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ចក�វុិសយ័ និងេបសកកម�  

 
ចក�ុវស័ិយនិងេបសកកម�របស់ម៉ាក់សុីម៉ានឹងដកឹនាេំយងីឲ្យបន�ដំេណីរជា ស� ប័នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ែដល 

វងៃវេទះ ជួប្របទះនឹងករលបំាក។ ចក�ុវស័ិយរបស់េយងី ែដលេឆា� ះេទរកគុណភាព េសវកម�ដ៏ល�បផុំត 
បានដឹកនាេំយងីក�ុងករអនុវត�ន៍េទតម្រកមសលីធម៌របស់ ម៉ាក់សុីម៉ា។ េគាលករណ៍ ៃនករែថរក្សោអតថិិជន 
អកប្បកិរយិា្របកបេដយសលីធម៌ ភាពេស� ះ្រតង់ ភាព សុចរតិ េគាលករណ៍ៃនករេយាគយល់ និងអត់ធ�ត់ 
បានកណំត់នូវករ្របតិបត�ិ ក�ុងករងរ ្របចៃំថ�របស់ ម៉ាក់សុីម៉ា។ 

  

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុីម៉ា ភីអលិសុី មានចក�ុវស័ិយផ�ល់េសវមី្រក�ហរិ��វត�ុឈនមុខេគ េលកីរ 

បំេរអីតិថិជន្របកបេដយគុណភាពល�បផុំត។ 

 

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុីម៉ា ភីអិលសុី ផ�ល់េសវម្ីរក�ហរិ��វត�ុជូនដល់អតិថជិន ជា្របជាជន

្រកី្រករស់េនតបំន់ជនបទ នងិ្របជាជនែដលមាន្របាក់ចណូំលទប ជាលក�ណៈ ឯកត�ជន ជា្រក�ម និង

អជីវកម�ខ� តតូច-មធ្យម េដីម្បែីកលអំកំរតិជីវភាពរស់េន និងេធ�ីឲ្យសេ្រមចេជាគជ័យនូវេគាលេដអជីវកម�

របស់ពួកគាត់។ ម៉ាក់សុីម៉ា ផ�ល់េសវមី្រក�ហរិ��វត�ុ េដយយកចិត�ទុកដក់ជាចំបង េលកីរបំេរអីតិថជិន្របកប 

េដយគុណភាពល�បំផុត ក៏ដូចជាបេង�តីនូវតៃម�ជាទីេពញចិត�ដល់អ�ក ទទលួអត�្របេយាជន៍ពក់ព័ន�ទងំែផ�ក 

េសដ�កិច� និងសង�ម ជាមួយនងឹ្រក�មដឹកនាែំដលមានករលះបង់ និងេប�ជា� ចតិ�ខ�ស់។ 

 
អតិថិជនរបស់ ម៉ាក់សុីម៉ា ្របកបរបរអជីវកម�តបំាញ នងិមានកម�ករបេ្រមីករងរមួយចនំួន 
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ពក្យេស� ក 
  

ម៉ាក់សុីម៉ា េធ�ឲ្យជវីភាពកន់ែត្របេសរេឡង 

ម៉ាក់សុីម៉ា បន�នូវករេប�ជា� ចតិ�ក�ុងករេធ�ីឲ្យជីវភាពអតិថិជនកន់ែត្របេសីរេឡងី តមរយៈ៖ 

 ផ�ល់េសវកម�ហរិ��វត�ុដ៏ល� នងិ្រតឹម្រត�វជូនដល់អតថិិជន 
 ជានិច�កលទទលួយកនូវព័ត៌មាន្រតលប់ពីអតិថិជនក�ុងករអភិវឌ្ឍន៍នូវេសវកម� និងផលតិផល 
 េធ�ីឲ្យ្របាកដថាមិនមានបណុំលវណ� កដល់អតិថជិនតមរយៈដំេណីរករ្របតបិត�ិេដយហ�ត់ចត់ៃនករ 

វយតៃម�ឥណទន 
 ផ�ល់ព័ត៌មានជូនអតថិិជន េដីម្បឲី្យពួកគាត់មានក្រមិតចំេណះដឹងកន់ែត្របេសីរេឡងី ពិេសស 

ចំេណះដឹង ខងហរិ��វត�ុ និងអនាម័យ 
 បេង�ីតេឡងីទំនាក់ទំនងល� យូរអែង�ងជាមយួអតិថិជន  
 ្រត�វមានសលីធម៌ល� និងអកប្បកិរយិាេគារពចំេពះអតិថិជន 
 ព្យោយាមអនុវត�តមេគាលករណ៍គាពំរអតិថជិន 

 

 
អតិថិជនរបស់ ម៉ាក់សុីម៉ា ្របកបរបរលក់េ្រគឿងេទស 
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សេង�បសមទិ�ផលសខំន់ៗ 

 

សូចនាករ 
ឆា�  ំ

២០១៥ ២០១៦ 

សមទិ�ផល្របតបិត�កិរ   

     ចំននួសខ ២ ២ 

     ចំននួករយិាលយ័ទំនាក់ទំនង ៨ ៨ 

     ចំននួេខត�ែដល្របតិបត�ិករ ៤ ៤ 

     ចំននួ្រស�កែដល្របតិបត�ិករ ២៣ ២៣ 

     ចំននួឃុែំដល្របតិបត�ិករ ១៣៩ ១៦១ 

     ចំននួភូមិែដល្របតិបត�ិករ ៧២៥ ៨៥២ 

     ផលប្រតឥណទនសរុប (គិតជាដុល� រអេមរកិ) ៨.០១៦.១១៧ ៩.៨២៥.២៩៣ 

     អតិថិជនសកម� ៤.៧២៩ ៤.៥៤៩ 

     ចំននួអតិថិជនស្រមាបម់�ន�ីឥណទនមា� ក ់ ៩៥ ៧៦ 

     ផលប្រតកម�ីមធ្យមស្រមាប់ម�ន�ីឥណទនមា� ក ់     
     (គិតជាដុល� រអេមរកិ) 

១៦០.៣២២ ១៦៣.៧៥៥ 

     ទំហឥំណទនជាមធ្យម (គិតជាដុល� រអេមរកិ) ១.៦៩៥ ២.១៦០ 

     ចំននួឥណទនែដលបានបេ�� ញ (គិតជាដុល� រអេមរកិ) ១០.៤៥៧.៤៧០ ១០.៨៦៤.៩៦០ 

     ចំននួអតិថិជនែដលបានផ�ល់ឥណទន ៥.១៥៩ ៤.០៦២ 

     ទំហឥំណទនែដលបានបេ�� ញជាមធ្យម             
     (គិតជាដុល� រអេមរកិ) 

២.០២៧ ២.៦៧៥ 

     ផលប្រតកម�ីស�ិតក�ុងហនិភយ័េលីសពី៣០ៃថ� ០,៦៧% ១,០០% 

     ចំននួបុគ�លិកសរុប ១០៨ ១២៨ 

   

សមទិ�ផលហរិ��វត�ុ   

     ចំណូលសរុប (គិតជាដុល� រអេមរកិ) ១.៥៣៨.០៨៥ ១.៩៨៩.៨០៦ 

     ចំណាយសរុប (គិតជាដុល� រអេមរកិ) ១.២៦០.៦៥៦ ១.៥៩៦.២៩២ 

     ្របាកចំ់េណញសុទ� (គិតជាដុល� អេមរកិ) ២៧៧.៤២៩ ៣៩៣.៥១៤ 

     ្របាកក់ម�ីសរុប (គិតជាដុល� រអេមរកិ) ៣.៩៧៣.៨៦៩ ៣.៤០៩.៨៣៤ 

     ្រទព្យសកម�សរុប (គិតជាដុល� រអេមរកិ) ៨.៥៨៩.៨៧៣ ១១.៣១៨.៦០០ 

     មូលធនសរុប (គិតជាដុល� រអេមរកិ) ៤.៣៨៥.៣៣០ ៧.៥៨៨.៥៨១ 

     េដីមទុន ៣.០៧៥.០០០ ៥.០៩៥.២៩០ 

ទំពរ័ | 3  

 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាកសីុ់ម៉ា ភីអិលសីុ របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៦ 
  

     ចំណូលេធៀបនឹងមូលធន ៩,០% ៦,៦% 

     ចំណូលេធៀបនឹង្រទព្យសកម� ៤,០% ៤,០% 

     អនុបាតករចំណាយេលី្របតិបត�ិករ ១៣,២% ១០,៧% 

     ភាព្រគប្់រគានេ់លីែផ�ក្របតិបត�ិករខ�ួនឯង ១៣៥,១% ១៥៤,៣% 

   

សមទិ�ផលែផ�កសង�ម   

     អតិថិជនេនតំបនជ់នបទ ៣.០៧២ ៣.១៥២ 

     អតិថិជនជា�ស�ី ៣.៩៥១ ៣.៩៧៦ 

     អតិថិជនមិនមាន្រទព្យប��  ំ ១.១២៣ ៧៣៣ 

     អ្រតកររក្សោអតិថិជន ៦៦,២៤% ៦០,៦៦% 
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សចូនាករេសដ�កចិ�សខំន់ៗស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៦ 

 
សូចនាករេសដ�កិច�សំខន់ៗ  ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦p ២០១៧f 

ទិន�ផល ត្រម�វករក�ុង្រស�ក និងតៃម�  
    

    កំេណីនផលិតផលក�ុង្រស�ក (ជា%ឆា� េំធៀបនឹងឆា� មុំន) ៧,៤ ៧,១ ៧,០ ៧,០ ៦,៩ 

     ត្រម�វករក�ុង្រស�កសរុប (ជា%ឆា� េំធៀបនឹងឆា� មុំន) ១១,៣ ១០,១ ៨,៥ ៩,២ ១០,០ 

     សន�ស្សនៃ៍ថ�ទំនិញេ្របី្របាស ់               

(ជា%ឆា� េំធៀបនឹងឆា� មុំន) 
២,២ ១,៧ ១,៣ ៣,២ ៣,៤ 

 
     

ពណិជ�កម� និង ករវនិិេយាគ      

     ករនាេំចញ (គិតជាលនដុល� រអេមរកិ) ៦.៨៨៦,០ ៧.៦៣៦,០ ៨.២០៨,៨ ៩.០១៧,៧ ៩.៩៣៦,៧ 

     ករនាចូំល (គិតជាលនដុល� រអេមរកិ) ៨.៨៨៧,៦ ៩.៦៤០,៤ ១០.៥៤២,០ ១១.៤៤៩,៦ ១២.៥៥៩,៣ 

     ករវនិិេយាគផា� លពី់បរេទស  

     (គិតជាលនដុល� រអេមរកិ) 
១.៨២៦,២ ១.៦៧៦,៦ ១.៦៥៤,៤ ១.៧០០,៨ ១.៧៩៩,១ 

 
     

វសិយ័សធារណៈ      

     ចំណូលរដ� ភិបាល (% ៃនផលិតផលក�ុង្រស�កសរុប) ១៥,១ ១៨,១ ១៨,៥ ១៨,៨ ១៨,២ 

     ចំណាយរដ� ភិបាល (% ៃនផលិតផលក�ុង្រស�កសរុប) ២១,៥ ២១,៦ ២០,៥ ២១,៧ ២៣,២ 

 
     

ទីផ្សោរហរិ��វត�ុ      

     ឥណទនក�ុង្រស�ក (ជា% ឆា� េំធៀបនឹងឆា� មុំន) ២៨,៦ ២៨,៤ ២៧,០ ២៥,៨ ២៣ 

     អ្រតករ្របាករ់យៈេពលខ�ី (ជា% ្របចឆំា� )ំ ១១,៣ ១១,៥ ១១,៧ ១២,០ ១១,៨ 

     អ្រតប�ូរ្របាក ់(េរៀលេធៀបនឹងដុល� រ) ៤.០២៧ ៤.០៣៨ ៤.០៦០ ៤.០៥៨ ៤.០៦២ 

 
     

p = ព្យោករណ៍ (projection)      

f = ព្យោករណ៍ (forecast)      

 

្របភព៖    

− របាយករណ៍បច�ុប្បន�ភាពរបស ់ធនាគារពិភពេលក៖ “ករព្រងឹងេលីករ្របកតួ្របែជងនាេំចញ: គន�ឹះេជាគជយ័ៃន 

អនាគតេសដ�កិច�កម�ុជា” បច�ុប្បន�ភាពេសដ�កិច�កម�ុជា ែខតុល ឆា�  ំ២០១៦  
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្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាកសីុ់ម៉ា ភីអិលសីុ របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៦ 
  

្របវត�ិសេង�ប 

 
្រគះឹស� នម្ីរក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុម៉ីា ភអីលិសុ ី ្រត�វបានបេង�តីេឡងីេនែខមីនា ឆា�  ំ ២០០០ េដយករ 

ចូលរមួពមីិត�ភក�ិមួយ្រក�មែដលមានជនំាញ នងិបទពិេសធន៍ក�ុងេសវកម�ហរិ��វត�ុ េហយីបានចប់េផ�ីម 

្របតិបត�ិករ ផ�ល់ឥណទនដបូំងេនឃុេំកះដច់ ក�ុងេខត�កណា� ល។ េនក�ុងែខ ធ�ូ ឆា�  ំ ២០០១ ម៉ាក់សុីម៉ា 

បានចុះប�� ីេន ្រកសងួមហៃផ�ជាអង�ករេ្រករដ� ភិបាលែដលមានេឈ� ះថា អង�ករម៉ាក់សុម៉ីា េដមី្បអីភវិឌ្ឍ

្រគ�សរ េហយីបានព្រងីកសកម�ភាពផ�ល់ឥណទនេនតមបណា�  ភូមិ ឃុ ំ និង្រស�ក េផ្សងៗេទៀតៃនេខត� 

កណា� ល។ េនែខឧសភា ឆា�  ំ ២០០២ ម៉ាក់សុម៉ីា បានចុះប�� ី និងទទួលបានវ�ិ� បនប្រតជា្របតិបត�ិករ 

ឥណទនជនបទ។ ក�ុងនាមជាស� ប័នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុីម៉ា បានទក់ទញនូវៃដគូវនិិេយាគជាេ្រចីន។ 

 

េនក�ុងែខសីហ ឆា�  ំ ២០០៥ ម៉ាក់សុីម៉ា បានចុះប�� ី និងទទលួបានអជា� ប័ណ�្របកបអជីវកម�

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលមានេឈ� ះជាផ�ូវករថា ្រគះឹស� ន ម៉ាក់សុម៉ីា 

ម្ីរក�ហរិ��វត�ុ។ ម៉ាក់សុីម៉ា បានកសងភាពជាៃដគូជាមួយអង�ករ នងិស� ប័នមយួចំនួនដូចជា ធនាគារ

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ Appui au Développement Autonome (ADA) េន្របេទសលុចហ្សបំួរ Consorzio 

ETIMOS េន្របេទសអុីតលី និងអង�ករ Kiva េនសហរដ�អេមរកិ។ េនក�ុងែខមិថុនា ឆា� ២ំ០០៨ ម៉ាក់សុីម៉ា

ទទួលបានអជា� ប័ណ�្របកបអជីវកម�្រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុអចិៃ�ន�យ ៍ ពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក� យជា 

្រគឹះស� ន មី្រក�ហរិ��វត�ុ អចិៃ�ន�យទ៍ី ១៣ ្របតិបត�ិករេនកម�ុជា។ 

 

` េនក�ុងែខកុម�ៈ ឆា�  ំ ២០១២ ម៉ាក់សុម៉ីា បានបែម�ងពី្រក�មហុ៊នឯកជនទទលួខុស្រត�វមានក្រមិត 

េទជា្រក�មហុ៊នមហជនទទលួខុស្រត�វមានក្រមិត ែដលមានេឈ� ះជាផ�ូវករថា ្រគឹះស� ន ម៉ាក់សុម៉ីា 

ម្ីរក�ហរិ��វត�ុ ភអីលិសុ។ី ក�ុងឆា�  ំ ២០១៤ ្រក�មហុ៊ន Gojo & Company, Inc., បានចូលរមួជាភាគទុនិក។ 

ក�ុងែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០១៥ ម៉ាក់សុីម៉ា បានែកែ្របេឈ� ះជាផ�ូវករថា ្រគះឹស� នម្ីរក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុម៉ីា ភអីលិសុ ី

្រសបតមករត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលត្រម�វឲ្យស� ប័នមី្រក�ហរិ��វត�ុទងំអស់បែន�មនូវពក្យ 

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ក�ុងេឈ� ះជាផ�ូវករ។ 

 

នាឆា� ២ំ០១៦ ម៉ាក់សុីម៉ា បានបេង�នីឲ្យមានករចងចេំលីម៉ាកស�� តមរយៈករផា� ស់ប�ូរកររចនា 

េលីរូបស�� ថ�ី។ នាឆា� េំនះផងែដរ ្រក�មហុ៊ន Gojo & Company, Inc. បានសេ្រមចេធ�កីរផា� ស់ប�ូរពកីម�ីេទជា 

េដីមទុនរបស់ ម៉ាក់សុីម៉ា ែដលសំេណីេនះទទលួបានករអនុម័តពធីនាគារជាតិៃនកម�ុជា ក�ុងែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៦។ 
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្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាកសីុ់ម៉ា ភីអិលសីុ របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៦ 
  

្របវត�ិសខំន់ៗរបស្់រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុម៉ីា ភីអិលសុ ី
២០០០: ម៉ាក់សុីម៉ា បានបេង�ីតេឡងីក�ុងែខមីនា ឆា�  ំ ២០០០ និងផ�ល់ឥណទនដំបូងេនៃថ�ទ ី ០១ មិថុនា 

ឆា�  ំ២០០០ េនឃុេំកះដច់ ្រស�កមុខកពូំល េខត�កណា� ល 

 

២០០១: ម៉ាក់សុីម៉ា ចុះប�� ីេន្រកសួងមហៃផ�ជាអង�ករេ្រករដ� ភិបាលែដលមានេឈ� ះថា អង�ករ 

ម៉ាក់សុីម៉ា េដីម្បអីភិវឌ្ឍ្រគ�សរ 

 

២០០២: ម៉ាក់សុីម៉ាបានចុះប�� ីេន ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងទទួលបានអជា� ប័ណ�ជា្របតិបត�កិរ 

ឥណទនជនបទ 

 

២០០៥: ម៉ាក់សុីម៉ា បានចុះប�� ី និងទទួលបានអជា� ប័ណ�្របកបអជីវកម�្រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុពី 

ធនាគារជាត ិៃនកម�ុជា ែដលមានេឈ� ះជាផ�ូវករថា ្រគះឹស� ន ម៉ាក់សុីម៉ា មី្រក�ហរិ��វត�ុ  
 

២០០៦: ម៉ាក់សុីម៉ាបានបេង�តីអត�្របេយាជន៍បែន�មស្រមាប់បុគ�លិករមួមាន មូលនធិិេសធននិវត�ន៍ បុគ�លិក 

និង ករធានារ៉ប់រងេលសុីខភាព និងេ្រគាះថា� ក់ 

 

២០០៧: ម៉ាក់សុីម៉ា ក� យជាៃដគូរបស់ អង�ករ Kiva Microfund មានមូលដ� នេនសហរដ�អេមរកិ 

 

២០០៨: េនក�ុងែខមថុិនា ឆា� ២ំ០០៨ ម៉ាក់សុីម៉ា ទទួលបានអជា� ប័ណ�្របកបអជីវកម� 

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុអចិៃ�ន�យព៍ ី ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ក�ុងែខសីហ ម៉ាក់សុីម៉ា បានេបីក 

សខ្របតបិត�ិករទ២ី េន្រស�កេកៀនស� យ េខត�កណា� ល 

 

២០០៩: ម៉ាក់សុីម៉ា ទទលួបានវ�ិ� បនប្រតតមា� ភាពេលីករគណនាអ្រតករ្របាក់ចំេពះអតិថិជនពីអង�ករ 

Microfinance Transparency Organization នងិទទួលបានរង� ន់ ស�ីពសីន�ស្សនសង�ម 

ពីអង�ករ CGAP 

 

២០១២:    ម៉ាក់សុីម៉ាបានបែម�ងខ�ួនពី្រក�មហុ៊នឯកជនទទលួខុស្រត�វមានក្រមិតេទជា្រក�មហុ៊នមហជនទទលួ 

ខុស្រត�វមានក្រមិត ែដលមានេឈ� ះថា ម៉ាក់សុីម៉ា មី្រក�ហរិ��វត�ុ ភីអលិសុ ី

 

២០១៤: ្រក�មហុ៊ន Gojo & Company, Inc. បានចូលរមួជាភាគទុនិក 

 

២០១៥: ម៉ាក់សុីម៉ា បានែកែ្របេឈ� ះ ជាផ�ូវករថា ្រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុីម៉ា ភអីិលសុ ី

 

២០១៦: ម៉ាក់សុីម៉ា សេ្រមចបាន្រទព្យសកម�្របមាណ ១០លន ដុល� រអេមរកិ នងិទទលួបាន្របភព 

ហរិ��ប្បទនពី អឺរ ៉ុប គឺ Lendahand និង Oikocredit 
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សរពី្របធាន្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល 

  

 

ខ�ុ ំមានេសចក�ីេសមនស្សរកីរយ ស្រមាប់ឆា�  ំ ២០១៦ ជាឆា�  ំ

ែដលគាប់្របេសីរស្រមាប់ ម៉ាក់សុីម៉ា និង វស័ិយមី្រក�ហរិ��វត�ុ។ 

ក�ុងឆា� េំនះ ម៉ាក់សុីម៉ា បានដឹងពី្របព័ន�ហនភ័ិយ ែដលបង� ញ 

កំេណីនេលឿន ៃនឥណទនឯកជន េធៀបនឹងផលិតផលក�ុង 

្រស�កសរុបែដលមាន្របមាណ ៦៣,១% (របាយករណ៍ធនាគារ

ពិភពេលក្របច្ំរបេទស ឆា� ២ំ០១៦)។ កំេណីនយ៉ាងឆាប់

រហ័សេនះ េដយសរែតសន�ុះៃនអចលន្រទព្យ នងិវស័ិយ 

សងសង់។ េដយបានយកចិត�ទុកដក់េលីហនភ័ិយក�ុងឆា�  ំ

២០១៦ ម៉ាក់សុីម៉ាបានបន�កររកីចំេរនីយតឺ និងេផា� តេលីករ 

អភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាពបុគ�លិក ករេពញចិត�របស់អតិថិជន និង 

