


មាតិកា 
 ប្រវត្តិសង្ខេរអាកទី់វភភីល ទសសនវស័ិយ ង្រសសកម្ម ង្ោលការណ៍ណណនាំ ប្កម្អនុវត្តន ៍

 សារររស់ប្រធានប្កុម្ប្រឹកាភបិាល 

 សារររស់អគ្គនយក 

 ររយិាយទូង្ៅននវស័ិយម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ថុ 

 គ្ណៈកម្មម ធិការប្គ្រប់្គ្ខ និខប្រតិ្រត្តិ 

 កាំរខអតិ្ថិជន អាកទី់វភភីល   

 សកកម្មភាពង្សសខៗររស់ប្គឹ្ឹះសាថ ន 

 ពត័្ម៌្មនអតិ្ថិជន 

 របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ និខរបាយការណ៌វនករឯករាជយ 

  របាយការណ៌ររស់សវនករឯករាជយ 

 



ប្រវតតិសង្ខេរ 

ប្គឹ្ឹះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ថុ អាកទី់វភភីល ភអិីលសីុ ង្ៅកាត្ថ់ា ង្អភ ី(Active People’s Micro finance 
Institution PLC, Called APMFI) បានចុឹះរញ្ជ ីពាណិជជកម្មង្ៅកនុខប្ពឹះរាជាណាចប្កកម្ពុជា ជាប្កុម្ហ ុនទទលួ
ខុសប្តូ្វម្មនកាំរតិ្។ ប្កុម្ហ ុនង្នឹះបានចុឹះរញ្ជ ីង្ៅប្កសួខពាណិជជកម្មង្ប្កាម្អាជាា រណ័ណ រញ្ជ ីង្លខ Co. ០៦៦៥E/
២០១១ ចុឹះនថៃទី២១ ណខម្នី ឆ្ន ាំ២០១១ ។ និខទទួលអាជាា រណ័ណ អចិន្នតយពី៌ធនោរជាតិ្ននកម្ពុជា (ធនោរក
ណាត លននប្រង្ទសកម្ពុជា) ង្ ើម្បងី្ធវើប្រតិ្រត្តិការជាប្គឹ្ឹះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ថុ ចារពី់នថៃទី១៨ ណខសីហា ឆ្ន ាំ២០១១     
ត្ង្ៅ។ 

អាកទី់វភភីល ប្តូ្វបានវនិិង្យាគ្ង្ ើម្ទុនទាំខប្សុខពីប្កុម្ហ ុនង្ម្ប្រង្ទសជរ ុនង្ ម្ ឹះ Business 
Partner Co.,Ltd.។ អាកទី់វភភីល បានរង្ខកើនង្ ើម្ទុនររស់ខលួនជារនតរនទាប រង់្ ើម្បរីាំង្ព ត្ប្មូ្វការររស់ ប្រជា
ជនកម្ពុជាជាលកេណៈសតល់ហិរញ្ញ វត្ថុខ្នន ត្តូ្ច។ គិ្ត្ប្តឹ្ម្ណខធនូ ឆ្ន ២០១៦ អាកទី់វភភីល ទទលួបានការ អនុម្ត័្ពី
ធនោរជាតិ្ននកម្ពុជាង្លើសាំង្ណើ រសុាំត្ង្ម្លើខង្ ើម្ទុនររស់ខលួនពី ចាំននួ ៨,៥០១,៨០០  ុល្លល ររហូត្  ល់ 
១០,០០១,៨០០ តាម្រយៈលិខិត្អនុម្ត័្ង្លខ ធ៧-០១៦-៥៦៧ ឆត្ ចុឹះនថៃទី២៥ ណខកកកដា ឆ្ន ាំ២០១៦ ររស់ 
ធនោរជាតិ្ននកម្ពុជា។ 

ទសសនៈវសិយ័ 

 ង្យើខសតល់ង្សវាកម្ចបី្បាក ់ ជាលកេណៈខ្នន ត្តូ្ចននម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ថុតាម្លកេណៈពិង្សសររស់ង្យើខ ណ ល
ង្សសខពីប្គឹ្ឹះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ថុ នទង្ទៀត្ ង្ដាយជយួ ង្ធវើង្អាយមុ្ខជាំន ួណ លម្មនការប្រកួត្ប្រណជខទទលួបាន
ង្ជាគ្ជយ័ និខរង្ខកើនប្ទពយធន ង្ធវើង្អាយជីវតិ្ង្ពារង្ព ង្ៅង្ដាយសុភម្ខគល និខទនស់ម្យ័។  

ង្រសកកម្ម 

 សតល់ឱកាសលអ ល់ប្រជាពលរ ឋទូង្ៅង្អាយសង្ប្ម្ចបាននូវរាំណខប្បាថាន   ូចជាពប្ខីក ឬរង្ខកើត្មុ្ខ ពិត្
ប្បាក  និខកាល យជាម្មច ស់ប្ទពយណ លពកួង្គ្ចខប់ាន តាម្រយៈការទទលួយកង្សវាររស់ង្យើខ ណ លជាការ ចូលរមួ្
ចាំណណកយា ខសកម្មង្ ើម្បជីួយ អភវិឌ្ឍនង៌្ស ឋកិចចខ្នន ត្តូ្ចននប្ពឹះរាជាណាចប្កកម្ពុជា។ 

  



ង្ោលការណ៍ណណន ាំ 

 អាកទី់វភភីល នឹខសតល់ង្សវាហិរញ្ញ វត្ថុ ល់ប្រជាពលរ ឋកម្ពុជាទូង្ៅង្ដាយម្និប្រកានវ់ណណ ៈ។ 

 អាកទី់វភភីល នឹខសតល់ង្សវាហិរញ្ញ វត្ថុណ លម្មនលកេណៈរត្ណ់រន និខងាយប្សួលជាខង្គ្។ 

 អាកទី់វភភីល ង្រតជាា រង្ោរព និខង្អាយត្នម្លអតិ្ថិជនររស់ខលួនជាអតិ្ភាព។ 

 អាកទី់វភភីល ង្រតជាា រប្រកានខ់្នជ រនូ់វអត្តចារកិ និខសតខដ់ាការងារង្ ើម្បធីានបាននូវភាពង្ជឿជាក។់ 

