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ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ ជាែរណា ទស្សែវស័ិយ បបសកកម្ម 
ព្រឹត្ិការណ៍សំខាែ់ៗ ពបចាឆំ្នា  ំ
អំ្ីធនាគារ អែូរ ី
សារ្ីពបធាែពករុមពបរឹកសាភបិាល
សារ្ីអគ្គនាយកពបតិបត្ិ
រចនាសម្ែ័្ធពករុមហែុែ
អំ្ីពករុមពបរឹកសាភបិាល
អំ្ីគណៈពគបព់គងជាែខ់្ស់

ទិែនាែយ័ហិរញ្ញ វត្ុសំខាែ់ៗ  
្ត័ម៌ាែសំខាែ់ៗ
អំ្ីផលិតផល ែិងបសវាកម្ម
ទិែនាែយ័ស្ី្ីបរស្ិាែ ែិងទិែនាែយ័បុគ្គលិក
វសិាលភា្នែតំបែព់បតិបត្ិការ

តារាងតុល្យការ
របាយការណ៍លទ្ធផល
របាយការណ៍បបពមបពមរួលមូលធែ
របាយការណ៍លំហូរសាចព់បាក់
របាយការណ៍របស់សវែករឯករាជ្យ
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ដាប់ បប៊លយូប៊ី ហ្ថា យ បន ន
ជានរណ?

អំពីស្ថាប័ន

បៅពគរឹឹះស្ាែមពីករូហិរញ្ញ វត្ុ ដាបប់បែលយូបែ ី ហ្វា យបែែ     

បយើងពតរូវបាែដរឹកនាបំដាយបគាលបំណងរមួមយួ   បដើម្ជីួយ��    

បធវាើឱ្យចរែ្ហិរញ្ញ វត្ុ កាែប់តពបបសើរប�ើង បដាយផសារភាជា ប ់

អតិថិជែ ែិង សហគមែ ៍  បៅែរឹងធែធាែបដល្ួកបគពតរូវ 

ការបដើម្ទីទួលបជាគជយ័។ បយើងផ្ល់សក្ាែុ្លឲ្យ 

ពបបទសកម្ុជាមាែការលូតលាស់។

ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ (អតីតជា វសិីែហ្វា ែ ់បខមបូឌា) 

ជាពគរឹឹះស្ាែឈាែមុខបគមយួបៅកម្ុជា បហើយជាសមាជិក 

ពគរួសាររបស់ធនាគារពាណិជជា អែូរ ីបដលជាធនាគារឈាែមុខ 

បគមយួបៅពបបទសកូបរ េ ពតរូវបាែបបងកើតប�ើងបៅឆ្នា  ំ1899។ 
អំពីស្ថាប័ន

ទសថាសនវិស័យ

ទស្សែវស័ិយរបស់បយើង ចងប់�ើញពបជាជែកម្ុជាពគបរ់បូ

មាែជីវតិប្ញបរបិូណ៌។

បបសកកម្ម

កាលា យជាពគរឹឹះស្ាែហិរញ្ញ វត្ុ     ឈាែមុខបគបដលផ្ល់ែូវ 
សក្ាែុ្លបសដ្ឋកិច្ច បដើម្ឲី្យកម្ុជារកីចបពមើែ។

បយើងកំ្ុងបតជំរញុឱ្យមាែកំបណើ ែលូតលាស់ ជួយ��បបងកើត 
ការងារដល់សហគមែ ៍ បដើម្ជីំរញុការបំលាស់ប្ូរបសដ្ឋកិច្ច 
ែិង បដាឹះពសាយបញ្ហា ពបឈមមុខធំបំផុតបៅ កនាុងសង្គម 
កនាុងប្លជាមួយគានា មាែការពគប់ពគងហ្ែិភ័យែងិការផល់្ 
ផលជូែបៅអតិថជិែ   ែងិភាគទុែកិរបស់បយើង។        បែឹះបដាយសារ

 
បតបយើងទទួលសា្គ ល់ថា បយើងអាចទទួលបាែបជាគជយ័ 

បៅប្លបដលអតថិជិែ ពករុមហែុែ     សហគមែ ៍ែងិបុគ្គលិក 
បដលបយើងបបពមើអាចឈាែដល់   ទស្សែវស័ិយបជាគជយ័ 
របស់្ួកបគ។

/ ដាប់ ប៊ថាលយូប៊ី ហ្ថា យ នថា ន ជានរណ?



 

អំពីស្ថាប័ន / ព្រឹត្ិការណ៍សំខាែ់ៗ ពបចាឆំ្នា ំ

2016 
• ការសបម្ាធជាផលាូវការអគារការយិាល័យ 

កណ្ាលថ្មី។

• The Smart Campaign 
បដលជាភានា កង់ារអែ្រជាតិ កនាុងការផ្ូចបផ្ើមដាក ់
បញ្ចូ លបគាលការណ៍ការពារ អតិថិជែយាេ ង 
ខាជា បខ់ជាួែ ែិងពតរូវតាមស្ងដ់ារអែ្រជាតិបដល 
បាែកំណត។់

2014 
ទទួលបាែការវាយតនមលាកពមតិ A- 
បលើស្ិរភា្ស្ាបែ័្ី Planet 
Rating។ 

2013 
ទទួលបាែពាែរងាវា ែ ់2 ្ី Oiko 
Credit៖ ពាែរងាវា ែស់មទិ្ធផល 
សង្គម ែិងពាែរងាវា ែស់ពមាប់
ការ្ពងីកតំបែព់បតិបត្ិការ ែិង 
ការផ្ល់បសវាបៅដល់ អតិថិជែ 
បដលមាែជីវភា្ខវាឹះខាត។ ពាែ 
រងាវា ែស់មទិ្ធផលសង្គម ែិងពាែ 
រងាវា ែ ់សពមាបក់ារ្ពងីកតំបែ ់
ពបតិ បត្ិការ ែិងការផ្ល់បសវា 
បៅដល់អតិថិជែបដលមាែ 
ជីវភា្ខវាឹះខាត។

2004 
ទទួលបាែអាជាញា បណ័្ណ ្ី 
ធនាគារជាតិនែកម្ុជា។

2003 
កម្មវធិីអភវិឌ្ឍែម៍ពីករូសហពគាស
បាែ កាលា យជាពករុមហែុែមយួបា ែ 
ចុឹះបញជា ី្ីពកសួងពាណិជជាកម្ម។

2000 
ពតរូវបាែដាកប់ឈា្ម ឹះថា កម្មវធិី អភវិឌ្ឍែ ៍
មពីករូសហពគាស បដលជាកម្មវធិី    
ឥណទាែមយួរបស់អង្គការទស្សែៈ 
្ិភ្បលាកកម្ុជា។ 

2011 
ទទួលបាែអាជាញា បណ័្ណ
ពបមូលពបាកស់ែ្ស ំ្ី 
ធនាគារជាតិនែកម្ុជា។

1990s 
ពតរូវបាែបបងកើតប�ើងជាសកម្មភា្មយួ 
របស់កម្មវធិីអភវិឌ្ឍែត៍ំបែ ់របស់ 
អង្គការ ទស្សែៈ្ិភ្បលាកកម្ុជា។ 

2017 
• ទទួលបាែវញិ្្ញ បែបពតអែុបលាមភា្សារប្ើ្ែ្ធ  ពបបភទ 

មាស ្ីអគ្គនាយកដា្ឋ ែ្ែ្ធដារ នែ ព្ឹះ រា ជា ណា ច ពក កម្ុជា ។
• ទទួលបាែការវាយតនមលា្ីអនាកជំនាញការពគបព់គងហ្ែិភយ័ 

បដលផ្ល់បដាយ ADA Microfinance  បដើម្បីកលម្អពកបខណ្ឌ  
ពគបព់គងហ្ែិភយ័    បដាយបពបើឧបករណ៍គំរនូែការពគបព់គង 
ហ្ែិភយ័បដលបបងកើតបដាយ អនាកផ្ួចបផ្ើមពគបព់គងហ្ែិភយ័ 
កនាុងវស័ិយមពីករូហិរញ្ញ វត្ុ។

• ការវាយតនមលានែការអែុវត្  SPM   បដាយបពបើពបាស់ទពមង ់   
SPI-4។ ជាលទ្ធផលនែការវាយតនមលាបែឹះបាែបងាហា ញឲ្យ  ប�ើញ  
ថា មាែបណ្រឹ ង 94% បលើបញជា ីសូចនាកររបស់ USSPM ។

• ជាសមាជិកស្ាបែិកនែគបពមាង NBC FAST បហើយបាែ 
បញ្ចបក់ារបធវាើសមាហរណកម្មយាេ ងប្ញបលញ។

2018 
• គិតពតរឹមបខធនាូឆ្នា  ំ២០១៨ អតិថិជែកម្ច ីមាែចំែួែ 

1372.017
• ផលបព័តឥណទាែចំែួែ 219 លាែដុលាលា រអាបមរកិ
• សមតុល្យពបាកប់បញ្ញ ើសែ្សចំំែួែ 60 

លាែដុលាលា រអាបមរកិ 
• ផ្លា ស់ប្ូរមា្ច ស់ភាគហែុែ (មថុិនា 2018) បៅជា   

ធនាគារ អែូរ ី្ីពបបទសកូបរ េ

ពថាឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបថាាំឆ្នថាំ
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ធនាគារ អែូរ ី គឺជាធនាគារពាណិជជាឈាែមុខបគមយួបៅ       

ពបបទសកូបរ េ បដលបាែបបងកើតប�ើងបៅឆ្នា  ំ 1899 ែិង 

មាែបណ្ាញអែ្រជាតិដធ៏ំទូលាយ បៅទូទាងំ្ិភ្បលាក។

ឆ្នា  ំ2018 គឺជាខួបបលើកទី 119 នែ ធនាគារ អែូរ ីបដលខលាួែបាែ 

រកសាពបវត្ិសាសស្ជាងមយួរយឆ្នា ។ំ ធនាគារ អែូរ ី ែរឹងបែ្    

រកីចបពមើែបៅសតវត្សបែ្បនាទា បប់ទៀត បដើម្កីាលា យជាស្ាបែ័  

ហិរញ្ញ វត្ុបដលបតងបតបៅជិតបលាកអនាក។ 

បដាយអាជីវកម្មរបស់ខលាួែមាែការរកីចបពមើែជាលំដាប ់ តាម                                                          

រយៈការទុកចិត្របស់អតិថិជែ ែិង ភាគទុែិក ធនាគារ 

អែូរ ី ធានាតបសនាងបលើទំែុកចិត្របស់្ួកបគ បដាយផ្ល់ 

ជូែែូវផលចំបណញកាែប់តធំជាងមុែ ែិង ការប្ញចិត្ 

កាែប់តពបបសើរជាងមុែ។ 

អំពីធនាគារ អ៊ូរី

ជាធនាគារ ដថាលលថាបីលថាបាញលើការផ្តល់សថាាធនាគារដថាលឈានមុខគថា 
នៅបថាទថាសកូរ៉ថាខាងតថាបូង

ភាពរីករាយរបស់អតិថិជន
ធនាគារ អែូរ ីយកចិត្ទុកដាក់

ចំបពាឹះភា្រកីរាយរបស់អតិថិជែ

ការតមថាង់ទិសដៅសមថាថាប់អនាគត
ធនាគារ អែូរ ីផ្លា ស់ប្ូរខលាួែ

បដើម្បីបងកើតអនាគតបដលពបបសើរជាងមុែ 

ភាពស្មថាះតថាង់ និងការទុកចិត្ត
ធនាគារ អែូរ ីបបងកើតហិរញ្ញ វត្ុបដលមាែផ្សុខភា្ 

លើកស្ទួយ
អ្នកមានទថាពកោសលថាយ

ធនាគារ អែូរ ីបថរកសាអនាកមាែបទ្បកាសល្យ

គុណត មមលៃ



10 11 ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ  /  របាយការណ៍បបចាឆំ្នា  ំ2018  ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ  /  របាយការណ៍បបចាឆំ្នា  ំ2018

"នៅចុងឆ្នថាំ 2018 សំពៀតឥណទានរបស់ 
ដាប់បថា៊លយូប៊ី ហ្ថាយនថាន បានកើនឡើងដល់ 

ជាង  218 លានដុលា្លថារអាមថារិក
(កើន ឡើង 28%)"

សរពីបថាាន
កថាុមបថាឹកថាសាភិបាល

លោក គថាិស បថាថាយអាន
ពបធាែពករុមពបរឹកសាភបិាល

គថាិសស្តថុហ្វឺ ចន បថាថាយអាន
ពបធាែពករុមពបរឹកសាភបិាល

ការផ្លា ស់ប្ូរ្ី វីសិនហ្ថាន់ មកជា  ដាប់ បប៊លយូប៊ី ហ្ថាយ បនន!

