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ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
      ស្របតាមឥទ្ធពិលអំណោយផល ន្រកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក 5.5%

ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពជុាត្រវូបានប៉ា្រន់ប្រមាណថាកើនឡើង 3% ក្នងុឆ្ន្រ ំ2021 ដោយ

សារការងើបឡើងវិញន្រសកម្មភាពស្រដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកដ្រលគាំទ្រដោយ

វិធានការការពារសង្គមនិងស្រដ្ឋកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពជុា ភាពជោគជ័យ

ន្រយុទ្ធនាការចាក់វ៉្រក់សាំង និងការអនុវត្តវិធានសុខាភិបាល។

   យោងតាមធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា កំណើនន្រះត្រូវបានគាំទ្រដោយការ

ងើបឡើងវិញន្រផលិតកម្មកាត់ដ្ររ ពាណិជ្ជកម្មដុំ-រាយ ទូរគមនាគមន៍ ដឹក

ជញ្ជនូ និងសំណង់ ស្របព្រលនឹងការបន្តទទួលបានកំណើនខ្ពស់ក្នងុវិស័យ

កម្មន្តសាលមិនម្រនកាត់ដ្ររសម្រ្រប់ការនំាច្រញនិងកំណើនវិស័យកសិកម្ម។

ជាការគួរឱ្រយសោកសា្ដ្រយ វិស័យទ្រសចរណ៍នៅបន្តរងផលប៉ះពាល់យ៉្រង

ខា្ល្រំង។

     ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា បានលើកជាទឡ្ហកីរណ៍ថា កំណើនខ្ពស់ន្រលំហូរ

មូលធន និងការគ្រប់គ្រងទុនបម្រុងអន្តរជាតិប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្ន

បានបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ ក៏ដូចជាជំនឿ

ទុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនមកលើស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ ស្ថិរភាពអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់និង

ការគ្រប់គ្រងបរិមាណសាច់ប្រ្រក់ក្នុងស្រដ្ឋកិច្ចសមស្របបានរួមចំណ្រក

យ៉្រងសំខាន់ក្នុងការរក្រសាស្ថិរភាពថ្ល្រ ដោយអត្រ្រអតិផរណាមានកម្រិតទាប

2.9%។ ទោះបីជាចំណូលថវិកាជាតិបានធា្ល្រក់ចុះក៏ដោយ ភាពរឹងមាំន្រ

ទ្រនាប់សារពើពន្ធបានអនុញ្ញ្រតឱ្រយរាជរដ្ឋ្រភិបាលបង្កើនចំណាយសាធារណៈ

គួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់ សម្រ្រប់គាំទ្រសង្គមនិងស្រដ្ឋកិច្ចជាបន្តបនា្ទ្រប់តាមរយៈ

កម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រ្រក់ និងការបន្ធូរបន្ថយពន្ធសម្រ្រប់អាជីវកម្ម

ដ្រលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19 ។

ប្រព័ន្ធធនាគារកម្ពុជា
 ប្រឈមនឹងវិបត្តិដ្រលបានអូសបនា្ល្រយអស់រយៈព្រលពីរឆ្ន្រំកន្លងមក

ន្រះ ប្រព័ន្ធធនាគារបានបន្តដើរតួនាទីយ៉្រងសំខាន់ក្នុងការគាំទ្រសកម្មភាព

ស្រដ្ឋកិច្ច ជាពិស្រសវិស័យដ្រលរងផលប៉ះពាល់។ ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា

បានបន្តរក្រសាការបន្ធរូបន្ថយបទប្របញ្ញត្តនិិងផ្តល់លទ្ធភាពឱ្រយគ្រះឹសា្ថ្រនធនាគារ

និងហិរញ្ញវត្ថុមានសាច់ប្រ្រក់ក្នុងដ្រគ្រប់គ្រ្រន់ សម្រ្រប់រក្រសានិរន្តរភាពន្រការ

ផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានដល់ស្រដ្ឋកិច្ច។ ជាមួយគា្ន្រន្រះ ការប្រងច្រកប្រ្រក់ចំណ្រញ

របស់គ្រឹះសា្ថ្រនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានពន្រយារព្រលជាបណោ្ត្រះអាសន្ន

ដើម្របីលើកទឹកចិត្តឱ្រយបង្កើនការវិនិយោគបន្ថ្រមក្នងុប្រព័ន្ធធនាគារ សំដៅពង្រងឹ

ដើមទុនឱ្រយកាន់ត្ររឹងមាំ។

   នៅចុងឆ្ន្រំ 2021 ទ្រព្រយសកម្មរបស់ឧស្រសាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុបមាន

ចំនួន 68.2 ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដ្រលបន្តកើនឡើងប្រហ្រល 16% បើ

ធៀបនឹងឆ្ន្រំ 2020 ។ សម្ពៀតឥណទានសរុបមានចំនួន 45.7  ប៊ីលាន

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក (កើនឡើងប្រហ្រល 21.2%  បើធៀបនឹងឆ្ន្រ ំ2020) ការរៀបចំ

ឥណទានឡើងវិញសរុបមានចំនួន 370,785 គណនី និងមានចំនួន 5.5 

បី៊លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ស្របព្រលដ្រលសមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំសរុបមាន

ចំនួន 38.5 ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក (កើនឡើងប្រហ្រល 15.4% បើធៀប

នឹងឆ្ន្រំ 2020) ។

ប្រ្រសាក់ ផ្តល់នូវលទ្ធផលដ៏ល្អ
លើឥណទាន បញ្ញើសន្រសំ និងចំនួនអតិថិជន
រួមជាមួយនឹងភាពរឹងមាំន្រសា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថ ុ

ស្របព្រលដ្រលយើងបន្តគាំទ្រអតិថិជន  
និងសហគមន៍រហូតដល់ឆ្ន្រំទីពីរ

ន្រការរីករាលដាលការឆ្លង
ជំងឺកូវីដ-19  ។

សារពី
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
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លទ្ធផលសម្រ្រចបាននៅឆ្ន្រំ 2021 
  ទោះបីជាយើងកំពុងជួបបញ្ហ្រប្រឈមយ៉្រងណាក៏ដោយ យើងបាន

ផ្តល់នូវលទ្ធផលប្រតិបត្តិការនិងហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រ

រយៈព្រលវ្រងរបស់ភាគទុនិក។ ម្ររៀនពីបញ្ហ្រប្រឈមក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្ម្រន

ឆ្ន្រកំន្លងមកន្រះ បានធ្វើឱ្រយប្រ្រសាក់កា្ល្រយជាសា្ថ្រប័នដ៏រឹងមំា និងមានស្ថរិភាព

ជាមួយនឹងកំណើនប្រកបដោយចីរភាព 27 ឆ្ន្រំ។ នៅចុងឆ្ន្រំ 2021 ទ្រព្រយ

សកម្មសរុបមានចំនួន 4.32 ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក កើន 19% បើធៀបនឹង

ឆ្ន្រំ 2020 ។ សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំបានកើនឡើងដល់ 2.62 ប៊ីលាន

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក  ហើយសម្ពៀតឥណទានសរុបមានចំនួន 3.75 ប៊ីលាន

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ មូលធនរបស់មា្ច្រស់ភាគទុនិកក៏បានកើនឡើងរហូតដល់ 

674 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ក្នុងរយៈព្រលន្ររបាយការណ៍ន្រះ។

  ទោះបីន្រះជាព្រលវ្រលាដ៏លំបាកដ្រលមិនធា្ល្រប់មានពីមុនមកក៏ដោយ 

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និងភាគទុនិកមានទំនុកចិត្តថា  ការដឹកនាំ យុទ្ធសាស្ត្រ

និងបុគ្គលិករបស់ប្រ្រសាក់កំពុងដើរលើវិថីដ៏ត្រឹមត្រូវ ដើម្របីញ៉្រំងឱ្រយប្រ្រសាក់

បន្តផ្ដល់នូវលទ្ធផលដ៏ល្អសម្រ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។

  ជំនួសមុខឱ្រយក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល ខ្ញុសូំមថ្ល្រងអំណរគុណយ៉្រងជ្រ្រលជ្រ្រ

ចំពោះថា្ន្រក់គ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិករបស់ប្រ្រសាក់សម្រ្រប់ការខិតខំប្រឹងប្រ្រង

អស់កមា្ល្រងំកាយ កមា្ល្រងំចិត្ត និងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តយ៉្រងមុតមំាដើម្របីពង្រកីអាជីវកម្ម

រួមជាមួយនឹងការរីកចម្រើនរបស់អតិថិជនប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនា។

ខ្ញុក៏ំសូមថ្ល្រងអំណរគុណផងដ្ររចំពោះក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល ភាគទុនិក អតិថិជន

រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា  ជាពិស្រសធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា និយ័តករមូលបត្រ

កម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា ដ្រលបានគាំទ្រ និងផ្តល់ដំបូនា្ម្រន

ជាប្រចាំ។

Kwi Sang JUN
ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល 
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សារពី
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ប្រ្រសាក់ បន្តគាំទ្រអតិថិជន
ដោយផ្តល់ឥណទានក្រ្រមគម្រ្រង

សហហិរញ្ញប្របទានទ្រទ្រង់សហគ្រ្រសធុនតូច
 និងមធ្រយម  របស់រាជរដា្ឋ្រភិបាល ក្នុងកិច្ចខិតខំ

ប្រឹងប្រ្រងដើម្របីសា្ត្ររស្រដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ
ស្របព្រលសម្រ្រចបានលទ្ធផល

ហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ។

យើងនៅទីន្រះដើម្របីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
     ប្រ្រសាក់ បានកា្ល្រយជាផ្ន្រកមួយន្រប្រវត្តសិាស្រ្តរបស់ប្រទ្រសកម្ពជុាអស់

រយៈព្រលជិត  បី ទសវត្រសរ៍មកហើយ ដោយដើរតួនាទីយ៉្រងសំខាន់ក្នុងការរួម

ចំណ្រកដល់ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចដោយនិរន្តរភាព តាមរយៈការផ្តល់ស្រវកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍និងសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូច។ ក្នុងនាមជាគ្រឹះសា្ថ្រន

ហិរញ្ញវត្ថនំុាមុខគ្រ យើងត្រងស្ថតិនៅជិតជានិច្ច ដើម្របីប្រទ្រសជាតិ អតិថិជន

សហគមន៍ និងភាគទុនិករបស់យើង ដោយឆ្លងកាត់ព្រលវ្រលាដ៏លំបាក

រហូតដល់ព្រលសា្ថ្រនភាពល្អប្រសើរ។

     អំឡុងព្រលន្រវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19 ដ្រលបានអូសបនា្ល្រយអស់រយៈព្រល

ជាងពីរឆ្ន្រំកន្លងមកន្រះ ប្រ្រសាក់ បានបន្តផ្តល់ឥណទាននិងបន្តរៀបចំ

ឥណទានឡើងវិញ សម្រ្រប់អតិថិជនដ្រលរងផលប៉ះពាល់ ដោយអនុវត្ត

តាមស្រចក្ដណី្រនំារបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា។ ប្រ្រសាក់ ក៏បានបន្តចូលរួម

នៅក្នុង «គម្រ្រងសហហិរញ្ញប្របទានទ្រទ្រង់សហគ្រ្រសធុនតូចនិងមធ្រយម»

ដ្រលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាល ក្នុងគោលបំណងផ្តល់កម្ចីដ្រល

មានការប្រ្រក់ទាបដើម្របីទ្រទ្រង់សហគ្រ្រសធុនតូចនិងមធ្រយមនៅក្នងុប្រទ្រស

សម្រ្រប់ជាទុនវិនិយោគនិងទុនបង្វិល។ ស្ថិតក្រ្រមគម្រ្រងន្រះ ប្រ្រសាក់

បានបញ្ច្រញឥណទានដ្រលមានទឹកប្រ្រក់ 9.6 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក សម្រ្រប់

ជំហានទី 1 ក្នុងឆ្ន្រំ 2020 និងទឹកប្រ្រក់ 6.7 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក សម្រ្រប់

ជំហានទី 2 ក្នុងឆ្ន្រំ 2021 ។

   ប្រ្រសាក់ បានធ្វើសកម្មភាពយ៉្រងលឿនរហ័សដើម្របីបង្ក្ររហានិភ័យ

ទាំងឡាយ និងធ្វើសកម្មភាពដោយការគិតគូរដើម្របីធានាគាំពារសុខភាព

និងសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិក បន្តគំាទ្រអតិថិជននិងសហគមន៍ និងចាត់

វិធានការសំខាន់ៗដើម្របីបន្តនិរន្តរភាពអាជីវកម្មអំឡុងព្រលការអនុវត្តការបិទ

ខ្ទប់ និងការរឹតត្របិតការធ្វើដំណើរ។ សាខាបានបន្តបើកផ្តល់ស្រវកម្មជា

ធម្មតាតាមគន្លងថ្មី (ការអនុវត្តគមា្ល្រតសង្គម វិធានអនាម័យល្អនៅច្រក

ចូលការិយល័យ រួមមាន លាងដ្រ វស់ស្ទង់សីតុណ្ហភាព ពាក់មា៉្រស 

និងស្ក្រន QR កូដរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ត្រូវបានពង្រឹងខា្ជ្រប់យ៉្រង

ហ្មត់ចត់) ។   យើងបានចាប់យករបៀបថ្មនី្រការធ្វើការ៖ អនុវត្តកាលវិភាគឆ្ល្រស់

វ្រនគា្ន្រធ្វើការ (មានន័យថា នៅព្រលបុគ្គលិកមួយក្រមុធ្វើការនៅការិយល័យ

នោះបុគ្គលិកក្រមុផ្រស្រងទៀតត្រវូធ្វើការនៅផ្ទះរបស់ខ្លនួ) រៀបចំការប្រជំុ និងការ

បណ្ដះ៉បណា្ត្រលតាមអនឡាញ ព្រមទំាងរៀបចំឱ្រយមានផ្ន្រកស្រវទូរស័ព្ទបម្រើ

អតិថិជនពីផ្ទះរបស់បុគ្គលិក។ ការណ៍ន្រះអាចប្រព្រតឹ្តទៅបានដោយសារត្រ

ការវិនិយោគរបស់យើងទៅលើបច្ច្រកវិទ្រយា ក៏ដូចជាការអភិវឌ្រឍជំនាញដឹកនាំ

ការងរពីចមា្ង្រយបុ៉នា្ម្រនឆ្ន្រមំកន្រះ និងដោយសារវប្របធម៌គំាទ្ររបស់គ្រះឹសា្ថ្រន

 រួមផ្រសំនឹងការខិតខំប្រឹងប្រ្រងដ៏ស្វិតសា្វ្រញ វិន័យខ្ពស់ និងភាពបត់ប្រនរបស់

និយោជិតទាំងអស់ ដើម្របីធានាបានថាប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅត្របន្ត និង

គា្ម្រនការអាក់ខាន។
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       យើងខ្ញុបំានលើកទឹកចិត្តអតិថិជន និងបុគ្គលិកឱ្យធ្វើប្តិបត្តកិារហិរញ្ញវត្ថុ

តាមរយៈអ្ធីអឹម (ATM) ប្្សាក់ម៉ូបាលប៊្ងឃីង (PRASAC Mobile

Banking) និងប្្សាក់អុីនធឺណិតប៊្ងឃីង (PRASAC Internet Bank-

ing) ។ ដើម្បីគាំទ្ការទូទាត់ដោយមិនប្ើសាច់ប្្ក់ យើងផ្ដល់ជូនស្វា

ប្្សាក់ម៉ូបាលប៊្ងឃីង ដោយមិនគិតកម្្ស្វា (ពោលគឺមិនគិតកម្្

ប្ចាំខ្ និង មិនគិតកម្្សម្្ប់ប្តិបត្តិការនីមួយៗ) ដ្លអនុញ្ញ្តឱ្យ

អតិថិជនទូទាត់ថ្លប្្ើប្្ស់ផ្ស្ងៗ ធ្វើការផ្ទរ្ប្្ក់ឆ្លងធនាគារ  និងផ្ស្ងៗ។

ថ្មីៗ ន្ះ កម្មវិធីន្ះទទួលបានការក្លម្អគួរឱ្យកត់សម្គល់្ជាមួយនឹងមុខងារ

ពិស្សថ្មីៗ ដូចជា ការបើកគណនីបញ្ញើមនកាលកំណត់បានដោយខ្លួន

ឯង ការកំណត់ល្ខសម្ង្ត់ថ្មី ការចូលប្ើប្្ស់ដោយល្ខទូរស័ព្ទ ការ

ច្ករំល្កព័ត៌មនគណនី និងមុខងារផ្ស្ងទៀត ដ្លអនុញ្ញត្ឱ្យអតិថិជន

ធ្វើប្តិបត្តិការធនាគារប្កបដោយសុវត្ថិភាព នៅលើទូរស័ព្ទផ្ទ្ល់ខ្លួន គ្ប់

ព្លវ្លា  គ្ប់ទីកន្លង្ ដោយមិនចំាបាច់ជួបផ្ទល់្ជាមួយបុគ្គលិកប្្សាក់

ឬ អញ្ជើញទៅសាខាប្្សាក់ឡើយ។

       ទោះឆ្លងកាត់ការរីករាលដាលន្ជំងឺក្ដី យើងនៅត្អាចធ្វើឱ្យប្សើរនិង

ពងី្កការផ្ដល់ផលិតផល  និងស្វាដូចជា ការធ្វើទំនើបកម្មកម្មវិធី PRASAC

Mobile Banking ជាមួយការរចនាថ្មីទាំងស្ុង និងមុខងារទំនើបថ្មីៗ  ការ

ដាក់ឱ្យដំណើរការស្វាទូទាត់វិក្កយបត្ថ្ល្បម្លូសំរាមរបស់រដា្ឋ្ករស្វយ័ត

គ្ប់គ្ងសំរាមនិងសំណល់រឹងរាជធានីភ្នំព្ញ ស្វាទិញកាតទូរស័ព្ទមិត្ត

ហ្វូនដោយស្វ័យប្វត្តិដោយមិនបាច់ប្ើល្ខកូដ ស្វាទូទាត់វិក្កយបត្

អគ្គិសនីខ្ត្តតាក្វ ខ្ត្តសា្វ្យរៀង កុ្ងបាវិត ជីភូ និងសុ្កកំពង់រោទ៍ និង

ស្វាទូទាត់ថ្ល្សិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ អាសុី អឺរ៉ុប តាមរយៈកម្មវិធី 

PRASAC Mobile Banking ។ល។

      ទោះការរីករាលដាលន្ជំងឺកំពុងញំាញី ការប្ដ្ជា្ញ្ចិត្តរបស់យើងចំពោះ

ទំនួលខុសតូ្វសា្ថប័្នចំពោះសង្គម នៅត្បន្តឥតដាច់ និងឥតងាករ្ ហើយ

កាន់ត្ឆ្លើយតបនឹងតម្ូវការ ដោយធានាបាននូវសុខុមលភាព និងការ

អភិវឌ្ឍដោយចីរកាលចំពោះប្ជាជន សហគមន៍ និងប្ទ្សជាតិ។ ប្្សាក់

បានបរិចា្ច្គ និងបង្កើតយុទ្ធនាការកៀរគរមូលនិធិពីបុគ្គលិក និងអតិថិជន

ប្្សាក់ ដើម្បីទិញវា៉្ក់សាំងបងា្ក្រជំងឺកូវីដ-19 ដើម្បីជួយសង្គ្្ះអាយុ

ជីវិតប្ជាជនកម្ពជុា។ យើងក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាដល់កាកបាទក្ហមកម្ពជុា

សម្្ប់គាំទ្សកម្មភាពសង្គម និងមនុស្សធម៌ក្នុងការជួយប្ជាជនងាយ

រងគ្្ះ។ យើងក៏បានឧបត្ថម្ភទិវាជាតិអំណានលើកទី 6 ដ្លរៀបចំឡើង

ដោយក្សួងអប់រំផងដ្រ។ ជាងន្ះទៀតសោត យើងនៅត្អាចបន្តគម្្ង

បណា្ដ្ល័យដ៏ល្ចធ្ល្ន្សកម្មភាពការងារសង្គមរបស់យើងដោយបាន

សាងសង់អគារបណា្ណ្ល័យមួយខ្នងនៅអនុវិទ្យាល័យព្្កតាកូវស្ថិតក្នុង

ខ្ត្តកណា្ដ្ល ដើម្បីចូលរួមលើកស្ទួយវប្បធម៌អាន។

 ជាសា្ថ្ប័នហិរញ្ញវត្ថុដំបូងគ្ ដ្លបានបោះពុម្ពផ្សាយសញ្ញ្ប័ណ្ណ

សាជីវកម្មធំជាងគ្ នៅក្នុងប្វត្តិរបស់ផ្សារមូលធនរបស់ប្ទ្សកម្ពុជាក្នុង

ចំនួនទឹកប្្ក់សរុប 127.2 ប៊ីលានរៀល ប្្សាក់ បានដើរតួនាទីយ៉្ង

សំខាន់ក្នងុការចូលរួមអភិវឌ្ឍផ្សារមូលបត្ និងការលើកកម្ពស់ការប្ើប្្ស់

ប្្ក់រៀល។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ
    លទ្ធផលឆ្ន្ំ 2021 បងា្ហ្ញថាយុទ្ធសាស្្តរបស់យើងបន្តផ្តល់នូវភាព

ជោគជ័យនៅក្នុងសា្ថ្នភាពដ៏លំបាកបំផុតន្ការអូសបនា្ល្យន្ការរីករាល

ដាលជំងឺកូវីដ-19 ។ ខាងក្្មន្ះជាលទ្ធផលសង្ខ្បដ្លសម្្ចបាន៖

         •   ទ្ព្យសកម្មសរុបដំណាច់ឆ្ន្ំមនចំនួន 4.32 ប៊ីលានដុលា្ល្រអាម្រិក  

          កើនឡើង 19.5% បើធៀបនឹងដំណាច់ឆ្ន្ំ 2020

    • សម្ពៀតឥណទានសរុបមនចំនួន 3.75 ប៊ីលានដុលា្ល្រអាម្រិក
                 កើនឡើង 23.8% មនអតិថិជនស្វាឥណទានសរុបចំនួន 465    

          ពាន់នាក់

        •   ឥណទានមិនដំណើរការមនចំនួន 1.54%

     • សមតុល្យប្្ក់បញ្ញើសន្សំសរុបបានកើនឡើងដល់ 2.62 ប៊ីលាន

        ដុលា្ល្រអាម្រិក និងមនអតិថិជនស្វាបញ្ញើសន្សំសរុបចំនួន 661    

          ពាន់នាក់

     • ប្្ក់ចំណ្ញសុទ្ធក្្យបង់ពន្ធបានកើនឡើង 42.89% ដល់

      108.8 លានដុលា្ល្រអាម្រិក ពី 155.5 លានដុលា្ល្រអាម្រិក នៅ

          ដំណាច់ឆ្ន្ំ 2021

    •  ផលលើមូលធនមនអត្្ 26.07% និងផលលើទ្ព្យសកម្មមន

          អត្្ 3.92%

        •   ដើមទុនចុះបញ្ជីកើនឡើងពី 230 ដល់  300 លានដលុា្ល្រអាម្រិក

        •   បណា្ដញ្ការិយល័យគ្បដណ្ដប់ 25 ខ្ត្ត-រាជធានី ដោយមន 182

         ការិយល័យនៅទូទំាងប្ទ្ស ម្៉សីុន ATM មនចំនួន 141 គ្ឿង

      និងកំពុងធ្វើប្តិបត្តិការក្នុង 14,030 ភូមិ ដ្លស្មើនឹង 87.6%  

        ន្ចំនួនភូមិសរុបនៅប្ទ្សកម្ពុជា ជាមួយនឹងបុគ្គលិកបម្ើការ

          សរុបចំនួន 9,330 នាក់។

   ក្នុងរយៈព្ល 5 ឆ្ន្ំកន្លងមកន្ះ ប្្សាក់បានបង្កើនទំហំអាជីវកម្ម 

អតិថិជន និងចំនួនបុគ្គលិកទ្វ្ដង។ យើងបានរៀនសូត្បានច្ើនពីបញ្ហ្

ប្ឈមជាច្ើនឆ្ន្ំកន្លងមក ដ្លបានធ្វើឱ្យប្្សាក់បានបោះជំហានឆ្ព្ះ

ទៅមុខប្កបដោយជោគជ័យនៅឆ្ន្ំន្ះ ដ្លបងា្ហ្ញពីសមត្ថភាពរបស់

យើងក្នុងការសម្បខ្លួនបានលឿនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការឆ្លងជំងឺជាសាកល

និងកា្ល្យជាគឹ្ះសា្ថ្នដ្លមនភាពធន់ រឹងមំ និងមនស្ថិរភាពរយៈព្ល

27 ឆ្ន្ន្ំកំណើនប្កបដោយចីរភាព។ សរុបមក យើងបានផ្តល់នូវលទ្ធផល

ប្តិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមំ ស្បតាមយុទ្ធសាស្ត្រយៈព្លវ្ង

របស់ភាគទុនិក។



របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ 20218

  ប្រ្រសាក់ នឹងបន្តវិនិយោគលើអាជីវកម្ម ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មាន

វិទ្រយា ធនធានមនុស្រស និងនាមករណ៍របស់ខ្លួន ដើម្របីផ្តល់នូវបទពិសោធន៍ដ៏

ល្អជូនអតិថិជន និងជ្រ្រមជ្រ្រងដល់ពួកគាត់ឱ្រយទទួលបានទំនុកចិត្តលើ

អនាគតហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគាត់។ យើងរក្រសានូវវប្របធម៌ការពារហានិភ័យឱ្រយ

បានមធ្រយ័ត និងផ្ត្រតលើឧត្តមភាពន្រប្រតិបត្តិការ ព្រមទាំងលើកកម្ពស់

វប្របធម៌ន្រការធ្វើបរិយប័ន្នដ៏ល្រចធ្ល្រ ដើម្របីនំាមកនូវអ្វដី្រលល្អបំផុតសម្រ្រប់

អតិថិជន និងភាគីពាក់ព័ន្ធទំាងអស់របស់យើង។   យើងជឿជាក់ថាយុទ្ធសាស្ត្រ

ការខិតខំប្រឹងប្រ្រង និងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់យើង នឹងទទួលបាននូវវឌ្រឍនភាព

ប្រកបដោយអត្ថន័យសម្រ្រប់ឆ្ន្រំក្រ្រយៗទៀត។

   ជំនួសមុខឱ្រយគណៈគ្រប់គ្រងន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់ ម.ក

ខ្ញុំសូមថ្ល្រងអំណរគុណអតិថិជនចំពោះការគាំទ្រ ថា្ន្រក់គ្រប់គ្រងគ្រប់លដំប់

ថា្ន្រក់និងបុគ្គលិកប្រ្រសាក់ទំាងអស់ចំពោះការខិតខំប្រងឹប្រ្រង និងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្ត

ខ្ពស់ក្នុងការបំព្រញការងរ អរគុណចំពោះក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលក្នុងការគាំទ្រ

និងការផ្តល់ដំបនូា្ម្រន និងអរគុណចំពោះរាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា ជាពិស្រស

ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា និយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា និងក្រុមហ៊ុនផ្រសារមូលបត្រ

កម្ពុជាដ្រលបានគាំទ្រ និងផ្តល់ដំបនូា្ម្រនជាប្រចាំ។

អ៊ុំ សមអឿន
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ



របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ 2021 9

សូចនាករ 2017 2018 2019* 2020* 2021*

 ផលិតផល និងប្រសិទ្ធភាព

   អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ 3.73% 3.12%   2.92% 2.71% 2.70%

  ទំហំឥណទានជាមធ្រយម (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 5,050 5,407 6,382 7,086 8,712

