០២

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ទិន្នន័យសំខាន់ៗ
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ

ខ្នាត

២០១៥

២០១៤

២០១៣

លានរៀល

៩៥.០៨៨

៧៤.៨៦៩

៤២.០៧៥

ពាន់ដុល្លារ

២៣.៤៧៨

១៨.៣៧៣

១០.៥៣២

លានរៀល

១.៦៦៦.២១៩

១.១៧១.៧០០
២៨៧.៥៣៤

៨១៤.១១២

២០៣.៧៨៣

លានរៀល

៨១៣.៤៣៥

៦២៤.២២៩

៣៧៦.៩៨៩

លានរៀល

១.៩៣៧.៦០៧

១.៤០៦.១៥២

១.០០១.៩៦៤

លានរៀល

៣២៣.៣៣៤

២៤៣.៥០៩

១៧៤.៩៥១

%

៥,៧ %

៦,១%

៥,០%

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធធៀបនឹងមូលធន (ROE)

%

៣៣,៤ %

៣៥,៩%

២៦,៨%

អនុបាតសោធនភាព (CAR)

%

១៩,៨ %

២១,២%

២០,០%

អនុបាតក្របខ័ណ្ឌសន្ទនីយភាព

%

៩៤,២ %

១១០,៥%

១៦៨,៩%

ស្វ័យភាពគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកប្រតិបតិ្តការ

%

១៤៩,៣%

១៤៨,៣%

១៣៥,៨%

ស្វ័យភាពគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

%

១៤១,៤%

១៤១,០%

១២៩,៣%

សំពៀតឥណទានមានហានិភ័យធំជាង ៣០ ថ្ងៃ

%

០,១៧%

០,០៧%

០,០៧%

សំពៀតឥណទានបាត់បង់

%

០,០៣%

០,០៣%

០,០៦%

ភាគរយអ្នកខ្ចីជាស្រ្តី

%

៧៧,២%

៧៨,៦%

៨០,១%

៣.៤៥៩

២.៩០០

២.៩១១

៣០៧.៣៧៥

៣០៤.២១១

២៨៥.៨២៨

១៧៥.១៨៤

១២៣.០៦០

៩០.៦២៧

២៥

២៥

២១

១៩៤

១៨៦

១៤៣

១១.៨៤៩

១១.០៤៨

៩.៧៥៨

២៣៦

២៧៤

២៥៣

៤.០៥០

៤.០៧៥

៣.៩៩៥

សំពៀតឥណទាន
ប្រាក់បញ្ញើ
ទ្រព្យសកម្មសរុប
មូលធនសរុប
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធធៀបនឹងមធ្យមភាគទ្រព្យ
សកម្មសរុប (ROA)

ពាន់ដុល្លារ
ពាន់ដុល្លារ
ពាន់ដុល្លារ
ពាន់ដុល្លារ

បុគ្គលិកសរុប
ចំនួនអ្នកខ្ចី
ចំនួនអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើ
ចំនួនខេត្តប្រតិបតិ្តការ
ចំនួនស្រុកប្រតិបតិ្តការ
ចំនួនភូមិប្រតិបតិ្តការ
ចំនួនអ្នកខ្ចីធៀបនឹងភ្នាក់ងារឥណទាន
អត្រាប្តូរប្រាក់

រៀលក្នុង ១ដុល្លារ

៤១១.៤១២

២០០.៨៤៨

៤៧៨.៤២១
៧៩.៨៣៥

១៥៣.១៨៥
៣៤៥.០៦៨
៥៩.៧៥៧

៩៤.៣៦៥

២៥០.៨០៤
៤៣.៧៩៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

០៣

មាតិកា
ក

ការវិវឌ្ឍអាជីវកម្ម

គ

០២ ទិន្នន័យសំខាន់ៗ

កិច្ចការសង្គម និង
របាយការណ៍បង់ពន្ធ

០៤ ទស្សនៈ និងបេសកកម្ម

៤២ ទំនួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម និងបរិស្ថាន

០៦ Advans Group

៤៨ របាយការណ៍បង់ពន្ធ

០៧ ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
០៨ ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
១០ ភាគទុនិក
១១ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
១៤ ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ អគ្គនាយក

ឃ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

៥១ សម្រង់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

១៦ គណៈគ្រប់គ្រង
២៤ រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង
២៦ ការពិនិត្យឡើងវិញនូវលទ្ធផលអាជីវកម្ម
៣២ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ខ

ចំណាប់អារម្មណ៍អតិថិជន និង
ការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក

៣៨ ការបញ្ជាក់ពីអតិថិជន
៣៩ បណ្តាញសាខា
៤០ បុគ្គលិក៖ ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិក
និងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចអន្តរជាតិ

ង

អាសយដ្ឋាន និងទំនាក់ទំនង

៦១ សម្រាប់តែស្នាក់ការកណ្តាលនិងសាខាខេត្ត

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ទស្សនៈ និងបេសកកម្ម

ទស្សនៈ
ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថឈា
ុ
នមុខ ដែលរួមចំណែកក្នង
ុ ការកែលម្អជវី ភាពប្រជាពលរដ្ឋ
ឲ្យល្អប្រសើរ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកម្ពុជា។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

បេសកកម្ម
ផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុច្រើនប្រភេទដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
និងស
 ហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត

តូច

និងមធ្យម

ប្រតិបតិ្តការកម្រិតខ្ពស់ផែ្នកហិរញ្ញវត្ថុនិងសង្គម។

ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប
ដោយធានាបាននូវលទ្ធផល

០៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ADVANS GROUP
កាលពីខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥កន្លងទៅនេះ Advans បានក្លាយជា

ភាគទុនិកធំរបស់អម្រឹត។

៩ប្រទេស ក្នុងទ្វីប

និងអាស៊ី ដូចជា ប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេស

កាមេ៉រូន ប្រទេសកូតឌីវ័រ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ ប្រទេស

អម្រឹត គឺជាសមាជិករបស់ Advans group ដែលជាបណ្តាញ

ហ្គាណា ប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ា ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ប្រទេសតង់ហ្សានី និង

ងាយស្រួលដល់សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត តូច និងមធ្យម ដល់ប្រជាជន

ទី១០ (ដប់) ដែលនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ដែលជា

និងរីកចម្រើន។ ទោះបីជាសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត តូច និងមធ្យម

ទិន្នន័យសំខាន់ៗរបស់ Advans Group

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ឬធនាគារខ្នាតតូចដែលផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ប្រទេសអភិវឌ្ឍ
បានជួយជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសទាំងនោះក្តី យើងឃើញ
ថា ជារឿយៗពួកគាត់នៅតែមានភាពខ្វះខាតក្នុងការទទួលបាននូវសេវា

ហិរញ្ញវត្ថុសមស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់ពួកគាត់។ ក្រុមហ៊ុន Advans
មានគោលដៅចម្បងក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

ក្នុងបណ្តា

ប្រទេសប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ស្របនឹងការផ្តល់ជូនសមស្របទៅភាគ
ទុនិករបស់ខ្លួន។

គ្រប់ស្ថាប័នរបស់ Advans ចែករំលែកនូវគោលការណ៍ តម្លៃ និង

វិធីសាស្រ្តដូចគ្នា។ បច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Advans មានប្រតិបត្តិការចំនួន

ប្រទេសទុយនេស៊ី។ Advans Myanmar គឺជាគ្រឹះស្ថានពណ៌បៃតង
គ្រឹះស្ថានដៃគូជាមួយអម្រឹត។

គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥
ចំនួនគ្រឹះស្ថាន

១០

បុគ្គលិកសរុប

៥.១៧៣

ចំនួនសាខា

២០១

ចំនួនអតិថិជន

៦២០.៨៥២

សំពៀតឥណទាន

៥៤១,៧ លានដុល្លារ

ទំហំប្រាក់បញ្ញើ

២៦៦,៧ លានដុល្លារ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

០៧

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ
១៩៩១

GRET ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសបារាំង បានបង្កើតគម្រោងសាកល្បងដើម្បីផ្តល់ឥណទានខ្នាតតូចបំផុតដល់
ប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមជនបទ។ គម្រោងសាកល្បងលើកដំបូងនេះ (EXPE 1) បានចាប់ផ្តើមដំណើរការ ជាមួយនឹងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ
តែមួយគត់ ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឥណទានក្រុមធានា ។

២០០០

ជាមួយនឹងជំនួយផ្នែកប្រឹក្សាយោបល់ពី Horus-Development Finance គម្រោងនេះបានប្រែក្លាយជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួល

២០០១

អឺអឹមតេ បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ។

២០០២

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អឺអឹមតេ ទទួលយកជាផ្លូវការនូវភាគទុនិកថ្មីចំនួនពីរបន្ថែមទៀតគឺ La Fayette Participations (LFP)

ខុសត្រូវមានកម្រិត (អឺអឹមតេ) ដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន ៣៣០ លានរៀល និងមានភាគទុនិកចំនួនពីរគឺ GRET និង SIDI ។

ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ Horus-Development Finance និង PROPARCO (ជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលដើមទុន ២០%

នៃភាគហ៊ុនសរុប) ។
២០០៣

I&P បានចូលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនថ្មីរបស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អឺអឹមតេ ។

២០០៤

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អឺអឹមតេ បានប្តូរឈ្មោះជា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៤ ។ ភាគទុនិក

២០០៦

Advans SA SICAR បានក្លាយជាភាគទុនិក ។ Advans SA គឺជាក្រុមហ៊ុនបណ្តាក់ទុនវិនិយោគមួយ បង្កើតទៅក្នុងឆ្នាំ២០០៥

LFP បានទិញយកភាគហ៊ុនរបស់ PROPARCO ។

ដោយ Horus Development Finance ដែលមានការចូលរួមពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុធំៗដូចជា EIB KfW IFC AFD FMO និង

CDC ។
២០០៧

Botta (ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់បុគ្គលិកអម្រឹត) បានក្លាយជាភាគទុនិក ។

២០០៨

យោងតាមច្បាប់ស្តីពីធនាគារនៅកម្ពុជា Advans បានក្លាយជាភាគទុនិកនាំមុខ និងជាភាគ ទុនិកមានឥទ្ធិពល ជាមួយនឹង

២០០៩

នៅខែមករា ២០០៩ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន ។ នៅដំណាច់ឆ្នាំ

២០១២

Advans SA បានបង្កើនភាគហ៊ុនដល់ ៤៤,៤២% នៃដើមទុនសរុប ដោយទិញយកភាគហ៊ុនរបស់ Oikocredit ។ គ្រឹះស្ថាន

ភាគហ៊ុនចំនួន ៣១,៣២% ។ SIDI និង I&P បានចាកចេញ ហើយ FMO Oikocredit និង PROPARCO ចូលមកវិនិយោគ ។
ដដែល សាខាទាំងអស់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ត្រូវបានរៀបចំរួចជាស្រេច ដើម្បីទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន ។

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បានពង្រឹងវិធីសាស្រ្ត និងមូលដ្ឋានក្នុងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់នៃឥណទានបុគ្គល និងធ្វើតេស្តសាកល្បង
ផលិតផលឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ។

២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម និងធ្វើតេស្តសាកល្បងផលិតផល
កសិកម្ម (AGRIFIN) ដែលជាផលិតផលនៅតាមជនបទ បង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ជូនសហគ្រិនកសិកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យមជាមួយ
នឹងតម្រូវការដើមទុន ដើម្បីពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ។

២០១៤

អម្រឹតបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធស្នូលរបស់ធនាគារគឺ T២៤ និង ឥណទានកសិកម្ម ។

២០១៥

អម្រឹតបានក្លាយជាបុត្រសម្ព័ន្ធពេញលេញរបស់ Advans នៅក្នុងខែមីនា ។ Advans SA FMO និង IFC បានទិញយក

ភាគហ៊ុនរបស់ GRET និង PROPARCO ។ អម្រឹតបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុចល័ត កាលពីខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥។
អម្រឹតបានចូលរួមក្នុងពិធីខួបទី១០ឆ្នាំរបស់ Advans ទាំងក្នុង និងក្រៅ ។

០៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥
អគ្គនាយកអម្រឹត លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអម្រឹត និងឯកឧត្តម គិម វ៉ាដា អគ្គនាយកត្រួតពិនិត្យធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ចូលរួមក្នុងពិធីសន្និសីទសារព័ត៌មាន ADVANS GROUP និង IFC ក្លាយជាភាគទុនិករបស់ អម្រឹត

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ អម្រឹតរក្សាបានកំណើនខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់

តាមរយៈការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុច្រើនប្រភេទដល់ប្រជាពលរដ្ឋ

ដែល

មានប្រាក់ចំណូលទាប និងសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត តូច និងមធ្យម
នៅកម្ពុជា ប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់។ គិតត្រឹម

ដំណាច់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ អម្រឹតកំពុងផ្តល់សេវាជូនអតិថិជនប្រមាណ
ជាង ៣៩៧.០០០នាក់ នៅតាមបណ្តាសាខាចំនួន ១៣៧កន្លែង ហើយ
អម្រឹតនៅតែបន្តពង្រីកបណ្តាញរបស់ខ្លួន

ដើម្បីផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុឲ្យ

កាន់តែទូលំទូលាយដល់អតិថិជន នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។ នេះជាឆ្នាំ

ប្រវត្តិសាស្រ្តមួយ ដែលបញ្ជាក់ពីទំនាក់ទំនងដ៏យូរអង្វែងរវាងអម្រឹត និង

Advans SA ដែលបានក្លាយជាភាគទុនិកធំជាងគេនៅដើមឆ្នាំ២០១៥
ហើយបច្ចុប្បន្នមានភាគហ៊ុនចំនួន ៥២,៧៨% នៃទុនសរុប ។ តាម

រយៈប្រតិបត្តិការនេះ អម្រឹត បានក្លាយជាបុត្រសម្ព័ន្ធពេញលេញរបស់
ក្រុមហ៊ុន

Advans

Group

ទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នទាំងពីរ

និងការរួមគ្នាបង្កើតលទ្ធភាពផ្សេងៗ

ទាក់ទងនឹងសមិទ្ធផលប្រតិបត្តិការ

អម្រឹតបានសម្រេចលើស

ផែនការម្តងទៀតសម្រាប់ឆ្នាំនេះ ដែលឈានដល់ការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់
សម្គាល់ទាំងផលបត្រប្រាក់កម្ចី

និងការប្រមូលប្រាក់សន្សំរបស់ខ្លួន។

ចំណែកឯឥណទានវិញ ផលបត្រប្រាក់កម្ចីបានកើនប្រមាណ ៤២%

គិតជាតួលេខ និង ១% គិតជាចំនួនអតិថិជន ។ ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថិរភាពនៃ
ចំនួនអតិថិជនឥណទានវិញ

គ្រឹះស្ថានបានផ្តោតសំខាន់ទៅលើការ

ទម្លាក់ឥណទានបុគ្គលដែលមានទំហំធំៗ

ច្រើនជាងឥណទានក្រុម

ធានា ដែលជាលទ្ធផលបណ្តាលមកពីទីផ្សារកាន់តែតូចចង្អៀត និង
ផលប៉ះពាល់ទៅលើគុណភាពប្រាក់កម្ចីឥណទានក្រុមធានា

នៅក្នុង

ទីផ្សារ ទន្ទឹមនឹងមានតម្រូវការដ៏ច្រើនពីសហគ្រិនខ្នាតតូច និងប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមនៅកម្ពុជា។ ជាលទ្ធផល ទំហំប្រាក់កម្ចី

ជាមធ្យមបានកើនឡើងប្រមាណ ៤១% ។ អម្រឹតបន្តយកចិត្តទុកដាក់

នៃទំហំសំពៀតឥណទានខ្នាតតូច និងមធ្យម និងឥណទានកសិកម្ម។
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទានបានល្អ
ស្ថាប័នឲ្យរក្សាបាននូវកម្រិតគុណភាព

គឺជាកត្តាជួយជ្រោមជ្រែង

ផលបត្រប្រាក់កម្ចីល្អប្រសើរ

ដែលក្នុងនោះប្រាក់កម្ចីស្ថិតក្នុងហានិភ័យ៣០ថ្ងៃ
០,១៧% នាដំណាច់ឆ្នាំនេះ ។

មានអត្រាប្រមាណ

ចំពោះសមតុល្យប្រាក់បញ្ញើវិញ អម្រឹតសម្រេចបានកំណើន ៣០%

គិតជាទឹកប្រាក់ប្រមូលបាន និង ៤២% គិតជាចំនួនអតិថិជន។ គិតត្រឹម
ចុងខែធ្នូ អនុបាតប្រាក់បញ្ញើធៀបនឹងឥណទានមានប្រមាណ ៤៩% តិច

ជាងឆ្នាំមុន នេះដោយសារតែមានការកើនឡើងខ្លាំងនៃផលបត្រប្រាក់
កម្ចី។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ស្ថាប័នបានផ្តោតយ៉ាងសំខាន់ទៅលើការបង្កើន
ការប្រមូលប្រាក់បញ្ញើ ជាមួយនឹងសកម្មភាពសំខាន់ៗមួយចំនួន ដើម្បី

លើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិកផ្នែកលក់ ឲ្យមានភាពសកម្មក្នុងការប្រមូល
លោក Claude FALGON ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

បន្ថែមទៀតនាឆ្នាំខាងមុខ ។

ដែលជាដំណាក់កាលថ្មីមួយនៃ

ក្នុងការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលឥណទានចម្រុះ ជាមួយនឹងការកើនឡើង

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

០៩

ប្រាក់បញ្ញើនេះ នៅតាមបណ្តាស្រុក និងខេត្តក្រុងនានា។ ការដាក់ចេញ

ប្រតិបត្តិការ ក៏ដូចជាការជ្រើសរើសហេរញ្ញិកចល័តបន្ថែមទៀត ដើម្បី

សេវាហិរញ្ញវត្ថុចល័តដែលគាំទ្រដោយធនាគារពិភពលោក ដែលបាន

ការកែលម្អសោភ័ណភាពសាខានាពេលបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីឲ្យមានការចាប់

ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ទៀត។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ស្ថាប័នបានអភិវឌ្ឍសេវាទូរស័ព្ទ

ភ្នំពេញ និងតាមបណ្តាខេត្តនានា។ បន្ថែមលើនេះទៅទៀត ចំពោះម៉ាស៊ីន

នូវសេវាកម្មហេរញ្ញិកចល័ត ដែលជាបណ្តាញចែកចាយដំបូង នៃគម្រោង
ចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខែសីហា

និងនៅតែបន្តពង្រីកបណ្ដាញសេវាកម្មនៅ

ចល័តយ៉ាងពិសេសមួយ ក្នុងការជួយដោះស្រាយដល់ប្រតិបត្តិការរបស់
ហេរញ្ញិកក្នុងការបើកគណនី

និងការអនុវត្តប្រតិបត្តិការដល់ទីកន្លែង

ពោលគឺ ដល់ផ្ទះ ឬដល់ទីកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន។ ក្នុងឆ្នាំ

២០១៦នេះ អម្រឹតនឹងដាក់ចេញនូវសេវាភ្នាក់ងារតំណាងឲ្យគ្រឹះស្ថាន
ដែលជាដំណាក់កាលទី២នៃគម្រោងសេវាហិរញ្ញវត្ថុចល័ត។

កំណើន

ប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៃផលបត្រប្រាក់បញ្ញើ បានបង្ហាញពីទំនុកចិត្ត

របស់អតិថិជនមកលើអម្រឹត ហើយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងសង្ឃឹម

ថា ការផ្ដល់នូវសេវាងាយស្រួលថ្មីៗ នឹងលើកទឹកចិត្តដល់អតិថិជនឲ្យ
កាន់តែមានទំនុកចិត្តចំពោះធនាគារ
នាឆ្នាំខាងមុខទៀត។
បានផលជាវិជ្ជមាន

ក៏ដូចជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ

ចំណែកឯលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុវិញ

យើងទទួល

ដោយក្នុងនោះមានការទទួលបានផលចំណេញ

ធៀបនឹងដើមទុនប្រមាណ ៣៣,៩% នេះដោយសារតែមានការត្រួត

ពិនិត្យគ្រប់គ្រងយ៉ាងហ្មត់ចត់ត្រឹមត្រូវ ទៅលើចំណាយប្រតិបត្តិការ និង
ចំណាយបាត់បង់ដោយហានិភ័យ ។
ក្នុងឆ្នាំនេះ

អម្រឹតក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកែលម្អហេដ្ឋា

រចនាសម័្ពន្ធរបស់ស្ថាប័ន ជាមួយនឹងការពង្រឹងទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
និងវិធីសាស្រ្តគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករបស់ខ្លួន។ ក្នុងនោះ រាប់បញ្ចូលទាំងការ

អភិវឌ្ឍនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (HRIS)

ដែលនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះ ដែល

ក្នុងនោះមានទាំងការផ្តោតលើវិធីសាស្រ្តជ្រើសរើសបុគ្គលិក និងការធ្វើ

ចំណាត់ថ្នាក់ការងារឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ ការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិក
និងការគ្រប់គ្រងអ្នកមានទេពកោសល្យ

និងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវ

ផែនការសំណងទូទាត់ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗសម្រាប់បុគ្គលិកទៀត
ផង។ ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលសង្គម អម្រឹតបានអនុវត្តក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរ
ឡើងនូវប្រតិបត្តិការគោលការណ៍ការពារអតិថិជន

(CPP)

របស់

Smart Campaign នូវគ្រប់កម្រិតប្រតិបត្តិការទាំងអស់ ហើយយើង
សង្ឃឹមថានឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៦នេះ។

នាឆ្នាំខាងមុខ អម្រឹតមានគោលបំណងពង្រឹងផលិតភាពបុគ្គលិក

គាំទ្រដល់ការប្រមូលប្រាក់បញ្ញើ។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងផ្តោតលើ

អារម្មណ៍ពីអតិថិជន

និងដើម្បីបង្កើនការគ្របដណ្តប់នៅក្នុងរាជធានី

ATM និងសេវាកម្មតាមរូបភាពជាកាតផ្សេងៗ នឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ នេះដែរ។ ចំណែកឯផ្នែកឥណទានវិញ ស្ថាប័ននឹង

បង្កើនចំនួនអតិបរមា សម្រាប់ផលិតផលឥណទានមួយចំនួន ស្របនឹង

យុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ក្នុងការបង្កើនទំហំឥណទានជាមធ្យម និងផ្តោត
សំខាន់លើឥណទានបុគ្គល។ ចំពោះសមិទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ គ្រឹះស្ថាន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

មានគម្រោងថែរក្សានូវកម្រិតប្រាក់ចំណេញខ្ពស់មួយ

សមរម្យ ដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ លើសពីនេះ អម្រឹត
នឹងបន្តការងាររបស់ខ្លួន ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនូវរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ស្ថាប័ន
និងពង្រឹងផ្នែកធនធានមនុស្សនូវគ្រប់កម្រិតទាំងអស់
ជាស្ថាប័នឆ្នើមមួយ។

ដើម្បីក្លាយខ្លួន

ជាចុងក្រោយ យើងសង្ឃឹមថាការបន្តសហការគ្នារវាងអម្រឹត និង

Advans នឹងនាំមកនូវគម្រោងថ្មីៗ ប្រកបដោយភាពទាក់ទាញក្នុង
ឆ្នាំ២០១៦នេះ

ដូចជាការបង្កើតនូវស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបៃតងថ្មីមួយ

(Greenfield) នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។ អម្រឹតមិនត្រឹមតែជាម្ចាស់

ភាគហ៊ុនតូចមួយប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែអម្រឹតនឹងផ្តល់នូវអ្នកជំនាញផ្នែកវិធី
សាស្ត្រមួយតាមរូបភាពជាបេឡាភូមិ ជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនក្នុង
ការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ដំណើរការនៃគម្រោងថ្មីនោះ។

បច្ចុប្បន្ននេះ

Advans Myanmar កំពុងត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយដំណាក់កាល
ត្រៀមចាប់ផ្តើមដំណើរការប្រតិបត្តិការ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ ។

ជាទីបញ្ចប់ ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបុគ្គលិកអម្រឹតទាំងអស់

និងថ្នាក់គ្រប់គ្រងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរហូតសម្រេច
បានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរ។ នេះគឺជាការខិតខំបំពេញការងារ និងការ
ប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់បុគ្គលិក

និងថ្នាក់គ្រប់គ្រងទាំងអស់

ដែលធ្វើឲ្យ

អម្រឹត រីកចម្រើនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។ យើងទាំងអស់គ្នានឹងបន្ត

វប្បធម៌សហការគ្នាក្នុងពេលអនាគត ដើម្បីធានាថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ
វត្ថុ អម្រឹត នឹងនៅតែជាស្ថាប័នដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ តាម

រយៈការផ្តល់ជូននូវសេវាធនាគារដែលមានតម្លៃសេវាទាប និងសមស្រប
ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា៕