ឆ្នា  ំ2018    គឺជាឆ្នា នំែការផ្លា ស់ប្ូរ សពមាប ់ដាប់ បប៊លយូប៊ី 

ហ្ថាយ បនន។   កនាុងឆមាសទី1  ពករុមហែុែស្ិតបៅបពកាមមា្ច ស់ 
ភាគហែុែមែុ គឺ   វីសិនហ្ថាន់  បដាយ ប�កបៅចាប់្ ឆីមាសទ2ី 
រហូតដល់ប្លបច្ចុប្ែនាបែឹះ   គឺស្ិតបពកាមមា្ច ស់ភាគហែុែថ្មី    

គឺ  ធនាគារ អែូរ ី  របស់ពបបទសកូបរ េ ខាងត្ងូ។  មា្ច ស់ភាគហែុែ 
ទាងំ្ីរបែឹះ មាែលក្ខណៈខុសគានា  បពចើែ     បបើគតិបៅបលើការ្ពងីក

 
វសិាលភា្យុទ្ធសាសស្ ែងិ មហចិ្តិា របស់ខលាួែ។

ឆ្នា កំែលាងបៅ បយើងទទួលបាែលទ្ធផលចពមរុឹះគានា ។ បៅឆមាស                                                                         

ទី1   គឺជាការបពតៀមខលាួែបរៀបចំ   បៅមុែប្លមាែការទិញ
 

ភាគហែុែ   បដាយប�កបៅឆមាសទី2 បដលស្ិតបពកាមមា្ច ស់ 

ភាគហែុែថ្មី   បយើងបមើលប�ើញថា ជាដំណាកក់ាលបដលមាែ 

កំបណើ ែដខ៏ាលា ងំកាលា ។   បៅចុងឆ្នា  ំ2018 ពបាកក់ម្ច ី ែិង   បសវា 

ហិរញ្ញ វត្ុបដលបាែផ្ល់    បាែបធវាើឲ្យបេឹះពាល់ជាវជិជាមាែ ដល់                       

កុមារ   ជាង  345000  នាក។់    សំប្ៀតឥណទាែ របស់                                       

ពករុមហែុែ   បាែបកើែប�ើងដល់ជាង 218 លាែដុលាលា រអាបមរកិ 

(បកើែប�ើង  28%)។ កនាុងប្លជាមយួគានា បែឹះ ដាប់ បប៊លយូប៊ី 

ហ្ថាយ បនន បាែបបពមើបសវាកម្មជូែអតិថិជែពបាកក់ម្ចជីាង 
137000នាក ់    ែងិអតិថជិែដាកព់បាកប់បញ្ញ ើជាង117000នាក។់ 
អពតាខកខាែមិែបាែសងពបាក់  បាែធាលា ក់ចុឹះយាេ ងគួរឲ្យ 
កតស់មា្គ ល់ បពាលគឺ្ី 1,73%  បៅបខធនាូ  ឆ្នា  ំ2017 មកបៅ 
ពតរឹម 0,96% បៅបខធនាូ ឆ្នា  ំ2018។

បពកាមការដរឹកនារំបស់បលាក     គីម ស៊ុនឃថាយូ     (បដលជា 

 អគ្គនាយកពបតិបត្ិថ្មី      ចូលកាែត់ំបណង    ចាប់្ ីបខ មនីា 

ឆ្នា  ំ 2019)       ខញាុ ំមាែជំបែឿយាេ ងមុតមាថំា   ដាប់ បប៊លយូប៊ី 

ហ្ថាយ បនន    ែរឹងបែប្ងាហា ញកំបណើ ែរបស់ខលាួែ  ដរ៏ រឹងមាតំបៅ 

បទៀត។   បទ្ិបសាធែជ៍ាង 30ឆ្នា  ំរបស់បលាកបៅកនាុងវស័ិយ                               

ធនាគារពាណិជជា ែរឹងជួយ��ឲ្យស្ាបែ័មាែអនាគតដរ៏ រឹងមា ំែិង 

ពបកបបដាយែិរែ្រភា្បៅពបបទសកម្ុជា។

បយើងែរឹងជបួែូវឧបសគ្គមយួចែំែួបៅប្លខាងមខុ បហើយខញាុ ំ 
បជឿជាកថ់ា បុគ្គលិក ដាបប់បែលយូបែ ី ហ្វា យបែែ  ែិង 
អនាកដរឹកនា ំបៅបតរ រឹងមា ំែិង បែ្ពគបព់គងស្ាបែ័ពបកបបដាយ                                            

ភា្ពបរុងពបយត័នា   បដាយពបកាែខ់ាជា បែូ់វការពតរួត្ិែិត្យនផទាកនាុង 

ដរ៏ រឹងមា ំ ែិង ការបបងកើតផលិតផលថ្មីៗបផ្សងៗគានា     បដើម្បីែ្ 

បបពមើអតិថិជែជាបុគ្គល  កដូ៏ចជាពករុមហែុែនានាឲ្យបាែកាែ់

បតពបបសើរ។ បយើងែរឹងបៅបតបែ្ដំបណើ ររបស់បយើង បដើម្កីាលា យ 

ជាស្ាបែ័ហិរញ្ញ វត្ុបលខ 1 បៅកនាុងពបបទសកម្ុជា។ 

ខញាុ ំ្ិតជាមាែក្ីបសាមែ្សរកីរាយ   កនាុងការទទួលយកមុខងារ 

ជាពបធាែពករុមពបរឹកសាភបិាល   បៅបពកាយប្លបដល  វីសិន 

ហ្ន់ (បខមបូឌា) ពតរូវបាែទិញយក   ែិង កាែត់ំបណងបែឹះ 

បនាទា ប់្ ី    បលាក   បជសិែ  អុីបវែ    បដលបលាកជាពបធាែ 

ពករុមពបរឹកសាភបិាល   ចាបត់ាងំ្ីឆ្នា  ំ  2013   រហូតមកដល់ 

បខមថុិនា    ឆ្នា  ំ  2018។     ខញាុ ំសូមបថលាងអំណរគុណដល់  
ព្ឹះជាមា្ច ស់សពមាប ់ដបំណើ រការនែការផ្លា ស់បូ្រពករុមហែែុពបកប 
បដាយភា្រលូែ បហើយបដលដំបណើ រការបែឹះ ពតរូវបាែចាតទុ់ក 
ថាជាការផ្លា ស់ប្ូរពបកបបដាយភា្វជិជាមាែ   បដាយ បុគ្គលិក 
ែិងថានា កដ់រឹកនា។ំ   បលាក នមេខល ស្ីងប�លាើ  អតីត 

អគ្គនាយកពបតិបត្ិ   បាែចូលរមួចំបណកដធ៏ំបធងបៅកនាុង 

ដំបណើ រការនែការផ្លា ស់ប្ូរបែឹះ  បហើយបលាកបាែបៅបែ្បបពមើ
ស្ាបែ័រហូតដល់បដើមឆ្នា  ំ2019។   

អំពី ដាប់ បប៊លយូប៊ី ហ្ថា យ បន ន / សរពីបថាានកថាុមបថាឹកថាសាភិបាល
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/ សរពីអគ្គននាយកបថាតិបត្តិ / សរពីអគ្គននាយកបថាតិបត្តិ

សរពីអគ្គននាយកបថាតិបត្តិ

To be provided by WB Team

គីម ស៊ុនឃថាយូ

អគ្គនាយកពបតិបត្ិ

"ប្កាមដំបូលថ្មីមនធនាគារ អ៊ូរី  បដលជាធនាគារឈានមុខ 

បគមួយ បៅក្នថុង ្ប បទសកូបរ៉  គណ:្គប់ ្គង  និង បុគ្គនលិក  

របស់    ដាប់ បប៊លយូប៊ី ហ្ថាយ បនន    បន្ត បប្តជា្ថាចិត្តផ្តល់នូវ  

បសាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏ល្អបំផុត  បដី មថាបីជាការជួយ បលីកកម្ពស់     

ជីវភាពរស់ បៅរបស់អតិថិជន    និងកា្លថាយជា្គឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ 

ឈានមុខ បគ មួយ       បដលផ្តល់នូវសកា្ថានុពល បសដ្ឋកិច្ច 

បដីមថាបីរួមចំ បណកក្នថុងការរីកច ប្មីន របស់ ្ប បទស កម្ពថុជា។"

ឆ្នា  ំ2018     គឺជាឆ្នា នំែការផ្លា ស់ប្ូរសពមាប ់  ដាបប់បែលយូបែ ី

ហ្វា យបែែ បពកាមមា្ច ស់ភាគហែុែថ្មី     ធនាគារ អែូរ ី  ពបបទស 

កូបរ េខាងត្ងូ បដលនាមំកែូវផលបេឹះពាល់ជាវជិជាមាែ   បលើការ 

រកី ចបពមើែពបកបបដាយែិរែ្រភា្របស់ខលាួែ   ែិង   ការចូលរមួ 

យាេ ងទូលំទូលាយកនាុងការគាពំទដល់សហគមែម៍ូលដា្ឋ ែបៅ

ទូទាងំពបបទសកម្ុជា។      ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ បប្ជាញា  

បែ្បបពមើ អតិថិជែរបស់ខលាួែ ែិងអតិថិជែសក្ាែុ្ល បដាយ 

ផ្ល់ែូវបសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ុប្ញបលញ ែិង  មាែពបសិទ្ធភា្
 

ជាមយួែរឹងមូលដា្ឋ ែហិរញ្ញ វត្ុរ រឹងមា ំតមាលា ភា្ អភបិាលកិច្ចល្អ 

ែិងការនចនាពបឌិតថ្មីៗ។

របាយការណ៍ធនាគារ្ិភ្បលាកបាែឱ្យដរឹងថា   កំបណើ ែ  

បសដ្ឋកិច្ចបៅកម្ុជា      បៅបតរ រឹងមាឈំាែដល់ 7,1 ភាគរយ 

បៅឆ្នា  ំ2018។     ទែទារឹម ែរឹងបែឹះ  ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ     

បាែបប្ជាញា ចិត្្ពងីកពទ្្យសកម្ម ែិង ការយិាល័យរបស់ខលាួែ 

បដើម្បីបពមើដល់ អតិថិជែ ឱ្យកាែប់តពបបសើរប�ើង។   គិតពតរឹម 

បខធនាូ ឆ្នា  ំ2018 ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែមាែការយិាល័យ 

តំបែច់ំែួែ 15 សាខាចំែួែ 106  បដលបបពមើអតិថិជែជាង 

137000 នាក ់បៅទូទាងំពបបទសកម្ុជា។    បៅឆ្នា  ំ2019 

បយើងមាែគបពមាង្ពងីកសាខាថ្មី   ចំែួែ 10 បបែ្មបទៀត 

បៅទូទាងំបខត្  ែិង  រាជធាែីរបស់ពបបទសកម្ុជា។  ទែទារឹម                                                                                           

ែរឹងបនាឹះពទ្្យសម្ត្ិ របស់បយើងបាែ  បកើែប�ើងដល់ 22% 

បធៀបឆ្នា មំុែ   បស្មើែរឹងចំែួែ  240 លាែដុលាលា រ   បហើយពបាក ់

ចំបណញ បាែបកើែប�ើងដល់ 35% បស្មើែរឹង ជាង 4,1លាែ 

ដុលាលា រអាបមរកិ។

បដលមាែបំណង្ពងីក អាជីវកម្មរបស់ខលាួែ។

ពសបតាមពាក្យបសាលា ក   “2019 ជាឆ្នា រំកីចបពមើែជំហ្ែយក្ស 

ជាសកល” របស់ ធនាគារ អែរូ ី(បដលជាការយិាល័ យក ណ្ាល 
  របស់បយើង)   ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ រ ំ្ រឹងថាែរឹងបែ្មាែ 

កបំណើ ែដគ៏ួរឲ្យកតស់មា្គ ល់របស់ខលាួែ   បៅឆ្នា ២ំ០១៩ បែឹះ។ 

បដើម្ផី្ល់ជូែែូវបសវាហិរញ្ញ វត្ុសម្រូបបប    ដល់អតិថិជែ  

ដាប ់បបែល យូបែ ី  ហ្វា យបែែ    ែរឹងបធវាើការសហការជាមយួែរឹង 

នដ គូ សហការ សំខាែ់ៗ   មាែដូចជា Grab ភានា កង់ារបផទារពបាក ់

ភានា ក ់ងារទូទាត ់  ែិង  នដគូបដលពាក់្ ែ័្ធបផ្សងៗ កនាុងពបបទស 

កម្ុជា។    បឆលាើយ តប បៅែរឹងតពមរូវការហិរញ្ញ វត្ុរបស់អតិថិជែ  

នាប្លបច្ចុប្ែនា     ដាបប់បែលយូបែ ី  ហ្វា យបែែ    បែ្្ពងរឹង 

គុណភា្ពប្័ែ្ធពបតិបត្ិ ការសនាូលរបស់ខលាួែ    ែិងចូលរមួ 

ជាមយួ Cambodia Shared Switch (CSS)   ែិងដាកឲ់្យ 

បពបើពបាស់  ATM ថ្មី បដល មាែ បបច្ចកវទិយាទំបែើប។ 

ខញាុ ំសូមបថលាងអំណរគុណដល់    បលាក   នមេខល ចែ  ស្ីង ប�លាើ 

អតីតអគ្គនាយកពបតិបត្ិ  គណ:ពគបព់គង  ែិងបុគ្គលិកទាងំ 

អស់បដលបាែខិតខំពបរឹងបពបង   សបពមចបាែការរកីចបពមើែដ ៏

គួរឲ្យកតស់មា្គ ល់បែឹះ   ែិង បាែចូលរមួចំបណកយាេ ងសកម្ម 

បលើការផ្លា ស់ប្ូររបស់ ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ បៅឆ្នា បំែឹះ។ 

