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ចក្ខុវស័ិយបេសក្ក្ម្មតម្ម្ៃសនូល
ចក្ខុវស័ិយ

ចក្ខុវស័ិយរេស់ប្កុ្ម្ហ ុនបយើងខ្ុ ុំ គឺបេតជ្្ញចិតតកាៃ យជ្ញប្កុ្ម្ហ ុនភតិសនាហរញិ្ញ វតថុដល៏អឥតប ច្ ោះបៅ
ក្នុងប្េបេសក្ម្ពុជ្ញ បដើម្បេីេួលបាននូវេុំនុក្ចិតតពីនិបោជិ្ត អតិថិជ្ន និងសហគម្ន៍ តាម្រយៈប្េតិេតិតការ
បោយសុចចរតិ និងតមាៃ ភាពប្គេប់ពលបវលា។

តម្ម្ៃសនូល
ឆាយលីសប្វើតាម្ម្តម្ម្ៃសនូល៤បដើម្បសីបប្ម្ចឲ្យបាន
នូវបេសក្ក្ម្មរេស់បយើងខ្ុ ុំ៖
ប្កុ្ម្ហ ុនហិរញ្ញ វតថុដប៏្នើម្បៅតុំេនអ់ាសីុបា៉ា សីុហវិក្
គុណតម្ម្ៃ៖ ភាពម្ចនប្េឌិតបដើម្បសីបប្ម្ចបាននូវ

លេធផលឈ្នោះឈ្នោះ
ការរកី្លូតលាស់៖ បប្តៀម្រចួជ្ញបប្សចបដើម្បេីនតការសិក្ា

និងការអភវិឌឍជ្ញនិរនតរភាព។
េុំនុក្ចិតត៖ ភាពបសាម ោះប្តង់ការបោរពនិងការេបប្ម្ើ

អតិថិជ្នឲ្យបានលអ។
វនិយ័៖ ភាពកាៃ ហានក្នុងការេេលួខុសប្តូវនិងប្េតិេតតិតាម្

ផផនកាអាជី្វក្ម្ម។

បេសក្ក្ម្ម
បដើម្បេីបងកើតភាពលអឥតប ច្ ោះម្នតម្ម្ៃរេស់ភាគីពាក្ព់ន័ធ តាម្រយៈការផដល់នូវដុំប ោះប្សាយហិរញ្ញ

វតថុដល៏អេុំផុត ដល់េុគគល និងសហប្ោស បដើម្បជី្ប្មុ្ញដល់បសដឋកិ្ចចប្េបេសក្ម្ពុជ្ញ។ តាម្រយៈផលិតផល
ប្េក្េបោយភាពម្ចនប្េឌិត បសវាក្ម្មេបប្ម្ើអតិថិជ្នដល៏អឥតប ច្ ោះ ការអភវិឌឍេុគគលិក្ និងការបេដជ្្ញចិតតបដើម្បី
រក្ានិរនតភាព បយើងខ្ុ ុំនឹងសបប្ម្ចឲ្យបាននូវម្ហិចឆតា និងពាោម្ប្តួសប្តាយផៃូវសប្មាេហ់ិរញ្ញ វតថុបៅក្នុង
ប្េបេសក្ម្ពុជ្ញឲ្យកានផ់តលអប្េបសើរប ើងសប្មាេឆ់ាន ុ្ំ ងមុ្ខ។
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សាររេស់នាយក្ប្េតិេតតិ

បោយសារផតការផ្ុោះប ើងម្ន កូ្វដី-១៩ សក្ម្មភាពបសដឋកិ្ចច និងជ្ុំនញួក្នុងប្សុក្បានធ្លៃ ក្ចុ់ោះ
ោ៉ា ង ៃ្ ុំងបៅឆាន ុំ ២០២១ ។ សូម្អរគុណចុំបពាោះការយក្ចិតតេុក្ោក្់ ការបេតជ្្ញចិតត និងការម្ចនប្េឌិតរេស់
េុគគលិក្បយើងបៅផតអាចមានក្ុំបណើ នគរួឱ្យក្តស់មាគ ល់កាលពីឆាន ុំមុ្ន។ ខ្ុ ុំសូម្ផថៃងអុំណរគុណោ៉ា ងប្ជ្ញល
បប្ៅចុំបពាោះការខិតខុំរេស់េុគគលិក្ និងការោុំប្េរេស់មាច ស់ភាគហ ុន។

