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មាតិកា ទំព័រ

ព័ត៌មានសង្ខេប
 ចក្ខុវសិ័យ បេសកកម្ម និងគខុណតមមលៃស្នូល       ១

 សបង្េសមិទ្ធផលសំខាន់ៗ         ២

 សនូចនករគាពំារសង្គម         ៣

 សនូចនករបសដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗសម្រាេ់ឆ្្២ំ០១៩       ៤

 សារពីម្េធានម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល        ៥

 សារពីអគ្គនាយក          ៧

 ម្េវត្ិសំខាន់ៗរេស់ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី     ៩

 មដគនូរេស់រា៉ា ក់សខុីរា៉ា          ១០

អំពីអាជីវកម្ម	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ១១

 ការម្គេដណ្េ់មនបសវាកម្ម         ១១

 លទ្ធផលឥណទាន          ១២

អភិបាលកិច្ច           ១៥

 រចនាសម្័ន្ធម្គេ់ម្គង         ១៥

 ភាគទខុនិក          ១៥

 ព័ត៌រានអំពីភាគទខុនិក         ១៦

 ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល          ១៨

 គណៈកម្មការរេស់ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល        ២២

 គណៈម្គេ់ម្គង          ២៥

ការគ្រប់ង្រ្កិច្ចការគាំពារស្្គម       ៣០

 បគាលបៅសង្គម          ៣០

 ការទទួលខខុសម្តរូវចំបពាឹះអតិថិជន        ៣១

 ម្េវត្ិបោគជ័យរេស់អតិថិជន        ៣៣

 ការទទួលខខុសម្តរូវចំបពាឹះេរសិាថា ន និងសហគមន៍       ៣៩

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	និ្	របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជងយ  ៤២

 របាយការណ៍រេស់ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល        ៤២

 របាយការណ៍រេស់សវនករឯករាជ្យ        ៤៥

 របាយការណ៍សាថា នភាពហរិញ្ញវតថាខុ        ៤៨

 របាយការណ៍ចំណនូ លលម្ិត         ៤៩

 របាយការណ៍េមម្មេម្មរួលមនូលធន        ៥០

 របាយការណ៍លំហនូរសាច់ម្បាក់        ៥១

សកម្មភាពសំខាន់ៗគបចាំឆ្ង ំ        ៥៣

ការការពារជម្ងឺកូវីដ១៩         ៥៤

តំបន់ងបតិបត្ិការ	          ៥៦

អាសយដ្ងនការិយាល័យមា៉ងក់ស៊ីមា៉ង       ៥៦

ផែនទីបង្ងញទីតាំ្          ៥៧



1របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០២០

ព័ត៌មានសងខេងប

ចកខេថុវិស័យ	បងសកកម្ម	និ្្រ៊ណតម្លងស្នូល	

ចកខេថុវិស័យ	
 ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី រានចក្ខុវសិ័យ ផ្ល់បសវាមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុឈានមខុខបគបលីការេបម្មីអតិថិជន 

ម្េកេ បោយ គខុណភាពលេ្ំផខុត។

បងសកកម្ម

 ផ្ល់ដំបោឹះម្សាយេរយិាេ័ន្ហរិញ្ញវតថាខុ ជនូនដល់អតិថិជន មដលរានម្បាក់ចំណនូ លទាេ  និងសហម្គាសខ្ាតតនូច និង            
មធ្យម បដីម្មីកលម្ស្ង់ោរបសដ្ឋកិច្ចសង្គមម្េកេបោយនិរន្រភាព។

និយមន័យនងពាកងយ្រន្លឹះនងបងសកកម្មរបស់មា៉ងក់ស៊ីមា៉ង

	 ១)ដំបោឹះម្សាយេរយិាេ័ន្ហរិញ្ញវតថាខុៈ   វភិាគបលីការផ្ល់   និងបម្េីម្បាស់ឥណទាន   ធានារា៉ាេ់រង   ភតិ  សនយាហរិញ្ញវតថាខុ            
 ម្បាក់េបញ្ញី  និងបសវាបផសេងៗបទៀត  ម្ពមទាងំបសវាមិនមមនហរិញ្ញវតថាខុ  ដនូចោ ការម្េរឹកសាបយាេល់ អំពីអាជីវកម្ម និងចំបណឹះ ដរឹង មផ្ក        
ហរិញ្ញវតថាខុ។
 ២)ម្គរួសារមដលរានចំណនូ លទាេៈ សំបៅបលីម្គរួសារមដលរានម្បាក់ចំណនូ លម្េចាឆ្ំ្ ំទាេោង $2,000 រមួេញ្ចនូ លទាងំ 
ម្គរួសារមដលងាយនរឹងរងបម្គាឹះ និងមិនរានលទ្ធភាពទទួលបសវាហរិញ្ញវតថាខុពីធនាគារ។
 ៣)សហម្គាសខ្ាតតនូច និងមធ្យមៈ សំបៅបលីសហម្គាសខ្ាតតនូច និងមធ្យមមដលរានសកម្មភាពេបងកីតម្បាក់ចំណនូ ល 
ម្េចាឆ្ំ្រំហនូតដល់ $60,000។
 ៤)ស្ង់ោរបសដ្ឋកិច្ចសង្គមៈ មកលម្ជីវភាពរស់បៅ សខុខភាព និងសខុវតថាិភាព
 ៥ )ម្េកេបោយនិរន្រភាពៈ រកសាបានននូវបសថារភាពហរិញ្ញវតថាខុរេស់រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  និងេបងកីតគខុណតមមលៃដល់អ្កមដលពាក់ព័ន្ធ 
ទាងំមផ្កបសដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

្រ៊ណតម្លងស្នូល

១)ឈរបលីសា្ម រតីយកចិត្ទខុកោក់និងបគារពគ្ាបៅវញិបៅមក
២)ម្េកាន់យកបសចក្ីសខុចរតិ និងកសាងទំនខុកចិត្
៣)រានតរាលៃ ភាព និងការទទួលខខុសម្តរូវ
៤)កសាងបានននូវអភិបាលកិច្ចល ្
៥)រានគំនិតផ្ួចបផ្ីម និងគំនិតមច្ម្េឌិដ្ឋខ្ស់
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សងខេងបសមិទ្ធែលសំខាន់ៗ	

សមិទ្ធែលបងតិបត្ិការ ២០២៩ ២០២០
ចំនួនសាខា ១៤ ១៣

ចំនួនបខត្មដលម្េតិេត្ិការ ៨ ៨

ចំនួនម្សរុកមដលម្េតិេត្ិការ ៤៥ ៣៨

ចំនួនឃខុមំដលម្េតិេត្ិការ ២៥២ ២០៣

ចំនួនភនូមិមដលម្េតិេត្ិការ ១.៣០០ ៩៥៧

ផលេ័ម្តឥណទានសរខុេ (គិតោដខុល្លៃ រអាបមរកិ) ២១.៤២៤.៥៩៧ ២០.៩៩៧.៦៤៩

អតិថិជនសកម្ម ៥.៨៧៤ ៥.៦០៥

ចំនួនអតិថិជនសម្រាេ់មនន្ីឥណទានរ្ាក់ ៨៦ ៧២

ផលេ័ម្តឥណទានមធ្យមសម្រាេ់មនន្ីឥណទានរ្ាក់ (គិតោដខុល្លៃ រអាបមរកិ) ៣១៥.០៦៨ ២៦៩.២០០

ទំហឥំណទានោមធ្យម (គិតោដខុល្លៃ រអាបមរកិ) ២.៩៤៤ ៣.០៩៨

ចំនួនឥណទានមដលបានេបញ្ច ញ (គិតោដខុល្លៃ រអាបមរកិ) ១៨.២១៥.១១៧ ១៣.៨០៣.១១៨

ចំនួនអតិថិជនមដលបានផ្ល់ឥណទាន ៥.០៩៦ ៤.២២៥

ទំហឥំណទានមដលបានេបញ្ច ញោមធ្យម  (គិតោដខុល្លៃ រអាបមរកិ)         ៣.៥៧៤ ៣.២៦៧

ផលេ័ម្តឥណទានសថាិតក្ខុងហានិភ័យ ០.៥៧% ១.០២%

ចំនួនេខុគ្គលិកសរខុេ ១៧១ ១៩០

សមិទ្ធផលហរិញ្ញវតថាខុ (CIFRS for SME)
ចំណនូ លសរខុេ (គិតោដខុល្លៃ រអាបមរកិ) ៣.៩៩៣.៣៩៨ ៤.០៨៤.៣៩៩

ចំោយសរខុេ (គិតោដខុល្លៃ រអាបមរកិ) ៣.៤៧៨.២៤៩ ៣.៥៦៧.៥៤៤

ម្បាក់ចំបណញសខុទ្ធ (គិតោដខុល្លៃ អាបមរកិ) ៥១៥.១៤៩ ៥១៦.៨៥៥

ម្បាក់ឥណទានសរខុេ (គិតោដខុល្លៃ រអាបមរកិ) ១៤.៧១៥.៣៩២ ១៥.០២៧.៥៧២

ម្ទព្យសកម្មសរខុេ (គិតោដខុល្លៃ រអាបមរកិ) ២៤.១១៨.៦០៣ ២៤.៧៧៩.០៧០

មនូលធនសរខុេ (គិតោដខុល្លៃ រអាបមរកិ) ៨.៦៥៥.៤៣៧ ៩.១៧២.២៩២

បដីមទខុន ៥.០៩៥.២៩០ ៥.០៩៥.២៩០

ចំណនូ លបធៀេនរឹងមនូលធន ៦.១០% ៥.៨%

ចំណនូ លបធៀេនរឹងម្ទព្យសកម្ម ២.៣០% ២.១%

អនខុបាតការចំោយបលីម្េតិេត្ិការ ៩.៨០% ១១៩.០២%

 

សំគាល់៖ តំេន់ម្េតិេត្ិការធាលៃ ក់ចខុឹះបោយសាររានការផ្លៃ ស់េ្នូរពីការកំណត់និយមន័យមនតំេន់ម្េតិេត្ិការ
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សូចនករគាំពារស្្គម

សូចនករគាំពារស្្គម ២០២៩ ២០២០

អភិបាលកិច្ច

ចំនួនអ្កម្គេ់ម្គង ១០ ១៣

ចំនួនអ្កម្គេ់ម្គងោនស្ី ៥ ៥

ផលិតផលឥណទាន   

ផលិតភាពផលេ័ម្តឥណទានក្ខុងមនន្ីឥណទានរ្ាក់ ៣១៥.០៦៨ ២៦៩.២០០

ការបឆ្្ឹះបៅរកអតិថិជន

ចំនួនអតិថិជនបៅជនេទ ៤.៨៤៦ ៤.៦៧៧

ចំនួនអតិថិជនបៅោយម្ករុង ១.០២៨ ៩២៨

ចំនួនអតិថិជនោនស្ី ៥.៣៥៧ ៥.០២១

ចំនួនឥណទានោម្ករុម ៨៤៥ ៨៣៥

ចំនួនឥណទានោឯកត្ជន ២.៧៤៣ ៣.២៩០

ចំនួនឥណទានោសហម្គាសខ្ាតតនូច ២.២៨៦ ២.៦៥៤

ចំនួនអតិថិជនថ្មី ១.៥៣២ ១.៤២៦

ការពម្ងីកបសវាកម្មបៅរកអតិថិជនតាមរយៈវធិីសានស្ឥណទាន

ភាគរយមនឥណទានម្ករុម ២% ១២%

ភាគរយមនឥណទានឯកត្េខុគ្គល ២៧% ៤៩%

ភាគរយមនឥណទានសហម្គាសខ្ាតតនូច ៧១% ៣៩%

ធនធានមនខុសសេ

ចំនួនេខុគ្គលិកសរខុេ ១៧១ ១៩០

ចំនួនេខុគ្គលិកោនស្ី ៣៩ ៤១

ចំនួនមនន្ីឥណទាន ៦៨ ៧៨

ការបពញចិត្រេស់អតិថិជន   

អម្តាភក្ីភាពអតិថិជន ៨៣% ៩៧%
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សូចនករសងដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗសមងងប់ឆ្ងំ២០២០

 សនូចនករបសដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗ ២០១៨ ២០១៩p ២០២០f ២០២១f ២០២២f

ទិន្ផល តម្មរូវការក្ខុងម្សរុក និងតមមលៃ   

ផសស ពិត (%មម្េម្េរួលបធៀេឆ្្)ំ ៨ ៧ -២ ៤ ៥

ផសស សម្រាេ់មនខុសសេរ្ាក់(US$, ណនូ មីណល) ១៥០១ ១៦៣៣ ១៦១៧ ១៧១២ ១៨២៣

 

គណនីខាងបម្រៅ

កំបណីនការនាបំចញ ទំនិញដរឹកម្តរឹមមផ (ណនូ មីណល គិតោដខុល្លៃ រ 
ភាគរយម្េចាឆ្ំ្)ំ 

១២ ១០ -១៩ ៨ ៩

កំបណីនការនាចំនូល ទំនិញដរឹកដល់អ្កទិញ (ណនូ មីណល គិតោដខុល្លៃ រ 
ភាគរយម្េចាឆ្ំ្)ំ

៩ ៩ -១៨ ៧ ៨

ការវនិិបយាគទខុនផ្ទា ល់ពីេរបទស (សខុទ្ធ គិតោល្នដខុល្លៃ រេច្ចខុេ្ន្ ) ៣០៨៩ ៣៥៦១ ២០៩២ ៣០៤១ ២៩៨១

  

សារបពីពន្ធ

ចំណនូ ល (% ផសស) ២៤ ២៦ ១៩ ១៩ ២១

ការចំោយ(% ផសស) ២៣ ២៦ ២៤ ២៥ ២៤

 

រនូេិយវតថាខុ និងតមមលៃ 

ឥណទានក្ខុងម្សរុកបៅវសិ័យឯកជន (% ផសស) ៩៩ ១១៤ ១២៣ ១៣២ ១៤០

អម្តាការម្បាក់រយៈបពលខលៃី (%ក្ខុងមួយឆ្្)ំ ១០ ១០ ៩ ៩ ៩

អម្តាេ្នូរម្បាក់ ណនូ មីណល (រនូេិយវតថាខុក្ខុងម្សរុកបធៀេ នរឹងដខុល្លៃ រអាបមរកិ) ៤០៦៧ ៤០៧០ ៤១០០ ៤០៩០ ៤០៨០

អតិផរោ តមមលៃសម្រាេ់អ្កបម្េីម្បាស់ ( % ម្េចាឆ្ំ្ ំរយៈបពលមធ្យម) ៣ ៣ ៣ ៣ ៣

p = ពយាករណ៍ (projection)
f = ពយាករណ៍ (forecast)
ម្េភព៖   របាយការណ៍រេស់ ធនាគារពិភពបល្ក៖ “ម្េបទសកម្ខុោ បឆ្្ឹះបៅរកមខសេសងាវា ក់ផលិតកម្ម” មខវចិ្ិកា ឆ្្ ំ២០២០

សារ

ពី

បងធានកង៊មបងឹកងសាភិបាល

_______
លោកបណ្ឌិត អន ប៊ុនហាក់
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សា	 រ

ពី

បង	ធា	 នកង	៊មបង	ឹកងសា	ភិបា	 ល

_______
លោកបណ្ឌ ិត អន ប៊ុនហា ក់

បសដ្ឋកិច្ចកម្ខុោក្ខុងឆ្្២ំ០២០
 ការរាតតបាតមនជំងឺកនូវដិ-១៩ បានឱ្យបធវាីបសដ្ឋកិច្ច បៅជខុំវញិ   
ពិភពបល្ក រានការធាលៃ ក់ចខុឹះ និងបានរខំានដល់ ការលនូតល្ស់ មន  
បសដ្ឋកិច្ចរេស់ ម្េបទសកម្ខុោ។ ម្េបទសកម្ខុោរានអម្តាកំបណីនោ   
មធ្យម ៧.៧ ភាគរយក្ខុងអំ�ខុងបពលពីរទសវតសេចខុងបម្កាយបនឹះ។ បៅ  
ក្ខុងឆ្្២ំ០២០ បសដ្ឋកិច្ចកម្ខុោ ធាលៃ ក់ចខុឹះម្េមហល២ភាគរយ។   កត្ា  
ជំរខុញកំបណីនបសដ្ឋកិច្ចសំខាន់ គឺវសិ័យសំណង់ បទសចរណ៍  និងការ  
នាបំចញទំនិញ  មដលរានចំនួន  បម្ចីនោង ៧០ភាគរយ មនកំបណីន              
និង  ៣៩  ភាគរយ  មនការងារ  មដលបានចំោយសរខុេ។   កំបណីន
បសដ្ឋកិច្ច  ម្តរូវបានថយចខុឹះ   បោយសារមត   វេិត្ិបសដ្ឋកិច្ច ពិភពបល្ក
  និង  ការថយចខុឹះ មនតម្មរូវ  ការ សកល ក៏ ដនូច ោ   ហានិភ័យមដលកំពខុងបកីត  
ប�ីងគឺេោ្លមកពីការធាលៃ ក់ចខុឹះបសដ្ឋកិច្ច រេស់ម្េបទសចិន  និង ការ     
បាត់េង់មួយមផ្ក   មនការអនខុបម្គាឹះពន្ធ    រេស់សហភាពអខុឺរ ៉ាខុេ EBA
(Everything-but- Arms)។                          

  វយិមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រានការរកីចបម្មីនេន្ិចបៅ   ឆ្្២ំ០២០
  បោយសារ  ផល េ៉ាឹះពាល់  មនជំងឺកនូវដិ១៩ ោមួយនរឹង តម្មរូវការម្បាក់   
កម្ចីថ្មីធាលៃ ក់ចខុឹះយា៉ា ងខាលៃ ងំក្ខុង អំ�ខុង មខមដលរងបម្គាឹះខាលៃ ងំេំផខុតគឺ  បៅ   
ក្ខុងមខបមសា និងឧសភា ។   មផ្កបលីរបាយការណ៍ រេស់សរាគមន៍      
មីម្ករូ ហរិញ្ញវតថាខុកម្ខុោ  រានអតិថិជនចំនួនជិត ២ល្ននាក់មដលរាន  
ម្បាក់កម្ចីរហនូតដល់ ៦.៩ ពាន់ល្នដខុល្លៃ រ។   ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ 

 
  បានផ្ល់ឥណទានបរៀេចំប�ងីវញិ ដល់អតិថិជនោង ២៧០.០០០       
នាក់ មដល រានទំហមំ្បាក់ កម្ចីោ ង   ១.៤ពាន់ល្នដខុ ល្លៃ រ ។ ការផ្ល់          
ឥណទាន  បរៀេចំប�ងីវញិនរឹ ង  រានរហនូត ដល់            ពា  ក់កោ្លឆ្្ ំ     
២០២     ១          ដល់  អតិថិជន មដលរងផលេ៉ាឹះពាល់ បោយសារ ជំងឺកនូវដិ   ១៩ 
។    សាថា នភាព ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ បានចាេ់ បផ្ីមរាន ភាព ម្េបសីរ    
ប�ីងវញិ ដនូចោការថយចខុឹះ    ម្បាក់កម្ចីមិនដំបណីរការ និង ការ  បកីន   
ប�ងី ននូវម្បាក់  ក  ម្ចី និងម្បាក់េបញ្ញី។ អាជីវកម្ម និងសកម្មភាពបសដ្ឋកិច្ច  
ភាគបម្ចីនបាន              វលិម្ត�េ់មករកសភាពបដីម វញិ   បហយីវាកំពខុង ជួយ   
អតិថិជន រេស់         ម្គរឹឹះ      សាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ ក្ខុងការសងម្បាក់កម្ចី    រេស់    
ពួកបគ។ ោមួយនរឹងការម្េកាស អំពីការចាក់វា៉ា ក់សាងំការពារ ជំងឺ កនូវដី
  ១៩  បយងីរាន សខុទិដ្ឋិនិយមថាផលេ៉ាឹះពាល់អវជិជារានពីជំងឺរាតតបាត  
នរឹងថយចខុឹះបៅ   ឆ្្២ំ០២១ បហយី បសដ្ឋកិច្ចនរឹងបងីេ ប�ងី វញិ។  ដនូបច្ឹះ  
វាោឱកាសលស្ម្រាេ់ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុក្ខុង ការមក សំរលួ  ផលិត
ផល និងបសវាកម្ម   ឱ្យសមម្សេបៅនរឹង តំរនូវការរេស់  អតិថិជន និង
ពម្ងីកម្េតិេត្ដិការ  បដីម្ផី្ល់ បសវាកម្មហរិញ្ញវតថាខុដល់  ម្េោជនកម្ខុោ
   រាេ់ពាន់នាក់ ោពិបសស          ម្េោជនទីម្ករុង និងជនេទ។
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សបង្េសមិទ្ធផលក្ខុងឆ្្២ំ០២០

      គិតម្តរឹមមថងៃទី ៣១ មខធ្នូឆ្្ ំ២០២០ ផលេ័ម្តកម្ចីសរខុេ រាន    
    ចំនួន ២០.៩៩៧.៦៤៩ ដខុល្លៃ រអាបមរកិមដលរានការថយចខុឹះ ២% ពី  
២១.៤២៤.៥៩៧ ដខុល្លៃ រអាបមរកិ ក្ខុងឆ្្ ំ២០១៩ បហយី អតិថិជន    
សកម្មសរខុេរានចំនួន ៥.៦០៥ នាក់។   ហានិភ័យសំបពៀតឥណទាន  
(PAR) េច្ចខុេ្ន្ចំនួន ១.០២% គឺទាេោងមធ្យមភាគមនវសិ័យទាងំ  
មនូលមដលេងាហា ញពី   ការមថរកសាគខុណភាពម្បាក់ក ម្ចី   បានលម្្េបសីរ។ 
 បទាឹះេីោកំបណីន មន ផលេ័ម្តឥណទានបនឹះបៅមតទាេោងកំបណីន  
ក្ខុងស្ង់ោរវសិ័យហរិញ្ញវតថាខុក៏បោយ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ក៏ម្តរូវបានបគចាត់ទខុកថា  
ោម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ   មួយមដលរាន  ម្េសិទ្ធភាពបៅក្ខុងទីផសារ
និងក្ខុងវសិ័យទាងំមនូល។

    ថ្ាក់ដរឹកនា ំ  និងេខុគ្គលិករេស់បយងី  បានេងាហា ញ ននូវសមតថា  
ភាពក្ខុងការមកតម្មរូវ  បៅតាមការផ្លៃ ស់េ្នូរ រា៉ា ម្ករូបសដ្ឋកិច្ចបៅកម្ខុោឱ្យ
    ម្សេតាមចបាេ់   និងេទេ្ញ្ញត្ិនានា។  បយងីបានអនខុវត្តាមេទេ្ញ្ញត្ិ  
មដលបចញ បោយធនាគារោតិមនកម្ខុោ ោពិបសសការកំណត់ចំោត់
ថ្ាក់ហានិភ័យឥណទាន និង សំវធិានធនបលីអខុរឹមមភរមមន។ បៅបដីម 
ឆ្្២ំ០២០ បយងីបានអនខុម័តស្ង់ោរគណបនយ្យ IFRS  បដីម្េីំបពញ
តាមតម្មរូវការរេស់ម្ករុមម្េរឹកសាោតិគណបនយ្យ។

សថាិរភាព និងដំបណីរបឆ្្ឹះបៅមខុខ

 សាថា នភាពទីផសារនាបពលេច្ចខុេ្ន្ ជំរខុញឱ្យគនូរម្េកួតម្េមជង 
ពម្ងរឹងសមតថាភាព ក៏ដនូចោសម្មេខលៃួនបៅតាម េបច្ចកវទិយាឌីជីថល    
បដីម្កីាត់េនថាយមថលៃបដីមម្េតិេត្ិការ ឱ្យរានម្េសិទ្ធភាព ោពិបសស 
ផ្ល់េទពិបសាធន៍ថ្មីដល់អតិថិជន។ ឆ្្បំនឹះោឆ្្ ំ មដលរានផលិត   
ភាពយា៉ា ងខាលៃ ងំោមួយនរឹងការអភិវឌ្ឍន៍ និងការមកលម្ផលិតផលថ្មីៗ 
បឆ្្ឹះបៅរកការេបម្មីអតិថិជនរេស់បយងីឱ្យកាន់មតម្េបសីរប�ងី។

 បៅក្ខុងឆ្្២ំ០២១ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  នរឹងេន្ម្េតិេត្ិការបម្កាម 
ការផ្លៃ ស់េ្នូរឌីជីថល(Digital Transformation) េច្ចខុេ្ន្រេស់ខលៃួន 
មដលេងាហា ញពីយខុទ្ធសានស្ និងទិសបៅអាជីវកម្មបដីម្ ីមម្េកាលៃ យបៅោ 
ស្ង់ោរម្េតិេត្ិការ ប្លៃីយតេតម្មរូវការរេស់ អតិថិជនម្សេតាម 
េបច្ចកវទិយាថ្មី និងេបងកីនសមតថាភាពម្េកួតម្េមជង។

រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  រានម្េតិេត្ិការដ៏រ រឹងរា ំ បោយផ្ល់ននូវគខុណតមមលៃ
ដល់ភាគទខុនិករយៈបពលយនូរអមងវាង។ បយងីបេ្ោ្ចិត្ផ្ល់អតថាម្េបយា- 
ជន៍ដ៏លេ្ំផខុតដល់ភាគទខុនិក តាមរយៈការយកចិត្ទខុកោក់ខ្ស់ បលី 
អភិបាលកិច្ចល ្ និងការរកីចបម្មីនម្េកេបោយចីរភាព។ បដីម្េីន្ 
ពម្ងរឹងអភិបាលកិច្ចដ៏រ រឹងរា ំ បយងីបជឿោក់បលីសមតថាភាពម្គេ់ម្គងដរឹក
នារំេស់បល្កអគ្គនាយក និងថ្ាក់ម្គេ់ម្គងម្គេ់លំោេ់ថ្ាក់ បដីម្ឱី្យ

 រានការពិភាកសាបលីេញ្ហា យខុទ្ធសានស្ មដលេ៉ាឹះពាល់ដល់គខុណតមមលៃ  
រយៈបពលមវងមនម្េតិេត្ិការរេស់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា ។ បយងីបានបរៀនសនូម្ត     
បម្ចីនពីេញ្ហា ម្េឈមោបម្ចីនឆ្្កំនលៃងមកបហយី មដលបានបធវាីឱ្យបយី ង  
កាលៃ យោសាថា េ័នដ៏រ រឹងរា ំ និងរានបសថារភាព រយៈបពល២០ឆ្្មំ្េកេ  
បោយចីរភាព។

 ោចខុងបម្កាយតាងំនាមម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល ខ្ខុ ំសនូមមថលៃងអំណរ
គខុណយា៉ា ងម្ោលបម្រៅ ចំបពាឹះម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល មដលបានម្េរឹកសា 
បយាេល់ដល់គណៈម្គេ់ម្គងរា៉ា ក់សខុីរា៉ា  មដលរានការបេ្ោ្ចិត្ខ្ស់ 
និងម្េកេបោយសមតថាភាព។ ោពិបសស ខ្ខុ ំក៏សនូមមថលៃងអំណរគខុណ 
យា៉ា ងម្ោលបម្រៅចំបពាឹះ បល្ក បា៉ា  េ៉ាខុណ្ណរទិ្ធី ោអគ្គនាយក មដលបាន   
ម្គេ់ម្គងដរឹកនាមំ្គរឹឹះសាថា នរា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ម្េកេបោយម្េសិទ្ធភាព។ បលីស
ពីបនឹះបៅបទៀតខ្ខុ ំក៏សនូមមថលៃងអំណរគខុណដល់ម្គរឹឹះសាថា នមដលបានខិតខំ
ម្េរឹងមម្េង បដីម្កីសាងទំនខុកចិត្េមនថាមបទៀតដល់អតិថិជន បោយ   
បានេបងកីនផលេ័ម្តឥណទាន តាមរយៈការអភិវឌ្ឍផលិតផល និង 
បសវាកម្ម ម្ពមទាងំការបធវាីទំបនីេកម្មេបច្ចកវទិយាឌីជីថល។ ក្ខុងនាមខ្ខុ ំោ 
ម្េធានម្ករុមម្េរឹកសាភិបាលខ្ខុ ំរានការបេ្ោ្ចិត្ខ្ស់ក្ខុងការដរឹកនា ំ និង 
គាមំ្ទរាល់ម្េតិេត្ិការរេស់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ម្េកេបោយម្េសិទ្ធភាព និង 
ចីរភាព បដីម្មីម្េកាលៃ យរា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បៅោសាថា េ័នហរិញ្ញវតថាខុឈានមខុខបគ
បៅកម្ខុោនាបពលអនាគត់។

 

អន	ប៊៊នហា	 ក់
បង	ធា	 នកង	៊មបង	ឹកងសា	ភិបា	 ល

សា	 រ

ពី

អ្រ្គ	នា	 យក

_______
បល្ក បា៉ា  េ៉ាខុណ្ណរទិ្ធី
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សា	 រ

ពី

អ្រ្គ	នា	 យក

_______
បល្ក បា៉ា  េ៉ាខុណ្ណរទិ្ធី

   ជំងឺកនូវដិ១៩           បានរ ីករាលោលោសកលបធវាីឱ្យសកម្មភាព    
បសដ្ឋកិច្ច  រានធាលៃ ក់ចខុឹះ   មដលោបហតខុបធវាីឱ្យ  ម្េបទសបៅជខុំវញិពិភព
   បល្កបានរ រឹតេន្រឹងបលីការេំល្ស់ទី បដីម្េីញ្ឈេ់ការរកីរាលោលមន      
ជំងឺបនឹះ។   ម្េបទស ោបម្ចីនបៅជខុំវញិពិភពបល្កបានបធវាីការេិទខទាេ់        
ទីម្ករុង  េិទសាថា នីយយ៍ន្បហាឹះ និងេិទសាល្បរៀន ោបដីម។ ទនទារឹមនរឹង
បនឹះមដរ ម្េបទសកម្ខុោមដលរានអភិបាលកិច្ចដ៏រ រឹងរា ំ បានចាត់វធិាន
ការបដីម្មី្គេ់ម្គងជំងឺកនូវដិ១៩ម្េកេបោយម្េសិទ្ធភាព។

