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២

អតិថិជនធនាគារភូមិ កំពុងត��ាញក���ង ក���ក និងវត��អនុស��ាវរ�យ៍����ងៗ ���ុកឧត��ង� ��ត�កំពង់ស�ឺ

ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី គឺជា��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត����លមានទស��នវ�ស័យសង�ម និងទិស�អាជីវកម� ��លផ�ល់ឲ��សហ��ិន និង��ុម���សារ
��លសិ�ត�ក��ិតមូលដ�ានពីរ�ាមីត����ដ�កិច�សង�មនូវឱកាស��ដ�កិច� �ើម��ីផ�ាស់ប��រជីវភាពរស់� និងសហគមន៍របស់ពួក��ឲ�����ើរ�ើង តាមរយៈ
ការផ�ល់ឲ��អតិថិជននូវ��វាកម�ហិរ��វត����កប�យ��សិទ�ភាព និងនិរន�រភាព។ 

��ុម���សារ��លស�ិត�ក��ិតមូលដ�ានពីរ�ាមីត����ដ�កិច�សង�ម ទទួល�នសក�ានុពលភាព �ើម��ីរស់���កប�យជីវភាព���ថ��រ សុវត�ិភាព��ដ�កិច� 
សុវត�ិភាពសង�ម និងយុត�ិធម៌។  

ទស��នវិស័យ

��សកកម�
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ធនាគារភូមិ ឲ��ត���ចំ�ះការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន។ អាទិភាពទីមួយរបស់�ើងគឺធានាថា អតិថិជនមានការ��ញចិត�ទាំង��ុងចំ�ះការប��ើ��វា
របស់�ើង។

ធនាគារភូមិ ឲ��ត����ើគុណភាព។ �ើងនឹងខិតខំប��ើអតិថិជនរបស់�ើងឲ��អស់លទ�ភាព និងមាន��សិទ�ភាពបំផុត។

ធនាគារភូមិ ឲ��ត����ើភាពសុចរ�ត យុតិ�ធម៌ និងភាព��ះ��ង់ រាល់ការ��កបអាជីវកម�។ ការទុកចិត�គឺជាមូលដ�ាន��ឹះ��អាជីវកម�របស់�ើង �ើយ�ើងនឹងមិន
ផ�ាស់ប��រទស��នៈ��ះ�ើយ។

ធនាគារភូមិ ឲ��ត����ើភាពទី��គ�ា និងអព��ា��ិត��។ �ើងប��ើ��ជាជន��ី���តាមត���វការជាមូលដ�ាន �យមិន��កាន់ជាតិសាសន៍ សាសនា ឬនិន�ាការ
ន��យ�ើយ។

ធនាគារភូមិ ឲ��ត����ើការយល់�ើញ��រ�ៀបវារៈ ��ល��ើឲ��មានតុល��ភាពសង�ម និងផលចំ��ញ របស់ស�ាប័ន។ តុល��ភាព��ះធានាអនាគតរបស់អតិថិជន�ើង
និងខ��ន�ើង។

ធនាគារភូមិ ឲ��ត����ើការ�រពវ�ន័យ។ �ើងមានជំ�ឿក��ងការ�រពច��ាប់របស់��ុមហ៊ុន អ�ក��លពាក់ព័ន� និង����ស។

ធនាគារភូមិ ឲ��ត����ើការខិតខំ��ឹង��ង��ើការ។ �ើងមានជំ�ឿថា ការ�ឿជាក់�ើអនាគតរបស់�ើងនឹង���វ�នធានាតាមរយៈការខិតខំ��ឹង��ងជាអតិបរមា 
ចំ�ះការទទួលខុស���វរបស់�ើង។

ធនាគារភូមិ ឲ��ត����ើការអប់រ�។ �ើងមានជំ�ឿថា ការអប់រ�គឺជាមូលដ�ាន��ឹះ��ភាពជ័យជម�ះយូរអ���ង។ 
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Acleda Bank Plc.

Alterfin

Calvert Foundation

Cyrano-Management

DWM  Income Fund S.C.A.-SICAV SIF

Crowdbank Inculab Co., Ltd

Foreign Trade Bank of Cambodia

Maruhan Japan Bank

Grameen Credit Agricole

Incofin

Instituto de Credito Oficial

Commerzbank

Cambodia Microfinance Association

Good Return

Credit Bureau Cambodia

The Smart Campaign

Banking With The Poor Network

Microcredit summit Campaign

USAID

National Bank of Cambodia

Novib Fonds (Trimple Jump)

Oikocredit

responsAbility

Proparco

Symbiotics

BlueOrchard

Deutshe Bank

MicroVest

Overseas Private Investment Corporation

Phnom Penh Commercial Bank

Impact Finance

ម�ាស់កម�ី និង��គូ
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វ���ាបនប��ការវាស់��ងសន�ស��ន៍��ការចាកផុតពីភាព��ី�� (PPI) ក��ិតមូលដ�ាន និងក��ិតឧត�ម
វ���ាបនប��ប��ាក់ពីតម�ាភាព��ត���ពី Microfinance Transparency
ប័ណ����ងអំណរគុណចំ�ះការចូលរួមវ�ភាគទានពីកាក�ទ��ហមកម��ជា
លិខិត���ងអំណរគុណពី��សួងព័ត៌មាន

បណ�សរ�ើរ វិ��ាបនប�� និងសមិទ�ផល



  ធនាគារភូមិគឺជា��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត����លធំជាង��ទី៦ �ក��ង
����សកម��ជា �ើគិត��ើចំនួន��ព��សកម� (រួមប���លទាំងធនាគារ
��សុីលីដា)។ ផលប័��ឥណទានសរុប���ឹម��ធ�� ឆ�ាំ២០១៣ មានចំនួន 
២៩៩ ពាន់លាន�ៀល (��ើនឹង ៧៥លានដុល�ារអា��រ�ក) ��ល���វ�នផ�ល់
�ឲ��អតិថិជនចំនួន ១៥៤.០០០នាក់។ �ើ��ៀប�ៀប��ឹម���ទី៣១ ��ធ�� 
ឆ�ាំ២០១២ ផលប័��ឥណទានមានអ��កំ�ើនចំនួន ៥៥% �ើយអតិថិជន
មានការ�ើន�ើងចំនួន ២៦%។ ធនាគារភូមិមានបុគ�លិកសរុបចំនួន ៨៧៤នាក់
��លក��ង�ះបុគ�លិកចំនួន ៤៨៨នាក់ជាម���ីឥណទាន។ ចំ�ះគុណភាព
ផលប័��ឥណទាន ហានិភ័យផលប័��ឥណទានធំជាង ៣០���មានក��តិទាប
��ឹម�� ០,១៥% ��ប៉ុ��ះ។ ជាលទ�ផល ��ក់ចំ��ញពី��ព��សកម���ចាំ
ឆ�ាំរបស់ធនាគារភូមិមានចំនួន ៥,៤៩% �ើយផលប័��ឥណទាន�ើន�ើង
��មាណជា ៣០%។ 

           Planet Finance �ន��ើគ��ងវាយត���ពីក��ិតហានិភ័យក��ងអង�ភាព និងវាយត���ការ��ប់��ងហានិភ័យរបស់ធនាគារភូមិក��ង��លបច��ប��ន� ��លទទួល
�នពី Credit Suisse Foundation។ �ើម��ី��ើគ��ង��ះ ��ុមការងាររបស់ Planet Finance �ន��ើ��ស់នូវការកំណត់ហានិភ័យចំ�ះ ��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត��
��លជាឧបករណ៍មួយប��ើត�ើង�យ Planet Finance ស��ប់ការវាយត���ការ��ប់��ងហានិភ័យ។

     ធនាគារភូមិស��ចនិងរក��ា�ននូវគុណភាពផលប័��ឥណទាន
យ៉ាងល����ើរ ��លមានអ��ហានិភ័យផលប័��ឥណទានទាបបំផុត។ 
��ះគឺជាការរ�កច��ើនដ៏ខ�ាំងមួយ�ើ��ៀប�ៀបនឹងអំឡ�ង��លកំពុងជួបវ�បត�ិ
កាលពី�ើកមុន។ ហានិភ័យឥណទាន និងហានិភ័យ��តិបត�ិការគឺជាចំណ�ច
ពាក់ព័ន�សំខាន់បំផុតរបស់ធនាគារភូមិ។ ធនាគារភូមិ�នបង�ាញនូវជំនាញ
សំខាន់ៗ និងអនុវត�ជំនាញទាំង�ះ�ក��ង���កជា��ើនដូចជាៈ ដំ�ើរការ
��ើស��សអតិថិជន���វ�ន��ើ�ើងយ៉ាង��ុង��យ័ត� និង���ក��ើការ
វាយត���ក៏ដូចជាទទួលយកអនុសាសន៍នានាពីអតិថិជន�ក��ងតំបន់�ះ។ 
ម���ីឥណទាន��ើការតាមដានអតិថិជនជា��ចាំបន�ាប់ពីទម�ាក់ទុន �ើម��ីធានា
ថាម���ីឥណទានដឹងច��ាស់ពីស�ានភាព��ដ�កិច�របស់អតិថិជន និងអាចជួយ
អន�រាគមន៍ទាន់��លក��ងករណីអតិថិជនជួបប��ាលំ�ក។ ការអនុវត�ន៍យន�ការ
ក��ងការ��មូលកម�ី ក៏ធានាការទំនាក់ទំនងជិតស�ិទ�ជាមួយអតិថិជន។

ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

៦

គុណភាព��ការ��ប់��ងហានិភ័យក៏ឆ��ះប��ាំងពីលទ�ផល��ការវាយត���ហានិភ័យផង��រ 

អភិ�លកិច�

ការកំណត់ហានិភ័យ

ហានិភ័យសាច់��ក់ងាយ��ួល 
និងទីផ��ារ

ហានិភ័យខាង��

ហានិភ័យ��តិបត�ិការ

ហានិភ័យប���កវ�ជ�ាព័ត៌មាន

ហានិភ័យឥណទាន

��ើ�ើង�យ Planet Finance ក��ង��កក�ដា រហូតដល់ ��សីហា ឆ�ាំ២០១៣

��ចក�ីស���ប

��ចក�ីស���បអំពីដំ�ើរការ��ការវាយត���ហានិភ័យ
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          មិនមានចំណ�ចណាមួយ��លត���វឲ��មានការចាត់វ�ធានការភ�ាមៗ
�ះ��។ ផ��យ�វ�ញ វាឆ��ះប��ាំងឲ���ើញពីគុណភាពខ�ស់��ការ��ប់��ង
របស់ធនាគារភូមិ��លអាចកំណត់ និង�ះ��យហានិភ័យជាក់លាក់�ន
យ៉ាងល����ើរ។ ���ល��លដឹងថាសាខាកំពុងជួប��ទះប��ាកម�ីយឺតយ៉ាវ
ការចាត់វ�ធានការ���វ�នអនុវត�ភ�ាមៗ�ើម��ីកំណត់ពីមូល��តុ និងកាត់បន�យ
ផលប៉ះពាល់។ 
 ធនាគារភូមិមានជំហរយ៉ាងរ�ងមាំ�ក��ងទីផ��ារមី���ហិរ��វត��កម��ជា
�យ���ក��ើគំរូអាជីវកម� វ�ធីសា�����ប់��ង និងការ��ប់��ង��លមាន
គុណភាពខ�ស់។ 

          ដូច��ល�នបង�ាញ�ក��ងការកំណត់ហានិភ័យ ធនាគារភូមិគឺជា
��ះឹស�ានមួយដ៏រ�ងមាំ ��លយល់ដឹងយ៉ាងច��ាស់អំពីហានិភ័យ មានអភិ�លកិច�
ល� និងមានវ�ធីសា�����ប់��ងកម�ី�នយ៉ាងល�។ វ�ធីសា���ជា��ើន��ល
���វ�ន��ើ��ស់�ើម��ី��ប់��ងហានិភ័យឆ��ះប��ាំងឲ���ើញពីការអនុវត�ន៍
អាជីវកម�យ៉ាង���ើរបំផុត និងជួយធនាគារភូមិក��ងការរក��ាគុណភាពខ�ស់
��ផលប័��ឥណទាន។

មានន័យថា��ប់��ងហានិភ័យ�នយ៉ាងល�
ការ��ប់��ងហានិភ័យ���វ�នប��ើត�ើង និង��ប់��ង�នល�
ការ��ប់��ងហានិភ័យ���វ�នប��ើត�ើង��ឹម���វ និងអាច��ប់��ង
�នល���សិន�ើមានការ��លម�ប���ម
មានប��ាសំខាន់ៗ��ល���វកំណត់រកដំ�ះ��យ�ក��ងការ��ប់��ង
ហានិភ័យ
បង�ាញពីចំណ�ច���យរបស់ស�ាប័នមានន័យថាការ��ប់��ងហានិភ័យ
គឺគ�ាននិរន�រភាព។

១.
២.
៣.

៤.

៥.

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

៧

ត���កាន់���ជិតចំណ�ចកណ�ាលមានន័យថាជាត���កាន់��ល����ើរៈ

អតិថិជនធនាគារភូមិ ��កបរបរជាជាងកាត់��រស���កបំពាក់ �រាជធានីភ�ំ��ញ

��ចក�ីស���បអំពីដំ�ើរការ��ការវាយត���ហានិភ័យ



ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

៨

 

��ព��សកម�សរុប

ផលប័��ឥណទានដុល

មូលធនភាគទុនិក

ចំណ�លសុទ�

ចំនួនអតិថិជន

ចំនួនសាខា (រួមប���លការ�យាល័យកណ�ាល)

ចំនួនបុគ�លិក

ចំណាយ��តិបត�ិការ/ផលប័��ឥណទាន

ហានិភ័យឥណទានធំជាង ៣០���

អនុ�តឥណទានលុប��ញពីប��ី

អនុ�តសាធនភាព

អនុ�តបំណ�ល�ៀបមូលធនភាគទុនិក

អ��ចំ��ញពី��ព��សកម�

អ��ចំ��ញពីមូលធនភាគទុនិក

$៤៥.៩៤៥.២៣៩

$៣៣.១៥៥.៣២៧

$៨.០៦២.៨៤៤

$១.៤៥៨.៦៩៨

៩៦.៥៤២

៣២

៥៤៥

១៥,៥៣%

០,១៣%

១,១៥%

១៦,១០%

៤,៧ x

៣,៩០%

២១,១០%

$៦១.៧៧៣.៩៩២

$៤៨.៤០២.៧៥៤

$១០.២២៤.៤៣១

$២.២១៩.៦៥៨

១២២.០៧៧

៣៩

៦៩៥

១៣,៦១%

០,២០%

០,១០%

១៨,២០%

៤,៥ x

៤,២០%

២៤,២០%

$៩៥.០៤២.៤២៩

$៧៤.៩៤៦.៥៤១

$១៧.០៨៨.៥១៨

$៤.២៨៤.៥២៣

១៥៣.៩៥២

៤៦

៨៧៤

១២,៦៨%

០,១៥%

០,០៩%

១៦,១៦%

៤,៦ x

៥,៤៩%

២៩,៨៣%

$៣១.៤៩៨.៥២៥

$២២.២៦២.៥២៩

$៦.១៣០.៤៥៨

$៨៦១.០៥៨

៨៧.១៩៥

២៨

៤៥៨

១៦,៦៣%

១,៩៦%

១,៥៨%

១៧,៧០%

៤,១ x

២,៩០%

១៥,០០%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

2010 2011 2012 Dec-31

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

2010 2011 2012 Dec-31

CAGR: 20.9%

២២,៣
៣៣,២

៤៨,៤

៧៤,៩

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

80.0

2010 2011 2012 Dec-13

CAGR:  49.9%

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

2010 2011 2012 2013

៨០

៧០

៦០

៥០

៤០

៣០

២០

១០

០

៤.៥០
៤.០០ 
៣.៥០
៣.០០
២.៥០
២.០០
១.៥០
១.០០
០.៥០
០.០០

១៦០

១៤០

១២០

១០០

៨០

៦០

៤០

២០

០

២.៥០%

២.០០%

១.៥០%

១.០០%

០.៥០%

០.០%

២០១០               ២០១១              ២០១២             ធ�� ២០១៣        

២០១០                ២០១១             ២០១២             ធ�� ២០១៣        

២០១០             ២០១១             ២០១២         ធ�� ២០១៣        

២០១០             ២០១១             ២០១២          ធ�� ២០១៣        

០,៩
១,៥

២,២

៤,៣

៨៧,២
៩៦,៥

១២២,១

១៥៤,០

២,០០

០,១៣ ០,២០ ០,១៥

សមិទ�ផលសំខាន់ៗ

ផលប័��ឥណទានដុល អតិថិជនសកម�

ហានិភ័យឥណទានធំជាង ៣០�����ក់ចំ��ញសុទ�

២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣

(គិតជាលានដុល�ារ) (គិតជាពាន់នាក់)

(គិតជាលានដុល�ារ)



រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

៩

១

២

៣

៤

៥

៦

៨

៩

១០

១២

១៦

១៨

១៩

២០

២១

២២

២៤

២៦

២៧

២៩

៣៦

៣៨

៣៩

៤០

៤២

៤៤

៤៩

៥០

៥១

៥៣

៥៥

៥៦

៥៧

៥៨

៥៩

��នទីតំបន់��តិបត�ិការ

ទស��នវ�ស័យ / ��សកកម� 

គុណត���

ម�ាស់កម�ី និង��គូ

បណ�សរ�ើរ វ���ាបនប�� និងសមិទ�ផល

��ចក�ីស���បអំពីដំ�ើរការ��ការវាយត���ហានិភ័យ

សមិទ�ផលសំខាន់ៗ

មាតិកា

ចំណាប់អារម�ណ៍របស់��ធាន��ុម��ឹក��ាភិ�ល

ចំណាប់អារម�ណ៍របស់��ធាននាយក��តិបត�ិ

ចក��វ�ស័យ����សកម��ជា

អំពីធនាគារភូមិ

��វត�ិធនាគារភូមិ

ការរ�កច��ើន��កប�យភាពទទួលខុស���វ

និន�ាការ��ផលិតផល

ទស��នវ�ស័យអាជីវកម�

ការ��ប់��ងហានិភ័យ

�ើ�ើងពន��ល់អត�ន័យ����សកកម�របស់�ើងយ៉ាងដូច���ច?

រ�យការណ៍សមិទ�ផលសង�ម

ការ��ប់��ងសកម�ភាពសង�ម

��វត�ិ�ឿងអតិថិជន

ទិដ�ភាពទូ�អភិ�លកិច�ល�

រចនាសម�័ន���ការ��ប់��ង

រចនាសម�័ន�ភាគទុនិក

��ុម��ឹក��ាភិ�ល

គណៈ��ប់��ង

គណៈកម�ការ��ប់��ងហានិភ័យរបស់��ុម��ឹក��ាភិ�ល

គណៈកម�ការសវនកម�របស់��ុម��ឹក��ាភិ�ល

គណៈកម�ការ��ងតាំង និងផ�ល់ត���ការ

រ�យការណ៍��ុម��ឹក��ាភិ�ល

រ�យការណ៍សវនករឯករាជ

តារាងតុល��ការ

រ�យការណ៍លទ�ផល

រ�យការណ៍ប��ប���លមូលធន

រ�យការណ៍លំហូរសាច់��ក់

មាតិកា

បុព�កថា

មាតិកា

អំពីធនាគារភូមិ

អំពីអាជីវកម�

អំពីការ��ប់��ង
សកម�ភាពសង�ម

 និងបរ�ស�ាន

រ�យការណ៍ហិរ��វត��
និងរ�យការណ៍
សវនកម�ឯករាជ

ចំណាប់អារម�ណ៍របស់
��ធាន��ុម��ឹក��ាភិ�ល 
និង��ធាននាយក��តិបត�ិ

អភិ�លកិច�
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១០

�ក��ី ហ�ឺ��នដា លីម៉ា
���ន��ុម��ឹក��ភិ�ល

១ ទិន�ន័យ��ដ�កិច�ទទួល�នពីធនាគារអភិវឌ��ន៍អាសុី (ADB)

           ក��ងនាមខ�� ំជា��ធាន��ុម��ឹក��ាភិ�លរបស់ធនាគារភូមិ នាងខ�� ំមាន
កិតិ�យស និងមាន��ចក�រី�ករាយជាខ�ាំងក��ងការបង�ាញជូនរ�យការណ៍លទ�ផល
ដ៏គាប់���ើរ និងការអភិវឌ��ន៍សំខាន់ៗ��លមានឥទ�ិពល�ើការរ�កច��ើន
របស់ធនាគារភូមិ�ឆ�ាំបន�ាប់�ៀត។ ធនាគារភូមិ�នប��ើនចំ��កទីផ��ារ
និងស��ច�នលទ�ផល�ើសពីក��តិមធ��ម�ថ�មី�ង�ៀតក��ងឆ�ាំ២០១៣��ះ។
បច��ប��ន���ះ ធនាគារភូមិស�ិត�លំដាប់ថ�ាក់ទី៥ ក��ងចំ�ម��ឹះស�ាន
មី���ហិរ��វត����លធំជាង��បំផុតក��ង����សកម��ជា និងទទួល�ន��ក់
ចំ��ញសុទ��ើសពី��នការកំណត់��មាណជាពីរដង ��លមានចំនួន��ើ
៤,៣លានដុល�ារ។ ក��ងកំលុងឆ�ាំ២០១៣ ��ុម��ឹក��ាភិ�ល�នអនុម័ត
នូវ��ចក�ីស��ចសំខាន់ៗដូចជា ការប��រទីតាំងការ�យាល័យកណ�ាលថ�ី�កាន់ 
អាគារធំទូលាយ ការ�ៀបចំផ�ាស់ប��រថ�ាក់��ប់��ងជាន់ខ�ស់ឲ��មកជាជនជាតិកម��ជា
 ១០០% �យមាន �ក សុខ �ឿន ជាអនុ��ធាននាយក��តិបត� ិក��ងរយៈ��ល
មួយឆ�ាំ��ញ និងដាក់ឲ����ើ��ស់នូវផលិតផលឥណទាន និងមិន��នជា
ឥណទានថ�ីៗ។ ធនាគារភូមិ �ន��ៀមខ��នជា��ចក��ងការព��ីក��វាកម�
ឥណទាន��លដាក់��ព��ធានា�កាន់តំបន់ទីជនបទដាច់��យាលបន�ការ
អភិវឌ��ន៍កម�ី��លម���ហដ�ាន និងការវាស់��ងនូវកម�វ�ធីចំ��ះដឹង���ក
ហិរ��វត��។

           ពិភព�កក��ងឆ�ាំ២០១៣ ���វ�នកត់សម�ាល់�យ����ស��លមាន
��ដ�កិច��ឿន�ឿន��លមានកំ�ើនផលិតផលក��ង��ុកសរុប�ើន�ើង
ចំនួន ២,៩% �ើយករណី�ើន�ើង�យសារការអភិវឌ��ន៍��ដ�កិច��
សហរដ�អា��រ�ក និង����សកំពុងអភិវឌ��ន៍មួយចំនួន��លជះឥទ�ិពល��ើ 
ផលិតផលក��ង��ុកសរុប។ ����សអាសុី�នបង�ាញនូវការរ�កច��ើន���ក
��ដ�កិច��ើសក��ិតមធ��មមួយឆ�ាំប���ម�ៀត ខណៈ��ល��លភាពតានតឹង
ភូមិសា���ន��យមានការ�ើន�ើង។ �ថ�ាក់តំបន់កំ�ើនផលិតផល
ក��ង��កុសរុប������សអាសីុអា���យ៍ទាំង១០ មានក��តិយឺតយ៉ាវ ពីចំនួន៥,៧%
ក��ងឆ�ាំ២០០២ � ៥,០% ក��ងឆ�ាំ២០១៣។ �ះបីជាយ៉ាង��ះក�ី ការ�ើន�ើង
យឺតយ៉ាវ��ះគឺ��ត�តាម����សនីមួយៗ ជាជាង��ត��ើភូមិភាគ
ទាំងមូល។ ខណៈ��ល��ល����ស�� ��ឈមនឹងប��ាន��យ �ើយ

����សម៉ា��សុី និង����សឥណ����សុីកំពុង�ះ��យពីប��ាធ�ាក់ចុះ��
��ដ�កិច� កំ�ើនផលិតផលក��ង��ុកសរុបក��ង����សហ�ីលីពីន�ើន�ើង
ចំនួន ៧,២% �យសារការ��ើ��ស់ផលិតផលក��ង��ុក និងការវ�និ�គ
មានការ�ើន�ើង។ ភាពរ�កច��ើន������ស�ៀតណាមមានការ�ើន�ើង
យ៉ាងឆាប់រហ័ស �ះបីជាមានប��ាមួយចំនួន�ក��ងវ�ស័យធនាគារក៏�យ។

            ��ដ�កិច�����សកម��ជា�នបង�ាញឲ���ើញនូវភាពរ�កច��ើន និង
ស�ិរភាពក��ង����ស �ើ�ះបីជាមានការ��ឆាំង��ើការ�ះ��តថ�ាក់ជាតិ 
និងការ��ើ�តុកម�ពីកម�ករ�ងច����យការ�ះ��តជា��ើន��ក៏�យ។ 
ផលិតផលក��ង��ុកសរុប�ន�ើន�ើងចំនួន ៧,២% ក��ងឆ�ាំ២០១៣ ��ល
��ើឲ��កំ�ើន��ដ�កិច�����សកម��ជា�ន�ើន�ើង��ើនជាង ៧% ក��ង
រយៈ��លបីឆ�ាំជាប់គ�ា។ �យ��ក វ�ស័យ��សចរណ៍�ន�ើន�ើងចំនួន 
១៧,៥% �ើយវ�ស័យឧស��ាហកម���ល��តសំខាន់�ើការនាំ��ញស���ក
បំពាក់�ន�ើន�ើងចំនួន ១០,៥%។ ធនាគារអភិវឌ��ន៍អាសីុ (ADB) �នកត់
សម�ាល់�ើញថា កត�ាចម��ង��លនាំឲ����ដ�កិច�មានភាពរ�ងមាំ គឺ�យសារ
ត���វការ��ការ��ើ��ស់ផលិតផលមានក��តិខ�ស់។ ត���វការ��ការ��ើ��ស់
ផលិតផល�ើន�ើង��មាណជា ៩,៥% និងចូលរួមចំ��កយ៉ាងធំបំផុត�
�ើកំ�ើន��ផលិតផលក��ង��ុកសរុប។ ការវ�និ�គសរុប�ើន�ើង ៣០% 
�យសារកំ�ើន��ការវ�និ�គផ�ាល់ពីបរ��ស (FDI) និង�យសារការផ�ល់
ឥណទាន�ដល់ វ�ស័យមី���ហិរ��វត�� មានការ�ើន�ើង១។ អតិផរណាមានក��តិ
ជាមធ��ម����លជា ៣% ក��ងឆ�ាំ ២០១៣ និងរ�ពឹងទុកថា វានឹងរក��ាក��តិ��ះ

ចំ�ប់�រម�ណ៍របស់���ន��ុម��ឹក��ភិ�ល

ស�ានភាព��ដ�កិច�ក��ងឆ�ាំ ២០១៣ និង
សមិទ�ផលរបស់ធនាគារភូមិ



 

 

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

១១

�ក��ី ហ�ឺ��នដា លីម៉ា
���ន��ុម��ឹក��ភិ�ល

ដ��ល�ឆ�ាំបន�ាប់។ ខណៈ��ល��លទឹកជំនន់លិចតំបន់កសិកម�ក��ងឆ�ាំ
២០១៣ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក��ងការបង�ាញ ពីការស�ារស�ានភាព ការបត់��ន
�តាមកាលៈ��សៈ ��តុដូច��ះ�ើយ�ើបធនាគារភូមិយកចិត�ទុកដាក់ជាខ�ាំង
��ើការរ�កច��ើន��វ�ស័យកសិកម�។ �ងតាមទិន�ន័យពី��សួងកសិកម� 
ផលិតផល��វូ�����សកម��ជាក��ងឆ�ាំ២០១៣ �ន�ើន�ើង����ល 
៩,៣១លាន�ន ��ើនជាងឆ�ាំ២០១១ និង២០១២ ��មាណជា ៦%។ 
�ើងរ�ពឹងថា ការ�ើន�ើង��ះនឹងបន���ះ�ដល់ការ��ើទំ�ើបកម��ើវ�ធីសា���
កសិកម� ការព��កី��ដ�ារចនាសម�ន័� និង����សង�ាក់��ការ��កចាយ និង
ការប��ើន���ដីដាំដុះ។ ��ពីនិន�ាការទាំង��ះ ធនាគារភូមិ�ន��ៀមខ��នរួច ជា
��ចក��ងការ��ើឲ��ចំនួនភាគ��ើន��អតិថិជនខ��នជាអតិថិជន��ល��កបរបរ
កសិកម� �ើយ�ើង�នដាក់��ញឲ����ើ��ស់នូវផលិតផល��ល���ក��ើ
��ព��ធានា �យការផ�ល់កម�ទិីញ��ឿងច��កសិកម� �ើម��ីជ��ញុនូវទិន�ផល
របស់អតិថិជន និងប��ើន��ក់ចំណ�ល។

           ចំណ�ចសំខាន់��លគួរឲ��កត់សម�ាល់�ះគឺ ឥទ�ពិល��កំ�ើន��ះមក
�ើអតិថិជនរបស់ធនាគារភូមិ��លមានចំណ�លទាប។ �ងតាមរ�យការណ៍
ធនាគារពិភព�ក��ល�នដាក់បង�ាញកាលពីឆ�ាំមុន ក��តិ��ជីវភាព���ី�
ក��ង����សកម��ជា�នធ�ាក់ចុះជាងពាក់កណ�ាល គឺ៥៣% ក��ងឆ�ាំ២០០៤ មក
��មឹ២០,៥% ក��ងឆ�ាំ២០១៤។ ការ��ើ��ស់ផលិតផលក��ង���សារ�ន�ើន�ើង 
៤០%ក��ងកំលុង��ល�ះ �ើយ���សារ���ី�បំផុតក��ងឆ�ាំ២០១១ មានក��តិ
ជីវភាពល����ើរជាង���សារ��លមានជីវភាពមធ��មក��ងឆ�ាំ២០០៤។ �ើស
ពី��ះ��ៀត វ�សមភាព�នថយចុះ�ៀងរាល់ឆ�ាំ ចាប់ពីឆ�ាំ២០០៧។ ដូចគ�ា�
នឹងចំនួន��ជាជនកម��ជា��ល�ន�ើន�ើង អតិថិជនធនាគារភូមិក៏ទទួលនូវ
ឥទ�ពិល��និន�ាការទាំង��ះផង��រ។ ការប��ើន��ក់ចំណ�ល គឺជាមូល��តុ
ចម��ងស��ប់ការអភិវឌ��ន៍ផលិតផលឥណទានឯកត�ជន ��លបំ��ញប���ម
��ើផលប័��ឥណទានជា��មុ។ �យសារអាជីវកម�របស់អតិថិជនមាន
ភាពរ�កច��ើន ដូ���ះពួកគាត់���វការនូវ��វាកម�ជា��ើន����ទ រួមមានឥណទាន
ទំហំធំស��ប់��ើជា�ើមទុន ស��ប់ទិញ��ឿងបរ�ក�ា ឬស��ប់��លម���ហដ�ាន។
��តុដូច��ះ�ើយ ធនាគារភូមិ�នព��កីផលប័��ឥណទានស��ប់ព��កី
អាជីវកម�ខ�ាតតូច ផលប័��ឥណទានស��ប់��លម���ហដ�ាន និង�នផ�ល់នូវ
ផលិតផលឥណទានស��ប់ទិញ��ឿងច��កសិកម�។

           ធនាគារភូមិ�នប��ើនចំ��កទីផ��ារ និងស��ច�នលទ�ផល
�ើសពីក��ិតមធ��ម �យសារទស��នវ�ស័យ��ដ�កិច�វ�ជ�មាន និងការគាំ��
ពីភាគទុនិក ម�ាស់កម�ី និងបុគ�លិក��លមានការ���ជ�ាចិត�យ៉ាងមុតមាំចំ�ះ
ធនាគារភូមិ។ ក��ងកំលុងឆ�ាំ២០១៣ ធនាគារភូមិ�ន�ើកសាខាចំនួន ៨ ប���ម
�ៀតប��ើនអតិថិជនរបស់ខ��នរហូតដល់២៦% ��ើនឹង១៥៤.០០០នាក់ និង
ទទួល�ន��ក់ចំ��ញ�ើសពី��នការកំនត់��មាណជាពីរដង��លមានចំនួន
��ើនឹង ៤,៣លានដុល�ារ។ សមិទ�ផល��លទទួល�ន��ះ គឺ�យសារ��
ធនាគារភូមិ រក��ាការយកចិត�ទុកដាក់��ើ គុណភាព��ព��សកម�ការ��ប់��ង
ចំណាយ��តិបត�ិការ និង��ះ�រកការព��ីកភូមិសា�����តិបត�ិការ និង
��វាកម�។

         �ឆ�ាំបន�ាប់��ះ ធនាគារភូមិនឹងបន�ផ�ល់នូវ��វាកម� និងផលិតផល
ថ�ីៗ ��លជ��ញុឲ��ជីវភាពរស់� របស់អតិថិជនកាន់�����ើរ�ើង។ ជាង��ះ
��ៀត ធនាគារភូមិនឹង���ជ�ាចិត�បន�ការអភិវឌ��ន៍���ក��ង រួមមាន��ព័ន�
ប���កវ�ជ�ាព័ត៌មាន និង��ព័ន���កចាយ��វាកម���លប��ើននូវ��សិទ�ភាព
ការងារ និងប��ើនសមត�ភាពរបស់�ើង�ើម��ីប��ើអតិថិជន។ �ើងនឹងបន�
កសាង��រ����ះធនាគារភូមិក��ងតំបន់ ��តិបត�កិារ យកចិត�ទុកដាក់��ើភាព
រ�កច��ើនរបស់�ើង�ើម��ីបំ��ញ�តាមត���វការអាជីវកម� និងតំបន់ភូមិសា���
��លពុំទាន់បំ��ញ។

           ក��ងកំលុងឆ�ាំ២០១៤ ធនាគារភូមិនឹងព��ឹងជំហររបស់ខ��ន និង��ើឲ��
ដាច់�យ��កពី��ក��ងទីផ��ារ រួមទាំងបុគ�លិក��លមានកាយសម��ទាមាំមួន
និងទទួល�នការបណ��ះបណ�ាលដ៏ល�។ ធនាគារភូមិរ�ពឹងថានឹងអាចប��ើន
ផលប��របស់ខ��ន��មាណជា ៤០% និងរក��ានូវ��ក់ចំ��ញរបស់ខ��នឲ��
���មានក��ិតខ�ស់។ ធនាគារភូមិនឹង��ើការរួបរួមសម�័ន�ភាពសំខាន់ជាមួយ
នឹង��គូដ៏រ�ងមាំ ��លនឹងអាចជួយជ��ុញនូវការអភិវឌ��ន៍ក��ងតំបន់យុទ�សា���
��លបង�ាញខាង�ើ។

