
 

 

ឧបសម័្ពន្ធ 
នន្របាយការណ៍ប្បចាំឆ្ន ាំ ២០២០ 

 
របសប់្្រឹះសី្ថានមន្ម័រប្ហិរញរ្វ្តថុី  ប្បាស្ថានមហិ់ ម័.ហិ 

 

របាយការណ៍អភប្ាលហិ្ច្ចស្ថានមជរថហិម័មប្បច ាំឆ្ន ាំ 
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ក. រច្នាសម្្ពន្ធភាគហ ៊ុន្ិក (គិតប្រតឹម្ថ្ងៃទ៣ី១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០) 
 

១. ពត្ម៌ាន្ភាគហ ៊ុន្កិ 
 

ររយិាយ សញ្ជា តិ ប្ររភភទភាគហ ៊ុនិ្ក ច្ាំន្នួ្ភាគហ ៊ុនិ្ក ច្ាំន្នួ្ម្លូរប្រត ភាគរយ 

តិច្ជាង ៥ % 

សញ្ជា តិខែមរ 
ររូវន្តរ៊ុគគល ម្និ្មាន្ ម្និ្មាន្ ម្និ្មាន្ 

នី្តិរ៊ុគគល ១ ៦.២១០.០០០ ២,៧% 

ម្និ្ខម្ន្ 
សញ្ជា តិខែមរ 

ររូវន្តរ៊ុគគល ម្និ្មាន្ ម្និ្មាន្ ម្និ្មាន្ 

នី្តិរ៊ុគគល ម្និ្មាន្ ម្និ្មាន្ ម្និ្មាន្ 

ចរពី់ ៥% 
ដល់តិច្ជាង 

៣០% 

សញ្ជា តិខែមរ 
ររូវន្តរ៊ុគគល ម្និ្មាន្ ម្និ្មាន្ ម្និ្មាន្ 

នី្តិរ៊ុគគល ម្និ្មាន្ ម្និ្មាន្ ម្និ្មាន្ 

ម្និ្ខម្ន្ 
សញ្ជា តិខែមរ 

ររូវន្តរ៊ុគគល ម្និ្មាន្ ម្និ្មាន្ ម្និ្មាន្ 

នី្តិរ៊ុគគល ២ ៦២.៧៩០.០០០ ២៧,៣% 

ចរពី់ ៣០% 
ភ ើងភៅ 

សញ្ជា តិខែមរ 
ររូវន្តរ៊ុគគល ម្និ្មាន្ ម្និ្មាន្ ម្និ្មាន្ 

នី្តិរ៊ុគគល ម្និ្មាន្ ម្និ្មាន្ ម្និ្មាន្ 

ម្និ្ខម្ន្ 
សញ្ជា តិខែមរ 

ររូវន្តរ៊ុគគល ម្និ្មាន្ ម្និ្មាន្ ម្និ្មាន្ 

នី្តិរ៊ុគគល ១ ១៦១.០០០.០០០ ៧០% 
 

២. ភាគហ ៊ុន្កិជាអភាិល រ៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ន្ងិន្ភិយាជតិររស់រ៊ុគគលច្៊ុុះរញ្ា ីលកម់្លូរប្រត 
 

ភាគហ ៊ុនិ្ក ច្ាំន្នួ្ភាគហ ៊ុនិ្ក ច្ាំន្នួ្ម្លូរប្រត ភាគរយ 

អភាិល ៣ ២២៣.៧៩០.០០០ ៩៧,៣% 

រ៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ១ ៦.២១០.០០០ ២,៧% 

និ្ភយាជិត គ្មម ន្ គ្មម ន្ គ្មម ន្ 

សរ៊ុរ  ២៣០.០០០.០០០ ១០០% 
 

ផ្ននហិទរ ១ - ភា្ញ  ន្្ហិ 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍អភាិលកិច្ចសាជីវកម្មប្ររចាំឆ្ន ាំ២០២០ 2 
 

ែ. សិទធរិរស់ភាគហ ៊ុន្ិក ន្ិងការការពារសិទធិររស់ភាគហ ៊ុន្កិ 
 

១. សិទធរិរស់ភាគហ ៊ុន្កិ 
 

ភាគហ ៊ុនិ្កនី្ម្យួៗ មាន្សិទធិដូច្ខាងភប្រកាម្ៈ 
  ខតងតាំង និ្ង ដកដាំខណងអភាិល ឬកច៏តត់ាំងសប្រមារដ់កដាំខណងអភាិលណាមាន ក ់សប្រមារខ់តងតាំង និ្ងចតត់ាំង 

រ៊ុគគលណាមាន ក ់ ភដើម្បឱី្យភៅរាំភពញភៅកខន្ែងខដលទាំភន្រភនាុះ ខដលរណាត លម្កពីការដកតាំខណង ការលាខលង 
ម្រណភាព ឬពិការភាព ររស់អភាិលណាមាន ក ់ភៅភពលមាន្តប្រម្ូវការជាកខ់សតង។ 

  រញ្ជា ខដលាន្រប្រមុ្ងទ៊ុក តប្រមូ្វឱ្យមាន្ការយល់ប្រពម្ពីភាគទ៊ុនិ្ក ភយាងតម្មាប្រត ៨.៧ ដូច្មាន្ខច្ងភៅកន៊ុង     
អន្៊ុសារណៈ និ្ង លកខន្តិកៈររស់សាា រន្្ ច្៊ុុះថ្ងៃទី២៨ ខែក៊ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០។ 

  ទទួលពត្ម៌ាន្ខដលមាន្ភាពជាកល់ាក ់និ្ងពាកព់ន្្ធ ការភធ្វើរច្ច៊ុរបន្នភាពប្ររករភោយតមាែ ភាព។ 
  ការអន្៊ុវតតសិទធិភាុះភឆ្ន ត និ្ងសិទធិភសេងភទៀត កន៊ុងនាម្ជាសមាជិកថ្ន្ប្រាសាក ់ភៅតម្ឋានាន្៊ុប្រកម្ (ខដលអាច្ភធ្វើភៅាន្ 

តម្រយៈការអន្៊ុវតតសិទធិភន្ុះ) និ្ង 
  ធានាថាអភាិលណាមាន កខ់ដលាន្ខតងតាំងប្រតូវ (ប្រតូវរាំភពញភារកិច្ចររស់ែែួន្ច្ាំភពាុះប្រាសាក)់ អន្៊ុវតតសិទធកិន៊ុងការ 

ភាុះភឆ្ន ត និ្ងអាំណាច្ និ្ងអាជាា ធ្រភសេងភទៀត ភៅតម្ឋានាន្៊ុប្រកម្ (តម្លទធភាពខដលគ្មតអ់ាច្ភធ្វើភៅាន្)។ 
 

២. ការការពារសិទធរិរស់ភាគហ ៊ុន្កិ ន្ងិការអន្៊ុវតតររស់ប្រកមុ្ហ ៊ុន្ថ្ន្ការការពារសិទធរិរស់ភាគហ ៊ុន្កិ 
 

ការអន្៊ុវតតររស់ប្រាសាក ់សតីពីការការពារសិទធិររស់ភាគហ ៊ុនិ្ក ដូច្មាន្ខច្ងកន៊ុងឧរសម្ពន្្ធទី៣ ថ្ន្អន្៊ុសារណៈ និ្ង លកខន្តិកៈ 
ខច្ងពី “រញ្ជា  ខដលប្រតូវាន្រប្រម្ុងទ៊ុក ភដើម្បទីាម្ទារឱ្យមាន្ការយល់ប្រពម្ពីភាគហ ៊ុនិ្ក ភយាងតម្មាប្រត ៨.៧” មាន្៖  

  រាល់ការភធ្វើវភិសាធ្ន្កម្មភលើអន្៊ុសេរណៈ និ្ង លកខន្តិកៈររស់ប្រាសាក ់ មាប្រត និ្ង/ឬ ឯកសារភសេងៗភទៀតររស់ 
ប្រកុម្ហ ៊ុន្ភម្ណាម្យួ។ 

  រាល់ប្រកុម្ហ ៊ុន្ណាម្យួខដលចរភ់សតើម្អន្៊ុវតត ឬអន្៊ុវតតភលើការរ៊ុុះភរ ើ ការភរៀរច្ាំរច្នាសម្ពន្្ធសាជាងម ី (រមួ្មាន្ការរញ្ចូ លគ្មន   
ឬការប្រច្ាច្រ់ញ្ចូ លគ្មន  ឫការសប្រម្ុុះសប្រម្ួល) រាល់ការភធ្វើ (IPO) ពាកយស៊ុាំភសច្កតីសភប្រម្ច្រដឋាល ការខតងតាំងអនកប្រគរ ់
ប្រគងប្រទពយសម្បតតិប្រកុម្ហ ៊ុន្រភណាត ុះអាសន្ន ដាំភណើ រការរ ាំលាយប្រកុម្ហ ៊ុន្ ឫការភរៀរច្ាំ ឫការច្៊ុុះកិច្ចប្រពម្ភប្រពៀងណាម្យួ 
ជាម្យួមាច ស់រាំណ៊ុ ល។ 

  រាល់ប្រកុម្ហ ៊ុន្ភម្ណាម្យួ ខដលអន្៊ុម្ត្ ឬខកខប្ររភលើភគ្មលន្ភយាាយខរងខច្កភាគលាភ ខដលឃ្លែ តឆ្ៃ យពីភគ្មល 
ន្ភយាាយ ខរងខច្កភាគលាភកន្ែងម្ក។ ភដើម្បភីច្ៀសវាងម្ន្ទិលសងេយ្ ភលើភគ្មលន្ភយាាយខរងខច្កភាគលាភ 
ណាម្យួ ខដលម្និ្អន្៊ុភលាម្តម្ភគ្មលន្ភយាាយខរងខច្កភាគលាភកន្ែងម្កររស់ប្រាសាកភ់នាុះ ប្រតូវចតទ់៊ុកជារញ្ជា  
រប្រម្ុង ខដលតប្រមូ្វឲ្យមាន្ការភាុះភឆ្ន តភាគភប្រច្ើន្។  

  រាល់ប្រកុម្ហ ៊ុន្ភម្ណាម្យួ ខដលភធ្វើការផ្លែ ស់រតូររច្នាសម្ពន្្ធភដើម្ទ៊ុន្ររស់ែែួន្ (រកាទ៊ុកច្ាំភពាុះការផ្លែ ស់រតូរណាម្យួខដល 
ម្និ្ភធ្វើឱ្យរ ុះពាល់ ដល់ភាគហ ៊ុនិ្កនី្ម្យួៗ) រ ៊ុខន្តម្និ្រាររ់ញ្ចូ លការោករ់ខន្ាម្ភដើម្ទ៊ុន្ណាម្យួ ខដលតប្រម្ូវភោយច្ារ ់
ជាធ្រមាន្ ឬកអ៏ន្៊ុវតតតម្រញ្ជា ជាលាយលកខណ៍អកេរ ររស់អាជាា ធ្រថ្ន្ប្រពុះរាជាណាច្ប្រកកម្ព៊ុជាខដលជាយ៊ុតា ធិ្ការមាន្
សម្តាកិច្ច។ 

  រាល់ប្រកុម្ហ ៊ុន្ប្រកុម្ភម្ណាម្យួ ខដលមាន្កិច្ចប្រពម្ភប្រពៀងភលើប្ររតិរតតិការរមួ្រញ្ចូ លគ្មន  ឬការទិញ-លកណ់ាម្យួ ខដលមាន្ 
ទាំហាំទឹកប្រាកភ់លើសពី ១០ លាន្ដ៊ុលាែ រអាភម្រកិ (ម្និ្ថាជាសាច្ប់្រាក ់និ្ង / ឬប្ររភភទ)។ 

  ការដកដាំខណង និ្ង / ឬ ខតងតាំងររស់នាយកប្ររតិរតតិ។ 
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៣. ការការពារសិទធរិរស់ភាគហ ៊ុន្កិ ខដលកាន្ក់ារភ់ាគហ ៊ុន្ភាគតចិ្ ន្ងិការអន្៊ុវតតររស់ប្រកមុ្ហ ៊ុន្ថ្ន្ការការពារសិទធរិរស់ 
ភាគហ ៊ុន្កិ 

 

ការអន្៊ុវតតថ្ន្ការការពារសិទធិររស់ភាគហ ៊ុនិ្កភាគតិច្ ភាគហ ៊ុនិ្កប្រតូវធានាថាប្រកុម្ហ ៊ុន្ នឹ្ងម្និ្ចតវ់ធិាន្ការណាម្យួ (រមួ្ទាាំង
កិច្ចប្រពម្ភប្រពៀងខដលមាន្លកខែណឌ  ឬ ម្និ្មាន្) ឬ ឆ្ែងកាតភ់សច្កតីសភប្រម្ច្ណាម្យួ ទាកទ់ងភៅនឹ្ងរញ្ជា ខដលាន្រប្រមុ្ងទ៊ុក ដូច្ 
ខដលមាន្ខច្ងកន៊ុងឧរសម្ពន្្ធទី ៣ ភោយម្និ្មាន្៖ 

ក. រញ្ជា ទាាំងឡាយណា ខដលតប្រម្ូវភោយច្ារជ់ាធ្រមាន្ និ្ង / ឬ មាប្រតនានាខដលតប្រម្ូវឱ្យអន្៊ុម្ត្យល់ប្រពម្ភោយមាច ស់ 
ភាគហ ៊ុន្ ភៅកន៊ុងកិច្ចប្ររជ៊ុាំថ្ន្មាច ស់ភាគហ ៊ុន្ ភនាុះការភាុះភឆ្ន តខដលតាំណាងដូច្ខាងភប្រកាម្៖ 
- កប្រម្តិខដលតប្រម្ូវភោយច្ារ ់និ្ងមាប្រតខដលតប្រម្ូវអន្៊ុម្ត្ខដលមាន្ខច្ងកន៊ុងរញ្ជា រប្រមុ្ង  
- ៧៥% ថ្ន្ច្ាំនួ្ន្ភាគហ ៊ុន្សរ៊ុរ។  
រាល់រញ្ជា នានា គ្មាំប្រទឲ្យមាន្ការសប្រម្ច្កន៊ុងកិច្ចប្ររជ៊ុាំមាច ស់ភាគហ ៊ុន្ តម្រយៈការភាុះភឆ្ន ត ឫភសច្កតីសប្រម្ច្ជាលាយ 
លកខណ៍អកេរររស់មាច ស់ភាគហ ៊ុន្ទាាំងអស់។ 