 អាកទី់វភភីល ង្រតជាា រសតល់ង្សវាកម្ម និខការទាំនកទ់ាំនខលអរាំសុត្ ល់ប្រជាពលរ ឋប្គ្ររ់រូ។ 

 អាកទី់វភភីល ជាប្គឹ្ឹះសាថ នង្រៀនសូប្ត្ណ លម្មនការផ្លល ស់រតូរ និខការណចករ ាំណលកនូវពត័្ម៌្មនសម្  
     ប្សរង្ ើម្បរីមួ្ចាំណណក ល់ការអភវិឌ្ឍនរុ៌គ្គលិក ការរណតុ ឹះរណាត ល ប្ពម្ទាំខរមួ្ចាំណណកកនុខការ  

    ណកលាំអង្ោលការណ៌ និខប្រពន័ធ។ 

 

ប្កម្អនវុតតន៍ររស ់អាក់ទវីភភីល 

  ការង្ជៀសវាខពីរាំណុលវណ័ឌ ក៖ ង្យើខនឹខសតល់ឥណទនតាម្លទធសខររស់អតិ្ថិជន និខរកវធីិ  

              ង្ ើម្បរីង្ញ្ច ៀសរាំណុលវណ័ឌ កតាម្ការណ លអាចង្ធវើបាន។ 

  ប្កម្សីលធម្រ៌រស់រុគ្គលិក៖ ង្យើខម្មនការអររ់ ាំរណនថម្ និខប្រកានភ់ាជ រនូ់វឥរយិារប្រករង្ដាយ  

    ប្កម្សីលធម្ខ៌ពស់ ង្ោរពចាំង្ពាឹះអតិ្ថិជនប្គ្រម់្ជឈដាឋ នពីរុគ្គលិកប្គ្រល់ាំដារថ់ាន ក ់

  ង្សរភីាពកនុខការង្ប្ជើសង្រ ើស៖ អតិ្ថិជនម្មនសិទធិង្ប្ជើសង្រ ើសសលិត្សល និខង្សវាររស់ង្យើខ ណ ល  

    សម្ប្សរនឹខមុ្ខរររ ឬត្ប្មូ្វការ។ 

  យនតការង្ឆលើយត្រចាំង្ពាឹះម្តិ្ង្យារល់៖ ង្យើខនឹខទទលួយកនូវម្តិ្ង្យារល់ និខង្ឆលើយត្រង្អាយ  

    សម្រម្យរាំសុត្។ 

 អនុវត្តននូ៌វពាកយង្សាល ក៖ ង្យើខសាត រង់្ល្លកអនក គិ្ត្ជាម្យួអនក រង្ខកើត្ ាំង្ណាឹះប្សាយ ល៏អរាំសុត្ 

   ង្ ើម្បភីាពង្ជាគ្ជយ័ររស់ង្ល្លកអនក។ 



របាយការណ៍ររសប់្រធានប្កុម្ប្រឹកាភិបាល 

ង្ល្លក តូ្ម្ តូាកា អីុណុអឹុអិ (Mr. Tomotaka Inoue) 

 
ឥណទនចាំង្ពាឹះវស័ិយឯកជនបានង្កើន ល់ ៦៦.៣ រ លី្លនង្រៀលង្ៅប្រង្ទសកម្ពុជា ង្រើង្ធៀរនិខឆ្ន ាំមុ្ន 

ម្មនកាំង្នើនង្កើនង្ ើខ ២៦%។ 
ង្ដាយម្មនសាថ នភាពលអណររង្នឹះ ប្គឹ្ឹះសាថ នអាកទី់វភភីល កអ៏ាចទទលួបានអតិ្ថិជនថមីរណនថម្ង្ទៀត្ ង្ហើយ

ម្មនការរកីចាំង្រ ើនជាខមុ្នង្ដាយអាចរង្ញ្ច ឥណទនង្លើសពី១ល្លន ុល្លល រ កនុខម្យួណខ។ ការរកីចាំង្រ ើនង្នឹះគឺ្
ង្ដាយសារណត្ម្មនោាំប្ទពីអតិ្ថិជនជាង្រៀខរាល់នថៃ ង្ហើយខាុ ាំសុាំយកឱកាសង្នឹះង្ ើម្បណីថលខអាំណរគុ្ណ ល់អតិ្ថិជន
ទាំខអស់ោន ។  

ង្ៅកនុខឆ្ន ាំ២០១៦ ប្គឹ្ឹះសាថ នបានខិត្ខាំយា ខខ្នល ាំខ ង្ ើម្បងី្ធវើឲ្យប្គឹ្ឹះសាថ នអាចរកីចាំង្រ ើនណថម្ង្ទៀត្ចារពី់ឆ្ន ាំ
២០១៧ង្ៅ។ ង្ដាយសារណត្ង្ហតុ្ង្នឹះង្ហើយ ង្ទើរប្គឹ្ឹះសាថ នអាចរង្ខកើត្ជាសលិត្សលថមីៗ និខអាច្នង្ជើខម្យួ
ជាំហា នង្ទៀត្ចូលង្ៅកនុខទីសារថមីង្ទៀត្។ 

រណនថម្ពីង្នឹះ ង្ ើម្បរីង្ខកើនគុ្ណភាព  ប្គឹ្ឹះសាថ នបានង្ធវើការរណតុ ឹះរណាត លរុគ្គលិកង្ប្ចើនជាខឆ្ន ាំមុ្នង្ទៀត្។  
តាម្រយៈការខាំប្រឹខណប្រខង្នឹះ ប្គឹ្ឹះសាថ នអាចសង្ប្ម្ចបាននូវលទធសលម្យួចាំននួ។  

