ទិន្នន័យសំខាន់ៗ
២០១៤

២០១៣

២០១២

៣០៤.២១១

២៨៥.៨២៨

២៧៧.៤៣១

២៥

២១

១៨

១៨៦

១៤៣

១៣៣

ចំនួនភូមិប្រតិបតិ្តការ

១១.០៤៨

៩.៧៥៨

៨.៧៩៥

ភាគរយអ្នកខ្ចីជាស្រ្តី

៧៨,៦%

៨០,១%

៨០,៩%

បុគ្គលិកសរុប

២.៩០០

២.៩១១

២.៤២៥

ចំនួនអ្នកខ្ចី (*)
ចំនួនខេត្តប្រតិបតិ្តការ
ចំនួនស្រុកប្រតិបតិ្តការ

១.៤០៦.១៥២ លានរៀល
១.០០១.៩៦៤ លានរៀល
៧០៥.៥៤២ លានរៀល
(៣៤៥.០៦៨ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក) (២៥០.៨០៤ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក) (១៧៦.៦០៦ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

ទ្រព្យសកម្មសរុប
សំពៀតឥណទានសរុប

១.១៧១.៧០០ លានរៀល
៨១៤.១១២ លានរៀល
៥៩៤.៥៧៩ លានរៀល
(២៨៧.៥៣៤ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក) (២០៣.៧៨៣ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក) (១៤៨.៨៣១ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

១

២៤៣.៥០៩ លានរៀល
(៥៩.៧៥៧ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

២

មូលធនបូកនឹងអនុបំណុល

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធធៀបនឹងមធ្យមភាគទ្រព្យសកម្មសរុប
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធធៀបនឹងមធ្យមភាគចំណូល
ហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ
៣

ស្វ័យភាពគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកប្រតិបតិ្តការ
ស្វ័យភាពគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

៤

៦,១%

៥,០%

៤,៩%

៣៥,៧%

២៧,៧%

២៥,៣%

១៤៨,៣%

១៣៥,៨%

១៣៣%

១៤១,០%

១២៩,៣%

១២៦%

២០៩.៥៩១ លានរៀល
(៥១.៤៣៣ពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

ចំណូលហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ
បៀវត្ស និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតធៀបនឹងចំណូល
ហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ (**)

១៧៤.៩៥១ លានរៀល
១៣៧.២៤៤ លានរៀល
(៤៣.៧៩៣ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក) (៣៤.៣៥៤ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

១៥២.១៦៥ លានរៀល
១១៥.១៩៣ លានរៀល
(៣៨.០៨៩ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក) (២៨.៨៣៤ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

២៩,៩%

៣៤,១%

៣៣,៨%

២៧៤

២៥៣

២៧៩

៩២៨,៧១ លានរៀល
(២២៨ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

៦១៧,៦១ លានរៀល
(១៥៥ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

៤៩០,៦៧ លានរៀល
(១២៣ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

០,០៧%

០,០៧%

០,១១%

មធ្យមភាគសំពៀតឥណទានធៀបនឹង
អ្នកខ្ចីឥណទានក្រុមធានាម្នាក់

១,២៣ លានរៀល
(០,៣០ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

១,០២ លានរៀល
(០,២៦ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

០,៩៣ លានរៀល
(០,២៣ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

មធ្យមភាគសំពៀតឥណទានធៀបនឹង
អ្នកខ្ចីឥណទានបុគ្គលម្នាក់

៧,៥០ លានរៀល
(១,៨៤ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

៦,១៧ លានរៀល
(១,៥៤ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

៤,៨៤ លានរៀល
(១,២១ ពាន់ដុល្លារអាមេរិក)

ចំនួនអ្នកខ្ចីធៀបនឹងភ្នាក់ងារឥណទាន (***)
សំពៀតឥណទានជាមធ្យមធៀបនឹងភ្នាក់ងារឥណទាន
៥

សំពៀតឥណទានមានហានិភ័យធំជាង ៣០ ថ្ងៃ

អត្រាប្តូរប្រាក់

៤.០៧៥ រៀលក្នុង ១ដុល្លារអាមេរិក ៣.៩៩៥ រៀលក្នុង ១ដុល្លារអាមេរិក ៣.៩៩៥ រៀលក្នុង ១ដុល្លារអាមេរិក

កំណត់សំគាល់៖
១

សំពៀតឥណទានសរុប៖ ឥណទានដុល

៣

ស្វ័យភាពគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកប្រតិបតិ្តការ៖ ថាតើគ្រឹះស្ថានវាស់វែងឲ្យបានល្អយ៉ាងដូចម្តេច ដើម្បីធានានូវការចំណាយរបស់ខ្លួន ដែលបានចំណូលពីប្រតិបត្តិការ។

២

៤

មូលធនបូកនឹងអនុបំណុល៖ មូលនិធិសរុបរាប់បញ្ចូលទាំងអនុបំណុល

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

ស្វ័យភាពគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ៖ ថាតើគ្រឹះស្ថានវាស់វែងឲ្យបានយ៉ាងល្អដូចម្តេច ដើម្បីធានានូវការចំណាយរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងយកចិត្តទុកដាក់លើការកែតម្រូវចំណូលប្រតិបតិ្តការ និងការចំណាយ។

គោលបំណងនៃការកែតម្រូវ គឺជាវិធីសាស្រ្តរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីធានានូវការចំណាយរបស់ខ្លួនក្នុងករណីដែលប្រតិបតិ្តការរបស់ខ្លួនមិនមានប្រាក់បំពេញខាត ព្រមទាំងមានមូលនិធិពង្រីក
ដោយសារបំណុលពាណិជ្ជកម្ម។

៥

រូបមន្ត៖ ចំណូលហិរញ្ញវត្ថុ / (ចំណាយហិរញ្ញវត្ថុ + ចំណាយប្រតិបត្តិការ + សំវិធានធនលើឥណទានបាត់បង់ + (មធ្យមភាគមូលធន - មធ្យមភាគអចលនទ្រព្យ) * អត្រាអតិផរណា)

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

(*) តួលេខនេះតំណាងឲ្យចំនួនអតិថិជន ខណៈដែលតួលេខកាលពីឆ្នាំមុន គឺជាចំនួនគណនី។
(**) តួលេខនេះតំណាងឲ្យប្រាក់បៀវត្ស និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត ធៀបនឹងប្រាក់ចំណូលហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ ខណៈដែលតួលេខកាលពីឆ្នាំមុន គឺជាប្រាក់បៀវត្សតែមួយប៉ុណ្ណោះ ធៀបនឹងប្រាក់ចំណូលហិរញ្ញវត្ថុសុទ្ធ។
(***) តួលខ
េ នេះតំណាងឲ្យចំនួនអ្នកខ្ចីប្រាក់ធៀបនឹងមន្ត្រីឥណទាន ខណៈដែលតួលេខកាលពីឆ្នាំមុន គឺជាចំនួនគណនីធៀបនឹងមន្ត្រីឥណទាន។

ក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

មាតិកា
០១

ទស្សនៈ និងបេសកកម្ម

០២

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

០៣

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

០៤

ភាគទុនិក

០៥

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

០៩

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ អគ្គនាយក

១១

គណៈគ្រប់គ្រង

១៧

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

២០

ការពិនិត្យឡើងវិញនូវលទ្ធផលអាជីវកម្ម

២៧

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

៣១

ការបញ្ជាក់ពីអតិថិជន

៣២

បណ្តាញសាខា

៣៣

បុគ្គលិក ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិក
និងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចអន្តរជាតិ

៣៥

ទំនួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម និងបរិស្ថាន

៤០

របាយការណ៍បង់ពន្ធ

៤២

សម្រង់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

៥២

ព័ត៌មានលម្អិត

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

ខ

ទស្សនៈ និងបេសកកម្ម

ទស្សនៈ
ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខ ដែលរួមចំណែកក្នុង
ការកែលម្អជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋឲ្យល្អប្រសើរ និងការ
អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកម្ពុជា។

បេសកកម្ម
ផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុច្រើនប្រភេទដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប

និងស
 ហគ្រាស

ខ្នាតតូចបំផុត តូច និងមធ្យម ដោយធានាបាន
នូវលទ្ធផលប្រតិបតិ្តការកម្រិតខ្ពស់ផែ្នកហិរញ្ញវត្ថុ
និងសង្គម។

០១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗ

ប្រវត្តិសំខាន់ៗរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ៖
១៩៩១

GRET ដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសបារាំង បានបង្កើតគម្រោងសាកល្បងដើម្បីផ្តល់ឥណទានខ្នាតតូចបំផុតដល់ប្រជាជន
កម្ពុជានៅតាមជនបទ។ គម្រោងសាកល្បងលើកដំបូងនេះ (EXPE 1) បានចាប់ផ្តើមដំណើរការ ជាមួយនឹងសេវាហិរញ្ញវត្ថុតែមួយគត់ ដែល

ត្រូវបានគេស្គាល់ថា ឥណទានក្រុមធានា។
១៩៩៥

ការចាប់ផ្តើមគម្រោងសាកល្បងដំណាក់កាលទីពីរ (EXPE 2)។ ឥណទានក្រុមធានាត្រូវបានកែប្រែទៅតាមនីតិវិធីថ្មី ហើយក្នុងពេលនោះ
ឥណទានបុគ្គល ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការផងដែរ។ ទន្ទម
ឹ គ្នានះេ អង្គការ GRET បានធ្វក
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១៩៩៦

គម្រោងនោះមានឈ្មោះថា ឥណទានមូលដ្ឋានជនបទ (អឺ អឹម តេ)។

១៩៩៨

គម្រោងសាកល្បងដំណាក់កាលទីមួយត្រូវបានបញ្ចប់។

រាល់សកម្មភាពទាំងអស់ត្រូវបានផ្ទេរទៅគម្រោងសាកល្បងដំណាក់កាលទីពីរ។

នៅពេល អឺ អឹម តេ មាននិរន្តរភាពប្រតិបត្តិការដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ រចនាសម្ព័ន្ធថ្មីត្រូវបានរៀបចំឡើង ហើយបានផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវ និង
ការគ្រប់គ្រងពីជំនួយការបច្ចេកទេស ទៅបុគ្គលិកក្នុងស្រុក។

១៩៩៩

អឺ អឹម តេ បានចាប់ផ្តើមទទួលប្រាក់កម្ចីលើកដំបូងពីធនាគារពាណិជ្ជ។

២០០០

អឺ អឹម តេ បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត ដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីចំនួន ៣៣០ លានរៀល និងមានភាគទុនិក

២០០១

អឺ អឹម តេ បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

២០០២

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អឺ អឹម តេ ទទួលយកជាផ្លូវការនូវភាគទុនិកថ្មីចំនួនបីបន្ថែមទៀតគឺ PROPARCO HORUS និង La Fayette

ចំនួនពីរគឺ GRET និង SIDI។

Participations (ជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលដើមទុន ២០% នៃភាគហ៊ុនសរុប) និងបានពិចារណាទៅលើការវិនិយោគប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង

ព័ត៌មានវិទ្យាថ្មី (MIS)។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អឺ អឹម តេ បានចាប់ផ្តើមដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវផលិតផល គណនីសន្សំមានកាលកំណត់
នៅសាខាចំនួនពីរ។

២០០៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អឺ អឹម តេ បានរៀបចំឡើងវិញនូវប្រភេទឥណទានអាជីវកម្មបុគ្គល ដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សារ និងបញ្ចុះអត្រាការ

ប្រាក់ពី ៤% ទៅចន្លោះពី ៣,៥% និង ៣% ដោយផ្អែកតាមទំហំឥណទាន។ ការគាំទ្រលើផ្នែកបច្ចេកទេសពីបរទេសជាអចិន្ត្រៃយ៍ត្រូវបាន
បញ្ចប់។ I&P បានចូលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនថ្មីរបស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អឺ អឹម តេ។

២០០៤
២០០៥

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អឺ អឹម តេ បានប្តូរឈ្មោះជា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៤ ។ ភាគទុនិក

PROPARCO បានចាកចេញពី អម្រឹត នៅក្នុងខែកញ្ញា។

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បានធ្វើពិពិធកម្មឥណទានបុគ្គលរបស់ខ្លួនទៅជា (១) ឥណទានសម្រាប់មុខរបរអាជីវកម្ម (២) ឥណទាន
សម្រាប់ការសិក្សាអប់រំ (៣) ឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន និង (៤) ឥណទានសម្រាប់ទិញឧបករណ៍ប្រើប្រាស់។ អម្រឹត បានសាកល្បង
ប្រតិបត្តិការជួរមុខ ដែលជាប្រតិបត្តិការធនាគារយ៉ាងសាមញ្ញ ដែលអាចឲ្យអតិថិជនមកខ្ចីប្រាក់ដល់សាខា។

២០០៦

Advans SA SICAR (Advans SA) បានធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត។

២០០៧

Botta (ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់បុគ្គលិក អម្រឹត) បានក្លាយជាភាគទុនិករបស់ អម្រឹត ។

២០០៨

SIDI និង I&P បានចាកចេញ ប៉ុន្តែភាគទុនិកចាស់មួយគឺ PROPARCO បានមកវិនិយោគសារជាថ្មី ហើយភាគទុនិកពីរថ្មីទៀត

បានចូលហ៊ុនរួមមាន FMO និង Oikocredit ។ ក្រុមហ៊ុន Advans បានក្លាយជាភាគទុនិកនាំមុខជាមួយនឹងដើមទុន ៣១,៣២%
នៃដើមទុនសរុប។

២០០៩

នៅខែមករា ២០០៩ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណក្នុងការទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន។ នៅដំណាច់ឆ្នាំ

២០១២

Oikocredit បានចាកចេញ ហើយភាគហ៊ុនត្រូវបានទិញដោយ Advans SA ដែលបានកើនដល់ ៤៤,៤២% នៃដើមទុនសរុប។

២០១៣

ដដែល សាខាទាំងអស់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ត្រូវបានរៀបចំរួចជាស្រេច ដើម្បីទទួលប្រាក់បញ្ញើពីសាធារណជន។
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បានធ្វើតេស្តសាកល្បងផលិតផលឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម ។

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម និងធ្វើតេស្តសាកល្បងលើផលិតផល

កសិកម្ម (AGRIFIN) ដែលជាផលិតផលនៅតាមជនបទ បង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ជូនសហគ្រិនកសិកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យមជាមួយនឹងតម្រូវការ
ដើមទុន ដើម្បីពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួន ។

២០១៤

អម្រឹត បានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធស្នូលរបស់ធនាគារគឺ T២៤ និង ឥណទានកសិកម្ម ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

០២

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ឆ្នាំ២០១៤

គឺជាឆ្នាំដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

អម្រឹត បានទទួលជោគជ័យលើផលិតភាពការងារ ទាំង

ការពង្រីកសកម្មភាព និងការបង្កើនកម្រិតប្រាក់ចំណេញ

របស់ខ្លួន។ ស្ថាប័ននៅតែបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការ
បង្កើនសេវាហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមាននិរន្តរភាព
ប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់។

គិតត្រឹមបំណាច់ខែធ្នូ

ឆ្នាំ២០១៤ នេះ ស្ថាប័នកំពុងផ្តល់សេវាជូនអតិថិជនប្រមាណ
ជាង ៣៦៥.០០០នាក់ នៅតាមសាខាចំនួន ១២៧កន្លែង

ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ ការរីកចម្រើននេះ គឺបានមកពីការ
ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង

ការងារនៅក្នុងស្ថាប័ន

និងការកែសម្រួលទៅលើការអនុវត្ត

និងការបន្តការពង្រឹងហេដ្ឋារចនា

សម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន។

ការរីកចម្រើននៃការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ អម្រឹត នៅតែបន្តកើនឡើង

ប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធស្នូលរបស់ធនាគារដែលបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ នឹង

ដែលបានកើនឡើង ៤៤% និង ៩% នៅចុងឆ្នាំ២០១៤ បើប្រៀបធៀប

អម្រឹត បានទទួលនូវលទ្ធផលល្អនៃផលចំណេញកាលពីឆ្នាំកន្លង

គួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ ទាំងបរិមាណ និងចំនួនឥណទាន

នឹងចុងឆ្នាំ២០១៣។ អម្រឹត នៅតែរក្សាបាននូវគុណភាពឥណទានល្អ
នេះដោយសារតែមានការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទានបានល្អ

និង

ទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ទៅលើកំណើនយុទ្ធសាស្ត្រឥណទាន (ស្តីពីតំបន់
ដែលមានទីផ្សារចង្អៀត ឬតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់)។ កំណើននៃ
ផលបត្រអាចត្រូវបានកំណត់ទៅលើការកើនឡើងនៃឥណទានបុគ្គល
ខ្នាតធំ (សហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត ខ្នាតតូច និងមធ្យម) ជាមួយនឹងទំហំ

ប្រាក់កម្ចីជាមធ្យមកើនឡើងប្រមាណ ៣២% ។ អម្រឹត ក៏នូវតែបន្តធ្វើ
ពិពិធកម្មផលិតផលឥណទាន ជាមួយនឹងការដាក់ចេញនូវឥណទាន
កសិកម្ម (ផលិតផលឥណទានកសិកម្មដែលត្រូវបានគាំទ្រដោយធនាគារ

ពិភពលោក) ដើម្បីផ្តល់នូវដើមទុនសម្រាប់សហគ្រិនវិស័យកសិកម្មខ្នាត
តូច

និងខ្នាតតូចបំផុត

អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន

ដែលកំពុងស្វែងរកការសហការដើម្បីពង្រីក

និងឥណទានក្រុមឯករាជ្យសម្រាប់ក្រុមតូចៗពី២

ទៅ៥នាក់។ ផលិតផលថ្មីៗទាំងនេះ រាប់បញ្ចូលទាំងឥណទានខ្នាតតូច

និងមធ្យមដែលបានដាក់ចេញកាលពីឆ្នាំ២០១៣ នឹងផ្តល់ឱកាសបន្ថែម
ទៅលើកំណើនឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលអនាគត។

ទន្ទឹមនឹងនេះ អម្រឹត បានពង្រឹងបន្ថែមទៅលើអនុបាតឥណទាន

ធៀបនឹងប្រាក់សន្សំ ដែលបានកើនឡើងដល់ ៥៣% នៅចុងឆ្នាំ២០១៤
បើប្រៀបធៀបនឹងនៅចុងឆ្នាំ២០១៣ គឺ ៤៦% គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
មានគោលបំណងបន្តសកម្មភាពនេះ

និងបង្កើនប្រាក់បញ្ញើជាមធ្យម

នាឆ្នាំខាងមុខ។ កំណើនផលបត្រប្រាក់បញ្ញើអាចត្រូវបានបង្ហាញ និង
បញ្ជាក់ពីទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនមកលើស្ថាប័ន ទាំងនេះ គឺដោយសារ

តែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលិក និងការបម្រើសេវាបានល្អ។ ដើម្បី

ឲ្យស្ថាប័នយើងស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ល្អនៃការប្រគួតប្រជែងលើទីផ្សារ
អម្រឹត

អតិថិជន

កំពុងខិតខំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបង្កើននូវគុណភាពនៃសេវាជូន
និងផលិតភាពប្រាក់បញ្ញើ។

ការបន្តអនុវត្តគម្រោងសេវា

ហិរញ្ញវត្ថុចល័តដែលគាំទ្រដោយធនាគារពិភពលោក នឹងជួយគាំទ្របន្ថែម

ទៅលើការសម្រេចគោលដៅ និងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននៃអតិថិជនប្រាក់បញ្ញើ
ខ្នាតតូចនៅតាមជនបទ។

គម្រោងនេះមានគោលបំណងផ្តល់ជូន

នូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុបត់បែន ដោយបណ្តាញថ្មីចំនួន៣ គឺ (១) ហេរញ្ញិក
ចល័តចុះទៅជួបអតិថិជនដល់ផ្ទះ ឬដល់កន្លែងធ្វើការ (២) ភ្នាក់ងារនៃ

តតិយភាគីរបស់ អម្រឹត នឹងផ្តល់សេវានៅហាងរបស់ពួកគាត់ និង(៣)
សេវាកម្មខ្លួនឯងតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័ត ។ ភាពជោគជ័យនៃការដាក់ឲ្យ

០៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

បង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនមកលើសេវារបស់ អម្រឹត។

ទៅ ជាមួយនឹងចំណូលទទួលបានពីមូលនិធិ ៣៦% នៅចុងឆ្នាំ ដោយ

មានការជ្រោមជ្រែងពីការពង្រីកសាខា និងការពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅ
លើចំណាយប្រតិបត្តិការ និងហានិភ័យ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ អម្រឹត នឹងបន្ត
ពង្រឹងបន្ថែម និងបង្កើនផលិតភាពស្ថាប័នរបស់ខ្លួន រួមបញ្ចូលទាំងការ

ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការគ្រប់គ្រងផ្នែកធនធានមនុស្ស យុទ្ធសាស្ត្រ និង

វិធីសាស្ត្រ និងការផ្តោតជាសំខាន់លើការលើកកំពស់នៃទំនួលខុសត្រូវ
ចំពោះសង្គមរបស់ខ្លួន។ ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់

មួយក្នុងគោលបំណងបន្ថែមនូវយុទ្ធនាការគោលការណ៍ការពារអតិថិជន
(CPP) នៅគ្រប់កម្រិតប្រតិបត្តិការ និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ការ

ផ្តល់សេវាមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជន
យល់ដឹងអំពីបរិស្ថាន

ដូចជាផ្នែកព័ត៌មានលើការ

ឬវិស័យកសិកម្មជំនាញ។

តាមរយៈការ

ព្យាយាមជាទៀងទាត់ក្នុងការពង្រឹងសេវាកម្ម ការអនុវត្ត និងវិធីសាស្រ្ត

នានា អម្រឹត សង្ឈឹមថាខ្លួននៅតែបន្តរីកចម្រើនជាមួយនឹងភាពទទួល
ខុសត្រូវខ្ពស់ និងរក្សាបានតំណែងជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខគេ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ឆ្នាំ២០១៥ ក៏នឹងក្លាយជាឆ្នាំដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់ទំនាក់ទំនង

រវាង អម្រឹត និងក្រុមហ៊ុន Advans ជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការកាលពីត្រីមាស

ទីមួយនេះ Advans បានក្លាយជាភាគទុនិកធំជាងគេ។ យើងមានមោទនភាព
ក្នុងការនិយាយថា

អម្រឹត

នឹងក្លាយជាបុត្រសម្ព័ន្ធពេញលេញរបស់

ក្រុមហ៊ុន Advans ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ហើយយើងមានជំនឿចិត្តយ៉ាង
មុតមាំថា ភាពជាដៃគូនេះ នឹងផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់ អម្រឹត និង
បណ្តាញក្រុមហ៊ុនរបស់ Advans ទាំងមូល។ ដំណាក់កាលថ្មីនៃទំនាក់
ទំនងរបស់យើង

នឹងធ្វើឲ្យភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានេះកាន់តែមានភាពល្អ

ប្រសើររវាង អម្រឹត និងក្រុមហ៊ុន Advans ។

ជាកិច្ចបញ្ចប់ ក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ខ្ញុំសូមបង្ហាញនូវការ

ដឹងគុណចំពោះថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់ អម្រឹត ព្រមទាំងបុគ្គលិកទាំងអស់
ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមក និងភាពស្មោះត្រង់ចំពោះស្ថាប័ន។
ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នា ដែលបានធ្វើឲ្យស្ថាប័ន

ទទួលបានភាពជោគជ័យហើយ ជោគជ័យទៀត ហើយខ្ញុំសង្ឈឹមថាយើង
នឹងបន្តរីកចម្រើនជាមួយគ្នានាឆ្នាំខាងមុខទៀតជាក់ជាពុំខាន ៕

បណ្ឌិត Claude FALGON

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ភាគទុនិក
Advans SA SICAR (Advans SA) គឺជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ
បណ្តាក់ទុន ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសលុចសំបួរ ដែលមាន
បេសកកម្មចម្បង

ដើម្បប
ី ង្កើតនូវបណ្តាញគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅ

ក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ឬប្រទេសដែលទើបអភិវឌ្ឍ។

យុទ្ធសាស្រ្ត

វិនិយោគរបស់ Advans SA មានរួមបញ្ចូលទាំងការបង្កើតឲ្យមាន
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបៃតង

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្រាប់
អម្រឹត

វិនិយោគលើមូលធននៅក្នុងគ្រឹះស្ថាន
ដូចជាករណីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះ

ចក្ខុវិស័យរបស់

Advans

SA

អាចចែករំលែកបាននូវ

និងយល់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ជា

យុទ្ធសាស្រ្ត និងប្រតិបត្តិការ នៃការចូលរួមក្នុងបណ្តាញអន្តរជាតិ។

Botta គឺជាក្រុមហ៊ុនបុគ្គលិក ដែលបានចុះបញ្ជីជាក្រុមហ៊ុនឯកជន

ទទួលខុសត្រូវមានកម្រិត និងស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជា
ការិយាល័យបានចុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុននៅរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។

ក្រុមហ៊ុននេះបានបង្កើតឡើង ដើម្បីវិនិយោគតែនៅក្នុង អម្រឹត ប៉ុណ្ណោះ

ហើយត្រូវបានយល់ព្រមជាភាគទុនិកថ្មី ដោយភាគទុនិកបច្ចុប្បន្ន ដើម្បី
ទាក់ទាញការចូលរួមរយៈពេលវែងរបស់បុគ្គលិក។

ភាគហ៊ុនតិចក៏ដោយ វាគឺជាការវិនិយោគរយៈពេលវែង។

ទោះបីជាមាន

រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះ។
GRET

(Groupe

de

ដែលស្របតាមគោលដៅរបស់

Recherche

et

d’Echanges

Technologiques) គឺជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល មិនសែ្វងរកប្រាក់
ចំណេញ ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសបារាំង។ កម្មវត្ថុចម្បងរបស់
អង្គការ គឺចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រកបដោយតម្លាភាព និរន្តរភាព ព្រមទាំងកាត់
បន្ថយភាពក្រីក្រ និងវិសមភាព នៃរចនាសម្ព័ន្ធ។ GRET គាំទ្រគម្រោង
អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច
៣០ ប្រទេស។

