ទិន្នន័យសំខាន់ៗ
២០១៣ ជាលានរៀល

២០១២ ជាលានរៀល

២០១១ ជាលានរៀល

៣០៩.៤៥៨

២៩៩.៥០៧

២៦៦.៩១៤

ចំនួនអ្នកខ្ចី

ចំនួនខេត្តប្រតិបតិ្តការ

២១

ចំនួនស្រុកប្រតិបតិ្តការ

១៨

១៤៣

១៦

១៣៣

១១២

ចំនួនភូមិប្រតិបតិ្តការ

៩.៧៥៨

៨.៧៩៥

៦.៧៦៦

ភាគរយអ្នកខ្ចីជាស្រ្តី

៨០,១%

៨០,៩%

៨២,៥%

១.០០១.៩៦៤ លានរៀល
(២៥០.៨០៤ ពាន់ដុល្លារ)

៧០៥.៥៤២ លានរៀល
(១៧៦.៦០៦ ពាន់ដុល្លារ)

៤៨១.២៧២ លានរៀល
(១១៩.១៥៦ ពាន់ដុល្លារ)

១៣៧.២៤៤ លានរៀល
(៣៤.៣៥៤ ពាន់ដុល្លារ)

១១១.៨០១ លានរៀល
(២៧.៦៨០ ពាន់ដុល្លារ)

២៧,៧%

២៥,៣%

២៩,៣%

១២៩,៣%

១២៦%

១៣២%

បុគ្គលិកសរុប

២.៩១១

ទ្រព្យសកម្មសរុប
សំពៀតឥណទានសរុប

៨១៤.១១២ លានរៀល
(២០៣.៧៨៣ ពាន់ដុល្លារ)

១

មូលធនបូកនឹងអនុបំណុល

២

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធធៀបនឹងមធ្យមភាគទ្រព្យសកម្មសរុប

១៧៤.៩៥១ លានរៀល
(៤៣.៧៩៣ ពាន់ដុល្លារ)
៥,០%

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធធៀបនឹងមធ្យមភាគចំណូល ហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ
ស្វ័យភាពគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកប្រតិបតិ្តការ

ស្វ័យភាពគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

៣

បៀវត្សធៀបនឹងចំណូលហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ

ចំនួនអ្នកខ្ចីធៀបនឹងភ្នាក់ងារឥណទាន

៥៩៤.៥៧៩ លានរៀល
(១៤៨.៨៣១ ពាន់ដុល្លារ)

៤,៩%

១៣៥,៨%

៤

ចំណូលហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ

២.៤២៥

១៥២.១៦៥ លានរៀល
(៣៨.០៨៩ ពាន់ដុល្លារ)

២២,៨%

២៧៤

១.៦៩៣

៣៩៩.០៦៥ លានរៀល
(៩៨.៨០៣ ពាន់ដុល្លារ)

៦,១%

១៣៣%

១១៥.១៩៣ លានរៀល
(២៨.៨៣៤ ពាន់ដុល្លារ)

២៤,១%

៣០២

១៣៩%

៨៣.៧១៨ លានរៀល
(២០.៧២៧ ពាន់ដុល្លារ)

២៤,៣%

៣៣២

សំពៀតឥណទានជាមធ្យមធៀបនឹងភ្នាក់ងារឥណទាន

៦១៧,៦១ លានរៀល
(១៥៥ ពាន់ដុល្លារ)

៤៩០,៦៧ លានរៀល
(១២៣ ពាន់ដុល្លារ)

៤០០,៤៣ លានរៀល
(៩៩ ពាន់ដុល្លារ)

មធ្យមភាគសំពៀតឥណទានធៀបនឹងអ្នកខ្ចីឥណទានក្រុមធានាម្នាក់

១,០២ លានរៀល
(០,២៦ ពាន់ដុល្លារ)

០,៩៣ លានរៀល
(០,២៣ ពាន់ដុល្លារ)

០,៨១ លានរៀល
(០,២០ ពាន់ដុល្លារ)

៣.៩៩៥ រៀលក្នុង ១ដុល្លារ

៣.៩៩៥ រៀលក្នុង ១ដុល្លារ

សំពៀតឥណទានធំជាង ៣០ ថ្ងៃ

៥

មធ្យមភាគសំពៀតឥណទានធៀបនឹង
អ្នកខ្ចីឥណទានបុគ្គលម្នាក់
អត្រាប្តូរប្រាក់

០,០៧%

៦,១៧ លានរៀល
(១,៥៤ ពាន់ដុល្លារ)

០,១១%

៤,៨៤ លានរៀល
(១,២១ ពាន់ដុល្លារ)

០,០៧%

៣,៧៤ លានរៀល
(០,៩៣ ពាន់ដុល្លារ)

៤.០៣៩ រៀលក្នុង ១ដុល្លារ

កំណត់សំគាល់៖
១

សំពៀតឥណទាន៖ ឥណទានដុល

៣

ស្វ័យភាពគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកប្រតិបតិ្តការ៖ ថាតើគ្រឹះស្ថានវាស់វែងឲ្យបានល្អយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីធានានូវការចំណាយរបស់ខ្លួន ដែលបានចំណូលពីប្រតិបត្តិការ។

២

៤

៥

ខ

មូលនិធិបូកនឹងអនុបំណុល៖ មូលនិធិសរុបរាប់បញ្ចូលទាំងអនុបំណុល

រូបមន្ត៖ ចំណូលហិរញ្ញវត្ថុ / (ចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ + ចំណាយប្រតិបត្តិការ + សំវិធានធនលើឥណទានបាត់បង់)។

ស្វ័យភាពគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ៖ ថាតើគ្រឹះស្ថានវាស់វែងឲ្យបានយ៉ាងល្អដូចម្តេច ដើម្បីធានានូវការចំណាយរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់លើការកែតម្រូវចំណូលប្រតិបតិ្តការ និងការចំណាយ។ គោលបំណងនៃការកែ

តម្រូវ គឺជាវិធីសាស្រ្តរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធានានូវការចំណាយរបស់ខ្លួនក្នុងករណីដែលប្រតិបតិ្តការរបស់ខ្លួនមិនមានប្រាក់បំពេញខាត ព្រមទាំងមានមូលនិធិពង្រីក ដោយសារបំណុលពាណិជ្ជកម្ម។
រូបមន្ត៖ ចំណូលហិរញ្ញវត្ថុ / (ចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ + ចំណាយប្រតិបត្តិការ + សំវិធានធនលើឥណទានបាត់បង់ + (មធ្យមភាគមូលធន - មធ្យមភាគអចលនៈទ្រព្យ) * អត្រាអតិផរណា)

សំពៀតឥណទានមានហានិភ័យធំជាង ៣០ ថ្ង៖
ៃ (សំពៀតឥណទានមានហានិភ័យធំជាង ៣០ ថ្ងៃ ដល់ ៣៦៥ ថ្ងែ ( លើប្រាក់ដើមហួសកាលកំណត់) + ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឡើងវិញ) / សំពៀតឥណទានសរុប។
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

មាតិកា

ទស្សនៈ និងបេសកកម្ម

០១

ការវិវឌ្ឍ

០២

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

០៣

ភាគទុនិក

០៤

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

០៥

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ អគ្គនាយក

០៩

គណៈគ្រប់គ្រង

១១

រចនាសម្ព័ន្ធបុគ្គលិក និងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក

១៦

ការពិនិត្យឡើងវិញនូវលទ្ធផលអាជីវកម្ម

១៨

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

២៦

អតិថិជនរបស់អម្រឹត

៣១

បណ្តាញប្រតិបត្តិការ

៣២

បុគ្គលិក ការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក

៣៣

ទិដ្ឋភាពទូទៅស្តីពីការវាស់វែងសមិទ្ធិផលសង្គម

៣៦

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ

៤២

ឧបសម្ព័ន្ធ ៖ កំណត់សម្គាល់ស្តីពីការអនុវត្តតាមប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តាល

១០០

ព័ត៌មានលំអិតសម្រាប់ទំនាក់ទំនង

១០៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

គ

ទស្សនៈ និងបេសកកម្ម

ទស្សនៈ
ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខ

ដែលរួមចំណែកក្នុងការកែលម្អជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យល្អប្រសើរ

និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកម្ពុជា។

បេសកកម្ម
ផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុច្រើនប្រភេទដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប និងសហគ្រាស
ខ្នាតតូចបំផុត តូច និងមធ្យម ដោយធានាបាននូវលទ្ធផលប្រតិបតិ្តការកម្រិតខ្ពស់ផែ្នកហិរញ្ញវត្ថុ
និងសង្គម។
០១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

ការវិវឌ្ឍ

សាវតាររបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត មានដូចខាងក្រោម :
១៩៩១
១៩៩៥
១៩៩៦
១៩៩៨
១៩៩៩
២០០០
២០០១
២០០២

GRET ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសបារាំង បានបង្កើតគម្រោងសាកល្បងរបស់ខ្លួន ដើម្បីផ្តល់ឥណទាន ខ្នាតតូចទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជា។
គម្រោងសាកល្បងដំបូងនេះ (EXPE 1) ជាមួយផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុតែមួយគត់ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាឥណទានក្រុមធានា។

ជាគម្រោងសាកល្បងដំណាក់ការទី ២ (EXPE 2)។ ឥណទានក្រុមធានាត្រូវបានកែប្រែទៅតាមនីតិវិធីថ្មី ហើយក្នុងពេលនោះ ឥណទានឯកត្តជនត្រូវបាន
ដាក់ឲ្យអនុវត្តផងដែរ។ ទន្ទឹមគ្នានេះដែរ អង្គការ GRET បានធ្វើកំណែទំរង់កម្មវិធីឥណទាននេះ ឲ្យទៅជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។
ការផ្តើមគំនិតដាក់ឈ្មោះឥណទានមូលដ្ឋានជនបទ (អឺអឹមតេ)។
នៅចុងគម្រោងសាកល្បងលើកទីមួយ (EXPE 1) រាល់សកម្មភាពទាំងអស់ បានផ្ទេរទៅគម្រោងសាកល្បងលើកទី ២ (EXPE 2)។ នៅពេលគ្រឹះស្ថានមីក្រូ

ហិរញ្ញវត្ថុ អឺអឹមតេ មាននិរន្តរភាពប្រតិបតិ្តការដោយខ្លួនផ្ទាល់រចនាសម្ព័ន្ធថ្មី ត្រូវបានរៀបចំឡើង ហើយបានផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវ និងគ្រប់គ្រងទាំងអស់ពីជំនួយ

បច្ចេកទេសបារាំងទៅបុគ្គលិកក្នុងស្រុក។

អឺអឹមតេ បានចាប់ផ្តើមកម្ចីជាលើកដំបូងពីធនាគារពាណិជ្ជ។
អឺអឹមតេ បានក្លាយទៅជាក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតឥណទានមូលដ្ឋានជនបទ លីមីតធីត។ ដោយមានដើមទុន ចុះបញ្ជីចំនួន ៣៣០ លានរៀល
មានភាគទុនិកចំនួនពីរ គឺ GRET និង SIDI។

អឺអឹមតេ បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។
អឺអឹមតេ ទទួលយកជាផ្លូវការនូវភាគទុនិកថ្មីចំនួនពីរបន្ថែមទៀត គឺ Propaco និង

La

Fayette Participations និងបានពិចារណាទៅលើ

ការវិនិយោគប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យាថ្មី។ អឺអឹមតេ បានដាក់ចុះឲ្យប្រើប្រាស់ផលិតផល គណនីសន្សំប្រាក់មានកាលកំណត់នៅសាខាចំនួនពីរ។

អឺអឹមតេ រៀបចំឡើងវិញនូវប្រភេទឥណទានអាជីវកម្មឯកត្តជន ដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមការតម្រូវទីផ្សារ និងមានអត្រាការប្រាក់ទាប ៤% និងនៅចន្លោះពី ៣,៥%
២០០៣

និង ៣% ដោយផ្អែកតាមទំហំឥណទាន។

សេចក្តីសនិ្នដ្ឋានលើការគាំទ្របច្ចេកទេសពីបរទេសអចិន្ត្រៃយ៍។ I & P ចូលជាភាគហ៊ុនថ្មីរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អឺអឹមតេ។
២០០៤

អឺអឹមតេ បានប្តូរឈ្មោះជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៤។
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បានដាក់អនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យាថ្មី Microbanker Window Version។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត
បានបំបែកឥណទានបុគ្គលទៅជា (១) ឥណទានសម្រាប់មុខរបរអាជីវកម្ម (២) ឥណទានសម្រាប់ការសិក្សាអប់រំ (៣) ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន (៤)

២០០៥

ឥណទានសម្រាប់ទិញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់។

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បានសាកល្បងប្រតិបតិ្តការជួរមុខ (front-office operations) ដែលជាប្រតិបតិ្តការធនាគារយ៉ាងសាមញ្ញ ដែលអាច
ឲ្យអតិថិជនមកខ្ចីដល់សាខា។
២០០៦

Advans S.A បានក្លាយជាភាគទុនិក។

២០០៧

Botta ជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់បុគ្គលិកជាភាគទុនិក។

២០០៨

SIDI និង I & P ចាកចេញ ប៉ុន្តែមានភាគទុនិកថ្មី ៣ ទៀតចូល : Propaco FMO និង Oikocrdit បានចូលមកវិញ។

២០០៩
២០១២

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹតទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន នៅខែមករា ឆ្នាំ២០០៩។ នៅដំណាច់ឆ្នាំនេះ ដែរ សាខាទាំងអស់របស់គ្រឹះ
ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអម្រឹត ត្រូវបានរៀបចំរួចជាស្រេច ដើម្បីទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន។

១. ការលាឈប់ជាភាគទុនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Oikocredit និង ការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនទាំងអស់របស់ភាគទុនិកនេះដោយ Advans SA

២. ការដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធធនាគារស្នូលថ្មី (T24 MCB)

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

០២

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លើសពីនេះទៅទៀត អម្រឹត កំពុងបន្តដាក់ចេញនូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និង

ផលិតផលថ្មីៗ ដើម្បីបម្រើអតិថិជនគោលដៅរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរ។
ការផ្តល់នូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ រួមមានផលិតផលឥណទានច្រើនប្រភេទ មាន

លក្ខណៈខុសៗគ្នា រវាងឥណទានក្រុមធានា សម្រាប់ផ្តល់ជូនប្រជាជននៅ
តាមតំបន់ជនបទដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប និងឥណទានអាជីវកម្ម សម្រាប់

សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម (SMEs)។ ស្ថាប័នដាក់ចេញនូវឥណទាន
សម្រាប់ផ្តល់ក្នុងវិស័យកសិ-អាជីវកម្ម

និងកសិករដែលធ្វើកសិកម្មសម្រាប់

ពាណិជ្ជកម្ម ព្រមទាំងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីជាឥណទានបុគ្គលក្នុងរយៈពេលខ្លី និង
មធ្យម សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូចផងដែរ។

សម្រាប់ផ្នែកប្រាក់បញ្ញើវិញ អម្រឹត បានផ្តល់ជូននូវគណនីសន្សំ ដូចជា

គណនីរីករាយ គណនីប្រាថ្នា និងគណនីកើនទ្រព្យ ដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនអាច
គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលរបស់ពួកគេកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ លើស
ពីនេះទៀត

ស្ថាប័នបានបន្តបង្កើតសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមទៀត

សេវាកម្មទូទាត់វិក័យបត្រ

រួមមាន

និងសេវាកម្មប្រមូលសាច់ប្រាក់តាមរយៈការដាក់

ឲ្យដំណើរការនូវសេវាកម្មធនាគារចល័ត
២០១៤ ខាងមុខនេះ។

(Mobile

Banking)

នៅក្នុងឆ្នាំ

អម្រឹត កំពុងបន្តការកែលម្អពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្ត

អម្រឹត បានរក្សានូវការប្រតិបតិ្តការអាជីវកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុបានល្អប្រសើរ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ ការសម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យនេះ បណ្តាលមកពីការបន្ត

វិវឌ្ឍន៍រីកចម្រើន និងភាពរឹងមាំរបស់ស្ថាប័នទាំងមូល។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
អម្រឹតបានបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីបម្រើអតិថិជន ប្រកបដោយការទទួល
ខុសត្រូវ និងមាននិរន្តរភាព ដោយបានពង្រីកសាខាប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនរហូត

ដល់ ១១៦សាខា និងមានអតិថិជនច្រើនជាង ៣៣៥.០០០ គិតត្រឹមចុងខែធ្នូ
ឆ្នាំ២០១៣។

កំណើនសំពៀតឥណទានខ្ពស់

និងការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបង្ការទប់

ជាក់សង
ែ្ត សម្រាបកា
់ រត្រៀមខ្លន
ួ ក្នង
ុ ការបំលង
ែ ខ្លន
ួ ទៅជាធនាគារពាណិជ។
្ជ គ្រឹះ

ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បានផ្តោតជាពិសេសលើការពង្រឹងសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយធនធាន

មនុស្សមានលក្ខណៈរឹងមាំ ដើម្បីក្លាយជានិយោជកនាំមុខគេ ។ នៅឆ្នាំ២០១៤

អម្រឹត នឹងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួន ដើម្បីក្លាយជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងទីផ្សារក្នុង
ការបម្រើសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត តូច និងមធ្យម (MSMEs) និងប្រជាជន

កម្ពុជាដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប និងមធ្យម ដោយផ្តោតទាំងតំបន់ជនបទ
តំបន់កសិកម្មតាមបណ្តាស្រុក ខេត្ត ក្រុង។

ជាទីបញ្ចប់ ក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ខ្ញុំសូមថ្លែងនូវអំណរគុណចំពោះ

ស្កាត់ហានិភ័យបានល្អ ក្នុងរយៈពេលប្រតិបត្តិការមួយឆ្នាំ នាំឲ្យគ្រឹះស្ថានសម្រេច

ថ្នាក់ដឹកនាំ ព្រមទាំងបុគ្គលិករបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ទាំងអស់

អតិថិជន) និងបានបន្តរក្សានូវគុណភាពសំពៀតឥណទានបានយ៉ាងល្អប្រសើរ។

ឲ្យ អម្រឹត សម្រេចបាននូវភាពជោគជ័យ និងវឌ្ឍនភាពយ៉ាងល្អប្រសើរក្នុងឆ្នាំ

បាននូវកំណើន ៣៧% នៃសំពៀតឥណទានមិនទាន់សង (ឥណទានក្នុងដៃ
សមិទ្ធិផលទាំងនេះ បានជម្រុញឲ្យគ្រឹះស្ថានទទួលបានលទ្ធភាពចំណេញល្អ

ប្រសើរក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដោយទទួលបានប្រាក់ចំណូលសុទ្ធនៅចុងឆ្នាំនេះមាន
ចំនួន ៤៤,៤៨% ខ្ពស់ជាងប្រាក់ចំណូលក្នុងឆ្នាំ២០១២កន្លងទៅ។

០៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នា ការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ និងភាពស្មោះត្រង់ ដែលធ្វើ
២០១៣នេះ។

បណ្ឌិត ក្លូត ហ្វាល់ហ្កុង

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ភាគទុនិក
Advans SA SICAR គឺជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនផ្សងរកស៊ី ដែលបាន

ចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសលុចសំបួរ ដែលមានបេសកកម្មចម្បង ដើម្បីបង្កើតនូវ
បណ្តាញគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ឬប្រទេសដែល

ទើបអភិវឌ្ឍ។ យុទ្ធសាស្រ្តវិនិយោគរបស់ Advans SA. មានរួមបញ្ចូល
ទាំងការបង្កើតឲ្យមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបៃតង

ដូចជាករណីគ្រឹះស្ថាន

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត វិនិយោគលើមូលធននៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែល

មានស្រាប់ ដែលឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះ អាចចែករំលែកបាននូវចក្ខុ
វិស័យរបស់ Advans SA. និងយល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្រ្ត
និងប្រតិបត្តិការ នៃការចូលរួមក្នុងបណ្តាញអន្តរជាតិ។

Botta គឺជាក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិក ដែលបានចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួល

ខុសត្រូវមានកម្រិត និងនៅក្រោមច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជា ការិយាល័យបាន

ចុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុននៅរាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុននេះបង្កើត
ឡើង ដើម្បីវិនិយោគតែនៅក្នុង អម្រឹត ប៉ុណ្ណោះ ហើយត្រូវបានយល់ព្រមជា
ភាគទុនិកថ្មី ដោយភាគទុនិកបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីទាក់ទាញការចូលរួមរយៈពេល

វែងរបស់បុគ្គលិក។ ទោះបីជាមានភាគហ៊ុនតិចក៏ដោយ វាគឺជាការវិនិយោគ
រយៈពេលវែង។
FMO

(Nederlandse

Ontwikkelingslanden

Financierings-Maatschappijvoor
N.V.) គឺជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍ធនាគាររបស់

ប្រទេសហូឡង់ បង្កើតឡើងជាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មតាំងពីឆ្នាំ១៩៧០។ ការិយាល័យ

ចុះបញ្ជីតាំងនៅទីក្រុង Hague ប្រទេសហូឡង់។ កម្មវត្ថុចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុន

នេះ គឺចូលរួមអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដោយធ្វើឲ្យមាន
ការវិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ច

និងសង្គមនៃប្រទេសទាំងនោះ

ដែលស្របតាម

ការបែងចែកភាគហ៊ុនមានដូចខាងក្រោម៖
ភាគទុនិក
Advans SA
Botta
FMO
GRET
LFP
Proparco
សរុប

ចំនួនភាគហ៊ុន

គោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនីមួយៗ។
GRET (Groupe de Recherche et d’Echanges Technologiques) គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល មិនសែ្វងរកប្រាក់ចំណេញ ដែល

មានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំង។ កម្មវត្ថុចម្បងរបស់អង្គការ គឺចូលរួមអភិវឌ្ឍ

ប្រកបដោយតម្លាភាព និរន្តរភាព ព្រមទាំងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអសមធម៌
នៃរចនាសម្ព័ន្ធ។ GRET គាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម នៅក្នុង

ប្រទេសអភិវឌ្ឍចំនួនជាង៣០ប្រទេស។

La Fayette Participations (LFP) គឺជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែល
បានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងជា
បង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន

“សាជីវកម្មអនាមិក”

Horus

ភាគហ៊ុននៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

និងដែលបាន

ដែលមានគោលបំណងដើម្បីទិញ
ក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុន

(LFP)

ក្រុមហ៊ុន Horus មានគោលបំណងដាក់បញ្ចូលគ្នានូវជំនាញការបច្ចេកទេស

ជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់ភាគទុនិក។ បទពិសោធន៍ដែល Horus ទទួល
បានពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុន (LFP) បានដាក់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំនៃការបង្កើត

នូវក្រុមហ៊ុន Advans S.A ។

Proparco (Société de Promotion et de Participation
pour la Coopération Economique) ធ្វើប្រតិបត្តិស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់
របស់ប្រទេសបារាំង ដែលមានការិយាល័យចុះបញ្ជីនៅទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេស

បារាំង។ កម្មវត្ថុរបស់ស្ថាប័ន គឺជម្រុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន និង
វិស័យដែលមានផលិតភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ

និងប្រតិបត្តិគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៃក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ៕

តម្លៃចរិក ១.៣៦០.០០០ រៀល ក្នុង ១ ភាគហ៊ុន

(គិតជាពាន់រៀល)

ភាគរយ

៣.៧១៧

៥.០៥៥.១២០

៤៤,៤២%

១.០៥៦

១.៤៣៦.១៦០

១២,៦២%

៤៦២.៤០០

៤,០៦%

១៨១

១.៦២៣
៣៤០

១.៤៥០

៨.៣៦៧

២៤៦.១៦០

២,១៦%

២.២០៧.២៨០

១៩,៣៩%

១.៩៧២.០០០

១៧,៣២%

១១.៣៧៩.១២០

១០០%

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

០៤

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
បណ្ឌិត Claude FALGON ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ជាជនជាតិបារាំង កើតនៅឆ្នាំ១៩៤៧
លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

នៅខែសីហា

ឆ្នាំ២០០១

ហើយបានក្លាយជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០០៥។

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិត ជំនាញសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋមីស៊ី
គែន

(Michigan State University)

សហរដ្ឋអាមេរិក

សញ្ញាបត្របណ្ឌិតជាន់ខ្ពស់ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តគ្រប់គ្រងពី

ព្រមទាំងបានទទួល

ICG

ទីក្រុងប៉ារីស

ប្រទេសបារាំង និង បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មពី
INA ទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង។ លោក Claude Falgon គឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុន
Horus Development Finance ដែលជាក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ ជំនាញខាង

ផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងហិរញ្ញប្បទានខ្នាតតូច និងមធ្យម។ លោកក៏មានតំណែង
ជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Advans S.A. SICAR ។

លោក ជា ផល្លារិន សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ជាជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៦៧
លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅថ្ងៃទី១០

ខែកក្កដា

ឆ្នាំ២០០០។

លោកបាន

ទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម នៅឆ្នាំ១៩៩១ ពីវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
ទីក្រុងភ្នំពេញ និងបានទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងឆ្នាំ២០០២ ពី
សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) និងសាកលវិទ្យាល័យ UTARA ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ លោកបាន

បម្រើការងារជូនរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជា ពីឆ្នាំ១៩៩១ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៥ នៅក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់

និងនេសាទ ហើយបន្ទាប់មក លោកបានចូលបម្រើការងារឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ក្នុងមុខតំណែង
ជាមន្ត្រីឥណទាន និងជាគ្រូបណ្តុះបណ្តាលទូទៅ។ លោកបានក្លាយជាអគ្គនាយក នៅចុងឆ្នាំ១៩៩៧។

០៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លោក Guillaume Lepoutre សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ជាជនជាតិបារាំង កើតនៅឆ្នាំ១៩៦៨
លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅ ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១។ លោកបានទទួល

សញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Aix-Marseille និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងប៉ារីស IX Dauphine ប្រទេសបារាំង។ បន្ទាប់ពីបានបម្រើការងារ

អស់រយៈពេល០៣ឆ្នាំ ជាអ្នកវិភាគឥណទាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន HBSC Group លោកបានចូលបម្រើការងារឲ្យ

ក្រុមហ៊ុន Credit Agricole Group នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦។ លោកបានបន្តបម្រើការងារឲ្យសាខាក្រុមហ៊ុន Credit
Agricole មានមុខដំណែងជានាយកប្រតិបត្តិរហូតដល់ឆ្នាំ២០០៤។ បន្ទាប់ពីបានបម្រើការងារជាអ្នកប្រឹក្សា

យោបល់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Madagascar លោកបានចូលរួមបម្រើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុន Alstom Group ដោយ

ទទួលមុខដំណែងជា ប្រធានផ្នែកប្រមូលសាច់ប្រាក់អន្តរជាតិ។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០មក លោកបានចូលបម្រើការ
ឲ្យអង្គការ GRET ក្នុងមុខតំណែងជានាយកគម្រោងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។

លោកស្រី Amanda HANNAN សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ជាជនជាតិអង់គ្លេស កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៣
លោកស្រី ត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២។ លោកស្រី

បានទទួលសញ្ញាបត្រជំនាញគណិតវិទ្យា ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ និងបានទទួលសញ្ញាបត្រជំនាញការស្រាវជ្រាវការអប់រំ

MSC ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ ពីសាកលវិទ្យាល័យ Manchester ចក្រភពអង់គ្លេស។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៩ លោកស្រីបានទទួល
សញ្ញាបត្រ ACA ពីវិទ្យាស្ថានគណនេយ្យករជំនាញ ចក្រភពអង់គ្លេស។ លោកស្រីមានបទពិសោធន៍ជាង១៨ឆ្នាំ
ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្ម។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០១ ដល់ឆ្នាំ២០០៦ លោកស្រី ធ្លាប់បានបម្រើការងារជា

នាយកហិរញ្ញវត្ថុសាជីវកម្មនៃក្រុមហ៊ុន Grand Thornton នៅចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រទេសបារាំង ។ ចាប់ពី
ឆ្នាំ២០០៦ លោកស្រីបានបម្រើការងារជាមន្ត្រីវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុន Horus Development Finance

នៅ

ទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំងហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានគេតម្លើងឋានៈជានាយកផ្នែកវិនិយោគក្នុងឆ្នាំ២០១១ និង
អគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុនដដែលក្នុងខែមេសាឆ្នាំ ២០១៤ ។

លោក Angus POSTON សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ជាជនជាតិអង់គ្លេស កើតនៅឆ្នាំ១៩៧១
លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ។ លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ
បរិញ្ញាបត្រជំនាញអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងគ្រប់គ្រងពីសាកលវិទ្យាល័យ Manchester ចក្រភពអង់គ្លេស។ ចាប់

ពីឆ្នាំ១៩៩៧ ដល់ឆ្នាំ២០០៧ លោកបានបម្រើការងារជាអ្នកប្រឹក្សាជំនាញឲ្យធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
និងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនៅក្នុងអាស៊ី ចក្រភពអង់គ្លេស និងអឺរ៉ុបកណ្តាល។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៧ដល់ឆ្នាំ២០០៩ លោក

បានបម្រើការងារនៅធនាគារ Barclay ចក្រភពអង់គ្លេស។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៩ មក លោកជានាយកក្រុមហ៊ុន Bridge
ជាក្រុមហ៊ុនដែលគាំទ្រមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មានប្រតិបត្តិការចម្បងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

០៦

សមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (ត)
លោក Jean-Claude LEULLIER សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ជាជនជាតិបារាំង កើតនៅឆ្នាំ១៩៤៧
លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

នៅថ្ងៃទី២៥

ខែធ្នូ

ឆ្នាំ២០១២។

លោកបានទទួល

សញ្ញាបត្រជំនាញវិស្វកម្ម ក្នុងឆ្នាំ១៩៧០ និងបានទទួលសញ្ញាបត្រជំនាញស្ថិតិ ពីសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងប៉ារីស

ក្នុងឆ្នាំ១៩៧២ និងបានទទួលសញ្ញាបត្របណិ្ឌត ជំនាញភូមិវិទ្យា ពីសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងប៉ារីស VII ក្នុង

ឆ្នាំ១៩៧៣។ លោកបានចូលរួមបេសកកម្មដើម្បីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ទូទាំងពិភពលោក
ពីឆ្នាំ១៩៧៤ ដល់ឆ្នាំ១៩៨៥។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៨៥ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៧ លោកបានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Groupe SCIC

ជានាយកហិរញ្ញវត្ថុ។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៧ ដល់ឆ្នាំ២០០៥ លោកបានបម្រើការងារជាប្រធាន និងជានាយកប្រតិបត្តិ
របស់ក្រុមហ៊ុន SCIC Patrimoine ហើយចាប់ពីឆ្នាំ២០០៥ លោកបានបម្រើការងារជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ក្នុងការ
ប្រមូលមូលនិធិ និងបានទទួលមុខតំណែងជានាយកគ្រប់គ្រង នៅក្រុមហ៊ុន Lyn Capital & Partner at Catalice។

លោក កាយ ឡូត សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ជាជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧០
លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។ លោកបានទទួល

សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្ត ជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យ Kennedy Western ប្រទេស

ឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៩ ដល់ឆ្នាំ២០០៣ លោកបានបម្រើការងារជានាយកហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំ

ប្រទេស និងក្រោយមកត្រូវបានដំឡើងឋានៈជានាយកផ្នែកផ្តល់សេវារបស់ធនាគារ Standard Chartered
នៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៣ ដល់ឆ្នាំ២០០៨ លោក កាយ ឡូត បានបម្រើការងារ

ឲ្យក្រុមហ៊ុន CamGSM Co.,Ltd (Mobitel) ជានាយកហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់អាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍ និងទូរទស្សន៍

ក្នុងពេលដែលលោកបានទទួល Sarbanes-Oxley Compliance និងបានប្រមូលមូលនិធិយ៉ាងច្រើន សម្រាប់
ពង្រីកអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន។ ពីឆ្នាំ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ២០១២ លោកត្រូវបានតម្លើងឋានៈជានាយកប្រតិបត្តិការ
នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដដែល។ ក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់លោក លោក កាយ ឡូត បានទទួលសញ្ញាប័ណ្ណពីរ ដែលទទួល
ស្គាល់ការប្រតិបត្តិការល្អ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើមពីក្រុមហ៊ុនពហុជាតិទាំងពីរដែលលោកបានធ្វើការ។

០៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

Board of Directors (Cont.)

អគារស្តង់ដាសាខាខេត្តរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ “អម្រឹត”

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ អគ្គនាយក

ឆ្នាំ២០១៣

ចាត់ទុកថាជាឆ្នាំដ៏ល្អសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេស

កម្ពុជា ដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទូទៅមានលក្ខណៈអំណោយផល និង

មានទឹកភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់។ ក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានការលំបាកខ្លះៗ ដូចជាមានទឹកជំនន់
ធ្ងន់ធ្ងរតាមតំបន់បណ្តោយអាងទន្លេមេគង្គ និងបឹងទន្លេសាប រួមទាំងមានការបារម្ភ

ពីសាធារណជន លើព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតសកលកាលពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះពាល់ដោយអន្លើរដល់ប្រតិបតិ្តការប្រមូលប្រាក់សន្សំ

និងការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីមួយរយៈពេលខ្លី។ ស្របគ្នានឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយ

ភាពវិជ្ជមាន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានដើរតួសំខាន់ជាសារវន្ត ក្នុងការរួមចំណែក

ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម។ ជាមួយនឹងការអនុវត្តពេញលេញនៃការិយាល័យ

ចែករំលែកព័ត៌មានឥណទាន ក៏ដូចជាការពង្រឹងនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថាប័ន
ផ្តល់កម្ចី

ហិរញ្ញវត្ថុ

បានកាត់បន្ថយការព្រួយបារម្ភរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងវិស័យមីក្រូ

លើកង្វល់អលទ្ធភាពសងបំណុលរបស់អតិថិជន។

ដោយផ្អែកលើ

កាលានុវត្តន៍ភាពទូទៅកំណើនសំពៀតឥណទានជាមធ្យមបានកើនឡើង ៤៨,៥០%

ក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្រាប់ (ដោយមិនរាប់បញ្ចូលធនាគារ
អេស៊ីលីដា) ក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរ។ ឆ្លើយតបទៅនឹងបម្រែបម្រួលវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
អម្រឹត បានបង្កើនសំពៀតឥណទានដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនរហូតដល់ ៣៦,៩២%

ហើយបើប្រៀបធៀបនឹងសំពៀតឥណទានកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ វាបានកើនឡើងពី
៥៩៤.៥៧៩លានរៀល (ស្មើនឹង ១៤៨,៨៣លានដុល្លាអាមេរិក) រហូតដល់
៨១៤.១១២លានរៀល (ស្មើនឹង ២០៣,៧៨ លានដុល្លាអាមេរិក) ជាមួយសំពៀត

ឥណទានដែលមានហានិភ័យ៣០ថ្ងៃ ក្នុងអត្រា០,០៧% ប៉ុណ្ណោះ។ ខណៈពេល

ក៏ដោយ យើងនៅតែរក្សាការយកចិត្តទុកដាក់ និងតាមដានការវិវត្តការប្រកួតប្រជែង

៣០៩.៤៥៨នាក់ ត្រូវនឹងចំណែកទីផ្សារ១៧% ក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ

វត្ថុ ក្នុងអត្រាកំណើនខ្ពស់ ហើយនឹងការចូលថ្មីនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ

នេះ យើងបានរក្សាចំណែកទីផ្សាររបស់ខ្លួនបានល្អ ដែលមានអតិថិជនកម្ចីចំនួន
វត្ថុ៣៨ ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ និងធនាគារអេស៊ីលីដាក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ
របស់ខ្លួនលើរាជធានី-ខេត្ត-ក្រុងចំនួន២១។

ចំពោះការប្រមូលប្រាក់សន្សំបានកើនឡើងជាបង្គួរពី ៣៣៣.៥៣៨លានរៀល

(ស្មើនឹង ៨៣,៤៩លានដុល្លាអាមេរិក) ក្នុងឆ្នាំ២០១២ រហូតដល់ ៣៧៦.៩៨៩

លានរៀល (ស្មើនឹង ៩៤,៣៧លានដុល្លាអាមេរិក) ក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ កត្តានាំឲ្យ

មានកំណើនតិចតួចនៃការប្រមូលប្រាក់សន្សំនាឆ្នាំ២០១៣ កន្លងមកនេះ ដោយសារ
មានផលប៉ះពាល់មកពីបណ្តាដៃគូប្រកួតប្រជែងខ្លាំងៗ ក្នុងការទាក់ទាញប្រមូល

ដ៏ស្វិតស្វាញ ដែលរួមមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ

ក្នុងឆ្នាំជាប់ជាប្រចាំ (សរុបមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ

ចំនួន៣៨ គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣)។ ជាមួយនឹងការបារម្ភនេះ យើងក៏ធ្លាប់ទទួល

មេរៀន និងបទពិសោធន៍ក្នុងរយៈពេលកន្លងមក (២០០៨-២០០៩) បានធ្វើឲ្យភាគី
ពាក់ព័ន្ធនៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជ
មានដែលអាចនឹងកើតឡើងនាពេលអនាគត

ប្រសិនបើមានការផ្តល់ឥណទាន

មានសន្ទុះលឿនពេក ឬក៏អាចបណ្តាលមកពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងដែរ ។

បន្ថែមពីការផ្ដល់ឥណទាន និងសន្សំនោះ យើងក៏បានអនុវត្តន៍លើគោលការណ៍

សន្សំ និងការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងខ្លាំងក្លា ដោយស្ថាប័ន

ការពារអតិថិជនដែលបានអនុម័តបញ្ជូលក្នុងគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីនានា

ទន្ទឹមនោះក៏មានការធ្លាក់ចុះក្នុងកំឡុងពេលបោះឆ្នោតសកលថ្នាក់ជាតិ ក្នុងខែកក្កដា

ទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវការនៃបទបញ្ញត្តិរបស់ធនាគារកណ្តាលរួចហើយដែរ។ ជា

ហក់ចូលទីផ្សារថ្មី

ប្រើប្រាស់យន្តការតម្លើងអត្រាការប្រាក់ប្រមូលសន្សំ

ហើយ

ឆ្នាំ២០១៣ កន្លងមកនេះមួយចំណែកផងដែរ។ ទោះបីជាមានកំណើនជាវិជ្ជមាន

០៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

របស់ អម្រឹត ស្របទៅនឹង Standard of Smart Campaign ព្រមទាំងអនុលោម
មួយគ្នានេះផងដែរ យើងបានបង្កើត និងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពសង្គមដែលបានគាំទ្រ

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ អគ្គនាយក

ដោយ Oikocredit។ ជាក់ស្តែងយើងបានបញ្ចូលផែនការសកម្មភាពទៅក្នុងផែនការ

សម្គាល់ឃើញថាមានធនាគារក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិមួយចំនួនបានឆ្លើយតបនឹង

បណ្តុះបណ្តាលជំនាញកសិកម្មដល់អតិថិជននៅតាមតំបន់ជនបទ ហើយយើងក៏

ផ្តល់នេះកាន់តែកើនឡើងជាលំដាប់។

យុទ្ធសាស្ត្រ និងបានផ្តល់សេវាកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ដូចមានការផ្តល់វគ្គ
បានអប់រំបុគ្គលិក និងអតិថិជន ឲ្យចូលរួមគិតគូរថែររក្សាបរិស្ថានធម្មជាតិ ដើម្បីធានា

តម្រូវការនេះ ដែលអាចឲ្យយើងខ្ចីផ្ទាល់សម្រាប់មូលនិធិនោះ ហើយទំនោរនៃការ
បន្ថែមលើការរីកចម្រើនទាំងនេះ យើងបានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តន៍គោល

បានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពស្របតាមបេសកកម្ម និងទស្សនៈវិស័យ

នយោបាយប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ ដើម្បីចៀសវាងការធ្វើចរាចរលុយកខ្វក់ និង

ដោយសារបរិយាកាសម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចល្អ អម្រឹត មិនត្រឹមតែរីកចម្រើនលើ

នយោបាយស្តីពីការគាំពារសង្គម និងការអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានថ្មី (CBS)

របស់យើង។

ផលបត្រនៃផលិតផលបច្ចុប្បន្ននោះទេ ប៉ុន្តែលើពិពិធកម្មនៃផលិតផលថ្មីផងដែរ។

ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ការអនុវត្តគោលនយោបាយផែនការនិរន្តភាពអាជីវកម្ម គោល
(Temenos T24)

ដែលគ្រោងបញ្ចប់ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គ្រប់សាខានៅដើមឆ្នាំ

ជាលទ្ធផល យើងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផលិតផលឥណទានខ្នាតតូច និងមធ្យម

២០១៤ខាងមុខ។

ហើយយើងក៏កំពុងដំណើរការបង្កើនសមត្ថភាពពង្រីកបណ្តាញសាខាចែកចាយឲ្យ

កណ្តាល ធ្វើសវនកម្មដោយក្រុមហ៊ុនសវនកម្មអន្តរជាតិ PriceWaterhouseCoopers

វិទ្យាអេឡិចត្រូនិច ដោយមានជំនួយឥតគាំទ្រ ៧៣០ពាន់ដុល្លាអាមេរិក ដែលបាន

ជាក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃរបស់ប្រទេសអីុតាលីដែលទទួលស្គាល់ដោយ CGAP ក្នុងខែ

(SME) និងកំពុងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បងលើផលិតផលឥណទានកសិកម្ម
កាន់តែជិតកៀកនឹងអតិថិជនគោលដៅរបស់យើង តាមការដាក់បញ្ចូលនូវបច្ចេក
ផ្តល់ដោយធនាគារពិភពលោក (World Bank) សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៣-២០១៤។

ដោយស្របជាមួយនឹងកំណើនសំពៀតឥណទានយ៉ាងឆាប់រហ័ស យើងបាន

កែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

ដើម្បីធ្វើឲ្យមានអភិបាលកិច្ចក្នុងការត្រួតពិនិត្យ

ការជួយគ្រាំទ្រ និងធ្វើការសម្រេចចិត្តកាន់តែប្រសើរឡើង។ ក្នុងកិច្ចការកែសម្រួល
នេះ យើងមាន ១)ការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង ២)នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស

ទាក់ទងនឹងតម្លាភាពវិញ

អម្រឹត

ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំពីធនាគារ

និងទទួលបានការរវាយតម្លៃចាត់ថ្នាក់លើលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុដោយ Microfinanza

វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ ហើយ អម្រឹត ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ A- បញ្ជាក់ថា៖ “ជាគ្រឹះ

ស្ថានមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ មានប្រតិបត្តិការល្អ
និងមានស្ថិរភាព

ទោះបីជាមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីព្រឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរទាំង

ខាងក្នុង និងខាងក្រៅក៏ដោយ”។

ជាមួយនិងសមិទ្ធិផល តម្លាភាព និងបរិយាកាសដែលបានលើកឡើងខាង

បានជម្រុញការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិក ទំនាក់ទំនងផ្ទៃក្នុង និង៣)ការអភិវឌ្ឍ

លើ អម្រឹត នឹងបន្តរីកចម្រើនប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងឆ្នាំខាងមុខ។ ស្រប

ឲ្យបាននូវទឹកចិត្តខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលិកទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែង។

ដាក់ចេញនូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត

លើគម្រោងធនធានមនុស្សដទៃទៀតដើម្បីជម្រុញការលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក និងរក្សា
ស្របនឹងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មបានល្អសម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះ

យើងទទួលបាននូវលទ្ធផល

ក្នុងកម្រិតល្អដោយយើងទទួលបានប្រាក់ចំណេញ

៤២.០៧៥លានរៀល ស្មើនឹង ១០,៥៣លានដុល្លាអាមេរិក ដែលបានកើនឡើង
៤៤,៤៨% ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១២ (២៩.១២១លានរៀល ប្រហែល៧,២៩

លានដុល្លាអាមេរិក) ផលចំណេញធៀបនឹងមធ្យមនៃទ្រព្យសកម្ម៥,០០% និង

តាមគោលដៅធំធេងនោះ យើងកំពុងជម្រុញការប្រមូលប្រាក់សន្សំបន្តទៀត ការ

និងរក្សាគុណភាពឥណទានឲ្យបានល្អ

ក្នុងឆ្នាំខាងមុខទៀត។ ទោះបីជាយ៉ាងណា យើងមានសុទិដន
្ឋិ ិយមថា យើងនឹង
ជំនះឲ្យបាននូវរាល់ភាពប្រឈម និងការលំបាកខ្លះៗទាំងនោះ តាមរយៈយុទ្ធសាស្រ្ត

ដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម រួមជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់បុគ្គលិកថ្នាក់ដឹកនាំ
និងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់យើង។
ជាទីបញ្ចប់

យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអតិថិជន

ផលចំណេញធៀបនឹងធៀបដើមទុនម្ចាស់ប្រមាណ២៦,៨០%។

ម្ចាស់ទុនផ្ដល់កម្ចី អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ម្ចាស់ជំនួយ អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ស្ថាប័ន

ជាងប្រាក់រៀល យើងមិនសូវមានភាពតឹងតែងក្នុងការប្រមូលមូលនិធិជារូបិយវត្ថុ

មន្ត្រីបុគ្គលិក និងថ្នាក់ដឹកនាំ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដែល

ពីព្រោះតែតម្រូវការនៃកំណើនសំពៀតឥណទានជាដុល្លារអាមេរិកមានច្រើន

ក្នុងស្រុកទៀតទេ

ហេតុនេះយើងប្រមូលមូលនិធិជាប្រាក់រៀលដោយផ្ទាល់ពីអ្នក

ឲ្យខ្ចីមួយចំនួន គួបផ្សំកំណើនទឹកប្រាក់សន្សំជាប្រាក់រៀលក៏មានសន្ទុះឡើងដែរ។

ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី អម្រឹត នៅតែត្រូវការទុនបន្ថែមមួយចំនួនទៀតដើម្បីឆ្លើយ
តបនឹងតម្រូវការទុនបង្វិលក្នុងប្រតិបតិ្តការប្រចាំថ្ងៃ។

ជាវិជ្ជមាន

រដ្ឋាភិបាល ជាពិសេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
តែងតែបានជួយគាំទ្រយើងរហូតសម្រេចបានគោលដៅដ៏ប្រសើរនេះ៕

លោក ជា ផល្លារិន

អគ្គនាយក

យើងបានកត់

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

១០

គណៈគ្រប់គ្រង

លោក ជា ផល្លារិន អគ្គនាយក
ជាជនជាតិខ្មែរ កើតក្នុងឆ្នាំ១៩៦៧
លោកបានទទួលបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម នៅក្នុងឆ្នាំ

១៩៩១ ពីវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ និង
អនុបណ្ឌិត ពីសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងជាតិ និងសាកលវិទ្យា
ល័យ UTARA ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី នៅក្នុងឆ្នាំ២០០២។ លោក

ធ្លាប់បានបម្រើការងារជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅក្រសួងកសិកម្ម
រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ពីឆ្នាំ១៩៩១ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៥។ លោក

បានចូលបម្រើការងារនៅ អម្រឹត ពីឆ្នាំ១៩៩៥ ក្នុងតំណែងជាគ្រូ
បណ្តុះបណ្តាលទូទៅ។ នៅចុងឆ្នាំ១៩៩៧ លោកត្រូវបានតែង
តាំងជាអគ្គនាយក នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត។

លោក ដុស ឌីន អគ្គនាយករង
ជាជនជាតិខ្មែរ កើតក្នុងឆ្នាំ១៩៧៤
លោកបានទទួលបរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តជំនាញកសិកម្ម នៅ
ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦

ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

និងទទួល

សញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិត ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ពីសាកលវិទ្យា
ល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) និងសាកលវិទ្យាល័យ UTARA

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ក្នុងឆ្នាំ២០០២។ លោកត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យ

បម្រើការងារជាប្រធានសាខាខេត្តកណ្តាលក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦ បន្ទាប់
មកលោកត្រូវបានផ្ទេរទៅខាងផ្នែកម៉ាឃីតធីង នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨
លោកត្រូវបានតែងតាំងជានាយកប្រតិបត្តិការ នៅខែតុលា ឆ្នាំ

១៩៩៩ និងលោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធាននាយកប្រតិបត្តិការ

ក្នុងខែវិចិ្ឆកា ឆ្នាំ២០០៨។ លោកត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយករង

១១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០១១។

គណៈគ្រប់គ្រង

លោក ផាត់ រតនា នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបតិ្តតាម
ជាជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៥
លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និង
អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រង់ពាណិជ្ជកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យ Charles Stuart ប្រទេសអូស្រ្តាលី។ លោកបាន

ចូលបម្រើការងារជាមួយ អម្រឹត នៅឆ្នាំ១៩៩៧ ក្នុងតំណែងជាមន្ត្រីសវនករផ្ទៃក្នុង និងត្រូវបានតែងតាំងជា

នាយកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៩។ លោកត្រូវបានផ្ទេរទៅជានាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និង
ប្រតិបតិ្តតាមក្នុងឆ្នាំ២០១០ ។

លោកស្រី លឹម សុផា នាយិកាធនធានមនុស្ស
ជាជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៥
លោកស្រីបានទទួលបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម។

អាជីវកម្ម

ពីសាកលវិទ្យាល័យ

លោកស្រីបានទទួលអនុបណ្ឌិត

Charles Stuart ប្រទេសអូស្រ្តាលី។

ផ្នែកគ្រប់គ្រង

លោកស្រីបានចូលបម្រើការងារ

ជាមួយអម្រឹត នៅឆ្នាំ១៩៩៧ នឹងត្រូវបានតែងតាំងជាបន្តបន្ទាប់ជាប្រធានសាខាខេត្ត និងជាប្រធានផ្នែក

គណនេយ្យ។ លោកស្រីត្រូវបានតែងតាំងជានាយិកាហិរញ្ញវត្ថុ នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០០៣។ លោកស្រីត្រូវ
បានផ្ទេរទៅជានាយិកាធនធានមនុស្សនៅក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១២ ។

លោកស្រី ហេង សុទ្ធាវី នាយិកាម៉ាឃីតធីង
ជាជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៨០
លោកស្រីទទួលបានបរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មជំនាញទីផ្សារ ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង នៅឆ្នាំ

២០០៣ និងបរិញ្ញាបត្រអប់រំ ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស ពីសាកលវិទ្យាល័យ Build Bright University (BBU)

នៅឆ្នាំ២០០៩។ មុនចូលធ្វើការជាមួយអម្រឹត លោកស្រីធ្លាប់បានធ្វើការជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើន
ឆ្នាំ២០១១ លោកស្រីបានបម្រើការងារនៅ អម្រឹត ក្នុងតំណែងជានាយិកាម៉ាឃីតធីង។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

១២

គណៈគ្រប់គ្រង (ត)

លោក ទាង ស្រេង នាយកបណ្តុះបណ្តាល
ជាជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៨
លោកបានទទួលបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់មួយ

និងបរិញ្ញាបត្រពីរ។

លោកបានធ្វើការងារជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋា

ភិបាល ជាអ្នកបណ្តុះបណ្តាលអស់រយៈពេលបីឆ្នាំ។ មួយឆ្នាំជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកស្លាកសញ្ញាផលិតផល និងបីឆ្នាំ

ជាប្រធានស្ថានីយប្រេងឥន្ទនៈ។ លោកបានចូលបម្រើការងារនៅ អម្រឹត នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧ និងបន្ទាប់មកលោក
ត្រូវបានតែងតាំងជា នាយកបណ្តុះបណ្តាល នៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១។

លោក ឆេង យ៉ានិត នា
 យកឥណទាន
ជាជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៨១
លោកទទួលបានបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសា្រស្តសេដ្ឋកិច្ច

ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

និងធនាគារពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេស

និង

គ្រប់គ្រងក្នុងឆ្នាំ២០០៤។ ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ លោកទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ រដ្ឋបាលអាជីវកម្មពី សាកល
វិទ្យាល័យជាតិច្បាប់ និងសេដ្ឋកិច្ច។ លោកមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង ៩ឆ្នាំក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងមាន

ឯកទេសខាងផលិតផលឥណទាន វិធីសាស្រ្តវិជ្ជា បណ្តុះបណ្តាល បង្វឹកមន្ត្រី និងប្រធានផ្នែកឥណទាន ព្រម
ទាំងការគ្រប់គ្រងគម្រោង។ លោកបានចូលបម្រើការងារនៅ អម្រឹត នៅពាក់កណ្តាលខែឧសភា

ឆ្នាំ២០០៧

ជាមន្ត្រីគ្រប់គ្រងឥណទានជាន់ខ្ពស់ និងបានតែងតាំងជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងក្នុងឆ្នាំ២០០៩ និងក្នុងឆ្នាំ
២០១១ បានបន្តតែងតាំងជានាយករងឥណទាន និងជានាយកឥណទាន ក្នុងឆ្នាំ២០១២។

លោក អំ សារ៉េត នាយកហិរញ្ញវត្ថុ
ជាជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៨
លោកបានចូលធ្វើការគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអម្រឹត

ក្នុងខែតុលា

ឆ្នាំ២០១០

និងត្រូវបានតម្លើងឋានៈជានាយកហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ លោកបានបំពេញការងារសវនករជាន់ខ្ពស់នៅ PriceWaterHouseCoppers Cambodia Ltd ពីឆ្នាំ២០០៦

ដល់ឆ្នាំ២០១០ និងបានបម្រើការងារក្នុងមុខតំណែងផ្សេងទៀតក្នុងវិស័យផ្សេងៗ តាំងពីឆ្នាំ១៩៩៧។ បច្ចុប្បន្ន លោកកំពុង
សិក្សាជំនាញគណនេយ្យ ACCA ហើយមកដល់ពេលនេះ លោកបានប្រលងជាប់បាន១១វិញ្ញាសាររួចមកហើយ។ លោកបាន
ទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យ ក្នុងឆ្នាំ២០០៦ និងសញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស ពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រ។

១៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

(ត) គណៈគ្រប់គ្រង

លោក តាន់ យូហៃ នាយកប្រតិបត្តិការ
ជាជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧0
លោកបានទទួលអនុបណ្ឌិត ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែន ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧។ លោកបានចូល
បម្រើការងារជាមួយ អម្រឹត នៅក្នុងតំណែងជាជំនួយការប្រធានសាខាខេត្តកណ្តាល ក្នុងឆ្នាំ២០០០។ នៅចុង

ឆ្នាំ២០០១ លោកត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានសាខាខេត្តកំពត។ លោកត្រូវបានតែងតាំងជានាយកប្រតិបត្តិការ
នៅដើមឆ្នាំ២០១០។

លោក ផង់ ប៉ូលីណា នាយកសាខាខេត្ត (ភ្នំពេញ)
ជាជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧២
លោកបានទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្ម ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម
និងទទួលបានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង។

លោកត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យបម្រើការងារជាភ្នាក់ងារឥណទានទូទៅនៅខេត្តកណ្តាល ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦ បន្ទាប់មក
ត្រូវបានផ្ទេរទៅធ្វើការងារសវនកម្ម ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៦។ លោកត្រូវបានតម្លើងឋានៈជាប្រធានសាខាខេត្ត
ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៩ និងផ្តល់ឲ្យនូវមុខតំណែងជានាយកសាខាខេត្ត ក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១។

លោកសេង ហោ នាយករៀបចំសាខា និងផែនការ
ជាជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៩
លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅឆ្នាំ២០០៨ ពីសាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន។

លោកបានចូលបម្រើការងារនៅ អម្រឹត នៅក្នុងឆ្នាំ២០០២ មុខតំណែងជានាយករងសាខាខេត្តកំពត។ នៅក្នុង

ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ លោកត្រូវបានតែងតាំងជានាយករៀបចំសាខា និងផែនការ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

១៤

គណៈគ្រប់គ្រង (ត)

លោក ASSIMAKOPOULOS Panos នាយកព័ត៌មានវិទ្យា
ជាជនជាតិក្រិច កើតនៅឆ្នាំ១៩៦៥
លោកបានចូលមកបម្រើការងារជាមួយ អម្រឹត ក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង២០ឆ្នាំ លើផ្នែក
បច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មានវិទ្យាសម្រាប់វិស័យសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកធ្លាប់បានកាន់មុខតំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់
និងជានាយកគ្រប់គ្រងនៅតាមធនាគារផ្សេងៗគ្នាមួយចំនួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក និងអឺរ៉ុប លើការដាក់ឲ្យដំណើរការ

ប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល (Core Banking System)។ លោកបានទទួលបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់លើផ្នែកប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យា
កុំព្យូទ័រពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យា New Jersey។

លោក លន់ លាងអេង នាយកលេខាធិការដ្ឋានរតនាគារ
ជាជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៩
លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ហើយក៏

បានទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងដែរ ក្នុងឆ្នាំ២០០២។ លោកត្រូវបាន

ជ្រើសរើសឲ្យបម្រើការងារជាប្រធានផ្នែករតនាគារ ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ បន្ទាប់មកបានតម្លើងឋានៈជានាយករងហិរញ្ញវត្ថុ
ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ និងត្រូវបានផ្ទេរទៅជានាយកលេខាធិការដ្ឋានរតនាគារ តាំងពីខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។ មុនពេល
បម្រើការងារនៅ អម្រឹត លោកមានបទពិសោធន៍ផ្នែកគណនេយ្យជាង៧ឆ្នាំ នៅក្រុមហ៊ុនជាតិ និងអន្តរជាតិ។

លោក គិន ណារ៉ា នាយកលេខាធិការដ្ឋាន កិច្ចការរដ្ឋបាល
ជាជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៨០
លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញគ្រប់គ្រងទូទៅ ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ជំនាញ

ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ នៅសាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០១ លោកបានបម្រើ
ការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍។ រហូតដល់ឆ្នាំ២០០៥ លោកបានចូលបំពេញការងារជាមួយ អម្រឹត ក្នុងតួនាទីជា

ប្រធានផ្នែករដ្ឋបាល បន្ទាប់មកត្រូវបានតែងតាំងជានាយករងធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩។
នៅឆ្នាំ២០១២ លោកត្រូវបានផ្ទេរភារកិច្ចមកជា នាយកលេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល។

១៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

រចនាសម្ព័ន្ធបុគ្គលិក និងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក

គទុនិក

ុមឹកភិល

ន សវនកមកង

យក

ន

អគ
យក

ន

យករង

ប់ ងនិភ័យ

និងតិបតិម

អងព

គណៈកធិរប់ង


យក

គណៈកធិរ¡តិបតិ

អគ

ំ

អងពអភិវឌន៍

ជីវកម

អងពតិបតិរ

យកន ធននមនុស

យក

នឃីតធីង

យកត

យកនហិរវត

យក

នឥណន

យកត

ធិរនរត

រ

ធិរន កិចររដល

យកន ព័ត៌នវទ

យកន កមហិរវត

យក ត

យកន បណះបល

យក ត

យកន នរ និងៀបចំ



...........................

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

១៦

សកម្មភាពបុគ្គលិក អម្រឹត ចុះជួបអតិថិជន (ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល)

ការពិនិត្យឡើងវិញនូវលទ្ធផលអាជីវកម្ម

១. បរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែបន្តរីកចម្រើន ទោះបីជាមានការប្រឈមនឹងកំណើន

យឺតនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក គ្រោះទឹកជំនន់ និងអស្ថិរភាពនយោបាយបន្ទាប់
ពីការបោះឆ្នោតជាតិ។

សេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើង

៧,៦%

ឆ្នាំ២០១៣។ ទោះបីជាមានគ្រោះទឹកជំនន់ក្នុងរដូវវស្សា ផលិតផលអង្ករនៅ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៣

តែមានការកើនឡើង។ វិស័យកសិកម្មបានកើនឡើង ៤,២% ក្នុងឆ្នាំ២០១៣។

ការកើនឡើងនៃសកម្មភាពសំណង់

ទេសចរណ៍ ជាគន្លឹះជម្រុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៣។ ទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ច

ដែលនាំមុខដោយកំណើនវិស័យកសិកម្ម កំណើនការនាំចេញសំលៀកបំពាក់
និងផលិតផលឧស្សាហកម្មដទៃទៀត

ការនាំចេញផលិតផលកសិកម្ម ជាពិសេសអង្ករបានកើនឡើងខ្លាំងក្នុង

កំណើនខ្ពស់ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ និងការរីកចម្រើនវិស័យធនាគារ។

អតិផរណាបានកើនឡើងជាមធ្យម ៣% ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដោយក្នុងនោះ

ទន្ទឹមនឹងកំណើនវិស័យកសិកម្ម កំណើនវិស័យកាត់ដេរ សំណង់ និងវិស័យ

សកលលោកមានកំណើនយឺត ប្រទេសកម្ពុជាបន្តកំណើននាំចេញផលិតផល
កាត់ដេរទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក និងសហគមអឺរ៉ុប ដោយសារកម្ពុជា

អត្រាប្តូរប្រាក់

នៅបន្តចំណេញពីការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូល សម្រាប់ការនាំចេញពីប្រទេសមាន

គ្រប់គ្រងបាន។ អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលជាមធ្យមប្រមាណ ៤.០២៩រៀល ក្នុង

មានការកើនឡើងលឿន ដែលភាគច្រើនជាគម្រោងសំណង់លំនៅដ្ឋាន និង

ពីការបោះឆ្នោតជាតិកាលពី ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ ឥណទានធនាគារទៅ

ឧស្សាហកម្មបានកើនឡើង ៩,៣% ក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ ភ្ញៀវទេសចរណ៍មានការ

រក្សាការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា។

ដឹកជញ្ជូន សណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋានបន្តការកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៣។

ម្ហូបអាហារ

និងប្រេងសាំងមានការកើនឡើងបន្តិចបន្តួច។

មានស្ថិរភាពដែលនាំឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំ២០១៣

ស្ថិតក្នុងការអាច

ការអភិវឌ្ឍតិចតួចទៅកាន់សហគមអឺរ៉ុប។

ការវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់

១ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ ទោះបីជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់បន្ទាប់

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ ការវិវឌ្ឍនៃវិស័យសំណង់ និងកាត់ដេរបានធ្វើឲ្យវិស័យ

វិស័យឯកជនបន្តកំណើន ខណៈវិស័យធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅ

កើនឡើងគួរឲ្យកត់សំគាល់ ដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិស័យសេវាកម្មនានាដូចជា ជំនួញ

ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងការទុកចិត្តពីសំណាក់សាធារណជន និងវិនិយោគិន

ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិន សហរដ្ឋអាមេរិក និងសហគមអឺរ៉ុបនឹង

ឯកជន

ការវិវឌ្ឍនៃវិស័យធនាគារបាន

ដែលជម្រុញកំណើនការចាយវាយក្នុងប្រទេស

ហើយដែលធ្វើឲ្យ

បន្តកំណើនយឺត កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកអាចប្រឈមនឹងស្ថានភាពមិន

នេះដែរ ការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ បានធ្វើឲ្យអត្រាការ

នាំចេញ និងការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេស។ ទោះយ៉ាងណា ការបន្ត

វិស័យសេវាកម្មមានការរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សំគាល់។

ស្របពេលជាមួយគ្នា

ប្រាកដប្រជា ដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសការ

ប្រាក់ដុល្លារថយចុះ ដែលរឹតតែជម្រុញ និងលើកទឹកចិត្តអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុក

អភិវឌ្ឍន៍វារីអគ្គិសនី ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការវិនិយោគចំរុះលើវិស័យនានា ក៏ដូចជា

ឧស្សាហកម្មសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យមដែលស្ថិតក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍ

ដែលធ្វើឲ្យមានការព្យាករណ៍ថា សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងកើនឡើងប្រមាណ៧%

បង្កើនការវិនិយោគបន្ថែមទៀត។

ការវិវឌ្ឍនេះបានអនុគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងដល់

ឆ្ពោះទៅសមាហរណកម្មអាស៊ាននា ឆ្នាំ២០១៥។

ការធ្វើកំណែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

នឹងជម្រុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ក្នុងឆ្នាំ២០១៤។ ផលិផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់ មានប្រមាណ
១.០៣៦ ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០១៣ នឹងបន្តកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៤។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

១៨

ការពិនិត្យឡើងវិញនូវលទ្ធផលអាជីវកម្ម (ត)

សូចនាករណ៏សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ
ព

២០១៣

២០១២

២០១១

២០១០

៧,២

៧,៦

៧,៣

៧,១

៦,០

១៧.២១៤

១៥.១៩១

១៤.២៣១

១២.៩៣៧

១១.៦៣៤

១.០៨០

១.០៣៦

៩៩០

៩១១

៨៣០

៦,០

៣,០

២,៩

៥,៥

៣,៩

ការនាំចេញ (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក)

៧.៧១៤

៦.៩០៩

៥.៥៨៣

៥.២១៩

៣.៨៨៤

ការនាំចូល (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក)

១០.៣៥០

៩.០០១

៨.៤០២

៦.៧១០

៥.៤៦៦

ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក)

១.៦២៦,៨

១.២២១

១.៤១០

៨៧៣

៧៦២

១៤,៥

១៤,៦

១៣,៧

១៣,២

១៣,១

២០

២១,៧១

១៩

២០,៧

២១,៣

ឥណទានទៅវិស័យឯកជន (ជា%ឆ្នាំធៀបនឹងឆ្នាំ)

N/A

២៥

៣៥,៤

៣៣,៥

៣១

ប្រាក់បញ្ញើរ (ជា%ឆ្នាំធៀបនឹងឆ្នាំ)

N/A

១២,៥

២៦,២

២០,៤

២៧

ឥណទានដោយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (ជា%ឆ្នាំធៀបនឹងឆ្នាំ)

N/A

៤៨

៣៨

៥១

៤៣

អត្រាប្តូរប្រាក់ (រៀលធៀបនឹងដុល្លារ)

N/A

៣.៩៩៥

៣.៩៩៥

៤.០៣៩

៤.០៥០

សូចនាករណ៏សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ

២០១៤

កំណើន និងថ្លៃប្រើប្រាស់*
កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប(បម្រែបម្រួល%ពីឆ្នាំមុន)
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក)
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់ (គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
សន្ទស្សន៏ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ (ជា%ឆ្នាំធៀបនឹងឆ្នាំ)
ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ*

វិស័យសាធារណៈ*
ចំណូលរដ្ឋាភិបាល (%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប)
ចំណាយរដ្ឋាភិបាល (%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប)
ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ**

ព=ព្យាករណ៏
ប្រភព៖

* ទិន្នន័យឆ្នាំ ២០១០-២០១៣: ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងទិន្នន័យក្នុងឆ្នាំ២០១៤: ធនាគារពិភពលោក (ខែតុលាឆ្នាំ២០១៣)
** ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣) និងសមាគមន៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣)

១៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

ការពិនិត្យឡើងវិញនូវលទ្ធផលអាជីវកម្ម (ត)

២. ការអភិវ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបន្តរីកចម្រើន

វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣

ក៏មានការរីកចម្រើនប្រកបដោយសុខមាលភាពល្អគួរកត់

វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានអត្រាតែ០,០៧% តែប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ២០១៣ វិស័យ

ហិរញ្ញវត្ថុនៅតែមានស្ថិរភាពល្អ និងបន្តអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីផ្តល់សេវាហិរញ្ញប្បទាន

សម្គាល់ផងដែរ។ គិតត្រឹមបំណាច់ឆ្នាំ មានធនាគារពាណិជ្ជចំនួន៣៥ ធនាគារ

ដល់ប្រជាជនដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម និង

ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន៧ ដែលទទួលបានអជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់បញ្ញើសន្សំ

ក្នុងការជម្រុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស។ លើសពីនេះទៅទៀតធនាគារ

យោងតាមធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ទំហំទ្រព្យសកម្មសរុប

នូវសលទ្ធកម្មរបស់ខ្លួន ក៍ដូចជាការជម្រុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងភាពរុងរឿង

១៣,៧% ច្រើនជាងឆ្នាំ២០១២ ដូចគ្នាដែរទំហំទ្រព្យសកម្មក្នុងវិស័យហិរញ្ញ

វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិសេសវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ បានសម្រេចការរីកចម្រើន

ឯកទេសចំនួន៩

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន៣៨

ដែលក្នុងនោះមានគ្រឹះ

ពីសាធារណជន និងមានការិយាល័យតំណាងចំនួន៦។

សាជីវកម្មធំៗ នៅក្នុងវិស័យផលិតកម្មរបស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងដើម្បីរួមចំណែក

ជាតិ និងនៅតែបន្តអនុវត្តន៍គោលនយោបាយយ៉ាងច្បាស់លាស់ ដើម្បីសម្រេច

ក្នុងវិស័យធនាគារកើនឡើងប្រមាណ៨២% នៃផសនប គឺកើនឡើងក្នុងអត្រា

រីកចម្រើនរបស់ប្រទេស ។

វត្ថុ បានកើនឡើងប្រមាណ៤៧,៨៥% ច្រើនជាងឆ្នាំ២០១២ ប្រមាណ៩៦២

និងប្រាក់ចំណេញគួរជាទីមោទនៈក្នុងឆ្នាំនេះ

៤៣,៦% ហើយនៅចន្លោះពេលដូចគ្នានោះ ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ កើនឡើងនៅ

វិស័យនេះ និងបន្តរីកចម្រើនបន្ថែមទៀត ស្របគ្នានឹងការអភិវឌ្ឍ និងភាព

ឥណទាន និងដំណើរការរបស់វិស័យធនាគារមានអត្រាតែ២,៥% និងរបស់

ប្រភពៈ សៀវភៅរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

លានដុល្លារ

ក្នុងឆ្នាំ២០១២។

នៅក្នុងនោះឥណទានកើនឡើងក្នុងអត្រា

អត្រា ៦០,២% និងមានអ្នកបញ្ញើចំនួន ៨២០.១៦០។ ចំណែកឯអនុបាត

បើតាមតួលេខដែលបានផ្តល់

ឲ្យបានច្រើន ដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំៗចំនួន០៦។ នៅឆ្នាំខាងមុខទៀត
រុងរឿងរបស់ប្រទេស ។

សកម្មភាពអតិថិជន អម្រឹត កំពុងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ (ស្រុកបន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប)
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

២០

ការពិនិត្យឡើងវិញនូវលទ្ធផលអាជីវកម្ម (ត)

៣ លទ្ធផលឥណទាន
គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ២០១៣ ផលិតផលឥណទានរបស់អម្រឹតមានពីរប្រភេទគឺ

ឥណទានក្រុមធានា និងឥណទានបុគ្គល (ឥណទានសម្រាប់អាជីវកម្ម ឥណទាន
សម្រាប់ទិញសម្ភារប្រើប្រាស់ ឥណទានសម្រាប់កែលម្អគេហដ្ឋាន ឥណទាន
ឡជីវឧស្ម័ន្ម ឥណទានសាងសង់ការិយាល័យសម្រាប់អម្រឹត ឥណទានសម្រាប់
អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម ឥណទានកសិកម្ម និងឥណទានសម្រាប់បុគ្គលិក)។
ឥណទានសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូច

ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ២០១២
ក្នុងខែមិថុនា

ឆ្នាំ២០១២

និងមធ្យមគឺជាផលិផលថ្មីដែល

បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាកល្បងនៅ

និងបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅគ្រប់សាខារបស់

អម្រឹត នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ ជាមួយគ្នានោះដែរអម្រឹតបានបង្កើតនូវផលិតផល

មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថាឥណទានសម្រាប់ផលិតផលកសិកម្មដែលមាន

លក្ខណៈសមស្របជាមួយអតិថិជនដែលមានមុខរបរជាកសិករ និងមានតម្រូវ
ការពង្រីកមុខរបររបស់ខ្លួន។

(សំពៀតឥណទាន) រាល់ឯកតាតម្លៃគិតជាលានដុល្លារ

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ

សំពៀតឥណទានសរុប

សំពៀតឥណទានក្រុមធានា

សំពៀតឥណទានក្រុមធានា(ខ្ចី និងសងនៅតាមបេឡាឥណទានភូមិ ជារៀល)
សំពៀតឥណទានក្រុមធានា(ខ្ចី និងសងនៅតាមបេឡាឥណទានភូមិ ជាបាត)

សំពៀតឥណទានបុគ្គលសរុប

សំពៀតឥណទានបុគ្គលសរុប (ខ្ចី និងសងនៅតាមបេឡាឥណទានភូមិ)

សំពៀតឥណទានបុគ្គល(ខ្ចី និងសងនៅតាមបេឡាឥណទានភូមិ ជារៀល)

សំពៀតឥណទានបុគ្គល (ខ្ចី និងសងនៅតាមបេឡាឥណទានភូមិ ជាដុល្លារ)
សំពៀតឥណទានបុគ្គល (ខ្ចី និងសងនៅតាមបេឡាឥណទានភូមិ ជាបាត)

សំពៀតឥណទានបុគ្គលសរុប (ខ្ចី និងសងនៅតាមស្នាក់ការ)

សំពៀតឥណទានបុគ្គល (ខ្ចី និងសងនៅតាមស្នាក់ការ ជារៀល)

សំពៀតឥណទានបុគ្គល (ខ្ចី និងសងនៅតាមស្នាក់ការ ជាដុល្លារ)

សំពៀតឥណទានឡជីវឧស្ម័នសរុប

សំពៀតឥណទានឡជីវឧស្ម័ន ជារៀល

សំពៀតឥណទានឡជីវឧស្ម័ន ជាដុល្លារ

សំពៀតឥណទានបុគ្គលិកសរុប

សំពៀតឥណទានបុគ្គលិក ជារៀល

សំពៀតឥណទានបុគ្គលិក ជាដុល្លារ

២១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

ជាមួយនឹងផលិតផលច្រើនប្រភេទ អម្រឹត ក៏បានចាប់ផ្តើមបម្រើសេវាកម្ម

ជារូបិយប័ណ្ណបាត ដល់អតិថិជននៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ផងដែរ។
សមតុល្យឥណទាន

ប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំកន្លងមក អម្រឹត មានប្រាក់កម្ចីកើនឡើងចំនួន៣៧%

ដែលនៅក្នុងនោះប្រហែលជា៩៣% នៃចំនួនកើនឡើងសរុបបានមកពីឥណទាន

បុគ្គល។ នេះដោយសារភាពអំណោយផលនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចការពង្រីកបន្ថែម
នូវតំបន់ប្រតិបត្តិការ និងការប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលិករបស់ អម្រឹត ទាំងអស់។

អម្រឹត បានរក្សានូវគុណភាពនៃផលបត្រកម្ចីបានល្អ គឺតិចជាង០,០៧ %

ដែលនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញ អំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន
តាមគោលនយោបាយនានា ជាពិសេសគឺសេចក្តីណែនាំរបស់ Credit Bureau

of Cambodia (CBC) ដែលជាគន្លឹះសំខាន់មួយសម្រាប់ការពារអតិថិជនពីការ

មានបំណុលជាន់គ្នាច្រើន ព្រោះការមានបំណុលច្រើន និងធ្វើឲ្យអតិថិជនជួប
បញ្ហានៃការសងនាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ។

បម្រែបម្រួល ២០១៣

ខែធ្នូ

ខែធ្នូ

ខែធ្នូ

ជាទឹកប្រាក់

ជាភាគរយ

២០១៣

២០១២

៥៤,៩៥

៣៧%

២០៣, ៧៨

១៤៨, ៨៣

៧%

៥៤,៤៤

៥០,៦៨

៤១,០៧

៥២%

១៤៩,៣៤

៩៨,១៥

៥៧,៧៣

១១%

៩,៨៥

៨,៨៥

៧,៣៣

៣,៧៧

៣,៧៧

៧%

០,០០

០,០០

១៨,២៤

៤១%

៥១,១៨

១,០០

១៧,២៣

៦៣,២០

៦៤%

៨៥,០០

៥១,៧៥

២៧,៨៦

៦៧%

៨១,៧០

៤៨,៧៩

២៦,២០

០,០១

៣,២៩
០,១៧

(០,៣៧)

-៦៩%

(០,៣៧)

-៦៩%

០,១៧

-

០,០០

-

០,០៧

២៩,១៥

២១,៨២

១១%

០,០៧

៤៤,៩៦

-

៣៦,១១

០,៣៣

-

-

៩៨,៨០

៤១,០៧

៥៣,៣៤

០,០១

៣២,៩១

០,០០

៥០,៦៨

៤៨%

០,០១

៣៣,២៥

៥៤,៤៥

២០១១

-

៨%

៨%

-

២,៩៦

០,៥៤

-

០,៥៤

០,៩៧

០,៩០

០,៩៧

០,៩០

-

១,៦៥

០,៧០

-

០,៧០
០,០២
០,០០

០,០២

ការពិនិត្យឡើងវិញនូវលទ្ធផលអាជីវកម្ម (ត)

០,០៨%

០,៤៨%

ខែធ្នូ ២០១៣
២៦,៧២%

៤១,៧១%

ឥណទានក្រុមធានា
ឥណទានបុគ្គលសរុប (ខ្ចី និងសងនៅតាមបេឡាឥណទានភូមិ)

៣១,០១%

ឥណទានបុគ្គលសរុប (ខ្ចី និងសងនៅតាមស្នាក់ការ)
ឥណទានឡជីវឧស្ម័នសរុប
ឥណទានបុគ្គលិកសរុប

០,៣៦% ០,៦១%

ខែធ្នូ ២០១២
៣៤,០៥%

៣៤,៧៧%
៣០,២១%

ឥណទានក្រុមធានា
ឥណទានបុគ្គលសរុប (ខ្ចី និងសងនៅតាមបេឡាឥណទានភូមិ)
ឥណទានបុគ្គលសរុប (ខ្ចី និងសងនៅតាមស្នាក់ការ)
ឥណទានឡជីវឧស្ម័នសរុប
ឥណទានបុគ្គលិកសរុប

សកម្មភាពបុគ្គលិក អម្រឹត ចុះជួបអតិថិជន (ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល)
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

២២

ការពិនិត្យឡើងវិញនូវលទ្ធផលអាជីវកម្ម (ត)

បណ្តាញប្រតិបត្តិការ
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ចំនួនអតិថិជនរបស់អម្រឹតបានកើនឡើងចំនួន៣% ឬប្រហែលចំនួន៩.៩៥១ នាក់ ក្នុងនោះចំនួនអតិថិជនបុគ្គលបានកើនឡើងចំនួន

១៥.៥៦៧ នាក់ និងអតិថិជនក្រុមធានាបានថយចុះចំនួន ៥.៧០៦ នាក់ ការថយចុះនៃចំនួនអតិថិជនក្រុមនេះដោយសារមុខរបររបស់អតិថិជនមានការរីកចម្រើន
និងមានតម្រូវការទុនច្រើនជាងមុន ដូច្នេះទើបអតិថិជនឈប់មានតម្រូវការឥណទានក្រុម និងងាកមកប្រើប្រាស់ឥណទានបុគ្គលវិញ។
បម្រែបម្រួល ២០១៣

ខែធ្នូ

ខែធ្នូ

ខែធ្នូ

ជាទឹកប្រាក់

ជាភាករយ

២០១៣

២០១២

២០១១

៩.៩៥១

៣%

៣០៩.៤៥៨

២៩៩.៥០៧

២៦៦.៩១៤

(៥.៧០៦)

-៣%

២១២.៧០៥

២១៨.៤១១

២០៤.៥៩៩

១៥.៦៥៧

១៩%

៩៦.៧៥៣

៨១.០៩៦

៦២.៣១៥

៨.៧៩៤

១៧%

៥៩.៧២២

៥០.៩២៨

៤១.០៩៦

៧.៨០៩

២៨%

៣៥.៩២៨

២៨.១១៩

១៩.៤២១

(១.០៨៣)

-៦៥%

៥៩៤

១.៦៧៧

១.៧៨២

៣៥៦

៣៧%

៥០៩

៣៧២

១៦

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ
ចំនួនអ្នកខ្ចីឥណទានសរុប
ចំនួនអ្នកខ្ចីឥណទានក្រុមធានា
ចំនួនអ្នកខ្ចីឥណទានបុគ្គលសរុប
ចំនួនអ្នកខ្ចីឥណទានបុគ្គល (ខ្ចី និងសងនៅតាមបេឡាឥណទានភូមិ)
ចំនួនអ្នកខ្ចីឥណទានបុគ្គល (ខ្ចី និងសងនៅតាមស្នាក់ការ)
ចំនួនអ្នកខ្ចីឥណទានឡជីវឧស្ម័ន
ចំនួនអ្នកខ្ចីឥណទានបុគ្គលិក
០,១៩%

១១,៦១%

០,១៦%

ខែធ្នូ ២០១៣
ចំនួនអ្នកខ្ចីឥណទានក្រុមធានា

១៩,៣០%
៦៨,៧៣%

ចំនួនអ្នកខ្ចីឥណទានបុគ្គល (ខ្ចី និងសងនៅតាមបេឡាឥណទានភូមិ)
ចំនួនអ្នកខ្ចីឥណទានបុគ្គល (ខ្ចី និងសងនៅតាមស្នាក់ការ)
ចំនួនអ្នកខ្ចីឥណទានឡជីវឧស្ម័ន
ចំនួនអ្នកខ្ចីឥណទានបុគ្គលិក

០,៥៦% ០,១២%
១៧,០០%

ខែធ្នូ ២០១២

៩,៣៩%

ចំនួនអ្នកខ្ចីឥណទានក្រុមធានា
៧២,៩២%

ចំនួនអ្នកខ្ចីឥណទានបុគ្គល (ខ្ចី និងសងនៅតាមបេឡាឥណទានភូមិ)
ចំនួនអ្នកខ្ចីឥណទានបុគ្គល (ខ្ចី និងសងនៅតាមស្នាក់ការ)
ចំនួនអ្នកខ្ចីឥណទានឡជីវឧស្ម័ន
ចំនួនអ្នកខ្ចីឥណទានបុគ្គលិក

២៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

ការពិនិត្យឡើងវិញនូវលទ្ធផលអាជីវកម្ម (ត)

៤. ទំនើបកម្មនៃសេវាប្រាក់បញ្ញើ

៥. សេវាផ្ទេរប្រាក់ (ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក)

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បានសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ យ៉ាង

ចាប់តាំងពីដាក់សម្ដោធឲ្យប្រើប្រាស់នៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ (IMT) ក្នុងឆ្នាំ

ពេញលេញ និងប្រកបដោយភាពជោគជ័យ នូវសេវាកម្មប្រាក់បញ្ញើបីប្រភេទ

២០១០ សេវានេះបានផ្ដល់នូវភាពបទបែនយ៉ាងច្រើនដែលជួយដល់អតិថិជន

ឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ អម្រឹតគឺមានភាពល្បីល្បាញ និងទទួលបានទំនុកចិត្តពីសំណាក់

ជាក់ស្ដែង ក្នុងរយៈពេល១២ខែ មានប្រតិបត្តិការរហូតដល់ទៅ ៤៦.៨១១

ផ្សេងគ្នា ពោលគឺ គណនីរីករាយ គណនីប្រាថ្នា និងគណនីកើនទ្រព្យ។ ពីមួយ

សាធារណជនតាមរយៈសេវាកម្មបម្រើអតិថិជន និងទំនាក់ទំនងអតិថិជនដ៏
ល្អ និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ។ ជាលទ្ធផល នៅឆ្នាំ២០១៣ អម្រឹត បានប្រមូល
ប្រាក់បញ្ញើរហូតដល់ទៅ

៣៧៦.៩៨៩លានរៀល

(ដែលប្រហែលជាស្មើ

របស់យើងក្នុងការប្រតិបតិ្តការផ្ទេរប្រាក់ជាមួយសាខារបស់អម្រឹត។ ជាលទ្ធផល
ប្រតិបត្តិការ ជាមួយនឹងអត្រាកំណើន១៤% នេះបើបូកសរុបនៃចំនួនសាច់ប្រាក់
ដែលបានផ្ញើជាមួយ អម្រឹត គឺស្មើ៨៥.៩៩៦លានរៀល។

៩៤,៣៧លានដុល្លារ) ជាមួយនឹងអត្រាកំណើន១៣% បើប្រៀបធៀបទៅនិង

និន្នាការនៃផលិតផលផ្ទេរប្រាក់

ពេលវេលាដូចគ្នានៅឆ្នាំមុន ហើយជួយឲ្យអម្រឹត បន្តថែរក្សានូវជំហររឹងមាំក្នុង

៨៥.៩៩៦

ប្រតិបត្តិការនៃការផ្ទេរប្រាក់

ចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ក្នុងការប្រមូលប្រាក់បញ្ញើ។

សមតុល្យ (គិតជាលានរៀល)

បន្ថែមពីនេះទៅទៀត អម្រឹតនៅតែបន្តពង្រឹងនូវសេវាកម្មបម្រើអតិថិជន

៦២.៣៣៥

និងគុណភាពក្នុងការទំទាក់ទំនង ដើម្បីឈានទៅដល់ការបង្កើតបទពិសោធន៍
ដ៏ល្អៗសម្រាបអ
់ តិថជ
ិ នបន្ថែមពីលើភាពជោគជ័យប
េ ស់ខន
្លួ នាពេលបច្ចប
ុ ្បន្ន។
និន្នាការនៃផលិតផលប្រាក់បញ្ញើ

១៩.៣១៨

សមតុល្យ (គិតជាពាន់ដុល្លារ)
ចំនួនគណនី

១៣០.២៨៥
១១០.៥៥៨

៤១.២១៧

៨៣.៤៨៩

២០១២

២០១៣

៦. ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
អម្រឹត

បានកំពុងបន្តបង្កើតសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុថ្មីផ្សេងៗទៀត

ដូចជា

សេវាទូទាត់វិក្ក័យបត្រ និងសេវាប្រមូលសាច់ប្រាក់ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវ
ការរបស់អតិថិជន។ សេវាទូទាត់វិក្ក័យបត្រ និងសេវាប្រមូលសាច់ប្រាក់ គឺជា

សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការទូទាត់វិក្ក័យបត្ររវាងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអតិថិជនក្នុង

៤២.១០៨

២០១១

៤៦.៨១១

១២.៥២៣

២០១១

៩៤.៣៦៥

៤០.៩១៣

គោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផេ្ទរសាច់ប្រាក់ និងការចាត់ចែងពេល
២០១២

២០១៣

វេលា។ អម្រឹត នឹងបន្តបង្កើតផលិតផលរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀត ដើម្បីបំពេញ
តម្រូវការរបស់អតិថិជន

និងអាចជួយសម្រួលអតិថិជនក្នុងការកាត់បន្ថយ

ពេលវេលា ទៅលើប្រតិបត្តិការផ្ទេរ ឬបង់ទូទាត់វិក្ក័យបត្រ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

២៤

សកម្មភាពអតិថិជន អម្រឹត កំពុងប្រមូលផលត្រី (ស្រុកពួក ខេត្តសៀមរាប)

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

និងប្រតិបត្តិតាម ដើម្បីតាមដាន និងធានាថា ប្រតិបត្តិករអនុវត្តន៍

ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង

គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានពេញលេញ និង

នូវគុណភាពនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុងអម្រឹត និងក្នុងការគាំទ្រដល់

ត្រឹមត្រូវ និងដើម្បីធានាថាវប្បធម៌នៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងការលើក

ទិដ្ឋភាពពីរគឺ

ដល់គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់។

ការសម្រេចបានគោលដៅអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន
ការការពារមូលធន

ដោយផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើ

និងការចាប់យកចំណុចប្រសើរបំផុតនៃ

ទំនាក់ទំនងរវាងហានិភ័យ និងទិន្នផល។

ដើម្បីធានាថា ការពង្រីកប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន

នៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានការប្រែប្រួលជាលំដាប់ ស្ថិតក្នុងកម្រិតហានិភ័យ

ដែលអាចទទួលយកបាន និងគោរពបានពេញលេញជាមួយច្បាប់ និងបទ

បញ្ញតិ្តនានាទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ នោះអម្រឹតបានអនុវត្តន៍ការបញ្ចូលកម្ម
វិធីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (Integrated Risk Management Programs) ទូទាំង

ស្ថាប័ន ហើយដែលកម្មវិធីនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថា កម្មវិធីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ស្ថាប័នទាំងមូល (Enterprise-Wide Risk Management Program)។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុង អម្រឹត គឺជាដំណើរការដែលមានភាព

ឯករាជ្យ និងមានតួនាទីជាអាជីវកម្ម (business function) និងសវនកម្ម (audit

function)។ តួនាទីទាំងពីរនេះដើរតួយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
នៅគ្រប់កកម្រិតក្នុង អម្រឹត។

៤. សវនកម្មផ្ទៃក្នុង៖ គឺជាសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យដែលធ្វើឡើង និងអនុវត្តន៍
ដោយនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃការត្រួតពិនិត្យ

ជាប្រចាំ (permanent control) និងដើម្បីរាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សា

ភិបាលដោយឯករាជ្យ។

រចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
អម្រឹត បានអនុវត្តន៍ការដាក់បញ្ចូលក្របខណ្ឌគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្ថាប័ន

ទាំងមូល (Integrated Enterprise-wide Risk Management Framework) ដើម្បី

តាមដាន និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលមានក្នុងប្រតិបតិ្តការ និងសកម្មភាព
អាជីវកម្មរបស់ស្ថាប័ន។

ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ អម្រឹត បានបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យចំនួន៤ដែលរួមមាន៖ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្ត

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ឥណទាន គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ដែលស្ថិតនៅក្រោម

ទស្សនៈទាននៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
អម្រឹត បានអនុវត្តន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យដោយផ្អែកលើគោលការណ៍

ត្រួតពិនិត្យ៤ជួរ (4 lines of control) ដែលរួមមាន៖

១. ការត្រួតពិនិត្យដោយប្រតិបត្តិករ៖ គឺជាសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យដែលធ្វើ
ឡើង និងអនុវត្តន៍ដោយផ្ទាល់ដោយប្រតិបត្តិករនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់

នៅក្នុងស្ថាប័នដើម្បីធានាថា លទ្ធផលការងារអនុលោមទៅតាមគោល
នយោបាយ និងនីតិវិធីដែលបានបង្កើតឡើង។
២. ការត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកគ្រប់គ្រង៖

លែងកម្រិតទាបចំពោះហានិភ័យត្រូវបានបង្កើតឡើង និងផ្សព្វផ្សាយ

គឺជាសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យដែល

ការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។
១. គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

បេសកកម្មរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺធ្វើការត្រួតពិនិត្យ

គ្រប់ប្រភេទនៃហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើងទាំងខាងក្នុង និងខាង

ក្រៅ នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់អម្រឹត ដើម្បីធានា

ថា ការអនុវត្ត និងនីតិវិធីមានប្រសិទិ្ធភាពក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណ
និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងគោរពបានពេញលេញជាមួយច្បាប់ និង

ធ្វើឡើង និងអនុវត្តន៍ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ ដែលមិនបានចូលរួម

បទបញ្ញត្តិនានា។

ការងារ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមគោលនយោបាយ និងនីតិវិធី។

និភ័យនឹងរៀបចំការប្រជុំដើម្បីធ្វើការពិភាក្សា និងពិនិត្យបន្ថែមទៀតទៅ

ក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃដោយផ្ទាល់ ដើម្បីធានាថាប្រតិបត្តិករអនុវត្តន៍
៣. ការត្រួតពិនិត្យដោយមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង៖

គឺជាសកម្មភាពត្រួត

ពិនិត្យដែលធ្វើឡើង និងអនុវត្តន៍ដោយនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

មុនពេលកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
លើភាពពេញលេញ

គណៈកម្មការនីមួយៗ។

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហា

និងគ្រប់គ្រាន់នៃហានិភ័យដែលកំណត់ដោយ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

២៦

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (ត)

ក្នុងកំឡុងពេលឆ្នាំ២០១៣ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានពិនិត្យ

យុទ្ធសាស្រ្ត និងហានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្តត្រូវបានត្រួតពិនិត្យរៀងរាល់ ៦

នៅកម្រិតថ្នាក់គ្រប់គ្រងរៀងរាល់ត្រីមាស ដោយធ្វើការកត់សម្គាល់ វិភាគ

យុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែងរបស់ស្ថាប័ន។

និងអនុម័តគ្រប់របាយការណ៍ពីគ្រប់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

និងរាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនូវហានិភ័យចម្បងៗរៀងរាល់ការ

ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ បន្ថែមពីលើនេះទៀត គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យបានអនុម័តលើការបង្កើតគណៈកម្មការមួយទៀត គឺគណៈ
កម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្ត។

ហានិភ័យយុទ្ធសាស្ត្រ គឺជាហានិភ័យទាំងឡាយណាដែលអាចប៉ះពាល់

ដល់ប្រាក់ចំណេញ និងដើមទុនរបស់ អម្រឹត ដែលកើតចេញពីការ

ការអនុវត្តមិនចំគោលដៅយុទ្ធសាស្រ្ត

របស់ក្រុមហ៊ុន និងការឆ្លើយតបមិនទាន់ពេលវេលាទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរ
បរិយាកាសអាជីវកម្មខាងក្រៅ។

ខណៈដែលប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មកាន់តែរីកចម្រើន ជាពិសេសក្នុងទីផ្សារ
ប្រកួតប្រជែងដែលកាន់តែចង្អៀត

ហានិភ័យដែលអាចប៉ះពាល់ដល់

យុទ្ធសាស្រ្តរបស់ អម្រឹត អាចនឹងកើនឡើង។ ដូចនេះគណៈកម្មការ
គ្រប់គ្រងហានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្ត (SRC) ដែលមានអគ្គនាយកជាប្រធាន
ត្រូវបានបង្កើតឡើង

ក្នុងគោលបំណងពិនិត្យមើលហានិភ័យដែល

អម្រឹត អាចនឹងប្រឈម ក៏ដូចជារៀបចំវិធីសាស្រ្តបង្ការហានិភ័យទាំង
នោះដោយប្រាកដថា យុទ្ធសាស្រ្តរបស់ អម្រឹត ឆ្លើយតបបានទាន់ពេល

វេលាទៅនឹងការប្រែប្រួលទីផ្សារ ហើយដែលនាំឲ្យ អម្រឹត បន្តរីកចម្រើន
រយៈពេលវែង។

ការបង្កើតគោលការណ៍ និងការត្រួតពិនិត្យនូវការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តរួម
មាន ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងផែនការអាជីវកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងដោយ

នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម។ ឧបករណ៍មួយដ៏
សំខាន់ក្នុងការវិភាគហានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្ត គឺការកំណត់នូវបម្រែបម្រួល

ស្ថានភាពខាងក្នុងនិងបរិយាកាសអាជីវកម្មខាងក្រៅ ហើយធ្វើការវិភាគ

ពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលនោះមកលើ អម្រឹត។ ដើម្បីបង្ការហានិភ័យ
យុទ្ធសាស្រ្ត អម្រឹត បានដាក់ចេញនូវឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យដោយមើល
លើការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ត

២៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

និងលទ្ធផលដែលទទួលបាន។

៣. គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្ម
ខណៈហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុបានកំពុងរីកចម្រើន គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង
ទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ២០០៨។ គោល

បំណងនៃគណៈកម្មការនេះ គឺដើម្បីត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងតារាងតុល្យ

២. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្ត

សម្រេចចិត្តមិនបានត្រឹមត្រូវ

ខែម្តង ក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យធានាពីការសម្រេចបានតាមផែនការ

ផែនការ

ការរបស់អម្រឹត

គោលបំណងដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណេញ

ប្រមើលមើលពីការអនុវត្តហិរញ្ញវត្ថុ។

និងការ

គណៈកម្មការនេះត្រវូ បានបង្កត
ើ ឡើង ដោយមានសមាជិកដូចខាងក្រោម៖
១. អគ្គនាយក 				

ជា ប្រធាន

៣. អគ្គនាយករង 			

ជា សមាជិក

២. នាយកលេខាដ្ឋានរតនាគារ 		

ជា អនុប្រធាន

៤. នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម

ជា សមាជិក

៥. នាយកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង 		

ជា អ្នកសង្កេត

៧. ប្រធានផ្នែករតនាគារ 			

ជា លេខាធិការ

៦. អ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ច 			

ជា អ្នកសង្កេត

៤. គណៈកម្មការសវនកម្ម
គណៈកម្មការសវនកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើង និងដឹកនាំដោយសមាជិក
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យមួយរូប។

បេសកកម្មរបស់គណៈកម្មការ

សវនកម្ម គឺដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពការងារសវនកម្ម និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃក្នុង

ព្រមទាំងធានាឲ្យមានវិធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើសេចក្តីរាយ