ែ. រាល់រញ្ជា ទាាំងឡាយណា ខដលសភប្រម្ច្ភោយសិទធិអាំណាច្ររស់ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល ប្រតូវអន្៊ុភលាម្ប្រសរតម្ច្ារ ់
និ្ងមាប្រតនានាថ្ន្លកខន្តិកៈ រាស់ការសភប្រម្ច្កន៊ុងកិច្ចប្ររជ៊ុាំប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលប្រតូវមាន្យា ងភោច្ណាស់ច្ាំនួ្ន្ប្រាាំពីរ (៧) 
ររូ ឬ តម្រយៈភសច្កតីសភប្រម្ច្ជាលាយលកខណ៍អកេរ ររស់ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលទាាំងអស់ប្រតូវាន្អន្៊ុភលាម្ប្រសរតម្ 
មាប្រតទី ៩.៦ ។ 

 

គ. ម្ោសន្នាិតភាគហ ៊ុន្ិក 
 

១. ន្តីវិធិ្ថី្ន្ការភរៀរច្ាំម្ោសន្នាិតភាគហ ៊ុន្កិ ន្ងិការភាុះភឆ្ន ត 
 

ម្ោសន្និាតររស់មាច ស់ភាគហ ៊ុន្ ប្រតូវភធ្វើភ ើងយា ងភោច្ណាស់ម្តងកន៊ុងម្យួឆ្ន ាំ ភហើយមាន្ទីតាំង និ្ងភពលភវលា ខដល 
កាំណតភ់ោយប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល ។ 
 

ការប្ររជ៊ុាំវសិាម្ញ្ញ ថ្ន្មាច ស់ភាគហ ៊ុន្ អាច្ប្រតូវាន្ភកាុះប្ររជ៊ុាំភៅភពលណាម្យួ ភោយមាន្ការសភប្រម្ច្ចិ្តតពីប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល 
ឬតម្ការភសនើស៊ុាំររស់មាច ស់ភាគហ ៊ុន្ណាមាន ក ់ ខដលកាន្ក់ារភ់ាគហ ៊ុន្យា ងភោច្ណាស់ ោសិរម្យួ (៥១) % ថ្ន្ភាគហ ៊ុន្
សរ៊ុរខដលមាន្សិទធិភាុះភឆ្ន ត។ 
 

ព៊ុាំមាន្ម្ោសន្និាតណាម្យួនឹ្ងប្រតូវភធ្វើភ ើងភទ ភៅឯកិច្ចប្ររជ៊ុាំររស់ភាគហ ៊ុនិ្ក ល៊ុុះប្រតខតមាន្ច្ាំន្ួន្កូរ  ៊ុម្ប្រគរប់្រគ្មន្់
សប្រមារដ់ាំភណើ រការម្ោសន្និាត។ ច្ាំន្ួន្កូរ  ៊ុម្ភៅកន៊ុងម្ោសន្និាត ប្រតូវមាន្វតតមាន្ច្ាំន្ួន្ភាគហ ៊ុនិ្កខដលមាន្ភាគហ ៊ុន្រមួ្គ្មន  
យា ងតិច្ណាស់ (៥០) % ថ្ន្ច្ាំន្ួន្សរ៊ុរថ្ន្ភាគហ ៊ុន្ខដលមាន្សិទធិភាុះភឆ្ន ត។ 
 

២. ពត្ម៌ាន្ម្ោសន្នាិតភាគហ ៊ុន្កិ 
 

ល.រ កាលររភិច្ឆទ ប្ររភភទកិច្ចប្ររជ៊ុាំ កូរ  ៊ុម្ថ្ន្កិច្ចប្ររជ៊ុាំ រភរៀរវារៈ ភសច្កតសីភប្រម្ច្ 

១ គ្មម ន្     
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ឃ. ការខរងខច្កភាគលាភ 
 

១. ភគ្មលន្ភយាាយខរងខច្កភាគលាភ 
 

ព៊ុាំមាន្ការទូទាតភ់ាគលាភភនាុះភទ ភៅកន៊ុងឆ្ន ាំ២០២០។ 
 

២. ពត្ម៌ាន្អាំពកីារខរងខច្កភាគលាភកន៊ុងរយៈភពល ៣ (រ)ី ឆ្ន ាំច្៊ុងភប្រកាយ 
 

ល.រ ពិពណ៌នាលម្អតិអាំពីការខរងខច្កភាគលាភ ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ ឆ្ន ាំ២០១៨ 

១ កាលររភិច្ឆទប្ររកាសខរងខច្កភាគលាភ គ្មម ន្ គ្មម ន្ គ្មម ន្ 

២ កាលររភិច្ឆទកាំណតទ់៊ុក គ្មម ន្ គ្មម ន្ គ្មម ន្ 

៣ កាលររភិច្ឆទទូទាតភ់ាគលាភ គ្មម ន្ គ្មម ន្ គ្មម ន្ 
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ក. ប្រកមុ្ប្ររឹកាភាិល 
 

១. សមាសភាពប្រកមុ្ប្ររកឹាភាិល 
 

ល.រ ភ ម្ ុះអភាិល តាំខណង 
កាលររភិច្ឆទ 

កាែ យជាអភាិល 
កាលររភិច្ឆទរញ្ចរ ់
អាណតតរិច្ច៊ុរបន្ន 

១ លោក Kwi Sang JUN ប្ររធាន្ ១០ ភម្សា ២០២០ ០៩ ភម្សា ២០២៣ 

២ លោក Hak Soo KIM អភាិល ១០ ភម្សា ២០២០ ០៩ ភម្សា ២០២៣ 

៣ លោក Ji Kyu JANG អភាិល ១០ ភម្សា ២០២០ ០៩ ភម្សា ២០២៣ 

៤ លោក Hwan Kook KIM អភាិលឯករាជ្យ ១០ ភម្សា ២០២០ ០៩ ភម្សា ២០២៣ 

៥ លោក Hana LEE អភាិលឯករាជ្យ ១០ ភម្សា ២០២០ ០៩ ភម្សា ២០២៣ 

៦ លោក ខរល សកតភិកត ី អភាិលឯករាជ្យ ១០ ភម្សា ២០២០ ០៩ ភម្សា ២០២៣ 

៧ 
លោក Ishara Chinthaka 
Nanayakkara 

អភាិល ១០ មនីា ២០១៧ ០៩ ភម្សា ២០២៣ 

៨ លោក Minki Brian HONG អភាិល ១០ មនីា ២០១៧ ០៩ ភម្សា ២០២៣ 

៩ ភលាក ស៊ុីម្ ភសនាជាតិ អភាិល និ្ងប្ររធាន្នាយកប្ររតិរតតិ ១០ មនីា ២០១៧ ០៩ ភម្សា ២០២៣ 

 

សមាគ ល់ៈ អភាិលនី្ម្យួៗ ប្រតូវាន្កាំណតរ់យៈភពល រី (៣)ឆ្ន ាំ គិតចរពី់ថ្ងៃខតងតាំងរហូតដល់ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលភនាុះ លាឈរ ់
ឬប្រតូវាន្ដកភច្ញ។ រ ៊ុខន្តអភាិលនី្ម្យួៗ អាច្ប្រតូវាន្ខតងតាំងភ ើងវញិ ភហើយប្រតូវាន្កាំណតប់្រតឹម្រយៈភពលប្រាាំរនួ្ 
(៩)ឆ្ន ាំ ខតរ ៊ុភណាណ ុះ។ 

 

២. ជវីប្ររវតតសិភងខរររស់អភាិលន្មី្យួៗ 
 

ភលាក Kwi Sang JUN, ប្ររធាន្ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល 
 

ភលាក Kwi Sang JUN ជាប្ររធាន្ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល ររស់ប្រគឹុះសាា ន្ម្បី្រកូហិរញ្ញ វតា៊ុ ប្រាសាក ់ម្.ក ។ កន៊ុងនាម្ជាភជើងចស់ 
ភពារភពញភោយរទពិភសាធ្ន្ខ៍ាងភសវាហិរញ្ញ វតា៊ុ ភៅកន៊ុងទីសារធ្នាគ្មរនិ្ងម្លូធ្ន្ ភលាក JUN ាន្រភប្រម្ើការងារនិ្ងកាន្ម់្៊ុែ 
តាំខណងដឹកនាាំជាន្ែ់ពស់ជាភប្រច្ើន្កន៊ុងរយៈភពល ៣៣ឆ្ន ាំ ថ្ន្រទពិភសាធ្ន្ក៍ារងារភៅធ្នាគ្មរ ភែរ  ី គូកម្នី្ ម្៊ុន្ ភពលចូ្លនិ្វតតន្ភ៍ៅ 
ភដើម្ឆ្ន ាំ២០១៩។ រនាទ រពី់រភប្រម្ើការជានាយកថ្ន្នាយកោឋ ន្សាំខាន្់ៗ នានា ខដលកន៊ុងភនាុះមាន្ នាយកោឋ ន្ខសន្ការលក ់និ្ងអាជីវកម្ម 
សាជីវកម្មធ្៊ុន្ធ្ាំ ភលាក JUN ាន្រភប្រម្ើការ ជានាយកថ្ន្អគគនាយកោឋ ន្អាជីវកម្ម សាជីវកម្មធ្៊ុន្ធ្ាំ និ្ងសម្ពន្្ធ ប្រកុម្ហ ៊ុន្លកប់្ររចាំ 
តាំរន្ ់ ល ើយរនាទ រម់្កប្រតូវាន្ខតងតាំងជាអន្៊ុប្ររធាន្នាយកប្ររតិរតតិជាន្ែ់ពស់ និ្ងជានាយកសម្ពន្្ធប្រកុម្ហ ៊ុន្ភសវាធ្នាគ្មរវនិិ្ភយាគ 

ផ្ននហិទរ ២ - ប្ហិុម័ប្បរហិាភ្បាល 
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និ្ងសាជីវកម្ម និ្ងសម្ពន្្ធប្រកុម្ហ ៊ុន្ភសវារមួ្ (រមួ្រញ្ចូ លទាាំងអគគនាយកោឋ ន្ធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសេសងខដរ)។ ភលាកកធ៏ាែ រភ់ធ្វើជាប្ររធាន្ 
នាយករងថ្ន្ KB Financial Group Inc. ប្រពម្ទាាំងជាប្ររធាន្នាយករងររស់ KB Securities ទទួលរន្ទ៊ុក សាជីវកម្ម និ្ងធ្នាគ្មរ 
វនិិ្ភយាគ ។ ដូច្ខដលាន្រងាា ញតម្រយៈរទពិភសាធ្ន្ ៍ និ្ងតួនាទីដឹកនាាំពីម្៊ុន្ភៅ KB ភលាក Jun មាន្ជាំនាញភប្រច្ើន្សម្បរូខររ 
ភៅកន៊ុងខសនកសាជីវកម្ម និ្ងធ្នាគ្មរវនិិ្ភយាគ ជាម្យួនឹ្ងរទពិភសាធ្ន្ថ៍្ន្ការអន្៊ុវតតជាកខ់សតង និ្ងច្ាំភណុះដឹងខាងប្រទឹសតី ភៅកន៊ុងវស្ិយ 
ធ្នាគ្មរ កដូ៏ច្ជាវស្ិយលទធកម្មកិច្ចការទូភៅ និ្ងធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសេ ។ គ្មតា់ន្ទទួលសញ្ជញ រប្រតររញិ្ជញ រប្រតខសនកភសដឋកិច្ចពី Busan 
National University និ្ងទទួលាន្ររញិ្ជញ រប្រតជាន្ែ់ពស់ខសនកប្រគរប់្រគងអាជីវកម្មពី Helsinki School of Economics ។ 

 

ភលាក Hak Soo KIM, អភាិល 
 

ភលាក Hak Soo KIM ាន្រភប្រម្ើការងារភៅធ្នាគ្មរ KB Kookmin អស់រយៈភពល ៣០ឆ្ន ាំម្កភហើយ។ ភលាក KIM 
ាន្រភប្រម្ើការជាប្ររធាន្ប្រគរប់្រគង និ្ងជាប្ររធាន្នាយកប្ររតិរតតិថ្ន្ប្រកុម្ហ ៊ុន្ KB ម្បី្រកូហិរញ្ញ វតា៊ុ ភៅប្ររភទសម្យីា ន្ម់ា  ខដលជាប្រកុម្ហ ៊ុន្ 
រ៊ុប្រតសម្ពន្្ធររស់ធ្នាគ្មរ KB Kookmin អស់រយៈភពល ៧ឆ្ន ាំ។ ម្៊ុន្ភនាុះ ភលាក KIM កា៏ន្រភប្រម្ើការជាប្ររធាន្ប្រកុម្ប្រគរប់្រគង 
ប្រទពយសកម្ម និ្ងរាំណ៊ុ ល ភៅកន៊ុងនាយកោឋ ន្ខសន្ការហិរញ្ញ វតា៊ុ និ្ងាន្រភប្រម្ើការងារភៅកន៊ុងនាយកោឋ ន្ជាភប្រច្ើន្ ដូច្ជានាយកោឋ ន្ 
ហិរញ្ញ កិច្ច នាយកោឋ ន្ប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ នាយកោឋ ន្ខសន្ការយ៊ុទធសាស្តសត នាយកោឋ ន្វាស់សទងក់ារអន្៊ុវតតនាយកោឋ ន្ខសន្ការ 
កាតឥណទាន្ និ្ងសាខា ធ្នាគ្មរតម្តាំរន្ ់ និ្ងសាជីវកម្ម អស់រយៈភពលជាង ២៣ឆ្ន ាំភហើយចរត់ាំងពីាន្ចូ្លរមួ្ជាម្យួ 
ប្រកុម្ហ ៊ុន្KB កន៊ុងឆ្ន ាំ១៩៩០។ គ្មតទ់ទួលាន្សញ្ជញ រប្្រត M.B.A ពីសាកលវទិាល្យខសនកពាណិជាកម្មថ្ន្Yonsei និ្ងររញិ្ជញ រប្រត 
ខសនកប្រគរប់្រគងធ្៊ុរកិច្ចពីសាកលវទិាល្យជាតិ Kyungpook ។ 
 

