសាស្រ្ត។ ផ្សេងពីនេះទៀត ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់ប្រាសាក់កើន
ឡើងច្រើនជាង 1 ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក។ នៅក្នុងឆ្នាំដដែលនេះប្រាសាក់
បានទទួលពានរង្វាន់ 3 ផ្សេងគ្នាក្នុងពេលតែមួយពី International Data

នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ 2009 កន្លងមក ស្ថាប័នអន្តរជាតិល្បីឈ្មោះមួយក្នុងចំ

Group រួមមាន Outstanding Retail Banking, Financial Perfor-

ក្នុងការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់អាជីវកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅជុំវិញពិភពលោក បាន

បានចំណាត់ថ្នាក់ «A និងស្ថិរភាព» លើលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និង «ពិន្ទុ 4»

ឆ្នាំ 2011 Planet Rating ដែលជាស្ថាប័នវាយតម្លៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ

បារាំង និងទទួលបាន «វិញ្ញាបនបត្រលើកិច្ចការពារអតិថិជន» ពី Smart

ណោមស្ថាប័នផ្សេងទៀតគឺ Microfinanza Rating ដែលជាស្ថាប័នជំនាញ

mance និង Security Initiative MFI Awards ហើយប្រសា
ា ក់កទ
៏ ទួល

ផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ដល់ប្រាសាក់ក្នុងកម្រិត «BBB+»។ ហើយក្នុងខែកក្កដា

លើលទ្ធផលសង្គម ដែលវាយតម្លៃដោយ Planet Rating នៅប្រទេស

នោះបានចាត់ថ្នាក់ប្រាសាក់ក្នុងកម្រិត «A-» និងជាគ្រឹះស្ថានដែលមាន

Campaign។

«ស្ថិរភាព» សម្រាប់ទស្សនៈអនាគត។

បាសា
្រ ក់នៅតែរក្សាបាននូវជំហររបស់ខួនជា
្ល
អ្នកនាំមុខលើទីផ្សារមីកូហ
្រ ិរញ្ញ

នៅក្នុងឆ្នាំ 2012 ប្រាសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីពីចំនួន 15.4 ប៊ី

វត្ថុនៅកម្ពុជា ដោយមានការគ្រប់គ្រងដ៏ប៉ិនប្រសប់ មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ

របស់់ភាគទុនិក Oikocredit។ ភាគហ៊ុនវិនិយោគរបស់ Oikocredit ត្រូវ

ដ៏រឹងមាំ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់បុគ្គលិក អភិបាលកិច្ចល្អរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លានរៀលដល់ចំនួន 80 ប៊ីលានរៀល បន្ទាប់ពីការដកទុនវិនិយោគ

បចេ្ចកវិទ្យាដែលធានាបាននូវតម្លាភាពនិងសុវត្ថិភាព ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

បានបែងចែករវាងភាគទុនិកទាំង 5 របស់ប្រាសាក់។ ភាគទុនិក BIO,

និងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីភាគីពាក់ព័ន្ធ។

DCG, FMO និង LOLC ដោយភាគទុនិកនីមួយៗកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន

22.25% ហើយភាគទុនិកក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់ លីមីតធីត (PSCo)

ចំនួន 11% ។ ប្រាសាក់ជាគ្រឹះសា្ថនល្អបំផុតនិងដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជាដោយ
មានបណា្តញសាខាច្រើនជាងគេ

លទ្ធភាពស្វែងរកប្រាក់ចំណេញប្រសើរ

ជាងគេ សម្ពៀតឥណទានច្រើនជាងគេ និងមានកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរ

ឆ្នាំ 2016 ប្រាសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីរហូតដល់ចំនួន 440 ប៊ី

លានរៀល សមមូល 110 លានដុល្លារអាមេរិក ដែលបានមកពីការចូលរួម
មូលនិធិវិនិយោគរបស់ភាគទុនិកចំនួន 5 រួមមានក្រុមហ៊ុន BIO, DCG,
FMO, LOLC និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់ លីមីតធីត (PSCo)។

ភាព។ ជាមួយគា្ននេះដែរ នៅឆ្នាំ 2012 ក៏ជាឆ្នាំដែលប្រាសាក់សម្រេចបាន

ប្រាសាក់ សម្រេចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ថ្មីក្នុងប្រតិបត្ដិការរយៈពេល 20

ATM ប្តូរប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ និងសេវាបើកប្រាក់បៀវត្សនៅកម្ពុជា។ ប្រាសាក់

បានសម្ពៀតឥណទាន 1 ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក។

សមិទ្ធផលមួយទៀត គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដំបូងគេលើការផ្តល់សេវា

ឆ្នាំរបស់ខ្លួន ដោយបានដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាម៉ាស៊ីនឆូតកាត និងទទួល
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សូចនាករសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
សូចនាករ

2012

2013

2014

2015

2016p

14.0

15.2

16.8

18.1

19.9

ការប្រែប្រួលជា % នៃ ផ.ស.ស

7.3

7.4

7.1

7.0

7.0

កម្រិតចំណូលប្រជាជនម្នាក់ៗ (ដុល្លារអាមេរិក)

973

1,042

1,131

1,218

1,330

ចំណូល (% ផ.ស.ស)

15.7

15.1

18.1

18.5

18.8

ចំណាយ (% ផ.ស.ស)

21.6

21.5

21.6

20.5

21.7

សមតុល្យថវិការដ្ឋាភិបាល (% ផ.ស.ស)

(6.1)

(6.6)

(3.8)

(2.0)

(2.8)

(2.5)

(3.2)

(3.2)

(3.4)

(3.7)

នាំចេញ

5.8

6.9

7.6

8.2

9.0

នាំចូល

7.5

8.9

9.6

10.5

11.4

ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស

1.7

1.8

1.7

1.7

1.7

សម្ពៀតឥណទានផ្តល់ដោយធនាគារ (បម្រែបម្រួល %)

35.0

25.2

16.2

27.0

26.9

ប្រាក់បញ្ញើក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ (បម្រែបម្រួល %)

29.0

13.2

30.1

16.7

19.3

ឥណទានក្នុងស្រុក (បម្រែបម្រួល %)

29.6

28.6

28.4

27.0

25.8

អត្រាការប្រាក់រយៈពេលខ្លី (% ប្រចាំឆ្នាំ)

11.6

11.3

11.5

11.7

12.0

3,995

3,995

4,075

4,050

4,037

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (ផ.ស.ស)
ផ.ស.ស(ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក)

ថវិការដ្ឋាភិបាល

ពាណិជ្ជកម្មក្រៅស្រុក និងជញ្ជីងទូទាត់ (ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក)
សមតុល្យពាណិជ្ជកម្ម

ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ

អត្រាប្តូរប្រាក់ (រៀលក្នុងមួយដុល្លារអាមេរិក )

ប្រភព៖ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ធនាគារពិភពលោក រូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
សម្គាល់៖ p: ព្យាករណ៍

12 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2016

សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

2012

2013

2014

2015

2016

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ

8.1%

6.6%

5.7%

5.3%

4.6%

ទំហំឥណទានជាមធ្យម (គិតជាដុល្លារអាមេរិក)

2,073

2,381

2,868

3,223

3,673

134

161

131

114

101

60

68

59

60

56

5.7%

4.8%

5.2%

5.3%

4.7%

39.5%

38.9%

45.0%

45.6%

36.9%

24

24

25

25

25

ស្រុក / ខណ្ឌ

186

189

193

195

197

ឃុំ / សង្កាត់

1,499

1,548

1,577

1,602

1,611

10,874

12,107

12,838

13,453

13,640

ផលិតផល និងប្រសិទ្ធភាព

ចំនួនឥណទានក្នុងមន្ត្រីឥណទានម្នាក់
ចំនួនឥណទានក្នុងបុគ្គលិកម្នាក់
លទ្ធផលចំណេញ
ផលលើទ្រព្យសកម្ម (RoA)
ផលលើមូលធន (RoE)
តំបន់ប្រតិបត្តិការ
ខេត្ត

ភូមិ
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សូចនាករលទ្ធផលសង្គម
សូចនាករ

2012

2013

2014

2015

2016

6

6

6

7

7

214,857,594

379,073,429

580,543,766

856,592,433

1,030,880,501

1,932,893

4,226,836

4,799,490

3,822,162

1,589,264

អភិបាលកិច្ច

ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ផលិតផលឥណទាន

សម្ពៀតឥណទានសរុប (ជាដុល្លារអាមេរិក)
សម្ពៀតឥណទានក្រុម (ជាដុល្លារអាមេរិក)
សម្ពៀតឥណទានបៃតង (ជាដុល្លារអាមេរិក)

503,769

348,058

517,506

629,038

256,201

សម្ពៀតឥណទានសិក្សាអប់រំ (ជាដុល្លារអាមេរិក)

-

3,722

9,165

266,249

170,433

សម្ពៀតឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន (ជាដុល្លារអាមេរិក)

-

153,785

451,336

58,100,830

123,188,399

185,138,245

370,452,040

577,850,425

855,303,177

1,030,383,963

សម្ពៀតឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត ខ្នាតតូច
និងខ្នាតមធ្យម(ជាដុល្លារអាមេរិក)
ផលិតផលបញ្ញើសន្សំ

សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំ (ជាដុល្លារអាមេរិក)

សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ (ជាដុល្លារអាមេរិក)

6,619,023

16,633,180

32,816,626

467,433,465

61,643,601

50,592,730

121,986,224

272,347,179

421,523,428

557,405,381

134,146

196,906

251,112

320,893

347,034

120,028

174,211

223,130

287,608

311,242

14,118

22,695

27,982

33,285

35,792

104,476

168,118

217,059

263,769

282,805

9,509

13,876

15,086

12,072

5,707

124,637

183,030

236,026

308,821

341,327

114,907

191,208

250,113

320,559

346,888

55,411

93,431

114,236

123,078

93,814

ចំនួនអតិថិជន

ចំនួនអតិថិជនឥណទានសរុប

ចំនួនអតិថិជនឥណទាននៅតំបន់ជនបទ

ចំនួនអតិថិជនឥណទាននៅតំបន់ទីប្រជុំជន
ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្រ្តី

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាក្រុម

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជន

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត
ខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យម
ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាអតិថិជនថ្មី

សម្ពៀតឥណទានតាមវិធីសាស្រ្តនៃការផ្តល់ឥណទាន
ភាគរយនៃការផ្តល់ឥណទានជាក្រុម

ភាគរយនៃការផ្តល់ឥណទានជាឯកត្តជន

ភាគរយនៃការផ្តល់ឥណទានជាសហគ្រាសខ្នាតតូច
បំផុត ខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យម

7.09%

7.05%

6.01%

3.76%

1.64%

92.91%

92.95%

93.99%

96.24%

98.36%

86.17%

97.73%

99.54%

99.85%

99.95%

2,135

2,765

4,100

5,285

6,162

586

795

1,145

1,244

1,333

62

64

85

93

98

6

8

10

11

11

953

1,166

1,844

2,782

3,425

5,440

7,965

11,335

9,118

16,596

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប

ចំនួនបុគ្គលិកជាស្រ្តី

ចំនួនថ្នាក់គ្រប់គ្រង

ចំនួនថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាស្រ្តី

ចំនួនមន្ត្រីឥណទាន

ចំនន
ួ បុគល
្គ ក
ិ ដល
ែ ទទួលបានការបណ្តះុ បណ្តល
ា
ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមចំពោះអតិថិជន

កម្មវិធីថែរក្សាសុខភាព ការធានារ៉ាប់រងលើសុខភាពនិងគ្រោះថ្នាក់ សម្រាកមាតុភាព និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

កិច្ចការពារអតិថិជន Smart Campaign

ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រលើកិច្ចការពារអតិថិជន

ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមចំពោះសហគមន៍ និងបរិស្ថាន
គោលការណ៍ការពារបរិស្ថាន និងសង្គម
គម្រោងបណ្ណាល័យ (អគារ)

ចំនួនសិស្សានុសិស្សដែលទទួលផល

ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន និងភក្តីភាព

អត្រាអតិថិជនដែលបន្តប្រើប្រាស់សេវារបស់ប្រាសាក់

មានគោលនយោបាយការពារបរិស្ថាន និងសង្គម

2

6

9

17

19

2,046

4,496

6,300

11,089

12,796

65.31%

79.37%

76.45%

81.36%

79.74%

167

173

176

181

181

24

60

82

101

115

បណ្តាញប្រតិបត្តិការ

ចំនួនការិយាល័យសាខា
ចំនួនអេធីអឹម

14 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2016

15

នាមស្ថាប័នផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ប្រាសាក់

16 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2016

17

រចនាសម្ព័ន្ធ

18 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2016

ភាគទុនិក

នៅ
ខាងក្រោម៖

ឆ្នាំ 2016 ប្រាសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីរហូតដល់ចំនួន 440 ប៊ីលានរៀល សមមូល 110 លានដុល្លារអាមេរិក ដែលបានមកពីការ
ចូលរួមមូលនិធិវិនិយោគរបស់ភាគទុនិកចំនួន 5 រួមមានក្រុមហ៊ុន BIO ក្រុមហ៊ុន Dragon Capital Group ក្រុមហ៊ុន Netherlands Devel-

opment Finance Company ក្រុមហ៊ុន Lanka Orix Leasing និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់។ ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ភាគទុនិកមានដូច

ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបែលហ្សិកសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ (BIO) ជាសមាជិកមួយរបស់សមាគម
នៃគ្រឹះសា្ថនហិរញ្ញវត្ថុអភិវឌ្ឍន៍អឺរ៉ុប។ BIO ចូលរួមក្នុងដៃគូហិរញ្ញប្បទានអឺរ៉ុប/EFP ជាប្រតិបត្តិការ

សហហិរញ្ញប្បទានមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសមាជិកចំនួន 10 របស់ EDFI ក្នុងគោល

បំណងដើម្បីសម្រួលដល់ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងនានារបស់វិស័យឯកជននៅក្នុងបណ្តា

រដ្ឋនៃតំបន់អាហ្រ្វិក ការីប៊ៀន និងប៉ាស៊ីហ្វិកដោយសហការជាមួយធនាគារវិនិយោគអឺរ៉ុប។

ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ �ដា្តហន
ិ្គ ខាភិថលគប
ូ្រ លីមត
ី ធីត (DCG) គឺជាក្រុមវិនិយោគចម្រុះមួយដោយផ្តោតសំខាន់
លើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសដែលកំពុងងើបឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី

ជាពិសេសប្រទេសវៀត

ណាម។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនដែលប្រកបអាជីវកម្មលើការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មការ

វិនិយោគ។

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសហូឡង់ (FMO) គឺជាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ហូឡង់ដែលវិនិយោគ
ក្នុងវិស័យឯកជននៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាអស់រយៈពេលជាង 45 ឆ្នាំ ដោយមានបេសក
កម្មក្នុងការលើកកម្ពស់សហគ្រិនភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ FMO បានវិនិយោគក្នុងវិស័យនានា

Entrepreneurial
Development
Bank

ដែលខ្លួនជឿជាក់ថាការរួមចំណែករបស់ខ្លួនមានឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានក្នុងរយៈពេលវែង រួមមាន វិស័យ

គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ថាមពល និងកសិពាណិជ្ជកម្ម។ ជាមួយនឹងដៃគូជាច្រើន FMO បានវិនិយោគក្នុងវិ
ស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ផលិតកម្ម និងសេវាកម្ម។ ជាមួយនឹងផលប័ត្រវិនិយោគចំនួន 8 ប៊ីលានអឺរ៉ូ ក្នុង
បណ្ដាប្រទេសជាង 85 FMO គឺជាធនាគារអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនទ្វេភាគីដ៏ធំមួយនៅលើពិភពលោក។
ក្រុមហ៊ុនលង្កាអ័ររិក លីសសីុង អិលធីឌី (LOLC) បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1980 ជាក្រុមហ៊ុនភតិ

សនយា
្ ដំបង
ូ គប
េ ង្អសនៅ
់ ប្រទស
េ ស្រល
ី ង្កដ
ា ល
ែ ដឹកនាំដោយសាជីវកម្ម ORIX ប្រទស
េ ជប៉ន
ុ ។ បច្ចប
ុ ប្ ន្ន
ក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការផ្តោតទៅលើវិស័យធំៗចំនួន 8 គឺវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ កសិកម្ម ការលំហែ ដំណាំ
សំណង់ ថាមពលកកើតឡើងវិញ ពាណិជ្ជកម្ម និងផលិតកម្ម។ ដោយមានប្រមាណជា 106 ក្រុមហ៊ុន

ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ភតិសន្យាលង្កា ORIX, LOLC គឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយដែលចូលរួម
ចំណែកក្នុងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសស្រីលង្កា។

ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់ លីមីតធីត (PSCo) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ
ទូទៅរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមានគោលបំណងដើម្បីវិនិយោគមូលនិធិជាមួយគ្រឹះសា្ថនមី

ក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ និងដើម្បីគ្រប់គ្រងការវិនិយោគឲ្យស្របតាមស្តង់ដារវិជា្ជជីវៈនិងក្រមសីលធម៌

ខ្ពស់ជាមួយនឹងតមា្លភាពនិងអភិបាលកិច្ចល្អ។ ក្រុមហ៊ុនអាចចូលរួមគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិងដើម
ទុនផ្សេងៗ ការវិនិយោគ និងសកម្មភាពទិញលក់ព្រមទាំងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ
ដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ ឬ ដោយប្រយោលទៅនឹងគោលបំណងខាងលើ ឬ គោលបំណងស្រដៀង
គា្ន និងសកម្មភាព ឬ សេវាកម្មដែលជាចរិតលក្ខណៈនៃការអភិវឌ្ឍប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន។
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ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក RANJIT MICHAEL SAMUEL
FERNANDO

លោក JOSEPH HOESS

លោក HANCO HALBERTSMA

អភិបាល

អភិបាល

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក RANJIT គឺជាប្រធានក្រុមនៃគម្រោង
កសាងសមត្ថភាព ICT ដែលត្រូវបានបង្កើត
ឡើងដោយរដ្ឋភ
ា បា
ិ លនប
ៃ ទ
្រ ស
េ ស្រល
ី ង្កក
ា
ម
្រោ

លោក HOESS ជានាយកនៃក្រុមហ៊ន
ុ Dragon
Capital

Clean

Development

Invest-

ment Ltd។ ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 1991 ដល់ឆ្នាំ

ជំនយ
ួ មូលនិធរិ បស់ធនាគារពិភពលោក (World

2006 លោកធ្លាប់បម្រើការងារនៅធនាគារ ABN

យោបល់របស់ធនាគារពិភពលោក ដើម្បីបង្កើត

ខ្ពស់ផ្នែកធនាគារវិនិយោគ និងធនាគារពាណិជ្ជ

Bank)។ លោកក៏ជាប្រធានក្រុមកិច្ចការពិគ្រោះ
នូវសាជីវកមហ
្ម រិ ញ្ញវត្ថល
ុ នៅ
ំ ដ្ឋន
ា នៃបទ
្រ ស
េ Maldives។
លោកគឺជាអ្នកជំនាញលើផ្នែកគ្រប់គ្រងគម្រោង

សហគ្រាសខ្នាតតូច-មធ្យម ឯកទេសមីក្រូហិរញ្ញ
វត្ថុ

ជំនាញខាងច្បាប់ដែលទាក់ទងនឹងវិស័យ

ឥណទាននិងធនាគារ រៀបចំផន
ែ ការយុទា
្ធស ស្រ្ត

AMRO NV ក្នុងតួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់
ប្រចាំាសហរដ្ឋអាមេរិក អឺរ៉ុប ប្រេស៊ីល ចិន និងថៃ។
លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រកិត្តិយសផ្នែក

ប្រវត្តិសាស្ត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illi-

nois ក្នុងឆ្នាំ 1988 និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់

ខ្ពស់

ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យា

ល័យ Illinois នៅ Chicago ឆ្នាំ 1992។ លោក

ដើមប្ អ
ី ភិវឌឍ្ ស្ថប
ា ន
័ និងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម។

បានបញ្ចប់ថ្នាក់នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនពីវិទ្យា

បានចំណាត់ថ្នាក់កិត្តិយសលេខ 1 ពីសាកល

ភិបាលធនាគារអេស៊ីលីដាពីឆ្នាំ 2005 ដល់ឆ្នាំ

លោកបានបញ្ចបកា
់ រសិកសា
្ ជាមធា
េ វីដោយទទួល

វិទ្យាល័យច្បាប់ Ceylon នៃប្រទេសស្រីលង្កា

បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យ ស្រី
លង្កា ជាសមាជិករបស់ Chartered Institution of Bankers នៃចក្រភពអង់គ្លេស និងជា

សមាជិក Chartered Institute of Management Accountants នៃចក្រភពអង់គ្លេស។

20 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2016

លោក HANCO ជានាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន
Priority Project Limited រហូតដល់ពេល

បច្ចុប្បន្ននេះ។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង 20
ឆ្នាំលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។

លោកធ្លាប់បានបម្រើ

ការងារជាង 16 ឆ្នាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ING ក្នុងមុខ
ងារជាច្រើនតាមតំបន់ផ្សេងៗគ្នារួមទាំងអឺរ៉ុប និង
អាស។
ី៊ លោកមានឯកទស
េ ខាងពិគ្រោះយោបល់

ទៅឲ្យធនាគារ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងគ្រឹះ

ស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀតលើផ្នែកយុទ្ធសាស្រ្ត
រៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន ឥណទាន ហិរញ្ញកិច្ច
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការគ្រប់គ្រងធនធាន

មនុស្ស ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ/ព័ត៌មានវិទ្យា
និងហិរញ្ញវត្ថុ។

ស្ថានអូស្ត្រាលី និងធ្លាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា

លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាជាច្រើនពីវិទ្យាស្ថាន

2010។

ខ្ពស់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យ

ធនាគារហូឡង់ និងបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់
Groningen ប្រទេសហូឡង់ក្នុងឆ្នាំ 1988។

លោក ISHARA C. NANAYAKKARA

លោក ANTOIN BRUIJNINCKX

លោក អ៊ុំ សមអឿន

អភិបាល

អភិបាល

អភិបាល

លោក ISHARA គឺជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Lan-

លោក Antoin (1963) មានបទពិសោធន៍ជា

លោក អ៊ុំ សមអឿន បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

លោក ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Ishara Traders

ការងារនៅប្រទេសអូស្រ្តាលី វៀតណាម សហរដ្ឋ

ហិរញ្ញវត្ថុ បញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកគណនេយ្យនិង

ka Orix Leasing Company Ltd (LOLC)។
ដែលជាក្រុមហ៊ុនត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការនាំចូល

យានយន្តប្រើប្រាស់រួច (Second Hand Motor Vehicle) នៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កា។

លោកបានបញ្ចបកា
់ រសិកសា
្ ពាណិជក
្ជ ម្មផក
្នែ គណ

នេយ្យពីប្រទេសអូស្ត្រាលី លោកធ្លាប់បានធ្វើការ

នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនរយៈពេល 2 ឆ្នាំ ជាមួយនឹង

ក្រុមហ៊ុន Yamagin Corporation នៅ Tokyo

ច្រើនលើវិស័យធនាគារអន្តរជាតិ ធ្លាប់បានបម្រើ

អាមេរិក និងហូឡង់ ក្នុងមុខតំណែងជាច្រើនក្នុង
តួនាទីជាអ្នកគ្រប់គ្រង ដោយទទួលខុសត្រូវលើ