ការណ៍ និងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។

គណៈកម្មការសវនកម្មជួបប្រជុំយ៉ាងតិច៤ដង

ក្នុងមួយឆ្នាំ

(មួយ

ត្រីមាសម្តង) គឺក្នុងខែមីនា មិថុនា កញ្ញា និងធ្នូ ឬជួបប្រជុំតាមការ

ចាំបាច់។ នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងធ្វើរបាយការណ៍ទៅគណៈកម្មការ
សវនកម្មដោយផ្ទាល់ ស្តីពីបញ្ហាខ្វះខាតដែលបានរកឃើញ និងផ្តល់
អនុសាសន៍ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងនូវចំណុចខ្វះខាត។

ដើម្បីសម្រេចតាមគោលដៅនៃបេសកកម្មរបស់គណៈកម្មការសវនកម្ម

សវនកម្មផ្ទៃក្នុង ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានា និងផ្តល់ប្រឹក្សា

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (ត)

ដោយឯករាជ្យ ដើម្បីលើកកម្ពស់ និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងចំពោះប្រតិបត្តិការ

នឹងប្រតិបត្តិការឥណទាននៅរៀងរាល់៣ខែម្តង ក្នុងគោលបំណងគ្រប់

តាមរយៈការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងជាក់លាក់

ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន

អាជីវកម្មរបស់ អម្រឹត និងសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅរបស់គ្រឹះស្ថាន
ក្នុងគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ការត្រួត
ពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងដំណើរការអភិបាលកិច្ចល្អ។
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣

នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

បានចុះវាយតម្លៃ

សកម្មភាពការងាររបស់នាយកដ្ឋាន សាខាខេត្ត និងសាខា ព្រមទាំងបាន

ធ្វើសវនកម្មលើអតិថិជនចំនួន២.៦០៥នាក់។ បន្ទាប់ពីក្រុមសវនកម្មបាន

ចុះវាយតម្លៃរួចមកបង្ហាញថា ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង គឺគ្រប់គ្រាន់ពេញ
លេញ និងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធានាថា ហានិភ័យត្រូវបានគ្រប់គ្រង។
៥. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន
ហានិភ័យឥណទានសំដៅទៅលើហានិភ័យនៃការខាតបង់ ដោយសារ

គ្រង និងរក្សាកម្រិតហានិភ័យឥណទានដែលអាចទទួលយកបាន។

គណៈកម្មការបានបង្កើតនូវវិធី

សាស្រ្តក្នុងការកំណត់ទៅលើកម្រិតផលបត្រប្រាក់កម្ចី ទៅតាមប្រភេទ

មុខរបរ និងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ អម្រឹត ព្រមទាំងបានតាមដាន និង

វិភាគជាប្រចំាទៅលើហានិភ័យនៃមុខរបរសំខាន់ៗ ដែលអម្រឹតបាននឹង

កំពុងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីច្រើន។ លើសពីនេះទៅទៀត គុណភាពប្រាក់កម្ចី
ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ ក្នុងការតាមដាន និងវិភាគទៅលើសំពៀត
ឥណទានដែលមានហានិភ័យ ឥណទានដែលបានសងយឺត (យឺត
ចាប់ពី១ ទៅ៣០ថ្ងៃ និងយឺតលើសពី៣០ថ្ងៃ) គណៈកម្មការនឹងធ្វើការ

សិក្សាទៅលើហានិភ័យឥណទាន ក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្វែងរកឬស
គល់នៃបញ្ហា និងមានចាត់ចំណាត់ការសមស្រប និងទាន់ពេលវេលា។

អតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចសងប្រាក់ទៅតាម

ជាលទ្ធផល គុណភាពនៃសំពៀតឥណទាននៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ មាន

គឺដើម្បីកាត់បន្ថយនូវហានិភ័យឥណទានបាត់បង់ ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិត

បានបន្តធ្លាក់ចុះ ពី០,១១% នៅចុងឆ្នាំ២០១២ មកត្រឹម០,០៧% គិត

គ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អគ្គនាយករង។

បណ្តាខេត្តមួយចំនួន បានរងការខូចខាតផលដំណាំ ដែលបង្កឡើង

កិច្ចសន្យារបស់ខ្លួន។ គោលបំណងនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន

ភាពល្អប្រសើរ។ សំពៀតឥណទានដែលមានហានិភ័យ (PAR>30 days)

ដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន។ ដូច្នេះហើយបានជា អម្រឹតបង្កើតគណៈកម្មការ

ត្រឹមចុងឆ្នាំ២០១៣ បើទោះបីជាក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០១៣ កសិករនៅតាម

គណៈកម្មការនេះ សម្រេចធ្វើការពិភាក្សាពីហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធទៅ

ដោយគ្រោះទឹកជំនន់ក៏ដោយ។ លទ្ធផលនេះបានបញ្ជាក់ថា មិនមាន

ផលប៉ះពាល់មកដល់លទ្ធភាពសងរបស់អតិថិជនអម្រឹតទេ។ មូលហេតុ

សកម្មភាពអតិថិជន អម្រឹត ធ្វើចង្អេរ (ស្រុករលៀប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

២៨

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (ត)

ចម្បងដែល អម្រឹត រក្សាបាននូវគុណភាពឥណទានល្អប្រសើរនេះ គឺ
បណ្តាលមកពីកត្តាខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។

	ថ្នាក់ដឹកនាំបានកែលម្អគោលនយោបាយ/នីតិវិធីឥណទាន

និងការ

អាមេរិក ដោយធ្វើការកាត់បន្ថយតាមវិធីសាស្រ្តក្នុងការបង្កើនឥណទាន

អតិថិជនជាប្រាក់រៀល និងព្យាយាមប្រមូលប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។

បានពង្រឹងទៅលើការតាមដានអតិថិជន

តាមរយៈយន្តការនេះ អម្រឹត គ្រប់គ្រងបានទាំងហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ និង

ដល់បុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ព្រមទាំងបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធលើកទឹកចិត្ត

ចំណែកការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល អម្រឹត បាននឹងកំពុងគ្រប់

ណែនាំការងារច្បាស់លាស់

ក្រោយទម្លាក់ទុន និងគុណភាពនៃការអនុវត្តការងារត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
បុគ្គលិក

ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគុណភាពប្រាក់កម្ចីមាន

ដូចជា តាមរយ:ការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់ និងការតម្លើងឋានៈចំពោះបុគ្គលិក
ដែលបានរក្សានូវគុណភាពសំពៀតឥណទានបានល្អ

បំណងដើម្បីពង្រឹងទៅលើគុណភាពប្រាក់។

ក្នុងគោល

លើសពីនេះទៅទៀត

កំណើនឱកាសការងារ កំណើនសកម្មភាពអាជីវកម្ម និងកំណើនប្រាក់
ចំណូលរបស់អតិថិជនក្នុងឆ្នាំ២០១៣
ទូទាត់សងរបស់អតិថិជន។

ជាកត្តាអំណោយផលក្នុងការ

ទាំងនេះគឺជាកត្តាគន្លឹះដែលបានចូលរួម

ចំណែកក្នុងការរក្សាគុណភាពសំពៀតឥណទានបានល្អ
បត្តិការអាជីវកម្មរបស់អម្រឹត។

នៅក្នុងប្រតិ

ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យដោយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រង
ទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអសកម្ម ដែលមានគោលដៅចម្បងក្នុងការវាយ

តម្លៃ តាមដាន និងការអនុវត្តដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងហានិភ័យ

ហិរញ្ញវត្ថុ មានដូចជា ហានិភ័យមូលធន ហានិភ័យប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស

ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រូល និងហានិភ័យ
លើប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ដើម្បីទទួលបានផលចំណូលខ្ពស់បំផុត
ទន្ទឹមនឹងការធានាឲ្យបាននូវកម្រិតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល

ដែលអាច

ក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តឆ្នាំ២០១៣ អម្រឹត បានបង្កើនឥណទានអតិថិជនជា
ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដោយស្វែងរកប្រភពទុនជាប្រាក់រៀល និងប្រាក់

ដុល្លារអាមេរិក តាមរយៈផលិតផលប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងប្រាក់
កម្ចី ដើម្បីធ្វើហិរញ្ញប្បទានទៅតាមតម្រូវការប្រតិបត្តិការ។ ការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុក៏បានព្យាយាមក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យបណ្តាល
មកពីភាពមិនស៊ីគ្នារវាងទ្រព្យសកម្ម

២៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

គ្រង និងអនុវត្តន៍យ៉ាងសកម្មតាមរយៈឧបករណ៍ដែលមានស្រាប់។
៧. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ គឺជាហានិភ័យដែលបង្ករឡើងមកពីដំណើរការ
ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងមិនមានភាពពេញលេញ ឬក៏មិនដំណើរការ កំហុស

បង្ករឡើងដោយមនុស្ស ប្រព័ន្ធមិនដំណើរការ ឬក៏បណ្តាលមកពីកត្តា
ខាងក្រៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថាប័ន។

ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យទាំងនេះ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ប្រតិបត្តិការត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅកម្រិតថ្នាក់គ្រប់គ្រង និងមាននាយក
គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបតិ្តតាមជាប្រធាន។ គណៈកម្មការនេះធ្វើ

៦. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

គ្រប់គ្រងបាន។

ហានិភ័យប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេសយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល។

និងទ្រព្យអសកម្មជាប្រាក់ដុល្លារ

ការប្រជុំជារៀងរាល់ត្រីមាស

ដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាបន្ថែមទៅលើបញ្ហា

ទាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ក្នុងគោលបំណងសម្រេចបាន
កម្រិតល្អបំផុតរវាងហានិភ័យ និងទិន្នផល។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ ដើម្បីធ្វើការអនុវត្ត និងពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងឲ្យ
កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល គណៈកម្មការបានសម្រេច
បង្កើតមុខតំណែងមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ដែលការងារចម្បងរបស់មន្ត្រី

ត្រួតពិនិត្យគឺធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ពង្រឹងឡើងវិញ លើកទឹកចិត្ត និងគាំទ្រ

គ្រប់បុគ្គលិកនៅកម្រិតសាខា ដើម្បីធ្វើការអនុវត្តសកម្មភាពត្រួតពិនិត្យ
ផ្ទៃក្នុងឲ្យបានពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវ។ បន្ថែមពីលើនេះ គណៈកម្មការ
បានអនុម័តទៅលើការកែលម្អគោលនយោបាយ
អាជីវកម្ម

ផែនការនិរន្តភាព

និងមគ្គុទេសដំណើរការក្រៅប្រព័ន្ធសម្រាប់ការអនុវត្តដើម្បី

ធានាថា អម្រឹត នៅតែអាចបន្តប្រតិបតិ្តការ និងសកម្មភាពអាជីវកម្ម
របស់ខ្លួន ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំណងរយៈពេលខ្លី និងវែង។

លើសពីនេះទៅទៀត ក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ២០១៣ គណៈកម្មការ
ក៏បានអនុម័តទៅលើសូចនាករហានិភ័យសំខាន់ៗ

(Key

Risk

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (ត)

Indicators) ផែនទីហានិភ័យ និងឧបករណ៍កាត់បន្ថយហានិភ័យ ដែល

ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតប្រាក់ ដែលបានចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

និងនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម។

ដទៃទៀត ដើម្បីធានាថាការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តន៍ និងវាយតម្លៃ

បានបង្កើតឡើងដោយនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ ឬប្រតិបត្តិផ្ទាល់ (Risk Owner)
ការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

អម្រឹត

តែងតែរក្សា

និងបន្តការគោរពតាម

លក្ខខណ្ឌតម្រូវនានាដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់

ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ថានទូតនានា និងភាគីពាក់ព័ន្ធ
បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់
ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ អម្រឹត បានទទួលការវាយតម្លៃចំណាត់ថ្នាក់ពីទី

និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មឆ្នាំ២០០៧ ប្រកាសស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់

ភ្នាក់ងារវាយតម្លៃឯករាជ្យអន្តរជាតិមួយដែលមានឈ្មោះថា

និងនីតិវិធីដែលបានចេញដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ក៏ដូចជាស្តង់ដាអន្តរជាតិ

ជាមួយទស្សនៈវិស័យមួយដែលមានស្ថិរភាព នេះមានន័យថា អម្រឹតមាន

និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មឆ្នាំ២០០៨ លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា ដំណើរការ

និងការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុត ។

Microfinanza។

ក្នុងឆ្នាំ២០១១ ទៅឆ្នាំ២០១៣ នេះ អម្រឹត ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ A-, A-, Aប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំ និងការអនុវត្តប្រកបដោយចក្ខុវិស័យ និងផែនការយុទ្ធ

ការពង្រីកនូវចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ ក៏ដូចជាការពង្រីកនូវគោលដៅ

សាស្រ្តល្អ។ ហានិភ័យក៏ត្រូវបានកំណត់ តាមដាន និងគ្រប់គ្រងយ៉ាងល្អ

ធ្វើឲ្យកម្រិតការគំរាមកំហែងនៃការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភារវកម្ម កើន

ក្នុងឆ្នាំ២០១០ ទីភ្នាក់ងារវាយតម្លៃឯករាជ្យអន្តរជាតិមួយដែលមានឈ្មោះ

និងបណ្តាញជាច្រើន នៅក្នុងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភាវរកម្ម បាន

ដោយកាត់បន្ថយហានិភ័យឲ្យស្ថិតក្នុងកម្រិតអប្បបរមា។

ឡើងជាសកលទៅកាន់កម្រិតបន្ទាប់ទៀត។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បាន

ថា M-Crill បានវាយតម្លៃ និងចំណាត់ថ្នាក់អម្រឹតដោយទទួលបាន

ការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ដែលជាចំណុចសំខាន់

សមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ មានប្រតិបត្តិការល្អ និង

ប្តេជ្ញាថានឹងកែលម្អ និងរក្សាភាពម៉ឺងម៉ាត់ និងភាពរឹងមាំរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្ត

ដើម្បីធានាថា ហានិភ័យនៃការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនៅក្នុង
ស្ថាប័នត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងដោះស្រាយយ៉ាងហ្មត់ចត់។ ការអនុវត្តបែបនេះ
នឹងជួយកាត់បន្ថយចំណាយដែលកើតឡើងពីការស៊ើបអង្កេត

និងបញ្ហាផ្លូវ

ច្បាប់ទាក់ទងនឹងការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ក៏
ដូចជាការការពារ និងការបង្កើនសច្ចៈភាព ព្រមទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ស្ថាប័ន ។

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត នៅតែបន្តការពង្រឹងកម្មវិធីប្រឆាំងការ

គ្រឹះស្ថានមានស្ថិរភាពទស្សនៈវិស័យវិជ្ជមាន

មានន័យថា

α-

អម្រឹត

ជា

មាន

មានស្ថិរភាព ទោះបីជាមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមាន ពីព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្នុង និង
ខាងក្រៅសំខាន់ៗក៏ដោយ។

ជារួម អម្រឹត បានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ដូចគ្នា ចំពោះចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន

និងចំណាត់ថ្នាក់ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់រយៈពេលបួនឆ្នាំជាប់ៗគ្នា ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០
ដល់ឆ្នាំ២០១៣ ហើយនៅរក្សាបាននូវគុណភាពអាជីវកម្មបានយ៉ាងល្អប្រសើរ។

សម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួន ដោយការបង្កើត
នូវវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃមូលដ្ឋានហានិភ័យ ដើម្បីធានាថា វិធានការចម្បងៗ ត្រូវ

This document certifies that MicroFinanza Rating has assigned to

AMRET - Cambodia

បានអនុវត្តន៍ ក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ និងកាត់បន្ថយនូវការសម្អាតប្រាក់

the Microfinance Institutional Rating grade: A-

និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ដោយសមាមាត្រជាមួយនឹងហានិភ័យប្រតិបត្តិតាម
ដែលត្រូវបានកំណត់ និងវាយតម្លៃ។

ជាផ្នក
ែ មួយនៃយន្តការតាមដាន ដើមប្ ប
ី ្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញ

ប្បទានភេរវកម្ម នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម តែងតែធ្វើការ
ទំនាក់ទំនងទៅកាន់គ្រប់សាខា និងគ្រប់នាយកដ្ឋាន អំពីបញ្ជីខ្មៅនៃអតិថិជន

Outlook: Stable

rating field visit: November 13
cut-off period for the financial and operational data analysis: September 13

Grade
A-

Definition
Strong capacity to manage risks. This capacity may be affected by a deterioration of the operations or economic conditions. Strong and stable
fundamentals. Good client protection systems.

This rating remains valid until: February 15

Aldo Moauro

Milan, March 14
Executive Director - MicroFinanza Rating

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៣០

អតិថិជនរបស់ អម្រឹត

លោកអ៊ុយ ចំរើន អាយុ៣៤ឆ្នាំ ជាអតិថិជនអម្រឹត រស់នៅ

ភូមិកាអត ឃុំពានី ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង។
នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៣ គាត់បានសម្រេចចិត្តខ្ចីប្រាក់ពី អម្រឹត
ជាលើកដំបូងចំនួន១.០០០ដុល្លារ

ដើម្បីជាទុនបន្ថែម។

ការខ្ចីប្រាក់នេះ គឺក្នុងគោលបំណងអាចឲ្យគាត់ថែរក្សាអតិ
ថិជនចាស់ក៏ដូចជាទាក់ទាញអតិថិជនថ្មី។

គាត់បានគូសបញ្ជាក់ថា “ភាពជោគជ័យ និងជីវភាពធូរធារដូចសព្វថ្ងៃនេះ គឺជាមោទនភាពខ្លាំង
ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ អម្រឹត យ៉ាងខ្លាំងដែលបានផ្តល់ប្រាក់

កម្ចីដល់ខ្ញុំ ទាំងនេះគឺជាការរួមចំណែកជួយសម្រាលទុកលំបាករបស់ខ្ញុំមួយចំណែកធំ ដែលខ្ញុំ
ធ្លាប់ជួបប្រទះកន្លងមក” ។

លោកស្រីម៉ម សៅ អាយុ៥៣ឆ្នាំ រស់នៅភូមិវត្ត

លោកខឹម

ខ្នាក់

ជាអតិថិជន

ឃុំលង្វែក ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

អម្រឹត ម្នាក់រស់នៅភូមិព្រៃទទឹង

សាច់ បន្លែ ។ល។ មកដល់ពេលនេះមានរយៈ

ខេត្តកណ្តាល។

ប្រកបរបរលក់ដូរបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងភូមិដូចជា ត្រី

ឃុំត្រពាំងវែង ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង

ពេល៦ឆ្នាំហើយ ដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ឥណទាន

លោកខឹម ខ្នាក់ បានរៀបរាប់ពី

របស់អម្រឹត ដើម្បីយកប្រាក់មកប្រើប្រាស់ក្នុងការ
ជួយសម្រួលដល់ការលក់ដូររបស់គាត់សព្វថ្ងៃនេះ។
ភាពបានជោគជ័យក្នុងមុខរបរបស់គាត់

គឺគាត់

ដំណើររឿងថា

“គិតមកដល់

បាន៣វគ្គហើយ

ដោយវគ្គទី៣

ពេលនេះ ខ្ញុំបានខ្ចី-សង អម្រឹត

តែងតែលក់ក្នុងតម្លៃទាបសមរម្យ (យកចំណេញ

ដែលខ្ញុំកំពុងសងនេះ គឺខ្ញុំបាន

របស់គាត់់ជំពាក់បាន ហើយគាត់និងប្រមូលវិញ

ឈ្នួលដឹកកណ្តាប់ឲ្យគេ ដើម្បីរកចំណូលបន្ថែម។ ដោយសារតែអម្រឹត បានជួយឲ្យខ្ញុំខ្ចីប្រាក់

តិច) ហើយជាពិសេសគាត់អនុញ្ញាត្តឲ្យអតិថិជន

ខ្ចីប្រាក់ដើម្បីយកមកទិញគោយន្តភ្ជួរស្រែ

នាពេលចុងខែ។

និងចំណូលមួយផ្នែកទៀតបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំ បានធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ខ្ញុំមានភាព

ចុងក្រោយគាត់បាននិយាយថា បើប្រើប្រាស់កម្ចី

ហើយពេលទំនេរក៏ឆ្លៀតទៅភ្ជួរស្រែអ្នកភូមិ

និងស៊ី

ប្រសើរឡើងដូចសព្វថ្ងៃនេះ” ។

ត្រូវចេះយកលុយមកបង្កើតលុយទើបមានលទ្ធភាព

លោកបានបន្ថែមទៀតថា“ខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់អតិថិជនដ៏ទៃទៀតមុនពេលប្រើប្រាស់ប្រាក់ត្រូវ

វាយមិនដឹងគោលដៅនោះ យើងមិនអាចសងវិញ

ទិញសម្ភារកុំទៅទិញអ្វីផ្សេង ជៀសវៀងការប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅ” ។

សងវិញបាន

បើប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីដើម្បីចាយ

បានទេ។

៣១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

មានផែនការឲ្យបានត្រឹមត្រូវ គឺថាបើយកប្រាក់កម្ចីមកទិញសម្ភារសម្រាប់ប្រកបមុខរបរ គឺពិតជា

បណ្តាញប្រតិបត្តិការ

ផែនទីប្រទេសកម្ពុជា


ឥ

ល់

ចិន

ប៊ូន

បង់ស

ន់

វ
ឡង់

សមុ

ភូ


ស្ទឹងង
បយនជ័យ

ចិនងតង

វ

ៀតម

ឧត្តរនជ័យ

ហីលីពីន

រ

រតនគីរី

ត់ដំបង
៉លិន

មណលគីរី

កំពង់ធំ

ះចកម
ីលរ

ះវិ
ៀមប

ះ

ធិ៍ត់
កំពង់ំង

ុយ

កំពង់ម

ភ្នំញ

សុី

ះកុង

កំពង់ស្ពឺ
ក្ខល

សឹងបុរ

មសមុឥ

ឥណសុី

ៀតម

ង

ើង



យ

ៀ

ឈូងសមុ



ង

វ

កំពត
ត្តះសីហនុ
ប

បណ្តាសាខា និងតំបន់ប្រតិបត្តិការ
ខែធ្នូ ២០១៣

ខែធ្នូ ២០១២

ខែធ្នូ ២០១១

២១

១៨

១៦

ចំនួនស្រុកកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការ

១៤៣

១៣៣

១១២

ចំនួនសាខា និងអនុសាខា

១១៦

៩៩

៧០

៦.៤៤៥

៦.២៦៨

៥.០០៤

ចំនួនខេត្តកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការ*

ចំនួនបេឡាឥណទានភូមិ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៣២

បុគ្គលិក ការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិក

បុគ្គលិករបស់អម្រឹត

បានជ្រើសរើសថ្មីចំនួន៦៧៣នាក់

បុគ្គលិកដែលត្រូវបានតំឡើងឋានៈចំនួន

ចំនួនបុគ្គលិករបស់ អម្រឹត មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ពីមួយឆ្នាំ

៣៦១នាក់ និងបុគ្គលិកដែលមានស្រាប់ចំនួន១.៤០១នាក់ ដែលមកពីគ្រប់

អម្រឹត បានកើនឡើង ៤៣,២៤% (២.៤២៥) ក្នុងឆ្នាំ២០១២ និង ២០,០៤%

បានបញ្ចប់ការបំពាក់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាថ្មី ប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល (CBS,T24)

របស់ អម្រឹត មានចំនួន៩៨៤នាក់ ស្មើនឹង៣៣% នៃបុគ្គលិកទាំងអស់។

អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យមបានចំនួន២៩សាខា។ បុគ្គលិកចំនួន៨៥១នាក់

ទៅមួយឆ្នាំ ដើម្បីគាំទ្រដល់កំណើនប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន។ ចំនួនបុគ្គលិករបស់

សាខាទាំងអស់របស់ អម្រឹត។ ជាមួយគ្នានេះដែរ បុគ្គលិកត្រូវបានបង្វឹក និង

(២.៩១១) ក្នុងឆ្នាំ២០១៣។ នៅចុងឆ្នាំ២០១៣ ចំនួនបុគ្គលិកស្រ្តីសរុប

ចំនួន១៣០សាខា ក្រៅពីនេះបានបណ្តុះបណ្តាល និងបង្វឹកលើផលិតផល

ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះ

បណ្តាលទៅដល់បុគ្គលិកចំនួន២.៤៣៥នាក់ ដែលក្នុងនោះបុគ្គលិកដែលត្រូវ
ចំនួនបុគ្គលិក
៣.០០0

៩៦៤

១.២៨៨

ក្រៅពីការបណ្តុះបណ្តាលខាងក្នុងគ្រឹះស្ថាន

បុគ្គលិកនីមួយៗក៏អាច

ទទួលបានឱកាសចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ឬកម្មវិធីសិក្សាខាងក្រៅ ដើម្បី
និងការអភិវឌ្ឍ

អម្រឹត

ក៏បានបញ្ជូនបុគ្គលិកចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីក្រៅ

Hong

Kong

ប្រទេសចំនួនពីរវគ្គ នៅក្នុងប្រទេស United Arab Emirates និងប្រទេស

ព្រមទាំងវគ្គសិក្សាមានសារៈសំខាន់មួយចំនួនទៀតដូចជា

ភាសាអង់គ្លេស ACCA, CFA, BBA, និងMBA។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ អម្រឹត

បានទទួលកម្មវិធីទស្សនៈអន្តរជាតិពីរក្រុមមកពីប្រទេសចិន និងប្រទេសឡាវ

៥០0

ស្តីពីប្រធានបទ “ប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ” និង “ស្ថានភាពមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុង
២០០៩

២០១០

២០១១

២០១២

សមាគមន៍មជ្ឈមណ្ឌលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

សេវាបណ្តុះបណ្តាលនៅសាធារណរដ្ឋឡាវ

៣៣

១១៨ ទូទាំងអម្រឹត ។

៤៣៥នាក់ ទៅចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីក្នុងស្រុក ចំនួន៥១ វគ្គ។

១.០០0

0

(CBS,T24) ដល់បុគ្គលិកបានចំនួន២០២១នាក់ ដែលនៅតាមសាខាចំនួន

វិជ្ជាជីវៈទៅថ្ងៃអនាគត។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣ អម្រឹត បានបញ្ជូនបុគ្គលិកចំនួន

១.៦៩៣

២.០០0

និងមិនមែនឥណទាន ជាពិសេសបង្វឹក លើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល

បង្កើនសមត្ថភាពបន្ថែមទាំងការអភិវឌ្ឍប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្ន

២.៤២៥

២.៥០0

១.៥០0

២.៩១១

បានបង្វឹកផ្នែកចំណេះដឹងបន្ថែមលើគោលនយោបាយផលិតផលទាំងឥណទាន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

២០១៣

ប្រទេសកម្ពុជា”។

សមាគមន៍ក្រុមហ៊ុនមីក្រូឥណទាន នៅគ័ងស៊ី

សកម្មភាពអតិថិជន អម្រឹត ត្បាញហូល (ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង)

ពិធីប្រគល់សម្ភារប្រើប្រាស់ដល់មន្ទីពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុ

ទិដ្ឋភាពទូទៅស្តីពី ការវាស់វែងសមិទ្ធិផលសង្គម

១.

របស់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគោលការណ៍ការពារអតិថិជន ជាលទ្ធផល

សេចក្តីផ្តើមស្តីពី ការវាស់វែងសមិទ្ធិផលសង្គម (SPM)

អម្រឹត ក៏បានបង្កើតផែនការសម្រាប់ធ្វើការបំពេញចន្លោះខ្វះខាត ក៏

របស់ អម្រឹត
អម្រឹត

ដូចជាការកែសម្រួលគោលនយោបាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគោល

ជាស្ថាប័នដែលប្រកាន់យកគោលការណ៍មូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់

ទាំងបី (សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិស្ថាន) ដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ និង

គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ ជាក់ស្តែងនៅក្នុងឆ្នាំ២០០៨

ការណ៍ទាំងនោះ។
•

អម្រឹត បានជ្រើសរើសមន្ត្រីកិច្ចការសង្គម និងបរិស្ថានមួយរូប ដើម្បីទទួលខុស

ដែលទទួលបានមូលនិធិពីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឈន៍បារាំង AFD។ គម្រោង

បទដ្ឋានសម្រាប់ស្ថាប័ន។ មន្ត្រីរូបនោះ មានភារកិច្ចទទួលបន្ទុកក្នុងការបង្កើត

នេះនឹងជួយធ្វើឲ្យ អម្រឹត កាន់តែមានភាពរឹងមាំក្នុងការអនុវត្តគោល

ឧបករណ៍វាស់វែងសមិទ្ធិផលសង្គម និងគោលនយោបាយនានារបស់ស្ថាប័ន។

ការណ៍ការពារអតិថិជន ដើម្បីជាការឆ្លើយតបនឹងបទដ្ឋានរបស់ Smart

បន្ថែមលើសពីនេះទៀត គណៈកម្មាការវាស់វែងសមិទ្ធិផលសង្គម ក៏ត្រូវបាន

Campaign ក្នុងការទទួលបាននូវលិខិតបញ្ជាក់ស្តីពីការអនុវត្តគោល

បង្កើតឡើងនៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ ដែលមានលោកអគ្គនាយកជាប្រធាន

ការណ៍ការពារអតិថិជនពីកម្មវិធី

រួមទាំងនាយក/នាយិកានាយកដ្ឋានផ្សេងៗទៀតជាសមាជិក ដែលមានតួនាទី
វាស់វែងសមិទ្ធិផលសង្គមឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
បេសកកម្ម និងទិសដៅសង្គមរបស់ស្ថាប័ន។

ស្របទៅនឹងទស្សនៈ

ទំនួលខុសត្រូវសង្គម គឺជាសមាសធាតុដ៏សំខាន់នៃការវាស់វែងសមិទ្ធិផល

សង្គម នៅក្នុងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ជាក់ស្តែង អម្រឹត បានខិតខំព្យាយាម
អនុវត្តន៍ការងារ ចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមយ៉ាងសកម្ម ហើយក៏
ដូចជា ការធានានូវរាល់ប្រតិបត្ដិការរបស់ អម្រឹត មិនមានផលប៉ះពាល់ជា
អវិជ្ជមានទៅលើបុគ្គលិក អតិថិជន សហគមន៍ និងបរិស្ថាន។
ក. ទំនួលខុសត្រូវសង្គមចំពោះអតិថិជន៖
ជាក់ស្តែងនៅ

ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ អម្រឹត ចូលរួមជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិ ដែល

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីទទួល

បាននូវព័ត៌មាន និងឧបករណ៍ផ្សេងៗ ហើយក៏ដូចជាទទួលបាននូវ
បទពិសោធន៍ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ នៅទូទាំងពិភពលោក

ដែលបានអនុវត្តគោលការណ៍ការពារអតិថិជន ដល់អតិថិជនប្រកប
ទៅដោយតម្លាភាព ការគោរព និងការផ្តល់ជូនសេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកប
ទៅដោយការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់។
•

អម្រឹត

•

គោលការណ៍ការពារអតិថិជនរបស់ អម្រឹត ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ
អនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ស្តង់ដារបស់

Smart

Campaign

១- ការបង្កើតផលិតផល/សេវាកម្ម

និងប្រព័ន្ធចែកចាយត្រូវមាន

លក្ខណៈសមរម្យ៖ អម្រឹត នឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើតនូវ
ផលិតផល សេវាកម្ម និងប្រព័ន្ធចែកចាយក្នុងរបៀបមួយដែល
មិនបង្កឲ្យមានជាបញ្ហាដល់អតិថិជននោះទេ។

ផលិតផល

សេវាកម្ម និងប្រព័ន្ធចែកចាយ នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឆ្លុះ
បញ្ចាំងពីតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

ការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ ក្នុងការផ្តល់ឥណទាន

អម្រឹតតែងតែយកចិត្តទុកក្នុងការការពារអតិថិជន។
Smart Campaign

Program របស់ Smart Campaign។

២- ការទប់ស្កាត់បំណុលជាន់គ្នា៖ អម្រឹត យកចិត្តទុកដាក់ និងមាន

គោលការណ៍ការពារអតិថិជន៖

មានឈ្មោះថា

Client Protection Certification

ដែលរួមមាន៖

២. ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

•

បានក្លាយជាសមាជិកមួយក្នុងគម្រោងរបស់សមាគមមីក្រូ

ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ដែលឲ្យឈ្មោះថា “Client Protection Initiative”

ត្រូវក្នុងការរៀបចំប្រព័ន្ធការងារ ការវាស់វែងសមិទ្ធិផលសង្គម ឲ្យមានលក្ខណៈ

ក្នុងការផ្តល់ជាអនុសាសន៍ និងផ្តល់សេចក្តីសម្រេចផ្សេងៗក្នុងការអនុវត្តគម្រោង

អម្រឹត

ក៏បានជួលស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយ

ដែលមានឈ្មោះថា

Microfinanza Srl ដើម្បីមកធ្វើការវាយតម្លៃអំពីការអនុវត្តគោលការណ៍

ការពារអតិថិជន គឺដើម្បីស្វែងរកនូវចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយ

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពជឿជាក់ថា អតិថិជនរបស់
យើងមានសមត្ថភាពសងត្រឡប់មកវិញ ដោយពុំមាននូវការជំពាក់

បំណុលជាន់គ្នាជាមួយស្ថាប័នផ្សេង។ លើសពីនេះទៀត អម្រឹត

នឹងអនុវត្តន៍ និងតាមដានប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដើម្បី
ជួយទប់ស្កាត់បំណុលជាន់គ្នា ក៏ដូចជាការជួយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធគ្រប់
គ្រងហានិភ័យឥណទានកាន់តែប្រសើរឡើង
រំលែកព័ត៌មានឥណទានជាដើម)។

(ដូចជាការចែក

៣- តម្លាភាពរវាងស្ថាប័ន និងអតិថិជន៖ អម្រឹតក៏បានផ្តល់ព័ត៌មាន
យ៉ាងជាក់ច្បាស់ គ្រប់គ្រាន់ តាមរយៈភាសាដែលងាយយល់ និង

ងាយស្រួល សម្រាប់អតិថិជនក្នុងការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ។
តម្លាភាពព័ត៌មានអំពីតម្លៃ លក្ខខណ្ឌទូទៅផ្សេងទៀត ត្រូវបាន
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៣៦

ទិដ្ឋភាពទូទៅស្តីពី ការវាស់វែងសមិទ្ធិផលសង្គម (ត)
ការគ្រប់គ្រងប្រអប់ផ្តល់យោបល់ គោលនយោបាយ និងនីតិក្រមសេវា

ផ្តល់ជូនអតិថិជន។
៤- ការកំណត់ថ្លៃដែលមានភាពទទួលខុសត្រូវ៖ តម្លៃ រយៈពេលខ្ចី

ផ្តល់ព័ត៌មានតាមរយៈទូរស័ព្ទ និងសារអេឡិចត្រូនិច គោលនយោបាយ

និងលក្ខខណ្ឌរបស់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់អម្រឹត គឺត្រូវ

និងនីតិក្រមអតិថិជនភក្តីភាព និងគោលនយោបាយ និងនីតិក្រមស្តីពី

យកបាន ហើយក៏អាចធ្វើឲ្យស្ថាប័នខ្លួនឯងអាចរស់រានបាន និង

ការកសាងសមត្ថភាពបន្ថែមឲ្យអតិថិជនពីបច្ចេកទេសកសិកម្ម៖

បានកំណត់ក្នុងរបៀបមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអតិថិជនងាយទទួល

របៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗរបស់អតិថិជន ។

មាននិរន្តរភាពផងដែរ។

អម្រឹត

៦- ការអនុវត្តការងារត្រូវមានការគោរព និងមានភាពត្រឹមត្រូវចំពោះ

បានបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីសេវាកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រាប់

កសាងសមត្ថភាពរបស់អតិថិជន និងសហគមន៍ទាំងមូល។ គម្រោង

អតិថិជន៖ អម្រឹត បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តការងារ

នេះត្រូវបានធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល

រើសអើង។ អម្រឹត ធានាថា ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពការងារត្រូវមាន

បណ្តាលបច្ចេកទេសកសិកម្ម។ គម្រោងនេះកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពក្នុង

ជាមួយអតិថិជនដោយភាពគួរសម ការគោរព និងមិនមានការ

(ជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ) ដើម្បីបង្កើតវគ្គបណ្តុះ

ភាពត្រឹមត្រូវ ដើម្បីការពារអំពើពុករលួយ ឬសកម្មភាពមិនប្រក្រតី

ចំណោមអតិថិជន និងសហគមន៍ ព្រមទាំងអាជ្ញាធរដែនដី។ ជាលទ្ធផល

ពិសេសនៅពេលធ្វើការសិក្សា ឬវាយតម្លៃឥណទាន និងដំណើរ

នាក់ បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ។

ណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងតាមរយៈបុគ្គលិករបស់ខ្លួនជា

ការប្រមូលបំណុល។

មកដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ មានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង១.២៥០

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលអំពី Financial Literacy ដល់អតិថិជន៖

៧- ការរក្សាការសម្ងាត់របស់អតិថិជន៖ អម្រឹត តែងតែការពារព័ត៌មាន

កម្មវិធីនេះ នឹងជួយធ្វើឲ្យអតិថិជនចេះគ្រប់គ្រង និងប្រើប្រាស់ឥណទាន

ព័ត៌មានអតិថិជនបាន ដរាបណាទាល់តែមានការព្រមព្រៀង ឬ

និងត្រឹមត្រូវ។ ដោយគិតចាប់ពីខែឧសភា មកដល់ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣

អតិថិជនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់។

អម្រឹត

អាចប្រើប្រាស់

មានការអនុញ្ញាតពីអតិថិជន។

៨- យន្តការសម្រាប់ដោះស្រាយបណ្តឹងអតិថិជន៖ អម្រឹត តែងតែ

យកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ពីការត្អូញត្អែរ ឬព័ត៌មានត្រឡប់ពីអតិថិជន

ដែលបានមកពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងគោលបំណងមួយច្បាស់លាស់

អម្រឹត បានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះទៅឲ្យអតិថិជនបានចំនួន១០វគ្គ
ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួនប្រមាណ២៥០នាក់។

ការវាស់វែង និងការវាយតម្លៃពីភាពក្រីក្ររបស់អតិថិជន៖ អម្រឹត

ហើយយើងក៏មានយន្តការ សម្រាប់ការដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធ

បានសម្រេចយកឧបករណ៍មួយដែលឲ្យឈ្មោះថា “សន្ទស្សន៍ចាកចេញ

បណ្តាញទំនាក់ទំនងផ្លូវការ

និងតាមដានពីអត្រានៃភាពក្រីក្ររបស់អតិថិជនខ្លួន និងបម្រែបម្រួលនៃ

ភាពផងដែរ។

អម្រឹត

មានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់ជូនអតិថិជននូវ
ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់អំពី

គុណភាពសេវាកម្មរបស់អម្រឹត។

ការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីការពេញចិត្ត

និងការចាកចេញរបស់

ពីភាពក្រីក្រ (PPI)” ដើម្បីយកមកប្រើធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ
ភាពក្រីក្រ។

ផ្នែកមួយផេ្សងទៀត នៃការបង្ហាញឆន្ទៈទំនួលខុសត្រូវសង្គមចំពោះ

អតិថិជន៖ អម្រឹត បានធ្វើការស្រាវជ្រាវពីការពេញចិត្ត និងការចាកចេញ

អតិថិជន៖ អម្រឹត បានបង្កើតឲ្យមាននូវផលិតផល និងសេវាកម្មជា

នាពេលបច្ចុប្បន្ន និងពង្រីកផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មីៗ ក្នុងគោលបំណង

រួមមាន ឥណទានអាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម ឥណទានកសិកម្ម

ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ការមិនពេញចិត្តរបស់អតិថិជន ហើយស្វែងរក

ប្រើប្រាស់ សេវាកម្មប្រាក់បញ្ញើ និងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់។

របស់អតិថិជនជារៀងរាល់ឆ្នាំ

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារ

ច្រើនទៀត ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនដែលក្នុងនោះ

តាមដានការវិវឌ្ឍនៃតម្រូវការរបស់អតិថិជនក៏ដូចជា ការវាយតម្លៃ ឬ

ឥណទានអាជីវកម្ម

នូវ មូលហេតុពិតប្រាកដ ដែលពួកគាត់ចាកចេញពីស្ថាប័ន។

ខ. ទំនួលខុសត្រូវសង្គមចំពោះបុគ្គលិក៖

យន្តការយកចិត្តទុកដាក់អតិថិជន៖ អម្រឹត មានយន្តការជាច្រើន

ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់លើអតិថិជន ដែលរួមមាន៖ គោលនយោបាយ

និងនីតិក្រមសេវាកម្មបម្រើអតិថិជន គោលនយោបាយ និងនីតិក្រម

៣៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន

ឥណទានសម្ភារ

ការកសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិក៖ អម្រឹត តែងតែគិតគូរដល់ការ

កសាងសមត្ថភាពបុគ្គលិក
មូលដ្ឋានសំខាន់ៗដូចជា៖

ដោយបានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជា

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីគោលនយោបាយ

ទិដ្ឋភាពទូទៅស្តីពី ការវាស់វែងសមិទ្ធិផលសង្គម (ត)
និងនីតិវិធីផ្ទៃក្នុង ផលិតផល ហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រមសីលធម៌អាជីវកម្មដល់

មនុស្សសម្រាប់អនាគត។ រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ អម្រឹត មានកម្មវិធី

អតិថិជនជាដើម ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការងាររបស់ពួកគាត់។ អម្រឹត

នាក់ (ស្ត្រី១០នាក់)។ ភាគច្រើននៃបុគ្គលិកទាំងនេះមានឱកាសច្រើន

បុគ្គលិក ការវាស់វែងសមិទ្ធិផលសង្គម និងគោលនយោបាយការពារ

ក៏បានបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាជាអន្តរជាតិ និងធ្វើទស្សនៈ

កិច្ចសិក្សា ដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ ការអនុវត្តជាក់ស្តែងពីស្ថាប័ន
ហិរញ្ញវត្ថុនានា។

បរិស្ថានការងារ៖ អម្រឹត មានវប្បធម៌រួម តម្លៃរួម គោលនយោបាយ

បៀតបៀនកេរ្តិ៍ខ្មាស និងគោលនយោបាយធនធានមនុស្ស ដើម្បីធានា

នេះចំនួន៤ជំនាន់

មកហើយដែលមានបុគ្គលិកសក្តានុពលចំនួន៧២

ក្នុងការទទួលបានមុខតំណែងខ្ពស់ៗនៅក្នុងស្ថាប័ន។
ប្រតិភូបុគ្គលិក៖

មានតួនាទីក្នុងការនាំពាក្យប្រាប់និយោជកអំពី

ការតវ៉ារបស់និយោជិកម្នាក់ៗ ឬច្រើននាក់ ដែលមិនសុខចិត្ដអំពីប្រាក់
បៀវត្ស ការអនុវត្ដនីតិក្រម និងបទបញ្ជាទូទៅនៃការងារ ហើយនឹង

អនុសញ្ញារួម សម្រាប់អនុវត្ដន៍នៅក្នុងគ្រឹះស្ថាន។ ប្រតិភូបុគ្គលិកក៏មាន

ថាបុគ្គលិកទាំងអស់ទទួលបាននូវការផ្តល់តម្លៃស្មើៗគ្នា និងជម្រុញឲ្យ

តួនាទីក្នុងការបង្ហាញជូនក្រុមអធិការកិច្ចនៃក្រសួងការងារ នូវរាល់បណ្ដឹង

ទៅទៀត អម្រឹត បានយកចិត្តទុកដាក់ដោយបានការគិតគូរពីសុខភាព

ច្បាប់ផ្សេងៗ ហើយធានារាល់ការផ្តល់ជូនទាំងផ្នែកសុខភាពអនាម័យ

មានការទំនាក់ទំនងល្អ ក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំងអស់។ លើសពីនេះ
និងសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិកទាំងអស់។ អម្រឹត មានគិលានុបដ្ឋាយិកា

ពេញម៉ោង ដើម្បីទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្តល់ជំនួយបឋម និងការផ្តល់

ឱសថព្យាបាល ព្រមទាំងការផ្តល់ជូនសេវាធានារ៉ាប់រងសម្រាប់បុគ្គលិក
ផងដែរ។

កម្មវិធីបុគ្គលិកសក្តានុពល អម្រឹត បានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើង

សម្រាប់ជ្រើសរើសបុគ្គលិក ដែលមានសក្តានុពលរបស់ អម្រឹត ដើម្បី

កសាងសមត្ថភាពបន្ថែមសម្រាប់ការតម្លើងឋានៈ។ ប្រការនេះបានជម្រុញ
និងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឲ្យមានឆន្ទៈក្នុងការបំពេញការងារ

ជាមួយ

អម្រឹត និងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍជាតិតាមរយៈការកសាងធនធាន

តវ៉ាមិនសុខចិត្ដ និងការរិះគន់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធដល់ការអនុវត្ដបទបញ្ញត្ដិ
និងសុវត្ថិភាព សន្តិសុខការងារ ត្រូវបានអនុវត្តន៍។

ឥណទានបុគ្គលិក៖ អម្រឹត បង្កើតផលិតផលឥណទាននេះឡើង

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកតាមរយៈការផ្តល់ឥណទាន

ដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាប

ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់គោលបំណង

ឬ

គម្រោងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិក។

អម្រឹតផ្ដល់ឱកាសការងារស្មើភាពគ្នាដល់សាធារណជនទូទៅ និង

បុគ្គលិករបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែង ដើម្បីទទួលបាននូវមុខតំណែង
ការងារថ្មីៗនៅក្នុងស្ថាប័ន ដោយមិនប្រកាន់សាសនា ពណ៌សម្បុរ ភេទ
និងបក្សពួកនោះទេ

គឺផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើសមត្ថភាពការងារ

និង

ពិធីប្រគល់សម្ភារសិក្សា និងកុំព្យូទ័រដល់អង្គការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីសន្តិភាព រាជធានីភ្នំពេញ
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៣៨

ទិដ្ឋភាពទូទៅស្តីពី ការវាស់វែងសមិទ្ធិផលសង្គម (ត)
ក្រមសីលធម៌របស់បុគ្គល។ អម្រឹត ក៏ខិតខំព្យាយាមលើកស្ទួយដល់ស្ដ្រី

ឬការប្រើប្រាស់សម្ភារមានគ្រោះថ្នាក់

នៅក្នុងស្ថាប័ន ដែលក្នុងនោះមានដូចជាការដាក់ផែនការក្នុងការជ្រើសរើស

និងសកម្មភាព ឬអាជីវកម្មល្មើសច្បាប់ផ្សេងៗ។

ដើម្បីឲ្យមាននូវសមភាពយេនឌ័រ (Gender Equity) រវាងបុរស និងស្ដ្រី
បុគ្គលិកជាស្រ្តី ក្នុងការបម្រើការងារផងដែរ។

គ. ទំនួលខុសត្រូវសង្គមចំពោះសហគមន៍ និងបរិស្ថាន៖

ដូចជាសម្ភារមានសារធាតុវិទ្យុ

សកម្មជាដើម ការធ្វើនេសាទខុសច្បាប់ ការធ្វើអាជីវកម្មឈើខុសច្បាប់
ឥណទានឡជីវឧស្ម័ន៖ អម្រឹត បានសហការជាមួយនឹងកម្មវិធី

ឡជីវឧស្ម័នថ្នាក់ជាតិ (NBP) ដើម្បីផ្តល់ឥណទានជាពិសេសមួយដែល

និងបរិស្ថាន៖

ឲ្យឈ្មោះថា “ឥណទានឡជីវឧស្ម័ន”។ អម្រឹត បានបង្កើតឥណទាន

ជាផ្លូវការ និងដ៏តឹងរឹងមួយ ដែលអាចជួយធ្វើការកំណត់ពីហានិភ័យ

ការសាងសង់ឡជីវឧស្ម័ន ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ខ្លួន និង

ប្រតិបតិ្តការរបស់បុគ្គលិក និងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន។ រីឯ

ធម្មជាតិ និងការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ ដូចជាឧស្ម័នមេតានជាដើម។

និងនីតិក្រមនេះ ដើម្បីយកទៅអនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុង

កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកហ្វឹកហាត់ការងារ និង

បរិស្ថាន។ លើសពីនេះទៅទៀត ដើម្បីធ្វើឲ្យការអនុវត្តឲ្យកាន់តែមាន

ជាមួយអម្រឹត។

គោលនយោបាយ

និងនីតិក្រមគ្រប់គ្រងសង្គម

អម្រឹត មានគោលនយោបាយ និងនីតិក្រមគ្រប់គ្រងសង្គម និងបរិស្ថាន

នេះសម្រាប់អតិថិជនដែលតាំងចិត្តលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈ

និងផលប៉ះពាល់សង្គម និងបរិស្ថាន ដែលមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង

កែលម្អបរិស្ថាន ដោយកាត់បន្ថយការកាប់បំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើ ធនធាន

បុគ្គលិករបស់យើង ក៏ត្រូវបានធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលពីគោលនយោបាយ

កម្មវិធីទទួលយកអ្នកហ្វឹកហាត់ការងារ និងនិស្សិតចុះកម្មសិក្សា៖

គោលបំណងកាត់បន្ថយនូវផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានទៅលើសង្គម និង

ប្រសិទ្ធភាព អម្រឹត ក៏បានបញ្ចូលនូវនីតិក្រមនេះ ទៅក្នុងប្រព័ន្ធវាយតម្លៃ
ឥណទាន

និងនីតិក្រម

ស្រាប់ផងដែរ។

ប្រតិបតិ្តការជាបទដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែលមាន

បញ្ជីបដិសេធ៖ បញ្ជីនេះបានបញ្ជាក់ និងកំណត់យ៉ាងច្បាស់អំពី

សកម្មភាព ឬអាជីវកម្មដែលមិនអាចផ្តល់ឥណទានឲ្យបាន ដែលបញ្ជី

នេះត្រូវបានកំណត់ និងហាមឃាត់ដោយសន្ធិសញ្ញាអន្ដរជាតិ ច្បាប់

និស្សិតចុះកម្មសិក្សាដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្តែង
ការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមផ្សេងទៀត៖ ជាផ្នែកមួយផេ្សងទៀត

ក្នុងការបង្ហាញឆន្ទៈទំនួលខុសត្រូវសង្គម អម្រឹត ក៏បានចូលរួមយ៉ាង

សកម្មក្នុងសកម្មភាពសង្គម ជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗ របស់ខ្លួន។

ជាក់ស្តែងដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ២០១៣ អម្រឹត បានធ្វើការសហការ និងផ្តួច

ផ្តើមសកម្មភាពសង្គម ក៏ដូចជាការឧបត្ថម្ភសម្ភារជូនទៅដល់កាកបាទ
ក្រហមកម្ពុជា

មន្ទីរពេទ្យបងែ្អកខេត្តព្រះសីហនុ

អង្គការម្លប់តាប៉ាង

បទបញ្ញត្ដិ ដែលកំណត់ដូចជា៖ ផលិតកម្ម ឬសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹង

ឧបត្ថម្ភបដាបរិស្ថានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តកំពត ឧបត្ថម្ភ

គ្រាប់រំសេវ ល្បែងស៊ីសង ពេស្យាកម្ម/ការជួញដូរផ្លូវភេទ ការជួញដូរ

Business by Green Mindset” ដែលរៀបចំដោយអង្គការ AISEC និង

ពលកម្មដោយបង្ខំ ឬពលកម្មកុមារ ការផលិត ឬការជួញដូរអាវុធ និង
សត្វព្រៃ ដែលបានកំណត់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា (CITES) ការផលិត

ដល់សិក្ខាសាលាស្តីពី “Green is Not Just a Color” និង “Doing
ឧបត្ថម្ភសម្ភារ៖ កំព្យូទ័រដល់អង្គការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីសន្តិភាព។

ពិធីប្រគល់សម្ភារដល់អនុសាខាកាកបាទក្រហមក្រុងព្រះសីហនុ និងសាលាក្រុងព្រះសីហនុ

៣៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

សកម្មភាពអតិថិជន អម្រឹត កំពុងធ្វើល្អី (ស្រុកជីក្រែង ខេត្តសៀមរាប)

៤១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

៤៣

របាយការណ៍សវនករឯករាជ្យ

៤៥

តារាងតុល្យការ

៤៧

របាយការណ៍លទ្ធផល

៤៨

របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន

៤៩

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់

៥០

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

៥២

ឧបសម្ព័ន្ធ ៖ កំណត់សម្គាល់ស្តីពីការអនុវត្តតាមប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តាល*

i - viiii

*ឧបសម្ព័ន្ធមិនមែនជាផ្នែកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនកម្មនេះទេ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៤២

របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសូមដាក់បង្ហាញរបាយការណ៍របស់ខ្លួន

និងរបាយ

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលបានធើ្វសវនកម្មរួចរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត
(ហៅកាត់ថា “ក្រុមហ៊ុន”) សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣។

សកម្មភាពចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺផ្តល់កម្ចី ទទួលប្រាក់សន្សំ និងសេវា

កម្មហិរញ្ញុវត្ថុផ្សេងៗជូនអតិថិជនក្នុងស្រុក

តាមរយៈទីស្នាក់ការកណ្តាល

របស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញ និងការិយាល័យសាខាតាមបណ្តាខេត្ត និងស្រុក
មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

បានចាត់វិធានការដែលមានមូលដ្ឋានសមរម្យ

ដើម្បីបញ្ជាក់ថាបណ្តាទ្រព្យ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ មាន

បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល នៅលើទំព័រទី៤៩។

នៅថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣ ក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសបែងចែកភាគ

លាភចំនួន ៤.៣៦៨.២០៦ ពាន់រៀល និងបានបង់នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា

ឆ្នាំ២០១៣ ដោយបានប្រើប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ដំណាច់
ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ (ឆ្នាំ២០១២ ៖ ៣.៦៧៨.០៣៧ ពាន់រៀល

ដោយបានប្រើប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១)។

មុនពេលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជម្រះ

ឥណទានអាក្រក់ចេញពីបញ្ជី និងការធើ្វសំវិធានធនឥណទានអាក្រក់ និង
សង្ស័យ ហើយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលជឿជាក់ថារាល់ឥណទានអាក្រក់ទាំងអស់

ដែលបានដឹង ត្រូវបានជម្រះចេញពីបញ្ជី និងបានកត់ត្រាសំវិធានធនយ៉ាង
ពេញលេញ សម្រាប់ឥណទានអាក្រក់ និងសង្ស័យ។

គិតត្រឹមកាលបរិចេ្ឆទនៃរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹង
ដែលនាំឲ្យចំនួនឥណទានអាក្រក់ដែលបានជម្រះ

ចេញពីបញ្ជី ឬចំនួនសំវិធានធនឥណទានអាក្រក់និងសង្ស័យ ក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនមានតមៃ្លមិនគ្រប់គ្រាន់ជាសារវន្តនោះទេ។
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

កត់ត្រាបន្ថយឲ្យនៅសើ្មនឹងតមៃ្លដែលគិតថាអាចនឹងបង្វិលមកវិញបាន។

គិតត្រឹមកាលបរិចេ្ឆទនៃរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹង

អំពីហេតុការណ៍ណាមួយ

ដែលអាចបណ្តាលឲ្យតមៃ្លទ្រព្យសកម្មក្នុងរបាយ

វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃ
គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹង

ពីកាលៈទេសៈណាមួយដែលបានកើតឡើង ដែលអាចបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់
ដល់វិធីសាស្រ្តវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្ម

និងបំណុលដែលមានស្រាប់នៅក្នុង

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ថាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនសមស្រប
ជាសារវន្តនោះទេ។

បំណុលយថាភាព និងបំណុលផេ្សងៗ
គិតត្រឹមកាលបរិចេ្ឆទនៃរបាយការណ៍នេះ ៖

ឥណទានអាក្រក់ និងឥណទានសង្ស័យ
បានចាត់វិធានការដែលមានមូលដ្ឋានសមរម្យ

អាជីវកម្មធម្មតា ទៅតាមតមៃ្លនៅក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបាន

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ពុំត្រឹមត្រូវជាសារវន្តនោះទេ។

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

៤៣

មុនពេលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សកម្មទាំងឡាយដែលទំនងជាមិនអាចបង្វិលមកវិញបាន នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ

សកម្មភាពចម្បង

ពីកាលៈទេសៈណាមួយ

ទ្រព្យសកម្ម

ក. មិនមានបន្ទុកណាមួយលើទ្រព្យសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន

ដែលបានកើត

ឡើងដោយសារការដាក់វាបញ្ចាំ សម្រាប់ការធានាបំណុលរបស់បុគ្គល
ណាម្នាក់ឡើយ ចាប់តាំងពីដំណាច់ឆ្នាំមក ឬ

ខ. មិនមានបំណុលយថាភាពណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលបានកើតឡើង
តាំងពីដំណាច់ឆ្នាំមក

ក្រៅពីប្រតិបត្តិការដែលបានកើតឡើងនៅក្នុង

ដំណើរការអាជីវកម្មធម្មតា។

តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ពុំមានបំណុលយថាភាព

ឬ

បំណុលផេ្សងៗរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលត្រូវបង្ខំឲ្យសង ឬអាចនឹងត្រូវទាមទារឲ្យ

សងក្នុងរយៈពេល១២ខែបន្ទាប់ពីដំណាច់ឆ្នាំ ដែលនឹង ឬអាចនឹងមានផល
ប៉ះពាល់ជាសារវន្តដល់លទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់
ខ្លួន ដល់ថ្ងៃកំណត់សងនោះទេ។

របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ការប្រែប្រួលកាលៈទេសៈ

• លោកស្រី Amanda Jane Hannan

គិតត្រឹមកាលបរិចេ្ឆទនៃរបាយការណ៍នេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមិនបានដឹង

ពីកាលៈទេសៈណាមួយ ដែលមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ ឬ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន

ដែលអាចបណ្តាលឲ្យចំនួនទឹកប្រាក់

ដាក់បានបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន មានភាពមិនត្រឹម
ត្រូវជាសារវន្តនោះទេ។

តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន

សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ មិនបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់
ជាសារវន្តពីខ្ទង់គណនី ប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍ខុសប្រក្រតីណាមួយឡើយ។
នេះ

តាមយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

នៅចនោ្លះពេលរវាងដំណាច់ឆ្នាំ

រហូតមកទល់នឹងកាលបរិចេ្ឆទនៃរបាយការណ៍

ប្រតិបត្តិការ

ឬព្រឹតិ្តការណ៍ខុសប្រក្រតីណាមួយ

មិនមានខ្ទង់គណនី

ដែលអាចជះឥទិ្ធពលជា

សារវន្តដល់លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងឆ្នាំនេះទេ។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលនៅបម្រើការក្នុងអំឡុងឆ្នាំ និងគិតត្រឹម

កាលបរិចេ្ឆទនៃរបាយការណ៍នេះ មានរាយនាមដូចខាងក្រោម៖
• Dr. Claude Fernand Germain Falgon
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

(បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៥)

• លោក ជា ផល្លារិន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

(បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០០)

• លោក Guillaume, Jean Jacques Lepoutre
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

(បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២)

• លោក Angus Poston 		

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិ

បាលឯករាជ្យ

(បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២)

• លោក Jean Claude Leullier

ប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតី

(បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១)

សមាជិក

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិ

បាលឯករាជ្យ

(បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២)

• លោក Kay Lot

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ

			

សមាជិក

(បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២)

អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ និងគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំនេះ ក្រុមហ៊ុនមិនបានចូលរួមជា

ភាគីក្នុងការរៀបចំណាមួយ

ក្នុងគោលបំណងជួយដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា

ភិបាលរបស់ក្រុមហ៊ុន ឲ្យទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ផេ្សងៗ តាមរយៈការ
ទិញភាគហ៊ុន ឬប័ណ្ណបំណុលពីសាមីក្រុមហ៊ុន ឬក្រុមហ៊ុនផេ្សងឡើយ។

ក្រៅពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានលាតត្រដាងនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ពុំមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលណាម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន បានទទួល ឬមាន
សិទិ្ធនឹងបានទទួលនូវអត្ថប្រយោជន៍ណាមួយ តាមរយៈការចុះកិច្ចសន្យាដែល
បានធើ្វឡើងរវាងក្រុមហ៊ុន និងក្រុមហ៊ុនដែលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនោះជាសមាជិក
ឬរវាងក្រុមហ៊ុនដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនោះ
ផែ្នកហិរញ្ញវត្ថុជាសារវន្តនោះទេ។

មានផលប្រយោជន៍

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ

វត្ថុ ត្រូវបានរៀបចំឡើង និងបានបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្ត

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៤៤

របាយការណ៍ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (ត)
ទាំងអស់ នៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន គិតត្រឹមថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ

២០១៣ និងលទ្ធផលប្រតិបតិ្តការ ព្រមទាំងលំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ដំណាច់

ឆ្នាំ។ ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលតម្រូវឲ្យ៖
១. អនុវត្តគោលការណ៍គណនេយ្យសមស្រប ដែលគាំទ្រដោយការវិនិច័្ឆយ

និងការប៉ាន់ប្រមាណយ៉ាងសមហេតុផល និងប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន
ព្រមទាំងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ទាំងនេះឲ្យមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា។

២. អនុវត្តតាមតម្រូវការក្នុងការលាតត្រដាងព័ត៌មាន

និងគោលការណ៍

ណែនាំរបស់ធនាគារកណ្តាល និងស្តង់ដាគណនេយ្យកម្ពុជា ឬប្រសិន
បើមានការប្រាសចាកណាមួយ ក្នុងការបង្ហាញឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវ ក្រុម

ប្រឹក្សាភិបាលត្រូវប្រាកដថាការប្រាសចាកទាំងនោះ ត្រូវបានលាតត្រដាង
ពន្យល់

ហិរញ្ញវត្ថុ។

និងកំណត់បរិមាណឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

នៅក្នុងរបាយការណ៍

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអះអាងថា

ក្រុមហ៊ុនបានអនុវត្តតាមរាល់តម្រូវការ

ខាងលើ ក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
ការអនុម័តរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងកំណត់

សម្គាល់ទាំងឡាយ

ដែលភ្ជាប់មកជាមួយដែលបានបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវ

គ្រប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្តទាំងអស់នៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន គិតត្រឹម
ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំង លំហូរសាច់ប្រាក់
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារ
កណ្តាល និងស្តង់ដាគណនេយ្យកម្ពុជា។

ចុះហត្ថលេខាដោយអនុលោមទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

៣. រក្សាទុកកំណត់ត្រាគណនេយ្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ
ផៃ្ទក្នុងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

៤. រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយផែ្អកលើមូលដ្ឋាននិរន្តភាពនៃដំណើរ

ការអាជីវកម្ម លើកលែងតែមានករណីសន្មតយ៉ាងសមរម្យថា ក្រុមហ៊ុន
នឹងមិនអាចបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លី និង

៥. ត្រួតពិនិត្យ និងដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងចូលរួមក្នុងការ
សម្រេចចិត្តសំខាន់ៗទាំងអស់ដែលមានឥទិ្ធពលជាសារវន្តលើប្រតិបត្តិ

ការ និងលទ្ធផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយធានាថាផលប៉ះពាល់ទាំងនោះ
ត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

៤៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

_________________________
លោក ជា ផល្លារិន

អគ្គនាយក

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤

របាយការណ៍សវនករឯករាជ្យ
ជូនភាគទុនិក គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត
យើងខ្ញុំបានធើ្វសវនកម្មទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

របស់គ្រឹះស្ថាន

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត (ហៅកាត់ថា “ក្រុមហ៊ុន”) រួមមានតារាងតុល្យការគិត
ត្រឹមថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ របាយការណ៍លទ្ធផល របាយការណ៍បម្រែ

បម្រួលមូលធន និងរបាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ និង
កំណត់សម្គាល់ព្រមទាំងសេចក្តីសងេ្ខបនៃគោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ

និងព័ត៌មានពន្យល់ផេ្សងៗទៀត។

ហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីរៀបចំនូវនីតិវិធីសវនកម្ម ដែលមានលក្ខណៈសមហេតុផល

ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផៃ្ទក្នុងរបស់អង្គភាពនោះទេ។ សវនកម្មក៏រួម
បញ្ចូលទាំងការវាយតម្លៃនូវភាពសមស្របនៃគោលការណ៍គណនេយ្យដែល

បានប្រើប្រាស់

និងភាពសមហេតុផលនៃការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យដែលធើ្វ

ឡើងដោយគណៈគ្រប់គ្រង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈគ្រប់គ្រងលើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ

ប៉ុនែ្តពុំមានគោលបំណងបញ្ចេញមតិទៅលើ

ទៅតាមកាលៈទេសៈផេ្សងៗ

ក៏ដូចជាការវាយតម្លៃលើការបង្ហាញជាទូទៅនៃ

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថាភស្តុតាងសវនកម្មដែលយើងទទួលបាន គឺមានលក្ខណៈ

គណៈគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវក្នុងការរៀបចំ និងការបង្ហាញរបាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំ

របស់ធនាគារកណ្តាល និងស្តង់ដាគណនេយ្យកម្ពុជា និងទទួលខុសត្រូវលើ
ការត្រួតពិនិត្យផៃ្ទក្នុង ដែលគណៈគ្រប់គ្រងកំណត់ថា វាមានភាពចំាបាច់ក្នុង
ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

មិនឲ្យមានការរាយការណ៍ខុសជាសារវន្ត

ដែលបណ្តាលមកពីការក្លែងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គងផេ្សងៗ។

របស់យើងខ្ញុំ។

មតិយោបល់
តាមទស្សនៈរបស់យើងខ្ញុំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញត្រឹមត្រូវ

នូវគ្រប់ទិដ្ឋភាពជាសារវន្តទាំងអស់ នៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន គិត
ត្រឹមថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងលំហូរសាច់

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ

ប្រាក់សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ដោយអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំគឺបញ្ចេញមតិលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ទាំងនេះ ដោយផែ្អកទៅលើការធើ្វសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ យើងខ្ញុំបានធើ្វសវន
កម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដាសវនកម្មអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា។

គ្រប់គ្រាន់ និងត្រឹមត្រូវ ដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបញេ្ចញមតិយោបល់

ស្តង់ដា

ធនាគារកណ្តាល និងស្តង់ដាគណនេយ្យកម្ពុជា។

ជ. PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

ទាំងនោះតម្រូវឲ្យយើងខ្ញុំប្រតិបតិ្តតាមក្រមសីលធម៌ ធើ្វផែនការ និងធើ្វសវន
កម្មដើម្បីទទួលបាននូវការធានាអះអាងដែលសមហេតុផលថា របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុពុំមានលក្ខណៈខុសឆ្គងជាសារវន្ត។
ការធើ្វសវនកម្ម

រួមមានការអនុវត្តនីតិវិធីដើម្បីទទួលបាននូវភស្តុតាង

សវនកម្ម អំពីចំនួនទឹកប្រាក់ និងការលាតត្រដាងនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។
ការជ្រើសរើសនីតិវិធីទាំងនេះ

គឺអាស្រ័យលើការវិនិច័្ឆយរបស់សវនករ

រាប់

_________________________

ទាំងការវាយតម្លៃលើហានិភ័យនៃភាពខុសឆ្គងជាសារវន្តនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គុយ លីម

ទាំងនោះ សវនករបានពិចារណាទៅលើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផៃ្ទក្នុងរបស់អង្គភាព

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នាយក

ដែលបណ្តាលមកពីការកែ្លងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង។ ក្នុងការវាយតម្លៃហានិភ័យ
ដែលទាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំ និងការបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៃរបាយការណ៍

កាលបរិចេ្ឆទ៖ ថៃ្ងទី១៨ ខមីនា ឆ្នាំ២០១៤
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៤៦

សកម្មភាពថ្ងៃបើកប្រាក់ឥណទានក្រុមធានា (ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)

តារាងតុល្យការ

គិតត្រឹមថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
កំណត់

សម្គាល់

២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

៥.៤៥៤.៩២២

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

៤

៥០.៤២៣.០៣៣

១២.៦២១.៥៣៥

២១.៧៩២.៤១២

សមតុល្យនៅធនាគារ

៦

២៤.៤៤០.៥៣២

៦.១១៧.៧៨០

១២.៥៨៣.៤៨៣

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល

៥

៧៩.៤៩៤.៥៩៦

ឥណទានអតិថិជន

៧

៨១៣.៥១៣.២២៤

ទ្រព្យសកម្មផេ្សងៗ

៨

២១.០១៥.៥១៤

ការវិនិយោគ

ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ

ទ្រព្យសកម្មអរូបី

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម
ទ្រព្យសកម្មសរុប

៩

១០

១១

៩៩.៨៧៥

៩.៣៤២.៥៨៨
១.៥៤៥.៧១៦

២.០៨៨.៧២១

១.០០១.៩៦៣.៧៩៩

១៩.៨៩៨.៥២២

៥០.៦៥១.៩១៩

១២.៦៧៨.៨២៨

២០៣.៦៣២.៨៤៧

៥៩៣.៩២៦.២៣៩

១៤៨.៦៦៧.៣៩៤

៥.២៦០.៤៥៤

១៥.៣២៨.១០៨

៣.៨៣៦.៨២៣

៣៨៦.៩១៣

១.៨០២.៦៥០

៤៥១.២២៧

២៥.០០០

២.៣៣៨.៥៧០

៥២២.៨៣៤

៩៩.៨៧៥

៧.៧០៣.១១៦

១.៦៥៤.១១៤

២៥០.៨០៤.៤៥៥

៧០៥.៥៤១.៩១៦

៩៤.៣៦៥.៣២៥

៣៣៣.៥៣៨.១៧៣

៦.៦២៦.១៦០

១៩.០៥៨.៥២០

៣.១៤៩.៨០៨
២៥.០០០

១.៩២៨.១៨៩
៤១៤.០៤៦

១៧៦.៦០៦.២៣៧

បំណុល និងមូលធន
បំណុល

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

១២

៣៧៦.៩៨៩.៤៧៣

១៤

២៦.៤៧១.៥០៩

ប្រាក់កម្ចី

១៣

បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញក្នុងគ្រា

១១

បំណុលផេ្សងៗ

ប្រាក់សោធននិវត្តន៍
បំណុលសរុប
មូលធន

១៥

៤០៣.៤១០.២៣២

១០០.៩៧៨.៧៨១

៩.៤៨៣.០៨៨

២.៣៧៣.៧៣៩

៨២៧.០១២.៧០៤

១០.៦៥៨.៤០២

៨៣.៤៨៨.៩០៥

២០០.៦២១.៨៥៣

៥០.២១៨.២៣៦

៦.៥២១.១១៤

១.៦៣២.៣១៩

២០៧.០១១.៩៤០

៥៦៨.២៩៧.៦៨៧

១៤២.២៥២.២៣៨

២.៦៦៧.៩៣៥

៨.៥៥៨.០២៧

៤.៧៧០.៥៩៤

២.១៤២.១៨៤

ដើមទុន

១៧

១១.៣៧៩.១២០

២.៨៤៨.៣៤០

១១.៣៧៩.១២០

២.៨៤៨.៣៤០

អនុបំណុល

១៦

៤.០៣២.៩៧១

១.០០៩.៥០៥

៤.០៣២.៩៧១

១.០០៩.៥០៥

៦៧២.៥៣៦

២.៣៨៣.៨៩០

បុព្វលាភភាគហ៊ុន

ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច

ទុនបម្រុងសម្រាប់ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ

ទុនបម្រុងតាមច្បាប់

ទុនបម្រុងសម្រាប់ពង្រឹងដើមទុន
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក
មូលធនសរុប

បំណុល និងមូលធនសរុប

៥.៥៣៥.៨៣៥
២.២៨៥.៨៦៨

២.៦៨៦.៧៨១

១.១៣៧.៩១២

៥.៩៦៦.៩៧៩

១៤១.៩២៥.៦២៩
១៧៤.៩៥១.០៩៥

១.០០១.៩៦៣.៧៩៩

១.៣៨៥.៦៩១
៥៧២.១៨២

២៨៤.៨៣៤

១.៤៩៣.៦១២

៣៥.៥២៥.៨១៥

៤៣.៧៩២.៥១៥

២៥០.៨០៤.៤៥៥

៥.៥៣៥.៨៣៥
២.២៨៥.៨៦៨

១.១៣៧.៩១២

៤.៦២១.៨៧៣

១០៥.៨៦៦.៧៦០

១៣៧.២៤៤.២២៩
៧០៥.៥៤១.៩១៦

១.៣៨៥.៦៩១
៥៧២.១៨២
៥៩៦.៧១៨

២៨៤.៨៣៤

១.១៥៦.៩១៤

២៦.៤៩៩.៨១៥

៣៤.៣៥៣.៩៩៩

១៧៦.៦០៦.២៣៧

កំណត់សម្គាល់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយពីទំព័រទី១០៣ ដល់ទំព័រទី១១៣ ជាផែ្នកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៤៨

របាយការណ៍លទ្ធផល

សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
កំណត់
សម្គាល់
ចំណូលការប្រាក់

១៨

ចំណាយការប្រាក់

១៩

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធ
សំវិធានធនឥណទានអាក្រក់និងសង្ស័យ

៧

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធបន្ទាប់ពីកាត់កង

សំវិធានធនឥណទានអាក្រក់និងសង្ស័យ
ចំណូលផេ្សងៗ

២០

ចំណាយផែ្នកបុគ្គលិក

២១

រំលស់ទ្រព្យសកម្មរូបី និងអរូបី

២២

ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល

២៣

ចំណេញប្រតិបត្តិការ
ចំណូលបានពីជំនួយ

២៤

ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

១១

២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

១៩៨.៣៨៩.០៨០

៤៩.៦៥៩.៣៤៤

១៤៨.២១៧.៩០៨

៣៧.១០០.៨៥៣

(៤៦.២២៤.៣៦០) (១១.៥៧០.៥៥៣) (៣៣.០០៥.១៤៨)

(៨.២៦១.៦១៤)

១៥២.១៦៤.៧២០

៣៨.០៨៨.៧៩១

១១៥.២១២.៧៦០

២៨.៨៣៩.២៣៩

(៤៣១.៦៤៦)

(១០៨.០៤៧)

(៥៥៦.២៥៤)

(១៣៩.២៣៨)

១៥១.៧៣៣.០៧៤

៣៧.៩៨០.៧៤៤

១១៤.៦៥៦.៥០៦

២៨.៧០០.០០១

១.៦៤៣.០៥៣

៤១១.២៧៧

២.៤៧៧.៩៤៨

៦២០.២៦២

(៥៥.៨៧៩.៦១៨) (១៣.៩៨៧.៣៨៩) (៤២.៧១២.៣៤៥)

(១០.៦៩១.៤៥១)

(៤.១៣២.៥២៤)

(១.០៣៤.៤២៤)

(៣.៩០៧.៨១៩)

(៩៧៨.១៧៧)

(៤០.៩៧០.៥៣០) (១០.២៥៥.៤៥២) (៣៣.៦៧២.៩៥៩)

(៨.៤២៨.៧៧៦)

៥២.៣៩៣.៤៥៥

១៣.១១៤.៧៥៦

៣៦.៨៤១.៣៣១

៩.២២១.៨៥៩

៤៤២.៦៧៥

១១០.៨០៧

-

-

៥២.៨៣៦.១៣០

១៣.២២៥.៥៦៣

៣៦.៨៤១.៣៣១

៩.២២១.៨៥៩

(១០.៧៦១.០៥៨)

(២.៦៩៣.៦៣២)

(៧.៧១៩.៩៦៩)

(១.៩៣២.៤០៨)

៤២.០៧៥.០៧២

១០.៥៣១.៩៣១

២៩.១២១.៣៦២

៧.២៨៩.៤៥១

កំណត់សម្គាល់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយពីទំព័រទី១០៣ ដល់ទំព័រទី១១៣ ជាផែ្នកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

៤៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

របាយការណ៍បម្រែបម្រួលមូលធន

សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

សម្រាប់

សម្រាប់

ទុនបម្រុង

ហានិភ័យ

ទុនបម្រុង

ភាគហ៊ុន អនុបំណុល

កាតព្វកិច្ច

រូបិយប័ណ្ណ

តាមច្បាប់

ដើមទុន

រក្សាទុក

សរុប

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

១១.៣៧៩.១២០ ៥.៥៣៥.៨៣៥ ៤.០៣២.៩៧១ ២.២៨៥.៨៦៨ ២.១៨៤.៥៥៩ ១.១៣៧.៩១២ ៣.២៧៦.៧៦៨

៨១.៩៦៧.៨៧១

១១១.៨០០.៩០៤

- ១.៣៤៥.១០៥ (១.៥៤៤.៤៣៦)

-

ពាន់រៀល

ឆ្នាំ២០១២

ទុនបម្រុង

បុព្វលាភ
ដើមទុន

គិតត្រឹមថៃ្ងទី០១ ខែមករា

ទុនបម្រុង

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពង្រឹង ប្រាក់ចំណេញ

ការផ្ទេរទៅគណនីទុនបម្រុង

-

-

-

-

១៩៩.៣៣១

ភាគលាភបានបង់

-

-

-

-

-

-

- (៣.៦៧៨.០៣៧) (៣.៦៧៨.០៣៧)

ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

-

-

-

-

-

-

-

គិតត្រឹមថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ
ឆ្នាំ២០១២

សមមូលនឹង

ដុល្លារអាមេរិក
គិតត្រឹមថៃ្ងទី០១ ខែមករា
ឆ្នាំ២០១៣

២៩.១២១.៣៦២

២៩.១២១.៣៦២

១១.៣៧៩.១២០ ៥.៥៣៥.៨៣៥ ៤.០៣២.៩៧១ ២.២៨៥.៨៦៨ ២.៣៨៣.៨៩០ ១.១៣៧.៩១២ ៤.៦២១.៨៧៣ ១០៥.៨៦៦.៧៦០ ១៣៧.២៤៤.២២៩

២.៨៤៨.៣៤០ ១.៣៨៥.៦៩១ ១.០០៩.៥០៥

៥៧២.១៨២

៥៩៦.៧១៨

២៨៤.៨៣៤ ១.១៥៦.៩១៤

២៦.៤៩៩.៨១៥

៣៤.៣៥៣.៩៩៩

១១.៣៧៩.១២០ ៥.៥៣៥.៨៣៥ ៤.០៣២.៩៧១ ២.២៨៥.៨៦៨ ២.៣៨៣.៨៩០ ១.១៣៧.៩១២ ៤.៦២១.៨៧៣ ១០៥.៨៦៦.៧៦០ ១៣៧.២៤៤.២២៩

ការផ្ទេរទៅគណនីទុនបម្រុង

-

-

-

-

៣០២.៨៩១

ភាគលាភបានបង់

-

-

-

-

-

-

- (៤.៣៦៨.២០៦)

(៤.៣៦៨.២០៦)

ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

-

-

-

-

-

-

-

៤២.០៧៥.០៧២

គិតត្រឹមថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ
ឆ្នាំ២០១៣

សមមូលនឹង

ដុល្លារអាមេរិក

- ១.៣៤៥.១០៦ (១.៦៤៧.៩៩៧)

៤២.០៧៥.០៧២

-

១១.៣៧៩.១២០ ៥.៥៣៥.៨៣៥ ៤.០៣២.៩៧១ ២.២៨៥.៨៦៨ ២.៦៨៦.៧៨១ ១.១៣៧.៩១២ ៥.៩៦៦.៩៧៩ ១៤១.៩២៥.៦២៩ ១៧៤.៩៥១.០៩៥
២.៨៤៨.៣៤០ ១.៣៨៥.៦៩១ ១.០០៩.៥០៥

៥៧២.១៨២

៦៧២.៥៣៦

២៨៤.៨៣៤ ១.៤៩៣.៦១២

៣៥.៥២៥.៨១៥

៤៣.៧៩២.៥១៥

កំណត់សម្គាល់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយពីទំព័រទី១០៣ ដល់ទំព័រទី១១៣ ជាផែ្នកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៥០

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

កំណត់
សម្គាល់

២០១៣
ពាន់រៀល

២០១២
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបតិ្តការ
សាច់ប្រាក់បានប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការ

២៥

ការប្រាក់បានទទួល

១៩៥.៤៦៣.៨៦៨

ការប្រាក់បានបង់
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបានបង់

១១

ប្រាក់អំណោយបានទទួល
ប្រាក់សោធននិវត្តន៍បានបង់

(២៦៩.២១១.៤៣០) (៦៧.៣៨៧.០៩២) (៨៤.៦៤៣.៨០៧) (២១.១៨៧.៤៣៦)

១៥

សាច់ប្រាក់សុទ្ធ(បានប្រើក្នុង)/

ទទួលបានពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

៤៨.៩២៧.១២៦

១៤៥.៧៦២.៧០៥

៣៦.៤៨៦.២៨៤

(៤១.១៩៣.២៤១) (១០.៣១១.១៩៩) (២៨.៤៦៥.៧១០)

(៧.១២៥.៣៣៤)

(៨.២៣៣.៦៩១)

(២.០៦០.៩៩៩)

(៦.៩៤៩.១៧៧)

(១.៧៣៩.៤៦៩)

៣៤៦.០៧៦

៨៦.៦២៧

-

-

(៤៤៦.៣២២)

(១១១.៧២០)

(១៣៥.០៣០)

(៣៣.៨០០)

(១២៣.២៧៤.៧៤០) (៣០.៨៥៧.២៥៧)

២៥.៥៦៨.៩៨១

៦.៤០០.២៤៥

(៨១៦.៩៨១) (១៣.៨៨៨.៤៩៤)

(៣.៤៧៦.៤៦៩)

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងធនាគារកណ្តាល
ការទិញទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ(*)

(៣.២៦៣.៨៤១)
៩

សាច់ប្រាក់បានពីការលក់ ទ្រព្យសម្បតិ្ត និងបរិក្ខារ
សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានប្រើក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគ

(៥.៨៤៥.៨៩៨)

(១.៤៦៣.៣០៤)

(៧.៥០១.៩២៧)

(១.៨៧៧.៨២៩)

៣០.៨១២

៧.៧១៣

២២.៣៥៣

៥.៥៩៥

(២.២៧២.៥៧២) (២១.៣៦៨.០៦៨)

(៥.៣៤៨.៧០៣)

(៩.០៧៨.៩២៧)

លំហូរសាច់ប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន
សាច់ប្រាក់បានពីប្រាក់កម្ចី

២៦១.៦៩២.៤២៧

ការសងប្រាក់កម្ចី

(៥៨.៩០៤.០៤៨) (១៤.៧៤៤.៤៤៤)

ភាគលាភបានបង់
សាច់ប្រាក់សុទ្ធបានពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន
កំណើនសាច់ប្រាក់

និងសាច់ប្រាក់សមមូលសុទ្ធ

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូលដើមឆ្នាំ
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់ សមមូលចុងឆ្នាំ

២៦

៦៥.៥០៤.៩៨៩

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

(៦៨.៩២៥.១៨៩) (១៧.២៥២.៨៦៣)

(១.០៩៣.៤១៨)

(៣.៦៧៨.០៣៧)

(៩២០.៦៦០)

១៩៨.៤២០.១៧៣

៤៩.៦៦៧.១២៧

២២.៧១៣.៧៧៤

៥.៦៨៥.៥៥១

៦៦.០៦៦.៥០៦

១៦.៥៣៧.២៩៨

២៦.៩១៤.៦៨៧

៦.៧៣៧.០៩៣

៥៧.៦៣៣.៩៦៣

១៤.៤២៦.៥២៤

៣២.១៧៧.៩៧០

៧.៩៦៦.៨១៦

-

-

(១.៤៥៨.៦៩៤)

(២៧៧.៣៨៥)

១២៣.៧០០.៤៦៩

៣០.៩៦៣.៨២២

៥៧.៦៣៣.៩៦៣

១៤.៤២៦.៥២៤

កំណត់សម្គាល់ដែលភ្ជាប់មកជាមួយពីទំព័រទី១០៣ ដល់ទំព័រទី១១៣ ជាផែ្នកនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ។
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

២៣.៨៥៩.០៧៤

(៤.៣៦៨.២០៦)

(*) សមតុល្យខាងលើ គឺមិនបានរាប់បញ្ចូលប្រតិបត្តិការមិនមែនសាច់ប្រាក់ចំនួន ៨៩.៩១៥ពាល់រៀល។

៥១

៩៥.៣១៧.០០០

សកម្មភាពអតិថិជន អម្រឹត កំពុងរៀបចំឆ្អើរត្រី (ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប)

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
១.

ព័ត៌មានទូទៅ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានអនុម័តឲ្យចេញផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នៅ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត (ហៅកាត់ថា “ក្រុមហ៊ុន”) ត្រូវបានបង្កើត

ឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩១

ជាគម្រោងសាកល្បងមួយរបស់អង្គការបារាំងមិនមែន

រដ្ឋាភិបាល គឺអង្គការ Groupe de Recherche et d’ Echages

Technologiques GRET។ រាល់ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលទាំងអស់ និងទុន
បម្រុងរបស់គម្រោង ត្រូវបានផ្ទេរមកក្រុមហ៊ុននៅថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០០។
ក្រុមហ៊ុនបានក្លាយជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានអាជ្ញាប័ណ្ណ

(ហៅ

កាត់ថា “MFI”) បន្ទាប់ពីបានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ជាក្រុមហ៊ុន
ឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ក្រោមអាជ្ញាប័ណ្ណចុះបញ្ជីលេខ Co.820/00E

ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០០។ ក្នុងឆ្នាំ២០០១ ក្រុមហ៊ុនបានទទួលអាជ្ញា
ប័ណ្ណមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលើកដំបូងរបស់ខ្លួនពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា
“ធនាគារកណ្តាល”)។ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០០៧ ដោយយោងតាម

ប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តាលេខធ៧-០៦-២០៩ ចេញថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា

ឆ្នាំ២០០៦ ធនាគារកណ្តាលបានបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនជាថ្មី ដើម្បីធ្វើ
ប្រតិបត្តិការជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយគ្មានការកំណត់។
ខែមករា

ឆ្នាំ២០០៩

នៅថ្ងៃទី២២

ធនាគារកណ្តាលក៏បានចេញអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុន

ក្លាយខ្លួនជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន។

សកម្មភាពចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺដើម្បីផ្តល់កម្ចី ទទួលប្រាក់សន្សំ និង

សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗជូនអតិថិជនក្នុងស្រុកតាមរយៈ ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់
ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញ និងការិយាល័យសាខាតាមបណ្តាខេត្ត និងសាខាស្រុក
មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើត

និងចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រ

កម្ពុជា។ ការិយាល័យកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុនមានទីតាំងស្ថិតនៅអគារលេខ
៣៥BA-៣៥BB-៣៥BC E០-E៤ ផ្លូវលេខ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនមានការិយាល័យខេត្ត
ចំនួន១៤

ការិយាល័យសាខាចំនួន៨៧

ការិយាល័យអនុសាខាចំនួន២៨

និងការិយាល័យប៉ុស្តិ៍ចំនួន១ ដែលស្ថិតក្នុងខេត្តចំនួន២១។

គិតត្រឹមថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិកចំនួន ២.៩១១

នាក់ (ថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ក្រុមហ៊ុនមានបុគ្គលិក ២.៤២៥នាក់)។

៥៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

ថៃ្ងទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៤។

២. សេចក្តីសងេ្ខបគោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ
គោលការណ៍គណនេយ្យសំខាន់ៗ

ដែលបានអនុវត្តក្នុងការរៀបចំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ត្រូវបានបង្ហាញជូនដូចខាងក្រោម។ គោលការណ៍

ទាំងនេះ ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងស៊ីសង្វាក់គ្នាគ្រប់ឆ្នាំដែលបានបង្ហាញជូនទាំង
អស់ លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់ផេ្សងពីនេះ។

២.១ មូលដ្ឋាននៃការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបានរៀបចំដោយប្រើប្រាស់វិធី

សាស្រ្តថ្លៃដើម លើកលែងតែបានអនុលោមទៅតាមស្តង់ដាគណនេយ្យកម្ពុជា
(ហៅកាត់ថា “CAS”) និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារកណ្តាល។

ក្នុងការប្រើប្រាស់ CAS ក្រុមហ៊ុនក៏បានប្រើ CFRS 7 ស្តីពី “ការលាតត្រដាង
ព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ” ផងដែរ។

គោលការណ៍គណនេយ្យដែលបានប្រើប្រាស់ អាចមានភាពខុសគ្នាពី

គោលការណ៍គណនេយ្យដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់

និងប្រើប្រាស់ជាទូទៅ

នៅតាមបណ្តាប្រទេស និងយុត្តាធិការផេ្សងៗ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ

មិនមានបំណងបង្ហាញអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរ

សាច់ប្រាក់ ដោយអនុលោមទៅតាមយុត្តាធិការណាផេ្សងក្រៅពីព្រះរាជាណា
ចក្រកម្ពុជានោះទេ។ ដូចនេះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះ សម្រាប់បង្ហាញ

ចំពោះតែអ្នកដែលបានជ្រាបអំពីគោលការណ៍គណនេយ្យ នីតិវិធី និងការអនុវត្ត
នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែប៉ុណោ្ណះ។
ការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលស្របទៅតាមគោលការណ៍

ណែនាំរបស់ធនាគារកណ្តាល និង CAS តម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ការប៉ាន់ស្មាន និង

ការសន្មត ដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទ្រព្យសកម្ម និងការលាតត្រដាង

ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលយថាភាពដែលបានរាយការណ៍ គិតត្រឹមកាលបរិចេ្ឆទ

នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងប៉ះពាល់ដល់ចំនួននៃចំណូល និងចំណាយ
ដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការធើ្វរបាយការណ៍នេះ។ ទោះបី

ជាការប៉ាន់ស្មានទាំងនេះ ផ្អែកទៅលើការយល់ដឹងដ៏សុក្រឹតបំផុតរបស់គណៈ

គ្រប់គ្រងទៅលើព្រឹតិ្តការណ៍ និងសកម្មភាពផេ្សងៗនាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដោយ

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ក៏លទ្ធផលជាក់លាក់ចុងក្រោយអាចខុសពីការប៉ាន់ស្មានទាំងនេះ។

ផ្នែក

ត្រូវបានវាស់វែងដោយប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណនៃបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចចម្បងដែល

សន្មត និងការប៉ាន់ស្មានមានលក្ខណៈជាសារវន្តចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ហិរញ្ញវត្ថុនេះត្រូវបានបង្ហាញជាប្រាក់រៀល ដែលជារូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយ

ដែលទាក់ទងនឹងការវិនិច្ឆ័យ ឬភាពស្មុគស្មាញកម្រិតខ្ពស់ ឬផែ្នកដែលការ
ត្រូវបានលាតត្រដាងនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ ៣។

ក្រុមហ៊ុនធើ្វប្រតិបតិ្តការ (ហៅកាត់ថា “រូបិយប័ណ្ណគោល”)។ របាយការណ៍
ប័ណ្ណសម្រាប់បង្ហាញរបស់ក្រុមហ៊ុន។

២.២ ស្តង់ដាបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថុ

(ខ) ប្រតិបត្តិការ និងសមតុល្យ

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៩ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យនៃក្រសួង

ប្រតិបតិ្តការជារូបិយប័ណ្ណផេ្សងៗក្រៅពីប្រាក់រៀល ដែលជារូបិយប័ណ្ណ

សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ បានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើស្តង់ដា របាយការណ៍ទាក់ទង

គោល និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ដាក់បង្ហាញ ត្រូវបានកត់ត្រាប្តូរទៅជាប្រាក់រៀល

ស្រុងទៅតាមស្តង់ដាទាំងអស់

បណ្តាលមកពីការទូទាត់តាមប្រតិបតិ្តការបែបនេះ

នឹងហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា (ហៅកាត់ថា “CIFRS”) ដែលផ្អែកទាំង
ដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាស្តង់ដា

គណនេយ្យអន្តរជាតិ រួមទាំងបំណកស្រាយ និងវិសោធនកម្មពាក់ព័ន្ធផេ្សងៗ
ដែលអាចកើតមានក្នុងកាលៈទេសៈនានាចំពោះស្តង់ដានីមួយៗ

ដោយការ

បន្ថែមពាក្យ “កម្ពុជា”។ អង្គភាពដែលមានការទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈ

ត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនឲ្យស្របទៅតាម CIFRS សម្រាប់

ការិយបរិចេ្ឆទគណនេយ្យដែលចាប់ផើ្តមនៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២ ឬ
ការិយបរិចេ្ឆទគណនេយ្យបន្ទាប់ពីនេះ។

យោងតាមសារាចរណែនាំលេខ ០៨៦ សហវ-កជគ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែ

កក្កដា ឆ្នាំ២០១២ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
បានអនុម័តឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ពន្យារពេលអនុវត្ត CIFRS រហូត

ដល់ការិយបរិច្ឆេទដែលចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ឬការិយបរិច្ឆេទ
បន្ទាប់ពីនេះ។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវរៀបចំតាម CIFRS

គឺរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦។ ស្តង់ដា

គណនេយ្យដែលក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ន គឺ CAS ដែលមានភាព

ខុសគ្នាជាច្រើនផ្នែក បើធៀបនឹង CIFRS។ ដូចនេះការអនុវត្ត CIFRS នឹងបណ្តាល
ឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាសារវន្តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន។
២.៣ ការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

(ក) រូបិយប័ណ្ណគោល និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់បង្ហាញ
គណនីទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន

តាមអត្រាប្តូរប្រាក់នាកាលបរិច្ឆេទនៃប្រតិបត្តិការនោះ។ ចំណេញ និងខាត ដែល

និងពីការប្តូរទ្រព្យសកម្ម

និងបំណុលរូបិយវត្ថុនានា ដែលកំណត់ជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗក្រៅពីប្រាក់រៀល
តាមអត្រាប្តូរប្រាក់នាដំណាច់ឆ្នាំ ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល។

ការប្តូរពីប្រាក់រៀលទៅជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក គឺសម្រាប់តែការប្រើប្រាស់

របស់គណៈគ្រប់គ្រងតែប៉ុណោ្ណះ ហើយការប្តូរប្រាក់នេះគឺផ្អែកទៅលើអត្រាប្តូរ
ប្រាក់ផ្លូវការ

ដែលកំណត់ដោយធនាគារកណ្តាល

គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទ

រាយការណ៍ ដែល១ដុល្លារអាមេរិក សើ្មនឹង ៣.៩៩៥ រៀល (ថៃ្ងទី៣១ ខែធ្នូ
ឆ្នាំ២០១២ ៖ ១ ដុល្លារអាមេរិក សើ្មនឹង ៣.៩៩៥ រៀល)។ តួលេខដែលបាន

ប្តូរនេះមិនត្រូវបានធើ្វសវនកម្មទេ ហើយមិនគួរបកស្រាយថា តួលេខនេះជា
តួលេខសម្រាប់បង្ហាញ ដូចតួលេខជាប្រាក់រៀល ឬយល់ថាជាតួលេខត្រូវបាន

ប្តូរ ឬអាចប្តូរទៅជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកតាមអត្រាប្តូរប្រាក់ខាងលើ ឬអត្រាប្តូរ
ប្រាក់ផេ្សងទៀតទេ។

២.៤ មូលដ្ឋាននៃការសរុប
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ រួមមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ការិយា

ល័យកណ្តាល

និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ការិយាល័យសាខានានា

បន្ទាប់ពីលុបចោលនូវរាល់សមតុល្យ និងប្រតិបត្តិការអន្តរសាខា។
២.៥ សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
គណនីសាច់ប្រាក់និងសាច់ប្រាក់សមមូលរួមមាន

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

សមតុល្យមិនជាប់កម្រិតនៅធនាគារកណ្តាល សមតុល្យនៅធនាគារផេ្សងៗ

និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លីដែលងាយស្រួលក្នុងការបង្វិលជាសាច់ប្រាក់ក្នុង
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៥៤

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

រយៈពេលបីខែឬតិចជាង ដែលក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពពេញលេញ ក្នុងការដក
សាច់ប្រាក់នោះមកប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការទូទៅ នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវការ។
២.៦ ឥណទានអតិថិជន
ឥណទានអតិថិជនត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងតារាងតុល្យការ តាមចំនួន

ទឹកប្រាក់ដើម ដកចំនួនដែលបានជម្រះចេញពីបញ្ជី និងសំវិធានធនឥណទាន
អាក្រក់ និងសង្ស័យ។

ឥណទានត្រូវបានជម្រះចេញពីបញ្ជី នៅពេលដែលគ្មានលទ្ធភាពជាក់

លាក់ថានឹងអាចប្រមូលបានមកវិញ។ ឥណទានអតិថិជនដែលប្រមូលបាន
មកវិញ បន្ទាប់ពីត្រូវបានជម្រះចេញពីបញ្ជីរួចហើយ ត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុង
របាយការណ៍លទ្ធផល។

