


មា�កា 
 
 
 

ចក�ុវស័ិយ េបសកកម� ......................................................................................................... ១ 

សេង�បសមិទ�ផលសខំន់ៗ .................................................................................................. ៤ 

សូចនាករេសដ�កចិ�សំខន់ៗស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៤ ........................................................................ ៥ 

្របវត�ិសេង�ប ..................................................................................................................... ៦ 

របាយកណ៍ពី្របធាន្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល ................................................................................. ៨ 

របាយករណ៍របស់អគ�នាយក............................................................................................ ១១ 

អង�ករេលខរបស់្រគឹះស� នម៉ាក់សុីម៉ា .................................................................................. ១៤ 

ភាគទុនកិ ..................................................................................................................... ១៥ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ........................................................................................................... ១៧ 

គណៈកម�កររបស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល .................................................................................. ២០ 

គណៈ្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់ .................................................................................................. ២២ 

បុគ�លិក និងករអភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាពបុគ�លិក ........................................................................ ២៥ 

ផលិតផលឥណទន នងិ្របេភទឥណទន ........................................................................... ២៦ 

លទ�ផលែផ�ក្របតិបត�កិរ ................................................................................................. ២៧ 

អ�កផ�ល់្របាក់កម�ី និង ៃដគូរបស់ម៉ាក់សុីម៉ា ........................................................................... ៣១ 

ទំនួលខុស្រត�វសង�ម និងករ្រគប់្រគងករងរសង�ម..................................................................៣២ 

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុ និងរបាយករណ៍សវនកម�ឯករជ្យ ....................................................... ៣៥ 

    របាយករណ៍របស់្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល .............................................................................. ៣៦ 

    របាយករណ៍របស់សវនករឯករជ្យ ................................................................................. ៤២ 

    តរងតុល្យករ .......................................................................................................... ៤៤ 

    របាយករណ៍លទ�ផល ................................................................................................. ៤៥ 

    របាយករណ៍ស�ពីីបែ្រមប្រម�លមូលធន ............................................................................ ៤៦ 

    របាយករណ៍លហូំរទឹក្របាក់ ......................................................................................... ៤៧ 

អសយដ� នករយិាល័យម៉ាក់សុីម៉ា ..................................................................................... ៥២ 



 

ច ក�ុវិ ស័យច ក�ុវិ ស័យ   
 

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សីុម៉ា ភីអិលសីុ មានចក�ុវស័ិយផ�ល់េសវ មី្រក�ហរិ��វត�ុ 

ឈនមុខេគ េលីករបំេរអីតិថិជន្របកប េដយគុណភាពល�បំផុត។ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

េបេប ស ក ក ម�ស ក ក ម�   
្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុីម៉ា ភីអិលសុី ផ�ល់េសវមី្រក�ហរិ��វត�ុជូនដល់អតិថិជន 

ជា្របជាជន្រកី្រករស់េនតំបន់ជនបទ និង្របជាជនែដលមាន្របាក់ចំណូលទប ជាលក�ណៈ 

ឯកត�ជន ជា្រក�ម និងអជីវកម�ខ� ត តូច-មធ្យម េដីម្បែីកលំអកំរតិជីវភាពរស់េន និងេធ�ីឲ្យ

សេ្រមចេជាគជ័យនូវេគាលេដអជីវកម�របស់ពកួគាត់។ ម៉ាក់សុីម៉ា ផ�ល់េសវមី្រក�ហរិ��វត�ុ េដយយក

ចិត�ទុកដក់ជាចំបងេលីករបំេរអីតិថិជន្របកប េដយគុណភាពល�បំផុត ក៏ដូចជាបេង�ីតនូវតៃម�ជាទី

េពញចិត�ដល់អ�កទទលួអត�្របេយាជន៍ពក់ព័ន�ទងំែផ�ក េសដ�កិច� និងសង�ម ជាមយួនឹង្រក�ម

ដឹកនាែំដលមានករលះបង់ និងេប�ជា� ចិត�ខ�ស់។ 
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ព ក្យ េស� កព ក្យ េស� ក   
  

ម៉ាក់សុីម៉ា េធ�ឲ្យជវីភាពកន់ែត្របេសរេឡង 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ម៉ាក់សុីម៉ា េប�ជា� ចតិ�េធ�ីឲ្យសេ្រមចបាននូវគុណភាពខ�ស់បផុំតេលីករបេ្រមីេសវកម�ដល់អតិថិជន តមរយៈ៖ 

 

 ផ�ល់េសវកម�ហរិ��វត�ុដ៏ល�ជូនដល់អតិថិជន 

 េធ�ីឲ្យ្របាកដថាមិនមានបណុំលវណ័� កដល់អតិថជិនតមរយៈដំេណីរករ្របតបិត�ិេដយហ�ត់ចត់ៃន

ករវយតៃម�ឥណទន 

 ផ�ល់ករបណ�ុ ះបណា� លដល់អតិថិជនេដីម្បឲី្យពកួគាត់មានករំតឹចំេណះដងឹកន់ែត្របេសីេឡងី 

ពិេសស ចំេណះដងឹខងហរិ��វត�ុ 

 បេង�ីតេឡងីទំនាក់ទំនងយល់ចិត�គា� យូរអែង�ងជាមួយអតិថជិន  

្រត�វមានសលីធម៌ល� និងអកប្បកិរយិាេគារពចំេពះអតិថិជន 

 ព្យោយាមអនុវត�តមេគាលករណ៍គាពំរអតិថជិន 
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្រកមសលីធម៌ និងេគាលករណ៍ទងំឡាយខងេលី គឺជាេគាលករណ៍ៃផ�ក�ុងែដលផ្សោរភា� ប់នឹងភារកិច� 

្របចៃំថ�របស់ម៉ាក់សុម៉ីា។ េគាលករណ៍ទងំេនះ គឺជាចំែណកៃនេគាលនយាបាយរបស់ម៉ាក់សុីម៉ា និង្រត�វ 

បាន្រត�តពនិិត្យេដយនាយកដ� នសវនកម� និងនាយកដ� ន្របតិបត�ិករ។  ម៉ាក់សុីម៉ា ្របកន់ខ� ប់យ៉ាងខ� ងំក�  

នូវករ្រគប់្រគង្របតិបត�ិករសង�មរបស់ខ�ួន។ េយងីេធ�ីករេដមី្បេីធ�ីឲ្យ្របេសីរេឡងីនូវកង�ះខតរបស់េយងី។ 
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សេង�បសេង�បសម�ទ�សម�ទ�ផលសខំាន់ៗផលសខំាន់ៗ   

សូចនាករ 
ឆា�  ំ

២០១៤ ២០១៥ 

សមទិ�ផល្របតបិត�កិរ   
     ចំននួសខ ២ ២ 

     ចំននួករយិាលយ័េសវ ៥ ៨ 

     ចំននួេខត�ែដល្របតិបត�ិករ ២ ៤ 

     ចំននួ្រស�កែដល្របតិបត�ិករ ២១ ២៣ 

     ចំននួឃុែំដល្របតិបត�ិករ ១១៧ ១៣៩ 

     ចំននួភូមិែដល្របតិបត�ិករ ៥៦៨ ៧២៥ 

     ផលប្័រតឥណទនសរុប (គិតជាដុល� រអេមរកិ) ៤.៣៣៤.៩៣៨ ៨.០១៦.១១៧ 

     អតិថិជនសកម� ៣.៥៧៣ ៤.៧២៩ 

     ចំននួអតិថិជនស្រមាបម់�ន�ីឥណទនមា� ក់ ៨១ ៩៥ 

     ផលប្័រតកម�ីមធ្យមស្រមាប់ម�ន�ីឥណទនមា� ក ់     
     (គិតជាដុល� រអេមរកិ) 

៩៨.៥២១ ១៦០.៣២២ 

     ទំហឥំណទនជាមធ្យម (គិតជាដុល� រអេមរកិ) ១.២១៣ ១.៦៩៥ 

     ចំននួឥណទនែដលបានបេ�� ញ (គិតជាដុល� រអេមរកិ) ៥.៥០០.៦៣៥ ១០.៤៥៧.៤៧០ 

     ចំននួអតិថិជនែដលបានផ�ល់ឥណទន ៣.៧០០ ៥.១៥៩ 

     ទំហឥំណទនែដលបានបេ�� ញជាមធ្យម             
     (គិតជាដុល� រអេមរកិ) 

១.៤៨៧ ២.០២៧ 

     ផលប្័រតកម�ីស�ិតក�ុងហនីភយ័េលីសពី៣០ៃថ� ០,៣៤% ០,៦៧% 

     ចំននួបុគ�លិកសរុប ៩១ ១០៨ 

សមទិ�ផលហរិ��វត�ុ   
     ចំណូលសរុប (គិតជាដុល� រអេមរកិ) ៨៤៩.៦២៧ ១.៥៣៨.០៨៥ 

     ចំណាយសរុប (គិតជាដុល� រអេមរកិ) ៧៤០.៧៧២ ១.២៦០.៦៥៦ 

     ្របាកចំ់េណញសុទ� (គិតជាដុល� អេមរកិ) ១០៨.៨៥៥ ២៧៧.៤២៩ 

     ្របាកក់ម�ីសរុប (គិតជាដុល� រអេមរកិ) ២.៩៥៥.៦១៥ ៣.៩៧៣.៨៦៩ 

     ្រទព្យសកម�សរុប (គិតជាដុល� រអេមរកិ) ៥.១៥៩.៨៥៦ ៨.៥៨៩.៨៧៣ 

     មូលធនសរុប (គិតជាដុល� រអេមរកិ) ១.៧៩៣.៥៩៣ ៤.៣៨៥.៣៣០ 

     េដីមទុន ១.៣១៥.០០០ ៣.០៧៥.០០០ 

     ចំណូលេធៀបនឹងមូលធន ៦,២២% ៨,៩៨% 

     ចំណូលេធៀបនឹង្រទព្យសកម� ២,៥០% ៤,០៤% 

     អនុបាតករចំណាយមូលនិធិ ៣,៩០% ៤,៦០% 

     អនុបាតករចំណាយេលី្របតិបត�ិករ ១៤,៣០% ១៣,២០% 

     ភាព្រគប្់រគានេ់លីែផ�ក្របតិបត�ិករខ�ួនឯង ១២៤,១០% ១៣៥,១០% 

សមទិ�ផលែផ�កសង�ម   
     អតិថិជនេនតំបនជ់នបទ ១.៩៤៩ ៣.០៧២ 

     ទំហកំម�ីមធ្យមេធៀបនឹងផលិតផលក�ុង្រស�កក�ុងមា� ក់ៗ  ១០៧% ១៥១% 

     អតិថិជនជា�ស�ី ២.៧៩២ ៣.៩៥១ 

     អតិថិជនមិនមាន្រទព្យប��  ំ ៨៩៩ ១.១២៣ 

     អ្រតកររក្សោអតិថិជន ៦៥,៥០% ៦៦,២៤% 
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សចូនាសចូនាករេសដ��ច�សំខាន់ៗ ស្រមាបឆ់ា� ំករេសដ��ច�សំខាន់ៗ ស្រមាបឆ់ា� ំ២០១២០១៤៤  

សូចនាករេសដ�កចិ�សំខន់ៗ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥e ២០១៦p 

ទនិ�ផល ត្រម�វករក�ុង្រស�ក នងិតៃម�  
    

    កំេណីនផលិតផលក�ុង្រស�ក (ជា%ឆា� េំធៀបនឹងឆា� មុំន) ៧,៣ ៧,៤ ៧,១ ៧,០ ៦,៩ 

     ត្រម�វករក�ុង្រស�កសរុប (ជា%ឆា� េំធៀបនឹងឆា� មុំន) ៩,៩ ១១,៣ ១០,១ ១២,៦ ១០,៧ 

     សន�ស្សន៍ៃថ�ទំនិញេ្របី្របាស់ (ជា%ឆា� េំធៀបនឹងឆា� មុំន) ២,៥ ៤,៦ ១,២ ២,៨ ៣,០ 

 
     

ពណិជ�កម� នងិ ករវនិេិយាគ      

     ករនាេំចញ (គិតជាលនដុល� រអេមរកិ) ៥.៦៣២,៨ ៦.៨៩០,២ ៧.៤០៨,៤ ៨.៥១៩,៦ ៩.៥៥០,០ 

     ករនាចូំល (គិតជាលនដុល� រអេមរកិ) ៨.០៨៨.៥ ៩.៤៨៨,៦ ១០.៦២១,៤ ១១.៧៣៦,៧ ១២,៨៥១,៧ 

     ករវនិិេយាគផា� ល់ពីបរេទស  

     (គិតជាលនដុល� រអេមរកិ) 
១.៦៧៩,៩ ១.៨២៦,១ ១.៦៧៦,៩ ១.៨០២,៧ ១.៦៥២,៩ 

 
     

វស័ិយសធារណៈ      

     ចំណូលរដ� ភិបាល (% ៃនផលិតផលក�ុង្រស�កសរុប) ១៥,៣ ១៥,១ ១៨,០ ១៧,៥ ១៧,៥ 

     ចំណាយរដ� ភិបាល (% ៃនផលិតផលក�ុង្រស�កសរុប) ២១,០ ២១,៥ ២១,៥ ២០,៥ ២២,៣ 

 
     

ទផី្សោរហរិ��វត�ុ      

     ឥណទនក�ុង្រស�ក (ជា% ឆា� េំធៀបនឹងឆា� មុំន) ២៩,៦ ២៨,៦ ២៨,៤ ២៧,០ ២៥,៨ 

     អ្រតករ្របាក់រយៈេពលខ� ី(ជា% ្របចឆំា� )ំ ១១,៦ ១១,៣ ១១,៥ ១១,៧ ១២,០ 

     អ្រតប�ូរ្របាក់ (េរៀលេធៀបនឹងដុល� រ) ៣.៩៩៥ ៣.៩៩៥ ៤.៧៥ ៤.០៥៤ ៤.០៥៨ 

 
 

 
   

e = ប៉ាន់ស� ន (estimation)  
   

 

p = ព្យោករណ៍ (projection)  
   

 

្របភព៖    

− របាយករណ៍បច�ុប្បន�ភាពរបស់ ធនាគារពិភពេលក៖ “ករែកលម�េធ�ីឱ្យ្របេសីរេឡងីម៉ា្រក�េសដ�កិច�និងហរិ��វត�ុ”  

បច�ុប្បន�ភាពេសដ�កិច�កម�ុជា ែខេមស ឆា�  ំ២០១៦  
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្របវត�ិសេង�ប្របវត�ិសេង�ប  

្រគះឹស� នម្ីរក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុម៉ីា ភអីលិសុ ី ្រត�វបានបេង�តីេឡងីេនែខមីនា ឆា�  ំ ២០០០ េដយករ 

ចូលរមួពមីិត�ភក�ិមួយ្រក�មែដលមានជនំាញ និងបទពិេសធន៍ក�ុងេសវកម�ហរិ��វត�ុ េហយីបានចប់េផ�មី 

្របតិបត�ិករ ផ�ល់ឥណទនដំបូងេនឃុេំកះដច់ ក�ុងេខត�កណា� ល។ េនក�ុងែខ ធ�ូ ឆា�  ំ ២០០១ ម៉ាក់សុម៉ីា 

បានចុះប�� ីេន ្រកសួងមហៃផ�ជាអង�ករេ្រករដ� ភិបាលែដលមានេឈ� ះថា អង�ករម៉ាក់សុម៉ីា េដមី្បអីភវិឌ្ឍ

្រគ�សរ េហយីបានព្រងីកសកម�ភាពផ�ល់ឥណទនេនតមបណា�  ភូមិ ឃុ ំ និង្រស�ក េផ្សងៗេទៀតៃន

េខត�កណា� ល។ េនែខឧសភា ឆា�  ំ ២០០២ ម៉ាក់សុីម៉ា បានចុះប�� ី នងិទទួលបានវ�ិ� បនប្រតជា

្របតិបត�កិរឥណទនជនបទ។ ក�ុងនាមជាស� ប័នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុីម៉ា បានទក់ទញនូវៃដគូវនិិេយាគ

ជាេ្រចីន។ 

 

េនក�ុងែខសីហ ឆា�  ំ ២០០៥ ម៉ាក់សុម៉ីា បានចុះប�� ី និងទទលួបានអជា� ប័ណ�្របកបអជីវកម�

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលមានេឈ� ះជាផ�ូវករថា ្រគឹះស� ន ម៉ាក់សុម៉ីា 

ម្ីរក�ហរិ��វត�ុ។ ម៉ាក់សុម៉ីា បានកសងភាពជាៃដគូជាមួយអង�ករ និងស� ប័នមយួចំនួនដូចជា ធនាគារ

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ Appui au Développement Autonome (ADA) េន្របេទសលុចហ្សបំួរ Consorzio 

ETIMOS េន្របេទសអុីតល ីនិងអង�ករ Kiva េនសហរដ�អេមរកិ។ េនក�ុងែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០៨ ម៉ាក់សុីម៉ា

ទទលួបានអជា� ប័ណ�្របកបអជីវកម�្រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុអចិៃ�ន�យ ៍ ពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក� យជា 

្រគឹះស� ន មី្រក�ហរិ��វត�ុ អចិៃ�ន�យទ៍ី ១៣្របតបិត�ិករេនកម�ុជា។ 

 

េនក�ុងែខកុម�ៈ ឆា�  ំ ២០១២ ម៉ាក់សុីម៉ា បានបែម�ងពី្រក�មហុ៊នឯកជនទទលួខុស្រត�វមានក្រមិត 

េទជា្រក�មហុ៊នមហជនទទលួខុស្រត�វមានក្រមិត ែដលមានេឈ� ះជាផ�ូវករថា ្រគឹះស� ន ម៉ាក់សុម៉ីា 

ម្ីរក�ហរិ��វត�ុ ភអីលិសុ។ី ក�ុងែខ កក�ដ ឆា�  ំ ២០១៥ ម៉ាក់សុីម៉ា បានែកែ្របេឈ� ះជាផ�ូវករថា ្រគឹះស� ន 

ម្ីរក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុម៉ីា ភអីលិសុ ី។ 
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្របវត�ិសខំន់ៗរបស្់រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ្របវត�ិសខំន់ៗរបស្់រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ  ម៉ាក់សុម៉ីា ភីអិលសុីម៉ាក់សុម៉ីា ភីអិលសុី  

  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

២០០០   ម៉ាក់សីុម៉ា បានបេង�ីតេឡងីក�ុងែខមីនា ឆា�  ំ២០០០ និងផ�ល់ឥណទនដំបូងេនៃថ�ទី ០១ 

   មិថុនា ឆា�  ំ២០០០ េនឃុេំកះដច់ ្រស�កមុខកំពូល េខត�កណា� ល 

២០០១   ម៉ាក់សីុម៉ា ចុះប�� ីេន្រកសួងមហៃផ�ជាអង�ករេ្រករដ� ភិបាលែដលមានេឈ� ះថា អង�ករ  

ម៉ាក់សីុម៉ា េដមី្បអីភវិឌ្ឍ្រគ�សរ 

២០០២  ម៉ាក់សីុម៉ា បានចុះប�� ីេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងទទួលបានអជា� ប័ណ�ជា្របតិបត�ិករ  