ការគ្រប់គ្រងសម្ពៀតឥណទាន គ្រប់គ្រងហានិ
ភ័យ និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ

2007 មក លោកបានបំពញ
េ តួនាទីជាអ្នកជំនាញ
វិជ្ជាជីវៈជាន់ខ្ពស់ក្នុងផ្នែកអភិបាលកិច្ច ហានិភ័យ
និងប្រតិបត្តិតាម។

ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេក្នុងការនាំចេញយាន

បន្ថែមលើសពីនេះ

hicle)។

ឯកជន ការស្វែងរកដៃគូវិនិយោគ និងចែករំលែក

យន្តប្រើប្រាស់រួច (Second Hand Motor Veលោកជាសមាជិ ក ក្រុ ម ប្រឹ ក្ សា ភិ បា លរបស់ ក្រុ ម
ហ៊ុន Ishara Plantation (Pvt) Ltd និង Isha-

ra Property Development (Pvt) Ltd ហើយ
លោក ក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនក
ៃ ្រុម

ហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន LOLC
ផងដែរ។

លោកមានបទពិសោធន៍

ជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ផ្នែកធនាគារ និង

ពាណិជ្ជកម្មក្នុងឆ្នាំ 1988 និងបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញា

បត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ

1995 មក លោកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះ
បណ្ដាលជាច្រើនទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង និង
ប្រតិបត្តិការរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកក៏ជាគ្រូ
បង្គោលផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលទទួលស្គាល់

ដោយ ADBI និង TDLC របស់ធនាគារពិភព
លោក និង UNCDF។

ជាច្រើនទាក់ទងនឹងការរៀបចំក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ

លោកធ្លាប់បម្រើការជាប្រធានគណនេយ្យ របស់

បទពិសោធន៍តាមរយៈការពិគ្រោះយោបល់ ក្នុង

1995 មក លោកបានបម្រើការនៅកម្មវិធីឥណ

តួនាទីមិនប្រតិបត្តិករ។ លោកជាសមាជិក ក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលរបស់ mBank ដែលជាគ្រឹះស្ថានមី
ក្រូហិរញ្ញវត្ថុចល័តក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន សមា

ជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន NDC Me-

dia Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ព និងចេញ
ផ្សាយថ្នាក់តំបន់នៅប្រទេសហូឡង់។

លោក

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម ខេត្តតាកែវ ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ

ទានក្នុងគម្រោងប្រាសាក់ ហើយលោកត្រូវបាន
ដំឡើងតួនាទីជាអគ្គនាយករងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិ
រញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ក្នុងអំឡុងដើមឆ្នាំ 2007។ បច្ចុ

ប្បន្ននេះ លោកមានតួនាទីជាអនុប្រធាននាយក
ប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការ។

Antoin ទទួលបានសញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជ
កម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យ Erasmus នៅ Rotte-

rdam លោកបានរៀបការ និងមានកូនចំនួនពីរ
នាក់។
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លោកបណ្ឌិត ផៃ ទូច មានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនឆ្នាំលើយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងសាជីវកម្ម ការគ្រប់
គ្រងអាជីវកម្ម និងមុខងារផ្សេងៗ លោកមានប្រវត្តិការសិក្សាខ្ពស់ និងបានបន្តការអភិវឌ្ឍជំនាញវិជ្ជា
ជីវៈជាប្រចាំ។ បច្ចុប្បន្នលោកមានតួនាទីជា CAE/CA របស់ក្រុមហ៊ុនដូនពេញកម្ពុជា (Daun Penh Cambodia Group)។ លោកបានចំណាយពេលជាង 2 ទសវត្សរ៍ធ្វើការក្នុងវិស័យផ្សេងៗគ្នា

ទាំងស្ថាប័នមិនរកប្រាក់ចំណេញ និងស្ថាប័នរកប្រាក់ចំណេញ រួមមានក្រុមហ៊ុនពហុជាតិសាសន៍

និងអាជីវកម្មចំរុះ (ស្ថានទូតអាមេរិក អ៊ុនតាក់ ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្ម ផលិតកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម

ទូរគមនាគមន៍ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យ សេវាហិរញ្ញវត្ថុ និងក្នុងវិស័យដទៃទៀត)

ក្នុងតួនាទីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យក្នុងស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នា នាយកប្រតិបត្តិសវនកម្ម
ទីប្រឹក្សា

នាយកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

ប្រធានក្រុមសវនកម្មផ្ទៃក្នុង សាស្ត្រាចារ្យ

នាយកហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ នាយកគ្រប់គ្រងឥណទាន នាយកប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកប្រឹក្សាយោបល់។

លោកបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ) ពីសាកលវិទ្យាល័យ

លោកបណ្ឌិត ផៃ ទូច
អភិបាលឯករាជ្យ

Charles Sturt ប្រទេសអូស្រ្តាលី។ បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (ផ្នែកគណ

នេយ្យ) ពីសាកលវិទ្យាល័យ MUM រដ្ឋ IOWA សហរដ្ឋអាមេរិក និងសញ្ញាបត្របណ្ឌិតគ្រប់គ្រង
ពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ PU និង EU លោកក៏បានទទួលសញ្ញាបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា
ជាច្រើនទៀតរួមមាន LCCI, UK, Overseas Main Cashier, Foreign Service Institute,
Washington D.C., U.S.A; Good Governance and Effective, Shorecap Exchange,
IFC, Washington D.C. និងបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុង និងក្រៅប្រទេសជាច្រើនទៀត
លើការគ្រប់គ្រងសាជីវកម្ម។

22 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2016

គណៈកម្មការនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
គណៈកម្មការសវនកម្ម
សមាសភាពនៃគណៈកម្មការសវនកម្មអនុលោមតាមប្រកាសរបស់
ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជាដែលបានចែងដូចតទៅ៖

គណៈកម្មការសវនកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានត្រូវដឹកនាំដោយអភិបាល
ឯករាជ្យ

ត្រូវមានយ៉ាងតិចបុគ្គលឯករាជ្យម្នាក់ដែលមានជំនាញឯកទេស
ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

ត្រូវមានយ៉ាងតិចបុគ្គលឯករាជ្យម្នាក់ដែលមានជំនាញឯកទេស
ផ្នែកច្បាប់ និងធនាគារ

គណៈកម្មការសវនកម្មរបស់ប្រាសាក់មានសមាជិកចំនួន 4 រូបមក
ពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ហើយដឹកនាំដោយអភិបាលឯករាជ្យដែលមាន

ជំនាញឯកទេសផ្នែកគណនេយ្យ ធនាគារ សវនកម្ម និងច្បាប់ដូច
មានរាយនាមខាងក្រោម៖

1. លោក Ranjit Michael Samuel Fernando ជាប្រធាន

រៀបចំគណនីដោយឡែក និងគណនីរួមបញ្ចូលគ្នា
វាយតម្លៃគុណភាពនៃនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ជាពិសេសវាយ
តម្លៃថាតើប្រព័ន្ធសម្រាប់វាស់វែង តាមដាន និងត្រួតពិនិត្យ ហានិ

ភ័យ មានសង្គតិភាព និងផ្តល់អនុសាសន៍លើសកម្មភាពអនុវត្ត
បន្តនៅពេលណាដែលសមស្រប

នៅឆ្នាំ 2016 គណៈកម្មការសវនកម្មបានប្រជុំចំនួន 3 ដងគឺនៅ ខែ

ឧសភា ខែកញ្ញា និងខែធូ្ន ដើមប្ ត
ី ត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ និងពិភាក្សាលើបញ្ហផ
ា ស្ ង
េ ៗ
ដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រសា
ា ក់។ សកម្មភាពសង្ខប
េ ដែលសម្រេចបាន
ដោយគណៈកម្មការសវនកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ 2016 រួមមាន៖
ពិនិត្យរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ 2015
ពិនិត្យរបាយការណ៍សវនកម្មខាងក្រៅប្រចាំឆ្នាំ 2015
ពិនិត្យ និងពិភាក្សារបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងប្រចាំឆ្នាំ 2015
មុនពេលជូនធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា

2. លោក Joseph Hoess		

ជាសមាជិក

3. លោក Ishara C. Nanayakkara

ជាសមាជិក

និងភូមិភាគ

4. បណ្ឌិត ផៃ ទូច			

ជាសមាជិក

ពិនិត្យរបាយការណ៍សវនកម្មស្តីពីឥណទានមិនដំណើរការ

គណៈកម្មការសវនកម្ម មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវដូចខាងក្រោម៖

ពិនិត្យរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុងទាំងការិយាល័យកណ្តាល

ពិនិត្យរបាយការណ៍សវនកម្មស្តីពីការស៊ើបអង្កេតករណីពិសេស

ធានាឲយ្ បានការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយច្បាប់ និងបទ-

ពិនិត្យសំណើសុំលុបឥណទាន និងពិនិត្យរបាយការណ៍សវនកម្ម

រណជននិងធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ត្រឹមត្រូវនិងអាចជឿជាក់បាន

សំណើដើម្បីឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអនុម័ត

ប្បញ្ញតិ្តផ្សេងៗព្រមទាំងធានាថាព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនសាធា

វាយតម្លភា
ៃ ពសមសប
្រ នវៃ ធ
ិ សា
ី សគ
្ត្រ ណនយ
េ យ្ ដល
ែ បានប្រដ
ើ ម
ើ ប្ ី

ស្តីពីឥណទានដែលស្នើសុំលុបចោល និងផ្តល់អនុសាសន៍លើ
ពិនិត្យ និងអនុម័តលើផែនការសវនកម្ម និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ 2017

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសមាជិក

ចំនន
ួ បួន (4) រូប ដែលសមាជិកមួយរូបៗ មកពីកម
ុ្រ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាល និង
គណៈកមកា
្ម របត
្រ ប
ិ ត្ត។
ិ គណៈកម្មការគប
្រ គ
់ ្រងហានិភយ
័ ត្រវបា
ូ នដឹក
នាំដោយអភិបាល ដែលមានជំនាញផ្នែកគណនេយ្យ ធនាគារ ហានិ
ភ័យ សវនកម្ម និងច្បាប់។

សមាសភាពនៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរួមមាន៖

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ មានភារៈកិច្ចទទួលខុសត្រូវទៅលើ៖
ពិនិត្យទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការប្រកួតប្រជែង
គ្រប់គ្រងហានិភ័យទីផ្សារ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យកិត្តិស័ព្ទ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យសន្ទនីយភាព
គ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

1. លោក JOSEPH HOESS

ជាប្រធាន

2. លោក HANCO HALBERTSMA		

ជាសមាជិក

3. លោក RANJIT FERNANDO		

ជាសមាជិក

គ្រប់គ្រងការប្រតិបត្តិតាមច្បាប់

4. លោក ស៊ីម សេនាជាតិ 		

ជាសមាជិក

គ្រប់គ្រងទំនាស់ផលប្រយោជន៍

គ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន
គ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

23

ពិនិត្យប្រឆាំងនឹងការសម្អាតប្រាក់
ពិនត
ិ យ្ និងផ្តលអ
់ នុសាសន៍ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយសំខាន់ៗ
សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអនុម័ត

តែងតាំងមន្តីហា
្រ និភ័យបន្ថែមដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការវាយ
តម្លៃឥណទាន

លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាព

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2016 គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានប្រជុំចំនួន

តាមដានដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលកំណត់បាន

ដង ខែវិច្ឆិកាចំនួន 1 ដង (តាមរយៈទូរស័ព្ទ) ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សា

ឲ្យមានការប្រតិបត្តិតាមពេញលេញតាមគោលនយោបាយ / នីតិ

5 ដង៖ ខែមីនាចំនួន 1 ដង ខែឧសភាចំនួន 2 ដង ខែកញ្ញាចំនួន 1

អំពីធុរៈកិច្ច និងប្រតិបត្ដិការរបស់ស្ថាប័ន។ ប្រធានបទសំខាន់ៗដែល
បានពិភាក្សានៅក្នុងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យរួមមាន៖

ការអនុវត្តនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងស្ថាប័ន ដើម្បីធានា

វិធី / ដំណើរការដែលបានអនុម័ត

សន្ទនីយភាពនិងការផ្តល់មូលនិធិដើម្បីគាំទ្រដល់សកម្មភាពអា

និន្នាការនៃគុណភាព និងបរិមាណរបស់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ

ជីវកម្ម

សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ច និងហានិភ័យជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធ

ផ្តល់អនុសាសន៍លើគោលនយោបាយឥណទាន

ការវាយតម្លល
ៃ ម្អត
ិ អព
ំ គ
ី ណ
ុ ភាពសម្ពៀតឥណទាន និងលក្ខខណ្ឌ
នានា

សម្ពៀតឥណទានអនុលោមតាមគោលនយោបាយឥណទាន

គោលនយោ

បាយប្រឆាំងនឹងការសម្អាតប្រាក់ គោលនយោបាយប្រតិបត្តិតាម

ច្បាប់ និងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិងបំណុលជូន
ទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

និងដែនកំណត់ដែលបានអនុម័ត

គណៈកម្មការផ្តល់តម្លៃការ
នៅឆ្នាំ 2016 គណៈកម្មការផ្តល់តម្លៃការបានរៀបចំការប្រជុំចំនួន 1

អនុវត្តកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដែលមានភាពទូលំទូលាយ និងទាន់

បុគ្គលិកកើនឡើងដល់ 16.6% ក្នុងឆ្នាំ 2016 ពីបុគ្គលិកចំនួន

កំណត់កម្រិតក្នុងការដំឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ និង

ធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវគោលនយោបាយ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង

អនុវត្តតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញតិនានា
្ត
ពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ិ ច្បាប់សព
ី្ត ីការងារ។

ដង និងសម្រេចបាននូវការងារសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

5,285 នាក់ (ឆ្នាំ 2015)ដល់ 6,162 នាក់ (ឆ្នាំ 2016)

និងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

អនុវត្តបព
្រ ន
័ ប
្ធ ច្ចក
េ វិទយា
្ ព័តមា
៌ នថ្មស
ី ម្រប
ា គ
់ ប
្រ គ
់ ង
្រ ធនធានមនុសស្

ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ
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សម័យ

កំណត់ការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំដល់បុគ្គលិក
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គណៈគ្រប់គ្រង

លោក ស៊ីម សេនាជាតិ
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក អ៊ុំ សមអឿន

អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ ទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការ

លោក អ៊ុំ សូផន

អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ ទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ

លោក ស៊ីម សេនាជាតិ បានបញ្ចប់ការសិក្សា

លោក អ៊ុំ សមអឿន បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់

លោក អ៊ុំ សូផន បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិ

និងបញ្ចបកា
់ រសិកសា
្ ផក
្នែ គណនេយយ្ និងហិរញ្ញវត្ថុ

ផក
្នែ គណនេយយ្ និងពាណិជក
្ជ ម្មកង
្នុ ឆ្នំា 1988 និង

បរិ ញ្ញា ប ត្រ សេ ដ្ឋ កិ ច្ច ជំ នា ញធនាគារនិ ង ហិ រ ញ្ញ

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

ក្នុងឆ្នាំ 1994។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1995 មកលោក
បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនពាក់ព័ន្ធ

នឹងការគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។
លោកក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាគ្រូបង្គោលមីក្រូ

ខ្ពសផ
់ ក
្នែ ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងបញ្ចបកា
់ រសិកសា
្

ញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនិងថ្នាក់

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ក្នុងឆំ្នា

វត្ថុ។ មុនពេលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ លោក

រួមកង
្នុ កម្មវធ
ិ ប
ី ណ្ដះុ បណ្ដល
ា ជាចន
ើ្រ ទាក់ទងនឹង

នេយ្យ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ និងធ្លាប់

1995។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1995 មក គាត់បានចូល
ការគ្រប់គ្រង

និងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

មានបទពិសោធន៍ចន
ើ្រ ឆ្នំា លើការគ្របគ
់ ង
្រ គណ

បម្រកា
ើ រងារកង
្នុ តួនាទីជានាយកប្រតប
ិ ត្តគ
ិ ប
្រ គ
់ ង
្រ

ហិរញ្ញវត្ថុដោយ ADBI, TDLC របស់ធនាគារ

លោកក៏ជា គ្រូបង្គោលផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែល

ហិរញ្ញវត្ថុនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារពា

ការងារជាច្រើនក្នុងវិស័យធនាគារ និងបានចាប់

ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF។ លោកធ្លាប់

ជននានាផងដែរ។

ពិភពលោក និង UNCDF។ លោកធ្លាប់បានធ្វើ

ផ្តើមបំពេញការងារជាមួយប្រាសាក់ចាប់តាំងពី

ឆ្នាំ 1995 ក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រីឥណទាន និងត្រូវ
បានដំឡើងឋា
 នៈក្នុងមុខតំណង
ែ ផ្សង
េ ៗជាច្រន
ើ
ដូចជា គណនេយ្យករ នាយកសាខា គ្រូបង្គោល
ផ្នែកកម្មវិធី MB អ្នកត្រួតពិនិត្យ និងនាយកហិរញ្ញ

វត្ថុ។ ចាប់ពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2002 មកលោក
បម្រើការងារក្នុងតួនាទីជានាយកសាខា នាយក

បត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រ និងជាអនុប្រធាននាយកបត
្រ ប
ិ ត្តិនៅ
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្សេងទៀត មុននឹង
ចូលមកបមកា
ើ្រ រងារជាប្រធាននាយកប្រតប
ិ ត្តគ្រ
ិ ះឹ

ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់នៅចុងឆ្នាំ 2003។

បច្ចុប្បន្ននេះ លោកមានតួនាទីជាប្រធាននាយក
ប្រតិបត្តិនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់។
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ទទួលស្គាល់ដោយ ADBI និង TDLC របស់
បម្រើការជាមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម ខេត្ត

តាកែវ ក្នុងមុខងារជាប្រធានគណនេយ្យ។ ចាប់

តាំងពីឆ្នាំ 1995 មក លោកបានបម្រើការនៅកម្ម

វិធីឥណទានប្រាសាក់ ហើយលោកត្រូវបានដំ
ឡើងតួនាទីជាអគ្គនាយករងគះឹ្រ ស្ថានមីកូហ
្រ ិរញ្ញ

វត្ថុប្រាសាក់ចាប់ពីដើមឆ្នាំ 2007។

បច្ចុប្បន្ននេះ លោកមានតួនាទីជាអនុប្រធាននា
យកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការនៃគះឹ្រ ស្ថាន

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់។

ណិជ្ជ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនឯក
លោកចូលបម្រើការងារនៅ

ប្រាសាក់ក្នុងតួនាទីជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុក
ហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ 2007។

បច្ចុប្បន្ននេះ លោកមានតួនាទីជាអនុប្រធាននា
យកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុនៃគ្រឹះស្ថានមី

ក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់។

លោក ស៊ូ វណ្ណថន

លោក នាង សុខឃីម

នាយកប្រតិបត្តិ គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស

នាយកប្រតិបត្តិ គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

លោក សាយ សូនី

នាយកប្រតិបត្តិ គ្រប់គ្រងទីផ្សារ

លោក ស៊ូ វណ្ណថន បានបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញា

លោក នាង សុខឃីម បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិ

លោក សាយ

បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកឯកទេសធនាគារ នៅ

បង្គោ ល មី ក្រូ ហិ រ ញ្ញ វ ត្ថុ ដែ ល ទទួ ល ស្គា ល់ ដោ យ

គប
ូ្រ ង្គល
ោ មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថដ
ុ ល
ែ ទទួលស្គល
ា ដោ
់ យ

បត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈ និង

ញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងជាគ្រូ

ឆ្នំា1988។ លោកក៏ជាគប
ូ្រ ង្គល
ោ លើគោលការណ៍

ADBI, TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និង

បំណុលហួសកាលកំណត់ ដែលបានផ្តល់ជូន

សាសក
្រ្ត ស្ ត
េ ្រសាស្រនៅឆ្នាំ
្ត
1997 ។ លោកបាន

នានានៃគ្រឹះសា្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រង
ដោយ CGAP & EDA Rural Systems

Pvt Ltd ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1982 មកលោកបាន

ចូលរួមកង
្នុ វគ្គបណះុ្ត ប
 ណ្តល
ា ជា
 ច្រន
ើ ទាក់ទងនឹង

ការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការធនាគារ ប្រតិបត្តិការមី

UNCDF។ លោកបានបញ្ចបថ
់ ក
ា្ន ប
់ រិញប
ា្ញ ត្រវទ
ិ យា
្

ចូ ល រួ ម វគ្គ ប ណ្តុះ បណ្តា ល ជាច្រើ ន ទាក់ ទ ងនឹ ង

ប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ផ្សេងៗទៀតផងដែរ។ ក្នុងឆ្នាំ1998 លោកបាន
ចាប់ផ្តើមបំពេញការងារក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងធនធានមនុស្ស។ លោកមានបទ

ដោយមានតួនាទី ជាមន្ត្រីឥណទាន ហើយត្រូវ

ច្រើនជាមួយគម្រោងប្រាសាក់ ធនាគារជាតិ នៃ

ក្នុង សវនករផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់ នាយករងប្រតិបត្តិ

ពិសោធន៍ជាង 30 ឆ្នាំ លើមុខតំណែងការងារជា
កម្ពុជា

និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត

ដោយចាប់ផម
ើ្ត ជាមួយអាជីពការងារដំបង
ូ ជា មន្តី្រ

ឥណទាន គណនេយ្យករ អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ
MB និងបឡា
េ ករ សវនករផ្ទក
ៃ ង
្នុ អក
្ន តត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្

នៅមូលដ្ឋាន នាយកធនាគារថ្នាក់ស្រុក អ្នក
សម្របសម្រួលឥណទានថ្នាក់ខេត្ត

អនុប្រធាន

ការិយាល័យឥណទាន នាយកសាខា នាយក

តំបន់ និងជានាយកភូមិភាគ។ លោកបានចាប់

បានដំឡើងតួនាទីជាបន្តបន្ទាប់ជា សវនករផ្ទៃ
ការ នាយករងឥណទាន និងជានាយកឥណ
ទាន។

លោកត្រូ វ បានដំឡើងតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិ
គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រា

សាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2010។

សូនី បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងជា
ADBI, TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និង

UNCDF។ លោកក៏បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
គប
្រ គ
់ ង
្រ ទីផសា
្ រហើយលោកបានចូលរួមវគ្គបណ្តះុ

បណ្តាលជាច្រើន ទាំងនៅតំបន់អាស៊ី និងអឺរ៉ុប
ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ការអភិវឌ្ឍ

ផលិតផល ការគ្រប់គ្រងអតិថិជន និងការគ្រប់
គ្រងទីផ្សារ។ លោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង

10 ឆ្នាំលើការគ្រប់គ្រងគម្រោង ការគ្រប់គ្រងទី
ផ្សារ ការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងការគ្រប់គ្រងទាំង

