


 

 

មតិក 
 ្របវត្តិសេងខប កទ់ីវភភីល ទស នវស័ិយ េបសសកមម េគលករណ៍ែណន ំ្រកមអនុវត្តន ៍

 ររបស់្របធន្រកុម្របកឹ ភបិល 

 ររបស់អគគនយក 

 បរយិយទូេទៃនវស័ិយម្ីរកូហិរញញ វតថុ 

 រចនសមពន័ធរបស់្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ កទ់ីវភភីល 

 គណៈកមម ធិករ្រគប្់រគង និង្របតិបត្ត ិ

 កំរងអតិថជិន កទី់វភភីល   

 សកកមមភពេផ ងៗរបស់្រគឹះ ថ ន 

 ពត័ម៌នអតិថិជន 

 េស កមមរបស់្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ កទ់ីវភភីល 

 សមទិធផល្របកក់មចែីដលសេ្រមចបន 

 របយករណ៍ហិរញញ វតថុ និងរបយករណ៌វនករឯក ជយ 

  របយករណ៌របស់សវនករឯក ជយ 

  កណំតស់មគ ល់ស្តីពីករអនុវត្ត ម្របកសរបស់ធនគរក ្ត ល 

 ស័យ ្ឋ ន របស់្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ កទ់ីវភភីល  



   

 

្របវត្តិសេងខប 

្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ កទ់ីវភភីល ភអីិលសីុ េ កតថ់ េអភ ី(Active People’s Micro finance 
Institution PLC, Called APMFI) បនចុះបញជ ីពណិជជកមម េនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ជ្រកុមហុ៊ន
ទទួលខុស្រតូវមនកំរតិ។ ្រកុមហុ៊ន េនះបនចុះបញជ ី េន្រកសួងពណិជជកមមេ្រកម ជញ បណ័្ណ បញជ ីេលខ Co. 
០៦៦៥E/២០១១ ចុះៃថងទី២១ ែខមនី ឆន ២ំ០១១។និងទទួល ជញ បណ័្ណ អចិៃ្រន្តយព៌ីធនគរជតិៃនកមពុជ
(ធនគរក ្ត លៃន្របេទសកមពុជ) េដើមបេីធ្វើ្របតិបត្តិករជ   ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ ចបព់ីៃថងទី១៨ ែខសី  
ឆន ២ំ០១១     តេទ។ 

កទ់ីវភភីល ្រតូវបនវនិិេយគេដើមទុនទងំ្រសុងព្ីរកុមហុ៊នេម្របេទសជប៉ុនេឈម ះ Business 
PartnerCo.,Ltd.។ កទ់ីវភភីលបនបេងកើនេដើមទុន របស់ខ្លួនជបន្តបនទ បេ់ដើមបបំីេពញត្រមូវករ របស់ ្របជ
ជនកមពុជជលកខណៈផ្តល់ហិរញញ វតថុខន តតូច។ គិត្រតឹមែខធនូ ឆន ២០១៥ កទ់ីវភភីល ទទួលបនករ អនុមត័ពី
ធនគរជតិៃនកមពុជេលើសំេណើ រសំុតេម្លើងេដើមទុនរបស់ខ្លួនពី ចំនួន ៧,០០១,៨០០ ដុ ្ល ររហូត ដល់ 
៨,៥០១,៨០០ មរយៈលិខិតអនុមត័េលខ ធ៧ ០១៥ ៧៣៩ ឆត ចុះៃថងទី ២៨ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៥ របស់ 
ធនគរជតិៃនកមពុជ។ 

ទស នៈវិសយ័ 

 េយើងផ្តល់េស កមច្ីរបក ់ ជលកខណៈខន តតូចៃនម្ីរកូហិរញញ វតថុ មលកខណៈពិេសសរបស់េយើង ែដល
េផ ងពី្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុដៃទេទៀត េ យជួយ េធ្វើេ យមុខជំនួញែដលមនករ្របកួត្របែជងទទួលបន
េជគជយ័ និងបេងកើន្រទពយធន េធ្វើេ យជីវតិេពរេពញេទេ យសុភមងគល និងទនស់មយ័។ សកកមម 

  

ផ្តល់ឱកសល្អដល់្របជពលរដ្ឋទូេទេ យសេ្រមចបននូវបំណង្របថន  ដូចជព្រងីក ឬបេងកើតមុខពិត្របកដ
និងក្ល យជមច ស់្រទពយែដលពួកេគចងប់ន មរយៈករទទួលយកេស របស់េយើងែដលជករចូលរមួចំែណក
យ៉ងសកមមេដើមបជីយួ អភវិឌ នេ៌សដ្ឋកិចចខន តតូចៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

 



   

 

 

េគលករណ៍ែណន ំ

 កទ់ីវភភីលនឹងផ្តល់េស ហិរញញ វតថុដល់្របជពលរដ្ឋកមពុជទូេទេ យមនិ្របកនវ់ណ្ណ ៈ។ 

 កទ់ីវភភីល នឹងផ្តល់េស ហិរញញ វតថុ ែដលមនលកខណៈបតែ់បន និងងយ្រសួលជងេគ។ 

 កទ់ីវភភីល េបជញ រេគរព និងេ យតៃម្លអតថិជិនរបស់ខ្លួនជអតិភព។ 

 កទ់ីវភភីលេបជញ រ្របកនខ់ជ បនូ់វអត្តចរកិ និងស្តង់ ករងរេដើមប ីធនបននូវភព េជឿជក។់ 

 កទ់ីវភភីល េបជញ រផ្តល់េស កមម និងករទំនកទ់ំនងល្អបផុំតដល់្របជពលរដ្ឋ្រគបរ់បូ។ 

 កទ់ីវភភីលជ្រគះឹ ថ នេរៀនសូ្រតែដលមនករផ្ល ស់ប្តូរ និងករែចករែំលក នូវពត័ម៌ន សម្រសប
េដើមបរីមួចំែណកដល់ករអភវិឌ នបុ៌គគលិកករបណ្តុ ះប ្ត ល ្រពមទងំរមួចំែណក 
កនុងករ ែករលំអេគលករណ៌ និង្របពន័ធ។ 

 

្រកមអនុវត្តន៍របស ់ ក់ទីវភីភល 

 ករេជៀស ងពីបំណុលវណ័្ឌ ក៖ េយើងនឹងផ្តល់ឥណទន មលទធសងរបស់អតិថិជន និងរកវធិីេដើមប ី
បេញច សបំណុលវណ័្ឌ ក មករែដល ចេធ្វើបន។ 

្រកមសីលធមរ៌បស់បុគគលិក៖េយើងមនករអបរ់បំែនថម និង្របកនភ់ជ បនូ់វឥរយិប្របកប េ យ្រកម
សីលធមខ៌ពស់ េគរពចំេពះអតិថជិន្រគបម់ជឈ ្ឋ នពីបុគគលិក្រគបលំ់ បថ់ន ក។់ 

