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មាតិកា
សាារពីីប្រ�ធាានប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាភិិបាាល
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១. អំំពីី ស៊ីុី�ី�ស៊ីុី
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៥. សាាានភាាពីជាារួមនៃនទីីផារឥណទាានសេ�ាប្រ�សេទីស៊ី�មុ�ជាា 

•  ចក្ខុុ�វិស័ិ័យ បេ�ស័ក្ខុក្ខុម្មម និិងគុ�ណតម្លៃម្មៃ
•  យ�ទ្ធធសាស្ត្រស័របេ�លបេ�
•  ព្រឹ�ឹតរិការណ៍សំ័ខានិ់ៗ
•  សារ�សំ័ខានិរ់�ស់័ ស័���ី�ស័��

•  រចនាស័ម្ម័ន័ិធព្រឹក្ខុុម្មហី៊ុ�និ
•  ភាគុទ្ធ�និិក្ខុ
•  ព្រឹក្ខុុម្មព្រឹ�ឹក្ខុាភិបិាល
•  គុណ�ក្ខុម្មាម ធិិការម្លៃនិព្រឹក្ខុុម្មព្រឹ�ឹក្ខុាភិបិាល
•  គុណ�ព្រឹគុ�ព់្រឹគុងព្រឹក្ខុុម្មហី៊ុ�និ

•  ពានិរង្វាា និឧ់តរម្មភា�ក្ខុំរតិ�ិភិ�បេ�ក្ខុ
•  ការរក្ខុាទ្ធំនាក្ខុទ់្ធំនិងជាម្មយួស័ម្មាជិិក្ខុ 
�   គុណ�ក្ខុម្មាម ធិិការស័ម្មាជិិក្ខុព្រឹ�តិ�តរិ
 វិគុគ�ណរ� ��ណ្តារ លស័ម្មាជិិក្ខុ
•  ស័ក្ខុម្មមភា���គុគលិក្ខុ
�   ការ�ណរ� ��ណ្តារ ល និិងអភិវិិឌ្ឍឍនិស៍័ម្មតថភា���គុគលិក្ខុ
�   ការផ្តរល់រង្វាា និ ់និិងការទ្ធទ្ធួលសាគ ល់
�   ការរ�ួរមួ្ម�ា ជាព្រឹក្ខុុម្ម
•  ការបេ�រជាា   និិងទ្ធំនិួលខុ�ស័ព្រឹតូវិ
�   ការ�ិភាក្ខុាចែចក្ខុរចំែលក្ខុចំបេណ�ដឹឹងជាម្មយួអតិថិិជិនិ
�   វិញិ្ញាា �និ�ព្រឹតក្ខុព្រឹម្មតិម្មាស័ម្លៃនិការអនិ�បេ�ម្មសារបេ�ើ�និធ
�   ការ�ិភាក្ខុាបេ�លព្រឹ�ឹក្ខុ
�   ក្ខុម្មមវិធិិ�វិស័ិ័យ�បេចេក្ខុវិទិ្ធាហ៊ុិរញ្ញា វិតថ��ិភិ�បេ�ក្ខុឆ្នាំា  ំ២០២០
�   ក្ខុម្មមវិធិិ�និវាវិតរនិ�៍ស្ត្រញ្ញាេ ស័
�   បេ�លការណ៍ចែណនាសំ័រ���ការផ្តរល់ព្រឹបាក្ខុក់្ខុម្មេ�
�   ការ�ព្រឹងឹងអភិបិាលក្ខុិចេម្លៃនិព្រឹគឹុ�សាថ និឥណទានិជិនិ�ទ្ធ

•  សូ័ចនាក្ខុរសំ័ខានិ់ៗ ម្លៃនិបេស័ដឹឋកិ្ខុចេ និិងហ៊ុិរញ្ញា វិតថ�រ�ស់័ព្រឹ�បេទ្ធស័ក្ខុម្ម័�ជា
•  សាថ និភា�ទ្ធ�ផ្តារឥណទានិ��គុគលបេ�ក្ខុម្ម័�ជា 
•  សាថ និភា�ទ្ធ�ផ្តារឥណទានិព្រឹក្ខុុម្មហី៊ុ�និបេ�ក្ខុម្ម័�ជា

•  ��អាជិ�វិក្ខុម្មមបេ�អតិថិិជិនិ (B2C)
•  ��អាជិ�វិក្ខុម្មមបេ�អាជិ�វិក្ខុម្មម (B2B)

•  ផ្តលិតផ្តលថិម�ចែដឹលព្រឹតូវិបានិដាក្ខុឲ់្យយបេព្រឹ�ើព្រឹបាស់័



P. 01 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

P. 01

សារពីប្រធាន
ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

សេ�ា�ជំទាាវ ជាា ស៊ីិរី
ម្រុ�ធាន្ធម្រុកុ�ម្រុ�រឹកសាភិ�ាល



P. 02ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

កន�ងនាា�ជាាម្រុ�ធាន្ធម្រុកុ�ម្រុ�រឹកសាភិ�ាល នាាង�ំ��មាាន្ធកីីប្រើ�ា�ន្ធស់សរីករាាយ ស់���ង្ហាាាញជ�ន្ធន្ធ�វិរ�ាយកាារណ៍៍
ម្រុ�ចាំា�ឆ្នាំនា�រ�ស់់ ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធប្រើម្រុកឌីីត �ួ�រូ� (ប្រើ����ឌាា) �� អិិលធីីឌីី ស់ម្រុមាា�់ឆ្នាំនា��ារប្រើព័ើព័ន្ធធ ២០២០។ នាាង�ំ��
តាាក់តែតង�ារប្រើន្ធះប្រើ�ើង អិ���ងប្រើព័លតែ�លប្រើស់�ឋកិច្ចចព័ិភព័ប្រើ�ាកក�ព័ុងទិទិួលរងផល�ះះពាាល់�ិន្ធធាា�់មាាន្ធ 
ប្រើ�ាយ�ារជ�ងឺរាាតតាតក�វិី�១៩ ន្ធិងក�ព័ុងស់ម្រុ���ា�ន្ធប្រើ�ាតាា�រ�ត់ស់ងគ�ថីី�ុស់ព័ី�ុន្ធ។ ប្រើ�ាះ�ីជាា�ាាន្ធភាាព័
កន�ងឆ្នាំនា�២០២០ មាាន្ធភាាព័�ិន្ធម្រុ�ាក�ម្រុ�ជាាយ៉ាះាងប្រើន្ធះកីី សុ់ី�ុ�សុ់ី ប្រើ�ាតែតអាាច្ច�ន្ធីប្រើធីើើម្រុ�តិ�តីិកាារ�ាន្ធយ៉ាះាង
រល�ន្ធ កន�ងកាារប្រើលើកក�ពស់់តមាាាភាាព័នៃន្ធទិីផសារឥណ៍�ាន្ធ ន្ធិងម្រុគ�់ម្រុគងហាាន្ធិភ័យឥណ៍�ាន្ធកន�ងវិិស់័យហ៊ុិរញ្ញញវិតា�
ប្រើ�ាក�ព�ជាា។

ប្រើ�ាប្រើព័លតែ�លជ�ងឺរាាតតាតប្រើន្ធះ�ាន្ធចាំា�់ប្រើផើើ�កន�ងម្រុ�ប្រើទិស់ក�ព�ជាា ធីនាាគាារជាាតិនៃន្ធក�ព�ជាា�ាន្ធចាំាត់វិិធាន្ធកាារ
យ៉ាះាង�ាន្ធ់ប្រើព័លប្រើវិ�ាកន�ងកាារអិនុ្ធញ្ញាញាតឱ្យួ�ាា�័ន្ធផីល់ក�ចីទិ��ងអិស់់ តែកស់ម្រុ�ួលប្រើគាាលន្ធប្រើយ៉ាា�ាយនាានាា ន្ធិង
ន្ធីតិវិិធីីស់ម្រុមាា�់កាារប្រើរៀ�ច្ច�ឥណ៍�ាន្ធប្រើ�ើងវិិញ ស់�ប្រើ�ាធានាាឱ្យួ�ាន្ធន្ធ�វិស់ាិរភាាព័ហិ៊ុរញ្ញញវិតា� ន្ធិងកាារ�ន្ធធ�រ�ន្ធាយ
ន្ធ�វិ�ន្ធុ�ករ�ស់់អិនក�ចី។ ជាាកាារប្រើ�ាើយត� សុ់ី�ុ�សុ់ី �ាន្ធអិនុ្ធ�័តន្ធ�វិវិិធាន្ធកាារយ៉ាះាងស់ក�ី ប្រើ�ើ�ីី�ប្រើងើើតន្ធិង�ាក់
ឱ្យួប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ន្ធ�វិយន្ធីកាារ�ួយច្ច�ន្ធួន្ធ ��ច្ចជាា យន្ធីកាារប្រើធីើើស់មាាហ៊ុរណ៍ក�ី�ាក់�ញ្ញច�លព័័ត៌មាាន្ធឥណ៍�ាន្ធ
ប្រើរៀ�ច្ច�ប្រើ�ើងវិិញច្ច�លប្រើ�ាកន�ងម្រុ�ព័័ន្ធធតែច្ចករំតែលកព័័ត៌មាាន្ធឥណ៍�ាន្ធ ជាាប្រើ�ើ�។

ចាំា�់ព័ីឆ្នាំនា�២០១២ �ក សុ់ី�ុ�សុ់ី �ាន្ធនិ្ធងក�ព័ុងផីល់ន្ធ�វិព័័ត៌មាាន្ធឥណ៍�ាន្ធម្រុ�ក�ប្រើ�ាយតមាាាភាាព័ ន្ធិងមាាន្ធភាាព័
ម្រុគ�់ម្រុជុងប្រើម្រុជាាយស់ម្រុមាា�់វិិស់័យ�ាធារណ៍ៈ ន្ធិងឯកជន្ធ ស់�ប្រើ�ាគាា�ម្រុទិស់ាិរភាាព័វិិស់័យហិ៊ុរញ្ញញវិតា� ន្ធិងធានាា�ាន្ធ
ន្ធ�វិក�ប្រើណ៍ើន្ធប្រើស់�ឋកិច្ចចកន�ងម្រុ�ប្រើទិស់។ ម្រុ�តិ�តីិកាាររ�ស់់ សុ់ី�ុ�សុ់ី ប្រើ�ើរតួយ៉ាះាងស់�ខាាន្ធ់កន�ងកាារធានាាន្ធ�វិកម្រុ�ិតនៃន្ធ
�ាាន្ធភាាព័��ណ៍ុលពិ័តម្រុ�ាក�រ�ស់់អិនក�ចី ន្ធិងអាាច្ចច្ច�លរួ�កាាត់�ន្ធាយ�ាាន្ធភាាព័��ណ៍ុលវិ័ណ៍ឌក តែ�ល�ញ្ញាាា
ប្រើន្ធះ�ិន្ធម្រុតរឹ�តែត�ះះពាាល់�ល់�ុគគលមានាក់ៗប្រើនាាះប្រើទិ �ះុតែន្ធីក៏មាាន្ធឥទិធិព័លអិវិិជជមាាន្ធប្រើ�ា�ល់�ាា�័ន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ន្ធិង
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�ញ្ញាាាម្រុ�ឈ�នាានាា។ ជាាច្ចុងប្រើម្រុកាាយ នាាង�ំ��ស់��តែថាងអិ�ណ៍រគុណ៍យ៉ាះាងម្រុជាាលប្រើម្រុ�ាច្ច�ប្រើពាាះភាាគទុិន្ធិក�ា�ងអិស់់ 
ច្ច�ប្រើពាាះកាារគាា�ម្រុទិជាានិ្ធច្ចចជាាកាាល។ 

ប្រើយើងប្រើ�ីជាំា�ន្ធី��ប្រើណ៍ើរប្រើឆ្នាំពាះប្រើ�ា�ុ�កន�ងកាារក�ាងអាាជីវិក�ី�ួយម្រុ�ក�ប្រើ�ាយន្ធិរន្ធីរភាាព័ស់ម្រុមាា�់ស់មាាជិកជាា
នៃ�គ� ន្ធិងភាាគទិុន្ធិកម្រុគ�់រ��។



P. 03 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

សារពីប្រធាន
នាយកប្រតិបត្តិ 

សេអំឿ ស៊ីុធាារ័តិុ
ម្រុ�ធាន្ធនាាយកម្រុ�តិ�តីិ

P. 03



P. 04ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

កន�ងឆ្នាំនា�២០២០  ព័ិភព័ប្រើ�ាក�ាន្ធជួ�ន្ធ�វិវិិ�តីិស់ុ�ភាាព័ តែ�លប្រើធីើើប្រើអាាយមាាន្ធឱ្យន្ធភាាព័ប្រើស់�ឋកិច្ចចជាាតិ ន្ធិងអិន្ធីរជាាតិ។ 
ប្រើ�ើប្រើ�ាះ�ីជាាមាាន្ធ�ញ្ញាាាម្រុ�ឈ�យ៉ាះាងណាាក៏ប្រើ�ាយ ស់ុី�ុ�ស់ុី ប្រើ�ាតែតអាាច្ច�ន្ធីម្រុ�តិ�តីិកាារ ន្ធិង�ប្រើម្រុ�ើប្រើស់វាាក�ី�ល់
ស់មាាជិកយ៉ាះាងរល�ន្ធ។ នាាប្រើព័លកន្ធាង�ក ប្រើយើង�ាន្ធ�ាក់ប្រើច្ចញកាារផី�ច្ចប្រើផីើ�ថីីៗជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធ ប្រើលើកាារវិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យ ន្ធិង
កាារប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ម្រុ�ព័័ន្ធធឌីីជីថលម្រុ�កប្រើ�ាយម្រុ�ស់ិទិធភាាព័។ ��ច្ចប្រើន្ធះ �ំ��មាាន្ធប្រើស់ច្ចកីីប្រើ�ា�ន្ធស់សរីករាាយនៃម្រុកតែលងកន�ង
កាារ�ង្ហាាាញន្ធ�វិស់�ិទិធិផលស់�ខាាន្ធ់ៗម្រុ�ចាំា�ឆ្នាំនា�ប្រើន្ធះ��ច្ចតប្រើ�ា។ 

គិតម្រុតរឹ�តែ�ធីន� ឆ្នាំនា�២០២០ ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ស់ុី�ុ�ស់ុី �ាន្ធ�ប្រើម្រុ�ើ�ល់�ាា�័ន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា� តែ�លជាាស់មាាជិកច្ច�ន្ធួន្ធ ១៦៨ 
កន�ងប្រើនាាះរួ�មាាន្ធធីនាាគាារពាាណ៍ិជជក�ី ធីនាាគាារឯកប្រើទិស់  ម្រុគរឹះ�ាាន្ធ�ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធភតិស់ន្ធា  ន្ធិង
ម្រុគរឹះ�ាាន្ធឥណ៍�ាន្ធជន្ធ�ទិ។ ប្រើ�ាះ�ីជាាទិីផសារឥណ៍�ាន្ធមាាន្ធក�ប្រើណ៍ើន្ធ�ា�ប្រើ�ាយ�ាតែតរជ�ងឺក�វិីត១៩ ក៏ប្រើ�ាយ 
ប្រើយើងប្រើ�ាតែតអាាច្ច�ប្រើញ្ញចញ�ាន្ធរ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធអិតិថិជន្ធជាាង ៥ �ាន្ធរ�ាយកាារណ៍៍ តែ�លច្ច�ន្ធួន្ធប្រើន្ធះ�ា�
ជាាងឆ្នាំនា��ុន្ធម្រុ�មាាណ៍ ៧.៥%។ ម្រុ�ព័័ន្ធធម្រុគ�់ម្រុគងព័័ត៌មាាន្ធឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់ប្រើយើង ផុ�កន្ធ�វិម្រុ�វិតីិឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់
អិតិថិជន្ធជាាង ៧ �ាន្ធនាាក់ តែ�លតួប្រើល�ប្រើន្ធះប្រើស់ីើន្ធរឹងជាាង ៦០% នៃន្ធច្ច�ន្ធួន្ធម្រុ�ជាាជន្ធស់ក�ីស់រុ�កន�ងម្រុ�ប្រើទិស់ 
ន្ធិងទិិន្ធនន្ធ័យឥណ៍�ាន្ធម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធរ�ស់់ស់ហ៊ុម្រុគាាស់ជាាង ២២,០០០�ាា�័ន្ធ តែ�ល�ាន្ធរាាយកាារណ៍៍ប្រើ�ាយ�ាា�័ន្ធ
ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ៦២ ជាាស់មាាជិក។ ប្រើយើង�ាន្ធរាាយកាារណ៍៍ ន្ធងិតាា��ាន្ធអិ�ពី័ឥណ៍�ាន្ធតែ�លប្រើរៀ�ច្ច�ប្រើ�ើងវិិញប្រើ�ាយ�ារផល
�ះះពាាល់នៃន្ធជ�ងឺក�វិី�១៩ ន្ធិងផីល់ប្រើស់វាាក�ីប្រើ�ាយឥតគិតនៃថាព័ីកាារប្រើស់នើស់ុ�ម្រុ�វិតីិឥណ៍�ាន្ធច្ច�ប្រើពាាះឥណ៍�ាន្ធតែ�ល
ប្រើរៀ�ច្ច�ប្រើ�ើងវិិញ។ គិតម្រុតរឹ�តែ�ធីន� ឆ្នាំនា�២០២០ គណ៍ន្ធីម្រុ�ាក់ក�ចីជាាង ២៦០,០០០ ម្រុត�វិ�ាន្ធប្រើរៀ�ច្ច�ប្រើ�ើងវិិញ។

កន�ងឆ្នាំនា�ប្រើន្ធះផងតែ�រ ប្រើយើង�ាន្ធ�ាក់ប្រើច្ចញន្ធ�វិផលិតផលថីីច្ច�ន្ធួន្ធព័ីរ ស់ម្រុមាា�់�ាា�័ន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ជាាស់មាាជិកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់
កន�ងកាារម្រុគ�់ម្រុគងហាាន្ធិយឥណ៍�ាន្ធ ប្រើ�ាយប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ទិិន្ធនន្ធ័យ  ន្ធិងម្រុ�ព័័ន្ធធឌីីជីថល។ ផលិតផលទិី�ួយ គឺ ប្រើ�ស់ើរ 
ជ�នាាន្ធ់ថីី តែ�លម្រុត�វិ�ាន្ធ�ប្រើងើើតប្រើ�ើង ប្រើ�ាយ�ញ្ញច�ល�តែន្ធា�ន្ធ�វិន្ធិនានាកាារទិីផសារ តែ�លរួ��ញ្ញច�លព័័ត៌មាាន្ធវិិជជមាាន្ធ 
ន្ធិងអិវិិជជមាាន្ធស់ីីព័ីម្រុ�វិតីិឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់អិនក�ចី។ ផលិតផលទិីព័ីរ គឺឧ�ករណ៍៍វិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យឆ្នាំាាតនៃវិ ជ�នាាន្ធ់ទិី២ 
ឬប្រើ�ាថាាឧ�ករណ៍៍វិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យ តែ�លម្រុត�វិ�ាន្ធ�ាក់ឱ្យួ��ប្រើណ៍ើរកាារស់ម្រុមាា�់�ាា�័ន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ជាាស់មាាជិក  អាាច្ច
វិិភាាគប្រើ�ាប្រើលើលទិធផលនៃន្ធកាារម្រុគ�់ម្រុគងឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់�ាា�័ន្ធ�ា�ន្ធប្រើធីៀ�ន្ធរឹងវិិស័់យ�ា�ង��លប្រើអាាយ�ាន្ធកាាន់្ធតែត
ទិ�ល�ទិ��ាយ ន្ធិងស់ុីជប្រើម្រុ�ាជាាង�ុន្ធ។  

ប្រើ�ាយមាាន្ធកាារប្រើកើន្ធប្រើ�ើងយ៉ាះាងឆ្នាំា�់រហ៊ុ័ស់នៃន្ធកាារប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ទិ�រស់័ព័ុ�ីាតហ៊ុើ�ន្ធ ន្ធិងធីនាាគាារច្ចល័ត ប្រើយើង�ាន្ធ
�ប្រើងើើតក�ីវិិធីីទិ�រស់័ព័ុស់ុី�ុ�ស់ុី (CBC Mobile App) ស់ម្រុមាា�់ផីល់ភាាព័ង្ហាាយម្រុស់ួល ន្ធិងឆ្នាំាាតនៃវិកន�ងកាារម្រុតួតព័ិន្ធិតួ
ស់ុ�ភាាព័ហ៊ុិរញ្ញញវិតា��ល់ម្រុ�ជាាជន្ធក�ព�ជាា ប្រើ�ើ�ីីប្រើលើកក�ពស់់ច្ច�ប្រើណ៍ះ�រឹងតែផនកហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ន្ធិងកាារទិទិួល�ាន្ធប្រើស់វាាក�ី
ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ម្រុ�ក�ប្រើ�ាយម្រុ�ស់ិទិធភាាព័ ន្ធិងភាាព័ង្ហាាយម្រុស់ួល។ ប្រើយើងប្រើជឿជាាក់ថាា អាាជីវិក�ីន្ធរឹងមាាន្ធកាាររីកច្ច�ប្រើរើន្ធ�ាន្ធ 
លុះម្រុតាាតែតប្រើយើងវិិន្ធិប្រើយ៉ាាគប្រើលើធីន្ធធាន្ធ�ន្ធុស់ស �ប្រើងើើន្ធកាារប្រើព័ញច្ចិតីច្ច�ប្រើពាាះកាារ��ប្រើព័ញកាារង្ហាារ ន្ធិងព័ម្រុងរឹងស់�តាភាាព័
រ�ស់់�ុគគលិក ប្រើ�ើ�ីីឲ្យួព័ួកគាាត់អាាច្ច�ប្រើម្រុ�ីប្រើស់វាាក�ី�ល់ស់មាាជិក ន្ធិងស់ងគ�ប្រើអាាយកាាន្ធ់តែតម្រុ�ប្រើស់ើរជាាង�ុន្ធ។  
ប្រើយើង�ាន្ធ�ន្ធីផីល់វិគគ�ណ៍ះ�ះ�ណ៍ះ�ល  ន្ធិងកាារអិភិវិឌីឍម្រុ�ក�ប្រើ�ាយគុណ៍ភាាព័ ប្រើ�ើ�ីី�ប្រើងើើន្ធស់�តាភាាព័�ុគគលិក 
ន្ធិង�ន្ធីន្ធ�វិវិ�ីធី�៌រីកល�ត�ាស់់ប្រើ�ាកន�ងម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ។

ប្រើយើង�ាន្ធទិទិួលពាាន្ធរង្ហាើាន្ធ ់ “Excellence in Consumer Credit Reporting Award” ព័ី “Global Business 
Outlook” តែ�លជាាទិស់សនាាវិ�ីីអាាជីវិក�ីអិន្ធីរជាាតិនៃន្ធច្ចម្រុកភព័អិង់ប្រើគាស់ច្ច�ប្រើពាាះកាាររួ�ច្ច�តែណ៍កកន�ងកាារម្រុគ�់ម្រុគង
ហាាន្ធិភ័យឥណ៍�ាន្ធកន�ងវិិស់័យហ៊ុិរញ្ញញវិតា� តាា�រយៈកាារ��ប្រើព័ញច្ចប្រើនាាាះនៃន្ធកងើះខាាតន្ធ�វិព័័ត៌មាាន្ធម្រុគ�់ម្រុជុងប្រើម្រុជាាយ
រវាាងមាចាស់់ឥណ៍�ាន្ធ ន្ធិងអិនក�ចី។ ប្រើលើស់ព័ីប្រើន្ធះប្រើ�ាប្រើទិៀត ប្រើយើងក៏�ាន្ធគាា�ម្រុទិ ន្ធិងច្ច�លរួ�កន�ងក�ីវិិធីី  “the World 
Fintech Festival”  ន្ធិង�ាន្ធស់ហ៊ុកាារជាា�ួយ�ជឈ�ណ៍ឌល�ណ៍ះ�ះ�ណ៍ះ�លធីុរកិច្ចចថីី “ប្រើតប្រើជាា” (Techo Startup 
Centre)  កន�ងកាារជម្រុ�ុញក�ីវិិធីីន្ធវាាន្ធុវិតីន្ធ៍�ម្រុញ្ញាចាស់ (the Reverse Innovation) ប្រើ�ើ�ីីជួយ�ល់អិនក�រឹកនាា�
វិ័យប្រើកីងជ�នាាន្ធ់ប្រើម្រុកាាយ តែ�លអាាច្ចប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់�ប្រើច្ចចកវិិទិាឌីីជីថល ន្ធិងកាារវិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យកន�ងកាារជួយប្រើ�ាះម្រុ�ាយ
ន្ធ�វិ�ញ្ញាាាអាាជីវិក�ី�៏ ស់ី�គ�ីាញ។

ជាា�ួយន្ធរឹងប្រើហ៊ុ�ឋារច្ចនាាស់�ព័ន្ធធ�៏រឹង��� ន្ធិងកាារប្រើឆ្នាំពាះប្រើ�ារកកាារប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ម្រុ�ព័័ន្ធធឌីីជីថលរ�ស់់ប្រើយើង អាាច្ចឲ្យួ
ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធប្រើម្រុតៀ��ា�ន្ធរួច្ចជាាប្រើម្រុស់ច្ច ទិទិួលយកន្ធ�វិន្ធរាាន្ធុវិតីន្ធ៍ថីីៗ  ប្រើ�ើ�ីីជួយ�ល់កាារវិិភាាព័ទិិន្ធនន្ធ័យ ន្ធិងកាារប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់
ទិិន្ធនន្ធ័យកន�ងកាារស់ប្រើម្រុ�ច្ច�៏ម្រុតរឹ�ម្រុត�វិប្រើ�ាកន�ងម្រុ�ប្រើទិស់។ �ំ��មាាន្ធកីីរំប្រើភើ�រីករាាយ កន�ងកាារ�ន្ធី�រឹកន្ធ��ម្រុកុ�កាារង្ហាារ ប្រើ�ើ�ីី
អិន្ធុវិតីន្ធ៍តែផន្ធកាារធីុរកិច្ចចស់ម្រុមាា�់ឆ្នាំនា�២០២១ ន្ធិងឆ្នាំនា��ន្ធី�នាុា�់ខាាង�ុ�។ កន�ងឆ្នាំនា�២០២១ យុទិធ�ាម្រុស់ីអាាទិិភាាព័
ទិី�ួយរ�ស់់ប្រើយើង គឺកាារ�ប្រើងើើន្ធភាាព័ច្ចម្រុ�ុះនៃន្ធម្រុ�ភព័ទិិន្ធនន្ធ័យ ប្រើ�ាយ�ាយយកផលម្រុ�ប្រើយ៉ាាជន្ធ៍ព័ីម្រុ�ភព័ទិិន្ធនន្ធ័យ
ថីីៗ ប្រើ�ើ�ីីប្រើអាាយស់មាាជិករ�ស់់ប្រើយើងទិទិួល�ាន្ធន្ធ�វិឧ�ករណ៍៍កន�ងកាារស់ប្រើម្រុ�ច្ចច្ចិតី ន្ធិងម្រុគ�់ម្រុគងហាាន្ធិភ័យ
ឥណ៍�ាន្ធម្រុ�ប្រើស់ើរជាាង�ុន្ធ។ ទិន្ធុរឹ�ន្ធរឹងម្រុ�ភព័ទិិន្ធនន្ធ័យថីីៗ ប្រើយើងក�ព័ុងតែត�ប្រើងើើន្ធស់�តាភាាព័កាារវិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យ
រ�ស់់ប្រើយើង ប្រើ�ើ�ីី�ន្ធីអិភិវិឌីឍរ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធ ន្ធិងប្រើស់វាាក�ី�តែន្ធា� ស់ម្រុមាា�់ប្រើ�ាើយត�ន្ធរឹងតម្រុ��វិកាាររ�ស់់
ស់មាាជិក។ 

�ុន្ធន្ធរឹង�ញ្ញច�់  �ំ� �ក៏ស់��ប្រើ�ា�តឱ្យកាាស់ប្រើន្ធះ ប្រើ�ើ�ីី�ង្ហាាាញព័ីកាារ�រឹងគុណ៍យ៉ាះាងម្រុជាាលប្រើម្រុ�ាច្ច�ប្រើពាាះកាារតែណ៍នាា�
�៏មាាន្ធតនៃ�ារ�ស់់ម្រុកុ�ម្រុ�រឹកសាភិ�ាល ធីនាាគាារជាាតិ នៃន្ធក�ព�ជាា ន្ធិង�ាជីវិក�ីហ៊ុិរញ្ញញវិតា�អិន្ធីរជាាតិ។ �ំ��ក៏ស់��
តែថាងអិ�ណ៍រគុណ៍ច្ច�ប្រើពាាះកាារគាា�ម្រុទិ ន្ធិងកាារស់ហ៊ុកាារជាា�ន្ធី�នាុា�់ព័ីស់មាាគ�ស់�ខាាន្ធ់ព័ីរ គឺស់មាាគ�ធីនាាគាារប្រើ�ា
ក�ព�ជាា ន្ធិងស់មាាគ��ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ក�ព�ជាា។ �ំ��ស់��ស់តែ�ីងន្ធ�វិអិ�ណ៍រគុណ៍យ៉ាះាងម្រុជាាលប្រើម្រុ�ា�ល់ស់មាាជិកនៃ�គ� 
ន្ធិងអិតិថិជន្ធច្ច�ប្រើពាាះកាារប្រើជឿទិុកច្ចិតី ន្ធិងកាារគាា�ម្រុទិកន្ធាង�ក។ ជាាច្ចុងប្រើម្រុកាាយ �ំ��ស់��អិរគុណ៍ន្ធ�វិកាារប្រើ�ីជាំាច្ចិតីរ�ស់់
�ុគគលិកទិ��ងអិស់់តែ�លជាាកមាាា�ងច្ចលករកន�ងកាារជ�រុញកាាររីកច្ចប្រើម្រុ�ើន្ធ ន្ធិងកាារប្រើ�ាះជ�ហាុាន្ធប្រើ�ា�ុ�ជាាន្ធិច្ចចរ�ស់់
ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ស់ុី�ុ�ស់ុី។



P. 05 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

១. អំពី សុីប៊ីសុី 



P. 06ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

�ប្រើម្រុ�ើស់មាាជកិ            ន្ធងិអិតថិជិន្ធរ�ស់់ប្រើយើងជាា�យួ 
ន្ធរឹងម្រុ�ព័័ន្ធធរ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធប្រើព័ញប្រើលញ 
�ា�ងរ��វិន្ធី�ុគគល ន្ធិងន្ធីតិ�ុគគល

ជាាប្រ�ុមហីុនឈានមុខសេេ សេ�ា�ុ�ងប្រ�សេទីស៊ី�មុ�ជាា 
�ុ�ងការផិល់ទីិនុន័យ ស៊ីប្រ្ា�់សេ�ើ�ការស៊ីសេប្រមច្ចច្ចិតិិ

ប្រសកកម្ម

ចក្ខវុិស័យ

�ប្រើងើើតប្រើស់វាាថីីៗ តែ�លអាាច្ចជួយប្រើ�ាះម្រុ�ាយ 
�ញ្ញាាាអាាជីវិក�ីរ�ស់់�ាា�័ន្ធ

ជួយស់ម្រុ�ួល�ល់��ប្រើណ៍ើរកាារស់ប្រើម្រុ�ច្ចច្ចិតីតាា� 
រយៈស់�តាភាាព័កន�ងកាារវិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យរ�ស់់
ប្រើយើង



P. 07 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

គុណតម្ល្រ

រ�ាការស៊ី្្ាតិ់ ស៊ីុវតិាិភាាពីទីិនុន័យ

ស៊ីុច្ចរិតិភាាពី

ការសេ�ើ�ការជាាប្រ�ុម

ទីំនួលខុស៊ីប្រតិរូវ 

ឧតិិមភាាពី

ប្រើយើងគឺជាានៃ�គ�តែ�លអាាច្ចទិុកច្ចិតី�ាន្ធ ន្ធិងមាាន្ធវិិជាជាជីវិៈម្រុព័� 
�ា�ងស់ីលធី�៌�ពស់់��ផុត តែ�លធានាា�ាន្ធន្ធ�វិរាាល់កាារស់�ង្ហាាត់
នៃន្ធឯកជន្ធភាាព័ ប្រើ�ាតាា�តម្រុ��វិកាារប្រើ�ាយច្ចា�់។

ស់ុវិតិាភាាព័ទិិន្ធនន្ធ័យ គឺជាា�ុ�ង្ហាារស់ន�លរ�ស់់ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ CBC។ 
ប្រើយើងប្រើ�ីជាំាន្ធរឹង�ិត��ម្រុ�រឹងតែម្រុ�ង ប្រើ�ើ�ីីធានាាថាាទិិន្ធនន្ធ័យម្រុគ�់
ម្រុ�ប្រើភទិម្រុត�វិ�ាន្ធរកសាទិុកប្រើ�ាកន�ង�រិយ៉ាាកាាស់មាាន្ធស់ុវិតាិភាាព័ 
ន្ធិងអិន្ធុប្រើ�ា�តាា�តម្រុ��វិកាារទិិន្ធនន្ធ័យឯកជន្ធភាាព័។

ស់ុច្ចរិតភាាព័ គឺជាាប្រើគាាលកាារណ៍៍�៏មាាន្ធតនៃ�ា��ផុតរ�ស់់ប្រើយើង 
ប្រើហ៊ុើយប្រើយើងរកសាន្ធ�វិ�ទិ�ឋាន្ធសី់លធី�៌�ពស់់រាាល់កាារអិនុ្ធវិត ី
កាារង្ហាាររ�ស់់ប្រើយើង។       ប្រើយើងប្រើ�ជីាំាតាា��ាន្ធយ៉ាះាងស់ក� ី        ន្ធងិប្រើធីើើ 
ឱ្យួមាាន្ធសុ់ច្ចរិតភាាព័ទិិន្ធនន្ធ័យ�ណ៍ៈប្រើព័លតែ�លវាាម្រុត�វិ�ាន្ធ 
ផីល់ ប្រើហ៊ុើយន្ធរឹងប្រើ�ាះម្រុ�ាយន្ធ�វិរាាល់កាារ�ញ្ញាាាប្រើផសងៗរ�ស់ ់
អិតិថិជន្ធប្រើ�ាយកាារប្រើគាារព័។

ប្រើយើងប្រើជឿជាាក់ថាា�ីារតីម្រុកុ� គឺជាាកតាីា�៏ស់�ខាាន្ធ់តែ�លជ�រុញ
ឱ្យួមាាន្ធភាាព័ប្រើជាាគជ័យ។ �រាា�ណាាប្រើយើងប្រើធីើើកាាររួ�គានា ប្រើនាាះ
លទិធភាាព័តែ�លអាាច្ចប្រើធីើើ�ាន្ធគឺ�ិន្ធមាាន្ធតែ�ន្ធក�ណ៍ត់ប្រើ�ើយ។ 
កិច្ចច�ិត��ម្រុ�រឹងតែម្រុ�ងរួ�គានារ�ស់់ប្រើយើង គឺធី�ជាាងកិច្ចច�ិត��ម្រុ�រឹង 
តែម្រុ�ងផ្ទាុាល់�ា�ន្ធ ប្រើហ៊ុើយកាារអិន្ធុវិតីកាារង្ហាារតាា�រប្រើ�ៀ�ប្រើន្ធះ  
អិតិថិជន្ធរ�ស់់ប្រើយើងម្រុត�វិ�ាន្ធ�ប្រើម្រុ�ើយ៉ាះាងល្អ��ផុត។

កាារទិទិួល�ុស់ម្រុត�វិកន�ងកាារប្រើ�ាះម្រុ�ាយ�ញ្ញាាារ�ស់់អិតិថិជន្ធ 
គឺជាាកាាតព័ើកិច្ចចរ�ស់់�ុគគលិកម្រុគ�់រ��។ ប្រើយើងជ�រុញ ន្ធិង
ប្រើលើកទិរឹកចិ្ចតីប្រើ�ាប្រើលើ�ុគគលិកកន�ងកាារប្រើលើកប្រើ�ើងន្ធ�វិគ�និ្ធតផី�ច្ច
ប្រើផីើ�ប្រើផសងៗ ប្រើ�ើ�ីី��ប្រើព័ញន្ធ�វិតម្រុ��វិកាាររ�ស់់អិតិថិជន្ធ ។

ឧតី�ភាាព័ គឺជាាទិ�ន្ធួល�ុស់ម្រុត�វិរួ��ួយ រួ�ច្ច�តែណ៍កប្រើ�ាយ 
�ុគគលិកមានាក់ៗ។ ព័ួកប្រើយើងមាាន្ធមាាន្ធប្រើមាាទិន្ធភាាព័ច្ច�ប្រើពាាះ
គុណ៍ភាាព័នៃន្ធកាារង្ហាាររ�ស់់ប្រើយើង ប្រើ�ើ�ីីស់ប្រើម្រុ�ច្ច�ាន្ធន្ធ�វិ
ឧតី�ភាាព័ ប្រើហ៊ុើយវាាម្រុត�វិ�ាន្ធ�ា�ះ�ញ្ញាចា�ងតាា�រយៈគុណ៍ភាាព័
នៃន្ធ��ប្រើណាាះម្រុ�ាយតែ�លប្រើយើងអិភិវិឌីឍស់ម្រុមាា�់អិតិថិជន្ធ
រ�ស់់ប្រើយើង ន្ធិងតនៃ�ាតែ�លព័ួកប្រើគទិទិួលព័ីផលិតផល ន្ធិង
ប្រើស់វាាក�ីរ�ស់់ប្រើយើង។
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យុទ្ធសាស្រ្តគោលដៅ
ច្ច�ណ៍ុច្ចយុទិធ�ាម្រុស់ីច្ច�ន្ធួន្ធ ៦ ជ�រុញអាាជីវិក�ី ន្ធិងតែផន្ធកាារម្រុ�តិ�តើិកាាររ�ស់់ប្រើយើង ប្រើ�ើ�ីីព័ម្រុងរឹងស់�តាភាាព័កន�ងកាារម្រុ�កួតម្រុ�តែជង �ប្រើងើើន្ធឱ្យកាាស់ទិីផសារថីី ន្ធិងស់ប្រើម្រុ�ច្ច�ាន្ធន្ធ�វិ
ប្រើគាាលប្រើ�ារីកច្ច�ប្រើរើន្ធ ម្រុ�ក�ប្រើ�ាយច្ចីរភាាព័។

ប្រើយីងប្រើផ្ទាីាតប្រើលើកាារផីល់ព័័ត៌មាាន្ធម្រុគ�់ម្រុជុងប្រើម្រុជាាយ ប្រើ�ា
មាចាស់់ឥណ៍�ាន្ធ ន្ធិងអិនកទិទិួលឥណ៍�ាន្ធ តែ�លប្រើធីើើឱ្យួ
កាារវាាយតនៃ�ាហាាន្ធិភ័យឥណ៍�ាន្ធ ន្ធិងកាារស់ប្រើម្រុ�ច្ច
ច្ចិតីកាាន្ធ់តែតង្ហាាយម្រុសួ់ល ន្ធិងប្រើលឿន្ធជាាង�ុន្ធស់ម្រុមាា�់
ស់មាាជិកក៏��ច្ចជាាអិតិថិជន្ធរ�ស់់ព័ួកប្រើគ។

ប្រើយើងប្រើលើកក�ព័ស់់តមាាាភាាព័ទិីផសារឥណ៍�ាន្ធ ប្រើ�ើ�ី ី
ព័ម្រុងីកលទិធភាាព័កន�ងកាារទិទួិល�ាន្ធប្រើស់វាាក�ីហិ៊ុរញ្ញញវិតា� 
ក៏��ច្ចជាាជួយឲ្យួ�ុគគលមានាក់ៗអិភិវិឌីឍឥរិយ៉ាា�ទិទួិល
�ុស់ម្រុត�វិប្រើលើតែផនកហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ន្ធិងទិទិួល�ាន្ធឥណ៍�ាន្ធកន�ង
លកខ�ណ៍ឌស់�រ�ួ។

ប្រើយើងព័ាយ៉ាា�នាា�យក�ប្រើច្ចចកវិិទិាច្ចុងប្រើម្រុកាាយ��ផុតប្រើ�ើ�ី ី
ព័ប្រើន្ធា�ន្ធកាារនៃច្ចនម្រុ�ឌីិត ន្ធិងកាារអិភិវិឌីឍផលិតផលថីី កាារ
ប្រើធីើើស់មាាហ៊ុរណ៍ក�ីជាា�ួយស់មាាជិក ឬនៃ�គ� ក៏��ច្ចជាា
ជួយស់ម្រុ�ួល�ល់អិតិថិជន្ធកន�ងកាាររកសាទិិន្ធនន្ធ័យ ន្ធិង
ព័័ត៌មាាន្ធ ឱ្យួមាាន្ធស់ុវិតាិភាាព័។

កាារក�ណ៍ត់ ន្ធិងប្រើម្រុជើស់ប្រើរើស់យកម្រុ�ភព័ទិិន្ធនន្ធ័យថីី មាាន្ធ 
�ារៈស់�ខាាន្ធ់ណាាស់់ស់ម្រុមាា�់ស់ុី�ុ�ស់ុី ប្រើ�ើ�ីីជ�រុញកាារ 
អិភិវិឌីឍផលិតផលថីី ន្ធិងប្រើ�ាើយត�ប្រើ�ាន្ធរឹងតម្រុ��វិកាារកន�ង
កាារប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ទិិន្ធនន្ធ័យស់ម្រុមាា�់ប្រើធីើើកាារស់ប្រើម្រុ�ច្ចច្ចិតីកន�ង
វិិស់័យហ៊ុិរញ្ញញវិតា�។

ប្រើយើងយកច្ចិតីទិុក�ាក់ប្រើលើកាារអិភិវិឌីឍជ�នាាញរ�ស់់
�ុ គគ លិ ក ប្រើ�ើ �ីី ធា នាា ថាា ព័ួ ក ប្រើគ អាា ច្ច អិ ន្ធុ វិ តី ជ� នាា ញ
ម្រុស់�តាា�តម្រុ��វិកាារទីិផសារតែ�លមាាន្ធកាារផ្ទាាាស់់�ី�រយ៉ាះាង
ឆ្នាំា�់រហ៊ុ័ស់។

