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របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រំ  ២០១៣



អត្រ្រការប្រ្រក់ ខ្ពស់
រហូតដល់

មាតិកា

ទំព័រ
 ៤ ទស្រសនវិស័យ ប្រសកកម្ម និងគ៊ណតម្ល្រ  

៥ សមិទ្ធផលសង្ខ្របរបស់ក្រ្រឌីត  

៧ តំបន់ប្រតិបត្តិការ 

៨ បរិយាកាសអាជីវកម្ម 

៩ ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ក្រ្រឌីត 

១០ របាយការណ៍ពីប្រានក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល  

១១ របាយការណ៍ពីប្រាននាយកប្រតិបត្តិ  

១២ រចនាសម្ព័ន្ធ  

១៣ ភាគទ៊និក  

១៤ ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល  

១៧ គណៈកម្ម្រការថ្ន្រក់ ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល

២០ គណៈគ្រប់គ្រង

២៣ ការបណ្តុះបណ្ត្រល និងអភិវឌ្រឍប៊គ្គលិក

២៦ ការវិវឌ្រឃន៍ន្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឥណទាន

២៧ ស្រវាកម្មរបស់ក្រ្រឌីត  

៣២ សមិទ្ធផលផ្ន្រកប្រតិបត្តិការ 

៣៦ ការគ្រប់គ្រងសមិទ្ធផលសង្គមរបស់ក្រ្រឌីត 

៣៩ អ្នកផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចី ដ្រគូ និងបណ្ត្រញរបស់យើង  

៤១ ស្ត្រប់ប៊គ្គលិក ដ្រគូ និងអតិថិជនរបស់យើងនិយាយអំពីក្រ្រឌីត  

៤៣ ពានរង្វ្រន់ទទួលបានក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៣

៤៤ របាយការណ៍សវនកម្មាងក្រ្រ  

៦១ អាសយដា្ឋ្រនការិយាល័យក្រ្រឌីត 
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ទស្រសនវិស័យ ប្រសកកម្ម និងគុណតម្ល្ររបស់ក្រ្រឌីត សមិទ្ធផលសង្ខ្របរបស់ក្រ្រឌីត

សូចនាករណ៍ ឆ្ន្រំ

សមិទ្ធផលផ្ន្រកប្រតិបត្តិការ ២០១១ ២០១២ ២០១៣

ចំនួនសា ១០ ១២ ១៣

ចំនួនអន៊សា  / ប៉៊ស្តិ៍ស្រវា ៤៨ ៥៦ ៦៦

ចំនួនស្រ៊កប្រតិបត្តិការ ៩០ ១០១ ១១០

ចំនួនឃ៊ំប្រតិបត្តិការ ៦៦១ ៧៤៥ ៨៥៧

ចំនួនភូមិប្រតិបត្តិការ ៤.២១៦ ៤.៦៣១ ៥.៤០២

សមត៊ល្រយឥណទាន (ជាលានដ៊លា្ល្ររអាម្ររិក) ៤៤,៥៩ ៥៣,៤៩ ៧៤ ,២០

ចំនួនគណនីឥណទាន ៥៦.៥១៩ ៦០.៩០៥ ៧៣.១១៥

ឥណទានហួសកាលកំណត់សងលើសពី ៣០ ថ្ង្រ ០,៣៣ % ០,២៦ % ០,២៨%

ចំនួនគណនីប្រ្រក់សន្រសំ ១.២៥៤ ៣.៣៥៨ ៩.០២៣

សមត៊ល្រយប្រ្រក់សន្រសំ (ជាលានដ៊លា្ល្ររអាម្ររិក) ៣,៤៣ ៨,៩៥ ១៦,២២

ចំនួនប៊គ្គលិកសរ៊ប ៧១៧ ៨៤៨ ១.០១៤

សមិទ្ធផលផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ ២០១១ ២០១២ ២០១៣

ទ្រព្រយសកម្មសរ៊ប (ជាលានដ៊លា្ល្ររអាម្ររិក) ៤៩,០៣ ៦៤,៥៥ ៨៧,៣៨

មូលនិធិភាគទ៊និកសរ៊ប (ជាលានដ៊លា្ល្ររអាម្ររិក) ៩,៧៩ ១១,២៦ ១៦,៧៨

ចំណូលពីមូលនិធិភាគទ៊និក (គិតបញ្ចូលជំនួយ) ២១,០៤% ១៦,៣៧% ១៨,៦៥%

ចំណូលពីមូលនិធិភាគទ៊និក (មិនគិតបញ្ចូលជំនួយ) ១៧,៨០% ១៣,៩១% ១៦,៩០%

ចំណូលពីទ្រព្រយសកម្ម (គិតបញ្ចូលជំនួយ) ៤,១២% ៣,០៣% ៣,៤៤%

ចំណូលពីទ្រព្រយសកម្ម (មិនគិតបញ្ចូលជំនួយ) ៣,៥% ២,៥៨% ៣,១២%

ចំណ្រញស៊ទ្ធ (គិតជាលានដ៊លា្ល្ររអាម្ររិក) ១,៧៦ ១,៧២ ២,៦១

ភាពគ្រប់គ្រ្រន់សម្រ្រប់គាំទ្រផ្ន្រកប្រតិបត្តិការ ១២៣,០០% ១១៨,០០% ១២៣,០០%

សមិទ្ធផលផ្ន្រកសង្គម ២០១១ ២០១២ ២០១៣

អតិថិជនខ្ចីឥណទានរស់នៅតាមតំបន់ជនបទ ៧១,៣២% ៩៣,០០% ៩១,០០%

ឥណទានជាមធ្រយមប្រៀបធៀបប្រ្រក់ចំណូលសរ៊បប្រាំឆ្ន្រំរបស់ប្រជាជនម្ន្រក់ៗ ៨៦,៨០% ៩៤,៦% (ឬ៨៩៤ដ៊លា្ល្ររអាម្ររិក) ៩៨,០០%

អតិថិជនខ្ចីឥណទានជាស្រ្តី ៩១,៩៣% ៩១,៩៦% ៩០,៤២%

អតិថិជនខ្ចីឥណទាន គា្ម្រនវត្ថុានា ២២,៩៩% ២៩,៦១% ៣២,០០%

អតិថិជនសន្រសំប្រ្រក់ដោយស្ម័គ្រចិត្តមនទឹកប្រ្រក់ទាបជាង ឬស្មើប្រ្រក់ចំណូលសរ៊បប្រាំឆ្ន្រំរបស់ប្រជាជនម្ន្រក់ៗ ៧១,១៨% ៥៥,៨៤% ៨៣,០០%

អត្រ្រអតិថិជនសន្រសំប្រ្រក់ជាស្រ្តី ៤៧,៥៣% ៧៤,៤៤% ៥៨,០០%

អត្រ្រអតិថិជនរក្រសាការប្រើស្រវាកម្មរបស់ក្រ្រឌីត ៨៨,០៩% ៨៦,០០% ៨៩,០០%

ក្រ្រមការចង្អុលផ្លូវរបស់ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល ក្រ្រឌីតបានផ្ត្រតការយកចិត្តទ៊កដាក់បន្ថ្រមទៀតលើអតិថិជនក្រីក្រ ដោយបានធ្វើឲ្រយអត្រ្រន្រអតិថិជន 

ប្រភ្រទន្រះកើន ឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្ន្រំទៅមួយឆ្ន្រំ ២២,៩៩% ២៩,៦១% និង ៣២% សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ ២០១១ ២០១២ និង២០១៣ ។  អតិថិជន 

ក្រ៊មន្រះមនសមជិកច្រើន ហើយ  ជាក្រ៊មមួយដ្រលពិតជាត្រូវការស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុា្ន្រតតូច ៕

ចូលរួមចំណ្រកក្នុងការអភិវឌ្រឍន៍សង្គម និងស្រដ្ឋកិច្ចសហគមន៍តាមរយៈការផ្តល់លទ្ធភាពដល់

ប្រជាជនក្រីក្រដ្រលសកម្មក្នុងផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្ច ដើម្របីលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ពួកគ ។

ជាគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុមួយដ្រលអាចជឿទ៊កចិត្តបាន និងមនក្ររិ៍�ឈ្ម្រះល្របីល្របាញក្នុងការផ្តល់នូវ 

ដំណោះស្រ្រយហិរញ្ញវត្ថុច្រើនប្រភទដល់សហគមន៍ដោយបម្រើ  និងការពារអតិថិជនរបស់យើង  

និងរក្រសានិរន្តរភាពរបស់គ្រឹះស្ថ្រនជាមួយការប្ត្រជា្ញចិត្តជួយជនក្រីក្រ ។

4
របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៣

    ទស្រសនវិស័យ

ប្រសកកម្ម

គុណតម្ល្រ

ស៊ចរិតភាពៈ ធ្វើអ្វីដ្រលត្រឹមត្រូវ

ការងរជាក្រ៊មៈ រួមគា្ន្រសម្រ្រចគោលបំណងរួមមួយ

ការទទួលខ៊សត្រូវៈ មនគណន្រយ្រយភាពចំពោះសកម្មភាពរបស់យើង

ស្រចក្តីថ្ល្រថ្នូរៈ សម្ត្រងការគោរពចំពោះមន៊ស្រសគ្រប់រូប

តម្ល្រភាពៈ ធ្វើការដោយមនភាពច្របាស់លាស់ និងគោរពតាមក្រមសីលធម៌

ទំនាក់ទំនងៈ ប្រ្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយមន៊ស្រសគ្រប់រូបដោយបើកចំហ និងរួសរាយរាក់ទាក់

ការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តៈ ខិតខំដើម្របីសម្រ្រចឧត្តមភាពផ្ន្រកស្រវា 

ជំនឿលើគ្រិស្តសសនាៈ ប្រព្រឹត្តខ្លួនតាមស្រចក្តីស្រាញ់របស់ព្រះយ្រស៊ូ
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យន្តការ និងឧបករណ៍វាស់ស្ទង់សមិទ្ធផលផ្ន្រកសង្គម
ការតាមដាននិងកំណត់ទិសដៅន្រភាពក្រីក្រ

របាយការណ៌ស្តីពីសមិទ្ធផលផ្ន្រកសង្គម
ត្រូវបានផលិតឡើងប្រាំឆមស និងច្រកជូនដល់ ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល ភាគទ៊និក ឥណទានយក និង អ្នកផ្រស្រងៗទៀត 

តាមមធ្រយោបាយផ្រស្រងៗជាច្រើន ។

ការថ្រទាំអតិថិជននិងការលើកកម្ពស់ផលិតផល

តម្ល្រភាពន្រតម្ល្រ

រាល់លក្ខខណ្ឌន្រផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់គឺត្រូវបានផ្រសព្វផ្រសាយដល់អតិថិជន  រួមមន អត្រ្រការប្រ្រក់ 

សោហ៊៊យ  ការផាកពិន័យ  ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ និងចំណយសំរាប់ប៊គ្គលទី៣ ផ្រស្រងៗ  ។ល។ ហើយលក្ខខណ្ឌ 

ទាំងន្រះអាចត្រូវបាន ក្រប្រ្រនៅព្រលណមួយ។ ប៊គ្គលិកត្រូវបាន បណ្តុះបណ្តលបានយា៉្រងល្អ ក្នុងគោលបំណង 

ដើម្របីជម្រ្រប និងពន្រយល់ពីព័ត៌មនទាំងន្រះឲ្រយបាន ច្របាស់លាស់ទៅអតិថិជន។ មធ្រយោបាយជាច្រើនត្រូវបានប្រើ 

សម្រ្រប់ បង្ហញព័ត៌មនទាំងន្រះឲ្រយបានច្របាស់ និងត្រឹមត្រូវរួមមន សៀវភៅផ្រសព្វផ្រសាយវគ្គណ្រនាំ កិច្ចប្រជ៊ំ ការបង្ហញ 

ព័ត៌មននៅតាមសា  និងតាមគហទំព័រ  ។ល។ កិច្ចសន្រយោឥណទាន  (១) បង្ហញពីកាលវិភាគសងប្រ្រក់ដោយ 

បង្ហញដាច់ដោយឡ្រកនូវប្រ្រក់ដើម  ការប្រ្រក់ និងសោហ៊៊យ  (២)  កំណត់ចំនួនទឹកប្រ្រក់់  កាលបរិច្រ្ឆទសង 

ប្រ្រក់តាមដំណក់កាល និង  (៣)  រួមមនសោហ៊៊យ  និងលក្ខខណ្ឌផ្រ្រសងៗសម្រ្រប់ការសងម៊នកាលកំណត់ ក្រ្រយ 

កាលកំណត់ និងខកានមិនបានសងត្រលប់វិញ ។ ការអន៊វត្តការប្រមូលបំណុលក៏ត្រូវបានជម្រ្របជូនអតិថិជននៅ 

ព្រលអតិថិជនស៊ំខ្ចីប្រ្រក់ដ្ររ ។

ការសិក្រសាអំពីការព្រញចិត្តអតិថិជន ត្រូវបានធ្វើឡើង ២ ឆ្ន្រំម្តង ។

ប្រព័ន្ធទទួលយោបល់របស់អតិថិជន
បណ្តញទូរស័ព្ទ  យន្តការទទួលបណ្តឹង  ឧបករណ៍ផ្រ្រសងៗ  និងប៊គ្គលិកត្រូវបាន រៀបចំឡើងសម្រ្រប់ទទួលបណ្តឹងពី 

អតិថិជន និងសម្របសម្រួលឆ្លើយតបទៅអតិថិជន ។

ការស្រ្រវជ្រ្រវទីផ្រសារសម្រ្រប់អភិវឌ្រឍន៍ផលិតផល
ការស្ទង់អំពីការព្រញចិត្តរបស់អតិថិជន  ការាកច្រញរបស់អតិថិជន  និងម៉្រទ្រីសដ្រគូប្រកួតប្រជ្រង ត្រូវបានសិក្រសា 

អន៊វត្តន៍ជាប្រាំ ។ល។

ស្រវាមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថុ

សកម្មភាពការទទួលខ៊សត្រូវសង្គម

- អតិថិជន៤.៥៣៣នាក់ បានទទួលការបណ្តុះបណ្ត្រវិស័យកសិកម្មពិស្រស ។

- អតិថិជន ៨.៧៥១នាក់ បានទទួលការបណ្តុះបណ្ត្រលការអប់រំក៊មរមួយចំនួន រួមទាំងការទទួលបានការបណ្តុះ 

បណ្ត្រលប្រានបទទីពីររបស់ពួកគ្រ និងសៀវភៅអានចំនួន ៦.៧៦៦ក្របាល ។ 

- ៥-១០% ន្រប្រ្រក់ចំណូលស៊ទ្ធត្រូវបានរៀបចំ ដើម្របីចូលរួមចំណ្រកដល់កម្មវិធីការអភិវឌ្រឍសហគមន៍ ។

-  មួកស៊វត្ថិភាពចំនួនប្រមណ ៤.០០០  បានផលិត និងបានផ្តល់ឱ្រយទៅអតិថិជន ។ ក្រ្រឌីតក៏បានបង្កើតកម្មវិធីមួយ 

ដោយមនការសហការណ៍ជាមួយវិទ្រយុជាតិដ្រលហៅថ "ស៊វត្ថិភាពចរាចរណ៏" ដ្រលាក់ផ្រសាយរៀងរាល់ថ្ង្រ។ ក្រ្រឌីត 

ក៏បានរួមគា្ន្រជាមួយនឹងកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ទៅលើសកម្មភាពមួយចំនួន ដើម្របីកាត់បន្ថយអត្រ្រន្រការគ្រ្រះ 

ថ្ន្រក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទ្រសផងដ្ររ ។ លើសពីន្រះទៀតបច្ចុប្របន្នន្រះក្រ្រឌីតគឺជាគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដំបូង         

និងត្រមួយគត់ដ្រលបានចូលរួមលើស្រចក្តីថ្ល្រងការណ៍រួម "អ្នករួមដំណើរម៉ូតូ រួមទាំងក៊មរត្រូវពាក់មួកស៊វត្ថិភាព" 

ដ្រលផ្តួចផ្តើមដោយ   Asia Injury Prevention Foundation ។

- សម្រ្រប់អតិថិជនដ្រលខ្ចីក្នុងគម្រ្រង ជួយជនងយរងគ្រ្រះ (VSU) ហើយស្ល្រប់ ក្រ្រឌីតនឹងល៊បបំណុល 

ដ្រលកំព៊ងជំពាក់ រួមទាំចូលរួមជាថវិការមួយចំនួនសម្រ្រប់រៀបចំប៊ណ្រយសព ។

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្ត្រលចំណ្រះដឹងផ្ន្រក           
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

មនអតិថិជនចំនួន ២០.៤០៤ នាក់ បានទទួលការបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះពីក្រ្រឌីត ដ្រលរួមបញ្ចូលទាំងការសន្រសំប្រ្រក់ 

ការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណយគ្រួសរ និងការជ្រើសរើសដ្រគូផ្តល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ ។ អ្នកខ្លះក្នុងចំណោមពួកគ្របាន 

ទទួលការបណ្តុះបណ្ត្រប្រានបទជាច្រើនផ្រស្រងគា្ន្រទៀត ។

កម្មវិធីផ្រស្រងៗក្នុងឆ្ន្រំ

- ទទួលបានពានរង្វ្រន់២ពីអង្គការ KIVA លើការសម្របសម្រួលប្រ្រក់សន្រសំ និងពានរង្វ្រន់ពីការផ្តល់យោបលរបស់ 

អតិថិជន ។

- កា្ល្រយជាសមជិករបស់ Banking With The Poor (BWTP) ។ 

- ទទួលបានពានរង្វ្រន់ "សហគ្រ្រសសង្គមដ្រលមនភាពឆ្ន្រប្រឌិតបំផ៊ត" ពីប្រទ្រសសឹង្ហប៊រើ ។

- បានផ្តល់សា្ច្រប័ណជាមួយ Smart Campaign និងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយ សមគមនគ្រឹះស្ថ្រន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ    

និងទីភា្ន្រក់ងរអភិវឌ្រឍន៍បារាំង ក្នុងការធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងនូវការអន៊វត្តន៍ គោលការណ៍ការពារអតិថិជន ។

គោលនយោបាយបុគ្គលិក

ការស្ទង់មតិការព្រញចិត្តរបស់និយោជិក

- ការស្ទ្របស្ទង់ការព្រញចិត្តរបស់ប៊គ្គលិកត្រូវបានធ្វើឡើងរៀងរាល់ឆ្ន្រំ ដើម្របីទទួលបាននូវមតិពីប៊គ្គលិក។

- គោលនយោបាយធនានមន៊ស្រសត្រូវបានធ្វើការក្រសំរួលប្រាំឆ្ន្រំ ដោយផ្អ្រកលើវិស័យទាំងមូល ដើម្របីានាថការ 

កំណត់អត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានធ្វើឡើងផ្អ្រកលើការប្រកួតប្រជ្រងតាមទីផ្រសារ ។

- អត្រ្រកាប៊គ្គលិកលាឈប់ ៧,១៨% ។

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៣
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សមិទ្ធផលសង្ខ្របរបស់ក្រ្រឌីត (ត) តំបន់ប្រតិបត្តិការ

 

ឡាវ

វៀតណាម
ភ្នំព្រញ

ថ
្រ

ឧត្តរមនជ័យ

ព្រះវិហារ

កំពង់ធំ

ស្ទឹងត្រ្រង
រតនៈគីរើ

មណ្ឌលគីរើ

ក្រច្រះ

កំពង់ាម

ពោធ�សត់
ទន

្ល្រស
ប

កោះក៊ង

ខ្រត្តកំព៊ងប្រតិបត្តិការ

ខ្រត្តត្រៀមបើកប្រតិបត្តិការ

កំពង់ស្ពឺ កណ្ត្រល ព្រ្រវ្រង

ស្វ្រយរៀងតាក្រវ

កំពត

ក្រប

ព្រះសីហន៊

សៀមរាបបនា្ទ្រយមនជ័យ

បាត់ដំបង

ប៉្រលិន

កំពង់ឆ្ន្រំង
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ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៣ ទោះបីជាបញ្ហ្រនយោបាយមួយចំនួនបាន 

កើតឡើង  និងកំព៊ងត្រវូបានដោះស្រ្រយាប់តំាងពីការបោះឆ្ន្រត

ជាតិនៅ�្រកក្កដា ឆ្ន្រំ២០១៣ក៏ដោយ ស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រស 

កម្ពុជាសម្រ្រចបានលទ្ធផលគួរឲ្រយកោតសរសើរ ជាមួយនឹង 

កំណើនផលិតផលក្នងុស្រក៊សរ៊ប ៧% ព្រយោករណ៍ដោយ IMF និង

ធនាគារពិភពលោក  និង ៧,២% ដោយធនាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសី៊ ។

គណបក្រសកាន់អំណច  និងគណបក្រសប្រឆំងបានបន្តការពិភាក្រសា

សម្រ្រប់ដោះស្រ្រយ ។ បើទោះបីជាបានព្រយោករណ៍ថអត្រ្រកំណើន

ស្រដ្ឋកិច្ចសម្រ្រប់ប្រទ្រសកម្ពជុា មនការកើនឡើងរហូតដល់៧,២%

សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ ២០១៤ក៏ដោយ IMF ក៏បានព្រមនពីហានិភ័យ 

មកលើស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសន្រះ    ដោយអាចទទួលឥទ្ធិពល

ពីការា្ល្រក់ច៊ះ    ន្របរិមណល៊យបំរ៊ងរបស់សហរដ្ឋអាម្ររិក ។ 

ផលិតផលសរ៊បក្នុងស្រ៊កប្រាំឆ្ន្រំ ២០១៣ របស់ប្រទ្រសកម្ពុជា 

គឺមនប្រហ្រល ១៥.១៩១ ពាន់លានដ៊លា្ល្ររ ឬ ចំណូលប្រាំឆ្ន្រំ

របស់មន៊ស្រសម្ន្រក់គឺ ១.០៣៦ដ៊លា្ល្ររអាម្ររិក ។ អត្រ្រអតិផរណ 

នៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាមនកម្រិត ៤,១៨% នៅក្នុង�្រត៊លា      

ឆ្ន្រំ២០១៣ ទិន្នន័យផ្តល់ដោយវិទ្រយោស្ថ្រនជាតិស្ថិតិន្រប្រទ្រស 

កម្ពុជា ។ 

ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជាមនចំនួនសរ៊ប ១៥,៩ 

ពាន់លានដ៊លា្ល្ររអាម្ររិកនៅឆ្ន្រំ២០១៣ មនការកើនឡើង 

១៨% ធៀបនឹងឆ្ន្រំ២០១២ ។ ការនាំច្រញមនតម្ល្រ ៦,៩ 

ពាន់លានដ៊លា្ល្ររ កើនឡើងពី ៥,៥ ពាន់លានដ៊លា្ល្ររអាម្ររិកកាល

ពីឆ្ន្រំម៊ន ក្នុងនោះវិស័យសម្លៀកបំពាក់និងវាយនភ័ណ្ឌមនចំនួន

ជាង ៨០% ន្រចំនួនសរ៊ប។ ទន្ទឹមនឹងន្រះដ្ររ ការចំណយលើការ 

នាំចូលរបស់កម្ពុជាដូចជា ប្រ្រងសំង គ្រឿងនិងសម្ភ្ររៈសំណង់ 

កើនឡើងពី ៧,៩ ពាន់លានដ៊លា្ល្ររក្នុងឆ្ន្រំ២០១២ មកដល់        

៩ពាន់លានដ៊លា្ល្ររនៅ ឆ្ន្រំ២០១៣ ។ 

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា  បានផ្តល់អាជា្ញ្រប័ណ្ណប្រតិបត្តិការដល់

ក្រ៊មហ៊៊នថ្មី ចំនួន ២.២២៣ ក្រ៊មហ៊៊ន នៅក្នុងរយៈព្រលប្រ្រំបួន

�្រដំបូងន្រឆ្ន្រំ២០១៣ ន្រះមនការា្ល្រក់ច៊ះ ១៤,៦% បើធៀបនឹង 

ឆ្ន្រំម៊នដ្រលមនក្រ៊មហ៊៊នថ្មីចំនួន ២.៦០៦   នៅក្នុងរយៈព្រល

ដូចគា្ន្រ ។ ក្រសួងបានច៊ះបញ្ជីក្រ៊មហ៊៊នគ្រប់គ្រងដោយបរទ្រស 

ចំនួន ១.១១៨ ា្ល្រក់ច៊ះចំនួន ៩% ពីឆ្ន្រំម៊ន និងក្រ៊មហ៊៊នដ្រល

គ្រប់គ្រងដោយជនជាតិ�្ម្ររ មន ១.១០៥ក្រ៊មហ៊៊ន គឺមនការ 

ា្ល្រក់ច៊ះចំនួន ២០% ។ 

នៅក្នងុឆ្ន្រ២ំ០១៣  ចំនួនភ្ញៀវទ្រសចរមកកាន់ប្រទ្រសកម្ពជុាបាន

កើនឡើង ១៧% ឬ មនចំនួន៤,២ លាននាក់ ។ ការបា៉្រន់ស្ម្រន 

តម្ល្រន្រការវិនិយោគលើការសងសង់  គឺមនចំនួន១,៥២ពាន់ 

លានដ៊លា្ល្ររ ឬ ៥០,២០% កើនឡើងធៀបនឹងឆ្ន្រំម៊ន។ ប្រទ្រស 

កម្ពុជាបានអន៊ម័តគម្រ្រងវិនិយោគក្នុងស្រ៊ក និងបរទ្រស 

មនតម្ល្រ ៤,៩ ពាន់លានដ៊លា្ល្ររអាម្ររិក ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៣ 

គឺបានកើនឡើង ៦៩% ពី ២,៩ពាន់លានដ៊លា្ល្ររអាម្ររិក កាល 

ពីឆ្ន្រំម៊ន ។ 

ប្រទ្រសកម្ពុជាបាននាំច្រញអង្ករសរ៊បចំនួន ៣៧៨.៨៥៦ តោន 

មនការកើនឡើង ៨៤% ហើយឆ្ន្រំ២០១៣ គឺជាឆ្ន្រំទីពីរហើយ

ដ្រលអង្ករកម្ពុជាបានទទួលពានរង្វ្រន់   អង្ករល្អបំផ៊តក្នុងលោក 

ហើយន្រះបានកា្ល្រយជាការទាក់ទាញ ដល់បណ្ត្រប្រទ្រសផ្រស្រងៗ

ក្នុងការទិញអង្ករពីកម្ពុជា   ត្រទោះជាយា៉្រងណក៏ដោយប្រាន

សមគមន៍អ្នកនំាអង្ករច្រញកម្ពជុា បានលើកឡើងថបញ្ហ្រប្រឈម

នៅត្រមនសម្រ្រប់គោលដៅ ក្នុងការនាំច្រញអង្ករ ១ លានតោន

នៅឆ្ន្រំ ២០១៥ ។ បញ្ហ្រទាំ្រងនោះរួមមន តម្ល្រន្រការដឹកជញ្ជូន 

គ្រ្រប់ពូជស្រូវ  និងប្រ្រក់កម្ចីពីធនាគារ ។

តម្ល្រន្រការនាំច្រញសម្លៀកបំពាក់   និងស្រប្រកជើងរបស់កម្ពុជា

បានឡើងដល់ ៥,០៧ ពាន់លានដ៊លា្ល្ររនៅក្នុងរយ:ព្រល ១១ 

�្រដំបូងន្រឆ្ន្រំ ២០១៣ មនការកើនឡើង ២២% ធៀបនឹងរយៈ

ព្រលដូចគា្ន្រកាលពីឆ្ន្រំម៊ន ។ អន៊គណៈកម្ម្រធិការចំនួនបួនត្រូវ 

បានបង្កើតឡើងដើម្របីសិក្រសា       និងស្រ្រវជ្រ្រវលើប្រ្រក់ឈ្នួល

អប្របបរមថ្មសីម្រ្រប់កម្មករកាត់ដ្ររ ដ្រលនឹងចូលជាធរមននៅឆ្ន្រ ំ  

ក្រ្រយ ។  ក្រម៊ហ៊ន៊ផលតិសម្លៀក បពំាកទ់ាងំនោះកប៏ានាប់ផ្តើម     

បង្វ្រការផលិតរបស់ពួកគ្រ មកផលិតសម្លៀកបំពាក់ដ្រលមន 

តម្ល្រខ្ពស់ និងបានផលិត ផលិតផលសម្រ្រចផ្រស្រងបន្ថ្រមទៀត 

សម្រ្រប់ទីផ្រសារអន្តរជាតិ ។ 

ចំនួនសរ៊បន្រទំនិញដឹកតាមរយៈកំពង់ផ្រស្វយ័យ័ត ខ្រត្តព្រះសីហន៊ 

នៅក្នុងរយៈព្រល ១០ �្រដំបូង ន្រឆ្ន្រំន្រះបានកើនឡើង ១៦% 

ធៀបទៅនឹងរយៈព្រលដូចគា្ន្រកាលពីឆ្ន្រំម៊ន ។ ទំនិញប្រហ្រលជា 

២,៤៨លានតោន បានឆ្លងកាត់កំពង់ផ្រន្រះគិតត្រឹមច៊ង �្រត៊លា  

បើធៀបនឹង ២,១៥លានតោន ក្នុងអំឡុងព្រលដូចគា្ន្រកាលពីឆ្ន្រំ 

២០១២ ដ្រលមួយភាគធំ គឺដោយសរការកើនឡើងការនាំច្រញ 

ស្រូវ និងការនាំចូលសម្ភ្ររៈសំណង់ ៕

បរិយាកាសអាជីវកម្មកម្ពុជា ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ក្រ្រឌីត

ាប់តាំងពីការករកើតដ៏តិចតួច ក្នុងឆ្ន្រំ ១៩៩៣ មកដល់ព្រលន្រះ  
ក្រ្រឌីត  បានកា្ល្រយជាគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ  ដ្រលនាំម៊ខគ្រមួយក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជា ។ ជាមួយបទពិសោធន៌ជាង ២០ឆ្ន្រំ ក្រ្រឌីតនៅត្រផ្ត្រត 
ការយកចិត្តទ៊កដាក់ចំពោះ ទស្រសនវិស័យ និងប្រសកកម្មរបស់ខ្លនួក្នងុការ
ជួយគ្រសួរក្រកី្រដ្រលមិនទាន់អាចទទួលបានស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថពីុធនាគារ
ដើម្របីឲ្រយពួកគ្រអាចធ្វើការអភិវឌ្រឍជីវភាពរបស់ពួកគ្រ  ន្រះរាប់បញ្ចូល
ទំាងការផ្តល់ស្រវាកម្មមិនហិរញ្ញវត្ថដ៏ុសម្របូរប្របដូចជា វគ្គបណ្តះុបណ្ត្រល
ពីការាត់ច្រងថវិការគ្រួសរ វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលអំពីកសិកម្ម និងវគ្គ 
បណ្តុះបណ្ត្រលពីការអភវិឌ្រឍរបស់ក៊មរ ដ្រលយើងផ្តល់តាមរយៈ ដ្រគូ
របស់យើង និងដោយផា្ទ្រល់ពីប៊គ្គលិកក្រ្រឌីត ។

គិតត្រឹម�្រធ្នូ ២០១៣ ក្រ្រឌីតមនទ្រព្រយសម្របត្តិ ៨៧.៦៥លានដ៊លា្ល្ររ 
សហរដ្ឋអាម្ររិច ផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចីដល់អតិថិជន ៧០.៦៩៥ 
(៧៣.១១៥ គណនី) មនទឹកប្រ្រក់ឥណទានសរ៊បចំនួន ៧៤,២០ 
លានដ៊លា្ល្ររអាម្ររិក ប្រមូលប្រ្រក់សន្រសំពីអ្នកដាក់ប្រ្រក់ ៧.៨៤៧ 
(៩.០២៣គណនី) នាក់ តាមរយៈការិយាល័យប្រមណ ៦០ 
និងប៊គ្គលិកសរ៊បចំនួន ១.០១៤ នាក់ ។

ភាគទ៊និករបស់យើងគឺ ក្រ៊មហ៊៊ន Phillip MFIs Pet Ltd 
ដ្រលជាផ្ន្រកមួយន្រ  PhillipCapital  (www.phillip.com.sg)  មកពី
ប្រទ្រសសឹង្ហបូរើ ជាស្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុនាំម៊ខគ្រនៅអាស៊ី ជាមួយនឹងតំបន់
ប្រតិបត្តិការជ៊ំវិញពិភពលោក និងកំព៊ងផ្តល់នូវស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុច្រើន
ប្រភ្រទប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រឌិត និងគ៊ណភាពខ្ពស់ជូនដល់អតិថិជន 
ាប់ពីអតិថិជនតូចដល់លំដាប់សជីវកម្មធំៗ និង អង្គការសង្គ្រ្រះពិភព
លោកសហរដ្ឋអាម្ររិក (World Relief US) ។ 

ជាមួយក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល និងគណៈគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាប៊គ្គលិកដ្រលមន
ការតាំងចិត្តចំពោះការងរ មនហ្រត៊ផលច្របាស់លាស់ និងស្ទ្រត់ជំនាញ 
ក្រ្រឌីតបានទទួលនូវលទ្ធផលសំាន់ៗចំនួន៣ និរន្តរភាពរបស់ស្ថ្រប័ន 
ភាពរើកចំរើនផ្ន្រកស្រដ្ឋកិច្វ និងសង្គមរបស់អតិថិជន ក៏ដូចជាការអន៊វត្តន៍ 
តាមព្រះយ្រសូ៊គ្រះឹ ។ ដើម្របីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍កាន់ត្រច្រើនដល់ អតិថិជន
ក្រ្រឌីត បានពង្រីកបន្ថ្រមទៀតនូវគម្រ្រងជួយជនងយរងគ្រ្រះ តាម 
រយៈកិច្ចសហប្រត្តិបត្តការជាមួយដ្រគូជាអង្គការ និងស្ថ្រប័នដ្រគូជាច្រើន 
ដើម្របីផ្តល់នូវស្រវាកម្មបន្ថ្រមទៀត ដល់អតិថិជនរបស់យើង ។ ស្រវាកម្ម 
បន្ថ្រមខ្លះផ្តល់ដោយ ក្រ្រឌីត និងស្រវាកម្មបន្ថ្រមខ្លះផ្តល់ដោយ អង្គការ 
ដ្រគូរបស់យើង ។ លោក អ្នកនឹងបានឃើញនូវស្រវាកម្មបន្ថ្រមទាំងនោះ
នៅក្នុងចំណុចដ្រលនិយាយពីការងរសង្គមរបស់ក្រ្រឌីត ។

ក្រ្រមកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការជាមួយដ្រគូ ក្រ្រឌីតមនផលិតផល និង  
ស្រវាកម្មប្រកបដោយភាពឆ្ន្រប្រឌិតខ្ពស់ ដ្រលអន៊ញ្ញ្រត្តិឲ្រយអតិថិជនៅ
តាមជនបទរបស់យើងអាចទទួលបានស្រវាកម្ម និងផលិតផលដ្រលាំ
បាច់សម្រ្រប់ការប្រើប្រ្រស់ប្រាំថ្ង្រ ដូចជាប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់ទិញបង្គន់ 
និងប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់ការសិក្រសា ។ល។

ដោយបានឃើញនូវឆន្ទៈដ៏មោះម៊ត  និងសកម្មភាពជាក់ស្ត្រង   ក្រ្រឌីត
ទទួលបានការគាំទ្រយា៉្រងា្ល្រំង ពីសំណក់អតិថិជន អជា្ញ្រធរគ្រប់លំដាប់
ថ្ន្រក់ ដ្រគូជាតិ និងអន្តរជាតិ អ្នកផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចី និងបានឈ្នះពានរង្វ្រន់ 
ជាច្រើន ទៅលើការផ្តល់ស្រវាកម្មដ៏សំបូរប្រប និងមនភាពឆ្ន្រប្រឌិត 
របស់យើង ៕ 

ពិធីកាត់នំក្នុងកំឡុងព្រលខួបគម្រប់ ២០ឆ្ន្រំ របស់គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រ្រឌីត
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សួស្តី មិត្តភក្តិ និងដ្រគូរទាំងអស់ ន្រគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រ្រឌីតភី
អិលស៊ី ជាទីស្រាញ់រាប់អាន!

