
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ទំព័រ 
 ចក្ខុវស័ិយ បេសក្ក្ម្ម និងគុណតម្ម្ៃសនូល ១ 

 ព្ពឹតតិការណ៍សំខាន់ៗរេស់ព្គឹឹះស្ថា នមី្ព្កូ្ហរិញ្ញវតាុ ម៉ា ក់្សីុម៉ា  ភីអិលសីុ ២ 
 ស្ថរពីព្េធានព្កុ្ម្ព្េឹក្ាភិបាល  ៣ 
 ស្ថរពីអគគនាយក្  ៤ 

សបងខេសមិ្ទធផលសំខាន់ៗ ៦-៧ 

ភាគីពាក់្ព័នធជួយបព្ោម្ជ្ព្ជងព្គឹឹះស្ថា នហរិញ្ញវតាុ ម៉ា ក់្សីុម៉ា   

 រចនាសម្ព័នធព្គេ់ព្គង ៩ 
 ភាគទុនិក្ ៩ 
 ព្កុ្ម្ព្េឹក្ាភិបាល ១០-១១ 
 គណៈក្ម្មការរេស់ព្កុ្ម្ព្េឹក្ាភិបាល ១២ 
 គណៈព្គេ់ព្គង ១៣-១៤ 
 ម្ៃគូរេស់ម៉ា ក់្សីុម៉ា  ១៥ 

ការព្គេ់ព្គងកិ្ចចការគពំារសងគម្  

 បគលបៅសងគម្ ១៧ 
 សូចនក្រគពំារសងគម្ ១៨ 
 េណតឹ ងរេស់អតិថិជន និងៃំប ឹះព្ស្ថយ ១៩ 
 សមិ្ទធិផល និង សក្ម្មភាពសំខាន់ៗ ២០ 

សព្ម្ង់របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ ២២-៣០ 

តំេន់ព្េតិេតតិការ ៣១ 

ម
តិកា
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របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ ១ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ចក្ខុវស័ិយ 
ព្គឹឹះស្ថា នមី្ព្កូ្ហរិញ្ញវតាុ ម៉ា ក់្សីុម៉ា  ភីអិលសីុ មនចក្ខុវស័ិយ ផតល់បសវាមី្ព្កូ្ហរិញ្ញវតាុឈាន
មុ្ខបគបលីការេបព្មី្អតិថិជនព្េក្េបោយគុណភាពលអេំផុត។ 

បេសក្ក្ម្ម 
 ផតល់ៃំប ឹះព្ស្ថយេរយិាេ័ននហរិញ្ញវតាុ ជូនៃល់អតិថិជន ជ្ៃលមនព្បាក្់ចំណូលទាេ  និង
សហព្គសខាន តតូច និងម្ធ្យម្ បៃីម្បជី្ក្លម្អសតង់ោរបសៃឋកិ្ចចសងគម្ ព្េក្េបោយនិរនតរភាព។ 

គុណតម្ម្ៃសនូល 
◎ ឈរបលីស្ថម រតីយក្ចិតតទុក្ោក្់និងបគរពគន បៅវញិបៅម្ក្ 
◎ ព្េកាន់យក្បសចក្តីសុចរតិ និងក្ស្ថងទំនុក្ចិតត 
◎ មនតមៃ ភាព និងការទទួលខុសព្តូវ 
◎ ក្ស្ថងបាននូវអភិបាលក្ិចចលអ  
◎ គំនិតផតួចបផតីម្ និងការម្ចនព្េឌិតខពស់ 



 

 
របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ ២ 

  
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ព្ពឹតតិការណ៍សំខាន់ៗរេស់ព្គឹឹះស្ថា នម្ីព្ក្ហូរិញ្ញវតាុ ម៉ា ក់្សីុម៉ា  ភីអលិសីុ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

“បៃីម្បទីេ់ទល់ោម្ួយនឹងវេិតតជិ្ៃលបានបក្ីតប ងី 
ព្គឹឹះស្ថា នម្ីព្ក្ហូរិញ្ញវតាុម៉ា ក់្សុមី៉ា  បានបរៀេចំក្ិចចការអាទិ
ភាពប ងីវញិោេនាា ន់ បហយីក៏្បៅជ្តបេតោា ចិតតបៃីម្បរីកី្
ចបព្ម្ីនបៅមុ្ខ ក្នុងន័យរក្ានូវអតាព្េបយាជន៍ៃ៏លអេំផុត

ជូនៃល់ភាគីពាក់្ព័នធទាងំអស់រេស់បយងី”   

បោក្េណឌិ ត អន េ ុនហាក្ ់
ព្េធានព្កុ្ម្ព្េឹក្ាភិបាល 

ឆ្ន ២ំ០២១ គឺោឆ្ន គំួរឱ្យភ័យខាៃ ចសព្មេ់ព្េបទសក្ម្ពុោ។ ព្េោពលរៃឋោបព្ចីនបានទទួល
រងបព្គឹះបោយស្ថរការរាតតាតម្នការរម្នជំងឺកូ្វៃី-១៩ រមួ្មន ការបាត់េង់ការងារ ការរស់
បៅោច់បោយជ្ ក្ម្ួយរយៈពីព្ក្ុម្ព្គួស្ថរ និងមនក្រណីបាត់េង់ជីវតិផងជ្ៃរ។ េ៉ាុជ្នត ស្ថា ន
ភាពបនឹះបានេងាា ញឱ្យប ីញពីភាព រងឹមរំេស់ព្េបទសក្ម្ពុោ បោយស្ថរជ្តការចត់វធិានការ
ៃ៏ឆ្េ់រហ័សរេស់រាជរោឋ ភិបាលក្នុងការទេ់ស្ថា ត់ការឆ្ៃងរកី្រាលោលជំងឺកូ្វៃី១៩ បៅក្នុង
ព្េបទស និងការអនុវតតនយុ៍ទធនាការចក្់វា៉ាក្់ស្ថងំទូទាងំព្េបទស។ ក្ំបណីន ទិននផលក្នុងព្សុក្
សរុេ GDP ពិតព្បាក្ៃរេស់ក្ម្ពុោោម្ធ្យម្ ៧ ភាគរយ ក្នុងរយៈបពល  ២ ទសវតសរចុ៍ង
បព្កាយបនឹះ ព្តូវបានោេ់គងំ បោយស្ថរ ការរាតតាតម្នកូ្វៃី១៩ បហយីចំបពាឹះការបា៉ា ន់ស្ថម ន
ថមីៗបនឹះ សព្មេ់ឆ្ន  ំ២០២១ ព្តឹម្ជ្ត ៣ ភាគរយ េ៉ាុប ណ ឹះ  េ៉ាុជ្នត បទាឹះេីោយា៉ា ង ក្៏បោយ 
នឹងមននិននការលអព្េបសីរវញិសព្មេ់ៃំ ច់ឆ្ន ២ំ០២២ និងឆ្ន េំនតេនាា េ់ខាងមុ្ខបទៀត។ 
បសៃឋក្ិចចចេ់បផតីម្បងីេប ងីវញិ បោយស្ថរក្ំបណីនម្នការនាបំចញផលិតផល និងភាពលអ
ព្េបសីរបៅក្នុងវស័ិយក្សិក្ម្ម។ បោយស្ថរមនការេនធូរេនាយលក្ខខណឌ បធ្វីៃំបណីរបៅចុងឆ្ន ំ
២០២១ បយងីរពំឹងថា វស័ិយបទសចរណ៍នឹងជួយចូលរួម្ចំជ្ណក្ជំរុញក្ំបណីនប ងីវញិោ 
េបណតី រៗ ឈានបៅ ៃល់ក្ំបណីនមុ្នវេិតតិជំងឺកូ្វៃី១៩ បក្ីតប ងី។ 
 

ព្គឹឹះស្ថា នម្ីព្ក្ូហរិញ្ញវតាុ ម៉ា ក្់សីុម៉ា  ក្៏បានសព្ម្េខៃួនបៅនឹងស្ថា នការណ៍វេិតតិជ្ៃលបានបក្ីត
ប ងីបនឹះផងជ្ៃរ។ បយងីបានបរៀេចំក្ិចចការអាទិភាពប ងីវញិ ព្េក្េបោយភាពព្េុងព្េយត័ន 
បោយយក្សុខមលភាពរេស់និបយាជិត និងអតិថិជនរេស់បយងីោអាទិភាពជួរមុ្ខបគ។ បៅ
ៃំ ក្់កាលខពស់េំផុតម្នការឆ្ៃងរកី្រាលោល បយីងក្៏បានអនុវតតនូវវធិានការ ការកាត់េនាយ
ទំនាក្់ទំនងជួេផ្ទា ល់រវាងេុគគលិក្រេស់បយងី ោម្ួយនឹងអតិថិជន ៃូចោ ការេបងាីតនីតិវធិ្ី
ព្េតិេតតិការពីចមា យ បហយី និងការអនុញ្ញញ តឱ្យេុគគលិក្រេស់បយងីបធ្វីការពីផាឹះ។ បយីងក្៏បាន
ជួយ  អតិថិជនរេស់បយងីោបព្ចីននាក្់ផងជ្ៃរជ្ៃលបានជួេព្េទឹះនូវការលំបាក្ជ្ផនក្ហរិញ្ញវតាុ
េប ត ឹះអាសនន បោយផតល់ជូននូវជបព្ម្ីសេង់សងជ្ៃលអាចអនុវតតបាន។ បយងីអាចេនត
ព្េតិេតតិការអាជីវក្ម្មបានយា៉ា ងរលូន សូម្បីជ្តក្នុងព្គ ជួេនឹងវេិតតិក្៏បោយ បោយបយងីបាន
េបងាីតនូវ េ ត ញទំនាក្់ទំនងយា៉ា ងលអរវាងព្ក្ុម្ព្េឹក្ាភិបាល ោម្ួយនឹង    គណៈព្គេ់ព្គង 
ជ្ៃលអាចឱ្យបយងី បោឹះព្ស្ថយបានភាៃ ម្ៗបៅនឹងេញ្ញា ព្េឈម្ចំបពាឹះមុ្ខ។ 
 

ព្គឹឹះស្ថា នម្ីព្ក្ូហរិញ្ញវតាុ ម៉ា ក្់សីុម៉ា  បៅជ្តទទួលបានលទធផលហរិញ្ញវតាុោវជិជមន បទាឹះេីមន
ក្ព្ម្ិតទាេោងេ៉ាុនាម នឆ្ន ថំមីៗបនឹះក្៏បោយ។ ជ្ៃលឆ្ៃុឹះេញ្ញច ងំពី ភាពព្េុងព្េយត័នរេស់បយងីបៅ
ក្នុងស្ថា នភាពជ្េេបនឹះ។ ព្ក្ុម្ព្េឹក្ាភិបាល និងគណៈព្គេ់ព្គង បានបធ្វីការយា៉ា ងជិតសនិទធបៅ
ក្នុងការវាយតម្ម្ៃក្ព្ម្ិតម្នផលេ៉ាឹះពាល់េ ត លម្ក្ពីវេិតតិជំងឺកូ្វៃី១៩ បហយីបយងីក្៏មន
តមៃ ភាពចំបពាឹះ អនក្ផតល់ព្បាក្់ក្ម្ច ីនិងភាគទុនិក្រេស់បយងី បៅក្នុងរបាយការណ៍រេស់បយីង
អំពីការវាយតម្ម្ៃបនឹះ។ ការគពំ្ទយា៉ា ងបពញបលញពី អនក្ផតល់ព្បាក្់ក្ម្ច ី និងភាគទុនិក្រេស់
បយងី បធ្វីឱ្យ ព្គឹឹះស្ថា នម្ីព្ក្ូហរិញ្ញវតាុ ម៉ា ក្់សីុម៉ា  រក្ាបាននូវជំហរហរិញ្ញវតាុ និងសនានីយភាព
ៃ៏រងឹម ំបទាឹះសាិតក្នុងព្គៃ៏ លំបាក្បនឹះក្តី។ 
 
បៅក្នុងឆ្ន ២ំ០២១ បយងីព្េជ្ហលោបានព្តឹម្ជ្តស្ថត រប ងីវញិពីស្ថា នភាពៃ៏លំបាក្បនឹះ េ៉ាុជ្នត 
េ៉ាុជ្នតបយងីបៅជ្តបេតោា ចិតត ក្នុងការជ្ព្េកាៃ យ ម៉ា ក្់សីុម៉ា  ោព្គឹឹះស្ថា នម្ីព្ក្ូហរិញ្ញវតាុឈានមុ្ខ
បគ។ បហយីបយងី ក្៏យក្ឱ្កាសបនឹះ បៃីម្បពីព្ងឹងមូ្លោឋ នព្គឹឹះបោយការោក្់េញ្ចូ លរមួ្គន  អំពី
ក្ំបណីនរេស់បយងី អាជីវក្ម្ម, ធ្នធានម្នុសស ៃំបណីរការ បហីយនិងេបចចក្វទិារ ព្ពម្ទាងំ
អភិបាលក្ិចចរេស់បយងីឱ្យកាន់ជ្តរងឹម។ំ បៅក្នុងឆ្ន ២ំ០២០ បយងីបានចេ់បផតីម្អនុវតត យុទធ
ស្ថស្តសតេរវិតតក្ម្មឌីជីថល បហយីនឹងេនតបធ្វីឱ្យ ម៉ា ក្់សីុម៉ា  ទទួលបាននូវនូវ ់់់ឧ់តតម្ភាពម្នការ
ចំ យ ព្េសិទធផលព្េតិេតតិការ និងភាពងាយព្សួលសព្មេ់អតិថិជន ព្ពម្ទាងំជួយជំរុញ 
ម៉ា ក្់សីុម៉ា  េបងាីននូវសម្តាភាពក្នុងការព្េក្ួតព្េជ្ជងផងជ្ៃរ។ បយងីពិតោមនបសចក្តី
បស្ថម្នសសម្ព្ក្ជ្លងជ្ៃលបានបធ្វីៃំបណីរោម្ួយអតិថិជន និងភាគីពាក្់ព័នធរេស់បយងី 
យា៉ា ងស្ថវ ហាេ់ បៃីម្បេីនតបៅឆ្ន ខំាងមុ្ខបនឹះ។ 
 
ោចុងេញ្ចេ់ ខាុ ំសូម្ជ្ថៃងអំណរគុណយា៉ា ងព្ោលបព្ៅេំផុតចំបពាឹះព្ក្ុម្ព្េឹក្ាភិបាល ជ្ៃល
ជ្តងជ្តផតល់បសចក្តីជ្ណនា ំ និងការគពំ្ទ ព្គេ់បពល។ បហីយខាុ ំក្៏សូម្អរគុណោពិបសសផង
ជ្ៃរចំបពាឹះគណៈព្គេ់ព្គង និងេុគគលិក្ទាងំអស់ ក្នុងការបេតោា ចិតតយា៉ា ងសវិតស្ថវ ញ ខិតខំបធ្វី
ការ និងការលឹះេង់ខពស់ បៅក្នុងព្គៃ៏លំបាក្បនឹះ។ ខាុ ំក្៏សូម្ជ្ថៃងអំណរគុណ យា៉ា ងព្ោលបព្ៅ
េំផុតផងជ្ៃរចំបពាឹះស្ថា េ័នោម្ៃគូ និងភាគទុនិក្រេស់បយងី ជ្ៃលជ្តងជ្តផតល់នូវទំនុក្ចិតតោ
និចចបៅក្នុងរយៈបពលោបព្ចីនឆ្ន កំ្នៃងម្ក្បនឹះ។       ម៉ា ក្់សីុម៉ា  បៅជ្តោព្គឹឹះស្ថា នម្ួយៃ៏រងឹ
ម ំ និងមន បសារភាព ក្នុងរយៈបពលោង ២០ ឆ្ន កំ្នៃងម្ក្បនឹះ។ ក្នុងនាម្ោព្េធានព្ក្ុម្
ព្េឹក្ាភិបាល ខាុ ំបៅជ្តេនតបេតោា ចិតតៃឹក្នា ំនិងបព្ោម្ជ្ព្ជងព្គឹឹះស្ថា នម្ីព្ក្ូហរិញ្ញវតាុ ម៉ា ក្់សីុម៉ា  
ឱ្យបឆ្ព ឹះបៅមុ្ខសបព្ម្ចបាន តាម្ចក្ខុវស័ិយ និងបេសក្ក្ម្ម។ 
 

 
 
 

 
បោក្េណឌិ ត អន េ ុនហាក់្ 
ព្េធានព្ក្ុម្ព្េឹក្ាភិបាល 

 
 
 
 

របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ ៣ 



 

 
របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ ៤ 

  

“បយងីរមួ្គន ោម្ួយអតិថិជនរេស់បយងីបៃីម្បបីឆ្ព ឹះបៅ
រក្ភាពព្េបសីរប ងីវញិក្នុងព្គៃ៏លំបាក្បនឹះ” 

ក្នុងឆ្ន  ំ ២០២០ ជំងឺកូ្វៃី-១៩ បានរកី្រាលោលោសក្ល បហយីក្៏បានរាលោលម្ក្ៃល់
ព្េបទសក្ម្ពុោក្នុងឆ្ន ២ំ០២១ ផងជ្ៃរ។ 
 
បៅក្នុងឆ្មសទីម្ួយឆ្ន បំនឹះ ព្េបទសក្ម្ពុោបានជួេព្េទឹះនឹងបព្គឹះម្ហនតរាយម្នជំងឺរាតតាត 
ជ្ៃលបានផាឹះប ងីយា៉ា ងឆ្េ់រហ័ស ជ្ៃលោបហតុបធ្វីឲ្យ មនការរតឹេនតឹង និងការេិទខាេ់ បៃីម្បី
កាត់េនាយនូវផលេ៉ាឹះពាល់។ បោយស្ថរឥទធិពលម្នជំងឺរាតតាត ជ្ៃលពុំធាៃ េ់បក្ីតមនប ីងពី
មុ្នម្ក្ តាម្ការបា៉ា ន់ព្េម៉ា នថមីៗបនឹះប ញីថា បៅក្នុងឆ្ន ២ំ០២១ អព្តាក្ំបណីនទិននផល ក្នុង
ព្សុក្សរុេ ពិតព្បាក្ៃ បក្ីនប ីងព្តឹម្ចំនួន ៣% ទាេោងការពាក្រណ៍ ៤% បៅចុងឆ្ន ំ
២០២០។ បេីបទាឹះេីោវស័ិយផលិតក្ម្ម បានសាុឹះបងីេប ីងវញិេនតិច េនាា េ់ពីមនការធាៃ ក្់ចុឹះ
បៅឆ្ន  ំ២០២០ ក្៏បោយ ក្៏វស័ិយបសវាក្ម្ម ោពិបសស វស័ិយបទសចរណ៍ បៅពុំទាន់សាុឹះបងីេ
ប ងីវញិបៅប យីបទ។ 
 
អតិថិជនភាគបព្ចីន បានរងផលេ៉ាឹះពាល់យា៉ា ងខាៃ ងំបោយស្ថរ េរេិទ និងរបេៀេររស់បៅតាម្
គនៃងថមី េ៉ាុជ្នតេញ្ញា ទាងំបនឹះ "ោបរឿងធ្ម្មតាថមីៗ"។ ោម្ួយគន បនឹះ ម៉ា ក្់សីុម៉ា  ក្៏បានពិនិតយប ីញ
ផងជ្ៃរថា អតិថិជនោបព្ចីន បានជួេព្េទឹះ ោម្ួយការបាត់េង់ការងារបធ្វី រងការខូចខាត
បោយស្ថរការេិទខាេ់ និងអវីជ្ៃលសំខាន់ោងបគេំផុត បនាឹះគឺភាពភ័យខាៃ ចម្នការឆ្ៃងជំងឺបនឹះ
ផងជ្ៃរ។ េ៉ាុជ្នែក្នុងកាលៈបទសៈ ក្៏បោយ បយងីបៅជ្តបជឿោក្់ថា ផនត់គំនិតរេស់ ស្ថា េ័នម្ី
ព្ក្ូហរិញ្ញវតាុ បៅជ្តព្េឹងជ្ព្េងធានា ផតល់នូវបសារភាព ជូនៃល់អតិថិជន និងមច ស់អាជីវក្ម្មនានា 
តាម្រយៈការផតល់នូវបសវាហរិញ្ញវតាុ។ បហយី ម៉ា ក្់សីុម៉ា  ក្៏បានបរៀេចំឲ្យមនផងជ្ៃរនូវ ការបធ្វី
កាលវភិាគសងព្បាក្់ប ងីវញិ ការពនាបពលសងព្បាក្់ និងការបលីក្ជ្លងព្បាក្់ពិន័យ ចំបពាឹះ
អតិថិជនជ្ៃលជួេព្េទឹះនឹងការលំបាក្ក្នុងការទូទាត់សងព្ត េ់តាម្ក្ិចចសនាខចីព្បាក្់។ 
េជ្នាម្ពីបនឹះបទៀត ព្ក្ុម្ការងារ ម៉ា ក្់សីុម៉ា  ក្៏បានរេួរមួ្គន  បេតោា ចិតតយា៉ា ងមុ្តម ំ ក្នុងការគពំ្ទ
អតិថិជន ព្គេ់បពលបវោ ព្សេតាម្បគលការណ៍ម្នការគពំារអតិថិជនរេស់បយងី ក្៏ៃូចោបស
ចក្តីជ្ណនាពំីធ្នាគរោតិម្នក្ម្ពុោ និងរាជរោឋ ភិបាលក្ម្ពុោ ផងជ្ៃរ។ 
 
បៅក្នុងកាលៈបទសៈបនឹះ ក្ំបណីនអាជីវក្ម្មរេស់បយងីមនការធាៃ ក្់ចុឹះ ោេប ែ ឹះអាសនន 
បហយីបយងីក្៏ជួេព្េទឹះនឹងការបក្ីនប ីងនូវ ហានិភ័យសំពាធ្ឥណទាន ផងជ្ៃរ េ៉ាុជ្នតបៅចុងឆ្ន ំ
២០២១ សញ្ញញ ម្នភាពលអព្េបសីរក្៏ចេ់បផតីម្េងាា ញប ងីវញិោេបណតី ៗ  ទាងំបលបឿន ម្ន 
ក្បំណីន និងផលេ៉ាឹះពាល់ ម្នហានិភ័យសំពាធ្ឥណទាន។ ទនាឹម្នឹងបនឹះ បយងីក្៏បានេនត
បរៀេចំនូវក្ិចចការ បៃីម្បបីព្តៀម្សព្មេ់ម្ថាអនាគតផងជ្ៃរ។  ទីម្ួយគឺពិនិតយបម្ីលបលីសក្ម្មភាព
អាជីវក្ម្មេចចេបនន ព្េសិទធភាព និងបព្គងចំ យ ។ ទីពីរគឺការវនិិបយាគបលីព្េព័នធឌីជីថល និង
អាជីវក្ម្មថមីៗ បហយីចុងបព្កាយ គឺពព្ងឹងមូ្លោឋ នព្គឹឹះរេស់ព្គឹឹះស្ថា ន។ ទាងំបនឹះគឺោបគល
បៃីម្ប ីឲ្យ ម៉ា ក្់សីុម៉ា  រកី្ចំបរនីប ងីវញិ បៅឆ្ន ២ំ០២២ និងតបៅមុ្ខបទៀត។ 
 

