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ចក្ខុវស័ិយ បេសក្ក្ម្ម តម្ម្ៃសនូល
ចក្ខុវស័ិយ 

ចក្ខុវស័ិយរេស់ប្ រ្ឹះសាា នបយើងខ្ុ ុំ ្ឺបេតជ្្ញចិតតកាៃ យជ្ញប្ រ្ឹះសាា នហរញិ្ញ វតាុដល៏អឥតប ច្ ឹះបៅក្នុងប្េបេស
ក្ម្ពុជ្ញ បដើម្បេីេលួបាននូវេុំនុក្ចិតតពីនិបោជិត អតិថិជន និងសហ្ម្ន៍ តាម្រយៈប្េតិេតិតការបោយសុចចរតិ
និងតមាៃ ភាពប្្េប់ពលបវលា។

តម្ម្ៃសនូល 
ឆាយលីស ប្វើតាម្ម្តម្ម្ៃសនូល ៤  បដើម្បសីបប្ម្ចឲ្យបាន
នូវបេសក្ក្ម្មរេស់បយើង  ខ្ុ ុំ៖
ប្កុ្ម្ហ ុនហិរញ្ញ្ វតាុដប៏្នើម្បៅតុំេនអ់ាសីុ បា៉ា សីុហវិក្
្ុណតម្ម្ៃ៖   ភាពម្ចនប្េឌិត បដើម្បសីបប្ម្ចបាន

នូវលេធផលឈ្នឹះ ឈ្នឹះ 
ការរកី្លូតលាស់៖ បប្តៀម្រចួជ្ញបប្សច បដើម្បេីនតការសិក្ា 

និងការអភវិឌឍជ្ញនិរនតរភាព។ 
េុំនុក្ចិតត៖ ភាពបសាម ឹះប្តង ់ការបោរព និង

ការេបប្ម្ើអតិថិជនឲ្យបានលអ។ 
វនិយ័៖ ភាពកាៃ ហានក្នុងការេេលួខុសប្តូវ 

និងប្េតិេតតិតាម្ផផនកាអាជីវក្ម្ម។ 

បេសក្ក្ម្ម
បដើម្បេីបងកើតភាពលអឥតប ច្ ឹះម្នតម្ម្ៃរេស់ភា្ីពាក្ព់ន័ធ តាម្រយៈការផដល់នូវដុំប ឹះប្សាយហិរញ្ញ វតាុ

ដល៏អេុំផុតដល់េុ្គល និងសហប្ោស បដើម្បជីប្មុ្ញដល់បសដឋកិ្ចចប្េបេសក្ម្ពុជ្ញ។ តាម្រយៈផលិតផលប្េក្េ 
បោយ ភាពម្ចនប្េឌិត បសវាក្ម្មេបប្ម្ើអតិថិជនដល៏អឥតប ច្ ឹះ ការអភវិឌឍេុ្គលិក្ និងការបេដជ្្ញចិតតបដើម្បរីក្ានិរនត
ភាព បយើងខ្ុ ុំនរងសបប្ម្ចឲ្យបាននូវម្ហិចឆតា និងពាោម្ប្តួសប្តាយផៃូវសប្មាេហ់ិរញ្ញ វតាុបៅក្នុងប្េបេសក្ម្ពុជ្ញ
ឲ្យកានផ់តលអប្េបសើរប ើងសប្មាេឆ់ាន ុ្ំ ងមុ្ខ។

3៚ របាយការប្រចាំឆ្នាំ ២០២០



សាររេស់នាយក្ប្េតិេតតិ

បោយសារផតការផ្ុឹះប ើងម្ន កូ្វដី-១៩ សក្ម្មភាពបសដឋកិ្ចច និងជុំនញួក្នុងប្សុក្បានធ្លៃ ក្ចុ់ឹះ
ោ៉ា ង ៃ្ ុំងបៅឆាន ុំ ២០២០ ។ សូម្អរ្ុណចុំបពាឹះការយក្ចិតតេុក្ោក្់ ការបេតជ្្ញចិតត និងការម្ចនប្េឌិតរេស់
េុ្គលិក្បយើងបៅផតអាចមានក្ុំបណើ ន្រួឱ្យក្តស់មាគ ល់កាលពីឆាន ុំមុ្ន។ ខ្ុ ុំសូម្ផថៃងអុំណរ្ុណោ៉ា ងប្ជ្ញល
បប្ៅចុំបពាឹះការខិតខុំរេស់េុ្គលិក្ និងការោុំប្េរេស់មាច ស់ភា្ហ ុន។