តាម្ទិនននយ័ររស់ MFI ង្គ្សននិដាឋ នថា ង្ស ឋកិចចររស់ប្រង្ទសកម្ពុជានឹខម្មនសាថ នភាពលអណ រង្ៅកនុខឆ្ន ាំ
២០១៧។ ប្គឹ្ឹះសាថ នអាកទី់វភភីល នឹខ្នពីម្យួជាំហា នង្ៅម្យួជាំហា ន ង្ ើម្បមី្មនង្ជាគ្ជយ័ និខការរកីចាំង្រ ើន
ទាំខអស់ោន  ជាម្យួអតិ្ថិជន និង្យាជិក និខ សខគម្កម្ពុជាទាំខមូ្ល។ 



របាយការណ៍ររសអ់គ្គនយក 

ង្ល្លក ថាសឹហរិ   ុខឹរហីារា  (Mr. Tatsuhiro Kurihara) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ណខធនូឆ្ន ាំ២០១២ ប្កុម្ហ ុន រ ហីសង្នសផ្លត្ង្នើរ (Business Partner) ណ លជាប្កុម្ហ ុនជរ ុនបានទិ 

ភាគ្ហ ុនររស់ប្គឹ្ឹះសាថ នង្នឹះចាំននួ១០០%ង្ហើយប្គឹ្ឹះសាថ នកប៏ានចារង់្សតើម្សារជាថមី ណ លជាប្កុម្ហ ុនរុប្ត្សម្ពន័ធ
ររស់ប្កុម្ហ ុនរ ហីសង្នសផ្លត្ង្នើរ (Business Partner)។ ង្ពលចារង់្សតើម្សារជាថមីង្ៅណខធនូឆ្ន ាំ២០១២  ប្គឹ្ឹះសាថ ន
ង្ៅម្មនទាំហាំតូ្ចង្ៅង្ ើយង្ដាយម្មនសម្តុ្លយឥណទនចាំននួ១៨០,០០០  ុល្លល អាង្ម្រកិ ម្មនសាខ្នចាំននួ១ 
និខរុគ្គលិកចាំននួ៦នករ់ ុង្ណាណ ឹះ។ រ ុណនត៤ឆ្ន ាំង្ប្កាយម្ក គិ្ត្ ល់ណខ១២ឆ្ន ាំ២០១៦ ប្គឹ្ឹះសាថ នម្មនការរកីចាំង្រ ើន
ង្ដាយអាចពប្ខីកវសិាលភាពររស់ខលួនង្ដាយម្មនចាំននួអតិ្ថិជនចាំននួ១៩,១៨១ នក ់ម្មនសម្តុ្លយឥណទន
ចាំននួ រហូត្ ល់ ២១,៧២០,២០៩  ុល្លល រអាង្ម្រកិ ម្មនសាខ្នចាំននួ៦ និខម្មនរុគ្គលិកចាំននួ៣០៦នក។់ 

ង្ៅកនុខសខគម្កម្ពុជាណ លកាំពុខអភវិឌ្ឍ ប្គឹ្ឹះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ថុ អាកទី់វភភីល ភអិីលសីុ ជាប្គឹ្ឹះសាថ នម្បី្កូ
ហិរញ្ញ វត្ថុណ លសតល់នូវង្សវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុប្គ្រប់្រង្ភទណ លម្មនភាពងាយប្សួល ល់អតិ្ថិជនប្គ្ររ់រូ ង្ ើម្បចូីលរមួ្
ចាំណណកជយួ  ល់ជីវភាពរស់ង្ៅ អាជីវកម្ម ការសិកាអររ់ ាំជាង្ ើម្ររស់សាធារណជន។ 

ង្រសកកម្មររស់ប្គឹ្ឹះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ថុ អាកទី់វភភីល ភអិីលសីុ គឺ្សតល់នូវង្សវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុណ លជា
ត្ប្មូ្វការររស់អតិ្ថិជន ង្ហើយតាម្រយៈការង្ប្រើប្បាស់នូវង្សវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុណ លប្តឹ្ម្ប្តូ្វង្នឹះ ប្គឹ្ឹះសាថ នអាចជយួ 
 ល់ការរកីចាំង្រ ើន និខង្សថរភាពននអាជីវកម្ម និខជីវភាពរស់ង្ៅររស់អតិ្ថិជនបាន។ តាម្រយៈង្នឹះ ង្ធវើឲ្យប្គឹ្ឹះសាថ ន
អាចសាំង្រចបាននូវ ាំង្ណើ រការប្រករង្ដាយង្សថរភាព សតល់នូវង្សវាកម្មហិរញ្ញ វត្ថុ ល់អតិ្ថិជនប្រករង្ដាយង្សថរភាព 
រង្ខកើននូវឱកាសការងាររណនថម្ង្ទៀត្ ល់និង្យាជិក និខ រង្ខកើនចាំណូលពនធចូលរ ឋ ជារមួ្គឺ្ចូលរមួ្ចាំណណក ល់ការ
អភវិឌ្ឍនរ៏រស់សខគម្ទាំខមូ្ល  ង្ដាយង្ធវើឲ្យអតិ្ថិជន និង្យាយជិក និខសខគម្ម្មនការរកីចាំង្រ ើនទាំខអស់ោន ។ 



 
ពាកយង្សាល កររស់ប្គឹ្ឹះសាថ ន 
ប្គឹ្ឹះសាថ នសខកត្ធ់ៃនង់្ៅង្លើការរកីចាំង្រ ើនររស់និង្យាជិកង្ដាយកាំពុខង្ធវើការរណតុ ឹះរណាត លពកួង្គ្ ង្ដាយ

ង្លើកយកពាកយង្សាល ក២គឺ្  ”ការរង្ខកើត្នូវប្រពន័ធម្យួណ លជាំរ ុឲ្យម្មនការរកីចាំង្រ ើនជានិរនតភាព” និខ “ររយិាកាស
ង្រៀនសូប្ត្ និខររយិាកាសង្ធវើឲ្យង្រៀនសូប្ត្”។  

