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សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

2013

2014

2015

2016

2017

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ

6.6%

5.7%

5.3%

4.6%

3.7%

ទំហំឥណទានជាមធ្យម (ដុលារ្ល អាមេរិក)

2,381

2,868

3,223

3,673

5,050

161

131

114

101

96

68

59

60

56

55

4.8%

5.2%

5.3%

4.7%

3.8%

38.9%

45.0%

45.6%

36.9%

28.8%

24

25

25

25

25

ស្រុក / ខណ្ឌ

189

193

195

197

197

ឃុំ / សង្កាត់

1,548

1,577

1,602

1,611

1,627

12,107

12,838

13,453

13,640

13,851

ផលិតផល និងប្រសិទ្ធភាព

ចំនួនអតិថិជនក្នុងមន្ត្រីឥណទានម្នាក់
ចំនួនអតិថិជនក្នុងបុគ្គលិកម្នាក់
លទ្ធផលចំណេញ
ផលលើទ្រព្យសកម្ម (RoA)
ផលលើមូលធន (RoE)
តំបន់ប្រតិបត្តិការ
ខេត្ត

ភូមិ

អតិថិជនប្រកបរបរនេសាទ ខេត្តព្រះសីហនុ
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សូចនាករលទ្ធផលសង្គម
សូចនាករ

2013

2014

2015

2016

2017

6

6

7

7

7

379,073,429

580,543,766

856,592,433

1,030,880,501

1,548,859,337

អភិបាលកិច្ច
ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សេវាឥណទាន

សម្ពៀតឥណទានសរុប (ដុល្លារអាមេរិក)
សម្ពៀតឥណទានក្រុម (ដុល្លារអាមេរិក)

4,226,836

4,799,490

3,822,162

1,589,264

565,889

សម្ពៀតឥណទានបៃតង (ដុល្លារអាមេរិក)

348,058

517,506

629,038

256,201

8,003,544

3,722

9,165

266,249

170,433

416,317

សម្ពៀតឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន (ដុលារ្ល អាមេរិក)

153,785

451,336

58,100,830

123,188,399

217,004,754

370,452,040

577,850,425

855,303,177

1,030,383,963

1,547,856,479

138,619,404

305,163,807

467,433,465

619,048,981

915,112,845

196,906

251,112

320,893

347,034

390,460

174,211

223,130

287,608

311,242

348,368

168,118

217,059

263,769

282,805

315,739

183,030

236,026

308,821

341,327

388,455

សម្ពៀតឥណទានសិក្សាអប់រំ (ដុលារ្ល អាមេរិក)

សម្ពៀតឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត តូច
និងមធ្យម(ដុលារ្ល អាមេរិក)
សេវាប្រាក់បញ្ញើសន្សំ

សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំ (ដុលារ្ល អាមេរិក)
ចំនួនអតិថិជន
ចំនួនអតិថិជនឥណទានសរុប

ចំនួនអតិថិជនឥណទាននៅតំបន់ជនបទ
ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្រ្តី

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជន

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត
តូច និងមធ្យម 
ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាអតិថិជនថ្មី

191,208

250,113

320,559

346,888

389,866

93,431

114,236

123,078

93,814

103,333

សម្ពៀតឥណទានតាមវិធីសាស្រ្តនៃការផ្តល់ឥណទាន
ភាគរយនៃការផ្តល់ឥណទានជាក្រុម

ភាគរយនៃការផ្តល់ឥណទានជាឯកត្តជន

ភាគរយនៃការផ្តល់ឥណទានជាសហគ្រាសខ្នាតតូច
បំផុត តូច និងមធ្យម

7.05%

6.01%

3.76%

1.64%

0.51%

92.95%

93.99%

96.24%

98.36%

99.49%

97.73%

99.54%

99.85%

99.95%

99.85%

2,765

4,100

5,285

6,162

7,058

795

1,145

1,244

1,333

1,467

230

258

270

275

264

8

10

12

12

14

1,166

1,844

2,782

3,425

4,073

7,965

11,335

9,118

16,596

7,073

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប

ចំនួនបុគ្គលិកជាស្រ្តី

ចំនួនថ្នាក់គ្រប់គ្រង*

ចំនួនថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាស្រ*
្តី
ចំនួនមន្ត្រីឥណទាន

ចំនន
ួ បុគល
្គ ក
ិ ដែលទទួលបានការបណ្តះុ បណ្តល
ា
ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមចំពោះអតិថិជន

កម្មវិធីថែរក្សាសុខភាព ការធានារ៉ាប់រងលើសុខភាពនិងគ្រោះថ្នាក់ សម្រាកមាតុភាព និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

កិចកា
្ច រពារអតិថិជន Smart Campaign

ទទួលបានវិញាប
្ញ នបត្រលើកិច្ចការពារអតិថិជន

គោលការណ៍ការពារបរិស្ថាន និងសង្គម

មានគោលនយោបាយការពារបរិស្ថាននិងសង្គម

ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមចំពោះសហគមន៍ និងបរិស្ថាន
គម្រោងបណ្ណាល័យ (អគារ)

ចំនួនសិស្សានុសិស្សដែលទទួលផល

6

9

17

19

21

4,496

6,300

11,089

12,796

14,980

79.37%

76.45%

81.36%

79.74%

87.25%

173

176

181

181

176

60

82

101

115

126

ការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន និងភក្តីភាព

អត្រាអតិថិជនដែលបន្តប្រើបាស
្រ ់សេវារបស់បាសា
្រ ក់
បណ្តាញប្រតិបត្តិការ

ចំនួនការិយាល័យសាខា
ចំនួនអេធីអឹម

*សម្គាល់៖ ចំនួនថ្នាក់គ្រប់គ្រង គឺគិតចាប់ពីតួនាទីជានាយកសាខា រហូតដល់ ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ។
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មាតិកា
01

28

02

34

03

38

05

44

06

45

08

49

12

55

ទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្ម
សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
សូចនាករលទ្ធផលសង្គម
សូចនាករសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
ចំណាប់អារម្មណ៍ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ចំណាប់អារម្មណ៍ ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
សាវតារ

14

នាមស្ថាប័នផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ប្រាសាក់

ផលិតផល និងសេវា
លទ្ធផលសង្ខេបផ្នែកប្រតិបត្តិការ
លទ្ធផលសង្ខេបផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
ការកសាងសមត្ថភាព
សង្ខេបលទ្ធផលពីសកម្មភាពទីផ្សារ
អំពីអតិថិជន
កិច្ចការពារបរិស្ថាន និងសង្គម

59

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង
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60
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61
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62

22
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គណៈកម្មការនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធន

24

64

រចនាសម្ព័ន្ធ
ភាគទុនិក

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

គណៈគ្រប់គ្រង

មតិរបស់សវនករឯករាជ្យ
តារាងតុល្យការ
របាយការណ៍លទ្ធផល

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់

26

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង
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61

សូចនាករសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
សូចនាករ

2013

2014

2015

2016

2017p

15.2

16.8

18.1

20.0

21.9

7.4

7.1

7.0

7.0

6.9

1,042

1,131

1,218

1,300

1,434

ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (ផ.ស.ស)
ផ.ស.ស(ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក)
ការប្រែប្រួលជា % នៃ ផ.ស.ស

កម្រិតចំណូលប្រជាជនម្នាក់ៗ (ដុល្លារអាមេរិក)
ថវិការដ្ឋាភិបាល

ចំណូល (% ផ.ស.ស)

ចំណាយ (% ផ.ស.ស)

សមតុល្យថវិការដ្ឋាភិបាល (% ផ.ស.ស)

15.1

18.1

18.5

18.4

18.4

21.5

21.6

20.5

21.4

23.0

(6.6)

(3.8)

(2.0)

(3.0)

(4.5)

(3.2)

(3.2)

(3.4)

(3.4)

(3.5)

6.9

7.6

8.2

9.1

9.9

8.9

9.6

10.5

11.3

12.3

1.8

1.7

1.7

2.1

2.4

25.2

27.1

25.7

20.5

18.3

12.2

30.1

17.4

21.8

24.5

28.6

28.4

27.0

25.8

16.5

11.3

11.5

11.7

11.8

11.7

3,995

4,075

4,050

4,037

4.037

ពាណិជ្ជកម្មក្រៅស្រុក និងជញ្ជីងទូទាត់ (ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក)
សមតុល្យពាណិជ្ជកម្ម
នាំចេញ

នាំចូល

ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស

ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ

សម្ពៀតឥណទានផ្តល់ដោយធនាគារ (បម្រែបម្រួល %)
ប្រាក់បញ្ញើក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារ (បម្រែបម្រួល %)
ឥណទានក្នុងស្រុក (បម្រែបម្រួល %)

អត្រាការប្រាក់រយៈពេលខ្លី (% ប្រចាំឆ្នាំ)
អត្រាប្តូរប្រាក់ (រៀលក្នុងមួយដុល្លារអាមេរិក )
សម្គាល់៖ bn: ប៊លា
ី ន, p: ព្យាករណ៍

ប្រភព៖ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ធនាគារពិភពលោក មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

5

ចំណាប់អារម្មណ៍

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ប្រាសាក់

បានសម្រេចភាពជោគជ័យ

បន្ថែមទៀតលើប្រតិបត្តិការ

និងលទ្ធផល

ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ 2017 ។ ប្រតិបត្តិអាជីវកម្ម
ភាគច្រើ ន ទទួ ល បានល ទ្ធ ផ លល្អនៅ ក្នុ ង ឆ្នាំ

ដែលមានការប្រឈមនេះ។ យើងខ្ញុំនឹងបន្ត
ផ្ដលល
់ ទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថដ
ុ ប
៏ ស
្រ រើ នះេ តទៅទៀត
ដោយផ្តោតលើការបង្កើនការផ្តល់ឥណទាន
បក
្រា ប
់ ញ្ញស
ើ ន្សំ និងអតិថជ
ិ ន។

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ 2017
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2017 បានកើនឡើងជាមធ្យម 6.9% ដោយមាន

ការរួមចំណែកពីវិស័យកាត់ដេរ 7% វិស័យសំណង់ 18% និងវិស័យទេស
ចរណ៍ 5%។ យោងតាមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា កត្តាខាងក្រៅដែលទ្រទ្រង់

សហរដ្ឋអាមេរិក។ ហានិភ័យនៃកំណើនដែលយឺតជាងការរំពឹងទុកនៅ

ប្រទេសចិន ទំនងជានឹងជះឥទ្ធិពលដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ដូចជាវិស័យ
ទេសចរណ៍ ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ។

ស្ថរិ ភាពម៉ក
ា ស
ូ្រ ដ
េ ក
្ឋ ច
ិ គ
្ច ជា
ឺ កត្តរា ម
ួ ចំណក
ែ យ៉ង
ា សំខាន់ចពោ
ំ ះការអភិវឌឍ្

ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា គឺកំណើននៃការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់ និង

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចមានភាពរឹងមាំដោយអត្រាមធ្យម 7%

សហរដ្ឋអាមេរិក និងការកើនឡើងនៃការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុន និង

ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពី 53% មកក្រោម

ស្បែកជ
 ើង ដោយមានការបន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុប និង
កាណាដា។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងជាទឡ្ហីករណ៍ថា ហានិភ័យខាង

ក្រអា
ៅ ចជះឥទ្ធព
ិ លដល់ការអភិវឌ្ឍសេដក
្ឋ ច
ិ រ្ច បស់កម្ពុជាក្នង
ុ ឆ្នំា 2018 ដោយ

សារការអនុវត្តគោលនយោបាយមិនចបា
្ ស់លាស់របស់សហរដ្ឋអាមរេ ក
ិ ដល
ែ

បណ្តាលឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ និងក្នុង

តំបន់ ខណៈវាជាប្រភពនល
ៃ ហ
ំ រូ ទុនដ៏សខា
ំ ន់សម្រប
ា ប
់ ទ
្រ ស
េ កម្ពុជា។ ម្យ៉ង
ា
វិញទៀត ការរំពង
ឹ ពីការឡើងថ្លន
ៃ ប
ៃ ក
ា្រ ដ
់ ល
ុ ារអា
្ល មរេ ក
ិ ក៏បានជះឥទ្ធព
ិ លផង
ដែរដល់លទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងការនាំចេញទំនិញរបស់កម្ពុជាដោយសារតែ
កម្ពុជាមានដុល្លារូបនីយកម្មកម្រិតខ្ពស់។ ការគំរាមកំហែងចំពោះទីផ្សារនាំ

ចញ
េ ក្នង
ុ វិសយ
័ សម្លៀកបំពាក់កម្ពជា
ុ
ក៏មានការកើនឡើងផងដរែ ដោយសារ
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ពុំមានការចូលរួមពី
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2017

ក្នុងរយៈពេលជាង 5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលបានជួយលើកកម្ពស់កម្រត
ិ
13% នៅក្នុងឆ្នាំ 2017 ។ អតិផរណាត្រូវបានគ្រប់គងបា
្រ
នយ៉ាងល្អប្រសើរ

ឲ្យនៅត្រឹមក្រោម 3% ខណៈដែលអត្រាប្តូរប្រាក់មានស្ថរភា
ិ ពល្អក្នុងបរិបទ
ដុលរា្ល ប
ូ នីយកម្មខស
្ព ។
់ គោលនយោបាយថវិកាមានភាពមធ្យត
័ ច្បាស់លាស់
ដោយរក្សាបានប្រាក់បំណុលសាធារណៈនៅត្រឹមកម្រតទា
ិ
ប

ចំណែកឯ

ទុនបម្រង
ុ សាធារណៈផ្លវកូ ារបន្ដនន
ិ ា
ាក្ន រកើនឡើង។ របៀបវារៈកំណទ
ែ ម្រង់
ជាច្រន
ើ កំពង
ុ ត្រវូ បានអនុវត្តដម
ើ ប្ ព
ី ង្រង
ឹ ភាពធន់របស់សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ច និងរកសា
្ បាន
ស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យយ៉ាងរឹងមាំ
យើងខ្ញន
ំុ ង
ឹ បន្តតត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផែនការរបស់ថក
ា្ន គ
់ ប
្រ គ
់ ង
្រ ដើមប្ ធា
ី នាថាកាលា

នុវត្តភាពធុរកិច្ច ត្រវូ បានថ្លង
ឹ ថ្លង
ែ សមស្របទៅតាមអាទិភាពនៃការគ្របគ
់ ង
្រ

ហានិភ័យដ៏រឹងមាំ និងក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ថាប័នប្រកបដោយ
ប្រសទ
ិ ្ធភាព។ យើងខ្ញច
ំុ ល
ូ រួមយ៉ង
ា សកម្មជាមួយថ្នក
ា គ
់ ប
្រ គ
់ ង
្រ ដើមប្ ធា
ី នាថា
វប្បធម៌នៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យត្រូវបានគាំទ្រគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៃប្រតិ

5.


6.
7.

បត្តកា
ិ ររបស់ស្ថាប័ន ហើយយើងខ្ញុំក៏ធានាដែរថា មុខងារគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

រក្សាបានអត្រាឥណទានមិនដំណើរការកម្រិតទាបត្រឹម 0.75%
ទ្រព្យសកម្មសរុបមានចំនួន 1.75 ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក

សម្ពៀតឥណទានសរុបកើនដល់ 1.55 ប៊លា
ី នដុលរ្លា អាមរេ ក
ិ

និង អតិថិជនឥណទានសរុប 390 ពាន់នាក់

របស់បាសា
្រ ក់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អ។ យើងខ្ញុំអនុម័តកម្រិតហានិ

8.

ផ្នក
ែ ហានិភយ
័ និងធ្វកា
ើ រប្រជជា
ំុ ទៀងទាត់ជាមួយក្រមក
ុ ារងារគ្របគ
់ ្រងហានិ

៉ ៊ីនអេធីអឹមចំនួនប្រមាណជា 130 និង
9.	ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មាស

ភ័យដែលអាចទទួលយកបាន ត្រួតពិនិត្យមើលការគ្រប់គងជា
្រ
យុទ្ធសាស្រ្ត
ភ័យដើម្បីពិភាក្សាពីបរិយាកាសត្រួតពិនិត្យរបស់បាសា
្រ ក់។

និរន្តរភាព និងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខ
នៅ 5 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ប្រាសាក់មានកំណើនទំហំធុរកិច្ចទេដ
្វ ងដោយ

ផ្អែកលើចំនួនអតិថិជន និងចំនួននិយោជិត។ យើងសម្រេចបានលទ្ធផល
ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ និងហិរញ្ញវត្ថប
ុ ក
្រ បដោយភាពរឹងមាំ ហើយស្របតាមបំណងរបស់
ភាគទុនក
ិ ដល
ែ វិនយោ
ិ
គរយៈពល
េ វង
ែ ។ យើងខ្ញបា
ំុ នរៀនសូតប
្រ ទពិសោធន៍

យ៉ង
ា ច្រន
ើ ពីបញ្ហប
ា ឈ
្រ មក្នង
ុ រយៈពេលជាច្រន
ើ ឆ្នម
ំា កនេះ ដែលធ្វឲ
ើ យ្ ប្រសា
ា ក់
ក្លាយខ្លួនជាស្ថាប័នប្រកបដោយភាពរឹងមាំ ស្ថិតស្ថេរ និងរីកចម្រើនប្រកប

ដោយនិរន្តរភាពរយៈពេលជាង 23 ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ ទំនួលខុសត្រូវក្នុង
ការធានាឲ្យបាននូវទំនុកចិត្តខ្ពស់ដល់អតិថិជន ត្រូវបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅ
ក្នុងវប្បធម៌របស់បាសា
្រ ក់។

យើងខ្ញជ
ំុ ឿជាក់ថា វប្បធម៌របស់បាសា
្រ ក់នង
ឹ រក្សាបានភាពល្អបស
្រ រើ ដដល
ែ

ហើយក៏នង
ឹ វិវត្ត និងពង្រង
ឹ ភាពខ្លង
ំា បន្ថម
ែ ទៀតដើមប្ ដោ
ី ះស្រយ
ា បញ្ហប
ា ឈ
្រ ម

នៅប៉ន
ុ ន
ា្ម ឆ្នខា
ំា ងមុខជាបន្តទៀត។ ប្រាសាក់ មានថ្នក
ា ដ
់ ក
ឹ នាំលគ
្អ  លោ
ឺ
ក

សម
ី៊ សនា
េ ជាតិ ប្រធាននាយកប្រតប
ិ ត្តិ ដល
ែ មានចំណះេ ដឹងជ្រល
ា ជ្រៅ
ក្នុងវិស័យធនាគារ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង 20 ឆ្នាំក្នុងវិស័យហិរញ្ញ

វត្ថ។
ុ លោកទទួលបានការគាំទព
្រ ថ
ី ក
ា្ន គ
់ ប
្រ គ
់ ង
្រ ដ៏មានសមត្ថភាព និងប្រពន
័ ្ធ
ធនាគារដ៏ទន
ំ ប
ើ ព្រមទាង
ំ ទទួលបានការគាំទ្រ និងប្រក
ឹ ្សាពីកម
ុ្រ ប្រក
ឹ ្សាភិបាល

សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុប 915 លានដុល្លារអាមេរិក និង
អតិថិជនបញ្ញើសន្សំសរុប 538 ពាន់នាក់

ើ រងារចំនួន 7,058 នាក់។
10. បុគ្គលិកបម្រកា

ប្រាសាក់បានអភិវឌ្ឍ និងពង្រឹងប្រតិបត្តិការរបស់ខនជា
្លួ
បន្តបន្ទាប់ដើម្បី

ឆ្លើយតបទៅនឹងចលនាទីផ្សារ បរិយាកាសប្រតិបត្តិការដែលមានការប្រកួត

ប្រជែងខ្លាំង និងការផ្លាស់ប្ដូរបទប្បញ្ញត្តិ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងភាគទុនិក
មានជំនឿចិតយ
្ត ៉ាងមុតមាំថា តាមរយៈការដឹកនាំដ៏ប៉ិនប្រសប់ យុទ្ធសាស្រ្ត

និងធនធានមនុស្សដ៏មានសមត្ថភាពរបស់បាសា
្រ ក់ នឹងធ្វើឲ្យប្រាសាក់បន្ត
ទទួលបានលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ ខ្ញុំសូម

ទទួលស្គាល់នូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលិកប្រាសាក់ ដែលកិច្ចខិតខំ

ប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគាត់ គឺជាកត្តារួមចំណែកមួយដ៏សខា
ំ ន់ចំពោះភាពជោគ

ជ័យរបស់ប្រាសាក់ និងចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការផ្តល់ជូនសេវាល្អ
ប្រសើរជូនដល់អតិថិជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធ។

ជំនួសមុខឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់គ្រប់

គ្រងនិងបុគ្គលិករបស់បាសា
្រ ក់ទាំងអស់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបម្រើការ
ងារប្រកបដោយថាមពល និងលះបង់ខ្ពស់ដើម្បីការរីកចម្រនអា
ើ
ជីវកម្ម និង

ការរីកចម្រន
ើ របស់អតិថជ
ិ នប្រកបដោយសុខដុមភាព។ ខ្ញក
ំុ ស
៏ ម
ូ ថ្លង
ែ អំណរ

គុណដល់កម
ុ្រ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាល ភាគទុនក
ិ អតិថជ
ិ ន អ្នកផ្គតផ
់ ង
្គ ់  រាជរដ្ឋភ
ា ិបាល

កម្ពុជា និងជាពិសេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ដែលតែងតែផ្តល់ការគាំទ្រ និង
ផ្តល់ឱវាទរហូតមក។

ផងដរែ ។

សង្ខេបសមិទ្ធផលឆ្នាំ 2017
 ស្របជាមួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ និងការរក្សាបានស្ថរភា
ិ ព

នយោបាយ សុខសុវត្ថិភាពសង្គម និងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេស
ស្ថិរភាពក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
ជា៖

ប្រាសាក់ទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរដូច

1. ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក្រោយបង់ពន្ធ មានចំនួន 57.5 លានដុល្លារ

Chan Tze Ching Ignatius
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អាមេរិក

2. ចំណាយធៀបនឹងចំណូល មានអត្រា 39%
3. ផលលើមូលធនមានអត្រា 28.8%

4. ផលលើទ្រព្យសកម្ម មានអត្រា 3.8%
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ចំណាប់អារម្មណ៍

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ថ្មីម្តងទៀត

ប្រាសាក់ បានបង្ហាញភាព

ខ្លាំងរបស់ខ្លួនតាមរយៈការសម្រេចបាននូវ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថដ
ុ រ៏ ង
ឹ មាំ ខណៈតវូ្រ បឈ
្រ ម
បញ្ហធ
ា ៗ
ំ ជាចន
ើ្រ ក្នង
ុ វិសយ
័ ធនាគារនិងហិរញ្ញ

វត្ថុ ទន្ទឹមនឹងការរក្សាបាននូវ ការប្ដេជ្ញាចិត្ត
របស់ខន
ួ្ល ចំពោះនិយោជិត អតិថជ
ិ ននិងភាគ

ទុនិក ក្នុងការគ្រងជំហរជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញ
វត្ថុល្អជាងគេនៅកម្ពុជា។

3.	កាត់បន្ថយចំណាយប្រតប
ិ ត្តា
ិក រ ដោយបង្កន
ើ ផលិតភាពបុគល
្គ ក
ិ

ក្នង
ុ រយៈពល
េ 12 ខច
ែ ង
ុ ក្រយ
ោ នេះ យើងប្រឈមនឹងបញ្ហម
ា យ
ួ ចំនន
ួ ដូច

លុបចោលចំណាយរដ្ឋបាលដល
ែ មិនចាំបាច់និងធ្វា
ើក របិទសាខា

ជា៖ i). ឥណទានមិនដំណរើ ការក្នង
ុ វិសយ
័ ហិរញ្ញវត្ថុទាង
ំ មូលបានកើនឡើង

តូចៗឬសាខាដែលមិនចំណេញ។

ii). ការផ្លស
ា ប
់ រូ្ដ បទបប្ ញ្ញតច
ិ្ត បា
្ ប់ (ការដាក់ពដា
ិ នអត្រា
ាក រប្រក
ា ់ និងចំណាត់

ថ្នាក់ថ្មីលើឥណទាន)។ ប្រាសាក់ នៅតែបន្តបម្រើអតិថិជនបានយ៉ាងច្រើន
ដោយផលប៉ះពាល់មានកម្រិតតិច។ ខណៈដែលការដាក់ពិដានអត្រាការ
ប្រាក់ថ្មី បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល យើងបាន

ប្រមើលមើលថា ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត (<1,500 ដុលារ្ល អាមេរិក) និង

ឥណទានជាក្រុមនឹងត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេ ដោយសារតែ
អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ និងចំណាយប្រតិបត្តិការខ្ពស់។ ផលិតផលឥណទាន
ទាំងនេះមានចំនន
ួ តិចជាង 5% នៃសម្ពៀតឥណទានសរុបរបស់បាសា
្រ ក់

តែប៉ុណ្ណោះ។

 សំខាន់ជាងនះេ វិសាលភាពនិងប្រសទ
ិ ផ
្ធ លរបស់បាសា
្រ ក់ បានផ្តលជ
់ ហ
ំ រ

យ៉ាងរឹងមាំសម្រាបស
់ ្ថាប័នក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះ។ ដើម្បី
សម្រល
ា នូវឥទ្ធព
ិ លទាំងនេះ និងរក្សាបាននូវលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថប
ុ ក
្រ បដោយ
ភាពរឹងមាំ យើងបានអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនរួមមាន៖

1. ពង្រង
ឹ គោលជំហរនៅក្នង
ុ ទីផសា
្ រ និងបន្តពង្រក
ី វិសាលភាពសម្ពៀត
ឥណទានរបស់យង
ើ ដើមប្ ប
ី ព
ំ ញ
េ តម្រវូ ការអតិថជ
ិ ន

2. កែប្រែអត្រាការប្រាក់ និងថ្លៃសេវាឲ្យស្របតាមបទប្បញ្ញតិ្តថ្មី
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2017



លទ្ធផលឆ្នាំ 2017 បង្ហាញឲ្យឃើញថា យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនៅបន្ត

ផ្តល់ភាពជោគជ័យក្នុងបរិយាកាសដ៏ប្រឈមនេះ និងបង្ហាញពីរបៀបដែល

ប្រសា
ា ក់នៅតែនាយ
ំ កភាពខ្លង
ំា និងសមត្ថភាពរបស់ខន
ួ្ល ក្នងក
ុ ារសម្រេចបាន

នូវលទ្ធផល ដូចជា អត្រាឥណទានមិនដំណើរការមានកម្រិតទាបបំផុត
ប្រៀបធៀបក្នុងវិស័យ បុគ្គលិកមានផលិតភាពខ្ពស់ គ្រប់គ្រងការចំណាយ

ប្រកបដោយប្រសទ
ិ ្ធភាព មានទំនាក់ទន
ំ ងល្អជាមួយអតិថជ
ិ ន គ្របគ
់ ង
្រ មូល

ធននិងហានិភ័យដោយភាពមធ្យ័តច្បាស់លាស់ និងមានបុគ្គលិកចូលរួម
យ៉ាងសកម្ម។ យើងមានវប្បធម៌ដ៏រឹងមាំ សុចរិតភាព ទំនុកចិត្ត និងសីលធម៌

ខ្ពសក្ន
់ ង
ុ ការបម្រស
ើ វា
េ ជូនអតិថជ
ិ ន ហើយយើងក៏មានមោទនភាពរួមចំពោះ
លទ្ធផលការងារ ប្រវត្តិដ៏ជោគជ័យ និងការបោះជំហានដែលមានលក្ខណៈ

ពិសេសបើប្រៀបធៀបជាមួយគូប្រកួតប្រជែង ដែលនឹងបង្កើតគុណតម្លៃ
សម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងរយៈពេលវែង។


នៅក្នុងឆ្នាំ 2017 ប្រាសាក់មិនត្រឹមតែរក្សាបាននូវជំហរនាំមុខគេលើទី

ផសា
្ រហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹងបណ្តញ
ា ការិយាល័យច្រនជា
ើ
ងគេ លទ្ធភាពរកប្រក
ា ់
ចំណេញ និងសម្ពៀតឥណទានធំជាងគេប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងធានា

បាននូវនិរន្តរភាពទៀតផង។ លទ្ធផលដែលប្រាសាក់សម្រេចបានរួមមាន៖

ទ្រព្យសកម្មសរុបបានចំនួន 1.75 ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក គឺកើន
ឡើង 40.4% បើប្រៀបធៀបនឹងដំណាច់ឆាំ្ន 2016

សម្ពៀតឥណទានសរុបមានចំនួន 1.55 ប៊ីលានដុល្លារអាមេ

រិក
គឺកើនឡើង 50.2% និងមានអតិថិជនឥណទានសរុបចំនួន 390
ពាន់នាក់

ប្រា សា ក់ ប ន្តឈា នមុ ខ គេ លើ គុ ណ ភាពសម្ពៀ តឥណទានក្នុ ង

ប្តូរបទប្បញ្ញត្តិ។ ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខប្រាសាក់នៅតែបន្តរីកចម្រើនយ៉ាង
ល្អប្រសើរ។

ការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារ
ការប្រកួតប្រជែង គឺជាលក្ខណៈដ៏សំខាន់មួយនៃទីផ្សារ ហើយវាក៏ជួយឲ្យ

វិសយ
័ មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថុ ដល
ែ មានអត្រឥ
ា ណទានមិនដំណរើ ការត្រម
ឹ

អតិថិជនទទួលបានផលល្អប្រសើរដូចជា ថ្លៃទាបជាងមុន និងមានជម្រើស

សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំសរុបបានកើនឡើងដល់ 915 លាន

ធនាគារសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមិន

តែ 0.75%

ដុលារ្ល អាមេរិក ដោយមានអតិថិជនបញ្ញើសន្សំសរុប 538 ពាន់
នាក់

ប្រក
ា ច
់ ណ
ំ
ញ
េ សុទក
្ធ
យ
ោ្រ បង់ពន្ធបានកើនឡើងរហូតដល់ 6.5%
គឺកើនឡើងពី 54 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2016 ដល់ 57.5
លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2017