 េសរភីពកនុងករេ្រជើសេរ ើស៖ អតិថិជនមនសិទធិេ្រជើសេរ ើសផលិតផល និងេស របស់េយើង ែដល  
សម្រសបនឹងមុខរបរ ឬត្រមូវករ។ 

យន្តករេឆ្លើយតបចេំពះមតិេយបល់៖ េយើងនឹងទទួលយកនូវមតិេយបល់ និងេឆ្លើយតប េ យសម
រមយបំផុត។ 



   

 

អនុវត្តននូ៌វពកយេ ្ល ក៖ េយើង ្ត បេ់ កអនកគិតជមយួអនកបេងកើតដំេ ះ្រ យ ដល៏្អ បំផុតេដើមប ី
ភពេជគជយ័របស់េ កអនក។ 



   

 

របយករណ៍របស្់របធន្រកុម្របឹក ភិបល 

េ ក តូម៉ូ ក អុណុីអុអឹ ិ(Mr. Tomotaka Inoue) 

 
វស័ិយម្ីរកូហិរញញ វតថុេន្របេទសកមពុជ េនែតមនដំេណើ រករល្អេនឆន ២ំ០១៥ េ យ ច បេញចញឥណ

ទនេលើសពី ២,៩០០ នដុ ្ល រ នងិមនអតិថិជនចំននួ ២ ននក ់ េបើេ្រប បេធៀប នឹងឆន មុំនគេឺកើនបន
៤៥%។ េ យមន ថ នភពល្អែបបេនះ ្រគឹះ ថ ន កទី់វភភីលក៏ ច ទទួលបនអតិថិជនថមីបែនថមេទៀត
េហើយមនកររកីចំេរ ើនជងមុនេ យ ចបេញចញឥណទនេលើសពី១ នដុ ្ល មកដល់ែខធនូឆន ២ំ០១៥។ ករ
រកីចេំរ ើនេនះគឺេ យ រែត មនគ្ំរទពីអតិថិជន ជេរៀង ល់ៃថងេហើយខញុ ំសំុយកឱកសេនះេដើមបែីថ្លងអំណរ
គុណដល់អតិថិជនទងំអស់គន ។  
េនកនុង ឆន ២ំ០១៥្រគឹះ ថ នបនខិតខយ៉ំងខ្ល ងំ េដើមបេីធ្វើឲយ ្រគឹះ ថ ន ច រកីចេំរ ើនែថមេទៀត ពីឆន ២ំ០១៦េទ។ 
េ យ រែតេហតុេនះេហើយ េទើប្រគឹះ ថ ន ចបេងកើតជផលិតផលថមីៗ និង ចឈនេជើងមយួជំ ៊ នេទៀត
ចូលេទកនុងទីផ រថមីេទៀត។ បែនថមពីេនះេដើមបបីេងកើនគុណភព ្រគឹះ ថ នបនេធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិក
េ្រចើនជងឆន មុំនេទៀត។ មរយៈករខំ្របឹងែ្របងេនះ ្រគឹះ ថ ន ចសេ្រមចបននូវលទធផលមយួចំនួន។  



   

 

មទិនននយ័របស់ IMF េគសននិ ្ឋ នថ េសដ្ឋកិចចរបស់្របេទសកមពុជ នឹងមន ថ នភពល្អ ែដរេនកនុង
ឆន ២ំ០១៦។ ្រគឹះ ថ ន កទ់វីភភីល នឹងឈនពីមយួជំ ៊ នេទមយួជំ ៊ ន េដើមបមីន េជគជយ័ និងកររកីចំ
េរ ើនទងំអស់គន  ជមយួអតិថិជន និេយជិក និង សងគមកមពុជទងំមូល។ 



   

 

របយករណ៍របសអ់គគនយក 

េ ក ថសឹហិរ ៉ ុខឹរ ី ៉  (Mr. Tatsuhiro Kurihara) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ែខធនូឆន ២ំ០១២ ្រកុមហុ៊ន ប៊ហី េនសផតេនើរ (Business Partner) ែដលជ្រកុមហុ៊ន ជប៉ុនបនទិញ

ភគហុ៊នរបស់្រគឹះ ថ នេនះចំនួន១០០%េហើយ្រគឹះ ថ នកប៏នចបេ់ផ្តើម រជថមីជ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមពន័ធរបស់
្រកុមហុ៊នប៊ហី េនសផតេនើរ (Business Partner)។ េពលចបេ់ផ្តើម រជថមីេនែខធនូឆន ២ំ០១២  ្រគឹះ ថ នេន
មនទំហំតូចេន េឡើយេ យមនសមតុលយ ឥណទន ចំននួ១៨០,០០០ ដុ ្ល េមរកិ មន ខចំនួន១ 
និងបុគគលិកចំនួន៦នកប់៉ុេ ្ណ ះ។ ប៉ុែន្ត៣ឆន  ំ េ្រកយមក គិតដល់ែខ១២ឆន ២ំ០១៥ ្រគឹះ ថ នមនកររកីចំេរ ើន 
េ យ ចព្រងីក វ ិ លភព របស់ខ្លួនេ យមនចំនួនអតថិិជនចំនួន១៩,១២៥ នក ់ មនសមតុលយឥណ
ទនចំនួន រហូតដល់ ១៨,១៣២,៧៥៤ ដុ ្ល េមរកិ មន ខចំនួន៤ និងមនបុគគលិកចំនួន២០៥នក។់ 

េនកនុងសងគមកមពុជែដលកំពុងអភវិឌ  ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ កទ់ីវភភីល ភអីិលសីុ ជ្រគះឹ ថ នម្ីរកូ
ហិរញញ វតថុែដលផ្តល់នូវេស កមមហិរញញ វតថុ្រគប្់របេភទែដលមនភពងយ្រសួលដល់អតិថិជន្រគបរ់បូ េដើមបចូីល
រមួចែំណកជួយ ដល់ជីវភពរស់េន ជីវកមម ករសិក អបរ់ ំជេដើមរបស់ ធរណជន។ 

េបសកកមមរបស់្រគឹះ ថ នម្ីរកូហរិញញ វតថុ កទ់ីវភភីល ភអីិលសីុ គឺផ្តល់នូវេស កមមហិរញញ វតថុ ែដលជ
ត្រមូវកររបស់អតិថិជន េហើយ មរយៈករេ្របើ្របស់នូវេស កមមហិរញញ វតថុែដល្រតឹម្រតូវេនះ ្រគឹះ ថ ន ចជួយ 
ដល់កររកីចំេរ ើន និងេសថរភពៃន ជីវកមម និងជីវភពរស់េនរបស់អតិថិជនបន។ មរយៈេនះេធ្វើឲយ្រគះឹ ថ ន



