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ប្រ្រសាក់
ធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងទីផ្រសាររយៈព្រល 25
ឆ្ន្រំប្រកបដោយជោគជ័យក្រ្រល្រង។ យើងនៅ
ត្របន្តផ្ដល់លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អប្រសើរន្រះដោយ
ផ្ដ្រតលើការផ្ដល់ឥណទាន ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ
អតិថិជន និងបច្ច្រកវិទ្រយា
ហិរញ្ញវត្ថុ។

ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្ន្រំ 2019
ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ទ្វីបអាសុីបានរក្រសាកំណើនរបស់ខ្លួនជាមួយអត្រ្រ 5.6%

ស្ថិរភាពមា៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ច គឺជាកតា្ត្ររួមចំណ្រកយា៉្រងសំខាន់ចំពោះការ

ដូចការរំពឹងទុក។ បរិយាកាសធុរកិច្ចដ្រលមានអំណោយផល និងឱកាស

អភិវឌ្រឍស្រដក
្ឋ ច
ិ ក
្ច ម្ពជា
ុ ។ កំណន
ើ ស្រដក
្ឋ ច
ិ មា
្ច នភាពរឹងមាំដោយអត្រម
្រ ធ្រយម

សន្តិភាព ស្ថិរភាពនយោបាយ និងមា៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ច។ ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រស

កម្ពសក
់ ម្រត
ិ ជីវភាពរស់នៅរបស់បជា
្រ ជន និងកាត់បន្ថយភាពក្រក
ី ព
្រ ី 53%

វិនិយោគដ៏មានសកា្ដ្រនុពលនៅប្រទ្រសកម្ពុជា ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ជ្រំងតាមរយៈ

កម្ពុជា រក្រសាបានកំណើនដ្រលមាននិរន្តរភាពក្នុងរង្វង់ 7% ហើយបន្តទាក់
ទាញលំហរូ ចូលន្រការវិនយោ
ិ
គផ្ទល
្រ ព
់ ប
ី រទ្រស។ ជាមួយកិចខ
្ច ត
ិ ខំបង
ឹ្រ ប្រង
្រ

របស់ប្រទ្រសកម្ពុជាក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងស្រដ្ឋកិច្ចទៅ

កាន់កម្រត
ិ តំបន់ និងពិភពលោក ប្រពន
័ ធ
្ធ នាគាររបស់កម្ពជា
ុ បានបន្តអភិវឌ្រឍ
និងបានរួមចំណ្រកយា៉្រងសំខាន់ចំពោះការទ្រទ្រង់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច។

ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា បានលើកជាទឡ្ហីករណ៍ថា ហានិភ័យខាងក្រ្រ

អាចធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្ន្រំ
2019 ដោយសារការអនុវត្តគោលនយោបាយមិនច្របាស់លាស់របស់សហ

រដ្ឋអាម្ររិក ដ្រលបណា្ត្រលឱ្រយមានភាពមិនច្របាស់លាស់ក្នុងទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុ

អន្តរជាតិ និងនៅក្នុងតំបន់ ដ្រលជាប្រភពន្រលំហូរទុនដ៏សំខាន់ចូលមក

7% ក្នុងរយៈព្រលជាងមួយទសវត្រសរ៍ចុងក្រ្រយន្រះ ដោយបានជួយលើក

មកនៅក្រ្រម 6% នៅក្នុងឆ្ន្រំ 2019 ។ អតិផរណាត្រូវបានគ្រប់គ្រងបាន
យា៉ង
្រ ល្អបស
្រ រើ ឱ្រយនៅត្រម
ឹ ក្រម
្រ 3% ខណៈដ្រលអត្រប
្រ រូ្ត ប្រក
្រ មា
់ នស្ថរិ ភាព
ល្អកង
ុ្ន បរិបទដុលារ្រ្ល ប
ូ នីយកម្មខស
្ព ។
់ គោលនយោបាយថវិកាមានភាពមធ្រយត
័
ច្របាស់លាស់ដោយរក្រសាបានបំណុលសាធារណៈ

នៅត្រឹមកម្រិតទាប។

ចំណ្រកឯទុនបម្រុងសាធារណៈផ្លូវការបន្ដនិនា្ន្រការកើនឡើង។ របៀបវារៈ

កំណ្រទម្រង់ជាច្រើនកំពុងត្រូវបានអនុវត្តដើម្របីពង្រឹងភាពធន់របស់ស្រដ្ឋកិច្ច
និងរក្រសាបានស្ថិរភាពមា៉្រក្រូស្រដ្ឋកិច្ច។

និរន្តរភាព និងដំណើរឆ្ព្រះទៅមុខ
នៅ 5 ឆ្ន្រំចុងក្រ្រយន្រះ ប្រ្រសាក់ បង្កើនទ្វ្រដងលើទំហំធុរកិច្ច ចំនួន

ប្រទ្រសកម្ពុជា។ ហានិភ័យន្រកំណើនដ្រលយឺតជាងការរំពឹងទុកនៅក្នុង

អតិថជ
ិ ន និងចំនន
ួ និយោជិត។ យើងសម្រច
្រ បានលទ្ធផលប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ និង

វិស័យទ្រសចរណ៍ ពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគ។

និងប្រកបដោយសង្គតិភាពសម្រ្រប់ភាគទុនិក។ យើងប្ដ្រជា្ញ្រធ្វើជាតំណាង

ប្រទ្រសចិន ទំនងជានឹងប៉ះពាល់ដល់ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា ដូចជា
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ហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយភាពរឹងមាំ

និងផ្ដល់ជូនអត្ថប្រយោជន៍រយៈព្រលវ្រង

ផលប្រយោជន៍ដ៏ល្អបំផុតជូនភាគទុនិកតាមរយៈការផ្ដ្រតទៅលើអភិបាល

ប្រ្រសាក់ បន្តអភិវឌ្រឍ និងពង្រឹងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឥតឈប់ឈរ

កិច្ចសាជីវកម្មដ៏ល្អ និងកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ យើងក៏ប្រជា
្ដ ្ញ្របន្ត

ដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងចលនាទីផ្រសារ បរិយាកាសប្រតិបត្តិការដ្រលមានការ

ថ្រមទៀត។ យើងទុកលទ្ធភាពដល់ ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ និងថា្ន្រក់គ្រប់

ទុនិក មានជំនឿចិត្តយា៉្រងមុតមាំថា តាមរយៈការដឹកនាំដ៏បុិនប្រសប់ យុទ្ធ

យុទ្ធសាស្ត្រដ្រលមានឥទ្ធិពលលើគុណតម្ល្ររយៈព្រលវ្រងន្រប្រតិបត្តិការ

ប្រសា
្រ ក់បន្តទទួលបានលទ្ធផលដ៏លត
្អ ច
្រ ះត្រចង់សម្រប
្រ គ
់ ប
្រ ភា
់ គីពាក់ពន
័ ្ធ

ធ្វឱ
ើ យ្រ មូលដ្ឋន
្រ អភិបាលកិចដ
្ច ល
្រ រឹងមាំរច
ួ ទៅហើយន្រះឱ្រយកាន់តប
្រ ស
្រ រើ ឡើង

ប្រកត
ួ ប្រជង
្រ ខា្លង
ំ្រ និងការផ្លស
្រ ប
់ រូ្ត បទប្របញ្ញត។
ិ្ត ក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្រ ភិបាល និងភាគ

គ្រង ក្នុងការពិភាក្រសា និងពិគ្រះយោបល់ដោយស្ររី និងរលូនលើបញ្ហ្រ

សាស្រ្ត និងធនធានមនុស្រសដ៏មានសមត្ថភាពរបស់ប្រ សាក់ នឹងធ្វើឱ្រយ

របស់ប្រសាក់។

ទាំងអស់។ ខ្ញុំសូមទទួលសា្គ្រល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងរបស់បុគ្គលិកប្រ្រសាក់

យើងបានរៀនសូតព
្រ ប
ី ញ្ហប
្រ ឈ
្រ មជាច្រន
ើ ក្នង
ុ រយៈព្រលជាច្រន
ើ ឆ្នម
ំ្រ ក

ន្រះ ដ្រលធ្វឱ
ើ យ្រ ប្រសា
្រ ក់ កា្លយ
្រ ខ្លន
ួ ជាសា្ថប
្រ ន
័ ប្រកបដោយភាពរឹងមាំសត
ិ្ថ ស្ថរ្រ

និងរីកចម្រើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងរយៈព្រល 25 ឆ្ន្រំ មកន្រះ។ ទំនួល

ខុសត្រូវក្នុងការធានាឱ្រយបាននូវទំនុកចិត្តខ្ពស់ដល់អតិថិជន ត្រូវបានចាក់
ឫសយា៉្រងជ្រ្រក្នុងវប្របធម៌របស់ប្រសាក់។

លទ្ធផលសម្រ្រចបាននៅឆ្ន្រំ 2019
ដោយសារការសម្រ្រចបាននូវកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ និង

ការរក្រសាបានស្ថិរភាពនយោបាយ សុខសុវត្ថិភាពសង្គម និងស្ថិរភាពមា៉្រក្រូ

ស្រដ្ឋកិច្ច ជាពិស្រសស្ថិរភាពនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសាក់សម្រ្រចបាន

ដ្រលការងារដ៏អសា្ច្ររ្រយរបស់ពួកគាត់ គឺជាកតា្ត្ររួមចំណ្រកដ៏សំខាន់ និងជា
ការលះបង់កមា្ល្រំងកាយចិត្តចំពោះភាពជោគជ័យរបស់ប្រសាក់ និងបងា្ហ្រញ

ពីការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តដ៏គួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ ចំពោះអតិថិជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំង
អស់។

ជំនួសមុខឱ្រយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណចំពោះថា្ន្រក់គ្រប់

គ្រង និងបុគ្គលិករបស់ប្រសាក់ទាំងអស់ ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រ្រងបម្រើ
ការងារ ថាមភាពរស់រវីក និងការលះបង់ខ្ពស់ ដើម្របីជំរុញការរីកចម្រើន

អាជីវកម្ម និងការរីកចម្រើនរបស់អតិថិជនប្រកបដោយសុខដុមភាព។ ខ្ញុំក៏

សូមថ្លង
្រ អំណរគុណដល់កម
ុ្រ ប្រក
ឹ សា
្រ ភិបាល ភាគទុនក
ិ អតិថជ
ិ ន អ្នកផ្គតផ
់ ង
្គ ់
រាជរដ្ឋភ
្រ បា
ិ លកម្ពជា
ុ និងជាពិសស
្រ ធនាគារជាតិនក
្រ ម្ពជា
ុ ដ្រលត្រងត្រផល
្ត ់
ការគាំទ្រ និងផ្តល់ឱវាទជានិច្ចកាលរៀងរហូតមក។

លទ្ធផលល្អបស
្រ រើ ដូចខាងក្រម
្រ ៖ i). ប្រក
្រ ច
់ ណ
ំ ញសុទក
្ធ
យ
្រ បង់ពន្ធមាន
ចំនួន 103 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ii). ចំណាយធៀបនឹងចំណូលមានអត្រ្រ
36.2% iii). ផលលើមល
ូ ធនមានអត្រ្រ 28.9% iv). ផលលើទព
្រ យ្រ សកម្ម
មានអត្រ្រ 3.8% v). អត្រឥ
្រ ណទានមិនដំណរើ ការកម្រត
ិ ទាបត្រម
ឹ 0.36%

vi). ទ្រព្រយសកម្មសរុបមានចំនួន 3.1 ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក vii). សម្ពៀត

ឥណទានសរុបកើនដល់ 2.5 ប៊លា
ី នដុលារ្រ្ល អាម្ររក
ិ និងអតិថជ
ិ នឥណទាន
សរុប 417 ពាន់នាក់ viii). សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំសរុប 1.79 ប៊ីលាន
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងអតិថិជនប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំសរុប 600 ពាន់នាក់ ix).

មា៉្រសុីនអ្រធីអឹមចំនួន 135 គ្រឿង និង x). បុគ្គលិកមានចំនួន 9,091 នាក់។

CHAN TZE CHING, IGNATIUS
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
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សារពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

យើងបានធ្វើឱ្រយមានការ
វិវឌ្រឍដ៏ល្អប្រសើរលើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់
យើង ការផ្តល់លទ្ធផលប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំ
និងប្រសិទ្ធផលន្រការចំណាយ ហើយយើងនៅត្រ
បន្តបង្កើនចំនួនអតិថិជន និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ត
បច្ច្រកវិទ្រយាហិរញ្ញវត្ថុ។

យើងបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការក្នុងឆ្ន្រំទី 25 ន្រការធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងទីផ្រសារ

ក្នុងឆ្ន្រំ 2019 ប្រ្រសាក់ រក្រសាបាននូវជំហរនាំមុខគ្រលើទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុ

ហិរញ្ញវត្ថុ ហើយយើងពិតជាមានកិត្តិយស និងមោទនភាពដ្រលបានដឹកនាំ

ជាមួយនឹងបណា្ត្រញការិយាល័យច្រើនជាងគ្រ លទ្ធភាពរកប្រ្រក់ចំណ្រញ

ចំណាត់ថា្ន្រក់ល្រខ 4 នៅក្នុងវិស័យធនាគារនៅកម្ពុជា។ ក្នុងរយៈកាលមួយ

ប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ លទ្ធផលដ្រលប្រ្រសាក់សម្រ្រចបានរួមមាន ៖

ប្រ្រសាក់ឱ្រយទទួលបានចំណាត់ថា្ន្រក់ល្រខ 1 នៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និង

ទសវត្រសរ៍ចុងក្រ្រយន្រះ ប្រ្រសាក់ ត្រងទទួលបានលទ្ធផលយា៉្រងល្អប្រសើរ
បំផុត ហើយកាន់ត្ររឹងមាំ កាន់ត្រខា្ល្រំងកា្ល្រ ខា្ល្រំងឡើងៗ។

លទ្ធផលឆ្ន្រំ 2019 សបញ្ជ្រក់ឱ្រយឃើញថា យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនៅ

ត្របន្តផ្ដល់ភាពជោគជ័យក្នុងបរិយាកាសដ៏ប្រឈម និងបងា្ហ្រញពីរបៀប
ដ្រលប្រ្រសាក់នៅត្រនាំយកភាពខា្ល្រំង

និងសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការ

សម្រ្រចបាននូវលទ្ធផលយា៉្រងល្អដោយឥណទានមិនដំណើរការមានកម្រិត
ទាបបំផុតប្រៀបធៀបនឹងវិស័យទាំងមូល

បុគ្គលិកមានផលិតភាពខ្ពស់

គ្រប់គ្រងការចំណាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព មានទំនាក់ទំនងល្អរឹងមាំជា
មួយអតិថជ
ិ ន គ្របគ
់ ង
្រ មូលធននិងហានិភយ
័ ដោយភាពមធ្រយត
័ ច្របាស់លាស់

និងមានបុគល
្គ ក
ិ ចូលរួមយា៉ង
្រ សកម្ម។ យើងមានវប្របធម៌ដរ៏ ង
ឹ មាំ សុចរិតភាព
ទំនុកចិត្ត និងសីលធម៌ខ្ពស់នៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្ម ហើយយើងក៏មាន
មោទនភាពរួមចំពោះលទ្ធផលការងារដ្រលយើងសម្រ្រចបាន។ យើងមាន

ប្រវត្តិដ៏ជោគជ័យ និងការបោះជំហានឈានទៅមុខមានលក្ខណៈពិស្រស

បើបៀ្រ បធៀបជាមួយគូបក
្រ ត
ួ ប្រជង
្រ ដ្រលនឹងបង្កត
ើ នូវគុណតម្លរ្រ យៈព្រល
វ្រងសម្រ្រប់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។
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ខ្ពស់ និងសម្ពៀតឥណទានច្រើនជាងគ្រ គួបផ្រសំនឹងកំណត់ត្រន្រកំណើន

• ទ្រព្រយសកម្មសរុបនៅដំណាច់ឆ្ន្រំ មានចំនួន 3.1 ប៊ីលានដុលា្ល្ររ
អាេមរិក គឺកើនឡើង 30.25% បើធៀបនឹងដំណាច់ឆ្រំ្ន 2018 ។

• សម្ពៀតឥណទានសរុបមានចំនន
ួ 2.5 ប៊លា
ី នដុលារ្រ្ល អាេមរិក គឺកន
ើ
ឡើង 27.49% និងមានអតិថិជនស្រវាឥណទានសរុបចំនួន 417
ពាន់នាក់ ។

• ប្រ្រសាក់ រក្រសាបាននូវជំហរនាំមុខគ្រផ្ន្រកគុណភាពសម្ពៀតឥណ
ទានក្នុងវិស័យ ដោយអត្រ្រឥណទានមិនដំណើរការ មានត្រឹមត្រ
0.36% ។

• សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំសរុប បានកើនឡើងដល់ 1.79 ប៊ីលាន
ដុលា្ល្ររអាេមរិក និងមានអតិថិជនស្រវាបញ្ញើសន្រសំសរុបចំនួន 600
ពាន់នាក់។

• ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្រយបង់ពន្ធបានកើនឡើង 31.62% គឺមាន
ចំនន
ួ 103 លានដុលារ្រ្ល អាេមរិក ពី 78.64 លានដុលារ្រ្ល អាម្ររក
ិ នៅ
ដំណាច់ឆ្រំ្ន 2018 ។

• ផលលើមូលធនមានអត្រ្រ 28.9% និងផលលើទ្រព្រយសកម្មមាន
អត្រ្រ 3.8% ។

• បណា្ត្រញការិយាល័យ គ្របដណ្ដប់ 25 ខ្រត្ត រាជធានី ដោយមាន
180 ការិយាល័យនៅទូទាំងប្រទ្រស មា៉្រសុីន ATM មានចំនួន 135
គ្រឿង ហើយកំពង
ុ ធ្វប
ើ ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រក្នង
ុ ភូមច
ិ ន
ំ ន
ួ 14,053 ដ្រលស្មន
ើ ង
ឹ

86% ន្រភូមិសរុបទាំងអស់នៅកម្ពុជា ជាមួយនឹងបុគ្គលិកបម្រើការ
សរុបចំនួន 9,091 នាក់។

តាមរយៈទំហំ វិមាត្រ វិសាលភាព និងសមត្ថភាពក្នុងការលក់ផលិតផល
និងស្រវាចម្រុះនានា។

ការកសាងសា្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អបំផុតដ្រល
នាំមុខគ្រ

ដោយប្រមើលឆ្ព្រះទៅមុខ បរិយាកាសប្រតិបត្តិការរបស់យើងនឹងបន្ត

ប្រ្រសាក់ ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រ្រចសម្រ្រប់ព្រល
អនាគត

លើការក្រលម្អនានាដោយសារការផ្ល្រស់ប្តូរយា៉្រងលឿននៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញ

វត្ថុ និងការផ្ល្រស់ប្តូរបទប្របញ្ញត្តិ។ ក្នុងដំណើរឆ្ព្រះទៅមុខ ប្រ្រសាក់នៅត្របន្ត
ការរីកចម្រើនយា៉្រងល្អប្រសើរ។

ដោយការសម្លឹងឆ្ព្រះទៅមុខ វិស័យស្រវាហិរញ្ញវត្ថុនឹងត្រូវបានក្រលម្អ

បន្ថម
្រ ទៀតតាមរយៈនវានុវត្តន៍ និងការផ្លស
្រ ប
់ រូ្ដ ន្របច្ចក
្រ វិទយា
្រ ដ៏លឿនរហ័ស។
យើងបានរៀបចំបង្កើនសមត្ថភាពរបស់មជ្រឈមណ្ឌលទិន្នន័យ មជ្រឈមណ្ឌល

សង្គ្រះទិន្នន័យ សន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអុិនធឺណិត និងហានិភ័យន្រការក្ល្រង

បន្លំ ព្រមទាំងទិដ្ឋភាពន្របទប្របញ្ញត្តិដ្រលត្រងត្រប្រ ប្រួល។ យើងនឹង
បន្តពង្រឹងការអនុវត្តគោលការណ៍ណ្រនាំស្តីពីសន្តិសុខព័ត៌មានវិទ្រយារបស់
ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

• ការប្រកួតប្រជ្រងនៅក្នុងទីផ្រសារ

ការប្រកួតប្រជ្រងគឺជាកតា្ត្រដ៏សំខាន់មួយន្រចរិតលក្ខណៈរបស់ទីផ្រសារ

ហើយវាក៏ជួយឱ្រយអតិថិជនទទួលបានផលល្អប្រសើរ ដូចជាថ្ល្រទាបជាងមុន
និងជម្រើសច្រើនជាងមុន។ ការប្រកួតប្រជ្រងដើម្របីបានចំណ្រកទីផ្រសារនៅ

ក្នុងស្រវាធនាគារសម្រ្រប់អ្នកប្រើប្រស់ជាបុគ្គល ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងគ្រឹះ
សា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុមិនម្រនធនាគារ បានជួយលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់

អតិថជ
ិ ន ដោយអតិថជ
ិ នទទួលបានផលិតផលដ្រលមានតម្លទា
្រ ប ជម្រស
ើ

ប្រ្រសាក់ នឹងបន្តវិនិយោគលើអាជីវកម្ម ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្រយា

ធនធានមនុស្រស និងនាមករណ៍របស់ខ្លួន ដើម្របីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ដ៏ល្អ
ជូនអតិថជ
ិ ន និងជ្រម
្រ ជ្រង
្រ ដល់ពក
ួ គាត់ឱយ្រ ទទួលបានទំនក
ុ ចិតល
្ត អ
ើ នាគត

ហិរញ្ញវត្ថរុ បស់ពក
ួ គាត់។ យើងរក្រសានូវវប្របធម៌ការពារហានិភយ
័ ឱ្រយបានមធ្រយត
័

និងផ្ត្រតលើឧត្តមភាពន្រប្រតិបត្តិការ ព្រមទាំងលើកកម្ពស់វប្របធម៌ន្រការ
ធ្វប
ើ រិយាប័នដ
្ន ល
៏ ច
្រ ធ្ល្រ ដើមប្រ នា
ី ម
ំ កនូវអ្វដ
ី ល
្រ ល្អបផ
ំ ត
ុ សម្រប
្រ អ
់ តិថជ
ិ ននិង
ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់យើង។

កាន់ត្រច្រើន ផលិតផលកាន់ត្រល្អ និងគុណភាពកាន់ត្រប្រសើរ និង
ការទទួលបាននូវស្រវាកាន់ត្រងាយស្រួល។ សម្រ្រប់រយៈព្រលវ្រង អត្ថ

ប្រយោជន៍ដ្រលអតិថិជនទទួលបានក៏ត្រូវពឹងផ្អ្រកយា៉្រងសំខាន់ផងដ្ររលើ
ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមានស្ថិរភាព និងរឹងមាំនៅកម្ពុជា។

ធនាគារ និងគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុនានា ដ្រលយើងបានប្រកួតប្រជ្រងជា

ទូទៅវិវត្តទៅរកភាពខា្ល្រំង។ យើងក៏បានជួបប្រទះនូវការប្រកួតប្រជ្រងនៅ

ក្នង
ុ ភូមសា
ិ ស្រ្ត និងចំណក
្រ ទីផសា
្រ រអាជីវកម្មមយ
ួ ចំនន
ួ ផងដ្ររពីសាប
្រ្ថ ន
័ ថ្មៗ
ី ។
ថ្វីបើការប្រកួតប្រជ្រងមានការកើនឡើងយើងនៅត្ររក្រសាបានជំហរនាំមុខ

អនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តផ្ត្រត និងសង្គតិភាព

គ្រ ហើយបានធ្វើការវិនិយោគសំខាន់ៗលើសមត្ថភាពបុគ្គលិក ដំណើរការ

យុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើងគឺដៅឱ្រយចំ និងមានសង្គតិភាព។ យើងប្ត្រជា្ញ្រ

ផ្តល់នូវកំណើនប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ កំណើនប្រ្រក់ចំណ្រញនាំមុខ
គ្រនៅក្នុងវិស័យ និងគុណតម្ល្ររយៈព្រលវ្រង។ យុទ្ធសាស្រ្តន្រះក៏ត្រូវបាន
បង្កើតឡើងផងដ្ររ ដើម្របីផ្តល់នូវគុណភាពខ្ពស់លើទ្រព្រយសកម្ម និងកំណើន

ប្រ្រក់ចំណូលប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ យើងនឹងស្វ្រងរកកាលានុវត្តភាព
ទាំងឡាយដ្រលស្របទៅនឹងចក្ខុវិស័យន្រនិនា្ន្រការទីផ្រសាររបស់យើង

យើងផ្ត្រតការយកចិត្តទុកដក់ពង្រឹងពង្រីកការនាំមុខរបស់យើង

ការ

កសាងភាពខា្លង
ំ្រ របស់យង
ើ និងការផ្តលផ
់ លចំណញ
្រ ខ្ពសដ
់ ល់ភាគទុនក
ិ ។
យើងគឺជាអ្នកនាំមុខគ្រលើទីផ្រសារ និងជាគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួល

ប្រ្រក់បញ្ញើធំជាងគ្រ ដោយគិតលើទ្រព្រយសកម្ម និងសម្ពៀតឥណទាន។

និងបច្ច្រកវិទ្រយា ដើម្របីបំព្រញតម្រូវការដល់អតិថិជនថ្មី និងចាស់តាមគន្លង
របស់យើង។

• ការផ្ល្រស់ប្តូរបទប្របញ្ញតិ្ត
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

តម្រូវឱ្រយអនុលោមតាមបទប្របញ្ញត្តិកាន់ត្រច្រើនឡើង

នៅប៉នា
ុ ន
្រ្ម ឆ្នច
ំ្រ ង
ុ ក្រយ
្រ ន្រះ ហើយយើងនៅត្រមានសុទដ
ិ ន
ិ្ឋ យ
ិ ម ដ្រលយើង
ទទួលបានបទពិសោធន៍ក្នុងការឆ្លងកាត់ការផ្ល្រស់ប្តូរជាច្រើន។

ប្រ្រសាក់

ត្រងបានឆ្លយ
ើ តបនឹងការផ្លស
្រ ប
់ រូ្ត បទប្របញ្ញតិ្ត ហើយបានវិនយោ
ិ
គយា៉ង
្រ ច្រន
ើ

ដើម្របីសម្របតាមបទដ្ឋ្រនថ្មី។ ទម្រង់សន្ទនីយភាពរបស់យើងគឺមានភាព
រឹងមាំ ចំណ្រកឯអនុបាតដើមទុនថា្ន្រក់ទីមួយមានភាពរឹងមាំ និងអនុលោម

តាមបទប្របញ្ញតផ
ិ្ត ងដ្ររ។ យើងជឿជាក់ថា ជាតុលយ្រ ការ បទប្របញ្ញតថ
ិ្ត ន
ី្ម ះ្រ នឹង
ធ្វើឱ្រយយើងកាន់ត្រមានភាពរឹងមាំ និងជាគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគ្រ។
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• បន្តកសាងនៅលើគ្រឹះដ៏រឹងមាំ

យើងមានទំនុកចិតយា
្ត ៉្រងមុតមាំថា យុទ្ធសាស្រ្តរបស់យើងមានភាពរឹង

ប្រសា
្រ ក់ មានគ្រះឹ ដ៏ធមា
ំ ដ
ំ ម
ើ ប្រ ប
ី ន្តកសាងវប្របធម៌ សុចរិតភាព ទំនក
ុ ចិត្ត

មាំ។ តាមរយៈការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្របានយា៉្រងល្អប្រសើរ និងការរីកចម្រើន

មោទនភាពរួមចំពោះលទ្ធផលការងាររបស់យើង។ យើងមានប្រវត្តិដ៏ជោគ

ប្រ្រសាក់ នឹងនៅត្រស្ថិតក្នុងជំហររឹងមាំដើម្របីអនុវត្តតាមគោលដៅលទ្ធផល

និងឥរិយាបថសីលធម៌នៅគ្រប់ធុរកិច្ចទាំងអស់របស់យើង។

យើងមាន

ជ័យ ហើយជំហានរបស់យង
ើ មានលក្ខណៈ ពិសស
្រ ដ្រលទាក់ទាញចំណាប់

អារម្មណរ៍ បស់វន
ិ យោ
ិ
គិន និងភាគីពាក់ពន
័ ទា
្ធ ង
ំ អស់ជវំុ ញ
ិ ពិភពលោក។ នៅ

ទូទាំងប្រ្រសាក់ បុគ្គលិកទាំងអស់ផ្ដល់គុណតម្ល្រខ្ពស់ចំពោះការធ្វើការជា
មួយគា្ន្រ ហើយពួកគ្រមានឆន្ទៈដ៏មោះមុតដូចគា្ន្រ ក្នុងការបម្រើអតិថិជន។

ផលិតភាពការងារដ៏ខស
្ព រ់ បស់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ ឥណទានចំនន
ួ 5,700 នាក់ និង

បណា្តញ
្រ ការិយាល័យចំនួន 180 សាខា បានផ្ដល់ឱ្រយយើងនូវភាពបត់ប្រន

និងស្ថិរភាពផ្ន្រកប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំ។ អនុបាតចំណាយធៀបនឹងចំណូល

របស់យើងមានអត្រ្រ 36.2% គឺស្ថិតក្នុងចំណោមគ្រឹះសា្ថ្រនដ្រលល្អបំផុត

នៅក្នុងវិស័យ។ យើងជឿជាក់ថា ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ន្រះនឹងបន្តឱ្រយប្រ្រសាក់
រក្រសាជំហរជាអ្នកនាំមុខគ្រក្នុងវិស័យទាំងមូល និងការប្រកួតប្រជ្រងលើថ្ល្រ

ប្រកបដោយអត្ថន័យ ប្រៀបធៀបនឹងអាទិភាពដ្រលយើងបានគ្រ្រងទុក
រយៈព្រលមធ្រយម និងបង្កើតគុណតម្ល្រសម្រ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងរយៈព្រល
វ្រង។

ជំនស
ួ មុខឱ្រយគណៈគ្របគ
់ ង
្រ ន្រគះឹ្រ សា្ថន
្រ មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថប
ុ សា
្រ ក់ ខ្ញស
ំុ ម
ូ

ថ្លង
្រ អំណរគុណចំពោះថា្នក
្រ គ
់ ប
្រ គ
់ ង
្រ គ្របល
់ ដ
ំ ប់ថាក
្រ្ន ់ និងបុគល
្គ ក
ិ ប្រសា
្រ ក់
ទាំងអស់ចពោ
ំ ះការខិតខំបង
ឹ្រ ប្រង
្រ និងការប្តជា
្រ ច
្រ្ញ ត
ិ ខ
្ត ស
្ព ក
់ ង
ុ្ន ការបំពញ
្រ ការ

ងារ អរគុណចំពោះក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្រ ភិបាលក្នង
ុ ការគាំទ្រ និងការផ្តលដ
់ ប
ំ នា
ូ ន
្រ្ម និង

អរគុណចំពោះរាជរដ្ឋភ
្រ បា
ិ លកម្ពជា
ុ និយត
័ ករ និងធនាគារជាតិនក
្រ ម្ពជា
ុ រួម
ជាមួយនឹងអាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រនគ្រប់ជាន់ថា្ន្រក់ដ្រលត្រងត្រគាំទ្រប្រសាក់។

លទ្ធផលដ៏លឯ
្អ ករបស់បសា
្រ ក់នៅឆ្នំ្រ 2019 គឺជាសក្ខភា
ី ពន្រការខិត

ដើម។

ខំបង
ឹ្រ ប្រង
្រ និងការលះបង់របស់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ ប្រសា
្រ ក់ជត
ិ 9,100 នាក់។ យើង

ដឹកនាំប្រកបដោយភាពជឿជាក់

គាត់ចំពោះការប្ត្រជា្រ្ញចិត្តកុ្នងការជំរុញឱ្រយមានលទ្ធផលជោគជ័យយា៉្រងត្រចះ

ខណៈការផ្ល្រស់ប្តូរបទប្របញ្ញត្តិ ការកំណត់ពិដនអត្រ្រការប្រ្រក់ បម្រ្រ

ខ្ញស
ំុ ម
ូ ទទួលសា្គល
្រ ន
់ វូ ការចូលរួមចំណក
្រ ន្រះ និងសូមថ្លង
្រ អំណរគុណពួក
ត្រចង់នះ្រ ។

បម្រួលទីផ្រសារ និងការកើនឡើងន្រការប្រកួតប្រជ្រង នឹងបង្កឱ្រយមានបញ្ហ្រ
ប្រឈមមួយចំនួនកើតឡើងក៏ដោយ ប៉ុន្រយ
្ត ើងក៏បានសម្លឹងឃើញពីកាលា

នុវត្តភាពជាច្រើនផងដ្ររ។ យើងប្ត្រជា្ញ្រផ្តល់ជូនយុទ្ធសាស្រ្តដ៏ត្រឹមត្រូវ ធ្វើ

ពិពិធកម្មផលិតផលនិងស្រវា ពង្រឹងវប្របធម៌និងបុគ្គលិករបស់យើង ដើម្របី
ជំរុញឱ្រយមានការរីកចម្រន
ើ និងទាញយកអត្ថបយោ
្រ
ជន៍ពកា
ី រផ្លស
្រ ប
់ រូ្ដ នៅលើ
ទីផសា
្រ រ។ អ្វដ
ី ល
្រ ព្រលវ្រលាទាំងន្រះបានបងា្ហញ
្រ ប្រប
្រ យ
់ ង
ើ គឺថា យុទសា
្ធ ស្ត្រ

របស់យើងកំពុងដំណើរការបានយា៉្រងល្អប្រសើរ។ យើងមានជំនឿចិត្តជាង
ព្រលណាៗទាំងអស់ថា យើងបានជ្រស
ើ រីសយុទសា
្ធ ស្តដ
្រ ត
៏ ម
ឹ្រ ត្រវូ និងមាន
មនុសស្រ ដ៏មានសមត្ថភាពដ្រលអាចឆ្លយ
ើ តបចំពោះការប្រឈមនៅព្រលខាង

មុខ។ ដោយបន្តចាប់យកកំណន
ើ ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រវូ និងនិរន្តរ

ភាព យើងបានព្រយាយាមបន្តពានា
ំ ន
ំ វូ អ្វដ
ី ល
្រ ត្រម
ឹ ត្រវូ ជូនចំពោះអតិថជ
ិ ននិង
ភាគទុនិកដ្រលរួមដំណរើ ជាមួយយើង ឆ្លងកាត់ពល
្រ វ្រលាដ៏លបា
ំ កលំបន
ិ
ន្រះឆ្ពះ្រ ទៅកាន់អនាគតដ៏សម្របូររុងរឿង។
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សុីម ស្រនាជាតិ
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2019
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សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
សូចនាករ