ភលាក Ji Kyu JANG, អភាិល 
 

ភលាក Ji Kyu JANG រច្ច៊ុរបន្នកាំព៊ុងរភប្រម្ើការជាអគគនាយកថ្ន្នាយកោឋ ន្ខសន្ការសកលភៅធ្នាគ្មរ KB Kookmin 
កន៊ុងទីប្រកុងភសអ លូ ប្ររភទសកូភរ  ។ ចរត់ាំងពីភលាកាន្ចូ្លរភប្រម្ើការងារភៅធ្នាគ្មរ KB កន៊ុងឆ្ន ាំ១៩៩៩ ភលាក Jang ាន្កាន្ម់្៊ុែ 
តាំខណងជាន្ែ់ពស់ជាភប្រច្ើន្ភៅកន៊ុងនាយកោឋ ន្ ដូច្ជាធ្៊ុរកិច្ចសកល និ្ងហិរញ្ញ កិច្ច។ ជាម្យួរទពិភសាធ្ន្ជ៍ាង ២០ឆ្ន ាំ ររស់ភលាក 
ភៅធ្នាគ្មរKB ភលាក  Jang  ាន្ទទួលរទពិភសាធ្ន្ជ៍ារមួ្ និ្ងទូលាំទូលាយភៅកន៊ុងវស្ិយ ធ្នាគ្មរសាជីវកម្ម និ្ងវនិិ្ភយាគ 
ការសតល់ម្លូនិ្ធិ្ររិូយរណ្ណ ររភទសកដូ៏ច្ជាធ្៊ុរកិច្ចសកលសងខដរ។ គ្មតា់ន្រញ្ចរថ់ាន ករ់រញិ្ជញ រប្រតខសនកភសដឋកិច្ច ពីសាកល 
វទិាល្យរដឋញូវយ ក និ្ងទទួលាន្សញ្ជញ រប្្រត M.B.A ម្ក ពីសាកលវទិាល្យ Wisconsin ។ 

 

ភលាក Hwan Kook KIM, អភាិលឯករាជយ 
 

ភលាក Hwan Kook KIM រច្ច៊ុរបន្នជានាយកតាំណាងររស់ប្រកុម្ហ ៊ុន្ Busan-Gimhae Light Rail Transit ។ ម្៊ុន្ភពល 
ចូ្លរមួ្ជាម្យួប្រកុម្ហ ៊ុន្ Busan-Gimhae Light Rail Transit ភលាក Kim គឺជានាយកខសនកលកប់្ររចាំ តាំរន្រ់រស់សម្ពន្្ធប្រកុម្ហ ៊ុន្ 
និ្ងជានាយកររស់អគគនាយកោឋ ន្ ធ្នាគ្មរវនិិ្ភយាគររស់ធ្នាគ្មរគូកម្នី្ ភហើយទទួលែ៊ុសប្រតូវភលើការលកទូ់ទាាំងពិភពភលាកររស់ 
ប្រកុម្ហ ៊ុន្រមួ្មាន្ភសវាធ្នាគ្មរ រ៊ុគគលភសវាធ្នាគ្មរសាជីវកម្ម និ្ងភសវាធ្នាគ្មរវនិិ្ភយាគ ។ ភលាកកជ៏ានាយកថ្ន្អគគនាយកោឋ ន្ 
អាជីវកម្មសកលររស់ធ្នាគ្មរ គូកម្នី្ និ្ងាន្ភដើរតួនាទីយា ងសាំខាន្ក់ន៊ុងការពប្រងឹងម្លូោឋ ន្ប្រគឹុះ សប្រមារក់ារភាុះទ៊ុន្វនិិ្ភយាគភៅ 
ប្រគឹុះសាា ន្ម្បី្រកូហិរញ្ញ វតា៊ុ ប្រាសាក ់។ 
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ភលាក Hana LEE, អភាិលឯករាជយ 
 

ភលាក Hana LEE គឺជាតាំណាងគណភន្យយករសាធារណៈខដលាន្រញ្ជា កថ់្ន្ប្រកុម្ហ ៊ុន្គណភន្យយ Andrew & Philip 
ខដលជាប្រកុម្ហ ៊ុន្គណភន្យយកូភរ   និ្ងកម្ព៊ុជាខដលាន្រភងកើតភ ើងកន៊ុងឆ្ន ាំ២០០៨ ។ ភលាកកជ៏ាប្ររធាន្ថ្ន្គណៈកម្មការ សវន្កម្ម 
ថ្ន្ធ្នាគ្មរ គូកម្នី្ ភែម្រូឌា និ្ងមាន្អាជីពជាតាំណាងគណភន្យយករសាធារណៈខដល ាន្រញ្ជា កប់្ររចាំរាជធានី្ភនាំភពញ 
ថ្ន្ប្រកុម្ហ ៊ុន្គណភន្យយ Daehyun និ្ងជាអនកប្រតួតពិនិ្តយហិរញ្ញ វតា៊ុថ្ន្ប្រកុម្ហ ៊ុន្ Adecco Korea សងខដរ។ ភលាក Lee គឺជាសមាជិក 
ថ្ន្វទិាសាា ន្គណភន្យយករ សាធារណៈខដលាន្រញ្ជា កថ់្ន្សហរដាអាភម្រកិ និ្ងជាសមាជិកយា ងសកម្មថ្ន្វទិាសាា ន្គណភន្យយករ 
ជាំនាញ និ្ងសវន្ករកម្ព៊ុជាខដលសាិតភៅភប្រកាម្ប្រកសួងភសដឋកិច្ច និ្ងហិរញ្ញ វតា៊ុ ថ្ន្កម្ព៊ុជា។ 

 

ភលាក ខរល សកតភិកត,ី អភាិលឯករាជយ 
 

ភលាក ខរល សកតិភកតី ជាថ្ដគូភៅការយិាល្យភម្ធាវ ី Sithisak ។ ភលាកាន្ទទួលសញ្ជញ រប្្រតអន្៊ុរណឌិ តខសនកច្ារភ់ៅ
ប្ររភទសកម្ព៊ុជា និ្ងសញ្ជញ រប្្រតរណឌិ តខសនកច្ារ ់ ជាំនាញច្ារភ់ប្ររៀរភធ្ៀរអាជីវកម្មភៅប្ររភទសារា ាំង។ រនាទ រពី់រភប្រម្ើការងារអស់ 
រយៈភពលជាភប្រច្ើន្ឆ្ន ាំ សប្រមារទី់ភាន កង់ារសាធារណៈ និ្ងឯកជន្ ភលាកាន្មាន្រទពិភសាធ្ន្ជ៏ាភប្រច្ើន្ សប្រមារក់ារសតល់ភយារល់ភៅ 
ភលើប្ររតិរតតិការភសេងៗរារច់រពី់ខសនកពាណិជាកម្ម ធ្នាគ្មរ អច្លន្ប្រទពយ វនិិ្ភយាគ កិច្ចសន្ា កិច្ចការរោឋ ភាិល និ្ងទាំនាកទ់ាំន្ង 
សាធារណៈរហូតដល់រញ្ជា ពន្ធ។ ភលាកកប៏្រតូវាន្ចូ្លរមួ្ជាថ្ដគូអភវិឌ្ឍន្ជ៍ាភប្រច្ើន្ ភដើម្បជួីយ ប្រកសួងម្យួច្ាំនួ្ន្កន៊ុងការភធ្វើភសច្កតីប្រពាង 
ច្ារ ់និ្ងសតល់ភយារល់សតីពីការខកទប្រម្ងរ់ទរបញ្ញតតិសងខដរ។ ភលាក អាច្និ្យាយភាសារខែមរ ារា ាំង និ្ងអងភ់គែស។ 
 

ភលាក Ishara C. Nanayakkara, អភាិល 
 

ភលាក Ishara C. Nanayakkara គឺជាអន្៊ុប្ររធាន្ថ្ន្ប្រកុម្ហ ៊ុន្ Lanka Orix Leasing Company (LOLC) ។ ភលាកគឺជា 
អភាិលប្រគរប់្រគងថ្ន្ប្រកុម្ហ ៊ុន្ Ishara Traders ខដលជាប្រកុម្ហ ៊ុន្នាាំចូ្ល្ន្ម្៊ុែភគថ្ន្យាន្យន្ត ខដលប្រតូវាន្ខកថ្ច្នភ ើងវញិ 
ភៅប្ររភទសប្រសីលងាក ។ ភោយភលាកាន្ទទួលសញ្ជញ រប្្រតខសនកគណភន្យយធ្៊ុរកិច្ច ពីប្ររភទសអសូ្តសាត លី ភលាកាន្ភៅភធ្វើការភៅប្ររភទស 
ជរ ៊ុន្អស់រយៈភពល ២ឆ្ន ាំ ជាម្យួប្រកុម្ហ ៊ុន្នាាំភច្ញយាន្យន្តធ្ាំជាងភគរាំស៊ុត គឺប្រកុម្ហ ៊ុន្ Yamagin សាជីវកម្មតូកយ។ូ ភលាក Ishara 
គឺជាអភាិលថ្ន្ប្រកុម្ហ ៊ុន្ Ishara Plantations (Pvt) Ltd និ្ង Ishara Property Development (Pvt) Ltd ភលាក Ishara C. 
Nanayakkara កជ៏ាអភាិលថ្ន្ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល ថ្ន្ប្រកុម្ហ ៊ុន្រ៊ុប្រតសម្ពន្្ធទាាំងអស់ររស់ប្រកុម្ហ ៊ុន្ LOLC សងខដរ ។ 

 

ភលាក Minki Brian HONG, អភាិល 
 

ភលាក Minki Brian Hong គឺជាថ្ដគូថ្ន្ប្រកុម្ហ ៊ុន្ CVC Capital Partners ខដលភផ្លត តភលើការវនិិ្ភយាគភៅអាស៊ុីអាភគនយ។៍ 
ភលាក Brian មាន្រទពិភសាធ្ន្អ៍ន្តរជាតិជាង ២០ឆ្ន ាំ ភៅកន៊ុងវស្ិយភសវាកម្មហិរញ្ញ វតា៊ុភៅសហរដឋអាភម្រកិ និ្ងអាស៊ុី។ 
ម្៊ុន្ភពលចូ្លរមួ្ ជាម្យួ CVC ភលាកាន្រភប្រម្ើការងារភៅនាយកោឋ ន្ធ្នាគ្មរវនិិ្ភយាគថ្ន្ប្រកុម្ហ ៊ុន្ JPMorgan ប្ររចាំទីប្រកុងញូវយ ក 
ប្ររភទស ហ៊ុងក៊ុង និ្ងប្ររភទសកូភរ  ។ ម្៊ុន្ចូ្លរភប្រម្ើការងារភៅប្រកុម្ហ ៊ុន្ JP Morgan ភលាកកា៏ន្ភៅជាម្យួប្រកុម្ហ ៊ុន្ Dillon, Read 
& Co ខដលជាធ្នាគ្មរវនិិ្ភយាគភៅសហរដឋអាភម្រកិសងខដរ។ ភលាក Brian ាន្ទទួលររញិ្ជញ រប្រតខសនកភសដឋកិច្ចអាជិវកម្ម 
និ្ងវទិាសាស្តសតន្ភយាាយពីសាកលវទិាល្យ Brown ភៅសហរដឋអាភម្រកិ។ 

 

ភលាក ស៊ុីម្ ភសនាជាតិ, អភាិល 
 

ភលាក ស៊ុីម្ ភសនាជាតិ ាន្ទទួលសញ្ជញ រប្រតអន្៊ុរណឌិ ត និ្ងររញិ្ជញ រប្រតជាន្ែ់ពស់ខសនករដឋាលអាជីវកម្ម និ្ងទទួលាន្ 
សញ្ជញ រប្រតខសនកគណភន្យយនិ្ងហិរញ្ញ វតា៊ុភៅឆ្ន ាំ១៩៩៤។ ចរត់ាំងពីឆ្ន ាំ១៩៩៥ ភលាកាន្ចូ្លរមួ្វគគរណត៊ុ ុះរណាត លជាភប្រច្ើន្ទាកទ់ង 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍អភាិលកិច្ចសាជីវកម្មប្ររចាំឆ្ន ាំ២០២០ 8 
 

នឹ្ងប្ររតិរតតិការ និ្ងការប្រគរប់្រគងម្បី្រកូហិរញ្ញ វតា៊ុ។ ភលាកកទ៏ទួលាន្ការទទួលសាគ ល់ភប្រកាម្វគគរណត៊ុ ុះរណាត ល ភៅភលើម្បី្រកូហិរញ្ញ វតា៊ុ 
ភោយប្រគូឧភទទសខដលាន្ទទួលសាគ ល់ភោយប្រកុម្ហ ៊ុន្ ADBI, TDLC ររស់ធ្នាគ្មរពិភពភលាក និ្ង UNCDF ។ ភលាកធាែ ររ់ភប្រម្ើ 
ការងារកន៊ុងវស្ិយធ្នាគ្មរ ភហើយាន្ចរភ់សតើម្ភធ្វើការជាម្យួប្រាសាកក់ន៊ុងឆ្ន ាំ១៩៩៥ ជាម្ស្តន្តីឥណទាន្ និ្ងប្រតូវាន្តាំភ ើងម្៊ុែ 
តាំខណងជាភប្រច្ើន្ ដូច្ជាតាំភ ើងជាគណភន្យយករ ប្ររធាន្សាខា ប្រគូរណត៊ុ ុះរណាត ល និ្ងប្ររធាន្ខសនក MB និ្ងប្ររធាន្ខសនកហិរញ្ញ វតា៊ុ។ 
ចរត់ាំងពីពាកក់ណាត លឆ្ន ាំ ២០០២ ភលាកាន្កាន្ម់្៊ុែតាំខណង ជាប្ររធាន្សាខា ប្ររធាន្ខសនកប្ររតិរតតិការ និ្ងជាអន្៊ុប្ររធាន្នាយក 
ប្ររតិរតតិ ជាម្យួប្រគឹុះសាា ន្ម្បី្រកូហិរញ្ញ វតា៊ុ ម្យួភសេងភទៀតម្៊ុន្ភពលចូ្លរភប្រម្ើការងារជាម្យួប្រាសាកជ់ាអគគនាយកភៅច្៊ុងឆ្ន ាំ២០០៣។ 
រច្ច៊ុរបន្នភលាកមាន្ម្៊ុែតាំខណងជាប្ររធាន្នាយកប្ររតិរតតិថ្ន្ ប្រគឹុះសាា ន្ម្បី្រកូហិរញ្ញ វតា៊ុប្រាសាក ់ម្.ក។ 