  ចំនួនឥណទានក្នុងមន្ត្រីឥណទានមា្ន្រក់ 96 98 86 97 97

  ចំនួនឥណទានក្នុងបុគ្គលិកមា្ន្រក់ 55 57 53 57 57

លទ្ធផលចំណ្រញ

 ផលលើទ្រព្រយសកម្ម (RoA) 3.83% 3.81% 3.79% 3.24% 3.92%

 ផលលើមូលធន (RoE) 28.78% 29.35% 28.89% 23.43% 26.07%

តំបន់ប្រតិបត្តិការ

 ខ្រត្ត/រាជធានី 25 25 25 25 25

 ស្រុក/ខណ្ឌ 197 197 197 202 202

 ឃុំ/សង្ក្រត់ 1,627 1,633 1,638 1,636 1,637

 ភូមិ 13,851 13,966 14,053 14,022 14,030

សូចនាករលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ 

* ទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពដោយអនុលោមតាម CIFRS ។
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សូចនាករលទ្ធផលសង្គម
សូចនាករ 2017 2018 2019* 2020* 2021*

អភិបាលកិច្ច

 ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល 7 7 7 9 6

ស្រវាឥណទាន

 សម្ពៀតឥណទានសរុប (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 1,548,859,337 1,962,009,568 2,494,458,503 3,028,193,427 3,748,358,425

 សម្ពៀតឥណទានក្រុម (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 565,889 284,317 643,968 377,042 178,644

 សម្ពៀតឥណទានសិក្រសាអប់រំ (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 416,317 494,055 682,024 581,335 472,555

 សម្ពៀតឥណទានក្រលម្អគ្រហដ្ឋ្រន (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 217,004,754 279,418,003 258,272,787 346,941,003 453,670,525

 សម្ពៀតឥណទានសហគ្រ្រសធុនតូចបំផុត តូច និងមធ្រយម   
 (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)

1,547,856,479 1,960,924,239 2,493,901,368 3,027,671,850 3,747,777,989

ស្រវាប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ

 សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 915,112,845 1,291,279,185 1,835,752,581 2,111,913,760 2,615,212,433

ចំនួនអតិថិជន

 ចំនួនអតិថិជនឥណទានសរុប 390,460 395,166 417,044 442,833 465,149

 ចំនួនអតិថិជនឥណទាននៅតំបន់ជនបទ 348,368 353,799 374,218 397,547 419,339

 ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្ត្រី 315,739 317,175 332,372 348,435 362,630

 ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជន 388,455 394,212 415,793 441,836 464,681

 ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាសហគ្រ្រសធុនតូចបំផុត តូច និងមធ្រយម 389,866 394,778 409,121  442,714  465,111 

 ចំនួនអតិថិជនឥណទានថ្មី 103,333 81,607 88,481 92,460  80,589

សម្ពៀតឥណទានតាមវិធីសាស្ត្រន្រការផ្តល់ឥណទាន

 ភាគរយន្រការផ្តល់ឥណទានជាក្រុម 0.51% 0.24% 0.30% 0.23% 0.10%

 ភាគរយន្រការផ្តល់ឥណទានជាឯកត្តជន 99.49% 99.76% 99.70% 99.77% 99.90%

 ភាគរយន្រការផ្តល់ឥណទានជាសហគ្រ្រសធុនតូចបំផុត តូច និងមធ្រយម  99.85% 99.90% 98.08% 99.97% 99.98%

ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស

 ចំនួនបុគ្គលិកសរុប 7,058 7,600 9,091 9,042 9,330

 ចំនួនបុគ្គលិកជាស្រ្តី 1,467 1,606 1,674 1,842 1,948

 ចំនួនថា្ន្រក់គ្រប់គ្រង 264 274 291 315 327

 ចំនួនថា្ន្រក់គ្រប់គ្រងជាស្ត្រី 14 18 16 22 26

 ចំនួនមន្ត្រីឥណទាន 4,073 4,409 5,668 5,333 5,506

 ចំនួនបុគ្គលិកដ្រលទទួលបានការបណ្ដ៉ះបណា្ត្រល 7,073 7,442 58,151 9,992 6,242

 ផលប្រយោជន៍ផ្រស្រងៗ                                                              កម្មវិធីថ្ររក្រសាសុខភាព ការធានារ៉ា្រប់រងលើសុខភាពនិងគ្រ្រះថា្ន្រក់ មាតុភាព ប.ស.ស. និងផលប្រយោជន៍ផ្រស្រងទៀត

ការទទួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គមចំពោះអតិថិជន

 ការថ្ររក្រសាអតិថិជន ប្រតិបត្តិតាមបទដ្ឋ្រនន្រការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលសង្គមជាសាកល និងគោលការណ៍ការពារអតិថិជន

ការទទួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គមចំពោះសហគមន៍និងបរិសា្ថ្រន

 គោលការណ៍ការពារបរសិា្ថ្រន ប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍ការពារបរសិា្ថ្រននិងសង្គម

 គម្រ្រងបណា្ណ្រល័យ (អគារ) 25 30 40 41 42

 ចំនួនអ្នកប្រើប្រ្រស់បណា្ណ្រល័យជាសិស្រស 56,562 78,266 109,151 141,005 141,265

ការព្រញចិត្តរបស់អតិថិជន និងភក្តីភាព

 អត្រ្រអតិថិជនដ្រលបន្តប្រើប្រ្រស់ស្រវរបស់ប្រ្រសាក់ 87.25% 83.71% 86.23% 86.91% 87.79%

បណា្ត្រញប្រតិបត្តិការ

 ចំនួនការិយល័យសាខា 176 177 180 182 182

 ចំនួនអ្រធីអឹម 126 126 135 141 141

* ទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពដោយអនុលោមតាម CIFRS  ។



ទស្រសនវិស័យ ប្រសកកម្ម

ទស្រសនវិស័យ និងប្រសកកម្ម

ធ្វើឱ្រយជីវភាពប្រជាជននៅជនបទប្រសើរឡើង
ដើម្របីចូលរួមចំណ្រកដល់ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចប្រកប
ដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ដ្រលមាននិរន្តរភាពហិរញ្ញវត្ថុ។

ផ្តល់ស្រវកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍
និងសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចនៅជនបទប្រកប

ដោយនិរន្តរភាព។
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សាវតារ

         ដោយមានភាគទុនិកដ៏រឹងមាំ Kookmin Co., Ltd. (“KB”) ពីប្រទ្រស

កូរ៉្រខាងត្របូង និងមានអាជា្ញ្រប័ណ្ណជាគ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថទុទួលប្រ្រក់បញ្ញើ

ពីសាធារណជន ពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ប្រ្រសាក់ មានប្រតិបត្តិការហិរញ្ញ

វត្ថុដ៏រឹងមាំ ការបម្រើស្រវកម្មប្រកបដោយវិជា្ជ្រជីវៈ និងមានប្រព័ន្ធធនាគារ

ស្នូលទំនើបប្រកបដោយតមា្ល្រភាព សម្រ្រប់បំព្រញតម្រូវការរបស់អតិថិជន

និងសាធារណជន។ ប្រ្រសាក់ ផ្តល់ស្រវហិរញ្ញវត្ថដ៏ុសម្របូរប្រប មានជាអាទិ៍ 

ស្រវឥណទាន ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ ស្រវហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល និងស្រវហិរញ្ញវត្ថុ

ដទ្រផ្រស្រងៗទៀតដល់អតិថិជនគោលដៅ។

    ប្រ្រសាក់ ឈរជើងក្នុងចំណោមធនាគារធំៗទាំង 5 នៅប្រទ្រសកម្ពុជា 

និងបច្ចុប្របន្ន ជាគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគ្រ បើគិតលើទ្រព្រយសកម្ម

សម្ពៀតឥណទាន គុណភាពឥណទាន ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ ចំនួនអតិថិជន

សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ។ ជាអ្នកនាំមុខគ្រលើទីផ្រសារ ជាមួយទ្រព្រយសកម្ម

សរុបចំនួន 4.32 ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក គិតត្រឹមថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ 2021

ប្រ្រសាក់មានបណា្ត្រញការិយល័យសាខាធំជាងគ្រលំដប់ទី 2 ដោយមាន

សាខាចំនួន 182 ទីតាំងនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ 

  ប្រ្រសាក់ ត្រងទទួលបានការគាំទ្រយ៉្រងខា្ល្រំងពីអតិថិជន អាជា្ញ្រធរ

មូលដ្ឋ្រន និយ័តករ ជាពិស្រសធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ព្រមទាំងទទួល

បានពានរង្វ្រន់ និងវិញ្ញ្របនបត្រជាច្រើនពីសា្ថ្រប័នជាតិនិងអន្ដរជាតិដូចជា

MFTransparency, Smart Campaign, Planet Rating, MicroFi-

nanza Rating, អគ្គនាយកដ្ឋ្រនពន្ធដរ ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន

ក្រ្រឌីតប្រយូរ៉ូកម្ពុជា ជាពិស្រសសម្ដ្រចត្រជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រ

រាជរដ្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា និងផ្រស្រងៗទៀត។
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ដំណាក់កាលសំខាន់ន្រការអភិវឌ្រឍ

1995

2002

2004

2010

2003

2007
2009

•  ចាប់ផ្ដើមដំបូងក្រ្រមរូបភាពជាគម្រ្រងអភិវឌ្រឍន៍

ដោយទទួលបានមូលនិធិពីសហភាពអឺរ៉ុប ក្នុង

គោលបំណងសា្តរឡើងវិញ និងគំាទ្រវិស័យកសិកម្ម

នៅក្នុងខ្រត្តចំនួន 6 ដ្រលស្ថិតនៅជុំវិញរាជធានី

ភ្នពំ្រញ រួមមានខ្រត្តកំពង់ចាម កំពង់ឆ្ន្រងំ កំពង់ស្ពឺ 

តាក្រវ ព្រ្រវ្រង និងសា្វយរៀង។

•      ចាប់ផ្តើមកមា្ល្រយខ្លួនពីគម្រ្រង ដោយបង្កើត

សមាគម ឥណទានប្រ្រសាក់ ដ្រលជាប្រតិបតិ្តករ

ឥណទានជនបទ និងចុះបញ្ជីនៅធនាគារជាតិន្រ

កម្ពុជា។

•   គណៈកម្មការដឹកនំាការអនុវត្តគម្រ្រងប្រ្រសាក់

បានសម្រ្រចកមា្ល្រយខ្លួនពីគម្រ្រងឥណទានទៅ

ជាគ្រឹះសា្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានអាជា្ញ្រប័ណ្ណប្រកប

អាជីវកម្មតាមផ្លូវច្របាប់។ មូលនិធិអភិវឌ្រឍន៍ជនបទ

កម្ពុជា (CRDF) រួមជាមួយក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិក

ប្រ្រសាក់ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្របីជួយសម្រួល

ដល់គម្រ្រងកមា្ល្រយខ្លួនន្រះ។

• គ្រឹះសា្ថនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់ បានបង្កើត

ឡើងដោយមានការចូលរួមមូលនិធិវិនិយោគពីភាគ

ទុនិកដំបូងចំនួន 2 និងបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួង

ពាណិជ្ជកម្មក្នងុនាមជាក្រមុហុ៊នឯកជនទទួលខុស

ត្រូវមានកម្រិត។ ប្រ្រសាក់ ទទួលបានអាជា្ញ្រប័ណ្ណ

ពីធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាសម្រ្រប់ប្រកបអាជីវកម្ម

ដោយផ្តល់ស្រវហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍ជនបទ 

និងសហគ្រ្រសធុនតូច។

2008

• ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទទួលសា្គ្រល់ការក្រប្រ្រ

លក្ខន្តកិៈក្នងុការផ្ល្រស់ប្តរូភាគទុនិក ហើយធនាគារ

ជាតិន្រកម្ពុជាក៏ទទួលសា្គល់ការក្រប្រ្រន្រះដ្ររ។

•  ប្រ្រសាក់ មានដើមទុនចុះបញ្ជីពីចំនួន 15.4

ប៊ីលានរៀល (សមមូលនឹង 3.75 លានដុលា្ល្ររ

អាម្ររិក)។

•   ប្រ្រសាក់ បានបញ្ចប់ការកមា្ល្រយខ្លនួដោយជំនួស

ភាគទុនិកដំបូងគឺ មូលនិធិអភិវឌ្រឍន៍ជនបទកម្ពុជា 

(CRDF) ដោយភាគទុនិកថ្មីចំនួន 5 រួម មាន

ក្រមុហុ៊នវិនិយោគរបស់ប្រទ្រសប្រលហ្រសិកសម្រ្រប់

ប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍ (BIO) ក្រុមហ៊ុនដ្រ្រហ្គិន

ខាភិថល  (DCG) ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុសម្រ្រប់ការ

អភិវឌ្រឍរបស់ប្រទ្រសហូឡង់ (FMO) ក្រមុហុ៊នលង្ក្រ

អ័ររិកលីសសុីងអិលធីឌី (LOLC) និងក្រុមហ៊ុន

អ៊យកូក្រ្រឌីត (Oikocredit) ។ ប្រ្រសាក់មាន

ភាគទុនិកចំនួន  6 រួមទាំងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិក

ប្រ្រសាក់ (PSCo) ផងដ្ររ។ 

• ប្រ្រសាក់ ទទួលអាជា្ញ្រប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្ម

អចិន្ត្រ្រយ៍ពី ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

•   ប្រ្រសាក់ បានបំពាក់ប្រព័ន្ធធនាគារស្នលូឈ្ម្រះ

ថា Oracle Flexcube Universal Banking

សម្រ្រប់ផ្តល់ភាពងយស្រលួក្នងុដំណើរការប្រតិបត្តិ

ការរបស់ខ្លួន កសាងគុណសម្របត្តិន្រការប្រកួត

ប្រជ្រងជួយគ្រះឹសា្ថ្រនឱ្រយមានលទ្ធភាពផ្តល់ស្រវកម្ម

ជូនដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់ខ្លនួកាន់ត្រប្រសើរ

ជាងមុននៅទូទាំងកម្ពុជា និងអាចគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ

ព័ត៌មានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

•  ប្រ្រសាក់ ទទួលបានចំណាតថ់ា្ន្រក់ “BBB+” ពី 

MicroFinanza Rating ។

• ប្រ្រសាក់ ទទួលអាជា្ញ្រប័ណ្ណជាគ្រឹះសា្ថនមីក្រូ

ហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រ្រក់បញ្ញើ ពីសាធារណជនពី

ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។
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2013

2015

2014

2016

•  ប្រ្រសាក់ ទទួលបាន «ពានរង្វ្រន់តមា្ល្រភាពលើ

ថ្ល្រលក់ផលិតផល» ពីសា្ថ្រប័នអន្តរជាតិ MFTrans-

parency ។

2012

• ប្រ្រសាក់ បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីពីចំនួន 

15.4 ប៊ីលានរៀលដល់ 80  ប៊ីលានរៀល (សម

មូលនឹង 20 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) បនា្ទ្រប់ពីការដក

ទុនវិនិយោគរបស់ភាគទុនិក Oikocredit ។

•  ភាគហ៊ុនវិនិយោគរបស់ Oikocredit ត្រូវបាន

ប្រងច្រក រវងភាគទុនិកទាំង 5 របស់ប្រ្រសាក់។ 

ភាគទុនិក BIO, DCG, FMO, LOLC និងក្រមុហុ៊ន

បុគ្គលិកប្រ្រសាក់ (PSCo) ។

•   ប្រ្រសាក់ កា្ល្រយជាគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដំបូង

គ្រក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដ្រលផ្តល់ស្រវ

អ្រធីអឹម (ATM) ប្តូរប្រ្រក់ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ និងស្រវបើក

ប្រ្រក់បៀវត្រស។

• ប្រ្រសាក់ បានដក់ដំណើរការការិយល័យ

កណា្ត្រលដ្រលបានធ្វើឡើងក្នងុគោលបំណងសន្រសំ

សំច្រ និងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរសិា្ថ្រនដើម្របី

បម្រើអតិថិជនឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរ។

•  ប្រ្រសាក់ បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួន

ដល់ 288 ប៊ីលានរៀល (សមមូលនឹង 72 លាន

ដលុា្ល្ររអាម្ររិក)។

•   ទ្រព្រយសកម្មសរុបរបស់ប្រ្រសាក់កើនឡើងច្រើន

ជាង 1 ប៊ីលានដលុា្ល្ររអាម្ររិក។

•   ប្រ្រសាក់ បានទទួលពានរង្វ្រន់ 3 ផ្រស្រងគា្ន្រក្នុង

ព្រលត្រមួយពី International Data Group រួម

មាន Outstanding Retail Banking, Financial

Performance និង Security Initiative ។

• ប្រ្រសាក់ ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអគ្គិសនី

កម្ពុជាក្នុងការផ្តល់ស្រវទូទាត់វិក្កយបត្រភ្លើង ជូន

ដល់អតិថិជន។

• ប្រ្រសាក់ ទទួលបានចំណាត់ថា្ន្រក់ «A និង

ស្ថិរភាព» លើលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និង «ពិន្ទុ 4»

លើលទ្ធផលសង្គមដ្រលវយតម្ល្រដោយ Planet 

Rating ។

• ប្រ្រសាក់ ទទួលបាន «វិញ្ញ្របនបត្រលើកិច្ច

ការពារអតិថិជន» ពី Smart Campaign ។

•   ប្រ្រសាក់ ទទួលបានពានរង្វ្រន់ឆ្នើម «គ្រឹះសា្ថ្រន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលមានគំនិតច្ន្រប្រឌិតខ្ពស់លើ
ផលិតផល» ពីក្រុមហ៊ុនអន្តរជាត ិ International 

Data Group ។

•    ប្រ្រសាក់ បានបង្កើនដើមទុនរហូតដល់ 188

ប៊ីលានរៀល (សមមូលនឹង 47 លានដុលា្ល្ររ

អាម្ររិក)។

•  ប្រ្រសាក់ បានដក់ឱ្រយដំណើរការស្រវហិរញ្ញវត្ថ៖ុ

ប្រ្រសាក់ម៉ូបាលប៊្រងឃីង (PRASAC Mobile

Banking) និងប្រ្រសាក់អុីនធឺណិតប៊្រងឃីង

(PRASAC Internet  Banking) ជូនដល់អតិថិជន។

•   ប្រ្រសាក់ បានបង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីរហូតដល់

ចំនួន 440 បី៊លានរៀល (សមមូលនឹង 110 លាន

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) ដ្រលមានការចូលរួមវិនិយោគពី

ភាគទុនិកចំនួន 5 រួមមានភាគទុននិក BIO, 

DCG, FMO និង LOLC និងភាគទុនិកក្រុមហ៊ុន

បុគ្គលិកប្រ្រសាក់ (PSCo) ។

•   ប្រ្រសាក់ ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋ្រករទឹក

ស្វយ័តក្រុងភ្នំព្រញ ក្នុងការផ្តល់ស្រវទូទាត់វិក្កយ

បត្រទឹកជូនដល់អតិថិជន។

•   ប្រ្រសាក់ បានដក់ឱ្រយដំណើរការស្រវមា៉្រសុីន

ឆូតកាតដើម្របីផ្ដល់ស្រវឱ្រយបានប្រសើរជូនអតិថិជន។

• ប្រ្រសាក់  សម្រ្រចបានសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់

ដោយទទួលបានសម្ពៀតឥណទាន 1 ប៊ីលាន

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

2011

•   ប្រ្រសាក់ ទទួលបានចំណាត់ថា្ន្រក់ “A-” ជាមួយ

ទស្រសនវិស័យ «ស្ថិរភាព» ពី Planet Rating ។

2017

•           ដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន 440 ប៊ីលានរៀល (សម

មូលនឹង 110 លានដលុា្ល្ររអាម្ររិក) ន្រភាគទុនិក

ទាំង 5 ខាងលើត្រូវបានប្រងច្រកទៅភាគទុនិក

ចំនួន 3 រួមមាន Bank of East Asia (BEA), 

Lanka ORIX Leasing Company (LOLC) 

និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រ្រសាក់ (PSCo) ។
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2019

2018

2020

•   ប្រ្រសាក់ បានដក់ឱ្រយដំណើរការមា៉្រសុីនដក់

ប្រ្រក់ដ្រលផ្តល់ស្រវជូនអតិថិជនរៀងរាល់ថ្ង្រ និង 

24 ម៉្រងក្នុង 1 ថ្ង្រ។

• ប្រ្រសាក់ ផ្តល់ស្រវទូទាត់វិក្កយបត្រប្រើប្រ្រស់

ថ្ល្រអគ្គិសនីនិងទឹកនៅតំបន់ប្រតិបត្តិការផ្រស្រងទៀត

របស់អគ្គិសនីកម្ពុជា និងរដ្ឋ្រករទឹកស្វយ័តក្រុង

ភ្នំព្រញ។

•               ប្រ្រសាក់ ទទួលបានសមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ 

2 ប៊ីលានដលុា្ល្ររអាម្ររិក និងសម្ពៀតឥណទាន 3 

ប៊ីលានដលុា្ល្ររអាម្ររិក។

•       នៅដើមឆ្ន្រំន្រះ ប្រ្រសាក់ បានបង្កើនដើមទុនចុះ

បញ្ជីរហូតដល់ចំនួន 672 ប៊ីលានរៀល (សមមូល

នឹង 168 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) ។

•  នៅខ្រសីហា ប្រ្រសាក់ បានបង្កើនដើមទុនចុះ

បញ្ជីពី 672 ប៊ីលានរៀល រហូតដល់ 920 ប៊ីលាន

រៀល (សមមូលនឹង 230 លានដលុា្ល្ររអាម្ររិក) 

ដ្រលប្រងច្រកភាគទុនិកចំនួន 3 រួមមាន ធនាគារ

BEA ក្រុមហ៊ុន LOLC និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិក

ប្រ្រសាក់ (PSCo) ។

•          ប្រ្រសាក់ ទទួលបានសមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ

ច្រើនជាង 1 ប៊ីលានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

• ប្រ្រសាក់ ទទួលបានចំណាត់ថា្ន្រក់ «A និង

ស្ថរិភាព» លើលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថ ុពី MicroFinanza

Rating ។ 2021

•           ប្រ្រសាក់ បង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីរហូតដល់ 300 

លានដលុា្ល្ររអាម្ររិក ហើយនៅចុងឆ្ន្រំ ដើមទុន

ន្រះដ្រលបានមកពីភាគទុនិកចំនួន 4 ត្រូវបាន

ប្រងច្រកក្នុងចំណោមភាគទុនិក 2 គឺ Kookmin

Bank Co., Ltd. និង Kookmin Bank Cambodia

Plc. ។

•   ប្រ្រសាក់ មានទ្រព្រយសកម្មសរុប 4 បី៊លានដុលា្ល្ររ

អាម្ររិក។

•           ដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន 920 ប៊ីលានរៀល (សម

មូលនឹង 230 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) ន្រភាគទុនិក

ទាំង 3 ត្រូវបានប្រងច្រកទៅភាគទុនិកចំនួន 4 

រួមមាន KB Kookmin Bank, Bank of East 

Asia (BEA), Lanka ORIX Leasing (LOLC) 

និងក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិកប្រ្រសាក ់(PSCo) ។

•   ប្រ្រសាក់ បានផ្ល្រស់ប្តូរទម្រង់គតិយុត្ត និង

នាមករណ៍ ពី «ប្រ្រសាក់ មា៉្រយក្រូហា្វ្រយន្រនអុីន

ស្ទីធ្រយូសិនលីមីតធីត ហៅកាត់ថា ប្រ្រសាក់ អិម

អ្រហ្វអាយ អិលធីឌី» ទៅជា «គ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញ

វត្ថ ុប្រ្រសាក់ ម.ក ហៅកាត់ថា ប្រ្រសាក់ អិមអ្រហ្វ

អាយ ម.ក» ដ្រលទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារ

ជាតិន្រកម្ពុជា និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។

•  ប្រ្រសាក់ ទទួលបានវិញ្ញ្របនបត្រចុះបញ្ជីមូល

បត្រពី ក្រុមហ៊ុនផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា។



KCD MIKROFINANZFONDS (FIS)
I - GLOBAL

BIB SUSTAINABLE FINANCE (SICAV)
- KCD-MIKROFINANZFONDS - III

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND

JAPAN ASEAN WOMEN EMPOWERMENT
FUND SA, SICAV-SIF

MICROFINANCE ENHANCEMENT
FACILITY SA, SICAF-SIF

BRED BANK (CAMBODIA) PLC

BRED BANQUE POPULAIRE

CAMBODIAN COMMERCIAL
BANK LIMITED

ASIAN DEVELOPMENT BANK

CHIP MONG COMMERCIAL
BANK PLC

CATHAY UNITED BANK (CAMBODIA) 
CORPORATION LIMITED

CIMB BANK PLC

FIRST COMMERCIAL BANK 
PHNOM PENH BRANCH

FOREIGN TRADE BANK
OF  CAMBODIA

HONG LEONG BANK (CAMBODIA) PLC

HONG LEONG BANK BERHAD

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF
CHINA LIMITED PHNOM PENH BRANCH

JTRUST ROYAL BANK

KB DAEHAN SPECIALIZED BANK PLC

KOOKMIN BANK CAMBODIA PLC

KEB HANA GLOBAL FINANCE LIMITED

KOOKMIN BANK HONG KONG BRANCH

WOORI BANK HONG KONG BRANCH

BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED
PHNOM PENH BRANCH

ADVANCED BANK OF ASIA LIMITED

AFRASIA BANK LIMITED

BANK OF KAOHSIUNG,
OFFSHORE BANKING BRANCH

BANK OF PANHSIN, LTD.

BANK SINOPAC,
OFFSHORE BANKING BRANCH

CATHAY UNITED BANK

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,
MACAU BRANCH

នាមសា្ថ្រប័នផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានដល់ប្រ្រសាក់
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MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL
BANK CO., LTD PHNOM PENH BRANCH

BANK OF TAIWAN,
OFFSHORE BANKING BRANCH

CHAILEASE INTERNATIONAL FINANCIAL
SERVICES CO., LTD.

CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD.,
OFFSHORE BANKING BRANCH

IBT LEASING CO., LTD.

KGI BANK CO., LTD.

LAND BANK OF TAIWAN, SINGAPORE
BRANCH

MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL
BANK CO., LTD.

SUNNY BANK, LTD.

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

TAISHIN INTERNATIONAL BANK CO., LTD,
SINGAPORE BRANCH

TAIWAN COOPERATIVE BANK, OFFSHORE
BANKING BRANCH

TAIWAN SHIN KONG COMMERCIAL BANK,
HONG KONG BRANCH

THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS
BANK LTD. SINGAPORE BRANCH

UNION BANK OF TAIWAN CO., LTD.

NORDIC MICROFINANCE INITIATIVE
FUND III KS

NORFUND, THE NORWEGIAN INVESTMENT
FUND FOR DEVELOPING COUNTRIES

OIKOCREDIT ECUMENICAL DEVELOPMENT
COOPERATIVE SOCIETY U.A.