គណៈប្គេប់្គង និងេុគគលិក្រេស់បយើងបានសហការោន បដើម្បី្ ៃងកាតប់ពលបវលា ផដលម្និ
ធ្លៃ េម់ានពីមុ្នម្ក្បៅឆាន ុំ ២០២១ ។ ប្េពយសក្ម្មសរុេបានបក្ើនប ើង ៥,៥៧ ភាគរយ បហើយចុំនួនអតិថិ
ជ្នបក្ើនប ើង ១១,៨៥ ភាគរយ បេើបប្េៀេប្ៀេនឹងចុងឆាន ុំ ២០១០។ បដើម្បបី្វើឱ្យអាជី្វក្ម្មរេស់បយើងរកី្
លូតលាស់ បយើងប្តូវធ្លនាឱ្យបាននូវតប្មូ្វការរេស់អតិថិជ្នរេស់បយើងកានផ់តបប្ចើនប ើងៗ តាម្រយៈការ
ពប្ងីក្វសិាលភាពម្នអាជី្វក្ម្មរេស់បយើង ពីសហប្ោស ន្ តតូចនិងម្្យម្, សហប្ោស ន្ តតូច រហូត
ដល់អាជី្វក្ម្មរូេវនតេុគគល។ បលើសពីបនោះបៅបេៀត បយើងបានអនុវតតតាម្ប្េកាសរេស់្នាោរជ្ញតិម្នក្ម្ពុ
ជ្ញ បដើម្បជី្យួដល់អតិថិជ្ន ផដលរងបប្ោោះបោយសារ ការរកី្រាលោលម្នជ្ុំងឺរាតតាត កូ្វដី-១៩ បោយ
ការបរៀេចុំឥណទានសារប ើងវញិសប្មាេព់កួ្ោត។់

មានម្ដគូរប្េក្ួតប្េផជ្ងជ្ញបប្ចើន ម្ក្ពីសាថ េន័ហិរញ្ញ វតថុបផេងៗោន ផដលបានបតត តបលើផផនក្េី
ផារប្សបដៀងៗោន ។ បោយសារបរាគរាតតាតបនោះ វាបានជ្ុំរុញឱ្យបយើងឈានបៅមុ្ខ បលើប្េពន័ធពតម៌ាន
វេិា បឆាព ោះបៅកានភ់ាពឌីជី្ថល, ការបរៀេចុំប្កុ្ម្រេស់បយើងប ើងវញិបដើម្បេីុំបពញតុំរូវការេីផារ និងបរៀេចុំ
ផលិតផល ប្ពម្ទាុំងនីតិវ ិ្ ីប ើងវញិ បដើម្បេីេលួបានភាពបសាម ោះប្តងរ់េស់អតិថិជ្ន។ គុណសម្បតតិម្នការ
ប្េក្ួតប្េផជ្ងបលើេីផាររេស់បយើង ប្តូវបានេបងកើនគុណភាពបអាយប្េបសើរជ្ញងមុ្ន និងការេបងកើតប ើងនូវ
សាម រតីប្កុ្ម្ដ៏្ ៃ ុំងកាៃ រ ផដលប្វើឱ្យបយើងបជ្ឿជ្ញក្ថ់ាបោលបៅរយៈបពលផវងរេស់បយើង អាចសបប្ម្ចបានជ្ញ
លុំោេត់បរៀងបៅ។
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ប្េវតតិប្ក្ុម្ហ ុន
ឆាយលីស ប្គុេ គឺជ្ញក្ផនៃងផដលលអេុំផុតសប្មាេស់ម្តថភាពផផនក្ហរញិ្ញ វតថុ

ប្កុ្ម្ហ ុនឆាយលីស ហូឌីង លីម្ី្ ីត គឺជ្ញប្កុ្ម្ហ ុនភតិសនាហិរញ្ញ វតថុអនតរជ្ញតិម្យួ ផដលបាន
េបងកើត ឆាយលីស រ ៉ាូោ៉ា ល់ លីសីុង ម្.ក្ ជ្ញប្កុ្ម្ហ ុនបប្កាម្ចុំណុោះថមីម្យួ បៅរាជ្ធ្លនីភនុំបពញ ក្នុងផខម្ក្រាឆាន ុំ
២០១៧ ។