គុណភាពឥណទន។ បែន�មេលីេនះេទៀត ម៉ាក់សុីម៉ា បាន 

ព្រងឹងេលកីិច�ករគាពំរសង�ម តមរយៈករផ�ល់នូវ វគ�បណ�ុ ះ- 

បណា� លេលី កចិ�គាពំរសង�ម ស្រមាប់បុគ�លកិ្រគប់ជាន់ថា� ក់។ 

ម៉ាក់សុីម៉ា ក៏បានេធ�ីករវយតៃម� េដយេ្របី្របាស់ឧបករណ៍ 

វយតៃម� របស់ Smart Campaign ។ តមរយៈករងរេនះ 

ម៉ាក់សុីម៉ា អចែស�ងរកេឃញី នូវចណុំចខ�ះខតទក់ទង 

េគាលករណ៍គាពំរអតិថិជន។ 

េលក អន បុ៊នហក់ 

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

 

ម៉ាក់សុីម៉ា បានែកលម�បែន�មេលីេគាលករណ៍នងិនីតិវធិីេដមី្បអីនុវត�បានេពញេលញេល ី េគាលករណ៍ 

គាពំរអតិថជិន។ េទះបីស�តិក�ុង កំេណីនសន្សមឹៗ ម៉ាក់សុម៉ីា េនែតរក្សោបាន កំេណីនផលប្រតឥណទនចនំួន 

២៣% និងកំេណីន្របាក់ចំេណញបនា� ប់ពបីង់ពន� ៤២% េធៀបនឹងឆា�  ំ ២០១៥។ េទះជាកំេណីនេនះ 

ទបជាងវស័ិយទងំមូល ម៉ាក់សុីម៉ា ជាស� ប័នមី្រក�ហរិ��វត�ុែដល្របកបេដយ ្របសិទ�ិផលេនក�ុងទីផ្សោរ 

ក�ុងចំេនាមស� ប័នល�ដៃទេទៀតេនក�ុងវស័ិយ។ អ្រតចកេចញរបស់បុគ�លិក មានក្រមិតទប្រតឹម ១០% 

និងគុណភាពឥណទន្របេសរីជាងវស័ិយ ជាមួយផលប្រតឥណទនស�តិក�ុងហនិភ័យ ១% ទបជាង វស័ិយ។ 

នាឆា� បំនា� ប់េនះ ម៉ាក់សុម៉ីា មានបណំងបេង�ីនផលិតភាពករងររបស់បុគ�លិកជួរមុខ ក៏ដូចជា 

េ្រជីសេរសី បុគ�លកិបែន�ម េដីម្បពី្រងកីតបំន់្របតបិត�កិរេទតមទជីនបទ ជាមយួនឹងករេផា� តេទេល ី

ឥណទនអជីវកម�ខ� តតូចនិងមធ្យម េដីម្បជីួយអតិថជិនបេង�ីន្របាក់ចណូំល។ 
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ជាទីប�� ប់េនះ ខ�ុ ំសូមែថ�ងអណំរគុណចំេពះ្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ក៏ដូចជាគណៈកម�ករែដលបានផ�ល់ 

នូវករែណនា ំ និងគា្ំរទដល់គណៈ្រគប់្រគង ្រពមទងំរក្សោនូវសមភាពរវងែផ�កហរិ��វត�ុ និងសង�ម្របកប 

េដយចិរភាព។ ខ�ុ ំសូមសំែដងករអបអរសទរចំេពះបុគ�លិក និងគណៈ្រគប់្រគងរបស់ ម៉ាក់សុីម៉ា ែដលបាន 

ខិតខំពុះពរជ្រម�ញឲ្យ ម៉ាក់សុីម៉ា បានរកីចេ្រមីនេទកន់ក្រមិតមយួបែន�មេទៀត។ ជាចុងេ្រកយ ខ�ុសូំមែថ�ង 

អំណរគុណដល់ភាគីពក់ព័ន�ទងំអស់ និងអតិថជិនស្រមាប់ករបន�ជំេនឿទុកចិត�ជាមួយ ម៉ាក់សុម៉ីា។ ស្រមាប់ 

ដំេណីរនាឆា� បំនា� ប់គឺករសេ្រមចនូវេគាលេដ េធ�ីឲ្យជីវភាពអតិថិជនកន់ែត្របេសីរេឡងី។ 

 
តំណាង្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 
 

 

 
 
 
អន ប៊ុនហក ់
្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 
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សរពីអគ�នាយក 

 

 

ខ�ុ ំសូមអបអរសទរ ចំេពះបុគ�លិកទងំអស់ែដលបាន 

យកអស់កមា� ងំកយចិត� ក�ុងករសេ្រមចនូវលទ�ផលគួរជាទ ី

េមាទនៈស្រមាប់ឆា� េំនះ។ ម៉ាក់សុីម៉ា បានទទលួនូវលទ�ផល 

គាប់្របេសីរជាមួយនងឹផលប្រតឥណទន ចំននួ ៩,៨ លន

ដុល� រអេមរកិ និងអតិថិជនេលីសពី ៤.៥០០នាក់។  

សមិទ�ិផលសេ្រមចបាន ស្រមាប់ ម៉ាក់សុីម៉ា មាន៖ 

(១) ករេកីនេឡងីនូវផលប្រតឥណទន ២៣% េទះបសី�ិត 

ក�ុងតបំន់ែដលមានគូ្របកួត្របែជងេ្រចីន 

(២) ករេកីនេឡងីនូវ្របាក់ចំណូលបនា� ប់ពីបង់ពន� ៤៣% 

េទះបីជាមានករខតបង់មយួចំនួនេលីអ្រតប�ូរ្របាក់           

(៣) ឥណទនរបស់ ម៉ាក់សុីម៉ា បានបេង�តីករងរស្រមាប់ 

អ�កភូមចិំនួន ៧៨១នាក់ េនក�ុងតំបន់្របតបិត�ិករ 

េលក ប៉ា បុ៉ណ�រទិ� ី

អគ�នាយក 

ជាងេនះេទេទៀត េគាលគនំតិទក់ទងនឹងកិច�គាពំរសង�ម ្រត�វបានអនុវត�េន ម៉ាក់សុម៉ីា និងបុគ�លកិ 

ភាគេ្រចីនបានយល់ដឹង និងអនុវត�ផា� ល់ជាមួយអតិថជិន។ េយាងេលីលទ�ផលៃនករស� បស�ង់ ករេពញចតិ� 

អតិថិជនភាគេ្រចនីបានសំែដងករេពញចតិ�េលីផលិតផល និងេសវកម�ែដលផ�ល់ជូនេដយ ម៉ាក់សុីម៉ា 

េហយីជីវភាពអតិថជិនកន់ែតមានភាព្របេសីរេឡងី។ ឆា� េំនះផងែដរ កំេណីនផលប្រតឥណទនមាន ២៣% 

និងករថយចុះនូវចំនួនអតិថជិន្របែហល ៤%។ ករធា� ក់ចុះចនំួនអតិថិជនបានែស�ងឲ្យេឃញី ពីករសេ្រមច 

ចិត�របស់ ម៉ាក់សុម៉ីា និងករយកចិត�ទុកដក់េលីគុណភាពឥណទន េដីម្បបីេ�� �សអតថិិជនពី ប�� បណុំល 

វណ� ក។ ឆា� េំនះ ម៉ាក់សុីម៉ា បានបេង�ីនករចងចរំបស់អតិថិជនេលីម៉ាកស��  តមរយៈេបសកកម� 

ករងរសង�ម ែដលអចទញបាននូវចណំាប់អរម�ណ៍ព ី អ�កផ�ល់ហរិ��ប្បទនែដលយកចិត�ទុកដក់ ពីសង�ម 

និងវនិិេយាគនិ មានដូចជា Oikocredit, Lendahand និងធនាគារក�ុង្រស�កមយួចំននួ។ 

ខណៈមានដំេណីរកររលូនក�ុង្របតិបត�ិករករងរ ម៉ាក់សុីម៉ា កពុំងែតអភិវឌ្ឍនូវ្របព័ន� ែដលជួយ 

ស្រម�លដល់ករទូទត់សងឥណទន តមរយៈភាគីទបីី។ ម៉ាក់សុីម៉ា េប�ជា� ចិត�ថានងឹ ក� យជាស� ប័នមី្រក� 

ហរិ��វត�ុែដលឈនមុខេគ េលីករផ�ល់េសវកម�ហរិ��វត�ុល�បផុំតស្រមាប់អតិថិជន្រសមតមេបសកកម�របស់ 

ម៉ាក់សុីម៉ា។  

 

ទំពរ័ | 10  

 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាកសីុ់ម៉ា ភីអិលសីុ របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៦ 
  

ខ�ុ ំសូមេឆ��តឱកសេនះផងែដរ ែថ�ងអណំរគុណចំេពះភាគទុនិក ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល អភិបាល 

និងសមាជិកគណៈកម�ករ េលីករែណនា ំ នងិគា្ំរទក�ុងឆា� េំនះ។ សូមែថ�ងអណំរគុណចំេពះ និយត័ករ 

សមាគមមី្រក�ហរិ��វត�ុកម�ុជា និងធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ែដលខតិខំឲ្យកន់ែត្របេសរីេឡងីស្រមាប់វស័ិយមី្រក� 

ហរិ��វត�ុេនកម�ុជា អរគុណចេំពះករគា្ំរទក�ុងករជយួេធ�ីឲ្យជីវភាពអតថិិជនកន់ែត្របេសីរេឡងី។ 

 
  

ប៉ា ប៉ុណ� រទិ�ី 

អគ�នាយក 
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ៃដគូរបសម៉់ាកស់ុម៉ីា  
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អង�ករេលខរបស្់រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត� ុម៉ាក់សុម៉ីា ភីអិលសុ ី
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ភាគទុនិក 

 
ភាគទុនិក ចំនួនភាគហ៊ុន តៃម� (គិតជាដុល� រ) ភាគរយ 
Gojo & Company, Inc. ៣១៤.០២៩ ៣.១៤០.២៩០ ៦១,៦៣% 
េលក អន បុ៊នហក់ ១០០.០០០ ១.០០០.០០០ ១៩,៦៣% 
េលក្រសី េ្រសង សីុវេឆង ៤៣.០០០ ៤៣០.០០០ ៨,៤៤% 
េលក្រសី សរុន វធុិរត័� ៤២.០០០ ៤២០.០០០ ៨,២៤% 
េលកេជត ច័ន�្របេសីរ ៥.៥០០ ៥៥.០០០ ១,០៨% 
េលក ប៉ា បុ៉ណ�រទិ�ី ៤.៣៨៥ ៤៣.៨៥០ ០,៨៦% 
េលក ប៉ា បុ៉ណ�រទិ�ី 

តំណាងបុគ�លិក 

៦១៥ ៦.១៥០ ០,១២% 

សរុប ៥០៩.៥២៩ ៥.០៩៥.២៩០ ១០០% 

 
 

Gojo & Company, Inc., តំណាងេដយ េលក TAEJUN SHIN 
 
េលក Taejun Shin ជាស� បនិក និងជាអគ�នាយកៃន្រក�មហុ៊ន Gojo & 

Company, Inc., ែដលជាភាគទុនិកចម្បងរបស់ ម៉ាក់សុីម៉ា។ បនា� ប់ពីប�� ប់ករ 
សិក្សោព ីសកលវទិ្យោល័យ Korea និងសកលវទិ្យោល័យ Waseda េលីជំនាញ 
្រគប់្រគង ហរិ��វត�ុ េលក Taejun បានចប់េផ�ីមអជីពរបស់ខ�ួនេន្រក�មហុ៊ន 
Morgan Stanley និង បនា� ប់មកបេ្រមកីរងរេន្រក�មហុ៊ន Unison Capital។ 
ខណៈេពលបេ្រមីករងរ ក�ុងវស័ិយហរិ��វត�ុ េលក Taejun  បានបេង�ីត 
អង�ករ Living in Peace ក�ុងឆា�  ំ ២០០៧ និងបេង�ីតមូលនិធិវនិិេយាគ 
េលីវស័ិយ មី្រក�ហរិ��វត�ុ ជាេលីកដំបូង ក�ុង ្របវត�ិស�ស�វនិិេយាគរបស់្របេទស 
ជបុ៉ននាឆា�  ំ ២០០៩។ េលក Taejun បាន សហករបេង�ីត ្រក�មហុ៊ន Gojo 

េនឆា�  ំ ២០១៤ េហយីបានដឹកនា្ំរក�មហុ៊នទទួល បានកររកីចេ្រមីន ជាបន� 
បនា� ប់ រហូតបច�ុប្បន� េលក បានក� យជាអគ�នាយក្រក�មហុ៊ន។ េលក គឺជា 
Global Shaper ៃនេវទិកេសដ�កចិ�ពិភពេលក នងិជាសមាជិកស� បនកិ 
វយ័េក�ងៃន Endeavor Japan ។ េលក្រត�វបាន ទស្សនាវដ�ី Harvard 

Business Review របស់្របេទសជបុ៉ន េ្រជីសេរសីជាអគ�នាយកេឆ�ីមទងំ ២០ 
ែដលមានអយុតិចជាង ៤០ឆា� ។ំ េលកបានអ�កនិពន�េសៀវេភចំនួន ៩ក្បោល 
េលកក៏ជាកីឡាករហត�ពលកិរត់ចមា� យ ែដលបានប�� ប់ចមា� យផ�ូវ ១.៦៤៨ 
គីឡូែម៉ត និងជាកីឡាករករ៉េតែខ្ស ្រកវត់េខ� ផងែដរ។ េលកគឺជាត�ន�ីករ 
ខងែផ�កេលងស�រ េហយីបានចូលរមួ សំែដងផា� ល់មយួដងក�ុងមយួឆា� ។ំ េលក 
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Taejun អចេ្របី្របាស់ភាស ជបុ៉ន កូេរ ៉និងអង់េគ�ស បានយ៉ាងស� ត់ជំនាញ។ 

 

េលកបណ�ិ ត អន បុ៊នហក់ បានចូលរមួជាភាគទុនិកជាមួយម៉ាក់សុម៉ីា 

ចប់តងំព ី ឆា� ២ំ០០០។ េលកបណ�ិ ត អន បុ៊នហក់ ទទួលបាន ស�� ប័្រត 

បណ�ិ ត ្រគប់្រគងធុរកចិ� (DBA) ែផ�ក្រគប់្រគង ពីសកលវទិ្យោល័យ Preston 

University េនសហរដ�អេមរកិ ក�ុងឆា� ២ំ០០៩។ េលកបណ�ិ ត បុ៊នហក់ 

បានទទលួបរ�ិ� ប្រត ជាន់ខ�ស់ ែផ�កធនាគារ និងហរិ��វត�ុ ពីសកលវទិ្យោល័យ 

ន័រតុន ្របេទសកម�ុជា នងិពីសកលវទិ្យោល័យ Ateneo De Zambuaga 

្របេទសហ�លីីពីន េនក�ុងឆា�  ំ ២០០៣។ េនក�ុង ឆា� ១ំ៩៩៥ េលកបណ�ិ ត អន 

បុ៊នហក់បានទទួលបរ�ិ� ប្រត្រគប់្រគងធុរកិច�(BBA) ពីមហវទិ្យោល័យ ពណិជ� 

ស�ស� េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ េលកបណ�ិ ត អន បុ៊នហក់ អចសន�នា 

បានយ៉ាងល�ទងំភាសអង់េគ�ស ភាសៃថ និងភាសែខ�រ។ 

 

 

 

េលក្រស ី េ្រសង សុវីេឆង បានចូលរមួជាភាគទុនិកជាមយួម៉ាក់សុម៉ីាែដលបាន

ចប់េផ�ីមដំេណីរករេនក�ុងឆា� ២ំ០០០។ េលក្រសី បានប�� ប់ថា� ក់បរ�ិ� ប្រត 

ជាន់ខ�ស់េលីជំនាញ ្រគប់្រគងហរិ��វត�ុ េនសកលវទិ្យោល័យ ភូមិន�នតិិស�ស� 

និងវទិ្យោស�ស� េសដ�កចិ� ភ�េំពញនាឆា�  ំ ២០១៦។ េនឆា� ២ំ០០១ េលក្រស ី

េ្រសង សុីវេឆង ទទួលបានបរ�ិ� ប្រតពណិជ�ស�ស� ែផ�ក្រគប់្រគង ពីវទិ្យោស� ន

ជាតិ្រគប់្រគង។ េលក្រស ី សុវីេឆង អចសន�នា បានយ៉ាងល�ទងំភាស 

អង់េគ�ស ភាសៃថ និងភាសែខ�រ។ 

 

 

 

េលក្រសី សរុន វធុិរត័� បានចូលរមួវនិិេយាគជាមួយម៉ាក់សុម៉ីា 

េនក�ុងឆា� ២ំ០១២។ េលក្រសី វធុិរត័� បានទទួលស�� ប័្រតេលីជនំាញទីផ្សោរ 

និងធនាគារ ពី សកលវទិ្យោល័យ Rene Descartes េនទី្រក�ប៉ារសី 

្របេទសបារងំ ក�ុងឆា�  ំ ២០០៧។ េលក្រសី វធុិរត័� មានបទពិេសធន៍ករងរ 

ក�ុងវស័ិយធនាគារ ទងំេនក�ុង ្របេទសបារងំ និងេនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ 

េលក្រសីបានេធ�ីករបណា� ក់ទុនជាេ្រចីន ក�ុងវស័ិយពណិជ�កម�េន ្របេទស 

កម�ុជា ជាពិេសសខងែផ�ក េ្រគឿងសំអង និងករែថរក្សោសម�ស្ស វស័ិយ

សុខភិបាល នងិវស័ិយម៉ាសុនី កិន្រស�វ ចប់តងំពីឆា� ២ំ០០៩។ 
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េលក េជត ច័ន�្របេសរី បានចូលរមួជាភាគទុនិកជាមយួម៉ាក់សុីម៉ា េនក�ុងែខធ�ូ 

ឆា� ២ំ០០០។ េលក ្របេសរី បានទទលួបរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ ែផ�ក្រគប់្រគង 

ពណិជ�កម� និងច្បោប់ េនសកលវទិ្យោល័យេបៀល្របាយេនក�ុងឆា� ២ំ០១០។ 

េនក�ុងឆា� ១ំ៩៩៥ េលក ្របេសីរ ទទលួបានបរ�ិ� ប្រត្រគប់្រគងពណិជ�កម� ពី

មហវទិ្យោល័យ ពណិជ�ស�ស� េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ 

 

 
 

 

េលក ប៉ា បុ៉ណ�រទិ� ី បានចូលរមួជាភាគទុនិកជាមយួម៉ាក់សុីម៉ា េនក�ុងែខធ�ូ 

ឆា� ២ំ០០០។ េលក បុ៉ណ�រទិ�ី ទទលួបានបរ�ិ� ប្រតគណេនយ្យ-ហរិ��វត�ុ 

និងធនាគារ េនក�ុងឆា� ១ំ៩៨៦ េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ េលក ប៉ា បុ៉ណ�រទិ� ី

អចេ្របី្របាស់ភាសែខ�រ និងភាសអង់េគ�សបានយ៉ាងល�។ 
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្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល 

 

 

េលកបណ�ិ ត អន បុ៊នហក់ បានចូលរមួជាភាគទុនិកជាមួយម៉ាក់សុីម៉ា 

ចប់តងំពី ឆា� ២ំ០០០។ េលកបណ�ិ ត អន បុ៊នហក់ ទទួលបាន ស�� ប័្រត 

បណ�ិ ត ្រគប់្រគងធុរកិច� (DBA) ែផ�ក្រគប់្រគង ពីសកលវទិ្យោល័យ Preston 

University េនសហរដ�អេមរកិ ក�ុងឆា� ២ំ០០៩។ េលកបណ�ិ ត បុ៊នហក់ 

បានទទលួបរ�ិ� ប្រត ជាន់ខ�ស់ ែផ�កធនាគារ នងិហរិ��វត�ុ ពសីកលវទិ្យោល័យ 

ន័រតុន ្របេទសកម�ុជា និងពីសកលវទិ្យោល័យ Ateneo De Zambuaga 

្របេទសហ�លីីពីន េនក�ុងឆា�  ំ ២០០៣។ េនក�ុង ឆា� ១ំ៩៩៥ េលកបណ�ិ ត អន 

បុ៊នហក់បានទទួលបរ�ិ� ប្រត្រគប់្រគងធុរកិច�(BBA) ពីមហវទិ្យោល័យ ពណិជ� 

ស�ស� េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ េលកបណ�ិ ត អន បុ៊នហក់ អចសន�នា 

បានយ៉ាងល�ទងំភាសអង់េគ�ស ភាសៃថ និងភាសែខ�រ។ 

 

 

េលក េជត ច័ន�្របេសីរ  បានចូលរមួជាមួយម៉ាក់សុីម៉ាេនក�ុងែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០០ 

េហយី ក៏ជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរបស់្រគះឹស� នម៉ាក់សុីម៉ា។ បច�ុប្បន� 

េលក ្របេសីរ ជាសមាជកិគណៈកម�ករហនិភ័យ បានទទលួបរ�ិ� ប្រត 

ជាន់ខ�ស់ ្រគប់្រគង ពណិជ�កម�និងច្បោប់ េនសកលវទិ្យោល័យេបៀល្របាយ។ 

េនក�ុងឆា� ១ំ៩៩៥ េលក ្របេសីរ ទទួលបានបរ�ិ� ប្រត្រគប់្រគងពណិជ�កម� ពី

មហវទិ្យោល័យពណិជ�ស�ស� េនកម�ុជា។ 
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េលក មុយ ម៉ារ៉ ជាសមាជកិ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល បានចូលរមួជាមយួ

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលរបស់្រគឹះស� នម៉ាក់សុីម៉ា េនក�ុង32ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៣32 េហយី 

បច�ុប្បន�េលក ម៉ារ៉ ជាសមាជិកៃនគណៈកម�ករសវនកម�របស់្រគឹះស� ន។ 

េលក ម៉ារ៉ បានបេ្រមីករងរ ជាម�ន�ីជាន់ខ�ស់ ក�ុងែផ�កធនធានមនុស្ស និង 

បណ�ុ ះបណា� ល របស់ធនាគារវឌ្ឍនៈ ចប់ពីឆា�  ំ ២០០៧-២០១២ នងិ 

ជាេលខធិកររបស់នាយកធនធានមនុស្ស េនរមណីយដ� នឋនសួគ៌ បូកេគា 

ចប់ពីឆា�  ំ ២០១២-២០១៣ ។ 32បច�ុប្បន� េលកបេ្រមី ករងរជា 

នាយក32្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស និង រដ�បាលជាន់ខ�ស់ េនធនាគារ Hong 