ក្នុងវិស័យឯកជន ការងារសង្គម និងមីក្រូហិរញ្ញ
វត្ថុ។ លោកបានចូលរួមបម្រកា
ើ រងារនៅប្រាសាក់

ក្នុងដើមឆ្នាំ 2005 ក្នុងតួនាទីជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារ

និង ត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជានាយកគ្រប់គ្រងទី
ផ្សារក្នុងឆ្នាំ 2007។

លោកត្រូ វ បានដំ ឡើ ង តួ នា ទី ជា នាយកប្រ តិ ប ត្តិ
គ្របគ
់ ង
្រ ទីផសា
្ រនៃគះឹ្រ ស្ថន
ា មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថុប្រាសាក់

ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2010។

ផ្តើមការងារជាមួយនឹងប្រាសាក់ឡើងវិញនៅឆ្នាំ
2009
មនុស្ស។

ក្នុងតួនាទីជានាយកគ្រប់គ្រងធនធាន

លោកត្រូ វ បានដំ ឡើ ង តួ នា ទី ជា នាយកប្រ តិ ប ត្តិ
គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ

វត្ថុប្រាសាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2010។
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គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិងបំណុល
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យ និងបំណុលបានប្រជុំចំនួន 10 ដង ក្នុងឆ្នាំ 2016 ហើយសម្រេចបានលទ្ធផលសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖
អនុម័តទទួលយកឥណទានជាន់ខ្ពស់ចំនួន 169.06 លានដុល្លារអាមេរិក និងអនុបំណុល 15 លានដុល្លារអាមេរិក

ធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី 3 លើចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួននៃគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងទ្រព្យ និងបំណុលដូចខាងក្រោម៖
អនុវត្ត និងប្រតិបត្តិយ៉ាងពេញលេញនូវអនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលថ្មី និងអនុបាតសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត ឲ្យស្របទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិ
និងលក្ខខណ្ឌម្ចាស់បំណុល ដើម្បីការកាត់បន្ថយហានិភ័យសន្ទនីយភាពឲ្យស្ថិតនៅកម្រិតទាប

ធ្វើការបន្ថែមរបាយការណ៍កំណត់កម្រិតអនុបាតស្ថិរភាពប្រភពទុនរយៈពេលវែងដើម្បីបន្ទាបគំលាតសន្ទនីយភាព ជាសកម្មភាពចម្បង
ដើម្បីការពារហានិភ័យសន្ទនីយភាពរយៈពេលវែង

ធ្វើការបន្ថែមថ្មីនូវដែនកំណត់នៃគំលាតរូបិយប័ណ្ណបរទេសទោលដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃអត្រាប្តូរប្រាក់ឲ្យនៅតូច។
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលបានធ្វើការពិនិត្យនិងកែប្រែលើរបាយការណ៍ប្រចាំខែមួយចំនួន៖
អភិវឌ្ឍ និងបន្ថែមនូវរបាយការណ៍អនុបាតសន្ទនីយភាពថ្មីដែលអាចទាញយកមកប្រើ និងដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិពីប្រព័ន្ធទិន្នន័យ
ស្នូល សម្រាប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ តាមដានប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំខែ

ធ្វើការបន្ថែមនូវរបាយការណ៍អនុបាតស្ថិរភាពប្រភពទុនសុទ្ធរយៈពេលវែង
អភិវឌ្ឍនូវទម្រង់របាយការណ៍ថ្មី ជាឧបករណ៍ធ្វើសន្ទស្សន៍ នៃហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងហានិភ័យនៃការប្រែប្រួលនៅលើទីផ្សារ
បន្ថែមនូវរបាយការណ៍ថ្មីមួយសម្រាប់ពិនិត្យមើលគំលាតស្ថានភាពរូបិយប័ណ្ណបរទេសចំហ ដែលអាចទាញយកមកប្រើ និងដំណើរការ
ដោយស្វ័យប្រវត្តិពីប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្នូល ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកត្រួតពិនិត្យ តាមដានប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំខែ ដែលជាព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់
អ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើការចាត់ចែងទាន់ពេលវេលានៅពេលចាំបាច់។

សម្រេចជម្រុះចោល បំណុលរយៈពេលខ្លី និងប្រភពទុនដែលបង្កហានិភ័យ
អនុម័តលើកំណែប្រែថ្មីនៃទំហំកំណត់សមតុល្យហានិភ័យនៃសមភាគី
ពង្រឹងបន្ថែមយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញកើនឡើង និងបន្ទាបហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ។

គណៈកម្មការឥណទាន
ក្នុងឆ្នាំ 2016 គណៈកម្មការឥណទានបានកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធ និងលំហូរការងារដោយផ្អែកតាមអនុសាសន៍របស់ជំនាញការក្នុងគោលបំណង

ដើមប្ ព
ី ងង
ឹ្រ គុណភាពឥណទាន និងផ្តលស
់ វា
េ កម្មជន
ូ អតិថជ
ិ នឲ្យកាន់តរែ ហ័សជាងមុន។ អត្រក
ា ណ
ំ
ន
ើ ចំនន
ួ អតិថជ
ិ នមានចំនន
ួ ប្រហាក់បហ
្រ ល
ែ
នឹង 8% កើនឡើងពី 320,893 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2015 ដល់ 347,034 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2016 ដោយមានកំណើនសម្ពៀតឥណទានចំនួនប្រមាណជា
20%។ គណៈកម្មការឥណទាន ដែលពោរពេញទៅដោយបទពិសោធន៍ និងសមត្ថភាពទាំងនៅតាមសាខា និងការិយាល័យកណ្តាល បានជួយ

ឲ្យប្រាសាក់អាចវិភាគបានដិតដល់អំពីស្ថានភាពរបស់អតិថិជន និងរក្សាបានគុណភាពឥណទានបានល្អ។ ប្រាសាក់មានអត្រាឥណទានមិន
ដំណើរការ 1.16% ក្នុងឆ្នាំ 2016 ដែលអាចបង្ហាញថា ប្រាសាក់ជាស្ថាប័នដែលអាចរក្សាបាននូវគុណភាពល្អនៃសម្ពៀតឥណទាននៅក្នុងវិស័យ
ធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ឥណទានខ្នាតតូច គឺនៅតែជាផ្នែកសំខាន់សម្រាប់ការរីកចម្រើនរបស់ប្រាសាក់ ទាំងសម្ពៀតឥណទាន

ចំនួនអតិថិជន និងការកាត់បន្ថយទំហំហានិភ័យ។ សម្ពៀតឥណទានក្នុងអតិថិជនម្នាក់មានចំនួន 2,669 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2015 និង 2,971
ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2016 ។

គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍផលិតផល
ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាព និងឆ្លើយតបតាមផែនការអាជីវកម្មឆ្នាំ 2016 គណៈកម្មការអភិវឌ្ឈផលិតផលបានសម្រេចភារកិច្ចដោយជោគ
ជ័យដូចខាងក្រោម៖

ការអភិវឌ្ឍផលិតផលនិងសេវាកម្មថ្មីៗ
ពិនិត្យឡើងវិញនូវលក្ខណៈទូទៅរបស់ផលិតផលដែលមានស្រាប់ លក្ខខណ្ឌទូទៅ តារាងកំណត់តម្លៃដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែ
ច្រើននិងអនុលោមទៅតាមការអនុវត្តតាមបទដ្ឋាន

តាមដានរាល់ការអនុវត្តរបស់សាខាដើម្បីឲ្យការអនុវត្តស្របទៅតាមគោលនយោបាយនិងនីតិវិធី
28 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2016

ស្វែងរកឱកាសល្អៗនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជននិងកេណ្ឌប្រមូលប្រាក់បញ្ញើសន្សំបន្ថែមទៀត
ធានាបានថា គ្រប់ផលិតផលគឺទទួលបានប្រាក់ចំណេញដោយមានការចំណាយថ្លៃដើមទាប។

គណៈកម្មការដឹកនាំការងារព័ត៌មានវិទ្យា
គណៈកម្មការដឹកនាំការងារព័ត៌មានវិទ្យា ទទួលខុសត្រូវចំពោះអភិបាល
កិចព
្ច ត
័ មា
៌ នវិទយា
្ នៅកង
្នុ ប្រាសាក់ ពោលគឺ អភិវឌ្ឍកម្មវធ
ិ ទា
ី ង
ំ អស់សមប
ា្រ ់

ការគាំទ្រផលិតផល និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រាសាក់។ គណៈ

កម្មការដឹកនាំការងារព័ត៌មានវិទ្យាគឺជាអ្នកដោះស្រាយការងារទាក់ទងនឹង

អភិបាលកិចដ
្ច ច
ូ ជា តត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ឡើងវិញ វាយតម្លៃ និងអនុមត
័ យុទា
្ធស ស្រ្ត
និងថវិកា

លើសពីនេះថែមទាំងត្រូវតាមដានជាទៀងទាត់នូវលទ្ធផល

របស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា ។ គណៈកម្មការនេះទទួលបន្ទុកបន្ស៊ីគ្នា

រវាងយុទា
្ធស សអាជីវកម្ម និងព័ត៌មានវិទ្យា និង
្ត្រ
ទទួលបន្ទុកអនុវត្តការប្រតិ
បត្តិការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឲ្យបានល្អបំផុត។

នៅក្នុងឆ្នាំ 2016 គណៈកម្មការដឹកនាំការងារព័ត៌មានវិទ្យា បានបើកកិច្ច

ប្រជុំ 4 ដង នៅក្នុងខែមករា មិថុនា តុលា និងវិច្ឆិកា ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និង

ពិភាក្សាពីបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងប្រាសាក់។ សេចក្តីសង្ខេបពីសកម្ម
ភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យា អំឡុង
ឆ្នាំ 2016 រួមមាន៖

បានធ្វស
ើ ច
េ ក្តស
ី ង្ខប
េ ពីដណ
ំ
រើ ការឆ្នំា 2015 និងផន
ែ ការសមប
ា្រ ឆ
់ ំា្ន 2016
បានពិភាក្សាអំពីថវិកាព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់ឆ្នាំ 2016
បានពិភាកសា
្ អំពច
ី ណា
ំ
ត់ថក
ា្ន ់ និងការពង្រង
ឹ សន្ដស
ិ ខ
ុ សុវត្ថិភាពព័តមា
៌ ន
វិទ្យា

បានពិនិត្យតម្លៃ និងបានសម្រេចចិត្តលើវិធីសាស្រ្តចរចាជាមួយអ្នកផ្តល់
សេវាតភ្ជាប់បណ្តាញ

បានពិនិត្យពីវិសាលភាពការអនុវត្តម៉ាស៊ីនឆូតកាត
បានពិភាក្សាអំពីវិសាលភាព ការរៀបចំផែនការ ការវិភាគពីផលប៉ះ

ពាល់ ការរៀបចំថវិកា និងការចុះហត្ថលេខា លើគម្រោងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម
លើប្រព័ន្ធ FC

បានពិភាក្សា និងអនុម័តលើ hardware ការរៀបចំថវិកា និងការចុះហត្ថ
លេខា

បានតង
ែ តាំងសមាជិកអនុគណៈកម្មការ និងក្រម
ុ ស្នល
ូ សមប
ា្រ គ
់ មង
្រោ
ធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មលើប្រព័ន្ធ FC

បានពិភាក្សា និងអនុម័តលើលំហូរការងារប្រតិបតិ្តការថ្មី ដើម្បីពង្រឹង
ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យទ្វេភាគ

ប្រព័ន្ធបណ្តាញដើម្បីការពារការវាយប្រហារផ្សេងៗ
បានដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធតាមដានប័ណ្ណ ដើម្បីគ្រប់គ្រងសំណើឲ្យ
មានប្រសិទ្ធភាពពីសាខាមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលប័ណ្ណ
មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

និងសេវាធនាគារអេឡិចត្រូនិក

ត្រវូ បានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់

បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យគម្រោងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មលើប្រព័ន្ធ FC ដល
ែ

បានបម្លែង server ពី Intel Base ទៅ Oracle SPARC ហើយបានប្រើ
ប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យ EMC ដែលមានដំណើរការកាន់តែលឿន។
បានបញ្ចប់រួចជាស្ថាពរគម្រោងម៉ាស៊ីនឆូតកាត

ដោយមានម៉ាស៊ីន

ឆូតកាតចំនួន 200 បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់។ ចំណែកម៉ាស៊ីន ATM

ចំនួន 20 ទីតាំងថ្មី ត្រូវបានដំឡើងបន្ថែម។

បានសាកល្បង និងដំណរើ ការដោយជោគជ័យនូវគមង
្រោ NBC-CSS

តាមកាលវិភាគរបស់ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា

គម្រោងរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានសាកល្បងដោយជោគ
ជ័យ និងបានដាក់ឲ្យដំណើរការ

អ្នកប្រើប្រាស់សេវាធនាគារអេឡិចត្រូនិក ឥឡូវនេះអាចផ្ទេរប្រាក់ទៅ
កាន់គណនីណាមួយក៏បានតាមប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល

បានដំឡើងកុំព្យូទ័រ Windows 7 លើកុំព្យូទ័រដោយយើងអាចមាន
លទ្ធភាពគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ និងការដាក់កម្រិតការប្រើប្រាស់ឧប
ករណ៍ផ្ទុកចល័ត

កំពុងដំណើរការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលដោយបច្ចេកវិទ្យាចុង

ក្រោយបំផុត ដើម្បីបង្កើនភាពបត់បែន ស្ថិរភាព ការពង្រឹងលើមុខងារ
សុវត្ថិភាពរបស់ប្រព័ន្ធ និងលក្ខណៈថ្មីៗមួយចំនួនទៀតដើម្បីគាំទ្រដល់
តម្រូវការអាជីវកម្ម

បង្កើតផលិតផលថ្មី ការកែលម្អផលិតផលដែលមានស្រាប់ និងអនុវត្ត

បណ្តាញក្នុងការបំពេញតម្រូវការអាជីវកម្ម

និងសេចក្តីត្រូវការរបស់

អតិថិជន ដូចជា គណនីចម្រើនតាមលំដាប់ និងសេវាទូទាត់រហ័ស
បានត្រួតពិនិត្យមើលដំណើរការប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល

លំហូរការងារ

ប្រតិបត្ដិការដែលមានស្រាប់ ផ្លាស់ប្តូរ parameterization ដើម្បីគាំទ្រ
ដល់ប្រតិបតិ្តការប្រចាំថ្ងៃ ដូចជា ភាពស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធ CBS ការ

បានត្រួតពិនិត្យ និងពិភាក្សាពីផែនការ ការរីកចម្រើន បញ្ហាប្រឈម ឬ

បំពាក់ម៉ាស៊ីនចាប់លេខរៀងរង់ចាំ (48 សាខា) កម្រៃសេវាប្រាក់កម្ចី

បានតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ និងពិភាក្សាអំពថ
ី វិកាព័តមា
៌ នវិទយា
្ សម្រប
ា ឆ
់ ំា្ន 2017។

បានធ្វើ switch-over ដោយជោគជ័យដើម្បីពង្រឹង BCP ពង្រឹង

យោបល់នៃគម្រោងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មលើប្រព័ន្ធ FC

សង្ខេបលទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់ព័ត៌មានវិទ្យាឆ្នាំ 2016 ៖
បានបង្កើនល្បឿនការតភ្ជាប់សាខា 4-25 ដង និងបានដំឡើងខ្សែជំនួយ

យ៉ាងហោចណាស់ពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាអុីនធឺណែតពីរផ្សេងគ្នា

បានដំឡើងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព firewall ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព E-mail និង

និង UDFs ជាដើម

អភិបាលកិច្ច កែលម្អលទ្ធផលការងារឲ្យប្រសើរ និងសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ

បានបង្កើតកម្មវិធីចំនួន 6 ដើម្បីបម្លែងការងារដែលធ្វើដោយដៃទៅជា

ការងារស្វ័យប្រវត្តិ ហើយកម្មវិធីចំនួន 2 ទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់
កាលអភិវឌ្ឍ។
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ផលិតផល និងសេវាកម្ម
សេវាឥណទាន
ឥណទានជាក្រុម

ប្រាក់រៀល និងប្រាក់បាត ដោយមានរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ 72 ខែ និង

ប្រាសាក់ផ្តល់ឥណទានជាក្រុមដល់គ្រួសារដែលមានចំណូលទាបរស់នៅ

តាមតំបន់ជនបទ និងទីប្រជុំជន។ មុខរបររបស់អតិថិជនភាគច្រើនគឺពាក់
ព័ន្ធនឹងផលិតកម្មស្រូវ សកម្មភាពកសិកម្ម និងសកម្មភាពរកចំណូលផ្សេងៗ
ដូចជា ការជួញដូរ និងអាជីវកម្មផ្តល់សេវាកម្មក្នុងការងារកសិកម្ម។ ទំហំ
ឥណទានក្រុមមានរហូតដល់ចំនួន 500 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់

រៀល និងប្រាក់បាត សម្រាប់សមាជិកម្នាក់ ព្រមទាំងមានរបៀបសងច្រើន
យ៉ាង រយៈពេលខ្ចីអាចរហូតដល់ 12 ខែ ហើយអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ គឺ
30%។

ឥណទានសម្រាប់ការសិក្សាអប់រំ
ប្រាសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់សិស្សានុសិស្សដែលត្រូវការប្រាក់សម្រាប់បង់

ថ្លៃសិក្សា។ ឥណទាននេះត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់ចូលរួមចំណែកអភិ
វឌ្ឍសង្គមដោយផ្តល់អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំត្រឹមតែ 14% ប៉ុណ្ណោះ។ ទំហំ

ឥណទានមានចំនួន 500 ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់រយៈពេល 12 ខែ និង
មិនតម្រូវឲ្យមានទ្រព្យធានាទេ។

ឥណទានបន្ទាន់

ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត
ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត
ដែលភាគច្រើនសហគ្រាសទាំងនេះមានទម្រង់អាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារ

ប្រតិបត្តិដោយសមាជិកគ្រួសារ

របៀបសងច្រើនប្រភេទ។ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចាប់ពី 15.6% ទៅ 30%។

និងជាទូទៅមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ផ្សារ

ជិតទីរួមស្រុក ឬ ខេត្ត ដោយមានចំនួននិយោជិតតិចជាង 10 នាក់ ។

សកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសទាំងនោះរួមមាន ការជួញដូរ កសិកម្ម
ផលិតកម្ម និងសកម្មភាពរកចំណូលស្របច្បាប់ផ្សេងៗទៀត។ ទំហំឥណ
ទានមានចំនួនរហូតដល់ 1,500 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល និង

ប្រាក់បាត។ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចាប់ពី 26.4% ទៅ 28.8% និងមាន
រយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ 24 ខែ និងមានរបៀបសងច្រើនសណ្ឋាន។

ឥណទានសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យម
ឥណទានសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យម ជាឥណទានដែល

ត្រវូ បានផ្តលជ
់ ន
ូ ជាពិសស
េ សម្រប
ា ស
់ ហគ្រស
ា ខ្នត
ា តូច និងខ្នត
ា មធ្យមដែល
មានសកម្មភាពអាជីវកម្មក្នុងវិស័យកសិពាណិជ្ជកម្ម ជំនួញជួញដូរ ផលិត
កម្ម និងសេវាកម្ម ហើយដែលមានបុគ្គលិកចន្លោះពី 10 នាក់ ទៅ 100 នាក់

និងមានទ្រព្យសកម្មពី 50,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់ 500,000 ដុល្លារអា

មេរិក។ ទីតាំងអាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសស្ថិតនៅបណ្តាក្រុងនៅក្នុងខេត្ត
នានា និងនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ទំហំឥណទានមានរហូតដល់ 100,000

ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល និងប្រាក់បាត។ អត្រាការប្រាក់
ប្រចាំឆ្នាំចាប់ពី 13.2% ទៅ 27.6% ជាមួយរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ 72 ខែ
និងមានរបៀបសងច្រើនបែប។

ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន
ប្រាសាក់ផ្តល់ជូនសេវាឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនជូនអតិថិជនសម្រាប់

ប្រា សា ក់ ផ្ត ល់ ឥ ណទានជូ ន ដល់ អ តិ ថិ ជ នទាំ ង ឡាយណាដែ ល ទទួ ល រង

ផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិ និងអគ្គីភ័យដើម្បីស្តារអាជីវកម្ម និងធ្វើ

ការសាងសង់លនៅ
ំ ឋានរបស់ពក
ួ គាត់ឡង
ើ វិញបានភ្លម
ា ៗ។ អត្រាការបក
ា្រ ់
ប្រចាំឆ្នាំគឺ 24% ជាមួយនឹងទំហំឥណទានរហូតដល់ 500 ដុល្លារអាមេ

រិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល និងប្រាក់បាត ហើយមានរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់
12 ខែ ជាមួយនឹងរបៀបសងច្រើនយ៉ាង។

ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន
ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជនប្រសើរឡើង

ប្រាសាក់បានដាក់

ឲ្យដំណើរការឥណទានមួយប្រភេទទៀតសម្រាប់កែលម្អ និងតុបតែងគេហ
ដ្ឋាន។ អតិថិជនមា្នក់អាចខ្ចីប្រាក់បានរហូតដល់ចំនួន 50,000 ដុល្លារអា

មេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល និងប្រាក់បាត។ រយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ 72

ខែ ជាមួយនឹងរបៀបសងច្រើនបែប និងមានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចាប់ពី
13.2% ឡើងទៅ។

ឥណទានសម្រាប់ទិញម៉ូតូ
ប្រាសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជនសម្រាប់យកទៅទិញម៉ូតូ។ អតិថិជន

អាចទទួលបានឥណទានរហូតដល់ 2,500 ដុល្លារអាមេរិក ដោយមានរយៈ

ពេលខ្ចីរហូតដល់ 36 ខែ ជាមួយរបៀបសងច្រើនយ៉ាង ហើយអត្រាការប្រាក់
ប្រចាំឆ្នាំចាប់ពី 19.8% ទៅ 27.6% ។

ឥណទានសម្រាប់ជីវឧស្ម័ន
ដោយសហការជាមួយកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នថ្នាក់ជាតិ

ចូលរួមចំណែកកាត់

បន្ថយភាពក្រីក្រ និងការពារបរិស្ថាន ប្រាសាក់បានផ្តល់ឥណទានសម្រាប់

សាងសង់ឡជីវឧស្ម័នជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ជនបទដែល
អាចប្រមូលកាកសំណល់លាមកសត្វសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផលិតជីវឧស្ម័ន។

ជាវសម្ភារប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ សម្រាប់ចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនរួមមាន គ្រឿង

ទំហំឥណទានមានរហូតដល់ 1,000 ដុល្លារអាមេរិក ដែលមានរយៈពេលខ្ចី

ទំហំឥណទានមានចំនួនរហូតដល់ 50,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូល

ច្រើនប្រភេទ។

សង្ហារឹម សម្ភារបរិក្ខារ ការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬ ទិញសមា្ភរផ្សេងៗ។

30 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2016

រហូតដល់ 24 ខែ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ 14.4% និងមានរបៀបសង

ឥណទានសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យ
ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងសង្គម

