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ស្ថរគ្រធាន្គ្កុម្គ្រឹកាភិបាល 

 ទពំរ័.៤     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

បៅឆ្ន ២ំ០១៣បនឹះ  ជ្ញឆ្ន ទីំរីផ្ដ្ល ប្្ឹឹះសាា នឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង ស្បប្មចបានលទធផលលអរីឆ្ន ជំ្ញរ់ៗគាន ។  
ប្បារ់ចបំណញសុ្ទធមានចនួំន៦៩០,២៥០ដុ្ោល រ  ស្បប្មចបាននូវអប្តាប្បារ់ចបំណញបធៀរនឹងប្ទពយស្រមមប្រមាណ 
៩,៥%  និងអប្តាប្បារ់ចបំណញបធៀរនឹងមូលធនភា្ទុនិរប្រមាណ១២,៨%។ តួបលខ្បនឹះមិនលអដូ្ចរនុងឆ្ន ២ំ០១២
បទ បដ្ឋយសាររផ្ប្មរប្មួលអប្តារតូ រប្បារ់ជ្ញលុយបាតផ្ដ្លប្្ឹឹះសាា នមិនអាចរា៉ារ់រងបាន។ លទធភាពផ្ស្ែងររប្បារ់
ចបំណញររស់្ប្្ឹឹះសាា នបលើចនួំនទឹរប្បារ់ផ្ដ្លបានវនិិបោ្ ឬបៅមយ៉ាងបទៀតថា អប្តាប្បារ់ចបំណញបធៀរនឹង
ប្ទពយស្រមម ្ឺប្្ឹឹះសាា នបៅផ្តឈររនុងលដំ្ឋរ់ចបំណ្តមរណ្តត ប្្ឹឹះសាា នមីប្រូហិរញ្ញវតាុដ្៏មានប្រសិ្ទធភាពរផុំតបៅ
រនុងប្របទស្រមពុជ្ញ។  បដ្ឋយឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង ជ្ញប្្ឹឹះសាា នមីប្រូហិរញ្ញវតាុខាន តតូច និងបតត តបៅបលើអតិថិជ្ន
បៅទីជ្នរទ ខ្ាុ ពិំតជ្ញមានបមាទនភាពចបំពាឹះស្មិទធផលស្បប្មចបាន្ួរឲ្យរត់ស្គំាល់ខាងបលើបនឹះណ្តស់្។ 

ចបំពាឹះការរបញ្េញរមេី ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង រ៏អនុវតតបានលអផងផ្ដ្រស្ប្មារ់ឆ្ន ២ំ០១៣ បនឹះ។ ចនួំនផលរប្ត
ឥណទានស្រុរស្បប្មចបានខ្ពស់្ជ្ញងចនួំនផលរប្តបៅរនុងឆ្ន ២ំ០១១ និង២០១២ បដ្ឋយមានចនួំនបរើនប ើងដ្ល់ 
៦,៦៤១,៤៨៥ដុ្ោល រ បៅដ្ណំ្តច់ឆ្ន ២ំ០១៣ ខ្ណៈផ្ដ្លចនួំនអតិថិជ្នស្រុរបរើនប ើងដ្ល់៤,១៩៩នារ់ ជ្ញចនួំន
ផៃុយពីឆ្ន មុំនៗផ្ដ្លមិនសូ្វមានការបរើនប ើង។ អប្តារបំណើ នបលើទហំំផលរប្តឥណទានបៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៣្ឺ 
២២,៣% អប្តាបនឹះរងាា ញពីរបំណើ នបប្ចើនជ្ញង បរើបប្រៀរបធៀរនឹងអប្តារបំណើ នបៅរនុងឆ្ន ២ំ០១២ ផ្ដ្លមានផ្ត
១៨,២% ផ្តវាបៅតិចជ្ញងរបំណើ នផលរប្តឥណទានបៅរនុងវស័ិ្យមីប្រូហិរញ្ញវតាុទាងំមូលផ្ដ្លមានអប្តាប្រមាណ 
៤៨,៥% រឯីចនួំនអតិថិជ្នវញិ ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿងពប្ងីរបាន២០,៨% ផ្ដ្លលអប្របស្ើរជ្ញងរបំណើ នរនុងវស័ិ្យ
ទាងំមូលផ្ដ្លមានអប្តាប្រមាណ១៨,៩%។ ខ្ាុពិំតជ្ញសាទរ ចបំពាឹះអប្តារបំណើ នននចនួំនអតិថិជ្នររស់្ប្្ឹឹះសាា ន
ផ្ដ្លជ្ញរបំណើ នបលើស្ពីអប្តារបំណើ នជ្ញមធយមបៅរនុងវស័ិ្យទាងំមូល។ បនឹះរងាា ញឲ្យប ើញថា ប្្ឹឹះសាា នឥណ
ទានពលរដ្ារុងបរឿង អិលធីឌ្ី មានភាពទារ់ទាញជ្ញងរណ្តត ប្្ឹឹះសាា នមីប្រូហិរញ្ញវតាុ បផសងបទៀត និងរបងកើនចផំ្ណរ
បផសងៗរនុងការកាត់រនាយហានិភ័យឥណទាន។  
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ស្ថរគ្រធាន្គ្កុម្គ្រឹកាភិបាល 
តាមពិតបៅ ខ្ាុ ពិំតជ្ញមានបមាទនភាពចបំពាឹះការការពារហានិភ័យឥណទានប្រររបដ្ឋយបជ្ញ្ជ្័យ ផ្ដ្លជ្ញលទធ
ផលលអប្របស្ើរទីរីស្ប្មារ់ឆ្ន ២ំ០១៣បនឹះ។ ឥណទានផ្ដ្លយឺតោ៉ា វមានចនួំនបលើស្ពី ៣០នថៃប ើងមានចនួំនតិច
ជ្ញង១% បធៀរនឹងទហំំផលរប្តឥណទានស្រុរប្រចឆំ្ន ។ំ អប្តារណុំលលរ់បចញពីរញ្ជី ផ្ដ្លឥណទានពលរដ្ា
រុងបរឿង បានស្បប្មចលរ់បចញពីរញ្ជី ផ្ដ្លប្តូវបានលរ់បចញពីតារាងតុលយការ មានចនួំនផ្ត០,៤% រ៉ាុបណ្តណ ឹះបធៀរ
នឹងទហំំផលរប្តឥណទានស្រុរបៅដ្ណំ្តច់ឆ្ន  ំ ្ឺជ្ញតួបលខ្ផ្ដ្លទាររផុំត្ិតចរ់តាងំពីឆ្ន ២ំ០០៩មរ។ ផល    
រប្តឥណទានផ្ដ្លមាន្ុណភាព ្ឺជ្ញ្នលឹឹះននប្បារ់ចបំណញស្ប្មារ់ប្្ឹឹះសាា នមីប្រូហិរញ្ញវតាុ ផ្ដ្លបតត តបលើការ 
ផតល់ប្បារ់រមេីដូ្ចជ្ញប្្ឹឹះសាា នឥណទានពលរដ្ារុងបរឿងបនឹះ។ 

ប្បារ់ចបំណញលអ អប្តារបំណើ នអតិថិជ្ន និង្ុណភាពផលរប្តឥណទាន ជ្រុំញឲ្យឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង  
មានមូលដ្ឋា នរងឹមារំនុងការអភិវឌ្ឍខ្លួននាបពលអនា្ត។ ថែីតបតិផ្តមានការប្ររួតប្រផ្ជ្ងខាល ងំបៅរនុងទីផាររ៏បដ្ឋយ 
ការស្បប្មចបានលទធផលលអប្របស្ើរររស់្ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង ផតល់លទធភាពឲ្យប្្ឹឹះសាា នមានភាពរត់ផ្រន      
រប្មឹតខ្ពស់្ រនុងការរណំត់ទិស្បៅផ្ដ្លខ្លួនចង់បប្ជ្ើស្បរ ើស្។ ខ្ាុសូំ្មផ្ថលងអណំរ្ុណចបំពាឹះប្រុមប្រឹរាភិបាលររស់្
ប្្ឹឹះសាា នរនុងការចណំ្តយបពលបវោ និងការផតល់ដ្រូំនាម នដ្៏មានតនមលដ្ល់ប្្ឹឹះសាា ន។ រផ្នាមពីបលើបនឹះបទៀត តាង
នាមឲ្យប្រុមប្រឹរាភិបាល ខ្ាុសូំ្មផ្ថលងអណំរ្ុណជ្ញពនលឹរចបំពាឹះ្ណៈប្្រ់ប្្ង និងរុ្គលិរទាងំអស់្ររស់្ប្្ឹឹះ 
សាា ន ប្រសិ្នបរើគាម នការចូលរួមររស់្ពួរប្បទ លទធផលស្បប្មចបាន្ួរឲ្យរត់ស្គំាល់ខាងបលើបនឹះ រ៏មិនអាចបរើត
មានផ្ដ្រ។ ស្ប្មារ់ឆ្ន ២ំ០១៤ ខ្ាុចំង់ប ើញប្្ឹឹះសាា នអាចររាបាននូវលទធផលលអ និងបតត តការយរចិតតទុរដ្ឋរ់ជ្ញ
ស្ខំាន់បលើការផ្ស្ែងររប្រភពមូលនិធិរផ្នាម បដ្ើមបរីបងកើនអប្តាប្បារ់ចបំណញបធៀរនឹងមូលធនភា្ទុនិរររស់្ប្្ឹឹះ
សាា ន។ 

បដ្ឋយរតីរារ់អានអពីំខ្ាុ  ំ
 

 

                     ឧរញ៉ា  ភួ ពុយ 
               ប្រធានប្រុមប្រឹរាភិបាល 



 ទពំរ័.៦     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

ស្ថរនាយកគ្រតិបតិិ 
បរើប្រប របមើលបៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៣  វស័ិ្យមីប្រូហិរញ្ញវតាុរនុងប្របទស្រមពុជ្ញប្តូវបានរត់ស្គំាល់ បដ្ឋយការអភិវឌ្ឍ
ស្ខំាន់ចនួំនរី្ឺៈ ការរនតររីចបប្មើនននររមិាណឥណទាន និងប្បារ់របញ្ញើ       ឥណទានផ្ដ្លមានរញ្ញា មានរប្មឹត
ទារ ភាជ រ់ជ្ញមួយការអនុវតតជ្ញកាតពែរិចេបលើប្រព័នធប្តួតពិនិតយព័ត៌មានឥណទានររស់្អតិថិជ្នរយៈបពលមួយឆ្ន ំ
ដ្រូំងតាមរយៈការោិល័យព័ត៌មានឥណទានរមពុជ្ញ និងរបំណើ នចនួំនប្រតិរតតិររថមីៗ រួមរញ្េូ លទាងំធនាគារ និង
អងគការបប្ៅរដ្ឋា ភិបាលផ្ដ្លសាា រ័នមួយចនួំនមានប្រភពហិរញ្ញវតាុ រងឹមាសំ្ប្មារ់ប្ទប្ទង់ប្រតិរតតិការររស់្ខ្លួន។ 
បៅរនុងររដិ្ឋា នបនឹះ បទាឹះរីជ្ញ ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង មិនទាន់អាចបប្រៀរបធៀរជ្ញមួយការពប្ងីរប្រតិរតតិការបៅ
រនុងវស័ិ្យទាងំមូលបដ្ឋយមូលបហតុរងែឹះខាតបដ្ើមទុនរ៏បដ្ឋយ រ៏ប្្ឹឹះសាា ន បានរបងកើនទហំំផលរប្តឥណទានស្ម
លមមររស់្ខ្លួនបានប្រមាណ២២,៣% បៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៣បនឹះផងផ្ដ្រ ្ឺមានចនួំនបរើនប ើងពី ៥.៤២៩.០០២ដុ្ោល រ 
បៅ  ៦.៦៤១.៤៨៥ដុ្ោល រ។  ប្្ឹឹះសាា នបានររា្ុណភាពឥណទានររស់្ខ្លួនបានលអបៅរនុងវស័ិ្យបនឹះ បរើបប្រៀរ
បធៀរបៅនឹងចនួំនផលរប្តឥណទានស្រុរបៅដ្ណំ្តច់ឆ្ន ២ំ០១៣ បដ្ឋយអប្តាឥណទានយឺតោ៉ា វបលើស្ពី ៣០នថៃ
មានអប្តា០,៦%  រឯីឥណទានលរ់បចញពីរញ្ជីមានអប្តា០,៤%។ ប្្ឹឹះសាា នអនុវតតបានលអប្របស្ើររនុងការបប្ជ្ើស្បរ ើស្
អតិថិជ្ន និងការផ្ស្ែងររប្បារ់ចបំណញ។ អតិថិជ្នមានការបរើនប ើង២០,៨% ្ឺបរើនប ើងដ្ល់៤,១៩៩នារ់ ផ្ដ្ល
របំណើ នបនឹះបលឿនជ្ញងរបំណើ នអតិថិជ្នបៅរនុងវស័ិ្យមីប្រូហិរញ្ញវតាុទាងំមូល្១ឺ៨,២%ខ្ណៈផ្ដ្លប្បារ់ចបំណញ
បធៀរនឹងប្ទពយស្រមម  មានអប្តា៩,៥% និងប្បារ់ចបំណញបធៀរនឹងមូលធនភា្ទុនិរមានអប្តា១២,៨%។ ចបំពាឹះ
ប្បារ់ចបំណញបធៀរនឹងប្ទពយស្រមម ផ្ដ្លជ្ញរងាែ ស់្ដ្៏ស្មប្ស្រជ្ញជ្ញងប្បារ់ចបំណញបធៀរនឹងមូលធនភា្ទុនិរ
ស្ប្មារ់បប្រៀរបធៀររវាងប្្ឹឹះសាា នមីប្រូហិរញ្ញវតាុទាងំឡាយ ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿងស្ាិតរនុងចបំណ្តមប្្ឹឹះសាា ន 
ផ្ដ្លមានចបំណញ និងប្រសិ្ទធភាពរផុំត។ លទធផលររស់្ប្្ឹឹះសាា នមានលរេណៈកាន់ផ្តលអប្របស្ើរជ្ញងបនឹះផង 
ប្រសិ្នបរើបយើងមិនរារ់រញ្េូ លការខាតបលើអប្តារតូ រប្បារ់ននរូរិយរ័ណណបាត្ឺ ប្បារ់ចបំណញបធៀរនឹងប្ទពយស្រមម
មានអប្តាដ្ល់១១,២% រឯីប្បារ់ចបំណញបធៀរនឹងមូលធនភា្ទុនិរមានអប្តា១៥,២% ផ្ដ្លស្នៃស្សន៍ទាងំពីរបនឹះ
ខ្ពស់្ជ្ញងឆ្ន ២ំ០១២។ 
ស្ប្មារ់ប្្ឹឹះសាា នទាងំមូលឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង បៅផ្តរនតការររីចបប្មើនររស់្ខ្លួនបៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៣បនឹះ។ ចនួំន 
រុ្គលិរបរើនប ើងដ្ល់១០០នារ ់ ខ្ណៈផ្ដ្លអប្តារុ្គលិរចរបចញពីការងារមានលរេណៈប្របស្ើរប ើង បដ្ឋយ
មានការថយចុឹះពី២៣% រនុងឆ្ន ២ំ០១២ មរបៅប្តឹម១៣% រនុងឆ្ន ២ំ០១៣។ ប្រព័នធព័ត៌មានប្្រ់ប្្ង Abacus ប្តូវ
បានដ្ឋរ់ឲ្យអនុវតតបៅប្្រ់រណ្តត សាខាទាងំអស់្ បវទិការរុ្គលិរប្រតិរតតិការប្តូវបានបរៀរចបំ ើងជ្ញបលើរដ្រូំង និង
បានប្រប្ពឹតតបៅប្រររបដ្ឋយផ្ផលតក ។ រផ្នាមពីបលើបនឹះបទៀត បប្កាយពីការខ្រខានការបរៀរចដំ្បំណើ ររមានតរុ្គលិរ
អស់្មួយរយៈ រមមវធិីបនឹះប្តូវបានបរៀរចជំ្ញថមីស្ប្មារ់រុ្គលិរទាងំអស់្បដ្ើមបតីរស្នងបៅនឹងការខិ្តខ្រំបំពញការងារ
បានលអប្របស្ើរររស់្ពួរគាត់ បដ្ើមបរីសាងទនំារ់ទនំងរនុងប្រុមការងារប្ពមទាងំបធែើការឆលុឹះរញ្ញេ ងំពីផលចបំណញរនុង
ឆ្ន ២ំ០១១ និងឆ្ន ២ំ០១២។ 



 ទពំរ័.៧     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

ស្ថរនាយកគ្រតិបតិិ 
ការអនុវតតការងារបានលអប្របស្ើររនុងរយៈបពលរីឆ្ន បំនឹះ មិនប្បារដ្ថាបយើងអាចធានាបាននូវលទធផលលអនាបពល
អនា្តបទៀតបនាឹះបទ។ ការវនិិបោ្បលើវស័ិ្យមីប្រូហិរញ្ញវតាុ បៅរនុងប្របទស្រមពុជ្ញ មានលរេណៈកាន់ផ្តចបងអៀត
បៅៗ ដូ្ចបនឹះ  ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង ប្តូវប្រឈមនឹងរញ្ញា ធំៗ រី បដ្ើមបធីានាបាននូវនិរនតភាពររស់្ខ្លួន។ រញ្ញា
ប្រឈមទីមួយ្ឺ ប្្ឹឹះសាា នប្តូវផ្ស្ែងររប្រភពមូលនិធិឲ្យបានប្្រ់ប្គាន់ ជ្ញពិបស្ស្ជ្ញប្បារ់រមេីរផ្នាមជ្ញមួយនឹងនថល
បដ្ើមស្មរមយ។ ប្្ឹឹះសាា នបានរសាងទនំារ់ទនំងមូលនិធិថមីពីរបដ្ឋយបជ្ញ្ជ្័យបៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៣ រ៏រ៉ាុផ្នតមូលនិធិទាងំ
ពីរបនឹះបៅមិនទាន់ប្្រ់ប្គាន់បៅប ើយបទ។ រញ្ញា ប្រឈមទីពីរ្ឺ ប្តូវផ្ស្ែងររនដ្្ូផ្ដ្លអាចបធែើការជ្ញមួយ ឥណ
ទានពលរដ្ារុងបរឿង បដ្ើមបរីបងកើតផលិតផលថមីខុ្ស្ផ្រលរពីនដ្្ូប្ររួតប្រផ្ជ្ងររស់្ខ្លួន។ បៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៣បនឹះ 
ប្្ឹឹះសាា នបានផតួចបផតើម្និំតស្ហការជ្ញមួយនដ្្ូមួយចនួំន រ៏រ៉ាុផ្នតលទធផលជ្ញផ្ផលតក រពឹំងនឹងទទួលបានបៅរនុងឆ្ន ំ
២០១៤។ រញ្ញា ប្រឈមទីរី្ឺ ប្តូវយរចិតតទុរដ្ឋរ់រនតពប្ងឹងប្្ឹឹះសាា នទាងំមូលបដ្ើមបបីឆលើយតរបៅនឹងការវវិតតន៍ររស់្
ប្្ឹឹះសាា ន និងររោិកាស្ប្រតិរតតិការហិរញ្ញវតាុ ររស់្ខ្លួន។ បហដ្ឋា រចនាស្មព័នធជ្ញរ់ផ្ស្តងររស់្ប្្ឹឹះសាា ន ធនធាន
មនុស្ស បគាលការណ៍ និងនីតិវធិីនផៃរនុងទាងំឡាយប្តូវការប្តួតពិនិតយ និងផ្រលមអជ្ញប្រចបំដ្ើមបបីឆលើយតរបៅនឹងការ
អភិវឌ្ឍជ្ញរនតរនាៃ រ់ររស់្ខ្លួន។ 