           នាងខ��មំាន��ចក��ីមនស��រ�ករាយក��ងការបន�ការងារជាមួយធនាគារភូមិ 
ក��ងឆ�ាំ២០១៤។ នាងខ��ំសូម���ងអំណរគុណធនាគារជាតិ��កម��ជាចំ�ះការ
ខ�ះ���ងបំ��ញតួនាទី��ើការ���តពិនិត�� និងការបំ��ញតាមបទប��ត� ិ�ើយ
នាងខ��ក៏ំសូមអរគុណចំ�ះ��មុ��កឹ��ាភិ�ល និងថ�ាក់��ប់��ងជាន់ខ�ស់របស់
ធនាគារភូមិ ចំ�ះការដឹកនាំ ការប���ញកំលាំងកាយចិត� និងការ���តពិនិត��
��ើទិស�យុទ�សា���របស់ធនាគារភូមិ។ នាងខ��ំក៏សូមអរគុណបុគ�លិក
ធនាគារភូមិទាំងអស់ចំ�ះការខិតខំ��ឹង��ងបំ��ញការងាររបស់ខ��ននិង
ការ���ជ�ាចិត�ប��ើអតិថិជនធនាគារភូមិឲ��ទទួល�ន�គជ័យនិង��ើឲ��
ធនាគារភូមិ រ�កច��ើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ជាចុងប��ប់ នាងខ��សូំមអរគុណដល់
អតិថិជនដ៏��ះ��ង់របស់ធនាគារភូមិជាង ១៥៤.០០០នាក់ ��ល�ឿជាក់
�ើធនាគារភូមិ និងសូមឲ����ុម���សារ និងអាជីវកម�របស់ពួកគាត់ជួប��
វ�បុលភាព។

ចំ�ប់�រម�ណ៍របស់���ន��ុម��ឹក��ភិ�ល

ទស��នវ�ស័យស��ប់ឆ�ាំ២០១៤



 

 

ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

១២

          វ�ស័យមី���ហិរ��វត���ក��ង����ស�នដំ�ើរការយ៉ាងល����ើរក��ង
ឆ�ាំ២០១៣ �យសារ��កំ�ើន��ដ�កិច� ដ៏ខ�ាំងក�ា។ ��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត��
��លធំជាង��ទាំង១០ �ន��កាសថា កំ�ើនផលប័��ឥណទានជាមធ��ម
មានចំនួន ៣៦%។ កត�ាមួយ���ក��លនាំឲ��មានកំ�ើន��ះគឺ�យសារ��
��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត��ធំៗមួយចំនួន�នប��ើនទំហំឥណទានអតិបរមារបស់
ខ��ន�ើម��ីទាក់ទាញអតិថិជនតាមរយៈការផ�ល់ទំហំឥណទានធំជាងមុន ភាគ
��ើន�ក��ងតំបន់ទី��ជុំជន និងក��ងទី��ុង។ កត�ាមួយ�ៀតគឺ�យសារ��
��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត����ល��ត��ើតំបន់ជនបទដាច់��យាលដូចជា
ធនាគារភូមិ �ន�ើកដំ�ើរការសាខាថ�ីៗ ជា��ើន និង�ន��ៀមខ��នជា��ច
ក��ងការប��ើន��វាកម�របស់ខ��ន�ដល់អតិថិជន។ ទន�ឹមនឹងការរ�កច��ើនក��ង
ឆ�ាំកន�ង� ��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត��ជា��ើន ជាពិ��ស��ឹះស�ានមី���-
ហិរ��វត��ធំៗ ក៏�នព��ឹងនូវកិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់ខ��ន ��ើការការពារ
អតិថិជនផង��រ។ �លបំណង��កិច�ខិតខំ��ងឹ��ង��ះគឺ �ើម��ីធានាឲ���ន
នូវសុពលភាព និងភាពរ�កច��ើន��វ�ស័យសហ��សខ�ាតតូចនិងខ�ាតមធ��ម។
�យកិច�ខិតខំ��ឹង��ងដ៏ស��ក់ស��ំ លទ�ផល�ដំណាច់ឆ�ាំ�ន
បង�ាញនូវភាព�គជ័យដ៏គួរឲ��កត់សម�ាល់។ តាមការព��ាករណ៍ ផលប័�� 
ឥណទាន�ដំណាច់ឆ�ាំ២០១៣ មានចំនួន ១,៣ ពាន់លានដុល�ារ (�យមិន
រួមប���លធនាគារ��សុីលីដា)២។ 

           ទីផ��ារច��ុះ (Mix Market) �នផ�ល់រ�យការណ៍ថា ����សកម��ជា
���វ�នចាត់ថ�ាក់ថាជា����សមួយក��ងសកល�ក��លមានស�ានភាព���ក
វ�ស័យមី���ហិរ��វត��ល����ើរបំផុត�យសារកំ�ើន��ដ�កិច� និងបទប��ត�ិ
��ប់��ងដ៏រ�ងមាំ ក៏ដូចជាក��ិតទីតាំងភូមិសា���របស់ធនាគារពាណិជ�
ភាគ��ើន។  លក�ខណ�ទាំងអស់��ះ��ើឲ��វ�ស័យមី���ហិរ��វត���ក��ង����ស
កម��ជា���បន�ភាពរ�កច��ើនបន��មុខ�ៀត។            ផលប័��ឥណទានសរុបរបស់ធនាគារភូមិគិត��ឹម���ទី៣១ ��ធ� � 

ឆ�ាំ២០១៣ មានចំនួន ៧៤,៩ លានដុល�ារ ��ល�ើន�ើង����ល ៥៥% 

�ើសពីឆ�ាំ២០១២។ ផលប័��ឥណទាន��ះរួមប���ល�យឥណទាន��ុម

��លមាន ផលប័��ឥណទានចំនួន ៤៤% ឥណទានឯកត�ជនចំនួន ៤២% 

និងឥណទានតាមរដូវកាលចំនួន ១៤%។ ពីមួយឆ�ាំ�មួយឆ�ាំ ផលប័��

ឥណទានរបស់ធនាគារភូមិ�ើន�ើងជាមធ��ម����ល៤៥%ជា�ៀងរាល់ឆ�ាំ 

ក��ងអំឡ�ង៤ឆ�ាំចុង��យ��ះ។ 

��ត��ើការផ�ល់��វាកម�ល�បំផុតដល់អតិថិជន�ក��ងវ�ស័យ

មី���ហិរ��វត��

ការផ�ល់កម�ី��លមានលក�ណៈ��កួត����ង

ប��ើតផលិតផលថ�ីៗ

ការ��ប់��ងដ៏រ�ងមាំ�ការ�យាល័យកណ�ាល និងសាខា

ការយកចិត�ទុកដាក់ខ�ាំង��ើការការពារអតិថិជន

១.

២.

៣.

៤.

៥.

�ក សុខ �ឿន
��ធាននាយក��តិបត�ិ

           ធនាគារភូមិស��ច�ននូវ�គជ័យយ៉ាងខ�ាំងក��ងឆ�ាំ២០១៣ ��ល
ផលប័��ឥណទាន�ន�ើន�ើងចំនួន ៥៥% ��ល��ើនឹង ៧៤,៩ លានដុល�ារ

�ើយចំនួនអតិថិជន�ើន�ើងចំនួន ២៦% ��លមានចំនួនសរុប��មាណ
ជា ១៥៤.០០០នាក់។ ថ�ាក់��ប់��ង�នប��ើនចំនួនបុគ�លិក និងតំបន់
��តិបត�ិការរបស់ខ��ន�ើម��ីបំ��ញត���វការអតិថិជន �យ�ើកដំ�ើរការ 
ការ�យាល័យថ�ីចំនួន៨ទីតាំង�យបន�រក��ាស�ង់ដាផលិតភាពការងារឲ�����
មានក��ិតខ�ស់។ កំ�ើនផលប័��ឥណទាននិងចំនួនអតិថិជន�ើត�ើង 
�យសារ��កិច�ខិតខំ��ឹង��ងរបស់ធនាគារភូមិក��ងការ ៖

២ ទិន�ន័យក��ង��ធ�� ឆ�ាំ២០១២ និង២០១៣ ��លទទួល�នពីបណ�ាញព័ត៌មានរបស់សមាគមមី���ហិរ��វត���កម��ជា

ចំណាប់អារម�ណ៍របស់��ធាននាយក��តិបត�ិ

សមិទ�ផលក��ងឆ�ាំ ២០១៣
កំ�ើនផលប័��ឥណទាន

ផលប័��ឥណទាន



 

 

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

១៣

          ជាលទ�ផលគុណភាពផលប័��ឥណទានរបស់ធនាគារភូមិនា��ល

បច��ប��ន�គឺស�ិត�ក��ងចំ�មវ�ស័យមី���ហិរ��វត����លល�បំផុតក��ង����ស

កម��ជា ��លមានហានិភ័យឥណទានធំជាង៣០���(PAR >30 days) ចំនួន

០,១៥% ប៉ុ��ះ គិត��ឹម���ទី៣១ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៣។ 

       អ��ចំ��ញពី��ព��សកម���ចាំឆ�ាំរបស់ធនាគារភូមិ�ន�ើន�ើងពី 

៤,២% ក��ងឆ�ាំ២០១២ ដល់ ៥,៥% ក��ងឆ�ាំ២០១៣ ខណៈ��ល��លអ��

ចំ��ញពីមូលនិធិរបស់ភាគទុនិក��ចាំឆ�ាំសរុប�ើន�ើងពី ២៤,២% � 

២៩,៨%។ ��ក់ចំ��ញសុទ��ន�ើន�ើង ៩៣% �ៀបនឹងឆ�ាំ២០១២ 

��ល��ើនឹង៤,៣លានដុល�ារ។ លទ�ផលទាំង��ះ ទទួល�នមកពីភាពរ�ងមាំ

��កំ�ើនផលប័��ឥណទាន និងការ��ប់��ងចំណាយ��តិបត�ិការ�យ

��ឹម���វ ��លចំណាយ��ះ�នថយចុះពី១៣,៦% ��ផលប័��ឥណទាន

សរុបក��ងឆ�ាំ២០១២ �១២,៧% ក��ងឆ�ាំ២០១៣។

           �ើង���រក��ា��សកកម�របស់�ើងក��ងការប��ើដល់សហគមន៍

��លទទួល�ន��ក់ចំណ�លទាប�តំបន់ជនបទ ជាពិ��ស���ី។ ៨៥% ��

អតិថិជនសរុបគឺជា���ី ៩៩% គឺជាអតិថិជន�ជនបទ និង�ើសពី៦០% គឺជា

កសិករ។ អតិថិជន��ល��ើ��ស់កម�ីជា��ុម មានចំនួន��ើនជាង ៧៨%

��អតិថិជនសរុប។ ការអនុវត�ន៍សន�ស��ន៍��ការចាកផុតពីភាព��ី���ន

បង�ាញថា ��មាណជា១៣% ��អតិថិជនថ�រីបស់�ើងកំពុងរស់���មបន�ាត់

��ភាព��ី�� និង ៣៨% កំពុងរស់���មចំណ�លទាបជាង ៣.៧០៤ �ៀល 

(ឬតិចជាងមួយដុល�ារ) ក��ងមួយ���។ 

           �ើង�នប��ើតគណៈកម�ការ��ប់��ងសកម�ភាពសង�ម��លដឹកនាំ

�យអង�ភាព��ប់��ងសកម�ភាពសង�មស�ិត���មការ��ប់��ងរបស់

នាយកដ�ាន��តិបត�ិការ។ គណៈកម�ការ និងអង�ភាព��ប់��ងសកម�ភាពសង�ម 

នឹងធានាថាធនាគារភូមិ ស��ច�ននូវ��សកកម�សង�មរបស់ខ��នតាមរយៈការ

តាមដាន និង���តពិនិត��សូចនាករសង�ម និងការអនុវត�ន៍តាម�លន��យ

យ៉ាង��ឹម���វ។ 

          ធនាគារភូមិទទួល�នវ���ាបនប��ការវាស់��ងសន�ស��ន៍��ការចាកផុត

ពីភាព���ី� (PPI) ក��តិមូលដ�ាន និងក��តិឧត�មពី Grameen Foundation 

��ល��ះបង�ាញថាធនាគារភូមិកំពុងអនុវត�ឧបករណ៍វាស់��ងសន�ស��ន៍��ការ

ចាកផុតពីភាព��ី���នយ៉ាង��ឹម���វ។ �ើងចាប់��ើមអនុវត�ការវាស់��ង

សន�ស��ន៍��ការចាកផុតពីភាព�� ី��ស��ប់អតិថិជនចាស់ៗ��ល�ន

��ើស��សក� �ង�លបំណងកំណត់ពីភាព���ើរ�ើង��សុខុមាលភាព

��ដ�កិច�សង�មរបស់អតិថិជន ពីមួយវគ��មួយវគ�។ លទ�ផលបឋមបង�ាញ

ថាគុណភាព��ការរស់�របស់អតិថិជនមានការផ�ាស់ប��រជាវ�ជ�មានក��ង អំឡ�ង

��លទទួលកម�ីពីធនាគារភូមិ។

           លទ�ផលទាំង��ះ�នបង�ាញឲ���ើញពីការ���ជ�ាចិត�របស់�ើងក��ងការ

បន�ផ�ល់��វាកម�ហិរ��វត��ដល់អតិថិជន��លទន់���យខាង���កហរ���វត�� 

�ើយ���លជាមួយគ�ា��ះ��រ �ើងក៏បន�ព��ឹងភាពជា��គូរបស់�ើង

ជាមួយសហ��ិនខ�ាតតូច��លស�ិត�ក��ងទី��ុងផង��រ។ 

           ��ឹម���ទី៣១ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៣ ធនាគារភូមិ�នប��ើអតិថិជនសកម�

��មាណជា១៥៤.០០០ នាក់ ��លមានការ�ើន�ើងចំនួន ២៦% �ើ�ៀប

�នឹងឆ�ាំមុន។ ផលប័��ឥណទានភាគ��ើនគឺផ�ល់��ើឥណទាន��ុម

ធនាគារភូមិ និងឥណទាន��ុមសាមគ�ី ��លឆ��ះប��ាំងពី��សកកម�របស់

ធនាគារភូមិក��ងការផ�ល់��ក់កម�ីដល់��ុម���សារ��លស�ិត�មូលដ�ាន��ឹះ

ពីរ�ាមីត����ដ�កិច�សង�ម�តាមតំបន់ជនបទ។ ឥណទាន��ុមមានចំនួន 

៧៨% ��ចំនួនផលប័��ឥណទានសរុប ខណៈ��លឥណទានឯកត�ជន

មានចំនួន ១៧% និងឥណទានតាមរដូវកាលមាន��ឹម��៥%។

           ភាពរ�កច��ើនរបស់ធនាគារភូមិក��ងអំឡ�ងឆ�ាំ ២០១៣ ���វ�ន��ប់��ង

��កប�យភាពទទួលខុស���វខ�ស់�ើម��ីធានាឲ���ននូវផលប័��ឥណទាន

��លមានគុណភាពខ�ស់បំផុត។ ��ធាន��ុម��ឹក��ាភិ�ល និងថ�ាក់��ប់��ង

របស់ធនាគារភូមិ�នបន�ព��ឹងដំ�ើរការឥណទានរបស់ខ��ន និង��ើការ��លម�

ចំណ�ចជា��ើន�ើការអនុវត�ន៍ការ��ប់��ងហានិភ័យរបស់ធនាគារភូមិ ��ល

រួមមាន ៖

ព��ឹងការ��ប់��ងហានិភ័យឥណទានតាមរយៈការ��ើ risk mapping 

និង credit risk dashboard

��លម�រចនាសម�ន័���ការ�ើកទឹកចិត�បុគ�លិក ជាពិ��សម���ឥីណទាន

•

•

ជ��ុញការ��ើសវនកម��យ���ក�ើហានិភ័យ

អនុវត��លការណ៍ការពារអតិថិជន ��លជា���កមួយដ៏សំខាន់ក��ងការ

��ប់��ងហានិភ័យ

ការអនុវត�ន៍ដ៏មាន��សិទ�ភាពក��ងកម�វ�ធីបណ��ះបណ�ាលចំ��ះដឹង���ក

ហិរ��វត��ជាមួយ Good Return Australia �ើម��ីផ�ល់ជំនាញក��ងការ

��ប់��ងហិរ��វត��ដល់អតិថិជនរបស់ធនាគារភូមិ និង��ជាជន��ល

មិន��នជាអតិថិជនរបស់ធនាគារភូមិ។

ត���វឲ�����តពិនិត��អតិថិជន  តាមរយៈការ�យាល័យឥណទាន��កម��ជា

ឲ���ន ១០០% ���ប់សាខាទាំងអស់ �ើម��ីវាយត���ឥណទាន

របស់អតិថិជនម�ាក់ៗឲ���នហ�ត់ចត់។ 

ប��ើត��គូជាមួយ USAID / Cambodia HARVEST Program �ើម��ី

ផ�ល់ការបណ��ះបណ�ាល���កកសិកម� និងផ�ល់ជំនួយប���ក��សដល់

ម���ឥីណទាន និងគណៈ��ប់��ងសាខារបស់ធនាគារភូមិ។ 

•

•

•

•

•

�ើង�នដាក់ឲ����ើ��ស់ផលិតផលកម�ី��លម���ហដ�ាន (HIL)

���ប់ទីតាំងការ�យាល័យទាំងអស់ �ើម��ីឲ����ុម���សារ��លមាន

ចំណ�លទាបមានលទ�ភាពព�� ឹងគ ុណភាព��ការរស់��យ

•

ចំណាប់អារម�ណ៍របស់��ធាននាយក��តិបត�ិ 

សមិទ�ផលសំខាន់ៗប���ម�ៀតក��ងឆ�ាំ ២០១៣
អ��ចំ��ញពី��ព��សកម�និងអ��ចំ��ញពីមូលធនរបស់ភាគទុនិក

សកម�ភាពសង�ម

អតិថិជនសកម�

គុណភាពផលប័��ឥណទាន



 

 

ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

១៤

         �ើងមាន��ចក�ីរ�ករាយក��ងការទទួល�ននូវលទ�ផលគួរជាទីគាប់ចិត�។ 

ខ���ំឿជាក់ថាដរាបណា�ើងរក��ានូវភាពមុះមុត និងការ���ជ�ាចិត�ក��ងការផ�ល់ជំនួយ

���ក��ដ�កិច�ដល់��ជាពលរដ� �ើងនឹងអាចស��ច�នតាម�ល� និង

អាចព��ឹង��រ����ះ��ើទីផ��ារ។

           ខ��ក៏ំសូម���ងអំណរគុណដល់ថ�ាក់��ប់��ង និងបុគ�លិកទាំងអស់ ចំ�ះ

ការខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត� ក��ងការរួមចំ��កដ៏មានត���ស��ប់

ធនាគារភូមិ។ ការខិតខំ��ឹង��ង និងការ���ជ�ាចិត�របស់បុគ�លិកទាំងអស់

�ន��ើឲ��ធនាគារភូមិ ក�ាយជា��ះឹស�ានមី���ហិរ��វត��មួយ��លរ�កច��ើន�ឿន

បំផុត�ក��ង����ស។ ខ�� ំក៏សូមស���ងនូវការរាប់អានដ៏��ះស�័��ដល់

អតិថិជន ភាគទុនិក និង��គូអភិវឌ��ន៍អាជីវកម�របស់�ើង��ល�នគាំ��

ធនាគារភូមិកន�ងមក។ ខ��ំក៏សូម���ងអំណរគុណដល់��ុម��ឹក��ាភិ�លរបស់

�ើងស��ប់ការ���តពិនិត�� និងការ��នាំដ៏មានត���។ សូមឲ��ឆ�ាំ២០១៤

ខាងមុខ��ះ ធនាគារភូមិទទួល�នភាពរ�កច��ើន និងស��ច�ននូវភាព

�គជ័យដ៏ល����ើរ។

មិនមានផលប៉ះពាល់អវ�ជ�មាន��ើភាពរ�កលូតលាស់��អាជីវកម�

ខ�ាតតូចរបស់ពួកគាត់ ��ះកម�ី��លម���ហដ�ានត���វឲ��មានការសង

មកវ�ញក��ងចំនួនតិច និងមានរយៈ��ល��ងរហូតដល់៤ឆ�ាំ។ �

ដំណាច់ឆ�ាំ �ើងមានអតិថិជន��លទទួល��ើ��ស់��ក់កម�ី��លម�

��ហដ�ានចំនួន ១.១៥២នាក់ ជាមួយផលប័��ឥណទាន��ើនជាង 

២,២ លានដុល�ារ។ 

�ើងទទួល�នវ���ាបនប��ប��ាក់អំពីតម�ាភាព��ត���ពី Microfinance

Transparency ��ល��ះបង�ាញអំពីការយកចិត�ទុកដាក់របស់

ធនាគារភូមិ��ើការការពារអតិថិជន។

�ើង�នចូលរួមសហការជាមួយ Planet Finance ក��ងកម�វ�ធី 

“Microfinance Robustness Program” (�យមានកិច�សហ

��តិបត�ិការជាមួយ Credit Suisse Foundation ) �ើម��ី��លម�ការ

��ប់��ងហានិភ័យ�ក��ងវ�ស័យមី���ហិរ��វត��។ Planet Finance 

�ន��ើស��សធនាគារភូមិជា��គូមួយក��ងចំ�ម��គូរបស់ខ��ន និង

ជួយធនាគារភូមិក��ងការ��ើ Risk Mapping។ លទ�ផលពិន��បង�ាញថា 

ធនាគារភ ូម ិអាច��ប ់��ងហានិភ ័យ�នយ៉ាងល����ើរ�ើយ

ធនាគារភូមិនឹងរក��ានូវការ��ប់��ងហានិភ័យរបស់ខ��នឲ��������ើរ។

�ើង�នព��ឹងកិច�ខិតខំ��ឹង��ង�ើការការពារអតិថិជន និង

��លម�យន�ការ��ការប�ឹងតវ�ារបស់អតិថិជន បណ��ះបណ�ាលបុគ�លិក

ទាំងអស់អំពីរ�ៀបទំនាក់ទំនង និង�ះ��យប��ាជាមួយអតិថិជន

ឲ���នសមរម�� ព��ឹងវ�ធីសា�����ការ��ប់��ងធនធានមនុស�� និង

�លការណ៍ធនធានមនុស���ើម��ី�ើកទឹកចិត�បុគ�លិកទាំងអស់ឲ��

យកចិត�ទុកដាក់��ើការការពារអតិថិជន និងបន�កិច�ខិតខំ��ឹង��ង

ក��ងការកាត់បន�យបំណ�លវ័ណ�ក។ 

•

•

•

ក��ងឆ�ាំ២០១៣ ធនាគារភូមិ�ន��ើស��សបុគ�លិកប���មជា��ើនក��ង

�លបំណងធានានូវភាព�គជ័យ��អាជីវកម�។ �ើងក៏�នប���ន

បុគ�លិកឲ��ចូលរួមការបណ��ះបណ�ាល�������សរួមទាំងដំ�ើរ

ទស��នកិច�របស់��ធាននាយកដ�ាន�ធនាគារ Hatton National Bank 

(HNB) ក��ង����ស��ីលង�ាផង��រ។ 

�ើង�នបន�ផ�ល់ជំនួយដល់សហគមន៍ដ���ៀតជា��ើន��ល�ើង

��ើ��តិបត�ិការ។ �ើង�ន�ៀបចំ��ឹត�ិការណ៍សហគមន៍ជា��ើនរួមមាន

ការ��លម�ថ�ាក់�ៀន ការដាំ�ើម�ើ និងការបរ�ច�ាគឈាម ជា�ើម។

•

•

�ើងនឹង�ើកការ�យាល័យថ�ចំីនួន ៦ �ភូមិភាគកណ�ាល និងភូមិភាគ

ខាង�ើង������សកម��ជា។ ទីតាំងទាំង��ះមានសកម�ភាព��ដ�កិច�

ខ�ាំង រួមទាំង���រភាព��វ�ស័យកសិកម� ប៉ុ���ពុំទាន់ទទួល�ន��វា

ហិរ��វត���តាមត���វការ �ះ��។

�ើងនឹងដាក់ឲ����ើ��ស់សាកល��ងនូវផលិតផលកម�ី��ឿងច��

កសិកម� �យជាបឋម��ត��ើកសិករ ��លដាំ�ត និងដំឡ�ងមី។ 

បន�ាប់ពីសិក��ាអំពី����សង�ាក់កសិកម�ក��ងឆ�ាំ២០១៣កន�ងមក �ើង

�ើញថាកសិករជួប��ទះប��ាហិរ��វត��ក��ងការទិញ��ឿងច��កសិកម�  

�យសារពួកគាត់���វការ��ភពកម�ី ��លមានរយៈ��ល��ង (ពី ៤ឆ�ាំ 

�៥ឆ�ាំ)។ 

•

•

�ើងមានគ��ង���ងរកសក�ានុពល����ព័ន�ប���កវ�ជ�ា��លអាច��ើ

ក��ងការព��ឹង��វាកម�អតិថិជន និងប��ើន��សិទ�ភាព។

�ើងក៏មានគ��ងអភិវឌ��ន៍កម�វ�ធី��ប់��ងសកម�ភាពសង�ម និង

ផ�ល់អាទិភាព�ើសកម�ភាព��ះ�ើម��ី��ប់��ងហានិភ័យឲ���នរ�ងមាំ

ក៏ដូចជាប��ើនចំ��កទីផ��ារ។

ការរ�ះរកវ�ធី�ើម��ីផ�ល់��វាកម�ដល់��ជាជន��លខ��ត់���យ�តំបន់

ទី��ជំុជន និងជនបទ គឺជា���ក��យុទ�សា���របស់�ើងក��ងការព��កី

ការ��កចាយផលិតផលបំ��ញ�តាមត���វការរបស់ពួកគាត់។

•

•

•

�ក សុខ �ឿន
��ធាននាយក��តិបត�ិ

យុទ�សា���អាទិភាពស��ប់ឆ�ាំ ២០១៤



 

 

១៥
រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ អតិថិជនធនាគារភូមិ កំពុង��មូលផល���ស ���ុកស�ាង ��ត�កណ�ាល 



          ����សកម��ជាស�ិត�ភាគកណ�ាល��តំបន់ដីសណ�ទ�����គង���ល
មាន��ជាជនសរុប����ល ១៥លាននាក់។ ភ�ំ��ញជារាជធានីធំបំផុតក��ង
����សកម��ជា��លមាន��ជាជនចំនួន ២,២លាននាក់ ខណៈ��ល��ជាជន
ជាង ៨០% រស់�ឯជនបទ។ 

           ��ដ�កិច�កម��ជាមានការរ�កច��ើនជាបន�បន�ាប់ក��ងរយៈ��ល១០ឆ�ាំ
ចុង��យ��ះ ��លផលិតផលក��ង��ុកសរុប�ើន�ើងជាមធ��ម����ល
៨% ជា�ៀងរាល់ឆ�ាំ។ ជាង��ះ��ៀត ��ដ�កិច�កម��ជា�ន�ើប�ើងវ�ញ
យ៉ាងឆាប់រហ័សបន�ាប់ពីការធ�ាក់ចុះ����ដ�កិច�ពិភព�កក��ងឆ�ាំ២០០៨ 
��ល��ើឲ��ផលិតផលក��ង��កុសរុប�ើន�ើងដល់ ៧,៣%  គិត��មឹឆ�ាំ២០១២។ 

           ផលិតផលក��ង��ុកសរុបក��ង����សកម��ជា���វ�ន��ង��កមកពី 
វ�ស័យកសិកម� ៣៦% វ�ស័យឧស��ាហកម� ២៤% និងវ�ស័យ��វាកម� ៤០%។ 
កំ�ើនក��ងវ�ស័យឧស��ាហកម�ជាមធ��មមានចំនួន ១៦,៩% ចាប់តាំងពីឆ�ាំ
២០១២ �ើយវ�ស័យ��ះចូលរួមចំ��កយ៉ាង��ើនក��ងកំ�ើន��ដ�កិច�ជាតិ។ 
ជាពិ��សវ�ស័យឧស��ាហកម�កាត់��រ�ន�ើន�ើង ១៨% ក��ងអំឡ�ង��ល 
១២�� គិត��មឹ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៣។ ក��ងវ�ស័យ��វាកម���សចរណ៍�ន
�ើន�ើង��ើនជាង��បំផុត�យមាន���វ��សចរណ៍ចំនួន ១,៧៩លាននាក់
ចូលមកទស��នា����សកម��ជាក��ងអំឡ�ង��មករា ដល់��ឧសភាឆ�ាំ២០១៣។
ជារួម កំ�ើនក��ងឆ�ាំ២០១៤ ��ះ���វ�នព��ាករណ៍ទុកថានឹងអាចឈានដល់ 
៧,២%៣ ក��ងឆ�ាំ២០១៤��ះ �យសារការរ�កច��ើនខាងវ�ស័យឧស��ាហកម� 
និង����សង�ាក់កសិកម�។

           ����សកម��ជាកំពុង�ះជំហាន��ះ�រកការកាត់បន�យភាព��ី��។ 
ធនាគារពិភព�កវាយត���ថា ����សកម��ជាស��ច�ននូវ�ល�
អភិវឌ��ន៍សហវត��ន៍ (Millennium Development Goal) ��ការកាត់បន�យ
ភាព���ី��នពាក់កណ�ាល ក��ងឆ�ាំ២០០៩ ��ល��ើឲ��ភាគរយ����ជាជន
��លរស់���មបន�ាត់ភាព���ី�ថយចុះពី ៥០,១% ក��ងឆ�ាំ២០០៧ មក��មឹ 
២៣,៩% ក��ងឆ�ាំ២០០៩  និងថយចុះមក��មឹ ២០,៥% នា��លបច��ប��ន�។

          អតិផរណាក� �ង����សកម� �ជាមានស� ិ រភាពល� ��លរក��ា�ន
តួ��ខ ១ខ�ង់ប៉ុ��ះ៤ ក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំកន�ងមក��ះ។ ចាប់តាំង
ពីឆ�ាំ២០១០មក អ��អតិផរណា�រក��ាត��� ៥% ក��ងមួយឆ�ាំ ឬទាប
ជាង��ះ។ IMF រ�ពឹងទុកថាអ��អតិផរណានឹងរក��ាត�������ល ៣% ក��ង
មួយឆ�ាំ ក��ងរយៈ��ល៤ឆ�ាំខាងមុខ�ៀត។

         ��ដ�កិច�កម��ជាដំ�ើរការ�យ��ើ��ស់រូបិយប័ណ�ចំនួនពីរគឺ��ក់�ៀល
និង��ក់ដុល�ារអា��រ�ក។ ��ឹះស�ានហិរ��វត��ភាគ��ើនផ�ល់ផលិតផល និង
��វាកម��យ��ើ��ស់រូបិយប័ណ�ទាំងពីរ����ទ��ះ �ើយ��ុមហ៊ុនខ�ាតតូច
ខ�ាតមធ��ម និងខ�ាតធំ ក៏��ើរូបិយប័ណ�ទាំងពីរ����ទ��ះផង��រ។ អ��ប��រ
��ក់រវាង��ក់�ៀល និង��ក់ដុល�ារ�រក��ាស�ិរភាព����ល ៤.០០០�ៀល 
ក��ងមួយដុល�ារក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំកន�ងមក��ះ។ អ��ប��រ��ក់ជាមធ��ម
ស��ប់ឆ�ាំ២០១៣ ��ះ មានត�������ល ៤.០២៧ �ៀលក��ងមួយដុល�ារ។

           ក��ងឆ�ាំ២០១៣��ះ ����សកម��ជា�ន�ៀបចំការ�ះ��តថ�ាក់ជាតិ
អាណត�ទីិ៥ �ើយលទ�ផលផ��វការបង�ាញថា គណបក����ជាជនកម��ជា(CPP)  
ឈ�ះ��តតាមស���ងភាគ��ើន។ ប៉ុ���លទ�ផល��ះ���វ�នជំទាស់�យ
គណបក����ឆាំងគឺគណបក��ស���ះជាតិ (CNRP) ��ល��ើឲ��មានការ
ជាប់គាំងន��យ។ មកដល់ដំណាច់ឆ�ាំ២០១៣ គណបក��ទាំងពីរ���
បន�ការចចារ��ើយ។ យ៉ាងណាមិញ សកម�ភាព��ដ�កិច�ក៏មិនមានការ
ធ�ាក់ចុះ�យសារ��ស�ានភាព ន��យ�ះ��។ 
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១៦

៣ ដក��ង់ពីធនាគារអភិវឌ��ន៍អាសុី (ADB) និង IMF

  ៤ �ើក��ង��ឆ�ាំ២០០៨ ��លត���ទំនិញ�ន�ើន�ើង��ើឲ��មានអ��អតិផរណា ២៥%

ចក��វិស័យ����សកម��ជា

ម៉ា�����ដ�កិច�



 

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

១៧

           វ�ស័យធនាគារ និងមី���ហិរ��វត��ក��ង����សកម��ជាមានការរ�កលូតលាស់
យ៉ាងខ�ាំង ចាប់តាំងពី��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត�� រួមទាំង ធនាគារភូមិ �ន
ចាប់ដំ�ើរការក��ងអំឡ�ងឆ�ាំ១៩៩០។ �ឆ�ាំ ១៩៩៣ អង�ការ��
រដ�ាភិ�លមួយចំនួន�នចាត់ទុក��តិបត�ិការមី���ហិរ��វត��ជាយន�ការកាត់ 
បន�យភាព��ី�� រួមទាំង Catholic Relieve Services ��លជាស�ាបនិករបស់
ធនាគារភូមិផង��រ។ មកដល់ឆ�ាំ១៩៩៤ អង�ការ��រដ�ាភិ�ល��លផ�ល់
��វាកម�មី���ហិរ��វត������លជា ២៥ � ៣០អង�ការ មានអតិថិជនសរុប
����ល ៤៤.០០០នាក់។ មកដល់ឆ�ាំ១៩៩៩ ��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត��កម��ជា
�នឆ�ងកាត់នូវដំ�ើរការពាណិជ�កម� �យ��តសំខាន់��ើនិរន�រភាព
ហិរ��វត������តិបត�ិការរបស់ខ��ន។ វ�ស័យមី���ហិរ��វត���កម��ជាមានការរ�ក
ច��ើនក��ងកំលុង ១០ឆ�ាំចុង��យ ��លទទួល�នអតិថិជនជាង ១,៥ 
លាននាក់ ផលប័��ឥណទាន�ើន�ើង ៣៥% ពី ១,៤ពាន់លានដុល�ារ ក��ងឆ�ាំ
២០១២ មកដល់ ១,៩ពាន់លានដុល�ារគិត��ឹមឆ�ាំ២០១៣។

          ខណៈ��លទិដ�ភាពមី���ហិរ��វត��កម��ជាមានលក�ណៈទីផ��ារ��កួត����ង
រាជរដ�ាភិ�ល និងភាគីពាក់ព័ន��នចាត់វ�ធានការ�ើម��ីធានាភាពរ�កច��ើន