ឥណទានម៉ូតូបុគ្គលិក
ប្រាសាក់បានផ្តល់

ប្រាសាក់ផ្តល់ឥណទានម៉ូតូដល់បុគ្គលិកដើម្បីឲ្យបុគ្គលិកខ្ចីប្រាក់យកទៅ

បទដែលមានបំណងសាងសង់បង្គន់អនាម័យសម្រាប់ប្រើប្រាស់។ ទំហំ

ដល់ 1,500 ដុល្លារអាមេរិក ដែលមានរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ 48 ខែ ជា

ឥណទានសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យ ដល់ប្រជាជនរស់នៅតំបន់ជន
ឥណទានមានរហូតដល់ 750 ដុល្លារអាមេរិក ដែលមានរយៈពេលខ្ចី

រហូតដល់ 36 ខែ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ 28.8% និងមានរបៀប
សងច្រើនប្រភេទ។

ឥណទានបុគ្គលិក
ប្រាសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់បុគ្គលិកដើម្បីជួយសម្រួលបុគ្គលិកក្នុងការបំ

ពេញកង្វះខាតក្នុងការទិញអ្វីដែលចាំបាច់ និងផ្គត់ផ្គង់ការខ្វះខាតផ្សេងៗ
ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។ ទំហំឥណទានមានរហូតដល់ 40% នៃប្រាក់បៀវត្ស

ដុល ដែលមានរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ 72 ខែ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ប្រចាំ
ឆ្នាំ 10% និងមានរបៀបសងរំលស់ថេរ។

ទិញម៉ូតូថ្មីសម្រាប់ជិះបម្រើការងារជូនស្ថាប័ន។ ទំហំឥណទានមានរហូត

មួយអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ 10% និងមានរបៀបសងរំលស់ថេរ។

អប្បហារវិក្កយបត្រ
ប្រាសាក់បានបង្កើតផលិតផលអប្បហារវិក្កយបត្រសម្រាប់ឥណទានរយៈ

ពេលខ្លី។ ឥណទាននេះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កើនដើមទុន និងលំ

ហូរទឹកប្រាក់របស់អតិថិជន។ ឥណទាននេះអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនធ្វើការ
ដកប្រក
ា តា
់ មចំនន
ួ នៅកង
្នុ វិកយ
្ក បត្រមន
ុ ពេលអតិថជ
ិ នទូទាត់សងបក
ា្រ ឲ
់ យ្ ។

សមតុល្យអតិបរមាមានចំនួនរហូតដល់ 70% នៃចំនួនប្រាក់ក្នុងវិក្កយបត្រ

ឬ យ៉ាងច្រើនបំផុត 50,000 ដុល្លារអាមេរិក។ រយៈពេលខ្ចីមានរហូតដល់
90 ថ្ងៃ និងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចាប់ពី 24% ទៅ 30%។
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សេវាធនាគារ
គណនីសន្សំ

ក្នុង 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ និង 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។

ប្រាសាក់ខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការកេណ្ឌប្រមូលប្រាក់បញ្ញើសន្សំដើម្បីពង្រីក

គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍

តំបន់ប្រតិបត្តិការ និងធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលធនាគាររបស់ខ្លួន។ ប្រាសាក់
ទទួលបក
ា្រ ប
់ ញ្ញព
ើ ប
ី ជា
្រ ពលរដ្ឋគ្រប់បភ
្រ ទ
េ ជាពិសស
េ ប្រជាជនក្រក
ី ្រ។ សម

តុល្យអប្បបរមាក្នុងការបើកគណនី និងទឹកប្រាក់អប្បបរមាដែលត្រូវរក្សាទុក

ក្នុងគណនីគឺត្រឹមតែ 1 ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ។ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ

សម្រាប់ គណនីសន្សំគឺ 2.5% ជា ប្រាក់រៀល និង 2% ជាប្រាក់ដុល្លារ

អាមេរិក ឬ ប្រាក់បាត។ ការដក ការផ្ទេរ និងការទូទាត់សាច់ប្រាក់មានភាព

ងាយស្រួល និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដោយមា្ចស់គណនីអាចធ្វើប្រតិបត្តិការ
សាច់ប្រាក់បាននៅគ្រប់ការិយាល័យប្រាសាក់នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ឬ

តាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM ប្រាសាក់ទាំង 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ និង 24 ម៉ោង
ក្នុងមួយថ្ងៃ។

គណនីចម្រើនគ្មានកាលកំណត់ត្រូវបានផ្តល់ជូនដើម្បីឆ្លើយតបតាមតម្រូវ

ការរបស់អតិថជ
ិ នដល
ែ វិនយោ
ិ
គដើមប្ ទ
ី ទួលបានអត្រាការប្រក
ា ខ
់ ស
្ព ស
់ មប
ា្រ ់

សមតុល្យប្រាក់សន្សំរបស់ខ្លួន។ សមតុល្យអប្បបរមាក្នុងការបើកគណនី
និងទឹកបក
ា្រ អ
់ បប្ បរមាដល
ែ ត្រវូ រក្សាទុកកង
្នុ គណនី គឺតម
ឹ្រ តែ 100 ដុលរា្ល អា

មេរិកប៉ុណ្ណោះ។ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំគឺ 4% សម្រាប់ប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់
បាត ហើយ 3% សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។ ការដក ការផ្ទេរ និងការ
ទូទាត់សាច់ប្រាក់មានភាពងាយស្រួល និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដោយមា្ចស់

គណនីអាចធ្វប
ើ ត
្រ ប
ិ ត្តិការសាច់បក
ា្រ បា
់ ននៅគប
្រ ់ការិយាល័យប្រាសាក់នៅ

រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ឬ តាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM ប្រាសាក់ទាំង 7 ថ្ងៃក្នុងមួយ
សប្តាហ៍ និង 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។

របស់និយោជិត។ គណនីនេះអាចបើកបានជាប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់ដុល្លារ
អាមេរិក ជាមួយអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ 7% សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

និង 8.5% សម្រាប់ប្រាក់រៀល។ រាល់មូលនិធិសោធននិវត្តន៍នឹងត្រូវផ្ទេរ
ចេញពីគណនីសន្សំរបស់និយោជកទៅគណនីសន្សំរបស់និយោជិតដោយ
ផ្អែកតាមលក្ខខណ្ឌព្រមព្រៀងរវាងនិយោជក និងនិយោជិត។

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់
ប្រាសាក់ផ្តល់នូវអត្រាការប្រាក់ទាក់ទាញសម្រាប់គណនីបញ្ញើមានកា ល
បំផុតសម្រាប់អតិថិជនដោយទទួលបាននូវចំណូល

និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

អត្រាការប្រាក់ថេរសម្រាប់អំឡុងពេលនៃការដាក់ប្រាក់បញ្ញើ។ អត្រាការ
ប្រាក់ត្រូវបានបង្គរទុកជាប្រចាំថ្ងៃ

និងទូទាត់ផ្តល់ជូនជាប្រចាំខែ ឬ នៅ

កាលវសាន។ សមតុលយ្ អប្បបរមាប្រក
ា ប
់ ញ្ញស
ើ ម្រប
ា ប
់ ក
ើ គណនីបញ្ញើមាន
កាលកំណត់គឺ 50 ដុល្លារអាមេរិក។ ការបន្តគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់
អាចធ្វើឡើងបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬ ដោយមានការជូនដំណឹងជាមុន។
អតិថិជនអាចទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់

10.3%

សម្រប
ា ់ប្រាក់រៀល ឬ 8.4% សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឬ 9% សម្រាប់
ប្រាក់បាត។

សម្រាប់រយៈពេលនៃការដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

អតិថិជនអាចជ្រើសរើសរយៈពេលចាប់ពី 1 ខែ រហូតដល់ 36 ខែ។

គណនីសន្សំតាមផែនការ

គណនីចម្រើនតាមលំដាប់
គណនីចមន
ើ្រ តាមលំដាប់ គឺជាបភ
្រ ទ
េ គណនីសនស្ ដ
ំ ល
ែ បង្កត
ើ ឡើងសម្រប
ា ់
អតិថិជនទូទៅ ដែលមានបំណងដាក់ប្រាក់សន្សំ រួមជាមួយនឹងការធ្វើប្រតិ

បត្តិការដាក់ ដក ឬ ផ្ទេរប្រាក់ចេញចូលជាប្រចាំថ្ងៃទៅតាមតម្រូវការជាក់

ស្តែង។ ជាមួយនឹងគណនីចម្រើនតាមលំដាប់ អតិថិជននឹងទទួលបាននូវ
អត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួលខ្ពស់ទៅតាមទំហំទឹកប្រាក់ជាក់ស្តែងដែលបានដាក់

សនស្ នៅ
ំ កង
្នុ គណនី។ សមតុលយ្ អប្បបរមាកង
្នុ ការបើកគណនី និងទឹកបក
ា្រ ់
អប្បបរមាដែលត្រូវរក្សាទុកក្នុងគណនី គឺត្រឹមតែ 500 ដុល្លារអាមេរិកតែ
ប៉ណ
ុ
ះោ្ណ ។ អតិថជ
ិ ននឹងទទួលបានអត្រកា
ា រប្រក
ា ខ
់ ស
្ព ប
់ ្រចាំឆំចា
ា្ន ប់ពី 4.5%

ទៅដល់ 4.75% សម្រាប់ប្រាក់រៀល ឬ 3.5% ទៅដល់ 4.25% សម្រាប់

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់បាត។ បន្ថែមពីនេះទៅទៀតអតិថិជនអាចស្នើ
ដែលផ្តល់ភាពងាយ

ស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារបានគ្រប់ពេលវេលានៅ
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ស្របច្បាប់(នីតិបុគ្គល) សម្រាប់មូលនិធិសោធននិវត្តន៍ ឬ ការចូលនិវត្តន៍

កំណត់។ ជម្រើសនៃការដាក់ប្រាក់បញ្ញើនេះ គឺជាការវិនិយោគដ៏ល្អប្រសើរ

គណនីចម្រើនគ្មានកាលកំណត់

សុំប្រើប្រាស់សេវាអេធីអឹម ឬ សេវាធនាគារចល័ត

គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍តូវ្រ បានផ្តល់ជូនអតិថិជនជាប្រភេទក្រុមហ៊ុន

គណនីសន្សតា
ំ មផែនការ គឺជាប្រភទ
េ គណនីសន្សដ
ំ ល
ែ បង្កត
ើ ឡើងសមប
ា្រ ់
អតិថិជនជាប្រភេទឯកត្តជនទំាងឡាយណាដែលមានចំណូលទៀងទាត់
និងមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការសន្សប
ំ ក
ា្រ ់ជាទៀងទាត់ប្រចាំខន
ែ វូ ចំនន
ួ
ទឹកប្រាក់ជាក់លាក់

នៅក្នុងរយៈពេលកំណត់ណាមួយទៅតាមតម្រូវការ

ជាក់ស្តែង។ អតិថិជនមិនត្រឹមតែទទួលបាននូវការប្រាក់គោលប្រចាំឆ្នាំនោះ
ទេ ថែមទាំងទទួលបាននូវការប្រាក់បន្ថែមប្រចាំឆ្នាំខ្ពស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយ

ឆ្នាំ ករណីអតិថិជនបានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់នៃគណនីសន្សំតាម
ផែនការ។ អត្រាការប្រាក់គោលប្រចាំឆ្នាំគឺ 2.5% សម្រាប់ប្រាក់រៀល និង

2% សម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់បាត ហើយការប្រាក់បន្ថែម
ប្រចាំឆ្នាំគឺ 4.5% សម្រាប់ឆ្នាំទី 1 និង 5.5% សម្រាប់ឆ្នាំទី 2 ដោយផ្តល់

ជូនគ្រប់ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ។ សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់ដាក់ប្រាក់សន្សំ
ប្រចាំខែ គឺចាប់ពី 40,000 រៀល ឬ 10 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 400 បាតឡើងទៅ

តែប៉ុណ្ណោះ។
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សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈ MAYBANK MONEY EXPRESS

អតិថិជនដែលមាន ឬ ពុំមានគណនីសន្សំជាមួយប្រាសាក់អាចផ្ទេរប្រាក់ទៅ

បច្ចុប្បន្ននេះអតិថិជនរបស់ប្រាសាក់អាចផ្ទេរប្រាក់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមក

អ្នកទទួលដែលមាន ឬ ពុំមានគណនីសន្សំជាមួយប្រាសាក់។ ការផ្ទេរប្រាក់

កាន់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការិយាល័យសាខា

កម្ពុជា។

សហការជាមួយធនាគារ MayBank នៅចុងឆ្នាំ 2012 ប្រាសាក់បានដាក់

អន្តរធនាគារក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបានផងដែរជាមួយធនាគារទំនាក់ទំនងនៅ

អតិថិជនអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់នៅគ្រប់ការិយាល័យប្រាសាក់ ឬ

ប្រាសាក់ដោយប្រើប្រាស់សេវាកម្ម MayBank Money Express។ ដោយ

តាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM របស់ប្រាសាក់នៅទូទាំងប្រទេស និង អាចធ្វើតាម

ឲ្យដំណើរការសេវាកម្មខាងលើដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជន

មួយនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនបណ្តាញការិយាល័យទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា

ពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ អ្នកទទួលនៅកម្ពុជាអាចមកធ្វើការដកប្រាក់

រយៈប្រព័ន្ធធនាគារចល័តប្រាសាក់គ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង។  ជា
ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក បានផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលប្រយោជន៍ ដែលមាន

លក្ខណៈប្រកត
ួ ប្រជែង ងាយស្រួល សុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងកម្រៃសេវាសមរម្យ។

មានបំណងផ្ទេរប្រាក់ជូនក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងរយៈ
ដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនបានផ្ញើមកតាមរយៈការិយាល័យប្រាសាក់ អន
ឡាញជាង 180។

សេវាប្តូរប្រាក់

សេវាបញ្ជាក់សមតុល្យគណនី ( BANK CONFIRMATION)

សេវាប្តូរប្រាក់របស់ប្រាសាក់ បានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់អតិថិ

ប្រាសាក់ផ្តល់ជូនសេវាកម្មបញ្ជាក់សមតុល្យ និងប្រតិបត្តិការគណនីដល់

ប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារ។ សេវាប្តូរប្រាក់ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់សាធារណ

សុំ ឬ ប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះបាននៅគ្រប់ការិយាល័យសាខាអនឡាញ

ជាតិ នៃ កម្ពុជានៅឆ្នាំ 2012 មកម្លេ៉ះ។ សេវាប្តូរប្រាក់ធ្វើឡើងជាមួយនឹង

សាវតារគណនីរបស់ខ្លួន។ ការចេញលិខិតបញ្ជាក់សមតុល្យគណនីនេះ

ជនក្នុងការប្តូររូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនជាមួយអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលមានលក្ខណៈ

អតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលមានគណនីជាមួយប្រាសាក់។ អតិថិជនអាចស្នើ

ជនទូទៅចាប់តាំងពីប្រាសាក់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរប្រាក់នេះពីធនាគារ

ទាំងអស់របស់ប្រាសាក់ដើម្បីបញ្ជាក់សមតុល្យគណនី ប្រតិបត្តិការ និង

រូបិយប័ណ្ណ 3 ប្រភេទគឺ ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់បាត។

អតិថិជននឹងទទួលបាននូវជំនឿចិត្តបន្ថែមទៀតពីដៃគូអាជីវកម្ម ឬ ភាគី

សេវាអេធីអឹម
ប្រាសាក់បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាអេធីអឹម (ATM) នៅក្នុងឆ្នាំ 2012។

ពាក់ព័ន្ធ។

សេវាធនាគារចល័តតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ

សេវាកម្មនេះបានផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនយ៉ាងច្រើនដោយអតិ

ជាមួយសេវាធនាគារចល័តតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិ

របស់ប្រាសាក់បម្រើសេវាកម្ម 24 ម៉ោង រយៈពេល 7 ថ្ងៃ និងគ្រប់ 25 ខេត្ត/

គណនី ទូទាត់វិក្កយបត្រ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃ ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនី

ម៉ាស៊ីន ATM ចំនួន 115 គ្រឿងនៅទូទាំងប្រទេស។ អតិថិជនអាចដកប្រាក់

ប្រាសាក់ និងមុខងារជាច្រើនទៀត។ អតិថិជនអាចរីករាយជាមួយសេវាធនា

ថិជនអាចធ្វប
ើ ត
្រ ប
ិ ត្តិការបានដោយខ្លន
ួ ឯងផ្ទល
ា ។
់ ម៉ស
ា ន
ី៊ អធ
េ អ
ី ម
ឹ (ATM)

ការសេវាធនាគារដូចជា៖ ពិនិត្យសមតុល្យគណនី ពិនិត្យរបាយការណ៍

ក្រុងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ 2016 ប្រាសាក់មាន

ទៅគ្មានគណនី (Cash-by-Code) ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនីនៅក្នុង

ពិនិត្យសមតុល្យសាច់ប្រាក់ ផ្លាស់ប្តូរលេខសមា្ងត់ ទូទាត់វិក្កយបត្រ ទិញ

គារចល័តបសា
ា្រ ក់តាមរយៈទូរស័ពដ
្ទ ៃបានគប
្រ ព
់ ល
េ វលា
េ គ្រប់ទីកន្លែង និង

អតិថិជននឹងទទួលបានប័ណ្ណ ATM ដោយមិនគិតកម្រៃ និងគ្មានកម្រៃថែ

សេវាធនាគារចល័តតាមរយៈអុីនធឺណែត

កាតទូរស័ព្ទ និងផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកមាន ឬ គ្មានគណនី។ ជាមួយសេវា ATM

រក្សាប្រចាំខែឬប្រចាំឆ្នាំឡើយ។ ការដកសាច់ប្រាក់ និងការផ្ទេរអាចធ្វើបាន
រហូតដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន

1,000

ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប័ណ្ណវីអាយភី

(VIP Card) ឬ 2,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប័ណ្ណវីអាយភីភ្លឹស (VIP
Plus Card) និង 2,500 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប័ណ្ណវីអាយភីភ្លឹសឈីប
(VIP Plus Chip Card)។

សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស

មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត។

ប្រាសាក់ផ្ដល់ជូននូវសេវាធនាគារចល័តតាមរយៈអុីនធឺណែត ជូនអតិថិជន
ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស និង សុវត្ថិភាពខ្ពស់។ អតិថិជនអាច
ធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារដូចជា៖ ពិនិត្យសមតុល្យគណនី ពិនិត្យរបាយ

ការណ៍គណនី ទូទាត់វិក្កយបត្រ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃ ផ្ទេរប្រាក់ពី

គណនីទៅគ្មានគណនី (Cash-by-Code) ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនី
នៅក្នុងប្រាសាក់ និងមុខងារជាច្រើនទៀត តាមរយៈកំុព្យូទ័រ (កុំព្យូទ័រលើតុ

សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ជួយដល់អតិថិជនដែលជា

កុំព្យូទ័រយួរដៃ។ល។) បានគ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង។

និយោជកអាចធ្វកា
ើ រទូទាត់ ឬ បើកបក
ា្រ ប
់ ៀវតស្ ឲយ្ ទៅនិយោជិតម្នក
ា ៗដោ
់
យ

មូលប្បទានប័ត្រធនាគារជាប្រភេទនៃឧបករណ៍ទូទាត់

ក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់ក្នុងការរៀបចំប្រាក់បៀវត្សឲ្យទៅនិយោជិតរបស់ខ្លួន។

ផ្ទល
ា ទៅ
់ កាន់គណនីរបស់នយោ
ិ
ជិតពួកគប
េ ក
្រ បដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់ រក្សា
ការសម្ងាត់ ប្រសិទ្ធភាព និងភាពងាយស្រួល ទាំងភាគីនិយោជក និងទាំង
ភាគីនិយោជិត។

សេវាមូលប្បទានប័ត្រធនាគារ
ដែលបានបង្កើត

ឡើងសមាប
្រ ់ធ្វកា
ើ រទូទាត់សាច់បាក
្រ ់ដោយមិនចាំបាច់កាន់សាច់បាក
្រ ់សុទ្ធ
ចំនួនច្រើននៅក្នុងដៃ។ អតិថិជនដែលមានគណនីជាមួយប្រាសាក់អាចធ្វើ
ការស្នើសុំទិញមូលប្បទានប័ត្រធនាគារបាននៅគ្រប់សាខាប្រាសាក់ ដោយ
ចំណាយត្រឹមតែ 10 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់មូលប្បទានប័ត្រមួយសន្លឹក។
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សេវាផ្ញើប្រាក់តាមរយៈ Cash-by-Code

សេវាទូទាត់រហ័ស (Fast Payment)

ប្រាសាក់បានផ្តល់ជូននូវសេវា Cash-by-Code ដល់អតិថិជនដែលត្រូវ

សេវាទូទាត់រហ័ស គឺជាសេវាផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនី រវាងគ្រឹះស្ថាន

ប្រាសាក់។ សេវា Cash-by-Code អាចប្រតិបត្តិតាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM

រហ័ស ដែលត្រូវបានផ្តួចផ្តើមបង្កើតឡើងដោយធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា

ការផ្ញើប្រាក់ទៅដៃគូរបស់ពួកគេ ឬ សាច់ញាតិដែលមិនមានគណនីជាមួយ

សេវាធនាគារចល័ត ឬ សេវាម៉ាស៊ីនឆូតកាតបានគ្រប់ពេលវេលា និងទី

កន្លង
ែ ។ អក
្ន ទទួលផលអាចធ្វកា
ើ រដកប្រក
ា ដ
់ ល
ែ បានផ្ញម
ើ កបានយ៉ង
ា ឆាប់
រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដោយមិនគិតថ្លៃ។

សេវាម៉ាស៊ីនឆូតកាត (POS)
ប្រាសាក់បានដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាម៉ាស៊ីនឆូតកាត (POS) នៅពាក់

ធនាគារ ឬ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលចូលជាសមាជិកនៃប្រព័ន្ធទូទាត់
(NBC)។ ប្រតិបត្តិការនៃសេវាទូទាត់រហ័សនេះ គឺធ្វើឡើងជារូបិយប័ណ្ណ
ប្រាក់រៀល (KHR)

និងអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានរហូតដល់ទំហំទឹកប្រាក់

ចំនួន 40,000,000 រៀល ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកម្រៃសេវាសម

រម្យ។ តាមរយៈសេវាទូទាត់រហ័ស អតិថិជនដែលជាអ្នកទទួលផលអាច
ទទួលមូលនិធិផ្ទេរភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំយូរឡើយ។

កណ្តាលឆ្នាំ 2016 ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការគណនីរបស់អតិថិ

សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ

សវា
េ ម៉ស
ា ន
៊ី ឆូតកាត (POS) អតិថជ
ិ នអាចធ្វប
ើ ត
្រ ប
ិ ត្តិការជាច្រន
ើ រួមមាន៖

ដ៏មានប្រសទ
ិ ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពបំផត
ុ ជាមួយប្រទេសនានាជុវំ ញ
ិ ពិភពលោក

ជនឲយ្ កាន់តែមានភាពងាយស្រល
ួ  ឆាប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពខ្ពស។ ជា
់
មួយ

សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ គឺជាសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈប្រព័ន្ធ SWIFT

