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សារពី
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

ជាផ្នែកមួយនែការឆ្លើយតបជាសកលចំពោះការរីករាលដាលនែជំងឺ

កូវីដ-19 យើងខ្ញុំកំពុងតែជួបបែទះនឹងបញ្ហែបែឈមធំៗដោយមានការធ្លែក់

ចុះសែដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ការបិទខ្ទប់បែទែស ការរឹតតែបិតការធ្វើដំណើរ ការ

បន្តអនុវត្តគមា្លែតសង្គម និងការពាក់មា៉ែស់ជាបែចាំ ដើមែបីបង្កែរការចម្លង

មែរោគនៅជុំវិញពិភពលោក។ បែទែសទាំងអស់បានចាប់ផ្តើមបើកដំណើរ

ការ សែដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លនួឡើងវិញ ដកចែញនូវបំរាមធ្វើដំណើរមួយចំនួនដោយ

កត់សមា្គែល់ថា យើងអាចនឹងជួបបែទះនឹងរលកទីពីរ ឬទីបីនែមែរោគដោយ

សារតែវ៉ែក់សាំង កំពុងតែផលិត និងចែកចាយ។ បែទែសមួយចំនួនកំពុង

ចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាក់វ៉ែក់សាំង ហើយបែទែសខ្លះទៀតកំពុងរង់ចាំការមក

ដល់នូវវ៉ែក់សំាង។ ដោយថិរវែលានែការរង់ចំា និងការចាក់វ៉ែក់សំាងជូនដល់

បែជាជនទំាងអស់ជំុវិញពិភពលោក នឹងចំណាយពែលយ៉ែងហោចណាស់

ពី 6 ដល់ 12 ខែ។

ក្នុងរយៈពែលពីរទសវតែសកន្លងមក បែទែសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ការ

ផ្លែស់ប្តូរដ៏សំខាន់មួយ ដោយបានកា្លែយជាបែទែសមានចំណូល មធែយម

កមែិតទាបក្នុងឆ្នែំ 2015 និងអាចកា្លែយជាបែទែសមានបែែក់ចំណូលមធែយម

កមែតិខ្ពស់តែមឹឆ្នែ ំ2030 ។ ដោយមានការជំរុញពីការនំាចែញសម្លៀកបំពាក់

និងវិស័យទែសចរណ៍ សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា មានអតែែកំណើនជាមធែយម 8%

ក្នុងចន្លែះឆ្នែំ 1998 និង 2018 ដែលធ្វើឱែយបែទែសកម្ពុជាបានកា្លែយជា

បែទែសមួយដែលមានសែដ្ឋកិច្ចរីកចមែើនលឿនបំផុតនៅលើពិភពលោក។

ខណៈពែលដែលមានការធ្លែក់ចុះបន្តិចបន្តួចក្តី ប៉ុន្តែកំណើននៅតែមានភាព

រឹងមាំ ដែលតែូវបានបា៉ែន់បែមាណថានឹងឈានដល់ 7.1% ក្នុងឆ្នែំ 2019

បើបែៀបធៀបទៅនឹងអតែែកំណើន 7.5% ក្នុងឆ្នែំ 2018 ដែលល្អបែសើរ

ជាងការរំពឹងទុក។

ការភា្ញែក់សែឡាំងកាំងទូទាំងសាកលលោកដែលបង្កឡើងដោយការ

រីករាលដាលនែជំងឺកូវីដ-19 បានប៉ះពាល់យ៉ែងខា្លែំងដល់សែដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ក្នុងឆ្នែំ 2020 នៅពែលដែលបែទែសកម្ពុជាក៏បែឈមនឹងការផ្អែកផ្នែកខ្លះ

នែការអនុគែែះពន្ធលើការនំាចូលទំនិញទៅកាន់ទីផែសារសហគមន៍អឺរុ៉ប «អ្វីៗ

ទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធ (EBA)»។ ការផ្ទុះឡើងនែជំងឺនែះបណា្តែលឱែយ

មានការធ្លែក់ចុះយ៉ែងខា្លែំងនូវកមា្លែំងចលករសំខាន់ៗនែកំណើនសែដ្ឋកិច្ច

របស់បែទែសកម្ពុជា គឺ វិស័យទែសចរណ៍ ផលិតកម្មសមែែប់ការនាំចែញ 

និងសំណង់ ដែលបានចូលរួមចំណែកចែើនជាង 70% នែកំណើនរបស់

បែទែស និងជិត  40% នែការងរដែលមានបែែក់ចំណូលទៀងទាត់។

សែដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នែំ 2020 តែូវបានគែរំពឹងថានឹងមានអតែែកំណើនអវិជ្ជមាន

-2%  ដែលជាការធ្លែក់ចុះខា្លែងំបំផុតក្នងុបែវត្តសិាសែ្តថ្មីៗ របស់បែទែសកម្ពជុា។

ប្រ្រសាក់
បន្តជាអ្នកនាំមុខគ្រ

ក្នុងទីផ្រសារដោយជោគជ័យ បើទោះបី
ស្ថិតក្នុងបរិបទន្រការរីករាលដាលជំងឺ

កូវីដ-19 ។ ការវិឌ្រឍរបស់យើងលើកំណើន
ឥណទាន ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ ចំនួនអតិថិជន
គួបផ្រសំនឹងភាពខា្ល្រងំន្រសា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ
សបង្ហ្រញឱ្រយឃើញថាប្រ្រសាក់ បានឈរ
ជើងយ៉្រងរឹងមាំដើម្របីផ្ដល់ជូនលទ្ធផលល្អ

ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។
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ការរីករាលដាលនែជំងឺកូវីដ-19 និងការងើបឡើងវិញយឺតៗនែសកម្មភាព

សែដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ពែមទាំងភាពវឹកវរនែទីផែសារហិរញ្ញវត្ថុដែលបានអូស

បនា្លែយអស់រយៈពែលយ៉ែងយូរ ដែលបង្កហានិភ័យជាចែើនដល់ទសែសន

វិស័យកំណើនរបស់បែទែសកម្ពុជា។

រាជរដា្ឋែភិបាលកម្ពជុា បានខិតខំយ៉ែងខា្លែងំក្នងុការជួយដល់វិស័យសង្គម

កិច្ច សែដ្ឋកិច្ច និងជាពិសែសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដែលតែូវបានចាត់ទុកថាជាឆ្អឹង

ខ្នងនែសែដ្ឋកិច្ចជាតិ។ ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា បានចែញសារាចរណែនាំនៅ

ខែមីនា និងខែវិច្ឆិកា ឆ្នែំ 2020 និងបន្តការណែនាំក្នុងការផ្តល់រយៈពែល

អនុគែែះ និងការរៀបចំសងបែែក់កម្ចីឡើងវិញដល់អាជីវកម្មដែលរងផល

ប៉ះពាល់ដោយជំងឺកូវីដ-19 ។

ជាលទ្ធផលនៅចុងឆ្នែំ 2020 ទែពែយសកម្មសរុបរបស់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

មានចំនួន 59.4 ប៊ីលានដុលា្លែរអាមែរិក កើនឡើងបែមាណ 15.7% បើ

បែៀបធៀបនឹងឆ្នែំ 2019 ផលបតែកម្ចីសរុបមានចំនួន 37.3 ប៊ីលានដលុា្លែរ

អាមែរិក កើនឡើងបែហែល 14.8% បើបែៀបធៀបនឹងឆ្នែំ 2019 ខណៈ

ដែលសមតុលែយបែែក់បញ្ញើសនែសំសរុបមានចំនួន 33.8 បី៊លានដុលា្លែរអាមែរិក

កើនឡើងបែហែល 15.4% បែៀបធៀបនឹងឆ្នែំ 2019 ។

ទោះបីជាមានភាពមិនបែែកដបែជានៅពែលនែះក៏ដោយ បែែសាក់នៅ

តែបន្តរីកចមែើនលើគែប់ផ្នែក រួមមាន ទែពែយសកម្មសរុប សមតុលែយបែែក់បញ្ញើ

សនែសំ សម្ពៀតឥណទាន បែែក់ចំណែញ ពែមទាំងបច្ចែកវិទែយាហិរញ្ញវត្ថុផង

ដែរ។ យើងអាចសមែែចការផ្ទែរភាពជាមា្ចែស់កម្មសិទ្ធដិោយរលូន និងបានចុះ

បញ្ជីមូលបតែបំណុលសាជីវកម្មបែែសាក់ដោយជោគជ័យនៅផែសារមូលបតែ

កម្ពុជា។ ការបោះផែសាយមូលបតែបំណុលជាលើកដំបូងរបស់បែែសាក់ គឺជា

ការកៀរគរមូលនិធិដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងបែវត្តិសាសែ្តផែសារមូលបតែរបស់កម្ពុជា។

បែែសាក់ អាចកៀរគរមូលនិធិបន្ថែមចំនួន 127.2 ប៊ីលានរៀល (31.18 

លានដុលា្លែរអាមែរិក) តាមរយៈការបោះផែសាយមូលបតែបំណុលសាជីវកម្ម

សមែែប់ការបោះផែសាយលក់ជាសាធរណៈនៅផែសារមូលបតែកម្ពុជា។

ទោះបីជាជួបបែទះនឹងបញ្ហែបែឈមធំៗ យើងខ្ញុនំៅតែអាចផ្តល់លទ្ធផល

បែតិបត្តិការនិងហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ ពែមជាមួយនឹងអត្ថបែយោជន៍រយៈពែល

វែងរបស់មា្ចែស់ភាគហ៊ុន។ យើងខ្ញុំបានរៀនសូតែពីបញ្ហែបែឈមជាចែើន

ឆ្នែំកន្លងមក ដែលធ្វើឱែយបែែសាកក់ា្លែយជាសា្ថែប័នរឹងមាំ និងមានស្ថិរភាពក្នុង

រយៈពែលចែើនជាង 25 ឆ្នែំ នែកំណើនបែកបដោយចីរភាព។ ជាលទ្ធផល

នៅចុងឆ្នែំ 2020 ទែពែយសកម្មសរុបមានចំនួន 3.61 ប៊ីលានដលុា្លែរអាមែរិក

កើនឡើង 16.71% បើបែៀបធៀបនឹងឆ្នែំ 2019 ។ សមតុលែយបែែក់បញ្ញើ

បានកើនឡើងដល់ 2.06 ប៊ីលានដលុា្លែរអាមែរិក ហើយសម្ពៀតឥណទាន

សរុបមានចំនួន 3.03 ប៊ីលានដុលា្លែរអាមែរិក។ មូលធនសរុបបានកើនឡើង 

និងឈានដល់ 518.83 លានដលុា្លែរអាមែរិកក្នុងរយៈពែលនែរបាយការណ៍

នែះផងដែរ។

ទោះបីឆ្នែំ 2020 គឺជាឆ្នែំដែលមានបញ្ហែបែឈមខា្លែំងមិនធ្លែប់មានក៏

ដោយ កែុមបែឹកែសាភិបាល និងភាគទុនិកមានទំនុកចិត្តថា ភាពជាអ្នកដឹកនាំ 

យុទ្ធសាសែ្ត និងបុគ្គលិករបស់បែែសាក់ នឹងជួយឱែយបែែសាក់បន្តទទួលបាន

ជោគជ័យខ្ពស់ជូនដល់គែប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។ ក្នុងរយៈពែលពីរឆ្នែំ

ខាងមុខ បែែសាក់ពុំទាន់មានគមែែងដើមែបីកៀរគរមូលនិធិបន្ថែម ឬ បោះ

ផែសាយមូលបតែបំណុលសាជីវកម្ម សមែែប់ការបោះផែសាយលក់មូលបតែជា

សាធរណៈនៅផែសារមូលបតែកម្ពុជានៅឡើយទែ។

ក្នុងនាមកែុមបែឹកែសាភិបាល ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដលថ់ា្នែក់ដឹកនាំ និង

បុគ្គលិករបស់បែែសាក់ ចំពោះការខិតខំបែងឹបែែងអស់ពីកមា្លែងំកាយចិត្ត និង

ការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ ដើមែបីធ្វើឱែយអាជីវកម្មរីកលូតលាស់ សែបនឹង

កំណើនអតិថិជនបែកបដោយសុខដុមភាព។ ខ្ញុក៏ំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់

កែមុបែកឹែសាភិបាល ភាគទុនិក អតិថិជន រាជរដា្ឋែភិបាលកម្ពុជា និងជាពិសែស 

ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា និយ័តករមូលបតែកម្ពុជា(ពីមុនជាគណៈកម្មការ

មូលបតែកម្ពុជា) និងកែុមហ៊ុនផែសារមូលបតែកម្ពុជាដែលតែងតែគាំទែ និង

ផ្តល់ដំបូនា្មែន។

Kwi Sang JUN

ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
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សារពី
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ការរីករាលដាលនែជំងឺកូវីដ-19 បានជះឥទ្ធិពលយ៉ែងឆប់រហ័សដល់

ជីវិតយើងគែប់ៗគា្នែ រាប់ពីរបៀបដែលយើងធ្វើការ និងធ្វើដំណើររហូតដល់

របៀបដែលយើងបែែសែ័យទាក់ទងគា្នែទៅវិញទៅមកជារៀងរាល់ថ្ងែ។ ជា

មួយនឹងវិបត្តិសុខភាពជាសកល ឥឡូវនែះយើងទាំងអស់គា្នែកំពុងរស់នៅ

ក្នុងពែលវែលានែភាពមិនបែែកដបែជា និងបែែបែួល។

មិនខុសគា្នែពីបណា្តែកែុមហ៊ុនផែសែងៗទៀត យើងបានផ្អែកការធ្វើដំណើរ

របស់បុគ្គលិក និងពនែយារពែលការរៀបចំពែឹត្តិការណ៍ ឬ កិច្ចបែជុំធំៗ។ នៅ

ការិយល័យកណា្តែល យើងបានរៀបចំឱែយបុគ្គលិកមួយចំនួនទៅធ្វើការនៅ

តាមសាខានានាជុំវិញរាជធនីភ្នំពែញ ដើមែបីបង្កើនគមា្លែតសុវត្ថិភាពសង្គម

និងរឹតបន្តឹងការអនុវត្តវិធនការបង្កែរការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ដែលចែញដោយ

កែសួងសុខាភិបាល។

ដើមែបីសុវត្ថភិាពបុគ្គលិកនិងអតិថិជន យើងខ្ញុបំានលើកទឹកចិត្តអតិថិជន

និងបុគ្គលិកឱែយធ្វើបែតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈអែធីអឹម (ATM) បែែសាក់

ម៉ូបាលប៊ែងឃីង (PRASAC Mobile Banking) និងបែែសាក់អុីនធឺណិត

ប៊ែងឃីង (PRASAC Internet Banking) ។ បែសិនបើអតិថិជនតែូវការ

មកធ្វើបែតិបត្តិការនៅសាខាដោយផ្ទែល់ យើងខ្ញុំតែូវបែែកដថា យើងទាំង

អស់គា្នែបែតិបត្តិតាមវិធនការបង្កែរជំងឺកូវីដ-19 របស់កែសួងសុខាភិបាល

ដើមែបីរកែសាបានសុវត្ថិភាពទាំងអសគ់ា្នែ។ សាខាទាំងអស់នៅតែផ្តល់សែវកម្ម

ជាធម្មតា ប៉ុន្តែតមែូវឱែយភ្ញៀវ អតិថិជន និងបុគ្គលិក អនុវត្តគមា្លែតសង្គម និង

វិធនអនាម័យល្អនៅចែកចូលការិយល័យ (រួមមាន លាងដែ វស់ស្ទង់

សីតុណ្ហភាព ពាកម់ា៉ែស និងស្កែន QR កូដរបស់កែសួងសុខាភិបាល)។

ឆ្នែំ 2020 គឺជាឆ្នែំដែលមានបញ្ហែបែឈមយ៉ែងខា្លែំងសមែែប់អតិថិជន

សែដ្ឋកិច្ច និងសហគមន៍កម្ពុជាទាំងមូល – ដំបូងឡើយគឺបណា្តែលមកពីការ

រីករាលដាលនែការឆ្លងជំងឺវីរុសកូរ៉ូណា និងថ្មីៗនែះដោយសារជំនន់ទឹក

ភ្លៀង។ ដូច្នែះ យើងខ្ញុំបានប្តែជា្ញែចិត្តក្នុងការផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់បណា្តែ

គែសួារ ដោយបន្តផ្ដល់ទុនបង្វលិ និងលំហូរឥណទានសមែែប់អាជីវកម្មផ្តល់

ជូននូវលទ្ធផលដ៏ល្អសមែែប់ភាគទុនិក និងជួយសមែួលដល់សកម្មភាព

សែដ្ឋកិច្ចនិងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុឱែយបានកាន់តែទូលំទូលាយ។

បុគ្គលិកនិងថា្នែក់គែប់គែងរបស់បែែសាក់ បានធ្វើការងរដ៏អសា្ចែរែយ ហើយ

បានឆ្លើយតបយ៉ែងឆប់រហ័សនិងបែកបដោយបែសិទ្ធភាពចំពោះការរាត

តែបាតឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ដោយបំពែញតាមតមែូវការរបស់អតិថិជន និងគាំទែ

ដល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមជំរុញសែដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដា្ឋែភិបាល ក្នុងនះរួមមាន ការ

ជួយដល់អាជីវកម្មសហគែែសធុនតូចនិងមធែយមដោយរៀបចំឥណទានឡើង

យើងបានចូលរួមជាមួយ
រាជរដា្ឋ្រភិបាល និងអតិថិជន 

ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងការឆ្លង
ជំងឺកូវីដ-19 ស្របព្រលដ្រលយើង

បន្តផ្តល់នូវលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
ដ៏ល្អប្រសើរ។
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វិញ និងការទទួលបានមូលនិធិពីគមែែងសហហិរញ្ញបែបទានទែទែង់សហ

គែែសធុនតូចនិងមធែយមរបស់រាជរដា្ឋែភិបាល។

លទ្ធផលឆ្នែំ 2020 បង្ហែញថាយុទ្ធសាសែ្តរបស់យើងខ្ញុំបន្តផ្តល់នូវភាព

ជោគជ័យក្នងុសា្ថែនភាពដ៏លំបាកបំផុតនែការឆ្លងជាសកលនែជំងឺកូវីដ-19 ។

ខាងកែែមនែះជាលទ្ធផលសង្ខែបនែលទ្ធផលដែលសមែែចបាន៖

• ទែពែយសកម្មសរុបនៅដំណាច់ឆ្នែំមានចំនួន 3.61 ប៊ីលានដុលា្លែរ

    អាមែរិក កើនឡើង 16.71% បើធៀបនឹងដំណាច់ឆ្នែំ 2019

•   សម្ពៀតឥណទានសរុបមានចំនួន 3.03  ប៊ីលានដលុា្លែរអាមែរិក កើន

     ឡើង 21.17% មានអតិថិជនសែវឥណទានសរុបចំនួន 442 ពាន់នាក់

•  អតែែឥណទានមិនដំណើរការមានតែឹមតែ 0.99%

•   សមតុលែយបែែក់បញ្ញើសនែសំសរុបបានកើនឡើងដល់ 2.06 ប៊ីលាន

   ដុលា្លែរអាមែរិក និងមានអតិថិជនសែវបញ្ញើសនែសំសរុបចំនួន 627  

     ពាន់នាក់

• បែែក់ចំណែញសុទ្ធកែែយបង់ពន្ធបានកើនឡើង 5.14% ដល់

    108.82 លានដុលា្លែរអាមែរិក ពី 103.50 លានដុលា្លែរអាមែរិក នៅ

    ដំណាច់ឆ្នែំ 2019

•   ផលលើមូលធនមានអតែែ  23.43% និងផលលើទែពែយសកម្មមាន

    អតែែ 3.24%

•   បណា្តែញការិយល័យគែបដណ្ដប់ 25 ខែត្ត-រាជធនី ដោយមាន 182

    ការិយល័យនៅទូទំាងបែទែស ម៉ាែសីុន ATM មានចំនួន 141 គែឿង

  ហើយកំពុងធ្វើបែតិបត្តិការក្នុង 14,022 ភូមិ ដែលស្មើនឹង 86%

  នែចំនួនភូមិសរុបនៅបែទែសកម្ពុជា ជាមួយនឹងបុគ្គលិកបមែើការ

    សរុបចំនួន 9,042 នាក់។

ក្នុងរយៈពែល 5 ឆ្នែំចុងកែែយនែះ បែែសាក់ បានបង្កើនទំហំអាជីវកម្ម 

ចំនួនអតិថិជន និងចំនួនបុគ្គលិកទ្វែដង។ យើងបានរៀនសូតែបានចែើនពី

បញ្ហែបែឈមជាចែើនឆ្នែំកន្លងមកនែះ ដែលបានធ្វើឱែយបែែសាក់ឆ្លងកាត់ពែយុះ

ភ្លៀងបានហើយឆ្ពែះទៅមុខបែកបដោយជោគជ័យនៅឆ្នែំ  2020 ដែល

បង្ហែញពីសមត្ថភាពរបស់យើងក្នងុការសមែបខ្លនួបានយ៉ែងលឿនដើមែបីឆ្លើយ

តបនឹងការរីករាលដាលជាសកលនែជំងឺកូវីដ-19  និងជាគែឹះសា្ថែនដែល

មានភាពធន់ រឹងមាំ និងមានស្ថិរភាពយូរអង្វែង។

បែែសាក់ នៅតែបន្តវិនិយោគលើអាជីវកម្ម ហែដា្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មាន

វិទែយា ធនធនមនុសែស និងនាមករណ៍របស់ខ្លួន ដើមែបីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ដ៏

ល្អជូនអតិថិជន និងជែែមជែែងដល់ពួកគាត់ឱែយទទួលបានទំនុកចិត្តលើ

អនាគតហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគាត់។ យើងរកែសានូវវបែបធម៌ការពារហានិភ័យឱែយ

បានមធែយ័ត និងផ្តែតលើឧត្តមភាពនែបែតិបត្តិការ ពែមទាំងលើកកម្ពស់

វបែបធម៌នែការធ្វើបរិយប័ន្នដ៏លែចធ្លែ ដើមែបីនាំមកនូវអ្វីដែលល្អបំផុតជូន

ចំពោះអតិថិជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់យើង។

ឆ្នែំ 2020 គឺជាឆ្នែំដែលពិបាកបំផុតសមែែប់អាជីវកម្ម និងបែជាជនទាំង

អស់។ យ៉ែងណាមិញ យើងជឿជាក់ថាយុទ្ធសាស្តែ ការខិតខំបែងឹបែែង និង

ការប្តែជា្ញែចិត្តរបស់យើង នឹងទទួលបាននូវវឌែឍនភាពបែកបដោយអត្ថន័យ

សមែែប់ឆ្នែំកែែយៗទៀត។

ជំនួសមុខឱែយគណៈគែប់គែងនែគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុបែែសាក់ ម.ក

ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះថា្នែក់គែប់គែងគែប់លំដាប់ថា្នែក់ និងបុគ្គលិក

បែែសាក់ទាំងអស់ចំពោះការខិតខំបែឹងបែែង និងការប្តែជា្ញែចិត្តខ្ពស់ក្នុងការ

បំពែញការងរ អរគុណចំពោះកែុមបែឹកែសាភិបាលក្នុងការគាំទែនិងការផ្តល់

ដំបូនា្មែន និងអរគុណចំពោះរាជរដា្ឋែភិបាលកម្ពុជា និយ័តករ និងធនាគារជាតិ

នែកម្ពុជា រួមជាមួយនឹងអាជា្ញែធរមូលដា្ឋែនគែប់ជាន់ថា្នែក់ដែលតែងតែគាំទែ

បែែសាក់កន្លងមកនែះ។

សុីម ស្រនាជាតិ
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
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សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
សូចនាករ 2016 2017 2018 2019 2020

 ផលិតផល និងប្រសិទ្ធភាព

   អនុបាតចំណាយបែតិបត្តិការ 4.55% 3.73% 3.12%   2.88% 2.69%

  ទំហំឥណទានជាមធែយម (ដុលា្លែរអាមែរិក)  3,673 5,050 5,407 6,382 7,086

  ចំនួនឥណទានក្នុងមន្តែីឥណទានមា្នែក់ 101 96 98 86 97

  ចំនួនឥណទានក្នុងបុគ្គលិកមា្នែក់ 56 55 57 53 57

លទ្ធផលចំណ្រញ

 ផលលើទែពែយសកម្ម (RoA) 4.70% 3.83% 3.81% 3.78% 3.24%

 ផលលើមូលធន (RoE) 36.87% 28.78% 29.35% 28.86% 23.43%

តំបន់ប្រតិបត្តិការ

 ខែត្ត/រាជធនី 25 25 25 25 25

 សែុក/ខណ្ឌ 197 197 197 197 202

 ឃុំ/សង្កែត់ 1,611 1,627 1,633 1,638 1,636

 ភូមិ 13,640  13,851 13,966 14,053 14,022
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សូចនាករលទ្ធផលសង្គម
សូចនាករ 2016 2017 2018 2019 2020
អភិបាលកិច្ច

 ចំនួនសមាជិកកែុមបែឹកែសាភិបាល 7 7 7 7 9

ស្រវាឥណទាន

 សម្ពៀតឥណទានសរុប (ដលុា្លែរអាមែរិក) 1,030,880,501 1,548,859,337 1,962,009,568 2,501,296,268 3,030,820,729

 សម្ពៀតឥណទានកែុម (ដុលា្លែរអាមែរិក) 1,589,263 565,889 284,317 644,485 375,579

 សម្ពៀតឥណទានសិកែសាអប់រំ (ដុលា្លែរអាមែរិក) 170,433 416,317 494,055 684,517 582,728

 សម្ពៀតឥណទានកែលម្អគែហដា្ឋែន (ដុលា្លែរអាមែរិក) 123,188,399 217,004,754 279,418,003 259,171,727 347,322,671

 សម្ពៀតឥណទានសហគែែសធុនតូចបំផុត តូច និងមធែយម   
 (ដុលា្លែរអាមែរិក)

1,030,383,963 1,547,856,479 1,960,924,239 2,500,063,127 3,029,711,786

ស្រវាប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ

 សមតុលែយបែែក់បញ្ញើសនែសំ (ដលុា្លែរអាមែរិក) 619,048,981 915,112,845 1,291,279,185 1,788,532,926 2,061,364,318

ចំនួនអតិថិជន

 ចំនួនអតិថិជនឥណទានសរុប 347,034 390,460 395,166 417,044 442,833

 ចំនួនអតិថិជនឥណទាននៅតំបន់ជនបទ 311,242 348,368 353,799 374,218 397,547

 ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្តែី 282,805 315,739 317,175 332,372 348,435

 ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជន 341,327 388,455 394,212 415,793 441,836

 ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាសហគែែសធុនតូចបំផុត តូច   
 និងមធែយម

346,888 389,866 394,778 409,021 442,714

 ចំនួនអតិថិជនឥណទានថ្មី 93,814 103,333 81,607 88,481 92,460

សម្ពៀតឥណទានតាមវិធីសាស្ត្រន្រការផ្តល់ឥណទាន

 ភាគរយនែការផ្តល់ឥណទានជាកែុម 1.64% 0.51% 0.24% 0.30% 0.23%

 ភាគរយនែការផ្តល់ឥណទានជាឯកត្តជន 98.36% 99.49% 99.76% 99.70% 99.77%

 ភាគរយនែការផ្តល់ឥណទានជាសហគែែសធុនតូចបំផុត តូច     
 និងមធែយម

99.95% 99.85% 99.90% 98.08% 99.97%

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស

 ចំនួនបុគ្គលិកសរុប 6,162 7,058 7,600 9,091 9,042

 ចំនួនបុគ្គលិកជាស្តែី 1,333 1,467 1,606 1,674 1,842

 ចំនួនថា្នែក់គែប់គែង 275 264 274 291 315

 ចំនួនថា្នែក់គែប់គែងជាស្តែី 12 14 18 16 22

 ចំនួនមន្តែីឥណទាន 3,425 4,073 4,409 5,668 5,333

 ចំនួនបុគ្គលិកដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណា្តែល 16,596 7,073 7,442 58,151 9,992

 ផលបែយោជន៍ផែសែងៗ  
                                                            

កម្មវិធីថែរកែសាសុខភាព ការធនារា៉ែប់រងលើសុខភាពនិងគែែះថា្នែក់ មាតុភាព បសស 
និងផលបែយោជន៍ផែសែងទៀត

ការទទួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គមចំពោះអតិថិជន

 ការថែរកែសាអតិថិជន បែតិបត្តិតាមបទដា្ឋែននែការគែប់គែងលទ្ធផលសង្គមជាសាកល និងគោលការណ៍ការពារអតិថិជន

ការទទួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គមចំពោះសហគមន៍និងបរសិា្ថ្រន

 គោលការណ៍ការពារបរិសា្ថែន បែតិបត្តិតាមគោលការណ៍ការពារបរសិា្ថែននិងសង្គម

 គមែែងបណា្ណែល័យ (អគារ) 21 25 30 40 41

 ចំនួនអ្នកបែើបែែស់បណា្ណែល័យជាសិសែស 38,653 56,562 78,266 109,151 141,005

ការព្រញចិត្តរបស់អតិថិជន និងភក្តីភាព

 អតែែអតិថិជនដែលបន្តបែើបែែស់សែវរបស់បែែសាក់ 79.74% 87.25% 83.71% 86.23% 86.91%

បណា្ត្រញប្រតិបត្តិការ

 ចំនួនការិយល័យសាខា 181 176 177 180 182

 ចំនួនអែធីអឹម 115 126 126 135 141



ធ្វើឱែយជីវភាពបែជាជននៅជនបទបែសើរឡើងដើមែបីចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចបែកបដោយនិរន្តរភាព

តាមរយៈគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុដែលមាននិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

ផ្តល់សែវកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ និងសហគែែសខា្នែតតូចនៅជនបទបែកបដោយនិរន្តរភាព។

ទស្រសនវិស័យ  និងប្រសកកម្ម

ទស្រសនវិស័យ

ប្រសកកម្ម
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សាវតារ
បែែសាក់ មានអាជា្ញែប័ណ្ណជាគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបែែក់បញ្ញើពី

សាធរណជន ពីធនាគារជាតិនែកម្ពុជា និងធ្វើបែតិបត្តិការអស់រយៈពែល

ជាង 25 ឆ្នែំក្នុងវិស័យមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារនៅកម្ពុជា។  បច្ចុបែបន្ននែះ

បែែសាក់ គឺជាគែះឹសា្ថែនមីកែហិូរញ្ញវត្ថធំុជាងគែ បើគិតពីទែពែយសកម្ម សម្ពៀត

ឥណទាន គុណភាពឥណទាន បែែក់ចំណែញ បែែក់បញ្ញើពីអតិថិជន និង

ឈរក្នុងចំណោមគែឹះសា្ថែនធនាគារធំៗចំនួន 5 នៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា។

បែែសាក់ ផ្តល់សែវហិរញ្ញវត្ថុដ៏សមែបូរបែប មានជាអាទិ៍ សែវឥណទាន 

បែែក់បញ្ញើសនែសំ ទូទាត់វិក្កយបតែទឹក ទូទាត់វិក្កយបតែភ្លើង ទូទាត់វិក្កយបតែ

សំរាមនិងសំណល់រឹង បង់ថ្លែសិកែសា បញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទគែប់បែព័ន្ធ  ផ្ទែរ

បែែក់ ឆ្លងធនាគារនិងគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសមាជិកបែព័ន្ធបាគង

(Bakong) និងបែព័ន្ធរីធែលផែ (Retail Pay) ផ្ទែរបែែក់ឬដកបែែក់តាមលែខ

សមា្ងែត់ប្តូរបែែក់ ខែមបូឌានស៊ែរស្វ៊ីច (CSS) ឬ សែវដកបែែក់តាមមា៉ែសីុន

អែធីអឹម របស់ធនាគារនិងគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាសមាជិក CSS 

សែវទូទាត់រហ័ស សែវបើកបែែក់បៀវតែស អែធីអឹម ម៉ាែសីុនដាក់បែែក់ បែែសាក់

ម៉ូបាលប៊ែងឃីង (PRASAC Mobile Banking)  បែែសាក់អុីនធឺណិត

ប៊ែងឃីង (PRASAC Internet Banking) មា៉ែសីុនឆូតកាត សែវបញ្ជែក់

សមតុលែយគណនី សែវបញ្ជែការទូទាត់អចិន្តែែយ៍ និងសែវហិរញ្ញវត្ថុដទែ

ផែសែងៗទៀត។

ជាគែឹះសា្ថែនហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគែដោយមានទែពែយសកម្មសរុបចំនួន 

3.61 ប៊ីលានដុលា្លែរអាមែរិក គិតតែឹមថ្ងែទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នែំ 2020 បែែសាក់មាន

បណា្តែញការិយល័យសាខាធំជាងគែលំដាប់ទី 2 ដោយមានសាខាចំនួន 

182 ទីតាំងនៅក្នុងបែទែសកម្ពុជា។ បែែសាក់ មានបែតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដ៏

រឹងមាំ ការបមែើសែវកម្មបែកបដោយវជិា្ជែជីវៈ និងមានបែព័ន្ធធនាគារស្នូល

ទំនើបបែកបដោយតមា្លែភាព សមែែប់បំពែញតមែូវការរបស់អតិថិជន និង

សាធរណជន។

បែែសាក់ តែងទទួលបានការគាំទែយ៉ែងខា្លែំងពីអតិថិជន អាជា្ញែធរមូល

ដា្ឋែន និយ័តករ ជាពិសែសធនាគារជាតិនែកម្ពុជា និងទទួលបានពានរង្វែន់ 

និងវិញ្ញែបនបតែជាចែើនពសីា្ថែប័នជាតិនិងអន្ដរជាតិដូចជា MFTranspar-

ency, Smart Campaign, Planet Rating, MicroFinanza Rating, 

អគ្គនាយកដា្ឋែនពន្ធដារ ធនាគារជាតិនែកម្ពជុា និងកែមុហុ៊នកែែឌីតបែយូរូ៉កម្ពជុា

ជាដើម។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 202014

ដំណាក់កាលសំខាន់ន្រការអភិវឌ្រឍ
•  ចាប់ផ្ដើមដំបូងកែែមរូបភាពជាគមែែងអភិវឌែឍន៍ដោយ
    ទទួលបានមូលនិធិពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងគោលបំណង
     សា្តរឡើងវិញ និងគាំទែវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងខែត្តចំនួន     
      6 ដែលស្ថិតនៅជំុវិញរាជធនីភ្នំពែញ រួមមានខែត្តកំពង់
   ចាម កំពង់ឆ្នែំង កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ពែែវែង និងសា្វយរៀង។

•   កែសួងពាណិជ្ជកម្មបានទទួលសា្គែល់ការកែបែែលក្ខន្តកិៈ
    ក្នងុការផ្លែស់ប្តរូភាគទុនិក ហើយធនាគារជាតិនែកម្ពជុាក៏
   ទទួលសា្គល់ការកែបែែនែះដែរ។
•   បែែសាក់ មានដើមទុនចុះបញ្ជពីីចំនួន 15.4 បី៊លានរៀល
   (សមមូលនឹង 3.75 លានដុលា្លែរអាមែរិក)។

• បែែសាក់ បានបំពាក់នូវបែព័ន្ធធនាគារស្នូល ឈ្មែះថា
   Oracle Flexcube Universal Banking សមែែប់ផ្តល់
  ភាពងយសែួល ក្នុងដំណើរការបែតិបត្តិការរបស់ខ្លួន
   កសាងគុណសមែបត្តិនែការបែកួតបែជែង ជួយគែឹះសា្ថែន
   ឱែយមានលទ្ធភាពផ្តល់សែវកម្មជូនដល់អតិថិជនគោលដៅ
 របស់ខ្លួនកាន់តែបែសើរជាងមុននៅទូទាំងកម្ពុជា និង
    អាចគែប់គែងបែព័ន្ធព័ត៌មានបែកបដោយបែសិទ្ធភាព។
•           បែែសាក់ ទទួលបានចំណាត់ថា្នែក់ “BBB+” ពី Micro-

    Finanza Rating ។

•  បែែសាក់ ទទួលអាជា្ញែប័ណ្ណជាគែឹះសា្ថនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ
   ទទួលបែែក់បញ្ញើពីសាធរណជនពីធនាគារជាតិនែ
   កម្ពុជា។

•  បែែសាក់ ទទួលបានចំណាតថ់ា្នែក់ “A-” ជាមួយទសែសន
    វិស័យ «ស្ថិរភាព» ពី Planet Rating ។

•  បែែសាក់ បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីពីចំនួន 15.4 ប៊ី
   លានរៀលដល់ 80  ប៊ ីលានរៀល (សមមូលនឹង 20

   លានដុលា្លែរអាមែរិក)បនា្ទែប់ពីការដកទុនវិនិយោគរបស់
   ភាគទុនិក Oikocredit ។
•  ភាគហ៊ុនវិនិយោគរបស់ Oikocredit តែូវបានបែងចែក
   រវងភាគទុនិកទំាង 5 របស់បែែសាក់។ ភាគទុនិក BIO,

   DCG, FMO, LOLC និងកែុមហ៊ុនបុគ្គលិកបែែសាក់   
   (PSCo) ។
• បែែសាក់ កា្លែយជាគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុដំបូងគែក្នុង
    ពែះរាជាណាចកែកម្ពជុា ដែលផ្តល់សែវអែធីអឹម (ATM)

    ប្តរូបែែក់ ផ្ទែរបែែក់ និងសែវបើកបែែក់បៀវតែស។
• បែែសាក់ បានដាក់ដំណើរការការិយល័យកណា្តែល
  ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងសនែសំសំចែ និងមិន
    បង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិសា្ថែនដើមែបីបមែើអតិថិជនឱែយកាន់
    តែបែសើរ។

• គណៈកម្មការដឹកនាំការអនុវត្តគមែែងបែែសាក់ បាន     
    សមែែចកមា្លែយខ្លួនពីគមែែងឥណទានទៅជាគែឹះសា្ថន
    មីកែូហិរញ្ញវត្ថុមានអាជា្ញែប័ណ្ណ  បែកបអាជីវកម្មតាមផ្លូវ
   ចែបាប់។ មូលនិធិអភិវឌែឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CRDF) រួមជា
    មួយកែមុហុ៊នបុគ្គលិកបែែសាក់តែវូបានបង្កើតឡើងដើមែបី
   ជួយសមែួលដល់គមែែងកា្លែយខ្លួននែះ។

•  គែះឹសា្ថនមីកែហិូរញ្ញវត្ថបុែែសាក់ បានបង្កើតឡើងដោយ
    មានការចូលរួមមូលនិធិវិនិយោគពីភាគទុនិកដំបូងចំនួន
    2 និងបានចុះបញ្ជនីៅកែសួងពាណិជ្ជកម្មក្នងុនាមជាកែមុ
    ហុ៊នឯកជនទទួលខុសតែវូមានកមែតិ។ បែែសាក់ ទទួល
    អាជា្ញែប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនែកម្ពុជាសមែែប់បែកបអាជីវ
    កម្មដោយផ្តល់សែវហិរញ្ញវត្ថដុល់សហគមន៍ជនបទ និង
   សហគែែសធុនតូច។

•   បែែសាក់ បានបញ្ចប់ការកមា្លែយខ្លួនដោយជំនួសភាគ
   ទុនិកដំបូងគឺ មូលនិធិអភិវឌែឍន៍ជនបទកម្ពុជា (CRDF)     
    ដោយភាគទុនិកថ្មីចំនួន 5 រួមមាន កែុមហ៊ុនវិនិយោគ
    របស់បែទែសបែលហែសិកសមែែប់បែទែសកំពុងអភិវឌែឍន៍
  (BIO) កែុមហ៊ុនដែែហ្គិនខាភិថល (DCG) កែុមហ៊ុន
    ហិរញ្ញវត្ថសុមែែប់ការអភិវឌែឍរបស់បែទែសហូឡង់ (FMO)

    កែុមហ៊ុនលង្កែអ័ររិកលីសសុីង អិលធីឌី (LOLC) និង
   កែុម ហ៊ុនអ៊យកូកែែឌីត (Oikocredit) ។ បែែសាក់មាន
   ភាគទុនិកចំនួន 6 រួមទាំងកែុមហ៊ុនបុគ្គលិកបែែសាក់  
   (PSCo) ផងដែរ។
•  បែែសាក់ ទទួលអាជា្ញែប័ណ្ណបែកបអាជីវកម្មអចិន្តែែយ៍ពី
   ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា។

• ចាប់ផ្តើមកមា្លែយខ្លួន ពីគមែែងដោយបង្កើតសមាគម
   ឥណទានបែែសាក់ ដែលជាបែតិបតិ្តករឥណទានជន
   បទ និងចុះបញ្ជីនៅធនាគារជាតិនែកម្ពុជា។
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•   បែែសាក់ ទទួលបាន «ពានរង្វែន់តមា្លែភាពលើថ្លែលក់
    ផលិតផល» ពីសា្ថែប័នអន្តរជាតិ MFTransparency ។
•   បែែសាក់ ទទួលបានពានរង្វែន់ឆ្នើម «គែះឹសា្ថែនមីកែហិូរញ្ញ
     វត្ថុដែលមានគំនិតច្នែបែឌិតខ្ពស់លើផលិតផល» ពីកែុម

    ហុ៊នអន្តរជាតិ International Data Group ។

•  បែែសាក់ បានបង្កើនដើមទុនរហូតដល់ 188 ប៊ីលាន
    រៀល (សមមូលនឹង 47 លានដុលា្លែរអាមែរិក)។
•  បែែសាក់ បានដាក់ឱែយដំណើរការសែវហិរញ្ញវត្ថ៖ុ បែែសាក់
   ម៉ូបាលប៊ែងឃីង (PRASAC Mobile Banking) និង
  បែែសាក់អុីនធឺណិតប៊ែងឃីង (PRASAC Internet   

   Banking) ជូនដល់អតិថិជន។

•  បែែសាក់ បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជរីបស់ខ្លនួដល់   288

   ប៊ីលានរៀល (សមមូលនឹង 72 លានដលុា្លែរអាមែរិក)។
•  ទែពែយសកម្មសរុបរបស់បែែសាក់កើនឡើងចែើនជាង  1
    ប៊ីលានដលុា្លែរអាមែរិក។
•  បែែសាក់ បានទទួលពានរង្វែន់ 3 ផែសែងគា្នែក្នងុពែលតែមួយ
    ព ី International Data Group រួមមាន Outstanding

   Retail Banking, Financial Performance និង
   Security Initiative ។
•  បែែសាក់ ចុះកិច្ចពែមពែៀងជាមួយអគ្គិសនីកម្ពុជាក្នុង
    ការផ្តល់សែវទូទាត់វិក្កយបតែភ្លើងជូនដល់អតិថិជន។
•  បែែសាក់ ទទួលបានចំណាត់ថា្នែក់ «A និងស្ថិរភាព»

   លើលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថ ុ និង «ពិន្ទ ុ4» លើលទ្ធផលសង្គម
    ដែលវយតម្លែដោយ Planet Rating ។
• បែែសាក់ ទទួលបាន «វិញ្ញែបនបតែលើកិច្ចការពារ
    អតិថិជន» ពី Smart Campaign ។

•  បែែសាក់ បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជរីហូតដល់ចំនួន 440

    ប៊ីលានរៀល (សមមូលនឹង 110 លានដុលា្លែរអាមែរិក)
    ដែលមានការចូលរួមវិនិយោគពីភាគទុនិកចំនួន 5 រួម
  មានភាគទុននិក BIO, DCG, FMO និង LOLC និង
    ភាគទុនិកកែុមហ៊ុនបុគ្គលិកបែែសាក់ (PSCo) ។
• បែែសាក់ ចុះកិច្ចពែមពែៀងជាមួយរដា្ឋែករទឹកស្វយ័ត
    កែុង ភ្នំពែញក្នុងការផ្តល់សែវទូទាត់វិក្កយបតែទឹក ជូន
   ដល់អតិថិជន។
•  បែែសាក់ បានដាក់ឱែយដំណើរការសែវមា៉ែសុីនឆូតកាត
    ដើមែបីផ្ដល់សែវឱែយបានបែសើរជូនអតិថិជន។
•  បែែសាក់ សមែែចបានសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់ដោយទទួល
     បានសម្ពៀតឥណទាន 1 ប៊ីលានដុលា្លែរអាមែរិក។

•   ដើមទុនចុះបញ្ជចំីនួន 440 បី៊លានរៀល (សមមូលនឹង
    110 លានដុលា្លែរអាមែរិក) នែភាគទុនិកទំាង 5 ខាងលើ
     តែវូបានបែងចែកទៅភាគទុនិកចំនួន 3 រួមមាន Bank of

     East Asia (BEA), Lanka ORIX Leasing Company

    (LOLC) និងកែមុហុ៊នបុគ្គលិកបែែសាក់ (PSCo) ។

•  បែែសាក់ ទទួលបានសមតុលែយបែែក់បញ្ញើសនែសំចែើន
     ជាង 1 ប៊ីលានដុលា្លែរអាមែរិក។
•    បែែសាក់ ទទួលបានចំណាត់ថា្នែក់ «A និងស្ថិរភាព»

     លើលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ពី MicroFinanza Rating ។

•  នៅដើមឆ្នែំនែះ បែែសាក់ បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជី
     រហូតដល់ចំនួន 672 បី៊លានរៀល (សមមូលនឹង 168

    លានដលុា្លែរអាមែរិក) ។
•  នៅខែសីហា បែែសាក់ បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីពី
    672 ប៊ីលានរៀល រហូតដល់ 920 ប៊ីលានរៀល (សម
      មូលនឹង 230 លានដលុា្លែរអាមែរិក) ដែលបែងចែកភាគ
    ទុនិកចំនួន 3 រួមមាន ធនាគារ BEA កែុមហ៊ុន LOLC 

    និងកែុមហ៊ុនបុគ្គលិកបែែសាក់ (PSCo) ។
•  បែែសាក់  បានដាក់ឱែយដំណើរការម៉ាែសីុនដាក់បែែក់ដែល
   ផ្តល់សែវជូនអតិថិជនរៀងរាល់ថ្ងែ និង 24 ម៉ែងក្នុង
    1 ថ្ងែ។

•   ដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន 920 ប៊ីលានរៀល(សមមូលនឹង
     230 លានដុលា្លែរអាមែរិក) នែភាគទុនិកទំាង 3 តែវូបាន
     បែងចែកទៅភាគទុនិកចំនួន 4 រួមមាន KB kookmin

     Bank, Bank of East Asia (BEA), Lanka ORIX

  Leasing (LOLC) និងកែុមហ៊ុនបុគ្គលិកបែែសាក់
    (PSCo) ។
•   បែែសាក់ បានផ្លែស់ប្តូរទមែង់គតិយុត្ត និងនាមករណ៍ពី   
    «បែែសាក់ ម៉ាែយកែហូា្វែយនែន អីុនស្ទធីែយូសិន លីមីតធីត 
     ហៅ កាត់ថា បែែសាក់ អិមអែហ្វអាយ អិលធីឌី» ទៅជា
     «គែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ បែែសាក់ ម.ក ហៅកាត់ថា   
     បែែសាក់ អិមអែហ្វអាយ ម.ក» ដែលទទួលបានការ
     អនុម័តពីធនាគារជាតិនែកម្ពជុា និងកែសួងពាណិជ្ជកម្ម។
• បែែសាក់ ទទួលបានវិញ្ញែបនបតែចុះបញ្ជីមូលបតែពី    
    កែុមហ៊ុនផែសារមូលបតែកម្ពុជា។
•   បែែសាក់ ផ្តល់សែវទូទាត់វិក្កយបតែបែើបែែស់ថ្លែអគ្គសិនី
    និងទឹកនៅតំបន់បែតិបត្តិការផែសែងទៀតរបស់អគ្គិសនី
    កម្ពុជា និងរដា្ឋែករទឹកស្វយ័តកែុងភ្នំពែញ។
•   បែែសាក់ ទទួលបានសមតុលែយបែែក់បញ្ញើសនែសំ 2 ប៊ី
      លានដុលា្លែរអាមែរិក និងសម្ពៀតឥណទាន 3 ប៊ីលាន
    ដលុា្លែរអាមែរិក។
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ASIAN DEVELOPMENT
BANK

BANK OF CHINA (HONG KONG)
LIMITED PHNOM PENH BRANCH

BRED BANK (CAMBODIA)
PLC

BRED BANQUE POPULAIRE

CAMBODIAN COMMERCIAL
BANK LIMITED

CATHAY UNITED BANK

AFRASIA BANK LIMITED

BANK SINOPAC, OFFSHORE
BANKING BRANCH

CHAILEASE INTERNATIONAL
FINANCIAL

SERVICES CO., LTD.

THE BANK OF EAST ASIA
LIMITED

FOREIGN TRADE BANK OF
CAMBODIA

HONG LEONG BANK
(CAMBODIA) PLC

HONG LEONG BANK BERHAD

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL
 BANK OF CHINA LIMITED

PHNOM PENH BRANCH

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

JTRUST ROYAL BANK

KOOKMIN BANK CAMBODIA
PLC

TAIWAN BUSINESS BANK,
OFFSHORE BANKING BRANCH

CHANG HWA COMMERCIAL
BANK, LTD.,  OFFSHORE

BANKING BRANCH

FAR EASTERN INTERNATIONAL
BANK, LTD.

FIRST COMMERCIAL BANK,
OFFSHORE

BANKING BRANCH

HATTON NATIONAL BANK PLC

HUA NAN COMMERCIAL BANK,
LTD., OFFSHORE BANKING

BRANCH

SINOPAC CAPITAL
INTERNATIONAL (HK) LIMITED

THE BANK OF EAST ASIA,
LIMITED, LABUAN BRANCH

ADVANCED BANK OF
ASIA LIMITED

KCD MIKROFINANZFONDS
(FIS) I - GLOBAL

KCD-MIKROFINANZFONDS – III

BLUEORCHARD
MICROFINANCE FUND  

MICROFINANCE ENHANCEMENT
FACILITY SA, SICAF-SIF

JAPAN ASEAN WOMEN
EMPOWERMENT FUND SA,

SICAV-SIF

MICROFINANCE INITIATIVE
FOR ASIA (MIFA) DEBT FUND SA,

SICAV-SIF

THE BANK OF EAST ASIA,
LIMITED, MACAU BRANCH

CATHAY UNITED BANK
(CAMBODIA) CORPORATION

LIMITED

CHIP MONG COMMERCIAL
BANK PLC

CIMB BANK PLC

SWEDFUND INTERNATIONAL AB

DEG - DEUTSCH
EINVESTITIONS-UND

ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
 MBH

KOOKMIN BANK HONG KONG
BRANCH

KRUNG THAI BANK PUBLIC
COMPANY LIMITED, PHNOM PENH

BRANCH

នាមសា្ថ្រប័នផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានដល់ប្រ្រសាក់



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 202017

ASIAN DEVELOPMENT
BANK

BANK OF CHINA (HONG KONG)
LIMITED PHNOM PENH BRANCH

BRED BANK (CAMBODIA)
PLC

BRED BANQUE POPULAIRE

CAMBODIAN COMMERCIAL
BANK LIMITED

CATHAY UNITED BANK

AFRASIA BANK LIMITED

BANK SINOPAC, OFFSHORE
BANKING BRANCH

CHAILEASE INTERNATIONAL
FINANCIAL

SERVICES CO., LTD.

THE BANK OF EAST ASIA
LIMITED

FOREIGN TRADE BANK OF
CAMBODIA

HONG LEONG BANK
(CAMBODIA) PLC

HONG LEONG BANK BERHAD

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL
 BANK OF CHINA LIMITED

PHNOM PENH BRANCH

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

JTRUST ROYAL BANK

KOOKMIN BANK CAMBODIA
PLC

TAIWAN BUSINESS BANK,
OFFSHORE BANKING BRANCH

CHANG HWA COMMERCIAL
BANK, LTD.,  OFFSHORE

BANKING BRANCH

FAR EASTERN INTERNATIONAL
BANK, LTD.

FIRST COMMERCIAL BANK,
OFFSHORE

BANKING BRANCH

HATTON NATIONAL BANK PLC

HUA NAN COMMERCIAL BANK,
LTD., OFFSHORE BANKING

BRANCH

SINOPAC CAPITAL
INTERNATIONAL (HK) LIMITED

THE BANK OF EAST ASIA,
LIMITED, LABUAN BRANCH

ADVANCED BANK OF
ASIA LIMITED

KCD MIKROFINANZFONDS
(FIS) I - GLOBAL

KCD-MIKROFINANZFONDS – III

BLUEORCHARD
MICROFINANCE FUND  

MICROFINANCE ENHANCEMENT
FACILITY SA, SICAF-SIF

JAPAN ASEAN WOMEN
EMPOWERMENT FUND SA,

SICAV-SIF

MICROFINANCE INITIATIVE
FOR ASIA (MIFA) DEBT FUND SA,

SICAV-SIF

THE BANK OF EAST ASIA,
LIMITED, MACAU BRANCH

CATHAY UNITED BANK
(CAMBODIA) CORPORATION

LIMITED

CHIP MONG COMMERCIAL
BANK PLC

CIMB BANK PLC

SWEDFUND INTERNATIONAL AB

DEG - DEUTSCH
EINVESTITIONS-UND

ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
 MBH

KOOKMIN BANK HONG KONG
BRANCH

KRUNG THAI BANK PUBLIC
COMPANY LIMITED, PHNOM PENH

BRANCH

MEGA INTERNATIONAL
COMMERCIAL BANK CO., LTD

PHNOM PENH BRANCH

MICROVEST+PLUS, LP

NORDIC MICROFINANCE
INITIATIVE FUND III KS

NORFUND, THE NORWEGIAN 
NVESTMENT FUND FOR

DEVELOPING COUNTRIES

OIKOCREDIT ECUMENICAL
DEVELOPMENT

COOPERATIVE SOCIETY U.A.

PRUDENTIAL (CAMBODIA) LIFE
ASSURANCE PLC

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

RESPONSABILITY SICAV (LUX)
FINANCIAL INCLUSION FUND

RESPONSABILITY SICAV (LUX)
MICRO AND SME FINANCE

LEADERS

RESPONSABILITY SICAV (LUX)
MIKR AND SME FINANCE DEBT

FUND

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

RESPONSABILITY FINANCIAL
INCLUSION

INVESTMENTS 2019

RHB INDOCHINA BANK
LIMITED

SHINHAN BANK (CAMBODIA)
PLC

SME BANK OF CAMBODIA

BANK OF KAOHSIUNG,
OFFSHORE BANKING

BRANCH

BANK OF PANHSIN, LTD.

SUNNY BANK, LTD.

TAISHIN INTERNATIONAL
BANK CO., LTD, SINGAPORE

BRANCH

TAICHUNG COMMERCIAL BANK
 CO., LTD.,OFFSHORE BANKING

BRANCH
LAND BANK OF TAIWAN,

SINGAPORE BRANCH

MEGA INTERNATIONAL
COMMERCIAL BANK CO., LTD.,
OFFSHORE BANKING BRANCH

KGI BANK CO., LTD.

UNION BANK OF TAIWAN CO.,
LTD.