កំណត់ដោយការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងការផ្លាស់

ផលលើមូលធនមានអត្រា 28.8% និងផលលើទ្រព្យសកម្ម
មានអត្រា 3.8%

បណ្តាញការិយាល័យចំនួន 176 ទីតាំងនៅទូទាំង 25 ខេត្ត-

	រាជធានី ម៉ាស៊ីនអេធីអឹមចំនួន 130 គ្រឿង ធ្វើប្រតិបត្ដិការនៅក្នុង
13,851 ភូមិ ស្មើនឹង 98% នៃភូមិសរុបទាំងអស់ជាមួយនឹង
បុគ្គលិកបម្រើការសរុបចំនួន 7,058 នាក់។

អនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តផ្តោត និងសង្គតិភាព
យុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើង គឺផោត
្ត និងមានសង្គតិភាព។ យើងប្ដេជ្ញាផ្តល់នូវ

កំណើនប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ កំណើនប្រាក់ចំណេញនាំមុខគេក្នុង
វិស័យ និងគុណតម្លៃរយៈពេលវែង។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ច្រន
ើ ជាងមុន។ ការប្រកត
ួ ប្រជង
ែ ដើមប្ បា
ី នចំណក
ែ ទីផសា
្ រក្នង
ុ ផ្នក
ែ ផលិតផល

មែនធនាគារ បានជួយលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់អតិថិជន ដោយ

អតិថិជនទទួលផលិតផលដែលមានថ្លៃទាប ជម្រើសកាន់តែច្រើន ផលិត
ផលកាន់តល
ែ ្អ គុណភាពកាន់តប
ែ ស
្រ រើ និងការទទួលបានសេវាកាន់តែងាយ

ស្រួល។ សម្រាប់រយៈពេលវែង អត្ថប្រយោជន៍ដែលអតិថិជនទទួលបានក៏

ត្រូវពឹងផ្អែកជាសំខាន់ផងដែរលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដ៏មានស្ថិរភាព និងរឹងមាំ
នៅកម្ពុជា។

ធនាគារ និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាដែលយើងបានប្រកួតប្រជែង ជាទូទៅ

វិវត្តទៅរកភាពខ្លង
ំា ។ យើងក៏បានជួបប្រទះនូវការប្រកត
ួ ប្រជង
ែ ពីសប
ា្ថ ន
័ ថ្មៗ
ី
នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រ និងចំណែកទីផ្សារអាជីវកម្មមួយចំនួនផងដែរ។ ថ្វីបើការ
ប្រកួតប្រជែងមានការកើនឡើង យើងនៅតែរក្សាបានជំហរនាំមុខគេ ហើយ

បានធ្វកា
ើ រវិនយោ
ិ
គសំខាន់ៗចំពោះសមត្ថភាពបុគល
្គ ក
ិ ដំណរើ ការ និងបច្ចក
េ

វិទ្យា ដើម្បីបំពេញតម្រូវការដល់អតិថិជនថ្មី និងចាស់តាមគន្លងរបស់យើង។

ការផ្លាស់ប្តូរបទប្បញ្ញតិ្ត
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ តម្រូវឲ្យអនុលោមតាមបទប្បញ្ញតិកា
្ត ន់តែច្រើនឡើងនៅ

ផងដែរ ដើមប្ ផ
ី ល
្ត ន
់ វូ គុណភាពខ្ពសល
់ ទ
ើ ព
្រ យ្ សកម្ម និងកំណន
ើ ប្រក
ា ច
់ ណ
ំ ល
ូ

ប៉ន
ុ ្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជាពិសេសនៅឆ្នាំ 2017 នេះតែម្ដង ហើយយើង

ដែលស្របទៅតាមទស្សនវិស័យរបស់យើងអំពីនិន្នាការទីផ្សារ កសាងភាព

ការផ្លស
ា ប
់ រូ្ដ ជាច្រន
ើ ។ប្រាសាក់ តែងបានឆ្លយ
ើ តបនឹងការផ្លស
ា ប
់ រូ្ត បទប្បញ្ញតិ្ត

ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ យើងនឹងស្វែងរកនូវកាលានុវត្តភាពទាំងឡាយ
ខ្លាំង និងផ្ដល់បាក
្រ ់ចំណេញខ្ពស់ដល់ភាគទុនិក។

យើងជាអ្នកនាំមខ
ុ គល
េ ទ
ើ ផ
ី សា
្ រ និងជាគ្រះឹ ស្ថន
ា មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថទ
ុ ទួលប្រក
ា ់

បញ្ញធ
ើ ជា
ំ ងគេ ដោយគិតពីទព
្រ យ្ សកម្ម សម្ពៀតឥណទាន សមតុលយ្ ប្រក
ា ់
បញ្ញើសន្សំ។ យើងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងពង្រីកការនាំមុខរបស់
យើងតាមរយៈទំហំ វិសាលភាព និងសមត្ថភាពក្នងក
ុ ារលក់ផលិតផល និង
សេវាចម្រុះនានា។

ការកសាងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនាំមុខគេ
ដោយការសម្លឹងឆ្ពោះទៅមុខ បរិយាកាសប្រតិបត្តិការរបស់យើងនឹងត្រូវ

នៅតែមានសុទដ
ិ ន
ិ្ឋ យ
ិ ម ដែលយើងទទួលបានបទពិសោធន៍កង
ុ្ន ការឆ្លងកាត់
ហើយបានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនដើម្បីសម្របតាមបទដ្ឋានថ្មី។ ទម្រង់សន្ទ
នីយភាពរបស់យើងគឺមានភាពរឹងមាំ ចំណែកឯអនុបាតដើមទុនថ្នាក់ទីមួយ
មានភាពរឹងមាំនិងអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិផងដែរ។ យើងជឿជាក់ថា ជា
តុល្យការ បទប្បញ្ញត្តិថ្មីនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែមានភាពរឹងមាំ និងជាគ្រឹះ
ស្ថានហិរញ្ញវត្ថឈា
ុ
នមុខគេ។

បន្តកសាងនៅលើគ្រឹះដ៏រឹងមាំ
ប្រាសាក់មានគ្រឹះដ៏ធំមាំដើម្បីបន្តកសាងវប្បធម៌ សុចរិតភាព ទំនុកចិត្ត

និងឥរិយាបថសីលធម៌យង
ា៉ រឹងមាំ នៅក្នង
ុ គ្របអា
់ ជីវកម្មទាំងអស់របស់យង
ើ ។

យើងមានមោទនភាពរួមចំពោះលទ្ធផលការងាររបស់យង
ើ ។ យើងមានប្រវត្តិ
9

ដ៏ជោគជ័យ ហើយជំហានរបស់យង
ើ មានលក្ខណៈពិសស
េ ដល
ែ ទាក់ទាញ

ជំនួសមុខឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថប្រា
ុ សាក់ ខ្ញុំសូម

ចំ ណា ប់ អា រម្ម ណ៍ រ បស់ វិ និ យោ គិ ន និ ង ភាគី ពា ក់ ព័ ន្ធទាំ ង អស់ ជុំ វិ ញ ពិ ភ ព

ថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់គ្រប់គ្រងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងបុគ្គលិកប្រាសាក់

ការជាមួយគ្នា ហើយពួកគេមានឆន្ទៈដ៏មោះមុតដូចគ្នក
ា ងក
ុ្ន ារបម្រអ
ើ តិថជ
ិ ន។

អរគុណចំពោះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងការគាំទ្រ និងការផ្តល់ដំបូន្មាន និង

លោក។ នៅទូទាង
ំ ប្រសា
ា ក់ បុគល
្គ ក
ិ ទាំងអស់ផល
្ដ គ
់ ណ
ុ តម្លខ
ៃ ស
្ព ច
់ ំពោះការធ្វើ
ផលិតភាពការងារដ៏ខ្ពស់របស់បុគ្គលិកជាមន្ត្រីឥណទានចំនួន 4,100 នាក់
ជាង និងបណ្ដាញការិយាល័យចំនួន 176 សាខា បានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវភាព

បត់បែន និងស្ថិរភាពផ្នែកប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំ។ អនុបាតចំណាយធៀបនឹង
ចំណូលរបស់យើងមានអត្រា 39% គឺស្ថិតក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានដែលល្អ

ទាំងអស់ចពោ
ំ ះការខិតខំបង
ឹ្រ ប្រង
ែ និងការតាំងចិតខ
្ត ស
្ព ក
់ ងក
ុ្ន ារបំពញ
េ ការងារ

អរគុណចំពោះរាជរដ្ឋភ
ា បា
ិ លកម្ពុជា និយត
័ ករ និងធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពុជា រួម
ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលតែងតែគាំទ្រប្រាសាក់។

លទ្ធផលដ៏ល្អរបស់ប្រាសាក់នៅឆ្នាំ 2017 គឺជាសក្ខីភាពនៃការខិតខំប្រឹង

បំផុតនៅក្នុងវិស័យ។ យើងជឿជាក់ថា ទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះនឹងបន្តឲ្យ

ប្រែង និងការលះបង់របស់បុគ្គលិកប្រាសាក់ជិត 7,100 នាក់។ យើងខ្ញុំសូម

លើថ្លៃដើម។

អំណរគុណពួកគាត់ចំពោះការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការជំរុញឲ្យមានលទ្ធផលជោគ

ប្រាសាក់រក្សាជំហរជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងវិស័យទាំងមូល និងការប្រកួតប្រជែង

ការដឹកនាំប្រកបដោយភាពជឿជាក់

ទទួលស្គាល់ថា នេះគឺជាការចូលរួមចំណែករបស់ពួកគាត់ និងសូមថ្លែង
ជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់នេះ។

ខណៈការផ្លាស់ប្តូរបទប្បញ្ញត្តិ ការកំណត់ពិដានអត្រាការប្រាក់ បម្រែ

បម្រល
ួ ទីផសា
្ រ និងការប្រកត
ួ ប្រជង
ែ កើនឡើង នឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈម
មួយចំនន
ួ កើតឡើងក៏ដោយ ប៉ន
ុ យ
ែ្ត ង
ើ ក៏បានសម្លង
ឹ ឃើញពីកាលានុវត្តភាព
ផងដែរ។ យើងប្តេជ្ញាផ្តល់ជូននូវយុទ្ធសាស្រ្តដ៏ត្រឹមត្រូវ ធ្វើពិពិធកម្មផលិត

ផលនិងសេវា ពង្រង
ឹ វបប្ ធម៌នង
ិ បុគល
្គ ក
ិ ដើមប្ ជ
ី រំ ញ
ុ ឲ្យមានការរីកចម្រន
ើ និង
ទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពកា
ី រប្រែប្រួលនៅលើទីផ្សារ។

អ្វីដែលពេលវេលាទាំងនេះបានបង្ហាញប្រាប់យើងគឺថា យុទ្ធសាស្ត្ររបស់

យើងកំពុងដំណើរការបានយ៉ាងល្អប្រសើរ។ យើងមានជំនឿចិត្តជាងពេល
ណាៗទាំងអស់ថា យើងបានជ្រស
ើ រើសយុទ្ធសាសដ
្ត្រ ត
៏ ម
ឹ្រ ត្រវូ និងមានមនុសស្
ដ៏មានសមត្ថភាព ដល
ែ អាចឆ្លយ
ើ តបចំពោះការប្រឈមនៅពេលខាងមុខ។

ដោយយើងស្វែងរកកំណើនប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវ និងនិរន្តរភាព

យើងបានព្យាយាមបន្តស្នើសុំការគាំទ្រពីអតិថិជន និងភាគទុនិក ឲ្យរួម
ដំណើរជាមួយយើង ឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏លំបាកលំបិននេះ ឆ្ពោះទៅកាន់
អនាគតដ៏សម្បូររុងរឿង។

យើងមានទំនក
ុ ចិតយ
្ត ង
ា៉ មុតមាំថា យុទ្ធសាស្ររ្ត បស់យង
ើ មានភាពរឹងមាំ។

តាមរយៈការអនុវត្តយទ
ុ ្ធសាស្តបានយ៉ាងល្អប្រសើរ និងកា
្រ
ររីកចម្រើនប្រកប
ដោយអត្ថន័យ ប្រៀបធៀបនឹងអាទិភាពដែលយើងបានផ្ដោត ប្រាសាក់នឹង
នៅតែស្ថិតក្នុងជំហររឹងមាំ ដើម្បីអនុវត្តតាមកម្មវត្ថុនៃលទ្ធផលរយៈពេល
មធ្យម និងបង្កើតគុណតម្លៃសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងរយៈពេលវែង។

យើងខ្ញស
ំុ ម
ូ ទទួលស្គល
ា ់ និងថ្លង
ែ អំណរគុណដល់លោក Ranjit Michael

Samuel Fernando ជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចំពោះការដឹកនាំ

លំដាប់កំពូលរបស់លោក និងចំពោះស្នាដៃដែលលោកបន្សល់ទុកសម្រាប់
ស្ថាប័ន គឺភាពរឹងមាំ និងគ្រឹះស្នូលដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ពេលអនាគត។

10 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2017

ស៊ីម សេនាជាតិ

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
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សាវតារ
ចាប់ផ្តើមធ្វើប្រតិបត្តិការដំបូងក្នុងឆ្នាំ 1995 ដោយទទួលបានមូលនិធិពី

សហភាពអឺរ៉ុប ប្រាសាក់ គឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយដែលមានគោលដៅសា្តរ
ឡើងវិញនិងគាំទ្រវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខេត្តចំនួន 6 ដែលស្ថិតនៅជុំវិញ
រាជធានីភ្នំពេញរួមមាន ខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ព្រៃវែង
និងសា្វយរៀង។

ដោយគម្រោងទាំងមូលនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ 2003 គណៈកម្ម

ការដឹកនាំការអនុវត្តគម្រោងប្រាសាក់ បានសម្រេចកម្លាយខ្លួនពីគម្រោង
ឥណទាន ទៅជាគ្រះឹ សា្ថនមីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថដ
ុ ែលមានអាជ្ញប
ា ណ
័ ប្រកបអា
្ណ
ជីកម្ម

ទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់។ ក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ 2002 ផែនការកម្លាយខ្លួននេះ
ត្រូវបានចាប់ផ្តើមឡើងតាមរយៈការបង្កើតសមាគមឥណទានប្រាសាក់ជា
ប្រតិបតិ្តករឥណទានជនបទ និងចុះបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

ក្នុងឆ្នាំ 2003 មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CRDF) រួមជាមួយក្រុម

ហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់គម្រោង

កម្លាយខ្លួនខាងលើនេះ។ គ្រឹះសា្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ត្រូវបានបង្កើត
ឡើងដោយមានការចូលរួមមូលនិធិវិនិយោគពីភាគទុនិកដំបូងចំនួន 2 និង

បានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុស
ត្រូវមានកម្រិតនៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ 2004 ។ បន្ទាប់មកនៅក្នុងខែវិចកា
្ឆិ ឆ្នាំ

2004 ប្រសា
ា ក់បានទទួលអាជ្ញប
ា ណ
័ ព
្ណ ធនា
ី
គារជាតិនក
ៃ ម្ពុជា សម្រប
ា ប
់ ក
្រ ប
អាជីវកម្មផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ជនបទ និងសហគ្រាសខ្នាត
តូច។

ក្នុងឆ្នាំ 2007 ប្រាសាក់បានបញ្ចប់ការកម្លាយខ្លួនដោយការជំនួសភាគ

ទុនក
ិ ដំបូងគឺ មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CRDF) ដោយភាគទុនិកថ្មី

ចំនួន 5 រួមមាន ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ប្រទេសបែលហ្សិកសម្រាប់ប្រទេស
កំពុងអភិវឌ្ឍ (BIO) ក្រុមហ៊ុនដ្រ្តាហិនខា
្គ
ភិថល (DCG) ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រាបកា
់ រអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសហូឡង់ (FMO) ក្រុមហ៊ុនលង្កាអ័ររិកលីស
ស៊ីង អិលធីឌី (LOLC) និងក្រុមហ៊ុនអ៊យកូក្រេឌីត (Oikocredit) ។ ជារួម
ប្រសា
ា ក់មានភាគទុនក
ិ ចំនន
ួ 6 រួមទាំងក្រម
ុ ហ៊ន
ុ បុគល
្គ ក
ិ ប្រសា
ា ក់ (PSCo)
ផងដែរ។

ប្រាសាក់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មអចិន្ត្រៃយ៍ពីធនាគារជាតិ

នក
ៃ ម្ពជា
ុ នៅក្នង
ុ ខធ
ែ ូ្ន ឆ្នំា 2007 ។ ក្រសង
ួ ពាណិជក
្ជ ម្មបានទទួលស្គល
ា កា
់ រ
កែបែល
្រ ក្ខន្តិកៈរបស់បាសា
្រ ក់នៅថ្ងៃទី 14 ខែតុលា ឆ្នាំ 2008 ហើយធនាគារ
ជាតិនៃកម្ពុជា ទទួលសា្គល់ការកែប្រែនេះនៅថ្ងៃទី 6 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2008 ។

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មចម្បងរបស់ប្រាសាក់ គឺការផ្តល់សេវាកម្មមីក្រូហិរញ្ញ
12 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2017

វត្ថុដល់ប្រជាជននៅតំបន់ជនបទតាមរយៈការិយាល័យកណា្តលរបស់ខ្លួន
ស្ថត
ិ នៅរាជធានីភព
ំ្ន ញ
េ  និងតាមការិយាល័យនានាដែលស្ថតនៅតា
ិ
មបណា្ត

ខេត្ត និងស្រុកនានានៃប្រទេសកម្ពុជា។ នៅក្នុងឆ្នាំ 2009 ប្រាសាក់បាន
សម្រច
េ បំពាក់នវូ ប្រពន
័ ធនាគា
្ធ
រស្នល
ូ ឈ្មោះថា Oracle FLEXCUBE Uni-

versal Banking សម្រាប់ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការ

របស់ខន
ួ្ល កសាងគុណសមប្ ត្តន
ិ ៃការប្រកត
ួ ប្រជង
ែ ជួយគ្រះឹ ស្ថន
ា ឲ្យមានលទ្ធ

ភាពផ្តល់សេវាកម្មជូនដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់ខ្លួនកាន់តែប្រសើរជាង

មុននៅទូទាំងកម្ពុជា និងអាចគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានប្រកបដោយប្រសិទ្ធ
ភាព។

នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ 2009 ស្ថាប័នអន្តរជាតិដ៏ល្បីឈ្មោះមួយក្នុងចំណោម

ស្ថាប័នផ្សេងទៀតគឺ Microfinanza Rating ដែលជាស្ថាប័នជំនាញក្នុងការ
ផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់អាជីវកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅជុំវិញពិភពលោក

បានផ្តល់

ចំណាត់ថក
ា្ន ដ
់ ល់បសា
ា្រ ក់កង
ុ្ន កម្រត
ិ «BBB+» ។ ហើយក្នង
ុ ខែកក្កដា ឆ្នំា
2011Planet Rating ដែលជាស្ថាប័នវាយតម្លៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរនោះ
បានចាត់ថក
ា្ន ប
់ ាសា
្រ ក់កង
ុ្ន កម្រត
ិ «A-» និងជាគ្រះឹ ស្ថន
ា ដែលមាន «ស្ថរិ ភាព»
សម្រប
ា ទ
់ ស្សនៈអនាគត។

ក្នុងឆ្នាំ 2013 ប្រាសាក់ ទទួលបានពានរង្វាន់ឆ្នើម «គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ

វត្ថុដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ លើផលិតផល» ពីក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ

International Data Group និងទទួលបាន «ពានរង្វាន់តម្លាភាពលើថ្លៃ

លក់ផលិតផល » ពីស្ថាប័នអន្តរជាតិ MFTransparency ។ ដោយឡែក
នៅឆ្នាំ 2014 ប្រាសាក់បានបង្កើនដើមទុនរហូតដល់ 188 ប៊ីលានរៀល
ដែលសមមូលនឹង 47 លានដុល្លារអាមេរិក។

ក្នុងឆ្នាំ 2015 ប្រាសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួនពី 47 លាន

ដុល្លារអាមេរិកដល់ 72 លានដុល្លារអាមេរិក ស្របពេលដែលទ្រព្យសកម្ម

សរុបរបស់បាសា
្រ ក់កើនឡើងច្រើនជាង 1 ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក។ នៅក្នុង
ឆ្នាំដដែលនេះ ប្រាសាក់បានទទួលពានរង្វាន់ 3 ផ្សេងគ្នាក្នុងពេលតែមួយ

នៅថ្ងៃទី 08 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2011 ប្រាសាក់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណពធនា
ី
គារ

ជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការជាគ្រះសា
ឹ
្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់
បញ្ញព
ើ សា
ី ធារណជនដល
ែ ផ្តលស
់ ទ
ិ ឲ
ិ្ធ យ្ តែការិយាល័យកណ្តល
ា ទទួលប្រក
ា ់
បញ្ញើសន្សំ។

ពី International Data Group រួមមាន Outstanding Retail Banking,

Financial Performance និង Security Initiative MFI Awards ហើយ

ប្រាសាក់ក៏ទទួលបានចំណាត់ថាក
្ន ់ «A និងស្ថិរភាព» លើលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

និង «ពិន្ទុ 4» លើលទ្ធផលសង្គម ដែលវាយតម្លៃដោយ Planet Rating ពី

ប្រទេសបារាំង និងទទួលបាន «វិញ្ញាបនបត្រលើកិច្ចការពារអតិថិជន» ពី

នៅក្នុងឆ្នាំ 2012 ប្រាសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីពីចំនួន 15.4

ប៊ីលានរៀលដល់ចំនួន 80 ប៊ីលានរៀល បន្ទាប់ពីការដកទុនវិនិយោគរបស់់
ភាគទុនិក Oikocredit ។ ភាគហ៊ុនវិនិយោគរបស់ Oikocredit ត្រូវបានបែង
ចែករវាងភាគទុនិកទាំង 5 របស់ប្រាសាក់។ ភាគទុនិក BIO, DCG, FMO
និង LOLC កាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន 22.25% ក្នុងភាគទុនិកនីមួយៗ ហើយ

ភាគទុនិកក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់ (PSCo) កាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួន
11% ។

នៅឆ្នាំដដែល ប្រាសាក់សម្រេចបានសមិទ្ធផលមួយទៀត គឺក្លាយជា

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដំបូងគេក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលផ្តល់សេវា
អេធីអឹម (ATM) ប្តូរប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ និងសេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស។ ប្រាសាក់
ក៏បា នដាក់ ដំ ណើ រ ការការិ យា ល័ យ កណ្តា ល ដែ ល បានធ្វើ ឡើ ង ក្នុ ងគោ ល

Smart Campaign ពីសហរដ្ឋអាមេរិក ។

នៅឆ្នាំ 2016 ប្រាសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីរហូតដល់ចំនួន 440

ប៊ីលានរៀល សមមូលនឹង 110 លានដុល្លារអាមេរិក ដែលមានការចូលរួម
វិនិយោគពីភាគទុនិកចំនួន 5 ដដែល។ ហើយប្រាសាក់បានដាក់ឲ្យដំណើរ

ការសេវាម៉ាស៊ីនឆូតកាត និងសម្រេចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ថ្មីមួយដោយ
ទទួលបានសម្ពៀតឥណទាន 1 ប៊លា
ី នដុល្លារអាមេរិក។

នៅខែមីនា ឆ្នាំ 2017 ដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន 440 ប៊ីលានរៀល សមមូល

នឹង 110 លានដុល្លារអាមេរិករបស់ភាគទុនិកទាំង 5 ប្រាសាក់ត្រូវបានបែង

ចែកទៅភាគទុនិកចំនួន 3រួមមានធនាគារ BEA , ក្រុមហ៊ុន LOLC Group
និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់ (PSCo)។

បំណងសន្សំសំចៃ និងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន (Eco-friendly
purpose)។

សិក្ខាសាលាបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ 2017 និងរៀបចំផែនការអាជីវកម្មឆ្នាំ 2018
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នាមស្ថាប័នផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ប្រាសាក់
BANK OF CHINA LIMITED
PHNOM PENH BRANCH

DEUTSCHE BANK
AG NEW YORK BRANCH

KCD MIKROFINANZFONDS (FIS)

GLOBAL COMMERCIAL MICROFINANCE
CONSORTIUM II B.V

KCD-MIKROFINANZFONDS - III

DEG - DEUSTSCHE INVESTIONS-UND
ENTWICKLUNGSESELLSCHAFT

BLUEORCHARD MICROFINANCE
FUND

E. SUN COMMERCIAL BANK LTD.,
SINGAPORE BRANCH (ESUN)

JAPAN ASEAN WOMEN EMPOWERMENT
FUND SA, SICAV-SIF

FINNISH FUND FOR INDUSTRIAL
COOPERATION LTD (FINNFUND)

MICROFINANCE ENHANCEMENT
FACILITY SA (BLUE ORCHARD POOL)

OESTERREICHISCHE ENTWICKLUNGS
BANK AG(OEEB)/DEG

MICROFINANCE INITIATIVE FOR ASIA
(MIFA) DEBT FUND SA, SICAV-SIF

FIRST COMMERCIAL BANK
PHNOM PENH BRANCH

CATHAY UNITED BANK (CAMBODIA)
CORPORATION LIMITED

BELGIAN INVESTMENT
COMPANY FOR DEVELOPING
COUNTRIES SA (BIO)

CATHAY UNITED BANK, CO., LTD.

NEDERLANDSE FINANCIERINGS MAATCHSCHAPPIJ VOOR
ONTWIKKELINGSLANDEN
N.V ('FMO')

CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD.

NORWEGIAN INVESTMENT FUND
FOR DEVELOPING COUNTRIES
(NORFUND)

HUA NAN COMMERCIAL BANK, LTD

OESTERREICHISCHE
ENTWICKLUNGSBANK AG(OEEB)

TAISHIN INTERNATIONAL BANK
CO., LTD, SINGAPORE BRANCH

OPEC FUND FOR INTERNATIONAL
DEVELOPMENT(OFID)

TAIWAN BUSINESS BANK

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK
OF CHINA LIMITED PHNOM PENH
BRANCH
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HATTON NATIONAL BANK PLC

INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL OF
THE KINGDOM OF SPAIN (ICO)

LENKA CAPITAL, LLC.

RESPONSABILITY SICAV
MIKROFINANZ-FONDS (LUX)

INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION (IFC)

DUAL RETURN FUND SICAV

IIV MIKROFINANZFONDS

MICRO, SMALL & MEDIUM
ENTERPRISES BONDS SA,

MICROVEST SHORT DURATION
FUND, LP

SEB II MICROFINANCE FUND

MICROVEST+PLUS, LP

SEB MICROFINANCE FUND

OIKOCREDIT ECUMENICAL
DEVELOPMENT COOPERATIVE
SOCIETY U.A.

SEB MICROFINANCE FUND III

GLOBAL CLIMATE PARTNERSHIP
FUND S.A., SICAV-SIF

TAIWAN COOPERATIVE
BANK PHNOM PENH BRANCH

RESPONSABILITY GLOBAL
MICROFINANCE FUND

SUSTAINABILITY-FINANCE-REAL
ECONOMIES SICAV-SIF

RESPONSABILITY MICRO AND
SME FINANCE FUND

TRIODOS CUSTODY B.V-TRIODOS
FAIR SHARE FUND

RESPONSABILITY SICAV (LUX)
FINANCIAL INCLUSION FUND

TRIODOS SICAV II- TRIODOS
MICROFINANCE FUND

RESPONSABILITY SICAV (LUX)
MICRO AND SME FINANCE LEADERS

PETTELAAR
EFFECTENBEWAARBEDRIJF N.V.

