




ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ

ប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗ

ចំនួនខេត្ត-កេុងបេតិបត្តិារ

ចំនួនសេុកបេតិបត្តិារ

ចំនួនឃុំបេតិបត្តិារ

ចំនួនភូមិបេតិបត្តិារ

ចំនួនារិយាល័យបេតិបត្តិារ

ចំនួនម៉េសុីនអេធីអឹម

ចំនួនបុគ្គលិកសរុប

ផលិតភាពបុគ្គលិក (CO)

ទំហំឥណទានមធេយម

ឥណទានមនហានិភ័យ (PAR %)

ចំនួនអតិថិជនខ្ចីបេេក់សរុប

សមតុលេយឥណទានសរុប

ចំនួនអតិថិជនបេេក់បញ្ញើសនេសំសរុប

សមតុលេយបេេក់បញ្ញើសរុប

ទ្រព្រយសកម្មសរុប
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ

ទ្រព្រយសកម្ម

សាច់បេេក់ក្នុងដេ និងក្នុងធនាគារ

ចំនួនបេេក់កម្ចីក្នុងដេអតិថិជន

ទេពេយសមេបត្តិ និងបរិា្ខេរ

ទេពេយសកម្មអរូបិយ

ទេពេយសកម្មផេសេងៗ

ទ្រព្រយសកម្មសរុប

ទ្រព្រយអកម្ម

បេេក់បញ្ញើ-សនេសំរបស់អតិថិជន

សាច់បេេក់ជំពាក់ភាគទុនិក

បុព្វលាភភាគហ៊ុន

សំវិធានធនលើពន្ធបេេក់ចំណូល

ទេពេយអកម្មផេសេងៗ

ទ្រព្រយអកម្មសរុប 

មូលធនភាគទុននិក

មូលធនស្នូល

អនុបំណុលដេលមនសេេប់

មូលធនភាគទុននិកសរុប 

ចំណូល និងចំណាយ

ចំណូលារបេេក់

ចំណាយារបេេក់

ចំណូលបានមកពីារវិនិយោគផេសេងៗ

ចំណាយលើរដ្ឋបបាលទូទៅ

សំវិធានធនទៅលើឥណទានខូច និងសងេស័យ

សាច់បេេក់សុទ្ធមុនពេលបង់ពន្ធ

សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធចំណ្រញប្រាំឆ្ន្រំ
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ទំនួលខុសត្រូវដល់អតិថិជន

អតិថិជនកម្ចីជាសេ្តី

ដេនគេបដណ្តប់ជនបទនេអ្នកខ្ចីបេេក់

អតេេថេរកេសាអតិថិជន

អតេេអតិថិជនដេលមនបេេក់ចំណូលទាបជាង   

    ២.៥ដុលា្លេរក្នុង១ថ្ងេ

ារតេួតពិនិតេយបេវត្តិខ្ចីបេេក់តាម CBC

កម្មវិធីអក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (ចំនួនអតិថិជន)

ធានារ៉េប់រងខ្នេតតូច (ចំនួនអ្នកខ្ចីបេេក់)

    

ទំនួលខុសត្រូវដល់បុគ្គលិក

បុគ្គលិកនារី

អតេេថេរកេសាបុគ្គលិក

ចំនួនវគ្គបណ្តុះបណា្តេលសំរប់បុគ្គលិកម្នេក់

  

ទំនួលខុសត្រូវដល់រដ្ឋ្រភិបាល (ដុល្ល្ររ)

ារបង់ពន្ធលើបេេក់ចំណេញ

ពន្ធលើបេេក់បៀវតេស និងអត្ថបេយោជន៍បន្ថេម

ពន្ធាត់ទុក

ពន្ធបេចាំឆ្នេំដេលទទួលបានមកវិញ
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* តួលេខខងលើ ហតា្ថេកសិករ លីមីតធីត បង្ហេញតេចំនួនដេលបានបង់បេេក់ទៅអគ្គនាយកដ្ឋេនពន្ធដរតេប៉ុណ្ណេះ។

 សកម្មភាពសង្គមសង្ខ្រប
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កំណើន និងតម្ល្រប្រើប្រ្រស់
ផសស ជាក់ស្តេង(% ផ្លេស់ប្តូរបេចាំឆ្នេំ)
ផសស តិចតួច (ជាលានដុលា្លេរ)
សន្ទសេសន៍តម្លេបេើបេេស់(% ផ្លេស់ប្តូរបេចាំឆ្នេំ)

វិស័យសាធារណៈ    
ចំណូលរបស់រដ្ឋេភិបាល(%នេផសស)
ចំណាយរបស់រដ្ឋេភិបាល (%នេផសស)
សមតុលេយសរុបរបស់រដ្ឋេភិបាល លើកលេងបេេក់កម្ចី (%នេផសស)
សមតុលេយសរុបរបស់រដ្ឋេភិបាល រួមបញ្ចូលបេេក់កម្ចី (%នេផសស)

ពាណិជ្ជកម្មបរទ្រស និងការវិនិយោគ
តុលេយារពាណិជ្ជកម្ម (ជាលានដុលា្លេរ)
កំណើននាំចេញទំនិញ 
% ផ្លេស់ប្តូរបេចាំឆ្នេំ
កំណើននាំចូលទំនិញ 
% ផ្លេស់ប្តូរបេចាំឆ្នេំ

ារវិនិយោគដោយផ្ទេល់ពីបរទេស (ជាលានដុលា្លេរ) 

ទីផ្រសារហិរញ្ញវត្ថុ
បេេក់បញ្ញើក្នុងបេព័ន្ធធនាគារ (% ផ្លេស់ប្តូរបេចាំឆ្នេំ)
បេេក់កម្ចីក្នុងបេព័ន្ធធនាគារ (% ផ្លេស់ប្តូរបេចាំឆ្នេំ)
បេេក់បញ្ញើដល់ ផសស (% ផ្លេស់ប្តូរបេចាំឆ្នេំ)
បេេក់កម្ចីដល់ ផសស (% ផ្លេស់ប្តូរបេចាំឆ្នេំ)
អតេេប្តូរបេេក់រវាងបេេក់រៀល/ដុលា្លេរ (ារពេយាករណ៍)

បេភព៖ បេភពទិន្នន័យជាតិ, IMF និងារពេយាករណ៍បុគ្គលិកធនាគារពិភពលោក  

ប = បា៉េន់សា្មេន

ព = ពេយាករណ៍ 

គ = គំរោង
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សូចនាករស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា
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ចក្ខុវិស័យ និងប្រសកកម្ម      ០១
ប្រវត្តិហត្ថ្រកសិករ លីមីតធីត     ០២
សាររបស់ប្រានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល     ០៤
សាររបស់ប្រានអគ្គនាយក     ០៦

រចាសម្ព័ន្ធមូលធនសាជីវកម្ម      ០៩
រចាសម្ព័ន្ធសា្ថ្រប័ន       ១៣
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល       ១៤
គណៈគ្រប់គ្រង        ១៧
ព័ត៌មានអតិថិជន       ២៦
ចំណ្រកទីផ្រសារ       ២៧
ផលិតផល និងស្រវាកម្ម       ២៨
ធនានមនុស្រស        ៣៥
សង្គនម និងបរិសា្ថ្រន       ៣៧
ហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតម      ៤០

របាយការណ៍សវនកម្មឯករាជ្រយ            ៤១ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ       ៤៣

ពានរង្វ្រន់ ការវាយតម្ល្រ និងដ្រគូវិនិយោគ      ៤៧
ការិយាល័យប្រតិបត្តិការ                 ៤៩
អាសយដ្ឋ្រន                  ៥០

មាតិកា

០១ ព័ត៌មានទូទៅ
របស់ហត្ថ្រកសិករ

ទិដ្ឋភាពលើ
សកម្មភាពអាជីវកម្ម

របាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ៗ

ព័ត៌មានផ្រស្រងៗ

០២

០៣

០៤



 
ជាគេះឹសា្ថេនផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថាុនមុខគេ និងមននិរន្តរភាពក្នងុារជួយអតិថិជនឲេយទទួល
បានជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្ម តាមរយៈារផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដ៏សមសេបដើមេបីរួមចំណេក
អភិវឌេឍបេទេសកម្ពុជា។

ហតា្ថេកសិករខិតខំរកេសានិរន្តរភាពយូរអង្វេងផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គមដោយធ្វើឲេយបេេក់ចំណូល
របស់អតិថិជនាន់តេ បេសើរឡើង។ ហតា្ថេកសិករ ផ្តល់សេវាកម្មឥណទាន បេេក់សនេសំ 
និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផេសេងៗជាចេើន ទៀត ជាពិសេសផ្តល់ជូនអតិថិជនជាសេ្តី និងគេួសារដេលមន
បេេក់ចំណូលទាបនៅតាមជនបទទូទាំងបេទេសកម្ពុជា។

ចក្ខុវិស័យ

េបសកកម្ម
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១៩៩៤   គំរោងសន្តសិខុសេបៀងមួយ ដេលតេវូបានបង្កើតឡើងដោយ OCSD/OXFAM-Quebec ដេលជាអង្គាររបស ់បេទេស
ាណាដ បានផ្តល់ឥណទានខ្នេតតូចបំផុតដល់បេជាពលរដ្ឋបនៅតាមតំបន់ជនបទក្នុងឃុំចំនួន ៤ នេខេត្តោធិសាត់។

១៩៩៦ គំរោងសន្តសិខុសេបៀង បានចុះបញ្ជីនៅកេសងួមហាផ្ទេនេពេះរជាណាចកេកម្ពុជាជាអង្គាររេេរដ្ឋេភិបាលដេលតេូវ
បានគេផ្តល់ឈ្មេះថា ហតា្ថេកសិករ ដេលមនន័យថា ដេរបស់កសិករ ឬជាដេសំរប់ជួយកសិករ ។ នៅពេលនោះ ារិយាល័យ
កណា្តេលរបស់អង្គារ ហតា្ថេកសិករ គឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តោធិ៍សសាត់។

២០០១ អង្គារហតា្ថេកសិករ បានចុះបញ្ជីនៅកេសួងពាណិជ្ជកម្មដោយមនដើមទុនសរុចំនួន ៧៧.៨៥០ដុលា្លេរអាាេរិក
ដោយផ្លេស់ប្តរូសា្ថេនភាពរបស់សា្ថេនប័នពីអង្គាររេេរដ្ឋេភិបាលទៅជាកេមុហុ៊នឯកជនទទួលខុសតេវូ មនកំរិត ដេលមនឈ្មេះថ្មី
ហៅថាហតា្ថេកសិករ លីមីតធីត។ នៅក្នងុពេលជាមួយគា្នេនោះដេរ ហតា្ថេកសិករ លីមីតធីត  បានទទួលអាជា្ញេប័ណ្ណរយៈពេល៣ឆ្នេពីំ
ធនាគារជាតិនេកម្ពជុា ដើមេបីបេតិបត្តាិរសេវាកម្ម មីកេហិូរញ្ញវត្ថនុៅក្នងុបេទេសកម្ពជា។

២០០៣ ហតា្ថេកសកិរ បានបង្កើនទុនវនិិយោគពី ១៨០.០០០ ទៅ ២៥៧.៨៥០ ដុលា្លេរអាាេរកិ ដោយនេះបាន មកពីារវនិិយោគ
របស់សា្ថេប័ន CORDAID ដេលមនមូលដ្ឋេននៅបេទេសហូឡង់ ។ CORDAID គឺជាភាគទុននិកទី៥ ដេលមនភាគហ៊ុនចំនួន១៩%
នេភាគហ៊ុនសរុបនៅហតា្ថេកសិករ បន្ថេមទៅលើភាគទុននិកដេល មនសេេប់នៅពេលនោះរួមមន អង្គារហតា្ថេកសិករសមគម
បុគ្គលិកហតា្ថេកសិករ SIDI និង ភាគទុនិកឯកជន។

២០០៧ សេវាកម្មបេេក់បញ្ញើសនេសំ និងបេព័ន្ឋបព័ត៌មនវិទេយាសំរប់បំរីឲេយសេវាកម្មនេះ តេវូបានគេដក់ឲេយបេើបេេស់ដើមេបីតេតូ
ពិនិតេយនិងគេប់គេងលើបេតិបត្តិារ។ ទន្ទឹមនឹងគា្នេនោះដេរហតា្ថេកសិករបានបង្កើនដើមទុនរបស់ខ្លួនពី ២៥៧.៨៥០ រហូតដល់ 
១.៣៣៩.៧០០ដុលា្លេរអាាេរិក។ ដោយសារតេ ហតា្ថេកសិករមននិរន្តរភាព ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថ ុ បេតិបត្តាិរ និងអភិបាលកិច្ចល្អធធនាគារ
ជាតិនេកម្ពុជាក៏បានផ្តល់អាជា្ញេប័ណ្ណគា្មេនាលកំនត់ សំរប់បេតិបត្តិារ សេវាមីកេូហិរញ្ញវត្ថុដល់ហតា្ថេកសិករ ។

២០០៨ ដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងាររីកចំរីនរបស់ខ្លួន ហតា្ថេកសិករ បានសំរេចបង្កើនដើមទុនរបស់ខ្លួនបន្ថេមរហូតដល់ ២.៧
លានដុលា្លេរអាាេរិក ដោយមនារចូលរូមពីភាគទុនិកថ្មីចំនួន ៣ សា្ថេប័នបន្ថេមទៀតគឺ អូកូគេេឌីត ន័រហា្វេន់ និងទេីបផលហេសាម ។

២០១០ ដោយសារតេ ហតា្ថេកសិករ មននិរន្តរភាពផ្នេកបេតិបត្តិារ ធនាគារជាតិនេកម្ពុជាបានសមេេចផ្តល់អាជា្ញេប័ណ្ណ
បេកបអាជីវកម្មទទួលបេេក់បញ្ញើសនេសំពីសាធារណៈជន (MDI-License) ដល់ហតា្ថេកសិករ លីមីតធីត។ ារទទួលអជា្ញេប័ណ្ណនេះ
សរបញ្ជេក់ឲេយឃើញពីភាពជោគជ័យមួយក្នុងចំណមភាពជោគជ័យជាចេើនរបស់ ហតា្ថេកសិករ លើារផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
ដល់អតិថិជនពិសេសអនុញ្ញេតឲេយហតា្ថេកសិករ កេណ្ឌបេមូលបេេក់ សនេសំពីសាធារណៈជនជាផ្លូវារ។ លើសពីនេះផេ្នកព័ត៌មន
វិទេយាបាន នឹងកំពុងសិកេសាលើារបំពាក់ឲេយបេើបេេស់បេព័ន្ធគេប់គេងធនាគារថ្មី ដើមេបីធ្វើយា៉េងណាឲេយារបំរីសេវាកម្មអតិថិជន និង
សកម្មភាពបេតិបត្តិារ ាន់តេមនបេសិទ្ធភាពថេមទៀត ដេលទាំងអស់នេះឆ្លើយតបទៅនឹងយុទ្ឋបសាសេ្តរបស់កេុមហ៊ុនក្នុងារ
កម្លេយ ខ្លួនជាធនាគារពាណិជ្ជនាពេលអនាគត។ 

 ប្រវត្តិ ហត្ថ្រកសិករ លីមីតធីត
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២០១១ ហតា្ថេកសិករបានបំពាក់បេព័ន្ធគេប់គេងធនាគារថ្មដីេលមនឈ្មេះថា Core Banking System បានយ៉ាេងជោគជ័យ
ដូចផេនារដេលបានកំណត់។   បេព័ន្ឋបគេប់គេងធនាគារថ្មីនេះអាចផ្តល់លទ្ឋបភាពឲេយអតិថិជន  និងសាធារណៈជនដកបេេក់បាន
គេប់ទីកន្លេងតាមារិយាល័យ ហតា្ថេកសិករ លីមីតធីត។ សេបពេលជាមួយនេះដេរ ហតា្ថេកសិករ លីមីតធីត ទទួលបានចំណាត់ថា្នក់
កំរិត “ A-”  បនា្ទេប់ពីវាយតំលេលើចំណាត់ថា្នេក់អាជីវកម្ម ដេលបានធ្វើឡើងដោយសា្ថេប័នផ្តល់ចំណាត់ថា្នេក់ហិរញ្ញវត្ថុមួយ។  ដេល
ជាសក្ខីភាពបង្ហេញយា៉េងជាក់ចេបាស់អំពីភាពល្អធឥតខ្ចេះ នេបេតិបត្តិារ និង ារអនុវត្តន៍ របស់ ហតា្ថេកសិករ លីមីតធីត  ។ ទាំង
នេះសបញ្ជេក់ឲេយឃើញពីស្ថរិភាពរបស់ ហតា្ថេកសិករ បើទោះបីជាទទួលរងារប៉ះពាល់ពីពេតឹ្តាិរណ៍ខងក្នងុនិងខងរេេយ៉ាេងណា
ក្តី និង ារគេប់គេងហានិភ័យតេូវបានពិនិតេយាើលយា៉េងតេឹមតេូវ នឹងបានគេប់គេងាត់បន្ថយហានិភ័យបេកបដោយបេសិទ្ឋបភាព
ខ្ពស់។ 

២០១២ ហតា្ថេកសិករ លីមីតធីត បានដក់ឲេយបេើបេេស់បានយា៉េងជោគជ័យនូវបេព័ន្ឋបគេប់គេងធនាគារថ្មីនៅគេប់បណា្តេ
ញារិយាល័យបេតិបត្តិារទាំងអស់។ បេព័ន្ឋបគេប់គេងធនាគារថ្មីនេះ បានបង្កើនបេសិទ្ឋបភាព និង ផលិតភាពារងរអាជីវកម្ម
ាន់តេបេសើរឡើងៗ។ បន្ថេមពីនេះ ហតា្ថេកសិករ បានវិនិយោគលើគំរោងបង្កើតោយមនសេវាអេធីអឹម និងបេព័ន្ឋបធនាគារចល័ត
សំរប់អតិថិជន។ ារវិនិយោគទៅលើបច្ចេកវិទេយាទំនើបនេះ គឺដើមេបីោយាន់តេមនភាពសំបូរបេបនូវសេវាហរិញ្ញវត្ថសំុរប់អតិថិ
ជន និងដើមេបីបង្កើននូវបេសិទ្ធភាពនេារបម េើសេវាអតិថិជន ោយាន់តេរហ័សទាន់ចិត្ត និងមនភាពងយសេួលក្នុងារធ្វើ
បេតិបត្តិារសាច់បេេក់ តាមរយៈម៉េសុីនអេធីអឹម ដក-ដក់បេេក់ និងសេវាធនាគារ ចល័តរបស់ ហតា្ថេកសិករលីមីតធីត។ ជាមួយ
នឹងម៉េសុីនអេធីអឹមដ៏ទំនើបដេលមិនធា្លេប់មន និងបេើបេេស់នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា និងបេព័ន្ឋបធនាគារចល័ត  អតិថិជនអាចធ្វើ
បេតិបត្តិារហិរញ្ញវត្ថុបានចេើនយា៉េងដូចជា ដក បេេក់ ដក់បេេក់ ផ្ទេរបេេក់ ប្តូរបេេក់ ពេមទាំងទិញាតទូរស័ព្ទតាមតំរូវារ។
ម៉េសុីនអេធីអឹមដ៏ទំនើបនេះ បានដក់ឲេយអតិថិជន និងសាធារណៈជនបេើបេេស់បានជាផ្លូវារនៅចុងឆ្នេំ ២០១២ កន្លងទៅនេះ។

២០១៣ ជាឆ្នេំបេកបដោយភាពច្នេបេឌិតខ្ពស់ និងារបង្កើតផលិតផល និងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុថ្មីៗជាចេើន ដេលបង្កើត
ឡើងដើមេបីបំពេញតមេូវាររបស់អតិថិជនដូចជាឥណទានបរិសា្ថេន ឥណទាននិសេសិតខ្មេរ និងសេវាកម្មសាររលឹកពីបេតិបត្តិារ។
ជាងនេះទៅទៀតដើមេបីបំពេញតមេូវារអតិថិជនដេលបេកបដោយវិជា្ជេជីវៈរហ័សទាន់ចិត្ត និងងយសេលួដល់អតិថិជន។ ហតា្ថេ
កសិករ បានបំពាក់នូវបេពន្ធមជេឈមណ្ឌផ្តល់ព័ត៌មនបានយ៉ាេងជោគជ័យ។ បេពន្ធនេះអនុញ្ញេតោយហតា្ថេកសិករ បមេើសេវាកម្ម
ាន់តេបេសើរឡើងបន្ថេមទៀតជូនអតិថិជន ពេមទំាងបង្កើតនូវគោលារណ៍ដើមេបីបេមូលនូវាររអូ៊រទំា និងព័ត៌មនតេឡប់ពីអតិថិជន
ដើមេបីធ្វើោយបេសើរឡើងនូវារអនុវត្តន៍ ។

២០១៤ ជាឆ្នេំនេសមិទ្ធិផលបេកបដោយផ្លេផ្កេ ទាំងបេេក់បញ្ញើសនេសំ  ឥណទាន  និងផលិតផលផេសេងៗទៀត។ ដោយ
យោងទៅលើនិរន្តរភាពផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ បេតិបត្តិារ និងអភិបាលកិច្ចល្អធ ហតា្ថេកសិករបានបង្កើនដើមទុនរបស់ខ្លនួពី ៤,០៣៦,៨០០
ដុលា្លេរ ទៅដល់ ៥,២៧១,១៨៨ ដុលា្លេរ ជាមួយនឹងធនាគារជាតិនេកម្ពជុា។   ារបង្កើនដើមទុននេះអនុញ្ញេតោយ ហតា្ថេកសិករ   លីមីត
ធីត មនលទ្ធភាពគេប់គេេន់ដើមេបីពងេកីបេតិបត្តាិរអាជីវកម្មរបស់ខ្លនួទូទំាងបេទេសកម្ពជុា។  
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ភាពតានតឹងខងនយោបាយកេេយារោះឆ្នេតឆ្នេ២ំ០១៣ បានស្ងប់សា្ងេត់ខណៈពេលដេលរជរដ្ឋេភិបាល  និងគណបកេសសំលេង
ភាគតិចបានចាប់ផ្តើមារសន្ទនាដោយផ្តេតលើារដឹកនាំបេទេសជាតិនាពេលខងមុខ។  ជាារជំនួសមកវិញបេទេសជាតិតេូវ
ដោះសេេយចលាចលក្នុងសង្គមមួយចំនួន  ជាពិសេសលើលក្ខខណ្ឌារងរនៅក្នុងវិស័យឧសេសាហកម្មាត់ដ  េរ។ ទីបំផុត រជរដ្ឋេភិ
បាលបានធ្វើអន្តរគមន៍ដោយចេញអនុកេតិេយតា្លើងបេេក់ឈ្នលួសមសេបមួយដេលមិនមនផលប៉ះពាល់លើផលបេយោជន៍ផលិត
កម្មរបស់កម្ពជុា។  ភាពចលាចលនេះមិនបានផ្តល់ផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទេល់ទៅលើឧសេសាហកម្មមីកេហិូរញ្ញវត្ថនុោះទេ  តេវាបានគូស
បញ្ជេក់អំពីសារៈសខំន់នេគោលនយោបាយទំនួលខុសតេវូធនធានមនុសេសក្នងុសង្គម ដេលជាទូទៅគោលនយោបាយទាងំនេះតេវូ
បានអនុវត្តនៅក្នុងឧសេសាហកម្មមីកេូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា។ 

ឧសេសាហកម្មមីកេូហិរញ្ញវត្ថុមនារផ្លេស់ប្តូរគួរោយកត់សម្គេល់ បនា្ទេប់ពីមនារពងេីកខ្លួនយា៉េងគំហុកពីសំណាក់កេុមហុ៊ន
ចំនួន ០២ដេលទើបតេចូលបេឡូកក្នងុទីផេសារ។ ទោះបីជាកេមុហុ៊នទំាងពីរនេះមិនបានផ្តល់របាយារណ៍ទៅាន់សមគមគេះឹសា្ថេន
មីកេូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (CMA) ក៏ដោយ ក៏កេុមហ៊ុនទាំងនេះកំពុងលេចធ្លេយា៉េងខ្លេំងនៅក្នុងទីផេសារដេរ។  សកម្មភាពរបស់កេុមហុ៊ន
ថ្មនីេះបានជំរុញោយគេះឹសា្ថេនដទេទៀតដក់លក់ផលិតផលដេលអាចបត់បេនបានាន់តេខ្លេងំជាងមុន។  ជាលទ្ធផល លក្ខណៈ
និងទំហំឥណទាននៅក្នុងឧសេសាហកម្មនេះមនារកើនឡើង។ យើងបានាើលឃើញពីារពងេីកហិរញ្ញវត្ថុសំរប់ារបេើបេេស់ទៅ
ាន់បេជាជនដេលមនបេេក់ចំណូលទាបផងដេរ។  វានៅមនកំរិតនៅឡើយសំរប់រជធានីភ្នំពេញដេលហិរញ្ញវត្ថុបេភេទនេះតេូវ
បានរឹតរួតដោយហាងទំនិញដេលាន់ាប់ដោយកេុមហ៊ុនអន្តរជាតិជាចេើន។