THE SHANGHAI COMMERCIAL &
SAVINGS BANK, LTD. SINGAPORE

BRANCH

TAIWAN SHIN KONG
COMMERCIAL BANK, HONG KONG

BRANCH

TAIWAN COOPERATIVE BANK
PHNOM PENH BRANCH

BANK OF TAIWAN, OFFSHORE
BANKING BRANCH

TAIWAN COOPERATIVE BANK,
OFFSHORE BANKING BRANCH

THE OPEC FUND FOR
INTERNATIONAL DEVELOPMENT

(OFID)

TRIODOS SICAV II- TRIODOS
MICROFINANCE   FUND

TRIODOS CUSTODY
B.V-TRIODOS FAIR SHARE FUND

SUSTAINABILITY-FINANCE-REAL 
ECONOMIES SICAV-SIF

UNION COMMERCIAL BANK PLC

VATTANAC BANK LIMITED
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ភាគទុនិក
បែែសាក់មានដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន 920 ប៊ីលានរៀល (សមមូលនឹង 230 លានដុលា្លែរអាមែរិក) ដែលបានមកពីការចូលរួមមូលនិធិវិនិយោគរបស់

ភាគទុនិកចំនួន 4 រួមមាន KB Kookmin Bank, Bank of East Asia (BEA) កែុមហ៊ុន Lanka ORIX Leasing (LOLC) និងកែុមហ៊ុនបុគ្គលិក

បែែសាក់ (PSCo)។

ធនាគារ ខែប៊ី គូកមីន (KB Kookmin Bank) គឺជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគែនៅបែទែសកូរ៉ែខាង

តែបូង ដែលមានចំនួនសាខាចែើនជាងគែបំផុតនៅក្នុងវិស័យធនាគារ និងមានអតិថិជនជាង 30 លាននាក់

ដែលសមមូលនឹងជាងពាក់កណា្តែលនែចំនួនបែជាជនកូរ៉ែទូទាំងបែទែស។ ធនាគារ ខែប៊ី គូកមីន ក៏ឈរជា

ធនាគារនាំមុខគែលើសែវហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថលតាមបែព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័ត រួមមាន Liiv និង KB StarBanking

ដោយមានអតិថិជនចែើនជាង 15 លាននាក់។ ធនាគារ ខែបី៊ គូកមីន បានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នងុការរួមបញ្ចលូ

គា្នែក្នុងចំណោមកែុមហ៊ុនបុតែសម្ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុង KB Financial Group ។ សមែែប់ព័ត៌មានបន្ថែម 

សូមចូលទៅកាន់វែបសាយត៍៖ www.kbstar.com ឬ www.kbfg.com ។

BEA ជាធនាគារក្នងុសែកុឯករាជែយធំជាងគែនៅទីកែងុហុងកុងដែលបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នែ ំ1918 មានទែពែយ

សកម្មសរុបចំនួន 884.4 ប៊ីលានដលុា្លែរហុងកុង សមមូលនឹង 114.1 ប៊ីលានដលុា្លែរអាមែរិកគិតតែឹមថ្ងែទី 31

ខែធ្ន ូ ឆ្នែ ំ 2020 និងបានចុះបញ្ជកី្នងុទីផែសារភាគហុ៊នហុងកុង ហើយ BEA កា្លែយជាមា្ចែស់ហុ៊នដែលមានសិទ្ធិ

ក្នុងការបោះឆ្នែតក្នុងផែសារភាគហ៊ុន Hang Seng Index ។

BEA ផ្តល់សែវធនាគារជាចែើនជូនអតិថិជនដូចជា សែវធនាគារសមែែប់សាជីវកម្មសែវធនាគារសមែែប់

ឯកត្តជន សែវគែប់គែងទែពែយសមែបតិ្ត និងសែវវិនិយោគទុនផែសែងៗទៀតតាមរយៈបណា្តែញការិយល័យ

ជាង 220 សាខា គែបដណ្ដប់ទូទំាងហុងកុង និងតំបន់សំខាន់ៗផែសែងទៀតនែបែទែសចិន តំបន់អាសីុអាគ្នែយ៍

ចកែភពអង់គ្លែស និងសហរដ្ឋអាមែរិក។ ព័ត៌មានលម្អតិសូមចូលទៅកាន់វែបសាយត៍៖ www.hkbea.com ។

LOLC Group ជាកែមុហុ៊នដ៏ធំមួយនៅបែទែសសែលីង្កែ ដោយមានភាគហុ៊នជាចែើននៅក្នងុឧសែសាហកម្ម

ផែសែងៗ។ ការរីកចមែើនដែលមិនធ្លែប់មានរបស់កែមុហុ៊ន LOLC Group រាប់បញ្ចលូតំាងពីអាជីវកម្មស្នលូរបស់

ខ្លួនរហូតដល់សែវហិរញ្ញវត្ថុ ដែលផ្តែតជាសំខាន់លើសហគែែសខា្នែតតូចបំផុត ខា្នែតតូច និងខា្នែតមធែយម។

LOLC ក៏មានវត្តមានលើវិស័យមីកែហិូរញ្ញវត្ថដ៏ុរឹងមំានៅកម្ពជុា ភូមា និងប៉ាែគីសា្ថែន។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូល

ទៅកាន់វែបសាយត៍៖ www.lolc.com ។

កែុមហ៊ុនបុគ្គលិកបែែសាក់ (PSCo) តែូវបានបង្កើតឡើងកែែមចែបាប់ និងបទបែបញ្ញត្តិទូទៅរបស់ពែះរាជា

ណាចកែកម្ពុជា និងមានគោលបំណងដើមែបីវិនិយោគមូលនិធិជាមួយគែឹះសា្ថនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុបែែសាក់ ម.ក

និងដើមែបីគែប់គែងការវិនិយោគឱែយសែបតាមបទដា្ឋែនវិជា្ជជីវៈនិងកែមសីលធម៌ខ្ពស់ជាមួយនឹងតមា្លភាព និង

អភិបាលកិច្ចល្អ។ កែុមហ៊ុនក៏អាចធ្វើសកម្មភាពលើការគែប់គែងទែពែយសកម្មនិងដើមទុនផែសែងៗ ការវិនិយោគ 

និងសកម្មភាពទិញលក់ ពែមទាំងសែវហិរញ្ញវត្ថុ និងពាណិជ្ជកម្មផែសែងៗដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទែល់ ឬ ដោយ

បែយោលទៅនឹងគោលបំណងខាងលើ ឬ គោលបំណងសែដៀងគា្ន និងសកម្មភាព ឬ សែវកម្មដែលជាចរិត

លក្ខណៈក្នុងការអភិវឌែឍបែតិបត្តិការរបស់កែុមហ៊ុន។
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ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

1. លោក JUN KWI SANG  បែធនកែុមបែឹកែសាភិបាល

2. លោក KIM HWAN KOOK  អភិបាលឯករាជែយ

3. លោក LEE HANA  អភិបាលឯករាជែយ

4. លោក ប្រល សក្តិភក្តី  អភិបាលឯករាជែយ

5. លោក ISHARA C. NANAYAKKARA  អភិបាល

6. លោក MINKI BRIAN HONG  អភិបាល

7. លោក សុីម ស្រនាជាតិ  អភិបាល

8. លោក KIM HAK SOO  អភិបាល

9. លោក JANG JI KYU  អភិបាល
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លោក JUN KWI SANG  ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
លោក Jun Kwi Sang ជាបែធនកែុមបែឹកែសាភិបាលរបស់គែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ បែែសាក់ ម.ក។ ក្នុងនាមជាជើងចាស់ពោរពែញដោយបទពិសោធន៍

ខាងសែវហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងទីផែសារធនាគារនិងមូលធន លោក JUN បានបមែើការងរនិងកាន់មុខតំណែងដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាចែើនក្នុងរយៈពែល 33 ឆ្នែំ នែ
បទពិសោធន៍ការងរនៅធនាគារ ខែប៊ី គូកមីន មុនពែលចូលនិវត្តន៍នៅដើមឆ្នែំ 2019 ។

បនា្ទែប់ពីបមែើការជានាយកនែនាយកដា្ឋែនសំខាន់ៗនានា ដែលក្នុងនះមាន នាយកដា្ឋែនផែនការលក់ និងអាជីវកម្មសាជីវកម្មធុនធំ លោក JUN បាន
បមែើការជានាយកនែអគ្គនាយកដា្ឋែនអាជីវកម្មសាជីវកម្មធុនធំ និងសម្ព័ន្ធកែុមហ៊ុនលក់បែចាំតំបន់ ហើយបនា្ទែប់មកតែូវបានតែងតាំងជាអនុបែធននាយក
បែតិបត្តិជាន់ខ្ពស់  និងជានាយកសម្ព័ន្ធកែុមហ៊ុនសែវធនាគារវិនិយោគនិងសាជីវកម្ម និងសម្ព័ន្ធកែុមហ៊ុនសែវរួម (រួមបញ្ចូលទាំងអគ្គនាយកដា្ឋែនធនធន
មនុសែសផងដែរ)។ លោកក៏ធ្លែប់ធ្វើជាបែធននាយករងនែ KB Financial Group Inc. ពែមទាំងជាបែធននាយករងរបស់ KB Securities ទទួលបន្ទុក
សាជីវកម្ម និងធនាគារវិនិយោគ។

ដូចដែលបានបង្ហែញតាមរយៈបទពិសោធន៍ និងតួនាទីដឹកនំាពីមុននៅ KB លោក Jun មានជំនាញចែើនសមែបូរបែបនៅក្នងុផ្នែក សាជីវកម្ម និងធនាគារ
វិនិយោគ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍នែការអនុវត្តជាក់ស្តែង និងចំណែះដឹងខាងទែសឹ្តនីៅក្នងុវិស័យធនាគារ ក៏ដូចជាវិស័យលទ្ធកម្ម កិច្ចការទូទៅ និងធនធន
មនុសែស។

គាត់បានទទួលសញ្ញែបតែបរិញ្ញែបតែផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចពី Busan National University និងទទួលបានបរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគែប់គែងអាជីវកម្មពី
Helsinki School of Economics ។

1

លោក KIM HWAN KOOK  អភិបាលឯករាជ្រយ

លោក LEE HANA    អភិបាលឯករាជ្រយ

លោក ប្រល សក្តិភក្តី  អភិបាលឯករាជ្រយ

លោក Kim Hwan Kook បច្ចុបែបន្នជា នាយកតំណាងរបស់កែុមហ៊ុន  Busan-Gimhae Light Rail Transit ។ មុនពែលចូលរួមជាមួយកែុមហ៊ុន 

Busan-Gimhae Light Rail Transit លោក Kim គឺជានាយកផ្នែកលក់បែចាំតំបន់របស់សម្ព័ន្ធកែុមហ៊ុន និងជានាយករបស់អគ្គនាយកដា្ឋែនធនាគារ

វិនិយោគរបស់ធនាគារគូកមីន ហើយទទួលខុសតែូវលើការលក់ទូទាំងពិភពលោករបស់កែុមហ៊ុន រួមមាន សែវធនាគារបុគ្គល សែវធនាគារសាជីវកម្ម និង

សែវធនាគារវិនិយោគ។ លោកក៏ជានាយកនែអគ្គនាយកដា្ឋែនអាជីវកម្មសកលរបស់ធនាគារគូកមីន និងបានដើរតួនាទីយ៉ែងសំខាន់ក្នងុការពងែងឹមូលដា្ឋែន

គែឹះសមែែប់ការបោះទុនវិនិយោគនៅគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុបែែសាក់ ម.ក។

លោក Lee Hana គឺជាគណនែយែយករជំនាញនែកែុមហ៊ុន Andrew & Philip Accounting ដែលជាកែុមហ៊ុនគណនែយែយ របស់កូរ៉ែ-កម្ពុជា បង្កើត

ឡើងក្នុងឆ្នែំ 2008 ។ លោក ក៏ជាបែធនគណៈកម្មការសវនករផ្ទែក្នុងរបស់ធនាគារ គូកមីន កម្ពុជា និងជាគណនែយែយករជំនាញនែកែុមហ៊ុន Phnom

Penh of Daehyun Accounting និងជាអ្នកតែតួពិនិតែយហិរញ្ញវត្ថរុបស់កែមុហុ៊ន Adecco Korea ។ លោក Lee គឺជាសមាជិកនែវិទែយាសា្ថែនគណនែយែយករ

ជំនាញនែសហរដ្ឋអាមែរិក និងជាសមាជិកសកម្មនែវិទែយាសា្ថែនគណនែយែយករជំនាញ និងសវនករកម្ពុជា ដែលស្ថិតនៅកែែមឱវទរបស់កែសួងសែដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុ នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។

លោក បែល សក្តិភក្តី គឺជាសហការីនែការិយល័យមែធវីសិទិ្ធស័ក្កិ។ លោកបានបញ្ចប់ថា្នែក់បរិញ្ញែបតែផ្នែកនីតិសាស្តែ នៅពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា 

និងបរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនីតិជំនួញនៅបែទែសបារាំង។ ដោយមានបទពិសោធន៍ជាចែើនឆ្នែំធ្វើការជាមួយសា្ថែប័នសាធរណៈ និងឯកជន លោកមាន

បទពិសោធន៍យ៉ែងទូលំទូលាយក្នុងការផ្ដល់បែឹកែសាលើកិច្ចការជាចែើន រាប់ចាប់ពីផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម ធនាគារ អចលនទែពែយ វិនិយោគ កិច្ចសនែយា កិច្ចការរដា្ឋែ

ភិបាល និងទំនាក់ទំនងសាធរណៈរហូតដល់ពន្ធដារ។ លោកធ្លែប់បានចូលរួមជាមួយដែគូអភិវឌែឍជាចែើនដើមែបីជួយដល់កែសួង-សា្ថែប័នរាជរដា្ឋែភិបាល

ជាចែើន ក្នុងការធ្វើសែចក្ដីពែែងចែបាប់ និងផ្តល់បែឹកែសាលើកំណែទមែង់ចែបាប់។

2
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4

លោក ISHARA C. NANAYAKKARA  អភិបាល
លោក Ishara C. Nanayakkara គឺជាអនុបែធនកែុមហ៊ុន Lanka Orix Leasing Company Ltd (LOLC)។ លោក ជាអគ្គនាយកកែុមហ៊ុន 

Ishara Traders ដែលជាកែុមហ៊ុនតែួសតែែយផ្លូវក្នុងការនាំចូលយនយន្តបែើបែែស់រួចនៅក្នុងបែទែសសែីលង្កែ។ លោកបានបញ្ចប់ការសិកែសាពាណិជ្ជកម្ម

5
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ផ្នែកគណនែយែយពីបែទែសអូស្តែែលី លោកធ្លែប់បានធ្វើការនៅក្នុងបែទែសជប៉ុនរយៈពែល 2 ឆ្នែំ ជាមួយនឹងកែុមហ៊ុន Yamagin Corporation នៅទីកែុង 

Tokyo ដែលជាកែុមហ៊ុនធំជាងគែក្នុងការនាំចែញយនយន្តបែើបែែស់រួច។

លោកជាសមាជិកកែុមបែឹកែសាភិបាលរបស់កែុមហ៊ុន Ishara Plantation (Pvt) Ltd. និង Ishara Property Development (Pvt) Ltd. ហើយលោក

ក៏ជាសមាជិកកែុមបែឹកែសាភិបាលនែកែុមហ៊ុនបុតែសម្ព័ន្ធទាំងអស់របស់កែុមហ៊ុន LOLC ផងដែរ។

លោក MINKI BRIAN HONG  អភិបាល

លោក សុីម ស្រនាជាតិ  អភិបាល

លោក KIM HAK SOO  អភិបាល

លោក JANG JI KYU  អភិបាល

លោក Minki Brian Hong ជានាយកបែតិបត្តរិបស់ CVC Capital Partners ដែលធ្វើការផ្តែតលើការវិនិយោគនៅតំបន់អាសីុអាគ្នែយ៍។ លោក Brian

មានបទពិសោធន៍ធ្វើការនៅកែែបែទែសជាង 20 ឆ្នែំ ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅសហរដ្ឋអាមែរិក និងអាសុី។ មុនចូលបមែើការងរជាមួយ CVC លោកបាន

បមែើការងរនៅនាយកដា្ឋែនធនាគារវិនិយោគនែ JPMorgan នៅទីកែុងញូវយ៉ក ហុងកុង និងបែទែសកូរ៉ែ។ មុនបមែើការងរនៅ JPMorgan លោកបាន

បមែើការងរនៅDillon, Read & Co ដែលជាធនាគារវិនិយោគនៅសហរដ្ឋអាមែរិក។

លោក Brian បានបញ្ចប់ការសិកែសាថា្នែក់បរិញ្ញែបតែផ្នែកសែដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម និងវិទែយាសាសែ្តនយោបាយពីសាកលវិទែយាល័យ Brown នៅអាមែរិក។

លោក សីុម សែនាជាតិ បានបញ្ចប់ការសិកែសាថា្នែក់បរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគែប់គែងអាជីវកម្ម និងបញ្ចប់ការសិកែសាផ្នែកគណនែយែយនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុង

ឆ្នែំ 1994 ។ ចាប់តាំងពីឆ្នែំ 1995 មក លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណា្តែលជាចែើនពាក់ព័ន្ធនឹង ការគែប់គែងនិងបែតិបត្តិការមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកក៏តែូវ

បានទទួលសា្គែល់ជាគែូបង្គែលមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ (Microfinance Training of Trainer) ដោយ ADBI និង  TDLC របស់ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF ។

លោកធ្លែប់បានធ្វើការងរជាចែើនក្នងុវិស័យធនាគារ និងបានចាប់ផ្តើមបំពែញការងរជាមួយ បែែសាក់ចាប់តំាងពីឆ្នែ ំ1995 ក្នងុតួនាទីជាមន្តែឥីណទាន

និងតែូវបានដំឡើងឋានៈក្នុងមុខតំណែងផែសែងៗជាចែើនដូចជា គណនែយែយករ នាយកសាខា គែូបង្គែលផ្នែកកម្មវិធី MB និងអ្នកតែួតពិនិតែយ និងនាយក

ហិរញ្ញវត្ថុ។ ចាប់ពីពាក់កណា្តែលឆ្នែំ 2002 មក លោកបមែើការងរក្នុងតួនាទីជានាយកសាខា នាយកបែតិបត្តិការ និងជាអនុបែធននាយកបែតិបត្តិនៅគែះឹ

សា្ថែនមីកែហិូរញ្ញវត្ថមួុយផែសែងទៀតមុននឹងចូលមកបមែើការងរជាបែធននាយកបែតិបត្តគិែះឹសា្ថែនមីកែហិូរញ្ញវត្ថបុែែសាក់នៅចុងឆ្នែ ំ2003 ។ បច្ចបុែបន្ន លោក

មានតំណែងជាបែធននាយកបែតិបត្តិនែគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ បែែសាក់ ម.ក។

លោក Kim Hak Soo បានបមែើការងរនៅធនាគារ ខែប៊ី គូកមីន អស់រយៈពែល 30 ឆ្នែំ។ លោកបានបមែើការងរក្នុងតួនាទីជានាយកគែប់គែង និង

បែធននាយកបែតិបត្តិរបស់ KB Microfinance Myanmar ដែលជាបុតែសម្ព័ន្ធធនាគារ ខែប៊ី គូកមីន រយៈពែល 7 ឆ្នែំ។ មុននឹងកាន់តួនាទីនែះ លោក 

Kim បានបមែើការជានាយកនែកែុមការងរផ្នែកទែពែយសកម្មនិងបំណុលក្នុងនាយកដា្ឋែនផែនការហិរញ្ញវត្ថុ ពែមទាំងបានបមែើការងរក្នុងនាយកដា្ឋែនផែសែងៗ

ជាចែើន ដូចជា នាយកដា្ឋែនហិរញ្ញកិច្ច គែប់គែងហានិភ័យ រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្តែ វយតម្លែលទ្ធផលការងរ នាយកដា្ឋែនផែនការប័ណ្ណឥណទាន និង

បានបមែើការនៅសាខានានាផ្នែកធនាគារសាជីវកម្មនិងបុគ្គល អស់រយៈពែលជាង 23 ឆ្នែ ំចាប់តំាងពីបានចូលរួមជាមួយ ខែបី៊ ក្នងុឆ្នែ ំ1990 ។ លោកទទួល

បានសញ្ញែបតែបរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគែប់គែងអាជីវកម្មពី Yonsei University Graduate School of Business  និងបញ្ចប់បរិញ្ញែបតែផ្នែកគែប់គែង

អាជីវកម្មពី Kyungpook National University ។

លោក Jang Ji Kyu បច្ចុបែបន្នកំពុងបមែើការជានាយកគែប់គែងទូទៅនែនាយកដា្ឋែនផែនការសកលនៅធនាគារ ខែប៊ី គូកមីន ក្នុងទីកែុងសែអ៊ូល

បែទែសកូរ៉ែ។ ចាប់តាំងពីលោកបានចូលបមែើការងរនៅ KB ក្នុងឆ្នែំ 1999 មក លោក Jang បានកាន់មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងនាយកដា្ឋែនជាចែើន

ដូចជា នាយកដា្ឋែនធុរកិច្ចសកលនិងហិរញ្ញកិច្ច។ ជាមួយបទពិសោធន៍ជាង 20 ឆ្នែំ នៅ KB លោក Jang ទទួលបានបទពិសោធន៍យ៉ែងទូលំទូលាយនៅ

ក្នុងផ្នែកធនាគារវិនិយោគនិងសាជីវកម្ម មូលនិធិរូបិយប័ណ្ណបរទែស និងធុរកិច្ចសកល។ លោកបានបញ្ចប់បរិញ្ញែបតែផ្នែកសែដ្ឋកិច្ច ព ីState University 

of New York និងបរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់ពី University of Wisconsin ។
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គណៈកម្មការន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

សមាសភាពនែគណៈកម្មការសវនកម្មអនុលោមតាមបែកាសរបស់

ធនាគារជាតិនែកម្ពជុាដែលបានចែងដូចតទៅ៖

•   គណៈកម្មការសវនកម្មរបស់គែឹះសា្ថែនតែូវដឹកនាំដោយអភិបាលឯក

    រាជែយនែកែុមបែឹកែសាភិបាល

•   តែូវមានយ៉ែងតិចបុគ្គលឯករាជែយមា្នែក់ដែលមានជំនាញឯកទែសផ្នែក

    ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនែយែយ

•  តែូវមានយ៉ែងតិចបុគ្គលឯករាជែយមា្នែក់ដែលមានជំនាញឯកទែសផ្នែក

    ចែបាប់ និងធនាគារ

គណៈកម្មការសវនកម្មរបស់បែែសាក់មានសមាជិកចំនួន 5 រូបមកពីកែមុ

បែឹកែសាភិបាល ហើយដឹកនាំដោយកែុមបែឹកែសាភិបាលឯករាជែយ ដែលមាន

ឯកទែសផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដូចមានរាយនាមខាងកែែម៖

1. លោក  Lee Hana             បែធន

2. លោក  Bell Sak Pheakdey           សមាជិក

3. លោក  Jang Ji Kyu            សមាជិក

4. លោក  Ishara C. Nanayakkara           សមាជិក

5. លោក  Minki Brian Hong           សមាជិក

គណៈកម្មការសវនកម្ម មានភារកិច្ចទទួលខុសតែូវដូចខាងកែែម៖

•  ធនាឱែយបានការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតមែូវដោយចែបាប់ និងបទ

    បែបញ្ញតិ្តផែសែងៗពែមទំាងធនាថាព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនសាធរណ

    ជននិងធនាគារជាតិនែកម្ពុជា តែឹមតែូវ និងអាចជឿជាក់បាន

•  វយតម្លែភាពសមសែបនែវិធីសាសែ្តគណនែយែយដែលបានបែើដើមែបី

    រៀបចំគណនីដោយឡែកនិងគណនីរួមបញ្ចូលគា្នែ

•      វយតម្លែគុណភាពនែនីតិវិធីតែតួពិនិតែយផ្ទែក្នងុ ជាពិសែសវយតម្លែថា 

   តើបែព័ន្ធសមែែប់វស់វែង តាមដាន និងតែួតពិនិតែយ ហានិភ័យ មាន

 សង្គតិភាព និងផ្តល់អនុសាសន៍លើសកម្មភាពអនុវត្តបន្តនៅពែល

    ណាដែលសមសែប

នៅឆ្នែំ 2020 គណៈកម្មការសវនកម្មបានបែជុំចំនួន 4 ដងគឺនៅខែកុម្ភៈ 

ឧសភា កញ្ញែ និងធ្នូ ដើមែបីតែួតពិនិតែយនិងពិភាកែសាលើបញ្ហែផែសែងៗ ដែលទាក់

ទងទៅនឹងបែែសាក់។ សកម្មភាពសង្ខែបដែលសមែែចបានដោយគណៈកម្ម

ការសវនកម្មនៅក្នុងឆ្នែំ 2020 រួមមាន៖

• ពិនិតែយលទ្ធផលបែចាំតែីមាសនែការធ្វើសវនកម្មឥណទាន ការធ្វើ

    សវនកម្មបែតិបត្តកិារសាខា និងការធ្វើសវនកម្មការិយល័យកណា្តែល

•   ពិនិតែយរបាយការណ៍សវនកម្មស្តីពីការសុើបអង្កែតករណីពិសែស

•   ពិនិតែយរបាយការណ៍សវនកម្មខាងកែែសមែែប់ការិយបរិច្ឆែទដែលបាន

    បញ្ចប់ថ្ងែទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នែំ 2019

គណៈកម្មការគែប់គែងហានិភ័យ មានសមាសភាពចំនួន 5 រូបមកពី

កែុមបែឹកែសាភិបាល ដែលដឹកនាំដោយអភិបាលឯករាជែយ។ សមាជិកទាំង

អស់នែគណៈកម្មការគែប់គែងហានិភ័យ មានគុណវុឌែឍិ និងចំណែះជំនាញ

ពែញលែញទៅលើមុខជំនាញផែសែងៗដូចជា ធនាគារ គែប់គែងហានិភ័យ 

សែដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ បែតិបត្តិការ សវនកម្ម និងចែបាប់។ សមាជិកគណៈកម្ម

ការគែប់គែងហានិភ័យមានដូចខាងកែែម៖

1. លោក Kim Hwan Kook           បែធន

2. លោក Ishara C. Nanayakkara           សមាជិក

3. លោក Kim Hak Soo            សមាជិក

4. លោក Lee Hana            សមាជិក 

5. លោក Minki Brian Hong            សមាជិក

6. លោក សីុម សែនាជាតិ              អ្នកអង្កែតការ

ភារកិច្ចចមែបងៗរបស់គណៈកម្មការគែប់គែងហានិភ័យមានដូចខាង

កែែម៖

•   កំណើនផលបតែកម្ចី

•   សំវិធនធនឥណទាន

•   ហានិភ័យឥណទាន

•   គែប់គែងហានិភ័យឥណទាន

•   គែប់គែងហានិភ័យដើមទុន

•   គែប់គែងហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងបែភពទុន

•   គែប់គែងហានិភ័យបែតិបត្តិការ

•   គែប់គែងហានិភ័យបែតិបត្តិតាម

•   តាមដាន និងតែួតពិនិតែយលើហានិភ័យផ្នែកចែបាប់ បរិយកាសនយោ

    បាយ និងគោលនយោបាយនានា

•   តាមដានកមែិតពិដាន និងអនុបាតហានិភ័យសំខាន់ៗដែលកំណត់

    ដោយសា្ថែប័ន

•   ពិនិតែយបរិយកាសសែដ្ឋកិច្ច និងការបែកួតបែជែង

•   តែួតពិនិតែយ និងអនុម័តលើគោលនយោបាយផែសែងៗរបស់សា្ថែប័ន

•   ពិនិតែយរបាយការណ៍បែចាំឆ្នែំ 2019 របស់បែែសាក់

•   ពិនិតែយបញ្ហែបែឈម និងការសមែែចបានរបស់នាយកដា្ឋែនសវនកម្ម

    ផ្ទែក្នុង

•   ពិនិតែយ និងអនុម័តលើថវិកា និងផែនការសវនកម្មបែចាំឆ្នែំ 2021

គណៈកម្មការសវនកម្ម

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
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គណៈកម្មការមានសមាសភាពចំនួន 5 រូបដែលអញ្ជើញមកពីសមាជិក