PRUDENTIAL (CAMBODIA) LIFE
ASSURANCE PLC

FINANCING FOR HEALTHIER LIVES

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

RESPONSABILITY FINANCIAL INCLUSION
INVESTMENTS 2019

RESPONSABILITY SICAV (LUX)
FINANCIAL INCLUSION FUND

RESPONSABILITY SICAV (LUX) MICRO
AND SME FINANCE LEADERS

RESPONSABILITY SICAV (LUX) MIKRO
AND SME FINANCE DEBT FUND

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

RHB INDOCHINA BANK LIMITED

SHINHAN BANK (CAMBODIA) PLC

SME BANK OF CAMBODIA

TAIWAN COOPERATIVE BANK
PHNOM PENH BRANCH

THE OPEC FUND FOR INTERNATIONAL
DEVELOPMENT (OFID)

UNION COMMERCIAL BANK PLC

DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS-UND
ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH

SWEDFUND INTERNATIONAL AB

THE BANK OF EAST ASIA LIMITED

KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY
LIMITED, PHNOM PENH BRANCH
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ភាគទុនិក

     ប្រ្រសាក់មានដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន 1,200 ប៊ីលានរៀល (សមមូលនឹង 300 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) ដ្រលបានមកពីការចូលរួមមូលនិធិវិនិយោគរបស់

ភាគទុនិកចំនួន 2 រួមមាន Kookmin Bank Co., Ltd. និង Kookmin Bank Cambodia Plc. ។

     Kookmin Bank Cambodia Plc. ដ្រលជាកម្មសិទ្ធិ 

100%  របស់ធនាគារ Kookmin Bank Co., Ltd. មាន

វត្តមាននៅទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទ្រសកម្ពុជាចាប់តាំងពីខ្រ

ឧសភា ឆ្ន្រំ 2009 ។ ចំនួនអតិថិជនជាឯកត្តជន និងជា

នីតិបុគ្គលបានកើនឡើងពីមួយឆ្ន្រទំៅមួយឆ្ន្រកំ្នងុរយៈព្រល

12 ឆ្ន្រកំន្លងមកន្រះ។ ទីតំាងប្រតិបត្តអិាជីវកម្មត្រវូបានពង្រកី

ឱ្រយកាន់ត្រកៀកអតិថិជន ហើយគុណភាពស្រវកម្មក៏ត្រវូបាន

ធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងផងដ្ររ។ ការព្រញចិត្តរបស់អតិថិជន

និងបុគ្គលិកគឺជាអាទិភាពចម្របងរបស់ធនាគារ។ សម្រ្រប់

ព័ត៌មានបន្ថ្រម សូមចូលទៅកាន់វ្របសាយត៍ https://

kbglobal.kbstar.com ។

    Kookmin Bank Co., Ltd. គឺជាធនាគារពាណិជ្ជ

ឈានមុខគ្រនៅប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូង ដ្រលមានចំនួនសាខា

ច្រើនជាងគ្របំផុតនៅក្នងុវិស័យធនាគារ និងមានអតិថិជន

ជាង 36 លាននាក់ ដ្រលសមមូលនឹងជាងពាក់កណា្ត្រល

ន្រចំនួនប្រជាជនកូរ៉្រទូទំាងប្រទ្រស។ ធនាគារ ខ្របី៊ គូកមីន

ក៏ឈរជាធនាគារនាំមុខគ្រលើស្រវហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថលតាម

ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័ត រួមមាន Liiv និង KB Star Banking 

ដោយមានអតិថិជនច្រើនជាង 17 លាននាក់។ ធនាគារ 

ខ្រប៊ី គូកមីន បានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការរួមបញ្ចូលគា្ន្រ

ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុង KB

Financial Group ។  សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រម សូមចូលទៅ

កាន់វ្របសាយត៍ www.kbstar.com ឬ www.kbfg.com  ។ 
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ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

            លោក Kwi Sang JUN ជាប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលរបស់គ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថ ុប្រ្រសាក់ ម.ក។

ក្នុងនាមជាជើងចាស់ពោរព្រញដោយបទពិសោធន៍ខាងស្រវហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងទីផ្រសារធនាគារនិងមូល

ធន លោក JUN បានបម្រើការងរនិងកាន់មុខតំណ្រងដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនក្នុងរយៈព្រល 33 ឆ្ន្រំ 

ន្របទពិសោធន៍ការងរនៅធនាគារ ខ្រប៊ី គូកមីន មុនព្រលចូលនិវត្តន៍នៅដើមឆ្ន្រំ 2019 ។

     បនា្ទ្រប់ពីបម្រើការជានាយកន្រនាយកដ្ឋ្រនសំខាន់ៗនានា ដ្រលក្នងុនោះមាន នាយកដ្ឋ្រនផ្រនការ

លក់ និងអាជីវកម្មសាជីវកម្មធុនធំ លោក JUN បានបម្រើការជានាយកន្រអគ្គនាយកដ្ឋ្រនអាជីវកម្ម

សាជីវកម្មធុនធំ និងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនលក់ប្រចាំតំបន់ ហើយបនា្ទ្រប់មកត្រូវបានត្រងតាំងជាអនុប្រធាន

នាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ និងជានាយកសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនស្រវធនាគារវិនិយោគនិងសាជីវកម្ម និង

សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនស្រវរួម (រួមបញ្ចូលទាំងអគ្គនាយកដ្ឋ្រនធនធានមនុស្រសផងដ្ររ)។ លោកក៏ធា្ល្រប់ធ្វើ

ជាប្រធាននាយករងន្រ KB Financial Group Inc. ព្រមទំាងជាប្រធាននាយករងរបស់ KB Securities

ទទួលបន្ទុកសាជីវកម្មនិងធនាគារវិនិយោគ។

   ដូចដ្រលបានបង្ហ្រញតាមរយៈបទពិសោធន៍ និងតួនាទីដឹកនាំពីមុននៅ KB លោក JUN មាន

ជំនាញច្រើនសម្របូរប្របនៅក្នុងផ្ន្រកសាជីវកម្ម និងធនាគារវិនិយោគ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ន្រការ

អនុវត្តជាក់ស្ត្រង និងចំណ្រះដឹងខាងទ្រឹស្តីនៅក្នុងវិស័យធនាគារ ក៏ដូចជាវិស័យលទ្ធកម្ម កិច្ចការទូទៅ 

និងធនធានមនុស្រស។

     គាត់បានទទួលសញ្ញ្របត្របរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចព ីBusan National University និងទទួល

បានបរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មពី Helsinki School of Economics ។

   លោក Ji Kyu JANG បច្ចុប្របន្នកំពុងបម្រើការជានាយកគ្រប់គ្រងទូទៅន្រនាយកដ្ឋ្រនផ្រនការ

សកលនៅធនាគារ ខ្រប៊ី គូកមីន ក្នុងទីក្រុងស្រអ៊ូល ប្រទ្រសកូរ៉្រ។ ចាប់តាំងពីលោកបានចូលបម្រើ

ការងរនៅ KB ក្នុងឆ្ន្រំ 1999 មក លោក JANG បានកាន់មុខតំណ្រងជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងនាយកដ្ឋ្រន

ជាច្រើន ដូចជា នាយកដ្ឋ្រនធុរកិច្ចសកលនិងហិរញ្ញកិច្ច។ ជាមួយបទពិសោធន៍ជាង 20 ឆ្ន្រំ នៅ 

KB លោក JANG ទទួលបានបទពិសោធន៍យ៉្រងទូលំទូលាយនៅក្នុងផ្ន្រកធនាគារវិនិយោគនិង

សាជីវកម្មមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណបរទ្រស និងធុរកិច្ចសកល។ លោកបានបញ្ចប់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច 

ពី S tate University of New York និងបរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ពី University of Wisconsin ។

លោក Kwi Sang JUN 
ប្រធានក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល

លោក Ji Kyu JANG 
អភិបាល
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         លោកបណ្ឌតិ Dong Hyun CHOI បច្ចបុ្របន្នកំពុងបម្រើការជាសាស្ត្រ្រចារ្រយទស្រសនកិច្ចបង្រៀនទ្រសឹ្ដី

ហិរញ្ញវត្ថុ និងវិនិយោគដល់និស្រសិតនៅសាកលវិទ្រយាល័យ Dongguk ក្នុងទីក្រុងស្រអ៊ូល ប្រទ្រសកូរ៉្រ។ 

លោកក៏បានបម្រើការជាសាស្ត្រ្រចារ្រយទស្រសនកិច្ចនៅសាកលវិទ្រយាល័យ Inha និងសាកលវិទ្រយាល័យ 

Aoju នៅប្រទ្រសកូរ៉្រពីឆ្ន្រំ 2017 ដល់ឆ្ន្រំ 2021 និងសាកលវិទ្រយាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៅទីក្រុងភ្នំព្រញ 

ប្រទ្រសកម្ពុជាពីឆ្ន្រំ 2015 ដល់ឆ្ន្រំ 2017 ។

      លោកបណ្ឌិត CHOI បានបម្រើការពីឆ្ន្រំ 2015 ដល់ 2017 ជាទីប្រឹក្រសា និងជំនួយការបច្ច្រកទ្រស

នៅធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ។ លោកបានបម្រើការនៅ Bank of Korea ដ្រលជា

ធនាគារកណា្ត្រលរបស់ប្រទ្រសកូរ៉្រអស់រយៈព្រលជាង 30 ឆ្ន្រំ។ ទន្ទឹមនឹងធ្វើការនៅ Bank of Korea

អាជីពរបស់លោកគឺផ្ត្រតលើការគ្រប់គ្រងទុនបម្រុងប្ដូរប្រ្រក់ រួមមានការធ្វើផ្រនការ ការគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យ ការជួញដូរ ការគ្រប់គ្រងផលបត្រ ការទូទាត់ និងគម្រ្រងព័ត៌មានវិទ្រយាទៀតផង។

ចនោ្ល្រះឆ្ន្រំ 2009 និង 2012 លោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិផ្ន្រកវិនិយោគនៅធនាគារ Bank of Korea 

ក្នុងទីក្រុងញូវយ៉ក ហើយបានគ្រប់គ្រងទឹកប្រ្រក់ចំនួន 45 ពាន់លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដ្រលជាផ្ន្រកមួយ

ន្រទុនបម្រុងប្ដូរប្រ្រក់ជាតិរបស់ប្រទ្រសកូរ៉្រ ដោយវិនិយោគលើមូលបត្រដ្រលមានប្រ្រក់ចំណូលថ្ររ

ដូចជា រតនាគារ ទភីា្ន្រក់ងរ សា្ថ្រប័នពហុជាតិ ដ្រនអធិបត្រយ្រយភាព ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម និងមូលបត្រ

បំណុលដ្រលមានហុីប៉ូត្រកធានា ជាប្រ្រក់ដលុា្ល្ររអាម្ររិក និងជាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររកាណាដ។

   លោកបណ្ឌិត CHOI បានទទួលបរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងធុរកិច្ចដ្រលផ្ត្រតលើហិរញ្ញវត្ថុ

អន្តរជាតិ ពីសាកលវិទ្រយាល័យ Pennsylvania State នៅ University Park រដ្ឋ Pennsylvania

សហរដ្ឋអាម្ររិក និងបណ្ឌិតផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្រយាល័យ Dongguk ក្នុងទីក្រុងស្រអ៊ូល 

ប្រទ្រសកូរ៉្រ។

      លោក Kyung Cheon LEE ជាអភិបាលឯករាជ្រយន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រ្រសាក់ ម.ក។ ក្នុងនាមជាទីប្រឹក្រសាច្របាប់បរទ្រស លោក LEE បានផ្តល់ស្រវប្រឹក្រសាផ្ន្រកច្របាប់ 

និងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រ្រប់ធនាគារ និងសា្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថមួុយចំនួននៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា និងក្រ្រប្រទ្រស។

         លោក LEE ក៏បានបម្រើការជាអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកូរ៉្រនៅកម្ពុជា និងជាទីប្រឹក្រសាផ្ន្រកច្របាប់

របសស់ា្ថ្រនទូតកូរ៉្រប្រចាំនៅកម្ពុជា និងភា្ន្រក់ងរលើកកម្ពស់ការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មកូរ៉្រនៅកម្ពុជាផង

ដ្ររ។

   លោក LEE បានទទួលបរិញ្ញ្របត្រ និងបរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកនីតិសាស្ត្រពីសាកលវិទ្រយាល័យ

ជាតិស្រអ៊ូលក្នុងប្រទ្រសកូរ៉្រ និង Law School of the University of Minnesota និងបរិញ្ញ្របត្រ

ជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច Business School of College of William Marry នៅសហរដ្ឋអាម្ររិក។ 

លោក LEE ក៏មានអាជា្ញ្រប័ណ្ណម្រធាវីនៅគណៈម្រធាវីរដ្ឋញូវយ៉កក្នុងសហរដ្ឋអាម្ររិកផងដ្ររ។

   ដូចដ្រលបានបង្ហ្រញនៅក្នុងបទពិសោធន៍ និងចំណ្រះដឹងពីមុនរបស់លោកអំពីច្របាប់ក្នុងវិស័យ

ធនាគារ លោក LEE នឹងចូលរួមផ្តល់ការពិគ្រ្រះ និងប្រឹក្រសាក្នុងនាមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។

លោកបណ្ឌិត Dong Hyun CHOI 
អភិបាល

លោក Kyung Cheon LEE 
អភិបាលឯករាជ្រយ
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   លោក Jaehong PAK ជាអភិបាលឯករាជ្រយន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ប្រ្រសាក់ ម.ក។ លោកកំពុងបំព្រញការងរជាសវនករ និងទីប្រកឹ្រសាជាន់ខ្ពស់នៅក្រមុហុ៊នគណន្រយ្រយ

កូរ៉្រមួយក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ លោកនឹងច្រករំល្រកជំនាញរបស់ខ្លួនក្នុងការងរសវនកម្ម និងប្រឹក្រសា

ជាមួយចំណ្រះដឹង និងបទពិសោធន៍របស់លោកដ្រលទទួលបានពីការងរក្នុងវិស័យផ្រស្រងៗ។

  លោកបានសិក្រសានៅសហរដ្ឋអាម្ររិកតាំងពីវ័យក្ម្រង ដោយទទួលបានការអប់រំកម្រិតវិទ្រយាល័យ

នៅតំបន់ Western New York State និងកម្រិតឧត្តមសិក្រសានៅទីនោះនៅក្នុង Rensselaer 

Polytechnic Institute ក្នុងទីក្រុង New York ។ លោកមានបរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងធុរកិច្ចពី

សាកលវិទ្រយាល័យ Charles Sturt University រដ្ឋ New South Wales ប្រទ្រសអូស្ត្រ្រលី។

   បនា្ទ្រប់ពីបានរស់នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាអស់រយៈព្រលជាង 13 ឆ្ន្រំមកហើយ បទពិសោធន៍និង

ការយល់ដឹងអំពីប្រទ្រសកម្ពជុារបស់លោកនឹងជួយធ្វើឱ្រយគ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថបុ្រ្រសាក់មានលក្ខណៈ

កាន់ត្រប្រសើរឡើង។

    លោក ច័ន្ទ សុផល បច្ចុប្របន្នជានាយកប្រតិបត្តិន្រមជ្រឈមណ្ឌលសិក្រសាគោលនយោបាយ ដ្រលជា

សា្ថ្រប័នប្រជុំដោយអ្នកវិភាគកម្ពុជា ដ្រលផ្តល់ស្រវស្រ្រវជ្រ្រវ និងប្រឹក្រសាយោបល់លើផ្ន្រកអភិវឌ្រឍន៍

ស្រដ្ឋកិច្ច ផ្ដ្រតជាចម្របងលើបញ្ហ្រវិស័យកសិកម្ម ដីធ្លី និងការងរ។

      ដោយមានអាជីពរីកចម្រើនក្នុងរយៈព្រល 28 ឆ្ន្រំកន្លងមកន្រះ លោកគឺជាអ្នកស្រ្រវជ្រ្រវ និងជាអ្នក

គ្រប់គ្រងនៅក្នុងសា្ថ្រប័នផ្រស្រងៗ រួមមាន ធនាគារពិភពលោក Leopard Capital គម្រ្រងផ្តល់មូល

និធិដោយ USAID ហៅថា HARVEST កម្មវិធីស្របៀងអាហារពិភពលោក វិទ្រយាសា្ថ្រនបណ្ដ៉ះបណា្ត្រល

និងស្រ្រវជ្រ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា (CDRI) និងក្រសួងកសិកម្ម រកុា្ខ្រប្រមាញ់ និងន្រសាទ។

      លោក ច័ន្ទ សុផល បានទទួលបរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ចកសិកម្មពីសាកលវិទ្រយាល័យ

University of London, Imperial College នៅ Wye ចក្រភពអង់គ្ល្រស បនា្ទ្រប់ពីលោកបាន

បញ្ចប់ថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកកសិពាណិជ្ជកម្មពី University Queensland, Gatton College 

ប្រទ្រសអូស្ត្រ្រលី និងសញ្ញ្របត្រផ្ន្រកធារាសាស្ត្រពីវិទ្រយាសា្ថ្រនជាតិកសិកម្មព្រ្រកលៀប។

លោក ច័ន្ទ សុផល
អភិបាលឯករាជ្រយ

លោក Jaehong PAK
អភិបាលឯករាជ្រយ
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គណៈកមា្ម្រធិការន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម
   សមាសភាពន្រគណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មអនុលោមតាមប្រកាសរបស់

ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាដ្រលបានច្រងដូចតទៅ៖

      •  ត្រូវដឹកនាំដោយអភិបាលឯករាជ្រយន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

      •   ត្រូវមានយ៉្រងតិចបុគ្គលឯករាជ្រយមា្ន្រក់ដ្រលមានជំនាញឯកទ្រសផ្ន្រក

          ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណន្រយ្រយ

      •  ត្រវូមានយ៉្រងតិចបុគ្គលឯករាជ្រយមា្ន្រក់ដ្រលមានជំនាញឯកទ្រសផ្ន្រក

          ច្របាប់ និងធនាគារ

   គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មរបស់ប្រ្រសាក់មានសមាជិកចំនួន 4 រូបមក

ពីក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល ហើយដឹកនាំដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលឯករាជ្រយ ដ្រល

មានឯកទ្រសផ្ន្រកសវនកម្ម ដូចមានរាយនាមខាងក្រ្រម៖
      1.  លោក  Jaehong PAK                  អភិបាលឯករាជ្រយ   ប្រធាន
      2.  លោក  Kyung Cheon LEE          អភិបាលឯករាជ្រយ   សមាជិក       
      3.  លោក ច័ន្ទ សុផល                         អភិបាលឯករាជ្រយ   សមាជិក
      4.  លោកបណ្ឌិត Dong Hyun CHOI   អភិបាល              សមាជិក

      គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្ម មានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវដូចខាងក្រ្រម៖               

      •   ធានាឱ្រយបានការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយច្របាប់    និង

   បទប្របញ្ញតិ្តផ្រស្រងៗ ព្រមទាំងធានាថាព័ត៌មានដ្រលបានផ្តល់ជូន

           សាធារណជននិងធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា ត្រមឹត្រវូ និងអាចជឿជាក់បាន

      •   វយតម្ល្រភាពសមស្របន្រវិធីសាស្រ្តគណន្រយ្រយដ្រលបានប្រើដើម្របី

          រៀបចំគណនីដោយឡ្រកនិងគណនីរួមបញ្ចូលគា្ន្រ

      •  វយតម្ល្រគុណភាពន្រនីតិវិធីត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុ ជាពិស្រសវយតម្ល្រថា 

       តើប្រព័ន្ធសម្រ្រប់វស់វ្រង តាមដន និងត្រួតពិនិត្រយហានិភ័យ មាន

    សង្គតិភាព និងផ្តល់អនុសាសន៍លើសកម្មភាពអនុវត្តបន្តនៅព្រល

          ណាដ្រលសមស្រប។

      នៅឆ្ន្រំ 2021 គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មបានប្រជុំ 4 ដង គឺនៅខ្រម្រសា 

កក្កដ តុលា និងធ្នូ ដើម្របីត្រួតពិនិត្រយ និងពិភាក្រសាលើបញ្ហ្រផ្រស្រងៗ ដ្រល

ទាក់ទងទៅនឹងប្រ្រសាក់។ សកម្មភាពសង្ខ្របដ្រលសម្រ្រចបានដោយគណៈ

កមា្ម្រធិការសវនកម្មនៅក្នុងឆ្ន្រំ 2021 រួមមាន៖

  • ពិនិត្រយលទ្ធផលប្រចាំត្រីមាសន្រការធ្វើសវនកម្មឥណទាន ការធ្វើ

          សវនកម្មប្រតិបត្តកិារសាខា ការធ្វើសវនកម្មនាយកដ្ឋ្រនកណា្ត្រល និង

           ការធ្វើសវនកម្មព័ត៌មានវិទ្រយា

      •  ពិនិត្រយរបាយការណ៍សវនកម្មស្តីពីការសុើបអង្ក្រតករណីពិស្រស

      •  ពិនិត្រយបញ្ហ្រប្រឈម និងការសម្រ្រចបានរបស់នាយកដ្ឋ្រនសវនកម្ម

          ផ្ទ្រក្នុង

     •   ពិនិត្រយសំណើលុបកម្ចីច្រញពីបញ្ជី

      •  ពិនិត្រយ និងអនុម័តលើថវិកា និងផ្រនការសវនកម្មប្រចាំឆ្ន្រំ 2022 ។ 

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
   គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ មានសមាសភាពចំនួន 4 រូបមកពី

ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល ដ្រលដឹកនំាដោយអភិបាលឯករាជ្រយ។ សមាជិកទំាងអស់

ន្រគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ មានគុណវុឌ្រឍិ និងចំណ្រះជំនាញ

ព្រញល្រញទៅលើមុខជំនាញផ្រស្រងៗដូចជា ធនាគារ គ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ស្រដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ប្រតិបត្តិការ សវនកម្ម និងច្របាប់។ សមាជិកគណៈកម្ម

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមានដូចខាងក្រ្រម៖  

      1. លោក ច័ន្ទ សុផល                         ប្រធាន

      2. លោក Kyung Cheon LEE          សមាជិក

      3. លោក Jaehong PAK            សមាជិក

      4. លោកបណ្ឌិត Dong Hyun CHOI  សមាជិក 

      ភារកិច្ចចម្របងៗរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមានដូចខាងក្រ្រម៖

      •   កំណើនផលបត្រកម្ចី

      •   សំវិធានធនឥណទាន

      •   គ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន

      •   គ្រប់គ្រងហានិភ័យដើមទុន

      •   គ្រប់គ្រងហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងប្រភពទុន

      •   គ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

      •   គ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិតាម

    • តាមដន និងត្រួតពិនិត្រយលើហានិភ័យផ្ន្រកច្របាប់ បរិយកាស

           នយោបាយ និងគោលនយោបាយនានា

      •   តាមដនកម្រិតពិដន និងអនុបាតហានិភ័យសំខាន់ៗដ្រលកំណត់   

          ដោយសា្ថ្រប័ន

      •   ពិនិត្រយបរិយកាសស្រដ្ឋកិច្ច និងការប្រកួតប្រជ្រង

      •   ត្រួតពិនិត្រយ និងអនុម័តលើគោលនយោបាយផ្រស្រងៗរបសស់ា្ថ្រប័ន។

    នៅឆ្ន្រំ 2021 គណៈកម្មការប្រជុំចំនួន 4 ដង (ប្រចាំត្រីមាស) គឺក្នុង

ខ្រម្រសា កក្កដ តុលា និងធ្នូ ដោយបានធ្វើការត្រួតពិនិត្រយ និងពិភាក្រសាលើ

ប្រធានបទដូចខាងក្រ្រម៖

      •   បរិមាណ និងគុណភាពន្រវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា

      •   ការបង្ក្ររការពារ និងកាត់បន្ថយន្រការឆ្លងជំងឺកូវីដនៅតាមសាខា

      •   ផលប៉ះពាល់ន្រការរីកសាយភាយជំងឺកូវីដ-19 មកលើវិស័យធនាគារ   

          និងវិធានការការពារផលបត្រកម្ចី
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គណៈកម្មការត្រងតាំង និងផ្តល់តម្ល្រការ
       គណៈកម្មការមានសមាសភាពចំនួន 4 រូបដ្រលអញ្ជើញមកពីសមាជិក

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល៖

     1.    លោក Kyung Cheon LEE          ប្រធាន

     2.    លោក Jaehong PAK           សមាជិក

     3.    លោក ច័ន្ទ សុផល           សមាជិក

     4.    លោក Ji Kyu JANG           សមាជិក

      នៅឆ្ន្រ ំ2021 គណៈកម្មការផ្តល់តម្ល្រការបានរៀបចំការប្រជុំចំនួន 1ដង

និងផ្តល់ការប្រកឹ្រសាដល់ថា្ន្រក់គ្រប់គ្រងក្នងុការអនុវត្តសកម្មភាពការងរសំខាន់ៗ

ដូចខាងក្រ្រម៖

     • ធ្វើឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើងនូវគោលនយោបាយ បទបញ្ជ្រផ្ទ្រក្នុង និង

         នីតិ វិធីន្រការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស និងការជ្រើសរីសបុគ្គលិក

      •   អនុវត្តប្រព័ន្ធបច្រ្ចកវិទ្រយាព័ត៌មានថ្មីសម្រ្រប់គ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស

      •   អនុវត្តកម្មវិធីបណ្ដ៉ះបណ្ដលឱ្រយមានភាពលំទូលាយ និងទាន់សម័យ

            •  ដំឡើងប្រ្រក់ខ្រ និងផ្តល់ប្រ្រក់រង្វ្រន់ប្រចាំឆ្ន្រំដល់បុគ្គលិក

       •  ពិនិត្រយមើលការអនុវត្តតាមន្រការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រសទៅនឹងច្របាប់

         និងបទប្របញ្ញត្តនិានាពាក់ព័ន្ធ ន្រច្របាប់ស្តពីីការងរ។

       •  គុណភាពន្រផលបត្រកម្ចី និងននិា្ន្រការ

       •  ការរៀបចំកម្ចីសាឡើងវិញ 

      •  លទ្ធផលន្រការអនុវត្តការងររបស់មន្ត្រីគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅតាម

          សាខា

       •  ការវយតម្ល្រហានិភ័យ និងវិធានការកាត់បន្ថយហានិភ័យ

     •  ហានិភ័យប្រតិបត្តិតាម និងប្រយុទ្ធប្រឆំងនឹងការសមា្អ្រតប្រ្រក់ និង

          ហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម

       •  ភាពប្រឈមន្រហានិភ័យសន្ទនីយភាព និងប្រភពទុនក្នុងការគាំទ្រ

          អាជីវកម្ម

       •  ដើមទុន និងយុទ្ធសាស្ត្រ

       •  ប្រសិទ្ធភាពន្រប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងរបសស់ា្ថ្រប័ន

       •  ឥទ្ធិពល និងបរិយកាសស្រដ្ឋកិច្ច

       •  ត្រួតពិនិត្រយលើវឌ្រឍនភាពន្រការអនុវត្តតាមអនុសាសន៍របស់ធនាគារ

          ជាតិន្រកម្ពុជាទាក់ទងជាមួយនាយកដ្ឋ្រនគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។
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គណៈគ្រប់គ្រង

លោក អំុ៊ សមអឿន
ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក គង់ សា៊្រន        
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
ទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការ

    លោក អ៊ុំ សមអឿន បានបញ្ចប់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងបញ្ចប់ការ

សិក្រសាផ្ន្រកគណន្រយ្រយ និងពាណិជ្ជកម្មក្នុងឆ្ន្រំ 1988 និងថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម។ 

លោកបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្ដ៉ះបណា្ត្រលជាច្រើនទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការមីក្រូ

ហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ។

      លោកធា្ល្រប់បម្រើការជាប្រធានគណន្រយ្រយ នៅមន្ទីរពាណិជ្ជកម្ម ខ្រត្តតាក្រវ។ ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ 1995

មក លោកបានបម្រើការនៅកម្មវិធីឥណទានប្រ្រសាក់ ហើយលោកត្រវូបានដំឡើងតួនាទីជាអគ្គនាយក

រងគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់ចាប់ពីដើមឆ្ន្រំ 2007 ។ លោកក៏ជាអភិបាលន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូ

ហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់ចាប់ពីឆ្ន្រំ 2004 ដល់ឆ្ន្រំ 2017 ផងដ្ររ។ ចាប់ពីឆ្ន្រំ 2011 មក លោកបំព្រញតួនាទី

ជាអនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់។

      បច្ចុប្របន្នន្រះ លោក មានតំណ្រងជា ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ ន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសាក់

ម.ក។

    លោក គង់ សា៊្រន បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ និងថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រ ឯកទ្រស

គ្រប់គ្រងទូទៅ។ ចាប់តាំងពីឆ្ន្រំ 2011 មក លោក បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដ៉ះបណា្ត្រលការអភិវឌ្រឍអាជីព

ជាច្រើនលើជំនាញការគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ  ទាំងនៅក្នុងប្រទ្រស និង

ក្រ្រប្រទ្រស។

     លោកមានបទពិសោធន៍ការងរជា នាយកការិយល័យប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនៅធនាគារពាណិជ្ជ

មួយរហូតដល់ឆ្ន្រ ំ2011 ។ បនា្ទ្រប់មក លោកបានចូលបម្រើការងរនៅគ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថបុ្រ្រសាក់

ក្នុងមុខតំណ្រងជា នាយក នាយកដ្ឋ្រនអភិវឌ្រឍផលិតផល។ នៅពាក់កណា្ត្រលឆ្ន្រំ 2012 លោកត្រូវ

បានផ្ទ្ររមកកាន់តួនាទីជា នាយក នាយកដ្ឋ្រនហិរញ្ញកិច្ច។ បច្ចុប្របន្នន្រះ លោក មានតួនាទីជា អនុ

ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការ ន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសាក់ ម.ក។
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      លោក រី វណា្ណ្រ បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ និងថា្ន្រក់

បរិញ្ញ្របត្រគ្រប់គ្រងទូទៅ។ លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដ៉ះបណា្ត្រល និងសិកា្ខ្រសាលាជាច្រើនទាំង

ក្នុងនិងក្រ្រប្រទ្រសទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងការគ្រប់គ្រង។

     លោកបានចាប់ផ្តើមអាជីពការងរក្នងុតួនាទីជាមន្ត្រឥីណទាននៅឆ្ន្រ ំ1999 បនា្ទ្រប់មកគាត់ត្រវូបាន

ដំឡើងតួនាទីជាប្រធានមន្ត្រីឥណទាន នាយកសាខា នាយកប្រចាំតំបន់ ជាអ្នកសម្របសម្រួល

បរសិា្ថ្រននិងសង្គម និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល នៅគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយ។ លោកបានចូល

បម្រើការងរនៅគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសាក់ នៅឆ្ន្រំ 2011 ក្នុងតួនាទីជា នាយក នាយកដ្ឋ្រន

ឥណទាន។ បច្ចុប្របន្នន្រះ លោកមានតួនាទីជា អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកអាជីវកម្ម ន្រ

គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសាក់ ម.ក។

      លោក ប៉្រន សុវណ្ណសុខសុីថា បញ្ចបថ់ា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្រឍ និងបញ្ចប់

ការសិក្រសាបរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម។ លោកបានបញ្ចបថ់ា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រវិទ្រយាសាស្រ្ត

ស្រដ្ឋកិច្ច ឯកទ្រសធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង 15 ឆ្ន្រំក្នុងវិស័យមីក្រូ

ហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ ការអភិវឌ្រឍផលិតផល ការគ្រប់គ្រងទីផ្រសារ ស្រវអតិថិជន កិច្ចការពារអតិថិជន 

និងចំណ្រះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ។

      លោកបានចាប់ផ្តើមអាជីពការងរជាមន្ត្រីឥណទាននិងទីផ្រសារ បនា្ទ្រប់មកបានកាន់តួនាទីផ្រស្រងៗ

ជាច្រើនរួមមាន អ្នកឯកទ្រសលទ្ធភាពទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ ទីប្រឹក្រសាជាន់ខ្ពស់ឥណទាន អ្នកឯកទ្រស

លទ្ធផលសង្គម និងនាយកគម្រ្រង នៅសា្ថ្រប័នក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។ លោកចូលបម្រើការងរនៅ

ប្រ្រសាក់នៅដើមឆ្ន្រំ 2014 ក្នុងតួនាទីជា នាយករង នាយកដ្ឋ្រនទីផ្រសារនិងទំនាក់ទំនង។ លោកត្រូវ

បានដំឡើងតួនាទីជា នាយក នាយកដ្ឋ្រនទីផ្រសារនិងទំនាក់ទំនង នៅឆ្ន្រំ 2016 ។ បច្ចុប្របន្នន្រះ លោក

មានតួនាទីជា អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តទិទួលបន្ទកុទីផ្រសារ ន្រគ្រះឹសា្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថ ុប្រ្រសាក់ ម.ក។

      លោក ហឿន ហុន្នី បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់រដ្ឋបាលសាធារណៈ និងបាន

បញ្ចប់ការសិក្រសាថា្ន្រក់បរិញ្ញ្របត្រលើជំនាញគ្រប់គ្រងទូទៅ។ លោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដ៉ះបណា្ត្រល

ការអភិវឌ្រឍជំនាញជាច្រើនលើផ្ន្រកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រសទាំងក្នុងនិងក្រ្រប្រទ្រស។

   លោកមានបទពិសោធន៍ជាង 20 ឆ្ន្រំ ក្នុងការអភិវឌ្រឍគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្រស។ លោកចាប់ផ្តើម

បម្រើការងរនៅប្រ្រសាក់ជាគ្រូបណ្ដ៉ះបណា្ត្រលនិងអ្នកគ្រប់គ្រងមន្រ្តីឥណទាននៅឆ្ន្រំ 1996 រហូតដល់

ឆ្ន្រំ 1998 ។ នៅឆ្ន្រំ 2008 លោកបានត្រលប់មកបម្រើការងរនៅប្រ្រសាក់ជាថ្មីក្នុងតួនាទីជាមន្ត្រី

ជាន់ខ្ពស់គាំទ្រសាខា និងត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជាប្រធានផ្ន្រកគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកក្នុងឆ្ន្រំ 2009 ហើយ

លោកត្រូវបានដំឡើងតួនាទីជា នាយក នាយកដ្ឋ្រនបុគ្គលិកនៅឆ្ន្រំ 2011 ។ បច្ចុប្របន្នន្រះ លោកមាន

តួនាទីជា អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិទទួលបន្ទុកធនធានមនុស្រស ន្រគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រ្រសាក់ 

ម.ក។

លោក រី វណា្ណ្រ        
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ទទួលបន្ទុកអាជីវកម្ម

លោក  ប៉្រន សុវណ្ណសុខសីុថា         
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

ទទួលបន្ទុកទីផ្រសារ

លោក ហឿន ហុន្នី         
អនុប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
ទទួលបន្ទុកធនធានមនុស្រស 
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គណៈកម្មការន្រគណៈគ្រប់គ្រង

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងបំណុល
  ក្នុងឆ្ន្រំ 2021 ការប្រជុំគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងបណំុល 

បានប្រព្រឹត្តទៅចំនួន 4 ដង និងបានសម្រ្រចនូវសមិទ្ធផលដូចខាងក្រ្រម៖

  • បានឯកភាពលើសំណើបំណុលសរុបចំនួន 483.5 លានដុលា្ល្ររ

       អាម្ររិក ដ្រលក្នុងនោះ 20 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក គឺជាអនុបំណុល       

         ហើយចំនួននៅសល់ 463.5 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ជាបំណុលរយៈព្រល

         វ្រង និងថា្ន្រក់ខ្ពស់។

      •  ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ផ្ន្រកហិរញ្ញកិច្ច និងផ្ន្រកអាជីវកម្មឱ្រយស្វះស្វ្រងរក

         បំណុលជាប្រ្រក់រៀលដើម្របីគាំទ្រដល់ការផ្តល់កម្ចីជាប្រ្រក់រៀលយ៉្រង

       ហោចណាស់ឱ្រយបាន 10% ន្រផលបត្រឥណទានសរុបនៅដំណាច់

         ឆ្ន្រំ 2021 ។

     •   ធ្វើការអនុម័តយុទ្ធសាស្រ្តពង្រងឹការផ្តល់កម្ចជីាប្រ្រក់រៀលដើម្របីសម្រ្រច

          ឱ្រយបាន 10% ន្រផលបត្រឥណទានសរុបនៅដំណាច់ឆ្ន្រំ 2021 ។

      •   ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ផ្ន្រកហិរញ្ញកិច្ចដើម្របីកាត់បន្ថយគមា្ល្រតន្រសា្ថ្រន

         ភាពរូបិយប័ណ្ណចំហប្រ្រក់បាត។

      •   ធ្វើការអនុម័តយុទ្ធសាស្រ្តកាត់បន្ថយ និងផ្អ្រកការផ្តល់កម្ចជីាប្រ្រក់បាត

          ដោយមានក្តីបារម្ភទៅថ្ង្រអនាគតលើការប្រឈមហានិភ័យន្របម្រ្រ

         បម្រួលអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់។

      •   បានអនុម័តលើសំណើបង្កើតដ្រគូអាជីវកម្មជាមួយដ្រគូអាជីវកម្មធំៗ 

          មួយចំនួនតាមរយៈការសហការលើស្រវប្រមូលសាច់ប្រ្រក់ និងស្រវ    

          គ្រប់គ្រងសាច់ប្រ្រក់។

     •  តាមដន និងវិភាគលើនិនា្ន្រការអត្រ្រការប្រ្រក់ និងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រ   

         ដើម្របីជម្លៀសហានិភ័យការប្រ្រប្រលួអត្រ្រការប្រ្រក់នាព្រលអនាគត។

      •   បានឯកភាពលើផ្រនការយុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្មដើម្របីបង្កើនចំណូលពី   

         ស្រវប្តូរប្រ្រក់។

គណៈកម្មការឥណទាន
   ក្នុងឆ្ន្រំ 2021 ប្រ្រសាក់ មានការប្ដ្រជា្ញ្រខ្ពស់ក្នុងការពង្រឹងគុណភាព

ឥណទាន និងផ្តល់ស្រវកម្មជូនអតិថិជនឱ្រយកាន់ត្ររហ័សជាងមុន។ ជា

លទ្ធផល អត្រ្រកំណើនចំនួនអតិថិជនមានចំនួនប្រមាណជា 5.04% កើន

ឡើងពី 442,833 នាក់ក្នងុឆ្ន្រ ំ2020 ដល់ 465,149 នាក់ ដោយមានកំណើន

សម្ពៀតឥណទានចំនួន 23.78% ។ បទពិសោធន៍ និងសមត្ថភាពដ៏រឹងមាំ

របស់គណៈកម្មការឥណទាននៅតាមសាខា និងការិយល័យកណា្ត្រលបាន 

ជួយឱ្រយប្រ្រសាក់អាចវិភាគបានដិតដល់អំពីសា្ថ្រនភាពរបស់អតិថិជន និងរក្រសា

គុណភាពឥណទានបានល្អ។

    ការផ្តល់ឥណទានខា្ន្រតតូច គឺនៅត្រជាផ្ន្រកសំខាន់សម្រ្រប់ការរីកចម្រើន

របស់ប្រ្រសាក់ ទាំងសម្ពៀតឥណទាន ចំនួនអតិថិជន និងការកាត់បន្ថយ

ទំហំហានិភ័យ។ សម្ពៀតឥណទានក្នុងអតិថិជនមា្ន្រក់មានចំនួន 6,838 

ដុលា្ល្ររអាម្ររិកក្នុងឆ្ន្រំ 2020 និង 8,058 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកក្នុងឆ្ន្រំ 2021 ។

ប្រ្រសាក់មានអត្រ្រឥណទានមិនដំណើរការ 1.54% ក្នុងឆ្ន្រំ 2021 ដ្រល

បង្ហ្រញថា ប្រ្រសាក់ គឺជាសា្ថ្រប័នដ្រលអាចរក្រសាបាននូវគុណភាពល្អន្រ

សម្ពៀតឥណទាននៅក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា។

គណៈកម្មការអភិវឌ្រឍន៍ផលិតផល
      ដើម្របីធានាបាននូវគុណភាព និងឆ្លើយតបតាមផ្រនការអាជីវកម្មឆ្ន្រ ំ2021

គណៈកម្មការអភិវឌ្រឍន៍ផលិតផលបានសម្រ្រចភារកិច្ចដោយជោគជ័យដូច

ខាងក្រ្រម៖

     •   អភិវឌ្រឍផលិតផល និងស្រវថ្មីៗ។

      •  ពិនិត្រយឡើងវិញពីលក្ខណៈទូទៅរបស់ផលិតផលដ្រលមានស្រ្រប់

           លក្ខខណ្ឌទូទៅ តារាងកំណត់តម្ល្រដើម្របីឱ្រយមានការប្រកួតប្រជ្រងកាន់

          ត្រច្រើន និងអនុលោមទៅតាមការអនុវត្តតាមបទដ្ឋ្រននានា។

  • តាមដនរាល់ការអនុវត្តរបស់សាខា ដើម្របីឱ្រយការអនុវត្តស្របតាម

          សៀវភៅណ្រនាំប្រតិបត្តិការ និងនីតិវិធីន្រផលិតផលនានា។

      •   ស្វ្រងរកឱកាសល្ៗអ នៅក្នងុទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថ ុដើម្របីទាក់ទាញអតិថិជន

           និងក្រណ្ឌប្រមូលប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំបន្ថ្រមទៀត។

      •   ធានាបានថា គ្រប់ផលិតផល គឺទទួលបានប្រ្រក់ចំណ្រញជាមួយនឹង

          ចំណាយថ្ល្រដើមទាប។

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្រយា
      គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្រយា ទទួលខុសត្រូវចំពោះអភិបាលកិច្ច

ព័ត៌មានវិទ្រយារបស់ប្រ្រសាក់ ដោយបានអភិវឌ្រឍកម្មវិធីទំាងអស់សម្រ្រប់គំាទ្រ

ដល់ការលក់ផលិតផល ត្រួតពិនិត្រយឡើងវិញ និងវយតម្ល្រនូវយុទ្ធសាស្រ្ត

ដ្រលបានអនុម័ត ព្រមទាំងថ្រទាំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទ្រក្នុង ដើម្របីគាំទ្រកំណើន

អាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងវិវឌ្រឍឱ្រយទាន់ឌីជីថលនីយកម្មនៅក្នុង

វិស័យធនាគារ។

    នៅក្នុងឆ្ន្រំ 2021 គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្រយា បានរៀបចំការ

ប្រជុំជាច្រើនដង និងពិភាក្រសាពីបញ្ហ្រទាំងឡាយទាក់ទងនឹងព័ត៌មានវិទ្រយា

របស់ប្រ្រសាក់។ ខាងក្រ្រមជាស្រចក្តីសង្ខ្របពីសកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្រយា៖

     •   ពិភាក្រសា អំពីការដក់ឱ្រយដំណើការកម្មវិធី PRASAC Mobile  Banking

          ថ្មីជំនាន់ទី 3

     •   ពិភាក្រសា អំពីការធ្វើបច្ចុប្របន្នកម្ម ប្រព័ន្ធទូទាត់បាគង

        •    ពិភាក្រសា និងធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពអំពី ប្រព័ន្ធទូទាត់រហ័សជំនាន់ថ្មីជំហាន
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          ទី 1 (FAST version 2.0 phase 1) ក្រ្រមការដឹកនំារបស់ធនាគារ

           ជាតិន្រកម្ពុជា

     •   ពិភាក្រសា និង ធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាពអំពីការបង្កើនសមត្ថភាពប្រព័ន្ធទិន្នន័យ  

          ម៉ា្រសុីនម្ររបស់ប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល

        •    ពិភាក្រសា លើការអភិវឌ្រឍផលិតផលថ្មីៗ  ធ្វើឱ្រយផលិតផលដ្រលមានស្រ្រប់

          ឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើង  ឬ ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម

  • ពិភាក្រសា អំពីការដក់ឱ្រយដំណើការមុខងរបើកគណនីបញ្ញើមានកាល

           កំណត់ លើកម្មវិធី PRASAC  Mobile Banking

     •   ពិភាក្រសា លើគម្រ្រងធ្វើបច្ចបុ្របន្នកម្មប្រព័ន្ធ CSS-EMV របស់ធនាគារ

          ជាត ិន្រកម្ពុជា

    •  ពិភាក្រសា លើគម្រ្រងអភិវឌ្រឍចុះឈ្ម្រះប្រើប្រ្រស់ដោយខ្លួនលើកម្មវិធី 

          PRASAC Mobile Banking

     •   ពិភាក្រសា លើគម្រ្រងអភិវឌ្រឍប្រព័ន្ធទូទាត់ KHQR ។ 

      សង្ខ្របលទ្ធផលសម្រ្រចបានសំខាន់ៗឆ្ន្រ ំ2021 ៖

     •   ដក់ឱ្រយដំណើការកម្មវិធី PRASAC Mobile Banking ថ្មជំីនាន់ទី 3 

      •   ធ្វើបច្ចបុ្របន្នភាព និងដក់ឱ្រយដំណើការប្រព័ន្ធទូទាត់បាគង តាមគម្រ្រង

          ដឹកនំាដោយ ធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា ដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្របច្ច្រកទ្រស

            និងបន្ថ្រមមុខងរថ្មីៗ

  • ធ្វើបច្ចុប្របន្នភាព និងដក់ឱ្រយដំណើការប្រព័ន្ធទូទាត់រហ័សជំនាន់ថ្មី

           ជំហានទ ី1 (FAST version 2.0 phase 1) ក្រ្រមការដឹកនាំរបស់

           ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា

      •   បង្កើនសមត្ថភាពប្រព័ន្ធទិន្នន័យម៉ា្រសីុនម្ររបស់ប្រព័ន្ធធនាគារស្នលូ    

          ដើម្របីឆ្លើយតបនឹងការរីកចម្រើនរបស់អាជីវកម្ម

   •  អភិវឌ្រឍផលិតផលថ្មីៗ ធ្វើឱ្រយផលិតផលដ្រលមានស្រ្រប់ឱ្រយកាន់ត្រ

         ប្រសើរឡើងឬស្វ័យប្រវត្តិកម្ម ព្រមទាំងអនុវត្ត និងគាំទ្រដល់គម្រ្រង

          ផ្រស្រងៗដ្រលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការអាជីវកម្ម

        •    ធ្វើឱ្រយដំណើរការរបស់ប្រព័ន្ធលំហូរការងរ កាន់ត្រប្រសើរឡើង និង

   ស្វយ័ប្រវត្តដិើម្របីជួយដល់ប្រតិបត្តកិារផ្ទ្រក្នងុ និងប្រតិបត្តកិារប្រចំាថ្ង្រ

      •    ពង្រឹងផ្រនការសា្ត្ររអាជីវកម្ម (BCP) ការប្រតិបត្តិតាមនិងសន្តិសុខ

          ព័ត៌មានវិទ្រយា ការប្រងច្រកការងរ ផ្រនការអភិវឌ្រឍសមត្ថភាព និងធ្វើ

          ឱ្រយលទ្ធផលការងរប្រសើរឡើងដើម្របីគំាទ្រដល់ការរីកចម្រើនអាជីវកម្ម

           ដូចជា ការផ្ល្រស់ប្ដូរ ការតាមដនឡើងវិញន្រអ្នកប្រើប្រ្រស់/សវនកម្ម

    ប្រព័ន្ធរក្រសាតុល្រយភាព ការថ្រទាំប្រព័ន្ធ/ឯកសារ និងការវស់វ្រង

          សមត្ថភាពប្រព័ន្ធ

      •   ដក់ឱ្រយដំណើការមុខងរបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់លើកម្ម

          វិធី PRASAC Mobile Banking 

       •    អនុម័តលើគម្រ្រងធ្វើបច្ចបុ្របន្នកម្មប្រព័ន្ធ CSS-EMV តាមការដឹកនំា

          ដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា

      •   អនុម័តលើគម្រ្រងអភិវឌ្រឍមុខងរចុះឈ្ម្រះប្រើប្រ្រស់ដោយខ្លួនឯង

          លើកម្មវិធី PRASAC Mobile Banking 

      •   អនុម័តលើគម្រ្រងអភិវឌ្រឍប្រព័ន្ធទូទាត់ KHQR  ។



ផលិតផល និងស្រវា

ស្រវាឥណទាន

ឥណទានក្រមុ
      ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានក្រុមដល់គ្រួសារដ្រលមានប្រ្រក់ចំណូលទាប

រស់នៅតាមតំបន់ជនបទ និងទីប្រជុំជន។ មុខរបររបស់អតិថិជនភាគច្រើន

គឺទាក់ទងទៅនឹងផលិតកម្មស្រូវ កសិកម្ម និងការរកចំណូលផ្រស្រងៗដូចជា 

ការលក់ដូរ  និងការផ្តល់ស្រវកម្មលើវិស័យកសិកម្ម។  ទំហំឥណទានក្រុម

មានរហូតដល់ចំនួន 1,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ឬ សមមូលជាប្រ្រក់រៀល 

សម្រ្រប់សមាជិកមា្ន្រក់ៗ ព្រមទាំងមានរបៀបសងច្រើនប្រភ្រទ  រយៈព្រលខ្ចី

រហូតដល់ 24 ខ្រ និងអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រ ំ16.80% ។

ឥណទានអាជីវកម្ម
    ឥណទានអាជីវកម្ម ជាឥណទានដ្រលផ្តល់ជូនអតិថិជនជាសហគ្រ្រស

ធុនតូចបំផុត ធុនតូច និងមធ្រយម សម្រ្រប់យកទៅបង្កើត ឬ ពង្រីកមុខរបរ

ដ្រលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យកសិពាណិជ្ជកម្ម ជំនួញជួញដូរ ផលិតកម្ម ផ្គត់ផ្គង់

ទំនិញ និងស្រវកម្មផ្រស្រងៗ ដើម្របីបំព្រញតម្រូវការទីផ្រសារ និងបង្កើនប្រ្រក់

ចំណូល។ ទីតាំងអាជីវកម្មរបស់អតិថិជនជាទូទៅស្ថិតនៅតាមបណា្ត្រខ្រត្ត

នានាក្នុងទីប្រជុំជន និងនៅរាជធានីភ្នំព្រញ។ ទំហំឥណទានមានចំនួន

រហូតដល់ 500,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ឬ សមមូលជាប្រ្រក់រៀល។ អត្រ្រការ

ប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំគឺចាប់ពី 9.60% ទៅ 16.80% ជាមួយរយៈព្រលខ្ចីរហូត

ដល់ 120 ខ្រ និងមានរបៀបសងច្រើនប្រភ្រទ។

ឥណទានប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លួន
      ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លួនជូនអតិថិជនសម្រ្រប់ទិញ

សមា្ភ្ររៈប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លួន ឬ សម្រ្រប់ចំណាយផ្ទ្រល់ខ្លួនផ្រស្រងៗ រួមមាន

គ្រឿងសង្ហ្ររិម សមា្ភ្ររៈបរិកា្ខ្ររ ការរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬ ទិញសមា្ភរៈ

ផ្រស្រងៗ។ ទំហំឥណទានមានចំនួនរហូតដល់ 50,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ឬ

សមមូលជាប្រ្រក់រៀល ដោយមានរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 108 ខ្រ និងមាន

របៀបសងច្រើនប្រភ្រទ អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចំាឆ្ន្រចំាប់ពី 9.60% ទៅ 16.80% ។

ឥណទានសិក្រសាអប់រំ
     ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់សិស្រសានុសិស្រសដ្រលត្រូវការប្រ្រក់សម្រ្រប់

បង់ថ្ល្រសិក្រសា។ ឥណទានន្រះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រ្រប់ចូលរួមចំណ្រក

អភិវឌ្រឍសង្គមដោយផ្តល់អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំត្រឹមត្រ 14% ប៉ុណោ្ណ្រះ។ 

ទំហំឥណទានមានចំនួន 2,500 ដលុា្ល្ររអាម្ររិកសម្រ្រប់រយៈព្រល 12 ខ្រ 

និងមិនតម្រូវឱ្រយមានទ្រព្រយធានាទ្រ។

ឥណទានបនា្ទ្រន់
      ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានន្រះជូនដល់អតិថិជនទំាងឡាយណាដ្រលទទួល

រងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រ្រះធម្មជាតិ និងអគ្គិភ័យ ដើម្របីដំដុះ សា្ត្ររអាជីវកម្ម

និងធ្វើការសាងសង់លំនៅឋានរបស់ពួកគាត់ឡើងវិញបានភា្ល្រមៗ។ អត្រ្រការ

ប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំ 16.80%  ជាមួយនឹងទំហំឥណទានរហូតដល់ 1,500 ដុលា្ល្ររ

អាម្ររិក ឬ សមមូលជាប្រ្រក់រៀល  ហើយមានរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 12 ខ្រ 

ជាមួយនឹងរបៀបសងច្រើនប្រភ្រទ។

ឥណទានក្រលម្អគ្រហដា្ឋ្រន
   ដើម្របីធ្វើឱ្រយជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជនប្រសើរឡើង ប្រ្រសាក់បានដក់

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នំ 202130
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របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នំ 202132

ឱ្រយដំណើរការឥណទានមួយប្រភ្រទសម្រ្រប់ក្រលម្អ និងតុបត្រងគ្រហដ្ឋ្រន។

អតិថិជនមា្នក់អាចខ្ចីប្រ្រក់បានរហូតដល់ចំនួន 50,000 ដលុា្ល្ររអាម្ររិក ឬ

សមមូលប្រ្រក់រៀល រយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 108 ខ្រ ជាមួយនឹងរបៀបសង

ច្រើនប្រភ្រទ និងមានអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចំាឆ្ន្រចំាប់ពី 9.60% ទៅ 16.80% ។

ឥណទានម៉ូតូ
      ឥណទានម៉ូតូត្រូវបានបង្កើតឡើងជូនអតិថិជនសម្រ្រប់យកទៅទិញ

ម៉ូតូក្នុងគោលបំណងដើម្របីប្រើប្រ្រស់ផ្ទ្រល់ខ្លួន។ អតិថិជនអាចទទួលបាន

ឥណទានន្រះរហូតដល់ 2,500 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ឬ សមមូលប្រ្រក់រៀល 

ដោយមានរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 60 ខ្រជាមួយរបៀបសងច្រើនប្រភ្រទ

ហើយអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំចាប់ពី 16.20% ទៅ 16.80% ។

ឥណទានឡជីវឧស្ម័ន
      ដោយសហការជាមួយកម្មវិធីឡជីវឧស្មន័ថា្ន្រក់ជាតិ  ចូលរួមចំណ្រកកាត់

បន្ថយភាពក្រកី្រ  និងការពារបរិសា្ថ្រន ប្រ្រសាក់បានផ្តល់ឥណទានឡជីវឧស្មន័

ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់ជនបទដ្រលអាចប្រមូលកាកសំណល់

លាមកសត្វសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ផលិតជីវឧស្ម័ន។ ទំហំឥណទានមានចំនួន

រហូតដល់ 1,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងមានរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 24 ខ្រជា

មួយអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំ 14.40% និងមានរបៀបសងច្រើនប្រភ្រទ។

ឥណទានសាងសង់បង្គន់
    ដើម្របីចូលរួមចំណ្រកក្នុងការការពារបរិសា្ថ្រននិងសង្គម  ប្រ្រសាក់បាន

ផ្តល់ឥណទានសម្រ្រប់សាងសង់បង្គន់ជូនដល់ប្រជាជនរស់នៅតំបន់ជនបទ

ដ្រលមានបំណងសាងសង់បង្គន់អនាម័យសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់។ ទំហំឥណ

ទានមានរហូតដល់ 750 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ឬ សមមូលប្រ្រក់រៀល ដ្រលមាន

រយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 36 ខ្រ ជាមួយអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំ 16.80%  និង

មានរបៀបសងច្រើនប្រភ្រទផ្អ្រកទៅតាមលំហូរសាច់ប្រ្រក់របស់អតិថិជន។

ឥណទានបុគ្គលិក
     ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានដល់បុគ្គលិកដើម្របីជួយសម្រួលបុគ្គលិកក្នុងការ

បំព្រញកង្វះខាតក្នុងការទិញសមា្ភ្ររៈចាំបាច់ និងផ្គត់ផ្គង់ការខ្វះខាតផ្រស្រងៗ

ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ង្រ។ ទំហំឥណទានមានចំនួនរហូតដល់ 45% ន្រប្រ្រក់

បៀវត្រសដុលដ្រលមានរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 120 ខ្រ ជាមួយអត្រ្រការប្រ្រក់

ប្រចាំឆ្ន្រំ 8% និងមានរបៀបសងរំលស់ថ្ររ។

ឥណទានម៉ូតូបុគ្គលិក
      ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានម៉ូតូជូនដល់បុគ្គលិកដើម្របីឱ្រយបុគ្គលិកខ្ចីប្រ្រក់

យកទៅទិញម៉ូតូថ្មីសម្រ្រប់ជិះបម្រើការងរជូនសា្ថ្រប័ន។ ទំហំឥណទានមាន

ចំនួនរហូតដល់ 2,000 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដ្រលមានរយៈព្រលខ្ចីរហូតដល់ 48 

ខ្រ ជាមួយអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំ 8% និងមានរបៀបសងរំលស់ថ្ររ។