្ណៈប្្េប់្្ង និងេុ្គលិក្រេស់បយើងបានសហការោន បដើម្បី្ ៃងកាតប់ពលបវលា ផដលម្និ
ធ្លៃ េម់ានពីមុ្នម្ក្បៅឆាន ុំ ២០២០ ។ ប្េពយសក្ម្មសរុេបានបក្ើនប ើង ២៤% បហើយប្បាក្ច់ុំបណញសុេធ
បានបក្ើនប ើង ៦៦០% បប្េៀេប្ៀេនរងឆាន ុំ ២០១៩។ បដើម្បបី្វើឱ្យអាជីវក្ម្មរេស់បយើងរកី្លូតលាស់ បយើង
ប្តូវធ្លនាឱ្យបាននូវតប្មូ្វការរេស់អតិថិជនរេស់បយើងកានផ់តបប្ចើនប ើងៗ តាម្រយៈការពប្ងីក្វសិាលភាព
ម្នអាជីវក្ម្មរេស់បយើង ពីសហប្ោស ន្ តតូចនិងម្្យម្, សហប្ោស ន្ តតូច រហូតដល់អាជីវក្ម្មរូេវនត
េុ្គល។ បលើសពីបនឹះបៅបេៀត បយើងបានអនុវតតតាម្ប្េកាសរេស់្នាោរជ្ញតិម្នក្ម្ពុជ្ញ បដើម្បជីយួ ដល់
អតិថិជន ផដលរងបប្ោឹះបោយសារ ការរកី្រាលោលម្នជុំងឺរាតតាត កូ្វដី-១៩ បោយការបរៀេចុំឥណទាន
សារប ើងវញិសប្មាេព់កួ្ោត។់

មានម្ដ្ូរប្េក្ួតប្េផជងជ្ញបប្ចើន ម្ក្ពីសាា េន័ហិរញ្ញ វតាុបផេងៗោន ផដលបានបតត តបលើផផនក្េី
ផារប្សបដៀងៗោន ។ បោយសារបរា្រាតតាតបនឹះ វាបានជុំរុញឱ្យបយើងឈានបៅមុ្ខ បលើប្េពន័ធពតម៌ាន
វេិា បឆាព ឹះបៅកានភ់ាពឌីជីថល, ការបរៀេចុំប្កុ្ម្រេស់បយើងប ើងវញិបដើម្បេីុំបពញតុំរូវការេីផារ និងបរៀេចុំ
ផលិតផល ប្ពម្ទាុំងនីតិវ ិ្ ីប ើងវញិ បដើម្បេីេលួបានភាពបសាម ឹះប្តងរ់េស់អតិថិជន។ ្ុណសម្បតតិម្នការ
ប្េក្ួតប្េផជងបលើេីផាររេស់បយើង ប្តូវបានេបងកើន្ុណភាពបអាយប្េបសើរជ្ញងមុ្ន និងការេបងកើតប ើងនូវ 
សាម រតីប្កុ្ម្ដ៏្ ៃ ុំងកាៃ រ ផដលប្វើឱ្យបយើងបជឿជ្ញក្ថ់ាបោលបៅរយៈបពលផវងរេស់បយើង អាចសបប្ម្ចបានជ្ញ
លុំោេត់បរៀងបៅ។

4៚ របាយការប្រចាំឆ្នាំ ២០២០



ប្េវតតិប្ក្ុម្ហ ុន

ប្កុ្ម្ហ ុនរ ៉ាូោ៉ា ល់ ប្្ុេ ប្តូវបានប្េេួល
សាគ ល់ ថាជ្ញប្កុ្ម្ហ ុនផដលរ រងមាុំ និងមានអាជីវក្ម្មច
ប្មុ្ឹះ។ េបងកើតប ើងជ្ញ ប្កុ្ម្ហ ុនវនិិបោ្េុនម្យួ
ផដលវនិិបោ្ក្នុងវស័ិយជ្ញបប្ចើន ផដលរមួ្មាន វស័ិ
យេូ្ម្នា្ម្ន៍ ប្េពន័ធផេពវផាយ ្នាោរ ធ្លនា
រា៉ា េរ់ង រម្ណីយោឋ ន ការអេរ់ ុំ អចលនប្េពយ
ពាណិជជក្ម្ម និងវស័ិយក្សិក្ម្ម ។