RESPONSABILITY SICAV (LUX)
MIKRO- UND KMU-FINANZ-FONDS

UNION COMMERCIAL
BANK PLC

RESPONSABILITY SICAV (LUX)
MICROFINANCELEADERS FUND
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16 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2017

ភាគទុនិក
នៅឆ្នាំ 2017 ប្រាសាក់មានដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន 440 ប៊ីលានរៀល សមមូលនឹង 110 លានដុល្លារអាមេរិក ដែលបានមកពីការចូលរួមមូលនិធិវិនិយោគ

របស់ភាគទុនិកចំនួន 3 រួមមាន ធនាគារ Bank of East Asia (BEA) ក្រុមហ៊ុន Lanka ORIX Leasing (LOLC) និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់
(PSCo)។

ធនាគារ Bank of EastAsia

កម
ុ្រ ហ៊ន
ុ Lanka ORIX Leasing

ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រាសាក់

(BEA)

(LOLC)

(PSCo)

BEA ជាធនាគារក្នុងស្រុកឯករាជ្យធំជាង

LOLC Group ជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនៅ

ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ បុគល
្គ ក
ិ ប្រសា
ា ក់ (PSCo) ត្រវូ បាន

គេនៅទីកុង
្រ ហុងកុងដែលបានបង្កើតឡើងនៅ

ប្រទេស ស្រីលង្កា ដោយមានភាគហ៊ុនជាច្រើន

បង្កើតឡើងក្រោមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិទូទៅ

ប៊ីលានដុល្លារហុងកុង សមមូលនឹង 103.5

មិនធ្លប
ា មា
់ នរបស់កម
ុ្រ ហ៊ន
ុ LOLC Group រាប់

បំណងដើមប្ វី ន
ិ យោ
ិ
គមូលនិធជា
ិ មួយគ្រះឹ សា្ថន

ឆ្នាំ 1918 មានទ្រព្យសកម្មសរុបចំនួន 808.9

ប៊លា
ី នដុលារ្ល អាមេរិក គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែ ធ្នូ

ឆ្នាំ 2017 និងបានចុះបញ្ជីក្នុងទីផ្សារភាគហ៊ុន
ហុងកុង ហើយ BEA  ក្លាយជាម្ចាស់ហ៊ុនដែល

មានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងផ្សារភាគហ៊ុន

Hang Seng Index ។ BEA ផ្តល់សេវាធនា
គារជាច្រើនជូនអតិថិជនដូចជា សេវាធនាគារ

សម្រាប់សាជីវកម្ម សេវាធនាគារសម្រាប់ឯកត្ត

ជន សេវាគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បតិ្ត និងសេវា
វិ និ យោ គទុ ន ផ្ សេ ង ៗទៀតតាមរយៈបណ្តា ញ

ការិយាល័យជាង 220 សាខា គ្របដណ្តប់ទូ

ទាំងហុងកុង និងតំបន់សំខាន់ៗផ្សេងទៀតនៃ

ប្រទេសចិន តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ចក្រភព

នៅក្នង
ុ ឧសសា
្ ហកម្មផស្ ង
េ ៗ។ ការរីកចម្រន
ើ ដល
ែ

បញ្ចល
ូ តាំងពីអាជីវកម្មសល
ូ្ន របស់ខន
ួ្ល រហូតដល់
សេវាហិរញ្ញវត្ថុ ដែលផ្តោតជាសំខាន់លើសហ

គ្រាសខ្នាតតូចបំផុត ខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យម។
LOLC ក៏មានវត្តមានលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ដ៏រឹងមាំនៅកម្ពុជា ភូមា និងប៉ាគីស្ថាន។ ព័ត៌

មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ វេបសាយត៍៖
www.lolc.com ។

របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមានគោល

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាសា
្រ ក់ និងដើម្បីគ្រប់គ្រងការ
វិនយោ
ិ
គឲយ្ ស្របតាមបទដ្ឋន
ា វិជាជ
្ជ វី ៈ និងក្រម

សីលធម៌ខ្ពស់ជាមួយនឹងតមា្លភាព និងអភិ

បាលកិច្ចល្អ។ ក្រុមហ៊ុនក៏អាចធ្វើសកម្មភាព

លើការគ្របគ
់ ង
្រ ទ្រពយ្ សកម្ម និងដើមទុនផ្សង
េ ៗ
ការវិនយោ
ិ
គនិងសកម្មភាពទិញលក់ពមទា
្រ
ង
ំ
សេវាហិរញ្ញវត្ថុ និងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗដែល
ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ ឬ ដោយប្រយោលទៅ

នឹងគោលបំណងខាងលើ ឬ គោលបំណង

ស្រដៀងគា្ន និងសកម្មភាព ឬ សេវាកម្មដែល
ជាចរិតលក្ខណៈ ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រតិបត្តិការ
របស់ក្រុមហ៊ុន។

អង់គស
េ្ល និងសហរដ្ឋអាមរេ ក
ិ ។ ព័តមា
៌ នលម្អត
ិ
សូមចូលទៅកាន់វប
េ សាយត៍៖ www.hkbea.
com ។
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ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លោក T. C. CHAN BBS JP
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោក TC ជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ BEA និង CVC Capital Partners ។ លោកបានចំណាយ

ពេល 27 ឆ្នាំ បម្រើការងារនៅធនាគារ Citibank ក្នុងមុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ជាច្រើននៅប្រទេស

ជប៉ុន តៃវ៉ាន់ ហុងកុង និងចិន។ មុខតំណែងចុងក្រោយរបស់លោកនៅធនាគារ Citibank គឺជានាយកប្រតិបត្តិ
ប្រចាំហុងកុង និងជានាយកគ្រប់គ្រងសេវាធនាគារសម្រាប់សាជីវកម្ម និងវិនិយោគទុនសម្រាប់ប្រទេសចិន។

ក្នុងចំណោមតួនាទីក្នុងកិច្ចការធុរកិច្ច សេវាសាធារណៈ និងកិច្ចការសង្គមដែលលោក TC មានក្នុងពេល

បច្ចុប្បន្ននេះរួមមានជាអភិបាលឯករាជ្យនៃក្រុមហ៊ុន Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, ជា

អភិបាលឯករាជ្យនៃក្រុមហ៊ុន Mongolian Mining Corporation, ជាអភិបាលឯករាជ្យនៃក្រុមហ៊ុន AFFIN

Holdings Berhad, ជាអភិបាលឯករាជ្យនៃធនាគារ Rizal Commercial Banking Corporation, ជាប្រធាន

ក្រុមប្រឹក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យ Hong Kong Polytechnic, ជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនាយកប្រតិបត្តិនៃ
Investor Education Centre (IEC) ដែលស្ថិតក្រោម Securities and Futures Commission, ជាសមាជិក
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Hong Kong Tourism, ជាសមាជិក Standing Commission on Civil Service Salaries
and Conditions of Service, ជាសមាជិក Standing Committee on Judicial Salaries and Conditions

of Service, ជាសមាជិក Financial Reporting Council, ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Community Chest

of Hong Kong, ជាសមាជិកនៃ Hong Kong Red Cross Council និងជាអនុប្រធានកិត្តិយសប្រឹក្សាយោបល់
នៃ Hong Kong Institute of Bankers ។

លោក PETER YUEN WAI HUNG
អភិបាល

 លោក Peter Yuen Wai Hung បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងបរិញ្ញាបត្រ
ជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម។ លោកក៏បានបញ្ចប់វគ្គសិក្សា Stanford Executive Program ពីសាកល

វិទ្យាល័យ Stanford University នៅឆ្នាំ 2006 ។ លោកបានចូលបម្រើការងារនៅធនាគារ BEA នៅឆ្នាំ 1985
ក្នុងមុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងហាត់ការ។ លោកបានទទួលតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ច

ការអន្តរជាតិរបស់ធនាគារ BEA ចាប់ពីឆ្នាំ 2006 ដល់ឆ្នាំ 2017 ។ ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017 លោកត្រូវបានដំឡើង
តួនាទីជានាយកចាត់ចែងទូទៅ និងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងដៃគូយុទ្ធសាស្រ្ត

ដល
ែ ផ្តត
ោ ជាសំខាន់លកា
ើ របង្កន
ើ កិចស
្ច ហប្រតប
ិ ត្តា
ិក រអាជីវកម្មជាមួយដៃគយ
ូ ទ
ុ ្ធសាស្រ្ត និងគ្របគ
់ ្រងការវិនយោ
ិ
គ
របស់ធនាគារ BEA លើគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុកៅប
្រ ្រទេស។

លោក ISHARA C. NANAYAKKARA
អភិបាល

លោក ISHARA គឺជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Lanka Orix Leasing Company PLC (LOLC)។ លោកជាអគ្គ

ុ ារនាំចូលយានយន្តប្រើបាស
្រ ់រួច (Secនាយកក្រុមហ៊ុន Ishara Traders ដែលជាក្រុមហ៊ុនត្រួសត្រាយផ្លូវក្នងក
ondhand motor vehicle) នៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កា។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាពាណិជ្ជកម្មផ្នែកគណនេយ្យ

ពីប្រទេសអូស្ត្រាលី លោកធ្លាប់បានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនរយៈពេល 2 ឆ្នាំ ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Yamagin

្រ ់រួច (Secondhand
Corporation នៅ Tokyo ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំជាងគេក្នុងការនាំចេញយានយន្តប្រើបាស

motor vehicle) ។ លោកជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Ishara Plantation (Pvt) Ltd និង

Ishara Property Development (Pvt) Ltd ហើយលោកក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនបុត្រ
សម្ព័ន្ធទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន LOLC ផងដែរ។

18 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2017

លោក KAHANDAWELA ARACHIGE KITHSIRI PERERA GUNAWARDENA
អភិបាល

លោក Kithsiri ជានាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការនៅក្រុមហ៊ុន Lanka Orix Leasing Company

ើ រងារ
PLC (LOLC) និងជានាយកប្រតិបតិ្តផ្នែកនីតិកម្មនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន LOLC Group ។ លោកបានចូលបម្រកា

នៅ LOLC ក្នុងឆ្នាំ 2004 និងមានបទពិសោធន៍ជាង 25 ឆ្នាំជាមេធាវី។ មុនចូលបម្រើការងារនៅ LOLC លោក

បានទទួលតំណែងសំខាន់ៗជាច្រើននៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលរួមមាន មន្ត្រីការិយាល័យ State Counsel អម
Atorney General’s Department, ប្រធានការិយាល័យ Legal & Enforcement of the Securities and

Exchange Commission នៅស្រីលង្កា, អភិបាលក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនៅស្រីលង្កា និងជាអ្នកចូលរួមបង្កើត
Consumer Affairs Authority ក្នុងតំណែងដំបូងជាអគ្គនាយក។

លោក សីុម សេនាជាតិ
អភិបាល

លោក ស៊ីម សេនាជាតិ បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងបញ្ចប់ការ

សិកសា
្ ផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងឆ្នាំ 1994 ។ ចាប់តាំងពីឆាំ្ន 1995 មក លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះ

បណ្តាលជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាគ្រូ
បង្គោលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (Microfinance Training of Trainer) ដោយ ADBI, TDLC of the WB និង
UNCDF ។

លោកធ្លាប់បានធ្វើការងារជាច្រើនក្នុងវិស័យធនាគារ និងបានចាប់ផ្តើមបំពេញការងារជាមួយប្រាសាក់ចាប់

តាំងពីឆ្នាំ 1995 ក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រីឥណទាន និងត្រូវបានដំឡើងឋានៈក្នុងមុខតំណែងផ្សេងៗជាច្រើនដូចជា
គណនេយ្យករ នាយកសាខា គ្រូបង្គោលផ្នែកកម្មវិធី MB និងអ្នកត្រួតពិនិត្យ និងនាយកហិរញ្ញវត្ថុ។ ចាប់ពីពាក់

កណ្តាលឆ្នាំ 2002 មក លោកបម្រើការងារក្នុងតួនាទីជានាយកសាខា នាយកប្រតិបត្តិការ និងជាអនុប្រធាន
នាយកប្រតិបត្តិនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្សេងទៀតមុននឹងចូលមកបម្រើការងារជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់នៅចុងឆ្នាំ 2003 ។ បច្ចុប្បន្ន លោក មានតំណែងជា អភិបាល និងជា ប្រធាន
នាយកប្រតិបត្តិ។

លោក MINKI BRIAN HONG
អភិបាលឯករាជ្យ

លោក Brian ជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ CVC Capital Partners ដែលធ្វើការផ្តោតលើការវិនិយោគនៅអាស៊ី

អាគ្នេយ៍។ លោក Brian មានបទពិសោធន៍ធកា
្វើ រនៅក្រៅប្រទេសជាង 20 ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅសហរដ្ឋ

អាមេរិក និងអាស៊ី។ មុនចូលបម្រើការងារជាមួយ CVC លោកបានបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋានធនាគារវិនិយោគ
នៃ JPMorgan នៅទីក្រុងញូវយ៉ក ហុងកុង និងកូរ៉េ។ មុនបម្រើការងារនៅ JPMorgan លោកបានបម្រកា
ើ រងារនៅ

Dillon, Read & Co ដែលជាធនាគារវិនិយោគនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ លោក Brian បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់

បរិញប
ា្ញ ត្រផក
ែ្ន សដ
េ ក
្ឋ ច
ិ ្ចពាណិជក
្ជ ម្ម និងវិទយា
្ សាស្រ្តនយោបាយពីសាកលវិទយា
្ ល័យ Brown នៅសហរដ្ឋអាមេរក
ិ ។
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លោក HIEP VAN VO
អភិបាលឯករាជ្យ

លោក Pete Vo ជានាយកគ្រប់គ្រងរបស់ CVC Capital Partners ។ លោក Pete ចូលបម្រកា
ើ រងារនៅ

CVC ក្នុងឆ្នាំ 2015 ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ 9 ឆ្នាំលើការវិនិយោគភាគហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជននៅ
វៀតណាម។ លោកបានចំណាយពេល 5 ឆ្នាំជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគភាគហ៊ុនឯកជន Vietnam Investment

Group ដែលមានតួនាទីជា នាយក និងនាយកប្រតិបត្តិ។ មុនទទួលបានបទពិសោធន៍ទាំងនេះ លោក Pete

បានបម្រើការងារនៅធនាគារ Deutsche Bank ដែលគ្របដណ្តប់លើទីផ្សារមូលធនភាគហ៊ុនវៀតណាម និងជា
ដៃគូវិនិយោគភាគហ៊ុនជាមួយឯកជន ក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ មុនពេលមកបម្រើការងារនៅវៀតណាម លោក

Pete បានចំណាយពេល 9 ឆ្នាំ បម្រើការងារជាមួយ Citygroup ក្នុងក្រុង Manhattan ដែលមានតួនាទីថ្មីៗនេះ

ជានាយកទទួលបន្ទុកផ្នែករៀបចំការផ្តល់ឥណទាន និងសុវត្ថិភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀង។ លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សា

បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាលា Harvard Business School និងបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តពីសាលា United States Military Academy នៅ West Point ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់

20 របាយការណ៍ប្រចាំឆាំ្ន 2017
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គណៈកម្មការនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
គណៈកម្មការសវនកម្ម
 សមាសភាពនៃគណៈកម្មការសវនកម្ម

ពិនិត្យលទ្ធផលប្រចាំត្រីមាសនៃការធ្វើសវនកម្មប្រតិបត្តិការដូចជា

សវនកម្មប្រតិបត្តិការទាំងមូលរបស់សាខា សវនកម្មព័ត៌មានវិទ្យា

អនុលោមតាមប្រកាសរបស់

សវនកម្មការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនិងហានិភ័យ។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដែលបានចែងដូចតទៅ៖

ពិនិត្យរបាយការណ៍សវនកម្មស្តីពកា
ី រស៊ើបអង្កេតករណីពិសេស

គណៈកម្មការសវនកម្មរបស់គ្រឹះស្ថាន ត្រូវដឹកនាំដោយសមាជិក

ឯករាជ្យនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ត្រវូ មានយ៉ង
ា តិចបុគល
្គ ឯករាជ្យម្នក
ា ដ
់ ល
ែ មានជំនាញឯកទស
េ ផ្នក
ែ
ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ត្រវូ មានយ៉ង
ា តិចបុគល
្គ ឯករាជ្យម្នក
ា ដ
់ ល
ែ មានជំនាញឯកទស
េ ផ្នក
ែ



ច្បាប់ និងធនាគារ

ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាល ហើយដឹកនាំដោយក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាលឯករាជយ្ ដល
ែ មានជំនាញ
ឯកទេសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ដូចមានរាយនាមខាងក្រោម៖
1. លោក Hiep Van Vo

2. លោក Ishara C. Nanayakkara
3. លោក ស៊ីម សេនាជាតិ

4. លោក Peter Yuen Wai Hung



គ្របគ
់ ង
្រ ហានិភយ
័ ត្រវូ បានដឹកនាំដោយអភិបាលដល
ែ មានជំនាញទាក់ទង

នឹងវិស័យគណនេយ្យ ធនាគារ សវនកម្ម គ្រប់គងហា
្រ
និភ័យ និងការងារ
នីតិកម្ម។ សមាសភាពនៃគណៈកម្មការគ្រប់គងហា
្រ
និភ័យរួមមាន៖


ប្រធាន

1. លោក Chan Tze Ching Ignatius

2. លោក Kahandawela Arachige Kithsiri

សមាជិក

Perera Gunawardena

សមាជិក

3. លោក Hiep Van Vo

សមាជិក

គណៈកម្មការសវនកម្ម មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវដូចខាងក្រោម៖


គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ រួមមានសមាជិកចំនួនបួន (4) រូបដែល

ចេញមកពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈកម្មការប្រតិបត្តិ។ គណៈកម្មការ

គណៈកម្មការសវនកម្មរបស់បសា
ា្រ ក់មានសមាជិកចំនន
ួ 4 រូបមកពីកម
ុ្រ



ពិនិត្យ និងអនុម័តលើផែនការសវនកម្ម និងថវិកាប្រចាំឆ្នាំ 2018

4. លោក ស៊ីម សេនាជាតិ


ប្រធាន
សមាជិក
សមាជិក
សមាជិក

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រវទៅ
ូ
លើ៖

ធានាឲ្យបានការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយច្បាប់ និងបទ

ត្រួតពិនិត្យទិដ្ឋភាពទូទៅនៃសេដ្ឋកិច្ច និងការប្រកត
ួ ប្រជែង

ជន និងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាត្រឹមត្រូវ និងអាចជឿជាក់បាន

គ្រប់គ្រងហានិភ័យដើមទុន

រៀបចំគណនីដោយឡែក និងគណនីរួមបញ្ចូលគ្នា

គ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

តើប្រព័ន្ធសម្រាប់វាស់វែង តាមដាន និងត្រួតពិនិត្យហា
 និភ័យ មាន

ប្រាក់

ណាដែលសមស្រប

គ្របគ
់ ង
្រ និងត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ ការកំណត់សច
ូ នាករហានិភយ
័ សំខាន់ៗ

បប្ ញ្ញតផ
្តិ ស្ ង
េ ៗព្រមទាំងធានាថាព័តមា
៌ នដល
ែ បានផ្តលជ
់ នសាធា
ូ
រណ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន

វាយតម្លៃភាពសមស្របនៃវិធីសាស្រ្តគណនេយ្យដែលបានប្រើដើម្បី

គ្រប់គ្រងហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងការផ្តល់មូលនិធិ

វាយតម្លគ
ៃ ណ
ុ ភាពនន
ៃ ត
ី វិ ធ
ិ ត
ី ត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន ជាពិសស
េ វាយតម្លៃថា

គ្រប់គ្រងការប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ និងរួមទាំងការប្រឆាំងការសម្អាត

សង្គតិភាព និងផ្តល់អនុសាសន៍លើសកម្មភាពអនុវត្តបន្តនៅពេល

ត្រួតពិនិត្យហានិភ័យផ្នែកនយោបាយ និងគោលនយោបាយ

នៅឆ្នាំ 2017 គណៈកម្មការសវនកម្មបានប្រជុំចំនួន 4 ដងគឺនៅ ខែមករា

មិថុនា សីហា និង វិចិកា
្ឆ ដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើបញ្ហាផ្សេងៗដែល
ទាក់ទងទៅនឹងប្រសា
ា ក់។ សកម្មភាពសង្ខប
េ ដែលសម្រេចបានដោយគណៈ
កម្មការសវនកម្មនៅក្នុងឆ្នាំ 2017 រួមមាន៖

 ពិនិត្យរបាយការណ៍សវនកម្មផៃក
្ទ ្នុងប្រចាំឆ្នាំ 2016

ពិនត
ិ យ្ ធនធាន និងការសម្រច
េ បានរបស់នាយកដ្ឋន
ា សវនកម្មផក
ៃ្ទ ង
ុ្ន

ពិនិត្យលទ្ធផលប្រចាំត្រីមាសនៃការធ្វើសវនកម្មឥណទាន

22 របាយការណ៍ប្រចាំឆាំ្ន 2017

ពិនិត្យ និងផ្តល់អនុសាសន៍ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយស្នូល

សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអនុម័ត

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 2017 គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានប្រារព្ធកិច្ច

ប្រជុំចំនួន 4 លើក ដោយក្នុងនោះ លើកទី 1 បានធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមករា
លើកទី 2 បានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខែមិថុនា លើកទី 3 ក្នុងខែសីហា និងលើកចុង
ក្រោយនៅក្នុងខែវិចកា
្ឆិ ដើម្បីពិនិត្យ និងពិភាក្សាអំពីធុរកិច្ច និងប្រតិបត្ដិការ

របស់ស្ថាប័ន។ ប្រធានបទសំខាន់ៗ ដែលបានពិភាក្សានៅក្នង
ុ គណៈកមា
្មក រ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យរួមមាន៖

និនាកា
្ន រហានិភយ
័ ឥណទានផ្នក
ែ គុណភាព និងបរិមាណរបស់វស
ិ យ
័

ទាំងមូលនៅកម្ពុជា និងការអនុវត្តរបស់បាសា
្រ ក់

ការវាយតម្លៃលម្អិតអំពីគុណភាពសម្ពៀតឥណទាន និងលក្ខខណ្ឌ
នានា

សម្ពៀតឥណទានអនុលោមតាមគោលនយោបាយឥណទាន និង
ដែនកំណត់ដែលបានកំណត់

តែងតាំងម
 ន្ត្រី ហានិភ័យបន្ថែម ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការវាយ
តម្លឥ
ៃ ណទាន និងជាសមាជិកគណៈកមា
្មក រឥណទានកម្រតសាខា
ិ

លទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពតាម

ដានដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិ
ភ័យដែលបានកំណត់

ការអនុវត្តនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងនៅ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាសាក់ដើម្បីធានាឲ្យមានការប្រតិបត្តិតាមពេញលេញតាមគោល
នយោបាយ / នីតិវិធី / និងដំណើរការដែលបានអនុម័ត
ត្រួតពិនិត្យហានិភ័យដើមទុន

សន្ទនយ
ី ភាព និងការផ្តលម
់ ល
ូ និធិ ដើមប្ គា
ី ទ
ំ ដ
្រ ល់សកម្មភាពអាជីវ
កម្ម

ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ ធ្វើវិសោធនកម្ម និងផ្តល់អនុសាសន៍ជូនក្រុម

ច្បាប់ និងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិងបំណុល។

គណៈកម្មការផ្តល់តម្លៃការ
នៅឆ្នាំ 2017 គណៈកម្មការផ្តល់តម្លៃការបានរៀបចំការប្រជុំចំនួន 1

ដង។ គណៈកម្មការសម្រេចបាននូវការងារសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

បុគ្គលិកកើនឡើងដល់ 15% ក្នុងឆ្នាំ 2017 ពីបុគ្គលិកចំនួន 6,162

នាក់ (2016) ដល់ 7,058 នាក់

ធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនូវគោលនយោបាយ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និង
នីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស និងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

អនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានថ្មីសម្រាប់គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ

អនុវត្តកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលដែលមានភាពទូលំទូលាយ និងទាន់
សម័យ

កំណត់កម្រិតក្នុងការដំឡើងប្រាក់ខែសម្រាប់បុគ្គលិកម្នាក់ៗ និង
កំណត់ការផ្តល់បាក
្រ ់រង្វាន់ប្រចាំឆាំដ
្ន ល់បុគ្គលិក

អនុវត្តតាមច្បាប់នង
ិ បទប្បញ្ញតិនា
្ត នាពាក់ពន្ធន
័ ង
ឹ ច្បាប់សព
ី្ត ា
ីក រងារ។

ប្រក
ឹ សា
្ ភិបាល ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយឥណទាន គោលនយោ
បាយប្រឆាំងនឹងការសម្អាតប្រាក់ គោលនយោបាយអនុលោមតាម

ប្រាសាក់ បានទទួលវិញាប
្ញ នបត្រ អនុលោមភាពសារពើពន្ធកម្រិតមាស ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
23

គណៈគ្រប់គ្រង
លោក ស៊ីម សេនាជាតិ
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

 លោក ស៊ីម សេនាជាតិ បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងបញ្ចប់ការ

សិក្សាផ្នែកគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងឆ្នាំ 1994 ។ ចាប់តាំងពីឆាំ្ន 1995 មកលោកបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងនិងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកក៏ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាគ្រូបង្គោលមីក្រូ
ហិរញ្ញវត្ថុដោយ ADBI, TDLC របស់ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF ។ លោកធ្លាប់បានធ្វើការងារជាច្រើនក្នុង

វិស័យធនាគារ និងបានចាប់ផ្តើមបំពេញការងារជាមួយប្រាសាក់ចាប់តាំងពី ឆ្នាំ 1995 ក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រីឥណទាន

និងត្រូវបានដំឡើងឋានៈក្នុងមុខតំណែងផ្សេងៗជាច្រើន ដូចជា គណនេយ្យករ នាយកសាខា គ្រូបង្គោលផ្នែកកម្ម
វិធី MB / អ្នកត្រួតពិនិត្យ និងនាយកហិរញ្ញវត្ថុ។ ចាប់ពីពាក់កណ្តាលឆ្នំា 2002 មកលោកបម្រកា
ើ រងារក្នង
ុ តួនាទីជា

នាយកសាខា នាយកប្រតិបត្តិការ និងជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយផ្សេងទៀត
មុននឹងចូលមកបម្រកា
ើ រងារជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តគ្រ
ិ ឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថប្រាសាក់នៅ
ុ
ចុងឆ្នាំ 2003 ។
បច្ចុប្បន្ននេះ លោក មានតួនាទីជា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់។

លោក អ៊ុំ សមអឿន

អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ ទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការ
លោក អ៊ុំ សមអឿន បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែក

គណនេយ្យនិងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងឆ្នាំ 1988 និង ថ្នាក់បរិញាប
្ញ ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ក្នុងឆ្នាំ 1995 ។ ចាប់តាំងពី

ឆ្នាំ 1995  មក លោកបានចូលរួមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជាច្រើនទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការមីក្រូ
ហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកក៏ជាគ្រូបង្គោលផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលស្គាល់ដោយ ADBI និង TDLC របស់ធនាគារ

ពិភពលោក និង UNCDF។ លោកធ្លាប់បម្រើការជាមន្ត្រីរាជការនៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តតាកែវក្នុងមុខងារជា

ប្រធានគណនេយ្យ។ ចាប់តាំងពីឆាំ្ន 1995 មក លោកបានបម្រកា
ើ រងារនៅកម្មវិធីឥណទានប្រាសាក់ ហើយលោក
ត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាអគ្គនាយករងនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថប្រាសា
ុ
ក់ ចាប់ពីដើមឆ្នាំ 2007 ។

បច្ចប
ុ ប្ ន្ននះេ លោកមានតួនាទីជា អនុប្រធាននាយកប្រតប
ិ ត្តទ
ិ ទួលបន្ទក
ុ ប្រតប
ិ ត្តា
ិក រ នគ
ៃ ះឹ្រ ស្ថន
ា មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថុ

ប្រាសាក់។

លោក អ៊ុំ សូផន

អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ ទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ
លោក អ៊ុំ សូផន បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

សេដ្ឋកិច្ច ជំនាញធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ មុនពេលបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ លោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំក្នុង

ការគ្រប់គ្រងគណនេយ្យ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ និងធ្លាប់បម្រើការងារក្នុងឋានៈជានាយកប្រតិបត្តិគ្រប់
គ្រងហិរញ្ញវត្ថនៅ
ុ គ្រះឹ ស្ថន
ា មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថុ ធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពុជា និងក្រម
ុ ហ៊ន
ុ ឯកជននានា។ លោក
ចូលបម្រកា
ើ រងារនៅប្រាសាក់ក្នុងតួនាទីជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថ នៅ
ុ
ក្នុងឆ្នាំ 2007 ។

បច្ចុប្បន្ននេះ លោក មានតួនាទីជា អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាសាក់។

24 របាយការណ៍ប្រចាំឆាំ្ន 2017

លោក នាង សុខឃីម		

នាយកប្រតិបត្តិ គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
លោក នាង សុខឃីម បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងជាគ្រូបង្គោល

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលស្គាល់ដោយ ADBI, TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF ។ លោកបាន
បញ្ច
នៅឆ្នាំ
ប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្តក្សេត្រសាស្រ្ត

1997  ។លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទាក់

ទងនឹងប្រតិបត្តកា
ិ រមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងវគ្គផ្សេងៗទៀតផងដែរ។ ក្នុងឆ្នាំ 1998 លោកបានចាប់ផ្តើមបំពេញការងារក្នុង

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយមានតួនាទីជាមន្ត្រីឥណទាន ហើយត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាបន្តបន្ទាប់ជាសវនករផ្ទៃ
ក្នុងសវនករផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់ នាយករងប្រតិបត្តិការ នាយករងឥណទាន និងជានាយកឥណទាន។

លោក ត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជា នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ច ាប់

តាំងពីឆ្នាំ 2010 ។

លោក សាយ សូនី

នាយកប្រតិបត្តិ គ្រប់គ្រងទីផ្សារ
លោក សាយ សូនី បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងជាគ្រូបង្គោល

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលស្គាល់ដោយ ADBI, TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF ។ លោកក៏បាន

បញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងទីផ្សារ ហើយលោកបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទាំងនៅតំបន់អាស៊ី និងអឺរ៉ុប
ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ កុ ារអភិវឌ្ឍផលិតផលការគ្រប់គ្រងអតិថិជននិងការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ។ លោក

មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង 10 ឆ្នាំលកា
ើ រគ្រប់គ្រងគម្រោង ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ ការអភិវឌ្ឍផលិតផល និងការ

គ្រប់គ្រងទាំងក្នុងវិស័យសង្គម ឯកជន និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកបានចូលរួមបម្រើការងារនៅប្រាសាក់ក្នុងដើម
ឆ្នាំ 2005 ក្នុងតួនាទីជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារ និងត្រូវបានដំឡើងឋានៈជានាយកគ្រប់គ្រងទីផ្សារក្នុងឆ្នាំ 2007 ។

លោក ត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជា នាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងទីផ្សារ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាសាក់ ចាប់តាំង

ពីឆ្នាំ 2010 ។

25

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម
និងបំណុល

គណៈកម្មការឥណទាន
ក្នុងឆ្នាំ 2017 គណៈកម្មការឥណទានបានកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធ និងលំហូរ

ក្នុងឆ្នាំ 2017 ការប្រជុំគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិងបំណុល

ការងារ ដោយផ្អែកតាមអនុសាសន៍របស់ជំនាញការក្នងគោ
ុ
លបំណងដើម្បី

បានឯកភាពលើសំណើឥណទានសរុបចំនួន 266 លានដុល្លារ

ជាងមុន។ អត្រាកំណើនចំនួនអតិថិជនមាន ចំនួនប្រហាក់ប្រហែលនឹង

ដុល្លារអាមេរិក និង អនុបំណុលចំនួន 10 លានដុល្លារអាមេរិក។

ឆ្នំា 2017 ដោយមានកំណន
ើ សម្ពៀតឥណទានចំនន
ួ ប្រមាណជា50.25%។

ប្រភពទុនសម្រាប់ប្រាក់បញ្ញើសន្សំរបស់អតិថិជនជាឯកត្តជន ក្រុម

ភាពទាំងនៅតាមសាខា និងការិយាល័យកណ្តល
ា  បានអនុញត
ា្ញ ឲយ្ ប្រាសាក់

ធ្វកា
ើ រអនុមត
័ យុទ្ធសាស្តព
្រ ង្រង
ឹ ប្រសទ
ិ ្ធភាព គ្របគ
់ ង
្រ ចំណាយ និង

ឥណទានបានល្អ។ដោយសារ ប្រាសាក់មានអត្រាឥណទានមិនដំណើរការ

បានឯកភាពលើយទ
ុ ្ធសាស្រអាជីវកម្មក្នុងកា
្ត
ររក្សាអត្រាការបាក់លើ
្រ

អាចរក្សាបាននូវគុណភាពល្អនស
ៃ ម្ពៀតឥណទាននៅក្នង
ុ វិសយ
័ ធនាគារ និង

បានប្រព្រឹត្តទៅចំនួន 7 ដង និងបានសម្រេចសមិទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖

ពង្រឹងគុណភាពឥណទាន និងផ្តល់សេវាកម្មជូនអតិថិជនឲ្យកាន់តែរហ័ស

អាមរេ ក
ិ ដល
ែ ក្នង
ុ នោះរួមមាន បំណល
ុ ថ្នក
ា ទ
់ ី 1 ចំនន
ួ 256 លាន

12.51% កើនឡើងពី 347,034 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2016 ដល់ 390,460 នាក់ក្នុង

បានធ្វកា
ើ រកស
ែ ម្រល
ួ ឡើងវិញនូវកម្រត
ិ អត្រា
ាក រប្រក
ា ស
់ មស្របលើ

គណៈកម្មការឥណទាន ដែលពោរពេញទៅដោយបទពិសោធន៍ និងសមត្ថ

ហ៊ុន ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងអត្រាការប្រាក់ពីកម្ចី។

អាចវិភាគបានដិតដល់អំពស
ី ្ថានភាពរបស់អតិថិជន និងរក្សាបានគុណភាព

កាត់បន្ថយអនុបាតចំណាយធៀបចំណូល។

0.75% ក្នុងឆ្នាំ 2017 ដែលបណ្តាលឲ្យប្រាសាក់ក្លាយជាស្ថាប័នដែល

សម្ពៀតឥណទាន។

ហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។

បានឯកភាពលើយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្មក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណេញ
និងកាត់បន្ថយហានិភ័យតារាងតុល្យការឲ្យនៅទាប។

ការផ្តលឥ
់ ណទានខ្នត
ា តូច គឺនៅតែជាផ្នក
ែ សំខាន់សម្រប
ា ា
់ក ររីកចម្រន
ើ

បានអនុម័តលើការពិនិត្យឡើងវិញ នូវកម្រិតកំណត់នៃសមតុល្យ

របស់ប្រាសាក់ ទាំងសម្ពៀតឥណទានសរុបចំនួនអតិថិជន និងកាត់បន្ថយ

បានឯកភាពលើផែនការមូលនិធិសង្គ្រោះស្ថានភាពតានតឹង និង

2,971 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2016 និង 3,967 ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ

សាច់បាក
្រ ់រក្សាទុកជាមួយធនាគារដៃគូ។

ទំហំហានិភ័យ។ សម្ពៀតឥណទានក្នុងអតិថិជនម្នាក់ៗជាមធ្យមមានចំនួន

អនុម័តលើគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងសន្ទនីយភាពថ្មីដែល ផ្តាច់

2017 ។

កំពុងប្រើបាស
្រ ់បច្ចុប្បន្ន។

គណៈកម្មការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល

ចេ ញ ពី គោ លនយោបាយគ្រ ប់ គ្រ ង ទ្រ ព្ យ សកម្ម និ ង បំ ណុ ល ដែ ល
បានធើ្វការកែសម្រួលលើចំណុចមួយចំនួននៃរបាយការណ៍ប្រចាំ

ខែ រ បស់ គ ណៈកម្ម កា រគ្រ ប់ គ្រ ង ទ្រ ព្ យ សកម្ម និ ង បំ ណុ ល ដូ ច ខាង
ក្រោម៖

បញ្ចូលរបាយការណ៍ Behavioural Maturity Gap ដែលផ្អែក

លើការសិក្សាពីទិន្នន័យឆ្នាំចាស់ៗ លើឥរិយាបថរបស់អតិថិជន


ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ និងអតិថិជនឥណទាន។

បន្ថែមវិធីសាស្រ្តស្ត្រេសសេណារីយ៉ូ (Stress Test) ដែលពាក់
ព័ន្ធនឹងហានិភ័យ សន្ទនីយភាព និងហានិភ័យទីផ្សារ។

បានឯកភាពលើយទ
ុ ្ធសាស្រក
្ត ងក
ុ្ន ារស្វង
ែ រកប្រភពទុន ក៏ដច
ូ ជាយុទ្ធ
សាស្រផ
្ត ល
្ត ឥ
់ ណទានជាប្រក
ា រ
់ ៀលដម
ើ ប្ ប
ី ត
្រ ប
ិ ត្តិតាមប្រកាសរបស់

ធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពុជា ដែលតម្រវូ ឲ្យមានសម្ពៀតឥណទានជាប្រក
ា ់

រៀលយ៉ាងហោចណាស់ស្មើនឹង 10% នៃសម្ពៀតឥណទានសរុប
គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 ។

26 របាយការណ៍ប្រចាំឆាំ្ន 2017

ដើម្បីធានាបាននូវគុណភាព និងឆ្លើយតបតាមផែនការអាជីវកម្មឆ្នាំ

2017 គណៈកម្មការអភិវឌ្ឈន៍ផលិតផលបានសម្រច
េ ភារកិច្ចដោយជោគជ័យ
ដូចខាងក្រោម៖

ការអភិវឌ្ឍផលិតផលនិងសេវាថ្មីៗ។

ពិនិត្យឡើងវិញនូវលក្ខណៈទូទៅរបស់ផលិតផលដែលមានស្រាប់

លក្ខខណ្ឌទូទៅ តារាងកំណត់តម្លៃដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែង

កាន់តែច្រើន និងអនុលោមទៅតាមការអនុវត្តតាមបទដ្ឋាន។

តាមដានរាល់ការអនុវត្តរបស់សាខានីមួយៗឲ្យស្របទៅតាមគោល
នយោបាយនិងនីតិវិធី។

ស្វង
ែ រកឱកាសល្អៗនៅក្នង
ុ ទីផសា
្ រហិរញ្ញវត្ថដ
ុ ម
ើ ប្ ទា
ី ក់ទាញអតិថជ
ិ ន
និងកេណ្ឌប្រមូលប្រាក់បញ្ញើសន្សំបន្ថែមទៀត។

ធានាបានថា គ្របផ
់ លិតផលគឺទទួលបានប្រក
ា ច
់ ណ
ំ
ញ
េ ដោយមាន

ការចំណាយថ្លៃដើមទាប។

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យា
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យា ទទួលខុសត្រូវចំពោះអភិបាល

កិច្ចព័ត៌មានវិទ្យានៅក្នុងប្រាសាក់ ដែលបានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីទាំងអស់សម្រាប់

ការគាំទ្រផលិតផល និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រាសាក់។ គណៈ
កម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យាគឺជាអ្នកដោះស្រាយការងារទាក់ទងនឹងអភិ
បាលកិច្ច ការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ ការវាយតម្លៃ និងអនុម័តយុទ្ធសាស្រ្តនង
ិ

ថវិកាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងលទ្ធផលព័តមា
៌ ននៃនាយក
ដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាផងដែរ។ គណៈកម្មការមានបន្ទុកក្នងក
ុ ាររៀបចំយុទ្ធសាស្រ្ត
អាជីវកម្ម និងបច្ចេកវិទ្យា និងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឲ្យបានល្អ
បំផត
ុ ។

បានបង្កន
ើ ល្បឿនបណ្តញ
ា និងបានដំឡង
ើ ខ្សជ
ែ ន
ំ យ
ួ ឲ្យមានប្រសទ
ិ ្ធ
ភាពតាមសាខាដែលមានសក្តានុពល

បានដំឡើងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព firewall ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព E-mail

និងប្រពន
័ ប
្ធ ណ្តញ
ា ដើមប្ កា
ី រពារ និងទប់សត
ា្ក កា
់ រវាយប្រហារផ្សង
េ ៗ
ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដំណើរការនៃប្រព័ន្ធ លំហូរការងារ ការបង្កើន ឬ
អាចបត់បែនតាមការផ្លាស់ប្តូរប៉ារ៉ាម៉ែត្រដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការ
ផ្ទៃក្នុង និងប្រតិបត្តកា
ិ រប្រចាំថ្ងៃ

បានចុះហត្ថលេខា និងធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀង “Get Genuine Windows Agreement for Large Organizations’’ ជាមួយក្រម
ុ ហ៊ន
ុ
Microsoft

នៅក្នុងឆ្នាំ 2017 គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យា បានធ្វើការត្រួត

ពិនិត្យ និងពិភាក្សាពីបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងប្រាសាក់។ សេចក្តីសង្ខេប

ពីសកម្មភាពសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យា
អំឡុងឆ្នាំ 2017 រួមមាន៖


សងេ្ខបលទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់ព័តមា
៌ នវិទ្យាឆ្នាំ 2017

បានធ្វើសេចក្តីសង្ខេបពីដំណើរការឆ្នាំ 2016 និងផែនការសម្រាប់

ឆ្ន
 ាំ 2017

បានពិភាក្សាអំពីថវិកាព័តមា
៌ នវិទ្យាសម្រាប់ឆាំ្ន 2017

ការពិភាក្សាអំពីការទូទាត់ប្រាក់តាមទូរស័ព្ទដៃ និងនិន្នាការអាជីវ
កម្ម ហិរញ្ញវត្ថុ FinTech នៅក្នុងទីផ្សារអន្តរជាតិ

បានពិនិត្យឡើងវិញ

និងអនុម័តប្រព័ន្ធការងារដើម្បីឲ្យមានភាព

បានបង្កើនចំនួន ម៉ាស៊ីនឆូតកាតដល់ទៅ 494 គ្រឿង និងអេធីអឹម

126 គ្រឿង

បានបញ្ចប់គម្រោង NBC-CSS និងបានដាក់ឲ្យសាកល្បង និង

ដំណើរការដោយជោគជ័យតាមកាលវិភាគរបស់ ធនាគារជាតិនៃ
កម្ពុជា

បានធ្វើ switch-over ដោយជោគជ័យដើម្បីពង្រឹង BCP ពង្រឹង

អភិបាលកិច្ច កែលម្អលទ្ធផលការងារឲ្យប្រសរើ និងសុវត្ថិភាពប្រពន
័ ្ធ

អភិវឌ្ឍផលិតផលថ្មី និងកែលម្អផលិតផលដែលមានស្រាប់ និង

បង្កើតបណ្តាញដែលបានអនុវត្តដើម្បីបំពេញនូវតម្រូវការអាជីវកម្ម

និងអតិថិជន។

ប្រសរើ ឡើងនូវប្រតិបត្តិការសេវាកម្មធនាគារ
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ផលិតផលនិងសេវា
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Banking & Internet Banking)
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ឥណ�ន��ុម

សេវាឥណទាន
1

ឥណទានក្រុម
ប្រាសាក់ផ្តល់ឥណទានក្រុមដល់គ្រួសារដែលមានចំណូលទាបរស់នៅ

តាមតំបន់ជនបទ និងទីប្រជុំជន។ មុខរបររបស់អតិថិជនភាគច្រើនគឺទាក់
ទងទៅនឹងផលិតកម្មស្រូវ សកម្មភាពកសិកម្ម និងសកម្មភាពរកចំណូល
ផស្ ង
េ ៗដូចជា ការជួញដូរ និងការផ្តលស
់ វា
េ កម្មលម
ើ ខ
ុ របរកសិកម្ម។ ទំហឥ
ំ ណ
ទានមានចំនួនរហូតដល់ 500 ដុល្លារអាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល និង
ប្រាក់បាត សម្រាប់សមាជិកម្នាក់ ព្រមទាំងមានរបៀបសងច្រើនយ៉ាង រយៈ
ពេលខ្ចីអាចរហូតដល់ 24 ខែ ហើយអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ គឺ 18% ។
2

ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត
ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត

ដែលភាគច្រន
ើ សហគ្រស
ា ទាំងនោះមានទម្រង់អាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារ

ប្រតិបត្តិដោយសមាជិកគ្រួសារ និងជាទូទៅមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ផ្សារ
ជិតទីរួមស្រុក ឬ ខេត្ត ដែលមានចំនួននិយោជិតតិចជាង 10 នាក់។ សកម្ម
28 របាយការណ៍ប្រចាំឆាំ្ន 2017

ភាពអាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសទាំងនោះរួមមាន ការជួញដូរ កសិកម្ម ផលិត

កម្ម និងសកម្មភាពរកចំណល
ូ ស្របច្បាប់ផស្ ង
េ ៗទៀត។ ទំហឥ
ំ ណទានមាន

ចំនន
ួ រហូតដល់ 1,500 ដុលរា្ល អាមេរក
ិ ឬ សមមូលប្រក
ា រ
់ ៀល និងប្រក
ា បា
់ ត។
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ គឺ 18% មានរបៀបសងច្រើនយ៉ាង និងមានរយៈ
ពេលខ្ចីរហូតដល់ 48 ខែ។

3

ឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម
ឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ជាឥណទានដែលត្រូវបាន

ផ្តលជ
់ ន
ូ ជាពិសស
េ សម្រប
ា ស
់ ហគ្រស
ា ខ្នត
ា តូច និងមធយ្ មដល
ែ មានសកម្ម

ភាពអាជីវកម្មស្ថិតក្នុងវិស័យកសិពាណិជ្ជកម្ម ជំនួញជួញដូរ ផលិតកម្ម
និងសេវាកម្ម ហើយមានបុគ្គលិកចន្លោះពី 10 នាក់ ទៅ 100 នាក់ និងមាន

ទ្រព្យសកម្មពី 50,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់ 500,000 ដុល្លារអាមេរិក។
ទីតាំងអាជីវកម្មរបស់សហគ្រាសស្ថតនៅ
ិ
បណ្តាក្រុងនៅក្នុងខេត្តនានា និង
នៅរាជធានីភ្នំពេញ។ ទំហំឥណទានមានចំនួនរហូតដល់ 500,000 ដុល្លារ

អាមេរិក ឬ សមមូលប្រាក់រៀល និងប្រាក់បាត។ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
ចនោ្លះពី 12% ទៅ 18% មានរបៀបសងច្រើនយ៉ាង ជាមួយរយៈពេល
ខ្ចរី ហូតដល់ 120 ខែ។
4

ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន
ប្រាសាក់ផ្តល់ឥណទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនជូនអតិថិជនសម្រាប់ទិញ

សម្ភរា ប្រប
ើ ស
ា្រ ផ
់ ល
ា្ទ ខ
់ ន
ួ្ល ឬ សម្រប
ា ច
់ ណា
ំ
យផ្ទល
ា ខ
់ ន
ួ្ល រួមមាន គ្រឿងសង្ហរា ម
ិ
សម្ភរា បរិករា្ខ ការរៀបចំពធ
ិ អា
ី ពាហ៍ពពា
ិ ហ៍ ឬទិញសមា្ភរផ្សង
េ ៗ។ ទំហឥ
ំ ណ

ទានមានចំនួនរហូតដល់ 50,000 ដុលារ្ល អាមេរិក ឬ សមមូលប្រក
ា រ
់ ៀល

និងប្រក
ា បា
់ ត ដោយមានរយៈពល
េ ខ្ចីរហូតដល់ 84 ខែមានរបៀបសងច្រើន
យ៉ាង និងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចន្លោះពី 15.60% ទៅ 18%។
5

ឥណទានការសិក្សាអប់រំ
ប្រាសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់សិស្សានុសិស្សដែលត្រូវការប្រាក់សម្រាប់

បង់ថ្លៃសិក្សា។ ឥណទាននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ចូលរួមចំណែក
អភិវឌ្ឍសង្គម ដោយផ្តលអ
់ ត្រាការប្រក
ា ប
់ ា
្រច ឆ
ំ ត
ំា្ន ម
ឹ្រ តែ 14%ប៉ណ
ុ
ះោ្ណ ។ ទំហំ

ឥណទានមានចំនួនរហូតដល់ 500 ដុលារ្ល អាមេរិក ជាមួយនឹងរយៈពេល
ខ្ចីរហូត 12 ខែ និងមិនតម្រូវឲ្យមានទ្រព្យធានាទេ។
6

ឥណទានបន្ទាន់

9

ឥណទានឡជីវឧស្ម័ន

 ដោយសហការជាមួយកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នថ្នាក់ជាតិ និងចូលរួមចំណែក

កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងការពារបរិស្ថាន ប្រាសាក់បានផ្តល់ឥណទាន

សម្រាប់សាងសង់ឡជីវឧស្ម័ន ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ជន
បទដែលអាចប្រមូលកាកសំណល់លាមកសត្វ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ផលិត
ជីវឧស្ម័ន។ ទំហំឥណទានមានរហូតដល់ 1,000 ដុលារ្ល អាមេរិក ដែលមាន
រយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ 24 ខែ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆាំ្ន 14.40% និង
មានរបៀបសងច្រើនយ៉ាង។

10 ឥណទានសាងសង់បង្គន់អនាម័យ
ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារបរិស្ថាន និងសង្គម ប្រាសាក់បាន

ផ្តល់ឥណទានសម្រាប់សាងសង់បង្គន់អនាម័យដល់ប្រជាជនរស់នៅតំបន់

ជនបទដល
ែ មានបំណងសាងសង់បង្គនអ
់ នាម័យសម្រប
ា ប
់ ប
ើ្រ ស
ា្រ ។
់ ទំហំ

ឥណទានមានរហូតដល់ 750 ដុល្លារអាមេរិក ដែលមានរយៈពេលខ្ចីរហូត

ដល់ 36 ខែជាមួយអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ 18% និងមានរបៀបសងច្រើន
យ៉ាង។

11 ឥណទានបុគ្គលិក
ប្រាសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់បុគ្គលិកដើម្បីជួយសម្រួលបុគ្គលិកក្នុងការ

ប្រាសាក់ផ្តល់ឥណទានជូនដល់អតិថិជនទាំងឡាយណាដែលទទួល

បំពេញកង្វះខាតក្នុងការទិញអ្វីដែលចាំបាច់ និងផ្គត់ផ្គង់ការខ្វះខាតផ្សេងៗ

ធ្វើការសាងសង់លំនៅដ្ឋានរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញបានភ្លាមៗ។ អត្រាការ

ដុល ដែលមានរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ 120 ខែ ជាមួយអត្រាការប្រាក់ប្រចាំ

រងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះធម្មជាតិ និងអគ្គិភ័យដើម្បីស្តារអាជីវកម្ម និង

ក្នុងជីវភាពប្រចាំថៃ។
្ង ទំហំឥណទានមានរហូតដល់ 40% នៃប្រាក់បៀវត្ស

ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំគឺ 18% ជាមួយនឹងទំហំឥណទានរហូតដល់ 1,500 ដុល្លារ

ឆ្នំា 10% និងមានរបៀបសងរំលស់ថេរ។

រហូតដល់12 ខែជាមួយនឹងរបៀបសងច្រើនយ៉ាង។

12 ឥណទានម៉ូតូបុគ្គលិក

អាមេរិក ឬ សមមូលជាប្រាក់រៀល និងប្រាក់បាត ហើយមានរយៈពេលខ្ចី

7

ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន
ដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជនប្រសើរឡើង ប្រាសាក់បានដាក់

ឲ្យដំណើរការឥណទានមួយប្រភេទទៀតសម្រាប់កែលម្អ និងតុបតែងគេហ
ដ្ឋន
ា ។ អតិថជ
ិ នមា្នកអា
់ ចខ្ចប
ី ក
ា្រ បា
់ នរហូតដល់ចន
ំ ន
ួ 50,000 ដុលរា្ល អាមេរក
ិ
ឬ សមមូលប្រាក់រៀល និងប្រាក់បាត។ រយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ 84 ខែជាមួយ
នឹងរបៀបសងច្រើនយ៉ាង និងមានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចនោ្លះពី 15.60%

ទៅ 18%។
8

ឥណទានម៉ូតូ

ប្រសា
ា ក់ផល
្ត ឥ
់ ណទានដល់អតិថជ
ិ នសម្រប
ា យ
់ កទៅទិញម៉ត
ូ ។
ូ អតិថជ
ិ ន

អាចទទួលបានឥណទានរហូតដល់ 2,500 ដុលារ្ល អាមេរិក ដោយមានរយៈ

ពេលខ្ចីរហូតដល់ 60 ខែជាមួយរបៀបសងច្រើនយ៉ាង ហើយអត្រាការប្រាក់
ប្រចាំឆ្នាំគឺ 18%។

ប្រសា
ា ក់ផល
្ត ឥ
់ ណទានម៉ត
ូ ដ
ូ ល់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ ដើមប្ ឲ
ី យ្ បុគល
្គ ក
ិ ខ្ចប
ី ក
ា្រ យ
់ កទៅ

ទិញម៉ូតូថ្មីសម្រាប់ជិះបម្រើការងារជូនស្ថាប័ន។ ទំហំឥណទានមានចំនួន
រហូតដល់ 1,500 ដុល្លារអាមេរិក ដែលមានរយៈពេលខ្ចីរហូតដល់ 48 ខែ
ជាមួយអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ 10% និងមានរបៀបសងរំលស់ថេរ។
13 អប្បហារវិក្កយបត្រ
ប្រសា
ា ក់បានបង្កត
ើ ផលិតផលអប្បហារវិកយ
្ក បត្រសម្រប
ា ឥ
់ ណទានរយៈ

ពេលខ្លី។ ឥណទាននេះត្រូវបានប្រើបាស
្រ ់សម្រាប់បង្កើនដើមទុននិងលំហូរ
សាច់ប្រាក់របស់អតិថិជន។ ឥណទាននេះអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនធ្វើការដក
ប្រាក់តាមចំនួននៅក្នុងវិក្កយបត្រមុនពេលអតិថិជនទូទាត់សងប្រាក់ឲ្យ។

សមតុល្យអតិបរមាមានចំនួនរហូតដល់ 70% នៃចំនួនប្រាក់ក្នុងវិក្កយបត្រ
ប៉ុន្តែយ៉ាងច្រើនបំផុត 50,000 ដុលារ្ល អាមេរិក។ រយៈពេលខ្ចមា
ី នរហូតដល់
90 ថ្ងៃ និងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆាំចនោ
្ន
្លះពី 15.60% ទៅ 18%។

29

សេវាប្រាក់បញ្ញើសន្សំ
1

គណនីសន្សំ

4

គណនីកូនចម្រើន
គណនីកូនចម្រើន គឺជាប្រភេទគណនីសន្សំមួយប្រភេទដែលប្រាសាក់

បានបង្កើតឡើងសម្រាប់អតិថិជនដែលជាមាតាបិតា ឬ អាណាព្យាបាល

ប្រសា
ា ក់ខត
ិ ខំបង
ឹ្រ ប្រង
ែ ក្នងក
ុ ារកណ
េ ប្រ
្ឌ មូលប្រក
ា ប
់ ញ្ញស
ើ នស្ ដ
ំ ម
ើ ប្ ព
ី ង្រក
ី

ស្របច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលមានចំណូលទៀងទាត់ និងមានបំណងចង់

ទទួ ល ប្រា ក់ ប ញ្ញើ ពី ប្រ ជា ពលរដ្ឋ គ្រ ប់ ប្រ ភេ ទ ជាពិ សេ ស ប្រជាជនក្រី ក្រ ។

នាពេលអនាគតរបស់កូនៗ ឬ សាច់ញាតិនៅក្រោមបន្ទុកដែលមានអាយុ

ទុកក្នុងគណនីគឺត្រឹមតែ 5 ដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះ។ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ

ពី 5% ទៅដល់ 6% សម្រាប់ប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់ដុលារអា
្ល មេរិក និងប្រាក់

ប្រាក់បាត។ ការដក ការផ្ទេរ និងការទូទាត់សាច់បាក
្រ ់មានភាពងាយស្រួល

រៀល ឬ 100 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 4,000 បាត ឡើងទៅតែប៉ុណ្ណោះ។

តំបន់ប្រតិបត្តិការ និងធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលធនាគាររបស់ខ្លួន។ ប្រាសាក់

ធ្វើការសន្សំបាក
្រ ់ទុកសម្រាប់ចំណាយលើការសិក្សា ឬ ការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ

សមតុលយ្ អបប្ បរមាក្នង
ុ ការបើកគណនី និងទឹកប្រក
ា អ
់ បប្ បរមាដែលត្រវូ រក្សា

ក្រោម 18 ឆ្នាំ។ អតិថិជននឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ប្រចាំឆ្នាំចន្លោះ

សម្រាប់ គណនីសន្សំគឺ 2% ជាប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឬ

បាត។ សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាប់បើកគណនីដំបូង គឺចាប់ពី 400,000

និងមានទំនក
ុ ចិតខ
្ត ស
្ព ដោ
់ យមា្ចសគ
់ ណនីអាចធ្វើប្រតិបត្តា
ិក រសាច់បា្រក់បាន
នៅគ្រប់ការិយាល័យប្រាសាក់នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ឬ តាមរយៈម៉ាស៊ីន
ATM ប្រាសាក់ទាំង 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ និង 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។
2

គណនីចម្រើនគ្មានកាលកំណត់

5

គណនីចម្រើនតាមលំដាប់
គណនីចម្រើនតាមលំដាប់ គឺជាប្រភេទគណនីសន្សំដែលបង្កើតឡើង

សម្រាប់អតិថិជនទូទៅដែលមានបំណងដាក់បា្រក់សន្សំរួមជាមួយនឹងការ

ធ្វើប្រតិបត្តកា
ិ រដាក់ ដក ឬ ផ្ទេរប្រាក់ចេញចូលជាប្រចាំថ្ងៃទៅតាមតម្រូវការ

គណនីចម្រន
ើ គ្មន
ា កាលកំណត់តវូ្រ បានផ្តលជ
់ ន
ូ ដើមប្ ឆ
ី យ
ើ្ល តបតាមតម្រវូ

ជាក់សែង
្ត ។ ជាមួយនឹងគណនីចម្រើនតាមលំដាប់ អតិថិជននឹងទទួលបាន

សមតុល្យប្រាកស
់ ន្សរំ បស់ខ្លួន។ សមតុលយ្ អបប្ បរមាក្នង
ុ ការបើកគណនី និង

ដាក់សន្សំនៅក្នុងគណនី។ សមតុល្យអប្បបរមាក្នុងការបើកគណនី និងទឹក

ប៉ុណ្ណោះ។ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំគឺ 3% សម្រាប់ប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់ដុលារ្ល

តែប៉ុណោះ្ណ ។ អតិថិជននឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ប្រចាំឆ្នាំចន្លោះពី

ងាយស្រួល និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដោយមា្ចស់គណនីអាចធ្វើប្រតិបត្តិការ

ប្រក
ា បា
់ ត។ បន្ថម
ែ ពីនះេ ទៅទៀតអតិថជ
ិ នអាចស្នស
ើ ប
ំុ ប
ើ្រ ស
ា្រ ស
់ វា
េ អេធអ
ី ម
ឹ

តាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM ប្រាសាក់ (7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ និង 24 ម៉ោងក្នុង

ប្រតិបត្តិការបានគ្រប់ពេលវេលានៅក្នុង 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ និង 24

ការរបស់អតិថជ
ិ នដល
ែ វិនយោ
ិ
គដើមប្ ទ
ី ទួលបានអត្រា
ាក រប្រក
ា ខ
់ ស
្ព ស
់ ម្រប
ា ់

នូវអត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួលខ្ពស់ទៅតាមទំហំទឹកប្រាក់ជាក់ស្តែងដែលបាន

ទឹកប្រក
ា អ
់ បប្ បរមាដល
ែ ត្រវូ រកសា
្ ទុកក្នង
ុ គណនី គឺតម
ឹ្រ តែ 100 ដុលរា្ល អាមេរិក

ប្រាក់អប្បបរមាដែលត្រូវរក្សាទុកក្នុងគណនី គឺត្រឹមតែ 500 ដុលារ្ល អាមេរិក

អាមេរិក ឬ ប្រាក់បាត។ ការដក ការផ្ទេរ និងការទូទាត់សាច់បាក
្រ ់មានភាព

3.25% ទៅដល់ 3.50% សម្រាប់ប្រាក់រៀល ឬ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឬ

សាច់ប្រាក់បាននៅគ្រប់ការិយាល័យប្រាសាក់នៅរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ ឬ

ឬ សេវាធនាគារចល័តដែលផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការធ្វើ

មួយថ្ងៃ)។

ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ។

3

គណនីសន្សំតាមផែនការ
គណនីសន្សំតាមផែនការ គឺជាប្រភេទគណនីសន្សំដែលបង្កើតឡើង

6

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់
ប្រសា
ា ក់ផល
្ត ន
់ វូ អត្រាការប្រក
ា ទា
់ ក់ទាញសម្រប
ា គ
់ ណនីបញ្ញើមានកាល

សម្រាបអ
់ តិថជ
ិ នជាប្រភទ
េ ឯកត្តជនទំង
ា ឡាយណាដល
ែ មានចំណល
ូ ទៀង

កំណត់។ ជម្រើសនៃការដាក់ប្រាក់បញ្ញើនេះ គឺជាការវិនិយោគដ៏លប្រ
្អ សើរ

ក្នង
ុ ចំនន
ួ ទឹកប្រក
ា ជា
់ ក់លាក់នៅក្នង
ុ រយៈពេលកំណត់ណាមួយទៅតាមតម្រវូ

ការប្រាក់ថេរសម្រាប់អំឡុងពេលនៃការដាក់ប្រាក់បញ្ញើ។ អត្រាការប្រាក់ត្រូវ

នោះទេ ថម
ែ ទាំងទទួលបាននូវការប្រក
ា ប
់ ន្ថម
ែ ប្រចាឆ
ំ ខ
ំា្ន ស
្ព ព
់ ម
ី យ
ួ ឆ្នាំទៅមួយ

សមតុល្យអប្បបរមាប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់បើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

ការ។ អត្រាការប្រាក់គោលប្រចាំឆ្នាំគឺ 2.50% សម្រាប់ប្រាក់រៀល និង 2%

បានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬ ដោយមានការជូនដំណឹងជាមុន។ អតិថិជនអាច

4.50% សម្រាប់ឆ្នាំទី 1 និង 5.50% សម្រាប់ឆ្នាំទី 2 ដោយផ្តល់ជូនគ្រប់

ឬ ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ឬ ប្រាក់បាត។ សម្រាប់រយៈពេលនៃការដាក់ប្រាក់

