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អំពីស្ថាប័ន

គ្រឹះស្ថានមីគ្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន ជាគ្រឹះស្ថាន
ទទួលបានអាជា្ថាប័ណ្ណទទួលគបា្់បញញ្ញើ ធំជាងញ្មួយញៅ្ម្ថុជា 
បែលបាននរង្ំពុងបញគមើញសវា និងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ ែល់ 
គបជាជន្ម្ថុជា អស់រយៈញពលជាង 20 ឆ្ថាំ ម្ញហើយញៅ 
ទូទាំងគបញទស ។ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន បានញប្តជា្ថាញធវើឱថាយជីវិត
កាន់បតគបញសើរញ�ើងតាមរយៈែំញណឹះគសយហិរញ្ញវត្ថុែ៏ឆ្ថាតនវនិង
សមញ្ញញដាយរួមបញូ្លបញច្្វិទថាយាទំញនើបនិង ផលិតផលនិងញសវា 
ហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗ បែលស្សមបំផុតញៅនរងតគមរូវការរបស់អតិថិជន។  
្ិតគតរម បខមីនា ឆ្ថា ំ2020 ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន បានពគងី្ 
បណ្ថាញគបតិបត្តិការរបស់ខ្លួនែល់ 136 សខាទូទាំងគបញទស។ 
ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន ជាសមាជិ្គ្រួសររបស់ធនាគារ
ពាណិជ្ជ អែូរី បែលជាធនាគារឈានមុខញ្មួយញៅគបញទស្ូញរេ 
គតរូវបានបញងកើតញ�ើងញៅឆ្ថាំ1899។ 

ញយើង្ំពុងបតជគមុញឱថាយមាន្ំញណើនលូតលាស់ ជួយបញងកើតការងារ 
ែល់សហ្មន៍ ញែើមថាបីជគមុញការ បំលាស់ប្តូរញសែ្ឋ្ិច្ និង 
ញដាឹះគសយបញ្ថាគបឈមធំៗ ញៅ្្នថុងសង្គម ខណៈបែលញយើង 
អាចគ្ប់គ្ងហនិភ័យបានទាំងគសុង ជាមួយនរងការផ្តល ់
គត�ប់ញៅ អតិថិជន និងភា្ទុនិ្របស់ញយើងវិញនូវភាព 
រី្ចញគមើន។ ញដាយសរបតញយើងទទួលស្ថាល់ថា ញយើងអាច 
ទទួលបានញជា្ជ័យញៅញពលបែល អតិថិជន បុ្្គលគ្ុមហែុន 
សហ្មន៍ និងបុ្្គលិ្បែលញយើងបញគមើអាចឈានែល់ 
ទសថាសនវិស័យញជា្ជ័យរបស់ពួ្ញ្។

ទសថាសនវិស័យ
ទសថាសនវិស័យរបស់ញយើង ចង់ញ�ើញគបជាជន 
្ម្ថុជាគ្ប់រូបមានជីវិតញពញបរិបូរណ៍។

ក្ាថាយជាគ រ្ឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខ
ញ្បែលផ្តល់នូវសក្ាថានុពលញសែ្្ឋ ច្ិ 
ញែើមថាបីឲថាយ្ម្ថុជារី្ចញគមើន។

បថាស្្ម្ម

ដាប់បែថាលយូបែី ហ្ថាយនថាន 
ជានរណ?
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2019

2018

• គិត��មឹ��ធ����� ំ2019 អតិថិជន
 ���ក់កម�ី �នចំនួន 133.284

• សំ�ៀតឥណ�នចំនួន 

 USD 335.5 
 �នដុ���រ���រ�ក
• សមតុល�����ក់ប��ើសន��ំចំនួន   

 USD 66.3 

 �នដុ���រ���រ�ក
• �នទទួល�រអនុម័ត�
 �ល�រណ៍ពីធ��រ�តិ��
 កម����ើសំ�ើសុំគួបប���ល���
 �មួយនឹង��ឹះ���នមី���ហិរ��វត�� 
 អ៊ូរ� ���យ��ន ��មបូ� 
 ភីអិលសុី។

2017
• ទទួល�នវ����បនប��អនុ�ម
 �ព�រ�ើពន�  ����ទ�ស ពី
 អគ��យក���នពន��រ ��
 ��ះ���ច��កម���។
• �ស�ជិក���បនិក��គ���ង 
 NBC FAST �ើយ�នប��ប់
 �រ��ើស�ហរណកម����ង
 ��ញ��ញ។

2016
• �រស���ធ�ផ��វ�រ
 អ�រ�រ��ល័យ
 ក���លថ�ី 
• ទទួល�ន�រទទួល���ល់�
    ���ប័ន�ន�រព�ម�ល
    �រ �រ�រអតិថិជន ���ង
   ���ប់ខ��ន និង���វ�មស�ង់�រ
   អន�រ�តិពី Smart Campaign

1990s
���វ�នប��ើត�ើង�
សកម��ពមួយរបស់ 
កម�វ�ធីអភិវឌ��ន៍តំបន់ របស់ 
អង��រទស��នៈពិភព�ក
កម���។ 

2000
���វ�ន�ក់���ះ� 
កម�វ�ធីអភិវឌ��ន៍សហ���ស���តតូច 
��ល�កម�វ�ធីឥណ�នមួយ
របស់អង��រទស��នៈ
ពិភព�កកម���។ 

2004
ទទួល�ន����បណ�ពី 
ធ��រ�តិ��កម��� 
�យ�ន���ះ� វ�សិន���ន់ 
(��មបូ�) អិលធីឌី។

2003
�ន���យ���ុមហ៊ុនមួយ�ន
ចុះប��ី�យ�ន���ះ� 
វ�សិន���ន់ (��មបូ�) អិលធីឌី 
���សួង�ណិជ�កម�។

2011
ទទួល�ន����បណ���មូល���ក់
ប��ើ ពី ធ��រ�តិ��កម���។ ���ស់ប��រ���ស់�គហ៊ុន 

(មិថុ� 2018) ��ធ��រ 
អ៊ូរ� ������សកូ��� �ងត���ង

ពថារត្តិការណ៍សំខាន់ៗបថាចាំឆ្ថាំ
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អ៊ូរ� ������សកូ��� �ងត���ង
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អំពីធនាគារ អែូរី

ធនាគារ អែូរី ្ឺជាមា្ថាស់ភា្ហែុនបតមួយ្ត់របស់ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន បែលមានទីស្ថា្់ការ្ណ្ថាលញៅទីគ្ុង ញសអែូល  
គបញទស្ូញរេខាងតថាបូង គតរូវបានបញងកើតញ�ើង្្នថុងឆ្ថាំ1899 ជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខញ្មួយ ញៅគបញទស្ូញរេ បែលមានបណ្ថាញ 
អន្តរជាតិែ៏ធំទូលាយ ញៅទូទាំងពិភពញលា្ ផ្តល់ជូននូវការវិនិញោ្ញលើវិស័យពាណិជ្ជ្ម្ម និង វិស័យធនាគារោ៉ថាងទូលំទូលាយ 
តាមរយៈបណ្ថាញគបតិបត្តកិារញៅ ្្នថុងគសុ្ចំនួន 747 សខា និងញគរៅគសុ្ចំនួន 451 សខា ញៅ ្្នថុង 26 គបញទស។ ្ ្នថុងឆ្ថា ំ2019 ញនឹះធនាគារ 
អែូរី អបអរសទរខួបទី 120 បែលខ្លួនបានរ្ថាសា គបវត្តិសសស្តរបស់ខ្លួនញៅញលើទីផថាសារហិរញ្ញវត្ថុអស់រយៈញពលជាងមួយសតវតថាសរ៍ម្ញហើយ។

្ិតគតរមគតីមាសទី 3 ឆ្ថាំ 2019 ធនាគារ អែូរី មានគទពថាយស្ម្មសរុបចំនួន 286 ពាន់លានែុលា្ថារអាញមរិ្ ផលប័គតឥណទានសរុប 185 
ពាន់លានែុលា្ថារអាញមរិ្ គបា្់ចំញណញគបតិបត្តិការ 3.9 ពាន់លានែុលា្ថារអាញមរិ្ និងគបា្់ចំញណញ 1.0 ពាន់លានែុលា្ថារអាញមរិ្ 
បែលគតរូវបានបងា្ថាញ។

បណ្ថាញសខាអន្តរជាតិ 
ញៅជុំវិញពិភពញលា្ 

សខា្្នថុងគសុ្
747

សខាញគរៅគសុ្

451

US$286

មានគទពថាយស្ម្ម 
សរុបចំនួន

ពាន់លានែុលា្ថារអាញមរិ្

ពាន់លានែុលា្ថារអាញមរិ្ ពាន់លានែុលា្ថារអាញមរិ្

ពាន់លានែុលា្ថារអាញមរិ្

ផលប័គតឥណទាន 
សរុប

US$185

គបា្់ចំញណញ 
គបតិបត្តិការ

US$3.9

គបា្់ 
ចំញណញ 

US$1.0

្ិតគតរមគតីមាសទី 3 ឆ្ថាំ 2019
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ធនាគារ អែូរី បែលបានកា្ថាយជាមា្ថាស់

ភា្ហែុនបតមួយរបស់ ដាប់បបែលយូបែី  

ហ្ថាយបនន តាំងពីពា្់្ណ្ថាលឆ្ថាំ 2018

 បានរ្ថាសា្ំញណើនរឹងមាំ របស់ខ្លួន និងរួម

ចំបណ្ញៅ្្នថុងទីផថាសារហិរញ្ញវត្ថុ្ម្ថុជា។ 



រយៈញពល1ឆ្ថាំ្ន្ឹះននការផ្ថាស់ប្តូរមា្ថាស់ភា្ហែុន និងញគកាមការ 
គ្ប់គ្ប់របស់ធនាគារ អែរីូ បង្ាថាញឲថាយញ�ើញពីការវិវត្ត ្ ែូ៏ចជាការបន្ត 
ការរី្ចញគមើនខា្ថាងំជាងមុនននគ រ្ឹះស្ថាន ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន 
និងបានបង្ាថាញឲថាយញ�ើញពីមហិច្ឆតារបស់ខ្លួន ្្នថុងការរី្ចញគមើនញៅ
្្នថុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុញៅ្្នថុងគបញទស្ម្ថុជា។

្្នថុងនាមខ្ថុជំាគបធានគ្ុមគបរ្ ថាសាភិបាលថ្មនីនគ រ្ឹះស្ថាន ដាប់បបែលយូបែី 
ហ្ថាយបនន ខ្ថុពិំតជាមាន្ី្ញសមនសថាសរី្រាយោ៉ថាងនគ្បលងញដាយ 
បានញ�ើញពីភាពរី្ចញគមើនោ៉ថាងឆប់រហ័សរបស់គ្រឹះស្ថាន។  

‘‘្្នថុងនាមខ្ថុំជាគបធានគ្ុមគបរ្ថាសា 
ភិបាលថ្មីននគ្រឹះស្ថាន ដាប់បបែលយូបែី 
ហ្ថាយបនន ខ្ថុំពិតជាមាន្្ីញសមនសថាស 
រី្រាយោ៉ថាងនគ្បលងញដាយបាន 
ញ�ើញពីភាពរី្ចញគមើនោ៉ថាងឆប់ 
រហ័សរបស់គ្រឹះស្ថាន។’’
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សរពី បថាធាន 
កថាុមបថារ្ថាសាភិបាល



ខ្ថុសូំមបថ្ងអំណរ្ុណោ៉ថាងគជាលញគរៅែល់ញលា្ គ្ិស្ត ៍គបាយអាន 
បែលជាអតីតគបធានគ្ុមគបរ្ ថាសាភិបាលនាអាណត្តិ្ ន្ងម្ បែល 
បានែរ្ នំាគ រ្ឹះស្ថានគប្បញដាយភាពរី្ចញគមើន និងការផ្ថាស់ប្តរូជា 
វិជ្ជមានញគកាមម្ាថាស់ភា្ហែនុថ្ម ីធនាគារ អែរីូ ននគបញទស្ូញរេខាងតថាបូង។  

ជាលទ្ធផល្្នថុងឆ្ថាំ2019 គ្រឹះស្ថានសញគមចបាននូវលទ្ធផល 
ឥណទាន ្្នថុងអគតា្ំញណើនគបមាណ 54% ជាមួយនរងគបា្់ចំញណញ 
ជាង 12.8 លានែុល្ាថារអាញមរិ្ ញហើយអនុបាតឥណទានមិនែំញណើរ 
ការធ្ាថ្ា ចុ់ឹះពី 0.64% ញៅឆ្ថា ំ2018 ម្គតរម 0.30% ញៅឆ្ថា ំ2019 
បែលបងា្ថាញឲថាយញ�ើញពីការគ្ប់គ្ង្ុណភាពឥណទានែ៏ល្។ 

្្នថុងញនាឹះផងបែរ គបា្់បញញ្ញើសនថាសំសរុបរបស់គ រ្ឹះស្ថានបានញ ើ្នញ�ើង 
ែល់ 66.3 លានែុលា្ថារអាញមរិ្។ តាមរយៈការគ្ប់គ្ងគប្ប
ញដាយគបសិទ្ធភាពញលើការគបយុទ្ធគបឆំងនរងការលាងលុយ្ខវ្់  
និងហិរញ្ញបថាបទានញភរវ្ម្ម ្ ញំណើនគបា្់សនថាសំរបស់ដាប់បបែលយូបែី  
ហ្ថាយបនន បានញ�ើងែល់ 7.4%។ ញទាឹះជាោ៉ថាងញនឹះ្្តី គ្រឹះស្ថាន
បាននរង្ំពុងខិតខំបបន្មញទៀត ញែើមថាបីបញងកើនផលប័គតគបា្់បញញ្ញើ 
តាមរយៈការបញងកើនទំនុ្ចិត្តែល់សធារណជនគ្ប់គសទាប់វណ្ណៈ  
ជាមួយនរងការអភិវឌថាឍល្្ខខណ្ឌផលិតផលនិងញសវា្ម្ម ការញធវើ 
ទំញនើប្ម្មគបព័ន្ធធនាគារចល័ត និងគបព័ន្ធធនាគារស្នូល រួមទាំង 
គបព័ន្ធបញច្្វិទថាយាញផថាសងៗផងបែរ។

ជាការពិតណស់លទ្ធផលបែលសញគមចបានញនឹះ មិនអាចញ ើ្តញ�ើង 
បានញទគបសិនញបើគា្ថានការចូលរួមខិតខំគបរងបគបងពីសំណ្់ 
បុ ្្គលិ្ ្ ណៈគ្ប់គ្ងគ្ប់លំដាប់ថ្ាថ្ា  ់ជាពិញសសអតិថិជន និង 
នែ្ូទាំងអស់។ ខ្ថុំសូមយ្ឱកាសញនឹះបថ្ងអំណរ្ុណោ៉ថាង 
នគ្បលងែល់ អតិថិជន បុ្្គលិ្ ្ណៈគ្ប់គ្ង ្៏ែូចជានែ្ូ 

ទាំងអស់ ជាពិញសសអាជា្ថាធរពា្់ព័ន្ធគ្ប់លំដាប់ថា្ថា្់បែលបាន 
ចូលរួមខិតខំគបរងបគបង គាំគទនូវគ្ប់គបតិបត្តិការទាំងអស់របស់ 
គ រ្ឹះស្ថាន ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន រហូតឈានែល់ចំណុចញនឹះ។ 
្្នថុងនាមខ្ថុំជាគបធានគ្ុមគបរ្ថាសាភិបាល ននគ្រឹះស្ថាន សូមញប្តជា្ថា 

្្នថុងការែរ្ នំា និងគំាគទនូវគ្ប់គបតិបត្តកិាររបស់គ រ្ឹះស្ថានបន្តញទៀត 
គប្បញដាយគបសិទ្ធភាព និងនិរន្រភាព ញែើមថាបីបគបកា្ថាយឲថាយញៅ
ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខញ្ញៅ្្នថុងគបញទស្ម្ថុជានាញពល 
ខាងមុខែ៏ខ្ី។

សូមអរ្ុណ
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យូន ហ៉ថាយន់  សង់
គបធានគ្ុមគបរ្ថាសាភិបាល



ជាមួយនរងការធា្ថា្់ចុឹះញដាយញចៀសមិនរួចននការអភិវឌថាឍញសែ្ឋ្ិច្  
ពាណិជ្ជ្ម្ម នញោបាយ និងការអភិវឌថាឍបញច្្វិទថាយា ្៏ែូចជា 
ភាពតានតរងននពាណិជ្ជ្ម្មរវាងមហអំណចញសែ្ឋ្ិច្ពិភព
ញលា្ បានញធវើឲថាយ្ំញណើនញសែ្្ឋ ច្ិពិភពញលា្បានថយចុឹះម្គតរម 
គបមាណ 3% ញៅ្្នថុងឆ្ថាំ 2019។ ញបើញទាឹះបីជាែូញចា្ថាឹះ្៏ញដាយ  
្ម្ថុជាមិនបានទទួលរងនូវឥទ្ធិពលញដាយផ្ថាល់ននភាពយឺតោ៉ថាវ
នន្ំញណើនញសែ្ឋ្ិច្ពិភពញលា្ញនាឹះញទ ញហើយញៅបតរ្ថាសាបានជា 
គបញទសមួយបែលបាននរង្ំពុងមានភាពរី្ចញគមើន និងអភិវឌថាឍន ៍
ោ៉ថាងញលឿនជាងញ្មួយ្្នថុងចំញណមបណ្ថាគបញទសជាញគចើន 
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សរពី 
អ្្គនាយ្បថាតិបត្តិ

‘‘្្នថុងនាមជាអ្្គនាយ្គ្រឹះស្ថាន  
ខ្ថុំសូមបថ្ងអំណរ្ុណោ៉ថាងគជាវញគរៅ  
និងសូមសំបែងការញកាតសរញសើរែល់ 
អតិថិជន នែ្ូ បុ្្គលិ្ថា្ថា្់គ្ប់គ្ង  
មា្ថាស់ភា្ទុនិ្ និងភា្ីពា្់ព័ន្ធ 
ែនទញទៀតជាពិញសសធនាគារជាតិនន
្ម្ថុជា’’



ញៅ ្្នថុងតំបន់ និង ្្នថុងពិភពញលា្ និងបន្តមាន្ំញណើនោ៉ថាងរឹងមាំ
ននវិស័យ្ម្មន្តសល សំណង់ និងញទសចរណ៍។ គបញទស្ម្ថុជា 
រ្ថាសាបាននូវអគតា្ំញណើនញសែ្ឋ្ិច្របស់ខ្លួនជាមធថាយម្្នថុងរងវង ់
គបមាណ 8% ញៅចញនា្ថាឹះឆ្ថាំ 1994 និងឆ្ថាំ 2018 បែលញធវើ 
ឲថាយគបញទសញនឹះកា្ថាយជាគបញទសមួយបែលមានអគតា្ំញណើន 
ញសែ្ឋ្ិច្ញលឿនបំផុតញៅ្្នថុងពិភពញលា្ ខណៈញពលបែលអគតា 
្ំញណើនញនឹះញៅបតរ្ថាសាបានញៅរងវង់ 7.1% ញៅ្្នថុងឆ្ថាំ 2019 
ញបើញគបៀបញធៀបនរងអគតា្ំញណើន 7.5% ញៅ្្នថុងឆ្ថា ំ 2018 
(របាយការណ៍ធនាគារពិភពញលា្)។