ោចុងបព្កាយ តាងំនាម្ឲ្យគណៈព្គេ់ព្គង ខាុ ំសូម្បឆ្ៃៀតក្នុងឱ្កាសបនឹះ បៃីម្បជី្ថៃងអំណរគុណយា៉ា ង
ព្ោលបព្ៅចំបពាឹះមច ស់ភាគហ ុន ព្េធានព្ក្ុម្ព្េឹក្ាភិបាល និងសមជិក្ព្ក្ុម្ព្េឹក្ាភិបាល ចំបពាឹះ
ការៃឹក្នាៃំ៏សក្ម្ម ការគពំ្ទ និងការជ្ណនា ំ និងសូម្ជ្ថៃងអំណរគុណចំបពាឹះភាគីជ្ៃលពាក្់ព័នធ
ទាងំអស់ រួម្ទាងំអតិថិជន អនក្និយត័ក្រ  វនិិបយាគិន និងម្ៃគូរធ្នាគរ និងហរិញ្ញវតាុ ចំបពាឹះការ
បជឿទុក្ចិតត ម្ក្បលី ម៉ា ក្់សីុម៉ា  បៃីម្ប ីម៉ា ក្់សីុម៉ា  រកី្ចបព្ម្ីន និងសបព្ម្ចបានតាម្នូវបេសក្ក្ម្មរេស់
បយងី បេីបទាឹះេីោមនចបនាៃ ឹះខវឹះខាត ក្នុងអំ ុងបពលៃ៏លំបាក្បនឹះក្៏បោយ។ ភាពរងឹម ំនិងភាព
រកី្ចបព្ម្ីនរេស់ ម៉ា ក្់សីុម៉ា  បានម្ក្ពីការយក្ចិតតទុក្ោក្់ខពស់ និងការេំបពញការងារ រេស់
េុគគលិក្ ព្គេ់ោន់ថាន ក្់ និងការបជឿទុក្ចិតតពីសំ ក្់អតិថិជន ជ្ៃលបានគពំ្ទបព្េីព្បាស់បសវាក្ម្ម
រេស់ ម៉ា ក្់សីុម៉ា ។ 
 
 

      
 

បោក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិធ ី
អគគនាយក្ 

បោក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិធី  
អគគនាយក្ 
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របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 

 

 
 ៣១ ធ្នូ ២០២១ ៣១ ធ្នូ ២០២០ ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

សម្ិទធផលហរិញ្ញវតាុ (CIFRS for SME) 
   

ផលេ័ព្តឥណទានសរុេ (គិតោៃុោៃ រអាបម្រកិ្) ២១.៩៩២.៣៤២ ២០.៩៩៧.៦៤៩ ២១.៤២៤.៥៩៨ 

ព្ទពយសក្ម្មសរុេ (គិតោៃុោៃ រអាបម្រកិ្) ២៦.៥៥៨.៥៤៤ ២៤.៧៧៩.០៧០ ២៣.៩១៤.៥៩៨ 

ព្បាក្់ឥណទានសរុេ (គិតោៃុោៃ រអាបម្រកិ្) ១៦.៦២៨.១៧០ ១៥.០២៧.៥៧២ ១៤.៧១៥.៣៩២ 

េំណុលសរុេ ១៧.២៧០.៩២៥ ១៥.៦០៦.៧៧៨ ១៥.២៥៩.១៦១ 

មូ្លធ្នសរុេ ៩.២៨៧.៦១៩ ៩.១៧២.២៩២ ៨.៦៥៥.៤៣៧ 

ចំណូលសរុេ ៤.០១១.៦៨១ ៤.០៨៤.៣៩៩ ៣.៩៩៣.៣៩៨ 

ព្បាក្់ចំបណញសុទធ ១១៥.៣២៧ ៥១៦.៨៥៥ ៥១៥.១៤៩ 

ចំណូលបធ្ៀេនឹងមូ្លធ្ន ១.២៥% ៥.៨០% ៦.១០% 

ចំណូលបធ្ៀេនឹងព្ទពយសក្ម្ម ០.៤៥% ២.១១% ២.៣០% 

ជ្ផនក្ធ្នធានម្នុសស    

ចំនួនម្ស្តនតីឥណទាន ១០៩ ៧៨ ៦៨ 

ចំនួនអុឹម្បេឡា ១៨៦ - - 

េុគគលិក្សរុេ ២៣២ ១៩០ ១៧១ 

សម្ិទធផលព្េតិេតតិការ    
ចំនួនឥណទានសក្ម្ម ៩.០៨៥ ៦,៧៧៩ ៧.២៧៧ 
ទំហឥំណទានោម្ធ្យម្ ២.៤២១ ៣ ០៩៨ ២.៩៤៤ 
អតិថិជនសក្ម្ម ៨.០៣៥ ៥ ៦០៥ ៥.៨៧៤ 
ចំនួនអតិថិជនសព្មេ់ម្ស្តនតីឥណទានមន ក្់ ៧៤ ៧២ ៨៦ 
ផលេ័ព្តឥណទានម្ធ្យម្សព្មេ់ម្ស្តនតីឥណទានមន ក្់      ២០១.៧៦៥ ២៦៩ ២០០ ៣១៥.០៦៨ 
ចំនួនឥណទានជ្ៃលបានេបញ្ចញ ១៤.៧០៨.២៨៣ ១៣ ៨០៣ ១១៨ ១៨.២១៥.១១៧ 
ចំនួនអតិថិជនជ្ៃលបានផតល់ឥណទាន ៧.៦៣២ ៤ ២២៥ ៥.០៩៦ 
ទំហឥំណទានជ្ៃលបានេបញ្ចញោម្ធ្យម្             ១.៩២៧ ៣ ២៦៧ ៣.៥៧៤ 
ហានិភ័យសំបពៀតឥណទានយតឺចេ់ពី៣០ម្ថា ១.៧៦% ១.០២% ០.៥៧% 

ការព្គេ់ៃណែ េ់ម្នបសវាក្ម្ម    

ចំនួនស្ថខា ១៤ ១៣ ១៤ 
ចំនួនបខតតជ្ៃលព្េតិេតតិការ ៩ ៨ ៨ 
ចំនួនព្សុក្ជ្ៃលព្េតិេតតិការ ៤៤ ៣៨ ៤៥ 
ចំនួន ុជំ្ៃលព្េតិេតតិការ ២២៦ ២០៣ ២៥២ 
ចំនួនភូម្ិជ្ៃលព្េតិេតតិការ ១ ០១៩ ៩៥៧ ១.៣០០ 
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របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 
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ផលេ័ព្តឥណទាន ចំនួនឥណទាន
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ឥណទានជ្ៃលបានេបញ្ញច ញ ចំនួនឥណទានជ្ៃលបានេបញ្ញច ញ

៥ ភាគរយ 
ក្ំបណីនផលេ័ព្តឥណទានសរុេ 

កំ្បណីនព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 

ផលេ័ព្តេឥណទានរេស់បយងីកំ្ពុងមនភាពព្េបសីរប ងី េនាា េ់

ពីការធាៃ ក់្ចុឹះេនតិចក្នុងឆ្ន  ំ២០២០ បោយស្ថរឥទធិពលជំងឺ 

កូ្វៃី-១៩។ 

 

ម៉ា ក់្សីុម៉ា  មនកំ្បណីនចំនួន គណនីឥណទានគួរឱ្យក្ត់សមគ ល់ 
បោយស្ថរជ្តការបោគជ័យម្នផលេ័ព្តឥណទាន ទំហតូំចរេស់ 

បយងី។ 

21.6M 20.6M 21.2M 22.0M

1.21%

2.39%

2.07%

1.76%
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ផលេ័ព្តឥណទាន ហានិភ័យសំបពៀតឥណទាន

ហានិភ័យសំបពៀតឥណទាន PAR>30  និង ការលុេេំណុល

បចញពីេញ្ជ ី មនការបកី្នប ីងគួរឲ្យក្ត់សមគ ល់បៅឆ្ន  ំ២០២២ 

ជ្ៃលវាបានេងាា ញពីផលេ៉ាឹះពាល់ម្នជំងឺរាតតាតកូ្វៃី-១៩។ 

ការវាយតម្ម្ៃបលី សំវធិានធ្ន និង ការលុេេំណុលបចញពីេញ្ជ ី 

បយងីបានទំនាក់្ទំនងបៅអនក្ផតល់ឥណទាន និងភាគទុនិក្រេស់

បយងីបានទាន់បពលបវោ។ 

ម៉ា ក់្សីុម៉ា  បានជួេឧេសគគក្នុងការលូតោស់ និងគុណភាព 

ឥណទានបៅបពលជ្ៃលជំងឺកូ្វៃី-១៩  មនការរាលតាត ខាៃ ងំបៅ

ព្តីមសទី២ េ៉ាុជ្នតបយងីមនភាពព្េបសីរប ងីវញិបៅចុងឆ្ន  ំ

២០២១។ 

លទ្ធផលឥណទាន 

៣៤ ភាគរយ 
ក្ំបណីនគណនីឥណទានសក្ម្ម 

៧ ភាគរយ 
ក្ំបណីនចំនួនឥណទានជ្ៃលបាន
េបញ្ចញ 

៨១ ភាគរយ 
ក្ំបណីនចំនួនអតិថិជនជ្ៃលបាន 
ផតល់ឥណទាន 

0.82%

0.51% 0.57%

1.02%

1.76%

0.10%
0.50%

0.23% 0.28%

0.57%

2017 2018 2019 2020 2021

ហានិភយ័សំបពៀតឥណទានយតឺចេពី់៣០ម្ថា ឥណទានលុេបចញពីេញ្ច ី



 

 



 

 
១០ 

 
 

 
 

 
ព័ត៌មនលម្អិតម្នការកាន់កាេ់ភាគហ ុនរេស់ ម៉ា ក់្សីុម៉ា  មនៃូចខាងបព្កាម្៖ 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 តម្ម្ៃ (គិតោៃុោៃ រ) ចំននួភាគហ ុន ភាគរយ 
Gojo & Company, Inc. ៣.១៤០.២៩០ ៣១៤.០២៩ ៦១.៦៣% 

បោក្ អន េ ុនហាក្់ ១.០០០.០០០ ១០០.០០០ ១៩.៦៣% 

បោក្ព្សី បព្សង សីុវបឆ្ង ៤៣០.០០០ ៤៣.០០០ ៨.៤៤% 

បោក្ព្សី ស្ថរុន វធុិ្រត័ន ៤២០.០០០ ៤២.០០០ ៨.២៤% 

បោក្បជត ច័នាព្េបសីរ ៥៥.០០០ ៥.៥០០ ១.០៨% 

បោក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិធី ៤៣.៨៥០ ៤.៣៨៥ ០.៨៦% 

បោក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិធី ( តំ ងេុគគលិក្ ) ៦.១៥០ ៦១៥ ០.១២% 

 ៥.០៩៥.២៩០ ៥០៩.៥២៩ ១០០.០០% 

រចនាសម្ព័នធគ្រប់គ្រង 

ភារទ្ុនិក 
 
 
 
 
 

១របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 
 

៩ 



 

 

ព្ក្ុម្ព្េឹក្ាភិបាលរេស់ ម៉ា ក្់សីុម៉ា  មនសមជិក្ចំនួនព្បាមំ្ួយរូេ ជ្ៃលពីររូេោសមជិក្ឯក្រាជយបោយអនុបោម្តាម្េទេបញ្ញតតិរេស់ធ្នាគរ
ោតិម្នក្ម្ពុោ ។   

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

គ្កុម្គ្បឹកាភិបាល 

បោក្េណឌិ ត អន េ ុនហាក្់ ោព្េធានព្ក្ុម្ព្េកឹ្ាភិបាល នងិោសមជិក្ ស្ថា េនិក្ ម្នព្គឹឹះស្ថា នម្ីព្ក្ូហរិញ្ញ
វតាុ ម៉ា ក្់សីុម៉ា  ភអីិលសីុ។ បោក្ ព្តូវបានជ្តងតាងំោ ព្េធានព្ក្មុ្ព្េឹក្ាភិបាល 
នាេំ ច់ឆ្ន ២ំ០១១។ មុ្នបពលេបព្ម្កីារងារបៅ ព្គឹឹះស្ថា នម្ីព្ក្ូហរិញ្ញវតាុ ម៉ា ក្សីុ់ម៉ា  បោក្េណឌិ ត  
េ ុនហាក្ ់េបព្ម្កីារងារោនាយក្ព្េតេិតតហិរិញ្ញវតាុ បៅធ្នាគរពាណិជជ បា៉ា សីុហវកិ្ ១៩៩៥-២០០០។ 
 

បោក្េណឌិ ត អន េ ុនហាក្ ់ទទួលបាន សញ្ញញ េព្តេណឌិ តព្គេ់ព្គងធុ្រក្ិចច (DBA)  ជ្ផនក្ព្គេ់ព្គង  
ពីស្ថក្លវទិាល័យ Preston University បៅសហរៃឋអាបម្រកិ្ ក្នុងឆ្ន ២ំ០០៩។ បោក្េណឌិ ត េ ុនហាក្ ់
បានទទួលេរញិ្ញញ េព្តោនខ់ពស់ជ្ផនក្ធ្នាគរ នងិហរិញ្ញវតាុ ពីស្ថក្លវទិាល័យ ន័រតុន ព្េបទសក្ម្ពុោ និង
ពីស្ថក្លវទិាល័យ Ateneo De Zambuaga ព្េបទស ហវលីីពនី បៅក្នុងឆ្ន ២ំ០០៣។ បៅក្នុង ឆ្ន ១ំ៩៩៥ 
បោក្េណឌិ ត អន េ ុនហាក្់បានទទួលេរញិ្ញញ េព្តព្គេ់ព្គងធុ្រក្ិចច(BBA) ពីម្ហាវទិាល័យពាណិជជស្ថស្តសត 
បៅក្នុងព្េបទសក្ម្ពុោ។ 

បោក្ Taejun Shin ោស្ថា េនិក្ នងិោអគគនាយក្ម្នព្ក្មុ្ហ ុន Gojo & Company, Inc., ជ្ៃលោ 
ភាគទុនិក្ចម្បងរេស់ ម៉ា ក្់សីុម៉ា ។. បោក្ Taejun បានចេ់បផតីម្អាជពីរេស់ខៃួនបៅព្ក្មុ្ហ ុន Morgan 
Stanley នងិ Unison Capital ោអនក្ជនំាញជ្ផនក្វនិិបយាគ។ ខណៈបពលេបព្ម្កីារងារ ក្នុងវស័ិយហរិញ្ញវតាុ 
បោក្ Taejun  បានេបងាីត អងគការ Living in Peace ក្នុងឆ្ន ២ំ០០៧ និងេបងាីតមូ្លនិធ្ិវនិិបយាគ បលី 
វស័ិយម្ីព្ក្ូហរិញ្ញវតាុ ោបលីក្ៃំេូង ក្នុងព្េវតតិស្ថស្តសតវនិិបយាគរេស់ព្េបទស ជេ៉ាុន នាឆ្ន ២ំ០០៩។ បោក្គឺោ 
Young Global Leader ម្នបវទិកាបសៃឋក្ិចចពភិពបោក្ និងោសមជកិ្ស្ថា េនកិ្ វយ័បក្មងម្ន Endeavor 
Japan។ បោក្ ព្តូវបាន ទសសនាវៃតី Harvard Business Review រេស់ព្េបទសជេ៉ាុន បព្ជីសបរសីោ 
អគគនាយក្បឆ្នីម្ទាងំ ២០ ជ្ៃលមនអាយុតិចោង ៤០ឆ្ន ។ំ 
 

បោក្ Taejun Shin បានទទួលេរញិ្ញញ េព្តោន់ខពស់ជ្ផនក្ហរិញ្ញវតាុ គណបនយយ នងិចាេ់ពសី្ថក្ល 
វទិាល័យ Waseda Graduate School of Finance និងទទួលបានេរញិ្ញញ េព្តជ្ផនក្ចាេព់សី្ថក្ល 
វទិាល័យ នបយាបាយ នងិបសៃឋក្ចិច បៅព្េបទសកូ្បរ ៉ា។ 

បោក្ Sanjay Gandhi  ោសហស្ថា េនកិ្ និងោនាយក្ព្េតេិតតិវនិិបយាគ ម្ន ព្ក្មុ្ហ ុន Gojo & Company, 
Inc.,។ បោក្បានចេ់បផតមី្ អាជពីរេស់គត់ោ អនក្ព្គេ់ព្គងសវនក្ម្ម េនាា េម់្ក្ បោក្ បានចូលព្េ ូក្
ក្នុង វស័ិយហរិញ្ញវតាុ និងធ្នាគរោម្ួយ ព្ក្ុម្ហ ុនៃ៏ធ្មំ្ួយ បៅក្នុងព្េបទសឥ ឌ  អស់រយៈបពល៨ឆ្ន ។ំ ចេ់
តាងំឆ្ន ២ំ០០៣ ម្ក្ បោក្ Sanjay បានបធ្វីការបៅក្នុងវស័ិយម្ីព្ក្ហូរិញ្ញវតាុ បហយីកាៃ យោអនក្ជនំាញខាងវ ិ
ស័យបនឹះ។  បោក្ Sanjay មនេទពិបស្ថធ្ន៍បលីការបធ្វីច ំតថ់ាន ក្ស់្ថា េន័ ម្ីព្ក្ូហរិញ្ញវតាុជិត ១៥០ 
ព្គឹឹះស្ថា ន បៅក្នុង ២៥ ព្េបទស បហយីបោក្បានអនុម្ត័របាយការណ៍វាយតម្ម្ៃ MFI ោង 400 ជ្ៃលរូម្មន
ទាងំ World Bank, ADB, UNDP, Cordaid នងិ Mercy Corps. បោក្ ោវាគមិនេបព្ងៀនខាងជ្ផនក្វភិាគបលី
ឥណទាន និងការបធ្វីច ំត់ថាន ក្ ់ោបព្ចនីក្ជ្នៃងជុំវញិពភិពបោក្។ ក្។ បោក្ ក្ធ៏ាៃ េ់េបងាតីសិកាខ ស្ថោោ
បព្ចីន ខាងជ្ផនក្ព្គេ់ព្គងហានភិ័យ ៃល់េុគគលិក្បៅក្នុងព្គឹឹះស្ថា នម្ួយចំននួបៅក្នុងព្េបទសក្ម្ពុោ។  
 

បោក្ Sanjay Gandhi  បានេញ្ចេ់ថាន ក្សិ់ក្ាពីសក្លវទិាល័យ Delhi និងទទលួសញ្ញញ េ័ព្តជំនាញ 
គណនយយ (CA) បៅព្េបទសឥ ឌ ។ 

បោក្េណឌិ ត អន េ ុនហាក្,់ ព្េធានព្ក្មុ្ព្េឹក្ាភិបាល   

បោក្ Taejun Shin, តំ ងព្ក្មុ្ហ ុន Gojo & Company, Inc.  អភិបាល   
អភិបាល 

បោក្ Sanjay Gandhi អភិបាល 
 

១របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 
 
១០ 



 

 

  

បោក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិធ ីបានចូលរមួ្ោម្ួយម៉ា ក្់សីុម៉ា  បៅក្នុងជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០០០ បហយីបោក្បានៃកឹ្នាសំ្ថា េន័ឲ្យ
មនបសារភាព និងបោគជ័យោង ២០ ឆ្ន កំ្នុងនាម្ោអគគនាយក្ ចេ់តាងំពីឆ្ន  ំ២០១៥។ មុ្នបពលបោក្ចូល 
រមួ្ោម្ួយ ម៉ា ក្់សីុម៉ា  បោក្ េ៉ាុណណរទិធ ីបានេបព្ម្ីការងារោជនំួយការគណបនយយ នងិរៃឋបាលបៅ អងគការ LWS(
១៩៩៨-២០០០) ព្េធានគណបនយយបៅធ្នាគរពាណិជជ Pacific Commercial Bank (១៩៩៥-១៩៩៨) 
និង ោអនុព្េធានការយិាល័យ ឥណទាន ម្នធ្នាគរោត ិម្នក្ម្ពុោ បៅបខតតក្ំពត (១៩៨០-១៩៩៥)។ 
 

បោក្ េ៉ាុណណរទិធី ទទួលបានេរញិ្ញញ េព្តគណបនយយហរិញ្ញវតាុ នងិធ្នាគរ បៅក្នុង ឆ្ន ១ំ៩៨៦  
បៅក្នុង ព្េបទសក្ម្ពុោ។ 

បោក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិធ ីអភិបាល 
 

បោក្ព្សី  មនេទពិបស្ថធ្ន៍ោង២០ឆ្ន  ំក្នុង ក្ិចចការខាង ព្េតេិតត ិនិងទីព្េឹក្ា ក្នុងវស័ិយហរិញ្ញវតាុ បោយ
បផ្ទែ តសំខាន់បៅបលីខាងព្េតេិតតិការ គុណភាពឥណទាន ហានិភ័យព្េតិេតតិតាម្ នងិការព្គេ់ព្គងជ្ផនក្សវន
ក្ម្មម្ផាក្នុង។ បោក្ព្សី បានផែល់បសវាក្ម្ម ៃល់ព្ក្ុម្ស្ថា េន័ហរិញ្ញវតាុធ្ំៗ ធ្នាគរ នងិព្ក្ុម្ហ ុនវនិិបយាគ 
បហយី បោក្ព្សី ក្៏ធាៃ េប់ានេបព្ម្ីការងារ ឱ្យអងគភាពស្ថធារណៈ និងអងគការបព្ៅរោឋ ភិបាល ផងជ្ៃរ។ 
បហយីបោក្ព្សីក្៏ធាៃ េ់ ោព្េធានជ្ផនក្ព្គេ់ព្គងហានិភយ័ ម្នធ្នាគរ Azizi (២០១៧-២០២០) និង 
ធ្នាគរ The First Microfinance (២០១៦-២០២៧)។ 
 