          

��កប�យនិរន�រភាព និងការអនុវត�ន៍��កប�យភាពទទួលខុស���វ។
ធនាគារជាតិ��កម��ជា �ើរតួជាស�ាប័ននីតិប��ត�ិឯករាជ�� ��លជួយកាត់បន�យ
ហានិភ័យជា��ព័ន��ក��ងវ�ស័យមី���ហិរ��វត��ទាំងមូល។ ម��៉ាង�ៀតសមាគម
មី���ហិរ��វត��កម��ជា(CMA)  គឺជាបណ�ាញ��លអាច�ឿទុកចិត��ន�យមាន
ការចូលរួមពី��ឹះស�ានធំៗជា��ើន។ CMA គឺជាសមាគមគាំ��វ�ស័យ
មី���ហិរ��វត��តាមរយៈការជ��ុញការអនុវត�ន៍បទប��ត�ិការ��កចាយព័ត៌មាន
និងការកសាងសមត�ភាពក��ងចំ�មសមាជិករបស់ខ��ន។ �ើសពី��ះ��ៀត
ការ�យាល័យឥណទានកម��ជា ��ល�នចាប់��ើមដំ�ើរការក��ងឆ�ាំ២០១២ 
គឺជាឧបករណ៍មួយដ៏មាន��សិទ�ភាពក��ងការកាត់បន�យកម�ី���តគ�ា និង
ការជំពាក់បំណ�លវ័ណ�ក។ 

           ��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត��កម��ជា���វ�នប��ើត�ើង�ើម��ីភាពរ�កច��ើន
��កប�យនិរន�រភាពនា��លអនាគត តាមរយៈការត��ង់ទិសទីផ��ារក��ងការ
ផ�ល់កម�ី��លជាការអនុវត�ន៍តាម��បខណ�គតិយុត�ិ និងជាបណ�ាញសហការ
ដ៏រ�ងមាំ��ភាគីពាក់ព័ន�។ 
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ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

១៨

          ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី គឺជា��ះឹស�ានមី���ហិរ��វត����បច��ាប់
មួយ ��លមានការរ�កច��ើនយ៉ាងឆាប់ រហ័ស�យ��តសំខាន់��ើការ
ប��ើ��វាកម��ដល់��ុម���សារ��លស�ិត�ក��ិតមូលដ�ានពីរ�ាមីត��
��ដ�កិច�សង�មក��ងតំបន់ជនបទ និងទី��ជុំជន������សកម��ជា។ ធនាគារភូមិ
�នប��ើអតិថិជនជិត ១៥៤.០០០នាក់ តាមរយៈបណ�ាញសាខាចំនួន
៤៦ការ�យាល័យ �ទូទាំង ១៩រាជធានី��ត�។ ធនាគារភូមិស�ិត�លំដាប់
ទី៥ ក��ងចំ�ម��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត����លធំបំផុត�ក��ង ����សកម��ជា
(��ើចំនួនអតិថិជន)។ ធនាគារភូមិ មានភាព��ច�� �ក��ងចំ�ម
��ះឹស�ានមី���ហិរ��វត���ក��ង����សកម��ជា  �យសារការ���ជ�ាចិត�របស់
ខ��ន��ើយតប�នឹងការប��ើអតិថិជន តាមរយៈការ��ត��ើ��វាប��ើ
អតិថិជន ការប��ើតផលិតផលថ�ីៗ ��មទាំងអ��ការ��ក់សមរម�� និងមាន
តម�ាភាព �ើយធនាគារភូមិ �នក�ាយជា��ឹះស�ានផ�ល់��វាហិរ��វត����ល
��ជាជន�តំបន់ជនបទដាច់��យាល������សកម��ជា�ឿទុកចិត�។

           ធនាគារភូមិ���វ�នប��ើត�ើង�យ Catholic Relief Services
(CRS) ក��ងឆ�ាំ១៩៩៤ �ើម��ី�ើកទឹកចិត�ដល់���ី��លរស់�ជនបទឲ��មាន
លទ�ភាពទទួល�ន��វាហិរ��វត� � ��លពួកគាត់អាច��ើ��ស់��ើ
អាជីវកម�ខ�ាតតូចរបស់ខ��ន។ ���មករា ឆ�ាំ២០១០ Developing World 

Markets (DWM) គឺជា��មុហុ៊នផ�ល់��វាហិរ��វត�� ទទួលខុស���វ���ក
សង�មមួយ ��លមានទីតាំង�សហរដ�អា��រ�ក ��លប��ើត�ើង�យអ�ក
��ប់��ងមូលនិធិទីផ��ារ ទទួល�នសិទ�ជាម�ាស់ភាគហ៊ុន��លមានស���ង
�ើសលប់�ក��ងធនាគារភូមិ។ ជាមួយបទពិ�ធន៍ជាង១៥ឆ�ាំ និងមាន
��ព��សកម���មការ��ប់��ងសរុបចំនួន��មាណ ៦៦៥លានដុល�ារអា��រ�ក 
��មទាំងការយកចិត�ទុកដាក់ និងស�ង់ដាខ�ស់របស់ DWM �នជ��ុញឲ��
ធនាគារភូមិមានភាព���ើរ�ើង���ក��តិបត�ិការ នីតិវ�ធី ការផ�ល់��វាកម� 
និង��ក់ចំ��ញរបស់ខ��ន។ គិត��ឹមដំណាច់ឆ�ាំ២០១៤ DWM មាន
ភាគហុ៊នចំនួន៩២,៤៣% ��ចំនួនហុ៊នសរុប �ើយភាគហុ៊ន��ល�សល់ជា
ភាគហ៊ុនរបស់បុគ�លិកធនាគារភូមិតាមរយៈគ��ង Employee Stock 
Ownership Plan  (ESOP)។

           ធនាគារភូមិមាន�លបំណង��ះ�មុខ ព��ីកតំបន់��តិបត�ិការ
របស់ខ��ន�ដល់តំបន់ជនបទដាច់��យាលឆ�ាយៗ តំបន់ទី��ជុំជន និង
ប��ើតផលិតផលនិង��វាហិរ��វត��ថ�ីៗ ស��ប់អតិថិជនរបស់ខ��ន។ �យមាន
ថ�ាក់��ប់��ង��លមានបទពិ�ធន៍ អភិ�លកិច�រ�ងមាំ និងការ���ជ�ាជួយ
សង�ម ធនាគារភូមិមានជំហរច��ាស់លាស់ �ើម��ីព��ើកតំបន់��តិបត�ិការ និង
វ�សាលភាពរបស់ខ��ន�ពាស��ញ�������ស ។ 

អំពីធនាគារភូមិ



កំណត់��រយៈ��ល១៩ឆ�ាំ ក��ងការផ�ល់��វាកម�មី���ហិរ��វត����លមានទំនួលខុស���វសង�ម�ក��ង����សកម��ជា

-       ប��ើត�ើង�យ Catholic Relief Services ជា���កមួយ��កម�វ�ធីអភិវឌ��ន៍សហ��សខ�ាតតូច

-       ជាស�ាប័ន��បច��ាប់ទទួលស�ាល់�យធនាគារជាតិ��កម��ជា

-       បន�ការរ�កច��ើនតាមរយៈការគាំ��ពី  USAID និង  McKnight Foundation

-       រួមប���លជាធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី  

-       ទទួល�នអាជ�ាប័ណ�ជា��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត��ពីធនាគារជាតិ��កម��ជា

-       ប��ើតគ��ងភាគហ៊ុនស��ប់បុគ�លិក (Employee Stock Ownership Plan)

-       ទិញភាគហ៊ុន�យ  Developing World Markets
-       ផលប័��ឥណទានសរុប�ើសពី ២២លានដុល�ារ 
-       ដាក់ឲ����ើ��ស់ផលិតផលកម�ីតាមរដូវកាលស��ប់អតិថិជនជាកសិករ

-       ប��ើតផលិតផលឥណទានព��ីកមុខរបរខ�ាតតូច 
-       ប��ើត��ព័ន���ប់��ង��ព��ដាក់ធានា និងប��ើតនាយកដ�ានហានិភ័យ

-       ដាក់ឲ����ើ��ស់ផលិតផលឥណទាន��លម���ហដ�ាន �យមាន��គូជាមួយ OPIC និង 
       Financial Literacy program ជាមួយ  Good Return Australia
-       ជា��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត��ទីមួយ��លអនុវត�ការ��កឥណទាន តាមរយៈការ�យាល័យឥណទានកម��ជា

-       ប��ើតគណៈកម�ការ��ប់��ងសកម�ភាពសង�ម និងបរ�ស�ាន

-       ផលប័��ឥណទានសរុប�ើសពី  ៧៤លានដុល�ារ 
-       ប��រទីតាំងការ�យាល័យកណ�ាល�កាន់អាគារថ�ី
-       ដាក់ឲ����ើ��ស់��ព័ន� E-Complaint

 

 

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

ម���ីឥណទានធនាគារភូមិ ចុះជួបអតិថិជនកំពុង��មូលផល��ូវ ���ត�កណ�ាល
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��វត�ិធនាគារភូមិ



           �ើម��ីស��ចតាម��សកកម�របស់ខ��នក��ងការផ�ល់��វាកម�ហិរ��វត��
ដល់សហ��ិន និង��ុម���សារ��លស�ិត�ក��ិតមូលដ�ានពីរ�ាមីត��
��ដ�កិច�សង�ម ធនាគារភូមិ�នផ�ល់កម�ីដល់អតិថិជន�ទី��ុង តំបន់
ទី��ជុំជន និង�តំបន់ជនបទដាច់��យាល��ល��តិបត�ិករឥណទាន
ដ���ៀតមិន��ើ��តិបត�កិារ�ដល់។ ខណៈ��លធនាគារភូមិមានការរ�កច��ើន
ខ�ាំងក��ងឆ�ាំ២០១៣�ើ���កផលប័��ឥណទាន ចំនួនអតិថិជន និងតំបន់
��តិបត�ិការ ធនាគារភូមិក៏រក��ា�ននូវគុណភាពខ�ស់��ផលប័��ឥណទាន
តាមរយៈ��ព័ន���ប់��ង���ក� �ងដ៏រ �ងមាំ ការអនុវត�ន៍យ៉ាងតឹងរុ �ងនូវ
�លន��យកម�ី���តគ�ា កម�វ�ធីអប់រ�ចំ��ះដឹង���កហិរ��វត�� និង
យុទ�សា���ព��ីក��តិបត�ិការ�យការយកចិត�ទុកដាក់�ក��ងតំបន់��លពុំ
ទាន់�ន���កម�ហិរ��វត����ប់��ន់។  

           ផលប័��ឥណទានសរុប�ើន�ើងចំនួន ៥៤,៨% ពី ៤៨,៤ លានដុល�ារ
អា��រ�កក��ងឆ�ាំ២០១២ � ៧៤,៩លានដុល�ារអា��រ�កក��ងឆ�ាំ២០១៣ ខណៈ
��លចំនួនអតិថិជន�ើន�ើង�ើសពី ៣០.០០០នាក់ (ឬ២៦,២៥%) ពី
១២២.០៧៧នាក់ ក��ងឆ�ាំ ២០១២ � ១៥៣.៩៥២នាក់ ក��ងឆ�ាំ២០១៣។ 
គុណភាពខ�ស់��ផលប័��ឥណទាន ���វ�នរក��ា�យមានហានិភ័យ
ផលប័��ឥណទានធំជាង ៣០��� (PAR>30) ��០,២០% ក��ងឆ�ាំ២០១២ 
និង០,១៥% ក��ងឆ�ាំ២០១៣។
                      
          ��ព័ន���ប់��ង���ក��ងដ៏រ�ងមាំរបស់ធនាគារភូមិ គឺជាមូលដ�ានក��ងការ
រក��ា�ននូវកម�ី��លមានគុណភាពខ�ស់។ ការបណ��ះបណ�ាលនិងការព��ឹង
សមត�ភាពថ�ាក់��ប់��ងសាខា ម���ីឥណទាន និងបុគ�លិក��តិបត�ិការ 
�ើម��ីធានា�នថាពួកគាត់�រ��ញ�យចំ��ះដឹង និងជំនាញចាំ�ច់
�ើម��ីអនុវត�ភារកិច�របស់ខ��ន��កប�យ��សិទ�ភាព។ ការ���តពិនិត��យ៉ាង
ហ�ត់ចត់ក��ងការវាយត���មុន��លទម�ាក់ទុន ធានា�នថាអតិថិជន��ល���វ
ការកម�ី និងមានលទ�ភាពសង��ប់��ន់ ទទួល�ននូវ��ក់កម�ីតាម
ត���វការរបស់ពួកគាត់។

           ធនាគារភូមិទទួលស�ាល់នូវហានិភ័យ��ការជំពាក់បំណ�លវ័ណ�ក ��ល
អាច�ើត�ើង�ក��ង����សកម��ជា ដូ���ះ�ើយ ធនាគារភូមិ �នចាត់វ�ធានការ
ដ៏មាន��សិទ�ភាព�ើម�� ីកាត់បន�យហានិភ័យ��ះក� �ងចំ�មអតិថិជន
របស់ខ��ន។ វ�ធានការទីមួយគឺ �លន��យឥណទាន���ក��ងរបស់

ធនាគារភូមិ មិនអនុ��ាតឲ��អតិថិជនមានកម�ី���តគ�ា�ើសពីពីរ ជាមួយ
ស�ាប័ន ឬអ�កផ�ល់កម�ីឯកជនដ���ៀត�ើយ ខណៈ��លការវ�ភាគលំហូរ
សាច់��ក់យ៉ាងហ�ត់ចត់ស��ប់អតិថិជនម�ាក់ៗ ជួយការពារអតិថិជនពីការ
ជំពាក់បំណ�លវ័ណ�ក។ វ�ធានការទីពីរគឺយុទ�សា���ព��ីកអាជីវកម�របស់ 
ធនាគារភូមិ ��តសំខាន់��ើតំបន់��លមានអ����ៀតចូល����វាកម�
មី���ហិរ��វត��ក��ិតទាប �យគណនាតាមភាគរយ��ចំនួនអ�កខ�ី�ៀបនឹង
ចំនួន��ជាជនសរុប។ ក��ងចំ�មសាខា�ើកថ�ីចំនួន៨ �ក��ងឆ�ាំ២០១៣
មាន៥សាខា���វ�ន�ើក�ក��ងតំបន់��លមានការ��ៀតចូល����វាកម�
មី���ហិរ��វត��ក��តិទាប។ �ើសពី��ះ��ៀត ធនាគារភូមិ�នខិតខំប���ល
សមាសធាតុទាំង៧���លការណ៍ការពារអតិថិជន�ក��ង�លន��យ
��តិបត� ិការ��ល��ះមិន�� ឹម���� ើឲ ��ការផ�ល់��វាកម�ដល់អតិថិជន
របស់�ើងមានភាព���ើរ�ើង�ះ�� ��មទាំងជួយការពារហានិភ័យ
��ការជំពាក់បំណ�លវ័ណ�ក�ន�ៀតផង។

           �ក��ងតំបន់��លមានការ��ៀតចូល����វាកម�មី���ហិរ��វត����ើន 
ធនាគារភូមិ��ប់��ងហានិភ័យ��ការជំពាក់បំណ�លវ័ណ�ក�យផ�ល់ការ
បណ��ះបណ�ាលចំ��ះដឹង���កហិរ��វត��ដល់អតិថិជន និង��ជាពលរដ��
ក��ងសហគមន៍។ �យមានភាពជា��គូជាមួយ Good Return ��លផ��ច��ើម
ប��ើត�យ World Education Australia ធនាគារភូមិ�នផ�ល់វគ�
បណ��ះបណ�ាលចំ��ះដឹង���កហិរ��វត����ះ�ក��ងភូមិចំនួន ៥៤ ក��ង��ត�
ចំនួន ៦��ត� �ើយធនាគារភូមិ��ងនឹងផ�ល់វគ�បណ��ះបណ�ាល��ះដល់
��ជាពលរដ�ចំនួនជាង ១០.០០០ នាក់ក��ងឆ�ាំ២០១៤ ��ះ។

           �យសារ��ការ��ប់��ង���ក� �ងដ៏រ�ងមាំរបស់ធនាគារភូមិ និងការ
អនុវត�ន៍�លន��យដ៏តឹងរុ�ង ��លត���វឲ��បុគ�លិកមានទំនាក់ទំនង
ជិតសិ�ទ�ជាមួយអតិថិជន ធនាគារភូមិ�នប��ើនចំនួនបុគ�លិកពី ៦៩៥ 
នាក់ក��ងឆ�ាំ២០១២ � ៨៧៤នាក់ក��ងឆ�ាំ២០១៣ និង�ន�ើកដំ�ើរការ
ការ�យាល័យសាខាចំនួន ៨ប���ម�ៀត ��លសរុបទាំងអស់ ធនាគារភូមិ 
មានការ�យាល័យ��តិបត�ិការចំនួន ៤៦សាខា �ទូទាំង១៩ រាជធានី��ត� 
����ះរាជាណាច��កម��ជា។ បុគ�លិកទាំងអស់សុទ����នទទួលការ
បណ��ះបណ�ាល�ើ�លន��យ��តិបត�ិការ និង�លន��យ
ឥណទាន���ក��ងរបស់ ធនាគារភូមិ។   

 

 

ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

២០

ការរ�កច��ើន��កប�យ
ភាពទទួលខុស���វ



           ផលិតផលជា��ើនរបស់ធនាគារភូមិ�� �វ�នប��ើត�ើង�ើម�� ីឲ��
��បតាម��សកកម�របស់ខ��នក��ងការផ�ល់��វាកម�ហិរ��វត��ដល់អតិថិជន
��លរស់�ក��ិតមូលដ�ានពីរ�ាមីត����ដ�កិច�សង�ម។ �ះបីជា��សកកម�
របស់�ើង���រក��ាដ��ល ប៉ុ���ត���វការរបស់អតិថិជន�នផ�ាស់ប��រតាំងពី
ធនាគារភូមិចាប់��ើមប��ើត�ើងក��ងឆ�ាំ១៩៩៤។ �យសារ��អតិថិជនរបស់
�ើង�នព��ីកមុខរបរ ប��ើន��ក់ចំណ�ល �ើយការវ�និ�គ និងការ
ចំណាយមានការ�ើន�ើង��ើនជាងមុន ធនាគារភូមិ�នប��ើតផលិតផល
ថ�ីៗជា��ើន�ើម�� ីឲ��សម��ប�តាមត���វការខុសៗគ�ារបស់អតិថិជន។ 
ឥណទាន��ុម���ជាផលិតផល និងជាចំណ�ចខ�ាំងរបស់ធនាគារភូមិ
យ៉ាងណាមិញ�ើងក៏�នព��ីកទំហំ និងប��ើតផលិតផលឥណទាន
ឯកត�ជន����ងៗ�ៀត �ើម��ីបំ��ញតាមត���វការរបស់អតិថិជនឲ��កាន់��
���ើរ�ើង។

          ឥណទាន��ុម (ទាំងឥណទាន��ុមធនាគារភូមិ និងឥណទាន��ុម
សាមគ�ី) មានផលប័��ឥណទានចំនួន៤៤% ��ផលប័��ឥណទានសរុប 
និងមានចំនួន ៧៨% ��អតិថិជនសរុប។ ឥណទាន��ុមគឺជាមូលដ�ាន��
��សកកម� និង��តិបត�ិការ��ចាំ���របស់ធនាគារភូមិ ��លម���ីឥណទាន
របស់�ើងចុះ�សហគមន៍ជា�ៀងរាល់����ើម��ីទម�ាក់ទុន ��មូល��ក់កម�ី 
និងរក��ាទំនាក់ទំនងជិតស�ិទ�ជាមួយអតិថិជន។ ខណៈ��លធនាគារភូមិ
ប��ើតផលិតផលថ�ីជា��ើន ធនាគារភូមិនូវ��បន�ព��ឹងគុណភាព និងផ�ល់
ឥណទាន��ុមដល់អតិថិជន��កប�យភាព�គជ័យ។

           ឥណទានឯកត�ជន (IL) មានផលប័��ឥណទានចំនួន ៣៤% ��
ផលប័��ឥណទានសរុប និងមានអតិថិជនចំនួន ១៥% ��អតិថិជនសរុប។ 
ជាមួយទំហំឥណទានធំជាងមុន ផលិតផលឥណទានឯកត�ជនមានលក�ណៈ
សម��បស��ប់សហ��ិន��ល���វការ��ក់�ើម��ីព��ីកមុខរបររបស់ពួក��។ 
�យមានទំហំឥណទាន��ហាក់����លគ�ាន ឹងផលិតផលឥណទាន
ឯកត�ជន��ះ��រ ផលិតផលឥណទានតាមរដូវកាល (SNL) អនុ��ាតឲ��
អតិថិជនបង់ការ��ក់��ចាំ�� និងបង់��ក់�ើម�ចុង�� ឬអាចបង់តាម
ដំណាក់កាល។ ឥណទានតាមរដូវកាល មានលក�ណៈសម��បស��ប់
អតិថិជនជាកសិករ��ល���វការ��ក់�ើម��ីផ�ត់ផ�ង់���កកសិកម� និងត���វឲ��
បង់សងវ�ញ��ល��មូលផល។ មួយវ�ញ�ៀត ផលិតផលព��ីកអាជីវកម�
ខ�ាតតូច (MBE) មានទំហំឥណទានអតិបរមារហូតដល់ ២០.០០០ដុល�ារ

អា��រ�ក និងផ�ល់ឲ��អ�ក��កបរបរខ�ាតតូច និងមធ��មមាន�ើមទុន��ប់��ន់
�ើម��ីព��ីកមុខរបររបស់ពួក��។ ថ�ីត��ិត��ផលិតផលទាំងពីរ��ះមានអតិថិជន
�ល�����ងគ�ា ភាព�គជ័យ��ផលិតផលទាំងពីរបង�ាញឲ���ើញពីភាព
វ�ជ�មាន��ការផ�ត់ផ�ង់ផលិតផលដល់ អតិថិជន��ើទីផ��ារ។  

           ក� �ងរយៈ��លប៉ុន�ានឆ�ា ំចុង��យ��ះ ធនាគារភូមិ�នព��ីកការ
ផ�ត់ផ�ង់ផលិតផលរបស់ខ��ន �យផ�ល់��ក់កម�ី��លមិនមានផលិតភាព។ 
ផលិតផលឥណទាន��លម���ហដ�ាន (HIL) ផ�ល់កម�ីរយៈ��ល��ង ��ល
អនុ��ាតឲ��អតិថិជន  អាច��លម���ហដ�ានរបស់ខ��ន�យមិនប៉ះពាល់ដល់
�ើមទុនអាជីវកម�។ ផលិតផលឥណទាន��លម���ហដ�ាន មានកំ�ើន
ផលប័��ឥណទានរហូតដល់ ២៤៥% ពីឆ�ាំ២០១២ �ើយ���ឹម���ទី៣១ 
��ធ�� ឆ�ាំ២០១៣ ធនាគារភូមិមានអតិថិជនឥណទាន��លម���ហដ�ានចំនួន 
១.១៥២នាក់ ជាមួយផលប័��ឥណទានចំនួន ២,២លានដុល�ារអា��រ�ក។ 
ខណៈ��លចំ��កផលប័��ឥណទាន��ផលិតផលឥណទាន��លម�
��ហដ�ានមានការ�ើន�ើង ធនាគារភូមិនឹងបន�ព��ឹងផលិតផល��ះ�យ
ផ�ល់ការបណ��ះបណ�ាលដល់បុគ�លិកសហគមន៍អំពីរ�ៀបវាយត���ឥណទាន
��លម���ហដ�ានឲ��មាន��សិទ�ភាព និងផ�ល់ដំបូន�ានជាមូលដ�ានដល់
អតិថិជនអំពីគ��ង��លម���ហដ�ានរបស់ពួក��។

           ថ� ីៗ��ះធនាគារភូមិ�នប��ើត និងដាក់ឲ����ើ��ស់សាកល��ងនូវ
ផលិតផលឥណទាន��អាសន� ��លមានទំហំអតិបរមាចំនួន ២៥០ដុល�ារ
អា��រ�ក �យត���វឲ��មានការបំ��ញឯកសារងាយៗ និងឆាប់រហ័ស ក��ង
�លបំណងជួយអតិថិជន��ល���វការ��ក់បន�ាន់�ើម��ី�ះ��យប��ា។ 
ឥណទាន��អាសន� គឺជាផលិតផលមួយ��លមាន�លបំណង��លម�
គុណភាពជីវ�តរបស់អតិថិជន�យជួយឲ��ដំ�ើរការចំណាយរបស់អតិថិជន
មានលក�ណៈរលូន និងជួយកាត់បន�យវ�បត�ិអវ�ជ�មានពីខាង��។

           ធនាគារភូមិមាន�លបំណងបន���ះ�មុខ ព��កីតំបន់��តិបត�កិារ
របស់ខ��ន�ដល់តំបន់ដាច់��យាលឆ�ាយៗ និងប��ើតផលិតផល និង
��វាកម�ហិរ��វត��ថ�ីៗស��ប់អតិថិជនរបស់ខ��ន។ �យមានថ�ាក់��ប់��ង
��លមានបទពិ�ធន៍ អភិ�លកិច�រ�ងមាំ និងការ���ជ�ាជួយ���កសង�ម 
ធនាគារភូមិមានជំហរច��ាស់លាស់�ើម��ីព��ីកតំបន់��តិបត�ិការ និងប��ើន
អតិថិជនរបស់ខ��នប���ម�ៀតពាស��ញ�������ស។ 
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           កំ�ើនផលប័��ឥណទានរបស់ធនាគារភូមិមានការ�ើន�ើងចំនួន
៤៩,៩% ពីមួយឆ�ាំ�មួយឆ�ាំចាប់តាំងពីឆ�ាំ២០១០មក�យសារយុទ�សា���
ព��កី�ល�អាជីវកម� ជាពិ��ស�តំបន់��លមិនទាន់មាន��វាហិរ��វត��
��ប់��ន់។ គន�ឹះសំខាន់��ភាព�គជ័យ��ះគឺ�យសារនីតិវ�ធី��ប់��ង
ហានិភ័យដ៏រ�ងមាំ��លធានាគុណភាពផលប័��ឥណទាន�នល� (អ��
ហានិភ័យផលប័��ឥណទានធំជាង ៣០���មាន��ឹម�� ០,១៥%) ការ��ត
��ើការផ�ល់ផលិតផល��លមានគុណភាពខ�ស់ និង��វាកម�អតិថិជន និង
ការអនុវត�ន៍��សកកម�សង�មយ៉ាងខ�ាប់ខ��នតាមរយៈការ��ប់��ងសកម�ភាព
សង�ម។ ក��ងឆ�ាំ២០១៤ និង��លអនាគត ធនាគារភូមិនឹងបន�ព��ឹងនិងប��ើន
ភាព�����ឌិតទាក់ទងនឹងសសរស�ម�ទាំងបី �ើម��ីឲ��ធនាគារភូមិក�ាយជា
��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត� �នាំមុខ��ក� �ង����សកម��ជាក៏ដូចជា�ក��ងតំបន់
ទាំងមូល។ 

           រយៈ��លប៉ុន�ានឆ�ាំចុង��យ��ះ ធនាគារភូមិ�នព��ឹងរចនាសម�័ន�
��ប់��ងហានិភ័យរបស់ខ��ន �យ�នប��ើតគណៈកម�ការ��ប់��ងហានិភ័យ
 ��លមានការចូលរួមពី��ុម��ឹក��ាភិ�ល ក៏ដូចជាប��ើតនាយកដ�ាន��ប់��ង 
ហានិភ័យ���ក��ងផង��រ។ ជាមួយនឹងរចនាសម�ន័���ប់��ងដ៏រ�ងមាំ ធនាគារភូមិ
នឹងបន�ធានាថា��តិបត�កិាររបស់ខ��ន អនុ�មតាម�លន��យ��ប់��ង
ហានិភ័យ���ក��ង អនុ�មតាមត���វការច��ាប់របស់ធនាគារជាតិ��កម��ជា និង 
ត���វការរបស់ម�ាស់កម�ី។ �ើសពី��ះ��ៀត ធនាគារភូមិនឹងប���លការ
��ប់��ងសកម�ភាពសង�មរបស់ខ��ន�ក��ង�លការណ៍��ប់��ងហានិភ័យ 
យកចិត�ទុកដាក់��ើហានិភ័យ��ការជំពាក់បំណ�លវ័ណ�ក �យអនុវត�
�លន��យឥណទាន���តគ�ាយ៉ាងតឹងរុ�ង និង��តយុទ�សា���ព��ីក
អាជីវកម��តំបន់��ល��ជាជនមានជីវភាពខ��ត់���យ។ �ើងនឹងបន���លម�
វ�ធីសា���វាយត���ហានិភ័យឥណទាន និងបណ��ះបណ�ាលបុគ�លិកក��ងការ
��ើ��ស់វ�ធីសា�����ះ �ើម��ីរក��ាគុណភាពខ�ស់��ផលប័��ឥណទាន។ 
ការទទួលយកស�ង់ដា រ�យការណ៍ហិរ��វត��អន�រជាតិ (IFRS) �ឆ�ាំ២០១៦
នឹងជួយឲ��ធនាគារភូមិអនុ�មតាមត���វការ និងបទប��ត�ិ����ងៗ�ៀត។ 
រចនាសម�័ន���ប់��ងហានិភ័យយ៉ាងហ�ត់ចត់របស់ធនាគារភូមិ គឺជាមូលដ�ាន
ដ៏រ�ងមាំស��ប់កំ�ើន ��កប�យនិរន�រភាពនា��លអនាគត។

           �លបំណង��ការផ�ល់ជូនអតិថិជននូវ��វាកម���លមានគុណភាព
ខ�ស់ របស់ធនាគារភូមិ នឹង���វ���ក�ើការព��កីតំបន់��តិបត�កិារ ការផ�ល់ជូន
នូវផលិតផលដ៏សម���រ��ប និងការ��ើឲ�����ើរ�ើងនូវយន�ការ��ការ��កចាយ
ផលិតផល។

           �ើងនឹងបន�ព��ីកតំបន់��តិបត�ិការ�ើម��ីឲ����កដថា �ើងអាចផ�ល់
��វាកម�អតិថិជនយ៉ាងល����ើរដល់អតិថិជនរបស់�ើង និងរក��ាទំនាក់ទំនង
ជិតស�ិទ�ជាមួយអតិថិជនបច��ប��ន� ក៏ដូចជាអតិថិជនថ�ី។ ធនាគារភូមិ�ន�ើក 
ដំ�ើរការការ�យាល័យថ�ីៗចំនួន ៨ទីតាំង �ក��ងឆ�ាំ២០១៣ ��តជាពិ��ស
�តំបន់ភាគខាង�ើត������ស ក៏ដូចជា�តំបន់ដាច់��យាល����ង�ៀត។
�ឆ�ាំ ២០១៤ ធនាគារភូមិនឹង�ើកដំ�ើរការការ�យាល័យថ�ចំីនួន ៦ ទីតាំង�ៀត
��លភាគ��ើនស�ិត�ភាគខាង�ើង������ស។ �ដំណាច់ឆ�ាំ២០១៤ 
ធនាគារភូមិ រ�ពឹងទុកថានឹងមានសាខា��តិបត�ិការ��ញ��ញយ៉ាង�ច
ណាស់ចំនួន ៥២ សាខា�ទូទាំង ២២រាជធានី��ត�ក��ង����ស។ ក��ងរយៈ
��ល ៣�៥ឆ�ាំ ខាងមុខ ធនាគារភូមិរ�ពឹងទុកថានឹងអាច��ើ��តិបត�ិការ 
១០០% ���ប់រាជធានី��ត�ក��ង����សកម��ជា។

ការផ�ល់ជូននូវផលិតផលដ៏សម���រ��ប

           ធនាគារភូមិយល់ច��ាស់ថាការប��ើតផលិតផល��លមាន��សិទ�ភាព
គឺជាគន�ឹះ��ការ��កួត����ង��ើទីផ��ារ។ �ើង�នស��បខ��ន�នឹងការ
�ើន�ើងត���វការ��ផលិតផលហិរ��វត����លមានលក�ណៈស��គស�ាញជាងមុន
ជាពិ��ស ការផ�ល់កម�ីឯកត�ជន។ ចាប់តាំងពីឆ�ាំ ២០១០ ធនាគារភូមិ 
�នដាក់ឲ����ើ��ស់ផលិតផលកម�ីឯកត�ជនមួយចំនួន �ើម��ីបំ��ញត���វការ
ជាក់លាក់របស់អតិថិជនកាន់�����ើរជាងមុន។ ផលិតផលទាំង�ះរួមមាន
ឥណទានតាមរដូវកាល (ជាឥណទានឯកត�ជន��លអតិថិជនអាចសងរ�លស់

 

 

ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

២២

ទស��នវិស័យអាជីវកម�

ការ��ប់��ងហានិភ័យដ៏រ�ងមាំ

ការផ�ល់ផលិតផល��លមានគុណភាពខ�ស់ 
និង��វាកម�អតិថិជន

ការព��ីកតំបន់��តិបត�ិការ



ការ��ក់��ចាំ��/បង់រ�លស់ទាំង�ើមទាំងការ��ក់��ចាំ���ន) ឥណទាន
ព��ីកអាជីវកម�ខ�ាតតូច (មានទំហំឥណទានធំជាងមុន និងរយៈ��លខ�ី��ង
ជាងមុន)  ឥណទាន��លម���ហដ�ាន (ជាឥណទានស��ប់ជួសជុល��លម�
��ហដ�ាន និងមានរយៈ��លខ�ី��ងជាងមុន) និងឥណទាន��អាសន� 
(ជាឥណទានខ�ាតតូច មានលក�ណៈរហ័ស ងាយ��ួល �ើម��ី�ះ��យ
ប��ាចំណាយភ�ាមៗ)។ ផលិតផលបន�ាប់��ល���វដាក់ឲ����ើ��ស់គឺ
ឥណទានស��ប់��ឿងច��កសិកម� ��លមានទំហំឥណទាន រយៈ��លខ�ី 
រ�ៀបបង់សង និង��ព��ដាក់ធានា សម��ប�នឹងកសិករ��ល���វការ
��ឿងច��ស��ប់��ើកសិកម�។ 

           ផលប័��ឥណទានឯកត�ជនរបស់�ើងមានចំនួន ៤១,៣លានដុល�ារ
�ដំណាច់ឆ�ាំ២០១៣ ឬ��ើនឹង ៥៥% ��ផលប័��ឥណទានសរុប��ល 
១៥,៥លានដុល�ារ គឺជាផលប័��ឥណទានរបស់ផលិតផលឥណទានឯកត�ជន
��ល�នពណ៌នាខាង�ើ។ ធនាគារភូមិ��ញចិត�នឹងចំ��ក��ឥណទាន
ឯកត�ជន ដូច��ះធនាគារភូមិនឹងខិតខំរក��ាអ��ដូចគ�ារវាងផលប័��ឥណទាន
��មុ និងផលប័��ឥណទានឯកត�ជន ខណៈ��លផលប័��ឥណទានសរុបមាន
ការ�ើន�ើង។ 