កនុខនម្ជាប្គឹ្ឹះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ថុ ប្គឹ្ឹះសាថ នង្ោរពតាម្ប្កម្សិលធម្ ៌ កនុខការប្រករអាជីវកម្ម និខការ 
ង្រៀរចាំប្រពន័ធប្គ្រប់្គ្ខង្អាយបានលអ ង្ ើម្បសីង្ប្ម្ចង្អាយបាននូវការរកីចាំង្រ ើនខ្នល ាំខជាខង្នឹះង្ទៀត្។ 

 

ររយិាយទូង្ៅននវិសយ័ហរិញ្ញវតថុ៖ 

 ង្ៅកនុខឆ្ន ាំ២០១៦ង្នឹះ កាំង្ណើ ត្ង្ស ឋកិចចសកលបានរនតង្ខើរង្ ើខកនុខង្លបឿនយឺត្ជាម្យួ នឹខនិនន ការ
កាំង្ណើ នខុសៗោន ង្ៅកនុខចាំង្ណាម្ប្រង្ទសអភវិឌ្ឍន ៌ និខប្រង្ទសកាំពុខង្ខើរង្ ើខតាម្ត្ាំរនន់ន។ ប្រង្ទស
អភវិឌ្ឍនង៌្ៅណត្ជាកម្មល ាំខចលករកនុខការ ឹកនាំកាំង្ណើ នង្ស ឋកិចចសកល ង្ដាយម្មនអប្តាកាំង្ណើ នង្កើន ង្ ើខជា
លាំដារ ់ ខណៈណ លង្លបឿនកាំង្ណើ នង្ស ឋកិចចប្រង្ទសកាំពុខង្ខើរង្ ើខ និខប្រង្ទសកាំពុខអភវិឌ្ឍន ៌ បានថម្ថយ
រនតិចណថម្ង្ទៀត្។ ង្ោលនង្យាបាយហិរញ្ញ វត្ថុវតិាថ រកម្មនឹខធាល កចុ់ឹះនថលង្ប្រខប្តូ្វបានង្ម្ើលង្ ើ ថា បានចូលរមួ្
ចាំណណកយា ខខាំខ្ននក់នុខការោាំប្ទកាំង្ណើ នង្ស ឋកិចចសកល រណនថម្ង្លើកាំណណទប្ម្ខរ់ចនសម្ពន័ធ ណ លបាននឹខ
កាំពុខង្បាឹះជាំហានសនសមឹ្ៗង្ៅកនុខប្រង្ទសននង្លើសកលង្ល្លក។ ង្ដាយណ កអាសីុង្ៅរនត ជាត្ាំរនណ់ លម្មន
កាំង្ណើ នង្ស ឋកិចចខពស់នាំមុ្ខង្ធៀរនឹខត្ាំរន ់នទ ណ លប្តូ្វបានោាំប្ទង្ដាយការធាល កចុ់ឹះនន នថលង្ប្រខ ភាពប្រង្សើរ
ង្ ើខននប្តូ្វការខ្នខង្ប្ៅ និខភាពធូរប្សាលននសាថ នភាពហិរញ្ញ វត្ថុង្ៅប្រង្ទសជាង្ប្ចើន។ 

 ង្លបឿនកាំង្ណើ នថម្ថយសនសមឹ្ៗ (China Soft Landing) ង្ៅរកអប្តាកាំង្ណើ នរយៈង្ពលណវខររស់ ចិន 
និខភាពង្ៅប្ទឹខអូសរនល យ (Secular Stagnation) ននង្ស ឋកិចចត្ាំរនអឺ់រ   ូគ្ួរសស ាំនឹខការង្ ើខនថលនន ប្បាក ុ់ល្លល
អាង្ម្រចិ បានង្ធវើង្អាយកាំង្ណើ ត្នង្ស ឋកិចចកម្ពុជា ប្រឈមម្នឹខហានិភយ័ពីខ្នខង្ប្ៅម្យួចាំនួន។ ការថយចុឹះ
កាំង្ណើ នង្ស ឋកិចចចិន បានជៈឥទធិពលម្កង្លើង្ស ឋកិចចកម្ពុជា តាម្រយៈពាណិជជកម្ម ការវនិិង្យាគ្ និខង្ទសចរណ៌ 
ចាំណណកឯត្ាំរនអឺ់រ  ណូ លជាទីសារននសលិត្សលវាយនភណ័ឌ កម្ពុជា ស៏ាំខ្ននប់ានរនថយ កាំង្ណើ នត្ប្មូ្វការនាំចូល
ពីកម្ពុជា។ ម្យ ខង្ទៀត្ ការង្ ើខនថលននប្បាក ុ់ល្លល រអាង្ម្រចិបានកាត្រ់នថយភាពប្រគ្តួ្ ប្រណជខររស់កម្ពុជា 
ង្ដាយសាររញ្ហា  ុល្លល ររូនីយកម្មខពស់ននង្ស ឋកិចច។ 

 ង្យាខតាម្របាយការណ៌ររស់ធនោរពិភពង្ល្លក និខមូ្លនិធិររិូយវត្ថុអនតរជាតិ្ ជាម្យួនឹខអប្តា 
កាំង្ណើ នង្ស ឋកិចចខពស់ណ លកម្ពុជារ ាំពឹខថារនតទទលួបានង្នឹះ កម្ពុជានឹខង្ប្ត្ៀម្ខលួនកនុខការកាល យជាប្រង្ទស ណ ល
ម្មនចាំណូលម្ធយម្កប្ម្តិ្ទរ (lower middle income country) កនុខឆ្ន ាំ២០១៦ង្នឹះ។ ថមីៗង្នឹះមូ្ល និធិររិូយ
វត្ថុអនតរជាតិ្ កប៏ានចាត្ទុ់កកម្ពុជាង្ៅកនុខ ប្កុម្ប្រង្ទសសថិត្ង្លើប្ពាំណ នង្ៅកានង់្ស ឋកិចចកាំពុខង្ខើរង្ ើខជាំននថ់មី 