អប្របហារវិក្កយបត្រ
  ប្រ្រសាក់បានបង្កើតផលិតផលអប្របហារវិក្កយបត្រសម្រ្រប់ឥណទាន

រយៈព្រលខ្លី។ ឥណទានន្រះត្រូវបានប្រើប្រ្រស់សម្រ្រប់បង្កើនដើមទុន និង

លំហូរសាច់ប្រ្រក់របស់អតិថិជន។ ឥណទានន្រះអនុញ្ញ្រតឱ្រយអតិថិជនធ្វើ

ការដកប្រ្រក់តាមចំនួននៅក្នុងវិក្កយបត្រមុនព្រលអតិថិជនរបស់ពួកគ្រធ្វើ

ការទូទាត់សងប្រ្រក់។ ទំហំឥណទានអតិបរមាដ្រលអាចខ្ចីបានមានរហូត

ដល់ 70% ន្រចំនួនប្រ្រក់ក្នុងវិក្កយបត្រ ប៉ុន្ត្រយ៉្រងច្រើនបំផុតត្រឹម 50,000 

ដលុា្ល្ររអាម្ររិក រយៈព្រលខ្ចីមានរហូតដល់ 90 ថ្ង្រជាមួយនឹងអត្រ្រការប្រ្រក់

ប្រចាំឆ្ន្រំចាប់ពី 12% ទៅ 16.80% ។

គណនីសន្រសំ
      ប្រ្រសាក់ ខិតខំប្រឹងប្រ្រងក្នុងការក្រណ្ឌប្រមូលប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំដើម្របី

ពង្រកីតំបន់ប្រតិបត្តកិារ និងធ្វើពិពិធកម្មស្រវធនាគាររបស់ខ្លនួ។ ប្រ្រសាក់

ទទួលប្រ្រក់បញ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ប្រភ្រទ។ សមតុល្រយអប្របបរមាក្នុងការ

បើកគណនី និងទឹកប្រ្រក់អប្របបរមាដ្រលត្រូវរក្រសាទុកក្នុងគណនី គឺត្រឹមត្រ

20,000 រៀល ឬ 5 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកបុ៉ណោ្ណ្រះ។ អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចំាឆ្ន្រសំម្រ្រប់

គណនីសន្រសំគឺ 1.50% សម្រ្រប់ការសន្រសំជាប្រ្រក់រៀល ឬ ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររ

អាម្ររិក។ ការដក ការផ្ទ្ររ និងការទូទាត់ផ្រស្រងៗបានយ៉្រងងយស្រួល និង

មានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដោយមា្ចស់គណនីអាចធ្វើប្រតិបត្តកិារសាច់ប្រ្រក់បាននៅ

គ្រប់ការិយល័យប្រ្រសាក់នៅរៀងរាល់ម៉្រងធ្វើការ ឬ តាមរយៈមា៉្រសុីន

អ្រធីអឹម ឬ ស្រវធនាគារចល័តប្រ្រសាក់ (7 ថ្ង្រក្នុងមួយសបា្ត្រហ៍ និង 24 

ម៉្រងក្នុងមួយថ្ង្រ) ។

គណនីចម្រើនគា្ម្រនកាលកំណត់
      គណនីចម្រើនគា្ម្រនកាលកំណត់ ត្រូវបានផ្តល់ជូនដើម្របីឆ្លើយតបតាម

តម្រូវការរបស់អតិថិជនដ្រលវិនិយោគដើម្របីទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់ខ្ពស់

សម្រ្រប់សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំរបស់ខ្លួន។ សមតុល្រយអប្របបរមាក្នុងការ

បើកគណនី និងទឹកប្រ្រក់អប្របបរមាដ្រលត្រូវរក្រសាទុកក្នុងគណនី ត្រឹមត្រ 

400,000 រៀល ឬ 100 ដលុា្ល្ររអាម្ររិកប៉ុណោ្ណ្រះ។ អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំ 

2.50% សម្រ្រប់គណនីជាប្រ្រក់រៀល ឬ ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ ការដក 

ការផ្ទ្ររ និងការទូទាត់ផ្រស្រងៗបានយ៉្រងងយស្រួល និងមានទំនុកចិត្តខ្ពស់

ដោយមា្ចស់គណនីអាចធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រ្រក់បាននៅគ្រប់ការិយល័យ

ប្រ្រសាក់នៅរៀងរាល់ម៉្រងធ្វើការ ឬ តាមរយៈមា៉្រសុីនអ្រធីអឹម ឬ ស្រវ

ធនាគារចល័តប្រ្រសាក់ (7 ថ្ង្រក្នងុមួយសបា្ត្រហ៍ និង 24 ម៉្រងក្នងុមួយថ្ង្រ) ។

គណនីសន្រសំតាមផ្រនការ
  គណនីសន្រសំតាមផ្រនការ គឺជាប្រភ្រទគណនីសន្រសំដ្រលបង្កើតឡើង

សម្រ្រប់អតិថិជនជាប្រភ្រទឯកត្តជនដ្រលមានចំណូលទៀងទាត់ និងមាន

ផ្រនការច្របាស់លាស់ក្នុងការសន្រសំប្រ្រក់ជាទៀងទាត់រៀងរាល់ខ្រនូវចំនួនទឹក

ស្រវាប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ
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ប្រ្រក់ជាក់លាក់ក្នុងរយៈព្រលកំណត់ណាមួយទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ត្រង។

អតិថិជនមិនត្រមឹត្រទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់គោលប្រចំាឆ្ន្រនំោះទ្រ ថ្រមទំាង

ទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់បន្ថ្រមប្រចំាឆ្ន្រំកាន់ត្រខ្ពស់សម្រ្រប់រយៈព្រលសន្រសំ

កាន់ត្រវ្រង ក្នុងករណីអតិថិជនបានគោរពតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ន្រគណនី

សន្រសំតាមផ្រនការ។ អត្រ្រការប្រ្រក់គោលប្រចាំឆ្ន្រំ 2.00% សម្រ្រប់គណនី

ជាប្រ្រក់រៀល និងប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ហើយអត្រ្រការប្រ្រក់បន្ថ្រមប្រចាំ

ឆ្ន្រំគឺចាប់ពី 0.75% រហូតដល់ 5.00% សម្រ្រប់រយៈព្រលសន្រសំចាប់ពី 

2 ខ្រដល់ 36 ខ្រ។ ទំហំទឹកប្រ្រក់អប្របបរមាសម្រ្រប់ដក់សន្រសំប្រចាំខ្រ 

គឺចាប់ពី 40,000 រៀល ឬ 10 ដលុា្ល្ររអាម្ររិកឡើងទៅត្រប៉ណុោ្ណ្រះ។

គណនីកូនចម្រើន
  គណនីកូនចម្រើន គឺជាប្រភ្រទគណនីសន្រសំមួយប្រភ្រទដ្រលប្រ្រសាក់

បានបង្កើតឡើងសម្រ្រប់អតិថិជនដ្រលជាមាតាបិតា ឬ អាណាព្រយាបាល

ស្របច្របាប់ដ្រលមានចំណូលទៀងទាត់ និងមានបំណងចង់ធ្វើការសន្រសំប្រ្រក់

ទុកសម្រ្រប់ចំណាយលើការសិក្រសា ឬ ការប្រើប្រ្រស់ផ្រស្រងៗនាព្រលអនាគត

របស់កូនៗ ឬ សាច់ញតិនៅក្នុងបន្ទុកដ្រលមានអាយុក្រ្រម 16 ឆ្ន្រំ។

អតិថិជននឹងទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំខ្ពស់ចាប់ពី 4.50% ទៅដល់ 

5.50% សម្រ្រប់គណនីជាប្រ្រក់រៀល ឬ ប្រ្រក់ដលុា្ល្ររអាម្ររិក។ សមតុល្រយ

អប្របបរមាសម្រ្រប់បើកគណនីដំបូង គឺចាប់ពី 400,000 រៀល ឬ 100 

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

គណនីចម្រើនតាមលំដាប់ 
      គណនីចម្រើនតាមលំដប់ គឺជាប្រភ្រទគណនីសន្រសំដ្រលបង្កើតឡើង

សម្រ្រប់អតិថិជនទូទៅដ្រលមានបំណងដក់ប្រ្រក់សន្រសំរួមជាមួយនឹងការ

ធ្វើប្រតិបត្តិការ ដក់ ដក ឬ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ ច្រញ ចូល ជាប្រចាំថ្ង្រទៅតាមតម្រូវ

ការជាក់ស្ត្រង។ ជាមួយនឹងគណនីចម្រើនតាមលដំប់ អតិថិជននឹងទទួល

បានអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រ្រប្រួលខ្ពស់ទៅតាមទំហំទឹកប្រ្រក់ជាក់ស្ត្រងដ្រលបាន

ដក់សន្រសំនៅក្នុងគណនី។ សមតុល្រយអប្របបរមាក្នុងការបើកគណនី និងទឹក

ប្រ្រក់អប្របបរមាដ្រលត្រូវរក្រសាទុកក្នុងគណនី ត្រឹមត្រ 2,000,000 រៀល ឬ 

500 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកត្រប៉ុណោ្ណ្រះ។ អតិថិជននឹងទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់

ប្រចាំឆ្ន្រំខ្ពស់ គឺចាប់ពី 2.75% ទៅដល់ 3.00% សម្រ្រប់គណនីជាប្រ្រក់

រៀល ឬ ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ លើសពីន្រះទៅទៀតអតិថិជនអាចស្នើសុំ 

ប្រើប្រ្រស់ស្រវអ្រធីអឹម ឬ ស្រវធនាគារចល័ត ដ្រលផ្តល់ភាពងយស្រួល

ក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការបានគ្រប់ព្រលវ្រលា (24 ម៉្រងក្នុងមួយថ្ង្រ និង 7 

ថ្ង្រក្នុងមួយសបា្ត្រហ៍)។

គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់
   ប្រ្រសាក់ផ្តល់អត្រ្រការប្រ្រក់ទាក់ទាញសម្រ្រប់គណនីបញ្ញើមានកាល

កំណត់។ ជម្រើសន្រការដក់ប្រ្រក់បញ្ញើន្រះ គឺជាការវិនិយោគដ៏ល្អប្រសើរ

បំផុតសម្រ្រប់អតិថិជនដោយទទួលបានចំណូលច្រើន សុវត្ថិភាពខ្ពស់ និង

អត្រ្រការប្រ្រក់ថ្ររក្នងុអំឡុងព្រលន្រការដក់ប្រ្រក់បញ្ញើ។ អត្រ្រការប្រ្រក់ត្រវូ

បានបង្គរទុកជាប្រចាំថ្ង្រ និងទូទាត់ជូនជាប្រចាំខ្រ ឬ នៅកាលវសានន្រ

គណនីរបស់អតិថិជន។ សមតុល្រយអប្របបរមាសម្រ្រប់បើកគណនីបញ្ញើមាន

កាលកំណត់ គឺ 200,000 រៀល ឬ 50 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ ការបន្តគណនីបញ្ញើ

មានកាលកំណត់អាចធ្វើឡើងបានដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬ ដោយមានការជូន

ដំណឹងជាមុន។ អតិថិជនអាចទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់ប្រចាំឆ្ន្រំខ្ពស់រហូត

ដល់ 7.25% សម្រ្រប់គណនីជាប្រ្រក់រៀល ឬ ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក និងអាច

ជ្រើសរីសរយៈព្រលចាប់ពី 1 ខ្រ រហូតដល់ 60 ខ្រ ទៅតាមលំហូរសាច់

ប្រ្រក់ជាក់ស្ត្រង។

គណនីសន្រសំនិយោជិត
      គណនីសន្រសំនិយោជិតផ្តល់ជូនអតិថិជនជាប្រភ្រទក្រុមហ៊ុន ឬ អង្គការ

ស្របច្របាប់ (នីតិបុគ្គល) ដើម្របីអាចគ្រប់គ្រង និងសន្រសំប្រ្រក់អត្ថប្រយោជន៍

ផ្រស្រងៗសម្រ្រប់និយោជិតរបស់ខ្លួន។ អតិថិជនអាចបើកគណនីសន្រសំ

និយោជិតជាប្រ្រក់រៀល ឬ ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ជាមួយអត្រ្រការប្រ្រក់

 6.50% ប្រចំាឆ្ន្រ។ំ ការសន្រសំប្រ្រក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្រស្រងៗសម្រ្រប់និយោជិតនឹង

ត្រូវផ្ទ្ររច្រញពីគណនីសន្រសំរបស់និយោជក ទៅគណនីសន្រសំរបស់និយោជិត

មា្ន្រក់ៗដោយផ្អ្រកតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវងនិយោជក ជាមួយគ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូ

ហិរញ្ញវត្ថុប្រ្រសាក់ ម.ក។

គណនីគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ
   គណនីគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងលក្ខណៈ

ពិស្រសដច់ដោយឡ្រកពី គណនីឯកត្តជន (Individual Account) និង

នីតិបុគ្គល (Corporate Account) សម្រ្រប់ផ្តល់ជូនអតិថិជនជាធនាគារ និង

គ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ (Bank/FI) ។  ធនាគារ និងគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ អាចស្នើ

សុំបើកគណនីជាមួយប្រ្រសាក់ចំនួន 2 ប្រភ្រទ៖ គណនីគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុ 

(FI Business Account) និងគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់គ្រឹះសា្ថ្រន

ហិរញ្ញវត្ថុ (FI Term Deposit Account) ។ គណនីទាំងពីរន្រះអាចបើក

ជាមួយរូបិយប័ណ្ណ 2 ប្រភ្រទ៖ ប្រ្រក់រៀល (KHR) និងប្រ្រក់ដលុា្ល្ររអាម្ររិក 

(USD) ។ ចំពោះទំហំទឹកប្រ្រក់អប្របបរមាព្រលបើកគណនីដំបូងមានចំនួន 

2,000,000 រៀល ឬ 500 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ជាមួយនឹងអត្រ្រការប្រ្រក់ 0% 

ក្នុងមួយឆ្ន្រំ សម្រ្រប់គណនីគ្រឹះសា្ថ្រនហរិញ្ញវត្ថុ និងចាប់ពី 2.00% ដល់ 

4.00% ក្នុងមួយឆ្ន្រំ សម្រ្រប់គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់គ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញ

វត្ថ។ុ ចំពោះការបើកគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់គ្រះឹសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថអុតិថិជន

អាចជ្រើសរីសរយៈព្រលចាប់ពី 6 ខ្រ រហូតដល់ 60 ខ្រ។

ស្រវាទូទាត់វិក្កយបត្រ
  ស្រវទូទាត់វិក្កយបត្រ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្របីផ្តល់ភាពងយស្រួល

ដល់អតិថិជនក្នុងការទូទាត់វិក្កយបត្រទឹក ភ្លើង សំរាម ថ្ល្រសិក្រសា ឬ

វិក្កយបត្រផ្រស្រងៗបានយ៉្រងឆប់រហ័ស មានសុវត្ថភិាពខ្ពស់ ព្រមទំាងអាចធ្វើ

ស្រវាធនាគារដទ្រទៀត
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ប្រតិបត្តិការបានគ្រប់ព្រលវ្រលា (24 ម៉្រង / 7 ថ្ង្រ) និងគ្រប់ទីកន្ល្រង។ 

អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់វិក្កយបត្របានតាមរយៈម៉ា្រសុីនអ្រធីអឹម 

ស្រវធនាគារចល័ត និងម៉ា្រសុីនឆូតកាត។

ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុក
      អតិថិជនដ្រលមាន ឬ គា្ម្រនគណនីសន្រសំជាមួយប្រ្រសាក់អាចផ្ទ្ររប្រ្រក់

ទៅអ្នកទទួលដ្រលមាន ឬ គា្ម្រនគណនីសន្រសំជាមួយប្រ្រសាក់បានយ៉្រង

ងយស្រួល នៅគ្រប់ការិយល័យប្រ្រសាក់  ឬ  តាមរយៈមា៉្រសុីនអ្រធីអឹម 

និង/ឬ ស្រវធនាគារចល័តរបស់ប្រ្រសាក់ គ្រប់ព្រលវ្រលា និងគ្រប់ទីកន្ល្រង។

ជាមួយនឹងការកើនឡើងន្រចំនួនបណា្ត្រញការិយល័យប្រ្រសាក់នៅក្នុង

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ការផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុកបានផ្តល់ជូនអតិថិជននូវ

ផលប្រយោជន៍ដ្រលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជ្រង ភាពងយស្រលួ ចំណ្រញ

ព្រលវ្រលា កម្រ្រស្រវសមរម្រយ និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសមា្ង្រត់
    ប្រ្រសាក់ បានបង្កើត និងផ្តល់ស្រវផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសមា្ង្រត់ជូនដល់

អតិថិជនដ្រលមានបំណងចង់ផ្ទ្ររប្រ្រក់ទៅដ្រគូ ឬ សាច់ញតិរបស់គាត់ 

ដ្រលមិនមានគណនីជាមួយប្រ្រសាក់។ ស្រវផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសមា្ង្រត់ 

អាចធ្វើប្រតិបត្តិការតាមរយៈម៉ា្រសុីនអ្រធីអឹម ឬ ស្រវធនាគារចល័ត បាន

គ្រប់ព្រលវ្រលា និងគ្រប់ទីកន្ល្រង។ អ្នកទទួលប្រ្រក់អាចធ្វើការដកប្រ្រក់ដ្រល

បានផ្ទ្ររមកតាមរយៈមា៉្រសុីនអ្រធីអឹម ឬ មា៉្រសុីនឆូតកាតប្រ្រសាក់ បាន

យ៉្រងឆប់រហ័ស មិនអស់កម្រ្រស្រវ និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

ស្រវាទូទាត់រហ័ស
      ស្រវទូទាត់រហ័ស គឺជាស្រវផ្ទ្ររប្រ្រក់ពីគណនីទៅគណនី រវងធនាគារ

ឬ គ្រឹះសា្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ្រលចូលជាសមាជិកន្រប្រព័ន្ធទូទាត់រហ័សដ្រល

ផ្តចួផ្តើមបង្កើតឡើងដោយធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា។ ប្រតិបត្តកិារន្រស្រវទូទាត់

រហ័សន្រះ គឺធ្វើឡើងជាប្រ្រក់រៀល និងអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានរហូតដល់

ទំហំទឹកប្រ្រក់ចំនួន 40,000,000 រៀលក្នងុមួយប្រតិបត្តកិារជាមួយនឹងកម្រ្រ

ស្រវសមរម្រយ។ តាមរយៈស្រវទូទាត់រហ័ស អតិថិជនដ្រលជាអ្នកទទួល

ផលអាចទទួលប្រ្រក់ផ្ទ្ររភា្ល្រមៗដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំយូរឡើយ។

ស្រវាប្តូរប្រ្រក់
      ស្រវប្តូរប្រ្រក់របស់ប្រ្រសាក់បានបង្កើតឡើង ដើម្របីជួយសម្រួលដល់

អតិថិជនក្នុងការប្តូររូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនជាមួយអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ដ្រលមាន

លក្ខណៈប្រកួតប្រជ្រងនៅលើទីផ្រសារ។ ស្រវប្តូរប្រ្រក់ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់

សាធារណជនទូទៅចាប់តាំងពីប្រ្រសាក់ទទួលបានអាជា្ញ្រប័ណ្ណប្តូរប្រ្រក់ន្រះ

ពីធនាគារជាតិន្រកម្ពជុា តំាងពីឆ្ន្រ ំ2012 មកម៉្ល្រះ។ អតិថិជនអាចប្រើប្រ្រស់

ស្រវប្តូរប្រ្រក់ជាមួយនឹងរូបិយប័ណ្ណ 2 ប្រភ្រទគឺ ប្រ្រក់រៀល និងប្រ្រក់ដលុា្ល្ររ

អាម្ររិក។

ស្រវាទិញកាតទូរស័ព្ទ
      ស្រវទិញកាតទូរស័ព្ទ គឺជាស្រវមួយដ្រលបានបង្កើតឡើងដើម្របីផ្តល់

ភាពងយស្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការបញ្ចូលទឹកប្រ្រក់ក្នុងទូរស័ព្ទដ្របាន

យ៉្រងឆប់រហ័ស  គ្រប់ព្រលវ្រលា (24 ម៉្រង / 7 ថ្ង្រ) គ្រប់ទីកន្ល្រង និងមាន

សុវត្ថិភាពខ្ពស់។ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបញ្ចូលទឹកប្រ្រក់ក្នុងទូរស័ព្ទ

បានតាមរយៈម៉ា្រសីុនអ្រធីអឹម ស្រវធនាគារចល័ត និងស្រវម៉ា្រសីុនឆូតកាត។

ប្រ្រសាក់ម៉ូបាលប៊្រងឃីង
      ជាមួយស្រវធនាគារចល័តតាមទូរស័ព្ទដ្រ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តកិារ

ស្រវធនាគារដូចជា៖ ពិនិត្រយសមតុល្រយគណនី ពិនិត្រយរបាយកាណ៍គណនី 

ទូទាត់វិក្កយបត្រ បញ្ចលូទឹកប្រ្រក់ក្នងុទូរស័ព្ទដ្រ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ ផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខ

សមា្ង្រត់ (Cash-by-Code) ឬ ផ្ទ្ររប្រ្រក់អន្តរធនាគារ និងមានមុខងរជា

ច្រើនទៀត។ អតិថិជនអាចរីករាយជាមួយស្រវធនាគារចល័តប្រ្រសាក់តាម

រយៈទូរស័ព្ទដ្របានគ្រប់ព្រលវ្រលា គ្រប់ទីកន្ល្រង និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់

បំផុត។

ប្រ្រសាក់អុីនធឺណិតប៊្រងឃីង
          ប្រ្រសាក់ផ្តល់ជូនស្រវធនាគារចល័តតាមកុំព្រយូទ័រដល់អតិថិជនដើម្របី

បង្កភាពងយស្រួល ឆប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ ជាមួយស្រវន្រះ 

អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការស្រវធនាគារដូចជា៖ ពិនិត្រយសមតុល្រយគណនី 

ពិនិត្រយរបាយការណ៍គណនី ទូទាត់វិក្កយបត្រ បញ្ចូលទឹកប្រ្រក់ក្នុងទូរស័ព្ទដ្រ 

ផ្ទ្ររប្រ្រក់ ផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសមា្ង្រត់ (Cash-by-Code) ឬ ផ្ទ្ររប្រ្រក់អន្តរ

ធនាគារ និងមុខងរជាច្រើនទៀត តាមរយៈកុំព្រយូទ័រ បានគ្រប់ព្រលវ្រលា 

និងគ្រប់ទីកន្ល្រង។

ស្រវាអ្រធីអឹម
       ប្រ្រសាក់បានដក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់ស្រវអ្រធីអឹម (ATM) នៅក្នងុឆ្ន្រ ំ2012 ។

ស្រវន្រះបានផ្តល់ភាពងយស្រួលដល់អតិថិជនយ៉្រងច្រើនដោយអតិថិជន

អាចធ្វើប្រតិបត្តកិារបានដោយខ្លនួឯងផ្ទ្រល់។ ម៉ា្រសីុនអ្រធីអឹមរបស់ប្រ្រសាក់

បម្រើស្រវ 24 ម៉្រង / 7 ថ្ង្រ និងគ្រប់ 25 ខ្រត្ត-រាជធានីទូទាំង ព្រះរាជា

ណាចក្រកម្ពុជា។ ត្រឹមដំណាច់ឆ្ន្រំ 2021 ប្រ្រសាក់មានមា៉្រសុីន  ATM 

ចំនួន 141 គ្រឿងនៅទូទាំងប្រទ្រស។ អតិថិជនអាចដក ដក់ប្រ្រក់  

ពិនិត្រយសមតុល្រយសាច់ប្រ្រក់  ប្តូរល្រខសមា្ងត់  ទូទាត់វិក្កយបត្រ (ទឹក ភ្លើង 

ថ្ល្រសិក្រសា។ល។) ទិញកាតទូរស័ព្ទ  ផ្ទ្ររប្រ្រក់ ផ្ទ្ររប្រ្រក់តាមល្រខសមា្ង្រត់ ឬ 

ផ្ទ្ររប្រ្រក់អន្តរធនាគារតាមប្រព័ន្ធខ្រមបូឌានស៊្រស្វីច ជាដើម ។ ជាមួយ

ស្រវ ATM អតិថិជននឹងទទួលបានប័ណ្ណ ATM ដោយមិនអស់កម្រ្រ

ស្រវ។ ការដកសាច់ប្រ្រក់ ឬ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងមួយថ្ង្រអាចធ្វើបានរហូតដល់

2,500 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ។ ឥឡូវន្រះជាមួយនឹងការស្នើសុំប័ណ្ណអ្រធីអឹម

អតិថិជននឹងទទួលបានប័ណ្ណអ្រធីអឹមដ៏ស្រស់សា្អ្រតភា្ល្រមៗដើម្របីយកទៅ

ប្រើប្រ្រស់បាន ដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំយូរតទៅទៀតឡើយ ។
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ធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុឆ្លងធនាគារក្នុងស្រុក (Interbank transactions)

ធនាគារ ឬ គ្រះឹសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថដុ្រលជាសមាជិកន្រប្រព័ន្ធខ្រមបូឌានស៊្រស្វចី

តាមរយៈមា៉្រសុីនអ្រធីអឹម ឬមា៉្រសុីនឆូតកាតរបស់សមាជិកនីមួយៗបាន

យ៉្រងងយស្រួល គ្រប់ទីកន្ល្រង គ្រប់ព្រលវ្រលា (24/7) និងមានសុវត្ថិភាព

ខ្ពស់។

ស្រវាផ្ទ្ររមូលនិធិភា្ល្រមៗ 
     ស្រវផ្ទ្ររមូលនិធិភា្ល្រមៗ គឺជាស្រវផ្ទ្ររប្រ្រក់ឆ្លងធនាគារ រវងធនាគារ

ឬគ្រឹះសា្ថ្រនជាសមាជិកន្រ ប្រព័ន្ធរីធ្រលផ្រ (Retail Pay) ដោយប្រតិបត្តិការ

ន្រះគឺអនុញ្ញ្រតឱ្រយអតិថិជនរបស់ធនាគារ ឬ គ្រឹះសា្ថ្រនដ្រលជាសមាជិកអាច

ទទួលបានមូលនិធិដ្រលបានផ្ញើភា្ល្រមៗ។ អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទ្ររ

ប្រ្រក់បាន 2 ប្រភ្រទគឺ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ឆ្លងធនាគារពីគណនីទៅគណនី ឬ ផ្ទ្ររប្រ្រក់

ពីគណនីទៅល្រខទូរស័ព្ទ។

ស្រវាទូទាត់បាគង
     ស្រវទូទាត់បាគង គឺជាស្រវទូទាត់ប្រ្រក់នាយុគសម័យថ្មីមួយដ្រល

អនុញ្ញ្រតឱ្រយអតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ភា្ល្រមៗជាអ្រឡិចត្រូនិកឆ្លង

គ្រឹះសា្ថ្រនធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុជាសមាជិកប្រព័ន្ធបាគង។ អតិថិជនអាច

ធ្វើប្រតិបត្តិការជាប្រ្រក់រៀល និងប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក  ជាមួយស្រវទូទាត់

បាគង អតិថិជនអាចធ្វើការផ្ទ្ររប្រ្រក់ពីគណនីបាគង ទៅគណនីបាគង ឬ 

គណនីធនាគារ (ក្នុងគ្រឹះសា្ថ្រនត្រមួយ ឬ ឆ្លងគ្រឹះសា្ថ្រន) និងអាចទូទាត់

ទំនិញតាមរយៈការស្ក្រន QR កូដ បានយ៉្រងងយស្រួល គ្រប់ព្រលវ្រលា

គ្រប់ទីកន្ល្រង និងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ។

ស្រវាបញ្ជ្រទូទាត់អចិន្ត្រ្រយ៍
       ស្រវបញ្ជ្រទូទាត់អចិន្ត្រ្រយ៍ គឺជាស្រវផ្ទ្ររប្រ្រក់ពី គណនី ទៅ គណនីដ្រល

បើកនៅប្រ្រសាក់ ដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយអតិថិជនអាចស្នើសុំកំណត់លក្ខខណ្ឌ