  បទាឹះេីវសិ័យមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ ម្តរូវបានរងផលេ៉ាឹះពាល់   ពីការ
រកីរាលោល  មនជំងឺកនូវដិ១៩ ក៏បោយ  ក៏វសិ័យបនឹះ បៅមតេន្ការរកី 
ចបម្មីន  បោយសារ  ធនាគារោតិមនកម្ខុោ   បានអនខុញ្្ញ តឱ្យម្គរឹឹះសាថា ន
មីម្កហរិញ្ញវតថាខុ    ផ្ល់ឥណទានបរៀេចំប�ងីវញិ   ដល់អតិថិជនមដល
ម្េឈមនរឹង   សាថា នភាពលំបាក។   វសិ័យ មីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រានកំបណីន  
 ម្េកេបោយ   ចីរភាពក្ខុងឆ្្២ំ០២០បនឹះ  ោមួយនរឹង  ផលេ័ម្តឥណ-
 សរខុេ  ៦.៩  ពាន់ល្នដខុល្លៃ រអាបមរកិ បកីនប�ងី ៦ ភាគរយ ។ ខណៈ 
បពល មដល   ហានិភ័យសំបពៀតឥណទាន  រានម្តរឹមមត ១.៥    ភាគ រយ
មដល រានការម្េបសីរប�ងីោងឆ្្មំខុន។ ចំនួនអ្កខ្ចី សរខុេ    រានដល ់
ជិត ២ ល្ននាក់។  សមតខុល្យម្បាក់ េបញ្ញី  ឈានដល់៣.៦ ពាន់ល្ន 
ដខុល្លៃ រអាបមរកិ   បោយចំនួនអ្កោក់ម្បាក់ េបញ្ញី សរខុេ រានម្េរាណ
២.៧ ល្ននាក់   (ទិន្ន័យម្តរូវបានគណនា ពី  ៦៨   ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូ
ហរិញ្ញវតថាខុ និងម្គរឹឹះសាថា នទទួលម្បាក់េបញ្ញីរ ពី ម្គរឹឹះសាថា នភតិសនយាចំនួន
៧និង ម្េតិេត្ិករឥណទានជនេទចំនួន៧) ។

    ខណៈបពល មដលវសិ័យហរិញ្ញវតថាខុ  ម្តរូវបានរង ផល  េ៉ាឹះពាល់    
បោយ បម្គាឹះ  មហន្រាយមន ជំងឺ កនូវដិ១ ៩  និងទរឹកជំនន់ ការ បម្ជៀត ចនូល 
ទីផសារ និង           ការេបងកីនការម្េកួតម្េមជង បយីងបេ្ោ្បធវាីឱ្យផលិតផល 
និងបសវាកម្ម           កាន់មតម្េបសីរប�ងី    តាមរយៈការពម្ងរឹងវេ្ធម៌   និង
េខុគ្គលិករេស់បយងីបដីម្ជីំរខុញឱ្យរានកំបណីនបៅក្ខុងទីផសារ។   បយងី 
រាន ការបជឿោក់ថា បយងីបានបម្ជីសបរសីយខុទ្ធសានស្ដ៏ម្តរឹមម្តរូវ បដីម្ី
បោឹះម្សាយេញ្ហា ម្េឈមនាបពលខាងមខុខ ។     បយងីនរឹង ខិតខំម្េរឹង 
មម្េង នាអំតិថិជន  និ ងភាគទខុនិករេស់បយងី បឆ្្ឹះបៅរក  អនាគតដ៏ភលៃឺ
សាវា ងក្ខុងម្គាលំបាកបនឹះ។

   គិតម្តរឹម  ឆ្្ ំ២០២០  ម្គរឹសាថា ន   មីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ  រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  
 ភីអិលសខុី  រានេទពិបសាធន៍២០ឆ្្ ំ ក្ខុងការផ្ល់បសវាកម្ម  ហរិញ្ញវតថាខុ
ដល់  អតិថិជនរេស់ខលៃួន។ បពញមួយឆ្្២ំ០២០ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានរេួរមួ 
គ្ា ខិតខំម្េរឹងមម្េងរេស់េខុគ្គលិក  និងគណៈម្គេ់ម្គង  បោយរានការ
គាមំ្ទ ពីរា្ច ស់ភាគហ៊ខុន រេស់បយងី  គឺម្ករុមហ៊ខុន    Gojo & Com pany 
, I n c .  មដ លោម្ករុមហ៊ខុនឈានមខុខបគមួយក្ខុងម្េបទសជេ៉ាខុន  បដីម្ ី
បម្តៀមខលៃួន  សម្រាេ់ការម្េកួតម្េមជង  ដ៏តរឹងមតង  បោយម្េកាន់ខាជា េ់
ននូវការមច្ម្េឌិតខ្ស់ បោយរាេ់េញ្ចនូ លទាងំធនធានមនខុសសេនិង េបច្ចក 
វទិយាព័ត៌រាន   បដីម្េីបម្មី   បសវាកម្មហរិញ្ញវតថាខុ   ម្េកេបោយវោិជា ជីវៈ
ភាពបសា្ម ឹះម្តង់ ភាពបជឿោក់ ោមួយចក្ខុវសិ័យឌីជីថល។ បយងី ផ្ល់ 
ជនូនននូវបសវាកម្មហរិញ្ញវតថាខុ មដលរានបគាលេំណងបដីម្ ី សបម្មច 
បានននូវវឌ្ឍនភាពបសដ្ឋកិច្ច   និងសង្គមបោយផ្ល់ហរិញ្ញវតថាខុមដលរាន 
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តំមលសមរម្យ  ដល់ម្េោជនម្កីម្ក    និងអ្ករានចំណនូ លទាេបៅតំេន់
ជនេទ បដីម្បីលីកកម្ស់ជីវភាពរស់បៅ   និងការសបម្មច បគាបៅ   អាជីវ
 អាជីវកម្ម រេស់ពួកបគ។
 
 រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  រានសាខាចំនួន១៣ ម្េតិេត្ិការចំនួន ៨បខត្/
ម្ករុង គឺបៅបខត្កោ្ល បខត្កំពង់ស្ឺ ភ្ំបពញបខត្កំពត បខត្មម្ពមវង 
បខត្ត ន្ូងឃ្មខុ ំ បខត្កំពង់ចាម និងបខត្តាមកវ។ េខុគ្គលិកម្េកេបោយ              
វោិជា ជីវៈរេស់បយងីកំពខុងផ្ល់ បសវាកម្មហរិញ្ញវតថាខុដ៏លេ្ំផខុតតាមរយៈ 
េោ្ញសាខារេស់បយងី។ បៅឆ្្២ំ០២១ បយងី បម្គាងនរឹងពម្ងីក 
តំេន់ម្េតិេត្ិការ  រេស់ខលៃួន  បោយេមនថាមសាខាថ្មី   បៅក្ខុងបខត្មួយ
បទៀតបដីម្បីធវាីឱ្យផលិតផល និងបសវាកម្មរេស់ខលៃួនចនូលបៅក្ខុងទីផសារ
ថ្មី។ ទនទារឹមនរឹងបនឹះមដរ បយងីក៏កំពខុងមម្េកាលៃ យបសវាកម្មហរិញ្ញវតថាខុមដល
រានម្សាេ់ ឱ្យបៅោបសវាហរិញ្ញវតថាខុតាម មេេឌីជីថល បដីម្េីបម្មី 
អតិថិជនបៅក្ខុងយខុគសម័យឌីជីថលបនឹះ។ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានេន្ផ្ល់ ននូវ
បសវាកម្មហរិញ្ញវតថាខុម្េកេបោយការទទួលខខុសម្តរូវ ដល់ម្េោជនកម្ខុោ 
បៅតាមតំេន់ជនេទ  ម្េកេបោយម្កមសីលធម៌វោិជា ជីវៈ  និងម្េកាន់
ភាជា េ់ននូវបគាលការណ៍   ការពារអតិថិជន។    គិតម្តរឹមមខធ្នូ ឆ្្២ំ០២០
បយងី រានអតិថិជនោង ៨៣ ភាគរយ រស់បៅតំេន់ជនេទ ៩០ ភាគ 
រយ មនអ្កខ្ចីោនស្ី និង២៣ភាគរយអ្កខ្ចី  បៅក្ខុងវសិ័យកសិកម្មមដល
មិនរានហានិភ័យដល់េរសិាថា ន។ ក្ខុងចំបោមអតិថិជន ទាងំអស់រាន
អតិ ថិ ជន ោង  ៨០០ នាក់   បានទទួលម្បាក់កម្ចី    ពីទរឹកស្ាត   និង
អនាម័យ។

  យខុទ្ធសានស្រេស់រា៉ា ក់សខុីរា៉ា   គឺការរមួេញ្ចនូ ល  ស្ង់ោរមនការ   
ម្គេ់ម្គងការងារសង្គម    បៅក្ខុងបគាលនបយាបាយ    និងនីតិវធិី រេស់  
សាថា  េ័ន   ការេណ្ខុ ឹះេោ្ល  ការផ្ល់ផលិតផល   និងបសវាកម្ម និង
ឧេករណ៍  ម្តរួតពិនិត្យ សកម្មភាពសង្គម។    បោបយាខុ គណៈម្គេ់ម្គង
  និងម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល   យល់បឃញីថា   សាថា េ័នទទួលបានបោគជ័យ
លខុឹះម្តាមតអតិថិជនបោគជ័យ។   បយងីបៅមតេន្បផ្្តបលីសកម្មភាព
សង្គម  បដីម្បី្លៃីយតេបៅនរឹងគខុណមមលៃស្នូលរេស់រា៉ា ក់សខុីរា៉ា ។ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា
រាន   ចក្ខុវសិ័យ   ផ្ល់គខុណតមមលៃ  ទាងំមផ្កសង្គម  និងមផ្ក ហរិញ្ញវតថាខុ។
    បយងីនរឹង  េន្ផ្ល់ជនូនននូវផលិតផល  និងបសវាកម្មហរិញ្ញវតថាខុម្េកេបោយ
ការទទួលខខុស ម្តរូវបដីម្ ីបលីកកម្ស់ជីវភាពរេស់អតិថិជន។  បលីសពី   
បនឹះបទៀតបយងីនរឹង ម្តរួតពិនិត្យ  និងតាមោនសកម្មភាពសង្គម បោយ 
បម្េី SPI4  និងបគាលការណ៍ការពារអតិថិជន។ បយងីបជឿោក់យា៉ា ងមខុត 
ថារា៉ា ក់សខុីរា៉ា  រានជំហរដ៏រ រឹងរា ំក្ខុងការនាំមកននូវគខុណតមមលៃេមនថាមបទៀត
ដល់អតិថិជន វនិិបយាគិន និងរា្ច ស់ភាគភាគហ៊ខុន។

 

 ោចខុងបម្កាយតាងំនាមឱ្យគណៈម្គេ់ម្គង ខ្ខុ ំសនូមមថលៃងអំណរ
គខុណយា៉ា ងម្ោលបម្រៅ ចំបពាឹះរា្ច ស់ភាគហ៊ខុនម្េធានម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល 
ចំបពាឹះភាពោអ្កដរឹកនា ំ ការគាមំ្ទនិងការមណនា ំ និងអ្កពាក់ព័ន្ធ 
ទាងំអស់   រមួទាងំអតិថិជន   អ្កនិយតករ   វនិិបយាគិន មដគនូធនាគារ
និងហរិញ្ញវតថាខុ ទាងំក្ខុងម្សរុក និងបម្រៅម្សរុក ចំបពាឹះការបជឿទខុកចិត្ និង 
ទំនខុកចិត្មកបលីម្គរឹឹះសាថា ន  បោយគាមំ្ទដល់ការរកីចបម្មីន  រេស់បយងី
ក្ខុងរយៈបពលេ៉ាខុនា្ម នឆ្្កំនលៃងមកបនឹះ។ សមិទ្ធិផលទាងំអស់បនឹះ បាន 
មក ពីការយកចិត្ទខុកោក់ខ្ស់  ក្ខុងការេំបពញការងារ រេស់េខុគ្គលិក 
ម្គេ់ោន់ថ្ាក់  ោពិបសសអតិថិជន  មដគនូ   ម្ពមទាងំអាោ្ធរពាក់ព័ន្ធ 
ម្គេ់លំោេ់ថ្ាក់ មដលបានខិតខំម្េរឹងមម្េងយា៉ា ងខាលៃ ងំ ក្ខុងការគាមំ្ទ 
ដល់ម្េតិេត្ិការរេស់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា ។

បា៉ង	ប៉៊ណ្ណរិទ្ធី
អ្រ្គនាយក
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២០០០ េ បងកីតប�ងីបៅ មខមីនាឆ្្ ំ ២០០០ បោយការចនូលរមួពីមិត្ភក្ិមួយម្ករុម មដលរានជំនាញ និងេទពិបសាធន៍ក្ខុងបសវាកម្ម   
ហរិញ្ញវតថាខុ។ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ផ្ល់ឥណទានដំេនូងបៅមថងៃទី ០១ មិថខុនា ឆ្្ ំ២០០០ បៅឃខុបំកាឹះោច់ ម្សរុកមខុខកំពនូល បខត្កោ្ល។

២០០១ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ចខុឹះេញជា ីបៅម្កសួងមហាមផទាោអង្គការបម្រៅរោ្ឋ ភិបាលមដលរានបឈា្ម ឹះថា អង្គការរា៉ា ក់សខុីរា៉ា បដីម្អីភិវឌ្ឍម្គរួសារ។

២០០២ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា បានចខុឹះេញជា ីបៅ ធនាគារោតិមនកម្ខុោ និងទទួលបានអាោ្េ័ណ្ណោម្េតិេត្ិករឥណទា ជនេទ។ ក្ខុងនាម ោ 
សាថា េ័នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានទាក់ទាញននូវមដគនូវនិិបយាគោបម្ចីន។

២០០៥ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានចខុឹះេញជា ីនិងទទួលបានអាោ្េ័ណ្ណម្េកេអាជីវកម្មម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុពី ធនាគារោតិ មនកម្ខុោ មដលរាន 
បឈា្ម ឹះោផលៃនូវការថា ម្គរឹឹះសាថា ន រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  មីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ។ ក្ខុងរយៈបពលបនឹះ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានកសាងភាព ោមដគនូោមួយអង្គការ 
និងសាថា េ័នមួយចំនួនដនូចោ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនេទ (Rural Development Bank), Appui au Développement Auto-
nome (ADA) បៅម្េបទសលខុចហសេេំួរ Consorzio ETIMOS បៅម្េបទសអខុីតាលី និងសាថា េ័នបផសេងបទៀត។

២០០៦ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា បានេបងកីតអតថាម្េបយាជន៍េមនថាមសម្រាេ់េខុគ្គលិករមួរាន មនូលនិធិបសាធននិវត្ន៍ េខុគ្គលិក និងការធានារា៉ាេ់រងបលី 
សខុខ ភាព និងបម្គាឹះថ្ាក់។

២០០៧ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  កាលៃ យោមដគនូរេស់ អង្គការ Kiva Microfund រានមនូលោ្ឋ នបៅសហរដ្ឋអាបមរកិ

២០០៨ បៅក្ខុងមខមិថខុនា ឆ្្២ំ០០៨ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ទទួលបានអាោ្េ័ណ្ណម្េកេអាជីវកម្ម ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ អចិមនន្យពី៍ធនាគារ 
ោតិមនកម្ខុោ។ ក្ខុងមខសីហា រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានបេីកសាខាម្េតិេត្ិការទី២ បៅម្សរុកបកៀនសាវា យ បខត្កោ្ល។

២០០៩ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ទទួលបានវញិ្្ញ េនេម្តតរាលៃ ភាពបលីការគណនាអម្តាការម្បាក់ចំបពាឹះអតិថិជនពី អង្គការ Microfinance Trans-
parency Organization និងទទួលបានរងាវា ន់ ស្ីពីសនទាសសេន៍សង្គម ពីអង្គការ CGAP។

២០១២ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា បានេមមលៃងខលៃួនពីម្ករុមហ៊ខុនឯកជនទទួលខខុសម្តរូវរានកម្មិតបៅោម្ករុមហ៊ខុនមហាជនទទួលខខុសម្តរូវរានកម្មិតមដល 
រាន បឈា្ម ឹះថា រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  មីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ ភីអិលសខុី។

២០១៤ ម្ករុមហ៊ខុន Gojo & Company, Inc. បានចនូលរមួោភាគទខុនិក

២០១៥ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានមកមម្េបឈា្ម ឹះ ោផលៃនូវការថា ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី

២០១៦ នាឆ្្២ំ០១៦ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានេបងកីនឱ្យរានការចងចាបំលីរា៉ា កសញ្្ញ តាមរយៈការផ្លៃ ស់េ្នូរការរចនាបលីរនូេសញ្្ញ ថ្មី។ នាឆ្្បំនឹះ 
ផ ងមដរ ម្ករុមហ៊ខុន Gojo & Company, Inc. បានសបម្មចបធវាីការផ្លៃ ស់េ្នូរ ពីឥណទានបៅោបដីមទខុនរេស់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  មដល     
សំបណីបនឹះទទួលបានការអនខុម័តពីធនាគារោតិមនកម្ខុោ ក្ខុងមខធ្នូ ឆ្្២ំ០១៦។

២០១៧ ទទួលបានមនូលនិធិពី Chailease Finance Co., Ltd. ។ ឆ្្ ំ២០១៧ ោឆ្្មំដលសំខាន់ បោយសារមតម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវត ្
ថខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី បានទទួលការគាមំ្ទពីអ្កផ្ល់ហរិញ្ញេ្ទាន មដលបធវាីសាថា េ័នរានលទ្ធភាពក្ខុងការពម្ងីកអាជីវកម្មបៅជិ
តអ តិថិជន។ ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី ម្តរូវបានបម្ជីសបរសីឱ្យចនូលរមួក្ខុង គបម្រាងសបមលៃងអតិថិជន រេស់ 
សាថា េ័ន MIX ។

២០១៨ ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានបធវាីការវនិិបយាគបលីម្េព័ន្ធថ្មី “Morakot VB” អនខុវត្តាមម្េកាសរេស់ធនាគារោតិមនក
ម្ខុោ បដីម្បីលីកកម្ស់ម្បាក់បរៀលមខ្មរ

២០១៩ ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានទទួលវញិ្្ញ េនេម្តការពារអតិថិជន បៅ មខកក្ោ ឆ្្២ំ០១៩ ពី Smart Campaign។

បងវត្ិសំខាន់ៗរបស់គងឹះសា្ថងនមីកងូហិរញ្ញវត្ថុ	មា៉ងក់ស៊ីមា៉ង	ភីអិលស៊ី
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ដង្រូរបស់មា៉ងក់ស៊ីមា៉ង
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អំពីអាជីវកម្ម
 រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ផ្ដល់បសវាកម្មមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ ម្េកេបោយគខុណភាពខ្ស់បផ្្តបៅបលីការផ្ល់ជនូនម្េោពលរដ្ឋរស់បៅតំេន់ជនេទោ 
ឯកត្ជន ម្ករុមធានា សហម្គាសខ្ាតតនូច ជនូនអ្ករានម្បាក់ចំណនូ លទាេ បដីម្បីធវាីឱ្យម្េបសីរប�ងីននូវជីវភាព និងសបម្មចបគាលបៅអាជីវកម្ម 
រេស់ពួកបគ។ ផលិតផលឥណទាន នាបពលេច្ចខុេ្ន្ រមួរាន ឥណទានឯកត្ជន ឥណទានម្ករុម និងឥណទានសហម្គាសខ្ាតតនូច។

ការគងបដណ្តប់នងសងវាកម្ម

 ក្ខុងឆ្្ ំ២០២០ ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  កំពខុងេន្ម្េតិេត្ិការបៅសាខាចំនួន ១៣ សថាិតក្ខុង ៨ បខត្ ៣៨ ម្សរុក ២០៣ 
ឃខុ ំនិង ៩៥៧ ភនូមិ។ តារាងខាងបម្កាមេញ្ជា ក់ពីចំនួន សាខា បខត្ ម្សរុក ឃខុ ំនិងភនូមិ មដលសថាិតក្ខុងតំេន់ម្េតិេត្ិការរេស់ ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូ 
ហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី។

ចំនួន ២០១៩ ២០២០ កំបណីន % មនការផ្លៃ ស់េ្នូរ
សាខា ១៤ ១៣ -១ -៧%

បខត្ម្េតិេត្ិការ ៨ ៨ ០ ០%

បខត្ម្េតិេត្ិការ ៨ ៨ ០ ០%

ម្សរុកម្េតិេត្ិការ ៤៥ ៣៨ -៧ -១៦%

ឃខុមំ្េតិេត្ិការ ២៥២ ២០៣ -៤៩ -១៩%

ភនូមិម្េតិេត្ិការ ១.៣០០ ៩៥៧ -៣៤៣ -២៦%
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លទ្ធែលឥណទាន

 នាឆ្្ ំ២០២០ ផលេ័ម្តឥណទានរេស់ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី រាន ២០.៩៩៧.៦៤៩ ដខុល្លៃ រអាបមរកិ បស្មី 
និងធាលៃ ក់ចខុឹះ ២% បធៀេនរឹងផលេ័ម្តឥណទានកាលពីឆ្្ ំ២០១៩។ ចំនួនឥណទានធាលៃ ក់ចខុឹះ ៧% បោយចខុឹះពី ៧.២៧៧ ក្ខុងឆ្្២ំ០១៩ 
បៅ ៦.៧៧៩ ក្ខុងឆ្្២ំ០២០។

 រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានេបញ្ចញឥណទានចំនួន ១៣.៨០៣.១១៨ ដខុល្លៃ រអាបមរកិ នាឆ្្ ំ២០២០ និងរានចំនួនឥណទាន ៤.២២៥ ។ 
ទំហឥំណទានេបញ្ចញោមធ្យមរានចំនួន ៣.២៦៧ ដខុល្លៃ រអាបមរកិ។

9,825

15,132
18,521 21,425 20,998

4,549

5,975

6,863

7,277
6,779

10,865

18,049
18,525 18,515 13,803

4,062

5,598 5,406 5,096

4,225

ផលេម្តឥណទាន(គិតោ ០០០ដខុល្លៃ រអាបមរកិ) ចំនួនឥណទាន

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០

ឥណទានមដលបានេបញ្ចញ(គិតោដខុល្លៃ រអាបមរកិ) ចំនួនឥណទានមដលបានេបញ្ច ញ

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០



13របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០២០

ផលេ័ម្តឥណទានម្េចាមំ្តីរាស និងហានិភ័យសំបពៀតឥណទាន

ហានិភ័យសំបពៀតឥណទានក្ខុងឆ្្២ំ០២០ គឺ ១.០២% រានការបកីនប�ងីចំនួន ០.៤៥% បធៀេនរឹងឆ្្២ំ០១៩

21.9
21.1 20.9 21.0

0.72%

1.07%

Q-1 Q-2 Q-3 Q-4

1.21%

1.02%

1%

0.10%

0.50%

0.23%

0%

1.02%

0.82%

0.51%
0.57%

0.28%

ហានិភ័យសំបពៀតឥណទាន និងការលខុេេំណខុ លបចញពីេញជា ី

២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០

ឥណទានលខុេបចញពីេញជា ី ហានិភ័យសំបពៀតឥណទាន

ផលេម្តឥណទាន(គិតោ ០០០ដខុល្លៃ រអាបមរកិ) ហានិភ័យសំបពៀតឥណទាន
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ការមេងមចកឥណទានតាមម្េបភទ

 ឥណទានរេស់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ម្តរូវបានបម្េីម្បាស់ សម្រាេ់វសិ័យបផសេងៗគ្ាោបម្ចីន។ វសិ័យមដលទទួល បានឥណទានយកបៅបម្េី 
ម្បាស់បម្ចីនោងបគ គឺ សំណង់ ៣៦,៣% កសិកម្ម ១៨,៥% វសិ័យពាណិជជាកម្ម ១៦,៧% វសិ័យដរឹកជញជានូ ន ៨,៦% បសវាកម្ម ៧,១% 
អាជីវកម្មម្គរួសារ ១,៩% និង សកម្មភាពបផសេងៗ ១០,៩%។

សំណង់

កសិកម្ម

ពាណិជជាកម្ម

បផសេងៗ

ការដរឹកជញជានូ ន

បសវាកម្ម

អាជីវកម្មម្គរួសារ

៣៦.៣%

១៨.៥%

១៦.៧%

១០.៩%

៨.៦%

៧.១%

១.៩%
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អភិបាលកិច្ច

រចនាសម្័ន្ធម្គេ់ម្គង

ភាគទខុនិក
គិតម្តរឹមមខធ្នូ ឆ្្២ំ០២០ ភាគទខុនិករេស់ម្គរឹឹះសាថា ន មីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី រមួរាន

ភាគទខុនិក ចំនួនភាគហ៊ខុន តមមលៃ (គិតោដខុល្លៃ រ) ភាគរយ
ភាគរយ 314,029 3,140,290 61.63%

Gojo & Company, Inc. ៣១៤.០២៩ ៣.១៤០.២៩០ ៦១,៦៣%

បល្ក អន េ៊ខុនហាក់ ១០០.០០០ ១.០០០.០០០ ១៩,៦៣%

បល្កម្សី បម្សង សខុីវប្ង ៤៣.០០០ ៤៣០.០០០ ៨,៤៤%

បល្កម្សី សារខុន វធិខុរត័្ ៤២.០០០ ៤២០.០០០ ៨,២៤%

បល្កបជត ច័នទាម្េបសីរ ៥.៥០០ ៥៥.០០០ ១,០៨%

បល្ក បា៉ា  េ៉ាខុណ្ណរទិ្ធី ៤.៣៨៥ ៤៣.៨៥០ ០,៨៦%

បល្ក បា៉ា  េ៉ាខុណ្ណរទិ្ធី
តំោងេខុគ្គលិក

៦១៥ ៦.១៥០ ០,១២%

សរខុេ ៥០៩.៥២៩ ៥.០៩៥.២៩០ ១០០%
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ព័ត៌រានអំពីភាគទខុនិក

Gojo & Company, Inc.