(new generation of emerging economies) ង្ដាយណសអកង្លើវស័ិយង្ស ឋកិចចប្រករង្ដាយ ររយិារន័ន ភាពសីុ
ជង្ប្ៅណសនកហិរញ្ញ វត្ថុ និខភាពរខឹម្មាំននប្ករខណ័ឌ ង្ោលនង្យាបាយ។ ទាំខង្នឹះជាសម្ទិធិសល ន៏ថលថាល ណថម្ង្ទៀត្ 
ណ លរាជរដាឋ ភបិាលសង្ប្ម្ចបានកនុខអាំ ុខរយៈង្ពលរ ុនម នជិត្ពីរទសសវត្សរចុ៌ខប្កាយ រនទាប រពី់កម្ពុជាទទលួបាន
សនតិភាពង្ព ង្ល ។ ចាំណាត្ថ់ាន កថ់មីង្នឹះនឹខង្លើកកិត្តិនម្កម្ពុជាង្លើឆ្កអនតរ ជាតិ្រនទាប រពី់កម្ពុជាទទលួបានចាំ
ណាត្ថ់ាន កទី់៦ កនុខចាំង្ណាម្ប្រង្ទសណ លម្មនកាំង្ណើ នង្ស ឋកិចចខពស់ជាខ ង្គ្ង្ៅង្លើពិភពង្ល្លក និខជាប្រង្ទស
ណ លអខគការសហប្រជាជាតិ្ចាត្ទុ់កជាប្រង្ទសគ្ាំរកូនុខការសង្ប្ម្ច ង្ោលង្ៅអភវិឌ្ឍនស៌ហសសវត្សនរ៍រស់អខគការ
សហប្រជាជាតិ្ តាម្រយៈការកាត្រ់នថយភាពប្កីប្កង្លើស១% កនុខម្យួឆ្ន ាំ កនុខរយៈង្ពលម្យួទសសវត្សរចុ៍ខង្ប្កាយ
ង្នឹះ ។ 

 ឆ្ន ាំ២០១៦ង្នឹះ កជ៏ាឆ្ន ាំណ លសម្មគ្ម្ប្រជាជាតិ្អាសីុអាង្គ្នយ ៍(អាសា ន) នឹខរង្ខកើត្សហគ្ម្នង៍្ស ឋកិចច
អាសា ន (AEC) ណ លនឹខង្ធវើង្អាយង្ស ឋកិចចកម្ពុជាកានណ់ត្ម្មនសម្មហរណកម្មខពស់ និខសីុជង្ប្ៅណថម្ ង្ៅកនុខ
ត្ាំរន។់ ទនទាបឹម្នឹខការទទួលបានអត្ថប្រង្យាជនពី៌កិចចសហប្រតិ្រត្តិការង្លើប្គ្រវ់ស័ិយង្នឹះ កម្ពុជាក ៏ នឹខប្រឈមម្
នឹខរញ្ហា រមួ្ម្យួចាំនួនសខណ រ  ូចជា ការសប្ម្រសប្មួ្លណសនកង្ោលនង្យាបាយកនុខត្ាំរន ់ និខ ភាពងាយឆលខនន
វរិត្តិ ណ លទម្ទរង្អាយប្រង្ទសជាសម្មជិកង្លើកកម្ពស់ការចូលរមួ្ និខណសវខរក ាំង្ណាឹះ ប្សាយរមួ្។ រណនថម្ង្លើ
ប្ករខណ័ឌ កនុខប្សុកចាំង្ពាឹះការពប្ខឹខប្ករខណ័ឌ រងាក រ និខប្គ្រប់្គ្ខវរិត្តិ ធនោរជាតិ្នន កម្ពុជា បានខិត្ខាំប្រឹខ
ណប្រខចូលរមួ្កនុខគ្ាំនិត្សតួចង្សតើម្ននកនុខប្ករខណ័ឌ អាសា ន និខអាសា ន+៣ ណ ល រង្ខកើត្ប្ករខណ័ឌ ការពារវរិត្តិរមួ្
ោន  ង្ ើម្បពីប្ខឹខរណាត  សុវត្ថិភាពហិរញ្ញ វត្ថុត្ាំរន ់ (regional financial safety net) និខោាំប្ទ ល់ការជាំរ ុស
ម្មហរណកម្មអាសា ន និខត្ាំរនង់្អាយកានណ់ត្រខឹម្មាំ។ ធនោរជាតិ្ ននកម្ពុជា បានចូលរមួ្ និខោាំប្ទការរញ្ចរនូ់វ
ប្ករខណ័ឌ សម្មហរណកម្មវស័ិយធនោរអាសា ន (ABIF) ណ លជាមូ្លដាឋ នននសម្មហរណកម្មហិរញ្ញ វត្ថុត្ាំរន ់
គ្ាំនិត្សតួចង្សតើម្ថមីង្លើការង្លើការជាំរ ុររយិារន័នហិរញ្ញ វត្ថុ ការអភវិឌ្ឍប្រពន័ធទូរទត្រ់ាយកនុខត្ាំរន ់ ការរង្ខកើនទឹក
ប្បាកង់្លើប្រតិ្រត្តិការ Swap សប្ម្មររ់ងាក រ និខប្គ្រប់្គ្ខ វរិត្តិររស់គ្ាំនិត្សតួចង្សតើម្ពហុភាវរូនីយកម្មង្ឈមៀខនម្  
(CMIM) និខង្ោលង្ៅននណ លបានកាំណត្ង់្ ើម្ប ីពប្ខឹខសម្មហរណកម្មហិរញ្ញ វត្ថុត្ាំរន។់ 

 

 



       គ្ណៈប្គ្រ់ប្គ្ខ 

           លោក ល ៉ៅ  គារ 

នាយកប្រតិរតតិការ (Chief Operating Officer) 

 ង្ល្លក ង្ៅ  ោរ ប្តូ្វបានណត្ខតាាំខជានយកប្រតិ្រត្តិការ (COO) ចារ់
តាាំខពីណខម្នី ឆ្ន ាំ២០១៥ ។ ង្ល្លកបានចូលរាំង្រ ើការងារជាម្យួ អាកទី់វភភីល ពី
ណខវចិឆិការ ឆ្ន ាំ២០១៣ ណ លម្មនត្នួទីជាម្្នតីជានខ់ពស់សាខ្ន (Senior Branch 
Officer) រនទាប រម់្កប្តូ្វបានណត្ខតាាំខជា ប្រធានសាខ្ន ណខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៤។ 
មុ្នង្ពលចូលរាំង្រ ើការងារជាម្យួ អាកទី់វភភីល ង្ល្លក ម្មនរទពិង្សាធនជ៌ាម្យួ
ប្គឹ្ឹះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ថុង្សសខ ចាំននួជាខប្បាាំរីឆ្ន ាំរមួ្ម្មនត្នួទីជា ប្រធានសាខ្ន 