ទន្រមនរងញនាឹះ វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ជាពិញសសវិស័យធនាគារបាននរង 
្ំពុងមានភាពរីចញគមើនោ៉ថាងខ្ាថាងំញៅរយៈញពលចុងញគកាយញនឹះ ញហើយ 
វិស័យញនឹះបានចូលរួមចំបណ្្្នថុងការជំរុញ្ំញណើនញសែ្ឋ្ិច្ 
ជាតិផងបែរ។ ្ តិគតរមចុងឆ្ថា ំ2019 ចំនួនគ រ្ឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុបែល 
ទទួលបានអាជា្ថាប័ណ្ណមានចំនួន143 (ធនាគារពាណិជ្ជ 46 
ធនាគារឯ្ញទស 15 គ្រឹះស្ថានមីគ្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលគបា្់បញញ្ញើ 7 
គ រ្ឹះស្ថានមីគ រ្ូហិរញ្ញវត្ថុ 75) ញដាយគទពថាយស្ម្មននគ រ្ឹះស្ថានធនាគារ 
និងហិរញ្ញវត្ថុបានញ ើ្នញ�ើង 24.5% ញហើយឥណទានបានញ ើ្ន 26% 

្ំញណើនចំនួន្ណនីគបា្់បញញ្ញើញ ើ្នរហូតែល់ 7.5 លាន្ណនី 
និង 3.1 ្ ណនីឥណទាន ជាមួយនរងអនុបាតឥណទានមិនែំញណើរ 
ការសិ្ត ្្នថុង្គមិតទាបគតរម 2.2% ននគ រ្ឹះស្ថានធនាគារ និង1.1% 
សគមាប់គ រ្ឹះស្ថានមីគ រ្ូហិរញ្ញវត្ថុ ញបើញោងតាមរបាយការណ៍គបចំាឆ្ថាំ 
2019 របស់ធនាគារជាតិនន្ម្ថុជា។

ញដាយប�្គ្រឹះស្ថានមីគ្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន 
បានវិវត្តខ្លួន ោ៉ថាងឆប់រហ័សមួយ្គមិតញទៀតញៅញពលបែល 
ធនាគារ អែូរី បានកា្ថាយជាមា្ថាស់ភា្ហែុនរបស់ខ្លួន។ ជាលទ្ធផល  
គ្រឹះស្ថានសញគមចបាននូវលទ្ធផលជាបផ្ផ្ថានូវចំនួនសមតុលថាយ 
របស់ខ្លួនញៅឆ្ថា ំ2019 សរុបរហូតែល់ 335.5 លានែុល្ាថារអាញមរិ្  
ញ្ើនញ�ើងគបមាណ 54% ញបើញធៀបនរងឆ្ថាំ 2018 ញហើយស្ិត្្នថុង 
ចំណត់ថា្ថា្់ញលខ 2  ្្នថុងចំញណមគ្រឹះស្ថានមីគ្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួល
គបា្់បញញ្ញើបែលមាន្ំញណើនសមតុលថាយឥណទានញគចើនញៅ 
្្នថុងឆ្ថាំ 2019 ខណៈបែលគបា្់ចំញណញរបស់ខ្លួនញ្ើនញ�ើង 
រហូតែល់ 12.8 លានែុលា្ថារអាញមរិ្ ញបើញគបៀបញធៀបនរង 

ឆ្ថាំ 2018 គបមាណ 4 លានែុលា្ថារអាញមរិ្ជាមួយនរងឥណទាន 
មិនែំញណើរការធ្ាថ្ា ចុ់ឹះពី 0.64% ម្ 0.30% បែលបង្ាថាញពីអគតា
្ំញណើនមួយបែលគប្បញដាយសុខភាពល្បំផុតមួយញៅ ្្នថុងវិស័យ 
ហិរញ្ញវត្ថុ។ ញលើសពីញនឹះ គ រ្ឹះស្ថានសញគមចបាននូវបញ្ញត្តបិែលដា្់
ញចញញដាយធនាគារជាតិនន្ម្ថុជា អំពីសមតុលថាយឥណទានជាគបា្់
ញរៀលចំនួន 18.32% ននសមតុលថាយឥណទានសរុប។ បបន្មពីញនឹះ  
គ្រឹះស្ថានបាននរង្ំពុងឈានញៅមុខ្្នថុងការញធវើទំញនើប្ម្មនន 
គបព័ន្ធធនាគារស្នូលរបស់ខ្លួន ញហើយបាននរង្ំពុងអភិវឌថាឍ 
ផលិតផលញសវា្ម្មរបស់ខ្លួនឲថាយកាន់បតមានល្្ខខណ្ឌល្គបញសើរ 
បបន្មញទៀត។

្្នថុងនាមជាអ្្គនាយ្គ្រឹះស្ថាន ខ្ថុំសូមបថ្ងអំណរ្ុណោ៉ថាង 
គជាលញគរៅ  និងសូមសំបែងការញកាតសរញសើរែល់អតិថិជន នែ្ូ 
បុ ្្គលិ្ ្ ណៈគ្ប់គ្ង ម្ាថាស់ភា្ហែនុ និងភា្ីពា្់ព័ន្ធែនទញទៀត 
ជាពិញសសធនាគារជាតិនន្ម្ថុជា បែលបតងបតជួយញគជាមបគជង 
និងផ្ល់អនុសសន៍ែ៏ល្ៗ ្ ែូ៏ចជាការសហការែ៏ល្្ន្ងជាមួយ 
គ្រឹះស្ថាន ្្នថុងការបញងកើតនូវលទ្ធផលការងារែ៏មានបផ្ផ្ថាញនឹះ និង 
គាំគទគបតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានទាំងមូល។ ញយើងខ្ថុំនរងខិតខំបន្ត 
ផ្តល់នូវផលិតផល និងញសវាហិរញ្ញវត្ថុែ៏ល្បំផុតែល់អតិថិជន នែ្ូ 
និងសធារណជនទាំងអស់ញៅឆ្ថាំបន្តបនា្ថាប់ញទៀត។

សូមអរ្ុណ
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គីម ស៊ុនឃថាយូ
អ្្គនាយ្គបតិបត្តិ
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អំពី��ុម
��ឹក��ភិ�ល

អំពីកថាុមបថារ្ថាសាភិបាល

ញលា្ យូន ហ៉ថាយន់ សង់ ទទួលបានបរិញ្ថាបគតបផ្្ន គ្ប់គ្ងពាណិជ្្ជ ម្មញៅស្លវិទថាយាល័យ 
ជាតិ ញសអែូល។ គាត់បច្ថុបថាបន្នជាសមាជិ្ននវិទថាយាស្ថាន្ណញនយថាយ្រសធារណៈរបស់ 
គបញទស្ូញរេ(KICPA)។

ញលា្បានចូលបញគមើការងារញៅធនាគារ អែរីូ ្ ្នថុងបខឧសភា ឆ្ថា2ំ012។ មុនញពលចូលរួមជាមួយ 
ធនាគារ អែូរី ញលា្បានបញគមើការងារឲថាយគ្ុមហែុន្ណញនយថាយធំៗ តាំងពីឆ្ថាំ2000ម្។  
អាជីពរបស់គាត់បានចាប់ញផ្តើមជាមួយ PwC បែលជាគ្ុមហែុន្ណញនយថាយពិភពញលា្។  
ញពល្ំពុងបញគមើការងារញៅគ្ុមហែុន្ណញនយថាយ ញលា្មានបទពិញសធន៍ញលើមុខជំនាញ 
ញផថាសងៗែូចជាសវន្ម្ម គបរ្ ថាសាញោបល់ គបរ្ ថាសាញោបល់ញលើគបតិបត្តកិារគ្ុមហែនុ ជាមួយនរង 
គ្ុមហែុនសវន្ម្ម E&Y។ បទពិញសធន៍ទាំងញនាឹះបានជួយញលា្ឲថាយមានទសថាសនៈ 
គប្បញដាយតុលថាយភាពពីគ្ប់បផ្ន្ ្្នថុងការ្ំណត់បញ្ថាសកា្ថានុពល វិភា្មូលញហតុ និង 
ផលប៉ឹះពាល់។ ញលា្្ំពុងបញគមើការងារជា នាយ្រងគ្ប់គ្ងទូញៅ ញៅ្្នថុងនាយ្ដា្ថាន 
យុទ្ធសសស្តធុរ្ិច្ស្ល ញៅធនាគារ អែូរី។

បច្ថុបថាបន្ន ញលា្ យូន ្ ម៏ានតួនាទីជាគបធានគ្ុមគបរ្ ថាសាភិបាល ញគកាយពីទទួលបានការអនុម័ត 
យល់គពមជាផូ្វការននការគចបាច់បញូ្លគ្ាថារវាងគ រ្ឹះស្ថាន ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន ឯ.្  និង 
គ រ្ឹះស្ថាន អែរីូ ហ្ថាយបនន ញខមបូឌា ភីអិលសីុ ពីធនាគារជាតិនន្ម្ថុជា និងគ្សួងពាណិជ្្ជ ម្្ម ្នថុង 
ញែើមឆ្ថាំឆ្ថាំ2020។

ញលា្ យូន ហ៉ថាយន់ សង់ 
បបធានបកុមបបរឹកថាសាភិបាល

គតរូវបានបតងតាំងញៅនថងៃទី 10 បខ្ុម្ៈ ឆ្ថា2ំ020 

ញលា្គសី ហវីអូណ វា៉ថាយត៍ មានសញ្ថាតិនូបវលញស�ង់។ ញលា្គសីមានតួនាទីជា 
សមាជិ្គ្ុមគបរ្ថាសាភិបាលរបស់គ្រឹះស្ថាន ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន (រួមទាំងជាអតីត 
វីសិនហ្ថាន់ (ញខមបូឌា)) ចាប់តំាងពីបខម្រា ឆ្ថា2ំ013។ ញលា្គសីមានបទពិញសធន៍ 7ឆ្ថាំ 
ខាងបផ្ន្បទបថាបញ្ញតិ្ត បបន្មញលើបទពិញសធន៍បផ្ន្ធនាគាររយៈញពល23ឆ្ថាំ បែល្្នថុង 
ញនាឹះ12 ឆ្ថា ំ្្ន ថុងការងារគ្ប់គ្ងហនិភ័យននការប្តូររូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិញៅគបញទស 
នូបវលញស�ង់។

ញលា្គសីបានបញ្ប់ការសិ្ថាសាបផ្ន្ គ្ប់គ្ងអាជីវ្្ម្មអន្តរជាតិញៅស្លវិទថាយាល័យ 
Massey ្្នថុងឆ្ថាំ2007។ បច្ថុបថាបន្ន ញលា្គសី ហវីអូណ វា៉ថាយត៍ ្ំពុងបញគមើការងារជាមួយ 
អាជ្ាថាធរទីផថាសារហិរញ្ញវត្ថុ ្ ្នថុងគបញទសនូបវលញស�ង់។ កាលពីមុន ញលា្គសី្៏បានបញគមើការងារ 
ជាគ្ុមគបរ្ ថាសាភិបាលជាមួយអង្គការទសថាសនៈពិភពញលា្ញៅគបញទសនូបវលញស�ង់ផងបែរ។
បច្ថុបថាបន្នញលា្គសីមានតួនាទីជាគបធាន្ណៈ្ម្ាថាធិការ សវន្ម្ម និងគបធាន្ណៈ្ម្ាថាធិការ 

អភិបាល្ិច្ និងតនម្ការ របស់គ្រឹះស្ថាន ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន ផងបែរ។

ញលា្គសី ហវីអូណ វា៉ថាយត៍
សមាជិកបកុមបបរឹកថាសាភិបាល
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ញលា្ ្ីម ឆងយ៉ុន បានចូលបញគមើការងារញៅ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន ញៅ្្នថុង 
បខ មិថុនា ឆ្ថា ំ2018 ជាមួយនរងបទពិញសធន៍ែ៏ទូលំទូលាយជាង 32 ឆ្ថា ំញលើបផ្្ន គ្ប់គ្ង 
ហិរញ្ញវត្ថុ និងគបតិបត្តិការ ញសវាធនាគារពាណិជ្ជ្ម្ម វិនិញោ្ទុន រតនាគារ និងញសវា 
ពាណិជ្ជ្ម្មអន្តរជាតិ។

មុនចូលបញគមើការងារញៅ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន ញលា្ធា្ថាប់បានបញគមើការងារជាមួយ 
ធនាគារ អែរីូ ទីគ្ុងញសអែលូ ្ ្នថុងមុខតំបណងជាគបធានមជថាឈមណ្ឌលញសវាពាណិជ្្ជ ម្មអន្តរជាតិ។  
ញលា្្៏បានបញគមើការងារជាគបធានគ្ប់គ្ងទូញៅនននាយ្ដា្ថានរតនាគារផងបែរ។

ញលា្មានបរិញ្ថាបគតគ្ប់គ្ងពាណិជ្្ជ ម្មពីស្លវិទថាយាល័យ Sogang ្ ្នថុងទីគ្ុងញសអែលូ។ 
ញលា្្៏ទទួលបានងារជាអ្្ន វិភា្ហិរញ្ញវត្ថុពី វិទថាយាស្ថាន C.F.A ញៅ ្្នថុងឆ្ថា2ំ005 ផងបែរ។

ញលា្ ្ីម ឆងយ៉ុន 
សមាជិកបកុមបបរឹកថាសាភិបាល

ញលា្ ្ីម សុន �ថាយូ បានចូលរួមនរងដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបននជា អ្្គនាយ្គបតិបត្តិញៅ
្្នថុងបខ្ុម្ៈឆ្ថាំ 2019។ ញលា្មានបទពិញសធន៍ជាញគចើន្្នថុងបផ្ន្ធនាគារពាណិជ្ជ្ម្មញៅ 
ធនាគារ អែូរី ្្នថុងគបញទស្ូញរេ។ ចាប់តាំងពីញលា្ចូលរួមជាមួយធនាគារ អែូរី  ញៅឆ្ថាំ 1979 

ញលា្បានទទួលចំញណឹះែរង និងបទពិញសធន៍ោ៉ថាងទូលំទូលាយបផ្ន្ញសវាហិរញ្ញវត្ថុ។ 
ញលា្បានទទួលបន្ថុ្បផ្ន្គបតិបត្តិការញៅតាមសខាមួយចំនួនបែលញផដថាតញលើការល្់ 
ផលិតផលឥណទាន។ ញលា្្៏បានទទួលបន្ថុ្បផ្ន្្ម្ីឯ្ជន និង្ម្ីសជីវ្ម្ម 
គពមទំាងបញគមើការងារជា Corporate Loan Underwriter អស់រយៈញពល 8ឆ្ថា។ំ បន្ាថាប់ម្ 
ញលា្បានបញគមើការងារជាអ្្ន គ្ប់គ្ងទូញៅញៅតាមបណ្ថាសខាជាញគចើនអស់រយៈញពល 5 ឆ្ថា,ំ  
ញលា្គតរូវបានតំញ�ើងតំបណងជាអ្្ន គ្ប់គ្ងជាន់ខ្ស់ បែលទទួលខុសគតរូវញលើការគ្ប់គ្ង 
្ម្ីឯ្ជន និង្ម្ីសជីវ្ម្មរយៈញពល 2 ឆ្ថាំ។

មុនចូលបញគមើការងារញៅ ដាប់បបែលយបូែ ីហ្ថាយបនន ញលា្បានបញគមើការងារញៅធនាគារ អែរូី  
ទីគ្ុង ញសអែូល ជាអ្្គនាយ្រងគបតិបត្តិ។ ញលា្្៏ធា្ថាប់បញគមើការងារជានាយ្គ្ប់គ្ង 
ននបផ្ន្្ំបណទគមង់អាជីវ្ម្មផងបែរ។

ញៅបខធ្ន ូឆ្ថា ំ2015 ញលា្បានទទួលតំបណងថ្មជីានាយ្គបតិបត្តិ្ បំណទគមង់អាជីវ្ម្ម គពម
ទំាងបានញធវើ្ បំណទគមង់មួយចំនួន និងញសច្ី្សញគមច M&A សគមាប់គ្ុមហែនុធំៗជាញគចើន។ 
ចាប់ពីឆ្ថាំ 2016 ែល់បខធ្នូ ឆ្ថាំ2018 ញលា្បានទទួលតំបណងជាអ្្គនាយ្រងបផ្ន្ 
ឥណទាន។

ញលា្បានទទួលបរិញ្ថាបគតពាណិជ្ជ្ម្មបែលញចញពី ស្លវិទថាយាល័យ Sejong។  
ញហើយញលា្្៏បានទទួលវិញ្ថាបនបគតសមត្ភាពបញ្ថា្់ពី Fund Investment Advisor  
ជាបុ្្គលិ្ឥណទាន និង អ្ន្វិភា្ឥណទាន។

ញលា្ ្ីម សុន �ថាយូ
សមាជិកបកុមបបរឹកថាសាភិបាល
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ញលា្ ្ី បែុនគទាន បានចូលរួមជាមួយដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន ្្នថុងនាមជាសមាជិ្ 
គ្ុមគបរ្ ថាសាភិបាលឯ្រាជថាយ។ ញលា្ទទួលបានបរិញ្ថាបគតជាន់ខ្ស់ បផ្្ន នីតិសសស្តនិងវិទថាយា 
សសស្តនញោបាយ គពមទាំងសញ្ថាបគតពី្ណៈញមធាវីននគពឹះរាជាណចគ្្ម្ថុជា។ 
មុនញនឹះ ញលា្ជាសមាជិ្គ្ុមបរគ្ថាសាភិបាលឯ្រាជថាយននគ្រឹះស្ថាន អែូរី ហ្ថាយបនន 
ញខមបូឌា ចាប់ពីឆ្ថាំ 2018 រហូតែល់ញែើមឆ្ថាំ 2020។ ញគរៅពីញនឹះ ញលា្្៏ជាសមាជិ្ 
មួយរូបនន្ណៈញមធាវីគពឹះរាជាណចគ្្ម្ថុជា និងជាសសស្ថាចារថាយបញគងៀនញគរៅញម៉ាថាងញៅ 
ស្លវិទថាយាល័យភូមិន្នីតិសសស្ត និងវិទថាយាសសស្តញសែ្ឋ្ិច្ផងបែរ។

បនា្ថាប់ពីការគចបាច់បញ្ូលគា្ថាញដាយញជា្ជ័យរវាងគ្រឹះស្ថាន ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន  
និងគ្រឹះស្ថាន អែូរី ហ្ថាយបនន ញខមបូឌា ញលា្ ្ី បែុនគទាន គតរូវបានបតងតាំងជាសមាជិ្
គ្ុមគបរ្ថាសាភិបាលឯ្រាជថាយននគ្រឹះស្ថាន ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន។

ញលា្ ្ី បែុនគទាន
សមាជិកបកុមបបរឹកថាសាភិបាល

គតរូវបានបតងតាំងញៅនថងៃទី 10 បខ្ុម្ៈ ឆ្ថាំ2020

398 Monivong Blvd, Sangkat Boeng Keng Kang I
Khan Boeng Keng Kang Phnom Penh 855

www.wbfinance.com.kh
A Family Member of Woori Bank, Korea

លោកលោក បគិស បបាយអាន,  
បបធានបកុមបបរឹកថាសាភិបាល
(បញ្ប់អាណត្តិញៅនថងៃទ1ី0 បខ្ុម្ៈ ឆ្ថា ំ2020)

សូមអរគុណ

អតីតសមាជិ្គ្ុមគបរ្ថាសាភិបាលរបស់ញយើង 
បែលបានបញ្ប់អាណត្តិ របស់ខ្លួន

លោក ចូ បប៊ក ហុី យ៉ុន 
សមាជិ្គ្ុមគបរ្ថាសាភិបាល

(បញ្ប់អាណត្តិនថងៃទ1ី0 បខ្ុម្ៈ ឆ្ថា ំ2020)
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អំពីគណៈ
��ប់��ង�ន់ខ�ស់
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អំពី្ណៈគថាប់គថាងជាន់ខ្ស់