ឥណទនជនបទ 

២០០៥  ម៉ាក់សីុម៉ាបាន ចុះប�� ី និងទទួលបានអជា� ប័ណ�្របកប អជីវកម�្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ  

ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលមាន េឈ� ះជាផ�ូវករថា ្រគះឹស� ន ម៉ាក់សីុម៉ា ម្ីរក�ហរិ��វត�ុ 

២០០៦ ម៉ាក់សីុម៉ាបានបេង�ីតអត�្របេយាជន៍បែន�មស្រមាប់បុគ�លិករមួមាន មូលនិធិេសធននិវត�ន៍ 

បុគ�លិក និងករធានារ៉ប់រងេលីសុខភាព និងេ្រគាះថា� ក់ 

២០០៧ ម៉ាក់សីុម៉ា ក� យជាៃដគូរបស់ អង�ករ Kiva Microfund មានមូលដ� នេនសហរដ�អេមរកិ 

២០០៨ េនក�ុងែខមិថុនា ឆា� ២ំ០០៨ ម៉ាក់សីុម៉ាទទួលបានអជា� ប័ណ�្របកបអជីវកម� ្រគឹះស� ន 

មី្រក�ហរិ��វត�ុអចិៃ�ន�យព៍ីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ក�ុងែខសីហ ម៉ាក់សីុម៉ា បានេបីកសខ 

្របតិបត�ិករទី២ េន្រស�កេកៀនស� យ េខត�កណា� ល 

២០០៩ ម៉ាក់សីុម៉ា ទទួលបានវ�ិ� បនប្រតតមា� ភាពេលីករគណនាអ្រតករ្របាក់ចំេពះអតិថិជន 

ពីអង�ករ Microfinance Transparency Organization និងទទួលបានរង� ន់ 

ស�ីពីសន�ស្សន៍សង�មពីអង�ករ CGAP 

២០១២ ម៉ាក់សីុម៉ា បានបែម�ងខ�ួនពី្រក�មហុ៊នឯកជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមិត េទជា្រក�មហុ៊ន 

មហជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមិត ែដលមានេឈ� ះថា ម៉ាក់សីុម៉ា ម្ីរក�ហរិ��វត�ុ ភអីលិសីុ 

២០១៤  ្រក�មហុ៊ន Gojo & Company Inc. បានចូលរមួជាភាគទុនិក 

២០១៥  ម៉ាក់សីុម៉ា បានែកែ្របេឈ� ះ ជាផ�ូវករថា ្រគះឹស� នម្ីរក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សីុម៉ា ភអីលិសីុ 
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របាយករណ៍ពី្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល  
 

ឆ�ងតមបទពិេសធន៍ជាេ្រចីនក�ុងឆា� ២ំ០១៤ វស័ិយមី្រក�ហរិ��វត�ុមានករកីចេ្រមីនគួរឲ្យកត់សមា� ល់។ 

េដយែឡកម៉ាក់សុីម៉ាក៏មានកររកីចេ្រមីនគួរជាទីេពញចិត� ទន�ឹមនឹងេនាះ ក៏េនមានករ្របឈម ទងំខងក�ុង 

និងខងេ្រកែដល្រត�វយកចិត�ទុកដក់ផងែដរ។ ករ្របឈមទងំ ែផ�ក្រគប់្រគង និងែផ�កបុគ�លកិ បង�ំឲ្យេយងី 

្រត�វមានេគាលករណ៍ថ�ីៗជាេ្រចីនេដីម្បចីត់ែចងរល់កិច�ករទងំឡាយឲ្យមានដំេណីរករេដយរលូន។  

តងំនាមឲ្យ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលខ�ុ ំសូមេកតសរេសីរ នូវស� ៃដដ៏ធំេធងែដល សមាជកិ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

គណៈ្រគប់្រគង និងបុគ�លិកទងំអស់សេ្រមចបានក�ុងឆា� េំនះ។ 

  

សមទិ�ិផលែដលសេ្រមចបាន 
តមរបាយករណ៍របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ឆា� ២ំ០១៥េនះ មានធនាគារពណិជ�ចំននួ៣៦ ធនាគារ 

ឯកេទសចំនួន១១ ករយិាល័យតណំាងធនាគារបរេទសចនំួន៨ ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ែដលមានអជា� ប័ណ� 

មានចំននួ ៥៩ ក�ុងេនាះមាន្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុទទលួ្របាក់បេ��ីចំនួន ៨ និង្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ 

ចំនួន ៥១ ្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហរិ��វត�ុចំនួន ៩ កពុំង្របតិបត�ិករក�ុង្របេទសកម�ុជា។ ក�ុងឆា� េំនះែដរស្រមាប់ 

វស័ិយមី្រក�ហរិ��វត�ុទងំមូល សមតុល្យឥណទនមានករេកីនេឡងី្របមាណ៥០% េធៀបេទនឹងឆា� ២ំ០១៤ ។ 

ថ�ីត្បតិែតមានគូ្របកួត្របែជងេ្រចីនក�ុងវស័ិយេនះ ម៉ាក់សុម៉ីា ក៏េនែតទទួលបាន េជាគជ័យគួរជាទីេមាទនៈ 

ជាក់ែស�ងេយងីបានេបីក ករយិាល័យទនំាក់ទនំង៣បែន�មេទៀត គឺេន្រស�ក្រតកំក់ែដលមាន ទីតងំ 

េនផ្សោរអង�តេសម ១ករយិាល័យ េន្រស�កអង�ស�ួលែដលមានទីតងំេនផ្សោរថ�ល់ទទឹង ១ករយិាល័យ 

និងេនឃុអំរយិក្ស្រត ១ករយិាល័យ ែដលេធ�ីឲ្យសមតុល្យឥណទនមានករេកីនេឡងី៨៤,៩២% ពីចំននួ 

៤.៣៣៤.៩៣៨ដុល� រ ក�ុងឆា� ២ំ០១៤ េកីនដល់ ៨.០១៦.១១៧ដុល� រក�ុងឆា� ២ំ០១៥ ។ ្របាក់ចំេណញ 

េ្រកយបង់ពន�េកីនេឡងី១៥៤,៨៦% ពីចនំួន១០៨.៨៥៥ដុល� រក�ុងឆា� ២ំ០១៤ េកនីដល់២៧៧.៤២៩ដុល� រ 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៥។  អនុបាតចំណូល េធៀបនងឹមូលធន (ROE) េកីនេឡងីពី ៦,២២% េទ ៨,៩៨% 

និង្របាក់ចំេណញសុទ�េ្រកយបង់ពន� ក�ុងមួយភាគហុ៊នមានចំនួន ០,៩០២២ ដុល� រ។ ឆា� េំនះែដរេយងី 

េនែតរក្សោែបងែចកភាគលភជូនភាគទុនិក ២០%េ្រកយពីដក៥%ស្រមាប់ទុនប្រម�ង ចំែណក្របាក់ចេំណញ 

ែដលេនសល់ ្រត�វេផ�រេទគណនី្របាក់ចំេណញបង�រទុកស្រមាប់វនិិេយាគបន�េនឆា� ខំងមុខ (Retained 

Earnings)។ សមតុល្យឥណទនបានេកនីេឡងីគួរកត់សមា� ល់។ េទះជាយ៉ាងណា ករលឈប់របស់ម�ន� ី

ឥណទនែដលមានបទពិេសធន៍ និង ប�� កម�ជីាន់គា�  (បំណុលវណ័�ក) េធ�ីេអយអតិថិជនខ�ីេ្រចីនស� ប័ន 

ក�ុងេពលែតមួយ បានបណា� លេអយឥណទនមិនដំេណីរករ មានករេកីនេឡងី ពី០,៣៤%េទ០,៦៧%។   
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អភិបាលកចិ� 

ែផ�កតម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល្រត�វមានសមាជកិឯករជ្យ យ៉ាងតិច 

ចំនួន២រូប នងិ្រត�វមានគណៈកម�ករយ៉ាងតិច២ទទលួបន�ុក សវនកម�ៃផ�ក�ុង និងហនិភ័យ។ ម៉ាក់សុីម៉ា 

បានបេំពញ្រគប់លក�ខណ� របស់្របកស េហយីគណៈកម�ករទងំពីរដឹកនាេំដយសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

(អភិបាលឯករជ្យ)។ េដីម្បពី្រងឹងកិច�ករ្រគប់្រគងសង�ម (Social Performance Management) 

្រគប់សមាជិក ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានទទួលវគ�បណ�ុ ះបណា� លបែន�មព ី Board-buy-in for mainstreaming 

of SPM េដយមានករសហករល�ពីៃដគូ Gojo & Company Inc. ជាពិេសសអ�ក្រស ីPraachi Gandhi ។ 

ជាងេនះេទេទៀត្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ក៏បានព្រងឹងសមត�ភាពកន់ែត្របេសីរតមរយៈករវយតៃម�ផា� ល់ខ�ួនេល ី

ឯកសរអភិបាលកិច�ល� (Good Governance) ែដលេរៀបចំេដយេលក Sanjay Gandhi ។ 

 

មហសន�ិបាតភាគទុនកិ 
មហសន�បិាត្របចឆំា� រំបស់ភាគទុនកិ បាន្របារឰេធ�ីេឡងីេនៃថ�ទ ី ២៥ ែខេមស ឆា� ២ំ០១៦ េន 

ទីស� ក់ករកណា� លរបស់ ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុីម៉ា ភីអិលសុី េដីម្បបូីកសរុបលទ�ផល ករងរសេ្រមច 

បានក�ុងឆា� ២ំ០១៥ និងពភិាក្សោេលីកទសិេដែផនករសំរប់ឆា� ២ំ០១៦។ ករជូនដណឹំងពមីហសន�ិបាត 

េដយជូនភា� ប់របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ រេបៀបវរៈ្របជុ ំ និងអនុសសន៍របស់ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល្រត�វបានផ�ល់ជូន 

ភាគទុនកិជាមុន អនុេលមតមអនុស្សរណៈ នងិលក�ន�ិកៈរបស់ ម៉ាក់សុីម៉ា និងបទប្ប��ត�ិរបស់ 

រជរដ� ភិបាល។ 

 

ប�� សខំន់ៗ ែដលបានអនមុ័តេដយអង�មហសន�បិាត្របចឆំា� រំបសភ់ាគទុនកិ៖  

• របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៥ 
• របាយករណ៍ហរិ��វត�ុ ែដលបានេធ�ីសវនកម�រចួស្រមាប់ឆា�  ំ២០១៥ 
• ទិសេដែផនករយុទ�ស�ស�សំរប់ឆា� ២ំ០១៦ 
• ្របកសែបងែចកភាគលភ ២០% ៃន្របាក់ចំេណញសរុបក�ុងឆា� ២ំ០១៥ 
• ្របកសសេ្រមចឲ្យ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលនងិគណៈ្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់បន�ពិភាក្សោជាមួយអ�កវនិិេយាគទុន 

ែដលមានចំណាប់អរម�ណ៍ចង់វនិិេយាគជាមួយម៉ាក់សុីម៉ា។ 
 

ទិសេដ 
កិច�ករសង�ម(SPM) ជាករងរមួយែដលមិនអចខ�ះបានស្រមាប់វស័ិយមី្រក�ហរិ��វត�ុ។ ឆ�ងតមបទ 

ពិេសធន៍ឆា� ២ំ០១៥ មានកិច�ករសង�មជាេ្រចីនេយងីបានេធ�ីែតគា� នរបាយករណ៍ និងកង�ះខតជា 
េ្រចីនែដលេយងី្រត�វបំេពញេលីករងរេនះ  ជាពិេសសទំនាក់ទនំងរវងថា� ក់ដឹកនាជំាមួយបុគ�លិក បុគ�លិក 
ជាមួយអតថិិជន ជាគន�ះឹសខំន់ក�ុងករព្រងីក្របតិបត�ិករឲ្យកន់ែត្របេសីរ។ ករយកចិត�ទុកដក់បំេពញតម 
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ែផនករែដលបានដក់េចញស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៦ ជាកចិ�ករចបំាច់ែដលទងំសមាជកិ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និង 
គណៈ្រគប់្រគង ្រពមទងំបុគ�លិកទងំអស់្រត�វ្របឹងែ្របងសេ្រមចឲ្យបាន។  

ជាថ�ីម�ងេទៀតខ�ុសូំមែថ�ងអណំរគុណចេំពះអតិថិជនទងំអស់ សមាជិកភាគហុ៊នទងំអស់ ែដលបាន 
ជួយឧបត�ម�គា្ំរទក�ុងឆា�  ំ ២០១៥ េនះ និងសូមអរគុណដល់ករខតិខំ្របឹងែ្របងបេំពញករងរ និងភាព 
េស� ះ្រតង់របស់បុគ�លកិម៉ាក់សុីម៉ាទងំអស់ េហយីសូមឲ្យអ�កទងំអស់គា� បន�កិច�ករ ដ៏្របេសីរទងំេនះ 
េដីម្ប្ីរគ�សរម៉ាក់សុីម៉ា។ 

 

 

 
 
 
___________________________ 
អន ប៊ុនហក ់
្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 
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របាយករណ៏របសអ់គ�នាយក 
 

េស�រភាពនេយាបាយនិងភាពរចីេ្រមីនរបស់េសដ�កិច�ជាតជិាកត� ែដលមិនអចខ�ះបានស្រមាប់កររកី 

ចេ្រមីនរបស់វស័ិយមី្រក�ហរិ��វត�ុកម�ុជា។ ឆា� ២ំ០១៥ ជាឆា� ្ំរបវត�ិស�ស�ែដលម៉ាក់សុីម៉ារកីចេ្រមីនជាងឆា� ណំាៗ 

ទងំអស់ក�ុងកឡុំង១៥ឆា� កំន�ងេទេនះ។ ទងំេនះមនិអចខ�ះបានពភីាពេស� ះ្រតង់និងករខឹតខំ្របឹងែ្របង 

េធ�ីករ យ៉ាងខ� ងំពីសណំាក់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល  គណៈ្រគប់្រគង  នងិបុគ�លិកទងំអស់ក�ុង្រគះឹស� ន។ 

សមិទ�ិផលឆា� ២ំ០១៥ រមួមាន៖ 

 

បរយិាកស្របកតួ្របែជង 
ឆា� ២ំ០១៥ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាមាន ធនាគារពណិជ�ចំនួន៣៦ ធនាគារឯកេទសចនំួន១១ 

ករយិាល័យតណំាងធនាគារបរេទសចនំួន៨ ្រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុចនំនួ៥១ ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុទទលួ 

្របាក់បេ��ីចនំួន ៨ និង្រក�មហុ៊នភតិសន្យោហរិ��វត�ុចំនួន៩ កពុំងេធ�ី្របតិបត�ិករក�ុង្រកបខ័ណ� ទូទងំ្របេទស។ 

េនះបង� ញឲ្យេឃញីថា ករ្របកួត្របែជងមានភាពខ� ងំក� ក�ុងវស័ិយហរិ��វត�ុ។ បុ៉ែន�េទះបីជាយ៉ាងណា 

ក៏េដយ ម៉ាក់សុីម៉ា េនែតដេណ�ី មបានេជាគជ័យជាបន�បនា� ប់ ឈនេឡងីពីចណំាត់ថា� ក់េលខ ២៧ មកេលខ 

២០   គិតេលីសមតុល្យឥណទនក�ុងវស័ិយទងំមូល។  

 

ករ្រគប់្រគងករងរសង�ម (Social Performance Management) 

េ្រកមករយកចតិ�ទុកដក់ ព្ីរក�ម្របឹក្សោភបិាលនងិជំនយួកររបស់ៃដគូវនិិេយាគ Gojo & Company 

Inc., ជាពិេសសអ�ក្រស ី Praachi Gandhi េលក Sanjay Gandhi និងេលក Taejun Shin 

ករ្រគប់្រគងករងរសង�មដំេណីរករល�គួរឲ្យកត់សមា� ល់។ ជាលទ�ផលេយងីសេ្រមចបាន៖ 

១) េរៀបចំកម�វធិីផ្សព�ផ្សោយពីអនាម័យ និងសុខភាព (Cleanliness and Health Promotion 

Projects)  េនក�ុង ៣ តំបន់្របតិបត�ិករេដយពន្យល់ពីករសមា� តៃដ នងិកររក្សោអនាម័យ 

ដល់កុមារក�ុងតបំន់្របតិបត�ិករ។ 

២) ករផ�ល់្របាក់េលកីទឹកចតិ�ជូនដល់បុគ�លិក មានប��ូ ល កររកមុខរបរថ�ជូីនដល់អ�កភូមិ ចំនួន 

អតិថិជនថ�ី អ្រតអតថិិជនឈប់ខ�ី។ 

៣) ែផនករសកម�ភាព ករ្រគប់្រគងករងរសង�មស្រមាប់ ឆា� ២ំ០១៥ និង២០១៦ មាន៤៥ចណុំច 

(indicator) េយងីេធ�ីបាន១៦ ចំណុច េហយី២២ ចណុំច្រត�វេធ�បីន�េនឆា� ២ំ០១៦ និង 

៩ចណុំច ែដលជាែផនករស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៦ ្រត�វបេង�ីយឲ្យចប់សព�្រគប់ក�ុងឆា� ២ំ០១៦។ 

៤) ម៉ាក់សុីម៉ា បានកណំត់េគាលេដសង�ម គឺ េធ�ីឲ្យជីវភាពអតិថជិនកន់ែត្របេសីរេឡងី។ 

៥) ម៉ាក់សុីម៉ាបានបណ�ុ ះបណា� ល Board-buy-in for mainstreaming of SPM និង ចំេណះ 

ដឹងខង SPM ជូនដល់្រគប់បុគ�លិកទងំអស់ក�ុង្រគះឹស� ន។ 
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លទ�ផល្របតិបត�ិករ 

េដីម្បពី្រងីក្របតិបត�ិករឲ្យកន់ែតទូលទូំលយ េយងីបានេបីកករយិាល័យទនំាក់ទំនង ៣ បែន�មេទៀត 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៥េនះ។ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៥ េយងីមាន ២ សខ និង ៨ ករយិាល័យទនំាក់ទនំង 

បាននិងកំពុង្របតិបត�កិរេន ៤ រជធានីេខត� ២៣ ្រស�ក ១៣៩ឃុ ំ៧២៥ភូមិ សមតុល្យឥណទនមានចំននួ 

៨.០១៦.១១៧ដុល� រ េ្របៀបេធៀបេទនងឹចុងឆា� ២ំ០១៤ េកីនេឡងីចំននួ ៣.៦៨១.១៧៩ដុល� រ និងមាន 

អតិថិជនសកម�ចំននួ ៤.៧២៩នាក់ េកនីេឡងី ១.១៥៦នាក់ េបីេធៀបេទនឹងឆា� ២ំ០១៤។ បុ៉ែន�េដយមានករ 