បោក្ព្សី Ewa Janikowska ទទួលបានេរញិ្ញញ េព្តអនុេណឌិ តជ្ផនក្ព្គេ់ព្គងពាណិជជក្ម្ម ព ី
ស្ថក្លវទិាល័យ Illinois សហរៃឋអាបម្រកិ្ និង អនុេណឌិ តជ្ផនក្ព្គេ់ព្គង និងទផីារ ពសី្ថក្លវទិាល័យ 
Warsaw ព្េបទសេ៉ាូ ូញ។ អនក្ព្សីក្ទ៏ទួលបានវញិ្ញញ េនេ័ព្ត ព្តួតពិនិតយការជ្ក្ៃងេនៃ,ំ អនក្ព្គេ់ព្គងហានិ
ភ័យ, អនក្ព្គេ់ព្គងគុណភាព នងិសវនក្រ ផងជ្ៃរ។ 

បោក្ព្សី Ewa Janikowska អភិបាលឯក្រាជយ 
 

បោក្ Christophe Forsinetti គឺោសហព្គិន ម្ួយរូេ ជ្ៃលបានចូលរមួ្េបងាីតព្ក្ុម្ហ ុន ោង ១០ ព្ក្មុ្ហ ុន 
តាម្រយៈការវនិិបយាគបលី វស័ិយេៃិស ឋ រក្ិចច នងិវស័ិយហរិញ្ញវតាុ។ គបព្មងសំខាន់រេស់គត់រមួ្មន ជអីិ
ល ហាវ យជ្នន បោយបោក្បានអភិវឌឍបៅោព្ក្ុម្ហ ុនភតិសនា ជ្ៃលឈានមុ្ខបគបៅក្នុងអាសីុអាបគនយ ៍
បហយីមនស្ថខាព្េតិេតតិការចនំួន  ២៥០ ស្ថខា េុគគលិក្ចនំួន  ៨០០ នាក្់ បៅក្នុងរយៈបពល ៣ ឆ្ន ។ំ 
េចចុេបននបោក្ោនាយក្ព្គេ់ព្គង ម្នព្ក្មុ្ហ ុន Strategic Hospitality REIT ោព្ក្មុ្ហ ុនវនិិបយាគជ្ៃលមន
តម្ម្ៃ ១៥០ ោនៃុោៃ រអាបម្រកិ្ បហយីបានចុឹះេញ្ជ ីបៅផារភាគហ ុនព្េបទសម្ថ បហយីបោក្ោ ស្ថា េនកិ្
ព្ក្ុម្ហ ុន OBOR Capital Co., Ltd នងិ OBOR Management Co., Ltd ផងជ្ៃរ។ 
 

បោក្ Christophe Forsinetti បានទទលួសញ្ញញ េ័ព្តេណឌិ ត និងេរញិ្ញញ េព្តោនខ់ពស់ជ្ផនក្ 
ភូម្សិ្ថស្តសតនបយាបាយពីស្ថក្លវទិាល័យ ម្នទីព្ក្ុងបា៉ា រសី។ 

បោក្ Christophe Forsinetti អភិបាលឯក្រាជយ 

១របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 
 

១១ 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

គណៈក្ម្មការហានភិ័យនងិព្េតិេតតតិាម្មនតួនាទីក្នុងការជនំួយៃល់ព្ក្មុ្ព្េកឹ្ា
ភិបាលក្នុងការព្តួតពិនិតយបៅបលីព្ក្េខណ័ឌ  ព្គេ់ព្គងហានិភយ័នងិព្េតេិតតិតាម្
រេស់ម៉ា ក្់សីុម៉ា ។ មុ្ខងារហានិភ័យរេស់ម៉ា ក្់សីុម៉ា រមួ្មន ហានភិ័យឥណទាននងិ 
ការព្េមូ្លផតុ,ំ ហានិភ័យទីផារ (ហានភិយ័ពីការេតូររូេយិេ័ណណេរបទស និង 
ហានិភ័យអព្តាការព្បាក្់) ហានិភ័យសនានីយភាព ភាពព្គេ់ព្គន់ម្នបៃីម្ទុន និង
ហានិភ័យព្េតិេតតិការ (រមួ្មន ហានិភយ័េបចចក្វោិជ ព័តម៌ន និង សនតិសុខព្េពន័ធ, 
ហានិភ័យម្នការបព្េីព្បាស់បសវាតតិយភាគី និងផលិតផល/សក្ម្មភាពថមី។ មុ្ខងារ
ព្េតិេតតិការតាម្ រមួ្មន មុ្ខងារ ទេស់្ថា ត់ការសមអ តព្បាក្់ និងហរិញ្ញេបទានបភរ
វក្ម្ម និងវធិានការការយក្ចតិតទុក្ោក្ស់្ថគ ល់អតថិិជន បគលនបយាបាយ និងនតីិ
វធិ្ីវសិសលេៃូ  ៊វងី ការការពារនិងបោឹះព្ស្ថយស្ថា នភាពទំនាស់ផលព្េបយាជន៍ និង
ព្េតិេតតិតាម្ ចាេ់ និងេញ្ញជ ោធ្រមន េទោឋ នវោិជ ជីវៈ និងព្ក្ម្សីលធ្ម្ ៌ េទ
េញ្ញជ បោយជ្ ក្បផសងបទៀតបចញបោយអាោា ធ្រ ព្ពម្ទាងំបគលនបយាបាយម្ផាក្នុង 
និងបសចក្ែីជ្ណនារំេស់ ម៉ា ក្់សីុម៉ា  ។ 
 
គណៈក្ម្មការព្គេ់ព្គងហានិភ័យ និង ព្េតិេតតិតាម្មនសមជិក្េីរូេរមួ្មន 
នាយក្ម្និព្េតេិតែ ិ ជ្ៃលភាគបព្ចនីោអភិបាលឯក្រាជយ រមួ្ទាងំព្េធានគណៈក្ម្ម
ការ។ សមជិក្ទាងំអស់ម្នគណៈក្ម្មការមនមនចំបណឹះៃងឹ ការព្គេ់ព្គងហានិ
ភ័យ ចំបណឹះៃងឹព្គេ់ព្គន់អពំីការព្េឈម្មុ្ខនឹងហានិភ័យរេស់ ម៉ា ក្់សីុម៉ា  និង 
េរេិទម្នេទេបញ្ញតតិរេស់ស្ថា េន័ទាងំមូ្ល។ ក្ិចចព្េជុំគណៈក្មម ធ្ិការព្តូវបានបធ្វី
ប ងីោបរៀងរាល់ព្តីមសម្តង ឬបលីសពីបនឹះ ក្នុងក្រណីចបំាច ់ម្ួយ។ 
 

សមជិក្គណៈក្ម្មការហានភិ័យនងិព្េតេិតតិតាម្ មនៃូចខាងបព្កាម្៖ 

សមជិក្ តួនាទី/មុ្ខងារ 
បោក្ព្សី Ewa Janikowska អភិបាលឯក្រាជយ ព្េធាន 
បោក្ Sanjay Gandhi នាយក្មិ្នព្េតិេតែ ិ សមជិក្ 
បោក្ Christophe Forsinetti អភិបាលឯក្រាជយ សមជិក្ 
 

ព្េធាននាយក្ោឋ នគណៈក្ម្មការហានិភយ័និងព្េតិេតតិតាម្ បៃីរតនួាទីោ 
បលខាគណៈក្ម្មការ។  
 

សម្ិទធផលរេស់គណៈក្ម្មការហានិភ័យនិងព្េតិេតតតិាម្សព្មេឆ់្ន ២ំ០២១រមួ្មន៖ 

 ការបព្ជីសបរសី និងជ្តងតាងំ ព្េធានព្ក្ុម្ព្េឹក្ាភិបាល និងសមជិក្ថម ី
 បានអនុម្័តបគលនបយាបាយរេស់ គណៈក្ម្មការហានភិ័យនិង

ព្េតិេតតិតាម្ 
 បានអនុម្័តបលីម្ធ្ាបាយបព្េីព្បាស់បៃីម្បពី្តួតពនិិតយ សព្មេ់ក្ចិចព្ពម្

បព្ពៀង នងិហានភិ័យហរិញ្ញវតាុ 
 បានព្តួតពិនតិយនិងតាម្ោន ព្េតិេតតិតាម្ជ្ៃរពាក្ព់័ទធនងឹចាេ ់នងិ 

េទេបញ្ញតតិពាក្ព់័នធរេស់ម៉ា ក្់សីុម៉ា  
 ការអនុវតតវធិានការព្គេ់ព្គងហានិភ័យ បៃីម្បធីានាឱ្យបាននូវការ 

េនតអាជីវក្ម្ម បៃីម្បបីឆ្ៃយីតេបៅនងឹការចម្ៃងក្នុងសហគម្ន៍ម្នជំង ឺ
កូ្វៃី-១៩។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
គណៈក្ម្មការសវនក្ម្មមនតួនាទី ជួយព្ក្ុម្ព្េកឹ្ាភិបាលក្នុងការ ព្តួតពិនតិយបម្លី
ពីព្េសិទធភាពម្នមុ្ខងារសវនក្ម្មម្ផាក្នុង បៅក្នុងេរេិទម្នព្េពន័ធក្នុងការព្គេ់ព្គងម្ផា
ក្នុង និងការព្គេ់ព្គងហានភិ័យរេស់ស្ថា េ័នទាងំមូ្ល ព្តួតពិនិតយបម្ីលបលីសុចរតិ
ភាព ម្នរបាយការណ៏ហរិញ្ញវតាុ គណបនយយ និងៃំបណីរការបរៀេចំរបាយការណ៏
ហរិញ្ញវតាុ ព្បាក្ៃថាបគលនបយាបាយរេស់ស្ថា េ័នគឺព្សេតាម្េទេញ្ញតតិ និង  
ព្តួតពនិិតយបលីឯក្រាជយភាពរេស់សវនក្រម្ផាក្នុង នងិសវនក្រខាងបព្ៅ។ 
 

គណៈក្ម្មការសវនក្ម្មមនសមជិក្េីរូេ ជ្ៃលភាគបព្ចីនោអភបិាលឯក្រាជយ រមួ្
ទាងំព្េធានគណៈក្មម ធ្ិការសវនក្ម្ម។ សមជិក្ទាងំអស់ម្នគណៈក្មម ធ្ិការមន
មនចំបណឹះៃឹង នងិេទពិបស្ថធ្នព៍ាក្់ពន័ធនឹងជ្ផនក្ហរិញ្ញវតាុ។ ក្ិចចព្េជុំគណៈក្មម
ធ្ិការព្តូវបានបធ្វីប ងីោបរៀងរាល់ព្តីមសម្តង ឬបលីសពីបនឹះ ក្នុងក្រណីចបំាច់ 
ម្ួយ។ 
 

សមជិក្គណៈក្ម្មការសវនក្ម្ម មនៃូចខាងបព្កាម្៖ 
សមជិក្ តួនាទី/មុ្ខងារ 
បោក្ Christophe Forsinetti អភបិាលឯក្រាជយ ព្េធាន 
បោក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិធ ីអភិបាល សមជិក្ 
បោក្ព្សី Ewa Janikowska អភិបាលឯក្រាជយ សមជិក្ 

 

ព្េធាននាយក្ោឋ នសវនក្ម្មម្ផាក្នុង បៃីរតនួាទីោបលខាគណៈក្ម្មការ។ 
 

សម្ិទធផលរេស់គណៈក្ម្មការសវនក្ម្មសព្មេ់ឆ្ន ២ំ០២១រមួ្មន៖ 
 ការបព្ជីសបរសី និងជ្តងតាងំ ព្េធានព្ក្ុម្ព្េឹក្ាភិបាល និងសមជិក្ថម ី
 បានបធ្វីេចចុេបននភាពបគលនបយាបាយរេស់គណៈក្ម្មការសវនក្ម្ម 
 អនុម្ត័គបព្មងជ្ផនការការអនុវតតការងារសរវនក្ម្មម្ផាក្នុង កាលវភិាគ
សព្មេ់ឆ្ន  ំ២០២១ 

 បានព្តួតពិនតិយរបាយការណ៍ព្េចឆំ្ន រំេស់សវនក្ម្មម្ផាក្នុង របាយការណ៍
ព្តួតពនិិតយ ព្េព័នធព្តួតពនិិតយម្ផា នងិ សវនក្ម្មរបាយការណ៍រហវិញ្ញវតាុ
ព្េចឆំ្ន មុំ្ននឹងរាយការណ៏បៅអាោា ធ្រពាក្់ពន័ធ 

 បានព្តួតពិនតិយៃំបណីរការព្េតិេតតិការអាជីវក្ម្ម និង ការព្គេ់ព្គង  
ព្តូវបានបធ្វីសវនក្ម្មបយាងតាម្វធិ្សី្ថស្តសតជ្ផអក្បលីហានភិ័យ 

 សវនក្រម្ផាក្នុងបានពិភាក្ាពីលទធផលម្នការវាយតម្ម្ៃ និងរាយការណ៍អំពី
ការសបងាត ការរក្ប ញី អនុស្ថសន ៍នងិបយាេល់នានា រចនាសម្ពន័ធ 
ទាងំអស់ោម្ួយថាន ក្់ព្គេ់ព្គង 

រណៈកម្មការរបសគ់្កមុ្គ្បឹកាភិបាល 
េចចុេបនន ម៉ា ក់្សីុម៉ា មនគណៈក្ម្មការចំនួន ពីរ រមួ្មន គណៈក្ម្មការហានិភ័យនិងព្េតិេតតិតាម្ និង គណៈក្ម្មការសវនក្ម្ម ជ្ៃលមនតួនាទីសំខាន់ក្នុងការ 
បោឹះព្ស្ថយ និងរាយការណ៍អំពីេញ្ញា ជ្ៃលព្តូវការការសបព្ម្ចចិតតនិងអនុម័្តពី ព្កុ្ម្ព្េឹក្ាភិបាល។  គណៈក្ម្មការនីមួ្យៗមនមុ្ខងារនិងទំនួលខុលព្តូវក្នុង
ការ ោក់្បសនីរ សមសភាព ៃំបណីរការរាយការណ៍ និងបផសងៗបទៀតនឹងមនបរៀេរាេ់លម្អិតក្នុងមុ្ខងារបរៀងៗខៃូន។  

គណៈក្ម្មការហានិភ័យនិងព្េតិេតតិតាម្ 
Committee 

គណៈក្ម្មការសវនក្ម្ម 

១របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 
 
១២ 



  

បោក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិធ ី បានចូលរមួ្
ោមួ្យម៉ា ក់្សុីម៉ា  បៅក្នុងជ្ខធ្នូ ឆ្ន ំ
២០០០ បហយី បោក្បានៃឹក្នាំ
ស្ថា េន័ឲ្យមនបសារភាព និង
បោគជ័យោង ២០ ឆ្ន  ំម្ក្បហយី 
បោក្ព្តូវបានជ្តង អគគនាយក្ 
ចេ់តាងំពីឆ្ន  ំ201៥ រហូតម្ក្ៃល់
េចចុេបនន។ 
ក្នុងនាម្ោ អគគនាយក្ បោក្បាន
ៃឹក្នា ំោក់្ទិសបៅ និងទទួលខុស
ព្តូវចំបពាឹះព្កុ្ម្ព្េឹក្ាភិបាល។ 
 
មុ្នបពល បោក្ចូលរោួម្យួ ម៉ា ក្់
សុីម៉ា  បោក្ េ៉ាុណណរទិធ ី បានេបព្មី្
ការងារោជំនួយការគណបនយយ 
និងរៃឋបាលបៅ អងគការ LWS(
១៩៩៨-២០០០) ោព្េធាន
គណបនយយបៅធ្នាគរពាណិជជ 
Pacific Commercial Bank 
(១៩៩៥-១៩៩៨) និង ោអនុ
ព្េធានការយិាលយ័ឥណទាន ម្ន
ធ្នាគរោតិ ម្នក្ម្ពុោ បៅ 
បខតតកំ្ពត (១៩៨០-១៩៩៥)។ 
 
បោក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិធ ី ទទលួបាន
េរញិ្ញញ េព្តគណបនយយ ហរិញ្ញវតាុ 
និងធ្នាគរ បៅក្នុង ឆ្ន ១ំ៩៨៦ 
បៅក្នុង ព្េបទសក្ម្ពុោ និងទទួល
េរញិ្ញញ េព្តជ្ផនក្ព្គេ់ព្គងព្គេ់ព្គង
ពាណិជជក្ម្មឆ្ន  ំ១៩៨៦។ 

បោក្ បោក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិធ ី
នាយក្ព្េតិេតតិ 

រណៈគ្រប់គ្រង 

បោក្ព្សី បព្សង សុីវបឆ្ង 
នាយកិាព្េតិេតតិការហរិញ្ញវតាុ 

បោក្ ញាណ វរីៈ 
នាយក្ព្េតិេតតិការ 

បោក្ព្ស ីMelissa Garcia 
នាយកិាព្េតិេតតិការឌីជីថលនិងម៉ា  តីធី្ង 

បោក្ព្សី បព្សង សុីវបឆ្ង បាន 
ចូលរមួ្ោមួ្យម៉ា ក់្សុមី៉ា  ចេត់ាងំ
ពីការេបងាីតព្កុ្ម្ហ ុនតំេូងបៅឆ្ន ំ
២០០០។ បោក្ព្សីបានផតល់នូវ 
ភាពោអនក្ៃឹក្នា ំ ទិសបៅ និងការ
ព្គេ់ព្គងជ្ផនក្ហរិញ្ញវតាុ និងធ្នធាន
ម្នុសស បហយីក៍្ៃូចោការ ផតល់ោ 
អនុស្ថសន៍ យុទធស្ថស្តសត ៃល់ អគគ
នាយក្ និងជ្ផនក្ ព្េតិេតតកិារ និង
ទទួលខុសព្តូវក្នុងការផតួចបផតមី្
គំនិតជ្សវងរក្ព្េភពទុន។  
 
មុ្នបពលចូលរមួ្ោមួ្យ ម៉ា ក់្សុីម៉ា  
បោក្ព្សីោព្េធានជ្ផនក្ព្បាក់្េបញ្ញី
របៅធ្នាគរពាណិជជក្ម្មបា៉ា សុីហវកិ្ 
(១៩៩៥ ៃល់ ២០០០)។ 
 
បោក្ព្សី សុីវបឆ្ង បានទទលួ
េរញិ្ញញ េព្ត ជ្ផនក្ព្គេ់ព្គេ់ពាណិជជ
ក្ម្ម ឯក្បទសព្គេ់ព្គង បៅវទិា
ស្ថា នោតិព្គេ់ព្គងក្ម្ពុោ បហយី
បោក្ព្សី បានេញ្ចេ ់ ថាន ក្់
េរញិ្ញញ េព្តោន់ខពស់ជ្ផនក្ ព្គេព់្គង
ហរិញ្ញវតាុ បៅស្ថក្លវទិាល័យ
ភូមិ្នានិតិស្ថស្តសតនិងវទិាស្ថស្តសត
បសៃឋកិ្ចច រាជធានីភនំបពញ។ 
 

បោក្ ញាណ វរីៈ បានចូល រមួ្ោ 
ម្ួយ ម៉ា ក់្សុមី៉ា  បៅ ជ្ខ ក្ក្ាោ
២០២១។ បោក្បានៃឹក្នា ំោក្់
ទិសបៅ និងព្គេ់ព្គងព្េតិេតតការ 
រមួ្ទាងំ ជ្ផនក្ឥណទាន ផងជ្ៃរ។ 
 
បោក្វរីៈ ធាៃ េ់មនេទពិបស្ថធ្ន៍
ោនាយក្ព្េតិេតតិបៅបាយន័បព្ក្
ឌីត ោអនុព្េធានាយក្ព្េតិេតតិ
បៅ Cheng Fung Investment 
Co. និង នាយក្ព្េតិេតតិបៅ 
Family Microfinance Plc., 
ព្េធានជ្ផនក្ទីផារ និង អភិវឌឍន៍
ផលតិផលបៅ Cambodian 
Post Bank Plc និង ជំនួយការ
ព្េធាន និង នាយក្ព្េតិេតតិបៅ 
Hattha Kaksekar Limited។ 
 
បោក្វរីៈ ទទលួបានសញ្ញញ េព្ត
ជ្ផនក្ ព្គេ់ព្គងពាណិជជក្ម្ម បៅ
ស្ថក្លវទិាលយ័ព្គេ់ព្គង និង
បសៃធកិ្ចច និង បានេញ្ចេថ់ាន ក្់អនុ
េណឌិ ត ព្គេ់ព្គងពាណិជជក្ម្ម ឯក្
បទសព្គេ់ព្គង ធ្នធានម្នុសស 
បៅស្ថក្លវទិាល័យ បវបសានី។ 
 

បោក្ព្សី Melissa Garcia បាន
ចូលរមួ្ ោមូ្យ ម៉ា ក់្សុីម៉ា  បៅជ្ខ 
កុ្ម្ភៈ ២០២១ ោទីព្េឹក្ាទីផារ 
និងបៅក្នុងជ្ខតុោ ២០២១ បោក្
ព្សី បាន តបម្ៃីងឋានឹះោ នាយកិា
ព្េតិេតតិ ឌីជីថល និងម៉ា  តីធី្ង។ 
បោក្ព្សីទទួលខុសព្តូវព្គេ់ព្គង
ការអនុវតតន៍យុទធស្ថស្តសត ឌីជីថល 
(DX) ព្គេ់ព្គងជ្ផនក្ព័ត៌មនវទិា 
និងទទួលខុសព្តូវ ក្នុងការ
ផសពវផាយបៃីម្ប ី បលីក្ក្ម្ពស់ពី 
ផលតិផល និង បឈាម ឹះរេសម់៉ា ក់្សុី
ម៉ា ។  
 
មុ្នបពលចូលរមួ្ោមួ្យ ម៉ា ក់្សុីម៉ា  
បោក្ព្សីោ Head of Marketing, 
Brands and Communication 
បៅធ្នាគរ ឯក្បទស វងី ោព្េធាន
ជ្ផនក្ទី បៅ Advanced Bank of 
Asia Ltd និង នាយក្ជ្ផនក្ទីផានិង
ការអភិវឌឍន៍អាជីវក្ម្មបៅ OKIDE 
Villa Co., LTD។  
 