Leong Bank (Cambodia) Plc. 32ចប់តងំពីែខមីនា ២០១៣។32  ជារមួមក 

េលក ម៉ារ៉ មានបទពិេសធន៍ ខងែផ�ក្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស 

និងរដ�បាលជាង ១០ឆា�  ំ  ក�ុងវស័ិយធនាគារទងំ លដំប់ជាត ិ និងអន�រជាតិ 

ែដលេផា� តសំខន់េទេលីករ េ្រជីសេរសីបុគ�លិក 

ករបណ�ុ ះបណា� លនិងអភិវឌ្ឍន៍ ករអនុេលមេទតមច្បោប់ 

ករផ�ល់សណំងនិងអត�្របេយាជន៍ដល់បុគ�លិក ករេរៀបចំគំេរងថវកិរស្រមាប់ 

ែផ�កធនធានមនុស្ស និងករស� បស�ង់មតិជាេដីម។ េលក ម៉ារ៉ ទទួលបាន

បរ�ិ� ប្រតែផ�ក្រគប់្រគងពណិជ�កម� (BBA) ពីសកលវទិ្យោល័យប�� ស�ស� 

កម�ុជា េនឆា� ២ំ០០៩។ េនឆា� ២ំ០០៦ េលក ម៉ារ៉ បានទទួលបរ�ិ� ប្រត េលី

វស័ិយេទសចរណ៍ និង្រគប់្រគងសណា� គារ ពវីទិ្យោស� ន បេច�កវទិ្យោ និង

្រគប់្រគង។ 
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 េលក TAEJUN SHIN ជាស� បនកិ និងជាអគ�នាយកៃន្រក�មហុ៊ន Gojo & 

Company, Inc., ែដលជាភាគទុនិកចម្បងរបស់ ម៉ាក់សុីម៉ា។ បនា� ប់ពបី�� ប់ករ 

សិក្សោព ីសកលវទិ្យោល័យ Korea និងសកលវទិ្យោល័យ Waseda េលីជំនាញ 

្រគប់្រគង ហរិ��វត�ុ េលក Taejun បានចប់េផ�ីមអជីពរបស់ខ�ួនេន្រក�មហុ៊ន 

Morgan Stanley និង បនា� ប់មកបេ្រម ីករងរេន្រក�មហុ៊ន Unison Capital។ 

ខណៈេពលបេ្រមីករងរ ក�ុងវស័ិយហរិ��វត�ុ េលក Taejun  បានបេង�ីត 

អង�ករ Living in Peace ក�ុងឆា�  ំ ២០០៧ និងបេង�ីតមូលនិធិវនិិេយាគ 

េលីវស័ិយ មី្រក�ហរិ��វត�ុ ជាេលីកដំបូង ក�ុង ្របវត�ិស�ស�វនិិេយាគរបស់្របេទស 

ជបុ៉ននាឆា�  ំ ២០០៩។ េលក Taejun បាន សហករបេង�ីត ្រក�មហុ៊ន Gojo 

េនឆា�  ំ ២០១៤ េហយីបានដឹកនា្ំរក�មហុ៊នទទួល បានកររកីចេ្រមីន ជាបន� 

បនា� ប់ រហូតបច�ុប្បន� េលក បានក� យជាអគ�នាយក ្រក�មហុ៊ន។ េលក គឺជា 

Global Shaper ៃនេវទកិេសដ�កចិ�ពិភពេលក និងជា សមាជកិស� បនិក 

វយ័េក�ងៃន Endeavor Japan ។ េលក្រត�វបាន ទស្សនាវដ�ី Harvard 

Business Review របស់្របេទសជបុ៉ន េ្រជីសេរសីជាអគ�នាយកេឆ�ីមទងំ ២០ 

ែដលមានអយុតិចជាង ៤០ឆា� ។ំ េលកបានអ�កនិពន�េសៀវេភចំនួន ៩ក្បោល 

េលកក៏ជាកីឡាករហត�ពលកិរត់ចមា� យ ែដលបានប�� ប់ចមា� យផ�ូវ ១.៦៤៨ 

គីឡូែម៉ត និងជាកីឡាករករ៉េតែខ្ស ្រកវត់េខ� ផងែដរ។ េលកគឺជាត�ន�ីករ 

ខងែផ�កេលងស�រ េហយីបានចូលរមួ សំែដងផា� ល់មយួដងក�ុងមយួឆា� ។ំ េលក 

Taejun អចេ្របី្របាស់ភាស ជបុ៉ន កូេរ ៉និងអង់េគ�ស បានយ៉ាងស� ត់ជំនាញ។ 

i  

េលក SANJAY GANDHI ជាគណេនយ្យករជំនាញេន្របេទសឥណា� ។ 

េលកបាន ចប់េផ�ីមអជីពរបស់គាត់ក�ុងឆា� ១ំ៩៩១ ជាមយួ AF Ferguson 

ជា្រក�មហុ៊នសវនកម� ែដលមានអយុកលចំណាស់ជាងេគេនក�ុង្របេទសឥណា�  

(ជាៃដគូរបស់ Deloitte India)។ បនា� ប់មកេលកបានចូល្របឡូកក�ុង វស័ិយ 

ហរិ��វត�ុ និងធនាគារជាមួយ ្រក�មហុ៊នដ៏ធំមួយ េនក�ុង្របេទសឥណា�  អស់រយៈ 

េពល ៨ ឆា� ។ំ ចប់តងំឆា� ២ំ០០៣មក េលកបានេធ�កីរេនក�ុងវស័ិយ មី្រក� 

ហរិ��វត�ុ េហយីក� យជាអ�កជំនាញខងវស័ិយេនះ។ េលក Sanjay Gandhi 

មានបទពិេសធន៍េលីករេធ�ចីណំាត់ថា� ក់ស� ប័ន មី្រក�ហរិ��វត�ុជិត ១៥០ 
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្រគឹះស� ន េនក�ុង ២៥ ្របេទស ទូទងំអសុ ីអ�ហ�កិ និង អុឺរ ៉ុបខងេកតី ជាមួយ

្រក�មហុ៊ន M-CRIL និង Planet Rating ក�ុងតួនាទីជានាយក នាយកដ� ន។ 

េលក Sanjay Gandhi ជាវគ�ិន បេ្រងៀនខងែផ�កវភិាគេលឥីណទន 

និងករេធ�ីចណំាត់ថា� ក់ ជាេ្រចនីកែន�ងជំុវញិពិភពេលក េលកក៏ធា� ប់បេង�តីសិក�  

សលជាេ្រចីន ខងែផ�ក ្រគប់្រគងហនិភ័យដល់បុគ�លកិេនក�ុង ្រគឹះស� ន 

មួយចំននួ េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ េហយីេនអំឡុងឆា� ២ំ០១៣ េលកជាអតីត

នាយក្របតបិត� ិរបស់្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុេន្របេទសកម�ុជាែដរ។ ជាសរុបមក 

េលក Sanjay Gandhi មានបទ ពិេសធន៍ជាង ២៦ឆា�  ំទងំខងែផ�កសវនកម� 

សជីវកម� នងិ ធនាគារ។ េលកក៏ជា ស� បនិករបស់្រក�មហុ៊ន Gojo & 

Company, Inc., េលក Sanjay ដឹកនាកំ�ុងករ វយតៃម�្រគះឹស� ន និង

ផ�ួចេផ�ីមែកលម�្របតិបតិ�ករស្រមាប់ ្រគឹះស� ន មី្រក�ហរិ��វត�ុ ែដលជាៃដគូ។ 

 

េលកបណ�ិ ត យាន ឬទ� ី បានចូលរមួជាសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាលឯករជ្យ 
ជាមួយ ម៉ាក់សុីម៉ាេនក�ុងែខេមស ឆា� ២ំ០១២ េហយីក៏ជា្របធានគណៈកម�ករ 
ហនិភ័យ របស់ ម៉ាក់សុីម៉ា។ េលកបណ�ិ ត ធា� ប់បានបេ្រមីករងរជា
គណេនយ្យករជាន់ខ�ស់ ្រក�មហុ៊នែសល កម�ុជាពីឆា�  ំ ១៩៩៣-២០០២។  
េលកបណ�ិ តបាន និងកពុំងបេ្រមី ករងរជានាយកែផ�កហរិ��វត�ុេន្រក�មហុ៊ន 
ឌូ�ហ� ី តងំពីឆា�  ំ ២០០២ រហូតដល់ បច�ុប្បន�។ េលកបណ�ិ តជា CMA 
និងសមាជិកភាពៃន វទិ្យោស� នគណេនយ្យករ សធារណៈ ៃន្របេទសអូ�ស� ល។ី 
ពីឆា�  ំ ២០០៣ រហូតដល់បច�ុប្បន� េលកបណ�ិ ត ជា្រគ�បេ្រងៀនេ្រកេម៉ាង
េនសកលវទិ្យោល័យេបៀល្របាយ នងិសកលវទិ្យោល័យ េវេស�ីន។ េលកបណ�ិ ត 
ឬទ� ី ទទួលបានស�� ប្រតបណ�ិ ត ទស្សនៈវជិា�  ែផ�កទផី្សោរ និង្រគប់្រគងធុរកិច� 
(DBA) ពីសកលវទិ្យោល័យ Preston េនសហរដ�អេមរកិក�ុង ឆា� ២ំ០០៧ 
និងស�� ប្រតបណ�ិ តទស្សនៈវជិា� ពីសកលវទិ្យោល័យ 32European  េន្របេទស 
ស�ីសក�ុងឆា�  ំ ២០១៣។ េនក�ុងឆា� ២ំ០០៥ េលកបណ�ិ តបានទទលួស�� ប័្រត
អនុបណ�ិ ត្រគប់្រគងធុរកិច� (MBA) ជំនាញហរិ��វត�ុ នងិគណេនយ្យ ពសីកល
វទិ្យោល័យ Preston។ េនក�ុងឆា�  ំ ១៩៩៨ េលកបណ�ិ ត បានទទលួ
បរ�ិ� ប្រត្រគប់្រគងធុរកិច� ជំនាញធនាគារ និងហរិ��វត�ុ ពីសកលវទិ្យោល័យ 
Irish ្របេទស េអៀរឡង់។ 
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្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាកសីុ់ម៉ា ភីអិលសីុ របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៦ 
  

 

េលកបណ�ិ ត េអ េវង ជាសមាជកិឯករជ្យ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល បានចូលរមួ 
ជាមួយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរបស់្រគឹះស� នម៉ាក់សុីម៉ា នា32ែខក��  ឆា� ២ំ០១៣32 និង 
បច�ុប្បន� េលក 32ជា្របធានគណៈកម�ករសវនកម�របស់្រគឹះស� ន ម៉ាក់សុីម៉ា32។ 
េលកបណ�ិ ត េវង បានបេ្រមកីរងរជាស�ស� ចរ្យេនសកលវទិ្យោល័យ ន័រតុន 
និង32ជាសកលវទិ្យោ ធិកររងៃនសកលវទិ្យោល័យ Western ពីឆា� ២ំ០០៦32-
២០១២។ េលកបានបេ្រមីករងរជាស�ស� ចរ្យ េនសកលវទិ្យោល័យ 
ភូមិន�នតិិស�ស� និងវទិ្យោ្រស�ស�េសដ�កិច�  វទិ្យោស� នហរិ��វត�ុកម�ុជា នងិ32

សកលវទិ្យោល័យ Western ចប់តងំពីឆា� ២ំ០១០។ េលកបណ�ិ ត េអ េវង 
32បានទទួលស�� ប័្រតបណ�ិ តែផ�ក្រគប់្រគងពណិជ�កម� (DBA) ពីសកលវទិ្យោ
ល័យ Western េនក�ុង្របេទសកម�ុជា ក�ុងឆា� ២ំ០១០។ ក�ុងឆា� ២ំ០០២32 
េលកបានទទួលស�� ប្រតអនុបណ�ិ ត្រគប់្រគងពណិជ�កម� ែផ�កហរិ��វត�ុ ពី
សកលវទិ្យោល័យន័រតុន និងសកលវទិ្យោល័យ Ateneo de Zamboangan។ 
ក�ុងឆា� ១ំ៩៩៩ េលកបានប�� ប់ករសិក្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រតរង ែផ�កធនាគារព ី
វទិ្យោស� នស្រមាប់ករសកិ្សោធនាគាររបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនឆា� ១ំ៩៩៦32 
េលកបានប�� ប់េដយេជាគជ័យ បរ�ិ� ប្រតែផ�កវទិ្យោស�ស�គណិតវទិ្យោ 
ពីសកលវទិ្យោល័យភូមិន�ភ�ំេពញ េនក�ុង ្របេទសកម�ុជា។ 

 
គណៈកម�កររបស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

គណៈកម�ការសវនកម� 

 
គណៈកម�ករសវនកម�ទទលួខុស្រត�វដូចខងេ្រកម៖ 

• បេង�ីត នងិ្រត�តពិនិត្យអនុេលមភាពជាមយួ្រកមសីលធម៌សជីវកម� 

• ្រត�តពិនតិ្យនីតិវធិអីនុេលមតមបទប�� រដ� ភិបាល 

• ពិនិត្យេឡងីវញិនូវកររកេឃញីរបស់សវនកម� ឬករ្រត�តពនិិត្យែដលបានេធ�ីេឡងីេដយភា� ក់ងរ 

េផ្សងេទៀត។ 

• ពិភាក្សោករមនិយល់្រពមរវងសនវករ របស់ម៉ាក់សុីម៉ា ឬសវនករឯករជ្យ និងគណៈ្រគប់្រគង 

• ពិនិត្យេមលីេលីមតិេយាបល់របស់សវនករខងេ្រកេលី អណំាចតួនាទីបុគ�លិកគណេនយ្យ និងហរិ��វត�ុ 

និង សវនករៃផ�ក�ុងរបស់្រគឹះស� ន 

• ពិនិត្យេឡងីវញិនូវភាព្រគប់្រគាន់ៃនរចនាសម�័ន�ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង េលីរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 

• ្រត�តពិនតិ្យេលីករ្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុង របស់្រក�មហុ៊ន ស្រមាប់ករពរ្រទព្យសម្បត�ិរបស់្រក�មហុ៊ន 

• វយតៃម�េគាលបំណងសវនករៃផ�ក�ុង 

• ពិនិត្យករងររបស់សវនករៃផ�ក�ុង និងវយតៃម�ករអនុវត�ន៍ និងករកសងសមត�ភាព 
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• ធានាថាករចូលរមួរបស់សវនករៃផ�ក�ុង េនក�ុងដំេណីរករសវនកម�េលីរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់ 

សវនករខងេ្រក ដំេណីរករេដយមានករសហករគា� ល�ជាមួយសវនករខងេ្រក។ 

 

សកម�ភាពនងិសមទិ�ផលស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៦៖ 

•  គណៈកម�ករសវនកម�បានជបួ្របជុំគា� ចនំួន ៤ដងក�ុងឆា� ២ំ០១៦ 

•  េនក�ុងកិច�្របជុំេនក�ុងឆា� ២ំ០១៦ គណៈកម�ករបានអនុម័តែផនករសវនកម�ៃផ�ក�ុងស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៦ 

និង២០១៧ ្រពមទងំទងំករកំណត់គ្រម� 

•  របាយករណ៍សវនកម�ៃផ�ក�ុង 

្រត�វបានរយករណ៍េដយផា� ល់េទគណៈកម�ករសវនកម�្រក�ម្របឹក្សោភបិាល េដីម្បផី�ល់នូវឯករជ្យភាព 

និងេគាលបណំងករធានាេលភីាព្រគប់្រគាន់ មាននិរន�ភាព និង្របសិទ�ភាពៃន អភបិាលកិច�របស់

អង�ករ្រគប់្រគង ដំេណីរកររបស់ករ្រត�តពិនតិ្យៃផ�ក�ុង ្រគប់្រគងហនភ័ិយ នងិករ ្រគប់្រគង  

•  េគាលសំខន់ៗៃនករ្របតិបត�កិរអជីវកម� នងិដំេណីរករៃនករ ្រគប់្រគង ្រត�វបានេធ�ីសវនកម� 

េដយេយាងតម វធិីស�ស�ែដលែផ�កេលីហនភ័ិយ 

• សវនកម�ៃផ�ក�ុងពិនិត្យេលីយុទ�ស�ស�ៃនស� ប័ន នងិភាព្រគប់្រគាន់ល�ម ករេរៀបចំ្របសិទ�ភិាពៃន េគាល 

នេយាបាយេផ្សងៗ ែដលពក់ព័ន�នឹងនីតិវធិី និងបទប��ត�ិេគាលករណ៍ែណនានំានា។ 

•  សវនកម�ៃផ�ក�ុងពិភាក្សោអពំីលទ�ផលៃនករវយតំៃលទងំអស់ជាមួយនឹងអ�ក្រគប់្រគង និងរយករណ៍ 

ពីករអេង�ត ឬកររកេឃញីរបស់ខ�ួន ផ�ល់អនុសសន៍ និងេយាបល់ េលីដំេណីរកររចនាសម�័ន� ជូន 

គណៈកម�ករសវនកម�របស់្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ។ 

•  ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ គណៈកម�ករសវនកម�បានចូលរមួជបួ្របជំុ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលចនំួន ៤ដង។ 

 

គណៈកម�ករហនិភយ័ 

គណៈកម�ករហនិភ័យបានចប់េផ�ីមអនុវត�កចិ�ករ្របកបេដយ្របសទិ�ិភាពពីែខកុម�ៈឆា� ២ំ០១៤ េដយមាន 

ករចូលរមួពីសមាជិក្រក�ម្របកឹ្សោភិបាលឯករជ្យ។ គណៈកម�ករេនះ ទទួលខុស្រត�វចេំពះមុខ្រក�ម្របឹក្សោ 

ភិបាល និងត្រម�វឲ្យអនុវត�ករងរដូចខងេ្រកម៖ 

• វយតៃម�យ៉ាងដតិដល់េលីយុទ�ស�ស�អជីវកម� ដំេណីរករ និងែផនកររបស់ ម៉ាក់សុីម៉ា េចញពទីស្សន 

ទន ែផ�កហនិភ័យ 

•  វភិាគហនិភ័យនាេពលអនាគតែដលរមួមាននិនា� កររបស់វ និងផ�ល់មតិេយាបល់េទអ�ក្រគប់្រគង 

•  ពិនិត្យរល់េគាលនេយាបាយ និងនីតិវធិីទងំអស់ក�ុងេគាលបំណងកត់បន�យហនិភ័យ 
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• កំណត់េចញនូវ្របេភទ តួនាទី ករទទលួខុស្រត�វ និងសទិ�ិអំណាចៃនករ្រគប់្រគងហនិភ័យ ជាមួយ

គំេរង ែដនកណំត់ ៃនវសិលភាពរបស់្រកបខណ� ្រគប់្រគងហនិភ័យ 

•  ពិនិត្យសកម�ភាព្រគប់្រគងហនិភ័យដ៏សំខន់របស់ម៉ាក់សុម៉ីា ែដលរយករណ៍េដយគណៈ្រគប់្រគង 

និងរកឲ្យ េឃញីច្បោស់នូវសកម�ភាពែដលជាត្រម�វករៃនេគាលនេយាបាយទងំអស់ េដយេគារពតម

លក�ខណ�  ែដល កំពុងអនុវត� 

•  ផ�ល់េយាបល់ ឬែណនាដំល់គណៈ្រគប់្រគង នូវសកម�ភាពែដល្រត�វេធ�មុីនស្រមាប់កត� ខងេ្រកនានា 

ែដល មានឥទ�ិពលេលី្របតិបត�ិកររបស់្រគះឹស� នដូចជា នេយាបាយ  េសដ�កិច� និង្រកបខណ�  គតិយុត� ិ

•  ្រត�តពិនតិ្យ និងប៉ាន់្របមាណសុចរតិភាពៃន្របព័ន�្រគប់្រគងហនិភ័យ និងធានាថាេគាលនេយាបាយ 

ហនិភ័យ និងយុទ�ស�ស�្រត�វបាន្រគប់្រគង្របកបេដយ្របសិទិ�ភាព 

•  ពិនិត្យនងិអនុម័តេគាលនេយាបាយស្រមាប់្រគប់្រគងហនិភ័យ 

• តមរយៈរបាយករណ៍ពីែផ�កហនិភ័យ នងិ Compliance Unit ផ�ល់េយាបល់ ឬែណនាដំល់ 

អ�ក្រគប់្រគង ក�ុងករចត់វធិានករ េដីម្បបីន�ូរបន�យហនភ័ិយ ្រតឹមអចទទលួយកបាន ឬេធ�ីករេផ�រ 

ហនិភ័យ។ 

 

គណៈកម�ករគាពំរសង�ម 

គណៈកម�ករគាពំរសង�ម្រត�វបានបេង�ីតេឡងីក�ុងែខក��  ឆា� ២ំ០១៥ ។ គណៈកម�ករេនះ ត្រម�វឲ្យអនុវត� 

ករងរដូចខងេ្រកម៖ 

• អភិវឌ្ឍ នងិ្រត�តពិនិត្យដំេណីរករកិច�គាពំរសង�មេន ម៉ាក់សុីម៉ា  

• បេង�ីនករយល់ដឹងទក់ទងនងឹកិច�គាពំរសង�ម ស្រមាប់បុគ�លិក្រគប់ក្រមិតេន ម៉ាក់សុម៉ីា 

• បំេពញចណុំចខ�ះខតទក់ទងនឹងកចិ�គាពំរអតិថិជន បនា� ប់ពីេធ�ីករវយតៃម� 

• តមដនដំេណីរកររបស់អង�ភាព ចំេពះទំនលួខុស្រត�វចំេពះអតិថិជន 

• តមដនដំេណីរកររបស់អង�ភាព ចំេពះទំនលួខុស្រត�វចំេពះបុគ�លិក 

• េរៀបចំគេ្រមាង និងេរៀបចកំម�វធិីសង�ម សកម�ភាពេផ្សងៗ នងិកម�វធិសី្រមាប់អតិថជិន 

• េរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� លេដីម្បបីេង�ីនករយល់ដឹងរបស់ស� ប័នពី កចិ�គាពំរសង�មនិងេគាលករណ៍ 

គាពំរអតិថជិន 

 

សកម�ភាពនងិសមទិ�ផលស្រមាប់ឆា� ២ំ០១៦៖ 

• គណៈកម�ករកិច�គាពំរសង�មបានជបួ្របជំុចំននួ ៨ដង និងចូលរមួកិច�្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលចនំួន 