ដាក់បក
ា្រ ់ ដកបក
ា្រ ់ ផ្ទរេ ប្រក
ា ព
់ គ
ី ណនីទៅគណនីនៅកង
្នុ ប្រសា
ា ក់ ផ្ទរេ ប្រាក់

តាមរយៈធនាគារដៃគូក្នុងស្រុករបស់ប្រាសាក់។ តាមរយៈសេវាកម្មនេះ អតិ

ពីគណនីទៅគ្មានគណនី(Cash-by-Code) ដកប្រាក់តាមរយៈលេខកូដ

សម្ងត
ា ់ ការទូទាត់ថទ
ៃ្ល ន
ំ ញ
ិ
ការពិនត
ិ យ្ សមតុលយ្ គណនី ទូទាត់វក
ិ យ
្ក បត្រ
បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃ និងប្តូរលេខកូដសម្ងាត់ប័ណ្ណអេធីអឹមជា
ដើម។
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ថិជននឹងទទួលបាននូវសេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញចូលក្រៅប្រទេសលឿនរហ័ស

ទាន់ចិត្ត ចំណេញពេលវេលា សោហ៊ុយប្រតិបត្តិការទាប សុវត្ថិភាពខ្ពស់
និងកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងការដឹកជញ្ជូនសាច់ប្រាក់។

លទ្ធផលសង្ខេបផ្នែកប្រតិបត្តិការ
សម្ពៀតឥណទាន
បរិយាយ
(ដុល្លារអាមេរិក)

ឥណទានសរុប

2012
214,857,594

ឥណទានជាក្រុម

1,932,893

ឥណទានជាឯកត្តជន

212,924,701

ឥណទានជាប្រាក់រៀល

42,876,997

ឥណទានជាប្រាក់
ដុល្លារអាមេរិក

165,707,651

ឥណទានជាប្រាក់បាត

6,272,946

2016

ការប្រែប្រួល
(ទឹកប្រាក់)

ការប្រែប្រួល
(%)

379,073,429 580,543,766 856,592,433 1,030,880,501

174,288,068

20.35%

1,589,264

(2,232,898)

(58.42%)

374,846,594 575,744,276 852,770,271 1,029,291,238

176,520,966

20.70%

2013

4,226,836

41,949,899

2014

4,799,490

3,822,162

53,409,616

55,328,534

1,918,919

3.59%

325,323,675 511,346,925 772,550,845

940,667,053

168,116,208

21.76%

34,884,914

4,252,942

13.88%

11,799,856

46,651,547

2015

22,545,294

30,631,972

ឥណទានត្រូវបានផ្ដល់ជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់បាត ដែលអាចខ្ចីជាឥណទានជាក្រុម និងជាឯកត្ដជន។ ឥណទានជាឯកត្ដជន
មានចំនួនប្រមាណជា 99.85% នៃសម្ពៀតឥណទានសរុប។ សម្ពៀតឥណទានជាក្រុមថយចុះចំនួន 58.42% នៅឆ្នាំ 2016 ខណៈដែលឥណទានជា

ឯកត្ដជនកើនឡើងរហូតដល់ 20.70% ស្មើនឹង 177 លានដុល្លារអាមេរិក។ ឥណទានជាប្រាក់រៀលកើនឡើង 3.59% ឥណទានជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
កើនឡើង 21.76% និងឥណទានជាប្រាក់បាតកើនឡើង 13.88%។

អតិថិជនឥណទាន
បរិយាយ
(នាក់)

2012

2013

2014

2015

2016

ការប្រែប្រួល
(នាក់)

ការប្រែប្រួល
(%)

134,146

196,906

251,112

320,893

347,034

26,141

8.15%

9,509

13,876

15,086

12,072

5,707

(6,365)

(52.73%)

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជន

124,637

183,030

236,026

308,821

341,327

32,506

10.53%

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្ត្រី

104,476

168,118

217,059

263,769

282,805

19,036

7.22%

29,670

28,788

34,053

57,124

64,229

7,105

12.44%

ចំនួនអតិថិជនឥណទានសរុប
ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាក្រុម

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាបុរស

នៅដំណាច់ឆ្នាំ 2016 អតិថិជនឥណទានសកម្មសរុបមានចំនួន 347,034 នាក់កើនឡើង 8.15% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាក្រុម

ថយចុះ 52.73% ហើយអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជនកើនឡើង 10.53%។ ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្ត្រីកើនឡើង 7.22% និងចំនួនអតិថិជន
ឥណទានជាបុរសកើនឡើង 12.44%។
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ការផ្ដល់ឥណទាន
ការផ្ដល់ឥណទាន
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ចំនួនឥណទានបានផ្តល់សរុប (ដុល្លារអាមេរិក)

0

2016

ចំនួនគណនីឥណទានបានផ្តល់សរុប

ក្នុងឆ្នាំ 2016 ប្រាសាក់បានផ្ដល់ឥណទានសរុបចំនួន 848,657,427 ដុល្លារអាមេរិកកើនឡើង 1.75% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ ចំនួនឥណទានមានចំនួន

231,076 ថយចុះ 10.72%។ ទំហំឥណទានជាមធ្យមមានចំនួន 3,673 ដុល្លារអាមេរិក។

គុណភាពសម្ពៀតឥណទាន
បរិយាយ

2012

2013

ចំនួនសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ (30 ថ្ងៃ)

426,806 671,111

ប្រាក់ដើមហួសកាលកំណត់សង

264,846 392,360

អនុបាតសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ (30 ថ្ងៃ)
អនុបាតសងត្រលប់វិញ

2016

ការប្រែប្រួល
(ទឹកប្រាក់)

ការប្រែប្រួល
(%)

1,194,604 2,527,075 11,910,436

9,383,362

371.31%

2014

2015

744,738

971,002

4,005,960

3,034,957

312.56%

0.20%

0.18%

0.21%

0.30%

1.16%

0.86%

291.63%

99.67%

99.68%

99.58%

99.64%

98.94%

(0.69%)

(0.70%)

គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ 2016 អនុបាតសម្ពៀតឥណទានមានហានិភ័យមានចំនួន 1.16% ហើយអត្រាសងឥណទានវិញមានចំនួន 98.94% ។ គុណភាព

ខ្ពស់នៃសម្ពៀតឥណទាន គឺដោយសារការតាមដានយ៉ាងល្អរបស់បុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ការទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវជាពិសេសបុគ្គលិក
ជាមន្ត្រីឥណទាន នីតិវិធីនិងគោលការណ៍ឥណទានត្រឹមត្រូវ និងគោលការណ៍ដោះស្រាយកម្ចីយឺតយ៉ាវច្បាស់លាស់។ លើសពីនេះ ប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល
អាចផ្ដល់ទិន្នន័យ និងព័ត៌មានបានត្រឹមត្រូវ និងរហ័សដល់បុគ្គលិកសម្រាប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យឥណទាន តាមដានឥណទាន និងវិភាគឥណទាន។
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ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ
ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ
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200,000

305,163,807
100,000
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0

467,433,465

131,920

57,211,753
2012

138,619,404
2013

2014

សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំ (ដុល្លាអារមេរិក)

2015

2016

0

ចំនួនអតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំ

គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ 2016 នេះ អតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញើសន្សំមានចំនួន 494,375 នាក់ ពោលគឺកើនឡើង 10% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំ
នេះមានទឹកប្រាក់ 619,048,981 ដុល្លារអាមេរិក គឺកើនឡើង 32% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក និងសេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ
សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក
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ចំនួនទឹកប្រាក់ (ដុល្លារអាមេរិក)

2015

2016

0

ចំនួនប្រតិបត្តិការ

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកមានកំណើនយ៉ាងខ្លាំងទាំងចំនួនប្រតិបត្តិការ និងចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ ជាក់ស្តែង ចំនួនប្រតិបត្តិ
ការដែលសាធារណជនបានប្រើប្រាស់សេវានេះជាមួយនឹងប្រាសាក់ បានកើនឡើងដល់ប្រមាណជា 549 ពាន់ប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ប្រមាណជា
352 លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ 2016។
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សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ
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ការផ្ទេរចូល

ការផ្ទេរចេញ

ចំនួនទឹកប្រាក់ (ដុល្លារអាមេរិក)

4
2
0
ចំនួនប្រតិបត្តិការ

សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិត្រូវបានចាប់ផ្តើមផ្តល់ជូនអតិថិជននៅថ្ងៃទី 15 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ដោយមានការសហការជាមួយធនាគារ Industrial and

Commercial Bank of China Limited ‘ICBC’ ដែលជាធនាគារអន្តរការីរបស់ប្រាសាក់ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ
2016 ទឹកប្រាក់សរុបទាំងការផ្ទេរចូល និងការផ្ទេរចេញមានចំនួនច្រើនជាង 2 លានដុល្លារអាមេរិក។

សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈ MayBank Money Express
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ចំនួនទឹកប្រាក់ (ដុល្លារអាមេរិក)

2015

2016

0

ចំនួនប្រតិបត្តិការ

ប្រតិបត្តិការសេវាផ្ទេរប្រាក់នេះបានថយចុះតិចតួចពី 1,115 ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងឆ្នាំ 2015 មក 1,012 ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងឆ្នាំ 2016។ ចំណែកឯចំនួនទឹក
ប្រាក់នៃទំហំប្រតិបត្តិការនេះក៏បានថយចុះបន្តិចបន្តួចដែរពី 850,301 ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ 2015 មក 806,587 ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ 2016។
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សេវាអេធីអឹម និងសេវាធនាគារចល័ត
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5,807

4,364
2012

2013
ចំនួនប័ណ្ណអេធីអឹម

2014

2015

9,656
2016

ចំនួនអតិថិជនសេវាធនាគារចល័ត

ដោយមានការគាំទ្រពីអតិថិជន និងការវិវត្តក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនៅកម្ពុជា ចំនួននៃការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណអេធីអឹម ATM បានកើនយ៉ាងច្រើនពីមួយឆ្នាំទៅ
មួយឆ្នាំ ដែលមានកំណើនរហូតដល់ 76,564 ប័ណ្ណនៅឆ្នាំ 2016 នេះ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ចំនួនអតិថិជនប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័តមានចំនួន 9,656
នាក់។

លទ្ធផលសង្ខេបផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប
(ដុល្លារអាមេរិក)

2012

2013

2014

2015

2016

សាច់ប្រាក់ និងធនាគារ

31,321,060

65,408,161

111,469,118

175,883,227

205,768,785

សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធ

211,508,052

373,141,585

571,187,994

847,173,235

1,016,385,263

8,744,529

13,343,505

18,917,877

23,749,983

27,219,846

251,573,641

451,893,251

701,574,989

1,046,806,445

1,249,373,894

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

57,211,753

138,619,404

305,163,807

467,433,465

619,048,981

អនុបំណុល

11,428,680

26,428,680

32,204,313

49,335,158

51,382,930

បំណុល

148,010,279

235,038,891

282,345,788

408,287,815

407,852,374

បំណុលសរុប

216,650,712

400,086,975

619,713,908

925,056,438

1,078,284,285

19,685,067

19,685,067

47,000,000

72,000,000

110,000,000

3,809,529

4,698,399

5,482,607

2,272,647

2,565,749

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

11,428,333

27,422,810

29,378,474

47,477,360

58,523,860

មូលធនសរុប

34,922,929

51,806,276

81,861,081

121,750,007

171,089,609

251,573,641

451,893,251

701,574,989

1,046,806,445

1,249,373,894

43,408,328

69,129,541

109,506,510

159,876,603

196,844,312

ចំណាយការប្រាក់ និងកម្រៃសេវា

(11,678,092)

(21,689,336)

(35,668,040)

(54,816,797)

(72,333,153)

ចំណាយប្រតិបត្តិការ

(16,568,689)

(23,132,695)

(33,042,503)

(45,612,697)

(52,270,896)

(702,823)

(3,159,154)

(3,131,325)

(1,236,354)

(4,506,261)

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

(2,931,343)

(4,265,009)

(7,609,837)

(11,754,666)

(13,748,791)

ប្រាក់ចំណេញ

11,527,381

16,883,347

30,054,805

46,456,089

53,985,211

5.7%

4.8%

5.2%

5.3%

4.7%

ផលលើមូលធន (RoE)

39.5%

38.9%

45.0%

45.6%

36.9%

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន

23.5%

23.0%

22.6%

22.0%

20.7%

តារាងតុល្យការ
ទ្រព្យសកម្ម

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មសរុប
បំណុល

មូលធន
ដើមទុនចុះបញ្ជី
ទុនបម្រុង

បំណុល និងមូលធនសរុប
ចំណូល និងចំណាយ
ចំណូលការប្រាក់ និងកម្រៃសេវា

ចំណាយមិនមែនប្រតិបត្តិការ

សូចនាករសំខាន់ៗ
ផលលើទ្រព្យសកម្ម (RoA)
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ផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាព
បរិយាយ

2012

2013

2014

2015

2016

3,995

3,995

4,075

4,050

4,037

214,857,594

379,073,429

580,543,766

856,592,432

1,030,880,501

(3,349,542)

(5,931,844)

(9,355,772)

(9,419,197)

(14,495,238)

211,508,052

373,141,585

571,187,994

847,173,235

1,016,385,263

953

1,166

1,844

2,782

3,435

225,454

325,106

314,829

307,905

300,111

134,146

196,906

251,112

320,893

347,034

141

169

136

115

101

0.20%

0.18%

0.21%

0.30%

1.16%

ផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាព
អត្រាប្តូរប្រាក់
សម្ពៀតឥណទានដុល (ដុល្លារអាមេរិក)
សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់
(ដុល្លារអាមេរិក)

សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធ(ដុល្លារអាមេរិក)
ចំនួនមន្ត្រីឥណទាន
សម្ពៀតឥណទានក្នុងមន្ត្រីឥណទានម្នាក់
(ដុល្លារអាមេរិក)

ចំនួនអតិថិជនសកម្ម
អតិថិជនសកម្មក្នុងមន្ត្រីឥណទានម្នាក់
ឥណទានមានហានិភ័យ

សម្ពៀតឥណទាននិងគុណភាពសម្ពៀតឥណទាន
1,200,000,000

1.40%

1,000,000,000
856,592,432
800,000,000

580,543,766

1,030,880,501

1.20%

1.16%

1.00%
0.80%

600,000,000
400,000,000

379,073,429

0.60%

214,857,594

0.40%
0.30%

200,000,000
0

0.20%

0.18%

2012

2013

សម្ពៀតឥណទានដុល

0.20%

0.21%
2014

2015

2016

0.00%

អនុបាតសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ

គិតត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2016 សម្ពៀតឥណទានបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពីចំនួន 857 លានដុល្លារអាមរិកក្នុងឆ្នាំ 2015 ដល់ចំនួន1,031 លានដុល្លារ

អាមរិកក្នុងឆ្នាំ 2016។ សម្ពៀតឥណទានមានហានិភ័យ (30 ថ្ងៃ) ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំកន្លងមកបានកើនឡើងពី 0.20% ក្នុងឆ្នាំ 2012 ដល់ 1.16% ក្នុងឆ្នាំ
2016 ប៉ុន្តែអាចគ្រប់គ្រងបាន។ លទ្ធផលនេះបង្ហាញពីសញ្ញាណវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រាសាក់ដោយសារការកើនឡើងខ្លាំងនៃសម្ពៀតឥណទាន។
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ផលិតភាពរបស់មន្ត្រីឥណទាន
350,000
300,000

180

169
141

160

136

140

250,000

115

101

200,000
150,000
100,000

100
80

225,454

325,106

314,829

307,905

300,111

60
40

50,000
0

120

20
2012

2013

2014

2015

សម្ពៀតឥណទានធៀបនឹងបុគ្គលិកឥណទានម្នាក់ (ដុល្លារអាមេរិក)

2016

0

ចំនួនអតិថិជនសកម្មធៀបនិងបុគ្គលិកឥណទានម្នាក់

ចំនួនអតិថិជនសកម្មក្នុងមន្ត្រីឥណទានម្នាក់បានធ្លាក់ចុះពីចំនួន 115 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2015 មកចំនួន 101 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2016 ខណៈពេលដែលសម្ពៀត

ឥណទានក្នុងមន្ត្រីឥណទានម្នាក់បានធ្លាក់ចុះពី 307,905 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2015 មកត្រឹម 300,111ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2016។ ប៉ុន្តែការធ្លាក់ចុះ

នេះមិនបានប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់ប្រាសាក់ទេ ដោយសារតែការថយចុះនេះ បណ្តាលមកពីការកើនឡើងខ្លាំងនៃចំនួនបុគ្គលិកឥណទានពី 2,782

នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2015 ដល់ 3,435នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2016។

លទ្ធភាពស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ
បរិយាយ

2012

2013

2014

2015

2016

23.5%

23.0%

22.6%

22.0%

20.7%

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ

5.7%

6.2%

6.2%

6.3%

6.3%

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ

8.1%

6.6%

5.7%

5.3%

4.6%

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល

2.8%

2.5%

1.9%

1.7%

1.4%

ផលលើទ្រព្យសកម្ម (RoA)

5.7%

4.8%

5.2%

5.3%

4.7%

39.5%

38.9%

45.0%

45.6%

36.9%

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន

ផលលើមូលធន (RoE)

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន
25.0%

23.5%

23.0%

22.6%

22.0%

2014

2015

20.0%

20.7%

15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

2012

2013

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន
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2016

ចំណូលពីសម្ពៀតឥណទានមាននិន្នាការថយចុះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារ និងមានការចូលរួមវិនិយោគ
កាន់តែច្រើនក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ
7.0%
6.0%

5.7%

6.2%

6.2%

6.3%

6.3%

2014

2015

2016

5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%

2012

2013

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុហាក់មានភាពទ្រឹងបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅនេះទោះបីប្រាសាក់បានពង្រីកតំបន់ប្រតិបតិ្តការរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយ។
នេះបង្ហាញថា ប្រាសាក់អាចគ្រប់គ្រងចំណាយបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ
9.0%
8.0%

8.1%

7.0%

6.6%

6.0%

5.7%

5.0%

5.3%
4.6%

4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%

2012

2013

2014

2015

2016

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ

អនុបាតចំណាយប្រតិបតិ្តការបានបន្តថយចុះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ហើយក្នុងឆ្នាំ 2016 អនុបាតនេះនៅតែបន្តថយចុះដែរ ដែលបង្ហាញថា
ប្រាសាក់សម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្មគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់គាំទ្រដល់កំណើនទ្រព្យសកម្ម។
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អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល
3.0%

2.8%
2.5%

2.5%

1.9%

2.0%

1.7%

1.5%

1.4%

1.0%
0.5%
0.0%

2012

2013

2014

2015

2016

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាលបានបន្តថយចុះពី 1.7% ក្នុងឆ្នាំ 2015 មក 1.4% ក្នុងឆ្នាំ 2016។ ទោះបីថយចុះតែបនិ្តចក្តី ក៏ជាសញ្ញាណវិជ្ជមានមួយសម្រាប់

ប្រាសាក់ដែរ។

ផលលើទ្រព្យសកម្ម (RoA)
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ផលលើទ្រព្យសកម្ម (RoA)

ផលលើទ្រព្យសកម្មបានថយចុះពី 5.3% ក្នុងឆ្នាំ 2015 ទៅ 4.7% ក្នុងឆ្នាំ 2016។ ការថយចុះនេះមានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែការកើនឡើងនូវទ្រព្យ

សកម្មសរុបពី 1,047 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2015 ទៅ 1,249 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2016 និងការរក្សានូវរចនាសម្ព័ន្ធទ្រព្យសកម្មផ្តល់ចំណូល
ដើមប្ី បំពញ
េ បាននូវលក្ខខណ្ឌនានារបស់ធនាគារជាតិចពោ
ំ ះគះឹ្រ ស្ថន
ា មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថទ
ុ ទួលប្រក
ា ប
់ ញ្ញើសាធារណជន និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់ឥណទាយក។

ផលលើមូលធន (RoE)
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ផលលើមូលធន (RoE)

ផលលើមូលធនបានថយចុះពី 45.6% ក្នុងឆ្នាំ 2015 មក 36.9% ក្នុងឆ្នាំ 2016 ដោយសារការកើនឡើងជាមធ្យមនៃមូលធនក្នុងឆ្នាំ 2016 និងកម្រិត
អនុបាតបំណុល។
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ការកសាងសមត្ថភាព
ការបណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិក

ដើម្បតំី ណងែ ជាមីកហូ្រ រិ ញ្ញវត្ថដុ លែ ឈាន

បន្តការរីកចម្រើន និងរក្សាបាននូវ

មុខគេនៅកម្ពុជា

ប្រាសាក់បានរៀបចំផែនការ

យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅអាជីវកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុ និងគោលដៅសង្គមរបស់ខន
ួ្ល ។ មិនខុស
ពីឆ្នាំមុនៗដែរ

ប្រាសាក់នៅតែបង្កើតឡើងនូវ

សមិទ្ធផលគួរជាទីពេញចិត្ត

ក្រោមការដឹកនាំ

បក
្រ បដោយភាពឈ្លស
ា វៃរបស់ថក
ា្ន គ
់ ប
្រ គ
់ ង
្រ និង

មានការចូលរួមអស់ពក
ី ម្លង
ំា កាយចិតព
្ត ស
ី ណា
ំ
ក់
បុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ដែលមានជំនាញច្បាស់

លាស់ ឥរិយាបថល្អ និងមានការទទួលខុសត្រូវ
ខ្ពស់លើការងាររបស់ខ្លួន។

នាយកដ្ឋានបណ្តុះ

បណ្តាល និងអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិកនៅតែដើរតួយ៉ាង

សំខាន់ក្នុងការដុសខាត់ ពង្រឹង និងអភិវឌ្ឍទៅ
លើចំណេះដឹង ជំនាញ និងឥរិយាបថរបស់បុគ្គ

លិក។ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនត្រូវបាន
ផ្តល់ឲ្យបុគ្គលិកតាមមុខតំណែង ការទទួលខុស
ត្រូវ និងតួនាទីរបស់បុគ្គលិក ក្នុងនោះរួមមានកម្ម

វិធប
ី ណះុ្ត បណល
ា្ត ខាងកង
្នុ និងវគ្គបណ្តះុ បណ្តល
ា
ខាងក្រៅ។

ដោយប្រាសាក់មានភាពរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់

តម្រូវឲ្យមានការជ្រើសរើសបុគ្គលិកថ្មី ការផ្លាស់

ប្ដរូ តួនាទីបគ
ុ ល
្គ ក
ិ និងការដំឡង
ើ តួនាទី។ ការណ៍
នេះប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និង
វគ្គតមង
្រ ទ
់ ស
ិ ដើមប្ ធ
ី ឲ
្វើ យ្ ពួកគាត់មានសមត្ថភាព

គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួន។ ក្នុង
ឆ្នាំ 2016 នេះ យើងបានផ្តល់វគ្គសិក្សាចំនួន 59

វគ្គ ដែលមានបុគ្គលិកចូលរួមចំនួន 1,708 នាក់។

បុគ្គលិកដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គ

លិកថ្មី និងវគ្គតម្រង់ទិសរួច ក៏បានចូលរួមក្នុងវគ្គ
បណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញ ដែលមានចំនួន