លឈប់របស់បុគ�លិកែដលមានបទពិេសធន៍ នងិ អតថិិជនមយួចំននួេ្រកយពីខ�ី្របាក់ព ី ម៉ាក់សុីម៉ា បានេទ 

ខ�ីចងករពី្រគឹះស� ន ឬឯកជនបែន�មេទៀត េធ�ីឲ្យគុណភាពឥណទនមានករធា� ក់ចុះ េដយឥណទនមនិ 

ដំេណីរករេកនីេឡងីពី ០,៣៤% េទ០,៦៧%។ 

 

លទ�ផលហរិ��វត� ុ

ឆា� េំនះ្របាក់ចំេណញេ្រកយបង់ពន� ទទលួបាន ២៧៧.៤២៩ដុល� រ េកនីេឡងី ១៦៨.៥៧៤ដុល� រ

េធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៤។ ្រទព្យសកម�សរុបេស�នីឹង ៨.៥៨៩.៨៧៣ដុល� រ េកីនេឡងី ៣.៤៣០.០១៧ដុល� រ 

និងមូលធនសរុប (total equity) មានចនំួន ៤.៣៨៥.៣៣០ដុល� រ េកីនេឡងី ២.៥៩១.៧៣៧ដុល� រ

េធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៤។ 

 

ព័ត៌មានវិទ្យោ 

បច�ុប្បន�ព័ត៌មានវទិ្យោមានករកីចេ្រមីនយ៉ាងខ� ងំ ម៉ាក់សុីម៉ា ក៏បានអភិវឌ្ឍន៍ខ�ួនេទតមកររកី

ចេ្រមីនែផ�កព័តមានវទិ្យោែដរ។ ជាក់ែស�ង រល់កិច�ករឥណទនេយងីេ្របី្របព័ន� Online េន្រគប់សខ និង

ករយិាល័យទនំាក់ទនំង ្រពមទងំមាន្របព័ន�ករពរសុវត�ភិាពរងឹមា ំ និងេដមី្បបីង�ភាពងយ្រស�លក�ុងករងរ 

េយងីេ្របីបណា� ញ network Local loop និង virtual private network (VPN) េន្រគប់សខ 

និងករយិាល័យទនំាក់ទំនងេលីកែលងែតករយិាល័យអង�តេសម។ ជាងេនាះេទេទៀតេដីម្ប្ីរគប់្រគង 

សរេអឡចិ្រត�និក( E-Mail) ឲ្យបានល� េយងីក៏បានបេង�តី Mail Server ផា� ល់ខ�ួនផងែដរ។ 

ជាមួយនឹងលទ�ផលដ៏្រតចះ្រតចង់េនះ    េយងី្រត�វពុះពរព្រងឹងខ�ួនេយងីស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៦ខងមុខ។ 

េ្រកមករែណនារំបស់្រក�ម្របកឹ្សោភិបាលនិងភាពេស� ះ្រតង់្រពមទងំករខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់គណៈ្រគប់្រគង 

និងបុគ�លិកទងំអស់ េយងីបានដក់េចញនូវយុទ�ស�ស�    និងេគាលេដ្របតិបត�ិករដូចខងេ្រកម៖ 

 

ែផនករសកម�ភាព 

១) សេ្រមចផលប័្រតឥណទនេកីនេឡងីដល់ ១៣.២០៩.២៧៨ ដុល� រេនបណំាច់ឆា� ២ំ០១៦ 

២) បេង�ីនអតិថជិនសកម�ឲ្យដល់ចំននួ ៧.៩៥១នាក់ 

៣) ព្រងីកតំបន់្របតបិត�ិករេដយេបីកបែន�មករយិាល័យទំនាក់ទនំង២បែន�មេទៀត 

៤) យកចតិ�ទុកដក់បេង�នី្របាក់េបៀវត្សជូនដល់និេយាជិតក�ុង្រគឹះស� ន 

៥) េកណ� ្របមូល្របាក់កម�ីពី្របភពក�ុងនិងេ្រក្រស�កបែន�មេទៀត 
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យទុ�ស�ស� 

១) បេង�ីនករឲ្យខ�ីស្រមាប់មុខរបរជំនួញ និងបន�យករឲ្យខ�ីស្រមាប់ទំនិញេ្របី្របាស់ 

២) បំេពញ្រគប់ចណុំច (indicator) របស់េគាលករណ៍គាពំរអតិថិជនទងំ៧ 

៣) ព្រងឹងគុណភាពឥណទនតមរយៈ ករបេង�ីនចេំណះដងឹខង ករវយតៃម�ឥណទនជូនដល់ 

 ម�ន�ីឥណទនទងំអស់ក�ុង្រគះឹស� ន 

៤) េ្រជីសេរសីម�ន�ឥីណទនជា្រសី�ឲ្យបាន១០%ក�ុងចេំណាមម�ន�ីឥណទនសរុប។ 

 

ជាចុងប�� ប់ក�ុងនាមតណំាងឲ្យគណៈ្រគប់្រគង ខ�ុសូំមែថ�ងអណំរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជចំេពះ 

ភាគទុនកិ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល និងនិេយាជិតទងំអស់ ែដលបានយកអស់កមា� ងំកយចតិ�ដឹកនា ំ និងបំេពញ 

ភារកិច� សេ្រមចបានលទ�ផលដ៏្រតចះ្រតចង់េនះ នងិសូមែថ�ងអណំរគុណដល់អ�កផ�ល់្របាក់កម�ីទងំក�ុងនងិ 

េ្រក្រស�ក រដ�អំណាចមូលដ� ន អង�ករនានាែដលបានជយួេ្រជាមែ្រជង និងេជឿជាក់ម៉ាក់សុីម៉ាក�ុងន័យ មាន 

ទំនុកចតិ� និងសហករល�។ ខ�ុ ំក៏សូមែថ�ងអណំរគុណផងែដរចំេពះបុគ�លិកទងំអស់ែដលបាន្របងឹែ្របងេធ�កីរ

យ៉ាងសកម�េដីម្បរីមួចែំណកេលីភាពេជាគជ័យរបស់ម៉ាក់សុម៉ីា។ 
 

 
___________________________  
ប៉ា ប៉ុណ� រទិ�ី 

អគ�នាយក 
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អង�ករេលខរបស្់រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភីអិលសុ ី
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ភា គ ទុ និ កភា គ ទុ និ ក  

ភាគទុនកិរបស់ ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុីម៉ា ភីអិលសុ ី្រត�វបានបង� ញដូចខងេ្រកម៖ 
- ្រក�មហុ៊ន Gojo & Company Inc. តំណាងេដយេលក Taejun Shin 

- េលក អន បុ៊នហក់ 

- េលក្រសី េ្រសង សុីវេឆង 

- េលក្រសី សរុន វធុិរត័� 

- េលក េជត ច័ន�្របេសីរ 

- េលក ប៉ា បុ៉ណ�រទិ� ី

- បុគ�លិក តណំាងេដយ េលក ប៉ា បុ៉ណ�រទិ� ី
  

 Gojo & Company, Inc. តំណាងេដយ េលក Taejun Shin ែដលបានប�� ប់ករ 

សិក្សោពសីកលវទិ្យោល័យ Waseda េលីជំនាញ្រគប់្រគងហរិ��វត�ុ។ េលក Taejun 

Shin បានចប់េផ�មីអជីពរបស់ខ�ួនេន្រក�មហុ៊ន Morgan Stanley។ បនា� ប់ពីបេ្រម ី

ករងរេន្រក�មហុ៊ន Morgan Stanley អស់រយៈេពល៤ឆា�  ំ េលក Taejun Shin 

បានចូលបេ្រមីករងរជាមួយ្រក�មហុ៊ន Unison Capital ែដលជា្រក�មហុ៊នមូលនធិិទុន 

ឯកជនដ៏ធំបផុំតែដលមានមូលដ� នេន្របេទសជបុ៉ន។ ខណៈេពលែដលេធ�ីករក�ុង

ឧស្សោហកម�ហរិ��វត�ុ េលក Taejun Shin បានបេង�តីេឡងីនូវអង�ករ Living in 

Peace ("LIP")។ 
 

េលកបណ�ិ ត អន បុ៊នហក់ បានចូលរមួជាភាគទុនិកជាមួយម៉ាក់សុីម៉ា ចប់តងំព ី

ឆា� ២ំ០០០។ េលកបណ�ិ ត អន បុ៊នហក់ ទទលួបានស�� ប័្រតបណ�ិ ត្រគប់្រគងធុរកចិ� 

(DBA) ែផ�ក្រគប់្រគង ពសីកលវទិ្យោល័យ Preston University េនសហរដ�អេមរកិ 

ក�ុងឆា� ២ំ០០៩។ េលកបណ�ិ ត បុ៊នហក់ បានទទលួបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ែផ�កធនាគារ 

និងហរិ��វត�ុ ពីសកលវទិ្យោល័យ ន័រតុន ្របេទសកម�ុជា និងពីសកលវទិ្យោល័យ 

Ateneo De Zambuaga ្របេទសហ�លីីពីន េនក�ុងឆា� ២ំ០០៣។ េនក�ុង ឆា� ១ំ៩៩៥ 

េលកបណ�ិ ត អន បុ៊នហក់ បានទទលួបរ�ិ� ប្រត្រគប់្រគងធុរកិច� (BBA) 

ពីមហវទិ្យោល័យពណិជ�ស�ស� េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ 

 

េលក្រសី េ្រសង សុវីេឆង បានចូលរមួជាភាគទុនិកជាមយួម៉ាក់សុម៉ីាែដលបានចប់េផ�មី 

ដំេណីរករេនក�ុងឆា� ២ំ០០០។នាេពលបច�ុប្បន�េនះេលក្រសី េ្រសង សុីវេឆង ជាេបក�ជន 

ស្រមាប់ថា� ក់បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់េលីជំនាញ ្រគប់្រគងហរិ��វត�ុ េនសកលវទិ្យោល័យ 

ភូមិន�នតិិស�ស� និងវទិ្យោ្រស�ស�េសដ�កចិ�។ េនឆា� ២ំ០០១ េលក្រសី េ្រសង សុីវេឆង 

ទទួលបានបរ�ិ� ប្រតពណិជ�ស�ស� ែផ�ក្រគប់្រគង ពវីទិ្យោស� នជាតិ្រគប់្រគង។  
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េលក្រសី សរុន វធុិរត័� បានចូលរមួវនិិេយាគជាមួយម៉ាក់សុីម៉ា េនក�ុងឆា� ២ំ០១២។ 

េលក្រសី វធុិរត័� បានទទលួស�� ប័្រតេលីជំនាញទផី្សោរ និងធនាគារ ព ី

សកលវទិ្យោល័យ Rene Descartes េនទី្រក�ប៉ារសី ្របេទសបារងំ ក�ុងឆា�  ំ

២០០៧។ េលក្រស ី វធុិរត័� មានបទពិេសធន៍ករងរក�ុងវស័ិយធនាគារ ទងំេនក�ុង 

្របេទសបារងំ និងេនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ េលក្រសបីានេធ�ីករបណា� ក់ទុនជាេ្រចីន 

ក�ុងវស័ិយពណិជ�កម�េន ្របេទសកម�ុជា ជាពិេសសខងែផ�ក េ្រគឿងសអំង និង

ករែថរក្សោសម�ស្ស វស័ិយសុខភិបាល នងិវស័ិយម៉ាសុីន កិន្រស�វ ចប់តងំពីឆា� ំ

២០០៩។ 

េលក េជត ច័ន�្របេសរី បានចូលរមួជាភាគទុនិកជាមួយម៉ាក់សុីម៉ា េនក�ុងែខធ�ូ 

ឆា� ២ំ០០០។ េលក ្របេសីរ បានទទលួបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ែផ�ក្រគប់្រគងពណិជ�កម� 

និងច្បោប់ េនសកលវទិ្យោល័យេបៀល្របាយេនក�ុងឆា� ២ំ០១០។ េនក�ុងឆា� ១ំ៩៩៥ 

េលក ្របេសីរ ទទលួបានបរ�ិ� ប្រត្រគប់្រគងពណិជ�កម� ពីមហវទិ្យោល័យ 

ពណិជ�ស�ស� េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ 

 

េលក ប៉ា បុ៉ណ�រទិ� ី បានចូលរមួជាភាគទុនិកជាមយួម៉ាក់សុម៉ីា េនក�ុងែខធ�ូ 

ឆា� ២ំ០០០។ េលក បុ៉ណ�រទិ� ីទទួលបានបរ�ិ� ប្រតគណេនយ្យ-ហរិ��វត�ុ និងធនាគារ 

េនក�ុងឆា� ១ំ៩៨៦ េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ េលក ប៉ា បុ៉ណ�រទិ� ី 32េ្របី្របាស់32ភាសែខ�រ 

និងភាសអង់េគ�សបានយ៉ាងល�។ 

 

ករែបងែចកភាគហ៊ុនមានដចូខងេ្រកម៖ 

ភាគទុនិក ចំនួនភាគហ៊ុន តៃម� (គិតជាដុល� រ)  ភាគរយ 

Gojo & Company, Inc. ១៥៥.០០០ ១.៥៥០.០០០ ៥០,៤០% 

េលក អន ប៊ុនហក់ ៥៧.០០០ ៥៧០.០០០ ១៨,៥៤% 

េលក្រសី េ្រសង សីុវេឆង ៤៣.០០០ ៤៣០.០០០ ១៣,៩៨% 

េលក្រសី សរុន វធុិរត័� ៤២.០០០ ៤២០.០០០ ១៣,៦៦% 

េលកេជត ចន័�្របេសីរ ៥.៥០០ ៥៥.០០០ ១,៧៩% 

េលក ប៉ា ប៉ុណ�រទិ� ី ៤.៣៨៥ ៤៣.៨៥០ ១,៤៣% 

តំណាងបុគ�លិក ៦១៥ ៦,១៥០ ០,២០% 

សរបុ ៣០៧.៥០០ ៣.០៧៥.០០០ ១០០% 
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្រ ក � ម ្រ ប ឹ ក ្សោ ភ ិ បា ល្រ ក � ម ្រ ប ឹ ក ្សោ ភ ិ បា ល   

  
  

 

 

 

េលកបណ�ិ ត អន បុ៊នហក់ ជាស� បនកិមា� ក់ េហយី្រត�វបានែតងតងំជា្របធាន 
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលចប់តងំពចុីងឆា� ២ំ០១១ រហូតមកដល់បច�ុប្បន�។ មុនបេង�ីត 
ម៉ាក់សុីម៉ា េលកបណ�ិ ត អន បុ៊នហក់ ធា� ប់បានបេ្រមកីរងរជានាយកហរិ��វត�ុ 
េនធនាគារសន�ិភាពពណិជ� Pacific Commercial Bank ពីឆា� ១ំ៩៩៥-២០០០។ 
េលកបណ�ិ ត បុ៊នហក់ ទទលួបានស�� ប័្រតបណ�ិ ត្រគប់្រគងធុរកិច�(DBA) 
ែផ�ក្រគប់្រគង ពីសកលវទិ្យោល័យ Preston University េនសហរដ�អេមរកិ 
ក�ុងឆា� ២ំ០០៩។ េលកបណ�ិ ត បុ៊នហក់ បានទទលួ បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ែផ�ក
ធនាគារ និងហរិ��វត�ុ ពសីកលវទិ្យោល័យន័រតុន ្របេទសកម�ុជា និងពសីកល 
វទិ្យោល័យ Ateneo De Zambuaga ្របេទសហ�លីពីីន េនក�ុងឆា� ២ំ០០៣។ េនក�ុង 
ឆា� ១ំ៩៩៥ េលកបណ�ិ ត បុ៊នហក់ បានទទួលបរ�ិ� ប្រត្រគប់្រគងធុរកិច� (BBA) 
ពីមហវទិ្យោល័យពណិជ�ស�ស�េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ 

 

 

 

 

េលក េជត ច័ន�្របេសីរ បានចូលរមួជាមយួម៉ាក់សុីម៉ាេនក�ុងែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០០ េហយី 
ក៏ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរបស់្រគះឹស� នម៉ាក់សុីម៉ា។ បច�ុប្បន� េលក ្របេសរី 
ជាសមាជកិគណៈកម�ករហនិភ័យ បានទទលួបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ្រគប់គរ្ង 
ពណិជ�កម�និងច្បោប់ េនសកលវទិ្យោល័យេបៀល្របាយ។ េនក�ុងឆា� ១ំ៩៩៥ េលក 
្របេសីរ ទទលួបានបរ�ិ� ប្រត្រគប់្រគងពណិជ�កម� ពីមហវទិ្យោល័យពណិជ�ស�ស� 
េនកម�ុជា។ 

 
 