ចាប់ពី 40,000 រៀល ឬ 10 ដុល្លារអាមេរិក ឬ 400 បាត ឡើងទៅតែ

ដល់ 36 ខែ។

ទាត់ និងមានផែនការច្បាស់លាស់ក្នុងការសន្សំប្រាក់ជាទៀងទាត់ប្រចាំខែ

បំផត
ុ សម្រប
ា អ
់ តិថជ
ិ នដោយទទួលបាននូវចំណល
ូ និងសុវត្ថិភាពខ្ពសអ
់ ត្រា

ការជាក់សែង
្ត ។ អតិថិជនមិនត្រឹមតែទទួលបាននូវការប្រាក់គោលប្រចាំឆ្នាំ

បានបង្គរទុកជាប្រចាំថ្ងៃ និងទូទាត់ផ្តល់ជូនជាប្រចាំខែ ឬ នៅកាលវសាន។

ឆ្នំា ករណីអតិថជ
ិ នបានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌកណ
ំ ត់នគ
ៃ ណនីសនស្ តា
ំ មផន
ែ

គឺ 50 ដុល្លារអាមេរិក។ ការបន្តគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់អាចធ្វឡ
ើ ង
ើ

សម្រាប់ប្រាក់ដុលារ្ល អាមេរិក និងប្រាក់បាត ហើយការប្រាក់បន្ថែមប្រចាំឆាំគ
្ន ឺ

ទទួលបានអត្រាការប្រក
ា ខ
់ ស
្ព ប
់ ា
្រច ឆ
ំ រំា្ន ហូតដល់ 7.75% សម្រប
ា ប
់ ក
ា្រ រ
់ ៀល

ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណ។ សមតុល្យអប្បបរមាសម្រាបដា
់ ក់បាក
្រ ់សន្សំប្រចាំខែគឺ

បញ្ញមា
ើ នកាលកំណត់ អតិថជ
ិ នអាចជ្រស
ើ រើសរយៈពេលចាប់ពី 1 ខែ រហូត

ប៉ុណ្ណោះ។

30 របាយការណ៍ប្រចាំឆាំ្ន 2017
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គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍
គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍ត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជនជាប្រភេទក្រុម

4

សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ
សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ គឺជាសេវាផ្ទេរប្រាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជន

ហ៊ន
ុ ស្របច្បាប់ (នីតិបុគ្គល) សម្រាប់មូលនិធិសោធននិវត្តន៍ ឬ ការចូល

អាចផ្ទរេ ប្រក
ា ច
់ ញ
េ ឬ ចូលក្នង
ុ ប្រទស
េ តាមរយៈប្រពន
័ ្ធ SWIFT ដ៏មានប្រសទ
ិ ្ធ

អាមេរិក ជាមួយអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ 7% សម្រាប់បាក
្រ ់ដុល្លារអាមេរិក

សេវាកម្មនេះ អតិថិជននឹងទទួលបានសេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញចូលក្រៅប្រទេស

និវត្តរបស់នយោ
ិ
ជិត។ គណនីនះេ អាចបើកបានជាប្រក
ា រ
់ ៀល ឬ ប្រក
ា ដ
់ ល
ុ រា្ល
និង 8.50% សម្រាប់ប្រាក់រៀល។ រាល់មូលនិធិសោធននិវត្តន៍នឹងត្រូវផ្ទេរ
ចេញពីគណនីសន្សំរបស់និយោជកទៅគណនីសន្សំរបស់និយោជិតដោយ
ផ្អែកតាមលក្ខខណ្ឌព្រមព្រៀងរវាងនិយោជក និងនិយោជិត។

ភាព និងសុវត្ថិភាពបំផុតជាមួយប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោក។ តាមរយៈ
លឿនរហ័សទាន់ចិត្ត

1

សេវាទូទាត់វិក្កយបត្រ
សេវាទូទាត់វិក្កយបត្រ ត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជនដើម្បីផ្តល់ភាពងាយ

ស្រួលក្នុងការទូទាត់វិក្កយបត្រទឹក ភ្លើង ឬ ទូទាត់ថៃទ
្ល ំនិញ និងសេវាកម្ម
ផ្សេងៗបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលា (24 ម៉ោងក្នុង

មួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍) និងគ្រប់ទីកន្លែង។ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិ
ការទូទាត់វក
ិ យ
្ក បត្រខាងលើបានតាមរយៈប័ណអ
្ណ ធ
េ អ
ី ម
ឹ សេវាធនាគារចល័ត
និងម៉ាស៊ីនឆូតកាត។
2

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

ប្រាក់អន្តរធនាគារក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបានផងដែរជាមួយធនាគារទំនាក់ទំនង

នៅកម្ពុជា។ អតិថិជនអាចធ្វើការផ្ទេរប្រាក់នៅគ្រប់ការិយាល័យប្រាសាក់ ឬ

តាមរយៈម៉ាស៊ីន ATM របស់ប្រាសាក់នៅទូទាំងប្រទេស និងអាចធ្វើតាម
រយៈសវា
េ ធនាគារចល័តប្រាសាក់ គ្របព
់ ល
េ វេលា និងគ្របទ
់ ក
ី ន្លង
ែ ។ ជាមួយ
នឹងការកើនឡើងនៃចំនួនបណ្តាញការិយាល័យនៅកម្ពុជា ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុង
ស្រុ ក បានផ្តល់ជូនអតិថិជននូ វ ផលប្រយោជន៍ ដែ ល មានលក្ខ ណៈប្រកួត
ប្រជែង ងាយស្រួល សុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងកម្រៃសេវាសមរម្យ។
3


សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (Cash-by-Code)
ប្រាសាក់ បានផ្តល់ជូនសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ដល់អតិថិជន

ដែលមានបំណងចង់ផ្ញើប្រាក់ទៅដៃគូរបស់ពួកគេ ឬ សាច់ញាតិដែលមិន
មានគណនីជាមួយប្រាសាក់។ សវា
េ ផ្ទរេ ប្រក
ា ់តាមលខ
េ សម្ងត
ា  អា
់ ចប្រតប
ិ ត្តិ

តាមរយៈម៉ស
ា ន
ី៊ អធ
េ អ
ី ម
ឹ ឬ សវា
េ ធនាគារចល័ត ឬ ម៉ស
ា ន
ី៊ ឆូតកាត បានគ្រប់
ពេលវេលា និងទីកន្លែង។ អ្នកទទួលផលអាចធ្វើការដកប្រាក់ដែលបានផ្ញើ
មក តាមរយៈម៉ាស៊ីនអេធីអឹម ឬ ម៉ាស៊ីនឆូតកាត ប្រាសាក់ បានយ៉ាងឆាប់
រហ័ស និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដោយមិនគិតថ្លៃ។

សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈ MAYBANK MONEY EXPRESS
បច្ចប
ុ ប្ ន្ននះេ អតិថជ
ិ នរបស់បសា
ា្រ ក់អាចផ្ទរេ ប្រក
ា ព
់ ប
ី ទ
្រ ស
េ ម៉ឡ
ា ស
េ ម
ី៊ ក

កាន់សាច់ញាតិរបស់ខ្លួនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការិយាល័យសាខា

ប្រាសាក់ដោយប្រើបាស
្រ ់សេវាកម្ម MayBank Money Express ។ ដោយ
សហការជាមួយធនាគារ MayBank នៅចុងឆ្នាំ 2012 ប្រាសាក់បានដាក់

ឲ្យដំណើរការសេវាកម្មខាងលើដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជន

ជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបម្រើការងារនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

ហើយមានបំណងផ្ទេរប្រាក់ជូនក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជា។

ក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ អ្នកទទួលនៅកម្ពុជាអាចមកធ្វើការដក
ប្រាក់ដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនបានផ្ញើមកតាមរយៈការិយាល័យប្រាសាក់
អនឡាញជិត 180 ទូទាំងប្រទេស ។
6

អតិថិជនដែលមាន ឬ គ្មានគណនីសន្សំជាមួយប្រាសាក់អាចផ្ទេរប្រាក់

ទៅអ្នកទទួលដែលមាន ឬ គ្មានគណនីសន្សំជាមួយប្រាសាក់។ ការផ្ទេរ

សោហ៊ុយប្រតិបត្តិការទាប

សុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នងក
ុ ារដឹកជញ្ជនសា
ូ
ច់ប្រាក់។
5

សេវាធនាគារដទៃទៀត

ចំណេញពេលវេលា

សេវាទូទាត់រហ័ស (Fast Payment)
សវា
េ ទូទាត់រហ័ស គឺជាសវា
េ ផ្ទរេ ប្រក
ា ព
់ គ
ី ណនីទៅគណនី រវាងគ្រះឹ ស្ថន
ា

ធនាគារ ឬ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលចូលជាសមាជិកនៃប្រព័ន្ធទូទាត់
រហ័សដល
ែ ត្រវូ បានផ្តច
ួ ផ្តម
ើ បង្កត
ើ ឡើងដោយធនាគារជាតិនក
ៃ ម្ពុជា។ ប្រតិ

បត្តិការនៃសេវាទូទាត់រហ័សនេះគឺធ្វើឡើងជារូបិយប័ណ្ណបាក
្រ ់រៀល និងអាច
ធ្វើប្រតិបត្តិការបានរហូតដល់ទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន 40,០០០,០០០ រៀលក្នុង
មួយប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រជាមួយនឹងកម្រស
ៃ វា
េ សមរម្យ។ តាមរយៈសេវាទូទាត់រហ័ស
អតិថិជនដែលជាអ្នកទទួលផលអាចទទួលមូលនិធិផេរ្ទ ភ្លាមៗដោយមិនចាំ
បាច់រង់ចាំយូរឡើយ។
7

សេវាប្តូរប្រាក់
សេវាប្តូរប្រាក់របស់ប្រាសាក់ បានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់

អតិ ថិ ជ នក្នុ ង ការប្តូ រ រូ បិ យ ប័ ណ្ណ រ បស់ ខ្លួ ន ជាមួ យ អត្រា ប្តូ រ ប្រា ក់ ដែ ល មាន

លក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារ។ សេវាកម្មប្តូរប្រាក់ត្រូវបានផ្តល់ជូន
ដល់សាធារណជនទូទៅ ចាប់តាំងពីប្រាសាក់ ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណប្តូរ
ប្រាក់នេះពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅឆ្នាំ 2012 មកម៉្លេះ។ សេវាកម្មប្តូរប្រាក់

ធ្វើឡើងជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណ 3 ប្រភេទគឺ ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
និងប្រាក់បាត។

31

8

សេវាទិញកាតទូរស័ព្ទ

 សេវាទិញកាតទូរស័ព្ទ គឺជាសេវាមួយដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់

ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃបាន
យ៉ាងឆាប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលា (24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃ

ក្នុងមួយសប្ដាហ៍) និងគ្រប់ទីកន្លែង។ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបញ្ចូល
ទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទ បានតាមរយៈ ម៉ាសុីនអេធីអឹម សេវាធនាគារចល័ត
និងម៉ស
ា ន
ី៊ ឆូតកាត។
9

សេវាធនាគារចល័តតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ

ជាមួយសេវាធនាគារចល័តតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់ប្រាសាក់អតិថិជន

ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប័ណ្ណវីអាយភីភ្លឹស (VIP Plus Card) និង 2,500
ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ប័ណ្ណវីអាយភីភ្លឹសឈីប (VIP Plus Chip Card)។
12 សេវាម៉ាស៊ីនឆូតកាត (POS)
ប្រាសាក់បានដាក់ឲ្យដំណើរការម៉ាស៊ីនឆូតកាត (POS) នៅពាក់

កណ្តាលឆ្នាំ 2016 ដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់

អតិថិជនឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

ជាមួយម៉ាស៊ីនឆូតកាត (POS) អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានរួមមាន៖
ដាក់ប្រាក់ ដកប្រាក់ ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនីនៅក្នុងប្រាសាក់ ផ្ទេរ
តាមលេខសម្ងាត់ (Cash-by-Code) ដកប្រាក់តាមលខ
េ សម្ងត
ា ់ (Cash-

អាចធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារដូចជា៖ ពិនិត្យសមតុល្យគណនី ពិនិត្យ

by-Code) ទូទាត់ថ្លៃទំនិញ ពិនិត្យសមតុល្យគណនី ទូទាត់វិក្កយបត្រ

ប្រាក់ពីគណនីទៅគ្មានគណនី (ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ Cash-by

អតិថិជនអាចស្នើសុំធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយនៅគ្រប់ទីតាំងដែលប្រាសាក់

របាយការណ៍គណនី ទូទាត់វិក្កយបត្រ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃ ផ្ទេរ
Code) ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនីនៅក្នុងប្រាសាក់ និងមុខងារជាច្រើន

ទៀត។ អតិថិជនអាចរីករាយជាមួយសេវាធនាគារចល័តប្រាសាក់តាមរយៈ
ទូរស័ព្ទដៃបានគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត។
10 សេវាធនាគារចល័តតាមរយៈអីុនធឺណែត
ប្រសា
ា ក់ផល
្ដ ជ
់ ន
ូ នូវសវា
េ ធនាគារចល័តតាមរយៈអីន
ុ ធឺណត
ែ ជូនអតិថជ
ិ ន

ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ជាមួយសេវានេះ

អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារដូចជា៖ ពិនិត្យសមតុល្យគណនី

ពិនិត្យរបាយការណ៍គណនី ទូទាត់វិក្កយបត្រ បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃ
ផ្ទេរប្រាក់តាមលេខសម្ងាត់ (ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគ្មានគណនី ឬ Cash-

by-Code) ផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីទៅគណនីនៅក្នុងប្រាសាក់ និងមុខងារជា
ច្រើនទៀតតាមរយៈកុំព្យូទ័រ (កំុព្យូទ័រលើតុ កុំព្យូទ័រយួរដៃ…..។ល។) បាន
គ្រប់ពេលវេលា និងគ្រប់ទីកន្លែង។
11 សេវាអេធីអឹម
ប្រសា
ា ក់បានដាក់ឲយ្ ប្រប
ើ ស
ា្រ ស
់ វា
េ អធ
េ អ
ី ម
ឹ (ATM) នៅក្នង
ុ ឆ្នំា 2012 ។

សេវាកម្មនេះបានផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនយ៉ាងច្រើន ដោយ

អតិថិជន អាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។ ម៉ាស៊ីនអេធីអឹម
(ATM) របស់ប្រាសាក់បម្រើសេវាកម្ម 24 ម៉ោង រយៈពេល 7 ថ្ងៃ និងគ្រប់
25 ខេត្ត/ក្រុងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ 2017

ប្រាសាក់ មានម៉ាស៊ីន ATM ចំនួន 126 គ្រឿង នៅទូទាំងប្រទេស។

បញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃ និងប្តូរលេខសម្ងាត់ប័ណ្ណអេធីអឹមជាដើម។
បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាម៉ាស៊ីនឆូតកាត។
13 សេវាបើកប្រាក់បៀវត្ស
សេវាបើកប្រាក់បៀវត្សត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ជួយដល់អតិថិជនដែល

ជាក្រម
ុ ហ៊ន
ុ ស្របចបា
្ ប់កងក
ុ្ន ាររៀបចំបក
ា្រ ប
់ ៀវតស្ ឲយ្ ទៅនិយោជិតរបស់ខន
ួ្ល ។

និយោជកអាចធ្វកា
ើ រទូទាត់ ឬ បើកប្រក
ា ប
់ ៀវតស្ ឲយ្ ទៅនិយោជិតម្នក
ា ៗដោ
់
យ
ផ្ទាល់ទៅកាន់គណនីរបស់និយោជិតពួកគេប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់រក្សា

ការសម្ងាត់ ប្រសិទ្ធភាព និងភាពងាយស្រួលសម្រាប់ទាំងភាគីនិយោជក
និងទាំងភាគីនិយោជិត។

14 សេវាបញ្ជាក់សមតុល្យគណនី (Bank Confirmation)
ប្រសា
ា ក់ផល
្ត ជ
់ ន
ូ សេវាកម្មបញ្ជក
ា ស
់ មតុលយ្ និងប្រតប
ិ ត្តា
ិក រគណនីដល់

អតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលមានគណនីជាមួយប្រាសាក់។ អតិថិជនអាចស្នើ
សុំ ឬ ប្រប
ើ ស
ា្រ ស
់ វា
េ កម្មនះេ បាននៅគ្របកា
់ រិយាល័យសាខាអនឡាញទាំង
អស់របស់បាសា
្រ ក់ដើម្បីបញ្ជាក់សមតុល្យគណនីប្រតិបត្តិការ និងសាវតារ

គណនីរបស់ខ្លួន។ ការចេញលិខិតបញ្ជាក់សមតុល្យគណនីនេះ អតិថិជន
នឹងទទួលបាននូវជំនឿចិត្តបន្ថែមទៀតពីដៃគូអាជីវកម្ម ឬ ភាគីពាក់ព័ន្ធ។
15 សេវាមូលប្បទានបត្រធនាគារ
មូលប្បទានបត្រធនាគារជាប្រភេទនៃឧបករណ៍ទូទាត់ដែលបានបង្កើត

អតិថិជនអាចដកប្រាក់ ពិនិត្យសមតុល្យសាច់ប្រាក់ ផ្លាស់ប្តូរលេខសមា្ងត់

ឡើងសម្រប
ា ធ
់ ា
្វកើ រទូទាត់សាច់បក
ា្រ ដោ
់ យមិនចាំបាច់កាន់សាច់បក
ា្រ ស
់ ទ
ុ ្ធ

ជាមួយសេវា ATM អតិថិជននឹងទទួលបានប័ណ្ណ ATM ដោយមិនគិត

ការស្នើសុំទិញមូលប្បទានបត្រធនាគារបាននៅគ្រប់សាខាប្រាសាក់ ដោយ

ទូទាត់វិក្កយបត្រ ទិញកាតទូរស័ព្ទ និងផ្ទេរប្រាក់ទៅអ្នកមាន ឬ គ្មានគណនី។

ចំនួនច្រើននៅក្នុងដៃ។ អតិថិជនដែលមានគណនីជាមួយប្រាសាក់អាចធ្វើ

កម្រៃ។ ការដកសាច់បាក
្រ ់ និងការផ្ទេរអាចធ្វើបានរហូតដល់ទឹកប្រាក់ចំនួន

ចំណាយត្រឹមតែ 10 ដុលារ្ល អាមេរិកសម្រាប់មូលប្បទានបត្រមួយសន្លឹក។

1,000 ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់ប័ណ្ណវីអាយភី (VIP Card) ឬ 2,000
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លទ្ធផលសង្ខេបផ្នែកប្រតិបត្តិការ
សម្ពៀតឥណទាន
បរិយាយ
(ដុល្លារអាមេរិក)
ឥណទានសរុប
ឥណទានជាក្រុម
ឥណទានជាឯកត្តជន
ឥណទានជាប្រាក់រៀល
ឥណទានជាប្រាក់
ដុលារ្ល អាមេរិក
ឥណទានជាប្រាក់បាត

ការប្រែប្រួល
(ទឹកប្រាក់)

ការប្រែប្រួល
(%)

1,548,859,337

517,978,836

50.25%

1,589,264

565,889

(1,023,375)

(64.39%)

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

1,548,293,448

519,002,210

50.42%

2013

2016

2017

379,073,429 580,543,766 856,592,433 1,030,880,501
4,226,836

41,949,899

2014

4,799,490

3,822,162

53,409,616

55,328,534

102,125,520

46,796,986

84.58%

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

940,667,053

1,393,944,447

453,277,394

48.19%

34,884,914

52,789,370

17,904,456

51.32%

11,799,856

46,651,547

2015

22,545,294

30,631,972

ឥណទានត្រូវបានផ្ដល់ជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់បាត ដែលអាចខ្ចីជាឥណទានជាក្រុម និងជាឯកត្ដជន។ ឥណទានជាឯកត្ដជនមាន

ចំនួនប្រមាណជា 99.96% នៃសម្ពៀតឥណទានសរុប។ សម្ពៀតឥណទានជាក្រុមថយចុះចំនួន 64.39% នៅឆ្នាំ 2017 ខណៈដែលឥណទានជាឯកត្ដជន
កើនឡើងរហូតដល់ 50.42% ស្មើនឹង 519 លានដុលារ្ល អាមេរិក។ ឥណទានជាប្រាក់រៀលកើនឡើង 84.58% ឥណទានជាប្រាក់ដុលារអា
្ល មេរិក កើនឡើង
48.19% និងឥណទានជាប្រាក់បាតកើនឡើង 51.32% ។

អតិថិជនឥណទាន
បរិយាយ
(នាក់)

ការប្រែប្រួល
(នាក់់))

ការប្រែប្រួល
(%))

390,460

43,426

12.51%

5,707

2,005

(3,702)

(64.87%)

308,821

341,327

388,455

47,128

13.81%

217,059

263,769

282,805

315,739

32,934

11.65%

34,053

57,124

64,229

74,721

10,492

16.34%

2013

2014

2015

2016

2017

196,906

251,112

320,893

347,034

13,876

15,086

12,072

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជន

183,030

236,026

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្ត្រី

168,118
28,788

ចំនួនអតិថិជនឥណទានសរុប
ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាក្រុម

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាបុរស

នៅដំណាច់ឆ្នាំ 2017 អតិថិជនឥណទានសកម្មសរុបមានចំនួន 390,460 នាក់ កើនឡើង 12.51% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាក្រុម

ថយចុះ 64.87% ហើយអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជនកើនឡើង 13.81%។ ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្ត្រីកើនឡើង 11.65% និងចំនួនអតិថិជនឥណ
ទានជាបុរសកើនឡើង 16.34% ។
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ការផ្ដល់ឥណទាន
ក្នុងឆ្នាំ 2
 017 ប្រាសាក់បានផ្ដល់ឥណទានសរុបចំនួន 1,439,264,034 ដុលារ្ល អាមេរិកកើនឡើង69.59% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។ចំនួនគណនីឥណទាន

សរុបមានចំនួន 285,018 កើនឡើង 23.34% ។ ទំហំឥណទានជាមធ្យមមានចំនួន 5,050 ដុលារ្ល អាមេរិក។

285,018

1,600,000,000
258,814

1,400,000,000

231,076

219,040

1,200,000,000

250,000

184,883

200,000

1,000,000,000
800,000,000

1,439,264,034

600,000,000

150,000
100,000

834,031,342

400,000,000

848,657,427

627,993,964
200,000,000

300,000

50,000

441,617,045

-

2013

2014

2015

ចំនួនឥណទានបានផ្តល់សរុប (ដុលារ្ល អាមេរិក)

2017

2016

ចំនួនគណនីឥណទានបានផ្តល់សរុប

គុណភាពសម្ពៀតឥណទាន
បរិយាយ
(ដុល្លារអាមេរិក)
ចំនួនសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ
(30 ថ្ងៃ)
ប្រាក់ដើមហួសកាលកំណត់សង
អនុបាតសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិ
ភ័យ (30 ថ្ងៃ)
អនុបាតសងត្រលប់វិញ

ការប្រែប្រួល
(ទឹកប្រាក់)

ការប្រែប្រួល
(%)

11,584,931

(325,505)

(2.73%)

4,005,960

3,594,323

(411,637)

(10.28%)

0.30%

1.16%

0.75%

(0.41%)

(35.34%)

99.64%

98.94%

99.23%

0.29%

0.29%

2013

2014

2015

2016

2017

671,111

1,194,604

2,527,075

11,910,436

392,360

744,738

971,002

0.18%

0.21%

99.68%

99.58%

គិតត្រឹមដំណាច់ឆាំ្ន 2017 អនុបាតសម្ពៀតឥណទានមានហានិភ័យមានចំនួន 0.75% ហើយអត្រាសងឥណទានវិញមានចំនួន 99.23%។ គុណភាព

ខ្ពស់នៃសម្ពៀតឥណទានគឺដោយសារការតាមដានយ៉ាងល្អរបស់បុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ ក ារទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវជាពិសេសបុគ្គលិក
ជាមន្ត្រីឥណទាន នីតិវិធីនិងគោលការណ៍ឥណទានត្រឹមត្រូវ និងគោលការណ៍ដោះស្រាយកម្ចីយឺតយ៉ាវច្បាស់លាស់។លើសពីនេះប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលអាច
ផ្ដល់ទិន្នន័យ និងព័តមា
៌ នបានត្រឹមត្រូវ និងរហ័សដល់បុគ្គលិកសម្រាប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យឥណទាន តាមដានឥណទាន និងវិភាគឥណទាន។
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ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ
គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017 នេះអតិថិជនដាក់ប្រាក់បញ្ញើសន្សមា
ំ នចំនួន 538,073 នាក់ពោលគឺកើនឡើង 9% ធៀបនឹងឆ្នម
ំា ន
ុ ។ សមតុលយ្ ប្រក
ា ប
់ ញ្ញស
ើ នស្ ំ

នេះមានទឹកប្រាក់ 915,112,845 ដុល្លារអាមេរិកគឺកើនឡើង 48% ធៀបនឹងឆ្នាំមុន។
1,000,000,000
449,669

800,000,000
700,000,000
600,000,000

600,000

538,073
494,375

900,000,000

500,000

360,349

400,000

302,917

500,000,000

300,000

915,112,845

400,000,000
467,433,465

200,000,000
100,000,000

200,000

619,048,981

300,000,000
305,163,807

100,000

138,619,404

-

2013

2014

2015

សមតុល្យប្រាក់បញ្ញស
ើ ន្សំ (ជាដុលារ្ល អាមេរិក)

2016

2017

ចំនួនអតិថិជនប្រាក់បញ្ញើសន្សំ

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក
សវា
េ ផ្ទរេ ប្រក
ា ក
់ ង
ុ្ន ស្រក
ុ មានកំណន
ើ ជាលំដាប់ទាង
ំ ចំនន
ួ ប្រតប
ិ ត្តា
ិក រ និងចំនន
ួ ទឹកប្រក
ា ក
់ ង
ុ្ន រយៈពល
េ ប៉ន
ុ ន
ា្ម ឆ្នក
ំា ន្លងមកនះេ ។ ជាក់សង
ែ្ត ចំនន
ួ ប្រតប
ិ តា
្តិក រ

ដែលសាធារណជនបានប្រើប្រាស់សេវានេះជាមួយនឹងប្រាសាក់មានចំនួនជាង 503 ពាន់ប្រតិបត្តិការដែលមានទឹកប្រាក់ ប្រមាណជា ជាង 378 លាន
ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ 2017 ។
400,000,000

546,041

547,707
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548,944
503,215
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500,000

300,000,000
250,000,000

400,000

348,473

200,000,000

351,326,064
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351,565,093

378,929,287

287,036,033

300,000
200,000

100,000,000
50,000,000

100,000

130,560,128

-

2013
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ចំនួនទឹកប្រាក់(ជាដុល្លារអាមេរិក)

2015

2016

2017

ចំនួនប្រតិបត្តិការ

សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ
សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិត្រូវបានចាប់ផ្តើមផ្តល់ជូនអតិថិជននៅថ្ងៃទី 15 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ដោយមានការសហការជាមួយធនាគារ Industrial and

្រ ក់ ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន។ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ
Commercial Bank of China Limited “ICBC” ដែលជាធនាគារអន្តរការីរបស់បាសា

2017 ទឹកប្រាក់សរុបទាំងការផ្ទេរចូល និងការផ្ទេរចេញមានចំនួនច្រើនជាង 55.76 លានដុលារ្ល អាមេរិក។
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10,000,000
55,763,086

2,014,032

-

2017

2016
ចំនួនទឹកប្រាក់(ជាដុល្លារអាមេរិក)

ចំនួនប្រតិបត្តិការ

សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈ MayBank Money Express
 ប្រតិបត្តកា
ិ រសេវាផ្ទេរប្រាក់នេះបានថយចុះតិចតួចពី 1,012 ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងឆ្នាំ 2016 មក 606 ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងឆ្នាំ 2017 ។ ចំណែកឯចំនួនទឹក

ប្រាក់នៃទំហំប្រតិបត្តិការនេះ ក៏បានថយចុះបន្តិចបន្តួចដែរពី 806,587 ដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ 2016 មក 447,745 ដុល្លារអាមេរិកនៅ ឆ្នាំ 2017 ។
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2016

ចំនួនទឹកប្រាក់(ជាដុល្លារអាមេរិក)

ចំនួនប្រតិបត្តិការ

សេវាអេធីអឹម និងសេវាធនាគារចល័ត
ដោយមានការគាំទ្រពីអតិថិជន

និងការវិវត្តក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារនៅកម្ពុជា

ចំនួននៃការប្រើបាស
្រ ់ប័ណ្ណអេធីអឹម បានកើនឡើងយ៉ាងច្រើន

ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ដែលមានកំណើនរហូតដល់ 93,478 ប័ណ្ណនៅឆ្នាំ 2017 នេះ។ ទន្ទឹមនឹងនេះដែរ ចំនួនអតិថិជនប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័តមាន
ចំនួន 13,945 នាក់ រហូតមកដល់ឆាំ្ន 2017 នេះ។
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ចំនួនអតិថិជនសេវាធនាគារចល័ត
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លទ្ធផលសង្ខេបផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប
(ដុល្លារអាមេរិក)

2013

2014

2015

2016

2017

សាច់ប្រាក់ និងធនាគារ

65,408,161

111,469,118

175,883,227

205,768,785

192,573,065

សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធ

373,141,585

571,187,994

847,173,235

1,016,385,263

1,528,863,817

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

13,343,505

18,917,877

23,749,983

27,219,846

32,832,290

ទ្រព្យសកម្មសរុប

451,893,251

701,574,989

1,046,806,445

1,249,373,894

1,754,269,172

138,619,404

305,163,807

467,433,465

619,048,981

915,112,845

26,428,680

32,204,313

49,335,158

51,382,930

64,716,264

បំណុល

235,038,891

282,345,788

408,287,815

407,852,374

545,840,466

បំណុលសរុប

400,086,975

619,713,908

925,056,438

1,078,284,285

1,525,669,575

19,685,067

47,000,000

72,000,000

110,000,000

110,000,000

4,698,399

5,482,607

2,272,647

2,565,749

2,800,230

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

27,422,810

29,378,474

47,477,360

58,523,860

115,799,367

មូលធនសរុប

51,806,276

81,861,081

121,750,007

171,089,609

228,599,597

451,893,251

701,574,989

1,046,806,445

1,249,373,894

1,754,269,172

69,129,541

109,506,510

159,876,603

196,844,312

236,689,395

ចំណាយការប្រាក់ និងកម្រៃសេវា

(21,689,336)

(35,668,040)

(54,816,797)

(72,333,153)

(94,638,820)

ចំណាយប្រតិបត្តិការ

(23,132,695)

(33,042,503)

(45,612,697)

(52,270,896)

(55,996,907)

ចំណាយមិនមែនប្រតិបត្តិការ

(3,159,154)