2015

2016

2017

2018

2019

ផលិតផល និងប្រសិទ្ធភាព
អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ

5.3%

4.6%

3.7%

3.1%

2.9%

ទំហំឥណទានជាមធ្រយម (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

3,223

3,673

5,050

5,407

6,382

114

101

96

98

86

60

56

55

57

53

5.3%

4.7%

3.8%

3.8%

3.8%

45.6%

36.9%

28.8%

29.4%

28.9%

25

25

25

25

25

ស្រុក/ខណ្ឌ

195

197

197

197

197

ឃុំ/សងា្ក្រត់

1,602

1,611

1,627

1,633

1,638

13,453

13,640

13,851

13,966

14,053

ចំនួនឥណទានក្នុងមន្ត្រីឥណទានមា្ន្រក់
ចំនួនឥណទានក្នុងបុគ្គលិកមា្ន្រក់
លទ្ធផលចំណ្រញ
ផលលើទ្រព្រយសកម្ម (RoA)
ផលលើមូលធន (RoE)
តំបន់ប្រតិបត្តិការ
ខ្រត្ត/រាជធានី

ភូមិ

គណៈប្រតិភូពីធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី ធ្វើទស្រសនកិច្ចនៅគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសាក់
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សូចនាករលទ្ធផលសង្គម
សូចនាករ

2015

2016

2017

2018

2019

7

7

7

7

7

856,592,432

1,030,880,501

1,548,859,337

1,962,009,568

2,501,296,268

3,822,161

1,589,263

565,889

284,317

644,485

អភិបាលកិច្ច

ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
ស្រវាឥណទាន
សម្ពៀតឥណទានសរុប (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)
សម្ពៀតឥណទានក្រុម (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)
សម្ពៀតឥណទានសិក្រសាអប់រំ (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

266,249

170,433

416,317

494,055

684,517

58,100,830

123,188,399

217,004,754

279,418,003

259,171,727

855,303,177

1,030,383,963

1,547,856,479

1,960,924,239

2,500,063,127

467,433,465

619,048,981

915,112,845

1,291,279,185

1,788,532,926

ចំនួនអតិថិជនឥណទានសរុប

320,893

347,034

390,460

395,166

417,044

ចំនួនអតិថិជនឥណទាននៅតំបន់ជនបទ

287,608

311,242

348,368

353,799

374,218

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្ត្រី

263,769

282,805

315,739

317,175

332,372

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជន

308,821

341,327

388,455

394,212

415,793

ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុត តូច និងមធ្រយម

320,559

346,888

389,866

394,778

409,021

ចំនួនអតិថិជនឥណទានថ្មី

123,078

93,814

103,333

81,607

88,481

សម្ពៀតឥណទានក្រលម្អគហ
្រ ដ្ឋន
្រ (ដុលារ្រ្ល អាម្ររក
ិ )
សម្ពៀតឥណទានសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុត តូច និងមធ្រយម
(ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)
ស្រវាប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ
សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)
ចំនួនអតិថិជន

សម្ពៀតឥណទានតាមវិធីសាស្ត្រន្រការផ្តល់ឥណទាន
ភាគរយន្រការផ្តល់ឥណទានជាក្រុម

3.76%

1.64%

0.51%

0.24%

0.30%

ភាគរយន្រការផ្តល់ឥណទានជាឯកត្តជន

96.24%

98.36%

99.49%

99.76%

99.70%

ភាគរយន្រការផ្តលឥ
់ ណទានជាសហគ្រស
្រ ខា្នត
្រ តូចបំផត
ុ តូច និងមធ្រយម

99.85%

99.95%

99.85%

99.90%

98.08%

ចំនួនបុគ្គលិកសរុប

5,285

6,162

7,058

7,600

9,091

ចំនួនបុគ្គលិកជាស្ត្រី

1,244

1,333

1,467

1,606

1,674

270

275

264

274

291

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស

ចំនួនថា្ន្រក់គ្រប់គ្រង
ចំនួនថា្ន្រក់គ្រប់គ្រងជាស្ត្រី

12

12

14

18

16

ចំនួនមន្ត្រីឥណទាន

2,782

3,425

4,073

4,409

5,668

ចំនួនបុគ្គលិកដ្រលទទួលបានការបណ្ដុះបណា្ត្រល

9,118

16,596

7,073

7,442

58,151

ផលប្រយោជន៍ផ្រស្រងៗ

កម្មវិធីថ្ររក្រសាសុខភាព ការធានារា៉្រប់រងលើសុខភាពនិងគ្រ្រះថា្ន្រក់ មាតុភាព បសស និងផលប្រយោជន៍ផ្រស្រងទៀត

ការទទួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គមចំពោះអតិថិជន
ការថ្ររក្រសាអតិថិជន

ប្រតិបត្តិតាមបទដ្ឋ្រនន្រការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលសង្គមជាសាកលនិងគោលការណ៍ការពារអតិថិជន

ការទទួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គមចំពោះសហគមន៍និងបរិសា្ថ្រន
គោលការណ៍ការពារបរិសា្ថ្រន
គម្រ្រងបណា្ណ្រល័យ (អគារ)

មាននិងអនុវត្តគោលការណ៍ការពារបរិសា្ថ្រននិងសង្គម

17

21

25

30

40

24,374

38,653

56,562

78,266

109,151

81.36%

79.74%

87.25%

83.71%

86.23%

ចំនួនការិយាល័យសាខា

181

181

176

177

180

ចំនួនអ្រធីអឹម

101

115

126

126

135

ចំនួនអ្នកប្រើប្រស់បណា្ណ្រល័យជាសិស្រស
ការព្រញចិត្តរបស់អតិថិជន និងភក្តីភាព
អត្រ្រអតិថិជនដ្រលបន្តប្រើប្រស់ស្រវារបស់ប្រសាក់
បណា្ត្រញប្រតិបត្តិការ
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ទស្រសនវិស័យ និងប្រសកកម្ម

ទស្រសនវិស័យ
ធ្វើឱ្រយជីវភាពប្រជាជននៅជនបទប្រសើរឡើងដើម្របីចូលរួម
ចំណ្រកដល់ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាម
រយៈគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ្រលមាននិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

ប្រសកកម្ម
ផ្តល់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ និងសហគ្រ្រសខា្ន្រត
តូច នៅជនបទប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

12

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្រំ្ន 2019

សាវតារ
ប្រ្រសាក់មានអាជា្ញ្រប័ណ្ណជាគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រ្រក់បញ្ញើពីសាធារណជនពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា និងប្រតិបត្តិការ 25 ឆ្ន្រំក្នុងវិស័យ

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនៅកម្ពុជា។ ប្រ្រសាក់ ជាសា្ថ្រប័នមួយក្នុងចំណោមគ្រឹះសា្ថ្រនធនាគារធំៗទាំង 5 នៅកម្ពុជា។

ប្រ្រសាក់ ផ្តល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្របូរប្រប មានជាអាទិ៍ ស្រវាឥណទាន ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ ទូទាត់វិក្កយបត្រភ្លើង ទូទាត់វិក្កយបត្រទឹក ផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខ

សមា្ង្រត់ ឬ ដកប្រ្រក់តាមមា៉្រសុីនអ្រធីអឹមទោះជាគា្ម្រនប័ណ្ណអ្រធីអឹម ផ្ទ្ររប្រ្រក់ ប្តូរប្រ្រក់ ទិញកាតទូរស័ព្ទ ស្រវា CSS ស្រវាទូទាត់រហ័ស ស្រវាទូទាត់តាម

ប្រព័ន្ធបាគង ស្រវាផ្ទ្ររមូលនិធភា
ិ ្ល្រមៗ ស្រវាបើកប្រ្រក់បៀវត្រស អ្រធីអឹម មា៉្រសុីនដក់ប្រក់ ស្រវាធនាគារចល័ត (ម៉ូបាលប៊្រងឃីង ឬ អុិនធឺណិតប៊្រងឃីង)
មា៉្រសុីនឆូតកាត ស្រវាបញ្ជ្រក់សមតុល្រយគណនី និងស្រវាហិរញ្ញវត្ថុដទ្រផ្រស្រងៗទៀត។

ជាគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគ្រដោយមានទ្រព្រយសកម្មសរុបចំនួន 3.1 ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិកគិតត្រឹមថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ 2019 ប្រ្រសាក់មានបណា្ត្រញ

ការិយាល័យសាខាធំជាងគ្រលំដប់ទី 2 ដោយមានសាខាជិត 200 ទីតាំង និងធ្វើប្រតិបត្តិការប្រមាណជា 86% ន្រចំនួនភូមិសរុបទាំងអស់នៅកម្ពុជា។
ប្រ្រសាក់ មានប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ ការបម្រើស្រវាកម្មប្រកបដោយវិជា្ជ្រជីវៈ និងប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលទំនើបប្រកបដោយតមា្ល្រភាព សម្រ្រប់បំព្រញ
តម្រូវការរបស់អតិថិជន និងសាធារណជន។

ប្រ្រសាក់ ត្រងទទួលបានការគាំទ្រយា៉្រងខា្ល្រំងពីអតិថិជន អាជា្ញ្រធរមូលដ្ឋ្រន និយ័តករ ជាពិស្រសធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា និងទទួលបានពានរងា្វ្រន់

និងវិញ្ញ្របនបត្រជាច្រើនពីសា្ថ្រប័នជាតិនិងអន្ដរជាតិដូចជា MFTransparency, Smart Campaign, Planet Rating, MicroFinanza Rating,
អគ្គនាយកដ្ឋ្រនពន្ធដរ ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនក្រ្រឌីតប្រយូរ៉ូកម្ពុជា ជាដើម។
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ដំណាក់កាលសំខាន់ន្រការអភិវឌ្រឍ
1995

2008

• ចាប់ផ្ដើមដំបូងក្រ្រមរូបភាពជាគម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍ ដោយទទួល

• ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទទួលសា្គ្រល់ការក្រប្រលក្ខន្តិកៈក្នុងការ

គាំទ្រវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខ្រត្តចំនួន 6 ដ្រលស្ថិតនៅជុំវិញរាជធានី

ក្រប្រន្រះដ្ររ។

បានមូលនិធិពីសហភាពអឺរ៉ុប ក្នុងគោលបំណងសា្តរឡើងវិញ និង
ភ្នំព្រញរួមមាន ខ្រត្តកំពង់ចាម កំពង់ឆ្រំង
្ន កំពង់ស្ពឺ តាក្រវ ព្រ្រវ្រង និង
សា្វយរៀង។

2002

ផ្ល្រស់ប្តូរភាគទុនិក

ហើយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាក៏ទទួលសា្គល់ការ

• ប្រ្រសាក់មានដើមទុនចុះបញ្ជីពីចំនួន 15.4 ប៊ីលានរៀល (សម
មូលនឹង 3.75 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក)។

2009

• ចាប់ផ្តើមកមា្ល្រយខ្លួនពីគម្រ្រង ដោយបង្កើតសមាគមឥណទាន

• ប្រ្រសាក់បានបំពាក់នូវប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលឈ្ម្រះថា Oracle

ជាតិន្រកម្ពុជា។

ដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន កសាងគុណសម្របត្តិន្រការប្រកួត

ប្រសា
្រ ក់ ដ្រលជាប្រតប
ិ តិក
្ត រឥណទានជនបទ និងចុះបញ្ជនៅ
ី ធនាគារ

2003

• គណៈកម្មការដឹកនាំការអនុវត្តគម្រ្រងប្រ្រសាក់ បានសម្រ្រច

កមា្ល្រយខ្លួនពីគម្រ្រងឥណទានទៅជាគ្រឹះសា្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមាន

អាជា្ញ្រប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មតាមផ្លូវច្របាប់។ មូលនិធិអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ

Flexcube Universal Banking សម្រ្រប់ផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុង
ប្រជង
្រ ជួយគ្រះឹ សា្ថន
្រ ឱ្រយមានលទ្ធភាពផ្តលស
់ វា
្រ កម្មជន
ូ ដល់អតិថជ
ិ ន

គោលដៅរបស់ខ្លួនកាន់ត្រប្រសើរជាងមុននៅទូទាំងកម្ពុជា និងអាច
គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

• ប្រ្រសាក់ទទួលបានចំណាត់ថា្ន្រក់ “BBB+” ពី MicroFinanza
Rating ។

កម្ពជា
ុ (CRDF) រួមជាមួយក្រម
ុ ហ៊ន
ុ បុគល
្គ ក
ិ ប្រសា
្រ ក់តវូ្រ បានបង្កត
ើ
ឡើង ដើម្របីជួយសម្រួលដល់គម្រ្រងកា្ល្រយខ្លួនន្រះ។

2004

• គ្រឹះសា្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាក់ បានបង្កើតឡើងដោយមានការ

ចូលរួមមូលនិធិវិនិយោគពីភាគទុនិកដំបូងចំនួន 2 និងបានចុះបញ្ជី

2011

• ប្រសា
្រ ក់ទទួលអាជា្ញប
្រ ណ
័ ជា
្ណ គ្រះឹ សា្ថនមីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថទ
ុ ទួលប្រក
្រ ់
បញ្ញើពីសាធារណជនពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

• ប្រ្រសាក់ ទទួលបានចំណាត់ថា្ន្រក់ “A-” ជាមួយទស្រសនវិស័យ
«ស្ថិរភាព» ពី Planet Rating ។

នៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវ
មានកម្រិត។ ប្រ្រសាក់ ទទួលអាជា្ញ្រប័ណ្ណពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា
សម្រ្រប់ប្រកបអាជីវកម្មដោយផ្តល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍
ជនបទ និងសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូច។

2007

2012

• ប្រ្រសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីពីចំនួន 15.4 ប៊ីលានរៀល

ដល់ 80 ប៊ីលានរៀល (សមមូលនឹង 20 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក)
បនា្ទ្រប់ពីការដកទុនវិនិយោគរបស់ភាគទុនិក Oikocredit ។

• ភាគហ៊ុនវិនិយោគរបស់ Oikocredit ត្រូវបានប្រងច្រករវាងភាគ

• ប្រ្រសាក់បានបញ្ចប់ការកមា្ល្រយខ្លួនដោយជំនួសភាគទុនិកដំបូង

ទុនក
ិ ទាំង 5 របស់បសា
្រ ក់។ ភាគទុនក
ិ BIO, DCG, FMO, LOLC

រួមមាន ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ប្រទ្រសប្រលហ្រសិកសម្រ្រប់ប្រទ្រស

•

ហិរញ្ញវត្ថុសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍរបស់ប្រទ្រសហូឡង់ (FMO) ក្រុមហ៊ុន

និងស្រវាបើកប្រ្រក់បៀវត្រស។

(Oikocredit) ។ ប្រ្រសាក់មានភាគទុនិកចំនួន 6 រួមទាំងក្រុមហ៊ុន

ឡើងក្នុងគោលបំណងសន្រសំសំច្រ និងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់

គឺមល
ូ និធអ
ិ ភិវឌ្រឍន៍ជនបទកម្ពជា
ុ (CRDF) ដោយភាគទុនក
ិ ថ្មច
ី ន
ំ ន
ួ 5

និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រ្រសាក់ (PSCo) ។

កំពុងអភិវឌ្រឍន៍ (BIO) ក្រុមហ៊ុនដ្រ្រហ្គិនខាភិថល (DCG) ក្រុមហ៊ុន

ណាចក្រកម្ពុជា ដ្រលផ្តល់ស្រវាអ្រធីអឹម (ATM) ប្តូរប្រ្រក់ ផ្ទ្ររប្រ្រក់

លងា្ក្រអ័ររិកលីសសុីង អិលធីឌី (LOLC) និងក្រុមហ៊ុនអ៊យកូក្រឌីត

• ប្រ្រសាក់បានដក់ដំណើរការការិយាល័យកណា្ត្រលដ្រលបានធ្វើ

បុគ្គលិកប្រ្រសាក់ (PSCo) ផងដ្ររ។

បរិសា្ថ្រនដើម្របីបម្រើអតិថិជនឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរ។

• ប្រ្រសាក់ទទួលអាជា្ញ្រប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មអចិន្ត្រយ៍ពីធនាគារ
ជាតិន្រកម្ពុជា។
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ប្រ្រសាក់ កា្ល្រយជាគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដំបូងគ្រក្នុងព្រះរាជា

2013

2016

• ប្រសា
្រ ក់ទទួលបាន «ពានរងា្វន
្រ ត
់ មា្លភា
្រ ពលើថល
្រ្ល ក់ផលិតផល»

• ប្រសា
្រ ក់ បានបង្កន
ើ ដើមទុនចុះបញ្ជរី ហូតដល់ចន
ំ ន
ួ 440 ប៊លា
ី ន

• ប្រ្រសាក់ ទទួលបានពានរងា្វ្រន់ឆ្នើម «គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

វិនយោ
ិ
គពីភាគទុនក
ិ ចំនន
ួ 5 រួមមានភាគទុននិក BIO, DCG, FMO

ពីសា្ថ្រប័នអន្តរជាតិ MFTransparency ។

ដ្រលមានគំនិតច្ន្រប្រឌិតខ្ពស់លើផលិតផល» ពីក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ
International Data Group ។

2014

• ប្រ្រសាក់បានបង្កើនដើមទុនរហូតដល់ 188 ប៊ីលានរៀល (សម
មូលនឹង 47 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក)។

• ប្រ្រសាក់បានដក់ឱ្រយដំណើរការស្រវាហិរញ្ញវត្ថុថ្មីគឺស្រវាធនាគារ

រៀល (សមមូលនឹង 110 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកដ្រលមានការចូលរួម
និង LOLC និងភាគទុនិកក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រ្រសាក់ (PSCo) ។

• ប្រ្រសាក់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋ្រករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំព្រញ
ក្នុងការផ្តល់ស្រវាទូទាត់វិក្កយបត្រទឹកជូនដល់អតិថិជន។

• ប្រ្រសាក់បានដក់ឱ្រយដំណើរការស្រវាមា៉្រសុីនឆូតកាតដើម្របីផ្ដល់
ស្រវាឱ្រយបានប្រសើរជូនអតិថិជន។

• ប្រ្រសាក់សម្រ្រចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ថ្មីមួយដោយទទួលបាន
សម្ពៀតឥណទាន 1 ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

2017

ចល័ត(ម៉បា
ូ លប៊ង
្រ ឃីង និងអុន
ិ ធឺណត
ិ ប៊ង
្រ ឃីង)ជូនដល់អតិថជ
ិ ន។

• ដើមទុនចុះបញ្ជច
ី ន
ំ ន
ួ 440 ប៊លា
ី នរៀល (សមមូលនឹង 110 លាន

2015

• ប្រ្រសាក់ បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួនដល់ 288 ប៊ីលាន
រៀល (សមមូលនឹង 72 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក)។

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) ន្រភាគទុនិកទាំង 5 ខាងលើត្រូវបានប្រងច្រកទៅ

ភាគទុនក
ិ ចំនន
ួ 3 រួមមាន ធនាគារ BEA ក្រម
ុ ហ៊ន
ុ LOLC និងក្រម
ុ
ហ៊ុនបុគ្គលិកប្រ្រសាក់ (PSCo) ។

• ទ្រព្រយសកម្មសរុបរបស់ប្រសាក់កើនឡើងច្រើនជាង 1 ប៊ីលាន
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

• ប្រ្រសាក់បានទទួលពានរងា្វ្រន់ 3 ផ្រស្រងគា្ន្រក្នុងព្រលត្រមួយពី
International Data Group រួមមាន Outstanding Retail

Banking, Financial Performance និង Security Initiative ។
• ប្រសា
្រ ក់ចះុ កិចព
្ច ម
្រ ព្រៀងជាមួយអគ្គស
ិ នីកម្ពជា
ុ ក្នង
ុ ការផ្តលស
់ វា
្រ
ទូទាត់វិក្កយបត្រភ្លើងជូនដល់អតិថិជន។

• ប្រសា
្រ ក់ទទួលបានចំណាត់ថាក
្រ្ន ់ «A និងស្ថរិ ភាព» លើលទ្ធផល

ហិរញ្ញវត្ថុ និង «ពិន្ទុ 4» លើលទ្ធផលសង្គម ដ្រលវាយតម្ល្រដោយ
Planet Rating ។

• ប្រ្រសាក់ទទួលបាន «វិញ្ញ្របនបត្រលើកិច្ចការពារអតិថិជន»
ពី Smart Campaign ។

2018

• ប្រសា
្រ ក់ទទួលបានសមតុលយ្រ ប្រក
្រ ប
់ ញ្ញស
ើ ន្រសច
ំ ន
ើ្រ ជាង 1 ប៊លា
ី ន
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

• ប្រសា
្រ ក់ទទួលបានចំណាត់ថាក
្រ្ន ់ «A និងស្ថរិ ភាព» លើលទ្ធផល
ហិរញ្ញវត្ថុ ពី MicroFinanza Rating ។

2019

• នៅដើមឆ្ន្រំន្រះ ប្រ្រសាក់បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីរហូតដល់
ចំនន
ួ 672 ប៊លា
ី នរៀល (សមមូលនឹង 168 លានដុលារ្រ្ល អាម្ររក
ិ )។

• នៅខ្រសហា
ី
ប្រសា
្រ ក់បានបង្កន
ើ ដើមទុនចុះបញ្ជព
ី ី 672 ប៊លា
ី ន
រៀល រហូតដល់ 920 ប៊លា
ី នរៀល (សមមូលនឹង 230 លានដុលារ្រ្ល

អាម្ររិក) ដ្រលប្រងច្រកភាគទុនិកចំនួន 3 រួមមាន ធនាគារ BEA
ក្រុមហ៊ុន LOLC និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រ្រសាក់ (PSCo) ។

• ប្រសា
្រ ក់បានដក់ឱយ្រ ដំណរើ មា៉ស
្រ ន
ីុ ដក់បក
្រ ដ
់ ល
្រ ផ្តលស
់ វា
្រ ជូន
អតិថិជនរៀងរាល់ថ្ង្រ និង 24 មោ៉្រងក្នុង 1 ថ្ង្រ។
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នាមសា្ថ្រប័នផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានដល់ប្រសាក់
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ASIAN DEVELOPMENT
BANK

BANK SINOPAC, OFFSHORE
BANKING BRANCH

CAMBODIAN COMMERCIAL
BANK LIMITED

CIMB BANK PLC

BANK OF CHINA (HONG KONG)
LIMITED PHNOM PENH BRANCH

CATHAY UNITED BANK,
CO., LTD.

CHIP MONG COMMERCIAL
BANK PLC

FIRST COMMERCIAL BANK
PHNOM PENH BRANCH

KCD MIKROFINANZFONDS
(FIS) I - GLOBAL

CHAILEASE INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES CO., LTD.

DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS-UND
ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH

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

KCD-MIKROFINANZFONDS – III

CHANG HWA COMMERCIAL BANK,
LTD., OFFSHORE BANKING BRANCH

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

FOREIGN TRADE BANK OF
CAMBODIA

BLUEORCHARD
MICROFINANCE FUND

HUA NAN COMMERCIAL BANK, LTD.,
OFFSHORE BANKING BRANCH

FINNISH FUND FOR INDUSTRIAL
COOPERATION LTD (FINNFUND)

HATTON NATIONAL
BANK PLC

JAPAN ASEAN WOMEN
EMPOWERMENT FUND SA,
SICAV-SIF

SINOPAC CAPITAL
INTERNATIONAL LIMITED

NORFUND, THE NORWEGIAN
INVESTMENT FUND FOR DEVELOPING
COUNTRIES

HONG LEONG BANK (CAMBODIA) PLC

MICROFINANCE ENHANCEMENT
FACILITY SA, SICAF-SIF

TAIWAN BUSINESS BANK,
OFFSHORE BANKING BRANCH

OESTERREICHISCHE
ENTWICKLUNGSBANK AG (OEEB)

INTERNATIONAL FINANCE
CORPORATION (IFC)

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

TAISHIN INTERNATIONAL BANK
CO., LTD, SINGAPORE BRANCH

SWEDFUND INTERNATIONAL AB

IIV MIKROFINANZFONDS

BRED BANK (CAMBODIA)
PLC

CATHAY UNITED BANK (CAMBODIA)
CORPORATION LIMITED

THE BANK OF EAST ASIA
LIMITED

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK
OF CHINA LIMITED PHNOM PENH
BRANCH
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INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL OF
THE KINGDOM OF SPAIN (ICO)

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

BANK OF KAOHSIUNG,
OFFSHORE BANKING BRANCH

SUSTAINABILITY-FINANCE-REAL
ECONOMIES SICAV-SIF

J TRUST ROYAL BANK

RESPONSABILITY FINANCIAL
INCLUSION INVESTMENTS 2019

BANK OF PANHSIN, LTD.

TRIODOS CUSTODY B.V-TRIODOS
FAIR SHARE FUND

KOOKMIN BANK CAMBODIA PLC

RESPONSABILITY
GLOBAL MICROFINANCE FUND

SUNNY BANK, LTD.

MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL
BANK CO., LTD PHNOM PENH
BRANCH

RESPONSABILITY
MICRO AND SME FINANCE FUND

MICROVEST+PLUS, LP

TRIODOS SICAV II- TRIODOS
MICROFINANCE FUND

TAICHUNG COMMERCIAL BANK CO., LTD.,
OFFSHORE BANKING BRANCH

UNION COMMERCIAL BANK PLC

RESPONSABILITY
SICAV (LUX) FINANCIAL INCLUSION
FUND

TAIWAN COOPERATIVE BANK
PHNOM PENH BRANCH

VATTANAC BANK LIMITED

NORDIC MICROFINANCE INITIATIVE
FUND III KS

RESPONSABILITY SICAV
(LUX) MICRO AND SME FINANCE
LEADERS

TAIWAN COOPERATIVE BANK,
OFFSHORE BANKING BRANCH

OIKOCREDIT ECUMENICAL
DEVELOPMENT COOPERATIVE
SOCIETY U.A.

RESPONSABILITY SICAV (LUX) MIKRO
AND SME FINANCE DEBT FUND

BANK OF TAIWAN, OFFSHORE
BANKING BRANCH

PHNOM PENH COMMERCIAL BANK

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

RHB INDOCHINA BANK LIMITED

RESPONSABILITY SICAV
MIKROFINANZ-FONDS (LUX)

MICRO, SMALL & MEDIUM
ENTERPRISES BONDS SA

THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL
DEVELOPMENT (OFID)

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2019

17

18

��

��

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2019

ភូមិ�គ

ភូមិ�គ

��

ភូមិ�គ

��ប់��ង��តិបត�ិ�រ

អគ��យក���ន

�យក���ន
សវនកម���ក�ង

គណៈកម��រសវនកម�

រចនាសម្ព័ន្ធ

��

ភូមិ�គ

អគ��យក���ន

��ប់��ងហិរ��វត��

��

ភូមិ�គ

�យក���ន
��តិបត�ិ�ម

��

ភូមិ�គ

អគ��យក���ន

��ប់��ង�ជីវកម�

គណៈកម��រ��ប់��ង
��ព��សកម� និងបំណ�ល

��

ភូមិ�គ

��ប់��ងទីផ��រ

អគ��យក���ន

��

ភូមិ�គ

��

ភូមិ�គ

អគ��យក���ន

គណៈកម��រផ�ល់
ត����រ

��

ភូមិ�គ

�ជីវកម� និងយុទ�����

�យក���ន�ៀបចំ��ន�រ

គណៈកម��រ 7 ����ង�ៀត

គណៈកម��រ��តិបត�ិ

��ប់��ងធន�នមនុស��

គណៈកម��រឥណ�ន

���ន�យក��តិបត�ិ

�យក���ន
��ប់��ង�និភ័យ

គណៈកម��រ�និភ័យ

��ុម��ឹក��ភិ�ល

�គទុនិក

��

ភូមិ�គ

��

ភូមិ�គ

��

ភូមិ�គ

ភាគទុនិក
ប្រ្រសាក់មានដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន 920 ប៊ីលានរៀល (សមមូលនឹង 230 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) ដ្រលបានមកពីការចូលរួមមូលនិធិវិនិយោគរបស់

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

ធនាគារ BANK OF EAST ASIA (BEA)
BEA ជាធនាគារក្នុងស្រុកឯករាជ្រយធំជាងគ្រនៅទីក្រុងហុងកុងដ្រលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្ន្រំ 1918

មានទ្រព្រយសកម្មសរុបចំនួន 865.2 ប៊ីលានដុលា្ល្ររហុងកុង សមមូលនឹង 111.1 ប៊ីលានដុលា្ល្ររ
អាម្ររក
ិ គិតត្រម
ឹ ថ្ងទ
្រ ី 31 ខ្រធូ្ន ឆ្នំ្រ 2019 និងបានចុះបញ្ជក
ី ង
ុ្ន ទីផសា
្រ រភាគហ៊ន
ុ ហុងកុង ហើយ BEA កា្លយ
្រ
ជាមា្ច្រស់ហ៊ុនដ្រលមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្ន្រតក្នុងផ្រសារភាគហ៊ុន Hang Seng Index ។

BEA ផ្តលស
់ វា
្រ ធនាគារជាច្រន
ើ ជូនអតិថជ
ិ នដូចជា ស្រវាធនាគារសម្រប
្រ សា
់ ជីវកម្ម ស្រវាធនាគារ

សម្រ្រប់ឯកត្តជន ស្រវាគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសម្របតិ្ត និងស្រវាវិនិយោគទុនផ្រស្រងៗទៀត តាមរយៈបណា្ត្រញ

ការិយាល័យជាង 220 សាខា គ្របដណ្ដប់ទូទាំងហុងកុង និងតំបន់សំខាន់ៗផ្រស្រងទៀតន្រប្រទ្រស
ចិនតំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ ចក្រភពអង់គ្ល្រស និងសហរដ្ឋអាម្ររិក។ ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់
វ្របសាយត៍៖ www.hkbea.com ។

ក្រុមហ៊ុន LANKA ORIX LEASING COMPANY PLC (LOLC)
LOLC Group ជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំមួយនៅប្រទ្រសស្រីលងា្ក្រ ដោយមានភាគហ៊ុនជាច្រើននៅក្នុង

ឧស្រសាហកម្មផ្រស្រងៗ។ ការរីកចម្រើនដ្រលមិនធា្ល្រប់មានរបស់ក្រុមហ៊ុន LOLC Group រាប់បញ្ចូល
តាំងពីអាជីវកម្មស្នូលរបស់ខ្លួនរហូតដល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលផ្ត្រតជាសំខាន់លើសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូច
បំផុត ខា្ន្រតតូច និងខា្ន្រតមធ្រយម។ LOLC ក៏មានវត្តមានលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំនៅកម្ពុជា ភូមា
និងបា៉្រគីសា្ថ្រន។ ព័ត៌មានបន្ថ្រម សូមចូលទៅកាន់វ្របសាយត៍៖ www.lolc.com ។

ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រ្រសាក់ (PSCo)
ក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រ្រសាក់ (PSCo) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រ្រមច្របាប់ និងបទប្របញ្ញត្តិទូទៅរបស់

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមានគោលបំណងដើម្របីវិនិយោគមូលនិធិជាមួយគ្រឹះសា្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រ្រសាក់ និងដើម្របីគ្រប់គ្រងការវិនិយោគឱ្រយស្របតាមបទដ្ឋ្រនវិជា្ជជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ខ្ពស់ជាមួយនឹង

តមា្លភាព និងអភិបាលកិច្ចល្អ។ ក្រុមហ៊ុនក៏អាចធ្វើសកម្មភាពលើការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងដើមទុន
ផ្រស្រងៗ ការវិនិយោគ និងសកម្មភាពទិញលក់ ព្រមទាំងស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ និងពាណិជ្ជកម្មផ្រស្រងៗដ្រល
ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទ្រល់ ឬ ដោយប្រយោលទៅនឹងគោលបំណងខាងលើ ឬ គោលបំណងស្រដៀងគា្ន
និង សកម្មភាព ឬ ស្រវាកម្មដ្រលជាចរិតលក្ខណៈក្នុងការអភិវឌ្រឍប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2019

19

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
លោក CHAN TZE CHING, IGNATIUS ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
លោក TC ជាទីប្រឹក្រសាជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារ BEA និង CVC Capital Partners ។

លោកបានចំណាយព្រល 27 ឆ្នំ្រ បម្រកា
ើ រងារនៅធនាគារ Citibank ក្នង
ុ មុខតំណង
្រ ជាអ្នកគ្របគ
់ ង
្រ

ជាន់ខស
្ព ជា
់ ច្រន
ើ នៅប្រទស
្រ ជប៉ន
ុ ត្រវាន
្រ៉ ់ ហុងកុង និង ចិន។ មុខតំណង
្រ ចុងក្រយ
្រ របស់លោកនៅ
ធនាគារ Citibank គឺជានាយកប្រតិបត្តិប្រចាំហុងកុង និងជានាយកគ្រប់គ្រងស្រវាធនាគារសម្រ្រប់
សាជីវកម្ម និងវិនិយោគទុនសម្រ្រប់ប្រទ្រសចិន។

ក្នង
ុ ចំណោមតួនាទីកង
ុ្ន កិចកា
្ច រធុរកិច្ច ស្រវាសាធារណៈ និងកិចកា
្ច រសង្គមដ្រលលោក TC មានក្នង
ុ

ព្រលបច្ចប
ុ ប្រ ន្ននះ្រ រួមមាន ជាអភិបាលឯករាជ្រយន្រកម
ុ្រ ហ៊ន
ុ Hong Kong Exchanges and Clearing

Limited, ជាអភិបាលឯករាជ្រយន្រក្រុមហ៊ុន Mongolian Mining Corporation, ជាអភិបាលឯករាជ្រយ
ន្រក្រុមហ៊ុន AFFIN Holdings Berhad, ជាអភិបាលឯករាជ្រយន្រធនាគារ Rizal Commercial
Banking Corporation, ជាប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាន្រសាកលវិទ្រយាល័យ Hong Kong Polytechnic,
ជាសមាជិកគណៈកមា្មធ
្រ កា
ិ រនាយកប្រតប
ិ ត្តន
ិ ្រ Investor Education Centre (IEC) ដ្រលស្ថត
ិ ក្រម
្រ