េលក មុយ ម៉ារ៉ ជាសមាជកិ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល បានចូលរមួជាមួយ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល
របស់្រគឹះស� នម៉ាក់សុីម៉ា េនក�ុង32ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៣32 េហយីបច�ុប្បន�េលក ម៉ារ៉ ជា
សមាជិកៃនគណៈកម�ករសវនកម�របស់្រគឹះស� ន។ េលក ម៉ារ៉ បានបេ្រមីករងរ 
ជាម�ន�ជីាន់ខ�ស់ ក�ុងែផ�កធនធានមនុស្ស និងបណ�ុ ះបណា� ល របស់ធនាគារក�ុង្រស�ក 
ចប់ពីែខកុម�ៈ ឆា� ២ំ០០៧ េហយីបច�ុប្បន�ជានាយក32្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស និង 
រដ�បាលេនធនាគាលដំប់អន�រជាតិមួយ។ ជារមួមក េលក ម៉ារ៉ មានបទពិេសធន៍ 
ខងែផ�ក្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស និងរដ�បាលជាង្របាបំីឆា� កំ�ុងវស័ិយធនាគារទងំ 
លំដប់ជាត ិ និងអន�រជាតិ ែដលេផា� តសំខន់េទេលីករេ្រជីសេរសីបុគ�លកិ ករបណ�ុ ះ 
បណា� លនិងអភិវឌ្ឍន៍ ករអនុេលមេទតមច្បោប់ ករផ�ល់សណំងនិងអត�្របេយាជន៍
ដល់បុគ�លិក ករេរៀបចំគំេរងថវកិរស្រមាប់ែផ�កធនធានមនុស្ស និងករស� បស�ង់ 
មតិជាេដីម។ េលក ម៉ារ៉ ទទួលបានបរ�ិ� ប្រតែផ�ក្រគប់្រគងពណិជ�កម� (BBA) 
ពីសកលវទិ្យោល័យប�� ស�ស�កម�ុជាេនឆា� ២ំ០០៩។ េនឆា� ២ំ០០៦ េលក ម៉ារ៉ 
បានទទលួបរ�ិ� ប្រត េលីវស័ិយេទសចរណ៍ និង្រគប់្រគងសណា� គារពវីទិ្យោស� ន 
បេច�កវទិ្យោ នងិ្រគប់្រគង។ 
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េលក Taejun Shin បានប�� ប់ករសកិ្សោពសីកលវទិ្យោល័យ Waseda េលីជំនាញ 
្រគប់្រគងហរិ��វត�ុ។ េនឆា� ២ំ០០៦ េលក Taejun Shin បានចប់េផ�មី
អជីពរបស់ខ�ួនេន្រក�មហុ៊ន Morgan Stanley ជាកែន�ងែដលេលកបានបេង�ីតគំរូ 
្រគប់្រគងហរិ��វត�ុ និងឧបករណ៍្រគប់្រគងហនិភ័យ ែដលឧបករណ៍ទងំពីរេ្រកយ មក
បានក� យជាគំរូសកលស្រមាប់អជីវកម�្រក�មហុ៊ន Morgan Stanley Real Estate 
Investment ។ បនា� ប់ពីបេ្រមីករងរេន្រក�មហុ៊ន Morgan Stanley រយៈេពល ៤ឆា�  ំ
េលក Taejun Shin បានចូលបេ្រមកីរងរជាមួយ្រក�មហុ៊ន Unison Capital ជា
្រក�មហុ៊នមូលនធិិទុនឯកជនដ៏ធំបំផុតែដលមានមូលដ� នេន្របេទសជបុ៉ន ែដលេលក 
្រគប់្រគងគេ្រមាងវនិិេយាគជាេ្រចីន។ ខណៈេពលែដលេធ�កីរក�ុងឧស្សោហកម�ហរិ��វត�ុ 
េលក Taejun Shin បានបេង�ីតេឡងីនូវអង�ករ Living in Peace ("LIP") 
នងឹបានវនិិេយាគេលីវស័ិយមី្រក�ហរិ��វត�ុជាេលីកដបូំងៃន្របវត�ិស�ស�វនិិេយាគរបស់
្របេទសជបុ៉ន ែដលមូលនិធ ិ ESG បានសេ្រមច េលីសែផនករក�ុងទីផ្សោរ។ េលក 
Taejun Shin បានបេង�ីតេវទិករបរចិ� គមូលនធិិ ែដលបេង�ីតេឡងីស្រមាប់កុមារកំ្រព
េនក�ុង្របេទសជបុ៉ន េដីម្បឲី្យលក�ខណ� រស់េន របស់កុមារ្របេសីរេឡងី។ េលក 
Taejun Shin បាននិពន�េសៀវេភចំនួន ៧ក្បោល អំពហីរិ��វត�ុ ករៃច�្របឌិត
និងភាព្រកី្រករបស់កុមារ បានេចញផ្សោយេន្របទសៃតវ៉ន់ ្របេទសកូេរខ៉ងត្ូបង 
និង្របេទសចិន។ 

 េលក Sanjay Gandhi ជាគណេនយ្យករជនំាញេន្របេទសឥណា� ។ េលកបាន 
ចប់េផ�ីមអជីពរបស់គាត់ក�ុងឆា� ១ំ៩៩១ ជាមួយ AF Ferguson ជា្រក�មហុ៊នសវនកម� 
ែដលមានអយុកលចំណាស់ជាងេគេនក�ុង្របេទសឥណា�  (ជាៃដគូរបស់ Deloitte 
India)។ បនា� ប់មកេលកបានចូល្របឡូកក�ុងវស័ិយហរិ��វត�ុ និងធនាគារជាមួយ 
្រក�មហុ៊នដ៏ធំមួយ េនក�ុង្របេទសឥណា� អស់រយៈេពល ៨ឆា� ។ំ ចប់តងំឆា� ២ំ០០៣មក 
េលកបានេធ�កីរេនក�ុងវស័ិយមី្រក�ហរិ��វត�ុេហយីក� យជាអ�កជំនាញខងវស័ិយេនះ។ 
េលក Sanjay Gandhi មានបទពិេសធន៍េលីករេធ�ីចណំាត់ថា� ក់ស� ប័ន 
មី្រក�ហរិ��វត�ុជិត១៥០ ្រគឹះស� ន េនក�ុង ២៥ ្របេទស ទូទងំអសុ ី អ�ហ�កិ នងិ 
អុឺរ ៉ុបខងេកតី ជាមយួ្រក�មហុ៊ន M-CRIL និង Planet Rating ក�ុងតួនាទីជានាយក 
នាយកដ� ន។ េលក Sanjay Gandhi ជាវគ�ិន បេ្រងៀនខងែផ�កវភិាគេលីឥណទន 
និងករេធ�ីចណំាត់ថា� ក់ ជាេ្រចីនកែន�ងជុំវញិពភិពេលក េលកក៏ធា� ប់បេង�ីតសិក�  
សលជាេ្រចីន ខងែផ�ក្រគប់្រគងហនិភ័យដល់បុគ�លកិេនក�ុង្រគះឹស� នមួយចនំួន 
េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ េហយីេនអំឡុងឆា� ២ំ០១៣ េលកជាអតីតនាយក្របតបិត� ិ
របស់្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុេន្របេទសកម�ុជាែដរ។ ជាសរុបមក េលក Sanjay 
Gandhi មានបទពិេសធន៍ជាង ២៤ឆា�  ំ ទងំខងែផ�កសវនកម� សជីវកម� និង 
ធនាគារ។ េលកក៏ជាស� បនកិរបស់្រក�មហុ៊ន Gojo & Company, Inc., េលក 
Sanjay ដឹកនាកំ�ុងករវយតៃម� ្រគះឹស� ន និងផ�ួចេផ�មីែកលម�្របតិបតិ�ករស្រមាប់ 
្រគឹះស� ន មី្រក�ហរិ��វត�ុែដលជាៃដគូ។ 
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េលកបណ�ិ ត យាន ឬទ� ី បានចូលរមួជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលឯករជ្យជាមួយ 
ម៉ាក់សុីម៉ាេនក�ុងែខេមស ឆា� ២ំ០១២ េហយីក៏ជា្របធានគណៈកម�ករហនភ័ិយ 
របស់ម៉ាក់សុីម៉ា។ េលកបណ�ិ ត ធា� ប់បានបេ្រមីករងរជាគណេនយ្យករជាន់ខ�ស់ 
្រក�មហុ៊នែសល កម�ុជាពឆីា�  ំ ១៩៩៣-២០០២។  េលកបណ�ិ តបាន និងកពុំងបេ្រម ី
ករងរជានាយកែផ�កហរិ��វត�ុេន្រក�មហុ៊នឌូ�ហ� ី តងំពឆីា�  ំ ២០០២ រហូតដល់ 
បច�ុប្បន�។ ពីឆា�  ំ២០០៣ រហូត ដល់បច�ុប្បន� េលកបណ�ិ ត ជា្រគ�បេ្រងៀន េ្រកេម៉ាង 
េនសកលវទិ្យោល័យេបៀល្របាយ និងសកលវទិ្យោល័យេវេស�ីន។ េលកបណ�ិ ត ឬទ� ី
ទទលួបានស�� ប័្រតបណ�ិ តទស្សនៈវជិា�  ែផ�កទីផ្សោរ នងិ្រគប់្រគងធុរកិច� (DBA) 
ពីសកលវទិ្យោល័យ Preston េនសហរដ�អេមរកិក�ុង ឆា� ២ំ០០៥-២០០៧។ េនក�ុង
ឆា� ២ំ០០៥ េលកបណ�ិ តបានទទួលស�� ប័្រតអនុបណ�ិ ត្រគប់្រគងធុរកិច� (MBA) 
ជំនាញហរិ��វត�ុ និងគណេនយ្យ ពីសកលវទិ្យោល័យ Preston។ េនក�ុងឆា� ១ំ៩៩៥-
១៩៩៨ េលកបណ�ិ ត បានទទលួបរ�ិ� ប្រត្រគប់្រគងធុរកិច� ជំនាញធនាគារ 
និងហរិ��វត�ុ ពសីកលវទិ្យោល័យ Irish University Business School, ្របេទស 
Ireland។ 

 េលកបណ�ិ ត េអ េវង ជាសមាជិកឯករជ្យ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល បានចូលរមួជាមួយ
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគឹះស� នម៉ាក់សុីម៉ា នា32ែខក��  ឆា� ២ំ០១៣32 និងបច�ុប្បន�កំពុង
បេ្រមីជា្របធានគណៈកម�ករសវនកម�របស់្រគះឹស� ន ម៉ាក់សុីម៉ា។ េលកបណ�ិ ត េអ 32

េវង បានបេ្រមីករងរជាសកលវទិ្យោធិកររងៃនសកលវទិ្យោល័យ Western 

ពឆីា� ២ំ០០៦32-២០១២។ េលកបានបេ្រមកីរជាស�ស� ចរ្យ េនសកលវទិ្យោល័យ 
ភូមិន�នតិិស�ស� និងវទិ្យោ្រស�ស�េសដ�កិច�  វទិ្យោស� នហរិ��វត�ុកម�ុជា និង32សកល 
វទិ្យោល័យ Western ចប់តងំពីឆា� ២ំ០១០។ េលកបណ�ិ ត េអ េវង 32បានទទលួស��  
ប័្រតបណ�ិ តែផ�ក្រគប់្រគងពណិជ�កម� (DBA) ពីសកលវទិ្យោល័យ Western 
េនក�ុង្របេទសកម�ុជា ក�ុងឆា� ២ំ០១០។ ក�ុងឆា� ២ំ០០២32 េលកបានទទលួស�� ប័្រត
អនុបណ�ិ ត្រគប់្រគងពណិជ�កម� ែផ�កហរិ��វត�ុ ពសីកលវទិ្យោល័យន័រតុន និង
សកលវទិ្យោល័យ Ateneo de Zamboangan។ ក�ុងឆា� ១ំ៩៩៩  េលកបាន
ប�� ប់ករសិក្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតរង ែផ�កធនាគារពីវទិ្យោស� នស្រមាប់ករសិក្សោធនាគារ
របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនឆា� ១ំ៩៩៦32 េលកបានប�� ប់េដយេជាគជ័យ 
បរ�ិ� ប្រតែផ�កវទិ្យោស�ស�គណិតវទិ្យោ ពីសកលវទិ្យោល័យភូមនិ�ភ�ំេពញ េនក�ុង 
្របេទសកម�ុជា។ 
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គណៈកម�កររបស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

គណៈកម�ការសវនកម� 

គណៈកម�ករសវនកម�ទទលួខុស្រត�វដូចខងេ្រកម៖ 
• បេង�ីត នងិ្រត�តពិនិត្យអនុេលមភាពជាមយួ្រកមសីលធម៌សជីវកម�។ 
• ្រត�តពិនតិ្យនីតិវធិអីនុេលមតមបទប�� រដ� ភិបាល។ 
• ពិនិត្យេឡងីវញិនូវកររកេឃញីរបស់សវនកម� 

ឬករ្រត�តពនិិត្យែដលបានេធ�ីេឡងីេដយភា� ក់ងរេផ្សងេទៀត។ 
• ពិភាក្សោករមនិយល់្រពមរវងសនវករ របស់ម៉ាក់សុីម៉ា ឬសវនករឯករជ្យ និងគណៈ្រគប់្រគង។ 
• ពិនិត្យេលមីតិេយាបល់របស់សវនករខងេ្រកេលី អណំាចតនួាទបុីគ�លកិគណេនយ្យ និងហរិ��វត�ុ និង 

សវនករៃផ�ក�ុងរបស់្រគឹះស� ន។ 
• ពិនិត្យេឡងីវញិនូវភាព្រគប់្រគាន់ៃនរចនាសម�័ន�ករ្រត�តពិនិត្យខងក�ុងេលីរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ។ 
• ្រត�តពិនតិ្យករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង របស់្រក�មហុ៊នស្រមាប់ករពរ្រទព្យសកម�របស់ខ�ួន។ 
• វយតៃម�េគាលបំណងសវនករៃផ�ក�ុង។ 
• ពិនិត្យករងររបស់សវនករៃផ�ក�ុង និងវយតៃម�ករអនុវត� និងករកសងសមត�ភាព។ 
• ធានាថាករចូលរមួរបស់សវនករៃផ�ក�ុង េនក�ុងដំេណីរករសវនកម�េលីរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់ 

សវនករខងេ្រក ដំេណីរករេដយមានករសហករគា� ល�ជាមួយសវនករខងេ្រក។ 
 

សកម�ភាពនងិសមទិ�ផលស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៥៖ 

•  គណៈកម�ករសវនកម�បានជបួ្របជុំគា� ចនំួន ៤ដងក�ុងឆា� ២ំ០១៥។ 
•  េនក�ុងកិច�្របជុំេនក�ុងឆា� ២ំ០១៥ គណៈកម�ករបានអនុម័តែផនករសវនកម�ៃផ�ក�ុងស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៥-

២០១៦។ 
•  របាយករណ៍សវនកម�ៃផ�ក�ុងរយករណ៍េដយផា� ល់េទគណៈកម�ករសវនកម�្រក�ម្របឹក្សោភិបាល េដមី្ប ី

ផ�ល់នូវឯករជ្យភាព និងេគាលបណំងករធានាេលភីាព្រគប់្រគាន់ មាននិរន�ភាព និង្របសិទ�ភាពៃន 
អភិបាលកិច�របស់អង�ករ្រគប់្រគង ដំេណីរកររបស់ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ្រគប់្រគងហនិភ័យ នងិករ 
្រគប់្រគង ។ 

•  េគាលសំខន់ៗៃនករ្របតិបត�កិរ ករងរជំនួញ និងករ្រគប់្រគង ្រត�វបានេធ�ីសវនកម�េដយេយាងតម 
វធិីស�ស�ែដលែផ�កេលីហនភ័ិយ។ 

• សវនកម�ៃផ�ក�ុងពិនិត្យេលីយុទ�ស�ស�ៃនស� ប័ន និងភាព្រគប់្រគាន់ល�ម ករេរៀបចំ្របសិទ�ភាពៃន េគាល 
នេយាបាយេផ្សងៗ ែដលពក់ព័ន�នឹងនីតិវធិី និងបទប��ត�ិេគាលករណ៍ែណនានំានា។ 

•  សវនកម�ៃផ�ក�ុងពិភាក្សោអពំីលទ�ផលៃនករវយតំៃលទងំអស់ជាមួយនឹងអ�ក្រគប់្រគង និងរយករណ៍ 
ពីករអេង�ត ឬកររកេឃញីរបស់ខ�ួន ផ�ល់អនុសសន៍ និងេយាបល់ េលីដំេណីរកររចនាសម�័ន� ជូន 
គណៈកម�ករសវនកម�របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ។ 

•  ក�ុងឆា� ២ំ០១៥ គណៈកម�ករសវនកម�បានចូលរមួជបួ្របជំុ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលចនំួន ៤ដង។ 
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គណៈកម�ករហនិភយ័ 

គណៈកម�ករហនិភ័យបានចប់េផ�ីមអនុវត�កចិ�ករ្របកបេដយ្របសទិ�ិភាពពីែខកុម�ៈឆា� ២ំ០១៤ េដយមាន 

ករចូលរមួពីសមាជិក្រក�ម្របកឹ្សោភិបាលឯករជ្យ។ គណៈកម�ករេនះ ទទួលខុស្រត�វចេំពះមុខ្រក�ម្របឹក្សោ 

ភិបាល និងត្រម�វឲ្យអនុវត�ករងរដូចខងេ្រកម៖ 

• វយតៃម�យ៉ាងដតិដល់េលីយុទ�ស�ស�អជីវកម� ដំេណីរករ និងែផនកររបស់ម៉ាក់សុីម៉ា េចញពីទស្សនទន 

ែផ�កហនិភ័យ។ 

•  វភិាគហនិភ័យនាេពលអនាគតែដលរមួមាននិនា� កររបស់វ និងផ�ល់មតិេយាបល់េទអ�ក្រគប់្រគង 

•  ពិនិត្យរល់េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិីទងំអស់ក�ុងេគាលបំណងកត់បន�យហនិភ័យ 

• កំណត់េចញនូវ្របេភទ តួនាទី ករទទួលខុស្រត�វ និងសទិ�ិអំណាចៃនករ្រគប់្រគងហនិភ័យ ជាមួយគំេរង 

ែដនកណំត់ ៃនវសិលភាពរបស់្រកបខណ� ្រគប់្រគងហនិភ័យ 

•  ពិនិត្យសកម�ភាព្រគប់្រគងហនិភ័យដ៏សំខន់របស់ម៉ាក់សុម៉ីា ែដលរយករណ៍េដយគណៈ្រគប់្រគង និងរកឲ្យ 

េឃញីច្បោស់នូវសកម�ភាពែដលជាត្រម�វករៃនេគាលនេយាបាយទងំអស់ េដយេគារពតមលក�ខណ�  ែដល 

កំពុងអនុវត�។ 

•  ផ�ល់េយាបល់ ឬែណនាដំល់គណៈ្រគប់្រគង នូវសកម�ភាពែដល្រត�វេធ�មុីនស្រមាប់កត� ខងេ្រកនានាែដល 

មានឥទ�ពិលេលី្របតិបត�ិកររបស់្រគះឹស� នដូចជា នេយាបាយ  េសដ�កិច� នងិ្រកបខណ� គតិយុត�ិ។ 

•  ្រត�តពិនតិ្យ និងប៉ាន់្របមាណសុចរតិភាពៃន្របព័ន�្រគប់្រគងហនិភ័យ និងធានាថាេគាលនេយាបាយ 

ហនិភ័យ និងយុទ�ស�ស�្រត�វបាន្រគប់្រគង្របកបេដយ្របសិទិ�ភាព 

•  ពិនិត្យនងិអនុម័តេគាលនេយាបាយស្រមាប់្រគប់្រគងហនិភ័យ 

• តមរយៈរបាយករណ៍ពីែផ�កហនិភ័យ និង Compliance Unit ផ�ល់េយាបល់ ឬែណនាដំល់អ�ក្រគប់្រគង 

ក�ុងករចត់វធិានករ េដមី្បបីន�ូរបន�យហនិភ័យ ្រតឹមអចទទួលយកបាន ឬេធ�ីករផ�រហនិភ័យ។ 

 
សកម�ភាពនងិសមទិ�ផលស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៥៖ 
 
• គណៈកម�ករហនិភ័យបានជបួគា�  ១ដងក�ុងឆា�  ំ

• េនកិច�្របជុេំនក�ុងែខកុម�ៈ គណៈកម�ករបានពភិាក្សោេលីហនិភ័យ្របតិបត�ិករតម្របេភទផលតិផល 

និងេធ�ីករែកត្រម�វមុនេពលដក់ជូន្រក�ម្របឹក្សោភបិាលសេ្រមច 
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គ ណៈ ្រគ ប់ ្រគ ង ជា ន់ ខ� ស់គ ណៈ ្រគ ប់ ្រគ ង ជា ន់ ខ� ស់   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