ប្កុ្ម្ហ ុនឆាយលីស ហូឌីង លីម្ី្ ីត ្ឺជ្ញ
ប្កុ្ម្ហ ុនភតិសនា ផដលបានចុឹះេញ្ជ ី បៅបលើេីផារ
ភា្ហ ុន ម្តវា៉ា ន់ ជ្ញម្យួនរងេេពិបសា្ន៍ អាជីវក្ម្ម
ហិរញ្ញ វតាុជ្ញង៣៥ឆាន ុំ និងមានប្េតិេតតិការបៅ ម្តវា៉ា ន់
ចិន ម្ថ បវៀត ម្ មា៉ា ប សីុ និងសហរដឋអាបម្រកិ្។
អាជីវក្ម្មសនូល្ឺ ផដល់បសវាហរញិ្ញ វតាុចប្មុ្ឹះដល់ សហ
ប្ោស្ុនតូច និងម្្យ ម្ (SMEs) រមួ្េញ្ចូ លទាុំង
ភតិសនា ការលក្ប់ោយេងរ់ ុំលស់ ការផតល់ហិរញ្ញ វតាុ
និងការផដល់ហរញិ្ញ េបទានបោយត្ល់ ។

បៅចុងឆាន ុំ២០១៨ ប្កុ្ម្ហ ុនឆាយលីស ហូឌីង លីម្ី្ ីត ផដលជ្ញប្កុ្ម្ហ ុនភតិសនាហិរញ្ញ វតាុ
អនតរជ្ញតិម្យួផដលមានបដើម្ក្ុំបណើ ត បៅប្េបេសម្តវា៉ា ន់ បានចាេប់ផដើម្អាជីវក្ម្មបោយ ចុឹះកិ្ចចសនាចូលរមួ្
ជ្ញម្យួ រ ៉ាូោ៉ា ល់ ប្្ុេ បដើម្ប ីតៃ ស់េតូរបឈាម ឹះ ប្ រ្ឹះសាា នម្បី្កូ្ហិរញ្ញ វតាុ ផសល្ដ ហាវ យផនន ម្ក្ជ្ញ ប្ រ្ឹះសាា នម្ី
ប្កូ្ហិរញ្ញ វតាុ ឆាយលីស រ ៉ាូោ៉ា ល់ ហាវ យ ផនន ម្.ក្។ 

ប្ រ្ឹះសាា នឆាយលីស រ ៉ាូោ៉ា ល់ ហាវ យផនន ម្.ក្ ្ឺជ្ញសមាជិក្ម្ន រ ៉ាូោ៉ា ល់ ប្្ុេ និងេេលួបានអាជ្្ញ
េណ័ណ ប្េតិេតតិការអាជីវក្ម្មម្បី្កូ្ហរញិ្ញ វតាុក្នុងផខម្ថុិនា  ឆាន ុំ២០១៥ បោយ្នាោរជ្ញតិម្នក្ម្ពុជ្ញ។

ប្ រ្ឹះសាា នឆាយលីស រ ៉ាូោ៉ា ល់ ហាវ យផនន ម្.ក្ បតត តបលើការផតល់ ក្ម្ចី សប្មាេប់្្េប់្េបភេម្នហិរញ្ញ
េបទាន ចុំបពាឹះចលនប្េពយ និងអចលនប្េពយ ទាុំងឯក្តតជន និងសហប្ោស (តូច ឬម្្យម្)។
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រចនាសម្ពន័ធរេស់ប្ក្ុម្ហ ុន
ការោិល័យប្េធ្លនប្កុ្ម្ប្េរក្ាភបិាល

ប្េធ្លនប្កុ្ម្ប្េរក្ាភបិាល 

ការោិល័យនាយក្ប្េតិេតតិ

នាយក្ប្្េប់្្ង

នាយក្ោឋ នផផនក្លក្់ នាយក្ោឋ នផផនក្ហរញិ្ញ វតាុ និង្ណបនយយ

នាយក្ោឋ នផផនក្វាយតម្ម្ៃឥណទាន នាយក្ោឋ នផផនក្ផផនការ

នាយក្ោឋ នផផនក្េបប្ម្ើបសវាក្ម្ម
អតិថិជន 

នាយក្ោឋ នផផនក្ប្្េប់្្ងប្េពន័ធ
ពត័ម៌ានវេិា 

នាយក្ោឋ នផផនក្ចាេ ់និងប្េម្ូលេុន នាយក្ោឋ នផផនក្្នធ្លនម្នុសេ និង
រដឋបាល 
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ផលិតផល និងបសវាក្ម្ម
បសវាក្ម្ម

បសវាក្ម្មហរញិ្ញ វតាុ ្ឺជ្ញប្េភពមូ្ល្នេតផ់េនសប្មាេ់ស់ហប្ោស និងេុ្គល។ សប្មាេស់ហ
ប្ោស វាផដល់បដើម្េុនហរញិ្ញ វតាុសប្មាេវ់និិបោ្ ផដលរមួ្មានឥណទានផដលមានប្េពយធ្លនា បប្្ឿងមា៉ា សីុន
រថយនត(រថយនតដរក្អនក្ដុំបណើ រ រថយនតប្កុ្ង រថយនតដរក្េុំនិញ) និងសមាា រៈេរកិាខ រការោិល័យ។ សប្មាេ់
េុ្គល វាផដល់ហិរញ្ញេបទានសប្មាេអ់តិថិជន បៅបលើរថយនត និងេុំនិញបប្េើប្បាស់បានយូរ។