ប្រើយើងមាាន្ធ�ន្ធុៈកន�ងកាារអិភិវិឌីឍកិច្ចចស់ហ៊ុម្រុ�តិ�តីិកាារ 
យុទិធ�ាម្រុស់ី ន្ធិង�ប្រើងើើតភាាព័ជាានៃ�គ�តែ�លអាាច្ចប្រើ�ាើយត� 
ប្រើ�ាន្ធរឹងតម្រុ��វិកាារទិីផសារហ៊ុិរញ្ញញវិតា�។

1. ប្រ�ស៊ីិទី្ធភាាពីទីីផារឥណទាាន

4. ច្ចំសេណះ�ឹងដែផុ�ហិរញ្ញញវតិា� និង
�រិយាា�័នុហិរញ្ញញវតិា�2. �សេច្ចច�វិទីយា និងស៊ីនិិស៊ីុខ

3. ប្រ�ភិពីទីិនុន័យច្ចប្រមុះ 5. សេទីពីសេកាស៊ីល្យ និងវ�្ប�ម ៌
នៃច្ចុប្រ�ឌិតិ

6. នៃ�េរូយុទី្ធសាាប្រស៊ីិ
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ព្រឹត្តិការណស៍ំខាន់ៗ
ការវិវឌ្ឍនៃនស៊ីុី�ី�ស៊ីុី៖

ស់ុី�ុ�ស់ុី �ាន្ធ�ាក់ឲ្យួប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ “ក�ីវិិធីីទិ�រស់័ព័ុស់ុី�ុ�ស់ុ”ី  
(CBC Mobile App)  តែ�ល ជាាក�ីវិិធីីឌីីជីថល រួ�  �ញ្ញច�ល 
គានា����ង �ង្អស់់ តែ�លអាាច្ចឲ្យួ�ុគគលមានាក់ៗព័ិន្ធិតួប្រើ�ើលរ�ាយ 
កាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធ ព័ិន្ធុ�ឥណ៍�ាន្ធ ន្ធិងទិទិួល�ាន្ធកាារជ�ន្ធ 
��ណ៍រឹងព័ីកាារតាា��ាន្ធឥណ៍�ាន្ធ។ ស់ុី�ុ�ស់ុី �ាន្ធ�ាក់ប្រើអាាយ 
ប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ “ប្រើ�  ស់ើរ” ជ�នាាន្ធ់ថីីស់ម្រុមាា�់អិតិថិ ជន្ធទិ�ប្រើ�ា ន្ធិង 
ស់ម្រុមាា�់ស់មាាជិកជាានៃ�គ�។ សីុ់�ុ �សីុ់ ក៏�ាន្ធ�ាក់ឲ្យួប្រើម្រុ�ើ 
ម្រុ�ាស់់ប្រើស់វាាវិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យជ�នាាន្ធ់ថី ី (Data Analytics  
Report) ។ ស់ុី�ុ�ស់ុី �ាន្ធទិទិួលពាាន្ធ រង្ហាើាន្ធ់ “Excellence  
in Consumer Credit Reporting” ព័ី “Global Business  
Outlook” 

ស់ុី�ុ�ស់ុី �ាន្ធ�ាក់ឲ្យួប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់រ�ាយកាារណ៍៍ 
ឥណ៍�ាន្ធម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធជាាផា�វិ កាារ។  ស់ុី�ុ�ស់ុី ក៏�ាន្ធ 
ប្រើរៀ�ច្ច�ស់ិកាខា�ា�ាស់ីីព័ី   ម្រុ�ព័័ន្ធធតែច្ចក រំតែលក    
ឥណ៍ �ាន្ធ ប្រើ�ាក�ព�ជាា ន្ធិងកាារ�ប្រើងើើតគ�រ�ព័ិន្ធុ� 
ឥណ៍�ាន្ធ�ល់�ន្រ្តីន្ធីីជាាន្ធ�ពស់់�កពី័�ាា�័ន្ធ 
ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ន្ធិងនៃ�គ�ពាាក់ព័័ន្ធធនាានាា

ស់ុី�ុ�ស់ុី �ាន្ធម្រុ�ារព័ធ�ួ�គម្រុ��់ ៥ឆ្នាំនា� ន្ធិងផីល់ពាាន្ធ 
រង្ហាើាន្ធ់�ល់ស់មាាជិករ�ស់់�ា�ន្ធ តែ�ល�ាន្ធ�ង្ហាាាញ�នានៃ� 
ល្អ កន�ងម្រុ�តិ�តីិកាារជាា�ួួយ ស់ុី�ុ�ស់ុី ន្ធិង�ាន្ធច្ច�ល 
រួ�ច្ច�តែណ៍កកន�ងវិិស័់យហិ៊ុរញ្ញញវិតា�។ សីុ់�ុ�សីុ់ �ាន្ធ 
រួ�ច្ច�តែណ៍កប្រើលើកក�ពស់់ច្ច�ណាាត់ថានាក់ម្រុ�ប្រើទិស់ ក�ព�ជាា  
��ច្ច�ង្ហាាាញកន�ងរ�ាយកាារណ៍៍រ�ស់់ធីនាាគាារពិ័ភព័ 
ប្រើ�ាក        ម្រុ�ប្រើទិស់ក�ព�ជាាទិទិលួ�ាន្ធច្ច�ណាាតថ់ានាកប់្រើល�៧  
ជាាម្រុ�ប្រើទិស់តែ�លមាាន្ធ ភាាព័ង្ហាាយកន�ងកាារទិទិួល�ាន្ធ 
ឥណ៍�ាន្ធ

ស់ុី�ុ�ស់ុី �ាន្ធ�ាក់ឲ្យួប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ន្ធ�វិប្រើស់វាា  
ម្រុតួតព័ិន្ធិតួស់ុ�ភាាព័ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�  ប្រើ�ើ�ីីផីល់ 
ភាាព័ង្ហាាយម្រុសួ់ល�ល់អិតិថិជន្ធកន�ងកាារប្រើស់នើ 
សុ់�រ�ាយ កាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធ តាា�រយៈកាារ 
ស់ហ៊ុកាារជាា�ួយម្រុគរឹះ�ាាន្ធ �ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� 
ប្រើអិ អិរឹ� ប្រើ� ភីអិិលស់ុី  ន្ធិងធីនាាគាារ  
ប្រើអិស់ុីលី�ា ភី អិិលស់ុីកន�ងកាារផីល់ប្រើស់វាាប្រើន្ធះ
ប្រើ�ាតាា��ាខាារ�ស់់ �ាា�័ន្ធទិ��ងព័ីរ

២០២០

២០១៩ ២០១៧

២០១៨

Krushikesh Raju
CEO

Global Business Outlook
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P. 10ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ស់ុី�ុ�ស់ុី មាាន្ធ�ាា�័ន្ធស់មាាជិកស់រុ�ច្ច�ន្ធួន្ធ ១៣២ រួ� 
មាាន្ធធីនាា គាារ ពាាណិ៍ជជក�ចី្ច�នួ្ធន្ធ៣៧      ធីនាាគាារឯកប្រើទិស់ 
ច្ច�ន្ធួន្ធ១៣ ម្រុគរឹះ�ាាន្ធ�ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញា�ទិទិួលម្រុ�ាក់�ប្រើញ្ញញើ 
ច្ច�ន្ធួន្ធ៧ �ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ច្ច�ន្ធួន្ធ៦០ ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធភតិស់ន្ធា 
ច្ច�ន្ធួន្ធ១០ ន្ធិងម្រុគរឹះ�ាាន្ធឥណ៍�ាន្ធជន្ធ�ទិច្ច�ន្ធួន្ធ៥។  
កន�ងឆ្នាំនា�ប្រើន្ធះផងតែ�រ ស់ុី�ុ�ស់ុី �ាន្ធ�ាក់ឲ្យួប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ 
ប្រើស់វាា�ួយថីីប្រើទិៀត តែ�លប្រើ�ាថាា��ប្រើណាាះម្រុ�ាយអាាជីវិ 
ក�ីតាា�តម្រុ��វិកាារ តែ�លជាាប្រើស់វាាវិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យមាាន្ធ  
ភាាព័�ត់តែ�ន្ធម្រុស់�តាា�តម្រុ��វិ កាាររ�ស់់ស់មាាជិក

២០១៦

ស់ុី�ុ�ស់ុី �ាន្ធ�ប្រើងើើត�តែន្ធា�ន្ធ�វិប្រើស់វាា ប្រើ� ស់ើរ (តែ�ីរ ស់ើរ)  
តែ� ល ជាា ប្រើស់ វាា ក �ី �ួ យ អាា ច្ច ជួ យ � ល់ �ាា �័ ន្ធ
ស់មាាជិកវាាយតនៃ�ាប្រើ�ាប្រើលើកម្រុ�ិតហាាន្ធិភ័យនៃន្ធកាារ
ប្រើស់នើសុ់�ឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់�ុគគលមានាក់ៗ  ន្ធិងព័ាករណ៍៍
ប្រើ�ាប្រើលើលទិធភាាព័ នៃន្ធកាារអាាក់ខាាន្ធស់ងម្រុតទិី�់�ក វិិញ

�នាុា�់ព័ីសីុ់�ុ �សីុ់ �ាន្ធ��ប្រើណ៍ើរកាារ១ឆ្នាំនា� ច្ច�ណាាត់ 
ថានាក់រ�ស់់ ម្រុ�ប្រើទិស់ក�ព�ជាាប្រើ�ាកន�ងរ�ាយកាារណ៍៍រ�ស់់ 
ធីនាាគាារពិ័ភព័ប្រើ�ាកសីី់អិ� ពី័ភាាព័ង្ហាាយម្រុសួ់លកន�ង 
កាារទិទិួល�ាន្ធឥណ៍�ាន្ធ មាាន្ធភាាព័ រីកច្ចប្រើម្រុ�ើន្ធគួរឲ្យួ 
កត់ស់មាគាល់ ប្រើ�ាយទិទិួល�ាន្ធកាារផ្ទាាាស់់�ី�រច្ច�ន្ធួន្ធ ៤៦ 
ច្ច�ណាាត់ថានាក់ តែ�ល�ាន្ធច្ចុះព័ីប្រើល�ប្រើរៀងទិី៩៦ កន�ង 
�ន��២០១២ �កកាាន្ធ់ប្រើល�ប្រើរៀន្ធទិី ៥៤ កន�ងឆ្នាំនា�២០១៣

២០១៥ ២០១៣

ស់ុី�ុ�ស់ុី �ាន្ធ�ាក់ឲ្យួប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ន្ធ�វិ��ប្រើណាាះ 
ម្រុ�ាយអាាជីវិក�ី ស់�ខាាន្ធ់ៗច្ច�ន្ធួន្ធ ៣ម្រុ�ប្រើភទិ 
�តែន្ធា�ស់ម្រុមាា�់�ាា�័ន្ធជាាស់មាាជិក រួ� មាាន្ធ 
រ�ាយកាារណ៍៍វិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យ ប្រើស់វាាតាា��ាន្ធ 
ឥណ៍�ាន្ធ ន្ធិងប្រើស់វាាម្រុតួតព័ិន្ធិតួឥណ៍�ាន្ធ

ឆ្នាំនា�ប្រើន្ធះជាាទិ�ព័័រម្រុ�វិតីិ�ាម្រុស់ីនៃន្ធម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ  
ប្រើម្រុកឌីីត �ួ�រ�ះ ប្រើ����ឌាា តែ�ល�ាន្ធចាំា�់ 
ប្រើផីើ���ប្រើណ៍ើរកាារជាាផា�វិកាារប្រើ�ានៃថាទិី១៩ តែ� 
�ីនាា ឆ្នាំនា� ២០១២ ប្រើ�ើ�ីីប្រើ�ាើយត�ប្រើ�ា 
ន្ធរឹងតម្រុ��វិកាារនៃន្ធវិិស័់យហ៊ុិរញ្ញញវិតា�រ�ស់់ 
ក�ព�ជាា ន្ធិង��ប្រើណ៍ើរកាារទិីផសារឥណ៍�ាន្ធ 
ម្រុ�ក�ប្រើ�ាយតមាាាភាាព័

២០១៤ ២០១២

46th

�ំសេណីរការជាាផូ�វការ



P. 11 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

សារៈសំខាន់របស់ សុីប៊ីសុី
ជាាសេហដ្ឋាាារច្ចនាាស៊ីមុ័ន្ធហិរញ្ញញវតិា�មួយ សេ��ម្បជួយ�សេងើ�តិទីីផារឥណទាានប្រ���សេដ្ឋាាយតិ្ូាភាាពី និងប្រ�ស៊ីិទី្ធភាាពី 

តាា�រយៈកាារប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់��ប្រើណាាះម្រុ�ាយរ�ស់់ ស់ុី�ុ�ស់ុី ម្រុ�ជាាព័លរ�ឋ ន្ធិង�ាា�័ន្ធឯកជន្ធ�ា�ងអិស់់អាាច្ចទិទិួល�ាន្ធអិតាម្រុ�ប្រើយ៉ាាជន្ធ៍ជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធ ប្រើ�ាយ�ុគគលមានាក់ៗ 
អាាច្ចទិទិួល�ាន្ធស់កាីាន្ធុព័លកាាន្ធ់តែតម្រុ�ប្រើស់ើរប្រើ�ើងប្រើ�ាប្រើព័លព័ួកគាាត់�រឹងអិ�ព័ីម្រុ�វិតីិឥណ៍�ាន្ធផ្ទាុាល់�ា�ន្ធ រីឯ�ាា�័ន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ក៏អាាច្ចម្រុគ�់ម្រុគងកាារប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍ 
�ាន្ធរ�ស់់ព័ួកគាាត់កាាន្ធ់តែតល្អម្រុ�ប្រើស់ើរប្រើ�ើង ន្ធិងម្រុ�ក�ប្រើ�ាយម្រុ�ស់ិទិធភាាព័។ កតាីា�ា�ងប្រើន្ធះ ជួយជម្រុ�ុញម្រុព័ះរាាជាាណាាច្ចម្រុកក�ព�ជាាទិទិួល�ាន្ធភាាព័រីកច្ចប្រើម្រុ�ើន្ធកន�ង 
វិិស់័យហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ន្ធិងកាារអិភិវិឌីឍប្រើស់�ឋកិច្ចច ម្រុ�ក�ប្រើ�ាយស់ាិរភាាព័។

1
2

3
4អិតិថិជន្ធក៏មាាន្ធជប្រើម្រុ�ើស់កន�ងកាារប្រើស់នើសុ់�

ឥណ៍�ាន្ធព័ីអិនកផីល់ក�ចីប្រើផសងៗគានា តែ�ល 
ជួយជម្រុ�ុញឲ្យួមាាន្ធកាារម្រុ�កួតម្រុ�តែជង 
ន្ធិង�ប្រើងើើតន្ធ�វិផលិតផលឥណ៍�ាន្ធថីីៗ។

�ប្រើងើើន្ធម្រុ�សិ់ទិធភាាព័កន�ងកាារវាាយតនៃ�ា 
ឥណ៍�ាន្ធតែ�លជួយព័ប្រើន្ធា�ន្ធ��ប្រើណ៍ើរកាារ
អិន្ធុ�័តឥណ៍�ាន្ធ ប្រើហ៊ុើយក៏ជួយឲ្យួ
អិតិថិជន្ធអាាច្ចតែស់ើងរកម្រុ�ាក់ក�ចីប្រើលឿន្ធ
ជាាង�ុន្ធ។

ជួយស់ម្រុ�ួល�ល់អិតិថិជន្ធ តែ�លធាា�់ 
មាាន្ធម្រុ�វិតីិឥណ៍�ាន្ធ�ិន្ធល្អកន�ង កាារ�ីារ 
ម្រុ� វិ តីិ ឥ ណ៍ �ា ន្ធ �ា� ង ប្រើនាាះ ប្រើ�ើ ង វិិ ញ  
ប្រើហ៊ុើយអាាច្ចន្ធរឹងតែស់ើងរកម្រុ�ាក់ក�ចីកន�ង 
អិម្រុតាាកាារម្រុ�ាក់ស់�រ�ួ។

ស៊ីប្រ្ា�់អំតិិថិជន

�ប្រើងើើន្ធភាាព័ង្ហាាយម្រុសួ់លកន�ងកាារទិទិួល 
�ាន្ធឥណ៍�ាន្ធជាា�ួយអិម្រុតាាកាារម្រុ�ាក់ 
ស់�រ�ួអាាម្រុស័់យប្រើលើម្រុ�វិតីិឥណ៍�ាន្ធ 
ន្ធិងលទិធភាាព័ស់ងក�ចីរ�ស់់អិតិថិជន្ធ។
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ជយួព័ម្រុងីក       ន្ធងិប្រើធីើើឲ្យួមាាន្ធភាាព័ប្រើសី់ើភាាព័គានាកន�ងកាារ 
ទិទិលួ�ាន្ធឥណ៍�ាន្ធ តាា�រយៈកាារកាាត់�ន្ធាយន្ធ�វិ 
គមាាាតព័័ត៌មាាន្ធរវាាងអិនក�ចីម្រុ�ាក់ ន្ធិងអិនកផីល់ក�ច ី
ប្រើហ៊ុើយអិតិថិជន្ធល្អៗអាាច្ចទិទួិល�ាន្ធភាាព័ង្ហាាយ 
ម្រុស់ួលជាាង�ុន្ធ ន្ធិងកាារច្ច�ណាាយប្រើ�ាប្រើលើឥណ៍ 
�ាន្ធ កាាន្ធ់តែត�ា�។

ជួយ�ប្រើងើើន្ធម្រុ�ាក់ច្ច�ប្រើណ៍ញតាា�រយៈម្រុ�ព័័ន្ធធផីល់ 
ព័ិន្ធុ�ឥណ៍�ាន្ធ ន្ធិងកាារស់ប្រើម្រុ�ច្ចច្ចិតីស់ើ័យម្រុ�វិតីិ  
តែ�លជួយកាាត់�ន្ធាយកាារច្ច�ណាាយម្រុ�តិ�តីិកាារ 
កន�ងកាារផីល់ក�ចី។

ជួយប្រើធីើើឲ្យួឥណ៍�ាន្ធមាាន្ធភាាព័ល្អម្រុ�ប្រើស់ើរជាាង�ុន្ធ 
តាា�រយៈកាារជួយឲ្យួអិនកផីល់ក�ចីអាាច្ចវាាយតនៃ�ាព័ ី
ហាាន្ធិភ័យឥណ៍�ាន្ធ�ាន្ធស់ុម្រុករឹតជាាង�ុន្ធ ន្ធិង�ប្រើងើើន្ធ
គុណ៍ភាាព័ផល�័ម្រុតឥណ៍�ាន្ធ។

ជួយប្រើធីើើឲ្យួវិិស់័យហ៊ុិរញ្ញញវិតា� មាាន្ធស់ាិរភាាព័ ប្រើ�ាយផីល ់
ន្ធ�វិភាាព័វិិជជមាាន្ធ ន្ធិងម្រុ�ស់ិទិធភាាព័ស់ម្រុមាា�់គាា�ម្រុទិ�ល់ 
កាារម្រុគ�់ម្រុគងធីនាាគាារ ន្ធិងកាារតាា��ាន្ធហាាន្ធិភ័យជាា 
ម្រុ�ព័័ន្ធធ។

កាារកាារពាារព័ី��ណ៍ុលប្រើលើស់លុ� តាា�រយៈកាារផីល ់
ន្ធ�វិព័័ត៌មាាន្ធល�្អិត�ល់អិនកផីល់ក�ចីឲ្យួតែស់ើងយល់ 
កាាន្ធ់តែតម្រុ�ប្រើស់ើរអិ�ពី័��ណុ៍លស់រុ�រ�ស់់អិតិថិជន្ធ 
ប្រើហ៊ុើយអាាច្ចវាាយតនៃ�ាព័ីលទិធភាាព័ស់ង��ណ៍ុលម្រុត�� ់
វិិញ។

�ប្រើងើើន្ធភាាព័ម្រុ�កួតម្រុ�តែជង ន្ធិងជម្រុ�ុញកាារផីល ់
ឥណ៍�ាន្ធម្រុ�ក�ប្រើ�ាយទិ�ន្ធួល�ុស់ម្រុត�វិ។

ស៊ីប្រ្ា�់វិស៊ី័យហិរញ្ញញវតិា�
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២.  អភិបាលកិច្ច  
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រចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន
ប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាភិិបាាល

ប្រ�ធាាននាាយ�ប្រ�តិិ�តិិិ

េណៈ�្មា�ិការហានិភិ័យ េណៈ�្មា�ិការផលិតិផលេណៈ�្មា�ិការ
ផិល់�នៃប្រមតិ�ស៊ីុង

េណៈប្រេ�់ប្រេងហានិភិ័យ និង
អំនុសេ�ាមតាាម

សេស៊ីវាាអំតិិថិជន ហិរញ្ញញវតិា� ប្រ�តិិ�តិិិការ វិភាាេទីិនុន័យ ពី័តិ៌្ានវិទីយាអំភិិវឌ្ឍន៍អាជីវ�មម ប្រសាាវប្រជាាវ និងអំភិិវឌ្ឍន៍

ស៊ីវន�មមនៃផទៃ�ុ�ង

េណៈ�្មា�ិការស៊ីវន�មម
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ស់មាាគ� 
ធីនាាគាារប្រើ�ាក�ព�ជាា 

ធីនាាគាារ 
ពាាណ៍ិជជទិី�ួយ  

ធីនាាគាារ
ប្រើអិស់ុីលី�ា 
ភីអិិលស់ុី

ស់មាាគ��ីម្រុក� 
ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ក�ព�ជាា  

ធីនាាគាារ
ស់ហ៊ុពាាណ៍ិជជ

ក.អិ

ភាគទុនិក
រច្ចនាាស់�ព័ន្ធធភាាគទិុន្ធិកនៃន្ធម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ប្រើម្រុកឌីីត �ួ�រូ� ប្រើ����ឌាា គឺជាាកាារម្រុ���លផើ��នៃន្ធម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធជាាតិ ន្ធិងម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធអិន្ធីរជាាតិ តែ�លម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ�ា�ងប្រើន្ធះមាាន្ធប្រើគាាល 
��ណ៍ងរួ�តែត�ួយគត់ គឺប្រើ�ើ�ីី�ប្រើងើើតន្ធ�វិម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធរ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធឯកជន្ធ ច្ច�ណាាត់ថានាក់ព័ិភព័ប្រើ�ាក�ួយប្រើ�ាកន�ងម្រុព័ះរាាជាាណាាច្ចម្រុកក�ព�ជាា។ �តែន្ធា� 
ប្រើលើប្រើន្ធះ រច្ចនាាស់�ព័ន្ធធភាាគទិុន្ធិក គឺមាាន្ធលកខណ៍ៈង្ហាាយម្រុស់ួល ព័ីប្រើម្រុពាាះភាាគទិុន្ធិករ�ស់់ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ស់ុី�ុ�ស់ុី មាាន្ធតែតព័ីរគត់។

ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ប្រើម្រុកឌីីត �ួ�រូ� ហ៊ុ�លឌីីង (ប្រើ����ឌាា) �� អិិលធីីឌីី ជាាម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ�ួយ�ាន្ធច្ចុះ
�ញ្ញជីយ៉ាះាងម្រុតរឹ�ម្រុត�វិប្រើ�ាកន�ងម្រុព័ះរាាជាាណាាច្ចម្រុកក�ព�ជាា កាាន្ធ់កាា�់ភាាគទិុន្ធ ៥១% ប្រើ�ា 
កន�ងម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ស់ុី�ុ�ស់ុី។ ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ�ួយប្រើន្ធះ តែ�លប្រើ�ាកាាត់ថាា CBHC ត�ណាាងឲ្យួ 
វិិស់័យធីនាាគាារ�ា�ងអិស់់នាាប្រើព័លប្រើនាាះ តែ�លភាាគទិុន្ធ�ា�ងប្រើនាាះរួ�មាាន្ធ៖

ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ Equifax Cambodia Holdings Pte. Limited. ជាាម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ�ួយ�ាន្ធច្ចុះ 
�ញ្ញជីយ៉ាះាងម្រុតរឹ�ម្រុត�វិប្រើ�ាម្រុ�ប្រើទិស់ស់ិងា��រី ប្រើហ៊ុើយ�ាន្ធ�ប្រើងើើតប្រើ�ើងនាាឆ្នាំនា� ២០១០ ប្រើ�ា 
កន�ងប្រើគាាល��ណ៍ងតែត�ួយគត់ គឺប្រើ�ើ�ីីម្រុគ�់ម្រុគងភាាគទិុន្ធ ៤៩% ប្រើ�ាកន�ងម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ 
ស់ុី�ុ�ស់ុី ។ ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ Equifax Cambodia Holdings Pte. Limited. ឬប្រើ�ាកាាត់ថាា 
ECH គឺជាាម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធវិិន្ធិប្រើយ៉ាាគរួ�គានា�ួយ រវាាងម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធនៃ�គ�យុទិធ�ាម្រុស់ីព័ីរ តែ�លជាា
ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ�ប្រើងើើតម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធរ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធជាាស់កល។ ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធនៃ�គ�យុទិធ
�ាម្រុស់ី�ា�ងព័ីរប្រើនាាះគឺ៖ (១) ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ Credit Bureau Asia Holdings Pte. Ltd ជាា
ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធច្ចុះ�ញ្ញជីប្រើ�ាម្រុ�ប្រើទិស់ស់ិងា��រី ន្ធិង (២) ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ Equifax Inc. ជាាម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ
ច្ចុះ�ញ្ញជីប្រើ�ាកន�ងស់ហ៊ុរ�ឋអាាប្រើ�រិច្ច ។

ប្រ�ុមហីុន សេប្រ�ឌីតិ �្យ�រ៉រូ ហរូលឌីង (សេខម�រូឌា) អំិល�ីឌី ប្រ�ុមហីុន EQUIFAX CAMBODIA HOLDINGS PTE. LIMITED.



P. 16ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល



P. 17 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ប្រើ�ាកជ��ាវិ ជាា ស់ិរី គឺជាាឧ�កាារីប្រើទិ�ាភិ�ាល�ួយរ�� នៃន្ធធីនាាគាារជាាតិនៃន្ធក�ព�ជាា។  ប្រើ�ាយប្រើ�ើល 
ប្រើ�ើញក�ព�ជាាមាាន្ធកម្រុ�ិត�ុ�ាារ��នី្ធយក�ី�ពស់់  ប្រើ�ាកជ��ាវិ�ាន្ធន្ធិងក�ព័ុងច្ច�លរួ�យ៉ាះាងស់ក�ីកន �ង
កាារជ�រុញកាារប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ម្រុ�ាក់ប្រើរៀល ស់�ប្រើ�ាប្រើលើកក�ពស់់ឯករាាជួភាាព័ប្រើលើប្រើស់�ឋកិច្ចច ន្ធិងប្រើគាាល 
ន្ធប្រើយ៉ាា�ាយរ��ិយវិតា�ប្រើ�ាក�ព�ជាា។ ប្រើម្រុកាា�កាារ�រឹកន្ធ��រ�ស់់ប្រើ�ាកជ��ាវិ ន្ធវាាន្ធុតីន្ធ៍ប្រើលើឧ�ករណ៍៍
ប្រើគាាលន្ធប្រើយ៉ាា�ាយជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធម្រុត�វិ�ាន្ធ�ប្រើងើើតប្រើ�ើង ប្រើ�ើ�ីីអិភិវិឌីឍទិីផសារអិន្ធីរធីនាាគាារ ន្ធិងប្រើលើកក�ពស់់
កាារប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់រ��ិយវិតា�ជាាតិ។ ប្រើ�ាកជ��ាវិ ក៏ជាាស់មាាជិកកន�ងគណ៍ៈកមាីាធីិកាារជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធ តែ�លប្រើ�ើរ 
តួនាាទិីជ�រុញកាារអិន្ធុវិតីប្រើគាាលន្ធប្រើយ៉ាា�ាយ ប្រើ�ាកន�ងវិិស់័យធីនាាគាារ ន្ធិងប្រើ�ាកម្រុ�ិតថានាក់ជាាតិផងតែ�រ។ 
កន�ងតួនាាទិីជាាម្រុ�ធាន្ធគណ៍ៈកមាីាធិីកាារម្រុ�តិ�តីិកាារស់ភាាផ្ទាាត់�ាត់ជាាតិ ប្រើ�ាកជ��ាវិ�ាន្ធ�រឹកនាា�
គប្រើម្រុមាាង “�ាគង” តែ�លជាាគ�ន្ធិតផី�ច្ចប្រើផីើ��ួយរ�ស់់ធីនាាគាារជាាតិនៃន្ធក�ព�ជាា កន�ងកាារតែស់ើងរក ន្ធិង�ាក់
ឱ្យួប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ន្ធ�វិម្រុ�ព័័ន្ធធទិ��ាត់ទិ�ប្រើន្ធើ�ថីី តែ�លប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ន្ធ�វិ�ប្រើច្ចចកវិិទិា�ា�កប្រើ�ន្ធ (Blockchain)។

ប្រើ�ាកជ��ាវិជាាស់មាាជិកម្រុកុ�ម្រុ�រឹកសាអិន្ធីរជាាតិនៃន្ធវិិទិា�ាាន្ធ�ប្រើច្ចចកវិិទិាហ៊ុិរញ្ញញវិតា �ស់កល ន្ធិងជាា 
ស់មាាជិកម្រុកុ�ម្រុ�រឹកសាអាាសីុ់អាាប្រើគនយ៍នៃន្ធធីនាាគាារម្រុស់ីីព័ិភព័ប្រើ�ាកផងតែ�រ។ កាាលព័ីឆ្នាំនា�២០១៩ 
ប្រើ�ាកជ��ាវិម្រុត�វិ�ាន្ធប្រើម្រុជើស់ប្រើរើស់ជាាអិនក�រឹកន្ធ��វ័ិយប្រើកីងព័ិភព័ប្រើ�ាក�ួយរ�� កន�ងប្រើវិទិិកាាប្រើស់�ឋកិច្ចច
ព័ិភព័ប្រើ�ាក។ ប្រើលើស់ពី័ប្រើន្ធះ ប្រើ�ាកជ��ាវិក៏ជាាស់មាាជិកនៃន្ធស់�ព័ន្ធធអិភិ�ាលកិច្ចចរ��ិយ�័ណ៍ឌឌីីជីថល 
ន្ធិងជាាគណ៍ៈកមាីាធីិកាារម្រុ�រឹកសានៃន្ធកាារទិ��ាត់តាា�ម្រុ�ព័័ន្ធធឌីីជីថល ស់ម្រុមាា�់គប្រើម្រុមាាងធីុរកិច្ចចន្ធិង
ពាាណ៍ិជជក�ីផងតែ�រ។

ប្រើ�ាកជ��ាវិ ជាា ស់ិរី ជាា Senior Fellow ប្រើ�ា�ា�ាប្រើគាាលន្ធប្រើយ៉ាា�ាយ�ាធារណ៍ៈ លី កាើាន្ធ់យ� នៃន្ធ
ម្រុ�ប្រើទិស់ស់រឹងា�ុរី ន្ធិងក�ព័ុង�ន្ធីកាារស់ិកសាថានាក់�ណ៍ឌិត ប្រើ�ា�ាកលវិិទិាល័យ Adelaide នៃន្ធម្រុ�ប្រើទិស់
អិ�ម្រុ�ីាលី។

សេ�ា�ជំទាាវ ជាា ស៊ីិរី

ប្រ�ធាានប្រ�ុមប្រ�ឹ�ាភិិបាាល



P. 18ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ប្រើ�ាក គាា ��រាាណ៍ ជាាថានាក់�រឹកនាា�ជាាន្ធ់�ពស់់ តែ�លមាាន្ធ�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៍ជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធកន�ងកាារ�រឹកនាា�ម្រុគរឹះ�ាាន្ធ 
�ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�។ �ច្ចច��ីន្ធន ប្រើ�ាកក�ព័ុង�ប្រើម្រុ�ើកាារង្ហាារកន�ងតួនាាទិីជាាម្រុ�ធាន្ធនាាយកម្រុ�តិ�តីិ ប្រើ�ាម្រុគរឹះ�ាាន្ធ 
�ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ប្រើអិ អិរឹ� ប្រើ� តែ�លជាាម្រុគរឹះ�ាាន្ធ�ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ជាា�់ច្ច�ណាា�់ថានាក់ទិី១ តែ�លមាាន្ធអិតិថិជន្ធ 
ប្រើម្រុច្ចើន្ធ��ផុតកន�ងម្រុ�ប្រើទិស់ក�ព�ជាា។
ប្រើ�ាក�ាន្ធច្ច�ល�ប្រើម្រុ�ើកាារប្រើ�ា ប្រើអិ អិរឹ� ប្រើ� អិស់់រយៈប្រើព័លជាាង ១០ឆ្នាំនា��កប្រើហ៊ុើយ ចាំា�់តាា�ងព័ីឆ្នាំនា�២០០៤ �ក 
ប្រើ�ាយប្រើ�ាក�ាន្ធកាាន្ធ់ត�តែណ៍ងជាាថានាក់�រឹកនាា�ជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធ ប្រើ�ើ�ីីច្ច�លរួ�អិភិវិឌីឍម្រុគរឹះ�ាាន្ធ រួ�មាាន្ធជាាម្រុ�ធាន្ធ 
នាាយកហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ន្ធិងជាាអិន្ធុម្រុ�ធាន្ធនាាយកម្រុ�តិ�តីិ។ �ុន្ធប្រើព័លតែ�លប្រើ�ាកច្ច�លរួ�ជាា�ួយម្រុគរឹះ�ាាន្ធ
�ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ប្រើអិ អិរឹ� ប្រើ� ប្រើ�ាក�ាន្ធ�ប្រើម្រុ�ើកាារង្ហាារប្រើ�ា World Relief Cambodia/CREDIT កន�ងនាា�
ជាានាាយកហ៊ុិរញ្ញញវិតា�។
ប្រើ�ាក គាា ��រាាណ៍ �ាន្ធ�ញ្ញច�់�រិញ្ញញ�ម្រុតម្រុគ�់ម្រុគងពាាណ៍ិជជក�ី តែផនកហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ន្ធិងគណ៍ប្រើន្ធយួ ន្ធិង 
ទិទិួល�ាន្ធស់ញ្ញាញា�ម្រុត ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)។ ប្រើ�ាក�ាន្ធ
កាាាយជាាស់មាាជិករ�ស់ ់ACCA តាា�ងព័ីឆ្នាំនា� ២០០៨ �កប្រើ�ាះះ។

ប្រើ�ាក RAYMOND Sia �ច្ចច��ីន្ធន មាាន្ធតួនាាទិីជាាម្រុ�ធាន្ធនាាយកម្រុ�តិ�តីិ/នាាយកម្រុ�តិ�តីិនៃន្ធធីនាាគាារ 
កាាណាាឌីីយ៉ាះា ក.អិ.។ �ុន្ធប្រើព័លច្ច�ល��ប្រើរើកាារធីនាាគាារកាាណាាឌីីយ៉ាះា ក.អិ. ប្រើ�ាក RAYMOND Sia �ាន្ធ
�ប្រើម្រុ�ើកាារកន�ងតួនាាទិីម្រុគ�់ម្រុគង ន្ធិង�រឹកនាា�ជាាន្ធ់�ពស់់ជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធជាា�ួយន្ធរឹងធីនាាគាារកន�ងម្រុស់ុក ន្ធិងធីនាាគាារ 
អិន្ធីរជាាតិ ប្រើ�ាម្រុ�ប្រើទិស់មាះាប្រើ�ស់ុី ន្ធិងម្រុ�ប្រើទិស់ប្រើវិៀតណាា� តែ�លកន�ងប្រើនាាះរួ�មាាន្ធ ធីនាាគាារ�ាធារណ៍ៈ 
ធីនាាគាារ Standard Chartered (ម្រុ�ប្រើទិស់មាះាប្រើ�ស់ុី ន្ធិងម្រុ�ប្រើទិស់ប្រើវិៀតណាា�) ន្ធិងធីនាាគាារ Hong Leong 
ប្រើ�ាម្រុ�ប្រើទិស់ប្រើវិៀតណាា� តែ�លប្រើ�ាកជាាម្រុ�ធាន្ធម្រុ�តិ�តីិ/អិគគនាាយក។
ប្រើ�ាក RAYMOND Sia �ាន្ធចាំា�់ប្រើផីើ�អាាជីព័កន�ងវិិស់័យធីនាាគាារ ជាាអិនកហាាត់កាារ�នាុា�់ព័ី�ញ្ញច�់កាារ 
ស់កិសាជាា�ួយធីនាាគាារ�ាធារណ៍ៈប្រើ�ាម្រុ�ប្រើទិស់មាះាប្រើ�សីុ់ តែ�លគាាត់�ាន្ធច្ច�ណាាយប្រើព័ល ១១ឆ្នាំនា� កន�ងតនួាាទិ ី
ប្រើផសងៗគានា ��ច្ចជាាម្រុ�ធាន្ធតែផនកភាាគហ៊ុុុន្ធ ន្ធិងទិីផសារ��លធីន្ធ ន្ធិងជាាម្រុ�ធាន្ធ��ប្រើណ៍ើរកាារឥណ៍�ាន្ធ។ 
ប្រើ�ាធីនាាគាារ Standard Chartered ប្រើ�ាក RAYMOND Sia មាាន្ធតួនាាទិី�រឹកនាា�ប្រើផសងៗ 
ចាំា�់ព័ីនាាយក�ាជីវិក�ីកន�ងម្រុស់ុក រហ៊ុ�ត�ល់ម្រុ�ធាន្ធម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ�ាជីវិក�ី�ាកល ប្រើ�ាយ�ុ�ត�តែណ៍ង 
ច្ចុងប្រើម្រុកាាយរ�ស់់ប្រើ�ាក គឺជាាម្រុ�ធាន្ធធីនាាគាារខានាតត�ច្ច ន្ធិង�ធីួ� ន្ធិងជាានាាយកទិ�ប្រើ�ា/នាាយកម្រុ�តិ�តីិ 
នៃន្ធ�ាខាាហាាណ៍�យ ។ 
ប្រើ�ាក RAYMOND Sia មាាន្ធ�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៍ជាាង ២៥ឆ្នាំនា� កន�ងតួនាាទិីជាាថានាក់�រឹកន្ធ��ជាាន្ធ់�ពស់់ជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធ កន�ង
វិិស់័យធីនាាគាារ  រតនាាគាារ ន្ធិងប្រើស់វាាក�ីហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ប្រើ�ាម្រុ�ប្រើទិស់ក�ព�ជាា មាះាប្រើ�ស់ុី ន្ធិងប្រើវិៀតណាា�។

សេ�ា� គា �រូរាណ

សេ�ា� RAYMOND SIA SAY GUAN

អំភិិបាាល

អំភិិបាាល



P. 19 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ប្រើ�ាក ស់រឹង ភន្ធ ជាាអិនកម្រុគ�់ម្រុគងជាាន្ធ់�ពស់់ ជាាម្រុ�ធាន្ធតែផនកឥណ៍�ាន្ធ ន្ធិងជាាម្រុ�ធាន្ធគណ៍ៈកមាីាធីិកាារ
ម្រុគ�់ម្រុគងឥណ៍�ាន្ធនៃន្ធធីនាាគាារ ប្រើអិស់ុីលី�ា ភីអិិលស់ុី។ ប្រើ�ាក ក៏ជាាស់មាាជិកម្រុកុ�ម្រុ�រឹកសាភិ�ាល
គណ៍ៈកមាីាធីិកាារម្រុគ�់ម្រុគងហាាន្ធិភ័យ ន្ធិងគណ៍ៈកមាីាធីិកាារស់វិន្ធក�ី ប្រើ�ាធីនាាគាារប្រើអិស់ុីលី�ា កន�ង
ម្រុ�ប្រើទិស់ឡាាវិ ន្ធិងជាាម្រុគ��ងើរឹកប្រើ�ាវិិទិា�ាាន្ធប្រើអិស់ុីលី�ា តែផនកពាាណ៍ិជជក�ី។ 
ប្រើ�ាក ស់រឹង ភន្ធ �ាន្ធ�ប្រើម្រុ�ើកាារង្ហាារប្រើ�ាកន�ងធីនាាគាារ ប្រើអិស់ុីលី�ា ភីអិិលស់ុី អិស់់រយៈប្រើព័លជាាង ២២ឆ្នាំនា� 
តាា�ងព័ីឆ្នាំនា�១៩៩៨�កប្រើ�ាះះ ជាា�ួយន្ធរឹងតួនាាទិី�រឹកនាា�ជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធ តែ�លកន�ងប្រើនាាះរួ�មាាន្ធ ជាានាាយករង ជាា
ម្រុ�ធាន្ធស់វិន្ធក�ីនៃផុកន�ង ជាាអិនក�រឹកនាា�ម្រុកុ� ជាាម្រុ�ធាន្ធនាាយកឥណ៍�ាន្ធ ជាានាាយករង នៃន្ធតែផនកប្រើស់វាា 
ហ៊ុិរញ្ញញ�ី�ាន្ធពាាណ៍ិជជក�ី ន្ធិងឥណ៍�ាន្ធ ជាានាាយករងតែផនកឥណ៍�ាន្ធ ន្ធិងជាាទិីម្រុ�រឹកសាឥណ៍�ាន្ធ 
ប្រើ�ាកន�ងម្រុ�ប្រើទិស់ក�ព�ជាា �ីយ៉ាះាមាះា ន្ធិងឡាាវិ។
ប្រើ�ាក ស់រឹង ភន្ធ �ាន្ធទិទិួល�រិញ្ញញ�ម្រុតម្រុគ�់ម្រុគងពាាណ៍ិជជក�ី តែផនកគណ៍ប្រើន្ធយួ ន្ធិងស់ញ្ញាញា�ម្រុតអិន្ធុ�ណ៍ឌិត 
តែផនកម្រុគ�់ម្រុគងពាាណ៍ិជជក�ី។