   

 

ចសំេរចបននូវដំេណើ រករ្របកបេ យេសថរភព ផ្តល់នូវេស កមម ហិរញញ វតថុដល់អតិថជិន្របកបេ យ
េសថរភព បេងកើននូវឱកសករងរបែនថមេទៀតដល់និេយជិក និង បេងកើនចំណូលពនធចូលរដ្ឋ ជរមួគឺចូលរមួ
ចំែណកដល់ករអភវិឌ នរ៏បស់សងគមទងំមូល  េ យេធ្វើឲយ អតិថិជន និេយយជិក និងសងគមមនកររកីចំេរ ើន
ទងំអស់គន ។ 

 
ពកយេ ្ល ករបស់្រគះឹ ថ ន 
្រគឹះ ថ នសងកតធ់ងនេ់ទេលើកររកីចំេរ ើនរបស់និេយជិកេ យកំពុងេធ្វើករបណ្តុ ះប ្ត លពួកេគេ យ

េលើកយកពកយេ ្ល ក២គឺ”ករបេងកើតនូវ្របពន័ធមយួែដលជរំញុឲយមនកររកីចំេរ ើន ជនរិន្ត ភព” និង “ 
បរយិកសេរៀនសូ្រត និងបរយិកសេធ្វើឲយេរៀនសូ្រត”។  

កនុងនមជ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ្រគឹះ ថ នេគរព ម្រកមសិលធម ៌ កនុងករ្របកប ជវីកមម និងករ
េរៀបចំ្របពន័ធ្រគប្់រគងេ យបនល្អេដើមបសីេ្រមចេ យបននូវកររកីចំេរ ើនខ្ល ងំជងេនះេទៀត។ 

គេំ ងរបស់្រគះឹ ថ នេនកនុងឆន ២ំ០១៦ 
ចេំពះែផនក្របតបិត្តកិរ 
្រគឹះ ថ ននឹងេបើក ខបែនថមេទៀត  េហើយបេងកើនឥណទនរបស់ផលិតផលេគល សំខន់ៗ  ដូចជ 

កមចរីហ័ស កមចបីងរ់លំស់ច្រកកសិកមម ម៉ូតូ និងេ្រគ ងេអឡិច្រតូនចិ។ ទនទឹមនងឹេនះ ្រគឹះ ថ ននឹងព្រងឹងគុណ
ភពែផនកវភិគឥណទនេ យបនកនែ់តល្អ េដើមបបីេញចញឥណទន មន គុណភពេ យបនេ្រចើន។ 
្រគឹះ ថ នកំពុងែតព្រងីកទីផ ររបស់ខ្លួន មរយៈករចបេ់ផ្តើម ្របតបិត្តិ ករ មេខត្ត។ឆន ២ំ០១៦ េយើងមនគំ
េ ងេបើក ខចំនួនបីេ យចបេ់ផ្តើម ពីេខត្តបត ់ដំបងមុន។ 

 ករបេងកើនចំែណករបស់ខ្លួនកនុងទីផ រ មរយៈករេបើក ខបែនថម និងករបេងកើត ផលិតផល
េ យបនេ្រចើនេដើមបេី យអតិថជិនមនភពងយ្រសួល និងេធ្វើេ យ្រគឹះ ថ ន ច បេងកើនសមតុលយឥណទ
ណនរបស់ខ្លួនដល់េទ៣៥ នដុ ្ល រេនចុងឆន ២ំ០១៦។ េបើេ្រប បេធៀប នឹងឆន ២ំ០១៥ នងឹមនករេកើន
េឡើងរហូតដល់២២០%ែដលបង្ហ ញពីភពរកីចេំរ ើនរបស់្រគឹះ ថ ន។  

ករព្រងឹងេលើករ្រគប្់រគង និង ជវីកមម 
 ្រគឹះ ថ ននឹងេធ្វើករ្រគប្់រគងែដលេធ្វើេ យតៃម្លរបស់សហ្រគសេឡើងខពស់ រយៈេពល យូរ

េ យេធ្វើករទប់ ក តម់និេ យមនភពមនិ្រតឹម្រតូវេកើតេឡើងនិងបេងកើនសមតថភព្របគួត ្រប ែជងនិងសមថភព
បេងកើន្របកច់ំណូល។ 



   

 

បរយិយទូេទៃនវិសយ័ហរិញញវតថុ៖ 

 េនកនុងឆន  ំ ២០១៥េនះកំេណើ តេសដ្ឋកិចចសកលបនបន្តេងើបេឡើងកនុងេលប នយឺតជមយួនឹង និនន ករ
កំេណើ នខុសៗគន េនកនុងចំេ ម្របេទសអភវិឌ ន ៌ និង្របេទសកំពុង េងើបេឡើង មតំបន ់ នន។្របេទស
អភវិឌ នេ៌នែតជកម្ល ងំចលករកនុងករដឹកនកំំេណើ នេសដ្ឋកិចចសលក េ យមន អ្រ កំេណើ នេកើនេឡើងជ
លំ ប ់ ខណៈែដលេលប នកំេណើ នេសដ្ឋកិចច្របេទសកំពុង េងើបេឡើង និង្របេទសកំពុងអភវិឌ នប៌នថមថយ
បន្តិចែថមេទៀត។ េគលនេយបយហិរញញ វតថុ វ ិ ថ រកមមនឹង ធ្ល កចុ់ះៃថ្លេ្របង្រតូវបនេមើលេឃើញថបនចូលរមួ
ចំែណកយ៉ងសំខន ់កនុងករគ្ំរទកំេណើ ន េសដ្ឋ កិចចសលកបែនថមេលើកំែណទ្រមងរ់ចនសមពន័ធែដលបន នឹង
កំពុងេបះជំ នសន មឹៗេនកនុង ្របេទសននេលើសកលេ ក។ េ យែឡក សីុេនបន្ត ជតំបនែ់ដល
មន កំេណើ នេសដ្ឋកិចច ខពស់ នមុំខេធៀបនឹងតំបនដ់ៃទែដល្រតូវបនគ្ំរទេ យករធ្ល កចុ់ះៃនៃថ្លេ្របង ភព
្របេសើរ េឡើងៃន្រតូវករ ខងេ្រក និងភពធូរ្រ លៃន ថ នភពហិរញញ វតថុេន្របេទសជេ្រចើន។ 