េលក ប៉ា បុ៉ណ�រទិ� ី ជាអគ�នាយក និងបានចូលរមួជាមយួម៉ាក់សុម៉ីា េនក�ុងែខធ�ូ 
ឆា� ២ំ០០០។ មុនេពលេលកចូលរមួជាមួយម៉ាក់សុីម៉ា េលក បុ៉ណ�រទិ� ី បាន
បំេរកីរងរ ជាជនំួយករគណេនយ្យ និងរដ�បាលេនអង�ករ LWS េនេខត�កពំង់ស� ឺ
(១៩៩៨-២០០០) ្របធានគណេនយ្យេនធនាគារសន�ភិាពពណិជ� Pacific 
Commercial Bank (១៩៩៥-១៩៩៨) អនុ្របធានករយិាល័យឥណទន 
ៃនធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា េនេខត� កំពត (១៩៨០-១៩៩៥)។ េលក បុ៉ណ�រទិ� ី
ទទលួបានបរ�ិ� ប្រតគណេនយ្យ-ហរិ��វត�ុ និងធនាគារ េនក�ុង ឆា� ១ំ៩៨៦ េនក�ុង
្របេទសកម�ុជា។ េលក បុ៉ណ�រទិ�ី អចសន�នា បានល�ទងំភាសែខ�រ នងិអង់េគ�ស។ 

 
េលក្រស ី េ្រសង សុវីេឆង ជានាយកិ្របតបិត�ិហរិ��វត�ុ និងបានចូលរមួ 
បេង�ីតម៉ាក់សុីម៉ា ែដលបានចប់េផ�ីមដំេណីរករេនក�ុងឆា� ២ំ០០០។ េលក្រស ី
សុីវេឆង ធា� ប់បានបេ្រមកីរងរជា្របធានែផ�កេផ�រ្របាក់េន ធនាគារ សន�ិភាព 
ពណិជ� Pacific Commercial  Bank  ពីឆា� ១ំ៩៩៥-២០០០។ នាេពល បច�ុប្បន�េនះ 
េលក្រស ី        សុីវេឆង  ជាេបក�ជនស្រមាប់ថា� ក់ បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ េលីជំនាញ 
្រគប់្រគងហរិ��វត�ុ េនសកលវទិ្យោល័យភូមិន�និតិស�ស� និងស�ស�  េសដ�កិច�។ 
េនឆា� ២ំ០០១ េលក្រសី សុវីេឆង ទទលួបានបរ�ិ� ប្រត ្រគប់្រគងពណិជ�កម�ពី 
វទិ្យោស� នជាតិ្រគប់្រគង។ េលក្រស ី សុីវេឆង អចេ្របី្របាស់ភាសែខ�រ អង់េគ�ស 
និងៃថ បានយ៉ាងស� ត់ជំនាញ។ 
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32 េលក្រស ី 32ឡាយ សុនីាថ32 ជា32អនុ្របធាននាយកដ� នរដ�បាល េនម៉ាក់សុម៉ីា ។ 
េលក្រសី 32គឺជា32បុគ�លកិដំបូងេគបង�ស់របស់ ម៉ាក់សុីម៉ា ។  េលក្រសី សុីនាថ 
បានចូលបេ្រមីករងរេន ម៉ាក់សុីម៉ា ក�ុងឆា� ំ32 ២០០១។32 េលក្រសី សុីនាថ32 
បាន32ប�� ប់ករសិក្សោ ថា� ក់32បរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប់្រគងពណិជ�កម� ឯកេទស 
ែផ�កគណេនយ្យ េនវទិ្យោស� នជាតិពណិជ�ស�ស�្របេទសកម�ុជាក�ុងឆា�  ំ ២០០៦។ 
32េលក្រស ីសុីនាថ អចេ្របី្របាស់32ភាសែខ�រនិងភាសអង់េគ�សបានយ៉ាងល�។  

 
 

32េលក េអៀ សុខរ ី ជា្របធាននាយកដ� នឥណទន េនម៉ាក់សុីម៉ា។ 32េលក 32សុខរ ី

32បានចូលបេ្រមីករងរេន32 ម៉ាក់សុីម៉ា 32ចប់តងំពឆីា�  ំ ២០០៤ 

។32េលក32បានប�� ប់ថា� ក់ អនុបណ�ិ តែផ�ក្រគប់្រគងេនក�ុងឆា�  ំ ២០១៤ 

េន32វទិ្យោស� នជាតិពណិជ�ស�ស� កម�ុជា។ េលក 32សុខរ ី

បានប�� ប់ករសិក្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតែផ�ក្រគប់្រគងពណិជ�កម� ឯកេទស ែផ�ក 

គណេនយ្យ ពីវទិ្យោស� នជាតិពណិជ�ស�ស�កម�ុជាក�ុងឆា�  ំ ២០០៦។ 32េលក 32សុខរ ី

32អចេ្របី្របាស់32ភាសែខ�រនិងភាសអង់េគ�សបានយ៉ាងល�។ 
 

32េលក ឃាន 32ដរទិ� ជា្របធាននាយកដ� នព័ត៌មានវទិ្យោ េនម៉ាក់សុីម៉ា។ េលក ដរទិ�32 

បានចូលបេ្រមីករងរេន32ម៉ាក់សុីម៉ា ក�ុងឆា� ២ំ០០៩។ េលក ដរទិ� បានទទួល 

បរ�ិ� ប្រតវទិ្យោស�ស�កុំព្ូយទ័រ ពីសកលវទិ្យោល័យឯកេទសៃនកម�ុជា និងបរ�ិ� ប្រត 

រងែផ�កេអឡចិ្រត�នចិ ពីវទិ្យោស� នពហុបេច�កេទស្រពះកុសុមៈ។ 32េលក 32ដរទិ� 

បច�ុប្បន�េនះ (ក�ុង32ឆា�  ំ ២០១៥) បានប�� ប់វគ�សិក្សោ32ស�ីព ី IT Assurance and 

Security Audit  េនវទិ្យោស� ន Sunrise ។ េលក 32ដរទិ� 32អចេ្របី្របាស់32ភាសែខ�រ 

និងភាសអង់េគ�សបានយ៉ាងល�។ 
 

32េលក េខៀវ32 េសងឌី32 បានចូលបេ្រមីករងរ32េន ម៉ាក់សុីម៉ា ក�ុងែខមិថុនាឆា�  ំ២០០៦  

បច�ុប្បន�េនះ32េលកកំពុងបេ្រមកីរងរជា្របធានៃននាយកដ� នទីផ្សោរ។ េលក 

េសងឌី32 ធា� ប់ជា32នាយករងនាយកដ� ន32ឥណទនេនក�ុងឆា�  ំ ២០១៤ និងជា្របធាន 

0សខ (២០១១0-២០១៣) េន32ម៉ាក់សុីម៉ា 32។ េលក32 េសងឌី32 

ជាេបក�ជន32អនុបណ�ិ ត ្រគប់្រគងពណិជ�កម� េនសកលវទិ្យោល័យន័រតុន។ 

32េលកបានទទួល 32បរ�ិ� ប្រត ្រគប់្រគង ពណិជ�កម� ជំនាញ្រគប់្រគង 

េនសកលវទិ្យោល័យធនធានមនុស្ស េនក�ុងឆា�  ំ ២០០៩។ េលក េសងឌី32 

អចេ្របី្របាស់32ភាសែខ�រ នងិភាសអង់េគ�ស បានយ៉ាងល�។ 
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េលក្រស ី ល ី េសៀវហ័រ ជា្របធានគណេនយ្យករ េនម៉ាក់សុម៉ីា ។ េលក្រស ី
បានចូលបេ្រមីករងរេន ម៉ាក់សុីម៉ា ក�ុងឆា�  ំ ២០០៧។ពីឆា�  ំ ២០០០ ដល់ឆា�  ំ
២០០៧ េលក្រសីបានបេ្រមីករងរជាជនំួយករគណេនយ្យករ េន Terratex 
Knitting Group។ េលក្រស ី េសៀវហ័រ បានប�� ប់ករសិក្សោថា� ក់ 
បរ�ិ� ប្រតគណេនយ្យ ពីសកលវទិ្យោល័យធនធានមនុស្ស េនក�ុងឆា�  ំ ២០០៨។ 
េលក្រស ីេសៀវហ័រ អចេ្របី្របាស់32ភាសែខ�រនិងភាសអង់េគ�សបានយ៉ាងល�។ 

 

32េលក 32តន់ ហុកេហង32 ជានាយកនាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង និងហនភ័ិយ។   
េលក បានចូលបេ្រមីករងរេន ម៉ាក់សុីម៉ា 32ក�ុងែខមនីាឆា�  ំ ២០១២។ េលក 
32ហុកេហង ធា� ប់បានេធ�ីជា32នាយកនាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុងេនធនាគារឯកេទស 
32PHSME េលក32 ហុកេហង ក៏ធា� ប់ជា32បុគ�លិក32ជាន់ខ�ស់32សវនករៃផ�ក�ុងេន 
្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ សមិក និងធា� ប់ជាគណេនយ្យករសណា� គារមាត់ទេន�។ 
េលក ហុកេហង បាន32ប�� ប់ករសិក្សោ ថា� ក់បរ�ិ� ប្រត ែផ�កគណេនយ្យ 
ពីសកលវទិ្យោល័យជាត្ិរគប់្រគង (NUM)។32 េលក ហុកេហង អចេ្របី្របាស់ 
32ភាសែខ�រនិងភាស អង់េគ�សបានយ៉ាងល�។ 

32េលក សុមឹ ចន� ី ជា្របធាននាយកដ� នធនធានមនុស្ស បានចូលបេ្រមីករងរេន 
ម៉ាក់សុីម៉ា ក�ុងែខមករឆា�  ំ ២០១៥។ មុនេពលចូលបេ្រមីករងរេន ម៉ាក់សុីម៉ា 
32េលកធា� ប់បានេធ�ីជា្របធាន្រគប់្រគង ធនធានមនុស្ស និង អ�ក្រគប់្រគងេន 
្រក�មហុ៊ន VTJ Vinh Tuong Plc , ធា� ប់ជា្របធាន្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស 
េន្រក�មហុ៊ន Cambodian Broadcasting Service  Co., Ltd និង 
ធា� ប់ជា្របធានែផ�កេ្រជសីេរសីបុគ�លិកេន ្រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ហត� កសកិរ 
លីមីតធតី នងិជា្របធានសខ32សលអន�រជាតិញូ32វយក៉32។32 បច�ុប្បន�េនះ 32េលក ចន� ី
បានប�� ប់ករសិក្សោ ថា� ក់អនុបណ�ិ ត ែផ�ក្រគប់្រគង និងបានប�� ប់បរ�ិ� ប្រត 
ែផ�ក្រគប់្រគងពណិជ�កម�និងបរ�ិ� ប្រតច្បោប់។ េលក ចន� ី 32អចេ្របី្របាស់32ភាស 
ែខ�រ និងភាសអង់េគ�សបានយ៉ាងល�។ 

32េលក ននិ ទូច32 ជា្របធាននាយកដ� នហនភ័ិយ នងិ្របតិបត�ិតម បានចូល 
បេ្រមីករងរេន ម៉ាក់សុម៉ីា ក�ុងែខតុល ឆា�  ំ ២០១៥។ មុនេពលចូលបេ្រម ី ករងរ 
េន ម៉ាក់សុីម៉ា 32េលកធា� ប់បានេធ�ីជាម�ន�ីជាន់ខ�ស់្រគប់្រគងហនិភ័យ្របតបិត�ិករ 
ជាម�ន�ី្រត�តពិនិត្យករអនុវត�េគាលនេយាបាយឥណទន និងជាម�ន�ឥីណទន េន 
្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់32 ។32 បច�ុប្បន�េនះ 32េលក ទូច បានប�� ប់ករសកិ្សោ 
ថា� ក់អនុបណ�ិ ត ែផ�កេសដ�កិច� េនសកលវទិ្យោល័យកម�ុជា និងបានប�� ប់ 
បរ�ិ� ប្រត ែផ�កគណិតវទិ្យោ ពីសកលវទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញ។ េលក ទូច 
32អចេ្របី្របាស់32ភាសែខ�រ និងភាសអង់េគ�សបានយ៉ាងល�។ 
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32េលក្រស ី សុមឹ េសភណា32 ជាជំនួយករអគ�នាយក បានចូលបេ្រមីករងរេន 
ម៉ាក់សុីម៉ា ក�ុងែខតុល ឆា�  ំ ២០១៥។ មុនេពលចូលបេ្រមី ករងរ េន ម៉ាក់សុីម៉ា 
32េលក្រសី ធា� ប់បេ្រមកីរងរជា ម�ន�ីអភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាពបុគ�លិក េន្រគះឹស� នមី្រក�- 
ហរិ��វត�ុ អ្រមតឹ និង ជានាយកករល័ិយេន្រក�មហុ៊ន AZISAFE Co., Ltd. ។ 
េលក្រសី បានប�� ប់ករសកិ្សោថា� ក់អនុបណ�ិ ត ែផ�ក្រគប់្រគងពី សកលវទិ្យោល័យ 
ប�� ស�ស� បានប�� ប់ថា� ក់បរ�ិ� ប្រត ែផ�កហរិ��វត�ុ នងិធនាគារ ពីសកលវទិ្យោ- 
ល័យភូមនិ�នីតសិ�ស� និងវទិ្យោស�ស�េសដ�កិច� និងបានប�� ប់ថា� ក់បរ�ិ� ប្រត 
ែផ�កភាសអង់េគ�ស ស្រមាប់ពណិជ�កម� ពសីកលវទិ្យោល័យេមគង�កម�ុជា។ 
32េលក្រស ីេសភណា32 អចេ្របី្របាស់32ភាសែខ�រ និងភាសអង់េគ�សបានយ៉ាងល�។ 

 

បុ គ� លិកបុ គ� លិក   និ ង ក រ អ ភិ វ ឌ្ឍ ន៍ ស ម ត�និ ង ក រ អ ភិ វ ឌ្ឍ ន៍ ស ម ត� ភា ព បុ គ� លិកភា ព បុ គ� លិក   

■  បុគ�លកិ 

កររកីចំេរនីជាបន�បនា� ប់របស់ម៉ាក់សុីម៉ា ត្រម�វឲ្យម៉ាក់សុីម៉ា្រត�វករបុគ�លិកបែន�មេទៀតេដីម្ប ី
ជួយគា្ំរទ ្របត�ិបត�ិកររបស់្រគឹះស� ន។ ប�� េនះក� យជាប�� ដ៏មានសរៈសខំន់ បនា� ប់ពីករព្រងកីេសវ 
្របតិបត�ិករេ្រចីនទសី� ក់ករ និងព្រងកីតបំន់្រគប់្រគងស្រមាប់ផលិតផលធម�តេទកន់តំបន់ថ�ី។ េនចុង 
ឆា� ២ំ០១៥ បុគ�លិកម៉ាក់សុីម៉ាមានចំននួ១១៥នាក់ ក�ុងេនាះមាន៤៤នាក់ជាបុគ�លិកេទបីេរសីថ�ី។  

■  ករអភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាពបុគ�លកិ 

េនក�ុងរយៈេពលមួយឆា� កំន�ងមកេនះ ម៉ាក់សីុម៉ា បានបន�ករបណ�ុ ះបណា� លរបស់ខ�ួនជាមយួ 
កម�វធិីបណ�ុ ះបណា� លច្បោស់លស់។ បុគ�លិកថ�ទីងំអស់្រត�វបានបណ�ុ ះបណា� លយ៉ាងច្បោស់ នងិេដយ 
្រប�ង្របយត័� មុនេពលែដលពួកេគចប់េផ�ីមករងរ ខណៈេពលែដល ករបណ�ុ ះបណា� លបំពក់បំប៉ន 
មួយចំននួ្រត�វបានផ�ល់ដល់បុគ�លិកចស់។ ទងំេនះគឺេដីម្បេីធ�ីឲ្យ្របាកដថាបុគ�លកិ មានសមត�ភាព 
្រគប់្រគាន់ក�ុងករអនុវត�ន៍ករងររបស់ពកួេគ្របកបេដយគុណភាពខ�ស់ក�ុងករផ�ល់េសវកម�ជូនអតិថជិន។ 
វគ�បណ�ុ ះបណា� លខ�ះ គឺ្រត�វផ�ល់េដយែផ�កបណ�ុ ះបណា� លរបស់ម៉ាក់សុីម៉ា នងិមួយចំនួនេទៀត ផ�ល់ឲ្យ 
េដយ្រគ�បណ�ុ ះបណា� លែដលមានជំនាញច្បោស់លស់េនខងេ្រកស� ប័ន។  

ចំនួនបុគ�លិកនិងវគ�បណ�ុ ះបណា� លែដលផ�ល់ជូនេនក�ុងឆា�  ំ២០១៥៖ 

ចនំនួ វគ�បណ�ុ ះបណា� ល ចនំនួអ�កចូលរមួ 
បណ�ុ ះបណា� លខងក�ុង ៧៦៦ 

១ ពន�ដរ ១០ 

២ រលឹំកេឡងីវញិេលីេគាលករណ៍្រគប្់រគងធនធានមនុស្ស ៩៧ 

៣ ជំនាញៃនករលក ់ ៣៨ 

៤ Marketing Tool ៤៧ 

៥ ករ្រគប្់រគងកិច�គាពំរសង�ម ២៣ 

៦ ជំនាញផ្សព�ផ្សោយ ១៧ 

៧ េគាលនេយាបាយ្រគប្់រគងឥណទនហួសកលកំណតស់ង្របាក់ ៧០ 

៨ ករែណនាពីំករលក ់ ២០ 

៩ ករេរៀបចំឯកសរគណេនយ្យ ១៥ 
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១០ ភាពជាអ�កដឹកនា ំ ២៨ 

១១ រលឹំកេឡងីវញិេលីសវនកម�ៃផ�ក�ុង និងករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ២៨ 

១២ ករលងសមា� ត្របាក់ ១៦ 

១៣ ករែណនាពីំករលក ់ ៣៥ 

១៤ ករ្រគប្់រគងកិច�គាពំរសង�ម ៣៥ 

១៥ Soft Skill ៥៨ 

១៦ ករេធ�ីបទបង� ញេដយេ្របី្របាស ់Power Point ៩ 

១៧ េគាលករណ៍ឥណទន្រក�មធានា និងករអនុវត�េនក�ុង្របពន័� ១៩ 

១៨ រដ�បាល និងករេរៀបចំឯកសរ ២៨ 

១៩ ករទំនាកទំ់នង និងលិខិតេឆ�ីយតប ២៨ 

២០ ជំនាញៃនករេលីកទឹកចិត�្របកបេដយ្របសិទ�ិភាព ២៨ 

២១ គណេនយ្យមូលដ� ន ២២ 

២២ ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ឥណទន ១០ 

២៣ ករវយតៃម�ឥណទន ៥៨ 

២៤ ្រកបខណ័� ទីផ្សោរស្រមាបស់� បន័ហរិ��វត�ុ ១៤ 

២៥ រលឹំកេឡងីវញិេលីេគាលករណ៍ហរិ��វត�ុ ១៣ 

បណ�ុ ះបណា� លខងេ្រក ២៩ 

២៦ ពន�ដរ ២ 

២៧ ករ្រគប្់រគងកិច�គាពំរសង�ម ៤ 

២៨ ករធានាសន�ិសុខព័តម៌ានវទិ្យោ និងសវនកម� ២ 

២៩ Cisco CCAN R&S ១ 

៣០ ករ្រគប្់រគងហនិភយ័្របតិបត�ិករ ២ 

៣១ ករែស�ងយលពី់របាយករណ៍ឥណទន CBC ១៥ 

៣២ 
ករវភិាគេលីសូចនាករហរិ��វត�ុ និងករគាពំរសង�ម 
ស្រមាបស់� បន័មី្រក�ហរិ��វត�ុ  

២ 

៣៣ អភិបាលកិច�្របកបេដយ្របសិទ�ិភាពេនក�ុង ស� បន័មី្រក�ហរិ��វត�ុ  ១ 

អ�កចូលរមួសរបុ ៧៩៥ 

 