បោក្ព្សី Melissa បានទទួល
េរញិ្ញញ េព្តវទិាស្ថស្តសតជ្ផនក្វសិវក្ម្ម 
ឧសាហក្ម្មបៅម្ហាវទិាល័យ 
Recoletos de Cavite ពី San 
Sebastian ក្នុងព្េបទសហវលីីពីន។ 
 

 របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 
 

១៣ 



 

 

បោក្ យ៉ាង រា៉ា  បានចេ់បផែីម្ោមួ្យម៉ា ក់្សុីម៉ា
បៅក្នុងឆ្ន  ំ ២០០៨ ោម្ស្តនែីឥណទាន បោក្
បានកាន់តំជ្ណងោបព្ចីនៃូចោជំនួយការអនក្
ព្គេ់ព្គងឥណទាន ព្េធានស្ថខាបក្ៀនស្ថវ យ 
និង ោអនុព្េធាននាយក្ោឋ នឥណទាន។ 
េចចុេបននបនឹះ បោក្ទទួលខុសព្តូវព្គេ់ព្គង
ព្េតិេតតិការស្ថខា រេស់ ម៉ា ក់្សុីម៉ា  ទាងំអស់។ 
 

បោក្ ទទួលបានេរញិ្ញញ េព្តទីផារ ពីស្ថក្ល
វទិាល័យ អាសុីអឺរ ៉ាុេ និងទទួលបានេរញិ្ញញ េព្ត
ោន់ខពស់ជ្ផនក្ព្គេ់ព្គងហរិញ្ញវតាុម្នស្ថក្ល
វទិាល័យភូមិ្នានីតិស្ថស្តសត និង វទិាស្តសតបសៃឋ
កិ្ចច។ 
 

បោក្ យ៉ាង រា៉ា   
ព្េធាននាយក្ោឋ នព្េតិេតតិការ 

 

បោក្ សុខ កុ្សល  
ព្េធាននាយក្ោឋ នសុីវបីអ 

 

បោក្ ង៉ាយ ស ន 
ព្េធាននាយក្ោឋ នោន់ខពស់ជ្ផនក្ឥណទាន 

 

បោក្ព្សី ឡាយ សុីនាថ  
ព្េធាននាយក្ោឋ នធ្នធានម្នុសសនិងរៃឋបាល 

 

បោក្ ឃាន ោរទិធ 
ព្េធាននាយក្ោឋ នពត៌មន 

 

បោក្ សុខ កុ្សល បានចេ់បផែីម្ោមួ្យម៉ា ក់្
សុីម៉ា បៅក្នុងឆ្ន  ំ ២០១១។ បោក្ព្តូវបានត
បម្ៃីងឋានៈោបព្ចីនៃូចោព្េធាន ការយិាល័យ 
បសវាក្ម្មបៅបចម្បៅ អនុព្េធាននាយក្ោឋ ន
ឥណទានទួលខុសព្តូវបលីការផតល់ព្បាក់្ក្ម្ចី
និង  អនក្ព្គេ់ព្គងគបព្មងឌីជីថល។ េចចុេបនន
បនឹះបោក្ោ ព្េធាននាយក្ោឋ ន សុីវបីអ 
បោក្ ទទួលខុសព្តូវៃឹក្នាពំ្េតិេតែិការ សុីវ ី
បអ ជ្ៃលរមួ្មនជ្ផនក្ម្ស្តនតីសព្ម្េសព្មួ្លតាម្
តំេន់ និង ជ្ផនក្េបព្មី្បសវាក្ម្មអតិថិជន។ 
 

បោក្ ទទួលបានសញ្ញញ េព្តព្គេ់ព្គង ពី 
ស្ថក្លវទិាល័យភូមិ្នានីតិស្ថស្តសត និងវទិា
ស្ថស្តសតបសៃឋកិ្ចច។ 
 

បោក្ ង៉ាយ ស ន បានចូលរមួ្ោមួ្យ ម៉ា ក់្សុី
ម៉ា  បៅឆ្ន  ំ២០១៥ ោអនុព្េធាននាយក្ោឋ ន
ឥណទាន និង ព្តូវបានតបម្ៃីងឋានៈទទួល
េនាុក្នាយក្ោឋ នឥណទាន និងឥណទាន 
ព្េតិេតតិការក្នុងឆ្ន  ំ២០១៧។ 
 

មុ្នបពលចូលរមួ្ោមួ្យម៉ា ក់្សុីម៉ា  បោក្បធ្វី
ការោ ម្ស្តនតីឥណទាន ព្គូេណតុ ឹះេ ត ល 
ផលិតផលឥណទាន និង បសវាក្ម្មហរិញ្ញវតាុ
បៅ អព្មឹ្ត ភីអិលសុី។ 
 

បោក្ ទទួលបាន េរញិ្ញញ េព្តធ្នាគរ និង
ហរិញ្ញវតាុ ពីស្ថក្លវទិាល័យោតិព្គេ់ព្គង 
និង ថាន ក់្អនុេណឌិ តព្គេ់ព្គងពាណិជជក្ម្ម 
ពីស្ថក្លវទិាល័យន័រតុន រាជធានី ភនំបពញ។ 

បោក្ព្សី ឡាយ សុីនាថ ោេុគគលិក្ៃំេូង
រេស់ ម៉ា ក់្សុីម៉ា  ជ្ៃលចេ់បផែីម្ោមួ្យម៉ា ក់្សុី
ម៉ា ក្នុងឆ្ន  ំ ២០០១។ បោក្ព្សីទទួលខុសព្តូវ
ក្នុងការព្គេ់ព្គងកិ្ចចការរៃឋបាលទូបៅ និង 
ជ្ផនក្ធ្នធានម្នុសស និង បធ្វីកាទំនាក់្ទំនង 
ោមួ្យនិយតក្រ ព្កុ្ម្ព្េឹក្ាភិបាល និងមច ស់
ភាគហ ុន។ 

 

បោក្ព្សី បានេញ្ច េ់ការសិក្ាថាន ក់្េរញិ្ញេព្ត
ជំនាញ គណបនយយ បៅវទិាស្ថា នោតិពាណិជជ
ស្ថស្តសតក្ម្ពុោ។ 

 

បោក្ Eduardo Boyose Jr 
ព្េធាននាយក្ោឋ នជ្ផនការស្ថជីវក្ម្មនិងគពំារសងគម្ 

 

បោក្ព្សី ទូច ពិសី  
ព្េធាននាយក្ោឋ នហរិញ្ញវតាុ 

 

បោក្ សុវណណ ចន់ោ 
ព្េធាននាយក្ោឋ នព្គេ់ព្គងហានិភ័យនិងព្េតិេតតិតាម្ 

 

ព្េតិេតតិតាម្ 
 

ក្ញ្ញញ  ោ ព្សីមុ្ំ 
អនុព្េធាននាយក្ោឋ នសវនក្ម្មម្ផាក្នុង 

 

បោក្ ឃាន ោរទិធ បានចេ់បផែីម្ោមួ្យម៉ា ក់្សុី
ម៉ា បៅក្នុងឆ្ន  ំ ២០០៩។ បោក្មនភារកិ្ចចក្នុង
ការព្គេ់ព្គងព្េតិេតតិការ ពត៌មនវទិាទាងំមូ្ល 
រេស់ម៉ា ក់្សុីម៉ា ។ 
 

បោក្ បានេញ្ច េ់េរញិ្ញញ េព្តវទិាស្ថស្តសតកំុ្ពយូទ័រ 
ពីស្ថក្លវទិាល័យឯក្បទសម្នក្ម្ពុោ និង 
េរញិ្ញញ េព្តរងបអ ចិព្តូនិច ពីវទិាស្ថា នពហុ
េបចចក្បទសព្ពឹះកុ្សុម្ឹះ។ ក្នុងឆ្ន  ំ២០១៥ បោក្ 
ក៍្បានេញ្ច េ់វគគេណតុ ឹះេ ត លសតីពីការធានាព័ត៍
មនវទិា និងសវនក្ម្មសនតិសុខ បៅវទិាស្ថា ន 
ស្ថន់រា៉ាយស៏។ 
 

បោក្ Eduardo Boyose Jr បានចេ់បផែីម្
ោមួ្យម៉ា ក់្សុីម៉ា បៅក្នុងឆ្ន  ំ២០២១ បានបធ្វីការ
ោអនក្ឯក្បទសខាងជ្ផនក្ IFRS បហយីព្តូវបានត
បម្ៃីងឋានៈោ នាយក្ោឋ នជ្ផនការស្ថជីវក្ម្មនិង
គពំារ បៅជ្ខតុោ ឆ្ន  ំ២០២១។ បោក្មនភារ
កិ្ចចជួយគណឹះព្គេ់ព្គង់ោន់ខពស់ក្នុងការបរៀេចំគំ
បរាងជ្ផនការអាជីវក្ម្មនិងវភិាគហរិញ្ញវតាុ បហយី
បោក្ក៏្ោអនក្ៃឹក្នាជំ្ផនក្សក្ម្មភាពគពំារ
សងគម្ផងជ្ៃរ។  
 

បោក្ធាៃ េ់កាន់មុ្ខតំជ្ណងជ្ផនក្ព្គេ់ព្គងៃូចោ
ជ្ផនក្ ជ្ផនការស្ថជីវក្ម្ម ជ្ផនក្ហរិញ្ញវតាុ ជ្ផនក្សវន
ក្ម្មខាង បព្ៅ និងទីព្េឹក្ាហានិភ័យជ្ៃលោស្ថា
េ័នឈានមុ្ខបគក្នុង ព្េបទសក្ម្ពុោ កាតា និងហវី
លីពីន។  
 

បោក្ បានទទួលេរញិ្ញញ េព្តជ្ផនក្គណបនយយ
ពីស្ថក្លវទិាល័យ Cebu ព្េបទសហវលីីពីន និង
ទទួលបានអាោា េ័ណណគណបនយយក្រស្ថធារណៈ
ជ្ៃលមនការទទួលស្ថគ លប់ៅក្នុងព្េបទស 
ហវលីីពីន។ 
 

បោក្ព្សី ទូច ពិសី បានចេ់បផែីម្ោមួ្យម៉ា ក់្សុី
ម៉ា បៅក្នុងឆ្ន  ំ ២០១៨។ អនក្ព្សីមនភារកិ្ចច
ចម្បងក្នុងការព្តួតពិនិតយ និងព្គេ់ព្គងព្គេ់ជ្ផនក្
ទាងំអស់ម្ននាយក្ោឋ នហរិញ្ញវតាុ រមួ្ទាងំ
គណបនយយ ពនធ របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ និងការ
ព្គេ់ព្គងជ្ផនការហរញិ្ញវតាុផងជ្ៃរ។ 
 

មុ្នបពលចូលរមួ្ោមួ្យម៉ា ក់្សុីម៉ា  បោក្ព្សី
បានបធ្វីការោព្េធានោន់ខពស់ជ្ផនក្សវនក្ម្មម្ផា
ក្នុង បៅ Aeon Specialized Bank, សវនក្រ
ោន់ខពស់បៅ Price Waterhouse Cooper 
(PWC) និង សវនក្របៅ Professional 
Consulting Group (PCG & Partner)។ 
 

បោក្ព្ស ីបានេញ្ច េ់ េរញិ្ញញ េព្តហរិញ្ញវតាុ និង
ធ្នាគរ បៅស្ថក្លវទិាល័យេញ្ញញ ស្ថស្តសតក្ម្ពុ
ោ(PUC)  េរញិ្ញញ េព្តព្គេ់ព្គងបៅ ស្ថក្ល
វទិាល័យោតិព្គេ់ព្គង(NUM) និងេនតការ
សិក្ា ACCA  បៅស្ថោ CamEd Business 
School។ 
 

បោក្ សុវណណ ចន់ោ បានចេ់បផែីម្ោមួ្យម៉ា ក់្
សុីម៉ា បៅក្នុងឆ្ន  ំ ២០១៩។ បោក្ទទួលខុសព្តូវ
ក្នុងការព្តួតពិនិតយមុ្ខងារនិងព្គេ់ព្គងហានិភ័យ
រេស់ ម៉ា ក់្សុីម៉ា  និងព្គេ់ព្គងសក្ម្មភាព
អនុបោម្ព្េចមំ្ថា។ បោក្រាយការណ៍ជូនគណៈ
ក្មម ធិ្ការព្គេ់ព្គងហានិភ័យ និងព្េតិេតតិតាម្ម្ន
ព្កុ្ម្ព្េឹក្ាភិបាល បៃីម្បធីានាឯក្រាជយភាពម្នមុ្ខ
ងារព្េតិេតតិតាម្ និងហានិភ័យ។  
 

មុ្នបពលចូលរមួ្ោមួ្យ ម៉ា ក់្សុីម៉ា  បោក្បានបធ្វី
ការបៅធ្នាគរ ACLEDA ចេ់ពីជ្ខធ្នូ ឆ្ន  ំ
២០០២ បហយីបៅឆ្ន  ំ ២០១៤ៃល់ ២០១៧ 
បោក្បានេបព្មី្ការោជំនួយការអនុព្េធាន និង
អនក្ព្គេ់ព្គងម្ស្តនតីរៃឋបាលបៅស្ថខាភនំបពញបហយី 
បៅឆ្ន  ំ ២០១៨ ៃល់ ២០១៩ បោក្បានេបព្មី្
ការោជំនួយការអនក្ព្គេ់ព្គងជ្ផនអនុបោម្ 
 

បោក្ បានេញ្ច េ់ការសិក្ា ថាន ក់្អនុេណឌិ ត
ព្គេ់ព្គងពាណិជជក្ម្មជ្ផនក្ ហរិញ្ញវតាុនិងធ្នាគរពី 
BBU ក្នុងឆ្ន  ំ២០១៥។ 
 

ក្ញ្ញញ ោ ព្សីមំុ្ បានចេ់បផែីម្ោមួ្យម៉ា ក់្សុីម៉ា បៅ
ក្នុងឆ្ន  ំ ២០២១ ោអនុព្េធាននាយក្ោឋ នសវន
ក្ម្មម្ផាក្នុង។ ក្ញ្ញញ  មនតួនាទីរាយការណ៍បោយ
ផ្ទា ល់បៅគណៈក្ម្មការសវនក្ម្មរេស់ព្កុ្ម្ព្េឹក្ាភិ
បាល។ 
 

មុ្នបពលចូលរមួ្ោមួ្យ ម៉ា ក់្សុីម៉ា  បោក្ព្សីមន
េទពិបស្ថធ្ន៍េបព្មី្ការៃូចោសវនក្ម្មម្ផាក្នុងោន់
ខពស់បៅ CamGSM Co., Ltd (Cellcard 
Telecom) អនក្ព្គេ់ព្គងជ្ផនក្សវនក្ម្មហរិញ្ញវតាុ 
និងោអនក្ព្គេ់ព្គងជ្ផនក្ធានាគុណភាពសវនក្ម្ម
និងជំនួញការម្នព្គឹឹះស្ថា នមី្ព្កូ្ហរិញ្ញវតាុ អព្មឹ្ត 
អនក្ព្គេ់ព្គងសវនក្ម្មបៅ ADVANS ព្គឹឹះស្ថា នមី្
ព្កូ្ហរិញ្ញវតាុមី្យា៉ា ន់ម៉ា និង Systems and 
Methods Supervisor បៅ Canadia Bank។ 
 

ក្ញ្ញញ  បានទទួលសញ្ញញ េ័ព្ត េរញិ្ញញ េព្ត 
ជ្ផនគណបនយយ បៅស្ថក្លវទិាល័យពុទធិស្ថស្តសត
និងេរញិ្ញញ េព្ត ព័ត៌មនវទិា ជ្ផនក្ព័ត៍មនវទិា បៅ
ស្ថក្លវទិាល័យបម្គងគ ក្ម្ពុោ ក្នុងរាជធានី
ភនំបពញ បហយី អនក្ព្សីជ្ថម្ទាងំ បានទទួលសញ្ញញ  
េ័ព្តអនុេណឌិ តជ្ផនក្ព្គេ់ព្គងពណិជជក្ម្ម  
ពីសក្លវទិាល័យ ភូមិ្នានីតិស្ថស្តសត។ 
 

 របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 
 
១៤ 



 

 

 ដៃរូររបសម់៉ា ក់សុ៊ីម៉ា  

 របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 
 
១៥ 
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របាយការណ៍គ្បចាំឆ្ន ាំ ២០២១ 

 



 

 

 
 

 

 

 

 ផែល់ឥណទានទឹក្ស្ថអ ត និងអនាម្័យ 
េញ្ញា ម្នការេពុំលេរសិ្ថា ន អព្តាម្នជំងឺបផសងៗ គោឺក្តីបារម្ភៃ៏ចម្បងរេស់បយងីចំបពាឹះអតថិិជន េរសិ្ថា ននិងសហគម្ន៍។ 
បៃីម្បបីលីក្ក្ម្ពស់សុខុមលភាពសងគម្ ម៉ា ក្់សីុម៉ា  បានេបងាីតផលិតផលឥណទានទឹក្ស្ថអ ត និងអនាម្័យ បៃីម្បផីតល់ព្បាក្់
ក្ម្ចីៃល់អតិថជិនជ្ក្លំអសតង់ោរម្នការរស់បៅ ជ្ៃលព្សេតាម្បេសក្ក្ម្មថមីរេស់ម៉ា ក្់សីុម៉ា  បោយមនបគលេំណងបធ្វី
ឲ្យព្េបសីរប ងីម្នសតង់ោរបសៃឋក្ិចចសងគម្។ អតាព្េបយាជន៍ម្នផលិតផលឥណទានទឹក្ស្ថអ ត នងិអនាម្័យចំបពាឹះអតថិិ
ជន ទី១) អតិថិជនមនសុខភាពលអ ២) កាតេ់នាយច ំយព្គសួ្ថរក្នុងការពាបាលជំង ឺទី៣) ចំបណញបពលបវោក្នុង
ការព្េក្េមុ្ខរេរទី៤) បជៀសវាងបព្គឹះថាន ក្់បផសងៗសព្មេ់ព្េោជនក្ម្ពុោ ោពបិសសកុ្មរជ្ៃលរស់បៅតំេនជ់នេទ។ 

បៅម្ថាទី ៣១ ជ្ខ ធ្នូ ឆ្ន  ំ២០២១ 

៥៨១  
ចំនួនឥណទានទកឹ្ស្ថអ ត និងអនាម្យ័សក្ម្ម 

៧ ភាគរយ  
ម្នចំននួអតថិិជនសក្ម្មសរុេរេស់ម៉ា ក្សីុ់ម៉ា  

 
 ផតល់ឥណទានតិចោង ១.៥០១ ៃុោៃ រៃល់អតថិិជនជនេទ 

ម៉ា ក្់សីុម៉ា  មនបគលេំណងផតល់ព្បាក្ក់្ម្ចីខាន តតូចៃល់អតិថិជនជ្ៃលមនចណូំលទាេរាេ់េញ្ចូ លទាងំអតិថជិនងាយ
រងបព្គឹះ និងអតថិិជនជ្ៃលម្និមនលទធភាពទទួលបសវាពធី្នាគរ។ បយងីបានផែល់ឥណទានខាន តតូចៃល់ព្េោជនព្ក្ី
ព្ក្និងបៅតាម្ជនេទ ជ្ៃលមនេញ្ញា ជ្ផនក្ហរិញ្ញវតាុ បៃីម្បបីធ្វឲី្យជីវភាពរេស់ពួក្បគ កាន់ជ្តព្េបសីរប ងី។ បៃីម្បបីធ្វឲី្យ
អតិថជិនមនេទពិបស្ថធ្នក៍ាន់ជ្តព្េបសីរក្នុងការទទួលបានព្បាក្់ក្ម្ចីពី ម៉ា ក្់សីុម៉ា  បយងីបានផតល់ឥណទានឌជីីថល
(អុឹម្បេឡា) ោផលិផលឥណទានថមីជ្ៃលមនទំហពំ្បាក្់ក្ម្ចីតូច មនលក្ខណៈងាយព្សួល និងរហ័សទានច់ិតត។ 

បៅម្ថាទី ៣១ ជ្ខ ធ្នូ ឆ្ន  ំ២០២១ 

៣.២៣៦ 
ចំនួនអតិថិជនសក្ម្មជ្ៃលផែល់ឥណទានទំហតូំចបៅតាម្ជនេទ 

៤០ ភាគរយ  
ម្នចំនួនអតិថិជនសក្ម្មសរុេរេស់ម៉ា ក្់សុីម៉ា  

 

 ផតល់ឥណទានៃល់ស្តសតីជ្ៃលមនមុ្ខរេរផ្ទា ល់ខៃួន 
ោទូបៅស្តសតីបព្ចីនជ្តោអនក្ទទួលខុសព្តូវចត់ជ្ចងលុយកាក្ក់្នុងព្គសួ្ថរ បហយីមនតួនាទីយា៉ា ងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌឍន៍
បសៃឋក្ិចចព្គសួ្ថរ។ បៅក្នុងបសៃឋក្ិចចទំបនីេជ្ៃលមនការផ្ទៃ ស់េតូរយា៉ា ងឆ្េ់រហ័ស សហព្គិនព្តូវការបៃីម្ទុនសព្មេ់
ពព្ងីក្ ឬេបងាីតអាជីវក្ម្មថមី។ ម៉ា ក្់សីុម៉ា  ផតល់នូវៃំប ឹះព្ស្ថយហរិញ្ញវតាុបៃមី្បគីពំ្ទៃល់អាជីវក្ម្មរេស់អតថិិជនោស្តសត ី
និងេបងាីតឱ្កាសការងារសព្មេ់សហគម្ន៍បៃមី្បបីលីក្ក្ម្ពស់ក្ព្ម្ិតជីវភាពរស់បៅឲ្យកាន់ជ្តព្េបសីរ។ ទនាមឹ្នងឹបនឹះ
បយងីក្៏បានផតល់ការអេ់រជំ្ផនក្ហរិញ្ញវតាុៃល់អតិថជិនោស្តសតី ទាងំអតិថជិនចស់ នងិអតថិិជនថមីបៃមី្បេីបងានីឯក្រាជយភាព 
និងទនុំក្ចិតតរេស់ពួក្បគ។ 