 េលប នកំេណើ នថមថយសន មឹៗ (China Soft Landing) េទរកអ្រ  កំេណើ ន រយៈេពល ែវងរបស់ 
ចិន និងភពេន្រទឹងអូសបន្ល យ (Secular Stagnation) ៃនេសដ្ឋកិចចតំបនអ់រឺ ៉ ូគួបផ  ំនឹង ករេឡើងៃថ្លៃន្របក់
ដុ ្ល េមរចិបនេធ្វើេ យកេំណើ តនេសដ្ឋកិចចកមពុជ ្របឈមនងឹ និភយ័ ពី ខងេ្រកមយួចំនួន។ ករថយ
ចុះកំេណើ នេសដ្ឋកិចចចនិ បនជៈឥទធិពលមកេលើេសដ្ឋកិចចកមពុជ មរយៈពណិជជកមម ករវនិិេយគ និងេទសចរ
ណ៌ ចំែណក ឯតំបនអ់រឺ ៉ ូែដលជ ទីផ រ ៃនផលិត ផល យនភណ័្ឌ កមពុជដសំ៏ខនប់នបនថយ កំេណើ នត្រមូវករ
នចូំលពីកមពុជ។ មយង៉េទៀត ករេឡើងៃថ្លៃន្របកដុ់ ្ល រ េមរចិបនកតប់នថយភព្របគួត ្របែជងរបស់កមពុជ 
េ យ រ បញ្ហ ដុ ្ល របូនីយកមមខពស់ៃនេសដ្ឋកិចច។ េទះយ៉ងេនះកេ៏ យករបន្តេងើប  េឡើងៃនេសដ្ឋកិចច ពិភព
េ ក គួបផ នឹំងកររក សថិរភពនេយបយ សុខសន្តភិព សុវតថិភព នងិស ្ត ប ់ធន ប ់ ធរណៈ ៃផ្លផ្ល ៃន
ករេធ្វើកំែណរទ្រមង ់ និងករអនុវត្តនេ៌គលនេយបយេសដ្ឋកិចចចមបងៗរបស់ ជ រ ្ឋ ភបិល្របកបេ យ
េជគជយ័ បនបន្តគ្ំរទកររកីចំេរ ើនេសដ្ឋកចិចកមពុជ្រតូវបនរពំឹង ថនឹងេកើនេឡើងកនុងអ្រ  ៦,៩%។ វស័ិយ
កតេ់ដរសំេលៀកបំពកសំ់ណង ់និងអចលន្រទពយ ្រតូវបន យតៃម្លថបនចូល រមួចែំណកជចមបងកនុងករគំ
្រទកេំណើ នេសដ្ឋកិចច ខណៈែដលវស័ិយ េទសចរណ៌និងកសិកមមមនកំេណើ នយឺតជងឆន មុំខបន្តិច។េនឆន ំ
២០១៥េនះ ករធ្ល កចុ់ះតៃម្ល េ្របង ជកំ ំងជ្រមុញ (Tailwind) ដល់កំេណើ នេសដ្ឋកចិចកមពុជផងែដរ
េ យ រជ្របេទស នចូំល េ្របង។ 



   

 

 េយង មរបយករណ៌របស់ធនគរពិភពេ កនិងមូលនិធិរបូយិវតថុអន្តរជត ិ ជមយួ នឹងអ្រ
កំេណើ នេសដ្ឋកិចចខពស់ែដលកមពុជរពឹំងថបន្តទទួលបនេនះ កមពុជនឹងេ្រត មខ្លួនកនុងករ ក្ល យជ្របេទស ែដល
មនចំណូលមធយមក្រមតិទប (lower middle income country) កនុងឆន ២ំ០១៥េនះ។ ថមីៗេនះមូល និធរិបូយិ
វតថុអន្តរជតិកប៏នចតទុ់កកមពុជេនកនុង ្រកុម្របេទស សថិតេលើ្រពំែដនេទកនេ់សដ្ឋកិចចកំពុងេងើបេឡើងជនំនថ់ម ី
(new generation of emerging economies) េ យែផ្អកេលើវស័ិយេសដ្ឋកិចច្របកបេ យ បរយិបន័ន ភពសីុ
ជេ្រមែផនកហិរញញ វតថុ និងភពរងឹមៃំន្រកបខណ័្ឌ េគលនេយបយ។ ទងំេនះជសមទិធិផលដៃ៏ថ្លថ្ល ែថមេទៀត 
ែដល ជ រ ្ឋ  ភបិលសេ្រមចបនកនុងអំឡុងរយៈេពលប៉ុនម នជិតពីរទស វត រចុ៌ង្រកយ បនទ បព់ីកមពុជ ទទួល
បន សន្តិភពេពញេលញ។ ចំ តថ់ន កថ់មីេនះនឹងេលើកកិត្តនិមកមពុជេលើឆកអន្តរ ជតិ បនទ បព់ី កមពុជ 
ទទួលបនចំ តថ់ន កទ់ី៦ កនុងចំេ ម្របេទសែដលមនកំេណើ នេសដ្ឋកិចចខពស់ជង េគេនេលើ ពិភពេ ក 
និងជ្របេទសែដលអងគករសហ្របជជត ិចតទុ់កជ ្របេទសគំរ ូកនុងករសេ្រមច េគលេ អភវិឌ នស៌ហស
វត នរ៍បស់អងគករសហ្របជជតិ មរយៈករកត ់បនថយភព្រកី្រក េលើស១% កនុងមយួឆន  ំកនុងរយៈេពលមយួ
ទស វត រចុ៍ងេ្រកយេនះ ។ 

 ឆន ២ំ០១៥េនះ កជ៏ឆន ែំដលសមគម្របជជតិ សីុ េគនយ ៍ ( ៊ ន) នឹងបេងកើត សហគមនេ៍សដ្ឋ
កិចច ៊ ន (AEC) ែដលនឹងេធ្វើេ យេសដ្ឋកិចច កមពុជកនែ់តមន សមហរណកមមខពស់ និងសីុជេ្រមែថម េន
កនុងតំបន។់ ទនទឹមនឹងករទទលួបនអតថ្របេយជន ៌ ពីកិចចសហ្របតិបត្តិករេលើ្រគបវ់ស័ិយេនះ កមពុជក ៏ នឹង
្របឈមនឹងបញ្ហ រមួមយួចំនួនផងែដរ ដូចជ ករស្រមបស្រមួលែផនកេគលនេយបយកនុងតំបន ់ និង ភព
ងយឆ្លងៃនវបិត្តិ ែដលទមទរេ យ ្របេទសជសមជិកេលើកកមពស់ករចូលរមួ និងែស្វងរកដំេ ះ ្រ យរួ
ម។ បែនថមេលើ្រកបខណ័្ឌ  កនុង្រសុកចំេពះករព្រងឹង្រកបខណ័្ឌ បងក រ និង្រគប្់រគងវបិត្តិ ធនគរជតិៃន កមពុជ 
បនខិតខ្ំរបងឹ ែ្របងចូលរមួកនុងគំនតិផ្តួចេផ្តើមននកនុង្រកបខណ័្ឌ ៊ ន និង ៊ ន+៣ ែដល បេងកើត
្រកបខណ័្ឌ  ករពរវបិត្តិរមួគន  េដើមបពី្រងឹងប ្ត ញសុវតថិភពហិរញញ វតថុតំបន ់ (regional financial safety net) 
និងគ្ំរទដល់ករជរំញុសមហរណកមម ៊ ន និងតំបនេ់ យកនែ់តរងឹម។ំ ធនគរជត ិ ៃនកមពុជ បន
ចូលរមួ និងគ្ំរទករបញចបនូ់វ្រកបខណ័្ឌ សមហរណកមមវស័ិយធនគរ ៊ ន (ABIF) ែដលជមូល ្ឋ នៃនស
មហរណកមមហិរញញ វតថុតំបន ់ គំនិតផ្តួចេផ្តើមថមីេលើករេលើករ ជំរញុបរយិបន័នហិរញញ វតថុ ករអភវិឌ ្របពន័ធទូរទត់
យកនុងតំបន ់ករបេងកើនទកឹ្របកេ់លើ្របតិបត្តកិរ Swap ស្រមបប់ងក រ និង្រគប្់រគង វបិត្តិរបស់គនំិតផ្តួចេផ្តើមព