២.៧ សំវិធានធនឥណទានអាក្រក់ និងសង្ស័យ
សំវិធានធនឥណទានអាក្រក់ និងសង្ស័យ ត្រូវបានវាយតម្លៃប្រចាំខែ

ដោយគណៈគ្រប់គ្រង ថាតើសំវិធានធននោះគ្រប់គ្រាន់ដែរ ឬទេ។

ចំនួនថ្ងៃ
ចំណាត់ថ្នាក់

ដែលផុតកំណត់

សំវិធានធន

ស្តង់ដា

០ - ២៩ ថ្ងៃ

០%

ក្រោមស្តង់ដា

៣០ - ៥៩ ថ្ងៃ

១០%

សង្ស័យ

៦០ - ៨៩ ថៃ្ង

ឥណទានរយៈពេលខ្លី

(តិចជាង១ឆ្នាំ)

៣០%
បាត់បង់

៩០ថ្ងៃ ឬ លើស

១០០%

ឥណទានរយៈពេលវែង

(លើសពី១ឆ្នាំ)
ស្តង់ដា

០ - ២៩ ថ្ងៃ

០%

ក្រោមស្តង់ដា

៣០ - ១៧៩ ថ្ងៃ

១០%

២០០២។ ប្រកាសនេះតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយ ធើ្វចំណាត់

សង្ស័យ

១៨០ - ៣៥៩ ថៃ្ង

ចំនួនថ្ងៃដែលបានផុតកំណត់ចំពោះការសងប្រាក់ដើម និង/ឬការប្រាក់ ហើយ

បាត់បង់

ក្រុមហ៊ុនបានអនុវត្តការធើ្វចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវិធានធន តាម

តម្រូវការរបស់ប្រកាសលេខធ៧-០២-១៨៦ប្រ.ក. ចុះថៃ្ងទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ

ថ្នាក់សំពៀតឥណទានរបស់ខ្លួនជា៤ថ្នាក់ដូចខាងក្រោម ដោយផ្អែកទៅតាម
ត្រូវប្រាកដថាគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចសំវិធានធនជាក់លាក់
អប្បបរមា អាស្រ័យទៅតាមការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន ដោយមិនគិតពី
ទ្រព្យសកម្មដែលបានដាក់បញ្ចាំ (លើកលែងតែសាច់ប្រាក់)។

៣០%

បនែ្ថមពីនេះទៀត

៣៦០ថ្ងៃ ឬ លើស

១០០%

ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើសំវិធានធនហានិភ័យទូទៅដោយ

ធ្វើសំវិធានធនបន្ថែមលើឥណទានដែលមានហានិភ័យ (ហួសកាលកំណត់

សង៣០ថ្ងៃ ឬលើសពីនេះ) ដែលលើសពីកម្រិតសំវិធានធនជាក់លាក់ដែល
តម្រូវដោយធនាគារកណ្តាលខាងលើ។ គណៈគ្រប់គ្រងជឿជាក់ថាការកត់ត្រា
បែបនេះមានភាពសមហេតុផលជាងក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសំវិធានធនដែល

ចាំបាច់ដើម្បីស្រូបយកហានិភ័យនានាដែលទាក់ទិននឹងបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុង
បរិយាកាសម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងការរីករាលដាលនៃ

ភាពយ៉ាប់យ៉ឺននៃប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទដែលអាចធ្វើ
ឲ្យអតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពសងឥណទានដែលមិនទាន់ទូទាត់វិញបាន។

៥៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

២.៨ ទ្រព្យសម្បតិ្ត និងបរិក្ខារ

២.៩ ទ្រព្យសកម្មអរូបី

ទ្រព្យសម្បតិ្ត និងបរិក្ខារ ត្រូវបានតក់ត្រាថ្លៃដើម ដករំលស់បង្គរ និងការ

ទ្រព្យសកម្មអរូបីរួមមាន កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ និងថ្លៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ហើយត្រូវបាន

ខាតបង្គរដែលបណ្តាលមកពីការចុះថយតម្លៃ។ ថ្លៃដើមរួមមានចំណាយផ្ទាល់
ផ្សេងៗ ក្នុងការនាំយកទ្រព្យសម្បតិ្តនោះ មកកាន់ទីតាំង និងលក្ខខណ្ឌចាំបាច់
ដើម្បីឲ្យវាអាចធ្វើប្រតិបត្តិការទៅតាមការគ្រោងទុករបស់គណៈគ្រប់គ្រង។

ចំណាយបន្តបន្ទាប់ផ្សេងៗ ត្រូវបានកត់ត្រាបញ្ចូលទៅក្នុងតម្លៃនៃទ្រព្យ

នោះ ឬត្រូវបានកត់ត្រាជាទ្រព្យដាច់ដោយឡែក តាមការសមស្រប តែនៅ

ពេលដែលមានភាពប្រាកដប្រជាថា ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគត
នៃទ្រព្យនោះនឹងហូរចូលមកក្នុងក្រុមហ៊ុន ហើយថ្លៃដើមនៃទ្រព្យនោះ អាចត្រូវ

បានវាស់វែងគួរឲ្យជឿជាក់បានតែប៉ុណោ្ណះ។ ចំណាយលើការជួសជុល និង

ការថែទាំផ្សេងៗទៀតទាំងអស់ ត្រូវបានកត់ត្រាជាបន្ទុកនៅក្នុងរបាយការណ៍
លទ្ធផលក្នុងឆ្នាំដែលប្រតិបត្តិការនោះកើតឡើង។
ការធើ្វរំលស់នៃទ្រព្យសម្បត្តិ

ក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល
ដូចខាងក្រោម ៖

និងបរិក្ខារ

ត្រូវបានកត់ត្រាជាបន្ទុកនៅ

តាមវិធីសាស្រ្តរំលស់ថយចុះក្នុងអត្រាប្រចាំឆ្នាំ

ការកែលម្អការិយាល័យ		

២០%

បរិក្ខារផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា		

៥០%

បរិក្ខារការិយាល័យ		

គ្រឿងសង្ហារឹម និងបរិក្ខារភ្ជាប់
យានយន្ត			
តម្លៃសំណល់

២៥%
២៥%
២៥%

និងអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់ទ្រព្យសកម្មត្រូវបានត្រួត

ពិនិត្យ និងធ្វើនិយ័តកម្មតាមការសមស្រប ប្រសិនបើមានសញ្ញាណនៃការ
ប្រែប្រួលជាសារវន្តណាមួយ ចាប់តាំងពីកាលបរិច្ឆេទរបាយការណ៍មុនមក។
តម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្មណាមួយ

ដែលលើសពីតម្លៃដែលអាចស្រង់

មកវិញបានរបស់វា ត្រូវបានកត់ត្រាបន្ថយភ្លាមឲ្យនៅត្រឹមតម្លៃប៉ាន់ស្មានដែល
អាចស្រង់មកវិញបាន។

ចំណេញ ឬខាតពីការលក់ទ្រព្យសម្បតិ្ត និងបរិក្ខារ ត្រូវបានកត់ត្រានៅ

ពេលលក់ចេញ។

រាយការណ៍តាមថៃ្លដើមដករំលស់បង្គរ និងការខាតបង្គរដែលបណ្តាលមកពី

ការថយចុះតម្លៃ។ ការទិញកម្មវិធីកុំព្យូទ័រត្រូវបានធើ្វមូលធនកម្មតាមមូលដ្ឋាន
ថ្លៃដើមដែលបានទិញ ដើម្បីយកកម្មវិធីជាក់លាក់នោះមកប្រើប្រាស់។ ទ្រព្យ
សកម្មអរូបី ត្រូវបានធើ្វរំលស់ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តរំលស់ថេរ លើអាយុកាលប៉ាន់
ស្មានរយៈពេល១០ឆ្នាំ។

២.១០ ការថយចុះតម្លៃ នៃទ្រព្យសកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ
ទ្រព្យសកម្មទាំងឡាយណាដែលមានអាយុកាលប្រើប្រាស់មិនកំណត់

មិនត្រូវបានធើ្វរំលស់ទេ ហើយវាត្រូវបានត្រួតពិនិត្យប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីរកការថយ
ចុះតម្លៃរបស់វា។

ទ្រព្យសកម្មទាំងឡាយណាដែលត្រូវធើ្វរំលស់

ត្រូវបាន

ត្រួតពិនិត្យរកការថយចុះរបស់វា នៅពេលដែលមានព្រឹតិ្តការណ៍ ឬការផ្លាស់

ប្តូរកាលៈទេសៈណាមួយចង្អុលបង្ហាញថាតម្លៃយោងរបស់វា នឹងមិនអាចស្រង់
មកវិញបាន។

ការខាតបង់បណ្តាលមកពីការថយចុះតម្លៃ

តាមចំនួនលម្អៀងរវាងតម្លៃយោងនៃទ្រព្យនោះ

ត្រូវបានកត់ត្រា

ធៀបជាមួយតម្លៃដែលអាច

ស្រង់មកវិញបាន។ តម្លៃដែលអាចស្រង់មកវិញបាន គឺជាតម្លៃមួយណាដែល

ខ្ពស់ជាងគេ រវាងតម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យនោះ ដកចំណាយក្នុងការលក់ និង
តម្លៃនៅប្រើប្រាស់។ ក្នុងការវាយតម្លៃដើម្បីរកការថយចុះទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយ
ត្រូវបានចាត់ជាក្រុមតូចៗបំផុត

នីមួយៗ (ឯកតាបង្កើតសាច់ប្រាក់)។

ដើម្បីកំណត់ពីលំហូរសាច់ប្រាក់របស់វា

២.១១ ប្រាក់កម្ចី
ប្រាក់កម្ចីត្រូវបានកត់ត្រាតាមចំនួនប្រាក់ដើមដែលមិនទាន់ទូទាត់។

សោហ៊ុយផ្សេងៗដែលបានចំណាយដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចី

ត្រូវបានធ្វើ

រំលស់តាមមូលដ្ឋានថេរលើរយៈពេលនៃប្រាក់កម្ចីនីមួយៗ នៅក្នុងរបាយការណ៍
លទ្ធផល។

២.១២ អនុបំណុល
អនុបំណុលត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្នែកមួយនៃបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ នៅពេល

ដែលមានកាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យា ដើម្បីប្រគល់សាច់ប្រាក់ ឬទ្រព្យសកម្ម
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៥៦

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
ហិរញ្ញវត្ថុទៅឲ្យអង្គភាពមួយផ្សេងទៀត

ឬដើម្បីផ្តោះប្តូរទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ណាចក្រអេស្ប៉ាញ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃមូលនិធិប្រាក់កម្ចីនេះ ក្រុមហ៊ុនក្នុង

ឬបំណុលហិរញ្ញវត្ថុជាមួយអង្គភាពមួយផ្សេងទៀត ក្រោមលក្ខខណ្ឌដែលមិន

នាមជាអ្នកខ្ចីប្រាក់ ត្រូវបង្កើតនិងរក្សាមូលនិធិទុនបម្រុងសម្រាប់ពង្រឹងដើមទុន។

ចាត់ទុកជាមូលធន។ អនុបំណុលដែលបានអនុម័តដោយធនាគារកណ្តាល

ទាន់ទូទាត់ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំហិរញ្ញវត្ថុនីមួយៗ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផុត

សូវអំណោយផលចំពោះក្រុមហ៊ុន

ហើយប្រសិនបើមិនដូច្នេះទេ

វានឹងត្រូវ

ត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងដើមទុនថ្នាក់ទី២ ក្នុងការគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ
របស់ក្រុមហ៊ុន អនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារកណ្តាល។
២.១៣ ទុនបម្រុង

(សមមូលនឹង

៥៧២.១៨២ដុល្លារអាមេរិក) ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ

២០០០ ដោយអនុលោមតាមចំនួនកំណត់ ដែលបានចែងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈ

របស់ក្រុមហ៊ុន។ ទុនបម្រុងនេះ គឺជាទុនបម្រុងដែលត្រូវបានប្រកាសថាមិន
អាចបែងចែកបាន។ ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ចមិនបានបម្រែបម្រួលទេ។

ទុនបម្រុងសម្រាប់ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ
ទុនបម្រុងសម្រាប់ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់

គ្រងលើហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន

ដែលកើតឡើងពីប្រតិបត្តិការ

អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ ទុនបម្រុងនេះត្រូវបានគណនាតាមអត្រា ២% នៃស្ថាន

ភាពចំហសុទ្ធរវាងទ្រព្យសកម្មសរុប និងបំណុលសរុបជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក។

ទុនបម្រុងតាមច្បាប់
រក្សាដោយបែងចែកពីប្រាក់ចំណេញសុទ្ធប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន៥%

ការបែងចែកនេះនឹងត្រូវបពា្ឈប់នៅ

ពេលដែលទុនបម្រុងតាមច្បាប់សរុប កើនឡើងរហូតដល់១០% នៃដើមទុន
ចុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ទុនបម្រុងសម្រាប់ពង្រឹងដើមទុន
ទុនបម្រុងសម្រាប់ពង្រឹងដើមទុនត្រូវបានរក្សាដោយអនុលោមតាមកិច្ច

ព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីជាមួយ Instituto De Credito Oficial នៃព្រះរាជា

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

២.១៤ សំវិធានធន

អាចតម្រូវឲ្យមានការចំណាយធនធានដើម្បីទូទាត់កាតព្វកិច្ចនោះ ហើយចំនួន
ទឹកប្រាក់ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានគួរឲ្យជឿជាក់បាន។

នៅពេលដែលមានកាតព្វកិច្ចស្រដៀងគ្នាច្រើន

កម្រិតនៃលំហូរចេញ

ដើម្បីទូទាត់កាតព្វកិច្ចនោះ ត្រូវបានកំណត់ដោយគិតទៅលើចំណាត់ថ្នាក់នៃ
កាតព្វកិច្ចនោះទាំងមូល។ សំវិធានធនត្រូវបានកត់ត្រាទោះបីជាកម្រិតលំហូរ

ចេញនៃខ្ទង់ណាមួយនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កាតព្វកិច្ចដូចគ្នានោះ មានចំនួនតូច
ក៏ដោយ។

សំវិធានធនត្រូវបានវាស់វែងឡើងវិញតាមតម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃចំណាយដែល

រំពឹងថាត្រូវទូទាត់កាតព្វកិច្ចនោះ ដោយប្រើអត្រាមុនបង់ពន្ធ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំង
អំពីការវាយតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ននៃតម្លៃសាច់ប្រាក់គិតតាមពេលវេលា

និង

ហានិភ័យជាក់លាក់ផ្សេងៗនៃកាតព្វកិច្ចនោះ។ ការកើនឡើងនៃសំវិធានធន
ដោយសារពេលវេលាដែលបានកន្លងផុតត្រូវបានកត់ត្រាជាចំណាយការប្រាក់។

ដូចបានចែងក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុន ទុនបម្រុងតាមច្បាប់ត្រូវបាន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

កំណត់នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១។

ឬកាតព្វកិច្ចប្រយោលដែលជាលទ្ធផលនៃព្រឹតិ្តការណ៍ពីអតីតកាល ទំនងជា

ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ចចំនួន២.២៨៥.៨៦៨ពាន់រៀល

៥៧

នៃប្រាក់កម្ចីដែលនៅមិន

សំវិធានធនត្រូវបានកត់ត្រានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់

ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច

បន្ទាប់ពីកាត់កងការខាតក្នុងឆ្នាំមុនៗ។

ទុនបម្រុងនេះត្រូវបានគណនាតាមអត្រា៣,៥%

២.១៥ ប្រាក់សោធននិវត្តន៍
ក្រុមហ៊ុនផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលិករបស់ខ្លួន

នូវប្រាក់សោធន

និវត្តន៍ដែលអាស្រ័យទៅតាមចំនួនឆ្នាំដែលបុគ្គលិកបម្រើការងារជូនក្រុមហ៊ុន
រហូតដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ និងរយៈពេលបំពេញការងារអប្បបរមា ។

បុគ្គលិកទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានជារៀងរាល់ឆ្នាំ នូវអត្ថប្រយោជន៍

នេះដែលសមមូលនឹងភាគរយនៃប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំខែធ្នូក្នុងឆ្នាំនីមួយៗក្នុង
រយៈពេលបំពេញការងារអប្បបរមាដូចខាងក្រោម ៖

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ចំនួនឆ្នាំបម្រើការងារ

ភាគរយនៃប្រាក់បៀវត្សរ៍ខែធ្នូក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ

៦ឆ្នាំ

១០០

លើសពី៦ឆ្នាំ ប៉ុនែ្តមិនលើសពី ១០ឆ្នាំ

១២០

លើសពី១០ឆ្នាំឡើងទៅ

១៣០

ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការកែតម្រូវកាតព្វកិច្ចប្រាក់សោធននិវត្តន៍ចំពោះការបម្រើការងារក្នុងអតីតកាល តាមអត្រាអតិផរណាប៉ាន់ស្មានដែលកំណត់ដោយគណៈ

គ្រប់គ្រង។ ការកែតម្រូវនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងខែធ្នូនៃឆ្នាំបម្រើការងារនីមួយៗ។ ប្រាក់សោធននិវត្តន៍នេះនឹងត្រូវបង់ ពេញលេញទាំងស្រុងជូនបុគ្គលិក នៅពេល
ដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ ឬប្រសិនបើបុគ្គលិកលាឈប់ពីការងារមុនអាយុចូលនិវត្តន៍ បុគ្គលិកមានសិទ្ធិ ទទួលបានចំណែកប្រាក់សោធននិវត្តន៍ ដូចខាងក្រោម ៖
ចំនួនឆ្នាំបម្រើការងារ

ភាគរយនៃប្រាក់សោធននិវត្តន៍បង្គរ

៣ឆ្នាំ

-

ពី៣ឆ្នាំ ប៉ុន្តែមិនលើសពី ៧ឆ្នាំ

២៥

ពី៧ឆ្នាំ ដល់ ១២ឆ្នាំ

៥០

លើសពី១២ឆ្នាំឡើងទៅ

៧៥

មិនមានមូលនិធិដាច់ដោយឡែកសម្រាប់មូលនិធិប្រាក់សោធននិវត្តន៍ ពោលគឺមិនមានគណនីនៅធនាគារដែលមានការប្រាក់បានបង្កើតដាច់ដោយឡែក

ឬទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀតណាមួយសម្រាប់មូលនិធិនេះទេ។

បំណុលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងតារាងតុល្យការ សម្រាប់កាតព្វកិច្ចលើប្រាក់សោធននិវត្តន៍នៅដំណាច់ឆ្នាំនៃរបាយការណ៍នេះ។
២.១៦ ចំណូល និងចំណាយការប្រាក់
ចំណូលការប្រាក់បានមកពីឥណទានអតិថិជន សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល និងសមតុល្យនៅធនាគារផ្សេងៗ ត្រូវបានកត់ត្រាតាមមូលដ្ឋានបង្គរ។

នៅពេលដែលឥណទានអតិថិជនក្លាយជាឥណទានមិនដំណើរការ ការកត់ត្រាចំណូលការប្រាក់ពីឥណទានអតិថិជនត្រូវបានព្យួរទុកមួយរយៈរហូតដល់ពេល
ដែលទទួលបានសាច់ប្រាក់ជាក់ស្តែង។

ចំណាយការប្រាក់លើប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន និងប្រាក់កម្ចីត្រូវបានកត់ត្រាមូលដ្ឋានបង្គរ។
២.១៧ ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារ
ក្រុមហ៊ុនទទួលបានចំណូលកម្រៃ និងជើងសារពីសេវាកម្មច្រើនប្រភេទ ដែលក្រុមហ៊ុនបានបំពេញសេវាកម្មជូនអតិថិជន ក្នុងនោះសេវាសំខាន់ជាងគេគឺ

ការប្រមូលប្រាក់ពីឥណទានដែលបាត់បង់ និងកម្រៃជើងសារពីការផ្ទេរប្រាក់។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៥៨

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
២.១៨ ភតិសន្យា

២.២០ ប្រតិបត្តិការភាគីពាក់ព័ន្ធ

ភតិសន្យា ដែលហានិភ័យមួយផ្នែកធំ និងផលនៃកម្មសិទិ្ធលើទ្រព្យសកម្ម

ភាគីដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានការពាក់ព័ន្ធ ប្រសិនបើភាគីនោះមាន

នេះ ត្រូវបានរក្សាដោយភាគីម្ចាស់ទ្រព្យ ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាភតិសន្យាប្រតិបតិ្ត។

លទ្ធភាពដោយផ្ទាល់ក្តីឬដោយ ប្រយោលក្តី ក្នុងការគ្រប់គ្រងភាគីមួយផ្សេង

ផល តាមមូលដ្ឋានថេរលើរយៈពេលនៃភតិសន្យានោះ។

លើផ្នែកប្រតិបត្តិការ និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននិងភាគីនោះស្ថិតនៅ

ការទូទាត់ភតិសន្យាប្រតិបត្តិត្រូវបានកត់ត្រាជាបន្ទុកក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធ
២.១៩ ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ និងពន្ធពន្យារលើប្រាក់ចំណេញពន្យារ
បន្ទុកពន្ធលើប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ ត្រូវបានគណនាតាមមូលដ្ឋានច្បាប់

សារពើពន្ធ ដែលបានអនុម័តរួចរាល់ ឬអនុម័តរួចមួយផ្នែកធំ គិតត្រឹមកាល

បរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជាកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើប្រតិ
បត្តិការ និងបងើ្កតប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធ។

ពន្ធពន្យារត្រូវបានធើ្វសំវិធានធន ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តបំណុលក្នុងតារាង

តុល្យការ លើលម្អៀងបណ្តោះអាសន្ននៃតម្លៃយោងរបស់ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុល

នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ធៀបនឹងចំនួនដែលបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ

ទៀត ឬមានឥទ្ធិពលជាសារវន្តលើភាគីមួយផ្សេងទៀតក្នុងការសម្រេច ចិត្ត

ក្រោមការគ្រប់គ្រងរួម ឬស្ថិតនៅ ក្រោមឥទ្ធិពលរួមរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតែមួយ។
ភាគីពាក់ព័ន្ធអាចជាឯកបុគ្គលឬជាក្រុមហ៊ុន រាប់ទាំងសមាជិកគ្រួសារ ជិតដិត
របស់បុគ្គលនោះក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាភាគីពាក់ព័ន្ធដែរ។

អនុលោមតាមច្បាប់ស្តីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ភាគីពាក់ព័ន្ធ

ត្រូវបានឲ្យនិយមន័យថាជាភាគី ទាំងឡាយណាដែលកាន់កាប់ដោយផ្ទាល់
ឬដោយប្រយោល

ថានឹងត្រូវអនុវត្តចំពោះលម្អៀងបណោ្តះអាសន្ន

នៅពេលដែលវាត្រូវកត់ត្រា

ត្រលប់មកវិញ។ ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មត្រូវបានទូទាត់ជាមួយនឹងបំណុលពន្ធ

ពន្យារ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមានសិទិ្ធតាមផ្លូវច្បាប់ ដើម្បីទូទាត់បំណុលពន្ធក្នុង
ឆ្នាំ

ហើយប្រសិនបើវាទាក់ទងនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណេញដែលកំណត់ដោយ

អាជ្ញាធរពន្ធដារតែមួយ ទៅលើអង្គភាពជាប់ពន្ធតែមួយ។
ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មត្រូវបានកត់ត្រា

លុះត្រាតែមានភាពប្រាកដថា

ក្រុមហ៊ុននឹងមានប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធនាពេលអនាគត សម្រាប់យកលម្អៀង

បណ្តោះអាសន្នមកប្រើប្រាស់។ ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនៅ

រៀងរាល់កាលបរិច្ឆេទរបាយការណ៍នីមួយៗ

ហើយត្រូវបានកត់ត្រាបន្ថយ

ប្រសិនបើមិនមានភាពប្រាកដថានឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធពាក់ព័ន្ធត្រូវបាន
ទទួលស្គាល់។

ឬ

មានសិទ្ធិបោះឆ្នោត រួមទាំងឯកបុគ្គលដែលមានតួនាទីក្នុងអភិបាលកិច្ច ការ
ដឹកនាំ ការគ្រប់គ្រង ឬ ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃ ក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន។
២.២១ ភាគលាភ

គណនាពន្ធ។ ពន្ធពន្យារត្រូវបានវាស់វែងតាមអត្រាពន្ធដែលបានអនុម័តរួចជា
ស្ថាពរ ឬអនុម័តរួចមួយផ្នែកធំ គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍ ដែលរំពឹង

យ៉ាងហោចណាស់១០%នៃដើមទុនរបស់ក្រុមហ៊ុន

ភាគលាភបែងចែកជូនភាគទុនិករបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានកត់ត្រាជាបំណុល

នៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទដែលភាគលាភត្រូវបានអនុម័តដោយភាគទុនិករបស់
ក្រុមហ៊ុន។
៣.

ការប៉ាន់ស្មាន ការសន្មត និងការវិនិច្ឆ័យគណនេយ្យ
សំខាន់ៗ

ការប៉ាន់ស្មាន ការសន្មត និងការវិនិច្ឆ័យ ត្រូវបានវាយតម្លៃជាបន្ដបន្ទាប់

ផ្អែកទៅតាមបទពិសោធន៍ក្នុងគ្រាមុន និងកត្ដាផ្សេងៗទៀត រួមមានការរំពឹងទុក
នៃព្រឹត្ដិការណ៍នាពេលអនាគត

ដែលគេជឿជាក់ថាមានភាពសមហេតុផល

ទៅតាមកាលៈទេសៈផ្សេងៗ។ ក្រុមហ៊ុនធ្វើការប៉ាន់ស្មាន ការសន្មត និងការ

វិនិច្ឆ័យ ដោយគិតទៅលើអនាគតកាល។ តាមនិយមន័យលទ្ធផលនៃការប៉ាន់
ស្មានគណនេយ្យ កម្រស្មើគ្នានឹងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងណាស់។ ការប៉ាន់ស្មាន
ការសន្មត

និងការវិនិច្ឆ័យដែលមានហានិភ័យជាសារវន្ដបណ្ដាលឲ្យមាន

និយ័តកម្មធំដុំទៅលើតម្លៃយោងនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលក្នុងឆ្នាំបន្ទាប់ ត្រូវ
បានពិភាក្សាដូចខាងក្រោម ៖

៥៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

(ក) ការខាតបង់បណ្តាលមកពីការថយចុះតម្លៃ នៃឥណទានអតិថិជន
ក្រុមហ៊ុនអនុវត្តការធើ្វចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន សំវិធានធន តាមតម្រូវការ

របស់ប្រកាសលេខ ធ៧-០២-១៨៦ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០២
ស្តីពីការធើ្វចំណាត់ថ្នាក់

និងសំវិធានធនឥណទានអាក្រក់

និងសង្ស័យ។

ធនាគារកណ្តាលតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយ ធើ្វចំណាត់ថ្នាក់

សំពៀតឥណទានរបស់ខ្លួនជា៤ថ្នាក់ ហើយត្រូវប្រាកដថាគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួន

បានបំពេញកាតព្វកិច្ចសំវិធានធនជាក់លាក់អប្បបរមា

អាស្រ័យលើការធើ្វ

ចំណាត់ថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធ ដោយមិនគិតដល់ទ្រព្យសកម្ម ដែលបានដាក់ជាវត្ថុបញ្ចាំ
(លើកលែងតែសាច់ប្រាក់)។ ក្នុងការធើ្វចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន តម្រូវឲ្យក្រុម
ហ៊ុនគិតពិចារណាទៅលើប្រវតិ្តនៃការសងប្រាក់ និងលក្ខខណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុរបស់
អ្នកខ្ចីប្រាក់។

ជាងនេះទៅទៀត

ក្រុមហ៊ុនបានធ្វើសំវិធានធនហានិភ័យទូទៅដោយ

កត់ត្រាចំនួនលម្អៀងរវាង១០០% នៃសំពៀតឥណទានដែលមានហានិភ័យ
(ហួសកាលកំណត់សង៣០ថ្ងៃឬលើសពីនេះ)

និងកម្រិតសំវិធានធនជាក់

លាក់ ដែលតម្រូវដោយធនាគារកណ្តាល។ គណៈគ្រប់គ្រងជឿជាក់ថាការ
កត់ត្រាបែបនេះមានភាពសមហេតុផលក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីសំវិធានធនដែល

ចាំបាច់ ដើម្បីស្រូបយកហានិភ័យនានាដែលទាក់ទិននឹងបញ្ហាផ្សេងៗ នៅក្នុង
បរិយាកាសម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងការរីករាលដាលនៃ
ភាពយ៉ាប់យ៉ឺននៃប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទ ដែលអាច
ធ្វើឲ្យអតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពសងឥណទានដែលមិនទាន់ទូទាត់វិញបាន។

(ខ) ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
ពន្ធត្រូវបានគណនា តាមមូលដ្ឋានបំណកស្រាយបច្ចុប្បន្ននៃបទប្បញ្ញតិ្ត

ពន្ធដារ ក៏ប៉ុន្តែបទប្បញ្ញតិ្តទាំងអស់នេះមានការផ្លាស់ប្តូរពីមួយគ្រាទៅមួយគ្រា

ហើយការសម្រេចជាចុងក្រោយលើចំនួនពន្ធ នឹងធើ្វឡើងបន្ទាប់ពីអធិការកិច្ច
របស់អាជា្ញធរពន្ធដារ។

នៅពេលដែលលទ្ធផលពន្ធចុងក្រោយ ខុសគ្នាពីចំនួនដែលបានកត់ត្រា

ពីដំបូង នោះភាពលម្អៀងនេះនឹងធើ្វឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ និង

សំវិធានធនលើពន្ធពន្យារនៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទ ដែលការកំណត់ពន្ធបានធើ្វឡើង។

(គ) កាតព្វកិច្ចប្រាក់សោធននិវត្តន៍
ក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ជាប្រចាំឆ្នាំនូវប្រាក់សោធននិវត្តន៍

ដែលមានតម្លៃ

សមមូលនឹងភាគរយជាក់លាក់ដែលបានកំណត់នៃប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំខែធ្នូក្នុង
ឆ្នាំនីមួយៗ

អាស្រ័យទៅតាមចំនួនឆ្នាំដែលបុគ្គលិកម្នាក់ៗបានបម្រើការងារ

ជូនក្រុមហ៊ុន។ អត្ថប្រយោជន៍នេះគឺបង្គរពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។ ក្រុមហ៊ុនបាន
កែតម្រូវកាតព្វកិច្ចប្រាក់សោធននិវត្តន៍នៃការបម្រើការងារក្នុងអតីកាល

ទៅ

តាមអត្រាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំ និងអត្រាឈប់ពីការងាររបស់បុគ្គលិក។ អត្រា

អតិផរណាប្រចាំឆ្នាំគឺជាអត្រាអតិផរណាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំជាក់ស្តែងនៅក្នុងប្រទេស

កម្ពុជា ហើយអត្រាឈប់ពីការងាររបស់បុគ្គលិកគឺជាអត្រាលាឈប់ពីការងារ
ជាក់ស្តែងជាមធ្យមរបស់បុគ្គលិកក្នុងរយៈពេលបីឆ្នាំចុងក្រោយ ដែលត្រូវបាន

កំណត់ដោយគណៈគ្រប់គ្រង។ ការកែសម្រួលទាំងអស់នេះ គឺត្រូវបានធ្វើឡើង
ក្នុងខែធ្នូនៃឆ្នាំបម្រើការងារនីមួយៗ។

គណៈគ្រប់គ្រងជឿជាក់ថាបំណុលកាតព្វកិច្ចប្រាក់សោធននិវត្តន៍គិត

មកដល់កាលបរិច្ឆេទនេះ គឺមានភាពគ្រប់គ្រាន់។

(ឃ) រូបិយប័ណ្ណគោល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានយល់ឃើញថា ខ្មែររៀលគឺជារូបិយប័ណ្ណដែលមាន

ឥទ្ធិពលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការ

ព្រឹតិ្តការណ៍

និងលក្ខខណ្ឌ

នានា។ ខ្មែររៀលគឺជារូបិយប័ណ្ណដែលក្រុមហ៊ុនវាស់វែងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន
និងរាយការណ៍ពីលទ្ធផលរបស់ខ្លួន ក៏ដូចជា

រូបិយប័ណ្ណដែលទទួលបានការបង់ភាគហ៊ុនពីភាគទុនិក

លាភទៅឲ្យភាគទុនិករបស់ខ្លួនផងដែរ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

និងបង់ភាគ

៦០

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
៤.

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
២០១៣

សាខាផេ្សងៗ
ការិយាល័យកណ្តាល

៥.

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

៤៣.៣៣៧.៩១៨

១០.៨៤៨.០៣៩

២០.១៤៣.៤២៥

៥.០៤២.១៥៩

៧.០៨៥.១១៥

១.៧៧៣.៤៩៦

១.៦៤៨.៩៨៧

៤១២.៧៦៣

៥០.៤២៣.០៣៣

១២.៦២១.៥៣៥

២១.៧៩២.៤១២

៥.៤៥៤.៩២២

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

គណនីចរន្ត

៤៨.៨៣៦.៩០៤

១២.២២៤.៥០៧

២៣.២៥៨.០៦៨

៥.៨២១.៧៩៤

ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច (ក)

២៩.៥១៩.៧៨០

៧.៣៨៩.១៨១

២៦.២៥៥.៩៣៩

៦.៥៧២.២០០

១.១៣៧.៩១២

២៨៤.៨៣៤

១.១៣៧.៩១២

២៨៤.៨៣៤

៧៩.៤៩៤.៥៩៦

១៩.៨៩៨.៥២២

៥០.៦៥១.៩១៩

១២.៦៧៨.៨២៨

ប្រាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុនតាមច្បាប់ (ខ)

(ក) ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច
អនុលោមតាមប្រកាសលេខ ធ៧-០៧-១៦៣ប្រ.ក. ស្តីពីអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ចគឺជា

ប្រាក់បម្រុងអប្បបរមា ដែលត្រូវបានគណនាតាមអត្រា៨% នៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនសរុប។

(ខ) ប្រាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុនតាមច្បាប់
អនុលោមតាមប្រកាសលេខ ធ៧-០៧-១៦៣ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៧ ស្តីពីអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន

ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានតម្រូវឲ្យរក្សាប្រាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុនតាមច្បាប់នៅធនាគារកណ្តាលចំនួន ១០% នៃដើមទុនចុះបញ្ជី។ ប្រាក់តម្កល់នេះនឹងត្រូវបង្វិលឲ្យ
ក្រុមហ៊ុនវិញនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនស័្មគ្រចិត្តបញ្ចប់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ហើយមិនមានបំណុលលើប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។

(គ) អត្រាការប្រាក់
ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច និងគណនីចរន្តមិនមានការប្រាក់ទេ។ ប្រាក់តម្កល់ធានាលើដើមទុនតាមច្បាប់ជាដុល្លារអាមេរិកទទួលបានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ៣%

(២០១២៖ ៣%)។

៦១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

៦.

សមតុល្យនៅធនាគារ
២០១៣

គណនីចរន្ត
គណនីសន្សំ

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

២៤.៤៣៩.០៨៤

៦.១១៧.៤១៨

១២.៥៨២.០៥៦

៣.១៤៩.៤៥១

១.៤៤៨

៣៦២

១.៤២៧

៣៥៧

២៤.៤៤០.៥៣២

៦.១១៧.៧៨០

១២.៥៨៣.៤៨៣

៣.១៤៩.៨០៨

គណនីចរន្តមិនមានការប្រាក់ទេ។ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់គណនីសន្សំ ត្រូវបានសងេ្ខបដូចខាងក្រោម ៖

គណនីសន្សំ
៧.

២០១៣

២០១២

០,២០% - ១,៥០%

០,២០% - ១,៥០%

ឥណទានអតិថិជន
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ឥណទានបុគ្គល

៥៩២.៧០៩.៦៣៩

១៤៨.៣៦២.៨៦៣

៣៨៨.៥១៦.៩៥៥

៩៧.២៥០.៨០២

ឥណទានក្រុមធានា

២១៧.៥១៤.១៧៩

៥៤.៤៤៦.៦០៣

២០២.៤៦៤.១៦៦

៥០.៦៧៩.៣៩១

៣.៨៨៧.៧៥៥

៩៧៣.១៥៥

៣.៥៩៨.២៨២

៩០០.៦៩៦

៨១៤.១១១.៥៧៣

២០៣.៧៨២.៦២១

៥៩៤.៥៧៩.៤០៣

១៤៨.៨៣០.៨៨៩

សំវិធានឥណទានអាក្រក់ និងសង្ស័យ

(១៥៥.៦៧៤)

(៣៨.៩៦៧)

(២១១.០២៩)

(៥២.៨២៣)

សំវិធានធនជាក់លាក់

(៤៤២.៦៧៥)

(១១០.៨០៧)

(៤៤២.១៣៥)

(១១០.៦៧២)

សំវិធានធនទូទៅ

(៥៩៨.៣៤៩)

(១៤៩.៧៧៤)

(៦៥៣.១៦៤)

(១៦៣.៤៩៥)

៨១៣.៥១៣.២២៤

២០៣.៦៣២.៨៤៧

៥៩៣.៩២៦.២៣៩

១៤៨.៦៦៧.៣៩៤

ឥណទានបុគ្គលិក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៦២

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
(ក) សំវិធានធនឥណទានអាក្រក់និងសង្ស័យ
បម្រែបម្រួលសំវិធានធនឥណទានអាក្រក់ និងសង្ស័យ មានដូចខាងក្រោម៖
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ដើមឆ្នាំ

៦៥៣.១៦៤

១៦៣.៤៩៥

២៩៥.២១៩

៧៣.០៩១

សំវិធានធនក្នុងឆ្នាំ

៤៣១.៦៤៦

១០៨.០៤៧

៥៥៦.២៥៤

១៣៩.២៣៨

(៤៧៩.៣៦៩)

(១១៩.៩៩២)

(១៩១.៣៩៨)

(៤៧.៩០៩)

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

(៧.០៩២)

(១.៧៧៦)

(៦.៩១១)

(៩២៥)

ចុងឆ្នាំ

៥៩៨.៣៤៩

១៤៩.៧៧៤

៦៥៣.១៦៤

១៦៣.៤៩៥

ឥណទានអាក្រក់បានជម្រះចេញពីបញ្ជី

(ខ) វិភាគតាមវិស័យអាជីវកម្ម
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

វិស័យកសិកម្ម

៤១៨.៧២៤.៥៩៣

១០៤.៨១២.១៦៣

៣១១.០១៩.៩៧៨

៧៧.៨៥២.៣១០

វិស័យជំនួញ និងពាណិជ្ជកម្ម

១៤៣.៤២០.២៣០

៣៥.៨៩៩.៩៣២

៨៤.២៤៧.៨៦២

២១.០៨៨.៣២៦

វិស័យសំណង់

៦១.៦០៧.៥៣០

១៥.៤២១.១៥៩

៥៤.៣៩៩.៩០១

១៣.៦១៦.៩៩៦

វិស័យសេវាកម្ម

៤៩.៧៥១.៧៨០

១២.៤៥៣.៥១២

៣៨.២៦៨.៤១០

៩.៥៧៩.០៧៦

៩.៩៩៨.៩៣០

២.៥០២.៨៦១

៣៨.៩៣៣.១៧១

៩.៧៤៥.៤៧៥

១៣០.៦០៨.៥១០

៣២.៦៩២.៩៩៤

៦៧.៧១០.០៨១

១៦.៩៤៨.៧០៦

៨១៤.១១១.៥៧៣

២០៣.៧៨២.៦២១

៥៩៤.៥៧៩.៤០៣

១៤៨.៨៣០.៨៨៩

វិស័យដឹកជញ្ជូន
វិស័យផ្សេងៗ

(គ) វិភាគតាមទំនាក់ទំនង
២០១៣

ឥណទានអតិថិជនខាងក្រៅ
ឥណទានបុគ្គលិក

៦៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

៨១០.២២៣.៨១៨

២០២.៨០៩.៤៦៦

៥៩០.៩៨១.១២២

១៤៧.៩៣០.១៩៣

៣.៨៨៧.៧៥៥

៩៧៣.១៥៥

៣.៥៩៨.២៨១

៩០០.៦៩៦

៨១៤.១១១.៥៧៣

២០៣.៧៨២.៦២១

៥៩៤.៥៧៩.៤០៣

១៤៨.៨៣០.៨៨៩

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

(ឃ) វិភាគតាមទីតាំង
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ខេត្តតាកែវ

១០៨.១៨៣.៤៣៤

២៧.០៧៩.៧០៧

៨៣.៧២២.៧១៨

២០.៩៥៦.៨៧៦

ខេត្តព្រៃវែង

១០៣.៤៤២.៩៥៨

២៥.៨៩៣.១០៥

៨១.៤៧៤.៦៩៩

២០.៣៩៤.១៦៧

ខេត្តកំពត

១០០.៨៣៤.៣៧៤

២៥.២៤០.១៤៣

៧៧.៧១៥.០៩១

១៩.៤៥៣.០៨៩

ខេត្តកំពង់ចាម

៩៩.៧៣៦.០៤០

២៤.៩៦៥.២១៧

៨៤.៦០៩.៩៥៧

២១.១៧៨.៩៦៣

ខេត្តកណ្តាល

៩៨.០៤១.២២៦

២៤.៥៤០.៩៨៣

៦៤.៤៩៩.៤៧២

១៦.១៤៥.០៤៩

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

៨២.១០៩.៣៧៣

២០.៥៥៣.០៣៥

៦៤.២៣៥.២៤៦

១៦.០៧៨.៩១០

ខេត្តស្វាយរៀង

៥៦.១៧៧.៣៦០

១៤.០៦១.៩១៧

៤៦.២៤៧.៧១៦

១១.៥៧៦.៤០០

រាជធានីភ្នំពេញ

៣៤.១០៨.៧២២

៨.៥៣៧.៨៥៣

៥១.២២៧.០៧៦

១២.៨២២.៧៩៧

ខេត្តកំពង់ធំ

៣៣.០៦៦.៣០៤

៨.២៧៦.៩២២

-

-

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

២៨.១៩៩.៥១៧

៧.០៥៨.៧០៣

-

-

ខេត្តសៀមរាប

២៨.១៣០.០៤៤

៧.០៤១.៣១៣

២៧.៤៤០.២១៣

៦.៨៦៨.៦៣៩

ខេត្តបាត់ដំបង

២៥.៩៤៦.៥០៩

៦.៤៩៤.៧៤៦

១២.១៦១.០២៨

៣.០៤៤.០៦២

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

១៣.៦០០.៦៨៩

៣.៤០៤.៤២៨

៤៥៦.៩០៨

១១៤.៣៧០

ការិយាល័យកណ្តាល

២.៥៣៥.០២៣

៦៣៤.៥៤៩

៧៨៩.២៧៩

១៩៧.៥៦៧

៨១៤.១១១.៥៧៣

២០៣.៧៨២.៦២១

៥៩៤.៥៧៩.៤០៣

១៤៨.៨៣០.៨៨៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៦៤

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
(ង) វិភាគតាមចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

មានការធានា

៥៩៦.០៦៧.៨៩៤

១៤៩.២០៣.៤៧៨

៣៩១.៥៨៤.៥៦៦

៩៨.០១៨.៦៦៥

គ្មានការធានា

២១៧.៤៤៥.៣២៩

៥៤.៤២៩.៣៦៩

២០២.៣៤១.៦៧២

៥០.៦៤៨.៧២៩

មានការធានា

២៧៥.៨៣៨

៦៩.០៤៦

២៨១.៨៨៩

៧០.៥៦០

គ្មានការធានា

១៣.១៦៦

៣.២៩៦

១៧.៣០៨

៤.៣៣២

មានការធានា

២៣៨.៦២៩

៥៩.៧៣២

២៣៨.៧៣១

៥៩.៧៥៧

គ្មានការធានា

២២.១៨៨

៥.៥៥៤

៨.២០៩

២.០៥៥

មានការធានា

១៥.០៣៣

៣.៧៦៣

១០.០៥១

២.៥១៦

គ្មានការធានា

៣៣.៤៩៦

៨.៣៨៣

៩៦.៩៧៧

២៤.២៧៥

៨១៤.១១១.៥៧៣

២០៣.៧៨២.៦២១

៥៩៤.៥៧៩.៤០៣

១៤៨.៨៣០.៨៨៩

ឥណទានស្តង់ដា ៖

ឥណទានក្រោមស្តង់ដា ៖

ឥណទានសង្ស័យ ៖

ឥណទានបាត់បង់ ៖

ឥណទានមានការធានា គឺជាឥណទានទាំងឡាយណាដែលមានវត្ថុបញ្ចាំក្នុងទម្រង់ជាបង្កាន់ដៃកាន់កាប់ដីធ្លី ឬផ្ទះសម្បែង (ដែលមិនមែនជាប័ណ្ណកម្ម

សិទ្ធិផ្លូវការទេ) ដោយសារជាទូទៅក្រុមហ៊ុនផ្តល់ឥណទានជូនសហគ្រិនក្រីក្រនៅតាមបណ្តាខេត្តនានា។

(ច) អត្រាការប្រាក់
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ដែលដាក់ឲ្យប្រតិបត្តិនៅក្នុងឆ្នាំ មានដូចខាងក្រោម ៖
២០១៣

២០១២

២១,៦០% - ៤២%

៣០% - ៤២%

១៤,៤០% - ៣៧,២០%

១៩,២០% - ៣៧,២០%

២៤% - ៣៦%

-

ឥណទានឡជីវឧស្ម័ន

១៤,៤០%

១៤,៤០%

ឥណទានបុគ្គលិក

១៤,៤០%

១៤,៤០%

ឥណទានជាប្រាក់រៀល
ឥណទានជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក
ឥណទានជាប្រាក់បាត

៦៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

៨.

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

១១.៨៦៤.៩៨២

២.៩៦៩.៩៥៨

៨.៩៣៩.៧៧០

២.២៣៧.៧៤០

៧.៨១២.៧៥២

១.៩៥៥.៦៣៣

៤.៧៤៤.៧៣១

១.១៨៧.៦៦៧

ប្រាក់តម្កល់

៧៧៣.៣០២

១៩៣.៥៦៧

១៤៥.៤០៤

៣៦.៣៩៦

បុរេប្រទានបុគ្គលិក

៣៣៦.១៣៧

៨៤.១៣៩

៩៤៧.៦៣៨

២៣៧.២០៦

៩៦.៥៩៩

២៤.១៨០

២៥៣.១៥៥

៦៣.៣៦៨

១៣១.៧៤២

៣២.៩៧៧

២៩៧.៤១០

៧៤.៤៤៦

២១.០១៥.៥១៤

៥.២៦០.៤៥៤

១៥.៣២៨.១០៨

៣.៨៣៦.៨២៣

បង្គរការប្រាក់ត្រូវទទួល
ចំណាយបង់មុន

គណនីអតិថិជន
ផ្សេងៗ

សកម្មភាពថ្ងៃបិទបេឡាឥណទានភូមិ (ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៦៦

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
៩.

ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ
ការកែលម្អ

បរិក្ខារ

ការិយាល័យ

ការិយាល័យ

១.៩៨៩.៩៤៨

១.៨០៩.៣៤៥

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

បរិក្ខារផ្នែក គ្រឿងសង្ហារឹម

ព័ត៌មានវិទ្យា និងបរិក្ខារភ្ជាប់
ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

៣.៣១៨.៥២៤

៤៩១.១៧៣

យានយន្ត

សរុប

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

៣.១៣០.៦៩០

១០.៧៣៩.៦៨០

គិតត្រឹមថ្ងៃទី០១

ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

ថ្លៃដើម
រំលស់បង្គរ

(៩៤២.៥២៧)

(៩៦៩.៧៤៩) (២.២៩៧.៦៨៧)

(៣១២.១៤៤) (១.៨៨៦.៨៧៤) (៦.៤០៨.៩៨១)

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

១.០៤៧.៤២១

៨៣៩.៥៩៦

១.០២០.៨៣៧

១៧៩.០២៩

១.២៤៣.៨១៦

៤.៣៣០.៦៩៩

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធដើមគ្រា

១.០៤៧.៤២១

៨៣៩.៥៩៦

១.០២០.៨៣៧

១៧៩.០២៩

១.២៤៣.៨១៦

៤.៣៣០.៦៩៩

ការទិញបនែ្ថម

២.០៧២.៤៤១

១.៣៥៤.៣៧១

២.៤៩០.៨០៦

១៩៣.៧២៨

១.០០០.៤៥៤

៧.១១១.៨០០

-

(៣៧.១២១)

(២.៣៩៤)

-

(២.០៦១)

(៤១.៥៧៦)

(១១៣.២៦៣)

ដំណាច់ឆ្នាំថៃ្ងទី៣១
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

ការលក់ចេញ
រំលស់

(៥៦៧.៩០៣)

(៦០៥.២១៧) (១.៧៧៥.៦៧១)

(៦៣៥.៧៥៣) (៣.៦៩៧.៨០៧)

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធចុងគ្រា

២.៥៥១.៩៥៩

១.៥៥១.៦២៩

១.៧៣៣.៥៧៨

២៥៩.៤៩៤

១.៦០៦.៤៥៦

៤.០៦២.៣៨៩

៣.០១២.៨៤៤

៥.៦៧៤.៩៥៦

៦៨១.៩៩៦

៤.០០០.៩៣៩ ១៧.៤៣៣.១២៤

៧.៧០៣.១១៦

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ
ឆ្នាំ២០១២

ថ្លៃដើម
រំលស់បង្គរ
តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ
សមមូលនឹង

ដុល្លារអាមេរិក

៦៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

(១.៥១០.៤៣០) (១.៤៦១.២១៥) (៣.៩៤១.៣៧៨)

(៤២២.៥០២) (២.៣៩៤.៤៨៣) (៩.៧៣០.០០៨)

២.៥៥១.៩៥៩

១.៥៥១.៦២៩

១.៧៣៣.៥៧៨

២៥៩.៤៩៤

១.៦០៦.៤៥៦

៧.៧០៣.១១៦

៦៣៨.៧៨៨

៣៨៨.៣៩២

៤៣៣.៩៣៧

៦៤.៩៥៥

៤០២.១១៧

១.៩២៨.១៨៩

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ការកែលម្អ

បរិក្ខារ

ការិយាល័យ

ការិយាល័យ

៤.០៦២.៣៨៩

៣.០១២.៨៤៤

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

បរិក្ខារផ្នែក គ្រឿងសង្ហារឹម

ព័ត៌មានវិទ្យា និងបរិក្ខារភ្ជាប់
ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

៥.៦៧៤.៩៥៦

(១.៥១០.៤៣០) (១.៤៦១.២១៥) (៣.៩៤១.៣៧៨)

យានយន្ត

សរុប

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

៦៨១.៩៩៦

៤.០០០.៩៣៩

១៧.៤៣៣.១២៤

(៤២២.៥០២)

(២.៣៩៤.៤៨៣)

(៩.៧៣០.០០៨)

គិតត្រឹមថ្ងៃទី០១

ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣

ថ្លៃដើម
រំលស់បង្គរ
តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

២.៥៥១.៩៥៩

១.៥៥១.៦២៩

១.៧៣៣.៥៧៨

២៥៩.៤៩៤

១.៦០៦.៤៥៦

៧.៧០៣.១១៦

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធដើមគ្រា

២.៥៥១.៩៥៩

១.៥៥១.៦២៩

១.៧៣៣.៥៧៨

២៥៩.៤៩៤

១.៦០៦.៤៥៦

៧.៧០៣.១១៦

ការទិញបនែ្ថម

១.៨៧៤.៧៦០

១.៥២៣.៤២២

៩៨៨.០៨៣

១១៨.៣០០

១.២៥១.៤១៨

៥.៧៥៥.៩៨៣

ការលក់ចេញ

(១៦២.២៩០)

(១៨.២៤៦)

(៤.៦១០)

-

-

(១៨៥.១៤៦)

រំលស់

(៧៧១.៨៣០)

(៨២៦.០៩៨) (១.៣៨២.៨៦៣)

(១១១.៣២២)

(៨៣៩.២៥២)

(៣.៩៣១.៣៦៥)

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធចុងគ្រា

៣.៤៩២.៥៩៩

២.២៣០.៧០៧

១.៣៣៤.១៨៨

២៦៦.៤៧២

២.០១៨.៦២២

៩.៣៤២.៥៨៨

៥.៣០៧.០៥២

៤.៣០០.០៤៥

៦.៣២៣.៧២៥

៨០០.២៩៦

៥.២៥២.៣៥៧

២១.៩៨៣.៤៧៥

ដំណាច់ឆ្នាំថៃ្ងទី៣១
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១

ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ថ្លៃដើម
រំលស់បង្គរ
តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ
សមមូលនឹង

ដុល្លារអាមេរិក

(១.៨១៤.៤៥៣) (២.០៦៩.៣៣៨) (៤.៩៨៩.៥៣៧)

(៥៣៣.៨២៤) (៣.២៣៣.៧៣៥) (១២.៦៤០.៨៨៧)

៣.៤៩២.៥៩៩

២.២៣០.៧០៧

១.៣៣៤.១៨៨

២៦៦.៤៧២

២.០១៨.៦២២

៩.៣៤២.៥៨៨

៨៧៤.២៤៣

៥៥៨.៣៧៥

៣៣៣.៩៦៤

៦៦.៧០១

៥០៥.២៨៧

២.៣៣៨.៥៧០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៦៨

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
១០. ទ្រព្យសកម្មអរូបី
ទ្រព្យសកម្មអរូបីរួមមានថ្លៃដើមរបស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ និងកម្រៃអាជ្ញាប័ណ្ណ ដែលមានសេចក្តីលម្អិតដូចខាងក្រោម៖
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ

ទ្រព្យសកម្ម កំពុងដំណើរការ

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

៣៩៦.៨៩២

១.៤២៤.៥៣៤

១.៨២១.៤២៦

៩៧.៧៩៧

១.៤២៤.៥៣៤

១.៥២២.៣៣១

១.៤២៤.៥៣៤

១.៥២២.៣៣១

-

៤៩០.៣៣១

ពាន់រៀល

សរុប

គិតត្រឹមថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២
ថ្លៃដើម

រំលស់បង្គរ

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ
ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធដើមគ្រា

(២៩៩.០៩៥)

៩៧.៧៩៧

-

(២៩៩.០៩៥)

ការផ្ទេរ

១.៤២៤.៥៣៤

(១.៤២៤.៥៣៤)

រំលស់

(២១០.០១២)

-

(២១០.០១២)

ថ្លៃដើម

២.៣១១.៧៥៧

-

២.៣១១.៧៥៧

រំលស់បង្គរ

(៥០៩.១០៧)

-

(៥០៩.១០៧)

-

៤៥១.២២៧

ការទិញបនែ្ថម

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធចុងគ្រា
គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

៤៩០.៣៣១

១.៨០២.៦៥០

-

-

១.៨០២.៦៥០

១.៨០២.៦៥០

-

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធដើមគ្រា

១.៨០២.៦៥០

-

១.៨០២.៦៥០

រំលស់បង្គរ

(២០១.១៥៩)

-

(២០១.១៥៩)

២.២៥៥.៩៨១

-

២.២៥៥.៩៨១

១.៥៤៥.៧១៦

-

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

សមមូលនឹងដុល្លារអាមេរិក
ដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
ជម្រះចេញពីបញ្ជី

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធចុងគ្រា
គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
ថ្លៃដើម

រំលស់បង្គរ

តម្លៃចុះបញ្ជីសុទ្ធ

សមមូលនឹងដុល្លារអាមេរិក

៦៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

៤៥១.២២៧

(៥៥.៧៧៦)

១.៥៤៥.៧១៥

(៧១០.២៦៥)

៣៨៦.៩១៣

-

-

១.៨០២.៦៥០

(៥៥.៧៧៦)

១.៥៤៥.៧១៥

-

(៧១០.២៦៥)

-

៣៨៦.៩១៣

១.៥៤៥.៧១៦

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

១១. ពន្ធ

(ក) ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម
ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម

និងបំណុលពន្ធពន្យារ

ត្រូវបានកាត់កង

នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនមានសិទិ្ធតាមផ្លូវច្បាប់

ដើម្បីកាត់កងពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម

ជាមួយនឹងបំណុលពន្ធពន្យារ និងនៅពេលពន្ធពន្យារនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជ្ញាធរសារពើពន្ធដូចគ្នា។ ចំនួនខាងក្រោមនេះ គឺជាចំនួនដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុង

តារាងតុល្យការ ហើយគឺជាចំនួនដែលត្រូវបានកំណត់ បន្ទាប់ពីការកាត់កងយ៉ាងសមរម្យ ៖

២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម

២.១៤៨.១៩១

៥៣៧.៧២០

១.៨០០.០៣២

៤៥០.៥៧១

ពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្ម-សុទ្ធ

២.០៨៨.៧២១

៥២២.៨៣៤

១.៦៥៤.១១៤

បំណុលពន្ធពន្យារ

(៥៩.៤៧០)

(១៤.៨៨៦)

(១៤៥.៩១៨)

(៣៦.៥២៥)
៤១៤.០៤៦

បម្រែបម្រួលនៃពន្ធពន្យារទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ មានដូចខាងក្រោម ៖
២០១៣

គិតត្រឹមថ្ងៃទី០១ ខែមករា

កត់ត្រាជាបន្ទុកក្នុងរបាយការណ៍លទ្ធផល

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ
ពន្ធពន្យារទ្រពសកម្ម

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

១.៦៥៤.១១៤

៤១៤.០៤៦

១.១២៥.៩១៤

២៧៨.៧៦១

-

-

៣.០៧០

៤៣៤.៦០៧

១០៨.៧៨៨

២.០៨៨.៧២១

៥២២.៨៣៤

-

សំវិធានធន

៥២៨.២០០

១៣២.២១៥

១.៦៥៤.១១៤

៤១៤.០៤៦

ខាតពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

សរុប

ពាន់រៀល

ដែលមិនទាន់ទទួលស្គាល់

ពាន់រៀល

គិតត្រឹមថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

១.២៨២.៣១៥

-

១.២៨២.៣១៥

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

១.៨០០.០៣២

-

១.៨០០.០៣២

គិតត្រឹមថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣

១.៨០០.០៣២

-

១.៨០០.០៣២

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

២.១៣១.៦៨០

១០៩.៧៧២

២.២៤១.៤៥២

បន្ទុកក្នុងឆ្នាំ

សមមូលនឹងដុល្លារអាមេរិក
បន្ទុកក្នុងឆ្នាំ

សមមូលនឹងដុល្លារអាមេរិក

៥១៧.៧១៧

៤៥០.៥៧១

៣៣១.៦៤៨

៥៣៣.៥៨៧

ពាន់រៀល
-

១០៩.៧៧២
២៧.៤៧៧

៥១៧.៧១៧

៤៥០.៥៧១

៤៤១.៤២០

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៥៦១.០៦៤

៧០

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
បំណុលពន្ធពន្យារ
ចំណេញពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ

ដែលមិនទាន់ទទួលស្គាល់

ពន្លឿនរំលស់

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

(៥៩.៨៤៥)

(៩៦.៥៥៦)

(១៥៦.៤០១)

ពាន់រៀល

គិតត្រឹមថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២

សរុប

បន្ទុកក្នុងឆ្នាំ

(៣៣.៤១៦)

សមមូលនឹងដុល្លារអាមេរិក

(២៣.៣៤៤)

(៩៣.២៦១)

(៥២.៦៥៧)

(១៤៥.៩១៨)

គិតត្រឹមថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣

(៩៣.២៦១)

(៥២.៦៥៧)

(១៤៥.៩១៨)

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

(៩៣.២៦១)

(៥៩.៤៧០)

(១៥២.៧៣១)

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២

បន្ទុកក្នុងឆ្នាំ

សមមូលនឹងដុល្លារអាមេរិក

៤៣.៨៩៩

១០.៤៨៣

(១៣.១៨១)

-

(៣៦.៥២៥)

(៦.៨១៣)

(២៣.៣៤៤)

(៦.៨១៣)

(១៤.៨៨៦)

(៣៨.២៣០)

(ខ) ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
២០១៣

ពន្ធក្នុងឆ្នាំ៖

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

និយ័តកម្មក្នុងឆ្នាំមុនៗ
ពន្ធពន្យារ

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

១១.២៩១.៨០៩

២.៨២៦.៤៨៥

៧.៨៧៤.៥៤៣

១.៩៧១.១០០

(៤៣៤.៦០៧)

(១០៨.៧៨៨)

(៥២៨.២០០)

(១៣២.២១៥)

(៩៦.១៤៤)

១០.៧៦១.០៥៨

(២៤.០៦៥)

២.៦៩៣.៦៣២

៣៧៣.៦២៦

៩៣.៥២៣

៧.៧១៩.៩៦៩

១.៩៣២.៤០៨

(i) បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញក្នុងគ្រា
២០១៣

ដើមឆ្នាំ

ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញក្នុងឆ្នាំ

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបានបង់
និយ័តកម្មក្នុងឆ្នាំមុន

លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
ចុងឆ្នាំ

៧១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

៦.៥២១.១១៤

១.៦៣២.៣១៩

៥.២២២.១២២

១.២៩២.៩២៤

(៨.២៣៣.៦៩១)

(២.០៦០.៩៩៩)

(៦៩.៩៤៩.១៧៧)

(១.៧៣៩.៤៦៩)

-

-

-

១៤.២៤០

១១.២៩១.៨០៩

(៩៦.១៤៤)

៩.៤៨៣.០៨៨

២.៨២៦.៤៨៥

(២៤.០៦៦)

២.៣៧៣.៧៣៩

៧.៨៧៤.៥៤៣
៣៧៣.៦២៦

៦.៥២១.១១៤

១.៩៧១.១០០

៩៣.៥២៣

១.៦៣២.៣១៩

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

(ii) ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ និងចំណេញតាមគណនេយ្យ
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

៥២.៨៣៦.១៣០

១៣.២២៥.៥៦៣

៣៦.៨៤១.៣៣១

៩.២២១.៨៥៩

ពន្ធគណនាតាមអត្រា ២០%

១០.៥៦៧.២២៦

២.៦៤៥.១១៣

៧.៣៦៨.២៦៦

១.៨៤៤.៣៧២

៧២៤.៥៨៣

១៨១.៣៧២

៥០៦.២៧៧

១២៦.៧២៨

១១.២៩១.៨០៩

២.៨២៦.៤៨៥

៧.៨៧៤.៥៤៣

១.៩៧១.១០០

ចំណាយដែលមិនអាចកាត់កងតាមច្បាប់ពន្ធ

អនុលោមតាមច្បាប់សារពើពន្ធកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនមានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញសាជីវកម្ម តាមអត្រាមួយណាដែលខ្ពស់ជាងគេ រវាងពន្ធលើប្រាក់

ចំណេញតាមអត្រា២០%នៃប្រាក់ចំណេញជាប់ពន្ធ ឬពន្ធអប្បបរមា១%នៃផលរបរ។

(iii) បញ្ហាពន្ធផ្សេងៗ
លិខិតប្រកាសពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យតាមការិយបរិចេ្ឆទដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។ ផែ្នកខ្លះនៃច្បាប់ និងបទបញ្ញតិ្តពន្ធដារអាចរង

នូវបំណកស្រាយខុសៗគ្នា ហេតុនេះចំនួនពន្ធដែលបានរាយការណ៍នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរនៅពេលក្រោយ អាស្រ័យលើការកំណត់
ចុងក្រោយដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។
១២. ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
២០១៣

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

៣០៥.២១១.៨២៨

៧៦.៣៩៨.៤៥៥

២៣៨.៧០៦.០៧១

៥៩.៧៥១.២០៧

៧១.៧៧៧.៦៤៥

១៧.៩៦៦.៨៧០

៩៤.៨៣២.១០២

២៣.៧៣៧.៦៩៨

៩៤.៣៦៥.៣២៥ ៣៣៣.៥៣៨.១៧៣

៨៣.៤៨៨.៩០៥

៣៧៦.៩៨៩.៤៧៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៧២

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ប្រាក់បញ្ញើជាប្រាក់រៀល និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក មានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ដូចខាងក្រោម ៖

ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់-គណនីកើនទ្រព្យ
កាលកំណត់ ១ ខែ

កាលកំណត់ ៣ ខែ

កាលកំណត់ ៦ ខែ

កាលកំណត់ ៩ ខែ

កាលកំណត់ ១២/១៨/២៤/៣៦ ខែ

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់-គណនីប្រាថ្នា
កាលកំណត់ ៣-៥ ខែ

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

បាត

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

៤% - ៤,៥០%

៣,៥០% - ៤%

៣% - ៤,២៥%

៤% - ៤,៥០%

៣,៥០% - ៤%

៦%

៤,២៥%

៥%

៦%

៤,២៥%

៦% - ៨,៥០%

៤% - ៥,៧៥%

៨% - ៩.៥០%

៥% - ៧,២៥%

៥% - ៧% ៣,៥០% - ៤,៧៥%

៥% - ៦%

៦,៥០% - ៧% ៤,២៥% - ៤,៧៥%

៧% - ៩,៥០% ៤,៥០% - ៦,២៥%

៦% - ៧,៥%

៦,៥% - ៨%

៨% - ៩,៥០% ៥,៧៥% - ៦,២៥%

៨,៥០% - ១០% ៦,២៥% - ៧,២៥%

៦% - ៦,៥០% ៤,៥០% - ៤,៧៥%

៥% - ៥,៥%

៦% - ៦,៥០% ៤,៥០% - ៤,៧៥%

កាលកំណត់ ៦-៨ ខែ

៦,៥០% - ៧,៥០%

កាលកំណត់ ១២-៣៦ ខែ

៧,៥០% - ៨,៥០%

កាលកំណត់ ៩-១១ ខែ

២០១៣

៧% - ៨%

៥,៥% - ៧% ៧,៥០% - ៨,៥០% ៤,៧៥% - ៥,៧៥%

៥% - ៥,៥០%

៥,៥% - ៥,៧៥%

៥,៥០% - ៦%

៦% - ៦,២៥%

៦% - ៧%

៦,៥% - ៧,៥០%

៥% - ៥,៥០%

៧% - ៨%

៥,៥០% - ៦%

៦,៥% - ៦,៧៥% ៧,៥០% - ៨,៥០%

៦% - ៧%

១៣. ប្រាក់កម្ចី
២០១៣

FMO
PlaNet Finance (i)
Microfinance Enhancement Facility
Instituto De Credito Oficial
Microfinance Loan Obligations S.A (ii)
Oikocredit
The OPEC Fund for International Development
BlueOrchard (iii)
Global Microfinance Facility
Triodos Investment Management
Norwegian Investment Fund for Developing Countries
ICBC

៧៣

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

៦១.៥០៣.៦០២

១៥.៣៩៥.១៤៤

១៦.១០០.៧៤៩

៤.០៣០.២២៥

១១.៩៨៤.៩៩៥

២.៩៩៩.៩៩៩

៦០.៩៣៨.៧៦៣

១៥.២៥៣.៧៥៨

២៦.៩៦៦.២៣៨

៣៨.៤៣១.៥៦៤

៩.៦១៩.៩១៦

៣៨.៤៣១.៥៦៤

៣៣.៣៤៧.៤៨៩

៨.៣៤៧.៣០៦

១៥.៥៨០.០០០

២៣.៩៦៩.៩៩០

៥.៩៩៩.៩៩៧

៤៧.៩៣៩.៩៧៩
៣៥.៩៥៤.៩៨៤

២៩.៧៤០.៥៥៧

១៩.៩៧៤.៩៩១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

១១.៩៩៩.៩៩៥
៨.៩៩៩.៩៩៦

២.៩៩៩.៩៩៩

៣.៨៩៩.៨៧៥

៨.៣៣៣.៣៣២

៤.៩៩៩.៩៩៨

១៩.៩៧៤.៩៩១

៤.៩៩៩.៩៩៨

៣.៩៩៩.៩៩៨

-

១១.៩៨៤.៩៩៤

២.៩៩៩.៩៩៩

៤០៣.៤១០.២៣២

៩.៦១៩.៩១៦

៣៣.២៩១.៦៦៣

៤.២៥១.៥៦៣

១៥.៩៧៩.៩៩៣

១១.៩៨៤.៩៩៥

៦.៧៤៩.៩៩៧

៧.៤៤៤.៤៤៥

១៦.៩៨៤.៩៩៥

៦.៦៥៨.៣៣១

Proparco

២០១២

-

-

១៦.៩៨៤.៩៩៥

៤.២៥១.៥៦៣

-

-

-

១.៦៦៦.៦៦៦

៩.៣២១.៦៦៣

២.៣៣៣.៣៣២

១០០.៩៧៨.៧៨១

២០០.៦២១.៨៥៣

៥០.២១៨.២៣៦

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

(i) ResponsAbility គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិដែលតំណាងដោយម្ចាស់ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលរួមមាន ResponsAbility Sicav (Lux) ក្រុមហ៊ុន Credit

Suisse Microfinance Fund managemetn, ResponsAbility Fair Trade Fund និង Natixis Impact Nord Sud Development ដែលមាន
ទឹកប្រាក់ចុងគ្រាចំនួន៦០.៩៣៨.៧៦៣ពាន់រៀល សមមូលនឹង ១៥.២៥៣.៧៥៨ដុល្លារអាមេរិក។
ម្ចាស់បំណុល
ResponsAbility Sicav (Lux)

ថៃ្ងចុះកិច្ចសន្យា

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

២៥.៣៨៣.២៧១

៦.៣៥៣.៧៦០

២៦.៥៦៦.៧៤២

៦.៦៤៩.៩៩៨

ថៃ្ងទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៣

៥.៩៩២.៥០០

១.៥០០.០០០

ថៃ្ងទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

២.៩៩៦.២៥០

៧៥០.០០០

៦០.៩៣៨.៧៦៣

១៥.២៥៣.៧៥៨

ថៃ្ងទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១២
ថៃ្ងទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២
ថៃ្ងទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣
ថៃ្ងទី០៤ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៣
ថៃ្ងទី១៧ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៣
ថៃ្ងទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣
ទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣

Credit Suisse Microfinance
ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ

ថៃ្ងទី០៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៣
ថៃ្ងទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២
ថៃ្ងទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣
ថៃ្ងទី១៨ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៣
ថៃ្ងទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣
ថៃ្ងទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣
ថៃ្ងទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ResponsAbility Fair Trade Fund
Natixis Impact Nord Sud Development

(ii) Microfinance Loan Obligations S.A គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិដែលតំណាងឲ្យម្ចាស់ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលរួមមាន Finethic S.Q.A. SICAV-SIF,
Sub-Fund-Finethic-Microfinance, EMF Microfinance Fund AGmvK, Wallberg Invest S.A, Dual Return Fund S.I.C.A.V.,Symbiotics
Sicav (Lux) និង Finethic Microfinance, Societe en Commandite per Action (S.C.A) ដែលមានទឹកប្រាក់ចុងគ្រាចំនួន៣៥.៩៥៤.៩៨៤ពា
ន់រៀល សមមូលនឹង ៨.៩៩៩.៩៩៦ដុល្លារអាមេរិក។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៧៤

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
ម្ចាស់បំណុល

ថៃ្ងចុះកិច្ចសន្យា

Finethic S.Q.A. SICAV-SIF,
Sub-Fund - Finethic – Microfinance

EMF Microfinance Fund AGmvK

ពាន់រៀល ដុល្លារអាមេរិក

ថៃ្ងទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
ថៃ្ងទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣
៨.៩៨៨.៧៤៨

២.២៤៩.៩៩៩

៦.៩៩១.២៤៧

១.៧៤៩.៩៩៩

៤.៩៩៣.៧៤៧

១.២៤៩.៩៩៩

៣.៩៩៤.៩៩៨

១.០០០.០០០

៧.៩៨៩.៩៩៥

១.៩៩៩.៩៩៩

២.៩៩៦.២៤៩

៧៥០.០០០

៣៥.៩៥៤.៩៨៤

៨.៩៩៩.៩៩៦

ថៃ្ងទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣
ថៃ្ងទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
ថៃ្ងទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
ថៃ្ងទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

Wallberg Invest S.A

ថៃ្ងទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
Dual Return Fund S.I.C.A.V

ថៃ្ងទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣
ថៃ្ងទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣

Symbiotics Sicav (Lux)

ថៃ្ងទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
ថៃ្ងទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

Finethic Microfinance, Societe en Commandite par Action (S.C.A,)

(iii) BlueOrchard

ថៃ្ងទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២

គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិដែលតំណាងឲ្យម្ចាស់ហិរញ្ញវត្ថុ ដែលរួមមាន BlueOrchard Microfinance Fund

និង

Microfinance Initiative for Asia (MIFA) Debt Fund SA, SICAV-SIF ដែលមានទឹកប្រាក់ចុងគ្រាចំនួន២៣.៩៦៩.៩៩០ពាន់រៀល សមមូលនឹង

៥.៩៩៩.៩៩៧ដុល្លារអាមេរិក។

៧៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ម្ចាស់បំណុល

ថៃ្ងចុះកិច្ចព្រមពៀង

ពាន់រៀល ដុល្លារអាមេរិក

ថៃ្ងទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៣

BlueOrchard Microfinance Fund

ថៃ្ងទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣
ថៃ្ងទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣
Microfinance Initiative For Asia (MIFA) Debt Fund SA, SICAV-SIF

១៧.៩៧៧.៤៩០

៤.៤៩៩.៩៩៧

៥.៩៩២.៥០០

១.៥០០.០០០

២៣.៩៦៩.៩៩០

៥.៩៩៩.៩៩៧

ថៃ្ងទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៣

ប្រាក់កម្ចីទាំងនេះមានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំចន្លោះពី ៤% ទៅ ១១,៥០% (ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២៖ ៤,៦៥% ទៅ ១៣,៣៧%)។ ប្រាក់កម្ចីរបស់

ក្រុមហ៊ុនមិនមានវត្ថុធានាទេ។

ក្រុមហ៊ុនមិនបានខកខានក្នុងការសងប្រាក់ដើម ការប្រាក់ ឬប្រាក់រំលស់ទេ។
១៤. បំណុលផ្សេងៗ
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

១៥.៤៣៩.៥៦៤

៣.៨៦៤.៧២២

១០.៤០៨.៤៤៥

២.៦០៥.៣៦៨

បង្គរប្រាក់រង្វាន់ និងប្រាក់លើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក

៥.២៨២.៥៤៣

១.៣២២.២៨៩

៤.២៣៤.៣៤០

១.០៥៩.៩១០

បង្គរចំណាយប្រតិបត្តិការ

២.១១០.៣១៧

៥២៨.២៤០

១.៦៨៥.០២២

៤២១.៧៨៣

បង្គរចំណាយកម្រៃជើងសារ

២.០១៧.២១៦

៥០៤.៩៣៥

២.១១៥.៣៩៣

៥២៩.៥១០

ពន្ធកាត់ទុកត្រូវបង់

១.០៤៥.២៦៦

២៦១.៦៤៤

៣០៩.៦១៩

៧៧.៥០២

ប្រាក់ត្រូវបង់ជូនសមាគមន៍បុគ្គលិក

៤១៨.៤៦៩

១០៤.៧៤៨

២៨៨.៨៦៣

៧២.៣០៦

ផ្សេងៗ

១៥៨.១៣៤

៣៩.៥៨២

១៦.៨៣៨

៤.២១៥

២៦.៤៧១.៥០៩

៦.៦២៦.១៦០

១៩.០៥៨.៥២០

៤.៧៧០.៥៩៤

បង្គរការប្រាក់ត្រូវបង់

១៥. ប្រាក់សោធននិវត្តន៍
២០១៣
ប្រាក់សោធននិវត្តន៍

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

១០.៦៥៨.៤០២

២.៦៦៧.៩៣៥

៨.៥៥៨.០២៧

២.១៤២.១៨៤

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៧៦

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

បម្រែបម្រួលប្រាក់សោធននិវត្តន៍ក្នុងឆ្នាំនេះ មានដូចខាងក្រោម ៖
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ដើមឆ្នាំ

៨.៥៥៨.០២៧

២.១៤២.១៨៤

៦.២៤៧.១៣៥

១.៥៤៦.៧០៣

ការទូទាត់សងក្នុងឆ្នាំ

(៤៤៦.៣២២)

(១១១.៧២០)

(១៣៥.០៣០)

(៣៣.៨០០)

១០.៦៥៨.៤០២

២.៦៦៧.៩៣៥

៨.៥៥៨.០២៧

២.១៤២.១៨៤

ការបនែ្ថមក្នុងឆ្នាំ (កំណត់សម្គាល់២១)
លម្អៀងពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
ចុងឆ្នាំ

២.៥៤៦.៦៩៧

-

៦៣៧.៤៧១

-

២.៤៤៥.៩២២
-

៦១២.២៤៥
១៧.០៣៦

១៦. អនុបំណុល
អនុបំណុលនេះកើតឡើងពីការផ្ទេរមូលនិធិឥណទាន បំណុល និងទុនបម្រុង គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០០ ដែលផ្តល់ដោយទីភ្នាក់ងារបារាំង

សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ Agence Française de Dévéloppement (AFD) ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន។ លក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអនុបំណុលនេះចុះថ្ងៃទី២៧
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០០ រវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុនមានដូចខាងក្រោម ៖
• អនុបំណុលនេះនឹងមិនត្រូវសងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច

និងហិរញ្ញវត្ថុទេ

លុះត្រាតែក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ការផ្តល់ឥណទានជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទក្នុង

ប្រទេសកម្ពុជា ឬលុះត្រាតែក្រុមហ៊ុនសម្រេចចិត្តសងបំណុលនេះទាំងអស់ រឺផ្នែកខ្លះនៃបំណុល

• ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានតែងតាំងធនាគារអភិវឌ្ឃន៍ជនបទ Rural Development Bank (RDB) ដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើក្រុមហ៊ុន
ដែលធ្វើការប្រើប្រាស់ និងបែកចែកអនុបំណុល។ ការប្រាក់មិនត្រូវបានបង់ទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ឬធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ឬ RDB នោះទេ។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តី នៅក្នុងផែនការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានអនុវត្តដោយ RDB ដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបង់ប្រាក់ទៅលើការគ្រប់គ្រងប្រចាំឆ្នាំ ទៅឲ្យ
RDB នៅរៀងរាល់ដំណាច់ឆ្នាំ ដោយផ្អែកទៅលើការគណនាតាមសមាមាត្រ០,៥% នៃអនុបំណុល។

• បំណុលនេះត្រូវបានចាត់ទុកជា “ដើមទុនថ្នាក់ទី២” នៅក្នុងបរិបទនៃប្រកាសលេខ ធ៧-០០-០០៦ប្រ.ក. ចេញដោយធនាគារកណ្តាល និងត្រូវរាប់
បញ្ចូលទៅក្នុងការគណនាអនុបាតភាពគ្រប់គ្រាន់នៃដើមទុនរបស់ក្រុមហ៊ុន។

១៧. ដើមទុន
២០១៣

Advans

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

៥.០៥៥.១២០

១.២៦៥.៣៦១

៥.០៥៥.១២០

១.២៦៥.៣៦១

១.៩៧២.០០០

៤៩៣.៦១៧

១.៩៧២.០០០

៤៩៣.៦១៧

៤៦២.៤០០

១១៥.៧៤៥

៤៦២.៤០០

១១៥.៧៤៥

២.២០៧.២៨០

GRET
Proparco

១.៤៣៦.១៦០

FMO
La Fayette Participations S.A.S
Botta Co., Ltd

២៤៦.១៦០

១១.៣៧៩.១២០

៧៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

២០១២

ពាន់រៀល

៥៥២.៥១១

២.២០៧.២៨០

៣៥៩.៤៨៩

១.៤៣៦.១៦០

៦១.៦១៧

២.៨៤៨.៣៤០

២៤៦.១៦០

១១.៣៧៩.១២០

៥៥២.៥១១

៣៥៩.៤៨៩
៦១.៦១៧

២.៨៤៨.៣៤០

សកម្មភាពអតិថិជន អម្រឹត កំពុងធ្វើកន្ទ្រងប្រហុក (ស្រុករលៀប្អៀរ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងចំនួនភាគហ៊ុន ត្រូវបានបង្ហាញដូចខាងក្រោម ៖
២០១៣
ការកាន់កាប់

២០១២

ភាគហ៊ុន

ចំនួន

ភាគហ៊ុន

ការកាន់កាប់

ចំនួន

ភាគហ៊ុន

ភាគហ៊ុន

Advans

៤៥%

៣.៧១៧

៤៥%

៣.៧១៧

GRET

១៩%

១.៦២៣

១៩%

១.៦២៣

Proparco

១៧%

១.៤៥០

១៧%

១.៤៥០

FMO

១៣%

១.០៥៦

១៣%

១.០៥៦

La Fayette Participations S.A.S

៤%

៣៤០

៤%

៣៤០

Botta Co., Ltd

២%

១៨១

២%

១៨១

១០០%

៨.៣៦៧

១០០%

៨.៣៦៧

ភាគហ៊ុនចុះបញ្ជីសរុបទាំងអស់នាដំណាច់ឆ្នាំមានចំនួន ៨.៣៦៧ ភាគហ៊ុន (ឆ្នាំ២០១២ ៖ ៨.៣៦៧ភាគហ៊ុន) ដែលមានតម្លៃចារិក ១.៣៦០ពាន់រៀល

(២០១២ ៖ ១.៣៦០ពាន់រៀល) ក្នុងមួយភាគហ៊ុន។ ភាគហ៊ុនដែលបានចេញផ្សាយទាំងអស់ ត្រូវបានបង់រួចរាល់ទាំងស្រុង។
១៨. ចំណូលការប្រាក់
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

១២២.៥៤៤.៩២២

៣០.៦៧៤.៥៧៤

៧៨.៦៥៧.៤៩៩

១៩.៦៨៨.៩៨៦

៧៥.៧៨១.៧២៤

១៨.៩៦៩.១៤២

៦៩.៣៥៩.៣០១

១៧.៣៦១.៥២៧

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល

៣៤.១៣៧

៨.៥៤៥

៣៧.៥០៩

៩.៣៨៩

សមតុល្យនៅធនាគារ

២៨.២៩៧

៧.០៨៣

១៦៣.៥៩៩

៤០.៩៥១

១៩៨.៣៨៩.០៨០

៤៩.៦៥៩.៣៤៤

១៤៨.២១៧.៩០៨

៣៧.១០០.៨៥៣

ឥណទានបុគ្គល
ឥណទានក្រុមធានា

១៩. ចំណាយការប្រាក់
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

២៣.៨៩៩.៩៣១

៥.៩៨២.៤៦១

១៧.៨៥៨.២០១

៤.៤៧០.១៣៨

ប្រាក់កម្ចី

២២.៣២៤.៤២៩

៥.៥៨៨.០៩២

១៥.១៤៦.៩៤៧

៣.៧៩១.៤៧៦

៤៦.២២៤.៣៦០

១១.៥៧០.៥៥៣

៣៣.០០៥.១៤៨

៨.២៦១.៦១៤

៧៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

២០. ចំណូលផ្សេងៗ
២០១៣

ការប្រមូលបានពីឥណទានអាក្រក់មកវិញ

ចំណូលកម្រៃ និងជើងសារ

ចំណូលបានពីការផាកពិន័យ

ខាតពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ

ចំណេញពីការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
ចំណូលផ្សេងៗ

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

១.០២៨.៣២៣

២៥៧.៤០៣

១.២៨៤.២២០

៣២១.៤៥៧

២៨.១៧៨

១១៩.៣៥៥

២៩.៨៧៦

៥១០.៣០០

១២៧.៧៣៥

(១៥៤.៣៣៣)

(៣៨.៦៣២)

(១៩.២២៣)

៨១.៦៨៨

២០.៤៤៧

៦៩.៦៧៥

១១២.៥៧១

៦៤.៥០៤

១៦.១៤៦

១.៦៤៣.០៥៣

៤១១.២៧៧

៥៥៧.៦១៥

១៣៩.៥៧៨

(៤.៨១២)

៤៦៦.៣០៦

១១៦.៧២២

២.៤៧៧.៩៤៨

៦២០.២៦២

១៧.៤៤១

២១. ចំណាយផែ្នកបុគ្គលិក
២០១៣

ចំណាយប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងប្រាក់ឈ្នួល
ចំណាយប្រាក់លើកទឹកចិត្ត

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

៣៩.៤០៨.២៩៧

៩.៨៦៤.៤០៥

២៧.៧៨៦.៣៩៧

៦.៩៥៥.២៩៣

៧.៩៦១.៥៨១

១.៩៩២.៨៨៦

៧.៦៣១.៩៩៩

១.៩១០.៣៨៨

២.៥៤៦.៦៩៧

៦៣៧.៤៧១

២.៤៤៥.៩២២

៦១២.២៤៥

៤០១.៣៤០

១០០.៤៦១

២៨៨.២៧៦

៧២.១៥៩

៥៥.៨៧៩.៦១៨

១៣.៩៨៧.៣៨៩

៤២.៧១២.៣៤៥

១០.៦៩១.៤៥១

ចំណាយការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក

៣.២៥១.៣៧៣

ចំណាយអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិកផ្សេងៗ

២.២៧៣.៨០៧

ចំណាយប្រាក់សោធននិវត្តន៍ (កំណត់សម្គាល់ ១៥)
ចំណាយកម្រៃរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

(កំណត់សម្គាល់ ២៧ (ខ))

ចំណាយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត

២០១២

៣៦.៥២៣

៨១៣.៨៦១

៥៦៩.១៦៣

៩.១៤២

២.៤៦៨.៣៥៨

៦១៧.៨៦២

២.០៦៤.៦៤៥

៥១៦.៨០៩

២៦.៧៤៨

៦.៦៩៥

២២. ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសកម្មរូបី និងអរូបី
២០១៣

ទ្រព្យសកម្មរូបី (កំណត់សម្គាល់ ៩)

ទ្រព្យសកម្មអរូបី (កំណត់សម្គាល់ ១០)

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

៣.៩៣១.៣៦៥

៩៨៤.០៧១

៣.៦៩៧.៨០៧

៩២៥.៦០៨

៤.១៣២.៥២៤

១.០៣៤.៤២៤

៣.៩០៧.៨១៩

៩៧៨.១៧៧

២០១.១៥៩

៥០.៣៥៣

២១០.០១២

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៥២.៥៦៩

៨០

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
២៣.ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ចំណាយកម្រៃ និងជើងសារ

៥.៦៥៤.២០៤

១.៤១៥.៣២០

៥.១៦៤.២០៥

១.២៩២.៦៦៧

ចំណាយការធើ្វដំណើរក្នុងការបំពេញការងារ

៥.៣២១.៣៥១

១.៣៣២.០០៣

៣.៧៩២.៦៦៨

៩៤៩.៣៥៤

ចំណាយយានយន្ត និងចំណាយដំណើរការ

៥.២៤០.៩៦៧

១.៣១១.៨៨២

៤.៣៥១.៣៥២

១.០៨៩.១៩៩

ចំណាយជួលអាគារ

៥.២៣២.០២៨

១.៣០៩.៦៤៤

៤.០១១.៣៦៥

១.០០៤.០៩៦

ចំណាយផែ្នកវិជ្ជាជីវៈ

៥.០៨៤.៤៦៨

១.២៧២.៧០៨

៥.៤៥៩.៣០៤

១.៣៦៦.៥៣៤

ចំណាយផែ្នកទីផ្សារ និងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

៣.៤៣៩.០៥៦

៨៦០.៨៤០

២.៦២៧.០៩៣

៦៥៧.៥៩៥

ចំណាយសម្ភារការិយាល័យ

២.៨២២.២១៩

៧០៦.៤៣៨

២.៣៣៥.៧៩៣

៥៨៤.៦៧៩

ចំណាយទំនាក់ទំនង

១.៥៤៣.៤៤៦

៣៨៦.៣៤៤

៨៥៨.២៥៩

២១៤.៨៣៣

ចំណាយទឹកភ្លើង

១.៣១៧.៥២០

៣២៩.៧៩២

១.០៤១.៣៥២

២៦០.៦៦៤

ចំណាយធានារ៉ាប់រង

១.២៤៧.២៩២

៣១២.២១៣

៦៧៤.០៧៥

១៦៨.៧៣០

ចំណាយជួសជុល និងថែទាំ

៧០៨.៤៤១

១៧៧.៣៣២

៥៣៩.៣០៣

១៣៤.៩៩៤

ចំណាយបោះពុម្ព

៦៣១.៧០៤

១៥៨.១២៤

៦០១.២២១

១៥០.៤៩៣

ចំណាយផ្នែកអាជីវកម្ម និងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

៤៩២.១០៨

១២៣.១៨១

៣៧៥.៨៩៦

៩៤.០៩២

ចំណាយសេវាធនាគារ

៣៥៩.៥១១

៨៩.៩៩០

២៥០.៤៧៦

៦២.៦៩៧

ចំណាយសនិ្តសុខ

២៦៩.៥២៣

៦៧.៤៦៥

១៥០.៦០៤

៣៧.៦៩៨

ចំណាយអាជ្ញាប័ណ្ណ និងប៉ាតង់

២២០.១៨១

៥៥.១១៤

៩៧.៦០៩

២៤.៤៣៣

២០.១៦៥

៥.០៤៨

២០.១៦៥

៥.០៤៨

១.៣៦៦.៣៤៦

៣៤២.០១៤

១.៣២២.២១៩

៣៣០.៩៧០

៤០.៩៧០.៥៣០

១០.២៥៥.៤៥២

៣៣.៦៧២.៩៥៩

៨.៤២៨.៧៧៦

ចំណាយការគ្រប់គ្រងលើអនុបំណុល
ចំណាយផ្សេងៗ

២៤. ចំណូលបានពីជំនួយ
ក្រុមហ៊ុនបានទទួលជំនួយហិរញ្ញប្បទានគ្រាំទ្រដល់វិស័យកសិកម្មពី ធនាគារពិភពលោកក្នុងគោលបំណងរអភិវឌ្ឃន៍សមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន ក្នុងការ

ផ្តល់សេវាកម្ចីកសិកម្ម ក៏ដូចជាបង្កើនការរីកចម្រើននៅតាមជនបទជាមួយនឹងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលរួមបញ្ចូលសេវាប្រាក់បញ្ញើ។

ជំនួយមានរយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣ រហូតដល់កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤ ដោយមានទឹកប្រាក់សរុបមិនលើសពី

៧៣០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ក្រុមហ៊ុននឹងទូទាត់ចំណូល ដោយផ្អែកលើចំណាយពាក់ព័ន្ធកើតឡើងរួចហើយ។

៨១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ក្នុងអំឡុងឆ្នាំនេះ ជំនួយមានទឹកប្រាក់ចំនួន ៤៤២.៦៧៥ ពាន់រៀល ស្មើនឹង ទឹកប្រាក់ ១១០.០៨៧ ដុល្លារអាមេរិក (២០១២៖ គ្មាន) ត្រូវបានទូទាត់

និងបានកត់ត្រាជាចំណូលបានពីជំនួយ។

២៥. សាច់ប្រាក់បានប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការ
២០១៣

ចំណេញមុនបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

៥២.៨៣៦.១៣០

១៣.២២៥.៥៦៣

៣៦.៨៤១.៣៣១

៩.២២១.៨៥៩

៤៣១.៦៤៦

១០៨.០៤៧

៥៥៦.២៥៤

១៣៩.២៣៨

៤.១៣២.៥២៤

១.០៣៤.៤២៤

៣.៩០៧.៨១៩

៩៧៨.១៧៧

៥៥.៧៧៦

១៣.៩៦១

-

-

១៥៤.៣៣៣

៣៨.៦៣២

១៩.២២៣

៤.៨១២

២.៥៤៦.៦៩៧

៦៣៧.៤៧១

២.៤៤៥.៩២២

៦១២.២៤៥

(៣៨.០៨៨.៧៩១) (១១៥.២១២.៧៦០)

(២៨.៨៣៩.២៣៨)

និយ័តកម្ម ៖
សំវិធានធន ឥណទានអាក្រក់ និងសង្ស័យ

(កំណត់សម្គាល់ ៧)

ចំណាយរំលស់ទ្រព្យសកម្មរូបី និងទ្រព្យសកម្មអរូបី

(កំណត់សម្គាល់២២)

ទ្រព្យសកម្មអរូបីជម្រះចេញពីបញ្ជី (កំណត់សម្គាល់១០)
ខាត ពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបរិក្ខារ
ចំណាយប្រាក់សោធននិវត្តន៍ (កំណត់សម្គាល់ ១៥)
ចំណូល និងចំណាយការប្រាក់សុទ្ធ
ចំណូលបានមកពីអំណោយ
ចំណេញប្រតិបត្តិការ មុនបម្រែបម្រួលទ្រព្យសកម្ម
និងបំណុលប្រតិបត្តិការ

បម្រែបម្រួលទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលប្រតិបត្តិការ
ឥណទានអតិថិជន
សមតុល្យនៅធនាគារ

(១៥២.១៦៤.៧២០)
(៤៤២.៦៧៥)

(១១០.៨០៧)

-

-

៩២.៤៥០.២៨៩)

(២៣.១៤១.៥០០)

(៧១.៤៤២.២១១)

(១៧.៨៨២.៩០៧)

(៥៥.០៧៣.៥០០) (១៩៥.៧១៣.០២២)

(៤៨.៩៨៩.៤៩២)

(២២០.០១៨.៦៣១)
-

-

១៨.១៧៥.៥០០

៤.៥៤៩.៥៦២

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

(២.៦៦៥.៥៩៥)

(៦៦៧.២៣៣)

(១.៣០៩.៣៧៥)

(៣២៧.៧៥៣)

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

៤៣.៤៥១.៣០០

១០.៨៧៦.៤២១

១៦៣.៤៦៤.៦២១

៤០.៩១៧.៣០២

២.៤៧១.៧៨៥

៦១៨.៧២០

២.១៨០.៦៨០

៥៤៥.៨៥២

(២៦៩.២១១.៤៣០)

(៦៧.៣៨៧.០៩២)

(៨៤.៦៤៣.៨០៧)

(២១.១៨៧.៤៣៦)

បំណុលផ្សេងៗ
សាច់ប្រាក់បានប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៨២

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
២៦. សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល
២០១៣

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

សមតុល្យនៅក្នុងធនាគារកណ្តាលចរន្តគណនី

(កំណល់សម្គាល់៥)

សមតុល្យនៅក្នុងធនាគារ (កំណល់សម្គាល់៦)

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

២០១២

១២.៦២១.៥៣៥

ពាន់រៀល

២១.៧៩២.៤១២

ដុល្លារអាមេរិក

៤៨.៨៣៦.៩០៤

១២.២២៤.៥០៧

២៣.២៥៨.០៦៨

៥.៨២១.៧៩៤

១២៣.៧០០.៤៦៩

៣០.៩៦៣.៨២២

៥៧.៦៣៣.៩៦៣

១៤.៤២៦.៥២៤

៥០.៤២៣.០៣៣

២៤.៤៤០.៥៣២

៦.១១៧.៧៨០

១២.៥៨៣.៤៨៣

៥.៤៥៤.៩២២

៣.១៤៩.៨០៨

២៧. ប្រតិបត្តិការ និងសមតុល្យភាគីពាក់ព័ន្ធ
នៅក្នុងដំណើរការប្រកបអាជីវកម្មធម្មតា ក្រុមហ៊ុនមានប្រតិបត្តិការមួយចំនួនជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ។ ទំហំនៃប្រតិបត្តិការភាគីពាក់ព័ន្ធសមតុល្យដែលនៅ

មិនទាន់ទូទាត់គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ និងចំណាយ-ចំណូលពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗក្នុងឆ្នាំនេះ មានដូចខាងក្រោម ៖

(ក) សមតុល្យភាគីពាក់ព័ន្ធ
២០១៣

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និងគណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ
ប្រាក់បញ្ញើ

ឥណទាន

ភាគទុនិក

ប្រាក់កម្ចីពី ៖
FMO
Proparco

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ក

៥២១.៦៥៦

១៣០.៥៧៧

២.២០៩.៨៦៩

៥៥៣.១៥៩

គ

៦១.៥០៣.៦០២

១៥.៣៩៥.១៤៤

១៦.១០០.៧៤៨

៦៨.១៦១.៩៣៣

១៧.០៦១.៨១០

២៥.៤២២.៤១១

ខ

ឃ

៤៩០.៨៩៦

៦.៦៥៨.៣៣១

១២២.៨៧៨

១.៦៦៦.៦៦៦

៦១៧.៧៨៤

៩.៣២១.៦៦៣

១៥៤.៦៣៩

៤.០៣០.២២៥

២.៣៣៣.៣៣២

៦.៣៦៣.៥៥៧

ក) ប្រាក់បញ្ញើពីភាគីពាក់ព័ន្ធមានរយៈពេលនិងអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ដូចគ្នានឹងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ដូចបានរៀបរាប់ក្នុងកំណត់សម្គាល់១២។
ខ) ឥណទានផ្តល់ឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធមានរយៈពេលពី២ឆ្នាំទៅ៤ឆ្នាំ និងមានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ១៤.៤%។
គ) ប្រាក់កម្ចីពី FMO មានរយៈពេល៧ឆ្នាំ ត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ និងមានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ៤,៦៥% ប្រាក់កម្ចី