ន្រការបញ្ជ្រផ្ទ្ររប្រ្រក់ទុកជាមុន និងទៅតាមកាលបរិច្ឆ្រទផ្ទ្ររប្រ្រក់ជាក់លាក់

ណាមួយប្រចាំខ្រ ឬ ប្រចាំត្រីមាស ។ល។ នៅព្រលកាលបរិច្ឆ្រទបញ្ជ្រផ្ទ្ររ

ប្រ្រក់មកដល់ នោះប្រតិបត្តិការផ្ទ្ររប្រ្រក់នឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ពីប្រព័ន្ធទៅតាមលក្ខខណ្ឌ និងកាលបរិច្ឆ្រទដ្រលអតិថិជនបានកំណត់ទុក

មុននៅលើពាក្រយស្នើសុំ។ អតិថិជនអាចស្នើសុំធ្វើប្រតិបត្តិការស្រវទូទាត់

អចិន្ត្រ្រយ៍ជាប្រ្រក់រៀល និងប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិកនៅគ្រប់សាខាប្រ្រសាក់

ជាមួយកម្រ្រស្រវសមរម្រយ។

ស្រវាម៉ា្រសុីនឆូតកាត
      ប្រ្រសាក់បានដក់ឱ្រយដំណើរការស្រវមា៉្រសីុនឆូតកាត (POS) នៅពាក់

កណា្ត្រលឆ្ន្រំ 2016 ដើម្របីសម្រួលដល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់

អតិថិជនឱ្រយកាន់ត្រមានភាពងយស្រួល ឆប់រហ័ស និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ 

ជាមួយស្រវម៉ា្រសុីនឆូតកាត (POS) អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានរួម

មានដក់ប្រ្រក់ ដកប្រ្រក់ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ពីគណនីទៅគណនីនៅក្នុងប្រ្រសាក់

ឬ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ពីគណនីទៅអ្នកគា្ម្រនគណនី ទទួលប្រ្រក់តាមល្រខសមា្ង្រត់ 

(Cash-by-Code) ការទូទាត់ថ្ល្រទំនិញនិងស្រវ ពិនិត្រយសមតុល្រយគណនី 

ទូទាត់វិក្កយបត្រ បញ្ចូលទឹកប្រ្រក់ក្នុងទូរស័ព្ទដ្រ និងប្តូរល្រខសមា្ង្រត់ប័ណ្ណ

អ្រធីអឹមជាដើម។ អតិថិជនអាចស្នើសំុធ្វើប្រតិបត្តកិារណាមួយនៅគ្រប់ទីតំាង

ដ្រលប្រ្រសាក់បានដក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់ស្រវមា៉្រសីុនឆូតកាត។

ស្រវាបើកប្រ្រក់បៀវត្រស
      ស្រវបើកប្រ្រក់បៀវត្រសត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រ្រប់ជួយដល់អតិថិជនដ្រល

ជាក្រមុហុ៊នស្របច្របាប់ក្នងុការរៀបចំប្រ្រក់បៀវត្រសឱ្រយទៅ និយោជិតរបស់ខ្លនួ។

និយោជកអាចធ្វើការទូទាត់ ឬ បើកប្រ្រក់បៀវត្រសឱ្រយទៅនិយោជិតមា្ន្រក់ៗដោយ

ផ្ទ្រល់ទៅកាន់គណនីរបស់និយោជិត ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ពស់ រក្រសាការ

សមា្ង្រត់ ប្រសិទ្ធភាព និងផ្តល់ភាពងយស្រួលជូនដល់និយោជក និង

និយោជិត។

ស្រវាបញ្ជ្រក់សមតុល្រយគណនី
    ប្រ្រសាក់ផ្តល់ជូនស្រវបញ្ជ្រក់សមតុល្រយ និងប្រតិបត្តិការគណនីដល់

អតិថិជនដ្រលមានគណនីជាមួយប្រ្រសាក់។ អតិថិជនអាចស្នើសុំបញ្ជ្រក់

សមតុល្រយគណនី និងសាវតារប្រតិបត្តកិាររបស់ខ្លនួបាននៅគ្រប់ការិយល័យ

សាខាទាំងអស់របស់ប្រ្រសាក់។ ការច្រញលិខិតបញ្ជ្រក់សមតុល្រយគណនី

ន្រះ អតិថិជននឹងទទួលបានជំនឿ និងទំនុកចិត្តបន្ថ្រមទៀតពីដ្រគូអាជីវកម្ម 

ឬ ភាគីទីបី។

ស្រវាមូលប្របទានបត្រធនាគារ
      មូលប្របទានបត្រធនាគារ ជាប្រភ្រទន្រឧបករណ៍ទូទាត់ដ្រលបានបង្កើត

ឡើងសម្រ្រប់ធើ្វការទូទាត់ដោយមិនចាំបាច់កាន់សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធនូវចំនួន

ច្រើននៅក្នងុដ្រ។ អតិថិជនដ្រលមានគណនីជាមួយប្រ្រសាក់អាចធ្វើការស្នើ

សំុទិញមូលប្របទានបត្រធនាគារបាននៅគ្រប់សាខាប្រ្រសាក់ ដោយចំណាយ

ត្រឹមត្រ 40,000 រៀល ឬ 10 ដុលា្ល្ររអាម្ររិកសម្រ្រប់មូលប្របទានបត្រមួយ

សន្លឹក។

ស្រវាខ្រមបូឌានស៊្រស្វីច (Cambodian Shared
Switch - CSS)
      ស្រវខ្រមបូឌានស៊្រស្វីច (Cambodian Shared Switch – CSS) គឺ

ជាស្រវមួយដ្រលអនុញ្ញ្រត ឱ្រយអតិថិជនប្រ្រសាក់ និងអតិថិជនរបស់ធនាគារ

ឬ គ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុដ្រលជាសមាជិកន្រប្រព័ន្ធខ្រមបូឌានស៊្រស្វីចអាច
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បរិយាយ
(ដុល្ល្ររអាម្ររិក)

2017 2018 2019* 2020* 2021* ការប្រ្រប្រួល
(ទឹកប្រ្រក់)

ការប្រ្រប្រួល
(%)

ឥណទានសរុប 1,548,859,337 1,962,009,568 2,494,458,503 3,028,193,427 3,748,358,425 720,164,998 23.78%

ឥណទានក្រុម 565,889 284,317 643,968 377,042 178,644 (198,398) (52.62%)

ឥណទានឯកត្តជន 1,548,293,448 1,961,725,250 2,493,814,535 3,027,816,385 3,748,179,781 720,363,396 23.79%

ឥណទានជា
ប្រ្រក់រៀល 102,125,520 143,121,382 305,131,677 365,326,565 452,563,732 87,237,167 23.88%

ឥណទានជាប្រ្រក់
ដលុា្ល្ររអាម្ររិក 1,393,944,448 1,750,593,003 2,139,255,629 2,638,558,932 3,286,440,759 647,881,827 24.55%

ឥណទានជាប្រ្រក់
បាត

52,789,370 68,295,184 50,071,197 24,307,930 9,353,934 (14,953,996) (61.52%)

បរិយាយ
(នាក់)

2017 2018 2019* 2020* 2021* ការប្រ្រប្រួល
(នាក់)

ការប្រ្រប្រួល
(%)

អតិថិជនឥណទានសរុប 390,460 395,166 417,044 442,833 465,149 22,316 5.04%

អតិថិជនឥណទានជាក្រុម 2,005 955 1,251 997 468 (529) (53.06%)

អតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជន 388,455 394,212 415,793 441,836 464,681 22,845 5.17%

អតិថិជនឥណទានជាស្ត្រី 315,739 317,175 332,372 348,435 362,630 14,195 4.07%

អតិថិជនឥណទានជាបុរស 74,721 77,991 84,672 94,398 102,519 8,121 8.60%

លទ្ធផលសង្ខ្របផ្ន្រកប្រតិបត្តិការ

    ឥណទានត្រវូបានផ្ដល់ជាប្រ្រក់រៀល  ប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិក  និងប្រ្រក់បាត ដ្រលអាចខ្ចជីាឥណទានជាក្រមុ និងជាឯកត្ដជន។  ឥណទានជាឯកត្ដជនមាន

ចំនួនប្រមាណជា 99.99% ន្រសម្ពៀតឥណទានសរុប។ សម្ពៀតឥណទានជាក្រមុថយចុះចំនួន 52.62% នៅឆ្ន្រ ំ2021 ខណៈដ្រលឥណទានជាឯកត្ដជន

កើនឡើងប្រមាណ 23.79% ស្មើនឹង 720 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ ឥណទានជាប្រ្រក់រៀលកើនឡើង 23.88% ឥណទានជាប្រ្រក់ដុលា្ល្ររអាម្ររិកកើនឡើង 

24.55% និងឥណទានជាប្រ្រក់បាតថយចុះ 61.52% ។

    ត្រឹមដំណាច់ឆ្ន្រំ 2021 អតិថិជនឥណទានសកម្មសរុបមានចំនួន 465,149 នាក់កើនឡើង 5.04% ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។ ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាក្រុម

ថយចុះ 53.06% ហើយអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជនកើនឡើង 5.17% ។ ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្ត្រីកើនឡើង 4.07% និងចំនួនអតិថិជន

ឥណទានជាបុរសកើនឡើង 8.60% ។

សម្ពៀតឥណទាន

អតិថិជនឥណទាន

* សម្ពៀតឥណទានដុលអនុលោមតាម CIFRS ដោយបូកបញ្ចូលការប្រ្រក់បង្គរត្រូវទទួល  ហើយកាត់កងកម្រ្រស្រវឥណទានដ្រលមិនទាន់រំលស់។
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    គិតត្រមឹដំណាច់ឆ្ន្រ ំ2021 អនុបាតសម្ពៀតឥណទានមិនដំណើរការមានចំនួន 1.54% ហើយអត្រ្រសងឥណទានវិញមានចំនួន 99.43% ។ គុណភាព

ន្រសម្ពៀតឥណទានខ្ពស់ គឺដោយសារការតាមដនយ៉្រងល្អរបស់បុគ្គលិកគ្រប់លំដប់ថា្ន្រក់ ការទទួលបានការបណ្ដ៉ះបណា្ត្រលត្រឹមត្រូវ (ជាពិស្រស

មន្ត្រីឥណទាន) នីតិវិធីនិងគោលការណ៍ឥណទានត្រឹមត្រូវ និងគោលការណ៍ដោះស្រ្រយកម្ចីយឺតយ៉្រវច្របាស់លាស់។ លើសពីន្រះប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល 

FLEXCUBE អាចផ្ដល់ទិន្នន័យនិងព័ត៌មាន បានត្រមឹត្រវូនិងរហ័ស ដល់បុគ្គលិកសម្រ្រប់ធ្វើការត្រតួពិនិត្រយឥណទាន តាមដនឥណទាន និងវិភាគឥណទាន។

   ក្នងុឆ្ន្រ ំ 2021 ប្រ្រសាក់បានផ្ដល់ឥណទាន
សរុបចំនួន 2,389,011,892 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក កើន
ឡើង 25.39% ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។ ចំនួនគណនី
ឥណទានមាន 274,236 កើនឡើង 1.99% ។
ទំហំឥណទានជាមធ្រយមមានចំនួន 8,960 ដុលា្ល្ររ
អាម្ររិក។

ការផ្ដល់ឥណទាន

គុណភាពសម្ពៀតឥណទាន
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បរិយាយ
(ដុល្ល្ររអាម្ររិក)

2017 2018 2019 2020 2021 ការប្រ្រប្រួល
(ទឹកប្រ្រក់)

ការប្រ្រប្រួល
(%)

ចំនួនសម្ពៀតឥណទានមិនដំណើរការ 9,874,051 12,480,945 7,778,693 41,600,676 57,931,342 16,330,666 39.26%

ប្រ្រក់ដើមហួសកាលកំណត់សង 3,594,323 2,960,872 1,995,803 4,842,737 5,985,732 1,142,995 23.60%

អនុបាតសម្ពៀតឥណទាន
មិនដំណើរការ

0.64% 0.64% 0.31% 1.37% 1.54% 0.17% 12.41%

អនុបាតសងត្រលប់វិញ 99.23% 99.50% 99.75% 99.49% 99.43% (0.06%) (0.06%)

ចំនួនគណនីឥណទានបានផ្តល់សរុបចំនួនឥណទានបានផ្តល់សរុប (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក)
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ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ

   គិតត្រឹមខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ 2021 ន្រះអតិថិជនប្រ្រក់

បញ្ញើសន្រសំមានចំនួន 660,976 នាក់ ពោលគឺ

កើនឡើង 5.39% ធៀបនឹងឆ្ន្រំមុន។ សមតុល្រយ

ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំមានចំនួន 2,615,212,433

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក កើនឡើង 23.83% ធៀបនឹង

ឆ្ន្រំមុន។

ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នងុស្រកុ

    ស្រវផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុកធា្ល្រក់ចុះ 49.42 លាន

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ស្មើនឹងប្រមាណជា 8.47% ធៀប
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សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើ (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) ចំនួនអតិថិជនប្រ្រក់បញ្ញើ

ចំនួនប្រតិបត្តិការចំនួនទឹកប្រ្រក់ (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 

* សមតុល្រយប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំអនុលោមតាម CIFRS ដោយបូកបញ្ចូល
    ការប្រ្រក់បង្គរត្រូវទូទាត់។
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ស្រវាអ្រធីអឹម និងស្រវាធនាគារចល័ត

     ដោយមានតម្រូវការច្រើន និងការអភិវឌ្រឍ

បច្ច្រកវិទ្រយា ការប្រើប្រ្រស់ប័ណ្ណអ្រធីអឹម (ATM) 

បានកើនឡើងយ៉្រងច្រើនពីមួយឆ្ន្រំទៅមួយឆ្ន្រំ។

ប័ណ្ណអ្រធីអឹមដ្រលបានផ្តល់ជូនដល់អតិថិជន

បានកើនដល់ 155,223 ប័ណ្ណនៅឆ្ន្រ ំ2021 ន្រះ។

ជាមួយគា្ន្រន្រះដ្ររ ចំនួនអតិថិជនប្រើប្រ្រស់ស្រវ

ធនាគារចល័តមានចំនួន 56,723 នាក់ផងដ្ររ។
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ចំនួនប័ណ្ណអ្រធីអឹម ចំនួនអតិថិជនប្រើប្រ្រស់ស្រវធនាគារចល័ត
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថសុង្ខ្រប
  (ដុល្ល្ររអាម្ររិក)

2017 2018 2019* 2020* 2021*

របាយការណស៍ា្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុ

ទ្រព្រយសកម្ម

 សាច់ប្រ្រក់ និងធនាគារ 192,573,065 402,739,339 591,617,799 602,908,514 593,092,862

 សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធ 1,528,863,817 1,936,725,039 2,468,225,611 2,978,579,934 3,691,567,993

 ទ្រព្រយសកម្មផ្រស្រងៗ 32,832,290 39,464,408 38,687,660 34,838,097 35,857,294

 ទ្រព្រយសកម្មសរុប 1,754,269,172 2,378,928,786 3,098,531,070 3,616,326,545 4,320,518,149

បំណុល

 ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន 915,112,845 1,291,279,185 1,835,752,581 2,111,913,760 2,615,212,433

 ប្រ្រក់កម្ចី 476,681,777 621,386,452 733,915,161 794,430,317 829,821,864

 មូលបត្របំណុលត្រូវទូទាត់ - - - 30,666,038 31,342,099

 អនុបំណុល 64,716,264 69,453,307 76,840,659 113,667,817 105,191,790

 បំណុល 69,158,689 89,568,991 42,013,532 46,810,489 64,610,875

 បំណុលសរុប 1,525,669,575 2,071,687,935 2,688,521,933 3,097,488,421 3,646,179,061

មូលធនមា្ច្រស់ភាគហ៊ុន

 ដើមទុន 110,000,000 110,000,000 230,000,000 230,000,000  300,000,000 

 ទុនបម្រុង 2,800,230 2,976,091 5,737,752 3,613,284 24,738,149 

 ប្រ្រក់ចំណ្រញរក្រសាទុក 115,799,367 194,264,760 174,271,385 285,224,840 349,600,939 

 មូលធនមា្ច្រស់ភាគហ៊ុនសរុប 228,599,597 307,240,851 410,009,137 518,838,124 674,339,088 

បំណុល និងមូលធន
មា្ច្រស់ភាគហ៊ុនសរុប 1,754,269,172  2,378,928,786 3,098,531,070 3,616,326,545  4,320,518,149 

របាយការណ៍ចំណ្រញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អិតផ្រស្រងៗ

  ចំណូលប្រតិបត្តិការសរុប 236,689,395 298,508,131 386,195,503 446,208,632 524,008,198 

 ចំណាយការប្រ្រក់ និងកម្រ្រស្រវ (94,638,585)  (122,876,596)  (167,006,393)  (197,427,727)  (208,562,868)

 ចំណាយប្រតិបត្តិការ (55,867,157)  (61,665,488)  (79,775,763)  (90,838,223)  (107,008,498)

 ចំណាយមិនម្រនប្រតិបត្តិការសុទ្ធ (14,235,451) (14,915,073)  (9,966,009)  (22,600,908)  (14,798,810)

 ចំណាយពន្ធលើប្រ្រក់ចំណ្រញ (14,438,214)  (20,409,720) (25,942,020) (26,512,787)  (38,137,058)

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ 57,509,988  78,641,254 103,505,318 108,828,987  155,500,964 

សូចនាករសំខាន់ៗ  

 ផលលើទ្រព្រយសកម្ម (RoA) 3.83% 3.81% 3.79% 3.24% 3.92%

 ផលលើមូលធន (RoE) 28.78% 29.35% 28.89% 23.43% 26.07%

 ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន 18.20% 16.78% 17.08% 15.96% 15.32%

លទ្ធផលសង្ខ្របផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ

* ទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពដោយអនុលោមតាម CIFRS ។
  -  សម្ពៀតឥណទាន បូកបញ្ចូលការប្រ្រក់បង្គរត្រូវទទួល ហើយកាត់កងកម្រ្រស្រវឥណទានដ្រលមិនទាន់រំលស់។
  -  ប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន បូកបញ្ចូលការប្រ្រក់បង្គរត្រូវទូទាត់។
  -  ប្រ្រក់កម្ចី មូលបត្របំណុលត្រូវសង និងអនុបំណុល បូកបញ្ចូលការប្រ្រក់បង្គរត្រូវទូទាត់ ហើយកាត់កងកម្រ្រស្រវប្រ្រក់កម្ចីដ្រលបានបង់មុន។
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ផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាព

អត្រ្រប្តូរប្រ្រក់ 4,037 4,018 4,075 4,045 4,074

សម្ពៀតឥណទានដុល* (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 1,548,859,337 1,962,009,568 2,494,458,503 3,028,193,427 3,748,358,425

សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់*
(ដលុា្ល្ររអាម្ររិក)

(19,995,520) (25,284,529) (26,232,892) (49,613,493) (56,790,432)

សម្ពៀតឥណទានសុទ្ធ*(ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 1,528,863,817 1,936,725,039 2,468,225,611 2,978,579,934 3,691,567,993

ចំនួនមន្រ្តីឥណទាន 4,073 4,409 5,668 5,333 5,506

សម្ពៀតឥណទានក្នុងមន្ត្រីឥណទានមា្ន្រក់ 
(ដលុា្ល្ររអាម្ររិក)

380,275 445,001 440,095 567,822 680,777

ចំនួនអតិថិជនឥណទានសកម្ម 390,460 395,166 417,044 442,833 465,149

អតិថិជនឥណទានសកម្មក្នុង
មន្ត្រីឥណទានមា្ន្រក់ 96 90 74 83 84

ឥណទានមិនដំណើរការ** 0.64% 0.64% 0.31% 1.37% 1.54% 

សម្ពៀតឥណទានដុល និងគុណភាពសម្ពៀតឥណទាន

   គិតត្រឹមថ្ង្រ 31 ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ 2021 សម្ពៀត

ឥណទានដុលបានកើនឡើងពីចំនួន 3,028 លាន

ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ក្នុងឆ្ន្រំ 2020 ដល់ចំនួន 3,748

លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ក្នុងឆ្ន្រំ 2021។ ឥណទាន

មិនដំណើរការ បានកើនឡើងដល់ 1.54% នៅ

ក្នុងឆ្ន្រំ 2021 ដោយសារត្រការបន្តរីករាលដល

ជំងឺកូវីដ-19 ។ ត្រទោះជាយ៉្រងណា លទ្ធផល

ន្រះនៅត្របន្តបង្ហ្រញពីសញ្ញ្រណវិជ្ជមានទំាងការ

កើនឡើងសម្ពៀតឥណទាន និងឥណទានមិន

ដំណើរការមានកម្រិតទាប។

ផលិតភាព និងប្រសិទ្ធភាព

* ទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពដោយអនុលោមតាម CIFRS ។
  -  សម្ពៀតឥណទានដុលអនុលោមតាម CIFRS ដោយបូកបញ្ចូលការប្រ្រក់បង្គរត្រូវទទួល ហើយកាត់កងកម្រ្រស្រវឥណទានដ្រលមិនទាន់រំលស់។
** អនុបាតឥណទានមិនដំណើរការត្រូវបានគណនាតាមនិយមន័យរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជា។

សម្ពៀតឥណទានដុល* (លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក) ឥណទានមិនដំណើរការ** (%)

0.64

1.37
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លទ្ធភាពស្វ្រងរកប្រ្រក់ចំណ្រញ

បរិយាយ 2017 2018 2019* 2020* 2021*

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន 18.20% 16.78% 17.08% 15.96% 15.32% 

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ 6.30% 5.95% 6.11% 5.88% 5.26% 

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ 3.73% 3.12% 2.92% 2.71% 2.70% 

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល 1.16% 0.81% 0.72% 0.69% 0.57% 

ផលលើទ្រព្រយសកម្ម (RoA) 3.83% 3.81% 3.79% 3.24% 3.92% 

ផលលើមូលធន (RoE) 28.78% 29.35% 28.89% 23.43% 26.07% 

ផលិតភាពរបស់មន្ត្រឥីណទាន

700,000 350

2021*2020*2019*20182017

600,000 300

500,000 250

400,000 200

300,000

380,275

96 90 74 83 84

445,001 440,095

567,822

680,777

150

200,000 100

50100,000

0 0

សម្ពៀតឥណទានក្នុងមន្ត្រីឥណទានមា្ន្រក់

(ដលុា្ល្ររអាម្ររិក)

400800,000
            សម្ពៀតឥណទានក្នងុមន្ត្រឥីណទានមា្ន្រក់បាន

កើនឡើងពី 567,822 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ក្នុងឆ្ន្រំ 

2020 ដល់ 680,777 ដុលា្ល្ររអាម្ររិក ក្នុងឆ្ន្រំ 

2021 ហើយចំនួនមន្ត្រីឥណទានបានកើនឡើង

ដល់ 5,506 នាក់ នៅឆ្ន្រំ 2021 ដើម្របីផ្តល់នូវ

ស្រវកម្មឱ្រយបានកាន់ត្រល្អប្រសើរជូនអតិថិជន។

អតិថិជនឥណទានសកម្មក្នុងមន្ត្រីឥណទានមា្ន្រក់

* ទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពដោយអនុលោមតាម CIFRS ។
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ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន

      ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទានបានថយចុះក្នុង

ប៉ុនា្ម្រនឆ្ន្រំចុងក្រ្រយន្រះដោយសារត្រការប្រកួត

ប្រជ្រងទីផ្រសារ និងការរីករាលដលជំងឺកូវីដក្នុងឆ្ន្រំ

2021 ។  បើទោះបីជាយ៉្រងណាក៏ដោយ ប្រ្រសាក់ 

នៅត្ររក្រសាបានទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទានរបស់

ខ្លនួក្នុងអត្រ្រ 15.32% ក្នុងឆ្ន្រំ 2021 ។

18.0%

20.0%

2021*2020*2019*20182017

16.0%

14.0%

12.0%

10.0%

18.20%

16.78% 17.08%

15.96%
15.32%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

-

ទិន្នផលពីសម្ពៀតឥណទាន

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ

  អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ បានថយចុះពី 

5.88% ក្នុងឆ្ន្រំ 2020 ទៅដល់ 5.26% ក្នុងឆ្ន្រំ 

2021។ ន្រះបង្ហ្រញថា ប្រ្រសាក់អាចគ្រប់គ្រង

ចំណាយបានយ៉្រងមានប្រសិទ្ធភាព។
6.2%

6.4%

20182017

6.0%

5.8%

5.6%

5.4%

6.30%

5.95%

6.11%

5.88%

5.26%
5.2%

5.0%

4.8%

4.6%

អនុបាតចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ

2021*2020*2019*

* ទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពដោយអនុលោមតាម CIFRS ។
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អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តកិារ

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល

       អនុបាតចំណាយប្រតិបតិ្តការបានបន្តថយចុះ

ក្នងុរយៈព្រលបុ៉នា្ម្រនឆ្ន្រចុំងក្រ្រយន្រះ។ ប្រ្រសាក់

សម្រ្រចបាននូវប្រសិទ្ធភាពន្រការប្រើប្រ្រស់ទ្រព្រយ

សកម្ម គួរឱ្រយកត់សមា្គ្រល់សម្រ្រប់គំាទ្រដល់កំណើន

ន្រចំណូលពីទ្រព្រយសកម្ម។

 អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាលបានបន្តថយចុះពី 

0.69% ក្នុងឆ្ន្រំ 2020 មក 0.57% ក្នុងឆ្ន្រំ

2021។ ទោះបីជាមានការថយចុះត្របនិ្តចក្ត ី វក៏

ជាសញ្ញ្រណវិជ្ជមានមួយសម្រ្រប់ប្រ្រសាក់ផង

ដ្ររ។

1.2%

1.4%

20182017

1.0%

0.8%

0.6%

0.4%

1.16%

0.81%
0.72% 0.69%

0.57%

0.2%

-

អនុបាតចំណាយរដ្ឋបាល

5.0%

2021*2020*2019*20182017

2.5%

-

3.73%

3.12%
2.92%

2.71% 2.70%

អនុបាតចំណាយប្រតិបត្តិការ

* ទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពដោយអនុលោមតាម CIFRS ។

2021*2020*2019*
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ផលលើទ្រព្រយសកម្ម

     ផលលើទ្រព្រយសកម្មបានកើនឡើងពី 3.24% 

ក្នុងឆ្ន្រំ 2020 ទៅ 3.92% ក្នុងឆ្ន្រំ  2021 ។ ការ

កើនឡើងន្រះពីព្រ្រះត្រប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធរបស់

ប្រ្រសាក់ បានកើនឡើងខ្ពស់នៅក្នុងឆ្ន្រំ 2021

ចំនួន 42.89% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្ន្រំមុន។

4.5%

4.0%

3.5%

3.0%

2.5%

2021*2020*2019*20182017

2.0%

1.5%

1.0%

0.5%

-

3.83% 3.81% 3.79%

3.24%

3.92%

ផលលើមូលធន

    ផលលើមូលធន បានកើនឡើងពី 23.43% 

ក្នុងឆ្ន្រំ 2020 ទៅ 26.07% ក្នុងឆ្ន្រំ 2021

ដោយសារត្រប្រ្រសាក់ មានសមាមាត្រខ្ពស់ន្រ

ទ្រព្រយសកម្មដ្រលអាចរកចំណូលបាន ដ្រលនំាឱ្រយ

ប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធបានកើនឡើង 42.89% បើ

ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្ន្រំ 2020 ។

30.0%

35.0%

20182017

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

28.78% 29.35% 28.89%

23.43%
26.07%

5.0%

-

ផលលើទ្រព្រយសកម្ម

ផលលើមូលធន

* ទិន្នន័យត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពដោយអនុលោមតាម CIFRS ។

2021*2020*2019*
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ការកសាងសមត្ថភាព

ការបណ្តុះបណា្ត្រល និងការអភិវឌ្រឍបុគ្គលិក
      ប្រឈមនឹងការរីករាលដលន្រជំងឺកូវីដ-19 ក្នុងឆ្ន្រំ 2021 មានបញ្ហ្រ