១០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ភាគទុនិក
ADVANS SA SICAR (Advans SA) គឺជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគបណ្តាក់ទុន មានទីស្នាក់ការចុះបញ្ជីនៅក្នុង
ប្រទេសលុចសំបួរ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ២០០៥ ដោយក្រុមហ៊ុន Horus Development Finance និង គ្រឹះស្ថានអភិវឌ្ឍន៍ហិរញ្ញវត្ថុប្រាំមួយផ្សេងទៀតរួមមាន CDC, EIB, FMO, IFC, KfW និង
Proparco។ Advans SA មានបេសកកម្ម ដើម្បីបង្កើតបណ្តាញគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នៅតាមបណ្តាប្រទេស
ដែលទើបនឹងកំពុងអភិវឌ្ឍ។ យុទ្ធសាស្រ្តវិនិយោគរបស់ Advans SA រួមមានការបង្កើតគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
បៃតង និងវិនិយោគមូលធន នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្រាប់ ដូចជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើម
ក្នុងករណីដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះ អាចចូលរួមចែករំលែក និងអនុវត្តតាមចក្ខុវិស័យរបស់ Advans
SA ព្រមទាំងយល់ដឹងពី អត្ថប្រយោជន៍នៃយុទ្ធសាស្រ្ត និងប្រតិបត្តិការតាមរយៈការចូលរួមបណ្តាញអន្តរជាតិ ។
BOTTA ជាក្រុមហ៊ុនរបស់បុគ្គលិកដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត នៅ
ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៦ និងត្រូវបានប្តូរទម្រង់ក្រុមហ៊ុនទៅជាក្រុមហ៊ុនមហាជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត នៅ
ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ ស្របតាមច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា ដោយមានទីស្នាក់ការចុះបញ្ជីនៅរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុននេះបានបង្កើតឡើងដើម្បីវិនិយោគតែនៅក្នុង អម្រឹត ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីទាក់ទាញការចូល
រួមរយៈពេលវែងរបស់បុគ្គលិក។ ទោះបីជាមានភាគហ៊ុនតិចក៏ដោយ តែជាការវិនិយោគរយៈពេលវែង។

FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.) គឺជា
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិនរបស់ប្រទេសហូឡង់

Entrepreneurial
Development
Bank

ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង

និងចាប់ផ្តើមធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុង

ឆ្នាំ១៩៧០។ FMO មានការិយាល័យចុះបញ្ជីស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេ ប្រទេសហូឡង់ ។ គោលបំណងរបស់
ធនាគារនេះ គឺការចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានា ដើម្បីរក្សាស្ថេរភាពសេដ្ឋកិច្ច និង
វឌ្ឍនភាពសង្គមប្រកបដោយនិរន្តរភាព ស្របតាមគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងនេះ ។
សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC) ជាសមាជិកមួយនៃក្រុមធនាគារពិភពលោក និងជាស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍សកល
ធំជាងគេបំផុត ដែលផ្តោតសំខាន់លើវិស័យឯកជននៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ។ សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ
ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៥៦ ដោយប្រទេសជាសមាជិកចំនួន១៨៤ រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដែលបាន
កំណត់គោលនយោបាយរួមរបស់ស្ថានប័ននេះ។

តាមរយៈការងាររបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ

នៅក្នុង

ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាង១០០ប្រទេស បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងទីផ្សារដែលទើប
នឹងមានថ្មីៗ បង្កើតការងារ បង្កើតចំណូលពន្ធដារ ពង្រឹងអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុន និងប្រតិបត្តិការការពារបរិស្ថាន
ព្រមទាំងរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសហគមន៍ ។

La Fayette
Participations

LFP (La Fayette Participations) ជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០០០ ដោយ
ក្រុមហ៊ុន Horus

Finance Development ដើម្បីវិនិយោគដើមទុននៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រហិរញ្ញវត្ថុ ហើយ

ក្រុមហ៊ុននេះ ត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅប្រទេសបារាំង ជាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ។

រចនាសម្ព័ន្ធរបស់ភាគទុនិក
ភាគទុនិក
Advans SA
Botta
FMO
IFC
LFP
Total

ចំនួនភាគហ៊ុន

តម្លៃចរិក ១.៣៦០.០០០ រៀលក្នុង១ ភាគហ៊ុន (១.០០០រៀល)

ចំនួនភាគរយ (%)

៤.៤១៦

៦.០០៥.៧៦០

៥២,៧៨%

២៦៥

៣៦០.៤០០

៣,១៧%

១.៦៧៣

២.២៧៥.២៨០

១៩,៩៩%

១.៦៧៣

២.២៧៥.២៨០

១៩,៩៩%

៣៤០

៤៦២.៤០០

៤,០៦%

៨.៣៦៧

១១.៣៧៩.១២០

១០០%

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

១១

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រូវបានរៀបចំសារជាថ្មី បន្ទាប់
ពីការបញ្ចប់នៃការផ្ទេរភាគហ៊ុននៅខែមីនា

ឆ្នាំ

២០១៥ ដែលនាំឲ្យ Advans ក្លាយជាភាគទុនិក

ចម្បង ។ អភិបាលចំនួនបួនរូប រួមមានលោក ជា
ផល្លារិន លោក Angus Poston លោក JeanClaude Leullier និងលោក Guillaume

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ភិបាល។

ជនជាតិបារាំង

Lepoutre បានលាឈប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា
លាឈប់

ដើម្បីជំនួសអភិបាលចាស់ដែលបាន

និងដើម្បីរក្សាអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុង

ក្រុមហ៊ុន អភិបាលដែលមានគុណវុឌ្ឍិគ្រប់គ្រាន់
ចំនួនបួនរូប ត្រូវបានតែងតាំង និងបានទទួលការ
យល់ព្រមជាផ្លូវការពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃ
ទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ សមាសភាពក្រុម

ប្រឹក្សាភិបាលបច្ចុប្បន្ន មានចំនួនប្រាំពីររូប ដោយ
ក្នុងនោះមានអភិបាលឯករាជ្យចំនួនបីរូប

ស្រប

តាមបទបញ្ញត្តរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា យ៉ាង
ពេញលេញ។ ព័ត៌មានលម្អិតរបស់សមាជិកក្រុម

រូបថតអនុស្សាវរីយ៍រវាងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងសមាជិក

ប្រឹក្សាភិបាលនីមួយៗ មានដូចខាងក្រោម៖

បណ្ឌិត Claude FALGON
កើតនៅឆ្នាំ១៩៤៧

លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០០១ និងត្រូវ
បានតែងតាំងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៥។ លោកបាន
ទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតជំនាញសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ Michigan State

សហរដ្ឋអាមេរិក និងបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតជាន់ខ្ពស់ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តគ្រប់គ្រង
ពី ICG ទីក្រុងបារីស ប្រទេសបារាំង ព្រមទាំងបានទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

ជំនាញសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្ម ពី INA ទីក្រុងបារីស ប្រទេសបារាំង ។ លោកមានមុខតំណែង

ជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Advans S.A. SICAR និង ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សា
យោបល់ Horus Development Finance ផងដែរ ។

១២

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

លោកស្រី Amanda Jane Hannan
ជនជាតិអង់គ្លេស កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៣

លោកស្រីត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២។ លោកស្រី
បានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជំនាញគណិតវិទ្យា ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤ និងបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ
ជាន់ខ្ពស់ ជំនាញស្រាវជ្រាវការអប់រំ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Manchester ចក្រភពអង់គ្លេស។
លោកស្រី គឺជាគណនេយ្យករជំនាញ ដែលមានបទពិសោធន៍ការងារច្រើនជាង១៨ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
និងហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០១ ដល់ឆ្នាំ២០០៦ លោកស្រីធ្លាប់បម្រើការងារជា ប្រធានផ្នែក
ហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មនៃក្រុមហ៊ុន Grant Thornton នៅចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រទេសបារាំង។ នៅឆ្នាំ២០០៦
លោកស្រីបានចូលបម្រើការងារឲ្យ ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Horus Development Finance ជាមន្ត្រី
វិនិយោគ បន្ទាប់មកត្រូវដំឡើងឋានៈជានាយកផ្នែកវិនិយោគ និងជាអគ្គនាយករងក្នុងក្រុមហ៊ុនដដែល នៅ
ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤។

លោក កាយ ឡូត

ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧០
លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។ លោកបានបញ្ចប់ការ
សិក្សា ដោយបានទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យ Kennedy
Western ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៧។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៩ ដល់ឆ្នាំ២០០៣ លោកបានបម្រើការងារជា
នាយកហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំប្រទេស និងក្រោយមកត្រូវបានដំឡើងឋានៈជានាយកផ្នែកផ្តល់សេវាធនាគារនៃធនាគារ
Standard Chartered នៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៣ ដល់ ឆ្នាំ២០០៨ លោក កាយ ឡូត
បានបម្រើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុន CamGSM Co.,Ltd. (Mobitel) ជាក្រុមហ៊ុនប្រកបអាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍
និងទូរទស្សន៍

ក្នុងមុខតំណែងជានាយកហិរញ្ញវត្ថុ

Sarbanes-Oxley

compliance

ក្នុងពេលនោះលោកបានទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់

និងបានប្រមូលមូលនិធិយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់

ក្រុមហ៊ុននេះ។ ពីឆ្នាំ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ២០១២ លោកត្រូវបានដំឡើងឋានៈជានាយកប្រតិបត្តិនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
ដដែល។ ក្នុងរយៈពេលនៃការបំពេញការងារវិជ្ជាជីវៈ លោក កាយ ឡូត បានទទួលពាន់រង្វាន់ពីរដែលទទួល
ស្គាល់ការបំពេញការងារ និងការដឹកនាំឆ្នើមរបស់លោកពីក្រុមហ៊ុនពហុជាតិទាំងពីរដែលលោកបានធ្វើការ។

លោក ស្រេង សំឱក

ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៦២
លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ លោក
បានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញវិស្វកម្មអេឡិចត្រូនិចពីសាកលវិទ្យាល័យ California State
University of Long Beach សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ១៩៨៨ និងបានទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ
ជាន់ខ្ពស់ ជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអន្តរជាតិ ពីសាកលវិទ្យាល័យ West Coast រដ្ឋកាលីហ្វញ៉ា សហរដ្ឋ
អាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤។ លោកបានកាន់មុខតំណែងគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ ក្នុងវិស័យអាជីវកម្មលក់ទំនិញ
ឆាប់រហ័ស (FMCG) ការងារអភិវឌ្ឍន៍ ការគ្រប់គ្រង់អាកាសយាន្ត និងសេវាកម្មធនាគារ អស់រយៈពេលជាង
២០ឆ្នាំ។

សាវតាល្អ

និងបទពិសោធន៍ការងារជាច្រើនរបស់គាត់បានក្លាយជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃ

សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលលោកបានធ្វើការ។ លោកបានធ្វើការងារឲ្យធនាគារអន្តរជាតិ មានដូចជា ធនាគារ
ANZ Royal អស់រយៈពេលជាង៤ឆ្នាំ ហើយបច្ចុប្បន្ន លោកកំពុងធ្វើការងារជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យ
ធនាគារពាណិជ្ជក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

១៣

លោក David Paulson

ជនជាតិអាមេរិក កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៤
លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ លោកបានទទួល
សញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជំនាញគណនេយ្យអាជីវកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ និងបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មពីមហាវិទ្យាល័យ
Thunderbird School of Global Management រដ្ឋអារីហ្សូណា សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០០៥។
លោកបានកាន់មុខតំណែងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងសវនកម្មជាន់ខ្ពស់នៅស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ និង
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អស់រយៈពេលជាង១០ឆ្នាំ។ បច្ចុប្បន្នលោកជានាយកនៃក្រុមសវនកម្ម និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
នៅក្រុមហ៊ុន Horus Development Finance ទីក្រុងបារីស ប្រទេសបារាំង។

លោក John McGinley

ជនជាតិអង់គ្លេស កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៣
លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ លោកបាន
ទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ពីសាកលវិទ្យាល័យ RMIT
ទីក្រុងម៉ែលបឺន ប្រទេសអូស្រ្តាលី។ លោកមានបទពិសោធន៍ជា អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យ
នៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ២០០៤ ដល់ឆ្នាំ២០០៧។ បន្ទាប់មក លោកបានបម្រើការងារ
ឲ្យធនាគារ ANZ Royal នៅរាជធានីភ្នំពេញ មានមុខតំណែងជានាយកផ្នែកយុទ្ធសាស្រ្តសម្រាប់មហាអនុ
តំបន់ទន្លេមេគង្គរហូតដល់ឆ្នាំ២០១៤។

ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៤

ដល់បច្ចុប្បន្ន

លោកជានាយកគ្រប់គ្រងនៃ

ក្រុមហ៊ុនដៃគូយុទ្ធសាស្រ្តតំបន់ទន្លេមេគង្គ (Mekong Strategic Partners) ជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់
និងវិនិយោគ ដែលមានទីស្នាក់ការស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញ ។

លោក Paphon Mangkhalathanakun,
ជនជាតិថៃ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧០

លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥។ លោកបាន
បញ្ចបកា
់ រសិក្សាដោយបានទទួល សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ (ជំនាញវិស្វកម្មឧស្សាហកម្ម) ពីសាកលវិទ្យាល័យ
ជូឡាលុងកន (Chulalongkorn) ទីក្រុងបាំងកក ប្រទេសថៃ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩២ និងបានទទួលសញ្ញា
បត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម (ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ) ពីសាលកវិទ្យាល័យ Oregon State
សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥។ លោកមានបទពិសោធន៍ការងារជាង១៨ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និង
ធនាគារ ដោយបានបំពេញការងារជាច្រើនផ្នែកផ្សេងៗគ្នា មានដូចជា ហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្ម សេវាធនាគារ
វិនិយោគ ការដាក់ក្រុមហ៊ុនបញ្ចូលគ្នា និងលទ្ធកម្ម ការកែសម្រួលបំណុលឡើងវិញ សេវាធនាគារសម្រាប់
សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម និងម៉ាឃីតធីងហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកបានកាន់មុខតំណែងជាន់ខ្ពស់ ក្នុងធនាគារ
នៅប្រទេសថៃ ជាអាទិ៍រួមមាន ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងសេវាធនាគារ សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម
និងចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់នៅធនាគារ TMB និងអនុប្រធានទីមួយនៅធនាគារ Kasikorn។ ជាពិសេសលោកមាន
បទពិសោធន៍ជាង១៣ឆ្នាំ ផ្នែកសេវាធនាគារសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ជំនាញយុទ្ធសាស្រ្ត
អាជីវកម្ម និងការបង្កើត និងអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល ហើយលោកបានដឹកនាំក្រុមការងារនៅធនាគារ Kasikorn
ដោយបានឈ្នះ និងទទួលពាន់រង្វាន់ ដែលទទួលស្គាល់សេវាធនាគារសម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និង
មធ្យមល្អជាងគេបំផុតនៅអាស៊ី ពីទស្សនាវដ្តីធនាគាររិកអាស៊ី (Asian Banker Megazine) សម្រាប់រយៈ
ពេលពីរឆ្នាំជាប់គ្នា។

១៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

លោក ជា ផល្លារិន អគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ផ្តល់កិច្ចសម្ភាសក្នុងពិធីសន្និសីទសារព័ត៌មាន

ដល់ ៤២% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងសំពៀតឥណទាន
កាលពីឆ្នាំ២០១៤

វាបានកើនឡើងពី

១.១៧១,៧

ពាន់លានរៀល (ស្មើនឹង ២៨៨ លានដុល្លារអាមេរិក)

រហូតដល់ ១.៦៦៦,២ ពាន់លានរៀល (ស្មើនឹង ៤១១
លានដុល្លារអាមេរិក) ជាមួយសំពៀតឥណទានដែល

មានហានិភ័យ ៣០ថ្ងៃ ក្នុងអត្រា ០,១៧%។ ទន្ទឹម
នឹងនេះ យើងនៅតែរក្សាបានចំណែកទីផ្សារល្អ ដែល

មានអតិថិជនកម្ចីចំនួន ៣០៧.៣៧៥ ត្រូវនឹងចំណែក
ទីផ្សារ ១៣% ក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ៥៨

ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ និងធនាគារអេស៊ីលីដានៅ

ក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្តារាជធានី
ខេត្ត ក្រុងទាំង២៥ ។
នៅឆ្នាំនេះ

ការប្រមូលប្រាក់សន្សំបានកើនឡើង

ដល់ ៨១៣,៤ ពាន់លានរៀល (ស្មើនឹង ២០១ លាន
ដុល្លារអាមេរិក) ធៀបនឹងចុងឆ្នាំ ២០១៤ គឺ ៦២៤,២

ពាន់លានរៀល (ស្មន
ើ ង
ឹ ១៥៣ លានដុលរ្លា អាមេរក
ិ )។

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់

អគ្គនាយក

កត្តាដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃការប្រមូលប្រាក់សន្សំនេះ គឺដោយ

សារមានការកើនឡើងនូវទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជន មកលើគ្រឹះស្ថាន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត និងការរក្សាបាននូវកិត្តិនាម ព្រមទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ
បានល្អប្រសើរ ។

ដោយសារលទ្ធផលទទួលបានយ៉ាងគាប់ប្រសើរក្នុងឆ្នាំនេះ បាន

ធ្វើឲ្យយើងទទួលបាននូវប្រាក់ចំណេញសុទ្ធចំនួន ៩៥,១ ពាន់លានរៀល
(ស្មើនឹង២៣,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក) ដែលបានកើនឡើងប្រមាណ

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

២៧% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ ២០១៤កន្លងទៅ ដែលមានចំនួន ៧៤,៩

ដោយសារតែស្ថិរភាពនយោបាយ និងបរិយាកាសម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច

អំណោយផល ឆ្នាំ២០១៥ គឺជាឆ្នាំដ៏ល្អសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅ
ប្រទេសកម្ពុជា បើទោះបីជាកង្វះភ្លៀងនៅចុងរដូវវស្សាបន្តិចក្តី។ ជាមួយ

នឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធល្អ ភាពរឹងមាំនៃវិស័យថាមពល និង

ពាន់លានរៀល (ស្មើនឹង១៨,៤ លានដុល្លារអាមេរិក)។ បើមើលតាម
អនុបាតប្រាក់ចំណេញ

មធ្យមនៃទ្រព្យសកម្ម ៥,៧% និងផលចំណេញធៀបនឹងដើមទុនម្ចាស់
ប្រមាណ ៣៣,៤% ដែលជាអត្រាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។

ការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃទីផ្សារវិស័យសំណង់ បានធ្វើឲ្យមាន

សមិទ្ធផលផ្សេងៗ

ការកើនឡើងនៃតម្រូវការផ្នែកសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេស លើសកម្មភាព

អាជីវកម្ម ឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់ ឥណទានគេហដ្ឋាន និងតម្រូវការ
ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត។

កត្តាអំណោយផលខាងលើ

ជាមួយនឹង

បទបញ្ញត្តិគាំទ្រដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) បានធ្វើឲ្យមាន
ការកើនឡើងនូវចំនួនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងទីផ្សារ

ក្នុងនោះ

មានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមួយចំនួនធំ ត្រូវបានធ្វើការ
ចុះបញ្ជី នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ ដូច្នេះហើយ វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

នៅតែបន្តដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍ
សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥នេះ កំណើនសំពៀតឥណទាន
ជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
៤០%។

បានកើនឡើងប្រមាណ

លទ្ធផលអាជីវកម្ម
ឆ្នាំ២០១៥

អម្រឹតបានបង្កើនសំពៀតឥណទានរបស់ខ្លួនរហូត

នោះយើងទទួលបានផលចំណេញធៀបនឹង

ក្រៅពីការផ្តល់សេវាធនាគារ ដូចជា ការទទួលប្រាក់បញ្ញើ និងការ

ផ្តល់ឥណទាន យើងក៏បានចូលរួមចំណែក និងប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់នូវ
ភាពវិជ្ជមានចំពោះ សង្គមជាតិ និងសហគមន៍ដែលយើងរស់នៅ និងធ្វើ
ការផងដែរ។ ជាមួយនោះ យើងបានបង្កើត និងអនុវត្តផងដែរនូវ ផែនការ
សកម្មភាពនៃការវាស់វែងសមិទ្ធផលសង្គម

និងការការពារបរិស្ថាន។

ជាក់ស្តែង យើងបានបង្កើតឲ្យមាននូវហេរញ្ញិកចល័ត ដែលពួកគាត់ធ្វើ
ដំណើរដោយម៉ូតូ ទៅតាមភូមិ ដើម្បីប្រមូលប្រាក់សន្សំតូចៗ ពីប្រជាជន
នៅតាមទីជនបទ

ដែលពួកគាត់ភាគច្រើន

ពុំសូវទទួល

ឬពិបាក

នៅឆ្ងាយពីសាខា

ហើយទឹកប្រាក់នោះទៀតសោតក៏មានទំហំតូចៗ។

ទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ឬសេវាធនាគារ នេះដោយសារពួកគាត់រស់
ទន្ទឹមនឹងនេះ

យើងបានបញ្ចូលកម្មវិធីនេះទៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ

តាមរយៈការណែនាំនិងផ្តល់សេវាមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួន
ការសហការជាមួយនឹងស្ថាប័ន

ដូចជា

ឬអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការ

ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មនៅតាមមូលដ្ឋាន ដើម្បីផ្តល់ជំនាញកសិកម្ម

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ដល់អ្នកភូមិ មានផ្ដល់ការអប់រំដល់បុគ្គលិក និងអតិថិជនមួយចំនួន
ឲ្យបានយល់ដឹងពី ការថែរក្សាបរិស្ថានធម្មជាតិ ក្នុងគោលបំណងដើម្បី
ធានាបាននូវកំណើនប្រកបដោយនិរន្តរភាពស្របនឹងទស្សនៈ
បេសកកម្មរបស់យើង ។

និង

មួយវិញទៀត អម្រឹតរំពឹងទុកថា នឹងទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រស្តីពី

គោលការណ៍ការពារអតិថិជន ពីក្រុមហ៊ុនស្តង់ដារនៃ Smart Campaign
ក្នុងអំឡុងពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០១៦នេះ

ដែលគាំទ្រដោយទីភ្នាក់ងារ

AFD និងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) ។

ទាក់ទងនឹងកិត្តិនាម និងតម្លាភាពវិញ អម្រឹតត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ

ដោយផ្តល់ការគាំទ្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ

១៥

ទៅតាមតម្រូវ

ការនៃប្រាក់ចំណូលរបស់អតិថិជន ជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទ ។
ក្នុងការរក្សានូវសមិទ្ធផលខាងលើនេះ

អម្រឹតនឹងបន្តរីកចម្រើន

ប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងឆ្នាំខាងមុខ។ យើងបានកំណត់គោល
ដៅធំដ៏ស្រួចស្រាវសំខាន់ៗដូចជា៖

ការប្រមូលប្រាក់សន្សំបន្ថែម

ជាពិសេសពីការប្រមូលប្រាក់សន្សំពីសំណាក់អតិថិជនដែលមានចំណូល

ទាបនៅតាមតំបន់ទីជនបទដាច់ស្រយាល ការធ្វើពិពិធកម្មសេវាហិរញ្ញ

វត្ថុផ្សេងៗ ក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការថ្មី និងបច្ចុប្បន្ន ការពង្រឹងសេវាកម្ម
អតិថិជន

ការរក្សាគុណភាពផលបត្រប្រាក់កម្ចីល្អ

និងក្លាយជា

ជាប្រចាំពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា យ៉ាងតិចមួយឆ្នាំម្ដង និងត្រូវបានធ្វើ

ជម្រើសនៃនយោជក។ យើងមានសុទិដ្ឋិនិយមថា យើងនឹងសម្រេច

KPMG នៅឆ្នាំនេះ ហើយក៏ទទួលបានការវាយតម្លៃលើភាពរឹងមាំផ្នែក

ដោយសារតែមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម យុទ្ធសាស្រ្តជាទៀងទាត់ រួមជាមួយ

ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអ៊ីតាលី។ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ អម្រឹត

ពីក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់យើង ។

សវនកម្មដោយក្រុមហ៊ុនសវនកម្មឯករាជ្យជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដូចជា ក្រុមហ៊ុន

បាននូវគោលដៅរបស់យើង និងជំនះឲ្យបាននូវរាល់ភាពប្រឈមនានា

ហិរញ្ញវត្ថុមកលើ អម្រឹត ដោយស្ថាប័នអន្តរជាតិ MicroFinanza

នឹងការប្តេជា្ញចិតខ
្ត ្ពស់របស់បុគ្គលិក អ្នកគ្រប់គ្រង ក្រោមការដឹកនាំដ៏ល្អ

ទទួលបានការវាយតម្លចា
ៃ ត់ថក
្នា ល
់ ល
ើ ទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថក
ុ ង
្នុ កម្រត
ិ α- នឹង
ទស្សនវិស័យដែលមានស្ថិរភាពបង្ហាញថា អម្រឹត គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញ
វត្ថុមួយដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ មូលដ្ឋាន
គ្រឹះរឹងមាំនិងមានស្ថិរភាព ព្រមទាំងមានប្រព័ន្ធការពារអតិថិជនល្អ។
ផែនការនាពេលអនាគត
គិតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ

អម្រឹតបានធ្វើប្រតិបត្តិការប្រកបដោយ

និយម នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៦នេះ យើងនឹងផ្តល់នូវបទ
ពិសោធន៍នៃភាពជោគជ័យរបស់យើង ទៅកាន់គ្រឹះស្ថាន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

Advans Myanmar ដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមួយនឹងបង្កើត
ជាមួយនឹងការសហការជាមួយ

Advans

group ។ អម្រឹត មិនត្រឹមតែវិនិយោគជាភាគហ៊ុនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែនឹង

ផ្តល់ការគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការ និងការបណ្តុះបណ្តាលផងដែរ។ យើងនឹង

ប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់យើង ដើម្បីជួយអតិថិជន ក្នុងប្រទេសជាសមាជិក
អាស៊ានផ្សេងទៀត ដែលមានមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច និងបរិយាកាសគួរឲ្យ
ទាក់ទាញ និងមានសក្តានុពលរីកចម្រើន។ លើសពីនេះទៅទៀត យើង
នឹងធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗបន្ថែមទៀត

ក្នុងអំឡុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនៃការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុនេះក្រុមហ៊ុន

បានជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមនានាជាច្រើន ជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែង
ដ៏ខ្លាំង។

ក៏ប៉ុន្តែ

ទោះបីយ៉ាងនេះក្តី

យើងមានមោទនភាពខ្ពស់

ចំពោះភាពជោគជ័យរបស់យើង ក្នុងការវិវឌ្ឍប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាន។