បៅម្ថាទី ៣១ ជ្ខ ធ្នូ ឆ្ន  ំ២០២១ 

៤.១៥៩  
ចំនួនអតិថិជនសហព្គិនស្តសែីសក្ម្មជ្ៃលផែល់ឥណទាន 

 

៥២ ភាគរយ  
ម្នចំនួនអតិថិជនសក្ម្មសរុេរេស់ម៉ា ក្់សុីម៉ា  

 របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 
 
១៧ 



១៨ 

 

 

របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 
 

 
 

 

 ម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

អភិបាលក្ិចច   

ចំនួនអនក្ព្គេ់ព្គង ១៣ ១៣ 
ចំនួនអនក្ព្គេ់ព្គងោស្តសតី ៥ ៥ 

ផលិតផលឥណទាន   
ផលិតភាពផលេ័ព្តឥណទានក្នុងម្ស្តនតីឥណទានមន ក្់ (គិតោៃុោៃ ) ២០១.៧៦៥ ២៦៩.២០០ 

ការបឆ្ព ឹះបៅរក្អតិថិជន   
ចំនួនអតិថិជនបៅជនេទ ៨១% ៨៣% 
ចំនួនអតិថិជនោស្តសតី ៨២% ៩០% 
ចំនួនអតិថិជនថមី ៣.៧៨៣ ១.៤២៦ 

ការពព្ងីក្បសវាក្ម្មបៅរក្អតិថិជនតាម្រយៈវធិ្ីស្ថស្តសតឥណទាន   
ចំនួនអតិថិជនោព្ក្ុម្ ៧៨០ ៨៣៥ 
ចំនួនអតិថិជនោឯក្តតជន ៥.៧៥៥ ៣.២៩០ 
ចំនួនអតិថិជនោសហព្គសខាន តតូច ២.៥៥០ ២.៦៥៤ 
ភាគរយម្នឥណទានព្ក្ុម្ ២% ២% 
ភាគរយម្នឥណទានឯក្តតេុគគល ២៨% ២៥% 
ភាគរយម្នឥណទានសហព្គសខាន តតូច ៧០% ៧៣% 

ធ្នធានម្នុសស   
ចំនួនេុគគលិក្សរុេ ២៣២ ១៩០ 
ចំនួនេុគគលិក្ោស្តសតី ៤៥ ៤១ 
ចំនួនម្ស្តនតីឥណទាន ១០៩ ៧៨ 

ទំនួលខុសព្តូវចំបពាឹះអតិថិជន 
  

ការបពញចិតតរេស់អតិថិជន - - 
អព្តាភក្តីភាពអតិថិជន ៨៥.៥៩% ៧៦.៧៨% 

សចូនករគាំពារសងគម្ 



 

 

  

ម៉ា ក្់សីុម៉ា  បានផតល់តម្ម្ៃខពស់េំផុតៃល់ពាក្យេណតឹ ងរេស់អតិថជិន បោយស្ថរវាបាន
េងាា ញ ពីទំនុក្ចតិតរេស់អតិថជិនរេស់បយងីនងិចំបពាឹះម៉ា ក្់សីុម៉ា ក្នុងការបោឹះព្ស្ថយ 
និងសំបណីរេស់អតិថជិនបយងីឲ្យបានទាន់បពលបវោ។ ពាក្យេណតឹ ងទាងំបនឹះក្៏បាន
ជួយឲ្យបយងីមនការផ្ទៃ ស់េតូរបៃីម្បជី្ក្លម្អ នងិនាមំ្ក្នូវគុណភាពបសវាក្ម្មឲ្យកាន់ជ្ត
ព្េបសីរប ងី។ 
 

ម៉ា ក្់សីុម៉ា  ខិតខំបោឹះព្ស្ថយ ភាៃ ម្ៗនូវរាល់ពាក្យេណតឹ ងរេស់អតិថជិនជ្ៃលបាន
ទទួល រមួ្ទាងំម្តិជ្ក្លម្អរេស់អតិថជិន តាម្រយៈការទទួលេណែឹ ង នងិយនែការបោឹះ
ព្ស្ថយ ជ្ៃលព្េក្េបោយព្េសិទធភាព។ ៃំបណីរការបនឹះរមួ្មនការោក្់ឯក្ស្ថរ បពល
បវោសព្មេ់ការបសីុេអបងាតពាក្យេណតឹ ង ៃំប ឹះព្ស្ថយ នងិបឆ្ៃីយតេបៅកាន់
អតិថជិន។ 
 

ម៉ា ក្់សីុម៉ា  បានោក្់បចញនូវម្បធ្ាបាយោបព្ចីនជ្ៃលអតិថជិនអាចោក្ព់ាក្យេណតឹ ង 
ៃូចោការបៅកានស់្ថខា ម្ួយរេស់បយងី ឬតាម្រយៈម្ស្តនតីជ្ផនក្រេស់បយងី ការ
បៅបៅកាន់បលខទូរសពា ម៉ា ក្់សីុម៉ា  ការចូលបៅកាន់បគហទំព័រ ឬេ ត ញព្េពន័ធ
ផសពវផាយសងគម្រេស់បយងី ឬតាម្រយៈការបផាីសំេុព្ត ស្ថរ ឬ អុីជ្ម្៉ាល។ េុគគលិក្ជួរ
មុ្ខរេស់បយងី រមួ្ទាងំេុគគលិក្ស្ថខា ម្ស្តនតីព្េិតេិតែិការតាម្តេំន់ ជ្ផនក្េបព្ម្ីបសវា
អតិថជិន និងអនក្ព្គេ់ព្គងព្េពន័ធផសពវផាយសងគម្ ព្តូវបានេណតុ ឹះេ ត ល ក្នុងការ
ទទួលេណែឹ ង និងបោឹះព្ស្ថយក្តវា៉ា ព្េក្េបោយព្េសិទធភាពខពស់។ បៅបពលទទលួ
បានពាក្យេណតឹ ង េុគគលិក្ជួរមុ្ខព្តូវក្ត់ព្តាព័ត៌មនលម្អតិបៅក្នុងព្េពន័ធរេស់ 
បយងី។ 
 

រាល់ពាក្យេណតឹ ងរេស់អតថិិជនជ្ៃលទទលួបានតាម្រយៈេ ត ញបផសងៗ ព្តូវបាន
េញ្ជូ នេនតបៅកាន់ម្ស្តនតីបោឹះព្ស្ថយេណតឹ ងរេស់បយងី។ ម្ស្តនតីបោឹះព្ស្ថយេណតឹ ង ព្តូវ
ព្េក្ៃថាពាក្យេណតឹ ងព្តូវបានេញ្ជូ នេនតបៅនាយក្ោឋ នបសីុេអបងាត បហយីព្តូវបរៀេចំ
ោឯក្ស្ថរ និងបោឹះព្ស្ថយឲ្យបានទាន់បពលបវោ។ នាយក្ោឋ នអាជីវក្ម្មរេស់ ម៉ា ក្់
សីុម៉ា  បធ្វីការបសីុេអបងាត និងបោឹះព្ស្ថយការេណែឹ ងតវា៉ាយា៉ា ងឆ្េ់រហ័ស ផតល់ម្តិជ្ក្
លម្អ និងៃំប ឹះព្ស្ថយទាន់បពលបវោ េនាា េ់ម្ក្បធ្វីការអនុវតត និងតាម្ោន
សក្ម្មភាព បៃីម្បបីជៀសវាងការបក្ីតប ងីៃជ្ៃលៗ នងិបធ្វីឲ្យេទពិបស្ថធ្ន៍រេស់អតិថិ
ជនកាន់ជ្តព្េបសីរប ងី។ 
 
 

 

 
 

 
 

បៅឆ្ន  ំ២០២១ ម៉ា ក្់សីុម៉ា  បានទទួលពាក្យេណតឹ ងសរុេចនំួន ១៥ជ្ៃល បានបោឹះព្ស្ថយ
េណែឹ ងបសមីនងឹ ៧៣% ក្នុងរយៈបពលបោឹះព្ស្ថយោម្ធ្យម្ ម្ួយេណែឹ ង ក្នុង ម្ួយម្ថា។ 
 
ការបោឹះព្ស្ថយពាក្យេណតឹ ងមនបសចក្ែីជ្ណនា ំ បោយបគលនបយាបាយ និងនីតិវធិ្ីរេស់ 
ម៉ា ក្់សីុម៉ា  សតីពៃីំប ឹះព្ស្ថយេណតឹ ងរេស់អតិថជិន និងនតិិវធិ្ីម្ផាក្នុង បផសងបទៀត ជ្ៃល
សម្ព្សេតាម្បលខបសចក្ែីព្េកាស B7.017.299 សតីពីៃំប ឹះព្ស្ថយេណតឹ ងរេស់អតិថិ
ជន ចុឹះម្ថាទ ី២៧ ជ្ខក្ញ្ញញ  ឆ្ន  ំ២០១៧ ជ្ៃលបចញបោយធ្នាគរោតិម្នក្ម្ពុោ។ 
 
អតិថជិនព្តូវបានបលីក្ទកឹ្ចតិតឱ្យោក្់ពាក្យេណតឹ ងតាម្រយៈបលខទំនាក្់ទំនង (៨៥៥)
៨៩៩ ៩៨៩ ២៨ ឬ តាម្រយៈអុីជ្ម្ល info@maxima.com.kh។ អតថិិជនក្៏អាចបលីក្
ោេញ្ញា  ឬេញ្ចញម្តិបយាេល់បៅកាន់េ ត ញទូរស័ពាទំនាក្់ទំនងរេស់ ធ្នាគរោតិម្ន
ក្ម្ពុោជ្ៃលមនបៅក្នុងបគហទំព័រផៃូវការ។ 
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ចំនួនពាក្យេណែឹ ង រយឹះបពលបោឹះព្ស្ថយ

 របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 
 
១៩ 



 

 

  

 របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 
 
២០ 

វធិានការទាងំបនឹះរមួ្មន េបងាីតនីតិវធិ្ីព្េតិេតតិការពីចមា យ ការកាត់េនាយទំនាក្់ទំនងោ
ម្ួយអតិថិជន ការអនុញ្ញញ តឱ្យេុគគលិក្ភាគបព្ចីនបធ្វីការពីផាឹះ វធិានការពារសុខុមលភាពជ្ៃល
អនុវតតបោយព្ក្សួងសុខាភិបាល ការេិទស្ថខាេប ត ឹះអាសននោេនាា ន់ក្នុងក្រណីមនការ
ឆ្ៃងបម្បរាគគួរឲ្យក្ត់សមគ ល់ និងការេបងាីនព្េសិទធភាព ក្នុងការទំនាក្់ទំនង រវាងព្ក្ុម្ព្េឹក្ា  
គណៈព្គេ់ព្គង និងេុគគលិក្ទាងំអស់។ 
 

ម៉ា ក្់សុីម៉ា  ក្៏បានបឆ្ៃីយតេយា៉ា ងរហ័សចំបពាឹះយុទធនាការចក្់វា៉ាក្់ស្ថងំថាន ក្់ោតិព្េឆ្ងំនឹង
ជំងឺកូ្វៃី-១៩ រេស់រាជរោឋ ភិបាលផងជ្ៃរ។ បយងីបានបលីក្ទឹក្ចិតតេុគគលិក្រេស់បយងីឱ្យ
ទទួលថាន េំងាា រតាម្ការជ្ណនារំេស់ព្ក្សួងសុខាភិបាល។ តាម្រយៈបនឹះ បយងីអាចទេ់ស្ថា ត់
ផលេ៉ាឹះពាល់ជ្ៃលអូសេនាៃ យបពលបានយា៉ា ងមនព្េសិទធភាព បហីយមុ្នៃំ ច់ឆ្ន  ំ បយងី
អាចព្ត េ់បៅបធ្វីការពីការយិាល័យវញិបាន េ៉ាុជ្នតបយងីបៅជ្តេនត អនុវតតសក្ម្មភាពការពារ 
បៃីម្បកីារពារការរកី្រាលោលជំងឺកូ្វៃី-១៩។ 
 

បទាឹះោយា៉ា ង ក្៏បោយ ការឆ្ៃងរាលោលៃល់េុគគលិក្រេស់បយងីម្ួយចំនួនគឺបជៀសម្ិនរចួ 
បេីបទាឹះេីោបយងីបានអនុវតតតាម្វធិានការក្ប៏ោយ ស្ថរជ្តបៅជ្តមនការេនតឆ្ៃងបៅក្នុង
សហគម្ន៍បព្ចីន។ បយងីបានបឆ្ៃីយតេភាៃ ម្ៗបោយផតល់ជំនួយជ្ៃលព្តូវការ ៃល់េុគគលិក្
ជ្ៃលរងផលេ៉ាឹះពាល់ និងព្គួស្ថរ។ េុគគលិក្រេស់បយងី បានោសឹះបសបយីយា៉ា ងឆ្េ់រហ័ស ។ 
 

ចំបពាឹះអតិថិជនរេស់បយងីជ្ៃលរងផលេ៉ាឹះពាល់យា៉ា ងខាៃ ងំ បោយផលេ៉ាឹះពាល់បសៃឋក្ិចចម្ន
ជំងឺរាតតាតបនឹះ បយងីបានជួយអតិថិជនរេស់បយងី បោយទទួលសំបណីក្នុងបរៀេចំប ងីវញិ
នូវកាលវភិាគសងព្តលេ់បៃីម្បី ផតល់ការពនាបពលសងព្តលេ់ និងការបលីក្ជ្លងពិន័យបលី
ការេង់សងយតឺ រេស់អតិថិជន។ បយងីបានយក្ចិតតទុក្ោក្់យា៉ា ងជិតសនិទធោម្ួយអតិថិជន
រេស់បយងី បៃីម្បីយល់កាន់ជ្តចាស់អំពីស្ថា នភាពោក្់ជ្សែង និង យល់ព្ពម្ោម្ួយអតិថិជន
អំពីៃំប ឹះព្ស្ថយ បៃីម្បសីព្មលេនាុក្ជ្ៃលបក្ីនប ងីបោយជំងឺរាតតាតបនឹះ។  វធិានការ
ជ្ៃលបានអនុវតតតាម្បោយបគលការណ៍ការពារអតិថិជន និងបសចក្តីជ្ណនាជំ្ៃលបចញ
បោយធ្នាគរោតិម្នក្ម្ពុោ។ 
 

ក្ម្មវធិ្ឥីណទានទកឹ្ស្ថអ ត និងអនាម្័យ 
 

ក្ងវឹះទឹក្ស្ថអ តនិងអនាម្័យ គឺោហានិភ័យសុខភាព ជ្ៃលជឹះឥទធិពលៃល់ព្េោជនក្ម្ពុោ ោ
ពិបសសកុ្មរបៅ  ទូទាងំព្េបទសក្ម្ពុោ ព្ពម្ទាងំអនក្ជ្ៃលរស់បៅតំេន់ជនេទ។ មនកុ្មរ
ោបព្ចីនបៅជ្ត ម្ិនទាន់យល់ៃឹង អំពីទឹក្ស្ថអ ត សុជីវធ្ម្៌ ម្នការបព្េីព្បាស់េងគន់អនាម្័យ និង
ការអនុវតតស្ថម្ញ្ញៗក្នុងការោងម្ៃោម្ួយស្ថេ ូ។ ផលេ៉ាឹះពាល់ចំបពាឹះកុ្មរ គឺធ្ាន់ធ្ារ ស់ 
ៃូចោជំងឺរាគរូស ជំងឺជ្សបក្ ជំងឺផៃូវៃបងាីម្ ជំងឺរោក្សួត បពាឹះបវៀន និងជំងឺៃម្ទបទៀត។ 
បគលេំណងសំខាន់ម្នក្ម្មវធិ្ីបនឹះគឺ បៃីម្បជីួយៃល់អតិថិជនអាចទទួលបានបសវាហរិញ្ញវតាុ
សព្មេ់ ឥណទានទឹក្ស្ថអ ត។ ោពិបសសសព្មេ់ព្គួស្ថរព្ក្ីព្ក្ បៃីម្បីកាត់េនាយហានិភ័យម្ន
ជំងឺ និងបៃីម្បជី្ក្លម្អជីវភាពរស់បៅរេស់អតិថិជន ម៉ា ក្់សុីម៉ា  និង 
សហគម្ន៍។ 
 

ម៉ា ក្់សុីម៉ា  បានេនតសហការោម្ួយ Water.org ជ្ៃលោអងគការម្ិនរក្ព្បាក្់ចំបណញ បៃីម្បី
េបងាីនសុខុមលភាពសងគម្ បៃីម្បផីតល់ក្ម្ចីទឹក្ស្ថអ ត និងអនាម្័យ ៃល់អតិថិជនៃ៏មនតម្ម្ៃ
រេស់បយងី ជ្ៃលចង់ស្ថងសង់ ឬជួសជុលេងគន់អនាម្័យ បធ្វីអណតូ ងទឹក្ អាងសតុក្ទឹក្ ឬទិញ
សមភ រៈទឹក្ស្ថអ ត និងអនាម្័យ បផសងបទៀត បៃីម្បបីលីក្ក្ម្ពស់ជីវភាពរស់បៅ និងរមួ្ចំជ្ណក្
ៃល់សតង់ោរបសៃឋក្ិចចសងគម្។ គិតព្តឹម្ជ្ខធ្នូ ឆ្ន  ំ២០២១ បយងីបានផតល់ឥណទានទឹក្ស្ថអ ត 
និង អនាម្័យ ៃល់អតិថិជនរេស់បយងី ចំនួន ៥៨១ ព្គួស្ថរ។ 

សម្ិទ្ធិផល និង សកម្មភាពសាំខាន់ៗ 
 ការការពារអតថិិជន 

 
 

ម៉ា ក្សុីម៉ា  ទទួលបានវញិ្ញញ េនេ័ព្ត Smart Campaign Client Protection  នាជ្ខក្ក្ាោ 
ឆ្ន  ំ២០១៩ ក្នុងការអនុវតតបគលការណ៍ការពារអតិថិជន (CPP)  ជ្ៃលោការេងាា ញពីការ
បេតោា ចិតតយា៉ា ងព្ោលបព្ៅរេស់ ម៉ា ក្់សុីម៉ា  ក្នុងការផតល់បសវាម្ីព្ក្ូហរិញ្ញវតាុៃ៏លអេំផុតក្នុងរ
យៈបពលជ្វងៃល់អតិថិជនរេស់បយងី បៃីម្បេីបព្ម្ីអតិថិជនរេស់បយងី បោយបសចក្តីម្ថៃថនូរ 
ការបគរព និងការពារអតិថិជនពីការជំពាក្់េំណុលបលីសលេ់។ បយងីបជឿោក្់ថា បយងីអាច
សបព្ម្ចបាននូវចំណុចទាងំបនឹះ តាម្រយៈការទំនាក្់ទំនងព្េក្េបោយតមៃ ភាព និងបស្ថម ឹះ
ព្តង់ោម្ួយអតិថិជនរេស់បយងី។ 
 

បៃីម្បរីក្ា និង ព្េកាន់ខាជ េ់ បានបពញបលញនូវបសចក្ែ ី ជ្ណនា ំ រេស់បគលការណ៍ការពារ
អតិថិជន បយងីនឹងខិតខេំនតអភិវឌឍ ជ្ក្លម្អ និងពព្ងឹង បគលការណ៍ការពារអតិថិជនបៅ
េុគគលិក្ព្គេ់ក្ព្ម្ិតទាងំអស់បៅក្នុងស្ថា េ័ន។ បយងីក្៏េនតផតល់ការពិភាក្ា និងេណតុ ឹះេ ត
លោព្េចនូំវបគលការណ៍ៃល់េុគគលិក្រេស់បយងី បៃីម្បធីានាបានថាេុគគលិក្ទទួលយក្ 
និងការបេតោា ចិតតទូទាងំស្ថា េ័ន។ បយងីមនសុទិៃឋនិិយម្ថា បគលការណ៍ការពារអតិថិជន
ក្ំពុងេនតៃំបណីរការ េនតបៅមុ្ខ និងោនិរនតរភាព។ 
 

បៅឆ្ន  ំ២០២១ ម៉ា ក្់សុីបានសហការណ៏ោម្ួយ MicroFinanza Rating ជ្ៃលបានេញ្ចេ់
បោយបោគជ័យជ្ៃលតព្ម្ូវឲ្យចុឹះបឈាម ឹះរយឹះបពល២ឆ្ន  ំ ជ្ៃលេញ្ញច ក្់ពីការេនតព្េកាន់ខាជ េ់ 
ចំបពាឹះបគលការណ៍ការពារអតិថិជនរេស់ម៉ា ក្់សុីម៉ា ។ 
 

ការការពារ នងិជំនយួៃល់អតិថជិននិងេុគាលិក្រេស់បយងី 
ព្េឆ្ងំនងឹ ជំងកូឺ្វៃី-១៩ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ព្េបទសក្ម្ពុោបានជួេព្េទឹះការរកី្រាលោលោបលីក្ៃំេូងម្នបម្បរាគ កូ្វៃី-១៩ បៅក្នុងជ្ខ
កុ្ម្ភៈ ឆ្ន  ំ២០២១។ ចេ់តាងំពីបពលបនាឹះម្ក្ អព្តាម្នការឆ្ៃងម្នបម្បរាគបានបក្ីនប ងី និង
ឈានៃល់ក្ព្ម្ិតខពស់េំផុតក្នុងអំ ុងជ្ខបម្ស្ថ និងជ្ខឧសភា។ 
 

ម៉ា ក្់សុីម៉ា ជ្តងជ្តយក្ចិតតទុក្ោក្់ោចម្បងបលីសុវតាិភាព និងសុខុមលភាពរេស់អតិថិជន 
និងេុគគលិក្រេស់បយងី។ បៃីម្បសីបព្ម្ចបាននូវចំណុចបនឹះ និងក្នុងបពលោម្ួយគន បនឹះជ្ៃរ 
ការធានាបាននូវការេនតអាជីវក្ម្មបៅក្នុងស្ថា នភាពម្នជំងឺរាតតាតខាៃ ងំបនឹះ ម៉ា ក្់សុីម៉ា  បាន
អនុម្័តវធិានការចាស់ោស់បៃីម្បីជ្ណនាេុំគគលិក្ព្គេ់ក្ព្ម្ិតក្នុងការបោឹះព្ស្ថយោម្ួយ
ជំងឺរាតតាតក្នុងសហគម្ន៏បនឹះ។ 
 

 
 