 

៣. ករណីអភាិលណាមាន ក ់ជាអភាិល ជាភាគហ ៊ុន្កិ ឬសហកម្មសិទធកិរររស់ប្រកមុ្ហ ៊ុន្ភសេងភទៀត 
 

ល.រ ភ ម្ ុះអភាិល ភ ម្ ុះប្រកមុ្ហ ៊ុន្ពាកព់ន្្ធ 
អភាិល ឬភាគហ ៊ុនិ្ក 
ឬសហកម្មសិទធកិរ 

១ ភលាក Ji Kyu JANG KB Kookmin Bank Ltd (“KB”) អភាិល និ្ងភាគហ ៊ុនិ្ក 

២ ភលាក Ishara Chinthaka 

Nanayakkara 
LOLC International Private 
Limit (“LOLC”) 

អភាិល និ្ងភាគហ ៊ុនិ្ក 

៣ ភលាក ស៊ុីម្ ភសនាជាតិ P S Co., Ltd (“PSCo”) អភាិល និ្ងភាគហ ៊ុនិ្ក 
 

៤. តនួាទ ីភារកចិ្ច ការទទលួែ៊ុសប្រតវូររស់ប្រកមុ្ប្ររកឹាភាិល ន្ងិការអន្៊ុវតត 
 

ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលមាន្សិទធិ និ្ងតួនាទីខដលរមួ្មាន្ម្៊ុែងារដូច្ខាងភប្រកាម្៖ 
  ខតងតាំង ល៊ុរភចល កាំណតសិ់ទធិ និ្ងអាំណាច្ររស់ម្ស្តន្តីប្ររតិរតតិ និ្ងម្ស្តន្តីដថ៏្ទភទៀត។ 
  កាំណតប់្រាកភ់រៀវតេ អតាប្ររភយាជន្ ៍និ្ងការទូទាតភ់សេងៗ ថ្ន្ម្ស្តន្តីប្ររភភទភន្ុះ។ 
  ខកតប្រមូ្វប្រាកភ់រៀវតេ អតាប្ររភយាជន្ ៍ និ្ងការទូទាតភ់សេងៗសប្រមារអ់ភាិល ភហើយោករ់ញ្ាូ ន្ភៅកាន្ភ់ាគហ ៊ុនិ្ក ភដើម្ប ី

ស៊ុាំការយល់ប្រពម្។ 
  ភសនើភៅកាន្ភ់ាគហ ៊ុនិ្ក នូ្វការខកខប្ររ ឬភមាឃភាពថ្ន្លកខន្តិកៈ 
  ភសនើភៅកាន្ភ់ាគហ ៊ុនិ្ក នូ្វកិច្ចប្រពម្ភប្រពៀងថ្ន្ការរមួ្រញ្ចូ លគ្មន  ការរាំខរកប្រកុម្ហ ៊ុន្ រវាងប្រកុម្ហ ៊ុន្និ្ងរ៊ុគគលភសេងភទៀត 
  ភសនើភៅកាន្ភ់ាគហ ៊ុនិ្ក នូ្វការលកប់្រទពយសកម្មទាាំងអស់ ឬខសនកភាគភប្រច្ើន្ររស់ប្រកុម្ហ ៊ុន្ 
  ភសនើភៅកាន្ភ់ាគហ ៊ុនិ្ក នូ្វការរ ាំលាយ ឬការជាំរុះរញ្ា ីររស់ប្រកុម្ហ ៊ុន្ 
  ប្ររកាសភាគលាភភោយប្រសរតម្ភគ្មលការណ៍គណភន្យយ និ្ងភគ្មលន្ភយាាយភាគលាភររស់ប្រកុម្ហ ៊ុន្ 
  រិទរញ្ញ ីរគណភន្យយប្ររចាំឆ្ន ាំហិរញ្ញ វតា៊ុនី្ម្យួៗ និ្ងភសនើស៊ុាំប្រាកច់្ាំភណញប្ររចាំឆ្ន ាំ សប្រមារក់ារោកជូ់ន្ភៅកាន្ភ់ាគហ ៊ុនិ្ក 

និ្ងកិច្ចប្ររជ៊ុាំររស់ភាគហ ៊ុនិ្ក 
  កាំណតរ់ច្នាសម្ពន្្ធប្រគរប់្រគងររស់ប្រកុម្ហ ៊ុន្ 
  ភសទរអាំណាច្ប្រគរប់្រគង និ្ងប្រតួតពិនិ្តយ និ្ងវាយតថ្ម្ែភលើការអន្៊ុវតតភគ្មលន្ភយាាយ យ៊ុទធសាស្តសត និ្ង ខសន្ការអាជីវកម្ម 
  កាំណតល់កខែណឌ វនិិ្ច្ឆយ្កន៊ុងការប្រតួតពិនិ្តយខដលប្រតូវភប្ររើប្រាស់ភោយប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល 
  ធានាថាការប្រតួតពិនិ្តយថ្សទកន៊ុងររស់ប្រកុម្ហ ៊ុន្ប្ររករភោយប្ររសិទធិភាព 
  ទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួគណៈប្រគរប់្រគងជាន្ែ់ពស់ 
  រាល់ម្៊ុែងារទូភៅភសេងភទៀតររស់ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលថ្ន្ប្រកុម្ហ ៊ុន្ខដលមាន្ភាពប្រសភដៀងគ្មន ប្រតូវាន្ខច្ងភោយច្ារ។់ 
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ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលអាច្ភសទរកិច្ចការប្ររចាំថ្ងៃភៅដល់គណៈកមាម ធិ្ការប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល ឬគណៈប្រគរប់្រគងថ្ន្ប្រកុម្ហ ៊ុន្ ខដលប្រតូវ 
ាន្ខតងតាំងប្រសរតម្កិច្ចប្រពម្ភប្រពៀងររស់ភាគហ ៊ុនិ្ក។ 

 

៥. កចិ្ចប្ររជ៊ុាំប្រកមុ្ប្ររកឹាភាិល 
 

ល.រ កាលររភិច្ឆទ ប្ររភភទកិច្ចប្ររជ៊ុាំ ភ ម្ ុះអភាិលខដលាន្ចូ្លរមួ្ 

១ ថ្ងៃទី២ ខែក៊ុម្ភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រតីមាស ៧ 

២ ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រតីមាស ៩ 

៣ ថ្ងៃទី២៨ ខែសីោ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រតីមាស ៩ 

៤ ថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រតីមាស ៩ 
 

ែ. គណៈកមាម ធ្កិារប្រកមុ្ប្ររឹកាភាិល 
 

១. រច្នាសម្្ពន្ធគណៈកមាម ធ្កិារប្រកមុ្ប្ររកឹាភាិល 
 

១.១. គណៈកមាម ធ្កិារសវន្កម្ម 
 

ល.រ ភ ម្ ុះ តាំខណង កាលររភិច្ឆទខតងតាំង 
ច្ាំន្នួ្ថ្ន្ការ 

ចូ្លរមួ្កិច្ចប្ររជ៊ុាំ 
ច្ាំនួ្ន្កិច្ចប្ររជ៊ុាំសរ៊ុរ 

១ ភលាក Hana LEE ប្ររធាន្ ១០ ភម្សា ២០២០ ៣ ៤ 

២ ភលាក ខរល សកតិភកតី សមាជិក ១០ ភម្សា ២០២០ ៣ ៤ 

៣ ភលាក Ji Kyu JANG សមាជិក ១០ ភម្សា ២០២០ ៣ ៤ 

៤ 
ភលាក Ishara Chinthaka 
Nanayakkara 

សមាជិក ១០ ភម្សា ២០២០ ៤ ៤ 

៥ ភលាក Minki Brian HONG សមាជិក ១០ ភម្សា ២០២០ ៣ ៤ 

 

សម្គា ល ់ៈ ប្រាសាកប់្រតូវាន្ផ្លែ ស់រតូរប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល ភហើយទទួលាន្ការយល់ប្រពម្ពី ធ្នាគ្មរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជា និ្ងប្រកសួង  
ពាណិជាកម្ម ភៅថ្ងៃទី១៩ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២០ និ្ងថ្ងៃទី១០ ខែភម្សា ឆ្ន ាំ២០២០ ភហើយគណៈកមាម ធិ្ការសវន្កម្មប្រតូវាន្ 
រភងកើតភ ើងភៅថ្ងៃទី១០ ខែភម្សា ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 

 

តួនាទី និ្ងភារកិច្ចររស់គណៈកមាម ធិ្ការសវន្កម្ម 
តួនាទី និ្ងភារកិច្ចររស់គណៈកមាម ធិ្ការសវន្កម្មមាន្ដូច្ខាងភប្រកាម្៖ 
  ទទួលែ៊ុសប្រតូវជាច្ម្បងកន៊ុងការសតល់អន្៊ុសាសន្ដ៍ល់ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល សតីពីការខតងតាំង ការខតងតាំងភ ើងវញិ និ្ង 

ការដកភច្ញ ការផ្លែ ស់រតូរប្រាកឈ់នួល និ្ងលកខែណឌ ថ្ន្កិច្ចសន្ាសវន្កម្មររស់សវន្ករឯករាជយ 
  តម្ោន្ឯករាជយភាពររស់សវន្ករឯករាជយ 
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  អន្៊ុម្ត្ភសវាកម្មម្និ្ខម្ន្សវន្កម្មខដលសតល់ភោយសវន្ករឯករាជយ 
  ភដើម្បមីាន្ទាំនាកទ់ាំន្ងយា ងសកម្មជាម្យួសវន្ករឯករាជយ និ្ងតម្ោន្ភាពភសាម ុះប្រតងថ់្ន្រាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ ររស់ 

ប្រកុម្ហ ៊ុន្ និ្ងរាយការណ៍ប្ររចាំឆ្ន ាំររស់ប្រកុម្ហ ៊ុន្និ្ងគណនី្  រាយការណ៍ពាកក់ណាត លឆ្ន ាំ និ្ងរាយការណ៍ 
ប្ររចាំប្រតីមាស ភហើយភដើម្បបី្រតួតពិនិ្តយនូ្វភសច្កតីវនិិ្ច្ឆយ្សាំខាន្់ៗ  ភៅភលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុទាាំងភនាុះម្៊ុន្ភពល 
ោកជូ់ន្ភៅប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលភោយភផ្លត តភលើ៖ 
- ការផ្លែ ស់រតូរភសេងៗភៅកន៊ុងភគ្មលន្ភយាាយគណភន្យយ និ្ងការអន្៊ុវតតន្ ៏
- ខសនកវនិិ្ច្ឆយ្សាំខាន្់ៗ  
- ការខកតាំរវូសាំខាន្់ៗ ខដលទទួលាន្ពីសវន្កម្ម 
- ការសន្មតភៅភលើនិ្រន្តភាព និ្ងគ៊ុណវឌ្ឍភសេងៗ 
- ភាពអន្៊ុភលាម្តម្រទោឋ ន្គណភន្យយ និ្ង 
- ភាពអន្៊ុភលាម្តម្ច្ារ ់រទរបញ្ញ តតិ និ្ងតប្រមូ្វការខសនកច្ារភ់សេងៗ ទាកទ់ងនឹ្ងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ។ 

  ប្រតួតពិនិ្តយភ ើងវញិនូ្វលិែិតភសាើរជូន្គណៈប្រគរប់្រគងររស់សវន្ករខាងភប្រៅ រាល់សាំណួរខដលប្រតូវាន្ភលើកភ ើងភោយ 
សវន្ករឯករាជយ ភៅកាន្គ់ណៈប្រគរប់្រគង ភោយភគ្មរពតម្រាយការណ៍រញ្ា ីរគណភន្យយ គណនី្ហិរញ្ញ វតា៊ុ  ឬប្ររពន្្ធថ្ន្ 
ការប្រតួតពិនិ្តយ និ្ងការភឆ្ែើយតរររស់គណៈប្រគរប់្រគង។ 

  ភដើម្បធីានាថាប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល នឹ្ងសតល់ការភឆ្ែើយតរឱ្យាន្ទាន្ភ់ពលភវលា ច្ាំភពាុះរញ្ជា ខដលាន្ភលើកភ ើងភៅ 
កន៊ុងលិែិតភសាើរជូន្គណៈប្រគរប់្រគងររស់សវន្ករឯករាជយ។ 

  ភដើម្បបី្រតួតពិនិ្តយប្ររពន្្ធប្រគរប់្រគងហិរញ្ញ វតា៊ុ ប្ររពន្្ធប្រគរប់្រគងថ្សទកន៊ុង និ្ងប្ររពន្្ធប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ររស់ប្រកុម្ហ ៊ុន្។ 
  ពិភាកាជាម្យួគណៈប្រគរប់្រគងភលើប្ររពន្្ធប្រតួតពិនិ្តយថ្សទកន៊ុង និ្ងធានាថាគណៈប្រគរប់្រគងាន្រ ាំសាយកាតពវកិច្ចររស់ 

ែែួន្ភដើម្បភីអាយប្ររពន្្ធប្រតួតពិនិ្តយថ្សទកន៊ុងប្ររករភោយប្ររសិទធភាព រមួ្ទាាំងភាពប្រគរប់្រគ្មន្ថ់្ន្ធ្ន្ធាន្ គ៊ុណវ៊ុឌ្ឍ ិ និ្ងរទ 
ពិភសាធ្ន្រ៍រស់រ៊ុគគលិកថ្ន្ម្៊ុែងារគណភន្យយ និ្ងរាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ ររស់ប្រកុម្ហ ៊ុន្ និ្ងកម្មវធីិ្រណត៊ុ ុះរណាត ល 
ររស់ពួកភគ និ្ងកញ្ចរង់វកិា។ 