បៅរនុងរយៈបពលរីឆ្ន រំនលងមរបនឹះ ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង មានស្មតាភាពបធែើប្រតិរតតិការឥណទានររស់្ខ្លួន
បានោ៉ា ងលអប្របស្ើរ។ ខ្ាុសូំ្មស្ផំ្ដ្ងនូវអណំរ្ុណោ៉ា ងប្ជ្ញលបប្ៅដ្ល់ភា្ទុនិរ ប្រុមប្រឹរាភិបាល នដ្្ូវនិិបោ្ 
និងរុ្គលិរទាងំអស់្ររស់្ប្្ឹឹះសាា នស្ប្មារ់ការចូលរួមចផំ្ណរផ្ដ្លមិនអាចកាត់នថលបាន។ តាមរយៈការស្ហការ
លអ បយើងអាចរនតធានាបាននូវអនា្តដ្៏ប្តចឹះប្តចង់ស្ប្មារ់ប្្ឹឹះសាា ន។  
 
បដ្ឋយរតីបសាម ឹះស្ម័ប្្ 
 
 

                         ហ៊ត រ៊ុនសុ្ង 
                         នាយរប្រតិរតត ិ



បបសកកម្ម  

 

“ជ្ញប្្ឹឹះសាា នមបី្រហិូរញ្ញវតាុរមពុជ្ញរបប្មើវស័ិ្យរសិ្រមមឈានមុខ្ប្”។ 

 

“ផតល់នូវបស្វាហិរញ្ញវតាុងាយប្សួ្លប្ស្របៅនឹងអាជ្វីរមមផ្ដ្លពារព់ន័ធនឹងរសិ្រមមបដ្ើមបបីធែើឲ្យ
ប្របស្ើរប ើងនូវលរេខ្ណឌ បស្ដ្ារចិេររស់្រសិ្ររបដ្ឋយធានាបាននូវការររីចបប្មើនបដ្ឋយមាននិរនត
ភាពររស់្ប្្ឹឹះសាា ន”។  

ទ្សសន្ៈវិសយ័  

 ទពំរ័. ៨    របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 



គ្រវតិិគ្រឹះស្ថា ន្ 
ប្្ឹឹះសាា ន ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង អិលធីឌ្ី ប្តូវបានរបងកើតប ើងបដ្ឋយភា្ទុនិរ ២រូរ ្ឺបោរឧរញ៉ា  ភួ ពុយ 
និងបោរប្សី្ បៅ សីុ្មន រនុងឆ្ន ២ំ០០៣។ វាប្តូវបានរបងកើតប ើងជ្ញអងគភាពឥណទានននស្មព័នធស្មា្មមា៉ា សីុ្ន
រិនប្សូ្វរមពុជ្ញ បដ្ើមបជួី្យស្ប្មួលកាត់រនាយនូវឧរស្្គផ្ផនរបដ្ើមទុនររស់្ស្ហប្្ិនមា៉ា សីុ្នរិនប្សូ្វផ្ដ្លមិនអាច
ទទួលបានឥណទានស្ប្មារ់ពប្ងីរផលិតរមមររស់្ពួរប្។ 

នាផ្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០០៥ អងគភាពប្តូវបានចុឹះរញ្ជីជ្ញមួយធនាគារជ្ញតិននរមពុជ្ញ បដ្ឋយកាល យខ្លួនជ្ញអនរប្រតិរតតិររ
ឥណទានជ្នរទមួយ។ បៅរនុងឆ្ន ដំ្ផ្ដ្ល ផ្ខ្ររកដ្ឋ អងគភាពប្តូវបានផ្ប្រកាល យជ្ញប្រុមហុ៊នឯរជ្នទទួលខុ្ស្ប្តូវ
មានរប្មិត បដ្ឋយបានចុឹះរញ្ជីជ្ញផលូ វការបៅប្រសួ្ងពាណិជ្ជរមមរមពុជ្ញ បដ្ឋយដ្ឋរ់បឈាម ឹះថា ឥណទានពលរដ្ា
រុងបរឿង អិលធីឌ្ី ផ្ដ្លមានបលខ្បរៀងចុឹះរញ្ជី  Co. 7896/05 P។ ប្្ឹឹះសាា នទទួលអាជ្ញា រ័ណណជ្ញប្្ឹឹះសាា នមីប្រូហិរញ្ញ
វតាុ បលខ្ មហ ០១៤ ពីធនាគារជ្ញតិននរមពុជ្ញបៅផ្ខ្សី្ហា ឆ្ន  ំ២០០៥។ 

បដ្ឋយសារសាា នភាពមូលនិធិននមា៉ា សីុ្នរិនប្សូ្វលអប្របស្ើររនតិចមតងៗ ប្្ឹឹះសាា នបានរផ្ងែរការបតត តររស់្ខ្លួនបៅររ
រសិ្ររតូចៗវញិរនាៃ រ់ពីចុឹះរញ្ជី ររស់្ខ្លួន និងទទួលបានអជ្ញា រ័ណណមីប្រូហិរញ្ញវតាុ រួចមរ។ រនុងឆ្ន ២ំ០០៨ អាជ្ញា រ័
ណណមីប្រូហិរញ្ញវតាុ ប្្ឹឹះសាា នប្តូវបានរនតជ្ញអចិន្នតយ៍បដ្ឋយធនាគារជ្ញតិននរមពុជ្ញ។ 

នាឆ្ន ២ំ០១០ សិ្ទធិកាន់ការ់ររស់្ប្្ឹឹះសាា នប្តូវបានតល ស់្រតូ រ។ នាផ្ខ្ររកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១០ បោរប្សី្ បៅ សីុ្មន បាន
រផ្ងែរភា្ហុ៊នររស់្គាត់ទាងំអស់្បៅរនុងប្្ឹឹះសាា នបៅឲ្យបោរ ឧរញ៉ា  ភួ ពុយ កាន់ការ់បដ្ឋយបពញសិ្ទធិ។ នានថៃ
ទី៣១ ផ្ខ្ធនូ  ឆ្ន ២ំ០១០ Leopard Cambodia Fund ផ្ដ្លជ្ញមូលនិធិទុនឯរជ្នមុនដ្រូំងប្បៅប្របទស្រមពុជ្ញ ផ្ដ្ល
ប្្រ់ប្្ងបដ្ឋយ Leopard Capital L.P. បានកាល យជ្ញភា្ទុនិរ និងកានក់ារ់ភា្ហុ៊នភា្តិចបៅរនុងប្្ឹឹះសាា នតាម
រយៈប្រុមហុ៊នផ្ដ្លមានមូលដ្ឋា នបៅហុងរុងមួយបឈាម ឹះ IPR (HK) Ltd.។ 

 ទពំរ័.៩     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 



សបងេបគ្រតិបតិិការគ្រឹះស្ថា ន្គ្រចាំឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ទពំរ័.១០    របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

៦៩០,២៥០ ដុ្ោល រអាបមររិ 

ប្បារ់ចបំណញ ទារជ្ញងឆ្ន ២ំ០១២ 
បដ្ឋយសារផ្តការខាត ននអប្តារតូ រ 
ប្បារ់ចនួំន ១២៦,២៧៨ដុ្ោល រ; 
រនាៃ រ់ពីផ្រតប្មូវប្បារ់ចបំណញ
សុ្ទធអាចស្បប្មចបានរហូតដ្ល់ 
៨១៦,៥២៨ ដុ្ោល ។ 

គ្ាកច់ាំបណញសទុ្ធ គ្ាកច់ាំបណញប ៀបនឹ្ង
គ្ទ្ព្យសកម្ម 
៩.៥%  

ប្បារ់ចបំណញបធៀរនឹងប្ទពយ
ស្រមមមានររំតិខ្ពស់្ បរើបធៀរបៅ
នឹងប្្ឹឹះសាា នមីប្រូហិរញ្ញវតាុ បផសងៗ
បទៀតបៅរមពុជ្ញ រនាៃ រ់ពីផ្រតប្មូវ
ការខាត់រង់ននអប្តារតូ រប្បារ់ ប្បារ់ 
ចបំណញបធៀរនឹងប្ទពយស្រមម
បរើនប ើងខ្ពស់្ដ្ល់១១.២%។ 

១៩៩% 

ប្បារ់ចណូំលពីប្រតិរតិតការមាន
ចនួំនបទែដ្ងបៅបលើការចណំ្តយប្រតិ 
រតតិការ (ចណំ្តយមូលនិធិ,ស្វំធិាន
ធន, រដ្ាបាល និងចណំ្តយរុ្គលិរ)។ 

គ្រសិទ្ធភាព្គ្រតិបតិិការ 

ផលបគ្ត្ឥណទាន្ 
បរើនប ើង ២២% 

ផលរប្តឥណទានស្រុរ បរើនដ្ល់ 
៦,៦៤១,៤៨៥ដុ្ោល រ បរើនពី
៥,៤២៩,០០៣ដុ្ោល រ នាដ្ណំ្តច់
ឆ្ន ២ំ០១២។ 

បរើនប ើង ២១% 

ចនួំនអតិថិជ្នទទួលរមេីបរើនដ្ល់
បៅ៤,១៩៩នារ់, បរើនពី៣,៤៧៥
នារ់ នាដ្ណំ្តច់ឆ្ន ២ំ០១២។ 

 អតិថិជន្ 
០.៦% 

ឥណទានយឺតោ៉ា វបលើស្ពី ៣០នថៃ
មានចនួំនតិចតួចរ៉ាុបណ្តណ ឹះបធៀរនឹង
ផលរប្តឥណទានស្រុរចុងឆ្ន  ំ និង
រញ្ញជ រ់ពី្ុណភាពលអ ននផលរប្ត
ឥណទាន។ 

អគ្ាហាន្ិភយ័ឥណទាន្ 

ឥណទាន្លបុបចញពី្បញ្ជ  ី

០.៤% 

ឥណទានយឺតោ៉ា វ ប្តូវបានលរ់ 
បចញពីរញ្ជីតារាងតុលយការរនុង 
រប្មិត០.៤% ននផលរប្តឥណ
ទានស្រុរបៅចុងឆ្ន  ំ បហើយមាន  
អប្តាទារជ្ញងប្រនុងរយៈបពល៤
ឆ្ន ចុំងបប្កាយ។  

៣២៦% 

ឥណទានបាត់រង់ បលើស្វំធិានធន 
មានចនួំនបលើស្រីដ្ងននឥណ
ទានយឺតោ៉ា វបលើស្ពី៣០នថៃ្ ិត
ដ្ល់ដ្ណំ្តច់ឆ្ន ។ំ 

អគ្ាគ្របដ់ណិបហ់ានិ្ភយ័ បរុគលិក 
១០១ នារ ់

ជ្ញបលើរដ្រូំងផ្ដ្លចនួំនរុ្គលិរ
ប ើងខ្ពស់្ជ្ញង១០០នារ់។ 



រចនាសម្ពន័្ធ  
 គ្រឹះស្ថា ន្ 



 ទពំរ័. ១៣    របា
យ
កា
រណ៍
ប្រច

ឆ្ន ២ំ០១៣ 

អា
ជ្ញាបណ័

ណម្គ្កូហិ
រញ្

ញវត្ាព្ នា
គា

រជ្ញ
តិកម្ពជ្ញ

 



វិញ្ញ
ញបន្បគ្ត្ចឹះបញ្

ជពា
ណិ

ជជកម្មព្គ្កស
ងួពា

ណិ
ជជកម្ម

 
ទពំរ័. ១៤   របា

យ
កា
រណ៍
ប្រច

ឆ្ន ២ំ០១៣ 



រចនា
ស

ម្ពន្ធកា
រងា

រគ្រឹះស្ថ
ាន្ 

រចនាស្មព ន័ធ  
ប្្ឹះសា

ា ន
  

 ទពំរ័. ១៥   របា
យ
កា
រណ៍
ប្រច

ឆ្ន ២ំ០១៣ 



 
ទពំរ័. ១៦   របា

យ
កា
រណ៍
ប្រច

ឆ្ន ២ំ០១៣ 

រចនា
ស

ម្ពន្ធកា
រងា

រគ្រឹះស្ថ
ាន្ 

រចនាស្មព ន័ធ  
សា
ខា 



បណិ្តញស្ថខា 
ប្្ឹឹះសាា ន ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង អិលធីឌ្ី មាន
ការោិល័យរណ្តត លស្ាិតរនុងរាជ្ធានីភនបំពញ។ 
ប្រតិរតតិការផតល់រមេីដ្ល់អតិថិជ្នបធែើប ើងបដ្ឋយ
សាខាទាងំ៥ បៅរនុងបខ្តតចនួំន៤ ្ឺរនាៃ យមាន
ជ្័យ បពាធិ៍សាត់ តាផ្រវ និងសាខាពីររនុងបខ្តត
បាត់ដ្រំង។ សាខាមួយចនួំនមានសាខាប្សុ្រមួយ
ចនួំនបដ្ើមបឲី្យប្រតិរតតិការររស់្ខ្លួនកាន់ផ្តជ្ិត
អតិថិជ្ន។ 

អាសយដ្ឋា ន្ 

 ទពំរ័.១៧     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 



 ទពំរ័.១៨     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

អតិថិជន្បគាលបៅ និ្ងផលិត្ផល 

ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង ផដល់ផ្តផលិតផលឥណទាន
រ៉ាុបណ្តណ ឹះ។ ឥណទានទាងំអស់្ជ្ញប្របភទឥណទានឯរ
តតជ្ន ផ្ដ្លតប្មូវឲ្យមានប្ទពយដ្ឋរ់ធានា បហើយអាច
ផដល់ជូ្នអតិថិជ្នជ្ញរូរិយរ័ណណ៖ ដុ្ោល រអាបមររិ ផ្ខ្មរ
បរៀល និងនថបាត។ អប្តាការប្បារ់្ិតពីអតិថិជ្ន
អាប្ស័្យបលើទហំំឥណទាន ប្របភទរូរិយរ័ណណ និងហា
និភ័យផ្ដ្លអាចបរើតមានររស់្អតិថិជ្ន។ ឥណទាន
រងែិល អាចផដល់ជូ្នអតិថិជ្នចរ់ពីរយៈបពល៣ផ្ខ្
ដ្ល់១២ផ្ខ្ស្ប្មារ់ ទិញពូជ្ ជ្ី និងធនធានដ្បំណើ រ
ការបផសងបទៀត។ ចបំពាឹះឥណទានវនិិបោ្វញិ្ឺអាច

ផដល់ជូ្នអតិថិជ្នចរ់ពីរយៈបពលធជំ្ញង១២ផ្ខ្ដ្ល់
៣៦ផ្ខ្ស្ប្មារ់ទិញឧរររណ៍ មា៉ា សីុ្ន និងធនធាន 
បផសងៗ។ ឥណទានរងែិលផ្ដ្លមានបស្ៃើរផ្តទាងំប្សុ្ង
ននឥណទានបានរបញ្េញ មានវធិីសា្ស្តស្ងប្ត រ់
មួយចនួំន។ ប្បារ់បដ្ើមអាចស្ងរលំស់្ជ្ញប្រចផំ្ខ្ បរៀង
រាល់២ផ្ខ្ ៣ផ្ខ្ ៤ផ្ខ្ ឬ៦ផ្ខ្មដង ឬរ៏ស្ងស្រុរបៅចុង
វ្គឥណទានរ៏បាន។ វធិីសា្ស្តស្ងចុងបប្កាយបនឹះប្តូវ
បានប្បៅថាឥណទានដុ្ល (Balloon loan) ទទួល
បានការបពញនិយម ពីរសិ្ររផ្ដ្លចណូំលររស់្ពួរ
គាត់ភា្បប្ចើនមានតាមរដូ្វកាល។ 

ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង អិលធីឌ្ី បធែើប្រតិរតតិការ   
បតត តបៅតាមតរំន់ជ្នរទននប្របទស្រមពុជ្ញ និងផដល់
បស្វារមមភា្បប្ចើនជូ្នចបំពាឹះរសិ្ររជ្ញពិបស្ស្
រសិ្ររបធែើផ្ប្ស្។ ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង បតដ តជ្ញ
អាទិភាពចបំពាឹះអតិថិជ្នបៅតាមតរំន់ផ្ដ្លមានស្កាដ
នុពលបពញបលញស្ប្មារ់ផលិតរមមរសិ្រមមនិងតរំន់
ផ្ដ្លមានប្រព័នធធារាសា្ស្តប្តឹមប្តូវ។ មុខ្រររចមបង
ររស់្អតិថិជ្ន ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង ្ឺការបធែើផ្ប្ស្
ប្បាងំ និងផ្ប្ស្វស្ា រួមទាងំការដ្ឋដំ្ ូំងមីផងផ្ដ្រ។ 
បោងតាមតារាងខាងបប្កាម ផលរប្តឥណទាននន