៩៧ ភាគរយ 
េុគគលិក្ជ្ៃលទទួលបានការចក្់វា៉ាក្់ស្ថងំ
េងាា រជំងឺកូ្វៃី-១៩ ចេ់ពបីលីក្ៃូសទី២។ 

េុគគលិក្ ១៥នាក្ ់
បានឆ្ៃងជំងឺកូ្វៃី-១៩ បហីយ េុគគលិក្បយងី
ទាងំអស់បានោសឹះបសបយី បហយីម៉ា ក្់សុីម៉ា
បានជួយជំនួយជ្ៃលេុគគលិក្បយងីព្តូវការ។ 



 

 



 

 
២២ 

 

 

 

ព្កុ្ម្ព្េឹក្ាភិបាលសូម្ោក់្ជូននូវរបាយការណ៍រេស់ខៃួន ព្ពម្ទាងំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុជ្ៃលបានបធ្វី សវនក្ម្មរចួរេស់ ម៉ា ក់្សីុម៉ា   
មី្ព្កូ្ហរិញ្ញវតាុ ភីអិលសីុ បៅកាត់ថា (“ព្កុ្ម្ហ ុន”) សព្មេ់ការយិេរបិចឆទជ្ៃលបានេញ្ច េ់គិតព្តឹម្ម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 

គ្កមុ្ហ ុន 
ព្គឹឹះស្ថា នមី្ព្កូ្ហរិញ្ញវតាុ ម៉ា ក់្សីុម៉ា  ភីអិលសីុ ជ្ៃលមនបឈាម ឹះបៃីម្ថាអងគការ ម៉ា ក់្សីុម៉ា  បៃីម្បីអភិវឌឍន៏បសៃឋកិ្ចចព្គួ ស្ថរ បានេបងាីតប ីងបៅក្នុង ព្ពឹះរាោ ចព្ក្
ក្ម្ពុោ និង ចុឹះេញ្ជ ីបៅព្ក្សួងពាណិជជក្ម្ម បៅម្ថាទី២៧ ជ្ខក្ក្ាោ ឆ្ន ២ំ០០៥ បព្កាម្េញ្ជ ីពាណិជជក្ម្មបលខ ០០០០៥៩៩៦ (ពីមុ្ន Co. ៧៨៩៧E/២០០៥)
។ បៅម្ថាទី១០ ជ្ខសីហា ឆ្ន ២ំ០០៥ ព្កុ្ម្ហ ុនបានទទួលអាោា េ័ណណអាជីវក្ម្មបលខ ០១៣ ពីធ្នាគរោតិម្នក្ម្ពុោ ក្នុងការផតល់បសវាក្ម្មមី្ព្កូ្ហរិញ្ញវតាុឱ្យព្េោ
ជនព្កី្ព្ក្ក្នុងព្េបទសក្ម្ពុោ។ ម្ថា ទី២២ ជ្ខកុ្ម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០១២ ធ្នាគរោតិម្នក្ម្ពុោបានផតល់អាោា េ័ណណអាជីវក្ម្មអចិម្ស្តនតយ ៍បលខ M.F ០១៣ ោមួ្យនឹងបឈាម ឹះ
ថមី ម៉ា ក់្សីុម៉ា  មី្ព្កូ្ហរិញ្ញវតាុ 
ភីអិលសីុ។ ម្ថា ទី២២ ជ្ខក្ក្ាោ ឆ្ន ២ំ០១៥ ធ្នាគរោតិម្នក្ម្ពុោបានអនុម័្តបលីការជ្ក្សព្មួ្លបឈាម ឹះថមីរេស់ព្កុ្ម្ហ ុនោ ព្គឹឹះស្ថា ន មី្ព្កូ្ហរិញ្ញវតាុ ម៉ា ក់្សីុម៉ា  ភី
អិលសីុ។ 
 

ទីស្ថន ក់្ការជ្ៃលបានចុឹះេញ្ច ីរេស់ព្កុ្ម្ហ ុនសាិតបៅ ផាឹះបលខ២១AB ផៃូវបលខ២៧១ សងាា ត់ផារបៃីម្ថាូវ ខណឌ ចំការម្ រាជធានីភនំបពញ ព្ពឹះរាោ ចព្ក្ក្ម្ពុ
ោ។ ស្ថខាបៅតាម្េ ត បខតតនានារេស់ព្ក្ុម្ហ ុន មនទីតាងំសាិតបៅបខតតក្ ត ល បខតតកំ្ពង់សពឺ  
និងបខតតតាជ្ក្វ។ 
នាកាលេរបិចឆទគិតព្តឹម្ម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ព្កុ្ម្ហ ុនមនេុគគលិក្ចំនួន ២៣២នាក់្ (ឆ្ន ២ំ០២០៖ ១៩០នាក់្)។ 
 

សកម្មភាពចម្បង 
សក្ម្មភាពចម្បងរេស់ព្កុ្ម្ហ ុនរមួ្មនការបធ្វីព្េតិេតតិការបលីរាល់សក្ម្មភាពមី្ព្កូ្ហរិញ្ញវតាុ។ បសវាក្ម្មទាងំបនាឹះរមួ្មនការផតល់ឥណទានបៅៃល់ព្គួស្ថរព្កី្ព្ក្ 
និងចំណូលទាេ និងសហព្គសតូចជ្ៃលបធ្វីព្េតិេតតិការបៅក្នុងព្ពឹះរាោ ចព្ក្ក្ម្ពុោ។ 
ពំុមនការផ្ទៃ ស់េតូរោស្ថរវនត មួ្យសព្មេ់សក្ម្មភាពចម្បងរេស់ព្កុ្ម្ហ ុនក្នុងអំ ុងការយិេរបិចឆទបនឹះបទ។. 
 

លទ្ធផលគ្បតិបតតិការ និងភារលាភ 
លទធផលម្នព្េតិេតតិការរេស់ព្កុ្ម្ហ ុន សព្មេ់ការយិេរបិចឆទម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងស្ថា នភាពម្នព្េតិេតតិការរេស់ព្កុ្ម្ហ ុននាកាលេរបិចឆទបនាឹះ ព្តូវ
បានកំ្ណត់បៅក្នុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុជ្ៃលបានេងាា ញខាងបព្កាម្បនឹះ។ 
នាការយិេរបិចឆទជ្ៃលបានេញ្ច េ់ម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ព្កុ្ម្ព្េឹក្ាភិបាលមិ្នបានព្េកាស ឬទូទាត់ភាគោភជ្ៃលទាក់្ទងនឹង 
ព្បាក់្ចំបណញប យី (ឆ្ន ២ំ០២០៖ មិ្នមន)។ 
 

គ្កមុ្គ្បឹកាភិបាល 
សមជិក្ម្នព្កុ្ម្ព្េឹក្ាភិបាលរេស់ព្កុ្ម្ហ ុនបៅក្នុងឆ្ន  ំនិងនាកាលេរបិចឆទម្នរបាយការណ៍បនឹះមនៃូចខាងបព្កាម្៖: 

  
បឈាម ឹះ មុ្ខតំជ្ណង កាលេរបិចឆទជ្តងតាងំ 

បោក្ អន េ ុនហាក្ ់ ព្េធានព្ក្មុ្ព្េឹក្ាភបិាល ម្ថាទី៨ ជ្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០០០ 

បោក្ Taejun Shin សមជិក្អភិបាលឯក្រាជយ ម្ថាទី៣០ ជ្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៥ 

បោក្ Sanjay Gandhi សមជិក្អភិបាលឯក្រាជយ ម្ថាទី៣០ ជ្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១៥ 

បោក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិធ ី សមជិក្អភិបាលឯក្រាជយ ម្ថាទី១៩ ជ្ខបម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

បោក្ Christophe Forsinetti សមជិក្អភិបាលឯក្រាជយ ម្ថាទី២២ ជ្ខក្ក្ាោ ឆ្ន ២ំ០២១ 

បោក្ Ewa Janikowska សមជិក្អភិបាលឯក្រាជយ ម្ថាទី២២ ជ្ខក្ក្ាោ ឆ្ន ២ំ០២១ 

បោក្ បជត ច័នាព្េបសីរ សមជិក្ព្ក្មុ្ព្េឹក្ាភបិាល ក្នុងជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០០០ (ោជ្លងពីតំជ្ណងបៅម្ថាទី ២២ ជ្ខក្ក្ាោ ឆ្ន  ំ២០២១) 

បោក្ យាន ឫទធ ី សមជិក្អភិបាលឯក្រាជយ ម្ថាទី១០ ជ្ខបម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០១២ (ោជ្លងពីតំជ្ណងបៅម្ថាទី ២២ ជ្ខក្ក្ាោ ឆ្ន  ំ២០២១) 

បោក្ បៅ បវង សមជិក្អភិបាលឯក្រាជយ ម្ថាទី១០ ជ្ខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៣ (ោជ្លងពីតំជ្ណងបៅម្ថាទ ី២២ ជ្ខក្ក្ាោ ឆ្ន  ំ២០២១) 

បោក្ព្សី Praachi Gandhi សមជិក្ព្ក្មុ្ព្េឹក្ាភបិាល ម្ថាទី១៩ ជ្ខបម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៩ (ោជ្លងពីតំជ្ណងបៅម្ថាទ ី២២ ជ្ខក្ក្ាោ ឆ្ន  ំ២០២១) 

របាយការណ៍របសគ់្កមុ្គ្បឹកាភិបាល 

របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 
 



 

 

រណៈគ្រប់គ្រង 
សមជិក្ម្នព្កុ្ម្គណៈព្គេ់ព្គងរេស់ព្កុ្ម្ហ ុនបៅក្នុងឆ្ន  ំនិងនាកាលេរបិចឆទម្នរបាយការណ៍បនឹះមនៃូចខាងបព្កាម្៖ 

 

ចាំណាប់អារម្មណ៍របសអ់ភិបាល 
អភិបាលជ្ៃលេនតរកាន់តំជ្ណងរហូតៃល់ចុងឆ្ន ហំរិញ្ញវតាុ បហយីទទួលបានអតាព្េបយាជន៍ពីភាគហ ុនរេស់ពួក្បគបៅក្នុងព្កុ្ម្ហ ុនមនៃូចខាងបព្កាម្៖ 

 

 

 

អតថគ្បយោជន៍របសអ់ភិបាល 
បៅក្នុងការយិេរបិចឆទ និងចុងេញ្ច េ់ការយិេរបិចឆទម្នរបាយការណ៍បនឹះ ពំុមនការបរៀេចំ មួ្យ ជ្ៃលមនព្កុ្ម្ហ ុនោគូភាគីមួ្យក្នុងបគលេំណងជួយៃល់
សមជិក្ព្កុ្ម្ព្េឹក្ាភិបាល បៃីម្បទីទួលបាននូវអតាព្េបយាជន៍បោយម្បធ្ាបាយទិញយក្ភាគហ ុន ពីព្កុ្ ម្ហ ុនបទ។ 
ចេ់តាងំពីចុងេញ្ច េ់ការយិេរបិចឆទមុ្ន ពំុមនសមជិក្ព្កុ្ម្ព្េឹក្ាភិបាល មន ក់្បានទទួល ឬមនសិទធិទទួលបាន នូវអតាព្េបយាជន៍      មួ្យ តាម្រយៈការ
ចុឹះកិ្ចចសនាបធ្វីប ងីបោយព្កុ្ម្ហ ុន បលីក្ជ្លងជ្តមនការេងាា ញបៅក្នុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ។ 
 

សវនករ 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុរេស់ព្កុ្ម្ហ ុន គិតព្តឹម្ម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន  ំ២០២១ និងសព្មេ់ការយិេរបិចឆទជ្ៃលបានេញ្ច េ់ ព្តូវបានបធ្វីសវនក្ម្ម បោយព្កុ្ម្ហ ុនសនង
ការគណបនយយ បស្តហគន សនថុន (បខម្េូឌា) លីមី្ធី្ត។ 

 

 
 

  ម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងឆ្ន ២ំ០២០ 

 ភាគហ ុនកាន់កាេ់ % ចំនួនភាគហ ុនមនតម្ម្ៃបសមីរនឹង ១០ៃុោៃ អាបម្រកិ្ 
បោក្ អន េ ុនហាក្ ់ ១៩.៦៣% ១០០.០០០ 

បឈាម ឹះ មុ្ខតំជ្ណង កាលេរបិចឆទជ្តងតាងំ 
បោក្ បា៉ា  េ៉ាុណណរទិធ ី អគគនាយក្ព្េតេិតត ិ ម្ថាទី៨ ជ្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០០០ (ចូលនិវតតន៍បៅម្ថាទី១៥ ជ្ខម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០០០) 

បោក្ Tomohiro Isozaki នាយក្ព្េតិេតត ិ ម្ថាទី៩ ជ្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០២២ 

បោក្ព្សី បព្សង សីុវបឆ្ង  នាយកិាព្េតេិតតហិរិញ្ញវតាុ ម្ថាទី៨ ជ្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០០០ 

បោក្ ញាណ វរីៈ នាយក្ព្េតិេតតកិារ ម្ថាទី១ ជ្ខក្ក្ាោ ឆ្ន ២ំ០២១ 

បោក្ព្សី Melissa Garcia ព្េធានជ្ផនក្ព្េតេិតតិការ នងិទីផារឌជីីថល ម្ថាទី១ ជ្ខវចិឆិកា ២០២១ 

បោក្ ង៉ាយ ស ន ព្េធាននាយក្ោឋ នឥណទាន ម្ថាទី២៧ ជ្ខបម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ 

បោក្ព្សី ឡាយ សីុនាថ ព្េធាននាយក្ោឋ នធ្នធានម្នុសសនងិរៃឋបាល ម្ថាទី១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០០១ 

បោក្ យ៉ាង រា៉ា  ព្េធាននាយក្ោឋ នព្េតេិតតិការស្ថខា ម្ថាទី២៥ ជ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៨ 

បោក្ សុខ កុ្សល ព្េធាននាយក្ោឋ នសីុវបីអ ម្ថាទី១ ជ្ខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១០ 

បោក្ព្សី ទូច ពិសី ព្េធាននាយក្ោឋ នហរិញ្ញវតាុ ម្ថាទី៤ ជ្ខម្ថុិនា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

បោក្ សុវណណ ចន់ោ ព្េធាននាយក្ោឋ នហានភិ័យនងិព្េតេិតតតិាម្ ម្ថាទី២ ជ្ខក្ញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

បោក្ Eduardo Boyose Jr.  ព្េធាននាយក្ោឋ នជ្ផនការស្ថជីវក្ម្ម នងិ SPM ម្ថាទី១ ជ្ខវចិឆិកា ២០២១ 

បោក្ព្សី ោ ព្សីមុ្ ំ ព្េធាននាយក្ោឋ នសវនក្ម្មម្ផាក្នុង ម្ថាទី១ ជ្ខបម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០២២ 

បោក្ បខៀវ បសងឌ ី ព្េធាននាយក្ោឋ នទីផារ 
ម្ថាទី៥ ជ្ខម្ថុិនា ឆ្ន ២ំ០០៦(ោជ្លងពតីំជ្ណងបៅម្ថាទី ៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន  ំ
២០២១)  

បោក្ព្សី សឹុម្ បស្ថភ  ព្េធាននាយក្ោឋ នធ្នធានម្នុសស  
ម្ថាទី១ ជ្ខតុោ ឆ្ន ២ំ០១៥ (ោជ្លងពតីំជ្ណងបៅម្ថាទី ៣១ ជ្ខតុោ ឆ្ន  ំ
២០២១)  

បោក្ព្សី វងស សុម៉ា លី ព្េធាននាយក្ោឋ នសវនក្ម្មម្ផាក្នុង 
ម្ថាទី២២ ជ្ខម្ក្រា ឆ្ន ២ំ០១៨ (ោជ្លងពីតំជ្ណងបៅម្ថាទ ី៣១ ជ្ខតុោ ឆ្ន  ំ
២០២១)  

២៣ របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 
 



 

 

ការទ្ទ្ួលខុសគ្តូវរបសគ់្កុម្គ្បឹកាភិបាលកនងុការយរៀបចាំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
ព្កុ្ម្ព្េឹក្ាភិបាល ោអនក្ទទួលខុសព្តូវ បៃីម្បធីានាថារបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុផែល់នូវទិៃឋភាពពិត និងព្តឹម្ព្តូវ ម្នស្ថា នភាពហរិញ្ញវតាុរេស់ព្កុ្ម្ហ ុន នាម្ថាទី៣១ 
ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងលទធផលព្េតិេតែិការហរិញ្ញវតាុ បហយីនិងរបាយការណ៍លំហូរស្ថច់ព្បាក់្ សព្មេ់ការយិេរបិចឆទជ្ៃលបានេញ្ច េ់។ ក្នុងការបរៀេចំរបាយ
ការណ៍ហរិញ្ញវតាុទាងំបនឹះ ព្កុ្ម្ព្េឹក្ាភិបាលតព្មូ្វឱ្យ៖ 
 

• អនុម័្តបគលនបយាបាយគណបនយយសម្ព្សេតាម្សតង់ោររបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុអនតរោតិក្ម្ពុោ សព្មេ់សហព្គសធ្នតូច និងម្ធ្យម្ (“CIFRS 
for SMEs”) បោយជ្ផអក្បលីការវនិិចឆ័យ និងការបា៉ា ន់ព្េមណ យា៉ា ងសម្បហតុផល និងព្េុងព្េយត័ន បហយីបធ្វីការអនុវតតព្េក្េបោយសងគតិភាព 

 

• អនុវតែតាម្តព្មូ្វការោតព្តោងព័ត៌មនរេស់សែង់ោររបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុអនតរោតិម្នក្ម្ពុោ សព្មេ់សហព្គសធ្នតូច និងម្ធ្យម្ (“CIFRS 
for SMEs”) ឬ ព្េសិនបេីមនគំោតម្នការអនុវតតសតង់ោរបនឹះ បហយីបៃីម្បោីព្េបយាជន៍ៃល់ការេងាា ញនូវភាពពិត និងព្តឹម្ព្តូវរេស់របាយការណ៍
ហរិញ្ញវតាុ គំោតទាងំបនាឹះគួរជ្តព្តូវបានោតព្តោង ពនយល់ និងកំ្ណត់ោចំនួនទឹក្ព្បាក់្បៅក្នុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុឱ្យបានសម្រម្យ 

 

• រក្ាទុក្កំ្ណត់ព្តាគណបនយយបានព្គេ់ព្គន់ និងព្េព័នធព្តួតពិនិតយម្ផាក្នុងព្េក្េបោយព្េសិទធភាព 
  

• បរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ បោយជ្ផអក្បលីមូ្លោឋ ននិរនតភាពម្នៃំបណីរការអាជីវក្ម្ម បលីក្ជ្លងជ្តមនការសនមតថាព្កុ្ម្ហ ុនមិ្នមនលក្ខណៈសម្
ព្សេក្នុងការេនតរបធ្វីព្េតិេតតិការអាជីវក្ម្មរេស់ខៃួននាបពលអនាគត។ និង 

 

• ព្តួតពិនិតយ និងៃឹក្នាពំ្កុ្ម្ហ ុន ឱ្យមនព្េសិទធភាពបលីរាល់បសចក្តីសបព្ម្ចចិតតសំខាន់ៗ ជ្ៃលេ៉ាឹះពាល់ៃល់ព្េតិេតតិការ បហយីព្តូវព្បាក្ៃថា បសចក្តី
សបព្ម្ច ឬការជ្ណនាទំាងំបនឹះព្តូវបានឆ្ៃុឹះេញ្ញច ងំយា៉ា ងព្តឹម្ព្តូវបៅក្នុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ។ 
 

ព្ក្ុម្ព្េឹក្ាភិបាល ក្៏ោអនក្ទទួលខុសព្តូវក្នុងការជ្ថរក្ាព្ទពយសម្បតតិរេស់ព្ក្ុម្ហ ុន បហយីក្៏ព្តូវចត់វធិានការឱ្យសម្ព្សេ បៃីម្បទីេ់ស្ថា ត ់និង
រក្ឱ្យប ញីការជ្ក្ៃងេនៃំ និងភាពម្ិនព្េព្ក្តីបផសងៗ។. 