៤ដង 
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• េធ�ីករវយតៃម�ចនំួន ២ដង េដយេ្របី្របាស់ឧបករណ៍វយតៃម�របស់ Smart Campaign ។ 

ម៉ាក់សុីម៉ា បានរកេឃញីចណុំចខ�ះខតចំននួ ៣២ ែដលត្រម�វឲ្យេធ�កីរបែន�មេដីម្ប ី បំេពញឲ្យបាន 

្រគប់្រគាន់ 

• គណៈកម�ករ បានព្យោយាមេធ�ីករេដីម្បបីំេពញចណុំចខ�ះខត និងេរៀបចំេដីម្បដីក់ពក្យេស�សុី ំ

វ�ិ� បន ប្រតពី Smart Campaign 

• ឆា� េំនះ ម៉ាក់សុីម៉ា បានេរៀបចំយន�ករេដះ្រសយបណ�ឹ ងអតិថិជន និងបានបណ�ុ ះបណា� លេទកន់ 

បុគ�លិកពីនីតិវធិីេដះ្រសយបណ�ឹ ង។ ម៉ាក់សុីម៉ា ក៏បានពន្យល់អតថិិជនពីសទិ�ិរបស់ពួកគាត់ែដលជា 

អតិថិជនរបស់ ស� ប័នមី្រក�ហរិ��វត�ុ។ ករងរេនះ បានេធ�ីឲ្យម៉ាក់សុម៉ីា ទទួលបានបណ�ឹ ង 

និងសណូំមពរ ជាេ្រចីនពីអតថិិជន េហយីអតថិិជនទទួលបានដំេណាះ្រសយែដលសម្រសប។ 

• គណៈកម�ករ បានេរៀបចកំម�វធិីផ្សព�ផ្សោយពីអនាម័យ នងិសុខភាព ស្រមាប់អតិថជិន 

• គំនិតផ�ួចេផ�ីមថ�ី និងេ្រកមករេប�ជា� ចិត�របស់ ម៉ាក់សុម៉ីា ចំេពះបរសិ� ន និងេដមី្ប្ីរបេទសកម�ុជា 

និងែផនដី ទងំមូលមានពណ៌ៃបតង ែដលបានបេង�ីតនូវកម�វធិី ដេំដីមេឈ។ី 

• គណៈកម�ករ សហករជាមយួនាយកដ� នធនធានមនុស្សបានេរៀបចំវគ�បណ�ុ ះបណា� លេលី៖ 

o េគាលករណ៍គាពំរអតិថិជនចំនួន ២ដង ចូលរមួេដយបុគ�លិកចនំនួ ៨០នាក់ 

o កិច�គាពំរសង�មចំននួ ១ដង និងចូលរមួេដយបុគ�លកិចំននួ ២១នាក់ 
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គណៈ្រគប់្រគងជាន់ខ�ស ់ 

 

គណៈ្រគប់្រគងទទលួខុស្រត�វេលី្របតបិត�កិរករងរ្របចៃំថ� នងិកររក្សោ្របាក់ចំេណញរបស់្រក�មហុ៊ន។ 

 

 

េលក ប៉ា បុ៉ណ�រទិ� ី ជាអគ�នាយក នងិបានចូលរមួជាមួយម៉ាក់សុីម៉ា 

េនក�ុងែខធ�ូ ឆា� ២ំ០០០។ មុនេពលេលកចូលរមួជាមួយម៉ាក់សុីម៉ា េលក 

បុ៉ណ�រទិ� ី បានបំេរកីរងរ ជាជំនួយករគណេនយ្យ និងរដ�បាលេនអង�ករ 

LWS េនេខត� កំពង់ស�ឺ (១៩៩៨-២០០០) ្របធានគណេនយ្យេនធនាគារ

សន�ិភាព ពណិជ� Pacific Commercial Bank (១៩៩៥-១៩៩៨) 

អនុ្របធានករយិាល័យឥណទន ៃនធនាគារជាតិ ៃនកម�ុជា េនេខត� កំពត 

(១៩៨០-១៩៩៥)។ េលក បុ៉ណ�រទិ� ី ទទួលបានបរ�ិ� ប្រតគណេនយ្យ-

ហរិ��វត�ុ និងធនាគារ េនក�ុង ឆា� ១ំ៩៨៦ េនក�ុង្របេទសកម�ុជា។ េលក 

បុ៉ណ�រទិ� ី អចសន�នា បានល�ទងំ ភាសែខ�រ នងិអង់េគ�ស។ េលក រទិ� ី

េ្របៀបដូចជា េលកឳពុកស្រមាប់ បុគ�លិក េន ម៉ាក់សុីម៉ា។ 

 

 

េលក្រស ី េ្រសង សុវីេឆង ជានាយកិ្របតិបត�ហិរិ��វត�ុ និងបានចូលរមួ 

បេង�ីតម៉ាក់សុីម៉ា ែដលបានចប់េផ�ីមដំេណីរករេនក�ុងឆា� ២ំ០០០។ េលក្រស ី

សុីវេឆង ធា� ប់បានបេ្រមកីរងរជា្របធានែផ�កេផ�រ្របាក់េន ធនាគារ សន�ិភាព 

ពណិជ� Pacific Commercial Bank ពីឆា� ១ំ៩៩៥-២០០០។ េលក្រស ី        

សុីវេឆង  បានប�� ប់បរ�ិ� ប្រតជាន់ខ�ស់ េលីជំនាញ ្រគប់្រគងហរិ��វត�ុ 

េនសកលវទិ្យោល័យភូមិន�នតិិស�ស� និងស�ស�  េសដ�កិច� េនភ�ំេពញក�ុង 

ែខ ក�� ឆា�  ំ ២០១៦។ េនឆា� ២ំ០០១ េលក្រស ី សុីវេឆង ទទួលបាន 

បរ�ិ� ប្រត ្រគប់្រគងពណិជ�កម�ពី វទិ្យោស� នជាតិ្រគប់្រគង។ េលក្រស ី

សុីវេឆង អចេ្របី្របាស់ភាសែខ�រ អង់េគ�ស និងៃថ បានយ៉ាងស� ត់ជំនាញ។ 

េលក្រសី សុីវេឆង ចង់បានលទ�ផលករងរ្របេសីរពីបុគ�លិក ែតគាត់ជាបង 

្រសីែដលែតង យកចិត�ទុកដក់ជាមួយបុគ�លកិទងំអស់។ 
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្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាកសីុ់ម៉ា ភីអិលសីុ របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៦ 
  

 

32េលក្រស ី 32ឡាយ សុនីាថ32 ជា32អនុ្របធាននាយកដ� នរដ�បាល េនម៉ាក់សុម៉ីា ។ 

េលក្រសី 32គឺជា32បុគ�លកិដំបូងេគបង�ស់របស់ ម៉ាក់សុីម៉ា ។  េលក្រសី សុនីាថ 

បានចូល បេ្រមីករងរេន ម៉ាក់សុីម៉ា ក�ុងឆា� ំ32 ២០០១។32 េលក្រសី សុីនាថ32 

បាន32ប�� ប់ ករសិក្សោ ថា� ក់32បរ�ិ� ប្រត ែផ�ក្រគប់្រគងពណិជ�កម� ឯកេទស 

ែផ�កគណេនយ្យ េនវទិ្យោស� នជាតិពណិជ�ស�ស�្របេទសកម�ុជាក�ុងឆា�  ំ

២០០៦។ 32េលក្រស ី សុីនាថ អចេ្របី្របាស់32ភាសែខ�រនងិភាស អង់េគ�ស 

បានយ៉ាងល�។ េលក្រសី សុនីាថ មានថាមពលក�ុងករបំេពញករងរស្រមាប់ 

ម៉ាក់សុីម៉ា និងទទួលបាន ករ្រសលញ់រប់អនពីអ�ក្រគប់គា� ។ 

 
 

 

 

 

32េលក្រស ី សុមឹ េសភណា32 ជា្របធាននាយកដ� នធនធានមនុស្ស និងជា 

ជំនួយករអគ�នាយក ។ េលក្រសី បានចូលបេ្រមីករងរេន ម៉ាក់សុម៉ីា 

ក�ុងែខ តុល ឆា� ២ំ០១៥។ មុនេពលចូលបេ្រមីករងរេន ម៉ាក់សុីម៉ា 

32េលក្រសី ធា� ប់ បេ្រមី ករងរជា ម�ន�ីអភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាពបុគ�លកិ 

េន្រគឹះស� ន មី្រក�ហរិ��វត�ុ អ្រមឹត នងិជានាយកករល័ិយេន្រក�មហុ៊ន 

AZISAFE Co., Ltd. ។ េលក្រសី បានប�� ប់ករសកិ្សោថា� ក់អនុបណ�ិ ត 

ែផ�ក្រគប់្រគងពី សកលវទិ្យោល័យ ប�� ស�ស� បានប�� ប់ថា� ក់បរ�ិ� ប្រត 

ែផ�កហរិ��វត�ុនិងធនាគារ ពីសកលវទិ្យោល័យភូមិន�នីតសិ�ស� និងវទិ្យោ 

ស�ស�េសដ�កិច� និងបានប�� ប់ថា� ក់ បរ�ិ� ប្រត ែផ�កភាសអង់េគ�ស ស្រមាប់ 

ពណិជ�កម� ពសីកលវទិ្យោល័យេមគង�កម�ុជា។ 32េលក្រសី េសភណា32 

អចេ្របី្របាស់32ភាសែខ�រ នងិភាស អង់េគ�សបានយ៉ាងល�។ េទះបីជា 

េលក្រសី េសភណា បានចូលរមួក�ុងឆា�  ំ២០១៥ ែតេលក្រសី បានក� យជា 

ែផ�កមួយ ដ៏សខំន់ស្រមាប់ ម៉ាក់សុីម៉ា េហយី បច�ុប្បន�ករបំេពញករងររបស់ 

េលក្រសី បានប�� ក់ពីភាពសំខន់េនះ។ 
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32េលក ឃាន 32ដរទិ� ជា្របធាននាយកដ� នព័ត៌មានវទិ្យោ េនម៉ាក់សុីម៉ា។ េលក 

ដរទិ�32 បានចូលបេ្រមីករងរេន32ម៉ាក់សុីម៉ា ក�ុងឆា� ២ំ០០៩។ េលក ដរទិ� 

បានទទលួ បរ�ិ� ប្រតវទិ្យោស�ស�កុំព្ូយទ័រ ពីសកលវទិ្យោល័យឯកេទស

ៃនកម�ុជា និងបរ�ិ� ប្រតរងែផ�កេអឡចិ្រត�និច ពីវទិ្យោស� នពហុបេច�កេទស

្រពះកុសុមៈ។ 32ក�ុង32ឆា�  ំ ២០១៥ េលក 32ដរទិ� 32បានប�� ប់វគ�សិក្សោ32ស�ីពី IT 

Assurance and Security Audit  េនវទិ្យោស� ន Sunrise ។ េលក 32ដរទិ� 

32អចេ្របី្របាស់ 32ភាសែខ�រ និងភាសអង់េគ�សបានយ៉ាងល�។ ជាមួយទកឹមុខ

ញញឹមជានចិ� េលក ដរទិ� បានខតិខបំំេពញករងរក�ុងករេរៀបចទំិន�ន័យ

របស់ ម៉ាក់សុីម៉ា ឲ្យមានរេបៀបេរៀបរយ និងមានសុវត�ិភាព។ េលក គជឺា 

ធនធាន សំខន់របស់ ម៉ាក់សុម៉ីា។ 

 

32េលក េខៀវ32 េសងឌី32 បានចូលបេ្រមីករងរ32េន ម៉ាក់សុម៉ីា ក�ុងែខមថុិនាឆា�  ំ

២០០៦  បច�ុប្បន�េនះ32េលកកំពុងបេ្រមកីរងរជា ្របធាននាយកដ� នទីផ្សោរ។ 

េលក េសងឌី32 ធា� ប់ជា32នាយករងនាយកដ� ន32ឥណទនេនក�ុងឆា�  ំ ២០១៤ 

និងជា្របធាន0សខ (២០១១0-២០១៣) េន32ម៉ាក់សុីម៉ា 32។ េលក32 េសងឌី32 

ជាេបក�ជន32អនុបណ�ិ ត ្រគប់្រគងពណិជ�កម� េនសកលវទិ្យោល័យន័រតុន។ 

32េលកបានទទួល 32បរ�ិ� ប្រត្រគប់្រគងពណិជ�កម� ជំនាញ្រគប់្រគង 

េនសកល វទិ្យោល័យធនធានមនុស្ស េនក�ុងឆា�  ំ ២០០៩។ េលក េសងឌី32 

អចេ្របី្របាស់ 32ភាសែខ�រ និងភាសអង់េគ�ស បានយ៉ាងល�។ េដយបាន 

បេ្រមីករងរជាមយួ ម៉ាក់សុីម៉ា តងំពីបឋមវយ័មក េលក េសងឌ ី

បានខិតខំេរៀនសូ្រតនូវអ�ីែដលថ�ី និងបន�អភិវឌ្ឍជំនាញ។ 

 

32េលក 32តន់ ហុកេហង32 ជា្របធាននាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង។ េលក 
បានចូលបេ្រមីករងរេន ម៉ាក់សុីម៉ា 32ក�ុងែខមីនាឆា�  ំ ២០១២។ េលក 
32ហុកេហង ធា� ប់បានេធ�ីជា32នាយកនាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង េនធនាគារ 
ឯកេទស 32PHSME េលក32 ហុកេហង ក៏ធា� ប់ជា32បុគ�លកិ32ជាន់ខ�ស់32សវនករ 
ៃផ�ក�ុងេន ្រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ សមកិ នងិធា� ប់ជាគណេនយ្យករ 
សណា� គារមាត់ទេន�។ េលក ហុកេហង 32បាន32ប�� ប់ករសកិ្សោថា� ក់បរ�ិ� ប្រត 
ែផ�កគណេនយ្យ ពីសកល វទិ្យោល័យជាត្ិរគប់្រគង (NUM)។32 េលក 
ហុកេហង អចេ្របី្របាស់ 32ភាសែខ�រនិងភាស អង់េគ�សបានយ៉ាងល�។ េលក 
ហុកេហង ហ�ត់ចត់ ចំេពះករងរ ែតមានចិត�ល�ស្រមាប់អ�ក្រគប់គា� ។ 
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32េលក ននិ ទូច32 ជា្របធាននាយកដ� នឥណទន។ េលកបានចូល បេ្រម ី

ករងរេន ម៉ាក់សុីម៉ា ក�ុងែខតុល ឆា� ២ំ០១៥ ក�ុងតនួាទីជា ្របធាន 

នាយកដ� នហនិភ័យ នងិ ្របតិបត�តិម។ មុនេពលចូលបេ្រមី ករងរ េន 

ម៉ាក់សុីម៉ា 32េលកធា� ប់បានេធ�ជីាម�ន�ីជាន់ខ�ស់្រគប់្រគងហនិភ័យ្របតបិត�កិរ 

ជាម�ន�ី្រត�តពិនិត្យករអនុវត�េគាលនេយាបាយឥណទន និងជាម�ន� ី

ឥណទន េន ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់32 ។32 បច�ុប្បន�េនះ 32េលក ទូច 

បានប�� ប់ករ សិក្សោ ថា� ក់អនុបណ�ិ ត ែផ�កេសដ�កិច� េនសកលវទិ្យោល័យ 

កម�ុជា និងបានប�� ប់ បរ�ិ� ប្រត ែផ�កគណិតវទិ្យោ ពីសកលវទិ្យោល័យ 

ភូមិន�ភ�ំេពញ។ េលក ទូច 32អចេ្របី្របាស់32ភាសែខ�រ និងភាសអង់េគ�ស 

បានយ៉ាងល�។ េលក ទូច យកចិត�ទុកដក់េលីចណំងសមគ�ីក�ុង្រក�មករងរ 

និងមិនែដលជទំស់ចំេពះ ករព្យោយាមដក់េចញនូវយុទ�ស�ស�ថ�។ី 
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បុគ�លកិ និងករអភវិឌ្ឍន៍សមត�ភាពបុគ�លកិ 

បុគ�លកិ 
ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ ម៉ាក់សុីម៉ា បានព្រងីកេសវកម�េទកន់តបំន់ជនបទ េដីម្បឲី្យបានេទដល់ អតថិិជន

េគាលេដ។ ម៉ាក់សុីម៉ា បាន្របតិបត�កិរេនតមករយិាល័យចំននួ ១០ េនក�ុង ៤េខត� ២៣្រស�ក ១៦១ឃុ ំនិង 

៨៥២ភូម។ិ ជាមួយនងឹកររកីចេ្រមីនេនះ ម៉ាក់សុីម៉ា មានត្រម�វករេ្រជសីេរសីបុគ�លិកបែន�ម។ ជាក់ែស�ង 

េនចុងឆា�  ំ ២០១៦ ម៉ាក់សុីម៉ា មានបុគ�លិកចនំនួ ១២៨នាក់ ែដលក�ុងេនាះ៣៩នាក់ជា បុគ�លិក 

ែដលេ្រជីសេរសីថ�។ី  
 
ករអភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាពបុគ�លកិ 

ករអភិវឌ្ឍន៍សមត�ភាពបុគ�លកិ ជាែផ�កដ៏មានសរៈសំខន់ស្រមាប់កររកីចេ្រមីនរបស់ស� ប័ន។ 

ម៉ាក់សុីម៉ា ្រត�វ្របាកដក�ុងចិត�ថា បុគ�លិកទទួលបានករបណ�ុ ះបណា� ល្រតឹម្រត�វ េនេពលចប់េផ�មីចូល បេ្រមី

ករងរ េនម៉ាក់សុីម៉ា េហយីបនា� ប់មកទទលួបានករបណ�ុ ះបណា� លបែន�មេទៀត។ ្របករេនះ ក៏បានប�� ក់ថា

បុគ�លិកមានសមត�ភាព្រគប់្រគាន់ក�ុងករបំេពញករងរ ជាមួយគុណភាពេសវកម�ខ�ស់។ 

ចំនួនបុគ�លិកនិងវគ�បណ�ុ ះបណា� លែដលផ�ល់ជូនេនក�ុងឆា�  ំ២០១៦៖ 

ករបណ�ុ ះបណា� លខងក�ុង 

ចនំនួ វគ�បណ�ុ ះបណា� ល ចនំនួអ�កចូលរមួ 
១ មូលដ� នគណេនយ្យ ១១ 

២ េគាលករណ៍គាពំរអតិថិជន ៨០ 

៣ េគាលករណ៍ស�ីពីករេដះ្រសយបណ�ឹ ងអតិថិជន ១១០ 

៤ េគាលករណ៍ឥណទន ៨៣ 

៥ ្រកមសីលធមវ៌ជិា� ជីវៈ ៦៦ 

៦ ភាពជាអ�កដឹកនា ំ ១១ 

៧ ករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងេលី្របតិបត�ិករឥណទន ២០ 

៨ ករែណនាពីំ ស�ងដ់ររបាយករណ៍ហរិ��វត�ុអន�រជាតិ ១៥ 

៩ ករវយតៃម�ឥណទន ១១៧ 

១០ េគាលករណ៍ស�ីពី ហនិភយ័្របតិបត�ិករ ១០ 

១១ ជំនាញហនិភយ័ និង្របតិបត�ិតម ១៣ 

១២ កិច�គាពំរសង�ម ២១ 

១៣ ករបណ�ុ ះបណា� លពីករេ្របី្របាសក់ម�វធីិ ៨២ 

១៤ ករព្រងឹងស� រតីជា្រក�ម ២០ 

១៥ វគ�បណ�ុ ះបណា� លមូលដ� នស្រមាប់បុគ�លិកថ�ី ៣៩ 

១៦ វធីិស�ស�បេង�ីនផលប្រតឥណទន ៥៩ 

១៧ ដំេណាះ្រសយឥណទន ក�ុង និងេ្រក្របពន័�តុលករ ១២ 

១៨ េគាលករណ៍ស�ីពី ឥណទនស្រមាប់បុគ�លិក ១៧ 

 សរបុ ៧៦៩ 
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“្រក�មករងរែដលរមួទុក� រមួសុខជាមយួគា�  ជា្រក�មករងរែដលេធ�ីករជាមយួគា� បានយូរ។ ្រក�មករងរ ម៉ាកសីុ់ម៉ា ថតរូបជា អនុស្សោវរយី ៍
បនា� បពី់បានប�� បវ់គ�បណ�ុ ះបណា� ល ករព្រងឹងស� រតី្រក�ម។ 

 

ករបណ�ុ ះបណា� លខងេ្រក 

ចនំនួ វគ�បណ�ុ ះបណា� ល អ�កផ�ល់វគ�បណ�ុ ះបណា� ល ចនំនួអ�កចូលរមួ 
១ ពន�ដរ សលជាតិពន�ដរ ១ 

២ ករែស�ងយលពី់របាយករណ៍ឥណទន ករយិាលយ័ េ្រកឌីតប្ូយរ ៉ូកម�ុជា ៣ 

៣ ករផ�លក់ម�ីស្រមាបអ់ជីវកម�ខ� តតូច និងមធ្យម វទិ្យោស� នធនាគារកម�ុជា ១ 

៤ ដំេណាះ្រសយឥណទន ក�ុង និងេ្រក្របពន័�តុលករ វទិ្យោស� នធនាគារកម�ុជា ១ 

៥ 
ហនិភយ័ឥណទន និងករ្រគប្់រគងឥណទនហួសកល 
កំណតស់ង កម�ីស្រមាបអ់ជីវកម�ខ� តតូច និងមធ្យម 

សមាគមមី្រក�ហរិ��វត�ុេនកម�ុជា 
១ 

៦ យុទ�ស�ស�លក ់ វទិ្យោស� នធនាគារកម�ុជា ១ 

៧ ករ្រគប្់រគងហនិភយ័ឥណទន Oikocredit ២ 

 សរបុ  ១០ 
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វគ�បណ�ុ ះបណា� ល ករផ�លក់ម�ីស្រមាបអ់ជីវកម�ខ� តតូច និងមធ្យម េរៀបចំេដយវទិ្យោស� នធនាគារកម�ុជា ែខមិថុនា ឆា�  ំ២០១៦ 

 

ផលតិផលឥណទន និង្របេភទឥណទន 
 
 

ម៉ាក់សុីម៉ា ផ�ល់េសវកម�មី្រក�ហរិ��វត�ុ្របកបេដយគុណភាពខ�ស់ េផា� តេទេលីករផ�ល់ជូន 

្របជាពលរដ�រស់េនតបំន់ជនបទ ជាឯកត�ជន ្រក�មធានា សហ្រគាសខ� តតូចនិងមធ្យម ជូនអ�កមាន្របាក់