  ភដើម្បពិីនិ្តយភ ើងវញិនូ្វកម្មវធីិ្សវន្កម្មថ្សទកន៊ុង ភដើម្បធីានានូ្វការសប្រម្រសប្រមួ្លរវាងសវន្ករថ្សទកន៊ុង និ្ងឯករាជយ ភហើយ
ធានាថាម្៊ុែងារររស់សវន្កម្មថ្សទកន៊ុងមាន្លកខណៈប្រគរប់្រគ្មន្ ់ និ្ងមាន្ជាំហរប្រតឹម្ប្រតូវភៅកន៊ុងប្រកុម្ហ ៊ុន្ ភហើយប្រតូវ
ាន្ប្រតួតពិនិ្តយ និ្ងតម្ោន្នូ្វប្ររសិទធភាពថ្ន្ម្៊ុែងារររស់សវន្កម្មថ្សទកន៊ុង។ 

  ពិចរណាភលើការរកភឃើញភសេងៗ ពីការភស៊ុើរអភងកតសាំខាន្់ៗ  ថ្ន្រញ្ជា ការប្រតួតពិនិ្តយថ្សទកន៊ុង ខដលប្រតូវាន្ភសទរភោយ 
ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល ឬតម្គាំនិ្តសតួច្ភសតើម្ និ្ងការភឆ្ែើយតរររស់គណៈប្រគរប់្រគងររស់គណៈកមាម ធិ្ការ។ 

  ប្រតួតពិនិ្តយ និ្ងពិនិ្តយភ ើងវញិនូ្វប្ររសិទធភាព ថ្ន្ម្៊ុែងារសវន្កម្មថ្សទកន៊ុងររស់ប្រកុម្ហ ៊ុន្ ភៅកន៊ុងរររិទថ្ន្ប្ររពន្្ធប្រគរ ់
ប្រគងោនិ្ភយ្ទូភៅររស់ប្រកុម្ហ ៊ុន្។ 

  ពិនិ្តយភ ើងវញិ និ្ងវាយតថ្ម្ែខសន្ការសវន្កម្មថ្សទកន៊ុងប្ររចាំឆ្ន ាំ។ 
  ពិនិ្តយភ ើងវញិរាល់រាយការណ៍ទាាំងអស់អាំពីប្រកុម្ហ ៊ុន្ខដលភច្ញភោយសវន្ករថ្សទកន៊ុង។ 
  ពិនិ្តយភ ើងវញិ និ្ងតម្ោន្នូ្វភារកិច្ច ររស់គណៈប្រគរប់្រគងច្ាំភពាុះលទធសល និ្ងអន្៊ុសាសន្រ៍រស់សវន្ករថ្សទកន៊ុង។ 
  ប្ររឹកាភយារល់ភលើការភប្រជើសភរ ើស និ្ងការដកភច្ញនូ្វសវន្ករថ្សទកន៊ុង។ 
  ពិនិ្តយភ ើងវញិនូ្វធ្ម្មន្៊ុញ្ញ ររស់សវន្កម្មថ្សទកន៊ុង។ 
  អន្៊ុម្ត្កញ្ចរង់វកិាសប្រមារម់្៊ុែងារសវន្កម្មថ្សទកន៊ុង រមួ្រញ្ចូ លទាាំងរ៊ុគគលិក។ 
  ពិនិ្តយភ ើងវញិជាភរៀងរាល់ឆ្ន ាំនូ្វធ្ម្មន្៊ុញ្ញ ររស់គណៈកមាម ធិ្ការសវន្កម្ម។ 
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លទធសលការងារររស់គណៈកមាម ធិ្ការសវន្កម្ម 
ភៅឆ្ន ាំ២០២០ គណៈកមាម ធិ្ការសវន្កម្មាន្ភរៀរច្ាំការប្ររជ៊ុាំច្ាំនួ្ន្៤ កន៊ុងអាំ ៊ុងខែក៊ុម្ភៈ ឧសភា សីោ និ្ងធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ ភដើម្ប ី

ពិនិ្តយ និ្ងពិភាកាភលើរញ្ជា នានាខដលទាកទ់ងនឹ្ងប្រាសាក។់ រាយការណ៍សភងខរថ្ន្សកម្មភាព ខដលាន្អន្៊ុវតតភោយគណៈ
កមាម ធិ្ការសវន្កម្មកន៊ុងឆ្ន ាំ២០២០ មាន្ដូច្ខាងភប្រកាម្ៈ 

  ពិនិ្តយភ ើងវញិនូ្វលទធសលសវន្កម្មឥណទាន្ប្ររចាំប្រតីមាស និ្ងសវន្កម្មប្ររតិរតតិការសាខា និ្ងការយិាល្យកណាត ល 
  ពិនិ្តយភ ើងវញិរាយការណ៍សវន្កម្មភលើការភស៊ុើរអភងកតករណីពិភសស។ 
  ពិនិ្តយភ ើងវញិរាយការណ៍សវន្កម្មខាងភប្រៅសប្រមារឆ់្ន ាំរញ្ចរថ់្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ។ 
  ពិនិ្តយភ ើងវញិរាយការណ៍ប្រាសាកប់្ររចាំឆ្ន ាំ២០១៨ ។ 
  ពិនិ្តយភ ើងវញិពីការប្ររឈម្ និ្ងសម្ទិធិសលររស់នាយកោឋ ន្សវន្កម្មថ្សទកន៊ុង។ 
  ពិនិ្តយភ ើងវញិ និ្ងអន្៊ុម្ត្ខសន្ការសវន្កម្ម និ្ងងវកិាសប្រមារឆ់្ន ាំ២០២១ ។ 

 

១.២. គណៈកមាម ធ្កិារខតងតាំង ន្ងិលាភការ 
 

ល.រ ភ ម្ ុះ តាំខណង កាលររភិច្ឆទខតងតាំង 
ច្ាំន្នួ្ថ្ន្ការ 

ចូ្លរមួ្កិច្ចប្ររជ៊ុាំ 
ច្ាំនួ្ន្កិច្ចប្ររជ៊ុាំសរ៊ុរ 

១ ភលាក ខរល សកតិភកតី ប្ររធាន្ ១០ ភម្សា ២០២០ ៣ ៤ 

២ ភលាក Hak Soo KIM សមាជិក ១០ ភម្សា ២០២០ ៣ ៤ 

៣ ភលាក Ji Kyu JANG សមាជិក ១០ ភម្សា ២០២០ ៣ ៤ 

៤ 
ភលាក Ishara Chinthaka 
Nanayakkara 

សមាជិក ១០ ភម្សា ២០២០ ៤ ៤ 

៥ ភលាក Minki Brian HONG សមាជិក ១០ ភម្សា ២០២០ ៤ ៤ 
 

សម្គា ល ់ៈ ប្រាសាកប់្រតូវាន្ផ្លែ ស់រតូរប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល ភហើយទទួលាន្ការយល់ប្រពម្ពីធ្នាគ្មរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជា និ្ងប្រកសួង 
ពាណិជាកម្ម ភៅថ្ងៃទី១៩ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២០ និ្ងថ្ងៃទី១០ ខែភម្សា ឆ្ន ាំ២០២០ ភហើយគណៈកមាម ធិ្ការខតងតាំង និ្ង 
លាភការប្រតូវាន្រភងកើតភ ើងភៅថ្ងៃទី១០ ខែភម្សា ឆ្ន ាំ២០២០។ 

 

តួនាទី និ្ងភារកិច្ចររស់គណៈកមាម ធិ្ការខតងតាំង និ្ងលាភការ 
តួនាទី និ្ងភារកិច្ចររស់គណៈកមាម ធិ្ការខតងតាំង និ្ងលាភការមាន្ដូច្ខាងភប្រកាម្៖ 
  ភដើម្បពិីនិ្តយភ ើងវញិឱ្យាន្លអិតលអន្អ់ាំពីការអន្៊ុវតតការងារររស់ ប្ររធាន្នាយកប្ររតិរតតិ ការភរៀរច្ាំរច្នាសម្ពន្្ធ ការអភវិឌ្ឍ 

ថ្ន្ការប្រគរប់្រគង និ្ងខសន្ការភជាគជយ្សប្រមារតួ់នាទីជាន្ែ់ពស់ទាាំងអស់។ 
  ភដើម្បភីរៀរច្ាំខសន្ភជាគជយ្សប្រមារអ់្នកប្ររតិរតតិ និ្ងប្ររធាន្ជាន្ែ់ពស់ពិចរណាភលើទសេន្ៈររស់អភាិល និ្ងគណៈ 

ប្រគរប់្រគងជាន្ែ់ពស់ភលើភរកខភាពខដលមាន្សកាត ន្៊ុពល ភហើយភៅភពលនិ្ងកខន្ែងខដលសម្រម្យ រនាទ រពី់ទទួលាន្ការ 
យល់ប្រពម្ពីប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលភដើម្បភីរៀរច្ាំ និ្ងអន្៊ុវតត។ 

  ភដើម្បសីតល់អន្៊ុសាសន្ដ៍ល់ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលសតីពីភគ្មលន្ភយាាយ និ្ងរច្នាសម្ពន្ធល្ាភការររស់ប្រាសាកដ់ល់សមាជិក
ប្ររតិរតតិទាាំងអស់ គណៈប្រគរប់្រគងជាន្ែ់ពស់ គណៈប្រគរប់្រគង រ៊ុគគលិកសាំខាន្់ៗ  និ្ងរ៊ុគគលិកឱ្យាន្សម្ប្រសរភៅភលើ 
ការរភងកើតនី្តិវធីិ្សែូ វការ និ្ងតមាែ ភាព សប្រមារក់ារអភវិឌ្ឍភគ្មលន្ភយាាយលាភការ។ 
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  ភដើម្បពិីនិ្តយភ ើងវញិ និ្ងអន្៊ុម្ត្ភលើសាំភណើ រថ្ន្ការភលើកទឹកចិ្តតប្ររចាំឆ្ន ាំររស់រ៊ុគគលិកទាាំងអស់ រមួ្ទាាំងសមាជិកប្ររតិរតតិ 
និ្ងអន្៊ុសាសន្ភ៍សេងៗភៅកាន្ប់្រកុម្ប្ររឹកាភាិលសប្រមារក់ារអន្៊ុម្ត្។ 

  ភដើម្បពិីចរណាភលើប្រាកភ់រៀវតេខដលាន្រង ់ ភោយប្រកុម្ហ ៊ុន្ខដលអាច្ភប្ររៀរភធ្ៀរាន្ ការភរតជាា ចិ្តតភៅភលើភពលភវលា 
និ្ងភារកិច្ច និ្ងលកខែណឌ ការងារភៅប្រគរទី់កខន្ែងកន៊ុងប្រាសាក។់ 

  ភដើម្បពិីនិ្តយភ ើងវញិ និ្ងអន្៊ុម្ត្ភលើភគ្មលន្ភយាាយលាភការ ខដលប្រតូវអន្៊ុវតតច្ាំភពាុះកញ្ចរល់ាភការររស់និ្ភយាជិត 
ភដើម្បធីានាថាសម្ប្រសរភៅតម្ច្ារ ់និ្ងរទរញ្ញតតិខដលាន្តប្រមូ្វ។ 

  ភដើម្បភីធ្វើការយា ងជិតសនិទធជាម្យួគណៈកមាម ធិ្ការពាកព់ន្្ធដថ្ទភទៀត ថ្ន្ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលររស់ប្រាសាក ់ រមួ្រញ្ាូ ល រ ៊ុខន្ត 
ម្និ្កាំណតច់្ាំភពាុះគណៈកមាម ធិ្ការោនិ្ភយ្ និ្ងសវន្កម្ម។ 

  ភដើម្បពិីនិ្តយភ ើងវញិ និ្ងអន្៊ុម្ត្ភលើការទួទាត ់ ខដលទាកទ់ងភៅនឹ្ងការរភណត ញភច្ញ ឬការដកភច្ញសមាជិកប្ររតិរតតិ 
សប្រមារក់ារប្ររប្រពឹតតម្និ្ប្រតឹម្ប្រតូវ ភដើម្បធីានាថាពិតជាប្រសរតម្លកខែណឌ ថ្ន្កិច្ចសន្ា ភហើយសម្ភហត៊ុសល និ្ងសម្រម្យ។ 

  ភដើម្បខីសវងរកដាំរនូាម ន្វជិាា ជីវៈឯករាជយ ភលើរញ្ជា លាភការសប្រមារស់មាជិកប្ររតិរតតិ គណៈប្រគរប់្រគងជាន្ែ់ពស់ និ្ងរ៊ុគគលិក
សាំខាន្់ៗ ប្ររសិន្ភរើចាំាច្។់ 

  ធានាថាភគ្មលន្ភយាាយលាភការ គឺសម្ប្រសរភៅនឹ្ងភគ្មលរាំណងរយៈភពលខវង និ្ងតថ្ម្ែសាជីវកម្មររស់ប្រាសាក ់
  សតល់អន្៊ុសាសន្នី៍្តិវធីិ្ ភដើម្បភីប្រជើសភរ ើស និ្ងជាំនួ្សសមាជិកប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល។ 
  ខណនាាំរ៊ុគគលឯករាជយខដលសាកសម្កាែ យ ជាសមាជិកគណៈកមាម ធិ្ការ ភយាងតម្ប្ររកាសសតីពីអភាិលកិច្ចធ្នាគ្មរ 

និ្ងសាា រន្្ហិរញ្ញ វតា៊ុ។ 
  អន្៊ុម្ត្ភលើការខតងតាំងថ្ន្គណៈប្រគរប់្រគងជាន្ែ់ពស់។ 

 

លទធសលការងារររស់គណៈកមាម ធិ្ការខតងតាំង និ្ងលាភការ 
ភៅឆ្ន ាំ២០២០ គណៈកមាម ធិ្ការាន្ភរើកការប្ររជ៊ុាំម្យួ និ្ងខណនាាំដល់គណៈប្រគរប់្រគង ភដើម្បចូី្លរមួ្អន្៊ុវតតសកម្មភាពដូច្ខាង

ភប្រកាម្៖           
  ភធ្វើឱ្យាន្ប្ររភសើរភ ើងនូ្វភគ្មលន្ភយាាយថ្សទកន៊ុង និ្ងភគ្មលការណ៍ខណនាាំសតីពីការប្រគរប់្រគងធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសេ រមួ្រញ្ចូ ល