ហតា្ថេកសិករ  មិនទទួលរងផលប៉ះពាល់នៅឡើយទេចំោះារផ្លេស់ប្តរូថ្មនីេះ ពីពេេះថាហតា្ថេកសិករកំពុងផ្តល់បេេក់កម្ចយ៉ីាេងសន្ឋបកឹ
សនា្ទេប់នៅតាមតំបន់ជនបទនានាក្នងុបេទេស។  នៅឆ្នេ២ំ០១៤  ហតា្ថេកសិករបានខិតខំយកចិត្តទុកដក់ផ្តេតលើារប ង្កើនចំណេក
ទីផេសារនិងារថេរកេសាអតិថិជនរបស់ខ្លួនយា៉េងបេុងបេយ័ត្ន។ ផលប័តេបានកើនឡើង ៧២%ធៀបនឹង ៤៥% សំរប់វិស័យមីកេូហិរញ្ញ
វត្ថុដេលបានផេសារភា្ជេប់ជាមួយ CMA។  ដើមេបីជមេុញកំណើនោយបានខ្លេំងជាងមុន  ហតា្ថេកសិករបានបង្កើនដើមទុនពីភាគទុនិក

លោក អ្ររិចផ្រធ័រឃឺត
(Erik Peter Geurts)
បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល

សាររបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
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ចំនួន១០លានដុលា្លេរអាាេរិកបន្ថេមទៀត។  ដើមទុននេះនឹងតេូវសងក្នុងអំឡុងឆមសទី១ ក្នុងឆ្នេំ២០១៥ អាសេ័យលើារអនុម័ត។
គណៈគេប់គេងកំពុងចរចាបន្ថេមលើអនុបំណុលដើមេបីធានាលើកំណើន និងបង្កើនចំណេកទីផេសារផងដេរ។ 

ហតា្ថេកសិករដឹងចេបាស់លាស់ថានៅក្នុងទីផេសារបេកួតបេជេងដេលកំពុងកើនឡើងខ្លេំង  ារថេរកេសាអតិថិជននិងបុគ្គលិកមនសារៈ
សំខន់បំផុត។ ដើមេបីអាចឆ្លើយតបនឹងាររំពឹងទុករបស់ភាគទុនិក កេុមហ៊ុននឹងផ្តេតារយកចិត្តទុកដក់លើារអភិវឌេឍផលិផល 
និងបណា្តេញមធេយាបាយបេតិបត្តិារថ្មីៗ ដើមេបីបំពេញតមេូវារអតិថិជន និងធ្វើោយដំណើរារាន់តេមនបេសិទ្ធភាពជាង
មុនបន្ថេមទៀត។ ជាមួយគា្នេនេះដេរ ហតា្ថេកសិករបាននឹងកំពុងស្វេងរកភាពជាដេគូដើមេបីោយារបមេើសេវាកម្មអតិថិជនាន់តេ
បេសើរជាងមុន។ តួយា៉េង ហតា្ថេកសិករបានចាប់ដេគូជាមួយធនាគារ ANZ Royal ដោយាើលឃើញថាហតា្ថេកសិករជាដេគូដ៏ល្អធ
បំផុតមួយក្នុងារជួយដល់អតិថិជនដេលមនបេេក់ចំណូលទាបនៅតាមតំបន់ជនបទ។  បេតិបត្តិារនាពេលខងមុខ បច្ចេកវិទេយា
ជាចេើននឹងតេូវបានជំរុញបន្ថេមទៀត  ហើយារផ្តល់ទុននឹងតេូវបានបេើបេេស់លើសេវាបេេក់បញ្ញើសនេសំ។ 

យើងអាចសន្និដ្ឋេនបានថា ឆ្នេំ២០១៤ជាឆ្នេំដេលទទួលបានជោគជ័យយា៉េងខ្លេំង។ យើងមនាររីកចំរីនជាងារបេកួតបេជេង
រកេសាគុណភាពផលប័តេបានល្អធ និងានដល់ទំហំសេដ្ឋបកិច្ចដេលបានអនុញ្ញេតសមេេប់ ROE 26%  ទល់នឹង១៩% តិចជាងឆ្នេំ
មុន។ យើងកំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវឆ្ពេះទៅាន់ារា្លេយជាគេឹះសា្ថេនហិរញ្ញវត្ថុដេលមនារបេកួតបេជេងខ្លេំងជាងគេមួយ ក្នុងារ
ជេេមជេេងសហគេិនខ្នេតតូចបំផុត តូច និងមធេយមនៅគេប់តំបន់ក្នុងបេទេសកម្ពុជា។ 

ជំនួសមុខោយកេុមបេឹកេសាភិបាលទាំងអស់    ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមថ្លេងអំណរគុណយា៉េងជេេលជេេដល់បុគ្គលិក  និងគណៈ
គេប់គេង ពេមទាំងអតិថិជនទាំងអស់ សមេេប់ារគាំទេដ៏ស្មេះសរមកលើកេុមហ៊ុន។  ទំនុកចិត្តដេលទទួលបានពីអតិថិជនបេេក់
កម្ចី អតិថិជនបេេក់សនេសំ អតិថិជនបេេក់បញ្ញើ និងភាគហ៊ុននិកទាំងអស់នេះ បានលើកទឹកចិត្តពួកយើងោយរកេសាបាននូវ
មហិច្ឆតារបស់ពួកយើងជានិច្ច ។

ដោយក្តីគោរពចំោះកេុមបេឹកេសាភិបាល ខ្ញុំសូមបេាសពីារផ្លេស់ប្តូរចំនួនពីរ ។ ទីមួយ លោកបេធានអគ្គនាយក និងជាសហសា្ថេប
និកនេហតា្ថេកសកិរបានសមេេចចិត្តចាកចេញពីកេមុបេកឹេសាភិបាលដើមេបផី្តេតលើតួនាទីបេតិបត្តរិបស់លោក។  ហេតុារណន៍េះកើត
ឡើងបនា្ទេប់ពីមនសំណូមពររបស់លោក ហួត អៀងតុង ដេលចង់ចូលរួមោយមនអភិបាលកិច្ចល្អធ និងារញេកដច់ពីគា្នេ
យា៉េងចេបាស់លាស់រវាងតួនាទីរបស់ភាគទុនិក កេុមបេឹកេសាភិបាល  និងគណៈគេប់គេង។ អង្គាររេេរដ្ឋេភិបាលដេលជាសា្ថេបនិក
កេមុហុ៊នបានបេើបេេស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងារតេងតាំងអ្នកជំនួស។ យើងរីករយយា៉េងខ្លេំងក្នុងារទទួលបានលោក បា៉្រក់ ស្ររី
វឌ្រឍនា មកធ្វើជាសមជិកកេុមបេឹកេសាភិបាលជំនួស លោក ហួត អៀងតុង ។ ជាមួយនឹងបទពិសធន៍យា៉េងចេើនក្នុងវិស័យ
ហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា លោក បា៉្រក់ ស្ររីវឌ្រឍនា នឹងបន្ថេមគុណតម្លេបន្ថេមទៀតទៅលើកេុមបេឹកេសាភិបាលរបស់យើង។ ទីពីរ  លោក
Christensen Røed បានសមេេចចិត្តចាកចេញពីកេុមបេឹកេសាភិបាលកេេមហេតុផលផ្ទេល់ខ្លួន។ លោក Christensen បានចូលរួម
ចំណេកយ៉ាេងសកម្មក្នងុកិច្ចបេជំុកេមុបេកឹេសាភិបាល  ចេករំលេកបទពិសធន៏ដ៏យូរ  និងជាសកលក្នងុារគេប់គេងធនាគារទៅាន់
កេុមបេឹកេសាភិបាលពេមទាំងគណៈគេប់គេងទាំងអស់របស់ហតា្ថេកសិករ។ ក្នុងនាមជាបេធានគណៈកម្មារឥណទាននេកេុមបេឹកេសា
ភិបាល លោកបានចុះពិនិតេយសាខ និងអតិថិជនដើមេបីគាំទេដល់បេតិបត្ដិារផ្តល់បេេក់កម្ចីរបស់កេុមហ៊ុនាន់តេបេសើរឡើង។
យើងនឹងបាត់បង់នូវាររួមចំណេករបស់គាត់។ នៅពេលជាមួយគា្នេនេះដេរ យើងមនទំនុកចិត្តថា Norfund ដេលជាម្ចេស់ភាគ
ហ៊ុនរបស់យើងនឹងស្វេងរកនូវសមជិកកេុមបេឹកេសាភិបាលផេសេងមកជំនួស លោក  Christensen ។    

Erik Peter Geurts
បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៤ 6

ឧកញ៉្រ ហួត អៀងតុង
បេធានអគ្គនាយក

ារសមេេចចិត្តជមេុញារវិនិយោគបេព័ន្ធបច្ចេកវិទេយា និងារអភិវឌេឍផលិតផល ពេមទាំងកំណើននេសេវាធនាគារចល័តអនុញ្ញេត
ោយយើងអាចផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជនបាន។

បរិយាកាសប្រកួតប្រជ្រងន្រឧស្រសាហកម្ម
ារបេកួតបេជេងរវាងគេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុធំៗចំនួន៤នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាមនារកើនឡើង  ដេលជាដំណឹងល្អធសមេេប់អតិថិ
ជន និងសាធារណជន។ ជាងនេះទៅទៀត សម្ពេធនេារបេកួតបេជេងបានកើតឡើងពីារពងេកីខ្លនួយា៉េងគំហកុពីសណំាក់ធនាគារ
ចំនួនពីរដេលទើបចូលបេឡូកក្នងុទីផេសារថ្មីៗ នេះ។  ថ្វបីើមនបញ្ហេបេបនេះក្ត ី   យើងនៅតេមនកំណើនផលប័តេរបស់យើងចេើន
ជាងារកើនឡើងនេចំនួនឧសេសាហកម្ម និងារបង្កើនភាគហ៊ុនក្នុងារដក់បេេក់បញ្ញើពី១៨% ទៅ២០% ។ នៅចុងឆ្នេំ២០១៤ 
ហតា្ថេកសិករស្ថិតក្នុងចំណាត់ថា្នេក់លេខ២លើសម្ពេធបេេក់បញ្ញើសនេសំក្នុងចំណមគេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុធំៗទាំង៤ (លេខ៤នៅ
ឆ្នេ២ំ០១៣)។ ដើមេបីគំាទេដល់ាររីកចំរីនដ៏ឆប់រហ័ស និងារវិនិយោគបច្ចេកវិទេយាថ្មីៗ ោយសមសេប ជាមួយនឹងាររីកចមេើននេះ
ភាគទុនិកបានសមេេចបង្កើនដើមទុនចំនួន ៦លានដុលា្លេរអាាេរិកបន្ថេមទៀតនៅដើមឆ្នេំ២០១៤ ដេលធ្វើោយយើងអាចទាញ
យកផលបេយោជន៍បានពីាលានុវត្តភាពដេលជាអំណយផលពីបរិយាាសសេដ្ឋបកិច្ចនេះ។

សកម្មភាពប្រតិបត្តិការនៅឆ្ន្រំ២០១៤ 
• ហតា្ថេកសិករ រកេសាបាននូវាររីកចមេើនយា៉េងបេសើរដោយសម្ពេធបេេក់បញ្ញើកើនទ្វេដងពី ៨៣.៣លានដុលា្លេរ ទៅ
 ១៧៣.៦លានដុលា្លេរ ថ្វីបើមនផលវិបាកមួយចំនួនដេលកើតចេញពីចលាចលនៅក្នុងវិស័យាត់ដេរ ។
• ហតា្ថេកសិករមនចំណូលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនសរុបកើនឡើង៥០% ពី៣០លានដុលា្លេរ ទៅ៤៥លានដុលា្លេរ។ ក្នុងនោះសម្ពេធ
 ឥណទានដុលកើនឡើង៧២% ពី១៤៥.៦លានដុលា្លេរ ទៅ២៥០.១លានដុលា្លេរ។ ស្ទើរតេគេប់សាខទាំងអស់របស់ ហតា្ថេ
 កសិករទទួលបានលទ្ធផលល្អធបេកបដោយគុណភាពខ្ពស់។

“ ហតា្ថេកសិករ ទទួលបានលទ្ធផលជាទីពេញចិត្តនៅក្នុងឆ្នេំ២០១៤
ជាមួយនឹងកំណើនសម្ពេធ ៧២% ធៀបនឹង ៤៥ % សមេេប់វិស័យ
មីកេូហិរញ្ញវត្ថុ ដេលតេូវបានផេសារភា្ជេប់ជាមួយ CMA និងារកើនឡើង
គួរោយកត់សម្គេល់នូវបេេក់ចំណេញ បើទោះជាមនចលាចលក្នុង
សង្គមមួយចំនួនក្នុងវិស័យាត់ដេរ ។ ”

សាររបស់ប្រធានអគ្គនាយក
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• ចំណូលពីារបេេក់សុទ្ធបានកើនឡើង៤០% ពី២០.៤លានដុលា្លេរ ទៅ២៨.៦ លានដុលា្លេរ ដេលារចំណាយលើបេតិបត្តាិរ
 កើនឡើង៣០.៤៦% ពី១៥.១លានដុលា្លេរ ទៅ១៩.៧លានដុលា្លេរ។ ារកើនឡើងនូវារចំណាយគឺដោយសារយើងមនតមេវូ
 ារបុគ្គលិកដេលមនវិជា្ជេជីវៈ  ារបណ្តះុបណា្តេល  ារអភិវឌេឍសមត្ថភាពបុគ្គលិក  និងារអនុវត្តលើារលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិក។
   យើងជឿជាក់ថា ារចំណាយទំាងនេះនឹងផ្តល់ផលមកវិញតាមរយៈារបង្កើនផលិតភាព និងបេេក់ចំណេញបន្ថេម។
• សម្ពេធឥណទានដេលមនហានិភ័យមនារថយចុះទ្វេដងពី០.០៦% មក០.០៣% ដោយសារបំណុលមនហានិភ័យមន       
 កំរិតាន់តេទាប។
• បេតិបត្តិារហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងទទួលបានលើសពីកំរិតដេលបានកំណត់ដេលទទួលបានដើមទុនចំនួន២៥.៩៧% លើស 
 ពីគមេេងថវិាដេលមនតេឹមតេ២០.៥២% ។
• ភា្នេក់ងរផ្លេនេតរេតធីង (Planet Rating Agency) ដេលមនមូលដ្ឋេននៅបេទេសបារំងបានធ្វើារវាយតម្លេហតា្ថេកសិករលើ 
 សកម្មភាពក្នុងសា្ថេប័ន  និងសង្គមដោយបានបញ្ជេក់ថា  ហតា្ថេកសិករ  កំពុងឈរក្នុងទីតាំងមួយដេលមនស្ថេរភាពក្នុងរយៈ 
 ពេលខ្លី និងមធេយម។ យើងក៏បានសមេេចផងដេរនូវារដក់បញ្ចូលបេព័ន្ធព័ត៌មនបរិសា្ថេននិងសង្គម (E&S) ទៅក្នុងបេព័ន្ធ
 គេប់គេងព័ត៌មនMIS។

ប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាន
ហតា្ថេកសិករ បានបំពាក់បេព័ន្ធបច្ចេកវិទេយាអនឡាញដ៏ទំនើបដេលបង្ហេញពីសមត្ថភាពគេេប់គេេន់ក្នងុារឆ្លើយតបនឹងាររីកចមេើន
របស់ខ្លួនបេកបដោយបេសិទ្ធភាពខ្ពស់។  ជាក់ស្តេងារិយាល័យសាខ  និងសាខរងទាំងអស់បានបំពាក់បេព័ន្ធអនឡាញនេះរួច
ជាសេេចដេលអាចបមេើសេវាកម្មដល់អតិថិជនបានយា៉េងរហ័ស ពេមទាំងងយសេួល និងមនសុវត្ថិភាពខ្ពស់។

បណ្ត្រញការិយាល័យ និងការអភិវឌ្រឍន៍ផលិតផល
បណា្តេញារិយាល័យបេតិបត្តិាររបស់ហតា្ថេកសិករបានកើនឡើងពី១៣៦ារិយាល័យក្នុងឆ្នេំ២០១៣  ដល់១៤២ារិយាល័យ
ក្នងុឆ្នេ២ំ០១៤  ដេលធ្វើោយយើងអាចផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថទុៅាន់តំបន់ថ្មីៗ   និងពងេកីដេនបេតិបត្តាិររបស់យើងោយាន់
តេទូលាយថេមទៀត។ លើសពីនេះ យើងបានបំពាក់ម៉េសុីនអេធីអឹមចំនួន៣៧បន្ថេមទៀត ដេលធ្វើោយចំនួនម៉េសុីនអេធីអឹម
សរុបទាំងអស់កើនដល់៧២នៅចុងឆ្នេំ២០១៤ គេបដណ្តប់ទូទាំង២៥ខេត្ត-រជធានី ដេលអាចបមេើអតិថិជន ២៤ម៉េងក្នុងមួយថ្ងេ 
៧ថ្ងេក្នុងមួយសបា្តេហ៍ និង៣៦៥ថ្ងេក្នុងមួយឆ្នេំ ដោយរួមបញ្ចូលទាំងថ្ងេឈប់សមេេក បុណេយជាតិ និងអន្តរជាតិផងដេរ។ ជាមួយ
ម៉េសុីនអេធីអឹម ហតា្ថេកសិករ អតិថិជនអាចធ្វើបេតិបត្តិារបានគេប់ពេលវេលាទាំងអស់  ដូចជាពិនិតេយសមតុលេយក្នុងគណនី 
ពិនិតេយរបាយារណ៍សង្ខេប ផ្ទេរបេេក់ពីអ្នកមនគណនីទៅអ្នកមនគណនី ផ្ទេរបេេក់ពីអ្នកមនគណនីទៅអ្នកគា្មេនគណនីទូទាត់
សងឥណទាន សេវាទូទាត់ផេសេងៗ និងទិញាតទូរស័ព្ទជាដើម។
   

ហតា្ថេកសិករ បានដក់ោយបេើបេេស់សាកលេបងផលិតផលឥណទានថ្មី គឺឥណទានកេលម្អធ និងសាងសង់គេហដ្ឋេន ហើយ
យើងទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្ដ។

ចំោះផលិតផលកមេេសេវា  អគ្គនាយកដ្ឋេនអភិវឌេឍន៍អាជីវកម្មបានតមេង់ទិសទៅលើសេវាទិញាតទូរស័ព្ទ  សេវាទូទាត់វិក្កយបតេ 
សេវាធនាគារចល័ត សេវាទូទាត់ផេសេងៗសហារជាមួយធនាគារ ANZ Royal (ដំណាក់ាលសាកលេបង) និងចាប់ដេគូជាមួយកេុម
ហ៊ុនធានារ៉េប់រងខ្នេតតូចបេេវ័រ(កម្ពុជា) Prevoir Kampuchea Micro-life Insurance Plc ដើមេបីផ្តល់សេវាធានារ៉េប់រងខ្នេតតូចទៅ
លើសុខភាព និងអាយុជីវិតទៅដល់អតិថិជនបេេក់កម្ចី និងបេេក់សនេសំរបស់ហតា្ថេកសិករ(ដំណាក់ាលសាកលេបង)។លក្ខណៈ
ផលិតផលរបស់សេវាធនាគារចល័ត តេូវបានសមេិតសមេេំងឡើងដើមេបីោយសមសេបជាមួយនឹងទីផេសារ។
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សកម្មភាពសំខាន់ៗសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៥
• បន្តធ្វើារអភិវឌេឍផលិតផល និងបង្កើនារលក់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុោយបានចេើន    ពេមទាំងធ្វើភតិសនេយាផលិតផល និង
 ឥណទានបេើបេេស់ ។
• ថេទាំគុណភាពទេពេយសកម្ម និងអភិវឌេឍផលិតផលកមេេសេវាោយាន់តេបេសើរឡើង។
• ធ្វើោយសមេេចារតាំងចិត្តរបស់យើងក្នុងារផ្តល់សេវាកម្មបេកបដោយគុណភាព និងភាពងយសេួលដល់អតិថិជន
  ២៤ម៉េងក្នុងមួយថ្ងេ និង៣៦៥ថ្ងេក្នុងមួយឆ្នេំ។
• ណេនាំផលិតផលធនាគារចល័តដល់អតិថិជន និងសាធារណជន។

ស្រចក្តីថ្ល្រងអំណរគុណ
អ្វីៗទាំងអស់ដេលយើងទទួលបានាលពីឆ្នេំមុន អ្វីៗដេលយើងទទួលបាននៅថ្ងេនេះ និងអ្វីៗទាំងអស់ដេលយើងអាចមនារ
លេចធ្លេរហូតមកដល់ពេលនេះ គឺជាារចូលរួមយា៉េងសំខន់ពីម្ចស់ភាគហ៊ុនរបស់យើង។ យើងសូមថ្លេងអំណរគុណយា៉េងជេេល
ជេេសមេេប់ារលះបង់របស់បុគ្គលិកយើងទំាងអស់  អតិថិជនដេលស្មេះស័្មគេជាមួយយើង  ដេគូអាជីវកម្មដេលជឿជាក់យើង និង
ារចូលរួមពេមទាំងារគាំទេពីធនាគារជាតិនេកម្ពុជា និងអាជា្ញធរគេប់លំដប់ថា្នក់ដេលជាមគ្គទេសក៍ល្អធរបស់យើងកន្លងមក។ ខ្ញុំ
សូមថ្លេងអំណរគុណចំោះបេធានកេមុបេកឹេសាភិបាល  សមជិកកេមុបេកឹេសាភិបាល    និងម្ចស់ភាគទុននិកសំរប់អនុសាសន៍ផេសេងៗ
និងគាំទេោយខ្ញុំបន្តដឹកនាំហតា្ថេកសិករតទៅទៀត។ ក្នុងនោះផងដេរ ខ្ញុំសូមថ្លេងអំណរគុណចំោះថា្នក់គេប់គេងគេប់លំដប់ 
និងសហសេវិកទាំងអស់ដេលបានគាំទេ និងខិតខំបេឹងបេេងដើមេបីធ្វើោយហតា្ថេកសិករាន់តេរីកចមេើននិងឆ្ពេះទៅមុខទៀត។

ឧកញ៉េ ហួត អៀងតុង
បេធានអគ្គនាយក
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ខងកេេមនេះ ជាព័ត៌មនសង្ខេបរបស់ភាគទុនិកនេគេឹះសា្ថេនមីកេូហិរញ្ញវត្ថុហតា្ថេកសិករ លីមីតធីត គិតតេឹមខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៤ ៖

ភាគទុននិក 

អូយកូកេេឌីត
អេអិនអឹមអេហ្វ-តេេយផលចាំ
ន័ហា្វេន់
អង្គារហតា្ថេកសិករ
រេស្ពនសុីប៊ីលីធី
រេស្ពនសុីប៊ីលីធី ផតធីសុីផេសិន អេជី
សមគមបុគ្គលិកហតា្ថេកសិករ
បណ្ឌិត ឌី ដវុធ
សរុប 

ចំនួនភាគហ៊ុន (%)
១៩.៨៧
១៧.៤៩
១៩.៧៣
១៣.២០
១០.៦០

៩.១៥
៨.៩០
១.០៦
១០០

ាររីកចមេើនដ៏សំខន់នេសំពាធឥណទាន និងបញ្ញើសនេសំ រួមទាំងចំនួននេអ្នកខ្ចី និងអ្នកដក់បេេក់បញ្ញើបានកើនឡើងជា
បន្តបនា្ទេប់នៅហតា្ថេកសិករ ។ ហតា្ថេកសិករ រកេសាបាននូវរចនាសម្ពន័្ធមូលធនដេលមនម្ចេស់ភាគហុ៊នដ៏ខ្លេងំចំនួន៨ពីបេទេស
ខុសៗគា្នេ។

 រចនាសម្ព័ន្ធមូលធនសាជីវកម្ម 
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អូយកូក្រ្រឌីត (Oikocredit) អូយកូកេេឌីត គឺជាសា្ថេប័នហិរញ្ញវត្ថុធំមួយក្នុង

ចំណមសា្ថេប័នហិរញ្ញវត្ថុនានា នៅលើពិភពលោកដេលផ្តល់មូលនិធិសំរប់វិស័យ

មីកេហិូរញ្ញវត្ថ។ុ សា្ថេប័ននេះផ្តល់នូវឥណទានមូលធនដល់សហគេេសខ្នេតតូចផេសេងៗ

តាមរយៈសា្ថេប័នមីកេូហិរញ្ញវត្ថុនៅតាមបណា្តេបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍ទាំងឡាយ និង

ដល់កេុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្ម អង្គភាពអាជីវកម្មខ្នេតមធេយមនិងសហ គេេសខ្នេតតូច
និងមធេយមដោយផ្ទេល់។ អូយកូកេេឌីត មនសា្នេក់ារនៅ ទីកេុង Ammersfoort នេបេទេសហូឡង់ ដេលមនារិយាល័យ
តំណាងនៅតាមបណា្តេបេទេសជាង៣០ ជុំវិញពិភពលោក។ ារិយាល័យទាំងនេះ ជាអ្នកតេូតពិនិតេយាើលលើដេគូគំរោងផេសេងៗ
នៅក្នុងបេទេសជាង ៦៥។ បេភពទុនសំរប់ផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដល់គំរោងអភិវឌេឍន៏នានា បានមកពីារវិនិយោគនានានេ
ភាគទុនិករបស់អូយកូកេេឌីត ដេលរូមមនបុគ្គលឯកជនចំនួនជាង ៤០,០០០នាក់ អង្គារដេលមនទំនាក់ទំនងវិហារ
សាសនាជាង ៦០០០សា្ថេប័ន និងសា្ថេប័នដទេទៀតជាចេើននៅជុំវិញពិភពលោក។ សំរប់ព័ត៌មនបន្ថេម សូមទសេសនាគេហទំព័រ 
www. oikocredit.org។