ចំណូលទប េដីម្បេីធ�ីឲ្យ្របេសីរេឡងីនូវជីវភាព និងសេ្រមចេគាលេដអជីវកម�របស់ពួកេគ។ ផលិតផល 

ឥណទននាេពលបច�ុប្បន� រមួមាន ឥណទនឯកត�ជន ឥណទន្រក�ម និងឥណទនអជីវកម�ខ� តតូច 

និងមធ្យម។ 

 
ផលតិផលឥណទន 
 
ម៉ាក់សុីម៉ា មានផលិតផលឥណទន ៣្របេភទសំខន់ៗ ដូចខងេ្រកម៖ 
 

(១)  ឥណទនឯកត�ជន 

ឥណទនឯកត�ជនអចឲ្យអតិថិជនេស�ីសុឥំណទនស្រមាប់បេ្រមីឲ្យេគាលបណំងេផ្សងៗ។ ទឹក្របាក់ 

កម�ី ចប់ពី ២៥០ ដុល� រអេមរកិ រហូតដល់ ៤.៩៥០ ដុល� រអេមរកិ ជាមួយនងឹរយៈេពលកម�ី ពី ៦េទ 

៤៨ែខ។ ឥណទនពិេសសស្រមាប់ ឥណទនឯកត�ជន មាន៖ ឥណទនចប់ពី ២៥០ ដុល� រអេមរកិ 

ឥណទនសកិ្សោអប់រ ំឥណទនសូឡា នងិឥណទនទូេទ។ 
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(២)   ឥណទន្រក�ម 

ឥណទន្រក�ម អចឲ្យអតិថជិនេស�សុីំឥណទនែដលមានសមាជិកចប់ពី ២េទ ៦នាក់។ ទកឹ្របាក់ 

កម�ី ចប់ពី ៥០ ដុល� រអេមរកិ រហូតដល់ ៥០០ ដុល� រអេមរកិ ជាមួយនឹងរយៈេពលកម�ី ពី ៦េទ ១២ែខ។ 

អតិថិជន អចេស�ីឥណទន្រក�មស្រមាប់េគាលបំណងទូេទ ឬស្រមាប់េគាលបណំងសកិ្សោអប់រ។ំ 

 

(៣)   ឥណទនអជវីកម�ខ� តតូច នងិមធ្យម 

ឥណទនអជីវកម�ខ� តតូច និងមធ្យម អចឲ្យអតិថជិនេស�ីសុកំម�ី ទឹក្របាក់ ចប់ពី ៥.០០០ ដុល� រ 

អេមរកិ រហូតដល់ ២៧.០០០ ដុល� រអេមរកិ។ ឥណទន្របេភទេនះ គឺស្រមាប់អតិថជិនេស�ីេទព្រងីក 

អជីវកម� ែដលមានជាអទិ៍ សិប្បកម� លក់េ្រគឿងេទស អជីវកម�េបាះដុ ំ និងលក់រយ សហ្រគាសផលិតផល 

ជាេដីម។ 

 

្របេភទឥណទន 

 

ម៉ាក់សុីម៉ា ផ�ល់្របាក់ឲ្យ្របជាពលរដ�ខ�ីស្រមាប់េធ�ីអជីវកម�តមមុខស�� ដូចជា៖ កសិកម� លក់ដូរ 

ទូេទ េសវកម� ដឹកជ��ូ ន នងិអជីវកម�្រគ�សរ្រពមទងំមុខរបរេផ្សងៗមយួចំននួេទៀត។  

 កសិកម� 

- ករដដុំះ:  ដផំា�  ដបំែន� ដំណាហូំបែផ� ពូជ ជ.ី.. 

- ចិ�� ឹមសត�ៈ ចិ�� ឹមសត�យកសច់ ចណីំសត� ចក់ថា� បំង� រ... 

 ពណិជ�កម�ៈ  រមួមានេម៉ចកំរ ករេដះដូរទនំិញដុ-ំរយ និងែកៃច� 

   េធ�ីទ� របង�ួច ផលតិនបំ��ុ ក និងម�ូបអហរេផ្សងៗ 

 េសវកម�ៈ  សកម�ភាពេបាកសំេលៀកបំពក់ កត់សក់ េសវជួលទូរស័ព�   

   ជួសជុលមូ៉តូ តបណា� ញទកឹស� ត ប��ូ លអគុយ...  

 ដឹកជ��ូ នៈ   មូ៉តូឌុប រម៉ឺក រថយន�តក់សុ.ី.. 

 អជីវកម�្រគ�សរ តំបាញ និងករលក់ដូរតូចតច 

 ករេ្របី្របាស់ ជួសជុលផ�ះ ករសកិ្សោ សំរប់េ្របី្របាស់េផ្សងៗ 

 មុខរបរេផ្សងៗ  ្រគប់សកម�ភាពអជីវកម�តូចតចេនតមជនបទេ្រកពីមុខរបរខងេល។ី 
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លទ�ផលែផ�ក្របតិបត�កិរ 

ករ្រគបដណ� ប់ៃនេសវកម� 

ក�ុងឆា� ២ំ០១៦ ម៉ាក់សុម៉ីា កំពុង្របតបិត�ិករ តមរយៈ ១០ ករយិាល័យ ក�ុង ៤ េខត� ្រក�ង ២៣ ្រស�ក 

១៦១ ឃុ ំ និង ៨៥២ ភូមិ។ ម៉ាក់សុីម៉ា បានបន�ព្រងកីេសវកម�េទកន់តំបន់ជនបទ េដីម្បេីទដល់អតថិិជន 

េគាលេដ។ 

ចំនួន ២០១៥ ២០១៦ កំេណ ន % ៃនករផា� សប់�ូរ 

     សខ ២ ២ - - 

     ករយិាល័យទំនាក់ទនំង ៨ ៨ - - 

     េខត�្របតិបត�ិករ ៤ ៤ - - 

     ្រស�ក្របតិបត�ិករ ២៣ ២៣ - - 

     ឃុ្ំរបតិបត�ិករ ១៣៩ ១៦១ ២២ ១៥,៨៣% 

     ភូមិ្របតិបត�ិករ ៧២៥ ៨៥២ ១២៧ ១៧,៥២% 

 

តំបន់្របតិបត�ិកររបស ់ម៉ាក់សុម៉ីា 
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្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាកសីុ់ម៉ា ភីអិលសីុ របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៦ 
  

លទ�ផលៃនឥណទន 

 ផលប្រតឥណទន នងិអតថិជិនសកម� 

ផលប្រតឥណទន បានេកីនេឡងី ២៣% េធៀបនឹងឆា�  ំ ២០១៥ មក ចំននួ៩.៨២៥.៩២៣ ដុល� រ 

អេមរកិ និង ចំននួអតិថិជនថយចុះមក្រតឹម ៤.៥៤៩ អតិថិជន។  

 

 
 

ឥណទនបេ��ញ 

 
ម៉ាក់សុីម៉ា បានបេ��ញឥណទនចំននួ ១០.៨៦៤.៩៦០ ដុល� រអេមរកិ េកីនេឡងី ៤% េធៀបនងឹ 

ឆា� មុំន។ ចំននួឥណទនមាន ៤.០៦២ ។ ឥណទនបេ��ញជាមធ្យមមានចនំួន ២.៦៧៥ ដុល� រអេមរកិ។ 
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្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាកសីុ់ម៉ា ភីអិលសីុ របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៦ 
  

ផលប្រតឥណទន្របចែំខ នងិហនភ័ិយសមា� ធឥណទន 

 

ហនភ័ិយសមា� ធឥណទន នងិករលុបបណុំលេចញពបី�� ី 

ហនិភ័យសមា� ធឥណទន (PAR) នាឆា� ២ំ០១៦ មាន១% េដយសរករធា� ក់ចុះ នូវគុណភាព 
ឥណទនបុ៉ែន� ម៉ាក់សុម៉ីា បានខិតខពំ្រងឹង្របតិបត�កិរ និងករវយតៃម�ឥណទន។ មនិមានឥណទនែដល្រត�វ 
លុបេចញពីប�� ី ស្រមាប់ឆា�  ំ២០១៥ និង ២០១៦េទ។ 
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្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាកសីុ់ម៉ា ភីអិលសីុ របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៦ 
  

ករែបងែចក្របេភទឥណទន 

ឥណទនរបស់ ម៉ាក់សុីម៉ា ្រត�វបានេ្របី្របាស់ ស្រមាប់វស័ិយេផ្សងៗគា� ជាេ្រចីន បុ៉ែន�វស័ិយែដល 
ទទួលបានឥណទនយកេទេ្របី្របាស់េ្រចីនជាងេគ គឺ វស័ិយដឹកជ��ូ ន ១៩% សណំង់ ១៧% កសិកម� 
១៧% វស័ិយពណិជ�កម� និងជំនួញ ១៦% េសវកម� ១៤% សកម�ភាពេផ្សងៗ ១៣% និង ្រគ�សរ ៤%។  

 

ផលតិភាព នងិទហំកំរងររបស់បុគ�លកិ 

ម៉ាក់សុីម៉ា បានបេង�នីករយកចិត�ទុកដក់េលីករវយតៃម�ឥណទនស្រមាប់អតថិិជនថ� ី និងយកចិត� 
ទុកដក់េលីតំបន់ែដលមានចនំួនអ�កខ�ីេ្រចីន េ្របៀបនងឹចនំនួ្រគ�សរសរុប។ ្របករេនះជាករសំខន់ េដយសរ 
មានករ្រព�យបារម�ពី ្របាក់កម�ីជាន់គា�  ពីសំណាក់វនិិេយាគិន អ�កផ�ល់្របាក់កម� ី មា� ស់ភាគហុ៊ន 
និងអ�កពក់ព័ន�េផ្សងៗេទៀត បុ៉ែន� ម៉ាក់សុីម៉ា េនែតរក្សោឲ្យបាននូវអត�្របេយាជន៍ស្រមាប់អតិថិជន។ សមា� ធ 
ឥណទនមធ្យមគិតក�ុងម�ន�ឥីណទនមា� ក់ និង សមា� ធឥណទនមធ្យមគិតក�ុងបុគ�លិកមា� ក់មាន៖ 

ផលតិភាព ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ 

ចំនួនអតិថិជន/ភា� ក់ងរឥណទន ៨៩ ៨៩ ៨១ ៩៥ ៧៦ 

សមា� ធឥណទន/ភា� ក់ងរឥណទន 

មា� ក់ (គិតជាដុល� រអេមរកិ) 
៩៦.៣៤៩ ៨៧.៤៧៨ ៩៨.៥២១ ១៦០.៣២២ ១៦៣.៧៥៥ 

សមា� ធឥណទន/បុគ�លិកទងំអស់ 

(គិតជាដុល� រអេមរកិ) 
៤២.៣៩៤ ៣៨.៨៧៩ ៤៧.៦៣៧ ៦៩.៧០៥ ៧៦.៧៦០ 
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្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាកសីុ់ម៉ា ភីអិលសីុ របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៦ 
  

ទំនួលខុស្រត�វសង�ម និង ករគាពំរសង�ម 
 
 
 
 
 
 

សចូនាករគាពំរសង�ម 

(ែផ�កេលី ្របេភទសូចនករៃនកិច�គាពំរសង�មទងំ ១១ តម MIX) 
២០១៥ ២០១៦ 

អភិបាលកិច� 
  

ចំនួនអ�ក្រគប់្រគង ៧ ៧ 

ចំនួនអ�ក្រគប់្រគងជា�ស�ី ១ ៣ 

ផលតិផលឥណទន 
  

ផលិតភាពេធៀបនឹងផលិតផលឥណទន ១៦០.៣២២ ១៦៣.៧៥៥ 

ករេឆា� ះេទរកអតិថិជន 
  

ចំនួនអតិថិជនកម�ីេនទីជនបទ ៣.០៧២ ៣.១៥២ 

ចំនួនអតិថិជនកម�ីេនជាយ្រក�ង ១.៦៥៧ ១.៣៩៧ 

ចំនួនអតិថិជនកម�ីជា�ស�ី ៣.៩៥១ ៣.៩៧៦ 

ចំនួនអតិថិជនកម�ីជា្រក�ម ៥៦០ ៥៥៥ 

ចំនួនអតិថិជនកម�ីជាឯកត�ជន ៣.១៤៧ ៣.០១៤ 

ចំនួនអតិថិជនកម�ីជាអជីវកម�ខ� តតូច និងមធ្យម ១.០២២ ៩៨០ 

ចំនួនអតិថិជនកម�ីថ� ី ២.៥៥៥ ១.៦៤៥ 

ករព្រងីកេសវកម�េទរកអតថិិជនតមរយៈវិធីស�ស�កម�ី 
  

ភាគរយកម�ីៃនឥណទន្រក�ម ២% ២% 

ភាគរយកម�ីឯកត�បុគ�ល ៥៥% ៤៦% 

ភាគរយកម�ីអជីវកម�ខ� តតូច និងមធ្យម ៤៣% ៥២% 

ធនធានមនុស្ស 
  

ចំនួនបុគ�លិកសរុប ១០៨ ១២៨ 

ចំនួនបុគ�លិកជា�ស�ី ២២ ២៥ 

ចំនួនម�ន�ីឥណទន ៥០ ៦០ 

អត�្របេយាជន៍បុគ�លិក                                     ្របាក់ែខទី ១៣ ធានារ៉ប់រងេ្រគាះថា� ក់ និងអត�្របេយាជន៍ដៃទេទៀត 

ទំនួលខុស្រត�វចេំពះអតិថិជន 
  

ករអនុវត�ន៍េគាលករណ៍គាពំរអតិថិជនទងំ៧ 

ទំនួលខុស្រត�វចំេពះបរសិ� ន និងសង�ម 
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្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាកសីុ់ម៉ា ភីអិលសីុ របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៦ 
  

កម�វធិីអប់រពំីអនាម័យ និងសុខភាព  ៣ ៤ 

ចំនួនអ�កចូលរមួកម�វធិី (ចនំួន្របហក់្របែហល) ២៦៥ ៣៩៤ 

យុទ�នាករៃបតងកម�ុជា - ២ 

ចំនួនអ�កចូលរមួកម�វធិី (ចំនួន្របហក់្របែហល) - ១៦៦ 

ករេពញចិត�របសអ់តិថិជន 
  

អ្រតចកេចញរបស់អតិថិជន* ៦៦.២៤% ៦០.៦៦% 
 
 
 

* អតិថិជនមួយចំនួនខ�ីឥណទន េដីម្បែីកលម�េគហដ� ន បនា� ប់មកអតិថិជនមិនទន់មានត្រម�វករឥណទន។ េនះជា 

មូលេហតុែដលេធ�ីឲ្យអ្រតចកេចញទប។ 
 

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុីម៉ា យកចិត�ទុកដក់ចំេពះសមភាពៃនហរិ��វត�ុ្របកបេដយនិរន�រភាព 

ជាមួយេបសកកម�។ ម៉ាក់សុម៉ីា េគារពតមេគាលករណ៍របស់ Smart េដយរក្សោឲ្យបាននូវទំនលួខុស្រត�វ 

ចំេពះអតិថិជន បុគ�លកិ នងិបរសិ� ន។ ករ្របាកដក�ុងចតិ�ថា ្របតិបត�កិរផ�ល់នូវលទ�ផលជាវជិ�មានចំេពះ 

អតិថិជន បុគ�លិក និងក៏ដូចជាសហគមន៍។ ក�ុងឆា�  ំ ២០១៦ ម៉ាក់សុីម៉ា បានបដិេសធឥណទន ជាេ្រចីន 

ែដលបានេស�ីសុេំដយអតថិិជន េដយសរែតករអនុវត�តឹងរងឹេលីេគាលករណ៍ េដមី្បេីជៀសវងពបីណុំល 

វណ� ករ។ ដូចេនះេហយីេទីបអ្រតអតិថិជនចកេចញថយចុះក�ុងឆា� េំនះ។ 

 

ទំនលួខសុ្រត�វចំេពះអតិថិជន 

 

្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុីម៉ា េប�ជា� ចិត�ក�ុងករផ�ល់នូវេសវកម�ែដលល�បំផុត និងអនុេលម 

េទតមេគាលករណ៍គាពំរអតិថិជន ែដលរមួមាន៖ (១) ករបេង�តីផលតិផល និង្របព័ន�ែចកចយ ្រត�វមាន 

លក�ណៈសមរម្យ (២) ករទប់ស� ត់បណុំលវណ�ករ (៣)តមា� ភាពរវងស� ប័ន និងអតថិិជន (៤) ករកណំត់ 

ៃថ�ែដលមានភាពទទួលខុស្រត�វ (៥) ករអនុវត�ករងរ្រត�វមានករេគារព និងភាព្រតឹម្រត�វចំេពះអតថិិជន 

(៦) កររក្សោករសមា� ត់របស់អតិថិជន និង (៧) យន�ករស្រមាប់េដះ្រសយបណ�ឹ ងអតិថិជន 

 

 

ម៉ាក់សុីម៉ា ទទួលយកនូវេគាលករណ៍គាពំរអតិថិជនខងេលី នងិអនុវត�េនក�ុង្របតិបត�ិករ្របចៃំថ�។ 

េដយេ្របី្របាស់ឧបករណ៍វយតៃម�របស់ Smart Campaign ម៉ាក់សុីម៉ា បានេធ�ីករវយតៃម�ជា្របច ំនិងែស�ង 

រកចំណុចខ�ះខត និងខិតខបំំេពញចណុំចទងំេនាះ េដីម្បទីទលួបានលទ�ផលល�្របេសរីជាមួយបទដ� នសកល 

េនក�ុង្របតបិត�ិករ នងិករផ�ល់េសវកម�ល�ស្រមាប់អតិថជិន។ េយាងេលីលទ�ផលៃនករវយតៃម� ម៉ាក់សុីម៉ា 

បានបេំពញបែន�ម េគាលករណ៍គាពំរអតិថជិន េលីេគាលករណ៍ែដលមាន្រសប់ ក៏ដូចជាបង� ត់បេ្រងៀន 
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បុគ�លិកពីករផា� ស់ប�ូរេផ្សងៗ។ ក�ុងឆា�  ំ ២០១៦ ម៉ាក់សុម៉ីា បានព្រងឹងនតីិវធិី ស�ីព ី យន�ករបណ�ឹ ងអតិថជិន 

និងករផ�ល់ ព័ត៌មាន្រតលប់ េដីម្បបីេង�ីតនូវផលិតផលែដលមានភាពសម្រសបស្រមាប់អតិថិជន។ 

ករស� បស�ង់មតេិលកីរចកេចញរបស់អតថិជិន 

 

 ម៉ាក់សុីម៉ា បានេរៀបចំករស� បស�ង់មតិេលីករចកេចញរបស់អតិថិជន េដីម្បែីស�ងរកនូវមូលេហតុ 

ចម្បងែដលបង�ឲ្យអតិថិជនចកេចញពី ម៉ាក់សុីម៉ា។ ក�ុងឆា�  ំ ២០១៦ ម៉ាក់សុម៉ីា បានេធ�ីករស� បស�ង់ 

និងបានរក េឃញីថាថ�ីត្បតិែតអតិថិជនចកេចញ បុ៉ែន�ភាគេ្រចីនពួកគាត់េពញចតិ�នឹងេសវកម�ែដលបាន 

ផ�ល់ជូនគាត់។ មូលេហតុចម្បងែដលអតិថិជនចកេចញគឺ េដយសរែតមិនមានត្រម�វករឥណទន។ 

អតិថិជនមួយចនំួនក៏ បានផ�ល់ព័ត៌មាន្រតលប់ថា មូលេហតុែដលចកេចញក៏អចបណា� លមកពី អ្រតករ្របាក់ 

និងលក�ខណ� កម�។ី 

 

 
 

ករពិភាក្សោ និងទទួលព័ត៌មាន្រតលប់ពីអតិថិជន: អតិថិជនមានសំណូមពរទក់ទងនឹងតរងកលវភិាគសង្របាក់។ 

សំណូមពរ ្រត�វបានកត់្រត និងពិភាក្សោេនក្រមិតសខ និងក្រមិតករយិាល័យកណា� ល។ ករសេ្រមចចិត�ដ៏ឆាប់រហ័ស 

បានេធ�ីេឡងី តមសំេណីរបស់អតិថិជន 
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្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាកសីុ់ម៉ា ភីអិលសីុ របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៦ 
  

ករស� បស�ង់មតេិលភីាពេពញចតិ�របស់អតថិជិន 

 

បែន�មពីេលីករស� បស�ង់មតិេលីករចកេចញ ម៉ាក់សុម៉ីា បានេធ�ីករស� បស�ង់េលីករេពញចិត�របស់ 

អតិថិជន េដីម្បែីស�ងយល់ពចីំណុចែដល្រត�វែកលម�ទក់ទងនឹងផលិតផល និងេសវកម�។ ក�ុងឆា�  ំ ២០១៦ 

ម៉ាក់សុីម៉ា បានេរៀបចំនូវករស� បស�ង់េលីករេពញចិត�របស់អតថិិជន ចំននួ២ដង ែដលលទ�ផលបាន 

បង� ញថាអតិថិជនភាគេ្រចនីេពញចិត�េលីផលតិផល នងិេសវកម�ែដលផ�ល់ជូន។ ករស� បស�ង់មតិេនះក៏ 

បានបង� ញផងែដរថា អតិថជិនមយួចំនួនមិនទន់េពញចតិ�េនេឡយីេលី ទំហកំម�ី អ្រតករ្របាក់ នងិដំេណីរ 

ករៃនករវយតៃម�ឥណទន។ តមរយៈព័ត៌មាន្រតលប់េនះ ម៉ាក់សុីម៉ា បានខតិខំអភិវឌ្ឍេលីផលតិផល 

េដីម្បបីំេពញត្រម�វកររបស់អតិថិជន។ 

 

កម�វធិីផ្សព�ផ្សោយពីអនាម័យ និងសខុភាព  

(មូលេហតុៃនកម�វធិ)ី 

 
អតិថិជន និងបុគ�លិករបស់ស� ប័នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ែតងែតរយករណ៍ថា ករចំណាយទក់ទងជម�ឺតមា� ត់ 

បានបង�ផលវបិាកដល់ករសង្រតលប់ឥណទន ែដលេពលខ�ះត្រម�វឲ្យអតិថជិន េ្របី្របាស់នូវឥណទន 

ស្រមាប់អជីវកម� និង្រទព្យសម្បត�ិដៃទេទៀតេដមី្បចីំណាយេលីករែថរក្សោសុខភាព។ អតិថិជនបានប�� ក់ថា 