 ម្ករុមហ៊ខុន Gojo គឺោអ្កជំរខុញឲ្យរានេរយិាេ័ន្ហរិញ្ញវតថាខុ បដីម្េីំបពញតម្មរូវការសហគមន៍ តាមរយៈការវនិិបយាគ និងបធវាីោមដគនូោ    
មួយអ្កផ្ល់បសវាហរិញ្ញវតថាខុបៅជខុំវញិពិភពបល្ក។ ម្ករុមហ៊ខុនបនឹះរានទីស្ាក់ការកោ្លបៅទីម្ករុងតនូក្យនូ បហយីរានម្ករុមហ៊ខុនមដគនូបៅម្េបទស 
កម្ខុោ          ម្សីលងាក        មីយា៉ា ន់រា៉ា  និងឥោ្ឌ ។ ម្ករុមហ៊ខុន Gojo ចង់េបងកីតពិភពបល្កមួយមដលមនខុសសេម្គេ់គ្ាអាចមកមម្េ និងកំណត់បោគវាសនា 
រេស់ ពួកបគ។ បេសកកម្មរេស់ម្ករុមហ៊ខុន Gojo គឺបដីម្ពីម្ងីកវសិាលភាពបសវាហរិញ្ញវតថាខុដល់ម្េោជនបៅក្ខុងម្េបទសកំពខុងអភិវឌ្ឍន៍ បហយីរាន
បគាលេំណងបដីម្ឈីានបៅេបម្មីដល់ម្េោជនោង ១០០ល្ននាក់ បៅក្ខុងម្េបទសចំនួន ៥០ ឬបម្ចីនោងបនឹះបៅចខុងឆ្្២ំ០៣០។

បល្ក ម្សី បម្សង សខុីវប្ង បានចនូលរមួោភាគទខុនិកោមួយរា៉ា ក់សខុីរា៉ា មដលបានចាេ់ 
បផ្ីមដំបណីរការបៅក្ខុងឆ្្២ំ០០០។ បល្កម្សី បានេញ្ចេ់ថ្ាក់េរញិ្្ញ េម្តោន់ខ្ស់បលីជំនាញ 
ម្គេ់ម្គងហរិញ្ញវតថាខុ បៅសាកលវទិយាល័យ ភនូមិនទានីតិសានស្ និងវទិយាសានស្បសដ្ឋកិច្ច បៅរាជ 
ធានីភ្ំបពញ នាឆ្្២ំ០១៦។ បៅឆ្្២ំ០០១ បល្កម្សី ទទួលបាន េរញិ្្ញ េម្តពាណិជជាសានស្ដ 
មផ្កម្គេ់ម្គង ពីវទិយាសាថា នោតិម្គេ់ម្គង។ បល្កម្សី សខុីវប្ង អាចបម្េីម្បាស់ ភាសាមខ្មរ 
ភាសាអង់បគលៃស និងភាសាមថ បានយា៉ា ងល។្

បល្កេណ្ឌិ ត អន េ៊ខុនហាក ់ បានចនូលរមួោភាគទខុនិកោមួយ   រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ចាេ់តាងំ ពីឆ្្ ំ
២០០០។ បល្កេណ្ឌិ ត អន េ៊ខុនហាក់ ទទួលបានសញ្្ញ េម្តេណ្ឌិ តម្គេ់ម្គងធខុរកិច្ច (DBA) 
ពីសាកលវទិយាល័យ Preston University បៅសហរដ្ឋអាបមរកិ ក្ខុងឆ្្២ំ០០៩។ បល្ក 
េណ្ឌិ ត អន េ៊ខុនហាក់ បានទទួលេរញិ្្ញ េម្តោន់ខ្ស់ មផ្កធនាគារ និងហរិញ្ញវតថាខុ 
ពីសាកលវទិយាល័យន័រតខុន ម្េបទសកម្ខុោ និងពីសាកលវទិយាល័យ Ateneo De Zambuaga 
ម្េបទសហវាលីីពីន បៅក្ខុងឆ្្២ំ០០៣។   បៅក្ខុងឆ្្១ំ៩៩៥ បល្កេណ្ឌិ ត អន េ៊ខុនហាក់     
បានទទួលេរញិ្្ញ េម្តម្គេ់ម្គងធខុរកិច្ច(BBA) ពីមហាវទិយាល័យពាណិជជាសានស្ បៅក្ខុង 
ម្េបទស កម្ខុោ។ បល្កេណ្ឌិ ត អន េ៊ខុនហាក់ អាចបម្េីម្បាស់ ភាសាអង់បគលៃស ភាសាមថ 
និងភាសាមខ្មរ បានយា៉ា ងសាទា ត់ជំនាញ។

Dr. An Bunhak

Ms. Sreng Sivechheng
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បល្កម្សី សារខុន វធិខុរត័្ បានចនូលរមួវនិិបយាគោមួយ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បៅក្ខុងឆ្្២ំ០១២។          
បល្កម្សី វធិខុរត័្ បានទទួលសញ្្ញ េម្តបលីជំនាញ  ទីផសារ និងធនាគារ ពី សាកលវទិយាល័យ 
Rene Descartes បៅទីម្ករុងបា៉ា រសី ម្េបទសបារាងំ ក្ខុងឆ្្២ំ០០៧។ បល្កម្សី វធិខុរត័្ 
រានេទពិបសាធន៍ការងារ ក្ខុងវសិ័យធនាគារ ទាងំបៅក្ខុងម្េបទសបារាងំ និងបៅក្ខុងម្េបទស 
កម្ខុោ។ បល្កម្សីបានបធវាីការេោ្ក់ទខុនោបម្ចីនក្ខុងវសិ័យពាណិជជាកម្មបៅម្េបទសកម្ខុោ 
ោពិបសសខាងមផ្ក បម្គឿងសំអាង និងការមថរកសាសម�សសេ វសិ័យសខុខាភិបាល   និង វសិ័យ 
រា៉ា សខុីនកិនម្សរូវ ចាេ់តាងំពីឆ្្២ំ០០៩។

បល្ក បជត ច័នទាម្េបសីរ បានចនូលរមួោភាគទខុនិកោមួយ     រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បៅក្ខុងមខធ្នូ ឆ្្ ំ
២០០០។               បល្ក ម្េបសីរ បានទទួលេរញិ្្ញ េម្ត   ោន់ខ្ស់មផ្កចបាេ់បៅ សាកល វទិយាល័យ
បេៀលម្បាយបៅក្ខុងឆ្្២ំ០១០។ បៅក្ខុងឆ្្១ំ៩៩៥ បល្ក  ម្េបសីរ ទទួលបានេរញិ្្ញ េម្ត   
ម្គេ់ម្គងពាណិជជាកម្មពីមហាវទិយាល័យពាណិជជាសានស្ដ បៅក្ខុងម្េបទសកម្ខុោ។

បល្ក បា៉ា  េ៉ាខុណ្ណរទិ្ធី បានចនូលរមួោភាគទខុនិកោមួយរា៉ា ក់សខុីរា៉ា បៅក្ខុងមខធ្នូឆ្្ ំ២០០០  ។ 
បល្ក េ៉ាខុណ្ណរទិ្ធី ទទួលបានេរញិ្្ញ េម្តគណបនយ្យ-ហរិញ្ញវតថាខុ និងធនាគារបៅក្ខុងឆ្្១ំ៩៨៦ 
បៅក្ខុង ម្េបទសកម្ខុោ។ បល្ក បា៉ា  េ៉ាខុណ្ណរទិ្ធី អាចបម្េីម្បាស់ភាសាមខ្មរ និង ភាសា អង ់ បគលៃស 
បាន យា៉ា ង ល។្

Mr. Chet Chanprasoeur

Mr.Pa Ponnak Rithy

Ms. Sarun Vithourat
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 ម្ករុ មម្េរឹកសាភិបាលមនម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  រានសរាជិកចំនួន ៨រនូេ។ ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល រានចំបណឹះដរឹង 
និងជំនាញទាក់ទងនរឹង ការវភិាគឥណទាន សវនកម្ម ហរិញ្ញវតថាខុ ម្េតិេត្ិការ និងការម្គេ់ម្គង ធនធានមនខុសសេ។ ោពិបសស ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល 
រានេទ ពិបសាធន៍ ទាក់ទងនរឹងវសិ័យមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ និងធនាគារ មដលោធនធាន ដ៏សំខាន់សម្រាេ់ ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  
ភីអិលសខុី។ នាមថងៃ ៣១ មខ ធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩ ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាលរមួរាន៖

ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល

�	 កបណ�	ិត	អន	ប៊៊នហា	 ក់

បង	ធា	 នកង	៊មបង	ឹកងសា	ភិបា	 ល		

បល្ក េណ្ឌិ ត អន េ៊ខុនហាក់ ោម្េធានម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល និងោសរាជិក សាថា េនិក 
មនម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី។ បល្ក ម្តរូវបានមតងតាងំោ ម្េធានម្ករុមម្េរឹក ្
សាភិបាលនាេំោច់ឆ្្២ំ០១១។ មខុនបពលេបម្មីការងារបៅ ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ  
រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បល្កេណ្ឌិ ត េ៊ខុនហាក់ េបម្មីការងារោនាយកម្េតិេត្ិហរិញ្ញវតថាខុ បៅធនា   
គារពាណិជជា បា៉ា សខុីហវាកិ (1995-2000)។ បល្កេណ្ឌិ ត អន េ៊ខុនហាក់ ទទួលបាន សញ្្ញ េម្ត
េណ្ឌិ តម្គេ់ម្គងធខុរកិច្ច (DBA)  មផ្កម្គេ់ម្គង ពីសាកលវទិយាល័យ Preston University 
បៅសហរដ្ឋអាបមរកិ ក្ខុងឆ្្២ំ០០៩។ បល្កេណ្ឌិ ត េ៊ខុនហាក់ បានទទួល េរញិ្្ញ វេម្តោន់  
ខ្ស់មផ្កធនាគារ និងហរិញ្ញវតថាខុ ពីសាកលវទិយាល័យ ន័រតខុន ម្េបទសកម្ខុោ និងពី សាកល 
វទិយាល័យ Ateneo De Zambuaga ម្េបទស           ហវាលីីពីន បៅក្ខុងឆ្្២ំ០០៣។ បៅក្ខុង 
ឆ្្១ំ៩៩៥ បល្កេណ្ឌិ ត អន េ៊ខុនហាក់បានទទួលេ រញិ្្ញ េម្តម្គេ់ម្គង ធខុរកិច្ច(BBA) 
ពីមហាវទិយាល័យ ពាណិជជាសានស្ បៅក្ខុងម្េបទសកម្ខុោ។ 

�	 ក	Taejun Shin,	តំណ	 ្កង	ម៊ហ៊៊ន	Gojo & Company, Inc. 

អភិបា	 ល

បល្ក Taejun S hin ោសាថា េនិក និងោអគ្គ នាយកមនម្ករុមហ៊ខុន Gojo & Company, Inc., 
មដលោភាគទខុនិ កចម្ងរេស់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា ។ េនាទា េ់ពីេញ្ចេ់ការសិកសាពី សាកលវទិយាល័យ  
Korea និងសាកលវទិយាល័យ Waseda បលីជំនាញ ម្គេ់ម្គងហរិញ្ញវតថាខុ បល្ក Taejun បានចា
េ់បផ្ីមអាជីពរេស់ខលៃួនបៅម្ករុមហ៊ខុន Morgan Stanley េនាទា េ់មកេបម្មីការងារបៅម្ករុមហ៊ខុន 
Unison Capital។ ខណៈបពលេបម្មីការងារ ក្ខុងវសិ័យហរិញ្ញវតថាខុ បល្ក Taejun  បានេបងកីត 
អង្គការ Living in Peace ក្ខុងឆ្្២ំ០០៧ និងេបងកីតមនូលនិធិវនិិបយាគ បលីវសិ័យមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ 
ោបលីកដំេនូង ក្ខុងម្េវត្ិសានស្វនិិបយាគរេស់ម្េបទស ជេ៉ាខុន នាឆ្្២ំ០០៩។ បល្ក Taejun 
បានសហការេបងកីត ម្ករុមហ៊ខុន Gojo បៅឆ្្២ំ០១៤ បហយីបានដរឹកនាមំ្ករុមហ៊ខុនទទួលបានការ
រកីចបម្មីន ោេន្េនាទា េ់ រហនូតេច្ចខុេ្ន្ បល្ក បានកាលៃ យោអគ្គនាយកម្ករុមហ៊ខុន។ បល្កគឺោ 
Young Global Leader មនបវទិកាបសដ្ឋកិច្ចពិភពបល្ក និងោសរាជិកសាថា េនិកវយ័បក្មងមន 
Endeavor Japan ។ បល្ក ម្តរូវបាន ទសសេនាវដ្ី Harvard Business Review រេស់ម្េបទសជេ៉ាខុន 
បម្ជីសបរសីោអគ្គនាយកប្្ីមទាងំ ២០ មដលរានអាយខុតិចោង ៤០ឆ្្។ំ បល្កបានអ្កនិពន្ធ 
បសៀវបៅ ចំនួន ៩កបាល បល្កក៏ោកីឡាករអត្ពលិករត់ចរាងៃ យ មដលបានេញ្ចេ់ ចរាងៃ យផលៃនូវ 
១.៦៤៨ គី�នូមម៉ាត និងោកីឡាករ ការា៉ា បតមខសេម្កវាត់ប ្្ម ផងមដរ។ បល្ក Taejun អាចបម្េី 
ម្បាស់ ភាសា ជេ៉ាខុន កនូបរ ៉ា និងអង់បគលៃស បានយា៉ា ងសាទា ត់ជំនាញ។ 

�	 ក Taejun Shin
អភិបាល

�	 កបណ�	ិត	អន	ប៊៊នហា	 ក់
ម្េធានម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល		
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�	 ក	Sanjay Gandhi 

អភិបា	 ល
 បល្ក Sanjay Gandhi  ោសហសាថា េនិក និងោនាយកម្េតិេត្ិវនិិបយាគ មន ម្ករុមហ៊ខុន    
Gojo & Company, Inc.,។ បោយរានលក្ខណ្ឌ ម្គេ់ម្គាន់កាលៃ យោ គណបនយ្យករជំនាញ   
បៅម្េបទសឥោ្ឌ  បល្ក Sanjay បានចាេ់បផ្ីម អាជីពរេស់គាត់ក្ខុង ឆ្្១ំ៩៩១ ោមួយ AF   
Ferguson ោម្ករុមហ៊ខុនសវនកម្ម មដលរានអាយខុកាលចំោស់ោងបគបៅក្ខុងម្េបទសឥោ្ឌ    
( ោមដគនូរេស់ Deloitte ម្េបទសឥោ្ឌ )។  េនាទា េ់ មក បល្ក បានចនូលម្េ �នូកក្ខុង       
វសិ័យហរិញ្ញវតថាខុ និងធនាគារោមួយ    ម្ករុមហ៊ខុនដ៏ធំមួយ បៅក្ខុងម្េបទសឥោ្ឌ  អស់រយៈបពល     
៨ឆ្្។ំ ចាេ់តាងំឆ្្២ំ០០៣ មក បល្ក Sanjay បានបធវាីការបៅក្ខុង វសិ័យមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុបហ ី យ     
កាលៃ យោអ្កជំនាញខាងវសិ័យ បនឹះ។បល្ក  S  anjay រា ន េ ទពិ បសាធន៍បលីការ បធវាីចំោត់     
ថ្ាក់សាថា េ័ន មីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុជិត ១៥០ ម្គរឹឹះសាថា ន បៅក្ខុង ២៥ ម្េបទស    ទនូទាងំអាសខុី  អានហវាកិ     
និង អខុឺរ ៉ាខុេខាងបកីត ោមួយម្ករុមហ៊ខុន Planet Rating និងM-CRIL។ បៅ M-CRIL  បល្ក ដរឹកនា ំ   
ម្ករុមការងារចំោត់ ថ្ាក់ ក្ខុងមខុខតំមណងោនាយក។ បល្ក ោវាគ្មិន េបម្ងៀន   ខាងមផ្កវភិាគ   
បលីឥណទាន និងការបធវាីចំោត់ថ្ាក់ ោបម្ចីនកមនលៃងជខុំវញិ ពិភពបល្ក។  បល្ក ក៏ធាលៃ េ់េបងកីត    
 សិក្ាសាល្ោបម្ចីន  ខាងមផ្កម្គេ់ម្គងហានិភ័ យ  ដល់េខុគ្គ លិ  ក  បៅក្ខុង ម្គរឹឹះសាថា នមួយចំនួន       
បៅក្ខុងម្េបទសកម្ខុោ។  ោមួយនិង  េទពិបសាធន៍ោង  ២៦ឆ្្ ំក្ខុងមផ្កសវនកម្មសាជីវកម្ម
ធនាគារ និងការបធវាីការោមួយសាថា េ័នមីម្ករូហរញិ្ញវតថាខុ បានជួយឱ្យ បល្ក Sanjay      បរៀេចំននូវ 
ការងាររេស់បល្កយា៉ា ងម្េបសីរ។ បល្ក Sanjay ដរឹកនាំក្ខុងការ វាយតមមលៃ ម្គរឹឹះសាថា ន   និងផ្ួច 
បផ្ីមមកលម្ម្េតិេត្ិការសម្រាេ់ ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ មដលោ មដគនូ។ ក្ខុងតួនាទីោសរាជិក
 ម្ករុមម្េរឹកសាភិ បា ល ម្គរឹឹះ សាថា ន មីម្ករូហិ រញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បល្កោ សរាជិកមន គណៈ កម្មការ 
ហានិភ័យ និងគណៈកម្មការសវនកម្មមផទាក្ខុង។

�	 កសង	ី	Praachi Gandhi
អភិបា	 ល
បល្កម្សី Praachi Gandhi គឺោអ្កជំនាញខាងសង្គមវទិយា ោអតីត  សានស្ាចារ្យ និងោម្គរូ
េណ្ខុ ឹះេោ្លជំនាញមកពីសាល្បសដ្ឋកិច្ចបដលី មនសាកលវទិយាល័យបដលីម្េបទសឥោ្ឌ ។ 
បល្កម្សីក៏ោ “សវនករឯករាជ្យមផ្ក SPI4 មដលទទួលសា្គ ល់បោយសាថា េ័ន CERISE បោយ
េបម្មីការងារមផ្កម្គេ់ម្គងការងារសង្គម (SPM) និងបគាលការណ៍ការពារអតិថិជន (CPP) 
ក្ខុង សាថា េ័ នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ (MFI) បៅជខុំវញិពិភពបល្ក។ ក្ខុងនាមោអ្កជំនាញសង្គមវទិយា 
និងោនស្ីរ្ាក់ មដលបានបធវាីការបៅកម្មិតមនូលោ្ឋ នអស់រយៈបពលោបម្ចីនឆ្្ ំ បល្កម្សី 
យល់ចបាស់ពីតម្មរូវការរេស់អតិថិជន មីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ ោពិបសសអតិថិជនោនស្ី បដីម្រីកសាការ 
បគា រព បសចក្ីមថលៃថ្នូរ និងព័ត៌រានសរាងៃ ត់រេស់អតិថិជន តាមរយៈទំនាក់ទំនង ម្េកេបោយតរាលៃ  
ភាព ទំនខុកចិត្ និងការទទួលខខុសម្តរូវ។ បល្កម្សី ធាលៃ េ់ោអ្កជំនាញម្សាវម្ោវ ោមួយអង្គការ 
បម្រៅ រោ្ឋ ភិបាលោបម្ចីន បហយីបានបធវាីការបលី   គបម្រាងអន្រោតិោបម្ចីនដនូចោ សាកល 
វទិយាល័យ John’s Hopkins សហរដ្ឋអាបមរកិ, មនូលនិធិ MacArthur និងបផសេងៗបទៀត។ 
បល្កម្សី គឺោមនខុសសេរានសមតថាភាពពិបសស ក្ខុងការផសារភាជា េ់យា៉ា ងរលនូនោមួយមនខុសសេមក
ពីម្គេ់មជ្ឈោ្ឋ ន និងម្គេ់វយ័។ បល្កម្សី ោម្េធានមផ្កម្គេ់ម្គងការងារសង្គម បោយបម្េីេទ 
ពិបសាធន៍រេស់បល្កម្សី បដីម្បីធវាីឱ្យម្បាកដថា ម្គរឹឹះសាថា នហរិញ្ញវតថាខុ មដលោមដគនូរេស់ Gojo 
រានការទទួលខខុសម្តរូវបលីការងារសង្គម។ បោយរានការមណនា ំនិងការគាមំ្ទយា៉ា ងបពញទំហរឹ
ងរេស់បល្កម្សី រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានទទួលវញិ្្ញ េនេម្តការពារអតិថិជនពី Smart Campaign 
ក្ខុងឆ្្២ំ០១៩ ។ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  រានបរាទនភាពមដលរានបល្កម្សី ោម្េធានគណៈកម្មការ គាំ
ពារសង្គមរេស់ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល។ បោយរានក្ី ម្សឡាញ់ ការបគារព ភាពសេបាយរកីរាយ 
និងតនន្ី បទីេបធវាីឲ្យបល្កម្សី ចង់ឱ្យពិភពបល្កកាលៃ យោទីកមនលៃងដ៏ម្សស់េំម្ពង។

�	 ក	Sanjay Gandhi 
អភិបាល

�	 កសង	ី	Praachi Gandhi
អភិបាល
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�	 ក	�ងត	ច័ន្ទ	បង	សើរ

អភិបា	 ល		

បល្ក បជត ច័នទាម្េបសីរ  បានចនូលរមួោមួយរា៉ា ក់សខុីរា៉ា បៅក្ខុងមខធ្នូ ឆ្្២ំ០០០ ។ បល្ក 
ម្េបសីរ េច្ចខុេ្ន្ោសរាជិកក្ខុងគណៈកម្មការហានិភ័យ និងោសរាជិក ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាលរេ
ស់ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា      ភីអិលសខុី។ បល្ក ម្េបសីរ បានទទួល េរញិ្្ញ េម្តោន់ 
ខ្ស់មផ្កចបាេ់ បៅសាកលវទិយាល័យបេៀលម្បាយ នាឆ្្ ំ២០១០។ បៅក្ខុងឆ្្១ំ៩៩៥ បល្ក 
ម្េបសីរទទួលបានេរញិ្្ញ េម្តម្គេ់ម្គងពាណិជជាកម្មពីមហាវទិយាល័យពាណិជជាសានស្ដ 
បៅកម្ខុោ។  

�	 កបណ�	ិត	�	 	�៉ង្	

អភិបា	 លឯករា	ជងយ

បល្កេណ្ឌិ ត បៅ បវ ៉ាង ោសរាជិកឯករាជ្យម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល បានចនូលរមួោមួយម្ករុមម្េរឹកសា 
ភិបាលរេស់ម្គរឹឹះសាថា នរា៉ា ក់សខុីរា៉ា  នាមខកញ្្ញ  ឆ្្២ំ០១៣ និងេច្ចខុេ្ន្ បល្ក ោម្េ ធានគណៈ
កម្មការសវនកម្មរេស់ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា ។ បល្កេណ្ឌិ ត បៅ បវ ៉ាង បាន 
េបម្មីការងារោសានស្ាចារ្យបៅ សាកលវទិយាល័យ    ន័រតខុន និងោសាកលវទិយាធិការរងមនសា
កលវទិយាល័យ Western ពីឆ្្២ំ០០៦-២០១២។ បល្ក បានេបម្មីការងារោ សានស្ាចារ្យ 
បៅសាកលវទិយាល័យភនូមិនទានីតិសានស្ និងវទិយាសាម្ នស្បសដ្ឋកិច្ច  វទិយាសាថា ន ហរិញ្ញវតថាខុកម្ខុោ 
និងសាកល  វទិយាល័យ Western ចាេ់តាងំពីឆ្្២ំ០១០។ បល្កេណ្ឌិ ត បៅ បវ ៉ាង បានទទួល
សញ្្ញ េ័ម្តេណ្ឌិ តមផ្កម្គេ់ម្គងពាណិជជាកម្ម (DBA) ពី សាកលវទិយាល័យ Western 
បៅក្ខុងម្េបទសកម្ខុោ ក្ខុងឆ្្២ំ០១០។ ក្ខុងឆ្្២ំ០០២ បល្ក បានទទួលសញ្្ញ េម្ត 
អនខុេណ្ឌិ តម្គេ់ម្គងពាណិជជាកម្ម មផ្កហរិញ្ញវតថាខុ ពីសាកលវទិយាល័យន័រតខុន និងសាកល 
វទិយាល័យ Ateneo de Zamboangan។ ក្ខុងឆ្្១ំ៩៩៩ បល្ក បានេញ្ចេ់ការ សិកសា ថ្ាក់ 
េរញិ្្ញ េម្តរង មផ្កធនាគារពី វទិយាសាថា នសម្រាេ់ការសិកសាធនាគាររេស់ធនាគារោតិ មនកម្ខុោ
។ បៅឆ្្១ំ៩៩៦ បល្កបានេញ្ចេ់បោយបោគជ័យេរញិ្្ញ េម្ត   មផ្កវទិយាសានស្      គណិត                
វទិយា ពីសាកល    វទិយាល័យភនូមិនទាភ្ំបពញ បៅក្ខុងម្េបទសកម្ខុោ។

�	 ក	�ងត	ច័ន្ទ	បង	សើរ

អភិបាល  

�	 កបណ�	ិត	�	 	�៉ង្	

អភិបាលឯករាជ្យ
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�	 កបណ�	ិត	យា	 ន	ឫទ្ធ	ី	

អភិបា	 លឯករា	ជងយ

បល្កេណ្ឌិ ត យាន ឫទ្ធី បានចនូលរមួោសរាជិកម្ករុមម្េរឹកសាភិបាលឯករាជ្យ ោមួយ  
រា៉ា ក់សខុីរា៉ា បៅក្ខុងមខបមសា ឆ្្២ំ០១២ បហយីក៏ោម្េធាន   គណៈកម្មការហានិភ័យ រេស់ 
រា៉ា ក់សខុីរា៉ា ។ បល្កេណ្ឌិ ត ធាលៃ េ់បានេបម្មីការងារោគណបនយ្យករោន់ខ្ស់ ម្ករុមហ៊ខុន មសល 
កម្ខុោពីឆ្្ ំ១៩៩៣-២០០២។  បល្កេណ្ឌិ ត បាន និងកំពខុងេបម្មី ការងារោនាយកមផ្ក 
ហរិញ្ញវតថាខុបៅម្ករុមហ៊ខុន ឌនូនហវា ី តាងំពីឆ្្ ំ ២០០២ រហនូត ដល់   េច្ចខុេ្ន្។ បល្កេណ្ឌិ ត 
ោសរាជិកគណបនយ្យករម្គេ់ម្គង និងសរាជិកភាពមន វទិយាសាថា នគណបនយ្យករ 
សាធារណៈ មនម្េបទសអនូនស្ាលី។ បល្កេណ្ឌិ តោ សរាជិកសកម្មមនវទិយាសាថា ន  គណ 
បនយ្យ ករជំនាញកម្ខុោ។ ពីឆ្្ ំ ២០០៣ រហនូតដល់េច្ចខុេ្ ន្ បល្កេណ្ឌិ ត ោម្គរូេបម្ងៀន 
បម្រៅបរា៉ា ងបៅសាកលវទិយាល័យបេៀលម្បាយ និងសាកលវទិយាល័យ បវបសទាីន។ បល្កេណ្ឌិ ត 
ឫទ្ធី  ទទួលបានសញ្្ញ េម្តេណ្ឌិ តមផ្កទីផសារ ពីសាកលវទិយាល័យ Preston បៅសហរដ្ឋអា
បមរកិក្ខុងឆ្្២ំ០០៧និងសញ្្ញ េម្តេណ្ឌិ តទសសេនៈវោិជា ពីសាកលវទិយាល័យ European  
បៅម្េបទសសវាីសក្ខុងឆ្្២ំ០១៣។ បៅក្ខុងឆ្្២ំ០០៥ បល្កេណ្ឌិ តបានទទួលសញ្្ញ េម្តអ
នខុេណ្ឌិ តម្គេ់ម្គងធខុរកិច្ច (MBA) ជំនាញហរិញ្ញវតថាខុ និងគណបនយ្យ ពី សាកលវទិយាល័យ 
Preston  បៅសហរដ្ឋអាបមរកិ។  បៅក្ខុងឆ្្១ំ៩៩៨  បល្កេណ្ឌិ ត  បាន ទទួលេរញិ្្ញ េម្ត
ម្គេ់ម្គងធខុរកិច្ច ជំនាញធនាគារ និងហរិញ្ញវតថាខុ ពីសាកលវទិយាល័យ Irish ម្េបទសបអៀរ�ង់។

�	 ក	បា៉ង	ប៉៊ណ្ណ	រិទ្ធ	ី

អភិបា	 ល

បល្ក បា៉ា  េ៉ាខុណ្ណរទិ្ធី ោសរាជិកម្ករុមម្េរឹកសាភិ បាល និងោអគ្គនាយក  បានចនូលរមួ 

ោមួយរា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បៅក្ខុងមខធ្នូ ឆ្្ ំ ២០០០។ មខុនបពលបល្ កចនូលរមួោមួយ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  

បល្ក េ៉ាខុណ្ណរទិ្ធី បានេបម្មីការងារោជំនួយការគណបនយ្យ និងរដ្ឋបាលបៅ អង្គការ   LWS 

បៅបខត្កំពង់ស្ឺ (១៩៩៨-២ ០០០) ម្េធានគ ណបនយ្យបៅធនាគារពាណិជជា P acific 

Commercial Bank (១៩៩៥- ១៩៩៨) អនខុ ម្េធានការយិាល័យឥណ ទា ន មនធនាគារ 

ោតិ មនកម្ខុោ បៅបខត្កំពត (១៩៨០-១៩៩៥)។ បល្ក េ៉ាខុណ្ណរទិ្ធី ទទួលបានេរញិ្្ញ េម្ត

គណបនយ្យហរិញ្ញវតថាខុ  និងធនាគារ បៅក្ខុង ឆ្្១ំ៩៨៦ បៅក្ខុង ម្េបទសកម្ខុោ។ បល្ក 

េ៉ាខុណ្ណរទិ្ធី អាចបម្េីម្បាស់ភាសាមខ្មរ និងភាសាអង់បគលៃសបានយា៉ា ងល។្ បល្ក េ៉ាខុណ្ណរទិ្ធី ដរឹកនាំ

ម្ករុមការងារោមួយនរឹងការម្សល្ញ់ និងតរាលៃ ភាព។  

�	 កបណ�	ិត	យា	 ន	ឫទ្ធ	ី	

អភិបាលឯករាជ្យ

�	 ក	បា៉ង	ប៉៊ណ្ណ	រិទ្ធ	ី

អភិបាល
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្រណៈកម្មការរបស់កង៊មបងឹកងសាភិបាល

	 ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសី រានគណៈកម្មការរេស់ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាលចំនួន េី មដលបានមណនា ំនិងផ្ល់ននូវ 
អភិបាលកិច្ចរមួរាន គណៈកម្មការសវនកម្ម គណៈកម្មការហានិភ័យ និងគណៈកម្មការគាពំារសង្គម។   គណៈកម្មការនីមួយៗ បាន 
េំបពញ មខុខងារសំខាន់ៗ ក្ខុងដំបណីរការម្េតិេត្ិរេស់ ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូ   ហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី បោយបានរកសាម្េបយាជន៍អតិថិជន
សម្រាេ់រាល់ការសបម្មចចិត្នានា។

្រណៈកម្មការសវនកម្ម

គណៈកម្មការសវនកម្មទទួលខខុសម្តរូវដនូចខាងបម្កាម៖

 បបងកីត និងម្តរួតពិនិត្យអនខុបល្មភាពោមួយម្កមសីលធម៌សាជីវកម្ម
 ម្តរួតពិនិត្យនីតិវធិីអនខុបល្មតាមេទេញ្ជា រោ្ឋ ភិបាល
 ពិនិត្យប�ងីវញិននូវការរកបឃញីរេស់សវនកម្ម ឬការម្តរួតពិនិត្យមដលបានបធវាីប�ងីបោយភ្ាក់ងារបផសេងបទៀត។
 ពិនិត្យបមីលបលីមតិបយាេល់រេស់សវនករខាងបម្រៅបលីអំោចតួនាទីេខុគ្គលិកគណបនយ្យនិងហរិញ្ញវតថាខុ និងសវនករមផទាក្ខុង
            រេស ់ម្គរឹឹះសាថា ន
 ពិនិត្យប�ងីវញិននូវភាពម្គេ់ម្គាន់មនរចនាសម្័ន្ធការម្តរួតពិនិត្យមផទាក្ខុងបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុ
 ម្តរួតពិនិត្យបលីការម្តរួតពិនិត្យមផទាក្ខុង រេស់ម្ករុមហ៊ខុន សម្រាេ់ការពារម្ទព្យសម្ត្ិរេស់ម្ករុមហ៊ខុន
 វាយតមមលៃបគាលេំណងសវនករមផទាក្ខុង
 ពិនិត្យការងាររេស់សវនករមផទាក្ខុង និងវាយតមមលៃការអនខុវត្ន៍ និងការកសាងសមតថាភាព
 ធានាថាការចនូលរមួរេស់សវនករមផទាក្ខុងបៅក្ខុងដំបណីរការសវនកម្មបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុរេស់សវនករខាងបម្រៅដំបណីរការ
បោយ រានការសហការគ្ាលោ្មួយសវនករខាងបម្រៅ។

សកម្មភាព និងសមិទ្ធផលសម្រាេ់ឆ្្២ំ០២០៖

គណៈកម្មការសវនកម្មបានជួេម្េជខុំគ្ាចំនួន ២ដងក្ខុងឆ្្២ំ០២០
 បៅក្ខុងកិច្ចម្េជខុំបៅក្ខុងឆ្្២ំ០២០ គណៈកម្មការបានអនខុម័ត
  -គបម្រាងមផនការ ការអនខុវត្ការងារសវនកម្មមផទាក្ខុង កាលវភិាគ សម្រាេ់ឆ្្ ំ២០២០
  -វធិីបម្ជីសបរសីគំរនូ និងបគាលេំណងការងារ
  -នីតិវធិីថ្មីមនការបធវាីសវនកម្ម
  -របាយការណ៍ម្េចាឆ្ំ្រំេស់សវនកម្មមផទាក្ខុង
  -របាយការណ៍ម្តរួតពិនិត្យ ម្េព័ន្ធម្តរួតពិនិត្យមផទាក្ខុងម្េចាឆ្ំ្ជំនូនធនាគារោតិ 
 បានផ្ល់បយាេល់បលីគំរនូមនការបធវាីសវនកម្មមផទាក្ខុង
 ម្តរួតពិនិត្យប�ងីវញិននូវរាល់សកម្មភាពម្េតិេត្ិការ អាជីវកម្ម និងបដីរការម្គេ់ម្គងសំខាន់ៗ ម្តរូវបានបធវាីសវនកម្ម បោយបយាងតា
មវធិីសានស្បោយមផ្កបលីហានិភ័យ។
 សវនកម្មមផទាក្ខុងបានពិភាកសាពីលទ្ធផលមនការវាយតមមលៃទាងំអស់ោមួយថ្ាក់ម្គេ់ម្គង និងរាយការណ៍ អំពីការសបងកត/ការរក 
បឃញី  អនខុសាសន៍និងបយាេល់នានា តាមរយៈរចនាសម្័ន្ធមដលរានម្សាេ់។
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្រណៈកម្មការហានិភ័យ