អ្រអិនអឹមអ្រហ្វ-ត្រ្រយផលា ំ(ANMF Triple Jump) អេអិនអឹមអេហ្វតេេយ
ផលចាំ (ANMF Triple Jump) តេូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នេំ១៩៩៩ដោយធនាគារ 
ASN Bank N.V និងអង្គារអភិវឌេឍន៍ Oxfam-Novib ដើមេបីផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថសំុរប់វិស័យ

មីកេូហិរញ្ញវត្ថុ។    ដោយមនគោលដៅលើកទឹកចិត្តោយមនារចូលរួមពីសង្គមគេប់លំដប់ថា្នេក់ក្នុងទីផេសារសេដ្ឋបកិច្ច តាមបណា្តេ
បេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍នានាោយបានទូលំទូលាយ អេអិនអឹមអេហ្វ បានអនុញ្ញេតោយបុគ្គលឯកជនធ្វើារវិនិយោគក្នុងអន្តរ
ារីហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈារបញ្ចេញភាគហ៊ុនយា៉េងចេើនដេលអាចជួញដូរបានបេចាំថ្ងេ។ អេអិនអឹមអេហ្វ  វិនិយោគដើមេបីពងេីក និង
បង្កភាពចាស់ទុំដល់អន្តរារីហិរញ្ញវត្ថុ ពេមទាំងធ្វើបេតិបត្តិារនៅតាមបណា្តេបេទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វេិក អាសុី អឺរ៉ុបខងកើត 
និងអាាេរិកឡាទីន។ អេអិនអឹមអេហ្វ មនលទ្ធភាពផ្តល់មូលធនរយៈពេលវេង និងផ្តល់បំណុលអាទិភាព អនុបំណុលនៅក្នុងារ
វិនិយោគបន្តបនា្ទេប់  ដេលមូលនិធិទាំងនោះតេូវបានលក់ោយអតិថិជនតាមរយៈធនាគារ ASN Bank។ ទេពេយសកម្មរបស់សា្ថេប័ន
នេះតេូវបានគេប់គេង និងចាត់ចេងដោយ Triple Jump B.V ដេលជាអ្នកឯកទេសលើារគេប់គេងវិនិយោគ និងបេឹកេសាយោបល់ក្នុង
វិស័យមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ។ នៅចុងឆ្នេំ២០១៤ ទេពេយសកម្មសរុបរបស់ អេអិនអឹមអេហ្វ មនចំនួន២៤០លានអឺរ៉ូ។ ទឹកបេេក់នេះតេូវបាន
គេបេើបេេស់ចំនួន ២០២លានអឺរ៉ូ សំរប់ជាបំណុលអាទិភាព អនុបំណុល និងសំរប់ទេពេយម្ចេស់ក្នុងសា្ថេប័នមីកេូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន 
៩៩ នៅក្នុងទ្វីបទាំង ០៥។ ព័ត៌មនលំអិតលើារវិនិយោគរបស់ អេអិនអឹមអេហ្វ  និងមូលនិធិដទេទៀតដេលគេប់គេង និងចាត់
ចេងដោយតេេយផលចាំសូមទសេសនា គេហទំព័រ www.triplejump.eu ។

Jump

ន័រហា្វ្រន ់(Norfund) ន័រហា្វេន់ គឺជាសា្ថេប័នដេលស្ថិតនៅកេេមារគេប់គេងរបស់
រដ្ឋេភិបាលន័រវេ និងបានចាប់ផ្ដើមបេតិបត្ដិារនៅឆ្នេំ១៩៩៨។ កេុមហ៊ុននេះ គឺជា
ទមេង់កេុមហ៊ុនដេលមនារទទួលខុសតេូវមនកំណត់ ហើយសមសភាពថា្នេក់
ដឹកនាំដេលរួមមនកេុមបេឹកេសាភិបាល និងបេធានកេុមបេឹកេសាភិបាលតេូវបានតេង

តាំងដោយរដ្ឋេភិបាលន័រវេ។ គោលបំណងរបស់ន័រហា្វេន់ គឺារវិនិយោគមូលធននៅតាមកេុមហ៊ុនឯកជននានា នៅក្នុងបេទេស
កំពុងអភិវឌេឍន៍ដេលធ្វើឱកេយកេុមហ៊ុនទាំងនោះមនាររីកចំរីន តាមរយៈមធេយាបាយដេលមននិរន្ដរភាព។ នៅចុងឆ្នេំ ២០១៤នេះ 
ន័រហា្វេន់មនដើមទុនសរុបចំនួន ១,៨០០ លានដុលា្លេរអាាេរិក ហើយរំពឹងថាដើមទុននេះនឹងកើនឡើងបន្ដទៀតនៅក្នុងរយៈពេល
ខងមុខ។ ន័រហា្វេន់មនគមេេងា្លេយទៅជាមូលនិធិវិនិយោគានមុខគេនៅក្នុងបេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍ ដោយធ្វើយា៉េងណាឱកេយ
មនជំហរហិរញ្ញវត្ថរឹុងមំ រួមផេសំជាមួយនឹងជំនាញ គេប់គេងារវិនិយោគបេកបដោយគុណភាពខ្ពស់ និងបទពិសធន៍ទូលំទូលាយ។
ន័រហា្វេន់ ផ្ដេតារវិនិយោគនៅក្នុងសា្ថេប័នហិរញ្ញវត្ថុមូលនិធិវិនិយោគសហគេេសខ្នេតតូច មធេយមវិស័យកសិកម្ម និងវិស័យថាមពល
កកើតឡើងវិញ។ ព័ត៌មនផេសេងៗសូមទសេសនាគេហទំព័របស់ន័រហា្វេន់ www.norfund.no។
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    HKSA., Limited

រ្រស្ពនសុីប៊ីលីធី responsAbility រេស្ពនសុីប៊ីលីធី គឺជាកេុមហ៊ុនគេប់គេងទេពេយ
សកម្មដោយឯករជេយានមុខគេមួយនៅលើពិភពលោកក្នងុារអភិវឌេឍារវិនិយោគ

រ្រស្ពនសុីប៊ីលីធី ផាតធីស៊ីផេសិន អេជី responsAbility Participation

 AG (rAP) រេស្ពនសុីប៊ីលីធី ផតធីសុីផេសិន អេជី  ជាកេុមហ៊ុនដេលកំណត់
ដោយភាគហ៊ុនជាចេើនហើយមនទីតាំងារិយាល័យរបស់ខ្លួននៅទីកេុង Zurich

សមាគមបុគ្គនលិកហត្ថ្រកសិករ  (HK SA) សមគមបុគ្គលិកហតា្ថេកសិករ គឺ
ជានីតិបុគ្គលដេលទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុពីបុគ្គលិកហតា្ថេកសិករទាំងអស់។ រល់
បុគ្គលិកហតា្ថេកសិករទាំងអស់តេូវបានអនុញ្ញេតោយទិញភាគហ៊ុនរបស់ ហតា្ថេ
កសិករ ក្នងុអំឡុងពេល ជាក់លាក់ណាមួយ (ជាទូទៅចាប់ពីខេាេសា ដល់ខេ 
កញ្ញេរៀងរល់ឆ្នេំ)។ ទំហំនេភាគលាភដេលផ្ដល់ ដល់បុគ្គលិកក្នុងនាមជាភាគ
ទុនិកអាសេ័យលើបេេក់ចំនេញសុទ្ធរបស់ហតា្ថេកសិករ។ ជាទូទៅ គិតតេឹមចុង
ឆ្នេំ២០១៤ ភាគហ៊ុនរបស់សមគមបុគ្គលិកហតា្ថេកសិករ នៅក្នុងកេុមហ៊ុន ហតា្ថេ
កសិករ លីមីតធីត មនចំនួន ៤៦៩,៣៩៨ដុលា្លេរអាាេរិក ដេលស្មើនឹង ៨,៩០%
នេភាគហ៊ុនសរុប។

និងផ្តល់ដំណះសេេយារគេប់គេងវិនិយោគបេកបដោយវិជា្ជេជីវៈទៅាន់វិស័យឯកជន និងសា្ថេប័នរដ្ឋប។ រេស្ពនសុីប៊ីលីធី ផ្ដេតារ
វិនិយោគផ្នេកឥណទាន និងទេពេយជាម្ចេស់ទៅដល់សា្ថេប័នដើមេបីជមេុញោយមនាររីកចមេើនសេដ្ឋបកិច្ច និងបេទេសជាតិ។
រេស្ពនសុីប៊ីលីធី មនទេពេយសមេបត្តិសកម្មសរុប ២.៤ ពាន់លាន់ដុលា្លេរអាាេរិក ដេលបាននិងកំពុងវិនិយោគ ជាមួយកេុមហ៊ុនជាង
៥៣០ នៅក្នុង ៩០ បេទេសទូទាំងពិភពលោក។ បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នេំ ២០០៣ រេស្ពនសុីប៊ីលីធី មនារិយាល័យកណា្តេលនៅក្នុងទី
កេុង Zurich  និងមនទីសា្នេក់ារនៅទីកេុង  Paris, Lima, Mumbai និង Nairobi។ សា្ថេប័ននេះ មនភាគទុននិកជាសា្ថេប័នលេបីៗនៅ
ក្នុងទីផេសារហិរញ្ញវត្ថុនេបេទេសស្វីស និងបុគ្គលិករបស់សា្ថេប័ន។ បន្ថេមពីលើនេះ រេស្ពនសុីប៊ីលីធី បានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងអាជា្ញេធរ
គេប់គេងទីផេសារហិរញ្ញវត្ថនុេបេទេសស្វសី FINMA ផងដេរ ។  សមេេប់ព័ត៌មនបន្ថេម សូមចូលទៅាន់ www.responsAbility.com។

បេទេសស្វ៊ីស។  កេុមហ៊ុនមនគោលដៅចួលរួមរយៈពេលវេងជាមួយកេុមហ៊ុននានាក្នុងារធ្វើោយរីកចមេើននិងបំលាស់ប្តូរសេដ្ឋប
កិច្ចកេេមារផ្តេតជាពិសេសលើគេះឹសា្ថេនហិរញ្ញវត្ថទំុាងឡាយណា ដេលផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថទុៅដល់សហគេេសខ្នេតតូចបំផុត តូច
និងមធេយម  ឬអតិថិជនដេលមនបេេក់ចំណូលទាប។  រេស្ពនសុីប៊ីលីធី ផតធីសុីផេសិន អេជី គេប់គេង និងចាត់ចេងដោយរេស្ពន
សុីប៊ីលីធី អ៊ីនវេសមិន អេជី ដេលជាកេុមហ៊ុនានមុខគេមួយក្នុងារគេប់គេងទេពេយសកម្មដោយឯករជេយ និងមនបទពិសធន៍
ជាងមួយទសវតេសរ៍ក្នងុារអភិវឌេឍារវិនិយោគហើយមនទេពេយសកម្មសរុបចំនួន២.៤ពាន់លានដុលា្លេរអាាេរិកគិតតេឹមថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ
ឆ្នេំ២០១៤។

អង្គនការហត្ថ្រកសិករ (HKL NGO)  អង្គារហតា្ថេកសិករ មនដើមកំនើតមក
ពីគំរោងសន្តិសុខសេបៀងនៅឆ្នេំ១៩៩៦។ នៅក្នុងខេតុលា ឆ្នេំ២០០១ អង្គារនេះ
បានធ្វើារកេទំរង់រចនាសម្ព័ន្ឋបរបស់ខ្លួនដើមេបីា្លេយទៅជាភាគទុនិករបស់ ហតា្ថេ

កសិករ លីមីតធីត។ ដូច្នេះទេពេយសកម្ម និងមូលធនរបស់អង្គារនេះតេវូបានផ្ទេរចូលទៅជាទេពេយសកម្មរបស់ ហតា្ថេកសិករ លីមីតធីត។
ដំបូងឡើយ ភាគហ៊ុនរបស់អង្គារហតា្ថេកសិករមនតេឹមតេ ៣៥,០១០ដុលា្លេរ ដេលស្មើនឹង៤៥%នេភាគហ៊ុនរបស់ហតា្ថេកសិករ 
លីមីតធីត ទាំងអស់។ ដោយសារមនារបន្ថេមទំហំទឹកបេេក់វិនិយោគពីដេគូខងរេេអង្គារហតា្ថេកសិករបានបង្កើននូវដើមទុន
របស់ខ្លួនរហូតដល់ ១២៨,៥៥០ដុលា្លេរ។ គិតតេឹមចុងឆ្នេំ២០១៤ ភាគហ៊ុនរបស់ អង្គារហតា្ថេកសិករមនចំនួន ៦៩៥,៨៣០ដុលា្លេរ
ដេលស្មើនឹង១៣.២០% នេភាគហ៊ុនសរុបរបស់ ហតា្ថេកសិករ លីមីតធីត។

HATTHA KAKSEKAR 
NGO (HK NGO)
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DR. DY DAVUTH បណ្ឌិត ឌី ដវុធ (ឯកជន) លោក ឌី ដវុធ បានបញ្ចប់ារសិកេសាថា្នេក់បរិញ្ញេ
បតេផ្នេកគេប់គេងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទេយាល័យ ជាតិគេប់គេង ក្នុងឆ្នេំ១៩៩៥  
ដេលមនទីតាំងនៅរជធានីភ្នំពេញ បេទេសកម្ពុជា។ ក្នុងឆ្នេំ២០០១ លោកបាន

បញ្ចប់ថា្នេក់បរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ជំនាញគេប់គេងពាណិជ្ជកម្មនៅសាកលវិទេយាល័យ Utara Malaysia នេបេទេសម៉េឡេសុី។ នៅដើម
ឆ្នេំ២០០៥ លោកទទួលបានសញ្ញេបតេ ថា្នេក់បណ្ឌិតផ្នេកទសេសនវិជា្ជេពីសាកលវិទេយាល័យ Rutherford (សិកេសាពីចម្ងេយ) នៅរដ្ឋប 
Wyoming សហរដ្ឋបអាាេរិក។ ជាងនេះទៅទៀត លោកមនបទពិសធន៏ជាចេើនឆ្នេំក្នុងតួនាទីជាចេើនដូចជា បេធានគណនេយេយ 
និងរដ្ឋបបាល នៅJVK NAGA MOVERS បនា្ទេប់មកជាបេធានរដ្ឋបបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសា្ថេប័នមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ។ កេេយមកទៀត លោក 
ឌី ដវុធគឺជាសមជិកគណៈកម្មារសំរបសំរួលគំរោងរបស់ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី ADB និងជាសាកលវិទេយាធិាររងនេសាកលវិទ្
យាល័យបៀលបេេយ ពេមទាំងជាបេធានកេុមបេឹកេសាកម្មវិធីសិកេសានេសាកលវិទេយាល័យខងលើនេះផងដេរ។ លើសពីនេះទៀត លោ
កជាអ្នកឯកទេសផ្នេកអភិវឌេឍន៍ពាណិជ្ជកម្មនៅកេុមហ៊ុន SMEC International Pty. Ltd និងជាអ្នកសមេបសមេួល និងទីបេឹកេសាហិ
រញ្ញវត្ថុោយកេុមហ៊ុនHLSP-Mott Macdonald Group (គមេេងWB)។ បន្តមកទៀត លោកបំពេញតួនាទីជាអ្នកជំនាញហិរញ្ញ
វត្ថុរបស់ Maxwell  Stamp ដេលជាគមេេងរបស់ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី និង បច្ចុបេបន្នជាលោកជានាយករងថា្នេក់កេេយបរិញ្ញេ។
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Board of Directors ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល 

លោក Erik Peter Geurts, បេធានកេុមបេឹកេសាភិបាល

លោក Christoffer Christensen-RØed, សមជិកកេុមបេឹកេសាភិបាល

Erik Peter Geurts គាត់បានចូលរួមជាមួយកេុមម្ចេស់ទេពេយដេលផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានដល់
សា្ថេប័នហិរញ្ញវត្ថនុេ responAbility នៅក្នងុឆ្នេ២ំ០១៣ ។ គាត់មនបទពិសធន៍ ១៧ឆ្នេនំៅ
ក្នុងារអភិវឌេឍន៍ហិរញ្ញវត្ថុ ដេល តួនាទីចុងកេេយមុនពេលគាត់ចូលរួមជាមួយ respon-

Ability លោកជា អ្នកគេប់គេងទេពេយម្ចេស់នេមូលនិធិ សា្ថេប័នមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ Triple Jump។
Erik គឺមនសកម្មភាពសំខន់ជាចេើននៅក្នុងតំបន់អាសុី ក្នុងរយៈពេល ៦ ឆ្នេំដេលលោក
បំរីារងរនៅ Triple Jump។ លើសពីនេះ គាត់ធា្លេប់បមេើារងររយៈពេល ៩ឆ្នេំ នៅ
Throdos ដេលនៅពេលនោះគាត់ជាអ្នកជំនាញក្នុងារផ្តល់ឥណទាន និងវិនិយោគទៅលើ
ទេពេយម្ចេស់នៅ អាាេរិកឡាទីន។ ក្នុងអាជីពរបស់គាត់ Erik បានធ្វើារជាកេុមបេឹកេសាភិបាល
ចំនួន ៨លើក ។ ក្នុងនោះមន ៧ លើក គាត់ជាកេុមបេឹកេសាភិបាលោយសា្ថេប័នហិរញ្ញ
វត្ថុដេលមនសិទ្ធិទទួលបេេក់បញ្ញើ និងជាធនាគារ ឯកទេស ពេមទាំងធនាគារពាណិជ្ជ។  

លោក Christoffer បានបញ្ចប់ារសិកេសាថា្នេក់បរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ ផ្នេកសេដ្ឋបកិច្ច និងរដ្ឋបបាល
អាជីវកម្មក្នុងឆ្នេំ១៩៦៦ នៅ Norges Handelshoyskole នេបេទេសន័រវេ។ លោក Christoffer

បានចូលបំរីារងរនៅ Norfund ក្នុងឆ្នេំ២០០១ ហើយបច្ចុបេបន្ននេះលោក គឺជានាយក
នាយកដ្ឋេនវិនិយោគសា្ថេប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងមូលធិនិនេ Norfund ដេលជាមូលនិធិវិនិយោគ
សំរប់បេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍របស់បេជាជាតិន័រវេ។ លោកមនបទពិសធន៍ផ្នេកវិនិយោគ
យា៉េងទូលំទូលាយ ក្នុងវិស័យធនាគារ និងសា្ថេប័នហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងទីផេសារនេបេទេសកំពុង
អភិវឌេឍន៍  ហើយលោកបានតំណាងឱកេយ Norfund ក្នុងតួនាទីជាកេុមបេឹកេសាភិបាលសំរប់ 
សា្ថេប័នជាចេើនផងដេរ។ លោក Christoffer បានាន់តួនាទីជាគណៈគេប់គេងជាចេើន
នៅក្នុងអាជីវកម្មធនាគារពាណិជ្ជជាពិសេសផ្នេកឥណទាន និងទុនវិនិយោគទេពេយម្ចេស់
ចាប់តំាងពីឆ្នេ ំ១៩៦៦ មក។ នៅឆ្នេ ំ១៩៨០ លោកតេវូបានតេងតំាងជាអគ្គនាយកនេធនាគារ
Den Norske Credit bank ដេលជាធនាគារពាណិជ្ជ ធំជាងគេនៅក្នុងបេទេសន័រវេ។ 
នៅចនោ្លេះឆ្នេំ១៩៧៧-១៩៨០ លោក Christoffer បានាន់មុខតំណេងជាអនុបេធានតំបន់
អាសុីបា៉េសុីភិចនេធនាគារ Nordic Bank Ltd នៅក្នុងបេទេសសឹង្ហបុរី ។
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លោក Eelco Mol, សមជិកកេុមបេឹកេសាភិបាល

លោក Eelco បញ្ចប់ារសិកេសាថា្នេក់បរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ផ្នេកវិទេយាសាសេ្តអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋបកិច្ច
នៅឆ្នេំ១៩៩៥ ពីសាកលវិទេយាល័យ Wageningen បេទេសហូឡង់ ។ Eelco គឺជាអ្នកគេប់
គេងវិនិយោគទុនរបស់ Triple Jump ដេលបច្ចុបេបន្នលោកជាបេធានបំណុលវិនិយោគ។ 
លោកជាសមជិកកេុមបេឹកេសាភិបាលនេសា្ថេប័នមីកេូហិរញ្ញវត្ថុជាចេើននេបេទេស Peru និង
Mexico ។ ជាមួយនឹងសា្តេនុពលដ៏ធំធេងនេះ Eelco ធ្វើារជាចេើនបេទេសនៅក្នុងពិភព
លោក ដេលមនដូចជា បេទេសហូឡង់ Ghana, Honduras និង CostaRica។ ជាង
នេះទៅទៀត Eelco មនបទពិសធន៍ ជំនាញារងរជាចេើនរួមមន អ្នកគេប់គេងតំបន់
និងអ្នកគេប់គេងវិនិយោគជាន់ខ្ពស់នៅ Triple Jump មនេ្តីវិនិយោគនៅ Oxfam Novib 
មនេ្តីសមគមវិជា្ជេជីវៈនៅ FAO អ្នកបេឹកេសាយោបល់របស់ CDR និងអ្នកសេេវជេេវ សមគម
ផ្នេកសេដ្ឋបកិច្ចរបស់សាកលវិទេយាល័យ Wageningen ។

លោក Tor G. Gull, សមជិក 
លោក Tor ទទួលបរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ផ្នេកគណនេយេយពីបេទេសហា្វេំងឡង់ និងផ្នេកហិរញ្ញ
វត្ថុ និងអាជីវកម្ម អន្តរជាតិពីបេទេសហា្វេំងឡង់ និងអាាេរិច។ តាំងពីារចូលនិវត្តន៍របស់
គាត់ជានាយកបេតិបត្តិ Oikocredit នេបេទេសហូឡង់នៅឆ្នេំ២០១១ លោក Torបានបន្ត
ារទំនាក់ទំនងនៅផ្នេកអភិវឌេឍហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈកិច្ចារ រយៈពេលខ្លី និងជាសមជិកកេុម
បេឹកេសាភិបាល។ បទពិសធន៍ពីមុនរបស់លោកទាំង ៤ឆ្នេំ នៅក្នុងារងរ អភិវឌេឍន៍នៅ Ten-

zania និង Kenya ហើយ ១៤ឆ្នេំនៅធនាគារបេទេសហា្វេំងឡង់ ។ ក្នុងកំឡុងពេលនេះគាត់គឺ 
ជាបេធានតំណាងនេធនាគាររយៈពេល ៣ឆ្នេំ នៅតំបន់អាសុីអាគ្នេយ៍ និងចិនមនទីតាំង
នៅហុងកុង ។

លោក ឌី ដវុធ, សមជិកកេុមបេឹកេសាភិបាល

លោក ឌី ដវុធ បានបញ្ចប់ារសិកេសាថា្នេក់បរិញ្ញេបតេផ្នេករដ្ឋបបាលអាជីវកម្មពីសាកលវិទេយា
ល័យជាតិគេប់គេង ដេលមនទីតាំងនៅរជធានីភ្នំពេញក្នុងឆ្នេំ១៩៩៥ ។ ក្នុងឆ្នេំ២០០១ 
លោកបានបញ្ចប់ថា្នេក់បរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ ផ្នេករដ្ឋបបាលជំនួញនៅសាកលវិទេយាល័យ Ultra

នេបេទេសម៉េឡេសុី ។ ក្នុងឆ្នេំ ២០០៥ លោកទទួលបាន សញ្ញេបតេថា្នេក់បណ្ឌិតផ្នេកទសេសន
វិជា្ជេពីសាកលវិទេយាល័យ Rutherford នេសហរដ្ឋបអាាេរិក។ លោកធា្លេប់មនបទពិសធន៏
ក្នុងតួនាទីជាចេើនដូចជា ជាបេធានគណនី និងរដ្ឋបបាល នៅ JVK NAGA MOVERS និង
ជាបេធានរដ្ឋបបាល និង ហិរញ្ញវត្ថុ នៅសា្ថេប័នមីកេូហិរញ្ញវត្ថុដេលនាំមុខគេមួយក្នុងបេទេស
កម្ពុជា ។ កេេយមកទៀត លោកឌីដវុធ គឺជាសមជិកគណៈកម្មេធិារសំរបសំរួលគំរោង
នេធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី និងជា សាកលវិទេយាធិាររងនេសាកលវិទេយាល័យបៀលបេេយ
ពេមទាំងជាបេធានកេុមបេឹកេសាផ្នេកកម្មវិធីសិកេសានេ សាកលវិទេយាល័យខងលើផងដេរ និង
ធា្លេប់ជាអ្នកជំនាញផ្នេកអភិវឌេឍន៍អាជីវកម្មរបស់ SMEC International Pty Ltd  និងជាអ្នក
សមេបសមេួល និងទីបេឹកេសាហិរញ្ញវត្ថុោយកេុមហ៊ុន HLSP-Mott Macdonald Group 
(គមេេងWB)។ បន្តមកទៀត លោកបំពេញតួនាទីជាអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុរបស់ Maxwell  