ក្នុងឆ្នាំ 2016 វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនៅខាងក្រៅស្ថាប័ន ទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេសមានចំនួន 63

វគ្គ និងមានអ្នកចូលរួមចំនួន 266 នាក់។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះផ្តល់ជូនសម្រាប់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង និង

បុគ្គលិកជំនាញក្នុងការិយាល័យកណ្តាល ដើម្បីបន្ថែមចំណេះដឹងទៅលើបច្ចេកទេស និងទទួលបាន

នូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗ ដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍការងារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព រៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តក្នុង
ការទន្ទ្រានទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ន គ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ជាពិសេសយល់ដឹងពី

បរិបទនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

ការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងការចុះកម្មសិក្សា

40 វគ្គ និងមានបុគ្គលិកចូលរួមចំនួន 1,384

ការផ្តល់ឱកាសការងារស្ម័គ្រចិត្ត និងការអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតចុះកម្មសិក្សា គឺជាសកម្មភាពមួយក្នុងចំ

ណុចខ្វះខាតកង
្នុ ការងារ បុគល
្គ ក
ិ ទាំងអស់ទទួល

ទាន់មានបទពិសោធន៍ការងារដើម្បីឲ្យពួកគេស្គាល់ និងរៀនពីរបៀបធ្វើការងារ និងវប្បធម៌ក្នុងការងារ

នាក់។ ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងថ្មី និងកែលម្អចំ
បាននូវការបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញស្តីពីតួ

នាទី និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន និងវគ្គ
បណ្តុះបណ្តាលពិសេស

ក្នុងឆ្នាំនេះមានចំនួន

358 វគ្គដល
ែ មានអក
្ន ចូលរួមចំនន
ួ 13,238 នាក់។

ណោមសកម្មភាពជាច្រើនដែលប្រាសាក់បានធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំ

ដើម្បីជួយដល់និស្សិតកម្ពុជាដែលពុំ

អាជីព។ យ៉ាងហោចណាស់ក្នុងឆ្នាំ 2016 ប្រាសាក់បានទទួលនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 64 នាក់មកពី
គ្រប់គ្រឹះស្ថានអប់រំនានាដើម្បីជាជំនួយដល់ការងារបុគ្គលិកការិយាល័យកណ្តាលនៅតាមនាយកដ្ឋាន

នីមយ
ួ ៗដោយផ្អក
ែ លើជនា
ំ ញរបស់ពក
ួ គាត់។ លើសពីនះេ ទៅទៀតប្រាសាក់កបា
៏ នអនុញត
ា្ញ ឲយ្ និសស្ ត
ិ
ចុះកម្មសិក្សាផ្ទាល់ដើម្បីសរសេរនិក្ខេបទបញ្ចប់ការសិក្សាចំនួន 32 ក្រុម។
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សង្ខេបលទ្ធផលពីសកម្មភាពទីផ្សារនិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ច្ចចម្បងរបស់នាយកដ្ឋានទីផ្សារ គឺធានានូវការ
មុខងារនិបំងពភារកិ
េញ ចិ ត្ត គ្រ ប់ បែ បយ៉ា ងរបស់ អតិ ថិ ជនលើ ស ពីផលិត

ផលនិងសវា
េ កមដ
្ម ល
ែ ពួកគាត់ទទួលបាន។ ផលិតផលផ្សង
េ ៗត្រវបា
ូ នដាក់
ឲ្យប្រើប្រាស់តាមសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជនតាមរយៈការធ្វើអង្កេតទីផ្សារ

ឬ ការសិកសា
្ ជាក់សង
ែ្ត ដើមប្ ីធានាឲ្យមានផលិតផលសមស្របទៅនឹងអតិថិ
ជនគោលដៅដែលត្រូវការផលិតផលទាំងនោះ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ក៏ទាម

ទារឲយ្ មានទំនាក់ទន
ំ ងយ៉ង
ា ជិតសទ
ិ្ន ្ធរវាងនាយកដ្ឋន
ា ទីផសា
្ រ និងនាយកដ្ឋន
ា
អភិវឌ្ឍន៍ផលិតផលដើម្បីសម្រេចបាននូវការដាក់ឲ្យបើប
្រ ាស
្រ ់នូវផលិតផល

និងសេវាធនាគារដ៏ល្អ។ នាយកដ្ឋានទីផ្សារក៏ត្រូវបំពេញការងារពាក់ព័ន្ធនឹង

ការតាមដាននិងការវាយតម្លដ
ៃ ម
ើ ប្ ធា
ី នាថាការអភិវឌ្ឍផលិតផលនោះបក
្រ ប
ដោយប្រសិទ្ធភាពនិងឆ្លើយតបតាមតម្រូវការទីផ្សារ។

សកម្មភាពនិងយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនត្រូវបានរៀបចំឡើងនិងផ្សព្វ

មតិយោបល់សម្រាប់ការអនុវត្ត
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្រងសំណួរ-ចម្លើយ លើផលិតផលសេវាធនាគារ និង

ទីតាំងម៉ាស៊ីនអេធីអឹមជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់គាំទ្រ
ដល់បុគ្គលិកជួរមុខ

ដំឡើងម៉ាស៊ីនចាប់លេខរៀងរង់ចាំ
(ចំនួន 48 សាខា)
ការចុះអង្កេត

ត្រួតពិនិត្យ

សាខាចំនួន (119 សាខា)

ដើម្បីគ្រប់គ្រងគុណភាពសេវាកម្ម

និងគាំទ្រដល់ការបម្រើសេវាអតិថិជនតាម

តាមដានពីសាន
្ថ ភាពកែតម្រូវនូវចំណុចខ្វះខាតដែលបានរកឃើញពេល
ចុះត្រួតពិនិត្យសាខាជាមួយនាយកសាខា

ផ្សាយតាមរយៈបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗដើម្បីធានាថាព័ត៌មាននិងសារ

សង្ខេបពីចំណុចដែលត្រូវកែលម្អតាមសាខាដែលបានរកឃើញរៀងរាល់

ប្រសិទ្ធភាព។ លើសពីនេះទៅទៀត ប្រាសាក់ក៏បានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារ

និងធ្វើការកែលម្អ

ផ្សព្វផសា
្ យទាំងអស់នោះបានជ្រត
ួ ជ្របទៅ
ា
ដល់ទផ
ី សា
្ រគោលដៅប្រកបដោយ

ត្រមា
ី សដើមប្ ផ
ី ជ
ើ្ញ ន
ូ គណៈគ្របគ
់ ង
្រ និងនាយកសាខាសម្រប
ា ់ជាព័តមា
៌ ន

ណៈតាមរយៈការចុះផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់នៅការិយាល័យកណ្តាល និងសាខា

រៀបចំប្រការគួរជៀសវាងក្នុងការអនុវត្តការបម្រើសេវាអតិថិជនសម្រាប់

ផងដែរ។ ហើយសកម្មភាពនៃការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងលក់ដោយផ្ទាល់ទាំង
នោះក៏បានអនុវត្តស្របពេលជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្តាញផ្សព្វ

ផ្សាយនានាផងដែរ។ សកម្មភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយបានធ្វើឡើងដោយការ
កំណត់អតិថិជនគោលដៅនិងទីតាំងច្បាស់លាស់ក្នុងគោលបំណងដើម្បី
វាយលុកទីផ្សារ និងបង្កើនការលក់។

ថ្នាក់គ្រប់គ្រងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ពីការិយាល័យកណ្តាល ភូមិភាគ និងសាខា
តែងតែចុះត្រួតពិនិត្យឥណទានជាញឹកញាប់ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជា

មួយអតិថិជន តាមដានការវិវត្តអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន ព្រមទាំងផ្តល់នូវ
ដំណោះស្រាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតផងដែរ។ បុគ្គលិកទាំងអស់ ជាពិ

សស
េ បុគល
្គ ក
ិ ជួរមុខតវូ្រ បានទទួលការបណះុ្ត បណលជា
ា្ត
ប្រចាំអព
ំ កា
ី របម្រើ

សេវាអតិថិជនល្អឥតខ្ចោះ និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនដើម្បីប្រាកដ
ថា «សារតែមួយត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជន»។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ការ

កសាងភាពជាដៃគូអាជីវកម្មដែលមានឈ្មោះថា «P. Point» បានបង្កើន

ដៃគូអាជីវកម្មឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរ ដើម្បីឲ្យអតិថិជនដែលប្រប
ើ ស
ា្រ ់

ប័ណ្ណអេធីអឹមប្រាសាក់អាចទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដូចជាការ

បញ្ចុះតម្លៃលើការជាវផលិតផល និងសេវាកម្ម ព្រមទាំងផលប្រយោជន៍
ផ្សេងៗទៀត។

ប្រាសាក់ បានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវបទដ្ឋានបម្រើសេវាអតិថិជន ការគ្រប់
គ្រងការប្តឹងតវ៉ារបស់អតិថិជន និងកម្មវិធីភក្តីភាព រួមមាន៖

ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលការណ៍ សេចក្ដីណែនាំ និងនីតិវិធីបម្រើសេវានិង
ថែរក្សាអតិថិជន សម្រាប់ការអនុវត្ត

ធប
ើ្វ ច្ចប
ុ ប្ នភា
្ន ពរបាយការណ៍ពត
័ មា
៌ នត្រលប់ពអ
ី តិថជ
ិ ន និងទមង
្រ ផ
់ ល
្ត ់
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បុគ្គលិកជួរមុខ

រៀបចំកម្មវីធីភក្តីភាពអតិថិជនចំនួន 2 ដងដើម្បីលើកទឹកចិត្ត និងថែរក្សា
អតិថិជន

កាដូសម្រាប់អតិថិជនបញ្ញើសន្សំធំៗចំនួន 388 នាក់ នាឱកាស
បុណ្យចូលឆ្នាំចិនសម្រាប់គ្រប់ភូមិភាគ

ផ្ញើសារជូនពរអតិថិជននៅថ្ងៃខួបកំណើត (5,069 អតិថិជន)
រៀបចំកាដូដល់ដៃគូដែលផ្តល់ឥណទានដល់ប្រាសាក់នាឱកាសបុណ្យ
ចូលឆ្នាំចិន

ផលិតលេខរៀងរង់ចាំសម្រាប់គ្រប់សាខា (លើកលែងសាខាដែលមាន

ម៉ាស៊ីនចាប់លេខរៀង) ដើម្បីសម្រួលដល់សាខាក្នុងការគ្រប់គ្រងអតិថិ
ជនអង្គុយរង់ចាំ

ផលិតស្ទីគ័រលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់អតិថិជនផ្តល់មតិយោបល់ ឬ ប្តឹងតវ៉ា
ដើមប្ ផ
ី ស្ ព្វផសា
្ យឲយ្ អតិថជ
ិ នបានដឹងពីរបៀបនកា
ៃ របញ្ចញ
េ មតិយោបល់។

បន្ថែមលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងចំនួន 2 ខ្សែបន្ថែមទៀតសម្រាប់លេខ
សេវាអតិថិជនដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការអតិថិជន និងបង្កើនការហៅទូរ
ស័ព្ទចូល។

ផសា
ើ្ញ រជូនដំណង
ឹ ដល់អតិថជ
ិ នពី ផលិតផលថ្មី និងកម្មវធ
ិ ព
ី ស
ិ ស
េ នានា
ដល់អតិថជ
ិ នដែលមានស្រប
ា ់ អតិថជ
ិ នដែលធ្លប
ា បា
់ នទំនាក់ទន
ំ ងមក
កាន់ផក
្នែ ទំនាក់ទន
ំ ងអតិថជ
ិ ន និងដៃគពា
ូ ណិជក
្ជ ម្ម
សេវាម៉ាស៊ីនឆូតកាត ចំនួន 9,622 នាក់

កម្មវិធីរីកចម្រើនដោយសុខុមាលភាពចំនួន 14,996 នាក់
សេវាទូទាត់វិក្កយបត្រប្រើប្រាស់ទឹកស្អាត ចំនួន 30,000 នាក់
រៀបចំរបាយការណ៍ផល
្ត ព
់ ត
័ មា
៌ នតល
្រ ប់របស់អតិថជ
ិ នប្រចាំខែ ជូនដល់

គណៈគ្រប់គ្រង និងថ្នាក់គ្រប់គ្រងតាមសាខា ដើម្បីជាព័ត៌មាន និងធ្វើ

ការកែលម្អ

រៀបចំរបាយការណ៍អតិថិជនប្តឹងតវ៉ាប្រចាំថ្ងៃ ត ាមរយៈការិយាល័យ

ទំនាក់ទំនងអតិថិជន ជូនដល់គណៈគ្រប់គ្រង និងសាខាពាក់ព័ន្ធដើម្បី
កែលម្អ

ទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទចូលរបស់អតិថិជនចំនួន 60,445 នាក់
ទទួលបានការប្តង
ឹ តវ៉ព
ា អ
ី តិថជ
ិ នចំនន
ួ 549 នាក់តាមរយៈការិយាល័យ

ទំនាក់ទំនងអតិថិជន ការប្តឹងតវ៉ាដោយផ្ទាល់ ប្រអប់ផ្តល់មតិយោបល់
នៅតាមសាខា អុីម៉ែល និង បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក។

គាំទ្រដល់អតិថិជន និងសាខា ក្នុងការបង្ខាំងប័ណ្ណអេធីអឹម និង សេវា

ធនាគារចល័ត ការដាក់ប័ណ្ណអេធីអឹម ឬ សេវាធនាគារចល័តឲ្យដំណើរ
ការមានចំនួន 1,458 ករណី

គាំទ្រដល់អតិថិជនដែលភ្លេចអត្តលេខប្រើប្រាស់ សេវាធនាគារចល័ត។
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សង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
ខែមករា
ប្រាសាក់បានដាក់ឲ្យដំណើរការ «យុទ្ធនាការរីកចម្រើនដោយសុខុមាល

ភាព» ដោយផ្តល់ជូនអតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំទាំងអស់នូវអត្រាការប្រាក់

ខ្ពសរ់ ហូតដល់ 9.75%កង
្នុ 1 ឆ្នំា ព្រមទាំងកាដូពស
ិ ស
េ ៗជាច្រន
ើ ទៀតដើមប្ ី
អបអរទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួន 1 ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក។ យុទ្ធនាការនេះ

បានចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 19 ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2016។
ខែកុម្ភៈ

បសា
្រា ក់បានធ្វព
ើ ធ
ិ ស
ី ម្ពធ
ោ ដាក់ឲយ្ ប្រប
ើ ស
ា្រ អ
់ គារបណ្ណល
ា យ
័ ចំនន
ួ 2 ខង
្ន
ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅសាលាបឋមសិក្សា ហ៊ុន សែន ខ្នាចរមាស នៅ
ខេត្តបាត់ដំបង និងសាលាបឋមសិក្សាកផ្តៀក នៅខេត្តសៀមរាប។
ខែមីនា
ប្រាសាក់បានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អគារបណ្ណាល័យទី 14 ដែលមាន
ទីតាំងស្ថិតនៅសាលាបឋមសិក្សាស្វាយទាប ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

ប្រាសាក់បានសហការឧបត្ថម្ភ «សន្និសីទថ្នាក់ជាតិស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិស័យ

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា» និង «ពិព័រណ៍ផលិតផល សេវាកម្ម មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

និងសហគ្រាសខ្នាតតូច» ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយធនាគារជាតិ នៃ

ប្រាសាក់បានចូលរួមលើកកម្ពស់វប្បធម៌ខ្មែរ

និងវប្បធម៌នៃការចែករំលែក

ដោយបានឧបត្ថម្ភការសម្តង
ែ សិលប្ ៈរបស់សស
ិ សា
្ នុសស
ិ ស្ ដល
ែ ត្រវបា
ូ នរៀប
ចំឡើងដោយសាលាអន្តរជាតិយូអេសអេ នៅក្នុងទិវាកុមារអន្តរជាតិ។
ខែមិថុនា

ប្រាសាក់បានដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាកម្មថ្មី មានឈ្មោះថា «គណនីចម្រើន

តាមលំដាប់» ដែលត្រវូ បានបង្កត
ើ ឡើងសម្រប
ា អ
់ តិថជ
ិ នដែលចង់ដាក់បក
ា្រ ់

ដែលនៅទំនេរ ដោយអាចដាក់ ដក និងផ្ទេរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃតាមតម្រូវការ។
សេវានេះអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ ត ាមចំនួន
ទឹកប្រក
ា ់សន្សំក្នុងគណនី។

ប្រាសាក់បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន 4,000,000 រៀល ជូនចំពោះអង្គការ

Smile Cambodia ដើម្បីគាំទ្របេសកកម្មវេជ្ជសាស្រ្តដោយផ្តល់ការវះកាត់
ឥតគិតថ្លៃដល់កុមារកម្ពុជាដែលមានបញ្ហាបបូរមាត់ឆែប

ក្រអូមមាត់ឆែប

ឬ រលាក ខូចទ្រង់ទ្រាយ ត្រចៀកខាងក្រៅ និងបញ្ហាដទៃផ្សេងទៀតដែល

ទាក់ទងនឹងទម្រង់មុខ ដែលប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល 5 ថ្ងៃ នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្ត
ភាពខ្មែរសូវៀត។
ខែកក្កដា

កម្ពុជា នៅវិមានសន្តិភាព និងនៅកោះពេជ្រ មានរយៈពេល 3 ថ្ងៃ ដើម្បីលើក

ប្រាសាក់បានឧបត្ថម្ភសម្ភារនានាដូចជា សៀវភៅ កាបូបស្ពាយ អាវយឺត

សេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។

នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

កម្ពស់ចំណេះដឹង និងតួនាទីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យ
ប្រាសាក់បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន 3,000 ដុល្លារអាមេរិក ដល់ក្រសួងអប់រំ

យុវជន និងកីឡា ដើម្បីរៀបចំ «ទិវាជាតិអំណាន» ក្នុងន័យបណ្តុះវប្បធម៌

នៃការអានដល់ប្រជាជនកម្ពុជា។

ប្រាសាក់បានធ្វើពិធីប្រគល់អគារបណ្ណាល័យចំនួន 2 ខ្នងជូនដល់សាលា

បឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យហ្មសែត និងសាលាបឋមសិក្សាគូលែនត្បូង
ដល
ែ ស្ថត
ិ នៅកង
្នុ ខេត្តពះ្រ វិហារ។ សមិទផ
្ធ លទាំងនះេ គឺជាអគារបណ្ណល
ា យ
័
ទី 15 និងទី 16 នៃគម្រោងបណ្ណាល័យប្រាសាក់។
ខែមេសា
ប្រាសាក់បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 5,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់ព្រឹត្តិការណ៍

«អង្គរសង្ក្រាន»
្ត ដែលប្រារព្ធធ្វើឡើងរយៈពេល 3 ថ្ងៃនៅខេត្តសៀមរាប ដើម្បី

ចូលរួមចំណក
ែ កង
្នុ ការអភិវឌឍ្ វិសយ
័ ទស
េ ចរណ៍ និងលើកកម្ពសវ់ ប្បធម៌ខរ្មែ ។
ខែឧសភា
បសា
្រា ក់បានបរិចគ
ា្ច ថវិកាចំនន
ួ 12,500 ដុលរា្ល អាមរេ ក
ិ ជូនកាកបាទក្រហម

កម្ពុជានាឱកាសប្រារព្ធពិធី «ខួបលើកទី 153 នៃទិវាពិភពលោកកាកបាទ

ក្រហម អឌ្ឍចន្ទក្រហម» ដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមក្រោម
គមង
្រោ ស្ម័គ្រចិត្ត និងសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា។

50 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2016

កៅអីជរ័ និងកាមេរ៉ស
ា វុ ត្ថភា
ិ ព ជូនសាលាបឋមសិកសា
្ វត្តទល
ួ ទំពង
ូ ដល
ែ ស្ថត
ិ
កំពុងខ្វះខាត។

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់សាលារៀនដែល

ប្រាសាក់បានចូលរួមជាមួយធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ធនាគារពាណិជ្ជ និង

គះឹ្រ ស្ថន
ា មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថច
ុ ន
ំ ន
ួ 12 ផស្ ង
េ ទៀតនៅកម្ពជា
ុ ដើមប្ ដា
ី ក់ឲយ្ ប្រប
ើ ស
ា្រ ់
«សេវាទូទាត់រហ័ស» ដែលអនុញត
ា្ញ ឲ្យអតិថជ
ិ នអាចទទួលបានបក
ា្រ ភ
់ ម
ា្ល ៗ

តាមតម្រូវការ និងដើម្បីលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល។

ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ប្រាសាក់បានលើក «ពានរង្វាន់បាល់ទាត់សមាគមមី

ក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា» សាជាថ្មីម្តងទៀត។ នេះគឺជាលើកទីពីរហើយដែល
ប្រាសាក់បានគ្រងតំណែងជើងឯកនេះ (ឆ្នាំ 2014 និង ឆ្នាំ 2016)។
ខែសីហា
បសា
្រា ក់បានបង្កន
ើ ដើមទុនចុះបញ្ជរី បស់ខន
ួ្ល ពី 72 លានដុលរា្ល អាមរេ ក
ិ ដល់

110 លានដុល្លារអាមេរិក។ ភាគហ៊ុនរបស់ប្រាសាក់ ត្រូវបានបែងចែកក្នុង
ចំណោមភាគទុនិកចំនួន 5 រួមមាន ៖ BIO, DCG, FMO, LOLC ដោយ

កាន់កាប់ភាគហ៊ុនស្មើៗគ្នា ចំនួន 22.25% និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់
(PSCo) មានភាគហ៊ុន 11%។

បសា
្រា ក់បានដាក់ឲយ្ ដំណរើ ការសេវាកម្មថី្ម «ម៉ស
ា ន
ី៊ ឆូតកាតប្រសា
ា ក់» ដើមប្ ី
បំពញ
េ សច
េ ក្ដត
ី វូ្រ ការរបស់អតិថជ
ិ នដល
ែ កំពង
ុ មានការកើនឡើង។ ម៉ស
ា ន
ុី

អេឡិចត្រូនិកទំនើបនេះ

អនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការជាច្រើន

ដូចជា៖ ដាក់ប្រាក់ ដកប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ ទូទាត់វិក្កយបត្រ និងទិញកាតទូរស័ព្ទ
ជាដើម។

ប្រាសាក់បន្តសាងសង់អគារបណ្ណាល័យ 4 ផ្សេងទៀត ដែលស្ថិតនៅក្នុង

ខេត្តកំពង់ធំ និងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដើម្បីបន្តការចូលរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍសង្គម
និងការអប់រំ។

ប្រាសាក់បានឧបត្ថម្ភ
ភីកុមារ»

«ការប្រកួតប្រជែងគូរគំនូរបរិស្ថានដណ្តើមជ័យលា

ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងបរិស្ថាន

ដើម្បីលើក

កម្ពស់ការយល់ដឹងពីបរិស្ថាន និងជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្ស បញ្ចេញទេព
កោសល្យច្នៃប្រឌិតរបស់ពួកគេ។ ការគាំទ្ររបស់ប្រាសាក់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏

មានអត្ថន័យនេះ បានឆ្លើយតបស្របទៅតាមគោលការណ៍ការពារបរិស្ថាន
និងសង្គម ព្រមទាំងទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ប្រាសាក់។
ខែធ្នូ

ខែកញ្ញា
ប្រាសាក់ បានដាក់ឲ្យដំណើរការសេវាថ្មីមួយទៀត នោះគឺ «សេវាផ្ទេរប្រាក់

អន្តរជាតិ» តាមរយៈធនាគារអន្តរការី អាយស៊ីប៊ីស៊ី។ នេះជាមធ្យោបាយថ្មី
សម្រាប់អតិថិជនប្រាសាក់ទាំងអស់អាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ ទាំងការផ្ទេរចេញ
និងទទួលប្រាក់ពីក្រៅប្រទេស។

ប្រាសាក់ទទួលបានប្រាក់កម្ចីចំនួន 15 លានដុល្លារអាមេរិកពី FINNFU-

ND។ វាជាផ្នែកមួយនៃឥណទានជាន់ខ្ពស់ចំនួន 55 លានដុល្លារអាមេរិក

ដែលមានការរៀបចំឡើងដោយ ស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាឡឺម៉ង់

DEG ហើយឥណទាននេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រីកការផ្តល់ប្រាក់

កម្ចីបន្ថែមទៀតដល់អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងអតិថិជនប្រាក់កម្ចីប្រាក់ចំណូល
ទាបនិងមធ្យម។

ខែវិច្ឆិកា
ប្រាសាក់បានចូលរួម «ពិព័រណ៍ការងារថ្នាក់ជាតិលើកទី 6» នៅមជ្ឈមណ្ឌល

សន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងផ្តល់
ឱកាសការងារ និងកមស
្ម ក
ិ សា
្ ដល់នស
ិ ស្ ត
ិ និងបេកជ
្ខ នដែលមានសក្តន
ា ព
ុ ល

ពម
្រ ទាំងបានផស្ ព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ខន
ួ្ល ដល់សាធារណ
ជន។

បសា
្រា ក់បានដាក់ឲយ្ ដំណរើ ការ «សវា
េ ទូទាត់វក
ិ យ
្ក បតទ
្រ ក
ឹ » ដល
ែ អនុញត
ា្ញ
ឲ្យអតិថិជនអាចទូទាត់វិក្កយបត្រទឹករបស់រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ។

ប្រាសាក់បានបញ្ចប់ការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល FC UBS V12.1
ដើម្បីបង្កើនភាពងាយស្រួលជូនដល់អតិថិជន
ការទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។

និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវ

បសា
្រា ក់បានសមច
្រេ សមិទផ
្ធ លសំខាន់ថម
ី្ម យ
ួ នៅកង
្នុ បត
្រ ប
ិ ត្ដិការរយៈពល
េ
20 ឆ្នាំរបស់ខ្លួន ដោយទទួលបានសម្ពៀតឥណទាន 1 ប៊ីលានដុល្លារ
អាមេរិក។ ជាមួយនឹងលទ្ធផលនេះ ប្រាសាក់បានបម្រើនិងធ្វើឲ្យជីវភាពរស់

នៅរបស់អតិថិជនចំនួនជាង 340 ពាន់នាក់ នៅទូទាំងប្រទេសមានភាព
ល្អប្រសើរឡើង។

ប្រាសាក់បានឧបត្ថម្ភសម្ភារនានាជូនសាលាបឋមសិក្សាវត្តទួលទំពូង

51

អំពីអតិថិជន
យោងតាមទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្ម ប្រាសាក់កំពុងផ្តល់ជូនសេវាធនាគារជូនក្រុមគ្រួសារទាំងនៅតំបន់ជនបទ

និងទីប្រជុំជនដោយមិនគិតពីពណ៌

សម្បុរ ស្ថានភាព ព្រមទាំងផ្តល់ជូនសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត ខា្នតតូច និងខ្នាតមធ្យមតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង។ លើសពីនេះប្រាសាក់ក៏បានផ្តល់សេវាកម្ម
ផ្សេងៗជូនដល់ស្ថាប័ននានាដូចជា ស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដែលមានតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ប្រាសាក់រួមមាន សេវាប្រាក់
បញ្ញើសន្សំ ផ្ទេរប្រាក់ បើកប្រាក់បៀវត្ស និងសេវាធនាគារដទៃទៀត។

គ្រួសារ
ចំនួនគ្រួសារប្រហែលជា 90% នៃចំនួនគ្រួសារសរុបមានទីលំនៅនៅតាមបណ្តាខេត្តផ្សេងៗដែលភាគច្រើននៃអតិថិជនប្រកបរបរកសិកម្ម និងរបររកប្រាក់

ចំណូលផ្សេងៗទៀតរួមមាន ការជួញដូរ សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន។ល។ ចំណូលជាសាច់ប្រាក់ជាកត្តាកំណត់ពីសមត្ថភាពក្នុងការទទួលបានឥណទានរបស់
គ្រួសារនីមួយៗ។

សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត
ភាគច្រើននៃសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត គឺជាអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារដែលសមាជិកគ្រួសារជាអ្នកជួយក្នុងដំណើរការអាជីវកម្ម។ សហគ្រាសទាំងនោះ

ភាគច្រើនមានទីតាំងជិតទីប្រជុំជន ទីរួមស្រុក ឬ ខេត្ត ហើយសហគ្រាសខ្លះស្ថិតនៅតាមទីជនបទ។ ភាគច្រើននៃសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុតនេះមាន
បុគ្គលិកតិចជាង 10 នាក់ ហើយភាគច្រើនជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារ។

សហគ្រាសខ្នាតតូច
សហគ្រាសខ្នាតតូចភាគច្រើនស្ថិតនៅតាមទីប្រជុំជន និងទីផ្សារដែលជាទូទៅមានបុគ្គលិកនិងកម្មករចំនួនចាប់ពី 10 ដល់ 50 នាក់។

សហគ្រាសខ្នាតមធ្យម
ប្រភេទសហគ្រាសខ្នាតមធ្យមនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅ ឬ នៅជិតទីប្រជុំជន ទីរួមស្រុក ឬ ខេត្ត។ សហគ្រាសនេះជួល ឬ កាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន និង
ជាទូទៅមានបុគ្គលិកចាប់ពី 50 នាក់ ដល់ 100 នាក់។

ស្ថាប័ន
ជាស្ថាប័នគតិយុត្តិមកពីវិស័យឯកជន ក្លឹប សមាគម សហព័ន្ធ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផងដែរ។
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តម
ែ ក
្នា ឯ
់ ង ហើយគ្មន
ា បទពិសោធន៍កង
្នុ ការរកសីុ
ទៀត។ ប៉ុន្តែដោយមានការលើកទឹកចិត្តនិងការ

គាំទព
្រ ម
ី ត
ិ រ្ត បស់គាត់ សប
្រី ច
៉ិ ក៏សមច
្រេ ចិតប្រ
្ត កប

របរកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នេះ។ យ៉ាងណាមិញ

ដោយសារតែកង្វះដើមទុន ប៉ិចក៏បានដាក់ពាក្យ
ស្នើសុំប្រាក់កម្ចីពីប្រាសាក់។
ស្រីប៉ិច

បានស្គាល់ប្រាសាក់តាមរយៈអ្នកជិត

ខាង ដែលបានណែនាំនាងឲ្យទាក់ទងប្រាសាក់
សម្រាប់បង្កើនដើមទុន។ ស្រីប៉ិចក៏បានទៅកាន់
ការិយាល័យប្រាសាក់ដែលនៅជិតផ្ទះរបស់គាត់
ដើម្បីពិគ្រោះយោបល់។

លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា អត្រាការប្រាក់

របស់ប្រាសាក់សមរម្យ អាចទទួលយកបាន ចំ

លោកស្រី ឈន់ ស្រីប៉ិច

ហាងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ នៅខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ធ្លាប់ជាកម្មការិនីរោងចក្រ ស្រីប៉ិចបានសម្រេចចិត្តបើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយបើកជាហាងកាត់ដេរ

សម្លៀកបំពាក់ និងបានធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ឯកសណ្ឋានសិស្សានុសិស្សដល់សាលារៀននានានៅរាជធានី

ភ្នំពេញ។ ដំបូងឡើយ នាងបានទទួលបានកិច្ចសន្យាបញ្ជាទិញពីសាលារៀនឯកជនមួយនៅក្នុងរាជ
ធានីភ្នំពេញ ដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមិត្តរបស់នាងជាជនជាតិជប៉ុន។

សព្វថ្ងៃនេះ ស្រីប៉ិចរស់នៅ និងប្រកបមុខរបរក្នុងភូមិឫស្សី 1 សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ
រាជធានីភ្នំពេញ។

ណក
ែ ដំណរើ ការកម្ចមា
ី នភាពងាយស្រល
ួ រហ័ស
និងមិនទាមទារឯកសារច្រើន។

ប្រាក់កម្ចីដំបូងរបស់ស្រីប៉ិចមានចំនួន 15,000

ដុលា្លរអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល 5 ឆ្នាំ ត្រូវបាន
ប្រើប្រាស់ក្នុងរបរកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់នេះ។

នៅថ្ងអ
ៃ នាគត ស្រប
ី ច
ិ៉ ចង់ពង្រក
ី មុខរបរ និងពង្រក
ី
សាខាឲ្យបានច្រើនទូទាំងប្រទេស។

ស្ថត
ិ កង
្នុ វ័យ 29 ឆ្នំា បក
្រ បដោយបញ្ញា ស្វហា
ា ប់ និងទឹកមុខពោរពញ
េ ដោយស្នម
ា ញញឹម សប
ី្រ ច
ិ៉ បាន
ពោលថា ជាមនុស្សស្រីម្នាក់ នាងមានការខ្លាចរអាក្នុងការចាប់ផ្តើមបង្កើតមុខរបរថ្មី ពីព្រោះនាងមាន
អក
្ន សី្រ ពប
ា្រ ច័ន្ទណារី មានវ័យ 59 ឆ្នំា ជាសិបប្ ករ

ស្មន
ូ ឆ្នង
ំា រស់នៅភូមទ
ិ ក
ា្រ ី្ត ឃុស
ំ
ថ
្រែ ី្ម សក
ុ្រ រលាប្អៀរ
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។

គាត់បានប្រកបរបរស្មូនក្អម

ឆ្នាំងអស់រយៈពេលជិតដប់ឆ្នាំមកហើយ ដោយ

រៀនជំនាញនេះពីដូនតារបស់គាត់។ សព្វថ្ងៃ អ្នក

សល
ី្រ ក់កម
្អ ឆ្នង
ំា ឲយ្ អក
្ន បោះដុំ ដើមប្ ច
ី ក
ែ ចាយទៅ
ខេត្តដទៃទៀត។

អ្នកស្រីបាននិយាយថា

អ្នកស្រីបានខ្ចីប្រាក់ពី

ប្រាសាក់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
របររបស់អ្នកស្រី។

ដើម្បីពង្រីកមុខ

អ្នកស្រីបានលើកឡើងថា៖

«បើទោះបីជាខ្ញុំបានទទួលជំនាញមួយនេះពីដូន
តាជាច្រើនតំណ

ហើយមានបទពិសោធន៍ក្នុង

ការផលិតក្អមឆ្នាំងក្តី ក៏ប៉ុន្តែការផលិតពិតជាពិ
បាកណាស់

ហើយដំណើរការយឺតទៀតផង។

ដូច្នេះហើយ

បានជាខ្ញុំត្រូវការទិញម៉ាស៊ីនពាក់

ជាងនះេ ទៅទៀត យើងពិបាកនឹងរកជួលកមក
្ម រ។

អ្នកស្រី ព្រាប ច័ន្ទណារី

សិប្បករស្មូនឆ្នាំង នៅស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
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កណ្តល
ា ស្វយ
័ ប្រវត្តិ សម្ភរា និងបរិកផ
ា្ខ ស្ ង
េ ៗដើមប្ ីកាត់បន្ថយពេលវេលាក្នុងការផលិត និងផលិតផលិតផលឲ្យបានច្រើន»។
លោក ស៊ឹម សេត ត្រូវជាស្វាមី បានបន្ថែមថា លោក និងគ្រួសារ មានមោទនភាពក្នុងការបន្តប្រកបរបរមួយនេះ ព្រោះវាជារបរមានតម្លៃដែលបានបន្សល់
ទុកពីដូនតា។ លោក និងគ្រួសារសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រាសាក់ដែលបានជួយលើកទឹកចិត្តសិប្បករស្មូនក្អមឆ្នាំង ត ាមរយៈការផ្តល់

ប្រាក់កម្ចីដើម្បីទ្រទ្រង់របរសិប្បកម្មមួយនេះ។

ដោយមើលឃើញពីអត្ថប្រយោជន៍

នៃការប្រើ

ប្រាសប
់ ្រាក់កម្ចីពីប្រាសាក់ គាត់បានស្នើសុំប្រាក់

កម្ចីចំនួន 4 ដង។ លើកទីមួយ លោកបានខ្ចីប្រាក់
ចំនន
ួ 2,000 ដុលរា្ល អាមរេ ក
ិ ដើមប្ ទ
ី ទ
្រ ង
្រ ក
់ សិដន
ា្ឋ

របស់គាត់ ហើយប្រាក់កម្ចីចុងក្រោយរបស់លោក
មានទឹកប្រាក់ 20,000 ដុល្លារអាមេរិក។ លោក

បានប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនេះ ដើម្បីទិញកសិដ្ឋានថ្មី
មួយឲ្យកូនប្រស
ុ របស់គាត់ដល
ែ មានទំហំ 8,000
ម៉ែត្រក្រឡា ជាប់កសិដ្ឋានរបស់គាត់។

អ្នកស្រី សេង យ៉េង ដែលត្រូវជាភរិយា បាននិ

យាយថា ពួកគាត់មានសេចក្តីរីករាយដែលបាន

ទទួលប្រាក់កម្ចីពីប្រាសាក់ ពីព្រោះប្រាក់កម្ចីនេះ
ធ្វើឲ្យជីវិតមានភាពប្រសើរឡើង។ «យើងទទួល
បានប្រាក់ចំណូលច្រើន ពីចម្ការធូរេនរបស់យើង

លោក ជា ថេង

ព្រោះយើងបានលក់វាដោយផ្ទាល់ទៅអតិថិជន

ម្ចាស់ចំការធូរេន នៅស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត

លោក ជា ថង
េ ជាម្ចស
ា ច
់ កា
ំ រធូរន
េ រស់នៅកង
្នុ ភូមទ
ិ ទឹងថ្ងៃ ឃុប
ំ ង
ឹ ទូក សក
ុ្រ ទឹកឈូ ខេត្តកព
ំ ត។ ដោយ

មានបំណងចង់ពង្រីកមុខរបរឲ្យរីកចម្រើននៅថ្ងៃអនាគត លោក ជា ថេង និងភរិយា បានស្វែងរកកម្ចី

ដើមប្ ទ
ី ទ
្រ ង
្រ ក
់ សិដន
ា្ឋ របស់ពក
ួ គាត់។ ពល
េ នោះពួកគាត់កបា
៏ នសមច
្រេ ចិតស
្ត ស
ើ្ន ប
ំុ ក
ា្រ ក
់ ម្ចព
ី ប
ី ្រាសាក់។
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 1996 លោក ជា ថេង បានដាំធូរេនជាច្រើនដើមលើផ្ទៃដីប្រហែលមួយហិចតា តែបញ្ហា
ជាច្រើនបានកើតឡើងដូចជា កង្វះខាតការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាដើម។

យ៉ាងណាមិញ ដោយសារចំណេះនិងជំនាញរបស់គាត់ គាត់បានធ្វើឲ្យដីរបស់គាត់មានជីវជាតិដើម្បី
អាចដាំធូរេនបានយ៉ាងល្អ លូតលាស់បានលឿន និងបានផលច្រើន។

នៅភព
្នំ ញ
េ ដោយមិនឆ្លងកាត់ឈញ
្មួ កណ្ដល
ា »។
សម្រាប់ថ្ងៃអនាគត ពួកគាត់សង្ឃឹមថា របររបស់
ពួកគាត់នឹងដំណើរការដោយរលូន

ជីវភាពរស់នៅប្រសើរឡើង និងបន្តរីកចម្រើនទៅ
មុខ និងមានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីប្រាសាក់។

លោក ជា ថេង និងប្រពន្ធរបស់គាត់បានថ្លែងអំ
ណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រាសាក់ ដែល
បានផ្តល់ប្រាក់កម្ចី

ពួកគាត់ប្រសើរឡើង។
លោក លាង អាត សព្វថ្ងៃជាអ្នកផលិតធូប នៅ
ក្នុងភូមិភ្នំតូច ឃុំសុភី ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ។

លោក និងភរិយា (អ្នកស្រី សុន ផល្លី) បានប្រកប
អាជីវកម្មមួយនេះជាយូរឆ្នាំមកហើយ ប៉ុន្តែការ
ផ្តត់ផ្គង់នេះសម្រាប់តែអ្នកភូមិ និងអ្នកលក់ដែល
នៅក្បែរៗផ្ទះគាត់ប៉ុណ្ណោះ។

ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ តម្រូវការប្រជាជនប្រើប្រាស់
ផលិតផលនះេ មានការកើនឡើងដល
ែ ធ្វឲ
ើ យ្ លោក
អាត មានបំណងបង្កើនផលិតផលរបស់លោក

ដើមប្ ប
ី ព
ំ ញ
េ តមវូ្រ ការអតិថជ
ិ ន។ លោក អាត មាន

ម៉ូតូកង់បីមួយគ្រឿង ដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅ
កន្លែងជិតៗ ប៉ុន្តែលោកនៅតែជួបបញ្ហាប្រឈម

54 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2016

លោក លាង អាត

ម្ចាស់អាជីវកម្មផលិតធូប នៅស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ

ដែលធ្វើឲ្យ

ដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់

នឹងការដឹកជញ្ជូន។ ដោយមានរបរជាលក្ខណៈគ្រួសារ លោកក៏ត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ ហើយមិនអាចទិញយានយន្តបន្ថែមបានឡើយ។
ដោយមានមហិច្ឆតាជាក់លាក់ក្នុងការពង្រីកមុខរបរ លោក អាត បានសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីពីប្រាសាក់បន្ទាប់ពីមានការណែនាំពីអ្នកជិត
ខាងនៅឆ្នាំ 2012។ ការសម្រេចចិត្តដំបូងបានធ្វើឲ្យគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។  លោក អាត បានចាប់ផ្តើមទិញឡាន

ដឹកទំនិញមួយគ្រឿង និងបានពង្រីករបររបស់លោកដោយបង្កើនការដឹកជញ្ជូនទៅផ្សារនៅឆ្ងាយៗ។ ប្រាក់ចំណូលគ្រួសារបានកើនឡើងបន្តិចម្តងៗ។

លើសពីនេះទៀត ការលក់ធូបបានកើនឡើង។ ដោយសារតែមុខរបរមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ លោក អាត បានស្នើសុំប្រាក់កម្ចីជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់

បច្ចុប្បន្ន។ លោកបានជួលកម្មករជាង 10 នាក់ ដើម្បីជួយក្នុងការផលិត និងជំរុញការដឹកជញ្ជូនចែកចាយ។ លោកក៏បានសាងសង់ដំបូលស័ង្កសីនៅមុខ

ផ្ទះតម្លៃ 1,500 ដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះផងដែរ។

លោក លាង អាត បានលើកឡើងថា៖ «ប្រាសាក់ជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អ ហើយបានជួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបង្កើតប្រាក់ចំណូលបានច្រើនជាងមុន។ ខ្ញុំលែង
ព្រួយពីរឿងខ្វះខាតយានយន្តសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទៀតហើយ»។

ដោយមានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ អ្នកស្រី ប៊ិន ស្រីនិច
ជាសីអា
្ត្រ ជីវករវ័យកង
្មេ ដល
ែ បានបើកអាជីវកមដ
្ម ប
ំ ង
ូ

របស់គាត់ ជាអ្នកលក់គ្រឿងអលង្ការ។ ក្រោយពី

រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្នុងឆ្នាំ 2013 អ្នកស្រីបានប្រឹក្សា

យោបល់ជាមួយស្វាមីនិងឪពុកម្តាយពីប្រភពដើម

ទុនសម្រាប់ការពង្រីកអាជីវកម្មលក់គ្រឿងសំណង់
នៅក្នុងភូមិក្រសាំងជីមើ

ឃុំវាល

ស្រុកគងពិសី

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ។ ទីបំផុត ពួកគាត់ក៏បានជ្រើសរើស
ប្រាសាក់ជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុ។

មុនពេលទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីប្រាសាក់

មុខរបរ

របស់ស្រីនិចមានតែសាខាមួយប៉ុណ្ណោះ ដែលមាន

ទីតាំងស្ថិតក្នុងខេត្តតាកែវ។ គាត់មានចំណាប់អា

រម្មណយ
៍ ង
ា៉ ខ្លង
ំា ចង់ពងក
ី្រ មុខរបរ។ ដូចះ្នេ គាត់កបា
៏ ន

ខ្ចីប្រាក់ចំនួន 3,000 ដុល្លារអាមេរិក ពីប្រាសាក់ដម
ើ ប្ ី
ទិញសម្ភរា ទំនប
ើ ៗបក
្រ បដោយគុណភាព ដាក់តាង
ំ
នៅសាខារបស់អ្នកស្រីដើម្បីបង្កើនភាពទាក់ទាញ។

អ្នកស្រី ប៊ិន ស្រីនិច

លក់គ្រឿងសំណង់ នៅស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

អាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីដំណើរការដោយរលូន ហេតុនេះអ្នកស្រីបានបន្តខ្ចីប្រាក់ក្នុងចំនួនច្រើនជាងមុន ដែលបច្ចុប្បន្ននេះ ទឹកប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកស្រីមានចំនួន
25,000 ដុល្លារអាមេរិកដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងអាជីវកម្ម។

កន្លងមកមានស្ថាប័នផ្សេងៗជាច្រើនបានមកទាក់ទងអ្នកស្រីដែរ ប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសប្រាសាក់ជាដៃគូ ព្រោះប្រាសាក់មានអត្រាការ
ប្រាក់សមរម្យ មិនទាមទារឯកសារច្រើន ហើយសេវាកម្មអតិថិជនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។

ក្រោយពីទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីប្រាសាក់ ជីវភាពរបស់អ្នកស្រីបានផ្លាស់ប្តូរជាច្រើន ពីព្រោះឥឡូវអ្នកស្រីមានសាខា 2 បន្ថែមទៀតដោយប្រើប្រាស់កម្ចីរបស់
ប្រាសាក់។ អ្នកស្រីជាអតិថិជនឥណទានល្អ ហើយតែងតែបង់ប្រាក់ទាន់ពេលវេលា។ ប៊ិន ស្រីនិច សព្វថ្ងៃធ្វើការជាមួយអ្នកបោះដុំគ្រឿងសំណង់ធំៗចំនួន
បីកន្លែង នៅខេត្តតាកែវ និងខេត្តកំពង់ស្ពឺ។