Securities and Futures Commission, ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល Hong Kong Tourism,
ជាសមាជិក Standing Commission on Civil Service Salaries and Conditions of Service,

ជាសមាជិក Standing Committee on Judicial Salaries and Conditions of Service, ជា

សមាជិក Financial Reporting Council, ជាសមាជិកក្រុមប្រឹភ្រសាភិបាល Community Chest of

Hong Kong, ជាសមាជិក Hong Kong Red Cross Council និងជាអនុប្រធានកិត្តិយសប្រឹក្រសា
យោបល់ន្រ Hong Kong Institute of Bankers ។

លោក PETER YUEN WAI HUNG អភិបាល
លោក Peter Yuen Wai Hung បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថា្ន្រក់បរិញ្រប
្ញ ត្រផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និង

បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម។ លោកក៏បានបញ្ចប់វគ្គសិក្រសា Stanford Executive
Program ពីសាកលវិទ្រយាល័យ Stanford University នៅឆ្ន្រំ 2006 ។

លោកបានចូលបម្រើការងារនៅធនាគារ BEA នៅឆ្ន្រំ 1985 ក្នុងមុខតំណ្រងជាអ្នកគ្រប់គ្រងហាត់

ការ។

លោកបានទទួលតំណ្រងជានាយកប្រតិបត្តិន្រអគ្គនាយកដ្ឋ្រនកិច្ចការអន្តរជាតិរបស់ធនាគារ

BEA ចាប់ពីឆ្រំ្ន 2006 ដល់ឆ្រំ្ន 2017 ។ ក្នុងខ្រកុម្ភៈ ឆ្ន្រំ 2017 លោកត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជានាយក
ចាត់ច្រងទូទៅ និងជានាយកប្រតិបត្តិន្រអគ្គនាយកដ្ឋ្រនគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុនិងដ្រគូយុទ្ធសាស្រ្ត ដ្រល

ផ្ត្រតជាសំខាន់លើការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជាមួយដ្រគូយុទ្ធសាស្រ្ត និងគ្រប់គ្រងការ
វិនិយោគរបស់ធនាគារ BEA លើគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុក្រប្រទ្រស។
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លោក ISHARA C. NANAYAKKARA អភិបាល
លោក Ishara C. Nanayakkara គឺជាអនុប្រធានក្រុមហ៊ុន Lanka Orix Leasing Company

Ltd. (LOLC)។ លោកក៏ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Ishara Traders ដ្រលជាក្រុមហ៊ុនត្រួសត្រ្រយផ្លូវ

ក្នុងការនាំចូលយានយន្តប្រើប្រស់រួច (Second-hand Motor Vehicle) នៅក្នុងប្រទ្រសស្រីលងា្ក្រ។
លោកបានបញ្ចប់ការសិក្រសាពាណិជ្ជកម្មផ្ន្រកគណន្រយ្រយពីប្រទ្រសអូស្រល
្ត ី លោកធា្ល្រប់បានធ្វើការនៅ

ក្នុងប្រទ្រសជប៉ុនរយៈព្រល 2 ឆ្ន្រំ ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Yamagin Corporation នៅទីក្រុង Tokyo
ដ្រលជាក្រម
ុ ហ៊ន
ុ ធំជាងគ្រកង
ុ្ន ការនាំចញ
្រ យានយន្តបប
ើ្រ ស
្រ រ់ ច
ួ (Second-hand Motor Vehicle) ។
លោកជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន Ishara Plantation (Pvt) Ltd. និង Ishara

Property Development (Pvt) Ltd. ហើយលោកក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រក្រុមហ៊ុនបុត្រ

សម្ព័ន្ធទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន LOLC ផងដ្ររ។

លោក THILAKARATNE DON MANUWELGE DON KRISHAN
អភិបាល

លោក Thilakaratne Don Manuwelge Don Krishan ជានាយកប្រតិបត្តិន្រក្រុមហ៊ុន

Commercial Leasing and Finance Plc. (សមាជិកន្រក្រុមហ៊ុន LOLC Group) ។ លោក ក៏
ជាសមាជិកន្រ Associateship of Institute of Bankers of Sri Lanka (AIB) ។

លោក Krishan ជាអភិបាលន្រក្រុមហ៊ុន Commercial Insurance Brokers (Pvt) Ltd. ដ្រល

ជាក្រុមហ៊ុនជួញដូរស្រវាធានារា៉្រប់រងធំជាងគ្រនៅប្រទ្រសស្រីលងា្ក្រ

ហើយលោកក៏ជាអភិបាលន្រ

Credit Information Bureau of Sri Lanka (CRIB) និងជាអភិបាលស្ដីទីន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រ
ធនាគារ Seylan Bank Plc. នៅប្រទស
្រ ស្រល
ី ងា្ក។
្រ លោក ក៏ជាប្រធានក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្រ ភិបាលន្រ Finance

Houses Association (FHASL) ន្របទ
្រ ស
្រ ស្រល
ី ងា្កដ
្រ ល
្រ ជាសា្ថប
្រ ន
័ កំពល
ូ មួយសម្រប
្រ ់ Non-Bank
Financial Institutions នៅក្នុងប្រទ្រសស្រីលងា្ក្រ។

លោក Krishan ជាធនាគារិកដ្រលមានបទពិសោធន៍រយៈព្រល 26 ឆ្ន្រំក្នុងការគ្រប់គ្រង ឥណទាន

ការគ្រប់គ្រងបណា្ត្រញច្រកចាយ ទីផ្រសារ ការប្រមូលទិញបំណុល ការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រ ។ល។ លោក
បានធ្វើវិភាគទានទស្រសនៈ និងឧទ្ទ្រសនាម Islamic Finance ជូន LOLC Group នៅឆ្ន្រំ 2008
ហើយលោកក៏ជាវាគ្មិនក្នុងវ្រទិកា International Islamic Finance ។
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លោក សុីម ស្រនាជាតិ អភិបាល
លោក សុីម ស្រនាជាតិ បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

និងបញ្ចប់ការសិក្រសាផ្ន្រកគណន្រយ្រយនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងឆ្ន្រំ 1994 ។ ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ 1995 មក

លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណា្ត្រលជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញ
វត្ថុ។ លោកក៏ត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ជាគ្រូបង្គ្រលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (Microfinance Training of
Trainer) ដោយ ADBI, TDLC របស់ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF ។
លោកធា្ល្រប់បានធ្វើការងារជាច្រើនក្នុងវិស័យធនាគារ

និងបានចាប់ផ្តើមបំព្រញការងារជាមួយ

ប្រ្រសាក់ចាប់តាំងពីឆ្រំ្ន 1995 ក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រីឥណទាន និងត្រូវបានដំឡើងឋានៈក្នុងមុខតំណ្រង
ផ្រស្រងៗជាច្រើនដូចជា គណន្រយ្រយករ នាយកសាខា គ្រូបង្គ្រលផ្ន្រកកម្មវិធី MB និងអ្នកត្រួតពិនិត្រយ
និងនាយកហិរញ្ញវត្ថុ។ ចាប់ពីពាក់កណា្ត្រលឆ្ន្រំ 2002 មក លោកបម្រើការងារក្នុងតួនាទីជានាយក

សាខា នាយកប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ និងជាអនុបធា
្រ ននាយកប្រតប
ិ ត្តនៅ
ិ គ្រះឹ សា្ថន
្រ មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថម
ុ យ
ួ ផ្រសង
្រ ទៀត

មុននឹងចូលមកបម្រើការងារជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ សាក់ នៅចុងឆ្ន្រំ
2003 ។ បច្ចុប្របន្ន លោកមានតំណ្រងជា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាក់។

លោក MINKI BRIAN HONG អភិបាលឯករាជ្រយ
លោក Minki Brian Hong ជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ CVC Capital Partners ដ្រលធ្វើការផ្ត្រត

នៅក្រ្រប្រទ្រសជាង 20 ឆ្ន្រំ ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅសហរដ្ឋអាម្ររិក និងអាសុី។ មុនចូលបម្រើការងារ

ជាមួយ CVC លោកបានបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋ្រនធនាគារវិនិយោគន្រ JPMorgan នៅទីក្រុង
ញូវយ៉ក ហុងកុង និងកូរ៉្រ។ មុនបម្រើការងារនៅ JPMorgan លោកបានបម្រើការងារនៅ Dillon,
Read & Co ដ្រលជាធនាគារវិនិយោគនៅអាម្ររិក។

លោក Brian បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម និងវិទ្រយាសាស្រ្ត

នយោបាយពីសាកលវិទ្រយាល័យ Brown នៅអាម្ររិក។

លោក HIEP VAN VO អភិបាលឯករាជ្រយ
លោក Hiep Van Vo (Pete Vo) ជានាយកគ្រប់គ្រងរបស់ CVC Capital Partners ។ លោក

Pete ចូលបម្រើការងារនៅ CVC ក្នុងឆ្ន្រំ 2015 ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ 9 ឆ្ន្រំ លើការវិនិយោគភាគ
ហ៊ន
ុ ជាមួយក្រម
ុ ហ៊ន
ុ ឯកជននៅវៀតណាម។ លោកបានចំណាយព្រល 5 ឆ្នជា
ំ្រ មួយក្រម
ុ ហ៊ន
ុ វិនយោ
ិ
គ

ភាគហ៊ុនឯកជន Vietnam Investment Group ដ្រលមានតួនាទីជានាយក និងនាយកប្រតិបត្តិ។
មុនទទួលបានបទពិសោធន៍ទាំងន្រះ លោក Pete បានបម្រើការងារនៅធនាគារ Deutsche Bank

ដ្រលគ្របដណ្ដប់លើទីផ្រសារមូលធនវៀតណាម និងជាដ្រគូវិនិយោគភាគហ៊ុនជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជន
ក្នុងប្រទ្រសវៀតណាម។ មុនព្រលបម្រើការងារនៅវៀតណាម លោក Pete បានចំណាយព្រល 9 ឆ្ន្រំ

បម្រើការងារជាមួយ Citigroup ក្នុងក្រុង Manhattan ដ្រលមានតួនាទីចុងក្រ្រយបំផុត ជានាយក

ទទួលបន្ទក
ុ ផ្នក
្រ រៀបចំការផ្តលឥ
់ ណទាន និងសុវត្ថភា
ិ ពន្រកច
ិ ព
្ច ម
្រ ព្រៀង។ លោកបានបញ្ចបកា
់ រសិកសា
្រ
បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាលា Harvard Business School និងបញ្ចប់
ថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកវិទ្រយាសាស្រ្តពីសាលា United States Military Academy នៅ West Point ។
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គណៈកម្មការន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
គណៈកម្មការសវនកម្ម
សមាសភាពន្រគណៈកម្មការសវនកម្មអនុលោមតាមប្រកាសរបស់

ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាដ្រលបានច្រងដូចតទៅ៖

• គណៈកម្មការសវនកម្មរបស់គ្រឹះសា្ថ្រនត្រូវដឹកនាំដោយអភិបាលឯក
រាជ្រយន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

• ត្រវូ មានយា៉ង
្រ តិចបុគល
្គ ឯករាជ្រយមា្នក
្រ ដ
់ ល
្រ មានជំនាញឯកទ្រសផ្នក
្រ
ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណន្រយ្រយ

• ត្រវូ មានយា៉ង
្រ តិចបុគល
្គ ឯករាជ្រយមា្នក
្រ ដ
់ ល
្រ មានជំនាញឯកទ្រសផ្នក
្រ
ច្របាប់ និងធនាគារ

គណៈកម្មការសវនកម្មរបស់ប្រសាក់មានសមាជិកចំនួន 3 រូបមកពី

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ហើយដឹកនាំដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលឯករាជ្រយ ដ្រលមាន
ជំនាញឯកទ្រសផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារដូចមានរាយនាមខាងក្រ្រម៖
1. លោក Hiep Van Vo

ប្រធាន

3. លោក Yuen Wai Hung Peter

សមាជិក

2. លោក Ishara C. Nanayakkara

សមាជិក

គណៈកម្មការសវនកម្ម មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវដូចខាងក្រ្រម៖
• ធានាឱ្រយបានការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយច្របាប់ និងបទ
ប្របញ្ញតផ
្តិ ស្រ ង
្រ ៗព្រមទាំងធានាថាព័តមា
៌ នដ្រលបានផ្តលជ
់ ន
ូ សាធារណ

• ពិនត
ិ យ្រ និងអនុមត
័ លើថវិកា និងផ្រនការសវនកម្មបចា
្រ ឆ
ំ ំ្រ្ន 2020

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ មានសមាសភាពចំនួន 4 រូបមកពី

ក្រម
ុ ប្រក
ឹ សា
្រ ភិបាល ដ្រលដឹកនាំដោយអភិបាលឯករាជ្រយ។ សមាជិកទាំងអស់

ន្រគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ មានគុណវុឌ្រឍិ និងចំណ្រះជំនាញព្រញ

ល្រញទៅលើមុខជំនាញផ្រស្រងៗដូចជា ធនាគារ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ស្រដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រតិបត្តិការ សវនកម្ម និងច្របាប់។ សមាជិកគណៈកម្ម
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមានដូចខាងក្រ្រម៖

1. លោក Chan Tze Ching, Ignatius

2. លោក Thilakaratne Don Manuwelge
Don Krishan
3. លោក Hiep Van Vo

ប្រធាន
សមាជិក

សមាជិក

4. លោក សុីម ស្រនាជាតិ

សមាជិក

ភារកិច្ចចម្របងៗរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ មានដូចខាង

ក្រ្រម៖

• គ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន

ជន និងធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាត្រឹមត្រូវ និងអាចជឿជាក់បាន

• គ្រប់គ្រងហានិភ័យដើមទុន

រៀបចំគណនីដោយឡ្រកនិងគណនីរួមបញ្ចូលគា្ន្រ

• គ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

តើប្រព័ន្ធសម្រ្រប់វាស់វ្រង តាមដន និងត្រួតពិនិត្រយហានិភ័យ មាន

• តាមដន និងត្រួតពិនិត្រយលើហានិភ័យផ្ន្រកច្របាប់

ណាដ្រលសមស្រប

• តាមដនកម្រិតពិដន និងអនុបាតហានិភ័យសំខាន់ៗដ្រលកំណត់

• វាយតម្ល្រភាពសមស្របន្រវិធីសាស្រ្តគណន្រយ្រយដ្រលបានប្រើដើម្របី

• គ្រប់គ្រងហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងប្រភពទុន

• វាយតម្លគ
្រ ណ
ុ ភាពន្រនត
ី វិ ធ
ិ ត
ី ត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្រ ផ្ទក
្រ ង
ុ្ន ជាពិសស
្រ វាយតម្លថា
្រ

• គ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិតាម

សង្គតិភាព និងផ្តល់អនុសាសន៍លើសកម្មភាពអនុវត្តបន្តនៅព្រល

នៅឆ្ន្រំ 2019 គណៈកម្មការសវនកម្មបានប្រជុំចំនួន 4 ដងគឺនៅខ្រកុម្ភៈ

ឧសភា សីហា និង វិចកា
ិ្ឆ ដើមប្រ ត
ី ត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្រ និងពិភាក្រសាលើបញ្ហផ
្រ ស្រ ង
្រ ៗ ដ្រល

ទាក់ទងទៅនឹងប្រសា
្រ ក់។ សកម្មភាពសង្ខប
្រ ដ្រលសម្រច
្រ បានដោយគណៈ
កម្មការសវនកម្មនៅក្នុងឆ្ន្រំ 2019 រួមមាន៖

• ពិនត
ិ យ្រ លទ្ធផលប្រចាត
ំ មា
ី្រ សន្រការធ្វស
ើ វនកម្មឥណទាន ការធ្វស
ើ វន
កម្មបត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រសាខា និងការធ្វស
ើ វនកម្មការិយាល័យកណា្តល
្រ

• ពិនត
ិ យ្រ របាយការណ៍សវនកម្មសព
ី្ត កា
ី រសុប
ើ អង្កត
្រ ករណីពស
ិ ស
្រ

• ពិនិត្រយរបាយការណ៍សវនកម្មខាងក្រ្រសម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រល
បានបញ្ចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ 2018

• ពិនត
ិ យ្រ របាយការណ៍បចា
្រ ឆ
ំ ំ្រ្ន 2018 របស់បសា
្រ ក់

• ពិនិត្រយបញ្ហ្រប្រឈម និងការសម្រ្រចបានរបស់នាយកដ្ឋ្រនសវនកម្ម
ផ្ទ្រក្នុង

• បរិយាកាសនយោបាយ និងគោលនយោបាយនានា
ដោយសា្ថ្រប័ន

• ពិនិត្រយបរិយាកាសស្រដ្ឋកិច្ច និងការប្រកួតប្រជ្រង

• ត្រួតពិនិត្រយ និងអនុម័តលើគោលនយោបាយផ្រស្រងៗរបស់សា្ថ្រប័ន
គណៈកម្មការប្រជុំចំនួន 4 ដង (ប្រចាំត្រីមាស) គឺក្នុងខ្រកុម្ភៈ ឧសភា

សីហា និងវិចកា
ិ្ឆ ដោយបានធ្វកា
ើ រត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្រ និងពិភាក្រសាលើបធា
្រ នបទដូច
ខាងក្រម
្រ ៖

• បរិមាណ និងគុណភាពន្រវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា
• គុណភាពន្រផលប័ត្រកម្ចី និងនិនា្ន្រការ

• ផលប៉ះពាល់ន្រការផ្អ្រកប្រព័ន្ធអនុគ្រះពន្ធ EBA និងយុទ្ធសាស្រ្ត
ក្នុងការការពារ/កាត់បន្ថយ

• លទ្ធផលន្រការអនុវត្តការងាររបស់មន្រ្តីគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅតាម
សាខា
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• ការវាយតម្ល្រហានិភ័យ និងវិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យ

• ប្រតប
ិ ត្តតា
ិ ម និងប្រយទ
ុ ប
្ធ ឆ
្រ ង
ំ នឹងការសមា្អត
្រ ប្រក
្រ ន
់ ង
ិ ហិរញ្ញបប្រ ទាន
ភ្ររវកម្ម

• ភាពប្រឈមន្រហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងប្រភពទុនក្នុងការគាំទ្រ
អាជីវកម្ម

• ប្រសិទ្ធភាពន្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងរបស់សា្ថ្រប័ន
• ឥទ្ធិពល និងបរិយាកាសស្រដ្ឋកិច្ច

•

ធ្វើឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើងនូវគោលនយោបាយ បទបញ្ជ្រផ្ទ្រក្នុង និង

•
•

អនុវត្តប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មានថ្មីសម្រ្រប់គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស

អនុវត្តកម្មវធ
ិ ប
ី ណ្ដះុ បណា្តល
្រ ឱ្រយមានភាពទូលទ
ំ លា
ូ យ និងទាន់សម័យ

កំណត់កម្រត
ិ ក្នង
ុ ការដំឡង
ើ ប្រក
្រ ខ
់ ស
្រ ម្រប
្រ ប
់ គ
ុ ល
្គ ក
ិ មា្នក
្រ ៗ
់ និងកំណត់

ការផ្តល់ប្រក់រងា្វ្រន់ប្រចាំឆ្រំដ
្ន ល់បុគ្គលិក

គណៈកម្មការមានសមាសភាពចំនួន 3 រូបដ្រលអញ្ជើញមកពីសមាជិក

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល៖

1. លោក Minki Brian Hong

ប្រធាន

3. លោក Yuen Wai Hung Peter

សមាជិក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្រំ្ន 2019

សំខាន់ៗដូចខាងក្រ្រម៖

•

គណៈកម្មការផ្តល់តម្ល្រការ
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ដង និងផ្តល់ការប្រឹក្រសាដល់ថា្ន្រក់គ្រប់គ្រងក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពការងារ

នីតិវិធីន្រការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស និងការជ្រើសរីសបុគ្គលិក

• ដើមទុន និងយុទ្ធសាស្រ្ត

2. លោក Ishara C. Nanayakkara

នៅឆ្ន្រំ 2019 គណៈកម្មការផ្តល់តម្ល្រការបានរៀបចំការប្រជុំចំនួន 1

សមាជិក

•

អនុវត្តតាមច្របាប់ និងបទប្របញ្ញតនា
ិ្ត នាពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ច្របាប់សព
ី្ត កា
ី រងារ។

គណៈគ្រប់គ្រង
លោក សុីម ស្រនាជាតិ ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
លោក សុីម ស្រនាជាតិ បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម

និងបញ្ចប់ការសិក្រសាផ្ន្រកគណន្រយ្រយនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងឆ្ន្រំ 1994 ។ ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ 1995 មក

លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណា្ត្រលជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញ
វត្ថុ។ លោកក៏ត្រូវបានទទួលសា្គ្រល់ជាគ្រូបង្គ្រលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (Microfinance Training of
Trainer) ដោយ ADBI, TDLC របស់ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF។
លោកធា្ល្រប់បានធ្វើការងារជាច្រើនក្នុងវិស័យធនាគារ

និងបានចាប់ផ្តើមបំព្រញការងារជាមួយ

ប្រ្រសាក់ចាប់តាំងពីឆ្រំ្ន 1995 ក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រីឥណទាន និងត្រូវបានដំឡើងឋានៈក្នុងមុខតំណ្រង

ផ្រស្រងៗជាច្រើនដូចជា គណន្រយ្រយករ នាយកសាខា គ្រូបង្គ្រលផ្ន្រកកម្មវិធី MB និងអ្នកត្រួតពិនិត្រយ
និងនាយកហិរញ្ញវត្ថុ។ ចាប់ពីពាក់កណា្ត្រលឆ្ន្រំ 2002 មក លោកបម្រើការងារក្នុងតួនាទីជានាយក

សាខា នាយកប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រ និងជាអនុបធា
្រ ននាយកប្រតប
ិ ត្តនៅ
ិ គ្រះឹ សា្ថន
្រ មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថម
ុ យ
ួ ផ្រសង
្រ ទៀត

មុននឹងចូលមកបម្រើការងារជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ សាក់ នៅចុងឆ្ន្រំ
2003 ។ បច្ចុប្របន្ន លោកមានតំណ្រងជា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាក់។

លោក អ៊ុំ សមអឿន អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការ
លោក អ៊ំុ សមអឿន បានបញ្ចបប
់ រិញប
្រ្ញ ត្រជាន់ខស
្ព ផ
់ ក
្រ្ន ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងបញ្ចបកា
់ រសិកសា
្រ

ផ្នក
្រ គណន្រយយ្រ និងពាណិជក
្ជ ម្មកង
ុ្ន ឆ្នំ្រ 1988 និងថា្នក
្រ ប
់ រិញប
្រ្ញ ត្រផក
្រ្ន គ្របគ
់ ង
្រ អាជីវកម្មកង
ុ្ន ឆ្នំ្រ 1995 ។
ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ 1995 មក គាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ត្រលជាច្រើនទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង
និងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

លោកក៏ជាគ្រូបង្គ្រលផ្ន្រកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ្រលទទួលសា្គ្រល់ដោយ

ADBI និង TDLC របស់ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF។
លោកធា្ល្រប់បម្រើការជាមន្រ្តីរាជការន្រមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម

ខ្រត្តតាក្រវ

ក្នុងមុខងារជា

ប្រធាន

គណន្រយ្រយ។ ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ 1995 មក លោកបានបម្រើការនៅកម្មវិធីឥណទានប្រ្រសាក់ ហើយ

លោកត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាអគ្គនាយករងគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាក់ចាប់ពីដើមឆ្ន្រំ 2007 ។

បច្ចុប្របន្នន្រះ លោកមានតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូ
ហិរញ្ញវត្ថុប្រសាក់។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2019
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លោក អ៊ុំ សូផន អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ
លោក អ៊ុំ សូផន បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងថា្ន្រក់

បរិញ្រប
្ញ ត្រស្រដ្ឋកិច្ចជំនាញធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ មុនព្រលបម្រើការងារនៅប្រ្រសាក់ លោកមានបទ

ពិសោធន៍ច្រើនឆ្ន្រំលើការគ្រប់គ្រងគណន្រយ្រយ គ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ និងធា្ល្រប់បម្រើការងារក្នុង
តួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនៅគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារជាតិ
ន្រកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនឯកជននានាផងដ្ររ។

លោកចូលបម្រកា
ើ រងារនៅប្រសា
្រ ក់កង
ុ្ន តួនាទីជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទក
ុ ហិរញ្ញវត្ថនៅ
ុ ឆ្នំ្រ 2007 ។

បច្ចុប្របន្នន្រះ លោកមានតួនាទីជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូ
ហិរញ្ញវត្ថុប្រសាក់។

លោក នាង សុខឃីម នាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកអាជីវកម្ម
លោក នាង សុខឃីម បញ្ចបកា
់ រសិកសា
្រ ថា្នក
្រ ប
់ រិញប
្រ្ញ ត្រជាន់ខស
្ព ផ
់ ក
្រ្ន គ្របគ
់ ង
្រ អាជីវកម្ម និងជាគ្រូ

បង្គល
្រ មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថដ
ុ ល
្រ ទទួលសា្គល
្រ ដោ
់ យ ADBI, TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និងUNCDF ។

លោកបានបញ្ចបថា
់ ្ន្រក់បរិញ្ញបត្រវិទ្រយាសាស្រ្តក្រស្រត្រសាស្រ្តនៅឆ្ន្រំ 1997 ។ លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះ
បណា្ត្រលជាច្រើនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

និងវគ្គបណ្ដុះបណា្ត្រលផ្រស្រងៗទៀតផងដ្ររ។

ក្នង
ុ ឆ្នំ្រ 1998 លោកបានចាប់ផម
ើ្ត បំពញ
្រ ការងារក្នង
ុ វិសយ
័ មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថដោ
ុ យមានតួនាទី ជាមន្តី្រ

ឥណទាន ហើយត្រវូ បានដំឡង
ើ តួនាទីជាបន្តបនា្ទប
្រ ជា
់ សវនករផ្ទក
្រ ង
ុ្ន សវនករផ្ទក
្រ ង
ុ្ន ជាន់ខស
្ព ់ នាយក
រងប្រតិបត្តិការ នាយករងឥណទាន និងជានាយកឥណទាន។ លោកត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជានាយក
ប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកអាជីវកម្មន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាក់ចាប់តាំងពីឆ្រំ្ន 2010 មក។

លោក សាយ សូនី នាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកទីផ្រសារ
លោក សាយ សូនី បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្រក
្ន គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងជា

គ្រូបង្គ្រលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ្រលទទួលសា្គ្រល់ដោយ ADBI, TLDC របស់ធនាគារពិភពលោក និង

UNCDF ។ លោកក៏បានបញ្ចប់ថា្ន្រក់បរិញ្ញបត្រគ្រប់គ្រងទីផ្រសារ ហើយលោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះ
បណា្ត្រលជាច្រើនទាំងនៅតំបន់អាសុី និងអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ការអភិវឌ្រឍផលិត
ផល ការគ្រប់គ្រងអតិថិជន និងការគ្រប់គ្រងទីផ្រសារ។

លោកមានបទពិសោធន៍ជាង 15 ឆ្ន្រំ លើការគ្រប់គ្រងគម្រ្រង ការគ្រប់គ្រងទីផ្រសារការអភិវឌ្រឍ

ផលិតផល និងការគ្រប់គ្រងទាំងក្នុងវិស័យឯកជន ការងារសង្គម និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

លោកបានចូលរួមបម្រកា
ើ រងារនៅប្រសា
្រ ក់កង
ុ្ន ដើមឆ្នំ្រ 2005 ក្នង
ុ តួនាទីជាប្រធានផ្នក
្រ ទីផសា
្រ រ និង

ត្រវូ បានដំឡង
ើ តួនាទីជានាយកគ្របគ
់ ង
្រ ទីផសា
្រ រក្នង
ុ ឆ្នំ្រ 2007 ។ លោកត្រវូ បានដំឡង
ើ តួនាទីជានាយក
ប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកទីផ្រសារន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាក់ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ 2010 មក។
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្រំ្ន 2019

គណៈកម្មការន្រគណៈគ្រប់គ្រង
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្ម
និងបំណុល

ក្នុងឆ្ន្រំ 2019 ការប្រជុំគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុល

បានប្រព្រឹត្តទៅចំនួន 7 ដង និងបានសម្រ្រចនូវសមិទ្ធផលដូចខាងក្រ្រម៖
• បានឯកភាពលើសណ
ំ
ប
ើ ណ
ំ ល
ុ សរុបចំនន
ួ 500 លានដុលារ្រ្ល អាម្ររក
ិ
ដ្រលក្នុងនោះ 20 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកគឺជាអនុបំណុលនិងបំណុល
រយៈព្រលវ្រងនិងថា្ន្រក់ខ្ពស់មានចំនួន 480 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

• ផ្តលអ
់ នុសាសន៍ដល់ផក
្រ្ន ហិរញ្ញកច
ិ ្ច និងផ្នក
្រ អាជីវកម្មឱយ្រ ស្វះស្វង
្រ រក

សម្ពៀតឥណទានចំនួន 27.49%។ បទពិសោធន៍ និងសមត្ថភាពដ៏រឹងមាំ
របស់គណៈកម្មការឥណទាននៅតាមសាខា

និងការិយាល័យកណា្ត្រល

បានជួយឱ្រយប្រ្រសាក់អាចវិភាគបានដិតដល់អំពីសា្ថ្រនភាពរបស់អតិថិជន

និងរក្រសាគុណភាពឥណទានបានល្អ។ ប្រ្រសាក់មានអត្រ្រឥណទានមិន
ដំណរើ ការ 0.36% ក្នង
ុ ឆ្នំ្រ 2019 ដ្រលបងា្ហញ
្រ ថា ប្រសា
្រ ក់ គឺជាសា្ថប
្រ ន
័ ដ្រល

អាចរក្រសាបាននូវគុណភាពល្អន្រសម្ពៀតឥណទាននៅក្នុងវិស័យធនាគារ
និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។

ការផ្តលឥ
់ ណទានខា្នត
្រ តូច គឺនៅត្រជាផ្នក
្រ សំខាន់សម្រប
្រ កា
់ ររីកចម្រន
ើ

បំណល
ុ ជាប្រក
្រ រ
់ ៀលដើមប្រ គា
ី ទ
ំ ដ
្រ ល់ការផ្តលក
់ ម្ចជា
ី ប្រក
្រ រ
់ ៀលយា៉ង
្រ

របស់ប្រសាក់ ទាំងសម្ពៀតឥណទាន ចំនួនអតិថិជន និងការកាត់បន្ថយ

ឆ្ន្រំ 2019 ។

ដុលា្ល្ររអាម្ររិកក្នុងឆ្ន្រំ 2018 និង 5,998 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកក្នុងឆ្ន្រំ 2019 ។

ហោចណាស់ឱ្រយបាន 10% ន្រផលបត្រឥណទានសរុបនៅដំណាច់

• ធ្វកា
ើ រអនុមត
័ យុទសា
្ធ ស្រព
្ត ង្រង
ឹ ការផ្តលក
់ ម្ចជា
ី ប្រក
្រ រ
់ ៀលដើមប្រ ស
ី ម្រច
្រ
ឱ្រយបាន 10% ន្រផលបត្រឥណទានសរុបនៅដំណាច់ឆ្រំ្ន 2019 ។

• ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ផ្រក
្ន ហិរញ្ញកិច្ចដើម្របីកាត់បន្ថយគមា្ល្រតន្រសា្ថ្រន
ភាពរូបិយប័ណ្ណចំហរប្រ្រក់បាត។

• ធ្វើការអនុម័តយុទ្ធសាស្រ្តកាត់បន្ថយ និងផ្អ្រកការផ្តល់កម្ចីជាប្រ្រក់
បាត ដោយមានក្តីបារម្ភទៅថ្ង្រអនាគតលើការប្រឈមហានិភ័យន្រ

បម្រ្របម្រួលអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់។

• បានអនុម័តលើសំណើសុំបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន 62 លាន
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក បន្ថ្រមតាមរយៈការបង្វិលមូលធនពីប្រក់ចំណ្រញ
រក្រសាទុកឱ្រយទៅជាដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបមានចំនួន 230 លានដុលា្ល្ររ
អាម្ររិក។

• បានអនុម័តលើគម្រ្រងបោះផ្រសាយសញ្ញ្របណ្ណប្រសាក់លើកទី 1

ដើម្របីកៀរគរប្រ្រក់រៀល សម្រ្រប់គាំទ្រប្រតិបត្តិការឥណទានជាប្រ្រក់

រៀល។

• បានអនុមត
័ លើសណ
ំ
ប
ើ ង្កត
ើ ដ្រគអា
ូ ជីវកម្មជាមួយដ្រគអា
ូ ជីវកម្មធៗ
ំ
មួយចំនន
ួ តាមរយៈការសហការលើសវា
្រ ប្រមល
ូ សាច់បក
្រ ់ និងស្រវា

គ្រប់គ្រងសាច់ប្រក់។

• តាមដន និងវិភាគលើននា
ិ កា
្រ្ន រអត្រកា
្រ រប្រក
្រ ់ និងកំណត់យទ
ុ សា
្ធ ស្ត្រ
ដើមប្រ ជ
ី ម្លៀសហានិភយ
័ ការប្រប
្រ ល
ួ្រ អត្រកា
្រ រប្រក
្រ នា
់ ព្រលអនាគត។

• បានឯកភាពលើផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មដើម្របីបង្កើនចំណូលពី
ស្រវាប្តូរប្រ្រក់។

គណៈកម្មការឥណទាន
ក្នុងឆ្ន្រំ 2019 ប្រ្រសាក់ មានការប្ដ្រជា្ញ្រខ្ពស់ក្នុងការពង្រឹងគុណភាព

ឥណទាន និងផ្តល់ស្រវាកម្មជូនអតិថិជនឱ្រយកាន់ត្ររហ័សជាងមុន។ ជា
លទ្ធផល អត្រ្រកំណើនចំនួនអតិថិជនមានចំនួនប្រមាណជា 5.54% កើន
ឡើងពី 395,166 នាក់កង
ុ្ន ឆ្នំ្រ 2018 ដល់ 417,044 នាក់ ដោយមានកំណន
ើ

ទំហំហានិភ័យ។ សម្ពៀតឥណទានក្នុងអតិថិជនមា្ន្រក់មានចំនួន 4,965

គណៈកម្មការអភិវឌ្រឍន៍ផលិតផល
ដើម្របីធានាបាននូវគុណភាព និងឆ្លើយតបតាមផ្រនការអាជីវកម្មឆ្ន្រំ