អតិថិជនធនាគារភូមិ ��កបរបរលក់��ប៉ូវ ���ុកស�ាង ��ត�កណ�ាល

          ខណៈ��លធនាគារភូមិព��ីកបណ�ាញ��តិបត�ិការ ប��ើនផលិតផល 
និងផលប័��ឥណទាន ធនាគារភូមិក៏�នព��ឹង��វាកម�អតិថិជនរបស់ខ��ន
តាមរយៈការ��លម�បណ�ាញ��កចាយផលិតផលឲ�����ើរជាងមុន។ �
��លអនាគត ធនាគារភូមិនឹងដាក់ឲ����ើ��ស់��ព័ន� core banking 
��លមានលក�ណៈទាន់សម័យជាងមុន ជាមួយកម�វ�ធីប���កវ�ជ�ាស��ប់
ការ�យាល័យជួរមុខ និង��យ ��លនឹងជួយប��ើនភាព��ឹម���វ និង
ប��ើន����ន��តិបត�កិារ ស��ប់��លម���វាកម�អតិថិជនឲ��កាន់��ល����ើរ
ផង��រ។ 

          មូលដ�ាន��ឹះ��ភាព�គជ័យរបស់ធនាគារភូមិក��ងរយៈ��លប៉ុន�ាន
ឆ�ាំចុង��យ��ះគឺការយកចិត�ទុកដាក់របស់ធនាគារភូមិ��ើសកម�ភាព
សង�ម។ ធនាគារភូមិមានអ�កជំនាញ��ប់��ងសកម�ភាពសង�ម ��ើការ
��ញ��ង និង�នប��ើតគណៈកម�ការ��ប់��ងសកម�ភាពសង�មមួយ��ល
មានសមាសភាពចូលរួម�យគណៈ��ប់��ងជាន់ខ�ស់ និងសមាជិក��ុម
��ឹក��ាភិ�លម�ាក់។ ��ុមអ�កជំនាញ��ប់��ងសកម�ភាពសង�មតាមដាន
ដំ�ើរការរបស់ធនាគារភូមិជា��ចាំ��ើការស��ច��សកកម�សង�ម
របស់ខ��ន ជាពិ��សធានាថាធនាគារភូមិអនុ�មតាមបទដ�ាន ដូចជាបទដ�ាន
សាកល ស��ប់ការ��ប់��ងសកម�ភាពសង�ម (Universal Standards for 
Social Performance Management) �លការណ៍ការពារអតិថិជន 
(CPP) និងតាមដាន ឥទ�ពិល����តិបត�កិាររបស់�ើង��ើអតិថិជនតាមរយៈ
ការវាស់��ងសន�ស��ន៍ ��ការចាកផុតពីភាព��ី�� (PPI)។ ធនាគារភូមិ
នឹងបន�ធានាឲ����កដថាយុទ�សា���របស់ខ��ន��ប�នឹង��សកកម�សង�ម 
�ើយការ��ប់��ងសកម�ភាពសង�ម���វ�នប���លយ៉ាង��ញ��ញ�ក��ង
��តិបត�ិការ��ចាំ���របស់ខ��ន។ 

 

 

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

២៣

ទស��នវិស័យអាជីវកម�

ការ��កចាយផលិតផល��លមានលក�ណៈល����ើរ

ការ��ប់��ងសកម�ភាពសង�ម��លមានលក�ណៈ
ល����ើរ



 

 

ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

២៤

 

 

          ធនាគារភូមិអនុវត��លការណ៍��ប់��ងហានិភ័យ�ក��ង��តិបត�ិការ
អាជីវកម���ចាំ���ដូចខាង��មៈ 

�ើកកម�ស់��ក់ចំ��ញ និងកំ�ើន��ដ�កិច�រយៈ��ល��ង��កប
�យនិរន�រភាព�យ អនុវត�ការ��ប់��ងហានិភ័យ និងអភិ�លកិច�
�យ��ុង��យ័ត�។
ជួយដល់អាជីវកម�ក� �ងការប��ើត��ក់ចំ��ញ��លមាន���រភាព 
និងនិរន�រភាពស��ប់ភាគទុនិក។
ធានាថាយុទ�សា�����ប់��ងហានិភ័យរបស់ធនាគារភូមិគឺ���ក�
�ើការយល់ដឹងច��ាស់ពីហានិភ័យ��ល�ន និងកំពុង��ឈមមុខ 
ការវាយត���  វាស់��ង និង��ប់��ងហានិភ័យ��លមាន��បបទ
��ឹម���វ។ 

•

•

•

គណៈកម�ការឥណទាន

គណៈកម�ការ��ប់��ង
ហានិភ័យរបស់��ុម��ឹក��ាភិ�ល

គណៈកម�ការ��ប់��ង��ព��សកម�
 និងបំណ�ល (ALCO)

ហានិភ័យ��តិបត�ិការ 
និងហានិភ័យ����ងៗ�ៀត

ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យហិរ��វត��

ការ��ប់��ងហានិភ័យ

ទស��នៈ��ការ��ប់��ងហានិភ័យ
          ការ��ឈមនឹងហានិភ័យ គឺ��ង��ភ�ាប់�នឹងយុទ�សា�����នការ
អាជីវកម�របស់ស�ាប័ននីមួយៗរួមទាំង ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី 
ផង��រ។ ទស��នៈ��ការ��ប់��ងហានិភ័យរបស់ធនាគារភូមិ គឺ���វ��បជាមួយ
នឹងក��ិតហានិភ័យអាចទទួលយក�ន��ល�នកំណត់�យ��ុម��ឹក��ា
ភិ�ល ជួយជ��ញុយុទ�សា���អាជីវកម� ការស��ចចិត� និង��ើឲ��ការ��ប់��ង
កាន់��មាន��សិទ�ភាពផង��រ។ 
 
          គ��ង��ប់��ងហានិភ័យរបស់ធនាគារភូម ិមាន�លបំណង
ព��ឹងសមត�ភាពក��ងការកំណត់ វាស់��ង និង��ប់��ងហានិភ័យ �ើម��ីប��ើន
ត���របស់ភាគទុនិក �យស��បការ��ប់��ងហានិភ័យ�នឹងយុទ�សា���
រួមរបស់ធនាគារភូមិ  វាយត���ផលប៉ះពាល់��ហានិភ័យ��លកំពុង�ើតមាន
�ើង ប��ើតយុទ�សា����ះ��យ និងកាត់បន�យហានិភ័យ��លឆ��ះប��ាំង
ពីអភិ�លកិច���ព័ន���ការ��ប់��ងរបស់ធនាគារភូមិ។  

គណៈកម�ការ��ប់��ង
ហានិភ័យរបស់ថ�ាក់��ប់��ង

គ��ង��ប់��ងហានិភ័យ



អតិថិជនធនាគារភូមិ ��កបរបរឆ�ាក់��ឿងសិល��ៈបុរាណ ���កុឧត��ង� ��ត�កំពង់ស�ឺ

 

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

២៥

  

 

          គណៈកម�ការ��ប់��ងហានិភ័យរបស់��ុម��ឹក��ាភិ�ល���វ�ន
ប��ើត�ើង និងដឹកនាំ�យសមាជិក��ុម��ឹក��ាភិ�លឯករាជ��មួយរូប។ 
��សកកម�របស់គណៈកម�ការ��ះគឺ�� �តពិនិត���ើលរាល់ហានិភ័យ��ល
�ើត�ើងទាំងខាងក��ង និងខាង����លទាក់ទងនឹង��តិបត�ិការឥណទាន
និងហិរ��វត���ើម��ីធានាថាការអនុវត�ន៍�ើ�លការណ៍ និងនីតិវ�ធីមាន��សិទ�ភាព
ក��ងការកំណត់ និង��ប់��ងហានិភ័យ និងអនុ�មតាម��ចក�ី��នាំ
���ក��ង និងត���វការពីខាង��។ 

           គណៈកម�ការ��ប់��ងហានិភ័យរបស់ថ�ាក់��ប់��ង���វ�នប��ើត
និង ដឹកនាំ�យ��ធាននាយក��តិបត�ិ។ ទំនួលខុស���វសំខាន់របស់
គណៈកម�ការ��ះគឺធានាថាធនាគារភូមិ�� ើ��តិបត� ិការ�យមាន��ព័ន�
��ប់��ងហានិភ័យយ៉ាងមាន��សិទ�ភាព និង���តពិនិត��ការវាយត��� និង
��ប់��ងហានិភ័យ �ើម��ីធានាសុវត�ភិាព��ព��សកម� និងធនធានហិរ��វត��របស់
ធនាគារភូមិ។ គណៈកម�ការ��ះក៏��ត��ើការ���តពិនិត�� និងកាត់បន�យ
ហានិភ័យ��តិបត�ិការ ��លអាច�ើត�ើង�យសារកង�ះខាត��ព័ន�ព័ត៌មាន 
ប���កវ�ទ��ា ការ�ើ�សនឹងការ��ប់��ង���ក��ង ការ��បន� ំមហន�រាយ��លមិនអាច
ស�ានទុកមុន ប��ា��តិបត�ិការ����ងៗ�ៀត��លអាច��ើឲ��មានការខាតបង់
(មិន�នរ�ពឹងទុកជាមុន) ឬមានប��ា��រ����ះរបស់ធនាគារភូមិផង��រ។ 

          �លបំណង��គណៈកម�ការឥណទានគឺ កាត់បន�យការខាតបង់
���កឥណទានក��ងក��ិតមួយ��លអាចទទួលយក�ន។ គណៈកម�ការ��ះ
���វ�នដឹកនាំ�យ��ធាននាយក��តិបត�ិការ។ ទំនួលខុស���វរបស់
គណៈកម�ការ��ះគឺ ធានាថា�លន��យឥណទានមាន��ប់��ន់
ស��ប់អនុវត� ��ើបច��ប��ន�ភាពសម��បតាមអាជីវកម� និងការអនុវត�ន៍
ក��ងការផ�ល់កម�ី និង�ើម��ី���តពិនិត��គុណភាពផលប័��ឥណទាន កត់សម�ាល់
និន�ាការអវ�ជ�មាន និងចាត់វ�ធានការឲ���នទាន់��ល��លា។ ជាលទ�ផល 
គ ុណភាពផលប័��ឥណទានជារ ួមមានគុណភាពល���� ឹមដ ំណាច់
ឆ�ាំ២០១៣ �យមានហានិភ័យផលប័��ឥណទានធំជាង៣០�����ឹម�� 
០,១៥% ប៉ុ��ះ។ គុណភាពល���ផលប័��ឥណទានគឺរួមផ��ំពីកត�ាខាងក��ង 
និងខាង��។ ជាធម�តាគណៈកម�ការឥណទានជួប��ជុំ�ៀងរាល់មួយ��ម�ង។ 

គណៈកម�ការឥណទាន

          ហានិភ័យហិរ��វត�����វ�ន���តពិនិត�� និង��ប់��ង�យគណៈកម�ការ
��ប់��ង��ព��សកម� និងបំណ�ល (ALCO)  �យមាន�លបំណងចម��ង
ក��ងការវាយត��� ���តពិនិត�� និងអនុម័ត�ើការអនុវត�ន៍ទាក់ទងនឹងហានិភ័យ
សាច់��ក់ និងហានិភ័យរូបីយប័ណ� ក��ង�លបំណងប��ើន��សិទ�ភាព
��ក់ចំ��ញ ទន�ឹមនឹង��ះក៏���វធានាថាសាច់��ក់ ���វ�នរក��ាទុកយ៉ាង
��ឹម���វ។ គណៈកម�ការ��ប់��ង��ព��សកម� និងបំណ�ល���វ�នដឹកនាំ
�យ��ធាននាយកហិរ��វត�� �ើយ���វជួប��ជុំ�ៀងរាល់មួយ��ម�ង។ 

គណៈកម�ការ��ប់��ង��ព��សកម� និងបំណ�ល

ការ��ប់��ងហានិភ័យ

គណៈកម�ការ��ប់��ងហានិភ័យរបស់��ុម��ឹក��ាភិ�ល

គណៈកម�ការ��ប់��ងហានិភ័យរបស់ថ�ាក់��ប់��ង



 

ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

២៦

�ើ�ើងពន��ល់អត�ន័យ����សកកម�របស់�ើងយ៉ាងដូច���ច?

ប��ើតគណៈកម�ការ��ប់��ងបរ�ស�ាន និងសង�ម
ទទួល�នវ���ាបនប��ការវាស់��ងសន�ស��ន៍��ការចាកផុតពីភាព��ី�� (PPI) ក��ិតមូលដ�ាន និងក��ិតឧត�មពី Grameen Foundation 
តាមដានការ�����ល��ពិន�� PPI របស់អតិថិជន ពីវគ�ទី១ �វគ�ទី២
ទទួល�នប័ណ�សរ�ើរប��ាក់អំពីតម�ាភាពពី Microfinance Transparency
ចូលរួមក��ងកាផ�ល់រ�យការណ៍ និងពិនិត��វាយត���ក��ងការ��ប់��ងសកម�ភាពសង�មជាមួយ MIX market 
ចូលរួមក��ងកម�វ�ធីគ��ងអំពី�លការណ៍ការពារអតិថិជនជាមួយសមាគមមី���ហិរ��វត��កម��ជា (CMA) ��លផ�ល់មូលនិធិ�យ AFD ។ 
��ើការស�ង់មតិ�ើការវាយត�����ើការ��ប់��ងបរ�ស�ាន។
ដាក់ឲ����ើ��ស់ឥណទាន��អាសន�ជាផ��វការក��ង�ល�ជួយអតិថិជនក��ងការ��ប់��ង��អាសន�មិនឲ��ប៉ះពាល់ជីវភាពរស់� 

•

•

•

•

•

•

•

•

៨៤,៩% ជា���ី, ៣៨,៦% រស់���ម
��ក់ចំណ�ល ៣.៧០៤,៨៣ �ៀល
(ឆ�ាំ ២០១២)  (CPI)

អតិថិជន: កសិកម� = ៦២% 
ផលិតកម� = ២%
ពាណិជ�កម� = ១៣% 
��វាកម�= ៧%  ����ងៗ = ១៦%

ការអនុវត�ន៍�លការណ៍
ការពារអតិថិជន

 កម�ី  ��វាកម� និង
ផលិតផលមិន��នហិរ��វត��

ជីវភាពរស់�អា��័យ�តាមទិន�ន័យ PPI
- ៨% ចាកផុតពីភាព��ី��ខ�ាំង 
- ៦% ចាកផុតពីភាព��ី��
- ៧% ចាកផុតពី��ក់ចំណ�លទាប
- ៧% ក�ាយជាអតិថិជនមិន��

OSS* = ២៤០%, 
FSS** = ១៣៨% 

ជា��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត����លមានទស��នវ�ស័យសង�ម និងទិស�អាជីវកម� ��លផ�ល់ឲ��

សហ��ិន និង��ុម���សារ ��លសិ�ត�ក��ិតមូលដ�ានពីរ�ាមីត�� ��ដ�កិច�សង�ម នូវ ឱកាស��ដ�កិច� �ើម��ីផ�ាស់ប��រជីវភាពរស់� 

និងសហគមន៍ របស់ពួក��ឲ�����ើរ�ើង តាមរយៈការផ�ល់ឲ��អតិថិជននូវ��វាកម�ហិរ��វត��

��កប�យ��សិទ�ភាព និងនិរន�រភាព។

ជា��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត����លមានទស��នវ�ស័យសង�ម និងទិស�អាជីវកម� ��លផ�ល់ឲ��

សហ��ិន និង��ុម���សារ ��លសិ�ត�ក��ិតមូលដ�ានពីរ�ាមីត�� ��ដ�កិច�សង�ម នូវឱកាស��ដ�កិច� �ើម��ីផ�ាស់ប��រជីវភាពរស់� 

និងសហគមន៍ របស់ពួក��ឲ�����ើរ�ើង តាមរយៈការផ�ល់ឲ��អតិថិជននូវ��វាកម�ហិរ��វត��

��កប�យ��សិទ�ភាព និងនិរន�រភាព។

*Operational Self Sufficiency
** Financial Self Sufficiency

សកម�ភាពសង�មមួយចំនួនប���ម�ៀត៖



រ�យការណ៍សមិទ�ផលសង�ម

 

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

២៧

អតិថិជនធនាគារភូមិ ��កបរបរដាំស���កគួរ ���ុកស�ាង ��ត�កណ�ាល

��ុម���សារ��លស�ិត�ក��ិតមូលដ�ានពីរ�ាមីត����ដ�កិច�សង�ម ទទួល�នសក�ានុពលភាព�ើម��ីរស់���កប�យជីវភាព���ថ��រ
សុវត�ិភាព��ដ�កិច� សុវត�ិភាពសង�ម និងយុត�ិធម៌។

ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី គឺជា��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត����លមានទស��នវ�ស័យសង�ម និងទិស�អាជីវកម���លផ�ល់ឲ�� 
សហ��ិន និង��ុម���សារ��លសិ�ត�ក��ិតមូលដ�ានពីរ�ាមីត�� ��ដ�កិច�សង�មនូវឱកាស��ដ�កិច� �ើម��ីផ�ាស់ប��រជីវភាពរស់� និង 
សហគមន៍របស់ពួក��ឲ�����ើរ�ើង តាមរយៈការផ�ល់ឲ��អតិថិជននូវ��វាកម�ហិរ��វត����កប�យ��សិទ�ភាព និងនិរន�រភាព។ 

ទស��នវ�ស័យ

��សកកម�

 

 

 

 

 

 

រ�យការណ៍��ប់��ងសកម�ភាពសង�ម

សូចនាករ

១៥៣.៩៥២

១៥២.៥៧៤

៩៥.៤១១

១៣០.៦៦៤

១២០.៧៤២

១០០%

៩៩%

៦២%

៨៥%

៧៨%

US$ ៧៤.៩៤៦.៥៤១

US$ ៧២.៨៤៧.៦៨៧

US$ ៣៩.៩០៥.១៨៣

US$ ៦០.៣៩៦.៦៣៩

US$ ៣២.៩៩៥.៣២៥

១០០%

៩៤%

៥៣%

៨១%

៤៤%

ចំនួន ផលប័��ឥណទាន

អតិថិជនសកម�

អតិថិជន�តំបន់ជនបទ

អតិថិជនជា���ី

អតិថិជន��ុម

អតិថិជនពាក់ព័ន�នឹងសកម�ភាពកសិកម�

អតិថិជនថ�ីរស់���មបន�ាត់ភាព��ី��១៥០%
��បន�ាត់ភាព��ី��ថ�ាក់ជាតិ ឬរស់���ម��ក់ 
ចំណ�ល ៣.៧០៤,៦៣ �ៀលក��ងមួយ��� គិតតាម 
CPI ឆ�ាំ ២០១២

៣១.៤៥១ ៣៨,៥៧% - -



ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

២៨

 

 

 

 

 

 

 

យន�ការ និងឧបករណ៍វាស់��ងសកម�ភាពសង�ម

ក. ការកំណត់�ល� និងតាមដានភាព��ី��

និយមន័យបន�ាត់ភាព��ី��

ការវាយត���/វាស់��ងភាព��ី��

ការតាមដានភាព��ី�� 

រ�យការណ៍ការ��ប់��ងសកម�ភាពសង�ម

�ក��ងការវាស់��ងសន�ស��ន៍��ការចាកផុតពីភាព��ី�� (PPI) របស់ធនាគារភូមិ 
�ើងកំណត់ថាជាអតិថិជន��លស�ិត�ក��ិត��ី�� និងចំណ�លទាប* 

ការវាស់��ងសន�ស��ន៍��ការចាកផុតពីភាព��ី�� (PPI) ���វ�ន��ើ��ស់�ើម��ីវាយត���ក��ិត 
ភាព��ី��របស់អតិថិជនថ�ី

ការវាស់��ងសន�ស��ន៍��ការចាកផុតពីភាព��ី�� (PPI)

ម�ងក��ងមួយឆ�ាំ

 

 

 

គ. ��វាកម�មិន��នហិរ��វត��

សកម�ភាពទទួលខុស���វក��ងសង�ម �ៀបចំប��ើត��ឹត�ិការណ៍សហគមន៍

USAID-DCA, HARVEST, Good Return Australia, Habitat

ការបណ��ះបណ�ាលចំ��ះដឹង���កហិរ��វត�� និងជំនាញក��ងការរស់� ដល់អតិថិជន និងមិន��ន 

អតិថិជនរបស់ធនាគារភូមិ

កម�វ�ធីអប់រ�ចំ��ះដឹង���កហិរ��វត��

ភា�ប់ទំនាក់ទំនងជាមួយស�ាប័នអភិវឌ��ន៍����ងៗ
�ៀត។ 

 

 

 

ឃ. �លន��យបុគ�លិក

ការសិក��ា�ើការ��ញចិត�របស់បុគ�លិក ការ��វ��វ�ើការ��ញចិត�របស់បុគ�លិក ���វ�ន��ើ�ើងក��ង��ំ២០១៣

�ៀវ��លន��យបុគ�លិក និងនីតិវ�ធី

�លន��យ����ង�ៀត

អនុម័ត�យ��ុម��ឹក��ាភិ�លតាំងពី��មករា ឆ�ាំ២០០៣ និង���វ�ន��ើបច��ប��ន�ភាពក��ង��វ�ច�ិកា 

ឆ�ាំ២០១២ 

វ�ស��លប��វ�ង  ទំនាស់ផល���ជន៍ ��ឡាជាតិរបបសន�ិសុខសង�ម (បសស)  ធានារ�ាប់រង�ើ 
��ះថ�ាក់ស��ប់បុគ�លិក (FORTE)

 

 

 

 

 

ខ. ការយកចិត�ទុកដាក់ចំ�ះអតិថិជន និងការ��លម�ផលិតផល

តម�ាភាព��ត��� •   ដំ�ើងតារាងត���ផលិតផល���ប់សាខាទាំងអស់
•   បង�ាញព័ត៌មានអំពីអ��ការ��ក់�ក��ងខិតប័ណ�ផ��ព�ផ��ាយ (ចំណាំៈ ធនាគារភូមិ មិនគិត���
      ����ង�ៀត�ះ��)
•   ចូលរួមបណ�ាញ��ករ���កព័ត៌មាន Mix Market និងតម�ាភាពមី���ហិរ��វត�� �ះពុម�ព័ត៌មាន
      លម�ិតអំពី��វា��ក់កម�ី និងភ�ាប់ជាមួយតារាងកាលវ�ភាគបង់��ក់។

•   ការ��ប់��ង��ព័ន� E-complaint
•   ��អប់ផ�ល់មតិ�បល់���វ�នដំ�ើង���ប់សាខា
•   ��ខទូរសព�ទំនាក់ទំនងរបស់នាយកសាខា ���វ�នភ�ាប់��ើតារាងកាលវ�ភាគ
     សង��ក់ (��ព័ន�ទូរសព�ទំនាក់ទំនងបន�ាន់ស��ប់ផ�ល់�បល់ និងប�ឹងតវ�ា)

ការសិក��ាអំពីការ��ញចិត�របស់អតិថិជន ពីរដងក��ងមួយឆ�ាំ

មុន��លប��ើតផលិតផលថ�ីៗ ការ��វ��វទីផ��ារ���វ�ន��ើ�ើង

១០០% ��អតិថិជនថ�ីរបស់ធនាគារភូមិ ចាប់តាំងពី��មិថុនា ឆ�ាំ២០១២

មាន��ង�ក��ង�ៀវ��លន��យបុគ�លិក និងនីតិវ�ធី �ើយ���វ�ន�ះពុម� និង��កជូន��ប់ 
ការ�យាល័យទាំងអស់។ 

��ព័ន���ការផ�ល់មតិ�បល់ និងការប�ឹងតវ�ា 
របស់អតិថិជន

ការ��វ��វទីផ��ារស��ប់ការអភិវឌ��ន៍
ផលិតផល

ចំនួន��ការ���តពិនិត��ការ�យាល័យឥណទាន

��មសីលធម៌បុគ�លិក

* ១៥០% ��បន�ាត់ភាព��ី��ថ�ាក់ជាតិ



កសិករកំពុងភ��រដី �ើករង �ើម��ីដាំប��� ���ុកស�ាង ��ត�កណ�ាល

ការ��ប់��ង
សកម�ភាពសង�ម

 

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

២៩

           ធនាគារភូមិចាប់��ើម��ើ��ស់ PPI �ក��ងឆ�ាំ២០១១ �ើយទទួល
�នបទដ�ានវ���ាបនប��ក��ិតមូលដ�ាន និងក��ិតឧត�ម ក��ងឆ�ាំ២០១៣។ 
��ឹមពាក់កណ�ាលឆ�ាំ២០១៣ ធនាគារភូមិ�ន��ើការវាស់��ង PPI ស��ប់
អតិថិជនថ�ីទាំងអស់ និងមកដល់��ធ�� ឆ�ាំ២០១៣ អតិថិជនថ�ីចំនួន 
៨១.៥៣៥ នាក់ ពីសាខាចំនួន ៤៦សាខា ទូទាំង១៩ រាជធានី��ត��នចូលរួម
ក��ងការវាស់��ង PPI ។

    លទ�ផល��ការវាស់��ង PPI បង�ាញថាធនាគារភូមិផ�ល់នូវ��វាកម� 
យ៉ាងទូលំទូលាយដល់អតិថិជន��លស�តិ�ក��តិមូលដ�ានពីមីរ�ាមីត��ដ�កិច� 
សង�ម �យ��ត��ើអតិថិជន��លមានចំណ�លទាប និងអតិថិជន
��ី��។ ធនាគារភូមិ នឹងបន�យកចិត�ទុកដាក់��ើ��តិបត�ិការរបស់ខ��នជាមួយ 
អតិថិជនទាំង��ះ និងប��ើតផលិតផល និង��វាកម���លសាកសមបំផុត
ស��ប់ត���វការរបស់ពួកគាត់។ 

* �រក��ិតគុណ�ព���ព��ី�����វ�នកំណត់�យឧបករណ៍�ស់��ងសន�ស��ន៍

���រ�កផុតពី�ព��ី�� (PPI tracking tool)។ �រ�ស់��ងសន�ស��ន៍���រ

�កផុតពី�ព��ី�� ��ើ��ស់�រអ���តក��ង����ស�ក់�ក់�ើម��ី�យត���ពីស�ង់�

���ររស់��មរយៈ�រ�កសួរសំណ�រពីចំនួនស�ជិកក��ង����រ ក��តិ���រអប់រ�

ស��រ�ងសង់��ហ��ន��ើម។

ការវាស់��ងផលប៉ះពាល់តាមរយៈ PPI

ភាគរយ��អតិថិជនធនាគារភូមិ��លរស់���មបន�ាត់ភាព��ី�� 

ធានាថាផលិតផលសម��ប���វ�នផ�ល់យ៉ាង��ឹម���វដល់អតិថិជន
�ល�
��លម� និងអភិវឌ��ន៍ផលិតផល��លសាកសមស��ប់អតិថិជន
សក�ានុពល និងអតិថិជនបច��ប��ន�
វាស់��ងការផ�ាស់��គុណភាពជីវ�តរបស់អតិថិជន

•

•

•

 

 

អ����
ភាព��ី��

 

 

 

អត�ាធិប��ាយ

��ខ�ាំង

��

អ�ក��លមាន��ក់ចំណ�លទាប

មិន��

១

២

៣

៤

ធនាគារភូមិ��ើ��ស់ការវាស់��ងសន�ស��ន៍��ការចាកផុតពីភាព��ី�� (PPI)* 
�ើម��ី

អ�ក��លមាន��ក់ចំណ�លទាប មិន������ខ�ាំង

២៥%

១៤%១៧%

៤៤%



ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

៣០

           ធនាគារភូមិ�ន��ើការសិក��ាយ៉ាងសុីជ���ើផលប៉ះពាល់����តិបត�ិការរបស់ខ��ន��ើជីវភាពរស់�របស់អតិថិជន�យ��ើ��ស់ពិន�� PPI របស់
អតិថិជន�យ��ើស��សគំរូ��ដន��ស��ប់ការសិក��ា។ ��ុមការងាររបស់�ើង�ន��ើស��សអតិថិជន�យ��ដន��ចំនួន ៨.៧៩៤នាក់ជាគំរូ��លអតិថិជន
ទាំង�ះ�នទទួលការវាស់��ង PPI ម�ងរួចមក�ើយ�កម�ីវគ�ទី១ និង���វ�ន��ើស��សឲ����ើការវាស់��ង PPI ជា�ើកទីពីរ។ លទ�ផលខាង��ម��ះបង�ាញ
អំពីការផ�ាស់ប��រជារួម��គុណភាពជីវ�តរបស់អតិថិជនពីការវាស់��ង�ើកទីមួយ និង�ើកទីពីរ ��លចំនួនអតិថិជន��លរស់���ម��ក់ចំណ�ល ៣,៧៥ដុល�ារ 
ក��ងមួយ���ថយចុះ ខណៈ��លចំនួនអតិថិជន��លរស់�មាន��ក់ចំណ�ល�ើសពី ៣,៧៥ដុល�ារ ក��ងមួយ���មានការ�ើន�ើង ខណៈ��លមានការលំ�កក��ង
ការប��ើតសមាសភាពជាក់លាក់ក��ងការ�ើកកម�ស់ក��ិត��ភាព��ី�� អា��័យ�តាម��វាកម�របស់ធនាគារភូមិ ទិន�ន័យខាង��ម��ះបង�ាញថា��វាកម�
របស់ធនាគារភូមិ�នចូលរួមក��ង ការកាត់បន�យភាព��ី�� និង�ើកកម�ស់ជីវភាពរស់�របស់អតិថិជន។ 

��ខ�ាំង

��

��ក់ចំណ�លទាប

មិន��
 

ភាគរយ��ទំហំសំណាកតាម
ក��ិត��ភាព��ី��

ការវាស់��ង
ក��ងវគ�ទី១(២០១២)

ការវាស់��ង
ក��ងវគ�ទី២(២០១៣)ក��ិត��ភាព��ី�� (អា��័យ�តាម PPI )

២១%

៣០% ២៤%

៤៥%

១៨%១១%

៣៨%

១៣%



 

 

បុគ�លិកធនាគារភូមិស�ាប់ និងរកឲ���ើញនូវត���វការរបស់អតិថិជន ក��ងស�ានភាពខុសៗគ�ាបុគ�លិកធនាគារភូមិ
ផ�ល់នូវផលិតផល��លបំ��ញតាមត���វការ និងស�ានភាពខុសៗគ�ារបស់អតិថិជន និងមិនបង�ំ / ផ�ល់
ផលិតផលកម�ី��លអតិថិជនមិន���វការ�ើយ។

•

បុគ�លិកធនាគារភូមិមានការ��ុង��យ័ត�ក��ងការផ�ល់��ក់កម�ីសមល�មដល់អតិថិជន �ើម��ីឲ��អតិថិជនអាចមាន
លទ�ភាពបង់សង�ន �យមិនចាំ�ច់ទទួលកម�ីមួយ����ង�ៀត ឬកាត់បន�យចំណាយ��លចាំ�ច់ស��ប់
���សារដូចជាចំណីអាហារជា�ើម។ 
បុគ�លិកធនាគារភូមិ��ប់អតិថិជនថា ពួកគាត់មានសិទ�ិ��ើស��សផលិតផល និងសិទ�ិបដិ��ធមិនទទួលយក
ផលិតផល��លខ��នមិន��ញចិត�។ 
បុគ�លិកធនាគារភូមិចុះ��ើលដល់ក���ង��កបអាជីវកម�របស់អតិថិជន �ើម��ីវាយត���លទ�ភាពបង់សងមុន
នឹងអនុម័តផ�ល់កម�ី។

•

•

•

��មសីលធម៌��ុមហ៊ុន ���វ�នព��ឹងយ៉ាងមឺងមាត់ និងឲ��បុគ�លិកយល់ដឹង�ន��ប់គ�ា បុគ�លិកធនាគារភូមិ
�រព ��ចក�ី���ថ��រ អតិថិជន��ប់��ល��លា �ះបីជាអតិថិជនមានការយឺតយ៉ាវក��ងការបង់��ក់។ 
បុគ�លិកធនាគារភូមិមិនទទួលអំ�យ ឬ��ក់កាសពីអតិថិជន�ើយ។

•

•

បុគ�លិកធនាគារភូមិរក��ាការសម�ាត់��រាល់ព័ត៌មានទាំងអស់របស់អតិថិជន និងអនុវត�តាម�លន��យ
របស់ធនាគារភូមិស�ីពីការរក��ាការសម�ាត់��ព័ត៌មានរបស់អតិថិជននិងច��ាប់របស់����សអំពីការរក��ាការសម�ាត់។ 
បុគ�លិកធនាគារភូមិសុំការអនុ��ាតពីអតិថិជនជាមុន មុន��ល��ករ���កព័ត៌មាន ឬរូបថតរបស់ពួក�� ជាមួយ
អ�ក����ង�ៀត�ខាង��ស�ាប័ន។ ធនាគារភូមិមិនលក់ព័ត៌មានរបស់អតិថិជន�ភាគីទីបី�ើម��ីទទួល�ន
ផល���ជន៍�ើយ។

•

•

បុគ�លិកធនាគារភូមិ��ប់អតិថិជនថាពួកគាត់មានសិទ�ិអាចប�ឹងតវ�ា ឬសួរសំណ�រ�ន។ 
បុគ�លិកធនាគារភូមិ��ប់អតិថិជនអំពីរ�ៀបផ�ល់ដំណឹងមកធនាគារភូមិ��សិន�ើពួកគាត់ជួបប��ាតាមរយៈ
បុគ�លិក ទូរស័ព� ឬសាខាផ�ាល់។ 
បុគ�លិកធនាគារភូមិពន��ល់��ប់អតិថិជនអំពីរ�ៀបផ�ល់ព័ត៌មាន���ុមហ៊ុន ��កប�យភាពងាយ��ួល 
មានសុវត�ិភាព និង���វ�នរក��ាការសម�ាត់ ។ 
បុគ�លិកធនាគារភូមិ��ើយតប�នឹងការប�ឹងតវ�ា�ន��ឹម���វ និងទាន់��ល��លា ។ 

•

•

•

•

បុគ�លិកធនាគារភូមិផ�ល់��ប់ព័ត៌មានទាំងអស់��លអតិថិជន���វការ�ើម�� ីឲ��អតិថិជន��ើការស��ចចិត�
ដ៏��ឹម���វរួមទាំង សិទិ�និងទំនួលខុស���វរបស់អតិថិជន។
បុគ�លិកធនាគារភូមិនិយាយភាសាក��ងតំបន់ ឬភាសា��លអតិថិជនសុាំក��ងការ����័យទាក់ទងគ�ា��ចាំ��� 
ដូ���ះអតិថិជនមានអ�ក��លពួក��អាចទំនាក់ទំនងជាមួយ�ន��ួល។ 