ប្កុ្ម្ហ ុនឆាយលីស រ ៉ាូោ៉ា ល់ លីសសីុង ម្.ក្ គឺជ្ញប្កុ្ម្ហ ុនផដលវនិិបោគរមួ្ោន ម្យួ ផដលេបងកើត
ប ើងបោយប្កុ្ម្ហ ុនឆាយលីស ប្គុេ និងប្កុ្ម្ហ ុនរ ៉ាូោ៉ា ល់ ប្គុេ។ អាជី្វក្ម្មសនូលរេស់ប្កុ្ម្ហ ុនគឺភតិសនា
ហិរញ្ញ វតថុចុំបពាោះរថយនត និងបប្គឿងមា៉ា សីុន។ បយើងខ្ុ ុំផដល់ជូ្ននូវឪកាសសប្មាេប់េក្ខជ្នទាុំងអស់ផដលមាន
សាម រតីប្កុ្ម្ េឹក្ចិតតេបប្ម្ើបសវាក្ម្ម គុំនិតម្ចនប្េឌិតចូលរមួ្ជ្ញម្យួពួក្បយើងខ្ុ ុំ។

ប្កុ្ម្ហ ុនឆាយលីស ហូឌីង លីម្ី្ ីត គឺជ្ញប្កុ្ម្ហ ុនភតិសនាផដលបានចុោះេញ្ជ ីបៅបលើេីផារភាគ
ហ ុនម្តវា៉ា ន់ ជ្ញម្យួនឹងេេពិបសា្នអ៍ាជី្វក្ម្មហិរញ្ញ វតថុជ្ញង៣៥ឆាន ុំ និងមានប្េតិេតតិការបៅ ម្តវា៉ា ន់ ចិន ម្ថ
បវៀត ម្ មា៉ា ប សីុ និងសហរដឋអាបម្រកិ្។ អាជី្វក្ម្មសនូលគឺ ផដល់បសវាហរញិ្ញ វតថុចប្មុ្ោះដល់សហប្ោស្ុន
តូច និង ម្្យម្ (SMEs) រមួ្េញ្ចូ លទាុំង ភតិសនា ការលក្ប់ោយេងរ់ ុំលស់ ការផតល់ហរញិ្ញ វតថុ និងការផដល់
ហរញិ្ញ េបទានបោយត្ល់ ។

ប្កុ្ម្ហ ុន រ ៉ាូោ៉ា ល់ ប្គុេ ប្តូវបានបគេេលួសាគ ល់ ថាជ្ញប្កុ្ម្ហ ុនផដលរងឹមាុំ និងមានអាជី្វក្ម្ម
ចប្មុ្ោះ។ េបងកើតប ើងជ្ញប្កុ្ម្ហ ុនវនិិបោគេុនម្យួ ផដលវនិិបោគក្នុងវស័ិយជ្ញបប្ចើន ផដលរមួ្មាន វស័ិយ
េូគម្នាគម្ន៍ ប្េពន័ធផេពវផាយ ្នាោរ ធ្លនារា៉ា េរ់ង រម្ណីយោឋ ន ការអេរ់ ុំ អចលនប្េពយ ពាណិជ្ជក្ម្ម និងវ ិ
ស័យក្សិក្ម្ម ។

5៚ របាយការប្រចាំឆ្នាំ ២០២១



រចនាសម្ពន័ធរេស់ប្ក្ុម្ហ ុន
ការោិល័យប្េធ្លនប្កុ្ម្ប្េឹក្ាភបិាល

ប្េធ្លនប្កុ្ម្ប្េឹក្ាភបិាល

ការោិល័យនាយក្ប្េតិេតតិ

នាយក្ប្គេប់្គង

នាយក្ោឋ នផផនក្លក្់ នាយក្ោឋ នផផនក្ហរញិ្ញ វតថុនិងគណបនយយ

នាយក្ោឋ នផផនក្វាយតម្ម្ៃឥណទាន នាយក្ោឋ នផផនក្ផផនការ

នាយក្ោឋ នផផនក្េបប្ម្ើបសវាក្ម្ម
អតិថិជ្ន

នាយក្ោឋ នផផនក្ប្គេប់្គងប្េពន័ធ
ពត័ម៌ានវេិា

នាយក្ោឋ នផផនក្ចាេ់និងប្េម្ូលេុន នាយក្ោឋ នផផនក្្នធ្លនម្នុសេនិង
រដឋបាល
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បសវាក្ម្ម
ភតិសនាហិរញ្ញ វតថុ គឺជ្ញប្េភពមូ្ល្នេតផ់េនសប្មាេ់ស់ហប្ោស និងេុគគល។ សប្មាេស់ហ