ភាពជោគជ័យ ជាមួយនឹងការបោះជំហានទៅមុខប្រកបដោយសុទិដ្ឋិ

ឡើងនាពេលឆាប់ៗនេះ

ការថ្លែងអំណរគុណ

ដើម្បីជាប្រយោជន៍ជូនអតិថិជន

អាជីវកម្មរបស់យើងត្រូវបានកសាងឡើងជាមួយនឹងមូលដ្ឋានរឹងមាំនៃ

សុចរិតភាព ការជឿទុកចិត្ត និងក្រមសីលធម៌ល្អនូវរាល់ប្រតិបត្តិការ
ទាំងអស់។ លើសពីនេះទៅទៀត យើងទទួលបាននូវការគាំទ្រ និង

សហការយ៉ាងជិតស្និតពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់យើងទាំងអស់។ យើង
មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការជម្រាបជូនថា អម្រឹតបានក្លាយ
ជាសមាជិកពេញលេញរបស់ Advans group ក្នុងរយៈកាលប៉ុន្មាន

ឆ្នាំចុងក្រោយកន្លងមកនេះ

ហើយតាមរយៈនោះ

យើងបានបង្កើត

ទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំជាមួយ Advans ហើយយើងមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំ

ថា ភាពជាដៃគូនេះ នឹងបន្តពង្រឹងស្ថាប័ន ក៏ដូចជាបង្កើនប្រតិបត្តិការ
របស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតនៅក្នុងបណ្ដាឆ្នាំខាងមុខនេះ។

ក្នុងរយៈពេល២៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ វាជាក្តីរីករាយបំផុតដែលយើង

បានបម្រើសេវាកម្មជូនអតិថិជនបានល្អ

និងជួយអតិថិជនរបស់យើង

ឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ យើងប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការថែរក្សា
នូវកម្រិតល្អនៃសេវាកម្មរបស់យើងទៅថ្ងៃអនាគត
កម្មថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីបម្រើជូនអតិថិជន ។

និងបន្តកែប្រែសេវា

ជាទីបញ្ចប់ តាងនាមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណ

យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ ចំពោះអតិថិជន ភាគទុនិក អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ម្ចាស់ជំនួយ

អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ គ្រប់ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសេស

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំង

បុគ្គលិក និងថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អម្រឹត និងភាគីពាក់ព័ន្ធ
ទាំងអស់

ដែលតែងតែជួយគាំទ្រ

និងជំរុញការរីកចម្រើនឆ្ពោះទៅរក

អនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា៕

ជា ផល្លារិន
អគ្គនាយកអម្រឹត នាយកគ្រប់គ្រងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ IFC ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ា និងប៉ាស៊ីហ្វិក

ចូលរួមពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ចីឥណទានរវាងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC

និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

អគ្គនាយក

១៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

គណៈគ្រប់គ្រង
លោក ជា ផល្លារិន
អគ្គនាយក

ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៦៧
លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជំនាញកសិកម្ម

នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩១ ពីវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ និងសញ្ញាបត្រ
អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និង
សាកលវិទ្យាល័យ UTARA ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី នៅក្នុងឆ្នាំ២០០២។ លោក

ធ្លាប់បានបម្រើការងារជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់
និងនេសាទ ពីឆ្នាំ១៩៩១ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៥។ លោកបានចូលបម្រើការងារ

ដំបូងនៅអម្រឹត ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ ក្នុងមុខតំណែងជា គ្រូបណ្តុះបណ្តាលទូទៅ។
លោកត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយកនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត នៅ
ចុងឆ្នាំ១៩៩៧។

លោក ដុស ឌីន
អគ្គនាយករង

ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៤
លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តជំនាញកសិកម្ម

នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និង

ទទួលសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិត ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ
ជាតិគ្រប់គ្រង និងសាកលវិទ្យាល័យ UTARA ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី នៅក្នុង
ឆ្នាំ២០០១។ លោកបានចូលបម្រើការងារនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត
ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦ ក្នុងមុខតំណែងជាប្រធានសាខាខេត្តកណ្តាល បន្ទាប់មក
លោកត្រូវបានផ្ទេរទៅខាងផ្នែកម៉ាឃីតធីង ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ ហើយលោកត្រូវ

បានតែងតាំងជា ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការ នៅខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៩។ ក្នុង
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ លោកត្រូវបានតែងតាំងជានាយកប្រតិបត្តិការ (Head

of Operation) និងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ (Chief Operation Of-

ficer) នៅដើមឆ្នាំ២០១១ ហើយជាអគ្គនាយករងក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១១។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

១៧

លោក ជីម គង់ហ៊ុយ នាយកអង្គភាពផ្នែកលក់
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៤

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ជំនាញអប់រំភាសាអង់គ្លេស ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
នៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤ និងបានបញ្ចប់អាហារូបករណ៍ Fulbright ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក
ភាសា និងវប្បធម៌នៃអាស៊ីបូព៌ា ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Kansas សហរដ្ឋអាមេរិក។
លោកក៏បានទទួលបរិញ្ញាបត្ររងផ្នែកភាសាចិនកុកងឺ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Nankai ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨
ផងដែរ។ លោកបានទទួលពានរង្វាន់សមិទ្ធផលអន្តរជាតិ ដែលផ្តល់ជូនដោយ Phi Beta Delta
ពីសាកលវិទ្យាល័យ Kansas។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង១៦ឆ្នាំក្នុងការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងអ្នក
ដឹកនាំឆ្នើមក្នុងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិមួយចំនួន ដូចជា ក្រុមហ៊ុន British American Tobacco
(Cambodia) ធនាគារ ANZ Royal និងធនាគារ Maybank (Cambodia)។ លោកបានចូល
បម្រើការងារនៅ អម្រឹត ក្នុងមុខតំណែងជានាយកអង្គភាពផ្នែកលក់ នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។

លោកស្រី អ៊ែលីណូ រីហ្គាណា នាយិកាប្រតិបត្តិព័ត៌មានវិទ្យា
ជនជាតិហ្វីលីពីន កើតនៅឆ្នាំ១៩៥៧
លោកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រ

បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជំនាញស្ថិតិ

នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៨

និង

អនុបណ្ឌិត ក្នុងឆ្នាំ១៩៨៥ ពីសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីន។ លោកស្រីមានបទពិសោធន៍ជាង៣០ឆ្នាំ
ផ្នែកដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងក្រុមការងារព័ត៌មានវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ នៅតាមធនាគារពាណិជ្ជជាច្រើនក្នុងប្រទេស
មួយចំនួននៅតំបន់អាស៊ី ដូចជា ប្រទេសហ្វីលីពីន សឹង្ហបុរី ថៃ កូរ៉េ និងហុងកុង។ លោកស្រីបាន
បម្រើការងារក្នុងមុខតំណែងជាន់ខ្ពស់ និងចូលរួមការងារប្រឹក្សាក្នុងការមើលការខុសត្រូវលើមនុស្សជា
ច្រើនលំដាប់ថ្នាក់ និងគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាច្រើនប្រភេទ ទៅតាមតម្រូវការនៃស្ថានភាព។ លោកស្រីធ្លាប់
បម្រើការងារនៅធនាគារ Planters Development នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនជានាយិកាប្រតិបត្តិ
ព័ត៌មានវិទ្យា (Chief Information Officer, CIO) មុនពេលលោកស្រីចូលរួមជាមួយ អម្រឹត ជា
នាយិកាប្រតិបត្តិព័ត៌មានវិទ្យា នៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥។

លោកស្រី ស៊ូ មុន្នីវ័គ នាយិកាអង្គភាពអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៨១

លោកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រ ផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មពីវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រង និងផ្នែកអក្សរសាស្រ្ត
ភាសាអង់គ្លេស ពីវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស។ លោកស្រីមានបទពិសោធន៍១០ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យធនាគារ
រួមមាន ផ្នែកធនធានមនុស្ស ប្រតិបត្តិការលក់រាយ និងការគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់។ លោកស្រីធ្លាប់ជា
នាយិកាគ្រប់គ្រងយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកលក់

បន្ទាប់មកជានាយិកាផ្នែកលក់រាយសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

នៅ

ធនាគារ Maybank អស់រយៈពេល ៣ឆ្នាំ ដែលគាត់បានគ្រប់គ្រងបណ្តាញផ្នែកលក់ដោយផ្ទាល់។
មុនពេលនោះ លោកស្រីធ្លាប់បម្រើការជានាយិកានៅធនាគារ ANZ Royal អស់រយៈពេល៧ឆ្នាំ
ក្នុងផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងធនធានមនុស្សផងដែរ។ មុនពេលចូលបម្រើការក្នុងវិស័យធនាគារ លោកស្រី
ក៏ធ្លាប់បម្រើការនៅ British American Tobacco (Cambodia) អស់រយៈពេលប្រហែល៤ឆ្នាំ
នៅនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស។ លោកស្រីចូលបម្រើការងារនៅ អម្រឹត ជានាយិកាអង្គភាពអភិវឌ្ឍន៍
អាជីវកម្ម នៅខែមករា ឆ្នាំ២០១៦។

១៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

លោក ផាត់ រតនា នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៥

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញគណនេយ្យ ពីសាកល
វិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង

និងអនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រង់ពាណិជ្ជកម្ម

ជំនាញគណនេយ្យពីសាកល

វិទ្យាល័យ Charles Stuart ប្រទេសអូស្រ្តាលី។ លោកបានចូលបម្រើការងារជាមួយ អម្រឹតក្នុង
ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៧ ក្នុងតំណែងជាមន្ត្រីសវនករផ្ទៃក្នុង និងត្រូវបានតែងតាំងជានាយកសវនកម្ម
ផ្ទៃក្នុង ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៩។ លោកត្រូវបានតែងតាំងជានាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ក្នុងខែមករា
ឆ្នាំ២០១០ ដើម្បីបង្កើតមុខងារគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

លោកស្រី លឹម សុផា នាយិកាធនធានមនុស្ស
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៥

លោកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ និងអនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ពីសាកល
វិទ្យាល័យ Charles Stuart ប្រទេសអូស្រ្តាលី។ លោកស្រី បានចូលបម្រើការងារជាមួយ អម្រឹត នៅ
ឆ្នាំ១៩៩៧ និងត្រូវបានតែងតាំងជាបន្តបន្ទាប់ជា ប្រធានសាខាខេត្ត និងជាប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ។
លោកស្រី ត្រូវបានតែងតាំងជា នាយិកាហិរញ្ញវត្ថុ នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០០៣។ លោកស្រី ត្រូវបានផ្ទេរទៅ
ជា នាយិកាធនធានមនុស្ស នៅក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១២។

លោក ទាង ស្រេង នាយកបណ្តុះបណ្តាល
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៨

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រចំនួនពីរ គឺផ្នែកអប់រំជំនាញបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស និង
ទីផ្សារ។ លោកក៏បានទទួលសញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ជំនាញគ្រប់គ្រងទូទៅ
ពីសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ មុនពេលចូលបម្រើការងារជាមួយ អម្រឹត លោក
បានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន និងអង្គការជាច្រើន។ លោកបានចូលបម្រើការងារនៅ អម្រឹត ក្នុង
ខែមករា ឆ្នាំ២០០៧ ក្នុងមុខតំណែងជា អ្នកគ្រប់គ្រងការបណ្តុះបណ្តាល បន្ទាប់មកលោកត្រូវបាន
តែងតាំងជា នាយកបណ្តុះបណ្តាល នៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

១៩

លោក តាន់ យូហៃ នាយកផ្នែកលក់ផលិតផលឥណទាន
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧0

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តជំនាញសេដ្ឋកិច្ច ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុង
ឆ្នាំ១៩៩៧។ លោកបានចូលបម្រើការងារជាមួយ អម្រឹត នៅក្នុងតំណែងជា ជំនួយការប្រធានសាខា
ខេត្តកណ្តាល ក្នុងឆ្នាំ២០០០។ នៅចុងឆ្នាំ២០០១ លោកត្រូវបានតែងតាំងជា ប្រធានសាខាខេត្តកំពត។
លោកត្រូវបានតែងតាំងជានាយកប្រតិបត្តិការនៅដើមឆ្នាំ២០១០ និងជានាយកផ្នែកលក់ផលិតផល
ឥណទាន នៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។

លោក សេង ហោ នាយកផែនការ និងរចនាសម្ព័ន្ធសាខា
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៩

លោកបានទទួលសញ្ញបត្រ បរិញ្ញបត្រ ក្នុងឆ្នាំ២០០១ និងសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិត ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
នៅឆ្នាំ២០០៨ ពីសាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ ក្នុងឆ្នាំ២០០២ លោកបានចូលបម្រើ
ការងារនៅ អម្រឹត ក្នុងមុខតំណែងជា នាយករងសាខាខេត្តកំពត ហើយបន្ទាប់មកជា នាយកផែនការ
និងរចនាសម័្ពន្ធសាខា នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។

លោក នូ ប៊ុណ្ណារិទ្វ នាយកផ្នែកលក់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៦៨

លោកទទួលបានសញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិតផ្នែកឧត្តុនិយម ពីប្រទេសរុស្ស៊ី និងអនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពី
សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និង Utara នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងឆ្នាំ២០០២។ លោកចូលបម្រើ
ការងារជាមួយ អម្រឹត ជាប្រធានសាខាខេត្ត ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦ និងបានតែងតាំងជាប្រធានផ្នែកធនធាន
មនុស្ស ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨។ ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១០ លោកត្រូវបានផ្ទេរទៅជានាយកសាខាខេត្តកំពត និង
ជានាយករងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣។ បន្ទាប់មក លោកត្រូវបានតែងតាំងជានាយក
ផ្នែកលក់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៥។

២០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

លោក លាវ វិប៊ែល នាយកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧០

លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់ និងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ
និងលោកទទួលបានបិរញ្ញាបត្រ ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។ មុនពេលលោកចូលបម្រើការងារ
នៅ អម្រឹត លោក គឺជានាយកផ្នែកសេវាកម្មប័ណ្ណឥណទាន និង Electronic Banking នៅធនាគារ
វឌ្ឍនៈ។ លោកធ្លាប់បានបម្រើការងារជា ប្រធានផ្នែក Electronic Channel and Delivery នៅ
ធនាគារ ANZ Royal ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ២០០៦ ដល់២០១៣។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាច្រើន និង
បានចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Visa Card, Master Card និង JCB ក្នុងឆ្នាំ២០០០ និង American
Express Card ក្នុងឆ្នាំ២០០៥។ លោកបានចូលបម្រើការងារនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត
នៅខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៤ ក្នុងមុខតំណែងជានាយកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

លោកស្រី ហេង សុទ្ធាវី នាយិកាម៉ាឃីតធីង
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៨០

លោកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទីផ្សារ ពីវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រង នៅឆ្នាំ២០០៣ និង
បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស ពីសាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ នៅឆ្នាំ២០០៩។ មុនចូលធ្វើការ
ជាមួយ អម្រឹត លោកស្រីធ្លាប់បម្រើការងារជាមួយអង្គការក្នុង និងក្រៅប្រទេសជាច្រើន។ លោកស្រី
បានបម្រើការងារនៅ អម្រឹត ក្នុងតំណែងជានាយិកាម៉ាឃីតធីង ក្នុងខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១១។

លោក ឆេង យ៉ានិត នាយកឥណទាន
ជនជាតិខែ្មរ កើតនៅឆ្នាំ ១៩៨១

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ និងបរិញ្ញាបត្រ
អនុបណ្ឌិត ផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
ក្នុងឆ្នាំ២០០៨។ លោកបានចូលបម្រើការងារនៅ អម្រឹត ក្នុងពាក់កណ្តាលខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៧
ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងឥណទាន ហើយត្រូវបានតែងតាំងជា ប្រធានផ្នែកត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ក្នុងឆ្នាំ
២០០៩ និងក្នុងឆ្នាំ២០១១ ជានាយករងឥណទាន។ ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ លោកត្រូវបាន
តែងតាំងជា នាយកឥណទាន។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង៩ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងមាន
ឯកទេសផ្នែកផលិតផលឥណទាន វិធីសាស្ត្រ បណ្តុះបណ្តាល និងបង្វឹកមន្ត្រីឥណទាន និងប្រធាន
ផ្នែក ព្រមទាំងជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងជាដើម។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

២១

លោក អំ សារ៉េត នាយកហិរញ្ញវត្ថុ
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៨

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគណនេយ្យ ក្នុងឆ្នាំ២០០៦ និងសញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស
ពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រនៃកម្ពុជា។ បច្ចុប្បន្ន លោកកំពុងសិក្សាជំនាញគណនេយ្យ ACCA
ហើយមកដល់ពេលនេះ លោកបានប្រលងជាប់ ១២ វិញ្ញាសាររួចមកហើយ។ លោកបានបំពេញការងារ
ជាសវនករជាន់ខ្ពស់នៅ PricewaterhouseCoopers Cambodia Ltd. ពីឆ្នាំ២០០៦ ដល់
ឆ្នាំ២០១០ បន្ទាប់មកបានបម្រើការងារក្នុងមុខតំណែងជាច្រើនក្នុងវិស័យផ្សេងៗ តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៧
មក។ លោកបានចូលធ្វើការនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ក្នុងឆ្នាំ២០១០ និងត្រូវបានតែងតាំងជា
នាយកហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣។

លោក គិន ណារ៉ា នាយកកិច្ចការរដ្ឋបាល
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៨០

លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រង និងបរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតជំនាញធនាគារ
និងហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០១ លោកបានបម្រើការងារក្នុងវិស័យ
ទេសចរណ៍។ លោកបានចូលបម្រើការងារជាមួយ អម្រឹត ក្នុងតួនាទីជាប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល ក្នុងឆ្នាំ
២០0៥ បន្ទាប់មកត្រូវបានតែងតាំងជា នាយករងធនធានមនុស្ស បន្ទាប់មកជា នាយកលេខាធិការដ្ឋាន
កិច្ចការរដ្ឋបាល ក្នុងឆ្នាំ២០១២។ ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤ លោកត្រូវបានតែងតាំងជា នាយកកិច្ចការ
រដ្ឋបាល។

លោក លន់ លាងអេង នាយករតនាគារ
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៩

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ក្នុងឆ្នាំ
២០០៨ ហើយក៏បានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យពីវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំ២០០២។
លោកត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យបម្រើការងារជាប្រធានផ្នែករតនាគារ

ក្នុងឆ្នាំ២០០៧

បន្ទាប់មកបាន

តែងតាំងជា នាយករងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ និងត្រូវបានផ្ទេរទៅជា នាយកលេខាធិការដ្ឋាន
រតនាគារក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ និងតែងតាំងជានាយករតនាគារ ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤។ មុនពេល
បម្រើការងារនៅ អម្រឹត លោកមានបទពិសោធន៍ផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុជាង ៧ឆ្នាំ នៅក្រុមហ៊ុន
ជាតិ និងអន្តរជាតិ។

២២

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

លោក ឆន សុជាតិ នាយកហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធ និងប្រតិបត្តិព័ត៌មានវិទ្យា
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៩

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ពីសាកលវិទ្យាល័យន័រតុន និងសញ្ញាបត្រ
អនុបណ្ឌិតព័ត៌មានវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ លោកបានចូលបម្រើការងារជាមួយ អម្រឹត
នៅឆ្នាំ២០០២ ជាមន្ត្រីសម្របសម្រួលព័ត៌មានវិទ្យា ហើយត្រូវបានតែងតាំងជាបន្តបន្ទាប់ជា មន្ត្រីជាន់
ខ្ពស់ព័ត៌មានវិទ្យា និងជានាយករងនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ បន្ទាប់មកត្រូវបានជ្រើសរើស
ជា នាយកហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធ និងប្រតិបត្តិព័ត៌មានវិទ្យា ក្នុងឆ្នាំ២០១៤។ មុនចាប់ផ្តើមការងារនៅ អម្រឹត
លោកបានធ្វើការនៅសាកលវិទ្យាល័យ និងក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មព័ត៌មានវិទ្យា រយៈពេល៣ឆ្នាំ។

លោក ផង់ ប៉ូលីណា នាយកសាខាខេត្ត (ភ្នំពេញ)
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧២

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្ត្រជំនាញកសិកម្ម ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ ពីសាកល
វិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម និងទទួលបានអនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ពីសាកល
វិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង។ លោកត្រូវបានជ្រើសរើស ឲ្យបម្រើការងារ ជាភ្នាក់ងារឥណទានទូទៅនៅ
ខេត្តកណ្តាល ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៦ បន្ទាប់មកត្រូវបានផ្ទេរទៅធ្វើការងារសវនកម្ម ក្នុងខែកក្កដា
ឆ្នាំ១៩៩៦។ លោកត្រូវបានតែងតាំងជា ប្រធានសាខាខេត្ត ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៩ និង ផ្តល់ឲ្យនូវមុខ
តំណែងជា នាយកសាខាខេត្ត ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១។

លោក លី ប៊ុនថា នាយកអភិវឌ្ឍ និងដោះស្រាយកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យា
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៨៣

លោកទទួលបានសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ និងវិស្វកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទ
ភ្នំពេញនៅឆ្នាំ២០០៦ និងអនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រង អាជីវកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ Charles Sturt
នៅឆ្នាំ២០១៣។ មុនពេលចូលរួមជាមួយ អម្រឹត លោកបានបម្រើការងារក្នុងតួនាទីជាគណៈគ្រប់គ្រង
នៅ VISIONFUND កម្ពុជា ជានាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ជាង៨ឆ្នាំ និងជាប្រធានគ្រប់គ្រង
កម្មវិធី SOFTWARE នៅ ACS TECHNOLOGY អស់រយៈពេល២ឆ្នាំ។ ជាង១០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
លោកមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនដូចជា ការបង្កើតនិងអភិវឌ្ឍនូវផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ការវិភាគប្រព័ន្ធ
គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម គម្រោងនិងបណ្តាញ ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា។ លោកចាប់ផ្តើមបម្រើការងារជាមួយអម្រឹត
ជា នាយកអភិវឌ្ឍន៍ និងដោះស្រាយកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យា នៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៥។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ទំពាំងបាយជូរ នៅស្រុករតនៈមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង

II.

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

I.