Stamp ដេលជាគមេេងរបស់ធនាគារអភិវឌេឍន៍អាសុី និង បច្ចុបេបន្នជាលោកជានាយករង
ថា្នេក់កេេយបរិញ្ញេ។
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លោក ឡូញ ហេ បានចូលនិវត្ដន៍នៅខេតុលា ឆ្នេំ២០០៨ បនា្ទេប់ពីបំរីារងរនៅធនាគារ
ជាតិនេកម្ពុជាអស់រយៈពេលជាង ២៥ឆ្នេំ។ លោកបានាន់មុខតំណេងចុងកេេយ ជា
 អគ្គនាយករង និងជាទីបេឹកេសានេ អគ្គទេសាភិបាលធនាគារជាតិនេកម្ពុជា។ អំឡុងពេល
បំពេញារងរនៅ ធនាគារជាតិនេកម្ពុជា លោកបានធ្វើារងរនៅក្នុងនាយកដ្ឋេននានា
ជាចេើន និងធ្វើារងរទាក់ទងនឹងសកម្មភាពផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុទាំងក្នុងតំបន់ និងអន្ដរជាតិ
ដេលទាំងនេះបានធ្វើឲេយ លោកទទួលបានបទពិសធន៍ជាចេើនទាក់ទងនឹងារងររបស់
ខ្លនួ។ លើសពីនេះ លោក ឡូញ ហេ បានចំណាយពេលវេលារបស់ខ្លួនក្នុងាររៀបចំោះ
ពុម្ពផេសាយ ពេឹត្ដិប័តេ ស្ថិតិរូបិយវត្ថុ និងជញ្ជីងទូទាត់ជាចេើននៅធនាគារជាតិនេកម្ពុជា។ 
លោកធា្លេប់បានសិកេសានៅសាកលវិទេយាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ នៅមុនសម័យសង្គេេម ពេមទាំង
បានចូលរួមក្នុងវគ្គសិកេសាជាចេើននៅរេេបេទេសរួមមន អុីតាលី បារំង អូទេីស និងសហ
រដ្ឋបអាាេរិក។

លោក ឡូញ ហ្រ, សមជិកកេុមបេឹកេសាភិបាល

លោកស្រី តល់ ណ្រអុីម, សមជិកកេុមបេឹកេសាភិបាល

លោក បា៉្រក់ ស្ររីវឌ្រឍនា, សមជិកកេុមបេឹកេសាភិបាល

លោកសេី តាល់ ណេអ៊ីម បានចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នេំ ២០១០ បនា្ទេប់ពីលោកសេីបានធ្វើារ
អស់រយៈពេល ៣០ឆ្នេំ ផ្នេកសេវាកម្មនៅធនាគារជាតិនេកម្ពុជា ពេមទាំងធនាគារពាណិជ្ជ
ផងដេរ។ តួនាទីរបស់លោកសេីចុងកេេយ គឺជានាយិាគេប់គេងទូទៅសំរប់ ០៤ 
នាយកដ្ឋេនសំខន់ៗ ដូចជាអគ្គនាយកដ្ឋេនតេួតពិនិតេយ អគ្គនាយកដ្ឋេនបេតិបត្តិារ 
អគ្គនាយកដ្ឋេនស្ថិតិ និងសេេវជេេវសេដ្ឋបកិច្ច និងអគ្គនាយកដ្ឋេនប្តូររូបិយប័ណ្ណបរទេស។
លោកសេី តាល់ ណេអ៊ីម បានបញ្ចប់ថា្នេក់បរិញ្ញេបតេផ្នេកសេដ្ឋបកិច្ចពី សាកលវិទេយាល័យ
នីតិសាសេ្ត និងវិទេយាសាសេ្តសេដ្ឋបកិច្ច នៅបេទេសកម្ពុជាឆ្នេំ១៩៧៤ ។ លោកសេីបានចូល
រូមបណ្តុះបណា្តេលវគ្គពិសេសជាចេើនទៀតនៅរេេបេទេស។

លោកបា៉េក់សេរីវឌេឍនា (កើតនៅឆ្នេំ ១៩៧០) បានបញ្ចប់អនុបណ្ឌិត ផ្នេកគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថុ 
(MFM) នៅក្នុងឆ្នេំ១៩៩៧ ពីសាកលវិទេយាល័យ Central Queenland អូសេ្តាលី និងបរិញ្ញេ
បតេសេដ្ឋបកិច្ចពីវិទេយាសា្ថេនសេដ្ឋបកិច្ចក្នងុឆ្នេ ំ១៩៩២ ។ បច្ចបុេបន្នលោកជាអ្នកពិគេេះយោបល់
នេIFC និងជាទីបេឹកេសាផ្នេកអាជីវកម្មមួយចំនួននៅបេទេសកម្ពុជា និង Axis Investment 

Consulting ។ លោកវឌេឍនា មនបទពិសធន៍ជាង ១៥ឆ្នេនំេជំនាញវិជា្ជេជីវៈនៅក្នងុារគេប់
គេងអាជីវកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយអង្គារអន្តរជាតិនិងកេុមហ៊ុនឯកជនជាចេើន។ លោក
បានបមេើារងរនៅធនាគារពាណិជ្ជកម្ពុជា,  British American Tobacco និងសាជីវកម្ម
ហិរញ្ញវត្ថុអន្ដរជាតិ។
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លោក ហួត អៀងតុង 
បេធានអគ្គនាយក

កញ្ញ្រ អុឹម វណ្ឌិត 
អនុបេធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយិាអភិបាលកិច្ច

លោកឧកញ៉េ ហួត អៀងតុង មនបទពិសធន៍ជាចេើនលើវិស័យមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ ដេលជា
កតា្ដេធ្វើឲេយលោកា្លេយជាបេតិបត្ដកិរយ៉ាេងបិុនបេសប់ទំាងក្នងុារគេប់គេងហិរញ្ញវត្ថ ុ និងមិន
មេនហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងសា្ថេប័ន។ លោកជាសា្ថេបនិកម្នេក់ក្នុងចំណមសា្ថេបនិកនានារបស់ហ
តា្ថេកសិករ ចាប់តាំងពីឆ្នេំ ១៩៩៦ និងតំណាងឲេយអង្គារហតា្ថេកសិករចាប់តាំងពីពេលនោះ
មក ។ លោកឧកញ៉េ ហួត អៀងតុង បានបញ្ចប់ារសិកេសាថា្នេក់បរិញ្ញបតេផ្នេកកសិកម្មនៅ
ទីកេងុភ្នពំេញក្នងុឆ្នេ ំ១៩៩១ ។ លើសពីនេះទៅទៀត លោកធា្លេប់បានចូលរួមនៅក្នងុវគ្គបណ្តះុ
បណា្តេលផេសេងៗជាចេើនទាំងក្នុងនិងរេេបេទេសលើមុខជំនាញរួមមន គេប់គេងបុគ្គលិក
គេប់គេងហិរញ្ញវត្ថុ គេប់គេងមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ គេប់គេងធនធានមនុសេស ារធ្វើផេនារ និងភាព
ជាអ្នកដឹកនំា។ លោកឧកញ៉េ ហួត អៀងតុង បានបញ្ចប់ារសិកេសាថា្នេក់បរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់
ផ្នេករដ្ឋបបាលជំនួញពីសាកលវិទេយាល័យបៀលបេេយ ។ ពិសេសជាងនេះទៅទៀត លោក
ធា្លេប់ចូលរូមនៅក្នុងសិា្ខេសាលាជាចេើនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមីកេូហិរញ្ញវត្ថុនៅរេេបេទេស
ដេលរួមមនដូចជា ហ្វីលីពីន សហរដ្ឋបអាាេរិក ឥណ្ឌូនេសុី បារំង អាឡឺម៉ង់ និងបេទេស
ជាចេើនទៀត។

កញ្ញេ អុឹម វណ្ឌិត បានចាប់ផ្ដើមអាជីពារងរក្នុងកំឡុងឆ្នេំ១៩៩២ ។ កញ្ញេបានចូលបំរី
ារងរនៅគណៈកម្មារផ្តល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋបអាាេរិក (The American Relief Com-

mittee) បនា្ទេប់ពីបំរីារងរជាបុគ្គលិកនេ អាជា្ញេធរបណ្តេះអាសន្នរបស់អង្គារសហបេជា
ជាតិបេចាំនៅបេទេសកម្ពុជា (UNTAC) កំឡុងារោះឆ្នេតសភាជាតិក្នុងឆ្នេំ១៩៩២។
កញ្ញេ អុឹម វណ្ឌិត បានបញ្ចប់ារសិកេសាថា្នេក់បរិញ្ញេបតេលើជំនាញគណនេយេយនៅឆ្នេំ
១៩៩៥ បនា្ទេប់មកទៀត បានចូលបំរីារងរនៅហតា្ថេកសិករក្នុងឆ្នេំ១៩៩៥។ កញ្ញេមន
បទពិសធន៏ារងរ ជាចេើនលើវិស័យមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ ពេមទាំងបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះ
បណា្តេលនានាលើវិស័យនេះ និងវិស័យពាក់ព័ន្ធដទេទៀតទាំងក្នុង និងរេេបេទេស ដេល
កតា្ដេទំាងអស់នេះហើយបានធ្វើឲេយកញ្ញេា្លេយទៅជាអ្នកដើរតួនាទីសំខន់ម្នេក់នៅក្នងុសា្ថេប័ន។
កញ្ញេ អឹុម វណ្ឌតិ បានបញ្ចប់ារសិកេសាថា្នេក់បរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ពីសាកលវិទេយាល័យបៀល
បេេយនៅខេសីហា ឆ្នេំ២០០៨។

គណៈគ្រប់គ្រង
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លោក មុិច សុខម្រត្រី 
អនុបេធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកអភិវឌេឍន៍៍អាជីវកម្ម

បនា្ទេប់ពីចំណាយពេល៨ឆ្នេនំៅហតា្ថេកសិករ ផ្នេកទីផេសារ និងារគេប់គេងហានិភ័យ  លោក
ាេតេ ីតេវូបានដំឡើងតួនាទីជាអនុបេធានអគ្គនាយក និងអគ្គនាយកអភិវឌេឍន៍អាជីវកម្ម នៅខេ
មករឆ្នេ២ំ០១៤។ មុនចូលរួមជាមួយហតា្ថេកសិករ នៅឆ្នេ២ំ០០៥ លោក ាេតេ ី មនបទ
ពិសធន៍ជាង ៣ឆ្នេលំើផ្នេកទីផេសារ និងផ្នេកលក់ទំាងនៅតាមបណា្តេកេមុហុ៊នផលិតផល និង
សេវាកម្មបនា្ទេប់ពីលោកបានបញ្ចប់ារសិកេសានៅសាកលវិទេយាល័យ ជាតិគេប់គេង លើជំនាញ
ទីផេសារ។ នៅហតា្ថេកសិករ  ដោយបន្ថេមលើបទពិសធន៍ក្នងុផ្នេកទីផេសារនិងារគេប់គេង
ហានិភ័យ លោកាេតេបីានចូលរួមវគ្គបណ្តះុបណា្តេលអនុវត្តន៍ជាចេើន ដូចជាារគេប់គេង  
ភាពជាអ្នកដឹកនំា  ារគេប់គេងផលិតភាព  ារគេប់គេងទំនាក់ទំនងអតិថិជន  balance 

scorecard  ធានារ៉េប់រងខ្នេតតូច និងជំនាញទីផេសារដេលធ្វើឡើងទំាងក្នងុ និងរេេបេទេស 
ដេលរួមមនបេទេសមុ៉ងហ្គេលី តេវ៉ាេន់ កូរ៉េ ឥណា្ឌេ និងឥណ្ឌនូេសីុ។ រេេពីនេះ លោក ាេតេ ីតេវូ
បានសាលាគេប់គេងនិងហិរញ្ញវត្ថ ុ Frankfurt ទទួលសា្គេល់ថាជាអ្នកជំនាញផ្នេកគេប់គេង
ហានិភ័យ នៅឆ្នេ ំ2013 ។

លោក រដ្ឋ សារុណ 
អនុបេធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុ

លោក រដ្ឋប សារុណ មនបទពិសធន៍ារងរផ្នេកបច្ចេកទេសជាង ១៣ ឆ្នេំ លើផ្នេក
គណនេយេយ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងសា្ថេប័នហិរញ្ញវត្ថុនានាជាចេើន និងឧសេសាហកម្មទូរគមនា
គមន៍។ បច្ចុបេបន្ននេះ លោកមនភារៈកិច្ចទទួលខុសតេូវលើារងរក្នុងនាយកដ្ឋេនព័ត៌មន
វិទេយា នាយកដ្ឋេនហិរញ្ញវត្ថុ និងនាយកដ្ឋេនរតនាភិបាលនៅហតា្ថេកសិករ។ លោក រដ្ឋប
សារុណ បានចូលបំរីារងរនៅហតា្ថេកសិករក្នុងខេមិថុនាឆ្នេំ២០០៧ ក្នុងតួនាទីជាជំនួយ
ារអគ្គនាយក ហើយបនា្ទេប់មក តេូវបានដំឡើងតួនាទីជា អនុបេធានអគ្គនាយក និងជា
អគ្គនាយកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នេំ២០១១។ លោកមនបទពិសធន៏ក្នុងអាជីពារងររយៈពេល 
៥ឆ្នេំ នៅធនាគារអេសុីលីដ ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ និងរតនាភិបាល និងបទពិសធន៍រយៈពេល 
៣ឆ្នេំ ក្នុងតួនាទីជាបេធានហិរញ្ញវត្ថុនៅកេុមហ៊ុន AZ Communication Co.,Ltd. លោកបាន
ទទួលសញ្ញេបតេថា្នេក់បរិញ្ញបតេជាន់ខ្ពស់ ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទេយាល័យបញ្ញេសាស្ដេ 
និងបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណា្តេលផេសេងៗទាំងក្នុង និងរេេបេទេសលើផ្នេកផេសេងៗជា
ចេើនរួមមនផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយេយ គេប់គេងហានិភ័យ និងផ្នេកព័ត៌មនវិទេយា ។ល។
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លោក ទូច លីណា 
អនុបេធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកបេតិបត្តិារ

លោក ទូច លីណា តេូវបានតេងតាំងជាអនុបេធានអគ្គនាយក និងជាអគ្គនាយកបេតិបត្តិ
ាររបស់ហតា្ថេកសិករនៅខេមីនា ឆ្នេំ២០១៣។ គាត់ទទួលខុសតេូវរល់បេតិបត្តិារអាជីវ
កម្មរបស់ហតា្ថេកសិករ ដូចជាឥណទាន សនេសំ និងគេប់គេងសាខ។ គាត់បានចូលបំរី
ារងរនៅហតា្ថេកសិករនៅខេមីនា ឆ្នេំ២០០៥ ដើរតួនាទីយា៉េងសំខន់ក្នុងារគេប់គេង
ឥណទាន និងហានិភ័យមុនពេលលោកតេូវបានតេងតាំងជានាយកហានិភ័យ និងបេតិ
បត្តិតាមនៅឆ្នេំ ២០១១ ។ លោក ទូច លីណា បានពងេីកចំណេះដឹង និងបទពិសធន៍
របស់គាត់យា៉េងសសេេក់សសេេំដោយបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណា្តេលជាចេើនទាំង
នៅក្នុង និងរេេបេទេសដូចជា ហ្វីលីពីន វៀតណាម និងលុចសំប៊ីក។ មុនចូលរួមជាមួយ
ហតា្ថេកសិករ លោកចំណាយពេលជាងមួយឆ្នេនំៅអង្គាររេេរដ្ឋេភិបាលធ្វើារលើសេវាកម្ម
ធានារ     ៉េប់រងខ្នេតតូច ចំោះបេជាជនកេកីេទូទំាងតំបន់ជនបទក្នងុបេទេសកម្ពជុា បនា្ទេប់ពីបាន
បញ្ចប់ារសិកេសាថា្នេក់បរិញ្ញេបតេផ្នេកគេប់គេងនៅវិទេយាសា្ថេនគេប់គេងឆ្នេំ២០០៣។

អ្នកស្រី វណ្ណ បូនីដ 
ជំនួយារបេធានអគ្គនាយក 

លោកសេី បូនីដ មនចំណេះដឹង និងជំនាញយា៉េងទូលំទូលាយ ជាពិសេសខងលទ្ធកម្ម 
គេប់គេងារិយាល័យ ទូទាត់សំណង និងអត្ថបេយោជន៍ យុទ្ធសាសេ្តថេរកេសាបុគ្គលិក ារ
បណ្តុះបណា្តេល និងបង្កើនសមត្ថភាពបុគ្គលិក សុខុមលភាពនយោជិត ចេបាប់ារងរ 
ទំនាក់ទំនងឧសេសាហកម្ម គោលនយោបាយ និងនីតិវិធីធនធានមនុសេស ទំនាក់ទំនងទីផេសារ
និងបេតិបត្តិារអាជីវកម្ម។ លោកសេីបាន ចេករំលេក ចំណេះដឹង ជំនាញ និងបទពិសធន៍
ជាចេើន តាមរយៈអាជីពក្នុងជីវិតរបស់គាត់ជាចេើន ចាប់តាំងពីធ្វើារងរដំបូងក្នុងឆ្នេំ
២០០៣ ជាមួយនឹងកេមុហុ៊ន Metro Group  Cambodia  ហើយកេេយមក លោកសេបីាន
ចូលបំរីារងរជាមួយហតា្ថេកសិករនៅឆ្នេំ២០០៥ ក្នុងតួនាទីខុសៗគា្នេជាចេើនក្នុងផ្នេករដ្ឋប
បាល ធនធានមនុសេស និងជាជំនួយារអនុបេធានអគ្គនាយក និងអគ្គនាយិាអភិបាលកិច្ច
មុនពេលដេលលោកសេីតេូវបានតេងតាំងជាជំនួយារបេធានអគ្គនាយកនៅខេាេសាឆ្នេំ
២០១៤។ លោកសេី មនបរិញ្ញេបតេ ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ និង TEFL ពេមទាំង
បរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ផ្នេកគេប់គេង និងបានបញ្ចប់កម្មវិធីបណ្តះុបណា្តេលក្នងុសេកុជាចេើន។
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លោក បុង បិនលី 
នាយកបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មន

លោក ជឺន បូរាណច័ន្ទបូរា៉្រត់ 
នាយកនីតិកម្ម និងលេខធិារ

លោក បុង បិនលី បានចូលបំរីារងរនៅហតា្ថេកសិករ នៅខេធ្នូ ឆ្នេំ២០០២ ក្នុងតួនាទីជា
អនុបេធានអគ្គនាយក និងជានាយកបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មន។ មុនពេលបំរីារងរជាមួយ
ហតា្ថេកសិករ លោកមនបទពិសធន៍ារងរជាង ១០ឆ្នេំ លើផ្នេកព័ត៌មនវិទេយាជាមួយនឹង
គំរោងមជេឈមណ្ឌលបណ្តុះបណា្តេលរបស់ាណាដ។ លោកបានដើរតួនាទីយា៉េងសំខន់
ម្នេក់នៅក្នុងនាយកដ្ឋេនបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មននៅហតា្ថេកសិករ ដោយសារតេបទពិសធន៍
ារងរដ៏ទូលំទូលាយលើជំនាញ និងឯកទេសរបស់គាត់។ ផេសេងពីនេះទៅទៀត លោក
ធា្លេប់បាន ចូលរួមវគ្គបណ្តះុបណា្តេលជាចេើនដើមេបីពងេងឹបន្ថេមលើជំនាញ និងបទពិសធន៏
ផ្នេកបច្ចេកទេសរបស់គាត់ ដេលរួមមន វគ្គបណ្តុះបណា្តេលលើជំនាញរដ្ឋបបាលអាជីវកម្ម 
ទីផេសារ គណនេយេយ និងារគេប់គេង។ លោកនៅតេបន្ដារសិកេសាលើផ្នេកព័ត៌មនវិទេយាដើមេបី
ធ្វើោយមនបច្ចុបេបន្នភាពបន្ថេមលើជំនាញរបស់ខ្លួនតាមរយៈារចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទ
និងសិា្ខេសាលាជាចេើនលើផ្នេក ICT និងបច្ចេកវិទេយា Hardware និង Software ពេមទាំង
ដំណះសេេយផ្នេកធនាគារនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជានិងបេទេសជាចេើនទៀតដូចជា ជប៉ុន 
ហុងកុង ម៉េឡេសុី និងសហរដ្ឋបអាាេរិកជាដើម។ លោកបានបន្តារសិកេសាថា្នេក់បរិញ្ញេបតេ
លើជំនាញបច្ចេកវិទេយាព័ត៌មននៅសាកលវិទេយាល័យបៀលបេេយ។

លោក ជឺន បូរណច័ន្ទបូរ៉េត់ បានចូលបំរីារងរនៅហតា្ថេកសិករនៅខេធ្នូឆ្នេំ២០១១ 
ក្នុងតួនាទីជានាយកនីតិកម្ម និងលេខធិារ។ លោកមនបទពិសធន៍ជាង ១០ឆ្នេំ 
នៅធនាគារអេសុីលីដ និងបុតេសម្ព័ន្ធរបស់ ធនាគារអេសុីលីដក្នុងបេទេសឡាវ ដេលក្នុង
រយៈពេល ៤ឆ្នេំចុងកេេយ គាត់មនតួនាទីជាបេធាននាយកដ្ឋេននីតិកម្ម និងលេខធិារ
នេបុតេសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារអេសុីលីដក្នុងបេទេសឡាវ។ លោក ច័ន្ទបូរ៉េត់ បានទទួល
សញ្ញេបតេថា្នេក់បរិញ្ញបតេនីតិឯកជនពីសាកលវិទេយាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ដេ និងវិទេយាសាស្ដេ
សេដ្ឋបកិច្ចនៅឆ្នេំ២០០០ ហើយបច្ចុបេបន្ននេះ លោកកំពុងបន្ដារសិកេសាថា្នេក់បរិញ្ញេបតេជាន់
ខ្ពស់ផ្នេកនីតិសាស្ដេនៅសាកល វិទេយាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ដេ និងវិទេយាសាស្ដេសេដ្ឋបកិច្ច។
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អ្នកស្រី អិុន សុជាត 
នាយិារតនាភិបាល

លោកសេ ីអុិន សជុាតា បានចូលបំរាីរងរនៅហតា្ថេកសកិរនៅឆ្នេ ំ២០០១។       លោកសេធីា្លេប់
មនតួនាទីជាចេើន ទាំងនៅកំរិតសាខ និងារិយាល័យកណា្តេលនៅហតា្ថេកសិករ។ 
ក្នុងឆ្នេំ២០០៧ លោកសេីតេូវបានតេងតាំងជាអ្នកតេួតពិនិតេយហិរញ្ញវត្ថុ បនា្ទេប់មកជាបេធា
នផ្នេកគណនេយេយនិងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នេំ២០០៨។ កេេយមកទៀតដោយផ្អធេកលើចំណេះដឹង
ជំនាញ និងបទពិសធន៍ លោកសេតីេវូបានតេងតំាងជានាយករងហិរញ្ញវត្ថ ុនៅឆ្នេ២ំ០០៩។
នៅឆ្នេ២ំ០១២ លោកសេតីេវូបានតេងតំាងជានាយិារតនាភិបាល។ លោកសេទីទួលបាន
សញ្ញេបតេថា្នេក់បរិញ្ញបតេផ្នេកគណនេយេយនៅឆ្នេំ២០០៧ និងបរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ផ្នេក
គណនេយេយ និង ហិរញ្ញវត្ថុពីសាកលវិទេយាល័យបៀលបេេយក្នុងឆ្នេំ២០១១។ លើសពីនេះ 
លោកសេីបានចូលរួមនៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណា្តេលជាចេើនរួមមនារធ្វើគមេេងថវិាវិភាគ
ហិរញ្ញវត្ថុ គោលារណ៍គណនេយេយ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងសា្ថេប័នមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ វាយតម្លេ
ឥណទានសវនកម្មផ្ទេក្នុងហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មនិងមុខវិជា្ជេផេសេងៗទៀត។

លោក ក្រវ គឹមហ៊ុត 
នាយកម៉េឃីតធីង

លោក កេវ គឹមហ៊ុត បានចូលរួមជាមួយហតា្ថេកសិករនៅខេមីនា ឆ្នេំ២០១២ ជានាយករង
ម៉េឃីតធីង។ ដោយយោងទៅលើចំណេះដឹង និងបទពិសធន៍ដ៏ទូលំទូលាយរបស់លោក 
លោកតេូវបានតេងតាំងជានាយកម៉េឃីតធីងនៅខេមករ ឆ្នេំ២០១៣។ មុនធ្វើារនៅ
ហតា្ថេកសិករ គាត់មនបទពិសធន៍ជិត ៦ឆ្នេំនៅវិស័យមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ លើផ្នេកសេេវជេេវ 
ទីផេសារ និងារអភិវឌេឍន៍ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ ទាំងផលិតផលឥណទាន និងមិនមេន
ឥណទាន។ លោកទទួលបានបរិញ្ញេបតេផ្នេកសង្គមនៅឆ្នេំ២០០៥ ។ ដើមេបីបំពេញបន្ថេម
លើចំណេះដឹង និងជំនាញ លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្តះុបណា្តេលជាចេើនទាក់ទងនឹងជំនាញ
លើវិស័យហិរញ្ញវត្ថ ុ និងធនាគារទំាងនៅក្នងុ និងរេេបេទេស។ បច្ចបុេបន្នលោកកំពុងតេបន្ត
ារសិកេសាបរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទេយាល័យបញ្ញេសាសេ្ត លើជំនាញារគេប់គេង
ទីផេសារ ។