ហុភវបូនីយកមមេឈៀងៃម ៉(CMIM) និងេគលេ ននែដលបនកំណតេ់ដើមប ីព្រងឹងសមហរណកមមហិរញញ វតថុ
តំបន។់ កនុង្រកបខណ្ឌ  ពហិភគី និងេទ្វភគីេផ ងេទៀត ធនគរជតិៃនកមពុជ បនរតឹចំណងមតិ្តភព នងិសហ



   

 

្របតបិត្តិករ ជមយួៃដគូអភវិឌ នន៌នដូចជ មូលនិតិរបូិយវតថុអន្តរជតិ ធនគរពិភពេ ក ធនគរអភវិឌ ន ៌
សីុ ធនគរក ្ត លកនុងតំបនម់ជឈមណ្ឌ ល ៊ សិន ្រកុម្របឹក  ពិេ្រគះេយបល់ សថិរភពហិរញញ វតថុ ្របចំ

តំបន់ សីុ ធនគរក ្ត លកនុងតំបន ់ និងពិភពេ កឆ ្ និងៃដគូយុទធ ្រស្តេផ ងេទៀត េដើមបទីទួលបន
ជំនួយបេចចកេទសផ្ល ស់ប្តូរបទពេិ ធន ៌ និងពត័ម៌ននងិក ងសមតថ ភពជំនញ របស់ម្រន្តីបុគគលិកសំេ
ព្រងងឹ្របតិបត្តិករធនគរក ្ត លេ យកនែ់តមន្របសិទធិភព ែថមេទៀត។ 



   

 

កេំណើ នេសដ្ឋកចិចកមពុជ 

 កនុងឆន ២ំ០១៤កន្លងមកេនះកមពុជសេ្រមចបនកំេណើ នេសដ្ឋកិចច ៧,១% េហើយ ជរ ្ឋ  ភបិលរពំឹង ថ
នឹងសេ្រមចបបកេំណើ នេសដ្ឋកិចចកនុងអ្រ  ៦,៩% កនុងឆន ២ំ០១៥េនះ ែដលរមួ ចំែណកចមបងេ យវស័ិយ េស
កមម ៣,៥% ឧស ហកមម ២,៧% និងកសិកមម ០,២%។ 

 េនកនុងឆន ២ំ០១៥េនះ វស័ិយេស កមម្រតូវបនប៉ន់ ម នថមនមនកំេណើ តខពស់ជង ឆន មុំនបន្តចិ
េពលគឺេកើនេឡើង ៩% េធៀបនឹង ៨,៧% កនុងឆន ២ំ០១៤ ែដលជចមបង េ យ រករេកើនេឡើងៃនសកមម ភព
អចលន្រទពយ ១៨,៩% ខណៈែដលកំេណើ នៃនែផនកស ្ឋ គរ និងេភជនីយ ្ឋ ន (ែដលឆ្លុះបញច ំងពី កំេណើ នវ ិ
ស័យេទសចរណ៍) ថយចុះបន្តិចមក្របមណ ៥,៩%។ ចំេពះវស័ិយកសិកមម្រតូវបនពយករថនឹង មនករេកើន
េឡើងបន្តិច កប៏៉ុែន្តបន្តមន កំេណើ នទប ១% េធៀបនឹងឆន មុំន (០,៣%)។ រឯីវស័ិយឧស ហកមមរពឹំងថ នឹង
មនកំេណើ ន ទបជងមុនកនុងវង្វង ់៨,៧% េធៀបនឹង ១០,១% េ យ រកំេណើ ន យឺតេនកនុង វស័ិយកតេ់ដរ 
(៥,៥%)។  

 គួរកតស់មគ ល់ផងែដរថ េយង មរបយករណ៌របស់មូលនធិិរបូិយវតថុអន្តរជតិ េសដ្ឋកិចច កមពុជ មន
កំេណើ នខពស់លំ បទ់បីីកនុងតំបន់ ៊ នបនទ បព់ី្របេទសភូម (៨,៣%) និង វ (៧,៣%)េហើយមនកំរតិ
ខពស់ជងអ្រ កំេណើ នមធយមៃនេសដ្ឋកិចច្របេទសកំពុងេងើបេឡើង ្របេទស កំពុងអភវិឌ ន ៍(៤,៣%)។ 

(ដក្រសងេ់ចញពីរបយករណ៍្របចឆំមសទី១ ២០១៥ របស់ធនគរជតៃិនកមពុជ) 

 

  

 

 

 

រចនសមព័នធរបស្់រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ ក់ទីវភីភល 

 



   

 

គណៈ្រគប់្រគង 

           េ ក េម៉ គរ 

នយក្របតបិត្តកិរ (Chief Operating Officer) 

 េ ក េម៉ គរ ្រតូវបនែតង ងំជនយក្របតិបត្តិករ (COO) ចប់
ងំពីែខមនី ឆន ២ំ០១៥ ។ េ កបន ចូលបំេរ ើ ករងរជមយួ កទ់ីវភភីល 

ពីែខវចិឆិករ ឆន ២ំ០១៣ ែដលមន តួនទីជម្រន្តីជនខ់ពស់ ខ (Senior 
Branch Officer) បនទ បម់ក្រតូវបនែតង ងំជ ្របធន ខ ែខមក  ឆន ំ
២០១៤។ មុនេពលចូលបំេរ ើករងរជមយួ កទ់វីភភីល េ ក មនបទ 
ពិេ ធនជ៌មយួ្រគះឹ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុេផ ង ចំនួនជង្របបំីឆន រំមួមនតួនទី