កែុមបែឹកែសាភិបាល៖

1. លោក  បែល សក្តិភក្ត ី                         បែធន 

2. លោក Kim Hak Soo                         សមាជិក

3. លោក Jang Ji Kyu                         សមាជិក

4. លោក Ishara C. Nanayakkara           សមាជិក

5. លោក Minki Brian Hong           សមាជិក

នៅឆ្នែ ំ2020 គណៈកម្មការផ្តល់តម្លែការបានរៀបចំការបែជំុចំនួន 1 ដង

និងផ្តល់ការបែកឹែសាដល់ថា្នែក់គែប់គែងក្នងុការអនុវត្តសកម្មភាពការងរសំខាន់ៗ

ដូចខាងកែែម៖

•  ធ្វើឱែយកាន់តែបែសើរឡើងនូវគោលនយោបាយ បទបញ្ជែផ្ទែក្នុង និង

    នីតិវិធីនែការគែប់គែងធនធនមនុសែស និងការជែើសរីសបុគ្គលិក

•   អនុវត្តបែព័ន្ធបច្ចែកវិទែយាព័ត៌មានថ្មីសមែែប់គែប់គែងធនធនមនុសែស

•  អនុវត្តកម្មវិធីបណ្ដុះបណា្តែលឱែយមានភាពទូលំទូលាយ  និងទាន់

    សម័យ

• កំណត់កមែិតក្នុងការដំឡើងបែែក់ខែសមែែប់បុគ្គលិកមា្នែក់ៗ និង

    កំណត់ការផ្តល់បែែក់រង្វែន់បែចាំឆ្នែំដល់បុគ្គលិក

•   អនុវត្តតាមចែបាប់ និងបទបែបញ្ញត្តនិានាពាក់ព័ន្ធនឹងចែបាប់ស្តពីីការងរ។

គណៈកម្មការបែជុំចំនួន 4 ដង (បែចាំតែីមាស) គឺក្នងុខែកុម្ភៈ ឧសភា 

សីហា និងធ្ន ូដោយបានធ្វើការតែតួពិនិតែយ និងពិភាកែសាលើបែធនបទដូចខាង

កែែម៖

•   បរិមាណ និងគុណភាពនែវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

•   ផលប៉ះពាល់នែការរីកសាយភាយជំងឺកូវីដ-19 មកលើវិស័យធនាគារ

    និងវិធនការការពារផលបតែកម្ចី

•   គុណភាពនែផលបតែកម្ចី និងននិា្នែការ

•   ការរៀបចំកម្ចីសាឡើងវិញ 

•   លទ្ធផលនែការអនុវត្តការងររបស់មន្តែីគែប់គែងហានិភ័យនៅតាម

    សាខា

•   ការវយតម្លែហានិភ័យ និងវធិនការកាត់បន្ថយហានិភ័យ

•  ហានិភ័យបែតិបត្តិតាម និងបែយុទ្ធបែឆំងនឹងការសមា្អែតបែែក់ និង

    ហិរញ្ញបែបទានភែរវកម្ម

•  ភាពបែឈមនែហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងបែភពទុនក្នុងការគាំទែ 

    អាជីវកម្ម

•   ដើមទុន និងយុទ្ធសាស្តែ

•   បែសិទ្ធភាពនែបែព័ន្ធតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុងរបសស់ា្ថែប័ន

•   ឥទ្ធិពល និងបរិយកាសសែដ្ឋកិច្ច

•   តែួតពិនិតែយលើវឌែឍនភាពនែការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់ធនាគារ

    ជាតិនែកម្ពុជាទាក់ទងជាមួយនាយកដា្ឋែនគែប់គែងហានិភ័យ

•   អនុម័តគោលនយោយបាយគែប់គែងហានិភ័យ  ដែលតមែូវដោយ

    ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា

គណៈកម្មការត្រងតាំង និងផ្តល់តម្ល្រការ



គណៈគ្រប់គ្រង

1. លោក សីុម ស្រនាជាតិ  បែធននាយកបែតិបត្តិ

2. លោក អ៊ុំ សមអឿន  អនុបែធននាយកបែតិបត្តិ
    ទទួលបន្ទុកបែតិបត្តិការ

3. លោក អ៊ុំ សូផន  អនុបែធននាយកបែតិបត្តិ

    ទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ 

4. លោក ជួប វាសនា  អនុបែធននាយកបែតិបត្តិ

    ទទួលបន្ទុកធនធនមនុសែស 

5. លោក នាង សុខឃីម  អនុបែធននាយកបែតិបត្តិ
    ទទួលបន្ទុកអាជីវកម្ម
6. លោក សាយ សូនី   អនុបែធននាយកបែតិបត្តិ
    ទទួលបន្ទុកទីផែសារ
7. លោក ជា ហាង  អនុបែធននាយកបែតិបត្តទិទួល            
    បន្ទុកផែនការយុទ្ធសាស្តែនិងអាជីវកម្ម
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លោក សុីម ស្រនាជាតិ  ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក សីុម សែនាជាតិ បានបញ្ចប់ការសិកែសាថា្នែក់បរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគែប់គែងអាជីវកម្ម និងបញ្ចប់ការសិកែសាផ្នែកគណនែយែយនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅ

ក្នងុឆ្នែ ំ1994 ។ ចាប់តំាងពីឆ្នែ ំ1995 មក លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដះុបណា្តែលជាចែើនពាក់ព័ន្ធនឹងការគែប់គែង និងបែតិបត្តកិារមីកែហិូរញ្ញវត្ថ។ុ លោកក៏តែវូ

បានទទួលសា្គែល់ជាគែបូង្គែលមីកែហិូរញ្ញវត្ថ ុ(Microfinance Training of Trainer) ដោយ ADBI និង TDLC  របស់ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF  ។

លោកធ្លែប់បានធ្វើការងរជាចែើនក្នុងវិស័យធនាគារ និងបានចាប់ផ្តើមបំពែញការងរជាមួយបែែសាក់ចាប់តាំងពីឆ្នែំ 1995 ក្នុងតួនាទីជាមន្តែីឥណទាន 

និងតែូវបានដំឡើងឋានៈក្នុងមុខតំណែងផែសែងៗជាចែើនដូចជា គណនែយែយករ នាយកសាខា គែូបង្គែលផ្នែកកម្មវិធី MB និងអ្នកតែួតពិនិតែយ និងនាយក

ហិរញ្ញវត្ថុ។ ចាប់ពីពាក់កណា្តែលឆ្នែំ 2002 មក លោកបមែើការងរក្នុងតួនាទីជានាយកសាខា នាយកបែតិបត្តិការ និងជាអនុបែធននាយកបែតិបត្តិនៅ

គែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុមួយផែសែងទៀតមុននឹងចូលមកបមែើការងរជាបែធននាយកបែតិបត្តិគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុបែែសាក់នៅចុងឆ្នែ ំ 2003 ។ បច្ចុបែបន្ន

លោកមានតំណែងជា បែធននាយកបែតិបត្តិនែគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុបែែសាក់ ម.ក។

1

លោក អ៊ុំ សមអឿន  អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការ
លោក អ៊ុំ សមអឿន បានបញ្ចប់បរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់ផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងបញ្ចប់ការសិកែសាផ្នែកគណនែយែយ និងពាណិជ្ជកម្មក្នុងឆ្នែំ 1988 និង

ថា្នែក់បរិញ្ញែបតែផ្នែកគែប់គែងអាជីវកម្មក្នុងឆ្នែំ 1995 ។ ចាប់តាំងពីឆ្នែំ 1995 មក គាត់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណា្តែលជាចែើនទាក់ទងនឹងការគែប់

គែង និងបែតិបត្តិការមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកក៏ជាគែូបង្គែលផ្នែកមីកែូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលសា្គែល់ដោយ ADBI និង TDLC របស់ធនាគារពិភពលោក និង 

UNCDF ។ 

លោកធ្លែប់បមែើការជាមន្តែីរាជការនែមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម ខែត្តតាកែវ ក្នុងមុខងរជា បែធនគណនែយែយ។ ចាប់តាំងពីឆ្នែំ 1995 មក លោកបានបមែើការ

នៅកម្មវិធីឥណទានបែែសាក់ ហើយលោកតែូវបានដំឡើងតួនាទីជាអគ្គនាយករងគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុបែែសាក់ចាប់ពីដើមឆ្នែំ 2007 ។ បច្ចុបែបន្ននែះ

លោកមានតួនាទីជាអនុបែធននាយកបែតិបត្តិទទួលបន្ទុកបែតិបត្តិការនែគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុបែែសាក់ ម.ក។

2

លោក អ៊ុំ សូផន  អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុ
លោក អំុ៊ សូផន បានបញ្ចប់ការសិកែសាថា្នែក់បរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគែប់គែងអាជីវកម្ម និងថា្នែក់បរិញ្ញែបតែសែដ្ឋកិច្ចជំនាញធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

មុនពែលបមែើការងរនៅបែែសាក់ លោកមានបទពិសោធន៍ចែើនឆ្នែំលើការគែប់គែងគណនែយែយ គែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ និងធ្លែប់បមែើការងរក្នុង

តួនាទីជានាយកបែតិបត្តិគែប់គែងហិរញ្ញវត្ថុនៅគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារពាណិជ្ជ ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា និងកែុមហ៊ុនឯកជននានាផងដែរ។

លោកចូលបមែើការងរនៅបែែសាក់ក្នុងតួនាទីជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នែំ 2007 ។ បច្ចុបែបន្ននែះ លោកមានតួនាទីជាអនុបែធន

នាយកបែតិបត្តិទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុនែគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុបែែសាក់ ម.ក។

3

លោក ជួប វាសនា   អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកធនធានមនុស្រស
លោក ជួប វសនា បានបញ្ចបថ់ា្នែក់បរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់ និងបរិញ្ញែបតែសែដ្ឋកិច្ច ឯកទែសហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ។ លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណា្តែល

ជាចែើនទាក់ទងនឹងការអភិវឌែឍជំនាញមីកែូហិរញ្ញវត្ថុទាំងក្នុង និងកែែបែទែស។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង 15 ឆ្នែំក្នុងវិស័យធនាគារ និងមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ។ 

លោកបានចូលរួមបមែើការងរនៅបែែសាក់ក្នុងឆ្នែំ 2002 ក្នុងតួនាទីជាមនែ្តីឥណទាន។ ជាបន្តបនា្ទែប់ លោកតែូវបានដំឡើងតួនាទី ជានាយកអនុសាខា 

នាយកសាខា និងជាបែធនផ្នែកឥណទាន។ ក្នុងឆ្នែំ 2010 លោកតែូវបានដំឡើងតួនាទីជា នាយក នាយកដា្ឋែនគែប់គែង និងអភិវឌែឍន៍ផលិតផល។ ក្នុងឆ្នែំ 

2020 លោកមានតួនាទីជាអនុបែធននាយកបែតិបត្តិទទួលបន្ទុកធនធនមនុសែស។

4
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លោក សាយ សូនី  អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកទីផ្រសារ

លោក ជា ហាង  អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តទិទួលបន្ទកុផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រនិងអាជីវកម្ម

លោក សាយ សូនី បានបញ្ចប់ការសិកែសាថា្នែក់បរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគែប់គែងអាជីវកម្ម និងជាគែបូង្គែលមីកែហិូរញ្ញវត្ថដុែលទទួលសា្គែល់ដោយ ADBI

និង TLDC   របស់ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF  ។ លោកក៏បានបញ្ចប់ថា្នែក់បរិញ្ញបតែគែប់គែងទីផែសារ ហើយលោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដះុបណា្តែលជាចែើន

ទំាងនៅតំបន់អាសុី និងអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងបែតិបត្តិការមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ ការអភិវឌែឍផលិតផល ការគែប់គែងអតិថិជន និងការគែប់គែងទីផែសារ។ 

លោកមានបទពិសោធន៍ជាង 15 ឆ្នែំ លើការគែប់គែងគមែែង ការគែប់គែងទីផែសារ ការអភិវឌែឍផលិតផល និងការគែប់គែងទាំងក្នុងវិស័យឯកជន ការងរ

សង្គម និងមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ។ 

លោកបានចូលរួមបមែើការងរនៅបែែសាក់ក្នងុដើមឆ្នែ ំ 2005 ក្នងុតួនាទីជាបែធនផ្នែកទីផែសារ និងតែវូបានដំឡើងតួនាទីជានាយកគែប់គែងទីផែសារក្នងុឆ្នែំ

2007 ។ លោកតែូវបានដំឡើងតួនាទីជានាយកបែតិបត្តិទទួលបន្ទុកទីផែសារនៅឆ្នែំ 2010 ។ បច្ចុបែបន្ននែះ លោកមានតួនាទីជាអនុបែធននាយកបែតិបត្តិ

ទទួលបន្ទុកទីផែសារនែគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុបែែសាក់ ម.ក។

លោក ជា ហាង បញ្ចប់ការសិកែសាថា្នែក់បរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់ និងថា្នែក់បរិញ្ញែបតែផ្នែកគណនែយែយ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាចែើនឆ្នែំ

ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ គណនែយែយ លទ្ធកម្ម គែប់គែងធនធនមនុសែស ឥណទាន សែវធនាគារ ការរៀបចំវិធីសាស្តែនិងគោលនយោបាយសា្ថែប័ន នីតិកម្ម 

អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម យុទ្ធសាស្តែសាជីវកម្ម ផែនការអាជីវកម្ម និងការគែប់គែងគមែែង។

លោកធ្លែប់បមែើការងរក្នុងតួនាទីផែសែងៗជាចែើនរួមមាន នាយកហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋបាល ទីបែឹកែសាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ លទ្ធកម្មនិងរដ្ឋបាល បែធន

កែុមបែឹកែសាភិបាលនែគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុបែែសាក់ ជំនួយការរដ្ឋបាលគមែែងបែែសាក់ នាយក នាយកដា្ឋែនយុទ្ធសាស្តែផែនការនិងអាជីវកម្ម។ លោក

តែូវបានដំឡើងតួនាទីជា នាយកជាន់ខ្ពស់ នាយកដា្ឋែនយុទ្ធសាស្តែផែនការនិងអាជីវកម្ម។ លោកក៏ជាអភិបាលនែកែុមហ៊ុនបុគ្គលិកបែែសាក់ (PSCo) និង

ជាបែធនបរធនបាលកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុបែែសាក់ ។ ក្នុងឆ្នែំ 2020 លោកតែូវបានដំឡើងតួនាទីជាអនុបែធននាយកបែតិបត្តិទទួលបន្ទុកផែនការយុទ្ធសាស្តែ

និងអាជីវកម ្មនែគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុបែែសាក់ ម.ក។
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លោក នាង សុខឃីម  អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកអាជីវកម្ម
លោក នាង សុខឃីម បញ្ចប់ការសិកែសាថា្នែក់បរិញ្ញែបតែជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគែប់គែងអាជីវកម្ម និងជាគែបូង្គែលមីកែហិូរញ្ញវត្ថដុែលទទួលសា្គែល់ដោយ ADBI

និង TLDC  របស់ធនាគារពិភពលោក និង UNCDF ។ លោកបានបញ្ចប់ថា្នែក់បរិញ្ញបតែវិទែយាសាសែ្តកែសែតែសាសែ្តនៅឆ្នែ ំ1997 ។ លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្ដះុ

បណា្តែលជាចែើនទាក់ទងនឹងបែតិបត្តិការមីកែូហិរញ្ញវត្ថុ និងវគ្គបណ្ដុះបណា្តែលផែសែងៗទៀតផងដែរ។

ក្នុងឆ្នែំ 1998 លោកបានចាប់ផ្តើមបំពែញការងរក្នុងវិស័យមីកែូហិរញ្ញវត្ថុដោយមានតួនាទី ជាមន្តែីឥណទាន ហើយតែូវបានដំឡើងតួនាទីជាបន្តបនា្ទែប់

ជាសវនករផ្ទែក្នុង សវនករផ្ទែក្នុងជាន់ខ្ពស់ នាយករងបែតិបត្តិការ នាយករងឥណទាន និងជានាយកឥណទាន។ ហើយលោកតែូវបានដំឡើងតួនាទីជា

នាយកបែតិបត្តិទទួលបន្ទុកអាជីវកម្មនែគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុបែែសាក់នៅឆ្នែំ 2010 ។ បច្ចុបែបន្ននែះ លោកមានតួនាទីជាអនុបែធននាយកបែតិបត្តិទទួល

បន្ទុកអាជីវកម្មនែគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុបែែសាក់ ម.ក។
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គណៈកម្មការន្រគណៈគ្រប់គ្រង

ក្នុងឆ្នែំ 2020 ការបែជុំគណៈកម្មការគែប់គែងទែពែយសកម្មនិងបំណុល 

បានបែពែឹត្តទៅចំនួន 8 ដង និងបានសមែែចនូវសមិទ្ធផលដូចខាងកែែម៖

•    បានឯកភាពលើសំណើបំណុលសរុបចំនួន 540 លានដុលា្លែរអាមែរិក    

    ដែលក្នុងនះ 50 លានដុលា្លែរអាមែរិក គឺជាអនុបំណុល 100 លាន

  ដលុា្លែរអាមែរិក គឺមានលក្ខណៈជាសំណុំឥណទាន (Credit Line) 

    និងបំណុលរយៈពែលវែងនិងថា្នែក់ខ្ពស់មានចំនួន 390 លានដុលា្លែរ

    អាមែរិក។

• ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ផ្នែកហិរញ្ញកិច្ច និងផ្នែកអាជីវកម្មឱែយស្វះស្វែង

 រកបំណុលជាបែែក់រៀលដើមែបីគាំទែដល់ការផ្តល់កម្ចីជាបែែក់រៀល

  យ៉ែងហោចណាស់ឱែយបាន 10% នែផលបតែឥណទានសរុបនៅ

    ដំណាច់ឆ្នែំ 2020 ។

•   ធ្វើការអនុម័តយុទ្ធសាសែ្តពងែងឹការផ្តល់កម្ចជីាបែែក់រៀលដើមែបីសមែែច

    ឱែយបាន 10% នែផលបតែឥណទានសរុបនៅដំណាច់ឆ្នែំ 2020 ។

•   ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ផ្នែកហិរញ្ញកិច្ចដើមែបីកាត់បន្ថយគមា្លែតនែសា្ថែន    

    ភាពរូបិយប័ណ្ណចំហរបែែក់បាត។

•   ធ្វើការអនុម័តយុទ្ធសាសែ្តកាត់បន្ថយ និងផ្អែកការផ្តល់កម្ចីជាបែែក់

    បាតដោយមានក្តីបារម្ភទៅថ្ងែអនាគតលើការបែឈមហានិភ័យនែ

    បមែែបមែួលអតែែប្តូរបែែក់។

• បានអនុម័តលើគោលការណ៍គែប់គែងសន្ទនីយភាព និងវិធនការ

    តែៀមបមែុងក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលនែជំងឺកូវីដ-19 ។

•   បានអនុម័តលើសំណើបង្កើតដែគូអាជីវកម្មជាមួយដែគូអាជីវកម្មធំៗ

    មួយចំនួនតាមរយៈការសហការលើសែវបែមូលសាច់បែែក់ និងសែវ

    គែប់គែងសាច់បែែក់។

•   តាមដាន និងវិភាគលើនិនា្នែការអតែែការបែែក់ និងកំណត់យុទ្ធសាស្តែ

     ដើមែបីជម្លៀសហានិភ័យការបែែបែលួអតែែការបែែក់នាពែលអនាគត។

•   បានឯកភាពលើផែនការយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្មដើមែបីបង្កើនចំណូលពី 

    សែវប្តូរបែែក់។

កណា្តែលបាន ជួយឱែយបែែសាក់អាចវិភាគបានដិតដល់អំពសីា្ថែនភាពរបស់

អតិថិជន និងរកែសាគុណភាពឥណទានបានល្អ។ បែែសាក់មានអតែែឥណទាន

មិនដំណើរការ 0.99% ក្នងុឆ្នែ ំ2020 ដែលបង្ហែញថា បែែសាក់ គឺជាសា្ថែប័ន

ដែលអាចរកែសាបាននូវគុណភាពល្អនែសម្ពៀតឥណទាននៅក្នងុវិស័យធនាគារ

និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។

ការផ្តល់ឥណទានខា្នែតតូច គឺនៅតែជាផ្នែកសំខាន់សមែែប់ការរីកចមែើន

របស់បែែសាក់ ទាំងសម្ពៀតឥណទាន ចំនួនអតិថិជន និងការកាត់បន្ថយ

ទំហំហានិភ័យ។ សម្ពៀតឥណទានក្នងុអតិថិជនមា្នែក់មានចំនួន 5,998 ដុលា្លែរ

អាមែរិកក្នុងឆ្នែំ 2019 និង 6,844 ដលុា្លែរអាមែរិកក្នុងឆ្នែំ 2020 ។

ក្នុងឆ្នែំ 2020 បែែសាក់ មានការប្ដែជា្ញែខ្ពស់ក្នុងការពងែឹងគុណភាព

ឥណទាន និងផ្តល់សែវកម្មជូនអតិថិជនឱែយកាន់តែរហ័សជាងមុន។ ជា

លទ្ធផល អតែែកំណើនចំនួនអតិថិជនមានចំនួនបែមាណជា 6.18% កើន

ឡើងពី 417,044 នាក់ក្នុងឆ្នែំ 2019 ដល់ 442,833 នាក់ ដោយមាន

កំណើនសម្ពៀតឥណទានចំនួន 21.17%  ។ បទពិសោធន៍ និងសមត្ថ

ភាពដ៏រឹងមាំរបស់គណៈកម្មការឥណទាននៅតាមសាខា និងការិយល័យ

ដើមែបីធនាបាននូវគុណភាព និងឆ្លើយតបតាមផែនការអាជីវកម្មឆ្នែ ំ2020

គណៈកម្មការអភិវឌែឍន៍ផលិតផលបានសមែែចភារកិច្ចដោយជោគជ័យដូច

ខាងកែែម៖

•   អភិវឌែឍផលិតផល និងសែវថ្មីៗ។

•   ពិនិតែយឡើងវិញពីលក្ខណៈទូទៅរបស់ផលិតផលដែលមានសែែប់

    លក្ខខណ្ឌទូទៅ តារាងកំណត់តម្លែដើមែបីឱែយមានការបែកួតបែជែងកាន់

    តែចែើន និងអនុលោមទៅតាមការអនុវត្តតាមបទដា្ឋែននានា។

• តាមដានរាល់ការអនុវត្តរបស់សាខា ដើមែបីឱែយការអនុវត្តសែបតាម

    សៀវភៅណែនាំបែតិបត្តិការ និងនីតិវិធីនែផលិតផលនានា។

•   ស្វែងរកឱកាសល្អៗនៅក្នុងទីផែសារហិរញ្ញវត្ថុដើមែបីទាក់ទាញអតិថិជន  

    និងកែណ្ឌបែមូលបែែក់បញ្ញើសនែសំបន្ថែមទៀត។

•   ធនាបានថា គែប់ផលិតផល គឺទទួលបានបែែក់ចំណែញជាមួយនឹង

    ចំណាយថ្លែដើមទាប។

គណៈកម្មការគែប់គែងព័ត៌មានវិទែយាទទួលខុសតែូវចំពោះអភិបាលកិច្ច

ព័ត៌មានវិទែយានៅក្នងុបែែសាក់ដោយបានអភិវឌែឍកម្មវិធីទំាងអស់សមែែប់គំាទែ

ដល់ការលក់ផលិតផល និងបែព័ន្ធគែប់គែងផ្ទែក្នុងរបស់បែែសាក់។ គណៈ

កម្មការគែប់គែងព័ត៌មានវិទែយា គឺជាអ្នកដោះសែែយរាល់ការងរទាក់ទងនឹង

អភិបាលកិច្ចដូចជា ការតែួតពិនិតែយឡើងវិញ ការវយតម្លែនិងអនុម័តយុទ្ធ

សាសែ្តនិងថវិកា និងថែមទំាងពិនិតែយជាបែចំាពីលទ្ធផលការងររបស់នាយក

ដា្ឋែនព័ត៌មានវិទែយា។ គណៈកម្មការទទួលបន្ទុកក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាសែ្តឱែយ

សែបតាមយុទ្ធសាស្តែអាជីវកម្ម និងបច្ចែកវិទែយា និងការអនុវត្តការគែប់គែង

ហានិភ័យឱែយបានល្អបំផុត។

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្ម
និងបំណុល

គណៈកម្មការឥណទាន

គណៈកម្មការអភិវឌ្រឍន៍ផលិតផល

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្រយា
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នៅក្នុងឆ្នែំ 2020 គណៈកម្មការគែប់គែងព័ត៌មានវិទែយា បានរៀបចំការ

បែជុំជាចែើនដង និងពិភាកែសាពីបញ្ហែទាំងឡាយទាក់ទងនឹងព័ត៌មានវិទែយា

របស់បែែសាក់។ ខាងកែែមជាសែចក្តីសង្ខែបពីសកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់

គណៈកម្មការគែប់គែងព័ត៌មានវិទែយាក្នុងអំឡុងឆ្នែ ំ2020 ៖

•    ពិភាកែសា និងធ្វើបច្ចបុែបន្នភាពអំពីគមែែងគែប់គែងការស្នើសំុឥណទាន   

    និងផែនការអនុវត្ត។

•   ពិភាកែសា និងធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពអំពីមុខងរសមែែប់សមែួលដល់ការ

    ធ្វើឥណទានឡើងវិញ ។

•  ពិភាកែសា និងធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពអំពីការរួមបញ្ចូលបែពន្ធ័ជាមួយសា្ថែប័ន

    ផែសែងដើមែបីសមែួលការសងបែែក់កម្ចី

•   ពិភាកែសាលើជមែើសជាចែើន ធ្វើឱែយសែវធនាគារចល័តបែែសាក់កាន់

    តែបែសើរឡើង។

•  ពិភាកែសា និង អនុម័តគមែែងរៀបចំដំឡើងសមត្ថភាព Internal 

    Firewall ដើមែបីឆ្លើយតបនូវកំណើនការបែើបែែស់បែចាំថ្ងែ និងពងែីក

    បែព័ន្ធ Network នាពែលអនាគត ។

សង្ខែបលទ្ធផលសមែែចបានសំខាន់ៗឆ្នែំ 2020 ៖

•   បង្កើនសមត្ថភាពរបស់បែព័ន្ធ (មា៉ែសុីនមែ បែព័ន្ធផ្ទុកទិន្នន័យ និង

    បែព័ន្ធបណា្តែញ) ដើមែបីឆ្លើយតបនឹងការរីកចមែើនរបស់អាជីវកម្ម។

•   ពងែីកហែដា្ឋែរចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានវិទែយានៅកមែិតសាខាដើមែបីគាំទែ

    ដំណើរការអាជីវកម្ម។

•   បន្តអភិវឌែឍន៍កម្មវិធី ធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពអំពីគមែែងគែប់គែងការស្នើសុំ 

    ឥណទាន និងផែនការអនុវត្ត។

•   ដាក់បែើ និងគាំទែមុខងរ VAMI សមែែប់សមែួលដល់ការធ្វើឥណ    

    ទានឡើងវិញ

•   សហការជាមួយ អ្នកលក់ (Vendor) និង នាយកដា្ឋែនហិរញ្ញវត្ថុធ្វើ

    ការសិកែសាលើមុខងរមួយចំនួនទាក់ទងនឹងគំរូគណនែយែយដូចជា

    IFRS, EIR, Tax Accrual for Savings/TD

•  អភិវឌែឍផលិតផលថ្មីៗ និងធ្វើឱែយផលិតផលដែលមានសែែប់ឱែយកាន់

    តែបែសើរឡើង និងអនុវត្តគមែែងផែសែងៗដែលឆ្លើយតបនឹងតមែវូការ

    អាជីវកម្ម។

•  ធ្វើឱែយដំណើរការរបស់បែព័ន្ធ លំហូរការងរ កាន់តែបែសើរឡើង និង

    ស្វយ័បែវត្តដិើមែបីជួយដល់បែតិបត្តកិារផ្ទែក្នងុ និងបែតិបត្តកិារបែចំាថ្ងែ។

•   ធ្វើឱែយដំណើរការរបស់បែព័ន្ធផ្ទែរបែែក់ឆ្លងធនាគារតាមរយៈបែព័ន្ធ

    បាគង (Bakong) និង រីធែលផែ (Retail Pay)