ប្រើ�ាក CHARANIA Shahid ជាានាាយកម្រុគ�់ម្រុគងទិីផសារក�ព័ុងអិភិវិឌីឍ ម្រុ�ចាំា�ប្រើ�ាម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ Equifax Inc. 
តែ�លប្រើ�ាក�ាន្ធ�កកាាន្ធ់�ុ�ត�តែណ៍ងប្រើន្ធះប្រើ�ាកន�ងតែ�កកើ�ា ឆ្នាំនា�២០០៨ ប្រើហ៊ុើយប្រើ�ាក�ាន្ធ�ិត��ម្រុ�រឹង 
តែម្រុ�ង�រឹកនាា�ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធកន�ងកាារព័ម្រុងីកទិីផសារតែ�លក�ព័ុងអិភិវិឌីឍ ប្រើ�ាកន�ងម្រុ�ប្រើទិស់រុស់ស�ី ច្ចិន្ធ ឥណ៍ឌ� ឥណ៍ឌ�
ប្រើន្ធស់ុី ទិួរគី ន្ធិងទិីផសារម្រុស់ប្រើ�ៀងគានាប្រើផសងប្រើទិៀត។ ប្រើ�ាកទិទិួល�ុស់ម្រុត�វិកន�ងកាារ�ប្រើងើើតទិិស់ប្រើ�ាយុទិធ 
�ាម្រុស់ី កន�ងកាារព័ម្រុងីកវិិស់័យ�ា�ងប្រើន្ធះ ន្ធិងទិទិួល�ុស់ម្រុត�វិកន�ងកាារក�ាង ន្ធិងរកសា�ាន្ធន្ធ�វិទិ�នាាក់ទិ�ន្ធង 
ស់�ម្រុស់�ប្រើ�ាកន�ងទិីផសារ�ា�ងប្រើន្ធះ ប្រើហ៊ុើយន្ធិងកាារម្រុ�តិ�តីិកាារអាាជីវិក�ីរ�ស់់ Equifax ប្រើ�ាតាា��ណាីា 
ម្រុ�ប្រើទិស់�ា�ងប្រើន្ធះផងតែ�រ ។
ប្រើ�ាក CHARANIA Shahid មាាន្ធ�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៍ជាាង២៥ឆ្នាំនា�កន�ងម្រុ�តិ�តើិកាារ ន្ធិងកាារអិភិវិឌីឍអាាជីវិក�ី 
តែ�លប្រើ�ាក�ាន្ធកាាន្ធ់�ុ�ត�តែណ៍ងជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធប្រើ�ាកន�ងម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធប្រើផសងៗប្រើ�ា�ណ៍ះ�ម្រុ�ប្រើទិស់�ួយច្ច�ន្ធួន្ធ ន្ធិង 
កាារម្រុតួតព័ិន្ធិតួកាារង្ហាារជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធប្រើផសងគានា។ ប្រើ�ាក ក៏កាាន្ធ់ត�តែណ៍ងជាាម្រុកុ�ម្រុ�រឹកសាភិ�ាលប្រើ�ាកន�ងម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ 
ជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធ ��ច្ចជាា Fidelity E-fund Equifax Russia ន្ធិង Fortune BPO ។ �ុន្ធប្រើព័លច្ច�លរួ�ជាា�ួយ 
Equifax ប្រើ�ាក�ាន្ធកាាន្ធ់ត�តែណ៍ងជាាថានាក់�រឹកនាា�ជាា National Information Services នៃន្ធម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ 
Fidelity។ ប្រើ�ាក CHARANIA Shahid ទិទិួល�ាន្ធ�រិញ្ញាញា�ម្រុតវិិទិា�ាម្រុស់ីម្រុ�ព័័ន្ធធព័័ត៌មាាន្ធវិិទិា ។

សេ�ា� ស៊ីឹង ផន

សេ�ា� CHARANIA SHAHID

អំភិិបាាល

អំភិិបាាល



P. 20ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ប្រើ�ាក LIM William គឺជាានាាយកម្រុ�តិ�តីិនៃន្ធកាារិយ៉ាាល័យឥណ៍�ាន្ធស់ិងា�ុរី (CBS) ។ ប្រើ�ាកគឺជាាតែផនក�ួយនៃន្ធម្រុកុ�កាារង្ហាារ 
តែ�ល�ាន្ធ�ប្រើងើើត CBS ប្រើហ៊ុើយ�ាន្ធម្រុគ�់ម្រុគង ចាំា�់តាា�ងព័ីកាារចាំា�់ប្រើផីើ�ម្រុ�តិ�តីិកាារប្រើ�ាឆ្នាំនា� ២០០២ ។
ប្រើ�ាក�ាន្ធ�រឹកនាា�គ�ន្ធិតផី�ច្ចប្រើផីើ��ប្រើងើើតកាារិយ៉ាាល័យឥណ៍�ាន្ធប្រើ�ាកន�ងត��ន្ធ់អាា�ុាន្ធ ប្រើហ៊ុើយទិទិួល�ាន្ធអាាជាំា�័ណ៍្ណ ន្ធិងកាារ 
អិន្ធុ�័តប្រើ�ាយប្រើជាាគជ័យប្រើ�ើ�ីីម្រុ�តិ�តីិកាារកាារិយ៉ាាល័យឥណ៍�ាន្ធប្រើ�ាកន�ងម្រុ�ប្រើទិស់ស់ិងា�ុរី មាះាប្រើ�ស់ុី ក�ព�ជាា �ីយ៉ាះាន្ធ់មាះា 
ន្ធិងឥណ៍ឌ�ប្រើន្ធស់ុី ។
ប្រើ�ាក ក៏មាាន្ធតួនាាទិីជាាម្រុកុ�ម្រុ�រឹកសាភិ�ាលរ�ស់់កាារិយ៉ាាល័យឥណ៍�ាន្ធស់ិងា�ុរី ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ Dun & Bradstreet Singapore 
ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ Dun & Bradstreet Malaysia ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ Infocredit Holdings កាារិយ៉ាាល័យឥណ៍�ាន្ធក�ព�ជាា ន្ធិងកាារិយ៉ាាល័យ
ឥណ៍�ាន្ធ�ីយ៉ាះាន្ធ់មាះា។
ប្រើ�ាក LIM William ក៏�ប្រើម្រុ�ើកាារង្ហាារជាាម្រុកុ�ម្រុ�រឹកសាភិ�ាលផើល់ប្រើយ៉ាា�ល់នៃន្ធស់មាាគ�តែផន្ធកាារហ៊ុិរញ្ញញវិតា�នៃន្ធម្រុ�ប្រើទិស់ស់ិងា��រី
ផងតែ�រ ។ តាា�រយៈកាារហ៊ុើរឹកហ៊ុើឺន្ធជាាប្រើ�ធាវិីមានាក់ ប្រើ�ាកធាា�់�ាន្ធ�ប្រើម្រុ�ើកាារង្ហាារជាា�ួយប្រើស់វាាក�ីច្ចា�់ស់ិងា�ុរីកន�ងតួនាាទិីជាាអិន្ធុ 
ម្រុ�ធាន្ធកាារិយ៉ាាល័យរ�ឋ�ាលប្រើ�ាម្រុក� ន្ធិងជាាប្រើ�ាម្រុកុ�ថានាក់ត��ន្ធ់ �ុន្ធប្រើព័លប្រើ�ាកចាំាកប្រើច្ចញប្រើ�ា�ប្រើម្រុ�ើកាារង្ហាារឯកជន្ធ។ កន�ង 
តួនាាទិីរាាជកាារប្រើ�ាក�ាន្ធអិន្ធុវិតីតាា�ន្ធីតិវិិធីីច្ចា�់�ាជីវិក�ី ច្ចា�់នៃន្ធម្រុទិព័ួស់�ីតីិ ន្ធិងច្ចា�់ម្រុព័ហ៊ុីទិណ៍ឌ។ ប្រើ�ាក�ាន្ធចាំាក 
ប្រើច្ចញព័ីកាារង្ហាារអិន្ធុវិតីច្ចា�់ ប្រើ�ើ�ីីច្ច�លរួ�ជាា�ួយម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធឯកជន្ធកន�ងឆ្នាំនា� ១៩៩៩ ។

ឯកឧតី� ស់ុក ស់ុីផ្ទាាន្ធ់ណាា ជាាប្រើ�ធាវិី ន្ធិងជាានាាយកប្រើ�ាម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ SokSiphana & Associates តែ�លជាាម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធម្រុ�រឹកសា 
ប្រើយ៉ាា�ល់មាាន្ធជ�នាាញខាាងតែផនកពាាណ៍ិជជក�ីអិន្ធីរជាាតិ ន្ធិងច្ចា�់�ាជីវិក�ីប្រើ�ារាាជធាន្ធីភន�ប្រើព័ញ ។
ឯកឧតី� ស់ុក ស់ុីផ្ទាាន្ធ់ណាា មាាន្ធ�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៍ ន្ធិងកាារយល់�រឹងជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធ�ាក់ទិងន្ធរឹងកាារអិភិវិឌីឍម្រុ�ព័័ន្ធធច្ចា�់ប្រើ�ាក�ព�ជាា 
�រិយ៉ាាកាាស់អាាជីវិក�ី ន្ធិងច្ច�ប្រើណ៍ះ�រឹងនៃន្ធកាារវិិវិតីច្ចា�់ពាាណ៍ិជជក�ីន្ធិងវិិន្ធិប្រើយ៉ាាគប្រើ�ាក�ព�ជាា។ កាារង្ហាារជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធរ�ស់់ឯកឧតី� 
កន�ង�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៍ជាាអិតីតរ�ឋប្រើលខាាធីិកាារម្រុកស់ួងពាាណ៍ិជជក�ី(អិន្ធុរ�ឋ�ន្រ្តីន្ធីី)រ�ស់់រ�ឋាភិ�ាលក�ព�ជាា តែ�លឯកឧតី� �ាន្ធប្រើធីើើ 
កាារយ៉ាះាងទិ�ល�ទិ��ាយប្រើលើ�ញ្ញាាា�ាក់ទិងន្ធរឹងម្រុក��័ណ៍ឌច្ចា�់ពាាណ៍ិជជក�ី ន្ធិងវិិន្ធិប្រើយ៉ាាគកាារជ�រុញពាាណ៍ិជជក�ី ប្រើគាាលន្ធប្រើយ៉ាា 
�ាយពាាណ៍ិជជក�ី កាារអិភិវិឌីឍពាាណ៍ិជជក�ី ន្ធិងកាារប្រើធីើើស់មាាហ៊ុរណ៍ក�ីប្រើស់�ឋកិច្ចច តែ�ល�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៍�ា�ងប្រើន្ធះ�ាន្ធផីល ់
ឲ្យួឯកឧតី�ន្ធ�វិទិស់សន្ធៈរួ�ប្រើលើតម្រុ��វិកាារមាះាម្រុក� ន្ធិង�ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�រ�ស់់ពាាណ៍ិជជក�ី ន្ធិងវិិន្ធិប្រើយ៉ាាគិន្ធ�រប្រើទិស់ ។ ស់ម្រុមាា�់កាារង្ហាារ 
កាារ�ប្រើងើើតប្រើគាាលន្ធប្រើយ៉ាា�ាយ ន្ធិង�ម្រុញ្ញាជា�ប្រើគាាលន្ធប្រើយ៉ាា�ាយ ឯកឧតី� �ាន្ធទិទិួល�ុស់ម្រុត�វិកន�ងកាារ�រឹកនាា�ម្រុកុ�កាារង្ហាាភានាក់ង្ហាារ 
ច្ចម្រុ�ុះ ប្រើ�ើ�ីីប្រើរៀ�ច្ច�តែផន្ធកាារស់ក�ីភាាព័ប្រើផសងៗ (រួ�មាាន្ធរប្រើ�ៀ�វាារៈន្ធីតិ�ញ្ញញតីិ ន្ធិងន្ធីតិ�ញ្ញញតីិថានាក់ជាាតិ) ន្ធិង�ាន្ធច្ចរចាំាប្រើ�ាយ 
ប្រើជាាគជ័យន្ធ�វិកាារច្ច�លជាាស់មាាជិកភាាព័រ�ស់់ម្រុ�ប្រើទិស់ក�ព�ជាាប្រើ�ាកន�ងអិងគកាារពាាណ៍ិជជក�ីព័ិភព័ប្រើ�ាក (WTO)។ ឯកឧតី� ក៏ 
�ាន្ធច្ច�លរួ�កន�ងកាារផី�ច្ចប្រើផីើ��ប្រើងើើតនៃន្ធវិិធីី�ាម្រុស់ីតែផនកពាាណ៍ិជជក�ី Sector Wide Approach (SWAp) �ុន្ធ����ងស់ម្រុមាា�់ 
ម្រុ�ប្រើទិស់ក�ព�ជាា។
ឯកឧតី� ស់ុក ស់ុីផ្ទាាន្ធ់ណាា ទិទិួល�ាន្ធស់ញ្ញាញា�ម្រុត�ណ៍ឌិតព័ី Widener University នៃន្ធ�ា�ាច្ចា�់ School of Law in 

Delaware ស់ហ៊ុរ�ឋអាាប្រើ�រិក ន្ធិងស់ញ្ញាញា�ម្រុត�ណ៍ឌិតតែផនកទិស់សន្ធវិិជាជាព័ី Bond University នៃន្ធ�ា�ាច្ចា� ់School of Law in 

Queensland ម្រុ�ប្រើទិស់អិ�ម្រុ�ីាលី ។

សេ�ា� LIM WILLIAM

ឯ�ឧតិិម ស៊ីុខ ស៊ីុីផាន់ណា

អំភិិបាាល

អំភិិបាាលឯ�រាជ្យ 
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គណ៍ៈកមាីាធិីកាារម្រុកុ�ម្រុ�រឹកសាភិ�ាលរ�ស់់ម្រុកុ� 
ហ៊ុុុន្ធ ប្រើម្រុកឌីីត �ួ�រូ� ប្រើ����ឌាា មាាន្ធ៤តែផនកស់�ខាាន្ធ់ៗ 
តែ�លទិទិួល�ន្ធុ�ក កន�ងកាារច្ចង្អ�ល�ង្ហាាាញប្រើធីើើជាា
ត�ណាាង ន្ធិងផីល់����នាីាន្ធ�ល់ថានាក់�រឹកនាា�ជាាន្ធ ់
�ពស់់រ�ស់់ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ប្រើ�ើ�ីីស់ប្រើម្រុ�ច្ចប្រើអាាយ�ាន្ធ 
ន្ធ�វិប្រើគាាលប្រើ�ាអាាជីវិក�ី ន្ធិងផលម្រុ�ប្រើយ៉ាាជន្ធ៍ 
រួ�រ�ស់់ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធម្រុព័��ា�ង�ប្រើងើើតន្ធ�វិគុណ៍តនៃ�ា
ស់ម្រុមាា�់ភាាគទិុន្ធិក�ា�ងអិស់់។ 

គណ៍ៈកមាីាធីិកាារ�ា�ងប្រើន្ធះរួ�មាាន្ធ៖

គណ៍ៈកមាីាធីិកាារម្រុគ�់ម្រុគងហាាន្ធិភ័យ មាាន្ធស់មាាជិកច្ច�ន្ធួន្ធ 
៣រ�� តែ�លមាាន្ធ�ទិពិ័ប្រើ�ាធីន្ធ៍យ៉ាះាងទិ�ល�ទិ��ាយកន �ង
វិិស់័យធីនាាគាារ ន្ធិងម្រុ�តិ�តីិកាារកាារិយ៉ាាល័យឥណ៍�ាន្ធ។ 
គណ៍ៈកមាីាធីិកាារប្រើន្ធះ គាា�ម្រុទិ�ល់ម្រុកុ�ម្រុ�រឹកសាភិ�ាលប្រើរៀ�ច្ច�
ម្រុក��័ណ៍ឌវាាយតនៃ�ា ន្ធិងស់ប្រើម្រុ�ច្ចច្ចិតីប្រើលើកាារម្រុគ�់ម្រុគងនៃផុ
កន�ង ន្ធិងរច្ចនាាស់�ព័ន្ធធម្រុគ�់ម្រុគងហាាន្ធិភ័យ។ គណ៍ៈកមាីាធីិកាារ
ប្រើន្ធះ ប្រើរៀ�ច្ច�កិច្ចចម្រុ�ជុ�រ�ស់់�ា�ន្ធកន�ងរយៈប្រើព័ល ៣តែ��ីង ប្រើម្រុកាា�
កាារ�រឹកនាា�ប្រើ�ាយម្រុ�ធាន្ធគណ៍ៈកមាីាធីិកាារ។ �តែន្ធា�ប្រើលើ
កាារម្រុគ�់ម្រុគង ន្ធិងកាារវាាយតនៃ�ាហាាន្ធិភ័យ គណ៍ៈកមាីាធីិកាារ
ប្រើន្ធះ តែតងយកច្ចិតីទិុក�ាក់�កម្រុស់ង់ច្ច�ណ៍ុច្ចល្អ ន្ធិងស់�ខាាន្ធ់ៗ 
នៃន្ធកាារអិន្ធុវិតីព័ីខាាងប្រើម្រុ�ា�ាា�័ន្ធ ប្រើ�ើ�ីីជាា��ណិ៍ន្ធជួយ
�ប្រើងើើន្ធម្រុ�តិ�តីិកាាររ�ស់់កាារិយ៉ាាល័យឥណ៍�ាន្ធឲ្យួកាាន្ធ់តែត
រល�ន្ធ ន្ធងិម្រុ�ប្រើស់ើរប្រើ�ើង។  ជាាងប្រើន្ធះប្រើ�ាប្រើទិៀតគណ៍ៈកមាីាធិីកាារ
ម្រុគ�់ម្រុគងហាាន្ធិភ័យ ក៏ប្រើធីើ ើកាារម្រុតួតព័ិន្ធិតួកម្រុ�ិតម្រុ�ឈ� 
ស់�ខាាន្ធ់ៗកន�ងយុទិធ�ាម្រុស់ីអាាជីវិក�ីតែ�ល�ាន្ធប្រើស់នើ ប្រើ�ើង។ 
គណ៍ៈកមាីាធីិកាារប្រើន្ធះ ផីល់អិន្ធុ�ាស់ន៍្ធ�ល់ម្រុកុ�ម្រុ�រឹកសា
ភិ�ាលប្រើលើកម្រុ�ិតហាាន្ធិភ័យ តែ�លម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធអាាច្ចម្រុ�ា�ម្រុទិ 
ស់�ម្រុស់�តាា��រិ�ទិឧស់សាហ៊ុក�ីមាះាម្រុក�ប្រើស់�ឋកិច្ចច ន្ធិង
ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�នាាប្រើព័ល�ច្ចច��ីន្ធន ន្ធិងប្រើ�ាប្រើព័លអិនាាគត ប្រើហ៊ុើយ
ប្រើធីើើកាារប្រើស់នើឲ្យួមាាន្ធកាារវិិ វិឌីឍនាានាាប្រើ�ាកន�ងម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធជាា�ន្ធ ី
�នាុា�់។ 
ស់មាាស់ភាាព័គណ៍ៈក�ីកាារម្រុគ�់ម្រុគងហាានិ្ធភ័យមាាន្ធ��ច្ចខាាង 
ប្រើម្រុកាា�៖

េណៈ�្មា�ិការប្រេ�់ប្រេងហានិភិ័យ

សេ�ា� LIM William
មានតួនាទីជា ប្រធាន

សេ�ា�ជំទាាវ  ជាា ស៊ីិរី 
មានតួនាទីជា សមាជិក

សេ�ា� RAYMOND Sia Say Guan
មានតួនាទីជា សមាជិក

• គណ៍ៈកមាីាធីិកាារម្រុគ�់ម្រុគងហាាន្ធិភ័យ

• គណ៍ៈកមាីាធីិកាារស់វិន្ធក�ី

• គណ៍ៈកមាីាធីិកាារផីល់កនៃម្រុ�ត�ស់នង

• គណ៍ៈកមាីាធីិកាារអិភិវិឌីឍន្ធ៍ផលិតផល



P. 22ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

គណ៍ៈកមាីាធីិកាារផីល់កនៃម្រុ�ត�ស់នង ម្រុត�វិ�ាន្ធ�ប្រើងើើតប្រើ�ើង 
ប្រើ�ើ�ីីធានាា�ល់កាារប្រើរៀ�ច្ច�ផីល់តនៃ�ាត�ស់នង តែ�លជាាកតាីា
ចាំា��ាច្ច់កន�ងកាារគាា�ម្រុទិ�ល់តែផន្ធកាារ ន្ធិងយុទិធ�ាម្រុស់ើអាាជីវិក� ី
ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ន្ធិងជួយ�ល់កាារប្រើម្រុជើស់ប្រើរើស់�ុគគលិក កាារប្រើលើកទិរឹក 
ច្ចិតី ន្ធិងកាាររកសា�ុគគលិកផងតែ�រ។ កន�ងន្ធ័យប្រើន្ធះគណ៍ៈ 
កមាីាធិីកាារមាាន្ធកាារទិទួិល�ុស់ម្រុត�វិកន�ងកាារក�ណ៍ត់ន្ធ�វិកាារផីល់ 
កនៃម្រុ�ត�ស់នង�ិន្ធម្រុតរឹ�តែតតាា�រយៈកាារប្រើស់នើសុ់�ឲ្យួផីល់រង្ហាើាន់្ធ
ប្រើលើកទិរឹកច្ចិតីស់�រ�ួ�ះុប្រើណា្ណាះប្រើទិ តែថ��ា�ងអិតាម្រុ�ប្រើយ៉ាាជន្ធ៍
នៃន្ធស់ុ�ុមាាលភាាព័ប្រើផសងប្រើទិៀត ប្រើ�ើ�ីីម្រុទិម្រុទិង់�ល់ម្រុ�តិ�តីិកាារ
រ�ស់់ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ន្ធិងលកខ�ណ៍ឌកាារង្ហាារតែ�លមាាន្ធភាាព័ម្រុ�កួត 
ម្រុ�តែជង�ល់�ុគគលិក។
គណ៍ៈកមាីាធីិកាារផីល់កនៃម្រុ�ត�ស់នង មាាន្ធស់មាាជិក ៣រ��  
ប្រើហ៊ុើយគណ៍ៈកមាីាធិីកាារប្រើន្ធះ�រឹកនាា�ប្រើ�ាយអិភិ�ាលឯករាាជួ
តែ�លមាាន្ធ�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៍ជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធកន�ងវិិស់័យពាាក់ព័័ន្ធធនាានាា។

ស់មាាស់ភាាព័គណ៍ៈកមាីាធីិកាារផីល់កនៃម្រុ�ត�ស់នងមាាន្ធ��ច្ច 
ខាាងប្រើម្រុកាា�៖

គណ៍ៈកមាីាធីិកាារស់វិន្ធក�ី មាាន្ធតួនាាទិីស់�ខាាន្ធ់កន�ងកាារម្រុតួត 
ព័ិន្ធិតួ តាា��ាន្ធប្រើលើស់ុច្ចរិតភាាព័គណ៍ប្រើន្ធយួ ន្ធិង��ប្រើណ៍ើរកាារ 
រ�ាយកាារណ៍៍ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ម្រុព័��ា�ងម្រុ�ព័័ន្ធធម្រុតួតព័ិន្ធិតួនៃផុកន�ង 
ន្ធងិកាារអិនុ្ធប្រើ�ា�តាា�។ យនី្ធកាារម្រុតតួព័និ្ធតិួប្រើន្ធះ កម៏ាាន្ធតនួាាទិី
ផីល់ន្ធ�វិទិ�ន្ធុកច្ចិតីប្រើ�ាប្រើលើស់ុច្ចរិតភាាព័នៃន្ធកាារអិន្ធុវិតីរ�ស់់ 
ម្រុកុ�ហ៊ុុនុ្ធ។       គណ៍ៈកមាីាធីកិាារស់វិន្ធក� ី       អិន្ធវុិតតីនួាាទិរី�ស់់�ា�ន្ធ 
ប្រើ�ាយម្រុតួតព័ិន្ធិតួប្រើ�ាប្រើលើស់វិន្ធក�ីនៃផុកន�ង ន្ធិងឈរប្រើលើ 
វិិ�ាលភាាព័រួ��ួយនៃន្ធស់ន្ធវិក�ីនៃផុកន�ង  ន្ធិងខាាងប្រើម្រុ�ាប្រើ�ើ�ីី 
ប្រើជៀស់ប្រើវិៀងកាារង្ហាារស់��ីមាាណ៍។
គណ៍ៈកមាីាធីិកាារប្រើន្ធះមាាន្ធស់មាាជិកច្ច�ន្ធួន្ធ ៤រ�� ន្ធិង�រឹកនាា� 
ប្រើ�ាយម្រុ�ធាន្ធម្រុ�ក�ប្រើ�ាយកិតីិនាា� តែ�លមាាន្ធតួនាាទិីស់�ខាាន្ធ ់
កន�ងកាារផីល់ភាាព័ជាាអិនក�រឹកនាា��ល់គណ៍ៈកមាីាធិីកាារស់វិន្ធ 
ក�ី ន្ធិងអិន្ធុវិតីអិ�ណាាច្ចជ�ន្ធួស់ឲ្យួគណ៍ៈកមាីាធីិកាារ។

ស់មាាស់ភាាព័គណ៍ៈកមាីាធីកិាារស់វិន្ធក�មីាាន្ធ��ច្ចខាាងប្រើម្រុកាា�៖

កាារអិភិវិឌីឍន្ធ៍ផលិតផល ជាាតែផនក�ួយយ៉ាះាងស់�ខាាន្ធ់ប្រើ�ាកន�ង 
យុទិធ�ាម្រុស់ីរ�ស់់ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ប្រើ�ើ�ីីធានាា�ាន្ធន្ធ�វិកាារ�ប្រើងើើត 
គុណ៍តនៃ�ារយៈប្រើព័លតែវិង ប្រើ�ើ�ីីជាាម្រុ�ប្រើយ៉ាាជន្ធ៍ស់�រាា�់ភាាទិុន្ធិក 
អិតិថិជន្ធ ន្ធិប្រើយ៉ាាជិត ន្ធិងភាាគីតែ�លពាាក់ព័័ន្ធធ។ ��ប្រើច្ចនះ គណ៍ៈ
កមាីាធីិកាាររអិភិវិឌីឍផលិតផល មាាន្ធប្រើគាាល��ណ៍ងកន�ងកាារ 
ផីល់ន្ធ�វិយុទិធ�ាម្រុស់ីប្រើគាាលប្រើ�ា កាារម្រុ�ប្រើ�ើលប្រើ�ើលព័ីច្ចប្រើង្ហាើា� 
ផលិតផលរ�ស់់ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ន្ធិងកាារអិភិវិឌីឍផលិតផលថីីៗ  
តែ�លរួ��ញ្ញច�លទិ��ងកាារតាា��ាន្ធន្ធ�វិកាារអិភិវិឌីឍផលិតផល 
ប្រើ�ាម្រុស់�តាា�ទិិស់ប្រើ�ា យុទិធ�ាម្រុស់ីរ�ស់់ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធផងតែ�រ។ 
ជាា�ួយគានាប្រើន្ធះគណ៍ៈកមាីាធិីកាារប្រើន្ធះទិទិួល�ុស់ម្រុត�វិជួយតែម្រុ� 
កាាាយ សីុ់�ុ�សីុ់ ប្រើអាាយប្រើ�ាជាាអាាជីវិក�មី្រុ�កតួម្រុ�តែជង      ន្ធងិ�ប្រើងើើន្ធ 
ម្រុ�ាក់ច្ច�ប្រើណ៍ញជាាង�ុន្ធ។
គណ៍ៈកមាីាធីិកាារផលិតផល មាាន្ធស់មាាជិក ៤រ�� ប្រើហ៊ុើយ 
គណ៍ៈកមាីាធីិកាារប្រើន្ធះ�រឹកនាា�ប្រើ�ាយអិភិ�ាលឯករាាជួតែ�ល 
មាាន្ធ�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៍ប្រើម្រុច្ចើន្ធឆ្នាំនា�។

ស់មាាស់ភាាព័គណ៍ៈកមាីាធិីកាារផលិតផលមាាន្ធ��ច្ចខាាង 
ប្រើម្រុកាា�៖

េណៈ�្មា�ិការស៊ីវន�មម េណៈ�្មា�ិការផិល់�នៃប្រមតិ�ស៊ីុង េណៈ�្មា�ិការអំភិិវឌ្ឍន៍ផលិតិផល

សេ�ា�  គា �រូរាណ
មានតួនាទីជា ប្រធាន

សេ�ា�ជំទាាវ  ជាា ស៊ីិរី 
មានតួនាទីជា ប្រធាន

ឯ�ឧតិិម ស៊ីុ� ស៊ីុីផាន់ណា 
មានតួនាទីជា ប្រធាន

សេ�ា�  RAYMOND Sia Say Guan
មានតួនាទីជា សមាជិក

សេ�ា� គា �រូរាណ
មានតួនាទីជា ប្រធាន

សេ�ា�ជំទាាវ  ជាា ស៊ីិរី
មានតួនាទីជា សមាជិក

សេ�ា�  ស៊ីឹង ភិន
មានតួនាទីជា សមាជិក

សេ�ា� ស៊ីឹង ភិន
មានតួនាទីជា សមាជិក

សេ�ា�  LIM William
មានតួនាទីជា សមាជិក

សេ�ា�  CHARANIA Shahid 
មានតួនាទីជា សមាជិក

សេ�ា� CHARANIA Shahid 
មានតួនាទីជា សមាជិក
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គណៈគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន
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ប្រើ�ាក ប្រើអិឿ ស់ុធារ័តន គឺជាាអិនក�រឹកនាា�វិិភាាគធីុរកិច្ចច តែ�លមាាន្ធ�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៍ជាាង ១៥ឆ្នាំនា� ប្រើ�ាកន�ងវិិស់័យហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ម្រុ�ាវិម្រុជាាវិ ន្ធិង 
អិភិវិឌីឍន្ធ៍។ �ច្ចច��ីន្ធនប្រើ�ាកជាា ម្រុ�ធាន្ធនាាយកម្រុ�តិ�តីិ នៃន្ធម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ប្រើម្រុកឌីីត �ួ�រូ� (ប្រើ����ឌាា) �� អិិលធីីឌីី។ �ុន្ធន្ធរឹងកាាាយជាា 
ម្រុ�ធាន្ធនាាយកម្រុ�តិ�តីិកន�ងឆ្នាំនា�២០១៧ ប្រើ�ាកធាា�់ប្រើធីើើជាានាាយកអិភិវិឌីឍន្ធ៍ធីុរកិច្ចច រយៈប្រើព័ល�ួន្ធឆ្នាំនា�។ 

ប្រើ�ាក�ាន្ធ�រឹកនាា�ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធប្រើ�ាយប្រើធីើើក�តែណ៍ទិម្រុ�ង់ប្រើលើម្រុ�ព័័ន្ធធឌីីជីថល ន្ធិងកាារវិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យ រហ៊ុ�តអាាច្ច�ាក់ប្រើអាាយ
��ប្រើណ៍ើរកាារ�ាន្ធន្ធ�វិ ប្រើ� ស់ើរ ជ�នាាន្ធ់ទិី២ ក�ីវិិធីីទិ�រស់័ព័ុនៃ�   ស់�រាា�់ម្រុតួតព័ិន្ធិតួស់ុ�ភាាព័ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�����ងប្រើគ�ង្អស់់ប្រើ�ាក�ព�ជាា ន្ធិង
ប្រើហ៊ុ�ឋារច្ចនាាស់�ព័ន្ធធព័័ត៌មាាន្ធវិិទិា�៏រឹងមាា� ប្រើ�ើ�ីី��ប្រើរើប្រើ�ា�ល់ម្រុគរឹះ�ាាន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ជាាង ១៦៧�ាា�័ន្ធទិ�ទិ��ងម្រុ�ប្រើទិស់។ 

កន�ងអិ���ងឆ្នាំនា�២០០៩ �ល់២០១៣ ប្រើ�ាក�ាន្ធ�ប្រើម្រុ�ីកាារជាាម្រុ�ធាន្ធតែផនកម្រុ�ាវិម្រុជាាវិ ន្ធិងអិភិវិឌីឍន្ធ៍ផលិតផល កន�ងម្រុគរឹះ�ាាន្ធ
�ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�តែ�លឈាាន្ធ�ុ�ប្រើគ�ួយកន�ងម្រុ�ប្រើទិស់ក�ព�ជាា។ កន�ងអិ���ងប្រើព័លប្រើនាាះតែ�រ ប្រើ�ាក�ាន្ធ�ប្រើងើើតន្ធ�វិម្រុកុ�ម្រុ�ាវិម្រុជាាវិ ន្ធិង
អិភិវិឌីឍន្ធ៍�ួយម្រុ�ក�ប្រើ�ាយគុណ៍វិុឌីឍិ ន្ធិង�ាន្ធព័ម្រុងីកទិីផសារ តាា�រយៈកាារ�ប្រើងើើត�ាខាាថីីជាាង ៥០ប្រើ�ាទិ��ា�ងម្រុ�ប្រើទិស់។ ប្រើ�ាក
ក៏�ាន្ធស់ប្រើម្រុ�ច្ចន្ធ�វិស់�ិទិធិផល�៏ស់�ខាាន្ធ់ៗជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធប្រើផសងប្រើទិៀតជាា�ួយន្ធរឹងវិិទិា�ាាន្ធម្រុគ�់ម្រុគងទិរឹកអិន្ធីរជាាតិ (IWMI) ន្ធិងអិងគកាារ
តែ�រអិន្ធីរជាាតិប្រើ�ាកន�ងម្រុ�ប្រើទិស់ក�ព�ជាា កន�ងអិ���ងប្រើព័លតែ�លប្រើ�ាក�ាន្ធ�ប្រើម្រុ�ើកាារង្ហាារប្រើ�ាទិីប្រើនាាះ។

ប្រើ�ាក ប្រើអិឿ ស់ុធារ័តន �ាន្ធ�ញ្ញច�់កាារស់ិកសាព័ី�ាកលវិិទិាល័យភ��ិន្ធុកស់ិក�ី តែផនកប្រើស់�ឋកិច្ចចកស់ិក�ី ន្ធិងទិទិួល�ាន្ធ 
ស់ញ្ញាញា�ម្រុតអិន្ធុ�ណ៍ឌិត តែផនកម្រុគ�់ម្រុគង ព័ី�ាកលវិិទិាល័យន្ធ័រតុន្ធ។ ប្រើ�ាកក៏ជាាម្រុគ��ប្រើង្ហាគាលតែផនក�ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�តែ�លមាាន្ធ 
កាារទិទិួល�គាល់ព័ី�ជឈ�ណ៍ឌលអិភិវិឌីឍន្ធ៍ស់ិកសាត�កួ� ន្ធិងវិិទិា�ាាន្ធធីនាាគាារអិភិវិឌីឍន្ធ៍អាាស់ុី (ADBI) រ�ស់់ម្រុ�ប្រើទិស់ជ�ះុន្ធ។

សេ�ា� សេអំឿ ស៊ីុធាារ័តិុ

ប្រ�ធាាននាាយ�ប្រ�តិិ�តិិិ 
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សេ�ា� អីាន់ ពីលី

នាាយ�ពី័តិ៌្ានវិទីយា
នាាយក�ឋាន្ធព័័ត៌មាាន្ធវិិទិា គឺជាានាាយក�ឋាន្ធស់ន�លរ�ស់់ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ប្រើ�ាយ�ារ 
តែត�ប្រើច្ចចកវិិទិាកន�ងវិិស់័យប្រើន្ធះ មាាន្ធកាារផ្ទាាាស់់�ី�រយ៉ាះាងឆ្នាំា�់រហ៊ុ័ស់។ នាាយក 
�ឋាន្ធប្រើន្ធះ ម្រុត�វិ�ាន្ធ�រឹកនាា�ប្រើ�ាយប្រើ�ាក អាុាន្ធ់ ព័លី ជាាអិនកជ�នាាញ�ួយ 
រ��តែ�លទិទិួល�ាន្ធស់ញ្ញាញា�ម្រុតជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធ ន្ធិងមាាន្ធ�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៍យ៉ាះាង 
ទិ�ល�ទិ��ាយជាាង ១៤ឆ្នាំនា� ប្រើ�ាកន�ងវិិស់័យធីនាាគាារ។ ប្រើ�ាក មាាន្ធ�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៏ 
ប្រើរៀ�ច្ច�យុទិធ�ាម្រុស់ីតែផនក�ប្រើច្ចចកវិិទិា  ន្ធិង�ាន្ធច្ច�លរួ�ប្រើ�ាះម្រុ�ាយគប្រើម្រុមាាង 
អិភិវិឌីឍន្ធ៍�ប្រើច្ចចកវិិទិាព័័ត៌មាាន្ធ តែ�លមាាន្ធលកខណ៍ៈស់ី�គ�ីាញប្រើ�ាកន�ងវិិស់័យ 
ធីនាាគាារកន�ងម្រុ�ប្រើទិស់ក�ព�ជាា។ ប្រើ�ាក ធាា�់�ាន្ធ��ប្រើរើកាារង្ហាារប្រើ�ាកន�ង�ាា�័ន្ធ
ធី�ៗ ន្ធិងទិទិួល�ន្ធុ�កកន�ងកាារង្ហាារស់�ខាាន្ធ់ៗជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធផងតែ�រ។ 
ប្រើ�ាក អាុាន្ធ់ ព័លី ទិទិួល�ន្ធុ�កជាាអិនក�រឹកនាា�កន�ងកាារប្រើរៀ�ច្ច�គប្រើម្រុមាាងយុទិធ 
�ាម្រុស់ី ន្ធិង�ាក់ឲ្យួ��ប្រើណ៍ើរកាារ ន្ធ�វិគប្រើម្រុមាាងជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធ ប្រើ�ាកន�ងនាាយក�ឋាន្ធ 
ព័័ត៌មាាន្ធវិិទិា។

ប្រើ�ាកទិទួិល�ាន្ធស់ញ្ញាញា�ម្រុត�រិញ្ញាញា�ម្រុត តែផនកវិិទិា�ាម្រុស់ីកុ�ព័ួ�ទិ័រព័ ី
�ាកលវិិទិាល័យភ��ិន្ធុភន�ប្រើព័ញ ន្ធិងស់ញ្ញាញា�ម្រុត�រិញ្ញាញា�ម្រុតជាាន្ធ់�ពស់់ តែផនក 
វិិទិា�ាម្រុស់ីកុ�ព័ួ�ទិ័រ ព័ីរាាជួ�ណ៍ឌិតួស់ភាា។ ប្រើ�ាក ក៏�ាន្ធទិទិួលស់ញ្ញាញា�ម្រុត 
ជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធ ព័ីស់កលវិិទិាល័យលីីៗប្រើ�ាស់ហ៊ុរ�ឋអាាប្រើ�រិច្ច ��ច្ចជាា MIT �ាកល 
វិិទិាល័យ Harvard ន្ធិងBerkeley School of Information ប្រើលើ�ប្រើច្ចចក 
វិិទិា Blockchain�ប្រើច្ចចកវិិទិាប្រើហ៊ុរញ្ញញវិិតា�អិនាាគត ន្ធិងវិិទិា�ាម្រុស់ីទិិន្ធន័យ 
ស់�រាា�់ថានាក់�រឹកនាា�ជាាន្ធ់�ពស់់ ជាាអិនកជ�នាាញ តែផនកម្រុគ�់ម្រុគង វិិស់ើករ DevOps  

ន្ធិង�ាា�តួករ ប្រើលើ Cloud Amazon Web Services (AWS) ន្ធិងជាាអិនក 
ជ�នាាញ តែផនកម្រុគ�់ម្រុគង ន្ធិងវិិស់ើករ DevOps ប្រើលើ Cloud Microsoft Azure។