លោក លី សីុវ ៉េន ចូលរួមជាមួយហតា្ថេកសិករតំាងពីខេឧសភា ឆ្នេ២ំ០០០។ លោកបានឆ្លង 
ាត់តួនាទីជាចេើនដូចជា  មនេ្តីមូលដ្ឋេន  បេធានសាខ និងនាយកគេប់គេងតំបន់ហើយ
លោកតេូវបានតេងតាំងជានាយកឥណទាន នៅឆ្នេំ២០១១។ រេេពីនេះ លោកមនបទ
ពិសធន៍ជាង ៨ឆ្នេំ ជាមួយនឹងធនាគារជាតិនេកម្ពុជា ក្នុងខេត្ដកំពង់ធំ និងមន្ទីរសាធារ
ណារ  និងដឹកជញ្ជនូក្នងុខេត្ដសៀមរប។   លោកបានបញ្ចប់ារសិកេសាថា្នេក់បរិញ្ញបតេនៅ
សាកលវិទេយាល័យគេប់គេង   និងសេដ្ឋបកិច្ចក្នុងឆ្នេំ២០១០   និងបញ្ចប់ថា្នេក់បរិញ្ញបតេជាន់
ខ្ពស់ផ្នេក គេប់គេងពាណិជ្ជកម្មនៅសាកលវិទេយាល័យខងលើក្នុងឆ្នេំ២០១៣។

លោក លី សុីវ៉្រន 
នាយកឥណទាន
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លោក លង គឹមហ៊ួត 
នាយកឥណទានសហគេេសខ្នេតតូច និងមធេយម

លោក លាង គឹមហ៊ួត បានចូលរួមជាមួយហតា្ថេកសិករ តាំងពីឆ្នេំ២០០៦ ក្នុងតួនាទីជា
មន្តេីឥណទាន។ ដោយយោងទៅលើចំណេះដឹង និងបទពិសធន៍ារងររបស់លោក 
លោកតេូវបានដំឡើងឋានៈនៅក្នុងសាខជាបន្តបនា្ទេប់  និងចុងកេេយលោកតេូវបានតេង
តាំងជានាយកសាខក្នុងឆ្នេំ២០១១។ នៅខេវិច្ឆិា ឆ្នេំ២០១២ លោកគីមហ៊ួត តេូវបាន
តេងតាំងជាបេធានឥណទានសហគេេសខ្នេតតូច និងមធេយមនៅារិយាល័យកណា្តេល។ 
បនា្ទេប់មក លោកតេូវបានតេងតំាងជានាយកសហគេេសឥណទាន សហគេេសខ្នេតតូច 
និងមធេយម នៅខេមករ ឆ្នេំ២០១៤។ លោក គីមហ៊ួត ទទួលបានបរិញ្ញេបតេ ផ្នេកគណនេយេយ
នៅឆ្នេំ២០០៧ និងបរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ ផ្នេកគេប់គេងទូទៅ ពីសាកលវិទេយាល័យ បៀល
បេេយនៅឆ្នេំ២០១៣។ ជាងនេះទៅទៀត គាត់បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្តេលផេសេងៗជា
ចេើនទៀត ដូចជា ារគេប់គេងសាខ ភាពជាអ្នកដឹកនាំ កម្ចីសមេេប់សហគេេសខ្នេតតូច 
និងមធេយម វិភាគឥណទានសហគេេសខ្នេតតូច និងមធេយម ារធ្វើោយបេសើរឡើងនូវសេវា
បមេើអតិថិជន ារដោះសេេយជាមួយអតិថិជនពិបាក និងារត្អធញូត្អធេ រារដឹកនំាភាពវេឆ្លេត។ 

លោក អ៊ូ គឹមថុន 
នាយកបេេក់បញ្ញើ-សនេសំ

មុនចូលរួមជាមួយហតា្ថេកសិករនៅខេមករឆ្នេំ២០០៨ លោក អ៊ូ គីមថុន ចំណាយពេលជាង 
៤ឆ្នេំនៅផ្នេកសណា្ឋេគារ ដោយមនតួនាទីជាជំនួយារអ្នកគេប់គេងកម្មវិធី ដេលទទួល
ខុសតេូវលើាររៀបចំកម្មវិធី ារគេប់គេងបុគ្គលិក និងារថេរកេសាអតិថិជន។ គាត់បាន
ចាប់ផ្តើម ជាមួយហតា្ថេកសិករជាមនេ្តីឥណទាន ហើយតេូវបានតំឡើងជាបេធានផ្នេកគេប់
គេងឥណទាន ជាបេធានសាខនៅខេសីហា ឆ្នេំ២០០៩ និងចុងកេេយជានាយកបេេក់
បញ្ញើសនេសំនៅឆ្នេំ ២០១៣។ គាត់ទទួលបរិញ្ញេបតេលើជំនាញគេប់គេងទូទៅ ពេមទាំង
ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្តេលជាចេើនដូចជា ារដឹកនាំ ារផ្តល់ឥណទានចំោះសហគេេស
ខ្នេតតូចនិង មធេយម  ារគេប់គេងយុទ្ធសាសេ្តជាក់ស្តេង ារដឹកនាំភាពឆ្លេតវេ ារពងេឹងនូវ
លទ្ធផលនេារលក់ ជាដើម ។ គាត់បានបន្តថា្នេក់បរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទេយា
ល័យបៀលបេេយ ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ។
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លោក អ៊ុំ ជលសក្តិ 
នាយកគេប់គេងហានិភ័យ និងបេតិបត្តិតាម

លោកស្រី អ៊ុក មា៉្រលីនី 
នាយិាហិរញ្ញវត្ថុ

លោក ជលសក្តិ ចូលរួមជាមួយហតា្ថេកសិករនៅខេឧសភា ឆ្នេំ២០០៥ មនតួនាទីជាមនេ្តី
សវនកម្មផ្ទេក្នុង។ ដោយសារចំណេះដឹងជំនាញ និងបទពិសធន៍ លោកតេូវបានតេងតាំង
តួនាទីជានាយករងសវនកម្មផ្ទេក្នុងនៅឆ្នេំ២០១០ និងជានាយកគេប់គេងហានិភ័យ និង
បេតិបត្តិតាម នៅឆ្នេំ២០១៤។ មុនចូលរួមជាមួយហតា្ថេកសិករ   លោកជលសក្តិ ចំនាយ
ពេលជាង១ឆ្នេំ ជាមួយនឹងធនាគារ អេសុីលីដ ជាមនេ្តីឥណទាន។ លោកទទួលបាន 
បរិញ្ញេបតេផ្នេកគណនេយេយ នៅឆ្នេំ២០០៣ នៅវិទេយាសា្ថេនជាតិគេប់គេង និងបរិញ្ញេបតេជាន់
ខ្ពស់ ផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ពីសាកលវិទេយាល័យបៀលបេេយនៅឆ្នេំ២០១១។ ជាងនេះ
ទៅទៀត គាត់បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្តេលផេសេងៗទៀតជាចេើនដូចជា ជំនាញសវនកម្ម
ជាន់ខ្ពស់ សវនកម្មលើផ្នេកព័ត៌មនវិទេយាសវនកម្មឥណទានជាក់ស្តេង ារពារារកេងបន្លំ
ារគេប់គេងហានិភ័យ, CoOperacy អំណាចនេភាពជាអ្នកដឹកនាំ ារដឹកនាំដោយភាពវេ
ឆ្លេតជាដើម។

លោកសេី អ៊ុក ម៉េលីនី ចូលរួមជាមួយហតា្ថេកសិករនៅខេតុលា ឆ្នេំ២០១២ ជានាយករង
ហិរញ្ញវត្ថុ និងតេូវបានតេងតាំងជានាយិារហិរញ្ញវត្ថុ នៅខេឧសភា ឆ្នេំ២០១៣។ មុនធ្វើ
ារនៅហតា្ថេកសិករ លោកសេីបានចំណាយពេល ៧ឆ្នេំ នៅ KPMG Cambodia Ltd. ដេល
ធ្វើារទៅលើសវនកម្មនេអាជីវកម្ម រោងចកេ សា្ថេប័នមីកេូហិរញ្ញវត្ថុ  ធនាគារ ធានារ៉េប់រង 
និងសេវាកម្មផេសេងៗទៀត បនា្ទេប់ពីលោកសេីបញ្ចប់ារសិកេសាបរិញ្ញេបតេផ្នេករដ្ឋបបាលអាជីវ
កម្ម ផ្នេកគណនេយេយ ពីសាកលវិទេយាល័យ ន័រតុន នៅឆ្នេំ២០០៥។ ជាងនេះទៅទៀត លោក
សេីទទួលបានសញ្ញេបតេបញ្ជេក់ពីបច្ចេកទេសគណនេយេយ និងសវនករនៅឆ្នេំ២០០៧ និង
សញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ផ្នេកគណនេយេយពី CamEd Business School នៅដើមឆ្នេំ២០១៣។ 
បច្ចុបេបន្ន លោកសេីបានបន្តារសិកេសាលើ ACCA បន្ថេមទៀត ។

លោក ផាត តូមា៉្រស់ 
នាយករដ្ឋបបាល

លោក ផត តូម៉េស់ បានចាប់ផ្ដើមអាជីពារងរក្នងុតួនាទីជាបេធាននាយកដ្ឋេនរដ្ឋបបាល
នៅសា្ថេប័នមីកេហិូរញ្ញវត្ថហុតា្ថេកសិករក្នងុឆ្នេ២ំ០០៩ បនា្ទេប់ពីបានបំរីារងរនៅកេមុហុ៊ន
មួយ ក្នុងមុខតំណេងជាបេធានធនធានមនុសេសអស់មួយរយៈពេលមក។ ជាារពិតលោក
បានបំរីារងរនៅ ហតា្ថេកសិកររយៈពេល ៤ឆ្នេំ និងមនបទពិសធន៍ារងរជាង 
៥ឆ្នេំនៅក្នុង វិស័យមីកេូហិរញ្ញវត្ថុផ្នេករដ្ឋបបាល និងធនធានមនុសេស។  លោក ផតតូម៉េស់ 
បានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណា្តេលជាចេើនដេលរួមមន ារគេប់គេងបុគ្គលិក ភាពជាអ្នក
ដឹកនាំ ារទំនាក់ទំនង រដ្ឋបបាល និងារគេប់គេងធនធានមនុសេស។ បន្ថេមពីលើនេះលោក
បានចូលរួមវគ្គបណ្តះុបណា្តេលនៅហ្វលីីពីនស្តពីីារឆ្លះុបញ្ចេងំធនធានមនុសេស និងនៅជបុ៉ន
លើារអភិវឌេឍន៍សហគេេសខ្នេតតូចនិងមធេយម។ លោកបានបញ្ចប់ារសិកេសាថា្នេក់បរិញ្ញេ
បតេជាន់ខ្ពស់ ផ្នេកគេប់គេង។
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លោក ផាន សុវិទ្រយា 
នាយកអេធីអឹម និងធនាគារចល័ត

លោក សុវិទេយា ចូលរួមជាមួយហតា្ថេកសិករនៅខេាេសា ឆ្នេំ២០០៥ ជានាយករងផ្នេកព័ត៌
មនវិទេយា ហើយលោកបានទទួលតំណេងជាជំនួយារអ្នកគេប់គេងគមេេងនេសេវាអេធីអឹម
និងសេវាធនាគារចល័តនៅ ឆ្នេ២ំ០១២ ហើយលោកតេវូបានតំឡើងតួនាទីជានាយកអេធីអឹម
និងធនាគារចល័តនៅឆ្នេ២ំ០១៤។ មុនចូលធ្វើារនៅហតា្ថេកសិករ លោក សុវិទេយា ចំណាយ
ពេលជាង ២ឆ្នេំនៅក្នុងវិស័យ ICT រួមមន ជាអ្នកបច្ចេកទេសក្នុងារអភិវឌេឍ Software 
និងអភិវឌេឍដំណះសេេយអាជីវកម្ម។ លោកបានបញ្ចប់បរិញ្ញេបតេផ្នេកគណនេយេយនៅឆ្នេំ
១៩៩៨ និងទទួលបានបរញិ្ញេបតេផ្នេកវទិេយាសាសេ្តកំុពេយទ័ូរ ពីសាកលវទិេយាលយ័ភូមិន្ទភ្នពំេញ
នៅឆ្នេំ២០០២ និងបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណា្តេលជាចេើនដូចជាបេព័ន្ធ Micro-banker, 

Oracle Flexcube (បេព័ន្ធ Core Banking របស់ហតា្ថេកសិករ) Wincor ATM, BPC Smart-

Vista Switch System  ភាពជាអ្នកដឹកនាំជាដើម។ នៅឆ្នេំ២០១៤ គាត់បានបញ្ចប់ថា្នេក់
បរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទេយាល័យភូមិន្ទនីតិសាសេ្ត និងសេដ្ឋបកិច្ច ក្នុងផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ 
និងធនាគារ ។

លោក រស់ វ៉ុល 
នាយកសវនកម្មផ្ទេក្នុង

លោក រស់ វុ៉ល បានចូលបំរីារងរនៅហតា្ថេកសិករនៅខេមករ ឆ្នេ២ំ០០៨ ក្នងុតួនាទីជា
បេធាន នាយកដ្ឋេនសវនកម្មផ្ទេក្នងុ។ មុនចូលបំរីារងរជាមួយហតា្ថេកសិករ  លោកមន
បទពិសធន៍ជាង៨ឆ្នេនំៅក្នងុវិស័យមីកេហិូរញ្ញវត្ថលុើផ្នេកសវនកម្មផ្ទេក្នងុ និងារគេប់គេង
សាខ។ រេេពីមនបទពិសធន៍ារងរជាក់ស្ដេង លោក រស់ វុ៉ល  បានចូលរួមក្នងុវគ្គបណ្តះុ
បណា្តេលផេសេងៗ ដេលរួមមន សវនកម្ម ារគេប់គេងសាខ ារគេប់គេង និងភាពជាអ្នកដឹកនំា 
និងារគេប់គេងក្នងុារផ្តល់បេេក់កម្ចជីាដើម។ លោករស់ វុ៉ល បាន បញ្ចប់ារសិកេសាថា្នេក់
បរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ នៅសាកលវិទេយាល័យពេសីស្ដនុ (Preston University)។ លោកបាន
ទទួលសញ្ញេបតេថា្នេក់បរិញ្ញេបតេ ជំនាញគេប់គេងនៅសាកលវិទេយាល័យ Maharishi Verdic 

University ក្នងុឆ្នេ១ំ៩៩៨។
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លោក ស៊ុន សាវ៉្រង 
នាយកអភិវឌេឍន៍ផលិតផល 

លោកស្រម សោភ័ណ 
នាយកធនធានមនុសេស

លោក សុ៊ន សាវ៉ាេង បានចូលរួមជាមួយហតា្ថេកសិករនៅខេមករ ឆ្នេ២ំ០១១ ក្នងុតួនាទីជា
នាយករងនាយកដ្ឋេនបេតិបត្តាិរ និងបនា្ទេប់មកលោកតេវូបានផ្លេស់ប្តរូតួនាទីជានាយករង
នាយកដ្ឋេនឥណទានវិញ។ មុនបំរីារងរនៅហតា្ថេកសិករ លោក សាវ៉ាេង មនបទពិសធន៍
រយៈពេល១២ឆ្នេនំៅក្នងុវិស័យមីកេហិូរញ្ញវត្ថ ុក្នងុតួនាទីជាមនេ្តឥីណទាន និងបេធានសាខ។ 
ក្នងុកំឡុងពេលធ្វើាររបស់គាត់ លោកសាវ៉ាេងបានចូលរួមវគ្គសិា្ខេសាលាជាចេើន និងារ
បណ្តះុបណា្តេលដេលទាក់ទងនឹងារគេប់គេងបេតិបត្តាិរ គេប់គេងឥណទាន គេប់គេងសាខ
ភាពជាអ្នកដឹកនំា និងារគេប់គេង និងបេតិបត្តាិរធនាគារផេសេងៗទៀត។ យោងតាមសមត្ថ
ភាព និងគុណភាពនេារងររបស់គាត់ លោកសាវ៉ាេង តេវូបានតេងតំាងជានាយកអភិវឌេឍន៍
ផលិតផល នៅខេាេសា ឆ្នេ២ំ០១៤ ។គាត់ទទួលបានបរិញ្ញេបតេនៅឆ្នេ២ំ០០៤ និង បរិញ្ញេ
បតេជាន់ខ្ពស់នៅឆ្នេ២ំ០១០ នៅសាកលវិទេយាល័យជាតិគេប់គេង ។

លោកសេម សភ័ណ បានចូលបំរីារងរនៅហតា្ថេកសិករនៅថ្ងេទី០១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១០ 
ក្នុងតួនាទីជាបេធាន នាយកដ្ឋេនធនធានមនុសេស។ លោកមនបទពិសធន៍ារងរជាង 
២៧ឆ្នេ ំក្នងុវិស័យផេសេងៗរួមមន ារគេប់គេងធនធានមនុសេសរយៈពេល ១៤ឆ្នេ ំារអភិវឌេឍន៍
សា្ថេប័ន ភាពជាអ្នកដឹកនាំ និងារធ្វើផេនារធនធានមនុសេស។ ារងរចុងកេេយរបស់
លោកមុនចូលរួមជាមួយហតា្ថេកសិករ លោកធ្វើារជាអ្នកផ្តល់បេឹកេសាធនធានមនុសេស និង
រដ្ឋបបាល សមេេប់ SAMES (ឱកសថសា្ថេនកណា្តេល) កេសួងសុខភិបាល រដ្ឋេភិបាលបេទេស
ទីម័រខងកើត  គមេេងHSSP-SP ដេលស្ថតិកេេមារផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានពីធនាគារពិភលោក
(Health Sector Strategic Planning-Support Project) ។ លោក សភ័ណ ទទួលបាន
បរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ផ្នេកគេប់គេងអាជីវកម្ម ជំនាញអភិវឌេឍភាពជាអ្នកដឹកនំា ពីសាកលវិទេយា
ល័យ Eastern រដ្ឋប Philadelphia សហរដ្ឋបអាាេរិកនិងទទួលបានបរិញ្ញេបតេផ្នេកនីតិសាធា
រណៈពីសាកលវិទេយាល័យន័រតុន ក្នុងទីកេុងភ្នំពេញ នេបេទេសកម្ពុជា ។
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Customer Profile ព័ត៌មានរបស់អតិថិជន

អតិថិជនរបស់យើងភាគចេើនរស់នៅតាមតំបន់ជនបទ  ដេលធ្វើោយឥណទានខ្នេតតូច និងតូចបំផុតមនារពេញនិយមយា៉េង
ខ្លេំងសមេេប់ពួកគេ។ យា៉េងណាមិញ ឥណទានខ្នេតមធេយម និងខ្នេតធំ សមសេបបំផុតសំរប់អតិថិជនដេលរស់នៅតាមទីកេុង
និងទីបេជុំជននានា។  អតិថិជនពេញចិត្តនឹងវិធីសាសេ្តបង់រំលស់បេេក់ដើមបេចាំខេជាជាងវិធីសាស្តេបង់រំលស់បេេក់ដើមតាម
ដំណាក់ាល (Balloon និង Semi-Balloon) ពីពេេះចំនួនដេលតេូវបង់មនារថយចុះបន្តិចម្តងៗពីមួយខេទៅមួយខេ។

ហតា្ថេកសិករ លីមីតធីត កំពុងធ្វើបេតិបត្តាិរនៅទូទំាងបេទេស ហើយបុគ្គលិកទំាងអស់ខិតខំបេងឹបេេងបមេើអតិថិជនទំាងនៅជន
បទ និងទីកេងុយ៉ាេងខ្ជេប់ខ្ជនួ។ ដើមេបីបំពេញតាមតមេវូាររបស់អតិថិជនទំាងអស់របស់ខ្លនួដោយរួមបញ្ចលូទំាងសហគេនិខ្នេតតូច
បំផុត  ខ្នេតតូច  ខ្នេតមធេយម  និងខ្នេតធំ  ពេមទំាងអតិថិជនជាឯកត្តជនផងនោះ  ហតា្ថេកសិករបានកេច្នេ និងបង្កើត ផលិតផល និង
សេវាកម្មជាចេើនបេភេទផេសេងៗគា្នេ។

ជាងនេះទៅទៀត អតិថិជនរបស់                          ហតា្ថេកសិករ គឺជាកេុមអតិថិជន                              សកម្ម ហើយមនអាយុ
ចនោ្លេះចាប់ពី២៦ ទៅ៥៥ឆ្នេំ ដេល                  អាចរកបេេក់ចំណូលដើមេបីផ្គត់ផ្គង់                                               គេួសារ និង
ទេទេង់អាជីវកម្មរបស់ពួក                                     គេ ដេលភាគចេើន                                                             ទទួលបាន
ពីរបរកសិកម្ម ជំនួញ                                                 សេវាកម្ម កម្មករ                                                                រោងចកេ
                                                                               និងមុខរបរ           
                ផេសេងៗ
                                                                                 ទៀត ។

អតិថិជនភាគចេើនបានរៀបារ និងមនកូននៅក្នងុបន្ទកុ ដេលពួកគេមនសមជិកក្នងុគេសួាររបស់ខ្លនួជាមធេយម៤.៧៦នាក់ខណៈ
ពេលដេលជាមធេយម២.៥៧ នាក់ ជាអ្នករកបេេក់ចំណូលសំរប់គេសួារ។ អតិថិជនរបស់                              ហតា្ថេកសិករភាគ ចេើនគឺជា
សេី្ត ដោយសារពួកគេបានដើរ                         តួនាទីដ៏សំខន់ក្នុងារគេប់គេង                            និងចាត់ចេងសាច់បេេក់
ក្នុងគេួសារ ហើយពួកគាត់                            ភាគចេើនជាអក្ខរជនដេលធា្លេប់                                 បានសិកេសា ចប់នៅកមេតិ
អនុវិទេយាល័យ។ 
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Customer Profile ចំណ្រកទីផ្រសារ

ារបេកួតបេជេងនៅលើទីផេសារនាពេលបច្ចុបេបន្ន  មនាររីកចមេើនាន់តេខ្លេំងឡើងៗជាបន្តបនា្ទេប់ ដេលជាលទ្ធផលមនសា្ថេប័ន
មីកេូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន៣៩ និងធនាគារពាណិជ្ជចំនួន៣៥ កំពុងដំណើរារអាជីវកម្មនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។ ពួកគេបាន ពេយាយាម
ចាប់យកចំណេកទីផេសារតាមអ្វីដេលពួកគេអាចធ្វើទៅបាន ដោយមិនបានគិតគូរពីគុណភាពបេតិបត្ដិារ  និងារារពារហានិភ័យ
នោះឡើយ។   ទោះបីជាយា៉េងណាក៏ដោយ ហតា្ថេកសិករគឺជាសា្ថេប័នមួយដេលដើរតួនាទីយា៉េងសំខន់នៅក្នុងទីផេសារ ដេលមិនតេឹម
តេផ្តេតលើាររីកចមេើនតេប៉ុណ្ណេះទេ ប៉ុន្តេថេមទាំងយកចិត្តទុកដក់ថេរកេសាគុណភាពបេតិបត្តិាររបស់ខ្លួន និងារពារហានិភ័យ
ដេលអាចកើតមនឡើងផងដេរ។ ទោះជាយ៉ាេងនេះក្ត ីយើងមនសមត្ថភាពគេប់គេេន់ដើមេបីពងេកីចំណេកទីផេសារ ទំាងសេវាឥណទាន
និងបេេក់បញ្ញើសនេសំ ។ ដោយផ្អធេកលើតារងខងកេេម ចំណេកទីផេសាររបស់ហតា្ថេកសិករ មនារកើនឡើងខ្លេំងគួរោយកត់
សម្គេល់នៅឆ្នេំ២០១៤  ដោយហតា្ថេកសិករដណ្តើមបានចំណេកទីផេសារលើសម្ពេធឥណទាន ១២.៣៣% និង១៩.៣៦% លើ
សម្ពេធបេេក់បញ្ញើសនេស ំ។ ចំោះអតិថិជន ហតា្ថេកសកិរបានសេបូយក ៥.៦៦%នេអតិថិជនខ្ចបីេេក់ និង១៦.៩៨%នេអតិថិជនដេល
ដក់បេេក់បញ្ញើសនេសំ ។
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Financial Products and Servicesផលិតផល និងស្រវកម្ម

ឥណទានទូទៅ
ជាឥណទាន សំរប់អតិថិជនលក្ខណៈបុគ្គល សហគេេសខ្នេតតូចបំផុត ខ្នតតូច មធេយម និងសហគេេសខ្នេតធំ ដេលមន
គោលបំណងបេើបេេស់ឥណទានចេបាស់លាស់ ហើយមិនបេឆំងនឹងចេបាប់ជាតិ និងអន្តរជាតិ ដើមេបីបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី និង
ពងេកីនូវអាជីវកម្មដេលមនសេេប់។ អតិថិជនទទួលបាននូវលក្ខខណ្ឌឥណទានសមសេប ហើយពួកគាត់អាចខ្ចឥីណទាន
ទៅតាមតំរូវាររហូតដល់ ២០០,០០០ដុលា្លេរអាាេរិកអាសេ័យទៅតាមលទ្ធភាពនេារសង។ ហតា្ថេកសិករ ផ្តល់ឲេយនូវអតេេ
ារបេេក់ដេលមនារបេកួតបេជេង និងមនរយៈពេលវេងយោងទៅតាមខួបនេអាជីវកម្ម និងលំហូរសាច់បេេក់របស់
អតិថិជន។

ឥណទានថ្ររក្រសាអាម័យ និងបរិសា្ថ្រន
ជាឥណទានសមេេប់អតិថិជនទាំងនៅតំបន់ជនបទ និងទីបេជំុជនដេលមនគោលបំណងចេបាស់លាស់ដើមេបីបង្កើនកមេិត
ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ តាមរយៈឥណទានដើមេបីបង្កើតជាឡជីវឧស្ម័ន ារបេើបេេស់ពន្លឺពេះអាទិតេយ ារទិញម៉េសុីនចមេេះ
និងារសង់បង្គន់អនាម័យ ជាដើម។ អតិថិជនអាចខ្ចីទៅដល់ ២,៥០០ដុលា្លេរ ដេលមនរយៈពេលកម្ចីរយៈពេលពី០៣
 ទៅ ២៤ខេ និងមនអតេេារបេេក់ដេលមនារបេកួតបេជេង អាសេ័យលើរយៈពេល និងរូបិយប័ណ្ណនេកម្ចី។