ខញាុ ំកសូ៏មបថលាងអំណរគុណដល់អតិថិជែ សពមាបក់ារទុកចិត្ 

ែិង    នដគូសហការទាងំអស់បដលបាែជួយ��បពជាមបពជង ែិង  

ផ្ល់ការសហការដល៏្អកែលាងមក។      បយើងខញាុ ំែរឹងបែ្ផ្ល់ ែូវ 

ផលិត  ផល ែិងបសវាហិរញ្ញ វត្ុ ដល៏្អបំផុតដល់អតិថិជែ នដគូ 

ែិង  សាធារណជែទាងំអស់បៅឆ្នា បំែ្បនាទា បប់ទៀត។

ដាបប់បែលយូបែ ី ហ្វា យបែែ ពបកាែខ់ាជា បជ់ាមយួែរឹង   

ទស្សែវស័ិយរបស់ខលាួែ បដលបផ្្តសំខាែប់លើពប្ែ័្ធហរិញ្ញ វត្ុ
 

ឌីជីថល។    បៅបដើមឆ្នា  ំ 2018      ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ  

បាែដាកឲ់្យបពបើពបាស់   ធនាគារចល័តរបស់ខលាួែបដលផ្ល់ជូែ 
ែូវពបតបិត្កិារហរិញ្ញ វត្ុងាយពសរួល ដល់អតថិជិែ  រមួមាែការ

ពតរួត្ិែិត្យសមតុល្យគណែី   ការសង ពត�បព់បាកក់ម្ច ីែិង 

ការបផទារពបាករ់វាងគណែី ដាបប់បែលយូបែ ី ហ្វា យបែែ 

បដាយឥតគិតនថលាបៅពគបប់្លបវលា  ែិងទីកបែលាងរបស់្ួកបគ។ 

ដាបប់បែលយូបែ ី ហ្វា យបែែ    រមួបញ្ចូ លពប្ែ័្ធបដលពបកបបដាយ 
ភា្នចនាពបឌិត     ែិងបបច្ចកវជិាជា ខ្ស់កនាុងពបតិបត្ិការពបចានំថងៃ 
របស់ខលាួែ      បដលអែុញ្្ញ តឲ្យបុគ្គលិក ដាកក់ារបសនាើសំុពបាកក់ម្ច

 ី
របស់អតិថិជែ    ែិង   ពបមូលពបាក ់បាែ្ីពគបទី់ កបែលាងតាម 

រយៈ iPad បដលបធវាើឱ្យដំបណើ រការបែឹះ បលឿែ ែិង មាែពបសិទ្ធ 

ភា្បំផុត។   បៅបខបមសាឆ្នា 2ំ018 បដើម្ពីទពទងដ់ល់វស័ិយ 
SME បៅកម្ុជា   ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ  បាែផ្ល់កម្ច ី
ដល់សហពគាសធុែតូច ែិងមធ្យម ចំែួែរហូតដល់    50000 

ដុលាលា រអាបមរកិ     បដាយមាែការផ្ល់ភា្បតប់បែបលើការ 
សងពត�ប ់     ែិងព្មទាងំលក្ខខណ្ឌ សមពសបបដើម្ជីួយ�� 
គាពំទដល់តពមរូវការបដើមទុែ ដល់សហពគិែថ្មី  ែិងសហពគិែ 

អំពី ដាប់ បប៊លយូប៊ី ហ្ថា យ បន ន អំពី ដាប់ បប៊លយូប៊ី ហ្ថា យ បន ន
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រចនាសម្ព័ន្ធកថាុមហ៊ុន
គិតតថាឹមថ្ងថាទ1ី ខថាមិថុនា ឆ្នថា2ំ019

គណៈកកកកធីីរកកកិត គណៈកកកកធីីរកកកិត គណៈកកកកធីីរកកកិត គណៈកកកកធីីរកកកិត

អំពី ដាប់ បប៊លយូប៊ី ហ្ថា យ បន ន
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អំពីកថាុមបថាឹកថាសាភិបាល

បលាក ពគិស មាែសញ្ជា តិែូបវលបហ្ស�ង។់     បលាកបាែបញ្ចបក់ារសិកសាបៅសាកលវទិយាល័យ 

Lincoln ខាងបផនាកកសិអាជីវកម្ម     មាែបទ្ិបសាធែក៍ារងារបផនាកហិរញ្ញ វត្ុ      បៅតំបែជ់ែបទ 

ការពគបព់គងកសិដា្ឋ ែ ការអភវិឌ្ឍពករុមហែុែ ែិង  ទីផសារការនាបំចញ ែិងការបធវាើគបពមាងអាជីវកម្ម។ 

កិច្ចការរបស់បលាករមួមាែតួនាទីជា     គណៈពគបព់គងជាែខ់្ស់      កនាុងការផ្ល់បសវាគាពំទដល់ 

សហគមែក៍សិកម្ម ឧសសាហកម្មសាចស់តវា ែិងក្ាែទី់ផសារនាបំចញ ែិងធុរកិច្ចវែិិបយាគ។  បលាក

ធាលា បជ់ាសមាជិកនែពករុមពបរឹកសារបស់នាយករដ្ឋមសែ្ីែូបវលបហ្ស�ងព់បមាណ 3 ឆ្នា  ំ  ែិង ធាលា បប់ាែ    

ផ្ល់ពបរឹកសាដល់នាយករដ្ឋមសែ្ី្ីររបូ បលើបញ្ហា ទាកទ់ងែរឹងវស័ិយសនាូលបៅែូបវលបហ្ស�ង។់

បលាកមាែបទ្ិបសាធែច៍បាស់លាស់ កនាុងភា្ជាអនាកដរឹកនា ំ ែិងការពគបព់គងបុគ្គលិក បធវាើការងារ 

គបពមាងបផែការពបតិបត្ិតាម    ែិងការបធវាើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ុ។      បលាកក៏ជាសមាជិក 

ពករុមពបរឹកសាភិបាលនែពករុមហែុែ ែិងសហគមែ៍អង្គការមែុស្សធម៌ទាំងកនាុង ែិងបពរៅពបបទស 

ែូបវលបហ្ស�ង ់បដាយគាតព់បកាែយ់កអភបិាលកិច្ចល្អដល់ស្ាបែ័ជាចម្ង។

បលាក ពគិស ពបាយអាែ

បលាកពសី ហវាីអូណា វ េ ាយ  ត៍

បលាក  ចូ បបែក ហីុយេុែ

សមាជិកពករុមពបរឹកសាភបិាល

សមាជិកពករុមពបរឹកសាភបិាល

បលាក គីម សែុែ�្យ ូ 

បលាក គីម សែុែ�្យ ូ  បាែចូលរមួជាមយួដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែជា អគ្គនាយកពបតិបត្ិ បៅ 

កនាុង បខកុម្ៈ ឆ្នា 2ំ019។ គាតម់ាែបទ្ិបសាធែជ៍ាបពចើែបលើបផនាកធនាគារពាណិជជាកម្មបៅ ធនាគារ អែូរ ី

កនាុងពបបទសកូបរ េ។    ចាបត់ាងំ្ីបលាកចូលរមួជាមយួធនាគារ អែូរ ី    បៅឆ្នា  ំ 1979  បលាកបាែ 

ទទួលចំបណឹះដរឹង ែិង បទ្ិបសាធែយ៍ាេ ងទូលំទូលាយបលើបសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ុ។  បលាកបាែទទួល 

បែទាុក បលើបផនាកលកប់ៅសាខាមយួចំែួែ     បដលបាែបផ្្តបលើការលក ់ ផលិតផលឥណទាែ។  

បលាកបាែទទួលបែទាុកការងារបលើកម្ចីឯកជែ   ែិង  កម្ចីអាជីវកម្ម    ព្មទាំងបបពមើការងារជា          

Corporate  Loan  Underwriter  អស់រយៈប្ល 8 ឆ្នា ។ំ   បនាទា ប់្ ីបលាកបាែបបពមើការជា         

អនាកពគបព់គងទូបៅបលើបណាដា សាខាជាបពចើែអស់រយៈ ប្ល 5 ឆ្នា  ំបលាកពតរូវបាែតំប�ើងតំបណងជា

អនាកពគបព់គងជាែខ់្ស់    បដលទទួល ខុសពតរូវបលើការពគបព់គងកម្ចឯីកជែ   ែិង    កម្ចអីាជីវកម្ម 

អស់រយៈប្ល 2 ឆ្នា ។ំ

មុែចូលបបពមើការបៅ  ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ  បលាកបាែបធវាើការបៅធនាគារ អែូរ ីទីពករុងបសអែូល 

កនាុងតំបណងជាអគ្គនាយករងពបតិបត្ិ។ បលាកកធ៏ាលា បប់ាែបធវាើជានាយកពគបព់គងបផនាកកំបណទពមង ់

អាជីវកម្មផងបដរ។ 

បៅបខធនាូ ឆ្នា  ំ2015    បលាកបាែទទលួតំបណងថ្មជីានាយកពបតបិត្កិបំណទពមងអ់ាជវីកម្ម  ព្មទាងំ 

បាែបធវាើកំបណទពមងម់យួចំែួែ       ែិងបសចកដាីសបពមច M & A សពមាបព់ករុមហែុែធំៗជាបពចើែ។ 

ចាប់្ ីឆ្នា  ំ2016 ដល់បខធនាូ ឆ្នា 2ំ018 បលាកបាែទទួលតំបណងជាអគ្គនាយករងបផនាកឥណទាែ។

បលាកមាែបរញិ្្ញ បព័តពាណិជជាកម្ម្ី សាកលវទិយាល័យ Sejong ។ បហើយបលាកកប៏ាែទទួល 

វញិ្្ញ បែបព័ត ្ី Fund Investment Advisor ជាបុគ្គលិកឥណទាែ ែិង អនាកវភិាគឥណទាែ 

ផងបដរ។

សមាជិកពករុមពបរឹកសាភបិាល 
ែិង អគ្គនាយកពបតិបត្ិ 

សមាជិកពករុមពបរឹកសាភបិាល

បលាកពសី ហវាីអូណា វាេយត ៍ មាែសញ្ជា តិែូបវលបហ្ស�ង។់ បលាកពសី ធាលា បជ់ាអនាកស្ម័ពគចិត្កនាុង 

កម្មវធិី “Banker with Vision” របស់ វសិីែហ្វា ែអ់ែ្រជាតិ ជាមយួវសិីែហ្វា ែប់ខមបូឌា។ 

បទ្ិបសាធែ ៍ 5 ឆ្នា  ំ បលើបទបញ្ញត្ិបៅពបបទសែូបវលបហ្ស�ង ់ ែិងមាែបទ្ិបសាធែប៍ផនាក 

ធនាគារអស់រយៈប្ល 23 ឆ្នា បំៅែូបវលបហ្ស�ង ់ ែិងមាែបទ្ិបសាធែ ៍ 12 ឆ្នា កំនាុងការងារ            

ពគបព់គងហ្ែិភយ័របិូយបណ័្ណ អែ្រជាតិ។

បលាកពសីបាែបញ្ច ប់ការសិកសា     បផនាកពាណិជជាកម្ម     ែិងពគប់ពគងអាជីវកម្មអែ្រជាតិបៅ    

សាកលវទិយាល័យ Massey កនាុងឆ្នា 2ំ007។ បលាកពសី ហវាីអូណា បច្ចុប្ែនាបធវាើការបៅកនាុង 

អាជាញា ធរទីផសារ  ហិរញ្ញ  វត្ុ កនាុងពបបទសែូបវលបហ្ស�ង។់

បលាក ចូ បបែក ហីុយេុែ  បាែចូលរមួជាមយួ   ធនាគារ អែូរ ីជាង 22ឆ្នា  ំមកបហើយ។    បលាកបាែ 

កាែម់ុខតំបណងជាបពចើែ រមួមាែមុខតំបណងបច្ចុប្ែនាជាពបធាែពតរួត្ិែិត្យនផទាកនាុង   រមួមាែមុខងារ 

ពបតិបត្ិតាម  ែិង  ការពបឆ្ងំែរឹងការលាងលុយកខវាករ់បស់បណ្ាញបពរៅពបបទសនែ ធនាគារ អែូរ ី

ែិង ការងារបផ្សងបទៀតរបស់បលាក   កនាុងបនាឹះរមួមាែ  គបពមាងថវកិាហិរញ្ញ វត្ុ  ែិង  ការបធវាើបផែការ 