ស្រមមភាពមុខ្រររទាងំរីបនឹះ មានប្រមាណជ្ញជ្ិត
៩៥% ននផលរប្តឥណទានស្រុរររស់្ ឥណទាន
ពលរដ្ារុងបរឿង។ រ៉ាុផ្នតការអនុវតតជ្ញរ់ផ្ស្ដងអតិថិជ្ន
ភា្បប្ចើនជ្ញប្្ួសារផ្ដ្លមានប្រភពចណូំលចប្មុឹះ។ 
បដ្ឋយផ្ រ តារាងខាងបប្កាម រងាា ញផ្តពីមុខ្រររ   
ស្ខំាន់ៗររស់្អតិថិជ្នរ៉ាុបណ្តណ ឹះ។ បដ្ឋយបហតុថា
អាជ្ីវរមមររស់្អតិថិជ្នមានបប្ចើនប្របភទរងាា ញឲ្យ
ប ើញថា ហានិភ័យឥណទានររស់្ឥណទានពលរដ្ា
រុងបរឿងរ៏មានរប្មិតទារផងផ្ដ្រ។ 



ភារទ្និុ្ក 

សមាមាគ្ត្ភារហ នុ្ 

បោរឧរញ៉ា  ភួ ពុយ ្ជឺ្ញវនិិបោ្ិន និងជ្ញ
សាា រនិរននប្្ឹឹះសាា ន ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង 
អិលធីឌ្ី។ បោរប្តូវបានប្ចត់ទុរជ្ញស្ហប្្ិន
មាន រ់រនុងចបំណ្តមស្ហប្្ិននាមុំខ្ប្រនុងប្របទស្
រមពុជ្ញ។  
(សូ្មបមើលផ្ផនរ “ប្រុមប្រឹរាភិបាល ” ស្ប្មារ់ជ្ីវ

ប្រវតតិររស់្គាត់)។ 

IPR (HK) Limited ្ឺជ្ញប្រុមហុ៊នមួយផ្ដ្លចុឹះរញ្ជី
បៅហុងរុង និងកាន់ការ១់០០% បដ្ឋយ Leopard 
Cambodia Fund ជ្ញមូលនិធិទុនឯរជ្នមួយរបងកើត
ប ើងបៅផ្ខ្បមសា ឆ្ន ២ំ០០៨ មុនដ្រូំងប្បៅ
ប្របទស្រមពុជ្ញ។ ប្រុមហុ៊ន IPR (HK) បានកាល យជ្ញ
ភា្ទុនិរនាចុងឆ្ន ២ំ០១០។  

 ទពំរ័.១៩     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 



គ្កុម្គ្រឹកាភិបាល  

 ទពំរ័.២០     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

បោរឧរញ៉ា  ភួ ពុយ    
ប្រធានប្រមុប្ររឹា    
ភបិាល 

បោរឧរញ៉ា  ភួ ពុយ បរើតរនុងបខ្តតបពាធិ៍សាត់, បោរឧរញ៉ា   ប្តូវបានផ្តងតាងំជ្ញប្រធាន
ប្រុមប្រឹរាភិបាលននប្្ឹឹះសាា ន តាងំពីឆ្ន  ំ២០០៥ បៅបពលផ្ដ្លប្្ឹឹះសាា នបានកាល យបៅជ្ញ
ប្្ឹឹះសាា នទទួលខុ្ស្ប្តូវមានរប្មិត និងទទួលបានអាជ្ញា រ័ណណមីប្រូហិរញ្ញវតាុ។ 

បោរឧរញ៉ា  ភួ ពុយ បានកាល យជ្ញ ស្ហប្្ិនបៅរនុងឆ្ន  ំ១៩៩០ បដ្ឋយចរ់បផតើមអាជ្ីវរមម
រិនប្សូ្វរនុងបខ្តតរនាៃ យមានជ្័យ។ បោរមានរទពិបសាធន៍បប្ចើនឆ្ន រំនុងការប្្រ់ប្្ងអាជ្ីវ
រមម និងជ្ញស្ហប្្ិនដ្៏បជ្ញ្ជ្័យផ្ដ្លរបងកើតអាជ្ីវរមមបដ្ឋយខ្លួនឯង។ 

រនុងឆ្ន  ំ ២០០៧ បោររបងកើតប្រុមហុ៊នឯររមមសិ្ទធតៃ ល់ខ្លួនបឈាម ឹះថា “ភួ   ពុយ អុីនបវស្
មិន ខូ្អិលធីឌ្”ី។ រនុងឆ្ន  ំ២០០៨ បោរស្ហការរបងកើតប្រុមហុ៊នថមីមួយជ្ញមួយនដ្្ូបឈាម ឹះ
ថា “នរតង (រមពុជ្ញ) ភី អិលសីុ្” និងប្តូវបានផ្តងតាងំជ្ញប្រធាន និងនាយរប្រតិរតតិប្រុម
ហុ៊នបនឹះ។ បលើស្ពីបនឹះ បដ្ឋយរិតតិស្ពៃររស់្បោររនុងអាជ្ីវរមម បោរប្តូវបានបបាឹះបឆ្ន ត
បប្ជ្ើស្បរ ើស្ ជ្ញប្រធានស្ភាពាណិជ្ជរមមបខ្តតបាត់ដ្រំង។ 

 

បោរ ស្កត ់លែីស្ 
ស្មាជ្រិប្រមុប្ររឹាភិ
បាល និង អនរតណំ្តង 
IPR (HK)  

បោរ ស្កត ់លែីស្ ចូលរួមរនុង Leopard Capital រនុងឆ្ន ២ំ០០៨ និងជ្ញប្រធានវនិិបោ្រហូត
ដ្ល់ផ្ខ្ររកដ្ឋ ឆ្ន ២ំ០១២ រនាៃ រ់មរគាត់បានកាល យជ្ញប្រធានហិរញ្ញវតាុ បៅ Oryx Petroleum 
រ៉ាុផ្នត គាត់បៅជ្ញនដ្្ូទីប្រឹរាបៅ Leopard Capital។ គាត់មានរទពិបសាធន៍ ១៩ឆ្ន  ំ រនុង
ធនាគារវនិិបោ្ និងមូលនិធិទុនឯរជ្ន។ គាតធ់ាល រ់ជ្ញនាយរផ្ផនរបប្រង និងថាមពលនន
ធនាគារវនិិបោ្ Merrill Lynch បៅ ទីប្រុង ុងដ្៏ហ័ស្តុន និងកាលហាគ រ។ី មុនចរ់បផតើម
ការងារបនឹះ បោរធាល រ់ជ្ញស្មាជ្ិរប្រុមវនិិបោ្នន First Reserve Corp ជ្ញប្រុមហុ៊នមូល
និធិទុនឯរជ្នមួយបតត តស្ខំានប់ៅអាជ្ីវរមមបប្រង និងបៅ Sterling Group ជ្ញប្រុមហុ៊ន
មូលនិធិទុនឯរជ្នវនិិបោ្បៅបលើវស័ិ្យថាមពល្ីមីរសិ្ពាណិជ្ជរមមនិងវាយនៈភ័ណឌ ។ 

 បោរ ស្កត ់ ទទួលបានអនុរណឌិ តរដ្ាបាលសាធារណៈ និងររញិ្ញញ រប្តផ្ផនរណបនយយ 
រប្មិតលអប្របស្ើរ ពីសារលវទិយល័យ Texas បៅ Austin ស្ហរដ្ាអាបមររិ។ 



បោរ ម៉ារ ់សារុន  
ជ្ញស្មាជ្រិ 

បោរ ចន ់សុ្ផល 
ស្មាជ្រិប្រមុប្ររឹា    
ភបិាលឯររាជ្យ 

 ទពំរ័.២១     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

បោរ ម៉ារ ់សារុន ្ីជ្ញមាេ ស់្ភា្ហុ៊នមាន រ់ររស់្ប្រុមហុ៊ន សូ្្ីមិច អិលធីឌ្ី តាងំពីប្រុម
ហុ៊នចរ់បផតើមរបងកើតរនុងឆ្ន ១ំ៩៩០។ បោរបានកាន់ដ្ផំ្ណងជ្ញប្រុមប្រឹរាភិបាលររស់្
ប្រុមហុ៊ន សូ្្ីមិច អិលធីឌ្ី តាងំពីឆ្ន  ំ១៩៩៥។ 

បោរ ម៉ារ ់សារុន បានរញ្ញេ រ់ថាន រ់អនុរណឌិ ត ផ្ផនររដ្ាបាលសាធារណៈរនុងឆ្ន ២ំ០០៨។ 

គ្កុម្គ្រឹកាភិបាល  

បោរ ចន ់សុ្ផល ជ្ញប្រធានស្មា្មបស្ដ្ារិចេរមពុជ្ញ (CEA) ជ្ញ រណ្តត ញវជិ្ញជ ជ្ីវៈមួយ
ផ្ដ្ល បោរបានដ្ឹរនាអំស់្រយៈបពល៥ឆ្ន  ំ បដ្ឋយការស្ម័ប្្ចិតត។ រចេុរបននបោររបំរ ើការ
ជ្ញប្រធានផ្ផនរនបោបាយការបលើររពំស់្ររោិកាធុររិចេ ជ្ញមួយមាេ ស់្ជ្នួំយដ្៏ធមួំយ  
ផតល់មូលនិធិដ្ល់ ្បំរាងផ្ដ្លប្្រ់ប្្ងបដ្ឋយ Fintrac រមពុជ្ញ។ បោរ ជ្ញបស្ដ្ារិចេវទូិខាង
រសិ្រមមផ្ដ្លមានចបំណឹះដ្ឹងរផុំតរនុងចបំណ្តម បស្ដ្ារិចេវទូិដ្នទបទៀតបៅរនុងប្របទស្
រមពុជ្ញ ផ្ដ្លមានរទពិបសាធន៍អនុវតតដ្៏រងឹមារំបំរ ើការងារ ២០ឆ្ន  ំ ជ្ញមួយនឹងវទិយសាា ន
ប្សាវប្ជ្ញវឈានមុខ្ (Cambodia Development Resource Institution) ភាន រ់ងារមាេ ស់្
ជ្នួំយ (World bank and World Food Program)  វស័ិ្យឯរជ្ន (Leopard Cambodia) 
និងរដ្ឋា ភិបាលរមពុជ្ញ (១៩៩២-១៩៩៥)។  

បោរ ចន ់ សុ្ផល ទទួលបានររញិ្ញញ រ័ប្តជ្ញន់ខ្ពស់្ខាងបស្ដ្ារិចេរសិ្រមមពីមហាវទិយ   
ល័យ Imperial ននសារលវទិយល័យ London ចប្រភពអង់ប្លស្នាឆ្ន  ំ២០០០។ 

បោរ មិន ្មឹសាន ជ្ញមាេ ស់្រសិ្ដ្ឋា នចិញ្េឹ មស្តែ្ ឹមសាន បហើយរសិ្រដ្ឋា នចិញ្េឹ មស្តែ
បានបធែើរិចេស្នយជ្ញមួយប្រុមហុ៊នសីុ្ ភី រមពុជ្ញ ខូ្អិលធីឌ្ី ជ្ញប្រុមហុ៊នចិញ្េឹ មស្តា និង
រងាក ត់ពូជ្មានបររ តិ៍បឈាម ឹះលប។ី បោរ មិន ្ឹមសានជ្ញមាេ ស់្ននអាគារបរាងចប្រកាត់បដ្រ
មួយចនួំនបៅរនុងប្រុងភនបំពញ។ 

បោរ មនិ ្មឹសាន  
ជ្ញស្មាជ្រិ 



បោរ រឆី្ត អុនីប្តាទរ័  
ស្មាជ្រិ 

បោរ រឆី្ត អុនីប្តាទរ័ មានស្ញ្ញញ តិជ្ញជ្នជ្ញតិអាបមរចិកាងំ មានតួនាទីជ្ញអភិបាលនន
ស្មាជ្ិរប្រុមប្រឹរាភិបាលររស់្ប្្ឹឹះសាា នមីប្រូហិរញ្ញវតាុឥណទានពលរដ្ារុងបរឿងអិលធីឌ្ី។ 

បោរ រឆី្ត មានរទពិបសាធន៍រយៈបពលផ្វង និង អាជ្ីពការងារោ៉ា ងចាស់្ោស់្រនុងផ្ផនរ
ហិរញ្ញវតាុ , មូលនិធិទុនឯរជ្ន, ការប្្រ់ប្្ងការ ប្រឹរាបោរល់ និងខាងប្រតិរតតិការបផស
ងៗ។  មុនចូលរបប្មើការងារបៅ  Leopard Capital បោរធាល រ់ជ្ញនាយរប្រតិរតតិបៅសារល
វទិយល័យ ផ្ស្តមហែតអនតរជ្ញតិ(Stamford International University)បៅប្របទស្នថ។ កាលពី
មុនគាត់កាន់តួនាទីជ្ញន់ខ្ពស់្មួយចនួំនជ្ញមួយប្រុមហុ៊ន IMAX, Petry Media(a portfolio 
company of Patriarch Partners), Paine Webber, Kidder, Peabody, & Co., and Booz, Al-
len & Hamiton។ គាត់រ៏ជ្ញអតីតស្មាជ្ិរប្រុមប្រឹរាភិបាលមួយចនួំន ដូ្ចជ្ញ The Light-
house International(បោរជ្ញអនុប្រធាន), Juniper Content Corp., and Golden Books 
Family Entertainment។ 

បោរ អុនីប្តាទរ័ ្ឺជ្ញ្ណបនយយររទទួលសាគ ល់ជ្ញសាធារណៈ(CPA) បហើយរញ្ញេ រ់ថាន រ់
ររញិ្ញញ រប្តខាងវទិយសា្ស្តពីសាោ Wharton និងស្ញ្ញញ រប្តថាន រ់អនុរណឌិ តប្្រ់ប្្ងអាជ្ីវ
រមមពីោសា Harvard Business School។ 

គ្កុម្គ្រឹកាភិបាល  

 ទពំរ័.២២     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

បោរ ប ៉ា  សាវនិ  
ស្មាជ្រិប្រមុប្ររឹាភ ិ
បាលឯររាជ្យ  

បោរ ប ៉ា  សាវនិ ្ឺជ្ញអនរវជិ្ញជ ជ្ីវៈមានរទពិបសាធន៍អាជ្ីវរមមជ្ញង១០ឆ្ន រួំមមានអនរហិរញ្ញ
វតាុជ្ញមួយប្រុមហុ៊នស្ហប្គាស្ចប្មុឹះទីប្រឹរាអាជ្ីវរមមជ្ញមួយនឹងប្រមហុ៊នប្រឹរា។ ជ្ញអនរ
ផ្ស្ែងររការអភិវឌ្ឍន៍អាជ្ីពពារ់ព័នធនឹងរណ្តត ញស្ងគមនិង ស្ហប្គាស្, បោរ ប ៉ា  សាវនិ 
ជ្ញស្ហសាា រនិរប្រុមអភិវឌ្ឍន៍ជ្នរទរមពុជ្ញ(CRDT)និងរនតរបប្មើការជ្ញប្រធានប្រុមប្រឹរា
ភិបាល។ បោររ៏ជ្ញស្ហសាា រនិរប្្ឹឹះសាា នរណតុ ឹះរណ្តត លមួយ្ឺការស្នៃនាជ្ញមួយររ 
បទស្។ បោររ៏ជ្ញស្មាជ្ិរ្ណៈរមមការ និងស្មាជ្ិរស្មា្មជ្នួំញមួយចនួំនដូ្ចជ្ញ
ស្មា្មស្ហប្្ិនវយ័បរមងននរមពុជ្ញ ស្ភាពាណិជ្ជរមមរមពុជ្ញ និងស្មា្មបស្ដ្ារិចេរមពុ
ជ្ញ។ 

បោរទទួលបានស្ញ្ញញ រប្ត្ណបនយយពី សារលវទិយល័យបវទមហារាស្ស ី បហើយនឹង
រញ្េរ់ថាន រ់អនុរណឌិ តជ្នំាញហិរញ្ញវតាុ ពីសារលវទិយល័យ Charles Sturt អូ្សាត លី និង
ស្ញ្ញញ រប្តអាជ្ីវរមមបប្កាយវ្គឧតតមមរពីវទិយសាា នហិរញ្ញវតាុ និងបស្ដ្ារិចេននប្រសួ្ងបស្ដ្ា
រិចេ និងហិរញ្ញវតាុរមពុជ្ញ។ រផ្នាមបទៀតបនាឹះ បោរ សាវនិ ទទួលបានរងាែ ន ់ Endeavour 
Executive ររស់្រដ្ឋា ភិបាលអូ្សាត លីរនុងឆ្ន ២ំ០០៩ បប្កាមរមមវធិី “Executive Development 
Program”បលើជ្នំាញ “ការប្្រ់ប្្ងវនិិបោ្”  ជ្ញមួយ JP Morgan Asset Management 
និង JF Capital Partners។ 



បោរ ហ៊ត រ៊ុនសុ្ង  
នាយរប្រតរិតត ិនិងជ្ញស្មាជ្រិប្រមុប្ររឹាភបិាល 

រណៈគ្របគ់្រងជ្ញន្ខ់្ពស ់

រចេុរបនន បោរ ហ៊ត រ៊ុនសុ្ង ជ្ញនាយរប្រតិរតតិ និងស្មាជ្ិរប្រុមប្រឹរាភិបាលននប្្ឹឹះសាា ន
មីប្រូហិរញ្ញវតាុ  ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង អិលធីឌ្ី ចរ់ពីដ្នំារ់ កាលរបងកើតប្្ឹឹះសាា ន។ 
បោរជ្ញសាា រន:រុ្គលិររនុងការរបងកើត ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង បដ្ឋយបានរបងកើតបហដ្ឋា  
រចនាស្ម័ពនធប្្ឹឹះផ្ដ្លជ្ញតរូំវការស្ប្មារ់ចុឹះរញ្ជី ប្រុមហុ៊ន និងការទទួលបានអាជ្ញា រ័ណណជ្ញ
ប្្ឹឹះសាា នមីប្រូហិរញ្ញវតាុ។ រទពិបសាធន៍ការងារររស់្បោររួមមាន ការប្្រ់ប្្ងទូបៅ ទនំារ់
ទនំងសាធារណៈ និងការអរ់រ។ំមុនបពលចូលរបំរ ើការងាររនុងប្្ឹឹះសាា ន ឥណទានពលរដ្ា
រុងបរឿងអិលធីឌ្ី បោរ រ៊ុនសុ្ង រ៍ធាល រ់ជ្ញអនរស្ប្មរស្ប្មួលននស្មព័នធស្មា្មមា៉ា សីុ្នរិន
ប្សូ្វរមពុជ្ញបដ្ឋយជួ្យរនុងការរបងកើត្បប្មាងឥណទានររស់្ស្មា្មន៍។ 