អំុ�ប្រស៊ីី ស៊ីុីស៊ីុវតិាិ រស៊ីមី

នាាយិកាអំភិិវឌ្ឍន៍អាជីវ�មម
នាាយក�ឋាន្ធអិភិវិឌីឍន្ធ៍អាាជីវិក�ី ជាានាាយក�ឋាន្ធនាា��កឲ្យួម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធន្ធ�វិតនៃ�ា�៏ 
ស់�ខាាន្ធ់ៗ តាា�រយៈកាារប្រើលើកស់ុ�យកាារលក់ផលិតផលនាានាា ប្រើ�ើ�ីី�ប្រើម្រុ�ើ 
ប្រើ�ា�ល់ទិីផសារឲ្យួ�ាន្ធល្អជាាទិី��ផុត។ នាាយក�ឋាន្ធប្រើន្ធះ ស់ាិតប្រើ�ាប្រើម្រុកាា�កាារ 
ម្រុគ�់ម្រុគងរ�ស់់ប្រើ�ាកម្រុស់ី ស់ុីស់ុវិតាិ រស់ីី តែ�ល�ាន្ធច្ច�លរួ�ជាា�ួយម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ 
កាាលព័ីតែ��ករាា ឆ្នាំនា�២០១៨ កន្ធាងប្រើ�ា កន�ងតួនាាទិីជាានាាយិកាារតែផនកអិភិវិឌីឍន្ធ៍ 
អាាជីវិក�ី ទិទិួល�ន្ធុ�កកន�ងកាារព័ម្រុងីក ន្ធិង�ប្រើងើើន្ធម្រុ�ាក់ច្ច�ណ៍ូល នៃន្ធប្រើស់វាាក�ី 
តនៃ�ា�តែន្ធា�។ ប្រើ�ាកម្រុស់ី �រឹកនាា� ន្ធិងអិភិវិឌីឍម្រុកុ�កាារង្ហាារទិ�នាាក់ទិ�ន្ធង តែ�ល 
ជាាម្រុកុ��ប្រើម្រុ�ើកាារង្ហាារយ៉ាះាងស់ក�ីជាា�ួយអិតិថិជន្ធ កន�ងប្រើគាាល��ណ៍ងប្រើធីើើកាារ 
តែស់ើងយល់ ន្ធិងផីល់ម្រុ�រឹកសាប្រើស់វាាក�ី តាា�ប្រើស់ច្ចកីីម្រុត�វិកាាររ�ស់់ព័ួកប្រើគ។ 
�ុន្ធច្ច�ល�ប្រើម្រុ�ើកាារង្ហាារប្រើ�ា ស់ុី�ុ�ស់ុី ប្រើ�ាកម្រុស់ី ស់ុីសុ់វិតាិ រស់ីី ធាា�់�ាន្ធ�ប្រើម្រុ�ើ 
កាារង្ហាារជាា�ួយធីនាាគាារ ANZ Royal។ ប្រើ�ាកម្រុស់ី �ាន្ធ�ប្រើម្រុ�ើកាារង្ហាារ 
កន�ងវិិស់័យធីនាាគាារ ន្ធិងហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ជាាង ១១ឆ្នាំនា� កន�ងតួនាាទិី ន្ធិងនាាយក�ឋាន្ធ 
ប្រើផសងៗ រួ�មាាន្ធ នាាយក�ឋាន្ធប្រើស់វាាក�ីហ៊ុិរញវិតា�ពាាណ៍ិជជក�ី កន�ងកាារិយ៉ាា 
ល័យកណ៍ះ�ល ជាាម្រុ�ធាន្ធតែផនកទិ�នាាក់ទិ�ន្ធងអិតិជន្ធស់ម្រុមាា�់ឥណ៍�ាន្ធ ន្ធិង 
�ាជីក�ីប្រើ�ានាាយក�ឋាន្ធប្រើស់វាាក�ីធីនាាគាារពាាណ៍ិជជក�ី ច្ច�ល
�ប្រើម្រុ�ើកន�ងនាាយក�ឋាន្ធប្រើស់វាាក�ីធីនាាគាារស់ម្រុមាា�់�ុគគល ទិទិួល�ុស់ម្រុត�វិ 
ស់ម្រុ��ស់ម្រុ�ួលឥណ៍�ាន្ធជាា�ួយកាារិយ៉ាាល័យវិិភាាគហាាន្ធិភ័យឥណ៍�ាន្ធ 
ន្ធិងជាាម្រុ�ធាន្ធតែផនកអិភិវិឌីឍន្ធ៍អាាជីវិក�ី ន្ធិងផលិតផល ន្ធិងធាា�់�ាន្ធច្ច�ល
�ប្រើម្រុ�ើកន�ងនាាយក�ឋាន្ធកាារិយ៉ាាល័យនាាយកម្រុ�តិ�តីិ កន�ងតួនាាទិីជាាម្រុ�ធាន្ធ
តែផនកម្រុ�តិ�តីិអាាជីវិក�ី។ ប្រើ�ាកម្រុស់ី �ាន្ធចាំា�់ប្រើផីើ�កាារង្ហាារ����ងជាា�ួយ
ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ Nestle (Cambodia) Co. Ltd. ប្រើ�ាកន�ងនាាយក�ឋាន្ធហ៊ុរិញ្ញញវិតា� 
ន្ធិងម្រុគ�់ម្រុគង។
ប្រើ�ាកម្រុស់ី ស់ុីស់ុវិតាិ រស់ីី ទិទិួល�ាន្ធស់ញ្ញាញា�ម្រុត�រិញ្ញាញា�ម្រុតតែផនកហ៊ុិរញ្ញញ 
វិតា� ន្ធិងគណ៍ប្រើន្ធយួ ព័ីវិិទិា�ាាន្ធជាាតិម្រុគ�់ម្រុគងក�ព�ជាា ស់ញ្ញាញា�ម្រុត�រិញ្ញាញា�ម្រុត 
ភាា�ាអិង់ប្រើគាស់ ព័ី�ាកលវិិទិាល័យ ន្ធ័រតុន្ធ ប្រើម្រុកាាយ�កប្រើ�ាកម្រុស់ីក៏�ាន្ធ
�ន្ធីកាារស់ិកសាថានាក់អិន្ធុ�ណ៍ឌិតម្រុគ�់ម្រុគងពាាណ៍ិជជក�ីប្រើ�ា�ាកលវិិទិាល័យ 
Charles Sturt University។

សេ�ា� ខុម ច្ច័នទៃតាារា

នាាយ�រងប្រ�តិិ�តិិិការ
នាាយក�ឋាន្ធម្រុ�តិ�តីិកាារ ជាានាាយក�ឋាន្ធ�៏ស់�ខាាន្ធ់�ួយ តែ�លទិទិួល�ុស់ម្រុត�វិ 
ច្ច�ប្រើពាាះស់មាាជិក�ា�ងអិស់់រ�ស់់ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ។ នាាយក�ឋាន្ធប្រើន្ធះ �រឹកនាា�ប្រើ�ាយ 
ប្រើ�ាក�ុ� ច្ច័ន្ធុតាារាា តែ�លមាាន្ធ�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៍កាារង្ហាារជាាង ១២ឆ្នាំនា� កន�ងវិិស់័យ
ធីនាាគាារ ន្ធិងហ៊ុិរញ្ញញវិតា�។

ប្រើ�ាក��ុ ច្ចនុ័្ធតាារាា �ាន្ធច្ច�ល�ប្រើម្រុ�ើកាារង្ហាារប្រើ�ាកន�ងម្រុក�ុហ៊ុុនុ្ធ សីុ់�ុ�សីុ់ 
ជាានាាយករងម្រុ�តិ�តីិកាារ ប្រើ�ាកន�ងតែ��ករាា ឆ្នាំនា� ២០១៩។ �ុន្ធន្ធរឹង 
ច្ច�ល�ប្រើម្រុ�ើកាារប្រើ�ាកន�ងម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធប្រើ�ាកធាា�់ជាាម្រុ�ធាន្ធតែផនកម្រុ�ាវិម្រុជាាវិ ន្ធិង 
អិភិវិឌីឍន្ធ៍ នាាយករងនាាយក�ឋាន្ធតែផន្ធកាារ ន្ធិងយុទិធ�ាម្រុស់ី ន្ធិងជាានាាយក 
រងនាាយក�ឋាន្ធម្រុ�តិ�តីិកាារ ទិទិួល�ុស់ម្រុត�វិប្រើលើកាារម្រុ�ាវិជាាវិទិីផសារ ន្ធិង 
អិភិវិឌីឍផលិតផល កាារតែ�ងតែច្ចក�ណ៍ះ�ញ�ាខាា កាារគាា�ម្រុទិម្រុ�តិ�តីិ 
កាាររ�ស់់�ាខាា កាារម្រុគ�ម់្រុគងឥណ៍�ាន្ធ កាារ�ណ៍ះ�ះ�ណ៍ះ�ល�គុគលកិ          ន្ធងិកាារ 
ប្រើធីើើទិីផសារ �ា�ងកន�ងម្រុគរឹះ�ាាន្ធធីនាាគាារ ន្ធិង�ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�។

ប្រើ�ាក �ុ� ច្ច័ន្ធុតាារាា �ាន្ធ�ញ្ញច�់ថានាក់�រិញ្ញាញា�ម្រុត តែផនកប្រើស់�ឋកិច្ចចអិភិវិឌីឍន្ធ៍  ន្ធិង 
អិន្ធុ�ណ៍ឌិត តែផនកម្រុគ�់ម្រុគងទិ�ប្រើ�ា ព័ី�ាកលវិិទិាភ��ិន្ធុន្ធីតិ�ាម្រុស់ី ន្ធិង 
វិិទិា�ាម្រុស់ីប្រើស់�ឋកិច្ចច។



P. 26ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

អំុ�ប្រស៊ីី �៉ុន �ញញាវតិិី សេ�ា� នៃផ ស៊ីុផល

នាាយិកាវិភាាេទីិនុន័យ នាាយ�រងសេស៊ីវាាអំតិិថិជន
នាាយក�ឋាន្ធវិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យ គឺជាានាាយក�ឋាន្ធតែត�ួយគត់ តែ�លទិទិួល�ន្ធុ�ក 
ម្រុគ�់ម្រុគងប្រើ�ាប្រើលើ��ប្រើណាាះម្រុ�ាយតែ��វិិភាាគ ន្ធិងកាារម្រុគ�់ម្រុគងទិិន្ធនន្ធ័យប្រើ�ា 
កន�ងម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ។ នាាយក�ឋាន្ធប្រើន្ធះ�រឹកនាា�ប្រើ�ាយអិនកម្រុស់ី �ះុន្ធ �ញ្ញាញាវិតីី តែ�ល 
មាាន្ធ�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៍ជាាង ១១ឆ្នាំនា� កន�ងតួនាាទិីម្រុគ�់ម្រុគងទិិន្ធនន្ធ័យជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធ តែ�ល 
រួ�មាាន្ធ កាារង្ហាារវិិភាាគ ន្ធិងប្រើផុ�ងផ្ទាុាត់ទិិន្ធនន្ធ័យ កាារង្ហាារម្រុតួតព័ិន្ធិតួគុណ៍ភាាព័ 
ន្ធិងប្រើរៀ�ច្ច�រ�ាយកាារណ៍៍។

អិនកម្រុស់ី �ះុន្ធ �ញ្ញាញាវិតីី ចាំា�់ប្រើផីើ�ប្រើធីើើកាារជាា�ួយម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ កន�ងតួនាាទិីជាា 
អិនកវិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យ កាាលព័ីតែ�ធីន� ឆ្នាំនា�២០១៣។ កន�ងអិ���ងប្រើព័ល�ះុនាីាន្ធឆ្នាំនា�ជាា�ួយ
ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ អិនកម្រុស់ី�ាន្ធច្ច�លរួ�កន�ងគប្រើម្រុមាាងស់�ខាាន្ធ់ៗជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធ ��ច្ចជាាកាារ
អិភិវិឌីឍរ�ាយកាារណ៍៍វិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យអិន្ធឡាាញ ន្ធិង�ប្រើងើើតប្រើស់វាាម្រុតួតព័ិន្ធិតួ
ឥណ៍�ាន្ធប្រើផសងៗ តែ�លរ�ាយកាារណ៍៍�ា�ងប្រើន្ធះអិន្ធុញ្ញាញាតឱ្យួស់មាាជិកព័ិន្ធិតួ 
ប្រើ�ើងវិិញន្ធ�វិផល�័ម្រុតឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់អិតិថិជន្ធ�ា�ន្ធ ប្រើហ៊ុើយក៏ផើល់ន្ធ�វិ
រ�ាយកាារណ៍៍តែ�លមាាន្ធ�ច្ចច��ីន្ធនភាាព័។ �ុន្ធប្រើព័លច្ច�ល�ប្រើម្រុ�ើកាារង្ហាារប្រើ�ាកន�ង
ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ស់ុី�ុ�ស់ុី អិនកម្រុស់ី�ាន្ធប្រើធីើើកាារឲ្យួអិងគកាារ Mines Advisory Group តែ�ល
ជាាអិងគកាារប្រើម្រុ�ារ�ឋាភិ�ាលអិន្ធើរជាាតិ កន�ងតួនាាទិីជាាអិនកស់ម្រុ��ស់ម្រុ�ួល ន្ធិង
ទិទិួល�ុស់ម្រុត�វិស់ម្រុមាា�់កាារម្រុគ�់ម្រុគងទិិន្ធនន្ធ័យ តាា�រយៈកាារ�ញ្ញច�លទិិន្ធនន្ធ័យ 
ប្រើផុ�ងផ្ទាុាត់ ព័ិន្ធិតួគុណ៍ភាាព័ ន្ធិងប្រើធីើើរ�ាយកាារណ៍៍។ �ួះ�ងប្រើទិៀត អិនកម្រុស់ី ក៏ 
ច្ច�លរួ�កន�ងកាារអិភិវិឌីឍតែផន្ធទិីផគ�រផគង ប្រើ�ាយប្រើម្រុ�ើឧ�ករណ៍៍វិិភាាគស់ាិតិ GIS ន្ធិង 

SPSS ប្រើ�ើ�ីីប្រើធីើើកាារវិិភាាគ ន្ធិងកាារស់ុង់�តិ��ល�ឋាន្ធ ។

អិនកម្រុស់ី �ះុន្ធ �ញ្ញាញាវិតីី �ាន្ធ�ញ្ញច�់កាារស់ិកសាថានាក់អិន្ធុ�ណ៍ឌិត តែផនកវិិទិា 
�ាម្រុស់ីកុ�ព័ួ�ទិ័រ ន្ធិងវិិស់ើក�ី ព័ី�ាកលវិិទិាល័យភ��ិន្ធុភន�ប្រើព័ញ ។

នាាយក�ឋាន្ធប្រើស់វាាអិតិថិជន្ធមាាន្ធ ៣តែផនកស់�ខាាន្ធ់ ��ច្ចជាាតែផនកធីន្ធធាន្ធ�ន្ធុស់ស តែផនក 
រ�ឋ�ាល ន្ធិងលទិធក�ី ន្ធិងតែផនកប្រើស់វាាអិតិថិជន្ធ តែ�លមាាន្ធប្រើគាាល��ណ៍ង�ប្រើម្រុ�ី
ប្រើស់វាាក�ីអិតិថិជន្ធទិ��ងកន�ង ន្ធិងប្រើម្រុ�ា �ាក់ទិងន្ធរឹងកាារតែ�ករ�ាយកាារណ៍៍
ឥណ៍�ាន្ធតាា�រយៈទិ�រស់័ព័ុនៃ� �ាា�័ន្ធនៃ�គ�ស់ហ៊ុកាារណ៍៍ ន្ធិងកាារិយ៉ាាល័យ 
ស់ុី�ុ�ស់ុី។ នាាយក�ឋាន្ធប្រើន្ធះ ម្រុត�វិ�ាន្ធ�រឹកនាា�ប្រើ�ាយប្រើ�ាក នៃផ ស់ុផល តែ�ល
មាាន្ធ�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៍ជាាង ១១ឆ្នាំនា� កន�ងវិិស់័យធីនាាគាារ ន្ធិងហ៊ុិរញ្ញញវិតា� �ប្រើច្ចចកវិិទិា
ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ន្ធិងអិងគកាារប្រើម្រុ�ារ�ឋាភិ�ាលនាានាា។ ប្រើ�ាក �ាន្ធច្ច�ល�ប្រើម្រុ�ើកាារង្ហាារ
ប្រើ�ាកន�ង ស់ុី�ុ�ស់ុី ជាាម្រុ�ធាន្ធតែផនកអិភិវិឌីឍន្ធ៍ផលិតផល កន�ងឆ្នាំនា� ២០១៦ ប្រើហ៊ុើយ
�នាុា�់�កប្រើ�ាក�ាន្ធផ្ទាាាស់់�ី�រជាាម្រុ�ធាន្ធតែផនកទិីផសារ តែ�លទិទិួល�ុស់ម្រុត�វិប្រើលើកាារ
ប្រើធីើើប្រើអាាយ�គាល់មាះាកស់ញ្ញាញារ�ស់់ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ កាារទិ�នាាក់ទិ�ន្ធងជាា�ួយតែផនកពាាក់ព័័ន្ធធ
�ា�ងអិស់់ ន្ធិងកាារផសព័ើផសាយ�ល់�ាធារណ៍ជន្ធ។ ប្រើ�ាក �ាន្ធម្រុត�វិតែតងត��ង
ជាានាាយករងតែផនកប្រើស់វាាអិតិថិជន្ធ ប្រើ�ាកន�ងឆ្នាំនា� ២០២០។

�ុន្ធប្រើព័លច្ច�លប្រើធីើើកាារប្រើ�ាម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ប្រើ�ាក នៃផ ស់ុផល ធាា�់�ាន្ធប្រើធីើើកាារប្រើ�ាប្រើលើ 
វិិស់័យប្រើផសងៗជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធ ��ច្ចជាាតែផនកម្រុ�ាវិម្រុជាាវិ ន្ធិងអិភិវិឌីឍន្ធ៍ តែផនកអិភិវិឌីឍន្ធ៍ 
ផលិតផល តែផនកទិីផសារផលិតផល តែផនកទិីផសារ ន្ធិងតែផនកធីន្ធធាន្ធ�ន្ធុស់ស។ ប្រើ�ាក  
�ាន្ធចាំា�់ប្រើផីើ�កាារង្ហាារ����ងជាា�ុគគលិក ប្រើ�ាកន�ងអិងគកាារ ភី ប្រើអិស់ អាាយ មាាន្ធតួនាាទិ ី
ជាាភានាក់ង្ហាារអិ�់រំ �ុន្ធន្ធរឹងច្ច�លប្រើធីើើកាារប្រើ�ាកន�ងម្រុគរឹះ�ាាន្ធ�ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា��៏លីី�ួយ ប្រើ�ា 
ក�ព�ជាា។ �នាុា�់�ក ប្រើ�ាក �ាន្ធប្រើ�ា�ប្រើម្រុ�ើកាារង្ហាារប្រើ�ាធីនាាគាារឯកប្រើទិស់ វិីង ជាា 
�ុគគលិក តែផនកម្រុ�ាវិម្រុជាាវិ ន្ធិងអិភិវិឌីឍន្ធ៍ផលិតផល ប្រើហ៊ុើយម្រុត�វិ�ាន្ធតប្រើ�ើើងត�តែ�ងជាា
�ន្រ្តីន្ធីីជាាន្ធ់�ពស់់ តែផនកផលិតផលទិីផសារ តែ�លទិទិួល�ន្ធុ�កប្រើលើកាារប្រើរៀ�ច្ច�យុទិធ�ាម្រុស់ ី
ផលិតផលច្ច�លទិីផសារ។

ប្រើ�ាក �ាន្ធ�ញ្ញច�់�រិញ្ញាញា�ម្រុតជាាន្ធ់�ពស់់ តែផនកស់ហ៊ុម្រុគិន្ធភាាព័ ន្ធិងម្រុគ�់ម្រុគងគប្រើម្រុមាាង  
តែ�លជាាក�ីវិិធីីស់ហ៊ុកាាររវាាង�ាកលវិិទិាភ��ិន្ធុន្ធីតិ�ាម្រុស់ី ន្ធិងវិិទិា�ាម្រុស់ ី
ប្រើស់�ឋកិច្ចច ជាា�ួយន្ធរឹង�ាកលវិិទិាល័យ Lumière Lyon 2 រ�ស់់ម្រុ�ប្រើទិស់ 
�ារាា�ង។ ប្រើ�ាកក៏�ាន្ធ�ញ្ញច�់�រិញ្ញាញា�ម្រុត តែផនកម្រុគ�់ម្រុគងស់ហ៊ុម្រុគាាស់ ព័ី�ាកលវិិទិា 
ភ��ិន្ធុន្ធីតិ�ាម្រុស់ី ន្ធិងវិិទិា�ាម្រុស់ីប្រើស់�ឋកិច្ចច ន្ធិង�រិញ្ញាញា�ម្រុតតែផនកភាា�ាអិង់ប្រើគាស់ 
ព័ីវិិទិា�ាាន្ធភាា�ា�រប្រើទិស់ (IFL)។

សេ�ា� PRADHAN PRASHANTA

នាាយ�ប្រសាាវប្រជាាវ និងអំភិិវឌ្ឍន៍
ប្រើ�ាក PRASHANTA Pradhan �ាន្ធច្ច�ល�ប្រើម្រុ�ើកាារង្ហាារប្រើ�ាកន�ងម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ 
ស់ុី�ុ�ស់ុី កន�ងឆ្នាំនា� ២០២០ កន�ងតួនាាទិី ជាានាាយកតែផនកម្រុ�ាវិម្រុជាាវិ ន្ធិង 
អិភិវិឌីឍន្ធ៍។ នាាយក�ឋាន្ធម្រុ�ាវិម្រុជាាវិ ន្ធិងអិភិវិឌីឍន្ធ៍ មាាន្ធទិ�ន្ធួល�ុស់ម្រុត�វិប្រើលើ 
កាារ�ប្រើងើើតផលតិផលថីសី់�រាា�ម់្រុកុ�ហ៊ុុនុ្ធ ចាំាតត់ែច្ចងប្រើគាាលន្ធប្រើយ៉ាា�ាយ       ន្ធងិផី�ច្ច 
ប្រើផីើ�កាារម្រុ�ាវិម្រុជាាវិ ក៏��ច្ចជាា�រឹកនាា�តែផនកទិីផសារ ន្ធិងទិ�នាាក់ទិ�ន្ធង។

�ុន្ធន្ធរឹងច្ច�ល�ប្រើម្រុ�ើកាារង្ហាារកន�ងម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ប្រើ�ាក ធាា�់ជាាទិីម្រុ�រឹកសារអិភិវិឌីឍន្ធ៍ 
វិិស់័យឯកជន្ធ ប្រើ�ា UNDP ម្រុ�ច្ច��ក�ព�ជាា តែ�លប្រើ�ាក �ាន្ធផីល់ជាាគ�ន្ធិត 
�ល់នៃ�គ�ស់ហ៊ុកាាររ�ស់់រាាជរ�ឋាភិ�ាល ប្រើលើកាារអិភិវិឌីឍម្រុ�ព័័ន្ធធវិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យ 
ន្ធិងស់�តាភាាព័ កន�ងកាារម្រុគ�់ម្រុគងកន�ងវិិស់័យឯកជន្ធម្រុ�ក�ប្រើ�ាយម្រុ�ស់ិទិធិ
ភាាព័។ ប្រើ�ាក PRASHANTA Pradhan �ាន្ធ�ករស់់ប្រើ�ាម្រុ�ប្រើទិស់ក�ព�ជាា កន�ង
ឆ្នាំនា�២០១៦ ជាាទិីម្រុ�រឹកសាប្រើគាាលន្ធប្រើយ៉ាា�ាយពាាណ៍ិជជក�ី ប្រើអាាយ GIZ (ស់ហ៊ុ 
ម្រុគាាស់ស់�ព័ន្ធធអាាលាឺ�ះង់ ស់�រាា�់កាារអិភិវិឌីឍន្ធ៍អិន្ធីរជាាតិ) តែ�លប្រើ�ាក �ាន្ធជួយ 
គ��ម្រុទិរាាជរ�ឋាភិ�ាល ន្ធិងអាាជីវិក�ីប្រើ�ាម្រុ�ប្រើទិស់ក�ព�ជាា ឡាាវិ �ីយ៉ាះាមាះា ន្ធិង 
ប្រើវិៀតណាា� កន�ងកាារប្រើធីើើស់មាាហ៊ុរណ៍ក�ីទិីផសារអាា�ុាន្ធតែត�ួយ។ ប្រើ�ាក ក៏ 
ធាា�់ប្រើធីើើកាារជាាទិីម្រុ�រឹកសា កន�ងម្រុកុ�កាារង្ហាាតែផនកវិិស់័យ�ាធារណ៍ៈម្រុ�ចាំា�អាាស់ុី
�ះាស់ុីហ៊ុើិក ប្រើ�ាម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធម្រុ�រឹកសាប្រើយ៉ាា�ល់តែផនកយុទិធ�ាម្រុស់ី Frost & Sullivan 

កន�ងម្រុ�ប្រើទិស់មាះាប្រើ�ស់ុី។

ប្រើ�ាក PRASHANTA Pradhan ទិទិួលស់ញ្ញាញា�ម្រុតអិន្ធុ�ណ៍ឌិត តែផនកប្រើគាាល 
ន្ធប្រើយ៉ាា�ាយ�ាធារណ៍ៈ ព័ី�ា�ាប្រើគាាលន្ធប្រើយ៉ាា�ាយ�ាធារណ៍ៈ លី កាើាន្ធ ់
យ� នៃន្ធ�ាកលវិិទិាល័យជាាតិស់ងាិ��រី។ ប្រើ�ាក ក៏�ាន្ធទិទិួលស់ញ្ញាញា�ម្រុត
អិន្ធុ�ណ៍ឌិតម្រុគ�់ម្រុគងពាាណ៍ិជជក�ី ព័ីម្រុ�ប្រើទិស់ឥណ៍ឌ� ន្ធិងស់ញ្ញាញា�ម្រុត
�រិញ្ញាញា�ម្រុត តែផនកម្រុ�ព័័ន្ធធព័ត៌មាាន្ធវិិទិា ព័ីម្រុ�ប្រើទិស់ប្រើន្ធ�ះាល់ ផងតែ�រ។



P. 27 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

អំុ�ប្រស៊ីី គា សេ�ាវា៉ារិន

ប្រ�ធាានហិរញ្ញញវតិា�
នាាយក�ឋាន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា� គឺជាានាាយក�ឋាន្ធស់�ខាាន្ធ់�ួយច្ច�ប្រើណាា�នាាយក�ឋាន្ធ
ប្រើផសងប្រើទិៀតកន�ងកាារផីល់ព័័ត៌មាាន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ប្រើ�ាអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់�ា�ងខាាងកន�ង 
ន្ធិងខាាងប្រើម្រុ�ាឲ្យួ ប្រើ�ើ�ីីយកវាា ប្រើ�ា ប្រើម្រុ�ើ ម្រុ�ាស់់តាា��ុ�ង្ហាា រអាាជី វិក�ីឲ្យួ
មាាន្ធម្រុ�ស់ទិិធភាាព័ គាា�ម្រុទិប្រើលើកាារប្រើធីើើតែផន្ធកាារអាាជវីិក� ីន្ធងិកាារស់�ប្រើរច្ចច្ចតិបី្រើផសងៗ 
ប្រើ�ាកន�ងម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ។

អិនកម្រុស់ី គាា ប្រើ�ាវាូ�រិន្ធ គឺជាាអិនកជ�នាាញតែផនកហ៊ុិរញ្ញញវិតា�តែ�លទិទិួល�ាន្ធស់ញ្ញាញា 
�័ម្រុតជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធ ន្ធិង�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៏យ៉ាះាងទិ�ល�ទិ��ាយម្រុ�មាាណ៍ ៩ឆ្នាំនា�ប្រើលើ 
វិិស់័យ�ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ន្ធិងពាាណ៍ិជជក�ី។ ប្រើ�ាកម្រុស់ី គឺអិនកម្រុគ�់ម្រុគងកន�ង
កាារក�ណ៍ត់ទិិស់ប្រើ�ា ន្ធិង��ប្រើណ៍ើកាារប្រើ�ាកន�ងនាាយក�ឋាន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ប្រើ�ាកន�ង 
ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ។

ប្រើ�ាកម្រុស់ីទិទិួល �ាន្ធស់ញ្ញាញា�ម្រុត�រិញ្ញាញា�័ម្រុតតែផនកគណ៍ប្រើន្ធយួព័ី វិិទិា�ាាន្ធ 
វាូ�ន្ធ់�ា ន្ធិងស់ញ្ញាញា�័ម្រុត�ញ្ញាជាក់ជាាភានាក់ង្ហាារប្រើស់វាាក�ីព័ន្ធធ�ារ ព័ីអិគគនាាយក�ឋាន្ធ 
ព័ន្ធធ�ារ។ ប្រើលើស់ព័ីប្រើន្ធះប្រើ�ាប្រើទិៀត ប្រើ�ាកម្រុស់ី ធាា�់�ាន្ធច្ច�លរួ�វិគគហ៊ុើរឹកហ៊ុើឺន្ធ
ជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធ�ាក់ទិងប្រើ�ាន្ធរឹងកាារកាារម្រុគ�់ម្រុគងតែផនកគណ៍ប្រើន្ធយួ ន្ធិងហ៊ុិរញ្ញញវិតា�។

�ញញា �ាង ស៊ីរូលីដ្ឋាា

ប្រ�ធាានស៊ីវន�មមនៃផទៃ�ុ�ង
នាាយក�ឋាន្ធស់វិន្ធក�ីនៃផុកន�ង គឺជាានាាយក�ឋាន្ធ�ួយតែ�ល�ិន្ធអាាច្ចរំលង�ាន្ធ 
តែ�លមាាន្ធតួនាាទិីយ៉ាះាងស់�ខាាន្ធ់�ួយកន�ងកាារ��ប្រើព័ញន្ធ�វិភាាព័�ើះខាាត ឬច្ចប្រើនាាាះ 
ម្រុ�ប្រើហាាងណាា�ួយតែ�លអាាច្ចប្រើកើតប្រើ�ើងជាាយថាាប្រើហ៊ុតុ។ កញ្ញញ �ាង ស់�លី�ា 
តែ�ល�ាន្ធច្ច�លរួ�ជាា�ួយម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ កាាលព័ីតែ�តុ�ា ឆ្នាំនា�២០១៧ ជាាអិនក�រឹក 
នាា�នាាយក�ឋាន្ធ�៏ស់�ខាាន្ធ់�ួយប្រើន្ធះ។ �ុន្ធន្ធរឹងចាំា�់ប្រើផើើ�ជាា�ួយម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ កញ្ញាញា 
�ាន្ធ�ប្រើម្រុ�ើកាារង្ហាារ ជាាម្រុ�ធាន្ធស់វិន្ធក�ី ប្រើ�ាម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ��ប្រើវិណ៍ិន្ធថ៍ អិិលធីីឌីី 
តែ�លជាាម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធគណ៍ប្រើន្ធយួកន�ងត��ន់្ធទិទិួលអាាជាំា�័ណ៍្ណជាា�ួយវិិទិា�ាាន្ធ
គណ៍ប្រើន្ធយួករជ�នាាញ ន្ធិងស់វិន្ធករក�ព�ជាា (KICPAA) ប្រើ�ារាាជាាធាន្ធីភន�ប្រើព័ញ 
ប្រើហ៊ុើយកញ្ញាញា ក៏ធាា�់�ាន្ធ�ប្រើម្រុ�ើកាារប្រើ�ាកន�ងម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធស់វិន្ធក�ី អិឺន្ធស់ុ៍ តែអិុន្ធ 
យ៉ាុា�ង (ប្រើ����ឌាា) ន្ធិងប្រើ�ាធីនាាគាារកាាណាាឌីីយ៉ាះា ក.អិ.។

កញ្ញាញា �ាង ស់�លី�ា ទិទិលួ�ាន្ធវិិញ្ញាញា�ន្ធ�ម្រុតជាាន់្ធ�ពស់់ ជ�នាាញគណ៍ប្រើន្ធយួ 
ន្ធិងពាាណ៍ិជជក�ី ព័ី The Association of Chartered Certified 

Accountants តែ�លមាាន្ធ��ល�ឋាន្ធប្រើ�ាទិីម្រុកុង��ង�៍ ម្រុ�ប្រើទិស់អិង់ប្រើគាស់។ 
កញ្ញាញា ក៏�ាន្ធទិទិួល�រិញ្ញាញា�ម្រុត តែផនកគណ៍ប្រើន្ធយួ ព័ី�ាកលវិិទិាល័យភ��ិន្ធ ុ
ន្ធីតិ�ាម្រុស់ី ន្ធិងវិិទិា�ាម្រុស់ីប្រើស់�ឋកិច្ចច វិិញ្ញាញា�ន្ធ�ម្រុត តែផនក ច្ចា�់ពាាណ៍ិជជក� ី
ក�ព�ជាា ន្ធិងព័ន្ធធ�ារក�ព�ជាាព័ី CamEd Business School រួ�ជាា�ួយន្ធរឹងកាារ 
�ញ្ញច�់វិគគហ៊ុើរឹកហ៊ុើឺន្ធអិ�ព័ីស់វិន្ធក�ីនៃផុកន�ង ព័ី�ាជីវិក�ីហ៊ុិរញ្ញញវិតា�អិន្ធីរជាាតិ (IFC)  

ផងតែ�រ។

សេ�ា� ប្រច្ចឹ� ស៊ីុធាា

នាាយ�ប្រេ�់ប្រេងហានិភិ័យ និងអំនុសេ�ាមតាាម
នាាយក�ឋាន្ធម្រុគ�់ម្រុគងហាាន្ធិភ័យ ន្ធិងអិន្ធុប្រើ�ា�តាា� ប្រើ�ើរតួនាាទិីយ៉ាះាងស់�ខាាន្ធ់�ួយ 
ប្រើ�ាកន�ងម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ប្រើ�ាយម្រុត�វិទិទិួល�ុស់ម្រុត�វិកន�ងកាារតាា��ាន្ធរាាល់កតាីាតែ�លម្រុត�វិ 
អិន្ធុប្រើ�ា�តាា��ា�ងអិស់់ ក៏��ច្ចជាាកាារតាា��ាន្ធរាាល់ហាាន្ធិភ័យ តែ�លអាាច្ចប្រើកើត 
ប្រើ�ើងជាាយថាាប្រើហ៊ុតុ ប្រើ�ាយផ្ទាុាល់ ឬប្រើ�ាយម្រុ�ប្រើយ៉ាាល�កប្រើលើម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ។ ប្រើ�ាយ 
តែផ្អកប្រើ�ាប្រើលើ�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៍ជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធប្រើ�ាកន�ងម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ប្រើ�ាក ម្រុច្ចរឹក ស់ុធាជាា�ន្រ្តីន្ធីី 
ជាាន្ធ់�ពស់់តែ�លមាាន្ធ�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៍ជាាង ១១ឆ្នាំនា� ប្រើ�ាកន�ងវិិស់័យធីនាាគាារ ន្ធិងកាារម្រុគ�់ 
ម្រុគងទិិន្ធនន្ធ័យ �ាន្ធផ្ទាាាស់់�ើ�រព័ីនាាយក�ឋាន្ធម្រុ�តិ�តីិកាារ �កកាាន្ធ់នាាយក�ឋាន្ធ 
ហាាន្ធិភ័យ ន្ធិងអិន្ធុប្រើ�ា�តាា�។ ប្រើ�ាអិ���ងប្រើព័លតែ�លប្រើ�ាកគាាត់កាាន្ធ់តួនាាទិីតែផនក 
ម្រុ�តិ�តីិកាារ ប្រើ�ាក�ាន្ធទិទិួល�ុស់ម្រុត�វិកន�ងកាារស់ម្រុ��ស់ម្រុ�ួល��ប្រើណ៍ើរកាារ ន្ធិង 
ល�ហ៊ុ�រម្រុ�តិ�តីិកាារជាា�ួយស់មាាជិកនាាប្រើព័លប្រើនាាះ តែ�លជាាប្រើព័លតែ�លម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ 
ប្រើទិើ��ាន្ធ�ប្រើងើើតប្រើ�ើងថីី។ ប្រើ�ាក�ាន្ធចាំា�់ប្រើផើើ�ជាា�ួយម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធកន�ងតួនាាទិីជាា�ន្រ្តីន្ធីី
អិភិវិឌីឍន្ធ៍អាាជីវិក�ី ទិទិួល�ុស់ម្រុត�វិកន�ងកាារ�ាក់ទិង ន្ធិងព័ន្ធួល់ម្រុគរឹះ�ាាន្ធធីនាាគាារ 
ន្ធិងហ៊ុិរញ្ញញវិតា�នាាប្រើព័លប្រើនាាះកន�ងកាារច្ច�លជាាស់មាាជិករ�ស់់ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ក៏��ច្ចជាាជួយ
ស់ម្រុ�ួល�ល់��ប្រើណ៍ើរកាារច្ចុះ�ញ្ញជី ន្ធិង�ប្រើងើើតម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ��ប្រើច្ចនះប្រើហ៊ុើយប្រើ�ាកជាា�ុគគល 
ស់�ខាាន្ធ់�ួយរ�� តែ�ល�ាន្ធច្ច�លរួ��ប្រើងើើតម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ស់ុី�ុ�ស់ុី ប្រើន្ធះប្រើ�ើង។ 

�ុន្ធប្រើព័លច្ច�លរ�ួជាា�ួយម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ស់ុី�ុ�ស់ុី ប្រើ�ាក ម្រុច្ចរឹក ស់ុធា �ាន្ធ�ប្រើម្រុ�ើកាារង្ហាារ 
ប្រើ�ាស់មាាគ�ធីនាាគាារប្រើ�ាក�ព�ជាាអិស់់រយៈប្រើព័ល ៦ឆ្នាំនា�។ ស់ក�ីភាាព័ ន្ធិងកាារច្ច�លរួ� 
រ�ស់់ប្រើ�ាកកន�ងស់មាាគ�ធីនាាគាារប្រើ�ាក�ព�ជាា �ាន្ធនាា��កន្ធ�វិទិ�នាាក់ទិ�ន្ធង ន្ធិងកិច្ចច 
ស់ហ៊ុម្រុ�តិ�តីិកាារល្អរវាាងស់មាាជិក�ា�ងអិស់់។ កន�ងអិ���ងប្រើព័ល�ប្រើម្រុ�ើកាារង្ហាាររ�ស់់ 
ប្រើ�ាកប្រើ�ាកន�ងស់មាាគ�ប្រើន្ធះ ប្រើ�ាក ម្រុច្ចរឹក ស់ុធា �ាន្ធ�ប្រើម្រុ�ើកាារប្រើ�ាកន�ងគណ៍ៈ 
កមាីាធីិកាារ ៥ ប្រើផសងគានា តែ�លរួ�មាាន្ធគណ៍ៈក�ីធីិកាារទិ��ាត់ គណ៍ៈក�ីធីិកាារ SWIFT  
គណ៍ៈក�ីធីិកាារ PSWG (ម្រុកុ�កាារង្ហាារវិិស់័យឯកជន្ធ) គណ៍ៈក�ីធីិកាារប្រើរៀ� 
ច្ច�ក�ីវិិធីី ន្ធិងជាាព័ិប្រើស់ស់ គណ៍ៈក�ីធីិកាារស់ម្រុមាា�់�ប្រើងើើតកាារិយ៉ាាល័យឥណ៍�ាន្ធ។

ប្រើ�ាក ម្រុច្ចរឹក ស់ុធា �ាន្ធ�ញ្ញច�់កាារស់ិកសាថានាក់�រិញ្ញាញា�ម្រុត តែផនកប្រើស់�ឋកិច្ចច ន្ធិង 
ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ព័ី�ាកលវិិទិាល័យន្ធ័រតុន្ធ ន្ធិងស់ញ្ញាញា�ម្រុតអិន្ធុ�ណ៍ឌិត តែផនកម្រុគ�់ម្រុគង 
ទិ�ប្រើ�ា ព័ី�ាកលវិិទិាល័យ ប្រើ�ៀលម្រុ�ាយ។



P. 28ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
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៣.  ផលិតផល និងស្រវាកម្ម



P. 29 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ពីអាជីវកម្មទៅអតិថិជន (B2C) 

រ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធ

1 2 3 4
កាារម្រុតួតព័ិន្ធិតួព័័ត៌មាាន្ធ 
ឥណ៍�ាន្ធផ្ទាុាល់�ា�ន្ធ

ក�ីវិិធីីទិ�រស់័ព័ុស់ុី�ុ�ស់ុីប្រើ�ស់ើរ 

ស់ុី�ុ�ស់ុី អិន្ធុញ្ញាញាតឲ្យួអិតិថិជន្ធទិ�ប្រើ�ាអាាច្ចប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ប្រើស់វាាព័ិន្ធិតួស់ុ�ភាាព័ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�។ ប្រើស់វាាក�ីប្រើន្ធះ អាាច្ចឲ្យួអិតិថិជន្ធមានាក់ៗ ម្រុគ�់ម្រុគងន្ធ�វិព័័ត៌មាាន្ធឥណ៍�ាន្ធ ន្ធិងប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់យ៉ាះាង 
ប្រើព័ញប្រើលញន្ធ�វិអិតាម្រុ�ប្រើយ៉ាាជន្ធ៍រ�ស់់ប្រើស់វាាក�ីប្រើន្ធះ ��ច្ចជាាកាារព័ិន្ធិតួរ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធ ព័ិន្ធុ�ឥណ៍�ាន្ធ ន្ធិង កាារព័ិន្ធិតួប្រើ�ើលស់ក�ីភាាព័ជាាម្រុ�ចាំា�ប្រើលើគណ៍ន្ធីម្រុ�ាក់ក�ចីរ�ស់់
�ា�ន្ធផងតែ�រ។ ប្រើស់វាាព័ិន្ធិតួស់ុ�ភាាព័ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� អាាច្ចជួយអិតិថិជន្ធ��ច្ចជាា៖ 

�ប្រើងើើតទិមាាា�់ល្អកន�ងកាារប្រើម្រុ�ើ 
ម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

�ប្រើងើើន្ធភាាព័ម្រុតរឹ�ម្រុត�វិ  
ន្ធិងស់ុព័លភាាព័រ�ស់់ទិិន្ធនន្ធ័យ

�ប្រើងើើតច្ច�ប្រើណ៍ះ�រឹងខាាងតែផនក 
ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ន្ធិង�រិយ៉ាា�័ន្ធន

�ប្រើងើើន្ធភាាព័ង្ហាាយម្រុស់ួល�ល់អិតិថិជន្ធ



P. 30ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
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ប្រើ� ស់ើរ គជឺាាកាារវាាយតនៃ�ាប្រើលើកម្រុ�តិហាានិ្ធភយ័ ន្ធងិព័ាករណ៍៍ប្រើ�ាប្រើលើលទិធភាាព័នៃន្ធ កាារអាាក់ខាាន្ធ 
ស់ង��ណ៍ុលរ�ស់់អិនកប្រើស់នើស់ុ�ឥណ៍�ាន្ធ។ វាាជាាព័ិន្ធុ��ួយ តែ�ល�ប្រើងើើតប្រើ�ាយ កាារ ស់ប្រើងខ� រាាល់ 
ព័័ត៌មាាន្ធ�ា�ងអិស់់នៃន្ធព័័ត៌មាាន្ធឥណ៍�ាន្ធ តែផ្អកតាា�កាារវិិភាាគតែ��     ស់ាិតិ។ ព័ិន្ធុ�ប្រើ�ស់ើរ មាាន្ធចាំា� ់
ព័ី ១០០ (�ា���ផុត) ប្រើ�ា�ល់ ១៧០០ (�ពស់់��ផុត)។
ព័ិន្ធុ�ប្រើ�ស់ើររ�ស់់�ុគគលមានាក់ៗ ព័ិតជាាមាាន្ធ�ារៈស់�ខាាន្ធ់ណាាស់់ស់ម្រុមាា�់ អិនកផីល់ឥណ៍�ាន្ធ 
កន�ងកាារស់ប្រើម្រុ�ច្ចច្ចិតី ផីល់ម្រុ�ាក់ក�ចី ឬ�័ណ៍្ណឥណ៍�ាន្ធ �ល់អិតិថិជន្ធ ន្ធិងជួយកន�ងកាារក�ណ៍ត់ 
អិម្រុតាាកាារម្រុ�ាក់ផងតែ�រ ់។  ស់ុី�ុ�ស់ុី �ាន្ធ �ាកឲ្យួ់ប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ ប្រើ�ស់ើរ ជ�នាាន្ធ់ថីី ប្រើ�ាកន�ងឆ្នាំនា�២០២០ 
ប្រើហ៊ុើយឥ��វិប្រើន្ធះ វាាក៏ មាាន្ធប្រើ�ាកន�ងក�ីវិិធីីទិ�រស់័ព័ុនៃ�ស់ុី�ុ�ស់ុីផងតែ�រ។ 