តាំងនាមឲ្រយក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល របស់គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រ្រឌីត 
ខ្ញុំមនកិត្តិយសជាថ្មីម្តងទៀតដើម្របី ស្វ្រគមន៍ នឹងបង្ហ្រញជូនអ្នកទាំង 
អស់គា្ន្រនូវរបាយការណ៍ន្រលទ្ធផល ដ្រលសម្រ្រចបានប្រាំឆ្ន្រំ២០១៣  
របស់ក្រ្រឌីត ។

នៅក្នុងឆ្ន្រំកន្លងមកន្រះយើងបានសង្ក្រតឃើញថ មនសន្ទុះន្រការ
ផា្ល្រស់ប្តូរយា៉្រងសំាន់ក្នុងទិដ្ឋភាពនយោបាយរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា។ 
យើងបានឃើញនូវក្តីសង្រឃឹម និងស្រចក្តីប្រ្រថ្ន្ររបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
ដ្រលបានកើនឡើង ខណៈដ្រលពួកគ្រស្វ្រងរកមធ្រយោបាយថ្មីន្រការ 
ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហ្រសង្គមរបស់ពួកគ្រ។ យើងបានមើលឃើញការ
ផា្ល្រស់ប្តូរនៅក្នុងការឆ្លើយតបរបស់រដា្ឋ្រភិបាលទាំ្រងផ្ន្រកវិជ្ជមន     និង
អវិជ្ជមន ហើយពួកគ្រក៏ទទួលស្គ្រល់ផងដ្ររនូវលទ្ធផលន្រការផា្ល្រស់
ប្តរូនូវនិនា្ន្រការនយោបាយន្រះ។ ការវិវត្តន៍នយោបាយទំាងាយបាន
រំឭកយើងថ នយោបាយមិនអាចបំប្រកពីតម្រូវការស្រដ្ឋកិច្ចសង្គម 
និងស្រចក្តីប្រ្រថ្ន្រចង់បានរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាបានឡើយ ។ ពួកគ្រ
ចង់បាន និងសក្តិសមនឹងទទួលបាននូវយ៊ត្តិធម៌នៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំង 
អស់ន្រជីវិតរបស់ពួកគ្រ ។ ប្រទ្រសកម្ពុជានឹងមនភាពរើកចម្រើន 
ដោយសរ ប្រទ្រសជាតិន្រះមនភាពត្រឹមត្រូវ និងបានអន៊វត្តនូវ    
យ៊ត្តិធម៌សំរាប់ប្រជាជនទាំងអស់គា្ន្រ ។

ក្រ្រឌីតក៏មនការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តចំពោះគោលការណ៍ដូចគា្ន្រន្រះដ្ររ ហើយ 
ជាងន្រះទៅទៀតយើងមនចិត្តអាណិតការផ្តល់អំណច និងនិរន្តរភាព
ន្រក្រ៊មគ្រួសរ និងសហគមន៍កម្ពុជា ។ ទាំងន្រះគឺជាតម្ល្រដ្រល 
ជំរ៊ញចំពោះគោលដៅ និងអាទិភាពរបស់យើងជាគ្រះឹស្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថុ
មួយ   ។  ជាលទ្ធផល  ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ក្រ្រឌីតបានផ្ដល់ការ 
យកចិត្តទ៊កដាក់ជាពិស្រសក្នងុអំឡុងព្រលមួយឆ្ន្រកំន្លងមកន្រះ ដោយ
មិនត្រឹមត្រការយកចិត្តទ៊កដាក់ដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរបសអ់តិថិជន
របស់យើងប៊៉ណោ្ណ្រះទ្រ ប៊៉ន្ត្រយើងក៏គិតគូរទៅដល់ស៊ខ៊មលភាពសង្គម
និងសហគមន៍របស់ពួកគ្រផងដ្ររ។ គ្រ្រន់ត្របរិយាកាសនយោបាយ 
បច្ចុប្របន្នរំឭកយើងពីឯករាជ្រយភាព ន្រគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ន្រជីវិត 
ក្រ្រឌីតបានទទួលស្គ្រល់ថការរើកចម្រើនស្រដ្ឋកិច្ចន្រក្រ៊មគ្រួសរត្រូវ 
ត្របានាក់ឫសនៅក្នុងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តដើម្របីយ៊ត្តិធម៌ និងការផ្តល់សិទ្ធិ 
អំណចនៅក្នុងតម្រូវការន្រសង្គម និងរាងកាយន្រក្រ៊មគ្រួសរ 
និងសហគមន៍ដ្រលយើងបម្រើ ។

គ៊ណតម្ល្រ និងអាទិភាពទំាងន្រះគឺជាការផ្ត្រតសំាន់ន្រគណៈកម្ម្រធិការ
កិច្ចការសង្គម ន្រក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ក្រ្រឌីត។ យើងបានប្ត្រជា្ញ្រ

យា៉្រងព្រញល្រញទៅនឹងការការពារផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ    និងសង្គមដល់ 
អតិថិជនរបស់យើង ហើយជាងន្រះទៅទៀតបានពង្រឹងបន្ថ្រមទៀត
នូវស្តង់ដារសម្រ្រប់ការការពារអតិថិជនរបស់យើង។ យើងបានបង្កើត
ឡើងនូវមូលនិធិអភិវឌ្រឍសហគមន៍ នៅក្នុងក្រ្រឌីតដើម្របីដោះស្រ្រយ
នូវបញ្ហ្រហិរញ្ញវត្ថុ ការប្រឈមផ្ន្រកសង្គម ស៊ខភាព ការអប់រំ និងការ 
អភិវឌ្រឍន៍នៅក្នុងសហគមន៍ដ្រលយើងបម្រើ ។ យើងបានប្រើប្រ្រស់
ថវិការន្រះមួយចំនួន ក្នុងការជួយដល់ការក្រលម្អហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ 
ភូមិជាច្រើនដូចជាការជីកអណ្តូងទឹកស្អ្រត ការជួសជ៊លប្រាយ  
ដើម្របីផ្តល់នូវប្រភពទឹកប្រកបដោយនិរន្តរភាព  ក្នុងការស្រ្រចស្រព 
វាលស្រ្រ ។ យើងបានផ្តល់ការបណ្តុះបណ្ត្រលលើការគ្រប់គ្រង 
ហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសរដល់ ៨៧% ន្រអតិថិជនដ្រលងយរងគ្រ្រះដើម្របី
ឲ្រយពួកគ្រទទួលបានជោគជ័យ និងកា្ល្រយជាសហគ្រិនា្ន្រតតូចមួយ។ 
យើងកំព៊ងធ្វើការក្នុងភាពជាដ្រគូ ជាមួយអង្គការជនពិការអន្ដរជាតិ 
ក្នុងការផ្តល់ការលើកកំពស់ និងផ្តល់ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុពិស្រសដល់
អតិថិជនដ្រលមនពិការភាព ។

ការបំព្រញតម្រូវការសង្គមរបស់ក្រ្រឌីត ត្រូវការនូវគ្រឹះហិរញ្ញវត្ថុដ៏ 
រឹងមំ។ ដូច្ន្រះក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាលមនមោទនភាពក្នុងការបង្ហ្រញដល់
លោក អ្នកនូវលទ្ធផលន្រការអន៊វត្តការផ្តល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច   និង
ហិរញ្ញវត្ថកុ្រ្រឌីតក្នងុរបាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រនំ្រះ ។ យើងបន្តបានឃើញ
នូវស្ថិរភាពលើកំណើនពីមួយឆ្ន្រំទៅមួយឆ្ន្រំរបស់ក្រ្រឌីត លើផលបត្រ័
ន្រប្រ្រក់កម្ចីដោយមនកំណើនប្រមណ ៣៩% នៅក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៣ 
ដល់ជាង ៧៤ លានដ៊លា្ល្ររអាម្ររិច។ អន៊បាតសោធនភាពផ្ន្រក 
ប្រត្តិបត្តិការរបស់ក្រ្រឌីតគឺ ១២៣% នៅក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៣ដ្រលន្រះ
អាចអន៊ញ្ញ្រត្តិឲ្រយក្រ្រឌីតអាចពង្រីកវិសលភាពរបស់ខ្លួន ទៅកាន់
តំបន់ថ្មីទៀតជាច្រើន ។

សូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុកំ្នងុការអបអរសទរដល់ ប្រាននាយកប្រតិបត្តិ 
ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ និងប៊គ្គលិកទាំងអស់របស់ក្រ្រឌីតដ្រលបាន
ធ្វើការដោយព៊ំា្ល្រចនឿយហត់នៅក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៣ ដើម្របីសម្រ្រចបាន 
នូវប្រសកកម្មរបស់ក្រ្រឌីត និងពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌស្រដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម
កម្ពុជា ។

សូមជូនពរសម្រ្រប់ការទទួលបានជោគជ័យថ្មីៗជាបន្តទៀត   ដើម្របី
បំព្រញនូវក្តីសង្រឃឹមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា ៕

ទោះបីជាមនបញ្ហ្រខ្លះបនា្ទ្រប់ពីការបោះឆ្ន្រតជាតិក្នងុ�្រកក្កដាកន្លងមក
អាជីវកម្មភាគច្រើនមនការរើកចម្រើនល្អក្នុងឆ្ន្រំន្រះ ។ កសិករ  និង
ពាណិជ្ជករា្ន្រតតូច នៅត្រត្រូវការដើមទ៊នបន្ថ្រមដើម្របីពង្រីកម៊ខរបរ 
របស់ពួកគ្រ ដ្រលន្រះជាឱកាសដ៏ល្អសម្រ្រប់ក្រ្រឌីតក្នុងការបម្រើ   
និងពង្រីកប្រត្តិបត្តិការរបស់ខ្លួន ។

ថ្ង្រន្រះ ខ្ញុំសូមនាំមកជូនលោកអ្នក នូវសមិទ្ធផលរបស់ក្រ្រឌីតដ្រល
សម្រ្រចបានក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៣ន្រះ មនដូចាងក្រ្រម ៖

ក្នុងឆ្ន្រំន្រះ ប្រ្រក់កម្ចីរបស់ក្រឌីតបានកើនឡើង ៣៩% ពី ៥៣,៤៩ 
ដល់ ៧៤,២០លានដ៊លា្ល្ររ អតិថិជនក៏កើនប្រមណ ២០%។ ការ 
ប្រមូលប្រ្រក់សន្រសំក៏មនការកើនឡើងប្រមណ ៨១% ពី ៨,៩៥ 
ដល់ ១៦,២១លានដ៊លា្ល្ររ ។ 

អ្នកផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចទំីាងថ្ម ីទំាងាស់ក៏បានបន្តផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចកីាន់ត្រច្រើន
ហើយជាងន្រះទៅទៀតភាគទ៊និករបស់យើង ក៏បានផ្តល់ការគាំទ្រ
កាន់ត្រា្ល្រំង ដោយធ្វើការបន្ថ្រមដើមទ៊នច្រើនទៀតក្នុងការវិនិយោគ 
និងការើកធំាត់របស់ក្រ្រឌីត ។ ជាមួយនឹងការគំាទ្រន្រះ ការចង្អលុផ្លវូ 
ពីក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល ក៏ដូចជាការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តដ៏ម៊ះម៊តរបស់គណៈគ្រប់គ្រង
និងប៊គ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្ន្រក់ ក្រ្រឌីតបានបង្កើនប្រ្រក់ចំណ្រញស៊ទ្ធ
បនា្ទ្រប់ពីបង់ពន្ធប្រមណ ៥២,៣៦% (គិតជាទឹកប្រ្រក់ចំនួន ២,៦២ 
លានដ៊លា្ល្ររ) បើធៀបនឹងឆ្ន្រំ ២០១២ មនត្រឹមត្រ ១,៧២ លាន 
ដ៊លា្ល្ររ ។

ដើម្របីបង្កើនសមត្ថភាពប្រព័ន្ធធនាគារថ្មីរបស់យើង និងដើម្របីបម្រើ 
អតិថិជនឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរឡើង ក្រ្រឌីតបានសម្រ្រចចិត្តបំពាក់ជា
មួយប្រព័ន្ធធនាគារថ្មីកម្រិតអន្តរជាតិ ដ្រលមនឈ្ម្រះថ "Oracle 
Flexcube"  ។   គម្រ្រងន្រះបានាប់ផ្តើមាប់តាំងពី�្រសីហាឆ្ន្រំ
២០១៣ ហើយដោយមនការគាំទ្រពីក្រ៊មការអន៊វត្ដន៍ BFSI 
ពីប្រទ្រសឥណ្ឌ្រ  និងការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តខ្ពស់ពីថ្ន្រក់គ្រប់គ្រង  និងប៊គ្គលិក
គ្រប់លំដាប់ថ្ន្រក់ យើងបានដំណើរការផា្ល្រស់ប្តូរតាមព្រលវ្រលាដ្រល
បានកំណត់ និងទទួលបានលទ្ធផលយា៉្រងល្អ ។ មកដល់ព្រលន្រះ
យើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសកល្របងក្នុង ៣ អន៊សា  
និងការិយាល័យកណ្ត្រល ហើយគ្រ្រងនឹងដាក់ឲ្រយប្រតិបត្តិការព្រញ
ល្រញនៅច៊ងឆ្ន្រំ ២០១៤ន្រះ ។

ទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ បនា្ទ្រប់ពីត្រូវបានបង្កើតឡើង 
នៅឆ្ន្រំ ២០១២ និងដោយមនការគាំទ្រពីក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល 
និងទីប្រឹក្រសាហានិភ័យ ក៏ដូចជាដ្រគូរបស់យើងដ្រលមនជំនាញ 

ក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ផ្ន្រកន្រះបានដំណើរការយា៉្រងប្រសើរ 
គិតពីការអភិវឌ្រឍន៍គោលនយោបាយនីតិវិធី ការកំណត់នូវកម្រិត 
ហានិភ័យ និងបានរាយការយា៉្រងទៀងទាត់ទៅគណៈកម្ម្រធិការគ្រប់
គ្រងហានិភ័យ នៅកម្រិតក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល ។ 

ជាគ្រះឹស្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថមួុយ ដ្រលពីដំបូងជាគម្រ្រងផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចី
របស់អង្គការក្រ្ររដា្ឋ្រភិបាល    យើងមិនដ្រលភ្ល្រចនូវទស្រសនវិស័យ 
និងប្រសកកម្មក្នងុការចូលរួមកសងសង្គមរបស់យើងទ្រ ។ ស្រវាកម្ម 
ហិរញ្ញវត្ថុ  និងមិនហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងត្រូវបានសិក្រសាជាបន្តបនា្ទ្រប់
និងក្រឆ្ន្រ ក៏ដូចជាបង្កើតឡើងដើម្របីឱ្រយសមទៅនឹងតម្រវូការអតិថិជន
គោលដៅរបស់យើង ។ គណៈកម្ម្រធិការគ្រប់គ្រងកិច្ចការសង្គមនៅ
ថ្ន្រក់ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជោគជ័យផងដ្ររ
ជាមួយនឹងធម្មន៊ញ្ញច្របាស់លាស់ និងដំណើរការយា៉្រងរលូន ។ គោល
នយោបាយបរិស្ថ្រន និងសង្គមក៏បានអន៊ម័តរួចទៅហើយដោយក្រម៊
ប្រឹក្រសាភិបាលន្រះ ។  ការបណ្តុះបណ្ត្រលស្តីពីការគ្រប់គ្រង និងការ
អន៊វត្តគោលការណ៍ការពារអតិថិជន    និងសង្គមក៏ត្រូវបានផ្តល់ដល់
ប៊គ្គលិករបស់យើង ហើយសកម្មភាពន្រះនឹងបន្តសម្រ្រប់ឆ្ន្រំក្រ្រយៗ
ទៀត ។ ភាពជាដ្រគូជាមួយនឹងអង្គការមិនម្រនរដា្ឋ្រភិបាលត្រូវបាន
ពង្រឹង និងពង្រីកដើម្របីផ្តល់ស្រវាកម្មបន្ថ្រមដល់អតិថិជនរបស់យើង។ 
ជាងន្រះទៀតដោយទទួលបានប្រ្រក់ចំណ្រញស៊ទ្ធប្រាំឆ្ន្រំពី ៥%
ទៅ ១០% ពីម្ច្រស់ភាគហ៊៊ន  នៅក្នងុឆ្ន្រ ំ២០១៣ន្រះ  ក្រ្រឌីតបានគំាទ្រ
នូវគម្រ្រងជាច្រើន   ដូចជាការជីកអណ្តូងទឹកស្អ្រតសម្រ្រប់អ្នកភូមិ 
ការជួសជ៊លប្រាយទឹក និងការកសងមត្ត្រយ្រយតាមភូមិជាដើម ។
ជាមួយនឹងសមិទ្ធិផលន្រះ ខ្ញុំសូមសំដ្រងនូវការកោតសរសើរដោយ 
សោ្ម្រះ និងសូមអរគ៊ណដល់ភាគទ៊និក ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល អ្នកផ្តល់ 
ប្រ្រក់កម្ចី ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រង និងប៊គ្គលិកក្រ្រឌីត ជាពិស្រសអតិថិជន    
និងដ្រគូអាជីវកម្មទាំងអស់ដ្រលត្រងត្រគាំទ្រដល់ក្រ្រឌីត ។ ក្នុងនាម
ថ្ន្រក់ដឹកនាំ និងប៊គ្គលិកយើងនឹងប្ត្រជា្ញ្រផ្តល់ស្រវាកម្មន្រះឲ្រយកាន់ត្រ
ប្រសើរឡើងជាមួយនឹងផលិតផល ក៏ដូចស្រវាកម្មដ្រលជាស្រចក្តី
ត្រូវការរបស់អតិថិជនរបស់យើង ដោយប្រើប្រ្រស់បច្ច្រកវិទ្រយោកំពូល 
ដ្រលន្រះនឹងអាចឲ្រយយើងចូលរួមចំណ្រក ដល់ការអភិវឌ្រឍន៍សហគមន៍ 
និងស្រដ្ឋកិច្ចន្រប្រទ្រសកម្ពុជា ៕

លោក ធីម៉ូធី ម៉្រក អាមស្ទុត លោក ចាន់ ម៉្រច

ប្រានក្រម៊ប្រកឹ្រសាភិបាល

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៣
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មកដល់�្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៣ ក្រ្រឌីតមនភាគទ៊និក ចំនួន២ 

គឺ ក្រ៊មហ៊៊ន PhillipCapital Group និង World Relief 

Corporation ។

ក្រុមហ៊ុន Phillip MFIs Pet Ltd ដ្រលជាផ្ន្រកមួយន្រ 

PhillipCapital Group 
ាប់តាំងពីឆ្ន្រំ ១៩៧៥ មក PhillipCapital បានធ្វើការពង្រីកខ្លួន 

កា្ល្រយជាស្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុធំមួយ នៅអាស៊ីជាមួយនឹងវត្តមនជា

សកលជាមួយនឹងស្រវាកម្មច្រើនប្រភ្រទ ប្រកបដោយការច្ន្រប្រឌិត

និងគ៊ណភាពខ្ពស់ដល់គ្រប់អតិថិជន ាប់ពីអតិថិជនតូចដល់ 

លំដាប់សវជីកម្មធំៗ ។ 

ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុទាំងនោះរួមមនការជួញដូរលើ securities, 

futures, foreign exchange, bonds, precious metals 

and commodities, unit trusts, contracts for difference, 

exchange traded funds; fund management, managed 

accounts,  insurance planning, regular savings plan, 

investment research, equity financing and property 

consultancy ស្ថ្រប័ននានាក៏អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពី

សជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងស្រវាផ្តល់យោបល់ ក៏ដូចជាដំណោះ 

ស្រ្រយាងផ្ន្រកប្រព័ន្ធព័ត៌មនវិទ្រយោរបស់យើងផងដ្ររ ។ 

ជាមួយនឹងប៊គ្គលិកកំព៊ងបំរើការងរប្រមណ ៣៥០០ នាក់ 

និងអតិថិជនជាង ៩០០ ០០០នាក់ ទូទាំងពិភពលោក ទ្រព្រយ 

សកម្មរសរ៊បបស់យើងដ្រលស្ថិតនៅក្រ្រមការគ្រប់គ្រង គឺមន

ច្រើនជាង ២៤ ពាន់លានដ៊លា្ល្ររ ជាមួយនឹងមូលនិធិភាគទ៊និក 

ផា្ទ្រល់រហូតដល់ច្រើនជាង ១ ពាន់លានដ៊លា្ល្ររ ។

PhillipCapital Group (មនទីស្ន្រក់ការធំនៅប្រទ្រសសឹង្ហ 

ប៊រើ) កំព៊ងប្រតិបត្តិការស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ របស់ខ្លួននៅក្នុង ១៦ 

ប្រទ្រសដូចជា ប្រទ្រសសឹង្ហប៊រើ ម៉្រឡ្រស៊ី កម្ពុជា ថ្រ ហ៊ងក៊ង 

ស្រីលង្ក្រ ឥណ្ឌ្រ ឥណ្ឌូន្រស៊ី អង់គ្ល្រង បារាំង ទួគី អាម្ររិច ចិន 

ជប៉៊ន អូស្រ្តាលី និង UAE ។

អង្គការសម្រ្រលទុកមនុស្រសជាតិ (World Relief)
អង្គការសម្រ្រលទ៊កមន៊ស្រសជាតិ ធ្វើការរួមជាមួយក្រ៊មជំន៊ំ 

មូលដា្ឋ្រន និងសហគមន៍នៅលើទ្វីបទាំ្រំងបួន ដើម្របីបំរើដល់ជន 

ងយរងគ្រ្រះបំផ៊ត។ ដោយធ្វើការជាមួយដ្រគូដ្រលមនទស្រសន 

ប្រហាក់ប្រហ្រលគា្ន្រ អង្គការសម្រ្រលទ៊កមន៊ស្រសជាតិ បានពង្រីក

ខ្លូនចូលទៅក្នុងប្រទ្រសក្រីក្របំផ៊ត និងប្រទ្រសដ្រលមនការ 

អភិវឌ្រឍន៍យឺតយា៉្រវ ។ អង្គការសម្រ្រលទ៊កមន៊ស្រសជាតិបាន 

ផ្តល់ជំនួយដល់មន៊ស្រសប្រមណ ២,៨ លាននាក់ ជារៀង 

រាល់ឆ្ន្រំ ។ អង្គការសម្រ្រលទ៊កមន៊ស្រសជាតិ ផ្ត្រតការយក 

ចិត្តទ៊កដាក់សំាន់ទៅលើបញ្ហ្រ ស៊ខភាពដ្រលរួមមន 

ស៊ខ៊មលភាពមតា និងក៊មរ និងជំងឺអ្រដស៍ (HIV & 

AIDS), ការជួញដូរមន៊ស្រស ការអភិវឌ្រឍន៍ក៊មរ កសិកម្ម 

និងសន្តិស៊ខស្របៀង       ការឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រ្រះមហន្តរាយ 

និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទ្រសមួយចំនួន ដូចជា Burundi 

India Nicaragua Cambodia Indonesia Rwanda China 

Kenya SouthSudan Congo Kosovo Zambia Sudan 

Malawi Haiti និង Mozambique. (សំរាប់ព័ត៌មនបន្ថ្រមអំពី 

អង្គការសម្រ្រលទ៊កមន៊ស្រសជាតិ សូមបើកនៅគ្រហទំព័រៈ 

www.worldrelief.org ៕

ភាគហ៊៊ន ៦៧.០៣៤

ភាគហ៊៊ន ៣២.៣៨០

ភាគហ៊៊ន ៤៤.៩៨៤

ភាគហ៊៊ន ៣២.៣៨០

២០១៣

២០១៣

២០១២

២០១២

៦៧,៤៣%

៣២,៥៧%

៥៨,១៥%

៤១,៨៥%
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លោក ធីម៉ូធី ម៉្រក អាមស្ទុត ប្រានក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល

លោក  អាមស្ទុត មនតួនាទីជា ប្រានក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាលាប់តាំងពីបានចូលបម្រើការ
ងរក្នុងក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល ន្រះពីឆ្ន្រំ២០០៣មកម្ល្រះ ។ លោកជាជនជាតិអាម្ររិកកាំងនិង
បានធំដឹងក្តីនៅប្រទ្រសឥណ្ឌ្រ។ លោកបានត្រលប់ទៅសហរដ្ឋអាម្ររិកវិញដើម្របីបញ្ចប់
ការសិក្រសាថ្ន្រក់ បរិញ្ញ្របត្រនៅ Wheaton College ក្នុងរដ្ឋអ៊ីលីណ័យសហរដ្ឋអាម្ររិក។ 
លោកបានបម្រើការងរជាមួយ World Relief ាប់ពីឆ្ន្រំ១៩៨២ ដោយបានបម្រើក្នុងម៊ខ 
តំណ្រងមួយចំនួន រួមទាំងម៊ខតំណ្រងជាច្រើនទៀតរបស់ World Relief 

នៅសហរដ្ឋអាម្ររិក។ លោកទទួលខ៊សត្រូវក្នុងការដាក់ឲ្រយអន៊វត្តន៍ និងការដឹកនាំ 
កម្មវិធីមួយចំនួនរបស់ World Relief នៅរដ្ឋឈីកាហ្គូសហរដ្ឋអាម្ររិក រួមទាំងកម្មវិធីជន 
អនោ្ត្ររប្រវ្រសន៍ និងគតិយ៊ត្តិនីយកម្ម កម្មវិធីស្រវាកម្មអប់រំ និងជាពិស្រសលោកបានធ្វើ
ជានាយកស្ថ្របនិកន្របណ្ត្រញធនានអនោ្ត្រប្រវ្រសន៍ ថ្ន្រក់ជាតិរបស់ World Relief 
ផងដ្ររ ។ ក្នុងកំឡុងព្រលន្រះ លោកក៏បានបម្រើការងរជានាយកប្រាំតំបន់ាងលិច 
កណ្ត្រលរបស់ World Relief សហរដ្ឋអាម្ររិកផងដ្ររ ។ លោកជាមួយនឹងគ្រួសរបាន មក
រស់នៅប្រទ្រសកម្ពុជាក្នុងឆ្ន្រំ២០០១      ដើម្របីបំរើការងរជានាយកប្រាំប្រទ្រសកម្ពុជា
របស់ World Relief ។ ាប់ពីឆ្ន្រំ២០០៧មក លោកបម្រើការងរជានាយកប្រាំ 
តំបន់អាស៊ី ដោយត្រួតពិនិត្រយទាំងការងររបស់ World Relief នៅកម្ពុជា ឥណ្ឌូន្រស៊ី ឥណ្ឌ្រ 
និងចិន  ហើយថ្មីៗ ន្រះលោកបានមកទទួលតំណ្រងជានាយកប្រាំប្រទ្រសកម្ពជុាសជាថ្ម។ី
ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងការគ្រប់គ្រង លោកបានចូលរួមធ្វើបទ
ឧទ្ទ្រសនាម និងដឹកនាំសិកា្ខ្រសលាក្នុងសន្និសីទនិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្រស្រងៗជាច្រើន លើប្រាន 
បទដ្រលាប់ពីការអភិវឌ្រឍក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល  និងការគ្រប់គ្រងអង្គភាពមិនស្វ្រងរកប្រ្រក់
ចំណ្រញ រហូតដល់ប្រានបទទាក់ទងនឹងការការអភិវឌ្រឍភាពជាអ្នកដឹកនំា និងមីក្រហិូរញ្ញវត្ថ។ុ
លោក និងគ្រួសរកំព៊ងបន្តរស់នៅទីក្រ៊ងភ្នំព្រញន្រប្រទ្រសកម្ពុជា ៕

លោក តាន់ តិច កួង ម្រឃើល  សមជិកក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល

សព្វថ្ង្រន្រះ ម្រឃើល គឺជានាយកគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្រឍសជីវកម្ម (Corporate 

Development) របស ់PhillipCapital ។ ម៊នព្រលគាតច់លូបម្រើការងរនៅ PhillipCapital 
និងអ្នកឯកទ្រសគំនិតផ្តួចផ្តើមផ្ន្រកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ គាត់មនតួនាទីជាច្រើនទាំងក្នុងវិស័យ 
ឧស្រសាហ៍កម្ម និងវិស័យសិក្រសាដូចជាជំនួយការសស្ត្រ្រារ្រយ នៅសកលវិទ្រយោល័យ Nevada 
ន្ររដ្ឋ Reno សហរដ្ឋអាម្ររិក និងជាសស្ត្រ្រារ្រយន្រសកលវិទ្រយោល័យជាតិសិង្ហប៊រើ រួម
ជាមួយនឹងការងរគ្រប់គ្រងជាច្រើនទៀត ដ្រលទាក់ទងនឹងផ្ន្រកព័ត៌មនវិទ្រយោ នឹងម៊ខងរ 
ជាអ្នកពិគ្រ្រះយោបល់នៅក្នុងប្រទ្រសសិង្ហប៊រើ។ ម្រឃើល ក៏បានបញ្ចប់នូវថ្ន្រក់បណ្ឌិត 
ផ្ន្រកប្រព័ន្ធព័ត៌មនវិទ្រយោ ពីសកលវិទ្រយោល័យជាតិ សិង្ហប៊រើ ទទួលបានសញ្ញ្រប័ត្រ Certified 

SAP Consultant (Project Systems) ពី SAP អាល្លឺម៉ង់ និង CDipAF (Accounting 

and Finance) qualification ពី ACCA អង់គ្ល្រស ៕ 

លោក អ៊ុង ទួន ហ៊ួន  សមជិកក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល និងតំណងភាគទ៊និក

លោក អ៊ុង បានបម្រើការងរក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុាប់តាំងពីឆ្ន្រំ ១៩៧៧ ដ្រលជាដំបូង 
គាត់គឺជាអ្នកជំនួញល៊យម្ន្រក់។ ១ ឆ្ន្រកំ្រ្រយមកគាត់ក៏កា្ល្រយជាសិកា្ខ្រកាមាងផ្ន្រក គ្រប់គ្រង
នៅក្នុងធនាគារ  Standard Chartered ។  ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យធនាគារ 
អស់រយះព្រលជាង ២៥ ឆ្ន្រំ គាត់ក៏បានស្វ្រងយល់គ្រប់ទិដ្ឋភាព ដ្រលកើតឡើងនៅក្នុង 
ធនាគារពាណិជ្ជ។ ដោយមិនរាប់ម៊ខងរជា រតនាភិបាល លោក អ៊ុង ក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រាំ 
ប្រទ្រសរបស់ធនាគារមួយនៅប្រទ្រសកម្ពុជាក្នុងឆ្ន្រំ ២០០២ ក្រ្រយពីតួនាទីជានាយក           
តំណងធនាគារក្នុងប្រទ្រសមីយា៉្រន់ម៉្រ ។ ហើយម៊នន្រះ គាត់ក៏អ្នកគ្រប់គ្រងស្ថ្រប័ន 
ហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលគ្របដណ្តប់នៅតំបន់អាស៊ីបា៉្រស៊ីហ្វ៊ិកផងដ្ររ។ លោកក៏បានចូលបំរើការងរ 
នៅ Phillip Securities Pte Ltd ដោយគ្រប់គ្រងទៅលើផ្ន្រកផ្រស្រងៗជាច្រើនដ្រលរាប់បញ្ចូល
ទាំង Phillip Securities Thailand PLC ជាអគ្គនាយកស្តីទី និងជានាយក OTC Capital     
ម៊ននឹងត្រវូបានត្រងតំាងជាអ្នកតំណងភាទ៊និក និងសមជិកក្រម៊ប្រកឹ្រសាភិបាលរបស់ ក្រ្រឌីត។  
លោក អ៊ុង ទទួលសញ្ញប័ត្រពីសកលវិទ្រយោល័យ សឹង្ហប៊រើ បរិញ្ញ្រប័ត្រគ្រប់គ្រងធ៊រៈកិច្ច និង 
Associate of the Chartered Institution of Bankers តាំងពីឆ្ន្រំ  ១៩៧៨ ៕

លោកស្រី ស្រីហ្រម រូប៊្រត  សមជិកក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល

លោកស្រី ស្រីហ្រម ជាជនជាតិកម្ពុជាកាណដា និងមនបទពិសោធន៍ ជាង២០ 
និងកំព៊ងបំរើការងរ និងផ្តល់ទីប្រឹក្រសាដល់អង្គការ និងអាជីវកម្មមួយចំនួននៅកម្ពុជា។ 
ជំនាញរបស់លោកស្រីទាំ្រងក្នុងពិភពមិនរកចំណូល និងអាជីវកម្ម រួមមនរដ្ឋបាល 
គ្រប់គ្រងធនានមន៊ស្រស ការអភិវឌ្រឍអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងគម្រ្រង គណន្រយ្រយ និង 
រដ្ឋបាល ។ បច្ចុប្របន្ន លោកស្រីគ្រប់គ្រង ក្រ៊មហ៊៊នអចលនទ្រព្រយតូចមួយឈ្ម្រះថ First 

Trust Co;Ltd ជាក្រ៊មហ៊៊នអចលនទ្រព្រយ ៕

កញ្ញ្រ អ៊ឹង វា៉្ររូនី  សមជិកក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល

កញ្ញ្រ វា៉្ររូនី គឺជាជនជាតិកម្ពុជាដ្រលបានបញ្ចប់ថ្ន្រក់អន៊បណ្ឌិតផ្ន្រករដ្ឋបាលសារណៈពី 
University of North Texas, Denton, USA និង សកលវិទ្រយោល័យកម្ពជុា ក្នងុឆ្ន្រ ំ២០០៥ ។ 
កញ្ញ្រមនបទពិសោធន៍ការងរជាមួយអង្គការក្រ្ររដា្ឋ្រភិបាល និងអង្គការអន្តរជាតិច្រើន 
ជាង ២៥ ឆ្ន្រំមកហើយ ជាពិស្រសជាមួយនឹង United States Agency for International 

Development (USAID) ដ្រលជាកន្ល្រងដ្រលលោកស្រីទទួលខ៊សត្រូវដ៏សំាន់ លើ
ការងរជាមួយស្ថ្រប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ កន្លងមកកញ្ញ្រា្ល្រប់បម្រើការងរនៅក្នុងផ្ន្រកគ្រប់
គ្រង ស្រដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (PREM) ក្នុងកម្មវិធីរបស់ធនាគារពិភពលោក 
ជាកម្មវិធីកំណ្រទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថ ុដ្រលត្រវូបានបង្ហ្រញ ជូនដល់ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ។ 
កញ្ញ្រក៏ា្ល្រប់បានបម្រើការងរជាមួយរដា្ឋ្រភិបាល កម្ពុជាអស់ព្រល ៦ឆ្ន្រំផងដ្ររក្នុងក្រសួង 
ឧស្រសាហកម្មរ៉្រ និងថមពល ដ្រលនៅកន្ល្រងនោះកញ្ញ្របានជួយក្នុងការអភិវឌ្រឍន៍ការផលិត
នៅក្នុងវិស័យសារណៈ ។  កញ្ញ្រ វា៉្ររ៉ូនី  បានបម្រើការងរអោយអង្គការ Hagar 