២៤

អតិថិជនប្រមូលផលផ្លែប័រ នៅស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង

២៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ការពិនិត្យឡើងវិញនូវ

លទ្ធផលអាជីវកម្ម
អតិថិជនធ្វើតៅហ៊ូ នៅស្រុកចម្ការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

១. បរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

បន្តរីកចម្រើនលឿនក្នុងចំណោមប្រទេសកំពុង

អភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី ក្នុងអំឡុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមក
នេះ។ ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ កម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
ប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមប្រមាណ ៧% ដោយសារកំណើនការនាំចេញសម្លៀក

បំពាក់ ការរីកចម្រើនផ្នែកអចលនទ្រព្យ និងសំណង់។ សកម្មភាព

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅតែបន្តល្អប្រសើរជាមួយនឹងអត្រាកំណើន ៦,៩% ក្នុង
ឆ្នាំ២០១៥ ស្របពេលដែលអតិផរណាធ្លាក់ចុះដល់ ១,២% ដោយសារ

តម្លៃអាហារ និងប្រេងសាំងនៅធ្លាក់ចុះទាប។ ភាពល្អប្រសើរក្នុងវិស័យ

អចលនទ្រព្យ សំណង់ និងសេវាកម្ម រួមជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃ
ប្រេងសាំង បានគាំទ្រដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ទោះបីជាការនាំ
ចេញសម្លៀកបំពាក់ និងកំណើនទេសចរណ៍ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថា

មានកំណើនយឺត ខណៈកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនៅមានកម្រិត
និងភាពមិនប្រាកដប្រជាផ្នែកនយោបាយរបស់បណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់

អាស៊ាន។

ត្រឹម ២,៦% តែប៉ុណ្ណោះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច
នេះអាចនឹងប្រឈមហានិភ័យចម្បងៗមួយចំនួន ដែលបណ្តាលមកពី

ហានិភ័យនៅក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស។ ហានិភ័យក្នុងប្រទេស

រួមមានកំណើនដ៏លឿនរបស់ឥណទាន ដែលអាចធ្វើឲ្យវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

មានភាពផុយស្រួយ ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល ភាពមិនប្រាកដប្រជានៃ
គោលនយោបាយប្រាក់ឈ្នួល និងវិវាទការងារ ដែលធ្វើឲ្យលទ្ធភាព
ប្រកត
ួ ប្រជង
ែ របស់វស
ិ យ
័ កាត់ដេរកម្ពជា
ុ ជួបបញ្ហាធៀបនឹងប្រទស
េ ដ៏ទៃ

ក្រៅពីការវិនិយោគពីបរទេស វិស័យធនាគារបានចូលរួមចំណែក

ទៀត។ ហានិភ័យក្រៅប្រទេសរួមមាន ការកើនឡើងតម្លៃប្រាក់ដុល្លារ

លឿនដែលមានរហូតដល់ ៤០% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ បានជំរុញដល់ការ

របស់សហគមន៍អឺរ៉ុប ដែលធ្វើឲ្យការនំាចេញសម្លៀកបំពាក់មានកំណើន

បញ្ចាំងពីភាពល្អប្រសើរនៃគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ដែលជះឥទិ្ធពលជាអវិជ្ជមានដល់ការវិនិយោគពីបរទេស វិស័យធនាគារ

រឹតតែខ្លាំងឡើងៗក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ កំណើនឥណទានយ៉ាង

ដែលអាចធ្វើឲ្យតម្លៃប្រាក់រៀលធ្លាក់ចុះ

ការធ្លាក់ចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

វិនិយោគក្នុងស្រុក ជាពិសេសវិស័យសេវាកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម ដែលឆ្លុះ

យឺត ព្រមទាំងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាបជាងការរំពឹងទុករបស់ប្រទេសចិន

កំណើនការវិនិយោគរបស់ធនាគារបរទេសថ្មីៗ

និងវិស័យទេសចរណ៍។

និងការរីកដុះដាលនៃ

សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក។

ការវិវឌ្ឍនេះអំណោយផលយ៉ាងខ្លាំង

ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរីកចម្រើន

និងរឹតតែជំរុញឲ្យឧស្សាហកម្មនេះ

ដល់ឧស្សាហកម្មសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា ដែលកំពុង
ទទួលបានផលចំណញ
េ បន្ថម
ែ ទៀត ពីសមាហរណកម្មសដ
េ ក
្ឋ ច
ិ អា
្ច ស៊ាន។
ស្ថិរភាពអត្រាប្តូរប្រាក់

ក៏បានរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ

២០១៥។ នេះគឺដោយសារគោលនយោបាយរូបីយវត្ថុដែលអំណោយ

ផលដល់អត្រាប្តូរប្រាក់ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងកំណើនដ៏ល្អ
របស់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិក

ដែលធ្វើឲ្យតម្លៃប្រាក់ដុល្លារមាន

ស្ថិរភាព។ ប្រាក់រៀល នៅតែបន្តឡើងថ្លៃបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៤

ហើយរក្សាតម្លៃជាមធ្យមប្រហែល
សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ២០១៥។
ជារួម

៤.០៥០រៀល

ក្នុងមួយដុល្លារ

ការប្រមើលមើលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពេលអនាគតនៅតែមាន

ទន្ទឹមនឹងហានិភ័យនេះ គោលនយោបាយសារពើពន្ធ និងរូបិយវត្ថុ

របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលទើបតែបង្កើតថ្មី ជាពិសេសបទបញ្ញត្តប្រុងប្រយ័ត្ន
សម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារកណ្តាល

គោលនយោបាយ

ឧស្សាហកម្មថ្មី កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលពន្ធដារ នឹងជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យ
ទាំងក្នុងប្រទេស និងក្រៅប្រទេស ដោយ៖ ១)ធានាឲ្យមានកំណើន

ប្រកបដោយសុខមាលភាពក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ២)លើកកំពស់បរិយា
កាសប្រកួតប្រជែងផ្នែកអាជីវកម្ម
ពលកម្មដែលមានការកើនឡើង

របស់កម្ពុជាឲ្យស្របជាមួយថ្លៃ

និងទាក់ទាញការវិនិយោគបានកាន់

តែច្រើន ដើម្បីធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចដោយជៀសវាងការពឹងផ្អែកជាចម្បង
តែទៅលើវិស័យកាត់ដេរ

៣)ជំរុញសហគ្រាសខ្នាតតូច

និងមធ្យម

៤)ប្រមូលប្រាក់ចំណូលចូលរដ្ឋកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ
វត្ថុសាធារណៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងគោលបំណងគាំទ្រដល់ការ

ភាពល្អប្រសើរ និងអំណោយផលល្អ។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ច ត្រូវបានគេ

អនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលនានា។ ក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹង

២០១៦ ស្របពេលដែលអតិផរណាត្រូវបានព្យាករណ៍មានការកើនឡើង

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ៧% សម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់។

ព្យាករណ៍ថានៅតែរក្សាបានកំណើនខ្ពស់ប្រមាណ ៧% សម្រាប់ឆ្នាំ

មិនត្រឹមតែជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនោះទេ

ប៉ុន្តែថែមទាំងជួយជំរុញ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

២៧

២. ការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា បន្តមានកំណើនរឹងមាំក្នុងអត្រា ៦,៩% ហើយ

គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏បានពង្រីងបណ្ដាញប្រតិបត្តិការរបស់

នឹងមានកំណើនក្នុងរង្វង់ ៧%។ ស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅ

ម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ATM) និងការផ្ដល់សេវាទូទាត់តាម

សម្រាប់ឆ្នាំ

២០១៦

រាជរដ្ឋាភិបាលរំពឹងទុកថា

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរ ជាពិសេស តម្លៃ និងអត្រាប្ដូរប្រាក់មាន
ស្ថិរភាពល្អ ដែលសម្រេចបានអត្រាអតិផរណាតែ១,២% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៥
ធៀបនឹង ៣,៩% ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ និង អត្រាប្រាក់រៀលជាមធ្យម ៤.០៦៨
ក្នុងមួយដុល្លារអាមេរិក។

ខ្លួន តាមរយៈការបើកសាខាតាមរាជធានី-ខេត្ត ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់
អេឡិចត្រូនិច។

ទ្រព្យសកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ បានកើនឡើង

២៦% ដល់ ៩៥,៦៦ ទ្រីលានរៀល ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន បាន

កើនឡើង ១៨,៩% ដល់ ៥១,៦១ ទ្រីលានរៀល និងឥណទានមាន

ដោយឡែកវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

នៅតែបន្តរីកចម្រើនយ៉ាងលឿន។

ការកើនឡើង ២៨% ដល់ ៦១,៦២ ទ្រីលានរៀល។ ដូចគ្នាដែរ ចំនួន

ប្រព័ន្ធធនាគារ មាន ធនាគារពាណិជ្ជ ៣៦ ធនាគារឯកទេស ១១

អតិថិជនដាក់បញ្ញើបានកើនឡើង ២១,៧% ដល់ ៤លាននាក់ និង

គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ៥០ ប្រតិបត្តិការឥណទានជនបទ ១០៤ ការិយាល័យ

អនុបាតសន្ទនិយភាព និងអនុបាតសាធនភាព ជាមធ្យមរបស់ធនាគារ

ការតតិយភាគី ៥ ក្រុមហ៊ុនក្រេឌិតប្យូរ៉ូ ១ និងអាជីវករប្ដូរប្រាក់ ២.០១០។

មានកម្រិត ១៥៥% និង ២០%។ អនុបាតឥណទានមិនដំណើរការមាន

៨

អតិថិជនទទួលឥណទាន បានកើនឡើង ១៤,១៤% ដល់ ២,៥លាននាក់។

តំណាងធនាគារបរទេស ៨ ក្រុមហ៊ុន ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ៩ អ្នកដំណើរ

មានកម្រិតប្រមាណ ៧៧% និង ២៣% និងរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

អនុញ្ញាតឲ្យទទួលប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន

កម្រិតទាបជាមធ្យម ២,៣% ទៅ ០,៧% រៀងគ្នា។

ស្របគ្នានេះដែរ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជា ទីផ្សារអន្តរធនាគារ តាម

រយៈការបោះផ្សាយមូលបត្រអាចជួញដូរបាន (NCDs) ដោយប្រព័ន្ធ

Online Trading Platform ប្រព័ន្ធទូទាត់ជាតិ (FAST) និងប្រព័ន្ធ
National Shared Switch សម្រាប់ម៉ាស៊ីន ATM និង POS បាន

នឹងកំពុងបង្កើតឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ កាត់បន្ថយ
ចរាចរណ៍សាច់ប្រាក់លើទីផ្សារ និងសមាហរណកម្មវិស័យទូទាត់ ជាមួយ
ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន។

សរុបសេចក្ដីមក វិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅតែរីកចម្រើន និងមានសុខភាព

រឹងមាំល្អ បន្តចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។ វិស័យនេះ

អតិថិជនកំពុងប្រមូលអំបិល នៅស្រុកឈូក ខេត្តកំពត

ប្រាក់រៀលខ្មែរ

បានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុទូលំទូលាយ
ជូនដល់អាជីវកម្ម

និងប្រជាជនកម្ពុជាសមស្របតាមទស្សនៈវិស័យ

អភិវឌ្ឍន៍ និងយុទ្ធសាស្រ្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។

ប្រភព៖ របាយការណ៍ធនាគារជាតិ ឆ្នាំ២០១៥

២៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

៣. លទ្ធផលឥណទាន
ក្រោយពីទទួលបានជោគជ័យ នៅក្នុងការសាកល្បងលក់ផលិត

ធៀបជាមួយផលបត្រកម្ចីនៅចុងឆ្នាំ២០១៤ ដែលកំណើនភាគច្រើនមក

ដាក់លក់ផលិតផលនេះ នៅគ្រប់សាខារបស់អម្រឹតទូទាំងប្រទេសចាប់

កម្ចីដែលយឺតជាង៣០ថ្ងៃ មានតូចជាង ០,២% ប៉ុណ្ណោះ។ លទ្ធផល

ពីផលិតផលឥណទានបុគ្គល ជាមួយគុណភាពផលបត្រកម្ចីល្អ គឺផលបត្រ

ផល ឥណទានក្រុមឯករាជ្យ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ អម្រឹតបានសម្រេចការ
ពីដើមឆ្នាំ២០១៥មក។

បន្ទាប់ពីការដាក់លក់

ទទួលការគាំទ្រពីសំណាក់អតិថិជន

ដ៏ល្អប្រសើរនៃសកម្មភាពឥណទាននេះបានមកពី ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

ផលិតផលនេះបាន

គោលនយោបាយឥណទាន ការពង្រឹងការវាយតម្លៃឥណទាន និងត្រួត

និងគិតមកដល់ចុងឆ្នាំ២០១៥

អម្រឹត មានអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលប្រមាណជា ៥.០០០

ពិនិត្យផ្ទៃក្នុង។ ជាមួយគ្នានេះដែរ ការិយាល័យឥណទាននៃកម្ពុជា បាន

សំពៀតឥណទាន

ហើយអម្រឹតបានប្តេជ្ញាអនុវត្តតាមឲ្យបានពេញលេញ

ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់

នាក់ដែលជាជោគជ័យនៅក្នុងការលក់នាដំណាក់កាលចាប់ផ្តើមនេះ។

នៅក្នុងការការពារអតិថិជនពីបំណុលជាន់គ្នា

សេចក្តីណែនាំរបស់ការិយាល័យឥណទាននៃកម្ពុជានេះ។

អម្រឹតបានសម្រេចកំណើនឥណទានប្រមាណជា ៤២% ដោយ

នូវរាល់

រាល់ឯកតាតម្លៃគិតជាលានរៀល
បម្រែបម្រួល ២០១៥

ខែធ្នូ

ខែធ្នូ

ខែធ្នូ

ជាទឹកប្រាក់

ជាភាគរយ

២០១៥

២០១៤

២០១៣

៤៩៤,៥

៤២%

១.៦៦៦,២

១.១៧១,៧

៨១៤,១

សំពៀតឥណទានក្រុមធានាសរុប

៩,២

៣%

២៧៦,៧

២៦៧,៥

២១៧,៥

សំពៀតឥណទានក្រុមឯករាជ្យសរុប

៧,៧

០%

៧,៧

-

-

៤៧៧,៦

៥៣%

១.៣៨១,៧

៩០៤,១

៥៩៦,៦

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ
សំពៀតឥណទានសរុប

សំពៀតឥណទានបុគ្គលសរុប
១៦,៦%

០,៤%
៨២,៩%

ខែធ្នូ ២០១៥
ឥណទានក្រុមធានាសរុប

ឥណទានក្រុមឯករាជ្យសរុប
ឥណទានបុគ្គលសរុប

២២,៨%
ខែធ្នូ ២០១៤
៧៧,២%

ឥណទានក្រុមធានាសរុប
ឥណទានបុគ្គលសរុប

ចំនួនគណនីអតិថិជន
ចំនួនគណនីកម្ចីបានកើនប្រមាណជា ២% បើធៀបជាមួយចំនួនកម្ចីនៅចុងឆ្នាំ២០១៤ ដូច្នេះមកដល់ចុងឆ្នាំ២០១៥ អម្រឹតមានចំនួន

គណនីកម្ចីប្រមាណជា ៣៤៣.១៣៤។ សម្រាប់កំណើននៃចំនួនកម្ចីនេះបានមកពីឥណទានបុគ្គលនៅក្នុងពេលដែលឥណទានក្រុមធានាមានការថយ
ចុះបន្តិច ដោយសារមានអតិថិជនមួយចំនួនបានឈប់ខ្ចីឥណទានក្រុមធានា ហើយត្រលប់មកខ្ចីឥណទានបុគ្គលជំនួសវិញ។ ការថយចុះនៃចំនួន
អតិថិជនក្រុមធានានេះ ក៏ជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្តការពង្រឹងគុណភាពកម្ចីផងដែរ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

បម្រែបម្រួល ២០១៥

២៩

ខែធ្នូ

ខែធ្នូ

ខែធ្នូ

ជាចំនួន

ជាភាគរយ

២០១៥

២០១៤

២០១៣

៥.៦៤១

២%

៣៤៣.១៣៤

៣៣៧.៤៩៣

៣០៩.៤៥៨

(១៨.៤៣៧)

-៨%

១៩៨.៥២១

២១៦.៩៥៨

២១២.៧០៥

៤.៩១០

-

៤.៩១០

-

-

១៩.១៦៨

១៦%

១៣៩.៧០៣

១២០.៥៣៥

៩៦.៧៥៣

៣.៦៩៥

៦%

៦៩.៤៦២

៦៥.៧៦៧

៥៩.៧២២

១៤.៧៦២

២៨%

៦៨.១៥០

៥៣.៣៨៨

៣៥.៩២៨

ចំនួនគណនីឥណទានឡជីវឧស្ម័ន

១៩៧

៤០%

៦៨៨

៤៩១

៥៩៤

ចំនួនគណនីឥណទានបុគ្គលិក

៥១៤

៥៨%

១.៤០៣

៨៨៩

៥០៩

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ
ចំនួនគណនីឥណទានសរុប
ចំនួនគណនីឥណទានក្រុមធានា
ចំនួនគណនីឥណទានក្រុមឯករាជ្យ
ចំនួនគណនីឥណទានបុគ្គលសរុប
ចំនួនគណនីឥណទានបុគ្គលខ្ចី-សងតាមភូមិ
ចំនន
ួ គណនីឥណទានបុគល
្គ ខ្ច-ី សងនៅស្នាកកា
់ រ

០,២%
១៩,៨%
២០,២%

០,៤%

៥៧,៨%

ធ្នូ ២០១៥
ចំនួនគណនីឥណទានក្រុមធានា

ចំនួនគណនីឥណទានក្រុមឯករាជ្យ

ចំនួនគណនីឥណទានបុគ្គលខ្ចី-សងតាមភូមិ

ចំនួនគណនីឥណទានបុគ្គលខ្ចី-សងនៅស្នាក់ការ

១,៤%

ចំនួនគណនីឥណទានឡជីវឧស្ម័ន
ចំនួនគណនីឥណទានបុគ្គលិក
០,១%

១៥,៨%
១៩,៥%

០,៣%

ធ្នូ ២០១៤
ចំនួនគណនីឥណទានក្រុមធានា

៦៤,៣%

ចំនួនគណនីឥណទានបុគ្គលខ្ចី-សងតាមភូមិ

ចំនួនគណនីឥណទានបុគ្គលខ្ចី-សងនៅស្នាក់ការ
ចំនួនគណនីឥណទានឡជីវឧស្ម័ន

អតិថិជនចិញ្ចឹមជ្រូក នៅស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

ចំនួនគណនីឥណទានបុគ្គលិក

៣០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

៤. ផលិតផលប្រាក់បញ្ញើ
ទំនើបកម្មនៃសេវាប្រាក់បញ្ញើ

គឺជាយន្តការដ៏ចម្បងមួយសម្រាប់

ទ្រទ្រង់ដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ហើយវាក៏អាចបង្កើតឲ្យមានលំ
ទៅទៀតវាក៏ជាឧបករណ៍មួយ

អតិថិជនកំពុងរាប់ប្រាក់នៅស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម

ហូរសាច់ប្រាក់ដែលលើស ដើម្បីគាំទ្រដល់វិនិយោគគិនផងដែរ។ ពិសេស

ដែលមានប្រយោជន៍ដើម្បីជួយដល់

ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើការសន្សំប្រាក់ សម្រាប់តម្រូវការនាពេលអនាគត
របស់ពួកគេ។

ជាលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ២០១៥

អម្រឹតមានការកើនឡើង

សមតុល្យសន្សំជាមួយនឹងអត្រាកំណើន ៣០% ដែលធ្វើឲ្យសមតុល្យប្រាក់
សន្សំកើនដល់ ៨១៣,៤ ពាន់លានរៀល (២០១លានដុល្លារអាមេរិក)
ស្របពេលដែលចំនួនគណនីបានកើនឡើងរហូតដល់

២៣៧.៩៣៩

គណនីនៅចុងឆ្នាំជាមួយអត្រាកំណើន ៣៧% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៤។
និន្នាការនៃផលិតផលប្រាក់បញ្ញើ
ចំនួនគណនី

៨១៣.៤៣៥

៦២៤.២២៩

សមតុល្យ (គិតជាលានរៀល)
៣៧៦.៩៨៩

៦. សេវាហិរញ្ញវត្ថុចល័ត
គណនីសន្សំចល័ត៖ ផលិតផលនេះទាក់ទងនឹងការប្រមូលសន្សំ

២៣៧.៩៣៩

ខាងក្រៅសាខា (មន្ត្រីហេរញ្ញិកចល័តរបស់យើងនឹងទៅធ្វើប្រតិបត្តិការ

១៧៤.០២១

១៣០.២៨៥

ប្រមូល និងដកប្រាក់សន្សំដល់ផ្ទះអតិថិជនតែម្តង)។ ផលិតផលនេះ
បានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការ

២០១៣

២០១៤

២០១៥

ហើយដំណាក់កាលនេះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ២០១៦។
សមតុល្យប្រាក់សន្សំ

៥. សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

ជនបទ

និន្នាការនៃសេវាសន្សំចល័ត

ដែលភាគច្រើននៅតាម

ដោយផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការបែងចែក

និងចំនួនគណនីសន្សំចល័តមានការកើន

ឡើងជាង ៣ (បី)ដង បើគិតត្រឹមចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥។

សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុករបស់អម្រឹត គឺជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយ

ក្នុងការជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា

តាមដំណាក់កាលចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥

សមតុល្យគិតជាដុល្លារ

និងការទូទាត់

ចំនួនអតិថិជន

សាច់ប្រាក់ជាមួយសមាជិកគ្រួសារ មិត្តភក្តិ និងដៃគូរអាជីវកម្ម ដោយ
ពួកគាត់រស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល ដែលជាកន្លែងដែលធនាគារភាគ

៧៩៧.០៨៨

១០.១៦៦

២៤៧.៣៨៧

ច្រើនមិនអាចផ្តល់សេវាទាំងនោះបាន។
ជាលទ្ធផលក្នុងឆ្នាំ២០១៥

៣.០៥១

អម្រឹតបានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើង

យ៉ាងខ្លាំង ក្នុងប្រតិបត្តិការសេវាផ្ទេរប្រាក់ជាមួយនឹងកំណើនទឹកប្រាក់
ក្នុងការផ្ទេររហូតដល់ ៩៨% (៣២៤ ពាន់លានរៀល ស្មើនឹង៨០លាន
ដុល្លារអាមេរិក)

២០១៤

និងចំនួនប្រតិបត្តិការមានអត្រាកំណើនរហូតដល់

៨០% (១១៧.៧៧៦ ប្រតិបត្តិការ)។

និន្នាការនៃផលិតផលផ្ទេរប្រាក់

៧. សេវាទូទាត់វិក្កយបត្រ
៣២៤.០០០

ប្រតិបត្តិការនៃការផ្ទេរប្រាក់

សមតុល្យ (គិតជាលានរៀល)

៦៥.៣៦៧

សេវាទូទាត់វិក្កយបត្រ

ជាផ្នែកមួយនៃសេវាហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្កើត

ឡើងសម្រាប់ជួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់សេវា ភ្លើង ទឹក និង ទូរទស្សន៍

១៦៤.០៣៧

៨៥.៩៩៦

២០១៥

ខ្សែកាប ដើម្បីធ្វើការទូទាត់ថ្លៃប្រើប្រាស់សេវាប្រចាំខែរបស់ពួកគាត់នៅ
១១៧.៧៧៦

៤៦.៨១១

សាខាណាមួយរបស់អម្រឹតដែលនៅជិតផ្ទះ ឬ កន្លែងអាជីវកម្មរបស់
ពួកគាត់។

សកម្មភាពនេះបានអនុវត្តយ៉ាងល្អ ដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងឆ្នាំ

២០១៥ ដែលចំនួនប្រតិបត្តិការបានកើនឡើងជាង៦ (ប្រាំមួយ)ដង។
២០១៣

២០១៤

២០១៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

៣២

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

សកម្មភាពបើកបេឡាឥណទានភូមិ នៅស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់

គុណភាពនៃការបង្កើតការត្រួតពិនិត្យ

ក្នុងការបង្កើន

និងការគាំទ្រដល់ការសម្រេច

គោលដៅអាជីវកម្មរបស់ អម្រឹត ដោយផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើទិដ្ឋភាព

ពីរគឺ ការការពារមូលធន និងការចាប់យកចំណុចប្រសើរបំផុតនៃទំនាក់
ទំនងរវាងហានិភ័យ និងទិន្នផល។
អម្រឹតបានអនុវត្ត

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យរួមបញ្ចូលគ្នា

(In-

tegrated Risk Management System) ទូទាំងស្ថាប័ន ដែល

ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថា ជាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្ថាប័នទាំង
មូល (Enterprise-Wide Risk Management System) ដើម្បី
ធានាការពង្រីកប្រតិបត្តិការ

និងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុង

ទស្សនៈទាននៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
អមឹ្រត

បានអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ដោយផែ្អកលើ

គោលការណ៍ត្រួតពិនិត្យបួនជួរ (4 lines of control) ដែលរួមមាន៖
១. ការត្រួតពិនិត្យដោយប្រតិបត្តិករ៖
ធ្វើឡើង

និងអនុវត្តដោយផ្ទាល់

គឺជាការត្រួតពិនិត្យដែល

ដោយប្រតិបត្តិករនៅគ្រប់

កម្រិតទាំងអស់នៅក្នុងស្ថាប័នដើម្បីធានាថា លទ្ធផលការងារ
អនុលោមទៅតាមគោលនយោបាយ
បង្កើតឡើង។

និងនីតិវិធីដែលបាន

២. ការត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកគ្រប់គ្រង៖ គឺជាការត្រួតពិនិត្យដែល

បរិយាកាសដែលមានការប្រែប្រួលជាលំដាប់ ស្ថិតក្នុងកម្រិតហានិភ័យ

ធ្វើឡើង និងអនុវត្តដោយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ ដែលមិនបាន

បទបញ្ញតិ្តនានាទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។

ប្រតិបត្តិករអនុវត្តការងារ

ដែលអាចទទួលយកបាន និងគោរពបានពេញលេញជាមួយច្បាប់ និង
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុង អម្រឹត គឺជាដំណើរការដែលមាន

ភាពឯករាជ្យពីតួនាទីអាជីវកម្ម (business function) និងសវនកម្ម
(audit

function)។

តួនាទីទាំងនេះ

ដើរតួយ៉ាងសកម្មក្នុងការ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅគ្រប់កម្រិតក្នុង អម្រឹត។

ចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃដោយផ្ទាល់

និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន

គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីដែលមាន។

៣. ការត្រួតពិនិត្យដោយមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង៖
ពិនិត្យដែលធ្វើឡើង
ហានិភ័យ

ដើម្បីធានាថា

តាម

គឺជាការត្រួត

និងអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រង

ដើម្បីតាមដាន

អនុវត្តគោលនយោបាយ

និងធានាថា

ប្រតិបត្តិករ

និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងហានិភ័យបាន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ពេញលេញនិងត្រឹមត្រូវ និងដើម្បីធានាថា វប្បធម៌នៃការត្រួត

ពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងការលើកលែងកម្រិតទាបចំពោះហានិភ័យត្រូវ
បានបង្កើតឡើង និងផ្សព្វផ្សាយដល់គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់។

៤. សវនកម្មផ្ទៃក្នុង៖ គឺជាការត្រួតពិនិត្យដែលធ្វើឡើង និងអនុវត្ត
ដោយនាយកដ្ឋានសវនកម្មផៃ្ទកុ្នង

ដើម្បីធើ្វការវាយតមៃ្លការ

ត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ (permanent control) និងដើម្បី
រាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដោយឯករាជ្យ។

រចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
អម្រឹត បានអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្ថាប័នទាំងមូលរួម

បញ្ជូលគ្នា (Integrated Enterprise-Wide Risk Management

Framework) ដើម្បីតាមដាន និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលមានក្នុង
ប្រតិបតិ្តការ និងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ស្ថាប័ន។

ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ អម្រឹត បានបង្កើតអនុគណៈកម្មការ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យចំនួនបួន

ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (Risk Oversight Committee)

ដែលរួមមាន៖គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្ត គណៈកម្មការ
អតិថិជនកំពុងប្រមូលផលត្រាវ នៅស្រុកថ្មបាំង ខេត្តកោះកុង

៣៣

គ្រប់គ្រង ទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្ម គណកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ឥណទាន និងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ។
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
បេសកកម្ម របស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺធ្វើការត្រួត

ពិនិត្យគ្រប់ប្រភេទនៃហានិភ័យ ដែលអាចកើតមានឡើងទាំងខាងក្នុង
និងខាងក្រៅ នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ អម្រឹត
ដើម្បីធានាថា

អត្តសញ្ញាណ

ការអនុវត្ត

និងនីតិវិធីមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកំណត់

និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ជាមួយច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិនានា។

និងគោរពបានពេញលេញ

មុនពេលកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យ នឹងរៀបចំការប្រជុំដើម្បីធ្វើការពិភាក្សា និងពិនិត្យទៅលើភាព
ពេញលេញ និងគ្រប់គ្រាន់នៃហានិភ័យដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មការ
នីមួយៗ។

ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០១៥ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានពិនិត្យ

និងអនុម័តគ្រប់របាយការណ៍ពី

នីមួយៗរៀងរាល់មួយត្រីមាសម្តង

អនុគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ដែលហានិភ័យសំខាន់ៗត្រូវបាន

កំណត់ វិភាគ និងរាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅរៀងរាល់ពេល
ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

• ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្ត
ហានិភ័យយុទ្ធសាស្ត្រ គឺជាហានិភ័យទាំងឡាយណាដែលអាច

ប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញ និងដើមទុនរបស់ អម្រឹត ដែលកើត

ចេញពីការសម្រេចចិត្តមិនបានត្រឹមត្រូវ ការអនុវត្តមិនចំគោលដៅ
យុទ្ធសាស្រ្តរបស់ក្រុមហ៊ុន

និងការឆ្លើយតបមិនទាន់ពេលវេលា

ទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសអាជីវកម្មខាងក្រៅ។

ខណៈដែលប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មកាន់តែរីកចម្រើន ជាពិសេសក្នុង
ទីផ្សារប្រកួតប្រជែងដែលកាន់តែចង្អៀត

ហានិភ័យដែលអាចប៉ះ

ពាល់ដល់យុទ្ធសាស្រ្តរបស់ អម្រឹត អាចនឹងកើនឡើង។ ដូចនេះ
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្ត (SRC) ដែលមាន

អគ្គនាយកជាប្រធានត្រូវបានបង្កើតឡើង ក្នុងគោលបំណងពិនិត្យ
មើលហានិភ័យដែល អម្រឹត អាចនឹងប្រឈម ក៏ដូចជារៀបចំវិធី

សាស្រ្តបង្ការហានិភ័យទាំងនោះដោយប្រាកដថា យុទ្ធសាស្រ្តរបស់
អម្រឹត

ឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលាទៅនឹងការប្រែប្រួលទីផ្សារ

ហើយដែលនាំឲ្យ អម្រឹត បន្តរីកចម្រើនរយៈពេលវែង។
ដើម្បីបង្ការហានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្ត

អម្រឹត

បានដាក់ចេញនូវ

ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យ ដោយមើលលើការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ត និង
លទ្ធផលដែលទទួលបាន។

ឧបករណ៍ពីរដ៏សំខាន់ក្នុងការវិភាគ

ហានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្ត គឺការកំណត់នូវបម្រែបម្រួលស្ថានភាពខាង
ក្នុង និងបរិយាកាសអាជីវកម្មខាងក្រៅ ហើយធ្វើការវិភាគពីផល

ប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលនោះមកលើ អម្រឹត។ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត
និងហានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្តត្រូវបានត្រួតពិនិត្យរៀងរាល់
ក្នុងគោលបំណង

៦ខែម្តង

ដើម្បីធានាពីការសម្រេចបានតាមផែនការ

យុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែងរបស់ស្ថាប័ន។

៣៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

• ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអសកម្ម
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម

និងរក្សាកម្រិតហានិភ័យឥណទានដែលអាចទទួលយកបាន។

និងទ្រព្យអសកម្ម

ត្រូវបាន

គ្រប់គ្រងដោយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ មុខងារស្នូល

របស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអសកម្ម គឺដើម្បី
ធានាថា

របាយការណ៍តុល្យការត្រូវបានអនុវត្តទៅតាមគោល

នយោបាយផ្ទៃក្នុង

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

និងអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិតម្រូវដោយ

ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន

គណៈកម្មការបានបង្កើតនូវ

វិធីសាស្រ្តក្នុងការកំណត់ទៅលើកម្រិតផលបត្រប្រាក់កម្ចី ទៅតាម
ប្រភេទមុខរបរ និងទៅតាមតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់អម្រឹត ព្រមទាំង
បានតាមដាន និងវិភាគជាប្រចំាទៅលើហានិភ័យនៃមុខរបរសំខាន់ៗ

ដែលអម្រឹតបាននឹងកំពុងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីច្រើន។ អម្រឹតក៏បានយក
ចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀបចំ

ផែនការពង្រីកខ្លួនក្នុងគោលបំណង

សមាជិកនីមួយៗរបស់ ALCO ត្រូវបានតែងតាំងដោយគណៈកម្មការ

ការពារហានិភ័យនៃការទំលាក់ទុននៅក្នុងតំបន់ដែលមានហានិភ័យ

លោកអគ្គនាយករងជាអនុប្រធាន

និងសមាជិកផ្សេងទៀតជា

លើសពីនេះទៅទៀត គុណភាពប្រាក់កម្ចីត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់

គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ផលិតផល

ហានិភ័យឥណទាន ដែលបានសងយឺតតិចជាង ៣០ថ្ងៃ និងចាប់

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ ដែលមានលោកអគ្គនាយកជាប្រធាន និង

ខ្ពស់ មុខរបរ និងប្រភេទផលិតផលដែលមានហានិភ័យខ្ពស់។

នាយកនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ។

ក្នុងការតាមដាន

សមាជិកម្នាក់ៗមានសមត្ថភាព

និងវិភាគទៅលើសំពៀតឥណទានដែលមាន

ធនាគារ និងសេវាកម្មផ្សេងៗ ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍

ពី ៣០ថ្ងៃ ដើម្បីស្វែងរកឬសគុលនៃបញ្ហា និងចាត់ចំណាត់ការ

តុល្យការ។

សមស្រប និងទាន់ពេលវេលា។

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអសកម្ម ជួបប្រជុំជា

ជាលទ្ធផល គុណភាពនៃសំពៀតឥណទាន (PAR ៣០) នៅចុង

ជារៀងរាល់ត្រីមាស។

ប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងការពង្រីកខ្លួនរបស់

រៀងរាល់ខែ និងធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

អម្រឹត ទៅក្នុងចំណែកទីផ្សារថ្មី និងដាក់ចេញនូវផលិតផលថ្មីៗ

• ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យឥណទាន

ដោយសារ

សំដៅទៅលើហានិភ័យនៃការខាតបង់

អតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ច

សងប្រាក់ទៅតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួន។
គ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន

ឆ្នាំ២០១៥ មានភាពល្អប្រសើរត្រឹម ០,១៧% បើទោះបីមានការ

គោលបំណងនៃការ

គឺដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ

ឥណទានបាត់បង់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន។

ដូច្នេះហើយបានជាអម្រឹត បង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ឥណទាន ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អគ្គនាយករង។ គណៈកម្មការ

នេះ សម្រេចធ្វើការពិភាក្សាពីហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិ
បត្តិការឥណទាន នៅរៀងរាល់៣ខែម្តង ក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រង

បន្ថែមទៀត។ អម្រឹតរក្សាបាននូវគុណភាពប្រាក់កម្ចីមានហានិភ័យ
ល្អប្រសើរ និងទាបជាងអត្រាជាមធ្យម ០,៧% នៅក្នុងវិស័យមីក្រូ

ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ មូលហេតុចម្បងដែលអម្រឹតរក្សា

បាននូវគុណភាពឥណទានល្អប្រសើរនេះ គឺបណ្តាលមកពីគុណភាព

នៃការអនុវត្តការងារត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ដល់បុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់
ប្រសិទ្ធភាពនៃគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីឥណទាន ការបណ្តុះ
បណ្តាលបុគ្គលិក

ដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការ

វាយតម្លៃឥណទាន ជាពិសេសមន្ត្រីឥណទាន ព្រមទាំងគោល
នយោបាយក្នុងការដោះស្រាយបំណុលយឺតយ៉ាវ។
ទៅទៀត

កំណើនឱកាសការងារ

លើសពីនេះ

កំណើនសកម្មភាពអាជីវកម្ម
អតិថិជនកំពុងបេះទុរេន នៅស្រុកស្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

៣៥

និងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
បានបំពេញការងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អ ដោយធ្វើការតាមដាន
ពង្រឹង

ជំរុញលើកទឹកចិត្ត

និងគាំទ្រគ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់នូវ

កម្រិតសាខាឲ្យអនុវត្តការងារត្រួតពិនិត្យក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់
ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវ។

គណៈកម្មការក៏បានសម្រេចឲ្យធ្វើតេស្តផែនការនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម

(Business Continuity Plan)* នៅសាខា ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ
២០១៥

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

និរន្តរភាពអាជីវកម្មចំនួន៨

តេស្ត

បានធ្វើតេស្តផែនការ

នៅសាខាចំនួន៨ដែលស្ថិត

ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាខាខេត្ត៨ផ្សេងៗគ្នា។

លទ្ធផលពី

ការធ្វើតេស្តបានបង្ហាញថា ប្រតិបត្តិករមានការរៀបចំ និងត្រៀម

ខ្លួនទុកបានយ៉ាងល្អ ដើម្បីដោះស្រាយ និងគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍
ដែលអាចរំខានដល់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់អម្រឹត ដើម្បីធានា

ថា អម្រឹត នៅតែបន្តប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និងដំណើរការ
ដូចធម្មតា។

បន្ថែមពីលើនេះ នៅត្រីមាសចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ២០១៥ គណៈកម្មការ
បានអនុម័តតារាងផ្តល់សញ្ញាហានិភ័យ (Risk Table Alert)

ផែនទីហានិភ័យ (Risk Mapping) និងឧបករណ៍កាត់បន្ថយ
ហានិភ័យដែលបានបង្កើត

និងធ្វើឡើងដោយម្ចាស់ហានិភ័យ

(Risk Owner) ឬផ្នែកដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យ (Risk Taking Unit) និងនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។
ការជួបពិភាក្សាពីការលក់ប្រចំាថ្ងៃ សាខាកោះកុង

ការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

និងកំណើនប្រាក់ចំណូលរបស់អតិថិជនក្នុងឆ្នាំ២០១៥

ជាកត្តា

អំណោយផលដល់លទ្ធភាពសងរបស់អតិថិជន។ ទាំងនេះគឺជា
កត្តាគន្លឹះដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការរក្សាគុណភាពសំពៀត
ឥណទានបានល្អនៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់អម្រឹត។

• ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ
ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ គឺជាហានិភ័យដែលបង្កឡើងមកពីដំណើរ
ការផ្ទៃក្នុងមិនមានភាពពេញលេញ ឬក៏មិនដំណើរការ កំហុសបង្ក

ឡើងដោយមនុស្ស ប្រព័ន្ធមិនដំណើរការ ឬក៏បណ្តាលមកពីកត្តា
ខាងក្រៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថាប័ន។
ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យទាំងនេះ

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅកម្រិតថ្នាក់គ្រប់គ្រង

និងមាននាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យជាប្រធាន។ គណៈកម្មការនេះ
ធ្វើការប្រជុំជារៀងរាល់ត្រីមាស

ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាទៅលើបញ្ហា

ទាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ក្នុងគោលបំណងសម្រេច
បានកម្រិតល្អបំផុតរវាងហានិភ័យ និងទិន្នផល។

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត តែងតែរក្សា និងបន្តការគោរពតាម

លក្ខខណ្ឌតម្រូវនានាដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាត

ប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម កាលពីឆ្នាំ២០០៧ និងប្រកាសស្តីពីការ
ប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម កាលពីឆ្នាំ២០០៨
ព្រមទាំង លិខិតបទដ្ឋានគតិយុទ្ធនានា ដំណើរការ និងនីតិវិធី ដែលបាន
ចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
ការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុត ។

ការពង្រីកនូវចំណេះដឹង

ក៏ដូចជាស្តង់ដារអន្តរជាតិ

បទពិសោធន៍

និង

ក៏ដូចជាការពង្រីកនូវ

គោលដៅ និងបណ្តាញជាច្រើន នៅក្នុងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទាន
ភារវកម្ម

បានធ្វើឲ្យកម្រិតការគំរាមកំហែងនៃការសម្អាតប្រាក់

និង

ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម កើនឡើងជាសកលទៅកាន់កម្រិតបន្ទាប់ទៀត។
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បានប្តេជ្ញាថានឹងកែលម្អ និងរក្សាភាព
ម៉ឺងម៉ាត់

និងភាពរឹងមាំរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តការប្រឆាំងការសម្អាត

ប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ដែលជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីធានាថា

ហានិភ័យនៃការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនៅក្នុងស្ថាប័ន
ត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងដោះស្រាយយ៉ាងហ្មត់ចត់ ដើម្បីប្រឆាំងការសម្អាត

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីធ្វើការអនុវត្ត និងពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង

ប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។ ការអនុវត្តបែបនេះនឹងជួយកាត់បន្ថយ

ផៃ្ទក្នុង ដែលជាផែ្នកមួយនៃតួនាទីគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

នឹងការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ក៏ដូចជាការ

ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ

ចំណាយដែលកើតឡើងពីការស៊ើបអង្កេត

* ផែនការនិរន្តភាពអាជីវកម្ម(BCP) គឺសំដៅទៅលើការធានានិរន្តភាព ឬការផ្តល់សេវាកម្មដោយមិនមានការរំខាន។
ផែនការនិរន្តភាពអាជីវកម្មគឺ ជាដំណើរការដែលបន្តជារហូត ជាមួយនឹងធាតុផ្សំផ្សេងៗគ្នាច្រើនដែលបំពេញឲ្យគ្នា។

និងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទាក់ទង

៣៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ការពារ និងការបង្កើនសច្ចៈភាព ព្រមទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ស្ថាប័ន ។
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

អម្រឹត

តែងតែពង្រឹងកម្មវិធីប្រឆាំងការ

សម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួន ដោយ

មានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទៅកាន់បុគ្គលិកថ្មីៗ

ក៏ដូចជាវគ្គបំពាក់បំប៉ន

ឡើងវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅកាន់បុគ្គលិកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ។
ជាផ្នែកមួយនៃយន្តការរាយការណ៍

របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការ

ការបង្កើតនូវវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃមូលដ្ឋានហានិភ័យ ដើម្បីធានាថាវិធាន

សង្ស័យ និងរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ត្រូវបានរៀបចំ និងផ្ញើ

ការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដោយ សមាមាត្រជាមួយនឹង

ផ្នែកប្រតិបត្តិតាម ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យនៅឯករាជ្យពីថ្នាក់គ្រប់គ្រង និង

ការចម្បងៗត្រូវបានអនុវត្តក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ និងកាត់បន្ថយនូវ
ហានិភ័យប្រតិបត្តិតាមដែលត្រូវបានកំណត់ និងវាយតម្លៃ។

ជាផ្នែកមួយនៃយន្តការតាមដាន ដើម្បីប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និង

ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ផ្នែកប្រតិបតិ្តតាម តែងតែធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅ
កាន់គ្រប់សាខា

និងគ្រប់នាយកដ្ឋាន

ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតប្រាក់

អំពីបញ្ជីខ្មៅនៃអតិថិជនដែល

ដែលបានចេញដោយធនាគារជាតិនៃ

កម្ពុជា ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ថានទូតនានា និង

ភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ដើម្បីធានាថា ការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានដាក់ឲ្យ

ជូនបានយ៉ាងទៀងទាត់ និងទាន់ពេលវេលា។ បន្ថែមពីលើនេះទៀត
រាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ជូនគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ធានាពីឯករាជ្យភាពនៃការរាយការណ៍ និងការងារ។ ដោយសារមាន
អភិបាលកិច្ចល្អ កម្មវិធី និងគោលនយោបាយប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់/
ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដែលរឹងមាំ ក៏ដូចជាការយល់ដឹងខ្ពស់របស់បុគ្គលិក
ទៅលើការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់/ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

បានបន្តអនុវត្ត និងពង្រឹង ក៏ជាចំណុចសំខាន់ ដើម្បីប្រឆាំងការសម្អាត

ប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មផងដែរ។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត
អតិថិជនកំពុងប្រមូលផលត្រសក់ នៅស្រុកអូររាំឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

បានធ្វើឲ្យ

ប្រតិបត្តិការក្នុង អម្រឹត មិនធ្លាប់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណី សម្អាតប្រាក់/
ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងការពិន័យផ្សេងៗពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឡើយ ។

អនុវត្តន៍ និងវាយតម្លៃបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ ជាមួយគ្នានេះផងដែរ “ការ

យកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជន” ឬ “ការស្គាល់អតិថិជន” ដែលត្រូវ

ដើម្បី

ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់
ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃថ្នាក់អន្តរជាតិ MicroFinanza Rating បាន

ផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់ A- ដល់ អម្រឹត សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៥ ជាមួយនឹង
ទស្សនវិស័យដែលមានស្ថិរភាព (Stable Outlook) ដែលឆ្លុះបញ្ចាំង
ពីសមត្ថភាពយ៉ាងរឹងមាំរបស់

អម្រឹត

សមត្ថភាពនេះអាចនឹងរងការប៉ះពាល់

ក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

ដោយដំណើរការមិនល្អរបស់

ប្រតិបត្តិការ ឬលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច។ អម្រឹត មានមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំ
ប្រកបដោយស្ថិរភាព និងប្រព័ន្ធការពារអតិថិជនបានល្អ។

សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤ អម្រឹត ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយភ្នាក់ងារផ្តល់

ចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិ

MicroRate

ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង

Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់
-ជាមួយនឹងទស្សនវិស័យដែលមានស្ថិរភាព (Stable Outlook)

ដែលបង្ហាញពីនិរន្តរភាពរយៈពេលវែង (long-term sustainability)

និងលទ្ធភាពសងបំណុល (creditworthiness) មានស្ថានភាពល្អ
ជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ច

និងថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់មានសមត្ថភាព

ល្អប្រសើរ ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុល្អ ជាស្ថាប័នដែលមានភាពរឹងមាំ និង
មានស្ថិរភាពបុគ្គលិក។

សម្រាប់ឆ្នាំ២០១១ ដល់ ២០១៣ អម្រឹត ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយ

ភ្នាក់ងារផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិ MicroFinanza Rating ដោយ

ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ A- ជាមួយនឹងទស្សនវិស័យដែលមានស្ថិរភាព

(Stable Outlook) ដែលនេះមានន័យថា អម្រឹត មានប្រតិបត្តិការ

ដ៏រឹងមាំ និងការអនុវត្តប្រកបដោយចក្ខុវិស័យ និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត

ល្អ។ ហានិភ័យក៏ត្រូវបានកំណត់ តាមដាន និងគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អ
ដោយកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ឲ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតអប្បបរមាសម្រាប់រយៈ
ពេលខ្លីនិងហានិភ័យពេលខាងមុខ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

• លោក កាយ ឡូត 		

ជា ប្រធាន

• លោក David Paulson

ជា សមាជិក និង

• បណ្ឌិត Claude FALGON
• លោក ស្រេង សំអោក 		

៣៧

ជា សមាជិក

ជា សមាជិក ចំណែកឯ

• លោកអគ្គនាយក ឬលោកអគ្គនាយករងជាអ្នកសង្កេតការណ៍ និង
• នាយកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងជាលេខាធិការ និងអ្នករាយការណ៍។

គណៈកម្មាធិការជួបប្រជុំយ៉ាងតិចចំនួន ០៤ដង ក្នុងមួយឆ្នាំ និង

ជួបប្រជុំតាមការចាំបាច់ជាក់ស្តែង។ កាតព្វកិច្ចរបស់គណៈកម្មាធិការ

គឺដើម្បីពិនិត្យមុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងសវនកម្មឯករាជ្យតាមដានត្រួត
ពិនិត្យទៅលើសុចរិតភាពនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ធានាការអនុលោម

ទៅតាមគោលនយោបាយផៃ្ទក្នុង ច្បាប់និងបទបញ្ញតិ្តដែលមានជាធរមាន
ព្រមទាំងពិនិត្យការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ដើម្បី
ផ្តល់អនុសាសន៍សម្រាប់ការកែលម្អ។

មុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ឬនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ត្រូវបាន

បងើ្កតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ ដែលជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃអភិបាលកិច្ច
របស់ អម្រឹត ហើយការទទួលខុសត្រូវរបស់នាយកដ្ឋាននេះ ក៏ត្រូវបាន

ចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។ នាយកដ្ឋានសវនកម្ម
ផ្ទៃក្នុង

គឺជានាយកដ្ឋានឯករាជ្យពីប្រតិបត្តិការរបស់អម្រឹត

ហើយ

រាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ទៅគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម។ ចក្ខវុ ស
ិ យ
័ របស់
នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

គឺដើម្បីទទួលបានការទទួលស្គាល់ជា

សវនករផ្ទៃក្នុងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ដែលផ្តល់អនុសាសន៍ទៅដល់ថ្នាក់
អតិថិជនកំពុងត្បាញកន្ត្រក នៅសាខាឧត្តុង ខេត្តកណ្តាល

ក្នុងឆ្នាំ២០១០ អម្រឹត ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយភ្នាក់ងារអន្តរជាតិ

គ្រប់គ្រង និងការពិគ្រោះយោបល់ប្រកបដោយការជឿទុកចិត្តដល់ក្រុម

ប្រឹក្សាភិបាល។ រីឯបេសកកម្ម គឺដើម្បីផ្តល់ការវាយតម្លៃដោយឯករាជ្យ

និងវិជ្ជាជីវៈ ទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់ អម្រឹត ដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាព

M-CRIL និងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ - ជាគ្រឹះស្ថានដែលមានទស្សន

និងប្រសិទ្ធផលប្រតិបត្តិការ

សមត្ថភាពខ្ពស់

និងបទបញ្ញតិ្តផ្សេងៗ។

វិស័យវិជ្ជមាន (positive outlook) ដែលមានន័យថា អម្រឹត មាន

ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន

មានប្រតិបត្តិការល្អប្រសើរ និងមានស្ថេរភាព ទោះបីជាមានផលប៉ះពាល់

ដោយព្រឹត្តិការណ៍ធំៗទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅក៏ដោយ។ជារួម អម្រឹត

ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អប្រសើរ សម្រាប់ឥណទាន និងហិរញ្ញវត្ថុក្នុង
រយៈពេលប្រាំមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះ (២០១០-២០១៥)។
គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម
គណៈកម្មាធិការសវនកម្មដឹកនាំដោយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ឯករាជ្យមួយរូប។ បេសកកម្មរបស់គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម គឺដើម្បី
ធានានូវប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល ចំពោះការងារសវនកម្ម និងប្រព័ន្ធ
ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ព្រមទាំងធានាឲ្យមាននីតិវិធីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើ

សេចក្តីរាយការណ៍ និងសម្រេចចិត្ត។

គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម មានសមាសភាពចំនួន ០៤រូប ដែលជា

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ៖

ពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទៅលើប្រព័ន្ធត្រួត

និងការអនុវត្តទៅតាមគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុង

ច្បាប់

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ នាយកដ្ឋានសវនកម្មផៃ្ទក្នុង បានជ្រើសរើស និង

បានវាយតមៃ្លសកម្មភាពការងាររបស់នាយកដា្ឋននៅស្នាក់ការកណ្តាល

និងគ្រប់សាខាខេត្ត សាខា និងអនុសាខា ទាំងអស់ និងបានផ្តល់ចំណាត់

ថ្នាក់ដល់សាខាខេត្ត សាខា និងអនុសាខាទំាងនោះ ព្រមទាំងដំណើរ

ការចម្បងៗ លើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងការអនុវត្តតាម និងបានជួប
សម្ភាសអតិថិជនចំនួន ៤.៥០៩នាក់។ បន្ទាប់ពីក្រុមការងារសវនកម្ម

ផ្ទៃក្នុងបានវាយតម្លៃ ជាលទ្ធផលក្រុមការងារអាចបង្ហាញថា ការត្រួត
ពិនិត្យផ្ទៃក្នុងត្រូវបានកែលម្អ មានភាពគ្រប់គ្រាន់ពេញលេញ និងមាន

ប្រសិទ្ធភាព។ ការសម្រេចបានលទ្ធផលទាំងនេះ បង្ហាញឲ្យឃើញពី

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់បុគ្គលិក ក្នុងការអនុវត្តតាមគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុង
របស់អម្រឹត ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗ។ ជាការសន្និដ្ឋាន ប្រព័ន្ធត្រួត
ពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ស្ថាប័នត្រូវបានកែលម្អ

ដោយហានិភ័យត្រូវបាន

គ្រប់គ្រង និងកាត់បន្ថយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព៕

៣៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

អ្នកស្រី សុះ ទីណា អតិថិជនសន្សំចល័តរបស់ អម្រឹត

ការបញ្ជាក់ពី

អ្នកស្រី សុះ ទីណា ជាអាជីវករលក់សាំង នៅភូមិស្វាយផ្អែម ឃុំ

ស្វាយផ្អែម ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា

អតិថិជន

“សេវាកម្មសន្សំចល័តរបស់អម្រឹត

គឺមានលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំ

ព្រោះមានសេវាមកដល់ផ្ទះតែម្តង ដោយខ្ញុំមិនចំាបាច់ចំណាយពេលវេលា

ទៅអង្គុយរង់ចំាដាក់ប្រាក់ ឬដកប្រាក់ឡើយ ជាងនេះទៅទៀតខ្ញុំមានពេល
វេលាច្រើនក្នុងការរកទទួលទាន។”

លោក ផូច ថោង អតិថិជនឥណទានបុគ្គល
របស់ អម្រឹត

លោក ផូច ថោង ជាអ្នកជួលឡានដឹកដី នៅភូមិឡក្បឿង

ឃុំព្រៃស្ពឺ ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល លោកបានមានប្រសាសន៍

ថា “ខ្ញុំជ្រើសរើសប្រើប្រាស់សេវារបស់ អម្រឹត ព្រោះមន្ត្រីឥណទាន
របស់ អម្រឹត មានការទំនាក់ទំនងល្អ គួរជាទីគាប់ចិត្ត គឺមកធ្វើ
ការទំនាក់ទំនងដល់ផ្ទះ និងផ្តល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួល
យកប្រាក់កម្ចី

មានទំនុកចិត្តចំពោះបុគ្គលិក

អម្រឹត

ដោយ

បុគ្គលិក អម្រឹត ភាគច្រើនឲ្យតម្លៃមកអ្នកខ្ចីដូចជារូបខ្ញុំ។ មុខរបរ

របស់ខ្ញុំរីកចម្រើនជាងមុន ដោយពីមុនខ្ញុំមានឡានដឹកដីតែមួយ
គ្រឿង ហើយឥឡូវខ្ញុំមានឡានដឹកដីដល់ទៅ៤គ្រឿង និងរថយន្ត
កាយដីមានដល់ទៅ២គ្រឿងបន្ថែមទៀតផងដែរ។”