•

•

ត�����ផលិតផលកម�ីរបស់ធនាគារភូមិគឺសមរម�� និង��ហាក់����លនឹងស�ាប័នដ���ៀត�ក��ងតំបន់។•

ការប��ើតផលិតផល��លសម��ប 
និង��ព័ន���កចាយ

ការការពារការជំពាក់បំណ�លវ័ណ�ក

តម�ាភាព

ការទទួលខុស���វ�ើត���

ការ�រពនិងយកចិត�ទុកដាក់ចំ�ះ
អតិថិជន�យ��ើភាព

ការរក��ាការសម�ាត់��ព័ត៌មាន 
របស់អតិថិជន

យន�ការ��ការ�ះ��យ     
បណ�ឹងតវ�ា

�លការណ៍ការពារអតិថិជន រ�ៀប��លធនាគារភូមិអនុវត��លការណ៍ការពារអតិថិជន

 

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

៣១

រ�ៀប��លធនាគារភូមិអនុវត��លការណ៍ការពារអតិថិជន



ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

៣២

           �យ�នសហការជា��គ ូជាម ួយ Good Return Australia 
ធនាគារភូមិ�នផ�ល់នូវវគ�បណ��ះបណ�ាលចំ��ះដឹង���កហិរ��វត�� និងជំនាញ
ក��ងការរស់�ដល់��ជាពលរដ��ក��ងភូមិដាច់��យាលក��ង����សកម��ជា។ 
�យមានជំនួយពី World Education Cambodia, the Accenture 
Australia Foundation និង Australian Aid គ��ង��លមាន��ះថា 
“សិក��ា�ើម��ីជីវ�តកាន់�����ើរ�ើង” ���វ�នប��ើត�ើងបន�ាប់ពី��ើការវ�ភាគ
��ើត���វការ �ើម��ីកំណត់អំពីជំនាញ��លអ�កចូលរួមធ�ាប់មាន �ើយ 
�លបំណង និងការ��ញចិត�របស់អ�កចូលរួម�ល�។

           �លបំណង��គ��ង��ះគឺ�ើម�� ីឲ��សមាជិក�ក��ងសហគមន៍
អាច��លម�ការ��ប់��ងហិរ��វត� � និងជំនាញក��ងការរស់�ឲ��កាន់��
���ើរ�ើង ��ើការស��ចចិត����កហិរ��វត��ឲ���ន��ឹម���វ (រួមមានការ

បច��ប��ន�ភាពការអប់រ�ចំ��ះដឹង���កហិរ��វត��

          ធនាគារភូមិ មាន�លបំណងស��ចឲ���នអ�កចូលរួមចំនួន 
១.២០០នាក់ �វគ�ចុង��យ��កម�វ�ធីសាកល��ង មុន��លដាក់ឲ����ើ��ស់
វគ�បណ��ះបណ�ាល��ះឲ���នទូលំទូលាយ។ បច��ប��ន�ធនាគារភូមិមានបុគ�លិក
ជាអ�កបណ��ះបណ�ាល��ញ��ងចំនួន ៨នាក់ �ើយគ��ង��ះ���វ�ន
��ប់��ង�យ��ធានម�ាក់ និងអ�កស��បស���លកម�វ�ធីម�ាក់មកពី Good 
Return។ 

��ប់��ងបំណ�ល) និងព��ឹងសមត�ភាពបុគ�លិកធនាគារភូមិ�ើម��ីដឹកនាំការ
បណ��ះបណ�ាល��កប�យ��សិទ�ភាព។ វគ�បណ��ះបណ�ាល��ះរួមមានបួន
���កសំខាន់ៗដូចជា ការ��ប់��ងបំណ�ល ការ��ប់��ងសាច់��ក់ ការសន��ំសំ��
និងការ�ើកអាជីវកម�ខ�ាតតូច។ អតិថិជនធនាគារភូមិ និងអ�ក��លមិន��ន
ជាអតិថិជនរបស់ធនាគារភូមិអាចចូលរួមវគ�បណ��ះបណ�ាល��ះ�ន។

ការសន��ំ
ការ��ប់��ងបំណ�ល

បុរស  ���ី

៤០%

១៦%
៣៣%

៦៧%
៨៤%

២៧%
៦%

២៧%

 អតិថិជនធនាគារភូមិមិន��នជាអតិថិជនធនាគារភូមិ

ការ��ប់��ងអាជីវកម�ខ�ាតតូច
ការ��ប់��ងសាច់��ក់



រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

៣៣

           ជា���កមួយ���លន��យការពារបរ�ស�ាន និងសង�ម ធនាគារភូមិ
�នប��ើតក��ងសំណ�រ�ើម��ីវាយត���សកម�ភាពអាជីវកម�របស់អតិថិជន 
និងផលប៉ះពាល់��ើបរ�ស�ាន។ ការស�ាបស�ង់មតិ��ះ���វ�នប��ើត�ើង
�យមានកិច�សហ��តិបត�ិការរវាង��ុមអ�ក��វ��វ និង��ុមការងារ
��ប់��ងសកម�ភាពសង�មរបស់ធនាគារភូម ិ�យ��តសំខាន់��ើ 
សុខភាព សុវត�ិភាព ការបំពុលបរ�ស�ាន និងកំលាំងពលកម�។ អតិថិជនរបស់
ធនាគារភូមិ���វ�ន��ើស��ស�យ��ដន�� �ើម��ីចូលរួមការស�ង់មតិ��ះ។ 

           ការស�ង់មតិ��ះកំណត់ហានិភ័យ��សកម�ភាពរបស់អតិថិជន��ើ
បរ�ស�ាន��ើអ័ក��ពីរៈ ក��ិតហានិភ័យ��សកម�ភាពរបស់អតិថិជន 

និងគុណភាព��ការ��ប់��ងហានិភ័យរបស់អតិថិជន។ ��ើអ័ក��អាប់សីុស គឺ 
ជាក��ិតហានិភ័យ��សកម�ភាពរបស់អតិថិជន ��លសំ���ើការប៉ះ 
ពាល់ដល់បរ�ស�ាន និង���វ�នវាស់��ង�យទំហំ និង����ទអាជីវកម�របស់ 
អតិថិជន (ឧទារហណ៍ៈកសិដ�ានដ៏ធំមួយអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់បរ�ស�ាន
��ើនជាងហាងលក់��ឿង��សតូចមួយ)។ ��ើអ័ក��អរ���គឺជាគុណភាព
��ការ��ប់��ងហានិភ័យរបស់អតិថិជន ��លសំ���ើសមត�ភាពក��ង
ការកត់សម�ាល់ និងកាត់បន�យហានិភ័យ��ើបរ�ស�ាន �ើយ���វ�នវាស់��ង
�យចំ��ះដឹងរបស់អតិថិជន អំពីហានិភ័យ��ើបរ�ស�ាននិងសកម�ភាព
របស់ពួក��ក��ងការ��លម�/បង�ារហានិភ័យទាំង��ះ។ 

រ�យការណ៍ការវាយត����ើការ��ប់��ងបរ�ស�ាន

បរ�មាណ��ការលក់ 
១:       < $ ១0,000
២:       ≥ $ ១0,000 < ៥0,000
៣:       ≥ $ ៥0,000
ទំហំឥណទាន 
១:       < $ ៥,000
២:       ≥ $ ៥,000 < $ ១0,000
៣:       ≥ $ ១0,000 
����ទ��ហានិភ័យ��ើបរ�ស�ាន និងសង�ម 
(ហានិភ័យសកម�ភាពអាជីវកម�)
១:       ទាប 
២:       មធ��ម
៣:       ខ�ស់

ក��ិតហានិភ័យ��សកម�ភាពរបស់អតិថិជន

ពិន��ជាមធ��ម:១               

ក��ិតយល់ដឹងអំពីបរ�ស�ាន
១.       មិនមានការយល់ដឹង
២.       យល់ដឹងជាមូលដ�ាន
៣.       មានការយល់ដឹង��ើន
ឆន�ៈក��ងការ��ប់��ង
១.       គ�ាន
២.       អភិរក��
៣.       ចាត់វ�ធានការ 
ការ��ប់��ងបរ�ស�ាន
១.       មិនមានការ��ប់��ង
២.       មានការ��ប់��ងធម�តា/មូលដ�ាន
៣.       មានការ��ប់��ង��ឹម���វ�នល�

គុណភាព��ប់��ងហានិភ័យរបស់អតិថិជន

ពិន��ជាមធ��ម:២             

គុណ
ភា

ព�
�ប់�

�ងហ
ាន

ិភ័យ
រប

ស
់អត

ិថិជ
ន

ក��ិតខ�ស់
(៣)

ក��ិតខ�ស់
(៣)

ក��ិតមធ��ម
(២)

 

ក��ិតមធ��ម
(២)

 

ក��ិតទាប
(១) ក��ិតខ�ស់ កាត់បន�យ

ក��ិតមធ��ម
 

តាមដាន
 ក��ិតទាប ពុំមានការតាមដាន

ក��ិតទាប
(១) 

ក��ិតហានិភ័យ��សកម�ភាពរបស់អតិថិជន



ការចុះសួរសុខទុក� និងនាំយកអំ�យ��កជូនបុរ�កុមារ ��ត���ះសីហនុ

សកម�ភាពធនាគារភូមិសាខា��ុកប��ល ដាំកូន�ើ �សាលាបឋមសិក��ាអន�ង់��សកម�ភាពធនាគារភូមិសាខា��ុកសំ�លូន អប់រ�កុមារឲ��លាង��នឹងសាប៊ូ

           ធនាគារភូមិ�ឿជាក់ថាការព��ឹងទំនាក់ទំនងជាមួយសហគមន៍ក��ង
មូលដ�ាន គឺជាវ�ធីសា���ដ៏មាន��សិទ�ភាពក��ងការ�ើកកម�ស់��វាកម� និង 
ឥទ�ិពលរបស់ខ��ន។ ��ុម��ឹក��ាភិ�ល និងថ�ាក់��ប់��ងធនាគារភូមិ�ន 
�ើកទឹកចិត�សាខា�តាមបណ�ារាជធានី��ត�នានា ឲ���ៀបចំ��ើ��ឹត�ិការណ៍ 
សហគមន៍ ��លអាចប��ើតឥទ�ិពល ��មទាំងប��ើនទំនាក់ទំនងកាន់��
ជិតស�ិទ�ជាមួយសហគមន៍ផង��រ។ 

          ក��ងអំឡ�ងឆ�ាំ២០១៣ ធនាគារភូមិ�ន�ៀបចំ��ឹត�ិការណ៍សហគមន៍ 
ចំនួន២៩ ��ឹត�ិការណ៍រួមមានសកម�ភាពដូចជា ការដាំ�ើម�ើ ដំ�ើងបង់ 
អង��យ��ង សម�ាតទីធ�ាសាលា�ៀន អប់រ�កុមារឲ��យល់ដឹងអំពីអនាម័យ ចាក់ 
ដីបំ��ញផ��វ និងការបរ�ច�ាគ�ៀវ� ជា�ើម។ ��ឹត�ិការណ៍ទាំង��ះ ទទួល
�នការគាំ��យ៉ាងខ�ាំងពីសំណាក់��ភូមិ នាយកសាលា ��ជាពលរដ�
ក��ងភូមិ �ើយពួក��មានចិត��មនស��រ�ករាយជាខ�ាំង��ល�នជួបជុំគ�ា
��ើសកម�ភាព��លមាន���ជន៍ចំ�ះសហគមន៍របស់ខ��ន។

ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

៣៤

��ឹត�ិការណ៍សហគមន៍



 

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ អតិថិជនធនាគារភូមិ កំពុង��មូលផលដំណាំស�ាយ ���ុកស�ាង ��ត�កណ�ាល

៣៥



អ�ក��ី វ�ន ជា���ីឧស��ាហ៍ព��ាយាម ��ឹង��ង��ើការ។ 
ដូច��លអ�ក��ី�ននិយាយប��ាក់ថា “ជាធម�តា 
ខ��ំត��ាញសូ��ចាប់ពី��ង៧��កឹ រហូតដល់��ង ១១���
��ង់ �ើយបន�ពី��ង ១រ�ៀលដល់��ង៥ល�ាច និងបន�
ពី��ង៦ល�ាច រហូតដល់��ង៨ ឬ��ង ៩យប់”។ 
�ះបីជាយ៉ាងណាក៏�យ អ�ក��ីទទួលស�ាល់ថា 
អ�ក��ីអាយុ��ើន�ើយ ��លវាពិ�កក��ងការ��ឹង��ង
��ើការ “ឥឡ�វខ� � ំចាស់�ើយ ខ� � ំមិនអាចអង� �យ�ន 
យូរ��ង ប៉ុ���ឥឡ�វមានកូន��ីរបស់ខ��ំ ជួយខ��ំ�ន��ើន
ក��ងការត��ាញសូ����ះ”។ 

   ���ល��លអ�ក��ី វ�ន ត��ាញចប់សព���ប់ 
ផលិត��ញ�នជាសូ��រួចរាល់�ើយ អ�ក��ី លក់សូ��
�ឲ��អ�កលក់�ះដុំ�ផ��ារ ��លអ�ក��ីអាចរក��ក់
ចំណ�ល�ន����លជា ២៤០ដុល�ារក��ង១��។

          អ�ក��ី វ�ា វ�ន អាយុ៥១ឆ�ាំ និងប�ីរបស់គាត់ �ក ��ម ខន មានកូន៦នាក់។ កូន៣នាក់ និងជីដូនរបស់អ�ក��ី រស់�����រទីរួម��ុក��កប��ាសភាគខាង
ត���ងរាជធានីភ�ំ��ញ។ មុខរបរសំខាន់របស់អ�ក��ី វ�ន គឺផលិតសូ�����រ និងប�ីរបស់អ�ក��ី ��ើជាងសំណង់�ក��ងទីរួម��ុក ��លអាចរកចំណ�ល�ន����ល
ជា១០០ដុល�ារក��ង១��។ ���លសាកសួរ�ឿងរ�ាវពីអតីតកាល អ�ក��ី�នរ�លឹកថា “កាលពី១០ឆ�ាំមុន ខ��ំរស់�ក��ងផ�ះតូច��ក់ស���វ �ើយជីវភាព���សារ��
លំ�កណាស់” ។ ���ល�ះ��រ មិនទាន់មានធនាគារ ប៉ុ���មានធនាគារភូមិ �ន��ើ��តិបត�ិការ ផ�ល់��វាមី���ហិរ��វត���តំបន់របស់ខ��ំ។ 
          �ឆ�ាំ២០០៣ អ�ក��ី វ�ន �នដាក់ពាក��ខ�ីលុយជា��ុមធានា ពីធនាគារភូមិ តាមរយៈបុគ�លិក��ល��ើការ�ក��ងភូមិរបស់គាត់�ើម��ីទិញវត��ធាតុ�ើម
ស��ប់ផលិតសូ�����រ។ ���លបុគ�លិកធនាគារភូមិ �នវាយត���លំហូរសាច់��ក់របស់អ�ក��ី ធនាគារភូមិ �នអនុម័តផ�ល់��ក់កម�ីចំនួន១២០ដុល�ារ 
�ើយបុគ�លិកធនាគារភូមិ �នពន��ល់ពី �លបំណង��ការ��ើ��ស់��ក់កម�ីឲ���ន��ឹម���វ �ើម��ី�ៀសវាងការបង់សងយឺតយ៉ាវ។

          ប��ាលំ�កចម��ង�ក��ងមុខរបរត��ាញសូ�� គឺត���វការតាមរដូវកាល �ើយត��������ល�ើងចុះ។ អ�ក��ី វ�ន ជាអតិថិជនភក�ីភាពរបស់ធនាគារភូមិ
រយៈ��លជាង១០ឆ�ាំកន�ងមក�ើយ �ើយអ�ក��ី�បន�ខ�ី��ក់ពីធនាគារភូមិ ��លជួយឲ��អ�ក��ីអាចជម�ះ�ន�ើអំឡ�ង��លដ៏លំ�ក��រដូវកាលធ�ាក់ត���
សូ�� �ើយ��ើឲ��អ�ក��ី�បន���កបមុខរបរ��ះ�ន។ �ឆ�ាំ២០១៣ អ�ក��ី វ�ន �នខ�ី��ក់ចំនួន២៥០ដុល�ារ �ើម��ីព��ីកមុខរបរត��ាញសូ��របស់អ�ក��ី 
និងយក���ើ��ស់មុខរបរ����ង�ៀត ដូចជា ហាងលក់ចាប់ហួយ�ខាង��ផ�ះរបស់អ�ក��ីជា�ើម។
          ជីវភាព���សាររបស់អ�ក��ី វ�ន មានការរ�កច��ើន��ើនគួរសមក��ងរយៈ��លជាង១០ឆ�ាំ��ះ។ ឥឡ�វអ�ក��ីមានកីតម��ាញដ៏ទំ�ើប��ើន��ម�ៀត ទិញម៉ូតូ
មួយ��ឿង ទិញដី��ម�ជុំវ�ញផ�ះរបស់អ�ក��ី និង��លម���ហដ�ាន�នល�ជាងមុន មានលទ�ភាពឲ��កូន�ៀន ��លកូន��ុស�របស់អ�ក��ី ��ះ ឆន សុខរ�ា 
អាយុ១៥ឆ�ាំ កំពុងសិក��ាថ�ាក់ ទី៦សព����។  

ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

៣៦ 

��វត�ិ�ឿងអតិថិជន
“ធនាគារភូមិ ជួយ�ើកស��យឲ�����សារខ��ំរុង�ឿង”



 

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

៣៧

           អ�ក��ី ផុន ��ី�� អាយុ៣២ឆ�ាំ និងប�ីរបស់គាត់ �ក ថូ ណាត មានអាយុ៣២ឆ�ាំ រស់�ក��ងភូមិអង�ាញ់ ��ត�����ង ចម�ាយ��ឹម��៧គីឡ��៉���
ពីផ��ារករអ��ើក។ ��ី��មានកូន៣នាក់ កូន��ុស��ះពីរនាក់��លមានអាយុ ១២ឆ�ាំ និងកូន��ីម�ាក់អាយុ ៤ឆ�ាំ។ កូន��ុសទាំងពីរ�ៀន�អនុវ�ទ��ាល័យ �ើយ
កូន��ី�ផ�ះជាមួយគាត់។
           ��ី���ន�ៀបរាប់ថា “�ើង��ើរ��គ�ានអ�ីទាំងអស់បន�ាប់ពី�ៀបការ�ើយ ��ពីផ�ះ�ើចាស់មួយ��ល�សល់��រ� �ពីម�ាយ។” ��ី���ើកតូបលក់
ចាបហួយតូចមួយ ចំ��កប�ីរបស់គាត់ �ក ថូ ណាត ��ើ��ចំការ លក់ស�រ ��ត និងដំឡ�ង��លក��ងមួយ���ពួកគាត់អាចរកចំណ�ល�ន����ល ៧,៥ ដុល�ារ
អា��រ�ក។
           ��ី��ជាអតិថិជនដ៏��ះ��ង់របស់ធនាគារភូមិ �ើយបច��ប��ន�គាត់កំពុង��ើ��ស់កម�ីវគ�ទីបួនជាមួយធនាគារភូមិ។ គាត់ទទួលកម�ីវគ�ទីមួយ�ក��ង
ឆ�ាំ២០១០ ជាកម�ី��ុម��លមានចំនួន ០,៥លាន�ៀល (��ើនឹង១២៥ដុល�ារ អា��រ�ក)។ ក��ងឆ�ាំ២០១១ គាត់ទទួល�នការអនុម័តកម�ី��ុមធំជាងមុន ��លមាន
ទំហំ១លាន�ៀល (��ើនឹង២៥០ដុល�ារ អា��រ�ក)។ ��ក់កម�ីទាំងពីរ�ើក��ះ គាត់��ើ��ស់�ើម��ីទិញស�រ��ត និងដំឡ�ងស��ប់លក់ �ើយ��ក់��លសល់ 
មួយចំ��ក�ៀត គាត់ទិញកូន���កមកចិ��ឹម។
           ក��ងឆ�ាំ២០១២ ��ី�� និងប�ីរបស់គាត់ស��ចចិត�ព��ីកតូបលក់ចាប់ហួយរបស់ពួកគាត់។ �យសារ��ពួកគាត់មាន��វត�ិឥណទានល� រួមជាមួយនឹង
ការទទួលខុស���វរបស់គាត់ ធនាគារភូមិ�នអនុម័តកម�ីឯកត�ជនធំជាងមុន��លមានទំហំរហូតដល់ ២.០០០ដុល�ារអា��រ�ក។ ��ី���ន�ៀបរាប់ថា “ក��ងឆ�ាំ
២០១២ ខ��ំ�នស��ចចិត���ើសុំកម�ីចំនួន ២.០០០ដុល�ារអា��រ�ក �ើម��ី�ើកតូបលក់ចាប់ហួយ។ ��ល�ះខ��ំខ�ី��ម�ាក់ឯង មិន��នកម�ី��ុម�� ដូ���ះខ��ំ���វដាក់
��ព��ប��ាំ។ ខ��ំ��ើ��ស់��ក់កម�ី�ើម��ីទិញ��ឿងបរ��គ និង��សជ�ៈស��ប់លក់។”  

          ��ី���នបន�ថា “ខ��ំអាចរកចំណ�ល�នជាមធ��មពី ១០០ដុល�ារ �១៥០ដុល�ារអា��រ�កក��ងមួយ��� ��ើនជាងមុនឆ�ាយណាស់។” ��ី���ន��ើ��ស់
��ក់ចំណ�លប���ម�ះ�ើម��ីទិញកូន���កមកចិ��ឹម ��ល��ះជាម����យមួយជួយសន��ំ��ក់ផង និងជួយប��ើន��ក់ចំណ�លប���មផង��រ។ “ប�ីរបស់ខ��ំ
���បន�ដឹកស�រ��ត និងដំឡ�ងលក់��លជា���ក����ភពចំណ�ល����ង�ៀត” ។
          បច��ប��ន� ��ី��កំពុង��ើ��ស់កម�ីចំនួន ២.០០០ដុល�ារប���ម�ៀតស��ប់រយៈ��ល ១៨�� �ើម��ីទិញដី និង ព��ីកមុខរបរប���ម។ ��ី���ន
និយាយថា “ឥឡ�វខ��ំអាចរកចំណ�ល�ន��ើនជាងមុនជិតពីរដង។ ប�ីរបស់ខ��ំរកចំណ�ល �ន����ល ៥០.០០០�ៀលក��ងមួយ��� (��ើនឹង១២,៥ដុល�ារអា��រ�ក) 
ចំ��កខ��ំវ�ញអាចរកចំណ�ល�នរហូតដល់ ២០០ � ២៥០ដុល�ារអា��រ�កក��ងមួយ���ពីហាងលក់ចាប់ហួយរបស់ខ��ំ”។
          ��ី�� និងប�ីរបស់គាត់អាច����ជីវភាពរស់�ឲ�����ើរជាងមុន �ើយ��មទាំងមានលទ�ភាពទិញម៉ាសុីនកិន��ូវ ��ក់ទ័រភ��រ ម៉ូតូ និងកូន���ក៩ក��ាល
ស��ប់ចិ��ឹមប���ម�ៀត។
             “ខ��ំសូម���ងអំណរគុណយ៉ាង��ល��ដល់ធនាគារភូមិ។ ��ក់កម�ីពីធនាគារភូមិ�នផ�ាស់ប��រជីវ�តរបស់ខ��ំទាំង��ុង។ �ើគ�ានកម�ីពីធនាគារភូមិ�� ខ��ំក៏
គ�ានជីវភាពរុង�ឿងដូចសព������ះ��រ” គាត់និយាយ�យទឹកមុខញញឹម។ ����អនាគត គាត់ចង់ឲ��កូនៗរបស់គាត់ក�ាយជា����សាកលវ�ទ��ាល័យដូចពូ
របស់ពួក��។    

“ធនាគារភូមិជួយឲ��ជីវ�តរបស់ខ��ំផ�ាស់ប��រទាំង��ុង”



ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

៣៨

ទិដ�ភាពទូ���អភិ�លកិច�ល�
       ការអនុវត�ន៍អភិ�លកិច�ល�គឺជាគន�ឹះ��ភាព�គជ័យរបស់ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី។ ធនាគារភូមិ ��ើ��តិបត�ិការក��ង��បខណ�អភិ�លកិច� 
មួយ ��លរួមប���លគ�ារវាងបទប��ត�អភិ�លកិច�សាជីវកម� ��ល��ញ�យធនាគារជាតិ��កម��ជា និងចំណ�ចល�ៗ��អភិ�លកិច�សាជីវកម�ដ���ៀត។ 

   ��ុម��ឹក��ាភិ�ល��លមានសមាជិកឯករាជ��ចំនួន៤នាក់ និងដឹកនាំ�យ��ធាន��ុម��ឹក��ាភិ�លម�ាក់ ទទួលខុស���វ�ើអភិ�លកិច�ក��ិតខ�ស់ 
របស់ធនាគារភូមិ និងប��ើត��បខណ�អភិ�ល��លមាន��សិទ�ភាព�ើម��ី��ើយតប�នឹងការ��កួត����ង ទាំងក��ងរយៈ��លខ� ី និងរយៈ��ល��ង។ គណៈកម�ការ
��ុម��ឹក��ាភិ�លចំនួនបីរួមមាន គណៈកម�ការសវនកម� គណៈកម�ការ��ប់��ងហានិភ័យ និងគណៈកម�ការ��ងតាំងនិងវាយត���ការផ�ល់នូវការ���តពិនិត�� 
និង��នាំអំពីទិដ�ភាពសំខាន់ៗរបស់ធនាគារភូមិ។ ��ុម��ឹក��ាភិ�ល�នប��ើតដំ�ើរការមួយស��ប់កំណត់អត�ស��ាណ វាយត��� និង��ប់��ង
ហានិភ័យសំខាន់ៗ��លធនាគារភូមិអាចជួប��ទះ �ើយដំ�ើរការ��ះរួមមាន ការព��ឹង��ព័ន���ប់��ង���ក��ង��លមានការផ�ាស់ប��របរ�យាកាសអាជីវកម� ឬ 
បទប��ត���នាំ����ងៗ។ សំខាន់ជាង��ះ��ៀត នាយកដ�ានសវនកម����ក��ងរបស់ធនាគារភូមិគឺជានាយកដ�ានឯករាជ�� ��លដាច់�យ��កពីថ�ាក់��ប់��ង 
និង���វរាយការណ៍�យផ�ាល់� គណៈកម�ការសវនកម�។ 

          �ក��ិតគណៈ��ប់��ង ��ធាននាយក��តិបត�ិមានតួនាទី���តពិនិត����ប់នាយកដ�ានទាំងអស់�ើក��ង��នាយកដ�ានសវនកម����ក��ង (សូម�ើល
រចនាសម�័ន���ុមហ៊ុនក��ងទំព័រទី ៣៩)។ គណៈកម�ាការរបស់គណៈ��ប់��ងចំនួន ៤ដូចជា គណៈកម�ការឥណទាន គណៈកម�ការ��ព��សកម�និងបំណ�ល 
គណៈកម�ការ��ប់��ងហានិភ័យ និងគណៈកម�ការ��តិបត�ិ ���វជួប��ជុំ�ៀងរាល់មួយ��ម�ង និងមានតួនាទីជួយគណៈ��ប់��ងជាន់ខ�ស់ក��ងការ��ត��ើការ
ស��ចឲ���ននូវយុទ�សា���រយៈ��ល��ង និងមធ��មរបស់ធនាគារភូមិ។

         ��ុម��ឹក��ាភិ�ល និងគណៈ��ប់��ងធនាគារភូមិយល់ច��ាស់ពីសារៈសំខាន់���លការណ៍��នាំច��ាស់លាស់ ��អភិ�លកិច� និងបរ�យាកាសការងារ 
��លមាន��រ�ភាព យុត�ិធម៌ និងតម�ាភាព���ប់ក��ិតក��ងស�ាប័ន �ើយ��ុម��ឹក��ាភិ�ល និងគណៈ��ប់��ងខិតខំ��ឹង��ង��ើយ៉ាងណាឲ��ក�ាយជា 
ស�ាប័នល���ប�ះ។ �ើង���ជ�ាចិត����តពិនិត���ើងវ�ញ និង��ើការ��លម���ព័ន�របស់�ើង�ើម��ីផ�ល់នូវតម�ាភាព និងការទទួលខុស���វ �ើម��ីធានារក��ាការ 
អនុវត�ន៍��លល�បំផុត �យ���ក�ើ�លការណ៍��អភិ�លកិច�ល�។ 

   ចំ�ះធនាគារភូមិ អភិ�លកិច�គឺជាទំនាក់ទំនងរវាងអភិ�លកិច���លមានគុណភាពខ�ស់ ជាមួយនឹងការប��ើតត���ភាគទុនិកក��ងរយៈ��ល��ង។ 
�ង�តាម�លបំណងរបស់��ុមហ៊ុន �ើង���ជ�ាចិត�នឹងស��ចឲ���ននូវអភិ�លកិច�ក��ិតខ�ស់បំផុត និងព��ាយាមប��ើតវប��ធម៌មួយ ��លឲ��ត���� 
�ើបទដ�ានសីលធម៌គំរូ  ��ចក�ី���ថ��រផ�ាល់ខ��ន ��ចក�ី���ថ��ររបស់��ុមហ៊ុន និងការ�រពគ�ា�វ�ញ�មក។ 



 

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

៣៩

រចនាសម�័ន���ការ��ប់��ង
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រចនាសម�័ន�ភាគទុនិក
           ភាគទុនិករបស់ធនាគារភូមិរួមមាន Developing World Markets (“DWM”) ��ល�នទិញភាគហ៊ុនយ៉ាង ��ើន�ើសលុប���មករា ឆ�ាំ២០១០ 
និង បុគ�លិកធនាគារភូមិ (ធីភីសុី-អីុសប) TPC Employee Stock Ownership Plan (“TPC-ESOP”)។ ភាគហ៊ុនគិត��ឹម���ទី៣១ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១២  
មានដូចខាង��មៈ

          Developing World Markets គឺជា��ុមហ៊ុន��ប់��ងមូលនិធិទីផ��ារ��លមានសក�ានុពល ទទួលខុស���វ���កសង�មមួយ ��លមានទីតាំង�សហរដ�-
អា��រ�ក ជាមួយនឹង��សកកម�ក��ងការ��ើឲ��ជីវភាពរស់�កាន់�����ើរ�ើង�ក��ិត��ដ�កិច�រាងពីរ�ាមីត។ ក��ងនាមជាអ�ក��ប់��ងមូលនិធីឈានមុខ 
ស��ប់��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត�� និង��ព��សកម�ដ���ៀត DWM មាន�លបំណងស��ចឲ���នការអភិវឌ��ន៍��កប�យនិរន�រភាព តាមរយៈការវាស់��ង 
ក��ិតទីផ��ារ អ����ក់ចំ��ញហិរ��វត��ស��ប់វ�និ�គិន និងអ��ចំ��ញសង�មក��ងការអភិវឌ��ន៍ពិភព�ក។ គិត��ឹម���ទី៣១ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៣ DWM 
�ន��ប់��ង��ព��សកម�គិតជាចំនួនទឹក��ក់��មាណ ៦៦៥ លានដុល�ារអា��រ�ក ជាអាទិ��ើស�ាប័នវ�និ�គិន។ ��មាណ ១០ឆ�ាំមុន DWM �ន�ៀបចំ 
រចនាសម�័ន� ឬផ�ល់��ឹក��ា�បល់��ើ���ក��តិបត�ិការមី���ហិរ��វត�� គិតជាចំនួនទឹក��ក់�ើសពី ១ពាន់លានដុល�ារអា��រ�ក រួមទាំងការងារ��ល�ន��ើ 
�យ��ុមការងាររបស់  DWM’s affiliate, DWM Finance, LLC។ DWM �នផ�ល់ហិរ��ប��ទានដល់ស�ាប័ន��លផ�ល់��វាកម�ហិរ��វត����ើនជាង ១៤០
ស�ាប័ន�ក��ង����ស��ើនជាង ៤០����ស �ើយបច��ប��ន���ះ DWM មានបុគ�លិកជំនាញ��ើនជាង ៣០នាក់ ��លអាចនិយាយ�នជាង២០ភាសា។ 

     TPC-ESOP គឺជា��ុមហ៊ុន��លផ�ល់ម����យមួយដល់បុគ�លិក��ញសិទ�ិអាចទិញយកភាគហ៊ុន��ើជាម�ាស់��ប់��ង�ក��ងធនាគារភូមិ។ ESOP
ផ�ល់អត����ជន៍ដល់បុគ�លិក ��លជ��ុញ�ើកទឹកចិត�ឲ��បុគ�លិកចូលរួមវ�និ�គឲ��មានភាពរ�កច��ើនរយៈ��ល��ង និង��លអនាគតរបស់ធនាគារភូមិ។

ភាគទុនិក  ចំនួនភាគហ៊ុនគិតជាភាគរយ 
DWM               ៩២,៤៣% 
TPC-ESOP      ៧,៥៧% 

សរុប  ១០០% 

Developing World Markets
(DWM)

TPC Employee Stock Ownership Plan
(TPC-ESOP)



 

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ អតិថិជនធនាគារភូមិ ��កបរបរកាត់��រស���កបំពាក់ ���ុកស�ាង ��ត�កណ�ាល

៤១



�ក��ី ហ�ឺ��នដា លីម៉ា បច��ប��ន�ជា��ធាន��ុម��ឹក��ាភិ�លរបស់ធនាគារភូមិ�����សកម��ជា និងជា 
សមាជិក��ុម��ឹក��ាភិ�លរបស់ Microcred China ���ត�សុីឈួន����សចិន។ �ក��ី�នប��ើការងារ� DWM 
ចាប់តាំងពីឆ�ាំ២០០៨ មក���៉ះ ��ល�ក��ីជាអ�ក��ប់��ង�ើផលប័��ឥណទានជា�ើមទុន��មាណ ៣០លានដុល�ារ 
សហរដ�អា��រ�ក និង�នផ��ច��ើមការវ�និ�គទុន�អាសុីបូព៌ា អាសុីអា���យ៍ និង����ស��សុីល ��មទាំងមានបទពិ�ធន៍ 
១៥ឆ�ាំ ជាមួយ��ុមហ៊ុនវ�និ�គទុនឯកជនសំខាន់ៗ និង��វាកម�ហិរ��វត���សហរដ�អា��រ�ក អឺរ�ុប និងអា��រ�កទ��ាទីន។ 
មុន��ះ�ក���ីនប��ើការងារឲ�� AIGGlobal Investment Group �ទី��ងុទ���ង និង��ើ��តិបត�ិការវ�និ�គ�����ស 
���ឌីណា�ៀន អឺរ�ុបខាង�ើត និងខាងត���ង ��មទាំង�នប��ើការឲ�� AFLA/Citicorp Venture Capital ��ប៉ូឡ� ����ស 
��សុីល។ �ក��ី�នចាប់��ើមអាជីពរបស់�ក��ី� Unibanco/ITAU មានទីតាំង�����ស��សុីល��លជាការងារ 
�ើកដំបូងរបស់�ក��ី បន�ាប់ពី�ក��ី�នប��ប់កម�វ�ធីហ�ឹកហ�ឺនភាពជាអ�កដឹកនាំ គឺប��ើការជានាយក���កទំនាក់ 
ទំនងស��ប់��ុមហ៊ុន��លមាន�ើមទុនមធ��ម �ើយ�ក��ីក៏�នបន��កាន់តួនាទី��ប់��ងគ��ង និងការវ�ភាគ 
��លរួមមានការដាក់��ញនូវអង�ភាព���កលក់ផ�ាល់ចំនួនពីរក��ងការ��កចាយ��វាកម�ធានារ�ាប់រង និង��វាកម�វ�និ�គទុន 
�ឲ��ទីផ��ារវណ�ៈកណ�ាល �����ស��សុីល��ល�ើបនឹងក�ើតថ�ី។ �ក��ីទទួល�នស��ាប��បរ���ាប��ជាន់ 
ខ�ស់ ���កបរ�ស�ាន និងអភិវឌ��ន៍ពី London School of Economics និងស��ាប��បរ���ាប��ជាន់ខ�ស់ ���កពាណិជ�កម�ពី 
University of London។ �ក��ីទទួល�នអាហារូបករណ៍ British Chevening ��លផ�ល់�យការ�យាល័យ Foreign & 
Commonwealth ��ច��ភពអង់���ស។ �ក��ី��ះនិយាយភាសាប៉ទុយហ�ាល់ និងភាសា��ស��៉ាញយ៉ាងស�ាត់ជំនាញ។ 