International អស់រយះព្រល ៥ ឆ្ន្រំ ក្នុងម៊ខតំណ្រងជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី 
សំរាប់កម្មវិធីពីរចំបងធំៗ។ បច្ចុប្របន្ន កញ្ញ្រ បំរើការងរក្នុងតំណ្រងអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ 
របស់ The Harpswell Foundation ៕

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៣
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សមាជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល (ត) គណៈកមា្ម្រការនៅកម្រិតក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

លោកស្រី ទា ចាន់សុទា្ធ្ររី  សមជិកក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល

លោកស្រ ីសុទា្ធ្ររី ជាជនជាតិកម្ពជុា និងបានបម្រើការងរយ៉ា្រងច្រើនលើវិស័យមីក្រហិូរញ្ញវត្ថុ 
នៅកម្ពជុាាប់តំាងពីកំណើតដំបូងន្រវិស័យន្រះ ជាង២០ឆ្ន្រកំន្លងមកហើយ។ លោកស្រមីន
បទពិសោធន៍យា៉្រងទូលំទូលាយដោយបានបំរើការងរ ជាមួយគ្រឹះស្ថ្រនមួយចំនួនស្ទើរគ្រប់
ម៊ខតំណ្រង រួមមនការបណ្តុះបណ្ត្រលធនានមន៊ស្រស ហិរញ្ញវត្ថុ និងសវនកម្ម និងជា 
គណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ផងដ្ររ ។ លោកស្រីក៏បំរើការងរ ជាសមជិកក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល
នៅគ្រឹះស្ថ្រនផ្រស្រងៗ និងជាតំណងភាគទ៊និកផងដ្ររ។

បន្ថ្រមលើផ្ន្រកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លោកស្រីក៏បានបម្រើការងរជានាយកផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ 
អង្គការ Hagar International ជានាយកប្រាំប្រទ្រសរបស់មូលនិធិរតនៈ ដ្រលមន        
មូលដា្ឋ្រននៅទីក្រ៊ងវ៉ង់កូវរប្រទ្រសកាណដ្ររ ។  លោកស្រីក៏បានបម្រើការងរជាអ្នកប្រឹក្រសា
ផ្តល់យោបល់លើផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ សវនកម្ម ការអភិវឌ្រឍ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងនៅក្នុងប្រទ្រស 
និងក្រ្រប្រទ្រសសម្រ្រប់អង្គការផ្រស្រងៗដូចជាអង្គការ World Vision, Child Fund, World 
Relief, PACT, JICA និង UNDP ។ បច្ចុប្របន្នលោកស្រីស្ន្រក់នៅទីក្រ៊ង Yangon ប្រទ្រស
ភូមជាមួយគ្រួសររបស់លោកស្រី និងបម្រើការងរជាអ្នកប្រឹក្រសាផ្តល់យោបល់ឯករាជ្រយ ៕

លោក ហ្វុង គីម ឆូយ (ហ្វីលីព)  សមជិកក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

លោក ហ្វីលីព ជានាយកាត់ការទូទៅ និងជាគ្រូធំរបស់ក្រ៊មហ៊៊ន JM Asia (Cambodia) 
ដ្រលជាក្រ៊មហ៊៊នពិគ្រ្រះយោបល់លើ ស្ល្រកយីហោទីផ្រសារ និងផ្តល់ស្រវាកម្មបណ្តុះបណ្ត្រល 
មនទីស្ន្រក់ការនៅប្រទ្រស សិង្ហប៊រើ ម៉្រឡ្រស៊ី ចិន និងទីក្រ៊ងញូវយ៉ក ។ លោកជាទីប្រឹក្រសា 
អាជីវកម្ម អ្នកផ្តល់យោបល់ផា្ទ្រល់របស់អ្នកជំនួញជាច្រើន ។  

លោកា្ល្រប់ជានាយកប្រាំប្រទ្រសរបស់ Kristlite ប្រាននាយកប្រត្តិបត្តិទីផ្រសារន្រ Hargar 
International និង OnLine.com ។ ន្រះមិនរាប់បទពិសោធន៌ជាច្រើនដ្រលគាត់ា្ល្រប់មន
ជាមួយក្រ៊មហ៊៊នរបស់សហរដ្ឋអាម្ររិច នឹងសឹង្ហប៊រើដ្រលធ្វើការជាច្រើនប្រទ្រស និងមន 
ដាក់លក់ក្នុង SGX and HKSE ។

លោក ហ្វីលីព មនបទពិសោធន៍ការងរជាង ៣៥ ឆ្ន្រំលើការគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ជាច្រើន
នៅក្រ៊មហ៊៊ន និងវិស័យ ឧស្រសាហកម្ម រួមមន IMPEX Trading F&B Restaurant 
ការផ្តល់ទីប្រឹក្រសាផ្ន្រកទីផ្រសារ និងស្ល្រកយីហោ ការគ្រប់គ្រង និងផលិតគ្រឿងសង្ហ្ររឹម  
គ្រប់គ្រង និងាត់ច្រងរៀបចំ ព្រឹត្តិការណ៍ធំៗ និងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលពិគ្រ្រះយោបល់លើ
ជំនាញផ្ន្រកទន់ ៕

លោក ដានីញ្រល ចន ប្រូស (ដន)  សមជិកក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល

លោក ដន គឺជានាយកប្រាំតំបន់អាព្រិចរបស់ អង្គការ World Relief។ ដំបូង ដន 
បាន បម្រើការនៅ World Relief ជានាយកប្រាំប្រទ្រស Rwanda និង Burundi 
ជានាយកប្រាំតំបន់ Africa Great Lakes និងទីប្រឹក្រសាកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់។ ដន 
បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់ អន៊បណ្ឌតិក្នងុផ្ន្រកវិស្វកម្ម គីមី នៅសកលវិទ្រយោល័យ Stanford ។
ដន ក៏បានបម្រើ ការងរក្នុងវិស័យស្រ្រវជ្រ្រវឱសថ អស់រយះព្រល ជាង ១៥ឆ្ន្រំ 
ម៊នព្រលគាត់ចូលបំរើ ការងរនៅ អង្គការ World Relief ។ ក្រ្រមការគ្រប់ គ្រងរបស់ 
ដន សកម្មភាពរបស់ World Relief នៅក្នុងតំបន់ Africa Great Lakes បានរើកចំរើន 
ពីកម្មវិធីមួយនៅក្នុងប្រទ្រស Rwanda ទៅជាកម្មវិធីដ្រលជាច្រើនៅក្នុងប្រទ្រស Rwanda 
Burundi និង Congo ។ ដន ក៏បានធ្វើឲ្រយ ស្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើន ាប់ផ្តើមរើកចំរើន 
និងដំណើរការនៅក្នុងប្រទ្រស Rwanda Burundi Congo ហើយផលិតផលធម្មជាតិ 
Ikirezi ឈ្ម្រះថ ស ក៏បានាប់ផ្តើមដំណើរ ការក្នុងប្រទ្រស Rwanda 
ហើយកា្ល្រយជាប្រ្រងដ្រលមនសរសំាន់ និងមននិរន្តភាពដល់កសិករ ជនបទក្រីក្រ។ 
ឥឡូវន្រះ ដន គឺក៏ជាសមជិក ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាលរបស់ធនាគារ Urwego Opportunity 
ក្នុង ប្រទ្រស Rwanda ផងដ្ររ ៕

ឥឡូវន្រះក្រ្រឌីត មនគណៈកម្ម្រចំនួន៣  នៅកម្រិតក្រ៊មប្រឹក្រសា 
ភិបាលរួមមន  គណៈកម្ម្រធិការសវនកម្ម   គណៈកម្ម្រធិការហានិភ័យ
និងគណៈកម្ម្រធិការទទូលបន្ទុកការងរសង្គម។ 

គណៈកម្ម្រការសវនកម្ម
ការទទួលខុសត្រូវរបស់គណៈកម្ម្រការសវនកម្ម
គណៈកម្ម្រការសវនកម្មទទួលខ៊សត្រូវចំពោះម៊ខក្រ៊មប្រឹក្រសាភិ
បាល និងតម្រូវឲ្រយអន៊វត្តការងរដូចាងក្រ្រម:
- បង្កើតនិងត្រតួពិនិត្រយអន៊លោមភាពជាមួយក្រមសីលធម៌សជីវកម្ម។
- ត្រួតពិនិត្រយនីតិវិធីអន៊លោមតាមបទបញ្ជ្ររដា្ឋ្រភិបាល ។
- ពិនិត្រយឡើងវិញនូវការរកឃើញរបស់សវនកម្មឬការត្រួតពិនិត្រយ
   ដ្រលបានធ្វើឡើងដោយភា្ន្រក់ងរផ្រស្រងទៀត ។
- ពិភាក្រសាការមិនយល់ព្រមរវាងសនវករបស់ក្រ្រឌីត ឬសវនករ 
  ាងក្រ្រជាមួយគណៈគ្រប់គ្រង ។
- ពិនិត្រយលើមតិយោបល់របស់សវនករាងក្រ្រលើគ៊ណវ៊ឌ្រឈន៍ប៊គ្គលិក
  គណន្រយ្រយ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងសវនករផ្រ្ទក្នុងរបស់គ្រឹះស្ថ្រន ។
- ពិនិត្រយឡើងវិញនូវភាពគ្រប់គ្រ្រន់ន្ររចនាសម្ព័ន្ធការត្រួតពិនិត្រយ
  ាងក្នុងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។
- ត្រួតពិនិត្រយការត្រួតពិនិត្រយផ្ទ្រក្នុងរបស់ក្រ៊មហ៊៊នសម្រ្រប់ការពារ
  ទ្រព្រយសកម្មរបស់ខ្លួន ។
- វាយតម្ល្រគោលបំណងសវនករផ្ទ្រក្នុង ។
- ពិនិត្រយការងររបស់សវនករផ្ទ្រក្នងុនិងវាយតម្ល្រការអន៊វត្ត និងការ
  កសងសមត្ថភាព ។
- ានាថការចូលរួមរបស់សវនករផ្ទ្រក្នុងនៅក្នុងដំណើរការសវន
     កម្មលើរបាយការណ៏ហិរញ្ញវត្ថព័ុត៌មនវិទ្រយោ  និងប្រត្តបិត្តកិាររបស់
  សវនករាងក្រ្រ ។

សកម្មភាព និងសមិទ្ធផលសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៣
- គណៈកម្ម្រការសវនកម្មបានជួបប្រជ៊ំគា្ន្រចំនួនបួនដងក្នុងអំឡុង
  ព្រលមួយឆ្ន្រំនៅក្នុង�្រមីនា ឧសភា សីហា និង�្រវិច្ឆិកា ។
- នៅក្នងុកិច្ចប្រជំ៊គណៈកម្ម្រការបានអន៊ម័តផ្រនការសវនកម្មផ្ទ្រក្នងុ

  សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៤ ។
- របាយការណ៍សវនកម្មផ្ទ្រក្នុងរាយការណ៍ដោយផា្ទ្រល់ទៅក្រ៊ម
  ប្រឹក្រសាភិបាលគណៈកម្ម្រការសវនកម្ម ។
- ដំណើរការប្រតិបត្ដកិារអាជីវកម្មទំាងអស់ និងការគ្រប់គ្រងត្រវូបាន
  ធ្វើសវនកម្មដោយយោងតាមវិធីសស្រ្តដ្រលផ្អ្រកលើហានិភ័យ
  ដើម្របីផ្តល់នូវឯករាជ្រយភាព   និងគោលបំណងានាលើការគ្រប់
  គ្រ្រន់មននិរន្តភាព និងប្រសិទ្ធភាពន្រអភិបាលកិច្ចរបស់អង្គការ
  គ្រប់គ្រងការត្រួតពិនិត្រយដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការ
  គ្រប់គ្រងាងក្នុង ។
- សវនកម្មផ្ទ្រក្នងុពិនិត្រយមើលយ៊ទ្ធសស្រ្តរបស់ក្រម៊ហ៊៊នប្រសិទ្ធភិាព 
  និងភាពគ្រប់គ្រ្រន់ន្រគោលនយោបាយនីតិវិធី និងបទបញ្ញត្តផិ្រស្រងៗ
  ដ្រលពាក់ព័ន្ធ។
- សវនកម្មផ្ទ្រក្នុងពិភាក្រសាអំពីលទ្ធផលន្រការវាយតំល្រទាំងអស់
  ជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រង  និងរាយការណ៍ការអង្ក្រតឃើញរបស់
  ខ្លួនអន៊សសន៍ និងទស្រសនៈតាមរយៈដំណើរការមួយដ្រលត្រូវ
  បានកំណត់ជូនទៅក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាលគណៈកម្ម្រការសវនកម្ម។

តាមគំនិតរបស់គណៈកម្ម្រការ ដំណើរការត្រួតពិនិត្រយាងក្នុង 
នីតិវិធីសវនកម្ម និងដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យគឺមនភាពគ្រប់
គ្រ្រន់ដើម្របីការពារអង្គភាព និងផ្តល់ការានាអះអាងគ្រប់គ្រ្រន់លើ
ស៊ច្ចរិតភាពន្រគណន្រយ្រយហិរញ្ញវត្ថុ ។ ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៣សវនកម្ម
ផ្ទ្រក្នុងបានធ្វើការវាយតម្ល្របានចំនួន ១៣៧ ដ្រលនៅក្នុងនោះ 
១៣៤ លើផ្ន្រកប្រត្តិបត្តិការ២ លើផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ និង១លើផ្ន្រក 
ព័ត៌មនវិទ្រយោ ។

គណៈកម្ម្រការហានិភ័យ
រចនាសម្ព័នគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
ពីមួយដំណក់កាលទៅមួយដំណក់កាល រចនាសម្ព័នរបស់ផ្ន្រក
គ្រប់គ្រងហានិភ័យកាន់ត្រព្រញល្រញ និងរឹងមំ្រជាងម៊នដោយ 
មនគណៈកម្ម្រការហានិភ័យ ១ និងគណៈកម្ម្រការនៅកម្រិត 
គ្រប់គ្រងចំនួន ៣ ៕  

ហានិភ័យក្ររ្តិ៍ឈ្ម្រះ និងផ្លូវច្របាប់ 

កំរិតក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល

កំរិតគណៈគ្រប់គ្រង

ប្រភ្រទហានិភ័យដ្រលត្រួតពិនិត្រយ

ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
- ហានិភ័យសច់ប្រ្រក់ងយស្រួល
- ហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់
- ហានិភ័យអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់បរទ្រស
- ហានិភ័យផលិតផល
- ហានិភ័យផ្រស្រងៗទៀត

ហានិភ័យឥណទាន
- គោលនយោបាយឥណទាន
- ការអន៊ម័តឥណទាន
- ការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រឥណទាន
- ទ្រព្រយដាក់ានា
- ផ្រស្រងៗ

ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ
- ហានិភ័យប្រតិបត្តិការងរ
- ហានិភ័យប្រព័ន្ធព៍ត៌មនវិទ្រយោ
- ហានិភ័យធនានមន៊ស្រស
- ហានិភ័យការក្រងបន្លំ
- ផ្រនការនិរន្តរភាពអាជីវកម្ម
- ផ្រស្រងៗ

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្ម 
និងអកម្ម (ALCO)

គណៈកម្មការហានិភ័យ
ឥណទាន(CRC)

គណៈកម្មការហានិភ័យ
ប្រតិបត្តិការនិងប្រតិបត្តិតាម 

(OCRC)

គណៈកម្មការហានិភ័យ ទីប្រឹក្រសាហានិភ័យ
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តួនាទីគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យមនម៊ខងរក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញ្រណ 
ស្វ្រងយល់ និងវាយតម្ល្រហានិភ័យ ដ្រលអាចមនផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ 
ស្ថ្រប័ន និងឱកាសន្រការកើតឡើងរបស់ហានិភ័យទាំងនោះ។

១. គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្មនិងអកម្ម
គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយសកម្ម និងអកម្ម ធ្វើការប្រជំ៊ជារៀងរាល់�្រដើម្របី
ពិភាក្រសា និងធ្វើការសំរ្រចចិត្តទៅផ្ន្រកជាច្រើនន្រការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ
ជាពិស្រសហានិភ័យសច់ប្រ្រក់ងយស្រួល ហានិភ័យអត្រ្រការប្រ្រក់ 
ហានិភ័យអត្រ្រប្តូរប្រ្រក់បរទ្រស និងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងៗទៀត។ រៀង 
រាល់អង្គប្រជ៊ំសមិទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ(Financial performances) និងសូចនា 
ករហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុផ្រស្រងទៀតដូចជា    អន៊បាតសច់ប្រ្រក់ងយស្រួល 
អន៊បាតសធនភាព អន៊បាតបំណុល (Debt Covenant) និងអន៊បាតហា  
និភ័យទីផ្រសារត្រូវបានគ្រយកមករាយការណ៍ពិភាក្រសា  និងាត់វិានការជាាំ 
បាច់នានាដើម្របីដោះស្រ្រយ។ ជាលទ្ធផល សូចនាករស្ទើត្រទាំងអស់ត្រូវបាន 
គ្រប់គ្រងប្រកបដោយភាពល្អប្រសើរ ហើយស្ថ្រនភាពហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ 
ស្ថិតនៅក្នុងកំរិតស៊វត្ថិភាព ។

២. គណៈកម្មការហានិភ័យឥណទាន
ក្រ្រពីការងរអន៊ម័តទ៊ន គណៈកម្មការហានិភ័យឥណទានត្រងត្រធ្វើការ 
ប្រជ៊ំនៅរៀងរាលត្រីមស ដើម្របីពិភាក្រសា និងាត់វិានការចំពោះហានិភ័យ
ឥណទានសំាន់ៗ។ ក្នងុអង្គប្រជំ៊ បញ្ហ្រមួយចំនួនដ្រលត្រងត្រលើមកពិភាក្រសា 
និងរាយការណ៍ មនដូចជា ផលប័ត្រមនហានិភ័យ និនា្ន្រការណ៍ឥណទាន 
ការក្រប្រ្រនិតិវិធីឥណទាន បញ្ហ្រក្នុងការផ្តល់ឥណទាន និងការាត់វិានការ 
ផ្រស្រងៗដើម្របីដោះស្រ្រយបញ្ហ្រទំាងន្រះផងដ្ររ។ ជាទូទៅហានិភ័យឥណទាន
នៅត្រជាហានិភ័យចម្របងនៅក្នុងវិស័យផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចី និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ 
ផលប័ត្រមនហានិភ័យ ជាពិស្រសផលប័ត្រមនហានិភ័យធំជាង ៣០ថ្ង្រ
(PAR>30) ត្រូវបានត្រួតពិនិត្រយ និងតាមដានយា៉្រងយកចិត្តទ៊កដាក់។  
ជារួម នៅច៊ងឆ្ន្រំ២០១៣ គ៊ណភាពផលប័ត្រឥណទាន គឺមនស្ថ្រនភាពល្អ 

ក្នុងអត្រ្រ ៩៩,៨២%។

៣. គណៈកម្មការហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងប្រតិបត្តិតាម
គណៈកម្មការហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងប្រតិបត្តិតាមទើបត្រូវបានអន៊ម័ត
ដោយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ គណៈកម្មការន្រះផ្ត្រតទៅលើការ 
គ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការទាំងអស់ រួមមន ហានិភ័យន្រការក្រងបន្លំ 
ហានិភ័យប្រតិបត្តិការការងរ ហានិភ័យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មនវិទ្រយោ 
ហានិភ័យគ្រប់គ្រងធនានមន៊ស្រស និងផ្រនការនិរន្តភាពអាជីវកម្ម ។ល។ 
បន្ថ្រមលើការអន៊វត្តប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្រយផ្ទ្រក្នងុដ្រលមនស្រ្រប់ឲ្រយមនប្រសិទ្ធភិាព
ខ្ពស់ គណៈកម្មការហានិភ័យបានសំរ្រចឲ្រយធ្វើការសកល្របង និងដាក់ឲ្រយ 
ដំណើការការវាយតំល្រហានិភ័យផា្ទ្រល់ខ្លួន(Risk Control Self- 
Assessment) នៅកំរិតសា និងនាយកដា្ឋ្រន។  ម្រយ៉ោ្រងទៀតផ្រនការនិរន្តភាព
អាជីវកម្ម គឺជាការងរអទិភាពសំរាប់គណៈកម្មការហានិភ័យប្រតិបត្តិការ 
និងប្រតិបត្តិតាម។ 

លទ្ធផលសម្រ្រចបានរបស់នាយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
- គោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ត្រូវបានអន៊ម័តដោយគណៈកម្មការ
  គ្រប់គ្រងហានិភ័យ ។
- បានបញ្ជលូសូចនាករហានិភ័យមួយចំនួន ក្នងុតារាងកំរិតហានិភ័យ និងបាន
  រាយការណ៍សូចនាករហានិភ័យទាំងនោះ     ដល់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រង 
  ហានិភ័យ ។
- ធម្មន៊ញ្ញគណៈកម្មការហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងប្រតិបត្តិតាមទើបត្រូវបាន
  អន៊ម័តដោយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ។
- បានរៀបចំរបាយការណ៍ និងរាយការណ៍ហានិភ័យទៅគណៈកម្មការគ្រប់
  គ្រងហានិភ័យរាល់ត្រីមស ។
- គោលនយោបាយការប្រឆំងការសំអាតប្រ្រក់  និងហិរញ្ញប្របទានភ្ររវកម្ម 
  ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្របកម្ម និងអន៊ម័តដោយក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល ។
- របាយការណ៍ប្រតិបត្តិការសច់ប្រ្រក់ និងរបាយការណ៍ប្រតិបត្តិការសង្រស័យ
  ត្រូវបានរាយការណ៍ទៅអង្គភាពស៊ើបការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុយា៉្រងទៀងទាត់ ៕

គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តការារសង្គម

តួនាទីរបស់ គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តការារសង្គម
ទោះបីជាគណៈកម្មការទើបត្របង្កើតឡើងក្នុងឆ្ន្រំ២០១៣ក៏ដោយ  ប៉៊ន្ត្រ
មនដំណើរការយា៉្រងរលូន និងសកម្មក្នុងតួនាទីរបស់ខ្លួនដ្រលមនដូច
ាងក្រ្រម ៖
-  កំណត់នូវគោលដៅ និងគោលបំណងយា៉្រងច្របាស់ និងបង្កើតបាននូវ

យ៊ទ្ឋសស្រ្តដើម្របីឲ្រយប្រ្រកដថ ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រង និងប៊គ្គលិក    
គ្រប់ជាន់ថ្ន្រក់យល់ដឹងពីគោលដៅ និងគោលបំណងទំាងនោះ ហើយប្ត្រជា្ញ្រ 
ចិត្តក្នងុការអន៊វត្តដើម្របីសំរ្រច អោយស្របទៅនឹងរបាយការណ៍បទដា្ឋ្រនសកល  
ន្រក្រ៊មការងរអន៊វត្តកិច្ចការងរសង្គម (SPTF) និងការអន៊វត្តន៍ល្អៗ 
នៅក្នុងគោលការអភិវឌ្រឍន៍សហគមន៍ ។
- បង្កើតនិងពិនិត្រយទ្របើងវិញនូវសូចនាករលើការអន៊វត្តការងរសង្គមដើម្របី
ានាថសូចនាករទំាងនោះនៅត្រមនពាក់ព័ន្ធនឹងយ៊ទ្ធសស្រ្តរើកចម្រើន
របស់ក្រ្រឌីត ។
- សិក្រសា ផ្តួចផ្តើមគំនិត ស្នើស៊ំ និងអន៊វត្តនូវគម្រ្រង និងសកម្មភាពដ្រល 
ពាក់ព័ន្ធ និងមនផលប៉ះពាល់ទាំងាយ ដើម្របីសំរ្រចបាននូវគោលដៅ
ការងរអន៊វត្តសង្គមរបស់ក្រ្រឌីតទាំងរយៈព្រលខ្លី និងរយៈព្រលវ្រង ។
-  បង្កើតនូវឧបករណ៍វាស់វ្រងថ្មី និងតាមដាននូវសកម្មភាពសង្គមរបស់
ក្រ្រឌីតដ្រលអន៊ម័តដោយក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល ។
- បង្កើតក្រ៊មការងរដ្រលាំបាច់ដោយកំណត់នូវកិច្ចការជាក់លាក់  និង
ត្រវូបានផ្តល់សិទ្ធអំិណចក្នងុការទទួលយកនូវដំបូនា្ម្រនដ្រលមនជំនាញ
វិជា្ជ្រជីវៈឯករាជ្រយណមួយ ដ្រលគិតថវាមនសរៈសំាន់ាំបាច់ដើម្របីជួយ
ដល់គណៈកម្មការ ។
- គ្រប់គ្រងថវិការ ឆ្ន្រំបច្ចុប្របន្ន និងមូលនិធិបង្គរទ៊ក ដ្រលអន៊ម័តដោយ 
ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល និងរក្រសាថវិការក្រ្រការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រ្រឌីត ដើម្របី 
ានាថគំនិតផ្តួចផ្តើម និងយ៊ទ្ធសស្រ្តផ្រស្រងៗត្រូវបានអន៊វត្តន៍ដោយ 

ប្រ៊ងប្រយ័ត្ន និងមនវិជា្ជ្រជីវៈ និងានាឲ្រយបាននូវលិទ្ធផល និងផលប៉ះ
ពាល់ន្រការប្រើប្រ្រស់មូលនិធិន្រះជាផ្ន្រកមួយដ៏សំាន់ន្ររបាយការណ៍
របស់ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងទៅដល់ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាលជាទៀងទាត់ ។
- ធ្វើការបញ្ជ្រក់លើផ្រនការសកម្មភាព និងគម្រ្រងថវិការសំរាប់ការអន៊វត្ត
ការងរសង្គម និងត្រតួពិនិត្រយលើការអន៊វត្តន៍សកម្មភាព និងកម្មវិធីទំាងអស់។ 

-  ត្រួតពិនិត្រយតាមដាននិនា្ន្រការន្រសូចនាករ   ដ្រលបានកំណត់នៅក្នុង
បរិបទទីផ្រសារ និងការអភិវឌ្រឍន៍ប្រទ្រស សំរាប់ធ្វើរបាយការណ៍ និងរាយ 
ការណ៍ដល់ក្រម៊ប្រកឹ្រសាភិបាលស្តពីីការផា្ល្រស់ប្តរូណ ដ្រលសំាន់ៗវិភាគ
ពីបញ្ហ្រន្រការផា្ល្រស់ប្តូរ ក៍ដូចជាផ្តល់នូវអន៊សសន៍សម្រ្រប់ផ្រនការ 
និងសកម្មភាពដើម្របីប្រ្រកដថ ក្រ្រឌីតនៅត្រអាចរក្រសាបាននូវតម្ល្រស្នូល 
និងលទ្ធផលន្រសកម្មភាពដ្រលបានរំពឹងទ៊ក ។

លទ្ធផលសម្រ្រចបានរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តការារសង្គម
- បានបង្កើតមូលនិធិសំរាប់កម្មវិធីសង្គម និងការអភិវឌ្រឍន៍សហគមន៍ដ្រល
មូលនិធិន្រះផា្ត្រច់ច្រញពី គណន្រយ្រយក្រ្រឌីត និងមននិតិវិធីត្រឹមត្រូវក្នុង
ការប្រើប្រ្រស់ ។
-  គាំទ្រអណ្តូងស្នប់ចំនួន ០៥កន្ល្រង ៖ ០៤ កន្ល្រងនៅក្នុងស្រ៊កស្អ្រង 
ក្រ្រមកិច្ចសហការជាមួយ អង្គការសម្រ្រលទ៊ក្ខមន៊ស្រសជាតិ នៅកម្ពុជា
និង ០១ កន្ល្រងនៅក្នុងបរិវ្រនសលាបឋមសិក្រសា ក្នុងស្រ៊កសមគ្គីមនជ័យ 
ខ្រត្តកំពង់ឆ្ន្រំង ។
- គាំទ្រការស្ត្ររឡើងវិញនូវប្រាយទឹកប្រវ្រងជាង ២៥០០ម៉្រត្រ ក្នុង
ស្រ៊កទឹកផ៊ស ខ្រត្តកំពង់ឆ្ន្រំង ។
-  គាំទ្រការជួសជ៊លឡើងវិញនូវសលាមត្រ្តយ្រយសហគមន៍ មួយខ្នងនៅ
ស្រ៊កកំពង់ត្រាច ខ្រត្តកំពង់ឆ្ន្រំង ។
-  អន៊ម័តលើគោលនយោបាយសង្គម និងបរិស្ថ្រន ។
- បើកកិច្ចប្រជ៊ំ ២ដង ដើម្របីពិនិត្រយមើលលើរបាយការណ៍សង្គម និងគំរោង
ស្នើស៊ំ ៕

លោក ម្រឃើល ហ្គ្រស

ទីប្រកឹ្រសាហានិភ័យន្រក្រមុប្រកឹ្រសាភិបាល

លោក ម្រឃើល មនបទពិសោធន៍ 

សជីវកម្មច្រើនជាង 25 ឆ្ន្រំ នៅក្នុង 

ស្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅទូទាំងអាស៊ីបា៉្រ

ស៊ីហ្វិកជាមួយនឹងជំនាញក្នុងផ្ន្រក

គ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងឥណទាន

ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងសជីវកម្ម ។  គាត់កាន់តំណ្រងគ្រងជាន់ខ្ពស់ 

ក្នងុស្ថ្រប័នហិរញ្ញវត្ថកំុរិតសកលជាច្រើនដូចជា៖ ប្រានមន្រ្តហីានិភ័យ 

តំបន់អាស៊ីបា៉្រស៊ីហ្វិចសំរាប់ក្រ៊ម AIG ប្រានមន្រ្តីឥណទាន និង 

ហានិភ័យសម្រ្រប់ JV រវាងក្រ៊មបច្ច្រកវិទ្រយោជាសកល និងធនាគារ 

Standard Chartered និងជាប្រានជាន់ខ្ពស់ប្រាំតំបន់លើការ 

គ្រប់គ្រងឥណទាននិងហានិភ័យសម្រ្រប់អឺរ៉៊ប និងធនាគារហ៊ងក៊ង។

គាត់មនសញ្ញ្រប័ត្រ CPA និង អន៊បណ្ឌិតហិរញ្ញវត្ថុ 

នៅមហាវទិ្រយោលយ័ Baruch ញយូក៉  នងិហើយលោកកម៏នតនួាទ ី

ជាសស្ត្រ្រារ្រយជាន់ខ្ពស់ សម្រ្រប់កម្មវិធីធនាគារអន្ដរជាតិ UOL 

LSE ។ គាត់គឺជាសមជិក វិទ្រយោស្ថ្រននាយក និងជាសមជិកក្រ៊ម 

ប្រឹក្រសាភិបាល   ន្រសមគមន៌គ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់ប្រទ្រស

សឹង្ហប៊រើ ។ បទពិសោធន៍អាជីវកម្ម ពាណិជ្ជកម្មរបស់គាត់មនភាព 

ធំទូលាយដ្រលមនទាំងនាយកអភិវឌ្រឍន៍សជីវកម្មសម្រ្រប់ PE 

Investment  ផ្តល់ស្រវាប្រឹក្រសាពិគ្រ្រះយោបល់ផ្ន្រកហានិភ័យ   

និងផ្តល់ស្រវាបណ្តះុបណ្ត្រលផ្ន្រកគ្រប់គ្រងធនាគារ និងហានិភ័យ

ក្នុងតំបន់អាស៊ីទៀតផង ។ លោកបច្ចុប្របន្នជាសមជិកក្រ៊មប្រឹក្រសា

ឯករាជ្រយ និង ប្រានន្រគណៈកម្ម្រការហានិភ័យន្រក្រ៊មប្រឹក្រសា

ភិបាលន្រគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាផង

ដ្ររ ៕

18
របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៣

គណៈកមា្ម្រការនៅកម្រិតក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល (ត) គណៈកមា្ម្រការនៅកម្រិតក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល (ត)

ការផ្តល់អំណោយរបស់លោកប្រាននាយកប្រត្តិបត្តិ មនមួកស៊វត្ថិភាព និងថវិការជូនដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ដើម្របីកាត់បន្ថយគ្រ្រះថ្ន្រក់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជា



ANNUAL REPORT 2013 គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ក្រ្រឌីត ភីអិលស៊ី

ដឹកនាំដោយប្រាននាយកប្រតិបត្តិ គណៈកម្ម្រការប្រត្តិបត្តិមន 

សមជិកដូចជា ប្រានប្រាននាយកប្រតិបត្ត ិនាយកប្រតិបត្តហិិរញ្ញវត្ថុ

ប្រាននាយកប្រតិបត្តិ ប្រតិបត្តិការ និងនាយកមកពីគ្រប់ 

នាយកដា្ឋ្រន។ 

ក្រ្រមការបង្ហ្រញផ្លូវពីក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល គណៈកម្ម្រការប្រត្តិបត្តិ

ទទួលខ៊សត្រូវលើការរៀបចំគម្រ្រង យ៊ទ្ធសស្រ្តប្រាំឆ្ន្រំ និងត្រូវ 

ានាអំពីជោគជ័យន្រគម្រ្រងនោះ ។ 

គណៈកម្ម្រការប្រត្តិបត្តិ ក៏ជាក្រ៊មដ្រលពង្រ្រងគោលការណ៍ និង

យ៊ទ្ធសស្រ្តផ្រស្រងៗ សម្រ្រប់ឲ្រយក្រម៊ប្រកឹ្រសាភិបាលពិនិត្រយផ្តល់យោបល់ 

និងសម្រ្រច។ គណៈកម្ម្រការប្រត្តិបត្តិ ក៏មនតួនាទីដឹកនាំប៊គ្គលិក 

ក្រ្រឌីតទាំ្រងមូលដើម្របីឲ្រយពួកគ្រអាចចូលរួមជួយឲ្រយសម្រ្រចបាន

នូវគោលដៅរបស់ក្រ៊មហ៊៊ន។

គណៈកម្ម្រការប្រត្តិបត្តិនឹងជួបប្រជ៊ំរៀងរាល់�្រ ហើយក្នុងករណី

ពិស្រស ការប្រជ៊ំអាចធ្វើឡើងនៅព្រលត្រូវការ ៕ 

លោក ចាន់ ម៉្រច ប្រាននាយកប្រតិបត្តិ

លោក ម៉្រច បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់អន៊បណ្ឌិតផ្ន្រកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និង 
អន៊បណ្ឌិតផ្ន្រកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកមនបទពិសោធន៍ ១៨ឆ្ន្រំ ក្នុងនោះ ១៥ឆ្ន្រំ 
ក្នងុវិស័យមីក្រហិូរញ្ញវត្ថរុាប់ទំាងផ្ន្រកសវនកម្ម បណ្តះុបណ្ត្រល គ្រប់គ្រងប្រត្តបិតិ្តការ និងការ
បង្រៀន ៕

លោក ហុឹម វិបុល   ប្រាននាយកប្រតិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុ

លោក វិបុល បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្រប័ត្រស្រដ្ឋកិច្ច អន៊បណ្ឌិតផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ 
និងគណន្រយ្រយ និងកំព៊ងបន្តយកសញ្ញ្រប័ត្រ ACCA ។ លោកមនបទពិសោធន៌ ១១ឆ្ន្រំក្នុង 
វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរាប់ទាំងផ្ន្រកសវនកម្ម គណន្រយ្រយ និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ៕