•  រៀបចំអភិវឌែឍន៍កែលម្អបែព័ន្ធធនាគារចល័តឱែយកាន់តែទំនើប និង

    ងយសែួលបែើបែែស់ជាងមុន

•   បង្កើនដែគូសហការបង់វិក្កយបតែតាមបែព័ន្ធធនាគារចល័ត

•   ពងែឹងផែនការសា្តែរអាជីវកម្ម (BCP) ការបែតិបត្តិតាមនិងសន្តិសុខ

    ព័ត៌មានវិទែយា ការបែងចែកការងរ ផែនការអភិវឌែឍសមត្ថភាពនិងធ្វើ

    ឱែយលទ្ធផលការងរបែសើរឡើងដើមែបីគំាទែដល់ការរីកចមែើនអាជីវកម្ម

    ដូចជា ការផ្លែស់ប្ដូរ ការតាមដានឡើងវិញនែអ្នកបែើបែែស់/សវនកម្ម

  បែព័ន្ធរកែសាតុលែយភាព ការថែទាំបែព័ន្ធ/ឯកសារ និងការវស់វែង

     សមត្ថភាពបែព័ន្ធ។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 202031

ផលិតផល  និងស្រវា

ឥណទានក្រុម

បែែសាក់ផ្តល់ឥណទានកែុមដល់គែួសារដែលមានបែែក់ចំណូលទាប

រស់នៅតាមតំបន់ជនបទ និងទីបែជុំជន។ មុខរបររបស់អតិថិជនភាគចែើន

គឺទាក់ទងទៅនឹងផលិតកម្មសែូវ កសិកម្ម និងការរកចំណូលផែសែងៗដូចជា 

ការលក់ដូរ  និងការផ្តល់សែវកម្មលើវិស័យកសិកម្ម។  ទំហំឥណទានកែុម

មានរហូតដល់ចំនួន 1,000 ដុលា្លែរអាមែរិក ឬ សមមូលជាបែែក់រៀល 

សមែែប់សមាជិកមា្នែក់ៗ ពែមទាំងមានរបៀបសងចែើនបែភែទ រយៈពែលខ្ចី

អាចរហូតដល់ 24 ខែ និងអតែែការបែែក់បែចាំឆ្នែំ 16.80% ។

ឥណទានធុនតូចបំផុត

ឥណទានធុនតូចបំផុត តែូវបានផ្តល់ជូនដល់សហគែែសធុនតូចបំផុត

ដែលភាគចែើននែសហគែែសទំាងនែះមានទមែង់អាជីវកម្មជាលក្ខណៈគែសួារ

ហើយបែតិបត្តិដោយសមាជិកគែួសារ  ដែលមានចំនួននិយោជិតតិចជាង 

10 នាក់ និងជាទូទៅមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ផែសារ ជិតទីរួមសែុក ឬ ខែត្ត។ 

អាជីវកម្មរបស់សហគែែសទាំងនះរួមមាន ការជួញដូរ កសិកម្ម ផលិតកម្ម  

និងសកម្មភាពរកចំណូលសែបចែបាប់ផែសែងៗ ។ ទំហំឥណទានមានចំនួន

រហូតដល់ 1,500 ដុលា្លែរអាមែរិក ឬ សមមូលជាបែែក់រៀល អតែែការ

បែែក់បែចាំឆ្នែំ 16.80% ជាមួយរយៈពែលខ្ចីរហូតដល់ 48 ខែ និងមានរបៀប

សងបត់បែនចែើនបែភែទ។

ឥណទានសហគ្រ្រសធុនតូចនិងមធ្រយម

ឥណទានសហគែែសធុនតូចនិងមធែយម ជាឥណទានដែលផ្តល់ជូនជា

ពិសែសដល់សហគែែសធុនតូចនិងមធែយម ដែលមានអាជីវកម្មស្ថិតនៅក្នុង

វិស័យកសិពាណិជ្ជកម្ម ជំនួញជួញដូរ ផលិតកម្ម និងសែវកម្ម ហើយដែល

មានបុគ្គលិកអាចពី 10 នាក់ទៅ 100 នាក់ និងមានទែពែយសកម្មពី 50,000

ដុលា្លែរអាមែរិក ដល់ 500,000 ដុលា្លែរអាមែរិក។ ទីតាំងអាជីវកម្មរបស់សហ

គែែសស្ថិតនៅបណា្តែកែុងនៅក្នុងទីរួមខែត្តនានា និងនៅរាជធនីភ្នំពែញ។ 

ទំហំឥណទានមានចំនួនរហូតដល់ 500,000 ដុលា្លែរអាមែរិក ឬសមមូលជា

បែែក់រៀល។ អតែែការបែែក់បែចាំឆ្នែំចាប់ពី 10.80% ទៅ 16.20% ជាមួយ

រយៈពែលខ្ចីរហូតដល់ 120 ខែ និងមានរបៀបសងចែើនបែភែទ។

ឥណទានប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លួន

បែែសាក់ផ្តល់ឥណទានបែើបែែស់ផ្ទែល់ខ្លួនជូនអតិថិជនសមែែប់ទិញ

សមា្ភែរៈបែើបែែស់ផ្ទែល់ខ្លួន ឬ សមែែប់ចំណាយផ្ទែល់ខ្លួនផែសែងៗ រួមមាន

គែឿងសង្ហែរិម សមា្ភែរៈបរិកា្ខែរ ការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬ ទិញសមា្ភរៈ

ផែសែងៗ។ ទំហំឥណទានមានចំនួនរហូតដល់ 50,000 ដុលា្លែរអាមែរិក ឬ

សមមូលជាបែែក់រៀល ដោយមានរយៈពែលខ្ចីរហូតដល់ 108 ខែ និងមាន

របៀបសងចែើនបែភែទ អតែែការបែែក់បែចំាឆ្នែចំាប់ពី 12% ទៅ 16.80% ។

ឥណទានសិក្រសាអប់រំ

បែែសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់សិសែសានុសិសែសដែលតែូវការបែែក់សមែែប់

បង់ថ្លែសិកែសា។ ឥណទាននែះតែូវបានបង្កើតឡើងសមែែប់ចូលរួមចំណែក

អភិវឌែឍសង្គមដោយផ្តល់អតែែការបែែក់បែចំាឆ្នែតំែមឹតែ 14% បុ៉ណោ្ណែះ។ ទំហំ

ឥណទានមានចំនួន 2,500 ដុលា្លែរអាមែរិកសមែែប់រយៈពែល 12 ខែ និងមិន

តមែូវឱែយមានទែពែយធនាទែ។

ឥណទានបនា្ទ្រន់

បែែសាក់ផ្តល់ឥណទាននែះជូនដល់អតិថិជនទំាងឡាយណាដែលទទួល

រងផលប៉ះពាល់ដោយគែែះធម្មជាតិ និងអគ្គិភ័យ ដើមែបីដាំដុះ សា្តែរអាជីវកម្ម

និងធ្វើការសាងសង់លំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញបានភា្លែមៗ។ អតែែការ

បែែក់បែចាំឆ្នែំ 16.80%  ជាមួយនឹងទំហំឥណទានរហូតដល់ 1,500 ដលុា្លែរ

អាមែរិក ឬ សមមូលជាបែែក់រៀល  ហើយមានរយៈពែលខ្ចីរហូតដល់ 12 ខែ 

ជាមួយនឹងរបៀបសងចែើនបែភែទ។

ឥណទានក្រលម្អគ្រហដា្ឋ្រន

ដើមែបីធ្វើឱែយជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជនបែសើរឡើង បែែសាក់បានដាក់

ឱែយដំណើរការឥណទានមួយបែភែទសមែែប់កែលម្អ និងតុបតែងគែហដា្ឋែន។

អតិថិជនមា្នក់អាចខ្ចីបែែក់បានរហូតដល់ចំនួន 50,000 ដុលា្លែរអាមែរិក ឬ

សមមូលបែែក់រៀល រយៈពែលខ្ចីរហូតដល់ 108 ខែ ជាមួយនឹងរបៀបសង

ចែើនបែភែទ និងមានអតែែការបែែក់បែចំាឆ្នែចំាប់ពី 12% ទៅ 16.80% ។

ឥណទានម៉ូតូ

ឥណទានមូ៉តូតែវូបានបង្កើតឡើងជូនអតិថិជនសមែែប់យកទៅទិញមូ៉តូ

ក្នុងគោលបំណងដើមែបីបែើបែែស់ផ្ទែល់ខ្លួន។ អតិថិជនអាចទទួលបានឥណ

ទាននែះរហូតដល់ 2,500 ដុលា្លែរអាមែរិក ឬ សមមូលបែែក់រៀល ដោយមាន

រយៈពែលខ្ចីរហូតដល់ 60 ខែជាមួយរបៀបសងចែើនបែភែទ ហើយអតែែការ

បែែក់បែចាំឆ្នែំចាប់ពី 16.20% ទៅ 16.80% ។

ឥណទានឡជីវឧស្ម័ន

ដោយសហការជាមយួកម្មវធិឡីជវីឧស្មន័ថា្នែកជ់ាត ិ ចលូរមួចណំែកកាត់

បន្ថយភាពកែកីែ  និងការពារបរិសា្ថែន បែែសាក់បានផ្តល់ឥណទានឡជីវឧស្មន័

ជូនដល់បែជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ជនបទដែលអាចបែមូលកាកសំណល់

លាមកសត្វសមែែប់បែើបែែស់ផលិតជីវឧស្ម័ន។ ទំហំឥណទានមានចំនួន

រហូតដល់ 1,000 ដុលា្លែរអាមែរិក និងមានរយៈពែលខ្ចរីហូតដល់ 24 ខែជាមួយ

អតែែការបែែក់បែចាំឆ្នែំ 14.40% និងមានរបៀបសងចែើនបែភែទ។

ស្រវាឥណទាន
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ឥណទានសាងសង់បង្គន់

ដើមែបីចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារបរិសា្ថែននិងសង្គម  បែែសាក់បាន

ផ្តល់ឥណទានសមែែប់សាងសង់បង្គន់ជូនដល់បែជាជនរស់នៅតំបន់ជនបទ

ដែលមានបំណងសាងសង់បង្គន់អនាម័យសមែែប់បែើបែែស់។ ទំហំឥណ

ទានមានរហូតដល់ 750 ដលុា្លែរអាមែរិក ឬ សមមូលបែែក់រៀល ដែលមាន

រយៈពែលខ្ចីរហូតដល់ 36 ខែ ជាមួយអតែែការបែែក់បែចាំឆ្នែំ  16.80%  និង

មានរបៀបសងចែើនបែភែទផ្អែកទៅតាមលំហូរសាច់បែែក់របស់អតិថិជន។

ឥណទានបុគ្គលិក

បែែសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់បុគ្គលិកដើមែបីជួយសមែួលបុគ្គលិកក្នុងការ

បំពែញកង្វះខាតក្នុងការទិញសមា្ភែរៈចាំបាច់ និងផ្គត់ផ្គង់ការខ្វះខាតផែសែងៗ

ក្នុងជីវភាពបែចាំថ្ងែ។ ទំហំឥណទានមានចំនួនរហូតដល់ 45% នែបែែក់

បៀវតែសដុលដែលមានរយៈពែលខ្ចីរហូតដល់ 120 ខែ ជាមួយអតែែការបែែក់

បែចាំឆ្នែំ 8% និងមានរបៀបសងរំលស់ថែរ។

ឥណទានម៉ូតូបុគ្គលិក

បែែសាក់ផ្តល់ឥណទានមូ៉តូជូនដល់បុគ្គលិកដើមែបីឱែយបុគ្គលិកខ្ចបីែែក់យក

ទៅទិញមូ៉តូថ្មសីមែែប់ជិះបមែើការងរជូនសា្ថែប័ន។ ទំហំឥណទានមានចំនួន

រហូតដល់ 2,000 ដុលា្លែរអាមែរិក ដែលមានរយៈពែលខ្ចីរហូតដល់ 48 ខែ 

ជាមួយអតែែការបែែក់បែចាំឆ្នែំ 8% និងមានរបៀបសងរំលស់ថែរ។

អប្របហារវិក្កយបត្រ

បែែសាក់បានបង្កើតផលិតផលអបែបហារវិក្កយបតែសមែែប់ឥណទាន

រយៈពែលខ្លី។ ឥណទាននែះតែូវបានបែើបែែស់សមែែប់បង្កើនដើមទុន និង

លំហូរសាច់បែែក់របស់អតិថិជន។ ឥណទាននែះអនុញ្ញែតឱែយអតិថិជនធ្វើ

ការដកបែែក់តាមចំនួននៅក្នុងវិក្កយបតែមុនពែលអតិថិជនរបស់ពួកគែធ្វើ

ការទូទាត់សងបែែក់។ ទំហំឥណទានអតិបរមាដែលអាចខ្ចីបានមានរហូត

ដល់ 70% នែចំនួនបែែក់ក្នុងវិក្កយបតែ ប៉ុន្តែយ៉ែងចែើនបំផុតតែឹម 50,000 

ដុលា្លែរអាមែរិក រយៈពែលខ្ចីមានរហូតដល់ 90 ថ្ងែជាមួយនឹងអតែែការ

បែែក់បែចាំឆ្នែំចាប់ពី 12% ទៅ 16.80% ។

ការផ្ទែរ និងការទូទាត់ផែសែងៗបានយ៉ែងងយសែួល និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់

ដោយមា្ចស់គណនីអាចធ្វើបែតិបត្តិការសាច់បែែក់បាននៅគែប់ការិយល័យ

បែែសាក់នៅរៀងរាល់ម៉ែងធ្វើការ ឬ តាមរយៈម៉ាែសីុនអែធីអឹម ឬសែវធនាគារ

ចល័តបែែសាក់ (7 ថ្ងែក្នុងមួយសបា្តែហ៍ និង 24 ម៉ែងក្នុងមួយថ្ងែ)។

គណនីចម្រើនគ្ម្រនកាលកំណត់

គណនីចមែើនគា្មែនកាលកំណត់ តែូវបានផ្តល់ជូនដើមែបីឆ្លើយតបតាម

តមែូវការរបស់អតិថិជនដែលវិនិយោគដើមែបីទទួលបានអតែែការបែែក់ខ្ពស់

សមែែប់សមតុលែយបែែក់បញ្ញើសនែសំរបស់ខ្លួន។ សមតុលែយអបែបបរមាក្នុងការ

បើកគណនី និងទឹកបែែក់អបែបបរមាដែលតែូវរកែសាទុកក្នុងគណនី តែឹមតែ

100 ដុលា្លែរអាមែរិកបុ៉ណោ្ណែះ។ អតែែការបែែក់បែចំាឆ្នែ ំ2.50% សមែែប់គណនី

ជាបែែក់រៀល ឬ បែែក់ដុលា្លែរអាមែរិក។ ការដក ការផ្ទែរ និងការទូទាត់ផែសែងៗ

បានយ៉ែងងយសែួល និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដោយមា្ចស់គណនីអាចធ្វើ

បែតិបត្តិការសាច់បែែក់បាននៅគែប់ការិយល័យបែែសាក់នៅរៀងរាល់ម៉ែង

ធ្វើការ ឬ តាមរយៈមា៉ែសុីនអែធីអឹម ឬ សែវធនាគារចល័តបែែសាក់ (7 ថ្ងែ

ក្នុងមួយសបា្តែហ៍ និង 24 ម៉ែងក្នុងមួយថ្ងែ)។

គណនីសន្រសំតាមផ្រនការ

គណនីសនែសំតាមផែនការ គឺជាបែភែទគណនីសនែសំដែលបង្កើតឡើង

សមែែប់អតិថិជនជាបែភែទឯកត្តជនដែលមានចំណូលទៀងទាត់ និងមាន

ផែនការចែបាស់លាស់ក្នុងការសនែសំបែែក់ជាទៀងទាត់រៀងរាល់ខែនូវចំនួនទឹក

បែែក់ជាក់លាក់ក្នុងរយៈពែលកំណត់ណាមួយទៅតាមតមែូវការជាក់ស្តែង។

អតិថិជនមិនតែមឹតែទទួលបានអតែែការបែែក់គោលបែចំាឆ្នែនំះទែ ថែមទំាង

ទទួលបានអតែែការបែែក់បន្ថែមបែចំាឆ្នែំកាន់តែខ្ពស់សមែែប់រយៈពែលសនែសំ

កាន់តែវែង ក្នុងករណីអតិថិជនបានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់នែគណនី

សនែសំតាមផែនការ។ អតែែការបែែក់គោលបែចាំឆ្នែំ 2% សមែែប់គណនីជា

បែែក់រៀល និងបែែក់ដុលា្លែរអាមែរិក ហើយអតែែការបែែក់បន្ថែមបែចាំឆ្នែំគឺ

ចាប់ពី 0.75% រហូតដល់ 5.00% សមែែប់រយៈពែលសនែសំចាប់ពី 2 ខែដល់

36 ខែដោយផ្តល់ជូនគែប់បែភែទរូបិយប័ណ្ណ។ ទំហំទឹកបែែក់អបែបបរមា

សមែែប់ដាក់សនែសំបែចាំខែ គឺចាប់ពី 40,000 រៀល ឬ 10 ដលុា្លែរអាមែរិកឡើង

ទៅតែប៉ុណោ្ណែះ។

គណនីកូនចម្រើន

គណនីកូនចមែើន គឺជាបែភែទគណនីសនែសំមួយបែភែទដែលបែែសាក់

បានបង្កើតឡើងសមែែប់អតិថិជនដែលជាមាតាបិតា ឬ អាណាពែយាបាលសែប

ចែបាប់ដែលមានចំណូលទៀងទាត់ និងមានបំណងចង់ធ្វើការសនែសំបែែក់ទុក

សមែែប់ចំណាយលើការសិកែសា ឬ ការបែើបែែស់ផែសែងៗនាពែលអនាគតរបស់

កូនៗ ឬ សាច់ញាតិនៅក្នុងបន្ទុកដែលមានអាយុកែែម 16 ឆ្នែំ។ អតិថិជន

នឹងទទួលបានអតែែការបែែក់បែចាំឆ្នែំខ្ពស់ចាប់ពី 4.50% ទៅដល់ 5.50% 

សមែែប់គណនីជាបែែក់រៀល ឬ បែែក់ដុលា្លែរអាមែរិក។ សមតុលែយអបែបបរមា

សមែែប់បើកគណនីដំបូង គឺចាប់ពី 400,000 រៀល ឬ 100 ដុលា្លែរអាមែរិក។

គណនីសន្រសំ

បែែសាក់ ខិតខំបែឹងបែែងក្នុងការកែណ្ឌបែមូលបែែក់បញ្ញើសនែសំដើមែបី

ពងែីកតំបន់បែតិបត្តិការ និងធ្វើពិពិធកម្មសែវធនាគាររបស់ខ្លួន។ បែែសាក់

ទទួលបែែក់បញ្ញើពីបែជាពលរដ្ឋគែប់បែភែទ។ សមតុលែយអបែបបរមាក្នុងការ

បើកគណនី និងទឹកបែែក់អបែបបរមាដែលតែូវរកែសាទុកក្នុងគណនី គឺតែឹមតែ 

5 ដុលា្លែរអាមែរិកប៉ុណោ្ណែះ។ អតែែការបែែក់បែចាំឆ្នែំសមែែប់គណនីសនែសំគឺ 

1.50% សមែែប់ការសនែសំជាបែែក់រៀល ឬ បែែក់ដុលា្លែរអាមែរិក។ ការដក

ស្រវាប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ
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គណនីចម្រើនតាមលំដាប់ 

គណនីចមែើនតាមលំដាប់ គឺជាបែភែទគណនីសនែសំដែលបង្កើតឡើង

សមែែប់អតិថិជនទូទៅដែលមានបំណងដាក់បែែក់សនែសំ រួមជាមួយនឹងការ

ធ្វើបែតិបត្តិការ ដាក់ ដក ឬ ផ្ទែរបែែក់ ចែញ ចូល ជាបែចាំថ្ងែទៅតាមតមែូវ

ការជាក់ស្តែង។ ជាមួយនឹងគណនីចមែើនតាមលំដាប់ អតិថិជននឹងទទួល

បានអតែែការបែែក់បែែបែួលខ្ពស់ទៅតាមទំហំទឹកបែែក់ជាក់ស្តែងដែលបាន

ដាក់សនែសំនៅក្នុងគណនី។ សមតុលែយអបែបបរមាក្នុងការបើកគណនី និងទឹក

បែែក់អបែបបរមាដែលតែូវរកែសាទុកក្នុងគណនី តែឹមតែ 500 ដុលា្លែរអាមែរិក

តែប៉ុណោ្ណែះ។ អតិថិជននឹងទទួលបានអតែែការបែែក់បែចាំឆ្នែំខ្ពស់ គឺចាប់ពី

2.75% ទៅដល់ 3.00% សមែែប់គណនីជាបែែក់រៀល ឬ បែែក់ដុលា្លែរ

អាមែរិក។ លើសពីនែះទៅទៀតអតិថិជនអាចស្នើសុំបែើបែែស់សែវអែធីអឹម 

ឬ សែវធនាគារចល័ត ដែលផ្តល់ភាពងយសែលួក្នងុការធ្វើបែតិបត្តកិារបាន

គែប់ពែលវែលា (24 ម៉ែងក្នុងមួយថ្ងែ និង 7 ថ្ងែក្នុងមួយសបា្តែហ៍)។

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

បែែសាក់ផ្តល់អតែែការបែែក់ទាក់ទាញសមែែប់គណនីបញ្ញើមានកាល

កំណត់។ ជមែើសនែការដាក់បែែក់បញ្ញើនែះ គឺជាការវិនិយោគដ៏ល្អបែសើរ

បំផុតសមែែប់អតិថិជនដោយទទួលបានចំណូលចែើន សុវត្ថិភាពខ្ពស់ និង

អតែែការបែែក់ថែរក្នងុអំឡុងពែលនែការដាក់បែែក់បញ្ញើ។ អតែែការបែែក់តែវូ

បានបង្គរទុកជាបែចាំថ្ងែ និងទូទាត់ជូនជាបែចាំខែ ឬ នៅកាលវសាននែ

គណនីរបស់អតិថិជន។ សមតុលែយអបែបបរមាសមែែប់បើកគណនីបញ្ញើមាន

កាលកំណត់ គឺមានចំនួន 50 ដលុា្លែរអាមែរិក។ ការបន្តគណនីបញ្ញើមាន

កាលកំណត់អាចធ្វើឡើងបានដោយស្វយ័បែវត្ត ិឬ ដោយមានការជូនដំណឹង

ជាមុន។ អតិថិជនអាចទទួលបានអតែែការបែែក់បែចាំឆ្នែំខ្ពស់រហូតដល់

7.25% សមែែប់គណនីជាបែែក់រៀល ឬ បែែក់ដលុា្លែរអាមែរិក និងអាចជែើស

រីសរយៈពែលចាប់ពី 1 ខែ រហូតដល់ 60 ខែ ទៅតាមលំហូរសាច់បែែក់ជាក់

ស្តែង។

គណនីសន្រសំនិយោជិត

គណនីសនែសំនិយោជិតផ្តល់ជូនអតិថិជនជាបែភែទកែុមហ៊ុន ឬ អង្គការ

សែបចែបាប់ (នីតិបុគ្គល) ដើមែបីអាចគែប់គែង និងសនែសំបែែក់អត្ថបែយោជន៍

ផែសែងៗសមែែប់និយោជិតរបស់ខ្លួន។ អតិថិជនអាចបើកគណនីសនែសំនិយោ

ជិតជាបែែក់រៀល ឬ បែែក់ដុលា្លែរអាមែរិក ជាមួយអតែែការបែែក់ 6.50% 

បែចំាឆ្នែ។ំ ការសនែសំបែែក់អត្ថបែយោជន៍ផែសែងៗសមែែប់និយោជិតនឹងតែវូផ្ទែរ

ចែញពីគណនីសនែសំរបស់និយោជក ទៅគណនីសនែសំរបស់និយោជិតមា្នែក់ៗ

ដោយផ្អែកតាមកិច្ចពែមពែៀងរវងនិយោជក ជាមួយគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញ

វត្ថុបែែសាក់ ម.ក។

គណនីគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ

គណនីគែឹះសា្ថែនហិរញ្ញវត្ថុ តែូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងលក្ខណៈ

ពិសែសដាច់ដោយឡែកពី គណនីឯកត្តជន (Individual Account) និង

នីតិបុគ្គល (Corporate Account) សមែែប់ផ្តល់ជូនអតិថិជនជាធនាគារ 

និងគែឹះសា្ថែនហិរញ្ញវត្ថុ (Bank/FI) ។ ធនាគារ និងគែឹះសា្ថែនហិរញ្ញវត្ថុ អាច

ស្នើសុំបើកគណនីជាមួយបែែសាក់ 2 បែភែទ៖ គណនីគែឹះសា្ថែនហិរញ្ញវត្ថុ

(FI Business Account) និងគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់គែឹះសា្ថែន

ហិរញ្ញវត្ថុ (FI Term Deposit Account) ។ គណនីទាំងពីរនែះអាចបើក

ជាមួយរូបិយប័ណ្ណ 2 បែភែទ៖ បែែក់រៀល (KHR) និងបែែក់ដលុា្លែរអាមែរិក 

(USD) ។ ចំពោះទំហំទឹកបែែក់អបែបបរមាពែលបើកគណនីដំបូងមានចំនួន

500 ដុលា្លែរអាមែរិក ឬ 2,000,000 រៀល ជាមួយនឹងអតែែការបែែក់ 0% ក្នងុ

មួយឆ្នែំ សមែែប់គណនីគែឹះសា្ថែនហរិញ្ញវត្ថុ និងចាប់ពី 2.00% ដល់ 5.50% 

ក្នុងមួយឆ្នែំ សមែែប់គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់គែឹះសា្ថែនហិរញ្ញវត្ថុ។

ចំពោះការបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់គែឹះសា្ថែនហិរញ្ញវត្ថុ អតិថិជន

អាចជែើសរីសរយៈពែលចាប់ពី 6 ខែ រហូតដល់ 60 ខែ។
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អតិថិជនក្នុងការប្តូររូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនជាមួយអតែែប្តូរបែែក់ដែលមាន

លក្ខណៈបែកួតបែជែងនៅលើទីផែសារ។ សែវប្តូរបែែក់តែូវបានផ្តល់ជូនដល់

សាធរណជនទូទៅចាប់តំាងពីបែែសាក់ទទួលបានអាជា្ញែប័ណ្ណប្តូរបែែក់នែះ

ពីធនាគារជាតិនែកម្ពុជាតាំងពីឆ្នែំ 2012 មកម៉្លែះ។ អតិថិជនអាចបែើបែែស់

សែវប្តូរបែែក់ជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណ 2 បែភែទគឺ បែែក់រៀល និងបែែក់ដុលា្លែរ

អាមែរិក។

ស្រវាទិញកាតទូរស័ព្ទ

សែវទិញកាតទូរស័ព្ទ គឺជាសែវមួយដែលបានបង្កើតឡើងដើមែបីផ្តល់

ភាពងយសែួលដល់អតិថិជនក្នុងការបញ្ចូលទឹកបែែក់ក្នុងទូរស័ព្ទដែបាន

យ៉ែងឆប់រហ័ស  គែប់ពែលវែលា (24 ម៉ែង / 7 ថ្ងែ) គែប់ទីកន្លែង និងមាន

សុវត្ថិភាពខ្ពស់។ អតិថិជនអាចធ្វើបែតិបត្តិការបញ្ចូលទឹកបែែក់ក្នុងទូរស័ព្ទ

បានតាមរយៈម៉ាែសីុនអែធីអឹម សែវធនាគារចល័ត និងសែវម៉ាែសីុនឆូតកាត។

ស្រវាធនាគរចល័តតាមទូរស័ព្ទដ្រ

ជាមួយសែវធនាគារចល័តតាមទូរស័ព្ទដែ អតិថិជនអាចធ្វើបែតិបត្តិការ

សែវធនាគារដូចជា៖ ពិនិតែយសមតុលែយគណនី ពិនិតែយរបាយកាណ៍គណនី 

ទូទាត់វិក្កយបតែ បញ្ចលូទឹកបែែក់ក្នងុទូរស័ព្ទដែ ផ្ទែរបែែក់ ផ្ទែរបែែក់តាមលែខ

សមា្ងែត់ (Cash-by-Code) ឬ ផ្ទែរបែែក់អន្តរធនាគារ និងមានមុខងរជាចែើន

ទៀត។ អតិថិជនអាចរីករាយជាមួយសែវធនាគារចល័តបែែសាក់តាមរយៈ

ទូរស័ព្ទដែបានគែប់ពែលវែលា គែប់ទីកន្លែង និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត។