និងសង្គម

នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍចំនួនជាង

LFP (La Fayette Participations) គឺជាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដែល
បានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសបារាំងជា “សាជីវកម្មអនាមិក” និងដែលបាន

បង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Horus ដែលមានគោលបំណងដើម្បីទិញ
ភាគហ៊ុននៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុន (LFP)
ក្រុមហ៊ុន

Horus

មានគោលបំណងដាក់បញ្ចូលគ្នានូវជំនាញការ

បច្ចេកទេសជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់ភាគទុនិក។ បទពិសោធន៍ដែល
Horus ទទួលបានពីការបង្កើតក្រុមហ៊ុន (LFP) បានដាក់ជាមូលដ្ឋាន
គ្រឹះរឹងមាំនៃការបង្កើតនូវក្រុមហ៊ុន Advans។

FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor
Ontwikkelingslanden

វឌ្ឍនភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាព

N.V.) គឺជាធនាគារអភិវឌ្ឍសហគ្រិន

របស់ប្រទេសហូឡង់ ដែលបានបង្កើតឡើង និងធ្វើប្រតិបត្តិការ ក្នុងឆ្នាំ

១៩៧០។ ការិយាល័យដែលបានចុះបញ្ជី គឺមានទីតាំងនៅទីក្រុង Hague
ប្រទេសហូឡង់។ គោលបំណងរបស់ធនាគារនេះ គឺចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យ

ធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ដើម្បីរក្សាស្ថេរភាពសេដ្ឋកិច្ច និង

Proparco (Société de Promotion et de Participation
pour la Coopération Economique) ធ្វើប្រតិបត្តិស្ថិតនៅក្រោម
ច្បាប់របស់ប្រទេសបារាំង ដែលមានការិយាល័យចុះបញ្ជីនៅទីក្រុងប៉ារីស

ប្រទេសបារាំង។ កម្មវត្ថុរបស់ស្ថាប័ន គឺជម្រុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍវិស័យ
ឯកជន

និងជាទូទៅវិស័យដែលមានផលិតភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុង

បណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ
ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ៕

និងប្រតិបត្តិគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៃ

ការបែងចែកភាគហ៊ុនមានដូចខាងក្រោម៖
ភាគទុនិក

តម្លៃចរិក ១.៣៦០.០០០ រៀល ក្នុង ១ ភាគហ៊ុន

(គិតជាពាន់រៀល)

ភាគរយ

៣.៧១៧

៥.០៥៥.១២០

៤៤,៤២%

១៨១

២៤៦.១៦០

២,១៦%

FMO

១.០៥៦

១.៤៣៦.១៦០

១២,៦២%

GRET

១.៦២៣

២.២០៧.២៨០

១៩,៣៩%

៣៤០

៤៦២.៤០០

៤,០៦%

Proparco

១.៤៥០

១.៩៧២.០០០

១៧,៣២%

សរុប

៨.៣៦៧

១១.៣៧៩.១២០

១០០%

Advans SA
Botta

LFP

ចំនួនភាគហ៊ុន

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

០៤

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

បណ្ឌិត  Claude FALGON

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ជាជនជាតិបារាំង កើតនៅឆ្នាំ១៩៤៧
លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
សីហា

ឆ្នាំ២០០១

នៅខែ

ហើយបានក្លាយជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា

ភិបាល នៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០០៥។ លោកបានទទួល

សញ្ញាបត្របណ្ឌិត ជំនាញសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋមីស៊ី
គែន (Michigan State University) សហរដ្ឋអាមេរិក ព្រមទាំងបាន

ទទួល សញ្ញាបត្របណ្ឌិតជាន់ខ្ពស់ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តគ្រប់គ្រង
ពី ICG ទីក្រុងប៉ារីស ប្រទេសបារាំង និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មពី

INA

ទីក្រុងប៉ារីស

ប្រទេសបារាំង។ លោក Claude Falgon គឺជាប្រធានក្រុមហ៊ុន
Horus Development Finance ដែលជាក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់

ជំនាញខាងផ្នែកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងហិរញ្ញប្បទានខ្នាតតូច និង
មធ្យម។ លោកក៏មានតំណែងជា នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន
Advans S.A. SICARផងដែរ ។

លោក ជា ផល្លារិន

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ជាជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៦៧

លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅថ្ងៃទី១០

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០០។ លោកបានទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ
នៅឆ្នាំ១៩៩១ ពីវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
និងសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិត

នៅក្នុងឆ្នាំ២០០២

ពីសាកល

វិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង (NUM) និងសាកលវិទ្យាល័យ UTARA
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី នៅក្នុងឆ្នាំ២០០២។ លោកបានបម្រើការងារ

ជូនរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជា ពីឆ្នាំ១៩៩១ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៥

នៅក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ហើយបន្ទាប់មក
លោកបានចូលបម្រើការងារឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ក្នុងមុខតំណែងជាមន្ត្រីឥណទាន

អម្រឹត

និងជាគ្រូបណ្តុះបណ្តាល

ទូទៅ។ លោកបានក្លាយជាអគ្គនាយក នៅចុងឆ្នាំ១៩៩៧។

០៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (ត)

លោក Guillaume Lepoutre

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ជាជនជាតិបារាំង កើតនៅឆ្នាំ១៩៦៨
លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅ ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១។

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យ
Aix-Marseille និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងប៉ារីស

IX Dauphine ប្រទេសបារាំង។ បន្ទាប់ពីបានបម្រើការងារអស់រយៈពេល ០៣ឆ្នាំ ជា
អ្នកវិភាគឥណទាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន HSBC Group លោកបានចូលបម្រើការងារឲ្យ
ក្រុមហ៊ុន Credit Agricole Group នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦។ លោកបានបន្តបម្រើការងារឲ្យ
សាខាក្រុមហ៊ុន

Credit Agricole

មានមុខតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិរហូតដល់ឆ្នាំ

២០០៤។ បន្ទាប់ពីបានបម្រើការងារជា អ្នកប្រឹក្សាយោបល់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Madagascar

លោកបានចូលរួមបម្រើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុន Alstom Group ដោយទទួលមុខតំណែងជា
ប្រធានផ្នែកប្រមូលសាច់ប្រាក់អន្តរជាតិ។

ក្នុងឆ្នាំ២០១០

លោកបានចូលបម្រើការ

ឲ្យអង្គការ GRET ក្នុងមុខតំណែងជា អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។

លោកស្រី Amanda HANNAN
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ជាជនជាតិអង់គ្លេស កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៣
លោកស្រី

ត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

នៅថ្ងៃទី២៩

ខែមិថុនា

ឆ្នាំ២០១២។ លោកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រជំនាញគណិតវិទ្យា ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤ និងបាន
ទទួលសញ្ញាបត្រជំនាញការស្រាវជ្រាវការអប់រំ MSC ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ ពីសាកលវិទ្យាល័យ
Manchester ចក្រភពអង់គ្លេស។ លោកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រ គណនេយ្យករជំនាញ

ពីវិទ្យាស្ថានគណនេយ្យករជំនាញ ចក្រភពអង់គ្លេស។ លោកស្រី គឺជាគណនេយ្យករ

ជំនាញ ដែលមានបទពិសោធន៍ជាង ១៨ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។
ចាប់ពីឆ្នាំ២០០១ ដល់ឆ្នាំ២០០៦ លោកស្រី ធ្លាប់បានបម្រើការងារជា នាយកហិរញ្ញវត្ថុ

សាជីវកម្មនៃក្រុមហ៊ុន Grand Thornton នៅចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រទេសបារាំង។
ក្នុងឆ្នាំ២០០៦

លោកស្រីបានបម្រើការងារជា

មន្ត្រីវិនិយោគក្នុងក្រុមហ៊ុន

Horus

Development Finance ហើយបន្ទាប់មកជា នាយកផ្នែកវិនិយោគក្នុងឆ្នាំ២០១១ និងជា
អគ្គនាយករង ក្រុមហ៊ុនដដែលក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤។

លោក Angus POSTON

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ជាជនជាតិអង់គ្លេស កើតនៅឆ្នាំ១៩៧១
លោកត្រូវបានតែងតាំងជា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជំនាញអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច និងគ្រប់គ្រងពីសាកល
វិទ្យាល័យ

Manchester

ចក្រភពអង់គ្លេស។

ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៧

ដល់ឆ្នាំ២០០៧

លោកបានបម្រើការងារជាអ្នកប្រឹក្សាឲ្យធនាគារ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រុមហ៊ុន

វិនិយោគនៅក្នុងអាស៊ី ចក្រភពអង់គ្លេស និងអឺរ៉ុបកណ្តាល។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៧ ដល់

ឆ្នាំ២០០៩ លោក បានបម្រើការងារនៅធនាគារ Barclays ចក្រភពអង់គ្លេស។ ចាប់ពី

ឆ្នាំ២០០៩ មក លោកជានាយកក្រុមហ៊ុន Bridge ជាក្រុមហ៊ុនដែលគាំទ្រមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
មានប្រតិបត្តិការចម្បងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន ។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

០៦

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (ត)

លោក Jean-Claude LEULLIER
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ជាជនជាតិបារាំង កើតនៅឆ្នាំ១៩៤៧
លោកត្រូវបានតែងតាំងជា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រជំនាញវិស្វកម្ម ក្នុងឆ្នាំ១៩៧០ និងបានទទួលសញ្ញាបត្រ
ជំនាញស្ថិតិ ពីសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងប៉ារីស ក្នុងឆ្នាំ១៩៧២ និងបានទទួលសញ្ញាបត្រ
បណិ្ឌតជំនាញភូមិវិទ្យា ពីសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងប៉ារីស VII ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៣។ លោក

បានចូលរួមបេសកកម្មដើម្បីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ទូទាំងពិភព

លោក ពីឆ្នាំ១៩៧៤ ដល់ឆ្នាំ១៩៨៥។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៨៥ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៧ លោកបានធ្វើ
ការឲ្យក្រុមហ៊ុន Groupe SCIC ជានាយកហិរញ្ញវត្ថុ។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៧ ដល់ឆ្នាំ២០០៥
លោកបានបម្រើការងារជា ប្រធាន និងជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន SCIC Patrimoine
ហើយចាប់ពីឆ្នាំ២០០៥មក
ប្រមូលមូលនិធិ

លោកបានបម្រើការងារជា

ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ក្នុងការ

និងបានទទួលមុខតំណែងជានាយកគ្រប់គ្រង

នៅក្រុមហ៊ុន

Lyn

Capital and Partner at Catalice។

លោក កាយ ឡូត

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ជាជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧០

លោកត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្ត ជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ពីសាកល
វិទ្យាល័យ Kennedy Western ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៩៩

ដល់ឆ្នាំ២០០៣ លោកបានបម្រើការងារជា នាយកហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំប្រទេស និងក្រោយ
មកត្រូវបានដំឡើងឋានៈជានាយកផ្នែកផ្តល់សេវារបស់ធនាគារ Standard Chartered នៅ

រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០០៣ ដល់ ឆ្នាំ២០០៨ លោក កាយ ឡូត

បានបម្រើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុន CamGSM Co.,Ltd (Mobitel) ជា នាយកហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់

អាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍ និងទូរទស្សន៍ ក្នុងពេលដែលលោកបានទទួល Sarbanes-Oxley
Compliance និងបានប្រមូលមូលនិធិយ៉ាងច្រើន សម្រាប់ពង្រីកអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន។

ពីឆ្នាំ២០០៩ ដល់ឆ្នាំ២០១២ លោកត្រូវបានដំឡើងឋានៈជា នាយកប្រតិបត្តិការ នៅក្នុង
ក្រុមហ៊ុនដដែល។ ក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់លោក លោក កាយ ឡូត បានទទួលពានរង្វាន់ពីរ
ដែលទទួលស្គាល់ការប្រតិបត្តិការល្អ និងភាពជាអ្នកដឹកនាំឆ្នើមពី ក្រុមហ៊ុនពហុជាតិ
ទាំងពីរដែលលោកបានធ្វើការ។

០៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

អតិថិជនកំពុងប្រមូលផលឈូក ស្រុកអូរាំងឪ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ អគ្គនាយក
ប្រាក់សន្សំ គឺដោយសារមានការកើនឡើង
នូវទំនុកចិត្តរបស់សាធារណជន

មកលើ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត និងការរក្សា
បាននូវកិតិ្តនាម

ព្រមទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់

ខ្លួនបានល្អប្រសើរ។ ទោះបីជាកំណើនមាន
ភាពវិជ្ជមានក៏ដោយ

យើងនៅតែមានការ

ព្រួយបារម្ភ ពីការប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញ
ដែលរួមមាន ការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស
របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ក្នុងអត្រា

កំណើនខ្ពស់ និងមានការចូលថ្មី នៃគ្រឹះស្ថាន

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារជាច្រើន នៅក្នុង
ឆ្នាំនេះ

(សរុបមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ

ចំនួន

៤០

ធនាគារពាណិជ្ជចំនួន ៣៥ និង ធនាគារ

ឯកទេសចំនួន ៩ គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤)។
ការផ្តល់ឥណទានក្នុងកម្រិតខ្ពស់
ទីផ្សារ

នៅលើ

អាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់វិស័យ

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជាក់ស្តែងភាគីពាក់ព័ន្ធនៃវិស័យ

ឆ្នាំ២០១៤ គឺជាឆ្នាំដ៏ល្អ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច ដោយ

សារតែបរិយាកាសនយោបាយនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចអំណោយផល បន្ទាប់
ពីការបោះឆ្នោតជាសកលនាឆ្នាំ២០១៣

កន្លងទៅ។

ការរក្សា

និង

ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ក្នុងការគាំទ្រដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច នៅ

តែជាការងារអាទិភាពសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាល។ ការធ្លាក់ភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់
ជាមួយនឹងខ្យល់ជំនោរដ៏ល្អនៃទន្លេមេគង្គ និងទន្លេសាប បានជួយដល់
ការធ្វើកសិកម្ម បើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លះ ទៅលើការប្រើប្រាស់
ផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនក៏ដោយ។

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាន

ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច និង
សង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ស្របគ្នានឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយ

ភាពវិជ្ជមាន ខណៈពេលដែលមានការកើនឡើងនៃចំនួនគ្រឹះស្ថានមីក្រូ
ហិរញ្ញវត្ថុនៅលើទីផ្សារ

ដែលជាលទ្ធផលនៃការប្រកួតប្រជែងដ៏ស្វិត

ស្វាញ។ កំណើនសំពៀតឥណទានជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ បានកើនឡើង
ប្រមាណ ៤៥% ក្នុងវិស័យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នៅឆ្នាំ២០១៤។
ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបម្រែបម្រួលវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

អម្រឹត

បានបង្កើនសំពៀតឥណទានរបស់ខ្លួនរហូតដល់ ៤៤% បើប្រៀបធៀប
ទៅនឹងសំពៀតឥណទានកាលពីឆ្នាំ២០១៣

វាបានកើនឡើងពី

៨១៤.១១២ លានរៀល (សមមូលនឹង ២០៣,៧៨ លានដុល្លារអាមេរិក)

រហូតដល់ ១.១៧១.៧០០ លានរៀល (២៨៧,៥៣ លានដុល្លារអាមេរិក)
ជាមួយសំពៀតឥណទានដែលមាន

ហានិភ័យ៣០ថ្ងៃ

ក្នុងអត្រា

០,០៧%។ ទន្ទឹមនឹងនេះ យើងនៅតែរក្សាបានចំណែកទីផ្សារល្អ ដែល

មានអតិថិជនកម្ចីចំនួន ៣០៤.២១១ ត្រូវនឹងចំណែកទីផ្សារ ១៥% ក្នុង

ចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ៤០ ដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ និង
ធនាគារអេស៊ីលីដា

នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្តា

រាជធានី ខេត្ត ចំនួន២៥ ។

ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះ ការប្រមូលប្រាក់សន្សំបានកើន

ឡើងដល់ ៦២៤.២២៩ លានរៀល (១៥៣,១៨ លានដុល្លារអាមេរិក)
ធៀបនឹង ៣៧៦.៩៨៩ លានរៀល (៩៤,៣៧ លានដុល្លារអាមេរិក)
នៅចុងឆ្នាំ២០១៣។

០៩

កត្តាដែលនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃការប្រមូល

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

នេះ ធ្លាប់បានទទួលមេរៀន និងការយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាន
នៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
វិបតិ្តហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ២០០៨-២០០៩)។

(ដូចជា

ដោយសារតែបរិយាកាសម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចល្អ អម្រឹត មិនត្រឹមតែ

បានបង្កើនផលបត្រប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួន នូវផលិតផលដែលមានស្រាប់

ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏បានធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលថ្មីផងដែរ។ បន្ថែមពីលើ
ផលិតផលឥណទាន សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម យើងក៏
បានដាក់ឲ្យដំណើរការនូវផលិតផលឥណទានកសិកម្មផងដែរ ហើយ
យើងក៏កំពុងបង្កើនសមត្ថភាព ពង្រីកបណ្តាញសាខាចែកចាយឲ្យកាន់
តែខិតជិតទៅដល់អតិថិជនគោលដៅរបស់យើង
បញ្ចូលនូវបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា។
សាកល្បងនៃសេវាទូរស័ព្ទចល័ត

តាមរយៈការដាក់

សូមអរគុណចំពោះការធ្វើតេស្ត

ដែលបានទទួលជំនួយគាំទ្រជា

ទឹកប្រាក់ចំនួន ៧៣០.០០០ ដុល្លារអាមេរិក ឧបត្ថម្ភដោយធនាគារ
ពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ២០១៤។ អម្រឹត បានបញ្ចប់នូវ

ការសាកល្បង នៃការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធស្នូលរបស់ធនាគារដែល
មានឈ្មោះថា T២៤ ដែលមានសាខា ចំនួន១២៨ ដែលអាចភ្ជាប់
ទំនាក់ទំនងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក។

លើសពី

នេះទៅទៀត យើងក៏បានធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទៅលើផ្នែកធនធាន

មនុស្ស ដូចជាការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិក ការជម្រុញលើកទឹកចិត្ត
និងការរក្សាបាននូវការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់បុគ្គលិក
អង្វែងចំពោះស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត។

ក្នុងរយៈពេលយូរ

ដោយមានការសហការគ្នាបានល្អ កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅនេះ បាន

ធ្វើឲ្យយើងមានមោទនភាពក្នុងការបង្ហាញនូវប្រាក់ចំណេញសុទ្ធចំនួន

៧៤.៨៦៩ លានរៀល សមមូលនឹង ១៨,៣៧ លានដុល្លារអាមេរិក ដែល

បានកើនឡើង ៧៨% បើប្រៀបធៀប នឹងឆ្នាំ២០១៣ កន្លងទៅ ចំនួន
៤២.០៧៥ លានរៀល សមមូលនឹង ១០,៥៣ លានដុល្លារអាមេរិក ជា

ផលចំណេញធៀបនឹងមធ្យមនៃទ្រព្យសកម្ម ៦,១៣% និង ផលចំណេញ
ធៀបនឹងដើមទុនម្ចាស់ប្រមាណ ៣៥,៨៦%។
ដោយសារតែតម្រូវការ

នៃកំណើនសំពៀតឥណទានជាប្រាក់

ដុល្លារអាមេរិក មានច្រើនជាងប្រាក់រៀល ដូច្នេះយើងមិនសូវមានភាព

ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ អគ្គនាយក(ត)
តានតឹង ក្នុងការស្វែងរកមូលនិធិជាប្រាក់រៀលទៀតទេ ដែលយើងអាច

ប្រកបដោយភាពប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងឆ្នាំខាងមុខ។ យើងបានកំណត់គោល

ម្យ៉ាងទៀត កំណើនទឹកប្រាក់បញ្ញើសន្សំជាប្រាក់រៀលក៏មានសន្ទុះឡើង

ប្រាក់សន្សំចល័តបន្ថែម

ទទួលបានប្រាក់រៀលនោះ តាមរយៈការទទួលប្រាក់កម្ចីពីខាងក្រៅ និង

ខ្លាំងផងដែរ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី អម្រឹត នៅតែត្រូវការទុនបម្រុងបន្ថែមមួយ

ដៅធំមួយ ប៉ុន្តែមានការប្រឈមនឹងឧបសគ្គសំខាន់ៗបីគឺៈ ការប្រមូល
ជាពិសេស

ពីការប្រមូលសន្សំពីសំណាក់

អតិថិជនដែលមានចំណូលទាប នៅតាមទីជនបទដាច់ស្រយាល ការ

ចំនួនទៀត ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការទុនបង្វិលក្នុងតម្រូវការបន្ទាន់។

ធ្វើពិពិធកម្មសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការដែលមាន

អន្តរជាតិមួយចំនួនបានឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនេះ ដែលអាចឲ្យយើងខ្ចី

ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តី យើងនូវតែមានសុទិដ្ឋិនិយមថា យើងនឹងសម្រេច

ជាវិជ្ជមាន យើងបានកត់សម្គាល់ឃើញថា មានធនាគារក្នុងស្រុក និង

ផ្ទាល់សម្រាប់មូលនិធិនេះ ហើយទំនោរនៃការផ្តល់នេះ កាន់តែកើនឡើង
ជាលំដាប់ ។

ស្រាប់និងថ្មីៗ និងការរក្សាគុណភាពផលបត្រប្រាក់កម្ចីឲ្យល្អប្រសើរ។
បាននូវគោលដៅរបស់យើង និងជំនះឲ្យបាននូវរាល់ភាពប្រឈមនានា។
សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្ម

និងការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធ

លើសពីនេះទៅទៀត យើងបានរួមបញ្ចូលបន្ថែមនូវគោលការណ៍

សាស្រ្តជាទៀងទាត់ រួមជាមួយនឹងការប្តេជា្ញចិត្តខ្ពស់របស់បុគ្គលិក អ្នក

ទៅនឹងស្តង់ដារជាសកលរបស់ Smart Campaign ដែលត្រូវបានគាំទ្រ

នៅដើមឆ្នាំ២០១៥ អង្គការ GRET ដែលជាស្ថាបនិករបស់ អម្រឹត

ការពារអតិថិជន ទៅក្នុងគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីរបស់ អម្រឹត ស្រប

គ្រប់គ្រង និងការដឹកនាំដ៏ល្អ ពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់យើង។

ដោយទីភ្នាក់ងារ AFD និងអនុលោមផងដែរទៅតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវ

និង Proparco បានចាកចេញពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ដោយ

ក៏បានបង្កើត និងចូលរួមធ្វើសកម្មភាពសង្គម និងការការពារបរិស្ថាន

លទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការនេះ អម្រឹត បានក្លាយជាបុត្រសម្ព័ន្ធពេញលេញ

ការនៃបទបញ្ញត្តិការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ យើង
ផងដែរ។ ជាក់ស្តែង យើងបានបញ្ចូលផែនការសកម្មភាពសង្គមនេះ ទៅ

ក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត និងបានផ្តល់សេវាកម្ម មិនមែនហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
ដូចជា

ការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញកសិកម្មដល់អតិថិជននៅ

តាមជនបទ ហើយយើងក៏បានអប់រំបុគ្គលិក និងអតិថិជនឲ្យចូលរួម
គិតគូរថែររក្សាបរិស្ថានធម្មជាតិ

ដើម្បីធានាបាននូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

ប្រកបដោយចេរភាពស្របតាមបេសកកម្ម និងទស្សនវិស័យរបស់យើង។

ហេតុថាបេសកកម្មរបស់ពួកគាត់បានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ។ ជា
របស់ក្រុមហ៊ុន Advans ជាមួយនឹងការបង្កើនភាគហ៊ុនពី ៤៤,៤% ទៅ

៥២,៨%។ ទន្ទឹមនឹងនេះ FMO ដែលជាភាគទុនិកបច្ចុប្បន្ន ក៏បានបង្កើន
ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនពី ១២,៦% ទៅ ១៩,៩% ។ សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
អន្តរជាតិ (IFC) ដែលជាសមាជិករបស់ World Bank Group បានកា្លយ

ជាភាគទុនិកថ្មីមួយដែលបានទិញយកភាគហ៊ុនចំនួន ១៩,៩% នៃភាគហ៊ុន
សរុបរបស់ អម្រឹត។ យើងពិតជាមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថា អាជីវកម្មរបស់

ទាក់ទងនឹង កិត្តិនាម និងតម្លាភាពវិញ អម្រឹត ត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ

យើង នឹងរីកលូតលាស់ប្រកបដោយតម្លាភាព និងនិរន្តរភាព ជាមួយនឹង

ធ្វើសវនកម្មដោយក្រុមហ៊ុនសវនកម្មអន្តរជាតិ (KPMG) ហើយក៏បាន

ជាទីបញ្ចប់ យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះ

ជាប្រចាំពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ជារៀងរាល់មួយឆ្នាំម្តង និងត្រូវបាន

ការគាំទ្រពីរចនាសម្ព័ន្ធវិនិយោគថ្មីនេះ។

វាយតម្លៃដោយភ្នាក់ងារវាយតម្លៃ MicroRate ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ

អតិថិជន ឥណទាយក អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ម្ចាស់ជំនួយ អាជ្ញាធរដែនដី

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ ភ្នាក់ងារវាយតម្លៃអន្តរជាតិ MicroRate គឺជាស្ថាប័ន

និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ព្រមទាំងមន្រ្តីបុគ្គលិក និងថ្នាក់ដឹកនាំ

វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី សហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងការវាយតម្លៃចាត់ថ្នាក់ទៅលើ

ដែលទទួលស្គាល់ដោយ CGAP ។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ អម្រឹត ទទួលបាន