ផ លិត ផ ល ឥ ណ ទ ន  និ ង ្រប េភផ លិត ផ ល ឥ ណ ទ ន  និ ង ្រប េភ ទ ឥ ណ ទ នទ ឥ ណ ទ ន   
 

ផ លិត ផ ល ឥ ណ ទ ន  
 

ម៉ាក់សុីម៉ា ផ�ល់េសវកម�មី្រក�ហរិ��វត�ុ្របកបេដយគុណភាពខ�ស់ េផា� តេទេលីករផ�ល់ជូន 
្របជាពលរដ�រស់េនតបំន់ជនបទ ជាឯកត�ជន ្រក�មធានា សហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម ជូនអ�កមាន្របាក់
ចំណូលទប េដីម្បេីធ�ីឲ្យ្របេសីរេឡងីនូវជីវភាព និងសេ្រមចេគាលេដអជីវកម�របស់ពួកេគ។ ផលិតផល 
ឥណទនក�ុងេពលបច�ុប្បន�មាន ឥណទនឯកត�ជន ឥណទន្រក�មធានា នងិឥណទនសហ្រគាសខ� ត 
តូចនិងមធ្យម។ គំរូេសវកម�ែដល េលចេធា� របស់ម៉ាក់សុីម៉ា គកឺរគិតករ្របាក់តមរេបៀបរលំស់ថយចុះ 
ករសង្របាក់េដីមនងិក្របាក់្របចែំខ សងរលំស់្របាក់េដីម នងិករ្របាក់េថរ សង្របាក់ជារដូវកល 
ជាមួយនឹងករផ�ល់ជូនចប់ព ី ៥០ដុល� រ េទ ១៧,០០០ ដុល� រ។ រយៈេពលឲ្យខ�ីមានព ី ៦ែខ ដល់ ៣៦ែខ 
េហយីអ្រតករ្របាក់ពី១.៩% េទ ២.៨% ក�ុងមួយែខ។ ផលិតផលឥណទនជាេ្រចីនេទៀតនងឹ្រត�វបេង�ីត 
េឡងីេទតមត្រម�វកររបស់អតិថិជន។  
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្រប េភ ទ ឥ ណ ទ ន  

ម៉ាក់សុីម៉ា ផ�ល់្របាក់ឲ្យ្របជាពលរដ�ខ�ីស្រមាប់េធ�ីអជវីកម�តមមុខស�� ដូចជា៖ កសកិម� 
លក់ដូរទូេទ េសវកម� ដឹកជ��ូ ន និងអជីវកម�្រគ�សរ្រពមទងំមុខរបរេផ្សងៗមយួចំននួេទៀត។  

♦ កសិកម� 
- ករដដុំះ  ដផំា�  ដបំែន� ដំណាហូំបែផ� ពូជ ជ.ី.. 
- ចិ�� ឹមសត�ៈ ចិ�� ឹមសត�យកសច់ ចណីំសត� ចក់ថា� បំង� រ... 

♦ ពណិជ�កម�ៈ  រមួមានេម៉ចកំរ ករេដះដូរទនំិញដុ-ំរយ និងែកៃច� 
   េធ�ីទ� របង�ួច ផលតិនបំ��ុ ក និងម�ូបអហរេផ្សងៗ 
♦ េសវកម�ៈ  សកម�ភាពេបាកសំេលៀកបំពក់ កត់សក់ េសវជួលទូរស័ព�    

   ជួសជុលមូ៉តូ តបណា� ញទកឹស� ត ប��ូ លអគុយ...  
♦ ដឹកជ��ូ នៈ   មូ៉តូឌុប រម៉ឺក រថយន�តក់សុ.ី.. 
♦ អជីវកម�្រគ�សរ តំបាញ និងករលក់ដូរតូចតច 
♦ េ្របី្របាស់   ជួសជុលផ�ះ ករសកិ្សោ សំរប់េ្របី្របាស់េផ្សងៗ 
♦ មុខរបរេផ្សងៗ  ្រគប់សកម�ភាពអជីវកម�តូចតចេនតមជនបទេ្រកពីមុខរបរខងេល។ី 

 
 

ល ទ� ផ ល ែផ� ក ្រប តិ ប ត�ិល ទ� ផ ល ែផ� ក ្រប តិ ប ត�ិ ក រក រ   

១) ករ្រគប់ដណ� ប់ៃនេសវកម� 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៥ េនះ ម៉ាក់សុីម៉ា បាននឹងកពុំងបន�ព្រងីកេសវកម�របស់ខ�ួនេទតមតំបន់ជនបទ 
មួយចំននួបែន�មេទៀត េដីម្បេីអយេសវកម�របស់េយងីបានចូលេទកន់ែតេគៀកដល់អតិថិជនេគាលេដ។ ជា 
លទ�ផលេនចុងឆា� ២ំ០១៥ េនះ ម៉ាក់សុីម៉ា កំពុង្របតិបត�កិរ តមរយៈ ១០ ករយិាល័យ ក�ុង ៤ េខត� ្រក�ង 
២៣ ្រស�ក ១៣៩ ឃុ ំនិង ៧២៥ ភូមិ។ 

ចំនួន ២០១៤ ២០១៥ កំេណ ន % ៃនករផា� សប់�ូរ 

     សខ ២ ២ ០ ០% 

     ករយិាល័យទំនាក់ទនំង ៥ ៨ ៣ ៦០% 

     េខត�្របតិបត�ិករ ២ ៤ ២ ១០០% 

     ្រស�ក្របតិបត�ិករ ២១ ២៣ ២ ៩,៥២% 

     ឃុ្ំរបតិបត�ិករ ១១៧ ១៣៩ ២២ ១៨,៨០% 

     ភូមិ្របតិបត�ិករ ៥៦៨ ៧២៥ ១៥៧ ២៧,៦៤% 
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២) លទ�ផលៃន្របាក់កម� ី

ផលប័្រតឥណទន និងចនំនួអតិថិជនបានេកីនេឡងីេរៀងគា� ចំនួន៨.០១៦.១១៧ ដុល� អេមរកិ 

និង ៣.៥៧៣ អតិថិជន។  

 
រូបភាពទ ី០១៖ សមា� ធឥណទន នងិអ�កខ�សីកម� 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

រូបភាពទ ី០២៖ ចនំនួឥណទនែដលបានបេ��ញ នងិអ�កខ�សីកម�្របចែំខ 
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ឥណទនរបស់ ម៉ាក់សុីម៉ា ្រត�វបានេ្របីសំរប់វស័ិយេផ្សងៗគា� ជាេ្រចនី បុ៉ែន�វស័ិយែដល 

ទទួលបានឥណទនយកេទេ្របី្របាស់េ្រចីនជាងេគ គឺវស័ិយកសិកម� ១៩% វស័ិយដឹកជ��ូ ន ២៤% 
វស័ិយពណិជ�កម� និងជំនួញ ១៩% វស័ិយេសវកម� ១៤% ្រគ�សរ ៤% សកម�ភាពផ្សងៗ ២០%។ 

រូបភាពទ ី០៣៖ សមាសធាតុៃនអតថិជិនតមវស័ិយេសដ�កចិ� 

 

 

 

 

 

 

 
 

រូបភាពទ ី០៤៖ សមាសធាតុៃនសមា� ធឥណទនតមវស័ិយេសដ�កចិ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

គុណភាពឥណទន្រត�វបានេធ�ីេអយ្របេសីរេឡងី ជាមយួនឹងឥណទនមិនដំេណីរករេលីសព ី
៣០ៃថ�មាន្រតឹមែត ០,៦៧% ក�ុងឆា� ២ំ០១៥ និងឥណទនែដលបានលុបេចលសំរប់ឆា� េំនះមានចំននួ ០%។ 
សមិទ�ផលសេ្រមចដ៏ធំេធងេនះេកីតេឡងីេដយសរ ករេឆ�យីតបទន់េពលេវលេទនឹង ត្រម�វករ និងបែ្រម 
ប្រម�លទផី្សោររមួជាមួយនឹងករេប�ជា� ចិត� ខ�ស់របស់បុគ�លិក ករកសងទំនាក់ទំនងល� ក�ុងចំេណាម បុគ�លកិ 
អជា� ធរ្រគប់លំដប់ថា� ក់ នងិអតិថិជនរបស់ម៉ាក់សុម៉ីា។  
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រូបភាពទ ី០៥៖ គុណភាពឥណទន (២០១១-២០១៥) 

 

រូបភាពទ ី០៦៖ សមា� ធឥណទន នងិហនភ័ិយ្របចែំខ (២០១៥) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
៣)  ផលតិភាព នងិទហំកំរងររបស់បុគ�លកិ    

េដយសរមានករ្រព�យបារម�ពី្របាក់កម�ជីាន់គា�  ពីសណំាក់វនិិេយាគិន អ�កផ�ល់្របាក់កម� ី
មា� ស់ភាគហុ៊ន នងិអ�កពក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀត ម៉ាក់សុម៉ីា មានករ្របតិេ្របៀងក�ុងករវយតៃម�ឥណទន 
ជាពិេសសករផ�ល់្របាក់កម�ីឲ្យអតិថិជនថ�ី និងតំបន់ែដលមានចំននួអ�កខ�ីេ្រចីន េ្របៀបនឹងចនំនួ្រគ�សរសរុប។ 
បុ៉ែន�េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ សំេពៀតឥណទនមធ្យម ក�ុងម�ន�ឥីណទនមា� ក់ និងសំេពៀតឥណទន 
មធ្យមក�ុងបុគ�លិកសរុបបានេកីនេឡងីយ៉ាងខ� ងំចប់តងំពីឆា�  ំ២០១១ ។ 
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ផលតិភាព ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ 

សមា� ធឥណទន/ភា� ក់ងរឥណទនមា� ក់ 

(គិតជាដុល� រអេមរកិ) 
៨៨.១៨៨ ៩៦.៣៤៩ ៨៧.៤៧៨ ៩៨.៥២១ ១៦០.៣២២ 

ចំនួនអតិថិជន/ភា� ក់ងរឥណទន ៩១ ៨៩ ៨៩ ៨១ ៩៥ 

សមា� ធឥណទន/បុគ�លិកទងំអស់ 

(គិតជាដុល� រអេមរកិ) 
៣៩.៣៤៥ ៤២.៣៩៤ ៣៨.៨៧៩ ៤៧.៦៣៧ ៦៩.៧០៥ 

 
អ�កផ�ល្់របាក់កម�ី នងិ ៃដគូរបសម៉់ាកស់ុម៉ីា  
 

េដយមានបទពិេសធន៍ល� និងយូរឆា� មំកេហយី ម៉ាក់សុីម៉ា ជាៃដគូជាមយួស� ប័នជាេ្រចីន ដូចជា 
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ (RDB) ធនាគារ េអសុីលដី ភីអិលសុី ធនាគារវឌ្ឍនៈ ADA-Luxembourg, 

Luxembourg Microfinance and Development Funds (LMDF)-Luxembourg, Etimos-Italy, Kiva 

Microfund–USA និង Gojo & Company, Inc.។ 

 

បែន�មេលីេនះ ម៉ាក់សុីម៉ា គឺជា ស� បនកិមា� ក់របស់សមាគមមី្រក�ហរិ��វត�ុកម�ុជា (CMA) ។ 

ម៉ាក់សុីម៉ា ក៏បានចូលរមួក�ុងករផា� ស់ប�ូរព័ត៌មានមី្រក�ហរិ��វត�ុ (“MIX”) និង MFTransparency។ 
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ទំ នួ ល ខុ ស ្រត� វ ស ង� ម និទំ នួ ល ខុ ស ្រត� វ ស ង� ម និ ង ក រ ្រគ ប់ ្រគ ង ក រ ង រ សង ក រ ្រគ ប់ ្រគ ង ក រ ង រ ស ង� មង� ម   

ម៉ាក់សុីម៉ា បានយកចតិ�ទុកដក់េលីទនំួលខុស្រត�វជាមយួអតិថិជន និងបុគ�លកិ និងេដីម្ប ី
្របាកដថា្របតិបត�កិរ្របកបេដយផលវជិ�មានទងំចំេពះអតិថិជន និងបុគ�លិក។ 

១. ទនំលួខុស្រត�វជាមយួអតថិជិន 
េគាលករណ៍គាពំរអតថិជិនរបស់ម៉ាក់សុម៉ីា 
ម៉ាក់សុីម៉ា េប�ជា� ចិត�ផ�ល់េសវកម�េទអតិថិជន និងអនុវត�តមេគាលករណ៍គាពំរអតិថិជន 

រមួមាន៖ 
 ករបេង�ីតផលិតផល និង្របព័ន�ែចកចយ្រត�វមាន 

លក�ណៈសមរម្យ 
 ករទប់ស� ត់បណុំលជាន់គា�  (បំណុលវណ័�ក) 
 តមា� ភាពរវងស� ប័ន និងអតថិិជន 
 ករកំណត់ៃថ�ែដលមានភាពទទួលខុស្រត�វ 
 ករអនុវត�ករងរ្រត�វមានករេគារព និងភាព្រតឹម្រត�វ 

ចំេពះអតិថិជន 
 កររក្សោករសមា� ត់របស់អតិថជិន 
 យន�ករស្រមាប់េដះ្រសយបណ�ឹ ងអតិថជិន 

េយាងតមករវយតៃម�ផា� ល់ខ�ួន ម៉ាក់សុម៉ីា បានបែន�មែផ�កជាេ្រចីនទក់ទងនឹង េគាលករណ៍ 
គាពំរអតិថជិន េទក�ុងនតីិវធិ ីនិងវគ�បណ�ុ ះបណា� លេទកន់បុគ�លកិជា្របចេំទេលីករផា� ស់ប�ូរនានា។ 

េនក�ុងែខក��  ឆា� ២ំ០១៥ ម៉ាក់សុីម៉ា បានបេង�ីតគណៈកម�ករគាពំរសង�ម។ គណៈកម�ករ 
គាពំរសង�មបានចូលរមួកចិ�្របជុំនិង្រត�តពិនិត្យេលកីិច�គាពំរសង�ម្រសបតមេបសកកម� សង�ម។ សមាសភាព 
គណៈកម�ករគាពំរសង�ម រមួមានបុគ�លិកតំណាងព្ីរគប់នាយកដ� ន ្រពមទងំគណៈ្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់ 
របស់ម៉ាក់សុីម៉ា នងិបានផ�ល់របាយករណ៍េទកន់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល េទេលី កង�ះខតពកីរវយតៃម�ផា� ល់ខ�ួន 
េដយែផ�កេលឧីបករណ៍វយតៃម� Smart Self-Assessment Tool ស្រមាប់គាពំរអតិថិជន។ ម៉ាក់សុម៉ីា 
បានបែន�មនូវមុខងរដ៏រងឹមា ំ ក�ុងករបេង�ីតនូវនាយកដ� នហនិភ័យ នងិ្របតិបត�ិេនក�ុងឆា�  ំ ២០១៥ 
្រសបតមបរបិទៃនករផា� ស់ប�ូរេសដ�កិច�របស់្របេទសកម�ុជា។ 

ករស� បស�ង់មតេិលកីរចកេចញរបស់អតថិជិន 
េនក�ុងឆា�  ំ ២០១៥ ម៉ាក់សុីម៉ា បានេធ�ីករស� ប់ស�ង់េលីករចកេចញរបស់អតិថជិន ជាមួយ 

អតិថិជនចំននួ ១៣៣នាក់។ ្រក�មករងរ ម៉ាឃតីធីង បានរកេឃញីថា អតិថិជនភាគេ្រចនីែដលបានចកេចញ 
េពញចិត�េលីេសវកម�របស់ ម៉ាក់សុីម៉ា បុ៉ែន�អតិថជិនមយួចំនួនបានបង� ញនូវករមិនេពញចិត�េលីអ្រតករ 
្របាក់ និងចំននួឥណទនទប ែតករចកេចញភាគេ្រចនី គេឺដយសរមិនមានត្រម�វករឥណទន។ 

ករស� បស�ង់មតេិលភីាពេពញចតិ�របស់អតថិជិន 
ករស� បស�ង់មតិេលីភាពេពញចិត�របស់អតថិិជនេនឆា�  ំ ២០១៥។ លទ�ផលបានបង� ញថា 

អតិថិជនេពញចិត� ជាមយួផលិតផល នងិេសវកម�ដ៏ល�ែដលផ�ល់េដយបុគ�លកិរសួរយរក់ទក់របស់ 
ម៉ាក់សុីម៉ា។ ម៉ាក់សុម៉ីា មានគេ្រមាង េរៀបចំករស� បស�ង់មតិេលីភាពេពញចតិ�របស់អតថិិជន េនឆា�  ំ ២០១៦ 
េដីម្បទីទលួបាននូវេយាបល់ពអីតិថិជន។ 
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កម�វធិផី្សព�ផ្សោយពអីនាម័យ នងិសុខភាព 
ម៉ាក់សុីម៉ាបានផ្សព�ផ្សោយពីអនាម័យនិងសុខភាពជាមូលដ� នស្រមាប់អតិថជិន ជាពិេសសកុមារ 

តូចៗពីរេបៀបលងសមា� តៃដ តមរយៈ កម�វធិីផ្សព�ផ្សោយពអីនាម័យ និងសុខភាពរបស់ម៉ាក់សុីម៉ា។ េនក�ុង ឆា�  ំ
២០១៥ បានេរៀបចកំម�វធិីេនះេន ឃុេំកះដច់ ្រស�កេកៀនស� យ និងឃុែំ្រពកអ�� ញ។ 

ភាពខុសែប�កគា� ៃនផលតិផល 
ម៉ាក់សុីម៉ា បានេរៀបចផំលិតផលមានមុខងរខុសពីគា�  េដីម្បេីឆ�ីយតបនឹងត្រម�វកររបស់ 

អតិថិជន។ បច�ុប្បន� ម៉ាក់សុម៉ីា ផ�ល់ជូនអតិថិជននូវ ឥណទនអជីវកម�ខ� តតូច និងមធ្យម ឥណទនកសិកម� 
ឥណទនពណិជ�កម� ឥណទនែកលម�េគហដ� ន និងឥណទនស្រមាប់ករេ្របី្របាស់។ 

២. ទនំលួខុស្រត�វជាមយួបុគ�លកិ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