លោក ប៉ូ យ៉ត ប្រាននាយកប្រតិបត្តិ ប្រតិបត្តិការ

លោក យ៉ត បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្រប័ត្រ ផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ និងគណន្រយ្រយ 
និងអន៊បណ្ឌិតផ្ន្រកគ្រប់គ្រង ។ លោកមនបទពិសោធន៍ ១៦ឆ្ន្រំ រាប់ទាំងផ្ន្រកគណន្រយ្រយ 
រដ្ឋបាល បណ្តុះបណ្ត្រល និងធនានមន៊ស្រស និងការគ្រប់គ្រងប្រត្តិបត្តិការ ៕ 

លោក សួង អ្រងឆយ  នាយក នាយកដា្ឋ្រនសវនកម្មផ្ទ្រក្នុង

លោក អ្រងឆយ បានបញ្ចប់ការសិក្រសាថ្ន្រក់បរិញ្ញ្រប័ត្រ និងអន៊បណ្ឌិតផ្ន្រកគ្រប់គ្រង។ 
លោកមនបទពិសោធន៍ ១៨ឆ្ន្រំ ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលរួមមនផ្ន្រកគណន្រយ្រយ 
ការគ្រប់គ្រងសា និងសវនកម្ម ៕

លោក ហ៊ុយ ប៊ុនហួត នាយក នាយកដា្ឋ្រនធនានមនុស្រស

លោក ប៊ុនហួត ទទួលបានបរិញ្ញ្រប័ត្រចំនួន ២ ក្នុងផ្ន្រកច្របាប់ និងអប់រំ ព្រមទាំងអន៊បណ្ឌតិ 
ផ្ន្រកគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្រឍន៍ ។ លោកមនបទពិសោធន៍ ១៤ឆ្ន្រំ ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជា 
ពិស្រសលើការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងធនានមន៊ស្រស ៕

លោក ហា៊្រង គីម នាយក នាយកដា្ឋ្រនទីផ្រសារ

លោក គីម ទទួលបានបរិញ្ញ្រប័ត្រទីផ្រសារកាលពី ១២ឆ្ន្រំម៊ន ក្រ្រយមកទទួលបានអន៊បណ្ឌតិ 
ផ្ន្រកគ្រប់គ្រង ។ លោកមនបទពិសោធន៍ ១២ឆ្ន្រំ ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយទទួលខ៊ស
បន្ទុកផ្ន្រកគ្រប់គ្រងទីផ្រសារ ការស្រ្រវជ្រ្រវទីផ្រសារ ស្រវាកម្មអតិថិជន ទំនាក់ទំនងជាមួយម្ច្រស់
ជំនួយ និងដ្រគូ ៕

លោក សុខ គីមឆយ នាយក នាយកដា្ឋ្រនគ្រប់គ្រងព័ត៌មនវិទ្រយា

លោក គីមឆយ ទទួលបានបរិញ្ញ្រប័ត្រ និងអន៊បណ្ឌិតផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយោព័ត៌មនវិទ្រយោ 
និងកំព៊ងបន្តយកសញ្ញប័ត្រ Certified Accounting Technician (CAT) ពីអង់គ្ល្រស ។ 
លោកមនបទពិសោធន៌ ១០ ឆ្ន្រកំ្នងុការគ្រប់គ្រងព័ត៌មនវិទ្រយោជាមួយគ្រះឹស្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថ ុ៕ 

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៣
2120

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៣

គណៈកមា្ម្រធិការប្រតិបត្តិ គណៈកមា្ម្រធិការប្រតិបត្តិ (ត)
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លោក រុំ វណ្ណ្ររ៉្រ នាយក នាយកដា្ឋ្រនអភិបាលសាខា

លោក  វណ្ណ្ររ៉្រ ទទួលបានបរិញ្ញ្រប័ត្ររង ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណន្រយ្រយ បរិញ្ញប័ត្រភាសរអង់គ្ល្រស 
និងអន៊បណ្ឌិតផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ។ លោកមនបទពិសោធន៍ ១២ ឆ្ន្រំក្នុងវិស័យ 
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការផ្តល់ឥណទានា្ន្រតតូច ការគ្រប់គ្រងសា និង 
ប្រត្តិបត្តិការ ៕

លោក ហ្រ វណ្ណហ៊ុម នាយក នាយកដា្ឋ្រនហិរញ្ញវត្ថុ

លោក វណ្ណហ៊ុម ទទួលបានបរិញ្ញ្រប័ត្រ គណន្រយ្រយ និង អន៊បណ្ឌិតផ្ន្រកសវនកម្ម ។ 
លោកមនបទពិសោធន៍ ១១ ឆ្ន្រំក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការគ្រប់គ្រង
បញ្ជីរបស់ក្រ៊មហ៊៊ន សវនកម្ម និងការគ្រប់គ្រងគណន្រយ្រយ និងហិរញ្ញវត្ថុ ៕

អ្នកស្រី ក្ររ មធុរ៉្រ  នាយិការ នាយកដា្ឋ្រនរតនាភិបាល

អ្នកស្រី មធុរ៉្រ ទទួលបានបរិញ្ញ្រប័ត្រ និងបរិញ្ញ្រប័ត្ររងផ្ន្រកគណន្រយ្រយ ។ អ្នកស្រីមន 
បទពិសោធន៍ ១២ឆ្ន្រំ ក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយាប់ផ្តើមដំបូងជាមន្រ្តីឥណទាន 
ប្រាករ គណន្រយ្រយករ និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងរតនាគាររបស់ក្រ្រឌីត ៕  

លោក អា៊្រ ញ៉ នាយក នាយកដា្ឋ្រនរដ្ឋបបាល

លោក ញ៉ ទទួលបានបរិញ្ញ្រប័ត្រផ្ន្រកគណន្រយ្រយ និងអន៊បណ្ឌិតផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកមន 
បទពិសោធន៍ក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលជាមួយអង្គការក្រ្ររដា្ឋ្រភិបាលចំនួន ១១ឆ្ន្រំ និងជាមួយ
គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន ៥ឆ្ន្រំ ផងដ្ររក្នុងផ្ន្រកន្រះ ៕

លោក ហុង រី  នាយករង នាយកដា្ឋ្រនហានិភ័យ និងប្រត្តិបត្ត

បនា្ទ្រប់ពីបំរើការងរក្នងុវិស័យឯកជនអស់ជាង ៣ឆ្ន្រ ំជាអ្នកគ្រប់គ្រងបញ្ជ ី លោក រី បានងកមក 
បម្រើការងរជាមួយគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រ្រឌីត ដោយាប់ផ្តើមដំបូងជាសវនករផ្ទ្រក្នុង 
ហើយបនា្ទ្រប់មកលោកក៏ទទួលបន្ទុកផ្ន្រកហានិភ័យ និងប្រត្តិបត្តិ។ មកដល់ព្រលន្រះលោក
ធ្វើការជូនក្រ្រឌីតបានជាង ៦ឆ្ន្រំហើយ។ លោកទទួលបានបរិញ្ញ្រប្រត្រផ្ន្រកគណន្រយ្រយ និង
អន៊បណ្ឌិតផ្ន្រកគ្រប់គ្រងធ៊រៈកិច្ច ៕ 

ក្នុងឆ្ន្រំន្រះគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រឌីតបានបន្តការបណ្តុះបណ្ត្រល

របស់ខ្លួនដោយកំនត់កម្មវិធីយា៉្រងច្របាស់លាស់ ។ គ្រប់ប៊គ្គលិកថ្មី 

របស់គ្រឹះស្ថ្រនត្រូវបានបណ្តុះបណ្ត្រលយា៉្រងត្រឹមត្រូវ ម៊នព្រល 

ពួកគ្រាប់ផ្តើមអន៊វត្តន៍ការងរ ចំន្រកឯប៊គ្គលិកាស់គាត់ទទួល

វគ្គសិក្រសារំលឹកឡើងវិញ ។ ការបណ្តុះបណ្ត្រលទាំងនោះធ្វើឡើង

ដើម្របីអោយប្រ្រកដថ ប៊គ្គលិកទំាងអស់មនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រ្រន់

ក្នុងការបំព្រញការងរប្រកបដោយគ៊ណភាពខ្ពស់ ។ វគ្គបណ្តុះ 

បណ្ត្រលខ្លះត្រវូបានបង្កើតឡើងដោយផ្ន្រកបណ្តះុបណ្ត្រល ហើយ

វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលខ្លះទៀតត្រូវបាន ធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញៗ

មកពីាងក្រ្រ  ។

វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលខាងក្នុង៖ ជាវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលដ្រលបង្កើតឡើង

ដោយផ្ន្រកបណ្តះុបណ្ត្រល និងនាយកដា្ឋ្រនផ្រស្រងៗរបស់គ្រះឹស្ថ្រន 

ក្រ្រឌីត ដោយអាស្រ័យលើការវិភាគពីតំរូវការរបស់ប៊គ្គលិក ។ 

ការបណ្តុះបណ្ត្រលាងក្នុងរួមមន វគ្គតម្រង់ទិស វគ្គមូលដា្ឋ្រន 

វគ្គសិក្រសាជំនាញខ្លី ៕

វគ្គតម្រង់ទិស

ល.រ ឈ្ម្រះវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល ចំនួនវគ្គ ចំនួនសិកា្ខ្រកាម

១ វគ្គតម្រង់ទិស ជ៊ំទី ១ ៩ ១៧៤

២ វគ្គតម្រង់ទិស ជ៊ំទី ២ ៣ ១០៧

៣ វគ្គតម្រង់ទិសស្តី ពីផលិតផលឥណទានប្រាសហគមន៍ ៥ ៥៧

៤ វគ្គតម្រង់ទិសស្តីពីការផ្រសព្វផ្រសាយ ១ ៩

៥ វគ្គតម្រង់ទិសសំរាប់ មន្រ្តីបំរើស្រវាអតិថិជន ដ្រលផា្ល្រស់ប្តូរមកជាមន្រ្តីទទួលប្រ្រក់ ១ ២៤

៦ វគ្គសិកា្ខ្រសលាស្តីពីការរំលឹកឡើងវិញពីគោលការណ៍ និងនិតិវិធីឥណទាន ៣ ១៨៤

សរុប ២២ ៥៥៦

វគ្គសិក្រសាខ្លីផ្ន្រកខាងក្នុង

ល.រ ឈ្ម្រះវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល ចំនួនវគ្គ ចំនួនសិកា្ខ្រកាម

១ Help desk system ២ ៣៦

២ ការថ្ររក្រសាអតិថិជន ១៩ ៥៨៧

៣ Unit online ១ ១៣

៤ ការត៊បត្រងកាយ ២១ ២៣៣

៥ ផលិតផលធនាគារ ១ ៣២

៦ ការប្រយ៊ទ្ធប្រឆំងនឹងការលាងល៊យ ៦ ៣៣៤

៧ គោលការណ៌ការពារអតិថិជន និងការគ្រប់គ្រងការងរសង្គម ៦ ២២២

៨ ឥណទានអាជីវកម្មា្នតតូច - មធ្រយម ១ ១៨

៩ គោលការណ៍ប្រ្រក់សន្រសំសំរាប់ភា្ន្រក់ងរឥណទាន និងប្រ្រក់សន្រសំ ៦ ២២៣

១០ ឥណទានសំរាប់ការសិក្រសា ១ ៤១

១១ ផលិតផលប្រ្រក់សន្រសំសំរាប់អន៊សាទើប ប្រមូលប្រ្រក់សន្រសំ ៣ ៤៦

១២ វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលសំរាប់ប្រានមន្រ្តីទទួលប្រ្រក់ និងប្រានអន៊សាថ្មី ២ ៣៦

១៣ វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលសំរាប់មន្រ្តីបណ្តុះបណ្ត្រល ៣ ៩៨

សរុប ៧២ ១.៩១៩

22
របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៣

គណៈកមា្ម្រធិការប្រតិបត្តិ (ត) ការបណ្តុះបណា្ត្រល និងអភិវឌ្រឃបុគ្គលិក
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វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលរយៈព្រលខ្លីនៅខាងក្រ្រ

វគ្គសិក្រសាខ្លីាងក្រ្រ ជាវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលដ្រលបង្កើតឡើយដោយអ្នកាងក្រ្រក្រ្រឌីត ដ្រលផ្តល់ស្រវាបណ្តុះបណ្ត្រលដល់ប៊គ្គលិក 

របស់ក្រ្រឌីត ៕ 

វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលខ្លីខាងក្រ្រដ្រលបុគ្គលិកទទួលបានរួមមន

ល.រ វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល ចំនួនប៊គ្គលិក
១ គណន្រយ្រយ ១
២ Advance excel II ១
៣ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យកម្រឹតខ្ពស់ ១
៤ វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលស្តីពី ATM ២០
៥ ជំនាញលើការសម្ភ្រសដ្រលផ្ត្រតលើអតចរិក ២
៦ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យអាជីវកម្ម ៣
៧ CAS and CIFRS ២
៨ ជំនាញលើភាពជាឪព៊កម្ត្រយ និងការអភិវឌ្រឍរបស់ក៊មរ ២
៩ ជំនាញលើការដោះស្រ្រយតាមទូរស័ព្ទប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ១

១០ Excel 2010 ១
១១ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ ២
១២ របៀបកំណត់ថ្ល្រក្នុងការដាក់ការប្រ្រក់ ១
១៣ ការសរស្រររបាយការណ៍សវនកម្មផ្ទ្រក្នុង ៣
១៤ IT assurance & security audit ២
១៥ ច្របាប់កិច្ចសន្រយោខ្ចីចងការប្រ្រក់ និងច្របាប់ភូមិបាល ៦
១៦ ការត៊បត្រងកាយ ២៦
១៧ ការគ្រប់គ្រងសាសំរាប់ធនាគារ និងគ្រឺះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ២
១៨ ការស្រ្រវជ្រ្រវទីផ្រសារ ១
១៩ ការស្រ្រវជ្រ្រវទីផ្រសារ និងការអភិវឌ្រឍន៍ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ ២
២០ ការទូទាត់តាមទូរស័ព្ទដ្រ និងធនាគារចល័ត ២
២១ MS Lync ៤
២២ Oracle 11 g database administration level 1 ៤
២៣ យ៊ទ្ធសស្រ្តទំនាក់ទំនងសារណៈ ៤
២៤ យ៊ទ្ធសស្រ្តប្រមូលប្រ្រក់សន្រសំ ២
២៥ ជោគជ័យន្រការបញ្ចប់ការលក់តាមឥរិយបទ ៣
២៦ ការស្វ្រងយល់ពីផលិតផលកសិកម្ម ១០
២៧ ភាសអង់គ្ល្រស ២៣

សរុប ១៣១

វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលក្រ្រប្រទ្រស
ជាវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលដើម្របីបំព្រញនូវតំរូវការកម្រិតខ្ពស់របស់ក្រ្រឌីត។ ប៊គ្គលិកត្រូវបានបញ្ជូនអោយទៅសិក្រសានៅបរទ្រស ៕

ល.រ ពិពណ៌នា ប្រទ្រស ប៊គ្គលិក

១ វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលក្រ្រប្រទ្រស ១ ៤

ការបណ្តុះបណា្ត្រល និងអភិវឌ្រឃបុគ្គលិក (ត) ការបណ្តុះបណា្ត្រល និងអភិវឌ្រឃបុគ្គលិក (ត)

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ថ្ន្រក់ឧត្តម និងក្រ្រយឧត្តម

ជាកម្មវិធីអាហារូបករណ៍របស់គ្រះឹស្ថ្រនក្រ្រឌីត ដ្រលផ្តល់អោយប៊គ្គលិកទៅសិក្រសាកម្រតិបរិញ្ញ្រប័ត្រ បរិញ្ញ្របត្ររង បរិញ្ញ្របត្រជាន់ខ្ពស់
 និងវគ្គជំនាញពិស្រសផ្រស្រងៗទៀត នៅគ្រឹះស្ថ្រនសិក្រសាផ្រស្រងៗនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា ៕

លរ ពិពណ៌នា ប៊គ្គលិកប្រ៊ស ប៊គ្គលិកស្រី ប៊គ្គលិកសរ៊ប

១ បរិញ្ញ្រប័ត្រជាន់ខ្ពស់ ៩ ១ ១០

២ បរិញ្ញ្រប័ត្រ 0 ១ ១

៣ ជំនាញពិស្រស (ACCA) ១ ០ ០

សរុប ១០ ២ ១២

កម្មវិធីកម្មសិក្រសា និងការស្រ្រវជ្រ្រវ
ជាកម្មវិធីដ្រលក្រ្រឌីតបានរៀបចំ ដើម្របីផ្តល់ដល់និស្រសិតដ្រលសិក្រសាកម្រិតបរិញ្ញ្រប័ត្រ    បរិញ្ញ្រប័ត្រជាន់ខ្ពស់  ដើម្របីធ្វើកម្មសិក្រសា
ឬស្រ្រវជ្រ្រវក្នុងគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្រ្រឌីត ៕

ល.រ សា ចំនួនអ្នកច៊ះកម្មសិក្រសា
១ ការិយាល័យកណ្ត្រល ៩
២ សាសៀមរាប ១៧
៣ សាព្រ្រវ្រង ១០
៤ សាសួង ១៣
៥ សាក្រច្រះ ៣
៦ សាកំពង់ាម ៦៧
៧ សាភ្នំព្រញ ១២

សរុប ១២៦

ប៊គ្គលិកក្រ្រឌីត ដ្រលប្រកបដោយវិជា្ជ្រជីវៈកំព៊ងរង់ាំបំរើអតិថិជន
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នៅក្រ្រឌីត យើងជឿជាក់ថស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថតុ្រមួយមិនគ្រប់គ្រ្រន់ 
ក្នុងការជួយប្រជាជនក្រីក្រឲ្រយរួចផ៊តពីភាពក្រីក្របានឡើយ ។
តាមរយៈការជឿជាក់ន្រះ និងដើម្របីចូលរួមចំណ្រកក្នុងការអភិវឌ្រឍ 

សង្គម និងស្រដ្ឋកិច្ចសហគមន៍ ក្រ្រឌីតបាននឹងកំព៊ងផ្តល់នូវស្រវា 
កម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនដ្រលមនភាពសម្របូរប្រប 
និងមនភាពឆ្ន្រប្រឌិតខ្ពស់ដល់អតិថិជនរបស់យើង ដ្រលភាគ
ច្រើនបំផ៊តរស់នៅតំបន់ជនបទតាមរយៈកិច្ចសហប្រត្តិបតិ្តការជា
មួយអង្គការក្រ្ររដា្ឋ្រភិបាលជាច្រើន ។

សម្រ្រប់គ្រប់ស្រវាកម្មដ្រលផ្តល់ជូនអតិថិជន ក្រ្រឌីតបានសិក្រសា
យា៉្រងយកចិត្តទ៊កដាក់ជាមួយអតិថិជន និងអជា្ញ្រធរពាក់ព័ន្ធដើម្របី
ឲ្រយប្រ្រកដថ  ស្រវាកម្មទាំងអស់បានចូលរួមក្នុងការដោះស្រ្រយ
បញ្ហ្ររបស់ពួកគាត់ ។

ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ្រលក្រ្រឌីតកំព៊ងផ្តល់ជូនអតិថិជន រួមមន 
ការផ្តល់ប្រ្រក់ឲ្រយខ្ចី ទទួលប្រ្រក់បញ្ញើ-សន្រសំ ផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រ៊ក 
និងប្តរូប្រ្រក់។ សម្រ្រប់ស្រវាកម្មមិនហិរញ្ញវត្ថកុ្រ្រឌីតបានប្រងច្រក
ជាពីរធំៗ៖ កម្មវិធីដ្រលធ្វើជាប្រាំ និងកម្មវិធីឆ្លើយតបទៅនឹង 
តម្រវូការាំបាច់របស់អតិថិជន និងសហគមន៍ដ្រលលោកអ្នកនឹង
បានឃើញលម្អិតនៅក្នុងផ្ន្រករបាយការណ៍សង្គមាងក្រ្រម ។

ផលិតផលប្រ្រក់កម្ចី
ដើម្របីបំព្រញចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជន និងការប្រកួត 
ប្រជ្រងទីផ្រសារ ក្រ្រឌីតបានធ្វើការក្រប្រ្រផលិតផលដ្រលមនស្រ្រប់
របស់ខ្លួន និងក៏បានណ្រនាំផលិតផលប្រ្រក់កម្ចីថ្មីៗមួយចំនួន ។

ក្រ្រឌីតផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចីសំរាប់អាជីវកម្មា្ន្រតតូច និងា្ន្រតតូចបំផ៊ត
ក៏ដូចប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់កសិកម្មដ្រលមនទំហំផ្រស្រងៗ ដើម្របីបំព្រញ

តាមតម្រូវការន្រប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រកម្ពុជា និងក្រ៊មគ្រួសររបស់ 
ពួកគ្រសម្រ្រប់ការអភិវឌ្រឍជីវភាពរស់នៅ ។ ក្រ្រឌីតក៏បានផ្តល់ 
ជម្រើសសម្រ្រប់អតិថិជននៅក្នងុការខ្ចជីា រូបិយប័ណ្ណរៀល ឬដ៊លា្ល្ររ

អាម្ររិក។ ការទូទាត់សងអាចត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឯការិយាល័យ 
ឬតាមកម្រិតភូមិ ។ 

ផលិតផលប្រ្រក់កម្ចីដ្រលជាផលិតផលស្នូលរបស់ក្រ្រឌីត គឺប្រ្រក់

កម្ចជីាប៊គ្គល ដ្រលអាចអន៊ញ្ញ្រតឲ្រយអតិថិជនជ្រើសរើសប្រភ្រទកម្ចី 

ទៅតាមតម្រូវការ និងសម្ថភាពបង់សងរបស់ពួកគាត់ ។

ក្រ្រឌីតបច្ចុប្របន្ន កំព៊ងផ្តល់នូវប្រភ្រទស្រវាប្រ្រក់កម្ចីផ្រស្រងគា្ន្រចំនួន
៤ គឺ ប្រ្រក់កម្ចីឯកត្តជន ប្រ្រក់កម្ចីក្រ៊មសមគ្គីា្ន្រតតូច ប្រ្រក់កម្ចី 

ធនាគារសហគមន៍ និងប្រ្រក់កម្ចកី្រម៊សមគ្គធំី (Trust Bank) ។

ប្រ្រក់កម្ចីឯកត្តជន (ប្រ្រក់កម្ចីជាបុគ្គល)
ប្រ្រក់កម្ចីន្រះតម្រូវឱ្រយមនវត្ថុបញ្ច្រំ និងមនគោលបំណងដើម្របី
គាំទ្រប៊គ្គលដ្រលនឹងប្រើប្រ្រក់កម្ចីដើម្របីាប់ផ្តើមឡើង ឬពង្រីក

អាជីវកម្ម វិនិយោគនៅក្នុងផលិតកម្ម កសិកម្ម ទិញសម្ភ្ររៈប្រើប្រ្រស់

ក្នុងគ្រួសរ ឬសំរាប់ផា្ទ្រល់ខ្លួន ឬក្ររលម្អផ្ទះសម្រប្រងរបស់ពួកគ្រ។
ប្រ្រក់កម្ចីឯកត្តជនគឺជាផលិតផលកម្ចីស្នូលរបស់ក្រ្រឌីតដ្រលមន

រហូតទៅដល់ប្រមណជា ៩០% ន្រសមត៊ល្រយឥណទានសរ៊ប។ 
ក្រ្រឌីតផ្ដល់នូវប្រ្រក់កម្ចីឯកត្តជនទាំង    រូបិយប័ណ្ណប្រ្រក់រៀល 
និងប្រ្រក់ដ៊លា្ល្ររអាម្ររិក ។ ប្រ្រក់កម្ចនី្រះត្រវូបានផ្ត្រតទៅអតិថិជន
ដ្រលសកម្មក្នុងស្រដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាអាជីវកម្មា្ន្រតតូចបំផ៊ត ា្ន្រតតូច 
និងមធ្រយម ហើយតម្រូវឲ្រយមនវត្ថុបញ្ច្រំស្របច្របាប់ ។ ចំនួនប្រ្រក់
កម្ចីអាចាប់ពី ២០០.០០០ រៀល ឬ៥0ដ៊លា្ល្ររអាម្ររិក 
ទៅរហូតដល់ ៤0.000.000 រៀល ឬ ៥0.000 ដ៊លា្ល្ររអាម្ររិក 
(សម្រ្រប់ប្រ្រក់កម្ចីពី ១0.000 ទៅ ៥0.000 ដ៊លា្ល្ររអាម្ររិក 
ក្រ្រឌីត តម្រូវឲ្រយអតិថិជនប្រើប្រ្រស់យា៉្រងតិច  ៦០%  សម្រ្រប់
ការវិនិយោគថ្មី ឬពង្រីកម៊ខរបរាស់) ជាមួយនឹងមនរយៈ 
ព្រលអតិបរមរហូតដល់ទៅ ៤៨ �្រ ។  អត្រ្រការប្រ្រកប់្រ្រប្រួល 
ពី ៣% ទៅ ១,៤% ក្នុងមួយ�្រ អាស្រ័យលើទំហំប្រ្រក់កម្ចី ប្រភ្រទ

ន្ររូបិយប័ណ្ណ ទីតាំងសង និងកំរិតហានិភ័យរបស់អតិថិជន ។
ការប្រ្រក់ត្រូវបានគណនាដោយប្រើវិធី    សងដើមថយការ   ។
អតិថិជនត្រូវបានផ្តល់ជម្រើសក្នុងការបង់សងដូចជា ប្រ្រក់កម្ចី 
សម្រ្រប់អាជីវកម្ម ឬប្រ្រក់កម្ចសីម្រ្រប់វិស័យកសិកម្មដោយអតិថិជន 

អាច ៖ (១) ការប្រ្រក់ប្រាំ�្រ និងប្រ្រក់ដើមសងនៅច៊ងបញ្ចប់ 
ន្រវគ្គកម្ចី (២) ការប្រ្រក់ប្រាំ�្រហើយប្រ្រក់ដើមបង់ជារៀង 
រាល់ ៣, ៤, ៥, ឬ ៦ �្រ) ។

ផលិតផលកម្ចីឯកត្តជនរបស់យើងនាព្រលបច្ចុប្របន្ន   គឺត្រូវបាន  
ាត់ថ្ន្រក់ទៅក្នុងប្រភ្រទខ៊សៗគា្ន្រដូចជា ជំនួញ ការប្រើប្រ្រស់ក្នុង
ការក្រលំអរលំនៅដា្ឋ្រន ទិញអចលនៈទ្រព្រយ និងវិស័យកសិកម្ម។
ក្នុងប្រ្រក់កម្ចីឯកត្តជន ក្រ្រឌីតមននូវផលិតផលជាក់លាក់មួយ 
ចំនួន    ដើម្របីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជន  ដូចជា
ប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់អាជីវកម្មា្ន្រតតូច និងមធ្រយម ប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់
ការសិក្រសា ប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់ប៊គ្គលិកទិញគ្រហដា្ឋ្រនជាដើម ។

ប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់អាជីវកម្មខា្ន្រតតូចនិងមធ្រយម
ប្រ្រក់កម្ចសីម្រ្រប់អាជីវកម្មា្ន្រតតូច និងមធ្រយម ជាឥណទានឯកត្តជន 

ដើម្របីចូលរួមលើកស្ទួយសហគ្រ្រស ា្ន្រតតូច និងមធ្រយមដ្រលទាក់
ទងនឹងផលិតកម្ម ជំនួញ និងស្រវាកម្ម ។ ប្រ្រក់កម្ចីន្រះតម្រូវឲ្រយ 

ការវិវឌ្រឃន៍ន្រប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឥណទាន ស្រវាកម្មរបស់យើង

ដើម្របីធ្វើឲ្រយការប្រសើរឡើងនូវចំន៊ចា្ល្រំងរបស់ខ្លួន ក្នុងការបំរើអតិថិជន
នៅក្នងុទីផ្រសារ ក្រ្រឌីតបានស្វ្រងរក និងអន៊វត្តនូវយ៊ទ្ធសស្រ្តជាច្រើន
ដ្រលអាចឲ្រយយើងផ្តល់នូវស្រវាកម្ម និងផលិតផលដ្រលជាតម្រូវការ 
ាំបាច់របស់អតិថិជន។ យ៊ទ្ធសស្រ្តមួយនៅក្នងុយ៊ទ្ធស ស្រ្តជាច្រើន
ដ្រលយើងបានធ្វើនៅក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៣ ន្រះគឺការបំពាក់នូវប្រព័ន្ធ 
គ្រប់គ្រងឥណទានថ្មី ។ ក្រ្រមការជួយជ្រ្រមជ្រ្រងពី សមជិកក្រ៊ម 
ប្រកឹ្រសាភិបាលដ្រលមនជំនាញពាក់ព័ន្ធ ក្រ្រឌីតបានសិក្រសា និងជ្រើស 
រើសនូវប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឥណទានថ្មីយា៉្រងប្រ៊ងប្រយ័ត្ន ។ ទីប្រឹក្រសាម្ន្រក់ 
ដ្រលមនបទពិសោធន៍រយៈព្រលដ៏យូរ  ត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្របី 
ជួយយើងនៅក្នុងការសិក្រសាដំណើរការលំអិត ។ ក្រ៊មបច្ច្រកទ្រសមួយ
ក្រ៊មនៅកម្រិតថ្ន្រក់គ្រប់គ្រងត្រូវបានបង្កើត ។ មនក្រ៊មហ៊៊នលក់ 
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឥណទានជាច្រើន បានមកធ្វើការបង្ហ្រញអំពីប្រព័ន្ធ 
គ្រប់គ្រងឥណទាន និងតម្ល្រ។ បនា្ទ្រប់មកក្រ្រឌីត បានធ្វើការសម្រ្រំង 
នូវក្រ៊មហ៊៊នចំនួន ៣ និងច៊ងក្រ្រយបំផ៊តយើងសម្រ្រចជ្រើសរើស
យកមួយច៊ងក្រ្រយគ្រគឺ “Oracle Flexcube” ដ្រលជាប្រព័ន្ធគ្រប់
គ្រងឥណទានដ្រលធំជាងគ្រលើលោក និងត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ដោយ 
ធនាគារជាតិ ន្រកម្ពុជា និងគ្រឹះស្ថ្រនហិរញ្ញវត្ថុធំៗមួយចំនួននៅ 
កម្ពុជា ។ 

វាជាការវិនិយោគដ៏ធំសម្រ្រប់ក្រ្រឌីត     ដ្រលមនតម្ល្រប្រមណជិត
២ លានដ៊លា្ល្ររសហរដ្ឋអាម្ររិច ។ យើងបានាប់ផ្តើម និងដំណើរការ 
ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឥណទានថ្មីន្រះយា៉្រងប្រ៊ងប្រយ័ត្ន ដោយមន

ជំនួយពីអ្នកជំនាញ   ដ្រលមកពីក្រ៊មហ៊៊នដ្រលបានជ្រើសរើស  ។
ក្រ៊មការងរមួយក្រ៊មទៀត “Core Banking Team” ដ្រលស្ថិតនៅ
ក្រ្រមក្រ៊មការងរទី១ាងលើ ក៏ត្រូវបានបង្កើតដើម្របីធ្វើការជាមួយ
អ្នកជំនាញ ។ ប៊គ្គលិកបន្ថ្រមទៀតមួយចំនួនត្រូវបានរើសដើម្របីធ្វើការ
ការងរលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឥណទានថ្ម ីដើម្របីានាថយើងមនប៊គ្គលិក
ាងក្នុងគ្រប់គ្រ្រន់ដើម្របីទទួលយកចំណ្រះដឹង ពីអ្នកជំនាញ  ។  វគ្គ 
បណ្តះុបណ្ត្រលាំបាច់ជាច្រើនដ្រលពាក់ព័ន្ធត្រវូបានរៀបចំ និងផ្តល់ 
ដល់ប៊គ្គលិកាងក្នុងដ្រលពាក់ព័ន្ធ ។ ព្រលវ្រលា និងសកម្មភាព
ដ្រលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានកំណត់នឹងអន៊វត្តតាម ។ ប៊គ្គលិកាងក្នុង 
ដ្រលពាក់ព័ន្ធបានលះបង់កម្ល្រងំកាយ និងចិត្តទំាងយប់ និងថ្ង្រសម្រ្រប់ 
ការងរន្រះ  ។  មកដល់ព្រលន្រះ  ក្រ្រឌីតបានសកល្របងលើប្រព័ន្ធ 
គ្រប់គ្រងឥណទានថ្មបីានចំនួន ៣អន៊សា  និងការិយាល័យកណ្ត្រល
ហើយយើងគ្រ្រងនឹងដាក់ឲ្រយប្រើប្រ្រស់ព្រញល្រញយា៉្រងយូរបំផ៊ត 
ច៊ងឆ្ន្រំ ២០១៤ ។

ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឥណទានថ្មី  ដ្រលមនសម្ថភាពខ្ពស់ន្រះ 
ក្រ្រឌីតប្ត្រជា្ញ្រផ្តល់ស្រវាកម្ម និងផលិតផលឲ្រយកាន់ត្រប្រសើរជាងម៊ន 
ជាមួយនឹងស្រវាកម្មដ៏សម្របូរប្រប និងមនភាពបត់ប្រន ។ យើង 
សង្រឃឹមថអតិថិជនរបស់យើង    នឹងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ដ៏
អស្ច្ររ្រយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឥណទានថ្មីន្របច្ច្រកវិទ្រយោច៊ងក្រ្រយ
របស់ពិភពលោកមួយន្រះ ហើយក្រ្រឌីតក៏នឹងអាចផ្តល់ស្រវាកម្ម 
ដល់អតិថិជនកាន់ត្រច្រើនថ្រមទៀត ៕

បន្ទប់ server រៀបចំសំរាប់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឥណទានថ្មី
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ដាក់របស់បញ្ច្រំ   នឹងមនគោលបំណងជួយជាប្រភពហិរញ្ញវត្ថុ 
សំរាប់ការពង្រកី និងាប់ផ្តើមម៊ខរបរថ្ម។ី អតិថិជនអាចទទួលបាន
ឥណទានន្រះ  សំរាប់ប្រើប្រ្រស់ក្នុងប្រត្តិបត្តិការប្រាំថ្ង្ររបស់ខ្លួន
ធ្វើជាដើមទ៊នសម្រ្រប់បង្វិល និងការវិនិយោគរយៈព្រលវ្រង និងមធ្រយម។

អតិថិជនគោលដៅ សម្រ្រប់ប្រ្រក់កម្ចី សម្រ្រប់អាជីវកម្មា្ន្រតតូច និង

មធ្រយមអាចជាអាជីវករម្ន្រក់ៗ ឬក្រ៊មហ៊៊ន ។ ទំហំប្រ្រក់កម្ចីមនពី 
២០.០០០ ទៅ ៥០.០០០ដ៊លា្ល្ររសហរដ្ឋអាម្ររិច ។  អត្រ្រការ 
ប្រ្រក់ក្នុងមួយ�្រពី ១,៤ និង១,៦% ។

ប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់ការសិក្រសា
ការសិក្រសាជាការវិនិយោគមួយដ៏សំាន់បំផ៊តសម្រ្រប់ជីវិត ប៉៊ន្ត្រ
ការសិក្រសាកាន់ត្រខ្ពស់ ក៏ដូចជាការទទួលបាននូវជំនាញមួយដ៏ពិត 
ប្រ្រកដ តម្រូវឲ្រយមនការចំណយល៊យកាន់ត្រច្រើន។ ប្រ្រក់កម្ចី
សម្រ្រប់ការសិក្រសាមនគោលបំណង ជួយផ្តល់ការគាំ្រទ្រផ្ន្រកហិរញ្ញវត្ថុ