បោរ ហ៊ត រ៊ុនសុ្ង ទទួលបានអនុរណឌិ ត ផ្ផនរប្្រ់ប្្ងធុររិចេ និងររញិ្ញញ រប្តផ្ផនរទីផារ។ 
បោរបានចូលរូមការរណតុ ឹះរណ្តត លអពីំ ការប្្រ់ប្្ងហិរញ្ញវតាុជ្ញន់ខ្ពស់្ពីវទិយសាា នបម្ងគ
ននប្របទស្នថ និងបគាលនបោបាយអភិវឌ្ឍន៍បស្ដ្ារិចេពី សារលវទិយល័យ Kyung Hee នន
សាធារណរដ្ារូបរ ៉ា។ រផ្នាមពីបនឹះ ចរ់តាងំពីឆ្ន ១ំ៩៩៩មរ បោរបានចូលរួមវ្គរណតុ ឹះ      
រណ្តត លមួយចនួំនពារ់ព័នធនឹងហិរញ្ញវតាុ  និងការប្្រ់ប្្ងអាជ្ីវរមម។ 

បោរ ហស ៊ូ  មងីយ ី
នាយរប្រតរិតតកិារ 
បោរ ហស ៊ូ  មីងយី បានចូលរបប្មើការងារជ្ញមួយនឹង ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង បៅផ្ខ្មីនា 
ឆ្ន ២ំ០១១។ គាត់បានកាល យជ្ញនាយរប្រតិ រតតិការបៅផ្ខ្រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១២។ 

បប្កាមស្ញ្ញជ តិលុចស្រួំ និងនតវា៉ាន់ បោរ ហស ៊ូ  មីងយីបានរញ្េរ់ថាន រ់សិ្រាផ្ផនរបស្ដ្ារិចេ
ពីសារលវទិយល័យ Trier រនុង ប្របទស្អាលលឺម៉ាង់ បៅឆ្ន ២ំ០០០។ ពីឆ្ន ២ំ០០១ ដ្ល់២០០៤ 
បោរបានរបប្មើការងារឲ្យធនាគាររណ្តដ លលុចស្រួំ បៅផ្ផនរ ស្ាិរភាពហិរញ្ញវតាុ។ បៅឆ្ន ំ
២០០៥ ដ្ល់២០០៦ បោរបានរបប្មើការងារឲ្យស្ហ្មន៍អឺរ ៉ាុរ ជ្ញម្នតីបស្ដ្ារិចេនិង
ពាណិជ្ជរមម រនុងប្របទស្មា៉ា ប សីុ្។ ចរ់ពីឆ្ន ២ំ០០៧ ដ្ល់ផ្ខ្រុមភៈ ២០១១ បោរបាន
របំពញការងារបៅ ADA ផ្ដ្លជ្ញអងគការមិនផ្មន រដ្ឋា ភិបាលមានឯរបទស្ខាងមីប្រូហិរញ្ញវ
តាុ។ បៅ ADA បោរបានស្ប្មរស្ប្មួលរបងកើតមូលនិធិមីប្រូហិរញ្ញវតាុ  និងការ អភិវឌ្ឍលុច
ស្រួំ និងបានប្្រ់ប្្ងផលរប្តវនិិបោ្ររស់្មូលនិធិបនឹះ បៅតរំន់អាសីុ្ និងអា្ហែិរខាង
បរើត។ រនុងអាជ្ីព ការងារររស់្បោរ បោរបានបបាឹះពុមពផាយសាន នដ្មួយចនួំនដូ្ចជ្ញ ស្ាិរ
ភាពធនាគារអប្តាប្បារស់្នសឯំរតតជ្ន អាបមររិ និងមូលនិធមិបី្រហិូរញ្ញវតាុ។ 

 ទពំរ័.២៣     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 



បោរ នហ ្មឹ ន   
នាយរផ្ផនរហិរញ្ញវតាុ 
បោរ នហ ្ឹម ន បរើតរនុងបខ្តតបាត់ដ្រំង បាននឹងរពុំងរបំពញតួនាទីជ្ញនាយរនាយរ
ដ្ឋា នហិរញ្ញវតាុតាងំពីផ្ខ្មររា ឆ្ន  ំ ២០០៩។ បោរបានរបប្មើការងាររយៈបពលខ្លីរនុងតផំ្ណង
ជ្ញប្រធានសាខាស្ប្មារ់ការោិល័យប្រតិរតិតការថមីរនុងបខ្តតបាត់ដ្រំងបៅ ឆ្ន ២ំ០០៨ បហើយ
បោរធាល រ់មានរទពិបសាធន៍ជ្ញនាយរប្រតិរតតិការបៅឆ្ន  ំ ២០០៦ ដ្ល់ផ្ខ្ មិថុនា ឆ្ន  ំ
២០០៨។ បោរបានចូលរួមជ្ញមួយប្្ឹឹះសាា នមីប្រូហិរញ្ញវតាុ  ឥណទានពល់រដ្ារុងបរឿង អិលធី
ឌ្ី តាងំពីផ្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០០៦ រនុងមុខ្ដ្ផំ្ណងជ្ញជ្នួំយការសាខា។ 
មុននឹងចូលរួមជ្ញមួយ ប្្ឹឹះសាា នមីប្រូហិរញ្ញវតាុ  ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង អិលធីឌ្ី, បោរ
ធាល រ់របប្មើការរងារជ្ញមួយប្្ឹឹះសាា នមីប្រូហិរញ្ញវតាុ មួយរនុងមុខ្តផំ្ណងជ្ញអនរកាន់រញ្ជីចរ់ពី
ឆ្ន ២ំ០០៤ ដ្ល់ ២០០៦។ 
បោរ នហ ្ឹម ន បានរញ្េរ់ថាន រ់ររញិ្ញរប្តជ្ញន់ខ្ពស់្ បលើមុខ្ជ្នំាញប្្រ់ប្្ងពាណិជ្ជរមម 
និងថាន រ់ររញិ្ញរប្តជ្នំាញ្ណបនយយពីស្រលវទិយល័យប្្រ់ប្្ង និងបស្ដ្ារិចេ។ រចេុរបនន 
បោរ រពុំងរនតការសិ្រារមមវធិី Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) 
បៅសាោ Cam-Ed business។ 

បោរប ង សុ្ខ្បលៀរ  
នាយរផ្ផនរធនធានមនុស្ស និងរដ្ាបាល 
បោរ ប ង សុ្ខ្បលៀរ បរើតបៅឆ្ន ១ំ៩៨៣។ បោរ បានចូលរួមការងារជ្ញមួយ ឥណទាន
ពលរដ្ារុងបរឿង បៅផ្ខ្តុោ ឆ្ន ២ំ០១២ ជ្ញនាយរធនធានមនុស្ស និងរដ្ាបាល។ បោរទទួល
បានររញិ្ញញ រប្តផ្ផនរប្្រ់ប្្ងធនធានមនុស្សពីសារលវទិយល័យបវទមហាឫស្សរីនុងឆ្ន ំ
២០០៥។ បោរបានរញ្េរ់ថាន រ់ ររញិ្ញញ រប្តជ្ញន់ខ្ពស់្បលើ ជ្នំាញប្្រ់ប្្ងពាណិជ្ជរមម
(MBA)ពីសារលវទិយល័យន័រតុនរនុងឆ្ន ២ំ០០៩។ បោរបានចូលរួមវ្គរណតុ ឹះ រណ្តត លទាងំ
ជ្ញតិ និង អនតរជ្ញតិជ្ញបប្ចើនផ្ដ្លទារ់ទងបៅនឹងអាជ្ីពននការប្្រ់ប្្ងធនធានមនុស្ស, ការ
រណតុ ឹះរណ្តត ល និងការអភិវឌ្ឍរុ្គលិរ។  
មុននឹងចូលរួមការងារជ្ញមួយ ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង បោរសុ្ខ្បលៀរ ធាល រ់របប្មើការបៅ 
អងគការ GERES Cambodia ជ្ញប្រធានប្្រ់ប្្ងធនធានមនុស្ស អស់្រយៈបពលជ្ញងរួនឆ្ន ។ំ 
មុនបពលបោរចួលរួមការងារជ្ញមួយ GERES Cambodia បោររ៏បានរបប្មើការងារជ្ញមួយ
នឹងអងគការ Hagar International ប្រចបំៅប្របទស្រមពុជ្ញរនុងមុខ្ងារជ្ញ ម្នតីធនធានមនុស្ស
និងជ្ញអនរស្រំរស្រួំល្បំរាង អស់្រយៈបពលជ្ញងរួនឆ្ន ។ំ បប្ៅពីបនឹះបោររ៏បានរបំរ ើការងារ
ជ្ញមួយប្រុមហុ៊ន CGMS Consulting Company ជ្ញទីប្រឹរាខាងប្្រ់ប្្ងធនធានមនុស្ស និង
ជ្ញអនរផតល់បោរល់ការអភិវឌ្ឍអាជ្ីវរមម អស់្រយៈបពលជ្ញងពីរឆ្ន ។ំ  ទពំរ័.២៤     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

រណៈគ្របគ់្រងជ្ញន្ខ់្ពស ់



 ទពំរ័.២៥     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

បោរ ស្ ំ សូ្ដ្ឋផ្ណល បរើតបៅភនបំពញ ចរ់បផតើមការងារជ្ញមួយប្្ឹឹះសាា ន ឥណទាន
ពលរដ្ារុងបរឿង អិលធីឌ្ី តាងំពីររបរើតរនុងតួនាទីជ្ញម្នតីឥណទាន។ បោរប្តូវបានតបមលើង
ឋានៈជ្ញម្នតីប្្រ់ប្្ងប្រព័នធព័ត៌មានវទិយផ្ដ្លបោរបានចូលរួមោ៉ា ងស្ខំាន់រនុងការផ្រ
ផ្ប្របគាលការណ៍ឥណទាន និងការអភិវឌ្ឍរមមវធិីតាមដ្ឋននផៃរនុងររស់្ប្្ឹឹះសាា ន។  នាបដ្ើម
ឆ្ន  ំ២០០៨ បោរប្តូវបានផ្តងតាងំជ្ញនាយរស្វនរមមនផៃរនុង។  

បោរ ស្ ំ សូ្ដ្ឋផ្ណល ទទួលបានស្ញ្ញញ រប្តអនុរណឌិ តស្វនរមមពីវទិយសាា នវា៉ាន់ដ្ឋ
្ណបនយយ និងររញិ្ញញ រប្តព័ត៌មានវទិយ ពីសារលវទិយល័យភូមិនៃភនបំពញ។ បោរបាន
ចូលរួមវ្គរណតុ ឹះរណ្តត លជ្ញបប្ចើនពារ់ព័នធនឹងការប្្រ់ប្្ងហានិភ័យ និងស្វនរមម។  

បោរ ស្ ំសូ្ដ្ឋផ្ណល 
នាយរផ្ផនរស្វនរមមនផៃរនុង 

រណៈគ្របគ់្រងជ្ញន្ខ់្ពស ់



លទ្ធផលការងារ 
                ឆ្ន ាំ ២០១៣ 
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សបងេបផ្ផនកគ្រតិបតិិការ 
ផលបគ្ត្ឥណទាន្ 
ផលរប្តឥណទានររស់្ ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង 
បានបរើនប ើងដ្ល់រប្មិតមួយផ្ដ្លខ្ពស់្ជ្ញងប្ បប្កាយ
ឆ្ន ២ំ០១១ និង២០១២្៦ឺ,៦៤១,៤៨៥ដុ្ោល របៅចុងឆ្ន ំ
២០១៣។ អប្តារបំណើ នផលរប្តឥណទានរនុងឆ្ន ំ
២០១៣ ប្រមាណជ្ញ២២.៣% បានបរើនប ើងខ្ពស់្ជ្ញង
អប្តារបំណើ ន១៨.២% កាលពីឆ្ន ២ំ០១២ ផ្តបទាឹះោ៉ា ង
ណ្តអប្តាបនឹះបរើនយឺតជ្ញងឆ្ៃ យពីអប្តារបំណើ ន 
៤៨.៥% ផ្ដ្លស្បប្មចបានបដ្ឋយវស័ិ្យមីប្រូហិរញ្ញវតាុ
ទាងំអស់្(ស្មាជ្ិរទាងំអស់្ននស្មា្មមីប្រូហិរញ្ញវតាុ
រមពុជ្ញ ផ្តមិនរួមរញ្េូ លធនាគារបអសីុ្លីដ្ឋ)។ អពីំ
ចនួំនអតិថិជ្នបៅជ្ពំារ់វញិ ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង 
រ៏ស្បប្មចបានចនួំនផ្ដ្លខ្ពស់្រផុំតបធៀរនឹងឆ្ន រំនលង
មរផ្ដ្រ្ឺ ៤,១៩៩នារ់បៅចុងឆ្ន ២ំ០១៣។ បនឹះមិន
ប្តឹមផ្តបានរបំពញមរវញិនូវការធាល រ់ចុឹះកាលពីឆ្ន ំ
២០១២ រ៉ាុបណ្តណ ឹះបទ ផ្តផ្ថមទាងំបានរងាា ញពីការបរើន
ប ើងប្រមាណ២០.៨% បៅរនុងឆ្ន បំធៀរនឹងអប្តា
១៨.៩% ផ្ដ្លជ្ញអប្តារនុងវស័ិ្យមីប្រូហិរញ្ញវតាុរមពុជ្ញ
ទាងំមូល។ អប្តារបំណើ នទាងំពីរបនឹះ រួមទាងំផលរប្ត
ឥណទានប្រររបដ្ឋយ្ុណភាព ដូ្ចមានពនយល់ខាង
បប្កាមរញ្ញជ រ់ពីភាពររីចបប្មើនននប្រតិរតតិការឥណ
ទានររស់្ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង។ 
បទាឹះរីជ្ញអប្តារបំណើ នននផលរប្តឥណទាននិងចនួំន
អតិថិជ្នមានរប្មិតប្រហារ់ប្រផ្ហលគាន ផ្ដ្លមានន័យ
ថាទហំំផលរប្តឥណទានជ្ញមធយមបៅបថរ រ៏បដ្ឋយ 
ទហំំឥណទានរបញ្េញជ្ញមធយមបានរនតបរើនប ើង។ 
អ ុំងឆ្ន ២ំ០១៣ ទហំំឥណទានរបញ្េញជ្ញមធយមបាន
បរើនពី១,៤៥០ដុ្ោល រ បៅ១,៥៩២ដុ្ោល របពាល្ឺ បរើន
ប ើង១៤២ដុ្ោល រ ផ្ដ្ល្ិតជ្ញអប្តាប្រមាណជ្ញ១០% 
បៅរនុងឆ្ន ។ំ រនាៃ រ់ពីអប្តារបំណើ ន២៥.២% រនុងឆ្ន ំ
២០១២ ការធាល រ់ចុឹះនូវអប្តាបនឹះ រងាា ញពីបចតនាររស់្
ប្្ឹឹះសាា នបតដ តបលើឥណទានតូចៗបៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៣។ 

ផលរប្តឥណទានររស់្ ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង រនត
បតដ តស្ខំាន់បៅសាខាតាផ្រវ និងភនបំ្ពឹរ ផ្ដ្លស្រុរគាន  
មានប្រមាណជ្ញ៧០% ននផលរប្តឥណទាន និង
អតិថិជ្នស្រុរររស់្ប្្ឹឹះសាា នបៅដ្ណំ្តច់ឆ្ន ២ំ០១៣។ 
ជ្ញប្្ឹឹះ សាា នមីប្រូហិរញ្ញវតាុ ផ្ដ្លប្រតិរតតិការ បៅតរំន់
ជ្នរទ និងជ្ញពិបស្ស្បតដ តបលើរសិ្ររ ការរបញ្េញ
ឥណទាន និងការស្ងប្ត រ់រងាា ញជ្ញលរេណៈរដូ្វ។ 
ទាងំការរបញ្េញឥណទាន និងការស្ងប្ត រ់មាន
បប្ចើនបៅចបនាល ឹះពីផ្ខ្វចិឆិកា បៅផ្ខ្រុមភៈដូ្ចផ្ដ្លរងាា ញ
បៅរនុងតារាងខាងបប្កាមពីតួបលខ្នារយៈកាល៤ឆ្ន ចុំង
បប្កាយ។ 
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សបងេបផ្ផនកគ្រតិបតិិការ 
រណុភាព្ផលបគ្ត្ឥណទាន្ 
បទាឹះរីជ្ញឥណទានទារ់ទងនឹងផ្ផនររសិ្រមម ជ្ញទូបៅ
ប្តូវបានចត់ទុរថាមានហានិភ័យខ្ពស់្ជ្ញង ឥណទាន
ផ្ដ្លផដល់បៅអាជ្ីវរមមខាន តតូច បហើយតរំន់ប្រតិរតតិ
ការមួយចនួំនររស់្ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង ទទួលរង
នូវបប្គាឹះទឹរជ្នំន់ និងពយុឹះកាលពីចុងឆ្ន ២ំ០១៣រ៏
បដ្ឋយ រ៏្ុណភាពផលរប្តឥណទានររស់្ ឥណទាន
ពលរដ្ារុងបរឿង ររាបៅលអ្ ួរឲ្យរត់ស្មាគ ល់។ ហានិ
ភ័យផលរប្តឥណទានបលើស្ពី៣០នថៃ(PAR30) ផ្ដ្ល
វាស់្ផ្វងឥណទានយឺតោ៉ា វ៣០នថៃ និងបលើស្ពី៣០នថៃ 
បហើយជ្ញសូ្ចនាររទូបៅមួយនន្ុណភាពឥណទាន
បៅរនុងមីប្រូហិរញ្ញវតាុមានអប្តា០.៦% ននផលរប្ត
ឥណទានស្រុរនាដ្ណំ្តច់ឆ្ន ២ំ០១៣។  
អប្តាឥណទានលុរបចញពីរញ្ជី  ផ្ដ្ល្ិតរញ្េូ ល
ឥណទានលុរបចញពីរញ្ជី អ ុំងឆ្ន ២ំ០១៣ បធៀរនឹង
ផលរប្តឥណទានស្រុរបៅចុងឆ្ន ២ំ០១៣ មានអប្តា
០.៤%។ រូររញ្េូ លអនុបាតទាងំពីរបនឹះ ប្រមាណជ្ញ
១% ្ឺជ្ញរប្មិតប្រហារ់ប្រផ្ហលនឹងឆ្ន ២ំ០១២ និងជ្ញ
អប្តាលអប្របស្ើរបធៀរនឹងការអនុវតតជ្ញលរេណៈអនតរ  
ជ្ញតិ។ រប្មិតដ្៏ទារននឥណទានយឺតោ៉ា វធានាបាននូវ
ចណូំលការប្បារ់ខ្ពស់្ បរើតមានស្វំធិានធនទារ និង
ជ្ញរតាត ចមបងចូលរួមចផំ្ណររបងកើនប្បារ់ចបំណញ
ររស់្ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង (សូ្មបមើលស្បងេរផ្ផនរ
ហិរញ្ញវតាុ )។ 