 

ព្ក្ុម្ព្េឹក្ាភិបាលសូម្េញ្ញជ ក្់ថា ព្ក្ុម្ហ ុនបានអនុវតែតាម្លក្ខខណឌ តព្ម្ូវចបំាច់នានា ៃូចជ្ៃលបានេញ្ញជ ក្់ខាងបលី ក្នុងការបរៀេចំរបាយ
ការណ៍ហរិញ្ញវតាុបនឹះ។ 
 

យសចកត៊ីថ្លែងការណ៍របសគ់្កុម្គ្បឹកាភិបាល 
តាម្បយាេល់រេស់ព្ក្ុម្ព្េឹក្ាភិបាល របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ  ជ្ៃលរមួ្មនរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវតាុ របាយកាណ៍ចំបណញ ឬខាត និង
ចំណូលលម្អិតបផសងៗ របាយការណ៍េជ្ព្ម្េព្ម្ួលមូ្លធ្ន របាយកាណ៍លំហូរស្ថច់ព្បាក្់ព្ពម្ទាងំ ក្ំណត់សមគ ល់របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ ព្តូវ
បានបរៀេចំបទបងីយា៉ា ងសម្រម្យ និងព្តឹម្ព្តូវបៅតាម្ស្ថា នភាពហរិញ្ញវតាុរេស់ព្ក្ុម្ហ ុនសព្មេ់កាលេរបិចឆទគិតព្តឹម្ម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
ព្ពម្ទាងំលទធផលព្េតិេតតិការ និងលំហូរស្ថច់ព្បាក្់សព្មេ់ការយិេរបិចឆទជ្ៃលបានេញ្ចេ់ បោយអនុបោម្តាម្សតង់ោររបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ
អនតរោតិម្នក្ម្ពុោ និងបសចក្តីជ្ណនារំេស់ធ្នាគរោតិម្នក្ម្ពុោ។ 
 

   

២៤ របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 
 



 

 

 

 
 

ជូនចំបពាឹះភាគហ ុននិក្រេស់ ព្គឹឹះស្ថា នមី្ព្កូ្ហរិញ្ញវតាុ ម៉ា ក់្សីុម៉ា  ភីអិលសីុ 
 

ម្តិយោបល ់
បយងីខាុ ំបានបធ្វីសវនក្ម្មបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុរេស់ព្គឹឹះស្ថា នមី្ព្កូ្ហរិញ្ញវតាុ ម៉ា ក់្សីុម៉ា  ភីអិលសីុ(“ព្ក្ុម្ហ ុន”) ជ្ៃលរមួ្មនរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវតាុ
កាលេរបិចឆទគិតព្តឹម្ម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ របាយការណ៍ចំណូលលម្អិត របាយការណ៍េជ្ព្ម្េព្ម្ួលមូ្លធ្ន និងរបាយការណ៍លំហូរស្ថច់ព្បាក់្សព្មេ់
ការយិេរបិចឆទនិងកំ្ណត់សមគ ល់បលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ ជ្ៃលរមួ្មនបសចក្ែីសបងខេម្នបគលនបយាបាយគណបនយយសំខាន់ៗនិងបសចក្តីពនយល់បផសងបទៀត។ 
តាម្ម្តិបយាេល់រេស់បយីងខាុ ំ របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុបានេងាា ញនូវទិៃឋភាពពិត និងព្តឹម្ព្តូវម្នស្ថា នភាពហិរញ្ញវតាុរេស់ព្គឹឹះស្ថា នមី្ព្កូ្ហរិញ្ញវតាុ ម៉ា ក់្សីុម៉ា   
ភីអិលសីុ គិតព្តឹម្ម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងលទធផលហរិញ្ញវតាុ ព្ពម្ទាងំលំហូរស្ថច់ព្បាក់្សព្មេ់ការយិេរបិចឆទ បោយអនុបោម្បៅតាម្សតង់ោរបាយការណ៍
ទាក់្ទងនឹងហរិញ្ញវតាុអនតរោតិម្នក្ម្ពុោ សព្មេ់អងគភាពអាជីវក្ម្មធុ្នតូច និងម្ធ្យម្ និងបសចក្តីជ្ណនារំេស់ធ្នាគរោតិម្នក្ម្ពុោ។ 
 

ម្ូលដ្ឋា នដនការបយញ្េញម្តិយោបល់ 
បយងីខាុ ំបានបធ្វីសវនក្ម្ម បោយអនុបោម្តាម្សតង់ោរសវនក្ម្មអនតរោតិម្នក្ម្ពុោ (“CISAs”)។ ការទទួលខុសព្តូវរេស់បយងីខាុ ំសាិតបព្កាម្សតង់ោរទាងំបនាឹះ
បហយី គឺព្តូវបានបរៀេរាេ់េជ្នាម្បៅក្នុងជ្ផនក្ការទទួលខុសព្តូវរេស់សវនក្រសព្មេ់ការបធ្វីសវនក្ម្មបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ។ បយងីខាុ ំមនឯក្រាជយភាពពីព្កុ្ម្
ហ ុនបោយ អនុបោម្តាម្ព្កុ្ម្ព្េឹក្ា សតង់ោរវោិជ ជីវៈគណបនយយអនតរោតិ ព្ក្ម្សីលធ្ម៌្ រេស់គណបនយយក្រជំនាញ (រមួ្ទាងំសតង់ោរឯក្រាជយអនតរោតិ) 
(“IESBA Code”) រមួ្ោមួ្យនឹងតព្មូ្វការព្ក្ម្សីលធ្ម៌្ ជ្ៃលពាក់្ព័នធបៅនឹងការបធ្វីសវនក្ម្មរេស់បយងីខាុ ំបៅបលី  
របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុក្នុងព្េបទសក្ម្ពុោ បហយីបយងីខាុ ំបានេំបពញការទទួលខុសព្តូវបៅតាម្តព្មូ្វការព្ក្ម្សីលធ្ម៌្ទាងំបនាឹះ និង IESBA Code ។ បយងីខាុ ំបជឿ
ោក់្ថាភសតុតាងសវនក្ម្ម ជ្ៃលបយីងខាុ ំទទួលបាន គឺព្គេ់ព្គន់ និងសម្ព្សេ បៃីម្បផីតល់មូ្លោឋ នសព្មេ់ម្តិបយាេល់រេស់បយងីខាុ ំ។ 
 

ព័ត៌មនយផេងៗ 
ព្កុ្ម្ព្េឹក្ាភិបាលមនទំនួលខុសព្តូវទាងំព្សុងបៅបលីព័ត៌មនបផសងបទៀត។ ព័ត៌មនបផសងៗទាងំបនាឹះរមួ្មនព័ត៌មនបៅក្នុងរបាយការណ៍រេស់ព្កុ្ម្ព្េឹក្ាភិបា
ល េ៉ាុជ្នតមិ្នរមួ្េញ្ចូ លរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុរេស់ព្កុ្ម្ហ ុន និងរបាយការណ៍សវនក្ម្មរេស់បយងីខាុ ំ ជ្ៃលបយងីទទួលបានមុ្នការយិេរបិចឆទម្នរបាយការណ៍បនឹះ 
និងរបាយការណ៍ព្េចឆំ្ន ជំ្ៃលរពឹំងទុក្ថានឹងបរៀម្ចំរចួរាល់សព្មេ់បយីងខាុ ំេនាា េ់ពីការយិេរបិចឆទម្នរបាយការណ៍បនឹះ។ 
 

ម្តិបយាេល់រេស់បយងីខាុ ំបៅបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ មិ្នបានព្គេៃណត េ់បៅបលីព័ត៌មនបផសងៗបទ។ បហយីបយងីខាុ ំមិ្នផែល់ការធានាក្នុងទព្ម្ង់ជ្េេ មួ្យ
ប យី។ 
 

ពាក់្ព័នធនឹងការបធ្វីសវនក្ម្មរេស់បយងីខាុ ំបលីរបាយការណ៍ហរញិ្ញវតាុ ការទទួលខុសព្តូវរេស់បយងីខាុ ំ គឺព្តូវអានព័ត៌មនបផសងៗ បហយីពិចរ ថាបតីព័ត៌មន 
បផសងៗបនាឹះមនភាពសីុសងាវ ក់្គន ោមួ្យរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ ឬការយល់ៃឹងរេស់បយងីខាុ ំកំ្ ុងបពលបធ្វីសវនក្ម្មជ្ៃរឬបទ បេីមិ្នៃូបចនឹះបទ ព័ត៌មនទាងំអស់
បនាឹះអាច នឹងមនភាពមិ្នព្េព្ក្តី ជ្ៃលអាចផតល់ផលេ៉ាឹះពាល់ោស្ថរវនតៃល់ភាពព្តឹម្ព្តូវរេស់របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ 
 

ព្េសិនបេី បយាងតាម្ការងារជ្ៃលបយងីបានអនុវតតបហយី បយងីខាុ ំសននិោឋ នថា បេីមនកំ្ហុសឆ្គងោស្ថរវនែបកី្តប ងីបលីព័ត៌មនបផសងៗបនឹះ បយងីខាុ ំព្តូវរាយ
ការណ៍បៅតាម្ស្ថា នភាពោក់្ជ្សែង។ បយងីខាុ ំពំុមនអវីជ្ៃលព្តូវរាយការណ៍ពាក់្ព័នធនឹងព័ត៌មនបផសងៗ បនឹះបទ។ 
 

បៅបពលជ្ៃលបយងីខាុ ំអានរបាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ ព្េសិនបេីបយងីខាុ ំសននិោឋ នថាមនកំ្ហុសឆ្គងោស្ថរវនត មួ្យបកី្តមនប ីង បយងីខាុ ំព្តូវបធ្វីការទាក់្ទង
ោមួ្យព្កុ្ម្ព្េឹក្ាភិបាល និងទទួលខុសព្តូវបលីេញ្ញា ទាងំបនឹះបោយអនុបោម្តាម្ការតព្មូ្វរេស់ CISA ៧២០ (បានបធ្វីការជ្ក្តព្មូ្វ)។ 
 

ការទ្ទ្ួលខុសគ្តូវរបសគ់្កុម្រណៈគ្រប់គ្រងយលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
គណៈព្គេ់ព្គងរេស់ព្កុ្ម្ហ ុនទទួលខុសព្តូវក្នុងការបរៀេចំ និងការេងាា ញរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុទាងំបនឹះឱ្យបាន      ព្តឹម្ព្តូវបោយអនុបោម្បៅតាម្ សតង់ោរ
របាយការណ៍ទាក់្ទងនឹងហរិញ្ញវតាុអនតរោតិម្នក្ម្ពុោសព្មេ់សហព្គសធុ្នតូច និងម្ធ្យម្ (“CIFRSs for SMEs”) និងទទួលខុសព្តូវបលីការព្តួតពិនិតយម្ផា
ក្នុង ជ្ៃលគណៈព្គេ់ព្គងកំ្ណត់ថាវាមនភាពចបំាច់ក្នុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ មិ្នឱ្យមនការរាយការណ៍ខុសោស្ថរវនត ជ្ៃលេ ត ល  ម្ក្ពីការ
ជ្ក្ៃងេនៃំ ឬកំ្ហុសឆ្គងបផសងៗ។ 
 

ក្នុងការបរៀេចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ គណៈព្គេ់ព្គងមនទំនួលខុសព្តូវចំបពាឹះការវាយតម្ម្ៃបៅបលី សម្តាភាពព្ក្ុម្ហ ុន ក្នុងការេនតព្េតិេតតិ បោយជ្ផអក្បលីមូ្ល
ោឋ ននិរនតភាព ការោតព្តោង ព្េសិនោមនេញ្ញា ទាក់្ទងនឹងនិរនតភាព និងការបព្េីព្បាស់និរនតភាពោមូ្លោឋ នគណបនយយ លុឹះព្តាជ្តគណៈព្គេ់ព្គងមន
បគលេំណងរសំ្ថយព្ក្ុម្ហ ុន ឬេញ្ឈេ់ព្េតិេតតិការ ឬក៏្គម នជបព្មី្សបផសង េ៉ាុជ្នតចបំាច់ព្តូវបធ្វី។ 
 
 

របាយការណ៍របសស់វនករឯករាជយ 

២៥ របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 
 



 

 

ការទ្ទ្ួលខុសគ្តូវរបសគ់្កុម្រណៈគ្រប់គ្រងយលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
 

បគលេំណងរេស់បយងីខាុ ំគឺបៃីម្បទីទួលបាននូវការធានាអឹះអាងៃ៏សម្បហតុផល បៅបលីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុបោយពំុមនលក្ខណៈខុសឆ្គងោស្ថរវនត ជ្ៃល 
េ ត លម្ក្ពីការជ្ក្ៃងេនៃំ ឬកំ្ហុសឆ្គង និងការបធ្វីរបាយការណ៍ សវនក្ម្មជ្ៃលរមួ្មនម្តិបយាេល់រេស់បយីងខាុ ំផងជ្ៃរ។ ការធានាអឹះអាងជ្ៃលសម្បហតុផល 
គឺោការធានាមួ្យៃ៏ខពស់ េ៉ាុជ្នតវាមិ្នបានធានាថាការបធ្វីសវនក្ម្មបោយជ្ផអក្បៅបលីសតង់ោរសវនក្ម្មអនតរោតិម្នក្ម្ពុោ នឹងជ្តងជ្ត រក្ប ញីនូវការរាយការណ៍
ខុសោស្ថរវនែជ្ៃលមនប យី។ ការរាយការណ៍ខុសអាចបកី្តមនប ងីពីការជ្ក្ៃងេនៃំ ឬកំ្ហុសឆ្គងជ្ៃលអាចចត់ទុក្ថាោស្ថរវនែ បៅបពលជ្ៃលកំ្ហុសមួ្យ ឬ
កំ្ហុសរមួ្គន បានបធ្វីឱ្យេ៉ាឹះពាល់ៃល់បសចក្ែី សព្ម្ចចិតតជ្ផនក្បសៃឋកិ្ចចរេស់អនក្បព្េីព្បាស់របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុបនឹះ។. 
 

ជ្ផនក្មួ្យម្នោការបធ្វីសវនក្ម្មបោយបយាងបៅតាម្សតង់ោរសវនក្ម្មអនតរោតិម្នក្ម្ពុោ បយងីអនុវតតនូវវោិជ ជីវៈ វនិិចឆ័យ និងម្ជឈធាតុនិយម្បោយមនវោិជ ជីវៈបៅ
បលីការបធ្វីសវនក្ម្ម។ បយងីខាុ ំក៏្៖ 

• កំ្ណត់អតតសញ្ញញ ណ និងវាយតម្ម្ៃនូវហានិភ័យម្នការរាយការណ៍ខុសោស្ថរវនែម្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុថាបតីវាបកី្តប ងីបោយការជ្ក្ៃងេនៃំ ឬ
កំ្ហុសឆ្គង បរៀេចំនិងអនុវតតនិតិវធីិ្សវនក្ម្មជ្ៃលបឆ្ៃីយតេបៅនឹងហានិភ័យទាងំបនាឹះ រមួ្ទាងំការព្េមូ្លយក្ភសតុតាងសវនក្ម្មឱ្យបានព្គេ់ព្គន់ 
និងសម្ព្សេបៃីម្បោីមូ្លោឋ នសព្មេ់េបញ្ចញម្តិបយាេល់រេស់បយងីខាុ ំ។ ហានិភ័យជ្ៃលមិ្នអាចរក្ប ញីបោយការរាយការណ៍ខុសោស្ថរវនត
ជ្ៃលេ ត លម្ក្ពីការជ្ក្ៃងេនៃំ គឺធំ្ោងកំ្ហុសឆ្គងបោយអបចតនាបោយស្ថរជ្តការជ្ក្ៃងេនៃំរមួ្េញ្ចូ លទាងំការរមួ្គំនិត ការជ្ក្ៃងេនៃំបោយបចតនា 
ការលុេបចលបោយបចតនា ការេងាា ញខុស ឬការបលីមសបៅបលីការព្តួតពិនិតយម្ផាក្នុង។ 

• បធ្វីការជ្សវងយល់អំពីការព្គេ់ព្គងម្ផាក្នុងជ្ៃលទាក់្ទងបៅនឹងការបធ្វីសវនក្ម្ម បៃីម្បេីបងាីតនូវនិតិវធីិ្សវនក្ម្មជ្ៃល សម្ព្សេបៅនឹង 
កាលៈបទសៈ េ៉ាុជ្នតមិ្នជ្ម្នោបគលេំណងក្នុងការេងាា ញនូវម្តិបយាេល់បលី    ព្េសិទធភាពម្នការព្តួតពិនិតយម្ផាក្នុងរេស់ព្កុ្ម្ហ ុនបនាឹះបទ។ 

• បធ្វីការវាយតម្ម្ៃភាពសម្ព្សេបលីបគលនបយាបាយគណបនយយជ្ៃលបានបព្េីព្បាស់ និងភាពសម្បហតុផលម្នគណបនយយបា៉ា ន់ស្ថម ន ក៏្ៃូចោការ
េងាា ញនានាជ្ៃលបធ្វីប ងីបោយម្គណៈព្គេ់ព្គង។ 

• សននិោឋ នៃ៏សម្ព្សេមួ្យបៅបលីការបព្េីព្បាស់រេស់ព្កុ្ម្គណៈព្គេ់ព្គងបលីមូ្លោឋ ននិរនតភាពគណបនយយ ជ្ផអក្បៅបលីភសតុតាងសវនក្ម្មជ្ៃល
ទទួលបាន ថាបតីភាពមិ្នព្បាក្ៃព្េោ ោស្ថរវនែបានបកី្តប ងីទាក់្ទិននឹងព្ពឹតតិការណ៍ ឬលក្ខខណឌ ជ្ៃលបធ្វីឱ្យមនម្នាិលសងសយ័ខាៃ ងំបៅបលីលទធ
ភាពការេនតនិរនតភាពរេស់ព្កុ្ម្ហ ុន។ ព្េសិន បេីបយងីសននិោឋ នថា ភាពមិ្នព្បាក្ៃព្េោោស្ថរវនែនឹងបកី្តមនប ងី បយងីតព្មូ្វឱ្យបធ្វីការោត
ព្តោងព័ត៌មនចបំាច់បៃីម្បទីាញការយក្ចិតតទុក្ោក់្បៅក្នុងរបាយការណ៍សវនក្ម្មរេស់បយងីខាុ ំបៅនឹងការោតព្តោងបៅក្នុងរបាយការណ៍
ហរិញ្ញវតាុ ឬក៏្ព្េសិនបេីការោតព្តោងបនាឹះមិ្នព្គេ់ព្គន់ បនាឹះម្តិបយាេល់មិ្នព្តឹម្ព្តូវនឹងព្តូវបានផតល់។ ការសននិោឋ នរេស់បយងីខាុ ំ គឺជ្ផអក្បៅបលី
ភសតុតាងសវនក្ម្មជ្ៃលទទួលបានគិតព្តឹម្ម្ថាម្នការបចញរបាយការណ៍សវនក្ម្មរេស់បយងីខាុ ំ។ បទាឹះេីយា៉ា ង ក៏្បោយ ស្ថា នភាព ឬក៏្ព្ពឹតតិការណ៍
នាបពលអនាគតអាច េ ត លឱ្យព្កុ្ម្ហ ុនមិ្នអាចេនតព្េតិេតតិការោនិរនតភាពបាន។ 

• វាយតម្ម្ៃការេងាា ញទូបៅ រចនាសម្ព័នធ និងមតិការេស់របាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ រមួ្េញ្ចូ លទាងំការោតព្តោងនានា ថាបតីរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតាុ
េងាា ញនូវព្េតិេតិតការ និងព្ពឹតតិការណ៍នានាបៃីម្បេីងាា ញនូវភាពព្តឹម្ព្តូវសម្ព្សេរេស់វា។ 

 

បយងីខាុ ំព្បាព្ស័យទាក់្ទងោមួ្យនឹងគណៈព្គេ់ព្គងបៅបលីេញ្ញា បផសងៗ ការកំ្ណត់វសិ្ថលភាព និងបពលបវោក្នុងការបធ្វីសវនក្ម្ម និងរេេគំបហញីសវនក្ម្ម 
សំខាន់ៗ រមួ្េញ្ចូ លទាងំក្ងវឹះខាតសំខាន់ៗមួ្យចំនួនបៅបលីការព្គេ់ព្គងម្ផាក្នុងជ្ៃលពួក្បយងីខាុ ំរក្ប ញីកំ្ ុងបពលបធ្វីសវនក្ម្ម។  

២៦ របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 
 



 

 

  

 

 

   
 ក្ំណត ់

សមគ ល ់
ម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

  
ៃុោៃ រអាបម្រកិ្ 

ពាន់បរៀល 
(ក្ំណត់សមគ ល ់៣.២) 

ៃុោៃ រអាបម្រកិ្ 
ពាន់បរៀល 

(ក្ំណត់សមគ ល ់៣.២) 
      

ព្ទពយសក្ម្ម      

ស្ថច់ព្បាក់្ក្នុងម្ៃ ៥ ២៦.៤៣៥ ១០៧.៦៩៦ ១៥.៣២២ ៦១.៩៧៧ 

សម្តុលយបៅធ្នាគរោតិម្នក្ម្ពុោ ៦ ១.៣១៥.៦១៧ ៥.៣៥៩.៨២៤ ២.៨៧៩.៩៦៨ ១១.៦៤៩.៤៧១ 

សម្តុលយបៅធ្នាគរបផសងៗ ៧ ៣.៣៥៦.៩៨២ ១៣.៦៧៦.៣៤៥ ៨៥២.៩៥៩ ៣.៤៥០.២១៩ 

ឥណទានបៅអតិថិជន - សុទធ ៩ ២១.៥០៦.៥៣៥ ៨៧.៦១៧.៦២៤ ២០.៧៦២.៨៣១ ៨៣.៩៨៥.៦៥១ 

មូ្លធ្នវនិិបយាគ ១០ ១០.០០០ ៤០.៧៤០ ១០.០០០ ៤០.៤៥០ 

ព្ទពយសក្ម្មបផសងៗ ១១ ១០៦.៩២៩ ៤៣៥.៦២៩ ១០៦.០៧១ ៤២៩.០៥៧ 

ព្ទពយសម្បតតិ និងេរកិាខ រ ១២ ១១០.៥៦៩ ៤៥០.៤៥៨ ៦៤.៨៤៩ ២៦២.៣១៤ 

ព្ទពយសក្ម្មអរូេិយ ១៣ ១៥.៧២៦ ៦៤.០៦៨ ២៤.៣០៦ ៩៨.៣១៨ 

ពនធពនារព្ទពយសក្ម្ម - សុទធ ២៨.៣ ១០៩.៧៥១ ៤៤៧.១២៦ ៦២.៧៦៤ ២៥៣.៨៨០ 

ព្ទពយសរុេ  ២៦.៥៥៨.៥៤៤ ១០៨.១៩៩.៥១០ ២៤.៧៧៩.០៧០ ១០០.២៣១.៣៣៧ 
      

មូ្លធ្ន និងេំណុល      

មូ្លធ្ន      

បៃីម្ទុន ១៤ ៥.០៩៥.២៩០ ២០.៥៦៩.៦៨៦ ៥.០៩៥.២៩០ ២០.៥៦៩.៦៨៦ 

េុពវោភភាគហ ុន ១៥ ១.៥៣៨.១៧៤ ៦.២០៩.៦០៨ ១.៥៣៨.១៧៤ ៦.២០៩.៦០៨ 

គណនីព្បាក់្ចំបណញរក្ាទុក្  ២.៤៨៧.២៣៤ ១០.០៧០.០០០ ២.២២២.២២២ ៨.៩៩១.០៣៣ 

ទុនេព្មុ្ងតាម្េទេបញ្ញតតិ ១៦ ៣៣.៤៩៧ ១៣០.២៤៧ ១៨៣.១៨២ ៧៤០.០៦៤ 

ព្បាក្់ចំណូលេព្ម្ុងទុក្  ១៣៣.៤២៤ ៥៣៨.៤២៨ ១៣៣.៤២៤ ៥៣៨.៤២៨ 

រូេិយេ័ណណេែូរេព្មុ្ងទុក្  - ៣១៩.៧៩៣ - ៥៣.១០៣ 

មូ្លធ្នសរុេ  ៩.២៨៧.៦១៩ ៣៧.៨៣៧.៧៦២ ៩.១៧២.២៩២ ៣៧.១០១.៩២២ 

េំណុល      
ទឹក្ព្បាក់្ជំពាក្មច ស់ភាគហ ុន ១៧ ១០.០០០.០០០ ៤០.៧៤០.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤០.៤៥០.០០០ 