ដល់សិស្រសាន៊សិស្រសដ្រលមនឆន្ទៈរៀនសូត្រ ត្រខ្វះាតសម្រ្រប់ 
បន្តការសិក្រសាឲ្រយបានខ្ពស់ ។ គោលបំណងសំាន់របស់ប្រ្រក់កម្ចី
សម្រ្រប់ការសិក្រសា គឺសិស្រសាន៊សិស្រសដ្រលមនឆន្ទៈរៀនសូត្រត្រូវ 
បានផ្តល់ឱកាសដើម្របីបានរៀនសូត្រកាន់ត្រខ្ពស់ តាមរយៈការផ្តល់

ស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ដ្រលមនលក្ខណៈពិស្រសសមស្របទៅនឹង
សិស្រសាន៊សិស្រសទាំងនោះ។ ដើម្របីការពារហានិភ័យសម្រ្រប់ប្រ្រក់
កម្ចីរយៈព្រលវ្រង ក្រ្រឌីតត្រូវការរបស់បញ្ច្រំ១០០%ន្រប្រ្រក់កម្ចី 
ដ្រលបានស្នើស៊ំ (របស់បញ្ច្រំចំបង ៧៥% និងរបស់បញ្ច្រំ 
បនា្ទ្រប់បន្រសំ ២៥%)។ ជាងន្រះទៅទៀត ដើម្របីលើកទឹកចិត្តដល់ 
សិស្រសដ្រលមនការងររួចហើយ ក្រ្រឌីតនឹងផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចបី្រភ្រទ
ន្រះដោយមិនាំបាច់មនរបស់បញ្ច្រំ ។  ប្រ្រក់កម្ចីន្រះផ្ត្រតការ
យកចិត្តទ៊កដាក់ដល់សិស្រស ដ្រលមកពីគ្រសួរដ្រលមនចំណូលទាប

ទាបបំផ៊ត និងមធ្រយម ត្រទទួលបានលទ្ធផលន្រការសិក្រសាបានល្អ
ហើយមនឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការបន្តការសិក្រសា ដើម្របីទទួលបានជំនាញ

ណមួយច្របាស់លាស់ ដើម្របីឲ្រយពួកគ្រអាចទទួលបាន ចំណូលកាន់

ត្រច្រើន។ ប្រ្រក់កម្ចីន្រះអាចខ្ចីបានសម្រ្រប់ការសិក្រសាអភិវឌ្រឃន៍
គ្រប់ផ្ន្រករួមទាំងជំនាញវិជា្ជ្រជីវៈ និងជំនាញផ្រស្រងៗទៀត ។  ទំហំ
ប្រ្រក់កម្ចីគឺមនាប់ពី ២០០ ទៅ ៦.០០០ដ៊លា្ល្ររសហរដ្ឋអាម្ររិច 
(ផ្តល់ជូនត្រជាប្រ្រក់ដ៊លា្ល្ររសហរដ្ឋអាម្ររិច) រយៈព្រលពី ៦�្រ
ដល់ ៨៤�្រ និងអាចអន៊ញ្ញ្រត្តិឲ្រយអតិថិជនបង់ត្រការស៊ទ្ធរយៈ
ព្រល ៥៤�្រ ។ អត្រ្រការប្រ្រក់ប្រាំ�្រាប់ពី ១,៦ ទៅ១,៣%។

ឥណទានសម្រ្រប់បុគ្គលិកទិញផ្ទះ
ឥណទានសម្រ្រប់ប៊គ្គលិកទិញផ្ទះ ត្រូវបានរៀបចំសម្រ្រប់ប៊គ្គលិក

ក្រ្រឌីតទិញផ្ទះ និងដី សងសង់ផ្ទះថ្មី ជួសជ៊លផ្ទះ និងក្រលម្អ 
បន្ថ្រម ។ ទំហំប្រ្រក់កម្ចីន្រះគឺមនាប់ពី ១០.០០០ ដល់ 

៧០.០០០ដ៊លា្ល្ររសហរដ្ឋអាម្ររិច ឬ ៧០% ន្រតម្ល្រទ្រព្រយសម្របត្តិ 
ដ្រលបំរ៊ងទិញ  (ផ្តល់ជូនត្រជាប្រ្រក់ដ៊លា្ល្ររសហរដ្ឋអាម្ររិច) ។
រយៈព្រលអាចខ្ចីបានពី ១២�្រ ដល់ ១៨០�្រ និងមនអត្រ្រការ 
ប្រ្រក់ ៩% ក្នុងមួយឆ្ន្រំ ។

ប្រ្រក់កម្ចីក្រុមានាខា្ន្រតតូច

វាគឺជាប្រ្រក់កម្ចដី្រលសមជិកក្នងុក្រម៊មនបំណុលរួមគា្ន្រ (ានាគា្ន្រ)

មនសមជិក ៣ - ៥ នាក់ ហើយកម្ចីន្រះគឺមនគោលដៅដើម្របី
គាំទ្រដល់ប្រជាជនក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់ជនបទ   ដ្រលបានប្ត្រជា្ញ្រ 
ដើម្របីប្រើប្រ្រស់ប្រ្រក់កម្ចីន្រះក្នុងការអភិវឌ្រឍជីវភាព និងការរស់នៅ  
របស់ពួកគាត់ ។ ជាមួយប្រ្រក់កម្ចីន្រះ យើងមិនត្រូវការទ្រព្រយ 
បញ្ច្រំទ្រ  ត្រអតិថិជនត្រូវមនទ្រព្រយសម្របត្តិផា្ទ្រល់ខ្លួនមួយចំនួន
ដើម្របីបង្ហ្រញមន្រ្តីឥណទានរបស់យើង    ព្រលច៊ះទៅវាយតម្ល្រ
ឥណទាន ។ ប្រ្រក់កម្ចីក្រ៊មានាន្រះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រ្រប់
អតិថិជនក្រីក្រនៅក្នុងតំបន់ជនបទ   ដ្រលមនឆន្ទៈក្នុងការលើក 
កម្ពស់កំរិតជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួន និងក៏ដូចជាចង់ប្រកបរបរ 
ផ្រស្រងៗដូចជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម កសិកម្ម ចិញ្ចឹមសត្វ និងស្រវា 
ផ្រស្រងៗទៀតដ្រលពាក់ព័ន្ធ ។

ប្រ្រក់កម្ចីអតិបរម សំរាប់ឥណទានក្រ៊មានាា្ន្រតតូចន្រះមន 
ចំនួនទឹកប្រ្រក់ ២.០០០.០០០រៀល ឬ ៥០០ដ៊លា្ល្ររ ក្នុង
សមជិកម្ន្រក់ដោយមនអត្រ្រការប្រ្រក់ ៣% ទៅ ២,៥% 
ក្នុងមួយ�្រអាស្រ័យលើរូបិយប័ណ្ណ  និងទីកន្ល្រងបង់សងជាមួយ 
នឹងរយៈព្រលខ្ចីអតិបរម ១២ �្រ។ ការប្រ្រក់ត្រូវបានគណនាដោយ

ប្រើវិធីសងដើមថយការ ។ អតិថិជនអាចបង់ការរៀងរាល់�្រ និង
ប្រ្រក់ដើមសងនៅច៊ងបញ្ចប់ន្រវគ្គកម្ចី ។

ប្រ្រក់កម្ចបី្រឡាសហគមន៍ (ប្រ្រក់កម្ចសំីរប់ជួយជនាយរងគ្រ្រះ)

វាគឺជាប្រ្រក់កម្ចីា្ន្រតតូចបំផ៊ត     ដ្រលមិនតម្រូវឱ្រយមនវត្ថុបញ្ច្រំ 
ប៉៊ន្ដ្រត្រូវយល់ព្រមានាគា្ន្រនៅក្នុងក្រ៊មដ្រលមន សមជិក ៤ - 
៦នាក់ រួចបង្កើតជាធនាគារសហគមន៍ ។ វាមនគោលបំណង 
ដើម្របីបម្រើជនក្រីក្រ ក្រីក្របំផ៊ត និងជនងយរងគ្រ្រះនៅតាម 
សហគមន៍ជនបទ ដ្រលនឹងប្រើប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់ធ្វើឱ្រយប្រសើរ
ឡើងនូវស្រដ្ឋកិច្ចគ្រួសររបស់ពួកគ្រ ។ ផលិតផលប្រ្រក់កម្ចីន្រះ
កំព៊ងត្រូវបានអន៊វត្តតាមរយៈគម្រ្រងពិស្រសរបស់ក្រ្រឌីតហៅ
ថ គំរោងសំរាប់ជួយជនងយរងគ្រ្រះ Vulnerable Service 

Unit (VSU) ។

ក្រ៊មជាច្រើន (អតិប្របរម ២០ ក្រ៊ម) បង្កើតបានជាធនាគារ 
សហគមន៍មួយ ។  ធនាគារសហគមន៍មួយត្រូវបានដឹកនាដំោយ 

ប្រានមួយរូបដ្រលជាប់ឆ្ន្រត   ដ្រលមនជំនួយពីមន្រ្តីឥណទាន
របស់ក្រ្រឌីតដ្រលមនជំនាញច្របាស់លាស់ ។ ចំនួនទឹកប្រ្រក់កម្ចី 

លើកទ ី១ នៅក្នងុវគ្គគ ឺ១.២០០.០០០ រៀល (ប្រមណ៣០០ដ៊លា្ល្ររ)

ទ៊នទី២ ១.៤០០.០០០រៀល (ប្រមណ៣៥០ដ៊លា្ល្ររ) 
និងលើកទី៣ និងទ៊នបន្តបនា្ទ្រប់ទៀតអាចដល់ ១.៦០០.០០០រៀល

(ប្រមណ៤០០ដ៊លា្ល្ររ) ។ រយៈព្រលកម្ចីអតិប្របរិមគឺមនរយៈ
ព្រល ១២�្រ ប៊៉ន្ដ្រត្រវូកំណត់ដោយសមជិកភាគច្រើននៅក្នងុក្រម៊។ 
អត្រ្រការប្រ្រក់  ២,៩%  ក្នុងមួយ�្រដោយប្រើវិធីសស្ត្រសងដើម
ថយការ ហើយការប្រ្រក់ទូទាត់សងប្រាំ�្រ។ ដើម្របីជួយដល់ជន
ងយរងគ្រ្រះ ប្រជាជនក្រីក្រ និងក្រ៊មគ្រួសររបស់ពួកគ្រ ប្រ្រក់
កម្ចដី្រលនៅសល់នឹងត្រវូលប់ច្រញពីបញ្ជកី្នងុករណីអតិថិជនបាន
ស្ល្រប់ លើសពីន្រះទៀត ក្រ្រឌីតនឹងផ្ដល់ជូនដល់គ្រួសររបស់ 
អតិថិជន នូវប្រ្រក់មួយចំនួនសម្រ្រប់រៀបចំពិធីប៊ណ្រយសពផងដ្ររ។

ដើម្របីលើកទឹកចិត្ត និងពង្រងឹនូវវិន័យឥណទាន ក៏ដូចជាទទួលកិច្ច
សហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមសមជិកធនាគារសហគមន៍ ក្រ្រឌីត

ផ្តល់ ៣% លើការប្រ្រក់ដ្រលប្រមូលបានទៅឲ្រយប្រានធនាគារ
សហគមន៍ ដ្រលជួយក្រ្រឌីតឲ្រយសម្រ្រចគោលបំណងរបស់ធនា
គារសហគមន៍ ។ ការផ្តល់ន្រះធ្វើឲ្រយការប្រមូលការប្រ្រក់ទទួល 
បានលទ្ធផល ១០០% ។

ប្រ្រក់កម្ចីក្រុមសាមគ្គីធំ (Trust Bank Loan)
ដើម្របីគាំទ្រដល់កម្មវិធី គំរោងសំរាប់ជួយជនងយរកគ្រ្រះ (VSU) 

ក្រ្រឌីត បានបង្កើតផលិតផលមួយផ្រស្រងទៀតហៅថ ឥណទាន

ក្រ៊មសមគ្គីធំ (Trust Bank Loan) ។ វាគឺជាប្រ្រក់កម្ចីក្រ៊ម       
រួមគា្ន្រមិនតម្រូវឲ្រយមនទ្រព្រយានា មនសមជិក ១០ - ២០ នាក់ 
ហើយមនគោលដៅចំពោះអតិថិជនក្រីក្រ ដ្រលសកម្មក្នុងផ្ន្រក 

ស្រដ្ឋកិច្ច និងបានបង្ហ្រញការប្ត្រជា្ញ្រចិត្តរបស់ពួកគ្រ ក្នុងការប្រើប្រ្រស់

ប្រ្រក់កម្ចីដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍ការរស់នៅ ។ ប្រានក្រ៊មម្ន្រក់ត្រូវបាន 
រើសដោយការបោះឆ្ន្រតដោយសមជិក  និងផ្តល់ជំនួយដោយ
មន្ត្រីឥណទានរបស់ក្រ្រឌីត ។  បរិមណប្រ្រក់កម្ចីដ្រលត្រូវបាន
ផ្ដល់មនភាពខ៊សគា្ន្រពីវគ្គមួយទៅវគ្គមួយ សម្រ្រប់វគ្គទី១ អាចខ្ចី
បានចំនួនពី ៥០០.០០០ ទៅ១.២០០.០០០ រៀល (ប្រមណ 
១២៥ - ៣០០ដ៊លា្ល្ររ) វគ្គទី២ អាចខ្ចីបានពី ៥០០.០០០ 
ទៅ១.៤០០.០០០ រៀល (ប្រមណ១២៥ - ៣៥០ដ៊លា្ល្ររ) 
និងវគ្គទី៣ ពី៥០០.០០០ រៀល ទៅ១.៦០០.០០០  (១២៥ - 
៤០០ដ៊លា្ល្ររ) ។

ចំណំ៖ ដើម្របីបង្កើនការយល់ដឹងរបស់អតិថិជន ក្នុងក្រ៊មទាក់ទង
នឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសរ ការអភិវឌ្រឍរបស់ក៊មរ និងការ 
អភិវឌ្រឍន៍ជំនាញកសិកម្ម ក្រ្រឌីតបានផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល 
ទាំងនោះជូនដល់អតិថិជនផងដ្ររ ។

ក្រ្រមគម្រ្រងជាមួយដ្រគូរ ក្រ្រឌីតក៏បានផ្តល់ដល់អតិថិជន    
របស់យើង  នូវប្រ្រក់កម្ចីមួយចំនួនសម្រ្រប់គោលបំណងទិញធ៊ង
ចំរោះទឹក និងបង្គន់អនាម័យផងដ្ររ ។

ស្រវាកម្មរបស់យើង (ត) ស្រវាកម្មរបស់យើង (ត)

ទទួលបានជោគជ័យជាមួយប្រ្រក់កម្ចីពី  ក្រ្រឌីត
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ផលិតផលប្រ្រក់បញ្ញើ - សន្រសំ
ក្រ្រឌីតកំព៊ងផ្តល់នូវផលិតផលប្រ្រក់បញ្ញើ- សន្រសំជាច្រើនប្រភ្រទ
សំរាប់អតិថិជនរួមមន គណនីបញ្ញើសំច្រ (គណនីងយស្រួល)
បញ្ញើមនកាលកំណត់ (ស៊ីឌី) និងគណនីសន្រសំភាពជាដ្រគូ។ 
ក្រ្រឌីតានាស៊វត្ថិភាពសច់ប្រ្រក់ ភាពងយស្រួលសម្រ្រប់ 
សំរាប់អតិថិជន និងមិនគិតថ្ល្រស្រវាសំរាប់ការបើកគណនី។ ការ
ប្រ្រក់លើប្រ្រក់បញ្ញើត្រូវបានគណនាជារៀងរាល់ថ្ង្រ ។

គណនីសំច្រ
គណនីសំច្រមនគោលដៅសំាន់លើប៊គ្គលិកក្រ្រឌីត ក៏ដូច  
សារណៈជន ដ្រលមនគោលបំណងរក្រសាទ៊កល៊យរបស់ខ្លួន
នៅទីកន្ល្រងមនស៊វត្ថភិាព និងមនភាពងយស្រលួដ្រលអន៊ញ្ញ្រត 
ឲ្រយពួកគ្រអាចដក  និងដាក់ប្រ្រក់គ្រប់ព្រលក្នងុម៉ោ្រងធ្វើការ ។ ជាមួយ
នឹងប្រភ្រទន្រការសន្រសំន្រះ អតិថិជនអាចបើកគណនីមួយជាមួយ 
ត៊ល្រយភាពអប្របបរម ២០.០០០ រៀលឬ ៥ដ៊លា្ល្ររ ប៉៊ណោ្ណ្រះ 
ជាមួយនឹងអត្រ្រការប្រ្រក់ ៤,៥% ក្នុងមួយឆ្ន្រំចំពោះការ 
សន្រសំជាប្រ្រក់រៀល និង៣,៥% ក្នុងមួយឆ្ន្រំសម្រ្រប់ការសន្រសំជា
ប្រ្រក់ដ៊លា្ល្ររ ហើយការប្រ្រក់ត្រូវបានគណនាប្រាំថ្ង្រ ហើយបង្វ្ររ
ទៅជាប្រ្រក់ដើមនៅរៀងរាល់ច៊ង�្រនីមួយៗ ។

រយៈព្រល
សមត៊ល្រយ ការប្រ្រក់ក្នុង១ឆ្ន្រំ

អប្របបរម អតិបរម រៀល ដ៊លា្ល្ររ

រៀងរាល់ថ្ង្រ ២០.០០០ រៀល
៥ ដ៊លា្ល្ររ

១០០.០០០.០០០ រៀល
៥០.០០០ ដ៊លា្ល្ររ ៤,៥% ៣,៥%

គណនីបញ្ញើមនកាលកំណត់
គណនីបញ្ញើមនកាលកំណត់ គឺជាការសន្រសំដ្រលកិច្ចសន្រយោយល់
ព្រមជាក់លាក់មួយត្រូវបានធ្វើលើចំនួនទឹកប្រ្រក់  រយៈព្រល  និង
អត្រ្រការប្រ្រក់រវាងក្រ្រឌីត និងអតិថិជន ។
គណនីបញ្ញើមនកាលកំណត់មនពីរប្រភ្រទ (ក) ប្រ្រក់បញ្ញើមន

កាលកំណត់ អាចដកការប្រ្រក់ជារៀងរាល់�្រ   និងប្រ្រក់ដើមដក
នៅច៊ងការបរិច្ឆ្រទ ។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសរយៈព្រលបាន 
ដូចជា៖ ១ �្រ ៣ �្រ ៦ �្រ ៩ �្រ ១២ �្រ ១៨�្រ ២៤�្រ 
និង៣៦�្រ (ខ)  ប្រ្រក់បញ្ញើមនកាលកំណត់  ដ្រលអាចដកការ
ប្រ្រក់ជាមួយ នឹងប្រ្រក់ដើមនៅច៊ងការបរិច្ឆ្រទ ។ អត្រ្រការប្រ្រក់ 
ខ្ពស់អាចរហូតដល់ ១២% ក្នុងមួយឆ្ន្រំលើការសន្រសំជារៀល 
និង៨,៥% ក្នុងមួយឆ្ន្រំសម្រ្រប់ប្រ្រក់ដ៊លា្ល្ររអាម្ររិក ។

គណនីសន្រសំភាពជាដ្រគូ
ក្រ្រឌីតផ្តល់ស្រវាកម្មដ៏ពិស្រសទៅអង្គការដ្រគូ   ដោយផ្តល់នូវ 
ស្រវាកម្មសន្រសំ  និងឥណទានតាមរយៈប្រតិបត្ដិការរដ្ឋបាលដ្រល
មនស្រ្របរ់បសអ់ង្គការភាព។   គណនសីន្រសភំាពជាដ្រគមូនគោល
បំណងជួយ ស្ថ្រប័ន ក្រ៊មហ៊៊ន និងអង្គការផ្រស្រងៗដ្រលចង់រក្រសា  
ទ៊កប្រ្រក់សន្រសំសម្រ្រប់ប៊គ្គលិក ក្នុងគណន្រយ្រយផា្ទ្រល់ខ្លួនរបស់គ្រ
ដើម្របីការចំណយ និងការវិនិយោគនាព្រលអនាគត ។  ត្រឹមត្រ 
៥ដ៊លា្ល្ររ លោកអ្នកអាចបើកគណនីសន្រសំភាពជាដ្រគូ ហើយ 
ទទួលបានអត្រ្រការប្រ្រក់ ៥% ក្នុងមួយឆ្ន្រំ។ ការប្រ្រក់ត្រូវបាន 
គណនាជារៀងរាល់ថ្ង្រនៅលើសមត៊ល្រយ និងបានបញ្ចូលទៅប្រ្រក់
ដើមនៅច៊ងបញ្ចប់ន្រ�្រនីមួយៗ ។

រយៈព្រល
សមត៊ល្រយ ការប្រ្រក់ក្នុង១ឆ្ន្រំ

អប្របបរម អតិបរម ដ៊លា្ល្ររ

រៀងរាល់ថ្ង្រ ៥ ដ៊លា្ល្ររ
៣%ន្រដើមផា្ទ្រល់
ស៊ទ្ធរបស់ក្រ្រឌីត

៥%

ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុក
ស្រវាផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នងុស្រក៊ គឺជាស្រវាថ្មមួីយដ្រលបានផ្តល់ដោយក្រ្រឌីត។
ជាមួយនឹងស្រវាថ្មីន្រះក្រ្រឌីត អន៊ញ្ញ្រតឱ្រយអតិថិជនអាចសង  
ប្រ្រក់កម្ចី នៅការិយាល័យក្រ្រឌីតណមួយក៏បាននៅក្នុងតំបន់

ប្រតិបត្ដិការរបស់យើង។ ស្រវាកម្មន្រះបានផ្ដល់ជូនទៅអតិថិជន 
ជាមួយស្រវាលឿន តំល្រស្រវាសមរម្រយ និងមនស៊វត្ថិភាពខ្ពស់។ 
មកដល់ព្រលន្រះ មនអតិថិជនជាច្រើនកំព៊ងទទួលបានអត្ថ 
ប្រយោជន៍ជាច្រើនពីស្រវាកម្មន្រះ ។ 

ត្រឹមត្រ ១ដ៊លា្ល្ររ លោកអ្នកអាចផ្ញើរប្រ្រក់ទៅគ្រប់កន្ល្រងក្នុង 
ប្រទ្រសកម្ពុជា ។

ស្រវាប្តូរប្រ្រក់
ជាមួយនឹងអាជា្ញ្របណ្ណទទួលប្រ្រក់សន្រសំ (MDI) យើងមិនទាន់
មនសិទ្ធិផ្តល់នូវស្រវាកម្មប្តូរប្រ្រក់ដល់សារណៈជនទ្រ ប៉៊ន្ត្រ
យើងអាចផ្តល់ស្រវាកម្មន្រះបានជាមួយអតិថិជន ដ្រលមនស្រ្រប់
របស់យើង។ ស្រវាកម្មន្រះ អាចជួយសំរួលដល់អតិថិជនដើម្របី
ដោះស្រ្រយបញ្ហ្រន្រការប្តូរប្រ្រក់ ដ្រលជាធម្មតាតម្រូវឱ្រយពួកគាត់ 
ទៅទីផ្រសារដើម្របីប្តូរ  រួចត្រលប់មកការិយាល័យក្រ្រឌីតដើម្របីសង
ប្រ្រក់ ។ 

ដើម្របីបម្រើទីផ្រសារដ្រលមនការផា្ល្រស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ និងដោយ 
សរសម្ថភាពពិស្រសន្រប្រព័ន្ធធនាគារថ្មីរបស់យើង ក្រ្រឌីតបាន 
សិក្រសា និងអភិវឌ្រឍន៍នូវស្រវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុថ្មីមួយចំនួនហើយគ្រ្រង 
នឹងដាក់បំរើជូនអតិថិជនក្នុងព្រលឆប់ៗាងម៊ខន្រះ ។

ការសិក្រសារទីផ្រសារសម្រ្រប់ក្រលម្អរ និងអភិវឌ្រឍន៍ផលិតផល
ក្រ្រឌីតមនការប្រ៊ងប្រយ័ត្នជាា្ល្រំង ជាមួយនឹងគ៊ណភាពផលិតផល 
និងស្រវាកម្មដ្រលផ្តល់ទៅឲ្រយអតិថិជន។  យើងចង់ផ្ដល់ឱ្រយពួកគ្រ
នូវផលិតផល និងស្រវាកម្មដ្រលមនភាពងយស្រួល ដើម្របីបំព្រញ
នូវចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនយើង ។ ដើម្របីឲ្រយយើងអាច 
ដឹងពីកម្រិតព្រញចិត្តរបស់អតិថិជនលើផលិតផល  និងស្រវាកម្ម
របស់យើង។ នៅដើមឆ្ន្រំ ២០១៤ន្រះ ក្រ្រឌីតបានធ្វើការអង្ក្រត 
ពីការព្រញចិត្តជាមួយនឹងអតិថិជន ៦០៧ នាក់ដ្រលបានប្រើ

ប្រ្រស់ស្រវាក្រ្រឌីតយា៉្រងហោចណស់ ១៣ �្រ ពីក្នុងចំណោម 
១២ការិយាល័យ  ក្នុងខ្រត្ដ  ក្រ៊ងចំនួន ៨  ដោយប្រើវិធីសស្រ្ត
ជ្រើសរើសដោយច្រដន្រយ ។  យើងកប៏ានសកិ្រសាផងដ្ររនវូហ្រតផ៊ល
ន្រការឈប់ខ្ចីរបស់អតិថិជន ដោយធ្វើការសម្ភ្រសន៍អតិថិជនដ្រល
ឈប់ដោយស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ២១៧នាក់ ពីការិយាល័យចំនួន ៧ 
ផងដ្ររ ។

ាងក្រ្រមជាលទ្ធផលដ្រលបានរកឃើញ៖
-  អតិថិជនដ្រលទទួលប្រ្រក់កម្ចីឯកត្តជន ៩៩% និងអតិថិជន 
ប្រាសហគមន៍ ៩៦ % មនការព្រញចិត្តនឹងទំហំប្រ្រក់កម្ចរីបស់
យើង ។
-  ៩៧% អតិថិជនព្រញចិត្តនឹងរបៀបសងសព្វថ្ង្រដ្រលគាត់កំព៊ង
ត្រមន ។
- អតិថិជនដ្រលទទួលប្រ្រក់កម្ចបី្រាសហគមន៍ ៩៥ % និងអតិថិជន
ឯកត្តជន ៩២% មនការព្រញចិត្តនឹងរយៈព្រលន្រប្រ្រក់កម្ចីរបស់
យើង ។
- ដោយប្រៀបធៀបនឹងការសិក្រសាអំពីហ្រត៊ផលន្រការឈប់ខ្ចីរបស់
អតិថិជនដ្រលយើងបានធ្វើក្នុង�្រ ក៊ម្ភៈ ឆ្ន្រំ ២០១៣ យើងឃើញ 
ថហ្រត៊ផលដ្រលអតិថិជនឈប់    ដោយសរគោលការណ៍ប្រ្រក់
កម្ចីរបស់ក្រ្រឌីតមនការថយច៊ះពី ៣៣% មក ២៧% ខណៈ
មូលហ្រត៊មកពីបញ្ហ្រក្រ៊មស្ថិតនៅប្រហាក់ប្រហ្រលម៊ន។ ហ្រត៊ 
ផលន្រការឈប់សំាន់ៗ គឺមកពីកកា្ត្រាងក្រ្រដូចជា ម៊ខរបរ 
និងរឿងផា្ទ្រល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន ។

តាមរយៈការសិក្រសាន្រះ យើងឃើញថ អតិថិជនភាគច្រើនបំផ៊ត 
មនការព្រញចិត្តនឹងអ្វីដ្រលក្រ្រឌីតកំព៊ងផ្តល់ជូន។ ប៉៊ន្ត្រយើងក៏
ទទួលបានពត៌មនដ្រលមនប្រយោជន៍មួយចំនួន ដើម្របីពង្រឹង
បន្ថ្រម ក៏ដូចជាការយល់ឃើញរបស់អតិថិជនចំពោះស្រវាកម្ម 
និងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុថ្មីជាដើម ៕

ស្រវាកម្មរបស់យើង (ត) ស្រវាកម្មរបស់យើង (ត)

ាប់ផ្តើមសន្រសំជាមួយយើងពីឥឡូវន្រះ...! ចំណយត្រឹមត្រ ១ដ៊លា្ល្ររត្រប៉៊ណោ្ណ្រះ លោកអ្នកអាចផ្ញើប្រ្រក់ទៅទូទាំងប្រទ្រសជាមួយក្រ្រឌីត
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ទោះបីជាស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមនកំណើនល្អប្រមណ  ៧,២%   ក្នុងឆ្ន្រំន្រះ
ក៏ដោយ   ក្រ្រឌីតនៅត្រមនការប្រ៊ងប្រយ័ត្ន  ក្នុងការពង្រីកខ្លួនដោយ                  
ព្រយោយាមយកចិត្តទ៊កដាក់លើគ៊ណភាពការងរ ក៏ដូចជាការផ្តល់ស្រវាកម្ម 
ដ៏ល្អសម្រ្រប់អតិថិជនរបស់យើង។ ដើម្របីធ្វើឲ្រយប្រសើរឡើងនូវគ៊ណភាព 
ការងរ និងស្រវាកម្មដ៏ល្អសម្រ្រប់អតិថិជន ក្នុងឆ្ន្រំន្រះក៏ដូចជារៀងរាល់ 
ឆ្ន្រំ ក្រ្រឌីតបានរៀបចំឲ្រយមនសិកា្ខ្រសលា អ្នកគ្រប់គ្រងកំរិត ២ ដ្រល 
គ្រប់ប្រានសា ប្រានអន៊សា  ប្រានមន្រ្តីឥណទាន  និងប្រាន
មន្រ្តីទទួលប្រ្រក់ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្រយចូលរួម និងជួបជាមួយគណៈគ្រប់
គ្រងជាន់ខ្ពស់ ។ ក្នុងកំឡុងព្រលសិកា្ខ្រសលា យើងបានជជ្រកគា្ន្រ និង
ត្រួតពិនិត្រយនូវអ្វីដ្រលយើងកំព៊ងត្រធ្វើនៅគ្រប់ការិយាល័យ ផលលំបាក 
ក៏ដូចបញ្ហ្រដ្រលប្រឈម និងការផ្តល់នូវយោបល់ពីគណៈគ្រប់គ្រង 
សា ។  គ្រប់នាយកដា្ឋ្រន និងផ្ន្រកទាំ្រងអស់ដ្រលចូលរួមនឹងធ្វើការបញ្ជ្រក ់
ក៏ដូចជាទទួលយកនូវយោបល់ពីគណៈគ្រប់គ្រងសា ។ ដើម្របីសិក្រសា 
យោបល់ពីប៊គ្គលិក និងការរកឃើញរបស់ផ្ន្រកស្រ្រវជ្រ្រវត្រូវបានយក 
មកពិារណដោយគណៈគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់ ធ្វើយា៉្រងណឲ្រយផលិតផល 

និងស្រវាកម្មរបស់យើងកាន់ត្រទទួលបាន នូវការគាំទ្រពីសំណក់អតិថិជន។
ជាមួយនឹងការតាំងចិត្តខ្ពស់ ក៏ដូចជាការសម្របសម្រួលពីអ្នកគ្រប់គ្រង
និងប៊គ្គលិកគ្រប់លំដាប់ថ្ន្រក់  ក្រ្រឌីតបានបន្តការរើកចំរើនបន្ថ្រមទៀត 
សម្រ្រប់ឆ្ន្រំ ២០១៣ន្រះ ។

តំបន់ប្រត្តិបត្តការ និងការិយាល័យ
ក្នុងឆ្ន្រំ២០១៣ន្រះ ក្រ្រឌីតបាននឹងកំព៊ងបន្តពង្រីកស្រវាកម្មរបស់ខ្លួនទៅ
តាមតំបន់ដាច់ស្រយាល មួយចំនួនបន្ថ្រមទៀត ដើម្របីអោយស្រវាកម្ម 
របស់យើងបានចូលទៅកាន់ត្រគៀកដល់អតិថិជន ។ ជាលទ្ធផលនៅ 
ច៊ងឆ្ន្រំ២០១៣ន្រះ  ក្រ្រឌីតកំព៊ងប្រតិបត្តិការតាមរយៈ ៦៦ ការិយាល័យ 
ក្នុង ១៦ ខ្រត្ត ក្រ៊ង ១១០ ស្រ៊ក ៨៥៧ ឃ៊ំ និង៥.៤០២ ភូមិ ។ 
ការរើកចម្រើននូវការិយាល័យ និងតំបន់ប្រត្តិបត្តិការរបស់ក្រ្រឌីត ពិតជា
ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អតិថិជន ក្នុងការទទួលបានស្រវាកម្ម 
របស់យើង ៕

កំណត់សំគាល់
បនា្ទ្រប់ពីបានអន៊វត្តនូវប្រព័ន្ធព័ត៌មនឥណទាន (CBC) ក្រ្រឌីតបាន 
សម្រ្រចច្រកចំណ្រកប្រ្រក់កម្ចី តាមគោលបំណងដូចាងក្រ្រយដើម្របី
ឲ្រយស្របនឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មនឥណទាន ។
- ប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់សង្គមរាប់បញ្ចូលទាំង ប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់ទិញបង្គន់ 
ប្រ្រក់កម្ចីប្រាសហគមន៍ (ប្រ្រក់កម្ចីសំរាប់ជួយជនងយ
រងគ្រ្រះ) ប្រ្រក់កម្ចីក្រ៊មសមគ្គីធំ (Trust Bank Loan) 
ប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់ទិញចំរោះទឹក និងប្រ្រក់កម្ចីសង្រ្គោះបនា្ទ្រន់ ។
- ប្រ្រក់កម្ចបី្រើប្រ្រស់ទូទៅរួមមន ប្រ្រក់កម្ចសីម្រ្រប់ជួសជ៊លផ្ទះ ឥណទាន 
សម្រ្រប់ទិញម៉ូតូជួលឲ្រយក្រ្រឌីត ប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់ទិញសម្ភ្ររៈកសិកម្ម  
និងប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់ប្រើប្រ្រស់ផ្រស្រងៗទៀត ។
- ប្រ្រក់កម្ចីពាណិជ្ជកម្ម និងជំនួញរួមមនប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់ផលិតកម្ម 
ការជួញដូរ និងស្រវាកម្ម។

- ប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់ទិញអចលនៈទ្រព្រយ (Mortgage loan) រួមមន 
ឥណទានសម្រ្រប់ទិញអចលនៈទ្រព្រយ ដូចជាទិញដី និងផ្ទះ ។
- ប្រ្រក់កម្ចីកសិកម្មរួមមនប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់ដាំដ៊ះ និងចិញ្ចឹមសត្វ ។