ញលា្ ្ មី សុន �ថាយូ បានចូលរួមនរងដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន ជា អ ្្គនាយ្គបតិបត្ត ិ
ញៅ ្្នថុងបខ្ុម្ៈឆ្ថា ំ2019។ ញលា្មានបទពិញសធន៍ជាញគចើន ្្នថុងបផ្្ន ធនាគារពាណិជ្្ជ ម្ម 
ញៅធនាគារ អែូរី ្្នថុងគបញទស្ូញរេ។ ចាប់តាំងពីញលា្ចូលរួមជាមួយធនាគារ អែូរី   
ញៅឆ្ថាំ 1979 ញលា្បានទទួលចំញណឹះែរង និងបទពិញសធន៍ោ៉ថាងទូលំទូលាយ 
ខាងបផ្ន្ញសវាហិរញ្ញវត្ថុ។ ញលា្បានទទួលបន្ថុ្ញលើបផ្ន្គបតិបត្តិការញៅតាមសខា 
មួយចំនួនបែលញផដថាតញលើការល្់ផលិតផលឥណទាន។ ញលា្្៏បានទទួលបន្ថុ្ 
ញលើបផ្ន្្ម្ីឯ្ជន និង្ម្ីសជីវ្ម្ម គពមទាំងបញគមើការងារជា Corporate Loan 

Underwriter អស់រយៈញពល 8ឆ្ថា។ំ បន្ាថាប់ម្ញលា្បានបញគមើការងារជាអ្្ន គ្ប់គ្ង 
ទូញៅញៅតាមបណ្ថាសខាជាញគចើនអស់រយៈញពល 5 ឆ្ថា,ំ ញលា្គតរូវបានតំញ�ើងតំបណង 
ជាអ្ន្គ្ប់គ្ងជាន់ខ្ស់ បែលទទួលខុសគតរូវញលើការគ្ប់គ្ង្ម្ីឯ្ជន និង្ម្ី 
សជីវ្ម្មរយៈញពល 2 ឆ្ថាំ។

មុនចូលបញគមើការងារញៅ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន ញលា្បានបញគមើការងារញៅ 
ធនាគារ អែូរី ទីគ្ុង ញសអែូល ជាអ្្គនាយ្រងគបតិបត្តិ។ ញលា្្៏ធា្ថាប់បញគមើការងារជា 
នាយ្គ្ប់គ្ងននបផ្ន្្ំបណទគមង់អាជីវ្ម្មផងបែរ។

ញៅបខធ្នូ ឆ្ថាំ 2015 ញលា្បានទទួលតំបណងថ្មីជានាយ្គបតិបត្តិ្ំបណទគមង ់
អាជីវ្ម្ម គពមទាំងបានញធវើ្ំបណទគមង់មួយចំនួន និងញសច្្ីសញគមច M&A សគមាប់ 
គ្ុមហែុនធំៗជាញគចើន។ ចាប់ពីឆ្ថាំ 2016 ែល់បខធ្នូ ឆ្ថាំ2018 ញលា្បានទទួលតំបណង
ជាអ្្គនាយ្រងបផ្ន្ឥណទាន។

ញលា្បានទទួលបរិញ្ថាបគតពាណិជ្្ជ ម្មបែលញចញពី ស្លវិទថាយាល័យ Sejong។ ញហើយ 
ញលា្្៏បានទទួលវិញ្ថាបនបគតសមត្ភាពបញ្ថា្់ពី Fund Investment Advisor 
ជាបុ្្គលិ្ឥណទាន និងអ្ន្វិភា្ឥណទាន។

ញលា្ ្ីម សុន �ថាយូ
អគ្គនាយកបបតិបត្តិ
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ញលា្គសី តុប សុគ្សមា្ថារ បានចូលរួមបញគមើការងារជាមួយគ្រឹះស្ថាន ដាប់បបែលយូបែី 
ហ្ថាយបនន ញៅឆ្ថាំ2002 ្្នថុងតួនាទីជានាយ្ហិរញ្ញវត្ថុ និង ្ិច្ការរែ្ឋបាល។  
ញលា្គសីបានទទួលតំបណងជាអ្្គនាយិកាគបតិបត្តិការ្្នថុងឆ្ថាំ2008។ មុនញពល 
ញលា្គសីបានចូលរួមជាមួយគ រ្ឹះស្ថាន ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន  ញលា្គសីបានបញគមើ 
ការងារជាសវន្រជាន់ខ្ស់ញៅគ្ុមហែុន Ernst & Young និង Price water house 

Coopers។ បច្ថុបថាបន្ន ញលា្គសី្ឺជាសមាជិគ្ុមគបរ្ ថាសាភិបាលននសមា្មមីគ រ្ូហិរញ្ញវត្ថុ 
្ម្ថុជាផងបែរ។

ញលា្គសីមានបទពិញសធន៍ជាង 20 ឆ្ថាំញលើបផ្ន្ហិរញ្ញវត្ថុ ្ណញនយថាយ ការគ្ប់គ្ង 
យុទ្ធសសស្ត និង បផនការធុរ្ិច្ សវន្ម្ម  រែ្ឋបាល និងទំនា្់ទំនង។

ញលា្គសីបានបញ្ប់ការសិ្ថាសាថា្ថា្់បិរញ្ថាបគត និង ថា្ថា្់អនុបណ្ឌិតបផ្ន្គ្ប់គ្ងពី 
ស្លវិទថាយាល័យជាតិគ្ប់គ្ងញៅគបញទស្ម្ថុជា។ ញលា្គសី្៏បានទទួលវិញ្ថាបន
បគតថា្ថា្់ជំនាញបញច្្ញទសជាន់ខ្ស់បផ្ន្្ណញនយថាយ និង រែ្ឋបាលពីមហវិទថាយាល័យ 
Noisy Le Grand ននគបញទសបារាំងផងបែរ។ 

ញលា្គសី តុប សុគ្សមា្ថារ
អគ្គនាយិកាបបតិបត្តិការ

ញលា្ ្ីម ឆងយ៉ុន បានចូលបញគមើការងារញៅ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន ញៅ្្នថុង 
បខ មិថុនា ឆ្ថា ំ2018 ជាមួយនរងបទពិញសធន៍ែ៏ទូលំទូលាយជាង 32 ឆ្ថា ំញលើបផ្្ន គ្ប់គ្ង 
ហិរញ្ញវត្ថុ និងគបតិបត្តកិារ ញៅ ្្នថុងញសវាធនាគារពាណិជ្្ជ ម្ម វិនិញោ្ទុន រតនាគារ និង 
ញសវាពាណិជ្ជ្ម្មអន្តរជាតិ។

មុនចូលបញគមើការងារញៅ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន ញលា្ធា្ថាប់បានបញគមើការងារ 
ជាមួយធនាគារ អែូរី ទីគ្ុងញសអែូល ្្នថុងមុខតំបណងជាគបធានមជថាឈមណ្ឌលញសវា 
ពាណិជ្្ជ ម្មអន្តរជាតិ។ ញលា្្៏បានបញគមើការងារជាគបធានគ្ប់គ្ងទូញៅនននាយ្ដ្ាថាន 
រតនាគារផងបែរ។

ញលា្មានបរិញ្ថាបគតគ្ប់គ្ងពាណិជ្ជ្ម្មពីស្លវិទថាយាល័យ Sogang ្្នថុងទីគ្ុង 
ញសអែូល។ ញលា្្៏ទទួលបានងារជាអ្ន្វិភា្ហិរញ្ញវត្ថុពី វិទថាយាស្ថាន C.F.A ញៅ្្នថុង 
ឆ្ថាំ2005 ផងបែរ។

ញលា្ ្ីម ឆងយ៉ុន
អគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុ
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ញលា្ ពិសិែ្ឋ មានគសុ្្ំញណើតញៅញខត្ត្ណ្ថាល។ ញលា្មានបទពិញសធជាងមួយ 
ទសវតថាសរ៍ ញលើវិស័យអភិវឌថាឍន៍ ញសវាបញគមើអតិថិជន គ្ប់គ្ងការឧបត្ម្ ភាពជា 
អ្្ន ែរ្ នំានិងគ្ប់គ្ង និងទំនា្់ទំនងសធារណៈនិងរែ្ឋបាល។ ញលា្បានចាប់ញផ្តើម 
អាជីព ជាមួយ ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន នាឆ្ថា2ំ008។ មុនញពលចូលបញគមើការជាមួយ 
ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន ញលា្ធ្ាថាប់បានបញគមើការងារជាមួយអង្គការទសថាសនៈពិភពញលា្ 
អន្តរជាតិ (្ម្ថុជា) និងញលខាធិការដ្ាថានមុខងារសធារណៈរបស់រាជរដ្ាថាភិបាល្ម្ថុជា។

ញលា្ ពិសិែ្ឋ ទទួលបានសញ្ថាបគតថា្ថា្់អនុបណ្ឌិតបផ្ន្គ្ប់គ្ងអាជីវ្ម្ម 
ពីស្លវិទថាយាល័យ Global FTMS Campus ញៅគបញទសិង្ហបូរី។ ញលា្ ្៏ទទួល 
បានបរិញ្ថាបគតបផ្ន្ញសែ្ឋ្ិច្ ្្នថុងការគ្ប់គ្ងសហគគាស និងបរិញ្ថាបគតរងបផ្ន្ 
វិជា្ថាជីវៈចថាបាប់ ពីស្លវិទថាយាល័យភូមិន្នីតិសសស្ និងវិទថាយាសសស្ញសែ្ឋ្ិច្ 
ញៅ្្នថុងគបញទស្ម្ថុជាផងបែរ។

ញលា្ គពាប ពិសិែ្ឋ
នាយកបបតិបត្តិការ

ញលា្ បែុន ញរេត បានបញគមើការងារជាមួយដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន តាំងពីឆ្ថាំ2008 
ជាគបធានសវន្ម្ម បន្ាថាប់ម្ជាគបធានហិរញ្ញវត្ថុនិងរែ្ឋបាល ្្នថុងឆ្ថា2ំ015។ ញលា្បាន 
និង្ំពុងបញគមើការងារ្្នថុងតួនាទីជានាយ្ហិរញ្ញវត្ថុចាប់ពីឆ្ថាំ2018។

ញលា្មានបទពិញសធន៍ជាង 10 ឆ្ថា ំញលើបផ្្ន ្ណញនយថាយនិងហិរញ្ញវត្ថុ រតនាគារ ការញរៀបចំ 
បផនការអាជីវ្ម្ម រែ្ឋបាល ការគតរួតពិនិតថាយនផ្ ្្នថុងនិងសវន្ម្ម ពន្ធ ការគ្ប់គ្ង និងភាពជា 
អ្្ន ែរ្ នំា។ មុនញពលចូលបញគមើការងារញៅ ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន ញលា្ធ្ាថាប់បញគមើ 
ការងារជាសវន្រញៅអង្គការញគរៅរដ្ាថាភិបាល និង គ្ុមហែនុអន្តរជាតិអស់រយៈញពល 5 ឆ្ថា។ំ

ញលា្ទទួលបានបរិញ្ថាបគតគ្ប់គ្ងអាជីវ្ម្មបផ្ន្្ណញនយថាយ និងហិរញ្ញវត្ថុព ី
ស្លវិទថាយាល័យជាតិគ្ប់គ្ង។ ញលា្បានចូលរួម ្្នថុង្ម្មវិធីបណ្តឹះបណ្ថាលទំាង ្្នថុង 
គសុ្ និងអន្តរជាតិជាញគចើនបែលទា្់ទងនរង ្ណញនយថាយនិងហិរញ្ញវត្ថុ មីគ្រូហិរញ្ញវត្ថុ 
ការគ្ប់គ្ងសន្នីយភាព ការគ្ប់គ្ងហនិភ័យអាជីវ្ម្ម ការពិញគគាឹះញោបល់ ការ 
គ្ប់គ្ងនផ្្្នថុង និងញសើុបអញងកតការន្បន្ំ ពីគបញទសសិង្ហបុរី គបញទសអីុតាលី 
គបញទសឥណ្ឌឌូញណសុី គបញទសហវីលីពីន គបញទសអែុយហកង់ដា និង គបញទសញវៀតណម។

ញលា្ អា៊ថាត  បែុន ញរេត
នាយកហិរញ្ញវត្ថុ
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ញលា្ បញ្ថា បានចាប់ញផ្តើមអាជីពការងារជាមួយ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន ្្នថុងឆ្ថាំ 
2004 មានតួនាទីជា មសន្តីឥណទាន ញហើយ្៏បានផ្ថាស់ប្តូរញៅជាគបធានសខា និង 
មុខតំបណងញផថាសងៗញទៀតញៅ្្នថុងស្ថាប័ន។ ញលា្បានែរ្នាំនាយ្ដា្ថានធនធាន 
មនុសថាសចាប់តាំងពីឆ្ថាំ 2009 ម្។

ញលា្ បញ្ថា មានគសុ្្ំញណើតញៅញខត្្ត ពំង់ធំ ញហើយញលា្បានបញ្ប់ថ្ាថ្ា អ់នុបណ្ឌតិ 
បផ្្ន គ្ប់គ្ងអាជីវ្ម្មពីស្លវិទថាយាល័យន័រតុន ្ ្នថុងឆ្ថា2ំ009។ ញលា្ បញ្ថា បានចូល 
រួម្្នថុង្ម្មវិធីបណ្តឹះបណ្ថាលទាំង្្នថុងគសុ្ និងអន្តរជាតិជាញគចើនបែលទា្់ទងនរងការ
គ្ប់គ្ងធនធានមនុសថាស អាជីវ្ម្ម និងភាពជាអ្ន្ែរ្នាំអន្តរជាតិ ញៅទីគ្ុងបាង្្ 
ទីគ្ុងតូ្ថាយូ ទីគ្ុង�ថុងែ៍ គបញទសអីុតាលី គបញទសសិង្ហបុរី និងគបញទសតង់ហថាសានី 
(អាសហវិ្)។

ញលា្ ឆយ បញ្ថា
នាយកធនធានមនុសថាស

ញលា្ វ៉ាថា លួងសូរិន, បានទទួលបរិញ្ថាបគតជាន់ខ្ស់បផ្្ន ព័ត៌មានវិទថាយាពីស្លវិទថាយាល័យ  
KMUT ននទីគ្ុងបាង្្ គបញទសនថ ្ ្នថុងឆ្ថា2ំ009។ ជាមួយនរងបទពិញសធន៍ជាង15 ឆ្ថាំ  
ញលា្ សូរិន បានអភិវឌថាឍខ្លួនពីអ្ន្បញងកើត្ម្មវិធី អ្ន្វិភា្គបព័ន្ធព័ត៌មានវិទថាយា អ្ន្គ្ប ់
គ្ង្ញគមាងបញច្្វិទថាយាញៅកាន់គ្ុមហែុនពហុជាតិ ជាញគចើនញលើវិស័យញផថាសងៗែូចជា 
ការអភិវឌថាឍ្ម្មវិធី គ្ុមហែុនផ្ល់ញសវាអីុនធឺញណត និងទូរ្មនា្មន៍ គបរ្ថាសាញោបល់
បផ្ន្ព័ត៌មានវិទថាយា និងបច្ថុបថាបន្ន ញលា្្ំពុងែរ្នាំ និងគ្ប់គ្ងបផ្ន្ព័ត៌មានវិទថាយា
ននគ្រឹះស្ថាន ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន។ មុនញពលចូលរួមជាមួយគ្រឹះស្ថាន 
ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន ញលា្បានបញគមើការងារញៅគ្ុមហែនុផ្ល់ញសវាទូរ្មនា្មន៍
អន្តរជាតិែ៏លថាបីលថាបាញមួយ ជាអ្ន្ែរ្នាំគ្ុម្្នថុងការបញងកើត និងអនុវត្តន៍ green field 

project នន IT Core Billing System គពមទាំង្ញគមាងទា្់ទងនរងបញច្្វិទថាយា 
ញផថាសងៗ ជួយគទគទង់បផ្្ន ទីផថាសារនិងផថាសពវផថាសាយពាណិជ្្ជ ម្មញែើមថាបីដា្់ញចញនូវផលិតផល
 និងញសវាថ្មីៗ ញៅញលើទីផថាសារ បែលញធើវឲថាយរូបញលា្គតរូវបានញ្ទទួលស្ថាល់ និងទទួលបាន
រងា្ថាន់ជាអ្្ន ែរ្ នា ំ្ ្នថុង្ម្មវិធីគបចាឆំ្ថាសំគមាប់សមិទ្ធផល និង្ិច្សហការល្។ ញលា្ 
សូរិន បានចូលរួម និងទទួលបានការហវរ្ហវឺនជាញគចើនញលើវ្្គសិ្ថាសាបញច្្ញទស 
និងមិនបមនបញច្្ញទស ទាំង ្្នថុង និងញគរៅគបញទសែូចជា គបព័ន្ធទូទាត់ គបព័ន្ធវាយតនម្
និង្ណនាតនម្ ការគ្ប់គ្ងហនិភ័យ គបព័ន្ធគ្ប់គ្ង្ុណភាព ISO ស្ង់ដា 
9001:2000 leadership blueprint ការគ្ប់គ្ងបន្តធុរ្ិច្ សន្តសុិខគបព័ន្ធព័ត៌មានវិទថាយា 
និងសវន្ម្មបផ្ន្ព័ត៌មានវិទថាយា ITIL, បញច្្ញទសគបព័ន្ធ T24. ញលា្ សូរិន 
្៏គតរូវបានអញញ្ជើញឲថាយចូលរួម្្នថុង្ម្មវិធីញធវើបទបងា្ថាញញៅតាមស្លវិទថាយាល័យនានា  
្្នថុងគបញទស្ម្ថុជាផងបែរ។

ញលា្ វា៉ថា លួងសុរិន
នាយកព័ត៌មានវិទថាយា
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28 អំពីស្ថាប័ន

 ចំណុចសំខាន់ៗ 
អំពីអាជីវ្ម្ម
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 ចំណុចសំខាន់ៗ 
អំពីអាជីវ្ម្ម



39.88%

60.12%

កម�ី��ុម កម�ីឯកត�បុគ�ល កម�ីឯកត�បុគ�ល កម�ី��ុម

5.55%

94.45%

វ�ធី�������ក់កម�ី�មរយៈ
ចំនួនអតិថិជន

វ�ធី�������ក់កម�ី�មរយៈ
ទំហំផលប័��ឥណ�ន

ចំនួនអតិថិជនកម�ី

133,284
ផលប័��ឥណ�ន ចំនួនអតិថិជនប��ើសន��ំពី

193,458

សមតុល�����ក់ប��ើ-សន��ំ

US$ 66 
សរុប��ព��សកម�

US$ 380 

US$ 336
គិត��នដុ���រ���រ�ក

គិត��នដុ���រ���រ�ក គិត��នដុ���រ���រ�ក

ទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ

ធ្ូ 2019 ធ្ូ 2018

ចំនួនអ្ន្ខ្ីស្ម្ម 133,284 137,017

ភា្រយ អ្ន្ខ្ីជាសស្តី 83% 88%

ភា្រយ អ្ន្ខ្ីតាមជនបទ 79% 79%

ភា្រយ អ្ន្ខ្ីបផ្ន្្សិ្ម្ម 48.55% 56.75%

ចំនួនតំបន់គបតិបត្តិការ 15 15

ចំនួនគសុ្គបតិបត្តិការ 193 190

ចំនួនបុ្្គលិ្សរុប 1,682 1,429

ផលប័បតឥណទាន $335,527,505 $218,256,087 

ផលប័គតឥណទាន  ជាមធថាយមសគមាប់អ្ន្ខ្ីមា្ថា្់ $2,517 $1,593 

ផលប័គតឥណទាន  ជាមធថាយមសគមាប់មសន្តីឥណទានមា្ថា្់ $407,194 $317,694 

ផលប័គតឥណទាន មានហនិភ័យ > 30 នថងៃ 0.30% 0.64%

គបា្់បញញ្ញើរបស់អតិថិជន $66,268,862 $61,788,828 

ចំនួនអ្ន្ដា្់គបា្់បញញ្ញើ 193,458 117,478

សរុបបទពថាយសកម្ម $379,942,841 $242,888,849 

មូលធនសរុប $82,842,901 $40,004,193 

គបា្់ចំញណញញធៀបមូលធន 20.90% 11.10%

គបា្់ចំញណញញធៀបគទពថាយស្ម្ម 4.12% 1.90%
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ទិន្ន័យសំខាន់ៗ