បប្ៅពី្ុណភាពឥណទាន រតាត ស្ខំាន់មួយបទៀត
ផ្ដ្លធានាបាននូវប្បារ់ចបំណញលអប្របស្ើរបនាឹះ្ឺផលិ
តភាពរុ្គលិរ។ បៅ ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង ចនួំន
អតិថិជ្នជ្ញមធយមផ្ដ្លប្្រ់ប្្ងបដ្ឋយម្នតីឥណទាន
មាន រ់បានបរើនប ើង្ួរឲ្យរត់ស្មាគ ល់ ្ឺពី៩៩នារ់ បៅ
ចុងឆ្ន ២ំ០១២បៅ១១១នារ់ បៅចុងឆ្ន ២ំ០១៣។ រ៉ាុផ្នត
តួបលខ្បនឹះ មានលរេណៈផ្ប្រប្រួលកាលពីឆ្ន រំនលងមរ 
បហើយរនុងរយៈបពលផ្វងតួបលខ្បនឹះនឹងមិនប្បារដ្ ថា
បរើនប ើងបទ។ ការផ្ប្រប្រួលបនឹះអាចរណ្តដ លមរពី
ការតល ស់្រដូ ររវាងម្នតីឥណទានពីរ ្ឺការបប្ជ្ើស្បរ ើស្   
ម្នតីឥណទានជ្នួំស្មុនការចរបចញររស់្ម្នតីឥណ
ទានផ្ដ្លោឈរ់បធែើឲ្យចនួំនអតិថិជ្នប្្រ់ប្្ង
បដ្ឋយម្នតីឥណទានមាន រ់ថយចុឹះចផំ្ណរការបប្ជ្ើស្
បរ ើស្ម្នតីឥណទាន រនាៃ រ់ពីការចរបចញររស់្ម្នតី
ឥណទានោឈរ់ បធែើឲ្យចនួំនអតិថិជ្នប្្រ់ប្្ង
បដ្ឋយម្នតីឥណទានបរើនប ើង។ បដ្ឋយសារឥណទាន
ពលរដ្ារុងបរឿង មានចនួំនម្នតីឥណទានតិច(៣៩នារ់
បៅចុងឆ្ន ២ំ០១៣) ការតល ស់្រដូ រមួយអាចជ្ឹះឥទធិពខាល ងំ
បលើចនួំនអតិថិជ្នជ្ញមធយម។ ទហំំទឹរប្បារ់ផលរប្ត
ឥណទានជ្ញមធយមផ្ដ្លប្្រ់ប្្ងបដ្ឋយម្នតីឥណ
ទានមាន រ់ រ៏មានការររីចបប្មើន្ួរឲ្យរត់ស្មាគ លផ្ដ្រ
បៅឆ្ន ២ំ០១៣ ្ឺបរើនប ើងពី១៥៥,១១៤ដុ្ោល របៅ
១៧៤,៧៧៦ដុ្ោល រ។ ផៃុយពីចនួំនអតិថិជ្ន តួបលខ្
បនឹះបានបរើនប ើងជ្ញរនតរនាៃ រ់នាឆ្ន រំនលងមរ។ 
របំណើ នននទហំំឥណទានជ្ញមធយម ដូ្ចជ្ញមានឥទធិ
ពលខាល ងំជ្ញងការតល ស់្រដូ រម្នតីឥណទាន។ 

ផលិត្ភាព្ 
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សបងេបផ្ផនកគ្រតិបតិិការ 
ទ្ីផារ ន្ិងការទ្ាំនាកទ់្ាំន្ង 
បៅឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង ស្រមមភាពទីផារ និងការ
ទនំារ់ទនំង ស្ាិតបប្កាមការទទួលខុ្ស្ប្តូវររស់្នាយរ
ដ្ឋា នប្រតិរតតិការ។ រនុងឆ្ន ២ំ០១៣បនឹះ ជ្ញបលើរទីមួយ
រនុងប្រវតតិររស់្ប្្ឹឹះសាា ន មប្នីតទីផារ និងទនំារ់ទនំង
ប្តូវបានបប្ជ្ើស្បរ ើស្បដ្ើមបពីប្ងឹងការងារបៅផ្ផនរបនឹះ។ 
ឆ្ន ២ំ០១៣ ប្ប ើញមិនប្តឹមផ្តការអនុវតតការងារជ្ញ
ប្រចរំនុងផ្ផនរបនឹះ ដូ្ចជ្ញការផលិតរបាយការណ៍ប្រច ំ
ឆ្ន រំរស់្ ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង និងការបធែើរចេុរបនន
ភាពប្ហទពំ័ររ៉ាុបណ្តណ ឹះបទ លទធផលស្បប្មចបាន្ួរឲ្យ
រត់ស្មាគ ល់មួយចនួំនបទៀតផ្ថមទាងំមានតនមល្ ួរពណ៌ 
នាផងផ្ដ្រ។ ពារ់ព័នធនឹងស្មាភ រទីផារចបំពាឹះអតិថិជ្ន 
ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង បានផ្រនឆនខិ្តតរ័ណណធមមតាបៅ
ជ្ញខិ្តតរ័ណណផ្ដ្លអាចរិតភាជ រ់នឹងជ្ញ្ញជ ងំ បហើយបាន 
ផលិតផលិតបាល ស្ៃិរផ្ដ្លជ្ញឧរររណ៍ផសពែផាយដ្រូំង
រងអស់្រនុងរណ្តដ ប្្ឹឹះសាា នមីប្រូហិរញ្ញវតាុរនុងប្របទស្
រមពុជ្ញ និងប្តូវទទួលបានការសាទរពីអតិថិជ្ន។ 
ទារ់ទងនឹងយីបហាររស់្ ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿងវញិ 
បប្កាយការរណំត់យរពណ៌តណំ្តងប្្ឹឹះសាា ន កាលពី
ឆ្ន ២ំ០១២ រទដ្ឋា នការោិល័យអរបររមាប្តូវបាន
រណំត់ និងបានអនុវតតបៅប្្រ់សាខាទាងំអស់្។ អពីំ
ការទនំារ់ទនំងនផៃរនុងវញិ ប្ពឹតតិរប្តចនួំនរីចារ់ប្តូវ
បានបរៀរច ំ និងផ្ចរចយ។ ជ្ញចុងបប្កាយ ការស្ៃង់មតិ
ទីផារមួយប្តូវបានបធែើប ើងបៅប្សុ្រមងគលរូរបីដ្ើមប ី
វាស់្ផ្វងពីលទធភាពពប្ងីរប្រតិរតតិការររស់្ ឥណទាន
ពលរដ្ារុងបរឿង បៅរនុងសាខាបនឹះ។  



ជ្ញប្្ឹឹះសាា នមីប្រូហិរញ្ញវតាុ  មានបគាលបៅទាងំផ្ផនរ
ពាណិជ្ជរមម និងស្ងគម ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង មិន
ប្តឹមផ្តប្រឹងផ្ប្រងស្បប្មចប្បារ់ចបំណញឲ្យបានស្ម
រមយរ៉ាុបណ្តណ ឹះបទ ផ្ថមទាងំរឹិះររវធិីសា្ស្តបផសងៗបដ្ើមប ី
បធែើឲ្យប្របស្ើរប ើងនូវសុ្ខ្មាលភាពររស់្អតិថិជ្ន
បទៀតផង។ រនុងឆ្ន ២ំ០១៣ ប្្ឹឹះសាា នបានផ្រផ្ប្រអប្តា
ការប្បារ់បដ្ឋយរនាយអប្តាការប្បារ់ ចបំពាឹះឥណទាន
តូចមានទហំំប្តឹម១០០០ដុ្ោល រ(ទនៃឹមនឹងបនឹះររា     
អប្តាការប្បារ់ចបំពាឹះឥណទានធំៗ បៅបថរ)។ ការអនុ
វតតបនឹះ បានផដល់ផលប្របោជ្ន៍ចបំពាឹះអតិថិជ្នប្រីប្រ
ជ្ញពិបស្ស្បដ្ឋយសារ ពួរគាត់អាចបស្នើសុ្ឥំណទាន  
តូចៗ។ ប្្ឹឹះសាា នរ៏បានដ្ឋរ់អនុវតតនីតិវធិីបលើរផ្លង
រណុំលជ្ញសាា ពរ ប្រសិ្នបរើ អតិថិជ្នប្តូវបានវនិិចឆ័យ
ថាមិនមានលទធភាពស្ងប្ត រ់មរ ឥណទានពលរដ្ា
រុងបរឿងនាបពលអនា្ត។ ការបលើរផ្លងបនឹះអនុញ្ញញ ត
ឲ្យគាត់រួចរនៃុរនាបពលរនលងមរ និងផដល់ឱកាស្
ស្ប្មារ់គាត់ចរ់បផដើមជ្ញថមី។ រហូតមរដ្ល់ការដ្ឋរ់ឲ្យ
អនុវតតការបលើរផ្លងបនឹះ ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង 
មិនទាន់បានបលើរផ្លងអតិថិជ្នណ្តមួយប ើយ បទាឹះ 
រីជ្ញឥណទានបានប្តូវលុរបចញពីរញ្ជី រ៏បដ្ឋយ អតិថិ
ជ្នប្តូវបានតាមដ្ឋនឲ្យស្ងប្ត រ់មរវញិ។ ជ្ញចុង
បប្កាយ ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង បានដ្ឋរ់អនុវតត
តារាងស្បងេរលហូំរសាច់ប្បារ់អតិថិជ្នបដ្ឋយស្ម័ប្្
ចិតតបដ្ើមបពីប្ងឹងការយល់ដ្ឹង និងទនួំលខុ្ស្ប្តូវចបំពាឹះ
ហិរញ្ញវតាុ ររស់្ពួរគាត់។ តារាងស្បងេរលហូំរសាច់
ប្បារ់បនឹះមានលនំាដូំ្ចការវភិា្លហូំរសាច់ប្បារ់
ផ្ដ្លបធែើប ើងបដ្ឋយរុ្គលិរ ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង 
អ ុំងបពលវាយតនមលឥណទានផងផ្ដ្រ។ តារាងស្បងេរ
លហូំរសាច់ប្បារ់បនឹះ ប្តូវបានប្រ្ល់ឲ្យអតិថិជ្ន
បពលគាត់មរបរើរប្បារ់រមេី។ 
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សបងេបផ្ផនកគ្រតិបតិិការ 
ទ្ាំន្លួខ្សុគ្ត្ូវសងគម្ 

ដាំបណីរការ ការងារផ្ផៃកនុង 
ការផ្រស្ប្មួលដ្បំណើ រការ ការងារប្រតិរតតិការនផៃរនុង 
ជ្ញការងារចមបងររស់្នាយរដ្ឋា នប្រតិរតតិការ ផ្ដ្ល
ប្តូវបធែើជ្ញរនតរនាៃ រ់។ រនុងឆ្ន ២ំ០១៣ បប្ៅពីការផ្រ
ស្ប្មួលបគាលការណ៍ឥណទាន នីតិវធិីឥណទាន និង
ទប្មងឯរសារពារ់ព័នធ មានប្ពឹតតិការណ៍ស្ខំាន់ៗពីរ្ួ
ឲ្យរត់ស្មាគ ល់។ ទីមួយ្ឺការដ្ឋរ់ឲ្យបប្រើប្បាស់្ទូរស្ពៃ
ស្ប្មារ់រុ្គលិរប្រតិរតតិការតៃ ល់។ ការអនុវតតបនឹះ
មានបគាលរណំងបធែើឲ្យប្របស្ើរប ើងនូវទនំារ់ទនំង
រវាងរុ្គលិរប្រតិរតតិការតៃ ល់ររស់្ ឥណទានពលរដ្ា
រុងបរឿង ជ្ញមួយអតិថិជ្ន និងរវាងរុ្គលិរ ឥណទាន
ពលរដ្ារុងបរឿង ជ្ញទូបៅរនុងរដីស្ងឃមឹរបងកើនផលិតភាព
រុ្គលិរ។ ប្ពឹតតិការណ៍ទីពីរ្ឺការបរៀរចបំវទិការុ្គលិរ
ប្រតិរតតិការតៃ ល់អ ុំងបពលស្ននិបាតរុ្គលិរប្រច ំ
ឆ្ន បំៅភនបំពញ រនុងផ្ខ្មីនា ឆ្ន ២ំ០១៣។ រនុងបវទិកាបនាឹះ 
ប្ប ើញម្នតីឥណទានទាងំអស់្ររស់្ប្្ឹឹះសាា នជួ្រជុ្ំ
គាន បៅរផ្នលងផ្តមួយបដ្ើមបតីល ស់្រដូ ររទពិបសាធន៍ការ
ងារ និងផ្ចររផំ្លរការអនុវតតលអៗ  ជ្ញពិបស្ស្ទារ់ទង
នឹងការប្្រប់្្ងអតិថិនមានរញ្ញា ។ 

អតិថិជ្នប្តូវបានបលើរទឹរចិតត ផ្តមិនផ្មនជ្ញកាតពែ
រិចេឲ្យរបំពញតារាងបនឹះបទ បហើយម្នតីឥណទានររស់្ 
ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង នឹងពិនិតយបមើល និងពិភារា
ជ្ញមួយអតិថិជ្នអ ុំងបពលតាមដ្ឋនឥណទាន។ 
តារាងស្បងេរលហូំរសាច់ប្បារ់បនឹះប្តូវបានដ្ឋរ់ឲ្យអនុ
វតតប្ស្រតាមរិចេប្រឹងផ្ប្រងររស់្ស្ហ្មមីប្រូហិរញ្ញវតាុ
អនតរជ្ញតិ បដ្ើមបពីប្ងឹងចបំណឹះដ្ឹងផ្ផនរហិរញ្ញវតាុ ររស់្
អតិថិជ្ន។ 



សបងេបផ្ផនកហិរញ្ញវត្ា ុ
ផលចាំបណញ 

សូ្ចនាររ 2013 2012 រផ្ប្មរ
ប្មលួ 

រផ្ប្មរ
ប្មលួ % 

ចបំណញសុ្ទធ $ 690,250 $ 756,956 ($ 66,706) (8.8%) 

លទធផលននការ 

រផ្ប្មរប្មួលអប្តា

($ 126,278) $ 83,721 / / 

អប្តាទិននផលផល
រប្តឥណទាន
(Yield) 

34.1% 33.8% 0.3% 0.9% 

អប្តាចណំ្តយ
ហិរញ្ញវតាុ  

13.4% 12.4% 1% 8.1% 

អប្តាចណំ្តយ
ប្រតិរតតិការ 

13.3% 14.2% (0.9%) (6.3%) 

អប្តាចបំណញ
បធៀរនឹងប្ទពយ
ស្រមម (ROA) 

9.5% 12.5% (3%) (24%) 

អប្តាចបំណញ
បធៀរនឹងមូលធន
ភា្ទុនិរ (ROE) 

12.8% 16.3% (3.5%) (21.5%) 

ប្បារ់ចបំណញរនុងឆ្ន ២ំ០១៣ បានថយចុឹះរនតិចបរើ
បប្រៀរបធៀរជ្ញមួយផលចបំណញឆ្ន ២ំ០១២។មូលបហតុ
ចមបងផ្ដ្លនាឲំ្យមានការធាល រ់ចុឹះ្ឺរណ្តត លមរពីការ
ខាតបលើអប្តារតូ រប្បារ់ ននការធាល រ់តនមលផលរប្តឥណ
ទានជ្ញប្បារ់បាតបធៀរបៅនឹងប្បារ់ដុ្ោល រអាបមររិ។  
អប្តាប្បារ់ចបំណញបធៀរនឹងប្ទពយស្រមម (ROA) និង 
អប្តាប្បារ់ចបំណញបធៀរនឹងមូលធនភា្ទុនិរ (ROE) 
រ៏ថយចុឹះផងផ្ដ្រ។ ប្រសិ្នបរើមិន្ិតលទធផលននរផ្ប្ម
រប្មួលអប្តារតូ រប្បារ់ ចបំណញសុ្ទធឆ្ន ២ំ០១៣អាច
ស្បប្មចបាន ៨១៦.៥២៨ដុ្ោល រ បហើយអប្តាប្បារ់
ចបំណញបធៀរនឹងប្ទពយស្រមម (ROA)្ឺ ១១.២% និងអ
ប្តាប្បារ់ចបំណញបធៀរនឹងមូលធនភា្ទុនិរ(ROE) ្ ឺ
១៥.២% បប្រៀរបធៀរនឹងលទធផលឆ្ន ២ំ០១២ អាច
ស្បប្មចបានប្តឹមផ្ត៦៧៣,២៣៤ដុ្ោល រ បហើយ(ROA)    
្១ឺ១.២% និង(ROE) ្១ឺ៤.៥%(សូ្មបមើលប្កាហែិច
ខាងបប្កាម)។  

សូ្ចនាររបផសងៗបទៀត បានរញ្ញជ រ់ថាប្រុមហុ៊ន
ស្បប្មចបានលទធផលលអបៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៣បនឹះ។ អប្តា
ទិននផលផលរប្តឥណទាន្ឺ បានប្របស្ើរជ្ញងឆ្ន ំ
២០១២រនតិច បនឹះ្ឺបដ្ឋយសារផ្ត្ុណភាពលអននផល
រប្តឥណទាន(សូ្មបមើលពីស្បងេរប្រតិរតតិការ)ផ្តមិន
ផ្មនប្្ឹឹះសាា ន្ិតការប្បារ់ខ្ពស់្ពីអតិថិជ្នបនាឹះបទ។ 
អប្តាចណំ្តយប្រតិរតតិការ រ៏រងាា ញថាប្របស្ើរផងផ្ដ្រ 
បានថយចុឹះបស្ៃើផ្តមួយភា្រយ ពី១៤.២%បៅឆ្ន  ំ
២០១២ មរបៅប្តឹម១៣,៣% បៅឆ្ន ២ំ០១៣ បនឹះ្ឺ
រងាា ញពីការប្របស្ើរប ើងននប្រសិ្ទធភាពប្រតិរតតិការ
ររស់្ប្្ឹឹះសាា ន។ មយ៉ាងវញិបទៀតការបរើនប ើងរនតិចនន
អប្តាចណំ្តយហិរញ្ញវតាុ្ឺ បដ្ឋយសារប្្ឹឹះសាា នបទើរ
ទទួលបានរមេីថមីពីរបទៀតបៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៣ (សូ្មបមើល
តារាងខាងបប្កាម)។ 