ជ ្របធន ខ ម្រន្តឥីណទនគណេនយយករ។ គិត្រតឹមដំ ចឆ់ន ២ំ០១៥ េ កមនបទពិេ ធន ៌ជមយួ
នឹង វស័ិយម្ីរកូហិរញញ វតថុចំនួនជងដបឆ់ន ។ំ េ កបនបញចបប់រញិញ ប្័រតែផនកគណេនយយហិរញញ វតថុកនុងឆន ២ំ០០៨ 
េន កលវទិយល័យ្រគប្់រគង និង េសដ្ឋកិចច  នងិបរញិញ ប្័រតរងែផនកទីផ រកនុងឆន ២ំ០០៣ េន កលវទិយល័
យធនធនមនុស ។ េ ក គរ បនឆ្លងកតវ់គគបណ្តុ ះប ្ត លជំនញខចីៗជេ្រចើនដូចជ ករ្រគប្់រគង ខ, 
និតិវធិី ៃនករផ្តល់ឥណទន, ករព្រងឹងផលិតភពករងររបស់ម្រន្តីឥណទន ជេដើម។  

េ ក ឆង សុ ៉ ង 

្របធនធនធនមនុស  និងរដ្ឋបលទូេទ (Manager, HR & GA)  

 េ ក ឆង សុ ៉ ង ចូលបំេរ ើករងរជមយួ កទ់ីវភភីល ចបព់ីែខ  
កុមភៈ ឆន ២ំ០១៥ ែដលមនតួនទ ី ្របធន្រគប្់រគង ធនធនមនុស  និងរដ្ឋប
លទូេទ។ មុនេពលចូលបំេរ ើករងរជមយួ កទ់ីវភភីលេ កធ្ល បម់នបទ
ពិេ ធនជ៌េ្រចើនឆន កំនុង្រកុមហុ៊នេផ ងែដលមនតនួទីជ អនុ្របធនធនធន 
មនុស , និង ម្រន្តីធនធនមនុស  ។ គិត្រតឹមែខធនូ ឆន ២០១៥ េ កមនបទ 
ពិេ ធនទ៌កទ់ងនឹងែផនកធនធនមនុស  និងរដ្ឋបលចំនួនជង្របឆំន ។ំ 
េ ក សុ ៉ង បនបញចបថ់ន កប់រញិញ ប្័រត ជំនញធនគរ និងហរិញញ វតថុ េន កល វទិយល័យេមគងគកមពុជ កនុង
ឆន ២ំ០០៩។ េ កកប៏នឆ្លងកតវ់គគ បណ្តុ ះប ្ត លជំនញ ជេ្រចើន ទកទ់ងនងឹករដឹកន ំនិង្រគប្់រគង។ 



   

 

េ ក ឯក សីុនេដង 

្របធន្របពន័ធពត័ម៌នវទិយ (Manager, MIS)  

 េ ក ឯក សីុនេដង ចូលបំេរ ើករងរជមយួ កទ់ីវភភីល ចបព់ ី ែខ
មថុិន ឆន ២០១៥ ែដលមនតួន ទីជ ្របធន្រគប្់រគង្របពត័ម៌នវទិយ។ មុន
េពលេ ក សីុនេដង ចូលបំេរ ើ ករងរជមយួ កទ់វីភភីល េ ក ធ្ល បម់ន
បទពិេ ធន ៌ ពីធនគរេផ ងរយៈេពលជង្របឆំន  ំ មនតួនទជី ម្រន្តជីន់
ខពស់ ែផនកពត័ម៌នវទិយ។ មយង៉េទៀត េ កធ្ល បម់ន បទពិេ ធន ៌ ជអនក
បេងកើតេគហទំពរ,័ បេងកើត្របពន័ធេ្របើ្របស់េផ ងៗេទៀត។ េ ក សីុនេដង បន

បញចប ់ ថន កប់រញិញ ប្័រតជំនញ វទិយ ្រស្តកុពំយទូរ័ និងវសិ្វករ េន កលវទិយល័យភូមនិទភនេំពញ កនុងឆន
២០០៩។ េ កបនសិក ជនំញបែនថមេទៀតដូចជ Object-oriented programming with Java, Web 
design with XML, HTML, CSS, Java Script, ASP និងកមមវធិីពកព់ន័ធនឹង្របពត័ម៌នវទិយជេ្រចើនេទៀត។
    

 

េ ក ៃក វុទធ ី

្របធនសវនកមមៃផទកនុង (Manager, Internal Audit)  

 េ ក ៃក វទុធី ចូលបំេរ ើករងរជមយួ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ កទ់ីវភី
ភល ចបពី់ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៥ រហូតដល់បចនុបបនន ែដល មនតួនទជី 
្របធនសវនករៃផទកនុង។ មុនេពលចូលបំេរ ើករងរ ជមយួ កទ់ីវភភីល 
េ កវទុធី ធ្ល បម់នបទ ពេិ ធន ៌ជមយួ ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុេផ ងសរបុ 
ចំនួន្របមំយួ ឆន ែំដល មន តួនទីដូចជ សវនករៃផទកនុងែផនក្របតិ បត្តិករ, 
ម្រន្តឥីណទន និងសន ។ំ េ កបនបញច បថ់ន កប់រញិញ ប្័រតជនំញ
គណេនយយ និងហិរញញ វតថុ កនុងឆន ២ំ០១០ និងកពុំងបន្តថន កប់រញិញ ប្័រតជនខ់ពស់ ជំនញធនគរ និងហិរញញ វតថុ។ 
េ កបន សិក ជំនញេផ ងៗេទៀតដូចជ ករវភិគ និភយ័កនុងករផ្តល់ឥណទន, ករេ ះ ្រ យបញ្ហ , 
ដំេណើ រករ វភិគេលើករេធ្វើជំនួញ និងករ្របឹក  ជេដើម។ 



   

 

   េ ក្រសី ជ ធិ  

 ្របធនគណេនយយ (Accounting 
Manager) 

េ ក្រសី ជ ធិ  ចូលបំេរ ើករងរជមយួ្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ កទ់ីវភភីល 
ចបព់ីែខ ឆន ២ំ០១៥ រហូតមកដល់បចចុបបនន ែដលមនតួនទជី្របធនគណ 
េនយយ។ មុនេពលចូលបំេរ ើ ករងរ ជមយួ កទ់ីវភភីល េ ក្រសី ធិ  ធ្ល ប ់
មនបទ ពិេ ធន ៍ជមយួ្រគឹះ ថ នហិរញញ វតថុ និង្រកុមហុ៊នដៃទេទៀតែដលមន 
រយះ េពលសរបុ ជង១០ឆន  ំ ែដលមនតួនទីជ ្របធនែផនកគណេនយយ 