39.88%

60.12%

កម�ី��ុម កម�ីឯកត�បុគ�ល កម�ីឯកត�បុគ�ល កម�ី��ុម

5.55%

94.45%

វ�ធី�������ក់កម�ី�មរយៈ
ចំនួនអតិថិជន

វ�ធី�������ក់កម�ី�មរយៈ
ទំហំផលប័��ឥណ�ន

ចំនួនអតិថិជនកម�ី

133,284
ផលប័��ឥណ�ន ចំនួនអតិថិជនប��ើសន��ំពី

193,458

សមតុល�����ក់ប��ើ-សន��ំ

US$ 66 
សរុប��ព��សកម�

US$ 380 

US$ 336
គិត��នដុ���រ���រ�ក

គិត��នដុ���រ���រ�ក គិត��នដុ���រ���រ�ក
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126.30
143.70

169.73

218.26

335.53

2015 2016 2017 2018 2019

សំ�ៀត ឥណ�ន
ពី��ធ�����ំ 2015 ដល់��ធ�����ំ 2019   
(គិត��នដុ���រ���រ�ក)

អតិថិជនកម�ីសកម�
ពី��ធ�����ំ 2015 ដល់��ធ�����ំ 2019

 270,341 

 238,990 

 144,881 
 137,017  133,284 

2015 2016 2017 2018 2019

 51,893
 71,083  78,451

 117,478

 193,458

2015 2016 2017 2018 2019

អតិថិជនប��ើ-សន��ំ
ពី��ធ�����ំ 2015 ដល់��ធ�����ំ 2019

សមតុល�����ក់ប��ើ-សន��ំ
ពី��ធ�����ំ 2015 ដល់��ធ�����ំ 2019 
(គិត��នដុ���រ���រ�ក)  23.50

 36.10

 46.39

 61.79
 66.27

2015 2016 2017 2018 2019

 145.70  166.70  198.96
 242.89

 379.94

2015 2016 2017 2018 2019

ចំនួន��ព��សកម�
ពី��ធ�����ំ 2015 ដល់��ធ�����ំ 2019 
(គិត��នដុ���រ���រ�ក)
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និនា្នថាការកំលណើន



126.30
143.70

169.73

218.26

335.53

2015 2016 2017 2018 2019

សំ�ៀត ឥណ�ន
ពី��ធ�����ំ 2015 ដល់��ធ�����ំ 2019   
(គិត��នដុ���រ���រ�ក)

អតិថិជនកម�ីសកម�
ពី��ធ�����ំ 2015 ដល់��ធ�����ំ 2019

 270,341 

 238,990 

 144,881 
 137,017  133,284 

2015 2016 2017 2018 2019

 51,893
 71,083  78,451

 117,478

 193,458

2015 2016 2017 2018 2019

អតិថិជនប��ើ-សន��ំ
ពី��ធ�����ំ 2015 ដល់��ធ�����ំ 2019

សមតុល�����ក់ប��ើ-សន��ំ
ពី��ធ�����ំ 2015 ដល់��ធ�����ំ 2019 
(គិត��នដុ���រ���រ�ក)  23.50

 36.10

 46.39

 61.79
 66.27

2015 2016 2017 2018 2019

 145.70  166.70  198.96
 242.89

 379.94

2015 2016 2017 2018 2019

ចំនួន��ព��សកម�
ពី��ធ�����ំ 2015 ដល់��ធ�����ំ 2019 
(គិត��នដុ���រ���រ�ក)
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របាយការណ៍បង់ពន្ធ

្ិតជាែុលា្ថារអាមថារិ្ 2015 2016 2017 2018 2019

ពន្ធបា៉ថាតង់ $7,210 $18,500  $18,500  $18,500  $18,500 

ពន្ធតថាមសរពើពន្ធលើផ្ថាំងផថាសាយពាណិជ្ជ្ម្ម $16,446 $47,391  $70,042  $81,755  $64,790 

្មថាថាអាជា្ថាប័ណ្ណបង់ជូនធនាគារជាតិ្្នថុងមួយសខា $285,188 $324,033  $319,774  $305,125  $297,500 

ពន្ធលើមធថាយាបាយែរ្ជញ្ជូន និង ោនជំនិឹះគថាប់បថាភថាទ $4,179 $4,041  $3,670  $1,788  $2,278 

អា្រលើតម្ថាបន្ថាម $0 $691  $2,777  $2,325  $2,266 

បថាថា្់រំដោឹះពន្ធលើបថាថា្់ចំណថាញ $306,781 $404,178  $390,145  $391,678  $500,668 

ពន្ធលើបថាថា្់ចំណថាញបថាចាំឆ្ថាំ $807,394 $739,049  $1,113,913  $728,045  $3,457,620 

ពន្ធលើបថាថា្់បៀវតថាស $427,216 $640,287  $464,239  $937,310  $696,947 

ពន្ធកាត់ទុ្លើនិវាសជន ្ណនីសនថាសំមានកាល្ំណត់ $71,671 $117,103  $149,201  $194,655  $204,791 

ពន្ធកាត់ទុ្លើនិវាសជន ្ណនីសនថាសំគា្ថានកាល្ំណត់ $3,519 $7,280  $8,360  $10,384  $13,954 

ពន្ធកាត់ទុ្លើនិវាសជន ថ្ថាឈ្នលួល $100,295 $158,997  $183,169  $204,772  $252,800 

ពន្ធកាត់ទុ្លើនិវាសជន សថាវា្ម្មនានា សួយសរ $216,860 $219,099  $124,042  $56,964  $82,451 

ពន្ធកាត់ទុ្លើអនិវាសជនការទូទាត់ថ្ថាសថាវាគថាប់គថាង 
និងសថាវាបច្ថា្ទថាសនានា

$243,835 $231,987  $181,208  $275,755  $170,383 

ពន្ធកាត់ទុ្លើអនិវាសជន ការបថាថា្់ $979,668 $1,195,994  $1,100,021  $895,329 $1,084,350 

ពន្ធកាត់ទុ្លើការបថាងចថា្ភា្លាភ $0 $0 $0 $1,384,017 $0

សរុប $3,470,262 $4,108,630 $4,129,061 $5,488,402 $6,849,297 

សរុបបង្គរទុ្* $12,103,247 $16,211,877 $20,340,938 $25,829,340 $32,678,637 

្្នថុងនាមជាគ្រឹះស្ថានមីគ្រូហិរញ្ញវត្ថុបែលមានតមា្ថាភាពមួយញយើងខ្ថុំសូមញធវើការផថាសពវផថាសាយជូនញលា្អ្ន្នូវរបាយការណ៍ពន្ធបែលបានបង់
ែូចមានបងា្ថាញជូនញៅ្្នថុងតារាងខាងញគកាម៖



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ 2019 35w b  f i n a n c ew b  f i n a n c e របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រចំ 2019

ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន មាន្ិត្តិយសទទួលបាន 
វិញ្ថាបនបគត អនុញលាមភាពសរញពើពន្ធ ្គមិតមាស 
ញលើការគបកាសពន្ធទាន់ញពលញវលា និង ការអនុវត្តល ្
តាមកាតពវ្ិច្ពន្ធ ពីអ្្គនាយ្ដា្ថានពន្ធដារ។
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ការអភិវឌថាឍធនធានមនុសថាស

ញទពញកាសលថាយជាអាទិភាពរបស់ញយើង។ ញយើងបានញធវើការវិនិញោ្ជាញគចើនញលើការ្សងសមត្ភាពបុ្្គលិ្ ញែើមថាបីបំពា្់នូវ 
ចំញណឹះែរងនិងជំនាញថ្មីៗែល់ពួ្គាត់។ ្ិតគតរមបំណច់បខធ្នូ ឆ្ថាំ2019 ញនឹះផងបែរ ញយើងបានផ្តល់ការបណ្តឹះបណ្ថាលែល់ 
បុ្្គលិ្ចំនួន 297 វ្្គ ញដាយមានសិកា្ថាកាមចូលរួមសរុបគបមាណ 18,600 នា្់។ ចំនួនញនឹះ្ិតទាំងវ្្គបណ្តឹះបណ្ថាលបែល 
ញរៀបចំញដាយស្ថាប័នផ្ថាល់ វ្្គបណ្តឹះបណ្ថាលផ្តល់ញដាយស្ថាប័នខាងញគរៅ និងវ្្គបណ្តឹះបណ្ថាលផ្តល់ជូនតាមគបព័ន្ធអនឡាញ  
(E-Learning)។ ញដាយគ្ុមហែនុយ្ចិត្តទុ្ដា្់ និងទទួលស្ថាល់ញលើស្ថានែការងារ និងការខិតខំគបរងបគបងរបស់បុ ្្គលិ្ ញយើងបានបញ្ជនូ 
បុ្្គលិ្ចំនួន 22 នា្់ញៅទសថាសនៈ្ិច្ញៅការិោល័យ្ណ្ថាល គ្ុងញសអែូល គបញទស្ូញរេខាងតថាបូង។ ញគរៅពីញនាឹះញយើង្៏បានបញ្ជូន 
បុ្្គលិ្ចំនួន 8 នា្់ញៅចូលរួមវ្្គបណ្តឹះបណ្ថាលញៅគបញទសញផថាសងៗញទៀតជាញគចើនផងបែរែូចជា គបញទសញវៀតណម គបញទសរុសថាសី 
និងគបញទសម៉ូរីស ជាញែើម។

ញដាយញមើលញ�ើញពីតគមរូវការចាំថាំបាច់ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន នរងញធវើការវិនិញោ្បបន្មញទៀត្្នថុងឆ្ថាំ2020 ញនឹះញដាយទិញគបព័ន្ធ 
បណ្តឹះបណ្ថាលតាមអនឡាញបែលមានភាពងាយគសួលញគបើគបាស់ និងមានគបសិទ្ធភាពខ្ស់ ្្នថុងញគាលបំណងផ្តល់ភាពងាយគសួល 
និងអាចឲថាយបុ្្គលិ្ ញរៀនសូគតបានភា្ថាមៗ និងតាមតគមរូវការរបស់ពួ្គាត់។

វ្្គ“យកលទពលកាសលថាយ 
ជាអាទិភាព” ្ឺជា្ុណតនម្ស្នូល 
មួយរបស់ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន។

ញយើងបតងបតយ្ចិត្តទុ្ដា្់ខ្ស់ញលើការ 
ញគជើសញរីសបុ្្គលិ្ ការអភិវឌថាឃសមត្ភាព  
និងការរ្ថាសាទុ្នូវបុ្្គលិ្បែលមាន 
ញទពញកាសលថាយ។

្ិតគតរមបំណច់បខធ្ន ូឆ្ថា ំ2019 ញនឹះ  
ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន មាន 
បុ្្គលិ្សរុបចំនួន 

1,682
បុ្្គលិ្សស្តីចំនួន 462 នា្់

តួញលខញនឹះបងា្ថាញពី្ំញណើន 
ចំនួន 253 នា្់ញបើញគបៀបញធៀប 
កាលពីឆ្ថាំ2018 ្ន្ងញៅ។

នា្់
នា្់

ចូលរួមវ្្គបណ្តឹះបណ្ថាលផ្តល់ញដាយ 
ស្ថាប័នខាងញគរៅ និងវ្្គបណ្តឹះបណ្ថាល 
ផ្តល់ជូនតាមគបព័ន្ធអនឡាញ។

ការបណ្តឹះបណ្ថាលចំនួន

មានសិកា្ថាកាមចូលរួមសរុបគបមាណ

297

18,600
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ព័ត៌មានសំខាន់ៗ 

ពថារឹត្តិការណ៍ក្ថុងសង្គម

បពរឹត្តិការណ៍សបថាបថុរសធម៌របស់ ដាប់បប៊លយូប៊ី 
ហ្ថាយបនន លៅសោបឋមសិកថាសាប៊ូយ៉ុង 
ស្ថានទំោប់

ញៅនថងៃទី 22 បខ្ុម្: ឆ្ថាំ2019 ដាប់បបែលយូបែី 
ហ្ថាយបនន បានញរៀបចំគពរត្តកិារណ៍សបថាបថុរសធម៌មួយ 
ញៅសលាបឋមសិ ថ្ាសាបែយុូងស្ថានទំលាប់ សិ្តញៅ 
្្នថុងញខត្ត្ណ្ថាល។ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន  
បានបរិចា្ថា្ថវិកាចំនួន 4,000 ែុលា្ថារអាញមរិ្  
ញសៀវញៅសគមាប់អានដា្់្្ន ថុងបណ្ថាល័យ  
និង សមា្ថារៈសិ្ថាសាជាញគចើនញផថាសងញទៀតែល់ 
សិសថាសានុសិសថាសរាប់រយនា្់។

សកម្មភាពក្ថុងសង្គមរបស់ដាប់បប៊លយូប៊ី ហ្ថាយបនន 
ជាមួយធនាគារជាតិននកម្ថុជា

ញៅនថងៃទី19 បខសីហ ឆ្ថាំ2019 ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន បានរួម 
សហការជាមួយធនាគារជាតិនន្ម្ថុជា្្នថុងការញរៀបចំស្ម្មភាព 
សបថាបថុរសធម៌ញៅមនី្រញពទថាយមិត្តភាពបខ្មរសូញវៀត និង្ី្និ្ទន្តសសស្ត 
ពុទ្ធិសសស្ត។ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន បានចូលរួមឧបត្ម្ជា 
ទរ្បរិសុទ្ធនិងញភសជ្ជៈបែល្ិតជាទរ្គបា្់ញស្មើនរង 2,000 
ែុលា្ថារអាញមរិ្។
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ការចូលរួមបរិា្ថាគឈាមរបស់បុគ្គលិក ដាប់បប៊លយូបី៊ ហ្ថាយបនន

ញៅនថងៃទី16 បខធ្នូ ឆ្ថាំ2019 ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន បានញរៀបចំ 
្ម្មវិធីបរិចា្ថា្ឈាម ញែើមថាបីជួយគាំគទែល់ មជថាឈមណ្ឌលជាតិ 
ផ្តល់ឈាម្ម្ថុជា និងជាស្ម្មភាពមនុសថាសធម៌ជួយសញសងា្ថាឹះ 
ជីវិតជនរងញគគាឹះ។ ញនឹះជាយុទ្ធនាការញលើ្ទី 4 នន្ម្មវិធី 
បរិច្ាថ្ា ឈាមរបស់ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន បែលបានញរៀបចំញៅ 

ការិោល័យ្ណ្ថាល ញដាយមានការចូលរួម 
ស្ម័គ្ចិត្តបរិចា្ថា្ឈាមពីសំណ្់ 

្ណៈគ្ប់គ្ង និងបុ្្គលិ្គ្ប ់
 លំដាប់ថា្ថា្់។

ការបបារព្ធពិធីបុណថាយណូបអល

ញៅនថងៃទី29 បខធ្នូ ឆ្ថាំ2019 ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន 
បានញរៀបចំស្ម្មភាព្ំសន្ សគមាប់នថងៃបុណថាយណូបអលនិងញលើ្  
ទរ្ចិត្តឱថាយ្ុមារទាំងអស់គសលាញ់ការសិ្ថាសាញែើមថាបីអនា្ត 
ភឺ្ស្ថាង។ ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន ផ្តល់ជូននូវញសៀវញៅ បែចិ ញ្្ថានែ 
ទរ្ញដាឹះញគា នំប័ុង ទរ្ បបរ ញប៉ងញបា៉ថាង និងអាវយឺត ែល់្ុមារ 
ចំនួន 478 នា្់ញៅ្្នថុងញខត្ត្ំពង់ធំ។

មូលនិធិជួយសល្រ្ថាោះរបស់បុគ្គលិកដាប់បប៊លយូប៊ី ហ្ថាយបនន

បានបញងកើតញ�ើង ្្នថុងញគាលបំណងជួយែល់បុ ្្គលិ្តាមរយៈការ 
បរិចា្ថា្ញដាយបុ្្គលិ្ស្ម័គ្ចិត្តជាញរៀងរាល់បខ។ មូលនិធិញនឹះគតរូវ 
បានបញងកើតញ�ើងនាបខធ្នូ ឆ្ថាំ2012 និងគតរូវបានញគបើញែើមថាបីផ្តល់

ជាអំញណយែល់បុ្្គលិ្ និង 
គ្ុមគ្រួសរ ្្នថុងគគាលំបា្នានា។  

្្នថុងឆ្ថា ំ2019 ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន  
បានចូលរួមវិភា្ទាន “មូលនិធិជួយសញសងា្ថាឹះរបស់បុ្្គលិ្ 
ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន” ចំនួន 62 ្រណីបែលគបឈម 
នរងបញ្ថា សរុបថវិកាចំនួន 60,000,000 ញរៀល សគមាប់ចូលរួម ្្នថុង 
ពិធីបុណថាយសព ញគគាឹះមហន្តរាយ និងការពថាយាបាលញផថាសងៗ រួមទាំង
្ិច្ការសង្គមជាញគចើនញទៀតផងបែរ។
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សកម្មភាពបុគ្គលិកដាប់ប៊ថាលយូប៊ី ហ្ថាយនថាន

ដំលណើរកមថាសាន្តបបាំឆ្នថាំ2019

កាលពីនថងៃទី17- 18 បខសីហ ឆ្ថា2ំ019 ញៅរមណីយដ្ាថានបរងសំរឹទ្ធរ ញខត្្ត ពំង់ធំ  
្ន្ងញៅញនឹះ គ រ្ឹះស្ថានមីគ រ្ូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន បានញរៀបចំ 
ែំញណើរ្មថាសាន្តគបចាំឆ្ថាំ2019 សគមាប់បុ្្គលិ្ ញគកាមពា្ថាយញស្ថា្ គ្រួសរ 
បតមួយ វាសនាបតមួយ។ គ រ្ឹះស្ថានមីគ រ្ូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន 
ញរៀបចំែំញណើរ្មថាសាន្ត សគមាប់បុ ្្គលិ្ ្ ្នថុងញគាលបំណងញែើមថាបីឲថាយបុ ្្គលិ្មាន 
ភាពសបថាបាយរី្រាយ ពគងរងសម ្្គភីាពនិងស្ថារតីគ្ុម។ ្ ្នថុងែំញណើរ្មថាសាន្ត 
គបចំាឆ្ថាញំនឹះ មានរយៈញពល1យប់ 2នថងៃ សគមាប់បុ ្្គលិ្ទំាងអស់បានចូលរួម 
ស្ម្មភាព្មថាសាន្តសបថាបាយញផថាសងៗែូចជាការទទួលទានអាហរញពលល្ាថាច 
ការញគចៀងរាំ ញលងបលថាបង្មថាសាន្ត បហលទរ្ និងជិឹះ្ង់។ល។
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ដំលណើរទសថាសនកិច្ចរបស់បុគ្គលិកលៅកាន់ការិយាល័យកណ្ថាល
ធនាគារ អ៊ូរី ក្ថុងទីបកុងលសអ៊ូល