ម្្នតីឥណទន គ្ណង្នយយករ។ គិ្ត្ប្តឹ្ម្ ាំណាចឆ់្ន ាំ២០១៥ ង្ល្លកម្មនរទពិង្សាធនជ៌ាម្យួនឹខវស័ិយម្បី្កូ
ហិរញ្ញ វត្ថុចាំននួជាខ រឆ់្ន ាំ។ ង្ល្លកបានរញ្ចររ់រញិ្ហញ រប័្ត្ណសនកគ្ណង្នយយហិរញ្ញ វត្ថុកនុខឆ្ន ាំ២០០៨ ង្ៅសាកល
វទិយល័យប្គ្រប់្គ្ខ និខ ង្ស ឋកិចច  និខររញិ្ហញ រប័្ត្រខណសនកទីសារកនុខឆ្ន ាំ២០០៣ ង្ៅសាកលវទិយល័យធនធានម្នុ
សស។ ង្ល្លក ោរ បានឆលខកាត្វ់គ្គរណតុ ឹះរណាត លជាំន ខចីៗជាង្ប្ចើន ូចជា ការប្គ្រប់្គ្ខសាខ្ន, និតិ្វធីិននការសត
ល់ឥណទន, ការពប្ខឹខសលិត្ភាពការងារររស់ម្្នតីឥណទន ជាង្ ើម្។  

  

លោក ឆាង សុវ៉ៅ ង 

ប្រធានធនធានម្នុសស និខរ ឋបាលទូង្ៅ (Manager, HR & GA)  

 ង្ល្លក ឆ្ខ សុវា ខ ចូលរាំង្រ ើការងារជាម្យួ អាកទី់វភភីល ចារពី់ណខ  
កុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០១៥ ណ លម្មនត្នួទី ប្រធានប្គ្រប់្គ្ខធនធានម្នុសស និខរ ឋបាល
ទូង្ៅ។ មុ្នង្ពលចូលរាំង្រ ើការងារជាម្យួ អាកទី់វភភីល ង្ល្លកធាល រម់្មនរទ
ពិង្សាធនជ៌ាង្ប្ចើនឆ្ន ាំកនុខប្កុម្ហ ុនង្សសខណ លម្មនត្នួទីជា អនុប្រធានធនធាន 
ម្នុសស, និខ ម្្នតីធនធានម្នុសស ។ គិ្ត្ប្តឹ្ម្ណខធនូ ឆ្ន ២០១៥ ង្ល្លកម្មនរទ 
ពិង្សាធនទ៌កទ់ខនឹខណសនកធនធានម្នុសស និខរ ឋបាលចាំននួជាខប្បាាំឆ្ន ាំ។ 
ង្ល្លក សុវា ខ បានរញ្ចរថ់ាន ករ់រញិ្ហញ រប័្ត្ ជាំន ធនោរ និខហិរញ្ញ វត្ថុ ង្ៅសាកលវទិយល័យង្ម្គ្ខគកម្ពុជា កនុខ
ឆ្ន ាំ២០០៩។ ង្ល្លកកប៏ានឆលខកាត្វ់គ្គរណតុ ឹះរណាត លជាំន ជាង្ប្ចើនទកទ់ខនឹខការ ឹកនាំ និខប្គ្រប់្គ្ខ។ 

   



    លោក ឯក សុ៊ីនលេង 

ប្រធានប្រពន័ធពត័្ម៌្មនវទិយ (Manager, MIS)  

 ង្ល្លក ឯក សីុនង្ ខ ចូលរាំង្រ ើការងារជាម្យួ អាកទី់វភភីល ចារពី់ ណខ
ម្ថុិន ឆ្ន ២០១៥ ណ លម្មនត្នួ ទីជា ប្រធានប្គ្រប់្គ្ខប្រពត័្ម៌្មនវទិយ។ មុ្ន
ង្ពលង្ល្លក សីុនង្ ខ ចូលរាំង្រ ើការងារជាម្យួ អាកទី់វភភីល ង្ល្លក ធាល រម់្មន
រទពិង្សាធនពី៌ធនោរង្សសខរយៈង្ពលជាខប្បាាំឆ្ន ាំ ម្មនត្នួទីជា ម្្នតីជានខ់ពស់
ណសនកពត័្ម៌្មនវទិយ។ ម្យ ខង្ទៀត្ ង្ល្លកធាល រម់្មនរទពិង្សាធនជ៌ាអនករង្ខកើត្ ង្គ្ហ
ទាំពរ,័ រង្ខកើត្ប្រពន័ធង្ប្រើប្បាស់ង្សសខៗង្ទៀត្។ ង្ល្លក សីុនង្ ខ បានរញ្ចរថ់ាន ករ់រ ិ

ញ្ហញ រប័្ត្ជាំន  វទិយសា្សតកុាំពយទូរ័ និខវសិវករ ង្ៅសាកលវទិយល័យភូម្និទាបភនាំង្ព  កនុខឆ្ន ២០០៩។ ង្ល្លកបាន
សិកាជាំន រណនថម្ង្ទៀត្ ូចជា Object-oriented programming with Java, Web design with XML, 
HTML, CSS, Java Script, ASP និខ កម្មវធីិពាកព់ន័ធនឹខប្រពត័្ម៌្មនវទិយជា ង្ប្ចើនង្ទៀត្។ 

 

លោកប្ស៊ី ជា ធិតា 

ប្រធានគ្ណង្នយយ (Accounting Manager) 