សេខ ស៊ីើរ 

រ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធផ្ទាុាល់�ា�ន្ធ គឺជាាក�ណ៍ត់ម្រុតាានៃន្ធព័័ត៌មាាន្ធល�្អិតនៃន្ធម្រុ�វិតីិស់ងម្រុត��់ 
រ�ស់់អិនក�ចីឥណ៍�ាន្ធ។ ព័័ត៌មាាន្ធប្រើនាាះ រួ�មាាន្ធម្រុ�ប្រើភទិគណ៍ន្ធី ក៏��ច្ចជាាព័័ត៌មាាន្ធប្រើផសងៗ  
តែ�លម្រុត�វិ�ាន្ធរាាយកាារណ៍៍ប្រើ�ា ស់ុី�ុ�ស់ុី ប្រើ�ាយ�ាា�័ន្ធផីល់ក�ចី។ ស់ុី�ុ�ស់ុី ម្រុ���លព័័ត៌មាាន្ធ
ឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់�ុគគលមានាក់ៗ រួច្ច�ប្រើងើើតរ�ាយ កាាណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធប្រើ�ាយតែផ្អកប្រើលើព័័ត៌មាាន្ធ ទិ��ង 
ប្រើនាាះ។ មាចាស់់ឥណ៍�ាន្ធ អាាច្ចប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់រ�ាយកាារណ៍៍ទិ��ងប្រើន្ធះ ម្រុព័�ទិ��ងព័័ត៌មាាន្ធល�្អិតប្រើផសង 
ប្រើទិៀតប្រើ�ើ�ីីក�ណ៍ត់លទិធភាាព័ស់ងឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់អិនកប្រើស់នើស់ុ�ក�ចី តែ�លប្រើន្ធះជាាតែផនក�ួយ ជួយ 
�ល់��ប្រើណ៍ើរកាារស់ប្រើម្រុ�ច្ចច្ចិតីរ�ស់់ព័ួកប្រើគកន�ងកាារផីល់ឥណ៍�ាន្ធប្រើ�ាកន�ងកម្រុ�ិតណាា។ ម្រុ�វិតីិ 
ស់ងឥណ៍�ាន្ធម្រុត��់�កវិិញល្អន្ធរឹងប្រើធីើើឲ្យួកាារទិទិួលឥណ៍�ាន្ធថីីកាាន្ធ់តែត មាាន្ធភាាព័ឆ្នាំា�់ 
រហ៊ុ័ស់ ន្ធិងកាាន្ធ់តែតង្ហាាយម្រុស់ួល។ ��ច្ចគានាប្រើន្ធះតែ�រ មាចាស់់ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ  ក៏អាាច្ចស់ុ� រ�ាយកាារណ៍៍ 
ឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់អិនក ប្រើ�ើ�ីីស់ប្រើម្រុ�ច្ចថាាប្រើតើម្រុត�វិផីល់កាារង្ហាារ�ល់អិនក ឬប្រើទិ។ ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធធានាា 
រាូ��់រង ក៏អាាច្ចប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ព័័ត៌មាាន្ធទិ��ងប្រើន្ធះ កន�ង កាារផីល់កាារធានាារាូ��រងផង តែ�រ។

វាាព័ិតជាាមាាន្ធ�ារៈស់�ខាាន្ធ់ណាាស់់កន�ងកាារតែ�កន្ធ�វិរ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធឲ្យួ�ាន្ធប្រើទិៀង�ាត់ 
ប្រើ�ើ�ីីក�ណ៍ត់ថាាព័័ត៌មាាន្ធតែ�លប្រើ�ាកន�ងប្រើនាាះជាាព័័ត៌មាាន្ធតែ�លព័ិតម្រុ�ាក� ន្ធិងម្រុតរឹ�ម្រុត�វិ។ ប្រើន្ធះ 
ជាាទិ�ន្ធួល�ុស់ម្រុត�វិរ�ស់់�ុគគលមានាក់ៗកន�ងកាារតែ�ករ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់ព័ួកប្រើគ ន្ធិង 
ប្រើស់នើស់ុ�តែកតម្រុ��វិប្រើ�ាប្រើព័លមាាន្ធព័័ត៌មាាន្ធតែ�ល�ិន្ធម្រុតរឹ�ម្រុត�វិ។ អិតិថិជន្ធអាាច្ចប្រើស់នើស់ុ�តែ�ករ�ាយ 
កាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធ�ាន្ធតាា�រយៈវិិធីី�ា�ង�ួន្ធ��ច្ចជាា ក�ីវិិធីីទិ�រស់័ព័ុនៃ�ស់ុី�ុ�ស់ុី �កកាារិយ៉ាាល័យ 
ស់ុី�ុ�ស់ុី ប្រើ�ាយផ្ទាុាល់ �ាខាា�ា�ងអិស់់នៃន្ធធីនាាគាារប្រើអិស់ុីលី�ា ឬម្រុគរឹះ�ាាន្ធ�ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ប្រើអិ
អិុ�� ប្រើ� ម្រុព័��ា�ងក�ីវិិធីី�ីាតហ៊ុើ�ន្ធរ�ស់់ម្រុគរឹះ�ាាន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា�នៃ�គ�។

របាាយការណ៍ឥណទាាន 

រយៈសេពីលនៃនប្រ�វតិិិឥណទាាន៖  
អិនក�ចីតែ�លរមាាន្ធម្រុ�វិតីិឥណ៍�ាន្ធល្អរយៈប្រើព័ល
យ�រ ភាាគប្រើម្រុច្ចើន្ធទិទិួល�ាន្ធព័ិន្ធុ�ឥណ៍�ាន្ធ�ពស់់។

ពី័តិ៌្ានមិនល្អ៖  
រាាល់ប្រើព័លមាាន្ធកាារកត់ ម្រុតាាអិ� ពី័ឥណ៍�ាន្ធ��ច្ច 
ព័ីធីនាាគាារ  ម្រុគរឹះ�ាាន្ធ�ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ន្ធិង�ាា�័ន្ធ 
ប្រើផសងប្រើទិៀត វាាផីល់ផលអិវិិជជមាាន្ធប្រើ�ា   �ល ់ព័ិន្ធុ�
រ�ស់់�ុគគលមានាក់ៗ។

ការផិល់ឥណទាាន៖ 
ស់�ប្រើ�ាប្រើលើច្ច�ន្ធួន្ធន្ធិងម្រុ�ប្រើភទិផលិតផលឥណ៍�ាន្ធ
តែ�លមាាន្ធ  ន្ធិងកាារប្រើ�ើកច្ច�ន្ធួន្ធគណ៍ន្ធីញរឹកញាា�់ 
តែ�លអាាច្ច�ង្ហាាាញព័ី�ាាន្ធ ភាាព័��ណ៍ុលវិណ៍ឌក 
ប្រើហ៊ុើយវាាន្ធរឹង�ះះពាាល់�ល់ព័ិន្ធុ�ឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់
ព័ួកប្រើគ។

ឥរិយាា�ទី�ុ�ងការ�ង់ស៊ីងប្រតិឡ�់៖ 
�ុ គគ ល តែ� ល មាា ន្ធ កាា រ � ង់ ស់ ង ម្រុត ល �់
ជាា�់�ា�់ ន្ធិង�ាន់្ធប្រើព័លប្រើវិ�ា អាាច្ចមាាន្ធ
ព័ិន្ធុ��ពស់់ជាាងអិនក�ង់ស់ងយឺតយ៉ាះាវិ។

ការដ្ឋាា�់ពាា�្យសេស៊ីុ�ស៊ីុំឥណទាាន៖ 
អិនកតែ�លមាាន្ធកម្រុ�ិតហាាន្ធិភ័យ�ពស់់ភាាគប្រើម្រុច្ចើន្ធ 
តែតងតែត�ាក់ពាាកួប្រើស់ន ើសុ់�ឥណ៍�ាន្ធប្រើម្រុច្ចើន្ធ។  
ព័ិន្ធុ�ប្រើ�ស់ើរ ន្ធរឹងវាាស់់តែវិងប្រើលើ និ្ធនានាកាារនៃន្ធកាារ�ាក់ 
ពាាកួប្រើស់នើស់ុ�ឥណ៍�ាន្ធ កន�ងរយៈប្រើព័លជាាក់�ាក់
ណាា�ួយ។

�តាិាស៊ីំខាន់ៗដែ�លជះឥទី្ធិពីលសេ�ាកាន់សេខស៊ីើរ
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P. 31 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

កាារម្រុតួតព័ិន្ធិតួព័័ត៌មាាន្ធឥណ៍�ាន្ធ អាាច្ចជួយកាាត់�ន្ធាយកាារតែកាង�ន្ធា� ន្ធិងព័័ត៌មាាន្ធ�ិន្ធម្រុតរឹ� 
ម្រុត�វិ។ ស់ុី�ុ�ស់ុី �ាន្ធ�ញ្ញច�ល "កាារម្រុតួតព័ិន្ធិតួរ�ស់់�ំ��" (My Monitoring) ប្រើ�ាកន�ងក�ីវិិធីីទិ�រស់័ព័ុ 
នៃ� ប្រើ�ើ�ីីកាារពាារអិតិថិជន្ធព័ី�ញ្ញាាាតែ�ល អាាច្ចប្រើកើតមាាន្ធប្រើ�ើង។ អិតិថិជន្ធ ក៏អាាច្ចទិទិួល�ាន្ធកាារ 
រំលរឹកព័ីកាារតាា��ាន្ធឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់�ា�ន្ធ តែផ្អកប្រើ�ាប្រើលើលកខ�ណ៍ឌប្រើផសងៗ តែ�ល�ាន្ធប្រើម្រុជើស់ 
ប្រើរើស់។ អិតិថិជន្ធន្ធរឹងទិទិួល�ាន្ធន្ធ�វិកាារជ�ន្ធ��ណ៍រឹងភាាា�ៗ ម្រុ�ស់ិន្ធប្រើ�ើច្ច�លលកខ�ណ៍ឌណាា�ួយ 
ឬប្រើម្រុច្ចីន្ធនៃន្ធលកខ�ណ៍ឌខាាងប្រើម្រុកាា���ច្ចគានា៖

ខ�ខាន�ង់ប្រតិឡ�់ស៊ីង៖ 
ទិទិួល�ាន្ធកាារជ�ន្ធ��ណ៍រឹងភាាា�ៗប្រើ�ាប្រើព័ល
តែ�លមាាន្ធកាារ�កខាាន្ធ�ង់ស់ងម្រុត��់ប្រើ�ា
�ាា�័ន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា�។

ការប្រតិួតិពីិនិតិ្យពី័តិ៌្ានឥណទាានផទៃាល់ខូលួន

ការសេស៊ីុ�ស៊ីុំឥណទាានថមី៖
ទិ ទិួ ល �ា ន្ធ កាា រ ជ� ន្ធ �� ណ៍រឹ ង ភាាា � ៗ ប្រើ�ា 
ប្រើព័លតែ�លមាាន្ធកាារប្រើស់នើស់ុ�ក�ចីថីីព័ី�ាា�័ន្ធ
ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�។

ការ�ង់ស៊ីងប្រតិឡ�់ទាាន់សេពីលសេវ�ា៖ 
ទិទិួល�ាន្ធកាារជ�ន្ធ��ណ៍រឹងភាាា�ៗប្រើ�ាប្រើព័ល 
តែ�លមាាន្ធកាារ�ង់ស់ងម្រុត��់�ាន្ធ់ប្រើព័ល 
ប្រើវិ�ាប្រើ�ា�ាា�័ន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា�។

ការ�សេងើ�តិេណនីថមី៖
ទិទិួល�ាន្ធកាារជ�ន្ធ��ណ៍រឹងភាាា�ៗប្រើ�ាប្រើព័ល
�ប្រើងើើតគណ៍នី្ធថីជីាា�យួ�ាា�ន័្ធហ៊ុរិញ្ញញវិតា�។

ការ�ិទីេណនី៖ 
ទិទិួល�ាន្ធកាារជ�ន្ធ��ណ៍រឹងភាាា�ៗប្រើ�ាប្រើព័ល 
�ង់ស់ងផ្ទាីាច្ច់  ន្ធិង�ិទិគណ៍ន្ធីជាា�ួយ 
�ាា�័ន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា�។

អិតិថិជន្ធអាាច្ចប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ក�ីវិិធីីទិ�រស់័ព័ុនៃ�ស់ុី�ុ�ស់ុី កន�ងកាារព័ិន្ធិតួប្រើ�ើលន្ធ�វិរ�ាយ កាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់ព័ួកប្រើគយ៉ាះាងង្ហាាយម្រុស់ួល ប្រើ�ាយព័ុ�ចាំា��ាច្ច់�កកាាន្ធ  ់កាា រិយ៉ាាល័យរ�ស់់ស់ុី�ុ�ស់ុីប្រើ�ាយផ្ទាុាល់ 
ឬតាា�រយៈ�ាខាាភានាក់ង្ហាារណាា�ួយ ប្រើ�ើយ។  ប្រើ�ាប្រើព័លតែ�លអិតិថិជន្ធប្រើ�ើក��ប្រើណ៍ើរកាារគណ៍ន្ធីទិ�រស់័ព័ុនៃ�ប្រើហ៊ុើយ អិតិថិជន្ធអាាច្ចព័ិន្ធិតួប្រើ�ើលន្ធ�វិរ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធ ប្រើ�ើ�ីីតាា��ាន្ធម្រុ�វិតីិ
ឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់�ា�ន្ធជាា�ួយន្ធរឹង ម្រុគរឹះ�ាាន្ធហ៊ុរិញ្ញញវិតា��ា�ងអិស់់ ន្ធិងព័ិន្ធិតួប្រើ�ើលប្រើ�ើងវិិញន្ធ�វិលទិធភាាព័តែ�លអាាច្ចទិទិួល �ាន្ធឥណ៍�ាន្ធ រ�ស់់ ព័ួកប្រើគ �ាន្ធម្រុគ�់ ប្រើព័លប្រើវិ�ា ន្ធិងម្រុគ�់ទិីកតែន្ធាង ។

�មមវិ�ីទីរូរស៊ី័ពីទៃស៊ីុី�ី�ស៊ីុី (ជាាសេផូតិហើម មួយ  ដែ�ល្ានផលិតិផល ទីំាងអំស៊ី់)



P. 32ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ជាាងប្រើន្ធះប្រើ�ាប្រើទិៀត អិតិថិជន្ធអាាច្ចម្រុតួតព័ិន្ធិតួស់ុ�ភាាព័ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�រ�ស់់ព័ួកប្រើគម្រុ�ប្រើស់ើរជាាង 
�ុន្ធតាា�រយៈ  "កាារម្រុតួតព័ិន្ធិតួរ�ស់់�ំ��" ប្រើ�ើ�ីី់រកសាន្ធ�វិទិមាាា�់ល្អនៃន្ធ កាារប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ  
ប្រើម្រុតៀ��ា�ន្ធកន�ងកាារចាំា�់យកឱ្យកាាស់ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ន្ធិងម្រុគ�់ ម្រុគងហាាន្ធិភ័យឥណ៍�ាន្ធ �ប្រើងើើតលទិធ 
ភាាព័កន�ងកាារច្ចរចាំារ ន្ធិងអាាច្ចប្រើធីើើកាារប្រើស់នើស់ុ�តែកតម្រុ��វិន្ធ�វិព័័ត៌មាាន្ធតែ�ល�ិន្ធម្រុតរឹ�ម្រុត�វិតាា�រយៈ 
ប្រើស់វាាក�ីប្រើ�ាះម្រុ�ាយវិិវាាទិតាា�ម្រុ�ព័័ន្ធធអិន្ធឡាាញរ�ស់់ប្រើយើង។ អិតិថិជន្ធ ក៏អាាច្ចទិទិួល�ាន្ធ 
ព័ិន្ធុ�ប្រើ�ស់ើររ�ស់់ព័ួកប្រើគ តាា�ក�ីវិិធីីទិ�រស់័ព័ុនៃ�ស់ុី�ុ�ស់ុីផង តែ�រ។

គប្រើម្រុមាាងទិិញ

ម្រុ�វិតីិ

តែណ៍នាា�

�ណ៍ះ��នៃន្ធ
ស់មាាជិក

ទិីតាា�ងរ�ាយកាារណ៍៍

ម្រុតួតព័ិន្ធិតួ

ប្រើ� ស់ើរ

�ញ្ញាជាទិិញ
រ�ាយកាារណ៍៍

ប្រើម្រុ�ាព័ីប្រើន្ធះ ក�ីវិិធីីទិ�រស់័ព័ុនៃ�ស់ុី�ុ�ស់ុី ផីល់ន្ធ�វិច្ច�ប្រើណ៍ះ�រឹងប្រើលើតែផនកហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ភាាព័ ង្ហាាយម្រុស់ួល 
កន�ងកាារទិទិួល�ាន្ធព័័ត៌មាាន្ធឥណ៍�ាន្ធ ព័័ត៌មាាន្ធថីីៗតែ�ល�ាក់ទិង ន្ធរឹងទិីផសារឥណ៍�ាន្ធ ន្ធិង 
ន្ធិនានាកាារប្រើផសងៗកន�ងវិិស់័យហ៊ុិរញ្ញញវិតា ប្រើ�ើ�ីីកាាត់�ន្ធាយន្ធ�វិព័័ត៌មាាន្ធល�ប្រើអិៀងរវាាងអិនកផីល ់
ឥណ៍�ាន្ធ ន្ធិងអិនក�ចី ប្រើ�ើ�ីីប្រើអាាយ��ប្រើណ៍ើរកាារទិីផសារឥណ៍�ាន្ធកាាន្ធ់តែតម្រុ�ប្រើស់ើរប្រើ�ើង។ ក�ីវិិធីី 
ទិ�រស័់ព័ុនៃ�សីុ់�ុ�សីុ់ �ាន្ធច្ច�លរួ�ច្ច�តែណ៍ក�ប្រើងើើន្ធន្ធ�វិទិ��ា�់ប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធប្រើ�ាយកាារ 
ទិទិួល�ុស់ម្រុត�វិតែ�លជាាកតាីាជ�រុញប្រើអាាយមាាន្ធស់ិារភាាព័ ន្ធិងន្ធិរន្ធីរភាាព័នៃន្ធវិិស់័យហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ប្រើ�ា 
កន�ងម្រុ�ប្រើទិស់ក�ព�ជាា។

៣,៩០០ សេរៀល
ប្រ�ចាំដែខ



P. 33 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

រ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធ 
ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ

ប្រើស់វាាវិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យ 

1

5

2

6

3

7

4

8

ប្រើ� ស់ើរ 

ប្រើស់វាាម្រុតួតព័ិន្ធិតួឥណ៍�ាន្ធ

កាារអិភិវិឌីឍព័ិន្ធុ�
វាាយតនៃ�ាឥណ៍�ាន្ធ

��ប្រើណាាះម្រុ�ាយទិិន្ធនន្ធ័យ 
តាា�តម្រុ��វិកាារ

រ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធ 
អិតិថជន្ធ

ប្រើស់វាាតាា��ាន្ធឥណ៍�ាន្ធ 

ពីអាជីវកម្មទៅអាជីវកម្ម (B2B) 



P. 34ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

រ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ គឺជាាកាារកត់ម្រុតាារាាល់ព័័ត៌មាាន្ធម្រុ�វិតីិឥណ៍ �ាន្ធរ�ស់់ន្ធីត ិ
�ុគគលតែ�លមាាន្ធប្រើ�ាធីនាាគាារ ន្ធិងម្រុគរឹះ�ាាន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា�។ ប្រើស់វាាក�ីប្រើន្ធះ�ាន្ធ�ាក់ឲ្យួ��ប្រើណ៍ើរកាារ 
តាា�ងព័ីតែ�កញ្ញាញា ឆ្នាំនា�២០១៩ �កប្រើ�ាះះ។ ប្រើ�ាប្រើព័លតែ�លអាាជីវិក�ីកាាន្ធ់តែតរីកល�ត�ាស់់ 
អាាជីវិក�ី�ា�ងប្រើនាាះតែតងម្រុត�វិកាារទិុន្ធ�តែន្ធា�។   ម្រុ�ភព័ទិុន្ធ�ួយកន�ងច្ច�ប្រើណាា�ម្រុ�ភព័ទុិន្ធ 
ប្រើផសងៗ គឺ�ាន្ធ�កព័ីកាារប្រើស់នើស់ុ�ឥណ៍ �ាន្ធម្រុកុុ�ហ៊ុុុន្ធព័ីធីនាាគាារ។ កន�ង��ប្រើណ៍ើរកាារប្រើស់នើស់ុ�ឥណ៍ 
�ាន្ធ ធីនាាគាារន្ធរឹងម្រុត�វិព័ិន្ធិតួប្រើ�ើលន្ធ�វិរ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ តែ�ល�ាន្ធប្រើស់នើស់ុ�  
តាា�រយៈម្រុ�ព័័ន្ធធស់ុី�ុ�ស់ុី កន�ងប្រើគាាល��ណ៍ង�រឹងអិ�ព័ីលទិធភាាព័ស់ងម្រុត��់ ន្ធិងម្រុ�វិតីិឥណ៍ �ាន្ធ 
រ�ស់់ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធផងតែ�រ។ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកផីល់ក�ចី ន្ធិងអិនកវិិន្ធិប្រើយ៉ាាគ តែ�ល�ាន្ធ ស់�ប្រើរច្ចផីល ់
ឥណ៍�ាន្ធ ប្រើ�ាយតែផ្អកប្រើលើរ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ មាាន្ធ កាារប្រើកើន្ធប្រើ�ើងកាាន្ធ់តែតប្រើម្រុច្ចើន្ធ 
ប្រើ�ើងៗ។

វាាព័ិតជាាមាាន្ធ�ារៈស់�ខាាន្ធ់ណាាស់់ កន�ងកាារព័ិន្ធិតួរ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធ ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ឲ្យួ�ាន្ធ 
ប្រើទិៀង�ាត់ ប្រើ�ាយ�ារតែតម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ អាាច្ច�រឹងអិ�ព័ី�ាាន្ធភាាព័ ន្ធិងលទិធភាាព័កន�ងកាារស់ងម្រុត��់ 
ប្រើ�ាប្រើព័ល�ាក់ពាាកួប្រើស់នើស់ុ�ឥណ៍�ាន្ធ ប្រើអាាយ ម្រុតួតព័ិន្ធិតួប្រើលើម្រុ�វិតិី ន្ធិងព័័ត៌មាាន្ធឥណ៍�ាន្ធ 
ថាាម្រុតរឹ�ម្រុត�វិតែ�រឬប្រើទិ ម្រុព័��ា�ងអាាច្ចប្រើស់នើសុ់�តែកតែម្រុ�ព័័ត៌មាាន្ធតែ�ល�ិន្ធម្រុតរឹ�ម្រុត�វិជាា�ួយន្ធរឹង 
សីុ់�ុ�សីុ់ផងតែ�រ។ ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធអាាច្ច�កទិទិួលយករ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ប្រើ�ា 
កាារិយ៉ាាល័យ ស់ុី�ុ�ស់ុីប្រើ�ាយផ្ទាុាល់�ាន្ធ ។

របាាយការណ៍ឥណទាានប្រ�ុមហីុន 

រ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធអិតិថិជន្ធគឺជាាកាារកត់ម្រុតាាន្ធ�វិម្រុ�វិតីិឥណ៍�ាន្ធនៃន្ធកាារ�ង់ស់ងម្រុត��់
រ�ស់់អិតិថិជន្ធមានាក់ៗ តែ�លព័័ត៌មាាន្ធទិ��ងប្រើន្ធះ�ាន្ធ�កព័ីម្រុគរឹះ�ាាន្ធ ធីនាាគាារម្រុគរឹះ�ាាន្ធ�ីម្រុក� 
ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ន្ធិង�ាា�័ន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ប្រើផសងៗ។ ម្រុគរឹះ�ាាន្ធ ផីល់ឥណ៍�ាន្ធម្រុត�វិ�ាញយករ�ាយ 
កាារណ៍៍ប្រើន្ធះ តែ�លជាាតែផនក�ួយនៃន្ធ��ប្រើណ៍ើរ កាារវាាយតនៃ�ាប្រើ�ាពាាកួប្រើស់នើស់ុ�ឥណ៍�ាន្ធ។ ម្រុគរឹះ�ាាន្ធ 
ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� តែ�លជាាស់មាាជិក រ�ស់់ ស់ុី�ុ�ស់ុី មាាន្ធស់ិទិធិទិទិួល�ាន្ធរ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធ 
រ�ស់់អិតិថិជន្ធ ប្រើ�ាយផ្ទាុាល់តាា�រយៈម្រុ�ព័័ន្ធធម្រុគ�់ម្រុគងព័័ត៌មាាន្ធរ�ស់់ស់ុី�ុ�ស់ុី �ះុតែន្ធីក៏�ា� 
�ារឲ្យួ មាាន្ធកាារយល់ម្រុព័�ព័ីអិតិថិជន្ធជាា�ុន្ធផងតែ�រ។

រ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធអិតិថិជន្ធ �ាន្ធប្រើ�ើរតួនាាទិីយ៉ាះាងស់�ខាាន្ធ់ប្រើ�ើ�ីីកាាត់�ន្ធាយន្ធ�វិព័័ត៌មាាន្ធ 
ល�ប្រើអិៀងរវាាងអិនកផីល់ឥណ៍�ាន្ធ ន្ធិងអិនក�ចី ចីតែ�លជាាកាាររួ�ច្ច�តែណ៍កកន�ងកាារម្រុគ�់ម្រុគង
កម្រុ�ិតហាាន្ធិភ័យឥណ៍�ាន្ធ ន្ធិង�ប្រើងើើន្ធម្រុ�ស់ិទិធភាាព័កន�ងកាារស់ប្រើម្រុ�ច្ចច្ចិតីផីល់ឥណ៍�ាន្ធ។

របាាយការណ៍ឥណទាានអំតិិថជន

�សេងើ�នការវាាយតិនៃមូ ហានិភិ័យ

�សេងើ�នឧតិិមភាាពីប្រ��ួតិប្រ�ដែជង និងប្រ�ស៊ីិទី្ធភាាពី

ការផិល់�មចី ប្រ��� សេដ្ឋាាយ ទីំនួលខុស៊ីប្រតិរូវ

�ប្រើងើើន្ធ ស់ុម្រុករឹតភាាព័នៃន្ធកាារវាាយតនៃ�ា ហាាន្ធិភ័យ ឥណ៍�ាន្ធ តែ�លអាាច្ចកាាត ់
�ន្ធាយ��ណ៍ុលវិណ៍ឌក

អាាច្ចទិទិួល�ាន្ធ  ឥណ៍�ាន្ធ  ប្រើម្រុច្ចើន្ធ  កន�ងតនៃ�ា�ា�ជាាង�ុន្ធ ប្រើ�ាយ�ារកាារ កាាត់  
�ន្ធាយ ច្ច�ណាាយ ម្រុ�តិ�តីិ

ផីល់ក�ចីប្រើអាាយតែតអិនក  តែ�ល អាាច្ច មាាន្ធ លទិធភាាព័កន�ងកាារ�ង់ស់ងម្រុត��់�ក
វិិញប្រើជៀងវាាងន្ធ�វិ ��ណ៍ុលវិណ៍ឌក

ប្រ�វតិិិ
ប្រ�ុមហីុន

ពី័តិ៌្ានលម្អិតិ
ពីីេណនី

ស៊ីសេងខេ�នរូវ
របាាយការណ៍
ឥណទាាន

ការប្រតិួតិពីិនិតិ្យ
របាាយការណ៍
ឥណទាានពីីមុន

របាាយការណ៍ឥណទាានប្រ�ុមហីុន ផិល់នរូវពី័តិ៌្ានស៊ីំខាន់ៗទាាំងប្របាាំ�រូច្ចជាា ៖

ពី័តិ៌្ាន 
ភាាេទីុនិ�
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P. 35 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ប្រើ� ស់ើរ (ព័ិន្ធុ�តែ�ីរ) គឺជាាតួប្រើល� តែ�លវាាស់់ស់ុង់អិ�ព័ីកម្រុ�ិតហាាន្ធិភ័យឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់�ុគគល 
មានាក់ កន�ងប្រើព័លជាាក់�ាក់�ួយ ន្ធិងទិស់ស�ាយអិ�ព័ីលទិធភាាព័នៃន្ធកាារអាាក់ខាាន្ធ�ង់ស់ង��ណ៍ុល 
ម្រុត��់នាាប្រើព័លអិនាាគត។ ប្រើ� ស់ើរ ម្រុត�វិ�ាន្ធគណ៍នាាតែផ្អកប្រើលើទិិន្ធនន្ធ័យរ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធ  
តែ�លមាាន្ធប្រើ�ាកន�ងម្រុ�ព័័ន្ធធ ស់ុី�ុ�ស់ុី តាា�រយៈឥរិយ៉ាា�ទិកន�ងកាារស់ង��ណ៍ុលកន្ធាង�ក ន្ធិង 
ម្រុ�វិតីិឥណ៍�ាន្ធព័ីម្រុគរឹះ �ាាន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា��ា�ងអិស់់។  មាចាស់់ឥណ៍�ាន្ធ អាាច្ចប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ ប្រើ� ស់ើរ  
ជាា�ួយន្ធរឹងព័ិនុ្ធ�ឥណ៍�ាន្ធតែ�លមាាន្ធកន�ង�ាា�័ន្ធរ�ស់់�ា�ន្ធប្រើ�ើ�ីីវិិភាាគអិ�ពី័កម្រុ�ិតហាានិ្ធភ័យ 
រ�ស់់អិតិថជន្ធ�ាន្ធកាាន្ធ់តែតស់ុម្រុករឹតួ។ 

សេខ ស៊ីើរ ពី័តិ៌្ានដែ�ល�ង្ាញ�ុ�ងរបាាយការណ៍ឥណទាានអំតិិថិជន

ពី័តិ៌្ានប្រ�ជាាសាាប្រស៊ីិ៖ 

ច្ចំនួនរបាាយការណ៍ឥណទាានដែ�លបាាន 
ប្រតិួតិពីិនិតិ្យពីីមុន៖ 

ពី័តិ៌្ានពីី�ដែនូងការងារ ៖ 

ប្រ�វតិិិស៊ីសេងខេ�៖ 

ពី័តិ៌្ានលម្អិតិអំំពីីេណនី៖ 

ព័័ត៌មាាន្ធទិ�ប្រើ�ាតែ�ល�ង្ហាាាញព័ ី
អិតីស់ញ្ញាញាណ៍��ច្ចជាាប្រើឈាីាះ ប្រើភទិ  
�ាាន្ធភាាព័ នៃថាតែ�ក�ប្រើណ៍ើត ទិីកតែន្ធាង 
ក�ប្រើណ៍ើត   ន្ធិងស់ញ្ញាជាតិ។

មាាន្ធតាារាាង�ង្ហាាាញព័ី ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកផីល់ក�ចី 
តែ�ល�ាន្ធម្រុតួតពិ័ន្ធិតួរ�ាយកាារណ៍៍
ឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់អិនក។

�ង្ហាាាញពី័ព័័ត៌មាាន្ធល�្អិតនៃន្ធកាារង្ហាារ��ច្ចជាា 
កតែន្ធាងប្រើធីើើកាារ តួនាាទិី ន្ធិងរយៈប្រើព័ល�ប្រើម្រុ�ើ 
កាារង្ហាារក៏��ច្ចជាាម្រុ�ាក់តែ�ផងតែ�រ។

ស់ប្រើងខ�ព័ីកាាររ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធ 
ន្ធិងគណ៍ន្ធី រួ�មាាន្ធម្រុ�ាក់ប្រើ�ើ�ឥណ៍ 
�ាន្ធជាាស់រុ� ច្ច�ន្ធួន្ធគណ៍ន្ធី�ឋ�  
ន្ធិងគណ៍ន្ធីធានាា។ 

�ង្ហាាាញព័ីព័័ត៌មាាន្ធល�្អិតនៃន្ធគណ៍ន្ធី�ា�ង
អិស់់រួ�មាាន្ធគណ៍ន្ធីស់ក�ី ន្ធិងគណ៍ន្ធី
�ិទិតែ�លមាាន្ធជាា�ួយ�ាា�័ន្ធនៃ�គ�រ�ស់់
ស់ុី�ុ�ស់ុី។ ប្រើ� ស់ើរ

ម្រុត�វិ�ាន្ធ�ប្រើងើើត 
ស់ម្រុមាា�់មាចាស់់ឥណ៍�ាន្ធ
ន្ធ�វិម្រុ�វិិតីហាាន្ធិភ័យ ប្រើ�ាយ  
តែផ្អកប្រើលើទិិន្ធនន្ធ័យស់ុី�ុ�ស់ុី 
កន�ងកាារវាាយតនៃ�ាព័ីលទិធ
ភាាព័�ង់ស់ងម្រុត��់ 
រ�ស់់ �ុគគលមានាក់ៗ។

ប្រើ� ស់ើរ
ម្រុត�វិ�ាន្ធ�ប្រើងើើតប្រើ�ើង

ប្រើ�ាយស់ប្រើងខ�រាាល់ព័័ត៌
មាាន្ធឥណ៍�ាន្ធប្រើ�ា  
ជាាព័ិន្ធុ��ួយតែផ្អកប្រើលើ  

កាារគណ៍នាា
តែ��ស់ាិតិ។

ប្រើ� ស់ើរ
អាាច្ចទិស់ស�ាយលទិធភាាព័

នៃន្ធកាារអាាក់ខាាន្ធស់ង
ម្រុត��់�កវិិញរ�ស់់�ុគគល

មានាក់ៗ កន�ងរយៈប្រើព័លព័ី 
៦-១២តែ��នាុា�់
ព័ីទិទិួលក�ចី។



P. 36ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

•   •                                                above 
a certain threshold of 

•  

អំតិាប្រ�សេយាាជន៍នៃនសេខស៊ីើរ ស៊ីប្រ្ា�់្ចាស៊ី់ឥណទាាន

* ពិន្ទុដែលខ្ពស់ អាចជួយឲ្យែំណ�ីរការពិនិត្យ និងផ្តល់កម្ីបានណលឿន ឬ ណែាយស្វ័យប្រវត្តិ 
ណែាយមិនតំរូវនូវឯកសារភ្ជា ្រ់្រដនថែម ឬការចុះវាយតមមលៃណនៅទីតំាងជាក់ដស្តង។

ការពីិនិតិ្យពាា�្យសេស៊ីុ�ស៊ីុំ
• មាចាស់់ឥណ៍�ាន្ធ អាាច្ចប្រើម្រុជើស់ប្រើរើស់យកតែតអិនក

តែ�លមាាន្ធព័ិន្ធុ�ជាាក់�ាក់ណាា  �ួយ
• ប្រើ� ស់ើរ អាាច្ចយកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ ប្រើ�ើ�ីីកាារវាាយ 

តនៃ�ា�តែន្ធា�

ការវាាយតិំនៃលប្របាា�់�មចី
• មាចាស់់ឥណ៍�ាន្ធ អាាច្ចក�ណ៍ត់ព័ិន្ធុ�ជាាក់�ាក ់

ណាា�ួយនៃន្ធប្រើ�ស់ើរ ប្រើ�ើ�ីី វាាយតនៃ�ា�ុន្ធប្រើព័ល 
ផីល់ក�ចី

ការ�ំណតិ់តិនៃមូសេដ្ឋាាយដែផ្អ�សេល��ប្រមិតិហានិភិ័យ
• មាចាស់់ឥណ៍�ាន្ធ អាាច្ចប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ព័ិន្ធុ� ប្រើ� ស់ើរ ជាាស់�ច្ចនាាករ�ួយកន�ងកាារ  ក�ណ៍ត់អិម្រុតាាកាារម្រុ�ាក់ជាា�ួយ

អិនក�ចីតែ�លមាាន្ធម្រុ�វិតីិហាាន្ធិភ័យ�ុស់ៗគានា។
• 
ការ�ំណតិ់�ញ្ញច�់ផលិតិផលសេដ្ឋាាយដែផ្អ�សេល��ប្រមិតិហានិភិ័យ
• មាចាស់់ឥណ៍�ាន្ធ អាាច្ចប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ព័ិន្ធុ� ប្រើ� ស់ើរ ជាាស់�ច្ចនាាករ�ួយស់ម្រុមាា�់ក�ណ៍ត់ន្ធ�វិលកខ�ណ៍ឌប្រើផសងៗនៃន្ធ 

ផលិតក�ីឥណ៍�ាន្ធ (��ច្ចជាារយៈប្រើព័ល�ចី ម្រុទិព័ួ �ញ្ញាចា�)។
• 
ការពីិនិតិ្យសេឡ�ងវិញ និងការ�ំណតិ់ស៊ីិង់ដ្ឋាាផល�័ប្រតិឥណទាាន
• មាចាស់់ឥណ៍�ាន្ធ អាាច្ចប្រើស់នើស់ុ�ប្រើ�ស់ើររ�ស់់អិនក�ចីតែ�លមាាន្ធម្រុ�ា�់�ាន្ធ  កន�ងកម្រុ�ិត�ាា�័ន្ធ ឬវិិស់័យទិ��ង��ល  

ប្រើ�ើ�ីីម្រុតួតព័ិន្ធិតួប្រើ�ើលព័ីកាារម្រុគ�់ម្រុគង ឥណ៍ �ាន្ធ រ�ស់់�ា�ន្ធ ប្រើធីៀ�ន្ធរឹងវិិស់័យទិ��ង��ល ប្រើហ៊ុើយប្រើរៀ�ច្ច�យុទិធ 
�ាម្រុស់ីតែក តម្រុ��វិម្រុ�ស់ិន្ធប្រើ�ើច្ច�� �ាច្ច់។

• មាចាស់់ឥណ៍�ាន្ធ អាាច្ចកម្រុ�ិតកាារផីល់ក�ចីស់�រាា�់តែតអិនកតែ�លមាាន្ធព័ិន្ធុ� ប្រើ� ស់ើរ �ពស់់�ះុប្រើណា្ណាះ។ ��ច្ចប្រើន្ធះ ប្រើ� ស់ើរ  
អាាច្ចយក�កប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ជាាឧ�ករណ៍៍កន�ង កាារក�ណ៍ត់កាារផីល់ឥណ៍�ាន្ធ។

A. កាារ�ាក់ពាាកួប្រើស់នើស់ុ�ឥណ៍�ាន្ធ

B. កាារម្រុគ�់ម្រុគងផលិតក�ី ន្ធិងផល�័ម្រុតឥណ៍�ាន្ធ

C. កាារម្រុគ�់ម្រុគងកាារផីល់ឥណ៍�ាន្ធ

P. 36



P. 37 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

មាចាស់់ឥណ៍�ាន្ធ អាាច្ច�ប្រើងើើតព័ិន្ធុ�វាាយតនៃ�ាឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់�ា�ន្ធ ប្រើ�ាយប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ប្រើ� ស់ើរ  ក៏��ច្ចជាាព័័ត៌មាាន្ធនៃន្ធម្រុ�វិតីិនៃន្ធកាារ�ង់ស់ងម្រុត��់�ក វិិញ រ�ស់់អិតិថិជន្ធ។ កាារវាាយតនៃ�ាកម្រុ�ិតហាាន្ធិភ័យនៃន្ធ 
កាារអាាក់ខាាន្ធកន�ងកាារស់ងម្រុត��់ ន្ធរឹងមាាន្ធភាាព័កាាន្ធ់តែតស់ុម្រុករឹតួ ម្រុ�ស់ិន្ធប្រើ�ើមាចាស់់ឥណ៍ �ាន្ធ  ប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ព័ិន្ធុ�ឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់�ាា�័ន្ធ គួ�ផស�ន្ធរឹង ប្រើ� ស់ើរ។ ប្រើ� ស់ើរ គឺជាាព័ិន្ធុ� តែ�ល�ាន្ធ�កព័ីកាារស់ប្រើងខ� 
ន្ធ�វិរាាល់ព័ត៌័មាាន្ធឥណ៍�ាន្ធ តែ�លមាាន្ធម្រុ�ា�ប់្រើ�ាកន�ងទិនិ្ធនន្ធយ័រ�ស់់ សីុ់�ុ�សីុ់។ ព័និ្ធុ�វាាយតនៃ�ាឥណ៍�ាន្ធ ស់�ប្រើ�ាប្រើ�ាប្រើលើព័និ្ធុ�ឥណ៍�ាន្ធ គណ៍នាាប្រើ�ាយប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់កី�ន្ធខានាតគណ៍តិវិទិិាតែ�ល�ាន្ធប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ 
ន្ធ�វិព័័ត៌មាាន្ធពាាក់ព័័ន្ធធន្ធរឹងម្រុគរឹះ�ាាន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ជាាក់ �ាក់�ួយ ប្រើ�ើ�ីីក�ណ៍ត់ព័ិន្ធុ�នៃន្ធអិនកប្រើស់នើស់ុ�ឥណ៍�ាន្ធ ឬអិនកក�ព័ុង �ចី។

�ប្រើងើើន្ធម្រុ�ស់ិទិធភាាព័
• ប្រើធីើើឲ្យួកាារស់ប្រើម្រុ�ច្ចច្ចិតីតែផនកឥណ៍�ាន្ធកាាន្ធ់តែតម្រុ�ប្រើស់ើរ តែ�លអាាច្ចឈាាន្ធប្រើ�ា�ល់កាារ 