ជាបផ្ន្មួយននការផ្ថាស់ប្តូរវបថាបធម៌និងការបច្រំបល្ការអនុវត្ត 
ធនាគារល្បំផុត បុ ្្គលិ្ 10 នា្់ម្ពី ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន  
គតរូវបានផ្តល់ឱកាសឱថាយចូលរួម្្នថុង្ម្មវិធីគបចាំឆ្ថាំ “្ម្មវិធីគ្រួសរ 
អែូរីឆ្ថាំ2019” ញៅទីស្ថា្់ការ្ណ្ថាលរបស់ធនាគារអែូរី គបញទស 
្ូញរេខាងតថាបូង។

ររ្ថាន់ និងការទទួលស្ថាល់

 ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន បានញរៀបចំគបជុំ 
ញទៀងទាត់ ញែើមថាបីញធវើការវាយតនម្ការងារនិងពិនិតថាយ 

ញ�ើងវិញនូវយុទ្ធសសស្តរបស់ខ្លួន្្នថុងញគាលបំណង ញលើ្ 
្ម្ស់ញសវាហិរញ្ញវត្ថុ ញែើមថាបីបញគមើអតិថិជនឱថាយកាន់បត 
គបញសើរញ�ើង។ ញែើមថាបីជាការញលើ្ ទរ្ ចិត្ត ការយ្ចិត្តទុ្ដា្់  
 និងការញប្តជា្ថាចិត្តរបស់បុ ្្គលិ្ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន  
បានគប្ល់រងា្ថាន់ និងវិញ្ញបនបគតទទួលស្ថាល់ជាញគចើន 
ែល់បុ្្គលិ្។

 ការបបកួតបាល់ទាត់មិត្តភាព ដាប់បប៊លយូប៊ី ហ្ថាយបនន

  ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន បានញរៀបចំការគប្ួត 
បាល់ទាត់គបចាំសបា្ថាហ៍ រវាងបុ្្គលិ្និងថា្ថា្់ 
ែរ្នាំម្ពីគ្ប់សខាទូទាំងគបញទស្ម្ថុជា។
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ពិព័រណ៍

ដាប់បប៊លយូប៊ី ហ្ថាយបនន បានចូលរួម ពិព័រណ៍កុមារនិង 
បគរួសរ លលើកទី7

ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន បានចូលរួម ពិព័រណ៍្ុមារនិងពិព័រណ៍
គ រ្ួសរញលើ្ ទី 7 ញៅញកាឹះញពគជរយៈញពល 2 នថងៃ ញដាយបានបង្ាថាញ 
ែល់អ្ន្ចូលរួមរាប់ពាន់នា្់បែលមានចំណប់អារម្មណ៍ញលើ 
ញសវា្ម្ម និងផលិតផលរបស់ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន ។

ដាប់បប៊លយូប៊ី ហ្ថាយបនន បានចូលរួមមលហបសពពិព័រណ៍
វិទថាយាស្ស្តកម្ថុជា

ញៅនថងៃទី28 -29 បខវិច្ឆកិា ឆ្ថា2ំ019 ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន 
បានចូលរួម ្្នថុងឱកាសមញហគសពពិព័រណ៍វិទថាយាសសស្្ត ម្ថុជា 
គបចំាឆ្ថាញំលើ្ ទី15 ញៅមជថាឈមណ្ឌលែឺគពីញមៀរបសន សុខ ញែើមថាបី 
ចូលរួមញលើ្ស្លួយ ការអប់រំទា្់ទងនរងជំនាញ STEM និង 
ការការពារបរិស្ថានបែលគប្បញដាយនិរន្តរភាព។

ដាប់បប៊លយូប៊ី ហ្ថាយបនន ចូលរួមក្ថុង ពិព័រណ៍ការររ 
និងផលិតភាពជាតិឆ្នថា2ំ019

ញៅនថងៃទី02 -03 បខវិច្ឆកិា ឆ្ថា2ំ019 ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន បាន 
ចូលរួម្្នថុងពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិឆ្ថាំ2019 ្្នថុង 
ញគាលបំណងបច្រំបល្ឱកាសការងារែល់ញប្្ខជន ្៏ែូចជា 
និសថាសិតតាមស្លវិទថាយាល័យនានា ញៅមជថាឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ 

ញកាឹះញពគជ បែលបានញរៀបចំញ�ើងញដាយ គ្សួងការងារ និង 
បណ្តឹះបណ្ថាលវិជា្ថាជីវៈ ញគកាម្ិច្សហការជាមួយសហភាព 
សហព័ន្ធយុវជន្ម្ថុជារាជធានីភ្នំញពញ និងសមា្មញរាងចគ្ 
កាត់ញែរ ញៅ្ម្ថុជា (GMAC)។
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អំពីភាពជោ្ជ័យរបស់អតិថិជន

ញលា្ ញ�៉ថា សុខួន មានអាយុ 36 ឆ្ថាំបានចាប់្ំញណើតញៅ្្នថុងគ្រួសរ 
្សិ្រមួយ្្នថុងញខត្តស្ថាយញរៀង។ ញលា្បានផ្ថាស់ម្រស់ញៅភ្នំញពញជាង
15ឆ្ថាំញហើយ បែលកាលពីញែើមញ�ើយបានបញគមើការងារជា្ម្ម្រសំណង់។ 
ញដាយសរបត ញលា្ មានញទពញកាសលថាយ និងមានឆន្ៈចង់មានការងារជា 
របស់ខ្លួនឯង ជាមួយនរងជំនាញបែលខ្លួនមាន ញលា្ ្ ប៏ានចាប់ញផ្តើមទទួល 
ញ�៉ថាការ្ញគមាងសងសង់ខា្ថាតតូច និងមធថាយម។ ញលា្ មានភរិោញឈា្ថាឹះ  
តន សុខញហៀង អាយុ 37 ឆ្ថា ំនិងមាន្ូនគបុស 2 នា្់ បែលម្ាថ្ា ម់ានអាយុ 11 ឆ្ថាំ  
និងមា្ថា្់ញទៀតមានអាយុ 8 ឆ្ថាំ។ សពវនថងៃ ពួ្ញ្រស់ញៅ្្នថុងសងា្ថាត់្ំបូល 
ខណ្ឌ្ំបូល រាជធានីភ្នំញពញ។

ញលា្ សុខួន ្ ៏បានបញង្ហើបឱថាយែរងផងបែរថា “មុនញពលញគបើគបាស់្មី្ពីដាប់
បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន ខ្ថុំអាចគតរមបតទទួលញ�៉ថាការ្ញគមាងសងសង់តូចៗ 
ជាមួយ្មា្ថាំងពល្ម្មគបមាណជា 30 នា្់ប៉ុញណ្ថាឹះ ញហើយខ្ថុំអាចរ្គបា្់ 
ចំណូលបានគបបហល 300 ញៅ 500 ែុល្ាថារអាញមរិ្ ្្នថុងមួយសប្ាថាហ៍។ បុ៉បន្ត 

បនា្ថាប់ពីបានញគបើគបាស់្ម្ីចំនួន 2 វ្្គម្ ខ្ថុំមានសមត្ភាពគ្ប់គគាន់្្នថុង 
ការទទួលញ�៉ថាការ្ញគមាងសងសង់របស់បុរីធំៗមួយចំនួន បែល្ញគមាង 
នីមួយៗមានផ្ឹះចំនួនរាប់រយខ្នង។ បច្ថុបថាបន្ន ខ្ថុំមាន្មា្ថាំងពល្ម្ម ចំនួន 
គបមាណជា 200 នា្់បែល្ំពុងបញគមើការងារ្្នថុង្ញគមាងសងសង់បុរី 
ញផថាសងៗគា្ថា ញហើយខ្ថុំអាចរ្ចំណូលបានគបបហល 1,000 ែុលា្ថារអាញមរិ្ ្្នថុង 
មួយសបា្ថាហ៍។”

ញលា្បានចាប់ញផ្តើមញស្នើសុំ្ម្ីញលើ្ទី1 ចំនួន 20,000 ែុលា្ថារអាញមរិ្ 
ពីដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន នាឆ្ថា ំ2016 ញែើមថាបីទិញសម្ាថារៈសំណង់ចំាបាច់ 
មួយចំនួន។ ចាប់តាំងពីញពលញនាឹះម្ មុខរបរញ�៉ថាការសំណង់របស់ញលា្ 
មានការរី្ចញគមើនជាបន្តបនា្ថាប់ ញដាយបានទទួល្ញគមាងថ្មីៗ និងគតរូវការ 
្ម្ាថាងំពល្ម្មកាន់បតញគចើនផងបែរ។ ញដាយ ញមើលញ�ើញពីតគមរូវការញ ើ្នញ�ើង 
នន្ញគមាងសងសង់ ញលា្បានសញគមចញស្នើសុំ្ម្ីញលើ្ទី 2 ចំនួន 
100,000 ែុល្ាថារអាញមរិ្នាឆ្ថា ំ2019 ញែើមថាបីទិញសម្ាថារៈសំណង់ បបន្មញទៀត។  
ទន្រមនរងញនាឹះ ញលា្្៏បានញគបើគបាស់្ម្ីទី2 របស់ញលា្មួយចំនួនញែើមថាបី 
សងសង់អគារ មានបន្ប់ជួលចំនួន 32 បន្ប់។ ញលា្នរងគតរូវចំណយ 
គបា្់គបមាណជា 120,000 ែុលា្ថារអាញមរិ្ញលើការសងសង់ញនឹះ ប៉ុបន្ត 
ញលា្នរងទទួលបានចំណូលម្វិញគបមាណជា 1,120 ែុល្ាថារអាញមរិ្ ្្នថុង 
មួយបខពីការជួលបន្ប់។

ញលា្ សុខួន បងា្ថាញពីញសច្្តីញពញចិត្តោ៉ថាងខា្ថាំងចំញពាឹះ្ម្ីពីដាប់បបែល
យបូែ ីហ្ថាយបនន បែលបានជួយឱថាយ ញលា្ មានឱកាសបញញ្ញសក្ាថានុពល 
និងញទពញកាសលថាយរបស់ញលា្។ ជាពិញសស ញលា្បង្ាថាញពីអារម្មណ៍រី្រាយ
ជាមួយនរងជីវភាពរស់ញៅ ្៏ែូចជាភាពរី្ចញគមើន្្នថុងគ្រួសរ។

ញលា្ ញ�៉ថា សុខួន បានមានគបសសន៍ថា “្ម្ីពី 
គ្រឹះស្ថានមីគ្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន  
បានជួយឱថាយខ្ថុំមានលទ្ធភាពទទួល្ញគមាងសំណង់បុរីបាន 
កាន់បតញគចើន និងកាន់បតធំ គពមទាំងជួយបបន្ម 
្ម្ាថាងំពល្ម្មពីចំនួនគបមាណ 30 នា្់ រហូតែល់ 200 នា្់ 
ញែើមថាបីអាចឱថាយែំញណើរការ្ញគមាងសងសង់គបគពរត្តញៅ 
ញដាយរលូន និងទាន់ញពលញវលា។”

ញលា្ ្៏បានបញ្ថា្់ផងបែរថា “ខ្ថុំធា្ថាប់ជា្ម្ម្រ 
សំណង់សុីឈ្នលួលឱថាយញ្ និងរស់ញៅ្្នថុងបន្ប់ជួលទំហំ 16 
បម៉គតកាញរេ។ ប៉ុបន្តឥ�ូវញនឹះ ខ្ថុំជាមា្ថាស់ ្ញគមាង 
សងសង់ ជាអ្ន្ញបើ្គបា្់ឈ្នលួលឱថាយញ្ និងជាមា្ថាស់ 
បន្ប់ជួលចំនួន 32 បន្ប់ញទៀតផង”។

លោក ល�៉ថា សុខួន 

អ្ន្ញ�៉ថាការសំណង់
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អ្ន្គសី មានអាយុ 46 ឆ្ថាំ និងស្ថាមីរបស់អ្ន្គសី ញលា្ �ថុន ឈុនលី  
មានអាយុ 48 ឆ្ថាំ។ ញលា្គសី និងស្ថាមី គពមទាំង្ូនចំនួន 2 នា្់  
រស់ញៅភូមិអន្ង់ �ុំញ្្ថា គសុ្្ងមាស ញខត្ត្ំពង់ចាម។ ញលា្គស ី
្៏មាន្ូនគសីមា្ថា្់្ំពុងបញគមើការងារញៅគបញទស្ូញរេខាងតថាបូង និង 
្ូនគបុសមា្ថា្់ញទៀត្ំពុងបញគមើការងារ្្នថុងរាជធានីភ្នំញពញ។ បនា្ថាប់ពីបាន 
ញគបើគបាស់្ម្ីជាគ្ុមចំនួន 3 វ្្គម្ អ្ន្គសី្៏បានសំញរចចិត្តញស្នើសុំ្ម្ី 
ញលើ្ទី4 ជាឥណទានឯ្ត្តបុ្្គលចំនួន 45,000 ែុលា្ថារអាញមរិ្ញែើមថាបី 
ទិញគតា្់ទ័រមួយញគ្ឿងសគមាប់ជួលញធវើ្សិ្ម្ម  ញហើយស្ថាមីរបស់អ្ន្គសី 
បាននិង្ំពុងញគបើគបាស់វាញែើមថាបីជួលញធវើ្សិ្ម្មឱថាយអ្ន្ភូមិ ញដាយទទួល 
បានគបា្់ចំណូលខ្ស់។ 

អ្ន្គសី ្៏បានបញ្ថា្់ផងបែរថា “មុនញពលញគបើគបាស់្ម្ី គ្រួសររបស់ 
ខ្ ថុ ំមានចំណូលមិនចថាបាស់លាស់ពីការញនសទបបបគបនពណី្្នថុងទញន ្
ប្ថាបរផ្ឹះគបបហល 80,000 ញរៀល (គបមាណ 20 ែុលា្ថារអាញមរិ្) 
្្នថុងមួយនថងៃ។ ឥ�ូវញនឹះ ជាមួយនរងគតា្់ទ័រញនឹះ ស្ថាមីរបស់ខ្ថុំអាចរ្ 
ចំណូលបានគបបហល 500,000 ញរៀល (គបមាណ 125 ែុលា្ថារអាញមរិ្)  
្្នថុងមួយនថងៃ ពីញគពាឹះញយើងអាចទទួលបាន្នគម 70,000 ញរៀល (គបមាណ  
17.50 ែុលា្ថារអាញមរិ្ ) ្ ្នថុងមួយញម៉ាថាងពី ញសវាជួលគតា្់ទ័រ។ ចំបណ្ខ្ថុវំញិ  
ដាំបបន្ និងចិញ្រមគតីល្់ឱថាយអ្ន្ភូមិ។”

បនា្ថាប់ម្ អ្ន្គសីបានញស្នើសុំ្ម្ីទី5 ចំនួន 17,000 ែុលា្ថារអាញមរិ្ 
ពីដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន ញែើមថាបី សងសង់ផ្ឹះថ្មី្ ម្ស់ 2 ជាន់ញធវើពីញបតុង 
មានទំហំសរុប 180 បម៉គតកាញរេ។ ផ្ឹះថ្មញីនឹះខុសបប្្ឆ្ថាយពីផ្ឹះចាស់របស់អ្្ន គសី  
បែលមានែំបូលគប្ស់ង័កស ីនិងមានទំហំគតរមបត 30 បម៉គតកាញរេ បុ៉ញណ្ថាឹះ។ 

នាញពលអនា្ត អ្ន្គសី និងស្ថាមី ញគគាងនរងញស្នើសុ ំ្ម្ ីបបន្ម
ញែើមថាបីទិញញគ្ឿងចគ្ជី្ែីចំនួន 1 ឬ 2 ញគ្ឿងបបន្មញទៀតពីញគពាឹះ 
អ្ន្គសី ញមើលញ�ើញពីឱកាសននការបញងកើនគបា្់ចំណូលបានញគចើនពី 
អាជីវ្ម្មគបញភទញនឹះញៅ្្នថុងតំបន់។ 

អ្ន្គសី សុរម សុខ�ីម បានមានគបសសន៍ជាមួយនរង 
ញមាទនភាពថា “្្នថុងគគាបែលគ្រួសររបស់ខ្ថុំស្ិត្្នថុង 
ភាពលំបា្នាឆ្ថាំ 2008 មានគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាញគចើន 
បានបែិញសធសំញណើសុំ្ម្ីរបស់ខ្ថុំ។ ្៏ប៉ុបន្ត ខ្ថុំមានសងថាឃរម 
ញ�ើងវិញញដាយសរគ្រឹះស្ថានមីគ្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់បបែលយូបែី  
ហ្ថាយបនន បានផ្តល់ឱកាសឱថាយខ្ថុំ ញដាយបានអនុម័ត  
្ម្ីញលើ្ែំបូងរបស់ខ្ថុំចំនួន 500,000 ញរៀល (គបមាណ  
125 ែុលា្ថារអាញមរិ្)។ បនា្ថាប់ម្ ជាមួយ្ម្ីវ្្គញគកាយៗ 
ញទៀត គសប់បតមានស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបានម្ 
ទា្់ទងខ្ថុំសគមាប់ការញផ្រគបា្់្ម្ី។ សគមាប់ខ្ថុំវា្ឺជាញរឿង 
បែល្ួរឱថាយខា្ថាស់ញអៀនញៅវិញញទ ញបើខ្ថុំញធវើញរឿងបបបញនាឹះ។  
ខ្ថុំអាចបញ្ថា្់គបាប់ថា ្ម្ីញលើ្ញគកាយញទៀត្៏ជាមួយ 
ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន បែរ។”

អ្កបសី សុរឹម សុខឃីម

្សិ្រ



46 ចំនុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្ នា ំ2019

អ្ន្គសី មានអាយុ 38 ឆ្ថាំ និងស្ថាមីរបស់អ្ន្គសី ញលា្ រុន ឆយលី អាយុ 
31 ឆ្ថាំ រស់ញៅគសុ្មុខ្ំពូល ញខត្ត្ណ្ថាល។ អ្ន្គសី មាន្ូនគសីអាយុ 
9 ឆ្ថាំមា្ថា្់្ំពុងញរៀនថា្ថា្់ទី 4 ញៅសលាបឋមសិ្ថាសា។ ញលា្គសី គតរូវបាន 
ញ្ទទួលស្ថាល់ថាជាមា្ថាស់អាជីវ្ម្មញជា្ជ័យ តាមរយៈ្ម្ីចំនួន 2 វ្្គពី 
ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន។

មុនញពលញគបើគបាស់្ម្ីពីដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន សមា្ថារៈញគ្ឿងសមា្ថាង 
និងទូរដា្់ទូរសព្របស់ អ្ន្គសី ញៅលាយលំគា្ថា្្ន ថុងផ្ឹះចាស់ទំហំ 
20 បម៉គតកាញរេ បែលមានែំបូលគប្់ស័ងកសី។ អាជីវ្ម្មរបស់អ្ន្គសី 
ពិតជាពិបាលបភ្ន្ញមើលណស់។ ស្ថាមីរបស់អ្ន្គសីអាចល្់ទូរសព្បាន
គតរមបត 1 ឬ 2 ញគ្ឿងប៉ុញណ្ថាឹះ្្នថុងមួយនថងៃ។

ញដាយញមើលញ�ើញពីបញ្ថាញនឹះ អ្ន្គសី និងស្ថាមីបានរិឹះ្ិតរ្វីធីប្លម្ 
អាជីវ្ម្ម ្៏ែូចជាជគម្របស់ពួ្ញ្។ គាប់ជួនញពលញនាឹះ មានបុ្្គលិ្ 
របស់ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន បានម្ជួបនិងបានបណនាំអ្ន្គសី និង 