ស្រវាធនាគរចល័តតាមកុំព្រយូទ័រ

បែែសាក់ផ្តល់ជូនសែវធនាគារចល័តតាមកុំពែយូទ័រដល់អតិថិជនដើមែបី

បង្កភាពងយសែួល ឆប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ជាមួយសែវនែះ 

អតិថិជនអាចធ្វើបែតិបត្តិការសែវធនាគារដូចជា៖ ពិនិតែយសមតុលែយគណនី 

ពិនិតែយរបាយការណ៍គណនី ទូទាត់វិក្កយបតែ បញ្ចូលទឹកបែែក់ក្នុងទូរស័ព្ទដែ 

ផ្ទែរបែែក់ ផ្ទែរបែែក់តាមលែខសមា្ងែត់ (Cash-by-Code) ឬ ផ្ទែរបែែក់អន្តរ

ធនាគារ និងមុខងរជាចែើនទៀត បានគែប់ពែលវែលា និងគែប់ទីកន្លែង។

ស្រវាអ្រធីអឹម

បែែសាក់បានដាក់ឱែយបែើបែែស់សែវអែធីអឹម (ATM) នៅក្នងុឆ្នែ ំ2012 ។

សែវនែះបានផ្តល់ភាពងយសែលួដល់អតិថិជនយ៉ែងចែើនដោយអតិថិជន

អាចធ្វើបែតិបត្តកិារបានដោយខ្លនួឯងផ្ទែល់។ ម៉ាែសីុនអែធីអឹមរបស់បែែសាក់

បមែើសែវ 24 ម៉ែង / 7 ថ្ងែ និងគែប់ 25 ខែត្ត-រាជធនីទូទាំងពែះរាជាណា

ចកែកម្ពជុា។ តែមឹដំណាច់ឆ្នែ ំ2020 បែែសាក់មានម៉ាែសីុន  ATM ចំនួន 141

គែឿងនៅទូទាំងបែទែស។ អតិថិជនអាចដក ដាក់បែែក់  ពិនិតែយសមតុលែយ

សាច់បែែក់  ប្តូរលែខសមា្ងត់  ទូទាត់វិក្កយបតែ (ទឹក ភ្លើង ថ្លែសិកែសា។ល។)

ទិញកាតទូរស័ព្ទ  ផ្ទែរបែែក់ ផ្ទែរបែែក់តាមលែខសមា្ងែត់ ឬ ផ្ទែរបែែក់អន្តរធនាគារ

តាមបែព័ន្ធ  CSS ជាដើម ។ ជាមួយសែវ ATM អតិថិជននឹងទទួលបាន

ប័ណ្ណ ATM ដោយមិនអស់កមែែសែវ។ ការដកសាច់បែែក់ ឬផ្ទែរបែែក់ក្នុង

ស្រវាធនាគារដទ្រទៀត
ស្រវាទូទាត់វិក្កយបត្រ

សែវទូទាត់វិក្កយបតែ តែូវបានបង្កើតឡើងដើមែបីផ្តល់ភាពងយសែួល

ដល់អតិថិជនក្នុងការទូទាត់វិក្កយបតែទឹក ភ្លើង ថ្លែសិកែសា ឬ វិក្កយបតែផែសែងៗ

បានយ៉ែងឆប់រហ័ស មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ពែមទាំងអាចធ្វើបែតិបត្តិការបាន

គែប់ពែលវែលា (24 ម៉ែង / 7 ថ្ងែ) និងគែប់ទីកន្លែង។ អតិថិជនអាចធ្វើបែតិ

បត្តិការទូទាត់វិក្កយបតែបានតាមរយៈម៉ាែសុីនអែធីអឹម សែវធនាគារចល័ត 

និងមា៉ែសុីនឆូតកាត។

ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុក

អតិថិជនដែលមាន ឬ គា្មែនគណនីសនែសំជាមួយបែែសាក់អាចផ្ទែរបែែក់

ទៅអ្នកទទួលដែលមាន ឬ គា្មែនគណនីសនែសំជាមួយបែែសាក់បានយ៉ែងងយ

សែួល នៅគែប់ការិយល័យបែែសាក់  ឬ  តាមរយៈម៉ាែសុីនអែធីអឹម និង/ឬ 

សែវធនាគារចល័តរបស់បែែសាក់ គែប់ពែលវែលា និងគែប់ទីកន្លែង។  ជាមួយ

នឹងការកើនឡើងនែចំនួនបណា្តែញការិយល័យបែែសាក់នៅក្នុងពែះរាជា

ណាចកែកម្ពជុា ការផ្ទែរបែែក់ក្នងុសែកុបានផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលបែយោជន៍

ដែលមានលក្ខណៈបែកួតបែជែង ភាពងយសែលួ ចំណែញពែលវែលា កមែែ

សែវសមរមែយ និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសមា្ង្រត់

បែែសាក់ បានបង្កើត និងផ្តល់សែវផ្ទែរបែែក់តាមលែខសមា្ងែត់ជូនដល់

អតិថិជនដែលមានបំណងចង់ផ្ទែរបែែក់ទៅដែគូ ឬ សាច់ញាតិរបស់គាត់ 

ដែលមិនមានគណនីជាមួយបែែសាក់។ សែវផ្ទែរបែែក់តាមលែខសមា្ងែត់ 

អាចធ្វើបែតិបត្តិការតាមរយៈមា៉ែសីុនអែធីអឹម ឬ សែវធនាគារចល័ត បាន

គែប់ពែលវែលា និងគែប់ទីកន្លែង។ អ្នកទទួលបែែក់អាចធ្វើការដកបែែក់ដែល

បានផ្ទែរមកតាមរយៈមា៉ែសុីនអែធីអឹម ឬម៉ាែសុីនឆូតកាតបែែសាក់ បានយ៉ែង

ឆប់រហ័ស មិនអស់កមែែសែវ និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

ស្រវាទូទាត់រហ័ស

សែវទូទាត់រហ័ស គឺជាសែវផ្ទែរបែែក់ពីគណនីទៅគណនី រវងធនាគារ

ឬ គែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុដែលចូលជាសមាជិកនែបែព័ន្ធទូទាត់រហ័សដែល

ផ្តចួផ្តើមបង្កើតឡើងដោយធនាគារជាតិនែកម្ពជុា។ បែតិបត្តកិារនែសែវទូទាត់

រហ័សនែះ គឺធ្វើឡើងជាបែែក់រៀល និងអាចធ្វើបែតិបត្តិការបានរហូតដល់

ទំហំទឹកបែែក់ចំនួន 40,000,000 រៀលក្នុងមួយបែតិបត្តិការជាមួយនឹង

កមែែសែវសមរមែយ។ តាមរយៈសែវទូទាត់រហ័ស អតិថិជនដែលជាអ្នកទទួល

ផលអាចទទួលមូលនិធិផ្ទែរភា្លែមៗដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំយូរឡើយ។

ស្រវាប្តូរប្រ្រក់

សែវប្តូរបែែក់របស់បែែសាក់បានបង្កើតឡើង ដើមែបីជួយសមែួលដល់
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មួយថ្ងែអាចធ្វើបានរហូតដល់ទឹកបែែក់ចំនួន 2,500 ដលុា្លែរអាមែរិក ។ ឥឡូវ

នែះជាមួយនឹងការស្នើសំុប័ណ្ណអែធីអឹមអតិថិជននឹងទទួលបានប័ណ្ណអែធីអឹម

ដ៏សែស់សា្អែតភា្លែមៗ ដើមែបីយកទៅបែើបែែស់បាន ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំយូរ

តទៅទៀតឡើយ ។

ស្រវាម៉ា្រសុីនឆូតកាត

បែែសាក់បានដាក់ឱែយដំណើរការសែវម៉ាែសុីនឆូតកាត (POS) នៅពាក់

កណា្តែលឆ្នែ ំ2016 ដើមែបីសមែលួដល់ការធ្វើបែតិបត្តកិារហិរញ្ញវត្ថរុបស់អតិថិជន

ឱែយកាន់តែមានភាពងយសែលួ ឆប់រហ័ស និងសុវត្ថភិាពខ្ពស់។ ជាមួយសែវ

មា៉ែសុីនឆូតកាត (POS) អតិថិជនអាចធ្វើបែតិបត្តិការបានរួមមានដាក់បែែក់

ដកបែែក់ ផ្ទែរបែែក់ពីគណនីទៅគណនីនៅក្នងុបែែសាក់ ឬ ផ្ទែរបែែក់ពីគណនី

ទៅអ្នកគា្មែនគណនី ទទួលបែែក់តាមលែខសមា្ងែត់ (Cash-by-Code) ការ

ទូទាត់ថ្លែទំនិញ និងសែវពិនិតែយសមតុលែយគណនី ទូទាត់វិក្កយបតែ បញ្ចូល

ទឹកបែែក់ក្នងុទូរស័ព្ទដែ និងប្តរូលែខសមា្ងែត់ប័ណ្ណអែធីអឹមជាដើម។ អតិថិជន

អាចស្នើសំុធ្វើបែតិបត្តកិារណាមួយនៅគែប់ទីតំាងដែលបែែសាក់បានដាក់ឱែយ

បែើបែែស់សែវមា៉ែសុីនឆូតកាត។

ស្រវាបើកប្រ្រក់បៀវត្រស

សែវបើកបែែក់បៀវតែសតែូវបានផ្តល់ជូនសមែែប់ជួយដល់អតិថិជនដែល

ជាកែមុហុ៊នសែបចែបាប់ក្នងុការរៀបចំបែែក់បៀវតែសឱែយទៅ និយោជិតរបស់ខ្លនួ។

និយោជកអាចធ្វើការទូទាត់ ឬបើកបែែក់បៀវតែសឱែយទៅនិយោជិតមា្នែក់ៗដោយ

ផ្ទែល់ទៅកាន់គណនីរបស់និយោជិត បែកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់ រកែសាការ

សមា្ងែត់ បែសិទ្ធភាព និងផ្តល់ភាពងយសែួលជូនដល់និយោជក និង

និយោជិត។

ស្រវាបញ្ជ្រក់សមតុល្រយគណនី
បែែសាក់ផ្តល់ជូនសែវបញ្ជែក់សមតុលែយ និងបែតិបត្តិការគណនីដល់

អតិថិជនដែលមានគណនីជាមួយបែែសាក់។ អតិថិជនអាចស្នើសុំបញ្ជែក់

សមតុលែយគណនី និងសាវតារបែតិបត្តកិាររបស់ខ្លនួបាននៅគែប់ការិយល័យ

សាខាទាំងអស់របស់បែែសាក់។ ការចែញលិខិតបញ្ជែក់សមតុលែយគណនី

នែះ អតិថិជននឹងទទួលបានជំនឿ និងទំនុកចិត្តបន្ថែមទៀតពីដែគូអាជីវកម្ម 

ឬ ភាគីទីបី។

ស្រវាមូលប្របទានបត្រធនាគរ
មូលបែបទានបតែធនាគារ ជាបែភែទនែឧបករណ៍ទូទាត់ដែលបានបង្កើត

ឡើងសមែែប់ធើ្វការទូទាត់សាច់បែែក់ដោយមិនចំាបាច់កាន់សាច់បែែក់សុទ្ធ

ចំនួនចែើននៅក្នុងដែ។ អតិថិជនដែលមានគណនីជាមួយបែែសាក់អាចធ្វើ

ការស្នើសុំទិញមូលបែបទានបតែធនាគារបាននៅគែប់សាខាបែែសាក់ ដោយ

ចំណាយតែឹមតែ 10 ដុលា្លែរអាមែរិកសមែែប់មូលបែបទានបតែមួយសន្លឹក។

ស្រវា Cambodian Shared Switch (CSS)
សែវ Cambodian Shared Switch គឺជាសែវមួយដែលអនុញ្ញែត 

ឱែយអតិថិជនបែែសាក់ និងអតិថិជនរបស់ធនាគារ ឬគែឹះសា្ថែនហិរញ្ញវត្ថុដែល

ជាសមាជិកនែបែព័ន្ធ Cambodian Shared Switch អាចធ្វើបែតិបត្តិការ

ហិរញ្ញវត្ថុឆ្លងធនាគារក្នុងសែុក (Interbank transactions) តាមរយៈ

មា៉ែសុីនអែធីអឹម ឬមា៉ែសុីនឆូតកាតរបស់សមាជិកនីមួយៗបានយ៉ែងងយ

សែលួ គែប់ទីកន្លែង គែប់ពែលវែលា (24/7) និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

ស្រវាផ្ទ្ររមូលនិធិភា្ល្រមៗ
សែវផ្ទែរមូលនិធិភា្លែមៗ គឺជាសែវផ្ទែរបែែក់ឆ្លងធនាគារ រវងធនាគារ

ឬគែឹះសា្ថែនជាសមាជិកនែ បែព័ន្ធរីធែលផែ (Retail Pay) ដោយបែតិបត្តិការ

នែះគឺអនុញ្ញែតឱែយអតិថិជនរបស់ធនាគារ ឬ គែឹះសា្ថែនដែលជាសមាជិកអាច

ទទួលបានមូលនិធិដែលបានផ្ញើភា្លែមៗ។ អតិថិជនអាចធ្វើបែតិបត្តិការផ្ទែរ

បែែក់បាន 2 បែភែទគឺ ផ្ទែរបែែក់ឆ្លងធនាគារពីគណនីទៅគណនី ឬផ្ទែរបែែក់

ពីគណនីទៅលែខទូរស័ព្ទ។

ស្រវាទូទាត់បាគង
សែវទូទាត់បាគង គឺជាសែវទូទាត់បែែក់នាយុគសម័យថ្មីមួយដែល

អនុញ្ញែតឱែយអតិថិជនអាចធ្វើបែតិបត្តិការទូទាត់ភា្លែមៗជាអែឡិចតែូនិកឆ្លង

គែឹះសា្ថែនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុជាសមាជិកបែព័ន្ធបាគង។ អតិថិជនអាចធ្វើ

បែតិបត្តិការជាបែែក់រៀល និងបែែក់ដុលា្លែរអាមែរិក ។ ជាមួយសែវទូទាត់

បាគង អតិថិជនអាចធ្វើការផ្ទែរបែែក់ពីគណនីបាគង ទៅគណនីបាគង ឬ

គណនីធនាគារ (ក្នុងគែឹះសា្ថែនតែមួយ ឬ ឆ្លងគែឹះសា្ថែន) និងអាចទូទាត់

ទំនិញតាមរយៈការស្កែន QR កូដ បានយ៉ែងងយសែួល គែប់ពែលវែលា

គែប់ទីកន្លែង និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ។

ស្រវាបញ្ជ្រទូទាត់អចិន្ត្រ្រយ៍
សែវបញ្ជែទូទាត់អចិន្តែែយ៍ គឺជាសែវផ្ទែរបែែក់ពី គណនី ទៅ គណនី ដែល

បើកនៅបែែសាក់ ដែលអនុញ្ញែតឱែយអតិថិជនអាចស្នើសុំកំណត់លក្ខខណ្ឌ

នែការបញ្ជែផ្ទែរបែែក់ទុកជាមុន និងទៅតាមកាលបរិច្ឆែទផ្ទែរបែែក់ជាក់លាក់

ណាមួយបែចាំខែ ឬ បែចាំតែីមាស ។ល។ នៅពែលកាលបរិច្ឆែទបញ្ជែផ្ទែរ

បែែក់មកដល់ នះបែតិបត្តិការផ្ទែរបែែក់នឹងតែូវធ្វើឡើងដោយស្វ័យបែវត្តិពី

បែព័ន្ធទៅតាមលក្ខខណ្ឌ និងកាលបរិច្ឆែទដែលអតិថិជនបានកំណត់ទុក

មុននៅលើពាកែយស្នើសុំ។ អតិថិជនអាចស្នើសុំធ្វើបែតិបត្តិការសែវទូទាត់

អចិន្តែែយ៍ជាបែែក់រៀល និងបែែក់ដលុា្លែរអាមែរិកនៅគែប់សាខាបែែសាក់ជា

មួយកមែែសែវសមរមែយ។
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លទ្ធផលសង្ខ្របផ្ន្រកប្រតិបត្តិការ

សម្ពៀតឥណទាន

អតិថិជនឥណទាន

បរិយយ
(ដុល្ល្ររអាម្ររិក)

2016 2017 2018 2019 2020 ការប្រ្រប្រួល
(ទឹកប្រ្រក់)

ការប្រ្រប្រួល
(%)

ឥណទានសរុប 1,030,880,501 1,548,859,337 1,962,009,568 2,501,296,268 3,030,820,729 529,524,462 21.17%

ឥណទានកែុម 1,589,263 565,889 284,317 644,485 375,579 (268,906) (41.72%)

ឥណទានឯកត្តជន 1,029,291,238 1,548,293,448 1,961,725,250 2,500,651,783 3,030,445,151 529,793,368 21.19%

ឥណទានជាបែែក់រៀល 55,328,534 102,125,520 143,121,382 305,815,585 365,489,903 59,674,319 19.51%

ឥណទានជាបែែក់
ដុលា្លែរអាមែរិក

940,667,053 1,393,944,448 1,750,593,003 2,145,286,060 2,641,103,840 495,817,780 23.11%

ឥណទានជាបែែក់បាត 34,884,914 52,789,370 68,295,184 50,194,623 24,226,987 (25,967,637) (51.73%)

ឥណទានតែូវបានផ្ដល់ជាបែែក់រៀល  បែែក់ដុលា្លែរអាមែរិក  និងបែែក់បាត ដែលអាចខ្ចីជាឥណទានជាកែុម និងជាឯកត្ដជន។  ឥណទានជាឯកត្ដជនមាន

ចំនួនបែមាណជា 99.99% នែសម្ពៀតឥណទានសរុប។ សម្ពៀតឥណទានជាកែុមថយចុះចំនួន 41.72% នៅឆ្នែំ 2020 ខណៈដែលឥណទានជាឯកត្ដជន

កើនឡើងបែមាណ 21.19% ស្មើនឹង 530 លានដុលា្លែរអាមែរិក។ ឥណទានជាបែែក់រៀលកើនឡើង 19.51% ឥណទានជាបែែក់ដលុា្លែរអាមែរិកកើនឡើង 

23.11% និងឥណទានជាបែែក់បាតថយចុះ 51.73% ។

តែឹមដំណាច់ឆ្នែំ 2020 អតិថិជនឥណទានសកម្មសរុបមានចំនួន 442,833 នាក់កើនឡើង 6.18% ធៀបនឹងឆ្នែំមុន។ ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាកែុម

ថយចុះ 20.30% ហើយអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជនកើនឡើង 6.26%  ។ ចំនួនអតិថិជនឥណទានជា ស្តែីកើនឡើង 4.83% និងចំនួនអតិថិជនឥណ

ទានជាបុរសកើនឡើង 11.49% ។

បរិយយ
  (នាក់)

2016 2017 2018 2019 2020 ការប្រ្រប្រួល
(នាក់)

ការប្រ្រប្រួល
(%)

 អតិថិជនឥណទានសរុប 347,034 390,460 395,166 417,044 442,833 25,789 6.18%      

 អតិថិជនឥណទានជាកែុម 5,707 2,005 955 1,251 997 (254) (20.30%)

 អតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជន 341,327 388,455 394,212 415,793 441,836 26,043 6.26%

 អតិថិជនឥណទានជាស្តែី 282,805 315,739 317,175 332,372 348,435 16,063 4.83%

 អតិថិជនឥណទានជាបុរស 64,229 74,721 77,991 84,672 94,398 9,726 11.49%
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ការផ្ដល់ឥណទាន

គុណភាពសម្ពៀតឥណទាន

បរិយយ
(ដុល្ល្ររអាម្ររិក)

2016 2017 2018 2019 2020 ការប្រ្រប្រួល
(ទឹកប្រ្រក់)

ការប្រ្រប្រួល
(%)

ចំនួនសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិ
ភ័យ (30 ថ្ងែ)

11,910,436 11,584,931 14,020,365 8,978,436 29,955,113 20,976,677 233.63%

បែែក់ដើមហួសកាលកំណត់សង 4,005,960 3,594,323 2,960,872 1,995,803 4,842,737 2,846,934 142.65%

អនុបាតសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុង
ហានិភ័យ (30 ថ្ងែ)

1.16% 0.75% 0.71% 0.36% 0.99% 0.63% 175.00%

អនុបាតសងតែឡប់វិញ 98.94% 99.23% 99.50% 99.75% 99.49% (0.26%) (0.26%)

ក្នុងឆ្នែំ 2020 បែែសាក់បានផ្ដល់ឥណទានសរុបចំនួន 1.90 ប៊ីលានដលុា្លែរអាមែរិកកើនឡើង 8.01% ធៀបនឹងឆ្នែំមុន ។  ចំនួនគណនីឥណទានមាន

268,888 ថយចុះ 2.71% ។ ទំហំឥណទានជាមធែយមមានចំនួន 7,086 ដលុា្លែរអាមែរិក។

គិតតែមឹដំណាច់ឆ្នែ ំ2020 អនុបាតសម្ពៀតឥណទានមានហានិភ័យមានចំនួន 0.99% ហើយអតែែសងឥណទានវិញមានចំនួន 99.49% ។  គុណភាព

នែសម្ពៀតឥណទានល្អបែសើរ់ គឺដោយសារការតាមដានយ៉ែងល្អរបស់បុគ្គលិកគែប់លំដាបថ់ា្នែក់ ការទទួលបានការបណ្ដុះបណា្តែលតែឹមតែូវ (ជាពិសែស 

មន្តែីឥណទាន) នីតិវិធីនិងគោលការណ៍ឥណទានតែឹមតែូវ និងគោលការណ៍ដោះសែែយកម្ចីយឺតយ៉ែវចែបាស់លាស់។ លើសពីនែះបែព័ន្ធធនាគារស្នូល

អាចផ្ដល់ទិន្នន័យ និងព័ត៌មានបានតែឹមតែូវ និងរហ័សដល់បុគ្គលិកសមែែប់ធ្វើការតែួតពិនិតែយឥណទាន តាមដានឥណទាន និងវិភាគឥណទាន។
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ចំនួនឥណទានបានផ្តល់សរុប (ដុលា្លែរអាមែរិក) ចំនួនគណនីឥណទានបានផ្តល់សរុប
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ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ

ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុក

គិតតែឹមខែធ្នូ ឆ្នែំ 2020 នែះអតិថិជនបែែក់បញ្ញើសនែសំមានចំនួន 627,188 នាក់ ពោលគឺកើនឡើង 4.50% ធៀបនឹងឆ្នែំមុន។ សមតុលែយបែែក់បញ្ញើសនែសំ

មានចំនួន 2.06 ប៊ីលានដុលា្លែរអាមែរិក កើនឡើង 15.25% ធៀបនឹងឆ្នែំមុន។

នៅឆ្នែំ 2020 នែះ សែវផ្ទែរបែែក់ក្នុងសែុកកើនឡើង 6.43 លានដុលា្លែរអាមែរិកស្មើនឹងបែមាណជា 1.12% ធៀបនឹងឆ្នែំមុន។
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ស្រវាអ្រធីអឹម និងស្រវាធនាគរចល័ត

ដោយមានតមែូវការចែើន និងការអភិវឌែឍបច្ចែកវិទែយា ការបែើបែែស់ប័ណ្ណអែធីអឹម (ATM) បានកើនឡើងយ៉ែងចែើនពីមួយឆ្នែំទៅមួយឆ្នែំ។ ប័ណ្ណអែធីអឹម

ដែលបានផ្តល់ជូនដល់អតិថិជនបានកើនដល់ 144,802 ប័ណ្ណនៅឆ្នែំ 2020 នែះ។ ជាមួយគា្នែនែះដែរ ចំនួនអតិថិជនបែើបែែស់សែវធនាគារចល័តក៏កើន

ឡើងដល់  31,139 នាក់ផងដែរ។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខ្រប
(ដុល្ល្ររអាម្ររិក)

2016 2017 2018 2019 2020

របាយការណ៍សា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្រព្រយសកម្ម

សាច់បែែក់ និងធនាគារ 205,768,785 192,573,065 402,739,339 591,617,799 602,908,514

សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធ 1,016,385,263 1,528,863,817 1,936,725,039 2,468,225,611 2,978,579,934

ទែពែយសកម្មផែសែងៗ 27,219,846 32,832,290 39,464,408 38,687,660 34,838,097

ទ្រព្រយសកម្មសរុប 1,249,373,894 1,754,269,172 2,378,928,786 3,098,531,070 3,616,326,545

បំណុល

បែែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន 619,048,981 915,112,845 1,291,279,185 1,788,532,926 2,061,364,318

អនុបំណុល 51,382,930 64,716,264 69,453,307 75,910,811 112,450,970

បំណុល 407,852,374 545,840,466 710,955,443 824,078,196 923,673,133

បំណុលសរុប 1,078,284,285 1,525,669,575 2,071,687,935 2,688,521,933 3,097,488,421

មូលធន

ដើមទុនចុះបញ្ជី 110,000,000 110,000,000 110,000,000 230,000,000 230,000,000

ទុនបមែុង 2,565,749  2,800,230 2,976,091 7,202,256 5,077,789

បែែក់ចំណែញរកែសាទុក 58,523,860   115,799,367 194,264,760 172,806,881 283,760,335

មូលធនសរុប 171,089,609 228,599,597 307,240,851 410,009,137 518,838,124

បំណុល និងមូលធនសរុប  1,249,373,894 1,754,269,172  2,378,928,786 3,098,531,070 3,616,326,545

របាយការណ៍លទ្ធផលព្រញល្រញ

ចំណូលការបែែក់ កមែែសែវ    
និងចំណូលផែសែងៗ

196,827,558 236,689,395 298,508,131 386,195,503 446,208,632

ចំណាយការបែែក់ និងកមែែសែវ  (72,332,038) (94,638,585)  (122,876,596) (168,034,347) (198,561,840)

ចំណាយបែតិបត្តិការ (52,176,854) (55,867,157)  (61,665,488) (78,899,267) (90,405,586)

ចំណាយមិនមែនបែតិបត្តិការ  (4,584,664) (14,235,451) (14,915,073) (9,814,551) (21,899,432)

ចំណាយពន្ធលើបែែក់ចំណែញ  (13,748,791) (14,438,214)  (20,409,720) (25,942,020) (26,512,787)

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ  53,985,211 57,509,988  78,641,254 103,505,318 108,828,987

សូចនាករសំខាន់ៗ                                                                                   

ផលលើទែពែយសកម្ម (RoA) 4.70% 3.83% 3.81% 3.78% 3.24%

ផលលើមូលធន (RoE) 36.87% 28.78% 29.35% 28.86% 23.43%

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន 20.65% 18.20% 16.78% 15.93% 15.55%

លទ្ធផលសង្ខ្របផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ
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បរិយយ 2016 2017 2018 2019 2020

ផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាព

អតែែប្តូរបែែក់ 4,037 4,037 4,018 4,075 4,045

សម្ពៀតឥណទានដុល (ដុលា្លែរអាមែរិក) 1,030,880,501 1,548,859,337 1,962,009,568 2,501,296,268 3,030,820,729

សំវិធនធនលើឥណទានអាកែក់
(ដុលា្លែរអាមែរិក)

(14,495,238) (19,995,520) (25,284,529) (33,070,657) (52,240,795)

សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធ (ដុលា្លែរអាមែរិក) 1,016,385,263 1,528,863,817 1,936,725,039 2,468,225,611 2,978,579,934

ចំនួនមន្តែឥីណទាន 3,425 4,073 4,409 5,668 5,333

សម្ពៀតឥណទានក្នុងមន្តែីឥណទានមា្នែក់   
(ដុលា្លែរអាមែរិក)

300,987 380,275 445,001 441,301 568,314

ចំនួនអតិថិជនសកម្ម 347,034 390,460 395,166 417,044 442,833

អតិថិជនសកម្មក្នុងមន្តែីឥណទានមា្នែក់ 101 96 90 74 83

ឥណទានមានហានិភ័យ 1.16% 0.75% 0.71% 0.36% 0.99%

ផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាព

សម្ពៀតឥណទាន និងគុណភាពសម្ពៀតឥណទាន

សម្ពៀតឥណទាន (ជាដុលា្លែរអាមែរិក) អនុបាតសម្ពៀតឥណទានស្ថិតក្នុងហានិភ័យ

គិតតែឹមដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នែំ 2020 សម្ពៀតឥណទានបានកើនឡើងពីចំនួន 2.50 ប៊ីលានដុលា្លែរអាមែរិក ក្នុងឆ្នែំ 2019 ដល់ចំនួន 3.03 ប៊ីលាន

ដុលា្លែរអាមែរិក ក្នុងឆ្នែំ 2020 ។ សម្ពៀតឥណទានមានហានិភ័យ (រយៈពែល 30 ថ្ងែ) កើនឡើងរហូតដល់ 0.99% នៅក្នុងឆ្នែំ 2020 ដោយសារតែការ

រីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19 ។ តែទោះជាយ៉ែងណា លទ្ធផលនែះនៅតែបន្តបង្ហែញពីសញ្ញែណវិជ្ជមានទាំងសម្ពៀតឥណទាន និងសម្ពៀតឥណទានមាន

ហានិភ័យ។
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ផលិតភាពរបស់មន្ត្រីឥណទាន
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សម្ពៀតឥណទានក្នុងមន្តែីឥណទានមា្នែក់ អតិថិជនសកម្មក្នុងមន្តែីឥណទានមា្នែក់