2019 គណៈកម្មការអភិវឌ្រឍន៍ផលិតផលបានសម្រច
្រ ភារកិចដោ
្ច យជោគជ័យ
ដូចខាងក្រ្រម៖

• អភិវឌ្រឍផលិតផល និងស្រវាថ្មីៗ។

• ពិនិត្រយឡើងវិញ ពីលក្ខណៈទូទៅរបស់ផលិតផលដ្រលមានស្រ្រប់

លក្ខខណ្ឌទទៅ
ូ
តារាងកំណត់តម្លដ
្រ ម
ើ ប្រ ឱ
ី យ្រ មានការប្រកត
ួ ប្រជង
្រ កាន់
ត្រច្រើន និងអនុលោមទៅតាមការអនុវត្តតាមបទដ្ឋ្រននានា។

• តាមដនរាល់ការអនុវត្តរបស់សាខា ដើម្របីឱ្រយការអនុវត្តស្របតាម
សៀវភៅណ្រនាំប្រតិបត្តិការ និងនីតិវិធីន្រផលិតផលនានា។

• ស្វ្រងរកឱកាសល្អៗនៅក្នុងទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុដើម្របីទាក់ទាញអតិថិជន
និងក្រណ្ឌប្រមូលប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំបន្ថ្រមទៀត។

• ធានាបានថា គ្រប់ផលិតផល គឺទទួលបានប្រ្រក់ចំណ្រញជាមួយ
នឹងចំណាយថ្ល្រដើមទាប។

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្រយា
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្រយាទទួលខុសត្រូវចំពោះអភិបាលកិច្ច

ព័តមា
៌ នវិទយា
្រ នៅក្នង
ុ ប្រសា
្រ ក់ដោយបានអភិវឌ្រឍកម្មវធ
ិ ទា
ី ង
ំ អស់សម្រប
្រ គា
់ ទ
ំ ្រ
ដល់ការលក់ផលិតផល និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុងរបស់ប្រសាក់។ គណៈ

កម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្រយា គឺជាអ្នកដោះស្រ្រយរាល់ការងារទាក់ទងនឹង

អភិបាលកិច្ចដូចជា ការត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញ ការវាយតម្ល្រនិងអនុម័តយុទ្ធ
សាស្រន
្ត ង
ិ ថវិកា និងថ្រមទាំងពិនត
ិ យ្រ ជាប្រចាព
ំ ល
ី ទ្ធផលការងាររបស់នាយក

ដ្ឋ្រនព័ត៌មានវិទ្រយា។ គណៈកម្មការទទួលបន្ទុកក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តឱ្រយ
ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្ម និងបច្ច្រកវិទ្រយា និងការអនុវត្តការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យឱ្រយបានល្អបំផុត។
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នៅក្នង
ុ ឆ្នំ្រ 2019 គណៈកម្មការគ្របគ
់ ង
្រ ព័តមា
៌ នវិទយា
្រ បានរៀបចំការប្រជំុ

• ពង្រីកហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្រយា នៅកម្រិតសាខាដើម្របីគាំទ្រ

ប្រ្រសាក់។ ខាងក្រ្រមជាស្រចក្តីសង្ខ្របពីសកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់គណៈ

• ពង្រឹងផ្រនការសា្ត្ររអាជីវកម្ម (BCP) ការប្រតិបត្តិតាមនិងសន្តិសុខ

ជាច្រើនដង និងពិភាក្រសាពីបញ្ហ្រទាំងឡាយទាក់ទងនឹងព័ត៌មានវិទ្រយារបស់
កម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្រយាក្នុងអំឡុងឆ្ន្រំ 2019 ៖

• ពិភាក្រសាពីយទ
ុ សា
្ធ ស្តព
្រ ត
័ មា
៌ នវិទយា
្រ និងផ្រនទីបងា្ហញ
្រ ផ្លវូ ក្នង
ុ ការអនុវត្ត
ការកមា្ល្រយខ្លួនជាគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល។

• ពិភាក្រសាពីការវាយតម្ល្រដោយខ្លួនឯង និងបងា្ហ្រញពីហានិភ័យសកា្ដ្រ
នុពលសំខាន់ន្របច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាន។

• អនុម័តសុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ កម្រិតឆ្លើយតបខ្ពស់របស់ប្រព័ន្ធផ្រនការ
សា្ត្ររអាជីវកម្ម (BCP) និងហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្រយា។

• ពិភាក្រសា និងអនុមត
័ គម្រង
្រ គ្របគ
់ ង
្រ ការស្នស
ើ ឥ
ំុ ណទាន និងផ្រនការ
អនុវត្ត។

• ពិភាក្រសាលើការធ្វើឱ្រយស្រវាធនាគារចល័តប្រ្រសាក់
ឡើង។

កាន់ត្រប្រសើរ

• ពិភាក្រសាលើការអនុវត្តគម្រ្រងដ្រលរៀបចំឡើងដោយធនាគារជាតិ
ន្រកម្ពុជា រួមមាន គម្រ្រងបាគង និងគម្រ្រង Retail Pay ។

សង្ខ្របលទ្ធផលសម្រ្រចបានសំខាន់ៗឆ្ន្រំ 2019 ៖
• បង្កើនសមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធ (មា៉្រសុីនម្រ ប្រព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យ និង

ដំណើរការអាជីវកម្ម។

ព័ត៌មានវិទ្រយា ការប្រងច្រកការងារផ្រនការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាពនិងធ្វើ

ឱ្រយលទ្ធផលការងារប្រសើរឡើងដើម្របីគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើនអាជីវ
កម្មដូចជា ការផ្ល្រស់ប្ដូរ ការតាមដនឡើងវិញន្រអ្នកប្រើប្រស់សវន

កម្មប្រព័ន្ធរក្រសាតុល្រយភាព ការថ្រទាំប្រព័ន្ធ/ឯកសារនិងការវាស់វ្រង
សមត្ថភាពប្រព័ន្ធ។

• បានអនុវត្តគម្រង
្រ និងធ្វកា
ើ រសាកល្របង 1). ប្រពន
័ បា
្ធ គង, 2). ប្រពន
័ ្ធ
Retail Pay ។

• អភិវឌ្រឍផលិតផលថ្មីៗ និងធ្វើឱ្រយផលិតផលដ្រលមានស្រ្រប់ឱ្រយកាន់

ត្រប្រសើរឡើង និងអនុវត្តគម្រ្រងផ្រស្រងៗដ្រលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវ
ការអាជីវកម្ម។

• ធ្វើឱ្រយដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធ លំហូរការងារ កាន់ត្រប្រសើរឡើង និង

ស្វយ
័ ប្រវត្តដ
ិ ម
ើ ប្រ ជ
ី យ
ួ ដល់បត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រផ្ទក
្រ ង
ុ្ន និងប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រប្រចាថ
ំ ។
្រ្ង

• បានបំពាក់រច
ួ រាល់នវូ ឧបករណ៍ Anti-Skimming គ្របមា
់ ស
្រ៉ ន
ីុ ATM
របស់ប្រសាក់។

• បានបំពាក់បព
្រ ន
័ តា
្ធ មដនសា្ថន
្រ ការណ៍បន្ទបម
់ ជ្រឈមណ្ឌលទិនន
្ន យ
័ ។

ប្រព័ន្ធបណា្ត្រញ) ដើម្របីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើនរបស់អាជីវកម្ម។

េផ� រ ��ក់

េស�េផ� រ ��ក់
�មេលខស�� � ត់

ពិ និ ត � � សមតុ ល � �
គណនី

ទិ ញ �តទូ រ ស័ ព �

�គប់ � គង

ប័ ណ � េ អធី អឹ ម
ទូ � ត់ វិ ក � យ ប�ត
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ផលិតផលនិងស្រវា
ស្រវាឥណទាន

ផ្រស្រងៗ។ ទំហំឥណទានមានចំនួនរហូតដល់ 50,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ឬ
សមមូលជាប្រ្រក់រៀល និងប្រ្រក់បាត ដោយមានរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 96

ឥណទានក្រុម

ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានក្រុមដល់គ្រួសារដ្រលមានប្រ្រក់ចំណូលទាប

រស់នៅតាមតំបន់ជនបទ និងទីបជ
្រ ជ
ំុ ន។ មុខរបររបស់អតិថជ
ិ នភាគច្រន
ើ គឺ
ទាក់ទងទៅនឹងផលិតកម្មសវូ្រ កសិកម្ម និងការរកចំណល
ូ ផ្រសង
្រ ៗដូចជា ការ

លក់ដូរ និងការផ្តល់ស្រវាកម្មលើវិស័យកសិកម្ម។ ទំហំឥណទានក្រុមមាន

រហូតដល់ចំនួន 1,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ឬ សមមូលជាប្រ្រក់រៀល និងប្រ្រក់
បាត សម្រប
្រ ស
់ មាជិកមា្នក
្រ ៗ
់ ព្រមទាំងមានរបៀបសងច្រន
ើ ប្រភទ
្រ រយៈព្រល
ខ្ចីអាចរហូតដល់ 24 ខ្រ ហើយអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំចាប់ពី 16.20% ទៅ
16.80% ។

16.80% ។

ឥណទានសិក្រសាអប់រំ

ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់សិស្រសានុសិស្រសដ្រលត្រូវការប្រ្រក់សម្រ្រប់

បង់ថ្ល្រសិក្រសា។ ឥណទានន្រះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រ្រប់ចូលរួមចំណ្រក
អភិវឌ្រឍសង្គមដោយផ្តល់អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំត្រឹមត្រ 14% ប៉ុណោ្ណ្រះ។

ទំហំឥណទានមានចំនួន 500 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកសម្រ្រប់រយៈព្រល 12 ខ្រ
និងមិនតម្រូវឱ្រយមានទ្រព្រយធានាទ្រ។

ឥណទានខ្ន្រតតូចបំផុត

ឥណទានខា្នត
្រ តូចបំផត
ុ ត្រវូ បានផ្តលជ
់ ន
ូ ដល់សហគ្រស
្រ ខា្នត
្រ តូចបំផត
ុ

ដ្រលភាគច្រន
ើ ន្រសហគ្រស
្រ ទាំងន្រះមានទម្រង់ អាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រសា
ួ រ

ហើយប្រតប
ិ ត្តដោ
ិ យសមាជិកគ្រសា
ួ រដ្រលមានចំនន
ួ និយោជិតតិចជាង 10
នាក់ និងជាទូទៅមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ផ្រសារជិតទីរួមស្រុក ឬ ខ្រត្ត។
អាជីវកម្មរបស់សហគ្រ្រសទាំងនោះ
ផលិតកម្ម

ខ្រ និងរបៀបសងច្រើនប្រភ្រទ។ អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំចាប់ពី 12% ទៅ

រួមមាន

ការជួញដូរ

កសិកម្ម

និងសកម្មភាពរកចំណូលស្របច្របាប់ផ្រស្រងៗ។ ទំហំឥណទាន

មានចំនួនរហូតដល់ 1,500 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ឬ សមមូលជា ប្រ្រក់រៀល និង
ប្រ្រក់បាត។ អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំចាប់ពី 16.20% ទៅ 16.80% ជាមួយ
រយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 36 ខ្រ និងមានរបៀបសងបត់ប្រនច្រើនប្រភ្រទ។

ប្រ្រសាក់ ផ្តល់ឥណទានន្រះជូនដល់អតិថិជនទាំងឡាយណាដ្រល

ទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រ្រះធម្មជាតិ និងអគ្គិភ័យ ដើម្របសា
ី ្ត្ររអាជីវកម្ម

និងធ្វើការសាងសង់លំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញបានភា្ល្រមៗ។ អត្រ្រ
ការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្រំចា
្ន ប់ពី 16.20% ទៅ 16.80% ជាមួយនឹងទំហំឥណទាន

រហូតដល់ 1,500 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ឬ សមមូលជាប្រ្រក់រៀល និងប្រ្រក់បាត
ហើយមានរយៈព្រលខ្ចរី ហូតដល់ 12 ខ្រ ជាមួយនឹងរបៀបសងច្រន
ើ ប្រភទ
្រ ។

ឥណទានក្រលម្អគ្រហដ្ឋ្រន
ដើម្របីធ្វើឱ្រយជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជនប្រសើរឡើង ប្រ្រសាក់បាន

ដក់ឱ្រយដំណើរការឥណទានមួយប្រភ្រទទៀតសម្រ្រប់ក្រលម្អ និងតុបត្រង

ឥណទានសហគ្រ្រសខ្ន្រតតូច និងមធ្រយម

ឥណទានសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចនិងមធ្រយម ជាឥណទានដ្រលផ្តល់ជូនជា

ពិស្រសដល់សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូច និងមធ្រយមដ្រលមានអាជីវកម្មស្ថិតនៅក្នុង
វិស័យកសិពាណិជ្ជកម្ម ជំនួញជួញដូរ ផលិតកម្ម និងស្រវាកម្ម ហើយដ្រល

មានបុគល
្គ ក
ិ អាចពី 10 នាក់ទៅ 100 នាក់ និងមានទ្រពយ្រ សកម្មពី 50,000

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដល់ 500,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ ទីតាំងអាជីវកម្មរបស់
សហគ្រ្រសស្ថិតនៅបណា្ត្រក្រុងនៅក្នុងទីរួមខ្រត្តនានា

ឥណទានបនា្ទ្រន់

និងនៅរាជធានី

ភ្នំព្រញ។ ទំហំឥណទានមានចំនួនរហូតដល់ 500,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ឬ
សមមូលជាប្រក
្រ រ
់ ៀល និងប្រក
្រ បា
់ ត។ អត្រកា
្រ រប្រក
្រ ប
់ ចា
្រ ឆ
ំ ចា
ំ្រ្ន ប់ពី 10.80%

ទៅ 16.20% ជាមួយរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 120 ខ្រ និងមានរបៀបសង
ច្រើនប្រភ្រទ។

គ្រហដ្ឋន
្រ ។ អតិថជ
ិ នមា្នកអា
់ ចខ្ចប
ី ក
្រ បា
់ នរហូតដល់ចន
ំ ន
ួ 50,000 ដុលារ្រ្ល
អាម្ររិក ឬ សមមូលប្រ្រក់រៀល និងប្រ្រក់បាត។ រយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 96
ខ្រ ជាមួយនឹងរបៀបសងច្រើនប្រប និងមានអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំចាប់ពី
12% ទៅ 16.80% ។

ឥណទានម៉ូតូ

ឥណទានម៉ត
ូ ត
ូ វូ្រ បានបង្កត
ើ ឡើងជូនអតិថជ
ិ នសម្រប
្រ យ
់ កទៅទិញម៉ត
ូ ូ

ក្នុងគោលបំណងដើម្របីប្រើប្រស់ផ្រល
្ទ ់ខ្លួន។ អតិថិជនអាចទទួលបានឥណ
ទានន្រះរហូតដល់ 2,500 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកដោយមានរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់

48 ខ្រជាមួយរបៀបសងច្រើនប្រភ្រទ ហើយអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំចាប់ពី
15.60% ទៅ 16.80% ។

ឥណទានប្រើប្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លួន

ឥណទានឡជីវឧស្ម័ន

សមា្ភ្ររៈប្រើប្រ ស់ផ្ទ្រល់ខ្លួន ឬ សម្រ្រប់ចំណាយផ្ទ្រល់ខ្លួនផ្រស្រងៗ រួមមាន

បន្ថយភាពក្រក
ី ្រ និងការពារបរិសាន
្រ្ថ ប្រសា
្រ ក់បានផ្តលឥ
់ ណទានឡជីវឧស្មន
័

ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានប្រើប្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លួនជូនអតិថិជនសម្រ្រប់ទិញ

គ្រឿងសងា្ហ្ររិម សមា្ភ្ររៈបរិកា្ខ្ររ ការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬទិញសមា្ភរៈ

ដោយសហការជាមួយកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នថា្ន្រក់ជាតិចូលរួមចំណ្រកកាត់

ជូនដល់បជា
្រ ពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ជនបទដ្រលអាចប្រមល
ូ កាកសំណល់

លាមកសត្វសម្រ្រប់ប្រើប្រស់ផលិតជីវឧស្ម័ន។ ទំហំឥណទានមានចំនួន
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រហូតដល់ 1,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងមានរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 24 ខ្រជា
ជាមួយអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំ 14.40% និងមានរបៀបសងច្រើនប្រភ្រទ។

ឥណទានសាងសង់បង្គន់

ដើម្របីចូលរួមចំណ្រកក្នុងការការពារបរិសា្ថ្រន និងសង្គម ប្រ្រសាក់បាន

ផ្តលឥ
់ ណទានសម្រប
្រ សា
់ ងសង់បង្គនជ
់ ន
ូ ដល់បជា
្រ ជនរស់នៅតំបន់ជនបទ
ដ្រលមានបំណងសាងសង់បង្គន់អនាម័យសម្រ្រប់ប្រើប្រស់។ ទំហំឥណ
ទានមានរហូតដល់ 750 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដ្រលមានរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 36

ខ្រ ជាមួយអត្រកា
្រ រប្រក
្រ ប
់ ចា
្រ ឆ
ំ ចា
ំ្រ្ន ប់ពី 16.20% ទៅ 16.80% និងមាន
របៀបសងបត់ប្រនតាមលំហូរសាច់ប្រក់របស់អតិថិជន។

ឥណទានបុគ្គលិក

ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់បុគ្គលិកដើម្របីជួយសម្រួលបុគ្គលិកក្នុងការ

បំព្រញកង្វះខាតក្នុងការទិញសមា្ភ្ររៈចាំបាច់ និងផ្គត់ផ្គង់ការខ្វះខាតផ្រស្រងៗ
ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ង្រ។ ទំហំឥណទានមានចំនួនរហូតដល់ 45% ន្រប្រក់
បៀវត្រសដុលដ្រលមានរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 120 ខ្រជាមួយអត្រ្រការប្រ្រក់
ប្រចាំឆ្រំ្ន 8.40% និងមានរបៀបសងរំលស់ថ្ររ។

30

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្រំ្ន 2019

ឥណទានម៉ូតូបុគ្គលិក

ប្រសា
្រ ក់ផល
្ត ឥ
់ ណទានម៉ត
ូ ជ
ូ ន
ូ ដល់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ ដើមប្រ ឱ
ី យ្រ បុគល
្គ ក
ិ ខ្ចប
ី ក
្រ យ
់ ក

ទៅទិញម៉ូតូថ្មីសម្រ្រប់ជិះបម្រើការងារជូនសា្ថ្រប័ន។ ទំហំឥណទានមាន
ចំនួនរហូតដល់ 2,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដ្រលមានរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 24
ខ្រជាមួយអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្រំ្ន 10% និងមានរបៀបសងរំលស់ថ្ររ។

អប្របហារវិក្កយបត្រ

ប្រសា
្រ ក់បានបង្កត
ើ ផលិតផលអប្របហារវិកយ
្ក បត្រសម្រប
្រ ឥ
់ ណទានរយៈ

ព្រលខ្ល។
ី ឥណទានន្រះត្រវូ បានប្រប
ើ ស
្រ ស
់ ម្រប
្រ ប
់ ង្កន
ើ ដើមទុន និងលំហរូ

សាច់ប្រក់របស់អតិថិជន។ ឥណទានន្រះអនុញ្ញ្រតឱ្រយអតិថិជនធ្វើការដក
ប្រក
្រ តា
់ មចំនន
ួ នៅក្នង
ុ វិកយ
្ក បត្រមន
ុ ព្រលអតិថជ
ិ នរបស់ពក
ួ គ្រធកា
ើ្វ រទូទាត់

សងប្រក
្រ ។
់ ទំហឥ
ំ ណទានអតិបរមាដ្រលអាចខ្ចបា
ី នមានរហូតដល់ 70% ន្រ
ចំនន
ួ ប្រក
្រ ក
់ ង
ុ្ន វិកយ
្ក បត្រ ប៉ន
ុ យា
្រ្ត ង
្រ៉ ច្រន
ើ បំផត
ុ ត្រម
ឹ 50,000 ដុលារ្រ្ល អាម្ររក
ិ ។

រយៈព្រលខ្ចីមានរហូតដល់ 90 ថ្ង្រជាមួយនឹងអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំចាប់ពី
12% ទៅ 16.80% ។

ស្រវាប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ
គណនីសន្រសំ

គណនីកូនចម្រើន

ប្រសា
្រ ក់ខត
ិ ខំបង
ឹ្រ ប្រង
្រ ក្នង
ុ ការក្រណប
្ឌ ម
្រ ល
ូ ប្រក
្រ ប
់ ញ្ញស
ើ ន្រសដ
ំ ម
ើ ប្រ ព
ី ង្រក
ី

គណនីកូនចម្រើន គឺជាប្រភ្រទគណនីសន្រសំមួយប្រភ្រទដ្រលប្រ្រសាក់

តំបន់ប្រតិបត្តិការ និងធ្វើពិពិធកម្មស្រវាធនាគាររបស់ខ្លួន។ ប្រ្រសាក់ទទួល

បានបង្កើតឡើងសម្រ្រប់អតិថិជនដ្រលជាមាតាបិតា ឬ អាណាព្រយាបាល

គណនី និងទឹកប្រ្រក់អប្របបរមាដ្រលត្រូវរក្រសាទុកក្នុងគណនីគឺត្រឹមត្រ 5

ទុកសម្រ្រប់ចំណាយលើការសិក្រសា ឬ ការប្រើប្រស់ផ្រស្រងៗនាព្រលអនាគត

ប្រ្រក់បញ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ប្រភ្រទ។ សមតុល្រយអប្របបរមាក្នុងការបើក
ដុលារ្រ្ល អាម្ររក
ិ ប៉ណោ
ុ
ះ្រ្ណ ។ អត្រកា
្រ រប្រក
្រ ប
់ ចា
្រ ឆ
ំ ស
ំ្រ្ន ម្រប
្រ គ
់ ណនីសន្រសគ
ំ ឺ 2%

សម្រប
្រ កា
់ រសន្រសជា
ំ ប្រក
្រ រ
់ ៀល ឬ ប្រក
្រ ដ
់ លា
ុ រ្រ្ល អាម្ររក
ិ និង 0.10% សម្រប
្រ ់
ប្រ្រក់បាត។ ការដក ការផ្ទ្ររ និងការទូទាត់ផ្រស្រងៗ ធ្វើឡើងបានយា៉្រងងាយ

ស្រួល និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ ដោយមា្ចស់គណនីអាចធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់
ប្រក
្រ បា
់ ននៅគ្របកា
់ រិយាល័យប្រសា
្រ ក់នៅរៀងរាល់មោង
្រ៉ ធ្វកា
ើ រ ឬតាមរយៈ

មា៉ស
្រ ន
ីុ ATM ប្រសា
្រ ក់ (7 ថ្ងក
្រ ង
ុ្ន មួយសបា្តហ
្រ ៍ និង 24 មោ៉ង
្រ ក្នង
ុ មួយថ្ង)
្រ ។

គណនីចម្រើនគ្ម្រនកាលកំណត់

ស្របច្របាប់ដល
្រ មានចំណល
ូ ទៀងទាត់ និងមានបំណងចង់ធកា
ើ្វ រសន្រសប
ំ ក
្រ ់
របស់កូនៗ ឬ សាច់ញាតិនៅក្រ្រមបន្ទុកដ្រលមានអាយុក្រម 18 ឆ្ន្រំ។ អតិ
ថិជននឹងទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំខ្ពស់ចាប់ពី 5% ទៅដល់ 6%

សម្រ្រប់ប្រក់រៀល ឬ ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ។ សមតុល្រយអប្របបរមាសម្រ្រប់
បើកគណនីដំបូងចាប់ពី 400,000 រៀល ឬ 100 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

គណនីចម្រើនតាមលំដប់
គណនីចម្រើនតាមលំដប់ គឺជាប្រភ្រទគណនីសន្រសំដ្រលបង្កើតឡើង

សម្រ្រប់អតិថិជនទូទៅដ្រលមានបំណងដក់ប្រក់សន្រសំ រួមជាមួយនឹងការ

ត្រូវបានផ្តល់ជូនដើម្របីឆ្លើយតបតាម

ធ្វើប្រតិបត្តិការដក់ ដក ឬ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ច្រញចូលជាប្រចាំថ្ង្រទៅតាមតម្រូវការ

សម្រ្រប់សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំរបស់ខ្លួន។ សមតុល្រយអប្របបរមាក្នុងការ

អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រប្រួលខ្ពស់ទៅតាមទំហំទឹកប្រ្រក់ជាក់ស្ត្រងដ្រលបានដក់

100 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកប៉ុណោ្ណ្រះ។ អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំ 3% សម្រ្រប់ប្រក់

អប្របបរមាដ្រលត្រវូ រក្រសាទុកក្នង
ុ គណនីមានចំនន
ួ ត្រម
ឹ ត្រ 500 ដុលារ្រ្ល អាម្ររក
ិ

ទូទាត់ និងការផ្ទ្ររផ្រស្រងៗមានភាពងាយស្រួល និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់

3.25% ទៅដល់ 3.50% សម្រ្រប់ប្រក់រៀល ឬ ប្រ្រក់ដលា
ុ ្ល្ររអាម្ររិក ឬ

ប្រសា
្រ ក់នៅរៀងរាល់មោង
្រ៉ ធ្វកា
ើ រ ឬ តាមរយៈមា៉ស
្រ ន
ីុ ATM (7 ថ្ងក
្រ ង
ុ្ន មួយ

ប្រ្រស់ស្រវាអ្រធីអឹម ឬ ស្រវាធនាគារចល័តដ្រលផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់

គណនីចម្រើនគា្ម្រនកាលកំណត់

តម្រូវការរបស់អតិថិជនដ្រលវិនិយោគដើម្របីទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់ខ្ពស់

ជាក់សង
្រ្ត ។ ជាមួយនឹងគណនីចម្រន
ើ តាមលំដប់ អតិថជ
ិ ននឹងទទួលបាន

បើកគណនី និងទឹកប្រ្រក់អប្របបរមាដ្រលត្រូវរក្រសាទុកក្នុងគណនីត្រឹមត្រ

សន្រសនៅ
ំ ក្នង
ុ គណនី។ សមតុលយ្រ អប្របបរមាក្នង
ុ ការបើកគណនី និងទឹកប្រក
្រ ់

រៀល ឬ ប្រ្រក់ដលា
ុ ្ល្ររអាម្ររិក និង 0.12% សម្រ្រប់ប្រក់បាត។ ការដក ការ

ត្រប៉ុណោ្ណ្រះ។ អតិថិជននឹងទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់ខ្ពស់ប្រចាំឆ្ន្រំចាប់ពី

ដោយមា្ចស់គណនីអាចធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រក់បាននៅគ្រប់ការិយាល័យ

0.15% សម្រ្រប់ប្រក់បាត។ បន្ថ្រមពីន្រះទៅទៀតអតិថិជនអាចស្នើសុំប្រើ

សបា្ត្រហ៍ និង 24 មោ៉្រងក្នុងមួយថ្ង្រ)។

អតិថិជនក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការបានគ្រប់ព្រលវ្រលា (24 មោ៉្រងក្នុងមួយថ្ង្រ

គណនីសន្រសំតាមផ្រនការ
គណនីសន្រសំតាមផ្រនការ គឺជាប្រភ្រទគណនីសន្រសំដ្រលបង្កើតឡើង

សម្រ្រប់អតិថិជនជាប្រភ្រទឯកត្តជនដ្រលមានចំណូលទៀងទាត់ និងមាន

និង 7 ថ្ង្រក្នុងមួយសបា្ត្រហ៍)។

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់
ប្រ្រសាក់ ផ្តល់អត្រ្រការប្រ្រក់ទាក់ទាញសម្រ្រប់គណនីបញ្ញើមានកាល

ផ្រនការច្របាស់លាស់ក្នុងការសន្រសំប្រក់ជាទៀងទាត់ជារៀងរាល់ខ្រនូវចំនួន

កំណត់។ ជម្រើសន្រការដក់ប្រក់បញ្ញើន្រះ គឺជាការវិនិយោគដ៏ល្អប្រសើរ

ស្ត្រង។ អតិថិជនមិនត្រឹមត្រទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់គោលប្រចាំឆ្ន្រំនោះ

ហើយទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់ថ្ររសម្រ្រប់អំឡុងព្រលន្រការដក់ប្រ ក់

រយៈព្រលសន្រសកា
ំ ន់តវ
្រ ង
្រ ករណីអតិថជ
ិ នបានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌកណ
ំ ត់

ប្រចាំខ្រ ឬ នៅកាលវសាន។ សមតុល្រយអប្របបរមាប្រ្រក់បញ្ញើសម្រ្រប់បើក

ប្រក
្រ រ
់ ៀល និងប្រ្រក់ដលា
ុ ្ល្ររអាម្ររិក ហើយអត្រ្រការប្រ្រក់បន្ថ្រមប្រចាំឆ្ន្រំគឺ

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់អាចធ្វើឡើងបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬ ដោយ

36 ខ្រ ដោយផ្តល់ជូនគ្រប់ប្រភ្រទរូបិយប័ណ្ណ។ ទំហំទឹកប្រ្រក់អប្របបរមា

ប្រចាំឆ្ន្រំរហូតដល់ 8% សម្រ្រប់ប្រ ក់រៀល ឬ ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក និង

ឡើងទៅត្របណោ
៉ុ
្ណ្រះ។

កាលកំណត់ អតិថិជនអាចជ្រើសរីសរយៈព្រលចាប់ពី 1 ខ្រ រហូតដល់ 60

ទឹកប្រ្រក់ជាក់លាក់ក្នុងរយៈព្រលកំណត់ណាមួយ ទៅតាមតម្រូវការជាក់

បំផុតសម្រ្រប់អតិថិជនដោយទទួលបានចំណូលច្រើន និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់

ទ្រ

ថ្រមទាំងទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់បន្ថ្រមប្រចាំឆ្ន្រំ់កាន់ត្រខ្ពស់សម្រ្រប់

បញ្ញើ។ អត្រ្រការប្រ្រក់ត្រូវបានបង្គរទុកជាប្រចាំថ្ង្រ និងទូទាត់ផ្តល់ជូនជា

ន្រគណនីសន្រសំតាមផ្រនការ។ អត្រ្រការប្រ្រក់គោលប្រចាំឆ្ន្រំ 2% សម្រ្រប់

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់មានចំនួន 50 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ ការបន្ត

ចាប់ពី 1.25% រហូតដល់ 5.50% សម្រប
្រ រ់ យៈព្រលសន្រសចា
ំ ប់ពី 2 ខ្រ ដល់

មានការជូនដំណឹងជាមុន។

សម្រ្រប់ដក់សន្រសំប្រចាំខ្រ គឺចាប់ពី 40,000 រៀល ឬ 10 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

7.50% សម្រ្រប់ប្រក់បាត។ សម្រ្រប់រយៈព្រលន្រការដក់ប្រក់បញ្ញើមាន

អតិថិជនអាចទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់ខ្ពស់

ខ្រទៅតាមលំហូរសាច់ប្រក់ជាក់ស្ត្រង។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 2019
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គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍
គណនីមូលនិធិសោធននិវត្តន៍ត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជនជា ប្រភ្រទក្រុម

ហ៊ុនស្របច្របាប់ (នីតិបុគ្គល) ដើម្របីអាចគ្រប់គ្រងមូលនិធិសោធននិវត្តន៍ ឬ

ការចូលនិវត្តន៍របស់និយោជិត។ គណនីន្រះអាចបើកបានជាប្រ្រក់រៀល ឬ

ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ជាមួយអត្រ្រការប្រ្រក់ 7% ប្រចាំឆ្រំ។
្ន រាល់មូលនិធិ

សោធននិវត្តន៍ នឹងត្រូវផ្ទ្ររច្រញពីគណនីសន្រសំរបស់និយោជកទៅគណនី
មូលនិធិសោធនិវត្តន៍របស់និយោជិតដោយផ្អ្រកតាមលក្ខខណ្ឌព្រមព្រៀង
រវាងនិយោជក និងនិយោជិត។

គណនីគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ
គណនីគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងលក្ខណៈ

ពិស្រសដច់ដោយឡ្រក ពីគណនីឯកត្តជន (Individual) និងនីតិបុគ្គល
(Corporate) សម្រ្រប់ផ្តល់ទៅដល់អតិថិជនប្រភ្រទធនាគារ និងគ្រឹះសា្ថ្រន
ហិរញ្ញវត្ថុ (Bank/FI) ។ ធនាគារ និងគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ អាចស្នើសុំបើក

គណនីជាមួយប្រសា
្រ ក់ 2 ប្រភទ
្រ ៖ គណនីគះឹ្រ សា្ថន
្រ ហិរញ្ញវត្ថុ (FI Business
Account) និងគណនីបញ្ញមា
ើ នកាលកំណត់គះឹ្រ សា្ថន
្រ ហិរញ្ញវត្ថុ (FI Term

Deposit Account)។ គណនីន្រះអាចបើកជាមួយរូបិយប័ណ្ណ 2 ប្រភ្រទ

ដូចជា៖ ប្រ្រក់រៀល (KHR) និង ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក (USD) ។ ចំពោះទំហំ
ទឹកប្រ្រក់អប្របបរមាព្រលបើកគណនីដំបូងមានចំនួន 500 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក
ឬ 2,000,000 រៀល ជាមួយនឹងអត្រកា
្រ រប្រក
្រ ់ 0.20% ក្នង
ុ មួយឆ្នំ្រ សម្រប
្រ ់

គណនីគ្រឹះសា្ថ្រនហរិញ្ញវត្ថុ និងចាប់ពី 1.00% ដល់ 6.50% ក្នុងមួយឆ្ន្រំ
សម្រ្រប់គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់គ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ។ ចំពោះការបើក

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់គ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ អតិថិជនអាចជ្រើសរីស
បើកក្នុងរយៈព្រលពី 1 ខ្រ រហូតដល់ 60 ខ្រ។

ប្រទ្រស និងអាចធ្វើតាមរយៈស្រវាធនាគារចល័តប្រ្រសាក់ គ្រប់ព្រលវ្រលា
និងគ្រប់ទីកន្ល្រង។ ជាមួយនឹងការកើនឡើងន្រចំនួនបណា្ត្រញការិយាល័យ