ស្ថាមីអំពី ្ម្ីប្លម្ញ្ហដា្ថាន និង ្ម្ីអាជីវ្ម្ម តាមរយៈវិធីសសស្តសង
រំញលាឹះមានភាពបត់បបន និងអគតាការគបា្់សមរមថាយ។ ញដាយមិនបង្ង់យូរ 
អ្ន្គសី ្៏បានញស្នើសុំ្ម្ី   ទី1 ចំនួន 30,000 ែុលា្ថារអាញមរិ្្្នថុងឆ្ថាំ 2019 
ញែើមថាបីសងសង់ផ្ឹះថ្មី។ បនា្ថាប់ម្ អ្ន្គសី បានញស្នើសុំ្ម្ីទី2 ចំនួន 9,000 
ែុល្ាថារអាញមរិ្ ្្នថុងឆ្ថា ំ2020 ញនឹះ ញែើមថាបីទិញទូរសព្ម្ស្តថ្ុ ឱថាយបានញគចើន និង 
ញែើមថាបីផ្តល់ជញគមើសបង់រំលស់ែល់អតិថិជនញៅញពលពួ្ញ្ទិញទូរស័ព្។

អ្ន្គសី ្៏បានបញង្ហើបឱថាយែរងផងបែរថា “បច្ថុបថាបន្ន ខ្ថុំមានផ្ឹះញធវើពីញបតុងទំហំ 
65 បម៉គតកាញរេ ចំបណ្អាជីវ្ម្មរបស់ខ្ថុំវិញពិតជាទា្់ទាញបភ្ន្អតិថិជន
ទាំងអស់បែលញធវើែំញណើរឆ្ងកាត់ញៅម្។ ស្ថាមីរបស់ខ្ថុំអាចល្់ទូរសព្
បានចញនា្ថាឹះពី 5 ញៅ 8 ញគ្ឿង្្នថុងមួយនថងៃ បែលជាការល្់ញលើសបផនការ 
្ំណត់របស់គ្ុមហែនុ (ញៅញពលណការល្់ញលើសបផនការ្ំណត់  គ្ុមហែនុ 
ឱថាយជាគបា្់រង្ាថាន់ញលើ្ ទរ្ ចិត្តចំនួន 4 ែុល្ាថារអាញមរិ្បបន្មញទៀត ្្នថុងទូរសព្ 
មួយញគ្ឿង)។”

អ្្ន គសី ពិតមានអារម្មណ៍សបថាបាយរី្រាយឥតឧបមាជាមួយនរងការរី្ចញគមើន 
ននអាជីវ្ម្ម ញហើយអ្ន្គសីបានបថ្ងអំណរ្ុណោ៉ថាងគជាលញគរៅចំញពាឹះ 
ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន បែលបានជួយញលើ្ស្លួយអាជីវ្ម្ម និងជីវភាព
រស់ញៅ្្នថុងគ្ុមគ្រួសររបស់អ្ន្គសី។

អ្ន្គសី សរុំ ញសភ័ណ្ឌ បានបងា្ថាញនូវអារម្មណ៍ពិតជាមួយ 
នរងញសច្្តីរំញភើបថា “្ម្ីពីគ្រឹះស្ថានមីគ្រូហិរញ្ញវត្ថុ  
ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន មិនគតរមបតជួយបញងកើនផលិតភាព 
អាជីវ្ម្មរបស់ខ្ថុំប៉ុញណ្ថាឹះញទ បថមទាំងជួយញលើ្្ិត្តិយស 
គ្ុមគ្រួសររបស់ខ្ថុំញទៀតផង។ ឥ�ូវញនឹះ អ្ន្រស់ញៅជិតខាង 
ញមើលម្ខ្ថុំ ជាមា្ថាស់អាជីវ្ម្មញជា្ជ័យមា្ថា្់។ ចំបណ្ខ្ថុំវិញ
្៏យល់ថាខ្លួនឯងទទួលបានញជា្ជ័យបែរ។”

អ្កបសី សរុំ លសភ័ណ្ឌ 

មា្ថាស់ហងល្់ទូរសព្ និងជាងសមា្ថាង
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ជាសស្តីបែលមានភាពឧសថាសាហ៍ពថាយាោមមា្ថា្់ អ្ន្គសី សុខ គសីញៅ មាន 
អាយុ 36 ឆ្ថាំរស់ញៅភូមិែំណ្់អំពិល �ុំែំណ្់អំពិល គសុ្អង្គស្នលួល  
ញខត្ត្ណ្ថាល។ អ្ន្គសី មានស្ថាមីញឈា្ថាឹះញមឿន ម៉ុន អាយុ 36 ឆ្ថាំ  
និងមាន្ូនគសីមា្ថា្់អាយុ 11 ឆ្ថាំ បែល្ំពុងសិ្ថាសាញៅថា្ថា្់ទី6។ 

អ្ន្គសី ជាបុ្្គលិ្បញគមើការងារញៅ្្នថុងមន្ីរពិញសធន៍របស់គ្ុមហែុន 
ឳសថមួយ្បន្ង ប៉ុបន្តអ្ន្គសី មានបំណងចង់បសវងរ្គបភពចំណូល 
បបន្មញទៀត ញែើមថាបីឱថាយគ្រួសរមានជីវភាពគបញសើរជាងមុន។ ញហតុែូញច្នឹះ 
ញហើយ អ្ន្គសី និងស្ថាមី បានសញគមចចិត្តញស្នើសុំ ្ម្ីញលើ្ែំបូងជាមួយ 
គ្រឹះស្ថានមីគ្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន ញែើមថាបីចាប់ញផ្តើម 
មុខរបរចិញ្ រមសតវ ្ឺចិញ្ រមញគា និងមាន់សគមាប់ល្់ឱថាយទីផថាសារ 
្្ន ថុងគសុ្។ អ្ន្គសី បានចាប់ញផ្ត ើមជាមួយនរង ្ម្ ីែំបូងចំនួន  
2,000 ែុលា្ថារអាញមរិ្ ពីដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន ញែើមថាបីទិញញគាចំនួន  
3 ្ ថាបាល និងមាន់មួយចំនួន។ ស្ថាមីរបស់អ្ន្គសី ្ ៏បានលាឈប់ពីការងារ 
ជា្ម្ម្រញរាងចគ្ញហើយម្ញផ្ថាតញលើមុខរបរចិញ្រមសតវញនឹះវិញ។

អ្ន្គសី ្៏បានបន្តញទៀតថា “កាលពីមុនញគបើគបាស់្ម្ី ចំណូលគ្រួសរ 
របស់ខ្ថុំជាមធថាយមគបបហល 30,000 ញរៀល (គបមាណ 7.50 ែុលា្ថារអាញមរិ្)  
្្នថុងមួយនថងៃ ប៉ុបន្តឥ�ូវញនឹះ គបា្់ចំណូលគបចាំនថងៃជាមធថាយមរបស់ខ្ថុំោ៉ថាង 
ញហចណស់ 60,000 ញរៀល (គបមាណ 15 ែុល្ាថារអាញមរិ្) ញហើយឥ�ូវញនឹះ 
ញយើងមានម៉ូតូ 3 ញគ្ឿងសគមាប់សមាជិ្គ្រួសរ។”

ញដាយញមើលញ�ើញថា ្ម្ីែំបូងទទួលបានញជា្ជ័យ អ្ន្គសី ្៏បាន 
ញស្នើសុំ ្ម្ីទី2 ចំនួន 3,000 ែុលា្ថារអាញមរិ្ ញែើមថាបីប្លម្ញ្ហដា្ថានរបស់ 
អ្ន្គសី។ ជាលទ្ធផល អ្ន្គសី មានផ្ឹះញឈើសមរមថាយមួយសគមាប់ 
គ្ុមគ្រួសរ។ បនា្ថាប់ម្នាឆ្ថាំ 2019 អ្ន្គសី បានសញគមចចិត្តញស្នើសុំ 
្មី្ទី3 ចំនួន 6,000 ែុល្ាថារអាញមរិ្ ញែើមថាបីបបន្មចំនួនគទុងសគមាប់សតវញគា  
និងមាន់របស់អ្ន្គសី។ បច្ថុបថាបន្ន អ្ន្គសីមានញគាចំនួន ១៣ ្ថាបាល និង 
មាន់រាប់រយ្ថាបាល បែល ជួយឱថាយគ្រួសររបស់អ្ន្គសីទទួលបានគបា្់ 
ចំណូលល្ និងមានជីវភាពធូរធារជាងមុនញគចើន។ ជាពិញសស អ្ន្គសី 
ញៅបតបន្តបញគមើការងារ និងទទួលបានគបា្់ញបៀវតថាសពីគ្ុមហែុនឳសថជា
ធម្មតា។

អ្ន្គសី និងស្ថាមី មានញសច្្តីញគត្អរជាខា្ថាំងចំញពាឹះបំលាស់ប្តូរជីវភាព 
រស់ញៅ្្នថុងគ្រួសរ។ អ្ន្គសីបានបថ្ងអំណរ្ុណោ៉ថាងគជាលញគរៅចំញពាឹះ 
គ្រឹះស្ថានមីគ្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន បែលបានផ្តល់ឱកាស  
និងបានគតរួសគតាយផ្ូវញឆ្ថាឹះញៅរ្ភាពញជា្ជ័យញនឹះ។

អ្ន្គសី សុខ គសីញៅ បានបញ្ថា្់គប្បញដាយភាពញជឿជា្់ថា  
“គបា្់្ម្ីទី1 ពីគ រ្ឹះស្ថានមីគ្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់បបែលយូបែី  
ហ្ថាយបនន បានជួយខ្ថុំចាប់ញផ្តើមមុខរបរចិញ្រមសតវ ។  
គបា្់្ម្ីទី2 បានជួយខ្ថុំជួសជុលផ្ឹះញឈើ រីឯគបា្់្ម្ីទី3  
បានជួយខ្ថុំបញងកើនចំនួនញគា និងមាន់ញៅ្្នថុង្សិដា្ថានរបស់ខ្ថុំ។  
គគាន់បតញគាពីរ្ថាបាលប៉ុញណ្ថាឹះ អាចឱថាយខ្ថុំរ្គបា្់ចំណូល 
បានពី 13 លានញរៀល ែល់ 14 លានញរៀល (គបមាណ  
2,350-3,500 ែុលា្ថារអាញមរិ្) ្្នថុងមួយឆ្ថាំ។ ញតើអ្ន្អាច 
ទាយបានញទថាខ្ថុំមានញគាចំនួនប៉ុនា្ថាន្ថាបាលឥ�ូវញនឹះ  
ញដាយមិនទាន់រាប់បញ្ូលសតវមាន់រាប់រយ្ថាបាលញផថាសងញទៀត 
របស់ខ្ថុំ?”

អ្កបសី សុខ បសីលៅ 

មា្ថាស់្សិដា្ថានចិញ្រមសតវ
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��� និង ប័ណ���ធីអឹម

������រ���ក់

ផលិតផល 
និង���កម�របស់�ើង
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ផលិតផល 
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ផលិតផល និងសថាវា្ម្មរបស់យើង

បបាក់កម្ចី

កម្ចីអាជីវកម្ម

្ម្ីអាជីវ្ម្ម ្ឺជា្ម្ីបែលគតរូវបានញគបើគបាស់សគមាប់ជា 
ទុនបងវិល ញែើមទុនវិនិញោ្សគមាប់ អាជីវ្ម្ម ការទិញគទពថាយ 
អាជីវ្ម្ម ការជួញែូរអាជីវ្ម្ម រួមបញ្ូលទាំង ការជួញែូរ 
បផ្្ន ្សិ្ម្ម និងញគបើគបាស់ផងបែរ សគមាប់ស្ម្មភាពរ្គបា្់ 
ចំណូលបែលទទួលផលចំណូលជាគបចាំនថងៃ គបចាំសបា្ថាហ៍ 
ជាញរៀងរាល់2សបា្ថាហ៍ ឬគបចាំបខ។

រូបិយប័ណ្ណ រៀល ែុលា្ថារ និង បាត

ទំហំ្ម្ី 80,000 – 40,000,000 រៀល

100 – 100,000 ែុលា្ថារ

800 – 400,000 បាត

រយៈពថាល្ម្ី 03 – 84 ខថា

អតថាថាការបថាថា្ ់
បថាចាំខថា 1.00% – 1.50%

កម្ចីកសិកម្ម 

្ម្ី្សិ្ម្ម ្ឺជា្ម្ីបែលគតរូវបានញគបើគបាស់សគមាប់ការ 
ចំណយញលើវត្ថុធាតុញែើម គទពថាយស្ម្មននអាជីវ្ម្ម ្ សិ្ ម្ម ឬ 
ស្ម្មភាពរ្គបា្់ចំណូលទាំងឡាយបែលទទួលផល 
ចំណូលតាមរែូវកាល ែូចជា ការដាំែំណំ ការចិញ្រមសតវ 
។ល។

រូបិយប័ណ្ណ រៀល ែុលា្ថារ និង បាត

ទំហំ្ម្ី 80,000 – 40,000,000 រៀល

100 – 50,000 ែុលា្ថារ

800 – 400,000 បាត

រយៈពថាល្ម្ី 03 – 72 ខថា

អតថាថាការបថាថា្ ់
បថាចាំខថា 1.00% – 1.50%

ចំនុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវ្ម្មឆ្ ថា ំ2019
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កម្ចីលគហដា្ថាន

្មី្ញ្ហដ្ាថាន ្ ជឺាគបញភទ្មី្បែលគតរូវបានញគបើគបាស់សគមាប់ 
ទិញ/សងសង់ផ្ឹះថ្មី ឬ ប្លម្ផ្ឹះបែលមានគសប់ ពគងី្ 
និងជួសជុលផ្ឹះបែលមានគសប់។ ្ម្ីញនឹះ ្៏អាចញគបើគបាស់
សគមាប់ការទិញែីញែើមថាបីសងសង់ផ្ឹះផងបែរ។

កម្ចីលបបើបបាស់ផ្ថាល់ខ្លួន

្មី្ញគបើគបាស់ផ្ថាល់ខ្លួន ្ ជឺា្មី្បែលគតរូវបានញគបើគបាស់សគមាប់ 
ទិញសម្ាថារៈញគបើគបាស់ផ្ថាល់ខ្លួន ឬគទពថាយសមថាបត្តគិ រ្ួសរ ្ ែូ៏ចជា
ផ្តល់ហិរញ្ញបថាបទានសគមាប់ការញគបើគបាស់ ្្នថុងគ រ្ួសរ ្ ្នថុងញគាល
បំណងញធវើឲថាយជីវភាពរស់ញៅជាមូលដា្ថានមានភាពល្គបញសើរ។

រូបិយប័ណ្ណ រៀល ែុលា្ថារ និង បាត

ទំហំ្ម្ី 80,000 – 40,000,000 រៀល

100 – 25,000 ែុលា្ថារ

800 – 400,000 បាត

រយៈពថាល្ម្ី 03 – 60 ខថា

អតថាថាការបថាថា្ ់
បថាចាំខថា 1.15% – 1.50%

រូបិយប័ណ្ណ រៀល ែុលា្ថារ និង បាត

ទំហំ្ម្ី 400,000 – 40,000,000 រៀល

100 – 25,000 ែុលា្ថារ

4,000 – 400,000 បាត

រយៈពថាល្ម្ី 03 – 60 ខថា

អតថាថាការបថាថា្ ់
បថាចាំខថា 1.15% – 1.50%

របាយការណ៍បថាាំឆ្នថាំ ២០១៩w b  f i n a n c ew b  f i n a n c e របាយការណ៍បថាាំឆ្នថាំ 2019
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កម្ចីការសិកថាសា

្ម្ីការសិ្ថាសា ្ឺជាគបា្់្ម្ីផលិតផលសង្គម បែលគតរូវ 
បានញគបើគបាស់សគមាប់ជាជំនួយបផ្ន្ហិរញ្ញវត្ថុែល់បុ្្គល  
ឬ ឪពុ្មា្ថាយ/អាណពថាយាបាល បែលមានបំណងចង់ឲថាយ 
្ូនបានញរៀនសូគតនូវ្ម្មវិធីសិ្ថាសាអប់រំចំញណឹះែរងទូញៅ 
ឬ សគមាប់បន្តការអប់រំជាន់ខ្ស់ ឬ សិ្ថាសាជំនាញវីជា្ថាជីវៈ 
សគមាប់គប្បរបរចិញ្រមជីវិត។

កម្ចីបគាអាសន្

្ម្ីគគាអាសន្ន ្ឺជាគបញភទ្ម្ីផលិតផលសង្គម បែល 
គតរូវបានញគបើគបាស់ញែើមថាបីធានាបាននូវការញឆ្ើយតបទាន់ញពល 
ញវលា ញៅនរងតគមរូវការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អតិថិជនញៅ្្នថុងញពល 
មានញហតុការណ៍បនា្ថាន់ និង/ឬគពរត្តិការណ៍បែលមិនអាច 
្ិតទុ្ជាមុន ទាំងញគគាឹះធម្មជាតិ ឬ ញគគាឹះថា្ថា្់ផ្ថាល់ខ្លួន។ 

រូបិយប័ណ្ណ រៀល ែុលា្ថារ និង បាត

ទំហំ្ម្ី 80,000 – 2,400,000 រៀល

100 – 600 ែុលា្ថារ

800 – 24,000 បាត

រយៈពថាល្ម្ី 03 – 09 ខថា

អតថាថាការបថាថា្ ់
បថាចាំខថា 1.50%

រូបិយប័ណ្ណ រៀល និង ែុលា្ថារ

ទំហំ្ម្ី
400,000 – 4,000,000 រៀល

100 – 3,000 ែុលា្ថារ

រយៈពថាល្ម្ី

្មថាិតសិ្ថាសាអប់រំចំណថាឹះែរងទូទៅ៖ 
03 – 12 ខថា

្មថាិតបរិញ្ញបតថារង ៖ 03 – 48 ខថា

្មថាិតបរិញ្ញបតថា ៖ 03 – 84 ខថា

្មថាិតអនុបណ្ឌិត ៖ 03 – 48 ខថា

វ្្គបណ្តឹះបណ្ថាលជំនាញវិជា្ថាជីវៈ៖   
03 – 24 ខថា

អតថាថាការបថាថា្ ់
បថាចាំខថា 1.30% – 1.50%

ចំនុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវ្ម្មឆ្ ថា ំ2019
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កម�ី��ើ���ស់���ល់ខ��ន

17.38%

អតិថិជន កម�ីកសិកម�

49.15%

កម�ី�រសិក��

0.07%

កម�ី����សន�

0.00%

កម�ី�ជីវកម�

21.76%

កម�ី��ហ���ន

11.63%

ផលប័��
ឥណ�ន

កម�ី��ើ���ស់���ល់ខ��ន

8.33%

កម�ីកសិកម�

31.11%

កម�ី�រសិក��

0.02%

កម�ី����សន�

0.00%

កម�ី�ជីវកម�

34.93%

កម�ី��ហ���ន

25.61%

របាយការណ៍បថាាំឆ្នថាំ ២០១៩w b  f i n a n c ew b  f i n a n c e របាយការណ៍បថាាំឆ្នថាំ 2019
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គណនីចលបមើនបទពថាយ

្ណនីចញគមើនគទពថាយ ្ឺជាគបញភទ្ណនីសនថាសំ បែលទទួល 
បានអគតាការគបា្់ខ្ស់ និងមានល ្្ខណៈជា្ិច្សនថាយាបែល
តគមរូវឲថាយរ្ថាសាទុ្នូវសមតុលថាយ្ណនី ្្នថុងរយៈញពល្ំណត់ 
ជា្់លា្់មួយរហូតែល់កាលបរិញច្ឆទ្ំណត់។