ទាាំងនី្តិវធីិ្ភប្រជើសភរ ើសរ៊ុគគលិក និ្ងការប្រគរប់្រគងការអន្៊ុវតតការងារររស់រ៊ុគគលិក។ 
  ចូ្លរមួ្អន្៊ុវតតឧរករណ៍រភច្ចកវទិាពត្ម៌ាន្ងមីៗ សប្រមារក់ារប្រគរប់្រគងធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសេ។ 
  ប្ររតិរតតិកម្មវធីិ្រណត៊ុ ុះរណាត លឱ្យាន្ទូលាំទូលាយ។ 
  ការដាំភ ើងប្រាកភ់រៀវតេ និ្ងការសតល់ប្រាករ់ងាវ ន្ស់ាំរាររ់៊ុគគលិកររស់ប្រកុម្ហ ៊ុន្។ 
  ពិនិ្តយភ ើងវញិ នូ្វការអន្៊ុភលាម្ថ្ន្ការប្រគរប់្រគងធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសេភៅនឹ្ងច្ារ ់និ្ងវធិាន្ថ្ន្ច្ារក់ារងារ។ 
  ពិនិ្តយភ ើងវញិ និ្ងភប្រជើសភរ ើសអភាិលឯករាជយច្ាំនួ្ន្ ៣ររូ និ្ងអភាិលច្ាំនួ្ន្ ១ររូ។ 
  ពិនិ្តយភ ើងវញិ ភប្រជើសភរ ើស និ្ងខតងតាំងម្៊ុែតាំខណងភ ើងវញិប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល ម្យួររូ និ្ងអភាិលឯករាជយ រីររូ 

(ប្ររធាន្រទប្រតូវទទួលាន្ការយល់ប្រពម្ពីប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល និ្ងនិ្យត្ករ)។ 
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១.៣. គណៈកមាម ធ្កិារប្រគរប់្រគងោន្ភិយ្ 
 

ល.រ ភ ម្ ុះ តាំខណង កាលររភិច្ឆទខតងតាំង 
ច្ាំន្នួ្ថ្ន្ការ 

ចូ្លរមួ្កិច្ចប្ររជ៊ុាំ 
ច្ាំនួ្ន្កិច្ចប្ររជ៊ុាំសរ៊ុរ 

១ ភលាក Hwan Kook KIM ប្ររធាន្ ១០ ភម្សា ២០២០ ៣ ៤ 

២ ភលាក Hana LEE សមាជិក ១០ ភម្សា ២០២០ ៣ ៤ 

៣ ភលាក Hak Soo KIM សមាជិក ១០ ភម្សា ២០២០ ៣ ៤ 

៤ ភលាក Ishara Chinthaka 

Nanayakkara 
សមាជិក ១០ ភម្សា ២០២០ ៣ ៤ 

៥ ភលាក Minki Brian HONG សមាជិក ១០ ភម្សា ២០២០ ៤ ៤ 

៦ ភលាក ស៊ុីម្ ភសនាជាតិ អនកសភងកតការណ៍ ១០ ភម្សា ២០២០ ៤ ៤ 
 

សមាគ ល់ៈ ប្រាសាកប់្រតូវាន្ផ្លែ ស់រតូរប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល ភហើយទទួលាន្ការយល់ប្រពម្ពីធ្នាគ្មរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជា និ្ងប្រកសួង   
ពាណិជាកម្ម ភៅថ្ងៃទី១៩ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០២០ និ្ងថ្ងៃទី១០ ខែភម្សា ឆ្ន ាំ២០២០ គណៈកមាម ធិ្ការប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ 
ប្រតូវាន្ខតងតាំងភៅថ្ងៃទី១០ ខែភម្សា ឆ្ន ាំ២០២០។ 

 

តួនាទី និ្ងការទទួលែ៊ុសប្រតូវររស់គណៈកមាម ធិ្ការប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ 
តួនាទី និ្ងភារកិច្ចររស់គណៈកមាម ធិ្ការប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្មាន្ដូច្ខាងភប្រកាម្ៈ 
  ជួយ ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលភពញភលញកន៊ុងការខកខប្ររភរសកកម្ម និ្ងយ៊ុទធសាស្តសតររស់ប្រាសាកភ់អាយភៅជាកាំរតិខដលអាច្

ទទួលយកសម្ប្រសរ និ្ងកប្រម្តិោនិ្ភយ្ទាាំងអស់ខដលប្រាសាកប់្ររឈម្។ វសិាលភាពថ្ន្កិច្ចអន្តរាគម្ន្ប៍្រតូវាន្រារ ់
រញ្ចូ លភោយម្និ្មាន្ទាំហាំកាំណតច់្ាំភពាុះ ោនិ្ភយ្ឥណទាន្ និ្ងសម្ភាគី ោនិ្ភយ្ប្ររតិរតតិការោនិ្ភយ្ទីសារ។ 
(ឧទាហរណ៍៖ ោនិ្ភយ្អប្រតការប្រាក ់ និ្ងោនិ្ភយ្អប្រតរតូរប្រាករ់រភទស) កដូ៏ច្ជាសាច្ប់្រាកង់ាយប្រសួល ភដើម្ទ៊ុន្ 
សាធ្ន្ភាព និ្ងការរងាា ញកិច្ចប្រពម្ភប្រពៀង។ 

  ភដើម្បរីាំភពញតួនាទីជាសម្ភាគីរឋម្ភៅកប្រម្តិប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល សប្រមារប់្ររធាន្ម្ប្រនី្តោនិ្ភយ្ និ្ងគណៈកម្មការប្រទពយ
សកម្ម និ្ងរាំណ៊ុ ល កន៊ុងរញ្ជា ទាាំងអស់ទាកទ់ងនាភពលរច្ច៊ុរបន្ន ឬអនាគត កដូ៏ច្ជាភគ្មលន្ភយាាយ និ្ងនី្តិវធីិ្ភដើម្ប ី
កាំណតវ់ាស់ខវង និ្ងប្រគរប់្រគង។  

  ខណនាាំការប្រគរប់្រគងប្ររតិរតតិកន៊ុងការអន្៊ុវតតប្រករែណ្ឌ អងគការ សប្រមារក់ារប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្និ្ងកាំណតតួ់នាទី និ្ងការ 
ទទួលែ៊ុសប្រតូវចាំាច្។់ 

  ធានាឱ្យមាន្ការប្រតួតពិនិ្តយប្ររករភោយប្ររសិទធភាពភលើម្៊ុែងារ និ្ងវសិាលភាពថ្ន្ការប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ និ្ងសតល់នូ្វវធិាន្
ការប្រតួតពិនិ្តយឯករាជយភលើសកម្មភាពទទួលយកោនិ្ភយ្ររស់ប្រាសាក។់ 

  ភដើម្បពិីនិ្តយ និ្ងសតល់អន្៊ុសាសន្ ៍ សប្រមារប់្រកុម្ប្ររឹកាភាិលអន្៊ុម្ត្ ការទទួលយកកប្រម្តិោនិ្ភយ្ររស់ប្រាសាក ់
(PRASAC's risk appetite) ខដលប្រតូវោករ់ញ្ចូ លកន៊ុងខសន្ការយ៊ុទធសាស្តសត ភដើម្បបី្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ទាាំងអស់ ខដលាន្
ប្ររឈម្ ឬរ ាំពឹងទ៊ុកខដលអាច្ភកើតមាន្ភលើទីសារ និ្ងលកខណ៍ភសដឋកិច្ចទូភៅនាភពលអនាគត។ 

  ភដើម្បពិីនិ្តយ និ្ងសតល់អន្៊ុសាសន្ដ៍ល់ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលអន្៊ុម្ត្ សប្រមារយ់៊ុទធសាស្តសតថ្ន្ប្រគរប់្រគង ោនិ្ភយ្ររស់ 
ប្រាសាកយ់កភៅពិចរណាពីកប្រម្តិខដលអាច្ទទួលយក (risk appetite) និ្ងរញ្ជា ទាកទ់ងនឹ្ងោនិ្ភយ្ភសេងភទៀត។ 
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  ពិនិ្តយ និ្ងសតល់អន្៊ុសាសន្ប៍្រកុម្ប្ររឹកាភាិលអន្៊ុម្ត្ ប្រករែណ្ឌ ប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ និ្ងប្រករែណ្ឌ  អភាិលកិច្ច      
ោនិ្ភយ្ រមួ្ទាាំងភាពសម្ប្រសរប្ររសិទធភាព និ្ងឯករាជយភាពថ្ន្ម្៊ុែងារប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្។ 

  ពិនិ្តយ និ្ងសតល់អន្៊ុសាសន្ប៍្រកុម្ប្ររឹកាភាិលអន្៊ុម្ត្ភលើភគ្មលន្ភយាាយប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ ប្រាសាកខ់ដលប្រគរប់្រគង
ការកាំណតអ់តតសញ្ជញ ណ ការប្រតួតពិនិ្តយតម្ោន្ និ្ងរាយការណ៍អាំពីោនិ្ភយ្ធ្ាំៗខដលប្រាសាកប់្ររឈម្។ 

  ពិនិ្តយភ ើងវញិនូ្វលកខែណឌ ភយាងថ្ន្កប្រម្តិគណៈកមាម ធិ្ការប្រគរប់្រគង ឧទាហរណ៍ គណៈកមាម ធិ្ការប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ 
គណៈកមាម ធិ្ការឥណទាន្ និ្ងគណៈកមាម ធិ្ការប្រគរប់្រគងប្រទពយសកម្ម និ្ងរាំណ៊ុ ល និ្ងខណនាាំឱ្យមាន្ការផ្លែ ស់រតូរចាំាច្់
សប្រមារក់ារអន្៊ុម្ត្ររស់ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល។ 

  ពិនិ្តយ និ្ងប្រតួតពិនិ្តយអាំពីទប្រម្ងោ់និ្ភយ្ររស់ប្រាសាកភ់ោយពិចរណាភលើ risk appetite ោនិ្ភយ្ររស់ប្រាសាក ់
និ្ងទិដឋភាពទូភៅ និ្ងអនាគតររស់ោនិ្ភយ្។ 

  ពិនិ្តយភ ើងវញិនូ្វរច្ច៊ុរបន្នភាពថ្ន្រទរបញ្ញតតិសតីពីរញ្ជា ខដលទាកទ់ងនឹ្ងការប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ និ្ងពិចរណាភលើសលរ ុះ
ពាល់ររស់វាច្ាំភពាុះ risk appetite និ្ងទប្រម្ងោ់និ្ភយ្ររស់ប្រាសាក។់ 

  ពិនិ្តយ និ្ងពិភាកាភហើយភដើម្បសីតល់ការយកចិ្តតទ៊ុកោកដ់ល់ក្កុមក្រឹកាភបិាល ភយារល់សាំខាន្់ៗ ររស់និ្យត្ករភលើ 
រញ្ជា ទាកទ់ងនឹ្ងការប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ររស់ប្រាសាក។់ 

  ប្រតួតពិនិ្តយការអន្៊ុវតតភគ្មលន្ភយាាយប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ និ្ងការអន្៊ុភលាម្តម្វធិាន្ និ្ងរទរញ្ញតតិនី្ម្យួៗ។ 
  ពិនិ្តយភ ើងវញិនូ្វលទធសលថ្ន្ការភធ្វើភតសត stress-testing ច្ាំភពាុះោនិ្ភយ្ធ្ាំៗ និ្ងការវាយតាំថ្លភលើសម្តាភាពររស់ 

ប្រាសាកក់ន៊ុងការទរទ់ល់នឹ្ងសាា ន្ភាព stress ជាពិភសសទាកទ់ងនឹ្ងសលច្ាំភណញ ភាពប្រគរប់្រគ្មន្ភ់ដើម្ទ៊ុន្ និ្ង 
សាច្ប់្រាកង់ាយប្រសួល។ ប្ររសិន្ភរើចាំាច្ប់្រតូវចតវ់ធិាន្ការសម្ប្រសរភដើម្បកីាតរ់ន្ាយសលរ ុះពាល់ខដលអាច្ភកើតមាន្។ 

  ពិនិ្តយភ ើងវញិនូ្វរាយការណ៍ ររស់គណៈកមាម ធិ្ការោនិ្ភយ្ តម្តប្រម្ូវការភគ្មលន្ភយាាយប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្
ររស់ប្រាសាក។់ 

 

លទធសលការងារររស់គណៈកមាម ធិ្ការប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ 
ភៅឆ្ន ាំ២០២០ គណៈកមាម ធិ្ការាន្ជួរប្ររជ៊ុាំ ៤ ដងកន៊ុងម្យួប្រតីមាសកន៊ុងខែក៊ុម្ភៈ ឧសភា សីោ និ្ងខែធ្នូ ភដើម្បពិីនិ្តយ 

និ្ងពិភាកាភលើប្ររធាន្រទខដលទាកទ់ងនឹ្ងប្រាសាក។់ ភសច្កតីសភងខរពីសកម្មភាពររស់គណៈកមាម ធិ្ការប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ កន៊ុងឆ្ន ាំ 
២០២០ មាន្ដូច្ខាងភប្រកាម្៖ 

  ពិនិ្តយសភម្ពៀតឥណទាន្ 
  ពិនិ្តយោនិ្ភយ្ឥណទាន្ 
  ពិនិ្តយោនិ្ភយ្ភដើម្ទ៊ុន្ 
  ពិនិ្តយភ ើងវញិនូ្វោនិ្ភយ្សាច្ប់្រាកង់ាយប្រសួល និ្ងោនិ្ភយ្កន៊ុងការសតល់ម្លូនិ្ធិ្ 
  ពិនិ្តយោនិ្ភយ្ប្ររតិរតតិការ 
  ពិនិ្តយភ ើងវញិនូ្វោនិ្ភយ្ភលើការអន្៊ុភលាម្ភាព រមួ្ទាាំងការប្ររយ៊ុទធប្ររឆ្ាំងការសមាអ តប្រាក់ / ការប្ររយ៊ុទធប្ររឆ្ាំងនឹ្ង 

ហិរញ្ញរបទាន្ភភរវកម្ម 
  ពិនិ្តយោនិ្ភយ្ភសដឋកិច្ច 
  ពិនិ្តយភ ើងវញិភលើខសន្ការប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ប្ររចាំឆ្ន ាំ។ 
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២. ការខប្ររប្ររលួសមាជកិភៅកន៊ុងគណៈកមាម ធ្កិារ 
 