ប្រ្រសាក់នៅកម្ពុជា ការផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុកបានផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផល
ប្រយោជន៍ដ្រលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជ្រង ងាយស្រួល សុវត្ថិភាពខ្ពស់
និងកម្រ្រស្រវាសមរម្រយ។

ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសមា្ង្រត់
ប្រ្រសាក់បានផ្តល់ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសមា្ង្រត់

ជូនដល់អតិថិជន

ដ្រលមានបំណងចង់ផ្ទ្ររប្រ្រក់ទៅដ្រគូរបស់ពួកគ្រ ឬ សាច់ញាតិដ្រលមិន

មានគណនីជាមួយប្រសា
្រ ក់។ ស្រវាផ្ទរ្រ ប្រក
្រ តា
់ មល្រខសមា្ងត
្រ អា
់ ចប្រតប
ិ ត្តិ
តាមរយៈមា៉្រសុីនអ្រធីអឹម ឬ ស្រវាធនាគារចល័ត បានគ្រប់ព្រលវ្រលា និង
គ្រប់ទីកន្ល្រង។

អ្នកទទួលប្រ្រក់អាចធ្វើការដកប្រ្រក់ដ្រលបានផ្ទ្ររមកតាម

រយៈមា៉្រសុីនអ្រធីអឹមប្រ្រសាក់ បានយា៉្រងឆប់រហ័ស មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់
និងមិនអស់កម្រ្រស្រវា។

ស្រវាទូទាត់រហ័ស
ស្រវាទូទាត់រហ័ស គឺជាស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ពីគណនីទៅគណនី រវាងធនាគារ

ឬ គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ្រលចូលជាសមាជិកន្រប្រព័ន្ធទូទាត់រហ័ស ដ្រល

ផ្តច
ួ ផ្តម
ើ បង្កត
ើ ឡើងដោយធនាគារជាតិនក
្រ ម្ពជា
ុ ។ ប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រន្រសវា
្រ ទូទាត់
រហ័សន្រះ គឺធ្វើឡើងជាប្រ្រក់រៀល និងអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានរហូតដល់

ទំហទ
ំ ក
ឹ ប្រក
្រ ច
់ ន
ំ ន
ួ 40,000,000 រៀលក្នង
ុ មួយប្រតប
ិ ត្តកា
ិ រជាមួយនឹងកម្រ្រ
ស្រវាសមរម្រយ។ តាមរយៈស្រវាទូទាត់រហ័ស អតិថិជនដ្រលជាអ្នកទទួល
ផលអាចទទួលមូលនិធិផ្ររ្ទ ភា្ល្រមៗដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំយូរឡើយ។

ស្រវាប្តូរប្រ្រក់
ស្រវាប្តូរប្រ្រក់របស់ប្រ សាក់ បានបង្កើតឡើងដើម្របីជួយសម្រួលដល់

ស្រវាធនាគារដទ្រទៀត

អតិថិជនក្នុងការប្តូររូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួន

ស្រវាទូទាត់វិក្កយបត្រ

សាធារណជនទូទៅចាប់តាំងពីប្រ សាក់ មានអាជា្ញ្រប័ណ្ណប្តូរប្រ្រក់ន្រះពី

ស្រវាទូទាត់វិក្កយបត្រ

ត្រូវបានផ្តល់ជូនអតិថិជនដើម្របីផ្តល់ភាពងាយ

ស្រួលក្នុងការទូទាត់វិក្កយបត្រទឹក ភ្លើង ឬ ទូទាត់ថ្រទ
្ល ំនិញ និងស្រវាកម្ម
ផ្រស្រងៗបានយា៉្រងឆប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពគ្រប់ព្រលវ្រលា (24 មោ៉្រង / 7

ថ្ង្រ) និងគ្រប់ទីកន្ល្រង។ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់វិក្កយបត្របាន
តាមរយៈមា៉្រសុីនអ្រធីអឹម ស្រវាធនាគារចល័ត និងមា៉្រសុីនឆូតកាត។

ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុក
អតិថិជនដ្រលមាន ឬ គា្ម្រនគណនីសន្រសំជាមួយប្រ្រសាក់អាចផ្ទ្ររប្រ្រក់

ទៅអ្នកទទួលដ្រលមាន ឬ គា្ម្រនគណនីសន្រសំជាមួយប្រ្រសាក់បានយា៉្រង
ងាយស្រួល។ ការផ្ទ្ររប្រ្រក់អន្តរធនាគារក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបានផងដ្ររជា
មួយធនាគារទំនាក់ទន
ំ ងនៅកម្ពជា
ុ ។ អតិថជ
ិ នអាចធ្វកា
ើ រផ្ទរ្រ ប្រក
្រ នៅ
់ គ្រប់

ការិយាល័យប្រសា
្រ ក់ ឬ តាមរយៈមា៉ស
្រ ន
ីុ ATM របស់បសា
្រ ក់នៅទូទាង
ំ
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ជាមួយអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ដ្រលមាន

លក្ខណៈប្រកួតប្រជ្រងនៅលើទីផ្រសារ។ ស្រវាប្តូរប្រ្រក់ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់
ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាតាំងពីឆ្រំ្ន 2012 មកម៉្រះ្ល ។ អតិថិជនអាចប្រើប្រស់
ស្រវាប្តូរជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណ 3 ប្រភ្រទគឺ ប្រ្រក់រៀល ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររ
អាម្ររក
ិ និងប្រ្រក់បាត។

ស្រវាទិញកាតទូរស័ព្ទ
ស្រវាទិញកាតទូរស័ព្ទ គឺជាស្រវាមួយដ្រលបានបង្កើតឡើងដើម្របីផ្តល់

ភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការបញ្ចូលទឹកប្រ្រក់ក្នុងទូរស័ព្ទដ្របាន

យា៉្រងឆប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពគ្រប់ព្រលវ្រលា (24 មោ៉្រង / 7 ថ្ង្រ) និងគ្រប់

ទីកន្លង
្រ ។ អតិថជ
ិ នអាចធ្វប
ើ ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ របញ្ចល
ូ ទឹកប្រក
្រ ក
់ ង
ុ្ន ទូរស័ពបា
្ទ នតាម
រយៈមា៉្រសុីនអ្រធីអឹម ស្រវាធនាគារចល័ត និងស្រវាមា៉្រសុីនឆូតកាត។

ស្រវាធនាគរចល័តតាមទូរស័ព្ទដ្រ
ជាមួយស្រវាធនាគារចល័តតាមទូរស័ព្ទដ្រ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការ

ស្រវាធនាគារ ដូចជា ពិនិត្រយសមតុល្រយគណនី ពិនិត្រយរបាយកាណ៍គណនី

ទូទាត់វិក្កយបត្រ បញ្ចូលទឹកប្រ្រក់ក្នុងទូរស័ព្ទដ្រ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ ផ្ទ្ររប្រ្រក់តាម

ល្រខសមា្ងត
្រ ់ (Cash-by-Code) ឬ ផ្ទរ្រ ប្រក
្រ ទៅ
់ អ្នកគា្មន
្រ គណនី និងមុខងារ

ជាដើម។ អតិថិជនអាចស្នើសុំធ្វើប្រតិបត្តិការណាមួយនៅគ្រប់ទីតាំងដ្រល
ប្រ្រសាក់បានដក់ឱ្រយប្រើប្រស់ស្រវាមា៉្រសុីនឆូតកាត។

ជាច្រើនទៀត។ អតិថិជនអាចរីករាយជាមួយស្រវាធនាគារចល័តប្រ្រសាក់

ស្រវាបើកប្រ្រក់បៀវត្រស

ខ្ពស់បំផុត។

ជាក្រុមហ៊ុនស្របច្របាប់កុង
្ន ការរៀបចំប្រក់បៀវត្រសឱ្រយទៅនិយោជិតរបស់ខួន
្ល ។

ស្រវាធនាគរចល័តតាមកុំព្រយូទ័រ

ផ្ទ្រល់ទៅកាន់គណនីរបស់និយោជិត ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់ រក្រសាការ

តាមរយៈទូរស័ព្ទដ្របានគ្រប់ព្រលវ្រលា គ្រប់ទីកន្ល្រង និងមានសុវត្ថិភាព

ប្រសា
្រ ក់ ផ្តលជ
់ ន
ូ ស្រវាធនាគារចល័តតាមកុព
ំ យ្រ ទ
ូ រ័ ដល់អតិថជ
ិ នដើមប្រ ប
ី ង្ក

ភាពងាយស្រល
ួ ឆប់រហ័ស និងសុវត្ថភា
ិ ពខ្ពស។
់ ជាមួយស្រវាន្រះអតិថជ
ិ ន

អាចធ្វើប្រតិបត្តិការស្រវាធនាគារ ដូចជា ពិនិត្រយសមតុល្រយគណនី ពិនិត្រយ

ស្រវាបើកប្រ្រក់បៀវត្រសត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រ្រប់ជួយដល់អតិថិជនដ្រល

និយោជកអាចធ្វកា
ើ រទូទាត់ ឬ បើកប្រក
្រ ប
់ ៀវត្រសឱ្រយទៅនិយោជិកមា្នក
្រ ៗ
់ ដោយ
សមា្ង្រត់ ប្រសិទ្ធភាព និង ភាពងាយស្រួលសម្រ្រប់ទាំងភាគីនិយោជក និង
ទាំងភាគីនិយោជិត។

របាយការណ៍គណនី ទូទាត់វិក្កយបត្រ បញ្ចូលទឹកប្រ្រក់ក្នុងទូរស័ព្ទដ្រ ផ្ទ្ររ

ស្រវាបញ្ជ្រក់សមតុល្រយគណនី

គា្មន
្រ គណនី និងមុខងារជាច្រន
ើ ទៀតតាមរយៈកុព
ំ យ្រ រូ ទ័រ (កុព
ំ យ្រ ទ
ូ រ័ លើតុ កុព
ំ យ្រ ទ
ូ រ័

អតិថិជនដ្រលមានគណនីជាមួយប្រ្រសាក់។ អតិថិជនអាចស្នើសុំ ឬ ប្រើ

ប្រ្រក់ ផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសមា្ង្រត់ (Cash-by-Code) ឬ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ទៅអ្នក
យួរដ្រ។ល។) បានគ្រប់ព្រលវ្រលា និងគ្រប់ទីកន្ល្រង។

ស្រវាអ្រធីអឹម
ប្រសា
្រ ក់បានដក់ឱយ្រ ប្រប
ើ ស
្រ ស
់ វា
្រ អ្រធអ
ី ម
ឹ (ATM) នៅក្នង
ុ ឆ្នំ្រ 2012 ។

ស្រវាន្រះបានផ្តលភា
់ ពងាយស្រល
ួ ដល់អតិថជ
ិ នយា៉ង
្រ ច្រន
ើ ដោយអតិថជ
ិ ន

អាចធ្វប
ើ ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ របានដោយខ្លន
ួ ឯងផ្ទល
្រ ។
់ មា៉ស
្រ ន
ីុ អ្រធអ
ី ម
ឹ របស់បសា
្រ ក់
បម្រស
ើ វា
្រ 24 មោ៉ង
្រ / 7 ថ្ង្រ និងគ្រប់ 25 រាជធានី/ខ្រតទ
្ត ទា
ូ ង
ំ ព្រះរាជាណាចក្រ
កម្ពុជា។ ត្រឹមដំណាច់ឆ្ន្រំ 2019 ប្រ្រសាក់មានមា៉្រសុីន ATM ចំនួន

135 គ្រឿងនៅទូទាំងប្រទ្រស។ អតិថិជនអាចដក ឬដក់ប្រ ក់ពិនិត្រយ
សមតុល្រយសាច់ប្រក់ ប្តូរល្រខសមា្ងត់ ទូទាត់វិក្កយបត្រទឹកភ្លើង ទិញកាត
ទូរស័ព្ទ

ផ្ទ្ររប្រ្រក់ ផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសមា្ង្រត់ ឬ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ទៅអ្នកគា្ម្រន

គណនី។ ជាមួយស្រវា ATM អតិថិជននឹងទទួលបានប័ណ្ណ ATM ដោយ

មិនអស់កម្រ្រស្រវា។ ការដកសាច់ប្រក់ ឬផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងមួយថ្ង្រ អាចធ្វើបាន
រហូតដល់ទក
ឹ ប្រក
្រ ច
់ ន
ំ ន
ួ 1,000 ដុលារ្រ្ល អាម្ររក
ិ សម្រប
្រ ប
់ ណ
័ វ្ណ អា
ី យភី (VIP

Card) ឬ 2,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកសម្រ្រប់ប័ណ្ណវីអាយភីភ្លឹស (VIP Plus
Card) និង 2,500 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកសម្រ្រប់ប័ណ្ណវីអាយភីភ្លឹសឈីប (VIP
Plus Chip Card) ។

ស្រវាមា៉្រសុីនឆូតកាត (POS)
ប្រ្រសាក់បានដក់ឱ្រយដំណើរការស្រវាមា៉្រសុីនឆូតកាត (POS) នៅពាក់

ប្រ្រសាក់ផ្តល់ជូនស្រវាបញ្ជ្រក់សមតុល្រយ

និងប្រតិបត្តិការគណនីដល់

ប្រ្រ ស់ ស្រ វា ន្រះ បាននៅគ្រ ប់ កា រិ យា ល័ យ សាខាទាំ ង អស់ រ បស់ ប្រ សា ក់

ដើមប្រ ប
ី ញ្ជក
្រ ស
់ មតុលយ្រ គណនី និងសាវតារប្រតប
ិ ត្តកា
ិ ររបស់ខន
ួ្ល ។ ការច្រញ

លិខត
ិ បញ្ជក
្រ ស
់ មតុលយ្រ គណនីនះ្រ អតិថជ
ិ ននឹងទទួលបានជំនឿ និងទំនក
ុ
ចិត្តបន្ថ្រមទៀតពីដ្រគូអាជីវកម្ម ឬ ភាគីទីបី។

ស្រវាមូលប្របទានបត្រធនាគរ
មូលប្របទានបត្រធនាគារ ជាប្រភទ
្រ ន្រឧបករណ៍ទទា
ូ ត់ដល
្រ បានបង្កត
ើ

ឡើងសម្រ្រប់ធ្វកា
ើ រទូទាត់សាច់ប្រក់ដោយមិនចាំបាច់កាន់សាច់ប្រក់សុទ្ធ
ចំនួនច្រើននៅក្នុងដ្រ។ អតិថិជនដ្រលមានគណនីជាមួយប្រ្រសាក់អាចធ្វើ
ការស្នើសុំទិញមូលប្របទានបត្រធនាគារបាននៅគ្រប់សាខាប្រ្រសាក់ ដោយ
ចំណាយត្រឹមត្រ 10 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកសម្រ្រប់មូលប្របទានបត្រមួយសន្លឹក។

ស្រវា Cambodian Shared Switch (CSS)
ស្រវា Cambodian Shared Switch គឺជាស្រវាមួយដ្រលអនុញត
្រ្ញ

ឱ្រយអតិថិជនប្រ្រសាក់ និងអតិថិជនរបស់ធនាគារ ឬសា្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុដ្រលជា
សមាជិកន្របព
្រ ន
័ ្ធ Cambodian Shared Switch អាចធ្វប
ើ ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រគណនី

ឆ្លងធនាគារក្នង
ុ ស្រក
ុ (Interbank transactions) តាមរយៈ មា៉ស
្រ ន
ីុ អ្រធអ
ី ម
ឹ
ឬមា៉្រសុីនឆូតកាតរបស់សមាជិកនីមួយៗបានយា៉្រងងាយស្រួលសុវត្ថិភាព
គ្រប់ទីកន្ល្រង និងគ្រប់ព្រលវ្រលា (24/7)។

កណា្ត្រលឆ្ន្រំ 2016 ដើម្របីសម្រួលដល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់

ស្រវាផ្ទ្ររមូលនិធភា
ិ ្ល្រមៗ

ជាមួយស្រវាមា៉ស
្រ ន
ីុ ឆូតកាត (POS) អតិថជ
ិ នអាចធ្វប
ើ ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ របានរួមមាន

គ្រឹះសា្ថ្រនជាសមាជិកន្រស្រវាផ្ទ្ររមូលនិធិភា្ល្រមៗ ដោយប្រតិបត្តិការន្រះគឺ

ប្រ្រក់ពីគណនីទៅអ្នកគា្ម្រនគណនី ទទួលប្រ្រក់តាមល្រខសមា្ង្រត់ (Cash-

បានមូលនិធដ
ិ ល
្រ បានផ្ញភា
ើ ម
្រ្ល ៗ។ អតិថជ
ិ នអាចធ្វប
ើ ត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ រផ្ទរ្រ ប្រក
្រ បា
់ ន

អតិថិជន ឱ្រយកាន់ត្រមានភាពងាយស្រួល ឆប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។
ដក់ប្រក់ ដកប្រ្រក់ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ពីគណនីទៅគណនីនៅក្នុងប្រ្រសាក់ ឬ ផ្ទ្ររ

by-Code) ការទូទាត់ថ្ល្រទំនិញនិងស្រវា ពិនិត្រយសមតុល្រយគណនី ទូទាត់
វិក្កយបត្រ បញ្ចូលទឹកប្រ្រក់ក្នុងទូរស័ព្ទដ្រ និងប្តូរល្រខសមា្ង្រត់ប័ណ្ណអ្រធីអឹម

ស្រវាផ្ទរ្រ មូលនិធភា
ិ ម
្រ្ល ៗ គឺជាស្រវាផ្ទរ្រ ប្រក
្រ ឆ
់ ង
្ល ធនាគារ រវាងធនាគារ ឬ

អនុញត
្រ្ញ ឱ្រយអតិថជ
ិ ន របស់ ធនាគារ ឬគ្រះឹ សា្ថន
្រ ដ្រលជាសមាជិកអាចទទួល

2 ប្រភទ
្រ គឺ ផ្ទរ្រ ប្រក
្រ ឆ
់ ង
្ល ធនាគារពីគណនីទៅគណនី ឬផ្ទរ្រ ប្រក
្រ ព
់ គ
ី ណនី
ទៅល្រខទូរស័ព។
្ទ
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លទ្ធផលសង្ខ្របផ្ន្រកប្រតិបត្តិការ
សម្ពៀតឥណទាន
បរិយាយ

2015

(ដុល្ររ្ល អាម្ររិក)

ឥណទានសរុប

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក

2018

2019

ការប្រ្រប្រួល
(ទឹកប្រ្រក)់

ការប្រ្រប្រួល
(%)

539,286,700

27.49%

644,485

360,168

126.68%

852,770,271 1,029,291,238 1,548,293,448 1,961,725,250 2,500,651,783

538,926,533

27.47%

305,815,585

162,694,203

113.68%

940,667,053 1,393,944,448 1,750,593,003 2,145,286,060

394,693,057

22.55%

(18,100,561)

(26.50%)

3,822,161

ឥណទានជាប្រ្រក់រៀល
ឥណទានជាប្រ្រក់

2017

856,592,432 1,030,880,501 1,548,859,337 1,962,009,568 2,501,296,268

ឥណទានក្រុម
ឥណទានឯកត្តជន

2016

53,409,616
772,550,845

ឥណទានជាប្រក
្រ បា
់ ត

30,631,972

1,589,263

55,328,534

34,884,914

565,889

102,125,520

52,789,370

284,317

143,121,382

68,295,184

50,194,623

ឥណទានត្រូវបានផ្ដល់ជាប្រ្រក់រៀល ប្រ្រក់ដលា
ុ ្ល្ររអាម្ររិក និងប្រ្រក់បាត ដ្រលអាចខ្ចីជាឥណទានជាក្រុម និងជាឯកត្ដជន។ ឥណទានជាឯកត្ដជន

មានចំនួនប្រមាណជា 99.97% ន្រសម្ពៀតឥណទានសរុប។ សម្ពៀតឥណទានជាក្រុមកើនឡើងចំនួន 126.68% នៅឆ្ន្រំ2019 ខណៈដ្រលឥណទានជា

ឯកត្ដជនកើនឡើងប្រមាណ 27.47% ស្មើនឹង 539 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ ឥណទានជាប្រ្រក់រៀលកើនឡើង 113.68% ឥណទានជាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក
កើនឡើង 22.55% និងឥណទានជាប្រ្រក់បាតថយចុះ 26.50% ។

អតិថិជនឥណទាន
បរិយាយ

2015

2016

2017

2018

2019

(នាក់)
អតិថិជនឥណទានសរុប

ការប្រ្រប្រួល
(នាក់)

ការប្រ្រប្រួល
(%)

320,893

347,034

390,460

395,166

417,044

21,878

5.54%

12,072

5,707

2,005

955

1,251

296

30.99%

អតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជន

308,821

341,327

388,455

394,212

415,793

21,581

5.47%

អតិថិជនឥណទានជាស្ត្រី

263,769

282,805

315,739

317,175

332,372

15,197

4.79%

57,124

64,229

74,721

77,991

84,672

6,681

8.57%

អតិថិជនឥណទានជាក្រុម

អតិថិជនឥណទានជាបុរស

ត្រម
ឹ ដំណាច់ឆំ្រ្ន 2019 អតិថជ
ិ នឥណទានសកម្មសរុបមានចំនន
ួ 417,044 នាក់កន
ើ ឡើង 5.54% ធៀបនឹងឆ្នម
ំ្រ ន
ុ ។ ចំនន
ួ អតិថជ
ិ នឥណទានជាក្រម
ុ

កើនឡើង 30.99% ហើយអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជនកើនឡើង 5.47%។ ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្ត្រីកើនឡើង 4.79% និងចំនួនអតិថិជន
ឥណទានជាបុរសកើនឡើង 8.57% ។
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ការផ្ដល់ឥណទាន
285,018

2,000,000,000
1,800,000,000

231,076

1,600,000,000

ក្នុងឆ្ន្រំ 2019 ប្រ្រសាក់បានផ្ដល់ឥណទាន

300,000

276,372

267,964

258,814

សរុបចំនន
ួ 1,763,941,416 ដុលារ្រ្ល អាម្ររក
ិ កើន

250,000

1,400,000,000

ឡើង 21.74% ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។ ចំនួនគណនី

ឥណទានមាន 276,372 កើនឡើង 3.14% ។

200,000

1,200,000,000

ទំហឥ
ំ ណទានជាមធ្រយមមានចំនន
ួ 6,382 ដុលារ្រ្ល

150,000

1,000,000,000

អាម្ររិក។

-

2015

2016

2017

2018

1,763,941,416

200,000,000

1,448,968,263

400,000,000

848,657,427

834,031,342

600,000,000

1,439,264,034

800,000,000
100,000

ចំនួនឥណទានបានផ្តល់សរុប (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

50,000

ចំនួនគណនីឥណទានបានផ្តល់សរុប
-

2019

គុណភាពសម្ពៀតឥណទាន
2015

2016

2017

2018

2019

ការប្រ្រប្រួល
(ទឹកប្រ្រក់)

ការប្រ្រប្រួល
(%)

2,527,075

11,910,436

11,584,931

14,020,365

8,978,436

(5,041,929)

(35.96%)

971,002

4,005,960

3,594,323

2,960,872

1,995,803

(965,069)

(32.59%)

0.30%

1.16%

0.75%

0.71%

0.36%

(0.35%)

(49.30%)

99.64%

98.94%

99.23%

99.50%

99.75%

0.25%

0.25%

បរិយាយ
(ដុល្ល្ររអាម្ររិក)
ចំនន
ួ សម្ពៀតឥណទានស្ថត
ិ ក្នង
ុ ហានិភយ
័
(30 ថ្ង)្រ
ប្រ្រក់ដើមហួសកាលកំណត់សង
អនុបាតសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុង
ហានិភ័យ (30 ថ្ង្រ)
អនុបាតសងត្រឡប់វិញ

គិតត្រម
ឹ ដំណាច់ឆំ្រ្ន 2019 អនុបាតសម្ពៀតឥណទានមានហានិភយ
័ មានចំនន
ួ 0.36% ហើយអត្រស
្រ ងឥណទានវិញមានចំនន
ួ 99.75% ។ គុណភាព

ន្រសម្ពៀតឥណទានខ្ពស់ គឺដោយសារការតាមដនយា៉្រងល្អរបស់បុគ្គលិកគ្រប់លដ
ំ ប់ថា្ន្រក់ ការទទួលបានការបណ្ដុះបណា្តល
្រ ត្រឹមត្រូវ (ជាពិស្រស មន្ត្រី

ឥណទាន) នីតវិ ធ
ិ ន
ី ង
ិ គោលការណ៍ឥណទានត្រម
ឹ ត្រវូ និងគោលការណ៍ដោះស្រយ
្រ កម្ចយ
ី ត
ឺ យា៉វ្រ ច្របាស់លាស់។ លើសពីនះ្រ ប្រពន
័ ធ
្ធ នាគារស្នល
ូ អាចផ្ដល់
ទិន្នន័យ និងព័ត៌មានបានត្រឹមត្រូវ និងរហ័សដល់បុគ្គលិកសម្រ្រប់ធ្វើការត្រួតពិនិត្រយឥណទាន តាមដនឥណទាន និងវិភាគឥណទាន។

ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ
2,000,000,000

700,000

1,800,000,000
1,600,000,000

449,669

494,375

538,073

555,410

600,204
600,000
500,000

1,400,000,000
1,200,000,000

400,000

1,000,000,000
300,000

-

2015

2016

2017

2018

1,788,532,926

200,000,000

1,291,279,185

400,000,000

915,112,845

467,433,465

600,000,000

619,048,981

800,000,000

គិតត្រឹមខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ 2019 ន្រះអតិថិជនប្រ្រក់

បញ្ញើសន្រសំមានចំនួន 600,204 នាក់ ពោលគឺ
កើនឡើង 8.07% ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។ សមតុល្រយ
ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំមានចំនួន

1,788,532,926

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក កើនឡើង 38.51% ធៀបនឹងឆ្ន្រំ
មុន។

200,000
100,000

សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)
ចំនួនអតិថិជនប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ

-

2019
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ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុក
700,000,000
600,000,000

571,139
547,707

548,944

580,000
560,000

500,000,000

540,000
483,768
503,215

400,000,000

520,000

300,000,000

ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ ក្នុងស្រុកកើនឡើងគួរឱ្រយកត់

សមា្គ្រល់ក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំកន្លងមកន្រះ។

ជាក់ស្ត្រងនៅឆ្ន្រំ 2019 ចំនួនទឹកប្រ្រក់ន្រស្រវា
ផ្ទ្ររប្រ្រក់កើនឡើង 148.52 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក

ស្មើនឹងប្រមាណជា 34.63% ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។

-

577,443,386

428,916,824

100,000,000

378,929,287

200,000,000

351,656,093

351,326,064

500,000
480,000
460,000

ចំនួនទឹកប្រ្រក់ (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)
ចំនួនប្រតិបត្តិការ

440,000

2015

2016

2017

2018

2019

ស្រវាអ្រធីអឹម និងស្រវាធនាគារចល័ត
140,000

126,256

120,000

កើនឡើងយា៉ង
្រ ច្រន
ើ ពីមយ
ួ ឆ្នទៅ
ំ្រ មួយឆ្ន។
ំ្រ ប័ណ្ណ

93,478

អ្រធីអឹម ដ្រលបានផ្តល់ជូនដល់អតិថិជនបាន

76,564

80,000
60,000

វិទ្រយា ការប្រើប្រស់ប័ណ្ណអ្រធីអឹម (ATM) បាន

111,721

100,000

កើនដល់ 126,256 ប័ណ្ណនៅឆ្ន្រំ 2019 ន្រះ។

59,969

ជាមួយគា្ន្រន្រះដ្ររ ចំនួនអតិថិជនប្រើប្រស់ស្រវា

40,000
20,000

5,807

9,656

13,945

16,202

22,633
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2016

2017

2018

ធនាគារចល័តមានចំនួន 22,633 នាក់ផងដ្ររ។
ចំនួនប័ណ្ណអ្រធីអឹម

-

2015

ដោយមានតម្រវូ ការច្រន
ើ និងការអភិវឌ្រឍបច្ចក
្រ

2019

ចំនួនអតិថិជនស្រវាធនាគារចល័ត

លទ្ធផលសង្ខ្របផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខ្រប
(ដុល្ល្ររអាម្ររិក)

2015

2016

2017

2018

2019

សាច់ប្រក់ និងធនាគារ

175,883,227

205,768,785

192,573,065

402,739,339

591,617,799

សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធ

847,173,235

1,016,385,263

1,528,863,817

1,936,725,039

2,468,225,611

23,749,983

27,219,846

32,832,290

39,464,408

38,687,660

1,046,806,445

1,249,373,894

1,754,269,172

2,378,928,786

3,098,531,070

467,433,465

619,048,981

915,112,845

1,291,279,185

1,788,532,926

49,335,158

51,382,930

64,716,264

69,453,307

75,910,811

បំណុល

408,287,815

407,852,374

545,840,466

710,955,443

824,078,196

បំណុលសរុប

925,056,438

1,078,284,285

1,525,669,575

2,071,687,935

2,688,521,933

72,000,000

110,000,000

110,000,000

110,000,000

230,000,000

2,272,647

2,565,749

2,800,230

2,976,091

7,202,256

47,477,360

58,523,860

115,799,367

194,264,760

172,806,881

121,750,007

171,089,609

228,599,597

307,240,851

410,009,137

1,046,806,445

1,249,373,894

1,754,269,172

2,378,928,786

3,098,531,070

ចំណូលការប្រ្រក់ កម្រ្រស្រវា
និងចំណូលផ្រស្រងៗ

159,876,603

196,827,558

236,689,395

298,508,131

386,195,503

ចំណាយការប្រ្រក់ និងកម្រ្រស្រវា

(54,816,797)

(72,332,038)

(94,638,585)

(122,876,596)

(168,034,347)

ចំណាយប្រតិបត្តិការ

(45,612,697)

(52,176,854)

(55,867,157)

(61,665,488)

(78,899,267)

(1,236,354)

(4,584,664)

(14,235,451)

(14,915,073)

(9,814,551)

(11,754,666)

(13,748,791)

(14,438,214)

(20,409,720)

(25,942,020)

46,456,089

53,985,211

57,509,988

78,641,254

103,505,318

5.3%

4.7%

3.8%

3.8%

3.8%

ផលលើមូលធន (RoE)

45.6%

36.9%

28.8%

29.4%

28.9%

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន

22.0%

20.7%

18.2%

16.8%

15.9%

តារាងតុល្រយការ
ទ្រព្រយសកម្ម

ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ
ទ្រព្រយសកម្មសរុប
បំណុល
ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
អនុបំណុល

មូលធន
ដើមទុនចុះបញ្ជី
ទុនបម្រុង
ប្រ្រក់ចំណ្រញរក្រសាទុក
មូលធនសរុប
បំណុល និងមូលធនសរុប
ចំណូល និងចំណាយ

ចំណាយមិនម្រនប្រតិបត្តិការ
ចំណាយពន្ធលើប្រក់ចំណ្រញ
ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ
សូចនាករសំខន់ៗ
ផលលើទ្រព្រយសកម្ម (RoA)
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ផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាព
បរិយាយ

2015

2016

2017

2018

2019

4,050

4,037

4,037

4,018

4,075

856,592,432

1,030,880,501

1,548,859,337

1,962,009,568

2,501,296,268

(9,419,197)

(14,495,238)

(19,995,520)

(25,284,529)

(33,070,657)

847,173,235

1,016,385,263

1,528,863,817

1,936,725,039

2,468,225,611

2,782

3,425

4,073

4,409

5,668

សម្ពៀតឥណទានក្នុងមន្ត្រីឥណទានមា្ន្រក់

307,905

300,987

380,275

445,001

441,301

ចំនួនអតិថិជនសកម្ម

320,893

347,034

390,460

395,166

417,044

115

101

96

90

74

0.30%

1.16%

0.75%

0.71%

0.36%

ផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាព
អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់
សម្ពៀតឥណទានដុល (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)
សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់
(ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)
សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធ (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)
ចំនួនមន្តឥ
្រី ណទាន
(ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

អតិថិជនសកម្មក្នុងមន្ត្រីឥណទានមា្ន្រក់
ឥណទានមានហានិភ័យ

សម្ពៀតឥណទាន និងគុណភាពសម្ពៀតឥណទាន
1.40%

3,000,000,000
1.16%

2,500,000,000

0.36%

1.20%
1.00%

0.71%

2,000,000,000

0.75%

0.80%

1,500,000,000
2,501,296,268

1,962,009,568

500,000,000

1,548,859,337

1,030,880,501

0.30%
856,592,432

1,000,000,000

0.60%

-

2015

2016

2017

2018

2019

0.40%
0.20%
0.00%

គិតត្រម
ឹ ដំណាច់ខធ
្រ ូ្ន ឆ្នំ្រ 2019 សម្ពៀតឥណ

ទាន បានកើនឡើងយា៉្រងខា្ល្រំងពីចំនួន 1,962

លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ក្នុងឆ្ន្រំ 2018 ដល់ចំនួន
2,501 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិកក្នុងឆ្ន្រំ 2019 ។

សម្ពៀតឥណទានមាន ហានិភ័យក្នុងរយៈព្រល
ប្រ្រំឆ្ន្រំកន្លងមក បានកើនឡើងពី 0.30% ក្នង
ុ ឆ្នំ្រ

2015 ទៅ 0.36% ក្នង
ុ ឆ្នំ្រ 2019 ។ លទ្ធផលន្រះ
នៅត្របងា្ហ្រញពីសញ្ញ្រណវិជ្ជមាន

និងភាពល្អ

ប្រសើរសម្រ្រប់ប្រ សាក់ទាំងសម្ពៀតឥណទាន

សរុប និងទាំងសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិ
ភ័យ។

សម្ពៀតឥណទាន
អនុបាតសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ
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ផលិតភាពរបស់មន្ត្រីឥណទាន
140

500,000
450,000

115

400,000

120

101

96

350,000

100

90

300,000

80

74

250,000

40

50,000

380,275

307,905

100,000

441,301

150,000
445,001

60

300,987

200,000

20
-

-

2015

2016

2017

2018

ចំនួនអតិថិជនសកម្មបានកើនឡើងទៅដល់

417,044 នាក់ ក្នុងឆ្ន្រំ 2019 ខណៈដ្រលឆ្ន្រំ
2018 មានអតិថជ
ិ នត្រ 395,166 នាក់បណោ
ុ៉
ះ្រ្ណ ។

សម្ពៀ តឥណទានក្នុ ង មន្ត្រី ឥ ណទានមា្ន្រ ក់ បា ន
ថយចុះពី 445,001 ដុលារ្រ្ល អាម្ររក
ិ ក្នង
ុ ឆ្នំ្រ 2018