លទ្ធភាពស្វ្រងរកប្រ្រក់ចំណ្រញ

បរិយយ 2016 2017 2018 2019 2020

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន 20.65% 18.20% 16.78% 15.93% 15.55%

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ 6.30% 6.30% 5.95% 6.14% 5.91%

អនុបាតចំណាយបែតិបត្តិការ 4.55% 3.73% 3.12% 2.88% 2.69%

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល 1.42% 1.16% 0.81% 0.69% 0.67%

ផលលើទែពែយសកម្ម (RoA) 4.70% 3.83% 3.81% 3.78% 3.24%

ផលលើមូលធន (RoE) 36.87% 28.78% 29.35% 28.86% 23.43%

សម្ពៀតឥណទានក្នុងមន្តែីឥណទានមា្នែក់បានកើនឡើងពី 441,301 ដលុា្លែរអាមែរិក ក្នុងឆ្នែំ 2019 ដល់ 568,314 ដលុា្លែរអាមែរិក ក្នុងឆ្នែំ 2020 ហើយ

ចំនួនមន្តែីឥណទានបានថយចុះមកតែឹម 5,333 នាក់ នៅឆ្នែំ 2020 តែ បែែសាក់ នៅតែអាចរកែសាបាននូវការផ្តល់សែវកម្មបានល្អបែសើរជូនអតិថិជន

ដដែល។  
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ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន
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ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន
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18.20%
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ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទានបានថយចុះក្នុងប៉ុនា្មែនឆ្នែំចុងកែែយនែះដោយសារតែបែកួតបែជែងទីផែសារ និងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដក្នុងឆ្នែំ 2020 ។

បើទោះបីជាយ៉ែងណាក៏ដោយ បែែសាក់ នៅតែរកែសាបានទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទានរបស់ខ្លួនក្នុងអតែែ 15.55% ក្នុងឆ្នែំ 2020 ។

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ
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អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ

6.30% 6.30%
5.95% 6.14% 5.91%

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុបានថយចុះពី 6.14% ក្នុងឆ្នែំ 2019 ទៅដល់ 5.91% ក្នុងឆ្នែំ 2020 ។ នែះបង្ហែញថា បែែសាក់អាចគែប់គែងចំណាយ

បានយ៉ែងមានបែសិទ្ធភាព។
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អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ
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អនុបាតចំណាយបែតិបត្តិការ
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អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល

1.42%

1.16%

0.81%
0.69% 0.67%

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល

អនុបាតចំណាយបែតិបតិ្តការបានបន្តថយចុះក្នុងរយៈពែលប៉ុនា្មែនឆ្នែំចុងកែែយនែះ។ បែែសាក់សមែែចបាននូវបែសិទ្ធភាពនែការបែើបែែស់ទែពែយសកម្ម

គួរឱែយកត់សមា្គែល់សមែែប់គាំទែដល់កំណើននែចំណូលពីទែពែយសកម្ម។

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាលបានបន្តថយចុះពី 0.69% ក្នុងឆ្នែំ 2019 មក 0.67% ក្នុងឆ្នែំ 2020 ។ ទោះបីជាមានការថយចុះតែបនិ្តចក្តី វក៏ជាសញ្ញែណ

វិជ្ជមានមួយសមែែប់បែែសាក់ផងដែរ។
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ផលលើទ្រព្រយសកម្ម
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23.43%

ផលលើមូលធន

ផលលើទែពែយសកម្មបានថយចុះពី 3.78% ក្នុងឆ្នែំ 2019 មកតែឹម 3.24% ក្នុងឆ្នែំ 2020 ។ ការថយចុះនែះពីពែែះតែទែពែយសកម្មសរុបរបស់បែែសាក់

បានកើនឡើងពី 3.09 ប៊ីលានដុលា្លែរអាមែរិក ក្នុងឆ្នែំ 2019 ទៅ 3.61 ប៊ីលានដុលា្លែរអាមែរិក ក្នុងឆ្នែំ 2020 និងរកែសានូវរចនាសម្ព័ន្ធទែពែយសកម្មផ្តល់ចំណូល

ដើមីែបបំពែញតាមលក្ខខណ្ឌនានា របស់ធនាគារជាតិនែកម្ពុជា ក្នុងនាមជាគែឹះសា្ថែនមីកែូហិរញ្ញវត្ថុទទួលបែែក់បញ្ញើសាធរណជន និងលក្ខខណ្ឌតមែូវរបស់

ឥណទាយក។

ផលលើមូលធន បានថយចុះពី 28.86% ក្នុងឆ្នែំ 2019 ទៅ 23.43% ក្នុងឆ្នែំ 2020 ដោយសារមានការកើនឡើងនែមធែយមភាគមូលធននៅបែែសាក់

ក្នុងឆ្នែំ 2020 ។
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ការកសាងសមត្ថភាព

បែែសាក់ មានមទកភាពដែលបានបង្កើតនូវសមិទ្ធផលនានា កែែម

ការដឹកនាំដ៏ឆ្នើមរបស់ថា្នែក់គែប់គែង និងការចូលរួមចំណែកយ៉ែងសកម្មពី

បុគ្គលិកគែប់ជាន់ថា្នែក់ បែកបដោយឥរយិបថថ្លែថ្នូរ និងទំនួលខុសតែវូ។ 

ទន្ទមឹនឹងបែទែសកម្ពជុាបាននិងកំពុងបែឈមជាមួយនឹងការឆ្លងរីករាលដាល

នែជំងឺកូវីដ-19 បែែសាក់ នៅតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាព

បុគ្គលិកអភិវឌែឍន៍ចំណែះដឹង ជំនាញបច្ចែកទែស គោលនយោបាយ 

សែចក្តីណែនាំ ការបមែើសែវកម្ម រួមជាមួយនឹងវិធីសាស្តែបណ្ដុះបណា្តែល

ដែលសមែបូរបែបសែបតាមបច្ចែកវិទែយាទំនើប និងទាន់សម័យកាល។

គិតតែឹមដំណាច់ឆ្នែំ 2020 មានបុគ្គលិកថ្មីចំនួន 1,929 នាក់ តែូវបាន

អញ្ជើញឱែយចូលរួមវគ្គបណ្ដះុបណា្តែល និងតមែង់ទិសបុគ្គលិកថ្ម ីដែលស្មើនឹង

ចំនួន 272 វគ្គ ដើមែបីធ្វើឱែយបុគ្គលិកមា្នែក់ៗ មានចំណែះដឹងមូលដា្ឋែន 

សមត្ថភាពគែប់គែែន់ទាំងជំនាញ និងឥរិយបថក្នុងការបំពែញតួនាទីរបស់

ខ្លួន។ កែែពីនែះ នាយកដា្ឋែនបណ្ដុះបណា្តែល និងអភិវឌែឍន៍បុគ្គលិក ក៏បាន

រៀបចំផងដែរនូវវគ្គបណ្ដុះបណា្តែលរំលឹកឡើងវិញ ដើមែបីរំលឹកអំពីគោល

នយោបាយដែលមានសែែប់ និងកែបែែថ្ម ីទៅតាមមុខតំណែងនីមួយៗ ដែល

មានចំនួន 520 វគ្គ សមែែប់បុគ្គលិកចូលរួម 3,601 នាក់។

ដើមែបីលើកកម្ពស់ចំណែះដឹងផ្នែកបច្ចែកទែស ជំនាញទន់ និងដោះសែែយ

បញ្ហែខ្វះខាត  បុគ្គលិកទាំងអស់តែូវបានផ្តល់វគ្គបណ្ដុះបណា្តែលពិសែស

ដោយផ្អែកលើមុខតំណែង និងការទទួលខុសតែូវរៀងៗខ្លួន។ ជាលទ្ធផល

ក្នុងឆ្នែំនែះយើងបានរៀបចំវគ្គសិកែសាចំនួន 508 វគ្គ ដែលមានបុគ្គលិកចូល

រួមសរុប 4,212 នាក់។

ក្នងុការចូលរួមគំាទែដល់ការអនុវត្តការបែចំាថ្ងែ ពងែងឹលើសមត្ថភាព និង

បង្កើនចំណែះដឹង ជំនាញដល់បុគ្គលិកតាមរយៈថា្នែក់គែប់គែងនៅតាមសាខា

ផ្ទែល់ យើងបានបង្កើតវគ្គបណ្ដះុបណា្តែលកមែតិសាខា ដោយមានការសមែប

សមែួល និងគាំទែពីការការិយល័យកណា្តែល។ ជាលទ្ធផល យើងសមែែច

សមែែចបាន 1,083 វគ្គ ដោយមានការចូលរួមគែប់សាខារបស់បែែសាក់

ទូទាំងបែទែស និងមានសិកា្ខែកាមចូលរួមចំនួន 11,459 នាក់។

បែែសាក់បានដាក់ផែនការក្នងុការចូលរួមចំណែកអភិវឌែឍធនធនមនុសែស

ជូនសង្គម តាមរយៈកម្មវិធីការងរស្ម័គែចិត្តនិងកម្មសិកែសាជូននិសែសិតជា

ចែើន។ ដោយសារតែការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19 នៅឆ្នែំ 2020 បែែសាក់

បានទទួលបុគ្គលិកស្ម័គែចិត្តចំនួន 18 នាក់ ដើមែបីទទួលបានបទពិសោធន៍

ការងរពីនិយោជិត ក៏ដូចជាជំនួយនៅក្នុងនាយកដា្ឋែនក្នុងការិយល័យ

កណា្តែល និងអនុញ្ញែតឱែយនិសែសិតសរសែរនិក្ខែបបទ ឬរបាយការណ៍ និង

ចុះកម្មសិកែសានៅបែែសាក់ចំនួន 10 កែុមតែប៉ណុោ្ណែះ។

បែែសាក់  ក៏បានបង្កើតឱែយមានកម្មវិធីសិកែសាតាមរយៈអនឡាញ ដែល 

ដំណើរការដោយកម្មវិធី Zoom, Lync និងគែប់គែងថា្នែក់រៀនតាម  Google

Classroom  ។ ជាលទ្ធផលនែកម្មវិធីសិកែសាអនឡាញ យើងបានដំណើរការ

សរុបចំនួន 232 វគ្គ នែវគ្គបណ្ដុះបណា្តែលសរុប 325 ដែលមានការចូលរួម

ពីសិកា្ខែកាមសរុប 3,368 នាក់។

លើសពីការសិកែសាជំនាញបច្ចែកទែស បុគ្គលិកចំនួន 239 នាក់ បាន

ទទួលការឧបត្ថម្ត និងលើកទឹកចិត្តឱែយចូលរួមវគ្គសិកែសាក្នុងសែុកដែលឆ្លើយ

តបតាមតមែវូការជាក់ស្តែងតាមជំនាញនីមួយៗចំនួនមាន 30 វគ្គ។ ហើយ

បុគ្គលិក 11 នាក់  បានចូលរួមកម្មវិធីសិកា្ខែសាលា និងសន្នសីិទកែែបែទែស

ចំនួន 5 កម្មវិធីតាមរយៈអនឡាញ។

ការបណ្តះុបណា្ត្រល និងការអភិវឌ្រឍបុគ្គលិក

ការងារស្ម័គ្រចិត្ត និងការចុះកម្មសិក្រសា
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សង្ខ្របលទ្ធផលពីសកម្មភាពទីផ្រសារ
គែប់ផលិតផលនិងសែវរបស់បែែសាក់ តែូវបានអភិវឌែឍឡើងដោយបែើ

បែែស់លទ្ធផលនែការធ្វើអង្កែតទីផែសារ និងការសិកែសាវយតម្លែលទ្ធភាពផែសែងៗ

ដើមែបីធនាការពែញចិត្តយ៉ែងខា្លែំងពីអតិថិជន។ យុទ្ធសាសែ្តអាជីវកម្មរបស់

បែែសាក់ តែងតែពិចារណា លើការវិភាគពីកតា្តែនយោបាយ សែដ្ឋកិច្ច សង្គម

បច្ចែកវិទែយា និងគូបែកួតបែជែងដែលបានធ្វើឡើងដើមែបីធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពពី

បមែែបមែលួទីផែសារ និងតាមដានបទបែបញ្ញត្តនិានាដើមែបីគោរពតាមកែមបែត្តបិត្តិ

តាមឱែយបានខា្ជែប់ខ្ជួន។

 ដើមែបីគាំទែដល់កំណើនអាជីវកម្ម សមែែប់ផលិតផលនិងសែវទាំងអស់ 

យុទ្ធនាការផែសព្វផែសាយនិងទីផែសារ  តែូវបានអនុវត្តនិងផែសព្វផែសាយតាមរយៈ

បណា្តែញផែសព្វផែសាយផែសែងៗ និងតាមបណា្តែញឌីជីថល ដើមែបីធនាថាគែប់

ព័ត៌មាននិងសារផែសព្វផែសាយទាំងអស់បានជែួតជែែបដល់ទីផែសារគោលដៅ

បែកបដោយបែសិទ្ធភាពខ្ពស់។  ទំនាក់ទំនងផ្ទែក្នងុនិងខាងកែែ តែវូបានធ្វើ

ឡើងសែបគា្នែយ៉ែងល្អតាមរយៈការផែសព្វផែសាយផ្ទែល់និងដោយបែយោលទំាង

នៅកមែតិសាខា និងការិយល័យកណា្តែល។ សកម្មភាពនែការចុះផែសព្វផែសាយ

និងលក់ដោយផ្ទែល់ទាំងនះតែូវបានធ្វើឡើង សែបពែលជាមួយនឹងការ

ផែសព្វផែសាយតាមបណា្តែញផែសែងៗផងដែរ ដើមែបីធនាបាននូវកំណើននែការ

លក់។ ការងរសង្គមរបស់សា្ថែប័ន  និងពែឹត្តិការណ៍ជាចែើនរួមជាមួយនឹង

ទំនាក់ទំនងសាធរណៈ តែវូបានរៀបចំឡើងដើមែបីកសាងនាមករណ៍កិត្តនិាម

របស់បែែសាក់ឱែយស្ថិតនៅលំដាប់កំពូលក្នុងដួងចិត្តរបស់អតិថិជន។

ថា្នែក់គែប់គែងគែប់ជាន់ថា្នែក់ពីការិយល័យកណា្តែល ភូមិភាគ និងសាខា

តែងតែចុះទសែសនកិច្ចដើមែបីកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន ដូចជាចុះ

តាមដានឥណទាន ពិនិតែយមើលការរីកចមែើនអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន

ពែមទាំងការផ្តល់ដំណោះសែែយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ គែប់បុគ្គលិកជាពិសែស

បុគ្គលិកជួរមុខ តែូវបានបណ្ដុះបណា្តែលយ៉ែងល្អអំពីការការគាំទែផ្នែកបច្ចែក

ទែសក្នុងការបមែើសែវជូនអតិថិជន និងការសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយ

អតិថិជន។

បែែសាក់ តែងតែធ្វើឱែយបែសើរឡើង នូវបទដា្ឋែននែការបមែើសែវជូន

អតិថិជន ការគែប់គែងការបណ្ដឹង និងកម្មវិធីភក្តីភាព ដើមែបីធនាគុណភាព

ខ្ពស់នែការបមែើសែវជូនអតិថិជនគោលដៅ។ អតិថិជនតែូវបានសា្វែគមន៍

ក្នុងការសាកសួរ ឬលើកជាសំណើតាមរបៀបដ៏ងយសែួល ដូចជាតាម

រយៈមន្តែីបមែើសែវអតិថិជន បែអប់ផ្តល់មតិយោបល់ បណា្តែញសង្គម និង

បែព័ន្ធគែប់គែងបណ្ដឹងតាមអនឡាញ ជាដើម។

បែែសាក់ មានគោលការណ៍សំខាន់ៗក្នុងការបង្កើនការពែញចិត្តរបស់

អតិថិជនដូចខាងកែែម៖

•   ផ្តល់តម្លែ និងគោរពគែប់អតិថិជន

•   ផ្តល់សែវលឿនរហ័ស តែឹមតែូវ គែប់គែែន ់ទាន់ពែល

•   ផ្តល់សែវឱែយកាន់តែកៀកនឹងអតិថិជន

•   ផ្តល់ជូនផលិតផលនិងសែវចែើនបែភែទ

•   ផ្តល់ជូនបទពិសោធន៍ល្អៗក្នុងការធ្វើបែតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដល់

    អតិថិជន

•   ធ្វើឱែយមានភាពសាមញ្ញលើគោលនយោបាយ នីតិវិធី និងដំណើរការ

•   ដោះសែែយបញ្ហែជូនអតិថិជនក្នុងរយៈពែល 24 ម៉ែង

•  ធនាឱែយបាននូវតមា្លែភាព សុកែតឹភាព និងភាពងយសែលួជូនអតិថិជន
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ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ ក្នុងឆ្ន្រំ 2020
 � មករា

• បែែសាក់ បន្តដំឡើងអតែែការបែែក់បញ្ញើសនែសំខ្ពស់រហូតដល់ 8% ក្នុង  

  1 ឆ្នែំ ដើមែបីអបអរសាទរខួបទី 25 ឆ្នែំ របស់បែែសាក់ និងការឆ្លងឆ្នែំថ្មី  

   ឆ្នែំសកល 2020 ។

 � ម្រសា
•   បែែសាក់ បានទទួលការអនុញ្ញែត និងចុះបញ្ជីជាសា្ថែពរពីគណៈកម្មការ

   មូលបតែកម្ពុជា (គ.ម.ក.) លើឯកសារផ្តល់ព័ត៌មាន សមែែប់ការបោះ

   ផែសាយលក់សញ្ញែបណ្ណសាជីវកម្ម បែែសាក់ ជាសាធរណៈ។

• បែែសាក់ ទទួលបានភាគទុនិកធំថ្មីពីបែទែសកូរ៉ែខាងតែបូងគឺ «ធនាគារ

   ខែប៊ី គូកមីន (KB Kookmin Bank)» លើការទិញភាគហ៊ុនចំនួន 70%  

   របស់បែែសាក់។

•  បែែសាក់ បានចូលរួមក្នងុ «គមែែងសហហិរញ្ញបែបទានទែទែង់សហគែែស 

   ធុនតូច និងមធែយម» ដែលជាគំនិតផ្ដចួផ្ដើមរបស់រាជរដា្ឋែភិបាលកម្ពជុាក្នុង

   គោលបំណងផ្ដល់កម្ចដីែលមានអតែែការបែែក់ទាប ដើមែបីជំរុញការអភិវឌែឍ

   សហគែែសធុនតូច និងមធែយមនៅកម្ពុជា។

 � ឧសភា
•  សញ្ញែបណ្ណសាជីវកម្មរបស់ គែះឹសា្ថែនមីកែហូរិញ្ញវត្ថបុែែសាក់ ម.ក  តែវូបាន

   ចុះបញ្ជីនៅក្នុងផែសារមូលបតែកម្ពុជាដែលអនុញ្ញែតឱែយចាប់ផ្តើមសកម្មភាព

  ជួញដូរ កែែមនិមិត្តសញ្ញែ “PRA23A” និងជាសញ្ញែបណ្ណទី 6 ដែល

   តែូវបានចុះបញ្ជីនៅផែសារមូលបតែកម្ពុជា និងជាសញ្ញែបណ្ណទី 2 ដែលតែូវ

 បានធនាដោយសា្ថែប័ន Credit Guarantee and Investment 

   Facility (CGIF) ដែលជាមូលនិធិបរធនមួយនែធនាគារអភិវឌែឍន៍អាសីុ ។

• បែែសាក់ បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 200 លានរៀល ជូនចំពោះកាកបាទ

   កែហមកម្ពុជា ក្នុងឱកាសពិធីអបអរសាទរខួបលើក 157 ទិវពិភពលោក

  កាកបាទកែហម និង អឌែឍចន្ទកែហម ថ្ងែទី 8 ខែឧសភា ឆ្នែំ 2020 កែែម

   បែធនបទ «ខ្ញុំសែឡាញ់សន្តិភាព និងកាកបាទកែហមកម្ពុជា»។

 � កុម្ភៈ
• បែែសាក់ ដាក់ឱែយបែើបែែស់មុខងរ «ស្កែន-ទូទាត់ តាម QR កូដ»

   នៅក្នងុកម្មវិធីបែែសាក់មូ៉បាលប៊ែងឃីង (PRASAC Mobile Banking)

   ក្នុងទូរស័ព្ទដែ ដែលអនុញ្ញែតឱែយអតិថិជនអាចទូទាត់ទំនិញនិងសែវបាន

 ភា្លែមៗនៅតាមហាងនានាយ៉ែងងយសែួលដោយមិនចាំបាច់បែើសាច់

   បែែក់ និងមិនអស់កមែែសែវ។

•  បែែសាក់ បានដាក់សម្ពែធអគារបណា្ណែល័យថ្មមួីយខ្នងឧបត្ថម្ភថវិកា ដោយ

  បែែសាក់ និងមូលនិធិ CVC នៅសាលាបឋមសិកែសាសំរោង ស្ថិតក្នុង

     ភូមិចែក ឃុំសំរោង សែុកចន្ទែែ ខែត្តសា្វែយរៀង ដើមែបីចូលរួមលើកកម្ពស់

   វិស័យអប់រំ និងបណ្ដុះវបែបធម៌អាន។

 � មីនា
• បែែសាក់  បានទទួលវិញ្ញែបនបតែ អនុលោមភាពសារពើពន្ធកមែិតមាស

   ពីអគ្គនាយកដា្ឋែនពន្ធដារ ដែលបង្ហែញឱែយឃើញពីការបែកាន់ខា្ជែប់របស់ខ្លនួ

 ក្នុងកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធសែបតាមគោលការណ៍ និងបទបែបញ្ញត្តិសមែែប់

   វិស័យមីកែូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។

•  បែែសាក់ បានឧបត្ថម្ភទឹកបែែក់ចំនួន 100 លានរៀល ជូនចំពោះគណៈកម្ម

   ការជាតិបែយុទ្ធបែឆំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 នែរាជរដា្ឋែភិបាលកម្ពជុា ដើមែបីចូល

   រួមចំណែកក្នុងការបែយុទ្ធបែឆំងនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវ។



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រំ 202051

 � មិថុនា
• បែែសាក់ បានដាក់ឱែយដំណើរការសែវផ្ដល់ប័ណ្ណអែធីអឹមភា្លែមៗក្នុងគោល

 បំណងធ្វើឱែយដំណើរការនែការផ្ដល់ប័ណ្ណនែះ កាន់តែមានភាពងយសែលួ

   សាមញ្ញ និងលឿនរហ័ស។

 � ធ្នូ
• បែែសាក់ បានពងែកីការផ្ដល់សែវទូទាត់វិក្កយបតែអគ្គសិនីកម្ពជុាដល់ខែត្ត

     បាត់ដំបង។

•    បែែសាក់ បានបង្កើតយុទ្ធនាការ «រួមគា្នែទិញវ៉ែក់សាំងដើមែបីកម្ពុជា» ដើមែបី

   កៀរគរថវិកាទិញវ៉ែក់សាំងបង្កែរជំងឺកូវីដ-19 សមែែប់ការពារអាយុជីវិត

   បែជាជនកម្ពុជា។

• បែែសាក់  បានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន 2,000,000,000 រៀល (ពីរប៊ីលាន    

   រៀល) ជូនដល់រាជរដា្ឋែភិបាលកម្ពជុាសមែែប់បែើបែែស់ទិញវ៉ែក់សំាងបង្កែរ

  ជំងឺកូវីដ-19 ដើមែបីចាក់ជូនបែជាជនកម្ពជុាដោយឥតគិតថ្លែ ក្នងុបុព្វហែតុ

   ការពារអាយុជីវិតបែជាជន និងលើកកម្ពស់ខឿនសុខភាពសាធរណៈ។

 � កក្កដា
• បែែសាក់ បានបើកឱែយដំណើរការការិយល័យសាខាចំនួន 1 បន្ថែម

   ទៀតគឺ សាខាពែែផ្តែ ដែលមានទីតាំងនៅខាងកើតសាលាបឋមសិកែសា

 ពែែផ្តែ ចមា្ងែយបែហែល 30 ម៉ែតែ តាមបណោ្តែយផ្លូវជាតិលែខ 4 

   ស្ថិតនៅ ភូមិពែែផ្តែ ឃុំតែពាំងគង សែុកសំរោងទង ខែត្តកំពង់ស្ពឺ។

•  បែែសាក់ ទទួលបានអនុបំណុលក្នុងទឹកបែែក់ 50 លានដុលា្លែរអាមែរិក

  សមែែប់រយៈពែល 7 ឆ្នែំ និងកិច្ចសនែយាផ្តល់ទុនក្នុងទឹកបែែក់ 100 លាន

   ដុលា្លែរអាមែរិក សមែែប់រយៈពែល 3 ឆ្នែំ ពីធនាគារ ខែប៊ី គូកមីន ដែល

   ជាមា្ចែស់ភាគទុនិកថ្មី ។

 � តុលា
• បែែសាក់ បានពងែីកការផ្ដល់សែវទូទាត់វិក្កយបតែអគ្គិសនីកម្ពុជាដល់

   ខែត្តពែែវែង តែបូងឃ្មុំ និងកែុងពែះសីហនុ ។

•  បែែសាក់ បានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន 200 លានរៀល ជូនសម្តែច

     តែជោ ហុ៊ន សែន នាយករដ្ឋមន្តែ ីនែកម្ពជុាសមែែប់ជួយសង្គែែះបែជាពល

   រដ្ឋ ដែលរងគែែះដោយសារទឹកជំនន់។

• បែែសាក់ ផ្តល់សែវទូទាត់ឆ្លងធនាគារយុគសម័យថ្មី «បាគង» ក្នុងគោល

   បំណងលើកកម្ពស់បរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។

•  បែែសាក់ បានដាក់ឱែយដំណើរការសែវទូទាត់វិក្កយបតែទឹកសា្អែតនៅខែត្ត

   តែបូងឃ្មុំ។

 � វិច្ឆិកា
• បែែសាក់ បានពងែីកបណា្តែញការិយល័យថ្មីមួយបន្ថែមទៀតនៅខែត្ត

   សៀមរាបគឺ «សាខាកែុងអង្គរ» ដែលមានអាសយដា្ឋែននៅផ្លូវជាតិលែខ 6  

   ភូមិគែួស សង្កែត់សា្វែយដង្គំ កែុងសៀមរាប ខែត្តសៀមរាប។

•  បែែសាក់ បានសមែែចលទ្ធផលថ្មីមួយ គឺសមតុលែយបែែក់បញ្ញើសនែសសំរុប

  មានចំនួន 2 ប៊ីលានដុលា្លែរ និងមានគណនីអតិថិជនចំនួន 800,000   

   គណនី។
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កិច្ចការពារបរិសា្ថ្រន និងសង្គម
បែែសាក់ ឈរនៅលំដាប់កំពូលក្នងុវិស័យមីកែហិូរញ្ញវត្ថនិុងធនាគារនៅ

កម្ពុជា និងមានការប្ដែជា្ញែចិត្តខ្ពស់ក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចបែកប

ដោយនិរន្តរភាព តាមរយៈការសមែែចឱែយបាននូវគោលដៅចមែបងចំនួន 3 រួម

មាន លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ លទ្ធផលសង្គម និងកំណើនឥណទានបែតង។ 

បែែសាក់បានរៀបចំសកម្មភាពជាយុទ្ធសាស្តែ ដើមែបីបែតិបត្តតិាមបទដា្ឋែនជា

សកលសមែែប់ការគែប់គែងលទ្ធផលសង្គម (USSPM) គោលការណ៍ការ

ការពារអតិថិជនទាំង 7 ចំណុចរបស់ Smart Campaign បញ្ជីអាជីវកម្ម

ហាមឃាត់ ចែបាប់និងបទបែបញ្ញត្តនិៅក្នងុសែកុ និងសន្ធសិញ្ញែអន្តរជាតិនានា។

បែែសាក់ មានគោលបំណងជំរុញភាពរីកចមែើនសមែែប់សា្ថែប័នអតិថិជន

និងសហគមន៍នានាតាមរយៈការពិនិតែយយ៉ែងយកចិត្តទុកដាក់ និងចែបាស់លាស់

អំពីបញ្ជីសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់បរិសា្ថែននិងសង្គម និងធនាថាសែបតាម

លក្ខខណ្ឌតមែវូដោយចែបាប់បរិសា្ថែនកម្ពជុា និងការអនុវត្តជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។