ករេ្របី្របាស់េសវកម�សុខភាពេនមានក្រមិតទប និងករពន្យោរេពលែស�ងរកករែថទ ំ  បណា� លមកពី 

ឧបសគ�ៃនករចណំាយ លក�ណៈភូមិស�ស� ជំេនឿែផ�កវប្បធម៌ នងិកង�ះករទុកចិត�េលីអ�កផ�ល់េសវកម� 

សុខភាព។ ព័ត៌មានមនិ្រគប់្រគាន់ទក់ទងនឹងករទប់ស� ត់ជម�ឺេផ្សងៗ បានក� យជាចណុំចគួរ្រព�យបារម� 

(ករសិក្សោរបស់ Leatherman និង Dunford េលីទំនាក់ទនំងរវងសុខភាព និងវស័ិយមី្រក�ហរិ��វត�ុ)។ 

តមឯកសររបស់អង�ករ UNICEF បានបង� ញថា “្រគ�សរអចកត់បន�យនូវជម�ឺទក់ទងនងឹទឹក ក៏ដូចជា 

អនាម័យបាន ជាមួយនឹងករអនុវត�នូវមូលដ� នៃនករសមា� ត។ កររមួប��ូ លករលងសមា� តៃដ ករករពរេលី 

អហរ និងអនាម័យស្រមាប់្រគ�សរ នងឹកត់បន�យអ្រតជម�ឺរករូសស្រមាប់ទរក្របមាណ ៣៣% ...”។ 

របាយករណ៍េនះក៏បានបង� ញែដរថា “ករលង សមា� តៃដ ជាមួយនងឹសបូ៊អចកត់បន�យជម�ឺរករូស 

ស្រមាប់េក�ងជំទង់ និងមនុស្សចស់ព ី ៤២% េទ ៤៧%”។ របាយករណ៍ព ី អង�ករសហ្របជាជាត ិ

បានបែន�មថា ករទទលួបាននូវគេ្រមាងពីអនាម័យ នឹងជួយសេ�ង� ះជីវតិ បែន�មករយល់ដឹង នងិបេង�នីនូវ 

ចំណូល។ ្របសិនេ្របៀបេធៀបជាមយួនឹងលទ�ផល ដ៏សេម្បមីេនះ ករវនិិេយាគេលីកម�វធិី ទឹកស� ត នងិអនាម័យ 

ជាចំនួនដ៏តិចតួច។ 
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ជាកិច�ខតិខ្ំរបឹងែ្របងពន្យល់អតិថិជនពីអនាម័យ និងសុខភាព ម៉ាក់សុីម៉ា បានបន�កម�វធិីផ�ល់ ចំេណះ 

ដឹងពីអនាម័យ ជាពិេសសស្រមាប់កុមារតូចៗ េលកីរលងសមា� តៃដឲ្យបាន្រតមឹ្រត�វជាមយួនឹងសបូ៊ តមរយៈ 

កម�វធិីផ្សព�ផ្សោយពអីនាម័យ និងសុខភាព។ 

 
 

 
 

អគ�នាយក្រគឺះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សីុម៉ា េលក ប៉ា បុ៉ណ�រទិ�ី បានចំណាយេពលចូលរមួកម�វធិីអនាម័យ និងសុខភាព 

ជាមួយអតិថិជន និង្រគ�សរ ែដលកម�វធិីេនះេធ�ីេឡងីេន ករយិាល័យទំនាក់ទំនងថ�ល់ទទឹង នាែខឧសភា ឆា�  ំ២០១៦។ 
 

ក�ុងឆា�  ំ ២០១៦ ម៉ាក់សុម៉ីា បានេរៀបចំកម�វធិីលងសមា� តៃដ េនសង� ត់ែ្រពកេព�  ឃុរំលងំេ្រគីល 

ឃុែំបក ចន និងខណ� ដេង�  ែដលស�តិេនក�ុងទីតងំ្របតិបត�ិកររបស់ ម៉ាក់សុីម៉ា គសឺខែ្រពកេព�  ករយិាល័យ 

ទំនាក់ទនំងថ�ល់ទទឹង ករយិាល័យទំនាក់ទំនងេចមេច និងករយិាល័យទនំាក់ទំនងតក�ុល។ តមរយៈ 

កម�វធិីេនះ កុមារតូចៗ និងឳពុកមា� យរបស់ពកួេគ បានយល់ដឹងពីវធិីលងសមា� តៃដដ៏្រតឹម្រត�វ េហយីអតិថជិន 

ក៏អចមាន ឱកសបានជបួផា� ល់ជាមយួនឹង េលកអគ�នាយក ែដលជានិច�កលែតងែតបានអេ�� ីញចូល 

រមួកម�វធិ។ី េនេពលអនាគត ម៉ាក់សុីម៉ា ក៏មានគេ្រមាងេធ�ីឲ្យជីវភាពអតិថជិនកន់ែត ្របេសីរេឡងីតមរយៈ 

ឥណទនទក់ទងនងឹអនាម័យ និងសុខភាព។ 
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យទុ�នាករៃបតងកម�ជុា 

(មូលេហតុៃនកម�វធិ)ី 

 
ក�ុងឆា�  ំ ២០១៦ ម៉ាក់សុីម៉ា បានចប់េផ�មីដំេណីករផ�ូវករ ជាស� ប័នែដលេផា� តករចប់អរម�ណ៍ 

នឹងសន�ស្សន៍ៃបតង ២,០ េនក�ុងវស័ិយមី្រក�ហរិ��វត�ុ ែដលកពុំងមានកររកីចេ្រមនី និង មានន័យថា 

"ករអនុវត�ន៍គាពំរបរសិ� នេនក�ុងវស័ិយមី្រក�ហរិ��វត�ុ" កំែណ ២,០ ៃនបទដ� នសកល ស្រមាប់ករ្រគប់្រគង 

ករងរសង�ម (USSPM) ែដលបានេចញផ្សោយេនែខសីហ ឆា�  ំ ២០១៦ េដយរមួ ប��ូ ល ទងំករ 

អនុវត�ន៍ែដលេផា� តសំខន់េលកីរទទលួខុស្រត�វដល់បរសិ� ន។ សន�ស្សន៍ៃបតង ២.០ ជាផលិតផលែដលបាន 

មកពី ករសហករករងរពី Microfinance and Environment Action Group ែដលមានេគាលបណំង 

សំខន់ េដមី្បគីា្ំរទដល់ករទទួលខុស្រត�វនិងករ្រគប់្រគងបរសិ� ន េនក�ុងវស័ិយមី្រក�ហរិ��វត�ុឲ្យបាន 

ទូលំទូលយ និង បរយិាប័ន�ហរិ��វត�ុ។ សន�ស្សន៍ៃបតងអច្រត�វបានរកេឃញីថាជាមូ៉ឌុល (វមិា្រត 7 - 

មី្រក�ហរិ��វត�ុៃបតង) េនក�ុងឧបករណ៍ SPI4 បេង�តីេឡងីេដយ CERISE ។ 

ម៉ាក់សុីម៉ា ជាស� ប័នមី្រក�ហរិ��វត�ុែដលគា្ំរទេលីបរសិ� ន។ ម៉ាក់សុីម៉ា បានព្យោយាមអនុវត�េទតមបទ 

ដ� នទីពីរៃនសន�ស្សន៍ៃបតងែដលែចងថា ៖ " បទដ� នទីពីរៃនសន�ស្សន៍ៃបតង្រត�វបានផ្សោរភា� ប់េទនឹងករ 

្រគប់្រគង ហនភ័ិយបរសិ� នៃផ�ក�ុង និងេមីលេទេលីសកម�ភាពែដលស� ប័នមី្រក�ហរិ��វត�ុអនុវត� េដមី្បកីត់ 

បន�យនងិតមដនបរសិ� នវទិ្យោៃផ�ក�ុងរបស់ខ�ួន។  ឧទហរណ៍ករកត់បន�យករេ្របី្របាស់ ្រកដស ទឹក 

និងករេ្របី្របាស់ថាមពលេន ស� ក់ករកណា� លនិង សខ "។ បទដ� នទីបីែដលស�ពីី ករ្រគប់្រគង 

ទំពរ័ | 42  

 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាកសីុ់ម៉ា ភីអិលសីុ របាយករណ៍្របចឆំា�  ំ២០១៦ 
  

ហនិភ័យបរសិ� ន បង� ញថា " ្រគឹះស� ននមី្រក�ហរិ��វត�ុអចវយតៃម�ក្រមិតៃនហនិភ័យ បរសិ� ន តមរយៈ 

សកម�ភាពផ�ល់ហរិ��ប្បទន េដយរមួប��ូ លកត� ក្រមិតហនិភ័យបរសិ� នែដលពក់ព័ន�នឹងដំេណីរករអនុម័ត 

ឥណទន ឬករបេង�នីករយល់ដឹងរបស់អតិថិជនេដីម្បេីដះ្រសយប�� េផ្សងៗ "។ ម៉ាក់សុីម៉ា បានអនុវត�នូវ 

ប�� ីបដិេសធ ែដលរក្សោទុកជាបទដ� ន និងឯកសរឥណទនែដល្រត�វបានបដិេសធេដយ េយាងេលី 

េគាលករណ៍េនះ។ ជាមួយនងឹយុទ�នាករៃបតងកម�ុជាែដលជា ដំេណីរេឆា� ះេទកន់វមិា្រតទីបួន ៃនសន�ស្សន៍ 

ៃបតង ែដលបានបង� ញថា បទដ� នទបីួនេផា� តថាេត ី ស� ប័នមី្រក�ហរិ��វត�ុបានជ្រម�ញឱកសពណ៌ៃបតង 

ែដលផ�ល់នូវេសវកម�ទងំែផ�កហរិ��វត�ុ និងមនិែមនហរិ��វត�ុ េដីម្បជី្រម�ញករផ្សព�ផ្សោយពី ថាមពល 

ែដលស� ត កសកិម�ែដលមាននិរន�រភាព ឬករអនុវត�ន៍ ឬអជីវកម�ែដលពក់ព័ន�នឹងបរសិ� ន ក៏ដូចជា 

ភាពអត់ធន់របស់អតិថិជន និងស� ប័នចំេពះ កររចិរលិរបស់បរសិ� ន ឬបលំស់ប�ូរអកសធាតុ។ េលីសពីេនះ 

េទេទៀត េគាលេដទ១ី៣ ៃនេគាលេដអភិវឌ្ឍន៍្របកបេដយនិរន�រភាព បានប�� ក់ថា    " ចត់ វធិាន ករ 

េដីម្ប្ីរបយុទ�្របឆាងំនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងផលប៉ះពល់របស់វ" ។ 

 យុទ�នាករៃបតងកម�ុជា(កម�វធិីដេំដីមេឈ)ី មានពក្យេស� កថា៖ " មនុស្សមា� ក់ដេំដមីេឈមីួយេដមី" 

ជាពក្យបុគ�លិក ម៉ាក់សុីម៉ា " េគាលបណំងសំខន់គកឺរបេង�ីតនូវវប្បធម៌ៃនករ្រសលញ់បរសិ� ន នងិពីករ 

ចូលរមួរបស់បុគ�លិក ម៉ាក់សុម៉ីា េលីបរសិ� នស្រមាប់អតិថជិន និង្របេទសកម�ុជា " ។ ម៉ាក់សុីម៉ា បានដ ំ

កូនេឈេីនទសីធារណៈ។ នាឆា�  ំ ២០១៦ ម៉ាក់សុីម៉ា បានេរៀបចំកម�វធិីចនំួន ២ដង និងដកូំនេឈ ី ចំននួ 

១៧០េដីម េនសលេរៀនែដលមានទីតងំស�ិតក�ុង្រស�កមុខកពូំល និង្រស�កពញាឮ។ េនក�ុងកម�វធិ ី

េនះផងែដរ ម៉ាក់សុីម៉ា បានដេំដីមេមៀនជាអត�្របេយាជន៍ស្រមាប់អតិថជិនល�ផងែដរ។ 

 
តួអក្សរ “M” តំណាងឲ្យ “ម៉ាក់សីុម៉ា” និង តួអក្សរ “M” តំណាងឲ្យកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង “អតិបរមា” ក�ុងកររក្សោ ្របេទស 

កម�ុជា “របស់ខ�ុ ំ” ឲ្យមានពណ៌ៃបតង 
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ទំនលួខសុ្រត�វចំេពះបគុ�លកិ 

 

 េនក�ុងឆា� េំនះ ម៉ាក់សុម៉ីា បានេរៀបចំកម�វធិីមួយចំនួន េដីម្បពី្រងឹងចណំងសមគ�ីភាព និងករសហករ 

្រក�មករងរ រវងបុគ�លិក នងិគណៈ្រគប់្រគង។ ម៉ាក់សុម៉ីា បានអេ�� ីញបុគ�លិកចូលរមួកម�វធិីមយួចំននួដូចជា 

ដំេណីរកសំន�្របចឆំា�  ំ សកិ� សល្របចឆំា�  ំ កម�វធិីផ្សព�ផ្សោយពី អនាម័យ សុខភាព និងចំេណះ 

ដឹងែផ�កហរិ��វត�ុ យុទ�នាករៃបតងកម�ុជា និងករ្របកួតបាល់ទត់ជាេដីម។ ម៉ាក់សុីម៉ា មានជំេនឿថាបុគ�លកិជា 

ែផ�កដ៏សខំន់របស់្រក�មហុ៊ន េហយីករចូលរមួកម�វធិីជាមួយគា�  អចឲ្យបុគ�លិកបេង�តីទំនាក់ទំនងល� 

ជាពិេសសបេង�ីន ស� រតី្រក�មករងរ និងមានេមាទនភាពជាមួយស� ប័ន។ ក�ុងកម�វធិីជបួជំុ្របចឆំា�  ំ ម៉ាក់សុីម៉ា 

បានេរៀបចំករែចករង� ន់ស្រមាប់បុគ�លិក ែដលជាករប�� ក់ពីករទទួលស� ល់ស� ៃដ នងិករចូលរមួរបស់ 

បុគ�លិក។ ្របករេនះបានេលីកទឹកចិត�បុគ�លកិ េដយសរែតរង� ន់្រត�វ្របគល់ជូនេដយ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោ 

ភិបាល ឬអភិបាលរបស់ស� ប័ន។ ទងំគណៈ្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់ និងបុគ�លិកបានសំែដងនូវអណំរសទរចំេពះ 

ករជួបជុំេនះ។  េនក�ុងសន�រកថាែថ�ងេទកន់បុគ�លកិក�ុងសកិ� សល្របចឆំា�  ំ ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

បានេលីកេឡងីនូវករចប់យកនូវវប្បធម៌ៃនករបេង�នីតមា� ភាពេនក�ុងស� ប័ន និងបានជ្រម�ញបុគ�លកិ 

មានភាពងយ្រស�លក�ុងករទនំាក់ទំនងមកកន់្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ឬអភិបាលដៃទេទៀតបាន។ 

 

 
 
បុគ�លិកែដលមានស� ៃដេឆ�ីម្របចឆំា�  ំជាកំលងំជ្រម�ញដល់សមាជិក្រក�មករងរដៃទេទៀត 
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្របវត�ិេជាគជ័យរបសអ់តថិិជន 

 

 
 

 េលក្រស ី េទព សុធារ ី បានេរៀបករជាមួយេលក អុ៊ន គនា�  នងិមានបុ្រត ២នាក់។ 

ពួកគាត់រស់េនសង� ត់ ែ្រពកថ�ី ខណ� ច្បោរអំេព ភ�ំេពញ។ េលក្រសី សុធារ ី ្របកបអជីវកម�ជាអ�ក េម៉ករ 

ផា� ម�ិះអស់រយៈេពល ៨ឆា� ។ំ 

 េលក្រសី សុធារ ី បានយល់េឃញីពីសរៈសំខន់ៃនករ្របមូលផលែដលអចេធ�ីឲ្យអជីវកម�របស់គាត់ 

កន់ែត្របេសីរេឡងី។ េលក្រសី សុធារ ី បានចណំាយេដមីទុនក�ុងករេម៉ផា� ម�ិះ ពីមា� ស់ចំករ និងចំណាយ 

េទេលីជី េដមី្បែីថផា� ឲ្យដុះ លូតលស់ល�។ ស្រមាប់រដូវកលេនះ េលក្រសី សុធារ ីេជឿជាក់ថា អច្របមូលផល 

ផា�  បានេ្រចីន េទបីេលក្រស ីមានត្រម�វករេដមីទុនបែន�មស្រមាប់អជីវកម�។ េលក្រស ីសុធារ ីជាអតថិិជនល� 

េហយីគាត់បានេ្របី្របាស់កម�ពីី ម៉ាក់សុីម៉ា តងំពីឆា�  ំ២០១១។ 

 េន្របេទសកម�ុជា ផា� ម�ិះ្រត�វបានេ្របីបានេ្របី្របាស់ជាេ្រគឿងសក� រៈបូជា្រពះ។ ផា� ម�ិះក៏្រត�វបាន 

េ្របី្របាស់ស្រមាប់ករតុបែតងលម�េនតមទីអរម ពិធីបុណ្យ មង�លករ  ៃថ�ឈប់ស្រមាក និងក�ុងពិធ ី

ខួបកំេណីត។ ្រពះសង្ឃបានេ្របី្របាស់ផា� ម�ះិជាមយួទឹកមន�េដីម្បសូី្រតមន�េលីករស។ី ផា� ម�ះិ អចេ្របី្របាស់ 

ជាែត េហយីផា� ម�ិះ ្រត�វបានេ្របីេដីម្បេីធ�ីឱ្យអង�រផា� ម�ះិ្រកអូប និងជាទនិំញនាេំចញដ៏ធំរបស់ ្របេទសកម�ុជា។ 

 ជាមួយករផ�ល់ឥណទនពី ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុីម៉ា អចជួយឲ្យ េលក្រសី វនិិេយាគ 

បែន�មេលកីរ ទិញជី ពូជ នងិ្របមូលផលបានកន់ែតល� និងទទលួបានទិន�ផលខ�ស់ ែដលនឹងជួយេលក្រស ី

ក�ុងករព្រងកីអជីវកម� ក៏ដូចជាេធ�ីឲ្យជីវភាពកន់ែត្របេសីរេឡងី។ 
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 េលក ្រស៊�ន េឡាះ េរៀបករេនឆា�  ំ ១៩៩៧ និងមានបុ្រតចនំួន ៤នាក់។ េលក េឡាះ 

ធា� ប់ជាកម�ករេបីកឡាន ស្រមាប់អជីវកម�លក់ឬស្ស ី េហយីេពលេនាះេលកចប់េផ�ីមមានគំនិតផ�ួចេផ�ីម 

អជីវកម�េដយខ�ួនឯង។ េទបំផុត េលក េឡាះ បានចប់េផ�មីអជីវកម�លក់ឬស្សរីបស់េលកេនក�ុងឆា�  ំ

២០១១។ េលក េឡាះ បានទិញឬស្សពីីេខត�្រកេចះ និងផ�ត់ផ�ង់េទឲ្យអ�កលក់រយេនទ្ីរក�ងភ�ំេពញ។ 

 ភាគេ្រចីនៃនឬស្សេីន្របេទសកម�ុជា ្រត�វបានេ្របី្របាស់ស្រមាប់សង់ផ�ះ អ្រង�ត្រតី ឧបករណ៍ត�ន�ីែខ�រ 

និង ផលតិផលដៃទេទៀត។ ឬស្សឆីាប់លូតលស់ និងអចេ្របី្របាស់បានេ្រចីនយ៉ាង ែដលេន្របេទសកម�ុជា 

មានករពិភាក្សោថា ឬស្សនីងឹមាននិរន�រភាពស្រមាប់វស័ិយសមា� រៈសងសង់ នងិជា្របេភទេឈែីដលផ�ត់ផ�ង់ឲ្យ 

វស័ិយកេតីេដរ។ ក�ុងឆា�  ំ ២០១២ នាទី្រក�ងភ�េំពញបានេរៀបចំនូវសន�ិសិទកំេណីនឬស្សៃីបតង និងករបេ��ញ 

កបូនហរិ��វត�ុ។ ម៉ាក់សុម៉ីា ែតងយកចិត�ទុកដក់ និងរកីរយគា្ំរទដល់សកម�ភាពគា្ំរទបរសិ� នចំេពះ     

អជីវកម�្រគប់ក្រមិត។ 

 េលក េឡាះ បានចប់េផ�មីអជីវកម� េដយមានបុគ�លិកតិចតចួ ែតបច�ុប្បន� េលក បានផ�ល់ករងរ 

ស្រមាប់ បុគ�លកិ្របមាណ ២០នាក់ និងអ�កេបីកបរចំនួន ២នាក់។ ចំេពះកម�ករែដលមានទីលំេនេនតមេខត� 

អចស� ក់េនកែន�ងស�ុកទុកឬស្សរីបស់ េលក េឡាះ បានែដលមានទីតងំេនក�ុង្រស�កេកៀនស� យ។ ករេ្រប ី

្របាស់ឥណទនពី ្រគះឹស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុម៉ីា អចជួយឲ្យ េលក េឡាះ ព្រងីកអជីវកម� នងិបេង�ីន 

្របាក់ចណូំលបែន�មស្រមាប់្រគ�សររបស់គាត់។ 
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របាយករណ៍ហរិ��វត�ុ នងិ របាយករណ៍របសស់វនករឯករជ្យ 
     
របាយករណ៍របស្់រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

របាយករណ៍របសស់វនករឯករជ្យ 

តរងតុល្យករ 

របាយករណ៍លទ�ផល 

របាយករណ៍ស�ពីីបែ្រមប្រម�លមលូធន 
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របាយករណ៍របស្់រក�ម្របឹក្សោភបិាល 

 
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានក�ីេសមនស្សរកីរយ េធ�ីករបង� ញជូននូវរបាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល និង 
របាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់ ្រគះឹស� នម្ីរក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុម៉ីា ភអីលិសុ ី េហកត់ថា (“្រក�មហុ៊ន”) 
ែដលបានេធ�ីសវនកម�រចួស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2016 ។ 

សកម�ភាពចម្បង 

សកម�ភាពចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន រមួមានករេធ�ី្របតិបត�កិរេលីរល់សកម�ភាពមី្រក�ហរិ��វត�ុ ។ េសវកម�ទងំ 
េនាះរមួមានករផ�ល់ឥណទនេទដល់្រគ�សរ្រកី្រក និងចណូំលទប និងសហ្រគាសែដលេធ�ី្របតិបត�កិរ 
េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