កម�វធីៃីផ�ក�ុង 
ម៉ាក់សុីម៉ា បានេរៀបចំកម�វធិីមួយចនំួន េដីម្បរីតឹចណំងសមគ�ភីាព និងករសហករគា� រវង 

បុគ�លិកទងំអស់ នងិគណៈ្រគប់្រគង។ កម�វធិីរមួមាន ពិធជីប់េលៀង្របចឆំា�  ំនងិសកិ� សល្របចឆំា� ។ំ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ករបណ�ុ ះសមត�ភាពបុគ�លកិ 
ម៉ាក់សុីម៉ា េជឿជាក់ថាបុគ�លកិជាធនធានដ៏សំខន់ស្រមាប់អង�ភាព។ ម៉ាក់សុីម៉ា បេង�តីេអយ 

មានវប្បធម៌ៃនករេរៀនសូ្រត និងែចករែំលក េហយីម៉ាក់សុម៉ីា ផ�ល់នូវវគ�បណ�ុ ះបណា� លខងក�ុង និងខងេ្រក 
ស្រមាប់បុគ�លិក។ ករបណ�ុ ះនូវសមត�ភាពបុគ�លិកេធ�ីេឡងីតមរយៈ វគ�បណ�ុ ះបណា� លទក់ទងនឹងេគាល 
នេយាបាយៃផ�ក�ុង និងនីតិវធិីេផ្សងៗ ្រកមសីលធម៌ក�ុងករបំេពញករងរ េគាលករណ៍គាពំរអតិថជិន 
និងផលតិផលហរិ��វត�ុ។ 
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របាយករណ៍ហរិ��វត�ុ នងិ របាយករណ៍របសស់វនករឯករជ្យ 
     
     របាយករណ៍របស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

     របាយករណ៍របសស់វនករឯករជ្យ 
     តរងតុល្យករ 
     របាយករណ៍លទ�ផល 
     របាយករណ៍ស�ពីីបែ្រមប្រម�លមលូធន 
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របាយករណ៍របស្់រក�ម្របឹក្សោភបិាល 
 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានក�ីេសមនស្សរកីរយេធ�ីករបង� ញជូននូវរបាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោ- 
ភិបាល និងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់ ្រគះឹស� នម្ីរក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុម៉ីា ភអីលិសុ ីេហកត់ថា (“្រក�មហុ៊ន”) 
ែដលបានេធ�ីសវនកម�រចួស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 ។ 

សកម�ភាពចម្បង 

សកម�ភាពចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន រមួមានករេធ�ី្របតិបត�ិករេលីរល់សកម�ភាពមី្រក�ហរិ��វត�ុ ក�ុង 
្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។ 

លទ�ផលហរិ��វត�ុ 

លទ�ផលហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ 2015 
មានដូចខងេ្រកម៖ 

 
 
 2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 
      
 
 ្របាក់ចំេណញមុនដកពន�  352,749 1,428,633 141,804 577,851 

 
 ពន�េលី្របាក់ចំេណញ  (75,320) (305,046) (32,949)  (134,267) 

         

 ្របាក់ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ  277,429   1,123,587 108,855   443,584 

           

ទុនប្រម�ង នងិសវំធិានធន 

ពុំមានករែ្រប្រប�លជាសរវន�េទេលីទុនប្រម�ង នងិសំវធិានធនេនក�ុងករយិបរេិច�ទេនះេទ 
េ្រកពីករបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុេនះ ។ 

ភាគលភ 

ក�ុងករយិបរេិច�ទ ្រក�មហុ៊នបាន្របកស និងបានបង់ភាគលភ ចំនួន 20,684 ដុល� រអេមរកិ 
(េស�ីនឹង 83,770 ពន់េរៀល) េដយដកេចញពី្របាក់ចំេណញសុទ�ពកីរយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ 
ធ�ូ ឆា�  ំ2014 ។ 
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េដមីទុន 

េនៃថ�ទី ៣០ ែខ មីនា ឆា�  ំ 2015 ្រក�មហុ៊នបានទទលួករអនុម័តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជាក�ុងករ 
បេង�ីនេដីមទុនរបស់្រក�មហុ៊នពី 1,315,000 ដុល� រអេមរកិេទ 3,075,000 ដុល� រអេមរកិ (េស�ីនឹង 
5,325,750 ពន់េរៀល េទ 12,453,750 ពន់េរៀល) តមរយៈករបែន��មទុនចំនួន 176,000 ហុ៊ន 
ែដលមានតៃម�ចរកឹ 10 ដុល� រអេមរកិ ក�ុងមួយហុ៊ន ។ ភាគហុ៊នបែន��មទងំេនះ ្រត�វបានេបាះេផ្សោយចំននួ 
15,000 ហុ៊ន េទឲ្យេលក អន បុ៊នហក់ ចំននួ 4,000 ហុ៊ន េទឲ្យេលក្រសី េ្រសង សុីវេឆង ចនំួន 2,000 
ហុ៊ន េទឲ្យេលក្រសី សរុន វធុិរត័� និងចំននួ 155,000 ហុ៊ន េទឲ្យភាគទុនិកថ�គីឺ Gojo & Company, Inc. ។ 

ករែកស្រម�លេលីលក�ន�ិកៈរបស់្រក�មហុ៊ន ទទួលបានករយល់្រពមពី ្រកសងួពណិជ�កម� នាៃថ�ទី 
9 ែខ តុល ឆា�  ំ2015 ។ 

ឥណទនអ្រកក់ នងិជាប់សង្សយ័ 

េនមុនេពលែដលរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន្រត�វបានេរៀបចំេឡងី ្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល 
បានចត់វធិានករសម្រសប េដីម្បបី�� ក់ថាវធិានករទក់ទងេទនឹងករលុបបបំាត់េចលឥណទនអ្រកក់ 
និងករេធ�សីំវធិានធន េលីឥណទនជាប់សង្សយ័្រត�វបានេធ�ីេឡងី េហយី្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេជឿជាក់ថា 
រល់ឥណទនែដលបានដឹងថាមិន អចទរបាន្រត�វបានលុបបំបាត់េចល េហយីសំវធិានធន្រត�វបានេធ�ីេឡងី 
យ៉ាង្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ឥណទនអ្រកក់ និងជាប់សង្សយ័ ។ 

 
គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលពុំបានដឹងពីកលៈេទសៈណាមួយ 

ែដលនាឲំ្យឥណទនអ្រកក់ែដលបានជំរះេចញពីប�� ី ឬចំននួសំវធិានធនេលឥីណទនែដលជាប់សង្សយ័ 
ក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នមានតៃម� មិន្រគប់្រគាន់ជាសរវន�េនាះេទ ។ 

្រទព្យសកម�ចរន� 

េនមុនេពលែដលរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន្រត�វបានេរៀបចំេឡងី ្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល 
បានចត់វធិានករ ែដលមានមូលដ� នសមរម្យេដីម្បបី�� ក់ថា បណា� ្រទព្យសកម�ចរន�ទងំអស់េ្រកពីបណុំល 
ែដលបានកត់្រតេនក�ុង ប�� ីគណេនយ្យរបស់្រក�មហុ៊ន េហយីែដលទំនងជាមនិអចទទួលស� ល់បានេនក�ុង  
្របតិបត�ិករអជីវកម�ធម�ត ្រត�វបានកត់បន�យឲ្យេនេស�ីនងឹតៃម�ែដលគិតថានឹងអច្របមូលបានជាក់ែស�ង។ 

នាៃថ�េចញរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលពុបំានដងឹពីេហតុករណ៍ណាមួយែដលនឹងេធ�ឲី្យ 
ប៉ះពល់ករកណំត់តៃម�្រទព្យសកម�ចរន�េនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នថាមានភាពមនិ្រតឹម្រត�វ 
េនាះេទ។ 

វធិសី�ស�កណំត់តៃម�  

នាៃថ�េចញរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលពុំបានដងឹពីេហតុករណ៍ណាមួយែដលបានេកតី 
េឡងីែដលនឹងេធ�ីឲ្យប៉ះពល់ដល់ករអនុវត�ន៍វធិីស�ស�ែដលមានកន�ងមកក�ុងករវយតៃម�្រទព្យសកម� និង 
បំណុលេនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នថាមានភាពមិន្រតឹម្រត�វនិងមនិសម្រសបេនាះេទ។  
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បណុំលយថាេហតុ នងិបណុំលេផ្សង េៗទៀត 

នាៃថ�េចញរបាយករណ៍េនះ ពុមំាន៖ 

(ក) ករដក់ប�� ្ំរទព្យសកម�ណាមួយរបស់្រក�មហុ៊ន ែដលេកីតមានេឡងី ចប់តងំពីៃថ�ចុងករយិបរេិច�ទ ក�ុង 

ករធានាចំេពះបណុំលរបស់បុគ�លណាមួយេឡយី 

(ខ) បំណុលយថាេហតុណាមួយែដលេកីតមានេឡងីចំេពះ្រក�មហុ៊ន  ចប់តងំពីៃថ�ចុងករយិបរេិច�ទមកេ្រក 

អំពី្របតបិត�ិករអជីវកម�ធម�តរបស់្រក�មហុ៊ន ។ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានមតិថាពុំមានបណុំលយថាភាព ឬបំណុលេផ្សងៗេទៀតរបស់្រក�មហុ៊ន 
ែដល្រត�វបេំពញ ឬអចនឹង្រត�វបំេពញក�ុងរយៈេពល 12 ែខ បនា� ប់ពីកលបរេិច�ទរយករណ៍ែដលនឹងេធ�ីឲ្យ 
មានផលប៉ះពល់ ឬអចនងឹប៉ះពល់ជាសរវន�ដល់លទ�ភាពរបស់្រក�មហុ៊នក�ុងករបំេពញកតព�កិច�របស់ខ�ួន 
ដូចែដលបានកណំត់ និងេនេពលែដលដល់ៃថ�កណំត់ ។ 

ករផា� ស់ប�ូរៃនេហតុករណ៍ 

នាៃថ�េចញរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលពុបំានដងឹពីេហតុករណ៍ណាមួយែដលមិនបាន 
ែវកែញកេនក�ុងរបាយករណ៍េនះ ឬក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នែដលនងឹបណា� លឲ្យមានតួេលខៃន 
ចំនួនណាមួយែដល បានបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុមានភាពមិន្រតមឹ្រត�វេនាះេទ ។ 

្របតបិត�កិរមនិ្រប្រកតី 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល មានមតិថាលទ�ផលៃនករេធ�ី្របតបិត�ិកររបស់្រក�មហុ៊នក�ុងករយិបរេិច�ទ 
ហរិ��វត�ុេនះ មិនមានផលប៉ះពល់ជាសរវន�េដយសកម�ភាព្របតិបត�ិករ ឬ្រពឹត�ិករណ៍ណាមួយែដលមាន 
លក�ណៈជាសរវន� និងមិន្រប្រកតីេនាះេទ។ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលក៏មានមតិផងែដរថា េនក�ុងចេនា� ះេពលចប់ពីៃថ�ចុងករយិបរេិច�ទដល់ៃថ�េចញ 
របាយករណ៍េនះ ពុំមានចណំាត់ថា� ក់សកម�ភាព្របតិបត�កិរ ឬ្រពឹត�ិករណ៍ណាមួយែដលមានលក�ណៈជា 
សរវន� និងមិន្រប្រកតីេកតីមានេឡងី ែដលអចនាឲំ្យប៉ះពល់ដល់លទ�ផលៃន្របតិបត�ិកររបស់្រក�មហុ៊ន 
ក�ុងករយិបរេិច�ទែដលរបាយករណ៍េនះបានេរៀបចំេឡងីេនាះេទ ។ 

្រពតឹ�កិរណ៍េ្រកយកលបរេិច�ទរយករណ៍ 

ពុំមាន្រពឹត�កិរណ៍សរវន�េកតីេឡងីេ្រកយកលបរេិច�ទរយករណ៍ ែដលត្រម�វឲ្យមានករលត 
្រតដង ឬនិយត័ភាពេ្រកពី្រពឹត�ិករណ៍ែដលបានលត្រតដងរចួេហយីេនក�ុងកណំត់សមា� ល់ែដលភា� ប់ជាមួយ 
នឹងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ ។ 
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្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល 

សមាជិក្រក�ម្របកឹ្សោភិបាលែដលបានបេ្រមីករេនក�ុងករយិបរេិច�ទ នងិនាៃថ�េចញរបាយករណ៍េនះរមួមាន៖ 

 េលក អន បុ៊នហក់ នាយកមិន្របតិបត�/ិ្របធាន 
 េលក េជត ច័ន�្របេសីរ នាយកមិន្របតិបត� ិ
 េលក មុយ ម៉ារ៉  នាយកមិន្របតិបត�ិ  
 េលក Taejun Shin នាយកមិន្របតិបត� ិ
 េលក Sanjay Gandhi នាយកមិន្របតិបត� ិ
 េលក យាន ឫទ� ី  នាយកមិន្របតិបត�/ិសមាជកិអភិបាលឯករជ្យ 
 េលក េអ ែវង  នាយកមិន្របតិបត�/ិសមាជិកអភិបាលឯករជ្យ  

ចែំណកហុ៊នរបស់្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលែដលបានបេ្រមីករេនចុងករយិបរេិច�ទ និងមានកន់កប់ភាគហុ៊នរបស់ 
្រក�មហុ៊នមានដូចខងេ្រកម៖ 

   2015 2014 

   % ចំនួនភាគហុ៊ន %   ចំនួនភាគហុ៊ន 

   ៃនភាគហុ៊ន 10 ដុល� រអេមរកិ ៃនភាគហុ៊ន 10 ដុល� រអេមរកិ 

   កន់កប់ ក�ុង 1 ភាគហុ៊ន កន់កប់ ក�ុង 1 ភាគហុ៊ន 
 

 េលក អន បុ៊នហក់ 18.54% 57,000 31.94% 42,000 

 េលក េជត ច័ន�្របេសីរ 1.79% 5,500 4.18% 5,500 

         

   20.33% 62,500 36.12% 47,500 
         

អត�្របេយាជន៍របស់្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល 

មិនថាេនចុងករយិបរេិច�ទ ឬេនក�ុងកឡុំងករយិបរេិច�ទហរិ��វត�ុេនះ ពុំមានករេរៀបចំណាមួយ 
ែដលមាន្រក�មហុ៊នជាគូភាគីមយួ ក�ុងេគាលបណំងជួយដល់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាល េដីម្បទីទលួបាននូវ 
អត�្របេយាជន៍ េដយមេធ្យោបាយទិញយកភាគហុ៊ន ឬលខិិតបណុំលពី្រក�មហុ៊ន ឬពី្រក�មហុ៊នដៃទេទៀតេទ ។ 

ចប់តងំពីេដីមករយិបរេិច�ទហរិ��វត�ុ ពុំមានសមាជកិ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលណាមា� ក់បានទទលួ 
ឬមានសទិ�ិទទលួបាននូវអត�្របេយាជន៍ណាមួយ (េ្រកពីអត�្របេយាជន៍ែដលបានទទលួដូចបានបង� ញេន 
ក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ) តមរយៈករចុះកិច�សន្យោេធ�ីេឡងីេដយ្រក�មហុ៊ន ឬេដយ្រក�មហុ៊នពក់ព័ន� 
ជាមួយនឹង្រក�មហុ៊នែដលសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេនាះជាសមាជកិ ឬក៏ជាមួយ្រក�មហុ៊នែដលសមាជិក 
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេនាះជាសមាជិក មានផល្របេយាជន៍ ែផ�កហរិ��វត�ុេ្រចនីេនាះេទេលកីែលងែតករ 
បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ ។ 
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ករទទលួខុស្រត�វរបស់្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលេលរីបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានភារៈេធ�កីរអះអងប�� ក់ថា របាយករណ៍ហរិ��វត�ុបានេរៀបចំេឡងីយ៉ាង 
្រតឹម្រត�វេដីម្បចីង�ុលបង� ញនូវភាព្រតឹម្រត�វៃនស� នភាពហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ននាៃថ�ទី 31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ015 និង 
លទ�ផលហរិ��វត�ុ និងលហូំរទឹក្របាក់ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់។ េនក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ 
ហរិ��វត�ុេនះ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលចបំាច់្រត�វ៖ 

 អនុម័តនូវេគាលនេយាបាយគណេនយ្យែដលសម្រសប េដយែផ�កេលីករវនិិច�័យ និងករប៉ាន់្របមាណយ៉ាង 
សមេហតុផល និង្រប�ង្របយត័� េហយីេធ�ីករអនុវត�ន៍្របកបេដយសង�តភិាព ។ 

 អនុវត�េទតមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា នងិេគាលករណ៍ែណនារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ពក់ព័ន�នងឹ 
ករេរៀបចំ និងករកណំត់បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ ឬ្របសិនេបីមានករផា� ស់ប�ូរពីេនះេដមី្បបីង� ញ 
នូវភាព្រតឹម្រត�វ គឺ្រត�វបង� ញ ពន្យល់ នងិកណំត់បរមិាណឲ្យបានច្បោស់លស់េនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ។  

 រក្សោទុកនូវប�� ីគណេនយ្យឲ្យបាន្រគប់្រគាន់ និង្របព័ន�្រគប់្រគងៃផ�ក�ុងឲ្យមាន្របសិទ�ភាព ។ 

 េរៀបចំរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុេដយែផ�កេលមូីលដ� ននិរន�រភាពៃនដំេណីករអជីវកម�លុះ្រតែតមានករណីមនិ 
សមរម្យក�ុងករសន�តថា្រក�មហុ៊ននឹងបន�េធ�ី្របតបិត�ិករអជីវកម�នាេពលអនាគត ែដលអចរពំងឹទុកបាន។ 

 ្រត�តពិនតិ្យ និងដឹកនា្ំរក�មហុ៊នឲ្យមាន្របសិទ�ភាពេលីរល់េសចក�ីសេ្រមចែដលមានសរៈសំខន់ទងំឡាយ 
ែដលប៉ះពល់ដល់សកម�ភាព្របតិបត�កិរ និងដំេណីរកររបស់្រក�មហុ៊ន េហយី្រត�វ្របាកដថាកិច�ករេនះ្រត�វបាន 
ឆ�ុះប�� ងំយ៉ាង្រតមឹ្រត�វេនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ ។ 

 
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលធានាអះអងថា បានអនុវត�នូវរល់ត្រម�វករដូចមានរយករណ៍ខងេលីក�ុងករ 

េរៀបចំរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ។ 
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េសចក�អីនុម័តរបស់្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលក�ុងករេរៀបចរំបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 

េយងីខ�ុ ំសូមេធ�ីករអនុម័តេលីរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ រមួមានទងំកណំត់សំគាល់ ពទីព័ំរទី 9 
ដល់ទី 67 ែដលជាសរវន� បានបង� ញនូវភាព្រតមឹ្រត�វៃនស� នភាពហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន នាៃថ�ទី 31 ែខធ�ូ ឆា�  ំ
2015 ្រពមទងំលទ�ផលហរិ��វត�ុ នងិលំហូរទឹក្របាក់របស់្រក�មហុ៊ន ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបាន 
ប�� ប់េដយអនុេលមេទតម ស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា និងេគាលករណ៍ែណនារំបស់ ធនាគារជាត ិ
ៃនកម�ុជា ពក់ព័ន�នឹងករេរៀបចំ និង ករកណំត់បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ ។ 