ល.រ គណៈកមាម ធិ្ការ ភ ម្ ុះ ម្លូភហត៊ុ 

១ សវន្កម្ម គ្មម ន្ គ្មម ន្ 

២ ខតងតាំង និ្ងលាភការ គ្មម ន្ គ្មម ន្ 

៣ ប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ គ្មម ន្ គ្មម ន្ 
 

គ. លាភការ ឬប្រាករ់ាំណាច្ ់
 

១. ភគ្មលន្ភយាាយសភងខរសដីពលីាភការ ឬប្រាករ់ាំណាច្ស់ប្រមារអ់ភាិល ន្ងិរ៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ 
 

ក. លាភការ និ្ងប្រាករ់ាំណាច្ស់ប្រមារអ់ភាិល និ្ងរ៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ 
 

កិច្ចែិតែាំប្ររឹងខប្ររងប្រតូវាន្ភធ្វើភ ើងភដើម្បធីានាថាការខតងតាំង និ្ងសាំណងដល់ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល ប្រតូវនិ្ងកក្មតិភៅកន៊ុង 
ប្រកុម្ហ ៊ុន្ខដលអាច្ភប្ររៀរភធ្ៀរាន្ ទន្ទឹម្នឹ្ងការគិតគូរពីសម្តាភាពខដលប្រតូវការររស់សមាជិកប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល កិច្ចែិតែាំ 
ប្ររឹងខប្ររង និ្ងវសិាលភាពការងារប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលសាំណង និ្ងអតាប្ររភយាជន្ថ៍្ន្សមាជិកប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលមាន្ដូច្ខាងភប្រកាម្៖  

  ប្ររធាន្ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល    ៥.០០០ ដ៊ុលាែ រអាភម្រកិកន៊ុង១ខែ 
  អភាិល រមួ្រញ្ាូ លអភាិលឯករាជយ   ៣.០០០ ដ៊ុលាែ រអាភម្រកិកន៊ុង១ខែ 
  សាំរ៊ុប្រតយន្តភោុះ (ថាន កព់ាណិជាកម្ម)   វកិកយរប្រតជាកខ់សតង 
  ការសាន កភ់ៅ     វកិកយរប្រតជាកខ់សតង 
  ច្ាំណាយទូភៅសប្រមារអ់ភាិលភៅររភទស  ២០០ ដ៊ុលាែ រអាភម្រកិកន៊ុង១ថ្ងៃ (សប្រមារក់ារប្ររជ៊ុាំ) 
  រាល់ការច្ាំណាយម្និ្រាររ់ញ្ចូ លពន្ធ 
  រាល់ការច្ាំណាយទាាំងអស់នឹ្ងប្រតូវរងភ់ោយប្រគឹុះសាា ន្ម្បី្រកូហិរញ្ញ វតា៊ុ ប្រាសាក ់ម្.ក 

 

ែ. លាភការ និ្ងប្រាករ់ាំណាច្ស់ប្រមារម់្ស្តន្តជីាន្ែ់ពស់ភយាងភៅភលើភគ្មលន្ភយាាយធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសេ។ 
 

២. រ៊ុគគលទទលួលាភការ ន្ងិប្រាករ់ាំណាច្ ់
 

ល.រ 
រ៊ុគគលទទលួាន្លាភការ 

ឬប្រាករ់ាំណាច្ ់
ច្ាំន្នួ្លាភការ 
ឬប្រាករ់ាំណាច្ ់

ភសេងៗ 

១ អភាិល ១.២៣៩.៣៤៩ ដ៊ុលាែ រអាភម្រកិ  

២ អភាិលប្ររតិរតតិ ៥៨៨.៥១៧ ដ៊ុលាែ រអាភម្រកិ មាន្អភាិល២ររូ ជាម្ស្តន្តីប្ររតិរតតិ 

៣ រ៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ១.៨០០.០៥១ ដ៊ុលាែ រអាភម្រកិ មាន្៧ររូជាម្ស្តន្តីប្ររតិរតតិ 

៤ 
រ៊ុគគលិកខដលទទួលាន្លាភការ  
ឬប្រាករ់ាំណាច្ែ់ពស់រាំស៊ុត ៥ ររូ 

៧៣៤.០៨៧ ដ៊ុលាែ រអាភម្រកិ 
រ៊ុគគលិកែពស់រាំស៊ុត ៥ ររូខដលជានាយក 
នាយកោឋ ន្ 
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ឃ. ការវាយតថ្ម្ែលទធសលប្ររចាំឆ្ន ាំររស់ប្រកមុ្ប្ររឹកាភាិល អភាិលន្មី្យួៗ គណៈកមាម ធ្ិការ ន្ិងនាយកប្ររតិរតត ិ
 

ល.រ ររយិាយ ដាំភណើ រការថ្ន្ការវាយតថ្ម្ែ លកខណៈវនិិ្ច្ឆយ្ 

១ ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល គ្មម ន្  

២ អភាិល គ្មម ន្  

៣ គណៈកមាម ធិ្ការ គ្មម ន្  

៤ នាយកប្ររតិរតតិ 
គណៈកមាម ធិ្ការលាភការ 
និ្ងខតងតាំង និ្ងប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល 
 

ការភកើន្ភ ើងសភម្ពៀតឥណទាន្ ឥណទាន្ 
ម្និ្ដាំភណើ រការ សម្ត៊ុលយប្រាករ់ភញ្ញ ើសន្េ ាំ 
អន្៊ុាតរាំណ៊ុ លភធ្ៀរនឹ្ងម្លូធ្ន្ 
អន្៊ុាតសាធ្ន្ភាព លទធសលលម្អតិភលើ
ច្ាំណូល ប្រាកច់្ាំភណញស៊ុទធ 

 

ង. ការរណត៊ុ ុះរណាត លសប្រមារអ់ភាិល ន្ិងរ៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ 
 

ចរត់ាំងពីរយៈភពលថ្ន្ជាំងឺរាតតាតម្និ្មាន្ការរណត៊ុ ុះរណាត លសប្រមារអ់ភាិលន្ិងម្ស្តន្តីជាន្ែ់ពស់ភៅកន៊ុងឆ្ន ាំ២០២០។ 
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ក. ភគ្មលន្ភយាាយពាកព់ន្្ធន្ឹងប្រកម្សីលធ្ម្ស៌ប្រមារអ់ន្៊ុវតតធ្៊ុរកិច្ចររស់អភាិល ន្ិងរ៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ ៖ 
 

 ទាំនាស់សលប្ររភយាជន្ ៍
 

ភគ្មលការណ៍ភន្ុះគឺការពារសលប្ររភយាជន្រ៍រស់ប្រាសាក ់ ភោយភធ្វើឱ្យប្រាដកថា ការគិត ឬ ការ្ន្ដល់ការចរភ់សតើម្នូ្វ 
ប្ររតិរតតិការ ណាម្យួររស់និ្ភយាជិត ម្និ្មាន្សលរ ុះពាល់អវជិាមាន្ភោយ ទាំនាស់សលប្ររភយាជន្ថ៍្ន្និ្ភយាជិតររស់ប្រាសាក។់ 
 

និ្ភយាជិតររស់ប្រាសាក ់ប្រតូវខត ៖  
  រកាឱ្យាន្នូ្វទាំន្ួលែ៊ុសប្រតូវច្ាំភពាុះប្រាសាក ់ភោយភាពភសាម ុះប្រតង ់និ្ង កន៊ុងជាំហរជាសលប្ររភយាជន្រ៍រស់ ប្រាសាក។់  
  ភរៀរច្ាំនូ្វរញ្ជា ផ្លទ ល់ែែួន្ និ្ង អាជីវកម្មផ្លទ ល់ែែួន្ ភដើម្បភីជៀសវាងពីទាំនាស់រវាងសលប្ររភយាជន្ផ៍្លទ ល់ែែួន្ និ្ង 

សលប្ររភយាជន្រ៍រស់ប្រាសាក។់ និ្ង 
  រាយការណ៍ជូន្ប្រាសាក ់នូ្វរញ្ជា ខដលជាទាំនាស់ ឬ ខដលអាច្ចតទ់៊ុកជាទាំនាស់សលប្ររភយាជន្។៍ 
  រាយការណ៍ជាប្ររចាំ នូ្វសភាពនិ្ងទាំហាំថ្ន្ទាំនាស់សលប្ររភយាជន្ ៍ ឬ ខដលអាច្ចតទ់៊ុកជាទាំនាស់សលប្ររភយាជន្ខ៍ដល 

ភកើតមាន្ភ ើងភៅកាន្ថ់ាន កប់្រគរប់្រគង។ 
 

និ្ភយាជិតររស់ប្រាសាកម់្និ្ប្រតូវមាន្ទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួសកម្មភាព ខដលភធ្វើឱ្យរ ុះពាល់ដល់ភករ តិ៍ភ ម្ ុះររស់ប្រាសាក ់ឬ ភធ្វើឱ្យ 
ភាពទ៊ុកចិ្តត ឬ សម្តាភាពរាំភពញការងារភៅប្រាសាកធ់ាែ កច់្៊ុុះភ ើយ។ និ្ភយាជិតទាាំងអស់ប្រតូវចតទ់៊ុកការងារ ភៅប្រាសាកជ់ាច្ម្បង 
ជាងការងារដថ្ទភទៀត ដូច្មាន្ខច្ងភៅកន៊ុងរញ្ា ីការងារររស់ និ្ភយាជិត។ និ្ភយាជិតភធ្វើការភពញភមា ង ម្និ្ប្រតូវភធ្វើការងារភសេងខដលអាច្ 
នាាំឱ្យមាន្ការរ ុះពាល់ដល់ភពលភវលាភធ្វើការភៅប្រាសាកភ់ ើយ។ និ្ភយាជិតភធ្វើការភប្រៅភមា ង ប្រតូវភធ្វើការតម្ភពលភវលាខដលាន្ 
ប្រពម្ភប្រពៀង។  និ្ភយាជិតទាាំងអស់ម្និ្ប្រតូវឱ្យតួនាទីភសេង រ ុះពាល់ដល់តួនាទីររស់ែែួន្ភៅកន៊ុងប្រាសាកភ់ ើយ។ 

 

 ការប្ររករអាជីវកម្មភោយភាពប្រតឹម្ប្រតូវ និ្ងយ៊ុតតធិ្ម្ ៌
 

និ្ភយាជិតររស់ប្រាសាកប់្រតូវភច្ៀសវាងរាល់ទប្រម្ងថ់្ន្ការអន្៊ុវតតអាជីវកម្ម ខដលសទ៊ុយនឹ្ងច្ារ ់ និ្ងរទរបញ្ញតតិថ្ន្ប្ររភទស 
ខដលប្ររករអាជីវកម្មភនាុះ។ អាជីវករ ប្រតូវភគ្មរពនិ្ងប្ររតិរតតិតម្ប្រកម្សីលធ្ម្ហ៌ិរញ្ញ វតា៊ុ ខដលជាម្លូោឋ ន្ថ្ន្ប្ររតិរតតិការអាជីវកម្ម។ 

 

 អាជីវកម្មែ៊ុសច្ារ ់
 

ប្រាសាក ់ ម្និ្ចូ្លរមួ្កន៊ុងការភធ្វើអាជីវកម្មខដលសទ៊ុយនឹ្ងច្ារ ់ ឬរទរបញ្ញតតិភ ើយ។ កន៊ុងករណីភន្ុះ និ្ភយាជិតររស់ប្រាសាក ់
ប្រតូវធានាថារាល់ប្ររតិរតតិការអាជីវកម្ម ប្រតូវភគ្មរពតម្ទាំភន្ៀម្ទាំលារ ់និ្ងតប្រមូ្វការច្ារ ់ភដើម្បភីច្ៀសវាងនូ្វរាល់សកម្មភាព ខដលអាច្ជា 
ទាំនាកទ់ាំន្ង ឬអាច្ចតទ់៊ុកថាជាការគ្មាំប្រទដល់សកម្មភាពែ៊ុសច្ារ ់ឬឧប្រកិដឋកម្ម ដូច្ជាការលាងល៊ុយកែវក ់ជាភដើម្។ 

 

រាល់ប្ររតិរតតិការអាជីវកម្មណា ខដលមាន្ការសងេយ្ថា អតិងិជន្ភធ្វើប្ររតិរតតិការលាងល៊ុយកែវកប់្រតូវរាយការណ៍ជាសមាៃ ត ់
និ្ងភាែ ម្ៗភៅកាន្អ់ាជាា ធ្រមាន្សម្តាកិច្ចជារនាទ ន្។់ 

 
 
 

ផ្ននហិទរ ៣ - ការអន្ ថុតប្ហិម័សរលធម័ស៌ប្ាប់អន្ ថុតធ រហិ្ច្ច 
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  ភសៀវភៅគណភន្យយ 
ប្រតូវរកាទ៊ុកភសៀវភៅ និ្ងកាំណតប់្រតគណនី្ ប្ររករភោយភាពប្រតឹម្ប្រតូវភសាម ុះប្រតង ់ ប្រសរតម្សតងោ់រគណភន្យយខដលអាច្ 
ទទួលយកាន្តម្លកខណៈប្រតឹម្ប្រតូវ និ្ងទាន្ភ់ពលភវលាតម្តប្រមូ្វការច្ារ។់ 

 

  ការថ្គរន្ែាំ និ្ងការខកែងរន្ែាំ 
និ្ភយាជិតប្រាសាកទ់ាាំងអស់ ម្និ្ប្រតូវប្ររប្រពឹតតអាំភពើថ្គរន្ែាំ ខកែងរន្ែាំ និ្ងអាំភពើលួច្ភសេងៗភ ើយ។ ប្រគរស់កម្មភាពែ៊ុសច្ារ ់ ឬ 
ម្និ្ភសាម ុះប្រតង ់ ឬ ការរ ៊ុន្រ ងណាម្យួខដលនាាំភៅរកការរាំភាន្ ់ ឬការរងាា ញពត្ម៌ាន្ម្និ្ពិត នឹ្ងប្រតូវសតនាទ ភទាស។ ឥរយិារទ 
ណាម្យួខដលសទ៊ុយនឹ្ងនី្តិវធីិ្ច្ារ ់និ្ងរទរបញ្ញ តតិភសេងៗ ប្រតូវជូន្ដាំណឹងភៅអាជាា ធ្រមាន្សម្តាកិច្ច ។ 
 