 ទពំរ័.៣២     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

គ្ទ្ព្សកម្ម គ្ទ្ព្យអកម្ម ន្ិង 
ម្លូ ន្មាា សហ់ នុ្ 
ហិរញ្ញរបទានររស់្ ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង្ឺ បធែើ
ប ើងបដ្ឋយមូលធនមាេ ស់្ហុ៊នជ្ញបគាល។ ររំតិរណុំល
ររស់្ប្្ឹឹះសាា ន ្ឺតិចរផុំតបស្មើនឹង០,៤ដ្ង។ រប្មិត
រណុំលដ្៏ទាររផុំតបនឹះរងាា ញអពីំតសុ្ខ្ភាពនន
រប្មិតធនភាពររស់្ប្្ឹឹះសាា ន និងលទធភាពោ៉ា ងបប្ចើន
រនុងការរបងកើនប្បារ់រមេី។ 



 ទពំរ័.៣៣     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

សបងេបផ្ផនកហិរញ្ញវត្ា ុ

សូ្ចនាររ 2013 2012 រផំ្រររួំល រផំ្រររួំល 

ប្ទពយស្រមម
ស្រុរ 

$ 8,109,926 $ 6,470,428 $ 1,639,498 25.3% 

ប្ទពយអរមម
ស្រុរ 

 $ 2,386,083 $ 1,436,835 $ 949,248 66.0% 

មូលធន
ភា្ទុនិរ 

$ 5,723,843 $ 5,033,593 $ 690,250 13.7% 

បផ្គ្ម្បគ្ម្លួផ្ន្គ្ទ្ព្យសកម្ម គ្ទ្ព្យអកម្ម ន្ិង
ម្លូ ន្ភារទ្នុ្ិកសគ្មាបរ់យៈបព្ល៥ឆ្ន ាំ 

កម្ា ី

ប្្ឹឹះសាា នមីប្រូហិរញ្ញវតាុ  ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង  
ទទួលបានរមេីពីធនាគាររនុងប្សុ្រ សាា រ័នអនតរជ្ញតិ 
និងពីរុ្គលឯរជ្នផងផ្ដ្រ។ រនុងឆ្ន  ំ២០១៣ ប្្ឹឹះសាា ន
បានចុឹះរិចេស្នយខ្េីប្បារ់ថមី ពីធនាគាររនុងប្សុ្រចនួំន
ពីរ ្ឺ ធនាគារ Hawng DBS Bank និងMB Bank។ 
រហូតដ្ល់នថៃទី៣១ ផ្ខ្ធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ ប្្ឹឹះសាា នមាន
ស្មតុលយរណុំលជ្ញមួយអនរបអាយខ្េី ដូ្ចខាងបប្កាម៖ 

សាា រ័ន អប្តាការ
ប្បារ់ 

2013 2012 

Rural Development 
Bank 

8%       $ 100,000 $ 225,000 

Luxembourg Micro-
finance and     
Development Fund 
(LMDF) 

9.3% - 12.8%        $ 785,169 $ 454,956 

Mr. Hsu Ming-Yee 9.4%       $  275,000      $  275,000 

Hwang DBS Bank 10% $ 500,000 - 

MB Bank 8.75% $ 180,000 - 

ស្រុរជ្ញដុ្ោល រ   $ 1,840,169 $ 954,956 



 ទពំរ័.៣៤     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

បរុគលិក និ្ងការកស្ថងសម្ត្ាភាព្ 
ព្ត័្ម៌ាន្បរុគលកិ 

បៅដ្ណំ្តច់ឆ្ន ២ំ០១៣ ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង មាន
រុ្គលិរស្រុរចនួំន១០១នារ់ បប្រៀរបធៀរបៅនឹងឆ្ន ំ
២០១២ ផ្ដ្លមានរុ្គលិរស្រុរចនួំន៩២នារ់ តួបលខ្
បនឹះរងាា ញនូវការបរើនប ើង៩%។ ដ្យប្កាមខាងបប្កាម
រងាា ញឲ្យប ើញថា៣៧%ននរុ្គលិរស្រុរ ជ្ញរុ្គលិរ
ការោិល័យ ៥៣%ជ្ញរុ្គលិរប្រតិរតតិការ និង១០% 
បទៀតជ្ញរមមររ។ រុ្គលិរជ្ញ្ស្តីមានចនួំន២០%ផ្ដ្លភា្
បប្ចើនជ្ញរុ្គលិររបំរ ើការងារបៅរនុងការោិល័យ។ 
ចបំពាឹះការសិ្រាវញិ រុ្គលិរមានររំតិវរបធម៌ថាន រ់អនុ
រណឌិ តមានចនួំន១៤% ថាន រ់ររញិ្ញញ រប្ត៦៥% ថាន រ់ររ ិ
ញ្ញញ រប្តរង១២% និងថាន រ់ទុតិយភូមិ និងបប្កាមទុតិយ
ភូមិ មានចនួំន៩%។  

ការបគ្ជើសបរើស ន្ិងការចកបចញរបស់
បរុគលិក 
រនុងឆ្ន ២ំ០១៣ ប្្ឹឹះសាា នបានបប្ជ្ើស្បរ ើស្រុ្គលិរថមី
ចនួំន២៥នារ់ បស្មើនឹង២៥%ននរុ្គលិរស្រុររនុងឆ្ន  ំ
២០១៣។ ស្ំរារ់ឆ្ន ២ំ០១៣បនឹះផ្ដ្រ មានរុ្គលិរោ
ឈរ់ពីប្្ឹឹះសាា នចនួំន១៣នារ់ បស្មើនឹង១៣% ននចនួំន
រុ្គលិរស្រុរ។ មូលបហតុននការោឈរ់្ ឺរណ្តត លមរ
ពីរុ្គលិរមានរណំងរតូ រការងារបៅកាន់ប្្ឹឹះសាា នដ្នទ 
ផ្ដ្លមានប្បារ់បរៀវតស និងអតាប្របោជ្ន៍បផសងៗខ្ពស់្ជ្ញង 
និងមួយចនួំនបទៀតោឈរ់បដ្ើមបរីបងកើតអាជ្ីវរមម
តៃ ល់ខ្លួន។ 

ការកស្ថងសម្ត្ាភាព្  
ន្ិងបណុិឹះបណិ្តលបរុគលិក 
ការរសាងស្មតាភាព មានសារៈស្ខំាន់ណ្តស់្ស្រំារ់ 
រុ្គលិរប្្រ់ររំតិ។ បៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៣បនឹះ មានវ្គ
សិ្កាេ សាោ និងវ្គរណតុ ឹះរណ្តត លខាងរនុង និងខាង
បប្ៅជ្ញបប្ចើនប្តូវបានបរៀរចបំ ើងស្រំារ់រុ្គលិរ រនុង
បគាលរណំងពប្ងឹងនូវស្មតាភាព ជ្នំាញ និងការអនុ
វតតការងារររស់្រុ្គលិរស្រំារ់ប្្ឹឹះសាា ន។ 



 ទពំរ័.៣៥     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

បរុគលិក និ្ងការកស្ថងសម្ត្ាភាព្ 
វរគបណុិឹះបណិ្តល ន្ិងសិកាេ ស្ថលា      
សគ្មាបឆ់្ន ាំ២០១៣ 
ការរណតុ ឹះរណ្តត លខាងរនុង 
១. ការតរំង់ទិស្ស្រំារ់ម្នតីឥណទាន (២ដ្ង) 
២.រទរងាា ញអពីំផ្ផនការអាជ្ីវរមម និងបគាលការណ៍
ធនធានមនុស្ស (៣ដ្ង) 
៣.ស្ននិបាត និងបវទិកាម្នតីឥណទានឆ្ន ២ំ០១៣ 
៤.ការបប្រើប្បាស់្ប្រព័នធ Abacus (៣ដ្ង) 
៥.រុ្គលិរបឆនើម 
៦.ការប្្រ់ប្្ងហានិភ័យឥណទាន 

ការរណតុ ឹះរណ្តត លខាងបប្ៅ 
១. ជ្នំាញរដ្ាបាលប្រររបដ្ឋយប្រសិ្ទធភាព                   
និងផ្ររអនុវតតជ្ញរ់ផ្ស្តង 
២. ការយល់ដ្ឹងអពីំផលិតផលរសិ្រមម និងហានិភ័យ 
៣. ចារ់រិចេស្នយ និងភូមិបាល 
៤. របរៀររណំត់អប្តាការប្បារ់បដ្ឋយរួមរញ្េូ លនថលបដ្ើម  
ស្រំារ់ MFI 
៥. ការតល ស់្ផ្ប្រយុទធសា្ស្តប្្រ់ប្្ងធនធានមនុស្ស 
៦. របរៀរផ្ដ្ល្ណបនយយររពប្ងីរអាជ្ីវរមម 
៧.ការអភិវឌ្ឍប្រព័នធប្្រ់ប្្ងទិននន័យ  
៨. របរៀរពប្ងឹងប្រសិ្ទធភាពននការប្្រ់ប្្ងប្រតិរតតិការ 
និងហិរញ្ញវតាុ ររស់្ប្្ឹឹះសាា នមីប្រូហិរញ្ញវតាុ 
៩. MS Exchange server 2010 
១០.រុ្គលិរបឆនើម និងប្រធានបឆនើម 
១១.វធិី្ណនាប្បារ់បធែើការបលើស្បមា៉ា ង និងការចណំ្តយ
បផសងៗ តាមចារ់ការងារ 
១២.ការបរៀរចំ្ បប្មាងថវកិា និងផ្ផនការអាជ្ីវរមម       
ផ្ររអនុវតត 
១៣. ការប្្រ់ប្្ងការងារ និងបពលបវោ 
១៤. ការប្្រ់ប្្ងឥណទានយឺតោ៉ា វ 

សកម្មភាព្ផ្ផនកសងគម្ៈបរុគលិកសមគ័្រចិត្ ិ
ន្ិងកម្មសិកា 
រផ្នាមបលើការយរចិតតទុរដ្ឋរ ់ ផ្ផនររមមវធិរីសាង
ស្មតាភាពរុ្គលិរ ប្្ឹឹះសាា នរ៏បានផតល់ឱកាស្ការអនុ
វតតការងារដ្ល់និស្សតិមរពី សារលវទិយល័យនានា 
បដ្ើមបទីទួលបាននូវការបរៀនសូ្ប្តរផ្នាមអពីំ វស័ិ្យប្្ឹៈ
សាា នមីប្រូហិរញ្ញវតាុ  និងរបរៀរបធែើការងារជ្ញរផ់្ស្តងបៅ
រនុងប្្ឹឹះសាា ន។ រនាៃ រ់ពីរញ្េរ់រមមវធិីស្ម័ប្្ចិតត និងរមម
សិ្រាបនឹះ មាននិស្សតិមួយចនួំនបានចូលរបំរ ើការងារ
ជ្ញមួយប្្ឹឹះសាា ន និងមួយចនួំនបទៀតទទួលបានការ 
ងារជ្ញមួយសាា រ័នបផសង។ 
ជ្ញរ់ផ្ស្តង រនុងឆ្ន ២ំ០១៣បនឹះ ប្្ឹឹះសាា នបានទទួល
និស្សតិចនួំន១០រូរ បអាយរបប្មើការងារស្ម័ប្្ចិតត និង
ចុឹះរមមសិ្រាបៅរនុងប្្ឹឹះសាា នទាងំបៅរនុងការោិល័យ    
រណ្តត ល រាជ្ធានីភនបំពញ និងបៅតាមសាខាបខ្តតមួយ
ចនួំនបទៀត។ 

ការផ្លា សរ់ិូរទ្ីាាំងការិយាលយ័ស្ថខា 
ប្្ឹឹះសាា នមីប្រូហិរញ្ញវតាុ  ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង អិល
ធីឌ្ី បានតល ស់្រតូ រទីតាងំសាខាបខ្តតតាផ្រវ បៅរនុងផ្ខ្
ឧស្ភា និងសាខាបខ្តតបាត់ដ្រំង បៅរនុងផ្ខ្ររកដ្ឋ ឆ្ន ំ
២០១៣។ 

ម្ហាសន្និបាត្ ន្ិងដាំបណីរកាំស្ថន្រិបស់
បរុគលិក 
ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង បានបរៀរចមំហាស្ននិបាត
រុ្គលិរផ្ដ្លបានប្រប្ពឹតតបៅបៅនថៃទី៧ ផ្ខ្មីនា ឆ្ន ំ
២០១៣ បដ្ឋយមានរុ្គលិរររស់្ប្្ឹឹះសាា ន បស្ៃើរផ្ត
ទាងំអស់្ចូលរួមរមមវធិីបនឹះ។ បគាលរណំងននមហាស្
ននិបាតបនឹះ ្ឺបដ្ើមបរីងាា ញពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុស្ំ
ខាន់ៗរនុងឆ្ន ២ំ០១២ ផ្ផនការអាជ្ីវរមមផ្ដ្លប្តូវអនុវតត
បៅឆ្ន រំនាៃ រ់ និងរុ្គលិរបឆនើមស្ប្មារ់ឆ្ន ២ំ០១២។ 



 ទពំរ័.៣៦     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

បរុគលិក និ្ងការកស្ថងសម្ត្ាភាព្ 

បៅនថៃរនាៃ រ់ននមហាស្ននិបាត ប្្ឹឹះសាា នបានបរៀរចំ
ដ្បំណើ ររសំានតជូ្នរុ្គលិរបៅកាន់បខ្តតមណឌ ល្ិរ ី
បដ្ើមបជី្រុំញឲ្យរុ្គលិរ មានឱកាស្សាគ ល់គាន កាន់ផ្តជ្ិត
ស្និទធ រសាងទនំារ់ទនំងលអរនុងប្រុមការងារ រ៏ដូ្ចជ្ញ
ផ្ថលងអណំរ្ុណដ្ល់រុ្គលិរផ្ដ្លបានខិ្តខ្រំបំពញ 
ការងារនាបពលរនលងមរ។ 

ម្ហាសន្និបាត្ បរុគលិក 

ដាំបណីរកាំស្ថន្រិបសប់រុគលិក 



 ទពំរ័.៣៧     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

ការគ្តួ្ត្ពិ្និ្ត្យផ្ផៃកនងុនិ្ងសវន្កម្ម 
នាយរដ្ឋា នស្វនរមមនផៃរនុង បានចុឹះប្តួតពិនិតយការ
ប្រតិរតតិការការងារតាមរណ្តត សាខាអស់្រយៈបពល
ជ្ញង៧ឆ្ន មំរបហើយ្ិតដ្ល់ដ្ណំ្តច់ឆ្ន ២ំ០១៣។ 
រចេុរបនន នាយរដ្ឋា នមានរុ្គលិរស្រុរចនួំន៣រូរ រួម
មានប្រធាននាយរដ្ឋា នមួយរូរ និងស្វនររប្រតិរតតិ
ការចនួំន២រូរ មាន រ់ប្តូវបានបប្ជ្ើស្បរ ើស្ពីខាងរនុងនិង
មាន រ់បទៀតបប្ជ្ើស្បរ ើស្ពីខាងបប្ៅ។ 
បៅឆ្ន ២ំ០១៣បនឹះ នាយរដ្ឋា នបានចុឹះបធែើស្វនរមម
ចនួំន៤ដ្ង តាមសាខានីមួយៗបដ្ឋយបតត តបលើរិចេការ
រដ្ាបាល ហិរញ្ញវតាុ  និងឥណទាន។ ជ្ញលទធផលចណុំច
ខ្ែឹះខាតផ្ផនររដ្ាបាល និងហិរញ្ញវតាុ ប្តូវបានផ្រលមអស្ាិត
រនុងរប្មិតផ្ដ្លអាចទទួលយរបាន។ ចផំ្ណរឯ ផ្ផនរ
ឥណទានបៅមានរងែឹះខាតខ្លឹះផ្ដ្លប្តូវយរចិតត
ទុរដ្ឋរ់រផ្នាមរួមមាន ការតាមដ្ឋនស្រមមភាពររស់្

ម្នតីឥណទាន និងការរត់ប្តាពីសាា នភាពអតិថិជ្ន
រនុងបស្ៀវបៅតាមដ្ឋនអតិថិជ្ន។ 
រនុងឆ្ន ដំ្ផ្ដ្ល នាយរស្វនរមមនផៃរនុង បានចូលរួមប្រជុ្ំ
្ណៈរមមការស្វនរមមចនួំន១បលើរផ្ដ្លបានពិភារា
អពីំលទធផលការងារររស់្នាយរដ្ឋា នស្វនរមមនផៃរនុង
ឆ្ន ២ំ០១២ និងផ្ផនការការងារឆ្ន ២ំ០១៣។ បោររ៍
បានចូលរួមប្រជុ្ំ្ ណៈរមមការហានិភ័យចនួំន២បលើរ
និងបានពិភារាអពីំហានិភ័យ និងវធិានការបដ្ើមបកីាត់
រនាយហានិភ័យ។ 
បោរនាយរស្វនរមមនផៃរនុង រ៏បានចូលរួមវ្គរណតុ ឹះ
រណ្តត លបៅខាងបប្ៅស្តីពី “រុ្គលិរបឆនើម និងប្រធាន
បឆនើម”និងបានផ្ចររផំ្លរចបំណឹះដ្ឺងបនឹះរនតដ្ល់
រុ្គលិរររស់្ប្្ឹឹះសាា នបដ្ើមបជី្រុំញប្រសិ្ទធភាពការងារ
កាន់ផ្តប្របស្ើរប ើង។  