(3,131,325)

(1,236,354)

(4,506,261)

(14,105,466)

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

(4,265,009)

(7,609,837)

(11,754,666)

(13,748,791)

(14,438,214)

ប្រាក់ចំណេញ

16,883,347

30,054,805

46,456,089

53,985,211

57,509,988

4.8%

5.2%

5.3%

4.7%

3.8%

ផលលើមូលធន (RoE)

38.9%

45.0%

45.6%

36.9%

28.8%

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន

23.0%

22.6%

22.0%

20.7%

18.2%

តារាងតុល្យការ
ទ្រព្យសកម្ម

បំណុល និងមូលធន
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
អនុបំណុល

មូលធន
ដើមទុនចុះបញ្ជី
ទុនបម្រុង

បំណុល និងមូលធនសរុប
ចំណូល និងចំណាយ
ចំណូលការប្រាក់ និងកម្រៃសេវា

សូចនាករសំខាន់ៗ
ផលលើទ្រព្យសកម្ម (RoA)
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ផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាព
បរិយាយ

2013

2014

2015

2016

2017

3,995

4,075

4,050

4,037

4,037

379,073,429

580,543,766

856,592,432

1,030,880,501

1,548,859,337

(5,931,844)

(9,355,772)

(9,419,197)

(14,495,238)

(19,995,520)

373,141,585

571,187,994

847,173,235

1,016,385,263

1,528,863,817

1,166

1,844

2,782

3,435

4,073

(ដុល្លារអាមេរិក)

325,106

314,829

307,905

300,111

380,275

ចំនួនអតិថិជនសកម្ម

196,906

251,112

320,893

347,034

390,460

169

136

115

101

96

0.18%

0.21%

0.30%

1.16%

0.75%

ផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាព
អត្រាប្តូរប្រាក់
សម្ពៀតឥណទានដុល (ដុល្លារអាមេរិក)
សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់ 
(ដុល្លារអាមេរិក)

សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធ(ដុល្លារអាមេរិក)
ចំនួនមន្ត្រីឥណទាន
សម្ពៀតឥណទានក្នុងមន្ត្រីឥណទានម្នាក់

អតិថិជនសកម្មក្នុងមន្ត្រីឥណទានម្នាក់
ឥណទានមានហានិភ័យ

សម្ពៀតឥណទាន និងគុណភាពសម្ពៀតឥណទាន
គិតត្រឹមដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017 សម្ពៀតឥណទានបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពីចំនួន 1,031 លានដុល្លារអាមរិកក្នុងឆ្នាំ 2016 ដល់ចំនួន 1,549 លាន

ដុល្លារអាមរិកក្នុងឆ្នាំ 2017 ។ សម្ពៀតឥណទានមានហានិភ័យ (30 ថ្ងៃ) ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆាំក
្ន ន្លងមកបានកើនឡើងពី 0.18% ក្នុងឆ្នាំ 2013 ដល់ 0.75%

ក្នុងឆ្នាំ 2017 ប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាចគ្រប់គ្រងបាន។ លទ្ធផលនេះបង្ហាញពីសញ្ញាណវិជ្ជមានសម្រាប់បាសា
្រ ក់ ដោយសារការកើនឡើងខ្លាំងនៃសម្ពៀត
ឥណទាន។

1,800,000,000

1.40%

1,600,000,000

1.16%
1.20%

1,400,000,000
1.00%
1,200,000,000
0.75%
1,000,000,000
800,000,000

0.80%

0.60%

600,000,000
0.40%

0.30%
400,000,000

0.21%
0.18%
0.20%

200,000,000
379,073,429

580,543,766

856,592,432

1,030,880,501

1,548,859,337

2015

2016

2017

0.00%

2013

2014

សម្ពៀតឥណទានដុល (ដុលារ្ល អាមេរិក)

អនុបាតសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ
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ផលិតភាពរបស់មន្ត្រីឥណទាន
ចំនួនអតិថិជនសកម្មក្នុងមន្ត្រីឥណទានម្នាក់បានធ្លាក់ចុះពីចំនួន 101 នាក់ ក្នុងឆ្នាំ 2016 មក ចំនួន 96 នាក់ ក្នុងឆ្នាំ 2017 ដោយសារតែប្រាសាក់ បាន

បង្កើនចំនួនមន្ត្រីឥណទានយ៉ាងច្រើនពីចំនួន 3,425 ក្នុងឆ្នាំ 2016 ទៅចំនួន 4,073 នាក់ ក្នុងឆ្នាំ 2017 ។ សម្ពៀតឥណទានក្នុងមន្ត្រីឥណទានម្នាក់បាន
កើនឡើងពី 300,111 ដុលរា្ល អាមេរក
ិ ក្នង
ុ ឆ្នំា 2016 ដល់ 380,275ដុលរា្ល អាមរេ ក
ិ ក្នង
ុ ឆ្នំា 2017 ដល
ែ លទ្ធផលនះេ បង្ហញ
ា ពីគណ
ុ ភាពប្រសរើ នៃការគ្របគ
់ ង
្រ
ផលិតភាពរបស់ប្រាសាក់។
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380,275
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2013
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សម្ពៀតឥណទានធៀបនឹងបុគ្គលិកឥណទានម្នាក់ (ដុលារ្ល អាមេរិក)

2016

2017

ចំនួនអតិថិជនសកម្មធៀបនឹងបុគ្គលិកឥណទានម្នាក់

លទ្ធភាពស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ
បរិយាយ

2013

2014

2015

2016

2017

23.0%

22.6%

22.0%

20.7%

18.2%

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ

6.2%

6.2%

6.3%

6.3%

6.3%

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ

6.6%

5.7%

5.3%

4.6%

3.7%

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល

2.5%

1.9%

1.7%

1.4%

1.2%

ផលលើទ្រព្យសកម្ម

4.8%

5.2%

5.3%

4.7%

3.8%

38.9%

45.0%

45.6%

36.9%

28.8%

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន

ផលលើមូលធន

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន
  ចំណូលពីសម្ពៀតឥណទាន មាននិន្នាការថយចុះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារ មានការចូលរួមវិនិយោគ
កាន់តែច្រើនក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងមានបម្រែបម្រួលលើការកំណត់ពដា
ិ នអត្រាការប្រាក់។

40 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2017

25.0%

23.0%

22.6%

22.0%

20.7%

20.0%

18.2%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%
2013

2014

2015

2016

2017

ទិន្នផលសម្ពៀតឥណទាន

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ


អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុហាក់មានភាពទ្រឹងបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅនេះ ទោះបីប្រាសាក់បានពង្រីកតំបន់ប្រតិបតិ្តការរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏

ដោយ។ នេះបង្ហាញថា ប្រាសាក់អាចគ្រប់គ្រងចំណាយបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

7.0%
6.2%

6.2%

6.3%

6.3%

6.3%

2014

2015

2016

2017

6.0%
5.0%
4.0%

3.0%

2.0%
1.0%
0.0%
2013

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ
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អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ
 អនុបាតចំណាយប្រតិបតិ្តការបានបន្តថយចុះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះ ហើយក្នុងឆ្នំា 2017 អនុបាតនេះនៅតែបន្តថយចុះដែរ ដែលបង្ហាញ
ថា ប្រាសាក់សម្រេចបាននូវប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្មគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្រាប់គាំទ្រដល់កំណើនទ្រព្យសកម្ម។
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អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល
អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាលបានបន្តថយចុះពី 1.4% ក្នុងឆ្នាំ 2016 មក 1.2% ក្នុងឆ្នាំ 2017 ។ ទោះបីថយចុះតែបនិ្តចក្តី ក៏ជាសញ្ញាណវិជ្ជមានមួយ

សម្រាប់ប្រាសាក់ដែរ។

3.0%
2.5%
2.5%

1.9%

2.0%
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1.4%
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0.5%
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អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល
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2016

2017

ផលលើទ្រព្យសកម្ម
ផលលើទ្រព្យសកម្មបានថយចុះពី 4.7% ក្នុងឆ្នាំ 2016 មក 3.8% ក្នុងឆ្នាំ 2017 ។ ការថយចុះេនះមានភាពយឺតយ៉ាវដោយសារតែការកើនឡើងនូវ

ទ្រព្យសកម្មសរុបពី 1,249 លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ 2016 ទៅ 1,754 លានដុលរា្ល អាមរេ ក
ិ ក្នង
ុ ឆ្នំា 2017 និងការរកសា
្ នូវរចនាសម្ពន
័ ្ធទព
្រ យ្ សកម្មផល
្ត ់
ចំណូលដើមី្បបំពេញបាននូវលក្ខខណ្ឌនានារបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើសាធារណជននិងលក្ខខណ្ឌតម្រូវ
របស់ឥណទាយក។
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ផលលើទ្រព្យសកម្ម (RoA)

ផលលើមូលធន

ផលលើមូលធន បានថយចុះពី 36.9% ក្នុងឆ្នាំ 2016 មក 28.8% ក្នុងឆ្នាំ 2017 ដោយសារការកើនឡើងជាមធ្យម នៃមូលធនក្នុងឆ្នាំ 2017

និងកម្រិតអនុបាតបំណុល។
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ផលលើមូលធន(RoE)
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ការកសាងសមត្ថភាព
ការបណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិក

បានកែប្រែយ៉ាងតិច 2 ដងក្នុង 1 ឆ្នាំទៅតាមមុខតំណែង។ ជាក់ស្តែងវគ្គ
បណ្តុះបណ្តាលចំនួន 94 វគ្គត្រូវបានរៀបចំឡើងនិងមានសិក្ខាកាមចូលរួម

ចំនួន 2,993 នាក់។ បើគត
ិ ជាមធ្យមក្នង
ុ មួយឆ្នប
ំា គ
ុ ល
្គ ក
ិ ម្នក
ា ទ
់ ទួលបានការ
បណ្តះុ បណ្តាលរំលឹកឡើងវិញចំនួន 10 ម៉ោង។

បន្ថម
ែ លើនះេ ដើមប្ ល
ី ក
ើ កម្ពសច
់ ណ
ំ
ះេ ដឹងនិងជំនាញថ្មៗ
ី និងដោះស្រយ
ា

បញ្ហខ
ា ះ្វ ខាតបុគល
្គ ក
ិ ទាំងអស់តវូ្រ បានផ្តលា
់ក របណ្តះុ បណ្តល
ា ពិសស
េ ដោយ

ផ្អែកលើមុខតំណែង និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ពួកគាត់។ ឆ្នាំនេះយើងបាន
រៀបចំវគ្គសក
ិ សា
្ ចំនន
ួ 43 វគ្គដោយមានអ្នកចូលរួមពីបុគ្គលិកចំនួន 1,436
នាក់។

មិនត្រម
ឹ តែបណ
ុ៉
ះោ្ណ នាយកដ្ឋន
ា បណ្ដះុ បណ្ដាល និងអភិវឌ្ឍន៍បគ
ុ ល
្គ ក
ិ បាន

បង្កើតកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលថ្មីមួយនៅកម្រិតសាខា ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាព
និងបង្កើនចំណេះដឹងជំនាញដល់បុគ្គលិកតាមរយៈថ្នាក់គ្រប់គ្រងនៅតាម

សាខាផ្ទាល់។ សម្រាប់កម្មវិធីនេះ យើងសម្រេចបាន 5 លើក ដោយមួយ


ដូចឆ្នាំមុនៗ ប្រាសាក់មានមោទនភាពដែលបានបង្កើតនូវសមិទ្ធផល

នានា ក្រម
ោ ការដឹកនាំដឆ
៏ ម
ើ្ន របស់ថក
ា្ន គ
់ ប
្រ គ
់ ង
្រ និងការចូលរួមចំណក
ែ យ៉ង
ា
សកម្មពីបុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថាក
្ន ់ដែលមានឥរិយាបថវិជ្ជមាន និងទំនួលខុស

ត្រវូ ។ ទន្ទម
ឹ គ្នន
ា ះេ ដរែ នាយកដ្ឋន
ា បណ្តះុ បណ្តល
ា និងអភិវឌឍ្ ន៍បគ
ុ ល
្គ ក
ិ បាន

ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាព ការអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង និង

ជំនាញដល់បុគ្គលិកទាំងអស់។ យ៉ាងណាមិញ យើងបានបង្កើតឡើងនូវ
កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រប់ទម្រង់ សម្រាប់ផ្តល់ជូនដល់បុគ្គលិកគ្រប់រូប រួម
មានទាំងការបណ្តុះបណ្តាលខាងក្នុងនិងខាងក្រៅផងដែរ។

 ជាលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ 2017 ដើម្បីធ្វើឲ្យបុគ្គលិកម្នាក់មានសមត្ថភាពគ្រប់

គ្រាន់ទាំងជំនាញ និងឥរិយាបថក្នុងការបំពេញការងារទៅតាមតួនាទីរបស់
ខ្លួន កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកថ្មី និងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលណែនាំការ

ងារថ្មីចំនួន 75 វគ្គត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់បុគ្គលិកសរុបចំនួន 2,433

នាក់ ដល
ែ ទើបចូលបម្រកា
ើ រងារ និងបុគល
្គ ក
ិ ដែលត្រវបា
ូ នផ្លស
ា ប
់ រូ្ត តួនាទីថ។
ី្ម
លើសពីនេះ នាយកដ្ឋានបណ្ដុះបណ្ដាល និងអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិកបាន

បង្កើតកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលរំលឹកឡើងវិញស្ដីពីគោលនយោបាយ នីតិវិធី

ដែលបានរៀនក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកថ្មី ដល់បុគ្គលិកដែលបានចូល
បម្រើការងារ តិចជាងមួយឆ្នាំ ដើម្បីពង្រឹងលើចំណេះដឹង ជំនាញ និងសមត្ថ
ភាពដល់ពក
ួ គាត់។ ក្នង
ុ នោះដរែ យើងសម្រច
េ បាន 2 វគ្គដល
ែ មានសិកាកា
្ខ ម

ចូលរួមចំនួន 73 នាក់។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវបានចូល

រួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរំលឹកឡើងវិញលើគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីដែល
44 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2017

លើកៗ

មានការចូលរួមគ្រប់សាខារបស់បាសា
្រ ក់ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស

និងមានសិក្ខាកាមចូលរួមចំនួន 20,634 នាក់។

ក្រៅពីនេះ ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងនិងជំនាញលើការងារបច្ចេកទេស និង

ទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ថ្មីៗក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍការងារឲ្យកាន់តែ
មានប្រសទ
ិ ្ធភាពពង្រង
ឹ ជំហរក្នង
ុ ទីផសា
្ រដែលមានការប្រកត
ួ ប្រជង
ែ ខ្លង
ំា ពង្រង
ឹ
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ជាពិសេសយល់ដឹងពីបរិបទនៅក្នុងសង្គមក៏ដូច

ជាពិភពលោកនាពេលបច្ចប
ុ ប្ ន្ន ប្រាសាក់បានបញ្ជន
ូ បុគល
្គ ក
ិ ចំនន
ួ 132 នាក់
ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងប្រទេសចំនួន 35 វគ្គ ហើយ 6 នាក់ចូលរួមវគ្គ
បណ្តុះបណ្តាល និងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាក្រៅប្រទេសចំនួន 3 កម្មវិធី។

ការងារស្ម័គ្រចិត្តនិងការចុះកម្មសិក្សា
ក្នុងឆ្នាំ 2017 ប្រាសាក់បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកិច្ចការសង្គមដោយ

ផ្តោ ត លើ កា របង្កើ ត ធនធានមនុ ស្ ស តាមរយៈការផ្ត ល់ ឱកាសដល់ និ ស្ សិ ត

ដើម្បីចុះកម្មសិក្សា និងធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តក្នុងស្ថាប័ន។ ប្រាសាក់បានទទួល
និស្សិតស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 54 នាក់ដើម្បីជាជំនួយដល់នាយកដ្ឋាននានាក្នុង

ការិយាល័យកណ្តាល និងអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតសរសេរនិកេប
្ខ បទ និងចុះកម្ម
សិក្សានៅប្រាសាក់ចំនួន 24 ក្រុមផងដែរ។

សង្ខេបលទ្ធផលពីសកម្មភាពទីផ្សារ
គន្លឹះដ៏ជោគជ័យរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ ប្រសូតចេញពី

តែងតែចុះត្រួតពិនិត្យឥណទានជាញឹកញាប់ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជា

បាន។ ផលិតផលផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តាមសេចក្តីត្រូវការ

ដំណោះស្រាយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗផងដែរ។ បុគ្គលិកទាំងអស់ ជាពិសេស

ការពញ
េ ចិតរ្ត បស់អតិថជ
ិ នលើផលិតផលនិងសេវាកម្មដល
ែ ពួកគាត់ទទួល

របស់អតិថិជនតាមរយៈការធ្វើអង្កេតទីផ្សារ ឬ ការសិក្សាជាក់ស្តែងដើម្បី
ធានាឲ្យមានផលិតផលសមស្របទៅនឹងអតិថិជនគោលដៅដែលត្រូវការ
ផលិតផលទាំងនោះ។

សកម្មភាពនិងយុទ្ធនាការផស្ ព្វផ្សាយជាច្រន
ើ ត្រវបា
ូ នរៀបចំឡង
ើ និងផ្សព្វ

ផ្សាយតាមរយៈបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗដើម្បីធានាថាព័ត៌មាននិងសារ
ផ្សព្វផសា
្ យទាំងអស់នោះបានជ្រត
ួ ជ្រាបទៅដល់ទផ
ី សា
្ រគោលដៅប្រកបដោយ
ប្រសទ
ិ ្ធភាព។ ប្រសា
ា ក់កបា
៏ នផស្ ព្វផ្សាយជាសាធារណៈតាមរយៈការចុះផ្សព្វ

មួយអតិថិជន តាមដានការវិវត្តអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន ព្រមទាំងផ្តល់នូវ
បុគ្គលិកជួរមុខត្រូវបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលជាប្រចាំអំពកា
ី របម្រើេសវា

អតិថិជនល្អឥតខ្ចោះ និងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនដើម្បីប្រាកដថា
« សារតែមួយត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជន »។

ប្រសា
ា ក់បានធ្វឲ
ើ យ្ ប្រសរើ ឡើងលើបទដ្ឋន
ា នៃការផ្តលស
់ េវាកម្ម ការគ្រប់

គ្រងការប្តឹងតវ៉ា និងកម្មវិធីភក្តីភាពដើម្បីធានាទៅលើគុណភាពនៃការបម្រើ
សេវាអតិថិជន រួមមាន៖

ផ្តល់តម្លៃ និងគោរពគ្រប់អតិថិជន

ផសា
្ យផ្ទល
ា នៅ
់ ការិយាល័យកណ្តល
ា និងសាខាផងដែរ។ ហើយសកម្មភាព

ទំនាក់ទំនងអតិថិជនគោលដៅ

នៃការចុះផ្សព្វផ្សាយ និងលក់ដោយផ្ទាល់ទាំងនោះក៏បានអនុវត្តស្របពេល

ផ្តល់ផលិតផលនិងសេវាច្រើនបែបយ៉ាង

ជាមួយនឹងការផស្ ព្វផសា
្ យតាមបណ្តញ
ា ផ្សព្វផ្សាយនានាផងដែរ។ សកម្មភាព

ផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ដ៏ល្អក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារ

នៃការផស្ ព្វផសា
្ យបានធ្វឡ
ើ ង
ើ ដោយការកំណត់អតិថជ
ិ នគោលដៅ និងទីតាង
ំ

ធ្វឲ
ើ យ្ មានភាពសាមញ្ញលើគោលនយោបាយផលិតផល និងសេវា

ច្បាស់លាស់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីវាយលុកទីផ្សារ និងបង្កនក
ើ ារលក់។

ទម្រង់បែបបទ និងដំណើរការ

ដោះស្រាយបញ្ហាជូនអតិថិជនក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង

ថ្នាក់គ្រប់គ្រងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ពីការិយាល័យកណ្តាល ភូមិភាគ និងសាខា

ធានានូវតម្លាភាព សុក្រឹតភាព និងភាពងាយស្រួល
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ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
មករា

ប្រាសាក់បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន 5,000 ដុលារ្ល អាមេរិក សម្រាប់ការបោះ

ពុម្ព និងសម្រាប់ពិធីផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនូវសៀវភៅដែលមានចំណងជើង

ថា « តោះ! និយាយពីលុយ » របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងគោលបំណង
លើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រាសាក់បរិច្ចាគថវិកាចំនួន 4 លានរៀល ដល់បេសកកម្មដែលផ្ដលកា
់ រ

វះកាត់ដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេល 5 ថ្ងៃ ដល់កុមារកម្ពុជា នៅមន្ទីរពេទ្យ
ខ្មែរ-សូវៀត ដែលដឹកនាំដោយ អង្គការ Smile Cambodia ដោយរួម
សហការជាមួយ Face to Face សហរដ្ឋអាមេរិក Rotary Club of

Likas Bay និង Rotary Club of Lu Chou ។
កុម្ភៈ

ប្រាសាក់ ផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាថ្មី ដើម្បីឲ្យអតិថិជនកាន់តែងាយស្រួល

ចងចាំ និងបង្ហាញពីការប្ដេជ្ញាចិត្តបម្រើសេវាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន។
មីនា

ប្រាសាក់បានទទួលយកភាគទុនិកថ្មី រួមមាន ធនាគារ BEA និង

ក្រុមហ៊ុន LOLC ដើម្បីចូលរួមចំណែកបន្ថែមទៀតដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ព្រមទាំងជួយ
តម្រង់ទិសប្រាសាក់ក្នុងការកម្លាយខ្លួនជាធនាគារពាណិជ្ជ។

 ប្រសា
ា ក់បានចូលរួមលើកកម្ពសវ់ បប្ ធម៌អាននៅកម្ពុជា តាមរយៈការចូល

រួមឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 1,000 ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងកម្មវិធី « ទិវាជាតិអណា
ំ
នឆ្នាំ
2017 » ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។

ិ ប្រាសាក់បានចូលរួមឧបត្ថម្ភការប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាត 08 មីនា

ែ ប្រពត
ឹ្រ ្តទៅនៅឃុគោ
ំ កចក ខេតស
្ត ៀមរាបដើមប្ រី ឭ
ំ កពីកច
ិ ្ច
លើកទី 106 ដល

ខិតខំប្រឹងប្រែង និងសម្តែងនូវការគោរព កោតសរសើរ និងក្តីស្រលាញ់ដល់
ស្រី្ត ដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងសង្គម និងគ្រួសារ។

ប្រាសាក់ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវកាសម្រាប់
ទិវាជាតិអំណាន ក្រោមប្រធានបទ
ិ
«អានដ�ើម្ភាពសុ
ខដុមនៃជីវត»
នជាតិអប់រ ំ
ិ នៅវទ្យាស្ថា
ិ
បី
46 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2017

ឧសភា
ប្រាសាក់បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន 60 លានរៀល ជូនចំពោះកាកបាទ

ក្រហមកម្ពុជា ក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបលើក 154 ទិវាពិភពលោកកាកបាទ

ក្រហម និង អឌ្ឍចន្ទក្រហម សម្រាបកា
់ រចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពី សុខុមាល
ភាពសង្គមតាមរយៈគម្រោងស្ម័គ្រចិត្ត និងសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់កាក
បាទក្រហមកម្ពុជា។

ប្រាសាក់បានឧបត្ថម្ភសម្ភារបរិក្ខារសាលាជាច្រើនរួមមាន បង់ និងកៅអី

(ថ្មដុស)10 ឈុត អាវយឺត ប៊ិច និងថង់យួរបរិស្ថានដែលគិតជាទឹកប្រាក់
សរុបចំនួន 2,400 ដុលារ្ល អាមេរិក ដល់វិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ ដើម្បីឆ្លើយតប
តាមតម្រូវការខ្វះខាតរបស់សាលា។
កញ្ញា
ប្រាសាក់បានបង្កើនទំហំបាក
្រ ់កម្ចីរបស់ខ្លួនរហូតដល់ 200,000 ដុល្លារ

អាមេរិក ជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់សមរម្យបំផុត ដែលមានរយៈពេលខ្ចីរហូត

ដល់ 10 ឆ្នាំ ដើម្បីគាំទ្រដល់កំណើននៃសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត ខ្នាតតូច
និងខ្នាតមធ្យមត្រូវការដើមទុនធំជាងមុនដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្ម។

ប្រាសាក់បានបន្ថែមរយៈពេលដាក់ប្រាក់បញ្ញើ 2 ខែ 4 ខែ និង 5 ខែ ពីលើ

រយៈពេលនៃគណនីប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ដែលមានស្រាប់ និងបាន

កែប្រែអត្រាការប្រាក់យ៉ាងល្អប្រសើរបើធៀបនឹងទីផ្សារ ដើម្បីបំពេញតម្រូវ
ការអតិថិជនដែលកំពុងតែមានការកើនឡើង ដែលមានបំណងបង្កើនប្រាក់

ប្រាសាក់ឧបត្ថម្ភ បង់ កៅអីថ្មដុស និងសម្ភារសិក្សាជូនវិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ

ចំណូលបន្ថែមពីលំហូរទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ និងត្រូវការទុនបង្វិលក្នុង
រយៈពេលខ្លី ដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។
តុលា
ប្រាសាក់បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន 1,000 ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់

គម្រោងសង្គមមួយមានឈ្មោះថា «ចិត្តដូចគ្ន»
ា ក្រោមប្រធានបទ «ដើម្បី

សង្គម យើងអាចធ្វើបាន» ដែលជាកម្មវិធីមួយរៀបចំដោយយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត

របស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា ក្រុមយុវជន U&I និងយុវជននៃយុទ្ធ

នាការ GoGoCambodia ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនដើម្បី

ចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គម អាចបញ្ចេញនូវទេពកោសល្យ និង
គំនិតច្នៃប្រឌិតផ្សេងៗរបស់ខ្លួន ជាពិសេសការរៀនធ្វើការងារជាក្រុម។

ប្រាសាក់ចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ការងារជាតិ និងផលិតភាពជាតិនៅមជ្ឈ

វិច្ឆិកា
ប្រាសាក់ បានដាក់ឲ្យដំណើរការសាកល្បងប្រព័ន្ធ QR Code នៅតាម

សាខាចំនួន 13 ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជននាពេលបច្ចុប្បន្ន
នេះ។

ប្រសា
ា ក់ បានទទួលវិញប
ា្ញ នបត្រ «អនុលោមភាពសារពើពន្ធកម្រត
ិ មាស»

ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដែលទទួលស្គាល់ពកា
ី រប្តេជ្ញារបស់បាសា
្រ ក់ដែល

បានប្រកាស និងបង់ពន្ធទាន់ពេលវេលា និងអនុលោមបានល្អតាមកាតព្វ
កិច្ចពន្ធ។

ធ្នូ

មណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្តល់

 ប្រាសាក់ ដាក់ឲ្យដំណើរការសាជាថ្មី «កម្មវិធីសន្សំពិសេស សន្សំឈ្នះ

នុពល ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មដល់សាធារណជន។

iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy S8 Plus, A7 and A3, កង្ហារ

ឱកាសការងារ និងកម្មសិក្សា ដល់សិស្សនិស្សិត និងបេក្ខជនដែលមានសក្តា

ប្រាសាក់បានចូលរួមជាមួយ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងរួមសហការជា

មួយសមាជិកជាដៃគូ រួមមាន ធនាគារអេស៊ីលីដា និងធនាគារស្ថាបនា

ដើម្បីរៀបចំ Integrated System ដែលមានឈ្មោះថា “Cambodian

Shared Switch” ដែលនឹងអ
 នុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនដែលមានកាតឥណពន្ធ
ឬ ឥណទានទាំងអស់អាចធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុឆ្លងធនាគារបាន។

រង្វន
ា »
់
និងបានផ្តល់នូវរង្វាន់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់រួមមាន iPhone X,
ឆ្នាំងដាំបាយ ឆ្នាំងអ៊ុត និងកំសៀវអគ្គិសនី ជូនអតិថិជនបញ្ញើសន្សំក្នុងរយៈ
ពេល 3 ខែ។

ប្រាសាក់ សម្ពោធអគារបណ្ណាល័យទី 21 ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយខ្នង នៅសាលា

បឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យត្រពាំងឈូក ដែលស្ថិតក្នុងភូមិតាំងក្រសាំង
ឃុព
ំ យ
ា្ន ស្រក
ុ សំរោងទង ខេតក
្ត ព
ំ ង់សឺ្ព ដើមប្ ល
ី ក
ើ កម្ពសវ់ ប្បធម៌នៃការអាន។

ប្រសា
ា ក់បានទទួល «ពានរង្វន
ា ស
់ ប
ា្ថ ន
័ ឆ្នម
ើ » ក្នង
ុ ឱកាសខួប 5 ឆ្នំា របស់

ការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា ដោយការទទួលស្គាល់ការបំពេញការងារល្អ

ប្រសើរក្នុងការសហការយ៉ាងសកម្ម និងការឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សបំផុតក្នុង
ការគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ។

ប្រាសាក់ផ្តល់ឱកាសការងារជាច្រើនមុខតំណែងនៅក្នុងពិព័រណ៍ការងារ
និងផលិតភាពជាតិ

អគារបណ្ណាល័យទី 23 ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលឧបត្ថម្ភមូលនិធិដោយប្រាសាក់នៅ
សាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យ ព្រៃយុថ្កា នៅក្នុងខេត្តតាកែវ
47

អំពីអតិថិជន
យោងតាមទស្សនវិស័យ និងបេសកកម្ម ប្រាសាក់កំពុងផ្តល់

សេវាធនាគារជូនក្រុមគ្រួសារទាំងនៅតំបន់ជនបទ និងទីប្រជុំជន
ដោយមិនគិតពីពណ៌សមប្ រុ ស្ថន
ា ភាព ព្រមទាំងផ្តលជ
់ ន
ូ សហគ្រស
ា

ខ្នាតតូចបំផុត ខា្នតតូច និងខា្នតមធ្យមតាមតម្រូវការជាក់ស្តែង។

លើសពីនេះ ប្រាសាក់ក៏បានផ្តល់សេវាផ្សេងៗជូនដល់ស្ថាប័ននានា
ដូចជា ស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ដែលមានតម្រូវការក្នុង