	 គណៈករា្ម ធិការហានិភ័យ  បានចាេ់បផ្ីមអនខុវត្កិច្ចការ   ម្េកដបោយម្េសិទ្ធភាពពីមខកខុម្ៈឆ្្២ំ០១ ៤បោយរានការចនូលរមួពី
សរាជិកម្ករុមម្េរឹកសាភិបាលឯករាជ្យ។ គណៈកម្មការបនឹះ ទទួលខខុសម្តរូវចំបពាឹះមខុខ ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល និងតម្មរូវឲ្យអនខុវត្ការងារដនូចខាង
បម្កាម៖
 ម្តរួតពិនិត្យ និងតាមោនននូវទិដ្ឋភាពបផសេងៗមនការម្គេ់ម្គងហានិភ័យបោយឈរបលីមនូលោ្ឋ នរមួ និងម្តរួតពិនិត្យប�ងីវញិោ                  
ម្េចានំនូវហានិភ័យសំខាន់ធំៗ រេស់រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  រមួរាន ហានិភ័យឥណទាន ហានិភ័យទីផសារ ហានិភ័យម្េតិេត្ិការ ហានិភ័យ អម្តា ការ  
ម្បាក់ហានិភ័យសនទានីយភាព ហានិភ័យចបាេ់េទេ្ញ្ញត្ិ និងម្េតិេត្ិតាម ហានិភ័យមនការអនខុវត្ន៍ យខុទ្ធសានស្ ហានិភ័យ បករ ្ ិ៍បឈា្ម ឹះ  
ហា និ ភ័យ េបច្ចកវោិជា ព័ត៌រាន និងសន្ិ សខុខម្េព័ន្ធ និងហានិភ័យបផសេងៗបទៀតមដល រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  អាចនរឹងបធវាីការម្តរួតពិនិត្យតាមោនោម្េចា។ំ
 ពិនិត្យប�ងីវញិ និងផ្ល់អនខុសាសន៍សម្រាេ់ការអនខុម័ត  រេស់ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល   បលីម្កេខ័ណ្ឌ   ម្គេ់ម្គងហានិភ័យ និង យខុទ្ធ 
 សានស្    ការកំណត់កម្មិតហានិភ័យ និងការទទួលយក (រមួទាងំរបាយការណ៍មនកម្មិតហានិភ័យ និងការទទួលយក) រេស់រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ។
 ពិនិត្យ និងអនខុម័តចំបពាឹះអតិថិជនមដលរានកម្មិតហានិភ័យខ្ស់ពាក់ព័ន្ធនរឹងការសរ្ាតម្បាក់ និងការយកចិត្ទខុកោក់ សា្គ ល់  
អតិថិជន ។
 ធានាឲ្យរានននូវ បហោ្ឋ រចនាសម្័ន្ធ ធនធាន និងម្េព័ន្ធ សមម្សេមួយ សម្រាេ់ម្គេ់ម្គងហានិភ័យ ។
 ពិនិត្យប�ងីវញិ និងសិកសាបលីលក្ខណ្ឌ តម្មរូវមនេទេ្ញ្ញត្ិ និង/ឬបយាេល់រេស់និយត័ករ បលីេញ្ហា ទាក់ទងនរឹងការម្គេ់ម្គង
ហានិ ភ័ យ រេស់រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  និងធានាតាមោនបោយសមម្សេមួយ បលីមផនការសកម្មភាព មដលបានោក់បចញឲ្យបានទាន់បពលបវល្ 
បដីម្កីម្មិតលក្ខណ្ឌ តម្មរូវ និង/ឬ ភាពកងវាឹះខាតមនម្តរួតពិនិត្យដនូចមដលបានកំណត់បោយនិយត័ករ ។
 ពិនិត្យប�ងីវញិននូវលទ្ធផលមនការបធវាីបតស្បនស្សចំបពាឹះហានិភ័យសំខាន់ធំៗ រេស់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  និងការវាយតមមលៃបលីសមតថាភាព 
ក្ខុ ង ការទេ់ទល់នរឹងសាថា នភាពបនសស្ចំបពាឹះម្បាក់ចំបណញ ភាពម្គេ់ម្គាន់បដីមទខុន និងសាច់ម្បាក់ម្សរួល និងក្ខុងករណីចាបំាច់បធវាី ការ 
ផ្ួចបផ្ីម/េបងកីតសកម្មភាពសមម្សេមដលនរឹងម្តរូវោក់បចញបោយថ្ាក់ម្គេ់ម្គង បដីម្កីាត់េនថាយផលេ៉ាឹះពាល់មដលរានសក្ានខុពល។
 ទ ទួល និងពិនិត្យប�ងីវញិននូវរបាយការណ៍ម្េចាមំ្គា អំពីហានិភ័យវេ្ធម៌ ការេ៉ាឹះពាល់ និងការម្គេ់ម្គងហានិភ័យផលេ័ម្ត 
រេស់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ។
 ពិនិត្យប�ងីវញិ និងផ្ល់អនខុសាសន៍បលីរបាយការណ៍ម្តរួតពិនិត្យឥណទានបោយឯករាជ្យ រេស់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ។
 ពិចារោបលីេញ្ហា បផសេងៗ តាមតួនាទី មដលបានកំណត់ និងម្េគល់ជនូនបោយម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល ។
 ពិនិត្យប�ងីវញិ និងផ្ល់អនខុសាសន៍បលីមផនការរេស់នាយកោ្ឋ នម្គេ់ម្គងហានិភ័យ និងម្េតិេត្ិតាម រេស់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ។
 ពិនិត្យបមីលម្េតិេត្ិការទាងំអស់មដលពាក់ព័ន្ធនរឹងបគាលនបយាបាយវសិសេលេលៃនូវងី ។
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្រណៈកម្មការគាំពារស្្គម
	

គណៈកម្មការបនឹះ តម្មរូវឱ្យអនខុវត្ ការងារដនូចខាងបម្កាម៖
 អភិវឌ្ឍ និងម្តរួតពិនិត្យដំបណីរការកិច្ចគាពំារសង្គមបៅ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  
 េបងកីនការយល់ដរឹងទាក់ទងនរឹងកិច្ចគាពំារសង្គម សម្រាេ់េខុគ្គលិកម្គេ់កម្មិតបៅ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា
 តាមោនដំបណីរការរេស់អង្គភាព ចំបពាឹះការទទួលខខុសម្តរូវចំបពាឹះអតិថិជន
 តាមោនដំបណីរការរេស់អង្គភាព ចំបពាឹះការទទួលខខុសម្តរូវចំបពាឹះេខុគ្គលិក
 បរៀេចំគបម្រាង និងបរៀេចំកម្មវធិីសង្គម សកម្មភាពបផសេងៗ និងកម្មវធិីសម្រាេ់អតិថិជន
 បរៀេចំវគ្គេណ្ខុ ឹះេោ្ល បដីម្េីបងកីនការយល់ដរឹងរេស់សាថា េ័នពី កិច្ចគាពំារសង្គមនិងបគាលការណ៍ គាពំារអតិថិជន

សកម្មភាពនិងសមិទ្ធផលសម្រាេ់ឆ្្២ំ០២០៖
 បដីម្កីារពារជំងឺរាតតបាត កនូវដី១៩ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានផ្ល់ជនូនននូវសរ្ារៈដនូចោ រា៉ា ស របាងំការពារមខុខ ទរឹកអាកខុល ដល់េខុគ្គលិករេស់ខលៃួន
បដីម្សីខុវតថាិភាព បហយីេខុគ្គលិកម្តរូវល្ងមដ និងម្តរូវម្តរួតពិនិត្យសីតខុណហា ភាពរេស់ពួកបគមខុនបពលចនូលបធវាីការ។ េខុគ្គលិកម្គេ់រនូេចាបំាច់ម្តរូវពាក់ 
រា៉ា ស់ និងរបាងំការពារមខុខការពារមខុខបហយីក៏ម្តរូវរកសាការគរាលៃ តសង្គមក្ខុងបរា៉ា ងបធវាីការផងមដរ។
 បរៀេចំឱ្យរានការបលងកីឡាបផសេងដនូចោ បាល់ទាត់ ពីងេ៉ាខុង បដីម្បីលីកកម្ស់សខុខភាពេខុគ្គលិក
 សហការោមួយនរឹងសរាគមមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុកម្ខុោមដលរានមដគនូរោមួយ នរឹង ADA និង Good Return មដលរានបគាលេំណងជួយ 
សម្មរួលដល់ ការផ្ល់ការអេ់រចំំបណឹះដរឹងហរិញ្ញវតថាខុបោយ   ផ្ល់គខុណតមមលៃេមនថាមដល់អតិថិជនរេស់បយងីបដីម្ធីានាបានននូវការរកីចបម្មីនម្េកេ
បោយចីរភាព។
 បានសម្មេសម្មរួលបលីការផ្ល់ឥណទានទរឹកស្ាត និងអនាម័យ ដល់អតិថិជនចំនួនោង ៦០០ ម្គរួសារ ផលេម្តចំនួន ២.៤ ល្ន 
ដខុល្លៃ រអាបមរកិ។
 បានសហការោមួយ Smart Campaign បដីម្អីនខុវត្គបម្រាងសបមលៃងអតិថិជន(VoC) បដីម្ី្ លៃខុឹះេញ្្ច ងំពីការអនខុវត្បគាលការណ៍ 
ការពារអតិថិជន។
 បម្កាមយខុទ្ធនាការមេតងកម្ខុោ បៅឆ្្បំនឹះបយងីបផ្្តបៅបលីការមថទាបំម្កាយការោបំដីមបឈកីាលពីឆ្្មំខុន។ បយងីទទួលបានននូវេទ  
ពិបសាធន៍ដ៏គួរឱ្យចាេ់អារម្មណ៍មួយចំនួនមដលបានមកពីគបម្រាងបនឹះ។
 សម្មេសម្មរួល និងតាមោនការអនខុវត្ន៍“ បគាលនបយាបាយេណ្រឹ ងតវា៉ាអតិថិជន” បដីម្រីលំរឹកដល់េខុគ្គលិកអំពីរការអនខុវត្ន៍បគាល 
ការណ៍បអាយរានម្េសិទ្ធភាព។
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បល្ក បា៉ា  េ៉ាខុណ្ណរទិ្ធី ោអគ្គនាយក បានចនូលរមួោមួយរា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បៅក្ខុងមខធ្នូ ឆ្្២ំ០០០។ មខុន 
បពល បល្កចនូលរមួោមួយរា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បល្ក េ៉ាខុណ្ណរទិ្ធី បានេបម្មីការងារោជំនួយការគណបនយ្យ 
និង  រដ្ឋបាលបៅអង្គការLWSបៅបខត្កំពង់ស្ឺ(១៩៩៨-២០០០) ម្េធានគណបនយ្យ  បៅធនា 
គារ ពា ណិជជា Pacific Commercial Bank (១៩៩៥-១៩៩៨) អនខុ េ ្រ ធាន ការយិាល័យឥណទាន 
មន ធ នាគារោតិ មនកម្ខុោ បៅបខត្កំពត (១៩៨០-១៩៩៥)។ បល្ក  េ៉ាខុណ្ណរទិ្ធី ទទួលបាន    
េរញិ្  ញាេម្តគណបនយ្យហរិញ្ញវតថាខុ និងធនាគារ បៅ ក្ខុ ង  ឆ្្១ំ៩៨៦ បៅក្ខុងម្េបទសកម្ខុោ។ 
បល្ក េ៉ាខុណ្ណរទិ្ធី អាចបម្េីម្បាស់ភាសាមខ្មរ និងភាសាអង់បគលៃសបានយា៉ា ងល។្ បល្ក រទិ្ធី ដរឹកនាមំ្ករុម  
ការងារោមួយនរឹងការម្សល្ញ់និងតរាលៃ ភាព។សម្រាេ់េខុគ្គលិកមដលសា្គ ល់ បល្ក រទិ្ធី ោបម្ចីនឆ្្ ំ
បាន បៅថា    បល្កថាពនូមដលរានន័យដនូច ឳពខុក។ 

បល្ កម្សី  បម្សង សខុីវប្ ង  ោនាយកិាម្េតិេត្ិហរិញ្ញវតថាខុ និងបានចនូលរមួេបងកីត  រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  
មដលបានចាេ់បផ្ីមដំបណីរការ បៅក្ខុងឆ្្២ំ០០០។    បល្កម្សី សខុីវប្ង ធាលៃ េ់បានេបម្មីការងារ 
ោម្េធានមផ្កបផទារម្បាក់បៅ ធនាគារសន្ិភាពពាណិជជា Pacific Commercial Bank ពីឆ្្១ំ៩៩៥-
២០០០។ បល្កម្សី  សខុីវប្ង  បានេញ្ចេ់េរញិ្្ញ េម្តោន់ខ្ស់ បលីជំនាញ ម្គេ់ ម្គង ហរិញ្ញវតថាខុ បៅ
សាកលវទិយាលយ័ភនូមិនទានីតិសានស្ និងវទិយាសានស្បសដ្ឋកិច្ច បៅភ្ំបពញ ក្ខុង មខ កញ្្ញ ឆ្្២ំ០១៦។ 
បៅឆ្្២ំ០ ០ ១  បល្កម្សី សខុីវប្ង ទទួលបានេរញិ្្ញ េ ម្តម្គេ់ម្គងពាណិជជា កម្មពី វទិយាសាថា ន 
ោ តិម្គ េ់ម្គង។ បល្កម្សី សខុីវប្ង អាច បម្េីម្បាស់ភាសា មខ្មរ អង់បគលៃស និងមថ បានយា៉ា ង 
សាទា ត់ជំនាញ។ េខុគ្គលិកម្គេ់គ្ាចនូលចិត្បៅថា េង ប្ង ោេបងា្គ លរ រឹងរាសំម្រាេ់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  និង
មតងមតយកចិត្ទខុកោក់សម្រាេ់េខុគ្គលិកទាងំអស់។

បល្ក T o mohiro Isozaki ោតំោងម្េចាមំ្េបទសកម្ខុោមនម្ករុមហ៊ខុន Gojo & Company, 
Inc. បៅឆ្្២ំ០១៨ និងបា នកាលៃ យោជំនួយការអគ្គនាយក រេស់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ក្ខុងឆ្្២ំ០១៩។ 
កាលពី មខុន បល្ក បាន បធវាី ការបៅម្ករុមហ៊ខុន Mitsui & CO, LTD និង McKinsey។ បល្ក 
បានទទួល េរញិ្្ញ េ ម្តសង្គមវទិយា ពីសាកលវទិយាល័យតនូក្យនូ។ គាត់អាចបម្េីម្បាស់ភាសាអង់បគលៃស 
និងភាសាជេ៉ាខុន បានយា៉ា ងសាទា ត់ជំនាញ។

�	 ក	បា៉ង	ប៉៊ណ្ណ	រិទ្ធ	ី

អគ្គនាយក

�	 កសង	ី	�ង	ង្	ស៊ីវ�ង្

នាយកិាម្េតិេត្ិហរិញ្ញវតថាខុ

�	 ក	Tomohiro Isozaki

ជំនួយការអគ្គនាយក

្រណៈគង	ប់គង	្
 

 គណៈម្គេ់ម្គង ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី រមួរានៈ អគ្គនាយក នាយកិាម្េតិេត្ិ     ហរិញ្ញវតថាខុ ជំនួយការអគ្គនាយក 
និងម្េធាននាយកោ្ឋ នទាងំអស់។ អគ្គនាយក នាយកិាម្េតិេត្ិហរិញ្ញវតថាខុ និងជំនួយការអគ្គនាយក សហការការងារយា៉ា ងជិតស្ិទ ោមួយ 
ម្េធាននាយកោ្ឋ នឥណទាន ម្េធាននាយកោ្ឋ នព័ត៌រានវទិយា ម្េធាននាយកោ្ឋ នរា៉ា ឃតីធីង និងគាពំារសង្គម ម្េធាននាយកោ្ឋ នធនធានមនខុសសេ 
ម្េធាននាយកោ្ឋ នហរិញ្ញវតថាខុ និងម្េធាននាយកោ្ឋ នរដ្ឋបាល ម្េធាននាយកោ្ឋ នឌីជីថល។
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 បល្ក ង៉ាយ ស៊ន ោម្េធាននាយកោ្ឋ នឥណទាន បៅរា៉ា ក់សខុីរា៉ា ។ បល្ក  បាន ចនូលេបម្មីការងា  
បៅម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បៅឆ្្២ំ០១៥  ោអនខុម្េធាននាយកោ្ឋ នឥណទាន   និ  
ងម្តរូវមតងតាងំោម្េធាននាយកោ្ឋ នឥណទានបៅឆ្្២ំ០១៧។ មខុន បពល ចនូលេបម្មីការងារបៅ   
រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បល្ក បានេបម្មីការងារោបម្ចីនមខុខតំមណងដនូចោ ម្គរូេបម្ងៀនភាសាអង់បគលៃស និង  
ោនាយកសាខាបៅមជ្ឈមណ្ឌ លេណ្ខុ ឹះេោ្ល។  បល្ក  បានេបម្មី ការងារ ោមនន្ីឥណទាន   
ោម្គរូេណ្ខុ ឹះេោ្លមផ្កផលិតផលឥណទាន  និង បសវាកម្មហរិញ្ញវតថាខុ បៅម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញ    
វតថាខុអម្មរឹត។ បល្ក ស៊ន  បានទទួលេរញិ្្ញ េម្តមផ្ក ធនាគារ និងហរញិ្ញវតថាខុ  ពីសា កល វទិយា ល័យ    
ោតិម្គេ់ម្គង   និងទទួលបាន សញ្្ញ េម្តអនខុេណ្ឌិ ត ពាណិជជាកម្ម  ពីសាកលវទិយាល័យន័ រតខុន        
បៅ    ភំ្បពញ។  បម្រៅពីបនឹះ បល្កបានចនូលរមួខគ្គេណ្ខុ ឹះេោ្ល  ោមួយម្គរូ េណ្ខុ ឹះ េោ្ ល ទាងំ                              
ោតិ  និងអន្រោតិ។    បល្ក សន៊  អាចបម្េីម្បាស់ ភាសាអង់បគលៃស  និងមខ្ម រ  បាន យា៉ា ង សាទា ត់                   
ជំនាញ។   បល្ ក  ស៊ន  បានគាមំ្ទម្ករុមការងារ បដីម្ឱី្យពួកបគទទួល  បានលទ្ធផលការងារល ្                          
សម្រាេ់   ខលៃួនឯង  សម្រាេ់សាថា េ័ន និងភាគបម្ចីនសម្រាេ់ អតិថិជន  រេស់ ពួកបគ។

 បល្ក  បហា  មខុនី្ោរទិ្ធ ោសហម្េធាននាយកោ្ឋ នឥណទាន។ គាត់បានបធវាីការបៅរា៉ា ក់សខុីរា៉ា          
តាងំពីឆ្្២ំ០០៨។  គាត់បានចាេ់បផ្ីមបធវាីការបៅក្ខុងមខុខតំមណង ដំេនូងោមនន្ីឥណទានេនាទា  េ់      
មកម្តរូវបានតំប�ងីឋនៈ ោម្េធានមនន្ីឥណទានអនខុម្េធានសាខាេនាទា េ់មកម្តរូវបា ន     តំប�ងី     
 ឋនៈ ោអនខុម្េធាននាយកោ្ឋ នឥណទានក្ខុងឆ្្២ំ០១៧។ បម្កាយមកកាលៃ យ ោម្េធាន        
នាយកោ្ឋ នឥណទានស្ីទី បៅឆ្្២ំ០១៩។ មខុនបពលចនូ លរួមោមួយ រា៉ា ក់សខុី រា៉ា    បល្ក   មខុន្ី      
ោ រទិ្ធ ធាលៃ េ់បធវាីោជំនួយការចខុឹះបឈា្ម ឹះបបាឹះបឆ្្តោតិ និងោសរាជិកបរៀេចំការបបាឹះ បឆ្្តោ  តិ។   
គាត់                      បានចនូលរមួវគ្គេណ្ខុ ឹះេោ្លោបម្ចីន ោមួយនរឹងម្គរូេណ្ខុ ឹះេោ្ លោតិ  និង  អន្រោតិ។       
បល្ក មខុ នីោរទិ្ធ បានទទួលេរញិ្្ញ េម្តមផ្កម្គេ់ម្គងបទសច រណ៍ និងេដិសោ្ឋ រកិច្ច     ពី សា 
កល វទិយាល័យបេៀលម្បាយ និងសញ្្ញ េម្តភាសាអង់បគលៃសោន់ខ្ ស់ ពីសាក  ល វទិយាល័យ  
 េញ្្ញ សានសកម្ខុោ។ គាត់ោមនខុសសេពិបសសរ្ាក់ មដលមតងមត េបងកីតេរយិាកាស  រកីរាយ     និង   
ោធន  ធាន ម្េ តិ  េត្ដិការដ៏លម្ួយ បៅ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា         បហយីគាត់បានបេ្ោ្ដរឹកនាមំ្េតិេត្ិ    
ការតា មរបេៀេដ៏លផ្ងមដរ។

បល្ ក  យ៉ា ង  រា៉ា  ោសហ ម្េ ធាននាយកោ្ឋ នឥណទានបៅរា៉ា សខុីរា៉ា ។  គាត់បានបធវាីការបៅ   
រា៉ា ក់ សខុី រា៉ា  ចាេ់តាងំពីឆ្្២ំ០០៨។  គាត់បានចាេ់បផ្ីមបធវាីការបៅក្ខុងមខុខតំមណង ដំេនូងោ    
ម នន្ី ឥ ណទានេនាទា េ់មកគាត់ម្តរូវបានតំ ប�ងីឋនៈ ោជំនួយការនាយកឥណទានចាេ់ពីឆ្្ ំ
២០១០ ដល់ឆ្្២ំ០១២។ េនាទា េ់មកគា ត់ម្តរូវបានតំប�ងីឋនៈោម្េធានសាខាបកៀនសាវា យ។ 
ោថ្មីម្ងបទៀតបៅ ឆ្្២ំ០១៨  គាត់ម្តរូវបានតំប�ងីឋនៈោអនខុម្េធាននាយកោ្ឋ នឥណទាននិង 
បានកាលៃ យោម្េធាននាយក ោ្ឋ នឥណទានស្ីទី បៅឆ្្២ំ០១៩ មខុនបពលចនូលកាន់តំមណង 
េច្ចខុេ្ន្។ មខុនបពលចនូលេបម្មី ការងារោមួយរា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បល្កធាលៃ េ់បធវាីការោអ្កលក់ឱ្យម្ករុម
ហ៊ខុន ៨៨៨ សាជីវកម្ម ខនូអិលធីឌី  ចាេ់ពីឆ្្២ំ០០៦-២០០៧។ បល្ក រា៉ា  បានទទួលេរញិ្្ញ េម្ត 
ទីផសារ ពី សាកលវទិយាល័យអាសខុីអឺរ ៉ាខុេ និងបានទទួលសញ្្ញ េម្តអនខុេណ្ឌិ តម្គេ់ម្គងហរិញ្ញ 
វតថាខុពីសាកលវទិយាល័យភនូ មិនទានីតិសានស្ និងវទិយាសានស្បសដ្ឋកិច្ច។ បម្រៅពីមខុខវោិជា ទាងំបនឹះគាត់
បានចនូលរមួវគ្គេណ្ខុ ឹះេោ្លខលៃីៗោបម្ចីន ោមួយម្គរូេណ្ខុ ឹះេោ្លោតិ និងអន្រោតិ។  
គាត់អាចបម្េីម្បាស់ភាសាអង់បគលៃស និងភាសាមខ្មរបានយា៉ា ងល។្  គាត់ោធនធានពិបសសមួយ 
ក្ខុងម្េតិេត្ិការបហយីគាត់រានមហចិ្ិតាខ្ស់េំផខុត បដីម្ជីំរខុញរា៉ា ក់សខុីរា៉ា  តាមរាគ៌ាម្េកេ 
បោយចីរភាព។

�	 ក	្៉យ	ស៊ន

ម្េធាននាយកោ្ឋ នឥណទាន

�	 ក	�	 	ម៊នី្ន	ដ	 រិទ

សហម្េធាននាយកោ្ឋ នឥណទាន

�	 ក	យ៉្	រា�ង

សហម្េធាននាយកោ្ឋ នឥណទាន
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បល្ក សខុខ  កខុសល ោម្េធាននាយកោ្ឋ នឌីជីថល។ មខុនមខុខតំមណងបនឹះ  គាត់ោ អនខុ    
ម្េធាននាយកោ្ឋ នឥណទានទទួលេនទាខុកការងារម្គេ់ម្គងតំេន់។  គាត់បាន បធវាីការបៅ 
រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  តាងំពីឆ្្២ំ០១១។  ការងារដំេនូងគាត់គឺបធវាីោមនន្ីឥណទានេនាទា េ់ មកម្តរូវ 
បានតំប�ងីឋនៈ  ោម្េធានការយិាល័យទំនាក់ទំនង   បចាមបៅក្ខុងឆ្្២ំ០១៥។  គាត់
បានដរឹកនាបំៅទីបនាឹះអស់រយៈបពល២ឆ្្ ំ េនាទា េ់មកបានតំប�ងីឋនៈ  ោអនខុម្េធាន  
នាយកោ្ឋ នឥណទានទទួលខខុសម្តរូវបលីការម្គាមំ្ទការផ្ល់ម្បាក់កម្ចី។ គាត់ធាលៃ េ់ោម្គរូ 
េបម្ងៀន ភាសាអង់បគលៃស និងទទួលបានការេណ្ខុ ឹះេោ្លោបម្ចីន  ពីម្គរូេណ្ខុ ឹះេោ្ល 
ោតិ និង អន្រោតិ  ដនូចោ “ ការផ្ល់ម្បាក់កម្ចីខ្ាតតនូច និងមធ្យម”  បោយវទិយាសាថា នធនាគារ 
និងហរិញ្ញវតថាខុកម្ខុោ និង Advance Excel & Google slide  សម្រាេ់ការបធវាីអាជីវកម្ម 
បោយម្ករុមហ៊ខុន Gojo។  គាត់ទទួលបានេរញិ្្ញ េម្តម្គេ់ម្គងពីសាកលវទិយាល័យ ភនូមិនទា 
នីតិសានស្  និងវទិយាសានស្បសដ្ឋកិច្ច។ បល្ក កខុសល អាចបម្េីម្បាស់ភាសាអង់បគលៃស  
និងភា សាមខ្មរ បានយា៉ា ងល។្ អវាីមដលគាត់ចនូលចិត្េំផខុតការគឺខិតខំម្េរឹងមម្េងបដីម្ឧីត្ម
ភាព។

បល្កម្សី សខុរឹម  បសាភោ ោម្េធាននាយកោ្ឋ នធនធានមនខុសសេ។   បល្កម្សី បាន         
ចនូល     េបម្មីការងារបៅរា៉ា ក់សខុីរា៉ា ក្ខុងមខតខុល្ឆ្្២ំ០១៥។ មខុនបពលចនូល េបម្មី ការ  ងារ      បៅ   
រា៉ា ក់សខុីរា៉ា បល្កម្សីធាលៃ េ់េបម្មីការងារោមនន្ីអភិវឌ្ឍន៍សមតថាភាពេខុគ្គលិក បៅ    ម្គរឹឹះសាថា ន 
មី ម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ អម្មរឹត និងោនាយកការលិ័យបៅ ម្ករុមហ៊ខុ ន  AZISAFE Co., Ltd.  ។  
បល្កម្សី  បានេញ្ចេ់ការសិកសាថ្ាក់អនខុេណ្ឌិ តមផ្ក ម្គេ់ម្គងពីសាកលវទិយាល័យេញ្្ញ
សានស្  បានេញ្ចេ់ថ្ា ក់ េ រញិ្្ញ េម្ត មផ្ ក ហិ រញ្ញវតថាខុ និងធនាគារ ពីសាកលវទិយាល័យ  
ភនូមិនទានីតិសានស្ និងវទិយាសានស្បសដ្ឋកិច្ច និងបានេញ្ចេ់ថ្ាក់េរញិ្្ញ េម្ត មផ្កភាសាអង់ 
បគលៃសសម្រាេ់ពាណិជជាកម្ម ពីសាកលវទិយាល័យបមគង្គកម្ខុោ។ បល្កម្សី បសាភោ  អាច 
បម្េីម្បាស់ ភា សា មខ្ម រ  និងភាសាអង់បគលៃសបានយា៉ា ងល។្  ោម្េធាននាយកោ្ឋ នធនធាន 
មនខុសសេបល្កម្សី បសាភោ បានបធវាីការយា៉ា ងហ្មត់ចត់ បដី ម្រីកសាបានននូវបសចក្ីទខុកចិត្ 
និងការ បគា រ ព ពី េខុគ្គលិក។ បល្កម្សី យកចិត្ទខុកោក់ក្ខុងការបរៀនសនូម្ត និងអភិវឌ្ឍន៍    
ជំ នាញោម្េចា។ំ  បល្កម្សី យកចិត្ទខុកោក់ោមួយេខុគ្គលិក  និងផ្ល់ឱកាសសម្រាេ់ការ 
បរៀនសនូម្ត និងរកីចបម្មីនោមួយ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា ។