ការវាយតម្លៃចាត់ថ្នាក់លើលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុក្នុងកម្រិត α- ជាមួយនិង
ទស្សនវិស័យដែលមានស្ថេរភាពបង្ហាញថា

អម្រឹត

គឺជាស្ថាប័ន

ហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលមាននិរន្តរភាពយូរអង្វែង និងមានកិត្តិនាមល្អ ។

ក្នុងការរក្សានូវសមិទ្ធផលខាងលើនេះ អម្រឹត នឹងបន្តរីកចម្រើន

គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល ជាពិសេស ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ អម្រឹត និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ដែលតែងតែ
ជួយគាំទ្រយើងរហូតសម្រេចបានគោលដៅដ៏ល្អប្រសើរនេះ៕

ជា ផល្លារិន
អគ្គនាយក

ប្រជុំបុគ្គលិកថ្នាក់គ្រប់គ្រងលើកទី១១ ខេត្តសៀមរាប

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

១០

គណៈគ្រប់គ្រង

លោក ជា ផល្លារិន
អគ្គនាយក

ជនជាតិខ្មែរ កើតក្នុងឆ្នាំ១៩៦៧
លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ នៅក្នុង
ឆ្នាំ១៩៩១

ពីវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចក្នុង

ទីក្រុងភ្នំពេញ និងសញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត ពីសាកល
វិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង
UTARA

និងសាកលវិទ្យាល័យ

ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

នៅក្នុងឆ្នាំ

២០០២។ លោកធ្លាប់បានបម្រើការងារជូនរាជរដ្ឋា

ភិបាលកម្ពុជា នៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និង
នេសាទ ពីឆ្នាំ១៩៩១ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៥។ លោក

បានចូលបម្រើការងារនៅ អម្រឹត ពីឆ្នាំ១៩៩៥ ក្នុង
តំណែងជាគ្រូបណ្តុះបណ្តាលទូទៅ។ នៅចុងឆ្នាំ
១៩៩៧

លោកត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយក

នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត។

លោក ដុស ឌីន
អគ្គនាយករង

ជនជាតិខ្មែរ កើតក្នុងឆ្នាំ១៩៧៤

លោកបានទទួលសញ្ញាបត បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកវិទ្យា
សាស្រ្តជំនាញកសិកម្ម

នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦

សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម

ពី

ក្នុងប្រទេស

កម្ពុជា និងទទួលសញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត ផ្នែក

គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យ UTARA

ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ក្នុងឆ្នាំ២០០២។ លោកបាន
ចូលបម្រើការងារនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦ ជាប្រធានសាខា ខេត្តកណ្តាល
បន្ទាប់មកលោកត្រូវបានផ្ទេរទៅខាងផ្នែកម៉ាឃីតធីង

នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ ហើយលោកត្រូវបានតែងតាំង
ជានាយកប្រតិបត្តិការ នៅខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩៩។

ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨ លោកត្រូវបានតែងតាំង
ជា នាយកប្រតិបត្តិការ ហើយជាអគ្គនាយករងក្នុង

ខែតុលា ឆ្នាំ២០១១។

១១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

គណៈគ្រប់គ្រង (ត)

លោក ផាត់ រតនា

នាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបតិ្តតាម
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៥

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកគណនេយ្យ ពីសាកល

វិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងអនុបណ្ឌិត ផ្នែកគ្រប់គ្រង់ពាណិជ្ជកម្ម
ពីសាកលវិទ្យាល័យ Charles Stuart ប្រទេសអូស្រ្តាលី។ លោក

បានចូលបម្រើការងារជាមួយ អម្រឹតនៅឆ្នាំ១៩៩៧ ក្នុងតំណែងជា

មន្ត្រីសវនករផ្ទៃក្នុង និងត្រូវបានតែងតាំងជា នាយកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
ក្នុងខែឧសភា

ឆ្នាំ១៩៩៩។

លោកត្រូវបានតែងតាំងជានាយក

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបតិ្តតាមក្នុងខែមករា ឆ្នាំ២០១០ ដើម្បី
បង្កើតមុខងារគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ។

លោកស្រី លឹម សុផា 

នាយិកាធនធានមនុស្ស

ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៥

លោកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ និងអនុបណ្ឌិតផ្នែក
គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

ពីសាកលវិទ្យាល័យ

Charles

Stuart

ប្រទេសអូស្រ្តាលី។ លោកស្រី បានចូលបម្រើការងារជាមួយ អម្រឹត
នៅឆ្នាំ១៩៩៧ នឹងត្រូវបានតែងតាំងជាបន្តបន្ទាប់ជាប្រធានសាខា
ខេត្ត និងជាប្រធានផ្នែកគណនេយ្យ។ លោកស្រី ត្រូវបានតែងតាំង

ជានាយិកាហិរញ្ញវត្ថុ នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០០៣។ លោកស្រី ត្រូវបាន
ផ្ទេរទៅជា នាយិកាធនធានមនុស្ស នៅក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០១២។

លោក ទាង ស្រេង

នាយកបណ្តុះបណ្តាល

ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៨

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់មួយ និងបរិញ្ញាបត្រ
ពីរ។

លោកបានធ្វើការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជន

និងអង្គការ

ក្រៅរដ្ឋាភិបាល ជាអ្នកបណ្តុះបណ្តាលអស់រយៈពេលបីឆ្នាំ ជាមន្ត្រី

ទទួលបន្ទុកស្លាកសញ្ញាផលិតផលមួយឆ្នាំ និងជាប្រធានស្ថានីយ

ប្រេងឥន្ទនៈរយៈពេលបីឆ្នាំ។ លោកបានចូលបម្រើការងារនៅ អម្រឹត
នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៧ និងបន្ទាប់មកលោកត្រូវបានតែងតាំងជា នាយក

បណ្តុះបណ្តាល នៅក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

១២

គណៈគ្រប់គ្រង (ត)

លោក តាន់ យូហៃ

នាយកប្រតិបត្តិការ

ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧0

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិត ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តជំនាញ
សេដ្ឋកិច្ច ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែន ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧។ លោកបានចូលបម្រើ
ការងារជាមួយ អម្រឹត នៅក្នុងតំណែងជា ជំនួយការប្រធានសាខា

ខេត្តកណ្តាល ក្នុងឆ្នាំ២០០០។ នៅចុងឆ្នាំ២០០១ លោកត្រូវបាន
តែងតាំងជា ប្រធានសាខាខេត្តកំពត។ លោកត្រូវបានតែងតាំងជា
នាយកប្រតិបត្តិការនៅដើម ឆ្នាំ២០១០។

លោក សេង ហោ

នាយករៀបចំសាខា និងផែនការ
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៩

លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សា ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជ

កម្មនៅឆ្នាំ២០០៨ ពីសាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន។ លោកបានចូល
បម្រើការងារនៅ អម្រឹត នៅក្នុងឆ្នាំ២០០២ មុខតំណែងជា នាយករង

សាខាខេត្តកំពត។ នៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ លោកត្រូវបានតែងតាំង
ជា នាយករៀបចំសាខា និងផែនការ។

លោក ផង់ ប៉ូលីណា

នាយកសាខាខេត្ត (ភ្នំពេញ)
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧២

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ វិទ្យាសាស្ត្រជំនាញកសិកម្ម

ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៥ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម និងទទួលបាន
អនុបណ្ឌិតគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម

ក្នុងឆ្នាំ២០០៨

ពីសាកល

វិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង។ លោកត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យបម្រើការងារ

ជាភ្នាក់ងារឥណទានទូទៅនៅខេត្តណ្តាល ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៦ បន្ទាប់
មកត្រូវបានផ្ទេរទៅធ្វើការងារសវនកម្ម ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៦។

លោកត្រូវបានតែងតាំងជា ប្រធានសាខាខេត្ត ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៩
និងផ្តល់ឲ្យនូវមុខតំណែងជា
ឆ្នាំ២០១១។

១៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

នាយកសាខាខេត្ត

ក្នុងខែឧសភា

គណៈគ្រប់គ្រង (ត)

លោកស្រី ហេង សុទ្ធាវី
នាយិកាម៉ាឃីតធីង

ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៨០

លោកស្រីបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទីផ្សារ ពីវិទ្យាស្ថាន
ជាតិគ្រប់គ្រង នៅឆ្នាំ២០០៣ និងបរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស
ពីសាកលវិទ្យាល័យ Build Bright University (BBU) នៅឆ្នាំ
២០០៩។ មុនចូលធ្វើការជាមួយ អម្រឹត លោកស្រី ធ្លាប់បានធ្វើការ
ជាមួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើន។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១១ លោកស្រី
បានបម្រើការងារនៅ អម្រឹត ក្នុងតំណែងជានាយិកាម៉ាឃីតធីង។

លោក ឆេង យ៉ានិត
នាយកឥណទាន

ជាតិខែ្មរ កើតនៅឆ្នាំ ១៩៨១

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០០៤ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ
ពីសាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច ក្នុង
ឆ្នាំ២០០៨។ លោកបានចូលបម្រើការងារនៅ អម្រឹត ក្នុងពាក់កណ្តាល
ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៧ ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងឥណទាន ហើយ

ត្រូវបានតែងតាំងជា ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង ក្នុងឆ្នាំ២០០៩ និង

ក្នុងឆ្នាំ២០១១ ជានាយករងឥណទាន។ ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២
លោកត្រូវបានតែងតាំងជា នាយកឥណទាន។ លោកមានបទពិសោធន៍
ច្រើនជាង៩ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងមានឯកទេសខាងវិធីសាស្ត្រ
ផលិតផលឥណទានបណ្តុះបណ្តាល

និងបង្វឹកមន្ត្រីឥណទាន

ប្រធានផ្នែក ព្រមទាំងជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងគម្រោងជាដើម។

លោក អំ សារ៉េត

នាយកហិរញ្ញវត្ថុ

ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៨

លោកបានចូលធ្វើការនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

អម្រឹត

ក្នុងឆ្នាំ

២០១០ និងត្រូវបានតែងតាំងជា នាយកហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣។

លោកបានបំពេញការងារសវនករជាន់ខ្ពស់នៅ PriceWaterHouse
Coppers Cambodia Ltd ពីឆ្នាំ២០០៦ ដល់ ឆ្នាំ២០១០ បន្ទាប់មកបាន

បម្រើការងារក្នុងមុខតំណែងផ្សេងទៀតក្នុងវិស័យផ្សេងៗ តាំងពីឆ្នាំ
១៩៩៧មក។ បច្ចុប្បន្ន លោកកំពុងសិក្សាជំនាញគណនេយ្យ ACCA
ហើយមកដល់ពេលនេះ

លោកបានប្រលងជាប់បាន១១វិញ្ញាសារ

រួចមកហើយ។ លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រ គណនេយ្យ

ក្នុងឆ្នាំ២០០៦ និងសញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេស ពីសាកលវិទ្យាល័យ
បញ្ញាសាស្ត្រនៃកម្ពុជា។

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

១៤

គណៈគ្រប់គ្រង (ត)

លោក គិន ណារ៉ា

នាយកកិច្ចការរដ្ឋបាល

ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៨០

លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញគ្រប់គ្រង និង
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

ជំនាញធនាគារ

និងហិរញ្ញវត្ថុពីសាកល

វិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០០១ លោកបានបម្រើការងារ
ក្នុងវិស័យទេសចរណ៍។

លោកបានចូលបំពេញការងារជាមួយ

អម្រឹត ក្នុងតួនាទីជាប្រធានផ្នែករដ្ឋបាលក្នុងឆ្នាំ២០១៥ បន្ទាប់មក
ត្រូវបានតែងតាំងជានាយករងធនធានមនុស្ស បន្ទាប់មកជា នាយក
លេខាធិការដ្ឋានកិច្ចការរដ្ឋបាល ក្នុងឆ្នាំ២០១២។

លោក លន់ លាងអេង
នាយករតនាគារ

ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៩

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ អនុបណ្ឌិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកល

វិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ក្នុងឆ្នាំ២០០៨ ហើយក៏បានទទួលសញ្ញាបត្រ

បរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យពី វិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រង ក្នុងឆ្នាំ២០០២។
លោកត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យបម្រើការងារជាប្រធានផ្នែករតនាគារ
ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ បន្ទាប់មកបានតែងតាំងជា នាយករងហិរញ្ញវត្ថុក្នុង
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១ និងត្រូវបានផ្ទេរទៅជា នាយកលេខាធិការដ្ឋាន

រតនាគារ ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២។ មុនពេលបម្រើការងារនៅ អម្រឹត
លោកមានបទពិសោធន៍ផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុជាង ៧ឆ្នាំ
នៅក្រុមហ៊ុនជាតិ និងអន្តរជាតិ។

លោក ឆន សុជាតិ

នាយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រតិបត្តិព័ត៌មានវិទ្យា
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧៩

លោកបានទទួលសញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ពីសកល
វិទ្យាល័យន័រតុន

និងសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតព័ត៌មានវិទ្យាពីសកល

វិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ។ លោកបានចូលបម្រើការងារជាមួយ អម្រឹត
នៅឆ្នាំ២០០២ ជាបុគ្គលិកគាំទ្រព័ត៌មានវិទ្យា ហើយត្រូវបានតែង
តាំងជាបន្តបន្ទាប់ជា

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ព័ត៌មានវិទ្យា

និងនាយករង

នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ បន្ទាប់មកត្រូវបានជ្រើសរើសជា

នាយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងប្រតិបតិ្តព័ត៌មានវិទ្យា ក្នុងឆ្នាំ២០១៤។

មុនចាប់ផ្តើមការងារនៅ

អម្រឹត

លោកបានធ្វើការនៅសាកល

វិទ្យាល័យ និងក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មព័ត៌មានវិទ្យា រយៈពេល៣ឆ្នាំ។

១៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

គណៈគ្រប់គ្រង (ត)
លោក លាវ វិប៊ែល

នាយកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ជនជាតិខ្មែរ កើតនៅឆ្នាំ១៩៧០

លោកបានចូលបម្រើការងារនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត នៅ

ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤ មានតួនាទីជា នាយកសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។

លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់ និងនយោបាយ
នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ និងលោកទទួលបានបិរញ្ញាបត្រ
ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។

មុនពេលលោកចូលបម្រើ

ការងារនៅ អម្រឹត លោក គឺជានាយកផ្នែកសេវាកម្មប័ណ្ណឥណទាន
និង Electronic Banking នៅធនាគារវឌ្ឍនៈ។ លោកធ្លាប់បានបម្រើ
ការងារជាប្រធានផ្នែក Electronic Channel and Delivery នៅ

ធនាគារ

ANZ Royal

ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ២០០៦

លោកមានបទពិសោធន៍ជាច្រើន

ដល់២០១៣។

និងបានចូលរួមជាមួយកម្មវិធី

Visa Card, Master Card និង JCB ក្នុងឆ្នាំ២០០០ និង American
Express Card ក្នុងឆ្នាំ២០០៥។

សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំលើកទី២៤ មណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

១៦

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង

១៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

អតិថិជនកំពុងប្រមូលផលចេក ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ

គោយន្តរបស់អតិថិជន បានពីកម្ចីឥណទានពីអម្រឹត នៅស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ការពិនិត្យឡើងវិញនូវលទ្ធផលអាជីវកម្ម
១.

បរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ដែលស្ថិតក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍឆ្ពោះទៅសមាហរណកម្មអាស៊ាននាឆ្នាំ

ដោយសារមានសេ្ថរភាពនយោបាយ

បោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ២០១៣

ជាពិសេសបន្ទាប់ពីការ

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅតែបន្តរីក

២០១៥។

ការនាំចេញផលិតផលកសិកម្ម បានបន្តកើនឡើងក្នុង ឆ្នាំ២០១៤។

ចម្រើនក្នុងអត្រាប្រមាណ៧% ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជា

ទន្ទឹមនឹងកំណើនវិស័យកសិកម្ម កំណើនវិស័យកាត់ដេរ សំណង់ និង

កំណើននេះត្រូវបានរំពឹងថា នឹងបន្តនាពេលខាងមុខទៀត ដោយសារ

កម្ពុជាបន្តកំណើននាំចេញផលិតផលកាត់ដេរ ទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋ

កាន់តែខិតជិតក្លាយជាប្រទេសមានជីវភាពមធ្យមកម្រិតទាប។
កំណើនការនាំចេញសំលៀកបំពាក់

អត្រា

ការកើនឡើងនៃវិស័យសំណង់

កំណើនក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ កំណើនវិស័យកសិកម្ម និងការរីកចម្រើន
វិស័យធនាគារ។

ការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នូវការវិនិយោគផ្ទាល់ពី

បរទេសមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់

ក្នុងការបន្តជម្រុញការអភិវឌ្ឍផ្នែក

ឧស្សាហកម្ម ជាពិសេសវិស័យសម្លៀកបំពាក់ ទេសចរណ៍ សំណង់
និងស្រូវ អង្ករ។

វិស័យទេសចរណ៍ ជាគន្លឹះជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤។ ប្រទេស
អាមេរិក និងសហគមន៍អឺរ៉ុប ដោយសារការងើបឡើងវិញនូវសេដ្ឋកិច្ច

សហរដ្ឋអាមេរិកនៅ ឆ្នាំ២០១៤។ ការវិនិយោគក្នុងវិស័យសំណង់មាន
ការកើនឡើងលឿនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដែលភាគច្រើនជាគម្រោងសំណង់
លំនៅដ្ឋាន

និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈ។

សំណង់សាធារណនូវតែបន្តគួរឲ្យកត់សំគាល់

ការវិវឌ្ឍនៃវិស័យ

ដោយសារជាផែនការ

យុទ្ធសាស្រ្តជាតិចម្បងក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

និងការ

មិនត្រឹមតែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើង៧% ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ប៉ុន្តែ

ចូលសមាហរណកម្មអាស៊ាននៅចុង ឆ្នាំ២០១៥នេះ។ ភ្ញៀវទេសចរណ៍

៣,៩% នេះដោយសារការកើនឡើងបន្តិចបន្តួចនូវតម្លៃម្ហូបអាហារ និង

នានាដូចជាជំនួញ ដឹកជញ្ជូន សណ្ឋាគារ និងភោជនីយដ្ឋានបន្តការកើន

អតិផរណាបានកើនឡើងក្នុងអត្រាដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន

ប្រមាណ

មានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សំគាល់

ដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិស័យសេវាកម្ម

ការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងសាំង។ ស្ថេរភាព នៃអត្រាប្តូរប្រាក់បានរួមចំណែក

ឡើងក្នុង ឆ្នាំ២០១៤។

ធ្វើឲ្យអត្រាប្តូរប្រាក់រៀលជាមធ្យមប្រមាណ ៤.០៦២ រៀលក្នុង១ដុល្លារ

ពីបរទេស ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិន និងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងបន្ត

បានមកពីកំណើនឥណទាន ប្រាក់សន្សំ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗ បាន

សម្ព័ន្ធតាមជនបទ

ើនសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំមុន។ តម្លៃប្រាក់រៀលកើនឡើង ដែល
ដល់កណ
ំ

អាមេរិកក្នុង ឆ្នាំ២០១៤។ ការវិវឌ្ឍយ៉ាងលឿននៃវិស័យធនាគារ ដែល
ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងនូវទំនុកចិត្តពីសំណាក់សាធារណជន

វិនិយោគិនឯកជន។

និង

កត្តាទាំងនេះបានជម្រុញដល់កំណើននៃវិស័យ

ពាណិជ្ជកម្ម និងសេវាកម្ម ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុក។ ស្របពេល

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងការថយចុះនូវការវិនិយោគផ្ទាល់

កំណើនយឺត។ ទោះយ៉ាងណា ការបន្តអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនី ហេដ្ឋារចនា
ការវិនិយោគចំរុះលើវិស័យនានា

កំណែទម្រង់របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ក៏ដូចជាការធ្វើ

នឹងបន្តទាក់ទាញការវិនិយោគដែល

អាចទប់ទល់នឹងការប្រឈមទាំងនោះ ក៏ដូចជាជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

កម្ពុជានាពេលខាងមុខ។

ដូចនេះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹង

ជាមួយគ្នានេះដែរ ការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

កើនឡើងប្រមាណ៧% ក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ដែលក្នុងនោះវិស័យឧស្សាហកម្ម

អ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកបង្កើនការវិនិយោគបន្ថែមទៀត។ ការវិវឌ្ឍនេះបាន

កសិកម្មមានកំណើន៤,៣% ដែលធ្វើឲ្យផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់

បានធ្វើឲ្យអត្រាការប្រាក់ថយចុះ

ដែលរឹតតែជំរុញ

និងលើកទឹកចិត្ត

អនុគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងដល់ឧស្សាហកម្មសហគ្រាសខ្នាតតូច

និងមធ្យម

មានកំណើន៩.៧%

វិស័យសេវាកម្មមានកំណើន៦,៦%

វិស័យ

ប្រជាជនម្នាក់កើនឡើងដល់១.២៣៧ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៥។

អតិថិជនត្រៀមប្រមូលផលអំពៅ ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

២០

ការពិនិត្យឡើងវិញនូវលទ្ធផលអាជីវកម្ម (ត)
សូចនាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ

២០១១

២០១២

កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (បម្រែបម្រួល%ពីឆ្នាំមុន)

៧,១

៧,៣

៧,៦

៧

៧

កសិកម្ម

៤,១

៤,៣

៤,២

៤,២

៤,៣

១៤,៥

៩,២

៩,៨

៩,៩

៩,៧

៥

៨,១

៨,៨

៦,៨

៦,៦

១២.៩៣៧

១៤.២៣១

១៥.១៩១

១៦.៩៤៣

១៨.៦៧៦

៩១១

៩៩០

១.០៣៦

១.១៣៩

១.២៣៧

៥,៥

២,៩

៣,០

៣,៩

៣,៥

៨៧៣

១.៤១០

១.២១៦

១.២១១

១.៣៦១

ការនាំចេញ (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក)

៥.២១៩

៥.៥៨៣

៦.៩០៩

៧.៧០៦

-

ការនាំចូល (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក)

៦.៧១០

៨.៤០៩

៩.០០១

១០.៥៣៤

-

ចំណូលរដ្ឋាភិបាល (%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប)

១៣,២

១៣,៧

១៤,៩

១៥,៤

១៥,៩

ចំណាយរដ្ឋាភិបាល (%នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប)

២០,៧

១៩

២០,៣

១៩

២០,៣

ប្រាក់សន្សំ (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក)

៤.៩១២

៦.៥១៦

៨.០០៥

៩.៩៦៩

-

ឥណទានទៅវិស័យឯកជន (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក)

៤.៩៨៥

៦.៧៧០

៨.៦៦៧

១០.៧៣២

១៥.០៧០

៦៤៥

៨៩២

១.៣២៥

២.០២៩

២.៦២៤

៣៤,១០%

៤១%

៤៧,៧០%

៦៨%

៨០,៧%

៤.០៣៩

៣.៩៩៥

៣.៩៩៥

៤.០៦២

៤.០៥០

កំណើន

ឧស្សាហកម្ម
សេវាកម្ម
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក)
ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបសម្រាប់ប្រជាជនម្នាក់ (គិតជាដុល្លារអាមេរិក)
សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ (ជា%ឆ្នាំធៀបនឹងឆ្នាំ)
ពាណិជ្ជកម្ម និងការវិនិយោគ

ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក)

វិស័យសាធារណៈ

វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

ឥណទាន ផ្តល់ដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ (គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក)
អនុបាតឥណទានធៀបនឹង ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (គិតជា%)
អត្រាប្តូរប្រាក់ (រៀលធៀបនឹងដុល្លារអាមេរិក)
ប=ប៉ាន់ស្មាន
ប្រភពៈ

២០១៣ ២០១៤(ប) ២០១៥(ព)

ព=ព្យាករណ៍

របាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចប្រចាំខែរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

 របាយការណ៍ស្ថិតិប្រចាំខែរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

បទបង្ហាញរបស់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៤ (ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៤)
សុន្ទរកថារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងសន្និសីទចក្ខុវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ឆ្នាំ២០១៤-២០១៨ របស់វិទ្យាស្ថានស្ថិតិ នៃក្រសួងផែនការ

អតិថិជនប្រមូលផលល្មុត ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល

២១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

ការពិនិត្យឡើងវិញនូវលទ្ធផលអាជីវកម្ម (ត)

អតិថិជនកំពុងរាប់ប្រាក់ដាក់សន្សំ តាមរយៈសេវាសន្សំប្រាក់ចល័ត ស្រុកកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

២.