យុទ្ធសាសស្។

អំពី ដាប់ បប៊លយូប៊ី ហ្ថា យ បន ន អំពី ដាប់ បប៊លយូប៊ី ហ្ថា យ បន ន
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បលាក គីម បាែចូលបបពមើការងារបៅ ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ ចាបត់ាងំ្ីបខមថុិនាឆ្នា 2ំ018 

ែិង   មាែបទ្ិបសាធែដ៍ទូ៏លំទូលាយ បលើវស័ិយហិរញ្ញ វត្ុចំែួែជាង 32ឆ្នា  ំ  បលើការពគបព់គង 

ហិរញ្ញ វត្ុ   ែិង   ពបតិបតដាិការនែ   បសវាធនាគារពាណិជជាកម្ម វែិិបយាគទុែ រតនាគារ  ែិង បសវា 

ពាណិជជាកម្មអែ្រជាតិ។ 

មុែប្លចូលបបពមើការងារបៅ  ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ  បលាកធាលា បប់ាែបបពមើការងារជាមយួ 

ធនាគារ   អែូរ ី ទីពករុងបសអែូល  កនាុងមុខតំបណងជាពបធាែបសវាពាណិជជាកម្មអែ្រជាតិ។  បលាកក ៏

បាែបបពមើការជាពបធាែពគបព់គងទូបៅនែនាយកដា្ឋ ែរតនាគារផងបដរ។ 

បលាកមាែបរញិ្្ញ បពតពគបព់គងពាណិជជាកម្ម្ីសកលវទិយាល័យ Sogang   កនាុងទីពករុងបសអែូល។ 

បលាកកទ៏ទួលបាែងារជាអនាកវភិាគហិរញ្ញ វត្ុ ្ីវទិយាស្ាែ C.F.A បៅកនាុងឆ្នា  ំ2005 ផងបដរ។

បលាក នមេខលចែ ស្ីងប�លាើ បលាក លីវ យី នខបលាក ចាប  វបិុល

បលាក បជសរឹែ បជមអុីបវែ

សមាជិកពករុមពបរឹកសាភបិាល 
ែិង អគ្គនាយកពបតិបត្ិ 

សមាជិកពករុមពបរឹកសាភបិាល សមាជិកពករុមពបរឹកសាភបិាល 

ពបធាែពករុមពបរឹកសាភបិាល

បលាក �ីម ឆ្ងយេុែ
សមាជិកពករុមពបរឹកសាភបិាល សមាជិកកថាុមបថាឹកថាសាភិបាល

របស់យើង ដថាលបានបញ្ចប់
អាណត្តិក្នថុងឆ្នថាំ ២០១៨

សូម
អរគុណ

/ អំពីកថាុមបថាឹកថាសាភិបាល / អំពីកថាុមបថាឹកថាសាភិបាលអំពី ដាប់ បប៊លយូប៊ី ហ្ថា យ បន ន អំពី ដាប់ បប៊លយូប៊ី ហ្ថា យ បន ន

បលាក ឆរឹង ឆីែកាែ់

សមាជិកពករុមពបរឹកសាភបិាល 
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អំពីគណៈគថាប់គថាងជាន់ខ្ពស់
បលាក គីម បាែចូលបបពមើការបៅ ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ ចាប់្ ីបខ មថុិនា ឆ្នា 2ំ018 ែិង   

មាែបទ្ិបសាធែដ៍ទូ៏លំទូលាយបលើវស័ិយហិរញ្ញ វត្ុចំែួែជាង 32ឆ្នា  ំបលើការពគបព់គងហិរញ្ញ វត្ុ 

ែិងពបតិបតដាិការនែបសវាធនាគារ ពាណិជជាកម្ម វែិិបយាគទុែ រតនាគារ ែិងបសវាពាណិជជាកម្ម 

អែ្រជាតិ។ 

មុែប្លចូលបបពមើការបៅ     ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ    បលាកធាលា បប់ាែបបពមើការងារជាមយួ 

ធនាគារ អែូរ ីទីពករុងបសអែូល កនាុងមុខតំបណងជា ពបធាែបសវាពាណិជជាកម្មអែ្រជាតិ។ បលាកកប៏ាែ   

បបពមើការជាពបធាែពគបព់គងទូបៅនែនាយកដា្ឋ ែរតនាគារផងបដរ។

បលាកមាែបរញិ្្ញ បពតពគបព់គងពាណិជជាកម្ម្ីសកលវទិយាល័យ Sogang កនាុងទីពករុងបសអែូល។ 

គាតក់ទ៏ទួលបាែងារជាអនាកវភិាគហិរញ្ញ វត្ុ ្ីវទិយាស្ាែ C.F.A បៅកនាុងឆ្នា  ំ2005 ផងបដរ។

បលាកពសី បាែបបពមើការងារកនាុងតួនាទីបច្ចុប្ែនាតាងំ្ីឆ្នា  ំ 2008 បនាទា ប់្ ីបាែបបពមើការងារជា 

ពបធាែនាយកដា្ឋ ែរដ្ឋបាល ែិងហិរញ្ញ វត្ុចាប់្ ីឆ្នា  ំ 2002។ មុែប្លចូលបបពមើការងារបៅ 

ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ បលាកពសី មាែមុខងារជាសវែករជាែខ់្ស់បៅ ពករុមហែុែ Ernst & 

Young ែិង Prince Water House Cooper ។   បច្ចុប្ែនាបលាកពសី ជាសមាជិកពករុមពបរឹកសាភបិាល
 

នែសមាគមមពីករូហិរញ្ញ វត្ុកម្ុជា។

បលាកពសី សម្ារ មាែកំបណើ តបៅទីពករុងភនាបំ្ញ   ែិង   មាែបទ្ិបសាធែជ៍ាង 10 ឆ្នា  ំ

បលើបផនាកគណបែយ្យហិរញ្ញ វត្ុការ បរៀបចំបផែការអាជីវកម្ម ែិងយុទ្ធសាសស្សវែកម្មកិច្ចការ 

រដ្ឋបាល ែិងទំនាកទ់ំែង។

បលាកពសី បាែបញ្ចបក់ារសិកសាថានា កអ់ែុបណ្ឌិ ត បផនាកពគបព់គង ្ ីសាកលវទិយាល័យជាតិពគបព់គង 

បៅពបបទសកម្ុជា។ បលាកពសី បាែទទួលវញិ្្ញ បែបព័តថានា កជំ់នាញបបច្ចកបទសជាែខ់្ស់ 

បផនាកគណបែយ្យ ែិងរដ្ឋបាល ្ីមហ្វទិយាល័យ Noisy Le Grand ្ីពបបទសបារាងំ។

បលាកពសី តុប
សុពកសម្ារ

អគ្គនាយិកាពបតិបត្ិការ

បលាក គីម សែុែ�្យ ូ 

សមាជិកពករុមពបរឹកសាភបិាល 
ែិង អគ្គនាយកពបតិបត្ិ 

អំពី ដាប់ បប៊លយូប៊ី ហ្ថា យ បន ន អំពី ដាប់ បប៊លយូប៊ី ហ្ថា យ បន ន

បលាក គីម សែុែ�្យ ូ  បាែចូលរមួជាមយួដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែជា អគ្គនាយកពបតិបត្ិ បៅ 

កនាុង បខកុម្ៈ ឆ្នា 2ំ019។ គាតម់ាែបទ្ិបសាធែជ៍ាបពចើែបលើបផនាកធនាគារពាណិជជាកម្មបៅ ធនាគារ អែូរ ី

កនាុងពបបទសកូបរ េ។    ចាបត់ាងំ្ីបលាកចូលរមួជាមយួ   ធនាគារ អែូរ ី    បៅឆ្នា  ំ 1979  បលាកបាែ 

ទទួលចបណឹះដរឹង  ែិង បទ្ិបសាធែយ៍ាេ ងទូលំទូលាយបលើបសវាកម្មហិរញ្ញ វត្ុ។  បលាកបាែទទួល 

បែទាុកបលើបផនាកលក ់   បៅសាខាមយួចំែួែ       បដលបាែបផ្្តបលើការលកផ់លិតផលឥណទាែ។  

បលាកបាែទទួលបែទាុកការងារបលើកម្ចឯីកជែ   ែិង  កម្ចអីាជីវកម្ម    ព្មទាងំបបពមើការងារជា          

Corporate  Loan  Underwriter  អស់រយៈប្ល 8 ឆ្នា ។ំ   បនាទា ប់្ ីបលាកបាែបបពមើការជា         

អនាកពគបព់គងទូបៅបលើបណាដា សាខាជាបពចើែអស់រយៈ ប្ល 5 ឆ្នា  ំបលាកពតរូវបាែតំប�ើងតំបណងជា

អនាកពគបព់គងជាែខ់្ស់    បដលទទួល ខុសពតរូវបលើការពគបព់គងកម្ចឯីកជែ   ែិង    កម្ចអីាជីវកម្ម 

អស់រយៈប្ល 2 ឆ្នា ។ំ

មុែចូលបបពមើការបៅ  ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ  បលាកបាែបធវាើការបៅធនាគារ អែូរ ីទីពករុងបសអែូល 

កនាុងតំបណងជាអគ្គនាយករងពបតិបត្ិ ។ បលាកកធ៏ាលា បប់ាែបធវាើជានាយកពគបព់គងបផនាកកំបណទពមង ់

អាជីវកម្មផងបដរ។ 

បៅបខធនាូ ឆ្នា  ំ 2015 បលាកបាែទទួលតំបណងថ្មីជានាយកពបតិបត្ិកំបណទពមងអ់ាជីវកម្ម ព្ម 

ទាងំបាែបធវាើ  កំបណទពមងម់យួចំែួែ     ែិង   បសចកដាីសបពមច M & A សពមាបព់ករុមហែុែធំៗជាបពចើែ។ 

ចាប់្ ីឆ្នា  ំ2016 ដល់បខធនាូ ឆ្នា 2ំ018 បលាកបាែទទួលតំបណងជាអគ្គនាយករងបផនាកឥណទាែ។

បលាកមាែបរញិ្្ញ បព័តពាណិជជាកម្ម្ី សាកលវទិយាល័យ Sejong ។ បហើយបលាកកប៏ាែទទួល 

វញិ្្ញ បែបព័ត ្ី Fund Investment Advisor ជាបុគ្គលិកឥណទាែ ែិង អនាកវភិាគឥណទាែ 

ផងបដរ។

បលាក �ីម ឆ្ងយេុែ
អគ្គនាយកហិរញ្ញ វត្ុ

/ អំពីគណៈគថាប់គថាងជាន់ខ្ពស / អំពីគណៈគថាប់គថាងជាន់ខ្ពស



22 23 ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ  /  របាយការណ៍បបចាឆំ្នា  ំ2018  ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ  /  របាយការណ៍បបចាឆំ្នា  ំ2018

បលាក សុរែិ ចូលបបពមើការ បៅ ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ   កនាុងមុខតំបណងជានាយក្ត័ម៌ាែ 

វទិយា។   បលាកមាែបទ្ិបសាធែយ៍ាេ ងទូលំទូលាយកនាុងបផនាក IT ពគបព់គងពប្ែ័្ធការវភិាគលម្អតិ 

ែិងពប្ែ័្ធស្ាបត្យកម្ម   ការបធវាើសមាហរណកម្មពប្ែ័្ធសហពគាស ែិង   ការពគបព់គងគបពមាង។ 

មុែប្លបបពមើការជាមយួ ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ បលាក សុរែិ  បបពមើជាពបធាែគាពំទពប្ែ័្ធ

អាជីវកម្ម ែិងអភវិឌ្ឍែស្៍ាបត្យកម្ម នែពករុមហែុែ Beeline។ 

បលាក សុរែិ ធាលា បប់បពមើការជាអនាកពបរឹកសាបផនាក្ត័ម៌ាែវទិយា ែិងជាអនាកវភិាគកម្មវធិី។ បលាក សុរែិ 

មាែបទ្ិបសាធែក៍ារងារបផនាកពគបព់គងពប្ែ័្ធ្ត័ម៌ាែវទិយាជាមយួពករុមហែុែបរបទសជាបពចើែដូច

ជា៖ Telecom ពករុមហែុែ ISP Thaicom Ltd បៅទីពករុងបាងកក ពបបទសនថ។

បលាកបាែបញ្ចបថ់ានា ក ់អែុបណ្ឌិ តកនាុងបផនាក IT (MScIT) ្ី សាកលវទិយាល័យអែដារជាតិ 

KMUTNB បៅទីពករុងបាងកក ពបបទសនថ។

បលាក បញ្្ញ  បាែកាែត់ំបណងជានាយកធែធាែមែុស្ស កាល្ីបខមករា ឆ្នា  ំ 2016។ បលាក 

បាែ ចាបប់ផ្ើមអាជី្ការងារជាមយួ ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ បៅចុងឆ្នា  ំ2004 កនាុងតំបណងជា 