បល្កម្សី ឡាយ សខុីនាថ ោម្េធាននាយកោ្ឋ នរដ្ឋបាល បៅរា៉ា ក់សខុីរា៉ា ។   បល្កម្សី 
គឺោេខុគ្គលិកដំេនូងបគេង្ស់រេស់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ។  បល្កម្សី សខុីនាថ បានចនូល  េបម្មីការងារ 
បៅ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ក្ខុងឆ្្២ំ០០១។ បល្កម្សី សខុីនាថ បានេញ្ចេ់ការសិកសាថ្ាក់េរញិ្្ញ េម្ត 
មផ្កម្គេ់ម្គងពាណិជជាកម្ម ឯកបទស  មផ្កគណបនយ្យ បៅវទិយាសាថា នោតិពាណិជជាសានស្ 
ម្េបទសកម្ខុោក្ខុងឆ្្២ំ០០៦។  បល្កម្សី សខុីនាថ អាចបម្េីម្បាស់ភាសាមខ្មរ និងភាសា 
អង់បគលៃស បានយា៉ា ងល។្ បល្កម្សី  សខុីនាថ រានថាមពលក្ខុងការេំបពញការងារសម្រាេ់ 
រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  និងទទួលបានការម្សល្ ញ់រាេ់អានពីអ្កម្គេ់គ្ាសម្រាេ់ការជួយសម្មេ 
សម្មរួលក្ខុងការងាររេស់បល្កម្សី។

�	 ក	ស៊ខ		ក៊សល

ម្េធាននាយកោ្ឋ នឌីអីថល

�	 កសង	ី	ស៊ឹម	�	 ភណ	

ម្េធាននាយកោ្ឋ នធនធានមនខុសសេ

�	 កសង	ី	�	 យ	ស៊ីនា	 ថ

ម្េធាននាយកោ្ឋ នរដ្ឋបាល
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បល្ក ឃ្ន ោរទិ្ធ ោម្េធាននាយកោ្ឋ នព័ត៌រានវទិយា បៅរា៉ា ក់សខុីរា៉ា ។ បល្ក ោរទិ្ធ បានចនូលេបម្មីការងារបៅរា៉ា ក់សខុីរា៉ា ក្ខុងឆ្្២ំ០០៩។បល្ក ោរទិ្ធ បានទទួល េរញិ្្ញ េម្តវទិយាសានស្កខុំព្យនូទ័រ ពីសាកលវទិយាល័យឯកបទសមនកម្ខុោ និងេរញិ្្ញ េម្តរងមផ្កបអ�ចិម្តរូនិច ពីវទិយាសាថានពហខុេបច្ចកបទសម្ពឹះកខុសខុមៈ។ ក្ខុងឆ្្ ំ ២០១៥ បល្ក ោរទិ្ធ បានេញ្ចេ់វគ្គសិកសាស្ីពី IT Assurance and Security Audit  បៅវទិយាសាថា ន Sunrise ។ បល្ក ោរទិ្ធ អាចបម្េីម្បាស់ ភាសាមខ្មរ និងភាសាអង់បគលៃសបានយា៉ា ងល។្ បល្ក    ោរទិ្ធ បានខិតខំេំបពញការងារ ក្ខុងការបរៀេចំទិន្ន័យរេស់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  និងទិន្ន័យរេស់អតិថិជន ឱ្យរានរបេៀេបរៀេរយ និងរានសខុវតថាិភាព និងោពិបសសបល្កមតងមតរានទរឹកមខុខញញរឹមោនិច្ច។ បល្កោ ធនធានដ៏សំខាន់ និងមតងមតជួយមិត្រមួការងារ។

   បល្ក បខៀវ បសងឌី បានចនូលេបម្មីការងារបៅរា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ក្ខុងមខមិថខុនា ឆ្្២ំ០០៦ 
េ ច្ចខុេ្ន្បនឹះបល្ក ោ ម្េធាននាយកោ្ឋ ន រា៉ា ឃតីធីង និងគាពំារសង្គម។ បល្ក បសងឌី 
ធាលៃ េ់ោនាយករងនាយកោ្ឋ នឥណទាន បៅក្ខុងឆ្្២ំ០១៤ និងោម្េធានសាខា (២០១១-
២០១៣) បៅរា៉ា ក់សខុីរា៉ា ។ បល្ក បសងឌី ទទួលបានសញ្្ញ េម្តអនខុេណ្ឌិ តម្គេ់ម្គង 
ពាណិជជាកម្មពី សាកលវទិយាល័យន័រតខុនបៅឆ្្២ំ០១៧។ បល្ក បានទទួលេរញិ្្ញ េម្ត 
ម្គេ់ម្គង ពាណិជជាកម្ម ជំនាញម្គេ់ម្គង ពីសាកលវទិយាល័យធនធានមនខុសសេ បៅក្ខុងឆ្្ ំ
២០០៩។ បល្ ក បសងឌី អាចបម្េីម្បាស់ភាសាមខ្មរ និងភាសាអង់បគលៃស បានយា៉ា ងល ្
បហយីក្ខុង រយៈបពលបម្កាយមក បល្ក មតងមតអភិវឌ្ឍជំនាញ រមួទាងំភាសាអង់បគលៃស  និង
ការម្គេ់ម្គងការងារសង្គមផងមដរ។

បល្ក ម្សី  វងសេ សខុរា៉ា លី ោម្េធាននាយកោ្ឋ នសវនកម្មមផទាក្ខុង រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បហយីបល្កម្សី 
បានចនូលរមួោមួយ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បៅមថងៃទី២២ មខមករា ឆ្្២ំ០១៨។ មខុនបពលចនូលរមួោមួយ 
រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បល្កម្សីបានេបម្មីការងារឱ្យម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ ចំបរនី ោអ្កម្គេ់ម្គងម្េព័ន្ធ 
និងស វ ន ករមផទាក្ខុងបៅឆ្្២ំ០១៧។ បៅឆ្្២ំ០០៨ បល្កម្សីបានកាលៃ យោម្េធានមផ្កព័ត៌
រាន វទិយា បហយីបានផ្លៃ ស់េ្នូរតំមណងបៅោ នាយកោ្ឋ នសវនកម្មមផទាក្ខុងក្ខុងឆ្្២ំ០១០ 
បហយីបល្កម្សី ម្តរូវបានមតងតាងំោនាយកិាម្េតិេត្ិសវនកម្មមផទាក្ខុងក្ខុងឆ្្២ំ០១១ បហយី
បល្ក ម្សីបានចាកបចញពីម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ ចបម្មីន បៅមខកញ្្ញ  ឆ្្២ំ០១៧ បហយី
បល្កម្សីក៏ធាលៃ េ់បធវាីការបៅម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ ធនាគារភនូមិ ក្ខុងមខុខមផ្កបផសេងៗ ដនូចោ 
រដ្ឋបាលឥណទាន ព័ត៌រានវទិយា ពីឆ្្១ំ៩៩១ ដល់ឆ្្២ំ០០៧។ េច្ចខុេ្ន្បនឹះ បល្កម្សី 
ទទួលបានអនខុេណ្ឌិ តមផ្កធនាគារ និងហរិញ្ញវតថាខុ និងទទួលបានេរញិ្្ញ េម្តវទិយាសានស្កខុំព្យនូ
ទ័របៅសាកលវទិយាល័យភ្ំបពញអន្រោតិ។

�	 កសង	ី	វ្ងស	ស៊មា៉ងលី

ម្េធាននាយកោ្ឋ នសវនកម្មមផទាក្ខុង

�	 ក	�ៀវ	សង្ឌី	

ម្េធាននាយកោ្ឋ នរា៉ា ឃតីធីង និងគាពំារសង្គម

�	 ក	�	 ន	ដ	 រិទ្ធ		

ម្េធាននាយកោ្ឋ នព័ត៌រានវទិយា

បល្ក ឃ្ន ោរទិ្ធ ោម្េធាននាយកោ្ឋ នព័ត៌រានវទិយា បៅរា៉ា ក់សខុីរា៉ា ។ បល្ក  ោរទិ្ធ បាន  
ចនូលេបម្មីការងារបៅរា៉ា ក់សខុីរា៉ា ក្ខុងឆ្្២ំ០០៩។បល្ក ោរទិ្ធ បានទទួល េរញិ្្ញ េម្តវទិយាសា
នស្កខុំព្យនូទ័រ ពីសាកលវទិយាល័យឯកបទសមនកម្ខុោ និងេរញិ្្ញ េម្តរងមផ្កបអ�ចិម្តរូនិចពី    
វទិយាសាថា នពហខុេបច្ចកបទសម្ពឹះកខុសខុមៈ។ ក្ខុងឆ្្ ំ២០១៥ បល្ក ោរទិ្ធ បានេញ្ចេ់វគ្គសិកសា 
ស្ីពី IT Assurance and Security Audit  បៅវទិយាសាថា ន Sunrise ។ បល្ក ោរទិ្ធ អាច 
បម្េីម្បាស់ ភាសាមខ្មរ និងភាសាអង់ បគលៃ សបានយា៉ា ងល។្ បល្ក  ោរទិ្ធ បានខិតខំេំបពញ 
ការងារក្ខុង ការបរៀេចំទិន្ន័ យរេស់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  និងទិន្ន័យរេស់អតិថិជន ឱ្យរានរបេៀេ 
បរៀេរយ និងរានសខុវតថាិភាព និងោពិបសសបល្កមតងមតរានទរឹកមខុខញញរឹមោនិច្ច។ បល្ក 
ោធនធានដ៏សំខាន់ និងមតងមតជួយមិត្រមួការងារ។
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បល្ក ឃ្ន ោរទិ្ធ ោម្េធាននាយកោ្ឋ នព័ត៌រានវទិយា បៅរា៉ា ក់សខុីរា៉ា ។ បល្ក ោរទិ្ធ បានចនូលេបម្មីការងារបៅរា៉ា ក់សខុីរា៉ា ក្ខុងឆ្្២ំ០០៩។បល្ក ោរទិ្ធ បានទទួល េរញិ្្ញ េម្តវទិយាសានស្កខុំព្យនូទ័រ ពីសាកលវទិយាល័យឯកបទសមនកម្ខុោ និងេរញិ្្ញ េម្តរងមផ្កបអ�ចិម្តរូនិច ពីវទិយាសាថានពហខុេបច្ចកបទសម្ពឹះកខុសខុមៈ។ ក្ខុងឆ្្ ំ ២០១៥ បល្ក ោរទិ្ធ បានេញ្ចេ់វគ្គសិកសាស្ីពី IT Assurance and Security Audit  បៅវទិយាសាថា ន Sunrise ។ បល្ក ោរទិ្ធ អាចបម្េីម្បាស់ ភាសាមខ្មរ និងភាសាអង់បគលៃសបានយា៉ា ងល។្ បល្ក    ោរទិ្ធ បានខិតខំេំបពញការងារ ក្ខុងការបរៀេចំទិន្ន័យរេស់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  និងទិន្ន័យរេស់អតិថិជន ឱ្យរានរបេៀេបរៀេរយ និងរានសខុវតថាិភាព និងោពិបសសបល្កមតងមតរានទរឹកមខុខញញរឹមោនិច្ច។ បល្កោ ធនធានដ៏សំខាន់ និងមតងមតជួយមិត្រមួការងារ។

បល្កម្សី ទនូច ពិសី គឺោម្េធាននាយកោ្ឋ នហរិញ្ញវតថាខុ បៅម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  
ភីអិលសខុី ។ មខុនបពល ចនូលរមួោមួយ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បល្កម្សី បានេបម្មីការងារ ោម្េធាន 
សវនករមផទាក្ខុងោន់ខ្ស់ បៅឯធនាគារឯកបទស Aeon សវនករោន់ខ្ស់បៅ Price Water-
house Cooper (PwC) និងសវនករបៅម្ករុមហ៊ខុន PCG & Partner។ បល្កម្សីបានេញ្ច
េ់ថ្ាក់េរញិ្្ញ េម្តមផ្កធនាគារ និងហរិញ្ញវតថាខុ បៅសាកលវទិយាល័យេញ្្ញ សានស្មនកម្ខុោ 
(PUC) េរញិ្្ញ េម្តម្គេ់ម្គងបៅសកលវទិយាល័យោតិម្គេ់ម្គង (NUM) និងសិកសា ACCA 
បៅសាល្ CamEd Business School។  បល្កម្សី អាច បម្េីម្បាស់ភាសាមខ្មរ និង ភាសា 
អង់បគលៃសបានយា៉ា ងល។្

បល្ក សខុវណ្ណ ចាន់ោ ោម្េធាននាយកោ្ឋ នហានិភ័យ  និងម្េតិេត្ិតាមបៅរា៉ា ក់សខុីរា៉ា ។ 
បល្កបាន ចនូល េបម្មីការងារបៅ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បៅ មខកញ្្ញ  ឆ្្២ំ០១៩។ មខុនបពលចនូលរមួោមួយ 
រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បល្ក បានេបម្មីការឱ្យធនាគារបអសខុីលីោ  ភីអិលសខុី។ ក្ខុងឆ្្ ំ២០១៨-២០១៩ 
បល្ក បានេបម្មីការោអនខុម្េធានមផ្កម្េតិេត្ិតាមចបាេ់ បៅការយិាល័យកោ្ល មនធនា
គារបអសខុីលីោភីអិលសខុី ។បហយីបៅឆ្្២ំ០១៤-២០១៧  បល្កបានេបម្មីការោម្េធាន 
ភ្ាក់ងារ រដ្ឋបាលសាខាបៅសាខាម្ករុងភ្ំបពញ មនធនាគារបអសខុីលីោភីអិលសខុី។ បល្ក បាន
េញ្ចេ់ការសិកសាថ្ាក់អនខុេណ្ឌិ តហរិញ្ញវតថាខុ និងធនាគារ ពីសាកលវទិយាល័យ  បេៀលម្បាយបៅ 
ឆ្្២ំ០១៥ ។

�	 កសង	ី	ទូច	ពិស

ម្េធាននាយកោ្ឋ នហរិញ្ញវត��

�	 ក	ស៊វណ្ណ		ចា	 ន់ដ	

�ៃ	�	 ន�	យក��	ៃន	�និភ័យ		និង�ៃ	តិបត�	ិ	�ម
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ការគងប់គង្កិច្ចការគាំពារស្្គម

គោលដៅស្្គម

	 ផ្ល់ឥណទានទរឹកស្ាត និងអនាម័យ
 េញ្ហា មនការេំពខុលេរសិាថា ន អម្តាមនជំងឺបផសេងៗគឺោក្ីបារម្ដ៏ចម្ងរេស់បយងីចំបពាឹះអតិថិជនេរសិាថា ននិងសហគមន៍។ បដីម្បីលីក 
កម្ស ់ សខុខខុរាលភាពសង្គម រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានេបងកីតផលិតផលឥណទានទរឹកស្ាត និងអនាម័យ បដីម្ផី្ល់ម្បាក់កម្ចីដល់អតិថិជនមកលំអស្ង់ោរ
មនការរស់បៅ មដលម្សេតាមបេសកកម្មថ្មី រេស់រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បោយរានបគាលេំណង បធវាីឲ្យម្េបសីរប�ងី មនស្ង់ោរបសដ្ឋកិច្ចសង្គម។  
អតថា ម្េបយាជន៍ មនផលិតផលឥណទានទរឹកស្ាត និងអនាម័យចំបពាឹះអតិថិជន ទី១) អតិថិជនរានសខុខភាពល ្២) កាត់េនថាយចំោយម្គរួសារ 
ក្ខុងការពយាបាលជំងឺ ទី៣) ចំបណញបពលបវល្ក្ខុងការម្េកេមខុខរេរ ទី៤) បជៀសវាងបម្គាឹះថ្ាក់បផសេងៗសម្រាេ់ម្េោជនកម្ខុោ ោពិបសសកខុរារ 
មដលរស់បៅតំេន់ជនេទ។
 
 ផ្ល់ឥណទានតិចោងឬបស្មី១.៥០០ដខុល្លៃ រដល់អតិថិជនជនេទ 
 រា៉ា ក់សខុីរា៉ា រានបគាលេំណងផ្ល់ម្បាក់កម្ចីខ្ាតតនូចដល់អតិថិជនមដលរានចំណនូ លទាេរាេ់េញ្ចនូ លទាងំអតិថិជនងាយរងបម្គាឹះ    និង 
អតិថិជនមដលមិនរានលទ្ធភាពទទួលបសវាពីធនាគារ បដីម្បីោឹះម្សាយេញ្ហា មផ្កហរិញ្ញវតថាខុរេស់ម្េោជនម្កីម្កបៅតាមជនេទ ក្ខុងបគាល 
េំណង  បធវាីឲ្យជីវភាពរេស់ពួកបគ កាន់មតម្េបសីរប�ងី មដលម្សេបៅនរឹងបេសកកម្មរេស់រា៉ា ក់សខុីរា៉ា ។ បដីម្បីធវាីឲ្យអតិថិជនរានេទពិបសាធន៍កា
ន់មត ម្េ បសី រក្ខុងការទទួលបានម្បាក់កម្ចី រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បាន និងកំពខុងបរៀេចំផ្ល់ឥណទានឌីជីថល ោផលិផលឥណទានថ្មី មដលរានទំហមំ្បាក់ 
កម្ចីតនូច រានលក្ណៈងាយម្សរួល និងរហ័សទាន់ចិត្។
 
 ផ្ល់ឥណទានដល់នស្ីមដលរានមខុខរេរផ្ទា ល់ខលៃួន
 ោទនូបៅនស្ីបម្ចីនមតោអ្កទទួលខខុសម្តរូវចាត់មចងលខុយកាក់ក្ខុងម្គរួសារ បហយីរានតួនាទីយា៉ា ងសំខាន់ក្ខុងការអភិវឌ្ឍន៍បសដ្ឋកិច្ចម្គរួ
សារ។ បៅក្ខុងបសដ្ឋកិច្ចទំបនីេមដលរានការផ្លៃ ស់េ្នូរយា៉ា ងឆ្េ់រហ័ស សហម្គិនម្តរូវការបដីមទខុនសម្រាេ់ពម្ងីក ឬេបងកីតអាជីវកម្មថ្មី។ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  
ផ្ល់ននូវដំបោឹះម្សាយហរិញ្ញវតថាខុបដីម្គីាមំ្ទដល់អាជីវកម្មរេស់អតិថិជនោ  នស្ី និងេបងកីតឱកាសការងារសម្រាេ់សហគមន៍បដីម្បីលីកកម្ស់  
កម្មិតជីវភាពរស់បៅឲ្យកាន់មតម្េបសីរ។ ទនទារឹមនរឹងបនឹះបយងីក៏បានផ្ល់ការអេ់រមំផ្កហរិញ្ញវតថាខុដល់អតិថិជនោនស្ី ទាងំអតិថិជនចាស់ និង      
អតិថិជនថ្មីបដីម្េីបងកីនការអភិវឌ្ឍន៍ផ្ត់គំនិតរេស់ពួកបគបលីការចាត់មចងសាច់ម្បាក់។
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ការទទួលខ៊សងតូវចំងពាះអតិថិជន

បល្កម្សី ្ឺយ សាយ បៅចំការេមនលៃរេស់គាត់

 រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បៅមតេន្ជំរខុញសកម្មភាពសង្គម និងបជឿោក់យា៉ា ងមខុតរាថំាអតិថិជនគឺោបេឹះដនូងមនអាជីវកម្ម រេស់ខលៃួន បហយីចាត់ទខុក 
ការការពារអតិថិជនោបរឿងសំខាន់។ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បៅមតម្េកាន់ខាជា េ់អនខុវត្បគាលការណ៍ការពារអតិថិជនទាងំ៧ មដលរានដនូចោទី(១) ការ 
េបងកីត និងមចកចាយផលិតផលសមម្សេ ទី(២) ការការពារេំណខុ លវណ្ឌ ក   ទី(៣) តរាលៃ ភាព ទី(៤) ការកំណត់តមមលៃ មដលរាន ការទទួល 
ខខុស ម្តរូវ (៥) ការបគារព និងឲ្យតមមលៃអតិថិជនបស្មីៗគ្ា ទី(៦) រកសាព័ត៌រានអតិថិជនោការសរាងៃ ត់  ទី(៧) យន្ការបោឹះម្សាយេណ្រឹ ងតវា៉ា ។ 
បលីស ពីបនឹះបទៀត រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  មិនម្តរឹមមតផ្ល់បសវាហរិញ្ញវតថាខុដ៏ល ្ ដល់អតិថិជនេ៉ាខុបោ្ណ ឹះបទ មថមទាងំផ្ល់បសវាមិនមមនហរិញ្ញវតថាខុ គឺោការផ្ល់ 
ការអេ់រហំរិញ្ញវតថាខុដល់អតិថិជន មដលោយខុទ្ធសានស្មួយរេស់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បដីម្នីិរន្រភាពយនូរអមងវាង។ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ក៏បលីកកម្ស់សកម្មភាពសង្គម 
(SPM)  និ ងបគាលការណ៍ការពារអតិថិជន (CPP) បោយបធវាីការេណ្ខុ ឹះេោ្លទាងំេខុគ្គលិកចាស់ និងេខុគ្គលិកថ្មីទាងំអស់ បដីម្ឲី្យពួកបគ 
យល់ដរឹងកាន់មតចបាស់ពីការទទួលខខុសម្តរូវបលីការងារសង្គម ក៏ដនូចោការបចឹះមថរកសាអតិថិជនឲ្យបានល។្
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ការស្ទ្់មតិការពងញចិត្	និ្ការចាកចងញរបស់អតិថិជន

 ក្ខុ ងឆ្្២ំ០២០ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានបធវាីការសាទា េសទាង់ការចាកបចញោមួយអតិថិជនមដលបធវាីប�ងីបោយេខុគ្គលិកសាខាបដីម្មីសវាងយល់ពី 
មនូលបហតខុមនការចាកបចញរេស់អតិថិជន។ នាយកោ្ឋ នរា៉ា ឃតីធីង និងគាពំារសង្គម បានរកបឃញីថា អតិថិជនភាគបម្ចីនបពញចិត្នរឹងបសវាកម្ម 
រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  េ៉ាខុមន្អ្កខលៃឹះត្នូញមត្រអំពី    អម្តាការម្បាក់ និងមថលៃម្េតិេត្ិការខ្ស់ បហយីទំហមំ្បាក់កម្ចីទាេ។ មនូលបហតខុចំេងមដលអតិថិជនចាកបចញ 
គឺបោយសារមតមិនរានតម្មរូវការ ឬម្តរូវការម្បាក់កម្ចីថ្មី បហយីពួកបគរានបដីមទខុនម្គេ់ម្គាន់សម្រាេ់អាជីវកម្មរេស់ពួកបគបហយី។

 ក្ខុ ងឆ្្បំនឹះមដរ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ក៏បានបធវាីការសទាង់មតិអំពីការបពញចិត្រេស់អតិថិជនផងមដរបដីម្មីសវាងយល់ថាបតីរានចំនខុចោខលៃឹះមដល 
រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  គួរមតមកលម្ បលីផលិតផល និងបសវាកម្ម។ លទ្ធផលបានេងាហា ញថា  អតិថិជន  ភាគបម្ចីនេងាហា ញននូវេទពិបសាធន៍បពញចិត្នរឹងផលិតផល 
បសវាកម្មល ្ មដលផ្ល់ជនូនបោយេខុគ្គលិករសួរាយរាក់ទាក់រេស់រា៉ា សខុីរា៉ា ។ មិនរានការម្េម្ពរឹត្ទបងវាីមិនគេ្ ី ឬអាកេ្កិរយិាមិនលច្ំបពាឹះ 
អតិថិជនរេស់រា៉ា ក់សខុីរា៉ា បនាឹះបទ។ បទាឹះយា៉ា ងោក៏បោយរានអតិថិជនចំនួន ៩៧% បពញចិត្នរឹងរា៉ា ក់សខុីរា៉ា  រាន១.៦% មិនរានមតិបយាេល់ 
និង មិនបពញចិត្រាន១%។ ការសទាង់មតិបនឹះក៏បានេងាហា ញថា អតិថិជនមួយចំនួនមិនបពញចិត្នរឹងអម្តាការម្បាក់ និងដំបណីរការវាយតមមលៃ 
ម្បាក់កម្ចី។ បោយសារមតរានមតិបយាេល់ ឬការរឹិះគន់រេស់អតិថិជន រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានខិតខំម្េរឹងមម្េង េមនថាមបទៀតបដីម្មីកលម្ការអភិវឌ្ឍន៍ 
ផលិតផល    បដីម្េីំបពញតាមតម្មរូវការរេស់អតិថិជន។

 រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានកំណត់ និងវភិាគេទពិបសាធន៍អតិថិជន តាមរយៈការសទាង់មតិការបពញចិត្ និងការចាកបចញរេស់អតិថិជន។ 
ព័ត៌រាន និងទិន្ន័យមដលម្េមនូលបានអាចឱ្យ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  វាស់សទាង់តម្មរូវការទីផសារបដីម្ ីមកលម្ការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល ម្តរួតពិនិត្យការផ្លៃ ស់េ្នូរ 
តម្មរូវការអតិថិជន និងបោឹះម្សាយេណ្រឹ ងទនូបៅបហយីកំណត់មនូលបហតខុមដលអតិថិជនចាកបចញ។ ការយល់ដរឹងកាន់មតចបាស់អំពីឥរយិាេទ    
និងចំណង់ចំណនូ លចិត្រេស់អតិថិជនគឺរានសារៈសំខាន់ខាលៃ ងំោស់បដីម្ទីាក់ទាញអតិថិជនថ្មី និងរកសាបានននូវអតិថិជនមដលរានភក្ីភាព 
ចំបពាឹះសាថា េ័ន។
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បងវត្ិជោ្រជ័យរបស់អតិថិជន

បល្កម្សី យា៉ា ន សខុីោ (អ្កតបាញសំពត់សនូម្ត)

 បល្កម្សី យា៉ា ន សខុីោ អាយខុ ៣៤ ឆ្្ ំោរ្ាយរានកនូនម្េរុស១នាក់ រស់បៅក្ខុង ភនូមិមម្ពកលួង ឃខុមំម្ពកលួង ម្សរុកខសាច់កោ្ល  
បខត្កោ្ល។  បល្កម្សីរានមខុខរេរតបាញសំពត់សនូម្តបៅផទាឹះ។ បល្កម្សីម្េកេមខុខរេរបនឹះ៦ឆ្្បំហយី។ េ្ីរេស់បល្កម្សី រានមខុខរេរោ 
អ្កប ៉៉ា ការសំណង់បៅក្ខុងភនូមិ។ គាត់រានេទពិបសាធន៍ក្ខុងការងាររេស់គាត់អស់រយៈបពល ៥ឆ្្មំកបហយី។

 បល្កម្សី យា៉ា ន  សខុីោ បចឹះជំនាញតមបាញពីរ្ាយរេស់គាត់មដលធាលៃ េ់ម្េកេមខុខរេរមេេម្េមពណីបនឹះ។ បល្កម្សីបានចាេ់បផ្ីម     
ម្េកេមខុខរេរតបាញសំពត់សនូម្តតាងំពីឆ្្២ំ០១៤។ េនាទា េ់មកបល្កម្សី ម្តរូវបានមនន្ីឥណទានរ្ាក់រេស់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ចនូលបៅផសេពវាផសាយផលិត 
ផលឥណទានក្ខុងភនូមិរេស់បល្កម្សី។ បល្កម្សី និងេ្ីរេស់គាត់បានពិភាកសាគ្ា បហយីសំបរចចិត្បស្ីសខុំម្បាក់កម្ចីពី រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ក្ខុងទរឹកម្បាក់ 
ចំនួន ២.០០០ ដខុល្លៃ រ   អាបមរកិ បដីម្ទីិញសំភារៈសំរាេ់តបាញ ដនូចោទិញសនូម្ត មថលៃឈ្ួលបា៉ា ក់ផ្ក  មថលៃឈ្ួលម្ជលក់ថ្ាពំណ៌ោបដីម និងម្បាក់ 
កម្ចីមួយចំនួនបម្េីបលីការជួសជខុលផទាឹះរេស់បល្កម្សី។

 បោយសារមតការខិតខំម្េរឹងមម្េង និងរានចំណង់ចំណនូ លចិត្បលីមផ្កសិេ្កម្ម មខុខរេររេស់បល្កម្សីទទួលបានការរកីចបម្មីនគួរឱ្យ
កត់សរា្គ ល់។ មខុខរេរបល្កម្សីរានការេញ្ជា ទិញោបម្ចីនពីអតិថិជន។ បល្កម្សីបានរានម្េសាសន៍ថា ផលិតផលនីមួយៗមដលបយងីផលិត
គឺរានលក្ណៈលម្្េណិត និងម្តរូវបានេបងកីតប�ងីបោយទរឹកចិត្ម្សល្ញ់បលីមខុខរេរមួយបនឹះ។ បយងីផ្ល់ជនូនននូវសំពត់សនូម្តមដលរានគខុណ
ភាពលេ្ំផខុតដល់អតិថិជនរេស់បយងី។ ការម្េកេមខុខរេរមដលបយងីម្សល្ញ់ចនូលចិត្ នរឹងបធវាីមខុខរេររេស់បយងីរកីលនូតល្ស់យា៉ា ងល។្

 សមិទ្ធិផលទាងំអស់បនឹះ គឺបានមកពីការបម្េីម្បាស់ម្បាក់កម្ចី រេស់រា៉ា ក់សខុីរា៉ា ចំបគាលបៅ។ ខ្ខុ ំពិតោអរគខុណដល់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  មដលបាន
គាមំ្ទមផ្កហរិញ្ញវតថាខុដល់អាជីវកម្មរេស់បយងី។ មិនម្តរឹមមតោអាជីវកម្មេ៉ាខុបោ្ណ ឹះបទេ៉ាខុមន្វាក៏ោម្េមពណីដ៏រានតមមលៃរេស់មខ្មរបយងីផងមដរ។ បោយ 
សារមតរា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បទីេជីវភាពរេស់បយងីបានផ្លៃ ស់េ្នូរបានលម្្េបសីរ។ បយងីអាចរានលទ្ធភាពេង់មថលៃសាល្ឱ្យកនូន និងបានមកលម្បគហោ្ឋ ន 
រេស់បយងី។
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បល្កម្សី វងសេ ចនាថា
(អ្កលក់ហា្គ ស)