ស់ប្រើម្រុ�ច្ចច្ចិតីប្រើ�ាយស់ើ័យម្រុ�វិតីិ។
• កាាត់�ន្ធាយ��ប្រើណ៍ើរកាារទិ��ង��ល ន្ធិងប្រើធីើើកាារស់ប្រើម្រុ�ច្ចច្ចិតី�ាន្ធប្រើលឿន្ធជាាង�ុន្ធ។

�ប្រើងើើន្ធស់ងគតភាាព័
• មាាន្ធស់ីង់�ា ន្ធិង�ប្រើងើើន្ធតមាាាភាាព័នៃន្ធ��ប្រើណ៍ើរកាារស់ប្រើម្រុ�ច្ចច្ចិតីប្រើលើឥណ៍�ាន្ធ។
• កាាត់�ន្ធាយ ឬលុ����ាត់��ប្រើណ៍ើរកាារកន�ងស់ប្រើម្រុ�ច្ចច្ចិតីប្រើ�ាយ�ា�ន្ធឯង ន្ធិងស់ម្រុ�ួល�ល់

កាារតែកតែម្រុ�ប្រើគាាលកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធ។
• 
• 

កាារប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់កាារវាាយតនៃ�ាឥណ៍�ាន្ធជួយឲ្យួម្រុគរឹះ�ាាន្ធហិ៊ុរញ្ញញវិតា�ប្រើធីើើកាារស់ប្រើម្រុ�ច្ចចិ្ចតី�ាន្ធ 
ប្រើលឿន្ធ ន្ធិងម្រុ�ប្រើស់ើរជាាង�ុន្ធ ជាាលទិធផល��ច្ចខាាងប្រើម្រុកាា�៖

អំតិាប្រ�សេយាាជន៍នៃនការអំភិិវឌ្ឍពីិនទៃ�វាាយតិនៃមូឥណទាាន

ការអំភិិវឌ្ឍពីិនទៃ�វាាយតិនៃមូឥណទាាន

តែកល�្អគុណ៍ភាាព័ផល�័ម្រុតឥណ៍�ាន្ធទិ��ង��ល
• ផីល់ន្ធ�វិឧ�ករណ៍៍ម្រុគ�់ម្រុគងហាាន្ធិភ័យឥណ៍�ាន្ធ តែ�លមាាន្ធភាាព័ម្រុតរឹ�ម្រុត�វិ ន្ធិងអាាច្ចទិុក 

ច្ចិតី�ាន្ធ ប្រើ�ើ�ីីក�ណ៍ត់ ន្ធិងតែកល�្អកាារស់ប្រើម្រុ�ច្ចច្ចិតីឥណ៍�ាន្ធ  ឲ្យួ�ាន្ធ់ប្រើព័លប្រើវិ�ា។ 
ជួយឲ្យួអាាជីវិក�ីអិន្ធុវិតីយុទិធ�ាម្រុស់ីច្ចម្រុ�ុះ ប្រើ�ើ�ីី�ប្រើងើើន្ធម្រុ�ស់ិទិធភាាព័អាាជីវិក�ី។

• 
�ប្រើងើើន្ធម្រុ�ស់ិទិធភាាព័កាារវាាយតនៃ�ា ន្ធិងស់ប្រើម្រុ�ច្ចច្ចិតីតែផនកឥណ៍�ាន្ធ
• ប្រើ�ើ�ីីប្រើ�ាើយត�ន្ធរឹងកាារតែម្រុ�ម្រុ�ួលរ�ស់់ទិីផសារយ៉ាះាងឆ្នាំា�់រហ៊ុ័ស់ ន្ធិងកាារប្រើកើន្ធប្រើ�ើងន្ធ�វិ 

�ទិ�ឋាន្ធច្ចា�់ជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធ ធីនាាគាារធី�ៗ�ាន្ធអិន្ធុ�័តន្ធ�វិកាារវាាយតនៃ�ាឥណ៍�ាន្ធ ប្រើ�ើ�ីីប្រើធីើើឱ្យួ 
��ប្រើណ៍ើរកាារវាាយតនៃ�ាតែផនកឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់ព័ួកប្រើគកាាន្ធ់តែតម្រុ�ប្រើស់ើរប្រើ�ើង។

• 
�ប្រើងើើន្ធម្រុ�ស់ិទិធភាាព័នៃន្ធយុទិធ�ាម្រុស់ីឥណ៍�ាន្ធ
• ភាាព័ង្ហាាយម្រុស់ួលកន�ងកាារប្រើម្រុ�ើឧ�ករណ៍៍វិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យ ជាា�ួយន្ធរឹងតនៃ�ាស់�រ�ួ �ាន្ធ

ប្រើធីើើឱ្យួមាាន្ធកាារចាំា�់ប្រើផីើ�ប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់វិិធីី�ាម្រុស់ីវិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យ ប្រើ�ើ�ីីម្រុ�ស់ិទិធិភាាព័នៃន្ធ
កាារម្រុគ�់ម្រុគងហាាន្ធិភ័យឥណ៍�ាន្ធ។ ស់ព័ើនៃថាប្រើន្ធះ ធីនាាគាារក�ព័ុង�ប្រើណ៍ះើ�គានាច្ច�លប្រើកៀក
អិតិថិជន្ធ ប្រើ�ើ�ីីយកឈនះនៃ�គ�ម្រុ�កួតអាាជីវិក�ីរ�ស់់ព័ួកប្រើគ។ ��ច្ចប្រើន្ធះ �ាា�័ន្ធម្រុត�វិ
មាាន្ធ��ប្រើណ៍ើរកាារវាាយតនៃ�ាឥណ៍�ាន្ធតែ�លមាាន្ធម្រុ�ស់ិទិធភាាព័ រហ៊ុ័ស់ ន្ធិងឆ្នាំាាតនៃវិ ។

P. 37 ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ប្រើម្រុកឌីីត �ួ�រូ� (ប្រើ����ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ�ាយកាារណ៍៍ម្រុ�ចាំា�ឆ្នាំនា� ២០២០



P. 38ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ប្រើស់វាាវិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យ គឺជាាទិម្រុ�ង់រ�ាយកាារណ៍៍ឆ្នាំាាតនៃវិ�ួយ តែ�លអិន្ធុញ្ញាញាតឲ្យួស់មាាជិក 
ប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ប្រើស់វាាប្រើន្ធះ អាាច្ចព័ិន្ធិតួប្រើ�ើលយ៉ាះាងច្ចាស់់ប្រើ�ាប្រើលើម្រុ�តិ�តីិកាាររ�ស់់ព័ួកប្រើគ ប្រើម្រុ�ៀ� 
ប្រើធីៀ�ប្រើ�ាន្ធរឹងវិិស់័យទិ��ង��ល។ ប្រើស់វាាវិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យ មាាន្ធ ៥ទិម្រុ�ង់��ច្ចជាា៖

អិតាម្រុ�ប្រើយ៉ាាជន្ធ៍៖

សេស៊ីវាាវិភាាេទីិនុន័យ

ប្រើស់វាាតាា��ាន្ធឥណ៍�ាន្ធ គឺជួយ�ាា�័ន្ធតាា��ាន្ធស់ក�ីភាាព័រ�ស់់អិតិថិជន្ធតែ�លមាាន្ធ 
ម្រុ�ា�់ឲ្យួ�ាន្ធ�ាន្ធ់ប្រើព័លប្រើវិ�ា។ ប្រើស់វាាក�ីប្រើន្ធះ មាាន្ធច្ច�ណ៍ុច្ចស់�ខាាន្ធ់�ា�ង១៣ ��ច្ចជាា៖

ចាំា�់តាា�ងព័ីមាាន្ធកាាររីករាាល�ាលជ�ងឺក�វិី�១៩ ម្រុគរឹះ�ាាន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា� �ាន្ធ�ប្រើងើើតន្ធ�វិប្រើគាាល 
កាារណ៍៍ ន្ធិងន្ធីតិវិិធីី អិន្ធុញ្ញាញាតឲ្យួមាាន្ធកាារប្រើរៀ�ច្ច�ឥណ៍�ាន្ធប្រើ�ើងវិិញ�ល់អិនក�ចីតែ�លរងផល 
�ះះពាាល់ប្រើ�ាយ�ារកាាររីករាាល�ាន្ធប្រើន្ធះ។ ប្រើន្ធះ�ាន្ធ�ញ្ញាជាក់ឲ្យួប្រើ�ើញថាាមាចាស់់ឥណ៍�ាន្ធ ម្រុត�វិ 
តែតតាា��ាន្ធអិតិថិជន្ធប្រើអាាយ�ាន្ធប្រើទិៀង�ាត់។ ប្រើ�ើ�ីីប្រើ�ាើយត�ប្រើ�ាន្ធរឹងតម្រុ��វិកាាររ�ស់់ 
ស់មាាជកិ កន�ងកាារតាា��ាន្ធឥណ៍�ាន្ធ ប្រើរៀ�ច្ច�ប្រើ�ើងវិិញប្រើ�ាកន�ងម្រុគរឹះ�ាាន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា��ា�ងអិស់់ 
ស់ុី�ុ�ស់ុី �ាន្ធ�ាក់ឲ្យួប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ប្រើស់វាាក�ីថីីប្រើន្ធះ កន�ងឆ្នាំនា�២០២០ ប្រើ�ាយផីល់ព័័ត៌មាាន្ធប្រើ�ាប្រើព័ល
តែ�ល អិតិថិជន្ធប្រើធីើើកាារប្រើរៀ�ច្ច�ឥណ៍�ាន្ធប្រើ�ើងវិិញ។

ប្រើស់វាាក�ីថីី៖ "កាារប្រើរៀ�ច្ច�ឥណ៍�ាន្ធប្រើ�ើងវិិញ"

សេស៊ីវាាតាាមដ្ឋាានឥណទាាន 

កាារម្រុគ�់ម្រុគងអិតិថិជន្ធថីី

កាារម្រុគ�់ម្រុគងគណ៍ន្ធីឥណ៍�ាន្ធយឺតយ៉ាះាវិ

កាារម្រុគ�់ម្រុគងកាារម្រុ���លឥណ៍�ាន្ធ

កាារម្រុគ�់ម្រុគងគណ៍ន្ធី ឥណ៍�ាន្ធ

កាារម្រុគ�់ម្រុគងប្រើលើតម្រុ��វិកាារ ឥណ៍�ាន្ធប្រើ�ើងវិិញ

ព័ម្រុងរឹងគុណ៍ភាាព័អិតិថិជន្ធថីី ប្រើ�ើ�ីីព័ម្រុងរឹងផល 
�័ម្រុតឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់អិនក

តាា��ាន្ធគុណ៍ភាាព័ផល �័ម្រុតឥណ៍�ាន្ធ 
ប្រើ�ើ�ីីកាាត់�ន្ធាយហាាន្ធិភ័យ

ព័ម្រុងីកលទិធភាាព័កន�ងកាារតែស់ើងរក�ប្រើធីួ��ាយ 
ថីីៗកន�ងកាារតែកល�្អកាារម្រុ���លឥណ៍�ាន្ធ

មាាន្ធភាាព័ង្ហាាយម្រុស់ួលកន�ងកាារតាា��ាន្ធន្ធ�វិ 
��ប្រើណ៍ើរម្រុគ�់ម្រុគងឥណ៍�ាន្ធ រ�ស់់�ាា�័ន្ធ
�ា�ន្ធប្រើ�ាកន�ងរងើង់នៃ�ប្រើ�ាយប្រើធីៀ�ប្រើ�ាន្ធរឹង 
វិិស់័យ ន្ធិងឧស់សាហ៊ុក�ី ទិ��ង��ល

តាា��ាន្ធព័័ត៌មាាន្ធល�្អិតព័ី�ាាន្ធភាាព័ 
ល�ត�ាស់់នៃន្ធផលិតផលន្ធី�ួយៗ 
ប្រើម្រុ�ៀ�ប្រើធីៀ�ប្រើ�ាន្ធរឹងឧស់សាហ៊ុក�ី

យល់ច្ចាស់់ព័ី�ាា�័ន្ធរ�ស់់�ា�ន្ធ កន�ងកាារ 
�ាក់�ាញអិតិថិជន្ធថីីៗព័ីនៃ� គ�ម្រុ�កួម្រុ�តែជង

ទិទិួល�ាន្ធន្ធ�វិទិស់សន្ធៈស់�ខាាន្ធ់ៗ
ពាាក់ព័័ន្ធធន្ធរឹងស់�ិទិធផលប្រើលើទិីផសារនៃន្ធ
ផលិតផលតែ�ល�ិន្ធ�ាន្ធ់មាាន្ធរ�ស់់
�ាា�័ន្ធ ប្រើ�ាយមាាន្ធ�ារៈស់�ខាាន្ធ់កន�ង
យុទិធ�ាម្រុស់ីអិភិវិឌីឍផលិតផលថីី

តែស់ើងយល់សីុ់ជប្រើម្រុ�ាប្រើលើកាារម្រុគ�់ម្រុគង
គុណ៍ភាាព័ផល�័ម្រុតឥណ៍�ាន្ធទិ��ង��លរ�ស់់អិនក

កាាត់�ន្ធាយអិម្រុតាាប្រើ�ាះ�ង់កាារ�ន្ធីប្រើម្រុ�ើ ម្រុ�ាស់ ់
ប្រើស់វាាព័ីអិតិថិជន្ធ ន្ធិងប្រើលើកក�ពស់់យុទិធ�ាម្រុស់ ី
គាា�ពាារអិតិថិជន្ធ

      ១
កាារប្រើស់នើស់ុ�រ�ាយកាារណ៍៍ 
ឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់អិតិថិជន្ធ

      ៧  
កាារ�ង់ម្រុ�ាក់រ�ស់់ 
អិតិថិជន្ធ�ាន្ធ�ី�រព័ី  “ល្អ”  
ប្រើ�ា “�ិន្ធល្អ”

      ៤ 
�ច្ចច��ីន្ធនភាាព័នៃន្ធគណ៍ន្ធី 
អិតិថិជន្ធ�ាន្ធ�ី�រព័ី “ធី�ីតាា” 
ប្រើ�ា “លុ�ប្រើចាំាល”

      ១០   
អិតិថិជន្ធ�ាន្ធទិ��ាត់
ទិរឹកម្រុ�ាក់តែ�ល�ាន្ធ
�ង់យឺត

      ៦   
ឥណ៍�ាន្ធ ម្រុត�វិ�ាន្ធ�ី�រ 
ប្រើ�ាជាា “កាារ�ិទិគណ៍ន្ធី”

      ១២   
អិតិថិជន្ធមាាន្ធកាារ 
ផ្ទាាាស់់�ី�រកាារ�ង់ 
ម្រុ�ាក់យឺតយ៉ាះាវិ

      ១៣   
គណ៍ន្ធីអិតិថិជន្ធ 
ម្រុត�វិ�ាន្ធចាំាត់ថានាក់
ថាា “�ាត់�ង់”

      ២
អិតិថិជន្ធទិទិួល�ាន្ធ 
កិច្ចចស់ន្ធាឥណ៍�ាន្ធថីី

      ៨  
កាារ�ង់ម្រុ�ាក់រ�ស់់ 
អិតិថិជន្ធ�ាន្ធ�ី�រព័ី   
“�ិន្ធល្អ” ប្រើ�ា “ល្អ”

      ៣
កាារផ្ទាាាស់់�ី�រឯក�ារ  
អិតីស់ញ្ញញណ៍ស់មាគាល់អិតថិជិន្ធ

      ៩   
អិតិថិជន្ធមាាន្ធកាារ 
�ង់ម្រុ�ាក់យឺតយ៉ាះាវិ

      ៥ 
�ាាន្ធភាាព័ឥណ៍�ាន្ធ លុ�
ប្រើចាំាល ម្រុត�វិ�ាន្ធផ្ទាាាស់់�ី�រ

      ១១   
អិតិថិជន្ធប្រើធីើើ�ច្ចច��ីន្ធនភាាព័ 
អាាស់យ�ឋាន្ធ�នាក់ប្រើ�ាថីី



P. 39 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

•  

•  as 

• 

• �រឹងអិ�ព័ីព័័ត៌មាាន្ធ ន្ធិងម្រុ�វិតីិឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់អិតិថិជន្ធ
• ជួយស់មាាជិក ប្រើម្រុតៀ�វិិធាន្ធកាារទិុកជាា�ុន្ធជាា�ួយហាាន្ធិភ័យតែ�ល អាាច្ចន្ធរឹងប្រើកើតមាាន្ធប្រើ�ើង
• ជួយឲ្យួស់មាាជិកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ព័័ត៌មាាន្ធកន�ងរ�ាយកាារណ៍៍ ប្រើ�ើ�ីីប្រើធីើើកាារ  វិិភាាគស់ុីជប្រើម្រុ�ាប្រើផសងៗប្រើទិៀត

��ប្រើណាាះម្រុ�ាយទិិន្ធនន្ធ័យតាា�តម្រុ��វិកាារ គឺជាាប្រើស់វាាក�ីវិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យតែ�លម្រុស់� តាា�តម្រុ��វិ 
កាាររ�ស់់អិតិថិជន្ធ។ ប្រើយើងតែស់ើងយល់ព័ី�ញ្ញាាាម្រុ�ឈ�រ�ស់់ស់មាាជិក  ន្ធិងប្រើគាាលប្រើ�ាជាា 
យុទិធ�ាម្រុស់ីរ�ស់់ព័ួកប្រើគ ប្រើហ៊ុើយ ផីល់ន្ធ�វិ��ប្រើណាាះម្រុ�ាយ តែ�លអាាច្ចប្រើ�ាើយត�ន្ធរឹង�ញ្ញាាាទិ��ង 
ប្រើនាាះ។ ស់ុី�ុ�ស់ុី ប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ទិិន្ធនន្ធ័យតែ�ល�ាន្ធប្រើធីើើ�ច្ចច��ីន្ធនភាាព័ កន�ងកាារផីល់ជ�ន្ធន្ធ�វិតួប្រើល� 
តែ�លម្រុតរឹ�ម្រុត�វិ ន្ធិងខានាតវាាស់់តែវិងស់ីង់�ារស់ម្រុមាា�់កាារ�ាញយកទិិន្ធនន័្ធយជាាក់�ាក់ណាា 
�ួយ។

ខាាងប្រើម្រុកាា�ប្រើន្ធះជាាកាារវិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យតាា�តម្រុ��វិកាារ�ាះៗតែ�លប្រើយើងអាាច្ចផីល់ជ�ន្ធ

អិតាម្រុ�ប្រើយ៉ាាជន្ធ៍៖

ប្រើស់វាាម្រុតួតព័ិន្ធិតួឥណ៍�ាន្ធ គឺជាា��ប្រើណាាះម្រុ�ាយ offline តែ�លអាាច្ចឲ្យួស់មាាជិកម្រុតួតព័ិន្ធិតួ 
រ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់អិតិថិជន្ធ�ា�ងអិស់់ តែ�លជួយឲ្យួ �ាា�័ន្ធយល់�រឹងកាាន់្ធតែត 
ច្ចាស់់ព័ី�ាាន្ធភាាព័ឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់អិតិថិជន្ធ ន្ធិងប្រើម្រុ�ើ ម្រុ�ាស់់ធីន្ធធាន្ធឲ្យួមាាន្ធម្រុ�ស់ិទិធិភាាព័។  
ប្រើគាាលប្រើ�ាច្ច�ីងនៃន្ធប្រើស់វាាក�ីប្រើន្ធះ        គឺប្រើធីើើកាារ វិិភាាគ ន្ធិងតាា��ាន្ធកម្រុ�ិតហាាន្ធិភ័យរ�ស់់
ផល�័ម្រុតឥណ៍�ាន្ធប្រើ�ា�ាាន្ធភាាព័ជាាក់ �ាក់ណាា�ួយ។

ពី័តិ៌្ានលម្អិតិ ច្ចសេនាូាះពី័តិ៌្ានជាាសេប្រច្ច�ន 

ន្ធិងទិិន្ធនន្ធ័យប្រើ�ើ�នៃន្ធព័័ត៌មាាន្ធ
អិតិថិជន្ធរ�ស់់អិនក

ស់ម្រុមាា�់កាារវិិភាាគ
ទិ�ល�ទិ��ាយ ស់ម្រុមាា�់ប្រើគាាល

��ណ៍ងយុទិធ�ាម្រុស់ី

(ទិិ�ឋភាាព័ស់�ខាាន្ធ់ៗជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធ)

សេស៊ីវាាប្រតិួតិពីិនិតិ្យឥណទាាន

អិតាម្រុ�ប្រើយ៉ាាជន្ធ៍៖
�ំសេណាះប្រសាាយទីិនុន័យតាាមតិប្រមរូវការ

តាា��ាន្ធកាារអិន្ធុវិតីរ�ស់់អិតិថិជន្ធចាំាស់់ 
ន្ធិង�ាាន្ធភាាព័ឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់ ព័ួកប្រើគ

កាារម្រុ�ាវិម្រុជាាវិទិីផសារប្រើ�ើ�ីី
ព័ម្រុងីក�ាខាាម្រុ�តិ�តីិកាារ

កាារវិិភាាគទិីផសារឥណ៍ 
�ាន្ធយ៉ាាន្ធយន្ធី

កាារវិិភាាគទិីផសារឥណ៍ 
�ាន្ធមាាន្ធម្រុទិព័ួ�ញ្ញាចា�

កាារវិិភាាគទិីផសារ 
អាាជីវិក�ីខានាតត�ច្ច

កាារវិិភាាគទិីផសារ�ីម្រុក�
ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�

កាាត់�ន្ធាយហាាន្ធិភ័យប្រើ�ាយ 
កាារប្រើម្រុតៀ�ទិុកជាា�ុន្ធ

ច្ច�ណាាយម្រុ�ក�ប្រើ�ាយម្រុ�ស់ិទិធភាាព័ 
កន�ងកាារម្រុតួតព័ិន្ធិតួអិតិថិជន្ធរ�ស់់អិនក

អាាច្ចម្រុគ�់ម្រុគងកាារអិន្ធុវិតីរ�ស់់អិតិថិជន្ធ 
�ាន្ធភាាា�ៗ

ការប្រសាាវប្រជាាវ
តាាមតិប្រមរូវការ

អំើីសេផសេងៗ
ដែ�លអំុ�ប្រតិរូវការ

ពីប្រងី�
សាាខា

ផលិតិផល
ឥណទាាន



P. 40ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

៤.  សកម្មភាពដ្រលបាន
ធ្វ្រីក្នុងឆ្ន្រំ ២០២០



P. 41 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ប្រើ� ស់ើរ ជ�នាាន្ធ់ទិី២ ម្រុត�វិ�ាន្ធ�ប្រើងើើតប្រើ�ើងន្ធ�វិតែ�វិិច្ចិិកាា ឆ្នាំនា�២០២០ ស់ម្រុមាា�់��ប្រើព័ញន្ធ�វិតម្រុ��វិកាាររ�ស់់ម្រុគរឹះ�ាាន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា�តែ�លជាាស់មាាជិក 
ន្ធិងអិតិថិជន្ធទិ�ប្រើ�ា។  កាារ�ាក់ឲ្យួប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់�ាកលីង ម្រុត�វិ�ាន្ធផីល់ជ�ន្ធប្រើ�ាកាាន្ធ់ស់មាាជិកស់ុី�ុ�ស់ុី �ា�ងអិស់់ ប្រើ�ើ�ីីឲ្យួព័ួកគាាត់ទិទិួល�ាន្ធ
�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៍ថីីនៃន្ធ ប្រើ� ស់ើរ ជ�នាាន្ធ់ថីី។ ប្រើ� ស់ើរ ជ�នាាន្ធ់ថីីប្រើន្ធះ �ិន្ធម្រុតរឹ�តែតជាាព័ិន្ធុ� តែ�លទិទិួល�ាន្ធព័ីម្រុគ�់ម្រុគរឹះ�ាាន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា��ះុប្រើណា្ណាះប្រើទិ ក៏�ះុតែន្ធី
វាា�ាន្ធ�ញ្ញជ�លន្ធ�វិព័័ត៌មាាន្ធទិីផសារថីីៗ ជាា�ួយន្ធរឹងព័័ត៌មាាន្ធវិិជជមាាន្ធ តែ�លជាាកាារ�តែន្ធា�ប្រើលើ ប្រើ�ស់ើរ ជ�នាាន្ធ់�ុន្ធ។

ផលិតផលថ្មដី្រលត្រវូបានដាក់
ឲ្រយប្រើប្រ្រស់

សេខ ស៊ីើរ ជំនាាន់ទីី២



P. 42ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ប្រើស់វាាម្រុតួតព័ិន្ធិតួ
ឥណ៍�ាន្ធ

��ប្រើណាាះម្រុ�ាយ
ទិិន្ធនន្ធ័យ តាា�តម្រុ��វិកាារ

ប្រើស់វាាតាា��ាន្ធឥណ៍�ាន្ធ ប្រើ� ស់ើរ 

រ�ាយកាារណ៍៍
ឥណ៍�ាន្ធ អិតិថជន្ធ

ប្រើស់វាាតាា��ាន្ធឥណ៍�ាន្ធ 

កាារអិភិវិឌីឍព័ិន្ធុ�
វាាយតនៃ�ាឥណ៍�ាន្ធ

រ�ាយកាារណ៍៍
ឥណ៍�ាន្ធ ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ

ពីីអាជីវ�មមសេ�ាអាជីវ�មម

ប្រើស់វាាវិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យជ�នាាន្ធ់ថីី ម្រុត�វិ�ាន្ធ�ាក់ឲ្យួ 
��ប្រើណ៍ើរកាារកន�ងតែ�កញ្ញាញា ឆ្នាំនា�២០២០។ ប្រើស់វាា 
 វិិភាាគទិិន្ធនន្ធ័យជ�នាាន្ធ់ថីីប្រើន្ធះ មាាន្ធ៣ទិម្រុ�ង់ 
�ប្រើងើើតជាាព័ិប្រើស់ស់ ស់�រាា�់គណ៍ៈម្រុគ�់ម្រុគង  
រ�ស់់ �ាា�័ន្ធ អាាច្ចតាា��ាន្ធ��ប្រើណ៍ើរកាារម្រុគ�់ 
ម្រុគងឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់ព័ួកប្រើគ�ាន្ធ។ 

�មមវិ�ីទីរូរស៊ី័ពីទៃនៃ�ស៊ីុី�ី�ស៊ីុី សេស៊ីវាាវិភាាេទីិនុន័យ

ប្រើ�ស់កក�ីរ�ស់់ក�ីវិិធីីទិ�រស់័ព័ុនៃ� 
ស់ុី�ុ�ុស់ុី គឺប្រើ�ើ�ីី�ប្រើម្រុ�ើអិតិថិជន្ធតាា� 
ម្រុ�ព័័ន្ធធឌីីជីថល។ស់ុី�ុ�ស់ុី �ាន្ធ�ាក ់
ឲ្យួ��ប្រើណ៍ើរកាារន្ធ�វិក�ីវិិធីីទិ�រស័់ព័ុនៃ�  
ប្រើ�ាតែ�ធីន� ឆ្នាំនា�២០២០ ជួយឲ្យួអិនក 
ប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ អាាច្ចតែ�កប្រើ�ើលន្ធ�វិព័ិន្ធុ� 
ឥណ៍ �ាន្ធ ម្រុតួតព័ិន្ធិតួប្រើ�ើលរ�ាយ 
កាារណ៍៍ឥណ៍ �ាន្ធ ម្រុព័��ា�ងទិទិួល 
�ាន្ធកាាររំលរឹកកន�ងកាារ  តាា��ាន្ធ 
ឥណ៍�ាន្ធជាាម្រុ�ច្ច��។ ប្រើន្ធះគឺជាា តែផាត 
ហ៊ុើ � ទិី �ួ យ កន� ង ម្រុ� ព័័ ន្ធធ ឌីី ជី ថ ល  
តែ�ល�ាន្ធប្រើលើកស់ុ�យន្ធ�វិសុ់�ភាាព័ 
ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� កាារតាា� �ាន្ធឥណ៍�ាន្ធ 
ន្ធិងច្ច�ប្រើណ៍ះ�រឹងតែផនកហ៊ុិរញ្ញញវិតា�។

ជាា�ួយគានាប្រើន្ធះតែ�រ ក�ីវិិធីីទិ�រស់័ព័ុនៃ�ស់ុី�ុ�ស់ុី  
�ាន្ធ��ប្រើព័ញន្ធ�វិច្ចប្រើនាាាះ�ើះខាាត ប្រើ�ាប្រើព័ល 
តែ�លម្រុ�ប្រើទិស់ក�ព័ុងមាាន្ធកាារល�ត�ាស់់ខាាង 
វិិស់័យឥណ៍�ាន្ធ ន្ធិងវិិស់័យហ៊ុិរញ្ញញវិតា�។  
�នាុា�់ព័ីច្ចុះប្រើឈាីាះជាា�ួយន្ធរឹងក�ីវិិធីីទិ�រស់័ព័ុ 
ស់ុី�ុ�ស់ុី តែ�លមាាន្ធ�ា�ងម្រុ�ព័័ន្ធធ iOS ន្ធិង  
Android រួច្ចប្រើហ៊ុើយប្រើនាាះ អិនកអាាច្ចតែ�កព័ិន្ធុ� 
ឥណ៍�ាន្ធម្រុតួតពិ័ន្ធិតួរ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍ 
�ាន្ធ ម្រុព័��ា�ងទិទិួល�ាន្ធកាាររំលរឹកកន�ងកាារ 
តាា��ាន្ធឥណ៍ �ាន្ធជាាម្រុ�ច្ច��ផងតែ�រ។ 



P. 43 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ស់ុី�ុ�ស់ុី ទិទិួល�ាន្ធពាាន្ធរង្ហាើាន្ធ ់“Excellence in Consumer Credit Reporting”  
ព័ី Global Business Outlook (GBO)  តែ�លជាាទិស់សនាាវិ�ីី�៏លីីប្រើឈាីាះ�ួយ 
ប្រើ�ាកន�ងច្ចម្រុកភព័អិង់ប្រើគាស់។ គណ៍ៈកមាីាធីិកាារវិិន្ធិច្ចិ័យនៃន្ធ GBO �ាន្ធប្រើម្រុជើស់ប្រើរើស់  
ន្ធិងវាាយតនៃ�ាស់ុី�ុ�ស់ុី ស់ម្រុមាា�់ពាាន្ធរង្ហាើាន្ធ់�ួយប្រើន្ធះ  ប្រើ�ាយតែផ្អកប្រើលើស់�ិទិធិផល 
រ�ស់់ស់ុី�ុ�ស់ុី កន�ងកាារផីល់រ�ាយ កាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធប្រើ�ាក�ព�ជាា។ ស់ុី�ុ�ស់ុី គឺជាាម្រុកុ� 
ហ៊ុុុន្ធតែត�ួយគត់កន�ងម្រុ�ប្រើទិស់ តែ�លទិទិួល�ាន្ធពាាន្ធរង្ហាើាន្ធ់ GBO កន�ងវិិស់័យ 
ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ប្រើ�ាឆ្នាំនា�២០២០។ ពាាន្ធរង្ហាើាន្ធ់រ�ស់់ GBO ប្រើធីើើកាារផីល់ជ�ន្ធ�ល់ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ 
ប្រើ�ាជុ�វិិញព័ិភព័ប្រើ�ាកច្ច�ប្រើពាាះកាារស់ប្រើម្រុ�ច្ចន្ធ�វិ�នានៃ�ល្អ កាារ�ប្រើងើើតន្ធ�វិ គុណ៍តនៃ�ា  
ជាាអាាជីវិក�ីគ�រ� ន្ធិងមាាន្ធទិទិួល�គាល់ប្រើ�ាកន�ងទិីផសារ។
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P. 44ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

គណ៍ៈក�ីកាារស់មាាជិកម្រុ�តិ�តីិ ផីល់ជ�ន្ធន្ធ�វិទិម្រុ�ង់នៃន្ធកិច្ចចម្រុ�ជុ�ព័ិភាាកសា ន្ធិង�ប្រើធីួ��ាយ
ទិ�នាាក់ទិ�ន្ធងម្រុ�ក�ប្រើ�ាយ ម្រុ�ស់ិទិធភាាព័�ួយ ប្រើ�ើ�ីីប្រើធីើើ�ច្ចច��ីន្ធនភាាព័ប្រើ�ាប្រើលើព័័ត៌មាាន្ធ ន្ធិង
ម្រុ�តិ�តីិកាារជាាម្រុ�ចាំា�រ�ស់់ស់មាាជិក ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ប្រើម្រុកឌីីត �ួ�រូ� (ប្រើ����ឌាា)។ គណ៍ៈក�ីកាារ
ស់មាាជិកម្រុ�តិ�តីិ តែតងតែតជួ�ម្រុ�ជុ�គានាយ៉ាះាងប្រើទិៀត�ាត់ប្រើ�ារាាល់ ៣ប្រើ�ា ៤តែ��ីង ប្រើ�ាយមាាន្ធ
កាារច្ច�លរួ�ព័ីស់មាាជិក�ា�ងអិស់់។ ស់មាាជិកគណ៍ៈក�ីកាារ�ា�ងអិស់់ មាាន្ធប្រើគាាល��ណ៍ងរួ�
�ួយ គឺ�ិត��រកសាឱ្យួ�ាន្ធ�វិតនៃ�ា ន្ធិងវិតា���ណ៍ងរ�ស់់�ាា�័ន្ធ�ា�ន្ធ អិន្ធុវិតីឱ្យួ�ាន្ធន្ធ�វិស់ុច្ចរិតភាាព័ 
ន្ធិងប្រើជៀស់វាាងជប្រើមាាាះផលម្រុ�ប្រើយ៉ាាជន្ធ៍ផ្ទាុាល់�ា�ន្ធ។ 
ប្រើ�ាកន�ងកិច្ចចម្រុ�ជុ�ព័ិភាាកសា ស់មាាជិក�ា�ងអិស់់តែច្ចករំតែលកន្ធ�វិ�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៍ប្រើជាាគជ័យ ផ្ទាាាស់់�ី�រ
ព័័ត៌មាាន្ធ ឬច្ច�ប្រើណ៍ះ�រឹងប្រើ�ាវិិញប្រើ�ា�ក ន្ធិងប្រើលើកប្រើ�ើងន្ធ�វិ�ញ្ញាាាប្រើផសងៗតែ�លជួ�ម្រុ�ទិះ ប្រើ�ើ�ីី
តែកល�្អ ន្ធិងទិទិួល�ាន្ធន្ធ�វិឱ្យកាាស់នាាប្រើព័លអិនាាគត តែ�លនាា��កន្ធ�វិអិតាម្រុ�ប្រើយ៉ាាជន្ធ៍�តែន្ធា�
�ល់ស់មាាជិករ�ស់់�ា�ន្ធ។

ជាសមាជិករ្រស់បកុមហ៊ុន ណបកឌីត 
្រ្យយួរ៉ូ (ណខម្រូឌា)គិតបតរឹម  

ដខធ្នូ ឆំ្្២០២០

ម្រុត�វិ�ាន្ធប្រើរៀ�ច្ច�ប្រើ�ើង ប្រើ�ាយមាាន្ធអិនក 
ច្ច�លរួ�ច្ច�ន្ធួន្ធ ៧៩២ នាាក់ ម្រុត�វិន្ធរឹង  

១៣៣ ម្រុគរឹះ�ាាន្ធស់មាាជិក
ប្រើ�ាយមាាន្ធអិនកច្ច�លរួ�ច្ច�ន្ធួន្ធ ៦៨៧ នាាក់

�កព័ី ១៥៤ ម្រុគរឹះ�ាាន្ធស់មាាជិក ប្រើ�ើ�ីីគាា�ម្រុទិ ន្ធិងជួយ�ល់ម្រុគរឹះ�ាាន្ធកន�ងកាារ�ប្រើងើើន្ធស់�តាភាាព័�ុគគលិករ�ស់់ស់មាាជិកម្រុកុ�
ហ៊ុុុន្ធ ប្រើម្រុកឌីីត �ួ�រូ� (ប្រើ����ឌាា) ផីល់ជ�ន្ធន្ធ�វិវិគគ�ណ៍ះ�ះ�ណាីាលជាាប្រើរៀងរាាល់តែ� ប្រើ�ាយមាាន្ធកាារ 
ស់ម្រុ��ស់ម្រុ�ួលព័ីម្រុគ��ងើរឹកម្រុ�ក�ប្រើ�ាយ�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៍ ន្ធិងជ�នាាញ កន�ងកាារផីល់កាារគាា�ម្រុទិ ផីល ់
ជាាជ�ន្ធួយ ន្ធិងផីល់កាារតែណ៍នាា�ជាាប្រើ�ើ�។ វិគគ�ណ៍ះ�ះ�ណ៍ះ�លរ�ស់់ប្រើយើង ប្រើធីើើប្រើ�ើងប្រើ�ើ�ីី 
ឱ្យួម្រុ�ាក�ថាា�ុគគលិកតែ�ល�ាន្ធច្ច�លរួ��ា�ងអិស់់អាាច្ច�ន្ធីអិភិវិឌីឍជ�នាាញ ន្ធិងស់�តាភាាព័ 
រ�ស់់�ា�ន្ធប្រើអាាយមាាន្ធម្រុ�ស់ិទិធិភាាព័ជាាង�ុន្ធ ន្ធិងអាាច្ចច្ច�លរួ�ច្ច�តែណ៍ក�ល់ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធរ�ស់់�ា�ន្ធ
ឱ្យួអិស់់ព័ីស់�ាភាាព័។
វិគគ�ណ៍ះ�ះ�ណ៍ះ�ល ក៏ប្រើធីើើប្រើ�ើងកន�ងប្រើគាាល��ណ៍ងព័ម្រុងរឹង�តែន្ធា�ន្ធ�វិកាារយល់�រឹងកាាន្ធ់តែតច្ចាស់់ 
អិ�ព័ីភាាព័ល�្អិតនៃន្ធ��ប្រើណ៍ើរកាារ ន្ធិងម្រុ�ព័័ន្ធធតែច្ចករំតែលកព័័ត៌មាាន្ធឥណ៍�ាន្ធរ�ស់់ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ 
ប្រើម្រុកឌីីត �ួ�រូ� (ប្រើ����ឌាា) ក៏��ច្ចជាាទិទិួល�ាន្ធ ន្ធិងតាា��ាន្ធព័័ត៌មាាន្ធ ន្ធិងទិិន្ធនន្ធ័យប្រើផសងៗ 
តែ�លពាាក់ព័័ន្ធធផងតែ�រ។ ប្រើលើស់ព័ីប្រើន្ធះប្រើ�ាប្រើទិៀត ប្រើយើង�ំ��ស់ងឹរឹ�ថាា ម្រុគរឹះ�ាាន្ធស់មាាជិកតែ�ល 
�ាន្ធច្ច�លរួ� អាាច្ចប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ន្ធ�វិ��ប្រើណាាះម្រុ�ាយប្រើផសងៗ តែ�ល�ាន្ធ�ង្ហាាាញក៏��ច្ចជាា�ាន្ធ
ព័ភិាាកសាកន�ងវិគគ�ណ៍ះ�ះ�ណ៍ះ�ល ប្រើ�ើ�ីបី្រើ�ាះម្រុ�ាយ�ញ្ញាាានាានាា តែ�ល�ាា�័ន្ធក�ពុ័ងជួ�ម្រុ�ទិះ។

១៦៨ ប្រេឹះសាាាន ២១  វេ្�ណះ�ះ�ណះាល ០៣ នៃនអំង្ប្រ�ជុំប្រតិរូវបាាន
សេរៀ�ច្ចំសេឡ�ង ៣ សេល�� 