ការអភិវឌ្ឈវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ

សម្រាប់វិស័យនេះមានចំនួន ២.០២៩លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងឆ្នាំ២០១៤

សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងឆ្នាំថ្មីៗនេះ

ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនសរុប ៨៩៧លានដុល្លារអាមេរិក និងឥណទាន

ហើយផលិតផលក្នុងស្រុកសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ (GDP per Capita) បាន

បន្តរីកចម្រើន និងទទួលបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់ហើយ និន្នាការនេះត្រូវ

នៅក្រោម១៨% អតិផរណាស្ថិតក្នុងកម្រិតគ្រប់គ្រងបានត្រឹម ៣% និង

នៅចុងឆ្នាំ២០១៤ មានធនាគាពាណិជ្ជកម្មចំនួន ៣៦ធនាគារ,

ជាក់ស្តែងនៅឆ្នាំ២០១៤ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានកើនឡើងក្នុងអត្រា ៧%

មិនដំណើរការ គិតជាមធ្យម ០,៦១% នៅឆ្នាំ២០១៤។ វិស័យនេះនៅ

កើនដល់ ១.១៥៨ដុល្លារអាមេរិក។ អត្រានៃភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយ

បានរំពឹងថា នៅតែបន្តស្របតាមការរំពឹងទុកដ៏ល្អពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា។

អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលធៀប និងដុល្លារអាមេរិកមានស្ថេរភាពត្រឹមប្រហែល

ធនាគារឯកទេសចំនួន ១១ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ៣៩ (ក្នុង

មានលក្ខណៈស្ថេរភាពល្អ

៧ និងចំនួនប្រតិបត្តិការឥណទានជនបទចំនួន៣៨។ ធនាគារជាតិនៃ

១ដុល្លារអាមេរិកស្មើ៤.០០០រៀល។

ស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

និងដើម្បីជំរុញចេរភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បាននិងកំពុងពង្រឹងមូលដ្ឋាន

សេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធ និងបន្តអនុវត្តកំណែទម្រង់សំខាន់ៗ
នានា។ វិស័យធនាគារ បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច
នេះតាមរយៈការផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់អភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យ

ជាពិសេស

លើការវិនិយោគគម្រោងរបស់សហគ្រាសខ្នាតមធ្យម និងតូចៗ។ ទ្រព្យ
សកម្មរបស់វិស័យធនាគារបានកើនឡើងដល់

១៥ពាន់លានដុល្លារ

អាមេរិកស្មើនឹង ៩៧% នៃផ.ស.ស ប្រាក់បញ្ញើពីអតិថិជនសម្រេចបាន
៩ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក និងឥណទានចំពោះវិស័យឯកជន ៩ពាន់លាន
ដុល្លារអាមេរិក។
ដែរ

ចំណែកវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុវិញ ក៏មានការពង្រីកខ្លួនយ៉ាងខ្លាំង

កម្ពុជា

មានការពេញចិត្តចំពោះសមិទ្ធផលឆ្នាំនេះ

ដោយបាន

រាយការណ៍ថា ៤២% នៃប្រជាជនមានអាយុចាប់ពី ១៥ឆ្នាំឡើងទៅ
ទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការធៀបនឹង១៩%

ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំ

កន្លងទៅ ដោយមានការពង្រីកឥតឈប់លើបណ្តាញផ្តល់សេវាដូចជា
សាខាក្នុងស្រុក និងម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ ATM ជាដើម។ល។ ពាសពេញ

ប្រទេស។ លើសពីនេះទៅទៀត ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បាននឹងកំពុង
អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុស្នូល

ដូចជា

ប្រព័ន្ធទូទាត់ជាតិ

(National Clearing System) ទីផ្សារអន្តរធនាគារ និងជំរុញបន្ថែមទៀត

ដល់ការប្រើប្រាស់រូបិយវត្ថុ “រៀល” ឲ្យបានទូលំទូលាយ ខណៈពេលដែលការ
ពង្រឹងបន្ថែមលើការត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់តាមគ្រឹះស្ថាន

និងដោយ

វិស័យ

ប្រយោល ដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះមានលក្ខណៈរឹងមាំល្អ។

និងតូចនៅតាម

ពាណិជ្ជកម្ម និងត្រូវបានរំពឹងថា និងរួមចំណែកគ្រាំទ្រយ៉ាងសំខាន់ដល់

និងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំនៅតាមតំបន់ជនបទ។

នេះបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ តាមរយៈការផ្តល់
សេវាហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់សហគ្រាសខ្នាតមធ្យម

នោះ ៧ស្ថាប័នអាចទទួលប្រាក់បញ្ញើបាន) ការិយាល័យតំណាងចំនួន

ជនបទ។ ជាការកត់សំគាល់ទ្រព្យសកម្មរបស់វិស័យនេះបានកើនឡើង
ពី១% ទៅ ១៤% នៃផ.ស.ស ក្នុងរយៈពេលមួយទស្សវត្សរ៍នេះ។

បើតាមប្រភពពីសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ផលបត្រឥណទានសរុប

ជារួមវិស័យហរិញ្ញវត្ថុ បានបង្ហាញពីភាពរឹងមាំ និងផ្តល់ទំនុកចិត្ត

សេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ស្របតាមយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រភពៈ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

២២

ការពិនិត្យឡើងវិញនូវលទ្ធផលអាជីវកម្ម (ត)
៣.

លទ្ធផលឥណទាន

កំណើនប្រមាណជា ៥២% នៃចំនួនកំណើនសរុប បានមកពីឥណទាន

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ អម្រឹត បានសម្រេចនូវព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយក្នុង

ផលិតផលឥណទាន

ដោយបានដាក់ចេញនិងទទួលជោគជ័យលើ

បុគ្គល។ ឥណទានក្រុមធានា ក៏មានកំណើនប្រមាណជា២៣% បើធៀប
នឹងឆ្នាំ២០១៣ ទាំងនេះ គឺដោយសារអំណោយផលនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច

ផលិតផលថ្មីនោះ គឺឥណទានកសិកម្ម AgriFin ដែលជាគម្រោងគាំទ្រ

និងការខិតខំប្រឹងប្រែងបុគ្គលិក អម្រឹត ទាំងអស់។

និងដាក់លក់សាកល្បងនូវផលិតផលឥណទានក្រុមថ្មី

គុណភាពនៃផលបត្រកម្ចីបានល្អ គឺ 0,0៧%។ ទាំងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំង

ដោយធនាគារពិភពលោក។ ជាមួយគ្នានេះដែរ អម្រឹត ក៏បានបង្កើត
ដែលមាន

ឈ្មោះថា ឥណទានក្រុមឯករាជ្យ (IGL) ហើយផលិតផលនេះនឹងដាក់
ឲ្យប្រើប្រាស់

នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុង

បំពេញនូវតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

ឆ្នាំ២០១៥ខាងមុខ

ដើម្បី

អម្រឹត

រក្សាបាននូវ

ឲ្យឃើញពីការខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមគោលនយោបាយ

ហានិភ័យ នីតិវិធី និងគោលការណ៍ណែនាំ។ Credit Bureau of Cambodia (CBC) ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទប់ស្គាត់ បំណុលជាន់គ្នា
ច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

សំពៀតឥណទាន
សំពៀតឥណទានកើនឡើងចំនួន

ទោះបីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងកម្រិតនេះ

៤៤%

ដែលក្នុងនោះ

(សំពៀតឥណទាន) រាល់ឯកតាតម្លៃគិតជាលានរៀល*
បម្រែបម្រួល ២០១៤

ខែធ្នូ

ខែធ្នូ

ខែធ្នូ

ជាទឹកប្រាក់

ជាភាគរយ

២០១៤

២០១៣

២០១២

៣៥៧.៥៨៩

៤៤%

១.១៧១.៧០០

៨១៤.១១២

៥៩៤.៥៨០

៥០.០៤៦

២៣%

២៦៧.៥៦០

២១៧.៥១៤

២០២.៤៦៤

៣០៧.៥៤២

៥២%

៩០៤.១៤០

៥៩៦.៥៩៧

៣៩២.១១៥

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ
សំពៀតឥណទានសរុប
សំពៀតឥណទានក្រុមធានាសរុប
សំពៀតឥណទានបុគ្គលសរុប

(*) តួលេខសំពៀតឥណទាននេះ គិតជាលានរៀល ខណៈដែលសំពៀតឥណទានឆ្នាំចាស់គិតជាលានដុល្លារអាមេរិក។

២៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

ការពិនិត្យឡើងវិញនូវលទ្ធផលអាជីវកម្ម (ត)

ចំនួនគណនីអតិថិជន
នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ចំនួនគណនីសរុបរបស់ អម្រឹត បានកើនឡើងចំនួន៩% ឬប្រហែលចំនួន ២៨.០៣៥នាក់ ក្នុងនោះចំនួនអតិថិជនបុគ្គល

បានកើនឡើងចំនួន ២៣.៧៨២នាក់ និងឥណទានក្រុមធានាបានកើនឡើងចំនួន ៤.២៥៣នាក់។ ការកើនឡើងនៃចំនួនអតិថិជននេះ គឺ
ដោយសារ អម្រឹត បានការពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការថ្មីរួមមានខេត្តថ្មីចំនួន២ និងសាខាថ្មីចំនួន១៥។
បម្រែបម្រួល ២០១៤

ខែធ្នូ

ខែធ្នូ

ខែធ្នូ

ជាចំនួន

ជាភាគរយ

២០១៤

២០១៣

២០១២

២៨.០៣៥

៩%

៣៣៧.៤៩៣

៣០៩.៤៥៨

២៩៩.៥០៧

៤.២៥៣

២%

២១៦.៩៥៨

២១២.៧០៥

២១៨.៤១១

២៣.៧៨២

២៥%

១២០.៥៣៥

៩៦.៧៥៣

៨១.០៩៦

សូចនាករណ៍សំខាន់ៗ
ចំនួនគណនីឥណទានសរុប
ចំនួនគណនីឥណទានក្រុមធានាសរុប
ចំនួនគណនីឥណទានបុគ្គលសរុប

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

២៤

ការពិនិត្យឡើងវិញនូវលទ្ធផលអាជីវកម្ម (ត)
៤. ទំនើបកម្មនៃសេវាប្រាក់បញ្ញើ

៥. សេវាផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុក

ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ អម្រឹត ទទួលបានប្រជាប្រិយភាព និងការ

ជឿទុកចិត្តពីសាធារណជន

កំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយ

តាមរយៈការផ្តល់សេវាអតិថិជនដ៏ល្អឥត

ឆ្នាំ។ សាធារណជនចាប់ផ្តើមមានជំនឿជឿជាក់ទៅលើស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ

ដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ។ កត្តាសំខាន់ទាំងនេះហើយ ដែលជម្រុញឲ្យ

សាច់ប្រាក់ ក្នុងដំណើរការអាជីវកម្ម និងការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន។ សេវា

ខ្ចោះ រួមនឹងការកសាងទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយអតិថិជន ប្រកប
អម្រឹត ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរ ធៀបនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្សេងៗ លើការប្រមូលប្រាក់សន្សំ និងបញ្ញើ។ ជាលទ្ធផលនៅក្នុង
ឆ្នាំ២០១៤ អម្រឹត ប្រមូលប្រាក់សន្សំ និងបញ្ញើបានចំនួន ១៥៣,២
លានដុល្លារអាមេរិក ជាមួយអត្រាកំណើន ៦២% ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៣
ស្របពេលដែលចំនួនគណនីបានកើនឡើងរហូតដល់
គណនី អត្រាកំណើន ៣៤% ធៀបនឹង ឆ្នាំ២០១៣។

១៧៤.០២១

ហើយអតិថិជនបានប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះ ដើម្បីចាត់ចែង
ផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុករបស់ អម្រឹត កំពុងដើរតួក្នុងការសម្រួលប្រតិបត្តិការ
ផ្ទេរប្រាក់របស់អតិថិជនពីតំបន់មួយ

សាខារបស់ អម្រឹត ទូទាំងប្រទេស មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ អតិថិជនអាច

ធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់បាន ទោះបីជាមិនមានគណនីសន្សំក៏ដោយ។

ជាលទ្ធផល អម្រឹត បានធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ជូនអតិថិជនបានចំនួន
៦៥.៣៥៧ប្រតិបត្តិការក្នុងឆ្នាំ២០១៤ មានការកើនឡើង ២២%(ស្មើ
នឹងទឹកប្រាក់ចំនួន ៤០,២៥ពាន់ដុល្លារអាមេរិក) ធៀបនឹង ឆ្នាំ២០១៣។

និន្នាការនៃផលិតផលប្រាក់បញ្ញើ
សមតុល្យ (គិតជាពាន់ដុល្លារ)
ចំនួនគណនី

១៧៤.០២១

និន្នាការនៃផលិតផលផ្ទេរប្រាក់
ប្រតិបត្តិការនៃការផ្ទេរប្រាក់

១៦៤.០៣៧

សមតុល្យ (គិតជាលានរៀល)

១៣០.២៨៥

១១០.៥៥៨

ទៅតំបន់មួយទៀតតាមរយៈ

១៥៣.១៨៥

៦២.៣៣៥

៨៥.៩៩៦

៦៥.៣៦៧

៩៤.៣៦៥

៤០.៩១៣

៤៦.៨១១

៨៣.៤៨៩

២០១២
២០១២

២០១៣

២០១៤

២០១៣

២០១៤

៦. សេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
ស្របជាមួយនឹងកំណើនដ៏ល្អ អម្រឹត បានបង្កើតនូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុ

ផ្សេងៗទៀត ដូចជា សេវាទូទាត់វិក្កយបត្រ និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុចល័ត៖
សេវាទូទាត់វិក្កយបត្រ

បង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ភាពងាយស្រួល

ដល់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ក្នុងការប្រមូលសាច់ប្រាក់

(ការទូទាត់ចំណាយពីអ្នក

ប្រើប្រាស់របស់ពួកគាត់តាមរយៈសាខារបស់ អម្រឹត និងការដាក់ប្រាក់
ចូលក្នុងគណនីរបស់គាត់។

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤នេះ

មានអតិថិជន

ប្រមាណ ១១៧.២០៥នាក់ បានធ្វើការទូទាត់វិក្កយបត្ររបស់ពួកគាត់
តាមរយៈបញ្ជរបង់ប្រាក់របស់ អម្រឹត។

សេវាហិរញ្ញវត្ថុចល័តរបស់ អម្រឹត ជាគម្រោងមួយដែលត្រូវបាន

បង្កើតឡើងសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់អតិថិជន ដែលរស់នៅទីជនបទ

អាចធ្វើការប្រតិបត្តិការដាក់ប្រាក់បញ្ញើសន្សំជាមួយ អម្រឹត បាន។ អតិថិជន
អាចធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ងាយស្រួយ និង
ចំណាយតិច ដោយសារបុគ្គលិក អម្រឹត នឹងជួយសម្រួលប្រតិបត្តិការ

ទាំងនោះដល់គេហដ្ឋាន ឬកន្លែងអាជីវកម្មរបស់អតិថិជនផ្ទាល់។ ចាប់
តាំងពីសេវានេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រហូតដល់ចុងឆ្នាំ២០១៤ មាន
អតិថិជនចំនួន៣.០៤៣នាក់ហើយ

ដែលបានប្រើប្រាស់សេវាសន្សំ

ចល័ត ដែលនេះគឺជាជោគជ័យចម្បងមួយទៀតសម្រាប់ អម្រឹត។
អតិថិជនអម្រឹតជាម្ចាស់ហាងលក់ភេសជ្ជៈ ក្រុងកំពង់ធំ ខេត្តកំពង់ធំ

២៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

អតិថិជនកំពុងរាប់ប្រាក់សងកម្ចីឥណទាន សាខាស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់

គុណភាពនៃការបង្កើតការត្រួតពិនិត្យ

ក្នុងការបង្កើន

និងការគាំទ្រដល់ការសម្រេច

គោលដៅអាជីវកម្មរបស់ អម្រឹត ដោយផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើទិដ្ឋភាព

ពីរគឺ ការការពារមូលធន និងការចាប់យកចំណុចប្រសើរបំផុតនៃទំនាក់
ទំនងរវាងហានិភ័យ និងទិន្នផល។

ដើម្បីធានាថា ការពង្រីកប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពអាជីវកម្ម

របស់ខ្លួននៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានការប្រែប្រួលជាលំដាប់ ស្ថិតក្នុង
កម្រិតហានិភ័យដែលអាចទទួលយកបាន និងគោរពបានពេញលេញ

ជាមួយច្បាប់ និងបទបញ្ញតិ្តនានាទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ នោះ អម្រឹត
បានអនុវត្ត ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យរួមបញ្ចូលគ្នា (Integrated Risk
Management System)

ទូទាំងស្ថាប័ន

ដែលប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានគេ

ស្គាល់ថា ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្ថាប័នទាំងមូល (Enterprise-Wide
Risk Management System)។
ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនៅក្នុង អម្រឹត គឺជាដំណើរការដែលមាន

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្ត

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង

ទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអកម្ម គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន
និងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ។
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

បេសកកម្ម របស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ គឺធ្វើការត្រួត

ពិនិត្យគ្រប់ប្រភេទនៃហានិភ័យ ដែលអាចកើតមានឡើងទាំងខាងក្នុង

និងខាងក្រៅ នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ អម្រឹត
ដើម្បីធានាថា

អត្តសញ្ញាណ

ការអនុវត្ត

និងនីតិវិធីមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកំណត់

និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

និងគោរពបានពេញលេញ

ជាមួយច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិនានា។

មុនពេលកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យ នឹងរៀបចំការប្រជុំដើម្បីធ្វើការពិភាក្សា និងពិនិត្យទៅលើភាព
ពេញលេញ និងគ្រប់គ្រាន់នៃហានិភ័យដែលកំណត់ដោយគណៈកម្មការ
នីមួយៗ។

ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ២០១៤

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យបាន

ភាពឯករាជ្យពីតួនាទីអាជីវកម្ម (business function) និងសវនកម្ម (au-

ពិនិត្យ និងអនុម័តគ្រប់របាយការណ៍ពីអនុគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ហានិភ័យនៅគ្រប់កម្រិតក្នុង អម្រឹត។

កំណត់ វិភាគ និងរាយការណ៍ជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅរៀងរាល់ពេល

dit function)។ តួនាទីទាំងពីរនេះ ដើរតួយ៉ាងសកម្ម ក្នុងការគ្រប់គ្រង
ទស្សនៈទាននៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
អម្រឹត

បានអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យដោយផ្អែកលើ

គោលការណ៍ត្រួតពិនិត្យ៤ជួរ (4 lines of control) ដែលរួមមាន៖

១. ការត្រួតពិនិត្យដោយប្រតិបត្តិករ៖ គឺជាការត្រួតពិនិត្យដែលធ្វើឡើង
និងអនុវត្តដោយផ្ទាល់ ដោយប្រតិបត្តិករនៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់
នៅក្នុងស្ថាប័នដើម្បីធានាថា លទ្ធផលការងារអនុលោមទៅតាម
គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីដែលបានបង្កើតឡើង។

២. ការត្រួតពិនិត្យដោយអ្នកគ្រប់គ្រង៖ គឺជាការត្រួតពិនិត្យដែលធ្វើ
ឡើង និងអនុវត្តដោយអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ ដែលមិនបានចូលរួម
ក្នុងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃដោយផ្ទាល់
អនុវត្តការងារ

ដើម្បីធានាថាប្រតិបត្តិករ

និងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនតាមគោលនយោបាយ

និងនីតិវិធីដែលមាន។

៣. ការត្រួតពិនិត្យដោយមន្ត្រីត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង៖ គឺជាការត្រួតពិនិត្យ

ដែលធ្វើឡើង និងអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

និងប្រតិបត្តិតាម ដើម្បីតាមដាន និងធានាថា ប្រតិបត្តិករអនុវត្ត

គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានពេញលេញ

និងត្រឹមត្រូវ និងដើម្បីធានាថា វប្បធម៌នៃការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
និងការលើកលែងកម្រិតទាបចំពោះហានិភ័យត្រូវបានបង្កើតឡើង

និងផ្សព្វផ្សាយដល់គ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់។

៤. សវនកម្មផ្ទៃក្នុង៖ គឺជាការត្រួតពិនិត្យដែលធ្វើឡើង និងអនុវត្ត
ដោយនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុងដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃការត្រួត

ពិនិត្យជាប្រចាំ (permanent control) និងដើម្បីរាយការណ៍ជូន
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដោយឯករាជ្យ។

រចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

អម្រឹត បានអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្ថាប័នទាំងមូល

រួមបញ្ជូលគ្នា (Integrated Enterprise-wide Risk Management Frame-

work) ដើម្បីតាមដាន និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលមានក្នុងប្រតិបតិ្តការ
និងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់ស្ថាប័ន។

ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះ អម្រឹត បានបង្កើតអនុគណៈកម្មការ

គ្រប់គ្រងហានិភ័យចំនួន៤ ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈ
កម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (Risk Oversight Committee) ដែលរួមមាន៖

២៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

នីមួយៗរៀងរាល់មួយត្រីមាសម្តង

ដែលហានិភ័យសំខាន់ៗត្រូវបាន

ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្ត

ហានិភ័យយុទ្ធសាស្ត្រ គឺជាហានិភ័យទាំងឡាយណាដែលអាច

ប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញ និងដើមទុនរបស់ អម្រឹត ដែលកើត

ចេញពីការសម្រេចចិត្តមិនបានត្រឹមត្រូវ ការអនុវត្តមិនចំគោលដៅ

យុទ្ធសាស្រ្តរបស់ក្រុមហ៊ុន និងការឆ្លើយតបមិនទាន់ពេលវេលា
ទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសអាជីវកម្មខាងក្រៅ។
ខណៈដែលប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មកាន់តែរីកចម្រើន

ជាពិសេស

ក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងដែលកាន់តែចង្អៀត ហានិភ័យដែលអាច

ប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធសាស្រ្តរបស់ អម្រឹត អាចនឹងកើនឡើង។ ដូច
នេះ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្ត (SRC) ដែល

មានអគ្គនាយកជាប្រធានត្រូវបានបង្កើតឡើង ក្នុងគោលបំណង

ពិនិត្យមើលហានិភ័យដែល អម្រឹត អាចនឹងប្រឈម ក៏ដូចជារៀបចំ
វិធីសាស្រ្តបង្ការហានិភ័យទាំងនោះដោយប្រាកដថា យុទ្ធសាស្រ្ត
របស់ អម្រឹត ឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលាទៅនឹងការប្រែប្រួល
ទីផ្សារ ហើយដែលនាំឲ្យ អម្រឹត បន្តរីកចម្រើនរយៈពេលវែង។
ដើម្បីបង្ការហានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្ត

អម្រឹត បានដាក់ចេញនូវ

ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យដោយមើលលើការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្ត និង
លទ្ធផលដែលទទួលបាន។

ឧបករណ៍ពីរដ៏សំខាន់ក្នុងការ

វិភាគហានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្ត គឺការកំណត់នូវបម្រែបម្រួលស្ថានភាព
ខាងក្នុង និងបរិយាកាសអាជីវកម្មខាងក្រៅ ហើយធ្វើការវិភាគ

ពីផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលនោះមកលើ អម្រឹត។ ផែនការ

យុទ្ធសាស្រ្ត និងហានិភ័យយុទ្ធសាស្រ្តត្រូវបានត្រួតពិនិត្យរៀងរាល់
៦ខែម្តង ក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យធានាពីការសម្រេចបានតាម

ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលខ្លី និងរយៈពេលវែងរបស់ស្ថាប័ន។
ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអសកម្ម
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្ម

និងទ្រព្យអសកម្ម

មាន

គោលដៅចម្បងក្នុងការវាយតម្លៃ តាមដាន និងអនុវត្ត ពាក់ពន្ធ័
ទៅនឹងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ

មានដូចជា

ហានិភ័យប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស

ហានិភ័យមូលធន

ហានិភ័យអត្រាការប្រាក់

ហានិភ័យសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល និងហានិភ័យលើប្រាក់បញ្ញើ

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (ត)
របស់អតិថជ
ិ ន ដើមប្ ទ
ី ទួលបានផលចំណល
ូ ខ្ពសប
់ ផ
ំ ត
ុ ទន្ទម
ឹ នឹង

ល្អប្រសើរនេះ គឺបណ្តាលមកពីកត្តាខាងក្នុង និងខាងក្រៅ។

គ្រប់គ្រងបាន។

ការណែនាំការងារ

ការធានាឲ្យបាននូវកម្រិតសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល

ដែលអាច

អម្រឹត បន្តក្នុងការកែលម្អគោលនយោបាយ/នីតិវិធីឥណទាន និង
បានពង្រឹងទៅលើការតាមដានអតិថិជន

ក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តឆ្នាំ២០១៤ អម្រឹត បានបង្កើនឥណទានអតិថិជន

ក្រោយទំលាក់ទុន

និងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

តាមរយៈផលិតផលប្រាក់បញ្ញើរបស់

លើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគុណភាព

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុក៏បានព្យាយាម

តំឡើងឋានៈ ចំពោះបុគ្គលិកដែលបានរក្សានូវគុណភាពសំពៀត

រវាងទ្រព្យសកម្ម និងទ្រព្យអសកម្មជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ដោយ

ការងារ កំណើនសកម្មភាពអាជីវកម្ម និងកំណើនប្រាក់ចំណូល

ប្រាក់រៀល និងព្យាយាមប្រមូលប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនជាប្រាក់

អតិថិជន។ ទាំងនេះ គឺជាកត្តាគន្លឹះដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុង

ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

ដោយស្វែងរកប្រភពទុនជាប្រាក់រៀល

និងគុណភាពនៃការអនុវត្តការងារត្រួតពិនិត្យ

ផ្ទៃក្នុងដល់បុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ព្រមទាំងបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធ

អតិថិជន និងប្រាក់កម្ចី ដើម្បីធ្វើហិរញ្ញប្បទានទៅតាមតម្រូវការ

ប្រាក់កម្ចី

ក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលបណ្តាលមកពីភាពមិនស៊ីគ្នា

ឥណទានបានល្អ។

ធ្វើការកាត់បន្ថយតាមវិធីសាស្រ្ត

ក្នុងឆ្នាំ២០១៤

ប្រតិបត្តិការ។

បង្កើនឥណទានអតិថិជនជា

ដុល្លារអាមេរិក។

តាមរយៈយន្តការនេះ អម្រឹត គ្រប់គ្រងបានទាំងហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ

និងហានិភ័យប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេសយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព និង
ប្រសិទ្ធផល។

ចំណែកការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល

វិញ អម្រឹត បាននឹងកំពុងគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មតាម
រយៈឧបករណ៍ដែលមានស្រាប់។ លើសពីនេះទៅទៀត អម្រឹត

បានបម្រុងទុកសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អតិថិជន
មកដកប្រាក់សន្សំជាយថាភាព។

ហានិភ័យឥណទានសំដៅទៅលើហានិភ័យ នៃការខាតបង់ ដោយ

អតិថិជនមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចសង

ប្រាក់ទៅតាមកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួន។ គោលបំណង នៃការគ្រប់គ្រង
ហានិភ័យឥណទាន

គឺដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យឥណទាន

បាត់បង់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន។

ដូច្នេះ

ហើយបានជា អម្រឹត បង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ឥណទាន ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ អគ្គនាយករង។ គណៈកម្មការ

ជួបប្រជុំគ្នានៅរៀងរាល់៣ខែម្តង ក្នុងគោលបំណងពិភាក្សាពីបញ្ហា
ហានិភ័យឥណទាន ដើម្បីគ្រប់គ្រង និងរក្សាកម្រិតហានិភ័យ
ឥណទានដែលអាចទទួលយកបាន។
ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន

គណៈកម្មការបានបង្កើត

នូវវិធីសាស្រ្តក្នុងការកំណត់ទៅលើកម្រិតផលបត្រប្រាក់កម្ចីទៅ

តាមប្រភេទមុខរបរ និងតំបន់ប្រតិបត្តិការរបស់ អម្រឹត ព្រមទាំង

បានតាមដាន និងវិភាគជាប្រចំាទៅលើហានិភ័យនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ច
សំខាន់ៗដែល អម្រឹត បាននឹងកំពុងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីច្រើន។ អម្រឹត
ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀបចំ

តាមរយ:ការផ្តល់ប្រាក់រង្វាន់

លើសពីនេះទៅទៀត

និងការ

កំណើនឱកាស

ជាកត្តាអំណោយផលដល់លទ្ធភាពសងរបស់

ការរក្សាគុណភាពសំពៀតឥណទានបានល្អ នៅក្នុងប្រតិបត្តិការ
អាជីវកម្មរបស់ អម្រឹត។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ គឺជាហានិភ័យដែលបង្កឡើងមកពីដំណើរ
ការផ្ទៃក្នុងមិនមានភាពពេញលេញ ឬក៏មិនដំណើរការ កំហុស

បង្កឡើងដោយមនុស្ស ប្រព័ន្ធមិនដំណើរការ ឬក៏បណ្តាលមក
ពីកត្តាខាងក្រៅដល
ែ ធ្វឲ
ើ យ្ ប៉ះពាល់ដល់បត
្រ ប
ិ ត្តកា
ិ ររបស់សប
្ថា ន
័ ។
ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យទាំងនេះ

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅកម្រិតថ្នាក់គ្រប់គ្រង

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យឥណទាន
សារ

មានដូចជា

ផែនការពង្រីកខ្លួនក្នុង

គោលបំណងការពារហានិភ័យនៃការទំលាក់ទុន នៅក្នុងតំបន់
ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់។ លើសពីនេះទៅទៀត គុណភាពប្រាក់

និងមាននាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបតិ្តតាមជា ប្រធាន។
គណៈកម្មការនេះធ្វើការប្រជុំជារៀងរាល់ត្រីមាស

ដើម្បីធ្វើការ

ពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាទាក់ទងទៅនឹងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ក្នុង
គោលបំណងសម្រេចបានកម្រិតល្អបំផុតរវាងហានិភ័យ និងទិន្នផល។

ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ដើម្បីធ្វើការអនុវត្ត និងពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃ
ក្នុងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល ក្រុមការងារត្រួត
ពិនិត្យផ្ទៃក្នុង

ដែលជាផ្នែកមួយនៃតួនាទីគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

ប្រតិបត្តិការ និងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់នាយកដ្ឋានគ្រប់
គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម បានបំពេញការងាររបស់ខ្លួន

បានយ៉ាងល្អ ដោយធ្វើការតាមដាន ពង្រឹង ជម្រុញលើកទឹកចិត្ត
និងគាំទ្រគ្រប់បុគ្គលិកទាំងអស់នូវកម្រិតសាខាឲ្យអនុវត្តការងារ

ត្រួតពិនិត្យក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញ និង
ត្រឹមត្រូវ។

គណៈកម្មការក៏បានសម្រេចឲ្យធ្វើតេស្តផែនការនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម
(Business Continuity Plan)

នៅសាខា

ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ

២០១៤ នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម បាន

ធ្វើតេស្តផែនការនិរន្តរភាពអាជីវកម្មចំនួន ៧តេស្ត នៅសាខាចំនួន
៧ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាខាខេត្ត៧ ផ្សេងៗគ្នា។

និងវិភាគទៅលើ

បន្ថែមពីលើនេះ នៅត្រីមាសចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ២០១៤ គណៈកម្មការ

ពី៣០ថ្ងៃឡើងទៅ។ គណៈកម្មការ ក៏បានធ្វើការសិក្សាដើម្បីស្វែងរក

ហានិភ័យ (Risk Mapping) និងឧបករណ៍កាត់បន្ថយហានិភ័យ

កម្ចីត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដាន

សំពៀតឥណទានដែលមានហានិភ័យ ពី១ថ្ងៃដល់៣០ថ្ងៃ និងចាប់

បានអនុម័តតារាងផ្តល់សញ្ញាហានិភ័យ (Risk Alert Table) ផែនទី

ឬសគុលនៃបញ្ហា និងចាត់វិធានការសមស្រប និងទាន់ពេលវេលា។

ដែលបានបង្កើត និងធ្វើឡើងដោយម្ចាស់ហានិភ័យ (Risk Own-

ជាលទ្ធផល គុណភាពនៃសំពៀតឥណទាន នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤
មានភាពល្អប្រសើរ។

សំពៀតឥណទានដែលមានហានិភ័យ

(PAR ៣០) មានត្រឹមតែ ០.០៧% គិតត្រឹមចុងឆ្នាំ២០១៤
បើទោះបីជាសំពៀតឥណទានដែលមានហានិភ័យ (PAR ៣០)

របស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

មាននិន្នាការកើនឡើងក៏ដោយ។

មូលហេតុចម្បងដែល អម្រឹត រក្សាបាននូវគុណភាពឥណទាន

er) និងផ្នែកដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យ (Risk Taking Unit)
និងនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម។

ការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត តែងតែរក្សា និងបន្តការគោរព

តាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវនានាដែលមាននៅក្នុងច្បាប់

ស្តីពីការប្រឆាំងការ

សម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម កាលពីឆ្នាំ ២០០៧ និងប្រកាស
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

២៨

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (ត)
ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម កាលពីឆ្នាំ

និងការអនុវត្តប្រកបដោយចក្ខុវិស័យ

ដែលបានចេញដោយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ក៏ដូចជាស្តង់ដារអន្តរជាតិ

កាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ឲយ្ ស្ថិតក្នុងកម្រិតអប្បបរមាសម្រាប់រយៈពេលខ្លី

២០០៨ ព្រមទាំងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានា ដំណើរការ និងនីតិវិធី
និងការអនុវត្តដ៏ល្អបំផុត ។

ការពង្រីកនូវចំណេះដឹង បទពិសោធន៍ ក៏ដូចជាការពង្រីកនូវ

និងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តល្អ។

ហានិភ័យក៏ត្រូវបានកំណត់ តាមដាន និងគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អដោយ
និងហានិភ័យពេលខាងមុខ។

ក្នុងឆ្នាំ២០១០ អម្រឹត ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយភ្នាក់ងារអន្តរជាតិ

គោលដៅ និងបណ្តាញជាច្រើននៅក្នុងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទាន

M-Crill និងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ α- ជាគ្រឹះស្ថានដែលមានទស្សន

ហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម កើនឡើងជាសកលទៅកាន់កម្រិតបន្ទាប់ទៀត។

សមត្ថភាពខ្ពស់

ភេរវកម្ម

បានធ្វើឲ្យកម្រិតការគំរាមកំហែងនៃការសម្អាតប្រាក់

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

បានប្តេជ្ញាថាកែលម្អ

វិស័យវិជ្ជមាន (positive outlook) ដែលមានន័យថា អម្រឹត មាន

ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងកាតព្វកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន

និងរក្សាភាព

មានប្រតិបត្តិការល្អប្រសើរ និងមានស្ថេរភាព ទោះបីជាមានផលប៉ះពាល់

ប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ដែលជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីធានាថា

ជារួម អម្រឹត ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អប្រសើរ សម្រាប់ឥណទាន

ម៉ឺងម៉ាត់

អម្រឹត

និង

និងភាពរឹងមាំរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តការប្រឆាំងការសម្អាត

ហានិភ័យនៃការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនៅក្នុងស្ថាប័ន

ដោយព្រឹត្តិការណ៍ធំៗទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅក៏ដោយ។

និងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងរយៈពេលប្រាឆ
ំ ្នាំកន្លងមកនេះ (២០១០-២០១៤)។

ត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងដោះស្រាយយ៉ាងហ្មត់ចត់ ដើម្បីប្រឆាំងការសម្អាត

គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម

បន្ថយចំណាយដែលកើតឡើងពីការស៊ើបអង្កេត និងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទាក់

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យមួយរូប។

ការការពារ និងការបង្កើនសច្ចៈភាព ព្រមទាំងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ស្ថាប័ន ។

ចំពោះការងារសវនកម្ម និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងព្រមទាំងធានាឲ្យមាន

សម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួន ដោយ

គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម មានសមាសភាពចំនួន ០៣រូប ដែល

ប្រាក់

និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម។

ការអនុវត្តបែបនេះនឹងជួយកាត់

ទងនឹងការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម ក៏ដូចជា

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត តែងតែពង្រឹងកម្មវិធីប្រឆាំងការ

ការបង្កើតនូវវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃមូលដ្ឋានហានិភ័យ

គណៈកម្មាធិការសវនកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើង និងដឹកនាំដោយ
បេសកកម្មរបស់

គណៈកម្មាធិការសវនកម្ម គឺដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផល

នីតិវិធីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ និងសេចក្តីសម្រេចចិត្ត។

ដើម្បីធានាថា

ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលឯករាជ្យ រួមមាន លោកកាយ ឡូត បណ្ឌិត

បន្ថយនូវការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មដោយសមាមាត្រ

លោកអគ្គនាយក ឬលោកអគ្គនាយករង គឺជាអ្នកសង្កេតការណ៍ និង

វិធានការចម្បងៗ ត្រូវបានអនុវត្តក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ និងកាត់
ជាមួយនឹងហានិភ័យប្រតិបត្តិតាមដែលត្រូវបានកំណត់ និងវាយតម្លៃ។
ជាផ្នែកមួយនៃយន្តការតាមដាន

ដើម្បីប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់

និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិ
តាមតែងតែធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់គ្រប់សាខា និងគ្រប់នាយកដ្ឋាន
អំពីបញ្ជីខ្មៅនៃអតិថិជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតប្រាក់

ដែលបាន

Claude FALGON និងលោក Jean-Claude LEULLIER ចំណែកឯ

នាយកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

គឺជាលេខាធិការ

និងអ្នករាយការណ៍។

គណៈកម្មាធិការសវនកម្មជួបប្រជុំយ៉ាងតិចចំនួន ០៤ដង ក្នុងមួយឆ្នាំ
និងជួបប្រជុំតាមការចាំបាច់ជាក់ស្តែង។

គណៈកម្មាធិការមានតួនាទី

ជាអ្នកពិនិត្យរបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងសវនកម្មខាងក្រៅ តាម
ដានត្រួតពិនិត្យទៅលើសុចរិតភាព នៃរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ ធានាថា

ចេញដោយធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហ

រាល់កិច្ទការទាំងអស់ត្រូវបានអនុលោមទៅតាមគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុង

ការត្រួតពិនិត្យត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្ត និងវាយតម្លៃបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង ដើម្បីផ្តល់អនុសាសន៍

ប្រជាជាតិ ស្ថានទូតនានា និងភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត ដើម្បីធានាថា
ជាមួយគ្នានេះផងដែរ “ការយកចិត្តទុកដាក់ស្គាល់អតិថិជន” ឬ “ការ

ស្គាល់អតិថិជន” ដែលត្រូវបានបន្តអនុវត្ត និងពង្រឹងក៏ជាចំណុចសំខាន់
ដើម្បីប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់

និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្មផងដែរ។

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត មានវគ្គបណ្តុះបណ្តាលទៅកាន់បុគ្គលិក
ថ្មីៗ ក៏ដូចជាវគ្គបំពាក់បំប៉នឡើងវិញ ជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅកាន់បុគ្គលិក
ដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់។
ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់
អម្រឹត

ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយភ្នាក់ងារផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់អន្តរ

ជាតិ MicroRate ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Washington DC

សហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤ ដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ α-

ជាមួយនឹងទស្សនវិស័យដែលមានសេ្ថរភាព (Stable Outlook) ដែល

បង្ហាញពីនិរន្តរភាពរយៈពេលវែង (long-term sustainability) និងលទ្ធភាព
សងបំណុល (creditworthiness) មានស្ថានភាពល្អ ជាមួយនឹងអភិបាល

កិច្ច និងថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់មានសមត្ថភាពល្អប្រសើរ ស្ថានភាព

និងបទបញ្ញតិ្តដែលមានជាធរមានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំងពិនិត្យ
សម្រាប់ពង្រឹងការគ្រប់គ្រង។

មុខងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ឬនាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ត្រូវបាន

បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨

ដែលជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់

អភិបាលកិច្ចរបស់ អម្រឹត ហើយការទទួលខុសត្រូវរបស់នាយកដ្ឋាន
នេះ ត្រូវបានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។ នាយក

ដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង គឺជានាយកដ្ឋានឯករាជ្យពីប្រតិបត្តិការរបស់ អម្រឹត
ហើយរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ទៅគណៈកម្មាធិការសវនកម្ម។ បេសកកម្ម

របស់នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង គឺធ្វើការវាយតម្លៃដោយឯករាជ្យទៅលើ
ប្រតិបត្តិការរបស់ អម្រឹត ដើម្បីលើកកម្ពស់ ប្រសិទ្ធផលប្រតិបត្តិការឲ្យ
កាន់តែប្រសើរឡើង នូវការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង
និងការអនុវត្តទៅតាមគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុង

និងបទបញ្ញតិ្តឲ្យមាន

ប្រសិទ្ធភាព ព្រមទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ និងបំពេញនូវតម្រូវការរបស់
អតិថិជន។

នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៤ នាយកដ្ឋានសវនកម្មផ្ទៃក្នុង បានចុះវាយតម្លៃ

ហិរញ្ញវត្ថុល្អ ជាស្ថាប័នដែលមានភាពរឹងមាំ និងមានស្ថេរភាពបុគ្គលិក។

សកម្មភាពការងាររបស់នាយកដ្ឋាន សាខាខេត្ត សាខា និងអនុសាខា

ភ្នាក់ងារផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់អន្តរជាតិ MicroFinanza Rating ដោយ

ក្រុមការងារសវនកម្មផ្ទៃក្នុងបានចុះវាយតម្លៃ

សម្រាប់ឆ្នាំ២០១១ ដល់ ២០១៣ អម្រឹត ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយ
ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ A- ជាមួយនឹងទស្សនវិស័យដែលមានសេ្ថរភាព
(Stable Outlook) ដែលនេះមានន័យថា អម្រឹត មានប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំ

២៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

ព្រមទាំងបានធ្វើសវនកម្មលើអតិថិជន ចំនួន៣.១៨៧នាក់។ បន្ទាប់ពី
ជាលទ្ធផលបានបង្ហាញ

ថា ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងត្រូវបានកែលម្អ ទៅលើភាពគ្រប់គ្រាន់ពេញ
លេញ និងមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីធានាថាហានិភ័យត្រូវបានគ្រប់គ្រង។

អតិថិជនកំពុងរៀបចំរែកកណ្តាប់(ស្រូវ) ក្រុងក្រចេះ ខេត្តក្រចេះ

ការបញ្ជាក់ពីអតិថិជន

លោក គ្រួស សំឡី អាយុ ២៦ឆ្នាំ រស់នៅភូមិផ្សារលើ ឃុំផ្សារឆ្នាំង

អ្នកស្រី ណូវ វួចឆេង អាយុ ៥៥ឆ្នាំ រស់នៅភូមិព្រែកយាយហាន

ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានមុខរបរជាជាងជួសជុល

ឃុំព្រែកថ្មី ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល មុខរបរអ្នកលក់គ្រឿង

ប្រភេទឥណទានបុគ្គល មកដល់ពេលនេះមានរយ:ពេលជាង

ប្រភេទឥណទានបុគ្គល ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត អស់

ម៉ូតូ។

គ្រួស

សំឡី

បានប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រាក់កម្ចីជា

០៨ឆ្នាំហើយ ដែលគាត់បានប្រើប្រាស់ឥណទានរបស់ អម្រឹត
ដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់

ជួយសម្រួលដល់ការរកស៊ីប្រចាំថ្ងៃ

របស់គាត់។ លើកដំបូងគាត់បានខ្ចីប្រាក់ពី អម្រឹត ចំនួន ៤.០០០

សំណង់។ ណូវ វួចឆេង បានប្រើប្រាស់សេវាកម្មកម្ចីប្រាក់ជា
រយៈពេល៣វគ្គ មកហើយគិតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។ វគ្គទី៣នេះ
គឺ អ្នកស្រីបានខ្ចីប្រាក់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីទិញសម្ភារ និង

ឥវ៉ាន់មកដាក់បន្ថែមទៀត ដើម្បីពង្រីកមុខរបរឲ្យបានកាន់តែធំ

ដុល្លារអាមេរិកគត់ ដើម្បីជាទុនបន្ថែម។ គិតមកដល់ពេលនេះ

ឡើងៗ

កំពុងសងនេះ

គឺពិតជាមានការរីកចម្រើន ព្រោះឥវ៉ាន់ច្រើន អតិថិជនគេ នឹង

គាត់បានខ្ចី-សងពី អម្រឹត បាន៣វគ្គ ដោយវគ្គទី៣ ដែល
បន្លាស់ម៉ូតូ

គឺគាត់បានខ្ចីប្រាក់ដើម្បីទិញបន្ថែមលើគ្រឿង

ពង្រីកមុខរបរឲ្យបានកាន់តែធំឡើងៗ

និងមួយ

ផ្នែកទៀតយកទៅជួសជុលផ្ទះ” ។ គាត់មានប្រសាសន៍ថា “មាន

គ្រឿងបន្លាស់ម៉ូតូកាន់តែច្រើន ធ្វើឲ្យអតិថិជនចូលជួសជុល និង
ផ្លាស់ប្តូរកាន់តែច្រើន ដោយមិនពិបាកចំណាយពេលច្រើន ហើយ
ចំពោះតម្លៃ ក៏សមរម្យផងដែរ “។ លើសពីនេះទៀត លោកសំឡី

បានបន្ថែមថា “ដោយសារតែ អម្រឹត ជួយឲ្យខ្ញុំបានខ្ចីប្រាក់ ទើបធ្វើ

ឲ្យមុខរបរជួសជុលម៉ូតូមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់សូម

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនរបស់គាត់

អ្នកស្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ថា “ខ្ញុំជឿជាក់លើមុខរបររបស់ខ្ញុំ
មកទិញពីយើង ដោយមិនចំណាយពេលច្រើនទៅរកទិញនៅ
កន្លែងផ្សេង”។ ជាមួយនោះផងដែរ អ្នកស្រីក៏បានបន្ថែមថា៖
“ជីវភាពរបស់ខ្ញុំ

ប្រហែលជាមិនសូវធូរធាដូចសព្វថ្ងៃនេះទេ

ប្រសិនបើគ្មានប្រាកក
់ ម្ចីបន្ថែមពី អម្រឹត ដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មនេះ
អរគុណ អម្រឹត ដែលបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដល់អាជីវករដូចរូបខ្ញុំ
នេះ” ។

ថ្លែងអំណរគុណដល់ អម្រឹត ជាខ្លំាង ដែលបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចី

ដល់ខ្ញុំ”។

អ្នកស្រី ថោង សំអឿន មានអាយុ ៥៨ឆ្នាំ ជាអតិថិជន អម្រឹត រស់នៅភូមិដូនស ឃុំគគីរ ស្រុក
កៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល មានមុខជាអ្នកលក់ចាប់ហ៊ួយ។ ថោង សំអឿន បានប្រើប្រាស់
សេវាកម្ម ប្រាក់កម្ចី ប្រភេទឥណទានក្រុមធានាពី អម្រឹត ជាង១០វគ្គកន្លងមកហើយ។ គាត់

បានរៀបរាប់ថា “គិតមកដល់ពេលនេះ គាត់បានខ្ចី-សង អម្រឹត ជាង១០វគ្គរួចមកហើយ

ដោយវគ្គទី១០នេះ

គាត់បានចំណាយលើការទិញសម្ភារចាប់ហ៊ួយដើម្បីពង្រីកមុខរបរ

បន្ថែមរបស់គាត់”។ អ្នកស្រី សំអឿន មានប្រសាសន៍ថា “និយាយដោយស្មោះ ដោយសារ

តែ អម្រឹត ព្រមឲ្យខ្ញុំខ្ចីប្រាក់ និងដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងមិនសូវចំណាយខ្ជះខ្ជាយរបស់ខ្ញុំ
ទើបធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារខ្ញុំមានភាពប្រសើរឡើងជាលំដាប់”។ អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ផ្តាំផ្ញើ

ថា “ការខ្ចប
ី ក
្រា យ
់ កមករកស៊ីឲយ្ តែយង
ើ ប្រង
ឹ ប្រែងយកមករកស៊ីពត
ិ ប្រាកដមែន និងយកមក
ប្រើឲ្យចំគោលដៅ គឺធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់យើងមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់”។

៣១

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

បណ្តាញសាខា

ផែនទីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

បណ្តាញសាខា និងតំបន់ប្រតិបត្តិការ
ខែធ្នូ

ខែធ្នូ

ខែធ្នូ

២០១៤

២០១៣

២០១២

២៥

២១

១៨

ចំនួនស្រុកប្រតិបត្តិការ

១៨៦

១៤៣

១៣៣

ចំនួនការិយាល័យ

១២៧

១១៦

៩៩

៦.៨២៤

៦.៤៤៥

៦.២៦៨

ចំនួនខេត្តប្រតិបត្តិការ

ចំនួនបេឡាឥណទានភូមិ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

៣២

បុគ្គលិក ការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិក និងកម្មវិធីទស្សនកិច្ចអន្តរជាតិ
គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត មាន

ចំនួនបួន។ អម្រឹត បានផ្តល់ការបង្វឹក និង/ឬផ្តល់វគ្គបំពាក់បំប៉នស្តីពី

៩៦៥នាក់ (សមមូលនឹង ៣៣,២៨% នៃចំនួនបុគ្គលិកសរុប)។ បុគ្គលិក

បញ្ហាសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធ T២៤ដល់បុគ្គលិកចំនួន ១.២៩៨នាក់។

បុគ្គលិកសរុបចំនួន ២.៩០០នាក់ ដែលក្នុងនោះមានបុគ្គលិកនារីចំនួន
ចំនួន ៧៧៤នាក់ ត្រូវបានដំឡើងឋានៈ និងបានផ្ទេរនៅក្នុង និងឆ្លង
នាយកដ្ឋាន (សមមូលនឹង ២៧% នៃចំនួនសរុប)។

ផលិតផលថ្មីៗ ក៏ដូចជាគម្លាតនៃសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យម និង
បន្ថែមលើការបណ្តុះបណ្តាលផ្ទៃក្នុង បុគ្គលិកម្នាក់ៗត្រូវបានផ្តល់

ឱកាសអភិវឌ្ឍទាំងជំនាញមុខងារ និងជំនាញទន់ (គ្រប់គ្រង និងដឹកនាំ)
ដើម្បីកសាងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់សម្រាប់មុខតំណែងបច្ចុប្បន្ន

ចំនួនបុគ្គលិក
៣.០០0

២.៩១១

ដូចជាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគត។ នៅឆ្នាំ២០១៤ មានបុគ្គលិក

២.៩០០

ចំនួន ៥៣៩នាក់ ដែលបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលក្នុងស្រុក និងក្រៅ

២.៤២៥

២.៥០0
២.០០0

ស្រុក។ ក្រៅពីនេះ អម្រឹត ក៏បានបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅចូលរួមសិក្ខាសាលា
អន្តរជាតិចំនួនបី គឺនៅក្នុងប្រទេសអុីតាលី ប្រទេសហូឡង់ និងចូលរួម

១.៦៩៣

ក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗទៀត ដូចជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក

១.២៨៨

១.៥០0

ក៏

ឆ្នើម ភាសាអង់គ្លេស និង ACCA ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិត។

១.០០0

ក្នុងឆ្នាំ២០១៤នេះ អម្រឹត បានរៀបចំទទួលកម្មវិធីទស្សនកិច្ចអន្តរជាតិ

៥០0

(IVP) សម្រាប់បីក្រុមមកពីប្រទេសចិន ឡាវ និងប្រទេសនេប៉ាល់។

0
២០១០

២០១១

២០១២

២០១៣

២០១៤

អម្រឹត សិក្ខាសិលា

ការកសាងសមត្ថភាព

ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ អម្រឹត បានរៀបចំសិក្ខាសាលាថ្នាក់គ្រប់គ្រងនៅ

ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តល់ការបណ្តុះ

ខេត្តសៀមរាបសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ និងសិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំ

(បុគ្គលិកថ្មីចំនួន ៤៨២នាក់ បុគ្គលិកដែលឡើងឋានៈចំនួន ៤៣២នាក់

អស់។ សិក្ខាសាលាទាំងនេះ រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បល
ី ើក

ឥណទានក្រុមឯករាជ្យ ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅគ្រប់សាខាទាំងអស់

ទាក់ទងគ្នា កសាងក្រុម និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលិក

បណ្តាលដល់បុគ្គលិកសរុបចំនួន ២.៨៨៤នាក់ ដែលមកពីគ្រប់សាខា

និងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតចំនួន ១.៩៧០នាក់)។ ឥណទានកសិកម្ម និង
ហើយ បានដាក់ធ្វើតេស្តសាកល្បងនូវការប្រមូលសន្សំចល័ត នៅសាខា

នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់បុគ្គលិក អម្រឹត ទាំង
កម្ពស់ដល់ការលើកទឹកចិត្ត