ឥណទាននិស្រសិតខ្ម្ររ
ឥណទាននេះតេវូបានបង្កើតឡើងសមេេប់ឪពុកម្តេយដេលចង់ផ្តល់ារសិកេសាោយកូន ឬសិសេសដេលចង់បន្តារសិកេសាកមេតិ
បរិញ្ញេបតេ ឬបរិញ្ញេបតេជាន់ខ្ពស់ ឬវគ្គបណ្តះុបណា្តេលផេសេងៗ បុ៉ន្តេពួកគេមិនមនថវិាគេប់គេេន់ក្នងុារគំាទេចំណាយក្នងុ
ារសិកេសា និងារចំណាយផេសេងៗទៀតសំរប់ារសិកេសា។ អតិថិជនអាចខ្ចីបានរហូតដល់ ៨,០០០ដុលា្លេរ  ដេលមនរយៈ
ពេលពី៦ខេ  ដល់៨៤ខេ  ហើយអាចទទួលបានអតេេារបេេក់ដេលមនារបេកួតបេជេង អាសេ័យលើទំហំឥណទាន និង

ផលិតផលឥណទាន

ឥណទាន គឺជាផលិតផលគោលរបស់ហតា្ថេកសិករ មនផលិតផលឥណទានជាចេើនបេភេទដេលបានបង្កើតឡើងដើមេបីបំពេញ
បំណងអតិថិជន និងតមេូវាររបស់អតិថិជន។
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ឥណទានសហគ្រ្រសខា្ន្រតតូច និងមធ្រយម
ឥណទាននេះតេូវបានផ្តល់ឱកេយទៅបុគ្គលឯកជន ឬនីតិបុគ្គលសាជីវកម្មដេលបានបើកអាជីវកម្មខ្នេតតូច និងមធេយមហើយតេូវ
ារបេេក់កម្ចីដើមេបីបង្កើត ឬពងេីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបន្ថេមទៀត។ ឥណទាននេះអាចបេើបេេស់បានជាទុនបង្វិល ឬសំរប់
គោលបំណងវិនិយោគនានា។ ជាមួយគា្នេនេះដេរ អតិថិជននឹងទទួលបានលក្ខខណ្ឌឥណទានដេលមនភាពងយសេួលនិង
អាចបត់បេនបាន ហើយមនអតេេារបេេក់ទាបដោយផ្អធេកលើលទ្ធភាពសង  និងទំហំឥណទានរបស់ពួកគេ។ អតិថិជន
អាចទទួលបានបេេក់កម្ចីរហូតដល់ ២០០,០០០ដុលា្លេរអាាេរិកឬសមមូលនឹងរូបិយប័ណ្ណផេសេងទៀត ជាមួយនឹងរយៈពេលវេង
យោងទៅតាមខួបនេអាជីវកម្ម។

ឥណទានគ្រហដ្ឋ្រន(ដំណក់កាលសាកល្របង)
ឥណទាននេះតេូវបានបង្កើតឡើងសមេេប់បុគ្គលឯកជន       ដេលមនបំណងចង់បង្កើនកមេិតជីវភាពរបស់ពួកគាត់ោយបាន
បេសើរជាងមុន តាមរយៈារសាងសង់គេហដ្ឋេន  កេលម្អធ  ឬទិញគេហដ្ឋេនថ្មី។ អតិថិជនអាចរីករយជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌ
ឥណទានដេលអាចបត់បេនបាន និងអតេេារបេេក់ដេលមនារបេកួតបេជេង។ អតិថិជនអាចទទួលបានបេេក់កម្ចីរហូត
ដល់ ១០០,០០០ ដុលា្លេរអាាេរិកដោយយោងទៅតាមលទ្ធភាពនេារសង និងរយៈពេលកម្ចី របស់ពួកគេដេលតេូវបានផ្តល់
ជូនរហូតដល់ទៅ ១២ ឆ្នេំ។ ឥណទាននេះតេូវបានសាកលេបងដោយជោគជ័យនៅក្នុងទីផេសារ ហើយកំពុងដំណើរារវាយតម្លេ 
និងកេបេេ ដេលរំពឹងថានឹងអាចដក់លក់ជាផ្លូវារនៅ ឆ្នេំ២០១៥ ។ 

ផលិតផលប្រ្រក់បញ្ញើសន្រសំ

ដើមេបីបំពេញតមេូវាររបស់អតិថិជន ហតា្ថេកសិករបានបង្កើតផលិតផលបេេក់បញ្ញើសនេសំយា៉េងចេើនបេភេទរួមមន គណនីសនេសំ 
គណនីបង្គរដើម និងគណនីបញ្ញើមនាលកំណត់។
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គណនីសន្រសំសំច្រ
គណនីនេះអនុញ្ញេតឱកេយអតិថិជនអាចដក់ និងដកបេេក់បានទៅតាមតមេូវារនៅគេប់ារិយាល័យ និងគេប់ពេលវេលាតាមរ
យៈម៉េសុីនអេធីអឹមរបស់ ហតា្ថេកសិករ លីមីតធីត ។ គណនីសនេសំនេះ ជាមធេយាបាយ ដ៏បេសើរបំផុតមួយដេលជួយឱកេយអតិថិ
ជនបង្កើនបេេក់ចំណូលទៅលើារសនេសំរបស់គាត់ និងទទួលបានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។ អតិថិជនអាចបើកគណនីបានដោយ
គេេន់តេមនទឹកបេេក់ចំនួន ៥ដុលា្លេរ ឬសមមតេនឹងរូបិយប័ណ្ណផេសេងៗ ហើយអតិថិជននឹងទទួលបាននូវអតេេារបេេក់ 
ដេលមនលក្ខណៈបេកួតបេជេង ទៅតាមបេភេទរូបិយប័ណ្ណដេលបានសនេសំ។ លើសពីនេះអតិថិជនតេូវបានផ្ដល់ជូនសៀវ
ភៅបេេក់សនេសំដោយឥតគិតថ្លេនៅរល់ពេលបើកគណនីនេះ។

គណនីសន្រសំវីអាយភី
គណនីនេះ តេវូបានបង្កើតឡើងដើមេបីឆ្លើយតបទៅនឹងតមេវូាររបស់សា្ថេប័ន និងអតិថិជនសំខន់ៗ មួយចំនួន។ ហតា្ថេកសិករ
ផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មដ៏ល្អធបេសើរ និងរហ័សទាន់ចិត្ដចំោះអតិថិជនបេភេទនេះ។ ារបើកគណនីនេះតមេូវឱកេយអតិថិជនមន
ទឹកបេេក់ដំបូងក្នុងគណនីចំនួន ៥០០ដុលា្លេរ ឬសមមតេនឹងរូបិយប័ណ្ណផេសេងទៀត។ ជាពិសេស ហតា្ថេកសិករផ្ដល់ជូន
អតេេារបេេក់ខ្ពស់ដោយយោងទៅតាមបេភេទរូបិយប័ណ្ណដេលបានដក់សនេសំ។

គណនីសម្រ្រចសុបិន
គណនីនេះ តមេូវឱកេយអតិថិជនដក់បេេក់សនេសំរបស់ខ្លួនតាមដំណាក់ាលដោយផ្អធេកទៅតាមលំហូរសាច់បេេក់ដេលអាចដក់
បេចាំថ្ងេ បេចាំសបា្ដហ៍ ឬបេចាំខេ នៅក្នុងពេលវេលាកំណត់ជាក់លាក់ណាមួយ។ ដើមេបីបើកគណនីនេះអតិថិជន គេេន់តេ
មនទឹកបេេក់ដំបូងក្នុងគណនីចំនួន ១០ដុលា្លេរ ឬសមមតេនឹងរូបិយប័ណ្ណផេសេងប៉ុណ្ណេះ ដេលមនរយៈពេលបញ្ញើពី ៦ខេ 
ទៅ ៦០ខេ និងទទួលបាន អតេេារបេេក់ខ្ពស់ផ្អធេកលើរយៈពេល និងបេភេទរូបិយប័ណ្ណ។

គណនីកូនខ្ញុំ
ជាបេភេទគណនី ដេលអនុញ្ញេតោយអតិថិជនជាឪពុកម្តេយ ឬអាណាពេយាបាលដក់បេេក់សនេសំដើមេបីអនាគតកូន។ អតិថិ
ជនអាចដក់បេេក់សនេសំតាមដំណាក់ាលទៅតាមចរន្តសាច់បេេក់របស់ខ្លួន ដេលអាចសនេសំជាបេចាំថ្ងេ បេចាំ សបា្តេហ៍ និង
បេចាំខេ។ ដើមេបីបើកគណនីកូនខ្ញុំ អតិថិជនតេូវមនបេេក់សនេសំនៅក្នុងគណនីចំនួន១០ដុលា្លេរ ហើយមនរយៈពេលនេារ
សនេសំបេេបេួលទៅតាមារជេើសរីសរបស់អតិថិជនចាប់ពី ២ឆ្នេំ ទៅ១៨ឆ្នេំ។ អតិថិជនអាចទទួលបានអតេេារបេេក់ខ្ពស់ 
អាសេ័យទៅតាមរយៈពេល និងរូបិយប័ណ្ណដេលបាន ដក់សនេសំ ។ 

គណនីនិវត្តន៍ជន
ជាបេភេទគណនីដេលអនុញ្ញេតោយអតិថិជនដេលជាបុគ្គលិកកេុមហ៊ុន អង្គារ មនេ្តីរជារ ឬអ្នកដេលមនបំណងដក់
បេេក់សនេសំសំរប់ារចូលចូលនិវត្តន៍។ គណនីនេះតមេូវោយអតិថិជន ធ្វើារដក់បេេក់សនេសំ តាមដំណាក់ាលអាសេ័យ
តាមលំហូរចំណូលរបស់អតិថិជនដេលអាចដក់បេចាំថ្ងេ បេចាំសបា្តេហ៍និងបេចាំខេ ។ដើមេបីបើកគណនីនេះអតិថិជនគេេន់
តេដក់បេេក់សនេសំ ២៥ដុលា្លេរ ក្នុងគណនី ហើយគាត់អាច ជេើសរីសរយៈពេលនេារសនេសំ ពី២ឆ្នេំ ទៅ ១៨ឆ្នេំ។ អតិថិជន
អាចទទួលបានអតេេារបេេក់ខ្ពស់ អាសេ័យទៅ តាមរយៈពេល និងរូបិយប័ណ្ណនេបេេក់បញ្ញើ ។
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គណនីបញ្ញើកើនដើម
ជាបេភេទគណនី បង្កើតឡើងសំរប់អតិថិជនដេលមនសាច់បេេក់ទំនេរចេើន ហើយចង់ទទួលបាននូវអតេេារបេេក់ខ្ពស់
តេលប់ទៅវិញ។ ជាមួយនឹងគណនីនេះ ារបេេក់តេូវបានគណនាជាបេចាំថ្ងេ ហើយនឹងផ្ទេរទៅជាបេេក់ដើមដោយស្វ័យ
បេវត្តិនៅរៀងរល់ចុងខេ។ អតិថិជនគេេន់តេមនទឹកបេេក់ចំនួន ៥០ ដុលា្លេរប៉ុណ្ណេះ ឬសមមតេ នឹងរូបិយប័ណ្ណផេសេង 
សំរប់បើកគណនី ហើយអតិថិជនអាចជេើសរីសរយៈពេលសនេសំ ពី១ខេ ទៅ ១២ខេ និងទទួលបានអតេេារបេេក់សមរមេយ 
អាសេ័យទៅលើរយៈពេលនេារដក់បេេក់បញ្ញើ និង រូបិយប័ណ្ណបេេក់បញ្ញើផងដេរ ។

គណនីបញ្ញើកើនចំណូល
ជាបេភេទគណនី បង្កើតឡើងសំរប់អតិថិជនដេលមនសាច់បេេក់ទំនេរចេើន ហើយចង់ទទួលបាននូវ អតេេារបេេក់ខ្ពស់
តេលប់ទៅវិញ។ ជាបេភេទគណនីដេលអតិថិជនអាចដការបេេក់បានរៀងរល់ ខេនីមួយៗ ហើយមនារបេេក់ខ្ពស់។ 
ដើមេបីបើកគណនីនេះ គាត់តេូវមនសាច់បេេក់នៅក្នុងគណនីចំនួន ៥០ដុលា្លេរ ឬសមមតេនឹងរូបិយប័ណ្ណផេសេង ហើយអាច
ជេើសរីសរយៈពេលពី ១ខេ ទៅ ១២ខេ ហើយមនអតេេារបេេក់ដ៏បេសើរ អាសេ័យទៅតាមរយៈពេល និងរូបិយប័ណ្ណនេ
បេេក់បញ្ញើ ។

គណនីបញ្ញើកើនទ្រព្រយ
ជាបេភេទគណនី បង្កើតឡើងសំរប់អតិថិជនដេលមនសាច់បេេក់ទំនេរចេើន ហើយចង់ទទួលបាននូវ អតេេារបេេក់ខ្ពស់
តេលប់ទៅវិញ។ អតិថិជនអាចបេើបេេស់គណនីនេះ ដោយអាចដកបេេក់នៅចុងបញ្ចប់នេវគ្គ ហើយដើមេបីបើកគណនីនេះ 
អតថិជិនគេេនត់េដកប់េេកន់ៅក្នុងគណនចីនំនួ ៥០ដលុា្លេរ ឬសមមតេនងឹរូបយិបណ័្ណផេសេង ហើយអាចជេើសរីសរយៈពេលព ី
១ខេ ទៅ ១២ខេ និងមនអតេេារបេេក់ខ្ពស់ អាសេ័យលើរយៈពេល និងរូបិយប័ណ្ណនេបេេក់បញ្ញើ ។

គណនីបញ្ញើសប្របុរសជន
ជាបេភេទគណនីសំរប់អតិថិជនដេលជាសា្ថេប័ន ឬរូបវន្តបុគ្គលដេលមនសាច់បេេក់ចេើនលើសពី សេចក្តីតេូវារ ហើយមន
ទឹកចិត្តសបេបុរសជួយដល់អង្គារដេលមនចក្ខវិុស័យដូចគា្នេ និងសេដៀងគា្នេ។ អតិថិជនគេេន់តេដក់សាច់បេេក់នៅក្នងុគណនី
១,០០០ ដុលា្លេរ ហើយគាត់អាចជេើសរីសរយៈពេលពី ៣ខេ ទៅ ២៤ខេ និងមនអតេេារបេេក់បេចាំឆ្នេំដេលមនលក្ខណៈ
បេកួតបេជេងអាសេ័យទៅតាមរយៈពេល និងរូបិយប័ណ្ណនេបេេក់បញ្ញើ ។
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ហតា្ថេកសិករ ផ្តល់ជូនអតិថិជនជាមួយនឹងដំណះសេេយដ៏តេឹមតេូវសមេេប់សេវាកម្មផ្ទេរបេេក់ក្នុងសេុក។ អតិថិជនមនភាពងយ
សេួលក្នុងារផ្ទេរបេេក់ក្នុងសេុក ទៅាន់សាច់ញតិ បងប្អធូន ដេគូពាណិជ្ជកម្ម ពេមទាំងអ្នកជាទីសេលាញ់ផេសេងទៀត បេកបដោយ
ភាពជឿជាក់ មនសុវត្ថិភាព និងរហ័សទាន់ចិត្ដ។ ដូច្នេះ វាលេងជាបញ្ហេទៀតហើយក្នុងារផ្ទេរបេេក់ទៅាន់អ្នកជាទីសេឡាញ់
កេុមគេួសារ ដេគូពាណិជ្ជកម្ម និងសាច់ញតិ បានទូទាំងបេទេសកម្ពុជាជាមួយហតា្ថេកសិករ ជាមួយនឹង ១៤២ កន្លេងនៅទូទាំង 
២៥ ខេត្ដ-រជធានី និងមនកំរេសេវាសមរមេយ។  ជាងនេះទៅទៀត មនវិធីសាសេ្តក្នុងារផ្ទេរបេេក់ជាចេើនដេលអតិថិជនអាចជេើស
រីសបានដូចជា  ផ្ទេរពីសាច់បេេក់ ទៅសាច់បេេក់ ផ្ទេរពីសាច់បេេក់ទៅគណនី ផ្ទេរពីគណនីទៅសាច់បេេក់ និងផ្ទេរពីគណនីទៅ
គណនី ។

ស្រវកម្មផ្ទ្ររប្រ្រក់ក្នុងស្រុក

ស្រវមា៉្រយអ្រធីអឹម
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ជាមួយនឹងសេវាម៉េយអេធីអឹមនេះ អតិថិជនអាចធ្វើបេតិបត្តិារបានទាំងហិរញ្ញវត្ថុ និងមិនមេនហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជា ារដក់បេេក់ 
ដកបេេក់ ផ្ទេរបេេក់ ផ្ញើបេេក់ ប្តូរបេេក់ ទិញាតទូរស័ព្ទ ពិនិតេយសមតុលេយក្នុងគណនី ពិនិតេយរបាយារណ៍សង្ខេប ថេរកេសាគណនី 
និងបើកគណនីសនេសំ។ល។ ជាពិសេសអតិថិជនទាំងអស់អាចជេើសរីសរូបិយប័ណ្ណបីបេភេទដូចជា បេេក់រៀលខ្មេរ បេេក់ដុលា្លេរ
អាាេរិក និងបេេក់បាតថេ។ ជាងនេះទៅទៀត អតិថិជនអាចងយសេួលធ្វើបេតិបត្តិាររបស់ពួកគាត់តាមរយៈម៉េសុីនអេធីអឹម
របស់ហតា្ថេកសិករពេញផ្ទេបេទេស។ អតិថិជននឹងទទួលបានាតអេធីអឹមមួយដោយឥតគិតថ្លេនៅពេលបើកគណនីសនេសំជាមួយ
ហតា្ថេកសិករថ្ងេនេះ និងអាចបេើបេេស់សំរប់ដក់បេេក់ ឬដកបេេក់បានគេប់ពេលវេលា។

សេវាធនាគារចល័ត ជាសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថថុ្មមួីយដេលអតិថិជន និងសាធារណជនអាចតេតួពិនិតេយ បេតិបត្តាិរហិរញ្ញវត្ថរុបស់ពួកគេ
គេប់ពេលវេលា និងគេប់ទីកន្លេងតាមរយៈទូរស័ព្ទដេ។ តាមរយៈនេះ អតិថិជនអាចធ្វើបេតិបត្តាិរហិរញ្ញវត្ថជុាចេើនដូចជា ផ្ញើបេេក់ 
ផ្ទេរបេេក់ ទិញាតទូរស័ព្ទដេ ទូទាត់វិក្កយបតេ សងបេេក់ឥណទាន  និងបេតិបត្តាិរមិនមេនហិរញ្ញវត្ថមួុយចំនួនទៀតដូចជា ពិនិតេយ
សមតុលេយគណនី   ពិនិតេយរបាយារណ៍សង្ខេប សារជូនដំណឹងជាអកេសរ ពិនិតេយអតេេប្តរូបេេក់ ពិនិតេយអតេេារបេេក់ ព័ត៌មនឥណទាន 
ាររំលឹកពីារសងឥណទាន និងធ្វើបេតិបត្តាិរហិរញ្ញវត្ថផុេសេងៗទៀត។

ស្រវធនាគារចល័ត
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សេវាបើកបេេក់បៀវតេសតេូវបានបង្កើតឡើងសមេេប់អតិថិជនដេលជាសហគេេស  កេុមហ៊ុន  អង្គារ  សា្ថេប័នរដ្ឋប  និងសមគមទាំង
ឡាយណាដេលមនបំណងាត់បន្ថយពេលវេលា       និងបន្ទកុារងរក្នងុារគេប់គេងដំណើរារបើកបេេក់បៀវតេសរ៍ដល់និយោជិត
របស់ពួកគេ។  តាមរយៈសេវាបើកបេេក់បៀវតេសរ៍របស់ហតា្ថេកសិករ និយោជិករបស់លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវភាពបត់បេនដ៏អសា្ចេរេយ
ភាពងយសេួល និងអត្ថបេយោជន៍ជាចេើនផេសេងៗទៀត ក្នុងពេលជាមួយគា្នេដេរ កេុមហ៊ុន ឬសា្ថេប័នរបស់លោកអ្នកនឹងទទួលបាន
ារពេញចិត្តពីសំណាក់បុគ្គលិកាន់តេខ្លេំងឡើងបន្ថេមទៀត។

ស្រវទូទាត់ និងប្រមូលសាច់ប្រ្រក់ (ដំណាក់កាលសាកល្របង)
ដោយធ្វើកិច្ចសហារជាមួយធនាគារ ANZ Royal  ហតា្ថេកសិករបានដើរតួនាទីយា៉េងសំខន់ក្នុងនាមជាបណា្តេញទូទាត់ 
និងបេមូលសាច់បេេក់សំរប់ធនាគារ ANZ។ សេវានេះកំពុងដក់ដំណើរារសាកលេបងនៅតាមសាខចំនួន៥ដេលកំពុងបមេើអតិថិ
ជនធនាគារ ANZ ជាអាជីវករលក់ដុំ-រយ សហគេេស ឈ្មួញ និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់នានា។ ជាមួយនឹងសេវានេះ អតិថិជនរបស់ធនាគារ 
ANZ ទាំងអស់អាចធ្វើារទូទាត់សាច់បេេក់ជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្តង់របស់ពួកគេ ឬបេមូលបេេក់ពីអ្នកលក់ដុំ-រយ ។ល។ តាមរយៈារិយា
ល័យហតា្ថេកសិករដេលនៅជិតពួកគេ ដេលធ្វើោយពួកគេអាចាត់បន្ថយពេលវេលា និងថ្លេចំណាយក្នុងារធ្វើដំណើរទៅាន់
ារិយាល័យធនាគារ ANZ ដេលមិនទាន់មនក្នុងតំបន់ដេលគេកំពុងរស់នៅឡើយ។

ស្រវធានារា៉្រប់រងខា្ន្រតតូចលើសុខភាព និងអាយុជីវិត (ដំណាក់កាលសាកល្របង)
ហតា្ថេកសិករ  បានចាប់ដេគូជាមួយកេុមហ៊ុនធានារ ៉េប់រង បេេវ័រ (កម្ពុជា) ម៉េយកេូ ឡាយហ្វ៍ អ៊ិនសួរេន ភីអីលសុី (Prévoir Kam-

puchea Micro Life Insurance)  ដើមេបីផ្តល់សេវាធានារ៉េប់រងលើសុខភាព និងអាយុជីវិតខ្នេតតូចបន្ថេមទៀតទៅដល់អតិថិជន
បេេក់សនេសំ និងអតិថិជនបេេក់កម្ចីរបស់ហតា្ថេកសិករ  លីមីតធីត។  អតិថិជនគេេន់តេបង់បេេក់ធានាតិចតួចតេម្តងគត់នៅដើមាល
វិភាគឥណទានសំរប់ារធានារយៈពេល១២ខេ  នោះអតិថិជននឹងទទួលបានអត្ថបេយោជន៍អតិបរម ដេលធានាគេបដណ្តប់លើ
ថ្លេចំណាយសា្នេក់នៅក្នុងមន្ទីរថេទាំសុខភាពសាធារណៈ ក្នុងករណីដេលមនជម្ងឺ ឬជូបគេេះថា្នេក់ជាយថាហេតុនៅក្នុងកំឡុងខូប
នេារធានា។

ស្រវបើកប្រ្រក់បៀវត្រស
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ភាពជោគជ័យរបស់បុគ្គនលិក គឺជាជជោគជ័យរបស់សា្ថ្រប័ន
ភាពជោគជ័យរបស់ហតា្ថេកសិករ គឺអាសេ័យទៅលើារដឹកនាំ និងារបេឹងបេេងរបស់បុគ្គលិក។ ក្នុងរយៈពេល ៥ឆ្នេំចុងកេេយ
នេះ  មុខជំនួញហតា្ថេកសិករមនាររីកចមេើនយា៉េងខ្លេំង ដេលជាលទ្ធផលបានមកពីារដឹកនាំដ៏តេឹមតេូវ និងបុគ្គលិកដេលមន
ចំណេះដឹង និងជំនាញដ៏សមសេបទៅនឹងារងររបស់ខ្លួន ខណៈពេលដេលអាជីវកម្មកំពុងរីកចមេើន ចំនួនបុគ្គលិកក៏មន
កំណើនផងដេរ ដោយបានកើនពី ៧៧៦នាក់នៅឆ្នេំ២០១០ ដល់១៩១១ នៅឆ្នេំ ២០១៤  ដេលបានធ្វើឱកេយហតា្ថេកសិករ ា្លេយជា
សា្ថេប័នមួយសំរប់ជមេើសារងរដ៏ល្អធបេសើរ។ សូមាើលតារងខងកេេមនេះ ដេលស្តីពីនិនា្នេារនេកំណើនបុគ្គលិកពីមួយឆ្នេំ
ទៅមួយឆ្នេំ។

 ធនធានមនុស្រស
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ការាកច្រញរបស់បុគ្គនលិក