ប្រឈមជាច្រើនចំពោះការអភិវឌ្រឍធនធានមនុស្រស ។ ការបណ្ដ៉ះបណា្ត្រល

ដោយផ្ទ្រល់គឺជាបញ្ហ្រប្រឈមមួយដ៏សំខាន់។ ក្នុងអំឡុងឆ្ន្រំន្រះ ដោយ

ប្រមើលមើលពីជម្រើស និងលទ្ធភាពនានា ការសិក្រសាពីចមា្ង្រយ ការស្វ័យ

សិក្រសា និងការបណ្ដ៉ះបណា្ត្រលតាមអនឡាញ ត្រូវបានប្រើប្រ្រស់យ៉្រងមាន

ប្រសិទ្ធភាព ដើម្របីបំព្រញគោលដៅអភិវឌ្រឍធនធានមនុស្រស។

       ដើម្របីញ៉្រំងឱ្រយមានការរីកចម្រើនអាជីវកម្ម និងប្រតិបត្តិការដោយនិរន្តរ

ភាព  ប្រ្រសាក់ ពង្រឹងសមត្ថភាពបុគ្គលិកដោយយកចិត្តទុកដក់តាមរយៈ

ការអភិវឌ្រឍចំណ្រះដឹង ជំនាញបច្ច្រកទ្រស ពង្រឹងគោលនយោបាយ នីតិវិធី 

និងការបម្រើស្រវ នៅគ្រប់សា្ថ្រនភាព។ ដើម្របីធានានូវគុណភាពវគ្គបណ្ដ៉ះ

បណា្ត្រល និងរក្រសាបាននូវទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយសកិា្ខ្រកាម ថា្ន្រក់រៀន

ត្រូវរៀបចំជាថា្ន្រក់តូចៗដ្រលមានអ្នកចូលរួមតិច បញ្ចូលវិធីសាស្ត្របណ្ដ៉ះ

បណា្ត្រលថ្មជីាច្រើន និងប្រើប្រ្រស់នូវមធ្រយាបាយបង្រៀនជាបច្ច្រកវិទ្រយាសម័យ

ថ្មីដូចជា កម្មវិធី Zoom,  Google Classroom, Microsoft Form និង 

QR Code និងកម្មវិធីជាច្រើនទៀត។

      គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្ន្រំ 2021 នាយកដ្ឋ្រនបណ្ដ៉ះបណា្ត្រល និងអភិវឌ្រឍន៍

បុគ្គលិក បានផ្តល់វគ្គបណ្ដះ៉បណា្ត្រលតម្រង់ទិសចំនួន 133 វគ្គ ដល់បុគ្គលិក

ថ្មីសរុប 1,744 នាក់ ដើម្របីបង្ហ្រញពីការយកចិត្តទុកដក់គ្រប់គ្រ្រន់ដល់

បុគ្គលិកថ្មីៗ  និងប្រ្រកដថាពួកគ្រទទួលបានចំណ្រះដឹងមូលដ្ឋ្រន សមត្ថភាព

ជំនាញបច្រ្ចកទ្រសគ្រប់គ្រ្រន់ ក្នុងការបំព្រញតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវ

ការងរបច្ចុប្របន្នរបស់ខ្លួន។

      លើសពីន្រះ ដើម្របីរំឭកអំពីគោលនយោបាយដ្រលមានស្រ្រប់ និងគោល

នយោបាយ នីតិវិធីក្រប្រ្រថ្មី ទៅតាមមុខតំណ្រងនីមួយៗ យើងក៏បានរៀប

ចំផងដ្ររនូវ វគ្គបណ្ដះ៉បណា្ត្រលរំឭកឡើងវិញដ្រលមានចំនួន 181 វគ្គ សម្រ្រប់

បុគ្គលិកចូលរួមចំនួន 2,350 នាក់។ ក្នុងព្រលជាមួយគា្ន្រ ក្រ្រពីការអភិវឌ្រឍ

សមត្ថភាព ចំណ្រះដឹងបុគ្គលិកទៅលើគោលនយោបាយ នីតិវិធី ស្រចក្តី

ណ្រនាំថ្មី  ចំណ្រះដឹងលើផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រស និងជំនាញទន់ ក៏ត្រូវបានបញ្ចូល

ក្នុងកម្មវិធីបណ្ដ៉ះបណា្ត្រលឆ្ន្រំ 2021 ផងដ្ររ។ កម្មវិធី ន្រះរៀបចំជាពិស្រស

សម្រ្រប់បុគ្គលិកនិងតួនាទីមួយចំនួនប៉ណុោ្ណ្រះ។ ជាលទ្ធផល យើងមានវគ្គ

បណ្ដ៉ះបណា្ត្រលពិស្រស 139 វគ្គ ដ្រលចូលរួមដោយបុគ្គលិកការិយល័យ

កណា្ត្រល និងសាខា ចំនួន 2,023 នាក់។

    ជាងន្រះបន្ថ្រមទៀត ការបណ្ដ៉ះបណា្ត្រលកម្រិតសាខា ដ្រលមានគ្រូ

បង្គ្រលជាថា្ន្រក់គ្រប់គ្រងសាខាផ្ទ្រល់ (ដូចជា នាយកសាខា នាយករង

សាខា ប្រធានប្រឡា និងអនុប្រធានប្រឡា) ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្ន្រំ 

2020 និងបន្តប្រើប្រ្រស់រហូតដល់ឆ្ន្រំ  2021។  ការបណ្ដ៉ះបណា្ត្រលប្រភ្រទ

ន្រះ មានស្ទើរជារៀងរាល់ខ្រសម្រ្រប់បុគ្គលិកសាខា។ តាមរយៈការជ្រើសរីស

ប្រធានបទផ្រស្រងៗក្នុងកម្មវិធីបណ្ដ៉ះបណា្ត្រល ការបណ្ដ៉ះបណា្ត្រលកម្រិត

សាខាបង្កើតបានជាថា្ន្រក់រៀនរហូតដល់ 2,762 ថា្ន្រក់ ដ្រលមានអ្នកចូលរួម

សរុប 22,200 នាក់ក្នុងឆ្ន្រំ 2021 ទូទាំងប្រ្រសាក់ទាំងមូល។

    ដើម្របីលើកទឹកចិត្ត និងពង្រឹងជំនាញដល់បុគ្គលិកបច្ច្រកទ្រសដ្រល

សំខាន់ៗ ប្រ្រសាក់បានបញ្ជូនបុគ្គលិក 125 នាក់ ចូលរួមវគ្គបណ្ដ៉ះបណា្ត្រល

ខាងក្រ្រ ចំនួន 51 វគ្គ។ វគ្គបណ្ដ៉ះបណា្ត្រលខាងក្រ្រទាំងអស់ ជាវគ្គសិក្រសា

អនឡាញ។ យើងមិនបានចូលរួមវគ្គបណ្ដ៉ះបណា្ត្រលដោយផ្ទ្រល់ទ្រ។

ការងារស្ម័គ្រចិត្ត និងការចុះកម្មសិក្រសា
   ប្រ្រសាក់ក៏មានផ្រនការក្នុងការចូលរួមចំណ្រកអភិវឌ្រឍធនធានមនុស្រស

ដល់សង្គម តាមរយៈកម្មវិធីការងរស្ម័គ្រចិត្ត និងកម្មសិក្រសាជូននិស្រសិតជា

ច្រើន។ ដោយសារការរីករាលដលន្រជំងឺកូវីដ-19 ប្រ្រសាក់មិនបានទទួល

បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តទ្រ ប៉ុន្ត្រប្រ្រសាក់ក៏បានទទួលយកនិស្រសិតចុះកម្មសិក្រសា

នៅប្រ្រសាក់ចំនួន 3 ក្រុម ស្មើនឹង 14 នាក់ ទៅតាមសំណើសុំសម្រ្រប់ការ

បញ្ចប់សារណា។
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សង្ខ្របលទ្ធផលពីសកម្មភាពទីផ្រសារ

      គ្រប់ផលិតផលនិងស្រវរបស់ប្រ្រសាក់ ត្រូវបានអភិវឌ្រឍឡើងដោយ
ប្រើប្រ្រស់លទ្ធផលន្រការធ្វើអង្ក្រតទីផ្រសារ និងការសិក្រសាវយតម្ល្រលទ្ធភាព
ផ្រស្រងៗ   ដើម្របីធានាការព្រញចិត្តយ៉្រងខា្ល្រងំពីអតិថិជន។ យុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្ម
របស់ប្រ្រសាក់ ត្រងត្រពិចារណា លើការវិភាគពីកតា្ត្រនយោបាយ ស្រដ្ឋកិច្ច 
សង្គម បច្ច្រកវិទ្រយា និងគូប្រកួតប្រជ្រងដ្រលបានធ្វើឡើងដើម្របីធ្វើបច្ចុប្របន្ន
ភាពពីបម្រ្របម្រួលទីផ្រសារ និងតាមដនបទប្របញ្ញត្តិនានាដើម្របីគោរពតាម
ក្រមប្រតិបត្តិតាមឱ្រយបានខា្ជ្រប់ខ្ជួន។

        ដើម្របីគំាទ្រដល់កំណើនអាជីវកម្ម សម្រ្រប់ផលិតផលនិងស្រវទំាងអស់ 
យុទ្ធនាការផ្រសព្វផ្រសាយនិងទីផ្រសារ ត្រូវបានអនុវត្តនិងផ្រសព្វផ្រសាយតាមរយៈ
បណា្ត្រញផ្រសព្វផ្រសាយផ្រស្រងៗ និងតាមបណា្ត្រញឌីជីថល ដើម្របីធានាថាគ្រប់
ព័ត៌មាននិងសារផ្រសព្វផ្រសាយទាំងអស់បានជ្រួតជ្រ្របដល់ទីផ្រសារគោលដៅ
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ទំនាក់ទំនងផ្ទ្រក្នុងនិងខាងក្រ្រ ត្រូវបាន
ធ្វើឡើងស្របគា្ន្រយ៉្រងល្អតាមរយៈការផ្រសព្វផ្រសាយផ្ទ្រល់និងដោយប្រយោល
ទាំងនៅកម្រិតសាខា និងការិយល័យកណា្ត្រល។ សកម្មភាពន្រការចុះ
ផ្រសព្វផ្រសាយ និងលក់ដោយផ្ទ្រល់ទំាងនោះត្រវូបានធ្វើឡើង ស្របព្រលជាមួយ
នឹងការផ្រសព្វផ្រសាយតាមបណា្ត្រញផ្រស្រងៗផងដ្ររ ដើម្របីធានាបាននូវកំណើន
ន្រការលក់។ ទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់សា្ថ្រប័ននិងកម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍ជា
ច្រើនរួមជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ ត្រវូបានរៀបចំឡើងដើម្របីកសាង
នាមករណ៍ កិត្តិនាម របស់ប្រ្រសាក់ឱ្រយស្ថិតនៅលំដប់កំពូលក្នុងដួងចិត្ត
របស់អតិថិជន។

     ថា្ន្រក់គ្រប់គ្រងគ្រប់ជាន់ថា្ន្រក់ពីការិយល័យកណា្ត្រល ភូមិភាគ និង សាខា
ត្រងត្រចុះទស្រសនកិច្ចដើម្របីកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនដូចជា
ចុះតាមដនឥណទាន ពិនិត្រយមើលការរីកចម្រើនអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
ព្រមទាំងការផ្តល់ដំណោះស្រ្រយផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗ។ គ្រប់បុគ្គលិកជា
ពិស្រសបុគ្គលិកជួរមុខ ត្រូវបានបណ្ដ៉ះបណា្ត្រលយ៉្រងល្អអំពីការការគាំទ្រ
ផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រសក្នុងការបម្រើស្រវជូនអតិថិជន និងការសាងទំនាក់ទំនង
ល្អជាមួយអតិថិជនជាប្រចាំថ្ង្រ។

  ប្រ្រសាក់ ត្រងត្រធ្វើឱ្រយប្រសើរឡើងនូវបទដ្ឋ្រនន្រការបម្រើស្រវជូន
អតិថិជន ការគ្រប់គ្រងបណ្ដឹងតវ៉្រ និងកម្មវិធីភក្តីភាព ដើម្របីធានាគុណភាព
ខ្ពស់ន្រការបម្រើស្រវជូនអតិថិជនគោលដៅ។ អតិថិជនត្រូវបានសា្វ្រគមន៍
ក្នុងការសាកសួរ ឬ លើកជាសំណើតាមរយៈរបៀបដង៏យស្រួល ដូចជា
តាមរយៈមន្ត្របីម្រើស្រវអតិថិជន ប្រអប់ផ្តល់មតិយោបល់ បណា្ត្រញសង្គម
 និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ដឹងតាមអនឡាញ ជាដើម។

     ប្រ្រសាក់ មានគោលការណ៍សំខាន់ៗដូចខាងក្រ្រម៖
      •   ផ្តល់តម្ល្រ និងគោរពគ្រប់អតិថិជន
      •   ផ្ដល់ស្រវទាន់ព្រល លឿនរហ័ស ដោយត្រឹមត្រូវជាក់លាក់
      •   ផ្តល់ស្រវឱ្រយកាន់ត្រកៀកនឹងអតិថិជន
      •   ផ្តល់ជូនផលិតផលនិងស្រវច្រើនប្រភ្រទ
    •  ផ្តល់ជូនបទពិសោធន៍ល្អៗក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការស្រវធនាគារដល់  
          អតិថិជន
      •   ធ្វើឱ្រយមានភាពសាមញ្ញលើគោលនយោបាយ នីតិវិធី និងដំណើរការ
      •   ដោះស្រ្រយបញ្ហ្រជូនអតិថិជនក្នុងរយៈព្រល 48 ម៉្រង
  • ធានាឱ្រយបាននូវតមា្ល្រភាព សុក្រឹតភាព និងភាពងយស្រួលជូន
         អតិថិជន។
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ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗក្នុងឆា្នំ 2021

មករា

មីនា

ម្រសា

ឧសភា

     ប្រ្រសាក់ ដក់ឱ្រយដំណើរការស្រវទូទាត់វិក្កយបត្រថ្ល្រប្រមូលសំរាមរបស់

រដ្ឋ្រករស្វយ័តគ្រប់គ្រងសំរាមនិងសំណល់រឹង រាជធានីភ្នំព្រញ។

  ប្រ្រសាក់ ដក់ឱ្រយដំណើរការស្រវទូទាត់វិក្កយបត្រអគ្គសិនីខ្រត្តសា្វ្រយរៀង

ក្រុងបាវិត ជីភូ និងស្រុកកំពង់រោទ៍ តាមរយៈ PRASAC Mobile Banking

និង PRASAC Internet Banking យ៉្រងលឿនរហ័ស និងងយស្រួល 

បានគ្រប់ទីកន្ល្រង គ្រប់ព្រលវ្រលា និងមិនអស់កម្រ្រស្រវ។

     ប្រ្រសាក់ ដក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់ស្រវទិញកាតទូរស័ព្ទមិត្តហ្វូន ដោយស្វ័យ

ប្រវត្តិដោយមិនបាច់ប្រើល្រខកូដ តាមរយៈស្រវធនាគារចល័ត និងមា៉្រសុីន

អ្រធីអឹមប្រ្រសាក់ គ្រប់ព្រលវ្រលា គ្រប់ទីកន្ល្រង ដោយមិនអស់កម្រ្រស្រវ។

      ប្រ្រសាក់ ឧបត្ថម្ភម៉ា្រស អាល់កុល និងឧបករណ៍វស់កម្ត្រ ជូនសាលារៀន

ទាំង 41 ដ្រលមានគម្រ្រងបណា្ណ្រល័យប្រ្រសាក់ ដើម្របីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆំង

ការរីករាលដលជំងឺកូវីដ-19 ។ 

     ប្រ្រសាក់ ឧបត្ថម្ភរង្វ្រន់ជាឧបករណ៍អានអ្រឡិចត្រនិូក Kindle និងកាបូប

សា្ព្រយ សម្រ្រប់សិស្រសជ័យលាភីក្នងុទិវជាតិអំណានលើកទី 6 ដ្រលបានប្រ្ររព្ធ

ធ្វើឡើងតាមអនឡាញក្រ្រមប្រធានបទ «អំណានក្នុងបរិបទកូវីដ-19» ។

     ប្រ្រសាក់ ទទួលបានលិខិតថ្ល្រងអំណរគុណនិងកោតសរសើរពី សម្ត្រច

អគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន ស្រន នាយករដ្ឋមន្ត្រីន្រព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា ចំពោះការណ៍ដ្រល ប្រ្រសាក់ បានចូលរួមចំណ្រកបំព្រញកាតព្វ

កិច្ចបង់ពន្ធដរជូនរដ្ឋ ហើយមានឈ្ម្រះជាសហគ្រ្រសដ្រលបានបង់ពន្ធ

ច្រើនជាងគ្រលំដប់ទី 2 ក្នុងចំណោមអ្នកបង់ពន្ធទាំងអស់ក្នុងឆ្ន្រំ 2020 ។

     ប្រ្រសាក់ ឧបត្ថម្ភថវិកា 400 លានរៀល ជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ក្នុង

ឱកាសខួបទី 158 ទិវពិភពលោកកាកបាទក្រហម និងអឌ្រឍចន្ទក្រហម 8 

ឧសភា ឆ្ន្រ ំ2021 ក្រ្រមប្រធានបទ «ទំាងអស់គា្ន្ររួមជាមួយកាកបាទក្រហម

កម្ពុជាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-19 និងកសាងភាពធន់របស់សង្គមជាត»ិ ។

 ដើម្របីចូលរួមចំណ្រកក្នុងការទប់សា្ក្រត់ការរីករាលដលន្រជំងឺកូវីដ-19 

ប្រ្រសាក់ បានចូលរួមយ៉្រងសកម្មឧបត្ថម្ភថវិកាជូនអាជា្ញ្រធរស្រុកខណ្ឌ ខ្រត្ត

នានា និងរាជធានីភ្នំព្រញ ក្រុមគ្រូព្រទ្រយស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉្រក់សាំងបង្ក្ររជំងឺ

កូវីដ-19 តាមរយៈក្រសួងការងរ និងបណ្ដ៉ះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ មណ្ឌល

សុខភាព និងសា្ថ្រប័នផ្រស្រងៗទៀត ដើម្របីពួកគាត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រ្រន់ក្នងុ

ការបំព្រញភារកិច្ចដ៏ឧត្ដមន្រះ។

    ប្រ្រសាក់ ឧបត្ថម្ភថវិកាជូនមណ្ឌលចតា្ត្រឡីស័កក្រុងតាខ្ម្រ និងមណ្ឌល

ចតា្ត្រឡីស័កស្រុកពាមរក៍ ដើម្របីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆំងការរីករាលដលជំងឺ

កូវីដ-19 ។ 
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     ប្រ្រសាក់ លើកល្រងកម្រ្រស្រវប្រចាំខ្រ និងកម្រ្រស្រវប្រតិបត្តិការ លើ

ការប្រើប្រ្រស់កម្មវិធី ប្រ្រសាក់មូ៉បាលប៊្រងឃីង (PRASAC Mobile Banking

App) និងប្រ្រសាក់អុីនធឺណិតប៊្រងឃីង (PRASAC Internet Banking) 

ដើម្របីគាំទ្រការទូទាត់ដោយមិនប្រើសាច់ប្រ្រក់។

     ប្រ្រសាក់ កា្ល្រយជាក្រុមហ៊ុនដ្រលមានភាគទុនិក 100% ត្រមួយគត់គឺ

KB Kookmin Bank ដ្រលជាសា្ថ្រប័នផ្ដល់ស្រវហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគ្រ

នៅប្រទ្រសកូរ៉្រខាងត្របូង។

    ប្រ្រសាក់ ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ការងរនិងផលិតភាពជាតិ

អនឡាញ នៅថ្ង្រទី 4-5 ខ្រវិច្ឆិកា ដើម្របីច្រករំល្រកបទពិសោធន៍ និងផ្តល់

ឱកាសការងរដល់និស្រសិត និងប្រក្ខជនដ្រលមានសកា្ត្រនុពល។

   ប្រ្រសាក់ បានធ្វើទំនើបកម្មកម្មវិធីស្រវធនាគារចល័តរបស់ខ្លួន ដោយ

បន្ថ្រមស្រវនិងមុខងរទំនើបថ្មីៗមួយចំនួន ការបើកគណនីបញ្ញើមានកាល

កំណត់បានដោយខ្លួនឯង ការកំណត់ល្រខសមា្ង្រត់ថ្មី ការចូលប្រើប្រ្រស់

ដោយល្រខទូរស័ព្ទ ការច្រករំល្រកព័ត៌មានគណនី និងមុខងរផ្រស្រងទៀត

ដ្រលអនុញ្ញ្រតឱ្រយអតិថិជនធ្វើប្រតិបត្តកិារធនាគារប្រកបដោយសុវត្ថភិាពនៅ

លើទូរស័ព្ទផ្ទ្រល់ខ្លួន  គ្រប់ព្រលវ្រលា  គ្រប់ទីកន្ល្រង ដោយមិនចាំបាច់ជួប

ផ្ទ្រល់ជាមួយបុគ្គលិកប្រ្រសាក់ ឬ អញ្ជើញទៅសាខាប្រ្រសាក់ឡើយ។

      ប្រ្រសាក់ ចូលរួមអបអរសាទរខួបអនុស្រសាវរីយ៍លើកទី 42 ន្រការបង្កើត
ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាឡើងវិញ។

    ប្រ្រសាក់ ចូលរួមក្នងុ «គម្រ្រងសហហិរញ្ញប្របទានទ្រទ្រង់សហគ្រ្រសធុន

តូច និងមធ្រយម ជំហានទី 2» ដ្រលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រាជរដ្ឋ្រភិបាលក្នុង

គោលបំណងផ្តល់កម្ចដី្រលមានអត្រ្រការប្រ្រក់ទាបដើម្របីទ្រទ្រង់សហគ្រ្រស

ធុនតូច និងមធ្រយម។

     ប្រ្រសាក់ ដក់ឱ្រយដំណើរការស្រវទូទាត់វិក្កយបត្រអគ្គិសនីខ្រត្តតាក្រវ

តាមរយៈ PRASAC Mobile Banking និង PRASAC Internet Banking

យ៉្រងលឿនរហ័ស និងងយស្រួល បានគ្រប់ទីកន្ល្រង គ្រប់ព្រលវ្រលា និង

មិនអស់កម្រ្រស្រវ។

    ប្រ្រសាក់ បង្កើនដើមទុនចុះបញ្ជីរហូតដល់ 300 លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក 

ដើម្របីគាំទ្រប្រតិបត្តិការ និងពង្រីកបន្ថ្រមទំនើបកម្មស្រវហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លនួ

ដើម្របីបម្រើអតិថិជនកាន់ត្រប្រសើរ។ នៅចុងឆ្ន្រនំ្រះដដ្រល ដើមទុនន្រះដ្រល

បានមកពីភាគទុនិកចំនួន4 ត្រូវបានប្រងច្រកក្នុងចំណោមភាគទុនិក 2 គឺ 

Kookmin Bank Co., Ltd និង Kookmin Bank Cambodia Plc ។

     ប្រ្រសាក់ ដក់ឱ្រយដំណើរការកម្មវិធី PRASAC Mobile Banking ជំនាន់

ថ្មី ជាមួយរូបរាងរចនាថ្មីទាំងស្រុង ដើម្របីផ្ដល់ជូនអតិថិជននូវបទពិសោធន៍

ដ៏ងយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុបានដោយខ្លួនឯងគ្រប់ព្រល

វ្រលា គ្រប់ទីកន្ល្រង។

        ប្រ្រសាក់ កសាងអគារបណា្ណ្រល័យថ្មសីនា្ល្រងមួយនៅអនុវិទ្រយាល័យ ព្រ្រក

តាកូវ ស្ថតិក្នងុខ្រត្តកណា្ត្រល។ ការណ៍ន្រះធ្វើឱ្រយគម្រ្រងបណា្ណ្រល័យប្រ្រសាក់

កើនឡើងដល់ 42 អគារ។

មិថុនា
សីហា

តុលា

វិច្ឆិកា

ធ្នូ

កក្កដា



របាយការណ៍ប្រចាំឆា្នំ 202150

កិច្ចការពារបរិសា្ថ្រន  និងសង្គម

    ប្រ្រសាក់ ឈរនៅលំដប់កំពូលក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ

នៅកម្ពជុា និងមានការប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តខ្ពស់ក្នងុការរួមចំណ្រកអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចប្រកប

ដោយនិរន្តរភាព តាមរយៈការសម្រ្រចឱ្រយបាននូវគោលដៅចម្របងចំនួន 3

រួមមាន លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ លទ្ធផលសង្គម និងកំណើនឥណទានប្រតង។ 

ប្រ្រសាក់បានរៀបចំសកម្មភាពជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្របីប្រតិបត្តិតាមបទដ្ឋ្រន

ជាសកលសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលសង្គម (USSPM) គោលការណ៍ការ

ការពារអតិថិជនទាំង 7 ចំណុចរបស់ Smart Campaign បញ្ជីអាជីវកម្ម

ហាមឃាត់ ច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តនិៅក្នងុស្រកុ និងសន្ធសិញ្ញ្រអន្តរជាតិនានា។

     ប្រ្រសាក់ មានគោលបំណងជំរុញភាពរីកចម្រើនសម្រ្រប់សា្ថ្រប័នអតិថិជន

និងសហគមន៍នានាតាមរយៈការពិនិត្រយយ៉្រងយកចិត្តទុកដក់ និងច្របាស់

លាស់អំពីបញ្ជសីកម្មភាពដ្រលប៉ះពាល់បរិសា្ថ្រននិងសង្គម និងធានាថាស្រប

តាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយច្របាប់បរិសា្ថ្រនកម្ពុជានិងការអនុវត្តជាលក្ខណៈ

អន្តរជាតិ។ ប្រ្រសាក់ បាននិងកំពុងណ្រនាំអតិថិជន និងសហគមន៍ក្នុងការ

វយតម្ល្រលើផលប៉ះពាល់ន្របរិសា្ថ្រននិងសង្គម ព្រមទាំងការកាត់បន្ថយ

និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ្រលកើតឡើងពីការប៉ះពាល់ទាំងនោះ។ ការ

ពិនិត្រយនិងតាមដនត្រូវបានធ្វើឡើងជាប្រចំាដើម្របីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាព

ន្រគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តកិច្ចការពារបរសិា្ថ្រននិងសង្គម។

គោលបំណងសង្គម
     •   បង្កើនការទទួលបានស្រវហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជន

     •   ចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

     •   បង្កើតការងរ

     •   អភិវឌ្រឍសហគ្រ្រសដ្រលទើបបង្កើតថ្មី

     •   រក្រសាកំណើនសហគ្រ្រសដ្រលមានស្រ្រប់

សូចនាករសំខាន់ៗន្រកិច្ចការពារសង្គម និងបរិសា្ថ្រន
      សូចនាករខាងក្រ្រមត្រូវបានប្រើដើម្របីវស់វ្រងការអនុវត្តការងរសង្គម

និងបរិសា្ថ្រនរបស់ប្រ្រសាក់៖

     •   ប្រតិបត្តិតាមច្របាប់និងបទប្របញ្ញត្តិនានា

     •   ទីកន្ល្រងធ្វើការងរប្រកបដោយផសុកភាព

     •   ការប្រើប្រ្រស់ទឹកនិងថាមពលអគ្គិសនី

     •   ការប្រើប្រ្រស់សមា្ភ្ររៈនៅការិយល័យ

     •   ទំនាក់ទំនងនៅទីកន្ល្រងការងរ

     •   ផ្តល់ឱកាសការងរដោយស្មើភាពនិងគា្ម្រនការរីសអើង

     •   ជាអង្គភាពរបស់និយោជិត

     •   ដំណើរការកាត់បន្ថយចំណាយដោយមានភាពត្រឹមត្រូវ

     •   មានយន្តការដោះស្រ្រយការប្តឹងតវ៉្រ

     •   គា្ម្រនពលកម្មកុមារ

     •   គា្ម្រនពលកម្មដោយមានការបង្ខតិបង្ខ ំនិងពលកម្មដ្រលត្រវូគ្រជួញដូរ

     •   សុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងរ

     •   ស្រវកម្មអតិថិជនប្រកបដោយគុណភាព

     •   ការដោះស្រ្រយការមិនព្រញចិត្តរបស់អតិថិជន

   •  ចូលរួមការការពារសហគមន៍តាមរយៈការអភិវឌ្រឍផលិតផលសម

          ស្រប ការពង្រីកបណា្ត្រញការិយល័យ និងចូលរួមកិច្ចការងរសង្គម     

          ពិស្រសគម្រ្រងបណា្ណ្រល័យ

     •   ការជ្រើសរីសសា្ថ្រប័ន និងអង្គភាពដ្រគូ

     •   មានបញ្ជីមុខរបរ ឬ សកម្មភាពអាជីវកម្មហាមឃាត់

ការការពារបរសិា្ថ្រន
    ប្រ្រសាក់ បានបង្កើត និងធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពលើគោលនយោបាយការពារ

បរិសា្ថ្រននិងសង្គម ដើម្របីលើកកម្ពស់ការអនុវត្តរបស់បុគ្គលិក។ គ្រប់ជំហាន

ន្រដំណើរការឥណទានត្រវូបានបញ្ចលូការហាមឃាត់ក្នងុការផ្ដល់ឥណទាន

ជូនអតិថិជនដ្រលប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មដូចមានច្រងក្នុងបញ្ជីសកម្មភាព

អាជីវកម្មដ្រលត្រូវបានហាមឃាត់។

ប្រសកកម្មសង្គម
     ប្រ្រសាក់មានគោលបំណងផ្តល់ស្រវកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគមន៍និង

សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចនៅជនបទប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

គោលដៅសង្គម
គោលដៅសង្គមទី 1 ៖ អតិថិជនគោលដៅ

  - អតិថិជននៅតាមសហគមន៍ជនបទ គឺជាគ្រួសារនៅតាមភូមិនៅទី

          ជនបទ។

   - អតិថិជនសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុត រាប់បញ្ចលូទំាងសហគ្រ្រសដ្រល

         មាននិយោជិតតិចជាង 10 នាក់ និង/ឬ ទ្រព្រយសកម្មតិចជាង 50,000           

          ដុលា្ល្ររអាម្ររិក។

គោលដៅសង្គមទី 2 ៖ ការបំព្រញតម្រូវការអតិថិជន

    គោលបំណងរបស់យើងគឺផ្ដល់ស្រវហិរញ្ញវត្ថដូុចជា ស្រវឥណទាន និង

ប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ ដើម្របីបំព្រញតម្រូវការអតិថិជន ដោយបន្ថ្រមលើការផ្តល់

ស្រវហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗទៀតដ្រលមានការអនុញ្ញ្រតដោយច្របាប់។

គោលដៅសង្គមទី 3 ៖ បង្កើតការផ្ល្រស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានសម្រ្រប់អតិថិជន

គោលដៅ

   គោលដៅសង្គមទី 3 របស់យើង គឺលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់

ប្រជាជននៅតាមតំបន់ជនបទ និងរួមចំណ្រកដល់ការអភិវឌ្រឍស្រដ្ឋកិច្ចប្រកប

ដោយនិរន្តរភាព។
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សូចនាករ 2017 2018 2019 2020 2021

ថាមពល

ការប្រើអគ្គិសនី និងទឹកជាមធ្រយមក្នុងបុគ្គលិកមា្ន្រក់ (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 140 128 125 137 122

ការប្រើប្រ្រងឥន្ធនៈជាមធ្រយមក្នុងបុគ្គលិកមា្ន្រក់ (ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 351 352 362 422 412

ឱកាសការងរ

ចំនួនបុគ្គលិក 7,058 7,600 9,091 9,042 9,330

ចំនួនបុគ្គលិកជាស្រ្តី 1,467 1,606 1,674 1,842 1,948

ការកសាងសមត្ថភាព

ចំនួនបុគ្គលិកថ្មីដ្រលទទួលបានការបណ្ដ៉ះបណា្ត្រល 2,506 2,190 2,766 1,929 1,744

ចំនួនបុគ្គលិកមានស្រ្រប់ដ្រលទទួលបានការបណ្ដ៉ះបណា្ត្រល 4,567 5,175 55,385 8,063 26,698

ចំនួនអ្នកហាត់ការ (ក្រុម) 24 20 24 10 14

ចំនួនអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត 54 57 71 18 0

ការទទួលខុសត្រូវផ្ន្រកសង្គម

ចំនួនបណា្ណ្រល័យ (អគារ) 25 30 40 41 42

ចំនួនអ្នកប្រើប្រ្រស់បណា្ណ្រល័យជាសិស្រស 56,562 78,266 109,151 141,005 141,265

ឥណទាន

ចំនួនឥណទានក្រលម្អគ្រហដ្ឋ្រន 65,312 81,504 82,129 93,152 101,877

ចំនួនឥណទានផ្តល់ដល់សហគ្រ្រសខា្ន្រតតូចបំផុត ខា្ន្រតតូចនិងមធ្រយម 389,866 394,778 409,021 442,714 465,111

       ប្រ្រសាក់ផ្តល់ឥណទានប្រតងជូនដល់អតិថិជនក្នុងគោលបំណងជួយពួកគាត់វិនិយោគលើឧបករណ៍ប្រើប្រ្រស់ដ្រលសន្រសំសំច្រថាមពល និងវិនិយោគ

លើការអភិវឌ្រឍថាមពលកកើតឡើងវិញដើម្របីកាត់បន្ថយថ្ល្រដើមប្រតិបត្តិការ កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរសិា្ថ្រន ក៏ដូចជាលើកកម្ពស់សកម្មភាពផ្តល់ឥណទាន

របស់ប្រ្រសាក់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវលើបរសិា្ថ្រន។

  ប្រ្រសាក់ក៏បានចាត់តាំងបុគ្គលិកមា្ន្រក់ឱ្រយទទួលខុសត្រូវក្នុងការចូលរួមនិងរៀបចំការបណ្ដ៉ះបណា្ត្រលផ្ន្រកសង្គមនិងបរិសា្ថ្រន ហ្វឹកហាត់ និងតាមដន

ព្រមទាំងវយតម្ល្រការអនុវត្តសកម្មភាពសង្គម និងបរសិា្ថ្រនផងដ្ររ។

ការការពារសង្គមនិងសហគមន៍
       ការកសាងវប្របធម៌ន្រការ «រីកចម្រើនជាមួយគា្ន្រ» គឺជាការប្រ្តជា្ញ្រចិត្ត និងជាពាក្រយសោ្ល្រករបស់ប្រ្រសាក់ ជាមួយនឹងការថ្ររក្រសាការពារនិយោជិត  អតិថិជន 

សហគមន៍ក៏ដូចជាសហគមន៍ជនជាតិដើម ដោយស្មើភាពគា្ន្រ។ ប្រ្រសាក់ក៏បានផ្ដល់វគ្គបណ្ដះ៉បណា្ត្រលជាច្រើនជូនបុគ្គលិក ដើម្របីបម្រើអតិថិជនឱ្រយបានល្អ

ប្រសើរស្របទៅនឹងគោលនយោបាយបុគ្គលិករបស់ប្រ្រសាក់ ដ្រលដក់ឱ្រយអនុវត្តដោយមានតមា្ល្រភាពព្រញល្រញសម្រ្រប់ទាំងភាគីទាំងក្នុង និងក្រ្រ។

    ប្រ្រសាក់ បានបង្កើតផលិតផលឥណទានដើម្របីបំព្រញតម្រូវការរបស់អតិថិជនតាមប្រភ្រទនីមួយៗរួមមាន ឥណទានសិក្រសាអប់រំ ឥណទានក្រលម្អ

គ្រហដ្ឋ្រន និងឥណទានសាងសង់បង្គន់អនាម័យ។
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បញ្ជីមុខរបរ ឬ សកម្មភាពអាជីវកម្មហាមឃាត់
       ប្រ្រសាក់ ប្ដ្រជា្ញ្រចិត្តជៀសវងការផ្តល់ឥណទាន ឬ ស្រវកម្មជូនដល់

អតិថិជនដ្រលមានមុខជំនួញក្នុងបញ្ជីខាងក្រ្រម៖

1.  ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដ្រលពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់ពលកម្មដោយបង្ខំ 

       ឬ ពលកម្មកុមារដ្រលប្រកបដោយគ្រ្រះថា្ន្រក់ ឬ ក្នងុលក្ខណៈក្រងប្រវ័ញ្ច

2.    ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មផលិតផល ឬ សកម្មភាពណាមួយដ្រលចាត់

      ទុកថាផ្ទុយនឹងច្របាប់ ឬ បទប្របញ្ញត្តិរបស់ប្រទ្រសមា្ច្រស់ផ្ទះ ឬ អនុសញ្ញ្រ    

      និងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនានា

3.   ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មអាវុធ និងគ្រឿងផ្ទុះ 

4.     ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មភ្រសជ្ជៈមានជាតិស្រវឹង (លើកល្រងស្រ្របៀរ

      និងស្រ្រ)

5.   ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មថា្ន្រំជក់

6.   ការជួញដូរកាកសំណល់ឆ្លងដ្រន ឬ ផលិតផលកាកសំណល់

7.    ល្រប្រងសុីសង កាសុីណូ និងក្រុមហ៊ុនសហគ្រ្រសដ្រលមានលក្ខណៈ  

       ស្រដៀងន្រះ

8.   ជំនួញសត្វព្រ្រ ឬ ផលិតផលមកពីសត្វព្រ្រដ្រលបានហាមឃាត់តាម   

      សន្ធសិញ្ញ្រ CITES (សន្ធសិញ្ញ្រស្តពីីការជួញដូរជាអន្តរជាតិលើប្រភ្រទ

      សត្វព្រ្រដ្រលជិតផុតពូជ)

9.   ផលិតកម្ម ឬ ការប្រើប្រ្រស់ ឬ ជំនួញវត្ថុធាតុដើមគ្រ្រះថា្ន្រក់ដូចជាធាតុ 

      វិទ្រយុសកម្មជាដើម

10. ផលិតកម្ម ឬ ការប្រើប្រ្រស់សារធាតុសរស្រដ្រលមិនអាចបំផ្ល្រញបាន

11. ការទិញឧបករណ៍កាប់បំផ្ល្រញឈើសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់នៅក្នុងព្រ្រត្រូពិក 

12.  ប្រតិបត្តិការជួញដូរឈើសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ក្នុងព្រ្រត្រូពិក 

13. ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរឈើ ឬ ផលិតផលព្រ្រឈើផ្រស្រងៗដ្រលទទួល  

      បានពីព្រ្រឈើដ្រលមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រង

14. ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរផលិតផលដ្រលមានផ្ទុកសារជាតិ PCBs

15. ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនួញចំពោះឱសថដ្រលត្រូវបានហាមឃាត់ 

      ជាអន្តរជាតិ

16. ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរថា្ន្រំសមា្ល្រប់សត្វល្អិត ឬ តិណាឃាតដ្រលត្រូវ

      បានហាមឃាត់ជាអន្តរជាតិ

17. ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនួញដ្រលនំាឱ្រយមានការបំផ្លចិបំផ្ល្រញបរិសា្ថ្រន

      ធម្មជាតិ និងជាពិស្រសស្រទាប់អូសូន

18. ផលិតកម្ម ការជួញដូរ ការរក្រសាទុក និងការដឹកជញ្ជនូសារធាតុគីមីដ្រល   

      មានគ្រ្រះថា្ន្រក់ ឬ សារធាតុ PCBs ក្នុងបរិមាណច្រើន ឬ ការប្រើប្រ្រស់

      ក្នុងលក្ខណៈអាជីវកម្មនូវសារធាតុគីមីដ្រលមានគ្រ្រះថា្ន្រក់

19.  ការន្រសាទដ្រលប្រើប្រ្រស់អួន មង។ល។ ដ្រលមានប្រវ្រងលើសពី 2.5

      គីឡូម៉្រត្រ

20.  ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដ្រលប៉ះពាល់ដល់ការកាន់កាប់ដីធ្លីដោយជន

       ជាតិភាគតិច ឬ ការប្រមូលយកទ្រព្រយសម្របត្តិឬដីធ្លីដ្រលស្ថិតក្នុងការ

                   ទាមទារសិទ្ធិកាន់កាប់ដោយជនជាតិភាគតិច ដោយគា្ម្រនឯកសារយល់

       ព្រមពីជនជាតិភាគតិចទាំងនោះ

21. អាជីវកម្មដ្រលទាក់ទងនឹងការផលិតក្រច្ន្រ ឬ ច្រកចាយថា្ន្រំខុសច្របាប់

22. រូបភាពអាសអាភាស ឬ ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល ឬ ផ្ដល់ស្រវផលិត

      ផលដ្រលមានលក្ខណៈស្រដៀងន្រះ។

កិច្ចការងារអភិវឌ្រឍសង្គម
គម្រ្រងបណា្ណ្រល័យ

       ប្រ្រសាក់មានស្រចក្តសីោមនស្រសរីករាយយ៉្រងខា្ល្រងំចូលរួមក្នងុសកម្មភាព

សង្គមតាមរយៈការសាងសង់អគារបណា្ណ្រល័យនៅតាមសាលារៀននានា

ទូទាំងប្រទ្រសកម្ពុជា។ ប្រ្រសាក់សង្រឃឹមថា ការដក់ឱ្រយដំណើរការគម្រ្រង

បណា្ណ្រល័យន្រះ នឹងរួមចំណ្រកយ៉្រងសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំ

និងវប្របធម៌អាននៅកម្ពុជា និងបង្ហ្រញពីការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់ប្រ្រសាក់ក្នុង

ការងរសង្គម ដើម្របីសហគមន៍ និងដើម្របីអនាគតយុវជនដ្រលជាអ្នកបន្តវ្រន

ប្រទ្រសជាតិ។ ឆ្លើយតបនឹងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តន្រះ ប្រ្រសាក់បានសាងសង់អគារ

បណា្ណ្រល័យចំនួន 42 ខ្នងជូនដល់សិស្រសានុសិស្រសដោយបានបំពាក់សៀវភៅ

សមា្ភ្ររៈបរិកា្ខ្ររបណា្ណ្រល័យគ្រប់គ្រ្រន់។ គម្រ្រងន្រះផ្តល់ផលប្រយោជន៍

ដល់អ្នកប្រើបណា្ណ្រល័យជាសិស្រសចំនួន 141,265 នាក់ដ្រលមកពីគ្រួសារ

ចំនួន  100,508 គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុង 458 ភូមិន្រខ្រត្តចំនួន 13 ន្រព្រះរាជា

ណាចក្រកម្ពុជា។

       ស្ថិតក្នុងបរិបទកូវីដ-19 សាលារៀនត្រូវបានផ្អ្រកដំណើរការរៀន។ ការ

រៀននិងបង្រៀនក្នងុថា្ន្រក់ ត្រវូបានជំនួសដោយការសិក្រសាពីចមា្ង្រយតាមប្រព័ន្ធ

អ្រឡិចត្រូនិក តាមប្របចំរុះ និងតាមប្របស្វ័យសិក្រសា។ ក្នុងកាលៈទ្រសៈ

ដ៏លំបាកន្រះ បណា្ណ្រល័យដើរតួនាទីយ៉្រងសំខាន់សម្រ្រប់សម្របសម្រួល

ដល់ការសិក្រសារបស់សិស្រសានុសិស្រស តាមរយៈការផ្ដល់ជាកន្ល្រងសិក្រសាជា

បុគ្គល និងការខ្ចីសៀវភៅយកទៅសិក្រសានៅតាមផ្ទះ។

កម្មវិធីជំនួយសង្គ្រ្រះបនា្ទ្រន់

   ប្រ្រសាក់បានផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយសង្គ្រ្រះបនា្ទ្រន់សរុបចំនួន 40,662

ដុលា្ល្ររអាម្ររិកជូនដល់គ្រសួារដ្រលជាអតិថិជនប្រ្រសាក់ដ្រលរងគ្រ្រះដោយ

គ្រ្រះមហន្តរាយធម្មជាតិ វិបត្តិភ័យ និងគ្រ្រះថា្ន្រក់ផ្រស្រងៗ។ កម្មវិធីន្រះអាច

ជួយសម្រួលដល់អតិថិជនបានភា្ល្រមៗខណៈព្រលដ្រលពួកគ្រត្រូវការជំនួយ

បនា្ទ្រន់។

ការងារសង្គមផ្រស្រងៗ

       ប្រ្រសាក់គាំទ្រដល់សកម្មភាពមនុស្រសធម៌ផ្រស្រងៗរបស់សហគមន៍និង

ដ្រគូពាក់ព័ន្ធនានា ជាពិស្រស បញ្ហ្រប្រឈមក្នុងព្រលរាតត្របាតន្រជំងឺ

កូវីដ-19 ។ ប្រ្រសាក់ផ្តើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងកៀរគរធនធានដើម្របីជួយ

សហគមន៍តាមវិធីផ្រស្រងៗដ្រលស្របតាមទំនួលខុសត្រវូសង្គមរបស់ប្រ្រសាក់។

   •    ផ្តល់សមា្ភ្ររៈការពារជំងឺកូវីដ-19 ជូនសាលារៀនចំនួន 41

   •    សហការឧបត្ថម្ភជូនក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាក្នុងការរៀបចំទវិ

         ជាតិអំណាន
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   •    ឧបត្ថម្ភថវិកាជូនស្រកុ/ខណ្ឌចំនួន 29 ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺកូវីដ-19

   •    ឧបត្ថម្ភថវិកាជូនសាលាក្រងុភ្នពំ្រញ ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺកូវីដ-19         

   •    ឧបត្ថម្ភថវិកាជូនមន្ទីរព្រទ្រយបង្អ្រក និង មណ្ឌលសុខភាព ដើម្របីប្រយុទ្ធ

         ប្រឆំងជំងឺកូវីដ-19

  •  ឧបត្ថម្ភថវិកាជូនភូមិ សង្ក្រត់ និងខណ្ឌក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ ដើម្របី

         ប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺកូវីដ-19

    •    ឧបត្ថម្ភថវិកាជូនមណ្ឌលចតា្ត្រឡីស័កក្រុងតាខ្ម្រ និងពាមរក៍

   •   ឧបត្ថម្ភស្រុក/ខណ្ឌចំនួន 14 ក្នុងរាជធានីភ្នំព្រញ ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ  និង

         ខ្រត្តកោះកុង ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺកូវីដ-19

 • ឧបត្ថម្ភថវិកាជូនក្រុមគ្រូព្រទ្រយស្ម័គ្រចិត្ត ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺ

         កូវីដ-19 តាមរយៈក្រសួងការងរនិងបណ្ដ៉ះបណា្ត្រលវិជា្ជ្រជីវៈ

 • ឧបត្ថម្ភថវិកាជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងក្របខណ្ឌ ន្រការងរ

         ស្ម័គ្រចិត្តនិងសកម្មភាពមនុស្រសធម៌

    •    ឧបត្ថម្ភថវិកាជូនមណ្ឌលសុខភាពភ្នំព្រញ ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺ

         កូវីដ-19

  •  ឧបត្ថម្ភសាលាខ្រត្តបនា្ទ្រយមានជ័យ សាលាក្រុងបោ៉្រយប៉្រត និង

         សាលាស្រុកអូរជ្រ្រ ដើម្របីប្រយុទ្ធប្រឆំងជំងឺកូវីដ-19 ។

សវនកម្មសង្គម
  សវនកម្មសង្គម ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកម្រិតសា្ថ្រប័ននិងជាទៀងទាត់

រៀងរាល់ឆ្ន្រំ។ ឧបករណ៍សូចនាករគ្រប់គ្រងលទ្ធផលសង្គម (SPI) និង

ឧបករណ៍ការការពារអតិថិជនរបស់ Smart Campaign ត្រូវបានប្រើដើម្របី

ពិនិត្រយការអនុវត្តរបស់ខ្លួនចំពោះប្រសកកម្មសង្គម គោលដៅសង្គមបទដ្ឋ្រន

ជាសកលសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តលទ្ធផលសង្គម (USSPM) និង

បទដ្ឋ្រនការការពារអតិថិជនរបស់ Smart Campaign ។ ប្រ្រសាក់ធ្វើការ

ត្រួតពិនិត្រយនិងវយតម្ល្រជាប្រចាំពីកម្រិតហានិភ័យបរិសា្ថ្រននិងសង្គមន្រ

អាជីវកម្មដ្រលផ្តល់ហិរញ្ញប្របទានដោយប្រ្រសាក់។ ប្រ្រសាក់ក៏បានបង្កើត

វិធីសាស្រ្តផ្ទ្រល់ខ្លួន  ដើម្របីវយតម្ល្រនិងតាមដនពីផលជះន្រហិរញ្ញប្របទាន

របស់ខ្លួនលើប្រ្រក់ចំណូលនិងការបង្កើតការងររបស់អតិថិជនផងដ្ររ។
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ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង

      ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងជាកតា្ត្រមូលដ្ឋ្រនដ្រលជួយឱ្រយប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ង្រ

របស់សា្ថ្រប័នទទួលបានជោគជ័យ និងជួយឱ្រយសា្ថ្រប័នសម្រ្រចបានគោល

ដៅអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងទន់ខ្រសាយ ឬ គា្ម្រនប្រសិទ្ធភាព 

បានធ្វើឱ្រយគ្រឹះសា្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនទទួលការខាតបង់។

    ប្រ្រសាក់បានបង្កើតប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងដ៏រឹងមាំដើម្របីការពារទ្រព្រយ

សកម្ម ការពារប្រ្រក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ធ្វើឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើងនូវស្រវ

បម្រើអតិថិជន ការពារនិងកាត់បន្ថយកំហុសឆ្គងនានាដ្រលអាចកើតឡើង

ដោយច្រតនា ឬ អច្រតនា និងដើម្របីធានាថា បុគ្គលិកអនុវត្តការងរដោយ

គោរពតាមគោលនយោបាយ និងស្រចក្ដីណ្រនាំផ្រស្រងៗ។

       គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីរបស់ប្រ្រសាក់ ត្រវូបានដក់បញ្ចលូទៅក្នងុ

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងដើម្របីការពារហានិភ័យ។ ការប្រងច្រកកាតព្វកិច្ច

ត្រមឹត្រវូ និងការត្រតួពិនិត្រយទ្វ្រដង គឺមិនឱ្រយបុគ្គលិកត្រមា្ន្រក់ធ្វើប្រតិបត្តកិារទំាង

មូលត្រមា្ន្រក់ឯងបាន។ បុគ្គលិកគ្រប់រូបត្រូវទទួលខុសត្រូវនិងអនុវត្តតាម

គោលនយោបាយត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង។ ជាមួយគា្ន្រន្រះដ្ររបុគ្គលិកត្រូវផ្តល់

ព័ត៌មានមកថា្ន្រក់គ្រប់គ្រងនូវរាល់បញ្ហ្រដូចជា ការមិនបានប្រតិបត្តិតាម ឬ 

ការមិនគោរពតាមគោលនយោបាយផ្រស្រងៗ។

      គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់មានតួនាទីគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ប្រ្រសាក់។

គណៈគ្រប់គ្រង នាយក នាយិកានាយកដ្ឋ្រន នាយកភូមិភាគ នាយកសាខា 

និងបុគ្គលិកទាំងអស់ត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុង 

និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ្រលអាចកើតឡើងក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ង្រ។

  ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល បានកំណត់គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

របស់សា្ថ្រប័ន និងត្រួតពិនិត្រយពីប្រសិទ្ធភាពន្រក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

របស់ប្រ្រសាក់។

      ដើម្របីឱ្រយការត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ប្រ្រសាក់បានបង្កើត

ឱ្រយមាននាយកដ្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុនៅឆ្ន្រ ំ2021 និងបានកំណត់តួនាទី និង

ការទទួលខុសត្រវូច្របាស់លាស់សម្រ្រប់ធ្វើការវយតម្ល្រដោយឯករាជ្រយលើភាព

គ្រប់ជ្រងុជ្រ្រយ និងប្រសិទ្ធភាពន្រប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុដ្រលអនុវត្តដោយ

ថា្ន្រក់គ្រប់គ្រងរបស់ប្រ្រសាក់។ នាយកដ្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងរាយការណ៍ទៅ

គណៈកមា្ម្រធិការសវនកម្មថា្ន្រក់ក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាលដោយផ្ទ្រល់។ នាយកដ្ឋ្រន

សវនកម្មផ្ទ្រក្នុងប្រតិបត្តិ តាមប្រកាសរបស់ធនាគារជាតិន្រកម្ពុជាស្តីពី «ការ

ត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុរបស់គ្រះឹសា្ថ្រនធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថ»ុ ចំពោះការរៀបចំរចនា

សម្ព័ន្ធន្រសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង គោលបំណងន្រមុខងរសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង ធនធាន

យុទ្ធសាស្រ្ត និងនីតិវិធីសវនកម្ម។ បន្ថ្រមលើសពីន្រះទៀតនាយកដ្ឋ្រន

អនុវត្តការងរត្រួតពិនិត្រយដោយផ្អ្រកលើបទដ្ឋ្រនអន្តរជាតិសម្រ្រប់ការអនុវត្ត

វិជា្ជ្រជីវៈសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង។

   នៅដំណាច់ឆ្ន្រំ 2021 នាយកដ្ឋ្រនមានបុគ្គលិកជំនាញចំនួន 108 

រូបក្នុងនោះមាន 93 រូបបម្រើការនៅតាមការិយល័យភូមិភាគ/សាខា។

នាយកដ្ឋ្រននឹងផ្ល្រស់ប្ដូរទីតាំងការងររបស់សវនករផ្ទ្រក្នុងតាមភូមិភាគគ្រប់

ព្រលប្រសិនបើនាយកនាយកដ្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នុងបារម្ភអំពីប្រសិទ្ធភាពន្រ

ការងរសវនកម្ម និង/ឬដើម្របីចៀសវងទំនាស់ផលប្រយោជន៍។ សវនករភូមិ

ភាគត្រងធ្វើការត្រួតពិនិត្រយជាប្រចាំលើគុណភាពសម្ពៀតឥណទានគុណ

ភាពស្រវបម្រើអតិថិជន ប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រ្រក់ប្រតិបត្តិការផ្ទ្ររ

ប្រ្រក់ ប្រតិបត្តិការដក់ដកប្រ្រក់ និងការចំណាយទូទៅរបស់សាខា។

     ក្នងុឆ្ន្រ ំ2021 នាយកដ្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុបានបញ្ចប់ 1,390 កិច្ចការងរ

សវនកម្ម ដោយគ្របដណ្ដប់ការធ្វើសវនកម្មលើគ្រប់ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ

និងធ្វើការសុើបអង្ក្រតលើសកម្មភាពជាក់លាក់មួយចំនួន។ សវនករផ្ទ្រក្នុង

ភូមិភាគបានចុះពិនិត្រយ ចំនួន 72,826 គណនីឥណទាន ស្មើនឹង 13.35%

ន្រចំនួនគណនីឥណទានសរុបដើម្របីវយតម្ល្រគុណភាពឥណទាន បញ្ជ្រក់

ពីសមតុល្រយប្រ្រក់កម្ចីនៅជំពាក់ និងដើម្របីផ្ទៀងផ្ទ្រត់ថាការបញ្ច្រញឥណទាន

អនុលោមតាមគោលនយោបាយនានារបស់សា្ថ្រប័នគោលការណ៍ការពារ

អតិថិជន និងបទដ្ឋ្រនជាសកលក្នុងការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលសង្គម។

    លទ្ធផលសវនកម្ម និងសមិទ្ធផលប្រចាំឆ្ន្រំ 2021 របស់ប្រ្រសាក់បាន

បង្ហ្រញថា ឥណទានដ្រលបានផ្តល់ឱ្រយអតិថិជនស្របតាមគោលនយោបាយ

នានា និងមានគុណភាពឥណទានល្អ។ បុគ្គលិកសាខាបានបំព្រញការងរ

របស់ខ្លួនបានល្អប្រសើរ និងបានអនុវត្តការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងយ៉្រងមាន

ប្រសិទ្ធភាពផងដ្ររ។

ការត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុគឺជាមូលដា្ឋ្រនគ្រះឹន្រភាពជោគជ័យ
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របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្រយ
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សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆា្ន្រំ 2021

របាយការណ៍ចំណ្រញ ឬខាត និងលទ្ធផលលម្អិតផ្រស្រងៗ
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របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆា្ន្រំ 2021



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នំ 202166

*លក�ខណ�េផ��ងៗ�ត�វ�នអនុវត�។

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់ 
សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ង្រទី 31 ខ្រធ្នូ ឆា្ន្រំ 2021 (ត)