�ក ចាន់ឌូឡា អ៊ាប៊ �វ �ច��ីម៉ា ជាសមាជិក��ុម��ឹក��ាភិ�លឯករាជ��របស់ធនាគារភូមិ។ �កជា
ថ�ាក់ដឹកនាំជាន់ខ�ស់របស់��ុមហ៊ុនអស់រយៈ��លជាង ៣០ឆ�ាំក��ងវ�ស័យធនាគារ និងហិរ��វត��។ �កជា��ធាន��ុម��ឹក��ា
ភិ�លរបស់បណ�ាញមី���ហិរ��វត����លធំជាង��បំផុត�អាសុី “បណ�ាញធនាគារជាមួយជន��ី��” (Banking with the 
Poor Network)។ �ក�នប��ើការ�ធនាគារជាតិ Hatton (Hatton National Bank) អស់រយៈ��លជិត ២៤ឆ�ាំ
ក��ងមុខតំ��ងជាអគ�នាយករង��ប់��ងទូ� និងជានាយក��ប់��ងគ��ង។ �ើសពី��ះ��ៀត �កគឺជាអ�កជំនាញ
ខាងលក់ និងអភិវឌ��ធនាគារ�����ស��ីលង�ា ជាមួយនឹងជំនាញជាក់លាក់ក��ងការផ�ល់��វាកម�ហិរ��វត�� និងមី���ហិរ��វត��
�ទូទាំងអាសុី។ តាមរយៈបទពិ�ធន៍ការងាររបស់�ក �កចាន់ឌូឡា �នក�ាយ�ជាអ�កដឹកនាំមួយរូប��លមាន
ជំនាញយ៉ាងទូលំទូលាយ មានគំនិត�����ឌិត និងជាអ�កប��ើត�លន��យ�ក��ងវ�ស័យមី���ហិរ��វត���ក��ងតំបន់
អាសុី។ បច��ប��ន� �កកំពុងប��ើការ���ឹះស�ានហិរ��វត��ជាតិ និងអន�រជាតិមួយចំនួន��លផ�ល់��វាកម�ហិរ��វត��។
�ក ចាន់ឌូឡា ទទួល�នបរ���ាប�����កពាណិជ�កម�ពីសាកលវ�ទ��ាល័យ Kelaniya និងសាកលវ�ទ��ាល័យ Royal 
College of Colombo។ �ក ចាន់ ឌូឡា ធ�ាប់�ន��ើជា��ធាន ��ុម��ឹក��ាភិ�លរបស់ធនាគារភូមិ���ធ�� ឆ�ាំ២០១០។

ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី
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��ុម��ឹក��ាភិ�ល

�ក ចាន់ឌូឡា អ៊ាប៊�វ�ច��ីម៉ា
សមាជិក��ុម��ឹក��ភិ�លឯករាជ��

�ក��ី ហ�ឺ��នដា លីម៉ា
��ធាន��ុម��ឹក��ាភិ�ល



�ក វ�ាន់ សា�ឿន ជាសមាជិក��ុម��ឹក��ាភិ�លឯករាជ��របស់ធនាគារភូមិចាប់ពី ��កុម�ះ ឆ�ាំ២០១៣មក។
�ើសពី��ះ �កក៏ជាស�ាបនិកមួយរូបរបស់ធនាគារ��សុីលីដា ��លជាធនាគារធំជាង��បំផុតក��ង����សកម��ជា ប��ើត
�ើងក��ងឆ�ាំ១៩៩៣។ ចាប់តាំងពី��ល�ះ �កទទួល�ននូវបទពិ�ធន៍ជា��ើនក��ងវ�ស័យហិរ��វត����លរួមមានជំនាញ
ឯក��សក��ងការផ�ល់��វាកម�ហិរ��វត���ដល់ចំ��កទីផ��ារ��លមានក��ិតជីវភាពទាប និងការ��ប់��ងទូ���ធនាគារ
��លមានបណ�ាញសាខាដ៏ធំមួយ។ �ើសពី��ះ�ៀត គាត់មានជំនាញក��ងការ��ប់��ងបំណ�លនិង��ព��សកម� ការ��ប់��ង
ហានិភ័យ និងការ��ប់��ងធនធានមនុស��ជា�ើម។ �ក�ន��ប់��ងបណ�ាញសាខាធនាគារ��សុីលីដា��លធ�ាប់មាន
��ព��សកម���ឹម�� ១០មុឺនដុល�ារអា��រ�ករហូតដល់��ពសកម���ើន�ើសពី ៣០លានដុល�ារអា��រ�កក��ងអំឡ�ង��ល១៥ឆ�ាំ។ 
�ក វ�ាន់ សា�ឿន ធ�ាប់ជាសមាជិក��ុម��ឹក��ាភិ�ល�� ACLEDA NGO និង ACLEDA MFI ពីឆ�ាំ១៩៩៣ ដល់ឆ�ាំ១៩៩៤ 
និងជា��ធាន��ុម��ឹក��ាភិ�លក��ងការផ�ាស់ប��រធនាគារ��សុីលីដាពី NGO �ជា MFI ពីឆ�ាំ១៩៩៥ ដល់ឆ�ាំ២០០០ រហូត 
ដល់ធនាគារ��សុីលីដាទទួល�នអាជ�ាប័ណ�ធនាគារឯក��ស។ ជាមួយគ�ា��ះផង��រ �កក៏ជាស�ាបនិក អគ�នាយក
��ប់��ង និងជា��ធាននាយក��តិបត�ិរបស់ធនាគារ ACLEDA Lao Ltd, ក��ង����សឡាវ ពីឆ�ាំ២០០៧ រហូតដល់ចុង
ឆ�ាំ២០០៨។ ពីឆ�ាំ២០១១ ដល់��មករា ឆ�ាំ២០១៣ �កធ�ាប់ជាទី��ឹក��ា����សុីលីដា ��ននីង��នធ័រ (ACLEDA 
Training Center)។ 

�ក �៉�ឃឺល ម័រ�៉�ន ជាសមាជិក��ុម��ឹក��ាភិ�លឯករាជ��របស់ធនាគារភូមិចាប់ពី ��កុម�ះ ឆ�ាំ២០១៣មក។ 
�ក�នចាប់��ើមអាជីពការងាររបស់�កក��ងនាយកដ�ានកិច�ការបរ��សរបស់ធនាគារ ABN AMRO ������សហូឡង់
ក��ងឆ�ាំ១៩៧១ �ើយក��ងឆ�ាំ១៩៧៣ �ក���វ�នប���នឲ�����ើការ�����សឥណ����សុី។ �ក Michael ទទួល�ន
បទពិ�ធន៍ជា��ើនពីការប��ើការក��ងមុខតំ��ងខុសៗគ�ា និងការប��ើការក��ង����សនានាជា��ើនមុន��ល�កទទួល
�នតំ��ងជាថ�ាក់��ប់��ងជាន់ខ�ស់។ ក��ងឆ�ាំ១៩៩២ �កធ�ាប់ប��ើការក��ងតំ��ងជានាយកភូមិភាគ ��ធនាគារឯកជន 
ABN AMRO ក��ង����សអា��រ�កឡាទីន �ើយចាប់ពីឆ�ាំ១៩៩៤ �ក�នប��ើការងារឲ�� ABN AMRO ជានាយក��ប់��ង 
��ចាំ����សជា��ើនរួមមាន៖ ����ស�ៀតណាម ��ីលង�ា និង ហ�ីលីពីន។ ចាប់តាំងពីឆ�ាំ២០០៥ �ក Michae �នបំ��ញ
ការងារជា��ើនក��ងនាមជាអ�ក��ឹក��ា�បល់ឲ����ឹះស�ានមី���ហិរ��វត�� និងប��ើការងារជា��ធាន��ុម��ឹក��ាភិ�លក��ង
��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត��ចំនួនពីរ។ ភាពខ�ាំង��វ�ជ�ាជីវៈរបស់�ករួមមាន៖ សវនកម����ក��ង ការ��ប់��ងធនធានមនុស�� និងការ
��ប់��ងការផ�ាស់ប��រ។ 

�ក ��ីស��ហ� ហ�រសុីណិតទី ជាសមាជិក��ុម��ឹក��ាភិ�លឯករាជ��របស់ធនាគារភូមិ ។ �ើសពី��ះ 
តាំងពីឆ�ាំ២០១០ �កក៏ជា��ធាននាយក��តិបត�ិ� GL Finance ��លជា��ឹះស�ានភតិសន��ាហិរ��វត��ទីមួយ�ក��ង
����សកម��ជា។ មុន��ះ�កគឺជាសហស�ាបនិក និងជា��ធាននាយក��តិបត�ិ� DEVENCO ��លជា��ុមហ៊ុន��ឹក��ា
�បល់�ើការវ�និ�គ និងភាគហ៊ុនមួយ�����សកម��ជា។ មុន��លមកដល់����សកម��ជា �កជាអ�កទទួលខុស���វ
ក��ងការប��ើត��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត��� Madagascar និងប��ើត��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត�� MicroCred ��លជាមូលនិធិវ�និ-
�គមី���ហិរ��វត�� �����សមុិចសុីកូ។ �កមានបទពិ�ធន៍ជាង ១០ឆ�ាំ�ើការប��ើត និងព��ីកអាជីវកម���ើ
ទីផ��ារ��កួត����ងរួមមាន តំបន់��លមិនទាន់��តិបត�ិការអាជីវកម� ការទិញយកភាគហ៊ុន និង��ុមហ៊ុនសាជីវកម�។ 
�កទទួល�នស��ាប��បរ���ាប�����ក��ប់��ងពី IPAG ��លជាសាលា���កជំនួញ�ក��ង����ស�រាំងនិងស��ាប��
បរ���ាប��ជាន់ខ�ស់��វ��វ�ើន��យភូមិសា���ពី University of Paris ។ 

 

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

៤៣

�ក វ�ាន់ សា�ឿន
សមាជិក��ុម��ឹក��ភិ�លឯករាជ��

�ក ��ីស��ហ� ហ�រសុីណិតទី
សមាជិក��ុម��ឹក��ភិ�លឯករាជ��

 �ក �៉�ឃឺល ម័រ�៉�ន
សមាជិក��ុម��ឹក��ភិ�លឯក�ជ��



�ក សុខ �ឿន ��ធាននាយក��តិបត�ិ
�ក សុខ �ឿន ទទួល�នស��ាប��បរ���ាប��ជាន់ខ�ស់ ��ប់��ងអាជីវកម� ជំនាញហិរ��វត�� និងធនាគារ �សាកលវ�ទ��ាល័យ
�ៀល��យ ����សកម��ជាក��ងឆ�ាំ២០០៥ និងស��ាប��បរ���ាប��វ�ទ��ាសា�����ដ�កិច� ជំនាញ��ប់��ងសហ��ស �អតីត
មហាវ�ទ��ាល័យនីតិសា��� និងវ�ទ��ាសា�����ដ�កិច� ក��ងឆ�ាំ២០០០។ �ក�នចូលរួមវគ�បណ��ះបណ�ាលទាក់ទងនឹង���ក
មី���ហិរ��វត��� ��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត�� Boulder ����សអីុតាលី និងវគ�បណ��ះបណ�ាលពាក់ព័ន�ដ��ៗ�ៀត�����ស
ជា��ើនដូចជា សហរដ�អា��រ�ក អា�ហិ�កខាងត���ង ឥណ�ា បង់ក�ា��ស និង����ស��។ �កក៏�នចូលរួមវគ�បណ��ះបណ�ាល
ជា��ើនផង��រ �ក��ង����សកម��ជា�ើការ��ប់��ងឥណទាន ការ��ប់��ងហិរ��វត�� ការ��ប់��ងធនធានមនុស�� ការ��ប់��ង
ហានិភ័យ អភិ�លកិច� និងភាពជាអ�កដឹកនាំល� និងជំនាញ����ងៗ�ៀត។ �កធ�ាប់�នប��ើការជាម���ីឥណទាន�
ធនាគារ��សុីលីដា ភីអិលសុី ពីឆ�ាំ២០០០-២០០១ �ើយ�ក���វ�នតំ���ើងតំ��ងជា��ធាន���ក��ប់��ងឥណទាន
�ការ�យាល័យកណ�ាលពីឆ�ាំ២០០១-២០០៥។ ចាប់តាំងពីឆ�ាំ២០០៥ ដល់ឆ�ាំ២០១០ �កគឺជានាយក��តិបត�ិការ�
��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត��ស�ាបនាលីមីតធីត ��លទទួលខុស���វ�ើ��តិបត�ិការ��ចាំ���រួមមាន ការ��ប់��ងឥណទាន ��ក់ប��ើ
��តិបត�ិការ���រសាច់��ក់ និងការព��ីកទីផ��ារ។ �កចាប់��ើមប��ើការងារឲ��ធនាគារភូមិ ជា��ធាននាយក��តិបត�ិការ 
�ក��ង����សា ឆ�ាំ ២០១០ �ើយ�ក���វ�នដំ�ើងតំ��ងជាអនុ��ធាននាយក��តិបត�ិ���ធ�� ឆ�ាំ២០១២។ បច��ប��ន� 
�ក���វ�ន��ុម��ឹក��ាភិ�ល��ងតាំងជា��ធាននាយក��តិបត�ិ ចាប់តាំងពី���ទី០១ ��មិថុនា ឆ�ាំ២០១៤។  

�ក សុខ សុផល ��ធាននាយកហិរ��វត�� 
�ក សុខ សុផល ទទួល�នស��ាប��បរ���ាប��ជាន់ខ�ស់ ជំនាញហិរ��វត�� �សាកលវ�ទ��ាល័យជាតិ��ប់��ង 
ក��ងឆ�ាំ២០០៧ និងស��ាប��បរ���ាប��វ�ទ��ា��ដ�កិច� ជំនាញ��ប់��ងសហ��ស �អតីតមហាវ�ទ��ាល័យនីតិសា��� 
និងវ�ទ��ាសា�����ដ�កិច� ក��ងឆ�ាំ២០០០។ �កក៏�នចូលរួមវគ�បណ��ះបណ�ាលជា��ើន��ើវ�ស័យទីផ��ារមូលប�� 
ការវ�ភាគហិរ��វត�� គណ��យ�� និងទីផ��ារ។ �ក�នប��ើការងារ� ធនាគារ��សុីលីដា ភីអិលសុី ជាជំនួយការ��ធាន���ក
គណ��យ����ប់��ងពីឆ�ាំ២០០៣-២០០៧ និងជា��ធាន���កគណ��យ����ប់��ង ពីឆ�ាំ២០០៧-២០០៨។ �ក���វ�ន
ដំ���ើងតំ��ងជាជំនួយការនាយក��តិបត�ិ (ទទួលបន��កការងារវ�និ�គ) ��នាយកដ�ានកិច�ការច��ាប់ ��ធនាគារ��សុីលីដា 
ក��ងឆ�ាំ២០០៨។ ចាប់ពី��មករា ឆ�ាំ២០០៩មក �កជានាយក��តិបត�ិរង យកដ�ានកិច�ការវ�និ�គ និងមូលប����ធនាគារ
��សុីលីដា។ �ក�នចាប់��ើមប��ើការងារ ឲ��ធនាគារភូមិ���សីហា ឆ�ាំ២០១០។

ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

៤៤

គណៈ��ប់��ង

�ក សុខ �ឿន
��ធាននាយក��តិបត�ិ

�ក សុខ សុផល 
��ធាននាយកហិរ��វត��



�ក ��ង ភាព នាយកសវនកម����ក��ង
�ក ��ង ភាព ទទួល�នស��ាប��បរ���ាប��ជាន់ខ�ស់��ប់��ងពាណិជ�កម� ជំនាញគណ��យ�� និងហិរ��វត�� 
�សាកលវ�ទ��ាល័យ��ស��ើនក��ងឆ�ាំ២០០៨ និងទទួល�នស��ាប��បរ���ាប����ប់��ងពាណិជ�កម� ជំនាញគណ��យ�� 
�វ�ទ��ាស�ានជាតិពាណិជ�សា��� ក��ងឆ�ាំ២០០៤។ �ក�នចូលរួមវគ�បណ��ះបណ�ាលជា��ើនទាក់ទងនឹងទ��ង់នីតិវ�ធី
��ការអនុវត�ន៍���ក��ងជាលក�ណៈអាជីព�ក��ង ����សម៉ា��សុី ��នការអាជីវកម� និងការ��ប់��ងភាពរ�កច��ើនក��ង����ស
ហ�ីលីពីន ការ��ប់��ង���ក��ង ��កប�យ��សិទ�ភាពក��ង����សម៉ុង��ល ការ��ករ���កបទពិ�ធន៍ទាក់ទងនឹង
ធនាគារក��ង����ស��ីលង�ា និងវគ�បណ��ះបណ�ាល����ងៗ�ៀតជា��ើនក��ង����សកម��ជាមានដូចជា ការ��ប់��ងហានិភ័យ 
សវនកម����ក��ងក��ិតខ�ស់ រ�ៀបសរ��ររ�យការណ៍ និងជំនាញក��ងការដឹកនាំ។ �កមានបទពិ�ធន៍ប��ើការងារក��ង
��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត�� និងស�ាប័ន��រដ�ាភិ�ល �ក��ង����សកម��ជា��ើនជាង ១៣ឆ�ាំ រួមមានប��ើការងារ� Catholic 
Relief Services ចាប់ពីឆ�ាំ ១៩៩៩ ដល់ឆ�ាំ២០០៣ ក��ងមុខតំ��ងជាសវនករ���ក��ង និងជានាយកសាខាក��ងឆ�ាំ២០០៤
បន�ាប់ពី Catholic Relief Services ���វ�នដាក់ប���លជាមួយធនាគារភូមិ។ �ក�នប��ើការងារឲ����ឹះស�ានអង�រ
មី���ហិរ��វត��កម��ជា ក��ងមុខដំ��ងជាអ�កដឹកនាំ��ុមសវនករ���ក��ង និងជា��ធានភូមិភាគ ពីឆ�ាំ២០០៤ ដល់ឆ�ាំ២០០៨។ 
�កចាប់��ើមប��ើការឲ��ធនាគារភូមិ ជានាយកសវកម����ក��ង ���ធ�� ឆ�ាំ២០០៨។

�ក��ី �ឿក សុខា នាយិកាធនធានមនុស��
�ក��ី �ឿក សុខា ទទួល�នស��ាប��បរ���ាប����ប់��ងពាណិជ�កម� ជំនាញ��ប់��ងពាណិជ�កម��សាកលវ�ទ��ាល័យ
កម��ជា ����សកម��ជា �ឆ�ាំ២០០៩។ �ក���ីនចូលរួមក��ងវគ�បណ��ះបណ�ាលមី���ហិរ��វត��ស�ពីីការអភិវឌ��ន៍សហ��ស�
Southern New Hamspire University �ក��ងរដ� Manchester សហរដ�អា��រ�ក ��មទាំងចូលរួមក��ងវគ�បណ��ះបណ�ាល
ជា��ើន�ៀត�ក��ង����សហ�ីលីពីន ឥណ����សុី និងឥណ�ា។ �ក��ីក៏�នចូលរួមក��ងវគ�បណ��ះបណ�ាលជា��ើន�ៀត
�ក��ង����សកម��ជា ដូចជាការសិក��ា��វ��វថ�ាក់ជាតិស�អំីពីផលិតផល��ក់សន��ំ ច��ាប់ការងារ ច��ាប់កិច�សន��ា ការអនុវត�ច��ាប់
ការងារ និងលក�ខណ�ការងារក��ងការ��ប់��ងធនធានមនុស��ស��ប់��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត�� និងធនាគារ ��ឡាជាតិរបប
សន�ិសុខសង�ម ការតស៊ូមតិ ការ��ប់��ងទូ� ការ��ប់��ងហានិភ័យ��តិបត�ិការ ���ីក��ងភាពជាអ�កដឹកនាំ ��សិទ�ភាព
ក��ងការ���តពិនិត�� ការវាយត���ការងាររបស់បុគ�លិក ការផ�ល់សំណង និងនីតិវ�ធីក��ងការប��ប់កិច�សន��ារបស់បុគ�លិក
�ក��ងរយៈ��លជាក់លាក់ វ�ធីសា���ក��ងការគណនា��ក់��ម��ង និងសំណង����ងៗ ���មច��ាប់ការងារ�កម��ជា 
យុទ�សា���ក��ងការ��រក��ាបុគ�លិក ការ��ប់��ង និងការ���តពិនិត�� សវនកម����ក��ង និងអភិ�លកិច�។ មុន��លបំ��ញការងារ
ជានាយិកាធនធានមនុស���ឆ�ាំ២០០៦ �ក��ីបំ��ញការងារជា Business Center Clark �សណ�ាគារ Cambodiana 
ក��ងឆ�ាំ១៩៩៤ �អង�ការ Catholic Relief Services  ពីឆ�ាំ ១៩៩៥ ដល់ ២០០២ �យកាន់តួនាទីជា��ើនក��ងការ
��ប់��ងគ��ង និងជានាយិកាគាំ��ការ��ប់��ងសាខា។ បន�ាប់មក �ក��ី���វ�ន��ងតាំងជានាយិកា��ប់��ងសាខា 
ពីឆ�ាំ២០០៣ �២០០៦ បន�ាប់ពី Catholic Relief Services ���វ�នដាក់ប���លជាមួយធនាគារភូមិ។

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

៤៥

�ក គង់ កុសល  ��ធាននាយក��តិបត�ិការស�ីទី
�ក គង់ កុសល  ទទួល�នស��ាប��បរ���ាប����ប់��ងពីសាកលវ�ទ��ាល័យ��ប់��ង និង��ដ�កិច� ����សកម��ជា
ក��ងឆ�ាំ២០០៤ និងស��ាប��បរ���ាប��ជាន់ខ�ស់ ជំនាញច��ាប់ពីសាកលវ�ទ��ាល័យ�ៀល��យក��ងឆ�ាំ២០០៧។ �កមាន
បទពិ�ធន៍ជិត ១១ឆ�ាំ �ក��ងស�ាប័នធនាគារ និងហិរ��វត���ក��ង����សកម��ជា ��លរួមមាន ហត�ាកសិករ លីមីតធីត 
ធនាគារឯក��ស�៉�ង��ងចំកាត់��ស��មអីុ អិលធីឌី ធនាគារពាណិជ�កម� វ�អាយភី អិលធីឌី ធនាគារពាណិជ� អូ��ស�� 
ឥណ��ឆាយណា ��មុហុ៊នសវនកម�ឯករាជ�� អិលអិល��ជី ��មបូឌា និងធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី �យ�នប��ើការងារ
ក��ងតួនាទីជាន់ខ�ស់����ងៗ ដូចជាសវនកម�ជាន់ខ�ស់ ពន�ដារ ការ��ឆាំងការសំអាត��ក់ និងហិរ��ប��ទាន��រវកម� 
��តិបតិ�ការឥណទាន ការ�ះ��យបំណ�ល កិច�ការច��ាប់ និងការ��ប់��ងសាខា ជា�ើម។ល។ �ក�នចូលរួម
វគ�បណ��ះបណ�ាលជា��ើនដូចជា វគ���តិបត�ិជាអ�ក��ប់��ង និងអ�កដឹកនាំធនាគារ និង��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត�� ធនាគារ 
និងសហ��សខ�ាតតូច និងមធ��ម គណ��យ�� និងសវនកម� �ក��ង����សហ�ីលីពីន សិង�បុរ� ម៉ា��សុី �ៀតណាម 
និងកម��ជា។ �ក��មទាំង�នចូលរួម�ក��ងសិក�ាសិលា និងបណ��ះបណ�ាល�ើវ�ធីសា���សវនកម�ក��ិតខ�ស់ operacy 
និង co-operacy ផ�ត់គំនិត��ភាព�គជ័យ ��ប់��ងមនុស��អភិវឌ��ភាពអ�កដឹកនាំ ��ប់��ងការ��មូល��ក់សន��ំ និង
ជំនាញ����ង�ៀតបណ��ះបណ�ាល�យ��ុមហ៊ុនសវនកម� KPMG និង Price Water House និង��ុមហ៊ុនជំនាញ����ង�ៀត
�ក��ងសហរដ�អា��រ�ក និងច��ភពអង់���ស ឥណ�ា សឹង�បុរ� ហ�ីលីពីន ម៉ា��សុី ��ីលង�ា កូ��� និងជប៉ុន។ មុន��លដំ�ើង
តំ��ងជានាយក��តិបត�ិការស�ីទី�ឆ�ាំ២០១៤ �ក�នប��ើការងារជានាយកសាខារបស់ធនាគារភូមិសាខារាជធានី
ភ�ំ��ញ��ើមឆ�ាំ២០០៩ និង�នដំ�ើងតំ��ងជានាយក�ះ��យបំណ�ល�ក��ង��តុលា ឆ�ាំ២០១០ នាយកអភិវឌ��ន៍
ផលិតផលក��ងឆ�ាំ២០១២។

 

�ក គង់ កុសល 
��ធាននាយក��តិបត�ិការស�ីទី

�ក ��ង ភាព
នាយកសវនកម����ក��ង

�ក��ី �ឿក សុខា
នាយិកាធនធានមនុស��



�ក ��ង ប៊ុនថាច នាយកប���កវ�ជ�ាព័ត៌មាន
�ក ��ង ប៊ុនថាច ទទួល�នស��ាប��បរ���ាប��ជាន់ខ�ស់���កព័ត៌មានវ�ជ�ា�សាកលវ�ទ��ាល័យន័រតុន ����សកម��ជា។ 
�កទទួលបន� �ក��ប់��ង�ើដំ�ើរការទូ�����ព័ន�ប�� �កវ �ជ�ាព័ត៌មានស��ប់ជំនួយដល់អាជីវកម���ចាំ�� �របស់
ធនាគារភូមិទាំងមូល។ �កមានបទពិ�ធន៍ជាង១០ឆ�ាំ ជាមួយនឹងការងារ��លទាក់ទងនឹងវ�ស័យធនាគារ និង��ឹះស�ាន
មី���ហិរ��វត��។ �កចាប់��ើមប��ើការងារ�ធនាគារ��សុីលីដា ភីអិលសុី ក��ងតួនាទីជាអ�កសរ��រកម�វ�ធីកុំព���ទ័រ បន�ាប់មក
���វ�នដំ�ើងតំ��ងជាជំនួយការនាយករងប���កវ�ជ�ាពត៌មាន និងជា��ធាន���កអភិវឌ��ន៍���កទន់����ព័ន�កម�វ�ធីកុំព���ទ័រ
មុន��ល��ល�ក��ញមកប��ើការងារឲ��ធនាគារភូមិ។ អំឡ�ង��ល�កប��ើការងារ� ធនាគារ��សុីលីដា ភីអិលសុី 
�កទទួលខុស���វ�ើការប��ើត និងអភិវឌ��ន៍ Application និងទិន�ន័យវ�ភាគ និង��ើការគាំ����ព័ន� T24, JBase Oracle, 
SQL និងអភិវឌ��ន៍��ព័ន�ខាងក��ងទាក់ទងនឹង��ព័ន���ក់សន��ំ ��ក់កម�ី ��ព័ន���ប់��ងការបណ��ះបណ�ាល និង��ប់��ង
ធនធានមនុស�� ��ព័ន���ប់��ងថវ�កា និងគណ��យ��។  ��ពីចំ��ះដឹងនិងជំនាញ��ល�ន�ៀបរាប់ខាង�ើ �កក៏ធ�ាប់
�ន��ប់��ងនូវគ��ងប���កវ�ជ�ាពត៌មាន����ងៗ ��លមានការសហការជាមួយបណ�ា��ុមហ៊ុនទាំងក��ង និង������ស 
��មទាំងបណ�ា��ុមហ៊ុន��គូផង��រ។ �ក�នចាប់��ើមប��ើការឲ��ធនាគារភូមិ�ក��ង��កក�ដា ឆ�ាំ២០១០។ �កស�ិត�
��មការទទួលខុស���វរបស់��ធាននាយកហិរ��វត�� �ើយ�កក៏��មទាំង��ើជាអ�កតំណាងភាគទុនិក (ភាគហ៊ុនបុគ�លិក) 
របស់ធីភីសុី-អីុសបផង��រ។

ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

៤៦

�ក លូង ភាលីន នាយកហិរ��វត��
�ក លូង ភាលីន ទទួល�នស��ាប��បរ���ាប��ជាន់ខ�ស់��ប់��ងពាណិជ�កម� ជំនាញ��ប់��ងហិរ��វត�� 
�សាកលវ�ទ��ាល័យភូមិន�នីតិសា��� និងវ�ទ��ាសា�����ដ�កិច�ក��ងឆ�ាំ២០០៨ និងស��ាប��បរ���ាប����ប់��ង
ពាណិជ�កម� ជំនាញគណ��យ�� �អតីតសាកលវ�ទ��ាល័យ��ទមហាឫសី ក��ងឆ�ាំ២០០៤។ �ក�នចូលរួមក��ងវគ�បណ��ះ
បណ�ាលវ�ជ�ាជីវៈជា��ើន��លរួមមាន ការ��ប់��ងហិរ��វត�� ការវ�ភាគពីលទ�ផលហិរ��វត�� ការ��ប់��ង��ព��សកម�
និង��ព��អកម�ស��ប់ស�ាប័នមី���ហិរ��វត�� ការ�ៀបចំ��នការយុទ�សា��� និងវគ�សិក��ាទាក់ទិននឹងមី���ហិរ��វត������ងៗ
�ៀត។ �កចាប់��ើមប��ើការឲ��ធនាគារភូមិចាប់តាំងពីឆ�ាំ២០០៥មក �យចាប់��ើមពីមុខតំ��ងជាគណ��យ��កររបស់
ការ�យាល័យកណ�ាល (២០០៥-២០០៧) �ើយ�នដំ�ើងដំ��ងជា��ធានគណ��យ��ករ���ក��ា ឆ�ាំ២០០៧ និង
ជានាយកហិរ��វត���ក��ង��ឧសភាឆ�ាំ២០១០។ �ក�ើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់�ក��ងការ��ប់��ងហិរ��វត��របស់ ធនាគារភូមិ
ទូ� �យ��ើការសហការជាមួយ��ធាន��ុម��ឹក��ាភិ�ល ��ធាននាយក��តិបត�ិ ��ធាននាយក��តិបត�ិការ ��ធាននាយក
ហិរ��វត��  នាយក��ប់��ងនាយកដ�ានបុគ�លិករបស់ធនាគារភូមិ និងអ�កពាក់ព័ន�សំខាន់ៗដ���ៀត។ �កមានសមត�ភាព
��ប់��ន់ក��ងការ�ះ��យជាមួយការផ�ាស់ប��រ��ច��ាប់ និងបទប��ត�ិ។ មុន��លប��ើការឲ��ធនាគារភូមិ �ក�នប��ើ
ការងារជា��ធាន��ប់��ងស�ានីយ៍ �ក��ង��ុមហ៊ុនកម��ជា��លា ក��ងឆ�ាំ២០០៤ ដល់ ២០០៥។

�ក��ី ស�ឺយ សុឌីណា នាយិកានាយកដ�ាន��ប់��ងហានិភ័យ
�ក��ី ស�ឺយ សុឌីណា បច��ប��ន�កំពុងបន�ការសិក��ាយកស��ាប��វ�ជ�ាជីវៈគណ��យ�� ��លទទួលស�ាល់ជាសាធារណៈ
ពីវ�ទ��ាស�ានអាជីព���កគណ��យ��ធំជាង��របស់ច��ភពអង់���ស។ �ក��ី�នទទួលស��ាប��បរ���ាប����ប់��ង
ពាណិជ�កម� ជំនាញគណ��យ�� ពីសាកលវ�ទ��ាល័យជាតិ��ប់��ង ក��ងឆ�ាំ២០០៦។ ប���ម�ើសពី��ះ�ៀត �ក��ី 
ទទួល�នស��ាប��ជាន់ខ�ស់���កគណ��យ��ពី CAMED Business School ក��ងឆ�ាំ២០១៣។ �ក��ី �នចូលរួមវគ�
បណ��ះបណ�ាលជា��ើន��លរួមមាន ការ��ប់��ងហានិភ័យ ការ��ប់��ងហិរ��វត�� ការ�ៀបចំគ��ងយុទ�សា��� និងវគ�
បណ��ះបណ�ាល����ង�ៀត��លពាក់ព័ន��នឹងមី���ហិរ��វត��។ �ក��ីធ�ាប់�នប��ើការក��ង��ុមហ៊ុនគណ��យ��អន�រជាតិ
ធំមួយក��ងចំ�ម��ុមហ៊ុនធំៗទាំង៤ ��លមានតួនាទីជា សវនករជាន់ខ�ស់អស់រយៈ��លជិត៤ឆ�ាំ ��ល�ក��ីទទួលខុស
���វក��ងតួនាទីជាអ�កដឹកនាំ��ុមសវនករចុះ��ើសវនកម��ក��ងវ�ស័យជា��ើនរួមមាន ធនាគារ និង��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត�� 
��ុមហ៊ុនពាណិជ�កម� អង�ការ��រដ�ាភិ�ល និងវ�ស័យ����ងៗ�ៀត។ �ក��ី �នចាប់��ើមប��ើការឲ��ធនាគារភូមិ
�ក��ង�� ឧសភា ឆ�ាំ២០១១ ក��ងតួនាទីជាម���ី��ប់��ងហានិភ័យជាន់ខ�ស់ �ើយ���វ�នដំ�ើងតំ��ងជានាយិកា��ប់��ង
ហានិភ័យ �ក��ង�� វ�ចិ�កា ឆ�ាំ២០១៣។