ង្ល្លកប្សី ជា ធិតា ចូលរាំង្រ ើការងារជាម្យួប្គឹ្ឹះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ថុ អាកទី់វភភីល 
ចារពី់ណខ ឆ្ន ាំ២០១៥ រហូត្ម្ក ល់រចចុរបនន ណ លម្មនត្នួទីជាប្រធានគ្ណ ង្ន
យយ។ មុ្នង្ពលចូលរាំង្រ ើការងារជាម្យួ អាកទី់វភភីល ង្ល្លកប្សី ធិតា ធាល រ ់ម្មន
រទពិង្សាធនជ៍ាម្យួប្គឹ្ឹះសាថ នហិរញ្ញ វត្ថុ និខប្កុម្ហ ុន នទង្ទៀត្ ណ លម្មន រយឹះ
ង្ពលសររុ ជាខ១០ឆ្ន ាំ ណ លម្មនត្នួទីជា ប្រធានណសនកគ្ណង្នយយ ប្រធាន 
ណសនកហិរញ្ញ វត្ថុ និខរ ឋបាល  និខ ម្្នតីហិរញ្ញ វត្ថុ និខរ ឋបាល។ ង្ល្លកប្សី ធិតា 
បានរញ្ហច រថ់ាន ករ់រញិ្ហញ រប័្ត្ជាំន  គ្ណង្នយយ និខហិរញ្ញ វត្ថុ ង្ៅសាកលវទិយង្រៀលប្បាយ ឆ្ន ២០០៩។ រចចុរបនន 
ង្ល្លកប្សីកាំពុខរនតយកថាន ករ់រញិ្ហញ រប័្ត្ជានខ់ពស់ជាំន  ហិរញ្ញ វត្ថុ និខធនោរ។ ង្ល្លកប្សីកប៏ានឆលខកាត្វ់គ្គ 
សិកាជាំន ង្សសខៗ ូចជា គ្ណង្នយយកុាំពយទូរ័ Quick Books, Access, Excel ជាង្ ើម្។ 

 

 

 



កាំរខអតិថិជន អាក់ទីវភីភល  

អតិ្ថិជនកម្ចរីហ័ស   

 ង្ ម្ ឹះ  ណកវ ង្ពប្ជចរនណ     

      ង្ភទៈ  ប្សី       

      អាយុៈ ២៥ ឆ្ន ាំ 

      មុ្ខរររៈ រុគ្គលិកប្កុម្ហ ុន 

      អាស័យដាឋ នៈ ខណ័ឌ ចាំការម្ន, រាជធានីភនាំង្ព  

      ចាំណារអ់ារម្មណ៍ៈ ោត្ង់្ព ចិត្តនឹខង្សវាកម្មររស់ប្គឹ្ឹះសាថ ន  

      ម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ថុ អាកទី់វភភីល ង្ដាយសារង្សវារហ័ស និខណរលក 

      ពីប្គឹ្ឹះសាថ នង្សសខ និខម្មនភាពងាយប្សលួ។ ពិង្សសគឺ្ម្មនការ 

      រញ្ចុ ឹះម្និយកការប្បាកម់្យួណខ។ 

 

 ង្ ម្ ឹះ កុល ប្សីល័កេ  

ង្ភទៈ   ប្សី 

អាយុៈ  ៣២ ឆ្ន ាំ 

មុ្ខរររៈ  អនកលក ូ់រ 

អាស័យដាឋ នៈ ខណ័ឌ  ូនង្ព , ភនាំង្ព  

ចាំណារអ់ារម្មណ៍ៈ ោត្ង់្ព ចិត្តនឹខង្សវាកម្ចរីហ័ស 

ង្ប្ពាឹះម្និចាាំបាចដ់ាករ់លខ ី់ និខងាយប្សួលជាខង្គ្ 

ង្ហើយរុគ្គលិករសួរាយរាកទ់ក។់   

 



អតិ្ថិជនកម្ចរីខរ់ ាំលស់ង្ប្គ្ឿខចប្កកសិកម្ម 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



អតិ្ថិជន ង្ ម្ ឹះ ម្ម ត្ ់យា នរខរ់ ាំលស់ប្តាកទ់រ័

ង្ភទ ប្រុស សញ្ហជ តិ្៖ ណខមរ នថៃណខឆ្ន ាំកាំង្ណើ ត្៖ ០៧ កុម្ភៈ ១៩៨៥ ។ 

ទីលាំង្ៅរចចុរបនន៖ ភូម្សិាវ យបា ក  ុាំប្ពខិល ប្សុកភនាំប្កវា  ង្ខត្តង្ពាធិ៍សាត្។់ 

ប្គួ្សារោត្ម់្មនសម្មជិក ៤នក ់កនុខង្នឹះកូនោត្ប់្សី០២នកស់ខ។ 

 ចាំណារអ់ារម្មណ៍ 
ពី ាំរូខង្ ើយោត្ម់្មនលុយប្តឹ្ម្ណត្១៥០០០ ុល្លល រ ម្និប្ោរប់្ោនស់ាំរារទិ់ ប្តាកទ់រ័ទាំខមូ្លបាន

ង្នឹះង្ទ ង្ហើយោត្ក់ប៏ានសាា រវ់ទិយលឺុការសាយសពត្ពាណិជជកម្ម ណ លម្មនង្សវាកម្មរខរ់ ាំលស់ង្ដាយអប្តាការ
ទររចួម្ក ោត្ក់ប៏ានម្កទាំនកទ់ាំនខម្ក។ ខ្នខភាន កង់ារអាកទី់វភភីលកប៏ានចុឹះ ល់សទាបឹះនិខវាយត្នម្លង្លើសម្ត្ថ
ភាពររស់ោត្ ់រនទាប រ៣់នថៃង្ប្កាយម្កោត្ក់ប៏្តូ្វបានសាល់កម្ចងី្អាយ។ 

ចាំណារអ់ារម្មណ៍ររស់ោត្ង់្លើអត្ថប្រង្យាជនប៍្តាកទ់រ័ 
 ភជួរ ីចាំការររស់ខលួនឯខបានសាអ ត្លអ ង្ធវើង្អាយ ាំណាាំ ាំ ូខម្ ីនិខប្សូវ (១៥ហិតា) ររស់ោត្ទ់ទលួបាន