មសែ្ីឥណទាែ បហើយកប៏ាែផ្លា ស់ប្ូរជា ពបធាែសាខា ែិងមុខតំបណងបផ្សងៗបទៀត។

បលាក បញ្្ញ  មាែកំបណើ តបៅបខត្កំ្ងធ់ំបហើយបលាកបាែបញ្ចបថ់ានា កអ់ែុបណ្ឌិ តបផនាកពគប ់ពគង  

ពាណិជជាកម្មបៅសាកលវទិយាល័យែរ័តុែ កនាុងឆ្នា  ំ2009។ បលាក  បញ្្ញ    បាែចូលរមួកនាុង កម្មវធិី 

បណុ្ឹះបណ្ាលទាងំកនាុងពសរុក   ែិង  អែ្រជាតិជាបពចើែ  បដលទាកទ់ងែរឹងការពគបព់គងធែធាែ 

មែុស្ស   អាជីវកម្ម ែិង ភា្ជាអនាកដរឹកនាអំែ្រជាតិ បៅទីពករុងតូក្យ ូទីពករុង�ុងដព៍បបទសអុីតាលី 

សិងហាបុរ ីតងហ់សាែី (អាសហវាិក) ែិងទីពករុងបាងកក។

បលាកបែុែបរ េតបាែបបពមើការងារកនាុង     ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ    តាងំ្ីឆ្នា  ំ2008 ជាពបធាែ 

សវែកម្ម បនាទា បម់កជាពបធាែហិរញ្ញ វត្ុ   ែិងរដ្ឋបាលកនាុងឆ្នា  ំ2015 បច្ចុប្ែនាបលាកបបពមើការងារ

កនាុងតួនាទីជានាយកហិរញ្ញ វត្ុចាប់្ ីឆ្នា  ំ2018។ បលាកមាែបទ្ិបសាធែជ៍ាង 10 ឆ្នា  ំ បលើបផនាក 

គណបែយ្យហិរញ្ញ វត្ុ ការបរៀបចំបផែការអាជីវកម្ម រដ្ឋបាល ការពតរួត្ិែិត្យនផទាកនាុងែិងសវែកម្ម្ែ្ធ 

ការពគបព់គងែិងភា្ជាអនាកដរឹកនា។ំ  មុែប្ល ចូលបបពមើការងារបៅ  ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ 

បលាកធាលា បប់បពមើការងារជាសវែករបៅ     អង្គការបពរៅរដា្ឋ ភបិាល   ែិង  ពករុមហែុែអែ្រជាតិអស់ 

រយៈប្ល 5 ឆ្នា  ំ។ 

បលាកមាែបរញិ្្ញ បព័តពគបព់គងពាណិជជាកម្ម បផនាកគណបែយ្យ្ីសកលវទិយាល័យជាតិពគបព់គង។ 

បលាកបាែចូលរមួកនាុងកម្មវធិីបណុ្ឹះបណ្ាលទាងំកនាុងពសរុក ែិង  អែ្រជាតិជាបពចើែបដលទាកទ់ង 

ែរឹង គណបែយ្យែិងហិរញ្ញ វត្ុ មពីករូហិរញ្ញ វត្ុ ការពគបព់គង សែទាែីយ ភា្  ការពគបព់គងហ្ែិភយ័ 

អាជីវកម្ម ការ្ិបពគាឹះបយាបល់    ការពគបព់គងនផទាកនាុង  បសុើប អបងកត ការ នគបែលាំ បៅពបបទសសិងហាបុរ ី

អុីតាលី ឥណ្ឌូ បណសីុ ហវាីលី្ីែ អែុយហកងដ់ា ែិង បវៀតណាម។

បលាក ្ិសិដ្ឋ មាែពសរុកកំបណើ តបៅបខត្កណ្ាល អាជី្របស់បលាក ជាមយួ ដាបប់បែលយូបែ ី

ហ្វា យបែែបាែចាបប់ផ្ើមតាងំ្ីឆ្នា  ំ 2008។ មុែប្លចូលបបពមើការបៅ ដាបប់បែលយូបែ ី

ហ្វា យបែែ បលាកមាែបទ្ិបសាធជាងមយួទសវត្សរ ៍  បលើវស័ិយអភវិឌ្ឍែជ៍ែបទ ទំនាកទ់ំែង 

រដ្ឋបាល ភា្ជាអនាកដរឹកនាែំិងការពគបព់គង។ ្ីមុែមក បលាកបាែបបពមើការងារ ឱ្យអង្គការ  

ទស្សែៈ្ិភ្បលាកអែ្រជាតិ(កម្ុជា) ែិង បលខាធិការដា្ឋ ែមុខងារសាធារណៈ របស់ 

រាជរដា្ឋ ភបិាលកម្ុជា។

បលាក្ិសិដ្ឋ  ទទួលបាែសញ្្ញ បព័តថានា កអ់ែុបណ្ឌិ តពគបព់គងពាណិជជាកម្ម ្ី Global FTMS 

Campus បៅពបបទសសរឹងហាបូរ ីបដលពតរូវបាែទទួលសា្គ ល់្ីសាកលវទិយាល័យ Anglia Ruskin 

នែចពកភ្អងប់គលាស។     បលាកកម៏ាែ   សញ្្ញ បពតបរញិ្្ញ បពតបផនាកបសដ្ឋកិច្ច កនាុងការពគបព់គង 

សហពគាស ែិង   វញិ្្ញ បពតរងនែវជិាជា ជីវៈចបាប ់  មក្ីសកលវទិយាល័យភូមែិទាែីតិសាសសដា   ែិង      

វទិយា សាសសដា បសដ្ឋកិច្ច បៅកនាុងពបបទសកម្ុជាផងបដរ។

បលាក ពពាប ្ិសិដ្ឋ បលាក វាេ  លួងសុរែិ

បលាក ឆ្យ បញ្្ញបលាក អាែ ត បែុែ បរ េត

នាយកពបតិបត្ិការ នាយក្ត័ម៌ាែវទិយា

នាយកធែធាែមែុស្ស នាយកហិរញ្ញ វត្ុ 

អំពី ដាប់ បប៊លយូប៊ី ហ្ថា យ បន ន អំពី ដាប់ បប៊លយូប៊ី ហ្ថា យ បន ន/ អំពីគណៈគថាប់គថាងជាន់ខ្ពស / អំពីគណៈគថាប់គថាងជាន់ខ្ពស
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ចំណុចសំខាន់ៗ
អំពីអាជីវកម្ម
ឆ្នថាំ 2018
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ចំណុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្នថា ំ2018 ចំណុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្នថា ំ2018

ទិន្នន័យសំខាន់ៗ
បខធនាូ ឆ្នា 2ំ018 បខធនាូ ឆ្នា 2ំ017

ចំែួែអនាកខ្ចីសកម្ម 137,017 144,881

ភាគរយ អនាកខ្ចីជាសស្ី 88% 91%

ភាគរយ អនាកខ្ចីតាមជែបទ 79% 81%

ភាគរយ អនាកខ្ចីបផនាកកសិកម្ម 56.75% 60.09%

ចំែួែបខត្ពបតិបត្ិការ 15 20

ចំែួែពសរុកពបតិបត្ិការ 190 189

ចំែួែបុគ្គលិកសរបុ 1,429 1,389

សំប្ៀតឥណទាែ $218,530,340 $170,122,486 

សំប្ៀតឥណទាែ ជាមធ្យមសពមាបអ់នាកខ្ចីមានា ក់ $1,595 $1,174 

សំប្ៀតឥណទាែ ជាមធ្យមសពមាបម់សែ្ីឥណទាែមានា ក់ $318,094 $254,674 

សំប្ៀតឥណទាែ មាែហ្ែិភយ័ >៣០នថងៃ 0.69% 1.73%

ពបាកប់បញ្ញ ើរបស់អតិថិជែ $60,257,507 $45,127,590 

ចំែួែអនាកដាកព់បាកប់បញ្ញ ើ 117,478 78,500

សរបុពទ្្យសកម្ម $240,109,716 $196,023,894 

មូលែិធិមា្ច ស់ហែុែសរបុ $38,481,755 $34,320,106 

ពបាកច់ំបណញបធៀបែរឹងបដើមទុែ 10.81% 9.39%

ពបាកច់ំបណញបធៀបពទ្្យសកម្ម 1.73% 1.70%

/ ទិន្នន័យសំខាន់ៗ / ទិន្នន័យសំខាន់ៗ

វធិីសាសស្ពបាក ់កម្ចតីាមរយៈអតិថិជែ

47.61%

52.39%

 

កម្ចពីករុម

កម្ចឯីកត្បុគ្គល

វធិីសាសស្ពបាក ់កម្ចតីាមទំហំសំប្ៀតឥណទាែ 

10.15%

89.85%

កម្ចពីករុម

កម្ចឯីកត្បុគ្គល

និនា្នថាការកំ  បណីន

អតិថិជនកម្ចីសកម្ម 
្ី បខធនាូ ឆ្នា 2ំ014 ដល់ បខធនាូ ឆ្នា 2ំ018

អតិថិជនប បញ្ញីសនថាសំ 
្ី បខធនាូ ឆ្នា 2ំ014 ដល់បខ ធនាូ ឆ្នា 2ំ018

្ីបខធនាូ ឆ្នា  ំ2014 ដល់បខធនាូ ឆ្នា 2ំ018 (គិតជាលាែដុលាលា រអាបមរកិ)
សំពៀតឥណទាន
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បៅកនាុងនាមជាពគរឹឹះស្ាែមពីករូហិរញ្ញ វត្ុ បដលមាែតមាលា ភា្មយួបយើងខញាុ ំសូមបធវាើការផ្ស្វាផសាយជូែ
បលាកអនាកែូវរបាយការណ៍្ែ្ធ បដលបាែបងដូ់ចមាែបងាហា ញជូែបៅ តារាងខាងបពកាម៖

*សរបុ ែិងសរបុបង្គរទុកគិតចាបត់ាងំ្ីឆ្នា  ំ2003

គិតជាដុលាលា រអាបមរកិ 2014 2015 2016 2017 2018

្ែ្ធបាេ តង់ $4,988 $7,210 $18,500  $18,500 $18,500 

្ែ្ធបតមសារប ើ្្ែ្ធបលើផ្ទា ងំ 

ផសាយពាណិជជាកម្ម
$11,427 $16,446 $47,391  $70,042 $81,755 

កនពមអាជាញា បណ័្ណ បងជូ់ែធនាគារជាតិកនាុង 

មយួសាខា
$290,798 $285,188 $324,033  $319,774 $305,125 

្ែ្ធបលើមបធយាបាយដរឹកជញជាូ ែ ែិងយាែ 

ជំែិឹះ ពគបព់បបភទអាករបលើតនមលាបបែ្ម
$3,899 $4,179 $4,041  $3,670  $1,788 

អាករបលើតនមលាបបែ្ម $0 $0 $691  $2,777  $2,325 

ពបាករ់បំដាឹះ្ែ្ធបលើពបាក ់ចំបណញ $215,899 $ 306,781 $404,178  $390,145  $391,678 

្ែ្ធបលើពបាកច់ំបណញពបចាឆំ្នា ំ $544,511 $807,394 $739,049  $1,113,913 $728,045 

្ែ្ធបលើពបាកប់បៀវត្ស $295,756 $427,216 $640,287  $464,239  $937,310 

្ែ្ធកាតទុ់កបលើែិវាសជែ 

គណែីសែ្សមំាែកាលកំណត់
$36,460 $71,671 $117,103  $149,201  $194,655 

្ែ្ធកាតទុ់កបលើែិវាសជែ 

គណែីសែ្សគំា្ម ែកាលកំណត់
$820 $3,519 $7,280  $8,360  $10,384 

្ែ្ធកាតទុ់កបលើែិវាសជែ នថលាឈនាួល 

ចលែពទ្្យ ែិងអចលែពទ្្យ
$79,708 $100,295 $158,997 $183,169 $204,772

្ែ្ធកាតទុ់កបលើែវិាសជែ បសវាកម្មនានា 

សួយសារ
$64,307 $216,860 $219,099  $124,042  $56,964 

្ែ្ធកាតទុ់កបលើអែិវាសជែការទូទាតន់ថលាបសវា 

ពគប ់ពគង ែិងបសវាបបច្ចកបទសនានា 
$151,468 $243,835 $231,987  $181,208  $275,755 

្ែ្ធកាតទុ់កបលើអែិវាសជែ ការពបាក់ $636,931 $979,668 $1,195,994  $1,100,021 $895,329 