ដែលមានរយៈពេល៣ឆ្នាំ ត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ និងមានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ១០,៦៣% ហើយនិងប្រាក់កម្ចីដែលមានរយៈ
ពេល៤ឆ្នាំកន្លះ ត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ និងមានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ៧,៧២%។

ឃ) ប្រាក់កម្ចីពី Proparco មានរយៈពេល៧ឆ្នាំកន្លះ ត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ និងមានអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ ៨,៨៧%។

៨៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

(ខ) ប្រតិបត្តិការភាគីពាក់ព័ន្ធ
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

៤០១.៣៤០

១០០.៤៦១

២៨៨.២៧៦

៧២.១៥៩

៤.៣៤៤.៨៩២

១.០៨៧.៥៨២

៣.៨៧៥.៩១៦

៩៧០.១៩២

១៤៧.៦៨៩

៣៦.៩៦៨

៨៧.២០១

២១.៨២៨

១.៨០១.៣០៩

៤៥០.៨៩១

១.២៥៩.២៤៩

៣១៥.២០៦

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
កម្រៃ
ភាគទុនិក
ចំណាយការប្រាក់
ចំណាយកម្រៃប្រឹក្សាយោបល់
ក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ចំណាយកម្រៃប្រឹក្សាយោបល់

(គ) ការទូទាត់ជូនគណៈគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗ
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិករយៈពេលខ្លី

៣.៩៥៤.១៧៣

៩៨៩.៧៨០

២.៣៨៣.៧៥៧

៥៩៦.៦៨៥

ចំណាយមូលនិធិសោធននិវត្ត

១.៤០៩.២១០

៣៥២.៧៤៣

១.១៣១.៨៩៦

២៨៣.៣២៨

៥.៣៦៣.៣៨៣

១.៣៤២.៥២៣

៣.៥១៥.៦៥៣

៨៨០.០១៣

២៨. កិច្ចសន្យាផ្សេងៗ
កិច្ចសន្យាភតិសន្យាប្រតិបតិ្ត
ភតិសន្យាប្រតិបត្តិទាំងនេះភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជួលការិយាល័យ ដែលអាចជួលបន្តជាថ្មីទៀតបាន អាស្រ័យលើកិច្ចព្រមព្រៀង រវាងក្រុមហ៊ុន និង

ម្ចាស់ទីតាំង។ ក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្នកជួល ហើយការចំណាយលើថ្លៃជួលអប្បបរមាសរុបនាពេលអនាគត ក្រោមកិច្ចសន្យាភតិសន្យាដែលមិនអាចលុបចោលបាន
មានដូចខាងក្រោម ៖

២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

៦.៨៨៩.៤៤១

១.៧២៤.៥១៦

៣.៨៤៨.១០០

៩៦៣.២២៩

លើសពី១ឆ្នាំ និងមិនលើសពី៥ឆ្នាំ

២១.៣៥៩.៧១១

៥.៣៤៦.៦១១

១០.៨០៩.៩០៣

២.៧០៥.៨៥៨

លើសពី៥ឆ្នាំឡើងទៅ

១០.៣៩៤.៣១៥

២.៦០១.៨៣១

៣.៥២៦.៩៧៨

៨៨២.៨៤៨

៣៨.៦៤៣.៤៦៧

៩.៦៧២.៩៥៨

១៨.១៨៤.៩៨១

៤.៥៥១.៩៣៥

មិនលើសពី១ឆ្នាំ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៨៤

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
២៩. ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
សកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗមួយចំនួនដូចជា ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផ្សារ (រួមមាន ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ

ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់ និងហានិភ័យតម្លៃ) និងហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ អាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាចម្បង គឺប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យ ហើយហានិភ័យ
ប្រតិបតិ្តការគឺជាផលវិបាកដែលពិបាកជៀសផុតក្នុងដំណើរការអាជីវកម្ម។

ក្រុមហ៊ុនមិនប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិទស្សន៍ (derivative financial instrument) ដូចជាកិច្ចសន្យាប្តូររូបិយប័ណ្ណ (foreign exchange

contract) និងការផ្តោះប្តូរអត្រាការប្រាក់ (interest rate swaps) ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួននោះទេ។
ក្រុមហ៊ុនបានកាន់កាប់ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ មានដូចខាងក្រោម៖
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

៥០.៤២៣.០៣៣

១២.៦២១.៥៣៥

២១.៧៩២.៤១២

៥.៤៥៤.៩២២

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល

៧៨.៣៥៦.៦៨៤

១៩.៦១៣.៦៨៨

៤៩.៥១៤.០០៧

១២.៣៩៣.៩៩៤

សមតុល្យនៅធនាគារ

២៤.៤៤០.៥៣២

៦.១១៧.៧៨០

១២.៥៨៣.៤៨៣

៣.១៤៩.៨០៨

៨១៤.១១១.៥៧៣

២០៣.៧៨២.៦២២

៥៩៤.៥៧៩.៤០៣

១៤៨.៨៣០.៨៨៩

១២.២៩៧.៧១៨

៣.០៧៨.២៧៧

១០.១៤០.៥៦៣

២.៥៣៨.៣១៤

៩៧៩.៦២៩.៥៤០

២៤៥.២១៣.៩០២

៦៨៨.៦០៩.៨៦៨

១៧២.៣៦៧.៩២៧

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

៣៧៦.៩៨៩.៤៧៣

៩៤.៣៦៥.៣២៥

៣៣៣.៥៣៨.១៧៣

៨៣.៤៨៨.៩០៤

ប្រាក់កម្ចី

៤០៣.៤១០.២៣២

១០០.៩៧៨.៧៨១

២០០.៦២១.៨៥៣

៥០.២១៨.២៣៦

២៥.២៦៣.៤៤៩

៦.៣២៣.៧៦៧

១៨.៧៣២.០៦៣

៤.៦៨៨.៨៧៧

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

៨០៥.៦៦៣.១៥៤

២០១.៦៦៧.៨៧៣

៥៥២.៨៩២.០៨៩

១៣៨.៣៩៦.០១៧

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ

១៧៣.៩៦៦.៣៨៦

៤៣.៥៤៦.០២៩

១៣៥.៧១៧.៧៧៩

៣៣.៩៧១.៩១០

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ឥណទានអតិថិជន (*)
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលផ្សេងៗ

២៩.១ ហានិភ័យឥណទាន
ក្រុមហ៊ុនប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យឥណទាន ជាហានិភ័យដែលសមភាគីរបស់ក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការខាតបង់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដោយសារមិនបាន

បំពេញកាតព្វកិច្ចសងបំណុល។ ហានិភ័យឥណទាន គឺជាហានិភ័យ ដែលមានសារសំខាន់ជាងគេបំផុតក្នុង អាជីវកម្មរបស់ ក្រុមហ៊ុន។ ហានិភ័យឥណទាន

ភាគច្រើនកើតឡើងពីការផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជន និងសមតុល្យនៅធនាគារ។ ក្រុមហ៊ុនក៏មានហានិភ័យឥណទាន ទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រៅ
តារាងតុល្យការផងដែរ ដូចជាកិច្ចសន្យាឥណទានជាដើម។ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន ត្រូវបានអនុវត្តដោយគណៈកម្មាធិការ ឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុន។

៨៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

សកម្មភាពនៃការផ្តល់ឥណទាន

បំណងជាទូទៅនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវឲ្យខ្ចី

ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្របទៅតាមគោលការណ៍ឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុន
មានន័យថាត្រូវសម្រេចបាននូវសំពៀតឥណទានល្អនិងរឹងមាំ

ដើម្បីធានាការសម្រេចបាននូវគោល

ហើយអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទានបាន។

គោលការណ៍ឥណទានរួមមាន គោលការណ៍ក្នុងការផ្តល់ឥណទាន គោលការណ៍ស្តីពីវត្ថុបញ្ចាំ ព្រមទាំងដំណើរការ និងនីតិវិធីអនុម័តឥណទាន ដើម្បីធានានូវ
អនុលោមភាពតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារកណ្តាល។

(ក) ការវាស់វែងហានិភ័យឥណទាន
ក្រុមហ៊ុនវាយតម្លៃកម្រិតប្រូបាប៊ីលីតេ នៃការខកខានមិនបានសងបំណុលរបស់អ្នកខ្ចីប្រាក់ជាឯកត្តជន ដោយផ្តោតលើការព្យាករប្រាក់ ចំណូល និងលំហូរ

សាច់ប្រាក់របស់អ្នកខ្ចីប្រាក់។ គណៈកម្មាធិការឥណទានទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុម័តផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជន។

(ខ) ការគ្រប់គ្រងកម្រិតហានិភ័យ និងគោលការណ៍បន្ថយហានិភ័យ
ក្រុមហ៊ុនធ្វើប្រតិបត្តិការនិងផ្តល់ឥណទានឲ្យឯកត្តជន ឬសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុន គ្រប់គ្រងកម្រិត និង

ត្រួតពិនិត្យការប្រមូលផ្តុំហានិភ័យឥណទាន នៅពេលដែលវាត្រូវបានរកឃើញ។

ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់គោលការណ៍និងការអនុវត្តជាច្រើន ដើម្បីបន្ថយហានិភ័យឥណទាន។ គោលការណ៍ជាប្រពៃណីបំផុតក្នុងចំណោម គោលការណ៍

ទាំងអស់នេះ គឺការធានាដោយដាក់វត្ថុបញ្ចាំចំពោះឥណទានអតិថិជន ដែលជាការអនុវត្តទូទៅមួយ។ ក្រុមហ៊ុនអនុវត្តគោលការណ៍ ណែនាំស្តីពីការទទួលយក
បាននូវចំណាត់ថ្នាក់ជាក់លាក់នៃវត្ថុបញ្ចាំ ឬការបន្ថយហានិភ័យឥណទាន។

(គ) គោលការណ៍សំវិធានធន និងការថយចុះតម្លៃ
ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានតម្រូវឲ្យអនុវត្តការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាននិងសំវិធានធន ស្របតាមប្រកាសលេខ ធ៧-០២-១៨៦ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា

ឆ្នាំ២០០២ ស្តីពីការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាននិងសំវិធានធន។ ធនាគារកណ្តាលតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងឡាយ ធ្វើ ចំណាត់ថ្នាក់សំពៀតឥណទាន

របស់ខ្លួនជា៤ថ្នាក់ ហើយត្រូវប្រាកដថាគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួន បានបំពេញកាតព្វកិច្ចសំវិធានធនជាក់លាក់អប្បបរមា អាស្រ័យទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធ
ដោយមិនគិតពីទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗដែលបានដាក់ជាវត្ថុបញ្ចាំ (លើកលែងតែសាច់ប្រាក់) ដូចខាងក្រោម ៖
ភាគរយសំវិធានធន
ឥណទានស្តង់ដា

០%

ឥណទានក្រោមស្តង់ដា

១០%

ឥណទានសង្ស័យ

៣០%

ឥណទានបាត់បង់

១០០%

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៨៦

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

(ឃ) ហានិភ័យឥណទានអតិបរមាដោយមិនគិតវត្ថុបញ្ចាំ ឬការពង្រីកឥណទានផ្សេងៗ
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

៨១៤.១១១.៥៧៣

២០៣.៧៨២.៦២១

៥៩៤.៥៧៩.៤០៣

១៤៨.៨៣០.៨៨៩

សមតុល្យនៅធនាគារ (កំណត់សម្គាល់ ៦)

២៤.៤៤០.៥៣២

៦.១១៧.៧៨០

១២.៥៨៣.៤៨៣

៣.១៤៩.៨០៨

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

១២.២៩៧.៧១៨

៣.២៧១.៨៤៣

១០.១៤០.៥៦៣

២.៥៧៤.៧១០

៨៥០.៨៤៩.៨២៣

២១៣.១៧២.២៤៤

៦១៧.៣០៣.៤៤៩

១៥៤.៥៥៥.៤០៧

ហានិភ័យឥណទានទាក់ទិននឹងទ្រព្យសកម្ម
ក្នុងតារាងតុល្យការៈ

ឥណទានអតិថិជន (កំណត់សម្គាល់ ៧)

តារាងខាងលើនេះបង្ហាញពីស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតនៃហានិភ័យឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុន គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ និង២០១២ ដោយមិនគិត

លើវត្ថុបញ្ចាំ ឬការពង្រីកឥណទានផ្សេងៗ។ ចំពោះទ្រព្យសកម្មក្នុងតារាងតុល្យការ ហានិភ័យដែលបានបង្ហាញខាងលើគឺផ្អែកទៅលើតម្លៃយោងសុទ្ធ។
ដូចបានបង្ហាញខាងលើ ៩៦% នៃហានិភ័យអតិបរមាសរុបគឺកើតមកពីឥណទានអតិថិជន (២០១២ ៖ ៩៦%)។

គណៈគ្រប់គ្រងមានជំនឿថា ខ្លួនមានលទ្ធភាពបន្តការគ្រប់គ្រង និងទ្រទ្រង់ហានិភ័យឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឥណទានអតិថិជន

ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតអប្បបរមា តាមមូលដ្ឋានដូចខាងក្រោម ៖
-

៩៩%នៃសំពៀតឥណទានត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាឥណទានមិនហួសកាលកំណត់សង និងមិនថយចុះតម្លៃ (២០១២ ៖ ៩៩%)។

-

ក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់ដំណើរការជ្រើសរើស និងការប្រមូលយ៉ាងម៉ត់ចត់ ក្នុងការផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជន។

(ង) ឥណទានអតិថិជន
ឥណទានអតិថិជនត្រូវបានសង្ខេបដូចខាងក្រោម ៖
២០១៣
ពាន់រៀល
ឥណទានអតិថិជនដែលមិនហួសកាលកំណត់ និងមិនថយចុះតម្លៃ
ឥណទានអតិថិជនដែលហួសកាលកំណត់ ប៉ុន្តែមិនថយចុះតម្លៃ
ឥណទានអតិថិជនដែលថយចុះតម្លៃ
ឥណទានអតិថិជន-ដុល
សំវិធានធនឥណទានអាក្រក់និងសង្ស័យ
ឥណទានអតិថិជន-សុទ្ធ

៨៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

២០១២

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

៨១១.៤១៩.៩៩៩ ២០៣.១០៨.៨៨៥ ៥៩៣.០៩៤.២០៨ ១៤៨.៤៥៩.១២៦
២.០៩៣.២២៣

៥២៣.៩៦២

៨៣២.០៣១

២០៨.២៦៨

៥៩៨.៣៥១

១៤៩.៧៧៤

៦៥៣.១៦៤

១៦៣.៤៩៥

៨១៤.១១១.៥៧៣ ២០៣.៧៨២.៦២១ ៥៩៤.៥៧៩.៤០៣ ១៤៨.៨៣០.៨៨៩
(៥៩៨.៣៤៩)

(១៤៩.៧៧៤)

(៦៥៣.១៦៤)

(១៦៣.៤៩៥)

៨១៣.៥១៣.២២៤ ២០៣.៦៣២.៨៤៧ ៥៩៣.៩២៦.២៣៩ ១៤៨.៦៦៧.៣៩៤

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

អនុលោមទៅតាមតម្រូវការរបស់ធនាគារកណ្តាល

ក្នុងការធ្វើសំវិធានធនឥណទាន

សាច់ប្រាក់ដែលរំពឹងថានឹងអាចប្រមូលបានមកវិញពីវត្ថុបញ្ចាំ

(លើកលែងតែសាច់ប្រាក់) មិនត្រូវបានគិតបញ្ចូលនោះទេ។ សំវិធានធនសរុបនៃឥណទានអាក្រក់ និងសង្ស័យមានចំនួន ៥៩៨.៣៥១ពាន់រៀល (២០១២ ៖
៦៥៣.១៦៤ ពាន់រៀល) គឺជាសំវិធានធនជាក់លាក់ ដែលតម្រូវដោយធនាគារកណ្តាល និងសំវិធានធនបន្ថែមលើឥណទានបាត់បង់។

(i)-ឥណទានអតិថិជនដែលមិនហួសកាលកំណត់ និងមិនថយចុះតម្លៃ
ឥណទានអតិថិជនដែលមិនហួសកាលកំណត់ មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាថយចុះតម្លៃទេ លុះត្រាតែមានព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលចង្អុលបង្ហាញផ្ទុយពីនេះ។

(ii)-ឥណទានអតិថិជនដែលហួសកាលកំណត់ ប៉ុន្តែមិនថយចុះតម្លៃ
ឥណទានអតិថិជនដែលហួសកាលកំណត់សងតិចជាង៣០ថ្ងៃ

មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាថយចុះតម្លៃទេ

លុះត្រាតែមានព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលចង្អុល

បង្ហាញផ្ទុយពីនេះ។ ចំនួនឥណទានអតិថិជនដុលដែលបានហួសកំណត់ ប៉ុន្តែមិនថយចុះតម្លៃ មានដូចខាងក្រោម ៖
២០១៣
ហួសកាលកំណត់ក្រោម៣០ថ្ងៃ

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

២.០៩៣.២២៣

៥២៣.៩៦២

៨៣២.០៣១

២០៨.២៦៨

(iii)-ឥណទានអតិថិជនដែលថយចុះតម្លៃ
អនុលោមតាមប្រកាសលេខ ធ៧-០២-១៨៦ប្រ.ក. ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០២ ស្តីពីការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាននិងសំវិធានធន ឥណទានដែល

ហួសកាលកំណត់សងលើសពី៣០ថ្ងៃ ត្រូវបានចាត់ទុកថាថយចុះតម្លៃ ហើយកាតព្វកិច្ចសំវិធានធនជាក់លាក់អប្បរមាលើការថយចុះតម្លៃ ត្រូវបានធ្វើឡើង
អាស្រ័យលើចំណាត់ថ្នាក់ពាក់ព័ន្ធ លើកលែងតែមានព័ត៌មានផ្សេងៗចង្អុលបង្ហាញផ្ទុយពីនេះ។
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ហួសកាលកំណត់ពី៣០-៦០ថ្ងៃ

១៧៣.៩៦៨

៤៣.៥៤៦

១០៤.០០០

២៦.០៣៣

ហួសកាលកំណត់ពី៦០-៩០ថ្ងៃ

៤៥.៤៩២

១១.៣៨៧

៩៥.៤៤២

២៣.៨៩០

ហួសកាលកំណត់ពី៩០-១៨០ថ្ងៃ

៩៦.៧៩៤

២៤.២២៩

១៧៦.៦០២

៤៤.២០៦

២៨២.០៩៥

៧០.៦១២

២៧៧.១២០

៦៩.៣៦៦

៥៩៨.៣៤៩

១៤៩.៧៧៤

៦៥៣.១៦៤

១៦៣.៤៩៥

ហួសកាលកំណត់ពី១៨០-៣៦០ថ្ងៃ

ដោយសារជាចម្បងក្រុមហ៊ុនផ្តល់ឥណទានទៅឲ្យសហគ្រិនក្រីក្រនៅតាមបណ្តាខេត្តផ្សេងៗ ដូចនេះភាគច្រើននៃវត្ថុបញ្ចាំរបស់អតិថិជនគឺមានតែបង្កាន់

ដៃបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិលើដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងតែប៉ុណ្ណោះ (មិនមែនជាប័ណ្ណសម្គាល់កម្មសិទ្ធិផ្លូវការទេ)។ នៅអំឡុងពេលផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ក្រុមហ៊ុនមិនបានធ្វើការវាយ
តម្លៃឡើងវិញទៅលើវត្ថុបញ្ចាំនោះទេ ហើយក៏មិនបានឲ្យក្រុមហ៊ុនខាងក្រៅវាយតម្លៃដែរ។ ដោយសារក្រុមហ៊ុនមិនបានទទួលប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីផ្លូវការ ដូច្នេះគេ
ជឿថាវត្ថុបញ្ចាំទាំងអស់នេះពុំមានតម្លៃទេ។ អនុលោមតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារកណ្តាល តម្លៃនៃវត្ថុបញ្ចាំមិនត្រូវបានយកមកគិតទេ នៅពេល
កំណត់ការថយចុះតម្លៃនៃឥណទានអតិថិជន។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៨៨

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
(iv)-ឥណទានអតិថិជនដែលបានរៀបចំឡើងវិញ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ក្រុមហ៊ុនមិនមានឥណទានអតិថិជនដែលបានរៀបចំឡើងវិញទេ (២០១២ ៖ គ្មាន)។

ច) សមតុល្យនៅធនាគារ
ក្រុមហ៊ុនបានដាក់ប្រាក់បញ្ញើរយៈពេលខ្លី

ដែលលើសសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលនៅធនាគារផ្សេងៗ

ដើម្បីទប់នឹងហានិភ័យរបស់ភាគីដៃគូ។

ក្រុមហ៊ុន

គ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ភាគីដៃគូ ដោយធ្វើការពិនិត្យពិច័យយ៉ាងល្អិតល្អន់ (due diligence) លើរាល់ភាគីដៃគូនីមួយៗ និងដោយផ្តល់ឥណទានដល់ភាគី
ដៃគូនូវចំនួនកំណត់មួយ ព្រមទាំងបានដាក់ប្រាក់បញ្ញើជាច្រើននៅធនាគារផ្សេងៗគ្នា។

(ឆ) ការរឹបអូសវត្ថុបញ្ចាំ
ក្នុងអំឡុងដំណាច់ឆ្នាំថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ក្រុមហ៊ុនមិនបានរឹបអូសទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ ដែលបានដាក់បញ្ចាំនោះទេ (២០១២ ៖ គ្មាន)។
២៩.២ ហានិភ័យទីផ្សារ
ក្រុមហ៊ុនប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យទីផ្សារ

ជាហានិភ័យដែលតម្លៃសមស្រប

ឬលំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគតនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

នឹងប្រែប្រួល

ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃសមស្រប។ ហានិភ័យទីផ្សារកើតឡើងមកពីស្ថានភាពបើកទូលាយនៃអត្រាការប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណ និងផលិតផលមូលធន ដែលប្រឈម
នឹងចលនាទីផ្សារជាក់លាក់និងទូទៅ និងការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងងាយនៃអត្រាទីផ្សារ ឬតម្លៃទីផ្សារ ដូចជាអត្រាការប្រាក់ ការពង្រីកឥណទាន អត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណ
និងតម្លៃមូលធនជាដើម។

(ក) ហានិភ័យការប្តូររូបិយប័ណ្ណ
ក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងធ្វើប្រតិបត្តិការដោយប្រើប្រាស់ប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់បាត ហើយប្រតិបត្តិការទាំងនេះ

ប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗ ក្នុងនោះសំខាន់ជាងគេគឺប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់បាត។

ហានិភ័យការប្តូររូបិយប័ណ្ណកើតឡើងពីប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មក្នុងពេលអនាគត និងពីទ្រព្យសកម្មនិងបំណុលដែលបានកត់ត្រាជារូបិយប័ណ្ណមួយផ្សេង

ពីរូបិយប័ណ្ណគោលរបស់ក្រុមហ៊ុន។

គណៈគ្រប់គ្រងតាមដានហានិភ័យការប្តូររូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួន ដោយធៀបនឹងរូបិយប័ណ្ណគោល តាមរយៈការតាមដានហានិភ័យការប្តូររូបិយប័ណ្ណ ដោយ

ប្រើប្រាស់ការស្រូបយកហានិភ័យ២០%នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ ដែលតម្រូវដោយធនាគារកណ្តាល។

៨៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

តារាងខាងក្រោមនេះសង្ខេបអំពីហានិភ័យអត្រាប្តូររូបិយប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុន គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣។ តារាងនេះក៏រួមបញ្ចូលនូវឧបករណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ទៅតាមតម្លៃយោងនិងតាមរូបិយប័ណ្ណ ដែលសមមូលនឹងពាន់រៀល។

សមមូលនឹងពាន់រៀល
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

បាត

សរុប

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

១៨.៤៥៣.៩២២

៣១.៧០៥.០០៥

២៦៤.១០៦

៥០.៤២៣.០៣៣

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល

៣៧.៥៤០.៤៦៧

៤០.៨១៦.២១៧

-

៧៨.៣៥៦.៦៨៤

៧.៤០១.៧៨៨

១២.៩៦៦.០១១

៤.០៧២.៧៣៣

២៤.៤៤០.៥៣២

២៦៩.៩៩២.០៧៧

៥៤៣.៩៨១.៥១៤

១៣៧.៩៨២

៨១៤.១១១.៥៧៣

៥.៤៦៨.៥៥៩

៦.៨២៨.៦៥៥

៥០៤

១២.២៩៧.៧១៨

៣៣៨.៨៥៦.៨១៣

៦៣៦.២៩៧.៤០២

៤.៤៧៥.៣២៥

៩៧៩.៦២៩.៥៤០

១៤៧.០៥៥.០១៦

២២៩.៧៣៤.២៩០

២០០.១៦៧

៣៧៦.៩៨៩.៤៧៣

២០.៤៥០.៥០០

៣៧៨.៩៤៩.៦៩៤

៤.០១០.០៣៨

៤០៣.៤១០.២៣២

១៣.១៧២.៦០២

១២.០៩០.៨៤៧

-

២៥.២៦៣.៤៤៩

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

១៨០.៦៧៨.១១៨

៦២០.៧៧៤.៨៣១

៤.២១០.២០៥

៨០៥.៦៦៣.១៥៤

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ

១៥៨.១៧៨.៦៩៥

១៥.៥២២.៥៧១

២៦៥.១២០

១៧៣.៩៦៦.៣៨៦

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សមតុល្យនៅធនាគារ
ឥណទានអតិថិជន (*)
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ប្រាក់កម្ចី
បំណុលផ្សេងៗ

(*) នេះជាការបង្ហាញពីឥណទានអតិថិជនដុល ដែលមិនរួមបញ្ជូលទាំងសំវិធានធនឥណទានអាក្រក់ និងឥណទាសង្ស័យ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៩០

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

សមមូលនឹងពាន់រៀល
ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

សរុប

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

១០.២១៦.១៨៩

១១.៥៧៦.២២៣

២១.៧៩២.៤១២

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល

១៩.៤៥៨.១៦៨

៣០.០៥៥.៨៣៩

៤៩.៥១៤.០០៧

៣.៥៣០.៤៦៩

៩.០៥៣.០១៤

១២.៥៨៣.៤៨៣

២៤៩.៦៤២.៨៨០

៣៤៤.៩៣៦.៥២៣

៥៩៤.៥៧៩.៤០៣

៥.៦៦៣.២៤៥

៤.៤៧៧.៣១៨

១០.១៤០.៥៦៣

២៨៨.៥១០.៩៥១

៤០០.០៩៨.៩១៧

៦៨៨.៦០៩.៨៦៨

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

៩៩.៨០៥.០៦៣

២៣៣.៧៣៣.១១០

៣៣៣.៥៣៨.១៧៣

ប្រាក់កម្ចី

៣២.៦៨៥.៧៥០

១៦៧.៩៣៦.១០៣

២០០.៦២១.៨៥៣

១០.៥៩៥.៨១៥

៨.១៣៦.២៤៨

១៨.៧៣២.០៦៣

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

១៤៣.០៨៦.៦២៨

៤០៩.៨០៥.៤៦១

៥៥២.៨៩២.០៨៩

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ

១៤៥.៤២៤.៣២៣

(៩.៧០៦.៥៤៤)

១៣៥.៧១៧.៧៧៩

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

សមតុល្យនៅធនាគារ
ឥណទានអតិថិជន (*)
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលផ្សេងៗ

(*) នេះជាការបង្ហាញពីឥណទានអតិថិជនដុល ដែលមិនរួមបញ្ជូលទាំងសំវិធានធនឥណទានអាក្រក់ និងឥណទានសង្ស័យ។

(ខ) ហានិភ័យតម្លៃ
ក្រុមហ៊ុនមិនប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យតម្លៃមូលបត្រទេ ដោយសារក្រុមហ៊ុនមិនមាន ឬរក្សាទុកការវិនិយោគ ដែលបានចាត់ថ្នាក់នៅក្នុងតារាងតុល្យការ

ជាការវិនិយោគសម្រាប់លក់ ឬតាមតម្លៃសមស្របជាចំណេញឬខាតនោះទេ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ក្រុមហ៊ុនមិនទាន់មានគោលការណ៍គ្រប់គ្រងហានិភ័យតម្លៃរបស់
ខ្លួននោះទេ។

(គ) ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់
ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់នៃលំហូរសាច់ប្រាក់ គឺជាហានិភ័យដែលលំហូរសាច់ប្រាក់នាពេលអនាគតនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងប្រែប្រួល ដោយសារការ

ផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់លើទីផ្សារ។ ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់នៃតម្លៃសមស្រប គឺជាហានិភ័យដែលតម្លៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនឹងប្រែប្រួល ដោយសារការផ្លាស់ប្តូរ
អត្រាការប្រាក់លើទីផ្សារ។ កម្រិតការប្រាក់អាចកើនឡើងបណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលនេះ ប៉ុន្តែអាចកាត់បន្ថយការខាតបង់ នៅក្នុងករណីដែលមានបម្រែបម្រួល

ឥតរំពឹងទុកកើតឡើង។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះ គណៈគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនមិនមានគោលការណ៍ដើម្បីកំណត់កម្រិតនៃភាពមិនស៊ីគ្នានៃអត្រាការប្រាក់ដែលអាច
កើតឡើងនោះទេ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គណៈគ្រប់គ្រងបានតាមដានយ៉ាងទៀងទាត់ទៅលើភាពមិនស៊ីគ្នានេះ។

៩១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

តារាងខាងក្រោមនេះសង្ខេបអំពីហានិភ័យអត្រាការប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន។ តារាងខាងក្រោមនេះ ក៏រួមបញ្ចូលនូវឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅតាម

តម្លៃយោង ដោយធ្វើចំណាត់ថ្នាក់តាមវិធានមុនគេ រវាងពេលប្រែប្រួលតម្លៃ ឬតាមកាលកំណត់។
១ខែ

១-៣ខែ

៣-១២ខែ

១-៥ឆ្នាំ ពី៥ឆ្នាំឡើងទៅ មិនមានការប្រាក់

សរុប

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

-

-

-

-

-

៥០.៤២៣.០៣៣

៥០.៤២៣.០៣៣

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល

-

-

-

-

-

៧៨.៣៥៦.៦៨៤

៧៨.៣៥៦.៦៨៤

សមតុល្យនៅធនាគារ

-

-

-

-

-

២៤.៤៣៩.០៨៤

២៤.៤៣៩.០៨៤

៤៣.២២២.១៤២ ២៤៨.៧០៦.១៧៧ ៥១២.៣៦០.០៥១

-

គិតត្រឹមថ្ងៃទី០១

ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ឥណទានអតិថិជន

៩.៨២៣.២០៣

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

-

ទ្រព្យសកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុសរុប

៩.៨២៣.២០៣

-

-

- ៨១៤.១១១.៥៧៣

-

-

១២.២៩៧.៧១៨

១២.២៩៧.៧១៨

៤៣.២២២.១៤២ ២៤៨.៧០៦.១៧៧ ៥១២.៣៦០.០៥១

-

១៦៥.៥១៦.៥១៩ ៩៧៩.៦២៨.០៩២

៥៧.០០២.០៦១ ២១០.៣៤៧.៣៩០

៦.២៨៤.០៣៨

-

- ៣៧៦.៩៨៩.៤៧៣

៧៩.២៨៥.៤៣៩ ២៦៩.៧៨៤.២៥២

២៤.៣០០.១៨០

- ៤០៣.៤១០.២៣២

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ប្រាក់កម្ចី
បំណុលផ្សេងៗ
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប
គំលាតការប្រែប្រួល
ការប្រាក់សរុប

១០៣.៣៥៥.៩៨៤
៣.៩៩៥.០០០

២៦.០៤៥.៣៦១

-

-

-

-

៨៣.០៤៧.៤២២ ២៨៩.៦៣២.៨២៩ ២៧៦.០៦៨.២៩០

២៤.៣០០.១៨០

២៥.២៦៨.១០៩ ៨០៥.៦៦៧.៨១៤

(៩៧.៥២៧.៧៨១) (៣៩.៨២៥.២៨០) (៤០.៩២៦.៦៥២) ២៣៦.២៩១.៧៦១ (២៤.៣០០.១៨០)

១៤០.២៤៨.៤១០ ១៧៣.៩៦០.២៧៨

១០៧.៣៥០.៩៨៤

-

២៥.២៦៨.១០៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

២៥.២៦៨.១០៩

៩២

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
១ខែ

១-៣ខែ

៣-១២ខែ

១-៥ឆ្នាំ

ពី៥ឆ្នាំឡើងទៅ មិនមានការប្រាក់

សរុប

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

-

-

-

-

-

២១.៧៩២.៤១២

២១.៧៩២.៤១២

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល

-

-

-

-

-

៤៩.៥១៤.០០៧

៤៩.៥១៤.០០៧

សមតុល្យនៅធនាគារ

-

-

-

-

-

១២.៥៨៣.៤៨៣

១២.៥៨៣.៤៨៣

៤៣.២៩២.៦៣៨ ២១៧.០៩០.៣៣៧ ៣២៤.៤៦២.៣៩៣

-

ឥណទានអតិថិជន

៩.៧៣៤.០៣៥

ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ

-

ទ្រព្យសកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុសរុប

៩.៧៣៤.០៣៥

-

-

- ៥៩៤.៥៧៩.៤០៣

-

-

១០.១៤០.៥៦៣

១០.១៤០.៥៦៣

៤៣.២៩២.៦៣៨ ២១៧.០៩០.៣៣៧ ៣២៤.៤៦២.៣៩៣

-

៩៤.០៣០.៤៦៥

៦៨៨.៦០៩.៨៦៨

៦៣.៦៩៨.៦៥១ ១៧២.៩៧២.៨៩៤

៧.៤៧២.០៤០

-

- ៣៣៣.៥៣៨.១៧៣

២៥.៧២៤.៣៣៨ ១២៨.០៩២.៤២១

៣៣.២៤៧.៨៧៨

- ២០០.៦២១.៨៥៣

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

៨៩.៣៩៤.៥៨៨

ប្រាក់កម្ចី

-

១៣.៥៥៧.២១៦

បំណុលផ្សេងៗ

-

-

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប
គំលាតការប្រែប្រួល
ការប្រាក់សរុប

៨៩.៣៩៤.៥៨៨

-

- ១៨.៧៣២.០៦៣

១៨.៧៣២.០៦៣

៧៧.២៥៥.៨៦៧ ១៩៨.៦៩៧.២៣២ ១៣៥.៥៦៤.៤៦១

៣៣.២៤៧.៨៧៨ ១៨.៧៣២.០៦៣

៥៥២.៨៩២.០៨៩

(៧៩.៦៦០.៥៥៣) (៣៣.៩៦៣.២២៩)

-

១៨.៣៩៣.១០៥ ១៨៨.៨៩៧.៩៣២ (៣៣.២៤៧.៨៧៨)

៧៥.២៩៨.៤០២ ១៣៥.៧១៧.៧៧៩

២៩.៣ ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល គឺជាហានិភ័យដែលក្រុមហ៊ុនមិនមានលទ្ធភាពដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចសងបំណុល ទាក់ទិននឹងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុរបស់

ខ្លួន នៅពេលដល់ថ្ងៃកំណត់សង និងមិនមានលទ្ធភាពបំពេញមូលនិធិវិញបាន នៅពេលដែលបានដកយកមកប្រើប្រាស់រួចហើយ។ ផលវិបាកនេះ អាចធ្វើឲ្យ
ក្រុមហ៊ុនមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការសងបំណុលដល់អ្នកផ្ញើប្រាក់ និងបំពេញកិច្ចសន្យាឲ្យអ្នកខ្ចីប្រាក់។

(ក) ដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល
គណៈគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនតាមដានសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលក្នុងតារាងតុល្យការ

និងគ្រប់គ្រងការប្រមូលផ្តុំទិន្នន័យនៃអាយុកាលបំណុល។

ការតាមដាន

និងការធ្វើរបាយការណ៍ មានទម្រង់ជាការត្រួតពិនិត្យលើស្ថានភាព សាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ និងគម្រោងសម្រាប់ថ្ងៃ សប្តាហ៍ និងខែ តាមលំដាប់រៀង ដោយសាររយៈ

ពេលទាំងនេះជារយៈពេលសំខាន់ ក្នុងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ គណៈគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យបម្រែបម្រួលនៃអ្នកផ្ញើប្រាក់សំខាន់ៗ និងអ្នកខ្ចីប្រាក់ធំៗ
និងប៉ាន់ស្មានពីការដកសាច់ប្រាក់របស់ពួកគេ។

៩៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

(ខ) ដំណើរការផ្តល់មូលនិធិ
ប្រភពសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលរបស់ក្រុមហ៊ុន បានមកពីដើមទុនត្រូវបង់របស់ភាគទុនិក ប្រាក់កម្ចី និងប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន។ ប្រភពសាច់ប្រាក់ងាយ

ស្រួល ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងទៀងទាត់ តាមរយៈការត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈគ្រប់គ្រងលើកាលកំណត់នៃប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ ម្ចាស់ប្រាក់
បញ្ញើរបស់អតិថិជនសំខាន់ៗ ប្រាក់កម្ចី និងអនុបំណុល។

(គ) លំហូរសាច់ប្រាក់មិននិទស្សន៍ (non-derivative cash flow)
តារាងនៅទំព័របន្ទាប់នេះបង្ហាញពីលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវសង ក្រោមរូបភាពបំណុលហិរញ្ញវត្ថុមិននិទស្សន៍ ដោយផ្អែកតាមអាយុកាលនៅ

សល់លើកិច្ចសន្យា

គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទតារាងតុល្យការ។

ចំនួនដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងគឺជាលំហូរសាច់ប្រាក់តាមកិច្ចសន្យាដែលមិនធ្វើអប្បហារ

ដោយឡែកក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលដែលមានភ្ជាប់ជាមួយ ដោយផ្អែកលើលំហូរសាច់ប្រាក់រំពឹងទុកដែលមិនធ្វើអប្បហារ។
១ខែ

១-៣ខែ

៣-១២ខែ

១-៥ឆ្នាំ ពី៥ឆ្នាំឡើងទៅ មិនមានកាលកំណត់

សរុប

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

៥៧.៧០៤.១៥៤ ២២០.៨៨៨.១៧៣

៧.៤៣៨.២៤៤

-

-

៣៨៩.៤៩១.៧៥៩

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

១០៣.៤៦១.១៨៨

ប្រាក់កម្ចី

៧.១៨០.៩៦៣ ៣០.២៣២.០១៣

៩៧.៨៣៧.៥៨៦ ៣០៥.៩៦៦.៣៨១ ២៦.២៨០.០៩១

-

៤៦៧.៤៩៧.០៣៤

បំណុលផ្សេងៗ

២.១១០.៣១៧

១៧.៤៥៦.៧៨០

៤១៨.៤៦៩

-

២៥.២៦៨.១០៩

៩៣.២១៨.៧១០ ៣៣៦.១៨២.៥៣៩ ៣១៣.៤០៤.៦២៥ ២៦.៦៩៨.៥៦០

-

៨៨២.២៥៦.៩០២

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

(កាលកំណត់តាមកិច្ចសន្យា) ១១២.៧៥២.៤៦៨

៥.២៨២.៥៤៣

-

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

(កាលកំណត់តាមកិច្ចសន្យា) ១៩៤.១៥២.៣៩៩ ១៣០.៨២០.៥២៥ ៥៤៨.៥៣៨.១២៣ ២៥២.២០៨.៦០៥ ២៩.៥១៩.៧៨០

- ១.១៥៥.២៣៩.៤៣៣

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ប្រាក់កម្ចី
បំណុលផ្សេងៗ
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុសរុប

(កាលកំណត់តាមកិច្ចសន្យា)

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុសរុប

៩៧.៤៧៧.៩១១

៩០.៦៣៧.៥៥៦ ៥១៦.៤៣១.៩៧៧

៧០២.៥៧៧

១៦.៤៣៧.៣៥០

១.៦៨៥.០២២

៤.២៣៤.៣៤០

៦០.២០៣.១២២

-

-

៧៦៤.៧៥០.៥៦៦

៣៧.២៦៦.៨៣៥ ១៥០.១៧៦.១៨៨ ៣៦.៦៦៨.៤៣៥

-

២៤១.២៥១.៣៨៥

១២.៥២៣.៨៣៨

-

១៨.៧៣២.០៦៣

-

២៨៨.៨៦៣

៩៩.៨៦៥.៥១០ ១១១.៣០៩.២៤៦ ៥៦៦.២២២.៦៥០ ២១០.៣៧៩.៣១០ ៣៦.៩៥៧.២៩៨

(កាលកំណត់តាមកិច្ចសន្យា) ១១៥.៧៧០.០៧៣ ១០៧.២៣៤.៦២៥ ៣៩៩.០៩៩.៩៦៦ ១៦៧.៧០៧.៩២២ ២៦.២៥៥.៩៣៩

- ១.០២៤.៧៣៤.០១៤
-

៨១៦.០៦៨.៦៧៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៩៤

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
(ឃ) ខ្ទង់ក្រៅតារាងតុល្យការ
កិច្ចសន្យាភតិសន្យាប្រតិបត្តិ
ក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្នកជួល ហើយការចំណាយលើថ្លៃជួលអប្បបរមាសរុបនាពេលអនាគត ក្រោមភតិសន្យាប្រតិបត្តិដែលមិនអាចលុបចោលបាន ត្រូវបាន

បង្ហាញនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់២៨។

២៩.៤ តម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

(ក) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលវាស់វែងតាមតម្លៃសមស្រប
ក្រុមហ៊ុនមិនមានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលវាស់វែងតាមតម្លៃសមស្របទេ។

(ខ) ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនវាស់វែងតាមតម្លៃសមស្រប
តារាងខាងក្រោមនេះសង្ខេបពីតម្លៃយោងនិងតម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យសកម្ម

ក្រុមហ៊ុនតាមតម្លៃសមស្របរបស់វា។

និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

តម្លៃយោង

ដែលមិនបានបង្ហាញនៅក្នុងតារាងតុល្យការរបស់
តម្លៃសមស្រប

២០១៣

២០១២

២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល

៧៨.៣៥៦.៦៨៤

៤៩.៥១៤.០០៧

៧៨.៣៥៦.៦៨៤

៤៩.៥១៤.០០៧

សមតុល្យនៅធនាគារ

២៤.៤៤០.៥៣២

១២.៥៨៣.៤៨៣

២៤.៤៤០.៥៣២

១២.៥៨៣.៤៨៣

៨១៤.១១១.៥៧៣

៥៩៤.៥៧៩.៤០៣

៨១៤.១១១.៥៧៣

៥៩៤.៥៧៩.៤០៣

១២.២៩៧.៧១៨

១០.១៤០.៥៦៣

១២.២៩៧.៧១៨

១០.១៤០.៥៦៣

៩២៩.២០៦.៥០៧

៦៦៦.៨១៧.៤៥៦

៩២៩.២០៦.៥០៧

៦៦៦.៨១៧.៤៥៦

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

៣៧៦.៩៨៩.៤៧៣

៣៣៣.៥៣៨.១៧៣

៣៧៦.៩៨៩.៤៧៣

៣៣៣.៥៣៨.១៧៣

ប្រាក់កម្ចី

៤០៣.៤១០.២៣២

២០០.៦២១.៨៥៣

៤០៣.៤១០.២៣២

២០០.៦២១.៨៥៣

២៥.២៦៣.៤៤៩

១៨.៧៣២.០៦៣

២៥.២៦៣.៤៤៩

១៨.៧៣២.០៦៣

៨០៥.៦៦៣.១៥៤

៥៥២.៨៩២.០៨៩

៨០៥.៦៦៣.១៥៤

៥៥២.៨៩២.០៨៩

ទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

ឥណទានអតិថិជន (*)
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

បំណុលផ្សេងៗ

(*) នេះជាការបង្ហាញពីឥណទានអតិថិជនដុល ដែលមិនរួមបញ្ជូលទាំងសំវិធានធនឥណទានអាក្រក់ និងឥណទាសង្ស័យ។

៩៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

(i) សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល
សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល រួមមានគណនីចរន្ត និងប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់។ តម្លៃសមស្របនៃសមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល មានតម្លៃប្រហាក់

ប្រហែលនឹងតម្លៃយោង។

(ii) សមតុល្យនៅធនាគារ
សមតុល្យនៅធនាគាររួមមានគណនីចរន្តដែលមិនមានការប្រាក់ គណនីប្រាក់សន្សំ។ តម្លៃសមស្របនៃសមតុល្យនៅធនាគារ មានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល

នឹងតម្លៃយោង។

(iii) ឥណទានអតិថិជន
ឥណទានអតិថិជនគឺជាតម្លៃសុទ្ធបន្ទាប់ពីកាត់កងសំវិធានធនឥណទានអាក្រក់ និងសង្ស័យ ហើយតម្លៃយោងរបស់វាមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃ

សមស្រប។ សំវិធានធនឥណទានអាក្រក់និងសង្ស័យ ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមតម្រូវការនៃប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តាល។

(iv) ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
តម្លៃសមស្របនៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន មានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងតម្លៃយោង។ តម្លៃសមស្របនៃប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ដែលមិនកំណត់

អាយុកាល គឺជាប្រាក់បញ្ញើដែលអាចដកបានតាមតម្រូវការ។

តម្លៃសមស្របនៃប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់និងមានការប្រាក់ មិនត្រូវបានដាក់លក់នៅតាមទីផ្សារសកម្មទេ។ តម្លៃរបស់វាមានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹង

តម្លៃយោង។

(V) ទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលផ្សេងៗ
តម្លៃយោងនៃទ្រពសកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ ត្រូវបានសន្មតថាជាតម្លៃសមស្រប ដោយសារខ្ទង់គណនីទាំងនេះមិនអាចដឹងពីនៃការ

ផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់លើទីផ្សារ។
២៩.៥ ការគ្រប់គ្រងដើមទុន

វត្ថុវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការគ្រប់គ្រងដើមទុន មានន័យទូលំទូលាយជាង ”មូលធន” ដែលបង្ហាញក្នុងតារាងតុល្យការ។ ការគ្រប់គ្រងដើមទុនមានដូច

ខាងក្រោម ៖
-

អនុលោមតាមតម្រូវការដើមទុនដែលកំណត់ដោយធនាគារកណ្តាល

-

ការពារលទ្ធភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីបន្តនិរន្តភាពអាជីវកម្ម

-

ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុន និង

ដូចនេះក្រុមហ៊ុនអាចបន្តផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ភាគទុនិក

និងអត្ថប្រយោជន៍របស់

រក្សាមូលដ្ឋានដើមទុនរឹងមាំ ដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម។

ធនាគារកណ្តាលតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជនទាំងអស់ត្រូវ

អប្បបរមា និង (ខ)អនុលោមតាមអនុបាតសាធនភាព អនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល និងតម្រូវការសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។

(ក)បំពេញកាតព្វកិច្ចដើមទុន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

៩៦

កំណត់សម្គាល់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

តារាងខាងក្រោមនេះ សង្ខេបពីសមាសភាពដើមទុនតាមច្បាប់ ៖
២០១៣

២០១២

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

១១.៣៧៩.១២០

២.៧៩៩.២៩២

១១.៣៧៩.១២០

២.៨៤៨.៣៤០

៥.៥៣៥.៨៣៥

១.៣៦១.៨២៩

៥.៥៣៥.៨៣៥

១.៣៨៥.៦៩១

១៤១.៩២៥.៦២៩

២៣.៨៩៥.៣៩៧

១០៥.៨៦៦.៧៦០

២៦.៤៩៩.៨១៥

ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច

២.២៨៥.៨៦៨

៥៦២.៣២៩

២.២៨៥.៨៦៨

៥៧២.១៨២

ទុនបម្រុងហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ

២.៦៨៦.៧៨១

៥៣៧.៤០៧

២.៣៨៣.៨៩០

៥៩៦.៧១៨

ទុនបម្រុងតាមច្បាប់

១.១៣៧.៩១២

២៧៩.៩២៩

១.១៣៧.៩១២

២៨៤.៨៣៤

ទុនបម្រុងសម្រាប់ការពង្រឹងដើមទុន

៥.៩៦៦.៩៧៩

៨០៦.០៩៣

៤.៦២១.៨៧៣

១.១៥៦.៩១៤

ដក៖ឥណទានភាគីពាក់ព័ន្ធ

(៦៤៤.៧៦៤)

(១៦១.៣៩៣)

-

-

១៧០.២៧៣.៣៦០

៣០.០៨០.៨៨៣

១៣៣.២១១.២៥៨

៣៣.៣៤៤.៤៩៤

៤.០៣២.៩៧១

១.០០៩.៥០៥

៤.០៣២.៩៧១

១.០០៩.៥០៥

១៧៤.៣០៦.៣៣១

៣១.០៩០.៣៨៨

១៣៧.២៤៤.២២៩

៣៤.៣៥៣.៩៩៩

ដើមទុនថ្នាក់ទី១
ដើមទុន
បុព្វលាភដើមទុន
ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក

ដើមទុនថ្នាក់ទី២
អនុបំណុល (*)
ដើមទុនតាមច្បាប់សរុប

(*) អនុបំណុលនេះត្រូវបានអនុម័តដោយធនាគារកណ្តាល។
													

៩៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

សកម្មភាពអតិថិជន អម្រឹត កំពុងធ្វើវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ (ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប)

សកម្មភាពអតិថិជន អម្រឹត ជាវិចិត្រករកំពុងគូររូប (ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀុមរាប)

ឧបសម្ព័ន្ធ ៖

កំណត់សម្គាល់ស្តីពីការអនុវត្តតាមប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តាល
ឧបសម្ព័ន្ធ ៖ កំណត់សម្គាល់ស្តីពីការអនុវត្តតាមប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តាល

១០១

តារាង១ មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ និងអនុបាតសាធនភាព

១០៣

តារាង២ អនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល

១០៥

តារាង៣ ស្ថានភាពចំហសុទ្ធនៃរូបិយប័ណ្ណ

១០៦

តារាង៤ ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច

១០៧

តារាង៥ ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន សំវិធានធន និងអនុបាតបំណុល

១០៨

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

១០០

ឧបសម្ព័ន្ធ ៖ កំណត់សម្គាល់ស្តីពីការអនុវត្តតាមប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តាល

សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣
១.