សាំរងរ់បាយការណ ៍
សវន្កម្មហិរញ្ញវត្ា ុ
                ឆ្ន ាំ ២០១៣ 



 ទពំរ័.៤០     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

របាយការណរ៍បសគ់្កុម្គ្រឹកាភិបាល 
ប្រុមប្រឹរាភិបាលមាន បស្ចរតីបសាមនស្សសូ្មដ្ឋរ់
រងាា ញនូវរបាយការណ៍ររស់្ខ្លួន និងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតាុ ផ្ដ្លបានបធែើស្វនរមមបហើយររស់្ ប្រុមហុ៊ន 
ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង អិលធីឌ្ី (បៅកាត់ថា “ប្រុម
ហុ៊ន”) ស្ប្មារ់ដ្ណំ្តច់ឆ្ន នំថៃទី៣១ ផ្ខ្ធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣។ 
សកម្មភាព្ចម្បង 
ស្រមមភាពអាជ្ីវរមមចមបងររស់្ប្រុមហុ៊ន ្ឺការផតល់
បស្វាមីប្រូហិរញ្ញវតាុ ជូ្នប្រជ្ញពលរដ្ាបៅតាមតរំន់ជ្ន 
រទបៅរនុងប្របទស្រមពុជ្ញ។ បស្វាទាងំបនាឹះរួមមានការ
ផតល់ឥណទានជូ្នប្្ួសារប្រីប្រ និងប្្ួសារផ្ដ្លមាន
ប្បារ់ចណូំលទារ រ៏ដូ្ចជ្ញ ស្ហប្គាស្ធុនតូចផ្ដ្ល
រពុំងបធែើប្រតិរតតិការអាជ្ីវរមមបៅរនុងប្ពឹះរាជ្ញណ្ត
ចប្ររមពុជ្ញ។ 
លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ា ុ 
លទធផលហិរញ្ញវតាុ ររស់្ប្រុមហុ៊នស្ប្មារ់ដ្ណំ្តច់ឆ្ន ំ
្ិតប្តឹមនថៃទី៣១ ផ្ខ្ធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ ប្តូវបានរងាា ញបៅ
រនុងរបាយការណ៍លទធផលបៅបលើទពំ័រទី៨ននរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញវតាុ។ 
បដើម្ទ្នុ្ 
រនុងអ ុំងឆ្ន បំនឹះមិនមានរផ្ប្មរប្មួលបដ្ើមទុនចុឹះរញ្ជី
និងការរណ្តត រ់ទុនរផ្នាមចូលប្រុមហុ៊នបទ។ 
ឥណទាន្អាគ្កក ់ន្ងិឥណទាន្សងសយ័ 
មុនបពលបរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ររស់្ប្រុមហុ៊ន 
ប្រុមប្រឹរាភិបាលបានចតវ់ធិានការផ្ដ្លមានមូល
ដ្ឋា នស្មរមយ ពារ់ព័នធបៅនឹងការជ្ប្មឹះឥណទានអា 
ប្ររ់បចញពីរញ្ជី  ឬការបធើែស្វំធិានធនឥណទានអា  
ប្ររ់ និងស្ងសយ័ បហើយប្រុមប្រឹរាភិបាលបជ្ឿជ្ញរ់ថា
រាល់ឥណទានអាប្ររ់ទាងំអស់្ផ្ដ្លបានដ្ឹង ប្តូវបាន
ជ្ប្មឹះបចញពីរញ្ជី  និងបានរត់ប្តាស្វំធិានធនោ៉ា ង
បពញបលញស្ប្មារ់ឥណទានអាប្ររ់  និងស្ងសយ័។ 

្ិតប្តឹមកាលររបិចឆទននរបាយការណ៍បនឹះ និងផ្ផអរបៅ
តាមរប្មិតននការយល់ដ្ឹងររស់្ខ្លួន ប្រុមប្រឹរាភិបាល
ពុំបានដ្ឹងពីកាលៈបទស្ៈណ្តមួយ ផ្ដ្លនាឲំ្យចនួំនស្ំ
វធិានធនឥណទានអាប្ររ់ និងស្ងសយ័រនុងរបាយការ 
ណ៍ហិរញ្ញវតាុ ររស់្ប្រុមហុ៊នមានតនមលមិនប្្រ់ប្គាន់ជ្ញ
សារវនតបនាឹះបទ។ 
គ្ទ្ព្យសកម្ម 
មុនបពលបរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ររស់្ប្រុមហុ៊ន 
ប្រុមប្រឹរាភិបាលបានចតវ់ធិានការ ផ្ដ្លមានមូល
ដ្ឋា នស្មរមយបដ្ើមបរីញ្ញជ រ់ថា រណ្តដ ប្ទពយស្រមមទាងំ 
ឡាយផ្ដ្លទនំងជ្ញមិនអាចរងែិលមរវញិបៅរនុងប្រតិ 
រតដិការអាជ្ីវរមមធមមតាបៅតាមតនមលបៅរនុងរញ្ជី ្ណ 
បនយយររស់្ប្រុមហុ៊ន ប្តូវបានរត់ប្តារនាយឱយបៅបស្មើ
នឹងតនមលផ្ដ្លរពឹំង្ិតថានឹងអាចទទួលសាគ ល់បាន
ជ្ញរ់ផ្ស្ដង។  
្ិតប្តឹមកាលររបិចឆទននរបាយការណ៍បនឹះ ប្រុមប្រឹរា
ភិបាលពុំបានដ្ឹងពីបហតុការណ៍ណ្តមួយ ផ្ដ្លអាច
រណ្តដ លឱយតនមលប្ទពយស្រមមរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វតាុ ររស់្ប្រុមហុ៊នពុំប្តឹមប្តូវជ្ញសារវនដបនាឹះបទ។ 

វិ សី្ថស្រសវិាយត្ផ្ម្ា 
្ិតប្តឹមកាលររបិចឆទននរបាយការណ៍បនឹះ និងផ្ផអរបៅ
តាមរប្មិតននការយល់ដ្ឹងររស់្ខ្លួន ប្រុមប្រឹរាភិបាល
ពុំបានដ្ឹងពីកាលៈបទស្ៈណ្តមួយផ្ដ្លបានបរើតប ើង 
បហើយអាចរណ្តត លឲ្យរ៉ាឹះពាល់ដ្ល់វធិីសា្ស្តវាយ
តនមលប្ទពយស្រមម និងរណុំលផ្ដ្លមានប្សារ់បៅរនុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ររស់្ប្រុមហុ៊ន មានភាពមិន
ប្តឹមប្តូវ ឬមិនស្មប្ស្រជ្ញសារវនតបនាឹះបទ។ 



 ទពំរ័.៤១     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

របាយការណរ៍បសគ់្កុម្គ្រឹកាភិបាល 
បាំណុលយថាភាព្ ន្ងិបាំណុលបផសង  ៗ

្ិតប្តឹមកាលររបិចឆទននរបាយការណ៍បនឹះ មិនមាន ៖ 
រ. រនៃុរណ្តមួយបលើប្ទពយស្រមមររស់្ប្រុមហុ៊ន ផ្ដ្ល
បានបរើតប ើង បដ្ឋយសារការដ្ឋរ់វារញ្ញេ សំ្ប្មារក់ារ
ធានារណុំលររស់្រុ្គលណ្តមាន រ់ប ើយ ចរ់តាងំពី
ដ្ណំ្តច់ឆ្ន មំរ និង 
ខ្. រណុំលយថាភាពណ្តមួយររស់្ប្រុមហុ៊នផ្ដ្ល
បានបរើតប ើង ចរ់តាងំពីដ្ណំ្តច់ឆ្ន មំរបប្ៅពី          
រណុំលបផសងៗបៅរនុងដ្បំណើ រការអាជ្ីវរមមប្រុមហុ៊ន
ធមមតាបនាឹះបទ។ 
តាមបោរល់ររស់្ប្រុមប្រឹរាភិបាល ពុំមានរណុំល
យថាភាព ឬរណុំលបផសងៗររស់្ប្រុមហុ៊នបានកាល យ
ជ្ញការរងេឱំយស្ង ឬអាចនឹងប្តូវទាមទារឱយស្ងរនុង     
រយៈបពល១២ផ្ខ្ រនាៃ រ់ពីដ្ណំ្តច់ឆ្ន  ំផ្ដ្លនឹង ឬអាច
នឹងមានផលរ៉ាឹះពាល់ជ្ញសារវនដ ដ្ល់លទធភាពររស់្
ប្រុមហុ៊នរនុងការរបំពញកាតពែរិចេររស់្ខ្លួនបៅនថៃដ្ល់ 
បពលរណំត់ស្ងបនាឹះបទ។  
ការផ្គ្រគ្រលួកាលៈបទ្សៈ 

្ិតប្តឹមកាលររបិចឆទននរបាយការណ៍បនឹះ ប្រុមប្រឹរា
ភិបាលមិនបានដ្ឹងពីកាលៈបទស្ៈណ្តមួយផ្ដ្លមិន
បានផ្វរផ្ញរបៅរនុងរបាយការណ៍បនឹះ ឬរបាយការ 
ណ៍ហិរញ្ញវតាុ ររស់្ប្រុមហុ៊ន ផ្ដ្លអាចរណ្តដ លឱយ
ចនួំនទឹរប្បារ់ផ្ដ្លបានរងាា ញរនុងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតាុមានភាពមិនប្តឹមប្តូវជ្ញសារវនដបនាឹះបទ។ 
គ្រតិបតិកិារម្និ្គ្រគ្កតី 
តាមបោរល់ររស់្ប្រុមប្រឹរាភិបាល លទធផលហិរញ្ញ
វតាុ ររស់្ប្រុមហុ៊នស្ប្មារ់ដ្ណំ្តចឆ់្ន បំនឹះ មិនបាន
ទទួលរងនូវផលរ៉ាឹះពាល់ជ្ញសារវនដ ពីខ្ៃង់្ណនីប្រតិ 
រតដិការ ឬប្ពឹតដិការណ៍មិនប្រប្រតីណ្តមួយប ើយ។ 

តាមបោរល់ររស់្ប្រុមប្រឹរាភិបាល បៅចបនាល ឹះបពល
រវាងដ្ណំ្តច់ឆ្ន បំនឹះ រហូតមរទល់នឹងកាលររបិចឆទនន
របាយការណ៍ មិនមានខ្ៃង់្ណនី ប្រតិរតដិការ ឬប្ពឹតដិ
ការណ៍ខុ្ស្ប្រប្រតីណ្តមួយផ្ដ្លអាចជ្ឹះឥទធិពលជ្ញ
សារវនដដ្ល់លទធផលហិរញ្ញវតាុ ររស់្ប្រុមហុ៊នរនុងឆ្ន ំ
ផ្ដ្លរបាយការណ៍បនឹះប្តូវបានបធែើប ើងបនាឹះបទ។ 
គ្ព្តឹិកិារណស៍ាំខាន្់ៗ  

មិនមានប្ពឹតដិការណ៍ស្ខំាន់ៗ បានបរើតប ើងរនាៃ រ់ពី
កាលររបិចឆទតារាងតុលយការ ផ្ដ្លតប្មូវឱយមានការ 
ោតប្តដ្ឋង ឬនិយ័តរមមបប្ៅពីរណ្តដ ប្រតិរតដិការ  
បផសងៗផ្ដ្លបានោតប្តដ្ឋង បៅរនុងរណំត់ស្មាគ ល់
ផ្ដ្លបានភាជ រម់រជ្ញមួយបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វតាុ បនាឹះបទ។ 

គ្កមុ្គ្រកឹាភិបាល 

ស្មាជ្ិរប្រុមប្រឹរាភិបាល ផ្ដ្លបៅរបប្មើការរនុង
អ ុំងឆ្ន  ំ រហូតដ្ល់កាលររបិចឆទននរបាយការណ៍បនឹះ
មានរាយនាមដូ្ចខាងបប្កាម ៖ 
   ឧរញ៉ា  ភួ ពុយ ប្រធានប្រុមប្រឹរាភិបាល 
   បោរ   Scott Alexander Lewis  អភិបាល 
   បោរ ហ៊ត រ៊ុនសុ្ង អភិបាល  
   (បានោឈរ់បៅ     នថៃទី៣១ ផ្ខ្មីនា ឆ្ន ២ំ០១៣) 
   បោរ ចន ់សុ្ផល អភិបាលឯររាជ្ 
   បោរ ប ៉ា  សាវនិ អភិបាលឯររា 
   បោរ ណ្តរា៉ាត ់វាស្នា អភិបាលឯររាជ្  
   (បានោឈរ់បៅនថៃទី៣១ ផ្ខ្មីនា ឆ្ន ២ំ០១៣) 



 ទពំរ័.៤២     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

របាយការណរ៍បសគ់្កុម្គ្រឹកាភិបាល 
ការទ្ទ្លួខ្សុគ្ត្វូរបសគ់្កមុ្គ្រកឹាភិបាលបលី
របាយការណហិ៍រញ្ញវត្ា ុ
ប្រុមប្រឹរាភិបាលទទួលខុ្ស្ប្តូវរនុងការរញ្ញជ រ់ថា
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ប្តូវបានបរៀរចបំ ើង និងបាន
រងាា ញោ៉ា ងប្តឹមប្តូវ នូវប្្រ់ទិដ្ាភាពជ្ញសារវនដទាងំ
អស់្ននសាា នភាពហិរញ្ញវតាុ ររស់្ប្រុមហុ៊ន ្ិតប្តឹមនថៃ
ទី៣១ ផ្ខ្ធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ ប្ពមទាងំលទធផលហិរញ្ញវតាុ  
និងលហូំរសាច់ប្បារ់ររស់្ប្រុមហុ៊នស្ប្មារ់ដ្ណំ្តច់
ឆ្ន ។ំ រនុងការបរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុទាងំបនឹះ
តប្មូវឲ្យប្រុមប្រឹរាភិបាលប្តូវ ៖ 
១. អនុវតដបគាលការណ៍្ណបនយយស្មប្ស្រ ផ្ដ្ល
គាបំ្ទបដ្ឋយការវនិិចឆ័យ និងការបា៉ា ន់ប្រមាណោ៉ា ង
ស្មបហតុផល និងប្រររបដ្ឋយការប្រុងប្រយ័តន ប្ពម
ទាងំអនុវតដតាមបគាលការណ៍ទាងំបនឹះឱយមានភាពសីុ្
ស្ងាែ រ់គាន ។ 
២. អនុវតដតាមតប្មូវការរនុងការោតប្តដ្ឋង ព័ត៌មាន 
ផ្ដ្លអនុបោមតាមស្តង់ដ្ឋរ្ណបនយយរមពុជ្ញ និង
បគាលការណ៍ផ្ណនារំរស់្ធនាគារជ្ញតិននរមពុជ្ញ 
បហើយប្រសិ្នបរើមានការប្បាស្ចរណ្តមួយ រនុងការ
រងាា ញឱយមានភាពពិត និងប្តឹមប្តូវ ប្រុមប្រឹរាភិ    
បាលប្តូវប្បារដ្ថាការប្បាស្ចរទាងំបនាឹះប្តូវបាន
ោតប្តដ្ឋង ពនយល់ និងរណំតរ់រមិាណោ៉ា ងប្តឹម
ប្តូវបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ។ 
៣. ររាទុររណំត់ប្តា្ណបនយយឱយបានប្្រ់ប្គាន់ 
និងប្រព័នធប្តួតពិនិតយនផៃរនុងប្រររបដ្ឋយប្រសិ្ទធភាព។ 
៤. បរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ បដ្ឋយផ្ផអរបលើមូល
ដ្ឋា ននិរនដភាពននដ្បំណើ រការអាជ្ីវរមម បលើរផ្លងផ្ត
មានររណីស្នមតោ់៉ា ងស្មរមយថាប្រុមហុ៊ននឹងមិន
អាចរនដរិចេប្រតិរតដិការអាជ្ីវរមមបៅបពលអនា្តដ្៏
ខ្លី និង 

៥. រណំត់បគាលនបោបាយទូបៅស្ប្មារ់ប្រុមហុ៊ន 
ផដល់ស្ចេ នុម័តបលើរាល់បស្ចរដីស្បប្មចចិតដ និងស្រមម
ភាពររស់្ប្រុមប្រឹរាភិបាល ផ្ដ្លមានឥទធិពលជ្ញសារ
វនដបលើប្រតិរតដិការ និងលទធផលររស់្ប្រុមហុ៊ន បហើយ
ប្តូវធានាថាផលរ៉ាឹះពាល់ ទាងំបនាឹះប្តូវបានឆលុឹះរញ្ញេ ងំ
ោ៉ា ងប្តឹមប្តូវបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ។ 
 
ប្រុមប្រឹរាភិបាលអឹះអាងថាប្រុមហុ៊នបានអនុវតដតាម
តប្មូវការខាងបលើរនុងការបរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញ    
វតាុ។  
ការអន្មុ្ត័្របាយការណហិ៍រញ្ញវត្ា ុ

ប្រុមប្រឹរាភិបាលធានា អឹះអាងថារបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតាុ  បានរងាា ញោ៉ា ងប្តឹមប្តូវនូវប្្រ់ទិដ្ាភាពជ្ញ
សារវនតទាងំអស់្ ននសាា នភាពហិរញ្ញវតាុ ររស់្ប្រុមហុ៊ន 
្ិតប្តឹមនថៃទី៣១ ផ្ខ្ធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ និងលទធផលហិរញ្ញ
វតាុ  ប្ពមទាងំលហូំរសាច់ប្បារ់ររស់្ប្រុមហុ៊នស្ប្មារ់
ដ្ណំ្តច់ឆ្ន  ំ បដ្ឋយអនុបោមបៅតាមស្តង់ដ្ឋរ្ណបន 
យយរមពុជ្ញ និងបគាលការណ៍ផ្ណនារំរស់្ធនាគារជ្ញតិ
ននរមពុជ្ញ។ 