�ក��ី ស�ឺយ សុឌីណា 
នាយិកានាយកដ�ាន��ប់��ងហានិភ័យ

�ក ��ង ប៊ុនថាច 
នាយកប���កវ�ជ�ាព័ត៌មាន

�ក លូង ភាលីន  
នាយកហិរ��វត��



�ក ជា សុផល នាយករដ��ល និងធុរកិច�
�ក ជា សុផល ទទួល�នស��ប��បរ���ាប��ជាន់ខ�ស់ ជំនាញ��ប់��ងរដ��លសាធារណៈពីសាកលវ�ទ��ាល័យចំ��ន
ពហុប���កវ�ទ��ា �ក�នសិក��ាជំនាញគណ��យ��រយៈ��ល២ឆ�ាំ�សាកលវ�ទ��ាល័យ Regent ។ មុន��ល�ក ប��ើ
ការងារឲ��ធនាគារភូមិ �ក�នចូលប��ើការឲ�� Private Agency for Collaborating Together/John Snow Inc. 
(PACT/JSI) ពីឆ�ាំ១៩៩៣ ដល់១៩៩៧ និងប��ើឲ��អង�ការ CRS ក��ងមុខតំ��ងជាម���ីផ�ល់ជំនួយ ក��ង��កក�ដា 
ឆ�ាំ១៩៩៧។ ជា���កមួយ ��ការអភិវឌ��ន៍បុគ�លិករបស់ធនាគារភូមិ �ក�នចូលរួមវគ�បណ��ះបណ�ាលជា��ើនដូចជា 
�លការណ៍ផ�ល់កម�ីស��ប់ជន��ី�� អភិ�លកិច� ការ��ប់��ង និងភាពជាអ�កដឹកនាំ កម�វ�ធីបណ��ះបណ�ាលមី���ហិរ��វត��
�ស�ាប័នអភិវឌ��ន៍សហ��សខ�ាតតូច� Manchester New Hampshire សហរដ�អា��រ�ក វគ�បណ��ះបណ�ាល��នការ
អាជីវកម� និងវគ���ប់��ង�ើការរ�កច��ើន�ហ�ីលីពីន។ 

�ក ទុន កង ��ធានភូមិភាគ
�ក ទុន កង ទទួល�នស��ាប��បរ���ាប��ជាន់ខ�ស់ ��ប់��ងពាណិជ�កម� ជំនាញធនាគារ និងហិរ��វត�� ក��ងឆ�ាំ២០១៤ 
និងស��ាប��បរ���ាប����ប់��ងពាណិជ�កម� ជំនាញ��ប់��ងទូ� �សាកលវ�ទ��ាល័យ�ៀល��យក��ងឆ�ាំ២០០៩។ 
�កធ�ាប់�នចូលរួម�ក��ងវគ�បណ��ះបណ�ាលជា��ើនទាក់ទងនឹងហិរ��វត��ទាំងក��ង����សកម��ជា និង������ស។ 
�ក ទុន កង ពីមុនប��ើការងារជាម���ីឥណទាន�ធនាគារភូមិ បន�ាប់មក���វ�នដំ�ើងតំ��ងជា��ធានម���ីឥណទាន។
 ចាប់ពីឆ�ាំ២០០២ ដល់ ២០០៩ �កមានតួនាទីជានាយក��ប់��ងសាខា �ើយ�ក��ងឆ�ាំ២០០៩ �ក ���វ�នដំ�ើង
តំ��ងជា��ធានភូមិភាគ និងជាតំណាងភាគទុនិករបស់ភីធីសុី-អីុសប។

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

៤៧

�ក ជា សុផល 
នាយករដ��ល និងធុរៈកិច�

�ក ទុន កង  
��ធានភូមិភាគ

�ក យ៉ង់ ��ដ�ា ��ធានភូមិភាគ
�ក យ៉ង ��ដ�ា ទទួល�នស��ាប��បរ���ាប��ជាន់ខ�ស់ ��ប់��ងពាណិជ�កម� ជំនាញ��ប់��ងពីសាកលវ�ទ��ាល័យ
ភ�ំ��ញអន�រជាតិក��ងឆ�ាំ២០១១។ �ក ក៏ទទួល�នស��ាប��បរ���ាប��វ�ទ��ាសា��� ជំនាញផលិតកម� និងសុខភាពសត� 
�សាកលវ�ទ��ាល័យភូមិន�កសិកម� ក��ងឆ�ាំ២០០១។ �ក�នចូលរួមវគ�បណ��ះបណ�ាលជា��ើន��លទាក់ទង�នឹងការ
��ប់��ង និងហិរ��វត��។ �ក ធ�ាប់�ន��ើការឲ����ឹះស�ានមី���ហិរ��វត�� ��អឹម�� ពីឆ�ាំ២០០២ដល់២០១១ ក��ងតួនាទី
ជា��ើនរួមមាន ម���ីឥណទានជាន់ខ�ស់ ��ធានតំបន់ នាយកសាខា និង��ធាន��ុមបណ��ះបណ�ាល។ �ក�នចាប់��ើម
��ើការងារជាមួយធនាគារភូមិ ជា��ធានភូមិភាគ�ក��ង��សីហា ឆ�ាំ ២០១១។

�ក ញ�ឹប សា�ឿន ��ធានភូមិភាគ 
�ក ញឹប សា�ឿន ទទួល�នស��ាប��បរ���ាប��ជាន់ខ�ស់��ប់��ងពាណិជ�កម� ជំនាញធនាគារ និងហិរ��វត�� 
ពីសាកលវ�ទ��ាល័យប��ាសា���កម��ជា ក��ងឆ�ាំ២០០៨។ �កក៏�នទទួល ស��ាប��បរ���ាប����ប់��ងពាណិជ�កម� 
ជំនាញទីផ��ារ ពីអតីតវ�ទ��ាស�ានជាតិ��ប់��ង ក��ងឆ�ាំ២០០២។ �ក ក៏�នចូលរួម�ក��ងវគ�បណ��ះបណ�ាលជា��ើន�
ក��ង����សកម��ជា និង������ស។ �ក�ន��ើការជាមួយធនាគារភូមិចាប់តាំងពីឆ�ាំ២០០១ �ក��ងតួនាទីជា��ើន 
រួមមានអ�កកាន់ប��ី សវនករ���ក��ង និងនាយកសាខា �ើយ�ក���វ�នដំ�ើងតំ��ង�ជា��ធានភូមិភាគក��ង��តុលា 
ឆ�ាំ២០១១។ 

�ក យ៉ង់ ��ដ�ា
��ធានភូមិភាគ

�ក ញ�ឹប សា�ឿន 
��ធានភូមិភាគ 



ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

៤៨

�ក ភឹម ដឺលុច  ��ធានភូមិភាគ
�ក ភឹម ដឺលុច ទទួល�នស��ាប��បរ���ាប��ជាន់ខ�ស់ ��ប់��ងពាណិជ�កម� ក��ងឆ�ាំ២០១០ និងស��ាប��បរ���ាប��
��ប់��ងពាណិជ�កម� ជំនាញគណ��យ�� �សាកលវ�ទ��ាល័យន័រតុន ក��ងឆ�ាំ២០០១។ �ក�នចូលប��ើការងារ�
ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី នាឆ�ាំ២០០៧ ក��ងមុខតំ��ងជាសវនករ���ក��ង �ើយ�ក���វ�នដំ�ើងតំ��ងជា
អ�កហាត់ការ��ប់��ងសាខានាឆ�ាំ២០១០។ មុន��លចូលប��ើការងារ�ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី �ក�ន
ប��ើការឲ����ុមហ៊ុនឯកជនអស់រយៈ��លជាង៣ឆ�ាំ ក��ងមុខតំ��ងជា��ធានគណ��យ��។ �ក ដឺលុច �នចូលរួម
វគ�បណ��ះបណ�ាលមួយចំនួន�ើម��ីព��ឹងសមត�ភាពទាក់ទងនឹងសវនកម����ក��ង ការ��ប់��ងគុណភាពសវនកម����ក��ង 
ការ��ប់��ងសាខាស��ប់ ��ឹះស�ានធនាគារ/មី���ហិរ��វត�� និងការ��ប់��ងឥណទាន។ 

�ក ឡយ ឡ�ង  ម���ី��វ��វ និងអភិវឌ��ន៍ផលិតផលជាន់ខ�ស់
�ក ឡយ ឡ�ង ទទួល�នស��ាប��បរ���ាប����ប់��ងពាណិជ�កម� ជំនាញទីផ��ារ ពីអតីតសាកលវ�ទ��ាល័យ��ទមហាឫសី
ក��ងឆ�ាំ២០០៥។ �ក ក៏�នចូលរួម�ក��ងវគ�បណ��ះបណ�ាលជា��ើន�ក��ង����សកម��ជា និង������ស។ �ក�ន
ចាប់��ើមការងាររបស់�ក�ក��ង ���កលក់ និងទីផ��ារ ក��ងឆ�ាំ២០០៥ ���ុមហ៊ុនមួយចំនួនរួមមាន ��ុមហ៊ុន NCX និង
��ុមហ៊ុន Cementhai SCT។ ចាប់ពីឆ�ាំ ២០០៧ ដល់ ២០១១ �ក�នប��ើការ���ឹះស�ានមី���ហិរ��វត�� ��ឌីត 
ក��ងតួនាទីជា��ើនរួមមាន ម���ីអភិវឌ��ន៍ផលិតផល ម���ីទីផ��ារជាន់ខ�ស់ និងម���ី��វ��វជាន់ខ�ស់។ ចាប់ពីឆ�ាំ២០១១ ដល់ 
២០១២ �ក�នប��ើការ���ឹះស�ានមី���ហិរ��វត�� សីលានិធិ ក��ងតួនាទីជា��ធាន���កទីផ��ារ។ �ក�នចាប់��ើម
ប��ើការជាមួយធនាគារភូមិ ក��ងតំ��ងជា ម���ីទីផ��ារជាន់ខ�ស់ ក��ង��សីហា ឆ�ាំ២០១២ បន�ាប់មក�ក ���វ�ន��ងតាំង
តួនាទីជា ម���ី��វ��វ និងអភិវឌ��ន៍ផលិតផលជាន់ខ�ស់ ក��ង��កក�ដា ឆ�ាំ២០១៣។ 

�ក ឈួន សុខចិត�  ម���ីស�ាកយី� និងផ��ព�ផ��ាយជាន់ខ�ស់
�ក ឈួន សុខចិត� ទទួល�នស��ាប��បរ���ាប��ជាន់ខ�ស់���ក��ប់��ងពាណិជ�កម� ពីសាកលវ�ទ��ាល័យន័រតុន 
ក��ងឆ�ាំ២០១២ និងស��ាប��បរ���ាប��វ�ទ��ាសា�����ដ�កិច� ជំនាញ��ប់��ងសហ��ស ពីសាកលវ�ទ��ាល័យភូមិន�នីតិសា��� 
និងវ�ទ��ាសា�����ដ�កិច� ក��ងឆ�ាំ២០០៣ �ើយ�កក៏ទទួល�នស��ាប��មធ��មឯក��ស���ក��នការ��ដ�កិច� 
�មជ��មណ�លបណ��ះបណ�ាល��នការនិងស�ិតិ ក��ងឆ�ាំ២០០១។ �ើសពី��ះ��ៀត �កក៏�នចូលរួមវគ�បណ��ះបណ�ាល
ជំនាញសំខាន់ៗជា��ើន�ក��ង����សកម��ជា និង������ស។ ជាមួយបទពិ�ធន៍រយៈ��ល១១ឆ�ាំ �ក សុខចិត� 
ធ�ាប់ប��ើការ�ក��ងស�ាប័នជា��ើនដូចជា ធនាគារ��សុីលីដា ភីអិលសុី ��ឹះស�ានមី���ហិរ��វត�� សីលានិធិ និង��ុមហ៊ុន
តូយ៉ូតា (��មបូឌា) ក��ងតួនាទីជា ម���ីឥណទាន ��ធានម���ីឥណទាន នាយកទីផ��ារ និង��ធាន���កលក់��ឿងបន�ាស់។ 
�ក�នចាប់��ើមប��ើការឲ��ធនាគារភូមិ ���ក��ា ឆ�ាំ២០១០។

�ក ឡយ ឡ�ង  
ម����ី�វ��វ និងអភិវឌ��ន៍ផលិតផលជាន់ខ�ស់

�ក ឈួន សុខចិត� 
ម���ីស�ាកយី� និងផ��ព�ផ��ាយជាន់ខ�ស់

�ក ភឹម ដឺលុច 
��ធានភូមិភាគ



គណៈកម�ការ��ប់��ងហានិភ័យរបស់��ុម��ឹក��ាភិ�ល

 

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

៤៩

   គណៈកម�ការ��ប់��ងហានិភ័យគឺជាគណៈកម�ការសំខាន់មួយរបស់��ុម��ឹក��ាភិ�ល។ �លបំណង��ការប��ើតគណៈកម�ការ��ះគឺ�ើម��ីតាមដាន 
ការអនុវត�ន៍���លការណ៍��ប់��ងហានិភ័យ��ល�នកំណត់�យ��ុម��ឹក��ាភិ�ល។ ��ះរួមប���លនូវការវាយត���ជាបន�បន�ាប់�ើឥទ�ិពល��ការផ�ាស់ 
ប��រ��តិបត�កិារ និងបរ�សា�នអាជីវកម�របស់ ធនាគារភូមិ ការប��ើតយុទ�សា�����ប់��ងហានិភ័យ �ើម��ី��ើយតបនឹងបំលាស់ប��រ និងការប���លយុទ�សា�����ប់��ង
ហានិភ័យជាមួយនឹងយុទ�សា���របស់ធនាគារភូមិ។ 

          គណៈកម�ការ��ះ���វ�នដឹកនាំ�យសមាជិក��ុម��ឹក��ាភិ�លឯករាជ��មួយរូប ��លមានជំនាញ�ើ���កហិរ��វត�� គណ��យ�� ច��ាប់ និងធនាគារ ។  
គណៈកម�ការ��ប់��ងហានិភ័យមានសមាជិកដូចខាង��មៈ

 

�ក ChandulaPalithAbeywickrema

�ក��ី  Fernanda P. L. de Lima

�ក Vann Saroeun

១

២

៣

សមាជិក��ុម��ឹក��ាភិ�លឯករាជ��

��ធាន��ុម��ឹក��ាភិ�ល

សមាជិក��ុម��ឹក��ាភិ�លឯករាជ��

��ធាន

សមាជិក

សមាជិក

ល.រ        ��ះ                                 មុខតំ��ង                                         តួនាទី

ភារកិច� និងទំនួលខុស���វ
តាមដាន��ព័ន�វាយត��� និង��ប់��ងហានិភ័យ�ើម��ីរក��ានូវសុវត�ិភាព��ព��សម��ត�ិរបស់ស�ាប័ន និងធនធាន ហិរ��វត��នានា។

��ប់��ង�ើការកំណត់ប��ា ការវាយត��� និងការផ�ល់អាទិភាព�ើហានិភ័យរបស់ធនាគារភូមិ។

ដឹកនាំគណៈ��ប់��ង�ើម��ីប��ើតយុទ�សា�ស�ក��ងការវាស់ស�ង់ និង��ប់��ងហានិភ័យ។

���តពិនិត���ើលរចនាសម�័ន���ប់��ង���ក��ងរបស់ស�ាប័ន�ើម��ីធានានូវ��សិទ�ភាព និងលទ�ផលល�����តិបត�ិការ កាត់បន�យហានិភ័យ��រ�យការណ៍ 

ហិរ��វត����លមិនគួរឲ��ទុកចិត� ការពារការ��ើ��ស់មិនសម��ប�ើ��ព��របស់ស�ាប័ន និងជ��ុញការ��តិបត�ិតាមច��ាប់ និងបទប��ាតិ�នានា។ ���ត 

ពិនិត��ការសាកល��ង និងវាយត����ើ�លការណ៍ និងនីតិវ�ធី��ប់��ងហានិភ័យ�យថ�ាក់��ប់��ង សវនករ���ក��ង និងសវនករឯករាជ��។ 

ពិភាក��ា�ើចំណ�ច���យ��ល�នរាយការណ៍�ក��ងរចនាសម�័ន����តពិនិត�����ក��ង ជាមួយសវនករ���ក��ង និងសវនករឯករាជ��

�ើយ���តពិនិត���ើងវ�ញនូវរាល់សកម�ភាពរបស់ថ�ាក់��ប់��ង�ើម��ី��ើយតបនឹងអនុសាសន៍របស់សវនករ ដូចមានបង�ាញ�ក��ងរ�យការណ៍ថ�ាក់ 

��ប់��ង។ 

ផ�ល់ឲ��ថ�ាក់��ប់��ងនូវអនុសាសន៍ និង��ចក�ី��នាំអំពីម����យ�ះ��យ�ើរបកគំ�ើញ�យសវនករ���ក��ង និងសវនករឯករាជ���ើម��ីកាត់ 

បន�យហានិភ័យ។

ទំនាក់ទំនងជា��ចាំជាមួយម���ីហិរ��វត��ជាន់ខ�ស់របស់ស�ាប័នមី���ហិរ��វត�� ជាពិ��សយល់ដឹងពីបរ�យាកាស និងវប��ធម៌រួមរបស់ស�ាប័ន និងវាយត���

គណៈកម�ការជាន់ខ�ស់ “�ើស�ារតីរួម”។ 

��ៀមខ��នជា��ចស��ប់ការពិភាក��ាអំពីហានិភ័យនានា�ើការ���ងបន�ំ ��លជាអនុសាសន៍របស់សវនករឯករាជ�� និងសវនករ���ក� �ងដាក់ឲ��

គណៈកម�ការ��ើការពិចារណា �ើម��ីចាត់វ�ធានការឲ��ទាន់��ល��លា។ 

���តពិនិត���ើងវ�ញ�យយកចិត�ទុកដាក់�ើគ��ងថវ�កា��ល��ើសុំ និងផ�ល់អនុសាសន៍�ថ�ាក់��ប់��ង មុន��លថវ�កា��ះ���វ�នដាក់��ើ�

��ុម��ឹក��ាភិ�ល�ើម��ីពិចារណា។ 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



គណៈកម�ការសវនកម�របស់��ុម��ឹក��ាភិ�ល

 

  គណៈកម�ការសវនកម�គឺជាគណៈកម�ការសំខាន់មួយរបស់��ុម��ឹក��ាភិ�ល។ គណៈកម�ការ��ះមាន�ល�ជួយស���លដល់��ុម��ឹក��ាភិ�ល 
�ើម��ីបំ��ញរាល់ទំនួលខុស���វមួយចំនួន��លទាក់ទងនឹង ១. ភាព��ឹម���វ��រ�យការណ៍ហិរ��វត�� និងដំ�ើរការ��រ�យការណ៍ហិរ��វត�� និង��ព័ន���ប់ 
��ង���ក��ង �ើរ�យការណ៍គណ��យ�� និងហិរ��វត�� ២. លទ�ផលការងាររបស់សវនករ���ក��ង ៣. ការពិនិត���ើរ�យការណ៍ហិរ��វត��របស់សវនកម�ឯករាជ�� 
��ចាំឆ�ាំ និងការចូលរួមសហការរបស់សវនករឯករាជ��របស់ស�ាប័ន ៤.ការ��តិបត�ិតាមត���វការច��ាប់ និងបទប��ត�ិនានា។ 
        គណៈកម�ការ��ះ���វ�នដឹកនាំ�យសមាជិក��ុម��ឹក��ាភិ�លឯករាជ��មួយរូប ��លមានជំនាញ�ើ���កហិរ��វត�� គណ��យ�� ច��ាប់ និងធនាគារ។ 
គណៈកម�ការ��ះមានសមាជិកដូចខាង��មៈ

ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

៥០

�ក Michael Moormann

�ក��ី  Fernanda P. L. Lima

�ក Stephen Higgins

១

២

៣

សមាជិក��ុម��ឹក��ាភិ�លឯករាជ��

��ធាន��ុម��ឹក��ាភិ�ល

សមាជិក��ុម��ឹក��ាភិ�លឯករាជ��

��ធាន

សមាជិក

សមាជិក(កំពុងសុំការ

អនុម័ត ពីធនាគារជាតិ��កម��ជា)

ល.រ        ��ះ                                 មុខតំ��ង                                 តួនាទី

ភារកិច� និងទំនួលខុស���វ
���តពិនិត���ើរ�យការណ៍ហិរ��វត��ប��ះអាសន� ឬ��ចាំឆ�ាំ �ើម��ីធានានូវភាព��ឹម���វ និងគួរឲ��ទុកចិត��ើ��ព័ន� និងដំ�ើរការ��រ�យការណ៍

ហិរ��វត��របស់ស�ាប័ន។

ជួយស���ល��ុម��ឹក��ាភិ�ល�ើការប��ើត�លការណ៍ហិរ��វត�� និងរចនាសម�័ន���ប់��ង���ក��ង និងស���លដល់ទំនាក់ទំនង�ើប��ាទាំង��ះ រវាង 

��ុម��ឹក��ាភិ�ល ថ�ាក់��ប់��ងស�ាប័ន សវនករឯករាជ�� និងសវនករ���ក��ង។ 

វាយត����ើរចនាសម�័ន���ប់��ង���ក��ងរបស់ស�ាប័ន �ើម��ីធានានូវ��សិទ�ភាព��តិបត�ិការកាត់បន�យហានិភ័យ ��រ�យការណ៍ហិរ��វត�� ��លមិនគួរ 

ឲ��ទុកចិត� ការពារការ��ើ��ស់មិនសម��ប�ើ��ព��របស់ស�ាប័ន និងជ��ុញការ��តិបត�ិតាមច��ាប់ និងបទប��ត�ិនានា។ 

�ើរតួនាទីជាសម�័ន�ការចម��ង រវាងការ��ប់��ងហិរ��វត��របស់ស�ាប័ន និងសវនករ���ក��ង និង�ើរតួនាទីជាអន�រការ� ���លមានការ���ងគំនិតគ�ា�ើភាព

លំ�ៀងគណ��យ��។ 

ជួប��ជុំជាលក�ណៈឯកជនជាមួយថ�ាក់��ប់��ង សវនករ���ក��ង និងសវនករឯករាជ��យ៉ាង�ចណាស់មួយឆ�ាំម�ង និងចូលរួមក��ងកិច���ជុំគណៈកម�ការ

��តិបត�ិ �ើម��ីពិភាក��ា�ើលទ�ផលការងាររបស់គណៈ��ប់��ងស�ាប័ន។

ផ�ល់ជាអនុសាសន៍���ុម��ឹក��ាភិ�លស��ប់ការ��ើស��ស សវនករឯករាជ��របស់ស�ាប័ន។

យល់ដឹងនូវទំហំ��នីតិវ�ធី និងលទ�ផល��ល���វ�នបំ��ញ�យសវនករឯករាជ�� រួមប���លនូវការយល់ដឹងពីត���វការ�ើការលាត��ដាងព័ត៌មាន

នានា។ 

�ើរតួនាទីក��ងការ���តពិនិត���ើលយ៉ាងសកម��ើសវនករ���ក��ង រួមប���លទាំងការ���តពិនិត���ើសិទ�ិអំណាច ការផ�ត់ផ�ង់បុគ�លិក ក��ប់ថវ�កា និង

លទ�ផលសវនកម� និងទាមទារឲ��មានកិច�បង�ាញពីព័ត៌មានលម�ិត��ចាំឆ�ាំ និងការ��ើបច��ប��ន�ភាព����ងៗ។ 

�ើរតួនាទីជា “អ�កឃ�ាំ�ើល” �យប��ើតជានីតិវ�ធីស��ប់ទទួលយក និងតាមអ���ត�ើលអ�កតវ�ា និងការពារពួក��ពីវាយ��ហារតបត-ការ��ឆាំង

នឹងការវាយ��ហារមិន��ឹម���វនានា។

ទំនាក់ទំនងជា��ចាំជាមួយម���ីហិរ��វត��ជាន់ខ�ស់របស់ស�ាប័នមី���ហិរ��វត�� ជាពិ��សយល់ដឹងពីបរ�យាកាស និងវប��ធម៌រួមរបស់ស�ាប័ន និង

វាយត���ថ�ាក់��ប់��ងជាន់ខ�ស់ “�ើស�ារតីរួមរបស់ស�ាប័ន”។ 

���តពិនិត���យយកចិត�ទុកដាក់�ើគ��ងថវ�កា និងផ�ល់អនុសាសន៍�ឲ��ថ�ាក់��ប់��ងមុន��លថវ�កា��ះ���វ�នដាក់��ើ���ុម��ឹក��ាភិ�ល

�ើម��ីពិចារណា។

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

៥១

�ក Christophe Forsinetti

�ក��ី  Fernanda P. L. de Lima

�ក Michael Moormann

១

២

៣

សមាជិក��ុម��ឹក��ាភិ�លឯករាជ��

��ធាន��ុម��ឹក��ាភិ�ល

សមាជិក��ុម��ឹក��ាភិ�លឯករាជ��

��ធាន

សមាជិក

សមាជិក

ល.រ        ��ះ                                 មុខតំ��ង                                         តួនាទី

គណៈកម�ការ��ងតាំង និងផ�ល់ត���ការ
    គណៈកម�ការ��ងតាំង និងផ�ល់ត���ការគឺជាម����យមួយ��លអាចឲ����ុម��ឹក��ាភិ�លផ�ល់នូវ��ចក�ី��នាំ��ើការ��ប់��ងធនធានមនុស�� 
របស់ធនាគារភូមិ។ គណៈកម�ការ��ះមាន�ល�ធានាឲ���ននូវរចនាសម�័ន���ប់��ងដ៏មាន��សិទ�ភាព�ក��ង��តិបត�ិការ �ើយមានធនធានមនុស����ល
��កួត����ង�លន��យទូទាត់ និងការអនុវត�ន៍។ 

   គណៈកម�ការ��ងតាំង និងផ�ល់ត���ការ ���វ�នដឹកនាំ�យសមាជិក��ុម��ឹក��ាភិ�លឯករាជ��មួយរូប ��លមានជំនាញខាង��ប់��ងធនធាន
មនុស��។ គណៈកម�ការ��ះមានសមាជិកដូចខាង��មៈ

ភារកិច� និងទំនួលខុស���វ
ធានាឲ���នថា�លន��យ នីតិវ�ធី និងយុទ�សា���របស់នាយកដ�ានធនធានមនុស��មានសង�តិភាពជាមួយ នឹង��នការអាជីវកម� ទិស�

រយៈ��ល��ង និងយុទ�សា���របស់ធនាគារភូមិ។ 

ផ�ល់អនុសាសន៍�ើការអនុម័តស��ប់ការ��ងតាំងគណៈ��ប់��ងជាន់ខ�ស់���ុម��ឹក��ាភិ�ល។ 

ផ�ល់អនុសាសន៍�ើលាភការរបស់សមាជិក��ុម��ឹក��ាភិ�ល និងអ�ក��ប់��ងជាន់ខ�ស់ស��ប់ការអនុម័តរបស់ ��ុម��ឹក��ាភិ�ល។ 

���តពិនិត���ើងវ�ញ តាមដាន និងផ�ល់អនុសាសន៍���ុម��ឹក��ាភិ�ល�ើយុទ�សា��� និង�លការណ៍ធនធានមនុស��របស់ធនាគារភូមិ �យរួម

ប���លប៉ុ���មិន��នជាការកំណត់�ើការ��ើស��សចំនួនបុគ�លិក ការអភិវឌ��ន៍ ការ��រក��ាបុគ�លិក ការទូទាត់ និងផល���ជន៍����ងៗ�ៀត។

��នាំគណៈ��ប់��ងរបស់ធនាគារភូមិ�ើ����ទរ�យការណ៍ និងព័ត៌មាន��លត���វឲ��មានការតាមដាន�ើ��សិទ�ភាព��ការអនុវត�ន៍�ើ

�លការណ៍ និងនីតិវ�ធីធនធានមនុស��។ 

���តពិនិត���ើងវ�ញរាល់ការវាយត���ពីខាង��ចំ�ះយុទ�សា��� និង�លការណ៍ធនធានមនុស��របស់ធនាគារភូមិ �ើយរាយការណ៍���ុម��ឹក��ា-

ភិ�លនូវរបកគំ�ើញ និងការផ�ល់អនុសាសន៍។

���តពិនិត���ើងវ�ញ�ើគណៈកម�ការ��ុម��ឹក��ាភិ�លដ���ៀត និងអនុសាសន៍របស់គណៈ��ប់��ង �ើយ��ើ��នការ និងកំណត់ថា�ើអនុសាសន៍ 

ទាំង�ះជះឥទ�ិពលយ៉ាងណាខ�ះដល់យុទ�សា��� និង�លការណ៍ធនធានមនុស��របស់ធនាគារភូមិ �ើយរាយការណ៍���ុម��ឹក��ាភិ�ល អំពីរបក

គំ�ើញ និងការផ�ល់អនុសាសន៍។ 

ផ�ល់អនុសាសន៍���ុម��ឹក��ាភិ�ល�ើការ��ើស��ស និងផ�ាស់ប��រសមាជិក��ុម��ឹក��ាភិ�ល។ 

ផ�ល់អនុសាសន៍���ុម��ឹក��ាភិ�លចំ�ះបុគ�លិក��លអាចនឹងក�ាយ�ជាសមាជិករបស់គណៈកម�ការ។ 

•

•

•

•

•

•

•

•

•



 

ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

៥២

រ�យការណ៍ហិរ��វត��

រ�យការណ៍��ុម��ឹក��ាភិ�ល 
រ�យការណ៍សវនករឯករាជ 

តារាងតុល��ការ  

រ�យការណ៍លទ�ផល 

រ�យការណ៍ប��ប���លមូលធន 

រ�យការណ៍លំហូរសាច់��ក់

៥៣

៥៥

៥៦

៥៧

៥៨

៥៩

*ឧបសម�័ន�មិន��នជា���ក��រ�យការណ៍ហិរ��វត����ល�ន��ើសវនកម���ះ��។

 



រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

៥៣

 

រ�យការណ៍��ុម��ឹក��ាភិ�ល

តាម�បល់របស់��ុម��ឹក��ាភិ�ល ពុំមានបំណ�លយថាភាព ឬបំណ�ល 
����ងៗរបស់��ុមហ៊ុន�នក�ាយជាការបង�ំឲ��សង ឬអាចនឹង���វទាមទារឲ�� 
សងក��ងអំឡ�ង��ល 12�� បន�ាប់ពីដំណាច់ឆ�ាំ��លនឹង ឬអាចនឹងមានផល 
ប៉ះពាល់ជាសារវន�ដល់លទ�ភាពរបស់��ុមហ៊ុន ក��ងការបំ��ញកាតព�កិច�របស់ 
ខ��ន����ដល់��លកំណត់សង�ះ��។

បំណ�លយថាភាព និងបំណ�ល����ងៗ
គិត��ឹមកាលបរ����ទ��រ�យការណ៍��ះ មិនមាន ៖

បន��កណាមួយ�ើ��ព��សកម�របស់��ុមហ៊ុន ��ល�ន�ើត�ើង 
�យសារការដាក់វាប��ាំស��ប់ការធានាបំណ�លរបស់បុគ�លណា 
ម�ាក់�ើយ ចាប់តាំងពីដំណាច់ឆ�ាំមក និង

បំណ�លយថាភាពណាមួយរបស់��ុមហ៊ុន ��ល�ន�ើត�ើងចាប់តាំង
ពីដំណាច់ឆ�ាំមក ��ពីបំណ�ល����ងៗ �ក��ងដំ�ើរការអាជីវកម�
ធម�តា�ះ��។

ក.  

ខ.