ផ្តល់ឱកាសឲ្យបុគ្គលិកបានប្រាស្រ័យ

និងបុគ្គលិក។

បុគ្គលិក អម្រឹត ចូលរួមសិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំលើកទី២៤ មណ្ឌលសន្និបាត និងពិព័រណ៍កោះពេជ្រ

៣៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

លោកអគ្គនាយក អម្រឹត ប្រគល់មួកសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្រុងកំពង់ធំ ខេត្តកំពង់ធំ

ទំនួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម និងបរិស្ថាន
១. សេចក្តីណែនាំអំពីការវាស់វែងសមិទ្ធផលសង្គម
អម្រឹត

ជាស្ថាប័នដែលប្រកាន់យកគោលការណ៍មូលដ្ឋានគ្រឹះ

សំខាន់ទាំងបី (សេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងបរិស្ថាន) ដោយមានការយកចិត្ត

ទុកដាក់ និងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ នៅ
ក្នុងឆ្នាំ

សង្គម។

២០០៨

អម្រឹត

បានបង្កើតតួនាទីមន្ត្រីវាស់វែងសមិទ្ធផល

មន្ត្រីរូបនេះទទួលបន្ទុកក្នុងការបង្កើត

លើឧបករណ៍វាស់វែងសមិទ្ធផលសង្គម

និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

គោលនយោបាយផ្សេងៗ

ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គម និងបរិស្ថាន ក៏ដូចជាធ្វើការជ្រើសរើស និង

អនុវត្តនន
៍ វូ ឧបករណ៍វាស់វែងសមិទផ
្ធ លសង្គមទាំងអស់នោះ។ លើសពី

នេះទៀត គណៈកម្មាការវាស់វែងសមិទ្ធផលសង្គម ក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើង

នៅក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១១ ដែលមានលោកអគ្គនាយកជាប្រធាន និង
រួមបញ្ចូលទាំងនាយក និងនាយិកានាយកដ្ឋានផ្សេងៗទៀតជាសមាជិក

ដែលមានតួនាទីក្នុងការផ្តល់អនុសាសន៍ និងផ្តល់សេចក្តីសម្រេចក្នុង
ការអនុវត្តគម្រោងវាស់វែងសមិទ្ធផលសង្គម។ ប្រព័ន្ធវាស់វែងសមិទ្ធផល
សង្គមរបស់

អម្រឹត

គឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះ

បរិស្ថាន អតិថិជន បុគ្គលិក និងសហគមន៍ ដែលស្របទៅនឹងទស្សនៈ
បេសកកម្ម និងគោលដៅសង្គម។

កាន់តែមានភាពរឹងមាំ ក្នុងការអនុវត្តតាមបទដ្ឋាននៃការថែរក្សា
អតិថិជន ក៏ដូចជាដើម្បីទទួលបាននូវវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីការ
អនុវត្តគោលការណ៍នៃការពារអតិថិជនពីកម្មវិធី “Client Protection Certification Program” របស់ Smart Campaign។

• ក្រុមការងារ វាស់វែងសមិទ្ធផលសង្គមរបស់ អម្រឹត បានចូលរួម
សិក្ខាសាលាស្តីពីគោលការណ៍ការពារអតិថិជន

ដែលបាន

ផ្តល់ដោយអ្នកជំនាញពី Smart Campaign ក្នុងគោលបំណងវាយ
តម្លៃស្ថាប័នរបស់ខ្លួនជាមុនសិន មុននឹងឈានទៅដល់ការដាក់
ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រនៃការការពារអតិថិជនពី

Smart

Campaign។ អម្រឹត បានសហការជាមួយសមាគមគ្រឹះស្ថាន
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ក្នុងការដាក់លិខិតស្នើសុំការវាយតម្លៃដោយ
ផ្ទាល់ចំពោះការអនុវត្ត

លើគោលការណ៍ការពារអតិថិជនរបស់

ខ្លួន។ រហូតមកដល់ពេលនេះ អម្រឹត សម្រេចបាននូវជំហាន
នៃការវាយតម្លៃខ្លួនឯង ដើម្បីស្វែងរកឲ្យឃើញនូវចំណុចខ្វះខាត
និងចំណុចដែលត្រូវកែលម្អរ

ដែលការងារនេះបានជួយសម្រប

សម្រួលពីសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

និងអ្នកវាយ

តម្លៃជំនាញពី Smart Campaign។ អម្រឹត មានគម្រោងស្នើសុំ

វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីគោលការណ៍ការពារអតិថិជន

២. ការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម
អម្រឹត ខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម និង

ការការពារបរិស្ថាន ហើយប្រាកដថាការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនមិនមាន
ផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានណាមួយដល់បុគ្គលិក អតិថិជន សហគមន៍
ឬក៏បរិស្ថានឡើយ។

ក. ការទទួលខុសត្រូវសង្គមចំពោះអតិថិជន
គោលការណ៍ការពារអតិថិជនរបស់ អម្រឹត

ដើមឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះ។

នៅក្នុង

• ដោយអនុឡោមតាមបេសកកម្មរបស់ខ្លួន អម្រឹត បានផ្តល់វគ្គ
បណ្តុះបណ្តាលអំពីគោលការណ៍ការពារអតិថិជនដល់បុគ្គលិក
ចូលថ្មីសរុបចំនួន ៣៥៧នាក់ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤។

• អម្រឹត មានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តគោលការណ៍ការពារអតិថិជន
ទាំងប្រាំពីរ ដែលមានសេចក្តីលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

• អម្រឹត មានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការការពារអតិថិជន
របស់ខ្លួន។ អម្រឹត បានចូលរួមជាសមាជិករបស់ Smart Campaign

ក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០ ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មាន ឧបករណ៍ផ្សេងៗ

និងធនធានជាច្រើនទៀតពីយុទ្ធនាការនះ ហើយវាគឺជាប្រយោជន៍
ក្នុងការដកស្រង់បទពិសោធន៍
ទូទាំងសកលលោក

ពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន

អំពីការអនុវត្តគោលការណ៍ការពារ

អតិថិជន។ ក្នុងការគាំទ្រ ក៏ដូចជាការអនុវត្តគោលការណ៍ការពារ

អតិថិជន អម្រឹត មានគោលដៅ និងបានបង្កើតប្រតិបត្តិការនៃ
ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីប្រកបដោយគុណភាព ក្នុងគោលបំណងផ្តល់
នូវតម្លាភាព

ការគោរព

និងមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសេវា

ហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនរបស់ស្ថាប័ន ដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួន។
• អម្រឹត

ត្រូវបានវាយតម្លៃដោយស្ថាប័នវាយតម្លៃមួយដែលមាន

ឈ្មោះថា MicroRate ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃ និងបង្កើនការយល់

ដឹងអំពីចំណុចខ្លាំង និងចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួន ដែលពាក់ព័ន្ធ
នឹងគោលការណ៍ការពារអតិថិជន

ព្រមទាំងបង្កើតផែនការ

សកម្មភាពមួយសម្រាប់ដោះស្រាយនៅចន្លោះប្រហោងណាមួយ

ដែលបានរកឃើញតាមរយៈការលើកកំពស់ការការពារអតិថិជន
ខណៈពេលធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជាមួយអតិថិជន។

• អម្រឹត បានជ្រើសរើសជាសមាជិកមួយក្នុងគម្រោងរបស់សមាគម

មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) គម្រោងនេះឲ្យឈ្មោះថា “Client
Protection Initiative”

ដែលទទួលបានមូលនិធិពីភ្នាក់ងារ

អភិវឌ្ឍន៍បារាំង AFD ។ គម្រោងនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យ អម្រឹត

៣៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

លោកអភិបាលរង ខេត្តកណ្តាល និងលោកអគ្គនាយករង អម្រឹត ចែកមួកសុវត្ថិភាពជូន
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល

ទំនួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម និងបរិស្ថាន (ត)

អគ្គនាយករង និងបុគ្គលិកគ្រប់គ្រង អម្រឹត ផ្តល់ថវិការឧបត្ថមជូនមន្ទីពេទ្យគន្ធបុប្ផា ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

១. ការបង្កើតផលិតផល និងប្រព័ន្ធចែកចាយត្រូវមានលក្ខណៈ

ធើ្វការសិក្សា ឬវាយតម្លៃឥណទាន និងដំណើរការប្រមូល

ផលិតផល និងប្រព័ន្ធចែកចាយក្នុងរបៀបមួយដែលមិនបង្ក

៦. ការរក្សាការសម្ងាត់របស់អតិថិជន៖ អម្រឹត នឹងរក្សាសន្តិសុខ

សមរម្យ៖

អម្រឹត

នឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើតនូវ

ឲ្យមានជាបញ្ហាដល់អតិថិជននោះទេ។
ប្រព័ន្ធចែកចាយ

ផលិតផល

និង

នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយឆ្លុះបញ្ចាំង

ពីតម្រូវការរបស់អតិថិជន។

២. ការទប់ស្កាត់បំណុលជាន់គ្នា៖ អម្រឹត យកចិត្តទុកដាក់គ្រប់
ដំណាក់កាលទាំងអស់ ក្នុងការផ្តល់ឥណទាន ដើម្បីធ្វើឲ្យ

ប្រាកដថា អតិថិជនរបស់ខ្លួនមានសមត្ថភាពសងត្រឡប់មក
វិញ ដោយពុំមាននូវការជំពាក់បំណុលជាន់គ្នាជាមួយស្ថាប័ន

ផ្សេង។ លើសពីនេះទៀត អម្រឹត នឹងអនុវត្ត និងតាមដាន

ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួន ដើម្បីជួយទប់ស្កាត់បំណុល
ជាន់គ្នា

ក៏ដូចជាការជួយធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងកម្រិតទីផ្សារ

ហានិភ័យឥណទានកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង (ដូចជា
ការចែករំលែកព័ត៌មានឥណទានជាដើម)។

៣. តម្លាភាពរវាងស្ថាប័ន និងអតិថិជន៖ អម្រឹត ក៏បានផ្តល់
ព័ត៌មានយ៉ាងជាក់ច្បាស់

គ្រប់គ្រាន់

និងទាន់ពេលវេលា

តាមរយៈឥរិយាបទ និងភាសាដែលងាយយល់ និងងាយស្រួល
សម្រាប់អតិថិជនក្នុងការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវ។

អម្រឹត

មានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់នូវតម្លាភាពព័ត៌មានអំពីតម្លៃផលិតផល

ក៏ដូចជាលក្ខខណ្ឌទូទៅផ្សេងទៀតជូនដល់អតិថិជនបានដឹង។

៤. ការកំណត់ថ្លៃដែលមានភាពទទួលខុសត្រូវ៖ តម្លៃ រយៈពេល

ខ្ចី និងលក្ខខណ្ឌរបស់ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ អម្រឹត

នឹងត្រូវបានកំណត់ក្នុងរបៀបមួយ ដែលអាចធ្វើឲ្យអតិថិជន
ងាយទទួលយកបាន ហើយក៏អាចធ្វើឲ្យស្ថាប័នខ្លួនឯងអាច

រស់រានបាន និងមាននិរន្តរភាពផងដែរ។ អម្រឹត នឹងខិតខំ
ប្រឹងប្រែងផ្តល់ត្រឡប់នូវសេវាបញ្ញើសន្សំដ៏ប្រាកដ
វិជ្ជមានទៅអតិថិជនវិញ។

និង

៥. ការអនុវត្តការងារត្រូវមានការគោរព និងភាពត្រឹមត្រូវចំពោះ
អតិថិជន៖

អម្រឹត

នឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្ត

ការងារជាមួយអតិថិជនដោយភាពគួរសម ការគោរព និងមិន
មានការរើសអើង។ អម្រឹត ធានាថាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពការងារ

ត្រូវមានភាពត្រឹមត្រូវ ដើម្បីរកឲ្យឃើញ និងលុបបំបាត់អំពើ
ពុករលួយ ក៏ដូចជាសកម្មភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដែលអាច

កើតមានឡើងតាមរយៈបុគ្គលិករបស់ខ្លួន ជាពិសេសនៅពេល

បំណុល។

និងការពារព័ត៌មានអតិថិជនគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់។ អម្រឹត
អាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអតិថិជនបាន ដរាបណាមានការព្រម
ព្រៀង ឬមានការអនុញ្ញាតពីអតិថិជន។

៧. យន្តការសម្រាប់ដោះស្រាយបណ្តឹងអតិថិជន៖ អម្រឹត តែងតែ
យកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់ពីអតិថិជនរបស់ខ្លួន ហើយប្រាកដថា
កង្វល់ និងបណ្តឹងផ្សេងៗរបស់អតិថិជនត្រូវបានដោះស្រាយ

ដោយមានប្រសិទ្ធភាព។ អម្រឹត មានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់ជូន

អតិថិជននូវបណ្តាញទំនាក់ទំនងផ្លូវការ ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាន
ត្រឡប់អំពីគុណភាពសេវាកម្មរបស់ខ្លួន។
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការពេញចិត្ត

និងការចាកចេញរបស់

អតិថិជន៖ អម្រឹត បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការពេញចិត្ត និង

ការចាកចេញរបស់អតិថិជនជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង

តម្រូវការទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងពង្រីកផលិតផល និងសេវាកម្ម
ថ្មីៗ ក្នុងគោលបំណងតាមដានការវិវឌ្ឍនៃតម្រូវការរបស់អតិថិជន
ក៏ដូចជា

ការវាយតម្លៃ

មិនពេញចិត្តរបស់អតិថិជន

និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃការ

ហើយស្វែងរកនូវមូលហេតុពិត

ប្រាកដនៃការចាកចេញរបស់ពួកគាត់ពីស្ថាប័ន។

យន្តការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជន៖ អម្រឹត មានយន្តការ

ជាច្រើនក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់លើអតិថិជន ដូចជា៖ គោល

នយោបាយ និងនីតិក្រមសេវាកម្មបម្រើអតិថិជន គោលនយោបាយ
និងនីតិក្រមការគ្រប់គ្រងប្រអប់ផ្តល់យោបល់ គោលនយោបាយ

និងនីតិក្រមសេវាផ្តល់ព័ត៌មានតាមរយៈទូរស័ព្ទ និងសារអេឡិច
ត្រូនិច គោលនយោបាយ និងនីតិក្រម អតិថិជនភក្តីភាព និង
គោលនយោបាយ និងនីតិក្រម ស្តីពីរបៀបនៃការដោះស្រាយ
បញ្ហាផ្សេងៗរបស់អតិថិជន។

ការកសាងសមត្ថភាពបន្ថែមឲ្យអតិថិជនលើបច្ចេកទេសកសិកម្ម៖
អម្រឹត

បានបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធី

សេវាកម្មមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុ

អម្រឹត

បានធ្វើការសហការយា៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគ្រូបណ្តុះ

សម្រាប់កសាងសមត្ថភាពរបស់អតិថិជន
បណ្តាលជំនាញ

និងសហគមន៍។

ដើម្បីដឹកនាំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស

កសិកម្មនេះ។ គម្រោងនេះកាន់តែមានប្រជាប្រិយក្នុងចំណោម

អតិថិជន និងសហគមន៍ ព្រមទាំងអាជ្ញាធរដែនដី។ ចាប់តាំង

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

៣៦

ទំនួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម និងបរិស្ថាន (ត)
ពីការចាប់ផ្តើមគម្រោងដំបូងរហូតមកដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ មាន
ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ១.៩០១នាក់ បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះ។

ការផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ដល់អតថិជន៖
អម្រឹត បានចាប់ផ្តើមផ្តល់កម្មវិធីអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជន
របស់ខ្លួន

ក្នុងគោលបំណងអភិវឌ្ឍចំណេះដឹង

និងជំនាញ

របស់អតិថិជនក្នុងការគ្រប់គ្រងបំណុល ការសន្សំ និងការរៀបចំ
ផែនការថវិការឲ្យបានច្បាស់លាស់ និងត្រឹមត្រូវ។ ចាប់តាំងពី
ឆ្នាំ២០១៣ រហូតមកដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ អម្រឹត បានផ្តល់វគ្គ

បណ្តុះបណ្តាលនេះចំនួន ២៥វគ្គ ទៅឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួន ក្នុង
នោះមានអ្នកចូលសរុបចំនួន ៦៤៩នាក់។

ការវាស់វែង និងការវាយតម្លៃពីភាពក្រីក្ររបស់អតិថិជន៖ អម្រឹត

បានសម្រេចយកឧបករណ៍មួយដែលឲ្យឈ្មោះថា
ចាកចេញពីភាពក្រីក្រ

(PPI)”

“សន្ទស្សន៍

មកប្រើប្រាស់ក្នុងការវាស់វែង

សមិទ្ធផលសង្គម ក្នុងគោលបំណងត្រួតពិនិត្យ ពីអត្រាក្រីក្រ

របស់អតិថិជន និងដើម្បីជួយកែលម្អពីផលិតផល និងសេវាកម្ម
ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើង ព្រមទាំងតាមដាននូវនិន្នាការនៃភាព
ក្រីក្ររបស់អតិថិជនខ្លួននៅថ្ងៃខាងមុខ។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ អម្រឹត

បានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នា ជាមួយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ចំនួនប្រាំមួយផ្សេងទៀត

សន្ទស្សន៍ចាកចេញពីភាពក្រីក្រ

ដើម្បីកែលម្អនូវសូចនាករណ៍នៃ

ដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងការ

វាស់វែងកម្រិតនៃភាពក្រីក្ររបស់អតិថិជន។
សន្ទស្សន៍ចាកចេញពីភាពក្រីក្រនេះ
ពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ។

សូចនាករណ៍នៃ

នឹងត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនា

ការបង្កើតឲ្យមានពិពិធកម្មផលិតផល៖ ជាផ្នែកមួយនៃការទទួល

ខុសត្រូវសង្គមចំពោះអតិថិជន អម្រឹត បានធ្វើពិពិធកម្មផលិតផល
និងសេវាកម្មរបស់ខ្លួន

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅកាន់តម្រូវការរបស់

អតិថិជន ដែលផលិតផលទាំងអស់នោះរួមមាន ឥណទានខ្នាត
តូច និងមធ្យម ឥណទានកសិកម្ម ឥណទានអាជីវកម្ម ឥណទាន

កែលម្អគេហដ្ឋាន ឥណទានទិញសម្ភារប្រើប្រាស់ និងផលិតផល

សន្សំជាច្រើនទៀត ក៏ដូចជាសេវាផ្ទេរប្រាក់ និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុ

បុគ្គលិក អម្រឹត ឧបត្ថម្ភសម្ភារប្រើប្រាស់ដល់ មន្ទីពេទ្យបង្អែក ខេត្តកំពង់ធំ

៣៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

ចល័តផងដែរ។
ខ. ការទទួលខុសត្រូវសង្គមចំពោះបុគ្គលិក
ការទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលិក និងថ្នាក់គ្រប់គ្រង៖ ថ្នាក់គ្រប់គ្រង

របស់ អម្រឹត តែងមានការប្រជុំជាទៀងទាត់ជាមួយបុគ្គលិក ដើម្បី

ជាការផ្តល់ឱកាសឲ្យពួកគេចូលរួមពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធ

នឹងដំណើរប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម និងកង្វល់អំពីអាជីពរបស់ពួក
គេតាមរយៈការលើកឡើងជាសំនួរ

ក្តីព្រួយបារម្ភ

ឬទស្សនៈ

ផ្សេងៗក្នុងកំឡុងពេលប្រជុំនោះ។ អម្រឹត ជួយជំរុញឲ្យមានការ
រាក់ទាក់រវាងគ្នានិងគ្នា និងបរិយាកាសការងារល្អ តាមរយៈការ

យកចិត្តទុកដាក់ និងលើកទឹកចិត្តចំពោះបុគ្គលិក ព្រមទាំងជំរុញ
ការកសាង និងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបុគ្គលិកផងដែរ។
ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗរបស់ស្ថាប័ន៖

អម្រឹត

តែងបង្កើតឲ្យមាន

ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗប្រចាំឆ្នាំ ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងក្នុងក្រុមការងារ
និងសាមគ្គីភាពរវាងបុគ្គលិក និងបុគ្គលិក និងរវាងបុគ្គលិក និង
ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។ ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះរួមមាន៖ សិក្ខាសាលាថ្នាក់
គ្រប់គ្រងប្រចាំឆ្នាំ សិក្ខាសាលាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់

ពិធីជប់លាងអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ និង

ពិធីអបអរសាទរផ្សេងៗទៀតក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកជាតិ និងអន្តរ
ជាតិផងដែរ។

សមត្ថភាពបុគ្គលិក៖ អម្រឹត ជំរុញឲ្យមានការកសាងសមត្ថភាព
បុគ្គលិក ដោយការផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាមូលដ្ឋានសំខាន់ៗ

ដូចជា៖ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីគោលនយោបាយ និងនីតិវីធី
ផ្ទៃក្នុង ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ និងក្រមសីលធម៌អាជីវកម្ម ក្រម
សីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ

ការវាស់វែងសមិទ្ធផលសង្គម

នយោបាយការពារអតិថិជនទៅកាន់បុគ្គលិកថ្មីៗ

និងគោល

ដើម្បីបង្កើន

សមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើការងារដោយឯករាជ្យ
ប្រាកដថាពួកគេយល់អំពីវប្បធម៌រួម
អម្រឹត

និង

និងតម្លៃរួមរបស់ស្ថាប័ន។

ក៏បានបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅចូលរួមសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិ

និងធ្វទ
ើ ស្សនកិច្ចសិក្សា

ដើម្បីដកបទពិសោធន៍អំពីការអនុវត្ត

ជាក់ស្តែងនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៀត។

ទំនួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម និងបរិស្ថាន (ត)

សិក្ខាកាមចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីអំពីការចិញ្ចឹមមាន់ ស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត

បរិស្ថានការងារ៖ អម្រឹត មានគោលនយោបាយ និងនីតិក្រម
ជាច្រើន ដូចជា៖ វប្បធម៌រួម តម្លៃរួម ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ គោល
នយោបាយធនធានមនុស្ស

និងគោលនយោបាយបៀតបៀន

កេរ្តិ៍ខ្មាស គោលនយោបាយ Whistle Blowing និងគោល

នយោបាយនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម ដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកទាំងអស់

ទទួលបាននូវការផ្តល់តមៃ្លស្មើគ្នា និងកសាងទំនាក់ទំនងល្អរវាង

បុគ្គលិកទាំងអស់។ លើសពីនេះទៅទៀត អម្រឹត បានយកចិត្ត
ទុកដាក់ចំពោះសុខភាព

និងសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិកទាំងអស់

អម្រឹត មានគិលានុបដ្ឋាយិកាពេញម៉ោងទទួលបន្ទុកក្នុងការផ្តល់

ជំនួយបឋម ឱសថព្យាបាល ព្រមទាំងជួយសម្របសម្រួលលើ
សេវាធានារ៉ាប់រងសម្រាប់បុគ្គលិកផងដែរ។

កម្មវិធី Talent Management Program៖ ជាមួយនិងការអភិវឌ្ឍ
ឥតឈប់ឈរនៃវិស័យពាណិជ្ជកម្ម វិស័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា និង

ចំនួនកើនឡើងនៃអ្នកវិនិយោគទុនឈានមុខគេ គឺកំពុងតែលើក
កម្ពស់សកលភាវូបនីយកម្មនៃវិស័យពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែមាន
ការកើនឡើង។ ជាលទ្ធផលវិស័យហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាគឺកំពុងក្លាយ
ជាការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើង។

ដើម្បីវិវឌ្ឍខ្លួន

និង

ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងកាលៈទេសៈនេះ កម្មវិធី Talent

Management Program របស់ អម្រឹត បានបង្កើតឡើងដើម្បី
កំណត់នូវសក្តានុពលភាពពិតប្រាកដ

នៃធនធានផ្ទៃក្នុងរបស់

ខ្លួន ក្នុងគោលបំណងជំរុញលើកទឹកចិត្ត អភិវឌ្ឍ និងបង្កើន

ផលិតភាពការងារ និងសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងការងារបស់បុគ្គលិក។

កម្មវិធី Talent Management Program បានផ្តល់ប្រយោជន៍យ៉ាង

ច្រើនដល់បុគ្គលិក។ បុគ្គលិកដែលក្លាយជាសមាជិករបស់កម្ម
វិធីនេះ ទទួលបានទាំងជំនាញ និងការអនុវត្តជាក់ស្តែង ដែល

អាចពន្លឿនការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព និងធ្វើឲ្យអាជីពរបស់ពួកគេ
កាន់តែមានដំណើរការល្អឡើង។ លើសពីនេះទៀត ពួកគេនឹង
ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបុគ្គលិកសក្តានុពល

ដែលមានឱកាស

ខ្ពស់ក្នុងការដំឡើងតំណែងក្នុង អម្រឹត។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ អម្រឹត
បានដាក់ចេញកម្មវិធីចំនួន ៣ គឺ៖ young talent, front line និង

senior frond line ទៅតាមប្រភេទបុគ្គលិកដែលអាចចូលរួមបាន។
រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នកម្មវិធីទាំងនេះទទួលបានអ្នកចូល

រួមចំនួន ៦៥នាក់ (៧នាក់ ជាស្រ្តី) ហើយនឹងបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ

បុគ្គលិក អម្រឹត ចូលរួមសំអាតបរិស្ថាន ស្រុកកៀនស្វាយ ខេត្តកណ្តាល

ជាបន្តបន្ទាប់ទៀត។
ប្រតិភូបុគ្គលិក៖ ប្រតិភូបុគ្គលិករបស់ អម្រឹត គឺទទួលខុសត្រូវ
ក្នុងការបង្ហាញទៅកាន់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង នូវការមិនពេញចិត្តរបស់