រូបិយប័ណ្ណ រៀល, ែុលា្ថារ និង បាត

សមតុលថាយ 
អបថាបបរមា

100,000 រៀល 

25 ែុលា្ថារ

1,000 បាត

រយៈពថាល 01 – 36 ខថា

អតថាថាការបថាថា្ ់
បថាចាំឆ្ថាំ 4.00% - 8.50%

គណនីសងថាឃរឹម

្ណនីសងថាឃរម ្ឺជាគបញភទ្ណនីសនថាសំស្ម័គ្ចិត្ត បែល 
បញងកើតញ�ើងសគមាប់សហគ្ិន បុ្្គលិ្គ្ុមហែុន សស្តីញមផ្ឹះ  
បែលមានបំណងដា្់គបា្់សនថាសំរបស់ពួ្ញ្ ជាមួយ 
គ្រឹះស្ថានមីគ្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយបែល្ួរឲថាយញជឿទុ្ចិត្ត និងមាន 
សុវត្ិភាពខ្ស់។

រូបិយប័ណ្ណ រៀល, ែុលា្ថារ និង បាត 

សមតុលថាយ 
អបថាបបរមា

20,000 រៀល 

5 ែុលា្ថារ

200 បាត

រយៈពថាល មិនមានរយៈពថាល្ំណត់

អតថាថាការបថាថា្ ់
បថាចាំឆ្ថាំ 3.00% - 4.00%

បបាក់សនថាសំ

ចំនុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវ្ម្មឆ្ ថា ំ2019
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គណនីកូនល្អ

្ណនី្ូនល្ ្ឺជាគបញភទ្ណនីសនថាសំស្ម័គ្ចិត្ត បែល 
បញងកើតញ�ើងញែើមថាបីញឆ្ើយតបញៅនរងតគមរូវការរបស់ឪពុ្មា្ថាយ  
ឬសច់ញាតិ បែលមានបំណងសនថាសំគបា្់សគមាប់្ូនៗ 
របស់ពួ្ញ្ បែលមានអាយុញគកាម 18 ឆ្ថាំ។

រូបិយប័ណ្ណ រៀល និង ែុលា្ថារ 

សមតុលថាយ 
អបថាបបរមា

20,000 រៀល  

5 ែុលា្ថារ

រយៈពថាល រហូតែល់្ុមារមានអាយុ 18 ឆ្ថាំ

អតថាថាការបថាថា្ ់
បថាចាំឆ្ថាំ

8.50% សមថាថាប់រូបិយប័ណ្ណរៀល

6.50% សមថាថាប់រូបិយប័ណ្ណែុលា្ថារ

គណនីសនថាសំតាមបផនការ

្ណនីសនថាសំតាមបផនការ ្ឺជាគបញភទ្ណនីសនថាសំមាន 
ល ្្ខណៈជា្ិច្សនថាយា បែលតគមរូវឲថាយមានការដា្់គបា្់ចូល ្្នថុង 
្ណនីនូវចំនួនញស្មើៗ គ្ាថាជាញរៀងរាល់បខ។ ្ ណនីញនឹះ គតរូវបាន 
បញងកើតញ�ើងសគមាប់អតិថិជនឯ្ត្តជនបែលមានចំណូល 
ញទៀងទាត់ និងមានបំណងញគជើសញរីសវិធីសសស្តសនថាសំបង្គរ  
សគមាប់ការវិនិញោ្ ឬតគមរូវការអនា្ត ែូចជា វិនិញោ្ 
្្នថុងអាជីវ្ម្ម ទិញសមា្ថារៈ ឬ បផនការចូលនិវត្តន៍ ជាញែើម។

រូបិយប័ណ្ណ រៀល និង ែុលា្ថារ 

សមតុលថាយ 
អបថាបបរមា

40,000 រៀល 

10 ែុលា្ថារ

រយៈពថាល 03 – 36 ខថា

អតថាថាការបថាថា្ ់
បថាចាំឆ្ថាំ 4.50% - 7.50%
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អតិថិជន

សមតុល�� ���ក់
 ប��ើ សន��ំ

គណនី កូនល�

8.8%

គណនី សន��ំ �ម��ន�រ

0.1%

គណនី ច��ើន ��ព��

7.2%

គណនី សង��ឹម

18.2%

គណនី កូនល�

2.5%

គណនី សន��ំ 
�ម ��ន�រ

0.1%

គណនី ច��ើន ��ព��

79.2%

គណនី សង��ឹម

83.9%
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ញសវាហិរញ្ញវត្ថុបែលញធវើឲថាយជីវិត 
កាន់បតគបញសើរ និងអាជីវ្ម្ម 

កាន់បតរី្ចញគមើន។
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លសវាលផទេរបបាក់

ញសវាញផ្រគបា្់្្នថុងគសុ្

លសវាលផទេរបបាក់អន្តរធនាគារ

ញសវាញផ្រគបា្់អន្តរធនាគារ ្ឺជាញសវាញផ្រគបា្់មួយ 
គបញភទបែលញធវើគបតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ  
(ធនាគារ និងគ រ្ឹះស្ថានមីគ រ្ូហិរញ្ញវត្ថុទទួលគបា្់បញញ្ញើ)  
ញែើមថាបីផ្តល់នូវភាពងាយគសួល និងញសវា្ម្មរហ័ស 
ញៅែល់អតិថិជន ្ ្នថុងញគាលបំណងញផ្រគបា្់របស់ពួ្ញ្ 
ញៅកាន់្ណនីអ្ន្ទទួល។

ចំនួនទរ្បថាថា្់ផ្ថារ (ជាបថាថា្់រៀល) តម្ថាសថាវា (ជាបថាថា្់រៀល)

តិចជាង ឬស្មើ 4 លាន 4,000

ចាប់ពី 4 លាន ែល់ 20 លាន 8,000

ចាប់ពី 20 លាន ែល់ 40 លាន 12,000

លសវាលផទេរបបាក់អន្តរសខា

ញសវាញផ្រគបា្់អន្តរសខា ្ ជឺាគបញភទញសវាមួយគបញភទ 
បែលអនុញ្ថាតឲថាយអតិថិជនអាចញផ្ើ/ញផ្រ ឬទទួលគបា្់  
ជាមួយសខាទំាងអស់របស់ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន  
ញៅ ្្នថុងតំបន់បតមួយ ឬញផថាសងគ្ាថា ញៅតាមញគាលបំណង 
របស់ពួ្ញ្។

បថាភថាទនថា
បថាតិបត្តិការ

សច់បថាថា្់ ទៅសច់បថាថា្់  
ឬ ្ណនី ទៅ សច់បថាថា្់

សច់បថាថា្់ ទៅ ្ណនី  
ឬ ្ណនី ទៅ ្ណនី

រូបិយប័ណ្ណ រៀល ែុលា្ថារ បាត រៀល ែុលា្ថារ បាត

អតថាថាតម្ថាសថាវា 0.10% 0.10% 0.10% 0.08% 0.08% 0.08%

តម្ថាសថាវា 
អបថាបបរមា 4,000 1 40 3,000 1 40

ចំនុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវ្ម្មឆ្ ថា ំ2019
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លសវាទទួលបបាក់លផទេរពីបបលទសកូលរេ

ញសវាទទួលគបា្់ញផ្រពីគបញទស្ូញរេ ម្កាន់គ រ្ឹះស្ថានមីគ រ្ូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន គបញទស្ម្ថុជា ្ ជឺាគបត្តបិត្តកិារញផ្រគបា្់ 
ឆ្ងគបញទសបែលមានភាពងាយគសួល សុវតិ្ភាព និងទំនុ្ចិត្តខ្ស់។ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន ផ្តល់ញសវាញផ្រគបា្់ញនឹះ ្ ្នថុងញគាលបំណង 
ញែើមថាបីសគមរួលែល់អតិថិជន ទាំងអស់បែលមានតគមរូវការទូរទាត់ នថ្ទំនិញ ឬញផ្ើគបា្់ម្កាន់គ្ុមគ្រួសរ ឬសច់ញាតិរបស់ខ្លួន្្នថុង 
គបញទស្ម្ថុជា។

ចំនួនទរ្បថាថា្់បថាតិបត្តិការ ្មថាថាសថាវា

≤ 5,000 ែុលា្ថារអាមថារិ្ 5.00 ែុលា្ថារអាមថារិ្

> 5,000 ែុលា្ថារអាមថារិ្ 0.1% នថាចំនួនទរ្បថាថា្់ផ្ថារ

ល្្ខណៈពិសថាស

រូបិយប័ណ្ណ ែុលា្ថារអាមថារិ្តថាប៉ុណ្ថាឹះ

ការទទួលបថាថា្់ តាមរយៈ្ណនី របស់អ្ន្ទទួល 
នៅ ដាប់បែថាលយូបែី ហ្ថាយនថាន

ព័ត៌មានតមថារូវ 
សមថាថាប់អ្ន្ផ្ថារបថាថា្់

ឈ្ថាឹះ្ណនី លថាខ្ណនីអាសយដា្ថាន  
និងទូរសព្របស់អ្ន្ទទួល

ញសវាញផ្រគបា្់ពីគបញទស ្ូញរេ



60 ចំនុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្ នា ំ2019

លសវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុឌីជីថល

ញែើមថាបីផ្តល់ជូនអតិថិជននូវញសវាធនាគារឌីជីថល ្ ម្មវិធី
ធនាគារចល័តរបស់ដាប់បបែលយូបែ ីហ្ថាយបនន គតរូវបាន 
ដា្់ជូនអតិថិជនញែើមថាបីចូលញគបើគបាស់្ណនីបាន 
គប្បញដាយសុវតិ្ភាព រហ័ស និងងាយគសួលជាមួយ 
មុខងារជា្់បស្តងជាញគចើន។ ្ ម្មវិធីធនាគារចល័តរបស់ 
ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន អាចបសវងរ្បានទាំង 
ញៅ ្្នថុង App Store និង Play Store ញហើយអនុញ្ថាតឱថាយ 
អតិថិជនញធវើគបតិបត្តិការែូចមាន្្នថុងតារាង។

លសវាធនាគារចល័ត

មុខងារ បថាតិបត្តិការ

ញផ្រគបា្់ ញផ្រគបា្់រវាង្ណនីដាប់បបែលយូបែី 
ហ្ថាយបនន និង្ណនីញៅធនាគារឬ 

គ្រឹះស្ថានមីគ្រូហិរញ្ញវត្ថុញផថាសងញទៀត

បង់វិ្កយបគត បង់គបា្់្ម្ីដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន 
បង់នថ្ចំណយញគបើគបាស់

បញូ្លទរ្ គបា្់ទូរសព្ បញ្ូលទរ្គបា្់្្នថុងទូរសព្នែញដាយ 
មិនមានញលខ្ូែ ឬមានញលខ្ូែ

ញស្នើសុំ្ម្ី ដា្់ពា្ថាយញស្នើសុំគបា្់្ម្ីបែល 
ញលា្អ្ន្គតរូវការ

ពិនិតថាយ្ណនី ញមើលសមតុលថាយ្ណនី និងគបវត្តិគបតិបត្តិការ

គបតិបត្តកិារញផថាសងៗជាញគចើនញទៀត នរងគតរូវបានបបន្មជាបន្តបន្ាថាប់ ្្នថុង្ម្មវិធី 
ធនាគារចល័តរបស់ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន ញែើមថាបីផ្តល់ញសវាហិរញ្ញវត្ថុ 
ឌីជីថលឱថាយល្បំផុតែល់អតិថិជនរបស់ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន។
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គ្រឹះស្ថានមីគ្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន 
បានញគតៀមខ្លួនរួចរាល់ ញែើមថាបីផ្តល់ជូនញសវា ញអធីអរម
ញៅកាន់អតិថិជនរបស់ខ្លួនជាមួយភាពងាយគសួល  
ភាពបត់បបន និង មានសុវត្តិភាពខ្ស់ទូទាំងតំបន់ 
គបតិបត្តិការ្្នថុងគពឹះរាជាណចគ្្ម្ថុជា។ គ្រឹះស្ថាន 
មីគ្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន ទទួលបាន 
ការអនុញ្ថាត និងបានភា្ថាប់គបព័ន្ធញអធីអរមរបស់ខ្លួន
ជាមួយគបព័ន្ធ Cambodia Share Switch (CSS)  
របស់ធនាគារជាតិនន្ម្ថុជាបានញដាយញជា្ជ័យ។  
ទាំងអស់ញនឹះបានផ្តល់ភាពងាយគសួលែល់អតិថិជន 
របស់ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន អាចញធវើគបតិបត្តិការ 
របស់ខ្លួន ញៅញលើមា៉ថាសុីនញអធីអរម របស់ដាប់បបែលយូបែី  

ហ្ថាយបនន ឬ មា៉ថាសុីនញអធីអរម ឬ មា៉ថាសុីន POS របស់សមាជិ្គបព័ន្ធ  
Cambodia Share Switch (CSS) ែនទញទៀត បានគ្ប់ញពលញវលា និង  
គ្ប់ទី្បន្ង។ គ្រឹះស្ថានមីគ្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន  
ផ្តល់ជូននិងគាំគទមុខងារញផថាសងៗសគមាប់អតិថិជន បែលអាចញធវ ើ 
គបតិបត្តិការ ហិរញ្ញវត្ថុ និង គបតិបត្តិការមិនបមនហិរញ្ញវត្ថុ ញៅញលើមា៉ថាសុីន 
ញអធីអរមដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន និង មា៉ថាសុីនញអធីអរម ឬ មា៉ថាសុីនPOS 
របស់ធនាគារបែលជាសមាជិ្គបព័ន្ធ Cambodia Share Switch (CSS) 
ែូចខាងញគកាម៖

មា៉ថាសុីន ATM មា៉ថាសុីន POS

•  ែ្គបា្់ (រួមបញ្ូលទាំង ការែ្ 
សច់គបា្់រហ័ស) • ការទិញទំនិញ

• ពិនិតថាយសមតុលថាយសច់គបា្់ •  ពិនិតថាយសមតុលថាយសច់បថាថា្់

• របាយការណ៍សញង្ខប • ែ្បថាថា្់

• ប្តូរញលខសមា្ថាត់

•  ញផ្រគបា្់ញៅកាន់្ណនីញៅ 
ដាប់បបែលយូបែី ហ្ថាយបនន

• ញផ្រគបា្់ញៅកាន់ស្ថាប័នញផថាសងៗ

លសវា និង ប័ណ្ណលអធីអរឹម



62 ចំនុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្ នា ំ2019

របាយការណ៍ស្តីពីនិរន្តរភាពបរិស្ថាន និងសង្គម

ចំនួនមធថាយមនន្ម្ម្រនិញោជិត បញគមើការងារញពញញមា៉ថាង្្នថុងមួយឆ្ថាំ។

2019 2018 2017 2016 2015

សូចនាករលើការអនុវត្តផ្ថាកបរិស្ថាន

សមា្ភថារៈ

កថាដាស បថាើ្ិតជា្ី�ូកថាថាម /FTE (1) 21.27 19.80 23.83 33.64 39.99

ទមថាង់បថាថា្់្ម្ី បថាើ្ិតជា្ី�ូកថាថាម /FTE  5.25  5.77  5.76  11.06 17.02

កថាដាសបថាើបថាថាស់្្នថុងការិោល័យ 
បថាើ្ិតជា្ី�ូកថាថាម /FTE  16.03 14.03 18.07 22.58 22.97

សំណល់

សំណល់កថាដាស គិតជាគីឡូកថាថាម /fTe  2.45  3.12  2.01  1.00  2.94 

កថាដាសជូតមាត់ បថាើ្ិតជា្ី�ូកថាថាម 2,304.51  2,360.23  1,490.98  1,451.86 1633.90

កថាដាសជូតដថា បថាើ្ិតជា្ី�ូកថាថាម 938.35  809.20  673.20  32.15 952.75

កថាដាសបង្គន់ បថាើ្ិតជា្ី�ូកថាថាម 658.11  1,152.26  618.74  66.26 1420.79

ថាមពល

ចរន្តអគ្គិសនី បថាើគិតជាគីឡូវា៉ថាត់ម៉ថាង /fTe 607.07  617.00  668.11 493.92  636.70 

បថាថាងសំង បថាើគិតជាលីតថា /fTe  259.51  222.81  394.81  248.90  214.76 

បថាថាងសំងសមថាថាប់ទោចកថាោនយន្តបថាើ្ិត
ជាលីតថា 411,685.15  306,716.76  544,565.35  384,342.65  291,269.69 

បថាថាងសំងសមថាថាប់រថយន្ត បថាើ្ិតជាលីតថា 1,717.28  1,648.71  2,248.30 1,207 1,305

បថាថាងមា៉ថាស៊ូត បថាើគិតជាលីតថា /fTe 39.64 48.23 67.01 50.90 51.01

បថាថាងម៉ាថាសែតូសមថាថាប់ម៉ាថាសីុនភ្ើងបថាើ្ តិជាលីតថា 5,820.91  2,294.04 3,784.92 4847.22 4273.47

បថាថាងមា៉ថាសែូតសមថាថាប់រថយន្ត បថាើ្ិតជាលីតថា  57,327.37 64,451 89,026 74,005 65,226
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2019 2018 2017 2016 2015

បថាថាងមា៉ថាសុីន បថាើគិតជាលីតថា /fTe n/a n/a n/a n/a n/a

ការបញ្ចថាញចោលនូវឧស្ម័នកាបូនិក 
(សមមូល គិតជាពាន់គីឡូកថាថាម)(2)

ចរន្តអ្្គិសនី 531.88 469.66 508.93 420.79 477.07

បថាថាងសំង  992.17  740.08  1,312.35  925.32  702.18 

បថាថាងមា៉ថាសែូត 173.66 183.55 255.23 216.84 191.12

ទរឹក

ទរឹក បថាើគិតជាម៉ថាតថាគូប /fTe 12.90 14.25 24.03 24.63 22.94

ទរ្ បថាើ្ិតជាម៉ថាតថា្ូប  20,163.30 19,413.06 32,463.44 37,660.03 3,0891.46

ទរ្បរិសុទ្ធ បថាើ្ិតជាម៉ថាតថា្ូប  391.43 304.74 818.31 489.02 361.01

ការធ្វើដំណើរ

ដោយរថយន្ត ្ិតជា្ី�ូម៉ថាតថា /FTE  427.17 545 757 531 560

ដោយទោចកថាោនយន្ត ្ិតជា្ី�ូម៉ថាតថា /FTE  9,791.05  9,223.70  9,913.52  10,205.45  8,712.75 

សូចនាករលើការអនុវត្តផ្ថាកសង្គម

ការបមថាើការររ

ចំនួនបុ្្គលិ្ 1,682 1,429 1,389 1,489 1,420

សថាី 462 445 466 554 513

បថាុស 1,220 984 923 935 907

ចំនួនបុគ្គលិក (fTe) 1,593 1,384 1,385 1,549 1,362
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AORAL

KRANG CHEK

CHBAR MORN

SRAE AMBEL

KOH NHEAEK

RUM LONG

CHOL KIRI

KAOK SOUTIN

ROTONAK MONDOL

MOUNG RUESSEI

OU CHROV
(PAOY PAET)

TMA PUOK

PREAH NETR PREAH 

CHONG KAL (SAMRAONG)

SREI SNAM

BAVEL

SAMLOUT

 TUEK PHOS

 VEAL VEAENG 

PHNUM KRAVANH

BARIBOURKRAKOR

(                              ) (                    )
 BAR KAEV

KAOH ANDAET

CHHOUK

CHEUNG PREY

(KAMPONG SOM)