្របធន ែផនកហិរញញ វតថុ និងរដ្ឋបល  និង ម្រន្តហីិរញញ វតថុ និងរដ្ឋបល។ េ ក្រសី ធិ  បនបញច បថ់ន កប់រញិញ ប័
្រតជនំញ គណេនយយ និងហិរញញ វតថុ េន កលវទិយេបៀល្របយ ឆន ២០០៩។ បចចុបបនន េ ក្រសី កំពុងបន្ត
យកថន កប់រញិញ ប្័រតជនខ់ពស់ជំនញ ហិរញញ វតថុ និងធនគរ។ េ ក្រសីកប៏នឆ្លងកតវ់គគ សិក ជំនញេផ ងៗ
ដូចជ គណេនយយកំុពយទូរ័ Quick Books, Access, Excel ជេដើម។ 

 

 

 

 

 



   

 

កំរងអតិថិជន ក់ទីវភីភល  

អតថិិជនកមចរីហ័ស   

 េឈម ះ  ែកវ េព្រជចរៃណ     

      េភទៈ  ្រសី     

      យុៈ ២៥ ឆន  ំ

      មុខរបរៈ បុគគលិក្រកុមហុ៊ន 

      ស័យ ្ឋ នៈ ខណ័្ឌ ចំករមន, ជធនីភនេំពញ 

      ចំ ប់ រមមណ៍ៈ គតេ់ពញចិត្ត នងឹេស កមម 

ម្ីរកូហិរញញ វតថុ កទី់វភភីល េ យ រេស រហ័ស និងែប្លកពី
្រគឹះ ថ នេផ ង និងមនភពងយ្រសួល។ ពិេសសគឺមនករ
បញចុ ះមនិយកករ្របកម់យួែខ។ 

 

 េឈម ះ កុល ្រសីល័កខ  

េភទៈ   ្រសី 

យុៈ  ៣២ ឆន  ំ  

មុខរបរៈ  អនកលកដូ់រ 

ស័យ ្ឋ នៈ ខណ័្ឌ ដូនេពញ, ភនេំពញ 

ចំ ប់ រមមណ៍ៈ គតេ់ពញចិត្តនឹងេស កមចរីហ័ស 

េ្រពះមនិចបំច់ កប់្លងដ់ី និងងយ្រសួល៕  



   

 

អតថិិជនកមចបីងរ់លំស់ម៉ូតូ  

   

េឈម ះ ែកវ សំ ន 

ៃថងកេំណើ តៈ 10-01-1986 

ស័យ ្ឋ នៈ សងក ត ់េចមេច ខណ័្ឌ  េពធិ៍ែសនជយ័ 

មុខរបរៈ បុគគលិកេភជនីយ ្ឋ ន ជធនីភនេំពញ  

ចំ ប់ រមមណ៍ៈ បុគគលិតរះុ យ កទ់ក ់និង 

       េស ល្អ។ មនិបចប់ង្់របកក់កក់ប៏ន។ 



   

 

 អតិថិជនកមចបីងរ់លំស់េ្រគ ងច្រកកសិកមម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

អតិថិជន េឈម ះ ម៉ត ់យ៉នបងរ់លំស់្រ កទ់រ័
េភទ ្របុស សញជ តិ៖ ែខមរ ៃថងែខឆន កំំេណើ ត៖ ០៧ កុមភៈ ១៩៨៥ ។ ទីលំេនបចចុបបនន៖ ភូមិ ្វ យប៉ក ឃុំ

្រពងលិ ្រសុកភន្ំរក ញ េខត្តេពធិ៍ ត។់្រគួ រគតម់នសមជិក ៤នក ់កនុងេនះកូនគត្់រសី០២នកផ់ង។ 

 ចំ ប់ រមមណ៍ 
ពីដំបូងេឡើយគតម់នលុយ្រតឹមែត១៥០០០ដុ ្ល រ មនិ្រគប្់រគនសំ់ បទ់ិញ្រ កទ់រ័ទងំមូលបន

េនះេទ េហើយគតក់ប៏ន ្ដ បវ់ទិយលឺុករផ យសពតពណិជជកមម ែដលមនេស កមមបង ់ រលំស់េ យ អ្រ ករ
ទបរចួមកគតក់ប៏នមកទំនកទំ់នងមក។ ខងភន កង់រ កទ់ីវភភីល កប៏ន ចុះដល់ផទះ និង យ តៃម្លេលើ
សមតថភពរបស់គត ់បនទ ប៣់ៃថងេ្រកយមក គតក់្៏រតូវបនផ្ដល់ កមច ីេ យ។ 

ចំ ប់ រមមណ៍របស់គតេ់លើអតថ្របេយជន្៍រ កទ់រ័ 
 ភជួរដចីំកររបស់ខ្លួនឯងបន ្អ តល្អ េធ្វើេ យដំ ំដំឡូងម ីនិង្រសូវ (១៥ហិ ) របស់គត ់ទទួលបន

ទិននផលខពស់ជងមុន និងេធ្វើបនទនេ់ពលេវ ។ 

 កតប់នថយចនំយេទេលើករភជួ ស់ដី េ យបចចុបបននអស់្រតឹមែតលុយទិញេ្របងែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 

 មនិែមន្រតឹមែតគតម់ន កេ់ទែដលទទួលបន្របេយជនព៍ី្រ កទ់រ័របស់គត ់ រមួទងំបងប្អូនគត ់

(្របែហលជង៤០ហិ ) និងអនកេនតបំនេ់នះផងែដរ។ 

 សីុឈនួលភជួរចំករ និងែ្រសេ យេគ ជមធយមកនុងមយួហិ គឺ១៥០,០០០េរៀល េធ្វើេ យមន ចំនូល 

មយួធំដល់កនុងជីវភពរបស់គតប់ែនថមេទៀត េ្រកពីមុខរបរ ្របចៃំថងរបស់គត។់ 

ចំ ប់ រមមណ៍របស់គតម់កេលើេស កមមបងរ់េំ ះ្រ កទ់រ័ កទ់វីភភីល 

 បុគគលិករស់ យ កទ់ក ់េស កមមេលឿនរហ័ស។ 

 មនជំេរ ើសកនុងករបង ់បងែ់តករ្របក ់នងិបងេ់ដើមករ នឹងរយៈេពលខចីបនយូរ។ 

 អ្រ ករ្របកស់មរមយ ែដល ចមនលទធភពបង្់រតលបម់កវញិបន។ 

 លកខខណ្ឌ ល្អ ចរេំ ះេដើមបន ល់ ០៣ែខម្ដង ដូេចនះេពលផុតរដូវតរំវូករខពស់ ឬ្របមូល ផលកសិកមម
រចួេហើយគត់ ចបនលុយេដើមបរីលំស់្របកេ់ដើម បនថយ្របកប់ង្់របចែំខ។ 