ទិននសលខពស់ជាខមុ្ន និខង្ធវើបានទនង់្ពលង្វល្ល។ 

 កាត្រ់នថយចាំនយង្ៅង្លើការភជួរាស់ ី ង្ដាយរចចុរបននអស់ប្តឹ្ម្ណត្លុយទិ ង្ប្រខណត្រ ុង្ណាណ ឹះ 

 ម្និណម្នប្តឹ្ម្ណត្ោត្ម់្មន កង់្ទ ណ លទទលួបានប្រង្យាជនពី៍ប្តាកទ់រ័ររស់ោត្ ់ រមួ្ទាំខរខរអូនោត្់
(ប្រណហលជាខ៤០ហិតា) និខអនកង្ៅត្ាំរនង់្នឹះសខណ រ។ 

 សីុឈមនួលភជួរចាំការ និខណប្សង្អាយង្គ្ ជាម្ធយម្កនុខម្យួហិតាគឺ្១៥០,០០០ង្រៀល ង្ធវើង្អាយម្មនចាំនូលម្យួ
ធាំ ល់កនុខជីវភាពររស់ោត្រ់ណនថម្ង្ទៀត្ ង្ប្ៅពីមុ្ខរររប្រចាាំនថៃររស់ោត្។់ 

ចាំណារអ់ារម្មណ៍ររស់ោត្ម់្កង្លើង្សវាកម្មរខរ់ ាំង្ល្លឹះប្តាកទ់រ័ អាកទី់វភភីល 

 រុគ្គលិករស់រាយ រាកទ់ក ់ង្សវាកម្មង្លឿនរហ័ស។ 

 ម្មនជាំង្រ ើសកនុខការរខ ់រខណ់ត្ការប្បាក ់និខរខង់្ ើម្ការ នឹខរយៈង្ពលខចីបានយូរ។ 

 អប្តាការប្បាកស់ម្រម្យ ណ លអាចម្មនលទធភាពរខប់្ត្លរម់្កវ ិបាន។ 

 លកេខណឌ លអ អាចរ ាំង្ល្លឹះង្ ើម្បានរាល់ ០៣ណខម្ាខ  ូង្ចនឹះង្ពលសុត្រ ូវត្ាំរវូការខពស់ ឬប្រមូ្លសលកសិកម្ម
រចួង្ហើយោត្អ់ាចបានលុយង្ ើម្បរី ាំលស់ប្បាកង់្ ើម្ រនថយប្បាករ់ខប់្រចាាំណខ។ 

 អាំង្ណាយសល ល់ការរខប់្បាក ់ង្ដាយរខប់ានរហូត្ ល់៣ណខម្ាខ ទុកង្ពលបានណវខសាំរាររ់កលុយ 

 អាចបានប្តាកទ់រ័ម្កង្ប្រើប្បាស់ទនង់្ពលង្វល្ល ម្និចាាំបាចរ់ខចាាំរហូត្ ល់ម្មនលុយប្គ្រង់្ៅទិ ។ 

 សាល់លុយង្អាយប្គ្រត់ាម្សាំង្ណើ រកម្ចណី លចខប់ាន។ 

សររុម្កការសាល់ង្សវាកម្មរខរ់ ាំលស់ររស់ប្គឹ្ឹះសាថ នម្បី្កូហិរញ្ញ វត្ថុ អាកទី់វភរីភល កនុខកម្ចងី្ប្គ្ឿខ
ចប្កកសិកម្មប្តាកទ់រ័ ល់ោត្គឺ់្បានង្ធវើង្អាយជីវភាពររស់ោត្ម់្មនភាពលអប្រង្សើរង្ ើខ។  



អតិ្ថិជន ង្ ម្ ឹះ ណខ ត្ ធន រខរ់ ាំលស់ម្ម សីុនង្បាកប្សូវ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

អតិ្ថិជន ង្ ម្ ឹះ ណអល ល្លស់ រខរ់ ាំលស់ង្ោយនត 

 

  



សកកម្មភាពង្សសខៗររសប់្គ្ឹឹះស្ថថ ន 

 ១. សកម្មភាពការរណតុ ុះរណ្តត លរុគ្គលិក 

 វគ្គរណតុ ឹះរណាត លនសទាបកនុខ ”សតីពីង្ោលការណ៍ឥណទនថមី”  



វគ្គរណតុ ឹះរណាត លនសទាបកនុខ ”ការរាំង្ព ពាកយ និខការវាយត្នម្លឥណទនកសិកម្ម”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



វគ្គរណតុ ឹះរណាត លនសទាបកនុខ ”និតិ្វធីិននការង្ដាឹះប្សាយរាំណុលយឺត្យា វ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



វគ្គរណតុ ឹះរណាត លនសទាបកនុខ “ការពិនិត្យង្ម្ើលប្បាក ុ់ល្លល រណកលខកាល យ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



២. សកម្មភាពការតាាំងពិពណ័ និងការផ្សពវផ្ាយលផ្សងៗ 

 ការតាាំខពិពណ័ និខសសពវសាយសលិត្សល ង្ៅត្ាំរនង់្ស ឋកិចចពិង្សសភនាំង្ព  (PPSEZ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៣. សកម្មភាពចូលរមួ្សម្អា តររសិ្ថា ន (លេតតលសៀម្រារ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



៤. សកម្មភាពប្រគួ្តក៊ីឡាប្រចាំឆាន ាំលលើកទ៊ី២ ររស់រុគ្គលិក អាកទ់៊ីវភ៊ីភល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



ទូរសព័  ៈ  
ទូរ រ ៈ  

អុី ល៉  ៈ   
ហទំព័រ  ៈ  www.apmfi.com.kh

info@apmfi.com.kh
(855) 23 214 455
(855) 23 214 622

ស ត់បឹង ងំ ខណ ដ័ូ ពញ,  ជ នីភំេពញ
សយ នៈ   អ េលខ ៣៥-៣៧ ផវ ២១៤
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