បុគ្គលិកបានលាឈប់បំរីារងរជាមួយហតា្ថេកសិករ នៅក្នុងឆ្នេំ២០១៤ មនចំនួន ៩.២៦% នេបុគ្គលិកទាំងអស់  និងតេូវបាន
បញេឈប់ពីារងរមនចំនួន ១.១៥%។ ារគណនារបស់យើង គឺបានរួមបញ្ចូលបុគ្គលិកទាំងអស់ដេលកំពុងបំរីារក្នុងពេលសាក
លេបងផងដេរ។
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Human Resources ការគ្រប់គ្រងសង្គម និងបរិសា្ថ្រន 

Photo with orange frame

ការធ្វើអោយហានិភ័យលើបរិសា្ថ្រន និងសង្គនមកាន់ត្រថយចុះ
ារគេប់គេងសង្គម និងបរិសា្ថេន បានា្លេយជាដំណើរារដ៏សំខន់មួយ ក្នុងារបកសេេយបេសកកម្ម និងចក្ខុវិស័យរបស់យើងទៅ
នឹងារអនុវត្តជាក់ស្តេង។ បេសកកម្មរបស់ហតា្ថេកសិករ  បានបង្ហេញគេប់ទិដ្ឋបភាពទាំងអស់នេសកម្មភាពក្នុងសង្គមដេលរួមមន
តំបន់ភូមិសាសេ្តនេសេវាកម្ម (ទូទាំងបេទេស)  អតិថិជនគោលដៅ (ជាពិសេសផ្តល់ជូនអតិថិជនជាស្តេី  និង គេួសារដេលមន
បេេក់ចំណូលទាបនៅតាមជនបទ) បេភេទនេសេវាកម្ម (សេវាឥណទាន សេវាបេេក់សនេសំ  និងសេវាហិរញ្ញវត្ថុផេសេងៗជាចេើនទៀត) 
និងារពិចារណាចំោះទំនួលខុសតេូវផ្នេកសង្គម (និរន្តរភាពយូរអង្វេងផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុ និងសង្គម)។ តាមរយៈារវាយតម្លេផលប៉ះ
ពាល់លើបរិសា្ថេន និងសង្គម (E&S) របស់ហតា្ថេកសិករ ក្នុងឆ្នេំ២០១៤ បានបង្ហេញថា  ៣០%នេអតិថិជនសកម្ម គឺជាអតិថិជន 
E&S (69% ជាស្តេី) ដេលពួកគេតេូវបានវាយតម្លេលើផលប៉ះពាល់អាជីវកម្ម។  ជាលទ្ធផលហានិភ័យលើបរិសា្ថេន ារបំពុលក្នុង
ខេយល់បានធា្លេក់ចុះ៤% និងហានិភ័យលើសុខភាព និងរបួសរងាយបានថយចុះ៥% និងហានិភ័យារងរ និងលក្ខខណ្ឌារងរ
មិនល្អធបានថយចុះ៥% ក្នុងឆ្នេំ២០១៤ បើបេៀបធៀបទៅនឹងឆ្នេំ២០១៣។ ក្នុងទិដ្ឋបភាពរួម កមេិតមធេយម និងខ្ពស់នេហានិភ័យ E&S 
បានធា្លេក់ចុះ ៨% និង២%រៀងគា្នេ ក្នុងឆ្នេំ២០១៤  បើបេៀបធៀបទៅនឹងឆ្នេំ២០១៣ ដេលបានបង្ហេញថាអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន
ហតា្ថេកសិករ មនផលប៉ះពាល់លើបរិសា្ថេន និងសង្គមតិចតួចជាងឆ្នេំមុន។
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ការសិក្រសាលើសកម្មភាពបរិសា្ថ្រន
តាមារសិកេសាលើារបេើបេេស់សម្ភេរៈ   ថាមពល    និងទឹកបេចាំខេរបស់ហតា្ថេកសិករបានបង្ហេញថា សកម្មភាពចំោះបរិសា្ថេន
សមេេប់ហតា្ថេកសិករតេូវបានគេប់គេងបានយា៉េងល្អធ និងមនភាពល្អធបេសើរ ដោយារបេើបេេស់មនភាពតិចតួចបំផុតដូចបាន
បង្ហេញនៅក្នុងតារងខងកេេម

ការរីកចម្រើនាកច្រញពីភាពក្រីក្រ
ឧបករណ៍វាស់វេងសន្ទសេសន៍នេាររីកចមេើនចេញពីភាពកេីកេ (PPI)  តេូវបានជេើសរីសដើមេបីវាស់វេងាររីកចមេើនរបស់អតិថិជន
ហតា្ថេកសិករចេញពីបនា្ទេត់ភាពកេកីេចាប់តំាងពីឆ្នេ២ំ០១២មក បានឆ្លះុបញ្ចេងំពីទសេសនៈវិស័យរបស់ខ្លនួក្នងុារជួយដល់អតិថិជន
ោយទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ  ក៏ដូចជាកេលម្អធកមេិតជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេផងដេរ។ មូលដ្ឋេននេ PPI 
ដេលបានសា្ទេប់ស្ទង់លើអតិថិជនជាង ៧៥,២៦៤ នាក់ បានបង្ហេញថានៅដើមឆ្នេំ២០១៤  មន២៩,៤៨% នេអតិថិជនរបស់
ហតា្ថេកសិករបានរស់នៅកេេមបនា្ទេត់ភាពកេីកេ ដេលអាចរកចំណូលបានកេេម ២.៥០ដុលា្លេរក្នុង១ថ្ងេ គឺទាបជាងឆ្នេំមុន២%។ 
លទ្ធផលនេះ បានឆ្លុះបញ្ចេំងោយឃើញពីាររីកចមេើននេកមេិតជីវភាពរបស់អតិថិជនហតា្ថេកសិករ  ហើយសមសេបជាមួយារ
តាំងចិត្តរបស់ហតា្ថេកសិករដេលកំណត់ថា “យើងរីកចមេើនជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់យើង»។
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ការការពារអតិថិជន
ហតា្ថេកសិករ បានសហារជាមួយភា្នេក់ងរអភិវឌេឍន៍នេបេទេសបារំង (AFD) ដេលស្ថតិកេេមគមេេងរបស់ CMA ក្នងុគោលបំណង
អនុវត្តផេនារសកម្មភាពឆ្ពេះទៅរការលើកកម្ពស់គោលារណ៍ារពារអតិថិជន តាមរយៈកម្មវិធីវិញ្ញេបនប័តេដេលមនឈ្មេះ
ថា «យុទ្ធនាារឆ្លេតវេ»  (Smart Campaign) ។ នៅចុងបញ្ចប់នេគមេេងនៅឆ្នេំ២០១៥នេះ  ហតា្ថេកសិករ បានខិតខំបេឹងបេេង
ដើមេបីបានារបញ្ជេក់លើគោលារណ៍ារពារអតិថិជនដោយយុទ្ធនាារឆ្លេតវេនេះ  បនា្ទេប់ពីបានពិនិតេយចំនុចមួយចំនូនដូចខង
កេេមនេះ៖
• ផលិតផលតេូវបានបង្កើតឡើងដើមេបីបំពេញតមេូវាររបស់អតិថិជនយា៉េងទូលំទូលាយ។ហតា្ថេកសិករផ្តល់តម្លេចំោះមតិ 
 យោបល់របស់អតិថិជន និងរិះរកវិធីដោះសេេយទៅតាមកមេិតនេបញ្ហេ និងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេ។
•   ហតា្ថេកសិករ បង្ហេញារអនុវត្តយា៉េងខ្លេំងា្លេលើគោលារណ៍ារពារារជំពាក់បំណុលវ័ណ្ឌក ជាមួយនឹងារយល់ដឹង
 ក្នុងកមេិតខ្ពស់លើហានិភ័យនេារជំពាក់បំណុលវ័ណ្ឌក ជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទរបស់បេទេសកម្ពុជាបច្ចុបេបន្ន។ 
•     ារកំណត់តម្លេសេបតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបច្ចេកទេសដេលអាចធានាបាននូវារចំណាយក្នុងារផ្តល់បេេក់កម្ចីតេូវបាន 
 គេបដណ្តប់យា៉េងពេញលេញ ។
•     ហតា្ថេកសិករ មនតម្លេភាពពេញលេញក្នុងារកំណត់តម្លេ រយៈពេល និងលក្ខខណ្ឌផលិតផល ហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់
•   ហតា្ថេកសិករ បង្ហេញពីារអនុវត្តន៍ដ៏ល្អធចំោះអតិថិជនដោយស្មើភាព និងដោយក្តីគោរព។ ហតា្ថេកសិករ បេើបេេស់ារ
 អនុវត្តន៍ដោយារគោរព និងបេាន់ខ្ជេប់នូវបទដ្ឋេនសីលធម៌ខ្ពស់ក្នុងារដោះសេេយជាមួយអតិថិជន។
•     ហតា្ថេកសិករ ធានាឯកជនភាពនេព័ត៌មនអតិថិជនតនិងារពារអតិថិជន អាជីវកម្ម និងឧសេសាហកម្មទាំងមូល។ 
•                            ហតា្ថេកសិករ ផ្ដល់នូវវិធីសាសេ្តចេើនយ៉ាេងសមេេប់អតិថិជនអាចដក់បណ្តងឹតវ៉ាេរបស់ពួកគេ ដើមេបីោយារបំរីសេវាកម្មាន់
 តេមនបេសិទ្ធភិាពខ្ពស់។      
        

ជាមួយនឹងគោលដៅសង្គម និងារតាំងចិត្តចំោះសកម្មភាពសង្គម ហតា្ថេកសិករ បានទទួលចំណាត់ថា្នេក់ពី Planet Rating 

Agency ដេលមនចំណាត់ថា្នេក់លេខ “៤- “ ដេលតេូវគា្នេទៅនឹងកមេិត “ភាពជឿជាក់”  ោលគឺបានផ្លេស់ប្តូរពីកមេិត«ល្អធ»ទៅមេិត
«ល្អធបំផុត» ។ ចំណាត់ថា្នេក់នេះ មនន័យថាហតា្ថេកសិករ មនារប្តេជា្ញេចិត្តយា៉េងចេបាស់លាស់ទៅនឹងគោលដៅសង្គម ារគេប់គេង
សមហេតុផលនេសកម្មភាពសង្គម និងារទទួលខុសតេវូហានិភ័យសង្គម ពេមទំាងជាសា្ថេប័នដេលទទួលបានផលប៉ះពាល់សង្គម
ជាវិជ្ជមនផងដេរ។
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ដំណើរារនេារគេប់គេងហានិភ័យ តេូវបានចាត់ទុកថាមនសារៈសំខន់សមេេប់កំណើនអាជីវកម្មបេកបដោយគុណភាព និង
បានរចនាឡើងដើមេបីបេាើលាើលពីហានិភ័យនេហេតុារណ៍ដេលកំពុងកើតមនឡើង ហើយអាចជះផលអវិជ្ជមនលើដំណើរ
ារអាជីវកម្មរបស់សា្ថេប័ន។ ដើមេបីោយារគេប់គេងបេកបដោយបេសិទ្ធភាព  និងបង្កើតវបេបធម៌នេហានិភ័យ និងបេតិបត្តិតាម
ដ៏រឹងមំមួយ  ហតា្ថេកសិករ លីមីតធីត បានដក់ដំណើរារកេបខ័ណ្ឌហានិភ័យ និងបេតិបត្តិតាម សមេេប់ារអនុវត្ត និងគេប់គេង
ហានិភ័យ ដេលរួមមនគោលនយោបាយ នីតិវិធី ឧបករណ៍ និងមុខងរតួនាទីចេបាស់លាស់ និងទំនួលខុសតេូវរបស់នយោជិត។

 
តួាទីរបស់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងទ្រព្រយ ហានិភ័យ និងបំណុលរួមមាន: 

•  គេប់គេងរល់ហានិភ័យលើបេតិបត្តិារ ទេពេយ និងបំណុល និងរៀបចំយុទ្ធសាសេ្តដើមេបីគេប់គេង  និងារវាស់វេងហានិភ័យ។
•  តេួតពិនិតេយជាបេចាំលើគោលនយោបាយ  ដេលបន្តនូវារបង្ហេញពីលក្ខណៈនេហានិភ័យដេលកើតឡើងនៅក្នុងហតា្ថេ
 កសិករ ដើមេបីផ្តល់អនុសាសន៍ផ្លេស់ប្តូរទៅាន់ ARBC និងកេុមបេឹកេសាភិបាល។ 
•  គេប់គេងរល់ហានិភ័យសេបទៅនឹងចេបាប់   និងគោលនយោបាយដេលបានអនុវត្តសមេេប់ហតា្ថេកសិករ    ដេលស្ថិតនៅ  
 កេេមចេបាប់របស់បេទេសកម្ពុជា  និងកេេមារកំណត់  ដេលជាគោលារណ៍បង្កើតឡើងដោយ  កេុមបេឹកេសាភិបាល  និង
 ARBC ។
•  តេួតពិនិតេយជាបេចាំលើគោលនយោបាយ  ដេលបន្តនូវារបង្ហេញពីលក្ខណៈនេហានិភ័យដេលកើតឡើងនៅក្នុងហតា្ថេ
 កសិករ ដើមេបីផ្តល់អនុសាសន៍ផ្លេស់ប្តូរទៅាន់ ARBC និងកេុមបេឹកេសាភិបាល ។

កេបខ័ណ្ឌនេារគេប់គេងហានិភ័យតេូវបានអនុវត្តយា៉េងពេញលេញនៅារិយាល័យកណា្តេល និងតាមបណា្តេសាខ។ មុខងរ  និង
តួនាទីសំខន់របស់នាយកដ្ឋេនគេប់គេងហានិភ័យ និងបេតិបត្តិតាម គឺអនុវត្តកេបខ័ណ្ឌនេះ រួមមនារគេប់គេងហានិភ័យបេតិ
បត្តិារ ារគេប់គេងហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ ារគេប់គេងហានិភ័យឥណទាន និងកម្មវិធីហានិភ័យបេតិបត្តិតាម។ ជាលទ្ធផល យើង
បានសមេេចផេនារនេះដោយបានធ្វើារវាយតម្លេលើហានិភ័យសំខន់ៗ និងកត់តេេទុកក្នុងបញ្ញើហានិភ័យ ហើយធ្វើារតាម
ដនជាបេចាំ និងសមេបសមេួលជាមួយនឹងរបាយារណ៍ស័្វយវាយតម្លេហានិភ័យ និងតេួតពិនិតេយ (RCSA) ពេមទាំងផ្តល់ារ
បណ្តុះបណា្តេលដល់បុគ្គលិកគេប់សាខទាំងអស់នៅលើទសេសនៈពីហានិភ័យ និងារគេប់គេងហានិភ័យ។

Human Resourcesការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតម 
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ជូនចំពោះភាគទុនិក ហត្ថ្រកសិករ លីមីតធីត
យើងខ្ញុំ បានធ្វើសវនកម្មលើរបាយារណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ហតា្ថេកសិករ លីមីតធីត ហៅាត់ថា (“កេុមហ៊ុន” ឬ ”អេច ខេ អិល”) 
ដេលរួមមនតារងតុលេយារនាថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៤ និងរបាយារណ៍លទ្ធផល របាយារណ៍ស្តីពីបមេេបមេួលមូលធន 
និងរបាយារណ៍លំហូរទឹកបេេក់ សមេេប់ាលបរិច្ឆេទដេលបាន បញ្ចប់ និងកំណត់សម្គេល់ដេលរួមមនសេចក្តីសង្ខេបលើគោល
នយោបាយគណនេយេយសំខន់ៗ ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
អ្នកគេប់គេង មនភារៈទទួលខុសតេូវលើាររៀបចំ និងារបង្ហេញនូវភាពតេឹមតេូវនេរបាយារណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ នេះ ដោយអនុលោម
ទៅតាមស្តង់ដរគណនេយេយកម្ពុជា និងគោលារណ៍ណេនាំរបស់ធនាគារជាតិនេ កម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធនឹងាររៀបចំ និងារកំណត់
បង្ហេញនៅក្នុងរបាយារណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងទទួលខុសតេូវលើ បេព័ន្ធតេួតពិនិតេយផ្ទេក្នុង ដេលអ្នកគេប់គេងកំណត់ថាមនភាពចំា
បាច់សមេេប់ាររៀបចំរបាយារណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុឲេយជៀសផុតពីារបង្ហេញខុសជាសារវន្ត ដោយសារតេារក្លេងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង ។

ការទទួលខុសត្រូវរបស់សវនករ 
ារទទួលខុសតេូវរបស់យើងខ្ញុំ គឺារបញ្ចេញមតិលើរបាយារណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនេះ ដោយផ្អធេកទៅលើារធ្វើ សវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។  
យើងខ្ញុំបានធ្វើសវនកម្មដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដរសវនកម្មអន្តរជាតិនេកម្ពុជា ។  ស្តង់ដរទាំងនោះ តមេូវឲេយយើងខ្ញុំអនុវត្ត
ទៅតាមតមេូវារនេកេមសីលធម៌ និងគេេង និងធ្វើសវនកម្ម ដើមេបី ទទួលបាននូវអំណះអំណាងយា៉េងសមហេតុផលថារបាយ
ារណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ពុំមនារបង្ហេញខុសជាសារវន្ត ឡើយ ។  

ារធ្វើសវនកម្ម រួមមនារអនុវត្តន៍នូវបណា្តេនីតិវិធីតេួតពិនិតេយ ដើមេបីទទួលបាននូវភស្តុតាងដេលទាក់ទង ទៅនឹងចំនួនទឹកបេេក់
និងារលាតតេដងព័ត៌មននៅក្នុងរបាយារណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។  ារជេើសរីសនីតិវិធី ទាំងនេះ គឺផ្អធេកទៅលើារវិនិច្ឆ័យរបស់យើងខ្ញុំ 
ដេលរួមមនារបា៉េន់បេមណទៅលើហានិភ័យដេលមន ផលប៉ះពាល់ដល់ារបង្ហេញខុសជាសារវន្តនេរបាយារណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
បណា្តេលមកពីារក្លេងបន្លំ ឬកំហុសឆ្គង ។  នៅក្នុងារបា៉េន់បេមណហានិភ័យទាំងនោះ យើងខ្ញុំធ្វើារពិចារណាទៅលើារគេប់
គេងផ្ទេក្នុង ដេលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងាររៀបចំ និងារបង្ហេញនូវភាពតេឹមតេូវនេរបាយារណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់កេុមហ៊ុន ដើមេបីធ្វើ សវន
កម្មឲេយសមសេបទៅតាមាលៈទេសៈ ប៉ុន្តេមិនមេនក្នុងគោលបំណងដើមេបីបញ្ចេញមតិទៅ លើបេសិទ្ធភាពនេារគេប់គេងផ្ទេក្នុង
របស់កេុមហ៊ុនឡើយ ។  ារធ្វើសវនកម្ម ក៏រួមមនារវាយតម្លេទៅ លើភាពសមសេបនេគោលនយោបាយគណនេយេយ ដេលកេុម
ហ៊ុនបានបេើបេេស់ និងភាពសមហេតុផល នេារបា៉េន់សា្មេនគណនេយេយសំខន់ៗដេលធ្វើឡើងដោយអ្នកគេប់គេង ពេមទាំង
ារវាយតម្លេលើារបង្ហេញ នេរបាយារណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល ។

យើងខ្ញុំជឿជាក់ថា ភស្តុតាងសវនកម្មដេលយើងខ្ញុំបេមូលបាន មនលក្ខណៈគេប់គេេន់ និងសមសេប សមេេប់ជាមូលដ្ឋេនក្នុងារ
បញ្ចេញមតិសវនកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ។

មតិសវនកម្ម
ជាមតិរបស់យើងខ្ញុំ របាយារណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាសារវន្ត បានបង្ហេញនូវភាពតេឹមតេូវនេសា្ថេនភាពហិរញ្ញវត្ថុ របស់ ហតា្ថេកសិករ 
លីមីតធីត នាថ្ងេទី៣១ ខេធ្នូ ឆ្នេំ២០១៤ ពេមទាំងលទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ និងលំហូរទឹកបេេក់របស់កេុមហ៊ុន សមេេប់ាលបរិច្ឆេទដេល
បានបញ្ចប់ ដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដរគណនេយេយ កម្ពុជា និងគោលារណ៍ណេនាំរបស់ធនាគារជាតិនេកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ
នឹងាររៀបចំ និងារកំណត់បង្ហេញ នៅក្នុងរបាយារណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ។

Human Resources របាយការណ៍ សវនកម្មឯររាជ្រយ
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តំណាងកេុមហ៊ុន ខេភីអឹមជ្ជី ខេមបូឌា ចំាត់

រជធានីភ្នំពេញ ពេះរជាណាចកេកម្ពុជា
ថ្ងេទី ២៦ ខេកុម្ភៈ ឆ្នេំ២០១៥



របាយការណ៍ប្រចាំឆ្ន្រច ំ២០១៤43

ទ្រព្រយសកម្ម
សាច់បេេក់ក្នុងដេ
សមតុលេយនៅធនាគារកណា្តេល
សមតុលេយនៅធនាគារ
សម្ពេធឥណទាន
ទេពេយសកម្មផេសេងៗ
ទេពេយសមេបត្តិ និងបរិា្ខេរ
ទេពេយសកម្មអរូបិយ
ពន្ធពនេយារទេពេយសកម្ម
       

ទ្រព្រយសកម្មសរុប

ទ្រព្រយអកម្ម និងមូលធនភាគទុនិក

ទ្រព្រយអកម្ម
បេេក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
ចំនួនកម្ចី
ទឹកបេេក់ជំពាក់ភាគទុននិក
អនុបំណុល
អត្ថបេយោជន៍សធននិវត្តន៍
ទេពេយអកម្មផេសេងៗ
ពន្ឋបពនេយារទេពេយអកម្ម
សំវិធានធនលើបេេក់ចំណេញ
     
ទ្រព្រយអកម្មសរុប

មូលធនភាគទុនិក 
ដើមទុនភាគហ៊ុន
បុព្វលាភភាគហ៊ុន
ទុនបមេុង
ទុនបមេុងផេសេងៗ
អនុបំណុល
បេេក់ចំណេញរកេសាទុក
 
មូលធនភាគទុនិកសរុប

ទ្រព្រយអកម្ម និងមូលធនភាគទុនិកសរុប

 ៧,១៣៩,៨១៨  
២៥,៩២២,៣៦៦
២៣,២០៤,០០២ 

២៤៩,៦៨០,២៥២
៤,៨៦០,៣៩០
៤,៣១១,០២៤
១,១៦៣,៣១១

៨២,៦៤២

៣១៦,៣៦៣,៨០៥ 

១៧២,៣៣៣,៣៥២
៥៧,៧០២,១៤៩
២២,៩៧០,៨២១
១៤,៩៤២,៧៧៨

១,២៨៥,២០៨
៦,៦២៤,៥៥៣ 

- 
១,៧៦០,២២៩

 ២៧៧,៦១៩,០៩០

៥,២៧១,១៨៨
១០,៤៩២,៧១៧

៥២៧,១១៩
៦៣៥,៣៨២

៧២៩,៣១៩
២១,០៨៨,៩៩០

៣៨,៧៤៤,៧១៥

៣១៦,៣៦៣,៨០៥

 ២៩,០៩៤,៧៥៨
១០៥,៦៣៣,៦៤២

៩៤,៥៥៦,៣០៨
១,០១៧,៤៤៧,០២៧

១៩,៨០៦,០៨៩
១៧,៥៦៧,៤២៣

៤,៧៤០,៤៩២
          ៣៣៦,៧៦៦

១,២៨៩,១៨២,៥០៥

៧០២,២៥៨,៤០៩
២៣៥,១៣៦,២៥៧

៩៣,៦០៦,០៩៦
៦០,៨៩១,៨២០
៥,២៣៧,២២៣

២៦,៩៩៥,០៥៣
-

៧,១៧២,៩៣៣

១,១៣១,២៩៧,៧៩១

២១,៤៨០,០៩១
៤២,៧៥៧,៨២២

២,១៤៨,០១០
២,៥៨៩,១៨២
២,៩៧១,៩៧៥

៨៥,៩៣៧,៦៣៤

១៥៧,៨៨៤,៧១៤

១,២៨៩,១៨២,៥០៥

 ៥,២០១,១៦២
     ៧,៨៨០,៦១៤
១៤,២២១,៩៣០

១៤៤,១៩៤,៥៧០
៣,២២៦,៦៤៧

៣,២៧៣,២៧៧
១,៥៧៤,៤៨៦

-

១៧៩,៥៧២,៦៨៦

៨២,៤៧៣,៥៧៥
៤៧,២៦៦,៣៣០
១៣,៣៩៣,៦១៧

៦,០០០,០០០
៩១២,៥១៨

៣,៣៩២,៧៨៩
២៨,២៩៧

៨៤២,១៨២

១៥៤,៣០៩,៣០៨

៤,០៣៦,៨០០
៥,៥១៥,៧០៤

៤០៣,៦៨០
៤៦៥,២៧២
៧២៩,៣១៩

១៤,១១២,៦០៣

២៥,២៦៣,៣៧៨

១៧៩,៥៧២,៦៨៦

 ២០,៧៧៨,៦៤២
៣១,៤៨៣,០៥៣
៥៦,៨១៦,៦១០

៥៧៦,០៥៧,៣០៧
១២,៨៩០,៤៥៥

១៣,០៧៦,៧៤២
៦,២៩០,០៧២

-

៧១៧,៣៩២,៨៨១

៣២៩,៤៨១,៩៣២
១៨៨,៨២៨,៩៨៨
៥៣,៥០៧,៥០០
២៣,៩៧០,០០០

៣,៦៤៥,៥១០
១៣,៥៥៤,១៩២

១១៣,០៤៧
៣,៣៦៤,៥១៧

៦១៦,៤៦៥,៦៨៦

១៦,១២៧,០១៦
២២,០៣៥,២៣៧

១,៦១២,៧០២
១,៨៥៨,៧៦២
២,៩១៣,៦២៩

៥៦,៣៧៩,៨៤៩

១០០,៩២៧,១៩៥

៧១៧,៣៩២,៨៨១

     ដុល្ល្ររអាម្ររិក                  រៀល                 ដុល្ល្ររអាម្ររិក                 រៀល