ការបញ្ច្រញប្រ្រក់កម្ចី
ក្នងុឆ្ន្រ ំ២០១៣ ន្រះក្រ្រឌីតបានបញ្ច្រញប្រ្រក់កម្ចសីរ៊ប ៩១.៨៩០.១២៩ 
ដ៊លា្ល្ររ ដល់អតិថិជន ៧៦.៣៣៧ នាក់។ ន្រះបង្ហ្រញឲ្រយឃើញពីកំណើន 
ប្រ្រក់កម្ចីដ្រលបានបញ្ច្រញលើសឆ្ន្រំម៊នចំនួន ២៥.០៩៨.៦៩៤ ដ៊លា្ល្ររ  
ឬ ២៧,៣១% និងអតិថិជនច្រើនជាងឆ្ន្រំម៊ន ១២.៦៧៣នាក់  ឬ 
១៦,៦០% ។ ភាគច្រើនន្រប្រ្រក់កម្ចដី្រលបញ្ច្រញ គឺទៅលើប្រ្រក់កម្ចសីង្គម
៣៥,៥៣% កសិកម្ម ២៥,៤៥% ប្រើប្រ្រស់ ១៨,២៨% និងពាណិជ្ជកម្ម 
១៧,៥២% ៕

លទ្ធន្រប្រ្រក់កំចី
គិតត្រឹមច៊ងឆ្ន្រំ ២០១៣ ន្រះសមត៊ល្រយឥណទាន និងចំនួនគណនីកម្ចីបានកើនឡើងរៀងគា្ន្រចំនួន ៣៩% និង ២០% ទៅដល់ ៧៤,២០លាន 
ដ៊លា្ល្ររសហរដ្ឋអាម្ររិក និង៧៣.១១៥ គណន្រយ្រយកម្ចី ពី ៥៣,៤៩ លានដ៊លា្ល្ររសហរដ្ឋអាម្ររិក និង ៦០.៩០៥គណន្រយ្រយ ។ ប្រ្រក់កម្ចីរបស់
ក្រ្រឌីតត្រូវបានប្រើលើវិស័យផ្រស្រងៗគា្ន្រជាច្រើន ប៉៊ន្ត្រវិស័យដ្រលទទួលបានប្រើប្រ្រស់ច្រើនជាងគ្រគឺ វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងជំនួញ ៣៧,១៩% 
វិស័យកសិកម្ម ២៥,៥២% និងការប្រើប្រ្រស់ទូទៅ ២២,៧៦% ៕

ចំនួន ២០១១ ២០១២ ២០១3
សា ១០ ១២ ១៣
អន៊សា ៤៤ ៥១ ៦០
ប៉៊ស្តិ៍ស្រវា ៤ ៥ ៦
ខ្រត្តប្រតិបត្តិការ ១១ ១៣ ១៥
ស្រ៊កប្រតិបត្តិការ ៩០ ១០១ ១១០
ឃ៊ំប្រតិបត្តិការ ៦៦១ ៧៤៥ ៨៥៧
ភូមិប្រតិបត្តិការ ៤.២១៦ ៤.៦៣១ ៥.៤០២

ផលបត្រឥណទាន និងចំនួនគណនីកម្ចី ២០០៨ - ២០១២

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៣
3332

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៣

របាយការណ៍ប្រត្តិបត្តិការ របាយការណ៍ប្រត្តិបត្តិការ (ត)
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គុណភាពឥណទាន
អត្រ្រប្រ្រក់កម្ចីមិនដំណើរការ (សងយឺតជាង ៣០ថ្ង្រ) បានកើនឡើងបន្តិចបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្ន្រំម៊នគឺ ០,២៨% ដ្រលកាលពីឆ្ន្រំម៊ន 
គឺមន០,២៦% ប៊៉ន្ត្រប្រ្រក់កម្ចដី្រលបានល៊បចោលសំរាប់ឆ្ន្រនំ្រះមន ចំនួន ត្រ០,១០% ប៊៉ណោ្ណ្រះគឺទាបជាងឆ្ន្រម៊ំនដ្រលមន ០,១៥%។

ផលិតភាពបុគ្គលិក

ជាមួយនឹងគោលការណ៍លើកទឹកចិត្ត ក៏ដូចជាការផ្តល់បន្ថ្រមនូវវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលផ្ន្រកលក់ និងការផ្តល់ស្រវាកម្មដល់អតិថិជន   
ផលិតភាពរបស់ប៊គ្គលិកមនការកើនឡើង ។ ចំនួនគណនីប្រ្រក់កម្ចីក្នុងមន្ត្រីឥណទាន និងប្រ្រក់សន្រសំម្ន្រក់កើនពី ១៧១ មក 
១៧៥  ចំនួនគណនីប្រ្រក់កម្ចីធៀបនឹងប៊គ្គលិកជួរម៊ខកើនពី ១១៤ ទៅ ១១៦ ប៉៊ន្ត្រចំនួនគណនីប្រ្រក់កម្ចីធៀបនឹងប៊គ្គលិក 
ម្ន្រក់បានា្ល្រក់ច៊ះបន្តិចគឺពី ៧៦ មក ៧១ ដោយសរឆ្ន្រំន្រះមនការបង្កើននូវចំនួនប៊គ្គលិកគាំទ្រជាពិស្រសដើម្របីរៀបចំដំណើរការ 
ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មនថ្មី។ ប៉៊ន្ត្រប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបសំពៀតឥណទានមធ្រយម ជាមួយនឹងមន្ត្រីឥណទាន និងប្រ្រក់សន្រសំម្ន្រក់ 
ជាមួយនឹងប៊គ្គលិកជួរម៊ខ ក៏ដូជាប៊គ្គលិកម្ន្រក់ៗ យើងឃើញថមនការកើនឡើងទាំងអស់ ៕

លទ្ធន្រការប្រមូលប្រ្រក់បញ្ញើ- សន្រសំ
ជាមួយនឹងសកម្មភាពជាច្រើនដ្រលបានធ្វើកន្លងមក យើងទទួលបានលទ្ធផលយ៉ា្រងល្អលើការផ្តល់ស្រវាកម្មប្រមូលប្រ្រក់ បញ្ញើ- សន្រសំ 
ដោយប្រមូលប្រ្រក់បាន ១៦.២១៧.០០៤ ដ៊លា្ល្ររសហរដ្ឋអាម្ររិច ពីគណន្រយ្រយអតិថិជន ៩.០២៣គិតត្រឹម�្រធ្នូ ឆ្ន្រំ ២០១៣ ។
ដើម្របីឲ្រយការប្រមូលប្រ្រក់សន្រសំកាន់ត្របានច្រើនទៀតសំរាប់ឆ្ន្រំក្រ្រយៗ ក្រ្រឌីតក៏បានរៀបចំសិកា្ខ្រសលាជាមួយប៊គ្គលិកដ្រលពាក់ព័ន្ធ 
ដើម្របីកំណត់រកចំណុចល្អ និងចំណុចដ្រលយើងត្រូវក្រលម្អរបន្ថ្រម ។ យើងសង្រឃឹមថយើងនឹងប្រមូលប្រ្រក់បញ្ញើ- សន្រសំបានកាន់ត្រ
ច្រើនទៀតសម្រ្រប់ឆ្ន្រំាងម៊ខ ៕

ផលិតភាព ២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣
សំពៀតឥណទាន / ភា្ន្រក់ងរឥណទាន / 

ភា្ន្រក់ងរឥណទាន និងសន្រសំ ម្ន្រក់ (គិតជាដ៊លា្ល្ររអាម្ររិក)
១២៥.៥០២ ១៤៣.៣៨២ ១៥២.៨៥១ ១៨៤.១២៣

អតិថិជន / ភា្ន្រក់ងរឥណទាន និងសន្រសំ ១៩៤ ១៨៦ ១៧១ ១៧៥
ឥណទាន / ប៊គ្គលិកជួរម៊ខ (គិតជាដ៊លា្ល្ររអាម្ររិក) ១០០.១៧៣ ១១៣.៤៦៥ ១០១.៥១៣,៨៣ ១២១.៤៤៣
អតិថិជន / ប៊គ្គលិកជួរម៊ខ ១៥៥ ១៤៧ ១១៤ ១១៦
ឥណទាន / ចំនួនប៊គ្គលិកសរ៊ប (គិតជាដ៊លា្ល្ររអាម្ររិក) ៥៥.៨៩៨ ៦២.១៩២ ៦៣.០៨៧,០២ ៧៤.៦៤៩
អតិថិជន / ចំនួនប៊គ្គលិកសរ៊ប ៨៦ ៧៩ ៧៦ ៧១

របាយការណ៍ប្រាំឆ្ន្រ ំ២០១៣
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របាយការណ៍ប្រត្តិបត្តិការ (ត) របាយការណ៍ប្រត្តិបត្តិការ (ត)
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ភាពរីកចម្រើនទាក់ទងនឹងការអនុវត្តការារសង្គមរបស់ក្រ្រឌីត
មិនយូរប៉៊នា្ម្រនបនា្ទ្រប់ពីផ្ន្រកទទួលបន្ទុកការអន៊វត្តការងរសង្គម និង
ការងរអភិវឌ្រឍន៍សហគមន៍របស់ក្រ្រឌីតត្រវូបានបង្កើត ក្រ្រឌីតក៏បាន
បង្កើតគណៈកម្ម្រការទទួលបន្ទុក ការអន៊វត្តន៍ការងរសង្គមនៅកម្រិត
ក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាលដ្រលមនធម្មន៊ញ្ញច្របាស់លាស់ ។  គណៈកម្ម្រការ
ន្រះបានបង្កើតនូវ  លក្ខ័ណ្ឌតិកៈការងរច្របាស់លាស់សម្រ្រប់ថវិការ
ដ្រលប្រើប្រ្រស់ក្នុងការអន៊វត្តន៍ការងរសង្គម និងការងរអភិវឌ្រឍន៍
សហគមន៍ ការផ្តល់ភាពច្របាស់លាស់ដល់ថវិការ ការកំណត់នូវ  
លក្ខ័ណ្ឌច្របាស់លាស់សម្រ្រប់គម្រ្រងដ្រលនឹងត្រូវជួយ និងកំណត់
នូវដំណើរការទូទៅក្នុងការាយវាយថវិការន្រះផងដ្ររ ។ បដិភាគ 
៥% ទៅ១០% ដ្រលបានកាត់ពីចំណ្រញស៊ទ្ធរបស់ក្រ៊មហ៊៊នក៏ត្រូវ 
បានដាក់បញ្ចូលក្នុងកញ្ចប់ថវិការន្រះដ្ររ បនា្ទ្រប់ពីរបាយការណ៍    
ហិរញ្ញវត្ថរុបស់សវនៈកម្មាងក្រ្របានប្រកាស   ហើយក្រ៊មប្រឹក្រសាភបិាល
ក៏បានសម្រ្រច ។ 

ក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៣ គោលកាណ៍សង្គម និងបរិស្ថ្រនក៏ត្រូវបាន 
អន៊ម័តដោយក្រ៊មប្រឹក្រសាភិបាល ។ កិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការជាមួយ 
ដ្រគូររបស់យើង ដ្រលរួមមនអង្គការជាតិ អង្គការអន្តរជាតិ សលា 
និងមជ្រឍមណ្ឌលបណ្តះុបណ្ត្រល ត្រវូបានពង្រកីបន្ថ្រម ដ្រលអន៊ញ្ញ្រត្តិ 
ឲ្រយអតិថិជនរបស់យើង កាន់ត្រទទួលបានអត្ថប្រយោជនក៍ាន់ត្រច្រើន ។   

ការបណ្តុះបណ្ត្រលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងការងរសង្គម និងការ
ការពារអតិថិជនក៏ត្រូវបានបង្រៀនទៅប៊គ្គលិកមួយចំនួន នៅក្នុងឆ្ន្រំ
ហើយនឹងបន្តបង្រៀនទៅប៊គ្គលិកផ្រស្រងទៀតក្នងុឆ្ន្របំន្តបនា្ទ្រប់ ។  តាម
រយៈការបណ្តុះបណ្ត្រលប៊គ្គលិកបានយល់នូវ គោលការណ៍ទូទៅន្រ 
ការគ្រប់គ្រងការងរសង្គម និងការការពារអតិថិជន អត្ថប្រយោជន៍ 
របស់គោលការណ៍ន្រះដល់ស្ថ្រប័ន ដល់ប៊គ្គលិក និងដល់អតិថិជន។ 
ប៊គ្គលិកក៏នឹងយល់ផងដ្ររអំពីកម្មវិធី និងសកម្មភាពសង្គមដ្រលក្រ្រឌីត
បាននិងកំព៊ងធ្វើ ហើយក៏ដឹងថពួកគ្រនឹងចូលរួមចំណ្រកនៅក្នុង 
សកម្មភាពទាំងនោះ ។ 

ក្នុងឆ្ន្រំ ២០១៣ ក្រ្រឌីតក៏បានបន្តនូវកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការជាមួយ 
អង្គការ AFD និងសមគមគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) 
ដើម្របីពង្រឹងការអន៊វត្ដន៍គោលការណ៍ការពារអតិថិជន Client 
Protection Principles (CPP) នៅក្នុងស្ថ្រប័ន។ ឥឡូវន្រះរបាយ
ការណ៍វាយតម្ល្រអំពីក្រ្រឌីត លើការអន៊វត្តន៍ការងរន្រះត្រវូបានបង្ហ្រញ 
យើងក៏បានឃើញនូវចំណុច ដ្រលត្រូវពង្រឹងសកម្មភាពការងរ និង 
ព្រលវ្រលាកំណត់សម្រ្រប់សកម្មភាពទាំងនោះ     ត្រូវបានកំណត់
សម្រ្រប់នាយកដា្ឋ្រនដ្រលពាក់ព័ន្ធ។ តាមគម្រ្រងយើងនឹងបញ្ចប់នូវ 
គ្រប់ចំណុចនៅច៊ងឆ្ន្រំ ២០១៤ ន្រះ បនា្ទ្រប់មកនឹងធ្វើការវាយតម្ល្រ 
ដើម្របីទទួលបាននូវលិខិតបញ្ជ្រក់ ។

កម្មវិធីសង្គមរបស់យើង
ជាទូទៅក្រ្រឌីតបានធ្វើការវាយតម្ល្រយា៉្រងយកចិត្តទ៊កដាក់ លើតម្រូវ
ការាំបាច់របស់អតិថិជនដើម្របីានាថយើង ផ្ដល់ឲ្រយអតិថិជននូវអ្វី
ដ្រលជាតម្រូវការាំបាច់ និងការចង់បានរបស់ពួកគាត់ ។ 
ក្រ្រឌីតបានប្រងច្រកកម្មវិធីការងរសង្គមរបស់ខ្លួនជាពីរ ៖ កម្មវិធីដ្រល

ធ្វើជាប្រាំ និងកម្មវិធីដ្រលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការាំបាច់របស់ 
អតិថិជន និងសហគមន៍ ។

កម្មវិធីដ្រលធ្វើជាប្រចាំ
ក្រ្រឌីតនឹងធ្វើការពង្រឹង និងពង្រីកបន្ថ្រមពីមួយឆ្ន្រំ ទៅមួយឆ្ន្រំលើ 
កម្មវិធីដ្រលធ្វើជាប្រាំន្រះ ដើម្របីឲ្រយសារណៈជនបានដឹងថយើង
ជាអ្នកបានចូលរួមចំណ្រកដ៏សំាន់ដល់វិស័យទាំងនោះ ។
ាងក្រ្រមន្រះជាការងរដ្រលយើងបានធ្វើជាប្រាំ៖

ការពង្រីកប្រតិបត្តិការប្រ្រក់កម្ចីប្រាសហគមន៍ (ប្រ្រក់កម្ចីសំរាប់ 
ជួយជនងយរកគ្រ្រះ)
ប្រ្រក់កម្ចីប្រាសហគមន៍   ត្រូវបានពង្រីកដើម្របីផ្តល់ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុ
និងស្រវាមិនម្រនហិរញ្ញវត្ថទុៅអតិថិជនក្រកី្របំផ៊ត និងអតិថិជនក្រកី្រ
នៅក្នុងវិសលភាពធំជាងម៊ន ។ ស្រវាហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងគឺនៅត្រ 
មនលក្ខណៈពិស្រសដូចជា  អត្រ្រការប្រ្រក់ទាប មិនតម្រូវឲ្រយដាក់
 វត្ថាុនា  នងិផ្តលស់្រវាដលទ់កីន្ល្រង។ ការផ្តលស់្រវាមនិម្រនហរិញ្ញវត្ថ ុ
របស់យើងក៏នៅត្របន្តទៀតរួមមន ការបណ្តុះបណ្ត្រលទាក់ទង 
នឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងការបណ្តុះបណ្ត្រលអំពីការអភិវឌ្រឍក៊មរ ដ្រលផ្តល ់
ជូនដោយផា្ទ្រល់សំណក់ប៊គ្គលិកក្រ្រឌីត ខណៈដ្រលវគ្គបណ្តុះ 
បណ្ត្រលអំពីការថ្រទាំស៊ខភាព វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលអំពីវិស័យកសិកម្ម 
និងការបណ្តុះបណ្ត្រលលើការងរអភិវឌ្រឍផ្រស្រងទៀត    ផ្ដល់ដោយ 
អង្គការក្រ្ររដា្ឋ្រភិបាល ដ្រលជាដ្រគូរបស់យើង។ លើសពីន្រះទៀត
នៅព្រលដ្រលអតិថិជន ដ្រលស្ថតិនៅក្នងុក្រម៊ងយរងគ្រ្រះន្រះស្ល្រប់
ក្រ្រឌីត នឹងល៊បបំណុលទំាងអស់ដ្រលនៅសល់ ហើយថ្រមទំាងទទួល 
បាននូវប្រ្រក់មួយចំនួនពីក្រ្រឌីត ដើម្របីរៀបចំប៊ណ្រយសពទៀតផង ។
នៅ�្រធ្នូ ២០១៣ ប្រ្រក់កម្ចីប្រាសហគមន៍ និងប្រ្រក់កម្ចីក្រ៊ម 
សមគ្គីធំបានផ្តល់ជូនទៅអតិថិជន ២៣ ៩៣៧ (៣២% 
ន្រអ្នកខ្ចីសរ៊បរបស់ក្រ្រឌីត) ដ្រលជាអតិថិជនក្រីក្រ និង ក្រីក្របំផ៊ត 
ជាមួយសមត៊ល្រយប្រ្រក់កម្ចីសរ៊បជាង ៥,៥៣ លានដ៊លា្ល្ររ នៅក្នុងឃ៊ំ 
១៧៤ ន្រ ៤១ស្រ៊ក ។
 
វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសរ 
វគ្គបណ្តះុបណ្ត្រលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថគុ្រសួរ ត្រវូបាន
រៀបចំឡើងយា៉្រងពិស្រស  និងបង្រៀនដោយផា្ទ្រល់ពីប៊គ្គលិកក្រ្រឌីត
ទៅកាន់អតិថិជនក្រកី្រជាមួយនឹងការព្រយោយាម ដើម្របីបង្កើនចំន្រះដឹង
និងការអន៊វត្តដ៏ល្អរបស់ពួកគាត់ នៅលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសរ ។
ការបណ្តុះបណ្ត្រលទៅលើប្រានបទន្រះរួមមន ការសន្រសំ ការគ្រប់ 
គ្រងថវិការ និងការគ្រប់គ្រងបំណុល ។ តាមការវាយតម្ល្រដ្រលធ្វើ
ឡើងដោយអ្នកពិគ្រ្រះយោបល់ាងក្រ្រ បានបង្ហ្រញឲ្រយដឹងថភាគ 
ច្រើនន្រអតិថិជន ដ្រលបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះបាន  
កោតសរសើរយ៉ា្រងា្ល្រងំទៅលើវគ្គន្រះ។ វគ្គបណ្តះុបណ្ត្រលបានប្រ្រប់
ដល់អតិថិជនពីសរៈសំាន់ន្រការសន្រសំ វិធីដើម្របីបង្កើនប្រ្រក់ចំណូល
ប្រាំថ្ង្ររបស់ពួកគាត់ វិធីកាត់បន្ថយចំណយដ្រលមិនាំបាច់ 
គម្រ្រងលំហូរសច់ប្រ្រក់ និងវិធីដ្រលឆ្ល្រតក្នុងការជ្រើសរើសដ្រគូ
ហិរញ្ញវត្ថុនៅព្រលដ្រលត្រូវការផងដ្ររ ។ មកដល់�្រ ធ្នូ ឆ្ន្រំ ២០១៣ 
មនអតិថិជនសរ៊បចំនួន ២០.៤០៤ នាក់ហើយដ្រលបានទទួលការ 
បណ្តុះបណ្ត្រលន្រះពីប៊គ្គលិករបស់យើង ។ ក្រ្រឌីតក៏បានផ្តល់វគ្គ

បណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ  ដល់ប៊គ្គលិករបស់ដ្រគូរបស់យើងផងដ្ររ  ។ 
យើងគ្រ្រងនឹងធ្វើបច្ចុប្របន្នកម្មម្ររៀន និងវិធីផ៊្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល 
ន្រះក្រ្រមជំនួយពីដ្រគូរបស់យើង ដើម្របីឲ្រយកាន់ត្រមនប្រសិទ្ធិភាព
និងងយស្រួលសម្រ្រប់អ្នកសិក្រសា ។ ថ្មីៗន្រះ ក្រ្រឌីតជាគ្រឹះស្ថ្រន 
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយ ក្នុងចំណោមពីរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជាដ្រលត្រូវបាន 
ជ្រើសរើសដោយធនារគារជាតិន្រកម្ពជា ក្នុងការធ្វើបទបង្ហ្រញដល់ 
កម្មវិធីកម្រិតអន្តរជាតិ Global Money Week លើការផ្តល់វគ្គបណ្តុះ 
បណ្ត្រលទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថគុ្រសួរដ្រលរៀបចំដោយ
Child and Youth Finance International. យើងក៏ត្រូវបានអញ្ជើញ 
ឲ្រយចូលរួមការប្រជ៊ំកម្រិតអន្តរជាតិ High level Stakeholder 
meeting “A Chance for Change in US” ផងដ្ររ ។ 

វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលអំពីកសិកម្មពិស្រស
វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រផ្ន្រកកសិកម្មពិស្រស គឺត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្របី
បំពាក់បំប៉នដល់អតិថិជននៅតាមជនបទដ្រលក្រីក្រ និងក្រីក្របំផ៊ត
នូវជំនាញកសិកម្មដ្រលពួកគ្រចង់រៀនបំផ៊ត ។ ការបណ្តុះបណ្ត្រល
ន្រះគឺពិស្រសា្ល្រំងណស់ព្រ្រះសមជិកក្នុងក្រ៊ម នឹងធ្វើការពិភាក្រសា 
និងជ្រើសរើសប្រានបទមួយ     ដ្រលពួកគាត់ភាគច្រើនចង់រៀន 
ចំណ្រកគ្រូគឺជាអ្នកជំនាញមកពីអង្គការដ្រគូរបស់ក្រ្រឌីត ។ វគ្គ 
បណ្តុះបណ្ត្រលន្រះធ្វើឡើងទាំងទ្រឹស្តី និងការអន៊វត្តន៍ជាក់ស្ដ្រង 
ដ្រលជាទូទៅត្រូវចំណយព្រល ២ ថ្ង្រនៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគាត់ 
ដោយមនកសិដា្ឋ្រនគំរូផងដ្ររ ។ ក្នុងអំឡុងព្រលអន៊វត្តជាក់ស្ត្រង 
សមជិកទំាងអស់មិនត្រមឹត្របានយល់នោះទ្រ ត្រថ្រមទំាងបានឃើញ
សកម្មភាព និងអន៊វត្តជាក់ស្ដ្រងទាំងអស់គា្ន្រនៅនឹងកន្ល្រងទៀត
ផង ។ លើសពីន្រះទៀតកម្មវិធីតាមដាន (Follow Up Program) 
ត្រូវបានរៀបចំផងដ្ររ ដើម្របីផ្តល់ឱកាសឲ្រយគ្រូបណ្តុះបណ្ត្រល និង 
សិកា្ខ្រកាមមនឱកាសដើម្របីនិយាយពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគ្រ  នៅ
ព្រលដ្រលអន៊វត្តទ្រសឹ្តទីៅក្នងុការអន៊វត្តន៍ផា្ទ្រល់របស់ពួកគ្រ ។ មកដល់
�្រធ្នូ ឆ្ន្រំ ២០១៣ មនគ្រួសររបស់អតិថិជន ៤.៥៣៣ បានទទួល 
នូវវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះរួចហើយ ។

វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលស្តីពីការអភិវឌ្រឍរបស់ក៊មរ
ដើម្របីលើកកម្ពស់ការអប់រំ និងការអភិវឌ្រឍន៍ក៊មរ ក្រ្រឌីតបានបង្កើត
វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល ស្តីពីការអភិវឌ្រឍន៍ក៊មរ និងបានផ្តល់ដល់ប៊គ្គលិក 
និងអតិថិជនក្រីក្ររបស់យើង ។ ធ្វើដូច្ន្រះដើម្របីឲ្រយពួកគ្រអាចផ្តល់ 
នូវឱកាសអប់រំ និងការថ្រទាំកាន់ត្រប្រសើរឡើងដល់កូនៗ   ដ្រល
ទាំងអស់ន្រះជាតម្រូវការមូលដា្ឋ្រន និងសិទ្ធរបស់ក៊មរទាំងអស់ ។ 
យើងចង់ឃើញការផា្ល្រស់ប្តូរគំនិតរបស់អតិថិជនក្រីក្រ ដោយងកមក 
វិនិយោគធនានកាន់ត្រច្រើនបន្ថ្រមទៀតដល់ការអប់រំ  និងស៊ខមលភាព
របស់ក៊មររបស់គ្រ   ជំនួសឲ្រយការបញ្ជូនពួកគ្រទៅកន្ល្រងធ្វើការងរ
ទំាងមិនទាន់គ្រប់អាយ៊ ។ វគ្គបណ្តះុបណ្ត្រលន្រះមនប្រានបទមួយ
ចំនួនដូចជា   ឪព៊កម្ត្រយដ៏ល្អ   តម្រូវការរបស់ក៊មរ    ការកសង 
គ្រួសររើករាយ ការការពារក៊មរ  និងការរំលោភបំពានលើក៊មរ ។ 
មនអតិថិជនចំនួន ៨.៧៥១ នាក់ ដ្រលបានទទួល 
វគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលដ៏ល្អន្រះ ។ សៀវភៅ ៦.៧៦៦ ក្របាល 
ទាក់ទងនឹងការអប់រំក៊មរ     ដ្រលមនប្រានបទខ៊សគា្ន្រត្រូវបាន 

ច្រកាយផងដ្ររទៅកាន់អតិថិជន   ដោយមិនយកត្រឡប់មកវិញ
ដ្ររ ។ ទោះជាយា៉្រងណយើងក៏ណ្រនាំអតិថិជនឱ្រយប្ដូរសៀវភៅគា្ន្រ 
ក្នុងចំណោមក្រ៊មរបស់ពួកគ្របនា្ទ្រប់ពីការអាន ធ្វើដូច្ន្រះពួកគ្រអាច 
ទទួលបានចំន្រះដឹងបន្ថ្រមពីវា ។ ប្រ្រក់កម្ចីសម្រ្រប់ការអប់រំក៏ជា 
ផលិតផលថ្មីមួយផ្រស្រងទៀត ដ្រលបានដាក់ឲ្រយដំណើរការដើម្របីជួយ
ដល់ការអភិវឌ្រឍន៍របស់ក៊មរ   និងយ៊វជនន្រះ ។     រួមជាមួយនឹង 
សកម្មភាពរបស់យើងនៅតាមសហគមន៍ជាមួយអតិថិជនក្រ្រឌីត ក៏
ជាសមជិកន្រក្រ៊ម ដ្រលគិតពីស៊ខមលភាពរបស់ក៊មរកម្ពុជា 
(Cambodia Child Welfare Group)  ដ្រលត្រូវបានបង្កើតឡើង
ដោយអង្គការដ្រលធ្វើការជាមួយក៊មរនៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុា។ យើង
មនកិច្ចប្រជ៊ំប្រាំ�្រដើម្របីនិយាយអំពីបញ្ហ្រក៊មរហើយ យើងក៏មន 
កម្មវិធីប្រាំសបា្ត្រហ៍នៅរៀងរាល់ថ្ង្រស៊ក្រមោ៉្រង ៥:៣0-៦:៣0 លា្ង្រច 
នៅលើវិទ្រយុមួយ  ដ្រលនៅក្នុងនោះអ្នកជំនាញាងក៊មរក៏ត្រូវបាន 
អញ្ជើញឲ្រយចូលរួមក្នុងនាមជាវាគ្មិនផងដ្ររ ។

ការរួមចំណ្រកដើម្របីកាត់បន្ថយគ្រ្រះថ្ន្រក់ចរាចរណ៍
ក្រ្រឌីត   បានចូលរួមកាន់ត្រច្រើនថ្រមទៀតនៅក្នុងការកាត់បន្ថយ 
គ្រ្រះថ្ន្រក់ចរាចរផ្លូវគោក ។ កម្មវិធី "ស៊វត្ថិភាពចរាចរ" ដ្រលផ្រសាយ
ប្រាំថ្ង្រនៅត្របន្តដល់ប្រជាជនតាមរយៈវិទ្រយុជាតិ ដ្រលនៅក្នងុកម្មវិធី
ន្រះយើងនិយាយអំពីច្របាប់ចរាចរមួយចំនួន ធ្វើរបាយការណ៍បន្ត 
ផា្ទ្រល់ពីគ្រ្រះថ្ន្រក់ចរាចរណ៍ ការផ្រសាយឡើងវិញនូវមតិយោបល់របស់ 
មន្ត្រីរដា្ឋ្រភិបាល ស្តីអំពីបញ្ហ្រចរាចរ ហើយអ្នកស្ត្រប់ក៏អាចហៅទូរស័ព្ទ 
ចូលក្នុងកម្មវិធី និងមនឱកាសដើម្របីឈ្នះមួកស៊វត្ថិភាព ដ្រលផ្តល់
ជូនដោយក្រ្រឌីតផងដ្ររ។ ភាពជាដ្រគូជាមួយ  "កម្មវិធីស៊វត្ថភិាពចរាចរ" 
របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏ត្រូវបានពង្រីក  ដោយរួមបញ្ចូលទាំង 
ការធ្វើសិកា្ខ្រសលាជាមួយសលា និងសកលវិទ្រយោល័យមួយចំនួន
ដើម្របីផ្រសព្វផ្រសាយអំពីច្របាប់ចរាចរ និងការផលិតសម្ភ្ររៈផ្រសព្វផ្រសាយ 
មួយចំនួនទៀត ។

ការរួមចំណ្រកដើម្របីលើកកម្ពស់អនាម័យនៅសហគមន៍ជនបទ
ាប់តាំងពីច៊ងឆ្ន្រំ ២០១២   ក្រ្រឌីតបានសកល្របងភាពជាដ្រគូជា
មួយ នឹងអង្គការក្រ្ររដា្ឋ្រភិបាលមួយចំនួន ក្នុងការផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចីា្ន្រត       
តូចឲ្រយគ្រួសរក្រីក្រនៅជនបទ    ដើម្របីឲ្រយពួកគាត់អាចទិញសម្ភ្ររៈ
សងសង់បង្គន់អនាម័យ ។ គិតមកដល់�្រធ្នូ ២០១៣ មនគ្រួសរ 
១.០១២ បានទិញបង្គន់អនាម័យ និង៣៣នាក់ ទិញធ៊ងចម្រ្រះទឹក
សម្រ្រប់ក្រ៊មគ្រួសររបស់ពួកគាត់តាមរយៈការការផ្រសព្វផ្រសាយរបស់
យើង។ ការចូលរួមចំណ្រកន្រះមនគោលបំណងនៅក្នុងការចូលរួម
ដល់ការក្រលម្អរនាម័យនៅសហគមន៍ជនបទ ។

កម្មវិធីដ្រលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់
ក្រ្រពីកម្មវិធីដ្រលធ្វើជាប្រាំ ក្រ្រឌីតក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវ 
ការាំបាច់របស់អតិថិជន និងសហគមន៍ផងដ្ររ។ ក្រ្រមគម្រ្រង 
ន្រះ ក្រ្រឌីតបានជួយជីកអណ្តូងស្នប់ ស្ត្ររប្រាយ សងសង់សលា 
មត្ត្រយ្រយនៅតាមភូមិមួយចំនួន ។ គម្រ្រងទាំ្រងន្រះត្រូវបានសិក្រសា 
យា៉្រងយកចិត្តទ៊កដាក់ និងតម្រូវឲ្រយមនការចូលរួម និងតាំងចិត្តពី 
អ្នកភូមិ និងអជា្ញ្រធរមូលដា្ឋ្រនផងដ្ររ ៕

របាយការណ៍ពីការអនុវត្តការារសង្គមរបស់ក្រ្រឌីត របាយការណ៍ពីការអនុវត្តការារសង្គមរបស់ក្រ្រឌីត (ត)
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អរគ៊ណជាពិស្រស ចំពោះភាគទ៊និករបស់យើង ដ្រលបានចំណយប្រ្រក់

ចំណ្រញស៊ទ្ធប្រាំឆ្ន្រំរបស់ខ្លួនពី 

៥ - ១០% 

ដើម្របីចូលរួមក្នុង កម្មវិធីសង្គម និងសហគមន៍ របស់កម្ពុជា ។

អ្នកផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចី 
ទោះបីជានិនា្ន្រការន្រការប្រមូលប្រ្រក់សន្រសំក្នុងស្រ៊ក មនការកើន

ឡើងក្តី ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំន្រគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ភាគ

ច្រើនបានមកពីម្ច្រស់បំណុលពីក្រ្រប្រទ្រស ។ ទោះជាយា៉្រង 

ណក្តី និនា្ន្រការន្រការប្រមូលប្រ្រក់សន្រសំក្នុងស្រ៊ក នៅត្រមនការ 

កើនឡើងនឹងកា្ល្រយជាប្រភពដ៏សំាន់សម្រ្រប់គ្រះឹស្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថុ

កម្ពុជានៅថ្ង្រអនាគត ។ យើងក៏អាចនិយាយបានថដោយសរ

មនការទ៊កចិត្តកាន់ត្រច្រើនពីអតិថិជន គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

កម្ពជុា ាប់ផ្តើមកាត់បន្ថយការពឹងផ្អ្រកពីប្រភពមកពីក្រ្រប្រទ្រស

ពីមួយឆ្ន្រំទៅមួយឆ្ន្រំ។

ការផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចដីល់គ្រះឹស្ថ្រនមីក្រហិូរញ្ញវត្ថកុម្ពជុា ដោយធនាគារ

ពាណិជ្ជក្នុងស្រ៊កបានបន្ត និងមនចំនួនកាន់ត្រច្រើន។ ទោះបីជា

យើងមិនមនទិន្នន័យពីការផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចី មកពីក្រ្រប្រទ្រសដល់

គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា    ប៉៊ន្ត្រដោយសរមនបទពិធន៍ល្អ

កន្លងមក អ្នកផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចីជាច្រើនបានបន្តការគាំទ្រដល់ក្រ្រឌីត

តាមរយៈការផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចីជាច្រើនមកក្រ្រឌីត ហើយមកដល់  

ព្រលន្រះក្រ្រឌីតកំព៊ងទទួលបានការផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចី   ពីអ្នកផ្តល់ 