អនុបាតសាធនភាព ប្រកាសលេខ ធ៧.០៧.១៦៣ប្រ.ក.
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន

ត្រូវរក្សាអនុបាតសាធនភាពឲ្យលើសពី

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ អនុបាតសាធនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនមានចំនួន ១៩,៩៩%។

១៥%

នៅគ្រប់ពេលវេលា។

ការគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ និងអនុបាតសាធនភាព ត្រូវបានលម្អិតនៅក្នុង តារាង១។
២. អនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល ប្រកាសលេខ ធ៧.០៧.១៦៣ប្រ.ក.
គ្រឹះស្ថានមីកហ
្រូ រិ ញ្ញវត្ថដ
ុ ល
ែ មានអាជ្ញាបណ
័ ទ
្ណ ទួលប្រាកប
់ ញ្ញព
ើ សា
ី ធារណជនត្រវូ រក្សាអនុបាតសាច់បក
្រា ងា
់ យស្រល
ួ យ៉ាងតិចណាស់ ៥០% នៅគ្របព
់ ល
េ

វេលា។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ អនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលរបស់ក្រុមហ៊ុនមានចំនួន ១៦៩%។
ការគណនាអនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល ត្រូវបានលម្អិតនៅក្នុង តារាង២។
៣.	ស្ថានភាពចំហសុទ្ធនៃរូបិយប័ណ្ណ ប្រកាសលេខ ធ៧.០៧.១៣៤ប្រ.ក.

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន ត្រូវរក្សាគ្រប់ពេលវេលានូវស្ថានភាពចំហសុទ្ធនៃរូបិយប័ណ្ណណាមួយឬ

ស្ថានភាពចំហសុទ្ធនៃរូបិយប័ណ្ណទាំងអស់ទោះក្នុងស្ថានភាពវែងឬខ្លីក៏ដោយ មិនឲ្យលើសពី ២០% នៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះឡើយ។
គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ស្ថានភាពចំហសុទ្ធជាប្រាក់រៀល ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងប្រាក់បាតដែលមិនមានចំនួនលើសពី ២០%នៃតម្លៃក្រុមហ៊ុនឡើយ។
ការគណនាស្ថានភាពចំហសុទ្ធ ត្រូវបានលម្អិតនៅក្នុង តារាង៣។
៤.

ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច ប្រកាសលេខ ធ៧.០៧.១៦៣ប្រ.ក.
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន ត្រូវដាក់ប្រាក់តម្កល់ចំនួន៨% នៃប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជនរបស់ខ្លួននៅ

ធនាគារកណ្តាល។ នៅថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៩ ក្រុមហ៊ុនបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណពីធនាគារកណ្តាលដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការទទួលប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជន។ គិត

ត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានចំនួន ២៩.៥១៩.៧៨០ ពាន់រៀល គឺនៅខ្វះ ៦៣៩.៣៧៨ ពាន់រៀលទៀតបើធៀប
នឹងទុនបម្រុងតាមតម្រូវការរបស់ធនាគារកណ្តាល ដែលតម្រូវឲ្យលំអិតក្នុងការគណនា នៅក្នុងតារាង៤។ ក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤ ក្រុមហ៊ុន

បានបន្ថែមទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ចចំនួន ៧៩១.០១០ ពាន់រៀលទៀត នៅធនាគារកណ្តាលដើម្បីឲ្យស្របតាមតម្រូវការនេះ។ យោងតាមប្រការ ៣ នៃប្រកាស
ខាងលើ ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបំពេញបន្ថែមទៅលើកង្វះខាតតម្រូវការទុនបម្រុងរបស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល ១៤ថ្ងៃបន្ទាប់ពីដំណាច់ខែនីមួយៗ ។
ការគណនាបម្រុងកាតព្វកិច្ច ត្រូវបានលម្អិតនៅក្នុង តារាង៤។
៥.

ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន សំវិធានធន និងអនុបាតបំណុល ប្រកាសលេខ ធ៧.០២.១៨៦ប្រ.ក.
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន ត្រូវធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានរបស់ខ្លួនជា៤ថ្នាក់ ដោយផ្អែកលើស្ថានភាព

ហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកខ្ចីប្រាក់ និងភាពទៀងទាត់នៃការសងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ ។

១០១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

ឧបសម្ព័ន្ធ ៖ កំណត់សម្គាល់ស្តីពីការអនុវត្តតាមប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តាល
សម្រាប់ដំណាច់ឆ្នាំ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ឥណទានដែលមានរយៈពេល១ឆ្នាំ ឬតិចជាង
•
•
•
•

ស្តង់ដា		

ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុល្អ និងការទូទាត់សង ប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ទាន់ពេល។

សង្ស័យ		

ការទូទាត់សងប្រាក់ដើម និង/ឬការប្រាក់មួយចំនួន ហួសកាលកំណត់សង៦០ថ្ងៃ ឬច្រើនជាង។

ក្រោមស្តង់ដា
បាត់បង់		

ការទូទាត់សងប្រាក់ដើម និង/ឬការប្រាក់មួយចំនួន ហួសកាលកំណត់សង៣០ថ្ងៃ ឬច្រើនជាង។
ការទូទាត់សងប្រាក់ដើម និង/ឬការប្រាក់មួយចំនួន ហួសកាលកំណត់សង៩០ថ្ងៃ ឬច្រើនជាង។

ឥណទានដែលមានរយៈពេលលើសពី១ឆ្នាំ
•
•
•
•

ស្តង់ដា		

ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុល្អ និងការទូទាត់សងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ទាន់ពេល។

សង្ស័យ		

ការទូទាត់សងប្រាក់ដើម និង/ឬការប្រាក់មួយចំនួន ហួសកាលកំណត់សង១៨០ថ្ងៃ ឬច្រើនជាង។

ក្រោមស្តង់ដា
បាត់បង់		

ការទូទាត់សងប្រាក់ដើម និង/ឬការប្រាក់មួយចំនួន ហួសកាលកំណត់សង៣០ថ្ងៃ ឬច្រើនជាង។

ការទូទាត់សងប្រាក់ដើម និង/ឬការប្រាក់មួយចំនួន ហួសកាលកំណត់សង៣៦០ថ្ងៃ ឬច្រើនជាង។

កម្រិតសំវិធានធនជាក់លាក់ដែលជាតម្រូវការ ត្រូវបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ដូចខាងក្រោម ៖
•
•
•

ក្រោមស្តង់ដា

១០% ដោយមិនគិតដល់តម្លៃវត្ថុបញ្ចាំ លើកលែងតែសាច់ប្រាក់។

បាត់បង់		

១០០%។

សង្ស័យ		

៣០% ដោយមិនគិតដល់តម្លៃវត្ថុបញ្ចាំ លើកលែងតែសាច់ប្រាក់។

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ សំវិធានធនជាក់លាក់ដែលក្រុមហ៊ុនបានកត់ត្រាមានចំនួន ១៥៥.៦៧៤ ពាន់រៀល ដែលអនុលោមស្របទៅតាម

ប្រកាសរបស់ធនាគារកណ្តាល។

ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន និងសំវិធានធន និងការគណនាអនុបាតបំណុល ត្រូវបានលម្អិតនៅក្នុង តារាង៥។

សកម្មភាពអតិថិជន អម្រឹត កំពុងប្រមូលផលដំឡូងមី (ស្រុកក្រគរ ខេត្តពោធិ៍សាត់)
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

១០២

តារាង១ មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ និងអនុបាតសាធនភាព

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

១-សរុបរង ក ៖ ខ្ទង់ត្រូវបូក

- ដើមទុនឬទាយជ្ជទានដើមទុន

- ទុនបម្រុងក្រៅពីទុនបម្រុងពីការវាយតម្លៃឡើងវិញ

- បុព្វលាភទាក់ទងនឹងដើមទុន (បុព្វលាភភាគហ៊ុន)

- សំវិធានធនហានិភ័យធនាគារទូទៅ ដោយមានការយល់ព្រមជាមុនពីធនាគារកណ្តាល
- ចំណេញរក្សាទុក

- ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ឆ្នាំហរិញ្ញវត្ថុចុងក្រោយ ដែលបានធ្វើសវនកម្មរួចហើយ
- ខ្ទង់ផ្សេងៗទៀត ដែលអនុម័តដោយធនាគារកណ្តាល
២-សរុបរង ខ ៖ ខ្ទង់ត្រូវដក

- ចំពោះភាគទុនិក ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នាយកគ្រប់គ្រង និងសម្ព័ន្ធញាតិ
* ចំណែកដើមទុនដែលមិនបានបង់

* បុរេប្រទាន ឥណទាន មូលបត្រ និងកិច្ចសន្យារបស់បុគ្គលពាក់ព័ន្ធខាងលើ

- ការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនផ្ទាល់តាមតម្លៃចុះបញ្ជី
- ការខាតបង្គរ

- ចំណាយក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុន
- ការខាតដែលកំណត់តាមគ្រា ក្រៅពីការខាតនាចុងការិយបរិច្ឆេទគណនេយ្យប្រចាំឆ្នាំ
(រួមបញ្ចូលទាំងសំវិធានធនឥណទាន និងមូលបត្រសង្ស័យ)

៣-សរុប គ ៖ មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធមូលដ្ឋាន
៤-សរុបរង ឃ ៖ ខ្ទង់ត្រូវបូក

- ទុនបម្រុងពីការវាយតម្លៃឡើងវិញ ដោយមានការយល់ព្រមជាមុនពីធនាគារកណ្តាល

- អនុបំណុល ដោយមានការយល់ព្រមជាមុនពីធនាគារកណ្តាល អាចបូកបញ្ចូលរហូតដល់
១០០% នៃចំនួនមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធមូលដ្ឋាន

- ខ្ទង់ផ្សេងៗទៀត ដោយមានការយល់ព្រមជាមុនពីធនាគារកណ្តាល អាចបូកបញ្ចូលក្នុងការ
គណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ មិនឲ្យលើសពីចំនួននៃមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធមូលដ្ឋាន

៥-សរុបរង ង ៖ ខ្ទង់ត្រូវដក
- ភាគកម្មមូលនិធិផ្ទាល់ក្នុងធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានា
- ខ្ទង់ផ្សេងៗ

៦-សរុប ច ៖ មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ = គ+ឃ-ង

១០៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

ពាន់រៀល
១១.៣៧៩.១២០
១២.០៧៧.៥៤០

៥.៥៣៥.៨៣៥

៩៩.៨៥០.៥៥៧

៤២.០៧៥.០៧២

-

១៧០.៩១៨.១២៤

-

៦៤៤.៧៦៤
-

១៧០.២៧៣.៣៦០

៤.០៣២.៩៧១
-

៤.០៣២.៩៧១

-

១៧៤.៣០៦.៣៣១

តារាង១ មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ និងអនុបាតសាធនភាព
គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ពាន់រៀល
១-ភាគយក (ក)
មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ

១៧៤.៣០៦.៣៣១

២-ភាគបែង (ខ)
ទ្រព្យសកម្ម (*)

ពាន់រៀល

ថ្លឹង

៥០.៤២៣.០៣៣

០%

-

-

០%

-

៧៩.៤៩៤.៥៩៦

០%

-

- ទ្រព្យសកម្មដែលមានវត្ថុបញ្ចាំជាប្រាក់បញ្ញើ

-

០%

-

- ឥណទេយ្យលើស្ថាប័នអធិតេយ្យដែលមានចំណាត់ថ្នាក់AAA ទៅ AA-

-

០%

-

- ឥណទេយ្យលើស្ថាប័នអធិតេយ្យដែលមានចំណាត់ថ្នាក់A+ ទៅ A-

-

២០%

-

- ឥណទេយ្យលើធនាគារដែលមានចំណាត់ថ្នាក់AAA ទៅ AA-

-

២០%

-

- ឥណទេយ្យលើស្ថាប័នអធិតេយ្យដែលមានចំណាត់ថ្នាក់BBB ទៅ BBB-

-

៥០%

-

- ឥណទេយ្យលើធនាគារដែលមានចំណាត់ថ្នាក់A+ ទៅ A-

-

៥០%

-

៨៧២.០៤៦.១៧០

១០០%

៨៧២.០៤៦.១៧០

- សាច់ប្រាក់
- មាស
- ឥណទេយ្យលើធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

- ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗទាំងអស់

១.០០១.៩៦៣.៧៩៩

៨៧២.០៤៦.១៧០

៣-អនុបាតសាធនភាព (ក/ខ)
១៩,៩៩%
(*) ភាគបែងនៃអនុបាត គឺជាតម្លៃទ្រព្យសកម្មសរុប (តម្លៃសុទ្ធក្រោយពេលកាត់កងសំវិធានធន និងរំលស់) និងខ្ទង់ក្រៅតារាងតុល្យការ ដែលត្រូវបាន

ថ្លឹងតាមកម្រិតហានិភ័យ។ ស្របតាមបញ្ញត្តិនៃប្រកាសស្តីពីការគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភាគបែងនេះមិនរាប់បញ្ចូលនូវខ្ទង់ដែល
បានដកចេញនៅពេលគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធទេ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

១០៤

តារាង២ អនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ពាន់រៀល
១- ភាគយក ៖ ទ្រព្យសកម្មងាយស្រួល
- សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ

៥០.៤២៣.០៣៣

- សមតុល្យនៅធនាគារកណ្តាល

៤៨.៨៣៦.៩០៤

- សមតុល្យនៅធនាគារ

២៤.៤៤០.៥៣២

សរុបរង (ក)

១២៣.៧០០.៤៦៩

ដក
- ប្រាក់ខ្ចីពីធនាគារកណ្តាល

-

- ប្រាក់ខ្ចីពីធនាគារ

៣.៩៩៥.០០០

សរុបរង (ខ)

៣.៩៩៥.០០០

សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលសុទ្ធ (ក-ខ)

១១៩.៧០៥.៤៦៩

បូក
- ចំណែកនៃឥណទាននៅសល់ដែលមានកាលកំណត់តិចជាង១ខែ

៣៩.៥៣៩.៧៤៦

ទ្រព្យសកម្មងាយស្រួល (គ)

១៥៩.២៤៥.២១៥

២-ភាគបែង ៖ ចំនួនប្រាក់បញ្ញើដែលបានកែតម្រូវ (ឃ)
ប្រភេទនៃប្រាក់បញ្ញើ
- ប្រាក់សន្សំដោយស្ម័គ្រចិត្ត
អនុបាតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល (គ/ឃ)

១០៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

ពាន់រៀល

%

៣៧៦.៩៨៩.៤៧៣

២៥%

៩៤.២៤៧.៣៦៨
១៦៩%

តារាង៣ ស្ថានភាពចំហសុទ្ធនៃរូបិយប័ណ្ណ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

រូបិយប័ណ្ណ

បំណុល

ស្ថានភាព ស្ថានភាពចំហសុទ្ធ
ចំហសុទ្ធ

នៃរូបិយប័ណ្ណ /

ទ្រព្យសកម្ម

និងមូលធន

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

គិតជា%

គិតជា%

៦៣៦.៨៨២.៨៨១

៦២១.៧៣៨.៣២០

១៥.១៤៤.៥៦១

៨,៦៩%

២០%

ប្រាក់បាត

៤.៣៨១.៤៤៣

៤.២១៨.៤៥០

១៦២.៩៩៣

០,០៩%

២០%

ប្រាក់រៀល

៣៦០.៦៩៩.៤៧៥

៣៧៦.០០៧.០២៩

(១៥.៣០៧.៥៥៤)

-៨,៧៨%

២០%

១.០០១.៩៦៣.៧៩៩

១.០០១.៩៦៣.៧៩៩

-

-

ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

សរុប
មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ

នៃរូបិយប័ណ្ណ មូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ

កម្រិតកំណត់

១៧៤.៣០៦.៣៣៣

សកម្មភាពអតិថិជន អម្រឹត កំពុងលក់ត្រីងៀត (ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ)
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

១០៦

តារាង៤ ប្រាក់បម្រុងកាតព្វកិច្ច

គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ពាន់រៀល
១-ប្រាក់សន្សំដោយស្ម័គ្រចិត្ត
១-១ ប្រាក់បញ្ញើចរន្ត
១-២ ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ (៤%-៥%ក្នុងមួយឆ្នាំ)
១-៣ ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
១-៤ ប្រាក់បញ្ញើផ្សេងៗ
១-៥ ប្រាក់បញ្ញើបម្រុងសរុប

៧១.៧៧៧.៦៤៥
៣០៥.២១១.៨២៨
៣៧៦.៩៨៩.៤៧៣

២-ប្រាក់បញ្ញើកាតព្វកិច្ច
២-១ កម្មវិធី (៣%ក្នុងមួយឆ្នាំ)

-

២-២ កម្មវិធី

-

២-៣ កម្មវិធី

-

២-៤ ប្រាក់បញ្ញើកាតព្វកិច្ចសរុប

-

៣-ប្រាក់បញ្ញើសរុប
៨%នៃប្រាក់បញ្ញើបម្រុង

១០៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

៣៧៦.៩៨៩.៤៧៣
៣០.១៥៩.១៥៨

តារាង៥ ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន សំវិធានធន និងអនុបាតបំណុល
គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

សំវិធានធន
ចំនួន

អត្រា

ជាក់លាក់

ពាន់រៀល

គិតជា%

ពាន់រៀល

ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ឥណទាន
១-ឥណទានដែលមានរយៈពេល១ឆ្នាំ ឬតិចជាង
១-១ ស្តង់ដា

១៤៩.៣៥១.៨៣៧

-

១-២ ក្រោមស្តង់ដា ហួសកាលកំណត់សង≥៣០ថ្ងៃ

៧.០៣៦

១០%

៧០៤

១-៣ សង្ស័យ ហួសកាលកំណត់សង≥៦០ថ្ងៃ

៩.២៨៩

៣០%

២.៧៨៧

១-៤ បាត់បង់ ហួសកាលកំណត់សង≥៩០ថ្ងៃ

៣៣.៤៦៤

១០០%

៣៣.៤៦៤

សរុបរង (១)

១៤៩.៤០១.៦២៦

៣៦.៩៥៥

៦៦៤.១៦១.៣៨៧

-

២-ឥណទានដែលមានរយៈពេលច្រើនជាង១ឆ្នាំ
២-១ ស្តង់ដា
២-២ ក្រោមស្តង់ដា ហួសកាលកំណត់សង≥៣០ថ្ងៃ

២៨១.៩៦៧

១០%

២៨.១៩៧

២-៣ សង្ស័យ ហួសកាលកំណត់សង≥១៨០ថ្ងៃ

២៥១.៥២៨

៣០%

៧៥.៤៥៨

២-៤ បាត់បង់ ហួសកាលកំណត់សង≥៣៦០ថ្ងៃ

១៥.០៦៥

១០០%

១៥.០៦៥

សរុបរង (២)

៦៦៤.៧០៩.៩៤៧

១១៨.៧២០

សរុប ១+២

៨១៤.១១១.៥៧៣

១១៥.៦៧៥

ឥណទានទាំងអស់ដែលហួសកាលកំណត់សង>៣០ថ្ងៃ (ក)
សមតុល្យឥណទានដែលនៅមិនទាន់ទូទាត់ (ខ)

៥៩៨.៣៤៩
៨១៤.១១១.៥៧៣
០,០៧%

អនុបាតបំណុល (ក/ខ)

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

១០៨

ព័ត៌មានលំអិតសម្រាប់ទំនាក់ទំនង
ស្នាក់ការកណ្ដាល

២.៣ សាខា ព្រែកតាមាក់

ប្រអប់សំបុតលេខ ៈ ៤១១ លេខកូដប្រៃសណីយ៍ ៈ១២២៥៣

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 673 / 012 924 251 / អីុម៉ែលៈ kapm@amret.com.kh

ផ្ទះ៣៥ប៊ីអេ ផ្លូវលេខ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា ក្រុងភ្នំពេញ

ភូមិព្រែកតាមាក់ ឃុំព្រែកតាមាក់ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល

ទូរស័ព្ទៈ 023 999 033 / 023 885 942 / អីុម៉ែលៈ info@amret.com.kh

១

២.៤ សាខា ល្វាឯម

សាខា ក្រុងភ្នំពេញ

ភូមិទឹកឃ្លាំង ឃុំទឹកឃ្លាំង ស្រុកល្វាឯម ខេត្តកណ្តាល

ផ្ទះលេខ៣៥BA ផ្លូវ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ 012 914 369 / 012 914 369 / អីុម៉ែលៈ kala@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 012894 768 / អីុម៉ែលៈ pp-accountant@amret.com.kh

២.៥ សាខា ខ្សាច់កណ្តាល

១.១ សាខា បាក់ទូក

ភូមិព្រែកតាកូវ ឃុំព្រែកតាកូវ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល

ផ្ទះលេខ៣៥BA ផ្លូវ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ 012 924 265 / 077 959 667 / អីុម៉ែលៈ kakk@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 077 829 693 / 023 992 932 / អីុម៉ែលៈ ppbt@amret.com.kh

២.៦ សាខា កៀនស្វាយ

១.២ សាខា ស្ទឹងមានជ័យ

ភូមិទួលត្នោត ឃុំគគីរ ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល

ផ្ទះលេខ៥១១ ផ្លូវមុន្នីរ៉េត ភូមិទ្រា៣ សង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ 012209 939 / 012 557 963 / អីុម៉ែលៈ kaks@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 012 201 796 / 077 355 328 / អីុម៉ែលៈ ppmc@amret.com.kh

២.៧ សាខា ព្រែកពោធិ៍

១.៣ សាខា ទួលគោក

ភូមិរកាទ្វារ ឃុំព្រែកពោធិ៍ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម

ផ្ទះលេខ១
 ៥០BD ផ
 ្លូវលេខ៥១៦ សង្កាត់បឹងកក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ	

ទូរស័ព្ទៈ 012 683 154 / 012 683 144 / អីុម៉ែលៈ kmpp@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 012 924 866 /012 924 778 / អីុម៉ែលៈ pptk@amret.com.kh

២.៨ សាខា កោះធំ

១.៤ សាខា ច្បារអំពៅ

ភូមិស្វាយក្រោម ឃុំព្រែកថ្មី ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល

ផ្ទះលេខ៥៩៣ ភូមិដើមស្លែង ស
 ង្កាតច
់ ្បារអំពៅ២ ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 669 / 012 924 154 / អីុម៉ែលៈ kakt@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 012 217 455 / 012 217 465 / អីុម៉ែលៈ ppca@amret.com.kh

២.៩ សាខា កណ្តាលស្ទឹង

១.៥ សាខា ចោមចៅ

ភូមិស្វាយមីង ឃុំបារគូ ស្រុកកណ្តាលស្ទឹង ខេត្តកណ្តាល

ផ្ទះលេខ២
 ៣៥ ភូមិព្រៃព្រីងខាងជើង ស
 ង្កាតចោ
់ មចៅ ខណ្ឌពោធិ័សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ 012 701 448 /012 701 445 / អីុម៉ែលៈ ppcc@amret.com.kh
១.៦ សាខា ផ្សារដើមថ្កូវ

ផ្ទះលេខ៦០០Bផ្លូវលេខ២៧១ ភូមិ0៦ សង្កាត់ផ្សារដើមផ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ 012 459 304 / 012 459 303 / អីុម៉ែលៈ pppd@amret.com.kh
១.៧ សាខា ឫស្សីកែវ

ផ្ទះលេខ៩៣០ផ្លូវជាតិលេខ០៥ ភូមិមិត្តភាព សង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ 012 457 884 / 012 457 885 / អីុម៉ែលៈ pprk@amret.com.kh

១.៨ សាខា ផ្សារដីហុយ

ផ្ទះលេខ១២៤៤ ផ្លូវលេខ១០១៩ ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ 012 450 212 / 012 450 192 / អីុម៉ែលៈ ppdh@amret.com.kh
២ សាខាខេត្ត កណ្តាល

ផ្ទះលេខ៥៥៤-៥៥៥ផ្លូវលេខ២១សង្កាតតា
់ ខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្តាល

ទូរស័ព្ទៈ 012 924 123 / អីុម៉ែលៈ ka-accountant@amret.com.kh
២.១ សាខា តាខ្មៅ

ផ្ទះលេខ៥៥៤-៥៥៥ផ្លូវលេខ២១សង្កាតតា
់ ខ្មៅ ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្តាល

ទូរស័ព្ទៈ 012 932 074 / 012 926 709 / អីុម៉ែលៈ pptm@amret.com.kh
២.២ សាខា ស្អាង

ភូមិព្រែករុន ឃុំព្រែកគយ ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 672 / 012 404 683 / អីុម៉ែលៈ kasa@amret.com.kh

១០៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 674 / 012 557 954 / អីុម៉ែលៈ kast@amret.com.kh
៣

សាខាខេត្ត កំពង់ចាម

ផ្ទះលេខ៩៩ ផ្លូវទួលស្បូវ ភូមិទ២
ី សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
ទូរស័ព្ទៈ 012 634 048 / អីុម៉ែលៈ km-accountant@amret.com.kh
៣.១ សាខា កំពង់សៀម

ផ្ទះលេខ៩៩ ផ្លូវទួលស្បូវ ភូមិទី២ សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 677 / 012 924 651 / អីុម៉ែលៈ kmki@amret.com.kh
៣.២ សាខា ព្រៃឈរ

ផ្ទះលេខ០៧៨ ភូមិព្រៃទទឹង ឃុំជ្រៃវៀន ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 678 / 012 404 687 / អីុម៉ែលៈ kmpc@amret.com.kh
៣.៣ សាខា កងមាស

ភូមិថ្លុកជ្រៅ ឃុំខ្ចៅ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 676 / 012 924 501 / អីុម៉ែលៈ kmke@amret.com.kh
៣.៤ សាខា ចំការលើ

ផ្លូវជាតិលេខ៧១ ភូមិថ្នល់បែកកើត ឃុំស្វាយទាប ស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាម

ទូរស័ព្ទៈ 077 993 075 / 077 990 944 / អីុម៉ែលៈ kmcl@amret.com.kh
៣.៥ សាខា បាធាយ

ភូមិផ្អាវ ឃុំផ្អាវ ស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម

ទូរស័ព្ទៈ 012 931 906 / 012 210 917 / អីុម៉ែលៈ kmbt@amret.com.kh

ព័ត៌មានលំអិតសម្រាប់ទំនាក់ទំនង
៣.៦ សាខា ស្គន់

៥.១ សាខា ព្រះសេ្តច

ទូរស័ព្ទៈ 012 205 156 / 077 379 259 / អីុម៉ែលៈ kmsn@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 012 924 097 / 077 870 562 / អីុម៉ែលៈ pvps@amret.com.kh

ភូមិស្គន់ ឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម
៤

ភូមិក្រសាំងទង ឃុំអង្គររាជ្យស្រុកព្រះស្តេច ខេត្តព្រៃវែង

សាខាខេត្ត កំពត កែប ក្រុង ព្រះសីហនុ និងកោះកុង

៥.២ សាខា បាភ្នំ

ទូរស័ព្ទៈ 012 634 044 / អីុម៉ែលៈ kp-accountant@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 077 95 96 93 / 012 446 305 / អីុម៉ែលៈ pvbp@amret.com.kh

ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត

ភូមិឈើកាច់ ឃុំឈើកាច់ ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង

៤.១ សាខា កំពត

៥.៣ សាខា កញ្ជ្រៀច

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 684 / 012 609 114 / អីុម៉ែលៈ kpkp@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 694 / 012 433 219 / អីុម៉ែលៈ pvkc@amret.com.kh

ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងក
 ំពត ខេត្តកំពត

ភូមិព្រងើយទី១ ឃុំថ្មពូន ស្រុកកញ្ជ្រៀច ខេត្តព្រៃវែង

៤.២ សាខា កំពង់ត្រាច

៥.៤ សាខា លើកដែក

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 685 / 012 446 301 / អីុម៉ែលៈ kpkt@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 012 448 691 / 077 959 701 / អីុម៉ែលៈ pvld@amret.com.kh

ភូមិកំពង់ត្រាចទី១ ឃុំកំពង់ត្រាចខាងកើត ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត

ភូមិព្រែកដាច់ ឃុំព្រែកដាច់ ស្រុកលើកដែក ខេត្តកណ្តាល

៤.២ សាខា បន្ទាយមាស

៥.៥ សាខា ព្រៃវែង

ទូរស័ព្ទៈ 077959 682 / 012 446 275 / អីុម៉ែលៈ kpbm@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 698 / 012 614 402 / អីុម៉ែលៈ pvpv@amret.com.kh

ភូមិព្រៃក្រឡាខាងលិច ឃុំទូកមាសខាងលិច ស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត

ភូមិលេខ២ សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង

៤.៤ សាខា ព្រៃនប់

៥.៦ សាខា ស្វាយអន្ទរ

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 686 / 012 433 196 / អីុម៉ែលៈ snpn@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 012 893 380 / 089 669 694 / អីុម៉ែលៈ pvsa@amret.com.kh

ភូមប
ិ ឹងវែង ឃុវា
ំ លរេញ ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ

ផ្ទះលេខ៦៨៥ ភូមិពោធិ៍ចិន្តាំ ឃុំស្វាយអន្ទរ ស្រុកស្វាយអន្ទរ ខេត្តព្រៃវែង

៤.៥ សាខា អង្គរជ័យ

៥.៧ សាខា ស៊ីធរកណ្តាល

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 681 / 012 433 126 / អីុម៉ែលៈ kpac@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 012 894 755 / 012 701 383 / អីុម៉ែលៈ pvsk@amret.com.kh

ភូមិពោធិ៍ ឃុំភ្នំកុង ស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត

ភូមិព្រែកសណ្តែក ឃុំព្រែកចង្រ្កាន ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល ខេត្តព្រៃវែង

៤.៦ សាខា ឈូក

៥.៨ សាខាពារាំង

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 683 / 012 404 681 / អីុម៉ែលៈ kpch@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 671 / 012 924 209 / អីុម៉ែលៈ pvpr@amret.com.kh

ភូមិជ្រៃ ឃុំសត្វពង ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត

ភូមិកំពង់ពពិល ឃុំកំពង់ពពិល ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង

៤.៧ សាខា ក្រុងព្រះសីហនុ

៥.៩ សាខា ទានភ្លើង

ទូរស័ព្ទៈ 012 914 389 / 012 914 388 / អីុម៉ែលៈ snps@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 012 701 440 / 012 432 986 / អីុម៉ែលៈ pvtp@amret.com.kh

ផ្លូវឯករាជ្យ ភូមិ២ សង្កាត់២ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ

ភូមិទានភ្លើង ឃុំស្មោងជើង ស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង

៤.៨ សាខាស្រែអំបិល

៥.១០ សាខា អ្នកលឿង

ទូរស័ព្ទៈ 012 217 393 / 012 205 717 / អីុម៉ែលៈ kpsa@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 077 358 992 / 012661 181 / អីុម៉ែលៈ pvnl@amret.com.kh

ភូមិត្រពាំងឃុំស្រែអំបិល ស្រុកស
 ្រែអំបិល ខេត្តកោះកុង
៤.៩ សាខាជុំគិរី

ភូមិត្រពាំងវែង ឃុំត្រពាំងរាំងស្រុកជុំគិរី ខេត្តកំពត

ទូរស័ព្ទៈ 012 214 915 / 012 25 80 28 / អីុម៉ែលៈ kpck@amret.com.kh

៥

ភូមិ០១ ឃុំព្រែកខ្សាយ ខ ស្រុកពាមរក៍ ខេត្តព្រៃវែង
៦

សាខាខេត្ត ស្វាយរៀង

ភូមិសួនថ្មី សង្កាត់ព្រៃឆ្លាក់ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង

ទូរស័ព្ទៈ 012 201 797 / អីុម៉ែលៈ sr-accountant@amret.com.kh

៤.១០ សាខាកោះកុង

៦.១ សាខា ស្វាយរៀង

ទូរស័ព្ទៈ 012 260 074 / 012 264 403 / អីុម៉ែលៈ kkkk@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ ទូរស័ព្ទៈ 077 738 343 / 077 45 91 74 / អីុម៉ែលៈ srsr@amret.com.kh

ភូមិ០២សង្កាត់ស្មាច់មានជ័យ ក្រុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង

ភូមិសួនថ្មី សង្កាត់ព្រៃឆ្លាក់ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង

សាខាខេត្ត ព្រៃវែង

៦.២ សាខាកំពង់ត្របែក

ទូរស័ព្ទៈ 012 634 046 / អីុម៉ែលៈ pv-accountant@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 699 / 012 433 194 / អីុម៉ែលៈ pvkt@amret.com.kh

ភូមិលេខ២ សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែង

ភូមិប្រាសាទ ឃុំប្រាសាទ ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

១១០

ព័ត៌មានលំអិតសម្រាប់ទំនាក់ទំនង (ត)
៦.៣ សាខា មេសាង

៨.២ សាខា ព្រៃកប្បាស

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 700 / 012 425 380 / អីុម៉ែលៈ pvms@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 664 / 012 427 612 / អីុម៉ែលៈ tapk@amret.com.kh

ភូមិវាំង ឃុំជីផុច ស្រុកមេសាង ខេត្តព្រៃវែង

ភូមិល្វាត្នោតឃុំព្រៃល្វា ស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវ

៦.៤ សាខាស្វាយជ្រុំ

៨.៣ សាខា គីរីវង់

ទូរស័ព្ទៈ 012 923 758 / 077 959 703 / អីុម៉ែលៈ srsc@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 663 / 012 924 481 / អីុម៉ែលៈ takv@amret.com.kh

ភូមស
ិ ្វាយក្ងោឃុំស្វាយជ្រុំ ស្រុកស្វាយជ្រុំ ខេតស
្ត ្វាយរៀង

ភូមិកំពង់ ឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ ស្រុកគិរីវង់ ខេត្តតាកែវ

៦.៥ សាខា ជីភូ

៨.៤ សាខា ត្រាំកក់

ទូរស័ព្ទៈ 012 650 318 / 012 650 316 / អីុម៉ែលៈ srcp@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 665 / 012 609 159 / អីុម៉ែលៈ tatk@amret.com.kh

ភូមិទួលអំពិល សង្កាតច
់ ្រកម្ទេស ក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង

ភូមិអង្គតាសោម ឃុំអង្គតាសោម ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ

៦.៦ សាខា រមាសហែក

៨.៥ សាខា បាទី

ទូរស័ព្ទៈ 012 650 294 / 012 928 574 / អីុម៉ែលៈ srrh@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 661 / 012 425 362 / អីុម៉ែលៈ tabt@amret.com.kh

ភូមិកំពង់ត្រាច ឃុំកំពង់ត្រាច ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង
៧

ភូមិចក ឃុំត្រពាំងសាប ស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ

សាខាខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

៨.៦ សាខា កំពង់ជ្រៃ

ទូរស័ព្ទៈ 012 634 049 / អីុម៉ែលៈ ks-accountant@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 012 914 375 / 012 914 377 / អីុម៉ែលៈ takc@amret.com.kh

ផ្លូវជាតិលេខ៤ភូមិពាណិជ្ជកម្ម សង្កាត់រការធំ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ភូមិកំពង់ជ្រៃ ឃុំស្មោង ស្រុកទ្រាំង ខេត្តតាកែវ

៧.១ សាខា សំរោងទង

៨.៧ សាខា សំរោង

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 692 / 012 605 130 / អីុម៉ែលៈ ksst@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 077 358 994 / 012 20 26 90 / អីុម៉ែលៈ tasr@amret.com.kh

ផ្លូវជាតិលេខ៤ភូមិពាណិជ្ជកម្ម សង្កាត់រការធំ ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ភូមិព្រៃទទឹង ឃុំសំរោង ស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ

៧.២ សាខា គងពិសី

៨.៨ សាខា អង្គរបូរី

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 689 / 012 446 207 / អីុម៉ែលៈ kskp@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 012 20 52 79 / 012 25 80 14 / អីុម៉ែលៈ taab@amret.com.kh

ភូមិត្រាំខ្នារឃុំស្នំក្រពើ ស្រុកគងពិសី ខេត្តកំពង់ស្ពឺ
៧.៣ សាខា ឧដុង្គ

ភូមិឧដុង្គ ឃុំវាំងចាស់ ស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 691 / 012 446 205 / អីុម៉ែលៈ ksod@amret.com.kh

៩

សាខាខេត្ត សៀមរាប

ភូមបន្ទា
ិ យចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

ទូរស័ព្ទៈ 012 614 420 / អីុម៉ែលៈ sp-accountant@amret.com.kh

៧.៤ សាខា បរសេដ្ឋ

៩.១ សាខា សៀមរាប

ទូរស័ព្ទៈ 012 229 457 / 012 683 269 / អីុម៉ែលៈ ksbs@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 651 / 012 924 861 / អីុម៉ែលៈ spsr@amret.com.kh

ភូមិផ្សារស្លាបលែង ឃុំស្វាយរំពា ស្រុកបរសេដ្ឋខេតកំ
្ដ ពង់ស្ពឺ

ភូមប
ិ ន្ទាយចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

៧.៥ សាខា បាត់ដឹង

៩.២ សាខា ក្រឡាញ់

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 670 / 012 924 230 / អីុម៉ែលៈ kapl@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 012 217 533 / 012 217 532 / អីុម៉ែលៈ spkl@amret.com.kh

ភូមបា
ិ ត់ដឹង ឃុំក្សេមក្សាន្ត ស្រុកឧដុង្គ ខេត្តកំពង់ស្តឺ

ភូមិពេជ្ជោរ ឃុំក្រឡាញ់ ស្រុកក្រឡាញ់ ខេត្តសៀមរាប

៧.៦ សាខា អង្គស្នួល

៩.៣ សាខា សូទ្រនិគម

ទូរស័ព្ទៈ 012 930 755 / 012 683 194 / អីុម៉ែលៈ kaas@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 652 / 012 932 980 / អីុម៉ែលៈ spsn@amret.com.kh

ផ្ទះលេខ១៤៣ ផ្លូវជាតិលេខ៤ភូមិថ្នល់ទទឹង ឃុំដំណាក់អំពិល ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល
៨

ភូមិសាមគ្គី ឃុំអង្គរបូរី ស្រុកអង្គរបូរី ខេត្តតាកែវ

ផ្ទះលេខ១
 ០ក្រុមទី
 ១ ផ្លូវជាតិ៦អាភូមិដំដែកថ្មី ឃុំដំដែក ស្រុកសូទ្រនិគម ខេត្តសៀមរាប

សាខាខេត្ត តាកែវ

៩.៤ សាខាជីក្រែង

ទូរស័ព្ទៈ 012 634 047 / អីុម៉ែលៈ ta-accountant@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 650 / 012 924 809 / អីុម៉ែលៈ spck@amret.com.kh

ភូមិឡូរី សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ

ភូមិកំពង់ក្តី១ ឃុំកំពង់ក្តី ស្រុកជីក្រែងខេតស
្ត ៀមរាប

៨.១ សាខាដូនកែវ

៩.៥ សាខា សំរោង

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 662 / 012 924 484 / អីុម៉ែលៈ tadk@amret.com.kh

ទូរស័ព្ទៈ 012 26 80 73 / 092 226 492 / អីុម៉ែលៈ omsr@amret.com.kh

ភូមិឡូរី សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ

១១១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

ភូមិសំរោង សង្កាត់សំរោង ក្រុងស
 ំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ

ព័ត៌មានលំអិតសម្រាប់ទំនាក់ទំនង (ត)
១០ សាខាខេត្តបាត់ដំបង

ផ្ទះលេខ៨៨៣ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ក្រុម៤២ ភូមិព្រែកមហាទេព សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង
ខេត្តបាត់ដំបង

ទូរស័ព្ទៈ 077 355 369 / អីុម៉ែលៈ bb-accountant@amret.com.kh
១០.១ សាខា បាត់ដំបង

ផ្ទះលេខ ៨៨៣ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ក្រុម ៤២ ភូមិ ព្រែកមហាទេព សង្កាត់ ស្វាយប៉ោ
ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង

ទូរស័ព្ទៈ 077 355 370 / 077 355 373 / អីុម៉ែលៈ bbbb@amret.com.kh
១០.២ សាខា មោងឬស្សី

ក្រុម០៥ ភូមិមោង ឃុំមោង ស្រុកមោងឬស្សី ខេត្តបាត់ដំបង

ទូរស័ព្ទៈ 077355 338 / 077 355 339 / អីុម៉ែលៈ bbmr@amret.com.kh
១០.៣ សាខា បវេល

ភូមិបវេល១ ឃុំបវេល ស្រុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង

ទូរស័ព្ទៈ 012 635 780 / 012 635 776 / អីុម៉ែលៈ bbbv@amret.com.kh
១០.៤ សាខា ប៉ៃលិន

ភូមអ
ិ ូរតាពុកលើ សង្កាត់ប៉ៃលិន ក្រុងប៉ៃលិន ខេត្តប៉ៃលិន

ទូរស័ព្ទៈ 012 259 737 / 012 259 737 / អីុម៉ែលៈ bbpl@amret.com.kh
១១ សាខាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

ភូមិ១ សង្កាត់ព្រះពន្លា ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ទូរស័ព្ទៈ 012 83 57 50 / អីុម៉ែលៈ bm-accountant@amret.com.kh
១១.១ សាខា មង្គលបូរី

ភូមិឫស្សីក្រោក ឃុំឫស្សីក្រោក ស្រុកមង្គលបូរី ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ទូរស័ព្ទៈ 012835 780 / 012 851 744 / អីុម៉ែលៈ bmmb@amret.com.kh
១១.២ សាខា ប៉ោយប៉ែត

ភូមបា
ិ លិលេយ្យ២ សង្កាត់ប៉ោយប៉ែត ក្រុងប៉ោយប៉ែត ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ទូរស័ព្ទៈ 012 904 368 / 012 904 498 / អីុម៉ែលៈ bmpp@amret.com.kh
១១.៣ សាខា សិរីសោភ័ណ

ភូមិ១ សង្កាត់ព្រះពន្លា ក្រុងសិរីសោភ័ណ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ទូរស័ព្ទៈ 012 904 855 / 012 904 691 / អីុម៉ែលៈ bmss@amret.com.kh
១២ សាខា ក្រុងសួង

ភូមិជើងឡង សង្កាត់សួង ក្រុងសួង កំពង់ចាម

ទូរស័ព្ទៈ 077 891 979 / អីុម៉ែលៈ kn-accountant@amret.com.kh
១២.១ សាខាសួង

ភូមិជើងឡង សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្តកំពង់ចាម

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 680 / 012 924 658 / អីុម៉ែលៈ kmtk@amret.com.kh
១២.២ សាខា ពញាក្រែក

ភូមិកណ្តោលកោង ឃុំកោងកាង ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តកំពង់ចាម

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 679 / 012 924 523 / អីុម៉ែលៈ kmpk@amret.com.kh

១២.៣ សាខា ក្រូចឆ្មារ

ភូមិក្រូចឆ្មារក្រោម ឃុំក្រូចឆ្មារ ស្រុកក្រូចឆ្មារ ខេត្តកំពង់ចាម

ទូរស័ព្ទៈ 077 730 086 / 012 206 395 / អីុម៉ែលៈ kmkc@amret.com.kh
១២.៤ សាខា ឆ្លូង

ភូមិកោះកណ្តុរ ឃុំឆ្លូង ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ

ទូរស័ព្ទៈ 012 851 398 / 012 851 396 / អីុម៉ែលៈ krch@amret.com.kh
១២.៥ សាខាមេមត់

ភូមិត្បូងវត្ត ឃុំមេមត់ ស្រុកមេមត់ ខេត្តកំពង់ចាម

ទូរស័ព្ទៈ 012 763 001 / 012 432 970 / អីុម៉ែលៈ knmm@amret.com.kh
១២.៦ សាខាក្រចេះ

ភូមិវត្ត សង្កាត់ក្រចេះ ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ

ទូរស័ព្ទៈ 012 268 103 / 012 268 104 / អីុម៉ែលៈ krkr@amret.com.kh
១៣ សាខាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

ផ្ទះលេខA៥៣ ភូមិកណ្តាល សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ទូរស័ព្ទៈ 012 205 747 / អីុម៉ែលៈ kc-accountant@amret.com.kh
១៣.១ សាខា កំពង់ឆ្នាំង

ផ្ទះលេខA៥៣ភូមិ កណ្តាលសង្កាត់ កំពង់ឆ្នាំង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 688 / 012 924 296 / អីុម៉ែលៈ kckc@amret.com.kh
១៣.២ សាខា កំពង់ត្រឡាច

ភូមិសុបិនឃុំពានីស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 690 / 012 446 273 / អីុម៉ែលៈ kckt@amret.com.kh
១៣.៣ សាខា ពោធិ៍សាត់

ភូមពា
ិ លញែក១ សង្កាត់ផ្ទះព្រៃ ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

ទូរស័ព្ទៈ 012 220 441 / 012 634 082 / អីុម៉ែលៈ psps@amret.com.kh
១៤ សាខាខេត្ត កំពង់ធំ

ផ្ទះលេខ៤១ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិដំរីជាន់ខ្លា សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ
ទូរស័ព្ទៈ 012 238 176 / អីុម៉ែលៈ kt-accountant@amret.com.kh
១៤.១ សាខា ស្ទឹងសែន

ផ្ទះលេខ៤១ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិដំរីជាន់ខ្លា សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ
ទូរស័ព្ទៈ 012 201 238 / 012 201 343 / អីុម៉ែលៈ ktss@amret.com.kh
១៤.២ សាខា ស្ទោង

ភូមិឈើទាល ឃុំកំពង់ចិនត្បូង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 653 / 012 924 689 / អីុម៉ែលៈ ktst@amret.com.kh
១៤.៣ សាខា បារាយណ៍

ភូមិរំចេក ឃុំទ្រៀល ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ

ទូរស័ព្ទៈ 077 959 675 / 012 409 612 / អីុម៉ែលៈ ktbr@amret.com.kh
១៤.៤ សាខា ព្រះវិហារ

ក្រុម១
 ៤ ភូមិកណ្តាល សង្កាត់កំពង់ប្រណាក ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ

ទូរស័ព្ទៈ 012 432 940 / 012 432 935 / អីុម៉ែលៈ ktpv@amret.com.kh
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អ
 ម្រឹត

១១២