លទ�ផលហរិ��វត�ុ 

លទ�ផលហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ 2016 មានដូច 
ខងេ្រកម៖ 
 
 ៃថ�ទ ី31 ែខធ�ួ ឆា�  ំ2016  ៃថ�ទ ី31 ែខធ�ួ ឆា�  ំ2015 

 ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

      

្របាក់ចំេណញមុនដកពន� 526,682 2,126,215  352,749 1,428,633 

ពន�េលី្របាក់ចំេណញ (133,168) (537,599)  (75,320) (305,046) 

្របាក់ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 393,514 1,588,616  227,429 1,123,587 

ទុនប្រម�ង នងិសវំធិានធន 

ពុំមានករែ្រប្រប�លជាសរវន�េទេលីទុនប្រម�ង និងសំវធិានធនេនក�ុង្រគាេនះេទ េ្រកពកីរបង� ញេនក�ុង 
របាយករណ៍ហរិ��វត�ុេនះ ។ 

ភាគលភ 

្រក�មហុ៊នបាន្របកស និងបានចំណាយភាគលភ ចំនួន 52,711 ដុល� រអេមរកិ េដយេយាងេទតម្របាក់ 
ចំេណញសុទ�នាករយិបរេិច�ទ ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ 2015 (2015: 20,864 ដុល� រអេមរកិ 
េដយេយាងេទតម ្របាក់ចំេណញសុទ�នាករយិបរេិច�ទ ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2014។ 

 
េដមីទុន 
េនៃថ�ទី 26 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ 2016 ្រក�មហុ៊នបានទទួលករអនុម័តពីករេផ�របណុំលរបស់ េលក អន បុ៊នហក់ 
និង្រក�មហុ៊ន Gojo & Company, Inc. ដូចខងេ្រកម៖ 
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មូលធន  
បុព�លភ 

ភាគហុ៊ន 
 សរុប 

 ដុល� រអេមរកិ  ដុល� រអេមរកិ  ដុល� រអេមរកិ 

      

េលក អន បុ៊នហក់ 430,000  180,600  610,600 

្រក�មហុ៊ន Gojo & Company Inc. 1,590,290  661,557  2,251,847 

 

ឥណទនអ្រកក់ នងិជាប់សង្សយ័ 

េនមុនេពលែដលរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន្រត�វបានេរៀបចំេឡងី ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល បានចត់ 
វធិានករសម្រសប េដីម្បបី�� ក់ថាវធិានករទក់ទងេទនឹងករលុបបំបាត់េចលឥណទនអ្រកក់ នងិករ 
េធ�ីសំវធិានធន េលីឥណទនជាប់សង្សយ័្រត�វបានេធ�ីេឡងី េហយី្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេជឿជាក់ថា រល់
ឥណទនែដលបានដងឹថា មិនអចទរបាន្រត�វបានលុបបំបាត់េចល េហយីសំវធិានធន្រត�វបានេធ�ីេឡងី 
យ៉ាង្រគប់្រគាន់ស្រមាប់ឥណទនែដលជាប់សង្សយ័ ។ 

 
គិត្រតឹមកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលពុបំានដឹងពកីលៈេទសៈណាមួយ ែដលនាឲំ្យ 
ឥណទនអ្រកក់ែដលបានជំរះេចញពបី�� ី ឬចនំួនសវំធិានធនេលីឥណទន ែដលជាប់សង្សយ័ 
របាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នមានតៃម� មិន្រគប់្រគាន់ជាសរវន�េនាះេទ ។ 

្រទព្យសកម�ចរន� 

េនមុនេពលែដលរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន្រត�វបានេរៀបចំេឡងី ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល បានចត់ 
វធិានករ ែដលមានមូលដ� នសមរម្យេដីម្បបី�� ក់ថា បណា� ្រទព្យសកម�ចរន�ទងំអស់េ្រកពីបណុំល 
ែដលបានកត់្រតេនក�ុង ប�� ីគណេនយ្យរបស់្រក�មហុ៊ន េហយីែដលទនំងជាមិនអចទទួល ស� ល់បាន 
េនក�ុង  ្របតបិត�ិករអជីវកម�ធម�ត ្រត�វបានកត់បន�យឲ្យេនេស�ីនងឹតៃម�ែដលគតិថានឹងអច្របមូល 
បានជាក់ែស�ង។ 
 
នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលពុំបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមួយែដលនងឹេធ�ីឲ្យ 
ប៉ះពល់ករកណំត់តៃម�្រទព្យសកម�ចរន�េនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នថាមានភាពមនិ្រតឹម
្រត�វ េនាះេទ។ 
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វធិសី�ស�កណំត់តៃម�  

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលពុំបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមួយែដលបានេកីត 
េឡងីែដលនឹងេធ�ីឲ្យប៉ះពល់ដល់ករអនុវត�ន៍វធិីស�ស�ែដលមានកន�ងមកក�ុងករវយតៃម�្រទព្យសកម� និង 
បំណុលេនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នថាមានភាពមនិ្រតឹម្រត�វនិងមនិសម្រសបេនាះេទ។  

បណុំលយថាេហតុ នងិបណុំលេផ្សង េៗទៀត 

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ពុំមាន៖ 

(ក) ករដក់ប�� ្ំរទព្យសកម�ណាមួយរបស់្រក�មហុ៊ន ែដលេកីតមានេឡងី ចប់តងំពីៃថ�ចុងករយិបរេិច�ទ 

ក�ុងករធានាចំេពះបំណុលរបស់បុគ�លណាមួយេឡយី  េ្រកអំពីករបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ 

ហរិ��វត�ុេនះ។ 

(ខ) បំណុលយថាេហតុណាមួយ ែដលេកតីមានេឡងីចំេពះ្រក�មហុ៊នចប់តងំពីៃថ�ចុង្រគាមក េ្រកអពំ ី

្របតិបត�ិករអជីវកម�ធម�តរបស់្រក�មហុ៊ន ។ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានមតិថាពុំមានបណុំលយថាេហតុ ឬបណុំលេផ្សងៗេទៀតរបស់្រក�មហុ៊ន ែដល្រត�វសង 
ឬអចនឹង្រត�វសងក�ុងរយៈេពល 12 ែខ បនា� ប់ពីចុងករយិបរេិច�ទរយករណ៍េនះ ែដលនងឹេធ�ីឲ្យ 
មានផលប៉ះពល់ ឬ អចនឹងប៉ះពល់ជាសរវន�ដល់លទ�ភាពរបស់្រក�មហុ៊នក�ុងករបំេពញកតព�កិច� 
របស់ខ�ួន ដូចែដលបានកណំត់ និងេនេពលែដលដល់ៃថ�កណំត់ ។ 

ករផា� ស់ប�ូរៃនេហតុករណ៍ 

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលពុំបានដឹងពីេហតុករណ៍ណាមួយែដលមនិបាន 
ែវកែញកេនក�ុងរបាយករណ៍េនះ ឬក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នែដលនឹងបណា� លឲ្យមាន 
តួេលខៃន ចំនួនណាមយួែដល បានបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុមានភាពមិន្រតឹម្រត�វេនាះេទ ។ 

្របតបិត�កិរមនិ្រប្រកតី 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាល មានមតថិាលទ�ផលៃនករេធ�ី្របតិបត�កិររបស់្រក�មហុ៊នក�ុងករយិបរេិច�ទ ហរិ��វត�ុេនះ 
មិនមានផលប៉ះពល់ជាសរវន�េដយសកម�ភាព្របតិបត�ិករ ឬ្រពឹត�ិករណ៍ណាមួយែដលមាន លក�ណៈជា 
សរវន� និងមិន្រប្រកតីេនាះេទ។ 
 
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលក៏មានមតិផងែដរថា េនក�ុងចេនា� ះេពលចប់ពីៃថ�ករយិបរេិច�ទហរិ��វត�ុ ដល់ករយិ 
បរេិច�ទ ៃនរបាយករណ៍េនះ ពុំមានចណំាត់ថា� ក់សកម�ភាព្របតិបត�ិករ ឬ្រពតឹ�ិករណ៍ណាមួយែដលមាន 
លក�ណៈជា សរវន� និងមនិ្រប្រកតីេកតីមានេឡងី ែដលអចនាឲំ្យប៉ះពល់ដល់លទ�ផលៃន្របតិបត�កិរ 
របស់្រក�មហុ៊ន ក�ុង្រគាែដលរបាយករណ៍េនះបានេរៀបចំេឡងីេនាះេទ ។ 
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្រពតឹ�កិរណ៍េ្រកយកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ 

នាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ ពុំមាន្រពឹត�កិរណ៍សរវន�ែដលេកតីេឡងីបនា� ប់ពីៃថ� តរងតុល្យករ 
ែដល ត្រម�វឲ្យមានករែកត្រម�វ រ្ឺរត�វបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ។ 

 

្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល 

សមាជិក្រក�ម្របកឹ្សោភិបាលែដលបានបេ្រមីករេនក�ុង្រគា នងិនាកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍េនះរមួមាន៖ 

 េលក អន បុ៊នហក់ នាយកមិន្របតិបត�/ិ្របធាន 
 េលក េជត ច័ន�្របេសីរ នាយកមិន្របតិបត� ិ
 េលក មុយ ម៉ារ៉  នាយកមិន្របតិបត�ិ  
 េលក Taejun Shin នាយកមិន្របតិបត� ិ
 េលក Sanjay Gandhi នាយកមិន្របតិបត� ិ
 េលក យាន ឫទ� ី  នាយកមិន្របតិបត�/ិសមាជកិអភិបាលឯករជ្យ 
 េលក េអ ែវង  នាយកមិន្របតិបត�/ិសមាជិកអភិបាលឯករជ្យ  

ចែំណកហុ៊នរបស់្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលែដលបានបេ្រមីករេនចុងករយិបរេិច�ទ និងមានកន់កប់ភាគហុ៊នរបស់ ្រក�មហុ៊នមាន 
ដូចខងេ្រកម៖ 

   ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2016 ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 

   % ចំនួនភាគហុ៊ន %   ចំននួភាគហុ៊ន 

   ៃនភាគហុ៊ន 10 ដុល� រអេមរកិ ៃនភាគហុ៊ន 10 ដុល� រអេមរកិ 

   កន់កប់ ក�ុង 1 ភាគហុ៊ន កន់កប់ ក�ុង 1 ភាគហុ៊ន 
 

 េលក អន បុ៊នហក់ 19.63% 100,000 18.54% 57,000 

 េលក េជត ច័ន�្របេសីរ 1.08% 5,500 1.79% 5,500 

          

អត�្របេយាជន៍របស់្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល 

េនក�ុង និងនាចុង្រគាហរិ��វត�ុេនះ ពុំមានមានករេរៀបចំណាមួយ ែដលមាន្រក�មហុ៊នជាគូភាគីមយួ 
ក�ុងេគាលបណំងជួយដល់សមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភិបាល េដីម្បទីទលួបាននូវអត�្របេយាជន៍ េដយ 
មេធ្យោបាយទិញយក ភាគហុ៊ន ឬលខិិតបណុំលពី្រក�មហុ៊ន ឬពី្រក�មហុ៊នដៃទេទៀតេទ ។ 
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ចប់តងំពីេដីម្រគាហរិ��វត�ុ ពុំមានសមាជិក្រក�ម្របឹក្សោភបិាលណាមា� ក់បានទទលួ ឬមានសិទ�ទិទលួបាន 
នូវអត�្របេយាជន៍ណាមួយ (េ្រកពីអត�្របេយាជន៍ែដលបានទទលួដូចបានបង� ញេន ក�ុងរបាយករណ៍ 
ហរិ��វត�ុ) តមរយៈករចុះកចិ�សន្យោេធ�ីេឡងីេដយ្រក�មហុ៊ន ឬេដយ្រក�មហុ៊ន ែដលសមាជិក្រក�ម្របកឹ្សោ 
ភិបាលេនាះ ជាសមាជិក ឬក៏ជាមួយ្រក�មហុ៊នែដលសមាជកិ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលេនាះ មានផល្របេយាជន៍ឮ 
ែផ�កហរិ��វត�ុេ្រចនីេនាះេទេលកីែលងែតករ បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ ។ 

ករទទលួខុស្រត�វរបស់្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលេលរីបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលមានភារៈេធ�កីរអះអងប�� ក់ថា របាយករណ៍ហរិ��វត�ុបានេរៀបចំេឡងីយ៉ាង ្រតឹម្រត�វ 
េដីម្បចីង�ុលបង� ញនូវភាព្រតមឹ្រត�វៃនស� នភាពហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ននាៃថ�ទី 31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ016 និង 
លទ�ផលហរិ��វត�ុ នងិលហូំរសច់្របាក់ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់។ េនក�ុងករេរៀបចំ 
របាយករណ៍ ហរិ��វត�ុេនះ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលចបំាច់្រត�វ៖ 

 អនុម័តនូវេគាលនេយាបាយគណេនយ្យែដលសម្រសប េដយែផ�កេលកីរវនិិច�័យ នងិករប៉ាន់្របមាណ 
យ៉ាង សមេហតុផល នងិ្រប�ង្របយត័� េហយីេធ�ីករអនុវត�ន៍្របកបេដយសង�តិភាព ។ 

 អនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជានិងបទប��ត�ិ នងិេគាលករណ៍ែណនាទំក់ទង គណេនយ្យ 
របស់ ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ពក់ព័ន�នឹង ករេរៀបចំ និងករកំណត់បង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ឬ្របសិនេបី មានករផា� ស់ប�ូរពេីនះ េដីម្បបីង� ញ នូវភាព្រតមឹ្រត�វ គឺ្រត�វបង� ញ ពន្យល់ នងិកណំត់បរមិាណ 
ឲ្យបាន ច្បោស់លស់េនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ។  

 រក្សោទុកនូវប�� ីគណេនយ្យឲ្យបាន្រគប់្រគាន់ និង្របព័ន�្រគប់្រគងៃផ�ក�ុងឲ្យមាន្របសិទ�ភាព ។ 

 េរៀបចំរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុេដយែផ�កេលមូីលដ� ននិរន�រភាពៃនដំេណីករអជីវកម�លុះ្រតែតមានករណី 
មិនសមរម្យក�ុងករសន�តថា្រក�មហុ៊ននងឹមិនបន�េធ�ី្របតិបត�កិរអជីវកម�នាេពលអនាគត ែដលអចរពំឹង 
ទុកបាន។ 

 ្រត�តពិនតិ្យ នងិដឹកនា្ំរក�មហុ៊នឲ្យមាន្របសិទ�ភាព និងចូលរមួរល់េសចក�ីសេ្រមច សខំន់ៗទងំឡាយ 
ែដលប៉ះពល់ដល់សកម�ភាព្របតិបត�កិរ និងដំេណីរកររបស់្រក�មហុ៊ន េហយី្រត�វ្របាកដថាកិច�ករ េនះ្រត�វ 
បានឆ�ុះប�� ងំយ៉ាង្រតឹម្រត�វេនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ ។ 

 
្រក�ម្របឹក្សោភបិាលធានាអះអងថា បានអនុវត�នូវរល់ត្រម�វករ ដូចបានរយករណ៍ខងេលីក�ុងករេរៀបចំ
របាយករណ៍ហរិ��វត�ុ។
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ករប�� ក់របស់្រក�ម្របកឹ្សោភបិាល 

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុែដលភា� ប់មកជាមួយបានបង� ញ នូវភាព្រតឹម្រត�វនូវស� នភាពហរិ��វត�ុរបស់ 
្រគះឹស� នន ម្ីរក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុម៉ីា ភអីលិសុ ី នាៃថ�ទី 31 ែខធ�ូ ឆា�  ំ 2016 ្រពមទងំលទ�ផលហរិ��វត�ុ 
និងលំហូរ សច់្របាក់របស់្រក�មហុ៊ន ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបាន ប�� ប់េដយអនុេលមេទតម 
ស�ង់ដរគណេនយ្យ កម�ុជា នងិបទប��តិ� និងេគាលករណ៍ែណនាទំក់ទងគណេនយ្យ 
របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ ្រតឹមកល បរេិច�ទេចញផ្សោយរបាយករណ៍េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេជឿជាក់ថា 
្រក�មហុ៊នមានលទ�ភាព្រគប់្រគាន់ក�ុងករទូទត់បណុំល េនេពលដល់កណំត់សង។ 

 

ចុះហត�េលខក�ុងនាម្រក�ម្របឹក្សោភិបាលៈ 

 

 

 

 

  

េលក អន ប៊នុហក ់

្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ៃថ�ទី 27 ែខ េមស ឆា�  ំ2017 
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របាយករណ៍របសស់វនករឯករជ្យ 
 

ជូនចេំពះភាគទុនកិ ្រគះឹស� នម្ីរក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុម៉ីា ភអីលិសុ ី

មតេិយាបល់ 

េយងីខ�ុ ំបានេធ�ីសវនកម�េលីរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់ ្រគះឹស� នម្ីរក�ហរិ��វត�ុ ម៉ាក់សុម៉ីា ភអីលិសុ ី

េហកត់ថា  (“្រក�មហុ៊ន”) ែដលរមួមានតរងតុល្យករនាៃថ�ទី 31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ016 និងរបាយករណ៍លទ�ផល 

របាយករណ៍ បែ្រមប្រម�លមូលធន និងរបាយករណ៍លំហូរសច់្របាក់ ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ 

និងកំណត់ សមា� ល់ែដលរមួមានេសចក�ី សេង�បេលីេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ ែដលបាន 

បង� ញេនទព័ំរទី9 ដល់ទ ី59 ។ 

ជាមតិរបស់េយងីខ�ុ ំ របាយករណ៍ហរិ��វត�ុ បានបង� ញភាព្រតឹម្រត�វនូវទដិ�ភាពជាសរវន�ទងំអស់ៃនស� នភាព 

ហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន នាៃថ�ទី 31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ016 ្រពមទងំលទ�ផលហរិ��វត�ុ និងលំហូរសច់ ្របាក់របស់ 

្រក�មហុ៊ន ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរ គណេនយ្យកម�ុជា 

និងបទប្ប��ត�ិ និង េគាលករណ៍ែណនាទំក់ទងេទនឹងគណេនយ្យរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ 

មូលដ� នស្រមាប់មតសិវនកម� 

េយងីខ�ុ ំ បានេធ�ីសវនកម�េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរសវនកម�អន�រជាតិៃនកម�ុជា។ ករទទលួខុស្រត�វ 
របស់េយងីខ�ុ ំ េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរទងំេនះគឺ្រត�វបានេរៀបរប់េនក�ុង ករទទួលខុស្រត�វរបស់ 
សវនករ ចំេពះករេធ� ី សវនកម�របាយករណ៍ហរិ��វត�ុ ៃនរបាយករណ៍េនះ។ េយងីខ�ុ ំ ឯករជ្យពី្រក�មហុ៊ន 
េដយអនុេលមេទតមករត្រម�វ្រកមសលីធម៌ែដលពក់ព័ន� នឹងករេធ�ីសវនកម�របាយករណ៍ហរិ��វត�ុ េន 
្របេទសកម�ុជា ្រពមទងំបានបេំពញ នូវករទទួល្រត�វេលី្រកមសីលធម៌េផ្សង េៗទៀត េដយអនុេលមេទតមករ 
ត្រម�វទងំេនះ។ េយងីខ�ុ ំ េជឿជាក់ថា ភស�ុតងសវនកម�ែដលេយងីបានទទលួគឺ្រគប់្រគាន់ និងសមរម្យេដីម្ប ី
ផ�ល់ជាមូលដ� នស្រមាប់ករផ�ល់មតិរបស់ េយងីខ�ុ ំ។ 

កណំត់សមា� ល់េផ្សង  ៗ

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នស្រមាប់ដណំាច់ឆា� ៃំថ�ទ ី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ 2015  ្រត�វបានេធ�ីសវនកម� 
េដយ្រក�ម ហុ៊នរមួមាន របាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ពីទព័ំរទី 1 េទទំព័រទ ី5 បុ៉ែន�មិនបានរមួប��ូ ល 
របាយករណ៍ ហរិ��វត�ុ និងរបាយករណ៍របស់សវនករេទ។ 

មតិេយាបល់របស់េយងីខ�ុ ំ េលីរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុមិន្រគបដណ� ប់េលព័ីត៌មាននេផ្សង  ៗ េហយីេយងីខ�ុ ំ
មិនបានេធ� ីករសន�ិដ� នអះអងេលីព័ត៌មានេផ្សង េៗឡយី។ 
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ទក់ទងេទនឹង ករេធ�ីសវនកម�របាយករណ៍ហរិ��វត�ុ ករទទលួខុស្រត�វរបស់េយងីខ�ុ ំគអឹនព័ត៌មានេផ្សង  ៗនងិ 
ពិចរណាថាេតី ព័ត៌មានេផ្សង  ៗ មានកំហុសឆ�ងជាសរវន� េដយមិន្រសបគា� ជាមយួរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ឬជាមួយចំេណះដឹងរបស់េយងីខ�ុ ំ ែដលទទលួបានពកីរេធ�ីសវនកម� ឬេកីតេឡងីពីកហុំសឆ�ងជាសរវន�។ េដយ 
ែផ�កេទេលីករងររបស់េយងីខ�ុែំដលបានអនុវត� ្របសិនេបីេយងីសន�ិដ� នថាមានកំហុសឆ�ងជាសរវន�េល ី
ព័ត៌មានេផ្សង  ៗ េយងីខ�ុ ំនឹងេធ�ីកររយករណ៍េទេលភីាពជាក់ែស�ងេនាះ។ េយងីខ�ុ ំមនិមានអ�ី្រត�វ 
រយករណ៍េឡយី។ 

ករទទលួខុស្រត�វរបស់គណៈ្រគប់្រគង នងិ្រក�ម្របកឹ្សោភបិាលេលរីបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 

គណៈ្រគប់្រគង ទទួលខុស្រត�វេលីករេរៀបចំ និងករបង� ញនូវភាព្រតឹម្រត�វ ៃនរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ េដយ 
អនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា និងបទប��ត�ិ នងិេគាលករណ៍ែណនាទំក់ទងេទនឹងគណេនយ្យ 
របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងទទលួខុស្រត�វេលី្របព័ន�្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុង ែដលគណៈ្រគប់្រគងកំណត់ថា
មានភាព ចបំាច់ស្រមាប់ករេរៀបចំ របាយករណ៍ ហរិ��វត�ុឲ្យេជៀសផុតពីករបង� ញខុស ជាសរវន�េដយសរ 
ែតករែក�ងបន�ំ ឬកហុំសឆ�ង ។ 