អ្នកស្រី ហេ ឡៃហេង អតិថិជនឥណទានក្រុមធានា
របស់ អម្រឹត

អ្នកស្រី ហេ ឡៃហេង ជាអាជីវករលក់ចាប់ហ៊ួយ នៅភូមិកំពង់សំបូរលើ

ឃុំព្រែកថ្មី ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល អតិថិជនកម្ចីជាក្រុម វគ្គទី៤ បាន

បញ្ជាក់ថា “ការខ្ចីលក្ខណៈជាក្រុម គឺមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំ ដោយ

មានគ្នាច្រើន ហើយការសងទៀតសោតក៏ងាយស្រួល ដោយមិនចំាបាច់

ចំណាយពេលទៅដល់ស្នាក់ការ គឺមន្ត្រីឥណទាន អម្រឹត ចុះមកប្រមូល
ប្រាក់ការ និងប្រាក់ដើមដល់ទីកន្លែង ដោយមិនឲ្យខាតពេលវេលារកស៊ីនោះ
ទេ។ ខ្ញុំមានការពេញចិត្តដោយ អម្រឹត មានសេវាឲ្យខ្ចីជាក្រុម អាចឲ្យខ្ញុំ
មានលទ្ធភាពខ្ចី និងសងដោយមិនបារម្ភ។”

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

៣៩

បណ្តាញសាខា

ផែនទីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បណ្តាញសាខា និងតំបន់ប្រតិបត្តិការ
ខែធ្នូ

ខែធ្នូ

ខែធ្នូ

២០១៥

២០១៤

២០១៣

២៥

២៥

២១

ចំនួនស្រុកប្រតិបត្តិការ

១៩៤

១៨៦

១៤៣

ចំនួនការិយាល័យ

១៣៧

១២៧

១១៦

៩.២២៣

៦.៨២៤

៦.៤៤៥

ចំនួនខេត្តប្រតិបត្តិការ

ចំនួនបេឡាឥណទានភូមិ

៤០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

បុគ្គលិក៖

ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិក

ទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់ក្រុម World Bank លើដំណាំម្រេច ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

និងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចអន្តរជាតិ
អម្រឹត បាននឹងបន្តការរីកចម្រើនអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹង

បុគ្គលិកប្រមាណ ៣.៤៥៩នាក់ ដែលក្នុងនោះ ១.១៤០នាក់ សើ្មនឹង
៣៣% ជាបុគ្គលិកនារី គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥។ បុគ្គលិក
៩៨៤នាក់ ត្រូវបានតំឡើងឋានៈ ព្រមទាំងបុគ្គលិកដែលផ្លាស់តួនាទី

ទាំងក្នុង និងទូទាំងនាយកដ្ឋាន (ស្មើនឹង ២៨% នៃចំនួនបុគ្គលិក
ទាំងអស់)។

ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥

នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល

បានផ្តល់ការ

បណ្តុះបណ្តាលទៅដល់បុគ្គលិក ២.៨០៥នាក់ ដែលមកពីគ្រប់សាខា
ទូទាំងប្រទេស

ដែលក្នុងនោះរួមមាន

៧៤០នាក់

ជាបុគ្គលិកថ្មី

៥៥៧នាក់ ជាបុគ្គលិកត្រូវបានដំឡើងឋានៈ និង ១.៥០៨នាក់ដែលជា

បុគ្គលិកពីផ្នែកផ្សេងៗទៀត។ ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ បុគ្គលិកចំនួន ១.៨០៧

បាននឹងកំពុងអនុវត្តនូវកម្មវិធីបុគ្គលិកឆ្នើម ដល់បុគ្គលិកដែលមានមុខ

ផលិតផលដែលមានស្រាប់ ក៏ដូចជាផលិតផលថ្មី និងបុគ្គលិក ១.៤៣៥

ខ្ពស់។ អម្រឹត ក៏បានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលអភិវឌ្ឍលើជំនាញ

កម្មហិរញ្ញវត្ថុចល័ត។ បន្ថែមលើការទទួលបាននូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តី

គណនេយ្យករជំនាញ

ទាំង

តំណែងសំខាន់ៗ ដើម្បីបំពេញការងាររបស់ពួកឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

នាក់ ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីផលិតផលថ្មី សម្រាប់សេវា

បច្ចេកទេស និងវគ្គតាមកម្រិត ដូចជា ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេស និងថ្នាក់

ពីផលិតផល

ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត (MBA) ទៅឲ្យបុគ្គលិកផងដែរ។

នាក់

ត្រូវបានបង្វឹកផ្ទាល់

និងផ្តល់ឲ្យនូវវគ្គបំប៉នឡើងវិញ

និងប្រព័ន្ធប្រតិបតិ្តការ

អម្រឹតក៏បានផ្តល់ឱកាសដល់

បុគ្គលិកម្នាក់ៗ ក្នុងការអភិវឌ្ឍលើជំនាញបចេ្ចកទេស និងជំនាញបន្ថែម
(soft skill) ផេ្សងៗ ក្នុងគោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់
សម្រាប់តួនាទីបច្ចុប្បន្ន

ក៏ដូចជាបំពេញបន្ថែមលើសមត្ថភាព

និង

ជំនាញសំខាន់ៗ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគត ដែលជាក់ស្តែង

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ បុគ្គលិក ៤៤៦នាក់ បានទទួលវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
ចំនួន ១១១វគ្គ ទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុក។

ក្នុងចំណោមកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលទាំងអស់ អម្រឹត ក៏បានបញ្ជូន

បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ចំនួន៩នាក់ ឲ្យទៅចូលរួមសិក្ខាសាលា នៅប្រទេស
សឹង្ហបុរី បារាំង និងហុងកុង។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរ អម្រឹតក៏
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នៅប្រទេសភូមា មកធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅ អម្រឹត

(ACCA)

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ

(BBA)

និង

កម្មវិធីទស្សនកិច្ចអន្តរជាតិ
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ អម្រឹតមានកិតិ្តយសទទួលស្វាគមន៍រៀបចំកម្ម

វិធីទស្សនកិច្ចអន្តរជាតិ សម្រាប់ក្រុមទស្សនកិច្ចចំនួន ៣ក្រុមផ្សេងៗគ្នា

ដែលមានដូចជា ប្រទេសហ្វីលីពីន ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា និង World Bank។
ក្នុងនោះសមាជិកចូលរួមពីប្រទេសហ្វីលីពីនមានចំនួន ១៨នាក់ ក្នុងគោល
បំណងធ្វើការស្វែងយល់ពីដំណើរការប្រតិបត្តិរបស់អម្រឹត។

ប្រទេស

មីយ៉ាន់ម៉ា ដែលរួមមានសមាជិកចំនួន ១០ នាក់ក្រោមការចូលរួមរបស់
អគ្គនាយកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ រហូតដល់មន្ត្រីឥណទាន ដើម្បីធ្វើការសិក្សា
ស្វែងយល់ពីប្រសិទ្ធភាពការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

របស់

អម្រឹត ដែលរៀបចំដោយផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលិក។ ជាចុង
ក្រោយ

អម្រឹត

ក៏មានកិត្តិយសដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្នុងកិច្ច

សហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគម្រោង “ការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុវិស័យកសិកម្ម”

(AgriFin) របស់ធនាគារពិភពលោក ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សា
ផ្តោតលើប្រធានបទ

“លក្ខខណ្ឌដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យស្ថាប័នមីក្រូ

ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារផ្តល់សេវាឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរទៅ
កាន់អតិថិជនប្រភេទកសិកម្ម” ដែលរួមមាន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ជំនាញ និងធនាគារ ចំនួន ២១នាក់មកពីជាង ១២ប្រទេស រួមមាន
ប្រទេសម៉ូសំប៊ិក ប្រទេសទុយនីស៊ី ប្រទេសតង់សានី ប្រទេសអេហ្ស៊ីប
ប្រទេសកេនយ៉ា ប្រទេសស្រីលង្កា ប្រទេសកាណាដា ប្រទេសនេប៉ាល់

ប្រទេសចិន ប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដា ប្រទេសរវ៉ាន់ដា និងសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្រោមការចូលរួមរៀបចំដោយ ២នាយកដ្ឋាន គឺនាយកដ្ឋានឥណទាន
និងនាយកដ្ឋានសេវាហិរញ្ញវត្ថុ៕

អតិថិជនកំពុងប្រមូលផលពោត នៅស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

៤២

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥
លោក ជា ផល្លារិន អគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

អម្រឹត ចូលរួមយុទ្ឋការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចណ៌ផ្លូវគោកថ្មី

ការទទួលខុសត្រូវ

ចំពោះសង្គម

និងបរិស្ថាន

១. សេចក្តីណែនាំអំពីការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលសង្គម
ជាមួយបទពិសោធន៍ជាង២០ឆ្នាំ

ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជា អម្រឹត បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការជំរុញការអនុវត្ត

ការងារ និងការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម ដែលការងារនេះបានដើរ

តួយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាព រវាងបេសកកម្មផ្នែកសង្គម
និងបេសកកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងអាជីវកម្ម។

ជាក់ស្តែងនៅក្នុងឆ្នាំ

២០០៨ អម្រឹត បានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលសង្គម
(SPMS)

និងបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការវាស់វែងសមិទ្ធផលសង្គម

ដោយមានលោកអគ្គនាយកជាប្រធាន រួមទាំងនាយក និងនាយិកា
នាយកដ្ឋានផ្សេងៗទៀតជាសមាជិក

ដែលមានតួនាទីក្នុងការបង្កើត

និងតាមដានការអនុវត្តការងារសង្គមរបស់ អម្រឹត បញ្រ្ជាបការយល់ដឹង
អំពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម

និងបរិស្ថានទៅកាន់អតិថិជន

បុគ្គលិក និងសហគមន៍ ដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងទស្សនៈ បេសកកម្ម និង
ទិសដៅសង្គមរបស់ខ្លួន។

ការរីកចម្រើនផ្នែកសង្គម

សមរម្យ៖ អម្រឹត យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើតនូវផលិតផល
និងប្រព័ន្ធចែកចាយក្នុងរបៀបមួយដែលមិនបង្កឲ្យមានជាបញ្ហា

ដល់អតិថិជននោះទេ។ ផលិតផល និងប្រព័ន្ធចែកចាយ នឹង
ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង

តម្រូវការពិតប្រាកដរបស់អតិថិជន។

២. ការទប់ស្កាត់បំណុលជាន់គ្នា៖ អម្រឹត បានយកចិត្តទុកដាក់
ប្រាកដថា

គឺមានសារសំខាន់ដូចគ្នាទៅនឹងការរីក

ចម្រើនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ ការរីកចម្រើននៅក្នុងសហគមន៍ ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ច
គ្រួសាររបស់អតិថិជន បន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ អម្រឹត គឺ
ជាគន្លឹះសំខាន់មួយសម្រាប់ស្ថាប័ន
ចម្រើនរបស់ស្ថាប័នផងដែរ។

ហើយក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពរីក

អត្ថប្រយោជន៍ទាំងឡាយណាដែល

គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតនៃការទទួលខុសត្រូវ

ចំពោះសង្គមរបស់ អម្រឹត។

ជាងនេះទៅទៀត អម្រឹត បានផ្តល់អត្ថិភាពជាចម្បងក្នុងការចូល

រួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម

និងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាន។

ហើយ

អម្រឹត ក៏ធានាផងដែរថា រាល់ការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនមិនមានផល
ប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានណាមួយទៅដល់បុគ្គលិក អតិថិជន សហគមន៍ ឬ
ក៏បរិស្ថានឡើយ។ អម្រឹត បានបែងចែកការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់
ខ្លួន ជា៤ផ្នែកផ្សេងគ្នាៗដូចជា៖

អម្រឹត បានខិតខំប្រឹងប្រែង និងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុង

ការការពារ និងទប់ស្កាត់នូវវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចកើតមានចំពោះ
ហើយថែមទាំងផ្តល់ការគោរព

អតិថិជនមានសមត្ថភាពក្នុងការសងត្រលប់មក

វិញ ដោយពុំមានការជំពាក់បំណុលលើសលុប។ លើសពីនេះ

ទៀត អម្រឹត បានអនុវត្ត និងធ្វើការតាមដានប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ
ផៃ្ទក្នុងរបស់ខ្លួន ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់បំណុលជាន់គ្នា ក៏ដូចជា
ការធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទានកម្រិតទីផ្សារ
តែមានភាពល្អប្រសើរឡើង

កាន់

(ដូចជាការចែករំលែកព័ត៌មាន

ឥណទានជាដើម)។

៣. តម្លាភាព៖ អម្រឹត ក៏បានផ្តល់ព័ត៌មានយ៉ាងជាក់ច្បាស់ គ្រប់
គ្រាន់ និងទាន់ពេលវេលា តាមរយៈឥរិយាបទ និងភាសាដែល

ងាយយល់ និងងាយស្រួលសម្រាប់អតិថិជនក្នុងការសម្រេច

ចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

តម្រូវការតម្លាភាពព័ត៌មានអំពីតម្លៃ

ផលិតផល រយៈពេលខ្ចីប្រាក់ ក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌទូទៅផ្សេងទៀត
ត្រូវបានបង្ហាញជូនអតិថិជន។

៤. ការកំណត់ថៃ្លដែលមានភាពទទួលខុសត្រូវ៖ តម្លៃ រយៈពេល

ខ្ចី និងលក្ខខណ្ឌរបស់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ អម្រឹត

ក. ការទទួលខុសត្រូវចំពោះអតិថិជន

អតិថិជន

និងប្រព័ន្ធចែកចាយត្រូវមានលក្ខណៈ

គ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ក្នុងការផ្តល់ឥណទាន ដើម្បីធ្វើឲ្យ

២. កម្មវត្ថុនៃការអនុវត្តការងារសង្គម

អតិថិជនទទួលបាន

១. ការបង្កើតផលិតផល

និងឲ្យតម្លៃដល់ពួក

គាត់ផងដែរ ដែលវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថាប័នដ៏ឆ្នើមមួយក្នុងការ
ទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះអតិថិជន។ អម្រឹត បានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់
ខ្ជួននូវបទដ្ឋាន និងគោលការណ៍ការពារអតិថិជនរបស់ Smart
Campaign ។ គោលការណ៍ទាំង៧រួមមាន៖

ត្រូវបានកំណត់ក្នុងរបៀបមួយ ដែលអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនងាយ
ទទួលយកបាន ហើយក៏អាចធ្វើឲ្យស្ថាប័នខ្លួនឯងអាចរស់រាន
បាន និងមាននិរន្តរភាពផងដែរ។ អម្រឹត បានខិតខំប្រឹងប្រែង
ផ្តល់ជូនសេវាបញ្ញើសន្សំដ៏មានភាពប្រាកដប្រជា និងវិជ្ជមាន
ទៅអតិថិជនវិញផងដែរ។

៥. ការអនុវត្តការងារត្រូវមានការគោរព
អតិថិជន៖

អម្រឹត

និងភាពត្រឹមត្រូវចំពោះ

យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តការងារ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

៤៣

បុគ្គលិក អម្រឹត ចូលររួមយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ចរាចណ៌ផ្លូវគោកថ្មី

បេសកកម្មសង្គមរបស់

អម្រឹត

របស់អតិថិជន។

ក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការពេញចិត្ត

និងការចាកចេញរបស់

អតិថិជន៖ ជាទៀងទាត់ អម្រឹត បានធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីការពេញចិត្ត និង
ការចាកចេញរបស់អតិថិជន ដើម្បីសិក្សាអំពីតម្រូវការទីផ្សារ និងបង្កើត
បន្ថែមនូវផលិតផលថ្មីៗ ធ្វើការតាមដានអំពីតម្រូវការរបស់អតិថិជន ក៏

ដូចជាការវាយតម្លៃ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃការមិនពេញចិត្តរបស់

អតិថិជន ដើម្បីសែ្វងរកនូវមូលហេតុពិតប្រាកដនៃការចាកចេញរបស់ពួក
គាត់។ ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះមិនត្រឹមតែមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់
ដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនថ្មីនោះទេ
ថែរក្សាអតិថិជនភក្តីភាពផងដែរ

ច្បាស់អំពីតម្រូវការរបស់ពួកគាត់។
ជាមួយអតិថិជនដោយភាពគួរសម ការគោរព និងមិនមានការ

រើសអើង។ អម្រឹត ធានាថាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពការងារត្រូវមានភាព

ត្រឹមត្រូវ ដើម្បីរកឲ្យឃើញ និងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយ ក៏ដូច
ជាសកម្មភាពមិនប្រក្រតីណាមួយ

ដែលអាចកើតមានឡើង

តាមរយៈបុគ្គលិករបស់ខ្លួន ជាពិសេសនៅពេលធើ្វការសិក្សា
ឬវាយតម្លៃឥណទាន និងដំណើរការប្រមូលបំណុល។

៦. ការរក្សាការសម្ងាត់របស់អតិថិជន៖ អម្រឹត រក្សាសន្តិសុខ និង
ការពារព័ត៌មានអតិថិជនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់។
នឹងមិនបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជន

អម្រឹត

ដោយមិនមាន

ការយល់ព្រម ឬការអនុញ្ញាតពីអតិថិជននោះទេ។

៧. យន្តការសម្រាប់ដោះស្រាយបណ្តឹងអតិថិជន៖ អម្រឹត តែង
តែយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ពីអតិថិជនរបស់ខ្លួន

ហើយប្រាកដ

ថាកង្វល់ និងបណ្តឹងផ្សេងៗរបស់អតិថិជនត្រូវបានដោះស្រាយ

ដោយមានប្រសិទ្ធភាព។ អម្រឹត មានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការផ្តល់ជូន
អតិថិជននូវបណ្តាញទំនាក់ទំនងផ្លូវការ ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន
អំពីគុណភាពសេវាកម្មរបស់ខ្លួន។

វាថែមទាំងមានប្រយោជន៍ក្នុងការ
ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងយល់កាន់តែ

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន អម្រឹត បានបង្កើត

បន្ថែមឲ្យមានផលិតផល

និងសេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដូចជា៖

ឥណទានខ្នាតតូច និងមធ្យម ឥណទានកសិកម្ម ឥណទានអាជីវកម្ម

ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន ឥណទានសម្ភារប្រើប្រាស់ ឥណទានក្រុម
ឯករាជ្យ ផលិតផលសន្សំ សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ

ចល័តជាដើម។

យន្តការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជន៖ អម្រឹត យកចិត្តទុកដាក់

យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការស្តាប់នូវរាល់ព័ត៌មានត្រលប់ មតិយោបល់ និងការមិន

ពេញចិត្តរបស់អតិថិជន មុនពេលឆ្លើយតបជាមួយនឹងដំណោះស្រាយ
ដ៏ល្អបំផុតទៅកាន់អតិថិជន។ អម្រឹត មានយន្តការជាផ្លូវការដើម្បីយក

ចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួន ដូចជា៖ គោលនយោបាយ និង
នីតិក្រមសេវាកម្មបម្រើអតិថិជន

ប្រអប់ផ្តល់យោបល់

ការិយាល័យ

ព័ត៌មាន អតិថិជនភក្តីភាព និងគោលនយោបាយ និងនីតិក្រម ស្តីពី

របៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗរបស់អតិថិជន។ ថ្មីៗនេះផងដែរ
អម្រឹត

បានធ្វើការអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតទៅលើប្រព័ន្ធផ្តល់ព័ត៌មានតាម

រយៈទូរស័ព្ទដែលកាន់តែមានភាពឆ្លាតវៃជាងមុន និងការគ្រប់គ្រងកម្ម
វិធីទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន។

ដើម្បីបង្ហាញពីតម្លាភាព អម្រឹត បានធ្វើការសហការណ៍ជាមួយ

ភ្នាក់ងារវាយតម្លៃអន្តរជាតិដែលមានឈ្មោះថា MicroFinanza ដើម្បី

ធ្វើការវាយតម្លៃលើការអនុវត្តគោលការណ៍ទាំង៧នេះ។

ជាលទ្ធផល

ពីការវាយតម្លៃ អម្រឹត ទទួលបានផលវិជ្ជមានដែលមានចំណាត់ថ្នាក់
“AA” សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥។

ការកសាងសមត្ថភាពបន្ថម
ែ ឲ្យអតិថជ
ិ ន លើបច្ចក
េ ទេសកសិកម្ម៖

កសិកម្ម

គឺជាវិស័យដ៏ចម្បងមួយក្នុងការជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចប្រទេស

ជាតិ។ មធ្យោបាយនៃការរកប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាកសិករ គឺពឹងផ្អែក
ជាចម្បងទៅលើវិស័យកសិកម្ម

ដូចនេះហើយប្រជាកសិករនៅតាម

តំបន់ជនបទ គឺពិតជាត្រូវការចាំបាច់នូវជំនាញ និងបច្ចេកទេសកសិកម្ម

សន្ទស្សន៍នៃការចាកចេញពីភាពក្រីក្រ៖ ក្នុងគោលបំណងតាមដាន

នូវការវិវឌ្ឍនៃកម្រិតជីវភាពរបស់អតិថិជន

អម្រឹត

បានដាក់បញ្ចូល

ដ៏ច្បាស់លាស់មួយដើម្បីបង្កើនផលិតកម្មរបស់ពួកគេ។
សមត្ថភាពកសិកម្ម

ដើម្បីកសាង

ក៏ដូចជាបង្កើនកម្រិតជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេ

(សន្ទស្សន៍នៃចាកចេញពីភាពក្រីក្រ)

អម្រឹត បានផ្តួចផ្តើមបង្កើតកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្ម (បច្ចេកទេស

ចុងឆ្នាំ២០១៥នេះ អម្រឹត បានសម្រេចទាំងស្រុងនូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ការដាំបន្លែ និងការចិញ្ចឹមសត្វ) ដោយមានការសហការណ៍ជាមួយ

កម្រិតនៃភាពក្រក្រីរបស់អតិថិជនក្នុងឆ្នាំ២០១៣។

អម្រឹត បានផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលនេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងអតិថិជន

ឧបករណ៍វាស់វែងពីភាពក្រីក្រ

ចូលទៅក្នុងប្រតិបត្តិការ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរបស់ខ្លួន។ មកដល់

ធ្វើកសិកម្មដំណាំស្រូវ

អំពីកម្រិតនៃភាពក្រីក្ររបស់អតិថិជន ដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹង

គ្រូបណ្តុះបណ្តាលជំនាញជាច្រើននាក់។ ជាក់ស្តែងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥

បង្ហាញផងដែរថា ភាពក្រីក្ររបស់អតិថិជនបានធ្លាក់ចុះពី១៦%នៅឆ្នាំ

របស់ខ្លួនចំនួន ១.២១៩ នាក់ ក្នុងខេត្តចំនួន៨។ ជាលទ្ធផលបន្ទាប់ពី

លទ្ធផលក៏បាន

២០១៣ មកត្រឹម៨%នៅឆ្នាំ២០១៥។ ទាំងនេះ គឺបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពី

ត្រួតពិនិត្យ

របៀបប្រើប្រាស់ជីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

និងវាយតម្លៃទៅលើការអនុវត្តជំនាញ

និងចំណេះដឹងពី

៤៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

អម្រឹត ចូលរួមឧបត្តម្ភសម្ភារការិយាល័យបណ្ណាល័យជូនដល់វិទ្យាស្ថានជាតិសង្គមកិច្ច

អនុវត្តវិធីសាស្រ្តបច្ចេកទេសកសិកម្ម

ដាំបន្លែ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ៧៩,២% នៃអ្នកចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល បាន

និងការចិញ្ចឹមសត្វ។

ជាងនេះទៅទៀត ៩៤,៣% ជឿជាក់ថា គឺមានសារសំខាន់ណាស់ក្នុង
ការជួយពន្លឿនចំណូលគ្រួសាររបស់ពួកគេ។

ការបណ្តុះបណ្តាលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងអនាម័យបឋម៖ ក្រៅ

ពីការកសាងសមត្ថភាពកសិកម្ម អម្រឹត បានផ្តួចផ្តើមកម្មវិធីអប់រំផ្នែក
ហិរញ្ញវត្ថុ

(ការគ្រប់គ្រងថវិកាក្នុងគ្រួសារ

ការសន្សំ

ការគ្រប់គ្រង

បំណុល) និងអនាម័យបឋម ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំណាយក្នុងគ្រួសារ
និងបញ្ហាសុខភាព។

កម្មវិធីនេះ

គឺកំពុងតែផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់

អតិថិជនក្នុងការកាត់បន្ថយចំណាយ និងជួយឲ្យពួកគាត់មានការរស់
នៅប្រកបទៅដោយសុខុមាលភាព។

ជាក់ស្តែងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥

អម្រឹត បានផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលចំនួន ៤២វគ្គ ក្នុងខេត្តចំនួន៧
ដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ ៧៨៩នាក់។
ខ. ការទទួលខុសត្រូវចំពោះបុគ្គលិក
ការទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលិក និងថ្នាក់គ្រប់គ្រង៖ ថ្នាក់គ្រប់គ្រង
របស់ អម្រឹត តែងមានការប្រជុំជាទៀងទាត់ជាមួយបុគ្គលិកដើម្បី

ជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេចូលរួមពិភាក្សា អំពីបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធ

នឹងដំណើរប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងកង្វល់អំពីអាជីពរបស់ពួកគេ
តាមរយៈការលើកឡើងជាសំណួរ ក្តីព្រួយបារម្ភ ឬទស្សនៈផ្សេងៗ
ក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំ។ អម្រឹត ជួយជំរុញឲ្យមានការរាក់ទាក់
រវាងគ្នា និងគ្នា និងបរិយាកាសការងារល្អ តាមរយៈការយកចិត្ត