បែែសាក់ បាននិងកំពុងណែនាំអតិថិជន និងសហគមន៍ក្នុងការវយតម្លែ

លើផលប៉ះពាល់នែបរិសា្ថែននិងសង្គម ពែមទាំងការកាត់បន្ថយ និងការ

គែប់គែងហានិភ័យដែលកើតឡើងពីការប៉ះពាល់ទាំងនះ។ ការពិនិតែយនិង

តាមដានតែូវបានធ្វើឡើងជាបែចាំដើមែបីធនាបាននូវបែសិទ្ធភាពនែគោល

នយោបាយ និងការអនុវត្តកិច្ចការពារបរិសា្ថែននិងសង្គម។

បែែសាក់ផ្តល់សែវហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ និងសហគែែសខា្នែតតូច

នៅជនបទបែកបដោយនិរន្តរភាព។

ផ្ដល់សែវហិរញ្ញវត្ថុដូចជា សែវឥណទាន និងបែែក់បញ្ញើសនែសំ ដើមែបី

បំពែញតមែវូការអតិថិជន ដោយបន្ថែមលើការផ្តល់សែវហិរញ្ញវត្ថផុែសែងៗទៀត

ដែលមានការអនុញ្ញែតដោយចែបាប់។

លើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បែជាជននៅតាមតំបន់ជនបទ និងរួមចំណែក

ដល់ការអភិវឌែឍសែដ្ឋកិច្ចបែកបដោយនិរន្តរភាព។

ប្រសកកម្មសង្គម

គោលដៅសង្គម

គោលបំណងសង្គម

គោលដៅសង្គមទី 1 ៖ អតិថិជនគោលដៅ

គោលដៅសង្គមទី 2 ៖ ការបំពែញតមែូវការអតិថិជន

គោលដៅសង្គមទី 3 ៖ បង្កើតការផ្លែស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានសមែែប់អតិថិជន
គោលដៅ

អតិថិជននៅតាមសហគមន៍ជនបទ គឺជាគែួសារនៅតាមភូមិនៅ

ទីជនបទ។

អតិថិជនសហគែែសខា្នែតតូចបំផុត  រាប់បញ្ចលូទំាងសហគែែសដែល

មាននិយោជិតតិចជាង 10 នាក់ និង/ឬ ទែពែយសកម្មតិចជាង 

50,000  ដុលា្លែរអាមែរិក។

•

•

បង្កើនការទទួលបានសែវហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន

ចូលរួមកាត់បន្ថយភាពកែីកែ

បង្កើតការងរ

អភិវឌែឍសហគែែសដែលទើបបង្កើតថ្មី

រកែសាកំណើនសហគែែសដែលមានសែែប់

•

•

•

•

•

សូចនាករសំខាន់ៗន្រកិច្ចការពារសង្គម 

និងបរសិា្ថ្រន

បែតិបត្តិតាមចែបាប់និងបទបែបញ្ញត្តិនានា

ទីកន្លែងធ្វើការងរបែកបដោយផសុកភាព

ការបែើបែែស់ទឹកនិងថាមពលអគ្គិសនី

ការបែើបែែស់សមា្ភែរៈនៅការយិល័យ

ទំនាក់ទំនងនៅទីកន្លែងការងរ

ផ្តល់ឱកាសការងរដោយស្មើភាពនិងគា្មែនការរីសអើង

ជាអង្គភាពរបស់និយោជិត

ដំណើរការកាត់បន្ថយចំណាយដោយមានភាពតែឹមតែូវ

មានយន្តការដោះសែែយបណ្ដឹង

គា្មែនពលកម្មកុមារ

គា្មែនពលកម្មដោយមានការបង្ខតិបង្ខ ំនិងពលកម្មដែលតែវូគែជួញដូរ

សុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងរ

សែវកម្មអតិថិជនបែកបដោយគុណភាព

ការដោះសែែយការមិនពែញចិត្តរបស់អតិថិជន

ចូលរួមការការពារសហគមន៍ តាមរយៈការអភិវឌែឍផលិតផលសម 

សែប ការពងែីកបណា្តែញការិយល័យ និងចូលរួមកិច្ចការងរសង្គម

នានាពិសែសគមែែងបណា្ណែល័យ

ការជែើសរីសសា្ថែប័ន និងអង្គភាពដែគូ

មានបញ្ជីមុខរបរ ឬ សកម្មភាពអាជីវកម្មហាមឃាត់

មានបញ្ជីតែួតពិនិតែយជនជាតិភាគតិច និងការបំលាស់ទីដោយបង្ខំ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

សូចនាករខាងកែែមតែូវបានបែើដើមែបីវស់វែងការអនុវត្តការងរសង្គម

និងបរិសា្ថែនរបស់បែែសាក់៖
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ការការពារបរិសា្ថ្រន

បែែសាក់ បានបង្កើត និងធ្វើបច្ចុបែបន្នភាពលើគោលនយោបាយការពារបរិសា្ថែននិងសង្គម ដើមែបីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តរបស់បុគ្គលិក។ គែប់ជំហាននែ

ដំណើរការឥណទានតែូវបានបញ្ចូលការហាមឃាត់ក្នុងការផ្ដល់ឥណទានជូនអតិថិជនដែលបែកបមុខរបរអាជីវកម្មដូចមានចែងក្នុងបញ្ជីសកម្មភាពអាជីវ

កម្មដែលតែូវបានហាមឃាត់។

បែែសាក់ផ្តល់ឥណទានបែតងជូនដល់អតិថិជនក្នុងគោលបំណងជួយពួកគាត់វិនិយោគលើឧបករណ៍បែើបែែស់ដែលសនែសំសំចែថាមពល និងវិនិយោគ

លើការអភិវឌែឍថាមពលកកើតឡើងវិញដើមែបីកាត់បន្ថយថ្លែដើមបែតិបត្តិការ កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរសិា្ថែន ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់សកម្មភាពផ្តល់ឥណទាន

របស់បែែសាក់បែកបដោយការទទួលខុសតែូវលើបរសិា្ថែន។

បែែសាក់ក៏បានចាត់តាំងបុគ្គលិកមា្នែក់ឱែយទទួលខុសតែូវក្នុងការចូលរួម  និងរៀបចំការបណ្ដុះបណា្តែលការងរសង្គមនិងបរិសា្ថែន ហ្វឹកហាត់ និងតាម

ដាន ពែមទាំងវយតម្លែការអនុវត្តសកម្មភាពសង្គម និងបរសិា្ថែនផងដែរ។

ការកសាងវបែបធម៌នែការ «រីកចមែើនជាមួយគា្នែ» គឺជាការបែ្តជា្ញែចិត្ត និងជាពាកែយសោ្លែករបស់បែែសាក់ ជាមួយនឹងការថែរកែសាការពារនិយោជិត  អតិថិជន 

សហគមន៍ ក៏ដូចជាកែុមជនជាតិដើមភាគតិចដោយស្មើភាពគា្នែ។ បែែសាក់ក៏បានផ្ដល់វគ្គបណ្ដុះបណា្តែលជាចែើនជូនបុគ្គលិក ដើមែបីបមែើអតិថិជនឱែយបាន

ល្អបែសើរ សែបទៅនឹងគោលនយោបាយបុគ្គលិករបស់បែែសាក់ ដែលដាក់ឱែយអនុវត្តដោយមានតមា្លែភាពពែញលែញសមែែប់ទាំងភាគីទាំងក្នុង និងកែែ។

បែែសាក់ បានបង្កើតផលិតផលឥណទានដើមែបីបំពែញតមែូវការរបស់អតិថិជនតាមបែភែទនីមួយៗរួមមាន ឥណទានសិកែសាអប់រំ ឥណទានកែលម្អ

គែហដា្ឋែននិងឥណទានសាងសង់បង្គន់អនាម័យ។

ការការពារសង្គមនិងសហគមន៍

សូចនាករ 2016 2017 2018 2019 2020

ថាមពល

ការបែើអគ្គិសនី និងទឹកជាមធែយមក្នុងបុគ្គលិកមា្នែក់ (ដុលា្លែរអាមែរិក) 151 140 128 125 137

ការបែើបែែងឥន្ធនៈជាមធែយមក្នុងបុគ្គលិកមា្នែក់ (ដុលា្លែរអាមែរិក) 309 351 352 362 422

ឱកាសការងរ

ចំនួនបុគ្គលិក 6,162 7,058 7,600 9,091 9,042

ចំនួនបុគ្គលិកជាសែ្តី 1,333 1,467 1,606 1,674 1,842

ការកសាងសមត្ថភាព

ចំនួនបុគ្គលិកថ្មីដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណា្តែល 1,708 2,506 2,190 2,766 1,929

ចំនួនបុគ្គលិកមានសែែប់ដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណា្តែល 12,504 4,567 5,175 55,385 8,063

ចំនួនអ្នកហាត់ការ (កែុម) 32 24 20 24 10

ចំនួនអ្នកស្ម័គែចិត្ត 64 54 57 71 18

ការទទួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គម

ចំនួនបណា្ណែល័យ (អគារ) 21 25 30 40 41

ចំនួនអ្នកបែើបែែស់បណា្ណែល័យជាសិសែស 38,653 56,562 78,266 109,151 141,005

ឥណទាន

ចំនួនឥណទានកែលម្អគែហដា្ឋែន 44,030 65,312 81,504 82,129 93,152

ចំនួនឥណទានផ្តល់ដល់សហគែែសធុនតូចបំផុត  តូចនិងមធែយម 346,888 389,866 394,778 409,021 442,714
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បញ្ជីមុខរបរ ឬ សកម្មភាពអាជីវកម្មហាមឃាត់

បែែសាក់ បានបង្កើត និងអនុវត្តគោលនយោបាយការពារបរិសា្ថែននិង

សង្គមដើមែបីចៀសវងការផ្តល់ឥណទាន ឬ សែវកម្មជូនដល់អតិថិជនដែល

មានមុខជំនួញក្នុងបញ្ជីខាងកែែម៖

ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទមែង់ពលកម្មដោយបង្ខ ំឬ

ពលកម្មកុមារដែលបែកបដោយគែែះថា្នែក់ ឬ ក្នងុលក្ខណៈកែងបែវ័ញ្ច

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មផលិតផល ឬ សកម្មភាពណាមួយដែល

ចាត់ទុកថាផ្ទុយនឹងចែបាប់ ឬ បទបែបញ្ញត្តិរបស់បែទែសកម្ពុជា ឬ

អនុសញ្ញែ និងកិច្ចពែមពែៀងអន្តរជាតិនានា

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មអាវុធ និងគែឿងផ្ទុះ

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មភែសជ្ជៈមានជាតិសែវឹង (លើកលែងសែែ

បៀរ និងសែែ)

ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មថា្នែំជក់

ការជួញដូរកាកសំណល់ឆ្លងដែន ឬ ផលិតផលកាកសំណល់

លែបែងសុីសង កាសុីណូ និងកែុមហ៊ុនសហគែែសដែលមានលក្ខណៈ

សែដៀងនែះ

ជំនួញសត្វពែែ ឬ ផលិតផលមកពីសត្វពែែដែលបានហាមឃាត់តាម

សន្ធិសញ្ញែ CITES (សន្ធិសញ្ញែស្តីពីការជួញដូរជាអន្តរជាតិលើ

បែភែទសត្វពែែដែលជិតផុតពូជ)

ផលិតកម្ម ឬ ការបែើបែែស់ ឬ ជំនួញវត្ថធុតុដើមគែែះថា្នែក់ដូចជា

ធតុវិទែយុសកម្មជាដើម

ផលិតកម្ម ឬ ការបែើបែែស់សារធតុសរសែដែលមិនអាចបំផ្លែញបាន

ការទិញឧបករណ៍កាប់បំផ្លែញឈើសមែែប់បែើបែែស់នៅក្នងុពែែតែពិូក

បែតិបត្តិការជួញដូរឈើសមែែប់បែើបែែស់ក្នុងពែែតែូពិក

ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរឈើ ឬ ផលិតផលពែែឈើផែសែងៗដែលទទួល

បានពីពែែឈើដែលមិនទាន់មានការគែប់គែង

ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរផលិតផលដែលមានផ្ទុកសារជាត ិPCBs

ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនួញចំពោះឱសថដែលតែវូបានហាមឃាត់

ជាអន្តរជាតិ

ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរថា្នែំសមា្លែប់សត្វល្អិត ឬ តិណាឃាតដែលតែូវ

បានហាមឃាត់ជាអន្តរជាតិ

ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនួញដែលនំាឱែយមានការបំផ្លចិបំផ្លែញបរិសា្ថែន

ធម្មជាតិ និងជាពិសែសសែទាប់អូហែសូន

ផលិតកម្ម ការជួញដូរ ការរកែសាទុក និងការដឹកជញ្ជូនថា្នែំសង្កូវដែល

មានគែែះថា្នែក់ក្នងុទំហំចែើន ឬ ការបែើបែែស់ក្នងុលក្ខណៈជាអាជីវកម្ម

ថា្នែំសង្កូវដែលមានគែែះថា្នែក់

ការនែសាទដែលបែើបែែស់អួន មង។ល។ ដែលមានបែវែងលើសពី

2.5 គីឡូម៉ែតែ

ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ការកាន់កាប់ដីធ្លីដោយ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ជនជាតិភាគតិច ឬ ការបែមូលយកទែពែយសមែបត្តិ ឬ ដីធ្លីដែលស្ថិត

ក្នុងការទាមទារសិទ្ធិកាន់កាប់ដោយជនជាតិភាគតិច ដោយគា្មែន

ឯកសារយល់ពែមពីជនជាតិភាគតិចទាំងនះ

អាជីវកម្មដែលទាក់ទងនឹងការផលិតកែច្នែ ឬ ចែកចាយថា្នែខុំសចែបាប់

រូបភាពអាសអាភាស ឬ ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល ឬ ផ្ដល់សែវលើ

ផលិតផលដែលមានលក្ខណៈសែដៀងនែះ

21.

22.

ក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកជំរុញវបែបធម៌អាន និងកសាងសមត្ថ

ភាពសិសែសនៅសាលារដ្ឋ បែែសាក់បានសាងសង់អគារបណា្ណែល័យចំនួន 41

ខ្នងជូនដល់សិសែសានុសិសែសដោយបានបំពាក់សៀវភៅ សមា្ភែរៈបរិកា្ខែរ និង

ផ្តល់ការគាំទែគមែែងរយៈពែល 3 ឆ្នែំ។ គមែែងនែះផ្តល់ផលបែយោជន៍

ដល់អ្នកបែើបណា្ណែល័យជាសិសែសចំនួន 141,005  នាក់ដែលមកពី   98,613 

គែសួារស្ថតិនៅក្នងុ 455 ភូមិនែខែត្តចំនួន 13 នែពែះរាជាណាចកែកម្ពុជា។

ស្ថិតក្នុងបរិបទកូវីដ-19 សាលារៀនតែូវបានផ្អែកដំណើរការរៀន។ ការ

រៀន និងបងែៀនក្នងុថា្នែក់ តែវូបានជំនួសដោយការសិកែសាពីចមា្ងែយតាមបែព័ន្ធ

អែឡិចតែូនិក តាមបែបចំរុះ និងតាមបែបស្វ័យសិកែសា។ ក្នុងកាលៈទែសៈដ៏

លំបាកនែះ បណា្ណែល័យដើរតួនាទីយ៉ែងសំខាន់សមែែប់សមែបសមែលួដល់

ការសិកែសារបស់សិសែសានុសិសែស តាមរយៈការផ្ដល់ជាកន្លែងសិកែសាជាបុគ្គល 

និងការខ្ចីសៀវភៅយកទៅសិកែសានៅតាមផ្ទះ។

ក្នងុឆ្នែ ំ2020 នែះ ចំនួនសៀវភៅខ្ចពីីបណា្ណែល័យយកទៅអាននិងសិកែសា

សែែវជែែវនៅផ្ទះមានចំនួន 55,627 កែបាល ក្នុងនះ 52,839 កែបាលតែូវ

បានខ្ចីដោយសិសែសានុសិសែស 1,241 កែបាលតែូវបានខ្ចីដោយលោកគែូអ្នកគែូ 

និង 1,547 កែបាលតែូវបានខ្ចីដោយសហគមន៍។

បែែសាក់បានផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយសង្គែែះបនា្ទែន់ជូនដល់គែួសារដែលជា

អតិថិជនបែែសាក់ដែលរងគែែះដោយគែែះមហន្តរាយធម្មជាតិ វិបត្តភ័ិយ និង

គែែះថា្នែក់ផែសែងៗសរុបចំនួន 35,205 ដុលា្លែរអាមែរិក។ កម្មវិធីនែះអាច

ជួយសមែលួដល់អតិថិជនបានភា្លែមៗខណៈពែលដែលពួកគែតែវូការជំនួយ

បនា្ទែន់។

បែែសាក់គាំទែដល់សកម្មភាពមនុសែសធម៌ផែសែងៗរបស់សហគមន៍ និង

ដែគូពាក់ព័ន្ធនានា ជាពិសែស បញ្ហែបែឈមក្នុងពែលរាតតែបាត នែជំងឺ

កូវីដ-19 ។ 

ការទទួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គម
គម្រ្រងបណា្ណ្រល័យ

កម្មវិធីជំនួយសង្គ្រ្រះបនា្ទ្រន់

ការងរសង្គមផ្រស្រងៗ
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• ឧបត្ថម្ភជូនរាជរដា្ឋែភិបាលកម្ពុជាទិញវ៉ែក់សាំងបែឆំងជំងឺកូវីដ-19

• ឧបត្ថម្ភជូនរាជរដា្ឋែភិបាលកម្ពជុាក្នងុការជួយសង្គែែះទឹកជំនន់

• ឧបត្ថម្ភជូនរាជរដា្ឋែភិបាលកម្ពុជាក្នុងការបែយុទ្ធបែឆំងជំងឺកូវីដ-19

• ឧបត្ថម្ភថវិកាជូនកាកបាទកែហមកម្ពុជាក្នុងកែបខណ្ឌ នែការងរ      

      ស្ម័គែចិត្ត និងសកម្មភាពមនុសែសធម៌

• ឧបត្ថម្ភថវិកាដើមែបីលើកកម្ពស់ការបែើបែែស់បែែក់រៀល

• ឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងការបែយុទ្ធបែឆំងជំងឺកូវីដ-19 តាមរយៈធនាគារ

      ជាតិនែកម្ពុជា

• សហការឧបត្ថម្ភជូនកែសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាក្នុងការរៀបចំ

      ទិវជាតិអំណាន

• ផ្តល់បង់អង្គុយជូនសាលាខែត្តកំពង់ឆ្នែំង

• ឧបត្ថម្ភថវិកាជូនសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជារៀបចំពែឹត្តិការណ៍ជិះ      

      កង់

• ឧបត្ថម្ភថវិកាជូនដល់វិទែយាល័យកំពង់ស្ពឺ ដើមែបីដាំដើមឈើ

• ឧបត្ថម្ភថវិកាជូនដល់មូលនិធិរកែសាកុមាររៀបចំទវិសា្តែប់ឮកម្ពុជា

• ឧបត្ថម្ភថវិកាពែឹត្តិកាណ៍បាល់ទាត់ពានរង្វែន់ 7 មករា

សវនកម្មសង្គម តែូវបានធ្វើឡើងនៅកមែិតសា្ថែប័នជាទៀងទាត់រៀង

រាល់ឆ្នែ។ំ ឧបករណ៍សូចនាករគែប់គែងលទ្ធផលសង្គម (SPI) និង ឧបករណ៍

ការពារអតិថិជនរបស់ Smart Campaign តែវូបានបែើដើមែបីពិនិតែយការអនុវត្ត

របស់ខ្លនួចំពោះបែសកកម្មសង្គម គោលដៅសង្គម បទដា្ឋែនជាសកលសមែែប់

ការគែប់គែងការអនុវត្តការងរសង្គម (USSPM) និងបទដា្ឋែនការការពារ

អតិថិជនរបស់ Smart Campaign ។

សវនកម្មសង្គម
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ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុង

ការតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុងជាកតា្តែមូលដា្ឋែនដែលជួយឱែយបែតិបត្តិការបែចាំថ្ងែ

របសស់ា្ថែប័នទទួលបានជោគជ័យ និងជួយឱែយសា្ថែប័នសមែែចបានគោល

ដៅអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ការតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុងទន់ខែសាយ ឬ គា្មែនបែសិទ្ធភាព 

បានធ្វើឱែយគែឹះសា្ថែនហិរញ្ញវត្ថុជាចែើនទទួលការខាតបង់។

បែែសាក់បានបង្កើតបែព័ន្ធតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុងដ៏រឹងមាំដើមែបីការពារទែពែយ

សកម្ម ការពារបែែក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ធ្វើឱែយកាន់តែបែសើរឡើងនូវសែវ

បមែើអតិថិជន ការពារនិងកាត់បន្ថយកំហុសឆ្គងនានាដែលអាចកើតឡើង

ដោយចែតនា ឬ អចែតនា និងដើមែបីធនាថា បុគ្គលិកអនុវត្តការងរដោយ

គោរពតាមគោលនយោបាយ និងសែចក្ដីណែនាំផែសែងៗ។

គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីរបស់បែែសាក់ តែូវបានដាកប់ញ្ចូលទៅក្នុង

បែព័ន្ធតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុងដើមែបីការពារហានិភ័យ។ ការបែងចែកកាតព្វកិច្ច

តែឹមតែូវ និងការតែួតពិនិតែយទ្វែដង គឺជួយចៀសវងមិនឱែយបុគ្គលិកតែមា្នែក់ធ្វើ

បែតិបត្តិការទាំងមូលតែមា្នែក់ឯងបាន។ បុគ្គលិកគែប់រូបតែូវទទួលខុសតែូវ

និងអនុវត្តតាមគោលនយោបាយតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុង។ ជាមួយគា្នែនែះដែរ

បុគ្គលិកតែូវផ្តល់ព័ត៌មានមកថា្នែក់គែប់គែងនូវរាល់បញ្ហែដូចជា ការមិនបាន

បែតិបត្តិតាម ឬ ការមិនគោរពតាមគោលនយោបាយផែសែងៗ។

គែប់បុគ្គលិកទាំងអស់មានតួនាទីគែប់គែងហានិភ័យរបស់បែែសាក់។

គណៈគែប់គែង នាយក នាយិកានាយកដា្ឋែន នាយកភូមិភាគ នាយកសាខា 

និងបុគ្គលិកទាំងអស់តែូវទទួលខុសតែូវក្នុងការអនុវត្តការតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុង 

និងគែប់គែងហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងក្នុងបែតិបត្តិការបែចាំថ្ងែ។

កែុមបែឹកែសាភិបាល បានកំណត់គោលនយោបាយគែប់គែងហានិភ័យ

របសស់ា្ថែប័ន និងតែួតពិនិតែយពីបែសិទ្ធភាពនែកែបខ័ណ្ឌគែប់គែងហានិភ័យ

របស់បែែសាក់។

ដើមែបីឱែយការតែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុងមានបែសិទ្ធភាពខ្ពស់ បែែសាក់បានបង្កើត

ឱែយមាននាយកដា្ឋែនសវនកម្មផ្ទែក្នងុនៅឆ្នែ ំ2001 និងបានកំណត់តួនាទី និង

ការទទួលខុសតែវូចែបាស់លាស់សមែែប់ធ្វើការវយតម្លែដោយឯករាជែយលើភាព

គែប់ជែងុជែែយ និងបែសិទ្ធភាពនែបែព័ន្ធតែតួពិនិតែយផ្ទែក្នងុដែលអនុវត្តដោយ

ថា្នែក់គែប់គែងរបស់បែែសាក់។ នាយកដា្ឋែនសវនកម្មផ្ទែក្នុងរាយការណ៍ទៅ

គណៈកម្មការសវនកម្មថា្នែក់កែុមបែឹកែសាភិបាលដោយផ្ទែល់។ នាយកដា្ឋែន

សវនកម្មផ្ទែក្នុងបែតិបត្តិតាមបែកាសរបស់ធនាគារជាតិនែកម្ពុជាស្តីពី «ការ

តែួតពិនិតែយផ្ទែក្នុងរបស់គែឹះសា្ថែនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ» ចំពោះការរៀបចំ

រចនាសម្ព័ន្ធនែសវនកម្មផ្ទែក្នុង គោលបំណងនែមុខងរសវនកម្មផ្ទែក្នុង 

ធនធន យុទ្ធសាសែ្ត និងនីតិវិធីសវនកម្ម។ បន្ថែមលើសពីនែះទៀត

នាយកដា្ឋែនអនុវត្តការងរតែតួពិនិតែយដោយផ្អែកលើបទដា្ឋែនអន្តរជាតិសមែែប់

ការអនុវត្តវជិា្ជែជីវៈសវនកម្មផ្ទែក្នុង។

នៅដំណាច់ឆ្នែ ំ2020 នាយកដា្ឋែនមានបុគ្គលិកជំនាញចំនួន 110 រូបក្នងុ

នះមាន 95 រូបបមែើការនៅតាមការិយល័យភូមិភាគ/សាខា។ នាយកដា្ឋែន

នឹងផ្លែស់ប្ដរូទីតំាងការងររបស់សវនករផ្ទែក្នងុតាមភូមិភាគគែប់ពែលបែសិន

បើនាយកនាយកដា្ឋែនសវនកម្មផ្ទែក្នងុបារម្ភអំពីបែសិទ្ធភាពនែការងរសវនកម្ម

ឬ/និង ដើមែបីចៀសវងទំនាស់ផលបែយោជន៍។ សវនករភូមិភាគតែងធ្វើការ

តែួតពិនិតែយជាបែចាំលើគុណភាពសម្ពៀតឥណទានគុណភាពសែវបមែើ

អតិថិជន បែតិបត្តិការគែប់គែងសាច់បែែក់ បែតិបត្តិការផ្ទែរបែែក់ បែតិបត្តិការ

ដាក់ដកបែែក់ និងការចំណាយទូទៅរបស់សាខា។

ក្នងុឆ្នែ ំ2020 នាយកដា្ឋែនសវនកម្មផ្ទែក្នងុបានបញ្ចប់ 1,929 កិច្ចការងរ

សវនកម្ម ដោយគែបដណ្ដប់ការធ្វើសវនកម្មលើគែប់បែតិបត្តិការសំខាន់ៗ

និងធ្វើការសុើបអង្កែតលើសកម្មភាពជាក់លាក់មួយចំនួន។ សវនករផ្ទែក្នុង

ភូមិភាគបានចុះពិនិតែយ ចំនួន 85,148 គណនីឥណទាន ស្មើនឹង 16.23%

នែចំនួនគណនីឥណទានសរុបដើមែបីវយតម្លែគុណភាពឥណទាន បញ្ជែក់

ពីសមតុលែយបែែក់កម្ចនីៅជំពាក់ និងដើមែបីផ្ទៀងផ្ទែត់ថាការបញ្ចែញឥណទាន

អនុលោមតាមគោលនយោបាយនានារបស់សា្ថែប័ន គោលការណ៍ការពារ

អតិថិជន និងបទដា្ឋែនជាសកលក្នុងការគែប់គែងលទ្ធផលសង្គម។

លទ្ធផលសវនកម្ម និងសមិទ្ធផលបែចាំឆ្នែំ 2020 របស់បែែសាក់បាន

បង្ហែញថា ឥណទានដែលបានផ្តល់ឱែយអតិថិជនសែបតាមគោលនយោបាយ

នានា និងមានគុណភាពឥណទានល្អ។ បុគ្គលិកសាខាបានបំពែញការងរ

របស់ខ្លនួបានល្អបែសើរ និងបានអនុវត្តការតែតួពិនិតែយផ្ទែក្នងុយ៉ែងមានបែសិទ្ធ

ភាពផងដែរ។

ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងគឺជាមូលដា្ឋ្រនគ្រឹះ

ន្រភាពជោគជ័យ
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មតិរបស់សវនករឯករាជ្រយ
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របាយការណ៍សា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ
នាថ្ងែទី 31  ខែធ្នូ ឆ្នែំ 2020
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របាយការណ៍លទ្ធផលព្រញល្រញ
សមែែប់ការិយបរិច្ឆែទបញ្ចប់ ថ្ងែទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នែំ 2020
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របាយការណ៍បម្រ្របម្រួលមូលធន
សមែែប់ការិយបរិច្ឆែទបញ្ចប់ ថ្ងែទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នែំ 2020
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របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់
សមែែប់ការិយបរិច្ឆែទបញ្ចប់ ថ្ងែទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នែំ 2020
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