សកម�ភាពអាជីវកម�ចម��ង
    សកម�ភាពចម��ងរបស់��ុមហ៊ុន គឺផ�ល់��វាកម�មី���ហិរ��វត�� ដល់
��ជាជន�ជនបទក��ង��ះរាជាណាច��កម��ជា តាមរយៈទីស�ាក់ការកណ�ាល 
របស់ខ��ន�រាជធានីភ�ំ��ញ និងការ�យាល័យថ�ាក់��ត�����ងៗមួយចំនួន�ៀត 
�ក��ង��ះរាជាណាច��កម��ជា។  �ល�របស់��ុមហ៊ុន គឺផ�ល់��វាកម� 
មី���ហិរ��វត����លមានភាព�ឿទុកចិត� និង��លអាចទទួលយក�នដល់
សហ��ិនខ�ាតតូច។

        ��ុម��ឹក��ាភិ�លរបស់ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី (�កាត់
ថា “��ុមហ៊ុន”) មាន��ចក�ី�មនស��ក��ងការដាក់បង�ាញរ�យការណ៍របស់ 
ខ��ន   និងរ�យការណ៍ហិរ��វត��   ��ល�ន��ើសវនកម��ើយរបស់��ុមហ៊ុន
ស��ប់ដំណាច់ឆ�ាំ ���ទី31 ��ធ�� ឆ�ាំ2013។

គិត��ឹមកាលបរ����ទ��រ�យការណ៍��ះ ��ុម��ឹក��ាភិ�ល ពុំ�ន ដឹងអំពី
��តុការណ៍ណាមួយ ��លអាចបណ�ាលឲ��ត�����ព��សកម�ក��ង រ�យការណ៍
ហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន ពុំ��ឹម���វជាសារវន��ះ��។

��ព��សកម�
           មុន��ល�ៀបចំរ�យការណ៍ហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន ��ុម��ឹក��ាភិ�ល
�នចាត់វ�ធានការ��លមានមូលដ�ានសមរម���ើម��ីប��ាក់ថាបណ�ា��ព��សកម�
ទាំងឡាយ��លទំនងជាមិនអាចបង�ិលមកវ�ញ�ន�ក��ង��តិបត�ិការអាជីវកម�
ធម�តា �តាមត����ក��ងប��ីគណ��យ��របស់��ុមហ៊ុន ���វ�នកត់��
បន�យឲ����ើ�នឹងត�����លគិតថាអាចនឹង បង�ិលមកវ�ញ�ន។
 
           

លទ�ផលហិរ��វត��
       លទ�ផលហិរ��វត�� ស��ប់ដំណាច់ឆ�ាំ ���ទី31 ��ធ�� ឆ�ាំ2013 ���វ�ន
បង�ាញ�ក��ងរ�យការណ៍លទ�ផល��ើទំព័រទី 7 ��រ�យការណ៍ 
ហិរ��វត��។ 
       ����ទី11 ����សា ឆ�ាំ2013  ភាគលាភចំនួន 886 លាន�ៀល ���វ
�ន��កាស  និង�នបង់����ទី20 ��ឧសភា ឆ�ាំ2013 ����ក់ចំ��ញ 
សុទ�របស់��ុមហ៊ុនស��ប់ដំណាច់ឆ�ាំ ���ទី31 ��ធ�� ឆ�ាំ2012 (ឆ�ាំ 2012៖ 586
លាន�ៀល ពី��ក់ចំ��ញសុទ�ក��ងឆ�ាំ2011)។

ឥណទានអា��ក់ និងឥណទានសង��័យ
           មុន��ល�ៀបចំរ�យការណ៍ហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន ��ុម��ឹក��ាភិ�ល
�ន ចាត់វ�ធានការ��លមានមូលដ�ានសមរម�� ពាក់ព័ន��នឹងការជ��ះ
ឥណទានអា��ក់��ញពីប�� ីឬការ�ើ�សំវ�ធានធនឥណទានអា��ក់ និងសង��័យ
�ើយ��ុម��ឹក��ាភិ�ល�ឿជាក់ថារាល់ឥណទានអា��ក់ទាំងអស់��ល�ន 
ដឹង ���វ�នជ��ះ��ញពីប��ី និង�នកត់��សំវ�ធានធនយ៉ាង��ញ��ញ
ស��ប់ឥណទានអា��ក់ និងសង��័យ។
           គិត��ឹមកាលបរ����ទ��រ�យការណ៍��ះ ��ុម��ឹក��ាភិ�លពុំ�នដឹង 
ពីកាលៈ��សៈណាមួយ ��លនាំឲ��ចំនួនសំវ�ធានធនឥណទានអា��ក់ និង 
សង��័យក��ងរ�យការណ៍ហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុនមានត���មិន��ប់��ន់ជា
សារវន��ះ��។

ការ�����លកាលៈ��សៈ
          គិត��ឹមកាលបរ����ទ��រ�យការណ៍��ះ ��ុម��ឹក��ាភិ�លមិន�ន
ដឹងពីកាលៈ��សៈណាមួយ��លមិន�នឆ��ះប��ាំង�ក��ងរ�យការណ៍��ះ 
ឬរ�យការណ៍ហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន ��លអាចបណ�ាលឲ��ចំនួនទឹក��ក់ 
��ល�នបង�ាញក��ងរ�យការណ៍ហិរ��វត�� មានភាពមិន��ឹម���វជាសារវន�
�ះ��។ 

��តិបត�ិការមិន����តី
          តាម�បល់របស់��ុម��ឹក��ាភិ�ល លទ�ផលហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន 
ស��ប់ដំណាច់ឆ�ាំ ���ទី31 ��ធ�� ឆ�ាំ2013 មិន�នទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ជា 
សារវន�ពីខ�ង់គណនី ��តិបត�ិការ ឬ��ឹត�ិការណ៍មិន����តីណាមួយ�ើយ។ 
តាម�បល់របស់��ុម��ឹក��ាភិ�ល �ច��ះ��លរវាងដំណាច់ឆ�ាំ��ះរហូត 
មកទល់នឹងកាលបរ����ទ��រ�យការណ៍ មិនមានខ�ង់គណនី��តិបត�ិការ ឬ 
��ឹត�ិការណ៍ខុស����តីណាមួយ ��លអាចមានផលប៉ះពាល់ជាសារវន�ដល់
លទ�ផលហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន ក��ងឆ�ាំ��លរ�យការណ៍��ះ���វ�ន��ើ 
�ើង�ះ��។



ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

៥៤

អនុវត��លការណ៍គណ��យ��សម��ប��លគាំ���យការវ�និច�័យ 
និងការ��ន់��មាណសម��តុផល និង��កប�យការ��ុង��យ័ត� 
��មទាំងអនុវត�តាម�លការណ៍ទាំង��ះឲ��មានសង�តភាព។

អនុវត�តាមត���វការក��ងការលាត��ដាងព័ត៌មាន ��លអនុ�មតាម 
ស�ង់ដារគណ��យ��កម��ជា និង �លការណ៍��នាំរបស់ធនាគារ
កណ�ាល �ើយ��សិន�ើមានការ��សចាកណាមួយក��ងការបង�ាញ 
ឲ��មានភាពពិតនឹង��ឹម���វ ��ុម��ឹក��ាភិ�ល���វ��កដថាការ��ស 
ចាកទាំង�ះ���វ�នបង�ាញ ពន��ល់ និងកំណត់ចំនួនទឹក��ក់ឲ���ន
��ឹម���វ�ក��ងរ�យការណ៍ហិរ��វត��។

រក��ាទុកកំណត់��គណ��យ��ឲ���ន��ប់��ន់ និង��ព័ន����តពិនិត��
���ក��ង��កប�យ��សិទ�ភាព។

�ៀបចំរ�យការណ៍ហិរ��វត���យ���ក�ើមូលដា�ននិរន�ភាព ��ដំ�ើរ 
ការអាជីវកម� �ើក��ង��មានករណីសន�តសមរម��ថា��ុមហ៊ុននឹង
មិនអាចបន�កិច���តិបត�ិការអាជីវកម�នា��លខាងមុខដ៏ខ�ីនិង

កំណត់�លន��យទូ�ស��ប់��ុមហ៊ុន ផ�ល់សច�ានុម័ត�ើ 
រាល់��ចក�ីស��ចចិត� និងសកម�ភាពរបស់��ុម��ឹក��ាភិ�ល��ល 
មានឥទ�ិពលជាសារវន��ើ��តិបត�ិការ និងលទ�ផលរបស់��ុមហ៊ុន 
�ើយ���វធានាថាផលប៉ះពាល់ទាំង�ះ ���វ�នឆ��ះប��ាំងយ៉ាង��ឹម
���វ�ក��ងរ�យការណ៍ហិរ��វត��។  

(i) 

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

ការទទួលខុស���វរបស់��ុម��ឹក��ាភិ�ល 
�ើរ�យការណ៍ហិរ��វត��

          ��មុ��កឹ��ាភិ�លទទួលខុស���វក��ងការប��ាក់ថា រ�យការណ៍ហិរ��វត��
���វ�ន�ៀបចំ�ើង និង�នបង�ាញ��ឹម���វនូវ��ប់ទិដ�ភាពជាសារវន�ទាំងអស់
��ស�ានភាពហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុនគិត��ឹម���ទី31 ��ធ�� ឆ�ាំ2013 ��មទាំង
លទ�ផលហិរ��វត�� និងលំហូរសាច់��ក់របស់��ុមហ៊ុនស��ប់កាលបរ����ទ។
ក��ងការ�ៀបចំរ�យការណ៍ហិរ��វត��ទាំង��ះ ��ុម��ឹក��ាភិ�ល���វ ៖

��ុម��ឹក��ាភិ�ល 

សមាជិក��ុម��ឹក��ាភិ�ល   ��ល�ប��ើការក��ងអំឡ�ងឆ�ាំ   រហូតដល់កាលបរ����ទ��រ�យការណ៍��ះមានរាយនាមដូចខាង��ម ៖

ការអនុម័តរ�យការណ៍ហិរ��វត��

     ��ុម��ឹក��ាភិ�លធានាអះអាងថារ�យការណ៍ហិរ��វត����លភ�ាប់មក 
ជាមួយ �នបង�ាញ��ឹម���វនូវ��ប់ទិដ�ភាពជាសារវន�ទាំងអស់ ��ស�ានភាព 
ហិរ��វត��របស់��ុមហ៊ុន គិត��ឹម���ទី31 ��ធ�� ឆ�ាំ 2013 និងលទ�ផលហិរ��វត��
��មទាំងលំហូរសាច់��ក់របស់��ុមហ៊ុនស��ប់ដំណាច់ឆ�ាំ�យអនុ�ម 
�តាមស�ង់ដារគណ��យ��កម��ជា និង �លការណ៍��នាំរបស់ធនាគារ
កណ�ាល។

ចុះហត���ខាតាងនាមឲ����ុម��ឹក��ាភិ�ល

  
�ក វ�ាន់ សា�ឿន
អភិ�ល

រាជធានីភ�ំ��ញ ��ះរាជាណាច��កម��ជា
កាលបរ����ទ៖ ���ទី27 ��កុម�ៈ ឆ�ាំ2014

��ុម��ឹក��ាភិ�លអះអាងថា ��ុមហ៊ុន�នអនុវត�តាមត���វការខាង�ើក��ងការ 
�ៀបចំរ�យការណ៍ហិរ��វត��។ 

Mrs. Fernanda Pecanha Lacerda De Lima          ��ធាន��ុម��ឹក��ាភិ�ល (មិន��តិបត�ិ)
Mr. Chandula Palith Abeywickrema           អភិ�ល (មិន��តិបត�ិ)
Mr. Christophe Forsinetti            អភិ�ល (មិន��តិបត�ិ)
Mrs. Jessica Moffett-Rose            អភិ�ល (មិន��តិបត�ិ) (�នលា��ងពីតំ��ង����ទី01 ��កុម�ៈ ឆ�ាំ2013)
Mr. Hans Michael Theodor Moormann          អភិ�ល (មិន��តិបត�ិ) (�ន��ងតាំង����ទី01 ��កុម�ៈ ឆ�ាំ2013)
Mr. Vann Saroeun                        អភិ�ល (មិន��តិបត�ិ) (�ន��ងតាំង����ទី01 ��កុម�ៈ ឆ�ាំ2013)

•

•

•

•

•

•



 

 

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

៥៥

រ�យការណ៍សវនករឯករាជ

ជូនភាគទុនិក ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

ការទទួលខុស���វរបស់គណៈ��ប់��ង�ើ 
រ�យការណ៍ហិរ��វត��

ការទទួលខុស���វរបស់សវនករ

           �ើងខ��ំ�ន��ើសវនកម� ��ើរ�យការណ៍ហិរ��វត����លភ�ាប់មក 
ជាមួយ របស់ធនាគារភូមិ(��មបូឌា) អិលធីឌី (�កាត់ថា “��ុមហ៊ុន”) 
រួមមាន តារាងតុល��ការ គិត��ឹម���ទី31 ��ធ�� ឆ�ាំ2013 រ�យការណ៍លទ�ផល
រ�យការណ៍ប��ប���លមូលធនភាគទុនិក និងរ�យការណ៍លំហូរសាច់ 
��ក់ ស��ប់ដំណាច់ឆ�ាំ ��មទាំងកំណត់សម�ាល់ រួមមាន��ចក�ីស���ប��
�លការណ៍គណ��យ��សំខាន់ៗ និងព័ត៌មានពន��ល់ដ���ៀត។.  

សវនកម�ក៏រួមប���លទាំងការវាយត���នូវភាពសម��ប ���លការណ៍ 
គណ��យ����ល�ន��ើ��ស់ និងភាពសម��តុផល��ការ�៉ន់ស�ាន 
គណ��យ����ល��ើ���ើង�យគណៈ��ប់��ង ក៏ដូចជាការវាយត����ើការ 
បង�ាញជាទូ���រ�យការណ៍ហិរ��វត��។ 

   �ើងខ�� ំ�ឿជាក់ថាភស��តាងសវនកម���ល�ើងទទួល�ន គឺមាន 
លក�ណៈ��ប់��ន់ និង��ឹម���វ��លជាមូលដ�ានស��ប់ការប���ញមតិ
�បល់របស់�ើងខ�� ំ។

           ការទទួលខុស���វរបស់�ើងខ��ំ គឺប���ញមតិ�ើរ�យការណ៍ហិរ��វត��
ទាំង��ះ �យ���ក��ើការ��ើសវនកម�របស់�ើងខ��ំ។ �ើងខ��ំ�ន��ើ 
សវនកម� �យអនុ�ម�តាមស�ង់ដារអន�រជាតិស�ីពីសវនកម���កម��ជា។ 
ស�ង់ដារ ទាំង�ះត���វឲ���ើងខ��ំ��តិបត�ិតាម��មសីលធម៌ ��ើ��នការនិង��ើ
សវនកម� �ើម�� ីទទួល�ននូវការធានាអះអាង��លសម��តុផលថា 
រ�យការណ៍ហិរ��វត��ពុំមានលក�ណៈខុសឆ�ងជាសារវន�។ 
           ការ��ើសវនកម�រួមមានការអនុវត�នីតិវ�ធី�ើម��ីទទួល�ននូវភស��តាង 
សវនកម�អំពីចំនួនទឹក��ក់ និងការលាត��ដាង�ក��ងរ�យការណ៍
ហិរ��វត��។ ការ��ើស��សនីតិវ�ធីទាំង��ះគឺអា��យ័�ើការវ�និច�យ័របស់សវនករ
រាប់ទាំងការវាយត����ើហានិភ័យ��ភាពខុសឆ�ងជាសារវន���រ�យការណ៍
ហិរ��វត����លបណ�ាលមកពីការ���ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ង។ ក��ងការវាយត��� 
ហានិភ័យទាំង�ះ សវនករ�នពិចារណា��ើ��ព័ន����តពិនិត�����ក��ង 
របស់អង�ភាព ��លទាក់ទង�នឹងការ�ៀបចំ និងការបង�ាញយ៉ាង��ឹម���វ��
រ�យការណ៍ហិរ��វត���ើម��ី�ៀបចំនូវនីតិវ�ធីសវនកម� ��លមានលក�ណៈសម 
��តុផល�តាមកាលៈ��សៈ����ងៗ ប៉ុ���ពុំមាន�លបំណងប���ញមតិ
��ើ��សិទ�ភាព ����ព័ន����តពិនិត�����ក��ងរបស់អង�ភាព�ះ��។ 

មតិ�បល់
         តាមទស��នៈរបស់�ើងខ��ំ រ�យការណ៍ហិរ��វត����លភ�ាប់មកជាមួយ 
�នបង�ាញ��ឹម���វនូវ��ប់ទិដ�ភាពជាសារវន�ទាំងអស់��ស�ានភាពហិរ��វត�� 
របស់��ុមហ៊ុន គិត��ឹម���ទី31 ��ធ�� ឆ�ាំ2013 និងលទ�ផលហិរ��វត����មទាំង 
លំហូរសាច់��ក់ស��ប់ដំណាច់ឆ�ាំ �យអនុ�ម�តាមស�ង់ដារគណ-
��យ��កម��ជា និង�លការណ៍��នាំរបស់ធនាគារកណ�ាល។

ជ. PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

គុយ លីម
នាយក

រាជធានីភ�ំ��ញ ��ះរាជាណាច��កម��ជា
កាលបរ����ទ៖ ���ទី27 ��កុម�ៈ ឆ�ាំ2014

   គណៈ��ប់��ងទទួលខុស���វក��ងការ�ៀបចំ និងការបង�ាញរ�យ-
ការណ៍ហិរ��វត��ទាំង��ះឲ���ន��ឹម���វ �យអនុ�ម�តាមស�ង់ដារ 
គណ��យ��កម��ជា និង�លការណ៍��នាំរបស់ធនាគារកណ�ាល និងទទួល 
ខុស���វ�ើការ���តពិនិត�����ក��ង ��លគណៈ��ប់��ងកំណត់ថាវាមានភាព
ចាំ�ច់ក��ងការ�ៀបចំរ�យការណ៍ហិរ��វត�� មិនឲ��មានការរាយការណ៍ខុសជា 
សារវន� ��លបណ�ាលមកពីការ���ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ង����ងៗ។ 



 

ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

៥៦

តារាងតុល��ការ
គិត��ឹម���ទី ៣១ �� ធ�� ឆ�ាំ ២០១៣

 

 

២០១៣
                       ពាន់�ៀល                 ដុល�ារអា��រ�ក       ពាន់�ៀល                   ដុល�ារអា��រ�ក��ព��សកម�

��ព��សកម�សរុប ៣៧៩.៦២៦.១៨៧ ៩៥.០២៥.៣២៨ ២៤៦.៧៤៤.០០៧ ៦១.៧៦៣.២០៦

២០១២

សាច់��ក់ក��ង��

សមតុល���ធនាគារកណ�ាល

សមតុល���ធនាគារ����ងៗ

ឥណទានអតិថិជន

ការវ�និ�គ

��ព��សកម�����ងៗ

��ព��សម��ត�ិ និងបរ�ក�ារ

��ព��សកម�អរូបី

ពន�ពន��ារ��ព��សកម�

៤

៥

៦

៧

៨

៩

១០

១១

 ១.៣២៤.៧៧៤

 ១៨.៥៨៩.១៣១

៤៨.៩១៧.៦៦៥

២៩៨.៩៦៥.២៩៩

 ៥៩.៩២៥

 ៧.៩៧៩.១២៧ 

៣.២១០.៧២៣

 ៩.២៨៥

 ៥៧០.២៥៨ 

 ៣៣១.៦០៨

 ៤.៦៥៣.០៩៩

១២.២៤៤.៧២២ 

 ៧៤.៨៣៤.៨៦៨

 ១៥.០០០

 ១.៩៩៧.២៧៩ 

៨០៣.៦៨៥ 

២.៣២៤ 

១៤២.៧៤៣

៩៣៩.០៩៥

 ១២.៥៧៧.១៧៦

 ៣២.៣៦៥.៨១០

 ១៩២.៩៨៥.០៤៥ 

 ៥៩.៩២៥

 ៥.២០៦.០៤៤

 ២.៣៩១.៦៤៩ 

១៨.៥៧០ 

 ២០០.៦៩៣

២៣៥.០៦៨

 ៣.១៤៨.២២៩ 

 ៨.១០១.៥៧៩

៤៨.៣០៦.៦៤៥ 

១៥.០០០ 

 ១.៣០៣.១៤០

 ៥៩៨.៦៦១ 

៤.៦៤៨ 

 ៥០.២៣៦

កំណត់
សម�ាល់

 

 

បំណ�ល និងមូលធនភាគទុនិក

បំណ�លសរុប ៣១១.៣៥៧.៥៥៧ ៧៧.៩៣៦.៨១០ ២០១.៨៣៣.៤០៤ ៥០.៥២១.៥០៣

បំណ�ល

��ក់ប��ើកាតព�កិច�

ឥណទានវ��រូបន៍

��ក់កម�ី

បំណ�ល����ងៗ

ចំណ�ល����ក់ជំនួយពន��ារ

បំណ�លពន��ើ��ក់ចំ��ញ

១២

១៣

១៤

១៥

១១

 -   

១.៩២២.៥៥៩

២៩៥.៩៦៣.០១៧

៩.៤៤២.៦៧៤

 ៦.៨៧៦ 

 ៤.០២២.៤៣១ 

 -   

 ៤៨១.២៤១

 ៧៤.០៨៣.៣៥៨ 

 ២.៣៦៣.៦២៣

 ១.៧២២ 

១.០០៦.៨៦៦ 

 ១៥៥.៤៧៨

 -   

១៩១.៨៣៩.៦៣២

 ៨.០៦៩.៧៧៧

 ៩.១៦៨ 

 ១.៧៥៩.៣៤៩

 

៣៨.៩១៨

 -   

 ៤៨.០១៩.៩៣៣

 ២.០១៩.៩៦៩

 ២.២៩៥

 ៤៤០.៣៨៨



 

 

រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

៥៧

រ�យការណ៍លទ�ផល
ស��ប់ដំណាច់ឆ�ាំ���ទី៣១ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៣

 

 

២០១៣ ២០១២

ចំណ�លការ��ក់

ចំណាយការ��ក់

ចំណ�លការ��ក់សុទ�

សំវ�ធានធនឥណទានអា��ក់និងសង��័យ

ចំណ�លការ��ក់សុទ���យសំវ�ធានធនបំណ�ល

អា��ក់ និងសង��័យ

ចំណ�ល����ងៗ

ចំណាយក���ើងសារ

ចំណាយបុគ�លិក

ចំណាយរ�លស់��ព��សម��ត�ិ និងបរ�ក�ារ 

និង��ព��សកម�អរូបី

ចំណាយទូ�និងចំណាយរដ��ល

ខាតពីការប��ររូបិយប័ណ�បរ��ស

ចំ��ញ��តិបត�ិការ

ចំណ�ល�នពីជំនួយ

ចំ��ញមុនបង់ពន�

ចំណាយពន��ើ��ក់ចំ��ញ

ចំ��ញសុទ�ក��ងឆ�ាំ

១៧

១៨

៧

១៩

២០

២១

២២

១១

៧៦.២៣៥.៧៧៩

(២២.៤៩៧.១២៨)

៥៣.៧៣៨.៦៥១

(៣២០.២៥១)

៥៣.៤១៨.៤០០  

 

៨៨៥.៨២៩ 

 (១.១៥៩.១៤៧)

(២០.៨២៤.៧០២)

(១.៣៥៣.១២៩)

 (៩.២៤៥.៤៤១)

 (២៥៦.៥០៦)

២១.៤៦៥.៣០៤

២.២៩២

២១.៤៦៧.៥៩៦

 (៤.៣៥០.៩២៧)

 ១៧.១១៦.៦៦៩    

 ១៩.០៨២.៧៩៨

 (៥.៦៣១.៣២១)

១៣.៤៥១.៤៧៧

(៨០.១៦៣)

១៣.៣៧១.៣១៤

 ២២១.៧៣៤ 

 (២៩០.១៤៩)

 (៥.២១២.៦៩១)

 (៣៣៨.៧០៦)

 (២.៣១៤.២៥៣)

 (៦៤.២០៧)

៥.៣៧៣.០៤២

៥៧៤

៥.៣៧៣.៦១៦

(១.០៨៩.០៩៣)

 ៤.២៨៤.៥២៣   

  

 ៥០.០០២.២៥៧

(១៦.៣៨២.២១៧)

 ៣៣.៦២០.០៤០

(៤១១.៦៩៥)

៣៣.២០៨.៣៤៥

 ៦២៨.០៧០

 (៦៩០.៧៩០)

(១៣.៨២៤.៧៤៥)

 

(១.០៣៩.៧០៦)

 (៦.៩៨៥.៦៦២)

 (១៦១.៨៩៥)

១១.១៣៣.៦១៧

៣.០៥៦

១១.១៣៦.៦៧៣

(២.២៦៩.១៣៩)

៨.៨៦៧.៥៣៤     

  

 ១២.៥១៦.២១០

 (៤.១០០.៦៨០)

៨.៤១៥.៥៣០

 

(១០៣.០៥៣)

៨.៣១២.៤៧៧

 ១៥៧.២១៤ 

     (១៧២.៩១៤)

 (៣.៤៦០.៥១២)

 

(២៦០.២៥២)

 (១.៧៤៨.៦០១)

(៤០.៥២៤)

២.៧៨៦.៨៨៨

៧៦៥

២.៧៨៧.៦៥៣

(៥៦៧.៩៩៥)

២.២១៩.៦៥៨   

 

 

 

បំណ�ល និងមូលធនភាគទុនិកសរុប

មូលធនភាគទុនិកសរុប

៣៧៩.៦២៦.១៨៧ ៩៥.០២៥.៣២៨ ២៤៦.៧៤៤.០០៧ ៦១.៧៦៣.២០៦

 ៦៨.២៦៨.៦៣០  ១៧.០៨៨.៥១៨ ៤៤.៩១០.៦០៣ ១១.២៤១.៧០៣

មូលធនភាគទុនិក

�ើមទុន

ទុនប��ុង����ងៗ

អនុបំណ�ល

ចំ��ញរក��ាទុក

១៦ ២៣.៣៦៨.២០០

 ៣.១០៧.៨៧៧

 -   

 ៤១.៧៩២.៥៥៣

 -   

 ៥.៨៤៩.៣៦២

 ៧៧៧.៩៤១

 -   

 ១០.៤៦១.២១៥

  ១២.១៧៦.៤០០

 ២.៥៣១.៧៧០

 ៤.០៦៤.០០០ 

 ២៦.១៣៨.៤៣៣

 

៣.០៤៧.៩១០

 ៦៣៣.៧៣៥

 ១.០១៧.២៧២

 ៦.៥៤២.៧៨៦ 

                        ពាន់�ៀល                 ដុល�ារអា��រ�ក        ពាន់�ៀល                  ដុល�ារអា��រ�ក

កំណត់
សម�ាល់
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ាភ
�

នប
ង់

�
��រ�

�
ើមទ

ុនប
�

�ុង

ចំ�
�ញ

ស
ុទ�ក

��ងឆ
�ាំ  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

ស
មត

ុល
��គ

ិត�
�ឹម�

��ទី៣
១ 

�
�ធ�� 

ឆ�ា
ំ២

០១
៣

ស
មម

ូល
ជា

ដុល
�ារអ

ា�
�រ�ក

  

២
៣

២
៣

១.
៩៥

៥.
៦៦

៣  - 
  

 -
   

 ៥
៧

៦.
១០

៧
 

 -
   

 -
    

២
.៥

៣
១.

៧
៧

០

 ៦
៣

៣
.៧

៣
៥ 

២
.៥

៣
១.

៧
៧

០  - 
  

 -
   

 -
   

 ៥
៧

៦.
១០

៧  -
   

 ៣
.១

០៧
.៨

៧
៧

 

 ៧
៧

៧
.៩

៤១
 

៦.
១៧

៦.
៤០

០

 ៦
.០

០០
.០

០០  -
   

 -
   

 -
   

 -
    

១២
.១

៧
៦.

៤០
០

៣
.០

៤៧
.៩

១០
 

១២
.១

៧
៦.

៤០
០

 ៧
.១

២
៧

.៨
០០

៤.
០៦

៤.
០០

០  - 
  

 -
   

 -

  ២
៣

.៣
៦៨

.២
០០

 ៥
.៨

៤៩
.៣

៦២

- 
  

- 
  

 -
   - - 
  

៤.
០៦

៤.
០០

០  

៤ .
០៦

៤.
០០

០ 

 ១
.០

១៧
.២

៧
២

៤.
០៦

៤.
០០

០ -  
 

 (
៤.

០៦
៤.

០០
០)  - 

  

 -
   

 -
      - - 
     

២
៤.

៤៣
៣

.៧
៦៤

 

 (
៦.

០០
០.

០០
០)

 (
៥៨

៦.
៧

៥៨
)

 (
៥៧

៦.
១០

៧
)

 ៨
.៨

៦៧
.៥

៣
៤  - 

   

២
៦ .

១៣
៨.

៤៣
៣

 ៦
.៥

៤២
.៧

៨៦

២
៦.

១៣
៨.

៤៣
៣  - 

  

 -
   

 (
៨៨

៦.
៤៤

២
)

 (
៥៧

៦.
១០

៧
)

១៧
.១

១៦
.៦

៦៩

 

 ៤
១ .

៧
៩២

.៥
៥៣

១០
.៤

៦១
.២

១៥
 

៣
២

.៥
៦៥

.៨
២

៧
 

 - 
  

 (
៥៨

៦.
៧

៥៨
)  - 

  

 ៨
.៨

៦៧
.៥

៣
៤ 

 ៤
.០

៦៤
.០

០០
  

៤៤
.៩

១០
.៦

០៣
 

 ១
១.

២
៤១

.៧
០៣

 

៤៤
.៩

១០
.៦

០៣

៧
.១

២
៧

.៨
០០

 -  
 

(៨
៨៦

.៤
៤២

) -  
 

១៧
.១

១៦
.៦

៦៩

 

 ៦
៨ .

២
៦៨

.៦
៣

០ 

១៧
.០

៨៨
.៥

១៨
 

កំណ
ត់ស

ម�ា
ល

់



រ�យការណ៍��ចាំឆ�ាំ ២០១៣ 

៥៩

 

រ�យការណ៍លំហូរសាច់��ក់
ស��ប់ដំណាច់ឆ�ាំ ���ទី៣១ ��ធ�� ឆ�ាំ២០១៣

 

 

លំហូរសាច់��ក់ពីសកម�ភាព��តិបត�ិការ

ចំ��ញមុនបង់ពន�

   រ�លស់��ព��សម��ត�ិ និងបរ�ក�ារ និង��ព��សកម�អរូបី

   ចំណ�ល�នពីជំនួយពន��ារ

   សំវ�ធានធនឥណទានអា��ក់និងសង��័យ

   ខាតពីការលក់��ព��សម��ត�ិ និងបរ�ក�ារ

   ចំណ�លការ��ក់សុទ�

   សមតុល��ជាមួយធនាគារ

   សមតុល��ជាមួយធនាគារកណ�ាល

   ឥណទានអតិថិជន

   ��ព��សកម�����ងៗ

   ��ក់ប��ើមានកាលកំណត់
   បំណ�ល����ងៗ

សាច់��ក់�ន��ើក��ង��តិបត�ិការ

   ចំណ�លការ��ក់�នទទួល

   ចំណាយការ��ក់�នបង់

   ពន��ើ��ក់ចំ��ញ�នបង់

សាច់��ក់�ន��ើក��ងសកម�ភាព��តិបត�ិការ

លំហូរសាច់��ក់ពីសកម�ភាពវ�និ�គ

��ក់ប��ើប��ុងជាមួយធនាគារកណ�ាល

ទិញ��ព��សម��ត�ិ និងបរ�ក�ារ 

ទិញកម�វ�ធីកុំព���ទ័រ

សាច់��ក់�នពីការលក់��ព��សម��ត�ិ និងបរ�ក�ារ

ការវ�និ�គ

សាច់��ក់�ន��ើក��ងសកម�ភាពវ�និ�គ

២១.៤៦៧.៥៩៦

 
១.៣៥៣.១២៩

(២.២៩២)

៣២០.២៥១

៥.៧២៧

(៥៣.៧៣៨.៦៥១)

(៣០.៥៩៤.២៤០)

(៦.៩០២.៤៧៨)

 (៩.៧៨៧.៧៥០)

(១០៦.៣០០.៥០៥)

 (៨៤៣.៥៩៧)

(១៥៥.៤៧៨)

២.៣១៥.៦៦៣

(១៥២.២៦៨.៣៨៥)

៧៤.៣០៦.២៩៣

(២៣.៤៣៩.៨៩៤)

(២.៤៥៧.៤១០)

 
(១០៣.៨៥៩.៣៩៦)

(៥៥៩.៥៩០)

 (២.១៧១.១៧៨)

- 

២.៥៣៣ 

-   

(២.៧២៨.២៣៥)

 

៥.៣៧៣.៦១៦ 

៣៣៨.៧០៦ 

(៥៧៤)

៨០.១៦៣

១.៤៣៤ 

(១៣.៤៥១.៤៧៧)

(៧.៦៥៨.១៣២)

(១.៧២៧.៧៧៩)

(២.៤៥០.០០០)

(២៦.៦០៨.៣៨៧)

(២១១.១៦២)

(៣៨.៩១៨)

៥៧៩.៦៤០

(៣៨.១១៤.៧៣៨)

១៨.៥៩៩.៨២៣ 

(៥.៨៦៧.៣០៨)

 (៦១៥.១២២)

 
(២៥.៩៩៧.៣៤៥)

(១៤០.០៧៣)

 (៥៤៣.៤៧៤)

-   

៦៣៤ 

-   

 (៦៨២.៩១៣)

 

១១.១៣៦.៦៧៣

១.០៣៩.៧០៦ 

(៣.០៥៦)

៤១១.៦៩៥ 

២៣.០១៨ 

(៣៣.៦២០.០៤០)

(២១.០១២.០០៤)

 (៦៨៥.៧៥៣)

៩៥០.៩៧០ 

 (៥៩.៦៥២.៨៧៧)

(៤០៣.៣០៧)

(១៣៦.៩៧៨)

 ៥.៣៨៧.៥០០ 

(៧៥.៥៥២.៤៤៩)

៤៩.០៧៣.៦៤៣ 

(១៧.៣៦៣.៩៧៥)

(១.៧៧១.៦៣៩)

(៤៥.៦១៤.៤២០)

(៣០០.០០០)

(១.៩០៣.២៣៤)

(២៩.៧៣១)

-

៦៦០

(២.២៣២.៣០៥)

 

២.៧៨៧.៦៥៣

២៦០.២៥២ 

(៧៦៥)

១០៣.០៥៣ 

៥.៧៦២

 (៨.៤១៥.៥២៩)

(៥.២៥៩.៥៧៤)

(១៧១.៦៥៣)

២៣៨.០៤០ 

(១៤.៩៣១.៨៨៤)

(១០០.៩៥៣)

 (៣៤.២៨៧)

១.៣៤៨.៥៦១ 

(១៨.៩១១.៧៥០)

១២.២៨៣.៧៦៦ 

(៤.៣៤៦.៤២៧)

(៤៤៣.៤៦៤)

 
(១១.៤១៧.៨៧៥)

(៧៥.០៩៤)

 (៤៧៦.៤០៤)

(៧.៤៤២)

-

១៦៥

(៥៥៨.៧៧៥)

និយ័តកម�ស��ប់ ៖

ប��ប���លក��ង�ើមទុនបង�ិល

ពាន់�ៀល                 ដុល�ារអា��រ�ក        ពាន់�ៀល                  ដុល�ារអា��រ�ក

២០១៣ ២០១២កំណត់
សម�ាល់



ធនាគារភូមិ (��មបូឌា) អិលធីឌី

៦០

 

 

 

លំហូរសាច់��ក់ពីសកម�ភាពហិរ��ប��ទាន

��ក់�នពី��ក់កម�ី

សង��ក់កម�ី

��ក់�នពីអនុបំណ�ល

��ក់�នពីការប���ម�ើមទុន

ភាគលាភ�នបង់

សាច់��ក�នពីសកម�ភាពហិរ��ប��ទាន

កំ�ើន / (តំហយ) សាច់��ក់ 

និងសាច់��ក់សមមូលសុទ�

សាច់��ក់ និងសាច់��ក់សមមូលនា�ើមឆ�ាំ

ល���ងពីការប��ររូបិយប័ណ�

សាច់��ក់ និងសាច់��ក់សមមូលនាចុងឆ�ាំ

២៣

២៤

 

១៩៨,៥៦៨,៣៦៤ 

 (៩៤,៤៤៤,៩៧៩)

 -   

 ៧,១២៧,៨០០ 

 (៨៨៦,៤៤២)

 

១១០,៣៦៤,៧៤៣ 

 ៣,៧៧៧,១១២ 

 ២៤,១០៣,១១៥ 

-   

២៧,៨៨០,២២៧ 

 

៤៩,៧០៤,២២១

(២៣,៦៤០,៧៩៦)

 -   

 ១,៧៨៤,១៨០

 (២២១,៨៨៨)

 

២៧,៦២៥,៧១៧ 

៩៤៥,៤៥៩ 

៦,០៣៣,៣២១ 

- 

៦,៩៧៨,៧៨០ 

 

៩៨,៧១៦,០៣៥

 (៥៤,៥៨៩,៧៧៦)

 ៤,០៦៤,០០០ 

 - 

 (៥៨៦,៧៥៨)

 

៤៧,៦០៣,៥០១ 

 

(២៤៣,២២៤)

 ២៤,៣៤៦,៣៣៩ 

 - 

២៤,១០៣,១១៥ 

 

២៤,៧០៩,៨៩៦

(១៣,៦៦៤,៥២៥)

 ១,០១៧,២៧២ 

 -   

 (១៤៦,៨៧៣)

 

១១,៩១៥,៧៧០ 

 

(៦០,៨៨០)

៦,០២៧,៨១៤ 

៦៦,៣៨៧

៦,០៣៣,៣២១ 



 

��រ��ខ 666B ផ��វ��ខ 271 ស���ត់ផ��រ�ើមថ��វ ខណ�ចំ�រមន    �ជ�នីភ�ំ��ញ
ទូរសព���ខ : (+855) 23 220 641 / 081 800 004

ទូរ�រ��ខ    :    (+855) 23 220 642   
អីុ��៉ល        :  tpcho@tpc.com.kh   ��ហទំព័រ :  www.tpc.com.kh 

ការ�យាល័យកណ�ាល
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