ទុកដាក់ និងលើកទឹកចិត្តចំពោះបុគ្គលិក ព្រមទាំងជំរុញការកសាង
និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិកផងដែរ។

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗរបស់ស្ថាប័ន៖ អម្រឹត តែងតែបង្កើតឲ្យមាន
ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងក្នុងក្រុមការងារ

និងសាមគ្គីភាពរវាងបុគ្គលិក និងបុគ្គលិក និងរវាងបុគ្គលិក និង
ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។ ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះរួមមាន៖ សិក្ខាសាលាថ្នាក់

គ្រប់គ្រងប្រចាំឆ្នាំ សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់

ពិធីជប់លៀងអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ និង
កម្មវិធីពានរង្វាន់បាល់ទាត់របស់លោកអគ្គនាយកជាដើម ។ល។

សមត្ថភាពបុគ្គលិក៖ អម្រឹត បានកំណត់ឃើញថា ការកសាង

សមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិក គឺជាយុទ្ធសាស្រ្តមួយរបស់អង្គភាព ដើម្បី
អភិវឌ្ឍផលិតភាពការងារ និងផ្តល់គុណភាពសេវាឲ្យកាន់តែប្រសើរ
ឡើង។ តាមរយៈទស្សនៈនេះ ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក គឺជា

ផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃយុទ្ធសាស្រ្តវិនិយោគធនធានមនុស្ស ដើម្បី
ប្រែក្លាយ សន្ទុះការងារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថែមទៀតនៅ

ក្នុងអង្គភាព និងផ្តល់សេវាកម្មឲ្យកាន់តែប្រសើរលើសពីការរំពឹងទុក
របស់អតិថិជន។ អម្រឹត បានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាមូលដ្ឋាន
សំខាន់ៗ

ដូចជា៖

និងនីតិវិធីផៃ្ទក្នុង

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីគោលនយោបាយ

ផលិតផលសេវាហិរញ្ញវត្ថុ

និងក្រមសីលធម៌

អាជីវកម្ម ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ ការវាស់វែងសមិទ្ធផលសង្គម និង

គោលនយោបាយការពារអតិថិជនទៅកាន់បុគ្គលិកទើបចូលថ្មី ក្នុង
គោលបំណងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើការងារ

ដោយឯករាជ្យ។ អម្រឹត ក៏បានបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅចូលរួមសិក្ខា

សាលាថ្នាក់អន្តរជាតិ និងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា ដើម្បីដកស្រងបទ
ពិសោធន៍អំពីការអនុវត្តការងារជាក់ស្តែងពីបណ្តាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
ផ្សេងៗទៀត។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

៤៥

បរិយាកាសការងារ៖ អម្រឹត ទទួលស្គាល់ថាបរិយាកាសការងារ

នូវរាល់បណ្ដឹងតវ៉ាមិនសុខចិត្ដ និងការរិះគន់ ដែលពាក់ព័ន្ធដល់

ឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមទៀត ប្រសិនបើបុគ្គលិកមានអារម្មណ៍ និង

ជូនដល់បុគ្គលិកទាំងផ្នែកសុខភាព

គឺមានសារសំខាន់ខ្លាំងចំពោះអង្គភាព

និងអាចពង្រឹងអាជីវកម្ម

ឆន្ទៈមោះមុតក្នុងការបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេ។
ថែរក្សាបរិយាកាសការងារឲ្យបានល្អ

អម្រឹត

ដើម្បី

បានបង្កើតឲ្យ

មានគោលនយោបាយ និងនីតិក្រមផ្សេងៗ ដូចជា៖ វប្បធម៌រួម
តម្លៃរួម ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ គោលនយោបាយធនធានមនុស្ស
និងគោលនយោបាយប្រទូសកេរ្តិ៍ខ្មាស

គោលនយោបាយ

Whistle Blowing និងគោលនយោបាយ និរន្តរភាពអាជីវកម្ម

ដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកទាំងអស់ ទទួលបាននូវការផ្តល់តមៃ្លស្មើភាព
គ្នា និងកសាងទំនាក់ទំនងល្អរវាងបុគ្គលិកទាំងអស់។ លើសពីនេះ

ទៅទៀត អម្រឹត ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះបញ្ហា
សុខភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិកទាំងអស់ តាមរយៈការផ្តល់
ជូនគិលានុបដ្ឋាយិកាពេញម៉ោង

ទទួលបន្ទុកក្នុងការផ្តល់ជំនួយ

បឋម ឱសថព្យាបាល ព្រមទាំងជួយសម្របសម្រួលលើសេវាធានា
រ៉ាប់រងសម្រាប់បុគ្គលិកផងដែរ។

កម្មវិធីបុគ្គលិកឆ្នើម៖ អម្រឹត បានបង្កើតកម្មវិធីបុគ្គលិកឆ្នើម ដើម្បី

កំណត់អំពីសក្តានុពលពិតប្រាកដ នៃធនធានផ្ទៃក្នុង និងបង្កើន
ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ការជំរុញលើកទឹកចិត្ត និង

ធ្វើឲ្យបុគ្គលិកកាន់តែមានកម្លាំងចិត្ត ឆ្ពោះទៅរកផលិតភាពការងារ
ខ្ពស់ និងពេញចិត្តចំពោះការងាររបស់ពួកគេ។ បុគ្គលិកដែលក្លាយ

ជាសមាជិករបស់កម្មវិធីនេះ ទទួលបានទាំងជំនាញ និងការអនុវត្ត
ការងារជាក់ស្តែង

ដែលអាចជួយពន្លឿនការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព

និងធ្វើឲ្យអាជីពរបស់ពួកគេកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង។

ប្រតិភូបុគ្គលិក៖ ប្រតិភូបុគ្គលិករបស់ អម្រឹត គឺទទួលខុសត្រូវក្នុង
ការបង្ហាញទៅកាន់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង

នូវការមិនពេញចិត្តរបស់

សមូហភាព ឬក៏បុគ្គលណាមួយ ដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួល
ច្បាប់ការងារ

បទបញ្ញត្តិការងារទូទៅ

និងកិច្ចព្រមព្រៀងជា

សមូហភាពសម្រាប់អនុវត្តក្នុងគ្រឹះស្ថាន។ ប្រតិភូបុគ្គលិក ទទួល

ខុសត្រូវផងដែរ ក្នុងការបង្ហាញជូនក្រុមអធិការកិច្ចនៃក្រសួងការងារ

អម្រឹត ចូលរួមអបអរសាទរទិវាកុមារអន្តរជាតិ១មិថុនា

ជាមួយអង្កការមូលនិធិសេចក្តីស្រលាញ់

ការអនុវត្ដបទបញ្ញត្ដិច្បាប់ផ្សេងៗ ហើយធានាថា
អនាម័យ

សន្តិសុខការងារត្រូវបានអនុវត្ត។

រាល់ការផ្តល់

និងសុវតិ្ថភាព

ឥណទានបុគ្គលិក៖ អម្រឹត បានបង្កើតផលិតផលឥណទាននេះ
ឡើងក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក
ឥណទានដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាប

តាមរយៈការផ្តល់

ដើម្បីជួយគាំទ្រក្នុងការ

សម្រេចគោលដៅផ្ទាល់ខ្លួន ឬគម្រោងរបស់ពួកគាត់។

តម្លាភាព៖ អម្រឹត មិនមានការរើសអើង ប្រកាន់ពូជសាសន៍ ភេទ

និងគណបក្សនយោបាយឡើយ ដោយ អម្រឹត ផ្តោតការយកចិត្ត
ទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើសមត្ថភាព និងក្រមសីលធម៌។ អម្រឹត ផ្ដល់

ឱកាសការងារស្មើភាពគ្នាដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ និងសាធារណជន
ទូទៅ ក្នុងការប្រកួតប្រជែង ដើម្បីទទួលបាននូវមុខតំណែងការងារ
ខ្ពស់ ឬការងារថ្មីៗនៅក្នុងស្ថាប័ន។ លើសពីនេះទៀត អម្រឹត បាន

ជំរុញការលើកស្ទួយសមភាពយេនឌ័រ រវាងបុរស និងស្ដ្រី ដោយ
ដាក់ចេញផែនការក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាស្រ្តី ឲ្យមានតុល្យភាព
រវាងបុគ្គលិក ដើម្បីបម្រើការងារជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរ។
គ. ការទទួលខុសត្រូវចំពោះបរិស្ថាន
អម្រឹត ប្រកាន់ខ្ជាប់ និងទទួលខុសត្រូវលើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន
ដោយធានាថារាល់ផលិតផល និងសេវាកម្ម គឺមិនមានហានិភ័យ
និងមិនមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានណាមួយដល់បរិស្ថាន ទាំង
ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើប្រតិបត្តិការ

និងក្រោយពេលប្រតិបត្តិការ។

អម្រឹត មានគោលនយោបាយ និងនីតិក្រមបរិស្ថាន និងសង្គម

ជាផ្លូវការដែលអាចកំណត់ពីហានិភ័យ និងផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន

និងសង្គម ដែលប្រកាន់ខ្ជាប់ជាមួយការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់បុគ្គលិក
និងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន។

គោលនយោបាយ និងនីតិក្រមនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជា
មគ្គទេសក៍ណែនាំ និងផ្សព្វផ្សាយដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ក្នុងគោល

បំណងដើម្បីជំរុញការអនុវត្តរបស់ពួកគេក្នុងការកាត់បន្ថយផល

បុគ្គលិក អម្រឹត សាខាខេត្តរតនៈគីរី ចូលរួមសម្អាតបរិស្ថាន

៤៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥
បុគ្គលិក អម្រឹត សាខាកោះកុងចូលរួមផ្តល់សម្ភារសិក្សាជូនដល់មន្ទីរអប់រំខេត្តកោះកុង ក្នុងឱកាសបើកបវេសនកាលឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦

ប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន និងធានានូវនិរន្តរភាពសង្គម និងបរិស្ថាន។
បញ្ជីបដិសេធរបស់ អម្រឹត៖ បញ្ជីបដិសេធ បានកំណត់យ៉ាង

ច្បាស់អំពីសកម្មភាព ឬអាជីវកម្មដែលមិនអាចផ្តល់ឥណទានឲ្យ
បាន ដោយអនុលោមតាមសន្ធិសញ្ញាអន្ដរជាតិ ច្បាប់ជាតិ និង
បទបញ្ញាត្ដិទាំងឡាយណា

ដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការកេង

ប្រវ័ញ្ចកំលាំងពលកម្ម ឬពលកម្មកុមារ ជំនួញជួញដូរអាវុធ និង
គ្រឿងផ្ទុះ ល្បែងស៊ីសង ពេស្យាកម្ម/ការជួញដូរផ្លូវភេទ ការជួញដូរ

សត្វព្រៃ ដែលបានកំណត់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
អន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វ និងរុក្ខជាតិកំពុងរងហានិភ័យ (CITES)
ការជួញដូរសម្ភារដែលមានសារធាតុវិទ្យុសកម្មខ្ពស់

ឬប្រើប្រាស់

សារធាតុគីមីដែលមានបរិមាណខ្ពស់ ការធ្វើនេសាទខុសច្បាប់ ការ

ធ្វើអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់ ការជួញដូរទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធ

ចំណាយក្នុងគ្រួសារ និងកែលម្អបរិស្ថាន តាមរយៈការកាត់បន្ថយ

ការកាប់បំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើ ការពារធនធានធម្មជាតិ និងកាត់
បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៃឧស្ម័នមេតាន (CH4)។

ឃ. ការទទួលខុសត្រូវចំពោះសហគមន៍
កម្មវិធីទទួលយកអ្នកហ្វឹកហាត់ការងារ និងនិស្សិតចុះកម្មសិក្សា៖
កម្មវិធីនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកហ្វឹកហាត់

ការងារ និងនិស្សិតចុះកម្មសិក្សា ដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍
ការងារជាក់ស្តែងជាមួយ អម្រឹត។

ការចូលរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពសង្គមផ្សេងទៀត៖ អម្រឹត បាន
ចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយដៃគូ និងស្ថាប័នអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗ ដោយ
ជួយគាំទ្រដល់សកម្មភាពសង្គមមួយចំនួនធំដូចជា៖

ទៅនឹងថ្នាំជក់ ឬសកម្មភាព ឬអាជីវកម្មល្មើសច្បាប់ផ្សេងៗទៀត។

-

ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ និងកម្មវិធីអភិរក្សបរិស្ថាន។

ឥណទានឡជីវឧស្ម័ន៖

-

គាំទ្រកុមារដើម្បីទទួលបានការអប់រំ

-

ប្រារព្ធពិធីថ្លែងអំណរគុណដល់លោកគ្រូ

ក្រៅពីការបង្កើតឲ្យមានគោលនយោបាយ

និងនីតិក្រមដើម្បីអភិរក្សបរិស្ថាន អម្រឹត ក៏ធ្វើការសហការជាមួយ
នឹងកម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នថ្នាក់ជាតិ

(NBP)

ដើម្បីផ្តល់ឥណទាន

ជាពិសេសមួយដែលឈ្មោះថា “ឥណទានឡជីវឧស្ម័ន”។ អម្រឹត
បានបង្កើតឥណទាននេះសម្រាប់អតិថិជនទាំងឡាយណាដែលមាន

ការតាំងចិត្តលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជីវភាពរបស់ខ្លួន
សាងសង់ឡជីវឧស្ម័ន

តាមរយៈការ

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយការ

-

ដោយការបរិច្ចាកសម្ភារ

សិក្សាដល់សាលាចំនួន៥ និងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន៣។
អ្នកគ្រូ

ក្នុងទិវាគ្រូ

បង្រៀន ដែលបានផ្តល់ចំណេះដឹងដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយ។

ធ្វើការសហការណ៍ជាមួយប៉ូលិសចរាចរណ៍ និងយុវជនកាកបាទ

ក្រហមកម្ពុជា ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកថ្មី៕
អម្រឹតសហការជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តកំពត រៀបចំទិវាអនាម័យបរិស្ថាន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

អតិថិជនកំពុងបិតឬស្សី នៅស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

៤៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

របាយការណ៍បង់ពន្ធ
២០១៥

២០១៤

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ

២៥.៧៥០.០១៩

១៩.១៨៦.៨៩៦

ពន្ធកាត់ទុក

១២.០៤០.៩៣១

១០.០៥៩.៧១០

៤.៧៥៦.០៧២

៣.៧៣៧.៤៧៨

២៥៨.៧៤៣

១៩៤.០២៣

៤២.៨០៥.៧៦៥

៣៣.១៧៨.១០៧

ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស
ពន្ធផ្សេងៗ
សរុបទឹកប្រាក់បង់ពន្ធ

អតិថិជនកំពុងប្រមូលផលម្រេះ នៅស្រុកអូររាំងឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

៥១

សម្រង់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥
៥២ របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
៥៤ របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
៥៦ តារាងតុល្យការ
៥៧ របាយការណ៍លទ្ធផល
៥៨ របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធន
៥៩ របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់

៥២

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានក្តីសោមនស្សរីករាយ ធ្វើការបង្ហាញជូននូវរបា

ចំឡើង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់ វិធានការដែលមានមូលដ្ឋានសមរម្យ

ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត (ហៅកាត់ថា “ក្រុមហ៊ុន”) ដែលបានធ្វើសវនកម្ម

គណនេយ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយដែលទំនងជាមិនអាចទទួលស្គាល់បាន

យការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់

គ្រឹះ

រួច សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ។

សកម្មភាពចម្បង

សកម្មភាពចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺផ្តល់សេវាឥណទាន សេវាប្រាក់

សន្សំ និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ជូនអតិថិជនក្នុងស្រុក តាមរយៈទីស្នាក់ការ

កណ្ដាលរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញ

និងការិយាល័យសាខាតាមបណ្ដា

ខេត្ត និងស្រុកមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបាន

ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់ចំណេញមុនដកពន្ធ

១១៩.៦៧៣.៤៦៨

២៩.៥៤៩.០០៤

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

(២៤.៥៨៥.៦៩៦)

(៦.០៧០.៥៤២)

៩៥.០៨៧.៧៧២

២៣.៤៧៨.៤៦២

ភាគលាភ

នាថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ភាគទុនិកបានសម្រេចប្រកាសភាគលាភ

ចំនួន ១៥% (សមមូលនឹងសាច់ប្រាក់ ១១.២៣០.៤១៩ ពាន់រៀល ឬ
២.៧៥៥.៩២១

ដុល្លារអាមេរិក)

ចេញពីប្រាក់ចំណេញរបស់ក្រុមហ៊ុន

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤។ ចំនួន
ភាគលាភនេះ ត្រូវបានបង់ទៅឲ្យភាគទុនិក នៅថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ
២០១៥ (ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤: ភាគលាភចំនួន ៦.៣១១.២៦១ ពាន់រៀល
ចេញពីប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៣) ។

ទុនបម្រុង និងសំវិធានធន

ពុំមានការប្រែប្រួលជាសារវន្តលើទុនបម្រុង

និងសំវិធានធននៅក្នុង

ឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ

នៅមុនពេលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន

ត្រូវបាន

រៀបចំឡើង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់ វិធានការសមស្រប ដើម្បីបញ្ជាក់

ថាវិធានការទាក់ទងទៅនឹងការលុបបំបាត់ចោលឥណទានអាក្រក់ និងការ

ធ្វើសំវិធានធនលើឥណទានជាប់សង្ស័យត្រូវបានធ្វើឡើង ហើយក្រុមប្រឹក្សា
ភិបាលជឿជាក់ថារាល់ ឥណទានដែលបានដឹងថាមិនអាចទារបាន ត្រូវ

បានលុបបំបាត់ចោល ហើយសំវិធានធន ត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់
សម្រាប់ឥណទានដែលជាប់សង្ស័យ។

ណាមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់

ការកំណត់តម្លៃទ្រព្យសកម្មនៅក្នុង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ថាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ ។

នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍

ណាមួយដែលបានកើតឡើងដែល

នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តវិធី

ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនថាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវ
សមស្របនោះទេ ។

និងមិន

បំណុលយថាហេតុ និងបំណុលផ្សេងៗទៀតនាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍

នេះ ពុំមានៈ

(ក) ការដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសកម្មណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលកើតមាន
ឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃចុងការិយបរិច្ឆេទ ក្នុងការធានាចំពោះបំណុល
របស់បុគ្គលណាមួយឡើយ

(ខ) បំណុលយថាហេតុណាមួយដែលកើតមានឡើងចំពោះក្រុមហ៊ុន
ចាប់តាំងពីថ្ងៃចុងការិយបរិច្ឆេទមក
កម្មធម្មតារបស់ក្រុមហ៊ុន ។

ក្រៅអំពីប្រតិបត្តិការអាជីវ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល មានមតិថាពុំមានបំណុលយថាភាព ឬបំណុល

ផ្សេងៗទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបំពេញ ឬអាចនឹងត្រូវបំពេញក្នុងរយៈ
ពេល ១២ខែ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ ដែលនឹងធ្វើឲ្យមានផល
ប៉ះពាល់ ឬអាចនឹងប៉ះពាល់ជាសារវន្តដល់លទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្នុងការ
ថ្ងៃកំណត់ ។

ការផ្លាស់ប្តូរនៃហេតុការណ៍

នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍

ណាមួយ ដែលមិនបានវែកញែក នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ ឬក្នុងរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលនឹងបណ្តាលឲ្យមានតួលេខនៃចំនួនណាមួយ
ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ មានភាពមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ។

ប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតី

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានមតិថា

ក្រុមហ៊ុនក្នុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុនេះ
ដោយសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

លទ្ធផលនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់
មិនមានផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ត

ឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលមានលក្ខណៈ

ជាសារវន្ត និងមិនប្រក្រតីនោះទេ ។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបាន

ដឹងពីកាលៈទេសៈណាមួយដែលនាំឲ្យ ឥណទានអាក្រក់ ដែលបានជំរះចេញ
ពីបញ្ជី ឬចំនួនសំវិធានធនជាប់សង្ស័យក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របស់
ក្រុមហ៊ុនមានចំនួនមិនគ្រប់គ្រាន់ជាសារវន្តនោះទេ ។

ទ្រព្យសកម្ម

នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពីហេតុការណ៍

បំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ដូចដែលបានកំណត់ និងនៅពេលដែលដល់

ការិយបរិច្ឆេទនេះទេក្រៅពីការបង្ហាញ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ

ដែលគិតថានឹងអាចប្រមូលបានជាក់ស្តែង ។

សាស្ត្រដែលមានកន្លងមក ក្នុងការវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល នៅ

ពាន់រៀល

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

នៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតា ត្រូវបានកាត់បន្ថយឲ្យនៅស្មើនឹងចំនួន

វិធីសាស្ត្រកំណត់តម្លៃ

បញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ មានដូចខាងក្រោម៖

ប្រាក់ចំណេញ

ដើម្បីបញ្ជាក់ថាបណ្តាទ្រព្យសកម្មទាំងអស់ ដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងបញ្ជី

នៅមុនពេលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានរៀប

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏មានមតិផងដែរថា

នៅក្នុងចន្លោះពេលចាប់ពី

ថ្ងៃចុងការិយបរិច្ឆេទដល់ថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ

ពុំមានចំណាត់ថ្នាក់

សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលមានលក្ខណៈជាសារវន្ត
និងមិនប្រក្រតីកើតមានឡើង

ដែលអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃ

ប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការិយបរិច្ឆេទ
រៀបចំឡើងនោះទេ ។

ដែលរបាយការណ៍នេះបាន

៥៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

ដើមទុន

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ GRET និង Proparco បានសម្រេចលក់ភាគហ៊ុន

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានភារៈធ្វើការអះអាងបញ្ជាក់ថា

របាយការណ៍

របស់ខ្លួនទាំងអស់ទៅឲ្យ Advans SA, FMO, Botta Plc. និង IFC។

ហិរញ្ញវត្ថុជាសារវន្តបានបង្ហាញយ៉ាង

ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥។

ប្រាក់សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់។ នៅក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍

ប្រតិបត្តិការនេះ ទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៣០

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលបានបម្រើការនៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទ និង

នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ រួមមាន៖

ត្រឹមត្រូវនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់

ក្រុមហ៊ុននាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទឹក
ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ចាំបាច់ត្រូវ៖

(ក) អនុម័តនូវគោលនយោបាយគណនេយ្យដែលសមស្រប

ដោយ

ផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យ និងការប៉ាន់ ប្រមាណយ៉ាងសមហេតុផល និង
ប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយធ្វើការអនុវត្តប្រកបដោយសង្គតិភាព ។

បណ្ឌិត Claude Fernand Germain Falgon		

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៥)

(ខ) អនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា

និងគោលការណ៍

លោកស្រី Amanda Jane Hannan

ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការ

ឆ្នាំ២០១២ និងត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលសារជាថ្មី នៅថ្ងៃទី១៨

ផ្លាស់ប្តូរពីនេះ ដើម្បីបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវ គឺត្រូវបង្ហាញ ពន្យល់

អភិបាល (បានតែងតាំងជាអភិបាលឯករាជ្យ នៅថ្ងៃទី២៩ ខ មិថុនា

កំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬប្រសិនបើមានការ

ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥)

និងកំណត់បរិមាណឲ្យបានច្បាស់លាស់
ហិរញ្ញវត្ថុ ។

លោក កាយ ឡូត

(គ) រក្សាទុកនូវបញ្ជីគណនេយ្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

អភិបាលឯករាជ្យ (បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២)

ផ្ទៃក្នុងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ។

លោក David Ray Paulson

(ឃ) រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

អភិបាល (បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥)

នៃដំណើការអាជីវកម្ម

លោក Paphon Mangkhalathanakun

សន្មតថា

អភិបាល (បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥)
អភិបាលឯករាជ្យ (បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥)
លោក ស្រេង សំឱក

អភិបាលឯករាជ្យ (បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥)
លោក Guillaume. Jean Jacques Lepoutre

នាពេល

(ង) ត្រួតពិនិត្យ និងដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើរាល់សេចក្ដី
សម្រេចដែលមានសារៈសំខាន់ទាំងឡាយ

ដែលប៉ះពាល់ដល់

សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ និងដំណើរការរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយត្រូវ
ប្រាកដថា

កិច្ចការនេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

បានអនុវត្តន៍នូវរាល់តម្រូវការដូច

មានរាយការណ៍ខាងលើក្នុងការរៀបចំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

លោក Angus Poston

អភិបាលឯករាជ្យ (បានលាឈប់នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥)
លោក Jean Claude Leullier

អភិបាលឯករាជ្យ (បានលាឈប់នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥)
លោក ជា ផល្លារិន

ការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
យើងខ្ញុំ

សូមធ្វើការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

កំណត់សំគាល់

ជាសារវន្តបាន

រួមមានទាំង

បង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវនៃស្ថានភាព

ហិរញ្ញវត្ថុ នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និង

លំហូរទឹកប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ ដោយ

អភិបាល (បានលាឈប់នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥)

អនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា

និងគោលការណ៍ណែនាំ

របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញ

អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

មិនថានៅចុងការិយបរិច្ឆេទ ឬនៅក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុនេះ

ពុំមានការរៀបចំណាមួយ ដែលមានក្រុមហ៊ុនជាគូភាគីមួយ ក្នុងគោលបំណង

ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតទេ ។

ក្រុមហ៊ុននឹងបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធានាអះអាងថា

អភិបាល (បានលាឈប់នៅថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥)

ដោយមធ្យោបាយទិញយកភាគហ៊ុន

ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននិរន្តរភាព

លុះត្រាតែមានករណីមិនសមរម្យក្នុងការ

អនាគតដែលអាចរំពឹងទុកបាន និង

លោក John Andrew Charles McGinley

ជួយដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

នៅក្នុងរបាយការណ៍

នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ចុះហត្ថលេខាក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាភិបាលៈ

ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍

ឬលិខិតបំណុលពីក្រុមហ៊ុន

ឬពី

ចាប់តាំងពីដើមការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុ ពុំមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ណាម្នាក់បានទទួល

ឬមានសិទ្ធិទទួល

បាននូវអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយ

(ក្រៅពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានទទួលដូចបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ)

តាមរយៈការចុះកិច្ចសន្យាធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន

ឬដោយ

ក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធមួយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន ដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

នោះជាសមាជិក ឬក៏ជាមួយក្រុមហ៊ុន ដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
នោះជាសមាជិក មានផលប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុច្រើនមួយនោះទេ លើក
លែងតែការបង្ហាញនៅក្នុង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ជា ផល្លារិន

នាយកប្រតិបត្តិ

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

៥៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
ជូនចំពោះភាគទុនិក គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

យើងខ្ញុំ បានធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ គ្រឹះស្ថាន

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ហៅកាត់ថា (“ក្រុមហ៊ុន”) ដែលរួមមានតារាង
តុល្យការនាថ្ងៃទី៣១

ខែធ្នូ

ឆ្នាំ២០១៥

របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធន

និងរបាយការណ៍លទ្ធផល

និងរបាយការណ៍លំហូរទឹក

ប្រាក់ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ និងកំណត់សំគាល់ ដែល

រួមមាន សេចក្តីសង្ខេបលើគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ ព្រម
ទាំងព័ត៌មានពន្យល់ផ្សេងៗ ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អ្នកគ្រប់គ្រងមានភារៈទទួលខុសត្រូវលើការរៀបចំ និងការបង្ហាញ

នូវភាពត្រឹមត្រូវនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ដោយអនុលោមទៅតាម
ស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិ

នៃកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុ និងទទួលខុសត្រូវលើប្រព័ន្ធ ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ដែលអ្នកគ្រប់
គ្រងកំណត់ថាមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ

វត្ថុ ឲ្យជៀសផុតពីការបង្ហាញខុសជាសារវន្ត ដោយសារតែការក្លែងបន្លំ
ឬកំហុសឆ្គង ។

របស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ។ ការធ្វើសវនកម្ម ក៏រួមមានការវាយតម្លៃលើភាព
សមស្របនៃគោលនយោបាយ
ប្រាស់

គណនេយ្យដែលក្រុមហ៊ុនបានប្រើ

និងភាពសមហេតុផលនៃការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យសំខាន់ៗ

ដែលធ្វើឡើង ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងព្រមទាំងការវាយតម្លៃលើការបង្ហាញ
នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល ។
យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា

មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់

ភស្តុតាងសវនកម្មដែលយើងខ្ញុំប្រមូលបាន
និងសមស្របសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការ

បញ្ចេញមតិសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ។
មតិសវនកម្ម

ជាមតិរបស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាសារវន្តបានបង្ហាញ

នូវភាពត្រឹមត្រូវនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរ
ទឹកប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ ដោយ

អនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំ

របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញ
នៅក្នុង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ
ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំ គឺការបញ្ចេញមតិលើរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុនេះ

ដោយផ្អែកលើការធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

យើងខ្ញុំ

បានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារ សវនកម្មអន្តរជាតិនៃ

កម្ពុជា។ ស្តង់ដារទាំងនោះ តម្រូវឲ្យយើងខ្ញុំអនុវត្តទៅតាមតម្រូវការនៃ
ក្រមសីលធម៌ និងគ្រោងធ្វើសវនកម្មដើម្បីទទួលបាននូវអំណះអំណាង
យ៉ាងសមហេតុផលថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ជាសារវន្តឡើយ ។

ពុំមានការបង្ហាញខុស

ការធ្វើសវនកម្ម រួមមានការអនុវត្តនូវបណ្តានីតិវិធីត្រួតពិនិត្យ ដើម្បី

ទទួលបាននូវភស្តុតាងដែលទាក់ទងទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់
លាតត្រដាងព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

និងការ

ការជ្រើសរើស

នីតិវិធីទាំងនេះ គឺផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងខ្ញុំ ដែលរួមមានការប៉ាន់
ប្រមាណលើហានិភ័យដែលមានផលប៉ះពាល់ ដល់ការបង្ហាញខុសជា

សារវន្តនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បណ្តាលមកពីការក្លែងបន្លំ ឬកំហុស
ឆ្គង។

នៅក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណហានិភ័យទាំងនោះ

យើងខ្ញុំធ្វើការ

ពិចារណាលើការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំ
ការបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវ

និង

នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន

ដើម្បីធ្វើសវនកម្មឲ្យសមស្រប ទៅតាមកាលៈទេសៈ ប៉ុន្តែមិនមែនក្នុង
គោលបំណង ដើម្បីបញ្ចេញមតិលើប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

អតិថិជនធ្វើស្ករត្នោត នៅស្រុករលាប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

៥៦

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥

២០១៥

២០១៤

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

៧០.៨៦១.៩៦៣

១៧.៤៩៦.៧៨១

៥៧.៩៤៩.៦៦៧

១៤.២២០.៧៧៧

១២៥.៨១១.២៩៦

៣១.០៦៤.៥១៨

១០៦.៥០៦.៣១២

២៦.១៣៦.៥១៨

២៣.២៣២.៨១២

៥.៧៣៦.៤៩៧

២៧.១៥៤.៤៨៧

៦.៦៦៣.៦៧៨

១.៦៦៣.៣៥៦.២៤៦

៤១០.៧០៥.២៤៦

១.១៧០.៨៥១.៧៩១

២៨៧.៣២៥.៥៩៣

២០១.៥៦៤

៤៩.៧៦៩

១០១.៨៧៥

២៥.០០០

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

៣២.៨៩៥.៦២៨

៨.១២២.៣៧៧

២៥.៨៣៦.៤៦៤

៦.៣៤០.២៣៧

ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

១២.៣៩០.៣០០

៣.០៥៩.៣៣៣

១០.៨៧៣.៣៧៣

២.៦៦៨.៣១២

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

៥.៧៤៣.៦៦៧

១.៤១៨.១៨៩

៤.៧៩៧.៧២៩

១.១៧៧.៣៥៧

ពន្ធពន្យារជា ទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ

៣.១១៣.២៨៣

៧៦៨.៧១២

២.០៨០.៦៧០

៥១០.៥៩៤

១.៩៣៧.៦០៦.៧៥៩

៤៧៨.៤២១.៤២២

១.៤០៦.១៥២.៣៦៨

៣៤៥.០៦៨.០៦៦

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

៨១៣.៤៣៤.៥០៥

២០០.៨៤៨.០២៦

៦២៤.២២៨.៥៤៩

១៥៣.១៨៤.៩២០

ប្រាក់កម្ចី

៦៨៩.៥៦៨.១១១

១៧០.២៦៣.៧៣១

៤៥១.៨៦៦.៥៥៣

១១០.៨៨៧.៤៩៨

អនុបំណុល

២៤.២៨២.៩៧០

៥.៩៩៥.៧៩៥

២០.៣៧៥.០០០

៥.០០០.០០០

បំណុលផ្សេងៗ

៤៨.៥១៦.៦២៤

១១.៩៧៩.៤១៣

៣៦.៧១១.១៨២

៩.០០៨.៨៧៩

២២.៣៥៤.២៧០

៥.៥១៩.៥៧៣

១៦.៦៤០.១៨៨

៤.០៨៣.៤៨២

១៦.១១៦.៦០២

៣.៩៧៩.៤០៨

១២.៨២១.៦០១

៣.១៤៦.៤០៥

៣៩៨.៥៨៥.៩៤៦ ១.១៦២.៦៤៣.០៧៣

២៨៥.៣១១.១៨៤

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅ
ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ប្រាក់បញ្ញើ និងប្រាក់តម្កល់នៅធនាគារនានា
ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន
ការវិនិយោគ

សរុបទ្រព្យសកម្ម
បំណុល និងមូលធន
បំណុល

បំណុលពន្ធ លើប្រាក់ចំណេញ
កាតព្វកិច្ចមូលនិធិ សោធននិវត្តន៍
សរុបបំណុល

១.៦១៤.២៧៣.០៨២

មូលធន
ដើមទុន

១១.៣៧៩.១២០

២.៨០៩.៦៥៩

១១.៣៧៩.១២០

២.៧៩២.៤២២

៥.៥៣៥.៨៣៥

១.៣៦៦.៨៧៣

៥.៥៣៥.៨៣៥

១.៣៥៨.៤៨៧

អនុបំណុល

-

-

៤.០៣២.៩៧១

៩៨៩.៦៨៦

ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច

-

-

២.២៨៥.៨៦៨

៥៦០.៩៤៩

ទុនបម្រុងសម្រាប់ ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ

៣.៩៥១.០៩៧

៩៧៥.៥៨០

៣.២៩១.៣៣៥

៨០៧.៦៩០

ទុនបម្រុងតាមច្បាប់

១.១៣៧.៩១២

២៨០.៩៦៦

១.១៣៧.៩១២

២៧៩.២៤២

ទុនបម្រុងសម្រាប់ ពង្រឹងដើមទុន

៨.៧០២.៣៤០

២.១៤៨.៧២៦

៧.៣៣៩.០១៩

១.៨០០.៩៨៦

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

២៩២.៦២៧.៣៧៣

៧២.២៥៣.៦៧២

២០៨.៥០៧.២៣៥

៥១.១៦៧.៤២០

សរុបមូលធន

៣២៣.៣៣៣.៦៧៧

៧៩.៨៣៥.៤៧៦

២៤៣.៥០៩.២៩៥

៥៩.៧៥៦.៨៨២

១.៩៣៧.៦០៦.៧៥៩

៤៧៨.៤២១.៤២២

១.៤០៦.១៥២.៣៦៨

៣៤៥.០៦៨.០៦៦

បុព្វលាភភាគហ៊ុន

សរុបបំណុល និងមូលធន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

៥៧

របាយការណ៍លទ្ធផល

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥
២០១៥

ចំណូលពីការប្រាក់
ចំណាយការប្រាក់

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

៣៥៦.៨០៦.១០៩

៨៨.១០០.២៧៤

២៧៧.៨៤៥.៦០០

៦៨.១៨២.៩៦៩

(៩២.៧៧៣.២៩៨) (២២.៩០៦.៩៨៧) (៦៨.៨៩៧.៣០១) (១៦.៩០៧.៣១៣)

ចំណូលសុទ្ធពីការប្រាក់

២៦៤.០៣២.៨១១

៦៥.១៩៣.២៨៧

២០៨.៩៤៨.២៩៩

៥១.២៧៥.៦៥៦

សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ

(២.៥៣៧.៨៤៨)

(៦២៦.៦២៩)

(៦១០.៣៥២)

(១៤៩.៧៨០)

៦៤.៥៦៦.៦៥៨ ២០៨.៣៣៧.៩៤៧

៥១.១២៥.៨៧៦

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធបន្ទាប់ ពីកាត់កង

សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ

ចំណូលផ្សេងៗ
ចំណាយលើបុគ្គលិក
ចំណាយរំលស់
ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល
ចំណេញប្រតិបត្តិការ

២៦១.៤៩៤.៩៦៣
៤.៨១២.១៨៥

២.២៨១.២២១

៥៥៩.៨០៩

(៨៤.៥២៦.៥៩៥) (២០.៨៧០.៧៦៤) (៦៧.០៧៤.២៦៤)

(១៦.៤៥៩.៩៤១)

(៦.១០៣.១៣៦)

១.១៨៨.១៩៤
(១.៥០៦.៩៤៧)

(៥.១១៨.៥៩៦)

(១.២៥៦.០៩៧)

(៥៤.២១៩.២៨៩) (១៣.៣៨៧.៤៨០) (៤៧.៨៩៧.៣៥៤) (១១.៧៥៣.៩៥៣)
១២១.៤៥៨.១២៨

២៩.៩៨៩.៦៦១

៩០.៥២៨.៩៥៤

២២.២១៥.៦៩៤

(១.៧៨៤.៦៦០)

(៤៤០.៦៥៧)

១.០៤២.៤៧៨

២៥៥.៨២៣

-

-

២.៥១០.៥១៩

៦១៦.០៧៨

ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

១១៩.៦៧៣.៤៦៨

២៩.៥៤៩.០០៤

៩៤.០៨១.៩៥១

២៣.០៨៧.៥៩៥

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

(២៤.៥៨៥.៦៩៦)

(៦.០៧០.៥៤២) (១៩.២១២.៤៩០)

(៤.៧១៤.៧២១)

២៣.៤៧៨.៤៦២

១៨.៣៧២.៨៧៤

ចំណេញសុទ្ធពីការរប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស
ប្រាក់ជំនួយ

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

អតិថិជនអតិថិជនកំពុងថែទាំកូនស្វាយចន្ទី នៅស្រុកចម្ការលើ ខេត្តកំពង់ចាម

២០១៤

៩៥.០៨៧.៧៧២

៧៤.៨៦៩.៤៦១

៥៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធន
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥
បុព្វលាគ

នាថ្ងៃទី១
ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤

ទុនបម្រុង

ទុនបម្រុង

ទុនបម្រុង

សម្រាប់

ហានិភ័យ

សម្រាប់ ប្រាក់ចំណេញ
តាមច្បាប់ ពង្រឹងដើមទុន

ដើមទុន

ភាគហ៊ុន

អនុបំណុល

កាតព្វកិច្ច

រូបិយប័ណ្ណ

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

១១.៣៧៩.១២០ ៥.៥៣៥.៨៣៥

៤.០៣២.៩៧១

ទុនបម្រុង
រក្សាទុក

សរុប

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

២.២៨៥.៨៦៨ ២.៦៨៦.៧៨១ ១.១៣៧.៩១២

៥.៩៦៦.៩៧៩

១៤១.៩២៥.៦២៩

១៧៤.៩៥១.០៩៥

ការផ្ទេរទៅគណនី
ទុនបម្រុង

-

-

-

-

៦០៤.៥៥៤

-

១.៣៧២.០៤០

(១.៩៧៦.៥៩៤)

-

ភាគលាភបានបង់

-

-

-

-

-

-

-

(៦.៣១១.២៦១)

(៦.៣១១.២៦១)

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

-

-

-

-

-

-

-

៧៤.៨៦៩.៤៦១

៧៤.៨៦៩.៤៦១

នាថ្ងៃទី៣១
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

១១.៣៧៩.១២០ ៥.៥៣៥.៨៣៥

៤.០៣២.៩៧១

៧.៣៣៩.០១៩ ២០៨.៥០៧.២៣៥

២៤៣.៥០៩.២៩៥

សមមូល
ជាដុល្លារអាមេរិក

២.៧៩២.៤២២ ១.៣៥៨.៤៨៧

៩៨៩.៦៨៦

នាថ្ងៃទី១
ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥

១១.៣៧៩.១២០ ៥.៥៣៥.៨៣៥

៤.០៣២.៩៧១

ការចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញ
ទៅជាបំណុល

-

-

ការផ្ទេរទៅគណនី
ទុនបម្រុង

-

ភាគលាភបានបង់
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ
នាថ្ងៃទី៣១
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥
សមមូល
ជាដុល្លារអាមេរិក

(៤.០៣២.៩៧១)

២.២៨៥.៨៦៨ ៣.២៩១.៣៣៥ ១.១៣៧.៩១២
៥៦០.៩៤៩

៨០៧.៦៩០

២៧៩.២៤២

២.២៨៥.៨៦៨ ៣.២៩១.៣៣៥ ១.១៣៧.៩១២

១.៨០០.៩៨៦

៥១.១៦៧.៤២០

៥៩.៧៥៦.៨៨២

៧.៣៣៩.០១៩ ២០៨.៥០៧.២៣៥

២៤៣.៥០៩.២៩៥

-

-

-

-

-

(៤.០៣២.៩៧១)

-

- (២.២៨៥.៨៦៨)

៦៥៩.៧៦២

-

១.៣៦៣.៣២១

២៦២.៧៨៥

-

-

-

-

-

-

-

- (១១.២៣០.៤១៩)

(១១.២៣០.៤១៩)

-

-

-

-

-

-

-

១១.៣៧៩.១២០ ៥.៥៣៥.៨៣៥

-

- ៣.៩៥១.០៩៧ ១.១៣៧.៩១២

៨.៧០២.៣៤០ ២៩២.៦២៧.៣៧៣ ៣២៣.៣៣៣.៦៧៧

២.៨០៩.៦៥៩ ១.៣៦៦.៨៧៣

-

-

២.១៤៨.៧២៦

៩៧៥.៥៨០

២៨០.៩៦៦

៩៥.០៨៧.៧៧២

៧២.២៥៣.៦៧២

៩៥.០៨៧.៧៧២

៧៩.៨៣៥.៤៧៦

អតិថិជនកំពុងមើលថែទំពាំងបាយជូរ នៅស្រុករតនៈមណ្ឌល ខេត្តបាត់ដំបង

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

៥៩

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥
២០១៥
ពាន់រៀល

២០១៤
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

(៤២៨.៤០១.៦៧៧) (១០៥.៧៧៨.១៩២) (២០៩.២៧៦.៩៦២)

(៥១.៣៥៦.៣១០)

លំហូរទឹកប្រាក់ពី

សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

សាច់ប្រាក់ប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការ
ការប្រាក់បានទទួល

៣៥២.៦០៥.១៥៤

៨៧.០៦៣.០០១

២៧៣.៨៩៧.១១៨

៦៧.២១៤.០១៧

ការប្រាក់បានបង់

(៨៤.៤៣១.៥៣៩)

(២០.៨៤៧.២៩៣)

(៦១.៦១៩.០៦៥)

(១៥.១២១.២៤៣)

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបានបង់

(១៩.៩០៤.២២៧)

(៤.៩១៤.៦២៤)

(១២.០៤៧.៣៣៩)

(២.៩៥៦.៤០២)

-

-

២.៥១០.៥១៩

៦១៦.០៧៨

(៦០២.៣៣៩)

(១៤៨.៧២៦)

(៧០៣.៦២៦)

(១៧២.៦៦៩)

(១៨០.៧៣៤.៦២៨)

(៤៤.៦២៥.៨៣៤)

(៧.២៣៩.៣៥៥)

(១.៧៧៦.៥២៩)

(១៣.២៣១.១១៤)

(៣.២៦៦.៩៤២)

(២០.៥១៣.០៤២)

(៥.០៣៣.៨៧៥)

ការទិញទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

(៦.៩៤០.៧៦១)

(១.៧១៣.៧៦៨)

(៦.១៨៣.៣៣៧)

(១.៥១៧.៣៨៣)

ការទិញទ្រព្យសកម្មអរូបី

(១.៦៦៤.១៦៣)

(៤១០.៩០៤)

(៣.៨២៨.១២៦)

(៩៣៩.៤១៧)

១១.៨៨៩

២.៩៣៦

៩៣.៥៦៧

២២.៩៦១

(១០០.៣១៤)

(២៤.៧៦៩)

-

-

(២១.៩២៤.៤៦៣)

(៥.៤១៣.៤៤៧)

(៣០.៤៣០.៩៣៨)

(៧.៤៦៧.៧១៤)

៤៤៤.៧៩១.១០៨

១០៩.៨២៤.៩៦៥

១៨១.៥៨០.៤៧៤

៤៤.៥៥៩.៦២៦

(៥៣.២៨២.៣៧១) (១២០.៨៥៩.៦៥៧)

(២៩.៦៥៨.៨១២)

ជំនួយបានទទួល
មូលនិធិសោធននិវត្តន៍បានបង់
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
លំហូរទឹកប្រាក់ពី

សកម្មភាពវិនិយោគ

ប្រាក់បញ្ញើតាមច្បាប់នៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីការលក់ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ
ការវិនិយោគជាភាគហ៊ុននៅ Advans MFI
Myanmar Company Limited
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ
លំហូរទឹកប្រាក់ពី

សកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីប្រាក់កម្ចី
ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី
ភាគលាភបានបង់
សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបានពី
សកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

ការកើនឡើងនូវសាច់ប្រាក់
និងសាច់ប្រាក់សមមូល

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
នាដើមការិយបរិច្ឆេទ

លំអៀងពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
នាចុងការិយបរិច្ឆេទ

(២១៥.៧៩៣.៦០២)
(១១.២៣០.៤១៩)

(២.៧៧២.៩៤៣)

(៦.៣១១.២៦១)

(១.៥៤៨.៧៧៦)

២១៧.៧៦៧.០៨៧

៥៣.៧៦៩.៦៥១

៥៤.៤០៩.៥៥៦

១៣.៣៥២.០៣៨

១៥.១០៧.៩៩៦

៣.៧៣០.៣៧០

១៦.៧៣៩.២៦៣

៤.១០៧.៧៩៥

១៤០.៤៣៩.៧៣២

៣៤.៤៦៣.៧៣៨

១២៣.៧០០.៤៦៩

៣០.៩៦៣.៨២២

(៤៣.៥០៥)

២០១.៩៩៧

-

(៦០៧.៨៧៩)

១៥៥.៥០៤.២២៣

៣៨.៣៩៦.១០៥

១៤០.៤៣៩.៧៣២

៣៤.៤៦៣.៧៣៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៥

៦១

សម្រាប់តែស្នាក់ការកណ្តាលនិងសាខាខេត្ត
ស្នាក់ការកណ្តាល

ផ្ទះលេខ៣៥BA ផ្លូវ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា
ក្រុងភ្នំពេញ ប្រអប់សំបុត្រលេខ៖ ៤១១
លេខកូដប្រៃសណីយ៍៖១២២៥៣

ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៩៩៩ ០៣៣ / ០២៣ ៨៨៥ ៩៤២
អីុម៉ែល៖ info@amret.com.kh
១. សាខាក្រុង ភ្នំពេញ

ផ្ទះលេខ៣៥BA ផ្លូវ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា ក្រុងភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៨៩៤ ៧៦៨

អីុម៉ែល៖ pp-accountant@amret.com.kh
២. សាខាខេត្ត កណ្តាល

ផ្ទះលេខ៥៥៤-៥៥៥ផ្លូវលេខ២១សង្កាត់តាខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅ

ខេត្តកណ្តាល

ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៩២៤ ១២៣

អីុម៉ែល៖ ka-accountant@amret.com.kh
៣. សាខាខេត្ត កំពង់ចាម

ផ្លូវជាតិលេខ៧ថ្មី ភូមិទី០៦ សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម
ខេត្តកំពង់ចាម

ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៦៣៤ ០៤៨

អីុម៉ែល៖ km-accountant@amret.com.kh
៤. សាខាខេត្ត កំពត

ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងក
 ំពត ខេត្តកំពត
ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៦៣៤ ០៤៤

អីុម៉ែល៖ kp-accountant@amret.com.kh
៥. សាខាខេត្ត ព្រៃវែង

ភូមិលេខ២ សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែង

ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៦៣៤ ០៤៦

អីុម៉ែល៖ pv-accountant@amret.com.kh
៦. សាខាខេត្ត ស្វាយរៀង

ភូមិសួនថ្មី សង្កាត់ព្រៃឆ្លាក់ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង

ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ២០១ ៧៩៧

អីុម៉ែល៖ sr-accountant@amret.com.kh
៧. សាខាខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

ផ្លូវជាតិលេខ៤ភូមិពាណិជ្ជកម្ម សង្កាត់រការធំ ក្រុងច្បារមន
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៦៣៤ ០៤៩

អីុម៉ែល៖ ks-accountant@amret.com.kh
៨. សាខាខេត្ត តាកែវ

ភូមិឡូរី សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៦៣៤ ០៤៧

អីុម៉ែល៖ ta-accountant@amret.com.kh

៩. សាខាខេត្ត សៀមរាប

ភូមិបន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៦១៤ ៤២០

អីុម៉ែល៖ sp-accountant@amret.com.kh
១០. សាខាខេត្តបាត់ដំបង

ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិព្រែកមហាទេព សង្កាត់ស្វាយប៉ោ
ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង
ទូរស័ព្ទ៖ ០៧៧ ៣៥៥ ៣៦៩

អីុម៉ែល៖ bb-accountant@amret.com.kh
១១. សាខាខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

	ភូម១
ិ សង្កាត់ព្រះពន្លា ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៨៣៥ ៧៥០

អីុម៉ែល៖ bm-accountant@amret.com.kh
១២. សាខាក្រុងសួង

ភូមិជើងឡង សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
ទូរស័ព្ទ៖ ០៧៧ ៨៩១ ៩៧៩

អីុម៉ែល៖ kn-accountant@amret.com.kh
១៣. សាខាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

ផ្ទះលេខA៥៣ ភូមិកណ្តាល សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង
ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ២០៥ ៧៤៧

អីុម៉ែល៖ kc-accountant@amret.com.kh
១៤. សាខាខេត្ត កំពង់ធំ

ផ្ទះលេខ៤១ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិដំរីជាន់ខ្លា សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា
ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ

ទូរស័ព្ទ៖ ០១២២៣៨ ១៧៦

អីុម៉ែល៖ kt-accountant@amret.com.kh
១៥. សាខាខេត្តរតនគីរី

ភូមិជ័យជំនះ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង ខេត្ដរតនគីរី
ទូរស័ព្ទ៖ ០៨៩ ៤៥៤ ៤៥៦

អីុម៉ែល៖ rk-accountant@amret.com.kh
១៦. សាខាខេត្ត ព្រះសីហនុ

ភូមប
ិ ឹងវែង ឃុវា
ំ លរេញ ស្រុកព
 ្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ

ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៤៣៣១៩៦

អីុម៉ែល៖ pn-accountant@amret.com.kh
១៧. សាខាខេត្ត ព្រែកតាមាក់

ភូមិព្រែកតាមាក់ ឃុំព្រែកតាមាក់ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
ទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៩២៤ ២៥១

អីុម៉ែល៖ pm-accountant@amret.com.kh