សមូហភាព ឬបុគ្គលណាមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រាក់ឈ្នួល
និងឬក៏ ច្បាប់ការងារ បទបញ្ញត្តិការងារទូទៅ និងកិច្ចព្រមព្រៀង
ជាសមូហភាពសម្រាប់អនុវត្តក្នុងគ្រឹះស្ថាន។ ប្រតិភូបុគ្គលិកត្រូវ
ទទួលខុសត្រូវផងដែរ
ក្រសួងការងារ

ក្នុងការបង្ហាញជូនក្រុមអធិការកិច្ចនៃ

នូវរាល់បណ្ដឹងតវ៉ាមិនសុខចិត្ដ

និងការរិះគន់

ផ្សេងៗ ពាក់ព័ន្ធដល់ការអនុវត្ដបទបញ្ញត្ដិច្បាប់ផ្សេងៗ ហើយ

ធានារាល់ការផ្តល់ជូនទាំងផ្នែកសុខភាពអនាម័យ និងសុវត្ថិភាព
សន្តិសុខការងារត្រូវបានអនុវត្ត។

ឥណទានបុគ្គលិក៖ អម្រឹត បានបង្កើតផលិតផលឥណទាននេះ
ឡើងក្នុងគោលបំណងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក តាមរយៈការផ្តល់
ឥណទានដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាប

ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់

គោលបំណង ឬគម្រោងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលិក។
តម្លាភាព៖

អម្រឹត

ផ្ដល់ឱកាសការងារស្មើភាពគ្នាដល់
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

៣៨

ទំនួលខុសត្រូវចំពោះសង្គម និងបរិស្ថាន (ត)
សាធារណជនទូទៅ និងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែង

ឥណទានឡជីវឧស្ម័ន៖

ដោយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ សាសនា ភេទ និងគណបក្ស

មួយដែលឲ្យឈ្មោះថា “ឥណទានឡជីវឧស្ម័ន”។ អម្រឹត បាន

ដើម្បីទទួលបាននូវមុខតំណែងការងារខ្ពស់ថ្មីៗនៅក្នុងស្ថាប័ន

នយោបាយ គឺផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើសមត្ថភាពការងារ និងក្រម
សីលធម៌របស់បុគ្គល។ លើសពីនេះទៀត អម្រឹត ជំរុញការលើក
ស្ទួយដល់ស្ដ្រីដើម្បីឲ្យមាននូវសមភាពយេនឌ័រ

(Gender

Equity) រវាងបុរស និងស្ដ្រីនៅក្នុងស្ថាប័ន ដោយដាក់ចេញ
ផែនការក្នុងការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាស្រ្តីឲ្យមានតុល្យភាពរវាង

បុគ្គលិក ដើម្បីបម្រើការងារជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរ។

ប្រកបដោយ

និរន្តរភាពរបស់ខ្លួន អម្រឹត ធ្វើការត្រួតពិនិត្យអំពីផលប៉ះពាល់ចំពោះ
បរិស្ថានដែលអាចនឹងបង្កឡើងដោយស្ថាប័នរបស់ខ្លួន។

ក្នុង

គោលបំណងការពារបរិស្ថាន អម្រឹត បានបង្កើតនូវគោលនយោបាយ

បរិស្ថាន និងសង្គមជាផ្លូវការមួយ និងបានអនុវត្តនូវនីតិវិធីដើម្បី
កាត់បន្ថយគម្រោងទាំងឡាយណាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន
ដូចជា ការសន្សំសំចៃថាមពល ការកាត់បន្ថយសំរាម ការកាត់

បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកជាដើម។ គោលនយោបាយនេះបានផ្តល់
ឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់បានដឹង (ទាំងបុគ្គលិកស្នាក់ការកណ្តាល
និងកម្រិតសាខា) និងតម្រូវឲ្យពួកគេប្រកាន់ខ្ជាប់ក្នុងការអនុវត្ត។

គោលនយោបាយ និងនីតិក្រមគ្រប់គ្រងសង្គម និងបរិស្ថាន៖ អម្រឹត

មានគោលនយោបាយ និងនីតិក្រមគ្រប់គ្រងសង្គម និងបរិស្ថាន
ជាផ្លូវការមួយ

ដែលអាចជួយកំណត់ពីហានិភ័យ

ធ្វើការសហការជាមួយនឹង

កម្មវិធីឡជីវឧស្ម័នថ្នាក់ជាតិ (NBP) ដើម្បីផ្តល់ឥណទានជាពិសេស
បង្កើតឥណទាននេះសម្រាប់អតិថិជនដែលតាំងចិត្តលើកកម្ពស់

ជីវភាពរបស់ខ្លួនតាមរយៈការសាងសង់ឡជីវឧស្ម័ន ដើម្បីកាត់

បន្ថយការចំណាយរបស់គ្រួសារ និងកែលម្អបរិស្ថាន តាមរយៈការកាត់

បន្ថយការកាប់បំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើ ការពារធនធានធម្មជាតិ និង
កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៃឧស្ម័នមេតាន (CH4)។
ឃ. ការទទួលខុសត្រូវសង្គមចំពោះសហគមន៍

គ. ការទទួលខុសត្រូវសង្គមចំពោះបរិស្ថាន
ដើម្បីឲ្យស្របគ្នាទៅនឹងយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម

អម្រឹត

និងផល

ប៉ះពាល់សង្គម និងបរិស្ថាន ដែលមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹង

ប្រតិបតិ្តការរបស់ខ្លួន និងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន។
គោលនយោបាយ និងនីតិក្រមនេះ គឺប្រើប្រាស់ក្នុងបំណងផ្តល់

នូវសេចក្តីណែនាំ និងការបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីយកទៅអនុវត្ត
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការកាត់បន្ថយនូវផលប៉ះពាល់ជា
អវិជ្ជមានទៅលើនិរន្តរភាពបរិស្ថាន និងសង្គម។ ដើម្បីធានាថា

កម្មវិធីទទួលយកអ្នកហ្វឹកហាត់ការងារ និងនិស្សិតចុះកម្មសិក្សា៖

កម្មវិធីនេះបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់អ្នកហ្វឹកហាត់

ការងារ និងនិស្សិតចុះកម្មសិក្សាដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍
ការងារជាក់ស្តែងជាមួយ អម្រឹត។

ការចូលរួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗទៀត៖ ជាផ្នែក
មួយក្នុងការទទួលខុសត្រូវសង្គម អម្រឹត ចូលរួមចំណែកយ៉ាង

សកម្ម ក្នុងសកម្មភាពសង្គម ជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗ
របស់ខ្លួន។ ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ អម្រឹត បានគាំទ្រដល់សកម្មភាព
សង្គមដូចជា៖

- បានឧបត្ថមដល់កម្មវិធីហាត់ប្រាណក្នុងខេត្តចំនួន៩ (បាត់ដំបង
កណ្តាល

កំពង់ចាម

ព្រះសីហនុ

សៀមរាប

កំពង់ធំ

ស្ទឹងត្រែង ក្រចេះ និងព្រៃវែង) និង ៨កន្លែង ផ្សេងទៀតក្នុង
រាជធានីភ្នំពេញ។ ក្នុងនោះ អម្រឹត បានឧបត្ថមដល់អ្នកចូលរួម
ប្រហែល ១.៥៦២នាក់ បើគិតមកដល់ចុងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤។

- បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ៧.៦០០ដុល្លារអាមេរិក ដល់មន្ទីរ
ពេទ្យគន្ធបុប្ជា ក្នុងខេត្តសៀមរាប។

- បានវិភាគទានសម្ភារសិក្សា និងសម្ភារការិយាល័យ ដល់
សាលាបឋមសិក្សាមេបុណ្យ
បន្ទាយស្រី ខេត្តសៀមរាប។

ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុក

និងនីតិក្រមនេះប្រកបដោយ

- បានវិភាគទានអាវយឺតចំនួន១២០ មួកចំនួន១២០ និងថង់

ឥណទាន និងបទដ្ឋាននៃនីតិវិធីប្រតិបត្តិការ ដែលមានស្រាប់

- បានបរិច្ចាគថវិកាចំនួន ២០០ដុល្លារអាមេរិក និងវិភាគទាន

ពួកគេអនុវត្តគោលនយោបាយ

ប្រសិទ្ធភាព អម្រឹត បានដាក់បញ្ចូលវាទៅក្នុងប្រព័ន្ធវាយតម្លៃ
របស់ខ្លួន (ពាក្យស្នើសុំកម្ចី ការវាយតម្លៃឥណទាន កិច្ចសន្យា
ឥណទាន និងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ការប្រមូលបំណុល និងការត្រួត
ពិនិត្យតាមដាន)។

បញ្ជីបដិសេធរបស់ អម្រឹត៖ បញ្ជីនេះបានបញ្ជាក់ និងកំណត់

បរិស្ថានចំនួន១២០ ដល់អង្គការ AYDD

ប៊ិកចំនួន១៥០ ដល់អង្គការ AIESEC ក្នុងគម្រោងគ្រប់គ្រង
កាកសំណល់។

- បានវិភាគទានអាហារកំប៉ុង ដល់ខេត្តបាត់ដំបង កំពង់ស្ពឺ
កណ្តាល កំពង់ឆ្នាំង ព្រៃវែង បន្ទាយមានជ័យ និងត្បូងឃ្មុំ ក្នុង

យ៉ាងច្បាស់អំពីសកម្មភាព ឬអាជីវកម្មដែលមិនអាចផ្តល់ឥណទាន

កម្មវិធីប្រណាំងទូក នៃពិធីបុណ្យអុំទូក អកអំបុក និងសំពះ

បទបញ្ញត្ដិ ដែលកំណត់ដូចជា៖ ផលិតកម្ម ឬសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធ

- បានចូលរួមសកម្មភាពសង្គមក្នុងកម្មវិធី “19th Angkor Wat

ឲ្យបាន ដោយអនុឡោមតាមសន្ធិសញ្ញាអន្ដរជាតិ ច្បាប់ និង
នឹងពលកម្មដោយបង្ខំ ឬពលកម្មកុមារ ការផលិត ឬការជួញ

ដូរអាវុធ និងគ្រាប់រំសេវ ល្បែងស៊ីសង ពេស្យាកម្ម/ការជួញដូរ
ផ្លូវភេទ ការជួញដូរសត្វព្រៃ ដែលបានកំណត់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា
(CITES) ការផលិត ឬការជួញដូរសម្ភារដែលមានសារធាតុវិទ្យុ

សកម្មខ្ពស់

ឬការប្រើប្រាស់បរិមាណខ្ពស់នៃសារធាតុគីមីដែល

បង្ករឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ ការធ្វើនេសាទខុសច្បាប់ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
ឈើខុសច្បាប់ ការជួញដូរទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធ និង
ថ្នាំជក់ និងសកម្មភាព ឬអាជីវកម្មល្មើសច្បាប់ផ្សេងៗទៀត។

៣៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

ព្រះខែ។

International Half Marathon 2014” ក្នុងខេត្តសៀមរាប

- បានផ្តួចផ្តើមសកម្មភាពសង្គមមួយ

ក្នុងគោលបំណងអប់រំ

ច្បាប់ចរាចរណ៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តកំពង់ធំ

កណ្តាល

និងរាជធានីភ្នំពេញ។ ក្នុងកម្មវិធីនោះដែរ អម្រឹត បានផ្តល់វិភាគ
ទានមួកសុវត្ថិភាពចំនួន៥០០មួក
និងប្រជាពលរដ្ឋ

ទៅកាន់អាជ្ញាធរដែនដី

ក្នុងនោះរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានមួក

សុវត្ថិភាពចំនួន១៥០មួក

ខេត្តកណ្តាលទទួលបានចំនួន

១៥០មួក និងខេត្តកំពង់ធំទទួលបានចំនួន២០០មួក។

របាយការណ៍បង់ពន្ធ
២០១៣

២០១៤

ពាន់រៀល

ពាន់រៀល

១១.២៩៥.១១៥

១៩.១៨៦.៨៩៦

ពន្ធកាត់ទុក

៦.៩៩៩.៣៤៩

១០.០៥៩.៧១០

ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស

២.៨៦៨.១១៧

៣.៧៣៧.៤៧៨

១៧០.៩៩៦

១៩៤.០២៣

២១.៣៣៣.៥៧៧

៣៣.១៧៨.១០៦

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ

ពន្ធផ្សេងៗ
សរុបទឹកប្រាក់បង់ពន្ធ

អតិថិជនកំពុងប្រមូលផលស្រូវ ក្រុងកំពង់ធំ ខេត្តកំពង់ធំ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

៤០

ការចុះផ្សាយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០១៣ នៅលើទំព័រសារព័ត៌មាន

សម្រង់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤
៤៣

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

៤៥

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ

៤៧

តារាងតុល្យការ

៤៨

របាយការណ៍លទ្ធផល

៤៩

របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធន

៥០

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

៤២

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានក្តីសោមនស្សរីករាយ ធ្វើការបង្ហាញជូននូវ

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ហៅកាត់ថា (“ក្រុមហ៊ុន”) ដែលបានធ្វើ
សវនកម្មរួច

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១

ឆ្នាំ២០១៤ ។

ខែធ្នូ

ត្រូវបានកាត់បន្ថយឲ្យនៅស្មើនឹងចំនួនដែលគិតថានឹងអាចប្រមូលបាន
ជាក់ស្តែង ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពី

ហេតុការណ៍ណាមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ ដល់ការកំណត់តម្លៃទ្រព្យ

សកម្មភាពចម្បងរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺផ្តល់ឥណទានជូនអតិថិជន

ក្នុងស្រុក តាមរយៈទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ខ្លួន នៅរាជធានីភ្នំពេញ
និងការិយាល័យសាខាតាមបណ្ដាខេត្ត
ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។

និងស្រុកមួយចំនួនទៀតនៅ

សកម្មចរន្តនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន

ថាមានភាព

មិនត្រឹមត្រូវនោះទេ ។

វិធីសាស្ត្រកំណត់តម្លៃ 
នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពី

ហេតុការណ៍ណាមួយដែលបានកើតឡើងដែល នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់

លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែល

បានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ មានដូចខាងក្រោម៖

ប្រាក់ចំណេញមុនដកពន្ធ

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

៩៤.០៨១.៩៥១

២៣.០៨៧.៥៩៥

(១៩.២១២.៤៩០) (៤.៧១៤.៧២១)

ប្រាក់ចំណេញសម្រាប់
ការិយបរិច្ឆេទ

៧៤.៨៦៩.៤៦១

ការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រដែលមានកន្លងមក

នាថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៤ ភាគលាភចំនួន ៦.៣១១.២៦១

មិនត្រឹមត្រូវ និងមិនសមស្របនោះទេ ។

បំណុលយថាហេតុ និងបំណុលផ្សេងៗទៀត
នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ ពុំមានៈ
(ក) ការដាក់បញ្ចាំទ្រព្យសកម្មណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន

២០១៣ (ថ្ងៃទី១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៣: ភាគលាភចំនួន ៤.៣៦៨.២០៦
ពាន់រៀល ចេញពីប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ឆ្នាំ២០១២)។

ដែល

កើតមានឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃចុងការិយបរិច្ឆេទ ក្នុងការធានា
ចំពោះបំណុលរបស់បុគ្គលណាមួយឡើយ

(ខ) បំណុលយថាហេតុណាមួយ
ក្រុមហ៊ុន

ត្រូវបានប្រកាសបែងចែកភាគលាភចេញពីប្រាក់ចំណេញ

របស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ

ក្នុងការវាយតម្លៃទ្រព្យសកម្ម

និងបំណុលនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ថាមានភាព

១៨.៣៧២.៨៧៤

ភាគលាភ
ពាន់រៀល

ហើយដែល

ទំនងជាមិនអាចទទួលស្គាល់បាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការ អាជីវកម្មធម្មតា

នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ

សកម្មភាពចម្បង

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

ដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងបញ្ជីគណនេយ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន

ដែលកើតមានឡើងចំពោះ

ចាប់តាំងពីថ្ងៃចុងការិយបរិច្ឆេទមក

ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្មតារបស់ក្រុមហ៊ុន ។
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រៅអំពី

មានមតិថាពុំមានបំណុលយថាភាព

បំណុលផ្សេងៗទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបំពេញ

ឬ

ឬអាចនឹងត្រូវ

បំពេញក្នុងរយៈពេល១២ខែ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទរាយការណ៍ ដែល

ទុនបម្រុង និងសំវិធានធន

នឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ ឬអាចនឹងប៉ះពាល់ជាសារវន្តដល់លទ្ធភាព

ពុំមានការប្រែប្រួលជាសារវន្តលើទុនបម្រុង និងសំវិធានធននៅ

ក្នុងការិយបរិច្ឆេទនេះទេក្រៅពីការបង្ហាញ នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វត្ថុនេះ ។

ឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ

របស់ក្រុមហ៊ុន ក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ដូចដែលបានកំណត់
និងនៅពេលដែលដល់ថ្ងៃកំណត់ ។
ការផ្លាស់ប្តូរនៃហេតុការណ៍
នាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ

នៅមុនពេលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបាន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំបានដឹងពី

ហេតុការណ៍ណាមួយ ដែលមិនបានវែកញែក នៅក្នុងរបាយការណ៍

រៀបចំឡើង ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការសមស្រប ដើម្បីបញ្ជាក់

នេះ ឬក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ដែលនឹងបណ្តាលឲ្យ

ការធ្វើសំវិធានធនលើឥណទានជាប់សង្ស័យត្រូវបានធ្វើឡើង ហើយក្រុម

ហិរញ្ញវត្ថុ មានភាពមិនត្រឹមត្រូវនោះទេ ។

ថា វិធានការទាក់ទងទៅនឹងការលុបបំបាត់ចោលឥណទានអាក្រក់ និង

មានតួលេខ

ប្រឹក្សាភិបាលជឿជាក់ថា

ប្រតិបត្តិការមិនប្រក្រតី

រាល់ឥណទានដែលបានដឹងថាមិនអាចទារ

បានត្រូវបានលុបបំបាត់ចោល ហើយសំវិធានធនត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាង
គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឥណទានដែលជាប់សង្ស័យ ។
គិតត្រឹមកាលបរិច្ឆេទនៃរបាយការណ៍នេះ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពុំ

បានដឹងពីកាលៈទេសៈណាមួយដែលនាំឲ្យឥណទានអាក្រក់

ដែល

បានជំរះចេញពីបញ្ជី ឬចំនួនសំវិធានធនជាប់សង្ស័យក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនមានចំនួនមិនគ្រប់គ្រាន់ជាសារវន្តនោះទេ ។
ទ្រព្យសកម្ម

នៅមុនពេលដែលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវបាន

រៀបចំឡើង

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានចាត់វិធានការដែលមានមូលដ្ឋាន

សមរម្យ ដើម្បីបញ្ជាក់ថា បណ្តាទ្រព្យសកម្មទាំងអស់ក្រៅពីបំណុល

៤៣

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

នៃចំនួនណាមួយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានមតិថា លទ្ធផលនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់

ក្រុមហ៊ុន ក្នុងការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុនេះ មិនមានផលប៉ះពាល់ជាសារវន្ត

ដោយសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលមានលក្ខណៈ
ជាសារវន្ត និងមិនប្រក្រតីនោះទេ ។

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក៏មានមតិផងដែរថា នៅក្នុងចន្លោះពេលចាប់

ពីថ្ងៃចុងការិយបរិច្ឆេទដល់ថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ

ពុំមានចំណាត់

ថ្នាក់សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ ឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលមានលក្ខណៈ
ជាសារវន្ត

និងមិនប្រក្រតីកើតមានឡើង

ដែលអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់

ដល់លទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការិយបរិច្ឆេទ
របាយការណ៍នេះបានរៀបចំឡើងនោះទេ ។

ដែល

របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (ត)
ដើមទុន

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលចាំបាច់ត្រូវ៖

នៅក្នុងការិយបរិច្ឆេទនេះ GRET និង Proparco បានសម្រេចលក់

ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនទាំងអស់ទៅឲ្យភាគទុនិកបច្ចុប្បន្ន និងភាគទុនិកថ្មី។
ប្រតិបត្តិការនេះ

ទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ និងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃទី១៧ ខែ
កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៥។

(ក) អនុម័តនូវគោលនយោបាយគណនេយ្យដែលសមស្រប ដោយ
ផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យ

និងការប៉ាន់

ប្រមាណយ៉ាងសម

ហេតុផល និងប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយធ្វើការអនុវត្តប្រកបដោយ

សង្គតិភាព ។

(ខ) អនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

និងគោល

ការណ៍ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការ

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលបានបម្រើការនៅក្នុង ការិយ

បរិច្ឆេទ និងនាថ្ងៃចេញរបាយការណ៍នេះ រួមមាន៖

• បណ្ឌិត Claude Fernand Germain Falgon ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
(បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០០៥)

រៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ

វត្ថុ ឬប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរពីនេះ ដើម្បីបង្ហាញនូវភាព
ត្រឹមត្រូវ គឺត្រូវបង្ហាញពន្យល់ និងកំណត់បរិមាណឲ្យបាន
ច្បាស់លាស់នៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។
(គ) រក្សាទុកនូវបញ្ជីគណនេយ្យឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់

• លោក ជា ផល្លារិន អភិបាល

(បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០០០)

• លោក Guillaume. Jean Jacques Lepoutre អភិបាល
(បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១១)

• លោកស្រី Amanda Jane Hannan អភិបាលឯករាជ្យ
(បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២)

• លោក Angus Poston អភិបាលឯករាជ្យ

គ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ។

និងប្រព័ន្ធ

(ឃ)រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននិរន្តរ
ភាពនៃដំណើការអាជីវកម្ម លុះត្រាតែមានករណីមិនសមរម្យ

ក្នុងការសន្មតថា ក្រុមហ៊ុននឹងបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
នាពេលអនាគតដែលអាចរំពឹងទុកបាន និង

(ង) ត្រួតពិនិត្យ និងដឹកនាំក្រុមហ៊ុនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលើរាល់
សេចក្ដីសម្រេចដែលមានសារៈសំខាន់ទាំងឡាយ

(បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២)

ដែល

ប៉ះពាល់ដល់សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ និងដំណើរការរបស់

• លោក Jean Claude Leullier អភិបាលឯករាជ្យ

ក្រុមហ៊ុន ហើយត្រូវប្រាកដថា កិច្ចការនេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំង

(បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២)

យ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

• លោក កាយ ឡូត អភិបាលឯករាជ្យ

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធានាអះអាងថា

(បានតែងតាំងនៅថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១២)

បានអនុវត្តនូវរាល់តម្រូវការ

ដូចមានរាយការណ៍ខាងលើក្នុងការរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

មិនថានៅចុងការិយបរិច្ឆេទ ឬនៅក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទ ហិរញ្ញ

យើងខ្ញុំ សូមធ្វកា
ើ រអនុមត
័ លើរបាយការណ៍ហរិ ញ្ញវត្ថុ រួមមានទាំង

វត្ថុនេះ ពុំមានការរៀបចំណាមួយដែលមានធនាគារជាគូភាគីមួយ ក្នុង

កំណត់សំគាល់ដែលជាសារវន្ត បានបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវនៃស្ថានភាព

អត្ថប្រយោជន៍ ដោយមធ្យោបាយទិញយកភាគហ៊ុន ឬលិខិតបំណុល

លំហូរទឹកប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់

គោលបំណងជួយដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដើម្បីទទួលបាននូវ
ពីធនាគារ ឬពីក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតទេ ។

ចាប់តាំងពីដើមការិយបរិច្ឆេទហិរញ្ញវត្ថុ ពុំមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា

ភិបាលណាម្នាក់បានទទួល

ឬមានសិទ្ធិទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍

ណាមួយ

(ក្រៅពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានទទួលដូចបានបង្ហាញនៅ

ក្រុមហ៊ុន

ឬដោយក្រុមហ៊ុនពាក់ព័ន្ធមួយជាមួយនឹង

ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ) តាមរយៈការចុះកិច្ចសន្យាធ្វើឡើងដោយ
ក្រុមហ៊ុនដែល

ហិរញ្ញវត្ថុ នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និង

ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍
ណែនាំរបស់ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់
បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ចុះហត្ថលេខាក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាភិបាលៈ

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនោះជាសមាជិក ឬក៏ជាមួយក្រុមហ៊ុនដែល
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនោះជាសមាជិក មានផលប្រយោជន៍ផ្នែក
ហិរញ្ញវត្ថុច្រើនមួយនោះទេ លើកលែងតែការបង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

_____________________

ជា ផល្លារិន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានភារធ្វើការអះអាងបញ្ជាក់ថា របាយការណ៍

ហិរញ្ញវត្ថុជាសារវន្តបានបង្ហាញយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់

ក្រុមហ៊ុននាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ និងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរ
ទឹកប្រាក់សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់។

នៅក្នុងការរៀបចំ

អគ្គនាយក

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ថ្ងៃទី១៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

៤៤

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
ជូនចំពោះភាគទុនិក

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត

យើងខ្ញុំ បានធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ គ្រឹះ

សមស្របនៃគោលនយោបាយគណនេយ្យដែលក្រុមហ៊ុនបានប្រើប្រាស់

តារាងតុល្យការនាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ និងរបាយការណ៍លទ្ធផល

ឡើងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងព្រមទាំងការវាយតម្លៃលើការបង្ហាញនៃរបាយ

ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត ហៅកាត់ថា (“ក្រុមហ៊ុន”) ដែលរួមមាន
របាយការណស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធន

និងរបាយការណ៍លំហូរទឹក

ប្រាក់សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ និងកំណត់សំគាល់ ដែល

រួមមានសេចក្តីសង្ខេបលើគោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ ព្រម
ទាំងព័ត៌មានពន្យល់ផ្សេងៗ។

មានភារៈទទួលខុសត្រូវលើការរៀបចំ

និងការ

បង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នេះដោយអនុលោម
និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់

ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់បង្ហាញនៅ
ក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