្ុណសម្បតិតម្នហិរញ្ញេបទាន
● នីតិវ ិ្ ីម្នពាក្យសុុំមានភាពឆាេរ់ហ័ស

និងសាម្ញ្ញ បដើម្បេីុំបពញតាម្តប្មូ្វបពល
បវលារេស់អតិថិជន

● ការផដល់ហរញិ្ញ េបទានរយៈបពលផវង
និងការេូទាតប់ថរ ប្វើឲ្យការប្្េប់្្ង
ចុំ យកានផ់តមានភាពងាយប្សួល

● េញ្ញតតិ និងលក្ខខណឌ េតផ់េន
● ប្េភពមូ្លនិ្ិជុំនសួ បដើម្បកីារពារ

បដើម្េុនផដលមានប្សាេស់ប្មាេ់
ការបប្េើប្បាស់បផេងបេៀត
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ផលិតផល និងបសវាក្ម្ម

ឥណទានបដើម្េុន ្ឺជ្ញប្េបភេឥណទានផដលអនក្ផតល់ក្ម្ច ីផគត់
ផគង ់ដល់អនក្ខចីក្នុងបោល េុំណងេ ត ក្េុ់ន ឬបប្េើប្បាស់េុន
ក្នុងលក្ខខណឌ ចាុំបាចប់លើដុំបណើ រការអាជីវក្ម្ម។ អនក្ខចីក្ន៏រង 
ប្តូវ តម្កល់ ប្េពយត្ល់ខៃួនេុក្ជ្ញការការពារក្ម្ចផីងផដរ។

ឥណទានរថយនត្ ឺជ្ញការផតល់ហិរញ្ញេបទានផដលអតិថិជន
បានខចីបដើម្បេិីញរថយនតថមី ឬបប្េើរចួ។ អនក្ខចីផដលមានលក្ខ
ណៈសម្បតតិប្្េប់្ោនេ់េលួបានប្បាក្ក់្ម្ច ី ជ្ញការបោឹះដូរ
បោយេងប់្បាក្ប់្េចាុំផខជ្ញម្យួនរងការប្បាក្រ់ហូតដល់ប្្េ់

ចុំននួេរក្ប្បាក្ផ់ដលបានខចី។  

ឥណទានបប្្ឿងមា៉ា សីុនផដលោម នប្េពយេញ្ច ុំ្ឺជ្ញបសវាក្ម្ម
ោ៉ា ង លអសប្មាេអ់នក្ប្េក្េអាជីវក្ម្ម្ ន តតូច ក្នុងការរក្ាខង្ ់ចុំ
 យ។ ប្ រ្ឹះសាា នក្ន៏រងផតល់ឥណទានបនឹះដល់អតិថិជន
ផដលមានបោលេុំណងពប្ងីក្សងាវ ក្ផ់លិតក្ម្ម បោងបលើ
សាា នភាព ជ្ញក្ផ់សតង ម្នតប្មូ្វការរេស់អតិថិជន ឬអាជីវក្ម្ម។ 

ឥណទានម្៉ាូតូ្ឺជ្ញក្ម្ចសីប្មាេអ់តិថិជនសប្មាេប់ប្េើប្បាស់
បលើការេិញម្៉ាូតូ។ ការផតល់ឥណទានបនឹះតប្មូ្វបអាយអតិថិ

ជនសងប្ត េជ់្ញម្យួការសងជ្ញប្េចាុំផខវញិ។

ឥណទានផដលមានប្េពយធ្លនា
(សហប្ោស្ុនតូច និងម្្យម្)

ឥណទាន បប្្ឿងមា៉ា សីុន

ឥណទានរថយនត 

ឥណទានម្៉ាូតូ 

8៚ របាយការប្រចាំឆ្នាំ ២០២០



របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
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28,627,067 

50,831,286 

ទ្រព្យសកម្មសរបុ

77.56%

2020

2019

23,230,633 

39,888,213 

បំណុលសរបុ

71.70%

5,396,434 

10,943,073 

ម្ូលធនសរបុ

102.78%

ចំណូលសរបុ

2020

2019

2020

2019

USD

USD USD

63

131

ធនធានម្នសុសសរបុ

107.93%

2020

2019

PAX

1,934,407 

6,116,932 

216.21%

2020

2019

USD