 បល្កម្សី វងសេ ចនាថា  ោមួយនរឹងស្ាមញញរឹមបពារបពញបោយក្ីសង្រឹម បល្កម្សីរានអាយខុ ៣៦ឆ្្ ំ រានកនូន ២នាក់ ម្សីរ្ាក់ 
និងកនូនម្េរុសរ្ាក់ រស់បៅក្ខុងភនូមិ ឃ្លៃ ងំបមឿងបជីង ឃខុមំម្ពកអំពិល ម្សរុកខសាច់កោ្លបខត្កោ្ល។ បល្កម្សី ម្េកេមខុខរេរោអ្កេញ្ចនូ ល 
ហា្គ សលក់បៅក្ខុងភនូមិ។ បល្កម្សីរានេទពិបសាធន៍បលីមខុខរេរបនឹះ៦ឆ្្បំហយី។ េ្ីរេស់បល្កម្សី បល្ក បថី វថិី អាយខុ ៣០ឆ្្ ំគាត់រានមខុខ 
រេរដនូចបល្កម្សីមដរ បោយគាត់ោអ្កដរឹកហា្គ សលក់បៅឲ្យអ្កភនូមិរេស់គាត់។ គាត់រានេទពិបសាធោមួយ ការងាររេស់ គាត់៦ឆ្្មំកបហយី។

 បល្កម្សី សា្គ ល់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ោបលីកដំេនូងក្ខុងឆ្្២ំ០១៨ បោយមនន្ីឥណទានរេស់រា៉ា ក់សខុីរា៉ា ោអ្កមណនា។ំ អ្កនាងចនាថា និងសាវា មី
បានពិភាកសាគ្ាបហយីសំបរចចិត្បស្ីសខុំម្បាក់កម្ចីដំេនូងពី រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ក្ខុងចំនួនទរឹកម្បាក់ ៦.០០០ ដខុល្លៃ របដីម្សីាងសង់ផទាឹះ។ បល្កម្សី និងេ្ីគាត់
បានខិតខំម្េកេមខុខរេរបដីម្រីកម្បាក់ចំណនូ លសម្រាេ់ម្គរួសារ និងសម្រាេ់ការេង់ម្បាក់បៅឱ្យរា៉ា ក់សខុីរា៉ា ទាន់បពលបវល្។ បោយសារមតកិច្ច 
ខិតខំម្េរឹងមម្េងក្ខុងអាជីវកម្ម បទីេបធវាីឱ្យជីវភាពរេស់ពួកគាត់វបានលម្្េបសីរប�ងី។ ឥ�នូវបនឹះពួកគាត់រានផទាឹះសមរម្យ បហយីរានការេញ្ជា ទិញ
ោបម្ចីនពីការេញ្ចនូ លហា្គ សពីអតិថិជនបៅក្ខុងភនូមិ។ 
 
 បោយបមីលបឃញីពីភាពម្េបសីរប�ងីមនជីវភាពរេស់ពួកគាត់ បម្កាយមកពួកគាត់បានបស្ីសខុំម្បាក់កម្ចីេមនថាមពីរា៉ា ក់សខុីរា៉ា ។ ឥ�នូវបនឹះ 
ពួកគាត់យកម្បាក់កម្ចីថ្មីមដលរានទរឹកម្បាក់ចំនួន ១៤.០០០ ដខុល្លៃ រអាបមរកិ បដីម្ទីិញហា្គ ស(LPG) សម្រាេ់លក់ និងទិញដីចំនួន ២ �នូត៍  
សម្រាេ់លក់បដីម្បីធវាីការវនិិបយាគបលីអចលនម្ទព្យរយៈបពលមវង ។បល្កម្សី បានរានម្េសាសន៍ថា ោចខុងបម្កាយខ្ខុ ំសនូមមថលៃងអំណរគខុណដល់ 
រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  មដលបានផ្ល់ម្បាក់កម្ចីបដីម្បីធវាីឱ្យជីវភាពរេស់បយងីកាន់មតម្េបសីរប�ងី។
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ការទទួលខ៊សតងូវចំពោះប៊្រ្គលិក

 រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  មតងមតយកចិត្ទខុកោក់ដល់េខុគ្គលិករេស់ខលៃួនបោយផ្ល់េរយិាកាសការងារល ្និងបលីកទរឹកចិត្េខុគ្គលិកឱ្យបលងកីឡា។

 បដីម្បីលីកកម្ស់សខុខភាពរេស់េខុគ្គលិក និងបដីម្រី រឹតចំណងមិត្ភាព  រា៉ា ក់សខុីរា៉ា មតងមតបរៀេចំកម្មវធិីបលងកីឡាបាល់ទាត់ោម្េចា ំ   
និងរានការចនូលរមួបលងកីឡាពីសរាជិកមនម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល គណៈម្គេ់ម្គង និងេខុគ្គលិកទាងំអស់បលងោមួយគ្ា។ គំនិតផ្ួចបផ្ីមបនឹះេបងកីត
សាមគ្គីភាព និងទំនាក់ទំនងលក្្ខុងចំបោមេខុគ្គលិក និងគណៈម្គេ់ម្គងរេស់រា៉ា ក់សខុីរា៉ា ។

 ឆ្្បំនឹះ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានខិតខំម្េរឹងមម្េងយា៉ា ងខាលៃ ងំក្ខុងការកសាងវេ្ធម៌លត្ាមរយៈម្ករុមការងារមដលរា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បជឿោក់ថាធនធាន 
មនខុសសេ និងសាមគ្គីភាពល ្វញិោធលៃខុងមួយ នរឹងជួយដល់ការរកីចបម្មីនដល់សាថា េ័ន។
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ប៊្រ្គលិក	និ្ការអភិវឌងឍន៍សមត្ភាពប៊្រ្គលិក

គណៈម្គេ់ម្គងចនូលរមួវគ្គេណ្ខុ ឹះេោ្ល CIFRS

 ក្ខុងឆ្្២ំ០២០ ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី រានតំេន់ម្េតិេត្ិការម្គេដណ្េ់ រមួរាន៖  ភ្ំបពញ បខត្កោ្ល 
តាមកវ កំពង់ស្ឺ កំពត មម្ពមវង ត ន្ូងឃ្មខុ ំនិងកំពង់ចាម និងរានសាខាចំននួ១៣មដលកំពខុងបធវាីម្េតិេត្ិការបៅេោ្បខត្ទាងំបនាឹះ។ ោេន្េនាទា េ់ 
ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី បានេន្ការបម្ជីសបរសីេខុគ្គលិកមដលរានសមតថាភាពមកេំបពញការងារ។ នាឆ្្ ំ២០២០ ម្គរឹឹះសាថា ន 
មីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  រានេខុគ្គលិកសរខុេចំនួន ១៩០ នាក់ មដលក្ខុងបនាឹះ េខុគ្គលិក ោនស្ីរានចំនួន ៣៩នាក់ ម្តរូវោ ២១,៦%  មន ចំនួន 
េខុគ្គលិកសរខុេ។
 រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានផ្ល់ការេណ្ខុ ឹះេោ្លទាងំក្ខុង និងបម្រៅដល់េខុគ្គលិកបដីម្គីាមំ្ទ ពួកបគបលីជំនាញ     និងបសវាកម្មមដលទាក់ទង។  
ខាងបម្កាមបនឹះគឺោចំនួនេខុគ្គលិកចនូលរមួ និងវគ្គេណ្ខុ ឹះេោ្លមដលបានផ្ល់ជនូនក្ខុងឆ្្២ំ០២០ ។
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គណៈម្គេ់ម្គងចនូលរមួវគ្គេណ្ខុ ឹះេោ្ល	CIFRS

ការបណ្តុះបណ្តងលខា្ក្នថុ្

វគ្គេណ្ខុ ឹះេោ្ល អ្កចនូលរមួ

បគាលនបយាបាយរដ្ឋបាល ៤

មនូលោ្ឋ នម្គរឹឹះមនការបោឹះម្សាយេញ្ហា ១០

Cambodian International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized entities ២១

បគាលនបយាបាយនិងនីតិវធិីេណ្រឹ ងតវា៉ាអតិថិជន ២៤

បគាលការណ៍ឥណទាន ៤

បគាលនបយាបាយហរិញ្ញវតថាខុ ៤

ការេណ្ខុ ឹះេោ្លមនូលោ្ឋ នដល់េខុគ្គលិកថ្មី ៤២

បគាលការណ៍ម្គេ់ម្គងធនធានមនខុសសេ ៤

Issue Ticket Management ៧៤

បគាលនបយាបាយព័ត៌រានវទិយា ៤

ការម្តរួតពិនិត្យតាមោនឥណទានក្ខុងម្េព័ន្ធ ១៩

ការម្េឆ្ងំការសរ្ាតម្បាក់ និងហរិញ្ញេ្ទានបភរវកម្ម ១៥០

ការបោឹះម្សាយេញ្ហា - Hypothesis ១០

ឥណទានអនាម័យ និងទរឹកស្ាត ១០៧

ការបោឹះម្សាយេញ្ហា ១០

សរខុេ ៤៨៧
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ការបណ្តុះបណ្តងលខា្កងង

វគ្គេណ្ខុ ឹះេោ្ល អ្កចនូលរមួ
Practical Loan Delinquency Management ១
Anti-Money Laundering Compliance Practice in Financial Institutions ១
E-Filing base on level of users ១
Desktop Application base on level of users ១
E-Filing ១
Desktop Application ១
Certification for tax agent ១
Regulatory Compliance ១
Credit Risk Management ១
Corporate Governance Master Program ១
Financial / Market Risk Management in Financial Institution ១

សរុប ១២

ែលិតភាព	និ្ទំហំការងររបស់ប៊្រ្គលិក

 ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានបផ្្តការយកចិត្ទខុកោក់ទាងំមផ្កហរិញ្ញវតថាខុ និងសង្គម។ ដនូចបនឹះ បៅបពលមដល ម្តរូវពម្ងីក 
អាជីវកម្ម និងតំេន់ម្េតិេត្ិការ ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ក៏បផ្្តការយកចិត្ទខុកោក់បលីេំណខុ លវណ័្ឌ ក និងអម្តាមនការបម្ជៀតចនូល។ 
ម្គរឹឹះសាថា ន មីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  អាចេន្រកសាបានននូវក្ខុងកម្មិតមដលអាចម្គេ់ម្គងបាន។ តារាងផលិតភាពបានេងាហា ញដនូចខាងបម្កាម៖

ែលិតភាព ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨ ២០១៩ ២០២០

ចំនួនអតិថិជន/ភ្ាក់ងារឥណទាន ៧៦ ៨៤ ៩០ ៨៦ ៧២

សំពាធឥណទាន/ ភ្ាក់ងារឥណទានរ្ាក់ 
(គិតោដខុល្លៃ រអាបមរកិ)

១៦៣.៧៥៥ ២១៩.២៩៧ ២៧៦.៤៣៥ ៣១៥.០៦៧ ២៦៩.២០០

សំពាធឥណទាន/េខុគ្គលិកទាងំអស់
(គិតោដខុល្លៃ រអាបមរកិ)

៧៦.៧៦០ ៩៣.៩៨៤ ១០២.៨៩៥ ១២៥.២៩០ ១១០.៥១៤
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ការទទួលខ៊សតងូវចំពោះបរិសា្ថងន	និ្សហ្រមន៍

បដីមបកាងកាងបៅតាមប្្រសមខុម្ទ

 រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  រានបគាលនបយាបាយ និងនីតិវធិីមផទាក្ខុងោផលៃនូវការមដលម្តរូវបានបម្េីបដីម្កីំណត់ហានិភ័យសង្គម ឬ  េរសិាថា ន ឬផលេ៉ាឹះ 
ពាល់មដលទាក់ទងនរឹងម្េតិេត្ិការ និងសកម្មភាពអាជីវកម្មរេស់អតិថិជន។ បគាលនបយាបាយ និងនីតិវធិីរានបគាលេំណងផ្ល់ននូវបគាលការ
ណ៍មណនា ំនិងការេណ្ខុ ឹះេោ្លេខុគ្គលិកបដីម្កីាត់េនថាយផលេ៉ាឹះពាល់អវជិជារានបលីនិរន្រភាពសង្គម និងេរសិាថា ន។

 បគាលនបយាបាយ និងនីតិវធិី ក៏កំណត់អំពីេញជា ីមនសកម្មភាព ឬអាជីវកម្មម្តរូវហាមឃ្ត់ ផងមដរ។ េញជា ីបនឹះម្តរូវអនខុបល្មតាមចបាេ់  
ោតិ និងអន្រោតិ។ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា មិនអនខុញ្្ញ ត ឲ្យផ្ល់ម្បាក់កម្ចីដល់អតិថិជន មដលរានេំណងបម្េីម្បាស់ម្បាក់កម្ចី សម្រាេ់អាជីវកម្មឬ សកម្មភាព 
មដលម្តរូវបានហាមឃ្ត់បោយចបាេ់មនម្េបទសកម្ខុោ ឬចបាេ់អន្រោតិដនូចខាងបម្កាម៖
 ផលិតកម្ម ឬសកម្មភាព មដលបម្េីម្បាស់ករាលៃ ងំពលកម្មបោយេង្ំ និងពលកម្មកខុរារ 
 ផលិតកម្ម ឬជំនួញ ឬសកម្មភាពមដលចាត់ទខុកោការខខុសចបាេ់បោយម្េបទសោរា្ច ស់ផទាឹះ ឬេទេ្ញ្ញត្ិ ឬអនខុសញ្្ញ  និងកិច្ចម្ពម 
បម្ពៀងអន្រោតិ។
 ផលិតកម្ម ឬ ជំនួញអាវខុធោតិផទាខុឹះ និង ផលិតម្គាេ់របំសវ ។
 ផលិតកម្ម ឬ ជំនួញបភសជជាៈរានោតិអាល់កខុល (បលីកមលង ម្សាបេៀរ និង ម្សា) 
 ផលិតកម្ម ឬ ជំនួញថ្ាជំក់ ។
 សកម្មភាពអាជីវកម្មមដលពាក់ព័ន្ធនរឹងមល្ងសខុីសង និងកាសខុីណនូ  ។
 ជំនួញសតវាមម្ព ឬផលិតផលមកពីសតវាមម្ពមដលបានហាមឃ្ត់បម្កាមេញ្ញត្ិ CITES (អនខុសញ្្ញ ស្ីពី ពាណិជជាកម្មអន្រោតិសតវាមម្ព 
ជិតផខុតពនូជមនសតវាមម្ព) ។ 
 ផលិតកម្ម ឬជំនួញវតថាខុធាតខុបដីមសារធាតខុវទិ្យខុសកម្មោបដីម ។ 
 ផលិតកម្ម ឬជំនួញ ឬការបម្េីម្បាស់ននូវរនូេធាតខុសរមសរមដលមិនប្ឹះ ។
 ផលិតកម្ម ឬជំនួញបឈ ីឬផលិតផលមម្ពបឈបីផសេងបទៀត មកពីតំេន់មដលមិនអាចម្គេ់ម្គងមម្ពបឈបីាន។
 ផលិតកម្ម ឬជំនួញផលិតផលមដលរានសារធាតខុPCBs
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កម្មវិធីឥណទានឹកសា្អងត	និ្អនាម័យ

 កងវាឹះទរឹកស្ាតនិងអនាម័យ គឺោហានិភ័យសខុខភាព មដលជឹះឥទ្ធិពលដល់ម្េោជនកម្ខុោ ោពិបសសកខុរារបៅទនូទាងំម្េបទសកម្ខុោ 
ម្ពមទាងំអ្កមដលរស់បៅតំេន់ជនេទ។ រានកខុរារោបម្ចីនបៅមត មិនទាន់យល់ដរឹង អំពីទរឹកស្ាត សខុជីវធម៌ មនការបម្េីម្បាស់េង្គន់អនាម័យ    
និងការអនខុវត្សាមញ្ញៗក្ខុងការល្ងមដោមួយសាេ៊នូ។ ផលេ៉ាឹះពាល់ចំបពាឹះកខុរារ គឺធងៃន់ធងៃរោស់ ដនូចោជំងឺរាគរនូស ជំងឺមស្ក ជំងឺផលៃនូវដបងហាីម ជំងឺ 
រល្កសួត បពាឹះបវៀន និងជំងឺដមទបទៀត។

 រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានសហការោមួយអង្គការ Water.org មដលោអង្គការ មិនរកម្បាក់ចំបណញបដីម្បីលីកកម្ស់សខុខខុរាលភាពសង្គម។ 
រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានផ្ល់ឥណទានអនាម័យ និងទរឹកស្ាតដល់អតិថិជនមដលចង់សាងសង់ រជឺួសជខុលេង្គន់ បធវាីអណ្នូ ងទរឹក អាងស្ខុកទរឹក ឬទិញ 
សរ្ារៈទរឹកស្ាត និងអនាម័យបផសេងៗបដីម្មីកលម្ជីវភាពរស់បៅរេស់ពួកបគ និងរមួចំមណកដល់ស្ដង់ោរបសដ្ឋកិច្ចសង្គម។ គិតម្តរឹមមខ ធ្នូ ឆ្្ ំ
២០២០ បយងីបាន    ផ្ល់ឥណទានអនាម័យ និងទរឹកស្ាតចំនួនោង ៦០០ម្គរួសារ។
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 បល្កម្សី ខន សាបមឿន ោរ្ាយអាយខុ៤១ឆ្្រំានកនូនម្េរុស២នាក់។ បល្កម្សី និងម្ករុមម្គរួសាររស់បៅភនូមិកោ្លឃខុមំម្ពកអញ្្ច ញ 
ម្សរុកមខុខកំពនូល បខត្កោ្ល។ បល្កម្សី ោកសិករចិញ្ច រឹមបគាយកបៅលក់ រឯីេ្ីបឈា្ម ឹះ បឆ្ម សំេនូរ ោសន្ិសខុខ។ បល្កម្សី សាបមឿន 
សា្គ ល់រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ដំេនូងពីមនន្ីឥណទានមដលបានមណនាផំលិតផល និងបសវាកម្មរេស់ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា បៅក្ខុងភនូមិ។ ោមួយនរឹងម្បាក់កម្ចី មដល 
បានផ្ល់សម្រាេ់វគ្គមខុន បល្កម្សីបានយកបៅទិញបគាសម្រាេ់ចិញ្ច រឹមោមួយចំនួនម្បាក់កម្ចីចំនួន ៣.០០០ ដខុល្លៃ រអាបមរកិ។ េច្ចខុេ្ន្បនឹះ 
បល្កម្សី បានខ្ចីម្បាក់បលីកទី៦ មដលរានទរឹកម្បាក់ចំនួន ៤.០០០ដខុល្លៃ រអាបមរកិបដីម្សីាងសង់ផទាឹះសម្រាេ់ម្គរួសារ និងសាងសង់ េង្គន់ 
អនាម័យ។ មខុនបពលខ្ចីម្បាក់បនឹះម្គរួសារបល្កម្សីគា្ម នេង្គន់បនាឹះបទ ដនូបច្ឹះបល្កម្សីម្តរូវបដីរបៅឆ្ងៃ យពីផទាឹះបៅេបនាទា រេង់ក្ខុងមម្ព។ វាពិតោ      
លំបាកោស់សម្រាេ់ម្គរួសាររេស់បល្កម្សីោ ពិបសសបល្កម្សីមតងមតម្ពរួយបារម្អំពី ម្គរួសាររេស់នាងោមួយនរឹងសតវាអសិរពិស និងេញ្ហា  
សខុខភាព។ បល្កម្សីបានចំោយម្បាក់យា៉ា ងបម្ចីនបៅបលីការមថទាសំខុខភាព។ បោយបមីលបឃញីពីការលំបាកក្ខុងការេបនាទា រេង់សម្រាេ់ 
ម្គរួសារ បល្កម្សីនិងេ្ីបានពិភាកសាគ្ាយកម្បាក់កម្ចីបនឹះបៅសង់េង្គន់សម្រាេ់ម្គរួសារបល្កម្សី។ បល្កម្សី បានរានម្េសាសន៍ថា ខ្ខុ ំសនូមមថលៃ
ងអំណរគខុណដល់រា៉ា ក់សខុីរា៉ា មដលបានផ្ល់ម្បាក់កម្ចីដល់ខ្ខុ ំសម្រាេ់សាងសង់ផទាឹះ បហយីឥ�នូវបនឹះខ្ខុ ំក៏រានេង្គន់អនាម័យលស្ម្រាេ់ម្គរួសារខ្ខុ ំ
មដរ។
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របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ	និ្	របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជងយ
របាយការណ៍របស់កង៊មបងឹកងសាភិបាល
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជងយ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
	 តារាងតខុល្យការ
 របាយការណ៍លទ្ធផល
 របាយការណ៍ស្ីពីេមម្មេម្មរួលមនូលធន 
 របាយការណ៍លំហនូរសាច់ម្បាក់
របាយការណ៍របស់កង៊មបងឹកងសាភិបាល
ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាលសនូមោក់ជនូនននូវរបាយការណ៍រេស់ខលៃួន ម្ពមទាងំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុមដលបានបធវាី សវនកម្មរចួរេស់ ម្គរឹឹះសាថា ន 
មីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី បៅកាត់ថា (“ម្ករុមហ៊ខុន”) សម្រាេ់ការយិេរបិច្ទមដលបានេញ្ចេ់គិតម្តរឹមមថងៃទី៣១ មខធ្នូ ឆ្្ ំ
២០២០។

កង៊មហ៊៊ន
ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី មដលរានបឈា្ម ឹះបដីមថាអង្គការ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បដីម្អីភិវឌ្ឍន៏បសដ្ឋកិច្ចម្គរួសារ បានេបងកីត 
ប�ងីបៅក្ខុង ម្ពឹះរាោោចម្កកម្ខុោ និង ចខុឹះេញជា ីបៅម្កសួងពាណិជជាកម្ម បៅមថងៃទី២៧ មខកកកោ ឆ្្២ំ០០៥ បម្កាមេញជា ីពាណិជជាកម្ម 
បលខ ០០០០៥៩៩៦ (ពីមខុន Co. ៧៨៩៧E/២០០៥)។ បៅមថងៃទី១០ មខសីហា ឆ្្២ំ០០៥ ម្ករុមហ៊ខុនបានទទួលអាោ្េ័ណ្ណអាជីវក
ម្មបលខ ០១៣ ពីធនាគារោតិមនកម្ខុោក្ខុងការផ្ល់បសវាកម្មមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុឱ្យម្េោជនកីម្ម្កក្ខុងម្េបទសកម្ខុោ។ មថងៃទី២២ មខកខុម្ៈ 
ឆ្្២ំ០១២ ធនាគារោតិមនកម្ខុោបានផ្ល់អាោ្េ័ណ្ណអាជីវកម្មអចិមនន្យ ៍ បលខ M.F ០១៣ ោមួយនរឹងបឈា្ម ឹះថ្មី រា៉ា ក់សខុីរា៉ា               
មីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុភីអិលសខុី។ មថងៃទី២២ មខកកកោ ឆ្្២ំ០១៥ ធនាគារោតិមនកម្ខុោបានអនខុម័តបលីការមកសម្មរួលបឈា្ម ឹះថ្មីរេស់ម្ករុមហ៊ខុន
ោ ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី។

ទីស្ាក់ការមដលបានចខុឹះេញ្ច ីរេស់ម្ករុមហ៊ខុនសថាិតបៅ ផទាឹះបលខ២១AB ផលៃនូវបលខ២៧១ សងាក ត់ផសារបដីមថកនូវ ខណ្ឌ ចំការម រាជធានីភ្ំបពញ 
ម្ពឹះរាោោចម្កកម្ខុោ។  ស ាខាបៅតាមេោ្បខត្នានារេស់ម្ករុមហ៊ខុន រានទីតាងំសថាិតបៅបខត្កោ្ល បខត្កំពង់ស្ឺ និង បខត្ 
តាមកវ។
នាកាលេរបិច្ទគិតម្តរឹមមថងៃទី៣១ មខធ្នូ ឆ្្២ំ០២០ ម្ករុមហ៊ខុនរានេខុគ្គលិកចំនួន ១៩០នាក់ (ឆ្្២ំ០១៩៖ ១៧១នាក់)។

សកម្មភាពចមងប្
សកម្មភាពចម្ងរេស់ម្ករុមហ៊ខុន រមួរាន ការបធវាីម្េតិេត្ិការបលីរាល់សកម្មភាពមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ។ បសវាកម្មទាងំបនាឹះរមួរានការផ្ល់ 
ឥណទានបៅដល់ម្គរួសារម្កីម្ក និងចំណនូ លទាេ និងសហម្គាសតនូចមដលបធវាីម្េតិេត្ិការបៅក្ខុងម្ពឹះរាោោចម្កកម្ខុោ។
ពខុំរានការផ្លៃ ស់េ្នូរោសារវន្ោមួយសម្រាេ់សកម្មភាពចម្ងរេស់ម្ករុមហ៊ខុនក្ខុងអំ�ខុងការយិេរបិច្ទបនឹះបទ។

លទ្ធែលគបតិបត្ិការ	និ្ភា្រលាភ

លទ្ធផលមនម្េតិេត្ិអាជីវកម្មរេស់ម្ករុមហ៊ខុនសម្រាេ់ចខុងេញ្ចេ់ការយិេរបិច្ទមថងៃទី៣១ មខធ្នូ ឆ្្២ំ០២០ និងសាថា នភាពអាជីវកម្មរេស់ 
ម្ករុមហ៊ខុននាការយិេរបិច្ទបនាឹះ គឺម្តរូវបានេងាហា ញមដលអមននូវរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុ។
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នាការយិេរបិច្ទមដលបានេញ្ចេ់មថងៃទី៣១ មខធ្នូ ឆ្្២ំ០២០ ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាលមិនបានម្េកាស ឬទនូទាត់ភាគល្ភមដលទាក់ទងនរឹងម្បាក់ 
ចំបណញប�យី (ឆ្្២ំ០១៩៖ ម្ករុមហ៊ខុនបានម្េកាស និងទនូទាត់ភាគល្ភចំនួន ៧៤.៥៥១ ដខុល្លៃ រអាបម    រកិ)។

កង៊មបងឹកងសាភិបាល
សរាជិកមនម្ករុមម្េរឹកសាភិបាលរេស់ម្ករុមហ៊ខុនបៅក្ខុងឆ្្ ំនិងនាកាលេរបិច្ទមនរបាយការណ៍បនឹះរានដនូចខាងបម្កាម៖

បឈា្ម ឹះ មខុខតំមណង កាលេរបិច្ទមតងតាងំ

បល្ក អន េ៊ខុនហាក់ ម្េធានម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល មថងៃទី៨ មខមីនា ឆ្្២ំ០០០

បល្ក បជត ច័នទាម្េបសីរ សរាជិកម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល ក្ខុងមខធ្នូ ឆ្្២ំ០០០

បល្ក Taejun Shin សរាជិកម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល មថងៃទី៣០ មខមីនា ឆ្្២ំ០១៥

បល្ក Sanjay Gandhi សរាជិកម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល មថងៃទី៣០ មខមីនា ឆ្្២ំ០១៥

បល្ក បៅ បវង សរាជិកអភិបាលឯករាជ្យ មថងៃទី១០ មខតខុល្ ឆ្្២ំ០១៣

បល្ក យាន ឫទ្ធី សរាជិកអភិបាលឯករាជ្យ មថងៃទី១០ មខបមសា ឆ្្២ំ០១២

បល្កម្សី Praachi Gandhi សរាជិកម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល មថងៃទី១៩ មខបមសា ឆ្្២ំ០១៩

បល្ក បា៉ា  េ៉ាខុណ្ណរទិ្ធី សរាជិកម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល មថងៃទី១៩ មខបមសា ឆ្្២ំ០១៩

បឈា្ម ឹះ មខុខតំមណង កាលេរបិច្ទមតងតាងំ

បល្ក បា៉ា  េ៉ាខុណ្ណរទិ្ធី អគ្គនាយកម្េតិេត្ិ មថងៃទី៨ មខមីនា ឆ្្២ំ០០០

បល្កម្សី បម្សង សខុីវប្ង នាយកិាម្េតិេត្ិហរិញ្ញវតថាខុ មថងៃទី៨ មខមីនា ឆ្្២ំ០០០

បល្ក ង៉ាយ ស៊ន ម្េធាននាយកោ្ឋ នឥណទាន មថងៃទី២៧ មខបមសា ឆ្្២ំ០១៥

បល្ក ឃ្ន ោរទិ្ធ ម្េធាននាយកោ្ឋ នពត៌រានវទិយា មថងៃទី១ មខធ្នូ ឆ្្២ំ០០៩

បល្កម្សី វងសេ សខុរា៉ា លី ម្េធាននាយកោ្ឋ នសវនកម្មមផទាក្ខុង មថងៃទី២២ មខមករា ឆ្្២ំ០១៨

បល្កម្សី ទនូច ពិសី ម្េធាននាយកោ្ឋ នហរិញ្ញវតថាខុ មថងៃទី៤ មខមិថខុនា ឆ្្២ំ០១៨

បល្ក បខៀវ បសងឌី ម្េធាននាយកោ្ឋ នទីផសារ មថងៃទី៥ មខមិថខុនា ឆ្្២ំ០០៦

បល្កម្សី សខុរឹម បសាភោ ម្េធាននាយកោ្ឋ នធនធានមនខុសសេ មថងៃទី១ មខតខុល្ ឆ្្២ំ០១៥

បល្កម្សី ឡាយ សខុីនាថ ម្េធាននាយកោ្ឋ នរដ្ឋបាល មថងៃទី១ មខធ្នូ ឆ្្២ំ០០១

បល្ក សខុខ កខុសល ម្េធានគំបរាង មថងៃទី១ មខវចិ្ិកា ឆ្្២ំ០១០

បល្ក សខុវណ្ណ ចាន់ោ ម្េធាននាយកោ្ឋ នអនខុវត្ន៍ចបាេ់ មថងៃទី២ មខកញ្្ញ  ឆ្្២ំ០១៩

បល្ក យ៉ាង រា៉ា សហម្េធាននាយកោ្ឋ នឥណទាន មថងៃទី២៥ មខវចិ្ិកា ឆ្្២ំ០០៨

្រណៈគងប់គង្

សរាជិកមនម្ករុមគណៈម្គេ់ម្គងរេស់ម្ករុមហ៊ខុនបៅក្ខុងឆ្្ ំនិងនាកាលេរបិច្ទមនរបាយការណ៍បនឹះរានដនូចខាងបម្កាម៖