មក 441,301 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកក្នុងឆ្ន្រំ 2019 ។ ថ្វី
ត្របិតត្រផលិតភាពរបស់មន្ត្រីឥណទានមានការ

ថយចុះបន្តិចបន្តួច ប៉ុន្រកា
្ត រផ្តល់ស្រវារបស់មន្ត្រី
ឥណទានជូនអតិថិជនកាន់ត្រប្រសើរ។
សម្ពៀតឥណទានក្នុងមន្ត្រីឥណទានមា្ន្រក់

2019

អតិថិជនសកម្មក្នុងមន្ត្រីឥណទានមា្ន្រក់

លទ្ធភាពស្វ្រងរកប្រ្រក់ចំណ្រញ
បរិយាយ

2015

2016

2017

2018

2019

22.0%

20.7%

18.2%

16.8%

15.9%

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ

6.3%

6.3%

6.3%

6.0%

6.1%

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ

5.3%

4.6%

3.7%

3.1%

2.9%

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល

1.7%

1.4%

1.2%

0.8%

0.7%

ផលលើទ្រព្រយសកម្ម (RoA)

5.3%

4.7%

3.8%

3.8%

3.8%

45.6%

36.9%

28.8%

29.4%

28.9%

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន

ផលលើមូលធន (RoE)

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន
25.0%

បើទោះបីជាមាននិនា្ន្រការថយចុះ ក្នុងរយៈ

22.0%

ព្រលប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំកន្លងមកន្រះ

20.7%

20.0%

18.2%

16.8%

ដោយសារត្រការ

ប្រកួតប្រជ្រងទីផ្រសារនិងមានការចូលរួមវិនិយោគ
15.9%

15.0%

កាន់ត្រច្រើនក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ត្រប្រសាក់

នៅត្រអាចរក្រសាបានទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន
ប្រមាណជា 15.9% ក្នុងឆ្ន្រំ 2019 ។

10.0%

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន

5.0%
0.0%

2015

2016

2017

2018

2019
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អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ
7.0%

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ បានកើនឡើងពី

6.3%

6.3%

6.3%

6.0%

6.0%

6.1%

6.0% ក្នុងឆ្ន្រំ 2018 ទៅដល់ 6.1% ក្នុងឆ្ន្រំ

2019 បើទោះបីជា ប្រ្រសាក់ បានពង្រីកតំបន់
ប្រតិបតិ្តការរបស់ខ្លួនយា៉្រងណាក៏ដោយ។ ន្រះ

5.0%

បងា្ហ្រញថា ប្រ្រសាក់អាចគ្រប់គ្រងចំណាយបាន

4.0%

យា៉្រងមានប្រសិទ្ធភាព។

3.0%
2.0%

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ

1.0%
0.0%

2015

2016

2017

2018

2019

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ
អនុបាតចំណាយប្រតប
ិ តិកា
្ត របានបន្តថយចុះ

6.0%

ក្នង
ុ រយៈព្រលប៉នា
ុ ន
្រ្ម ឆ្នក
ំ្រ ន្លងមកន្រះ ហើយក្នង
ុ ឆ្នំ្រ

5.3%
5.0%

2019 អនុបាតន្រះនៅត្របន្តថយចុះដ្រលបងា្ហញ
្រ

4.6%

4.0%

ថា ប្រសា
្រ ក់សម្រច
្រ បាននូវប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពន្រកាប្រើ

3.7%
3.1%

3.0%

2.9%

ប្រស
្រ ទ
់ ព
្រ យ្រ សកម្មគរួ ឱ្រយកត់សមា្គល
្រ ស
់ ម្រប
្រ គា
់ ទ
ំ ្រ
ដល់កណ
ំ
ន
ើ ន្រទព
្រ យ្រ សកម្ម។

2.0%
អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ

1.0%
0.0%

2015

2016

2017

2018

2019

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល
1.8%

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល បានបន្តថយចុះពី

0.8% ក្នង
ុ ឆ្នំ្រ 2018 មក 0.7% ក្នង
ុ ឆ្នំ្រ 2019 ទោះ

1.7%

1.6%

បីជាមានការថយចុះត្របនិច
្ត ក្តី វាក៏ជាសញ្ញណ
្រ វិជ្ជ

1.4%

1.4%

មានមួយសម្រ្រប់ប្រសាក់ដ្ររ។

1.2%

1.2%
1.0%

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល

0.8%

0.8%

0.7%

0.6%
0.4%
0.2%
0.0%

2015
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2016

2017

2018

2019

ផលលើទ្រព្រយសកម្ម

ផលលើទព
្រ យ្រ សកម្មបានថយចុះបន្តច
ិ បន្តច
ួ ពី

3.81% ក្នុងឆ្ន្រំ 2018 មកត្រឹម 3.78% ក្នុងឆ្ន្រំ

6.00%
5.31%
5.00%

2019

4.70%
3.83%

4.00%

3.81%

3.78%

។

ការថយចុះន្រះមានភាពយឺតយា៉្រវ

ដោយសារត្រការកើនឡើង នូវទ្រពយ្រ សកម្មសរុប
ពី 2,379 លានដុលារ្រ្ល អាម្ររក
ិ ក្នង
ុ ឆ្នំ្រ 2018 ទៅ

3,099 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ក្នុងឆ្ន្រំ 2019 និង

3.00%

ការរក្រសានូវរចនាសម្ព័ន្ធទ្រព្រយសកម្មផ្តល់ចំណូល

2.00%

ដើមប្រី បំពញ
្រ បាននូវលក្ខខណ្ឌនានារបស់ធនាគារ

1.00%

ជាតិន្រកម្ពុជា ក្នុងនាមគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ទទួលប្រ្រក់បញ្ញើសាធារណជន និងលក្ខខណ្ឌ

0.00%

2015

2016

2017

2018

2019

តម្រូវរបស់ឥណទាយក។
ផលលើទ្រព្រយសកម្ម

ផលលើមូលធន
50.0%
45.0%

ផលលើមល
ូ ធន បានថយចុះពី 29.4% ក្នង
ុ

ឆ្ន្រំ 2018 មក 28.9% ក្នុងឆ្ន្រំ 2019 ដោយសារ

45.6%

40.0%

មានការកើនឡើងន្រមធ្រយមភាគមូលធននៅក្នុង

36.9%

35.0%

28.8%

30.0%

29.4%

28.9%

ប្រ្រសាក់ក្នុងឆ្ន្រំ 2019 ។

25.0%
ផលលើមូលធន

20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

2015

2016

2017

2018

2019

អ្នកស្រី អុី សុីណាត អតិថិជនឥណទាននៅខ្រត្តតាក្រវ ប្រកបរបរត្របាញសូត្រ
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គណៈគ្រប់គ្រង នាយកភូមិភាគ នាយក-នាយិកាសាខា ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្ន្រំ 2019 និងរៀបចំផ្រនការអាជីវកម្មឆ្ន្រំ 2020

ការបណ្តុះបណា្ត្រល និងការអភិវឌ្រឍបុគ្គលិក
បុគល
្គ ក
ិ គឺជាធនធានដ៏សខា
ំ ន់ដម
ើ ប្រ ប
ី ង្កត
ើ ឱ្រយមានកំណន
ើ ប្រកបដោយ

និរន្តរភាព និងសមិទផ
្ធ ល ស្របតាមទស្រសនវិសយ
័ និងប្រសកកម្មរបស់សាប
្រ្ថ ន
័ ។

ឧបករណ៍ដស
៏ ខា
ំ ន់កង
ុ្ន ការជំរញ
ុ ការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាពបុគល
្គ ក
ិ គឺកម្មវធ
ិ ប
ី ណ្ដះុ
បណា្ត្រលនិងអភិវឌ្រឍបុគ្គលិក

ដ្រលបានផ្តល់ជូននូវវគ្គសិក្រសាជាច្រើនដ្រល

ទាក់ទងនឹងវប្របធម៌របស់សា្ថ្រប័ន វិធានផ្ទ្រក្នុង គោលនយោបាយ ស្រចក្ដី
ណ្រនាំ ជំនាញបច្ច្រកទ្រស ការបម្រើស្រវាអតិថិជន ទស្រសនទានអាជីវកម្ម
និងបរិយាកាសការងារ។ ប្រសា
្រ ក់ ត្រងរៀបចំសកម្មភាពបណ្ដះុ បណា្តល
្រ ជា

ប្រចាំ រួមមានការបណ្ដុះបណា្តល
្រ ផ្ទ្រក្នុង ព្រមទាំងការបណ្ដុះបណា្ត្រលក្នុង
និងក្រ្រប្រទ្រស។ ដោយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការវិនិយោគរយៈព្រលវ្រង

ថវិកាសម្រប
្រ កា
់ របណ្ដះុ បណា្តល
្រ ត្រវូ បានចាត់ចង
្រ ទុកមួយចំណក
្រ សម្រប
្រ ់
បណ្ដះុ បណា្តល
្រ សមត្ថភាពបុគល
្គ ក
ិ ដោយឆ្លយ
ើ តបទៅនឹងការប្រកត
ួ ប្រជង
្រ
ទីផ្រសារ និងពង្រីកវិសាលភាពន្រការស្វ្រងរកបុគ្គលិកមានសមត្ថភាព។

បន្ថម
្រ លើនះ្រ យើងបានបញ្ជន
ូ បុគល
្គ ក
ិ ជាច្រន
ើ នាក់ឱយ្រ ចូលរួមវគ្គបណ្ដះុ

បណា្ត្រល និងសិកា្ខ្រសាលាក្នុងស្រុកមួយចំនួន ហើយក៏បានចុះកិច្ចសន្រយា
ជាមួយសា្ថ្រប័នក្នុងស្រុកដើម្របីបើកវគ្គបណ្ដុះបណា្ត្រលដ្រលច្ន្រតម្រូវតាមការ
ចង់បាន ដ្រលមាន 62 វគ្គ និងមានបុគ្គលិកចូលរួមចំនួន 272 នាក់។

លើសពីនះ្រ ទៀត មានដំណរើ ទស្រសនកិចស
្ច ក
ិ សា
្រ សន្នស
ិ ទ
ី និងការបណ្ដះុ

បណា្ត្រលនៅក្រ្រប្រទ្រសចំនួន 7 ដ្រលមានការចូលរួមពីបុគ្គលិក 15 នាក់
ផងដ្ររ។

ជារួម ដោយមានការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តក្នុងការពង្រឹងការរីកចម្រើនរបស់សា្ថ្រប័ន

ការបណ្ដះុ បណា្ត្រលនិងការអភិវឌ្រឍបុគ្គលិកនៅត្រដើរតួនាទីយា្រង
៉ សំខាន់កុង
្ន
ការជួយដល់ការបង្កើនផលិតភាព និងលទ្ធផលការងារឱ្រយល្អប្រសើរ។

ការងារស្ម័គ្រចិត្ត និងការចុះកម្មសិក្រសា

នៅឆ្នំ្រ 2019 យើងបានរៀបចំវគ្គបណ្ដះុ បណា្តល
្រ និងតម្រងទ
់ ស
ិ បុគល
្គ ក
ិ

រយៈព្រលព្រញមួយឆ្នំ្រ ប្រសា
្រ ក់ បានធ្វស
ើ កម្មភាពជាច្រន
ើ ទាក់ទងនឹង

ថ្មីចំនួន 96 វគ្គសម្រ្រប់បុគ្គលិកដ្រលត្រូវបានជ្រើសរីសនិងដំឡើងឋានៈថ្មី

ការងារលទ្ធផលសង្គម។ ក្នុងចំណោមសកម្មភាពទាំងនោះ គឺមានការផ្ដល់

រំឭកឡើងវិញចំនួន 87 វគ្គ នៅក្នុងឆ្ន្រំដដ្រលន្រះ ដ្រលមានការចូលរួមពី

ល្អសម្រ្រប់និស្រសិត។

ក៏បានធ្វើការបណ្ដុះបណា្ត្រលពិស្រសសម្រ្រប់បុគ្គលិកបានចំនួន

ចិត្តត្រូវបានជ្រើសរីសដើម្របីជួយក្នុងកិច្ចការរបស់នាយកដ្ឋ្រននីមួយៗ និង

ដ្រលមានបុគល
្គ ក
ិ ចូលរួមចំនន
ួ 2,766 នាក់។ ហើយក៏មានវគ្គបណ្ដះុ បណា្តល
្រ

ឱកាសចុះកម្មសិក្រសានិងការងារស្ម័គ្រចិត្ត ដ្រលជាឱកាស និងបទពិសោធន៍

បុគល
្គ ក
ិ ចំនន
ួ 5,988 នាក់។ ដើមប្រ ឆ
ី យ
ើ្ល តបទៅនឹងតម្រវូ ការជាក់លាក់ យើង

ហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការសរស្ររសារណា។ ជាមួយគា្ន្រផងដ្ររ និស្រសិតស្ម័គ្រ

93

វគ្គ

ដោយបុគ្គលិកចូលរួមមានចំនួន 3,033 នាក់។ ដើម្របីគាំទ្រដល់ការបណ្ដុះ
បណា្ត្រលតាមរយៈការងារ

យើងបានផ្តល់ការបណ្ដុះបណា្ត្រលតាមសាខា

ដ្រលបានបង្រៀនដោយថា្នក
្រ គ
់ ប
្រ គ
់ ង
្រ សាខាផ្ទល
្រ ់ ដើមប្រ ធា
ី នាបានភាពរលូន

ន្រការងារប្រចាំថ្រ្ង និងដោះស្រ្រយជាមួយកំហុសឆ្គង។ ការបណ្ដុះបណា្ត្រល

ប្រភ្រទន្រះ រួមមានចំនួន 1,931 វគ្គសិក្រសា និងមានបុគ្គលិកចូលរួមចំនួន
46,077 នាក់។
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និស្រសិតចុះកម្មសិក្រសាបានរៀនសូត្របន្ថ្រមអំពីវិស័យ

ដើមប្រ ធ
ី កា
ើ្វ រដោយផ្ទល
្រ ជា
់ មួយបុគល
្គ ក
ិ របស់បសា
្រ ក់ដម
ើ ប្រ ទ
ី ទួលបានចំណះ្រ
ដឹង និងជំនាញ ដើម្របកា
ី ្ល្រយជាបុគ្គលិកមានវិជា្ជ្រជីវៈ។

នៅឆ្នំ្រ 2019 និសស្រ ត
ិ 24 ក្រម
ុ បានសរស្ររសារណានៅតាមសាខារបស់

ប្រ្រសាក់។ លើសពីន្រះទៀត និស្រសិតចំនួន 71 នាក់ត្រូវបានជ្រើសរីស

សម្រ្រប់មុខតំណ្រងការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមនាយកដ្ឋ្រននានានៅការិយា
ល័យកណា្ត្រលរបស់ប្រសាក់ ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ។

សង្ខ្របលទ្ធផលពីសកម្មភាពទីផ្រសារ
ប្រសា
្រ ក់ ទទួលបានការព្រញចិតយា
្ត ង
្រ៉ ខា្លង
ំ្រ ពីអតិថជ
ិ នតាមរយៈការផ្តល់

ជូនស្រវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្របូរប្រប និងត្រងត្រផ្តល់ការបម្រើយា៉្រងល្អប្រសើរជូន

ដល់គ្រប់អតិថិជន។ គ្រប់ផលិតផល និងស្រវាត្រូវបានអភិវឌ្រឍឡើងដោយ
ប្រើប្រស់លទ្ធផលន្រការធ្វើការអង្ក្រតពីទីផ្រសារ និងការស្រ្រវជ្រ្រវផ្រស្រងៗ។

សកម្មភាព និងយុទ្ធនាការផ្រសព្វផ្រសាយជាច្រើន ត្រូវបានអនុវត្ត និងផ្រសព្វ

ផ្រសាយតាមរយៈបណា្តញ
្រ ផ្រសព្វផសា
្រ យផ្រសង
្រ ៗរួមទាំងការផ្រសព្វផសា
្រ យតាមបណា្តញ
្រ

ឌីជថ
ី ល ត្រវូ បានធានាថាព័តមា
៌ ន និងសារផ្រសព្វផសា
្រ យទាំងអស់បានជ្រត
ួ ជ្រប
្រ
ទៅដល់ទីផ្រសារគោលដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ប្រ្រសាក់ ក៏បាន
ផ្រសព្វផ្រសាយជាសាធារណៈ តាមរយៈការចុះផ្រសព្វផ្រសាយផ្ទ្រល់ទាំងនៅកម្រិត

ការិយាល័យកណា្ត្រល និងទាំងកម្រិតសាខា។ ហើយសកម្មភាពន្រការចុះ

ផ្រសព្វផសា
្រ យ និងលក់ដោយផ្ទល
្រ ទា
់ ង
ំ នោះក៏បានអនុវត្តសប
្រ ព្រលជាមួយនឹង
ការផ្រសព្វផសា
្រ យតាមបណា្តញ
្រ ផ្រសព្វផសា
្រ យនានាផងដ្ររ។ សកម្មភាពន្រការផ្រសព្វ

ផ្រសាយបានធ្វើឡើងដោយការកំណត់អតិថិជនគោលដៅ និងទីតាំងច្របាស់
លាស់ក្នុងគោលបំណងដើម្របីចាប់យកទីផ្រសារ និងបង្កើនការលក់។

ថា្នក
្រ គ
់ ប
្រ គ
់ ង
្រ គ្របជា
់ ន់ថាក
្រ្ន ព
់ កា
ី រិយាល័យកណា្តល
្រ ភូមភា
ិ គ និងសាខា

ត្រងត្រចុះត្រួតពិនិត្រយឥណទានជាញឹកញាប់ ដើម្របីបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជា

ដំណោះស្រ្រយផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗ។ គ្រប់បុគ្គលិក ជាពិស្រសបុគ្គលិក

ជួរមុខ ត្រូវបានបណ្ដុះបណា្ត្រលជាប្រចាំពីការបម្រើស្រវាអតិថិជន និងការ
សាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន។

ប្រសា
្រ ក់បានធ្វឱ
ើ យ្រ ប្រសរើ ឡើងលើបទដ្ឋន
្រ ន្រការផ្តលស
់ វា
្រ កម្ម ការគ្រប់

គ្រងការបណ្ដឹងតវា៉្រ និងកម្មវិធីភក្តីភាពដើម្របីធានាទៅលើគុណភាពន្រការ
បម្រស
ើ វា
្រ អតិថជ
ិ ន។ ប្រសា
្រ ក់ មានគោលការណ៍សខា
ំ ន់ៗក្នង
ុ ការបង្កន
ើ ការ
ព្រញចិត្តរបស់អតិថិជនដូចខាងក្រ្រម៖

• ផ្តល់តម្ល្រ និងគោរពគ្រប់អតិថិជន

• ផ្តល់ស្រវាឱ្រយកាន់ត្រកៀកនឹងអតិថិជន

• ផ្តល់ជូនផលិតផលនិងស្រវាច្រើនប្រភ្រទ

• ផ្តល់ជូនបទពិសោធន៍ល្អៗក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការធនាគារដល់
អតិថិជន

• ធ្វើឱ្រយមានភាពសាមញ្ញលើគោលនយោបាយ នីតិវិធី និងដំណើរការ
• ដោះស្រ្រយបញ្ហ្រជូនអតិថិជនក្នុងរយៈព្រល 24 មោ៉្រង

• ធានាឱ្រយបាននូវតមា្ល្រភាព សុក្រឹតភាព និងភាពងាយស្រួលជូន
អតិថិជន

មួយអតិថិជន តាមដនការវិវឌ្រឍអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន ព្រមទាំងផ្តល់
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ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ ក្នុងឆ្ន្រំ 2019
 មករា
•

ចំនួន 2 ខ្នង ដ្រលស្ថិតនៅសាលាបឋមសិក្រសាត្រ្រងត្រយឹង ក្នុងខ្រត្ត

ប្រ្រសាក់ បង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីពី 110 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិករហូត

កំពង់ស្ពឺ និងសាលាបឋមសិក្រសាបនា្ទ្រយនាង ក្នុងខ្រត្តបនា្ទ្រយមានជ័យ

ប្រ្រសាក់ បញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អគារបណា្ណ្រល័យមួយខ្នង

កម្ពុជា។

ដល់ 168 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។
•

នៅវិទ្រយាល័យកំពង់ស្ពឺ ក្នុងខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ ក្នុងគោលបំណងបន្តចូលរួម
ជំរុញការអាន និងលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ។
•

ប្រ្រសាក់ សមោ្ព្រធដក់ឱ្រយប្រើប្រ ស់បណា្ណ្រល័យស្ថិតក្នុងសាលា

បឋមសិក្រសានិងអនុវិទ្រយាល័យ ហ៊ុន ស្រន ចំការដូង ក្នុងខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ
ក្រម
្រ អធិបតីភាព ឯកឧត្តម ហ៊ន
ុ មា៉ន
្រ ី តំណាងរាស្តម
្រ ណ្ឌលកំពង់ស។
ឺ្ព

 កុម្ភៈ
•

ក្នុងប្រសកកម្មចូលរួមជំរុញការអាន និងលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនៅ
•

ស្ថិតនៅសាលាបឋមសិក្រសានិងអនុវិទ្រយាល័យ ក្រចាប់។

 ម្រសា
•

គ្រ្រសខា្ន្រតតូច និងមធ្រយមដ្រលជាបណា្ត្រញសមាជិកភាពលំដប់ពិភព

លោក ដ្រលប្រមូលផ្តុំនូវសា្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនបច្ច្រកវិទ្រយា និងគ្រឹះ

សា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍនានា ដើម្របីច្រករំល្រកនូវចំណ្រះដឹង
ជំរញ
ុ នវានុវត្តន៍ និងពង្រង
ឹ កំណន
ើ របស់សហគ្រស
្រ ខា្នត
្រ តូច និងមធ្រយម។

 មីនា

ប្រ្រសាក់ ប្រ្ររព្ធពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អគារបណា្ណ្រល័យ

មួយខ្នង នៅសាលាបឋមសិក្រសាសំរោង ក្នុងខ្រត្តសា្វ្រយរៀង។
•

ប្រ្រសាក់ បានកា្ល្រយជាសមាជិកថ្មីន្រវ្រទិកាហិរញ្ញវត្ថុសម្រ្រប់សហ

ប្រ្រសាក់ សមោ្ព្រធដក់ឱ្រយប្រើប្រ ស់នូវអគារបណា្ណ្រល័យមួយខ្នង

ប្រ្រសាក់ ផ្ដល់ស្រវាទូទាត់ទឹកភ្លើង ផ្ទ្ររប្រ្រក់ ផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខ

សមា្ង្រត់ (Cash-by-Code) តាមរយៈមា៉្រសុីនអ្រធីអឹម និងស្រវាធនា
គារចល័តប្រ្រសាក់ បានដោយឥតគិតកម្រ្រស្រវា។
•

ប្រ្រសាក់ ចូលរួមនិងឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផ្រសព្វផ្រសាយ «ចំណ្រះដឹងផ្ន្រក

ហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា» ដ្រលរៀបចំដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

 ឧសភា
•

ប្រ្រសាក់ ឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 80 លានរៀល ជូនចំពោះកាកបាទ

ប្រសា
្រ ក់ ចូលរួមឧបត្ថមក្នង
ុ ទិវាជាតិអណា
ំ
ន លើកទី 4 រៀបចំដោយ

ក្រហមកម្ពុជាក្នុងពិធីប្ររព្ធខួបលើកទី 156 ទិវាពិភពលោកកាកបាទ

ការសិក្រសាព្រញមួយជីវិត» ក្នុងគោលបំណងដើម្របីបណ្ដុះវប្របធម៌អាន

ក្រហមកម្ពុជា» ដើម្របីចូលរួមចំណ្រកក្នុងសកម្មភាពមនុស្រសធម៌ និង

•

ក្រសង
ួ អប់រំ យុវជន និងកីឡា ក្រម
្រ ប្រធានបទ «ការអានបណ្ដះុ វប្របធម៌
ដល់ប្រជាជនកម្ពុជា។
•

ប្រ្រសាក់បានដក់ឱ្រយដំណើរការ ស្រវាទូទាត់វិក្កយបត្រអគ្គិសនី

បនា្ទ្រយមានជ័យ ដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយអតិថិជនអាចទូទាត់បានតាមរយៈ

បញ្ជរប្រឡា មា៉ស
្រ ន
ីុ អ្រធអ
ី ម
ឹ និងស្រវាធនាគារចល័តប្រសា
្រ ក់បានយា៉ង
្រ
ងាយស្រួល គ្រប់ព្រលវ្រលា និងទីកន្ល្រង។
•

ក្រហម និងអឌ្រឍចន្ទក្រហម ក្រ្រមប្រធានបទ «ខ្ញុំស្រលាញ់កាកបាទ

អនុលោមតាមតម្ល្រស្នូលរបស់ប្រ សាក់ ក្នុងការគាំទ្រសុខុមាលភាព
សង្គម។
•

ប្រ្រសាក់ បន្តផ្ដល់អត្រ្រការប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំខ្ពស់រហូតដល់ 8%

ព្រមជាមួយការផ្ដល់ការទូទាត់ថ្ល្រទឹក ថ្ល្រភ្លើង ផ្ទ្ររប្រ្រក់ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ទៅ

ប្រ្រសាក់បានបើកឱ្រយដំណើរការការិយាល័យសាខាចំនួន 3 បន្ថ្រម

ទៀត គឺ ការិយាល័យសាខាស្ទឹងសង្ក្រ សាខាផ្រសារបា៉្រង្កសី និងសាខាផ្រសារ
ដើមអំពិល។
•

ប្រ្រសាក់ សមោ្ព្រធអគារបណា្ណ្រល័យថ្មីមួយខ្នង ស្ថិតក្នុងបរិវ្រណ

សាលាបឋមសិកសា
្រ បនា្ទយ
្រ ស្រី ក្នង
ុ ខ្រតស
្ត ៀមរាប ក្នង
ុ ការចូលរួមបណ្ដះុ
វប្របធម៌អាននៅកម្ពុជា។
•

ប្រ្រសាក់ ឧបត្ថម្ភ ទិវាប្រ្រក់រៀល លើកទី 39 ន្រការដក់ឱ្រយចរាចរ

ប្រ្រក់រៀលឡើងវិញ
•

ដ្រលរៀបចំឡើងដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

ប្រ្រសាក់ ចូលរួមកម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារលើកទី 2 ស្ដីពី «ពិព័រណ៍

ការងារ និងវ្រទិកាពិភាក្រសារវាងសាកលវិទ្រយាល័យ និងវិស័យឯកជន»
នៅសាកលវិទ្រយាល័យ បាត់ដំបង ដើម្របីចូលរួមផ្ដល់ឱកាសការងារដល់
និស្រសិតនៅក្នុងខ្រត្តបាត់ដំបង។
•
44

ប្រ្រសាក់ ប្រ្ររព្ធពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អគារបណា្ណ្រល័យ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្រំ្ន 2019

ឯកឧត្ដម ហ៊ន
ុ មា៉ន
្រ ី ប្រគល់លខ
ិ ត
ិ ថ្លង
្រ អំណរគុណដល់គណៈគ្របគ
់ ង
្រ ប្រសា
្រ ក់

អ្នកគា្ម្រនគណនី ទិញកាតទូរស័ព្ទ ដោយមិនគិតកម្រ្រស្រវា។
•

ប្រសា
្រ ក់ បន្តផល
្ត ឥ
់ ណទានមួយប្រភទ
្រ មានឈ្មះ្រ ថា «ឥណទាន

ប្រតង» ដ្រលជួយដល់បជា
្រ ជនកម្ពជា
ុ មានជីវភាពកាន់តប
្រ ស
្រ រើ ឡើង
និងជួយដល់បរិសា្ថ្រន។

 កក្កដា
•

ប្រ្រសាក់ ធ្វើទំនើបកម្ម និងបានដក់ឱ្រយទាញយកកម្មវិធី ស្រវាធនា

គារចល័ត ដ្រលមានមុខងារកាន់ត្រពិស្រស ផ្ដល់ភាពងាយស្រួល

ទំនើប និងមានរូបរាងកាន់ត្រស្រសសា
់ ្អ្រត សម្រ្រប់ឱ្រយអតិថិជនអាចធ្វើ
ប្រតិបត្តិការធនាគារបានដោយខ្លួនឯង គ្រប់ព្រលវ្រលា គ្រប់ទីកន្ល្រង។

 សីហា
•

ប្រ្រសាក់ បានបង្កើតកម្ចីមួយប្រភ្រទដ្រលមិនទាមទារទ្រព្រយដក់

ធានា ដោយអតិថិជនអាចខ្ចីបានរហូតដល់ 6 លានរៀល ឬ 1,500

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក រយៈព្រលរហូតដល់ 36 ខ្រ ដើម្របីបម្រើដល់ស្រចក្ដីរីក
ចម្រើនរបស់អតិថិជន។
•

ប្រសា
្រ ក់ ឧបត្ថមគា
្ភ ទ
ំ ដ
្រ ល់កម្មវធ
ិ ព
ី ន
ិ ត
ិ យ្រ និងព្រយាបាលភ្នក
្រ ធ្មញ
្រ ជូន

ប្រជាពលរដ្ឋ ដ្រលរៀបចំដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។ ការពិនិត្រយន្រះ

ធ្វើឡើងនៅមន្ទីរព្រទ្រយមិត្តភាពខ្ម្ររ-សូវៀត និងនៅគ្លីនិកទន្តសាស្រ្ត ពុទ្ធិ
សាស្ត្រ

ដោយក្រុមគ្រូព្រទ្រយស្ម័គ្រចិត្តមកពីជំនួយមនុស្រសធម៌សុខភាព

អូស្រល
្ត ី (AHHA) ។

 កញ្ញ្រ
•

ប្រសា
្រ ក់ បើកឱ្រយដំណរើ ការការិយាល័យសាខាចំនន
ួ 2 បន្ថម
្រ ទៀត

គឺ ការិយាល័យសាខាបឹងត្របក
្រ និងសាខាបូកគោ នៅរាជធានីភព
ំ្ន ញ
្រ ។
•

ប្រ្រសាក់ បង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីពី 168 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក រហូត

ដល់ 230 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

 តុលា
•

ប្រសា
្រ ក់ បើកឱ្រយដំណរើ ការការិយាល័យសាខាចំនន
ួ 1 បន្ថម
្រ ទៀត

គឺ សាខាសា្វ្រយក្រវា៉្រន់ ស្ថិតក្នុងខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ។
•

ប្រ្រសាក់ ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីទិវាបច្ច្រកវិទ្រយាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ឆ្ន្រំ 2019

ដ្រលរៀបចំឡើងដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។
•

ប្រ្រសាក់ កា្ល្រយជាសមាជិកថ្មីន្រប្រព័ន្ធបាគងរបស់ធនាគារជាតិន្រ

កម្ពុជា ដ្រលជាកម្មវិធីទូទាត់នៅលើទូរស័ព្ទដ្រ ដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយអតិថិ

ជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការអន្តរធនាគារ និងទូទាត់វិក្កយបត្របានយា៉្រង
ងាយស្រួលនៅកម្ពុជា។

 វិច្ឆិកា
•

ប្រសា
្រ ក់ ចូលរួមក្នង
ុ ព្រត
ឹ កា
ិ្ត រណ៍ «ពិពរ័ ណ៍ការងារ និងផលិតភាព

ជាតិ ឆ្នំ្រ 2019 » នៅមជ្រឈមណ្ឌលសន្នបា
ិ ត និងពិពរ័ ណ៍កោះព្រជដ
្រ ម
ើ ប្រ ី
ច្រករំល្រកបទពិសោធន៍

និងផ្តល់ឱកាសការងារជាច្រើនមុខតំណ្រង

ដល់និស្រសិត និងប្រក្ខជនដ្រលកំពុងស្វ្រងរកការងារធ្វើ។

 ធ្នូ
•

ប្រ្រសាក់ បានសម្រ្រចសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតដោយបានដក់ឱ្រយ

ដំណើរការមា៉្រសុីនដក់ប្រក់ដ៏ទំនើប (Cash Deposit Machine)

ដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយអតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការដក់សាច់ប្រក់ទៅក្នុង
គណនីរបស់ខ្លួននៅប្រ្រសាក់បានដោយខ្លួនឯង និងគ្រប់ព្រលវ្រលា។
•

ប្រ្រសាក់ ប្រ្ររព្ធពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាសាងសង់អគារបណា្ណ្រល័យ

មួយខ្នង នៅអនុវិទ្រយាល័យទីរួមខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ ស្ថិតក្នុងខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ។
•

ប្រ្រសាក់ ដក់សមោ្ព្រធឱ្រយប្រើប្រស់ជាផ្លូវការក្នុងថ្ង្រត្រមួយនូវអគារ

បណា្ណ្រល័យ 4 ខ្នង ស្ថិតនៅសាលា 4 ផ្រស្រងគា្ន្រ រួមមានបណា្ណ្រល័យនៅ

វិទយា
្រ ល័យ កំពង់ថ្ម វិទយា
្រ ល័យ ហ៊ន
ុ ស្រន សណា្តន
្រ ់ វិទយា
្រ ល័យ ហ៊ន
ុ ស្រន

រុងរឿង និងវិទ្រយាល័យ ជា សុីម ប្រឡាយ ក្នុងខ្រត្តកំពង់ធំ ក្រ្រមអធិបតី
ភាព ឯកឧត្តម ជា ចាន់តូ អគ្គទ្រសាភិបាល ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

ឯកឧត្ដម ជា ចាន់តូ អគ្គទសា
្រ ភិបាល ន្រធនាគារជាតិនក
្រ ម្ពជា
ុ ចូលរួមជាអធិបតីកង
ុ្ន ពិធស
ី មោ្ពធ
្រ ដក់ឱយ្រ ប្រប
ើ ស
្រ ប
់ ណា្ណល
្រ យ
័ ចំនន
ួ 4 ក្នង
ុ ថ្ងត
្រ ម
្រ យ
ួ ក្នង
ុ ខ្រតក
្ត ព
ំ ង់ធ។
ំ
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អំពីអតិថិជន
ការផ្ដល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុដ៏សម្របូរប្រប គឺជាចំណុចសំខាន់ដ្រលប្រ្រសាក់

នោះភាគច្រន
ើ មានទីតាង
ំ ក្របរ្រ ទីបជ
្រ ជ
ំុ ន ទីរម
ួ ស្រក
ុ ឬ ខ្រត្ត ហើយសហគ្រស
្រ