និងទទួលខុសត្រូវលើប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ

ផ្ទៃក្នុង ដែលអ្នកគ្រប់គ្រងកំណត់ថាមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ការរៀបចំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឲ្យជៀសផុតពីការបង្ហាញខុសជាសារវន្ត ដោយសារ
តែការក្លែងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងខ្ញុំ គឺការបញ្ចេញមតិលើរបាយការណ៍
ដោយផ្អែកលើការធ្វើសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។

យើងខ្ញុំ

បានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារសវនកម្មអន្តរជាតិនៃ
កម្ពុជា។ ស្តង់ដារទាំងនោះ តម្រូវឲ្យយើងខ្ញុំអនុវត្តទៅតាមតម្រូវការនៃ
ក្រមសីលធម៌ និងគ្រោងធ្វើសវនកម្មដើម្បីទទួលបាន នូវអំណះអំណាង
យ៉ាងសមហេតុផលថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ជាសារវន្តឡើយ ។

ការធ្វើសវនកម្ម

ពុំមានការបង្ហាញខុស

រួមមានការអនុវត្តនូវបណ្តានីតិវិធីត្រួតពិនិត្យ

ដើម្បីទទួលបាននូវភស្តុតាងដែលទាក់ទងទៅ នឹងចំនួនទឹកប្រាក់ និង
ការលាតត្រដាងព័ត៌មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។

ការជ្រើស

រើសនីតិវិធីទាំងនេះ គឺផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យរបស់យើងខ្ញុំ ដែលរួមមានការ
ប៉ាន់ប្រមាណលើហានិភ័យដែលមានផលប៉ះពាល់

ដល់ការបង្ហាញ

ខុសជាសារវន្តនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បណ្តាលមកពីការក្លែងបន្លំ ឬ

កំហុសឆ្គង។ នៅក្នុងការប៉ាន់ប្រមាណហានិភ័យទាំងនោះ យើងខ្ញុំធ្វើ

ការពិចារណាលើការគ្របគ
់ ង
្រ ផ្ទក
ៃ ង
្នុ ដែលពាក់ពន
័ ទៅ
្ធ នឹងការរៀបចំ និង
ការបង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវ

នៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន

ដើម្បីធ្វើសវនកម្មឲ្យសមស្របទៅតាមកាលៈទេសៈ

ប៉ុន្តែមិនមែនក្នុង

គោលបំណងដើម្បីបញ្ចេញមតិលើប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងរបស់
ក្រុមហ៊ុនឡើយ។

៤៥

ការធ្វើសវនកម្ម

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់

និងសមស្របសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការ

ជាមតិរបស់យើងខ្ញុំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាសារវន្ត បានបង្ហាញ

នូវភាពត្រឹមត្រូវនៃស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អម្រឹត
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ព្រមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរ
ទឹកប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ ដោយ

អនុលោមទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា និងគោលការណ៍ណែនាំ

របស់ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ និងការកំណត់
បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។
បញ្ហាផ្សេងៗ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ
ហិរញ្ញវត្ថុនេះ

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ភស្តុតាងសវនកម្មដែលយើងខ្ញុំប្រមូលបាន

មតិសវនកម្ម

លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

ទៅតាមស្តង់ដារគណនេយ្យកម្ពុជា

ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល ។

បញ្ចេញមតិសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង
អ្នកគ្រប់គ្រង

និងភាពសមហេតុផលនៃការប៉ាន់ស្មានគណនេយ្យសំខាន់ៗ ដែលធ្វើ

ក៏រួមមានការវាយតម្លៃលើភាព

ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣ ត្រូវបានធ្វើសវនកម្មដោយក្រុមហ៊ុនសវនកម្ម
ផ្សេង ហើយបានបញ្ចេញមតិសវនកម្មថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបាន

បង្ហាញនូវភាពត្រឹមត្រូវតាមរយៈរបាយការណ៍របស់ខ្លួនចុះថ្ងៃទី១៨ ខែ
មីនា ឆ្នាំ២០១៤។

អតិថិជនកំពុងប្រមូលផលម្រេច ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

តារាងតុល្យការ
នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

២០១៤

២០១៣

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

៥៧.៩៤៩.៦៦៧

១៤.២២០.៧៧៧

៥០.៤២៣.០៣៣

១២.៦២១.៥៣៥

១០៦.៥០៦.៣១២

២៦.១៣៦.៥១៨

៧៩.៤៩៤.៥៩៦

១៩.៨៩៨.៥២២

ប្រាក់បញ្ញើនៅធនាគារនានា

២៧.១៥៤.៤៨៧

៦.៦៦៣.៦៧៨

២៤.៤៤០.៥៣២

៦.១១៧.៧៨០

ឥណទានផ្តល់ដល់អតិថិជន

១.១៧០.៨៥១.៧៩១

២៨៧.៣២៥.៥៩៣

៨១៣.៥១៣.២២៤

២០៣.៦៣២.៨៤៧

១០១.៨៧៥

២៥.០០០

៩៩.៨៧៥

២៥.០០០

២៥.៨៣៦.៤៦៤

៦.៣៤០.២៣៧

២១.០១៥.៥១៤

៥.២៦០.៤៥៤

១០.៨៧៣.៣៧៣

២.៦៦៨.៣១២

៩.៣៤២.៥៨៨

២.៣៣៨.៥៧០

ទ្រព្យសកម្មអរូបិយ

៤.៧៩៧.៧២៩

១.១៧៧.៣៥៧

១.៥៤៥.៧១៦

៣៨៦.៩១៣

ពន្ធពន្យារជា ទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ

២.០៨០.៦៧០

៥១០.៥៩៤

២.០៨៨.៧២១

៥២២.៨៣៤

៣៤៥.០៦៨.០៦៦ ១.០០១.៩៦៣.៧៩៩

២៥០.៨០៤.៤៥៥

ទ្រព្យសកម្ម
សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ
ប្រាក់តម្កល់នៅ ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា

ការវិនិយោគ
ទ្រព្យសកម្មផ្សេងៗ
ទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

សរុបទ្រព្យសកម្ម

១.៤០៦.១៥២.៣៦៨

បំណុល និងមូលធន
បំណុល
ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន

៦២៤.២២៨.៥៤៩

១៥៣.១៨៤.៩២០

៣៧៦.៩៨៩.៤៧៣

៩៤.៣៦៥.៣២៥

ប្រាក់កម្ចី

៤៧២.២៤១.៥៥៣

១១៥.៨៨៧.៤៩៨

៤០៣.៤១០.២៣២

១០០.៩៧៨.៧៨១

៣៦.៧១១.១៨២

៩.០០៨.៨៧៩

២៦.៤៧១.៥០៩

៦.៦២៦.១៦០

បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ

១៦.៦៤០.១៨៨

៤.០៨៣.៤៨២

៩.៤៨៣.០៨៨

២.៣៧៣.៧៣៩

កាតព្វកិច្ចមូលនិធិ សោធននិវត្តន៍

១២.៨២១.៦០១

៣.១៤៦.៤០៥

១០.៦៥៨.៤០២

២.៦៦៧.៩៣៥

១.១៦២.៦៤៣.០៧៣

២៨៥.៣១១.១៨៤

៨២៧.០១២.៧០៤

២០៧.០១១.៩៤០

១១.៣៧៩.១២០

២.៧៩២.៤២២

១១.៣៧៩.១២០

២.៨៤៨.៣៤០

បុព្វលាភភាគហ៊ុន

៥.៥៣៥.៨៣៥

១.៣៥៨.៤៨៧

៥.៥៣៥.៨៣៥

១.៣៨៥.៦៩១

អនុបំណុល

៤.០៣២.៩៧១

៩៨៩.៦៨៦

៤.០៣២.៩៧១

១.០០៩.៥០៥

ទុនបម្រុងកាតព្វកិច្ច

២.២៨៥.៨៦៨

៥៦០.៩៤៩

២.២៨៥.៨៦៨

៥៧២.១៨២

ទុនបម្រុងសម្រាប់ ហានិភ័យរូបិយប័ណ្ណ

៣.២៩១.៣៣៥

៨០៧.៦៩០

២.៦៨៦.៧៨១

៦៧២.៥៣៦

ទុនបម្រុងតាមច្បាប់

១.១៣៧.៩១២

២៧៩.២៤២

១.១៣៧.៩១២

២៨៤.៨៣៤

ទុនបម្រុងសម្រាប់ពង្រឹងដើមទុន

៧.៣៣៩.០១៩

១.៨០០.៩៨៦

៥.៩៦៦.៩៧៩

១.៤៩៣.៦១២

២០៨.៥០៧.២៣៥

៥១.១៦៧.៤២០

១៤១.៩២៥.៦២៩

៣៥.៥២៥.៨១៥

២៤៣.៥០៩.២៩៥

៥៩.៧៥៦.៨៨២

១៧៤.៩៥១.០៩៥

៤៣.៧៩២.៥១៥

៣៤៥.០៦៨.០៦៦ ១.០០១.៩៦៣.៧៩៩

២៥០.៨០៤.៤៥៥

បំណុលផ្សេងៗ

សរុបបំណុល
មូលធន
ដើមទុន

ប្រាក់ចំណេញរក្សាទុក
សរុបមូលធន
សរុបបំណុល និងមូលធន

១.៤០៦.១៥២.៣៦៨

						

៤៧

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

របាយការណ៍លទ្ធផល

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

២០១៤

ចំណូលពីការប្រាក់
ចំណាយការប្រាក់
ចំណូលសុទ្ធពីការប្រាក់
សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់ និងជាប់សង្ស័យ

២០១៣

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

២៧៧.៨៤៥.៦០០

៦៨.១៨២.៩៦៩

១៩៨.៣៨៩.០៨០

៤៩.៦៥៩.៣៤៤

(៦៨.៨៩៧.៣០១) (១៦.៩០៧.៣១៣) (៤៦.២២៤.៣៦០) (១១.៥៧០.៥៥៣)
២០៨.៩៤៨.២៩៩

៥១.២៧៥.៦៥៦

១៥២.១៦៤.៧២០

៣៨.០៨៨.៧៩១

(៦១០.៣៥២)

(១៤៩.៧៨០)

(៤៣១.៦៤៦)

(១០៨.០៤៧)

២០៨.៣៣៧.៩៤៧

៥១.១២៥.៨៧៦

១៥១.៧៣៣.០៧៤

៣៧.៩៨០.៧៤៤

២.២៨១.២២១

៥៥៩.៨០៩

១.៥៧៨.៥៤៩

៣៩៥.១៣២

(៦៧.០៧៤.២៦៤)

(១៦.៤៥៩.៩៤១)

(៥.១១៨.៥៩៦)

(១.២៥៦.០៩៧)

ចំណូលការប្រាក់សុទ្ធបន្ទាប់ ពីកាត់កង
សំវិធានធនលើឥណទានអាក្រក់ និង
ជាប់សង្ស័យ

ចំណូលផ្សេងៗ
ចំណាយលើបុគ្គលិក
ចំណាយរំលស់
ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល
ចំណេញប្រតិបត្តិការ

(៥៥.៨៧៩.៦១៨) (១៣.៩៨៧.៣៨៩)
(៤.១៣២.៥២៤)

(១.០៣៤.៤២៤)

(៤៧.៨៩៧.៣៥៤) (១១.៧៥៣.៩៥៣) (៤០.៩៧០.៥៣០) (១០.២៥៥.៤៥២)
៩០.៥២៨.៩៥៤

២២.២១៥.៦៩៤

៥២.៣២៨.៩៥១

១៣.០៩៨.៦១១

ចំណេញសុទ្ឋពីការរប្តូរ រូបិយប័ណ្ណបរទេស

១.០៤២.៤៧៨

២៥៥.៨២៣

៦៤.៥០៤

១៦.១៤៥

ប្រាក់ជំនួយ

២.៥១០.៥១៩

៦១៦.០៧៨

៤៤២.៦៧៥

១១០.៨០៧

៩៤.០៨១.៩៥១

២៣.០៨៧.៥៩៥

៥២.៨៣៦.១៣០

១៣.២២៥.៥៦៣

(១៩.២១២.៤៩០)

(៤.៧១៤.៧២១)

(១០.៧៦១.០៥៨)

(២.៦៩៣.៦៣២)

៧៤.៨៦៩.៤៦១

១៨.៣៧២.៨៧៤

៤២.០៧៥.០៧២

១០.៥៣១.៩៣១

ចំណេញមុនបង់ពន្ធ លើប្រាក់ចំណេញ
ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

៤៨

៤៩

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

៥៧២.១៨២

-

-

-

៣០២.៨៩១

៦៧២.៥៣៦

-

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

-

-

-

-

-

-

-

៦០៤.៥៥៤

២.៧៩២.៤២២ ១.៣៥៨.៤៨៧

៩៨៩.៦៨៦

៥៦០.៩៤៩

៨០៧.៦៩០

១១.៣៧៩.១២០ ៥.៥៣៥.៨៣៥ ៤.០៣២.៩៧១ ២.២៨៥.៨៦៨ ៣.២៩១.៣៣៥

-

ភាគលាភបានបង់

-

១១.៣៧៩.១២០ ៥.៥៣៥.៨៣៥ ៤.០៣២.៩៧១ ២.២៨៥.៨៦៨ ២.៦៨៦.៧៨១
-

(សមមូលជាដុល្លារអាមេរិក)

-

-

-

២.៨៤៨.៣៤០ ១.៣៨៥.៦៩១ ១.០០៩.៥០៥

-

-

-

-

១.១៣៧.៩១២

ពាន់រៀល

តាមច្បាប់

២៧៩.២៤២

១.១៣៧.៩១២

-

-

-

១.១៣៧.៩១២

២៨៤.៨៣៤

១.១៣៧.៩១២

ការផ្ទេរទៅគណនីទុនបម្រុង

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

ពាន់រៀល

រូបិយប័ណ្ណ
ពាន់រៀល

រក្សាទុក

ប្រាក់ចំណេញ
ពាន់រៀល

សរុប

៤២.០៧៥.០៧២

(៤.៣៦៨.២០៦)

(១.៦៤៧.៩៩៧)

៣៥.៥២៥.៨១៥

៧៤.៨៦៩.៤៦១

(៦.៣១១.២៦១)

(១.៩៧៦.៥៩៤)

៧៤.៨៦៩.៤៦១

(៦.៣១១.២៦១)

-

១៧៤.៩៥១.០៩៥

៤៣.៧៩២.៥១៥

១៧៤.៩៥១.០៩៥

៤២.០៧៥.០៧២

(៤.៣៦៨.២០៦)

-

១.៨០០.៩៨៦

៥១.១៦៧.៤២០

៥៩.៧៥៦.៨៨២

៧.៣៣៩.០១៩ ២០៨.៥០៧.២៣៥ ២៤៣.៥០៩.២៩៥

-

-

១.៣៧២.០៤០

៥.៩៦៦.៩៧៩ ១៤១.៩២៥.៦២៩

១.៤៩៣.៦១២

៥.៩៦៦.៩៧៩ ១៤១.៩២៥.៦២៩

-

-

១.៣៤៥.១០៦

៤.៦២១.៨៧៣ ១០៥.៨៦៦.៧៦០ ១៣៧.២៤៤.២២៩

ពាន់រៀល

ដើមទុន

ទុនបម្រុង

ទុនបម្រុង សម្រាប់ពង្រឹង

១១.៣៧៩.១២០ ៥.៥៣៥.៨៣៥ ៤.០៣២.៩៧១ ២.២៨៥.៨៦៨ ២.៦៨៦.៧៨១

-

ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធសម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទ

នាថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៤

ពាន់រៀល

កាតព្វកិច្ច

ហានិភ័យ

-

-

ភាគលាភបានបង់

(សមមូលជាដុល្លារអាមេរិក)

ពាន់រៀល

បន្ទាប់បន្សំ

ទុនបម្រុង

-

-

នាថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

ពាន់រៀល

ភាគហ៊ុន

បំណុល

១១.៣៧៩.១២០ ៥.៥៣៥.៨៣៥ ៤.០៣២.៩៧១ ២.២៨៥.៨៦៨ ២.៣៨៣.៨៩០

ការផ្ទេរទៅគណនីទុនបម្រុង

នាថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៣

ពាន់រៀល

ដើមទុន

បុព្វលាគ

សម្រាប់

ទុនបម្រុង

របាយការណ៍ស្តីពីបម្រែបម្រួលមូលធន

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

របាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់

សម្រាប់ការិយបរិច្ឆេទដែលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤

២០១៤
ពាន់រៀល

២០១៣
ដុល្លារអាមេរិក

ពាន់រៀល

ដុល្លារអាមេរិក

(៥១.៣៥៦.៣១០) (២៦៩.៣០១.៣៤៥)

(៦៧.៤០៩.៥៩៩)

លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុងប្រតិបត្តិការ

(២០៩.២៧៦.៩៦២)

ការប្រាក់បានទទួល

២៧៣.៨៩៧.១១៨

៦៧.២១៤.០១៧

១៩៥.៤៦៣.៨៦៨

៤៨.៩២៧.១២៦

ការប្រាក់បានបង់

(៦១.៦១៩.០៦៥)

(១៥.១២១.២៤៣)

(៤១.១៩៣.២៤១)

(១០.៣១១.១៩៩)

(១២.០៤៧.៣៣៩)

(២.៩៥៦.៤០២)

(៨.២៣៣.៦៩១)

(២.០៦០.៩៩៩)

២.៥១០.៥១៩

៦១៦.០៧៨

៣៤៦.០៧៦

៨៦.៦២៧

(៧០៣.៦២៦)

(១៧២.៦៦៩)

(៤៤៦.៣២២)

(១១១.៧២០)

(១.៧៧៦.៥២៩) (១២៣.៣៦៤.៦៥៥)

(៣០.៨៧៩.៧៦៤)

ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញបានបង់
ជំនួយបានទទួល
មូលនិធិសោធននិវត្តន៍បានបង់
សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុង

សកម្មភាពប្រតិបត្តិការ

(៧.២៣៩.៣៥៥)

លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
ប្រាក់បញ្ញើតាមច្បាប់នៅ

ធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា

(២០.៥១៣.០៤២)

(៥.០៣៣.៨៧៥)

(៣.២៦៣.៨៤១)

(៨១៦.៩៨១)

ការទិញទ្រព្យ និងបរិក្ខារ

(៦.១៨៣.៣៣៧)

(១.៥១៧.៣៨៣)

(៥.៧៥៥.៩៨៣)

(១.៤៤០.៧៩៧)

ការទិញទ្រព្យសកម្មអរូបិយ

(៣.៨២៨.១២៦)

(៩៣៩.៤១៧)

-

-

៩៣.៥៦៧

២២.៩៦១

៣០.៨១២

៧.៧១៣

(៣០.៤៣០.៩៣៨)

(៧.៤៦៧.៧១៤)

(៨.៩៨៩.០១២)

(២.២៥០.០៦៥)

១៨១.៥៨០.៤៧៤

៤៤.៥៥៩.៦២៦

២៦១.៦៩២.៤២៧

៦៥.៥០៤.៩៨៩

(១២០.៨៥៩.៦៥៧)

(២៩.៦៥៨.៨១២)

(៥៨.៩០៤.០៤៨)

(១៤.៧៤៤.៤៤៤)

(៦.៣១១.២៦១)

(១.៥៤៨.៧៧៦)

(៤.៣៦៨.២០៦)

(១.០៩៣.៤១៨)

៥៤.៤០៩.៥៥៦

១៣.៣៥២.០៣៨

១៩៨.៤២០.១៧៣

៤៩.៦៦៧.១២៧

១៦.៧៣៩.២៦៣

៤.១០៧.៧៩៥

៦៦.០៦៦.៥០៦

១៦.៥៣៧.២៩៨

១២៣.៧០០.៤៦៩

៣០.៩៦៣.៨២២

៥៧.៦៣៣.៩៦៣

១៤.៤២៦.៥២៤

-

(៦០៧.៨៧៩)

-

-

១៤០.៤៣៩.៧៣២

៣៤.៤៦៣.៧៣៨

១២៣.៧០០.៤៦៩

៣០.៩៦៣.៨២២

សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីការ លក់ទ្រព្យ
និងបរិក្ខារ

សាច់ប្រាក់សុទ្ធប្រើក្នុង សកម្មភាពវិនិយោគ

លំហូរទឹកប្រាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន
សាច់ប្រាក់ទទួលបានពីប្រាក់កម្ចី
ការទូទាត់សងប្រាក់កម្ចី
ភាគលាភបានបង់
សាច់ប្រាក់សុទ្ធទទួលបានពី
សកម្មភាពហិរញ្ញប្បទាន

ការកើនឡើងនូវសាច់ប្រាក់ 
    និងសាច់ប្រាក់សមមូល

សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់សមមូល 
    នាដើមការិយបរិច្ឆេទ
លំអៀងពីការប្ដូររូបិយប័ណ្ណ
សាច់ប្រាក់ និងសាច់ប្រាក់ សមមូល
    នាចុងការិយបរិច្ឆេទ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

៥០

អតិថិជនកំពុងធ្វើកន្ត្រក ស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត

ព័ត៌មានលំអិត
សម្រាប់តែស្នាក់ការកណ្តាលនិងសាខាខេត្ត
ស្នាក់ការកណ្ដាល

ផ្ទះ៣៥ប៊ីអេ ផ្លូវលេខ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា
ក្រុងភ្នំពេញ

ប្រអប់សំបុត្រលេខៈ ៤១១

លេខកូដប្រៃសណីយ៍ ៈ១២២៥៣

ទូរស័ព្ទៈ ០២៣ ៩៩៩ ០៣៣ / ០២៣ ៨៨៥ ៩៤២

អីុម៉ែលៈ info@amret.com.kh

១	សាខា ក្រុងភ្នំពេញ

ផ្ទះលេខ៣៥ប៊ីអេ ផ្លូវ១៦៩ សង្កាត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មករា
រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៩៤ ៧៦៨

អីុម៉ែលៈ pp-accountant@amret.com.kh
២	សាខាខេត្ត កណ្តាល

ផ្ទះលេខ៥៥៤-៥៥៥ផ្លូវលេខ២១សង្កាត់តាខ្មៅ

ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្តាល

ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៩២៤ ១២៣

អីុម៉ែលៈ ka-accountant@amret.com.kh
៣	សាខាខេត្ត កំពង់ចាម

ផ្លូវជាតិលេខ០៧ថ្មី ភូមិទ០
ី ៦ សង្កាត់វាលវង់
ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៣៤ ០៤៨

អីុម៉ែលៈ km-accountant@amret.com.kh
៤	សាខាខេត្ត កំពត កែប ក្រុងព្រះសីហនុ
និងកោះកុង

ភូមិ១ឧសភា សង្កាត់កំពង់កណ្តាល ក្រុងកំពត ខេត្តកំពត
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៣៤ ០៤៤

អីុម៉ែលៈ kp-accountant@amret.com.kh
៥	សាខាខេត្ត ព្រៃវែង

ភូមិលេខ២ សង្កាត់កំពង់លាវ ក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែង
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៣៤ ០៤៦

អីុម៉ែលៈ pv-accountant@amret.com.kh
៦	សាខាខេត្ត ស្វាយរៀង

ភូមិសួនថ្មី សង្កាត់ព្រៃឆ្លាក់ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ២០១ ៧៩៧

អីុម៉ែលៈ sr-accountant@amret.com.kh

៧	សាខាខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

ផ្លូវជាតិលេខ៤ភូមិពាណិជ្ជកម្ម សង្កាត់រការធំ
ក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៣៤ ០៤៩

អីុម៉ែលៈ ks-accountant@amret.com.kh

៨	សាខាខេត្ត តាកែវ

ភូមិឡូរី សង្កាត់រកាក្នុង ក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៣៤ ០៤៧

អីុម៉ែលៈ ta-accountant@amret.com.kh
៩	សាខាខេត្ត សៀមរាប

ភូមបន្ទា
ិ យចាស់ សង្កាត់ស្លក្រាម ក្រុងសៀមរាប
ខេត្តសៀមរាប

ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦១៤ ៤២០

អីុម៉ែលៈ sp-accountant@amret.com.kh
១០	សាខាខេត្តបាត់ដំបង

ផ្ទះលេខ៨៨៣ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ក្រុម៤២

ភូមិព្រែកមហាទេព សង្កាត់ស្វាយប៉ោ ក្រុងបាត់ដំបង
ខេត្តបាត់ដំបង

ទូរស័ព្ទៈ ០៧៧ ៣៥៥ ៣៦៩

អីុម៉ែលៈ bb-accountant@amret.com.kh
១១	សាខាខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ

ភូមិ១ សង្កាត់ព្រះពន្លា ក្រុងសិរីសោភ័ណ
ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ

ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៣៥ ៧៥០

អីុម៉ែលៈ bm-accountant@amret.com.kh
១២	សាខា ក្រុងសួង

ភូមិជើងឡង សង្កាត់សួង ក្រុងសួង ខេត្តកំពង់ចាម
ទូរស័ព្ទៈ ០៧៧ ៨៩១ ៩៧៩

អីុម៉ែលៈ kn-accountant@amret.com.kh
១៣	សាខាខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង

ផ្ទះលេខA៥៣ ភូមិកណ្តាល សង្កាត់កំពង់ឆ្នាំង
ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ២០៥ ៧៤៧

អីុម៉ែលៈ kc-accountant@amret.com.kh
១៤	សាខាខេត្ត កំពង់ធំ

ផ្ទះលេខ៤១ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិដំរីជាន់ខ្លា

សង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា ក្រុងស្ទឹងសែន ខេត្តកំពង់ធំ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ២៣៨ ១៧៦

អីុម៉ែលៈ kt-accountant@amret.com.kh
១៤	សាខាខេត្ត រតនគីរី

ភូមិជ័យជំនះ សង្កាត់ឡាបានសៀក ក្រុងបានលុង
ខេត្ដរតនគីរី

ទូរស័ព្ទៈ ០៨៩ ៤៥៤ ៤៥៦

អីុម៉ែលៈ rk-accountant@amret.com.kh

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤

៥២