ប្រ្រក់កម្ចីដូចាងក្រ្រម ៖

អ្នកផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចីឲ្រយក្រ្រឌីត

១ Developing World Market ១៨ MicroFinance Enhancement Facility

២ Conzorio Etimos ១៩ responsibility Global Microfinance Fund

៣ Etimos Fund ២០
responsAbility SICAV (LUX) Mikrofinanz-
Fonds

៤ Calvert Foundation ២១
responsAbility SICAV (LUX) Microfinance 
Leaders

៥ Triple Jump ២២
responsAbility SICAV (Lux) Financial Inclusion 
Fund 

៦ MicroCredit Enterprise ២៣ Oikocredit

៧ BlueOrchard MicroFinance Fund ២៤ World Hope International

៨ Microfinance Initiative Fund for Asia ២៥ ICO (Spain)

៩ GoodDeed Company ២៦ Partner For Development

១០ Wallburge Invest S.A ២៧ VDK Spaarbank

១១ Finethic Microfinance S.C.A.,SICAV-SIF ២៨ Impulse

១២ IC Fund SICAV ២៩ BANK IM BISTUM ESSEN e.G

១៣ Dual Return Fund S.I.C.A.V ៣០ Commerzbank A.G

១៤ GoodDeed Company ៣១ HwangDBS

១៥ Symbiotic SICAV ៣២ Maruhan

១៦ responsAbility SICAV (LUX) ៣៣ ACLEDA Bank

១៧ Credit Suisse Microfinance Fund Management ៣៤ Kiva
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ដ្រគូរបស់យើង
ក្រ្រឌីតជឿជាក់ថស្រវាហិរញ្ញវត្ថរុបស់យើងត្រមួយ គឺមិនគ្រប់គ្រ្រន់
នោះទ្រ ដើម្របីផា្ល្រស់ប្តូរអតិថិជនក្រីក្រ និងក្រីក្របំផ៊តរបស់យើង
ពីភាពក្រីក្រ ព្រ្រះពួកគ្រជាធម្មតាត្រូវការការគាំទ្រជាមូលដា្ឋ្រនជា
ច្រើនបន្ថ្រមទៀតពីដ្រគូផ្រស្រងៗ។ ដោយបានឃើញតម្រូវការន្រះ 

ក្រ្រឌីតបានធ្វើការជាមួយដ្រគូជាច្រើនផ្រស្រងគា្ន្រ ដើម្របីផ្តល់ដល់
ជនក្រីក្រ   និងក្រីក្របំផ៊តនូវតម្រូវការាំបាច់ផ្រស្រងទៀតដូចជា ៖  
ចំណ្រះដឹងផ្ន្រកថ្ររក្រសាស៊ខភាព ការកសងអត្តចរិក ការអប់រំ 
អំពីការអភិវឌ្រឍក៊មរ និងជំនាញផ្ន្រកកសិកម្ម។ល។ យើងបាន  
និងកំព៊ងផ្តល់ស្រវាកម្មទាំងន្រះ តាមជំនាញរបស់យើងរៀងៗខ្លួន។

អតិថិជន

បណ្ត្រញរបស់យើង
 ក្រ្រពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការាងលើន្រះ ក្រ្រឌីតក៏ជា:
- សមជិករបស់សមគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា ។
- សមជិកអចិន្រ្រ្តយ៍ និងសកម្មរបស់ Cambodia Child Welfare Group ។
- សមជិកន្រ Social Performance Task Force ។
- ដ្រគូដ៏ចំណស់ជាងគ្ររបស់អង្គការ Kiva ។
- សមជិកមួយន្រ MIX Market និងកំព៊ងទទួលបានកំរិតការព្រញចិត្ត ផា្ក្រយ 4 ។
- ដ្រគូរបស់គម្រ្រងអង្គការ AFD និង CMA ដើម្របីលើកកំពស់គោលការណ៍ការពារអតិថិជន ។
- ដ្រគូជាមួយកាកបាទក្រហមកម្ពុជា កម្ពុជាស្តីពីស៊វត្ថិភាពចរាចរ ។
- ជាគ្រឹះស្ថ្រនត្រមួយគត់ ក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទ្រសកម្ពុជា ដ្រលត្រូវបានអញ្ជើញឱ្រយចូលរួមជាមួយនឹងស្រចក្ត ី
ថ្ល្រងការណ៍រួម   " អ្នករួមដំណើរតាមទោចក្រយានយន្ត គិតទាំងក៊មរ ត្រូវត្រពាក់មួកស៊វត្ថិភាព " ផ្រសព្វផ្រសាយរួមគា្ន្រដោយៈ អង្គការ
មូលនិធិបង្ក្រររបួស អាស៊ី អង្គការសម្ព័ន្ធដើម្របីស៊វត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក និងអង្គការជនពិការអន្តរជាតិ ។ 
- គ្រឹះស្ថ្រនមួយក្នុងចំណោម គ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទ្រសកម្ពុជា បានទទួលការគាំទ្រពី PlaNet Finance លើគំរោង 
FinIncAsia ហើយប៊គ្គលិក២នាក់ ត្រូវបានគ្របញ្ជ្រក់ថជាគ្រូឯកទ្រស SP និងSPM ។
- គាំទ្រយ៊ទ្ធនាការរបស់ Smart Compaign លើគោលការណ៍ការពារអតិថិជន ។
- ទទួលវិញ្ញ្របនប័ត្រពី Transparent Pricing ដ្រលផ្តួចផ្តើមដោយ អង្គការ MFTransparency ។
- ទទួលបានពានរង្វ្រន់ Merit ២ដង ពី CGAP ស្តីពីតម្ល្រភាពហិរញ្ញវត្ថុ ។

អ្នកស្រី ជួន ជា អាយ៊ ៤០ឆ្ន្រំ និងស្វ្រមីរបស់គាត់ ឈឺម ឈឺ អាយ៊ ៤៥ ឆ្ន្រំ 
គឺកសិករដាំដំឡូងមី និង ពោត ។ ពួកគាត់កំព៊ងរស់នៅជាមួយកូនពីរនាក់ 
នៅក្នុងខ្រត្តបាត់ដំបង ។ ដោយពិពណ៌នាពីគោលដៅអនាគតសំរាប់គ្រួសរគាត់
អ្នកស្រី ជួន ជា បាននិយាយថ "នៅព្រលអនាគតខ្ញុំចង់ឲ្រយកូនរបស់ខ្ញុំទៅសិក្រសា
នៅសកលវិទ្រយោល័យ និងទទួលបានការងរល្អ ពីព្រ្រះខ្ញុំមិនមនអ្វីសំរាប់ច្រក 
ពួកគ្រឡើយ ខ្ញុំចង់ឲ្រយពួកគាត់មនចំណ្រះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ ។"

អ្នកស្រី សុី ចាន់ល ី មនអាយ៊ ៣៣ឆ្ន្រំ គឺជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រ៊ករតនៈមណ្ឌល 
ខ្រត្តបាត់ដំបង ជាទីកន្ល្រង ដ្រលគាត់បានរស់នៅជាមួយស្វ្រមីរបស់គាត់ លោក នឿម នូ

និងកូនប្រ៊សរបស់គាត់ ។ អ្នកស្រី សុី ចាន់លី និយាយថ "ម៊នព្រលខ្ចីប្រ្រក់ពី 
ក្រ្រឌីត  ជីវភាពគ្រួសររបស់នាងខ្ញុំមនការលំបាកា្ល្រំងណស់   ពីព្រ្រះខ្ញុ ំមន
ម៊ខរបរត្រមួយគត់គឺ ស៊ីឈ្នួលដាំដំឡូងមី និងពោត សំរាប់ទទួលបានប្រ្រក់កម្រ្រ 
ប្រាំថ្ង្រប៉៊ន្ត្របច្ចុប្របន្នន្រះ  យើងមនដីចំការខ្លួនឯងសំរាប់ដាំដំឡូងមី  និងពោត 
ក្រហម ។ ខ្ញុំសូមអរគ៊ណដល់ ក្រ្រឌីតសម្រ្រប់ការផ្តល់នូវប្រ្រក់កម្ចី និងវគ្គបណ្តុះ 
បណ្ត្រលជាច្រើន    ដូចជាការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ    ជំនាញបច្រ្ចកទ្រសកសិកម្ម 
និងការអប់រំថ្រទាំក៊មរ ដ្រលទាំងអស់ន្រះ បានផា្ល្រស់ប្តូរជីវិតគ្រួសររបស់ខ្ញុំឲ្រយ 
រើកចំរើន ។ ឥឡូវន្រះខ្ញុំមនទំន៊កចិត្តថកូនប្រ៊សរបស់ខ្ញុំនឹងមនឱកាសគ្រប់គ្រ្រន់
ទៅសលារៀន ដើម្របីទទួលបាននូវចំណ្រះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់  ហើយស្វ្រមីខ្ញុំ និងខ្ញុំនឹង  
ជួយគ្រក្នុងការសម្រ្រចបាននូវក្តីស្រម្រ របស់គ្រ ។"

លោក ឆឺម ម៉ន មនអាយ៊ ៥៤ ឆ្ន្រំ រស់នៅជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ សឿន សា៊្រ 
អាយ៊៥០ឆ្ន្រំ និងកូនបួននាក់ក្នុងបន្ទុក នៅក្នុងភូមិគីឡូម៉្រត្រ ខ្រត្ដបាត់ដំបង 
ភាគាងជើងន្ររាជានីភ្នំព្រញ ។ គាត់គឺជាកសិករម្ន្រក់ ដ្រលស្រាញ់ចូលចិត្ត 
និងថ្ររក្រសាដំណំដាំដ៊ះរបស់គាត់ណស់ និងចង់អភិវឌ្រឍវាឲ្រយទៅជាម៊របររក
ស៊ីប្រាំជីវិត ។ នៅព្រលដ្រល ក្រ្រឌីត បានចូលទៅដល់ភូមិឋានរបស់គាត់ 
គាត់មើលឃើញពី ឱកាសន្រការាប់ផ្តើមអាជីវកម្មតាមរយៈ ការធ្វើអាជីវកម្ម 
សម្រ្រប់ថ្ង្រអនាគតរបស់គាត់ ដោយាប់ផ្តើមពីចំន៊ចសូន្រយ ។ គាត់បាននិយាយថ 
" ប្រជាជនភាគច្រើនដ្រលរស់នៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ ត្រងត្រខ្ចីប្រ្រក់ពីស្ថ្រប័នផ្រស្រងៗ 
ដោយគា្ម្រនផ្រនការអ្វីច្របាស់លាស់សោះ ទាំងន្រះហើយដ្រលធ្វីឲ្រយគ្រួសររបស់ 
ពួកគ្រនៅត្រក្រីក្រ ត្រសម្រ្រប់ខ្ញុំ ខ្ញុំត្រងត្រមនផ្រនការសម្រ្រប់គ្រួសរខ្ញុំជានិច្ច"  ។ 
នៅថ្ង្រអនាគត គាត់ចង់ពង្រើកកសិដា្ឋ្រនចិញ្ចឹមមន់របស់គាត់ និងបន្តធ្វើនូវអ្វីដ្រល
គាត់ស្រាញ់បំផ៊តសម្រ្រប់កូនចៅរបស់គាត់ ហើយវានឹងកា្ល្រយជាមរតកសម្រ្រប់
អាជីវកម្មរបស់ពួកគ្រ ហើយពួកគ្រនឹងថ្រររក្រសាវាដ្ររ ។ 

អ្នកផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចី  ដ្រគូ និងបណា្ត្រញរបស់ក្រ្រឌីត (ត) ស្ត្រប់បុគ្គលិក ដ្រគូ និងអតិថិជនរបស់យើងនិយាយអំពីក្រ្រឌីត
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ប្រានភូមិ 

ជាមួយនឹងទឹកម៊ខញញឹមញញ្រម លោក ជា ព្រជ្រ ជាប្រានភូមិប៊ស្រសទី 
ឃ៊ំក៊ក ស្រ៊កពញ្ញ្រក្រ្រក បានសម្ត្រងនូវការរើករាយជាពន់ព្រក ក្នុងការចូលរួម 
ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រល ស្តីអំពីការថ្រទាំក៊មរ ដ្រលរៀបចំដោយក្រ្រឌីត ។ 
គាត់ជឿជាក់ថ ប្រជាពលរដ្ឋដ្រលបានមកទទួលនូវវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលន្រះ ពិតជា 
ទទួលបាននូវចំណ្រះដឹងកាន់ត្រច្រើន ហើយពួកគាត់នឹងយកទៅអន៊វត្តន៍ក្នុង 
ព្រលអនាគត ។ ក្នុងនាម គាត់ជាអ្នកដឹកនាំ គាត់នឹងបន្តការច្រករំល្រកនូវចំណ្រះ
ដឹងល្អៗទាំងអស់ន្រះ ទៅដល់សមជិកផ្រស្រងៗទៀត ដ្រលមិនបានចូលរួមវគ្គន្រះ  
តាមរយៈការនិយាយអប់រំដល់មតាបិតាក្ម្រងខ្ចី នៅព្រលដ្រលគាត់មនឱកាស ។ 

ប្រានប្រឡាសហគមន៍

ជំនួសម៊ខឲ្រយភាគទ៊និករបស់ក្រ្រឌីត    ក្រ៊មហ៊៊ន     Phillip    MFI    Pte   Ltd  ដ្រលជាសមជិករបស់ 
PhillipCapital        និងអង្គការសម្រ្រលទ៊ក្ខមន៊ស្រសជាតិ       យើងសូមថ្ល្រងអំណរគ៊ណជាអន្រកដល់
នាយកប្រតិបត្តិ ថ្ន្រក់គ្រប់គ្រង និងប៊គ្គលិកទាំងអស់ចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រ្រងអស់ពីកម្ល្រំង 
កាយចិត្តក្នុងការបំព្រញការងរ ដើម្របីសម្រ្រចបាននូវសមទ្ឋិផលល្អសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ ២០១៣ ន្រះ ។  ខ្ញុំជឿជាក់
ថអតិថិជនរបស់យើងទាំងអស់ និងសប្របាយរើករាយ និងរើកចំរើនតាមរយៈប្រ្រក់កម្ចី ដ្រលយើងបាន 
ផ្តល់ឲ្រយ ។ យើងមនស្រចក្តីរើករាយណស់ ដ្រលមនចំណ្រកក្នុងការផា្ល្រស់ប្រ្រ ជីវិតរស់នៅរបស់ពួកគ្រ ។ 
ជាថ្មីម្តងទៀត ខ្ញុំសូមអរគ៊ណ ហើយយើងនឹងបន្តនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងរួមគា្ន្រ ដើម្របីសម្រ្រចបាននូវសមទ្ឋិ 
ផលថ្មីបន្ថ្រមទៀតនៅឆ្ន្រំបនា្ទ្រប់ ។

សារពីប្រានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និងជាតំណងភាគទុនិក

ពានរង្វ្រន់ "សហគ្រ្រសសង្គមដ្រលមនភាពឆ្ន្រប្រឌិតបំផ៊ត" 
ពីសមគម Singapore Venture Capital and Private 
Equity Association (SVCA) នៅក្នុងពីធី Gala & Awards 
Dinner លើកទី ២១ ឆ្ន្រំ ២០១៣។

ពានរង្វ្រន់ន្រះ គឺជាការានា និងការទទួលស្គ្រល់យា៉្រងទូលំទូលាយ
នូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រ្រងរបស់យើងក្នុងការគោរព និងអន៊វត្តន៍បានល្អ
បំផ៊តតាមស្តង់ដាអន្ដរជាតិ ។ ពានរង្វ្រន់ន្រះត្រូវបានផ្តល់ឱ្រយក្រ្រឌីត
ដោយអង្គការ  Transparent Pricing Initiative  នៅក្នុងប្រទ្រស 
កម្ពជុាហើយវាបានបញ្ជ្រក់ថក្រ្រឌីតមនតម្ល្រភាព នៅក្នងុការកំណត់
ម្ល្រផលិតផលរបស់ខ្លួន ។

Kiva ថ្មីៗន្រះបានផ្ដល់ពានរង្វ្រន់ចំនួន២ដល់ក្រ្រឌីត រួមមន
ពានរង្វ្រន់លើការផ្តល់ប្រ្រក់បញ្ញើ -សន្រសំ និងពានរង្វ្រន់លើការ 
យកចិត្តទ៊កដាក់លើការផ្តល់យោបល់របស់អតិថិជន ។ 

សូមចូលទៅកាន់៖ www.kiva.org/partners

ស្ត្រប់បុគ្គលិក ដ្រគូ និងអតិថិជនរបស់យើងនិយាយអំពីក្រ្រឌីត (ត) ពានរា្វ្រន់ទទួលបានក្នុជងឆ្ន្រំ ២០១៣

លោកស្រី អ៊ិន យាយ ដ្រលបានមនប្រសសន៍ថ គាត់មនចៅ ៥នាក់ 
សូមធ្វើការកោតសរសើរ និងព្រញចិត្តបំផ៊តចំពោះ  ក្រ្រឌីតដ្រលបានផ្តល់នូវវគ្គ
បណ្តុះបណ្ត្រលដល់ក្រ៊មគ្រួសរជាច្រើន នៅក្នុងភូមិរបស់គាត់ ។ លោកស្រី 
មនការាប់អារម្មណ៍ជាា្ល្រំងចំពោះតួនាទីរបស់ ឪព៊កម្ត្រយដ្រលដើរតួជាគ្រូ
បង្រៀនរបស់កូនៗ ហើយគាត់ក៏បានអន៊វត្តនូវតួនាទីន្រះខ្លួនឯងផងដ្ររ ។ 
លោកស្រីបាននិយាយថ "ជារៀងរាល់ថ្ង្រខ្ញុំបានច្រករំល្រក ចំណ្រះដឹង ដ្រល 
ទទួលបានពីវគ្គបណ្តុះបណ្ត្រលស្តីពីការថ្រទាំក៊មរ ទៅដល់អ្នកភូមិផ្រស្រងៗទៀត 
ហើយគាត់ត្រងត្រនាំយកសម្ភ្ររៈឧបទ្រស ដ្រលបានផ្តល់ដោយគ្រឹះស្ថ្រនមីក្រូ   
ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រ្រឌីត តាមខ្លួនជានិច្ច ដើម្របីបង្ហ្រញដល់ពួកគ្រ" ។
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r)aykarN_RkumRbwkSaPi)al

RkúmRbwkSaPi)al sUmdak;bgðajr)aykarN_rbs;xøÜn nigr)aykarN_hirBaØvtßú Edl)aneFVIsvnkmµehIy rbs;RKwH 

sßanmIRkÚhirBaØvtßúeRkDIt PIGilsIu EdlCaGtItRkúmh‘un eRkDIt lImItFIt ¬ehAkat;fa {Rkúmh‘un}¦ sRmab;dMNac;qñaM 

éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 . 

skmµPaBcm,g

skmµPaBcm,grbs;Rkúmh‘un KWpþl;\NTanCUnGtifiCnkñúgRsúk tamry³TIsñak;karkNþalrbs;xøÜnenA 

raCFanIPñMeBj nigkariyal½yfñak;extþ nigfñak;RsúkepSg²mYycMnYneTot enAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . 

enAéf¶TI29 ExFñÚ qñaM2010 Rkúmh‘un)anTTYlGaCJab½NÑBIFnaKarCati énkm<úCa ¬ehAkat;fa {FnaKar kNþal}¦ 

edIm,IeFVIRbtibtiþkarTTYlR)ak;beBaIØBIsaFarNCn . 

lT§plhirBaØvtßú nigPaKlaP

lT§plhirBaØvtßúsRmab;dMNac;qñaMéf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 manbgðajenAkñúgr)aykarN_lT§pl enAelI TMB½rTI 8 .

enAéf¶TI03 Ex]sPa qñaM2013 PaKlaPcMnYn 409>338 duløarGaemrik )anRbkas nig)anbg; edayEp¥kelI     

R)ak;cMeNjrbs;Rkumh‘un sRmab;dMNac;qañMéf¶TI31  ExFñÚ qñaM2012 ¬2012³ 334>915¦.

edImTun

enAéf¶TI19 ExkBaØa qñaM2012 FnaKarkNþal)anGnum½t»übegáInedImTuncuHbBa¢IcMnYn 4>410 lanerol 

¬Rbhak;RbEhlnwg 1>102>500 duløarGaemrik¦.

rcnasm<½n§rbs;PaKh‘unEdl)aneFVIviesaFnkmµenH RtÚv)ancuHbBa¢IenARksYgBaNiC¢kmµ enAéf¶TI21 Ex]sPa 

qñaM2013 .

 esckþIlm¥iténPaKh‘un nigkarkan;kab;PaKh‘uncuHbBa¢I mandUcxageRkam ³

\NTanGaRkk; nig\NTansgS½y

munkarerobcMr)aykarN_hirBaØvtßúrbs;Rkúmh‘un RkumRbwkSaPi)al)ancat;viFankarEdlmanmUldæansmrmü  Bak;B½n§

eTAnwgkarCRmH\NTanGaRkk;ecjBIbBa¢I   nigkareFVIsMviFanFn\NTanGaRkk; nigsgS½y   ehIyRkúmRbwkSaPi)al

eCOCak;fa ral;\NTanGaRkk;TaMgGs;EdleK)andwgRtÚv)anCRmHecjBIbBa¢I ehIy)ankt;RtasMviFanFny:ag 

eBjeljsRmab;\NTanGaRkk; nigsgS½y .

KitRtwmkalbriecäTénr)aykarN_enH RkúmRbwkSaPi)alBMu)andwgBIkal³eTs³NamYy EdlnaM»ücMnYn\NTanGaRkk; 

Edl)anCRmHecjBIbBaI¢ b¤cMnYnsMviFanFn\NTansgS½y kñúgr)aykarN_hirBaØvtßúúrbs;Rkúmh‘un mantémøminRKb; 

RKan;CasarvnþenaHeT . 

RTBüskmµ

muneBlerobcMr)aykarN_hirBaØvtßúrbs;Rkúmh‘un RkúmRbwkSaPi)al)ancat;viFankarN_EdlmanmUldæan smrmü    

edIm,IbBa¢ak;fabNþaRTBüskmµTaMgLay EdlTMngCaminGacTTYlsÁal;)anenAkñúgRbtibtiþkarGaCIvkmµ FmµtaeTA 

tamtémøenAkñúgbBaI¢KNenyürbs;Rkúmh‘un RtÚv)ankt;Rtabnßy»üenAesµInwgtémøEdlKitfa nwgGac TTYlsÁal;       

)anCak;Esþg . 

KitRtwmkalbriecäTénr)aykarN_enH RkúmRbwkSaPi)alBMu)andwgBIehtukarN_NamYy EdlGacbNþal »ütémø 

RTBüskmµ kñúgr)aykarN_hirBaØvtßúrbs;Rkúmh‘un BMuRtwmRtÚvCasarvnþenaHeT .

viFIsa®sþkMNt;témø

KitRtwmkalbriecäTénr)aykarN_enH RkúmRbwkSaPi)alBMu)andwgBIkal³eTs³NamYyEdl)anekIteLIg ehIy  

bNþal»üb:HBal;dl;karGnuvtþviFIsa®sþEdl)aneRbIR)as;knøgmk kñúgkarvaytémøRTBüskmµ nigbMNulkñúg                     

r)aykarN_hirBaØvtßúrbs;Rkúmh‘un minRtwmRtÚv b¤minsmRsbCasarvnþenaHeLIy . 

bMNulyfaPaB nigbMNulepSg²

KitRtwmkalbriecäTénr)aykarN_enH minman ³

 k> bnÞúkNamYyelIRTBüskmµrbs;Rkúmh‘un Edl)anekIteLIgedaysarkardak;vabBa©aM sRmab;kar FanabMNul 

rbs;buKÁlNamñak;eLIy cab;taMgBIdMNac;qñaMmk b¤

  x> bMNulyfaPaBNamYyrbs;Rkúmh‘unEdl)anekIteLIgcab;taMgBIdMNac;qñaMmk eRkABIbMNulepSg² enAtémøey

agkñúgdMeNIrkarGaCIvkmµFmµtarbs;Rkúmh‘unenaHeT.

tameyabl;rbs;RkúmRbwkSaPi)al BMumanbMNulyfaPaB b¤bMNulepSg²rbs;Rkúmh‘un )ankøayCakar 

bgçM»üsg b¤GacnwgRtÚvTamTar»üsg kñúgry³eBl12ExbnÞab;BIdMNac;qñaM Edlnwg b¤Gacnwgmanplb:HBal; 

Casarvnþdl;lT§PaBrbs;Rkúmh‘un kñúgkarbMeBjkatBVkic©rbs;xøÜn enAéf¶dl;eBlkMNt;sgenaHeT . 

karERbRbÜlkal³eTs³

KitRtwmkalbriecäTénr)aykarN_enH RkúmRbwkSaPi)almin)andwgBIkal³eTs³NamYy Edlmin)anEvkEjkenA 

kñúgr)aykarN_enH b¤r)aykarN_hirBaØvtßúrbs;Rkúmh‘un EdlGacbNþal»ücMnYnTwkR)ak; Edl)an bgðajkñúg          

r)aykarN_hirBaØvtßúrbs;Rkúmh‘un manPaBminRtwmRtÚvCasarvnþenaHeLIy .

របាយការណ៍សវនកម្មឯករាជ្រយ របាយការណ៍សវនកម្មឯករាជ្រយ (ត)
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RbtibtþikarminRbRktI

tameyabl;rbs;RkúmRbwkSaPi)al lT§plhirBaØvtßúrbs;Rkúmh‘un sRmab;dMNac;qñaMéf¶TI31 ExFñÚ qñaM 2013 min    

)anTTYlrgnUvplb:HBal;Casarvnþ BIxÞg;KNnI Rbtibtiþkar b¤RBwtiþkarN_xusRbRktINamYyeLIy . 

tameyabl;rbs;RkúmRbwkSaPi)al enAcenøaHeBlrvagdMNac;qñaMenH rhUtmkTl;nwgkalbriecäTénr)aykarN_ 

minmanxÞg;KNnI Rbtibtiþkar b¤RBwtþikarN_xusRbRktINamYy EdlGacCH\T§iBlCasarvnþdl;lT§pl hirBaØvtßúrbs; 

Rkúmh‘unkñúgqñaMenHeT .

RkúmRbwkSaPi)al 

smaCikRkúmRbwkSaPi)al EdlenAbeRmIkarkñúgGMLúgqñaM nigKitRtwmkalbriecäTénr)aykarN_enH manraynam 

dUcxageRkam ³

 - elak Timothy Mark Amstutz RbFanRkúmRbwkSaPi)al 

 - elak Daniel John Brose  smaCikRkúmRbwkSaPi)al ¬)anEtgtaMg enAéf¶TI25 Exmkra qñaM2012¦

 - elak Ong Teong Hoon smaCikRkúmRbwkSaPi)al

 - elak Tan Teck Keong Michael smaCikRkúmRbwkSaPi)al

 - elakRsI Srey Hem Roberts smaCikRkúmRbwkSaPi)al 

 - elakRsI Ing Varony smaCikRkúmRbwkSaPi)al

 - elakRsI Tea Chansotheary smaCikRkúmRbwkSaPi)al

 - elak Fong Kum Choy smaCikRkúmRbwkSaPi)al

karTTYlxusRtÚvrbs;RkúmRbwkSaPi)al elIr)aykarN_hirBaØvtßú

RkúmRbwkSaPi)al TTYlxusRtÚvkñúgkarbBa¢ak;far)aykarN_hirBaØvtßú RtÚv)anerobcMeLIg nig)anbgðaj RtwmRtÚvnUvRKb; 

TidæPaBCasarvnþTaMgGs; énsßanPaBhirBaØvtßúrbs;Rkúmh‘un KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 nig lT§plRbtibtþikar 

RBmTaMglMhUrsac;R)ak;KitRtwmdMNac;qñaM. kñúgkarerobcMr)aykarN_hirBaØvtßúTaMgenH RkúmRbwkSaPi)alRtÚv ³

 1> GnuvtþeKalkarN_KNenyüsmRsb EdlKaMRTedaykarvinicä½y nigkar):an;RbmaNy:agsmehtupl nig 

RbkbedaykarRbúgRby½tñ RBmTaMgGnuvtþtameKalkarN_TaMgenH»ümanPaBsIusgVak;Kña .

 2> GnuvtþtameKalkarN_ENnaMepSg² rbs;FnaKarCatiénkm<úCa nigtRmÚvkarkñúgkarlatRtdagB½t’man 

rbs;sþg;darKNenyükm<úCa b¤RbsinebImankarR)ascakNamYykñúgkarbgðaj»ümanPaBRtwmRtÚv Rkúm RbwkSaPi 

)alRtÚvR)akdfa karR)ascakTaMgenaH RtÚvbgðaj Bnül; nigkMNt;brimaN»ü)anRtwmRtÚv enAkñúgr)aykarN_

hirBaØvtßú .

 3> rkSaTukkMNt;RtaKNenyü»ü)anRKb;RKan; nigRbB½n§RtÜtBinitüépÞkñúgRbkbedayRbsiT§PaB .

 4> erobcMr)aykarN_hirBaØvtßú edayEp¥kelImUldaænnirnþPaBéndMeNIrkarGaCIvkmµ elIkElgEtmankrNI 

snµty:agsmrmüfa Rkúmh‘unnwgminGacbnþkic©RbtibtiþkarGaCIvkmµenAeBlGnaKtd¾xIø nig

 5> RtÜtBinitü  nigdwknaMRkúmh‘un»ümanRbsiT§PaB  tamry³karseRmccitþsMxan;²TaMgGs;  EdlCH\T§iBldl;

Rbtibtþikar nigdMeNIrkarrbs;Rkúmh‘un ehIyRtÚvFanafaplb:HBal;TaMgenaH RtÚv)anqøúHbBa©aMgy:agRtwmRtÚvenA 

kñúgr)aykarN_hirBaØvtßú.  

RkúmRbwkSaPi)alGHGagfa Rkúmh‘un)anGnuvtþtamtRmÚvkarxagelI kñúgkarerobcMr)aykarN_hirBaØvtßú . 

karGnum½telIr)aykarN_hirBaØvtßú

eyIg´CaRkúmRbwkSaPi)al Gnum½telIr)aykarN_hirBaØvtßúEdlP¢ab;mkCamYy RBmTaMgkMNt;smÁal; epSg² Edl)an 

bgðajRtwmRtÚv nUvRKb;TidæPaBCasarvnþTaMgGs; énsßanPaBhirBaØvtßúrbs;Rkúmh‘un KitRtwm éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 

RBmTaMglT§plhirBaØvtßú niglMhUrsac;R)ak;sRmab;dMNac;qñaM edayRsbtam eKalkarN_ENnaMrbs;FnaKarCati 

énkm<úCa nig sþg;darKNenyükm<úCa .

C>RkúmRbwkSaPi)al 

    

elak Timothy Mark Amstutz

RbFanRkúmRbwkSaPi)al

kalbriecäT ³ éf¶TI13 ExmIna qñaM2014

របាយការណ៍សវនកម្មឯករាជ្រយ (ត) របាយការណ៍សវនកម្មឯករាជ្រយ (ត)
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r)aykarN_svnkrÉkraC
CUnPaKTunik RkwHsßanmIRkUhirBaØvtßúeRkDIt PIGilsIu

eyIg´)aneFIVsvnkmµeTAelIr)aykarN_hirBaØvtßúrbs; RKwHsßanmIRkUhirBaØvtßú eRkDIt PIGilsIu rYmman taragtulükar 

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 nigr)aykarN_lT§pl r)aykarN_bERmbRmYlmUlFn nig r)aykarN_lMhUrsac;                                 

R)ak;sRmab;dMNac;qñaM RBmTaMgkMNt;smÁal; rYmmanesckþIsegçbéneKalkarN_ KNenyüsMxan;² nig B½t’manBnül;déTeTot.

karTTYlxusRtÚvrbs;KN³RKb;RKgelIr)aykarN_hirBaØvtßú
KN³RKb;RKg TTYlxusRtÚvkñúgkarerobcM nigkarbgðajr)aykarN_hirBaØvtßúTaMgenH»ü)anRtwmRtÚv edayGnuelameTA

tamsþg;darKNenyükm<úCa nigeKalkarN_ENnaMrbs;FanaKarCati énkm<úCa nigTTYlxusRtÚv elIkarRtÜtBinitüépÞkñúg 

EdlKN³RKb;RKgkMNt;fa vamanPaBcaM)ac;kñúgkarerobcMr)aykarN_hirBaØvtßú min»ü mankarraykarN_xusCasarvnþ 

EdlbNþalmkBIkarEkøgbnøM b¤kMhusqÁgepSg² . 

karTTYlxusRtÚvrbs;svnkr
karTTYlxusRtÚvrbs;eyIg´ KWbeBa©jmtielIr)aykarN_hirBaØvtßúTaMgenH edayEp¥keTAelIkareFIVI svnkmµrbs;eyIg´. eyIg´ 

)aneFVIsvnkmµedayGnuelameTAtamsþg;darGnþrCatisIþBIsvnkmµ énkm<úCa. sþg;darTaMgenaH tRmÚv»üeyIg´RbtibtþitamRkm

sIlFm’ eFVIEpnkar nigeFVIsvnkmµ edIm,ITTYl)annUvkarFana GHGagEdlsmehtuplfa r)aykarN_hirBaØvtßúBMumanlkçN³ 

xusqÁgCasarvnþ . 

kareFVIsvnkmµ rYmmankarGnuvtþnItiviFIedIm,ITTYl)annUvPsþútagsvnkmµ GMBIcMnYnTwkR)ak; nigkardak; bgðajenAkñúg               

r)aykarN_hirBaØvtßú . kareRCIserIsnItiviFITaMgenH KWGaRs½yelIkarvinicä½yrbs;svnkr rab;TaMgkarvaytémøelIhaniP½y 

énPaBxusqÁgCasarvnþénr)aykarN_hirBaØvtßú EdlbNþalmkBIkarEkøgbnøM b¤kMhus qÁg. kñúgkarvaytémøhaniP½yTaMgenaH 

svnkr)anBicarNaeTAelIRbB½n§RtÜtBinitüépÞkñúgrbs;GgÁPaB EdlTak; TgeTAnwgkarerobcM nigkarbgðajRtwmRtÚvén                        

r)aykarN_hirBaØvtßú edIm,IerobcMnUvnItiviFIsvnkmµ Edlman lkçN³smehtupleTAtamkal³eTs³epSg² bu:EnþkarBicarNaenH 

BMumaneKalbMNgbeBa©jmtieTAelI RbsiT§PaBénRbB½n§RtÜtBinitüépÞkñúgrbs;GgÁPaBenaHeT. svnkmµ k¾rYmbBa©ÚlTaMgkarvay 

témønUvPaBsmRsb éneKalkarN_KNenyüEdl)aneRbIR)as; nigPaBsmehtuplénkar):an;sµanKNenyü EdleFVIeT,Ig 

edayKN³RKb;RKg  k¾dUcCakarvaytémøelIkarbgðajCaTUeTAénr)aykarN_hirBaØvtßú .

eyIg´ eCOCak;faPsþútagsvnkmµEdleyIgTTYl)an KWmanlkçN³RKb;RKan; nigRtwmRtÚv EdlCa mUldæansRmab;karbeBa©j 

mtieyabl;rbs;eyIg´ . 

mtieyabl;
tamTsSn³rbs;eyIg´ r)aykarN_hirBaØvtßú )anbgðajRtwmRtÚvnUvRKb;TidæPaBCasarvnþTaMgGs; énsßanPaBhirBaØvtßúrbs; 

Rkúmh‘un KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 niglT§plhirBaØvtßú RBmTaMglMhUrsac;R)ak; sRmab;dMNac;qñaM edayGnuelameTAtam 

sþg;darKNenyükm<úCa nig eKalkarN_ENnaMrbs;FnaKarCati énkm<úCa .

C> PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd. 