ការប្រប
ើ ស
ា្រ ផ
់ លិតផលនិងសេវារបស់បាសា
្រ ក់រម
ួ មាន សេវាប្រក
ា ់
បញ្ញើសន្សំ ផ្ទេរប្រាក់ បើកប្រាក់បៀវត្ស និងសេវាធនាគារដទៃទៀត។

គ្រួសារ

ចំនន
ួ គ្រសា
ួ រប្រហល
ែ ជា 75%  នច
ៃ ន
ំ ន
ួ គ្រសា
ួ រសរុបមានទីលនៅ
ំ

នៅតាមបណ្តា ខេ ត្ត ផ្ សេ ង ៗដែ ល ភាគច្រើ ន នៃ អ តិ ថិ ជ នប្រ ក បរបរ
កសិកម្ម និងរបររកប្រាក់ចំណូលផ្សេងៗទៀតរួមមាន ការជួញដូរ

សេវាកម្មដឹកជញ្ជូន។ល។ ចំណូលជាសាច់ប្រាក់ជាកត្តាកំណត់
ពីសមត្ថភាពក្នុងការទទួលបានឥណទានរបស់គ្រួសារនីមួយៗ។

សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត

ភាគច្រន
ើ នស
ៃ ហគ្រស
ា ខ្នត
ា តូចបំផត
ុ គឺជាអាជីវកម្មជាលក្ខណៈ

គ្រួសារដែលសមាជិកគ្រួសារជាអ្នកជួយក្នុងដំណើរការអាជីវកម្ម ។

សហគ្រាសទាំងនោះភាគច្រើនមានទីតាំងជិតទីប្រជុំជន ទីរួមស្រុក

ឬ ខេត្ត ហើយសហគ្រាសខ្លះស្ថិតនៅតាមទីជនបទ។ សហគ្រាស
ខ្នាតតូចបំផុតនេះភាគច្រើនមានបុគ្គលិកតិចជាង 10 នាក់ ហើយ
ភាគច្រើនជាសមាជិកក្រុមគ្រួសារ។

សហគ្រាសខ្នាតតូច

សហគ្រាសខ្នាតតូចភាគច្រើនស្ថិតនៅតាមទីប្រជុំជន និងទីផ្សារ

ដែលជាទូទៅមានបុគ្គលិក និងកម្មករចំនួនចាប់ពី 10 ទៅ 50
នាក់។

សហគ្រាសខ្នាតមធ្យម

ប្រភេទសហគ្រាសខ្នាតមធ្យមនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅ ឬ នៅជិត

ទីប្រជុំជន ទីរួមស្រុក ឬ ខេត្ត។ សហគ្រាសនេះជួល ឬ កាន់កាប់

ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន និងជាទូទៅមានបុគ្គលិកចាប់ពី 51 នាក់
ទៅ 100 នាក់។

ស្ថាប័ន

ជាស្ថាប័នគតិយុត្តិមកពីវិស័យឯកជនក្លឹប សមាគម សហព័ន្ធ

អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលផងដែរ។
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អ្នកស្រី អិុន លីដា

អ្នកផលិតបង្គាក្រៀម នៅខេត្តព្រះសីហនុ
ខេត្តព្រះសីហនុ ស្ថិតនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសកម្ពុជា ជាខេត្តនៅជាប់

ជាងមុន។ ពេលនោះ អ្នកស្រីក៏បានផ្លាស់ប្ដូរពីការធ្វើបង្គាក្រៀមដោយដៃ
ទៅជាការធ្វើដោយម៉ាស៊ីនវិញម្ដង។

ការបំពាក់ម៉ាស៊ីនធ្វើបង្គាបានធ្វើឲ្យរបរអ្នកស្រីមានការរីកចម្រើនគួរកត់

សមុទ។
្រ នៅចម្ងយ
ា ប្រហល
ែ 10 គ.ម ខាងជើងពីទប
ី ជ
្រ ជ
ំុ នក្រង
ុ ព្រះសីហនុ

សម្គាល់។ ក្រៅពីមានអតិថិជនជាច្រើននៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ សព្វថ្ងៃ

ដំណើរទៅជួបអតិថិជនម្នាក់របស់ប្រាសាក់ ដើម្បីដឹងពីសកម្មភាពនៃការ

ផ្គង់ជាប្រចាំ នៅផ្សារអូរឫស្សី រាជធានីភ្នំពេញ ។

គឺជាតំបន់មួយដែលប្រជាជននិយមប្រកបរបរពីផលនេសាទ។ យើងនឹងធ្វើ

ប្រកបអាជីវកម្មរបស់គាត់។

អ្នកស្រី លីដា មានអតិថិជនលក់ដុំបង្គាក្រៀម ចំនួន 2 កន្លែង ដែលត្រូវផ្គត់

ត្រឹមរយៈពេលជាង 3 ឆ្នាំ អ្នកស្រី លីដា មានលទ្ធភាពសាងសង់ផ្ទះក្នុង

អ្នកស្រី អិុន លីដា និង លោក ហង្ស គោ ជាស្វាមី (ជាអតិថិជនប្រាសាក់

តម្លៃជិត 20,000 ដុលារ្ល អាមេរិក ដោយប្រើប្រាក់ចំណូលដែលខ្លួនរកបាន

មួយ ខណ្ឌព្រះសីហនុ ក្រុងព្រះសីហនុ។ អ្នកស្រីបានចាប់ផ្តើមរបរជាអ្នកធ្វើ

បានឃើញលទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែង ឧស្សាហ៍ ព្យាយាម និងការប្រើ

ដែលរស់នៅតំបន់នោះ) មានដើមកំណើតនៅ ភូមិទំនប់រលក សង្កាត់លេខ

រួមផ្សន
ំ ង
ឹ ប្រក
ា ក
់ ម្ចល
ី ក
ើ ទី 2 ពីបសា
ា្រ ក់ចន
ំ ន
ួ 6,000 ដុលរា្ល អាមរេ ក
ិ ។ ដោយ

បង្គាក្រៀមនេះតាំងពីឆ្នាំ 1994 បន្ទាប់ពីបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។

ប្រាស់ប្រាក់កម្ចីពីប្រាសាក់បានត្រឹមត្រូវតាមគម្រោងផែនការ អ្នកស្រី លីដា

ដំបូងឡើយ អ្នកស្រីពមា
ុំ នទូកផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីនសា
េ ទបង្គាដោយខ្លន
ួ ឯង

ទេ គឺអ្នកស្រីទៅទិញបង្គាស្រស់ៗពីអ្នកនេសាទនៅសមុទ ដោ
្រ
យប្រើប្រាស់
ដើមទុនបន្តិចបន្តួចដែលខ្លួនមាន។ នៅឆ្នាំ 2012 តាមការណែនាំពីអ្នកជិត

ខាង អ្នកស្រីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចីពីប្រាសាក់ក្នុងទឹកប្រាក់ដំបូង

មិនរុញរាក្នុងការស្នើសុំប្រាក់កម្ចីលើកទី 3 របស់បាសា
្រ ក់ឡើយ។ អ្នកស្រី

លីដា បានស្នស
ើ ខ
ំុ ទ
ី្ច ក
ឹ ប្រក
ា ច
់ ន
ំ ន
ួ 10,000 ដុលរា្ល អាមរេ ក
ិ ដើមប្ ធ
ី ទ
ើ្វ ក
ូ ទ្រង់
ទ្រាយធំមួយតម្លៃ 11,000 ដុល្លារអាមេរិក។

អ្នកស្រី អិន
ុ លីដា បានលើកឡើងថា៖ «ការស្នស
ើ ប
ំុ ក
ា្រ ក
់ ម្ចព
ី ប
ី សា
ា្រ ក់

ចំនន
ួ 2,500 ដុល្លារអាមេរិក។ អ្នកស្រីបានប្រើប្រាក់កម្ចីនេះរួមផ្សំនឹងប្រាក់

គឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ខ ដោ
្ញុំ យសារតែដើមទុននេះហើយដែល

ដើម្បីឲ្យស្វាមីខ្លួនចេញទៅនេសាទដោយខ្លួនឯងវិញម្តង។ ការកែប្រែផែន

នៅថ្ងៃអនាគត ខ្ញុំចង់ទិញផ្ទះ និងបើកហាងលក់គ្រឿងសង្ហារិមឲ្យកូនច្បង

ចំណល
ូ ដល
ែ មានស្រប
ា ម
់ យ
ួ ចំនន
ួ ទៅធ្វើជាដើមទុនសម្រប
ា ធ
់ ទ
ើ្វ ក
ូ តូចល្មម

ធ្វឲ
ើ យ្ មុខរបរខ្ញំុ និងជីវភាពគ្រសា
ួ រខ្ញំមា
ុ នភាពប្រសរើ ឡើងរហូតដល់បច្ចប
ុ ប្ ន្ន។

ការថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលអ្នកស្រីកើនឡើង ហើយជីវភាពល្អប្រសើរ

ព្រមទាំងទិញដីនៅភូមិឃ្លាំងលើ សម្រាប់ធ្វើផ្ទះជួលបង្កើនប្រាក់ចំណូល

50 របាយការណ៍ប្រចាំឆាំ្ន 2017

បន្ថែម»។

អ្នកស្រី ចាន់ វណ្ណសាក់

ម្ចាស់រោងចក្រផលិតទឹកបរិសុទ្ធ នៅខេត្តកំពង់ឆាំង
្ន
សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង ដែលជំរុញឲ្យមាន

គ្របគ
់ ន
ា្រ ឡ
់ យ
ើ ។ អ្នកស្រក
ី បា
៏ នដាក់ពាក្យស្នស
ើ ក
ំុ ម្ចព
ី ប
ី ាសា
្រ ក់ជាបន្តបន្ទប
ា ់

ជាទឹកដីដែលបានទទួលការវិនិយោគផ្នែករោងចក្រតម្បាញពីក្រុមហ៊ុនចិន

សង់ផ្ទះល្វែងដែលមានបន្ទប់ចំនួន 7 នៅក្នុងដីឡូត៍របស់អ្នកស្រី ដើម្បី

សកម្មភាពវិនយោ
ិ
គពីកម
ុ្រ ហ៊ន
ុ បរទេសរហូតទៅដល់ខត
េ ្តនានា។ កំពង់ឆង
ំា្ន

ទៀតដើមប្ ស
ី ម្រច
េ គោលដៅរបស់ខន
ួ្ល ។ កម្ចទា
ី ង
ំ នោះត្រវូ បានប្រដ
ើ ម
ើ ប្ សា
ី ង

ជាទីដែលបានផ្ដល់អាជីពការងារដំបូងដល់អតិថិជនម្នាក់របស់ប្រាសាក់។

ជួលឲ្យកម្មករធ្វកា
ើ រនៅក្នុងរោងចក្រជាមួយគ្នា។ មុខរបរ 3 ក្នុងពេលតែមួយ

ក្នុងទឹកមុខស្រស់ញញឹម អ្នកស្រី ចាន់ វណ្ណសាក់ ក្នុងវ័យ 35 ឆ្នាំបាន

ប្រសើរយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ទោះយ៉ាងណា ក្រោយពីមើលឃើញតម្រូវការទឹក

ពីបាសា
្រ ក់។ជាមួយជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍និងមានកូនប្រុស 2 នាក់ អ្នកស្រី

បន្ថែមទៀត ដោយអ្នកស្រីនិងស្វាមីបានស្នើសុំកម្ចីចំនួន 30,000 ដុល្លារ

កំពង់ឆ្នាំង។ ដំបូងឡើយ អ្នកស្រី វណ្ណសាក់ ជាកម្មករសាមញ្ញមាក
្ន ់នៅរោង

គ្រួសារសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងទីផសា
្ រ។ ជាមួយនឹងរបរទី 4 អ្នកស្រី បានជួល

របស់គាត់ជាបុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានៅទីនោះដែរ។ ដោយភាពឆ្លាតវៃ

គ្រឿងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនផងដែរ។ ទើបតែដំណើរការនៅឆ្នាំ 2017 អ្នកស្រី

បានដំឡើងតំណែងជាប្រធានរដ្ឋបាល។

ក្បែរៗនោះ។

នេះជាប្រភពចំណូលដ៏សំខាន់ដែលបានកែប្រែជីវភាពរបស់អ្នកស្រីបានល្អ

រៀបរាប់ពភា
ី ពជោគជ័យនដ
ៃ ណ
ំ
រើ អាជីវកម្មរបស់ខន
ួ្ល បន្ទប
ា ព
់ ទ
ី ទួលបានកម្ចី

បរិសុទ្ធមានការកើនឡើង អ្នកស្រីនិងស្វាមីបានរៀបចំផែនការអាជីវកម្ម

និងស្វម
ា ី សព្វថរៃ្ង ស់នៅភូមត
ិ ពា
្រ ង
ំ ចឹកសា ឃុក
ំ ព
ំ ង់ឆង
ំា្ន ស្រក
ុ កំពង់ឆង
ំា្ន ខេត្ត

អាមរេ ក
ិ ពីបសា
ា្រ ក់ដម
ើ ប្ ប
ី ក
ើ ដំណរើ ការរោងចក្រផលិតទឹកបរិសទ
ុ ល
្ធ ក្ខណៈ

ចក្រតម្បាញរបស់ចិន ដែលមានទីតាំងក្នុងទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខណៈស្វម
ា ី

ា ប
់ ម្រកា
ើ រងារប្រចាា
ំក រ និងបានទិញឡានមួយ
បុគល
្គ ក
ិ ចំនន
ួ 4 នាក់សម្រប

រហ័សរហួន និងមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងារ អ្នកស្រី វណ្ណសាក់ ត្រូវ

បានផ្គត់ផ្គង់ទឹកសុទ្ធដល់ផ្សារធំៗចំនួន 5 និងបានលក់រាយជាប្រចាំនៅភូមិ

ក្រោយមក អ្នកស្រីចាប់ផមមា
្តើ
នគំនិតរក ចំណូលបន្ថែមជាអ្នកលក់ខោ

អ្នកស្រី ចាន់ វណ្ណសាក់ បានថ្លែងថា៖ «ដំបូងឡើយ ខ្ញុំគិតថាការខ្ចី

អាវ និងគ្រឿងកាឡៃក្នុងរោងចក្រ។ អ្នកស្រីបានដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចីពី

លុយពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើឲ្យខ្មាសគេខ្លាចគេនិយាយដើម តែដល់គិត

ប្រក
ា ខ
់ រែ បស់គាត់។ ត្រម
ឹ មួយរយៈពេលខ្លី អ្នកស្របា
ី នមើលឃើញថារបរមួយ

អរគុណប្រាសាក់ ដែលជួយផ្ដល់ទុន ធ្វើឲ្យមុខរបររបស់ខមា
្ញុំ នការរីកចម្រើន

ប្រាសាក់ជាលើកដំបូងចំនួន 2,000 ដុលារ្ល អាមេរិកជាទុនបន្ថែម រួមផ្សំនឹង

យូរៗទៅបើមិនខ្ចី នោះយើងអត់ទុនបន្ថែម យើងក៏អត់រីកចម្រើន។ ខ្ញុំសូម

នេះមានការរីកចម្រន
ើ ល្អបស
្រ រើ ។ ផ្ដម
ើ ចេញពីមខ
ុ របរនេះ អ្នកស្រា
ីក ន់តែមាន

យ៉ាងខ្លាំង»។

ទឹកចិត្ត និងគំនិតអាជីវកម្មផ្សេងៗដោយគិតថាត្រឹមរបរមួយបែបនេះគឺមិន
51

លោក ង៉ាន់ ងិន

ម្ចាស់ចម្ការល្ហុង ស្រុកទឹកឈូ នៅខេត្តកំពត

«ដោយសារតែប្រាក់កម្ចីប្រាសាក់ ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានម្ហូបអាហារល្អបរិភោគ

ដើមទុនគ្របគ
់ ន
ា្រ ដ
់ ម
ើ ប្ ចា
ី ប់ផមអា
ើ្ដ
ជីវកម្ម និងលុយកាក់សម្រប
ា ឲ
់ យ្ កូនខ្ញំទៅ
ុ
សាលារៀន» នេះជាសម្ដីរបស់លោក ង៉ាន់ ងិន និយាយរៀបរាប់ពីការផ្លាស់

ប្ដូរក្នុងជីវិតគ្រួសារគាត់ បន្ទាប់ពីបានទទួលប្រាក់កម្ចីពីប្រាសាក់នៅក្នុងឆ្នាំ
2010 ។

មានដើមកំណើតនៅភូមិម្លិចគល់ ឃុំស្ទឹងកែវ ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត

លោក ង៉ាន់ ងិន បានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំប្រកបរបរជាអ្នកបោចវល្លិ៍

នៅលើភ្នំទឹកឈូ ដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារ ដែលមានកូនចំនួន 5 នាក់នៅក្នុង

បន្ទុក។

លោក ងិន ដល
ែ មានវ័យ 51 ឆ្នំា បានលើកឡើងថា៖ «កាលពីមន
ុ ខ្ញហ
ំុ ប
ូ

តែអង្ករគីឡូទេ ព្រោះថារបរបោចវល្លិ៍អាចឲ្យរកចំណូលបានត្រឹមតែ 30 ម៉ឺន
រៀលប៉ណ
ុ
ះោ្ណ ក្នង
ុ មួយខៗ
ែ ។ ម្យ៉ង
ា ទៀត ខ្ញត
ំុ វូ្រ ទៅស្នក
ា នៅ
់ ក្នង
ុ ព្រឃ
ៃ ត
ា្ល ឆ្ងាយ
ពីគ្រួសារប្រហែល 10 ថ្ងៃពេលចេញរកវល្លិ៍ម្ដងៗ»។

52 របាយការណ៍ប្រចាំឆាំ្ន 2017

ដោយមានចិតច
្ត ង់រច
ួ ចាកផុតពីភាពទីទល
័ ក្រនះេ បុរសមាឌតូច និងស្គម

ម្នក
ា ន
់ េះបានសម្រច
េ ចិតស
្ត ស
្នើ ក
ុំ ម្ចព
ី ប
ី សា
្រា ក់ ដើមប្ ចា
ី ប់ផម
្តើ មុខរបររចិញម
្ចឹ

ជ្រូកលក់។ ត្បិតតែរបរនេះហាក់ពុំសូវធំដុំក្តី តែជារបរមួយនៃការចាប់់ផ្តើមកែ

ប្រជ
ែ វី ត
ិ របស់គាត់ធឲ
ើ្វ យ្ មានភាពប្រសរើ ឡើង។តាំងពីពល
េ នោះមកលោកក៏
ឈប់ប្រកបរបរជាអ្នកបោចវល្លិ៍តទៅទៀត ហើយលោកក៏អាចរស់នៅជុំ
គ្រួសារបានទៀតផង។

លោក ងិន បានពោលថា៖ «បើនិយាយទៅមកដល់ពេលនេះ ខ្ញុំខ្ចី

ប្រាសាក់ប្រហែល 10 ដងរួចមកហើយ ជីវិតខ្ញុំក៏រីកចម្រើនគួរសមដែរ។
សព្វថៃន
្ង េះខ្ញុំមានដីចម្ការល្ហុង និងស្វាយចំនួន 2 ហិកតា ដីសែច
្រ ំនួន 1

ហិកតា ផ្ទះមួយខ្នង និងមានម៉ូតូ 2 គ្រឿង។ ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏មានលទ្ធភាព
បញ្ជូនកូនម្នាក់ទៅរៀនរហូតចប់មហាវិទ្យាល័យ។ ហើយកូន 2 នាក់ទៀត
កំពុងធ្វកា
ើ រនៅប្រទេសកូរ»
៉េ ។

នាពេលអនាគត លោក ងិន ចង់ដាំទុរេននៅលើដីដែលមានស្រាប់របស់

គាត់ ព្រោះគាត់គិតថា ដើមទុរេននឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍យូរអង្វែង ហើយក៏
ពិចារណាខ្ចីបាក
្រ ់ពីបាសា
្រ ក់បន្ថែមទៀតដើម្បីចាប់យកមុខរបរនេះ។

អ្នកស្រី លាង សុខណាត

ម្ចាស់អាជីវកម្មផលិតចេកឆាបនៅខេត្តកំពង់ចាម
សំឡេងខ្ទរនៃគ្រឿងម៉ាស៊ីន និងសកម្មភាពមមាញឹករបស់កម្មករបាន

បង្ហាញថា ការប្រកបអាជីវកម្មរបស់អតិថិជនដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍
នេះ ពិតជាដំណរើ ការបានល្អ។

បង្កើនការផលិត ហើយយើងក៏អាចទិញបានឡានដឹកទំនិញមួយគ្រឿង
សម្រាប់ដឹកយកចេកដោយផ្ទាល់ពីចម្ការ»។

«អាជីវកម្មចេកឆាបនេះបានរីកចម្រើនយ៉ាងល្អ ហើយបានធ្វើឲ្យជីវភាព

«បន្ទាប់ពីរៀបការមក ខ្ញុំនិងប្ដីខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តចិញ្ចឹមជីវិតដោយការ

របស់ពួកខ្ញុំប្រសើរឡើង។ បច្ចុប្បន្ននេះ ខ្ញុំ និងស្វាមី បានជួលអ្នកភូមិ

បានផលល្អគរួ សមហើយដោយជឿថាយើងអាចធ្វធ
ើ ជា
ំ ងនេះទៀត ពួកយើង

ពាន់ដុល្លារ និងមានអតិថិជនគោលដៅសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ចេកឆាបនៅខេត្ត

ធ្វើចេកឆាបលក់នៅជុំវិញតំបន់ដែលយើងរស់នៅ។ ដោយឃើញថាការលក់

ចំនួន 10 នាក់ដើម្បីបកចេកជាប្រចាំ ជួសជុលផ្ទះឡើងវិញក្នុងតម្លៃច្រើន

ក៏ព្យាយាមរកប្រភពទុនបន្ថែមដើម្បីពង្រីកមុខរបរនេះ» នេះជាការរៀបរាប់

កំពង់ចាម កែប ព្រះសីហនុ និងខេត្តកំពង់ស»
្ពឺ ។

របស់អ្នកស្រី លាង សុខណាត អាយុ 45 ឆ្នាំ ពេលកំពុងអង្គុយជិតនឹងស្វាមី
របស់ខ្លួនគឺលោក សែម ឈាងឡែន។ ស្វាមីភរិយាមួយគូនេះសព្វថ្ងៃរស់
នៅភូមិតារៀម ឃុំជ្រៃវៀន ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម ជាមួយកូន 5
នាក់ក្នុងបន្ទុក។

អ្នកស្រី សុខណាត បន្ត៖ « ពួកខ្ញុំក៏នឹកឃើញភ្លាមថា គួរតែទៅខ្ចីលុយពី

អ្នកស្រី លាង សុខណាត បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរ

គុណប្រាសាក់ ដែលជួយឲ្យជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំមានការរីកចម្រើន ហើយ
ប្រសិនបើប្រាសាក់នៅតែជាដៃគូហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អ ខ្ញុំនឹងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់

ខ្ញុំបន្ថែមទៀតដោយទិញម៉ាស៊ីនពាក់កណ្តាលស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ធ្វើចេក
ឆាបនិងពង្រីកអតិថិជនគោលដៅទៅដល់ខេត្តជាច្រើនផ្សេងៗទៀត»។

ប្រាសាក់ ដើម្បីបានជាដើមទុនសម្រាប់ពង្រីកមុខរបរ។ តាមរយៈប្រាក់កម្ចី

ដែលយើងទទួលបាន ពួកយើងបានជួលកម្លាំងពលកម្មបន្ថែមដើម្បីជួយ
53

លោក ហេង ទី

ម្ចាស់ហាងលក់ម៉ូតូ និងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក
នៅខេត្តពោធិ៍សាត់

សមដូចសុភាសិតមួយបានពោលថា «ទីណាមានការតស៊ូទីនោះតែង

កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ដែលខ្លួនរស់នៅមានភាពធូរធារ
ជាងមុន។

អាជីវកម្មកាន់តែប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ លោក ទី បានសម្រេចចិត្ត

ស្នើសុំកម្ចីចំនួន 10,000 ដុលារ្ល ពីបាសា
្រ ក់នៅដើមឆ្នាំ 2015 ដើម្បីជួសជុល

មានជោគជ័យ» យើងពិតជាមានការកោតស្ញបស
់ ង
ែ្ញ ចំពោះការខិតខំបង
ឹ្រ ប្រង
ែ

ផ្ទះនិងហាងឲ្យមានសោភណភាព ងាយស្រលទា
ួ
ក់ទាញអតិថជ
ិ ន។ បន្ទប
ា ់

សម្គល
ា ។
់

ហាងលក់ម៉ូតូជាមុខរបរថ្មី បន្ថែមលើមុខរបរចាស់។ លោក ទី បានរៀបរាប់

របស់អតិថិជនយើងម្នាក់នេះ ដែលធ្វើឲ្យជីវិតទទួលបានជោគជ័យគួរកត់



«ចិត្តសលា
្រ ញ់ ទេពកោសល្យ ឆន្ទៈមោះមុត ការជឿជាក់ ការលើកទឹក

ចិត្ត និងដើមទុន» ជាកម្លាំងចលករដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបានជំរុញឲ្យលោក ហេង

ទី ទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មបើកហាងលក់ម៉ូតូ និងគ្រឿងអេឡិច
ត្រូនិករបស់ខ្លួន ដែលមានទីតាំងនៅភូមិផ្សារ ឃុំអន្លង់តោត
្ន ស្រុកក្រគរ ខេត្ត
ពោធិ៍សាត់។

លោក ទី បានលើកឡើងថា គាត់និងភរិយា ឈ្មោះ ង៉ោ ហ្គិច បានចាប់ដៃ

គ្នារកស៊ីយូរមកហើយ។ ដំបូងឡើយ គាត់គឺជាអ្នកជួសជុលគ្រឿងអេឡិចត្រូ

និកធម្មតាម្នាក់។ ក្រោយមកពួកគាត់ក៏បែកគំនិតចង់បើកហាងលក់គ្រឿង
អេឡិចត្រូនិក និងសម្ភារអគ្គិសនី បន្ទាប់ពីមើលឃើញពីតម្រូវការទីផ្សារ និង

54 របាយការណ៍ប្រចាំឆាំ្ន 2017

មក នៅឆ្នាំ 2016 លោកក៏បានស្នើសុំកម្ចីចំនួន 15,000 ដុល្លារ ដើម្បីបើក
ថា ហាងរបស់គាត់មានម៉ូតូតម្កល់ចន្លោះពី 25 ទៅ 50 គ្រឿង មានបុគ្គលិក
5 នាក់ ហើយជាធម្មតាគាត់អាចលក់ម៉ូតូប្រហែល 30 គ្រឿងក្នុងមួយខែ។

អាជីវកម្មទាំងពីរប្រភេទកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំង ទំនុកចិត្តកាន់តែមាន

អាជីវកររូបនេះបានបន្តប្រើបាស
្រ ់កម្ចីពីបាសា
្រ ក់ជាលើកទី 3 ជាមួយនឹងទឹក
ប្រាក់ចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងគោលបំណងសាងសង់ផ្ទះទី 2
សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់។ សមិទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺបានមកពីការ

ខិតខំប្រឹងប្រែង តស៊ូ រិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីឲ្យអនាគតកូនៗរបស់គាត់
កាន់តែប្រសើរ។ លោក ហេង ទី និងភរិយាមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំង

ចំពោះការរីកចម្រើនមួយនេះ ហើយក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រាសាក់
ដែលជាដៃគូដ៏ល្អ ដែលបានផ្តល់កម្ចីតាមតម្រូវការ និងរហ័សទាន់ចិត្ត។

កិច្ចការការពារបរិស្ថាន និងសង្គម
បេសកកម្មសង្គម

សូចនាករសំខាន់ៗនៃកិច្ចការពារសង្គម និងបរិស្ថាន

ប្រាសាក់ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេ ដែលបានចាប់បដិ

សន្ធិពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍រួមគ្នារវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហគមន៍អឺរ៉ុប

ដែលមានបស
េ កកម្មផល
្ដ ន
់ វូ លទ្ធភាពដល់សហគមន៍ជនបទ និងសហគ្រស
ា

ប្រាសាក់ធានានូវរាល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនចំពោះការអនុវត្តឲ្យប្រកប

ដោយប្រសិទ្ធភាពចំពោះការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងសង្គមដោយផ្ដោតលើចំ
ណុចសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

អនុវត្តតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញតិនា
្ត នា

ខ្នាតតូចបំផុតឲ្យទទួលបាននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ប្រាសាក់ប្ដេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយ

និរន្តរភាព តាមរយៈការសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅចម្បង 2 ដែលរួមមាន

ទីកន្លែងធ្វើការងារប្រកបដោយផាសុកភាព

	ការប្រើប្រាស់ទឹកនិងថាមពលអគ្គិសនី
	ការប្រើប្រាស់សម្ភារនៅការិយាល័យ
ទំនាក់ទំនងនៅទីកន្លែងការងារ

ការធានានូវចំណូលហិរញ្ញវត្ថុរឹងមាំ និងកិច្ចការការពារបរិស្ថាន សង្គម និង
សហគមន៍។

បន្ថែមលើការចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាន

ប្រាសាក់បានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ

ផ្តល់ឱកាសការងារដោយស្មើភាពនិងគ្មានការរើសអើង

និងសង្គម

ជាអង្គភាពរបស់និយោជិត

និងប្រតិបត្តិដោយផ្អែកលើបទដ្ឋានជា

សកលសម្រប
ា កា
់ រគ្របគ
់ ង
្រ ការអនុវត្តលទ្ធផលសង្គម (USSPM) និងគោល
ការណ៍ការការពារអតិថិជនទាំង 7 ចំណុចរបស់ Smart Campaign ព្រម

ទាំងអនុលោមតាមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិជាមូលដ្ឋានសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ
នានា។

គោលដៅសង្គម
បង្កើនការទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ
ចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
បង្កើតការងារ

ការអភិវឌ្ឍការបង្កើតសហគ្រាស

កំណើនសហគ្រាសដែលមានស្រាប់

កិច្ចការពារសង្គមនិងបរិស្ថាន
ទស្សនវិស័យនិងបេសកកម្មផែក
្ន សង្គម និងបរិស្ថាន
ប្រាសាក់មានគោលបំណងជំរុញភាពរីកចម្រើនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និង

ផ្តល់ការការពារ

	មានយន្តការដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់បុគ្គលិក
	គ្មានពលកម្មកមា
ុ រ