 

ចុះហត�េលខក�ុងនាម្រក�ម្របឹក្សោភិបាលៈ 

 

 

 

 

  

េលក អន ប៊នុហក ់

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ៃថ�ទី 25 ែខ េមស ឆា�  ំ2016 
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របាយករណ៍របសស់វនករឯករជ្យ 
 

ជូនចេំពះភាគទុនកិ 

្រគះឹស� នម្ីរក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុម៉ីា ភអីលិសុ ី

េយងីខ�ុ ំបានេធ�ីសវនកម�េលីរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់ ្រគះឹស� នម្ីរក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុម៉ីា ភអីលិសុ ី

េហកត់ថា  (“្រក�មហុ៊ន”) ែដលរមួមានតរងតុល្យករនាៃថ�ទី 31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ015 និងរបាយករណ៍លទ�ផល 

របាយករណ៍ស�ី ពីបែ្រមប្រម�លមូលធន និងរបាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់ ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ 

និងកំណត់ សំគាល់ែដលរមួមានេសចក�ី សេង�បេលីេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ ្រពមទងំព័ត៌មាន 

ពន្យល់េផ្សង  ៗែដលបាន បង� ញេនទំព័រទ9ី ដល់ទ ី67 ។ 

ករទទលួខុស្រត�វរបស់អ�ក្រគប់្រគងេលរីបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 

អ�ក្រគប់្រគងមានភារៈទទលួខុស្រត�វេលីករេរៀបចំ និងករបង� ញនូវភាព្រតឹម្រត�វ ៃនរបាយករណ៍ 
ហរិ��វត�ុេនះ េដយអនុេលមេទតម ស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា និងេគាលករណ៍ែណនា ំ របស់ 
ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ពក់ព័ន� នឹងករេរៀបចំ នងិករកណំត់បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ នងិទទលួខុស 
្រត�វេលី្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ែដលអ�ក្រគប់្រគងកំណត់ថាមានភាពចបំាច់ស្រមាប់ករេរៀបចំ របាយករណ៍ 
ហរិ��វត�ុឲ្យេជៀសផុតពកីរបង� ញខុស ជាសរវន�េដយសរែតករែក�ងបន�ំ ឬកហុំសឆ�ង ។ 

ករទទលួខុស្រត�វរបស់សវនករ  

ករទទួលខុស្រត�វរបស់េយងីខ�ុ ំ គឺករបេ��ញមតិេលីរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុេនះ េដយែផ�ក 
េទេលីករេធ�ីសវនកម�របស់េយងីខ�ុ ំ។ េយងីខ�ុ ំបានេធ�ីសវនកម�េដយ អនុេលមេទតម  ស�ង់ដរសវនកម�អន�រជាតិ 
ៃនកម�ុជា។ ស�ង់ដរទងំេនាះត្រម�វឲ្យេយងីខ�ុ ំអនុវត�េទតមត្រម�វករៃន្រកមសីលធម៌និង េ្រគាង និងេធ�ីសវនកម� 
េដីម្បទីទួលបាននូវ អំណះអំណាងយ៉ាងសមេហតុផលថារបាយករណ៍ហរិ��វត�ុពុំមានករបង� ញខុស 
ជាសរវន�េឡយី ។ 

ករេធ�ីសវនកម� រមួមានករអនុវត�ន៍នូវបណា� នីតិវធិី្រត�តពិនិត្យ េដីម្បទីទួលបាននូវភស�ុតង 
ែដលទក់ទងេទនឹងចំនួនទឹក្របាក់ និងករលត្រតដងព័ត៌មានេនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ។  ករ 
េ្រជីសេរសីនីតិវធិីទងំេនះ គឺែផ�កេទេលីករវនិិច�័យរបស់េយងីខ�ុ ំ ែដលរមួមានករប៉ាន់្របមាណ េទេល ី
ហនិភ័យែដលមានផលប៉ះពល់ ដល់ករបង� ញខុសជាសរវន�ៃនរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ បណា� លមក 
ពីករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ង ។  េនក�ុងករប៉ាន់ ្របមាណហនិភ័យទងំេនាះ េយងីខ�ុ ំេធ�ីករពិចរណាេទេលី 
ករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុងែដលពក់ព័ន�េទនឹងករេរៀបចំ និងករបង� ញនូវភាព្រតឹម្រត�វៃនរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
របស់្រក�មហុ៊ន េដីម្បេីធ�ីសវនកម�ឲ្យសម្រសបេទតមកលៈេទសៈ បុ៉ែន�មិនែមនក�ុងេគាលបំណងេដីម្ប ី
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បេ��ញមតិ េទេលី្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុងរបស់្រក�មហុ៊នេឡយី។ ករេធ�ីសវនកម� ក៏រមួ 
មានករវយតៃម�េទេលីភាពសម្រសបៃនេគាលនេយាបាយគណេនយ្យែដល្រក�មហុ៊ន បានេ្របី្របាស់ និងភាព 
សមេហតុផលៃនករប៉ាន់ស� នគណេនយ្យសំខន់ៗ ែដលេធ�ីេឡងីេដយអ�ក្រគប់្រគង ្រពមទងំករវយតៃម� 
េលីករបង� ញៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុទងំមូល។ 

េយងីខ�ុ ំេជឿជាក់ថាភស�ុតងសវនកម� ែដលេយងីខ�ុ ំ្របមូលបានមានលក�ណៈ្រគប់្រគាន់ និង 
សម្រសបស្រមាប់ជាមូលដ� នក�ុងករបេ��ញមតិសវនកម�របស់េយងីខ�ុ ំ។ 

មតិសវនកម� 

 ជាមតិរបស់េយងីខ�ុ ំ របាយករណ៍ហរិ��វត�ុជាសរវន� បានបង� ញនូវភាព្រតឹម្រត�វៃនស� នភាពហរិ��វត�ុរបស់ 

្រគះឹស� នម្ីរក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុម៉ីា ភអីលិសុ ី នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ 2015 ្រពមទងំលទ�ផលហរិ��វត�ុ 

និងលំហូរទឹក្របាក់របស់្រក�មហុ៊ន ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ េដយអនុេលមេទតម ស�ង់ដរ 

គណេនយ្យកម�ុជា  និងេគាលករណ៍ែណនារំបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ពក់ព័ន�នឹងករេរៀបចំ និងករកំណត់ 

បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ ។ 

 

តំណាង្រក�មហុ៊ន េខភអីឹមជ�ី េខមបូឌ ចំកត ់

 

រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ៃថ�ទី 25 ែខ េមស ឆា� ំ 2016 
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តរងតុល្យករ 

នាៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 
 
  2015 2014 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

     

្រទព្យសកម� 

សច់្របាក់ក�ុងៃដ  15,311   62,009 9,176   37,392 
្របាក់បេ��ី និងតម�ល់េនធនាគារ  242,033   980,234 622,940   2,538,481 

្របាក់បេ��ីតម�ល់តមច្បោប់  153,750   622,688 65,750   267,931 
ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន  7,962,287   32,247,262 4,320,005   17,604,020 
មូលធនវនិិេយាគ  10,000   40,500 10,000   40,750 
្រទព្យសកម�េផ្សងៗ  139,122  563,444 99,289  404,602 
្រទព្យ និងបរកិ� រ  39,491  159,938 26,607  108,424 
ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�  27,879  112,910 6,089  24,813 
           

សរបុ្រទព្យសកម�  8,589,873  34,788,985 5,159,856   21,026,413 
          

បំណុល នងិមូលធន 

បំណុល 

គណនី្រត�វទូទត់េទភាគទុនិក  3,385,494  13,711,251 288,607  1,176,074 
្របាក់កម�ី   588,375   2,382,919 2,945,615   12,003,381 
អត�្របេយាជន៍េសធនវត�ន៍  75,535 305,917 63,611 259,215 
បំណុលេផ្សង  ៗ  70,331  284,840 40,326  164,328 
ពន�េលី្របាក់ចំេណញ 
 ្របចឆំា� ្ំរត�វទូទត់  84,808   343,472 28,104   114,524 
           

សរបុបំណុល  4,204,543 17,028,399 3,366,263 13,717,522 
           

មូលធន 

េដីមទុន   3,075,000   12,453,750 1,315,000   5,358,625 
បុព�លភភាគហុ៊ន  696,017  2,818,869 121,025   493,177 
ទុនប្រម�ង   53,990   218,659 48,548  197,833 
្របាក់ចំេណញរក្សោទុក  560,323   2,269,308 309,020  1,259,256 
           

សរបុមូលធន  4,385,330   17,760,586 1,793,593  7,308,891 
           

សរបុបំណុល និងមលូធន  8,589,873   34,788,985 5,159,856   21,026,413 
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របាយករណ៍លទ�ផល 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 
 
 
  2015 2014 

  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

      

 
ចំណូលពីករ្របាក់  1,503,119   6,087,632 834,827   3,401,920 
 
ចំណាយេលីករ្របាក់  (206,985)  (838,289) (142,514)  (580,745) 
           

ចណូំលពកីរ្របាក់សុទ�  1,296,134   5,249,343 692,313   2,821,175 
 
ចំណូលេផ្សងៗ  34,966  141,612 14,800   60,310 
           

ចណូំលព្ីរបតបិត�កិរ  1,331,100   5,390,955 707,113   2,881,485 
 
ចំណាយទូេទ និងរដ�បាល  (939,454)  (3,804,789) (561,504)  (2,288,129) 
សំវធិានធនស្រមាប់ឥណទន 

 អ្រកក់ និងជាប់សង្សយ័  (38,897)  (157,533) (3,805)  (15,505) 
           

្របាក់ចេំណញមុនដកពន�  352,749   1,428,633 141,804   577,851 
 
ពន�េលី្របាក់ចំេណញ  (75,320)  (305,046) (32,949)  (134,267) 
           

្របាក់ចេំណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 277,429  1,123,587 108,855   443,584 
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របាយករណ៍ស�ពីីបែ្រមប្រម�លមលូធន 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 

 
  បុព�លភ  ្របាក់ចំេណញ 

 េដីមទុន ភាគហុ៊ន ទុនប្រម�ង រក្សោទុក សរុប 

 ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 

នាៃថ�ទ ី1 ែខ មករ ឆា�  ំ2014 1,315,000 121,025 42,603 228,699 1,707,327 

ករេផ�រចូលទុនប្រម�ង - - 5,945 (5,945) - 

ភាគលភែដលបានបង់ - - - (22,589) (22,589) 

្របាក់ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ - - - 108,855 108,855 

           

នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2014 1,315,000 121,025 48,548 309,020 1,793,593 

           

(សមមូលជាពន់េរៀល)  

នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2014 5,358,625 493,177 197,833 1,259,256 7,308,891 

           

នាៃថ�ទ ី1 ែខ មករ ឆា�  ំ2015 1,315,000 121,025 48,548 309,020 1,793,593 

េដីមទុនបែន�ម 1,760,000 574,992 - - 2,334,992 

ករេផ�រចូលទុនប្រម�ង - -  5,442  (5,442) - 

ភាគលភែដលបានបង់ - - -  (20,684)  (20,684) 

្របាក់ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ - - - 277,429   277,429 

           

នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 3,075,000   696,017   53,990  560,323 4,385,330 

           

(សមមូលជាពន់េរៀល)  

នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 12,453,750  2,818,869   218,659 2,269,308  17,760,586 
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របាយករណ៍លហូំរទឹក្របាក ់

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 
  2015 2014 

  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

    
លហូំរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ 

សច់្របាក់សុទ�េ្របី្របាស់ក�ុង  

 សកម�ភាព្របតបិត�ិករ  (3,397,823)  (13,761,183) (1,287,177)  (5,245,246) 
           

លហូំរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាពវនិិេយាគ 

ករទិញ្រទព្យ និងបរកិ� រ  (30,904)  (125,161) (12,303)  (50,135) 

           

សច់្របាក់សុទ�េ្របី្របាស់ក�ុង 

 សកម�ភាពវនិិេយាគ  (30,904)  (125,161) (12,303)  (50,135) 

           

លហូំរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាពហរិ��ប្បទន 

ភាគលភែដលបានបង់  (20,684)  (83,770) (22,589)  (92,050) 

សច់្របាក់ទទួលបានពី្របាក់កម�ី  4,450,540   18,024,686 2,463,386   10,038,298 

ករទូទត់សង្របាក់កម� ី  (1,375,901)  (5,572,399) (691,662) (2,818,523) 
           

សច់្របាក់សុទ�ទទួលបានព ី

 សកម�ភាពហរិ��ប្បទន  3,053,955   12,368,517 1,749,135   7,127,725 

           

ករេកនេឡងសទុ�នូវសច់្របាក់  

 និងសច់្របាក់សមមូល  (374,772)   (1,517,827) 449,655   1,832,344 
សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល 

 នាេដមករយិបរេិច�ទ  632,116   2,575,873 182,461   743,529 
លំេអៀងេលអី្រតប�ូរ្របាក់  -  (15,803) - -  
           

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល 

 នាចងុករយិបរេិច�ទ  257,344 1,042,243 632,116 2,575,873 
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សកម�ភាពសខំន់ៗ្របចឆំា�  ំ
 

ពធិជីប់េលៀង្របចឆំា�  ំនាៃថ�ទ ី១១-១២ ធ�ូ ២០១៥ 
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កម�វធិផី្សព�ផ្សោយពីអនាម័យ នងិសុខភាព 

េនឃុែំ្រពកអ�� ញ នាៃថ�ទ ី២៨ វចិ�កិ ២០១៥ 
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វគ�បណ�ុ ះបណា� លព ីេគាលករណ៍គាពំរអតថិជិន េទកន់្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល នងិគណៈ្រគប់្រគង 

នាៃថ�ទ ី២៣ ក��  ២០១៥ 
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វគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ពី ី្រកបខ័ណ� ទផី្សោរស្រមាប់ស� ប័នហរិ��វត�ុ 

នាៃថ�ទ ី០៣-០៤ វចិ�កិ ២០១៥ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

វគ�បណ�ុ ះបណា� លស�ពីកីរ្រត�តពនិតិ្យៃផ�ក�ុង នងិភាពជាអ�កដកឹនា ំស្រមាប់អ�ក្រគប់្រគងថា� ក់កណា� ល 
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អាសយដា� នការ�យាលយ័ម៉ាកស់ុ�ម៉ាអាសយដា� នការ�យាលយ័ម៉ាកស់ុ�ម៉ា  

ករយិាល័យកណា� ល 

អគារេលខ ២១AB ផ�ូវេលខ ២៧១ សង� ត់ ផ្សោរេដមីថ�ូវ ខណ�  ចកំរមន រជធានីភ�ំេពញ 
ទូរសព�ទនំាក់ទនំងៈ (៨៥៥) ២៣ ២១៤ ២៤០ / អុីែមលៈ info@maxima.com.kh / 

maximacredit@yahoo.com 
សខ ភ�េំពញ 

អគារេលខ ២១AB ផ�ូវេលខ ២៧១ សង� ត់ ផ្សោរេដមីថ�ូវ ខណ�  ចកំរមន រជធានីភ�ំេពញ 
ទូរសព�ទនំាក់ទនំងៈ (៨៥៥) ២៣ ២១៤ ២៤០ / អុីែមលៈ info@maxima.com.kh / 

maximacredit@yahoo.com 
សខ ែ្រពកេព�  

ផ�ះេលខ ៦ អ ផ�ូវជាតិេលខ ៥ ភម ិស� យប៉ាក សង� ត់ ស� យប៉ាក ខណ�  ឬស្សែីកវ រជធានីភ�ំេពញ 
ទូរសព�ទនំាក់ទនំងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៤៧៧ ៣០៦ / អុីែមលៈ prp@maxima.com.kh  

សខ េចមេច 

ផ�ះេលខ B៥ ភូមិៃ្រព្រពងីេជីង សង� ត់ េចមេច ខណ�  េពធិ៍ែសនជ័យ រជធានីភ�ំេពញ 
ទូរសព�ទនំាក់ទនំងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៤៧៧ ៣០៥ / អុីែមលៈ chc@maxima.com.kh  

សខ េខត�កណា� ល 

សខ េកៀនស� យ  

ផ�ះេលខ ៣១៩ ផ�ូវជាតិេលខ ១ ភូមិ គគីរ ឃុ ំគគីរ ្រស�ក េកៀនស� យ េខត�កណា� ល 
ទូរសព�ទនំាក់ទនំងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៨១ ៥៦ ៥៧ / អុីែមលៈ ksv@maxima.com.kh  

សខ តក�ុល 

ផ�ះេលខ ៧៩ ផ�ូវជាតិេលខ ២ ភូមិ តក�ុល សង� ត់ តក�ុល ្រក�ង តេខ�  េខត�កណា� ល 
ទូរសព�ទនំាក់ទនំងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៨៨៤ ៥៧១ / អុីែមលៈ ktd@maxima.com.kh  

សខ ្រស�កមុខកពូំល-ឃុែំ្រពកអ�� ញ 

ភូមិ ែ្រពកថ� ីឃុ ំែ្រពកអ�� ញ ្រស�ក មុខកពូំល េខត�កណា� ល 
ទូរសព�ទនំាក់ទនំងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៩៩៨ ៩៤៤ / អុីែមលៈ pac@maxima.com.kh  

សខ ្រស�កខ្សោច់កណា� ល-ឃុេំកះឧញ៉ាត ី

ភូមិ កណា� លេកះ ឃុ ំេកះឧកញ៉ាត ី្រស�ក ខ្សោច់កណា� ល េខត�កណា� ល 
ទូរសព�ទនំាក់ទនំងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៩៩៨ ៩៤៩ / អុីែមលៈ kot@maxima.com.kh  

សខ ្រស�ក្រតកំក់-ឃុអំង�តេសម 

ភូមិ ៃ្រពរេំដង ឃុ ំអង�តេសម ្រស�ក ្រតកំក់ េខត�តែកវ 
ទូរសព�ទនំាក់ទនំងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៣៣៣ ៤៧៩ / អុីែមលៈ ats@maxima.com.kh  
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សខ ថ�ល់ទទងឹ 

ភូមិ ថ�ល់ទទងឹ ឃុ ំដំណាក់អពំិល ្រស�ក អង�ស�ួល េខត�កណា� ល 
ទូរសព�ទំនាក់ទនំងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៩២៦ ៣៧៤ / អុីែមលៈ ttt@maxima.com.kh  

សខ ្រស�កល� ឯម-ឃុអំរយិក្ស្រត 

ភូមិ អរយិក្ស្រត ឃុ ំអរយិក្ស្រត ្រស�ក ល� ឯម េខត�កណា� ល 
ទូរសព�ទនំាក់ទនំងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៣៣៣  ៥៧១ / អុីែមលៈ ark@maxima.com.kh  
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