Kuy lIm

nayk

PñMeBj RBHraCaNacRkkm<úCa

kalbriecäT ³ éf¶TI13 ExmIna qñaM2014
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]bsm<½n§ ³ kMNt;smÁal;sþIBIkarGnuvtþtamRbkasrbs;FnaKarkNþal
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]bsm<½n§ ³ kMNt;smÁal;sþIBIkarGnuvtþtamRbkasrbs;FnaKarkNþal 

sRmab;dMNac;qñaM éf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013

1> Gnu)atsaFnPaB Rbkaselx F7-07-163Rb>k>

 RKwHsßanmIRkÚhirBaØvtßú EdlmanGaCJab½NÑTTYlR)ak;beBaØIBIsaFarNCn RtÚvrkSaGnu)atsaFnPaB»ü elIsBI 

15° enARKb;eBlevla. KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 Gnu)atsaFnPaBrbs;Rkúmh‘unmancMnYn 20/96° .

 karKNnamUlniFipÞal;suT§ nigGnu)atsaFnPaB RtÚv)anlm¥itenAkñúg tarag 1 .

2> Gnu)atsac;R)ak;gayRsÜl Rbkaselx F7-07-163Rb>k>

 RKwHsßanmIRkÚhirBaØvtßú EdlmanGaCJab½NÑTTYlR)ak;beBaØIBIsaFarNCn RtÚvrkSaGnu)atsac;R)ak;gay 

RsÜly:agticbMput 50° enARKb;eBlevla. KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 Gnu)atsac;R)ak;gayRsÜlrbs; 

Rkúmh‘unmancMnYn 268>68°  .

 karKNnaGnu)atsac;R)ak;gayRsÜl RtÚv)anlm¥itenAkñúg tarag 2 .

3> sßanPaBcMhsuT§CarUbiyb½NÑbreTs Rbkaselx F7-07-134Rb>k>

 RKwHsßanmIRkÚhirBaØvtßúEdlmanGaCJab½NÑ RtÚvrkSaRKb;eBlevla nUvsßanPaBcMhsuT§CarUbiyb½NÑbreTs 

NamYy b¤sßanPaBcMhsuT§TUeTACarUbiyb½NÑbreTsTaMgGs; eTaHkñúgsßanPaBEvg b¤xøIk¾eday min»üelIsBI 20° 

énmUlniFipÞal;suT§rbs;RKwHsßanmIRkÚhirBaØvtßúenaHeLIy. KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 sßanPaBcMh suT§Ca      

R)ak;erol mancMnYn 7>84° nigCaR)ak;GWr:U mancMnYn 0/24° .

 karKNnasßanPaBcMhsuT§ RtÚv)anlm¥itenAkñúg tarag 3.

4> R)ak;bRmúgkatBVkic© Rbkaselx F7-07-163Rb>k>

 RKwHsßanmIRkÚhirBaØvtßúEdlmanGaCJab½NÑTTYlR)ak;beBaØIBIsaFarNCn  RtÚvdak;R)ak;tmál;cMnYn 8°  én  R)ak; 

beBaØIrbs;xøÜnenAFnaKarkNþal. enAéf¶TI29 ExFñÚ qñaM2010 Rkúmh‘un)anTTYlGaCJab½NÑBIFnaKarkNþal 

edIm,IeFVIRbtibtiþkarTTYlR)ak;beBaØIBIsaFarNCn. KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 TunbRmúgkatBVkic©rbs; 

Rkúmh‘unmancMnYn64>786>931erol KWeRcInCagcMnYnEdltRmÚvedayFnaKarkNþalcMnYn 59>603>977 erol .

 karKNnaR)ak;bRmúgkatBVkic© RtÚv)anlm¥itenAkñúg tarag 4 .

5> kareFVIcMNat;fñak;\NTan sMviFanFn nigGnu)atbMNul Rbkaselx F702-186Rb>k>

 RKwHsßanmIRkÚhirBaØvtßúEdlmanGaCJab½NÑTaMgGs; RtÚveFVIcMNat;fñak;sMeBot\NTanrbs;xøÜnCa4fñak; edayEp¥k

elIsßanPaBhirBaØvtßúrbs;Gñkx©I nigPaBeTogTat;énkarTUTat;sgR)ak;edIm nigkarR)ak; .

 \NTanEdlmanry³eBl1 qñaM b¤ticCag

 - sþg;dar ³ sßanPaBhirBaØvtßúl¥ nigkarTUTat;sgR)ak;edIm nigkarR)ak;Tan;eBl.

 -  eRkamsþg;dar ³ karTUTat;sgR)ak;edIm nig¼b¤ karR)ak;mYycMnYn hYskalkMNt;sg30éf¶ b¤eRcInCag. 

 -  sgS½y ³ karTUTat;sgR)ak;edIm nig¼b¤ karR)ak;mYycMnYn hYskalkMNt;sg 60éf¶ b¤eRcInCag.

 -  )at;bg; ³ karTUTat;sgR)ak;edIm nig¼b¤ karR)ak;mYycMnYn hYskalkMNt;sg 90éf¶ b¤eRcInCag.

 

 \NTanEdlmanry³eBlelIsBI1 qñaM 

 - sþg;dar ³ sßanPaBhirBaØvtßúl¥ nigkarTUTat;sgR)ak;edIm nigkarR)ak;Tan;eBl.

 - eRkamsþg;dar ³ karTUTat;sgR)ak;edIm nig¼b¤ karR)ak;mYycMnYn hYskalkMNt;sg30éf¶ b¤eRcInCag. 

 - sgS½y ³ karTUTat;sgR)ak;edIm nig¼b¤ karR)ak;mYycMnYn hYskalkMNt;sg 180éf¶ b¤eRcInCag.

 - )at;bg; ³ karTUTat;sgR)ak;edIm nig¼b¤ karR)ak;mYycMnYn hYskalkMNt;sg 360éf¶ b¤eRcInCag.

 sMviFanFn\NTanCak;lak; RtÚv)aneFVIcMNat;fñak; dUcxageRkam ³

 - eRkamsþg;dar ³  10° edayminKitdl;témøvtßúbBa©aM elIkElgEtsac;R)ak;.

 - sgS½y ³  30° edayminKitdl;témøvtßúbBa©aM elIkElgEtsac;R)ak;.

 - )at;bg; ³  100° .

 KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013 sMviFanFnEdlRkúmh‘un)ankt;RtamancMnYn 829>290 erol Edl           

GnuelamRsbeTAtamRbkasrbs;FnaKarkNþal .

 kareFVIcMNat;fñak;\NTan sMviFanFn nigkarKNnaGnu)atbMNul RtÚv)anlm¥itenAkñúg tarag 5 .

របាយការណ៍សវនកម្មឯករាជ្រយ (ត) របាយការណ៍សវនកម្មឯករាជ្រយ (ត)
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tarag 1 ³ mUlniFipÞal;suT§ nigGnu)atsaFnPaB

KitRtwméf¶TI31 ExFñÚ qñaM2013

Ban;erol
I- srubrg k ³ xÞg;RtÚvbUk
    - edImTun b¤TayC¢TanedImTun 19>857>947

    - TunbRmúg eRkABITunbRmúgBIkarvaytémøeLIgvij 3>741>565

    - buBVlaPTak;TgnwgedImTun ¬edImTunbuBVlaP¦ 5>583>013

    - sMviFanFnhaniP½yFnaKarTUeTA edaymankaryl;RBmCamunBIFnaKarkNþal -

    - cMeNjrkSaTuk 18>862>220

    - cMeNjsuT§sRmab;qñaMhirBaØvtßúcugeRkay Edl)aneFVIsvnkmµrYcehIy 6>212>621

    - xÞg;epSg²eTot EdlGnum½tedayFnaKarkNþal -

54>257>366

II - srubrg x ³ xÞg;RtÚvdk
    - cMeBaHPaKTunik RkúmRbwkSaPi)al naykRKb;RKg nigPaKIBak;B½n§ 359>614

       * cMENkedImTunEdlminTan;)anbg; -

       * buerRbTan \NTan mUlbRt nigkic©snüarbs;buKÁlBak;B½n§xagelI -

    - karkan;kab;PaKh‘unpÞal;tamtémøcuHbBaI¢ -

    - karxatbgÁr -

    - cMNaykñúgkarbegáItRkúmh‘un -
    - karxatEdlkMNt;tamRKa eRkABIkarxatnacugkariybriecäTKNenyüRbcaMqñaM     

       ¬rYmbBa©ÚlTaMgsMviFanFn\NTan nigmUlbRtsgS½y ¦ -
359>614

III - srub K ³ mUlniFipÞal;suT§mUldæan = k - x 53>897>752

VI - srubrg X ³ xÞg;RtÚvbUk
    - TunbRmúgBIkarvaytémøeLIgvij edaymankaryl;RBmCamunBIFnaKarkNþal -
    - GnubMNul edaymankaryl;RBmCamunBIFnaKarkNþal GacbUkbBa©ÚlrhUtdl; 

       100° éncMnYnmUlniFipÞal;suT§mUldæan
7>990>000

    - xÞg;epSg²eTot edaymankaryl;RBmCamunBIFnaKarkNþal GacbUkbBa©Úlkñúgkar    

       KNnamUlniFipÞal;suT§ min»üelIsBIcMnYnénmUlniFipÞal;suT§mUldæan 4>773>629
12>763>629

VI - srub g ³ xÞg;RtÚvdk
    - PaKkmµmUlniFipÞal;kñúgFnaKar nigRKwHsßanhirBaØvtßúnana -

    - xÞg;epSg² -

-

VII - srub c ³ srubmUlniFipÞal;suT§ = K + X - g 66>661>381

Ban;erol

I - PaKyk ¬k¦ 

mUlniFipÞal;suT§   66.661.381

II - PaKEbg ¬x¦

RTBüskmµ (*) Ban;erol føwg

- sac;R)ak; 12>739>136 0° -

- mas - 0° -

- \NeTyüelIFnaKarCatiénkm<úCa 17>900>732 0° -

- RTBüskmµ EdlmanvtßúbBa©aMCaR)ak;beBaØI - 0° -

- \NeTyüelIsßab½nGFibetyü EdlmancMNat;fñak; AAA eTA AA- - 0° -

- \NeTyüelIsßab½nGFibetyü EdlmancMNat;fñak; A+ eTA A- - 20° -

- \NeTyüelIFnaKar EdlmancMNat;fñak;BI AAA eTA AA- - 20° -

- \NeTyüelIsßab½nGFibetyü EdlmancMNat;fñak;BI BBB eTA BBB- - 50° -

- \NeTyüelI b¤FanaedayFnaKar b¤Rkúmh‘un 232>580 50° 116.290

- RTBüskmµepSg²TaMgGs; 317>857>358 100° 317.857.358

348>729>806 317.973.648

  

I - Gnu)atsaFnPaB ¬k/x¦ 20,96%

(*) PaKEbgénGnu)at KWCatémøRTBüskmµsrub ¬témøsuT§eRkayeBlkat;kgsMviFanFn nigrMls;¦ nigxÞg;eRkA 

taragtulükarEdlRtÚv)anføwgtamkRmithaniP½y . Rsbtamb,BaØtþiénRbkassþIBIkarKNnamUlniFipÞal;suT§ 

rbs;RKwHsßanmIRkÚhirBaØvtßú PaKEbgenHminrab;bBa©ÚlnUvxÞg; Edl)andkecjenAeBlKNnamUlniFipÞal;suT§eT .

របាយការណ៍សវនកម្មឯករាជ្រយ (ត) របាយការណ៍សវនកម្មឯករាជ្រយ (ត)
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របាយការណ៍សវនកម្មឯករាជ្រយ (ត) របាយការណ៍សវនកម្មឯករាជ្រយ (ត)
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សំរាប់ព័ត៌មនលំអិតអំពីរបាយការណ៍សវនកម្មឯករាជ្រយ សូមចូលទៅកាន់គ្រហទំព័រៈ www.kredit.com.kh

ការិយាល័យកណា្ត្រល

អគារល្រខ៧១ ផ្លូវ១៦៣ សង្ក្រត់ទួលស្វ្រយព្រ្រ១ ខណ្ឌចំការមន រាជានីភ្នំព្រញ ប្រអប់សំប៊ត្រ១២៦ ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៣ ២១៧ ៩៤២ / (៨៥៥)  ៨៩ ៩៨៩ ៨១៨ / ទូរសរៈ (៨៥៥)  ២៣ ២១៧ ៩៤២
អ៊ីម៉្រល : info@kredit.com.kh

១. សខាភ្នំព្រញ

១.១ សាខា និងអនុសាខាភ្នំព្រញ

អគារល្រខ៧១ ផ្លូវ១៦៣ សង្ក្រត់ទួលស្វ្រយព្រ្រ១ ខណ្ឌចំការមន រាជានីភ្នំព្រញ ។
ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៦៣៨ ០០០៣

១.២ អនុសាខាមនជ័យ

ផ្ទះល្រខ៦៩៤ ផ្លូវ២៧១ សង្ក្រត់ផ្រសារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជានីភ្នំព្រញ ។ 
ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៦៣៨ ០០០៤

១.៣ អនុសាខាពោធិ៍ស្រនជ័យ

ផ្ទះល្រខ១១៣ ផ្លូវសហព័ន្ធរ៊ស្រសី ភូមិប៉ប្រកត្របូង សង្ក្រត់កាកាប ខណ្ឌពោធិ៍ស្រនជ័យ រាជានីភ្នំព្រញ ។ 
ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ២៣ ៦៣៨ ០០០៥

១.៤ អនុសាខាទួលគោក

ផ្ទះលខ១១៥IA ផ្លូវ២៧៣ ក្រ៊ម២ ភូមិទួលគោក សង្កត់ទួលសង្ក្រ ខណ្ឌឫស្រសីក្រវ រាជានីភ្នំព្រញ ។ 
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៣ ៦៣៨ ០០០៧

១.៥ អនុសាខាស្ទឹងមនជ័យ

ផ្ទះល្រខ៨A ផ្លូវម៊ន្នីរ៉្រត ភូមិទ្រ្រ៣ សង្ក្រត់ស្ទឹងមនជ័យ ខណ្ឌមនជ័យ រាជានីភ្នំព្រញ ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៣ ៦៥០ ៥៧៥២

២. សខាកណា្ត្រល

២.១ សាខាកណ្ត្រល និងអនុសាខាតាខ្ម្រ

ផ្ទះល្រខ១៤ ផ្លូវជាតិលខ២ ភូមិតាក្តុល សង្កត់តាក្តុល ក្រ៊ងតាខ្ម្រ ខ្រត្តកណ្តល ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៤ ៦៣៨ ០០០១

២.២ អនុសាខាសា្អ្រង

ផ្ទះល្រខ៣២២ ផ្លូវជាតិល្រខ២១ ភូមិព្រ្រករ៊ន ឃ៊ំព្រ្រកគយ ស្រ៊កស្អ្រង ខ្រត្តកណ្តល ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៤ ៦៣៨ ០០០២

២.៣ អនុសាខាកោះធំ

ផ្ទះល្រខ៦៥ ផ្លូវជាតិល្រខ២១ ភូមិកំពង់ស្វ្រយក្រ្រម ឃ៊ំព្រ្រកថ្មី ស្រ៊កកោះធំ ខ្រត្តកណ្តល ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៤ ៦៣៨ ០០០៥

២.៤ អនុសាខាគងពិសី

ផ្លូវជាតិល្រខ៣ ភូមិត្រ្រំា្នរ ឃ៊ំស្នំក្រពើ ស្រ៊កគងពិសី ខ្រត្តកំពង់ស្ពឺ ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៥  ៦៣៨ ០០០៤

របាយការណ៍សវនកម្មឯករាជ្រយ (ត) អាសយដ្ឋ្រនការិយាល័យក្រ្រឌីត
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៣.  សខាតាក្រវ

៣.១ សាខាតាក្រវ  និងអនុសាខាដូនក្រវ 

ភូមិផ្រសារតាកោ សង្កត់រកាក្នុង ក្រ៊ងដូនក្រវ ខ្រត្តតាក្រវ ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៣២ ៦៣៨ ០០០១

៣.២ អនុសាខាបាទី

ផ្លូវជាតិល្រខ២ ភូមិចក ឃ៊ំត្រពាំងសប ស្រ៊កបាទី ខ្រត្តតាក្រវ ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៣២ ៦៣៨ ០០០២

៣.៣ អនុសាខាត្រ្រំកក់

ផ្លូវជាតិល្រខ៣ ភូមិព្រ្ររំដ្រង ឃ៊ំអង្គតាសោម ស្រ៊កត្រ្រំកក់ ខ្រត្តតាក្រវ ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៣២ ៦៣៨ ០០០៧

៣.៤ អនុសាខាគិរីវង្រស

ភូមិកំពង់ ឃ៊ំជាន់ជ៊ំ ស្រ៊កគីរើវង្រស ខ្រត្តតាក្រវ ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៨៨ ៣៧១ ៦៧៣៧

៣.៥ ប៉ុស្តិ៍ស្រវាកំពង់ជ្រ្រ

ផ្ទះល្រខ១២៩ ផ្លូវជាតិលខ២ ក្រ៊មទី៥ ភូមិកំពង់ជ្រ្រ  ឃ៊ំសោ្មង ស្រ៊កទ្រ្រំង ខ្រត្តតាក្រវ ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៣២ ៦៣៨ ០០០៣

៤. សខាកំពង់ចាម

៤.១ សាខា  និងអនុសាខាកំពង់ចាម

ផ្លូវជាតិល្រខ៧ ភូមិបឹងស្ន្រយ សង្កត់សំបួរមស ក្រ៊ងកំពង់ាម ខ្រត្តកំពង់ាម ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤២ ៦៣៨ ០០០១

៤.២ អនុសាខាបាាយ

ផ្លូវជាតិល្រខ៦A ភូមិផា្អវ ឃ៊ំផា្អវ ស្រ៊កបាាយ ខ្រត្តកំពង់ាម ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤២ ៦៣៨ ០០០៣

៤.៣ អនុសាខាព្រ្រឈរ

ផ្លូវជាតិល្រខ៧ ភូមិដូនដី ឃ៊ំជ្រ្រវៀន ស្រ៊កព្រ្រឈរ ខ្រត្តកំពង់ាម ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤២ ៦៣៨ ០០០២

៤.៤ អនុសាខាចំការលើ

ផ្លូវជាតិល្រខ៧១ ភូមិថ្នល់ប្រកកើត ឃ៊ំស្វ្រយទាប ស្រ៊កចំការលើ ខ្រត្តកំពង់ាម ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤២ ៦៣៨ ០០០៤

៤.៥ អនុសាខាស្ទឹងត្រង់

ភូមិបឹងដ្រង ឃ៊ំព្រ្រកកក់ ស្រ៊កស្ទឹងត្រង់ ខ្រត្តកំពង់ាម ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤២ ៦៣៨ ០០០៩

៤.៦ អនុសាខាបុសខ្នុរ

ផ្លូវជាតិល្រខ៧១ ភូមិ១០មករា ឃ៊ំប៊សខ្នុរ ស្រ៊កចំការលើ ខត្តកំពង់ាម ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ១២ ៥៩៧ ៣៩៥

៤.៧ អនុសាខាបារយណ៍

ផ្លូវជាតិល្រខ៦ ភូមិសលាឃ៊ំ  ឃ៊ំទ្រ្រល ស្រ៊កបារាយណ៍ ខ្រត្តកំពង់ធំ ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៩៣ ៥៥៥ ៣១៤

៤.៨ ប៉ុស្តិ៍ស្រវាជើងព្រ្រ

ផ្លូវជាតិល្រខ៦ ភូមិស្គន់ ឃ៊ំសូទិន្ទ ស្រ៊កជើងព្រ្រ ខ្រត្តកំពង់ាម ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៩៣ ៥៥៥ ៣១២

៤.៩ ប៉ុស្តិ៍ស្រវាប្រកអន្លូង

ភូមិប្រកអន្លូង ឃ៊ំអារក្រសតោ្ន្រត ស្រ៊កស្ទឹងត្រង់ ខ្រត្តកំពង់ាម ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៩៣ ៥៥៥ ៣១៣

៥. សខាសួង

៥.១ សាខា និងអនុសាខាសួង

ផ្លូវជាតិល្រខ៧ ភូមិជើងឡង សង្កត់សួង ក្រ៊ងសួង ខ្រត្តកំពង់ាម ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤២ ៦៣៨ ០០០៥

៥.២ អនុសាខាម្រមត់

ផ្លូវជាតិល្រខ៧ ភូមិម៉្រស៊ីនទឹក ឃ៊ំម្រមត់ ស្រ៊កម្រមត់ ខ្រត្តកំពង់ាម ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤២ ៦៣៨ ០០០៧

៥.៣ អនុសាខាពញាក្រ្រក

ផ្លូវជាតិល្រខ៧ ភូមិស្ទឹង ឃ៊ំកោងកាង ស្រ៊កពញាក្រ្រក ខ្រត្តកំពង់ាម ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤២ ៦៣៨ ០០០៦

៥.៤ អនុសខាអូរំងឪ

ភូមិទំនាប ឃ៊ំគងជ័យ ស្រ៊កអូរាំងឪ ខ្រត្តកំពង់ាម ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤២ ៦៣៨ ០០១០

៥.៥ អនុសាខាក្រ្រក

ផ្លូវជាតិល្រខ៧២ ភូមិជីមន់លិច ឃ៊ំក្រ្រក ស្រ៊កពញាក្រ្រក ខ្រត្តកំពង់ាម ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤២ ៦៤១ ២១១១

៥.៦ ប៉ុស្តិ៍ស្រវារកាពរប្រ្រំ  (ប៉ុស្តិ៍ស្រវាត្រាំងឬស្រសី)

ភូមិត្រពាំងឬស្រសី ឃ៊ំរកាពរប្រ្រំ ស្រ៊កត្របូងឃ្មុំ ខ្រត្តកំពង់ាម ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤២ ៦៣៨ ០០២០

៥.៧ អនុសាខាដំប្ររ

ផ្លូវជាតិល្រខ៧៣ ភូមិដំប្ររ ឃ៊ំដំប្ររ ស្រ៊កដំប្ររ ខ្រត្តកំពង់ាម ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤២ ៦៣៨ ០០៣០

អាសយដ្ឋ្រនការិយាល័យក្រ្រឌីត (ត) អាសយដ្ឋ្រនការិយាល័យក្រ្រឌីត (ត)
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៦. សខាអ្នកលឿង

៦.១ សាខាអ្នកលឿង និងអនុសាខាាមរក៏

ផ្លូវជាតិល្រខ១ ភូមិ១ ឃ៊ំព្រ្រកខ្រសាយ ខ ស្រ៊កពាមរក៏ ខ្រត្តព្រ្រវ្រង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤៣ ៦៣៨ ០០០១

៦.២ អនុសាខាលើកដ្រក

ភូមិកំពង់ចំលង ឃ៊ំព្រ្រកទនា្លប់ ស្រ៊កលើកដ្រក ខ្រត្តកណ្តល ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤៣ ៦៣៨ ០០០២

៦.៣ អនុសាខាបាភ្នំ

ផ្ទះល្រខ៤៥ ភូមិឈើកាច់ ឃ៊ំឈើកាច់ ស្រ៊កបាភ្នំ ខ្រត្តព្រ្រវ្រង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤៣ ៦៣៨ ០០០៤

៦.៤ អនុសាខាកំពង់ត្រប្រក

ភូមិដូនទ៊ង ឃ៊ំប្រ្រសទ ស្រ៊កកំពង់ត្រប្រក ខ្រត្តព្រ្រវ្រង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤៣ ៦៣៨ ០០០៥

៦.៥ អនុសាខាព្រះស្តច

ភូមិក្រសំងទង ឃ៊ំអង្គររាជ ស្រ៊កព្រះស្ត្រច ខ្រត្តព្រ្រវ្រង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤៣ ៦៣៩ ០០០១

៧. សខាព្រ្រវ្រង

៧.១ សាខាព្រ្រវ្រង និងអនុសាខាសា្វ្រយអន្ទរ

ភូមិពោធិ៍ចិនដាំ្រ ឃ៊ំស្វ្រយអន្ទរ ស្រ៊កស្វ្រយអន្ទរ ខ្រត្តព្រ្រវ្រង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤៣ ៦៣៨ ០០០៣

៧.២ អនុសាខាារំង

ផ្ទះល្រខ១៧៤ ផ្លូវជាតិល្រខ៨ ក្រ៊ម១៦ ភូមិស្ន្រយពល ឃ៊ំរកា ស្រ៊កពារាំង ខ្រត្តព្រ្រវ្រង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤៣ ៦៧០ ៩៦៦៦

៧.៣ អនុសាខាព្រ្រវ្រង

ផ្ទះល្រខ១ ក្រ៊ម១ ភូមិ៤ សង្កត់កំពង់លាវ ក្រ៊ងព្រ្រវ្រង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤៣ ៦៣៩ ០០០២

៧.៤ អនុសាខាកំចាយមរ

ផ្ទះល្រខ៩ ផ្លូវជាតិល្រខ៨ ក្រ៊ម១០ ភូមិជោរ២ ឃ៊ំក្រញូង ស្រ៊កកំាយមរ ខ្រត្តព្រ្រវ្រង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤៣ ៦៧០ ៩៣៣៣

៧.៥ ប៉ុស្តិ៍ស្រវាកញ្ជៀច

ភូមិព្រងើយ១ ឃ៊ំថ្មពូន ស្រ៊កកញ្ជៀច ខ្រត្តព្រ្រវ្រង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤៣ ៦៣៦ ៣៣៤៥ 

៧.៦ ប៉ុស្តិ៍ស្រវាកំពង់ពពិល

ផ្ទះល្រខ២៧១ ភូមិកំពង់ពពិល ឃ៊ំកំពង់ពពិល ស្រ៊កពារាំង ខ្រត្តព្រ្រវ្រង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤៣ ៦៦៦ ៧១២១

អាសយដ្ឋ្រនការិយាល័យក្រ្រឌីត (ត) អាសយដ្ឋ្រនការិយាល័យក្រ្រឌីត (ត)

៨. សខាកំពង់ឆ្ន្រំង

៨.១ សាខា និងអនុសាខាកំពង់ឆ្ន្រំង

ផ្លូវជាតិល្រខ៥ ភូមិដំណក់ពពូល សង្កត់កំពង់ឆ្ន្រំង ក្រ៊ងកំពង់ឆ្ន្រំង ខ្រត្តកំពង់ឆ្ន្រំង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៦ ៦៣៨ ០០០១

៨.២ អនុសាខាកំពង់ត្រឡាច

ភូមិកាអត ឃ៊ំពានី ស្រ៊កកំពង់ត្រាច ខ្រត្តកំពង់ឆ្ន្រំង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៦ ៦៣៨ ០០០២

៨.៣ អនុសាខាបរិបូរណ៍

ភូមិជើងា្នរ ឃ៊ំពន្ល្រ  ស្រ៊កបរិបូរណ៍ ខ្រត្តកំពង់ឆ្ន្រំង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៦ ៦៣៨ ០០០៣

៨.៤ អនុសាខាកំពង់ល្រង

ភូមិកំពង់បឹង ឃ៊ំកំពង់ហៅ ស្រ៊កកំពង់ល្រង ខ្រត្តកំពង់ឆ្ន្រំង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៦ ៦៣៨ ០០០៤

៨.៥ អនុសាខាទឹកផុស

ភូមិស្រ្រតាជ្រ ឃ៊ំអភិវឌ្រឍន៍ ស្រ៊កទឹកផ៊ស ខ្រត្តកំពង់ឆ្ន្រំង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៦ ៦៣៨ ០០០៥

៨.៦ អនុសាខាឧដុង្គ

ផ្លូវជាតិល្រខ៥ ភូមិទ្រពប្រណម្រយ ឃ៊ំវិហារលួង ស្រ៊កពញាឮ ខ្រត្តកណ្តល ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ២៤ ៦៣៨ ០០០៣

៩. សខាសៀមរាប

៩.១ សាខា និងអនុសាខាសៀមរប

ផ្ទះល្រខ២៩ ក្រ៊មទី៤ ភូមិតាភ៊ល សង្កត់ស្វ្រយដង្គុំ ក្រ៊ងសៀមរាប ខ្រត្តសៀមរាប ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៦៣ ៦៣៨ ០០០១

៩.២ អនុសាខាពួក

ផ្លូវជាតិលខ៦ ភូមិអូរតាប្រ្រក់ ឃ៊ំពួក ស្រ៊កពួក ខ្រត្តសៀមរាប ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៦៣ ៦៣៨ ០០០២

៩.៣ អនុសាខាសូទ្រនិគម

ផ្ទះល្រខ៨ ផ្លូវជាតិល្រខ៦ ភូមិដំដ្រកផ្រសារ ឃ៊ំដំដ្រក ស្រ៊កសូទ្រនិគម ខ្រត្តសៀមរាប ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៦៣ ៦៣៨ ០០០៣

៩.៤ អនុសាខាក្រឡាញ់

ផ្ទះល្រខ៣៩ ផ្លូវជាតិល្រខ៦ ក្រ៊មទី១ ភូមិកំពង់ថ្កូវ ឃ៊ំកំពង់ថ្កូវ ស្រ៊កក្រាញ់ ខ្រត្តសៀមរាប ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៦៣ ៦៣៨ ០០០៤

១០. សខាបាត់ដំបង

១០.១ សាខា  និងអនុសាខាបាត់ដំបង

ផ្ទះល្រខ៣៣ ផ្លូវជាតិលខ៥ ក្រ៊ម២ ភូមិរំច្រក៥ សង្កត់រតនៈ ក្រ៊ងបាត់ដំបង ខ្រត្តបាត់ដំបង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៥៣ ៦៣៨ ០០០១

១០.២ អនុសាខាមោងឫស្រសី

ផ្លូវជាតិល្រខ៥ ក្រ៊មទី៥ ភូមិមោង ឃ៊ំមោង ស្រ៊កមោងឫស្រសី ខ្រត្តបាត់ដំបង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៥៣ ៦៣៨ ០០០២
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១០.៣ អនុសាខាថ្មគោល

ផ្ទះល្រខ៧៦ ក្រ៊ម៧ ភូមិថ្មគោល ឃ៊ំតាម៊ឺន ស្រ៊កថ្មគោល ខ្រត្តបាត់ដំបង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៥៣ ៦៣៨ ០០០៣

១០.៤ អនុសាខាមង្គលបូរី

ផ្ទះល្រខ២៦៥ ក្រ៊ម១៥ ភូមិគោកស្វ្រយ ឃ៊ំឫស្រសីក្រ្រក ស្រ៊កមង្គលបូរើ ខ្រត្តបនា្ទយមនជ័យ ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៥៤ ៦៣៨ ០០០៤

១០.៥ អនុសាខារតនមណ្ឌល

ផ្ទះល្រខ១៥៦ ផ្លូវជាតិលខ៥៧ ក្រ៊ម១ ភូមិស្ត្រ ឃ៊ំស្ត្រ ស្រ៊ករតនមណ្ឌល ខ្រត្តបាត់ដំបង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥)  ៥៣ ៦៣៨ ០០០៥

១១. សខាក្រច្រះ

១១.១ សាខា និងអនុសាខាក្រចះ

ផ្ទះល្រខ៥៤១ ភូមិវត្ត សង្កត់ក្រច្រះ ក្រ៊ងក្រច្រះ ខ្រត្តក្រច្រះ ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៧២ ៦៣៨ ០០០១

១១.២ អនុសាខាឆ្លូង

ភូមិជ្រ្រយថ្មក្រ្រម ឃ៊ំឆ្លូង ស្រ៊កឆ្លូង ខ្រត្តក្រច្រះ ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៧២ ៦៣៨ ០០០២

១១.៣ អនុសាខាសំបូរ

ភូមិក្រងប្រ្រសទ ឃ៊ំសំបូរ ស្រ៊កសំបូរ ខ្រត្តក្រច្រះ ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៧២ ៦៣៨ ០០០៣

១២. សខាស្វ្រយរៀង

១២.១ សាខា និងអនុសាខាសា្វ្រយរៀង

ភូមិរោងបន្ល្រ សង្ក្រត់ស្វ្រយរៀង ក្រ៊ងស្វ្រយរៀង ខ្រត្តស្វ្រយរៀង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤៤ ៦៣៨ ០០០១

១២.២ អនុសាខាបាវិត

ផ្លូវជាតិល្រខ១ ភូមិទួលអំពិល សង្ក្រត់ច្រកម្ទ្រស ក្រ៊ងបាវិត ខ្រត្តស្វ្រយរៀង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤៤ ៦៣៨ ០០០២

១២.៣ អនុសាខារមសហ្រក

ភូមិកំពង់ត្រ្រច ឃ៊ំក្រសំង ស្រ៊ករមសហ្រក ខ្រត្តស្វ្រយរៀង ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៤៤ ៦៣៨ ០០០៥

១៣. សខាកំពត

១៣.១ អនុសាខាឈូក

ផ្លូវជាតិល្រខ៣ ភូមិសត្វពង ឃ៊ំសត្វពង ស្រ៊កឈូក ខ្រត្តកំពត ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៣៣ ៦៥១ ៤៧៤៧

១៣.២ អនុសាខាអង្គរជ័យ

ផ្លូវជាតិល្រខ៣១ ភូមិប្រ្រល ឃ៊ំតានី ស្រ៊កអង្គរជ័យ ខ្រត្តកំពត ។
ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ៣៣ ៦៣៨ ០០០៣

១៣.៣ អនុសាខាកំពង់ត្រ្រច

ផ្លូវជាតិល្រខ៣៣ ភូមិកំពង់ត្រ្រច១ ឃ៊ំកំពង់ត្រ្រចាងកើត ស្រ៊កកំពង់ត្រ្រច ខ្រត្តកំពត ។
ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ១២ ៤៥៣ ០៣៣

១៤. សខាពោធ�សត់

១៤.១ អនុសាខាពោធិ៍សាត់

ផ្លូវជាតិល្រខ៥ ភូមិស្ថ្រនីយ៍ សង្ក្រត់ស្វ្រយអាត់ ក្រ៊ងពោធិ៍សត់ ខ្រត្តពោធិ៍សត់ ។
ទូរស័ព្ទ : (៨៥៥) ៧៧ ៤៤៩ ០៧២

១៤.២ អនុសាខាក្រគរ

ភូមិសំរោង ឃ៊ំក្របាលត្រ្រច ស្រ៊កក្រគរ ខ្រត្តពោធិ៍សត់ ។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៩៥ ៦៣៣ ៣៦២

១៤.៣ អនុសាខាបាកាន

ផ្លូវជាតិល្រខ៥ ក្រ៊ម១៩ ភូមិបឹងា្ន្ររ ឃ៊ំបឹងា្ន្ររ ស្រ៊កបាកាន ខ្រត្តពោធិ៍សត់។
ទូរស័ព្ទៈ (៨៥៥) ៩៣ ៥៥៥ ២៦៨

អាសយដ្ឋ្រនការិយាល័យក្រ្រឌីត (ត) អាសយដ្ឋ្រនការិយាល័យក្រ្រឌីត (ត)

ទទួលបានអាជីព និងជំនាញពិតប្រ្រកដជាមួយប្រ្រក់កម្ចីសំរាប់ការសិក្រសារបស់ ក្រ្រឌីត
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ការិយាល័យកណា្ត្រល
អគារល្រខ៧១ ផ្លូវល្រខ១៦៣ សង្ក្រត់ទួលស្វ្រយព្រ្រ១ ខណ្ឌចំការមន 

រាជានីភ្នំព្រញ ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា ។
ទូរស័ព្ទល្រខ ៈ (៨៥៥) ២៣ ២១៧ ៩៤២ / (៨៥៥)៨៩  ៩៨  ៩៨ ១៨ ទូរសរ ៈ (៨៥៥) ២៣ ២១៧ ៩៤២

អ៊ីម៉្រល ៈ info@kredit.com.kh គ្រហទំព័រ ៈ www.kredit.com.kh