ព្បាក់្ក្ម្ចី ១៨ ៦.៦២៨.១៧០ ២៧.០០៣.១៦៥ ៥.០២៧.៥៧២ ២០.៣៣៦.៥២៩ 

អតាព្េបយាជន៍រេស់នបយាជិត ១៩ ៤០.១៨០ ១៦៣.៦៩៣ ៤៩.៤០០ ១៩៩.៨២៣ 

េំណុលបផសងៗ ២០ ៥៦៥.៨៨៥ ២.៣០៥.៤១៥ ៤២៨.២៨៨ ១.៧៣២.៤២៣ 

េំណុលពនធបលីព្បាក់្ចំណូល ២៨.២ ៣៦.៦៩០ ១៤៩.៤៧៥ ១០១.៥១៨ ៤១០.៦៤០ 

េំណុលសរុេ  ១៧.២៧០.៩២៥ ៧០.៣៦១.៧៤៨ ១៥.៦០៦.៧៧៨ ៦៣.១២៩.៤១៥ 

មូ្លធ្ន និងេំណុលសរុេ  ២៦.៥៥៨.៥៤៤ ១០៨.១៩៩.៥១០ ២៤.៧៧៩.០៧០ ១០០.២៣១.៣៣៧ 

 របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវតថុ 

២៧ របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 
 



 

 

 

 

 

 

 

ក្ំណត ់
សមគ ល ់

សព្មេ់ការយិេរបិចឆទជ្ៃលបានេញ្ចេ ់
ម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ 

សព្មេ់ការយិេរបិចឆទជ្ៃលបានេញ្ចេ ់
ម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

 ៃុោៃ រអាបម្រកិ្ 
ពាន់បរៀល 

(ក្ំណត់សមគ ល ់
៣.២) 

ៃុោៃ រអាបម្រកិ្ 
ពាន់បរៀល 

(ក្ំណត់សមគ ល ់
៣.២) 

      

 
     

ចំណូលការព្បាក់្ ២១ ៣.៨០៨.១២២ ១៥.៤៩១.៤៤០ ៣.៩១៤.៤៣០ ១៥.៩៥៩.១៣១ 

ចំ យការព្បាក់្ ២២ (១.០៥៧.៩០១) (៤.៣០៣.៥៤១) (១.២៧៨.០៥៣) (៥.២១០.៦២២) 

ចំណូលពីការព្បាក្សុ់ទធ  ២.៧៥០.២២១ ១១.១៨៧.៨៩៩ ២.៦៣៦.៣៧៧ ១០.៧៤៨.៥០៩ 

ចំណូលពីបសវា និងក្ម្ព្ម្បជីងស្ថរ ២៣.១ ៣៥.២៣៤ ១៤៣.៣៣២ ១៨.៧៨៤ ៧៦.៥៨២ 

ចំ យបលីបសវា និងក្ម្ព្ម្បជីងស្ថរ ២៣.២ (១១.៦៧៦) (៤៧.៤៩៨) (៧៣.៤៦៧) (២៩៩.៥២៥) 

ចំណូលពីបសវា និងក្ម្ព្ម្បជីងស្ថរសុទធ  ២៣.៥៥៨ ៩៥.៨៣៤ (៥៤.៦៨៣) (២២២.៩៤៣) 

ចំណូលបផសងៗ ២៤ ១៦៨.៣២៥ ៦៨៤.៧៤៦ ១៥១.១៨៥ ៦១៦.៣៨១ 

ចំណូលព្េតិេតតិការ  ២.៩៤២.១០៤ ១១.៩៦៨.៤៧៩ ២.៧៣២.៨៧៩ ១១.១៤១.៩៤៧ 

ចំ យបលីេុគគលិក្ ២៥ (១.៧៨៣.៨៦៦) (៧.២៥៦.៧៦៧) (១.៣០៧.៤៤៤) (៥.៣៣០.៤៤៩) 

ចំ យព្េតិេតិតការ ២៦ (៥៦៩.៥៨៤) (២.៣១៧.០៦៨) (៥៩៨.៤៩៩) (២.៤៤០.០៨០) 

រលំស់ និងរលំស់បលីព្ទពយសក្ម្មអរូេិយ ១២ & ១៣ (៥៧.១៩២) (២៣២.៦៥៧) (៥០.០៨៦) (២០៤.២០០) 

សំវធិានធ្នបលីគណនីោេ់សងសយ័៖      

គណនីធ្នាគរ ២៧ - - (៦.៤២៤) (២៦.១៩០) 

គណនីឥណទាន ២៧ (៣៨៧.៦២៩) (១.៥៧៦.៨៧៥) (១០០.៣០៨) (៤០៨.៩៥៦) 

ព្បាក្់ចំបណញមុ្នៃក្ពនធបលីព្បាក្ចំ់ណូល  ១៤៣.៨៣៣ ៥៨៥.១១២ ៦៧០.១១៨ ២.៧៣២.០៧២ 

ចំ យពនធបលីព្បាក់្ចំណូល ២៨.១ (២៨.៥០៦) (១១៥.៩៦២) (១៥៣.២៦៣) (៦២៤.៨៥៣) 

ចំបណញសុទធក្នុងឆ្ន  ំ  ១១៥.៣២៧ ៤៦៩.១៥០ ៥១៦.៨៥៥ ២.១០៧.២១៩ 

(ខាត)/ចំណូលម្អិតបផសងៗ - 
  លបម្អៀងពីការេែូររូេិយេ័ណណ  - ២៦៦.៦៩០ - (២៧៦.២០២) 

ចំណូលលម្អិតក្នុងឆ្ន សំរុេ  ១១៥.៣២៧ ៧៣៥.៨៤០ ៥១៦.៨៥៥ ១.៨៣១.០១៧ 

របាយការណ៍ចាំណូលលម្អិត 

២៨ របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 
 



២៩
21 

 

 
របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ 

 
២៩ 

 

 

បៃីម្ទុន េុពវោភបៃីម្ទុន គណនីព្បាក្់ចំបណញរក្ាទុក្ ទុនេព្ម្ងុតាម្េទេបញ្ញញ តត ិ ចំណូលេព្ម្ងុ 
ទុនេព្ម្ងុេែូរ 
រូេិយេ័ណណ មូ្លធ្នសរុេ 

 

ៃុោៃ អាបម្រកិ្ ពានប់រៀល 
(ក្ំណតស់មគ ល់ 

៣.២) 

ៃុោៃ អាបម្រកិ្ ពានប់រៀល 
(ក្ំណតស់មគ ល់ 

៣.២) 

ៃុោៃ អាបម្រកិ្ ពានប់រៀល 
(ក្ំណតស់មគ ល់ 

៣.២) 

ៃុោៃ អាបម្រកិ្ ពានប់រៀល 
(ក្ំណតស់មគ ល់ 

៣.២) 

ៃុោៃ អាបម្រកិ្ ពានប់រៀល 
(ក្ំណត់

សមគ ល់ ៣.២) 

ពានប់រៀល 
(ក្ំណតស់មគ ល់ 

៣.២) 

ៃុោៃ អាបម្រកិ្ ពានប់រៀល 
(ក្ំណតស់មគ ល់ 

៣.២) 
 

             

 
             

សម្តុលយម្ថាទ១ី ជ្ខម្ក្រា ឆ្ន ំ
២០២១ 

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 

ចំបណញសុទធក្នុងឆ្ន  ំ - - - - ១១៥.៣២៧ ៤៦៩.១៥០ - - - - - ១១៥.៣២៧ ៤៦៩.១៥០ 
បផារបៅោទុនេព្ម្ុងេបញ្ញញ តត ិ - - - - ១៤៩.៦៨៥ ៦០៩.៨១៧ (១៤៩.៦៨៥) (៦០៩.៨១៧) - - - - - 
លបម្អៀងពីការេែូររូេយិេណ័ណ - - - - - - - - - - ២៦៦.៦៩០ - ២៦៦.៦៩០ 
សម្តុលយម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ំ
២០២១ 

៥.០៩៥.២៩០ ២០.៥៦៩.៦៨៦ ១.៥៣៨.១៧៤ ៦.២០៩.៦០៨ ២.៤៨៧.២៣៤ ១០.០៧០.០០០ ៣៣.៤៩៧ ១៣០.២៤៧ ១៣៣.៤២៤ ៥៣៨.៤២៨ ៣១៩.៧៩៣ ៩.២៨៧.៦១៩ ៣៧.៨៣៧.៧៦២ 

              

              

សម្តុលយម្ថាទ១ី ជ្ខម្ក្រា ឆ្ន ំ
២០២០ 

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 

ចំបណញសុទធក្នុងឆ្ន  ំ - - - - ៥១៦.៨៥៥ ២.១០៧.២១៩ - - - - - ៥១៦.៨៥៥ ២.១០៧.២១៩ 
បផារបៅោទុនេព្ម្ុងេបញ្ញញ តត ិ - - - - ២.៨៧៩ ១១.៦៤៦ (២.៨៧៩) (១១.៦៤៦) - - - - - 
លបម្អៀងពីការេែូរ - - - - - - - - - - (២៧៦.២០២) - (២៧៦.២០២) 
សម្តុលយម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ំ
២០២០ 

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 

របាយការណ៍បថ្គ្ម្បគ្ម្ួលម្ូលធន 



 

 
របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ ៣០ 

 

 

 ក្ំណត ់
សមគ ល ់

សព្មេក់ារយិេរបិចឆទជ្ៃលបានេញ្ចេ ់
ម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ 

សព្មេក់ារយិេរបិចឆទជ្ៃលបានេញ្ចេ ់
ម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

  ៃុោៃ អាបម្រកិ្ 
ពាន់បរៀល 

(ក្ំណត់សមគ ល់ ៣.២) 
ៃុោៃ អាបម្រកិ្ 

ពាន់បរៀល 
(ក្ំណត់សមគ ល់ ៣.២) 

      

 
សក្ម្មភាពព្េតិេតតិការ      

ចំបណញមុ្នេង់ពនធបលីព្បាក្់ចំណូល  ១៤៣.៨៣៣ ៥៨៥.១១២ ៦៧០.១១៨ ២.៧៣២.០៧២ 

និយត័ក្ម្មសព្មេ់៖      

ចំណូលការព្បាក្់សុទធ  (២.៧៥០.២២១) (១១.១៨៧.៨៩៩) (២.៦៣៦.៣៧៧) (១០.៧៤៨.៥០៩) 

សំវធិានធ្នបលីគណនីោេ់សងសយ័ ២៧ ៣៨៧.៦២៩ ១.៥៧៦.៨៧៥ ១០៦.៧៣២  ៤៣៥.១៤៦ 

រលំស់បលីព្ទពយសម្បតតិ និងេរកិាខ រ ១២ ៤៨.៦១២ ១៩៧.៧៥៤ ៤១.៤៨២  ១៦៩.១២២  

រលំស់ និងរលំស់បលីព្ទពយសក្ម្មអរូេិយ ១៣ ៨.៥៨០ ៣៤.៩០៣ ៨.៦០៤ ៣៥.០៧៨  
ខាតពីការលុេម្នព្បាក្់តម្ាល់រេស់ភាគហ ុនជ្ៃលបាន
ចុឹះេញ្ជ ីម្ន Consorcio Estimos S.C. 

 - - ៦.៥៥៣ ២៦.៧១៧ 

ការថយចុឹះម្នកាតពវក្ិចចអតាព្េបយាជន៍េុគគលិក្  (៩.២២០) (៣៧.៥០៧) (៣.០៩៩) (១២.៦៣៥) 

ខាតមុ្នេជ្ព្ម្េព្ម្ួលព្េតិេតតិការព្ទពយសក្ម្ម និងេំណុល  (២.១៧០.៧៨៧) (៨.៨៣០.៧៦២) (១.៨០៥.៩៨៧) (៧.៣៦៣.០០៩) 

េជ្ព្ម្េព្ម្ួលសុទធក្នង៖      

ឥណទានផែល់ៃល់អតិថិជន - ៃុល  (១.១១៩.៦៨៩) (៤.៥៥៤.៨៩៥) ៣៧១.៣០៩  ១.៥១៣.៨២៧  

ព្ទពយសក្ម្មបផសងៗ  ៦.៥៨៤ ២៦.៧៨៤ ៩.៤៣០  ៣៨.៤៤៦  

េំណុលបផសងៗ   ៧០.៧៣២  ២៨៧.៧៣៨ (៨១.៦៨៤) (៣៣៣.០២៦) 

លំហូរស្ថច់ព្បាក្់ជ្ៃលបានបព្េីក្នុងសក្ម្មភាពព្េតិេតតិការ  (៣.២១៣.១៦០) (១៣.០៧១.១៣៥) (១.៥០៦.៩៣២) (៦.១៤៣.៧៦២) 

ការព្បាក្់ជ្ៃលបានទទួល  ៣.៧៨៩.០៣៦ ១៥.៤១៣.៧៩៨ ៣.៨៦៩.៨០២  ១៥.៧៧៧.១៨៣  

ការព្បាក្់ជ្ៃលបានទូទាត់  (៩៩៨.៧៦០) (៤.០៦២.៩៥៦) (១.២២៨.៣៤៣)  (៥.០០៧.៩៥៤) 

ពនធបលីព្បាក្់ចំណូលជ្ៃលបានេង់ ២៨.២ (១៤០.៣២១) (៥៧០.៨២៦) (១៥៩.៥៥២)  (៦៥០.៤៩៦) 

ស្ថច់ព្បាក្់សុទធ(បានបព្េី)/បានពីក្នុងសក្ម្មភាពព្េតិេតតិ
ការ 

 (៥៦៣.២០៥) (២.២៩១.១១៩) ៩៧៤.៩៧៥ ៣.៩៧៤.៩៧១ 

      

សក្ម្មភាពវនិិបយាគ      

ទិញព្ទពយសម្បតតិ និងេរកិាខ រ ១២ (៩៤.៣៣២) (៣៨៣.៧៤៣) (១៣.២២៤)  (៥៣.៩១៤) 

      

សក្ម្មភាពហរិញ្ញេបទាន      

ព្បាក្់ក្ម្ចីជ្ៃលបានេង់  ២.៧៥០.០០០ ១១.១៨៧.០០០ ១៣.០០០.០០០  ៥៣.០០១.០០០  

ការទូទាត់ព្បាក្់ក្ម្ចី  (១.១៤១.៦៧៨) (៤.៦៤៤.៣៤៦) (១២.៦៣៩.១៩៥) (៥១.៥២៩.៩៩៨) 

ស្ថច់ព្បាក្់សុទធពីសក្ម្មហិរញ្ញេបទាន   ១.៦០៨.៣២២  ៦.៥៤២.៦៥៤ ៣៦០.៨០៥ ១.៤៧១.០០២ 

េជ្ព្ម្េព្ម្ួលស្ថច់ព្បាក្់ និងស្ថច់ព្បាក្់សម្មូ្លសុទធ   ៩៥០.៧៨៥  ៣.៨៦៧.៧៩២ ១.៣២២.៥៥៦ ៥.៣៩២.០៥៩ 
ស្ថច់ព្បាក្់ និងស្ថច់ព្បាក្់សម្មូ្លម្ថាទី១ ជ្ខម្ក្រា  ៣.៤៩៣.៤៨៤ ១៤.១៣១.១៤៣  ២.១៧០.៩២៨   ៨.៨៤៦.៥៣២  

លបម្អៀងពីការេែូររូេិយេ័ណណ  - ១០៧.០១៧  -    (១០៧.៤៤៨) 

ស្ថច់ព្បាក្់ និងស្ថច់ព្បាក្់សម្មូ្លម្ថាទី៣១ ជ្ខធ្នូ ៨  ៤.៤៤៤.២៦៩  ១៨.១០៥.៩៥២ ៣.៤៩៣.៤៨៤ ១៤.១៣១.១៤៣ 

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់គ្បាក់ 



 

 
របាយការណ៍ព្េចឆំ្ន  ំ២០២១ ៣១ 

ទ្ាំនាក់ទ្ាំនងម្កយយើងខ្ុាំ 
ការយិាលយ័ក្ ែ ល 
អាគរបលខ ២១AB ផៃូវបលខ ២៧១ សងាា ត់ ផារបៃីម្ថាូវ  
ខណឌ  ចំការម្ន រាជធានីភនំបពញ 
ទូរសពាទំនាក់្ទំនងៈ (855) ២៣ ២១៤ ២៤០ 
អីុជ្ម្លៈ info@maxima.com.kh 

ស្ថខាបចម្បៅ (CHC) 
ផាឹះបលខ ១៨អា ផៃូវោតិបលខ ៤ ភូមិ្អងគ សងាា ត់ បចម្បៅ  
ខណឌ  បពាធ្ិ៍ជ្សនជ័យ រាជធានីភនំបពញ 
ទូរសពាទំនាក់្ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៤៧៧ ៣០៥  
អីុជ្ម្លៈ chc@maxima.com.kh 

ស្ថខាជ្ព្ពក្បនន  (PRP) 
ផៃូវោតិបលខ ៥ ភូមិ្ ក្ ត ល សងាា ត់ ជ្ព្ពក្បនន   
ខណឌ  ជ្ព្ពក្បនន   រាជធានីភនំបពញ 
ទូរសពាទំនាក់្ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៤៧៧ ៣០៦  
អីុជ្ម្លៈ prp@maxima.com.kh 

ស្ថខាបក្ៀនស្ថវ យ (KSV)  
ផាឹះបលខ ៨២, Group 2, ផៃូវោតិបលខ ១ ភូមិ្បកាឹះបេៀ  ុគំគីរ 
ព្សុក្បក្ៀនស្ថវ យ បខតតក្ ត ល 
ទូរសពាទំនាក់្ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៨១៥ ៦៥៧ 
អីុជ្ម្លៈ ksv@maxima.com.kh 

ស្ថខាជ្ព្ពក្អញ្ញច ញ(PAC) 
ផៃូវោតិបលខ ៦ ភូមិ្បព្កាម្  ុជំ្ព្ពក្អញ្ញច ញ  
ព្សុក្មុ្ខកំ្ពូល បខ តតក្ ែ ល 
ទូរសពាទំនាក់្ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៩៩៨ ៩៤៤  
អីុជ្ម្លៈ pac@maxima.com.kh 

ស្ថខាតាបមម  (TKD)  
ផាឹះបលខ ៥៧៧ ផៃូវបលខ ១១៥ ភូមិ្តាក្ែុល សងាា ត់តាក្ែុល  
ព្កុ្ងតាបមម  បខតតក្ ែ ល 
ទូរសពាទំនាក់្ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៨៨៤ ៥៧១ 
អីុជ្ម្លៈ tkd@maxima.com.kh 

ស្ថខាបកាឹះឧក្ញា៉ា ត ី(KOT) 
ភូមិ្ ខពេ  ុ ំបកាឹះឧក្ញា៉ា តី  
ព្សុក្ ខាច់ក្ ែ ល បខតតក្ ែ ល 
ទូរសពាទំនាក់្ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៩៩៨ ៩៤៩  
អីុជ្ម្លៈ kot@maxima.com.kh 

ស្ថខាអរយិក្សព្ត (ARK) 
ភូមិ្ អរយិក្សព្ត  ុ ំអរយិក្សព្ត  
ព្សុក្ ោវ ឯម្ បខតតក្ ែ ល 
ទូរសពាទំនាក់្ទំនងៈ  (៨៥៥) ៨៩ ៣៣៣  ៥៧១ 
អីុជ្ម្លៈ ark@maxima.com.kh 

ស្ថខាសំបរាងទង (TTT)  
ផាឹះបលខ ៥៧ ផៃូវោតិបលខ ៤ ភូមិ្អូរព្កាងំអំេិល  ុពំ្តពាងំគង  
ព្សុក្សំបរាងទង បខតតកំ្ពង់សពឺ 
ទូរសពាទំនាក់្ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៩២៦ ៣៧៤ 
អីុជ្ម្លៈ ttt@maxima.com.kh 
 

ស្ថខាអងគតាបស្ថម្ (ATS)  
ភូមិ្ ម្ព្ពរបំៃង  ុ ំអងគតាបស្ថម្  
ព្សុក្ ព្តាកំ្ក់្ បខតតតាជ្ក្វ 
ទូរសពាទំនាក់្ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៣៣៣ ៤៧៩ 
អីុជ្ម្លៈ ats@maxima.com.kh 
 

ស្ថខាពារាងំ (PER) 
ផៃូវោតិបលខ ៨ ភូមិ្ស្ថន យពល  ុរំការ  
ព្សុក្ពារាងំ បខតតម្ព្ពជ្វង 
ទូរសពាទំនាក់្ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៨៩៩ ៤៣១ 
អីុជ្ម្លៈ per@maxima.com.kh 
 

ស្ថខាអូររាងំឪ (ORO)  
ផៃូវោតិបលខ ១១ ភូមិ្បលខ៤បកី្ត  ុអំំពិលតាពក្  
ព្សុក្អូរ-រាងំឪ បខតតតបូង មុ ំ
ទូរសពាទំនាក់្ទំនងៈ (៨៥៥) ៧៨ ៥០៣ ១៩៣ 
អីុជ្ម្លៈ oro@maxima.com.kh 
 

ស្ថខាក្ងមស (KOM) 
ភូមិ្ពាម្ជីក្ង  ុពំាម្ជីក្ង  
ព្សុក្ក្ងមស បខតតកំ្ពង់ចម្ 
ទូរសពាទំនាក់្ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ២៥៩ ៧៩៩ 
អីុជ្ម្លៈ kom@maxima.com.kh 
 

ស្ថខាេនាា យមស (BTM) 
ភូមិ្ម្ព្ពព្ក្ឡាខាងលិច  ុទូំក្មសខាងលិច  
ព្សុក្េនាា យមស បខតតកំ្ពត 
ទូរសពាទំនាក់្ទំនងៈ (៨៥៥) ៨៩ ៨៩៩ ៤៦៦ 
អីុជ្ម្លៈbtm@maxima.com.kh 

 

ស្ថខាក្ពំង់ព្តឡាច (KPC) 
ផៃូវោតិបលខ៥ ភូមិ្ព្ចក្របម្ៀត  ុអូំរឬសស ី 
ព្សុក្កំ្ពង់ព្តឡាច បខតតកំ្ពង់ឆ្ន ងំ 
ទូរសពាទំនាក់្ទំនងៈ (៨៥៥) ៩៦ ៨៧៤ ៤០៤០ 
អីុជ្ម្លៈ sokhon.nen@maxima.com.kh 
 

តាំបន់គ្បតិបតតិការ 

៩ បខតត 

២២៦  ុ ំ

៤៤ ព្សកុ្ 

១០១៩ ភូមិ្ 



 

 

 
 