្រក�ម្របឹក្សោភបិាលទទួលខុស្រត�វេលីករ្រត�តពិនិត្យដំេណីរករ ៃនកររយករណ៍ហរិ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន។ 

ករទទលួខុស្រត�វរបស់សវនករចេំពះករេធ�សីវនកម�េទេលរីបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 

េគាលបំណងរបស់េយងីខ�ុ ំ គឺេដីម្បទីទួលបានអណំះអំណាងែដលសមេហតុផលថា េតីរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ជារមួគឺមិនមានកំហុសឆ�ងជាសរវន� ែដលបណា� លមកពីករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ង និងេដីម្បបីង� ញ 
របាយករណ៍ែដលរមួប��ូ លមតិេយាបល់របស់េយងីខ�ុ ំ។ អំណះអណំាងែដលសមេហតុផល 
គឺជាអំណះអំណាង កំរតិខ�ស់ បុ៉ែន�មិនែមនជាករធានាដ ករេធ�ីសវនកម�អនុេលមតមស�ង់ដរសវនកម� 
អន�រជាតិៃនកម�ុជា នឹងែតងែតរកេឃញីកំហុសឆ�ងជាសរវន�េនេពលែដលវមានេនាះេទ។ កំហុសឆ�ង 
េនះអចេកីតេឡងីពីករ ែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ងែដល្រត�វបានពិចរណាជាសរវន� ្របសិនេបីកំហុស នីមួយ  ៗ
ឬកំហុសសរុបមានឥទ�ិពល ដល់ករសេ្រមចចិត�េសដ�កិច� របស់អ�កេ្របី្របាស់របាយករណ៍ហរិ��វត�ុ 
ជាមូលដ� ន។ 

ករប៉ាន់្របមាណតមវជិា� ជីវៈ។ េយងីខ�ុ ំក៏បាន៖ 

 កំណត់ និងវយតៃម�ហនិភ័យៃនកំហុសឆ�ងជាសរវន�ៃនរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ េទះជាបណា� ល
មក ពីករែក�ងបន�ំ ឬកំហុសឆ�ងក៏េដយ កំណត់ និងអនុវត�នីតិវធិីសវនកម�ែដលេឆ�ីយតបេទនឹង 
ហនិភ័យ ទងំេនាះ េដីម្បទីទួលបានភស�ុតងពីករេធ�ីសវនកម�ែដល្រគប់្រគាន់ និងសមរម្យ 
េដីម្បផី�ល់ជាមូល ដ� នក�ុងករផ�ល់េយាបល់។ ហនិភ័យែដលមិនអចរកេឃញីកំហសឆ�ងជាសរវន� 
ពីករែក�ងបន�ំ គឺ ធ�ន់ធ�រជាងកំហុសឆ�ង ធម�ត ខណៈែដលករែក�ងបន�ំអចបណា� លមកពីករ
ឃុបឃតិ ករែក�ង ករ លុបេចលេដយេចតនា ករែថ�ងខុស ឬករបំពនេលីករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុង។ 
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 ទទួលបានករយល់ដឹងពីករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុងែដលពក់ព័ន�នងឹករេធ�ីសវនកម� េដីម្បេីរៀបចំនិតីវធិ ី

សវនកម�ែដលសមរម្យេទតមកលៈេទសៈ បុ៉ែន�មិនែមនស្រមាប់េគាលបំណងបេ��ញមតិេទេល ី
្របសិទ�ភាពៃនករ្រគប់្រគងៃផ�ក�ុងរបស់្រក�មហុ៊នេឡយី។ 

 វយតៃម�ភាព្រតឹម្រត�វ ៃនេគាលករណ៍គណេនយ្យែដលបានេ្របី្របាស់ ភាពសមេហតុផលៃនករ 
ប៉ាន់ស� នគណេនយ្យ និងករបង� ញែដលពក់ព័ន�នានាេដយគណៈ្រគប់្រគង។ 

 សន�ិដ� នេទេលីភាពសមរម្យៃនករេ្របី្របាស់េគាលករណ៍គណេនយ្យនិរន�រភាពៃនដំេណីរករ 
អជីវកម� របស់គណៈ្រគប់្រគង និងែផ�កេទេលីភស�ុតងសវនកម�ែដលបានទទួល ថាេតីភាពមិន 
្របាកដជាសរវន� េកីតមានេឡងីែដលពក់ព័ន�នឹង្រពឹត�ិករណ៍ ឬលក�ខណ� ែដលអចមានភាពមិន 
ច្បោស់លស់ េទេលីលទ�ភាពរបស់្រក�មហុ៊ន េដីម្បបីន�និរន�រភាពៃនដំេណីរករអជីវកម�។ 
្របសិនេបីេយងីខ�ុ ំ សន�ិដ� នថាមាន ភាពមិន្របាកដ្របជាជាសរវន� េយងីខ�ុ ំត្រម�វេអយមានករទញ 
ចំណាប់អរម�ណ៍ េនក�ុងរបាយករណ៍ របស់សវនករេទេលីករបង� ញែដលពក់ព័ន�េនក�ុង 
របាយករណ៍ហរិ��វត�ុ ឬ្របសិនេបីករបង� ញ មិន្រគប់្រគាន់ េយងីខ�ុ ំ្រត�វប�� ក់េនក�ុងមតិ 
េយាបល់របស់េយងីខ�ុ ំ។ ករសន�ិដ� នរបស់េយងីខ�ុ ំ ែផ�កេទេលីភស�ុតងសវនកម�ែដលទទួលបាន 
រហូតដល់ៃថ�ៃនរបាយករណ៍សវនកម�។ េទះជាយ៉ាង ណាក៏េដយ ្រពឹត�ិករណ៍ ឬលក�ខណ� នា 
េពលអនាគត អចបណា� លេអយ្រក�មហុ៊នប�្ឈប់ករបន� និរន�រភាពៃនដំេណីរ ករអជីវកម�។ 

 វយតៃម�ករបង� ញជារមួ រចនាសម�័ន� និងខ�ឹមសរៃនរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ រមួទងំករបង� ញ 
ថាេតីរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុបង� ញ្របតិបត�ិករជាមូលដ� ន និង្រពឹត�ិករណ៍េនក�ុងករទទួលបាន 
ករបង� ញែដល្រតឹម្រត�វ។ 

េយងីខ�ុ ំទក់ទងជាមួយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ពក់ព័ន�េទនឹងប�� េផ្សងៗ វសិលភាព និងេពលេវលៃនករេធ�ី 
សវនកម� និងកររកេឃញីពីសវនកម�សំខន់ៗ រមួទងកង�ះខតសំខន់ៗៃនករ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងែដលបានរក 
េឃញីេនក�ុងអំឡុងេពលេធ�ីសវនកម�របស់េយងីខ�ុ ំ។ 

តំណាង្រក�មហុ៊ន ឌឡីយ័ធ៍ (េខមបូឌ) ខអូិលធីឌ ី

 

 

 
ខូយ គីមេលង 
នាយក  

រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 

ៃថ�ទី 27 ែខ េមស ឆា�  ំ2017 
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របាយករណ៍ហរិ��វត� ុ

តរងតុល្យករ 

នាៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2016 
 
  2016 2015 
  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

     

្រទព្យសកម� 

សច់្របាក់ក�ុងៃដ  10,235 41,319 15,311   62,009 
សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  255,580 1,031,776 154,259  624,749 

សមតុល្យេនធនាគារនានា  1,061,245 4,284,246 241,524 978,173 
ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជនសុទ�  9,727,358 39,269,344 7,962,287   32,247,262 

មូលធនវនិិេយាគ  10,000 40,370 10,000   40,500 
្រទព្យសកម�េផ្សងៗ  162,139 654,555 139,122  563,444 
្រទព្យ និងបរកិ� រ  42,325 170,866 39,491  159,938 

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�  49,717 200,708 27,879  112,910 
           

សរបុ្រទព្យសកម�  11,318,599 45,693,184 8,589,873  34,788,985 
          

បំណុល នងិមូលធន 

បំណុល 

ទឹក្របាក់ជំពក់ភាគទុនិក  520,000 2,099,240 3,385,494  13,711,251 
្របាក់កម�ី   2,889,834 11,666,260 588,375   2,382,919 
អត�្របេយាជន៍េសធនវត�ន៍  92,873 374,928 75,535 305,917 
បំណុលេផ្សង  ៗ  91,232 368,304 70,331  284,840 
បំណុលពន�េលី្របាក់ចំេណញ  136,080 549,355 84,808   343,472 
           

សរបុបំណុល  3,730,019 15,058,087 4,204,543 17,028,399 
           

មូលធន 

េដីមទុន   5,095,290 20,569,686 3,075,000   12,453,750 
បុព�លភភាគហុ៊ន  1,538,174 6,209,608 696,017  2,818,869 
ទុនប្រម�ង   67,862 273,959 53,990   218,659 
្របាក់ចំេណញរក្សោទុក  887,254 3,581,844 560,323   2,269,308 
           

មូលធនសរបុ  7,588,580 30,635,097 4,385,330   17,760,586 
           

សរបុបំណុល និងមលូធន  11,318,599 45,693,184 8,589,873   34,788,985 
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របាយករណ៍លទ�ផល 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2016 
 
 
  2016 2015 

  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

      

 
ចំណូលពីករ្របាក់  1,926,666 7,777,951 1,503,119   6,087,632 
 
ចំណាយេលីករ្របាក់  (223,868) (903,755) (206,985)  (838,289) 
           

ចណូំលពកីរ្របាក់សុទ�  1,702,798 6,874,196 1,296,134   5,249,343 
 
ចំណូលពី្របតិបត�ិករេផ្សងៗ  63,140 254,896 34,966  141,612 
           

ចេំណញព្ីរបតបិត�កិរ  1,765,938 7,129,092 1,331,100   5,390,955 
 
ចំណាយ្របតិបត�ិករ  (1,185,159) (4,784,487) (939,454)  (3,804,789) 
សំវធិានធនស្រមាប់ឥណទន 

 អ្រកក់ និងជាប់សង្សយ័  (54,097) (218,390) (38,897)  (157,533) 
           

្របាក់ចេំណញមុនដកពន�  526,682 2,126,215 352,749   1,428,633 
 
ពន�េលី្របាក់ចំេណញ  (133,168) (537,599) (75,320)  (305,046) 
           

្របាក់ចេំណញសុទ�ក�ុង្រគា  393,514 1,588,616 277,429  1,123,587 
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របាយករណ៍ស�ពីីបែ្រមប្រម�លមលូធន 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2016 

 
  បុព�លភ  ្របាក់ចំេណញ 
 េដីមទុន ភាគហុ៊ន ទុនប្រម�ង រក្សោទុក សរុប 
 ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ 
នាៃថ�ទ ី1 ែខ មករ ឆា�  ំ2015 1,315,000 121,025 48,548 309,020 1,793,593 

ករបេង�ីនេដមីទុនបបែន�ម 1,760,000 574,992 - - 2,334,992 

ករេផ�រចូលទុនប្រម�ង - - 5,442 (5,442) - 

ភាគលភែដលបានបង់ - - - (20,684) (20,684) 

្របាក់ចំេណញសុទ�ក�ុង្រគា - - - 277,429 277,429 
           

នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 3,075,000 696,017 53,990 560,323 4,385,330 

           

(សមមូលជាពន់េរៀល)  
នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2015 12,453,750 2,818,869 218,659 2,269,308 17,760,586 

           

នាៃថ�ទ ី1 ែខ មករ ឆា�  ំ2016 3,075,000 696,017 53,990 560,323 4,385,330 

ករបេង�ីនេដមីទុនបែន�ម 2,020,290 842,157 - - 2,862,447 

ករេផ�រចូលទុនប្រម�ង - -  13,872  (13,872) - 

ភាគលភែដលបានបង់ - - -  (52,711)  (52,711) 

្របាក់ចេំណញសុទ�ក�ុង្រគា - - - 393,514   393,514 
           

នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2016 5,095,290 1,538,174 67,862 887,254 7,588,580 

           

(សមមូលជាពន់េរៀល)  
នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2016 20,569,686 6,209,608 273,959 3,581,844 30,635,097 
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របាយករណ៍លហូំរសច្់របាក ់

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទ ី31 ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ2016 
  2016 2015 

  ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល 

    

លហូំរសច់្របាក់ពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ 

ចំេណញមុនដកពន�េលី្របាក់ចំេណញ  526,682 2,126,215 352,749 1,428,633 

និយត័កម�: 
រលំស់    21,273 85,879 17,410 70,511 

សំវធិានធនស្រមាប់ឥណទន  

        អ្រកក់ និងជាប់សង្សយ័  54,097 218,390 38,897 157,533 

អត�្របេយាជន៍េសធនវត�ន៍  12,893 52,049 9,370 37,948 

ករជ្រមះេចញនូវ្រទព្យ និងបរកិ� រ  285 1,151 610 2,471 

ចំណូល និងចំណាយករ្របាក់សុទ�  (1,702,798) (6,874,196) (1,296,134) (5,249,343)  

           

   (1,087,568) (4,390,512) (877,098) (3,552,247) 
 
បែ្រមប្រម�លេដីមទុនបង�ិល   

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន  (1,819,175) (7,344,010) (3,681,179) (14,908,775) 

្រទព្យសកម�េផ្សង  ៗ  (6,327) (25,542) 1,703 6,897 

សមតុល្យេនធនាគារកណា� ល  (101,015) (407,798) (88,000) (356,400) 

បំណុលេផ្សង  ៗ  25,234 101,870 28,710 116,276 

សំវធិានធនស្រមាប់អត�្របេយាជន៍ 

 េសធនវត�ន៍  14,715 59,404 12,076 48,908 

           

សច់្របាក់សុទ�បានេ្របី្របាស់ក�ុង្របតិបត�ិករ (1,886,568) (7,616,076) (3,726,690) (15,093,094) 
 
ករ្របាក់បានទទួល  1,909,976 7,710,573 1,461,583 5,919,411 

ករ្របាក់បានបង់  (228,201) (921,247) (205,690) (833,045) 

ពន�េលី្របាក់ចំេណញបានបង់  (103,734) (418,775) (40,406) (163,644) 

អត�្របេយាជន៍េសធនវត�ន៍បានបង់  (10,270) (41,460) (9,522) (38,564) 

           

សច់្របាក់សុទ�បានេ្របី្របាស់ក�ុងសកម�ភាព 

 ្របតិបត�ិករ  (1,406,365) (5,677,497) (3,397,823) (13,761,183) 
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លហូំរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាពវិនិេយាគ 

ករទិញ្រទព្យ និងបរកិ� រ  (25,113) (101,381) (30,904) (125,161) 

           

សច់្របាក់សុទ�េ្របី្របាស់ក�ុង 

 សកម�ភាពវនិិេយាគ  (25,113) (101,381) (30,904) (125,161) 
           

លហូំរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាពហរិ��ប្បទន 

ភាគលភែដលបានបង់  (52,711) (212,794) (20,684) (83,770) 

សច់្របាក់ទទួលបានពី្របាក់កម�ី  3,668,185 14,808,463 4,450,540 18,024,686 

ករទូទត់សង្របាក់កម�ី  (1,369,045) (5,526,835) (1,375,901) (5,572,399) 

           

សច់្របាក់សុទ�ទទួលបានពី 

 សកម�ភាពហរិ��ប្បទន  2,246,429 9,068,834 3,053,955 12,368,517 

           

ករេកនេឡងសទុ�នូវសច់្របាក់  

 និងសច់្របាក់សមមូល  814,951 3,289,956 (374,772) (1,517,827) 

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល 

 នាេដីម្រគា  257,344 1,042,243 632,116 2,575,873 

លំេអៀងេលីប�ូររូបិយប័ណ�  -  (3,344) - (15,803)  

           

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល 

 នាចុង្រគា  1,072,295 4,328,855 257,344 1,042,243 
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សកម�ភាពសខំន់ៗ្របចឆំា�  ំ
 
ទស្សនៈកិច� របស់ េលក Nobuyuki Idei ្របធាន្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល Gojo & Company, Inc.េនម៉ាក់សុម៉ីា 

 

  
ទស្សនៈកិច�របស់ តណំាង្របតភូិ អង�ករ JICA េនម៉ាក់សុីម៉ា 

 

 
 



 
កម�វធិីជប់េលៀង្របចឆំា�  ំ

 

េយងីជា្រគ�សរែតមួយ េហយីសមាជកិ្រគ�សរេ្រចៀង នងិរជំាមួយគា� ។ េនម៉ាក់សុម៉ីា េយងីខិតខំេធ�ីករងរ 

េហយី ពួកេយងីក៏មានពិធជីប់េលៀងផងែដរ 
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មិនមានអ�ីែដលអចរតឹចណំងសមគ�ី្រក�មករងរបានល�ដូចជាកីឡាេទ។ ្រក�មបាល់ទត់ ម៉ាក់សុីម៉ា។ 

 

មនុស្សមា� ក់ ដេំដមីេឈមីួយេដីម 
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អសយដ� នករយិាលយ័ម៉ាក់សុម៉ីា 
ករយិាល័យកណា� ល 
 
អគារេលខ ២១AB ផ�ូវេលខ ២៧១ សង� ត ់ផ្សោរេដីមថ�ូវ ខណ�  
ចំករមន រជធានីភ�ំេពញ 
ទូរសព�ទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ២៣ ២១៤ ២៤០  
 អីុែមលៈ info@maxima.com.kh 
  

  

សខ 

1. សខេកៀនស� យ (េខត�កណា� ល) 

ផ�ះេលខ ៣១៩ ផ�ូវជាតិេលខ ១ ភូមិ គគីរ ឃុ ំគគីរ ្រស�ក 
េកៀនស� យ េខត�កណា� ល 
ទូរសព�ទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៨១ ៥៦ ៥៧  
អីុែមលៈ ksv@maxima.com.kh 

 
2. សខែ្រពកេព�  (ភ�េំពញ) 

ផ�ះេលខ ៦ អ ផ�ូវជាតិេលខ ៥ ភមិ ស� យប៉ាក សង� ត់ 
ស� យប៉ាក ខណ�  ឬស្សែីកវ រជធានីភ�ំេពញ 
ទូរសព�ទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៤៧៧ ៣០៦ អីុែមលៈ 
prp@maxima.com.kh 

ករយិាល័យទនំាក់ទនំង 

3. ករយិាល័យទនំាក់ទនំងភ�េំពញ (ភ�េំពញ) 

អគារេលខ ២១AB ផ�ូវេលខ ២៧១ សង� ត ់ផ្សោរេដីមថ�ូវ ខណ�  
ចំករមន រជធានីភ�ំេពញ 
ទូរសព�ទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ២៣ ២១៤ ២៤០  
អីុែមលៈ pnh@maxima.com.kh 
 

 
7.ករយិាល័យទនំាក់ទនំងែ្រពកអ�� ញ(េខត�កណា� ល) 

ភូមិ ែ្រពកថ�ី ឃុ ំែ្រពកអ�� ញ ្រស�ក មុខកំពូល េខត�កណា� ល 
ទូរសព�ទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៩៩៨ ៩៤៤ អីុែមលៈ 
pac@maxima.com.kh 

4. ករយិាល័យទនំាក់ទនំងេចមេច (ភ�េំពញ) 

ផ�ះេលខ B៥ ភូមិៃ្រព្រពីងេជីង សង� ត ់េចមេច ខណ�  
េពធិ៍ែសនជយ័ រជធានីភ�ំេពញ 
ទូរសព�ទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៤៧៧ ៣០៥  
អីុែមលៈ chc@maxima.com.kh 
  

 8. ករយិាល័យទនំាក់ទនំងតក�ុល (េខត�កណា� ល) 

ផ�ះេលខ ៧៩ ផ�ូវជាតិេលខ ២ ភូមិ តក�ុល សង� ត ់តក�ុល 
្រក�ង តេខ�  េខត�កណា� ល 
ទូរសព�ទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៨៨៤ ៥៧១ អីុែមលៈ 
ktd@maxima.com.kh  

5. ករយិាល័យទនំាក់ទនំងេកះឧកញ៉ាត ី(េខត�កណា� ល) 

ភូមិ កណា� លេកះ ឃុ ំេកះឧកញ៉ាតី ្រស�ក ខ្សោចក់ណា� ល 
េខត�កណា� ល 
ទូរសព�ទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៩៩៨ ៩៤៩  
អីុែមលៈ kot@maxima.com.kh 
 

 9. ករយិាល័យទនំាក់ទនំងអរយិក្ស្រត (េខត�កណា� ល) 

ភូមិ អរយិក្ស្រត ឃុ ំអរយិក្ស្រត ្រស�ក ល� ឯម េខត�កណា� ល 
ទូរសព�ទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៣៣៣  ៥៧១  អីុែមលៈ 
ark@maxima.com.kh 
 

6. ករយិាល័យទនំាក់ទនំងថ�ល់ទទងឺ (េខត�កណា� ល) 

ភូមិ ថ�លទ់ទឹង ឃុ ំដំណាកអំ់ពិល ្រស�ក អង�ស�ួល េខត�កណា� ល 
ទូរសព�ទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៩២៦ ៣៧៤  
អីុែមលៈ ttt@maxima.com.kh 
 

 10.  ករយិាល័យទនំាក់ទនំងអង�តេសម (េខត�តែកវ) 

ភូមិ ៃ្រពរេំដង ឃុ ំអង�តេសម ្រស�ក ្រតកំក ់េខត�តែកវ 
ទូរសព�ទំនាក់ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៣៣៣ ៤៧៩ អីុែមលៈ 
ats@maxima.com.kh 
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"េនក�ងុជីវិតរបសេ់យង យ៉ាងេហចណាសេ់យងគួរដេំដមេឈមួយ 

េដម។ េយងេគងេនេលែ្រគេឈែដល ដូនតេយងដេំដមេឈទុកឲ្យ 

េយង។ ដូេច�ះេយងសរួខ�ួនឯងថា៖ េតេយងបានដេំដមេឈមួយេដម 

ស្រមាប់ កនូេច េចទួតរបសេ់យងឬេន? េយងទងំអសគ់ា� េឆ�យថា 

េទ េយងមិនទន់បានដេំដមេឈស្រមាប់អ�កជំនាន់េ្រកយ របស ់

េយងេទ។ េនះជាមូលេហតុែដលេយងបំផុសគំនិត យទុ�នាករដ ំ

េដមេឈ។  " 

េលក ប៉ា ប៉ុណ� រទិ�ី, អគ�នាយក 
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