្ែ្ធកាតទុ់កបលើការបបងបចកភាគលាភ $0 $0 $0 $0   $1,384,017 

្បាក់ បដលបង់សរុប:  $2,336,972  $3,470,262 $4,108,630  $4,129,061 $5,488,402 

សរុបបង្គនរទុក  $8,632,985  $12,103,247 $16,211,877  $20,340,938 $25,829,340 

របាយការណ៍បង់ពន្ធ
ចំនួន ្ទពថាយសកម្មសរុប 
្ីបខធនាូ ឆ្នា 2ំ014 ដល់បខធនាូ ឆ្នា 2ំ018

សមតុលថាយ្បាក់ប បញ្ញីសនថាសំ 
្ីបខធនាូ ឆ្នា 2ំ014 ដល់បខធនាូ ឆ្នថាំ2018

(គិតជាលាែដុលាលា រអាបមរកិ)

(គិតជាលាែដុលាលា រអាបមរកិ)

ចំណុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្នថា ំ2018 ចំណុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្នថា ំ2018/ ទិន្នន័យសំខាន់ៗ / ទិន្នន័យសំខាន់ៗ
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ពិព័រណ៍ការងារ

ដាបប់បែលយូបីហ្វា យបែែ បាែចូលរមួ្ិ្រ័ណ៍ 
ការងារបៅនថងៃ 28 តុលា ឆ្នា 2ំ018 បដលបាែ 
ពបារ្្ធបធវាើបៅមជ្ឈមណ្ឌ លបកាឹះប្ពជ បដលបរៀបចំ 
ប�ើងបដាយពកសួងការងារបណុ្ឹះបណ្ាល ែិង 
វជិាជា ជវីៈ បដាយសហការជាមយួសហភា្សហ្ែ័្ធ 
យុវជែភនាបំ្ញ ែិង សមាគមបរាងចពកកាត ់
បដរបៅកម្ុជា (GMAC)។

អាហរូបករណ៍ ដាប់ បប៊លយូប៊ី 
ហ្ថាយ បនន

ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ  បាែបពជើសបរ ើស 
កុមារបដលមាែសិទ្ធិទទួលបាែ   អាហ្របូ 
ករណ៍   បដលជាកូែរបស់    អតិថជិែបឆនាើម  
បដើម្ឧីបត្ម្ជាសម្ារៈសិកសា   ចាបត់ាងំ្ី 
នថងៃ បពជើស បរ ើស     រហូតដល់      បញ្ចបថ់ានា ក ់
វទិយាល័យ។  កនាុងឆ្នា  ំ2018 កុមារចំែួែ 41 
បាែទទួលការគាពំទ្ី ដាបប់បែលយូបែ ី
ហ្វា យបែែ។ 

/   ព័ត៌មានសំខាន់ៗ /   ព័ត៌មានសំខាន់ៗចំណុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្នថា ំ2018 ចំណុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្នថា ំ2018
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ការចូលរួមបរិា្ចថាគថវិកា
ដល់មន្ទីរពថាទថាយគន្ធបុបា្ផ 

បៅនថងៃទី   04    បខ មថុិនា   ឆ្នា  ំ2018  ដាបប់បែលយូបែ ី
ហ្វា យ បែែ  ែិង បុគ្គលិក   បាែបធវាើការបរចិា្ច គថវកិា    
ចំែួែ 2,500 ដុលាលា រ អាបមរកិ ែិង 10,000,000បរៀល 
បដើម្ចូីលរមួជួយ�� សបសងា្គ ឹះដល់ជីវតិកុមារកម្ុជា។  

សកម្មភាពសបថាបថុរសធម៌នៅ អង្គនការ 
dail

បៅនថងៃទី 13    បខសីហ្    ឆ្នា  ំ2018    បុគ្គលិក 
ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ  ែិង   អែូរ ីហ្វា យបែែ 
ចំែួែ 20 របូ      បាែចូលរមួ     កនាុងសកម្មភា្ 
សប្រុសធម ៌  បៅអង្គការ DAIL បដាយមាែការ 
ចំអិែ  ែិង  ផ្ល់អាហ្រនថងៃពតងដ់ល់កុមារចំែួែ 
300 នាក។់

ការបរិា្ចថាគសមា្ភថារៈ ដល់កុមារនៅតាមសហគមន៍ 

បៅនថងៃទី 30 បខធនាូ ឆ្នា  ំ 2018 ដាបប់បែលយូបែ ី ហ្វា យបែែ ែិងែិស្សតិ 
ស្ម័ពគចិត្ ចំែួែ 20 របូ បាែរមួគានា បធវាើការបរចិា្ច គ បសៀវបៅចំែួែ 900 
កបាល ែិង អាវយឺតចំែួែ 50 ដល់កុមារចំែួែ 400នាក ់ បដលកំ្ុង 
រស់បៅកនាុងសហគមែជ៍ែបទ ស្ិតបៅពសរុកបារាយណ៍ បខត្កំ្ងធ់ំ។ 

ដំណើរកំសន្ត ពងថាឹងទំនាក់ទំនង 

ជាបរៀងរាល់ឆ្នា  ំដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ  បរៀបចំ 
កម្មវធិីដំបណើ រ  កំសាែ្    សពមាប ់បុគ្គលិក   ពបចា ំ
ការយិាល័យ   ែិង    សាខាែីមយួៗបដើម្ ី្ ពងរឹង 
ទំនាកទ់ំែងរវាង បុគ្គលិក ែិងពករុម ការងារ។

ទសថាសនកិច្ចសិកថាសារបស់បុគ្គនលិក  បៅស្នថាក់ការកណ្ថាល 
ធនាគារ អ៊ូរី បៅ បសអ៊ូល 

បដើម្ជីាការចូលរមួចំបណកកនាុងការទទួលបាែបទ្ិបសាធែ ៍ ្ីវប្ធម ៌
បផ្សងគានា  ធនាគារ អែូរ ី   បដលជាពករុមហែុែបម  បាែផ្ល់ឱកាសជូែបុពត 
សម្ែ័្ធទាងំអស់ រមួទាងំពគរឹឹះស្ាែ   ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ ផងបដរ 
កនាុង ការបញជាូ ែបុគ្គលិករបស់ខលាួែ    បៅបធវាើ ទស្សែកិច្ចសិកសាបៅ សានា ក ់ការ 
កណ្ាលរបស់ខលាួែកនាុងទីពករុងបសអែូល ្ីរដងកនាុងមយួឆ្នា ។ំ

ពានរងា្ថាន់សថាមាប់បុគ្គនលិក  ប ឆ្នីម 

ដាបប់បែលយូបែ ី  ហ្វា យបែែ  បាែពបារ្្ធ 
កម្មវធិបីចកពាែរងាវា ែជ់ាបពចើែ បដើម្ជីាការ 
ដរឹង គុណ្ីការខិតខំពបរឹង    ែិង ការបប្ជាញា  
ចិត្ របស់  បុគ្គលិក។

/   ព័ត៌មានសំខាន់ៗ /   ព័ត៌មានសំខាន់ៗចំណុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្នថា ំ2018 ចំណុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្នថា ំ2018
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ផលិតផល និង បសាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

របូិយបណ័្ណ បរៀល ដុលាលា រ ែិង បាត

ទំហំកម្ចី 80,000 - 40,000,000  បរៀល 

100 - 50,000 ដុលាលា រ

800 - 400,000 បាត

រយៈប្លកម្ចី ី 03 - 72 បខ

អពតាការពបាកព់បចាបំខ 1.00% - 1.50%

របូិយបណ័្ណ បរៀល ដុលាលា រ ែិង បាត

ទំហំកម្ចី 80,000 - 40,000,000  បរៀល 

100 - 50,000 ដុលាលា រ

800 - 400,000 បាត

រយៈប្លកម្ចី ី 03 - 72 បខ

អពតាការពបាកព់បចាបំខ 1.00% - 1.50%

របូិយបណ័្ណ បរៀល ដុលាលា រ ែិង បាត

ទំហំកម្ចី 80,000 - 40,000,000  បរៀល 

100 - 50,000 ដុលាលា រ

800 - 400,000 បាត

រយៈប្លកម្ចី ី 03 - 60 បខ

អពតាការពបាកព់បចាបំខ 1.15% - 1.50%

I. ពបាកក់ម្ចី
 
           កម្ចអីាជីវកម្មខានា តតូច ែិង មធ្យម

កម្ចអីាជីវកម្មខានា តតូច ែិង មធ្យម សំបៅបៅបលើកម្ចី
ទាងំឡាយណាបដលពតរូវបាែបពបើពបាស់ជា ទុែបងវាិល 
ការទិញពទ្្យសម្ត្ិអាជីវកម្ម ែិង ធាតុផ្សបំផ្សងៗបទៀត
សពមាបអ់ាជីវកម្ម ឬ សពមាបស់កម្មភា្រកពបាកច់ំណូល
ទាងំឡាយណាបដលអាចរកផលចំណូលបាែ ជាពបចានំថងៃ 
ពបចាសំប្ាហ៍ ពបចាំ្ ីរសប្ាហ៍ ឬ ពបចាបំខ មាែដូចជា 
ជំែួញ ផលិតកម្ម បសវាកម្ម ។ល។

          កម្ចរីបរកសិកម្ម 

កម្ចរីបរកសិកម្ម សំបៅបលើកម្ចទីាងំឡាយណាបដលពតរូវ   
បាែបពបើពបាស់ សពមាបក់ារចំណាយបលើវត្ុធាតុបដើម 
ឬ សម្ារៈកសិកម្មកនាុងការបងកបបងកើែផល ឬ សពមាប ់
សកម្មភា្រកពបាកច់ំណូលទាងំឡាយណា បដលអាច 
រកផលចំណូលបាែ តាមរដូវកាល មាែដូចជាការដា ំ
ដំណាំ ការបធវាើបពស ការចិញ្ច រឹមសតវា ។ល។

          កម្ចមីែិបមែអាជីវកម្ម 

កម្ចមីែិបមែអាជីវកម្ម សំបៅបលើកម្ចទីាងំឡាយណាបដល 
ពតរូវបាែបពបើពបាស់ សពមាបក់ារចំណាយបផ្សងៗ ឬ ការ 
ទិញពទ្្យសម្ត្ិ ឬ សម្ារៈផ្ទា ល់ខលាួែ/សពមាបព់គរួសារ 
បដើម្ ី បធវាើឲ្យពបបសើរប�ើងែូវលក្ខខណ្ឌ រស់បៅ មាែដូចជា 
ធុងចបពមាឹះទរឹក បង្គែអ់នាមយ័ ផលិតផលបដើរបដាយ 
ថាម្ល្ែលាឺព្ឹះអាទិត្យ កង ់មេូតូ  ។ល។

Need photo from client

/   ផលិតផល និង សថាាកម្មហិរញ្ញវត្ថុចំណុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្នថា ំ2018
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            កម្ចសីពមាបប់គហដា្ឋ ែ

កម្ចសីពមាបប់គហដា្ឋ ែ គឺ ជាផលិតផលពបាកក់ម្ច ីបដលផ្ល់ 
ឲ្យពបជាជែកម្ុជា ជា្ិបសសអនាកបដលបៅតំបែជ់ែបទពកី
ពក បដលពតរូវការបដើមទុែសពមាបទិ់ញ ឬ សាងសងផ់ទាឹះថ្មី ឬ 
បកលម្អផទាឹះបដលមាែពសាប។់

          កម្ចអីភវិឌ្ឍែស៍ហគមែ៍

កម្ចអីភវិឌ្ឍែស៍ហគមែ ៍ ពតរូវបាែបបងកើតប�ើង បដើម្ផី្ល់ជូែ 
សហគមែអ៍ភវិឌ្ឍែក៍សិកម្ម ឬ សមាគមកសិកម្មបដល 
ពសបដៀងគានា  បដាយផ្ល់ជាមូលធែឥណទាែ បដើម្ជីួយ�� 
បំប្ញែូវតពមរូវការទុែបងវាិល សពមាបក់ារ្ពងីកអាជីវកម្ម 
ឬ បបងកើតែូវបខ្សពសឡាយអាជីវកម្មថ្មី បដលទាកទ់ងែរឹង 
កសិកម្ម។ 

            កម្ចពីគាអាសែនា

កម្ចពីគាអាសែនា ពតរូវបាែបបងកើតប�ើង បដើម្ធីានាបាែែូវ 
ការបឆលាើយតបទាែប់្លបវលា បៅែរឹងតពមរូវការហិរញ្ញ វត្ុ      
របស់អតិថិជែកនាុងពគាមាែបហតុការណ៍បនាទា ែ ់  ែិង/ឬ 
ព រ្ឹត្ិការណ៍ បដលមែិបាែរ ំ្ រឹងទុក មាែដូចជា 
បពគាឹះធម្មជាតិ ែិង/ឬ បពគាឹះថានា កផ់្ទា ល់ខលាួែ។

            កម្ចសីពមាបក់ារសិកសា

កម្ចសីពមាបក់ារសិកសា គឺជាពបាកក់ម្ចផីលិតផលសង្គម 
មយួពបបភទ បដលផ្ល់ជាជំែួយបផនាកហិរញ្ញ វត្ុដល់ឪ្ុក 
ម្ាយ ឬ អាណា្យាបាលបដលមាែបំណងចងឲ់្យកូែៗបែ្ 
ការសិកសាជាែខ់្ស់ ឬចាបយ់កជំនាញវជិាជា ជីវៈ។