គ្មានពលកម្មដោយមានការបង្ខិតបង្ខំ និងពលកម្មដែលត្រូវគេ
ជួញដូរ

សុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងារ
សេវាកម្មអតិថិជន

	ការដោះស្រាយការមិនពេញចិត្តរបស់អតិថិជន

ផ្តល់ការការពារសហគមន៍តាមរយៈការអភិវឌ្ឍផលិតផលសម
ស្រប ការពង្រីកបណ្តាញការិយាល័យ និងចូលរួមកិច្ចការងារ
សង្គម

	ការជ្រើសរើសស្ថាប័ននិងអង្គភាពដៃគូ

បញ្ជីមុខរបរ ឬ សកម្មភាពអាជីវកម្មហាមឃាត់

ការការពារបរិសាន
្ថ
ប្រាសាក់ បានបង្កើតគោលនយោបាយការពារបរិស្ថាន និងសង្គមដើម្បី

សង្គមតាមរយៈការពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងច្បាស់លាស់អំពីបញ្ជី

លើកកម្ពសកា
់ រអនុវត្តរបស់នាយកដ្ឋន
ា នីមយ
ួ ៗ។ គ្របជ
់ ហា
ំ ននៃដណ
ំ
រើ ការ

តម្រូវដោយច្បាប់បរិស្ថានកម្ពុជានិងការអនុវត្តដ៏ល្អជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។

អតិថិជនដែលប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មដូចក្នុងបញ្ជីសកម្មភាពដែលត្រូវបាន

ប្រសា
ា ក់បាននិងកំពង
ុ អប់រអ
ំ តិថជ
ិ ន និងសហគមន៍កងក
ុ្ន ារវាយតម្លល
ៃ ើ

ម្នាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវក្នុងការចូលរួម និងរៀបចំការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែក

សកម្មភាពដល
ែ ប៉ះពាល់បរិសន
ា្ថ និងសង្គម និងធានាថាស្របតាមលក្ខខណ្ឌ

ផលប៉ះពាល់នៃបរិស្ថាននិងសង្គម និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលកើត

ឡើងពីការប៉ះពាល់ទាំងនោះ។ ការពិនិត្យនិងតាមដានត្រវបា
ូ នធ្វើឡើងជា

ឥណទាន ត្រូវបានបញ្ចូលនូវការហាមឃាត់ ក្នុងការផ្ដល់ឥណទានជូន

ហាមឃាត់។ ជាមួយគ្នានេះដែរប្រាសាក់ ក៏បានចាត់តាំងសមាជិកបុគ្គលិក
សង្គម និងបរិស្ថានការហ្វឹកហាត់ និងការតាមដាន ព្រមទាំងវាយតម្លៃការ
អនុវត្តសកម្មភាពសង្គម និងបរិស្ថានផងដែរ។

ប្រចាំដើម្បីធានានូវប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តកិច្ចការ
ពារបរិស្ថាននិងសង្គម។

55

ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី និងទឹក
ប្រភេទ

2013

2014

2015

2016

2017

អគ្គិសនី និងទឹកជាមធ្យមក្នុងបុគ្គលិកម្នាក់ (ដុល្លារអាមេរិក)

165

158

155

151

140

ប្រេងឥន្ធនៈជាមធ្យមក្នុងបុគ្គលិកម្នាក់ (ដុល្លារអាមេរិក)

261

241

288

309

351

ថាមពល

ការការពារសង្គមនិងសហគមន៍
ដោយប្រកាន់យកពាក្យស្លោក «រីកចម្រើនជាមួយគ្នា» ប្រាសាក់ បានបង្កើតវប្បធម៌ដោយអនុវត្តស្មើភាពគ្រប់បុគ្គលិក អតិថិជនគ្រប់ប្រភេទ និងសហ

គមន៍ទាំងមូល។ គោលការណ៍ការពារបរិស្ថាននិងសង្គមរបស់ប្រាសាក់មានចែងយ៉ាងច្បាស់លាស់ និងត្រូវអនុវត្តរាល់អតិថិជន និយោជិត សហគមន៍
និងភាគីពាក់ព័ន្ធ។ គោលការណ៍ធនធានមនុស្សរបស់ប្រាសាក់ដែលដាក់ចេញគឺមានតម្លាភាព 100% សម្រាប់ទាំងភាគីខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ។
ប្រភេទ

2013

2014

2015

2016

2017

2,765

4,100

5,285

6,162

7,058

795

1,145

1,244

1,333

1,467

893

1,912

1,807

1,708

2,506

6,761

8,771

9,118

12,504

4,567

ចំនួនអ្នកហាត់ការ

20 ក្រុម

8 ក្រុម

20 ក្រុម

32 ក្រុម

24 ក្រុម

ចំនួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

41

51

66

64

54

6 ខ្នង

9 ខ្នង

17 ខ្នង

19 ខ្នង

21 ខ្នង

4,496

6,300

11,089

12,796

14,980

741

768

693

314

91

22,049

35,472

45,114

44,030

65,312

191,208

250,113

320,559

346,888

389,863

បុគ្គលិក
ចំនួនបុគ្គលិក
ចំនួនបុគ្គលិកជាស្រ្តី
ការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិក
ចំនួនបុគ្គលិកថ្មីដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល
ចំនួនបុគ្គលិកមានស្រាប់ដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល

ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គម
ចំនួនបណ្ណាល័យ
ចំនួនសិស្សានុសិស្សដែលបានទទួលផល
ឥណទាន
ចំនួនឥណទានឡជីវឧស្ម័ន
ចំនួនឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន
ចំនួនឥណទានផ្តល់ដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត ខ្នាតតូច
និងខ្នាតមធ្យម

ប្រាសាក់ ផ្តល់ផលិតផលឥណទានសម្រាបកា
់ រអប់រំ ក្នងគោ
ុ
លបំណងផ្តលឱក
់ ាសកាន់តែច្រើនថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការបញ្ចប់ការសិក្សា

កម្រិតថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យរបស់ពួកគាត់។ ជាមួយគ្នាដែរ ប្រាសាក់ ក៏ផ្តល់ឥណទានសម្រាប់កែលម្អលំនៅដ្ឋានដើម្បីជួយអតិថិជនអាចបំពេញនូវតម្រូវការ
គ្រួសារផងដែរ។

ជាមួយនឹងទិសដៅច្បាស់លាស់ ប្រាសាក់រួមជាមួយនឹងដៃគូអាជីវកម្មគឺកម្មវិធីឡជីវឧស្មនជា
័
តិ (NBP) បានធ្វកា
ើ រងារក្នងក
ុ ារជំរុញកិច្ចការពារបរិស្ថាន

អនាម័យ និងសុខមា
ុ លភាពសង្គម។

56 របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ 2017

ឥណទានសាងសង់បង្គនអ
់ នាម័យត្រវបា
ូ នបង្កត
ើ ឡើងក្នងគោ
ុ
លបំណង

ផលិតកម្ម ការជួញដូរ ការរក្សាទុក និងការដឹកជញ្ជូនថ្នាំសង្កូវ ដែល

ចូលរួមលើកកម្ពស់អនាម័យថែរក្សាបរិសន
ា្ថ រស់នៅនិងថែរក្សាសុខភាពប្រជា

មានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងទំហំច្រើន ឬ ការប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខណៈជាអាជីវ

ពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍។

កម្មនូវថ្នាំសង្កូវដែលមានគ្រោះថ្នាក់

ការនេសាទដែលប្រើប្រាស់អួន មង...។ ល ។ ដែលមានប្រវែងលើស

ប្រាសាក់បានបង្កើតឥណទានបៃតងផ្សេងទៀត គឺឥណទានត្រាក់ទ័រ

ពី 2.5 គីឡូម៉ែត្រ

និងគោយន្ត ដល
ែ ជួយគាំទដ
្រ ល់អតិថជ
ិ នក្នង
ុ ការប្រប
ើ ស
ា្រ គ
់ ឿ្រ ងយន្តដល
ែ

ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី ឬ

សន្សំថាមពលចាប់ពី 20% ឡើងទៅ។

បណ្តឹងស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដោយគ្មានឯកសារ
យល់ព្រមពេញលេញ របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ

បញ្ជីមុខរបរ ឬ សកម្មភាពអាជីវកម្មហាមឃាត់

អាជីវកម្មដល
ែ ទាក់ទងនឹងការផលិតកែចៃ្ន ឬ ចែកចាយថ្នខ
ំា ស
ុ ចបា
្ ប់
រូបភាពអាសអាភាស ឬ ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល ឬ ផ្ដល់សេវាផលិត

ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់ពលកម្មដោយ

ផលដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងនេះ។

បង្ខំ ឬ ពលកម្មកមា
ុ រដែលប្រកបដោយគ្រះោ ថ្នក
ា ់ ឬ ក្នង
ុ លក្ខណៈ
កេងប្រវ័ញ្ច

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មផលិតផល ឬ សកម្មភាពណាមួយ
ដែលចាត់ទុកថាផ្ទុយនឹងច្បាប់ ឬ បទប្បញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសម្ចាស់
ផ្ទះ ឬ អនុសញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនានា
ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះ

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មភេសជ្ជៈមានជាតិស្រវឹង (លើកលែង
ស្រាបៀរនិងស្រា)

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មថាំជ
្ន ក់

ល្បែងស៊ីសង កាស៊ីណូ និងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដែលមាន
លក្ខណៈស្រដៀងនេះ

ជំនួញសត្វព្រៃ ឬ ផលិតផលមកពីសត្វពៃដ
្រ ែលបានហាមឃាត់
តាម CITES (សន្ធស
ិ ញ្ញស
ា ព
ី្ត កា
ី រជួញដូរជាអន្តរជាតិលប
ើ ភ
្រ ទ
េ
សត្វពៃដ
្រ ែលជិតផុតពូជ)

ផលិតកម្ម ឬ ការប្រើប្រាស់ ឬ ជំនួញវត្ថុធាតុដើមគ្រោះថ្នាក់ដូច

កិច្ចការងារអភិវឌ្ឍសង្គម
គម្រង
ោ អភិវឌ្ឍបណ្ណល
ា យ
័ ៖ គម្រង
ោ សាងសង់បណ្ណល
ា យ
័ ត្រវូ បានចាប់

ផ្តម
ើ អនុវត្តនៅឆ្នំា 2011 ក្នង
ុ គោលបំណងដើមប្ ជ
ី យ
ួ កុមារនិងសិសសា
្ នុសស
ិ ស្

ឲ្យមានទម្លាប់អានសៀវភៅ ជំរុញវប្បធម៌អាន និងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុង
យុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យសម្រេចបាននូវគោល

ដៅអភិវឌឍ្ សហសស្ វតស្ រ៍។ គម្រង
ោ នះេ បានអនុវត្តកម
ោ្រ ការចាប់ដគ
ៃ ជា
ូ មួយ
នឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។ គ្រប់អគារ
បណ្ណល
ា យ
័ ទាំងអស់បពា
ំ ក់ទៅដោយសម្ភរា បរិករា្ខ និងបណ្តះុ បណ្តល
ា បណ្ណា

រក្ស។ គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2011 មក ប្រាសាក់បានសាងសង់បណ្ណាល័យ
ចំនួន 25 ខ្នងជូនសាលារៀនរដ្ឋ ដោយអគារបណ្ណាល័យចំនួន 21 ខ្នង បាន
បើកឲ្យដំណើរប្រើបាស
្រ ់ជូនសិស្សានុសិស្ស លោកគ្រូអ្នកគ្រូ និងសហគមន៍

និងអគារបណ្ណាល័យចំនួន 3 ខ្នង ទៀតកំពុងដំណើរការបំពាក់សម្ភារនិង
ធនធានឯកសារ។

ជាធាតុវិទ្យុសកម្មជាដើម

ផលិតកម្ម ឬ ការប្រើប្រាស់សារធាតុសរសៃដែលមិនអាចបំផ្លាញ
បាន

ការទិញឧបករណ៍កាប់បំផា្លញឈើសម្រាប់ប្រើបា្រស់នៅក្នុងព្រៃ
ត្រូពិច

ប្រតិបត្តកា
ិ រជួញដូរឈើសម្រាប់ប្រើបាស
្រ ់ក្នុងព្រៃត្រូពិច

កម្មវធ
ិ ជ
ី ន
ំ យ
ួ សង្គះោ្រ បន្ទន
ា ៖
់ គិតត្រម
ឹ ថ្ងទ
ៃ ី 31 ខែធូ្ន ឆ្នំា 2017 នះេ កម្មវធ
ិ ី

ជំនួយសង្គោះ្រ បន្ទាន់ប្រាសាក់បានផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយជូនដល់គ្រួសារប្រជា

ពលរដ្ឋជាអតិថិជនដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងវិបត្តិ
គ្រោះភ័យ និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗបានចំនួន 232 គ្រួសារ ដោយចំណាយ
ថវិកាអស់ចំនួន 14,417 ដុលារ្ល អាមេរិក។

ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរឈើ ឬ ផលិតផលព្រៃឈើផ្សេងៗដែល
ទទួលបានពីពៃឈ
្រ
ើដែលមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រង

ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរផលិតផលដែលមានផ្ទុក PCBs

ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនួញចំពោះឱសថដែលត្រូវបានហាម
ឃាត់ជាអន្តរជាតិ

ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ឬ តិណាឃាតដែល
ត្រូវបានហាមឃាត់ជាអន្តរជាតិ

ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនួញ ដែលនាំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផាញ
្ល
បរិស្ថានធម្មជាតិ និងជាពិសេសស្រទាប់អូសូន

ការងារសង្គមផស្ ង
េ ៗ៖ ក្រព
ៅ គ
ី ម្រង
ោ បណ្ណល
ា យ
័ និងកម្មវធ
ិ ជ
ី ន
ំ យ
ួ សងះ្គ្រោ

បន្ទាន់ ប្រាសាក់បានចូលរួមក្នុងការងារសង្គមជាច្រើនទៀត។ ក្នុងឆ្នាំ 2017

នេះ ប្រាសាក់បានចំណាយថវិកាអស់ចំនួន 25,482 ដុលារ្ល អាមេរិកសម្រាប់
ចូលរួមក្នុងកិចកា
្ច រងារសង្គមទំាងនេះ រួមមាន៖


ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាជូនក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាក្នងក
ុ ាររៀបចំទិវា

ជាតិអំណាន

ឧបត្ថម្ភថវិកាជូនធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

សម្រាប់ការបោះពុម្ពផ្សាយ

សៀវភៅចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានចំណងជើងថា «តោះ!

និយាយពីលុយ»
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បរិច្ចាគថវិកាជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រាប់ឧបត្ថម្ភក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃ ការស្មគ្រ
័ ចិត្ត និងសកម្មភាពមនុស្សធម៌

ផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់ការវះកាត់និងការព្យាបាលកុមារ និងប្រជាជនក្រីក្រនៅតាមជនបទដែលមានជំងឺឆែបមាត់និងឆែបក្រអូមមាត់តាមរយៈអង្គ
ការស្មាយកម្ពុជា

ចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាជូនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងសង្គមមួយ មានឈ្មោះថា «ចិត្តដូចគ្ន»
ា ក្រោមប្រធានបទ «ដើម្បី
សង្គម យើងអាចធ្វើបាន»

សម្ភារបរិក្ខារជូនដល់សាលារដ្ឋ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់កោមជា
្រ
តិ

ពធ
ណា ល័យទី 21 ដែលឧបត្ថម្ភមូលនធ
ិ ស
ី ម្ពោធដាក់ឲ្យប្រប្ើ រាស់ជាផ្លូវការអគារបណ្
ិ ដោ
ិ យប្រាសាក់ នៅសាលាបឋមសិក្សា
នង
អនុ
វ
ទ្យាល័
យ
ត្រពាំ
ង
ឈូ
ក
ក្
ងខេត្ត
ក
ព
ំ
ង់
ស
ិ
ិ
ពឺ ្
នុ
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ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង
ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃភាព
ជោគជ័យ

ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងជាកត្តាមូលដ្ឋាន ដែលជួយឲ្យប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ

នាយកដ្ឋា ន សវនកម្ម ផ្ទៃ ក្នុ ង អនុ លោ មតាមប្រកា សរបស់ ធ នាគារជាតិ នៃ

ដៅអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងទន់ខ្សោយ ឬ  គ្មានប្រសិទ្ធ

ចំពោះការរៀបចំរចនាសម្ពន
័ ន
្ធ ស
ៃ វនកម្មផក
ៃ្ទ ង
ុ្ន គោលបំណងនៃមខ
ុ ងារសវន

របស់ស្ថាប័នទទួលបានជោគជ័យ និងជួយឲ្យស្ថាប័នសម្រេចបាននូវគោល

កម្ពុជា ស្តីពី «ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថ»
ុ

ភាពបានធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនទទួលការខាតបង់។

កម្មផ្ទៃក្នុង ធនធាន យុទ្ធសាស្រ្ត និងនីតិវិធីសវនកម្ម។ លើសពីនេះទៀត

ប្រាសាក់បានបង្កើតនូវប្រព័នត្រ
្ធ ួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីការពារ

ទ្រពយ្ សកម្ម ការពារប្រក
ា ប
់ ញ្ញើ របស់សាធារណជន ធ្វឲ
ើ ្យកាន់តប
ែ ស
្រ រើ ឡើង
នូវសេវាបម្រើអតិថិជន ការពារនិងកាត់បន្ថយនូវកំហុសឆ្គងនានាដែលអាច

កើតឡើងដោយចេតនា ឬ អចេតនា និងដើម្បីធានាថា បុគ្គលិកអនុវត្តការងារ
គោរពតាមគោលនយោបាយ និងសេចក្ដីណែនាំផ្សេងៗ។

នាយកដ្ឋន
ា អនុវត្តការងារត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ ដោយផ្អក
ែ លើបទដ្ឋន
ា អន្តរជាតិសម្រប
ា ់
ការអនុវត្តវជ
ិ ្ជាជីវៈសវនកម្មផៃក
្ទ ្នុង។

ក្នុងឆ្នាំ 2017 នាយកដ្ឋានសវនកម្មផៃក
្ទ ្នុង បានជ្រើសរើសបុគ្គលិកបន្ថែម

10 រូប ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពរីកចម្រើនរបស់ស្ថាប័ន។ នៅចុងឆ្នាំ 2017

នាយកដ្ឋានមានបុគ្គលិកជំនាញចំនួន 108 រូប ដោយទទួលបានការគាំទ្រ

យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់គណៈកម្មការសវនកម្ម ថ្នាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង

គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីរបស់ប្រាសាក់ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង

គណៈគ្របគ
់ ង
្រ ។ នៅតាមសាខានីមយ
ួ ៗមានសវនករផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន ដើមប្ ធ
ី ា
ើក្វ រត្រត
ួ

ត្រូវ និងការត្រួតពិនិត្យទ្វេដង គឺជួយចៀសវាងមិនឲ្យបុគ្គលិកតែម្នាក់ធ្វើ

អតិថិជន ប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងសាច់បាក
្រ ់ ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ ប្រតិបត្តិការ

ប្រពន
័ ត
្ធ ត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន ដើមប្ កា
ី រពារហានិភយ
័ ។ ការបែងចែកកាតព្វកច
ិ ត្រ
្ច ម
ឹ

ពិនិត្យជាប្រចាំលើគុណភាពនៃសម្ពៀតឥណទាន

ប្រតិបត្តិការទាំងមូលតែម្នាក់ឯងបាន។ បុគ្គលិកគ្រប់រូបត្រូវទទួលខុសត្រូវ

ដាក់បាក
្រ ់ដកប្រាក់ និងការចំណាយទូទៅរបស់សាខា។

និងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។ ជាមួយគ្នានេះដែរ បុគ្គ

លិក ត្រវូ ផ្តលព
់ ត
័ មា
៌ នមកថ្នក
ា ល
់ ន
ើ វូ រាល់បញ្ហដ
ា ច
ូ ជាការមិនបានអនុវត្តតាម
ឬ ការមិនគោរពតាមគោលនយោបាយផ្សេងៗ។

គុណភាពសេវាបម្រើ

ក្នុងឆ្នាំ 2017 នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានបញ្ចប់ 1,849 កិច្ចការងារ

សវនកម្ម ដោយគ្របដណ្តប់ការធ្វើសវនកម្មលើគ្រប់ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ
និងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើសកម្មភាពជាក់លាក់មួយចំនួន។ សវនករផ្ទៃក្នុង

គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់មានតួនាទីគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ប្រាសាក់។

ភូមិភាគបានចុះពិនិត្យអតិថិជនចំនួន 74,861 នាក់ ស្មើនឹង 19.17% នៃ

ទាំងអស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងគ្រប់គ្រង

បញ្ជក
ា ថាកា
់
របញ្ចញ
េ ឥណទានអនុលោមតាមគោលនយោបាយនានារបស់

គណៈគ្របគ
់ ង
្រ ប្រតប
ិ ត្តិជាន់ខស
្ព  នា
់ យកភូមភា
ិ គ នាយកសាខា និងបុគល
្គ ក
ិ

ចំនួនគណនីឥណទានសរុបដើម្បីវាយតម្លៃគុណភាពឥណទាន និងដើម្បី

ហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ។

ស្ថាប័នគោលការណ៍ការពារអតិថិជន និងបទដ្ឋានជាសកលក្នុងការគ្រប់

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល បានបង្កើតគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

របស់ស្ថាប័ន និងត្រួតពិនិត្យពីប្រសិទ្ធភាពនៃក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
របស់ប្រាសាក់។

ដើម្បីឲ្យការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ប្រាសាក់បានបង្កើត

ឲយ្ មាននាយកដ្ឋន
ា សវនកម្មផក
ៃ្ទ ង
្នុ នៅឆ្នាំ 2001 ដោយបានកំណត់នវូ តួនាទី

គ្រងលទ្ធផលសង្គម។

 លទ្ធផលសវនកម្ម និងសមិទផ
្ធ លប្រចាឆ
ំ ំា្ន 2017 របស់បសា
ា្រ ក់បង្ហញ
ា

ថា ឥណទានដែលបានផ្តល់ឲ្យអតិថិជនអនុលោមតាមគោលនយោបាយ
នានា និងមានគុណភាពឥណទានល្អ។ បុគ្គលកសាខា
ិ
បានបំពេញការងារ

របស់ខន
ួ្ល បានល្អបស
្រ រើ និងបានអនុវត្តការត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្ ផ្ទក
ៃ ង
ុ្ន យ៉ង
ា មានប្រសទ
ិ ្ធ
ភាពផងដែរ។

និងការទទួលខុសត្រូវច្បាស់លាស់សម្រាប់ធ្វើការវាយតម្លៃដោយឯករាជ្យ

លើភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងដែល
អនុវត្តដោយថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់ប្រាសាក់។ នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
រាយការណ៍ទៅគណៈកម្មការសវនកម្មថា្នក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដោយផ្ទាល់។
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មតិរបស់សវនករឯករាជ្យ
ជាមតិរបស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាសារវន្ត បានបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ននា
ុ
ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2017

ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទឹកប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន សម្រាប់ការិយបរិចេទ
្ឆ ដែលបានបញ្ចប ដោ
់
យអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា
និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនងក
ឹ ាររៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
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ុ

តារាងតុល្យការ
ងតុល

រ

ៃថទី 31 ែខ ធូ

ំ 2017
2017

កំណត់

ច់

ក់កុងៃដ

ធ

រ តិ ៃនកមុ

2016

(កំណត់

4)

(កំណត់

4)

5

75,102,882

303,190,335

39,422,071

159,146,901

6

107,182,560

432,695,995

102,455,211

413,611,687

7

10,287,623

41,531,134

63,891,503

257,929,998

8

1,528,863,817

6,172,023,229

10

4,799,471

19,375,464

9

11

12

សរុប ទព សកម

20,993,129
1,799,265

84,749,262

1,016,385,263

17,165,045
6,416,079

4,103,147,307
69,295,285

25,901,711

5,240,425

21,155,597

7,263,633

1,437,812

1,754,269,172

7,081,984,649

1,249,373,894

5,043,722,410

41,805,083

168,767,120

7,281,147

29,393,990

2,200,910

5,804,447

8,885,074

បណ
ំ ុ ល និងមល
ូ ធន

បំណុល
គឹះ

នហិរ

វតុ

13

ឥណ នវ ិ រូបន៍
អនុបំណុល

14

873,307,762

3,525,543,435

611,767,834

2,469,706,746

15

476,681,777

1,924,364,334

363,837,648

1,468,812,585

53,835,507

217,333,942

25,263,366

101,988,210

-

-

4,678,751

18,888,118

16

17

បំណុល

12

18

សរុបបំណុល

-

64,716,264

15,323,182

-

261,259,558

1,782,332

51,382,930

7,195,274

207,432,888

61,859,686

12,290,277

49,615,848

1,525,669,575

6,159,128,075

1,078,284,285

4,353,033,659

110,000,000

444,070,000

110,000,000

444,070,000

115,799,367

467,482,045

58,523,860

236,260,822

228,599,597

922,856,574

171,089,609

690,688,751

1,754,269,172

7,081,984,649

1,249,373,894

5,043,722,410

មូលធន
េដើមទុន

19

សរុបមូលធន
សរុបបំណុល និងមូលធន
កំណត់ ស

ល់ដូច

ន

ប់

មួ យ គឺ

2,800,230

ែផកមួ យៃនរ

យ

11,304,529

រណ៍ហិរ

2,565,749

វតុេនះ ។

10,357,929

10

61

គឹះ នមី កហិរ ល
វត
របាយការណ៍
ទ្ធុ ផល
រ
ស

យ

រណ៍លទផល

ប់

រ ិយបរ ិេចទែដល

នប

ប់ៃថទី 31 ែខ ធូ

2017

កំណត់

230,799,149

21

រ

សំវ ិ ន

ចំណូល

ក់សុទ
8

ឥណ

រ

ន

ចំណូល

ប់ពីសំវ ិ នធនស

ក់ប

កក់ និង

ប់សង យ
័

-

22

23

េលើ

ចំណូលពី បតិបតិ
ចំេណញសុទពី

62 របាយការណ៍ប្រចាំឆាំ្ន 2017

(373,052,570)

189,129,050

(70,358,915)

(284,038,940)

138,390,784

558,683,595

118,770,135

479,475,035

(15,013,105)

(60,607,905)

(5,076,038)

(20,491,965)

123,377,679

498,075,690

113,694,097

458,983,070

1,869,106

7,545,581

4,806,853

19,405,266

1,790,685

7,228,995

934,171

763,513,975

3,771,248

(156,164,527)

(36,020,132)

(145,413,273)

26

(14,628,031)

(59,053,361)

(13,857,150)

(55,941,315)

71,040,563

286,790,752

67,164,225

271,141,976

193,291

780,316

9,250

37,342

របូររូបិយប័ ណ

(2,685,565)

714,348

12
ប់

(92,408,365)

931,736,165

(38,683,311)

រ

ក់ចំេណញសុទស

ប់

)

24

25

ក់ចំេណញមុនដកពន

2016
)

20
ចំណូលពី

ំ 2017

រ ិយបរ ិេចទ

(10,841,626)

2,883,823

71,948,202

290,454,891

57,509,988

(14,438,214)

(2,393,614)

560,527

(9,663,020)

2,262,847

(58,287,069)

67,734,002

(13,748,791)

273,442,165

232,167,822

53,985,211

217,938,296

(55,503,869)

របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធន
រ
ស

យ

រណ៍សីពីបែ មប មលមូលធន

ប់

រ ិយបរ ិេចទែដល

នប

ប់ៃថទី 31 ែខ ធូ

ំ 2017
េដើមទុន

1

2016

េដើមទុន

31 ែខ ធូ

ំ 2016

-

ចំេណញ

1 ែខ

31 ែខ ធូ
(សមមូល

2017

ំ 2017

-

ៃនរ

យ

រណ៍ហិរ

សរប
ុ

72,000,000
38,000,000
-

2,272,647
293,102
-

47,477,360
53,985,211
(38,000,000)
(293,102)
(4,645,609)

121,750,007
53,985,211
(4,645,609)

110,000,000

2,565,749

58,523,860

171,089,609

444,070,000

10,357,929

236,260,822

690,688,751

110,000,000
-

2,565,749
234,481

110,000,000

2,800,230

115,799,367

228,599,597

444,070,000

11,304,529

467,482,045

922,856,574

58,523,860
57,509,988
(234,481)

171,089,609
57,509,988
-

វតុេនះ ។

63

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់
រ

ស

យ

រណ៍លំហរូ ទឹក

ប់

ក់

រ ិយបរ ិេចទែដល

នប

ប់ៃថទី 31 ែខ ធូ

ំ 2017
2017

កំណត់

កុង

27

(កំណត់

227,611,716

(េ បើកុង)/ទទួល

/កំេណើន

និង
េដើម

ពី
ចុង

របូររូបិយប័ណ
និង

(262,369,604)

(266,576)

(1,076,167)

(160,538,937)

(648,095,692)

32,169,578

129,868,586

(1,437,254)

(5,802,194)

(3,057,380)

(12,342,643)

57,474

232,023

10,479

(5,882,835)

(23,749,005)

(66,711)

(81,360)

758,649,987

(52,242,353)

(328,450)
42,303

-

(3,788,072)

(15,292,447)

(1,396,305)

(5,636,882)

(6,916,333)

(27,921,237)

282,521,840

1,140,540,668

168,475,800

680,136,805

-

-

(631,162,246)

(165,211,210)

(666,957,655)

126,177,464

509,378,422

(1,381,019)

(5,575,174)

(35,757,778)

(144,354,152)

23,872,226

96,372,175

144,958,555

585,197,688

121,086,329

490,399,632

109,200,777

440,843,536

144,958,555

585,197,688

ៃនរ
64 របាយការណ៍ប្រចាំឆាំ្ន 2017

(64,991,232)

(12,940,885)

-

28

(313,093,277)

(58,313,754)

(156,344,376)
ស់កុង)

(77,555,927)

187,924,198

(336,151,637)

-

កុង
ពវ ិនិេ គ

(កំណត់

918,868,497

(83,267,683)

(16,525)

/(េ បើ

4)

(284,555,311) (1,148,749,793)

(14,444,824)

សកម

2016

យ

-

រណ៍ហិរ

(4,645,609)

-

វតុេនះ ។

(18,754,324)

(1,574,119)

4)
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