 អំេ យផលដល់ករបង្់របក ់េ យបងប់នរហូតដល់៣ែខម្ដងទុកេពលបនែវងសំ ប ់រកលុយ។ 

 ចបន្រ កទ់រ័មកេ្របើ្របស់ទនេ់ពលេវ  មនិចបំចរ់ងចរំហូត ដល់មនលុយ្រគបេ់ទ ទិញ។ 

 ផ្ដល់លុយេ យ្រគប់ មសំេណើ រកមចែីដលចងប់ន។ 



   

 

សរបុមកករផ្ដល់េស កមមបងរ់លំស់របស់្រគឹះ ថ នម្ីរកូហិរញញ វតថុ កទ់វីភភីល កនុងកមច ី េ្រគ ង
ច្រកកសិកមម្រ កទ់រ័ដល់គតគ់បឺនេធ្វើេ យជីវភពរបស់គតម់នភពល្អ្របេសើរេឡើង។  

អតិថិជន េឈម ះ ែងត៉ ធន បងរ់លំស់ម៉សីុនេបក្រសូវ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អតិថិជន េឈម ះ ែអល ស់ បងរ់លំស់េគយន្ត 

 

  



   

 

សកកមមភពេផ ងៗរបស្់រគឹះ ថ ន 

 ១. សកមមភពករបណ្តុ ះប ្ត លបុគគលិក 

 វគគបណ្តុ ះប ្ត លៃផទកនុង ”ស្តីពីេគលករណ៍ឥណទនថម”ី  



   

 

វគគបណ្តុ ះប ្ត លៃផទកនុង ”ករបេំពញពកយ និងករ យតៃម្លឥណទនកសិកមម”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

វគគបណ្តុ ះប ្ត លៃផទកនុង ”និតិវធិីៃនករេ ះ្រ យបំណុលយឺតយ៉វ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

វគគបណ្តុ ះប ្ត លៃផទកនុង “ករពនិិតយេមើល្របកដុ់ ្ល រែក្លងក្ល យ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

២. សកមមភពករ ងំពពិណ័ នងិករផ ព្វផ យេផ ងៗ 

 ករ ងំពិពណ័ និងផ ព្វផ យផលិតផល េនតបំនេ់សដ្ឋកិចចពិេសសភនេំពញ (PPSEZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

 

ករ ងំពិពណ័ និងផ ព្វផ យផលិតផលេនេកះេព្រជ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សកមមភពផ ព្វផ យផលិតផលបងរ់លំស់េ្រគ ងច្រកកសិកមមេនេខត្តកំពងច់ម 



   

 

៣. សកមមភពចូលរមួសម្អ តបរ ិ ថ ន (េខត្តេសៀម ប) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

៤. សកមមភព្របគតួកី ្របចឆំន េំលើកទ២ី របស់បុគគលិក កទ់វីភភីល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

េស កមមរបស្់រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ ក់ទីវភីភល  

ក. កមចរីហ័ស (Quick Loan) 

 សេងខបៈ 

 ១.ទំហំកមចចីបព់ ី១០០ដុ ្ល  ដល់ ២,០០០ដុ ្ល  

 ២.មនិត្រមូវ ក្់រទពយធន  

 ៣.មនិបចប់េងកើត្រកុមធន 

ខ. កមចបីងរ់សំល់ម៉តូូ (Motorbike Installment Loan) 

 សេងខបៈ 

 ១.ផលិតផលៈ ម៉ូតូ្រគប្់របេភទ មនថមី និងមយួទកឹ 

 ២.ទំហំកមចចីបព់ ី១០០ដុ ្ល  ដល់ ៥,០០០ដុ ្ល  

 ៣.មនិត្រមូវ ក្់រទពយធន 

 ៤.មនិបចប់េងកើត្រកុមធន 

គ. កមចបីងរ់លំស់េ្រគ ងច្រកកសិកមម (Agriculture Machine Installment Loan) 

 សេងខបៈ 

 ១. ផលិតផលៈ ្រ កទ់រ័ ម៉សីុន្រចូត នដឹកទនំញិ េគយន្ត 

 ២.ទំហំកមចចីបព់ ី១០០ដុ ្ល  ដល់ ៦០,០០០ដុ ្ល  

 ៣.មនរយៈេពលរហូតដល់៥ឆន  ំ

 ៤.ករបង្់របកប់តែ់បន មរដូវកល។ 

  



 

 

សយ័ ្ឋ ន របស្់រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ ក់ទីវភីភល  

 ទី ន កក់រល័យក ្ត ល៖  

  ផទះេលខ ៣៥-៣៧, ផ្លូវេលខ ២១៤ (វថីិ សេម្តចប៉ន), សងក តប់ឹង ងំ, ខណ្ឌ ដូនេពញ, ជធនីភនេំពញ 

  ទូរស័ពទៈ (៨៥៥) ២៣ ២១៤ ២៥៥ / (៨៥៥) ២៣ ២១៤ ៦២២ 

  រេអឡិច្រតូនចិ៖ info@apmfi.com.kh, េគហទំពរ័៖ www.apmfi.com.kh 

  Facebook៖ /ActivePeopleMFI 

 

 

  



 

 

ខសេម្តចប៉ន៖ 

  ផទះេលខ ៣៥-៣៧, ផ្លូវេលខ ២១៤ (វថីិ សេម្តចប៉ន), សងក តប់ឹង ងំ, ខណ្ឌ ដូនេពញ, ជធនីភនេំពញ 

  ទូរស័ពទៈ (៨៥៥) ២៣ ២១៤ ២៥៥ / (៨៥៥) ១៥ ៥៣៣ ៩០០ 

 

 ខទលួទពូំង៖ 

  ផទះេលខ ១៤៩c, ផ្លូវេលខ១៤៣, សងក តប់ឹងេកងកង៣, ខណ្ឌ ចំករមន, ជធនីភនេំពញ 

  ទូរស័ពទៈ (៨៥៥) ២៣ ២២៤ ១៦៥ / (៨៥៥) ៧៨ ៧៧៧ ២៥៣ 

 

 

 

  

  



 

 

 ខទកឹថ្ល ៖ 

 ផទះេលខ ៨៧-៨៩, ផ្លូវេលខ ១០១៩, សងក តទ់ឹកថ្ល , ខណ្ឌ ែសនសុខ, ជធនីភនេំពញ 

 (ទល់មុខ ថ នីយទូ៍រទស ន៍ សីុ េគនយ)៍ រស័ពទៈ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៣ ២៧០ / (៨៥៥) ៧៨ ៧៧៧ ២៥១ 

 

 

ខេខត្តេសៀម ប៖ 

 

ផទះេលខ ៨៨, ផ្លូវសីុវុ ថ , ភូមមិណទ ល១, 

សងក ត់ ្វ យដងគំ, ្រកុងេសៀម ប, េខត្តេសៀម ប 

ទូរស័ពទៈ (៨៥៥) ៦៣ ៧៦៦ ០០៧ 

           (៨៥៥) ៧៨ ៧៧៧ ២៥២ 