ប្ោស វាផដល់បដើម្េុនហរញិ្ញ វតថុសប្មាេវ់និិបោគ ផដលរមួ្មានបប្គឿងមា៉ា សីុន រថយនត (រថយនតដឹក្អនក្ដុំបណើ រ
រថយនតប្កុ្ង រថយនតដឹក្េុំនិញ) និងសមាា រៈេរកិាខ រការោិល័យ។ សប្មាេេុ់គគល វាផដល់ហិរញ្ញេបទានសប្មាេ់
អតិថិជ្ន បៅបលើរថយនត និងេុំនិញបប្េើប្បាស់បានយូរ។

គុណសម្បតិតម្នហិរញ្ញេបទាន
● នីតិវ ិ្ ីម្នពាក្យសុុំមានភាពឆាេរ់ហ័ស

និងសាម្ញ្ញ បដើម្បេីុំបពញតាម្តប្មូ្វបពល
បវលារេស់អតិថិជ្ន

● ការផដល់ហរញិ្ញ េបទានរយៈបពលផវង
និងការេូទាតប់ថរ ប្វើឲ្យការប្គេប់្គង
ចុំ យកានផ់តមានភាពងាយប្សួល

● េញ្ញតតិ និងលក្ខខណឌ េតផ់េន
បោយោម នប្េពយេញ្ច ុំ

● ប្េភពមូ្លនិ្ិជ្ុំនសួ បដើម្បកីារពារ
បដើម្េុនផដលមានប្សាេស់ប្មាេ់
ការបប្េើប្បាស់បផេងបេៀត

ផលិតផលនិងបសវាក្ម្ម
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ផលិតផលនិងបសវាក្ម្ម
ភតិសនាហរញិ្ញ វតថុក្នុងប្សុក្

ភតិសនាហរញិ្ញ វតថុក្នុងប្សុក្ ពាក្ព់ន័ធជ្ញម្យួប្កុ្ម្ហ ុនភតិសនា ផដលតាងនាម្ឲ្យភតិក្ៈបដើម្បី
េិញប្េពយពីអនក្ផគតផ់គងក់្នុងប្សុក្ និងជ្លួប្ត េប់ៅឲ្យភតិក្ៈវញិ តាម្កាលវភិាគេូទាតប់្បាក្ជ់្លួក្នុងកិ្ចចប្ពម្
បប្ពៀងភតិសនា។

ការលក្់ និង ការជ្លួវញិ
ការលក្់ និងជ្លួវញិ ពាក្ព់ន័ធជ្ញម្យួប្កុ្ម្ហ ុនភតិសនា ផដលបានេិញប្េពយផដលកានក់ាេ់

បោយភតិក្ៈមាន ក្់ បហើយជ្លួប្េពយផដលបានេិញបនោះវញិ បៅឲ្យភតិក្ៈមាន ក្ប់នាោះ បប្កាម្ភតិសនាហិរញ្ញ វតថុ។
បៅក្នុងប្េតិេតតិការលក្់ និងជ្លួវញិ ភតិេតីក្ជ៏្ញអនក្ផគតផ់គងផ់ងផដរ ។

អ្នកខ្ចី

អ្នកផ្គត់ផ្គង ់

អ្នកផ្គត់ផ្គង ់
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USD USD
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របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
ទ្រព្យសកម្មសរបុ បំណុលសរបុ

ម្ូលធនសរបុ ចំណូលសរបុ

ធនធានម្នសុសសរបុ

USD

55,711,088 

60,424,595 

8.46%

2021

2020

43,412,726 

44,282,812 

2.00%

2021

2020

12,298,362 

16,141,783 

31.25%

11,501,908 

11,829,338 

2.85%

2020

2019

2020

2019

145

149

2.76%

2020

2019
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