ថ្ងៃទី៣១	ខៃធ្នូ	ឆ្នៃំ២០២០	និងឆ្នៃំ២០១៩

ភាគហ៊ខុនកាន់កាេ់ % ចំនួនភាគហ៊ខុនរានតមមលៃបស្មីរនរឹង ១០ដខុល្លៃ អាបមរកិ

បល្ក អន េ៊ខុនហាក់ ១៩,៦៣% ១០០.០០០

បល្ក បជត ច័នទាម្េបសីរ ១,០៨% ៥.៥០០

អត្បងយោជន៍របស់អភិបាល
អភិបាលមដលេន្រកាន់តំមណងរហនូតដល់ចខុងឆ្្ហំរិញ្ញវតថាខុ បហយីទទួលបានអតថាម្េបយាជន៍ពីភាគហ៊ខុនរេស់ពួកបគបៅក្ខុងម្ករុមហ៊ខុនរានដនូចខាង
បម្កាម៖



44របាយការណ៍ប្រចាឆំ្នា ២ំ០២០

អត្បងយោជន៍របស់កង៊មបងឹកងសាភិបាល
	 បៅក្ខុងការយិេរបិច្ទ និងចខុងេញ្ចេ់កាបរាយេរបិច្ទមនរបាយការណ៍បនឹះ ពខុំរានការបរៀេចំោមួយ មដលរានម្ករុមហ៊ខុនោគនូ
ភាគីមួយក្ខុងបគាលេំណងជួយដល់សរាជិកម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល បដីម្ទីទួលបានននូវអតថាម្េបយាជន៍បោយមបធយាបាយទិញយកភាគហ៊ខុន 
ពីម្ករុមហ៊ខុនបទ។
 ចាេ់តាងំពីចខុងេញ្ចេ់ការយិេរបិច្ទមខុន ពខុំរានសរាជិកម្ករុមម្េរឹកសាភិបាលោរ្ាក់បានទទួល ឬរានសិទ្ធិទទួលបានននូវអតថា 
ម្េបយាជន៍ោមួយ តាមរយៈការចខុឹះកិច្ចសនយាបធវាីប�ងីបោយម្ករុមហ៊ខុន បលីកមលងមតរានការេងាហា ញបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុ។

សវនករ
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុរេស់ម្ករុមហ៊ខុនសម្រាេ់ចខុងការយិេរបិច្ទគិតម្តរឹមមថងៃទី៣១ មខធ្នូ ឆ្្២ំ០២០ ម្តរូវបានបធវាីសវនកម្មបោយម្ករុមហ៊ខុន 
បម្ហ្គន សនថខុន (បខមេនូឌា) លីមីតធីត។

 ការទទួលខខុសម្តរូវរេស់ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាលក្ខុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល  រានការទទួលខខុសម្តរូវក្ខុង 
ការបរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុទាងំបនឹះបដីម្េីងាហា ញពីទិដ្ឋភាពពិតនិងម្តរឹមម្តរូវ សម្រាេ់ការយិេរបិច្ទគិតម្តរឹមមថងៃទី៣១ មខធ្នូ ឆ្្ ំ
២០២០ ម្ពមទាងំលទ្ធផលមនម្េតិេត្ិការអាជីវកម្ម និងសាថា នភាពលំហនូរសាច់ម្បាក់ រេស់ម្ករុមហ៊ខុនសម្រាេ់ការយិេរបិច្ទបនឹះ។ ក្ខុងការ
បរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុបនឹះ ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាលតម្មរូវឱ្យ៖
(ក) បម្ជីសបរសីបគាលនបយាបាយគណបនយ្យ ឱ្យបោយអនខុបល្មតាមបគាលការណ៍ស្ង់ោររបាយការណ៍ទាក់ទងនរឹងហរិញ្ញវតថាខុ 
អន្រោតិមនកម្ខុោសម្រាេ់អង្គភាព ខ្ាតតនូចនិងមធ្យមបោយមផ្កបលីការវនិិច្័យនិងការបា៉ា ន់សា្ម នសមបហតខុផល និងម្េរុងម្េយត័្បហយី
េនាទា េ់មកបធវាីការរអនខុវត្បគាលនបយាបាយទាងំបនឹះឱ្យរានសង្គតិភាព
(ខ) អនខុបល្មតាមបគាលការណ៍ស្ង់ោររបាយការណ៍ទាក់ទងនរឹងហរិញ្ញវតថាខុអន្រោតិមនកម្ខុោសម្រាេ់អង្គភាពខ្ាតតនូចនិងមធ្យម 
ឬម្េសិនបេីរានការម្បាសចាកោមួយ ក្ខុងការេងាហា ញននូវភាពពិត និងម្តរឹមម្តរូវម្ករុមម្េរឹកសាភិបាលម្តរូវម្បាកដថាការម្បាសចាកទាងំបនឹះ 
ម្តរូវបានល្តម្តោង ពន្យល់ និងកំណត់េររិាណឱ្យបានម្តរឹមម្តរូវបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុ
(គ) រកសាទខុកកំណត់ម្តាគណបនយ្យបានម្គេ់ម្គាន់ និងម្េព័ន្ធម្តរួតពិនិត្យមផទាក្ខុងម្េកេបោយម្េសិទ្ធិភាព
(ឃ) បរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុ បោយមផ្កបលីមនូលោ្ឋ ននិរន្ភាពមនដំបណីរការអាជីវកម្ម បលីកមលងមតរានការសន្មតថា       
ម្ករុមហ៊ខុន មិនរានលក្ណៈសមម្សេក្ខុងការេន្របធវាីម្េតិេត្ិការអាជីវកម្ម រេស់ខលៃួននាបពល   អនាគត។ និង
(ង) ម្គេ់ម្គង និងដរឹកនាមំ្ករុមហ៊ខុនឱ្យរានម្េសិទ្ធិភាព បលីរាល់បសចក្ីសបម្មចចិត្សំខាន់ៗទាងំអស់មដលេ៉ាឹះពាល់ោបលីម្េតិេត្ិ
ការ និងដរឹកនាមំ្ករុមហ៊ខុនឱ្យរានម្េសិទ្ធិភាពបហយីម្តរូវម្បាកដថាការសបម្មចចិត្បលីកិច្ចការទាងំបនឹះម្តរូវបាន្លៃខុឹះេញ្្ច ងំយា៉ា ងម្តរឹមម្តរូវបៅ
ក្ខុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ខុ។
ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល ក៏ោអ្កទទួលខខុសម្តរូវក្ខុងការមថរកសាម្ទព្យសម្តិ្រេស់ម្ករុមហ៊ខុន បហយីក៏ម្តរូវចាត់វធិានការឱ្យសមម្សេ បដីម្ ី   
ទេ់សាក ត់ និងរកឱ្យបឃញីការមកលៃងេនលៃំ និងភាពមិនម្េម្កតីបផសេងៗ។

ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាលសនូមេញ្ជា ក់ថា ម្ករុមហ៊ខុនបានអនខុវត្ដតាមលក្ខណ្ឌ តម្មរូវចាបំាច់នានា ដនូចមដលបានេញ្ជា ក់ខាងបលី ក្ខុងការបរៀេចំ 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុបនឹះ។

សងចក្ីថ្លង្ការណ៍របស់កង៊មបងឹកងសាភិបាល
តាមមតិបយាេល់រេស់ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល របាយការណ៍សាថា នភាពហរិញ្ញវតថាខុ អមបោយ របាយការណ៍ចំណនូ លលម្ិត របាយការណ៍     
េមម្ម េម្មរួលមនូលធន និងរបាយការណ៍លំហនូរសាច់ម្បាក់ រមួោមួយនរឹងកំណត់សរា្គ ល់នានា ម្តរូវបានេងាហា ញននូវទិដ្ឋភាពពិត និងម្តរឹមម្តរូ
វពីសាថា នភាពហរិញ្ញវតថាខុរេស់ម្ករុមហ៊ខុន នាការយិេរបិច្ទគិតម្តរឹមមថងៃទី៣១ មខធ្នូ ឆ្្២ំ០២០ ម្ពមទាងំលទ្ធផលមនម្េតិេត្ិការអាជីវកម្ម 
និង សាថា នភាពលំហនូរសាច់ម្បាក់សម្រាេ់ដំោច់ឆ្្ ំ ម្តរូវបានបរៀេ ចំប�ងីបោយអនខុបល្មតាមស្ង់ោររបាយការណ៍ទាក់ទងនរឹងហរិញ្ញ 
វតថាខុអន្រោតិមនកម្ខុោសម្រាេ់សហម្គាសខ្ាតតនូច និងមធ្យម។
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របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជងយ

ជូនចំពោះភា្រហ៊៊និករបស់	គងឹះសា្ថងនមីកងូហិរញ្ញវត្ថុ	មា៉ងក់ស៊ីមា៉ង	ភីអិលស៊ី

មតិយោបល់

បយងីខ្ខុ ំបានបធវាីសវនកម្មបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុរេស់ម្គរឹឹះសាថា ន មីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី(“ម្ករុមហ៊ខុន”) មដលរមួរានរបាយការណ៍
សាថា នភាពហរិញ្ញវតថាខុកាលេរបិច្ទគិតម្តរឹមមថងៃទី៣១ មខធ្នូ ឆ្្២ំ០២០ របាយការណ៍ចំណនូ លលម្ិត របាយការណ៍េមម្មេម្មរួលមនូលធន និង    
របាយការណ៍លំហនូរសាច់ម្បាក់សម្រាេ់ការយិេរបិច្ទ និងកំណត់សរា្គ ល់បលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុ មដលរមួរានបសចក្ដីសបង្េមនបគាល 
នបយាបាយគណបនយ្យសំខាន់ៗ និងបសចក្ីពន្យល់បផសេងៗបទៀត។

តាមមតិបយាេល់រេស់បយងីខ្ខុ ំ របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុបានេងាហា ញននូវទិដ្ឋភាពពិត និងម្តរឹមម្តរូវមនសាថា នភាពហរិញ្ញវតថាខុរេស់ម្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូ 
ហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី គិតម្តរឹមមថងៃទី៣១ មខធ្នូ ឆ្្២ំ០២០ និងលទ្ធផលហរិញ្ញវតថាខុ ម្ពមទាងំលំហនូរសាច់ម្បាក់សម្រាេ់ការយិេរបិច្ទ  
បោយអនខុបល្មបៅតាមស្ង់ោរបាយការណ៍ទាក់ទងនរឹងហរិញ្ញវតថាខុអន្រោតិមនកម្ខុោ សម្រាេ់អង្គភាពអាជីវកម្មខ្ាតតនូច និងខ្ាតមធ្យម។

មូលដ្ងនងនការបងញ្ចញមតិងយាបល់

បយងីខ្ខុ ំបានបធវាីសវនកម្ម បោយអនខុបល្មតាមស្ង់ោរសវនកម្មអន្រោតិមនកម្ខុោ (“CISAs”)។ ការទទួលខខុសម្តរូវរេស់បយងីខ្ខុ ំ សថាិត បម្កាម 
ស្ង់    ោរទាងំបនាឹះបហយី គឺម្តរូវបានបរៀេរាេ់េមនថាមបៅក្ខុងមផ្កការទទួលខខុសម្តរូវរេស់សវនករសម្រាេ់ការបធវាីសវនកម្មបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញ 
វតថាខុ ។ បយងីខ្ខុ ំរានឯករាជ្យភាពពីម្ករុមហ៊ខុនបោយ អនខុបល្មតាមម្ករុមម្េរឹកសា         ស្ង់ោរវោិជា ជីវៈគណបនយ្យអន្រោតិ ម្កមសីលធម៌ រេស់ 
គណបន យ្យ  ករជំនាញ (រមួទាងំស្ង់ោរឯករាជ្យអន្រោតិ) (“IESBA Code”) រមួោ មួ យនរឹ ង តម្មរូវការម្កមសីលធម៌ មដលពាក់ព័ន្ធបៅនរឹង 
ការ បធវាី សវនកម្មរេស់បយងីខ្ខុ ំបៅបលី របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុក្ខុងម្េបទស ក ម្ខុ ោ  បហយីបយងីខ្ខុ ំបានេំបពញការទទួលខខុសម្តរូវបៅតាមតម្មរូវការ 
ម្កមសីលធម៌ទាងំបនាឹះ និង IESBA Code ។ បយងីខ្ខុ ំបជឿោក់ថាភស្ខុតាងសវនកម្ម មដលបយងីខ្ខុ ំទទួលបាន គឺម្គេ់ម្គាន់ និងសមម្សេបដីម្ ី  
ផ្ល់មនូលោ្ឋ នសម្រាេ់មតិបយាេល់រេស់បយងីខ្ខុ ំ។

ព័ត៌មានផងសង្ៗ

ម្ករុ មម្េរឹកសាភិបាលរានទំនួលខខុសម្តរូវទាងំម្សរុងបៅបលីព័ត៌រានបផសេងបទៀត។ ព័ត៌រានបផសេងៗទាងំបនាឹះរមួរានព័ត៌រានបៅក្ខុងរបាយការណ៍ 
រេ ស់ម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល េ៉ាខុមន្មិនរមួេញ្ចនូ លរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុរេស់ម្ករុមហ៊ខុន និងរបាយការណ៍សវនកម្មរេស់បយងីខ្ខុ ំ មដលបយងីទទួល 
បាន មខុ នការយិេរបិច្ទមនរបាយការណ៍បនឹះ និងរបាយការណ៍ម្េចាឆ្ំ្មំដលរពំរឹងទខុកថានរឹងបរៀមចំរចួរាល់សម្រាេ់បយងីខ្ខុ ំេនាទា េ់ពីការយិេរបិច្ទ
មនរបាយការណ៍បនឹះ។
មតិ បយាេល់រេស់បយងីខ្ខុ ំបៅបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុ មិនបានម្គេដណ្េ់បៅបលីព័ត៌រានបផសេងៗបទ។ បហយីបយងីខ្ខុ ំមិនផ្ដល់ការធានាក្ខុង
ទម្មង់មេេោមួយប�យី។

ភាជា េ់ោមួយការបធវាីសវនកម្មរេស់បយងីខ្ខុ ំបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុរេស់ម្ករុមហ៊ខុន បយងីខ្ខុ ំរានទំនួលខខុសម្តរូវក្ខុងការអានព័ត៌រានបផសេងៗ 
បហយីយ ពិចារ ោ ថាបតីពត៌រានបផសេងៗបនាឹះ រានវសិមភាពោសារវន្ោមួយនរឹងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុឬបទ ឬចំបណឹះដរឹងរេស់បយងីខ្ខុ ំ 
មដលទទួលបានពីការបធវាីសវនកម្ម ថាបតីពត៌រានទាងំបនាឹះអាចរានកំហខុស្្គងោសារវន្ឬបទ។

ម្េសិនបេីមផ្កតាមការងារមដលបយងីខ្ខុ ំបានអនខុវត្បលីព័ត៌រានបផសេងៗ មដលបយងីខ្ខុ ំទទួលបានមខុនរបាយការណ៍សវនកម្មបនឹះ បយងីខ្ខុ ំ សន្មត
ថារានកំហខុសោសារវន្បកីតប�ងីបលីព័ត៌រានបផសេងៗ ទាងំបនឹះ បយងីខ្ខុ ំម្តរូវរាយការណ៍បៅតាមសាថា នភាពោក់មស្ដង។ បយងីខ្ខុ ំមិនរានអវាីម្តរូវ 
រាយការណ៍បៅក្ខុងករណីបនឹះប�យី។ បៅបពលបយងីខ្ខុ ំអានរបាយការណ៍ម្េចាឆ្ំ្ ំ ម្េសិនបេីបយងីខ្ខុ ំសន្ិោ្ឋ នថា រានការរាយការណ៍ ខខុស 
ោសារវន្ បយងីខ្ខុ ំតម្មរូវឱ្យរាយការណ៍េញ្ហា ទាងំបនាឹះ បៅម្ករុមម្េរឹកសាភិបាល និងប្លៃីយតេេញ្ហា ទាងំបនឹះ បោមអនខុបល្មតាមតម្មរូវការ CISA 
៧២០ (បានមកមម្េ)។
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ការទទួលខ៊សងតូវរបស់ងក៊ម្រណៈគ្រប់ង្រងង�ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

គណៈម្គេ់ម្គងរេស់ម្ករុមហ៊ខុនទទួលខខុសម្តរូវក្ខុងការបរៀេចំ និងការេងាហា ញរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុទាងំបនឹះឱ្យបានម្តរឹមម្តរូវបោយ អនខុបល្ម 
បៅតាម ស្ង់ោររបាយការណ៍ទាក់ទងនរឹងហរិញ្ញវតថាខុអន្រោតិមនកម្ខុោសម្រាេ់សហម្គាសខ្ាតតនូច និងមធ្យម (“CIFRSs for SMEs”) និង
ទទួលខខុសម្តរូវបលីការម្តរួតពិនិត្យមផទាក្ខុង មដលគណៈម្គេ់ម្គងកំណត់ថាវារានភាពចាបំាច់ក្ខុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុ មិនឱ្យរាន
ការរាយការណ៍ខខុសោសារវន្ មដលេោ្ល  មកពីការមកលៃងេនលៃំ ឬកំហខុស្្គងបផសេងៗ។

ក្ខុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុ គណៈម្គេ់ម្គងរានទំនួលខខុសម្តរូវចំបពាឹះការវាយតមមលៃបៅបលី សមតថាភាពម្ករុមហ៊ខុន ក្ខុងការេន្ម្េតិេត្ិ 
បោយមផ្កបលីមនូលោ្ឋ ននិរន្ភាព ការល្តម្តោង ម្េសិនោរានេញ្ហា ទាក់ទងនរឹងនិរន្ភាព និងការបម្េីម្បាស់និរន្ភាពោមនូលោ្ឋ ន       
គណបនយ្យ លខុឹះម្តាមតគណៈម្គេ់ម្គងរានបគាលេំណងរសំាយម្ករុមហ៊ខុន ឬេញ្ឈេ់ម្េតិេត្ិការ ឬក៏គា្ម នជបម្មីសបផសេង េ៉ាខុមន្ចាបំាច់ម្តរូវបធវាី។

ការទទួលខ៊សងតូវរបស់សវនករងៅល�ើការង្វើសវនកម្មរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

បគាលេំណងរេស់បយងីខ្ខុ ំ គឺបដីម្ទីទួលបានននូវការធានាអឹះអាងដ៏សមបហតខុផល បៅបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុបោយពខុំរានលក្ណៈខខុស
្្គងោសារវន្ មដលេោ្លមកពីការមកលៃងេនលៃំ ឬកំហខុស្្គង និងការបធវាីរបាយការណ៍សវនកម្មមដលរមួរានមតិបយាេល់រេស់បយងីខ្ខុ ំផង 
មដរ។ ការធានាអឹះអាងមដលសមបហតខុផល គឺោការធានាមួយដ៏ខ្ស់ េ៉ាខុមន្វាមិនបានធានាថាការបធវាីសវនកម្មបោយមផ្កបៅបលីស្ង់ោរ 
សវនកម្មអន្រោតិមនកម្ខុោ នរឹងមតងមតរកបឃញីននូវការរាយការណ៍ខខុសោសារវន្ដមដលរានប�យី។ ការរាយការណ៍ខខុសអាចបកីតរានប�ងី 
ពីការ មកលៃងេនលៃំ ឬកំហខុស្្គងមដលអាចចាត់ទខុកថាោសារវន្ដ បៅលមដលកំហខុសមួយ ឬកំហខុសរមួគ្ាបានបធវាីបអាយេ៉ាឹះពាល់ដល់បសចក្ដីសម្មច
ចិត្មផ្កបសដ្ឋកិច្ចរេស់អ្កបម្េីម្បាស់របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុបនឹះ។
 
មផ្កមួយមនោការបធវាីសវនកម្មបោយបយាងបៅតាមស្ង់ោរសវនកម្មអន្រោតិមនកម្ខុោ បយងីអនខុវត្ននូវវោិជា ជីវៈ
វនិិច្័យ និងមជ្ឈធាតខុនិយមបោយរានវោិជា ជីវៈបៅបលីការបធវាីសវនកម្ម។ បយងីខ្ខុ ំក៏៖
• កំណត់អត្សញ្្ញ ណនិងវាយតមមលៃននូវហានិភ័យមនការរាយការណ៍ខខុសោសារវន្ដមនរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុថាបតីវាបកីតប�ងីបោយការមកលៃង
េនលៃំ ឬកំហខុស្្គង បរៀេចំនិងអនខុវត្និតិវធិីសវនកម្មមដលប្លៃីយតេបៅនរឹងហានិភ័យទាងំបនាឹះ រមួទាងំការម្េមនូលយកភស្ខុតាងសវនកម្មឱ្យ 
បានម្គេ់ម្គាន់និងសមម្សេបដីម្ោីមនូលោ្ឋ ន សម្រាេ់េបញ្ចញមតិបយាេល់រេស់បយងីខ្ខុ ំ។ ហានិភ័យមដលមិនអាចរកបឃញីបោយការរាយ 
ការណ៍ ខខុសោ សារវន្មដលេោ្លមកពីការមកលៃងេនលៃំ គឺធំោងកំហខុស្្គងបោយអបចតនាបោយសារ មតការមកលៃងេនលៃំរមួេញ្ចនូ លទាងំការរមួ 
គំនិតការមកលៃងេនលៃំ បោយបចតនាការលខុេបចាលបោយបចតនា ការេងាហា ញខខុស ឬការបលី្មសបៅបលីការម្តរួតពិនិត្យមផទាក្ខុង។

•បធវាីការមសវាងយល់អំពីការម្គេ់ម្គងមផទាក្ខុងមដលទាក់ទងបៅនរឹង ការបធវាីសវនកម្មបដីម្េីបងកីតននូវនិតិវធិីសវនកម្មមដល សមម្សេ បៅនរឹង 
កាលៈបទសៈ  េ៉ាខុមន្មិនមមនោបគាលេំណងក្ខុងការេងាហា ញននូវមតិបយាេល់បលីម្េសិទ្ធិភាពមនការម្តរួតពិនិត្យមផទាក្ខុងរេស់ម្ករុមហ៊ខុនបនាឹះបទ។

•បធវាីការវាយតមមលៃភាពសមម្សេ បលីបគាលនបយាបាយគណបនយ្យ មដលបានបម្េីម្បាស់ និងភាពសមបហតខុផលមនគណបនយ្យបា៉ា ន់សា្ម ន ក៏  
ដនូចោការេងាហា ញនានាមដលបធវាីប�ងីបោយមគណៈម្គេ់ម្គង។
•សន្ិោ្ឋ នដ៏សមម្សេមួយបៅបលីការបម្េីម្បាស់រេស់ម្ករុមគណៈម្គេ់ម្គង បលីមនូលោ្ឋ ននិរន្ភាពគណបនយ្យមផ្កបៅបលីភស្ខុតាងសវនកម្ម 
មដលទទួលបាន ថាបតីភាពមិនម្បាកដម្េោ ោសារវន្ដបានបកីតប�ងីទាក់ទិននរឹងម្ពរឹត្ិការណ៍ ឬលក្ខណ្ឌ មដលបធវាីឱ្យរានមនទាិលសងសេយ័ 
ខាលៃ ងំ បៅបលីលទ្ធភាពការេន្និរន្ភាពរេស់ម្ករុមហ៊ខុន។ ម្េសិនបេីបយងីសន្ិោ្ឋ នថា ភាពមិនម្បាកដម្េោោសារវន្ដនរឹងបកីតរានប�ងី បយងី
តម្មរូវឱ្យបធវាីការល្តម្តោងព័ត៌រានចាបំាច់ បដីម្ទីាញការយកចិត្ទខុកោក់បៅក្ខុងរបាយការណ៍សវនកម្មរេស់បយងីខ្ខុ ំបៅនរឹងការល្ត         
ម្តោងបៅក្ខុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុ ឬក៏ម្េសិនបេីការល្តម្តោងបនាឹះមិនម្គេ់ម្គាន់ បនាឹះមតិបយាេល់មិនម្តរឹមម្តរូវនរឹងម្តរូវបានផ្ល់។ 
ការ សន្ិោ្ឋ នរេស់បយងីខ្ខុ ំ គឺមផ្កបៅបលីភស្ខុតាងសវនកម្មមដលទទួលបានគិតម្តរឹមមថងៃមនការបចញរបាយការណ៍សវនកម្មរេស់បយងីខ្ខុ ំ។ 
បទាឹះ េីយា៉ា ងោក៏បោយ សាថា នភាព ឬក៏ម្ពរឹត្ិការណ៍នាបពលអនាគតអាច េោ្លឱ្យម្ករុមហ៊ខុនមិនអាចេន្ម្េតិេត្ិការោនិរន្ភាពបាន។

•វា យ តមមលៃការេងាហា ញទនូបៅ រចនាសម្័ន្ធ និងរាតិការេស់របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថាខុ រមួេញ្ចនូ លទាងំការល្តម្តោងនានា ថាបតី របាយការណ៍ 
ហរិញ្ញវតថាខុេងាហា ញននូវម្េតិេត្ិការ និងម្ពរឹត្ិការណ៍នានាបដីម្េីងាហា ញននូវភាពម្តរឹមម្តរូវសមម្សេរេស់វា។
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• បយី ងខ្ខុ ំម្បាម្ស័យទាក់ទងោមួយនរឹងគណៈម្គេ់ម្គេបៅបលីេញ្ហា បផសេងៗ ការបរៀេចំមដនកំណត់ និងបពលបវល្ក្ខុងការបធវាីសវនកម្ម និង        
រេេគំ បហញី សវនកម្មសំខាន់ៗ រមួេញ្ចនូ លទាងំកងវាឹះខាតសំខាន់ៗមួយចំនួនបៅបលីការម្គេ់ម្គងមផទាក្ខុងមដលពួកបយងីខ្ខុ ំរកបឃញីកំ�ខុងបពលបធវាី 
សវន  កម្ម។

បយងី ខ្ខុ ំក៏ផ្ល់ជនូន គណៈម្គេម់្គងននូវបសចក្ីមថលៃងការណ៍មួយ មដលបយងីខ្ខុ ំបានអនខុវត្បៅតាមតម្មរូវការ ម្កមសីលធម៌មដលទាក់ទងនរឹង              
ឯករាជ្យភាព បហយីបយងីខ្ខុ ំបធវាីការម្បាម្ស័យទាក់ទងោមួយនរឹងគណៈម្កេ់ម្គងននូវេញ្ហា ទាងំអស់ មដលនរឹងគិតថាសមបហតខុផលបៅបលីឯករាជ្យ
ភាព រេស់បយងីខ្ខុ ំ និង ការការពារមដលអាចរាន។
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កំណត់
សរា្គ ល់ មថងៃទី៣១ មខធ្នូ ឆ្្២ំ០២០ មថងៃទី៣១ មខធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩

ដខុល្លៃ រអាបមរកិ ពាន់បរៀល ដខុល្លៃ រអាបមរកិ ពាន់បរៀល

(កំណត់សរា្គ ល់ ៣.២) (កំណត់សរា្គ ល់ ៣.២)

(កំណត់បទ្ងីវញិ)

ទងពងយសកម្ម

សាច់ម្បាក់ក្ខុងមដ ៥  ១៥.៣២២  ៦១.៩៧៧  ២៨.៨៩៦  ១១៧.៧៥១ 

សមតខុល្យបៅធនាគារោតិមនកម្ខុោ ៦  ២.៨៧៩.៩៦៨  ១១.៦៤៩.៤៧១ ១.១៧៥.៣៦៩ ៤.៧៨៩.៦២៩ 

សមតខុល្យបៅធនាគារបផសេងៗ ៧ ៨៥២.៩៥៩ ៣.៤៥០.២១៩ ១.២២៧.៨៧៨ ៥.០០៣.៦០៣ 

ឥណទានបៅអតិថិជន-សខុទ្ធ ៩ ២០.៧៦២.៨៣១ ៨៣.៩៨៥.៦៥១  ២១.១៨៩.៨២០  ៨៦.៣៤៨.៥១៧ 

មនូលធនវនិិបយាគ ១០  ១០.០០០  ៤០.៤៥០  ១០.០០០  ៤០.៧៥០ 

ម្ទព្យសកម្មបផសេងៗ  ១១ ១០៦.០៧១ ៤២៩.០៥៧  ១២២.០៥៤  ៤៩៧.៣៧០ 

ម្ទព្យសម្ត្ិ និងេរក្ិារ ១២  ៦៤.៨៤៩  ២៦២.៣១៤  ៩៣.១០៧  ៣៧៩.៤១១ 

ម្ទព្យសកម្មអរនូេិយ ១៣  ២៤.៣០៦  ៩៨.៣១៨  ៣២.៩១០  ១៣៤.១០៨ 

ម្ទព្យពន្ធពនយារ ២៨.៣ ៦២.៧៦៤ ២៥៣.៨៨០  ៣៤.៥៦៤  ១៤០.៨៤៨ 

ម្ទព្យសរខុេ  ២៤.៧៧៩.០៧០ ១០០.២៣១.៣៣៧  ២៣.៩១៤.៥៩៨ ៩៧.៤៥១.៩៨៧

មូលធន	និ្បំណុល

មនូលធន

បដីមទខុន ១៤  ៥.០៩៥.២៩០ ២០.៥៦៩.៦៨៦  ៥.០៩៥.២៩០ ២០.៥៦៩.៦៨៦

េខុពវាល្ភភាគហ៊ខុន ១៥  ១.៥៣៨.១៧៤ ៦.២០៩.៦០៨  ១.៥៣៨.១៧៤ ៦.២០៩.៦០៨

ចំណនូ លរកសាទខុក ២.២២២.២២២ ៨.៩៩១.០៣៣  ១.៧០២.៤៨៨ ៦.៨៧២.១៦៨

ទខុនេម្មរុងតាមេទេ្ញ្ញត្ិ ១៦ ១៨៣.១៨២ ៧៤០.០៦៤  ១៨៦.០៦១ ៧៥១.៧១០

ម្បាក់ចំណនូ លេម្មរុងទខុក  ១៣៣.៤២៤ ៥៣៨.៤២៨ ១៣៣.៤២៤ ៥៣៨.៤២៨

េ្ដនូរេម្មរុងទខុករនូេិយេ័ណ្ណ - ៥៣.១០៣ -  ៣២៩.៣០៥ 

មនូលធនសរខុេ  ៩.១៧២.២៩២ ៣៧.១០១.៩២២  ៨.៦៥៥.៤៣៧  ៣៥.២៧០.៩០៥ 

បំណុល

ទរឹកម្បាក់ជំពាក់ភាគទខុនិក ១៧  ១០.០០០.០០០  ៤០.៤៥០.០០០  ៦.៩២០.០២៥  ២៨.១៩៩.១០២ 

ម្បាក់កម្ចី ១៨ ៥.០២៧.៥៧២ ២០.៣៣៦.៥២៩  ៧.៧៩៥.៣៦៧  ៣១.៧៦៦.១២១ 

អតថាម្េបយាជន៍រេស់នបយាជិត ១៩  ៤៩.៤០០  ១៩៩.៨២៣  ៥២.៤៩៩  ២១៣.៩៣៣ 

េំណខុ លបផសេងៗ ២០ ៤២៨.២៨៨ ១.៧៣២.៤២៣ ៤១១.៦៦៣ ១.៦៧៧.៥២៧

េំណខុ លពន្ធបលីម្បាក់ចំណនូ ល ២៨.២ ១០១.៥១៨ ៤១០.៦៤០  ៧៩.៦០៧  ៣២៤.៣៩៩ 

េំណខុ លសរខុេ  ១៥.៦០៦.៧៧៨ ៦៣.១២៩.៤១៥  ១៥.២៥៩.១៦១  ៦២.១៨១.០៨២ 

មូលធន	និ្បំណុលសរ៊ប  ២៤.៧៧៩.០៧០ ១០០.២៣១.៣៣៧  ២៣.៩១៤.៥៩៨ ៩៧.៤៥១.៩៨៧

របាយការណ៍សា្ថងនភាពហិរញ្ញវត្ថុ 
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កំណត់
សរា្គ ល់ មថងៃទី៣១ មខធ្នូ ឆ្្២ំ០២០ សម្រាេ់ចខុងការយិេរបិច្ទ