 ទពំរ័.៤៣     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

របាយការណស៍វន្ករឯករាជយ 
ជនូ្ភារទ្នុ្កិ គ្កមុ្ហ នុ្ ឥណទាន្ព្លរដារងុបរឿង 
អលិ ឌី ី 
បយើងខ្ាុបំានបធែើស្វនរមមបៅបលើ របាយការណ៍ហិរញ្ញ
វតាុ ររស់្ប្រុមហុ៊ន ឥណទានពលរដ្ារុងបរឿង អិលធីឌ្ី 
(បៅកាត់ថា “ប្រុមហុ៊ន”) រួមមានតារាងតុលយការ្ិត
ប្តឹមនថៃទី៣១ ផ្ខ្ធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ និងរបាយការណ៍លទធ
ផល របាយការណ៍រផ្ប្មរប្មួលមូលធនភា្ទុនិរ 
និងរបាយការណ៍លហូំរសាចប់្បារ់ស្ប្មារ់ដ្ណំ្តច់ឆ្ន  ំ
ប្ពមទាងំរណំត់ស្មាគ ល់នានា ផ្ដ្លរួមមានបស្ចរដី
ស្បងេរននបគាលការណ៍្ណបនយយស្ខំាន់ៗ និងព័ត៌ 
មានពនយល់ដ្នទបទៀត។ 
ការទ្ទ្លួខ្សុគ្ត្វូរបសរ់ណៈគ្របគ់្រងបលី
របាយការណហិ៍រញ្ញវត្ា ុ
្ណៈប្្រ់ប្្ងទទួលខុ្ស្ប្តូវរនុងការបរៀរច ំ និងការ
រងាា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុទាងំបនឹះឱយ បានប្តឹម
ប្តូវ បដ្ឋយអនុបោមបៅតាមស្តង់ដ្ឋរ្ណបនយយ  
រមពុជ្ញ និងបគាលការណ៍ផ្ណនារំរស់្ធនាគារជ្ញតិនន
រមពុជ្ញ និងទទួលខុ្ស្ប្តូវបលើការប្តួតពិនិតយនផៃរនុង 
ផ្ដ្ល្ណៈប្្រ់ប្្ង រណំត់ថាវាមានភាពចបំាច់រនុង
ការបរៀរចរំបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ  មិនឱយមានការរាយ
ការណ៍ខុ្ស្ជ្ញសារវនដ ផ្ដ្លរណ្តដ លមរពីការផ្រលង
រនលំ ឬរហុំស្ឆគងបផសងៗ។ 
ការទ្ទ្លួខ្សុគ្ត្វូរបសស់វន្ករ 
ការទទួលខុ្ស្ប្តូវររស់្បយើងខ្ាុ  ំ ្ឺរបញ្េញមតិបលើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុទាងំបនឹះ បដ្ឋយផ្ផអរបៅបលើ
ការបធែើស្វនរមមររស់្បយើងខ្ាុ។ំ បយើងខ្ាុបំានបធែើស្វនរមម
បដ្ឋយអនុបោមបៅតាមស្ដង់ដ្ឋរអនដរជ្ញតិស្ដីពីស្វន
រមមននរមពុជ្ញ។ ស្ដង់ដ្ឋរទាងំបនាឹះតប្មូវឱយបយើងខ្ាុ  ំ ប្រតិ 
រតដិតាមប្រមសី្លធម៌បធែើផ្ផនការស្វនរមម និងបធែើស្វ 
នរមម បដ្ើមបទីទួលបាននូវការធានាអឹះអាងផ្ដ្លស្ម
បហតុផលថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ ពុំមានលរេណៈ
ខុ្ស្ឆគងជ្ញសារវនដ។  
ការបធែើស្វនរមមរួមមានការអនុវតដ នីតិវធិីបដ្ើមបទីទួល
បាននូវភស្ដុតាងស្វនរមម អពីំចនួំនទឹរប្បារ់ និងការ
ោតប្តដ្ឋងបៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ។  

ការបប្ជ្ើស្បរ ើស្នីតិវធិីទាងំបនឹះ្ ឺ អាប្ស័្យបលើការវនិិចឆ័
យររស់្ស្វនររ រួមទាងំការវាយតនមលបលើហានិភ័យនន
ភាពខុ្ស្ឆគងជ្ញសារវនដននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ  ផ្ដ្ល
រណ្តដ លមរពីការផ្រលងរនលំ ឬរហុំស្ឆគង។ រនុងការវាយ
តនមលហានិភ័យទាងំបនាឹះ ស្វនររបានពិចរណ្តបៅបលើ
ប្រព័នធប្តួតពិនិតយនផៃរនុងររស់្អងគភាពផ្ដ្លទារ់ទងបៅ 
នឹងការបរៀរច ំ និងការរងាា ញប្តឹមប្តូវននរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវតាុ បដ្ើមបបីរៀរចនូំវនីតិវធិសី្វនរមម ផ្ដ្លមានលរេ
ណៈស្មបហតុផលបៅតាមកាលៈបទស្ៈបផសងៗ រ៉ាុផ្នដពុំ
មានបគាលរណំងរបញ្េញមតិបៅបលើប្រសិ្ទធភាព នន
ប្រព័នធប្តួតពិនិតយនផៃរនុងររស់្អងគភាពបនាឹះបទ។ ស្វន
រមមររួ៏មរញ្េូ លទាងំការវាយតនមលនូវភាព ស្មប្ស្រនន
បគាលការណ៍្ណបនយយផ្ដ្លបានបប្រើប្បាស់្ និងភាព
ស្មបហតុផល ននការបា៉ា ន់សាម ន្ណបនយយផ្ដ្លបធែើ  
បទប ើងបដ្ឋយ្ណៈប្្រ់ប្្ង រ៏ដូ្ចជ្ញការវាយតនមលបលើ
ការរងាា ញជ្ញទូបៅននរបាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ។ 
បយើងខ្ាុ បំជ្ឿជ្ញរ់ថាភស្ដុតាងស្វនរមមផ្ដ្ល បយើងទទួល
បាន្ឺមានលរេណៈប្្រ់ប្គាន់និងប្តឹមប្តូវផ្ដ្លជ្ញមូល 
ដ្ឋា នស្ប្មារ់ការរបញ្េញមតិបោរល់ ររស់្បយើងខ្ាុ។ំ  
ម្តិបយាបល ់
តាមទស្សនៈររស់្បយើងខ្ាុ  ំ របាយការណ៍ហិរញ្ញវតាុ
បានរងាា ញប្តឹមប្តូវនូវប្្រទិ់ដ្ាភាពជ្ញសារវនដ ទាងំ
អស់្ននសាា នភាពហិរញ្ញវតាុ ររស់្ប្រុមហុ៊ន ្ិតប្តឹមនថៃ
ទី៣១ ផ្ខ្ធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ និងលទធផលហិរញ្ញវតាុ  ប្ពម
ទាងំលហូំរសាច់ប្បារ់ស្ប្មារដ់្ណំ្តច់ឆ្ន  ំ បដ្ឋយ
អនុបោមបៅតាមស្ដង់ដ្ឋរ្ណបនយយរមពុជ្ញ និង
បគាលការណ៍ផ្ណនារំរស់្ធនាគារជ្ញតិននរមពុជ្ញ។ 



 ទពំរ័.៤៤     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

ារាងត្លុយការ 
គិត្គ្ឹម្ផ្ថៃទ្៣ី១ ផ្ខ្ នូ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ២០១៣  ២០១២ 
 ដុ្ោល រអាបមររិ  ពានប់រៀល  ដុ្ោល រអាបមររិ  ពានប់រៀល 

ប្ទពយស្រមម        
សាច់ប្បារ់រនុងនដ្ ១១៤.០៧៤   ៤៥៥.៧២៦   ១៦៨.២០១   ៦៧១.៩៦៣ 
ស្មតុលយបៅធនាគាររណ្តត ល ១៥៥.១៧៣   ៦១៩.៩១៦   ១៥៦.៥១៥   ៦២៥.២៧៧ 
ស្មតុលយបៅធនាគារ ៦២០.៥៧៥   ២.៤៧៩.១៩៧   ៣០២.៧៥២   ១.២០៩.៤៩៥ 
ឥណទានអតិថិជ្ន ៦.៥១៣.៦០៤   ២៦.០២១.៨៤៨   ៥.៣៣៧.៣៥៤   ២១.៣២២.៧២៩ 
ប្ទពយស្រមមបផសងៗ ៤៧០.៩៥៩   ១.៨៨១.៤៨១   ២៦២.៦៨៤   ១.០៤៩.៤២៣ 
ប្ទពយស្មបតតិ និងររកិាេ រ ៦៣.៣៩៥   ២៥៣.២៦៣   ៧១.៩១៣   ២៨៧.២៩២ 
ប្ទពយស្រមមអរូរ ី ៧៨.៥៤០   ៣១៣.៧៦៧   ៧៦.៥៥៨   ៣០៥.៨៤៩ 
ឥណទានពនធបលើប្បារ់ចបំណញ ៥៨.១៧៩   ២៣២.៤២៥   ៥៨.១៧៩   ២៣២.៤២៥ 
ពនធពនយរប្ទពយស្រមម ៣៥.៤២៥   ១៤១.៥២៣   ៣៦.២៧២   ១៤៤.៩០៧ 
 ប្ទពយស្រមមស្រុរ ៨.១០៩.៩២៤   ៣២.៣៩៩.១៤៦   ៦.៤៧០.៤២៨   ២៥.៨៤៩.៣៦០ 
                
រណុំលនិងមូលធនភា្ទុនិរ               
រណុំល               
ប្បារ់រមេី ១.៨៤០.១៦៩   ៧.៣៥១.៤៧៥   ៩៥៤.៩៥៦   ៣.៨១៥.០៤៩ 
រណុំលបផសងៗ ២៤០.៩២១   ៩៦២.៤៧៩   ២២១.៥៤៩   ៨៨៥.០៨៨ 
ស្វំធិានធនប្បារ់រណំ្តច់ការងារ ១១១.០២៦   ៤៤៣.៥៤៩   ៨៨.៦៥៧   ៣៥៤.១៨៥ 
រណុំលពនធបលើប្បារ់ចបំណញរនុងឆ្ន  ំ ១៩៣.៩៦៥   ៧៧៤.៨៩០   ១៧១.៦៧៣   ៦៨៥.៨៣៤ 

រណុំល ២.៣៨៦.០៨១   ៩.៥៣២.៣៩៣   ១.៤៣៦.៨៣៥   ៥.៧៤០.១៥៦ 
មូលធនភា្ទុនិរ               
បដ្ើមទុន ៣.០៨៨.៦៤៥   ១២.៣៣៩.១៣៧   ៣.០៨៨.៦៤៥   ១២.៣៣៩.១៣៧ 
ចបំណញររាទុរ ២.៦៣៥.១៩៨   ១០.៥២៧.៦១៦   ១.៩៤៤.៩៤៨   ៧.៧៧០.០៦៧ 

មូលធនភា្ទុនិរស្រុរ ៥.៧២៣.៨៤៣   ២២.៨៦៦.៧៥៣   ៥.០៣៣.៥៩៣   ២០.១០៩.២០៤ 
                

រណុំលនិងមូលធនភា្ទុនិរស្រុរ ៨.១០៩.៩២៤   ៣២.៣៩៩.១៤៦   ៦.៤៧០.៤២៨   ២៥.៨៤៩.៣៦០ 



 ទពំរ័.៤៥     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

របាយការណល៍ទ្ធផល 
សគ្មាបដ់ាំណ្តចឆ់្ន ាំផ្ថៃទ្៣ី១ ផ្ខ្ នូ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ២០១៣  ២០១២ 
 ដុ្ោល រអាបមររិ  ពានប់រៀល  ដុ្ោល រអាបមររិ  ពានប់រៀល 

        
ចណូំលការប្បារ់ ២.០៥៦.២៩១   ៨.២១៤.៨៨៣   ១.៦៩៤.០០៣   ៦.៧៦៧.៥៤២ 
ចណំ្តយការប្បារ់ (១៨៧.៧៤១)   (៧៥០.០២៥)   (១១៨.៤៨៩)   (៤៧៣.៣៦៤) 
ចណូំលការប្បារសុ់្ទធ ១.៨៦៨.៥៥០   ៧.៤៦៤.៨៥៨   ១.៥៧៥.៥១៤   ៦.២៩៤.១៧៨ 
                
ចណូំលប្រតិរតតិការបផសងៗ ៣២.៩៦៥   ១៣១.៦៩៥   ១០៨.៥៦៨   ៤៣៣.៧២៩ 

ចណូំលប្រតរិតតកិារ ១.៩០១.៥១៥   ៧.៥៩៦.៥៥៣   ១.៦៨៤.០៨២   ៦.៧២៧.៩០៧ 
                
ចណំ្តយរុ្គលិរ (៤៦៩.៥១២)   (១.៨៧៥.៧០០)   (៣៩០.៧២០)   (១.៥៦០.៩២៦) 

ចណំ្តយរលំស់្ប្ទពយស្មបតតិនិងររកិាេ រ 
និងប្ទពយស្រមមអរូរ ី  (៤១.៤៤៧)    (១៦៥.៥៨១)   (៣៩.៣៧១)   (១៥៧.២៨៧) 

ចណំ្តយទូបៅ និងចណំ្តយរដ្ាបាល (៤១៥.៩៣៤)   (១.៦៦១.៦៥៦)   (២៨០.៩៤២)   (១.១២២.៣៦៤) 

ស្វំធិានធនឥណទានអាប្ររ់និង
ស្ងសយ័ (៦២.៨៥០)   (២៥១.០៨៦)   (១១.៣៩៣)   (៤៥.៥១៥) 

ចបំណញប្រតរិតតកិារមុនរងព់នធបលើ
ប្បារច់បំណញ ៩១១.៧៧២    ៣.៦៤២.៥៣០   ៩៦១.៦៥៦   ៣.៨៤១.៨១៥ 

                
ចណំ្តយពនធបលើប្បារ់ចបំណញ (២២១.៥២២)   (៨៨៤.៩៨០)   (២០៤.៧០០)   (៨១៧.៧៧៧) 

ចបំណញរនុងឆ្ន  ំ ៦៩០.២៥០    ២.៧៥៧.៥៥០   ៧៥៦.៩៥៦   ៣.០២៤.០៣៨ 



 
ទពំរ័.៤៦     របា

យ
កា
រណ៍
ប្រច

ឆ្ន ២ំ០១៣ 

របា
យ

កា
រណ

ប៍ផ្គ្ម្បគ្ម្ល
ម្លូ

 ន្ 
ស

គ្មា
បដ់ាំណ្ត

ចឆ្នាំផ្ថៃទ្៣ី១ ផ្ខ្ នូ  ឆ្នាំ២០១៣ 

   
បដ្ើ មទុន 

 
ចបំណ

ញ
ររាទុរ 

 
ស្រុរ 

  
ដ្ោ
ល រអា
បមររិ 

 
ដ្ោ
ល រអា
បមររិ 

 
ដ្ោ
ល រអា
បមររិ 

  
 

 
 

 
 

្ិ តប្តឹ មនថៃ ទី០១ ផ្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១២ 
៣.០៨៨.៦៤៥   

១.១៨៧.៩៩២   
៤.២៧៦.៦៣៧ 

ចបំណ
ញ
រនុ ងឆ្ន  ំ

-   
៧៥៦.៩៥៦   

៧៥៦.៩៥៦ 
ស្មតុល

យ្តិប្តមឹនថៃ ទី៣១ ផ្ខ្ធនូ  ឆ្ន ២ំ០១២ 
៣.០៨៨.៦៤៥   

១.៩៤៤.៩៤៨   
៥.០៣៣.៥៩៣ 

ស្មមូល
នឹងពា

ន ់បរៀល
 

១២.៣៣៩.១៣៧   
៧.៧៧០.០៦៧   

២០.១០៩.២០៤ 
  

    
    

  
្ិ តប្តឹ មនថៃ ទី០១ ផ្ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៣ 

៣.០៨៨.៦៤៥   
១.៩៤៤.៩៤៨   

៥.០៣៣.៥៩៣ 
ចបំណ

ញ
រនុ ងឆ្ន  ំ

-   
៦៩០.២៥០   

៦៩០.២៥០ 
ស្មតុល

យ្តិប្តមឹនថៃ ទី៣១ ផ្ខ្ធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៣ 
៣.០៨៨.៦៤៥   

 ២.៦៣៥.១៩៨   
 ៥.៧២៣.៨៤៣ 

ស្មមូល
នឹងពា

ន ់បរៀល
 

១២.៣៣៩.១៣៧   
 ១០.៥២៧.៦១៦   

 ២២.៨៦៦.៧៥៣ 



 ទពំរ័.៤៧     របាយការណ៍ប្រចឆំ្ន ២ំ០១៣ 

របាយការណល៍ាំហរូស្ថចគ់្ាក ់
សគ្មាបដ់ាំណ្តចឆ់្ន ាំផ្ថៃទ្៣ី១ ផ្ខ្ នូ ឆ្ន ាំ២០១៣ 

 ២០១៣  ២០១២ 
 ដុ្ោល រអាបមររិ  ពានប់រៀល  ដុ្ោល រអាបមររិ  ពានប់រៀល 

        
សាចប់្បារសុ់្ទធបាន(បប្រើរនុង)/ពីស្រមមភាព

ប្រតរិតតកិារ (៥៨៥.២៤០)   (២.៣៣៨.០៣៥)   ១២.៨៤៣   ៥១.៣០៨ 
                

លហូំរសាចប់្បារពី់ស្រមមភាពវនិិបោ  ្               
ប្បារ់របញ្ញើមានកាលរណំត ់ -   -   (១២.៥០០)   (៤៩.៩៣៨) 
ការទិញប្ទពយស្មបតតិ និងររកិាេ រ (២៤.៥៥៦)   (៩៨.១០១)   (៩.៦៦២)   (៣៨.៦០០) 
ការទិញប្ទពយស្រមមអរូរ ី (១៣.០៦៣)   (៥២.១៨៦)   (៤៨.៦៨៩)   (១៩៤.៥១៣) 

សាចប់្បារសុ់្ទធបានបប្រើរនុងស្រមមភាពវនិិ
បោ្ (៣៧.៦១៩)   (១៥០.២៨៧)   (៧០.៨៥១)   (២៨៣.០៥១) 
                

លហូំរសាចប់្បារពី់ស្រមមភាពហិរញ្ញ
របទាន               

សាច់ប្បារ់បានពីប្បារ់រមេ ី ១.៣០០.០០០   ៥.១៩៣.៥០០   ៦៧៩.៩៥៦   ២.៧១៦.៤២៤ 
ការស្ងប្បារ់រមេ ី (៤១៤.៧៨៧)   (១.៦៥៧.០៧៤)   (៦៧៥.០០០)   (២.៦៩៦.៦២៥) 

សាច់ប្បារ់សុ្ទធបានពីស្រមមភាពហិរញ្ញ
របទាន ៨៨៥.២១៣   ៣.៥៣៦.៤២៦   ៤.៩៥៦   ១៩.៧៩៩ 

                
របំណើ ន/(តហំយ)សាចប់្បារនិ់ងសាច់

ប្បារស់្មមូលសុ្ទធ ២៦២.៣៥៤   ១.០៤៨.១០៤   (៥៣.០៥២)   (២១១.៩៤៤) 
                

សាច់ប្បារ់និងសាច់ប្បារ់ស្មមូលបដ្ើមឆ្ន  ំ ៤៦០.៥៣៦   ១.៨៣៩.៨៤១   ៥១៣.៥៨៨   ២.០៧៤.៣៨២ 
លបមអៀងពីការរតូ ររូរិយរ័ណណ -   -   -   (២២.៥៩៧) 

សាចប់្បារនិ់ងសាចប់្បារស់្មមូលចុងឆ្ន  ំ ៧២២.៨៩០   ២.៨៨៧.៩៤៥   ៤៦០.៥៣៦   ១.៨៣៩.៨៤១ 