ការរក្រសាទំនាក់ទំនងជាមួយសមជិក

េណៈ�្មា�ិការស៊ី្ាជិ�ប្រ�តិិ�តិិិ វេ្�ណះ�ះ�ណិាលស៊ីប្រ្ា�់ស៊ី្ាជិ�



P. 45 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

�ទិប្រើផសងៗតាា�ទិម្រុ�ង់តែ�លប្រើយើង�ាន្ធវិិភាាគព័ីតម្រុ��វិកាារវិគគ�ណ៍ះ�ះ�ណ៍ះ�ល ស់ម្រុមាា�់
�ុគគលិកមានាក់ៗ។
ប្រើ�ាឆ្នាំនា�២០២០ សីុ់�ុ �សីុ់�ាន្ធប្រើរៀ�ច្ច�វិគគស់ិកសាជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធប្រើលើ�ា�ងជ�នាាញម្រុទិរឹស់ីី ន្ធិង
ជ�នាាញ�ប្រើច្ចចកប្រើទិស់កន�ងប្រើគាាល��ណ៍ងព័ម្រុងរឹងជ�នាាញ �ប្រើងើើន្ធម្រុ�សិ់ទិធភាាព័ �ប្រើងើើន្ធ 
ផលិតភាាព័កាារង្ហាារ     ន្ធិងព័ម្រុងីកកាារល�ត�ាស់់រ�ស់់�ុគគលិក។ ប្រើ�ើប្រើ�ាះជាាមាាន្ធក�វិីត ១៩          
ព័ួកប្រើយើង�ាន្ធព័ាយ៉ាា�ប្រើរៀ�ច្ច�កាារតែច្ចករំតែលកព័ី�ុគគលិកខាាងកន�ង�ាន្ធ ៤ វិគគ ប្រើ�ាយប្រើជាាគជ័យ 
តែ�លស់ុទិធស់រឹងតែតជាាម្រុ�ធាន្ធ�ទិ�៏ប្រើព័ញនិ្ធយ�ប្រើ�ាកន�ងវិិស័់យផីល់ព័័ត៌មាាន្ធទិិន្ធនន្ធ័យប្រើ�ាកាាន់្ធ
�ុគគលិករ�ស់់ព័ួកប្រើយើង។ច្ច�តែណ៍កឯក�ីវិិធីីស់ិកសាខាាងប្រើម្រុ�ា រួ�មាាន្ធ�ា�ងកាារស់ិកសាប្រើលើ
ម្រុ�ព័័ន្ធធអិន្ធឡាាញ ន្ធិងប្រើ�ាយផ្ទាុាល់ តែ�លប្រើយើងប្រើផ្ទាីាតស់�ខាាន្ធ់ប្រើ�ាម្រុគ�់តែផនក�ា�ងអិស់់ រួ��ា�ង
ជ�នាាញច្ច�ប្រើណ៍ះ�រឹងប្រើលើកាារង្ហាារ ក៏��ច្ចជាាប្រើលើជ�នាាញម្រុទិរឹស់ីីរ�ស់់ព័ួកប្រើគផងតែ�រ។ ប្រើ�ាកន�ង
ឆ្នាំនា�២០២០ ព័ួកប្រើយើង�ាន្ធ�ញ្ញច�ន្ធ�ុគគលិកច្ច�ន្ធួន្ធ ៣៨នាាក់ ប្រើ�ាស់ិកសា ៣៨វិគគ តែ�ល ៧០%នៃន្ធ
វិគគប្រើនាាះ គឺម្រុត�វិប្រើធីើើប្រើ�ើងតាា�ម្រុ�ព័័ន្ធធអិុីន្ធប្រើធីីណ៍ិត។ក�ីវិិធីី CBC E-Learning តែ�លប្រើយើង�ាន្ធ
�ាក់ប្រើអាាយ��ប្រើណ៍ើរកាារ កាាលព័ីឆ្នាំនា�២០១៩ ជាាក�ីវិិធីី�ួយ  តែ�លផសព័ើផសាយព័ីម្រុ�ធាន្ធ�ទិ
ប្រើផសងៗ ន្ធិងប្រើ�ាើយត�តាា�តម្រុ��វិកាាររ�ស់់�ុគគលិក តែ�លព័ួកប្រើគអាាច្ចប្រើរៀន្ធ�ាន្ធម្រុគ�់ទិីកតែន្ធាង 
ន្ធិងម្រុគ�់ប្រើព័លប្រើវិ�ា។ ប្រើលើស់ព័ីប្រើន្ធះប្រើ�ាប្រើទិៀត CBC ក៏�ាន្ធប្រើច្ចញន្ធ�វិ “�ណា្ណាល័យCBC” 
ជាាកតែន្ធាងតែ�លម្រុ���លផី��ន្ធ�វិប្រើស់ៀវិប្រើ�ា ន្ធិងប្រើ�ប្រើរៀន្ធ ជាាឯក�ាររឹង ន្ធិងទិន្ធ់។ ប្រើស់ៀវិប្រើ�ា ន្ធិង
ប្រើ�ប្រើរៀន្ធ�ា�ងប្រើនាាះ ម្រុត�វិ�ាន្ធប្រើរៀ�តាា�តែផនកប្រើផសងៗគានា តែ�លជួយស់ម្រុ�ួល�ល់�ុគគលិកប្រើយើង
កន�ងកាារតែស់ើងរកន្ធ�វិអិើីតែ�លព័ួកប្រើគច្ចង់�ាន្ធ។
ស់ុី�ុ�ស់ុី តែតងតែតប្រើលើកក�ពស់់កាារ�ណ៍ះ�ះ�ណ៍ះ�ល ន្ធិងអិភិវិឌីឍន្ធ៍ស់�តាភាាព័�ុគគលិក ប្រើ�ាកន�ង
�ាា�័ន្ធប្រើម្រុពាាះប្រើយើងប្រើ�ីជាំាថាាន្ធរឹងផីល់ន្ធ�វិធីន្ធធាន្ធច្ច���ាច្ច់តែ�ល�ុគគលិកម្រុត�វិកាារ ប្រើ�ើ�ីីឲ្យួ
ព័ួកប្រើគអាាច្ច��ប្រើព័ញកាារង្ហាារប្រើអាាយ�ាន្ធល្អ��ផុតជាា�ួយន្ធរឹងកាារគាា�ម្រុទិពី័ម្រុ�ធាន្ធតែផនករ�ស់់
ព័ួកប្រើគ ន្ធិងព័ីស់�ណាាក់អិនកម្រុគ�់ម្រុគង។

សកម្មភាពបុគ្គលិក

កាារ�ណ៍ះ�ះ�ណ៍ះ�ល        ន្ធងិអិភវិិឌីឍន្ធស៍់�តាភាាព័�គុគលកិ គមឺ្រុត�វិ�ាន្ធចាំាតទ់ិកុជាាយទុិធ�ាម្រុស់�ីយួ 
ស់ម្រុមាា�់កាារអិភិវិឌីឍប្រើ�ា ស់ុី�ុ�ស់ុី។ ព័ួកប្រើយើង�ាន្ធយល់�រឹងច្ចាស់់ព័ីតនៃ�ានៃន្ធកាារអិភិវិឌីឍ 
ន្ធិងព័ម្រុងរឹងស់�តាភាាព័រ�ស់់�ុគគលិកប្រើយើងមានាក់ៗ។ ប្រើយើង�រឹងថាាកាារ�ណ៍ះ�ះ�ណ៍ះ�ល ន្ធិង 
អិភិវិឌីឍន្ធ៍ស់�តាភាាព័�ុគគលិក គឺមាាន្ធ�ារៈស់�ខាាន្ធ់ណាាស់់ ប្រើម្រុពាាះវាា�ាន្ធ�ង្ហាាាញព័ីឱ្យកាាស់�៏
ល្អស់ម្រុមាា�់�ុគគលិកកន�ងកាារអិភិវិឌីឍច្ច�ប្រើណ៍ះ�រឹង ន្ធិងជ�នាាញកាារង្ហាាររ�ស់់ព័ួកប្រើគ ប្រើ�ើ�ីីឲ្យួកាារ 
��ប្រើព័ញកាារង្ហាារកាាន្ធ់តែតមាាន្ធម្រុ�ស់ិទិធភាាព័ ។
ស់ុី�ុ�ស់ុី �ាន្ធផីល់ន្ធ�វិវិគគ�ណ៍ះ�ះ�ណ៍ះ�លជាាប្រើម្រុច្ចើន្ធ តែ�លកន�ងប្រើនាាះរួ�មាាន្ធកាារតែច្ចករំតែលក 
ព័ី�ុគគលិកខាាងកន�ង ក�ីវិិធីីស់ិកសាព័ីខាាងប្រើម្រុ�ា �ណា្ណាល័យរ�ស់់ស់ុី�ុ�សីុ់ ន្ធិងក�ីវិិធីី 
E-Learning។ កាារតែច្ចករំតែលកព័ី�ុគគលិកខាាងកន�ង គឺជាា�ទិ�ង្ហាាាញព័ីថានាក់�រឹកនាា�ជាាន្ធ់�ពស់់ ឬ 
�ុគគលិកតែច្ចករំតែលក�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៏ ន្ធិងច្ច�ប្រើណ៍ះ�រឹងប្រើ�ាប្រើលើជ�នាាញ ឬប្រើលើកាារង្ហាារតែ�លពាាក់ 
ព័័ន្ធធ។ រីឯក�ីវិិធីីស់ិកសាព័ីខាាងប្រើម្រុ�ា គឺប្រើយើង�ញ្ញច�ន្ធ�ុគគលិកប្រើ�ាស់ិកសាប្រើ�ាខាាងប្រើម្រុ�ា ឬប្រើម្រុ�ើ 
ម្រុ�ាស់់ ប្រើស់វាាក�ី�ណ៍ះ�ះ�ណ៍ះ�លម្រុ�ក�ប្រើ�ាយវិិជាជាជីវិៈ ឲ្យួ�ក�ង្ហាាាត់�ប្រើម្រុងៀន្ធប្រើ�ាប្រើលើម្រុ�ធាន្ធ 

ការ�ណះ�ះ�ណះាល និងអំភិិវឌ្ឍន៍ស៊ីមតិាភាាពី�ុេ្លិ�



P. 46ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

កាារផីល់រង្ហាើាន្ធ់ ន្ធិងកាារទិទិួល�គាល់ គឺជាាប្រើរឿងតែ�លប្រើយើង�ិន្ធតែ�លអាាក់ខាាន្ធកន�ងកាារអិ�អិរ 
�ាទិរប្រើទិ។ ប្រើ�ើ�ីីអិរគុណ៍�ល់�ុគគលិកតែ�ល�ិត��ប្រើធីើើកាារ ប្រើយើងប្រើធីើើឲ្យួម្រុ�ាក�ថាាកាារម្រុ�រឹង 
តែម្រុ�ងរ�ស់់ព័ួកប្រើគ គឺម្រុត�វិ�ាន្ធឲ្យួតនៃ�ា។ ជាាប្រើរៀងរាាល់ឆ្នាំនា� ស់ុី�ុ�ស់ុី ផីល់រង្ហាើាន្ធ់ ន្ធិងកាារទិទិួល 
�គាល់ច្ច�ប្រើពាាះ�ុគគលិកតែ�ល�ាន្ធ��ប្រើព័ញកាារង្ហាារ ប្រើលើស់ព័ីកាាររំព័រឹងទិុក ��ច្ចខាាងប្រើម្រុកាា�៖

ការផិល់រងើាន់ និងការទីទីួលសា្ាល់

• �ុេ្លិ�សេ�ុ�មដែផុ��សេប្រម�សេស៊ីវាាអំតិិថិជន៖ ស់�ប្រើ�ាប្រើ�ាប្រើលើរង្ហាើាន្ធ់តែ�លផីល់ឲ្យួប្រើ�ា�ុគគលិក
តែផនកម្រុ�តិ�ិតីកាារ តែ�លព័ួកគាាត់�ាន្ធ�ិត��ប្រើធីើើកាារ លះ�ង់ប្រើព័លប្រើវិ�ា ន្ធិងម្រុ�រឹងតែម្រុ�ង 
កន�ងកាារផីល់ប្រើស់វាា�៏ល្អឥតប្រើខាចាះប្រើ�ាកាាន្ធ់ស់មាាជិករ�ស់់ប្រើយើង ប្រើហ៊ុើយគាាត់ក៏ទិទិួល�ាន្ធ
កាារប្រើគាារព័ម្រុស់ឡាាញ់ព័ី�ិតីរួ�កាារង្ហាារកន�ងម្រុកុ�ផងតែ�រ។

• �ុេ្លិ�សេ�ុ�មដែផុ�ល�់ប្រ�ចាំឆ្នាំុាំ៖ ស់�ប្រើ�ាប្រើ�ាប្រើលើរង្ហាើាន្ធ់តែ�លផីល់ឲ្យួប្រើ�ា�ុគគលិកតែផនក 
អិភិវិឌីឍន្ធ៏អាាជីវិក�ី តែ�ល�ាន្ធ�ប្រើងើើតម្រុ�ាក់ច្ច�ណ៍�លហ៊ុួស់ព័ីកាាររំព័រឹងទិុក។

• �ុេ្លិ�សេ�ុ�មប្រ�ចាំឆ្នាំុាំ៖ ស់�ប្រើ�ាប្រើ�ាប្រើលើ�ា�ងម្រុ�ធាន្ធតែផនក ឬ�ុគគលិក តែ�លប្រើធីើើ��ប្រើព័ញ 
តួនាាទិីប្រើលើស់ព័ីកាារំព័រឹងទិុក។ ប្រើយើងមាាន្ធ ៥ ច្ច�ន្ធុច្ច កន�ងកាារវិិន្ធិច្ចិ័យ៖ កាារ��ប្រើព័ញកាារង្ហាារ 
កាារតែច្ចករំតែលក កាារច្ច�លរួ� កាារជ�រុញទិរឹកច្ចិតី ន្ធិងគ�ន្ធិតនៃច្ចនម្រុ�ឌីិត។



P. 47 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ប្រើ�ើ�ីីឲ្យួច្ចាស់់ថាា�ុគគលិកប្រើយើងប្រើ�ើរម្រុស់�ជាា�ួយន្ធរឹងប្រើគាាលប្រើ�ារ�ស់់ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ន្ធិងប្រើ�ើ�ីីឲ្យួ 
មាាន្ធភាាព័ស់�ាយរីករាាយ ស់ុី�ុ�ស់ុី តែតងតែតមាាន្ធក�ីវិិធីីជួ�ជុ��ាះៗប្រើ�ាកន�ងឆ្នាំនា�ន្ធី�ួយៗ តែ�ល 
ក�ីវិិធីីប្រើនាាះរួ�មាាន្ធ��ច្ចជាា កាារម្រុ�ជុ� Townhall ន្ធិង��ប្រើណ៍ើរក�សាន្ធីម្រុ�ចាំា�ឆ្នាំនា�។��ប្រើណ៍ើរក�សាន្ធី 
ម្រុ�ចាំា�ឆ្នាំនា�រ�ស់់ប្រើយើង គឺប្រើរៀ�ច្ច�ប្រើ�ើង�ិន្ធតែ�ន្ធស់ម្រុមាា�់តែតកាារស់�ាយរីករាាយប្រើទិតែត�ួយ�ុ�ប្រើទិ 
�ះុតែន្ធីប្រើ�ើ�ីីព័ម្រុងរឹងកាារទិុកច្ចិតីគានា កាារប្រើធីើើកាារជាាម្រុកុ��ប្រើងើើន្ធទិ�នាាក់ទិ�ន្ធង ន្ធិង�ប្រើងើើន្ធភាាព័ស់និត 
�នាលរវាាង�ុគគលិក�ា�ងអិស់់។ ប្រើ�ើប្រើ�ាះ�ីជាាមាាន្ធផលល��ាកជាា�ួយន្ធរឹងក�វិី� ១៩ ព័ួកប្រើយើង 
�ាន្ធព័ាយ៉ាា�អិស់់ព័ីលទិធភាាព័កន�ងកាារប្រើរៀ�ច្ច�ក�ីវិិធីី�ួយច្ច�ន្ធួន្ធប្រើ�ាកន�ងឆ្នាំនា�២០២០ ប្រើ�ើ�ីី 
ប្រើលើកទិរឹកច្ចិតី�ុគគលិករ�ស់់ប្រើយើង។
ប្រើ�ាតែ�ស់ីហាា ឆ្នាំនា�២០២០ ស់ុី�ុ�ស់ុី �ាន្ធប្រើធីើើកាារស់�ប្រើណ៍ះស់�ណាាលម្រុ�ចាំា��មាាស់ប្រើ�ាស់ណាឋាគាារ 
�៏លីីប្រើឈាីាះ�ួយប្រើ�ាទិីម្រុកុងភន�ប្រើព័ញ។ កាារស់�ប្រើណ៍ះស់�ណាាល គឺប្រើធីើើប្រើ�ើងប្រើ�ើ�ីីឲ្យួ�ុគគលិក
ប្រើយើងយល់�រឹងព័ី�ច្ចច��ីន្ធនភាាព័នៃន្ធ��ប្រើណ៍ើរកាារអាាជីវិក�ី ន្ធិងគប្រើម្រុមាាងតែ�លប្រើយើងមាាន្ធស់ម្រុមាា�់ 
៦តែ�ខាាង�ុ�ប្រើទិៀត អិ�ជាា�ួយន្ធរឹងតែលីងក��ាន្ធី អាាហាារប្រើព័លនៃថា�៏ឆ្នាំាាញ់ព័ិ�ារ ន្ធិងកាារប្រើធីើើ
�ទិ�ង្ហាាាញព័ីថានាក់�រឹកនាា�ជាាន្ធ់�ពស់់។

ការរួ�រួមគុាជាាប្រ�ុម

ប្រើ�ាប្រើ�ើ�តែ�វិិច្ចិិកាា ឆ្នាំនា�២០២០ សីុ់�ីសីុ់�ាន្ធប្រើរៀ���ប្រើណ៍ើរក��ាន្ធីម្រុ�ចាំា�ឆ្នាំនា�ប្រើ�ាកាាន្ធ់ប្រើ�តី 
ប្រើស់ៀ�រាា�។ ��ប្រើណ៍ើរក��ាន្ធីរយៈប្រើព័ល ៣ នៃថា ប្រើន្ធះ គឺព័ិតជាាគួរឲ្យួច្ចងចាំា� ប្រើ�ាយប្រើយើង�ាន្ធ 
ច្ច�ណាាយប្រើព័ល�ួយនៃថាច្ច�លរួ�ជាា�ួយន្ធរឹងក�ីវិិធីីនៃន្ធកាារជួយស់ងគ�តែ�ល�ាន្ធប្រើរៀ�ច្ច�ប្រើ�ាយ 
ស់មាាគ�ធីនាាគាារប្រើ�ាក�ព�ជាា តែ�លព័ួកប្រើយើង�ាន្ធជិះកង់ច្ចមាាាយ ១៨គ.� ប្រើ�ាទិី�ាន្ធជល ់
��រី។ ក�ីវិិធីីប្រើន្ធះ�ាន្ធ�ា�ះ�ញ្ញាចា�ង ២ច្ច�ណ៍ុច្ចធី�ៗ ទិី�ួយ គាីាន្ធន្ធរណាាម្រុត�វិ�ាន្ធទិុកប្រើចាំាល ន្ធិង 
ច្ច�ណ៍ុច្ចទិីព័ីរ កាារ��ប្រើព័ញកាារង្ហាាររ�ស់់ម្រុកុ� គឺម្រុត�វិប្រើគក�ណ៍ត់ជាាលទិធផលប្រើ�ាប្រើលើអិនកតែ�លប្រើ�ា 
ប្រើម្រុកាាយប្រើគ។ ប្រើហ៊ុើយព័ួកប្រើយើងក៏មាាន្ធកាារទិទិួល�ាន្ធអាាហាារប្រើព័ល�ាាច្ច តែ�លអិ�ជាា�ួយន្ធរឹង 
តែលីងក��ាន្ធី រង្ហាើាន្ធ់ ន្ធិងកាារជ�់ប្រើលៀងផងតែ�រ។



P. 48ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ស់ុី�ុ�ស់ុី �ាន្ធទិទិួលន្ធ�វិវិិញ្ញាញា�ន្ធ�ម្រុត 
អិន្ធុប្រើ�ា��ារប្រើព័ើព័ន្ធធកម្រុ�ិតមាាស់ពី័ 
អិគគនាាយក�ឋាន្ធព័ន្ធធ�ារ។ វិិញ្ញាញា�ន្ធ�ម្រុតប្រើន្ធះ
�ាន្ធផីល់ជ�ន្ធម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធប្រើ�ាយតែផ្អកប្រើ�ាប្រើលើ
កាារវាាយតនៃ�ារ�ស់់អិគគនាាយក�ឋាន្ធព័ន្ធធ�ារ
ព័ីកាាតព័ើកិច្ចច�ង់ព័ន្ធធម្រុស់�តាា�ប្រើគាាលកាារណ៍៍ 
កាារទិ��ាត់�ង់ព័ន្ធធតាា�កាាលក�ណ៍ត់ ន្ធិង
ផីល់ឯក�ារម្រុតរឹ�ម្រុត�វិ។

កាារព័ិភាាកសាអិ�ព័ីកាារតែច្ចករំតែលកច្ច�ប្រើណ៍ះ�រឹងជាា�ួយអិតិថិជន្ធ គឺជាាប្រើវិទិិកាា�ួយតែ�ល ស់ុី�ុ�ស់ុី 
ន្ធិងអិតិថិជន្ធទិ�ប្រើ�ាអាាច្ចតែច្ចករំតែលក ន្ធិងព័ិភាាកសាគានាអិ�ព័ីព័័ត៌មាាន្ធស់�ខាាន្ធ់ៗ�ាក់ទិងប្រើ�ាន្ធរឹង 
រ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធ។ ក�ីវិិធីីប្រើន្ធះប្រើផ្ទាីាតស់�ខាាន្ធ់ប្រើ�ាប្រើលើអិនកតែ�លក�ព័ុងប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ក�ចី 
ឬ មាាន្ធគប្រើម្រុមាាងន្ធរឹងប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ក�ចី ឬច្ចង់�រឹងព័័ត៌មាាន្ធ�តែន្ធា�ពាាក់ព័័ន្ធធន្ធរឹងអិតាម្រុ�ប្រើយ៉ាាជន្ធ៍នៃន្ធ 
រ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធ។
ប្រើគាាល��ណ៍ងនៃន្ធប្រើវិទិិកាាប្រើន្ធះ គឺតែច្ចករំតែលកន្ធ�វិច្ច�ប្រើណ៍ះ�រឹងពាាក់ព័័ន្ធធន្ធរឹងម្រុក��័ណ៍ឌច្ចា�់នៃន្ធកាារ
�ប្រើងើើតម្រុ�ព័័ន្ធធតែច្ចករំតែលកព័័ត៌មាាន្ធប្រើ�ាកន�ងម្រុ�ប្រើទិស់ក�ព�ជាា រប្រើ�ៀ�អាាន្ធរ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធ 
�ារៈស់�ខាាន្ធ់នៃន្ធរ�ាយកាារណ៍៍ឥណ៍�ាន្ធ ន្ធិងវិិធីី�ាម្រុស់ីរកសាន្ធ�វិព័័ត៌មាាន្ធល្អកន�ងរ�ាយកាារណ៍៍
ឥណ៍�ាន្ធ។
ប្រើ�ាះ�ីជាាប្រើ�ាកន�ងឆ្នាំនា�២០២០ មាាន្ធជ�ងឺក�វិី� ១៩ កីី ក៏ ស់ុី�ុ�ស់ុី ប្រើ�ាតែតអាាច្ចប្រើរៀ�ច្ច�កាារព័ិភាាកសា
អិ�ព័ីកាារតែច្ចករំតែលកច្ច�ប្រើណ៍ះ�រឹងជាា�ួយអិតិថិជន្ធតាា�រយៈប្រើវិទិិកាាអិន្ធឡាាញ ប្រើ�ាកន�ងម្រុតីមាាស់ 
ទិី៣ផងតែ�រ ប្រើ�ាយមាាន្ធអិនកច្ច�លរួ�ច្ច�ន្ធួន្ធ ២៧នាាក់ �កព័ី�ាា�័ន្ធធីនាាគាារ ន្ធិងហ៊ុិរញ្ញញវិតា� 
អិច្ចលន្ធម្រុទិព័ួ ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ�ញ្ញាចា� ស់ិស់ស ន្ធិង�ាា�័ន្ធឯកជន្ធ�ួយច្ច�ន្ធួន្ធប្រើទិៀតផងតែ�រ។ 

ការប្ត្រជា្ញ្រ និងទំនួលខុសត្រូវ

វិញញា�ន�ប្រតិ�ប្រមិតិ្ាស៊ីនៃនអំនុសេ�ាមសាារសេពី�រពីន្ធ

ការពីិភាា�ាដែច្ច�រំដែល�ជាាមួយអំតិិថិជន៖ ការផសេពីើផាយច្ចំសេណះ�ឹងហិរញ្ញញវតិា� និងស៊ីិទី្ធរ�ស៊ី់អំតិិថិជន�ុ�ងរបាាយការណ៍ឥណទាាន

ប្រើ�ើ�ីីច្ច�លរួ�ប្រើលើកក�ពស់់ ន្ធិង�ប្រើងើើន្ធច្ច�ប្រើណ៍ះ�រឹងជ�ន្ធ�ល់អិតិថិន្ធជន្ធប្រើលើតែផនកប្រើន្ធះ ប្រើយើង�ំ��ន្ធរឹង 
�ន្ធីកន�ងកាារប្រើរៀ�ច្ច�ប្រើវិទិិកាាប្រើន្ធះប្រើទិៀតប្រើ�ាកន�ងឆ្នាំនា� ២០២១ តាា�រយៈម្រុ�ព័័ន្ធធអិន្ធឡាាញ។



P. 49 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ប្រើម្រុកឌីីត �ួ�រូ� (ប្រើ����ឌាា) �� អិិលធីីឌីី �ាន្ធប្រើរៀ�ច្ច�ក�ីវិិធីី កាារព័ិភាាកសាប្រើព័លម្រុព័រឹកប្រើលើកទិី�ួយ ប្រើ�ាយ�ាន្ធអិប្រើញ្ញជើញថានាក់�រឹកន្ធ��ជាា ៥០នាាក់ ព័ីវិិស់័យហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ប្រើ�ើ�ីីព័ិភាាកសាប្រើ�ាប្រើលើន្ធិនានាកាារ  
កន�ងកាារ�ាញយកម្រុ�ប្រើយ៉ាាជន្ធ៍ព័ីម្រុ�ព័័ន្ធធឌីីជីថលស់ម្រុមាា�់កាារម្រុគ�់ម្រុគងហាាន្ធិភ័យឥណ៍�ាន្ធ។   ក�ីវិិធីីប្រើន្ធះ ម្រុត�វិ�ាន្ធប្រើធីើើប្រើ�ើងប្រើ�ាស់ណាឋាគាារ Rosewood ភន�ប្រើព័ញ ប្រើ�ានៃថាទិី១៣ តែ�តុ�ា ឆ្នាំនា�២០២០  
តែ�លមាាន្ធកាារច្ច�លរួ�ព័ីស់�ណាាក់អិនកមាាន្ធ�ទិព័ិប្រើ�ាធីន្ធ៍ ន្ធិងត�ណាាងឲ្យួធីនាាគាារ ន្ធិងម្រុគរឹះ�ាាន្ធ�ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�  ធីនាាគាារជាាតិក�ព�ជាា ស់មាាគ��ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ក�ព�ជាា ស់មាាគ�ធីនាាគាារប្រើ�ាក�ព�ជាា  
�ជឈ�ណ៍ឌល�ណ៍ះ�ះធីុរកិច្ចចថីី "ប្រើតប្រើជាា" វិិទិា�ាាន្ធធីនាាគាារ ន្ធិងហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ម្រុព័��ា�ង�ាា�័ន្ធប្រើផសងប្រើទិៀត។ ក�ីវិិធីីប្រើន្ធះ ក៏�ាន្ធផសាយផ្ទាុាល់ជ�ន្ធប្រើ�ាកាាន្ធ់�ាា�័ន្ធតែ�លជាាស់មាាជិករ�ស់់ស់ុី�ុ�ស់ុីផង 
តែ�រ។

ការពីិភាា�ាសេពីលប្រពីឹ�៖ ភាាពី�ឹ�នាាំសេល�ប្រ�ពី័ន្ធឌីជីថល ការវិភាាេទីិនុន័យ និងការប្រេ�់ប្រេងហានិភិ័យឥណទាាន

 
កាារប្រើ�ើកស់ុន្ធុរកថាាប្រើ�ាយប្រើ�ាកជ��ាវិ ជាា ស់ិរី ឧ�កាារីប្រើទិ�ាភិ�ាល ន្ធិងជាាអិគគនាាយក 
�ប្រើច្ចចកប្រើទិស់ ធីនាាគាារជាាតិនៃន្ធក�ព�ជាា ន្ធិងជាាម្រុ�ធាន្ធម្រុកុ�ម្រុ�រឹកសានៃន្ធម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធ ប្រើម្រុកឌីីត �ួ�រូ�  
(ប្រើ����ឌាា) �� អិិលធីីឌីី ផងតែ�រ ប្រើ�ាកជ��ាវិ�ាន្ធស់ងើត់ធីាន្ធ់ប្រើ�ាប្រើលើម្រុ�ធាន្ធ�ទិពាាក់ព័័ន្ធធប្រើ�ា 
ន្ធរឹងឌីីជីថល ម្រុព័��ា�ងកាារម្រុគ�់ម្រុគងប្រើលើហាាន្ធិភ័យឥណ៍�ាន្ធ។ ច្ច�ប្រើព័លតែ�លមាាន្ធកាាររីករាាល 
�ាលនៃន្ធវិីរុស់ ក�វិី� ១៩ ទិីផសារឥណ៍�ាន្ធមាាន្ធកាារ�ះះពាាល់ ប្រើ�ាយ�ារកាារធាាក់ច្ចុះនៃន្ធប្រើស់�ឋកិច្ចច  
ប្រើហ៊ុើយ�ាា�័ន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា� គឺក�ព័ុងតែតប្រើឆ្នាំពាះប្រើ�ារកកាារផីល់ជ�ន្ធអិតិថិជន្ធតាា�ម្រុ�ព័័ន្ធធឌីីជីថល។

កញ្ញាញា Ratana Phurik-Callebuat ជាាអិនកម្រុ�រឹកសាជាាន្ធ់�ពស់់តែផនកវិិន្ធិប្រើយ៉ាាគកន�ងវិិស់័យឯកជន្ធ  
�ាន្ធប្រើធីើើជាាអិនកស់ម្រុ��ស់ម្រុ�ួលនៃន្ធកិច្ចចព័ិភាាកសាជាា�ួយន្ធរឹងអិនកជ�នាាញ ប្រើលើម្រុ�ធាន្ធ�ទិ កាារប្រើម្រុ�ើ 
ម្រុ�ាស់់ទិិន្ធនន្ធ័យ ន្ធិងម្រុ�ព័័ន្ធធឌីីជីថលកន�ងកាារម្រុគ�់ម្រុគងហាាន្ធិភ័យឥណ៍�ាន្ធ។ វាាគីិន្ធកិតីយស់ 
កន�ងក�ីវិិធីីប្រើន្ធះ មាាន្ធ��ច្ចជាា ប្រើ�ាក គាា ��រាាណ៍ ម្រុ�ធាន្ធនាាយកម្រុ�តិ�តីិ នៃន្ធម្រុគរឹះ�ាាន្ធ 
�ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ប្រើអិ  អិុ�� ប្រើ� ប្រើ�ាក Malay Kumer Pau អិន្ធុម្រុ�ធាន្ធនាាយកម្រុ�តិ�តីិនៃន្ធ 
ធីនាាគាារនៃម្រុ�ស់ណ៍ីយ៍ក�ព�ជាា ប្រើ�ាក Shing Chang Moo  នាាយកម្រុ�តិ�តីិ នៃន្ធធីនាាគាារ  
PPCBank ម្រុព័��ា�ងប្រើ�ាក Stephen Higgins តែ�លជាា អិនកម្រុគ�់ម្រុគងនៃ�គ�ស់ហ៊ុកាារនៃន្ធ  
Mekong Strategic Partner ។



P. 50ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ការឧ�តិាមភ�ល់�មមវិ�ីវិស៊ី័យ�សេច្ចច�វិទីយាហិរញ្ញញវតិា�ពីិភិពីសេ�ា�ឆ្នាំុាំ2020៖  ប្រ�មរូលផិ�ំសេដ្ឋាាយអំុ��ឹ�នាា និងអំុ�ជំនាាញ

�ុ�ងវិស៊ី័យហិរញ្ញញវតិា� និង�សេច្ចច�វិទីយា

នវាានុវតិិន៍ប្រ�ពី័ន្ធឌីជីថល និងការ�សេងើ�តិប្រ�ពី័ន្ធសេអំ�រូអាជី�មម�សេងើ�តិថមី តាាមរយៈេំររូនវាានុវតិិន៍�ប្រញចាស៊ី

ស់ុី�ុ�ស់ុី �ាន្ធឧ�តា�ភក�ីវិិធីីវិិស់័យ�ប្រើច្ចចកវិិទិាហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ព័ិភព័ប្រើ�ាក តែ�លជាាក�ីវិិធីីម្រុ���ល 
ផី��ប្រើ�ាយអិនក�រឹកនាា ន្ធិងអិនកជ�នាាញកន�ងវិិស់័យហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ន្ធិង�ប្រើច្ចចកវិិទិា ប្រើរៀ�ច្ច�ប្រើ�ាយ៣៥  
ម្រុ�ប្រើទិស់ជុ�វិិញព័ិភព័ប្រើ�ាក។ ។ 
ក�ីវិិធីីប្រើន្ធះ មាាន្ធរយៈប្រើព័ល ៥នៃថា ចាំា�់ព័ីនៃថាទិី៧ �ល់នៃថាទិី១១ តែ�ធីន� ឆ្នាំនា�២០២០  
ប្រើរៀ�ច្ច�ប្រើ�ាយ Singapore Fintech Festival ស់ហ៊ុកាារជាា�ួយន្ធរឹងស់មាាគ�ស់ហ៊ុព័័ន្ធធហ៊ុិរញ្ញញ 
វិតា� ន្ធិង�ប្រើច្ចចកវិិទិានៃន្ធក�ព�ជាា ធីនាាគាារជាាតិក�ព�ជាា ន្ធិងស់មាាគ�ធីនាាគាារប្រើ�ាក�ព�ជាា ម្រុព័��ា�ង 
មាាន្ធវាាគីិន្ធជាាតិ ន្ធិងអិន្ធីរជាាតិ ព័ិភាាកសាអិ�ព័ី�ាាន្ធភាាព័វិិស់័យ�ប្រើច្ចចកវិិទិាហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ប្រើ�ាក�ព�ជាា  
រួ�មាាន្ធកាារប្រើកើន្ធប្រើ�ើងនៃន្ធរ��ិយ�័ណ៍្ណឌីីជីថល ប្រើហ៊ុ�ឋារច្ចនាាស់�័ពន្ធធហ៊ុិរញ្ញញវិតា� �រិយ៉ាា�័ន្ធន 
ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ទិស់សន្ធៈវិិស់័យនៃន្ធប្រើស់�ឋកិច្ចចនាាប្រើព័លអិនាាគត ន្ធិងតែផនកប្រើផសងៗប្រើទិៀត។ ក�ីវិិធីីប្រើន្ធះ  
ផលីឱ់្យកាាស់�លអ់ិនកច្ច�លរួ��ប្រើងើើតទិ�នាាកទ់ិ�ន្ធង      ន្ធងិស់ហ៊ុកាារគានា។  យ៉ាះាងណាា�ញិ ប្រើ�ាយ�ារ 
តែតមាាន្ធកាាររាាតតាតនៃន្ធវិីរុស់ កាារព័ិភាាកសាប្រើន្ធះម្រុត�វិ�ាន្ធប្រើធីើើតាា�ម្រុ�ព័័ន្ធធអិន្ធឡាាញ តែ�លមាាន្ធ 
ស់ុី�ុ�ស់ុីជាាអិនកស់ម្រុ��ស់ម្រុ�ួល។

សីុ់�ុ�សីុ់ ក៏�ាន្ធឧ�តា�ភក�ីវិិធីីន្ធវាាន្ធុវិតីន្ធ៍�ម្រុញ្ញាចាស់នៃន្ធ�ជឈ�ណ៍ឌល�ណ៍ះ�ះធុីរកិច្ចច "ប្រើតប្រើជាា" តែ�លជាា�ាា�័ន្ធរ�ឋ�ាល
�ាធារណ៍ៈ�ួយ មាាន្ធភាារៈកិច្ចចកន�ងកាារ�ប្រើងើើតន្ធ�វិអាាជីវិក�ី�ប្រើងើើតថីីតាា�តែ���ប្រើច្ចចកវិិទិា ន្ធិងន្ធវាាន្ធុវិតីន្ធ៍ តែ�លអាាច្ចព័ម្រុងីក
ម្រុ�តិ�តីិកាាររ�ស់់�ា�ន្ធ�ាន្ធ  ប្រើ�ើ�ីីច្ច�លរួ�ច្ច�តែណ៍កអិភិវិឌីឍន្ធ៍ម្រុ�ព័័ន្ធធប្រើស់�ឋកិច្ចចតាា� តែ��ឌីីជីថលឲ្យួកាាន្ធ់តែតរឹងមាា� ។ ប្រើ�ាកន�ង  
ក�ីវិិធីីប្រើន្ធះ ម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធធី�ៗ �ាន្ធប្រើធីើើ�ទិ�ង្ហាាាញព័ី�ញ្ញាាាម្រុ�ឈ� ប្រើ�ើ�ីីតែស់ើងរក��ប្រើណាាះម្រុ�ាយតែ�លល្អម្រុ�ប្រើស់ើរជាាងប្រើន្ធះ �ុស់ព័ី
ក�ីវិិធីីប្រើផសងប្រើទិៀត តែ�លតម្រុ��វិឲ្យួមាចាស់់អាាជីវិក�ីថីីតែស់ើងរកន្ធ�វិ�ញ្ញាាាប្រើ�ាយ�ា�ន្ធឯង ប្រើហ៊ុើយប្រើ�ាះម្រុ�ាយ�ញ្ញាាាប្រើនាាះ។ �ះ�តែឌីល 
RI ម្រុត�វិ�ាន្ធប្រើលើកប្រើ�ើង����ង ប្រើ�ាយ�ាម្រុស់ីចាំារួ ២នាាក់�កព័ី�ាកលវិិទិាល័យ Havard  ជាា�ួយ�ប្រើច្ចចកវិិទិាតែ�លម្រុ�ប្រើទិស់
អិភិវិឌីឍន្ធ៍ អាាច្ចជួយប្រើ�ាះម្រុ�ាយ�ញ្ញាាារ�ស់់ម្រុ�ប្រើទិស់ក�ព័ុងអិភិវិឌីឍន្ធ៍។ �ះ�តែឌីល RI ប្រើ�ាកន�ងម្រុ�ប្រើទិស់ក�ព�ជាា ប្រើធីើើប្រើ�ើងប្រើ�ើ�ីី
ជួួយប្រើ�ាះម្រុ�ាយ�ញ្ញាាាម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធធី�ៗ តែ�លម្រុត�វិកាារន្ធវាាន្ធុវិតីន្ធ៍ ប្រើ�ើ�ីី�ប្រើងើើន្ធឧតី�ភាាព័ម្រុ�កួតម្រុ�តែជប្រើង ផីល់ន្ធ�វិឱ្យកាាស់ស់ម្រុមាា�់
អិនកចាំា�់ប្រើផើើ�អាាជីវិក�ី�ប្រើងើើតថីី ប្រើ�ើ�ីីទិទិួល�ាន្ធកាារវិិន្ធិប្រើយ៉ាាគ ន្ធិងច្ច�លរួ�ច្ច�តែណ៍ក�ប្រើងើើតម្រុ�ព័័ន្ធធប្រើអិក�អាាជីក�ី�ប្រើងើើតថីី។

ប្រើម្រុ�ាព័ីកាារឧ�តា�ភជាា Platinum ស់ុី�ុ�ស់ុី ក៏�ាន្ធប្រើធីើើ�ទិ�ង្ហាាាញ�ញ្ញាាាម្រុ�ឈ�ព័ីរ តែ�ល�ាក់ទិងន្ធរឹង EKYC ន្ធិងព័ិន្ធុ�ឥណ៍�ាន្ធ
ព័ីវិិស់័យហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ប្រើ�ាម្រុ�ប្រើទិស់ក�ព�ជាា ស់ម្រុមាា�់អាាជីវិក�ី�ប្រើងើើតថីីកន�ងកាារតែស់ើងរក��ប្រើណាាះម្រុ�ាយផងតែ�រ។



P. 51 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

សីុ់�ុ�សីុ់ �ាន្ធស់ហ៊ុកាារជាា�ួយន្ធរឹងស់មាាគ��ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ក�ព�ជាា ប្រើ�ើ�ីីប្រើរៀ�ច្ច�ន្ធ�វិស់ិកាខា�ា�ាតែច្ចករំតែលកច្ច�ប្រើណ៍ះ 
�រឹង ប្រើ�ាកាាន្ធ់ម្រុគរឹះ�ាាន្ធឥណ៍�ាន្ធជន្ធ�ទិច្ច�ន្ធួន្ធ ២៥ កន�ងឆ្នាំនា�២០២០ ប្រើ�ើ�ីីតាា��ាន្ធលទិធផល ន្ធិងយុទិធម្រុ�ាស់ីរ�ស់ ់
ម្រុគរឹះ�ាាន្ធឥណ៍�ាន្ធជន្ធ�ទិ តែ�លអាាច្ចជួយព័ម្រុងរឹងន្ធ�វិអិភិ�ាលកិច្ចចរ�ស់់ព័ួកប្រើគស់ម្រុមាា�់ស់ាិរភាាព័វិិស់័យហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ប្រើ�ា 
ក�ព�ជាា។

ម្រុគរឹះ�ាាន្ធឥណ៍�ាន្ធជន្ធ�ទិ ម្រុត�វិតែតមាាន្ធច្ច�ប្រើណ៍ះ�រឹង ន្ធិងឧ�ករណ៍៍ម្រុគ�់ម្រុគាាន្ធ់ ប្រើ�ើ�ីីព័ម្រុងរឹងស់�ាភាាព័រ�ស់់ព័ួកប្រើគ កន�ង 
កាារទិ�់�ើាត់ន្ធ�វិ�ញ្ញាាាម្រុ�ឈ� ន្ធិងកាារម្រុ�កួតម្រុ�តែជង។ ស់ុី�ុ�ស់ុី គាា�ម្រុទិយ៉ាះាងប្រើព័ញទិ�ហ៊ុរឹងប្រើ�ា�ល់ម្រុគរឹះ�ាាន្ធឥណ៍�ាន្ធ 
ជន្ធ�ទិ �ាក់ប្រើអាាយប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ន្ធ�វិ CIRFS ប្រើ�ើ�ីីព័ម្រុងរឹងកាារប្រើធីើើរ�ាយកាារណ៍៍  ន្ធិងម្រុ�ព័័ន្ធធអិភិ�ាលកិច្ចចរ�ស់់ព័ួកប្រើគ។

ការពីប្រងឹងអំភិិបាាល�ិច្ចចនៃនប្រេឹះសាាានឥណទាានជន�ទី ស៊ីប្រ្ា�់ការអំភិិវឌ្ឍប្រ���សេដ្ឋាាយច្ចីរភាាពីនៃនវិស៊ី័យហិរញ្ញញវតិា�សេ�ា�ុ�ងប្រពីះរាជាាណាច្ចប្រ��មុ�ជាា

សេគាលការណ៍ដែណនាាំស៊ីិីពីីការផិល់ប្របាា�់�មចី ស៊ីប្រ្ា�់ស៊ីាិរភាាពីវិស៊ី័យហិរញ្ញញវតិា�សេ�ា�មុ�ជាា