/   ផលិតផល និង សថាាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ /   ផលិតផល និង សថាាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

របូិយបណ័្ណ បរៀល ដុលាលា រ ែិង បាត

ទំហំកម្ចី 400,000 - 40,000,000 បរៀល

100 - 25,000 ដុលាលា រ

4,000 - 400,000 បាត

រយៈប្លកម្ចី ី 03 - 60 បខ

អពតាការពបាកព់បចាបំខ 1.15% - 1.50%

របូិយបណ័្ណ ដុលាលា រ

ទំហំកម្ចី 3,000 - 25,000 ដុលាលា រ

រយៈប្លកម្ចី ី 03 - 60 បខ

អពតាការពបាកព់បចាបំខ 1.15% - 1.50%

របិូយបណ័្ណ បរៀល ដុលាលា រ ែិង បាត

ទំហំកម្ចី 80,000 - 2,400,000 បរៀល

100 - 600 ដុលាលា រ

800 - 24,000 បាត

រយៈប្លកម្ចី ី 03 - 09 បខ

អពតាការពបាកព់បចាបំខ 1.50%

របិូយបណ័្ណ បរៀល ែិង ដុលាលា រ

ទំហំកម្ចី 400,000 - 4,000,000 បរៀល

100 - 3,000 ដុលាលា រ

រយៈប្លកម្ចី ី កពមតិសិកសាអប់រចំំបណឹះដរឹងទូបៅ 
03 - 12 បខ

កពមតិបរញិ្្ញ បពតរង ៖ 03 - 48 បខ

កពមតិបរញិ្្ញ បពត ៖ 03 - 84 បខ

កពមតិអែុបណ្ឌិ ត ៖ 03 - 48 បខ

វគ្គបណុ្ឹះបណ្ាលជំនាញវជិាជា ជីវៈ ៖ 
03 - 24 បខ

អពតាការពបាកព់បចាបំខ 1.30% - 1.40%

កម្ចមីែិបមែអាជីវកម្ម
16.68%

អតិថិជែ

សំប្ៀតឥណទាែ

កម្ចមីែិបមែអាជីវកម្ម
10.14%

កម្ចអីភវិឌ្ឍែស៍ហគមែ៍
0.00%

កម្ចអីភវិឌ្ឍែស៍ហគមែ៍
0.00%

កម្ចអីាជីវកម្មខានា តតូច
18.47%

កម្ចអីាជីវកម្មខានា តតូច
29.65%

កម្ចសីពមាបក់ារសិកសា
0.12%

កម្ចសីពមាបក់ារសិកសា
0.07%

កម្ចរីបរកសិកម្ម
57.52%

កម្ចរីបរកសិកម្ម
40.44%

កម្ចពីគាអាសែនា 0.00%

កម្ចពីគាអាសែនា  
0.00%

កម្ចសីពមាបប់គហដា្ឋ ែ  7.21%

កម្ចសីពមាបប់គហដា្ឋ ែ
19.69%

ចំណុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្នថា ំ2018 ចំណុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្នថា ំ2018
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II. ពបាកស់ែ្ស ំ

             គណែីចបពមើែពទ្្យ 

គណែីចបពមើែពទ្្យ គឺជាពបបភទគណែីសែ្ស ំ បដលទទួល 
បាែអពតាការពបាកខ់្ស់ ែិងមាែលក្ខណៈជាកិច្ចសែយា     
បដលតពមរូវឲ្យរកសាទុកែូវសមតុល្យគណែី កនាុងរយៈប្ល   
កំណតជ់ាកល់ាកម់យួរហូតដល់កាលបរបិច្ទកំណត។់

             

 

 គណែីសង្ រឹម

គណែីសង្ រឹម គឺ ជាពបបភទគណែីសែ្សសំ្ម័ពគចិត្ បដល 
បបងកើតប�ើងសពមាបស់ហពគិែ បុគ្គលិកពករុមហែុែ សស្ីបមផទាឹះ 
បដលមាែបំណង ដាកព់បាកស់ែ្ស ំ របស់្ួកបគជាមយួ          
ពគរឹឹះស្ាែមពីករូហិរញ្ញ វត្ុមយួបដលគួរឲ្យបជឿទុកចិត្ ែិង មាែ 
សុវត្ិភា្ខ្ស់។

            

  គណែីកូែល្អ

គណែីកូែល្អ គឺជាពបបភទគណែីសែ្សសំ្ម័ពគចិត្ បដល 
បបងកើតប�ើងបដើម្បីឆលាើយតបបៅែរឹងតពមរូវការរបស់ឪ្ុកម្ាយ                                                                                             
ឬសាចញ់ាតិ បដលមាែបំណងសែ្សពំបាកស់ពមាបកូ់ែៗ 
របស់្ួកបគបដលមាែអាយុបពកាម 18 ឆ្នា  ំ។

របូិយបណ័្ណ បរៀល, ដុលាលា រ ែិង បាត

សមតុល្យអប្បរមា

100,000 បរៀល

25 ដុលាលា រ

1,000 បាត

រយៈប្ល 3 - 36 បខ

អពតាការពបាកព់បចាឆំ្នា ំ 5.00% បៅ 8.50%

របូិយបណ័្ណ បរៀល, ដុលាលា រ ែិង បាត

សមតុល្យអប្បរមា

4,000 បរៀល

1 ដុលាលា រ

40 បាត

រយៈប្ល មែិមាែរយៈប្លកំណត់

អពតាការពបាកព់បចាឆំ្នា ំ 3.00% បៅ 4.00%

របូិយបណ័្ណ បរៀល, ដុលាលា រ ែិង បាត

សមតុល្យអប្បរមា

4,000 បរៀល

1 ដុលាលា រ

រហូតដល់កុមារអាយុ 18 ឆ្នា ំ

រយៈប្ល 8.50% សពមាបរ់បិូយបណ័្ណ បរៀល

អពតាការពបាកព់បចាឆំ្នា ំ 6.50% សពមាបរ់បិូយបណ័្ណ ដុលាលា រ

ចំណុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្នថា ំ2018 ចំណុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្នថា ំ2018

អតិថិជែ

គណែីសង្ រឹម

គណែីកូែល្អ

គណែីចបពមើែពទ្្យ

សមតុល្យពបាក់
បបញ្ញ ើសែ្ស ំ

គណែីសង្ រឹម

គណែីកូែល្អ

គណែីចបពមើែពទ្្យ

/  ផលិតផល និង សថាាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ /  ផលិតផល និង សថាាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
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           បសវាបផទារពបាកអ់ែ្រធនាគារ

បសវាបផទារពបាកអ់ែ្រធនាគារ      ជាបសវាបផទារពបាកម់យួពបបភទ 
បដលបធវាើពបតិបត្ិការ    រវាងស្ាបែ័ហិរញ្ញ វត្ុ   (ធនាគារ ែិង                                                                        
ពគរឹឹះស្ាែមពីករូហរិញ្ញ វត្ុទទលួពបាកប់បញ្ញ ើ)   បដើម្ផីល់្ែូវភា្                                                         
ងាយពសរួល ែិង បសវាកម្មរហ័សបៅដល់អតិថិជែកនាុងបគាល 
បំណងបផទារពបាករ់បស់្ួកបគបៅកាែគ់ណែីអនាកទទួួល។

ពបបភទ
នែពបតិបត្ិការ

សាចព់បាក ់បៅ សាចព់បាក ់ឬ
គណែី បៅ សាចព់បាក់

សាចព់បាក ់បៅ គណែី ឬ
គណែី បៅ គណែី

របូិយបណ័្ណ KHR USD THB KHR USD THB

អពតាតនមលាបសវា 0.10% 0.10% 0.10% 0.08% 0.08% 0.08%

តនមលាបសវាអប្បរមា 4,000 1 40 3,000 1 40

ចែួំែទរឹកពបាកប់ដលបាែបផទារ
(ជាពបាកប់រៀល)

តនមលាបសវា 
(ជាពបាកប់រៀល)

តិចជាង ឬបស្មើ 4លាែ 4,000

ចាប់្ ី 4លាែ ដល់ 20លាែ 8,000

ចាប់្ ី 20លាែ ដល់ 40លាែ 12,000

ពបបភទពបតបិត្កិារ កនពមបសវា

ការចុឹះបឈា្ម ឹះបពបើពបាស់ ែិងការបពបើពបាស់ពបចាឆំ្នា ំ មែិគិតនថលា

ការបងស់ងពបាកក់ម្ចី មែិគិតនថលា

ការបផទារមូលែិធិបៅកាែគ់ណែីបៅកនាុងដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ មែិគិតនថលា

ការបផទារមូលែិធិបៅកាែគ់ណែីបៅស្ាបែ័ហិរញ្ញ វត្ុដនទបទៀត គិតបៅតាមនថលាបសវារបស់បគាលែបយាបាយនែ
បសវាបផទារពបាកអ់ែ្រធនាគារ

ពតរួត្ិែិត្យសមតុល្យ ឬរបាយការណ៍គណែី មែិគិតនថលា

បសនាើសំុពបាកក់ម្ចបីដាយខលាួែឯង មែិគិតនថលា

III. បសវាបផទារពបាកក់នាុងពសរុក 

\ បសវាបផទារពបាកអ់ែ្រសាខា

បសវាបផទារពបាកអ់ែ្រសាខា គឺជាពបបភទបសវាមយួពបបភទ បដលអែុញ្្ញ តឲ្យអតិថិជែអាចបផញាើរ/បផទារ ឬទទួលពបាក ់ជាមយួសាខា
ទាងំអស់របស់ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ បៅកនាុងតំបែប់តមយួ ឬបផ្សងគានា  បៅតាមបគាលបំណងរបស់្ួកបគ។

            បសវាធនាគារចល័ត

បសវាធនាគារចល័ត គឺជាការផ្ល់ជូែែូវបសវាធនាគារ ឬបសវាហិរញ្ញ វត្ុមយួ ជាមយួែរឹងជំែួយទូរគមនាគមែច៍ល័ត បដល 
អែុញ្្ញ តឲ្យអតិថិជែបធវាើពបតិបត្ិការធនាគារបដាយខលាួែឯង តាមរយៈឧបករណ៍ចល័តរបស់គាត។់

ឥណ�ន ������ក់ ប��ើ-សន��ំ ������រ���ក់ក��ង��ុក ���ធ��រចល័ត

ចំណុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្នថា ំ2018 / ផលិតផល និង សថាាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

្គឹះស្ថានមី ្ករូហិរញ្ញវត្ថុ ដាប់ បប៊ល យូប៊ី  ហ្ថាយ បនន
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ទិន្នន័យស្តីពីបរិស្ថាន និងទិន្នន័យបុគ្គនលិក 

សូចនាករ លើ ការអនុវត្ត ផ្នថាក បរិស្ថាន 2018 2017 2016

សមា្ភថារ

ពកដាស បពបើ គិត ជា គី�ូពកាម /FTE  (1) 19.80 23.83 33.64

 ទពមងព់បាកក់ម្ច ីបពបើ គិត ជា គី�ូពកាម /FTE  5.77  5.76  11.06 

 ពកដាសបពបើពបាស់កនាុងការយិាល័យ បពបើ គិត ជា គី�ូពកាម /FTE 14.03 18.07 22.58

សំណល់

សំណល់ កថាដាស គិតជា គីឡូកថាថាម /fte  3.12  2.01  1.00 

  ពកដាសជូតមាត ់បពបើ គិត ជា គី�ូពកាម  2,360.23  1,490.98  1,451.86 

  ពកដាសជូតនដ បពបើ គិត ជា គី�ូពកាម  809.20  673.20  32.15 

  ពកដាសបង្គែ ់បពបើ គិត ជា គី�ូពកាម  1,152.26  618.74  66.26 

ថាមពល

ចរន្ត អគ្គនិសនី បថាើ គិត ជា គីឡូា៉ថាត់ ម៉ថាង /fte  617.00  668.11 493.92

បថាថាងសំង បថាើ គិត ជា លីតថា /fte  222.81  394.81  248.90 

  បពបងសំាងសពមាបប់ទាចពកយាែយែ្ បពបើ គិត ជា លីពត  306,716.76 544,565.35 384,342.65 

  បពបងសំាងសពមាបរ់ថយែ្ បពបើ គិត ជា លីពត  1,648.71  2,248.30 1,207

បថាថាងមា៉ថាស៊ូត បថាើ គិត ជា លីតថា /fte 48.23 67.01 50.90

  បពបងមាេ សែូតសពមាបម់ាេ សីុែបភលាើង បពបើ គិត ជា លីពត  2,294.04  3,784.92 4847.22

  បពបងមាេ សែូតសពមាបរ់ថយែ្ បពបើ គិត ជា លីពត  64,451  89,026 74,005

បថាថាង មា៉ថាសុីន បថាើ គិត ជា លីតថា /fte N/a N/a N/a

ការ បញ្ចថាញ ចោល នូវ ឧស្ម័ន កាបូនិក (សមមូល គិត ជា ពាន់ គីឡូកថាថាម)(2)