មថងៃទី៣១ មខធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩

ដខុល្លៃ រអាបមរកិ ពាន់បរៀល ដខុល្លៃ រអាបមរកិ ពាន់បរៀល

(កំណត់សរា្គ ល់ 
៣.២)

(កំណត់សរា្គ ល់ 
៣.២)

(កំណត់បទ្ងីវញិ)

ចំណនូ លការម្បាក់ ២១ ៣.៩១៤.៤៣០ ១៥.៩៥៩.១៣១  ៣.៧៥៩.១៧០  ១៥.២៣២.១៥៧ 

ចំោយការម្បាក់ ២២ (១.២៧៨.០៥៣) (៥.២១០.៦២២) (១.១៨៩.៥៦១) (៤.៨២០.១០១)

ចំណនូ លពីការម្បាក់សខុទ្ធ ២.៦៣៦.៣៧៧ ១០.៧៤៨.៥០៩  ២.៥៦៩.៦០៩  ១០.៤១២.០៥៦ 

ចំណនូ លពីបសវា និងកមម្មបជីងសារ ២៣.១ ១៨.៧៨៤ ៧៦.៥៨២  ២៣.៣៩៤  ៩៤.៧៩២ 

ចំោយបលីបសវា និងកមម្មបជីងសារ ២៣.២ (៧៣.៤៦៧) (២៩៩.៥២៥)  -  - 

ចំណនូ លពីបសវា និងកមម្មបជីងសារសខុទ្ធ (៥៤.៦៨៣) (២២២.៩៤៣)  ២៣.៣៩៤  ៩៤.៧៩២ 

ចំណនូ លបផសេងៗ ២៤ ១៥១.១៨៥ ៦១៦.៣៨១  ២១០.៨៣៤  ៨៥៤.២៩៩ 

ចំណនូ លម្េតិេត្ិការ ២.៧៣២.៨៧៩ ១១.១៤១.៩៤៧  ២.៨០៣.៨៣៧  ១១.៣៦១.១៤៧ 

ចំោយបលីេខុគ្គលិក ២៥ (១.៣០៧.៤៤៤) (៥.៣៣០.៤៤៩) (១.២៨៥.៧៣៨) (៥.២០៩.៨១០)

ចំោយម្េតិេត្ិការ ២៦ (៥៩៨.៤៩៩) (២.៤៤០.០៨០) (៧៧៤.៧៩១) (៣.១៣៩.៤៥៣)

រលំស់ និងរលំស់បលីម្ទព្យសកម្មអរនូេី ១២ & ១៣ (៥០.០៨៦) (២០៤.២០០) (២០.៤២៣) (៨២.៧៥៤)

សំវធិានធនបលីគណនីោេ់សងសេយ័៖

គណនីធនាគារ ២៧ (៦.៤២៤) (២៦.១៩០)  ៦.៤២៦  ២៦.០៣៨ 

គណនីឥណទាន ២៧ (១០០.៣០៨) (៤០៨.៩៥៦) (២៧.៨៤៩) (១២.៨៤៤)

ម្បាក់ចំបណញមខុនដកពន្ធបលីម្បាក់ចំណនូ ល ៦៧០.១១៨ ២.៧៣២.០៧២  ៧០១.៤៦២  ២.៨៤២.៣២៤ 

ចំោយពន្ធបលីម្បាក់ចំណនូ ល ២៨.១ (១៥៣.២៦៣) (៦២៤.៨៥៣) (១៨៦.៣១៣)  (៧៥៤.៩៤០)

ចំបណញសខុទ្ធក្ខុងឆ្្ ំ ៥១៦.៨៥៥ ២.១០៧.២១៩  ៥១៥.១៤៩  ២.០៨៧.៣៨៤ 

(ខាត)/ចំណនូ លម្ិតបផសេងៗ

លបម្ៀងពីការេ្ដនូររនូេិយេ័ណ្ណ  - (២៧៦.២០២)  -  ៤៨០.២១៥ 

ចំណនូ លលម្ិតក្ខុងឆ្្សំរខុេ ៥១៦.៨៥៥  ១.៨៣១.០១៧  ៥១៥.១៤៩  ២.៥៦៧.៥៩៩ 

របាយការណ៍ចំណូលលម្អិត



បដីមទខុន េខុពវាល្ភបដីមទខុន ចំបណញរកសាទខុក ទខុនេម្មរុងតាម
េទេ្ញ្្ញ ត្ិ

ចំណនូ លេម្មរុង ទខុនេម្មរុងេ្ដនូរ
រនូេិយេ័ណ្ណ

មនូលធនសរខុេ

ដុល្លោអាមោរិក មខ្មរបរៀល ដខុល្លៃ អាបមរកិ មខ្មរបរៀល ដខុល្លៃ អាបមរកិ មខ្មរបរៀល ដខុល្លៃ អាបមរកិ មខ្មរបរៀល ដខុល្លៃ អាបមរកិ មខ្មរបរៀល មខ្មរបរៀល ដខុល្លៃ អាបមរកិ មខ្មរបរៀល

សមតខុល្យមថងៃទី១ មខមករា 

ឆ្្២ំ០២០
៥.០៩៥.២៩០  ២០.៥៦៩.៦៨៦  ១.៥៣៨.១៧៤  ៦.២០៩.៦០៨ ១.៧០២.៤៨៨  ៦.៨៧២.១៦៨ ១៨៦.០៦១ ៧៥១.៧១០ ១៣៣.៤២៤ ៥៣៨.៤២៨  ៣២៩.៣០៥ ៨.៦៥៥.៤៣៧ ៣៥.២៧០.៩០៥ 

ចំបណញសខុទ្ធក្ខុងឆ្្ ំ  -  -  -  -  ៥១៦.៨៥៥  ២.១០៧.២១៩  -  -  -  -  -  ៥១៦.៨៥៥  ២.១០៧.២១៩ 

បផទារបៅោទខុនេម្មរុងេ្ញ្្ញ ត្ិ  -  -  -  -  ២.៨៧៩  ១១.៦៤៦  (២.៨៧៩)  (១១.៦៤៦)  -  -  -  -  - 

លបម្ៀងពីការេ្ដនូររនូេិយេ័ណ្ណ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (២៧៦.២០២)  -  (២៧៦.២០២)

សមតខុល្យមថងៃទី៣១ មខធ្នូ 

ឆ្្២ំ០២០

 

៥.០៩៥.២៩០ 
២០.៥៦៩.៦៨៦ ១.៥៣៨.១៧៤ ៦.២០៩.៦០៨ ២.២២២.២២២ ៨.៩៩១.០៣៣ ១៨៣.១៨២ ៧៤០.០៦៤ ១៣៣.៤២៤ ៥៣៨.៤២៨  ៥៣.១០៣  ៩.១៧២.២៩២  ៣៧.១០១.៩២២ 

សមតខុល្យមថងៃទី១ មខមករា 

ឆ្្២ំ០១៩
៥.០៩៥.២៩០ ២០.៥៦៩.៦៨៦  ១.៥៣៨.១៧៤ ៦.២០៩.៦០៨ ១.៣១៣.៣២០ ៥.២៩៦.៩៧៣ ១៥៧.៨៣៥  ៦៣៧.៣៣៨  ១១៣.៨០៥  ៤៥៨.៩៣២ (១៥០.៩១០) ៨.២១៨.៤២៤  ៣៣.០២១.៦២៧ 

ចំបណញសខុទ្ធក្ខុងឆ្្ ំ  -  -  -  -  ៥១៥.១៤៩ ២.០៨៧.៣៨៤  -  -  -  -  -  ៥១៥.១៤៩  ២.០៨៧.៣៨៤ 

ភាគល្ភមដលបានេង់  -  -  -  - (៧៤.៥៥១) (៣០៣.៧៩៥)  -  -  -  -  - (៧៤.៥៥១)  (៣០៣.៧៩៥)

បផទារបៅោទខុនេម្មរុង  -  -  -  -  (១៩.៦១៩)  (៧៩.៤៩៦)  -  -  ១៩.៦១៩  ៧៩.៤៩៦  -  -  - 

បផទារបៅោទខុនេម្មរុងតាម

េទេ្ញ្្ញ ត្ិ
 -  -  -  - (២៨.២២៦) (១១៤.៣៧២)  ២៨.២២៦  ១១៤.៣៧២  -  -  -  -  - 

ផលេ៉ាឹះពាល់សខុទ្ធបលីនិយ័

តកម្មឆ្្ចំាស់
 -  -  -  -  (៣.៥៨៥)  (១៤.៥២៦)  -  -  -  -  -  (៣.៥៨៥)  (១៤.៥២៦)

លបម្ៀងពីការេ្ដនូររនូេិយេ័ណ្ណ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ៤៨០.២១៥  -  ៤៨០.២១៥ 

សមតខុល្យមថងៃទី៣១ មខធ្នូ 

ឆ្្២ំ០១៩
៥.០៩៥.២៩០  ២០.៥៦៩.៦៨៦  ១.៥៣៨.១៧៤  ៦.២០៩.៦០៨ ១.៧០២.៤៨៨ ៦.៨៧២.១៦៨  ១៨៦.០៦១  ៧៥១.៧១០ ១៣៣.៤២៤  ៥៣៨.៤២៨  ៣២៩.៣០៥  ៨.៦៥៥.៤៣៧ ៣៥.២៧០.៩០៥ 

របាយការណ៍បមងងបមងួលមូលធន
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កំណត់
សរា្គ ល់

សម្រាេ់ចខុងការយិេរបិច្ទ
មថងៃទី៣១ មខធ្នូ ឆ្្២ំ០២០

សម្រាេ់ចខុងការយិេរបិច្ទ
មថងៃទី៣១ មខធ្នូ ឆ្្២ំ០១៩

ដខុល្លៃ រអាបមរកិ ពាន់បរៀល ដខុល្លៃ រអាបមរកិ ពាន់បរៀល

(កំណត់សរា្គ ល់ 
៣.២)

(កំណត់សរា្គ ល់ 
៣.២) 

(កំណត់បទ្ងីវញិ)

សកម្មភាពម្េតិេត្ិការ

ចំបណញមខុនេង់ពន្ធបលីម្បាក់ចំណនូ ល  ៦៧០.១១៨  ២.៧៣២.០៧២  ៧០១.៤៦២ ២.៨៤២.៣២៤ 

និយត័កម្មសម្រាេ់៖

ចំណនូ លការម្បាក់សខុទ្ធ (២.៦៣៦.៣៧៧) (១០.៧៤៨.៥០៩) (២.៥៦៩.៦០៩) (១០.៤១២.០៥៦)

សំវធិានធនបលីឥណទាន និងសមតខុល្យោមួយធនាគារបផសេង ២៧ ១០៦.៧៣២ (៤៣៥.១៤៦)  ២១.៤២៣ ៨៦.៨០៦

រលំស់បលីម្ទព្យសម្ត្ិ និងេរក្ិារ និងផលេ៉ាឹះពាល់សខុទ្ធ បលី
េមម្មេម្មរួលការបា៉ា ន់សា្ម នគណបនយ្យ

១២ ៤១.៤៨២ ១៦៩.១២២ ៣១.៨៨៣ ១២៩.១៩០

រលំស់បលីម្ទព្យសកម្មអរនូេិយ និងផលេ៉ាឹះពាល់សខុទ្ធបលី 
េមម្មេម្មរួលការបា៉ា ន់សា្ម នគណបនយ្យ

១៣ ៨.៦០៤ ៣៥.០៧៨ (១១.៤៦០) (៤៦.៤៣៦)

ខាតពីការលខុេម្ទព្យសម្ត្ិ និងេរក្ិារ - -  ៥៤៩ ២.២២៥

ខាតពីការលខុេមនម្បាក់តមកល់រេស់ភាគហ៊ខុនមដលបាន 
ចខុឹះេញជា ីមន Consorcio Estimos S.C.

៦.៥៥៣ ២៦.៧១៧ -   -   

ការថយចខុឹះមនកាតពវាកិច្ចអតថាម្េបយាជន៍េខុគ្គលិក (៣.០៩៩) (១២.៦៣៥)  (៥.៥៨០) (២២.៦១០)

ចំបណញម្េតិេត្ិការ  (១.៨០៥.៩៨៧)  (៨.២៣៣.៣០១)  (១.៨៣១.៣៣២) (៧.៤២០.៥៥៧)

េមម្មេម្មរួលសខុទ្ធក្

ឥណទានផ្ដល់ដល់អតិថិជន-ដខុល  ៣៧១.៣០៩  ១.៥១៣.៨២៧ (២.៩០៣.៤២៨) (១១.៧៦៤.៦៩០)

ម្ទព្យសកម្មបផសេងៗ  ៩.៤៣០  ៣៨.៤៤៦  ១៤៣.២៦៣ ៥៨០.៥០២

េំណខុ លបផសេងៗ  (៨១.៦៨៤)  (៣៣៣.០២៦)  ១៩៨.៨៣៨  ៨០៥.៦៩២ 

លំហនូរសាច់ម្បាក់មដលបានបម្េីក្ខុងសកម្មភាពម្េតិេត្ិការ  (១.៥០៦.៩៣២)  (៧.០១៤.០៥៤)  (៤.៣៩២.៦៥៩) (១៧.៧៩៩.០៥៣)

ការម្បាក់មដលបានទទួល  ៣.៨៦៩.៨០២  ១៥.៧៧៧.១៨៣  ៣.៧៧០.៣៦២  ១៥.២៧៧.៥០៧ 

ការម្បាក់មដលបានទនូទាត់  (១.២២៨.៣៤៣)  (៥.០០៧.៩៥៤)  (១.២៤៩.០៤៣)  (៥.០៦១.១២២)

ពន្ធបលីម្បាក់ចំណនូ លមដលបានេង់ ២៨.២  (១៥៩.៥៥២)  (៦៥០.៤៩៤)  (១៩៩.៥៣៤) (៨០៨.៥១២)

សាច់ម្បាក់សខុទ្ធពី/(បានបម្េី) ក្ខុងសកម្មភាពម្េតិេត្ិការ  ៩៧៤.៩៧៥  ៣.១០៤.៦៨១ (២.០៧០.៨៧៤) (៨.៣៩១.១៨០)

សកម្មភាពវនិិបយាគ

ទិញម្ទព្យសម្ត្ិ និងេរក្ិារ ១២  (១៣.២២៤)  (៥៣.៩១៤)  (៣២.១២៩)  (១៣០.១៨៧)

សាច់ម្បាក់សខុទ្ធបានបម្េីក្ខុងសកម្មភាពវនិិបយាគ  (១៣.២២៤)  (៥៣.៩១៤) (៣២.១២៩) (១៣០.១៨៧)

សកម្មភាពហរិញ្ញេ្ទាន

ម្បាក់កម្ចីមដលបានេង់  ១៣.០០០.០០០  ៥៣.០០១.០០០  ៨.១០៥.៥៤៥ ៣២.៨៤៣.៦៦៨

ការទនូទាត់ម្បាក់កម្ចី (១២.៦៣៩.១៩) (៥១.៥២៩.៩៩៨)  (៥.១៥៥.៣៦០) (២០.៨៨៩.៥១៩)

ភាគល្ភបានេង់  -    -    (៧៤.៥៥១) (៣០២.០៨១)

សាច់ម្បាក់សខុទ្ធពីសកម្មហរិញ្ញេ្ទាន  ៣៦០.៨០៥  ១.៤៧១.០០២  ២.៨៧៥.៦៣៤ ១១.៦៥២.០៦៨

េមម្មេម្មរួលសាច់ម្បាក់ និងសាច់ម្បាក់សមមនូលសខុទ្ធ  ១.៣២២.៥៥៦  ៤.៥២១.៧៦៩  ៧៧២.៦៣១ ៣.១៣០.៧០១

សាច់ម្បាក់ និងសាច់ម្បាក់សមមនូលមថងៃទី១ មខមករា  ២.១៧០.៩២៨  ៨.៨៤៦.៥៣២  ១.៣៩៨.២៩៧ ៥.៦១៨.៣៥៧

លបម្ៀងពីការេ្ដនូររនូេិយេ័ណ្ណ  -  ៧៦២.៨៤៣ - ៩៧.៤៧៤

សាច់ម្បាក់ និងសាច់ម្បាក់សមមនូលមថងៃទី៣១ មខធ្នូ ៨  ៣.៤៩៣.៤៨៤  ១៤.១៣១.១៤៤ ២.១៧០.៩២៨ ៨.៨៤៦.៥៣២

របាយការណ៍លំហូរសាច់បងងក់
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សកម្ម	ភា	 ពសំខា	 ន់ៗបង		ចាំឆ្	ងំ
 ោបរៀងរាល់ឆ្្មំ្គរឹឹះសាថា នមីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី មតងមតម្បារព្ធពិធីជេ់បលៀងម្េចាឆ្ំ្បំដីម្បីលីកទរឹកចិត្ ដល់និបយាជិត 
មដលបានខិតខំេំបពញការងារ បដីម្ទីទួលបានលទ្ធផលលស្ម្រាេ់សាថា េ័ន។ បោយម�កបៅក្ខុងឆ្្២ំ០២០បនឹះ បដីម្ចីនូលរមួទេ់សាក ត់ និងការ
ពារជំងឺកនូវដី១៩មដលកំពខុងរាតតបាតបៅក្ខុងម្េបទសកម្ខុោក៏ដនូចោបៅបលីពិភពបល្ក ម្គរឹឹះសាថា ន មីម្ករូហរិញ្ញវតថាខុ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  ភីអិលសខុី បានសបម្មច
ចិត្មិនរានពិធីជេ់បលៀងម្េចាឆ្ំ្ដំនូចរាល់ឆ្្បំនាឹះបទ។ បទាឹះេីោរា៉ា ក់សខុីរា៉ា    សថាិតក្ខុងសាថា នភាពដ៏លំបាកមនជំងឺរាតតបាតជំងឺកនូវដី១៩ ក៏បោយ 
ក៏រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បៅមតយកចិត្ទខុកោក់ចំបពាឹះសខុខខុរាលភាព រេស់ េខុគ្គ លិក តាមរយៈការផ្ល់ននូវបស្ៀងអាហារដល់េខុគ្គលិកនិបយាជិត បដីម្ជីួយ
សម្មរួលដល់ជីវភាពរស់បៅរេស់និបយាជិតក្ខុង សាថា នភាពលំបាកបនឹះ។
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សកម្មភាពេខុគ្គលិកល្ងសរ្ាតមដមខុនចនូលការយិាល័យ

	

	 បដីម្ទីេ់សាក ត់ការរកីរាលោលមនជំងឺកនូវដី១៩ ម្គរឹឹះសាថា នរា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានអនខុវត្តាមការមណនារំេស់ម្កសួងសខុខាភិបាល ម្កសួង 
ការងារនិងេណ្ខុ ឹះេោ្លវោិជា ជីវៈ ម្ពមទាងំម្េកាសរេស់ធនាគារោតិមនកម្ខុោោពិបសសបានអនខុវត្តាមអនខុសាសន៍ដ៏ខ្ង់ខ្ស់រេស់រាជរោ្ឋ ភិ
បាលមនម្ពឹះរាោោចម្កកម្ខុោ។ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  បានចាត់វធិានការបដីម្កីារពារដនូចខាងបម្កាម៖
 ការលា្សមា្អងតដង

 េខុគ្គលិកម្តរូវល្ងមដោមួយអាល់កខុល ឬសាេ៊នូបរៀងរាល់ម្ពរឹកមខុនបពលចនូលបធវាីការ។ សាេ៊នូ និងអាល់កខុលម្តរូវបានោក់ឱ្យបម្េីបៅតាម    
កមនលៃងបធវាីការបដីម្ឱី្យេខុគ្គលិកល្ងមដ បហយីេខុគ្គលិកទាងំអស់ម្តរូវបានបលីកទរឹកចិត្ឱ្យរាន អាល់កខុល កមនសេងមដបាងំ និងរា៉ា ស់ ផ្ទា ល់ ខលៃួន 
បដីម្កីារពារ។

 ការគងប់គង្សីត៊ណ្ភាព

 បៅតាមការយិាល័យេខុគ្គលិកទាងំអស់ម្តរូវមតវាស់កប៉្ និងកត់ម្តាទខុកបៅក្ខុងបសៀវបៅកំណត់បហតខុម្េចាមំថងៃ។ ក្ខុងករណីមដល 
និបយាជិតរានសីតខុណហា ភាពបលីសពី ៣៧.៥ អងសាបស និបយាជិត ម្តរូវម្ត�េ់បៅផទាឹះវញិបដីម្សីម្រាក។ ម្េធានសាខាទទួលខខុសម្តរូវក្ខុងការវាស់
កប៉្ និងកត់ម្តាវាបៅ ក្ខុងបសៀវបៅកំណត់បហតខុ។ សម្រាេ់ទីស្ាក់ការកោ្លេខុគ្គលិករដ្ឋបាលទទួលខខុសម្តរូវក្ខុងការវាស់កប៉្ និងកត់ម្តាបៅ
ក្ខុងបសៀវបៅកំណត់បហតខុ។

 សមងងប់ប៊្រ្គលិកបងតិបត្ដិការ	និ្ប៊្រ្គលិកគាំទង

 សម្រាេ់មនន្ីឥណទាន និងេខុគ្គលិកមដលម្តរូវបានចាត់ឱ្យបៅតំេន់ម្េតិេត្ិការបដីម្បីៅជួេអតិថិជន បមភនូមិឬអាោ្ធរ ម្តរូវ ទី១) ពាក់ 
រា៉ា ស ោនិច្ច ទី២) ល្ងមដឱ្យបានញរឹកញាេ់ោមួយសាេ៊នូ ឬទរឹកអាល់កខុលបៅបពលម្ត�េ់មកការយិាល័យវញិ។ អ្កមដលក្ក ឬកោ្ស់ម្តរូវមត
េិទរាត់និងម្ចមខុឹះបោយបម្េីកមនសេងមដ រយឺា៉ា ងបហាចោស់មកងមដជំនួសឱ្យបាតមដ បហយីល្ងមដឱ្យបានម្តរឹមម្តរូវ។
 

ការការពារជម្ងឺរាតតងបាតកូវីដ១៩
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ការវាស់កប៉្េខុគ្គលិកមខុនចនូលេំបពញការងារ
 មខុនបពលចនូលបៅេបម្មីការងារបៅក្ខុងការយិាល័យ េខុគ្គលិកម្គេ់រនូេ ម្តរូវវាស់សីតខុណហា ភាពបោយេខុគ្គលិកមដលទទួលខខុសម្តរូវវាស់ និងក
ត់ម្តាសីតខុណហា ភាពបៅក្ខុងបសៀវបៅតាមោន។ ម្េសិនបេីសីតខុណហា ភាពរេស់េខុគ្គលិករានដល់ ៣៧.៥ ដឺបម្កបនាឹះ ម្តរូវបានអនខុញ្្ញ តឱ្យចាកបចញ
ពីការយិាល័យ បដីម្ពី្យបាល។

 រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  តម្មរូវឱ្យេខុគ្គលិកទាងំអស់ម្តរូវពាក់រា៉ា ស់ របាងំការពារមខុខ និងរកសាគរាលៃ ត ក្ខុងបពលេំបពញការងារ។ ទនទារឹមនរឹងបនាឹះ រា៉ា ក់សខុីរា៉ា  
ក៏បានផ្ល់ោទរឹកអាកខុលបដីម្ឱី្យេខុគ្គលិកល្ងសំអាតមដោម្េចា។ំ
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តំបន់បងតិបត្ិការ
អាសយដ្ងនការិយាល័យមា៉ងក់ស៊ីមា៉ង	

ការយិាល័យកោ្ដ ល
អាគារបលខ ២១AB ផលៃនូវបលខ ២៧១ សងាក ត់ ផសារបដីមថកនូវ ខណ្ឌ  ចំការមន រាជធានីភ្ំបពញ
ទនូរសពទាទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ២៣ ២១៤ ២៤០ 
អខុីមមលៈ info@maxima.com.kh 

សាខា
សាខាបខត្កោ្ល (សាខាបកៀនសាវា យ)
ផទាឹះបលខ ៨២ ផលៃនូវោតិបលខ ១ ភនូមិ បកាឹះបេៀ ឃខុ ំគគីរ ម្សរុក បកៀនសាវា យ 
បខត្កោ្ដ ល
ទនូរសពទាទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៨១ ៥៦ ៥៧ 
អខុីមមលៈ ksv@maxima.com.kh

សាខាមម្ពកអញ្្ច ញ(បខត្កោ្ល)
ផលៃនូវោតិបលខ ៦ ភនូមិបម្កាម ឃខុមំម្ពកអញ្្ច ញ ម្សរុកមខុខកំពនូល 
បខត្កោ្ដ ល
ទនូរសពទាទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៩៩៨ ៩៤៤ 
អខុីមមលៈ pac@maxima.com.kh

សាខាមម្ពកប្្ (ភ្ំបពញ)
ផលៃនូវោតិបលខ ៥ ភនូមិ កោ្ល សងាក ត់ មម្ពកប្្ ខណ្ឌ  មម្ពកប្្ 
រាជធានីភ្ំបពញ
ទនូរសពទាទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៤៧៧ ៣០៦ 
អខុីមមលៈ prp@maxima.com.kh

សាខាតាក្ខុល (បខត្កោ្ល)
ផទាឹះបលខ៤១៥ ផលៃនូវបលខ ១១៥ ភនូមិតាក្ដខុល សងាក ត់តាក្ដខុល ម្ករុង 
តាប ្្ម  បខត្កោ្ដ ល
ទនូរសពទាទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៨៨៤ ៥៧១ 
អខុីមមលៈ ktd@maxima.com.kh

សាខាេនាទា យរាស (បខត្កំពត)
ផលៃនូវោតិបលខ ៣ ភនូមិមម្ពម្កឡាខាងលិច ឃខុទំនូករាស ម្សរុកេនាទា យរាស 
បខត្កំពត
ទនូរសពទាទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៨៩៩ ៤៦៦
អខុីមមលៈ btm@maxima.com.kh

សាខាបកាឹះឧកញា៉ា តី (បខត្កោ្ល)
ភនូមិ ខ្េ ឃខុ ំបកាឹះឧកញា៉ា តី ម្សរុក ខសាច់កោ្ដ ល បខត្កោ្ដ ល
ទនូរសពទាទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៩៩៨ ៩៤៩ 
អខុីមមលៈ kot@maxima.com.kh

សាខាបចាមបៅ (ភ្ំបពញ)
ផទាឹះបលខ ១៨អា ផលៃនូវោតិបលខ៤ ភនូមិអង្គ សងាក ត់ បចាមបៅ ខណ្ឌ  
បពាធិ៍មសនជ័យ រាជធានីភ្ំបពញ
ទនូរសពទាទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៤៧៧ ៣០៥ 
អខុីមមលៈ chc@maxima.com.kh 

សាខាអរយិកសេម្ត (បខត្កោ្ល)
ភនូមិ អរយិកសេម្ត ឃខុ ំអរយិកសេម្ត ម្សរុក ល្វា ឯម បខត្កោ្ដ ល
ទនូរសពទាទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៣៣៣  ៥៧១ 
អខុីមមលៈ ark@maxima.com.kh

សាខាថ្ល់ទទឺង (បខត្កោ្ល)
ភនូមិ ថ្ល់ទទរឹង ឃខុ ំដំោក់អំពិល ម្សរុក អង្គស្ួល បខត្កោ្ដ ល
ទនូរសពទាទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៩២៦ ៣៧៤ 
អខុីមមលៈ ttt@maxima.com.kh 

សាខាអង្គតាបសាម (បខត្តាមកវ)
ភនូមិ មម្ពរបំដង ឃខុ ំអង្គតាបសាម ម្សរុក ម្តាកំក់ បខត្តាមកវ
ទនូរសពទាទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៣៣៣ ៤៧៩ អខុីមមលៈ ats@
maxima.com.kh

សាខាពារាងំ (បខត្មម្ពមវង)
ផលៃនូវោតិបលច ៨ ភនូមិស្ាយពល ឃខុរំការ ម្សរុកពារាងំ បខត្មម្ពមវង
ទនូរសពទាទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ២៥៩ ៨០១ 
អខុីមមលៈ per@maxima.com.kh

សាខាអនូររាងំឳ (បខត្ត ន្ូងឃ្មខុ)ំ
ផលៃនូវោតិបលខ ១១ ភនូមិបលខ ៤បកីត ឃខុអំំពិលតាពក ម្សរុកអនូររាងំឳ 
បខត្ត ន្ូងឃ្មខុ ំ
ទនូរសពទាទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ២៥៩ ៧៩៥
អខុីមមលៈ oro@maxima.com.kh

សាខាកងរាស (បខត្កំពង់ចាម)
ភនូមិពាមជីកង ឃខុពំាមជីកង ម្សរុកកងរាស បខត្កំពង់ចាម
ទនូរសពទាទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ២៥៩ ៧៩៩
អខុីមមលៈ kom@maxima.com.kh
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�ងនទីបង្	ងញទីតា	 ំ្
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