តំបន់ជនបទ និងទីប្រជុំដោយមិនគិតពីឋានៈ តួនាទី ពណ៌សម្របុរ ព្រមជា

បុគ្គលិកតិចជាង 10 នាក់ ហើយភាគច្រើនន្របុគ្គលិកជាសមាជិកក្រុម

បានប្រកាន់យក និងអនុវត្តដើម្របីបំព្រញតម្រូវការរបស់អតិថិជនទាំងនៅ
មួយនឹងការផ្តល់ជូនអតិថិជនជាប្រភ្រទសហគ្រិនដ្រលមានអាជីវកម្មខា្ន្រត

តូចបំផុត ខា្ន្រតតូច និងខា្ន្រតមធ្រយម។ ជាមួយនឹងតមា្ល្រភាពថ្ល្រស្រវា និងលក្ខ
ខណ្ឌរបស់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់

អតិថិជនអាចធ្វើការសម្រ្រចចិត្តយា៉្រង

ងាយស្រួលមុននឹងជ្រើសរីសលើការប្រើប្រ ស់ផលិតផលនិងស្រវារបស់
ប្រ្រសាក់។

ប្រសា
្រ ក់ បានផ្តលស
់ វា
្រ ហិរញ្ញវត្ថជ
ុ ន
ូ ដល់សាប
្រ្ថ ន
័ នានាដូចជាគ្រះឹ សា្ថន
្រ

រដ្ឋ អង្គការក្រ្ររដ្ឋ្រភិបាល ដ្រលមានតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រស់ស្រវាប្រ្រក់

បញ្ញើសន្រសំ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ បើកប្រ្រក់បៀវត្រស និងស្រវាធនាគារដទ្រទៀតផងដ្ររ។

គ្រួសារ
ចំនួនគ្រួសារប្រមាណជា 75% ន្រចំនួនគ្រួសារសរុបមានទីលំនៅនៅ

តាមបណា្តខ
្រ ត
្រ ផ
្ត ស្រ ង
្រ ៗដ្រលភាគច្រន
ើ ប្រកបរបរកសិកម្ម និងមុខរបររកប្រក
្រ ់
ចំណូលផ្រស្រងៗរួមមាន ការជួញដូរ ស្រវាកម្ម ដឹកជញ្ជូន។ល។ ចំណូលជា
សាច់ប្រក់ជាកតា្ត្រកំណត់ពីសមត្ថភាពក្នុងការទទួលបានឥណទានរបស់
គ្រួសារនីមួយៗ។

សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុត
ភាគច្រន
ើ ន្រសហគ្រស
្រ ខា្នត
្រ តូចបំផត
ុ ជាអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រសា
ួ រ

ដ្រលសមាជិកគ្រសា
ួ រជាអ្នកជួយក្នង
ុ ដំណរើ ការអាជីវកម្ម។ សហគ្រស
្រ ទាំង
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ខ្លះស្ថិតនៅតាមទីជនបទ។ សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុតន្រះភាគច្រើនមាន
គ្រួសារ។

សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូច
សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចភាគច្រើនស្ថិតនៅតាមទីប្រជុំជន និងទីផ្រសារដ្រល

ជាទូទៅមានបុគ្គលិក និងកម្មករចាប់ពី 10 នាក់ទៅ 50 នាក់។

សហគ្រ្រសខា្ន្រតមធ្រយម
ប្រភទ
្រ សហគ្រស
្រ ខា្នត
្រ មធ្រយមន្រះមានទីតាង
ំ ស្ថត
ិ នៅ ឬ នៅជិតទីបជ
្រ ំុ

ជន ទីរម
ួ ស្រក
ុ ឬ ខ្រត។
្ត សហគ្រស
្រ ន្រះជួល ឬ កាន់កាប់ទព
្រ យ្រ សម្របត្តផ
ិ ល
្រ្ទ ់
ខ្លួន និងជាទូទៅមានបុគ្គលិកចាប់ពី 51 នាក់ទៅ 100 នាក់។

សា្ថ្រប័ន
ជាសា្ថប
្រ ន
័ គតិយត
ុ ម
ិ្ត កពីវស
ិ យ
័ ឯកជន ក្លប
ឹ សមាគម សហព័ន្ធ អង្គការ

មិនម្រនរដ្ឋភ
្រ បា
ិ ល និងសា្ថប
្រ ន
័ រដ្ឋភ
្រ បា
ិ លផងដ្ររ។

លោក ឃួន វិច្ឆិកា និង

អ្នកស្រី បាន សុខលក្ខិណា
ខណៈព្រលដ្រលបច្ចក
្រ វិទយា
្រ កាន់តទ
្រ ន
ំ ប
ើ និង

បានធ្វើឱ្រយផ្ល្រស់បូរ្ដ ដល់ការរស់នៅនិងប្របផ្រនន្រ
ការធ្វើអាជីវកម្ម ការបង្កើតមុខរបរដ្រលប្រើប្រស់

បច្ចក
្រ វិទយា
្រ នឹងធ្វឱ
ើ យ្រ មា្ចស
្រ អា
់ ជីវកម្មនោះឈានមុខ

គ្រជានិច្ច។ លោក ឃួន វិចកា
ិ្ឆ និងអ្នកស្រី បាន
សុខលក្ខណា
ិ
គឺជាមា្ចស
្រ អា
់ ជីវកម្មវយ
័ ក្មង
្រ ដ្រល
មានភាពឆ្លត
្រ វ្រកង
ុ្ន ការចាប់យកឱកាសមុខជំនញ
ួ
ដោយប្រើប្រស់បច្ច្រកវិទ្រយាអនឡាញ។

ធា្ល្រប់ជាបុគ្គលិកបម្រើការងារ និងមានបទ

ពិសោធន៍ក្នុងវិស័យលក់ដូរសម្លៀកបំពាក់

គូ

សា្វ្រមីភរិយាវ័យម្ភ្របា្ល្រយមួយគូន្រះបានសម្រ្រច
ចិតច
្ត ញ
្រ បើកហាងលក់សម្លៀកបំពាក់នង
ិ កាបូប

អាជីវកម្ម៖ លក់ខោអាវ កាបូប នៅក្នុងហាង និងតាមអនឡាញ

តូចមួយ ព្រមទាំងធ្វកា
ើ រ live លក់អនឡាញតាម

អាសយដ្ឋ្រន៖ សងា្ក្រត់បឹងក្រងកង 3 ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំព្រញ

បណា្ត្រញសង្គម Facebook ។

ដោយចាប់ផ្ដើមរបរន្រះតាំងពីទ្រង់ទ្រយតូច ជាមួយនឹងដើមទុនបន្តិច

បន្តួច ហើយប្រឈមនឹងការប្រកួតប្រជ្រងច្រើន អ្នកទាំងពីរក៏បានសម្រ្រច
ចិតស
្ត ស
ើ្ន ប
ំុ ក
្រ ក
់ ម្ចព
ី ប
ី សា
្រ ក់ដម
ើ ប្រ ប
ី ន្ថម
្រ ដើមទុនពង្រក
ី របរន្រះជាបន្តបនា្ទប
្រ ។
់

លើកទីមួយ អ្នកទាំងពីរបានខ្ចីប្រក់ចំនួន 14,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដើម្របី
បើកហាងលក់កាបូប។

ដោយការលក់ដូរទទួលបានផលគួរសម

អ្នក

និងមានមធ្រយាបាយដឹកជញ្ជន
ូ លឿនរហ័សជូនអតិថជ
ិ ន ដ្រលធ្វឱ
ើ យ្រ អតិថជ
ិ ន
មានការព្រញចិត្ត និងបន្តគាំទ្រជាបន្តទៀត។ ជាលទ្ធផល ជីវភាពអ្នកទាំង
ពីរមានភាពល្អប្រសើរឡើងជាលំដប់។

លោក វិចកា
ិ្ឆ បានបញ្ជក
្រ ថា
់ លោកបានសា្គល
្រ ប
់ សា
្រ ក់តាមរយៈបងប្អន
ូ

ទាំងពីរក៏ចង់បន្ថ្រមឥវា៉្រន់មួយមុខទៀត នោះគឺសម្លៀកបំពាក់ ហើយក៏

របស់គាត់ដល
្រ ធា្លប
្រ ប
់ ប
ើ្រ ស
្រ ស
់ វា
្រ ឥណទានកន្លងមក និងតាមរយៈការផ្រសព្វ

រហូតមកដល់ព្រលន្រះពួកគាត់បានប្រើប្រ ស់កម្ចីលើកទី

ស្រវាប្រ្រក់កម្ចីពីប្រសាក់ពីព្រះ

សម្រ្រចចិត្តស្នើសុំខ្ចីកម្ចីជាលើកទីពីរទៀតចំនួន 24,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។
4

ហើយពី

ប្រ្រសាក់ដ្រលមានទំហំទឹកប្រ្រក់ 31,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក សម្រ្រប់ប្រើប្រស់
ទិញសម្លៀកបំពាក់ កាបូបល្អៗ ការផ្រសព្វផ្រសាយជំរុញតាម Facebook Page
និងមធ្រយាបាយដឹកជញ្ជូន។

តាមរយៈកម្ចីពីប្រសាក់ គួបផ្រសំនឹងការខិតខំប្រឹងប្រ្រង និងភាពឆ្ល្រតវ្រ

អាជីវកម្មរបស់អ្នកទាំងពីរមានភាពរីកចម្រើនជាលំដប់ព្រះមានដើមទុន
ជាវផលិតផលល្អៗច្រន
ើ ជម្រស
ើ សម្រប
្រ ល
់ ក់ ការផ្រសព្វផសា
្រ យបានទូលទ
ំ លា
ូ យ

ផ្រសាយផ្ទល
្រ ព
់ ប
ី គ
ុ ល
្គ ក
ិ ប្រសា
្រ ក់។ មូលហ្រតដ
ុ ល
្រ លោកសម្រច
្រ ចិតប
្ត ប
ើ្រ ស
្រ ់
ឥណទានប្រ្រសាក់មានអត្រ្រការប្រ្រក់

សមរម្រយ ដំណើរការកម្ចីមានភាពងាយស្រួលរហ័ស មន្ត្រីឥណទានប្រឹក្រសា
ផ្ដល់យោបល់ផ្ដល់ព័ត៌មានច្របាស់លាស់ និងគោរពឱ្រយតម្ល្រអតិថិជន។

អ្នកស្រី លក្ខណា
ិ
បានថ្លង
្រ អំណរគុណយា៉ង
្រ ជ្រល
្រ ជ្រច
្រ ពោ
ំ ះប្រសា
្រ ក់

ដ្រលបានផ្ដល់ជាប្រ្រក់កម្ចីដល់ពួកគាត់។ នៅថ្ង្រខាងមុខ អ្នកទាំងពីរមាន

បំណងស្នើសុំកម្ចីបន្ថ្រមទៀតដើម្របីពង្រីកហាងលក់ខោអាវ និងកាបូប និង
នាំចូលទំនិញល្អៗ brand ផ្ដ្រច់មុខមកលក់នៅប្រទ្រសកម្ពុជា។
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អ្នកស្រី អ៊ុន ទូច និងលោក មឿន ឌុន
អ្នកស្រី អ៊ុន ទូច និងលោក មឿន ឌុន ជា

សា្វ្រមី រស់នៅភូមិសួនអំពៅកើត សងា្ក្រត់ប៉្រលិន

ក្រុងប៉្រលិន ខ្រត្តប៉្រលិន គឺជាកសិករគំរូនៅ
សហគមន៍ ជាមនុសស្រ ឧស្រសាហ៍ពយា
្រ យាម និងមាន

ជំនាញច្របាស់លាស់ លើការដំដំណាំដំឡូងមី
ពោត និងតាង៉្រន នៅលើផ្រដ
្ទ ីសរុបប្រហ្រលជាង
13 ហិកតា។ ខ្រត្តប៉្រលិន ដ្រលស្ថិតនៅទិស

បស្ចម
ិ ន្របទ
្រ ស
្រ មានសា្ថន
្រ ភាពដីអណោ
ំ
យផល
ដល់ដណា
ំ
ដ
ំ ឡ
ំ ង
ូ ពោត តាង៉ន
្រ និងដំណាផ
ំ ស្រ ង
្រ ៗ
ជាច្រើនទៀត។

អ្នកស្រី អ៊ន
ុ ទូច បានឱ្រយដឹងថា គាត់មានដើម

កំណើតនិងធំដឹងក្ដីនៅខ្រតបនា្ទ
្ត
្រយមានជ័យ រីឯ

សា្វម
្រ មា
ី នដើមកំណត
ើ នៅខ្រតតា
្ត ក្រវ ហើយអ្នក
ទាំងពីរមានកូនចំនួន 4 នាក់ ក្នុងនោះ ប្រុស 3
និងស្រី 1 ដ្រលបានផ្ល្រស់ប្ដូរទីលំនៅមករស់

នៅខ្រត្តប៉្រលិនន្រះអស់រយៈព្រលជាច្រើនឆ្ន្រំមក
ហើយ។

អាជីវកម្ម៖ មុខរបរកសិកម្មដំដំណាំ ដំឡូងមី ពោត និងតាង៉្រន

អាសយដ្ឋ្រន៖ ភូមិសួនអំពៅកើត សងា្ក្រត់ប៉្រលិន ក្រុងប៉្រលិន ខ្រត្តប៉្រលិន

ការចាប់ផម
ើ្ត របរកសិកម្មដប
ំ ង
ូ នៅប៉ល
្រ ន
ិ ពិតជាជួបការលំបាក ព្រះ្រ ខ្វះ

អាម្ររិក លើកទី 4 ចំនួន 1,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក លើកទី 5 ចំនួន 300,000

ពីការលំបាក និងដើម្របីធ្វើឱ្រយជីវភាពគ្រួសារកាន់ត្រប្រសើរ អ្នកស្រីនិងសា្វ្រមី

ប្រព័ន្ធទឹកសម្រ្រប់ដំណាំតាង៉្រន ទិញមា៉្រសុីនបូមទឹក និងជីកស្រះស្តុកទឹក

លុយសម្រ្រប់ទិញពូជដំណាំ និងឧបករណ៍កសិកម្ម។ ដោយមើលឃើញ

បានខិតខំបង
ឹ្រ ប្រង
្រ ប្ដជា
្រ ច
្រ្ញ ត
ិ ្ត និងព្រយាយាមរកមធ្រយាបាយដើមប្រ ស
ី ង
្រ្វ រកដើម
ទុនបង្កើនទិន្នផលលើរបរកសិកម្ម។

លុះដល់ថម
្រ្ង យ
ួ មន្ដឥ
ី្រ ណទាន ប្រសា
្រ ក់ បានចុះទៅផ្រសព្វផសា
្រ យពីសវា
្រ

ឥណទាននៅតំបន់ដ៏ឆ្រយ
្ង ដច់ស្រយាលមួយន្រះ។ ពួកគាត់បានសាកសួរ
និងពិភាក្រសាជាមួយមន្ត្រីឥណទានប្រ្រសាក់អំពីស្រវាប្រ្រក់កម្ចី។

បនា្ទ្រប់ពី

សា្ដ្រប់ការពន្រយល់យា៉្រងក្របាះក្របាយ គាត់ក៏បានសម្រ្រចចិត្តស្នើសុំប្រក់កម្ចីពី
ប្រ្រសាក់ដំបូងចំនួន 5,000,000 រៀល នៅក្នុងឆ្ន្រំ 2013 ដើម្របីទិញពូជដំ
ណាំពោតសម្រ្របដ
់ ំលើដីចមា្ក្ររចំនួនជាង 6 ហិកតា។

តាមរយៈកម្ចីលើកទីមួយន្រះបានធ្វើឱ្រយប្តីប្រពន្ធមួយគូនះ្រ មានលទ្ធភាព

ពង្រក
ី មុខរបរកសិកម្ម ដំដណា
ំ
បា
ំ នច្រន
ើ ជាងមុន និងមានលទ្ធភាពសងការ
ប្រ្រក់ប្រចាំខ្រយា៉្រងទៀងទាត់ និងងាយស្រួល។

ចាប់តាំងពីគាត់បានស្នើកម្ចីជាមួយប្រ្រសាក់មក មុខរបរកសិកម្មរបស់

គាត់បានរីកដុះដលកាន់ត្រច្រើនឡើងៗ ហើយគាត់បានទិញដីពង្រីកចមា្ក្ររ
ផងដ្ររ។

គិតមកដល់បច្ចប
ុ ប្រ ន្ននះ្រ ពួកគាត់បានសម្រច
្រ ចិតប
្ត ប
ើ្រ ស
្រ ក
់ ម្ចប
ី សា
្រ ក់

បានចំនន
ួ 6 វគ្គមកហើយសម្រប
្រ ព
់ ង្រក
ី របរកសិកម្ម និងទិញដីបន្ថម
្រ ។ លើក

ទី 2 គាត់បានខ្ចីចំនួន 200,000 បាត លើកទី 3 ចំនួន 20,000 ដុលា្ល្ររ
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បាត និងកម្ចីចុងក្រ្រយន្រះ គឺចំនួន 21,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក សម្រ្រប់រៀបចំ
សម្រ្រប់ស្រចស្រព។

អ្នកស្រី អ៊ន
ុ ទូច បានមានប្រសាសន៍ថា «ខ្ញស
ំុ ម
ូ ថ្លង
្រ អំណរគុណចំពោះ

ប្រសា
្រ ក់យាង
្រ៉ ខា្លង
ំ្រ ដ្រលបានផ្ដលក
់ ម្ចដ
ី ល់យង
ើ ខ្ញ។
ំុ ប្រក
្រ ក
់ ម្ចទា
ី ង
ំ នោះបាន
ជួយផ្ល្រស់ប្ដូរជីវភាពយើងឱ្រយល្អប្រសើរទាំងស្រុង

ដោយធ្វើឱ្រយជីវភាពក្រុម

គ្រួសារខ្ញុំបានធូរធារ ខ្ញុំមានលទ្ធភាពសាងសង់ផ្ទះបានសមរម្រយ មានសមា្ភ្ររៈ

ប្រប
ើ ស
្រ គ
់ ប
្រ គ
់ ន
្រ ់ និងមានចមា្ករ្រ ដំឡង
ូ មី ពោត និងតាង៉ន
្រ យា៉ង
្រ ធំផងដ្ររ។
កាន់តវ្រ ិស្រសវិសាលទៀតសម្រ្រប់យើងខ្ញុំគឺកូនៗពីរនាក់បានរៀនចប់ថា្ន្រក់

មហាវិទ្រយាល័យ មានការធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនឯកជន ហើយពីរនាក់ផ្រស្រងទៀត
កំពុងនៅរៀនថា្ន្រក់មហាវិទ្រយាល័យ »។

គ្រួសារអ្នកស្រីជាគ្រួសារដ៏ល្អដ្រលបានខិតខំធ្វើការដើម្របីលើកកម្ពស់ជីវ

ភាពគ្រសា
ួ រឱ្រយល្អបស
្រ រើ និងជាគំរដ
ូ ល់កម
ុ្រ គ្រសា
ួ រផ្រសង
្រ ទៀតនៅសហគមន៍។
គ្រួសារន្រះក៏បានចូលរួមចំណ្រកផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនដ្រលរស់នៅក្នុង
តំបន់ឱ្រយមានលទ្ធភាពរកប្រ្រក់ចំណូលពីការសុីឈ្នួលធ្វើចមា្ក្ររ ក៏ដូចជាការ
ចូលរួមកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុកផងដ្ររ។

អ្នកស្របា
ី នបន្ថម
្រ ទៀតថា នៅព្រលអនាគត គាត់មានគម្រង
្រ សាងសង់

ផ្ទះថ្មី សាងសង់បន្ទបជ
់ ល
ួ និងផ្គតផ
់ ង
្គ ដ
់ ល់ការសិកសា
្រ កូនៗឱ្រយរៀនចប់ និងមាន
គ្រួសារ ដូច្ន្រះគាត់នឹងបន្តប្រើស្រវាប្រ្រក់កម្ចីជាមួយប្រ្រសាក់បន្តទៀត។

អ្នកស្រី ផល សុភាវ
ដោយសារមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍អស់

រយៈព្រលជាង 10 ឆ្នំ្រ ក្នង
ុ ការងារជាអ្នកធ្វត
ើ ង
ី្រ ៀត
សុឈ
ី ល
ួ្ន ឱ្រយគ្រ អ្នកស្រី ផល សុភាវ និងលោក ស
សាមឿន ជាសា្វ្រមី ក្នុងវ័យ 40 ឆ្ន្រំ ទាំងពីរនាក់

បានសម្រ្រចចិត្ត ច្រញប្រកបរបរផលិតត្រីងៀត
ន្រះដោយខ្លន
ួ ឯង។ ទោះបីមានចំណះ្រ ជំនាញក្នង
ុ

ផលិតត្រីងៀតដ៏ឈ្ងុយឆ្ង្រញ់ក្ដី អ្នកទាំងពីរបាន
ប្រឈមនឹងបញ្ហ្រមួយសំខាន់នោះគឺ កង្វះខាត

ដើមទុន។ ប៉ន
ុ ក
្រ្ត
យ
្រ ពីបានសា្គល
្រ ប
់ សា
្រ ក់ អ្វៗ
ី
បានផ្ល្រស់ប្ដូរទៅរកភាពល្អប្រសើរ។

រស់នៅភូមខា
ិ ក
្រ្ល ន
ូ ថ្មី ឃុក
ំ ព
ំ ង់សាយ
្រ្វ ស្រក
ុ សិរី

សោភ័ណ ខ្រត្តបនា្ទ្រយមានជ័យ គូសា្វ្រមីភរិយា

មួយគូនះ្រ ទទួលបានជោគជ័យគួរឱ្រយកត់សមា្គល
្រ ់
ក្នង
ុ អាជីវកម្មផលិតត្រង
ី ៀតរបស់ខន
ួ្ល ។ ជាមួយនឹង
ប្រ្រក់កម្ចីដំបូងចំនួន 5,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកពី
ប្រ្រសាក់ អ្នកទាំងពីរមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រន់ក្នុង

ការផ្ដើមជីវិតថ្មីជាអ្នកប្រកបអាជីវកម្ម ដ្រលជា

អាជីវកម្ម៖ ផលិតត្រីងៀត
អាសយដ្ឋ្រន៖ ភូមខា
ិ ្ល្រកូនថ្មី ឃុំកំពង់សា្វ្រយ ស្រុកសិរីសោភ័ណ ខ្រត្តបនា្ទ្រយមានជ័យ

ចំណុចផ្ដើមន្រការផ្ល្រស់ប្ដូរជីវភាពគ្រួសារ។ ទឹកប្រ្រក់ដំបូងន្រះ ត្រូវបានប្រើ

តូច។ ប៉ន
ុ តា
្រ្ត ង
ំ ពីមានដើមទុនពីបសា
្រ ក់សម្រប
្រ ប
់ ក
្រ បមុខរបរមក អ្វៗ
ី មាន

កមា្ល្រំងពលកម្ម។

មានមាត់កង
ុ្ន សង្គម មានរថយន្តជះិ និងមានលទ្ធភាពផ្គតផ
់ ង
្គ ដ
់ ល់ការសិកសា
្រ

ប្រ្រស់ដើម្របីទិញត្រីស្រស់ៗយកមកធ្វើជាងៀតហាលលក់ និងចំណាយលើ

ការច្រញលក់តីង
្រ ៀតដំបូងន្រះទទួលបានការគាំទ្រល្អគួរសមក៏បុន
៉ ្រនៅ
្ត

ត្រមានទំហំតិចជាងការរំពឹងទុកនៅឡើយ ដ្របិតអីពុំអាចយកទៅលក់ដល់ទី
ឆ្ង្រយៗបាន។ េម្ល៉ោះហើយ សា្វ្រមីភរិយាមួយគូន្រះ ក៏បានមូលមតិគា្ន្រដក់
ពាក្រយស្នើសុំកម្ចីពីប្រសាក់ជាលើកទី 2 ក្នុងទឹកប្រ្រក់ចំនួន 16,000 ដុលា្ល្ររ
អាម្ររក
ិ ដើមប្រ ទ
ី ញ
ិ រថយន្តសម្រប
្រ ដ
់ ក
ឹ ជញ្ជន
ូ ត្រង
ី ៀតទៅកាន់ទផ
ី សា
្រ រឆ្ងយ
្រ ៗ។
ក្រ្រយពង្រីកទីផ្រសារបានធំជាងមុន

អាជីវកម្មត្រីងៀតរបស់អ្នកទាំងពីរ

ក៏ទទួលបានផលចំណញ
្រ ល្អបស
្រ រើ ជាងមុន រហូតដល់អក
្ន ទាំងពីរមានលទ្ធ
ភាពស្នើសុំកម្ចីកាន់ត្រធំជាងមុនដើម្របីទិញរថយន្តប្រើប្រស់ក្នុងក្រុមគ្រួសារ

និងទិញដីសម្រប
្រ សា
់ ងសង់ផះ្ទ ថ្មថ
ី ម
្រ ទៀតផង ដ្រលកម្ចច
ី ង
ុ ក្រយ
្រ ន្រះមាន
ចំនួន 49,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

រំឭកដល់ពល
្រ វ្រលាមុនព្រលខ្ចប
ី ក
្រ ព
់ ប
ី សា
្រ ក់ អ្នកស្រី ផល សុភាវ បាន

រៀបរាប់ថា ជីវភាពគ្រួសារគាត់ពុំធូរធារទ្រ មានចំណូលតិច និងរស់នៅផ្ទះ

ការផ្លស
្រ ប
់ រូ្ដ គួរជាទីរក
ី រាយ គឺជយ
ួ ឱ្រយជីវភាពគ្រសា
ួ របានប្រសរើ ឡើង មានមុខ

របស់កូនៗទាំងបីបានគ្របគា
់ ្ន្រ។ មិនត្រប៉ុណោ្ណ្រះ ពួកគាត់ក៏បានជួយបង្កើត
ការងារដល់កម្មករចំនួន 8 នាក់ ដ្រលធ្វើការក្រ្រមបងា្គ្រប់របស់ពួកគាត់ផង
ដ្ររ។

ទៅថ្ង្រអនាគត អ្នកស្រីមានបំណងពង្រីកការផលិតត្រីងៀតន្រះឱ្រយច្រើន

ជាងមុន និងបង្កើតសា្ល្រកសញ្ញ្រសម្រ្រប់ផលិតផលត្រីងៀតដ្រលគាត់ផលិត
ទៀតផង ដើម្របីងាយស្រួលពង្រីកការច្រកចាយនៅក្នុងប្រទ្រស និងប្រទ្រស

ជិតខាង។ ម្រយា៉្រងវិញទៀត គាត់នឹងបញ្ជូនកូនឱ្រយបានរៀនសូត្រវ្រងឆ្ង្រយដល់
ថា្ន្រក់មហាវិទ្រយាល័យគ្រប់ៗគា្ន្រ។

ប្ដីប្រពន្ធទាំងពីរបានថ្ល្រងអំណរគុណយា៉្រងជ្រ្រលជ្រ្រ ចំពោះប្រ្រសាក់

ដ្រលបានផ្ដលប
់ ក
្រ ក
់ ម្ចដ
ី ល់គសា
ួ្រ រគាត់កង
ុ្ន ការប្រកបរបរអាជីវកម្ម។ ពួកគាត់
ពិតជាព្រញចិត្តនឹងប្រើប្រស់ស្រវាប្រ្រក់កម្ចីរបស់ប្រសាក់ ព្រ្រះមានអត្រ្រ
ការប្រក
្រ ស
់ មរម្រយ ស្រវាលឿនរហ័ស ព្រមទាំងមានការពិគះ្រ យោបល់អាជីវ
កម្មពីបុគ្គលិកទៀតផង។
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លោក យា ដានី
លោក យា ដនី និងអ្នកស្រី ប្រជ
្រ ្ញ មា៉រ្រ ណ
ី
ត
្រ

ជាភរិយា សព្វថ្ង្រ រស់នៅ និងប្រកបមុខរបរធ្វើ
សិបប្រ កម្មផលិតទឹកកកដើមលក់បោះដុន
ំ ង
ិ រាយនៅ

ក្នុងភូមិត្រពាំងត្រ្រវ ឃុំញរ ស្រុកកំពង់រោទ៍ ខ្រត្ត
សា្វ្រយរៀង។ ពួកគាត់បានរៀបការនិងមានកូន

មា្ន្រក់។ ដោយសារត្រ លោក ដនី ធា្ល្រប់បានទៅ
បម្រើការងារនៅប្រទ្រសវៀតណាម

ខាងផ្ន្រក

ផលិតទឹកកកដើម និងដោយមើលឃើញពីតម្រូវ
ការទីផ្រសារក្នុងស្រុកផ្ទ្រល់ គាត់បានបើកសិប្របកម្ម

ធ្វទ
ើ ក
ឹ កកដើមប្រ ជ
ី យ
ួ សម្រល
ួ ដល់ជវី ភាពគ្រសា
ួ រ។

ប៉ន
ុ ដោ
្រ្ត យមុខរបរនៅតូច ខ្វះដើមទុន និងមិនអាច
បំពញ
្រ តម្រវូ ការអតិថជ
ិ នទាន់ពល
្រ គាត់កស
៏ ម្រច
្រ
ចិ ត្ត ប្រើ ប្រ ស់ ក ម្ចី ពី ប្រ សា ក់ ដោ យយល់ ឃើ ញ

ថាអត្រ្រការប្រ្រក់សមរម្រយ ស្រវាលឿនរហ័ស និង
ឯកសារមិនស្មុគសា្ម្រញ។

កម្ចីលើកដំបូងគឺនៅក្នុងឆ្ន្រំ 2016 ក្នុងចំនួន

អាជីវកម្ម៖ សិប្របកម្មទឹកកកដើម

អាសយដ្ឋ្រន៖ ភូមិត្រពាំងត្រ្រវ ឃុំញរ ស្រុកកំពង់រោទ៍ ខ្រត្តសា្វ្រយរៀង

ទឹកប្រក
្រ ់ 5,000 ដុលារ្រ្ល អាម្ររក
ិ ត្រវូ បានប្រប
ើ ស
្រ ់

ក្នុងគោលបំណងពង្រីកអាជីវកម្មធ្វើទឹកកក។ រយៈព្រលត្រឹមត្រប៉ុនា្ម្រនខ្រ

ប្រើឡានធំៗ ដូច្ន្រះគាត់ក៏បានស្នើសុំកម្ចីជាលើកទីបីក្នុងចំនួនទឹកប្រ្រក់

ភូមិឃុំផ្រស្រងៗ

សុំកម្ចីចុងក្រ្រយន្រះចំនួន 30,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកទៀត ដើម្របីទិញគ្រឿង

ការលក់ទក
ឹ កកក៏កាន់តមា
្រ នកំណន
ើ ពីការលក់បោះដុន
ំ ង
ិ រាយទៅតាមបណា្ត្រ

ទើបគាត់សម្រ្រចចិត្តខ្ចីជាលើកទីពីរក្នុងចំនួនទឹកប្រ្រក់

50,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក សម្រ្រប់ទិញសមា្ភ្ររៈបន្ថ្រមដើម្របីធ្វើទឹកកក។

តាំងពីគាត់បានប្រើប្រស់នូវកម្ចីពីប្រសាក់ជាបន្តបនា្ទ្រប់មក គ្រួសារ

គាត់ក៏មានមុខរបរមួយយា៉្រងរឹងមាំ និងមានចំណូលជារៀងរាល់ថ្ង្រ។ បនា្ទ្រប់

មកគាត់មានគំនិតចាប់យករបរមួយទៀត គឺស្រវាកម្មដឹក និងជីកដីដោយ
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100,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដើម្របីទិញអ្រសា្ក្រវា៉្រទ័រ និងឡានប្រន។ លោកក៏ស្នើ
ចក្រ និងត្រ្រក់ទ័រឈូសដីបន្ថ្រមផងដ្ររ។

លោក ដនី ពិតជារីករាយ ដ្រលបានប្រប
ើ ស
្រ ប
់ ក
្រ ក
់ ម្ចព
ី ប
ី សា
្រ ក់ ព្រះ្រ

កម្ចីទាំងន្រះបានជួយឱ្រយមុខរបរគាត់រឹងមាំ ដ្រលអាចរកចំណូលជួយលើក
កម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារគាត់បានធូរធាររហូតមកដល់សព្វថ្រ។
្ង

ដើមប្រ ព
ី ង្រក
ី មុខរបរគ្រសា
ួ រមួយន្រះ។ ជាមួយនឹងទឹកប្រក
្រ ក
់ ម្ចដ
ី ប
ំ ង
ូ 10,000

អ្នកស្រី យង់ ថ្រ និង លោក អ៊ុន ឌន
កំពង់ឆ្ន្រំង ជាខ្រត្តមួយស្ថិតនៅភាគកណា្ត្រលន្រប្រទ្រសកម្ពុជា។ ដូច

ដ្រលបានបញ្ជ្រក់តាមរយៈឈ្ម្រះន្រះស្រ្រប់ កំពង់ឆ្ន្រំង ជាខ្រត្តដ្រលមាន
ឈ្ម្រះល្របីខាងផលិតឆ្ន្រំង ក្អម ចង្ក្រន ធ្វើពីដី ដ្រលមានគុណភាពល្អ

តាំងពីបុរាណមក។ ប្រជាជនមួយចំនួនបានចាប់យកអាជីពជាអ្នកផលិត
ឆ្ន្រំង ក្អម ចង្ក្រន និងភាជន៍ផ្រស្រងៗ ដ្របិតខ្រត្តន្រះមានវាលល្របាប់ដ្រល
កើតពីបឹងទន្ល្រសាប ដ្រលជាបឹងធំបំផុតនៅអាសុីអាគ្ន្រយ៍។

អ្នកស្រី យង់ ថ្រ ស្ថិតក្នុងវ័យ 40 ឆ្ន្រំ ជាអតិថិជនឥណទានប្រ្រសាក់

រស់នៅភូមិបាញ់ឆ្រល
្គ
ឃុំជ្របាក់ ស្រុករលាប្អៀរ ខ្រត្តកំពង់ឆ្ន្រំង ហើយ
ដ្រលសព្វថ្ង្រ អ្នកស្រីរស់នៅជាមួយសា្វ្រមីឈ្រះ្ម អ៊ុន ឌន និងកូនចំនួន 2
នាក់ និងមានមុខរបរសិប្របកម្មផលិតចង្ក្រន។