  ចរែ្ អគ្គិសែី 469.66 508.93 420.79

  បពបងសំាង  740.08  1,312.35  925.32 

  បពបងមាេ សែូត 183.55 255.23 216.84

ទឹក

ទឹក បថាើ គិត ជា ម៉ថាតថា គូប /fte 14.25 24.03 24.63

  ទរឹក បពបើ គិត ជា បមេពត គូប 19413.06 32463.44 37660.03

  ទរឹកបរសុិទ្ធ បពបើ គិត ជា បមេពត គូប 304.74 818.31 489.02

ការ ធ្វើ ដំណើរ

      បដាយ រថយែ្ គិតជា គី�ូបមេពត /FTE 545 757 531

  បដាយ បទាចពកយាែយែ្ គិតជា គី�ូបមេពត /FTE 9,223.70 9,913.52 10,205.45

សូចនាករ លើ ការអនុវត្ត ផ្នថាក សង្គនម

ការ បមថាើ ការងារ

ចំែួែ បុគ្គលិក 1429 1389 1489

ពសី 445 466 554

ពបរុស 984 923 935

ចំែួែ បុគ្គលិក  (FTE) 1384 1385 1549

1)  FTE (Full Time Equivalent): ចំែួែ មធ្យម នែ កម្មករ ែិបយាជិត បបពមើ ការ ប្ញ បមាេ ង កនាុង មយួ ឆ្នា ។ំ
2)  សមមូលឧស្ម័ែកាបូែិកពតរូវបាែគណនាបយាងតាមបគាលការណ៍របស់ Greenhouse Gas Protocol។

ចំណុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្នថា ំ2018 / ទិន្នន័យស្តីពីបរិស្ថាន និងទិន្នន័យបុគ្គនលិក
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វិសលភាពនថា
តំបន់បថាតិបត្តិការ

គិត ្តឹម  បខធ្នូ ឆ្នថា2ំ018   ដាបប់បែលយូបែ ីហ្វា យបែែ 
មាែការយិាល័យពបចាតំំបែច់ំែួែ 15 ការយិាល័យចំែួែ 
106 ទូទាងំ 25 រាជធាែីបខត្ពករុង    190 ពសរុក 1,645 �ំុ  
ែិង 9,897 ភូម ិ ទូទាងំពបបទសកម្ុជា។  

តំបន់ ្បតិបត្តិការ

ការិយាល័យសខាបខត្ត

ការិយាល័យសខា្សុក
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ចំណុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្នថា ំ2018 ចំណុចសំខាន់ៗអំពីអាជីវកម្មឆ្នថា ំ2018/ វិសលភាពនថាតំបន់បថាតិបត្តិការ / វិសលភាពនថាតំបន់បថាតិបត្តិការ
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របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុ
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ចំណូល្បតិបត្ិការ

ចំណូលការពបាក់ 32,871,357 132,077,112 34,215,579 138,128,290 

ចំណាយការពបាក់ (11,924,652) (47,913,253) (11,296,133) (45,602,487)

ចំណូលពីការ្បាក់សុទ្ធ 20,946,705 84,163,859 22,919,446 92,525,803 

ចំណូលកនពមបសវាកម្ម ែិងបជើងសារ 6,700,887 26,924,165 2,358,385 9,520,801 

ចំណាយកនពមបសវាកម្ម ែិងបជើងសារ (2,463,169) (9,897,015) (402,516) (1,624,959)

ក ម្ម បសាកម្ម និង  បជីងសរសុទ្ធ 4,237,718   17,027,150 1,955,869 7,895,842 

ចំណូលបផ្សងៗ 1,898,425 7,627,872 1,190,576 4,806,355 

ចំណូលពី ្បតិបត្ិការសរុប 27,082,848 108,818,881 26,065,891 105,228,000 

ចំណាយពបតិបត្ិការបផ្សងៗ (19,914,203) (80,015,268) (18,438,500) (74,436,225)

សំវធិាែធែបលើការខាតបង ់

ឥណទាែផ្ល់ដល់អតិថិជែ

(1,898,141) (7,626,729) (4,029,985) (16,269,049)

ចំ បណ ញមុន បពលបង់ពន្ធ 5,270,504 21,176,884 3,597,406 14,522,726 

ចំណាយ្ែ្ធបលើពបាកច់ំបណញ (1,108,855) (4,455,379) (637,684) (2,574,330)

្បាក់ចំ បណញសុទ្ធស ្មាប់ការិយបរិបចឆេទ 4,161,649 16,721,505 2,959,722 11,948,396 

តារាងតុលថាយការ
នាថ្ងថាទី31 ខថាធ្នូ ឆ្នថាំ2018

របាយការណ៍លទ្ធផល
សមថាថាប់ការិយបរិចថាឆេទបពា្ចប់ថ្ងថាទី31 ខថាធ្នូ ឆ្នថាំ2018

ទថាពថាយសកម្ម

សាចព់បាកក់នាុងនដ 3,634,344 14,602,796 2,184,933 8,820,574 

សមតុល្យជាមយួធនាគារបផ្សងៗ 6,600,583 26,521,143 14,899,523 60,149,374 

ឥណទាែផ្ល់ដល់អតិថិជែ - សុទ្ធ 215,488,902 865,834,408 166,554,433 672,380,245 

ពទ្្យសកម្មបផ្សងៗ 2,725,926 10,952,770 2,728,746 11,015,947 

ពបាកត់មកល់តាមផលាូវចបាប់ 7,661,846 30,785,299 5,830,630 23,538,252 

ការវែិិបយាគបៅពករុមហែុែ បពកឌីត  ប្យ ួ       រ េ ូ ហូលឌីង (បខមបូឌា) អិលធីឌី 15,353 61,688 15,353 61,980 

អចលែពទ្្យ ែិងហត្ូបករណ៍ 1,689,913 6,790,069 1,798,642 7,261,119 

ពទ្្យអរបិូយ 1,039,609 4,177,150 772,165 3,117,230 

្ែ្ធ្ែយារជាពទ្្យសកម្ម 1,253,240 5,035,518 1,239,291 5,003,018 

គណែី ពតរូវទទួល្ីសម្ែ័្ធញាតិ - - 178 719 

្ទពថាយសកម្មសរុប 240,109,716 964,760,841 196,023,894 791,348,458

បំណុល និង មូលធនរបស់ភាគទុនិក

បំណុល

ពបាកប់បញ្ញ ើរបស់អតិថិជែ 60,257,507 242,114,662 45,127,590 182,180,081 

គណែីពតរូវទូទាត់ឲ់្យសម្ែ័្ធញាតិ 110,885,644 445,538,519 499,462 2,016,327 

ពបាកក់ម្ចី 20,909,332 84,013,697 106,405,993 429,560,994 

បំណុល្ែ្ធបលើពបាកច់ំណូល 760,508 3,055,721 1,144,798 4,621,550 

បំណុលបផ្សងៗ 8,814,970 35,418,550 8,525,945 34,419,238 

បំណុលសរុប 201,627,961 810,141,149 161,703,788 652,798,190 

មូលធនរបស់ភាគទុនិក

បដើមទុែ 30,000,000 120,000,000 21,686,425 86,745,700 

ពបាកច់ំបណញរកសាទុក 8,481,755 34,079,692 12,633,681 51,002,170 

ភា្ខុសគានា នែអពតាប្ូរពបាក់ - 540,000 - 802,398 

មូលធនសរុប 38,481,755 154,619,692 34,320,106 138,550,268 

បំណុល និងមូលធនសរុប 240,109,716 964,760,841 196,023,894 791,348,458 

ពាែប់រៀល

ពាែប់រៀល

ពាែប់រៀល

ពាែប់រៀល

ដុលាលា រអាបមរកិ

ដុលាលា រអាបមរកិ

ដុលាលា រអាបមរកិ

ដុលាលា រអាបមរកិ

2018

2018

2017

2017

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ/ តារាងតុលថាយការ / របាយការណ៍លទ្ធផល
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របាយការណ៍លំហូរសច់ ្បាក់ 

សកម្មភាពបថាតិបត្ិការ

សច់បថាថាក់សុទ្ធបថាើក្នថុងសកម្មភាពបថាតិបត្តិការ (30,051,890) (120,748,494) (10,357,544) (41,813,406)

 សកម្មភាពវិនិយោគ

ការទិញអចលែពទ្្យ ែិងហត្ូបករណ៍

ការទិញពទ្្យអរបិូយ

សាចព់បាកទ់ទួលបាែ្ីការលកអ់ចលែពទ្្យ ែិង 

ហត្ូបករណ៍

សច់បថាថាក់សុទ្ធបថាើក្នថុងសកម្មភាពវិនិយោគ

សកម្មភាពហិរញ្ញបថាបទាន 

សាចព់បាកទ់ទួលបាែ្ី (សងបៅ) ពករុមហែុែពាក់្ ែ័្ធ

សាចព់បាកទ់ទួលបាែ្ីពបាកក់ម្ចី

ការទូទាតស់ងពបាកក់ម្ចី

សច់បថាថាក់សុទ្ធបថាើក្នថុងសកម្មភាពហិរញ្ញបថាបទាន 

ការ(ថយចុះ) កើនឡើងសុទ្ធនថាសច់បថាថាក់ 

និងសច់បថាថាក់សមមូល 

សាចព់បាក ់ែិងសាចព់បាកស់មមូលនាបដើមកាលបរបិច្ទ

ភា្ខុសគានា នែអពតាប្ូរពបាក់

សច់បថាថាក់និង សច់បថាថាក់សមមូលនាចុងកាលបរិចឆេថាទ

(551,597)

(387,698)

3,197 

(936,098)

110,000,000 

25,050,000 

(111,076,489)

23,973,511 

(7,014,477)

17,034,456 

214,948 

10,234,927 

(2,216,317)

(1,557,771)

12,846 

(3,761,242)

441,980,000 

100,650,900 

(446,305,333)

96,325,567 

(28,184,169)

68,768,098 

540,010 

41,123,939 

(374,319)

(20,685)

2,792 

(392,212)

(1,850,000)

55,162,791 

(39,519,655)

13,793,136 

3,043,380 

13,991,076 

-

17,034,456 

(1,511,126)

(83,505)

11,271 

(1,583,360)

(7,468,450)

222,692,187 

(159,540,847)

55,682,890 

12,286,124 

56,481,974 

-

68,768,098

ពាែប់រៀល ពាែប់រៀលដុលាលា រអាបមរកិ

2018 2017

ដុលាលា រអាបមរកិ

របាយការណ៍ប ប្មប ្មរួលមូលធន 
សមថាថាប់ការិយបរិចថាឆេទបពា្ចប់ថ្ងថាទី31 ខថាធ្នូ ឆ្នថាំ2018

បដើមទុែ ពបាកច់ំបណញ
រកសាទុក

ភា្ខុសគានា នែ
ការបពបសពមរួល
អពតាប្ូរពបាក់

សរបុ

ដុលាលា រអាបមរកិ ដុលាលា រអាបមរកិ ពាែប់រៀល ដុលាលា រអាបមរកិ

សមតុល្យនានថងៃទី1 បខមករា ឆ្នា 2ំ018, 

ការរាយការណ៍សារប�ើងវញិ

21,686,425 12,633,681 - 34,320,106 

ការបបមលាងពបាកច់បំណញរកសាទុកបៅជាបដើមទុែ 8,313,575 (8,313,575) - - 

ពបាកច់បំណញសពមាបក់ាលបរបិចទ្ - 4,161,649 - 4,161,649 

សមតុលថាយនាមថ្ងទី31 បខធ្ន ូឆ្នថា2ំ018  30,000,000 8,481,755 - 38,481,755 

សមមូលពា ន់ ប រ ៀ ល 120,000,000 34,079,692 540,000 154,619,692 

សមតុល្យនានថងៃទ1ី បខមករា ឆ្នា 2ំ017 13,086,425 18,273,959 - 31,360,384 

ការបបមលាងពបាកច់បំណញរកសាទុកបៅជាបដើមទុែ 8,600,000 (8,600,000) - - 

ពបាកច់បំណញសពមាបក់ារយិបរបិចទ្ - 2,959,722 - 2,959,722 

សមតុលថាយនាមថ្ងទី31 បខធ្ន ូឆ្នថា2ំ017 21,686,425 12,633,681 - 34,320,106 

សមមូលពាន់  ប រ ៀល 86,745,700 51,002,170 802,398 138,550,268 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ/ របាយការណ៍ប មថាថាប មថារួលមូលធន / របាយការណ៍លំហូរសច់ បថាថាក់
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បណ្ថាញអន្តរជាតិ
របស់ធនាគារ អ៊ូរី

(3)

(21)

(1)

(36)

(3)
(20)

(106)

(23)

(21)

(2)

(154)