២០១៤ ២០១៣

តរាងតុល្រយការ 
គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

Human Resources របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
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     ដុល្ល្ររអាម្ររិក                  រៀល                 ដុល្ល្ររអាម្ររិក                 រៀល
      ២០១៤        ២០១៣

            ដុល្ល្ររអាម្ររិក         រៀល          ដុល្ល្ររអាម្ររិក          រៀល
               

របាយការណ៍ប្រ្រក់ចំណ្រញ  
គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

ចំណូលារបេេក់            

ចំណាយារបេេក ់            

ចំណូលការប្រ្រក់សុទ្ធ

ចំណូលពីបេតិបត្តិារផេសេងៗ          

ចំណូលប្រតិបត្តិការ

ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបបាល            
សំវិធានធនតេឡប់/ សំវិធានធនទៅលើ
      ឥណទានខូច និងសងេស័យ        

ប្រ្រក់ចំណ្រញមុនព្រលបង់ពន្ធ

ចំណាយពន្ធលើបេេក់ចំនេញ            

សាច់ប្រ្រក់សុទ្ធចំន្រញប្រាំឆ្ន្រំ

៤៥,៤៩៦,៨០១
(១៦,៨៨១,២៨៦)

២៨,៦១៥,៥១៥

២៨២,២១៨

២៨,៨៩៧,៧៣៣

(១៩,៦០៩,៣៦២)

៩១១,៨៩៧

១០,២០០,២៦៨

(២,០៧៨,៣៣៣)

៨,១២១,៩៣៥

១៨៥,៣៩៩,៤៦៤
(៦៨,៧៩១,២៤០)

១១៦,៦០៨,២២៤

១,១៥០,០៣៨

១១៧,៧៥៨,២៦២

(៧៩,៩០៨,១៥០)

៣,៧១៥,៩៨០

៤១,៥៦៦,០៩២

(៨,៤៦៩,២០៧)

៣៣,០៩៦,៨៨៥

៣០,០៣៥,២៣៩
(៩,៥៥៦,៣០៥)

២០,៤៧៨,៩៣៤

៤៨០,៩១៦

២០,៩៥៩,៨៥០

(១៥,០៩៣,០៣១)

(៥១០,៩២៨)

៥,៣៥៥,៨៩១

(១,០៩៥,៨៩៦)

៤,២៥៩,៩៩៥

១១៩,៩៩០,៧៨០
(៣៨,១៧៧,៤៣៨)

៨១,៨១៣,៣៤២

១,៩២១,២៥៩

៨៣,៧៣៤,៦០១

(៦០,២៩៦,៦៥៩)

(២,០៤១,១៥៧)

២១,៣៩៦,៧៨៥

(៤,៣៧៨,១០៥)

១៧,០១៨,៦៨០
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លំហូរសាច់សុទ្ធបានពីសកម្មភាពបេតិបត្តិារ         

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ
ារទិញទេពេយសមេបត្តិ និងបរិា្ខេរ
ារទិញទេពេយសកម្មអរូបិយ
សាច់បេេក់បានមកពីារលក់ទេពេយសមេបត្តិ និងបរិា្ខេរ

សាច់បេេក់សុទ្ធបានមកពីារវិនិយោគ

លំហូរសាច់ប្រ្រក់បានមកពីហិរញ្ញប្របទាន
សាច់បេេក់បានមកពីបេេក់កម្ចី
ារសងបេេក់កម្ចី
សាច់បេេក់បានមកពីមូលធនភាគទុនិក
ារសងបេេក់ឲេយទៅភាគទុនិក
សាច់បេេក់សុទ្ធបានមកពីអនុបំណុល
សាច់បេេក់សុទ្ឋបបានមកពីដើមទុនបន្ថេម
ភាគលាភបានបង់

សាច់បេេក់សុទ្ធបានមកពីហិរញ្ញបេបទាន

ការកើនឡើងន្រសាច់ប្រ្រក់សុទ្ធ

     និងសាច់ប្រ្រក់សមមូល

សាច់ប្រ្រក់និងសាច់ប្រ្រក់ាដើមឆ្ន្រំ

សាច់ប្រ្រក់និងសាច់ប្រ្រក់សមមូលាចុងឆ្ន្រំ
           

 (១០,៣៥៥,៥៣៨)

(២,៥២៤,១១៨)

(៤៧,៥៥៩)

១២២,៤៦៥ 
 

(២,៤៤៩,២១២)

២៧,០៩០,៣៨៥ 
(១៦,៦៥៤,៥៦៦)

១២,៩៦៤,៦៨៦
(៣,៣៨៧,៤៨២)

១០,០០០,០០០
៥,១៥៤,១៧៩
(៨៥១,៩៩៩)

៣៤,៣១៥,២០៣

២១,៥១០,៤៥៣ 

 ១៩,៩៥៦,៥៥៥ 

៤១,៤៦៧,០០៨ 

 (៤២,១៩៨,៨១៧)

(១០,២៨៥,៧៨១)

(១៩៣,៨០៣)

៤៩៩,០៤៥ 
 

(៩,៩៨០,៥៣៩)

១១០,៣៩៣,៣១៩ 
(៦៧,៨៦៧,៣៥៦)

៥២,៨៣១,០៩៥
(១៣,៨០៣,៩៨៩)

៤០,៧៥០,០០០
២១,០០៣,២៧៩
(៣,៤៧១,៨៩៦)

១៣៩,៨៣៤,៤៥២

៨៧,៦៥៥,០៩៦ 

 ៨១,៣២២,៩៦១ 

១៦៨,៩៧៨,០៥៧ 

 (១,២៤០,៦៧៩)

(១,៩៤០,៨៤០)

(៨៣,៥០៤)

២០៧ 
 

(២,០២៤,១៣៧)

១៣,៣៨២,៧២៨ 
(៦,១៨១,៤០៩)
១០,៥៣៩,៤២៤

(៧,៦១៨,៤៧៣)
៤,០០០,០០០

-
(៨៨៣,៦៧៥)

១៣,២៣៨,៥៩៥

៩,៩៧៣,៧៧៩ 

 ៩,៩៨២,៧៧៦ 

១៩,៩៥៦,៥៥៥ 

 (៤,៩៥៦,៥១២)

(៧,៧៥៣,៦៥៦)

(៣៣៣,៥៩៨)

៨២៧ 
 

(៨,០៨៦,៤២៧)

៥៣,៤៦៣,៩៩៨ 
(២៤,៦៩៤,៧២៩)

៤២,១០៤,៩៩៩
(៣០,៤៣៥,៨០០)

១៥,៩៨០,០០០
-

(៣,៥៣០,២៨២)

៥២,៨៨៨,១៨៦

៣៩,៨៤៥,២៤៧ 

 ៣៩,៨៨១,១៩០ 

៧៩,៧២៦,៤៣៧ 

          ដុល្ល្ររអាម្ររិក         រៀល                  ដុល្ល្ររអាម្ររិក       រៀល

           ២០១៤               ២០១៣

របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រ្រក់
នៅថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូ ឆ្ន្រំ២០១៤

លំហូរសាច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
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Human Resourcesពានរង្វ្រន់ ចំណាត់ថ្ន្រក់ ដ្រគូវិនិយោគ

ពានរង្វ្រន់ & ចំណត់ថ្ន្រក់

ភាគទុនិក របស់ហត្ថ្រកសិករ
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ដ្រគូវិនិយោគ របស់ហត្ថ្រកសិករ

ហត្ថ្រកសិករ ជាជសមាជិក
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Geographical CoverageHuman Resourcesតំបន់ប្រតិបត្តិការ និងបណា្ត្រញសាខា 
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Geographical Coverage

 សាខាបឹងត្រប្រក, ភ្នំព្រញ

អគារលេខ៣៩ ផ្លូវលេខ៤៣២ សង្កេត់បឹងតេបេក ខណ្ឌចំារមន 
រជធានីភ្នំពេញ 
ទូរសព្ទ: 069 666 053
អុីា៉េល: bm.btk@hkl.co.kh

 
 សាខាបាត់ដំបង, បាត់ដំបង

អគារលេខ១៨ ១៩ ២០ កេុមទី៤ ភូមិពេេកមហាទេព 
សង្កេត់សា្វេយោ៉េ កេុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង 
ទូរសព្ទ: 069 666 254
អុីា៉េល: bmb9@hkl.com.kh

 សាខាបវ្រល, បាត់ដំបង

ភូមិបវេល១ ឃុំបវេល សេុកបវេល ខេត្តបាត់ដំបង    
ទូរសព្ទ: 069 666 251 
អុីា៉េល: bm.bvl@hkl.com.kh

 
 សាខាពោធិ៍សសាត,់ ពោធិ៍សសាត់ 

ផ្លូវជាតិលេខ៥  ភូមិសា្ថេនីយ៍ សង្កេត់សា្វេយអាត់ កេុងោធិ៍សសាត់ 
ខេត្តោធិ៍សសាត់
ទូរសព្ទ: 069 666 130
អុីា៉េល: bmb1@hkl.com.kh

 សាខាបាកាន, ពោធិ៍សសាត់

ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិបឹងខ្នេរ ឃុំបឹងខ្នេរ សេុកបាាន 
ខេត្តោធិ៍សសាត់     
ទូរសព្ទ:  069 666 261
អុីា៉េល: bm.bkn@hkl.com.kh

 សាខាកំពង់ាម, កំពង់ាម 

ផ្លូវជាតិលេខ៧ថ្មី កេុមទី៣ ភូមិបឹងសា្នេយ សង្កេត់សំបួរមស 
កេុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម 
ទូរសព្ទ: 069 666 237
អុីា៉េល: bmb8@hkl.com.kh

 ការិយាល័យកណ្ត្រល   

អគារលេខ៦០៦ ផ្លូវលេខ២៧១ ភូមិ៦ សង្កេត់ផេសារដើមថ្កូវ 
ខណ្ខចំារមន រជធានីភ្នំពេញ បេអប់សំបុតេៈ ២០៤៤ ភ្នំពេញ៣
ទូរសព្ទ: 023 994 304 / 023 224 102 
អុីា៉េលៈ  info@hkl.com.kh  

គេហទំព័រៈ  www.hkl.com.kh 

 ការិយាល័យប្រតិបត្តិការ

អគារលេខ៦០៦ ផ្លូវលេខ២៧១ ភូមិ៦ សង្កេត់ផេសារដើមថ្កូវ 
ខណ្ឌចំារមន រជធានីភ្នំពេញ  
ទូរសព្ទ: 023 994 304 / 069 666 264 
អុីា៉េល: bm.hoo@hkl.com.kh

  
 សាខាដង្ក្រ, ភ្នំព្រញ 

ផ្លូវសហព័ន្ឋបរុសេសី   ភូមិប៉បេកជើង សង្កេត់ាាប 
ខណ្ឌោធិ៍សសេនជ័យ  រជធានីភ្នំពេញ
ទូរសព្ទ: 069 666 247
អុីា៉េល: bm.dnk@hkl.com.kh 

 សាខាដូនព្រញ, ភ្នំព្រញ 

អគារលេខ៩២B-៩២C  ផ្លូវលេខ៧០  កេុម៤  ភូមិ១ សង្កេត់សេះចក 
ខណ្ឌដូនពេញ រជធានីភ្នំពេញ 
ទូរសព្ទ: 069 666 238 
អុីា៉េល: bm.dnp@hkl.com.kh

 សាខារាជានីភ្នំព្រញ, ភ្នំព្រញ

អគារលេខ៦០៦ ផ្លូវលេខ២៧១ ភូមិ៦ សង្កេត់ផេសារដើមថ្កូវ 
ខណ្ឌចំារមន រជធានីភ្នំពេញ 
ទូរសព្ទ: 069 666 174 
អុីា៉េល: bmb7@hkl.com.kh

 សាខាឬស្រសីក្រវ, ភ្នំព្រញ

អគារលេខ១៥០ ផ្លូវជាតិលេខ៥ កេុម១ ភូមិ២ សង្កេត់ចេេំងចំរេះទី១ 
ខណ្ឌឬសេសីកេវ រជធានីភ្នំពេញ 
ទូរសព្ទ: 069 666 124 
អុីា៉េល: bm.rsk@hkl.com.kh

០១ ០៧
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 សាខាព្រ្រឈរ, កំពង់ាម 

ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិពេេទទឹង ឃុំជេេវៀន សេុកពេេឈរខេត្តកំពង់ចាម    
ទូរសព្ទ: 069 666 152 
អុីា៉េល: bm.pch@hkl.com.kh

 សាខាត្របូងឃ្មុំ, កំពង់ាម 

ភូមិសួងលិច សង្កេត់សួង កេុងសួង  ខេត្តតេបូងឃ្មុំ 
ទូរសព្ទ: 069 666 093 
អុីា៉េល: bm.tkm@hkl.com.kh

 សាខាម្រមត,់ កំពង់ាម

ផ្លូវជាតិលេខ៧  ភូមិតេបូងវត្ត ឃុំាេមត់  សេុកាេមត់  ខេត្តតេបូងឃ្មុំ 
ទូរសព្ទ: 069 666 204
អុីា៉េល: bm.mmt@hkl.com.kh

 សាខាពញ ្ញ្រក្រ្រក, កំពង់ាម 

ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិកណ្តេលកោង  ឃុំកោងាង  សេុកពញកេេក 
ខេត្តតេបូងឃ្មុំ    
ទូរសព្ទ: 069 666 051
អុីា៉េល: bm.pnk@hkl.com.kh

 សាខាស្ទឹងស្រន, កំពង់ធំ

អគារលេខ៦ ផ្លវូជាតិលេខ៦ ភូមិដំរីជាន់ខ្លេ សង្កេត់ដំរីជាន់ខ្លេ 
កេងុស្ទងឹសេន ខេត្តកំពង់ធំ 
ទូរសព្ទ: 069 666 105
អុីា៉េល: bmb5@hkl.com.kh

 សាខាបារាយណ៍, កំពង់ធ ំ

ផ្លូវជាតិលេខ៦  ភូមិកំពង់ថ្ម ឃុំកំពង់ថ្ម  សេុកសន្ទុក  ខេត្តកំពង់ធំ 
ទូរសព្ទ: 069 666 257  
អុីា៉េល: bm.barray@hkl.com.kh 

 
 សាខាស្ទ្រង, កំពង់ធ ំ

ភូមិឈើទាល ឃុំកំពង់ចិនតេបូង សេុកស្ទេង ខេត្តកំពង់ធំ
ទូរសព្ទ: 069 666 107  
អុីា៉េល: bmb2@hkl.com.kh 

 សាខាសៀមរាប, សៀមរាប 

ភូមិចុងកៅស៊ូ សង្កេត់ស្លកេេម កេុងសៀមរប ខេត្តសៀមរប   
ទូរសព្ទ: 069 666 120 
អុីា៉េល: bmb4@hkl.com.kh

 សាខាជីក្រ្រង, សៀមរាប

ភូមិកំពង់ក្តី២ ឃុំកំពង់ក្តី សេុកជីកេេង ខេត្តសៀមរប
ទូរសព្ទ: 069 666 248 
អុីា៉េល: bm.ckg@hkl.com.kh

 សាខាសូទ្រនិគម, សៀមរាប

ផ្លូវជាតិលេខ៦ កេុមទី១ ភូមិដំដេកថ្មី ឃុំដំដេក សេុកសូទេនិគម 
ខេត្តសៀមរប    
ទូរសព្ទ: 069 666 110 
អុីា៉េល: bm.snk@hkl.com.kh

 សាខាពួក, សៀមរាប

ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិចំបក់ហេរ ឃុំពួក សេុកពួក ខេត្តសៀមរប
ទូរសព្ទ : 069 666 157 
អុីា៉េល: bm.puk@hkl.com.kh

 សាខាក្រុងសៀមរាប, សៀមរាប 

អគារលេខ០១៧៩ កេុមទី៣ ភូមិវត្តបូព៌ សង្កេត់សាលាកំរីក 
កេុងសៀមរប ខេត្តសៀមរប 
ទូរសព្ទ: 069 666 253
អុីា៉េល: KSR.BM@hkl.com.kh
 

 សាខាបា្ទ្រយមានជ័យ, បា្ទ្រយមានជ័យ

អគារលេខ១៥២-១៥៣ ភូមិ៣ សង្កេត់ពេះពនា្លេ កេុងសិរីសភ័ណ 
ខេត្តបនា្ទេយមនជ័យ  
ទូរសព្ទ: 069 666 258 
អុីា៉េល: bmb6@hkl.com.kh

 សាខាប៉្រយប៉្រត, បា្ទ្រយមានជ័យ 

អគារលេខ០៩១ ភូមិអូរជេេ សង្កេត់ោ៉េយប៉េត កេុងោ៉េយប៉េត 
ខេត្តបនា្ទេយមនជ័យ 
ទូរសព្ទ: 069 666 173 
អុីា៉េល: bm.ppt@hkl.com.kh

១៣ ២០
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 សាខាពាមរក,៍ ព្រ្រវ្រង  

ភូមិ១ ឃុំពេេកខេសាយ ខ សេុកពាមរក៍ ខេត្តពេេវេង
ទូរសព្ទ: 069 666 175 
អុីា៉េល: bm.pro@hkl.com.kh

 សាខាតក្រវ, តក្រវ
 
ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិឡូរី សង្កេត់រាក្នុង កេុងដូនកេវ ខេត្តតាកេវ   
ទូរសព្ទ: 069 666 101
អុីា៉េល: bm.tak@hkl.com.kh

 សាខាព្រ្រកប្របាស, តក្រវ

ភូមិពេេលា្វេកើត ឃុំពេេលា្វេ សេុកពេេកបេបាស ខេត្តតាកេវ
ទូរសព្ទ: 069 666 150
អុីា៉េល: bm.pkb@hkl.com.kh

 សាខាកំពង់ឆ្ន្រំង, កំពង់ឆ្ន្រំង
 

ភូមិទួលកេឡាញ់ សង្កេត់កំពង់ឆ្នេំង កេុងកំពង់ឆ្នេំង ខេត្តកំពង់ឆ្នេំង 
ទូរសព្ទ: 069 666 232 
អុីា៉េល: bmb10@hkl.com.kh

 សាខាកំពត, កំពត 

អគារលេខ៦៤ ផ្លូវជាតិលេខ៣ ភូមិកេេំង  សង្កេត់កេេំងអំពិល 
កេុងកំពត ខេត្តកំពត 
ទូរសព្ទ: 069 666 219 
អុីា៉េល: bm.kpt@hkl.com.kh

 សាខាកំពង់ស្ពឺ, កំពង់ស្ព ឺ

ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិកេេំងពលទេព សង្កេត់រារធំ កេុងចេបារមន 
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ     
ទូរសព្ទ: 069 666 230 
អុីា៉េល: bm.ksp@hkl.co m.kh

 សាខាព្រះសីហនុ, ព្រះសីហនុ 

អគារលេខ៤៨០ ផ្លូវឯករជេយ កេុមទី១១ ភូមិ២ សង្កេត់៤ 
កេុងពេះសីហនុ ខេត្តពេះសីហនុ 
ទូរសព្ទ: 069 666 154 
អុីា៉េល: bm.snv@hkl.com.kh

 សាខាថ្មពួក, បា្ទ្រយមានជ័យ 

ភូមិផេសារថ្មី ឃុំគំរូ សេុកថ្មពួក ខេត្តបនា្ទេយមនជ័យ
ទូរសព្ទ: 069 666 091 
អុីា៉េល: bm.tpk@hkl.com.kh

 សាខាក្រុងតខ្ម្រ, កណ្ត្រល

អគារលេខ១៦៦ ផ្លូវជាតិលេខ២ ភូមិកេពើហា សង្កេត់ពេេកឬសេសី 
កេុងតាខ្មេ ខេត្តកណា្តេល 
ទូរសព្ទ: 069 666 094 
អុីា៉េល: bm.tmo@hkl.com.kh

 សាខាកៀនសា្វ្រយ, កណ្ត្រល

អគារលេខ៣៥០ ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិទួលត្នេត ឃុំគគីរ 
សេុកកៀនសា្វេយ ខេត្តកណា្តេល  
ទូរសព្ទ: 069 666 217 
អុីា៉េល: bm.ksy@hkl.com.kh

 សាខាមុខកំពូល, កណ្ត្រល 

អគារលេខ៣៦ ផ្លូវជាតិលេខ៦ ភូមិពេេកតាបេន ឃុំពេេកអញ្ចេញ 
សេុកមុខកំពូល ខេត្តកណា្តេល
ទូរសព្ទ: 069 666 183 
អុីា៉េល: bm.mkp@hkl.com.kh

 សាខាអង្គនស្នួល, កណ្ត្រល 

អគារលេខ១២ ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិសា្វេយជេុំ ឃុំបេកចាន 
សេុកអង្គស្នួល ខេត្តកណា្តេល 
ទូរសព្ទ: 069 666 067
អុីា៉េល: bm.asl@hkl.com.kh

 សាខាសា្អ្រង, កណ្ត្រល

អគារលេខ៣១៥ ផ្លូវលេខ២១ ភូមិក្នុងពេេក ឃុំពេេកគយ សេុកសា្អេង 
ខេត្តកណា្តេល
ទូរសព្ទ: 069 666 073
អុីា៉េល: bm.sag@hkl.com.kh

 សាខាព្រ្រវ្រង, ព្រ្រវ្រង

ផ្លូវជាតិលេខ១១ ភូមិលេខ៨ សង្កេត់កំពង់លាវ កេុងពេេវេង 
ខេត្តពេេវេង 
ទូរសព្ទ: 069 666 145
អុីា៉េល: bm.pvn@hkl.com.kh
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 សាខារតនគិរ,ី រតនគិរ ី

អគារលេខC៧ ភូមិទី១ សង្កេត់ឡាបានសៀក កេុងបានលុង 
ខេត្តរតនគិរី
ទូរសព្ទ: 069 666 129 
អុីា៉េល: bm.rkr@hkl.com.kh

 សាខាឧត្តរមានជ័យ, ឧត្តរមានជ័យ

ផ្លូវជាតិលេខ៦៨ ភូមិសំរោង សង្កេត់សំរោង កេុងសំរោង 
ខេត្តឧត្តរមនជ័យ 
ទូរសព្ទ: 069 666 176 
អុីា៉េល: bm.omc@hkl.com.kh

 សាខាព្រះវិហារ, ព្រះវិហារ 

ភូមិឡឥដ្ឋប សង្កេត់កំពង់បេណាក កេុងពេះវិហារ ខេត្តពេះវិហារ    
ទូរសព្ទ: 069 666 153 
អុីា៉េល: bm.pvh@hkl.com.kh

 សាខាប៉្រលិន, ប៉្រលិន

ភូមិអូរតាពុកលើ សង្កេត់ប៉េលិន កេុងប៉េលិន ខេត្តប៉េលិន     
ទូរសព្ទ: 069 666 064
អុីា៉េល: bm.pln@hkl.com.kh  

 សាខាមោងឬស្រសី, បាត់ដំបង

ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិគារ៣ ឃុំគារ សេុកមងឬសេសី  ខេត្តបាត់ដំបង
ទូរសព្ទ: 069 333 979
អុីា៉េល: mrs.bm@hkl.com.kh  

 សាខាកោះកុង, កោះកុង

អគារលេខ៥០៤ ផ្លូវជាតិ៤៨ កេុមទី១៤  ភូមិទី១ 
សង្កេត់សា្មេច់មនជ័យ កេុងខេមរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង  
ទូរសព្ទ: 069 666 213 
អុីា៉េល: bm.kkg@hkl.com.kh

 សាខាសា្វ្រយរៀង, សា្វ្រយរៀង 

អគារលេខ១១ ផ្លូវជាតិលេខ១ ភូមិសួនថ្មី សង្កេត់ពេេឆ្លេក់ 
កេុងសា្វេយរៀង ខេត្តសា្វេយរៀង 
ទូរសព្ទ: 069 666 104 
អុីា៉េល: bm.svg@hkl.com.kh

 សាខាក្រច្រះ, ក្រច្រះ
 

ផ្លូវជាតិលេខ៧ ភូមិអូរឬសេសីទី១ សង្កេត់អូរឬសេសី កេុងកេចេះ 
ខេត្តកេចេះ  
ទូរសព្ទ: 069 666 208
អុីា៉េល: bm.kte@hkl.com.kh

 សាខាស្ទឹងត្រ្រង, ស្ទឹងត្រ្រង
 
ផ្លូវ៧ចាស់ ភូមិភូមិពេេក សង្កេត់ស្ទឹងតេេង កេុងស្ទឹងតេេង 
ខេត្តស្ទឹងតេេង 
ទូរសព្ទ: 069 666 108 
អុីា៉េល: bm.stg@hkl.com.kh

 សាខាមណ្ឌលគិរី, មណ្ឌលគិរី
 
ផ្លូវជាតិលេខ៧៦ ភូមិអូរសា្ពេន សង្កេត់សា្ពេនមនជ័យ 
កេុងសេនមនោរមេយ ខេត្តមណ្ឌលគិរី
ទូរសព្ទ: 069 666 185
អុីា៉េល: bm.mkr@hkl.com.kh
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