អ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា គ្រួសារអ្នកស្រីបានចាប់យកមុខរបរធ្វើ

ចង្កន
្រ ន្រះ ដោយសារត្រមានជំនាញច្រះតៗគា្នព
្រ ឪ
ី ពុកមា្ដយ
្រ មក និងដោយ

សារមានវត្ថុធាតុដើមនៅក្នុងខ្រត្តស្រប់។ ចាប់ផ្ដើមដំបូង គ្រួសារអ្នកស្រី
ផលិតចង្ក្រ នបានត្រចំនួនបន្តិចបន្តួចប៉ុណោ្ណ្រះដើម្របីបំព្រញតាមតម្រូវការ

ទីផសា
្រ រ ដ្របត
ិ អីគាន
្រ្ម គា្នច
្រ ន
ើ្រ ដើមប្រ ជ
ី យ
ួ និងវត្ថធា
ុ តុដម
ើ ដ្រលជាដីឥដ្ឋមានចំនន
ួ
តិច។

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ពួកគាត់មានលទ្ធភាពជួលកម្មករបន្ថ្រមមកជួយការងារទិញ

វត្ថុធាតុដើមបានច្រើនជាងមុន បន្ថ្រមគ្រឿងមា៉្រសុីនមួយចំនួននិងពង្រីកការ
ច្រកចាយ។

នៅលើកទីពីរ អ្នកស្រីបានស្នើសុំកម្ចីបន្ថ្រមចំនួន 2,600 ដុលា្ល្ររ ដើម្របី

ទិញម៉ូតធំ និងរុឺម៉កមួយគ្រឿងសម្រ្រប់បម្រើឱ្រយការដឹកជញ្ជូនផលិតផល។

បនា្ទប
្រ ព
់ មា
ី នដើមទុន កមា្លង
ំ្រ ពលកម្ម និងបុគល
្គ ក
ិ គ្របគ
់ ន
្រ ់ មុខរបរអ្នក

ស្រីមានការរីកចម្រើនសមរម្រយគួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់។ កម្ចីប្រសាក់បានជួយធ្វើ

ឱ្រយជីវភាពគ្រសា
ួ រគាត់បានធូរធារជាងមុន ហើយមានលទ្ធភាពក្នង
ុ ការបញ្ជន
ូ
កូនៗទៅរៀនបន្ត។

ដោយសារត្រឱកាសទីផ្រសារនៅត្រមាននៅឡើយ និងចង់ពង្រីកការលក់

បង្កន
ើ ចំណល
ូ បានច្រន
ើ ថ្រមទៀត គូសាម
្រ្វ ភ
ី រិយាមួយគូនះ្រ បានសម្រច
្រ ចិត្ត

ខ្ចីប្រក់ពីប្រសាក់ជាលើកទីបីថ្រមទៀត ចំនួន 15,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។
ពួកគាត់បញ្ជក
្រ ថា
់ ទាន់លយ
ុ នៅនឹងមុខ ពួកគាត់តវូ្រ ត្រចាប់យកដើមប្រ ធ
ី ឱ
ើ្វ យ្រ
ជីវភាពបានប្រសើរឡើង។

អ្នកស្រី ថ្រ បានបង្ហើបប្រ្រប់ថាពួកគាត់កំពុងសន្រសំលុយដ្រលរកបាន

តាមរយៈការផ្រសព្វផ្រសាយរបស់បុគ្គលិកឥណទានប្រ្រសាក់ អ្នកស្រី និង

សា្វ្រមី បានសា្គ្រល់អំពីការផ្ដល់ស្រវាប្រ្រក់កម្ចីដើម្របីទ្រទ្រង់ដល់មុខរបរសិប្រប
កម្មប្របបុរាណន្រះ។ ហ្រតុន្រះហើយ ពួកគាត់ក៏បានស្នើសុំកម្ចីពីប្រសាក់

នោះដើម្របីធ្វើផ្ទះថ្មមួយសា្អ្រតសមរម្រយនឹងគ្រ។ ពួកគាត់បានថ្ល្រងអំណរគុណ
ដល់ប្រសាក់

ដ្រលបានផ្ដល់ជាដើមទុនឱ្រយគាត់មានលទ្ធភាពពង្រីកមុខ

របររកសុី ធ្វើឱ្រយគ្រួសារគាត់មានចំណូលសម្រ្រប់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារប្រសើរជាង
មុន និងមានលុយត្រៀមធ្វើផ្ទះមួយខ្នង។

អាជីវកម្ម៖ ធ្វើចង្ក្រន

អាសយដ្ឋ្រន៖ ភូមិបាញ់ឆ្រល
្គ ឃុំជ្របាក់ ស្រុករលាប្អៀរ ខ្រត្តកំពង់ឆ្រំង
្ន
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កិច្ចការពារបរិសា្ថ្រន និងសង្គម
ប្រសា
្រ ក់ ឈរនៅលំដប់កព
ំ ល
ូ ក្នង
ុ វិសយ
័ មីកហ
ូ្រ រិ ញ្ញវត្ថន
ុ ង
ិ ធនាគារនៅ

កម្ពុជា និងមានការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តខ្ពស់ក្នុងការរួមចំណ្រកអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចប្រកប
ដោយនិរន្តរភាព តាមរយៈការសម្រច
្រ ឱ្រយបាននូវគោលដៅចម្របងចំនន
ួ 3 រួម

មាន លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ លទ្ធផលសង្គម និងកំណើនឥណទានប្រតង។

ប្រសា
្រ ក់បានរៀបចំសកម្មភាពជាយុទសា
្ធ ស្ត្រ ដើមប្រ ប
ី ត
្រ ប
ិ ត្តតា
ិ មបទដ្ឋន
្រ ជា
សកលសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលសង្គម (USSPM) គោលការណ៍ការ

ការពារអតិថិជនទាំង 7 ចំណុចរបស់ Smart Campaign បញ្ជីអាជីវកម្ម
ហាមឃាត់
នានា។

ច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តិនៅក្នុងស្រុក

និងសន្ធិសញ្ញ្រអន្តរជាតិ

គោលដៅសង្គមទី 3 ៖ បង្កើតការផ្ល្រស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានសម្រ្រប់អតិថិជន
គោលដៅ
គោលដៅសង្គមទី 3 របស់យើង គឺលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជា

ជននៅតាមតំបន់ជនបទ និងរួមចំណ្រកដល់ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចបក
្រ ប
ដោយនិរន្តរភាព។

គោលបំណងសង្គម
•

ប្រ្រសាក់

មានគោលបំណងជំរុញភាពរីកចម្រើនសម្រ្រប់សា្ថ្រប័ន

អតិថជ
ិ ន និងសហគមន៍នានាតាមរយៈការពិនត
ិ យ្រ យា៉ង
្រ យកចិតទ
្ត ក
ុ ដក់ និង
ច្របាស់លាស់អំពីបញ្ជីសកម្មភាពដ្រលប៉ះពាល់បរិសា្ថ្រននិងសង្គម និងធានា

ថាស្របតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយច្របាប់បរិសា្ថ្រនកម្ពុជា និងការអនុវត្តជា
លក្ខណៈអន្តរជាតិ។ ប្រ្រសាក់ បាននិងកំពុងណ្រនាំអតិថិជន និងសហ
គមន៍ក្នុងការវាយតម្ល្រលើផលប៉ះពាល់ន្របរិសា្ថ្រននិងសង្គម ព្រមទាំងការ

កាត់បន្ថយ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ្រលកើតឡើងពីការប៉ះពាល់ទាំង
នោះ។

ការពិនិត្រយនិងតាមដនត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចាំដើម្របីធានាបាននូវ

ប្រសិទ្ធភាពន្រគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តកិច្ចការពារបរិសា្ថ្រន និង
សង្គម។

•
•
•
•

បង្កើនការទទួលបានស្រវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន
ចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
បង្កើតការងារ

អភិវឌ្រឍសហគ្រ្រសដ្រលទើបបង្កើតថ្មី

រក្រសាកំណើនសហគ្រ្រសដ្រលមានស្រ្រប់

សូចនាករសំខាន់ៗន្រកិច្ចការពារសង្គម
និងបរិសា្ថ្រន
សូចនាករខាងក្រ្រមត្រូវបានប្រើដើម្របីវាស់វ្រងការអនុវត្តការងារសង្គម

និងបរិសា្ថ្រនរបស់ប្រសាក់៖

• ប្រតិបត្តិតាមច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តិនានា

• ទីកន្ល្រងធ្វើការងារប្រកបដោយផសុកភាព

ប្រសកកម្មសង្គម

• ការប្រើប្រស់ទឹកនិងថាមពលអគ្គិសនី

ប្រ្រសាក់ មានគោលបំណងផ្តល់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍

• ការប្រើប្រស់សមា្ភ្ររៈនៅការិយាល័យ

និងសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចនៅជនបទប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

• ទំនាក់ទំនងនៅទីកន្ល្រងការងារ

គោលដៅសង្គម

• ជាអង្គភាពរបស់និយោជិត

• ដំណើរការកាត់បន្ថយចំណាយដោយមានភាពត្រឹមត្រូវ

គោលដៅសង្គមទី 1 ៖ អតិថិជនគោលដៅ
• អតិថិជននៅតាមសហគមន៍ជនបទ
ជនបទ។

គឺជាគ្រួសារនៅតាមភូមិនៅទី

• អតិថិជនសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុត រាប់បញ្ចូលទាំងសហគ្រ្រសដ្រល
មាននិយោជិតតិចជាង 10 នាក់ និង/ឬ ទ្រព្រយសកម្មតិចជាង 50,000
ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

គោលដៅសង្គមទី 2 ៖ ការបំព្រញតម្រូវការអតិថិជន
គោលបំណងរបស់យើង គឺផ្ដល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុដូចជា ស្រវាឥណទាន និង
ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ ដើម្របីបំព្រញតម្រូវការអតិថិជន ដោយបន្ថ្រមលើការផ្តល់
ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗទៀតដ្រលមានការអនុញ្ញ្រតដោយច្របាប់។
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• ផ្តល់ឱកាសការងារដោយស្មើភាពនិងគា្ម្រនការរីសអើង

• មានយន្តការដោះស្រ្រយការប្តឹងតវា៉្រ
• គា្ម្រនពលកម្មកុមារ

• គា្ម្រនពលកម្មដោយមានការបង្ខិតបង្ខំ និងពលកម្មដ្រលត្រូវគ្រជួញដូរ
• សុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ

• ស្រវាកម្មអតិថិជនប្រកបដោយគុណភាព

• ការដោះស្រ្រយការមិនព្រញចិត្តរបស់អតិថិជន

• ចូលរួមការការពារសហគមន៍តាមរយៈការអភិវឌ្រឍផលិតផលសមស្រប

ការពង្រីកបណា្ត្រញការិយាល័យ និងចូលរួមកិច្ចការងារសង្គមពិស្រស
គម្រ្រងបណា្ណ្រល័យ

• ការជ្រើសរីសសា្ថ្រប័ន និងអង្គភាពដ្រគូ

• មានបញ្ជីមុខរបរ ឬ សកម្មភាពអាជីវកម្មហាមឃាត់

ការការពារបរិសា្ថ្រន
ប្រ្រសាក់ បានបង្កើត និងធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពលើគោលនយោបាយការពារបរិសា្ថ្រននិងសង្គម ដើម្របីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តរបស់បុគ្គលិក។ គ្រប់ជំហានន្រ

ដំណើរការឥណទានត្រូវបានបញ្ចូលការហាមឃាត់ក្នុងការផ្ដល់ឥណទានជូនអតិថិជនដ្រលប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មដូចមានច្រងក្នុងបញ្ជីសកម្មភាពអាជីវ

កម្មដ្រលត្រូវបានហាមឃាត់។ ប្រ្រសាក់ក៏បានចាត់តាំងបុគ្គលិកមា្ន្រក់ឱ្រយទទួលខុសត្រូវក្នុងការចូលរួមនិងរៀបចំការបណ្ដុះបណា្ត្រលផ្ន្រកសង្គមនិងបរិសា្ថ្រន
ហ្វឹកហាត់ និងតាមដន ព្រមទាំងវាយតម្ល្រការអនុវត្តសកម្មភាពសង្គម និងបរិសា្ថ្រនផងដ្ររ។

ការការពារសង្គមនិងសហគមន៍
ការកសាងវប្របធម៌នកា
្រ រ «រីកចម្រន
ើ ជាមួយគា្ន»
្រ គឺជាការប្រជា
្ត ច
្រ្ញ ត
ិ ្ត និងជាពាក្រយសោ្លក
្រ របស់បសា
្រ ក់ ជាមួយនឹងការថ្ររក្រសាការពារនិយោជិត អតិថជ
ិ ន

និងសហគមន៍ដោយស្មើភាពគា្ន្រ។ ប្រ្រសាក់ក៏បានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណា្ត្រលជាច្រើនជូនអតិថិជន ដើម្របីបម្រើអតិថិជនឱ្រយបានល្អប្រសើរស្របទៅនឹងគោល
នយោបាយបុគ្គលិករបស់ប្រសាក់ ដ្រលដក់ឱ្រយអនុវត្តដោយមានតមា្ល្រភាពព្រញល្រញសម្រ្រប់ភាគីខាងក្នុង និងក្រ្រ។

ប្រ្រសាក់ បានបង្កើតផលិតផលឥណទានដើម្របីបំព្រញតម្រូវការរបស់អតិថិជនតាមប្រភ្រទនីមួយៗរួមមាន ឥណទានសិក្រសាអប់រំ ឥណទានប្រតង

ឥណទានក្រលម្អគ្រហដ្ឋ្រន និងឥណទានសាងសង់បង្គន់អនាម័យជាដើម។
សូចនាករ

2015

2016

2017

2018

2019

ការប្រើអគ្គិសនី និងទឹកជាមធ្រយមក្នុងបុគ្គលិកមា្ន្រក់ (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

155

151

140

128

125

ការប្រើប្រងឥន្ធនៈជាមធ្រយមក្នុងបុគ្គលិកមា្ន្រក់ (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

288

309

351

352

362

ចំនួនបុគ្គលិក

5,285

6,162

7,058

7,600

9,091

ចំនួនបុគ្គលិកជាស្រ្តី

1,244

1,333

1,467

1,606

1,674

ចំនួនបុគ្គលិកថ្មីដ្រលទទួលបានការបណ្ដុះបណា្ត្រល

1,807

1,708

2,506

2,190

2,766

ចំនួនបុគ្គលិកមានស្រ្រប់ដ្រលទទួលបានការបណ្ដុះបណា្ត្រល

9,118

12,504

4,567

5,175

55,385

ចំនួនអ្នកហាត់ការ (ក្រុម)

20

32

24

20

24

ចំនួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត

66

64

54

57

71

17

21

25

30

40

24,374

38,653

56,562

78,266

109,151

45,114

44,030

65,312

81,504

82,129

320,559

346,888

389,866

394,778

409,021

ថាមពល

ឱកាសការងារ

ការកសាងសមត្ថភាព

ការទទួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គម
ចំនួនបណា្ណ្រល័យ (អគារ)
ចំនួនអ្នកប្រើប្រស់បណា្ណ្រល័យជាសិស្រស
ឥណទាន
ចំនួនឥណទានក្រលម្អគ្រហដ្ឋ្រន
ចំនួនឥណទានផ្តល់ដល់សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុត ខា្ន្រតតូចនិងមធ្រយម
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បញ្ជីមុខរបរ ឬ សកម្មភាពអាជីវកម្មហាមឃាត់
ប្រ្រសាក់ បានបង្កើត និងអនុវត្តគោលនយោបាយការពារបរិសា្ថ្រន

20.

បណ្ដឹងស្របច្របាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដោយគា្ម្រនឯកសារ

និងសង្គមដើម្របីចៀសវាងការផ្តល់ឥណទាន ឬ ស្រវាកម្មជូនដល់អតិថិជន

យល់ព្រមព្រញល្រញពីប្រជាពលរដ្ឋ

ដ្រលមានមុខជំនួញក្នុងបញ្ជីខាងក្រ្រម៖
1.

ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដ្រលពាក់ពន
័ ន
្ធ ង
ឹ ទម្រងព
់ លកម្មដោយបង្ខំ ឬ

ពលកម្មកមា
ុ រដ្រលប្រកបដោយគ្រះ្រ ថា្នក
្រ ់ ឬ ក្នង
ុ លក្ខណៈក្រងប្រវញ
័ ្ច
2.

4.
5.
6.
7.

ផលដ្រលមានលក្ខណៈស្រដៀងន្រះ

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មអាវុធ និងគ្រឿងផ្ទុះ

គម្រ្រងបណា្ណ្រល័យ

បៀរ និងស្រ្រ)

ភាពសិសស្រ នៅសាលារដ្ឋ ប្រសា
្រ ក់បានសាងសង់អគារបណា្ណល
្រ យ
័ ចំនន
ួ 40

ការជួញដូរកាកសំណល់ឆ្លងដ្រន ឬ ផលិតផលកាកសំណល់

ផ្តល់ការគាំទ្រគម្រ្រងរយៈព្រល 3 ឆ្ន្រំ។ គម្រ្រងន្រះផ្តល់ផលប្រយោជន៍

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មភ្រសជ្ជៈមានជាតិស្រវឹង (លើកល្រងស្រ្រ
ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មថា្ន្រំជក់

ល្រប្រងសុីសង កាសុីណូ និងក្រុមហ៊ុនសហគ្រ្រសដ្រលមានលក្ខណៈ
ជំនញ
ួ សត្វព្រ ឬ ផលិតផលមកពីសត្វពដ
្រ ល
្រ បានហាមឃាត់តាម
CITES

(សន្ធិសញ្ញ្រស្តីពីការជួញដូរជាអន្តរជាតិលើ

ប្រភ្រទសត្វព្រដ្រលជិតផុតពូជ)

ផលិតកម្ម ឬ ការប្រើប្រស់ ឬ ជំនួញវត្ថុធាតុដើមគ្រ្រះថា្ន្រក់ដូចជា
ធាតុវិទ្រយុសកម្មជាដើម

10. ផលិតកម្ម ឬ ការប្រប
ើ ស
្រ សា
់ រធាតុសរស្រដល
្រ មិនអាចបំផញ
្រ្ល បាន

11. ការទិញឧបករណ៍កាប់បផ
ំ ញ
្រ្ល ឈើសម្រប
្រ ប
់ ប
ើ្រ ស
្រ នៅ
់ ក្នង
ុ ព្រត
្រ ព
ូ្រ ក
ិ
12. ប្រតិបត្តិការជួញដូរឈើសម្រ្រប់ប្រើប្រស់ក្នុងព្រ្រត្រូពិក

13. ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរឈើ ឬ ផលិតផលព្រឈ
្រ
ផ
ើ ស្រ ង
្រ ៗដ្រលទទួល
បានពីព្រឈើដ្រលមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រង

14. ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរផលិតផលដ្រលមានផ្ទុកសារជាតិ PCBs

15. ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនញ
ួ ចំពោះឱសថដ្រលត្រវូ បានហាមឃាត់
ជាអន្តរជាតិ

16. ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរថា្ន្រំសមា្ល្រប់សត្វល្អិត ឬ តិណាឃាតដ្រលត្រូវ
បានហាមឃាត់ជាអន្តរជាតិ

17. ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនញ
ួ ដ្រលនាំឱយ្រ មានការបំផច
ិ្ល បំផញ
្រ្ល បរិសាន
្រ្ថ
ធម្មជាតិ និងជាពិស្រសស្រទាប់អូហ្រសូន

18. ផលិតកម្ម ការជួញដូរ ការរក្រសាទុក និងការដឹកជញ្ជូនថា្ន្រំសង្កូវដ្រល
មានគ្រះ្រ ថា្នក
្រ ក
់ ង
ុ្ន ទំហច
ំ ន
ើ្រ ឬ ការប្រប
ើ ស
្រ ក
់ ង
ុ្ន លក្ខណៈជាអាជីវកម្ម
ថា្ន្រំសង្កូវដ្រលមានគ្រ្រះថា្ន្រក់

19. ការន្រសាទដ្រលប្រើប្រស់អួន មង។ល។ ដ្រលមានប្រវ្រងលើសពី
2.5 គីឡូម៉្រត្រ
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រូបភាពអាសអាភាស ឬ ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល ឬ ផ្ដល់ស្រវាផលិត

ការទទួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គម

សន្ធិសញ្ញ្រ
9.

22.

អាជីវកម្មដល
្រ ទាក់ទងនឹងការផលិតក្រច្រ្ន ឬ ច្រកចាយថា្នខ
ំ្រ ស
ុ ច្របាប់

ចាត់ទុកថាផ្ទុយនឹងច្របាប់ ឬ បទប្របញ្ញត្តិរបស់ប្រទ្រសមា្ច្រស់ផ្ទះ ឬ

ស្រដៀងន្រះ
8.

21.

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មផលិតផល ឬ សកម្មភាពណាមួយដ្រល
អនុសញ្ញ្រ និងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនានា

3.

ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដ្រលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លី ឬ
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ក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណ្រកជំរុញវប្របធម៌អាន

និងកសាងសមត្ថ

ខ្នងជូនដល់សិស្រសានុសិស្រសដោយបានបំពាក់សៀវភៅ សមា្ភ្ររៈបរិកា្ខ្ររ និង
ដល់អ្នកប្រើបណា្ណ្រល័យជាសិស្រសចំនួន 109,151 នាក់ដ្រលមកពីគ្រួសារ
ចំនន
ួ 97,857 គ្រសា
ួ រស្ថត
ិ នៅក្នង
ុ 452 ភូមន
ិ ខ
្រ ត
្រ ច
្ត ន
ំ ន
ួ 13 ន្រពះ្រ រាជាណា
ចក្រកម្ពុជា។
ក្នុងឆ្ន្រំ

2019

ន្រះ

ចំនួនអ្នកចូលប្រើប្រស់បណា្ណ្រល័យមានចំនួន

905,602 នាក់ ក្នុងនោះសិស្រសានុសិស្រស 886,186 នាក់ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ

10,090 នាក់ និងសហគមន៍ 9,326 នាក់។ ដោយឡ្រក ចំនួនសៀវភៅខ្ចី
ពីបណា្ណ្រល័យយកទៅអាន និងសិក្រសាស្រ្រវជ្រ្រវនៅផ្ទះមានចំនួន 123,691
ក្របាល ក្នុងនោះ 117,522 ក្របាលត្រូវបានខ្ចីដោយសិស្រសានុសិស្រស 3,248

ក្របាលត្រូវបានខ្ចីដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូ និង 2,921 ក្របាលត្រូវបានខ្ចីដោយ
សហគមន៍។

កម្មវិធីជំនួយសង្គ្រះបនា្ទ្រន់
ប្រសា
្រ ក់បានផ្តលក
់ ញ្ចបជ
់ ន
ំ យ
ួ សង្គះ្រ បនា្ទន
្រ ស
់ រុបចំនន
ួ 28,856 ដុលារ្រ្ល

អាម្ររក
ិ ជូនដល់គសា
ួ្រ រដ្រលជាអតិថជ
ិ នប្រសា
្រ ក់ដល
្រ រងគ្រះ្រ ដោយគ្រះ្រ

មហន្តរាយធម្មជាតិ វិបត្តិភ័យ និងគ្រ្រះថា្ន្រក់ផ្រស្រងៗ ។ កម្មវិធីន្រះអាចជួយ
សម្រួលដល់អតិថិជនបានភា្ល្រមៗ ខណៈព្រលដ្រលពួកគ្រត្រូវការជំនួយ
បនា្ទ្រន់។

ការងារសង្គមផ្រស្រងៗ
ប្រ្រសាក់គាំទ្រដល់សកម្មភាពមនុស្រសធម៌ផ្រស្រងៗរបស់សហគមន៍និង

ដ្រគូពាក់ព័ន្ធនានា មានដូចជា៖
•
•
•

ឧបត្ថម្ភថវិការៀបចំទិវាជាតិអំណាន

ឧបត្ថម្ភថវិការៀបចំសន្និសីទការងារប្រចាំឆ្រំ្ន

ឧបត្ថម្ភថវិកាដើម្របីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជា

•
•

ឧបត្ថមថ
្ភ វិការៀបចំសន្និសីទមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្ន្រំ

ឧបត្ថម្ភថវិកាជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាសម្រ្រប់ឧបត្ថម្ភក្នុងក្រប
ខណ្ឌន្រការងារស្ម័គ្រចិត្ត និងសកម្មភាពមនុស្រសធម៌

•
•
•

ឧបត្ថមថ
្ភ វិកាជូនមូលនិធិមន្ទីរព្រទ្រយគន្ធបុបា្ផ្រកម្ពុជា

ឧបត្ថម្ភថវិការៀបចំកម្មវិធីបច្ច្រកវិទ្រយាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

ផ្តល់សមា្ភ្ររៈបរិកា្ខ្ររជូនដល់សាលារៀន និងសិស្រសានុសិស្រស

សវនកម្មសង្គម
សវនកម្មសង្គម ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកម្រិតសា្ថ្រប័ននិងជាទៀងទាត់រៀង

រាល់ឆ។
ំ្រ្ន ឧបករណ៍សច
ូ នាករគ្របគ
់ ង
្រ លទ្ធផលសង្គម (SPI) និងឧបករណ៍

ការការពារអតិថិជនរបស់ Smart Campaign ត្រូវបានប្រើដើម្របីពិនិត្រយការ
អនុវត្តរបស់ខន
ួ្ល ចំពោះប្រសកកម្មសង្គម គោលដៅសង្គម បទដ្ឋន
្រ ជាសកល

សម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តលទ្ធផលសង្គម (USSPM) និងបទដ្ឋ្រនការ
ការពារអតិថិជនរបស់ Smart Campaign ។
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ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុង
« ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងគឺជាមូលដា្ឋ្រនគ្រឹះន្រភាពជោគជ័យ »
ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងជាកតា្ត្រមូលដ្ឋ្រន ដ្រលជួយឱ្រយប្រតិបត្តិការប្រចាំ

ទៅគណៈកម្មការសវនកម្មថាក
្រ្ន ក
់ ម
ុ្រ ប្រក
ឹ សា
្រ ភិបាលដោយផ្ទល
្រ ។
់ នាយកដ្ឋន
្រ

ដៅអាជីវកម្មរបស់ខន
ួ្ល ។ ការត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្រ ផ្ទក
្រ ង
ុ្ន ទន់ខសា
្រ យ ឬ គា្មន
្រ ប្រសទ
ិ ភា
្ធ ព

ត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងរបស់គ្រឹះសា្ថ្រនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ» ចំពោះការរៀបចំ

ថ្ង្ររបស់សា្ថ្រប័នទទួលបានជោគជ័យ និងជួយឱ្រយសា្ថ្រប័នសម្រ្រចបានគោល
បានធ្វើឱ្រយគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនទទួលការខាតបង់។

ប្រ្រសាក់បានបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងដ៏រឹងមាំដើម្របីការពារទ្រព្រយ

សកម្ម ការពារប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ធ្វើឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើងនូវស្រវា
បម្រើអតិថិជន ការពារនិងកាត់បន្ថយកំហុសឆ្គងនានាដ្រលអាចកើតឡើង
ដោយច្រតនា ឬ អច្រតនា និងដើម្របីធានាថា បុគ្គលិកអនុវត្តការងារដោយ
គោរពតាមគោលនយោបាយ និងស្រចក្ដីណ្រនាំផ្រស្រងៗ។

គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីរបស់ប្រសាក់ ត្រូវបានដក់បញ្ចូលទៅ

ក្នង
ុ ប្រពន
័ ត
្ធ ត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្រ ផ្ទក
្រ ង
ុ្ន ដើមប្រ កា
ី រពារហានិភយ
័ ។ ការប្រងច្រកកាតព្វកច
ិ ្ច
ត្រឹមត្រូវ និងការត្រួតពិនិត្រយទ្វ្រដង គឺជួយចៀសវាងមិនឱ្រយបុគ្គលិកត្រមា្ន្រក់ធ្វើ
ប្រតិបត្តិការទាំងមូលត្រមា្ន្រក់ឯងបាន។

បុគ្គលិកគ្រប់រូបត្រូវទទួលខុសត្រូវ

និងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង។

ជាមួយគា្ន្រន្រះដ្ររ

បុគ្គលិកត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានមកថា្ន្រក់គ្រប់គ្រងនូវរាល់បញ្ហ្រដូចជា ការមិនបាន
ប្រតិបត្តិតាម ឬ ការមិនគោរពតាមគោលនយោបាយផ្រស្រងៗ។

គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់មានតួនាទីគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ប្រសាក់។

គណៈគ្របគ
់ ង
្រ នាយក នាយិកានាយកដ្ឋន
្រ នាយកភូមភា
ិ គ នាយកសាខា

និងបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង
និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ្រលអាចកើតឡើងក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ង្រ។

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល បានកំណត់គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

របស់សា្ថ្រប័ន និងត្រួតពិនិត្រយពីប្រសិទ្ធភាពន្រក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
របស់ប្រសាក់។

ដើមប្រ ឱ
ី យ្រ ការត្រត
ួ ពិនត
ិ យ្រ ផ្ទក
្រ ង
ុ្ន មានប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពខ្ពស់ ប្រសា
្រ ក់បានបង្កត
ើ

ឱ្រយមាននាយកដ្ឋន
្រ សវនកម្មផក
្រ្ទ ង
ុ្ន នៅឆ្នំ្រ 2001 និងបានកំណត់តនា
ួ ទី និង
ការទទួលខុសត្រូវច្របាស់លាស់សម្រ្រប់ធ្វើការវាយតម្ល្រដោយឯករាជ្រយលើ

ភាពគ្របជ
់ ង
ុ្រ ជ្រយ
្រ
និងប្រសទ
ិ ភា
្ធ ពន្របព
្រ ន
័ ត
្ធ ត
ួ្រ ពិនត
ិ យ្រ ផ្ទក
្រ ង
ុ្ន ដ្រលអនុវត្ត
ដោយថា្នក
្រ គ
់ ប
្រ គ
់ ង
្រ របស់បសា
្រ ក់។ នាយកដ្ឋន
្រ សវនកម្មផក
្រ្ទ ង
ុ្ន រាយការណ៍
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សវនកម្មផ្ទ្រក្នុងប្រតិបត្តិតាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាស្តីពី «ការ
រចនាសម្ព័ន្ធន្រសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

គោលបំណងន្រមុខងារសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

ធនធាន យុទសា
្ធ ស្រ្ត និងនីតវិ ធ
ិ ស
ី វនកម្ម។ បន្ថម
្រ លើសពីនះ្រ ទៀត នាយក
ដ្ឋ្រនអនុវត្តការងារត្រួតពិនិត្រយដោយផ្អ្រកលើបទដ្ឋ្រនអន្តរជាតិសម្រ្រប់ការ
អនុវត្តវជា
ិ ្ជ្រជីវៈសវនកម្មផ្រក
្ទ ្នុង។

នៅដំណាច់ឆ្ន្រំ 2019 នាយកដ្ឋ្រនមានបុគ្គលិកជំនាញចំនួន 103 រូប

ក្នង
ុ នោះមាន 90 រូបបម្រកា
ើ រនៅតាមការិយាល័យភូមភា
ិ គ/សាខា។ នាយក

ដ្ឋ្រន នឹងផ្ល្រស់ប្ដូរទីតាំងការងាររបស់សវនករផ្ទ្រក្នុងតាមភូមិភាគគ្រប់ព្រល
ប្រសន
ិ បើនាយកនាយកដ្ឋន
្រ សវនកម្មផក
្រ្ទ ង
ុ្ន បារម្ភអព
ំ ប
ី ស
្រ ទ
ិ ភា
្ធ ពន្រការងារ
សវនកម្ម ឬ/និង ដើមប្រ ជ
ី ៀសវាងជមោ្លះ្រ ផលប្រយោជន៍។ សវនករភូមភា
ិ គត្រង

ធ្វើការត្រួតពិនិត្រយជាប្រចាំលើគុណភាពសម្ពៀតឥណទាន គុណភាពស្រវា
បម្រើអតិថិជន ប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រក់ ប្រតិបត្តិការផ្ទ្ររប្រ្រក់ ប្រតិ
បត្តិការដក់ដកប្រ្រក់ និងការចំណាយទូទៅរបស់សាខា។

ក្នង
ុ ឆ្នំ្រ 2019 នាយកដ្ឋន
្រ សវនកម្មផក
្រ្ទ ង
ុ្ន បានបញ្ចប់ 1,799 កិចកា
្ច រងារ

សវនកម្ម

ដោយគ្របដណ្ដប់ការធ្វើសវនកម្មលើគ្រប់ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ

និងធ្វើការសុើបអង្ក្រតលើសកម្មភាពជាក់លាក់មួយចំនួន។ សវនករផ្ទ្រក្នុង

ភូមិភាគបានចុះពិនិត្រយអតិថិជនចំនួន 84,977 នាក់ស្មើនឹង 17.12% ន្រ
ចំនួនគណនីឥណទានសរុបដើម្របីវាយតម្ល្រគុណភាពឥណទាន បញ្ជ្រក់ពី

សមតុល្រយប្រ្រក់កម្ចីនៅជំពាក់ និងដើម្របីផ្ទៀងផ្ទ្រត់ថាការបញ្ច្រញឥណទាន
អនុលោមតាមគោលនយោបាយនានារបស់សា្ថ្រប័ន

គោលការណ៍ការពារ

អតិថិជន និងបទដ្ឋ្រនជាសកលក្នុងការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលសង្គម។

លទ្ធផលសវនកម្ម និងសមិទ្ធផលប្រចាំឆ្រំ្ន 2019 របស់ប្រសាក់បាន

បងា្ហញ
្រ ថា ឥណទានដ្រលបានផ្តលឱ
់ យ្រ អតិថជ
ិ នស្របតាមគោលនយោបាយ
នានា និងមានគុណភាពឥណទានល្អ។ បុគ្គលិកសាខាបានបំព្រញការងារ
របស់ខ្លួនបានល្អប្រសើរ
ប្រសិទ្ធភាពផងដ្ររ។

និងបានអនុវត្តការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងយា៉្រងមាន

មតិរបស់សវនករឯករាជ្រយ
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របាយការណ៍សា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ (តពីទំព័រមុន)

របាយការណ៍លទ្ធផលព្រញល្រញ
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សម្រ្រប់ការិយបច្ឆ្រទបញ្ចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ 2019

របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធន

សម្រ្រប់ការិយបច្ឆ្រទបញ្ចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ 2019

របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធន (តពីទំព័រមុន)
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