(TA KHMAO)
KANDAL
STEUNG

PONHEA LUEU

KHSACH KANDAL

CHRAOY CHONGVAR

KOH THOM

TUOL KOUK

PREK PNOV

KONG PISEI

AREYKSAT

PHNUM SRUOCH

RUSSEY KEO 2

CHRAOY CHONGVAR

RUSSEY KEO

POR SENCHEY 1 

POR SENCHEY 2 

CHAOM CHAU

PREK PNOV

MEAN CHEY 2

MEAN CHEY

DANKAO

CHBAR AMPOV

CHAMKAR MON

HEAD OFFICE

TOUL KORK 2

PSHAR DEYHUY

CHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MON

PRAMPIR
MEAKRA

TOUL KORK

�រ��ល័យ����ុក
136

គិត��ឹម��មី� ���ំ2020 �ប់�៊�លយូប៊� ���យ��ន �ន�រ��ល័យ ���ំតំបន់ចំនួន 17 
�រ��ល័យ����ុកចំនួន 136 ទូ�ំង 25 �ជ�នី ��ត�-��ុង ��ល�ន 197 ��ុក 1,711 ឃុំ និង 
11,300 ភូមិ ទូ�ំង����សកម���។

17 ��ក��ង
�ជ�នីភ�ំ��ញ

ទូ�ំង�ជ�នី 
��ត�-��ុង

25
197 ��ុក

ឃំុ1,711

ភូមិទូ�ំង
����សកម���

11,300

�រ��ល័យ ���ំតំបន់
17

បណ្ថាញសខា និងតំបន់បថាតិបត្តិការ

្ិតគតរម បខមីនា ឆ្ថាំ 2020
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OU CHROV
(PAOY PAET)

TMA PUOK

PREAH NETR PREAH 

CHONG KAL (SAMRAONG)

SREI SNAM

BAVEL

SAMLOUT

 TUEK PHOS

 VEAL VEAENG 

PHNUM KRAVANH

BARIBOURKRAKOR

(                              ) (                    )
 BAR KAEV

KAOH ANDAET

CHHOUK

CHEUNG PREY

(KAMPONG SOM)

(TA KHMAO)
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PONHEA LUEU

KHSACH KANDAL

CHRAOY CHONGVAR

KOH THOM
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RUSSEY KEO 2

CHRAOY CHONGVAR
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POR SENCHEY 2 

CHAOM CHAU

PREK PNOV

MEAN CHEY 2

MEAN CHEY

DANKAO

CHBAR AMPOV

CHAMKAR MON

HEAD OFFICE

TOUL KORK 2

PSHAR DEYHUY

CHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MONCHAMKAR MON

PRAMPIR
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TOUL KORK

�រ��ល័យ����ុក
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គិត��ឹម��មី� ���ំ2020 �ប់�៊�លយូប៊� ���យ��ន �ន�រ��ល័យ ���ំតំបន់ចំនួន 17 
�រ��ល័យ����ុកចំនួន 136 ទូ�ំង 25 �ជ�នី ��ត�-��ុង ��ល�ន 197 ��ុក 1,711 ឃុំ និង 
11,300 ភូមិ ទូ�ំង����សកម���។

17 ��ក��ង
�ជ�នីភ�ំ��ញ

ទូ�ំង�ជ�នី 
��ត�-��ុង

25
197 ��ុក

ឃំុ1,711

ភូមិទូ�ំង
����សកម���

11,300

�រ��ល័យ ���ំតំបន់
17

របាយការណ៍បថាាំឆ្នថាំ 2019w b  f i n a n c ew b  f i n a n c e



66 អំពីស្ថាប័ន

របាយការណ៍ 
ហិរញ្ញវត្ថុ
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68 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ ថុ

របាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ
្ិតគតរមនថងៃទី 31 បខធ្នូ ឆ្ថាំ2019

ថ្ងថាទី 31 ខថា ធ្ូ ឆ្នថាំ 2019 ថ្ងថាទី 31 ខថា ធ្ូ ឆ្នថាំ 2018

ដុោ្លថារអាមថារិក   ពាន់រៀល ដុោ្លថារអាមថារិក ពាន់រៀល

ទថាពថាយសកម្ម

សច់បថាថា្់្្នថុងដថា  1,364,666  5,561,014  3,634,344  14,602,796 

សមតុលថាយនៅធនាគារជាតិនថា្ម្ថុជា  11,848,839  48,284,019  7,967,726  32,014,325 

សមតុលថាយនៅធនាគារផថាសថាងៗ  21,809,492  88,873,680  6,294,105  25,289,714 

ឥណទានផ្តល់ែល់អតិថិជន  333,737,738  1,359,981,282  216,567,194  870,166,985 

មូលបតថាវិនិយោ្  15,353  62,563  15,353  61,688 

ទថាពថាយសមថាបត្តិ និងបរិកា្ថារ  2,056,267  8,379,288  1,689,913  6,790,069 

ទថាពថាយស្ម្មអរូបី  1,728,260  7,042,660  1,039,609  4,177,150 

សិទ្ធិ្្នថុងការបថាើបថាថាស់ទថាពថាយស្ម្ម  4,949,550  20,169,416  4,279,971  17,196,923 

ទថាពថាយស្ម្មពន្ធពនថាយារ 1,463,963 5,965,650 870,449 3,497,464 

ទថាពថាយស្ម្មផថាសថាងៗ  968,713  3,947,506  530,185  2,130,282 

ទថាពថាយសកម្មសរុប 379,942,841 1,548,267,078 242,888,849 975,927,396 
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ថ្ងថាទី 31 ខថា ធ្ូ ឆ្នថាំ 2019 ថ្ងថាទី 31 ខថា ធ្ូ ឆ្នថាំ 2018

ដុោ្លថារអាមថារិក   ពាន់រៀល ដុោ្លថារអាមថារិក ពាន់រៀល

បំណុល និងមូលធន

បំណុល

បថាថា្់បញ្ញើរបស់អតិថិជន 66,268,862 270,045,613 61,788,828 248,267,511

បំណុលពន្ធចរន្ត 3,442,078 14,026,468 760,508 3,055,721

បថាថា្់្ម្ី 5,859,415 23,877,116 21,336,290 85,729,213

ចំនូនទរ្បថាថា្់តថារូវសងទៅភា្ ី
ពា្់ព័ន្ធ 213,214,331 868,848,399 110,885,644 445,538,518

បំណុលភតិសនថាយា 4,835,174 19,703,334 4,197,945 16,867,343

បំណុលផថាសថាងៗ 3,480,080 14,181,326 3,915,441 15,732,242

បំណុលសរុប 297,099,940 1,210,682,256 202,884,656 815,190,548

មូលធន

ដើមទុន  60,000,000  240,000,000  30,000,000  120,000,000

ទុនបមថាុងតាមបទបថាបញ្ញត្តិ  2,157,785  8,792,974  1,352,546  5,434,530

បថាថា្់ចំណថាញរ្ថាសាទុ្ 20,685,116 83,521,934 8,651,647 34,762,318

លម្ៀងនថាការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - 5,269,914  -  540,000

មូលធនសរុប 82,842,901 337,584,822 40,004,193 160,736,848

បំណុល និងមូលធនសរុប 379,942,841 1,548,267,078 242,888,849 975,927,396
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របាយការណ៍លទ្ធផលលម្ិត
្ិតគតរមនថងៃទី 31 បខធ្នូ ឆ្ថាំ2019

ដំណច់ឆ្នថាំ
ថ្ងថាទី 31 ខថា ធ្ូ ឆ្នថាំ 2019

ដំណច់ឆ្នថាំ
ថ្ងថាទី  31 ខថា ធ្ូ ឆ្នថាំ 2018

ដុោ្លថារអាមថារិក ពាន់រៀល ដុោ្លថារអាមថារិក ពាន់រៀល

ចំណូលការបថាថា្់ 48,954,717 198,364,513 37,554,454 151,907,766

ចំណយការបថាថា្់ (12,046,089) (48,810,753) (14,456,948) (58,478,355)

ចំណូលពីការបថាថាក់សុទ្ធ 36,908,628 149,553,760 23,097,506 93,429,411

ចំណូល្មថាថាជើងសរ 1,574,728 6,380,798 3,408,532 13,787,512

ចំណយ្មថាថាជើងសរ - - (267,403) (1,081,645)

ចំណូលសុទ្ធពីកមថាថាជើងសរ 1,574,728 6,380,798 3,141,129 12,705,867

បថាថា្់ចំណូលផថាសថាងទៀត 1,009,047 4,088,658 1,308,617 5,293,356

ចំណយបុ្្គលិ្ (13,347,625) (54,084,577) (12,847,320) (51,967,409)

ចំណយរំលស់ (2,180,411) (8,835,025) (1,897,153) (7,673,984)

ចំណយបថាតិបត្តិការផថាសថាងៗ (6,677,566) (27,057,497) (5,736,547) (23,204,333)

ការខាតបង់សុទ្ធលើឱនភាពតម្ថានថាឧប្រណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (1,170,944) (4,744,665) (1,735,337) (7,019,438)

បថាថាក់ចំណថាញមុនដកពន្ធ 16,115,857 65,301,452 5,330,895 21,563,470

ចំណយពន្ធលើបថាថា្់ចំណូល (3,277,149) (13,279,008) (1,122,678) (4,541,233)

បថាថាក់ចំណថាញសុទ្ធក្ថុងឆ្នថាំ 12,838,708 52,022,444 4,208,217 17,022,237 

ចំណូលលម្អិតផថាសថាងៗ

លម្ៀងនថាការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - 4,729,914 - (262,398)

លទ្ធផលលម្អិតសរុបក្ថុងឆ្នថាំ 12,838,708 56,752,358 4,208,217 16,759,839 
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របាយការណ៍ស្តីពីបមថាថាបមថារួលមូលធន
្ិតគតរមនថងៃទី 31 បខធ្នូ ឆ្ថាំ2019

ដើមទុន
ទុនបមថាុងតាម

បទបថាបញ្ញត្តិ
បថាថាក់ចំណថាញ

រកថាសាទុក
លម្អៀងនថាការ 
ប្តូររូបិយប័ណ្ណ សរុប

ដុោ្លថារអាមថារិក ដុោ្លថារអាមថារិក ដុោ្លថារអាមថារិក ដុោ្លថារអាមថារិក ពាន់រៀល

នាថ្ងថាទី 01 ខថា មករា ឆ្នថាំ 2018 21,686,425 1,190,507 12,919,044 802,398 35,795,976 

បថាថា្់ចំណថាញបថាចាំឆ្ថាំ - - 4,208,217 - 4,208,217 

លម្ៀងនថាការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - (262,398) -

លទ្ធផលលម្អិតសរុប - - 4,208,217 (262,398) 4,208,217 

ការផ្ថារទៅទុនបមថាុងតាមបទបថាបញ្ញត្តិ - 162,039 (162,039) - -

ការផ្ថារមូលធន 8,313,575 - (8,313,575) - -

8,313,575 162,039 (8,475,614) - -

នាថ្ងថាទី 31 ខថា ធ្ូ ឆ្នថាំ 2018 30,000,000 1,352,546 8,651,647 - 40,004,193 

សមមូលពាន់រៀល 120,000,000 5,434,530  34,762,318 540,000 160,736,848 

នាថ្ងថាទី 01 ខថា មករា ឆ្នថាំ 2019 30,000,000 1,352,546 8,651,647 540,000 40,004,193 

បថាថា្់ចំណថាញបថាចាំឆ្ថាំ - - 12,838,708 12,838,708 

លម្ៀងនថាការប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - 4,729,914 - 

លទ្ធផលលម្អិតសរុប - - 12,838,708 4,729,914 12,838,708 

ការផ្ថារទៅទុនបមថាុងតាមបទបថាបញ្ញត្តិ - 805,239 (805,239) - -

ការបោឹះផថាសាយមូលធន 30,000,000 - - - 30,000,000

30,000,000 805,239 (805,239) - 30,000,000

នាថ្ងថាទី 31 ខថា ធ្ូ ឆ្នថាំ 2019 60,000,000 2,157,785  20,685,116 - 82,842,901 

សមមូលពាន់រៀល 240,000,000 8,792,974  83,521,934 5,269,914 337,584,822 
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របាយការណ៍លំហូរទរ្បថាថា្់
្ិតគតរមនថងៃទី 31 បខធ្នូ ឆ្ថាំ2019

ដំណច់ឆ្នថាំ
ថ្ងថាទី 31 ខថា ធ្ូ ឆ្នថាំ 2019

ដំណច់ឆ្នថាំ
ថ្ងថាទី 31 ខថា ធ្ូ ឆ្នថាំ 2018

ែុលា្ថារអាមថារិ្ ពាន់រៀល ែុលា្ថារអាមថារិ្ ពាន់រៀល

លំហូរសច់បថាថាក់ពីសកម្មភាពបថាតិបត្ដិការ

បថាថា្់ចំណថាញមុនែ្ពន្ធ 16,115,857 65,301,452 5,330,895 21,563,470

និយ័ត្ម្ម៖

ចំណយរំលស់ 2,180,411 8,835,025 1,897,153 7,673,984

ការខាតបង់សុទ្ធលើឱនភាពតម្ថានថា 
ឧប្រណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 1,170,944 4,744,665 1,735,337 7,019,438

ខាតពីការល្់ទថាពថាយសមថាបត្តិ និងបរិកា្ថារ 8,319 33,709 23,074 93,334

លម្ៀងនថាការប្តូររូបិយប័ណ្ណ 30,706 124,421 537,435 2,173,925

ចំណូលការបថាថា្់ (48,954,717) (198,364,513) (37,554,454) (151,907,766)

ចំណយការបថាថា្់ 12,046,089 48,810,753 14,456,948 58,478,355

(17,402,391) (70,514,488) (13,573,612) (54,905,260)

បមថាថាបមថារួលនថាទុនចល័ត៖

សមតុលថាយនៅធនាគារជាតិនថា្ម្ថុជា (3,898,021) (15,794,781) (1,831,217) (7,407,273)

ឥណទានផ្តល់ែល់អតិថិជន (118,330,295) (479,474,355) (50,970,987) (206,177,642)

ទថាពថាយស្ម្មផថាសថាងៗ 190,846 773,308 617,860 2,499,244

បថាថា្់បញ្ញើសនថាសំពីអតិថិជន 4,458,778 18,066,968 15,129,915 61,200,506

បំណុលផថាសថាងៗ (435,361) (1,764,083) 685,204 2,771,650

សច់បថាថាក់ក្ថុងសកម្មភាពបថាតិបត្ដិការ (135,416,444) (548,707,431) (49,942,837) (202,018,775)

ការបថាថា្់ទទួលបាន 48,325,343 195,814,290 37,312,924 150,930,778

ការបថាថា្់បានបង់ (11,663,767) (47,261,584) (13,942,317) (56,396,672)
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ដំណច់ឆ្នថាំ
ថ្ងថាទី 31 ខថា ធ្ូ ឆ្នថាំ 2019

ដំណច់ឆ្នថាំ
ថ្ងថាទី 31 ខថា ធ្ូ ឆ្នថាំ 2018

ែុលា្ថារអាមថារិ្ ពាន់រៀល ែុលា្ថារអាមថារិ្ ពាន់រៀល

បង់ពន្ធលើបថាថា្់ចំណូល (1,189,093) (4,818,205) (1,507,094) (6,096,195)

សច់បថាថាក់សុទ្ធបថាើក្ថុង សកម្មភាពបថាតិបត្ដិការ (99,943,961) (404,972,930) (28,079,324) (113,580,864)

លំហូរសច់បថាថាក់ពីសកម្មភាព វិនិយោគ

ការទិញទថាពថាយ និងបរិកា្ថារ (1,111,059) (4,502,011) (551,597) (2,231,210)

ការទិញទថាពថាយស្ម្មអរូបី (867,519) (3,515,187) (387,698) (1,568,238)

សច់បថាថា្់ទទួលបានពីការ 
ល្់ទថាពថាយ និងបរិកា្ថារ 1,256 5,089 1,385 5,602

សច់បថាថាក់សុទ្ធបថាើក្ថុងសកម្មភាព វិនិយោគ (1,977,322) (8,012,109) (937,910) (3,793,846)

លំហូរសច់បថាថាក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញបថាបទាន

សច់បថាថា្់ទទួលបានពីបថាថា្់្ម្ី 981,595 3,977,423 25,050,000 101,327,250

ការទូទាត់សងបថាថា្់្ម្ី (16,113,696) (65,292,696) (111,076,489) (449,304,398)

សច់បថាថា្់តថារូវសងទៅភា្ីពា្់ព័ន្ធ 102,000,000 413,304,000 110,000,000 444,950,000

ការទូទាត់សងទៅភា្ីពា្់ព័ន្ធ - - (499,462) (2,020,324)

ការទូទាត់ភតិសនថាយា (1,714,095) (6,945,513) (1,307,710) (5,289,687)

សច់បថាថា្់ទទួលបានពីការបោឹះផថាសាយភា្ហែុនថ្មី 30,000,000 121,560,000 - -

សច់បថាថាក់សុទ្ធបានបថាើក្ថុងសកម្មភាពហិរញ្ញបថាបទាន 115,153,804 466,603,214 22,166,339 89,662,841

ការកើន/ (ថយចុឹះទថាបើងសុទ្ធនថាសច់បថាថា្់ 
និងសច់បថាថា្់សមមូល 13,232,521 53,618,175 (6,850,895) (27,711,869)

សច់បថាថា្់ និងសច់បថាថា្់សមមូលនាដើមឆ្ថាំ 10,234,927 41,123,941 17,085,822 68,975,461

លម្ៀងនថាការប្ូររូបិយប័ណ្ណ - 887,735 - (139,651)

សច់បថាថាក់ និងសច់បថាថាក់សមមូលនាចុងឆ្នថាំ 23,467,448 95,629,851 10,234,927 41,123,941
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របាយការណ៍របស់សវន្រឯ្រាជថាយ
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747 ប���ញ��តិបត�ិ�រ
ក��ង��ុក

451 ប���ញ��តិបត�ិ�រ
ក��ង 26 ����ស

ប���ញ��

គិត��ឹម��ី�សទី 3 ���ំ 2019

�ទព��សកម�សរុប

US$34 �ន់�នដុ���រ���រ�ក

ផលប័�តឥណ�នសរុប

US$185 �ន់�នដុ���រ���រ�ក

��ស់ចំេណញ

US$1.0 �ន់�នដុ���រ���រ�ក

2019 
គ��ប់ខួបទី

���ំ
(3)

(21)

(1)

(36)

(3)
(20)

(106)

(23)

(21)

(2)

(154)

បណ្ថាញអន្តរជាតិរបស់ធនាគារ អែូរី
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747 ប���ញ��តិបត�ិ�រ
ក��ង��ុក

451 ប���ញ��តិបត�ិ�រ
ក��ង 26 ����ស

ប���ញ��

គិត��ឹម��ី�សទី 3 ���ំ 2019

�ទព��សកម�សរុប

US$34 �ន់�នដុ���រ���រ�ក

ផលប័�តឥណ�នសរុប

US$185 �ន់�នដុ���រ���រ�ក

��ស់ចំេណញ

US$1.0 �ន់�នដុ���រ���រ�ក

2019 
គ��ប់ខួបទី

���ំ
(3)

(21)

(1)

(36)

(3)
(20)

(106)

(23)

(21)

(2)

(154)
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��ទូ�ំង����សកម���

រ�យ�ររ�៍�នះ�ច�ញយក�ន�មរយ:
េវប�យ៖ www.wbfinance.com.kh 

អុីែម៉ល៖ info@wbfinance.com.kh

��ខទូរស័ព�៖ (855) 23 963 333 

អ�រ��ខ ៣៩៨ ម�វ�ថី��ះមុនីវង�� ស���ត់បឹង��ងកង១ 
ខណ�បឹង��ងកង �ជ�នីភ�ំ��ញ 