ជាចុងបញ្ចប់ ប៊ិន ស្រីនិច បានថ្លែងអំណរគុណប្រាសាក់ដែលបានគាំទ្រគាត់ក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មដែលធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារគាត់ប្រសើរឡើង។ នៅថ្ងៃ
អនាគតអ្នកស្រីមានបំណងចង់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីបន្ថែមទៀត ហើយអ្នកស្រីនឹងនៅតែជ្រើសរើសប្រាសាក់ជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុ។
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កិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថាន
សវនកម្មសង្គម
សវនកម្មសង្គមរបស់ប្រាសាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ SPI4 ដែលបង្កើតឡើងដោយ CERISE (បណ្តាញផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងសម្រាប់

ប្រតិបត្តិករមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ)។ SPI នេះអាចវាស់វែងលើគោលដៅសង្គមរបស់ប្រាសាក់ដោយផ្អែកលើចំណុចទាំង 6 នៃបទដ្ឋានជាសកលសម្រាប់ការគ្រប់

គ្រងការអនុវត្តលទ្ធផលសង្គម (USSPM) និងវាស់វែងលើប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការរបស់ប្រាសាក់ដើម្បីឆ្ពោះទៅសម្រេចបានគោលដៅទាំងនោះ។

សវនកម្មសង្គមត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃខ្លួនឯងនៅរៀងរាល់ឆ្នាំ។ លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈគ្រប់គ្រង និងក្រុម
ប្រឹក្សាភិបាលដឹកនាំប្រាសាក់ឆ្ពោះទៅសម្រេចបានបេសកកម្មសង្គមរបស់ខ្លួន។

បេសកកម្មសង្គម
ប្រាសាក់ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខមួយ

ដែលមានកំណើតចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍរួមគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងសហគមន៍អឺរ៉ុបដែល

មានបេសកកម្មផ្ដល់នូវលទ្ធភាពដល់សហគមន៍ជនបទ និងសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុតឲ្យទទួលបាននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ប្រាសាក់ ប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈការសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅចំបងចំនួន 2 ដែលរួមមានការ

ធានានូវចំណូលហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំ និងកិច្ចការពារបរិស្ថាន សង្គម និងសហគមន៍។

បន្ថែមលើការចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាន និងសង្គម ប្រាសាក់បានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ និងការអនុវត្តប្រតិបត្តិការដោយផ្អែកលើស្ដង់ដារសាកលសម្រាប់

ការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តផ្នែកសង្គម (USSPM) និងគោលការណ៍កិច្ចការពារអតិថិជនទាំង 7 របស់ Smart Campaign ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិមូលដ្ឋាន
និងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ។ល។

គោលដៅសង្គម
បង្កើនការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ
ចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ឱកាសការងារ
ការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសបង្កើតថ្មី
កំណើនអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់

ទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្មផ្នែកសង្គម និងបរិស្ថាន
ប្រាសាក់មានគោលបំណងជំរុញភាពរីកចម្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងសង្គម តាមរយៈការពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ និងច្បាស់លាស់អំពីបញ្ជីសកម្មភាព
ដែលប៉ះពាល់បរិស្ថាន និងសង្គម និងធានាថាស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយច្បាប់បរិស្ថានកម្ពុជា និងការអនុវត្តដ៏ល្អជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ ។ប្រាសាក់

បាននិងកំពង
ុ អប់រអ
ំ តិថជ
ិ ន និងសហគមន៍កង
្នុ ការវាយតម្លល
ៃ ផ
ើ លប៉ះពាល់នប
ៃ រិសន
ា្ថ និងសង្គម និងការកាត់បន្ថយហានិភយ
័ ដល
ែ កើតឡើងពីការប៉ះពាល់
ទាំងនោះ។ ការពិនិត្យ និងតាមដានត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តកិច្ចការពារបរិស្ថាន និងសង្គម។
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សូចនាករសំខាន់ៗនៃកិច្ចការពារសង្គម និងបរិស្ថាន
ប្រាសាក់ធានានូវរាល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនចំពោះការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន និងសង្គមដោយផ្ដោតលើចំណុច
សំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

ប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនានា
ទីកន្លែងធ្វើការងារប្រកបដោយផាសុកភាព
ការប្រើប្រាស់ទឹក និងថាមពលអគ្គិសនី
ការប្រើប្រាស់សម្ភារនៅការិយាល័យ
ទំនាក់ទំនងនៅទីកន្លែងការងារ
ផ្តល់ឱកាសការងារដោយស្មើភាព និងគ្មានការរើសអើង
អង្គភាពរបស់និយោជិត
ផ្តល់ការការពារ
យន្តការដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់បុគ្គលិក
គ្មានពលកម្មកុមារ
គ្មានពលកម្មដោយមានការបង្ខិតបង្ខំ និងពលកម្មដែលត្រូវគេជួញដូរ
សុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងារ
សេវាកម្មអតិថិជន
ការដោះស្រាយការមិនពេញចិត្តរបស់អតិថិជន
ផ្តល់ការការពារសហគមន៍តាមរយៈការអភិវឌ្ឍផលិតផលសមស្រប ការពង្រីកបណ្តាញការិយាល័យ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គម
ការជ្រើសរើសស្ថាប័ន និងអង្គភាពដៃគូ
បញ្ជីមុខរបរ ឬ សកម្មភាពអាជីវកម្មហាមឃាត់

ការការពារបរិស្ថាន
ប្រាសាក់ បានបង្កើតគោលការណ៍ការពារបរិស្ថាន និងសង្គម ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តរបស់នាយកដ្ឋាននីមួយៗ។ ហើយគ្រប់ជំហាននៃដំណើរការ
ឥណទាន ត្រូវបានបញ្ចូលនូវការហាមឃាត់ក្នុងការផ្ដល់ឥណទានទៅអតិថិជនដែលប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មដូចក្នុងបញ្ជីសកម្មភាពដែលត្រូវបានហាម

ឃាត់។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ប្រាសាក់ក៏បានចាត់តាំងបុគ្គលិកម្នាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវក្នុងការចូលរួម និងរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកសង្គម និងបរិស្ថាន

ការហ្វឹកហាត់ និងការតាមដាន ព្រមទាំងវាយតម្លៃការអនុវត្តសកម្មភាពសង្គម និងបរិស្ថានផងដែរ។
ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី និងទឹក៖
ប្រភេទ

2012

2013

2014

2015

2016

អគ្គិសនី និងទឹកជាមធ្យមក្នុងបុគ្គលិកម្នាក់ (ដុល្លារអាមេរិក)

125

165

158

155

151

ប្រេងឥន្ធនៈជាមធ្យមក្នុងបុគ្គលិកម្នាក់ (ដុល្លារអាមេរិក)

284

261

241

288

309

ថាមពល
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ការការពារសង្គម និងសហគមន៍
ដោយប្រកាន់យកពាក្យស្លោក «រីកចម្រើនជាមួយគ្នា» ប្រាសាក់ បានបង្កើតវប្បធម៌ដោយអនុវត្តស្មើភាពគ្រប់បុគ្គលិក អតិថិជនគ្រប់ប្រភេទ និងសហគមន៍
ទាំងមូល។ គោលការណ៍ការពារបរិស្ថាន និងសង្គមរបស់ប្រាសាក់មានចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ និងត្រូវអនុវត្តរាល់អតិថិជន និយោជិត សហគមន៍ និងភាគី
ពាក់ព័ន្ធ។ គោលការណ៍ធនធានមនុស្សរបស់ប្រាសាក់ដែលដាក់ចេញគឺមានតម្លាភាព 100% សម្រាប់ទាំងភាគីខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។
ប្រភេទ

2012

2013

2014

2015

2016

2,135

2,765

4,100

5,285

6,162

586

795

1,145

1,244

1,333

832

893

1,912

1,807

1,708

3,924

6,761

8,771

9,118

12,504

ចំនួនអ្នកហាត់ការ

13 ក្រុម

20 ក្រុម

8 ក្រុម

20 ក្រុម

32 ក្រុម

ចំនួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

32

41

51

66

64

2 ខ្នង

6 ខ្នង

9 ខ្នង

17 ខ្នង

19 ខ្នង

2,046

4,496

6,300

11,089

12,796

1,288

741

768

693

314

11,137

22,049

35,472

45,114

44,030

114,907

191,208

250,113

320,559

346,888

បុគ្គលិក
ចំនួនបុគ្គលិក
ចំនួនបុគ្គលិកជាស្រ្តី
ការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិក
ចំនួនបុគ្គលិកថ្មីដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកមានស្រាប់ដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល

ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម
ចំនួនបណ្ណាល័យ
ចំនួនសិស្សានុសិស្សដែលបានទទួលផល
ឥណទាន
ចំនួនឥណទានឡជីវឧស្ម័ន
ចំនួនឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន
ចំនួនឥណទានផ្តល់ដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត ខ្នាតតូច
និងខ្នាតមធ្យម

ប្រាសាក់ផ្តល់ផលិតផលឥណទានសម្រាប់ការអប់រំក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិត

ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យរបស់ពួកគាត់។ ជាមួយគ្នាដែរ ប្រាសាក់ក៏ផ្តល់ឥណទានសម្រាប់កែលម្អលំនៅដ្ឋានដើម្បីជួយអតិថិជនអាចបំពេញនូវតម្រូវការគ្រួសារ
ផងដែរ។

ជាមួយនឹងទិសដៅច្បាស់លាស់ ប្រាសាក់រួមជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួន គឺកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នជាតិ(NBP) បានធ្វើការងារក្នុងការជំរុញកិច្ចការពារបរិស្ថាន
អនាម័យ និងសុខុមាលភាពសង្គម។

ឥណទានសាងសង់បង្គន់អនាម័យត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងចូលរួមលើកកម្ពស់អនាម័យ ថែរក្សាបរិស្ថានរស់នៅ និងថែរក្សាសុខភាពប្រជា
ពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍។
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បញ្ជីមុខរបរ ឬ សកម្មភាពអាជីវកម្មហាមឃាត់
ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់ពលកម្មដោយបង្ខំ ឬ ពលកម្មកុមារដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ ឬ ក្នុងលក្ខណៈកេងប្រវ័ញ្ច
ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មផលិតផល ឬ សកម្មភាពណាមួយដែលចាត់ទុកថាផ្ទុយនឹងច្បាប់ ឬ បទប្បញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ ឬ អនុសញ្ញា
និងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនានា

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មអាវុធ និងគ្រឿងផ្ទុះ
ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មភេសជ្ជៈមានជាតិស្រវឹង (លើកលែងស្រាបៀរនិងស្រា)
ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មថ្នាំជក់
ល្បែងស៊ីសង កាស៊ីណូ និងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងនេះ
ជំនួញសត្វព្រៃ ឬ ផលិតផលមកពីសត្វព្រៃដែលបានហាមឃាត់តាម CITES (សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការជួញដូរជាអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វព្រៃដែល
ជិតផុតពូជ)

ផលិតកម្ម ឬ ការប្រើប្រាស់ ឬ ជំនួញវត្ថុធាតុដើមគ្រោះថ្នាក់ដូចជាធាតុវិទ្យុសកម្មជាដើម
ផលិតកម្ម ឬ ការប្រើប្រាស់សារធាតុសរសៃដែលមិនអាចបំផ្លាញបាន
ការទិញឧបករណ៍កាប់បំផ្លាញឈើប្រើប្រាស់ក្នុងព្រៃត្រូពិច
ប្រតិបត្តិការជួញដូរព្រៃឈើក្នុងព្រៃត្រូពិច
ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរឈើ ឬ ផលិតផលព្រៃឈើផ្សេងៗដែលទទួលបានពីព្រៃឈើដែលមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រង
ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរផលិតផលដែលមានផ្ទុក PCBs
ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនួញចំពោះឱសថដែលត្រូវបានហាមឃាត់ជាអន្តរជាតិ
ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ឬ តិណាឃាតដែលត្រូវបានហាមឃាត់ជាអន្តរជាតិ
ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនួញដែលនាំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានធម្មជាតិ និងជាពិសេសស្រទាប់អូហ្សូន
ផលិតកម្ម ការជួញដូរ ការរក្សាទុក និងការដឹកជញ្ជូនថ្នាំសង្កូវ ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងទំហំច្រើន ឬ ការប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខណៈជាអាជីវកម្មនូវថ្នាំ
សង្កូវដែលមានគ្រោះថ្នាក់

ការនេសាទដែលប្រើប្រាស់អួន មង។ល។ ដែលមានប្រវែងលើសពី 2.5 គីឡូម៉ែត្រ
ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី ឬ បណ្តឹងស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដោយគ្មានឯកសារយល់ព្រមពេញ
លេញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ

អាជីវកម្មដែលទាក់ទងនឹងការផលិតកែច្នៃ ឬ ចែកចាយថ្នាំខុសច្បាប់
រូបភាពអាសអាភាស ឬ ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល ឬ សកម្មភាពដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងនេះ។

កិច្ចការទំនួលខុសត្រូវសង្គម
គម្រោងអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យ៖ គម្រោងសាងសង់បណ្ណាល័យត្រូវបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តនៅឆ្នាំ 2011 ក្នុងគោលបំណងដើម្បីជួយកុមារ និងសិស្សានុសិស្សឲ្យ

មានទម្លាប់អានសៀវភៅ ជំរុញវប្បធម៌អាន និងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅ

អភិវឌ្ឍសហស្សវត្សរ៍។ គម្រោងនេះបានអនុវត្តក្រោមការចាប់ដៃគូជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ គ្រប់អគារបណ្ណា

ល័យទាំងអស់បំពាក់ទៅដោយសម្ភារ បរិក្ខារ និងបណ្តុះបណ្តាលបណ្ណារក្ស។ គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2011 មកប្រាសាក់បានសាងសង់បណ្ណាល័យចំនួន
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19 ខ្នងជូនសាលារៀនរដ្ឋ ដោយអគារបណ្ណាល័យចំនួន 17 ខ្នង បានបើកឲ្យដំណើរការប្រើប្រាស់ជូនសិស្សានុសិស្ស លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងសហគមន៍ និង
អគារបណ្ណាល័យចំនួន 2 ខ្នងផ្សេងទៀតកំពុងដំណើរការសាងសង់។

កម្មវិធីជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់៖ ក្នុងឆ្នាំ 2016 នេះ កម្មវិធីជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រាសាក់បានផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយជូនដល់គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋជាអតិថិជនដែល

រងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងវិបត្តិគ្រោះភ័យ និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗបានចំនួន 176 គ្រួសារដោយចំណាយថវិកាអស់ចំនួន 11,554 ដុល្លារអា

មេរិក។

ការងារសង្គមផ្សេងៗ៖ ក្រៅពីគម្រោងបណ្ណាល័យ និងកម្មវិធីជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ ប្រាសាក់បានចូលរួមក្នុងការងារសង្គមជាច្រើនទៀតដូចជា៖
ផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់ការវះកាត់ និងការព្យាបាលកុមារនិងប្រជាជនក្រីក្រនៅតាមជនបទដែលមានជំងឺឆែបមាត់ និងឆែបក្រអូមមាត់តាមរយៈ
អង្គការស្មាយកម្ពុជា

បរិច្ចាគថវិកាជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ឧបត្ថម្ភក្នុងក្របខណ្ឌនៃការស្ម័គ្រចិត្ត និងសកម្មភាពមនុស្សធម៌
ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាជូនក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាក្នុងការរៀបចំទិវាជាតិអំណាន
ផ្តល់សម្ភារ និងបរិក្ខារជូនសាលារៀន និង
ចូលរួមឧបត្ថម្ភការរៀបចំការប្រកួតប្រជែងផ្សេងៗនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជននានា។

60 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2016

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
« ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ
ភាពជោគជ័យ »
ការតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
្នុ ជាកត្តម
ា ល
ូ ដ្ឋន
ា ដល
ែ ជួយឲយ្ បត
្រ ប
ិ ត្តិការប្រចាំថរៃ្ង បស់

ស្ថាប័នទទួលបានជោគជ័យ និងសម្រេចបាននូវគោលដៅអាជីវកម្មរបស់

ខ្លួន។ ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងទន់ខ្សោយ ឬ គ្មានប្រសិទ្ធភាព បានធ្វើឲ្យគ្រឹះ
ស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនទទួលការខាតបង់។

បសា
ា្រ ក់បានបង្កត
ើ នូវបព
្រ ន
័ ្ធត្រួតពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
្នុ ដ៏រង
ឹ មាំមយ
ួ ដើមប្ កា
ី រពារទព
្រ យ្

ការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនៃសវនកម្មផ្ទៃក្នុង គោលបំណងនៃមុខងារសវនកម្ម
កម្មផ្ទៃក្នុង ធនធាន យុទ្ធសាស្រ្ត និងនីតិវិធីសវនកម្ម។ លើសពីនេះទៀត

នាយកដ្ឋន
ា អនុវត្តការងារតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ដោយផ្អក
ែ លើបទដ្ឋន
ា អន្តរជាតិសមប
ា្រ ់
ការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។

នៅឆ្នំា 2016 យើងបានជ្រស
ើ រើសបុគល
្គ ក
ិ ផក
្នែ សវនកម្ម 13 នាក់បន្ថម
ែ ទៀត
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនរបស់ស្ថាប័ន។ នៅចុងឆ្នាំ 2016 នេះនាយក

ដ្ឋានមានបុគ្គលិកជំនាញ 98 នាក់ដែលត្រូវបានគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដោយ

គណៈកម្មការសវនកម្ម និងគណៈគ្រប់គ្រង។ សាខានីមួយៗមានសវនករ

សកម្ម ការពារបក
ា្រ ប
់ ញ្ញរើ បស់សាធារណជន ដើមប្ ធ
ី ឲ
ើ្វ ្យកាន់តប
ែ ស
្រ រើ ឡើង

ផ្ទៃក្នុងមួយរូប ដែលបានពិនិត្យជាទៀងទាត់នូវគុណភាពសម្ពៀតឥណទាន

កើតឡើងដោយចេតនា ឬ អចេតនា និងដើម្បីធានាថា បុគ្គលិកអនុវត្តការ

និងដកប្រាក់ និងការចំណាយទូទៅរបស់សាខា។

នូវសវា
េ បមអ
ើ្រ តិថជ
ិ ន ការពារនិងកាត់បន្ថយនូវកំហស
ុ ឆ្គងនានាដែលអាច
ងារដោយគោរពតាមសេចក្ដីណែនាំនិងគោលការណ៍ផ្សេងៗ។

គុណភាពនៃការផ្តល់សេវាអតិថិជន ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ ដាក់ប្រាក់

ក្នុងឆ្នាំ 2016 នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានបញ្ចប់ 1,764 កិច្ចការងារ

គោលការណ៍ និងនីតិវិធីរបស់ប្រាសាក់ បានបង្កើតឡើងដោយដាក់បញ្ចូល

សវនកម្ម

ដោយគ្របដណ្តប់ការធ្វើសវនកម្មលើគ្រប់ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ

ត្រឹមត្រូវនិងការត្រួតពិនិត្យទ្វេដង គឺជួយចៀសវាងមិនឲ្យបុគ្គលិកតែម្នាក់ធ្វើ

សាខាបានចុះពិនិត្យអតិថិជនចំនួន 73,092 នាក់ស្មើនឹង 20.95% នៃ

និងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។ ជាមួយគ្នានេះដែរ បុគ្គលិក

បញ្ជក
ា ថា
់ ការបញ្ចញ
េ ឥណទានអនុលោមតាមគោលនយោបាយនានារបស់

នូវប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដើម្បីការពារហានិភ័យ។ ការបែងចែងកាតព្វកិច្ច

និងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើសកម្មភាពជាក់លាក់មួយចំនួន។ សវនករផ្ទៃក្នុង

ប្រតិបត្តិការទាំងមូលតែម្នាក់ឯងបាន។

បុគ្គលិកគ្រប់រូបត្រូវទទួលខុសត្រូវ

ចំនួនគណនីឥណទានសរុបដើម្បីវាយតម្លៃគុណភាពឥណទាន និងដើម្បី

ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានមកថ្នាក់លើនូវរាល់បញ្ហាដូចជា ការមិនបានអនុវត្តតាម ឬ

ស្ថាប័ន គោលការណ៍ការពារអតិថិជន និងបទដ្ឋានជាសកលក្នុងការគ្រប់

ការមិនគោរពតាមគោលនយោបាយផ្សេងៗ។

គ្រងលទ្ធផលសង្គម។

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

លទ្ធផលសវនកម្ម និងសមិទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ 2016 របស់ប្រាសាក់បង្ហាញថា

ខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែល

និងមានគុណភាពឥណទានល្អ។ បុគ្គលិកសាខាបានបំពេញការងាររបស់

គ្រប់គ្រង នាយកភូមិភាគ នាយកសាខា និងបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវទទួល

ឥណទានដល
ែ បានផ្តលឲ
់ យ្ អតិថជ
ិ នអនុលោមតាមគោលនយោបាយនានា

អាចកើតឡើងក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ។

ខ្លួនបានល្អប្រសើរ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

បានបង្កើតគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់

ភាពផងដែរ។

និងបានអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធ

ស្ថាប័ន និងត្រួតពិនិត្យពីប្រសិទ្ធភាពនៃក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់
ប្រាសាក់។

ប្រាសាក់បានបង្កើតឲ្យមាននាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅឆ្នាំ 2001 ដើម្បី

ឲ្យការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងមានប្រសិទ្ធភាព ដោយបានកំណត់នូវតួនាទីនិង
ការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់សម្រាប់ធ្វើការវាយតម្លៃដោយឯករាជ្យលើ

ភាពគប
្រ ជ
់ ង
ុ្រ ជយ
្រោ និងប្រសទ
ិ ្ធភាពនៃបព
្រ ន
័ ្ធត្រួតពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
្នុ ដល
ែ អនុវត្ត
ដោយថ្នក
ា គ
់ ប
្រ គ
់ ង
្រ របស់បសា
ា្រ ក់។ នាយកដ្ឋន
ា សវនកម្មផក
ៃ្ទ ្នុងរាយការណ៍
ទៅគណៈកម្មការសវនកម្មថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដោយផ្ទាល់។ នាយក

ដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងអនុលោមតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា
ស្តីពី «ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ» ចំពោះ
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មតិរបស់សវនករឯករាជ្យ
ជាមតិរបស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាសារវន្ត បានបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននាថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2016 ព្រមទាំង

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទឹកប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងគោល
ការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

តារាងតុល្យការ

សម្គាល់៖ តារាងតុល្យការនេះដកស្រង់ចេញពីរបាយការណ៍សវនកម្មឆ្នាំ 2016។
63

របាយការណ៍លទ្ធផល

សម្គាល់៖ របាយការណ៍លទ្ធផលនេះដកស្រង់ចេញពីរបាយការណ៍សវនកម្មឆ្នាំ 2016។
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របាយការណ៍ស្ដីពីបម្រែបម្រួលមូលធន

សម្គាល់៖ របាយការណ៍ស្ដីពីបម្រែបម្រួលមូលធននេះដកស្រង់ចេញពីរបាយការណ៍សវនកម្មឆ្នាំ 2016។

65

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់

សម្គាល់៖ របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់នេះដកស្រង់ចេញពីរបាយការណ៍សវនកម្មឆ្នាំ 2016។
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