ជាា�ួយន្ធរឹងកិច្ចច�ិត��ម្រុ�រឹងតែម្រុ�ងកន�ងកាារម្រុគ�់ម្រុគងន្ធ�វិ�ាាន្ធភាាព័��ណ៍ុលវិណ៍ឌកប្រើ�ាក�ព�ជាា ស់ុី�ុ�ស់ុី �ាន្ធ 
ច្ច�លរួ�ជាា�ួយន្ធរឹងស់មាាគ��ីម្រុក�ហ៊ុិរញ្ញញវិតា�ក�ព�ជាា ន្ធិងអិនកឧ�តា�ភប្រើផសងប្រើទិៀត កន�ងកាារ�ប្រើងើើតប្រើគាាល 
កាារណ៍៍តែណ៍នាា�អិ�ព័ីកាារផីល់ម្រុ�ាក់ក�ចី ន្ធិងកាារម្រុតួតព័ិន្ធិតួអិ�ព័ីកាារអិន្ធុប្រើ�ា�តាា�រ�ស់់ម្រុគរឹះ�ាាន្ធ�ីម្រុក� 
ហ៊ុិរ ញ្ញញវិតា� តាា�ងព័ីឆ្នាំនា�២០១៦ �កប្រើ�ាះះ។ ប្រើគាាលកាារណ៍៍តែណ៍នាា�អិ�ព័ីកាារផីល់ម្រុ�ាក់ក�ចីប្រើន្ធះ គឺជាាយន្ធីកាារ់  
ប្រើ�ើ�ីីប្រើលើកក�ពស់់កាារផីល់ឥណ៍�ាន្ធ តែ�លអាាច្ចកាាត់�ន្ធាយន្ធ�វិហាាន្ធិភ័យទិីផសារ ធានាាឲ្យួ�ាន្ធថាាកាារ 
វាាយតនៃ�ាព័ីលទិធភាាព័ស់ងរ�ស់់អិតិថិជន្ធ�ាន្ធម្រុតរឹ�ម្រុត�វិ ន្ធិងម្រុគ�់ម្រុជុងប្រើម្រុជាាយកន�ងប្រើគាាល��ណ៍ងតាា� 
�ាន្ធ ផល�ះះពាាល់ប្រើ�ាកាាន្ធ់�ាា�័ន្ធ ន្ធិងវិិស់័យ�ា�ង��ល។ 

ប្រើ�ាកន�ង��ណាាក់កាាលទិី៣ប្រើន្ធះ ម្រុកុ�កាារង្ហាារ�ាន្ធតែកតែម្រុ�ន្ធ�វិស់�ច្ចនាាករ�ួយច្ច�ន្ធួន្ធប្រើលើប្រើគាាលកាារណ៍៍
តែណ៍នាា�ប្រើន្ធះ ន្ធិងព័ម្រុងីកឲ្យួកាាន្ធ់តែតមាាន្ធភាាព័ទិ�ល�ទិ��ាយកន�ងវិិស់័យហ៊ុិរញ្ញញវិតា��ា�ង��ល។
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៥.  សា្ថ្រនភាពជារួមន្រទីផ្រសារ 
ឥណទាននៅប្រទ្រសកម្ពុជា 
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សូចនាករសំខាន់ៗន្រស្រដ្ឋកិច្ច 
និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា

ប្រ�សេភិទី ស៊ីរូច្ចនាា�រ ២០១៩ ២០២០

ផ.ស់.ស់ (ប្រើកាា�ិ�ុ�ាារ)

អិតិផរណាា (ភាាគរយម្រុ�ចាំា�ឆ្នាំនា�)

ឥណ៍�ាន្ធកន�ងម្រុស់ុកស់ម្រុមាា�់វិិស់័យឯកជន្ធ (ភាាគរយនៃន្ធផ.ស់.ស់)

២៦.៧

២

១១៨.៨

២៦

២.៩

១៤៣

អិម្រុតាាក�ប្រើណ៍ើន្ធផលិតផលកន�ងម្រុស់ុកស់រុ� (ភាាគរយម្រុ�ច្ច��ឆ្នាំនា�)

ទិុន្ធ�ងើិល (ភាាគរយនៃន្ធផ.ស់.ស់)

ម្រុ�ាក់�ប្រើញ្ញញើស់រុ�កន�ងម្រុ�ព័័ន្ធធធីនាាគាារ (ប្រើកាា�ិ�ុ�ាារ)

អិម្រុតាាកាារម្រុ�ាក់រយៈប្រើព័ល�ាី (ភាាគរយម្រុ�ចាំា�ឆ្នាំនា�)

៧.១

៩៦.៦

២៥.៦០

៩.៥*

-៤**

១២៩.៦

២៩.៩៩

៩.៣**

លទី្ធផល និង 
�ំសេណ�នសេស៊ី�ា�ិច្ចច

ររូ�ិយវតិា� និងតិនៃមូ

ផ.ស់.ស់/ម្រុ�ជាាជន្ធស់រុ� (�ុ�ាារ)

អិម្រុតាាក�ប្រើណ៍ើន្ធនៃន្ធទិុន្ធ�ងើិល (ភាាគរយម្រុ�ចាំា�ឆ្នាំនា�)

អិម្រុតាា�ី�រម្រុ�ាក់ណ៍��ីណាាល់ (ប្រើរៀលកន�ង�ួយ�ុ�ាារ)

១,៧១០

១៧.៩

៤,០៧០

១,៦៦០

៣០.៩

៤,០៥០
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ប្រ�សេភិទី

ប្រភព: ធនាគារជាតិមនកម្ពទុជា ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី ធនាគារពិភពណោក និងមូលនិធិរូ្រិយ្របតអន្តរជាតិ 
* អបតាការបបាក់ ១ ែុោលៃ រណសើីរ ៤,០៤៥ ណរៀល បតូវបានអនុវត្ត
* និង** ្រងាាញពីការរំពរឹងទុក និងការពាករ�៍រ្រស់ធនាគារពិភពណោក និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី

ស៊ីរូច្ចនាា�រ ២០១៩ ២០២០

កាារនាា�ច្ច�លទិ�ន្ធិញ (ភាាគរយនៃន្ធផ.ស់.ស់)

ស់�តុលួគណ៍ន្ធី�ច្ចច��ីន្ធន (ប្រើកាា�ិ�ុ�ាារ)

៨៣.៧

-៤,០៧៧

៨១.៦

-៣,០៨៩

ប្រើស់វាាក�ី�ុល (ភាាគរយនៃន្ធផ.ស់.ស់)

ស់�តុលួគណ៍ន្ធី�ច្ចច��ីន្ធន (ភាាគរយនៃន្ធផ.ស់.ស់)

ក�ប្រើណ៍ើន្ធកាារនាា�ប្រើច្ចញ (ជាាភាាគរយ) 

ទិុន្ធ��រុងអិន្ធីរជាាតិ (�ាន្ធ�ុ�ាារ)

កាារនាា�ប្រើច្ចញទិ�ន្ធិញ (ភាាគរយនៃន្ធផ.ស់.ស់)

១០.៦

-១៥.៣

៩.៥*

១៨,៧៣២*

៥៦.៤

-០.៥

-១១.៩

-១៨.៥**

១៦,៨៥៩**

៦៧.៧

�តាិារួមច្ចំដែណ�ពីីខាងសេប្ររា
ច្ច�ណ៍�ល�ុល (ភាាគរយនៃន្ធផ.ស់.ស់)

វិិន្ធិប្រើយ៉ាាគផ្ទាុាល់ព័ី�រប្រើទិស់ ល�ហ៊ុ�រ�ុល (�ាន្ធ�ុ�ាារ)

ក�ប្រើណ៍ើន្ធកាារនាា�ច្ច�ល (ជាាភាាគរយ)

១.៤

២,៨៤៥*

៩.០*

២.៥

២,៣២៨**

-១៧.៨**
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សា្ថ្រនភាពទីផ្រសារ
ឥណទានបុគ្គលនៅកម្ពុជា

ប្រើ�ើប្រើម្រុ�ៀ�ប្រើធីៀ�ប្រើ�ាន្ធរឹងឆ្នាំនា��ុន្ធ   ទិីផសារឥណ៍�ាន្ធ�ុគគលប្រើ�ា 
ក�ព�ជាា  មាាន្ធស់ភាាព័ថ�ថយជាាង�ុន្ធ  ប្រើ�ាយប្រើ�ាឆ្នាំនា�២០២០ 
ប្រើន្ធះ កាារប្រើស់នើរស់ុ�ឥណ៍�ាន្ធ �ាន្ធធាាក់ច្ចុះច្ច�ន្ធួន្ធ៧.៥%។  
ម្រុស់�ប្រើព័លជាា�ួយន្ធរឹងកាារធាាក់ច្ចុះតែផនកប្រើស់�ឋកិច្ចច  គុណ៍ភាាព័ 
នៃន្ធឥណ៍�ាន្ធតែ�លវាាស់់ប្រើ�ាយភាាគរយនៃន្ធឥណ៍�ាន្ធ�ិន្ធ 
��ប្រើណ៍ើរកាារប្រើលើស់ព័ី ៣០ នៃថា (៣០ + DPD) ក៏ប្រើ�ើញមាាន្ធកាារ 
ប្រើកើន្ធប្រើ�ើង�ល់ ១.៦៩%  (ប្រើកើន្ធប្រើ�ើងច្ច�ន្ធួន្ធ  ០.៤២% ) ផង 
តែ�រ។  ប្រើ�ាះ�ីជាាមាាន្ធកាារម្រុ�ឈ��ួយច្ច�ន្ធួន្ធ ទិីផសារឥណ៍�ាន្ធ 
ប្រើ�ាតែតមាាន្ធក�ប្រើណ៍ើន្ធរឹងមាា�ប្រើ�ាយច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍ 
�ាន្ធប្រើកើន្ធប្រើ�ើងច្ច�ន្ធួន្ធ ៨%  រីឯច្ច�ន្ធួន្ធគណ៍ន្ធីឥណ៍�ាន្ធប្រើកើន្ធ 
ប្រើ�ើង ៤%។

៧៥% នៃន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ ស់ាិតប្រើ�ាម្រុកុ�អាាយុ ២០- 
៤៩ ឆ្នាំនា�។  ប្រើ�ាកន�ងផល�័ម្រុតក�ចីស់រុ� ម្រុស់ីីជាាអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់ ់
ឥណ៍�ាន្ធប្រើម្រុច្ចើន្ធជាាងប្រើគ តែ�លមាាន្ធច្ច�តែណ៍ក�ល់ប្រើ�ា ៥៤%  
ប្រើហ៊ុើយស់ាិតប្រើ�ាម្រុកុ�អាាយុ ១៩-៦៩ ឆ្នាំនា� ។ ជាាងពាាក់កណាីាល 
នៃន្ធច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ ស់ាិតប្រើ�ាត��ន្ធ់ទិ�នាា�។  
ប្រើ�ាតាា�ប្រើ�តី/ម្រុកុង អិម្រុតាាអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធតែ�ល�ពស់ ់
ជាាងប្រើគ គឺជាាអិនកប្រើ�ាទិីម្រុកុងភន�ប្រើព័ញ តែ�លមាាន្ធ�ល់ប្រើ�ា  
១២.២៨%នៃន្ធច្ច�ន្ធួន្ធស់រុ�។ �នាុា�់�ក គឺប្រើ�តីកណ៍ះ�ល   
ក�ព័ង់ស់ពឺ ប្រើស់ៀ�រាា� តាាតែកវិ   ន្ធិងនៃម្រុព័តែវិង។

១៦% នៃន្ធក�ចីស់រុ� ជាាក�ចីអិច្ចលន្ធម្រុទិព័ួ តែ�លមាាន្ធភាាគរយ 
នៃន្ធឥណ៍�ាន្ធ�ិន្ធ��ប្រើណ៍ើរកាារប្រើលើស់ព័ី ៣០  នៃថា (៣០ + DPD) 
�ា�ជាាងប្រើគគឺ ០.៩៣%។ ក�ចីអាាជីវិក�ីខានាតត�ច្ចមាាន្ធ
ច្ច�តែណ៍កកន�ងផល�័ម្រុតក�ចី�ពស់់��ផុត គឺម្រុ�មាាណ៍ ៦១% នៃន្ធ
ច្ច�ន្ធួន្ធស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ�តែ�លមាាន្ធច្ច�ណាាត់ថានាក់នៃន្ធ
ឥណ៍�ាន្ធ�ិន្ធ��ប្រើណ៍ើរកាារប្រើលើស់ព័ី ៣០  នៃថា (៣០ + DPD) 
ទិីព័ីរ គឺ ១.៥%។ ៣០ + DPD �ពស់់��ផុតគឺ ២.៩២% 
តែ�លស់ប្រើងើតប្រើ�ើញប្រើ�ាកន�ងក�ចីលកខណ៍ៈ�ុគគល តែ�លមាាន្ធ
ច្ច�ន្ធួន្ធ១៤% នៃន្ធផល�័ម្រុតស់រុ�។

ច្ចំនួនអំុ�សេប្រ��ប្របាាស៊ី់ឥណទាាន ច្ចំនួនេណនីឥណទាាន ច្ចំនួនពាា�្យសេស៊ីុ�ស៊ីុំឥណទាាន
ភាាេរយនៃនឥណទាាន

មិន�ំសេណ�រការសេល�ស៊ីពីី ៣០ នៃថ្ (៣០ + DPD)

៧.៩៣% ៤.១៣% ៧.៥៣% ០.៤២%
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ត��ន្ធ់ទិ�នាា�  គឺជាាត��ន្ធ់តែ�លមាាន្ធឥណ៍�ាន្ធប្រើម្រុច្ចើន្ធ��ផុត។ កន�ងប្រើនាាះ 
 ៧០% នៃន្ធ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� ន្ធិង ៥៦%នៃន្ធ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ 
ឥណ៍�ាន្ធ គឺស់ាិតប្រើ�ាត��ន្ធ់ប្រើន្ធះ។ 

ត��ន្ធ់ទិប្រើន្ធា��ា�មាាន្ធម្រុ�មាាណ៍ ២១% នៃន្ធស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
ប្រើស់ីើន្ធរឹង ៣១% នៃន្ធច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធស់រុ�។ ត��ន្ធ់ប្រើ�នរ
ស់�ុម្រុទិមាាន្ធច្ច�ន្ធួន្ធ ៥% នៃន្ធស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� ប្រើស់ីើន្ធរឹង ៧% 
នៃន្ធច្ច�ន្ធួន្ធច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធស់រុ�។

ត��ន្ធ់�ពង់រាា�មាាន្ធច្ច�ន្ធួន្ធ ៤% នៃន្ធស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� ប្រើស់ីើន្ធរឹង ៧% 
នៃន្ធច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធស់រុ�។

ក�ប្រើណ៍ើន្ធនៃន្ធវិតីមាាន្ធរ�ស់់�ាា�ន័្ធហ៊ុរិញ្ញញវិតា�ប្រើ�ាតាា�ត��ន់្ធគមឺាាន្ធតុលួភាាព័ 
រវាាងព័ី ២១% ប្រើ�ា�ពង់រាា� ន្ធិង ២៩% ប្រើ�ាត��ន្ធ់ទិ�នាា�។ 

តិំ�ន់ទីំនាា�
$២២.៤២ ព័�ន្ធ់ល�ន្ធ

តិំ�ន់ទីសេនូសាា�
$៦.៨១ ពាាន្ធ់�ាន្ធ

ស៊ីមតិុល្យឥណទាានស៊ីរុ� 

២០% ១៩%

$៣២.១៦ ពាាន់�ាន
ស៊ីមតិុល្យ

ឥណទាានស៊ីរុ�

៥%
៤%

២១%

៧០%
១៩.២៨%

តិំ�ន់ខុង់រា� 
$១.១៧ ព័�ន្ធ់ល�ន្ធ

តិំ�ន់សេ�ុរស៊ីមុប្រទី
$១.៧៤  ព័�ន្ធ់ល�ន្ធ

២២% ១៥%

សាាានភាាពីឥណទាាន�ុ�ងតិំ�ន់
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តិំ�ន់ទីំនាា�
$១.៩៤ ល�ន្ធ

តិំ�ន់ទីំនាា�
$២.៣៣ �ាន្ធ

តិំ�ន់ទីសេនូសាា�
$១.១២ ល�ន្ធ

តិំ�ន់ទីសេនូសាា�
$១.៣១ ល�ន្ធ

ច្ចំនួនេណនីឥណទាាន ច្ចំនួនអំុ�សេប្រ��ប្របាាស៊ី់ឥណទាាន

២% ៦%៦% ១០%

៣.៥២ �ាន
េណនីឥណទាាន

៤.២០ �ាន
អំុ�សេប្រ��ប្របាាស៊ី់

ឥណទាាន

៦% ៧%

៧% ៧%

៣២%

៣១%

៥៥%
៥៥%

៤% ៨%

តិំ�ន់ខុង់រា�
$០.២៤  �ាន្ធ

តិំ�ន់ខុង់រា�
$០.២៨ ល�ន្ធ

តិំ�ន់សេ�ុរស៊ីមុប្រទី
$០.២៣ ល�ន្ធ

តិំ�ន់សេ�ុរស៊ីមុប្រទី
$០.២៨ ល�ន្ធ

៩% ១៣%៣% ៩%
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តិំ�ន់ទីសេនូសាា�

�នាទៃាយ្ានជ័យ

ឧតិិរ្ានជ័យ  សេស៊ីៀមរា�

 �ំពីង់ឆ្នាំុាំង

�ំពីង់�ំបាាតិ់�ំ�ង

នៃ�៉លិន

សេពាា�ិសាាតិ់

១៤៧
�ាា�័ន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា�

១,៣០៩  ពាាន់នាា�់ 
ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

១,២២០.៥ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
១៩១.០ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

២៨៣.៨ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
៧៨.០ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

១,៩២២.៦ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
២៩០.០ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

៥០៤.៨  �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
១៣០.០ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

៦៨៨.៤ �ាន�ុ�ូារ 
ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
២២០.០ ពាាន់នាា�់ 
ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

១,៣៦៨.៧ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
២៦៣.០ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

១៣៤.១ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
២២ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

៥២២.៩  �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
១១៧.០ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

៨
ប្រើ�តី

៦,៨១៥.៤  �ាន�ុ�ូារ
ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ�
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តិំ�ន់ខុង់រា� 

ស៊ីទៃឹងដែប្រតិង

ប្រពីះវិហារ

រតិនេិរី 

មណ្ឌលេិរី

ប្រ�សេច្ចះ

១៤៦.៥ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
៣២ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

២៥៥.៧ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
៧២.០ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

៣០៨.៣ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
៥៩.០ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

១២១.៦ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
២៣.០ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

៣៣៨.៣ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
៩៣ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

១១៥
�ាា�័ន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា�

២៧៩ ពាាន់នាា�់ 
ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

៥
ប្រើ�តី

១,១៧០.៥ �ាន�ុ�ូារ
ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ�
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តិំ�ន់ទីំនាា�

�ណិាល

តិ្ប�ងឃម�ំ

ភិុំសេពីញ

�ំពីង់ចាម

នៃប្រពីដែវង
សាើាយសេរៀង

តាាដែ�វ 

�ំពីង់ស៊ីុពឺ

១,៩០៥.៥ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
៣៣៨.០ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

៧៣៦.៨ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
១៨០.០ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

១៣,៩៣១.៥ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
៥១៦.០ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

១,២១៤.៧ �ាន�ុ�ូារ 
ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
២៦៦.០ ពាាន់នាា�់
ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

១,០៦១.១ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
២៧៦.០ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

៨២៥.៣ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
១៧៨.០ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

១,២៨៦.៩ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
២៨០.០ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

១,៤៦៧.៧ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
៣០០.០ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

១៦០
�ាា�័ន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា�

២,៣៣៥  ពាាន់នាា�់ 
ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

៨
ប្រើ�តី

២២,៣២៩.៦ �ាន�ុ�ូារ
ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ�



P. 61 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

តិំ�ន់សេ�ុរស៊ីមុប្រទី

សេកាះ�ុង

ប្រពីះស៊ីីហនុ

�ំពីតិ ដែ��

២១៤.៧ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
៣៤.០ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

៦៣៣.២ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
៦៣.៦ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

៨៣៧.៨ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
១៧៣.០ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

៥៦.៨ �ាន�ុ�ូារ ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ� 
១១.០ ពាាន់នាា�់ ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

១៣៦
�ាា�័ន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា�

២៨២ ពាាន់នាា�់ 
ច្ច�ន្ធួន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ

៤
ប្រើ�តី

១,៧៤២.៤ �ាន�ុ�ូារ
ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ�



P. 62ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

សេេស៊ីសេងើតិសេឃ�ញ្ានសេខតិិ ១០ ដែ�ល្ាន�ំសេណ�នអំុ�សេប្រ��ប្របាាស៊ី់ឥណទាាន សេ��នសេឡ�ងច្ចសេនាូាះ 
១០ សេ�ា ១៧% �ុ�ងឆ្នាំុាំ ២០២០ សេហ�យសេខតិិប្រពីះវិហារ ឈរលំដ្ឋាា�់សេលខ១ �នាទៃា�់ម�សេខតិិ
ស៊ីទៃឹងដែប្រតិង ឈរលំដ្ឋាា�់សេលខ២ រីឯសេខតិិដែ�� ឈរលំដ្ឋាា�់សេលខ៣។

សេេស៊ីសេងើតិសេឃ�ញ្ានសេខតិិ ១០ ដែ�ល្ាន�ំសេណ�នស៊ីមតុិល្យឥណទាានស៊ីរុ�សេ��នសេឡ�ង
ច្ចសេនាូាះ ២១ សេ�ា ៣៦% �ុ�ងឆ្នាំុាំ ២០២០ សេហ�យសេខតិិប្រពីះវិហារ ឈរលំដ្ឋាា�់សេលខ១ �នាទៃា�់ម�
សេខតិិសេកាះ�ុង លំដ្ឋាា�់សេលខ២ និងសេខតិិស៊ីទៃឹងដែប្រតិង ឈរលំដ្ឋាា�់សេលខ៣។

ប្រពីះវិហារ ប្រពីះវិហារ

�ំពីង់�ំ �ំពីង់ឆ្នាំុាំង

ដែ�� �ំពីង់�ំ

ភិុំសេពីញ �ំពីតិ

សេកាះ�ុង ស៊ីទៃឹងដែប្រតិង

សេពាា�ិសាាតិ់ សេកាះ�ុង

�ំពីង់ឆ្នាំុាំង រតិនេិរី 

ស៊ីទៃឹងដែប្រតិង ដែ��

�ំពីតិ ប្រ�សេច្ចះ

នៃ�៉លិន សេពាា�ិសាាតិ់

សេខតិិទាាំង១០ ដែ�ល្ាន�ំសេណីនសេប្រច្ច�នជាាងសេេ

៣៦% ១៧%

៣៤% ១៦%

២៨% ១៦%

២៧% ១៣%

២៧% ១២%

២៥% ១១%

២៥% ១០%

២៤% ១០%

២១% ១០%

២១% ១០%



P. 63 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

សាាានភាាពីប្រ�ជាាសាាប្រស៊ីនិៃនឥណទាាន

៥៤% នៃន្ធអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធ ជាាម្រុស់ីី ន្ធិង ៤៦% ជាា�ុរស់។  
អិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធតែ�លស់ាិតប្រើ�ាកន�ងម្រុកុ�អាាយុព័ី៣០- 
៣៩  មាាន្ធប្រើម្រុច្ចើន្ធជាាងប្រើគ គឺ ៣៣%។ ប្រើហ៊ុើយម្រុកុ�អាាយុ ២០-៤៩ 
មាាន្ធ៧៥% នៃន្ធច្ច�តែណ៍កអិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធស់រុ� ។                               

�ុរស់

៤៦%
ម្រុស់ីី

៥៤%

 ភាាេរយនៃនច្ចំនួនអំតិិថិជនសេប្រ��ប្របាាស៊ី់ឥណទាានតាាមប្រ�ុមអាយុ

>=៧០

៦០-៦៩ ៧% ៧%

១% ១%

១% ១%

១៦% ១៦%

២៣% ២២%

៣៤% ៣២%

១៨% ២០%

៥០-៥៩

៤០-៤៩

៣០-៣៩

២០-២៩

<=១៩

០%១០% ១០%២០% ២០%៣០% ៣០%៤០% ៤០%

អំុ�សេប្រ��ប្របាាស៊ី់
ឥណទាាន

៥៤%



P. 64ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ការសេស៊ីុ�ស៊ីុឥំណទាាន
កាារប្រើស់នើសុ់�ឥណ៍�ាន្ធ�ញ្ញាជាក់ព័ី��ណ៍ងរ�ស់់អិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ប្រើ�ើ�ីីទិទិួល�ាន្ធឥណ៍�ាន្ធ។      ក�ប្រើណ៍ើន្ធនៃន្ធកាារ�ាក់ពាាកួ
ប្រើស់នើសុ់�ឥណ៍�ាន្ធ �ង្ហាាាញព័ីកាារប្រើកើន្ធប្រើ�ើងន្ធ�វិតម្រុ��វិកាារឥណ៍�ាន្ធ    ន្ធិងជាាស់ញ្ញាញា�ង្ហាាាញពី័ទិីផសាររស់់រប្រើវិើក។ ក�ប្រើណ៍ើន្ធ
ម្រុ�ចាំា�ឆ្នាំនា�មាាន្ធកាារធាាក់ច្ចុះច្ច�ន្ធួន្ធ ៧.៥% នៃន្ធច្ច�ន្ធួន្ធពាាកួប្រើស់នើស់ុ�ឥណ៍�ាន្ធ រីឯច្ច�ន្ធួន្ធទិរឹកម្រុ�ាក់ស់រុ�តែ�ល�ាន្ធប្រើស់នើស់ុ�ក៏
ធាាក់ច្ចុះច្ច�ន្ធួន្ធ០.៨%ផងតែ�រ។ �ណ៍ៈប្រើព័លតែ�លច្ច�នួ្ធន្ធនៃន្ធកាារ�ាក់ពាាកួប្រើស់នើសុ់�ឥណ៍�ាន្ធមាាន្ធកាារតែម្រុ�ម្រុ�ួលតាា�
ម្រុតីមាាស់ ច្ច�ន្ធួន្ធទិរឹកម្រុ�ាក់ឥណ៍�ាន្ធស់រុ�តែ�ល�ាន្ធប្រើស់នើស់ុ�ជាា�ធីួ�ប្រើកើន្ធប្រើ�ើងប្រើ�ាទិ��ា�ងម្រុតីមាាស់។  

ភាាេរយនៃន�ំសេណ�ននៃន
ច្ចំនួនការសេស៊ីុ�ស៊ីុំឥណទាាន

តាាមប្រតិី្ាស៊ី

ភាាេរយនៃន�ំសេណ�ននៃន
ប្របាា�់នៃនការសេស៊ីុ�ស៊ីុំឥណទាាន

តាាមប្រតិី្ាស៊ី

ភាាេរយនៃន�ំសេណ�នច្ចំនួនទីឹ�ប្របាា�់
ស៊ីរុ�សេស៊ីុ�ស៊ីុំជាាម�្យម

តាាមប្រតិី្ាស៊ី

១៥%

-៣%

-១៦%

៤៣%

២៨%

-១០%

-៤០%

-២៧%

២៣%

៤%
៩%

៥%

២០Q៤ ២០Q៤ ២០Q៤២០Q៣ ២០Q៣ ២០Q៣២០Q២ ២០Q២ ២០Q២២០Q១ ២០Q១ ២០Q១

- ៧.៥ % 
ភាាេរយនៃន�ំសេណីនច្ចំនរូន

សេស៊ីុ�ស៊ីុំឥណទាាន�ុ�ង 
ឆ្នាំុាំ ២០២០

- ០.៨ % 
ភាាេរយនៃនទីឹ�ប្របាា�់

ឥ ណទាានស៊ីរុ�



P. 65 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

�ំសេណីននៃន�ំសេណ�រការឥណទាាន
��ប្រើណ៍ើរកាារឥណ៍�ាន្ធ �ង្ហាាាញអិ�ព័ី�ាាន្ធភាាព័ម្រុ�ាក់ក�ចីជាាក់តែស់ីងគិតម្រុតរឹ�ឆ្នាំនា�ប្រើច្ចញ 
រ�ាយកាារណ៍៍ប្រើ�ើ�ីី�ញ្ញាជាក់ព័ីកម្រុ�ិតស់ក�ីនៃន្ធទិីផសារឥណ៍�ាន្ធ។

ភ្គរយមនកំណ�ីនមនសមតុល្យឥ�ទាន
តាមបតីមាស

ភ្គរយមនកំណ�ីនមនចំនួនគ�នីឥ�ទាន
តាមបតីមាស

៥.៣%

៣%

៥.០%

១.៨%

០.២%

-១.៤%

៧.៧%

០.៨%

២០Q៤

២០Q៤

២០Q៣

២០Q៣

២០Q២

២០Q២

២០Q១

២០Q១

+ ១៩.២៨% ស៊ីមតិុល្យឥណទាានស៊ីរុ��ុ�ងឆ្នាំុាំ ២០២០

�ំដែណងដែច្ច�ស៊ីមតិុល្យតាាមប្រ�សេភិទីផលិតិផល

�ំដែណងដែច្ច�ស៊ីមតិុល្យតាាមប្រ�សេភិទីររូ�ិយ�័ណ្ណ
+ ៤% ច្ចំនួនេណនីឥណទាាន�ុ�ងឆ្នាំុាំ ២០២០

ក�ចីអិច្ចលន្ធម្រុទិព័ួ 
១៦%

ក�ចីអាាជីវិក�ី
ខានាតត�ច្ច 
៦១%

USD
៨៦%

KHR
១៣%

THB
១%

ក�ចីប្រើផសងៗ 
១%

ក�ចីកស់ិក�ី 
៧%

ក�ចីលកខណ៍ៈ�ុគគល 
១៤%

$៣២ ពាាន់�ាន
ស៊ីមតិុល្យ

ឥណទាានស៊ីរុ�

$៣២ ពាាន់�ាន
ស៊ីមតិុល្យ

ឥណទាានស៊ីរុ�



P. 66ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

េុណភាាពីឥណទាាន
គុណ៍ភាាព័ឥណ៍�ាន្ធ ជាារង្ហាើាស់់�ួយ�៏ស់�ខាាន្ធ់រ�ស់់ទិីផសារឥណ៍ 
�ាន្ធ កន�ងកាារ�ង្ហាាាញអិ�ព័ីលទិធភាាព័នៃន្ធកាារ�ង់ស់ង ឬហាាន្ធិភ័យ 
នៃន្ធផល�័ម្រុត។ គុណ៍ភាាព័ឥណ៍�ាន្ធ ម្រុត�វិ�ាន្ធវាាស់់តែវិងប្រើ�ាយ
ប្រើម្រុ�ើ ម្រុ�ាស់់ស់ន្ធុស់សន្ធ៍ នៃន្ធកាារ�ង់ ម្រុ�ាក់ស់ងម្រុតល�់វិិញយឺត
ប្រើលើស់ព័ី ៣០ នៃថា តែ�លប្រើយើងប្រើ�ាថាា ៣០+ DPD ។

គុណ៍ភាាព័ឥណ៍�ាន្ធ ជាារង្ហាើាស់់�ួយ�៏ស់�ខាាន្ធ់រ�ស់់ទិីផសារឥណ៍�ាន្ធ 
កន�ងកាារ�ង្ហាាាញអិ�ព័ីលទិធភព័នៃន្ធកាារ�ង់ស់ង ឬ ហាាន្ធិភ័យនៃន្ធ 
ផល�័ម្រុត។ គុណ៍ភាាព័ឥណ៍�ាន្ធម្រុត�វិ�ាន្ធវាាស់់តែវិងប្រើ�ាយប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ 
ស់ន្ធុស់សន្ធ៍នៃន្ធកាារ�ង់ម្រុ�ាក់ស់ងម្រុតល�់វិិញ យឺតប្រើលើស់ព័ី ៣០ នៃថា 
តែ�លប្រើយើងប្រើ�ាថាា 30+ DPD ។

ប្រើយើងប្រើ�ើញថាាស់នុ្ធស់សន្ធន៍ៃន្ធកាារ�ង់ម្រុ�ាកស់់ងម្រុតល�វ់ិញិយតឺប្រើលើស់ 
ព័ី ៣០នៃថា មាាន្ធកាារប្រើកើន្ធប្រើ�ើង�ន្ធីិច្ច  ប្រើ�ាយកន�ងប្រើនាាះម្រុតីមាាស់ទិី២ 
មាាន្ធកាារប្រើកើន្ធប្រើ�ើង�ពស់់ជាាងប្រើគ។  ក�ចីអិច្ចលន្ធម្រុទិព័ួ មាាន្ធស់ន្ធុស់សន្ធ៍
នៃន្ធកាារ�ង់ម្រុ�ាក់ស់ងម្រុតល�់វិិញយឺតប្រើលើស់ពី័ ៣០នៃថា តិច្ចជាាងប្រើគ 
 រីឯក�ចីលកខណ៍ៈ�ុគគលមាាន្ធស់ន្ធុស់សន៍្ធប្រើម្រុច្ចើន្ធជាាងប្រើគ។

ប្រើយើងប្រើ�ើញថាាស់ន្ធុស់សន្ធ៍នៃន្ធកាារ�ង់ម្រុ�ាក់ស់ងម្រុតល�់វិិញ យឺតប្រើលើស់ 
ព័ី ៣០ នៃថា មាាន្ធកាារប្រើកើន្ធប្រើ�ើង�ន្ធីិច្ច  ប្រើ�ាយកន�ងប្រើនាាះម្រុតីមាាស់ទិី២មាាន្ធ 
កាារប្រើកើន្ធប្រើ�ើង�ពស់់ជាាងប្រើគ។  ក�ចីច្ចលន្ធម្រុទិព័ួ មាាន្ធស់ន្ធុស់សន្ធ៍នៃន្ធកាារ 
�ង់ម្រុ�ាក់ស់ងម្រុតល�់វិិញ យឺតប្រើលើស់ព័ី ៣០ នៃថាតិច្ចជាាងប្រើគ រីឯក�ចី 
លកខណ៍ៈ�ុគគលមាាន្ធស់ន្ធុស់សន្ធ៍ប្រើម្រុច្ចើន្ធជាាងប្រើគ។

ស៊ីនទៃស៊ីសេន៍នៃនការ�ង់ប្របាា�់ស៊ីងប្រតិល�់វិញយពឺតិសេល�ស៊ីពីី ៣០ នៃថ្តាាមប្រតិី្ាស៊ី ភាាេរយស៊ីនទៃស៊ីសេន៍នៃនការ�ង់ប្របាា�់ស៊ីងប្រតិល�់វិញយពឺតិ (េិតិម��ល់ដែខ�ុ� ២០២០)

នៃន្ធអិម្រុតាាឥណ៍�ាន្ធ 
�ិន្ធ��ប្រើណ៍ើរកាារប្រើលើស់ 

ព័ី ៣០នៃថាគិតម្រុតរឹ� 
ឆ្នាំនា�២០២០

១.៦៩%

Q១ Q២ Q៣ Q៤

២.៨០%

២.៦០%

២.៤០%

២.២០%

២.០០%

១.៨០%

១.៦០%

១.៤០%

១.២០%

១.០០%

២.៥៦%

២.២០%

១.៦៩%

១.៥៧%

�មចីអំច្ចលនប្រទីពី្យ

�មចី�ស៊ីិ�មម

�មចីអាជីវ�មម
ខុាតិតិរូច្ច

�មចីល�ខេណៈ
�ុេ្ល

�មចីសេផសេងៗ

២.៩២%

២.៥១%

១.៧៨%

១.៥០%

០.៩៣%



P. 67 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

ទីំនាា�់ទីំនង�ំសេណ�រការឥណទាាន

អិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ក�ចីជាា�ួយ�ាា�័ន្ធហ៊ុិរញ្ញញវិតា�មាាន្ធកាារប្រើកើន្ធប្រើ�ើងច្ចម្រុ�ុះ។ អិនក�ចីភាាគប្រើម្រុច្ចើន្ធមាាន្ធទិ�នាាក់ទិ�ន្ធងជាា�ួយតែត�ាា�័ន្ធ 
ហ៊ុិរញ្ញញវិតា� ១ �ះុប្រើណា្ណាះ។ �ណ៍ៈប្រើព័លតែ�លអិនក�ចីតែ�លមាាន្ធគណ៍ន្ធីតែត�ួយ ម្រុគ�់ម្រុគងផល�័ម្រុតច្ច�ន្ធួន្ធ ៦៧%  អិនក�ចីតែ�លមាាន្ធ 
គណ៍ន្ធីប្រើលើស់ព័ី ១មាាន្ធកាារប្រើកើន្ធប្រើ�ើង។ . 

ទីំនាា�់ទីំនងអំុ�សេប្រ��ប្របាាស៊ី់�មចីជាាមួយសាាា�័នហិរញ្ញញវតិា� ភាាេរយនៃនអំតិិថិជនតាាមប្រ�សេភិទីច្ចំនួនេណនី

ទីំនាា�់ទីំនង
សេប្រច្ច�នសាាា�័ន

សេប្រច្ច�នសាាា�័ន
១  សាាា�័ន

២១%

៧៩%

១ ២ ៣ >៣

៧០%

៦០%

៥០%

៤០%

៣០%

២០%

១០%

០%

៦៧%

២៤%

៧%

២%



P. 68ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

�ំដែណងដែច្ច�ស៊ីមតិុល្យតាាមប្រ�សេភិទីររូ�ិយ�័ណ្ណ

សា្ថ្រនភាពទីផ្រសារឥណទាន
កកុមហ៊ុន នៅកម្ពុជា
ប្រើ�ាកន�ងឆ្នាំនា�២០២០ មាាន្ធកាារប្រើស់នើស់ុ�ឥណ៍�ាន្ធម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធច្ច�ន្ធួន្ធ ៣,៤៧៦ ស់�ប្រើណ៍ើរ ប្រើស់ីើន្ធរឹង 
ស់�តុលួឥណ៍�ាន្ធស់រុ�ច្ច�ន្ធួន្ធ ៥.៥៨ ពាាន្ធ់�ាន្ធ។ ស់ន្ធុស់សន្ធ៍នៃន្ធកាារ�ង់ម្រុ�ាក់ស់ងម្រុតល�់វិិញ 
យឺតប្រើលើស់ព័ី ៣០ នៃថាមាាន្ធម្រុ�មាាណ៍ ២.៣៧ភាាគរយ ។ អិនកប្រើម្រុ�ើម្រុ�ាស់់ឥណ៍�ាន្ធម្រុកុ�ហ៊ុុុន្ធមាាន្ធ 
ច្ច�ន្ធួន្ធ ១,៣៣០ រួ�ជាា�ួយគណ៍ន្ធីច្ច�ន្ធួន្ធ ៥,៣១៥។ ម្រុកុងភន�ប្រើព័ញមាាន្ធច្ច�ន្ធួន្ធអិនក�ចីឥណ៍�ាន្ធម្រុកុ� 
ហ៊ុុុន្ធប្រើម្រុច្ចើន្ធជាាងប្រើគ �នាុា�់�កគឺប្រើ�តីប្រើស់ៀ�រាា�  ន្ធិងប្រើ�តីកណាីាល។

ច្ចំនួនអំុ�សេប្រ��ប្របាាស៊ី់ឥណទាាន ច្ចំនួនេណនីឥណទាាន

១,៣៣០ ៥,៣១៥

ច្ចំនួនពាា�្យសេស៊ីុ�ស៊ីុំឥណទាាន ភាាេរយនៃនឥណទាាន
មិន�ំសេណ�រការសេល�ស៊ីពីី ៣០  នៃថ្ (៣០ + DPD)

៣,៤៧៦ ២.៣៧%

KHR
១៦%

USD
៨៤%



P. 69 ក្រុ�ុមហ៊ុុុន ក្រេក្រុ�ឌីីត ប្យួួ�រ៉ូូ� (ក្រេ�មប្យួ�ឌាា) �� អិិលធីីឌីី
រ៉ូបាាយកាារ៉ូណ៍៍ក្រុប្យួចាំា�ឆ្នាំំា� ២០២០

តិំ�ន់ទីំនា�
៤,៧៥១

តិំ�ន់ទីំនាា�
$៤.៩១ ពាាន្ធ់�ាន្ធ

តិំ�ន់ទីសេនូសាា�
៣៨៨

តិំ�ន់ទីសេនូសាា�
 $០.២៥ ពាាន្ធ់�ាន្ធ

៥,៣១៥
គណ៍ន្ធី

$៥.៥៧ ពាាន្ធ់�ាន្ធ
ស់�តុលួ
ឥណ៍�ាន្ធ

៧% ៥%១%
៤%

២% ១%

៩០% ៨៩%

ច្ចំនួនេណនី

ត��ន្ធ់ទិ�នាា�

ត��ន្ធ់ទិប្រើន្ធា�ា�

ត��ន្ធ់�ពង់រាា�

ត��ន្ធ់ប្រើ�នរស់�ុម្រុទិ

ស៊ីមតិុល្យឥណទាានស៊ីរុ�

តិំ�ន់ខុង់រា�
១២៥

តិំ�ន់ខុង់រា�
$០.០៧ ពាាន្ធ់�ាន្ធ

តិំ�ន់សេ�ុរស៊ីមុប្រទី
៦១

តិំ�ន់សេ�ុរស៊ីមុប្រទី
$០.២៥ ពាាន្ធ់�ាន្ធ

*គ�នី៨ ណផសេងណទៀតមកពី្ររណទស * សមតុល្យឥ�ទានចំនួន ៦២ោនណផសេងណទៀតមក 
  ពី្ររណទស





ប្រ�ុមហីុនឈានមុខសេេ �ុ�ងការផិល់នរូវសេស៊ីវាាព័ីតិ៌្ានហិរញ្ញញវតិា� 
ឧ��រណ៍វិភាាេទិីនុន័យ និងរបាាយការណ៍ឥណទាាន 

សេ�ា�ល់សាាា�័នហិរញ្ញញវតិា�ទាាំងអំស់៊ី សេ�ា�ុ�ងប្រ�សេទីស៊ី�មុ�ជាា។

របាាយការណ៍ប្រ�ចំ្ចា�ុំា ប្រ�ុមហីុន សេប្រ�ឌីតិ �្បលួរ៉រូ (សេខម�រូឌា) ខរូ អិំល�ីឌី
រាជធាានីភិុំសេពីញ ២០២០