  ការប្ររកតួប្ររខជងភោយភសរ ី
និ្ភយាជិតប្រាសាកទ់ាាំងអស់ ប្រតូវភគ្មរព និ្ងភលើកសទួយទសេន្ៈថ្ន្ការប្ររកួតប្ររខជងភោយភសរ ី និ្ងយ៊ុតតិធ្ម្ក៌ន៊ុងអាជីវកម្ម 
ធ្នាគ្មរ រវាងសមាជិកសាជីវកម្ម និ្ងថ្ដគូអាជីវកម្មររស់ែែួន្។ និ្ភយាជិតទាាំងអស់ ប្រតូវភច្ៀសវាងការពិភាកាម្និ្សម្ 
ភហត៊ុសល សទ៊ុយពីភគ្មលន្ភយាាយ ការអន្៊ុវតត និ្ងកិច្ចប្រពម្ភប្រពៀង ខដលរមួ្មាន្ដូច្ជា អប្រតការប្រាក ់ ថ្ងែភសវាកម្ម និ្ងភសវា 
ភសេងៗភទៀតខដលអាច្រណាត លឱ្យរ ុះពាល់ដល់ភករ តិ៍ភ ម្ ុះររស់សមាជិកសាជីវកម្ម និ្ងរហូតអាច្ភធ្វើឱ្យែូច្ដល់ប្ររតិរតតិការ 
អាជីវកម្ម និ្ងទាំន្៊ុកចិ្តតររស់សមាជិកដថ្ទភទៀត។      
   

 ការភគ្មរពអាងក៌ាំាាំងពាណិជាកម្ម 
 

ភគ្មលការណ៍សាំខាន្់ៗ ទាាំងឡាយ ខដលប្ររពន្្ធធ្នាគ្មរាន្រភងកើតភ ើង គឺជាការសមាៃ ត។់ ការសមាៃ តភ់ន្ុះ តប្រមូ្វឱ្យរ៊ុគគលិក 
វជិាា ជីវៈររស់ប្រាសាកភ់គ្មរព និ្ងការពារឯកជន្ភាព និ្ងរការការសមាៃ តរ់រស់ប្រាសាក ់ អតិងិជន្ប្រាសាក ់ សហការ ី និ្ងប្រកុម្ដថ្ទ 
ភទៀត ភដើម្បធីានាាន្ថាពត្ម៌ាន្ខដលទទួលាន្ប្ររករភោយការសមាៃ ត ់និ្ងការយកចិ្តតទ៊ុកោកក់ន៊ុងការការពារ។ 
 

  កាតពវកិច្ចរកាពត្ម៌ាន្សមាៃ ត ់  
ភច្ៀសវាងការខរងខច្កពត្ម៌ាន្ភៅឱ្យភាគីទីរី ភលើកខលងខតមាន្ការយល់ប្រពម្ពីប្រាសាក ់ឬ ពីអតិងិជន្ ឬតប្រមូ្វភោយច្ារ ់ឬ 
ជាកាតពវកិច្ចសាធារណៈ ខដលប្រតូវភធ្វើភដើម្បដីាំភណើ រការអាជីវកម្មប្ររករភោយភាពប្រតឹម្ប្រតូវ។ 
                                           

  ការភោុះប្រសាយថ្សទកន៊ុងពាណិជាកម្ម 
កាតពវកិច្ចថ្ន្ការរកាការសមាៃ តរ់វាង សមាជិកប្រាសាកនិ់្ងសមាជិកអាជីវកម្មប្រាសាក ់ ហិរញ្ញ វតា៊ុនិ្ងកិច្ចការផ្លទ ល់ែែួន្។ 
រាល់ពត្ម៌ាន្ថ្សទកន៊ុងប្រគរប់្ររភភទ ប្រតូវខតការពារឱ្យមាន្ស៊ុវតាិភាពរាំស៊ុត និ្ងម្និ្អន្៊ុញ្ជញ តឱ្យមាន្ការខច្កចយរន្តពត្ម៌ាន្ 
ទាាំងភនាុះរមួ្មាន្ពត្ម៌ាន្ទាកទ់ងនឹ្ងការភធ្វើជាំនួ្ញ ភាគហ ៊ុន្ ម្ូលរប្្រត ការកាន្ក់ារ ់ ឬការរមួ្រញ្ចូ លគ្មន  ការកេយ្ធ្ន្ 
សកាត ន្៊ុពលប្រាកច់្ាំភណញឬការខាតរង ់ ការរកភឃើញសលិតសលឬភសវាកម្មងមី ការផ្លែ ស់រតូរការប្រគរប់្រគងខសន្ការ និ្ង 
យ៊ុទ្ធសាស្តសត ភគ្មលន្ភយាាយនិ្ងនី្តិវធីិ្ររស់ប្រាសាក ់និ្ងពត្ម៌ាន្ភសេងភទៀតខដលោម្ឃ្លតភ់ោយច្ារ។់ 

 

  ការសេពវសាយការសមាៃ ត ់
តប្រម្ូវឱ្យមាន្ការពារការភលច្ធាែ យពត្ម៌ាន្ ភច្ញភៅដល់អនកខាងភប្រៅ កន៊ុងទាំរងជ់ាការប្រាប្រស្យទាកទ់ងគ្មន  ភទាុះរីភោយ 
ផ្លទ ល់មាត ់ ឬទាំរងភ់សេងភទៀតកភ៏ោយ  ភហើយកប៏្រតូវធានាថាឯកសារ ដូច្ជា ការជខជកពិភាកា ភសៀវភៅកាំណតប់្រត សមាភ រៈ 
ទាំនាកទ់ាំន្ងថ្សទកន៊ុងភសេងៗ ប្រតូវរកាជាការសមាៃ ត ់ និ្ងម្និ្ប្រតូវឱ្យមាន្ការភលច្ធាែ យពត្ម៌ាន្ភច្ញភៅខាងភប្រៅ ភោយគ្មម ន្ការ 
អន្៊ុញ្ជញ ត ឬការប្ររគល់សិទធិអាំណាច្ប្រតឹម្ប្រតូវភ ើយ។ 

 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍អភាិលកិច្ចសាជីវកម្មប្ររចាំឆ្ន ាំ២០២០ 19 
 

  ការចូ្លភប្ររើប្រាស់ឯកសារ 
ប្រគរក់ារចូ្លភប្ររើប្រាស់ឯកសារសមាៃ ត ់ ប្រតូវមាន្ការរតឹតបតឹ និ្ងប្រតូវអន្៊ុញ្ជញ តឱ្យចូ្លភប្ររើប្រាស់ាន្ច្ាំភពាុះខតអនកខដលប្រតូវាន្ 
អន្៊ុញ្ជញ តឱ្យប្រគរប់្រគងពត្ម៌ាន្ខររភន្ុះរ ៊ុភណាណ ុះ។ 

 

 ការភប្ររើប្រាស់ច្ារ ់និ្ងភគ្មលន្ភយាាយពាកព់ន្្ធ 
 

  គ្មម ន្ការសភប្រម្ច្ចិ្តតណាម្យួ ទាកទ់ងនឹ្ងលកខែណឌ ការងារ ភោយភយាងភលើ ពូជសាសន្ ៍ ពណ៌សម្ប៊ុរ សាសនា 
ន្ភយាាយ ភភទ ជាតិសាសន្ ៍ អាយ៊ុ សាា ន្ភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពិការភាព និ្ងលកខណៈភសេងភទៀត ខដលប្រតូវាន្ 
ការពារភោយច្ារភ់ ើយ។ 

  ភគ្មរពច្ារ ់ និ្ងភគ្មលការណ៍ខណនាាំស៊ុវតាិភាព និ្ងសន្តិស៊ុែប្រគរភ់ពលភវលា ភោយពាកខ់ែេប្រកវា ត ់ និ្ងម្កួស៊ុវតាិភាព 
ប្រគរភ់ពលភធ្វើដាំភណើ រភោយឡាន្ ឬភទាច្ប្រកយាន្យន្ត។ 

  ប្រតូវភគ្មរពតម្ច្ារ ់ វធិាន្ និ្ងរទរបញ្ញតតិទាាំងឡាយ ថ្ន្ប្រពុះរាជាណាច្ប្រកកម្ព៊ុជា រមួ្ទាាំងភគ្មលន្ភយាាយ រទរញ្ជា  
ថ្សទកន៊ុង នី្តិវធីិ្ និ្ងភសច្កតីខណនាាំភសេងៗ។ 

  ម្និ្ប្រតូវភប្ររើប្រាស់ភប្រគឿងភញៀន្ ឬសារធាត៊ុោម្ឃ្លតទ់ាាំងកន៊ុង ឬភប្រៅភមា ងការងារ។ 
  ម្និ្ប្រតូវយកអាវ៊ុធ្ ឬ ររស់រររខដលប្រតូវាន្ចតទ់៊ុកថាែ៊ុសច្ារ ់ ដូច្ជាភប្រគឿងភញៀន្ ឬ សារធាត៊ុោម្ឃ្លតចូ់្លកន៊ុង 

ររភិវណប្រាសាកភ់ ើយ។ 
  ោមចូ្លលមើល សលិត ខច្កចយ ឬរកាទ៊ុកសមាភ រៈ ខដលមាន្លកខណៈអាសអាភាស រាំភតិរាំភយ្ រ ាំភលាភរាំពាន្ 

ែ៊ុសច្ារ ់ ឬ ម្និ្សម្រម្យ ភៅភពលភប្ររើប្រាស់ប្រទពយសម្បតតិររស់ប្រាសាក ់ ឬភៅភពលរាំភពញការងារ ជាពិភសសភៅ 
ភពលភប្ររើប្រាស់អ៊ុិន្ភធ្ើខណត និ្ងសមាភ រភអ ិច្ប្រតូនិ្កររស់ប្រាសាក។់ 

  ប្រាសាកចូ់្លរមួ្កាតរ់ន្ាយរាល់សលរ ុះពាល់អវជិាមាន្ ខដលអាច្រ ុះពាល់ដល់ររសិាា ន្ (ឧ. ែយល់ ទឹក និ្ង ដី)                                                
ស៊ុែភាព និ្ងស៊ុវតាិភាព រមួ្ទាាំងពលកម្មសងខដរ ឧទាហរណ៍ដូច្ជាពលកម្មក៊ុមារ។ 

  ម្ស្តន្តីឥណទាន្ និ្ងរ៊ុគគលិកខដលពាកព់ន្្ធ ប្រតូវវាយតថ្ម្ែភាពប្រសរច្ារថ់្ន្រាល់កម្ច ី ប្រសរតម្ច្ារថ់្ន្ប្រពុះរាជាណា 
ច្ប្រកកម្ព៊ុជា និ្ងរដិភសធ្រាល់ទប្រម្ងប់្ររឆ្ាំងនឹ្ងស៊ុែភាព ស៊ុវតាិភាព និ្ងពលកម្មក៊ុមារ។ 

 

 ភគ្មលការណ៍អន្៊ុវតតការងារ និ្ងរទរញ្ជា ថ្សទកន៊ុង 
 

ភដើម្បអីន្៊ុវតតតម្ច្ារក់ារងារ ប្រាសាកា់ន្រភងកើតវធិាន្ និ្ងរទរញ្ជា ថ្សទកន៊ុងសប្រមារអ់ន្៊ុវតតភៅកន៊ុងប្រាសាក។់ រទរញ្ជា ថ្សទកន៊ុង 
ខដលាន្ច្៊ុុះរញ្ា ីជាម្យួប្រកសួងការងារ និ្ងរណត៊ុ ុះរណាត លវជិាា ជីវៈ ច្៊ុុះថ្ងៃទី២៩ ខែម្នីា ឆ្ន ាំ២០១៨ មាន្ែែឹម្សារដូច្តភៅ៖ 

 

ប្ររការ១៖ រទរបញ្ញតតទូិភៅ 
រទរញ្ជា ថ្សទកន៊ុងភន្ុះភធ្វើភ ើងសប្រមារធ់ានាប្ររប្រកតីភាពថ្ន្ការប្ររប្រពឹតតភៅររស់ប្រគឹុះសាា ន្ សាំភៅពប្រងឹងគ៊ុណ ភាពការងារររស់
និ្ភយាជិត រភរៀរភរៀររយ និ្ងសណាត រធ់ាន រក់ន៊ុងការអន្៊ុវតតការងារ និ្ងប្រទប្រទងដ់ល់ការរកីច្ភប្រម្ើន្ ការអភវិឌ្ឍររស់សាា រន្្។ 
 

ប្ររការ២៖ លកខែណឌ កន៊ុងការភប្រជើសភរ ើសនិ្ភយាជិត 
២.១ ការភប្រជើសភរ ើស ឬការចតត់ាំងនិ្ភយាជិតររស់ ប្រគឹុះសាា ន្ម្បី្រកូហិរញ្ញ វតា៊ុប្រាសាក ់ ប្រតូវភធ្វើតម្នី្តិវធីិ្ ឬភគ្មលការណ៍ 

ខណនាាំររស់សាា រន្្។ 
២.២ លកខែណឌ ថ្ន្ការទទួលយកភរកខជន្ 

 មាន្អាយ៊ុយា ងតិច្ ១៨ឆ្ន ាំ។ 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍អភាិលកិច្ចសាជីវកម្មប្ររចាំឆ្ន ាំ២០២០ 20 
 

 មាន្កប្រម្តិជាំនាញសម្ប្រសរតម្តប្រមូ្វការររស់ប្រគឹុះសាា ន្ម្បី្រកូហិរញ្ញ វតា៊ុប្រាសាក។់ 
 ម្និ្ប្រាសចកសិទធិរដឋរបភវណី សិទធិជាពលរដឋ សិទធិខាងន្ភយាាយ។ 
 មាន្អាសយោឋ ន្ច្ាស់លាស់។ 
 ភរកខជន្យល់ប្រពម្ទទួលច្៊ុុះកិច្ចសន្ាការងារសាកលបង។ 
 ភរកខជន្យល់ប្រពម្ទទួលយកការប្រពម្ភប្រពៀងរវាងប្រាសាក។់ 

២.៣ ខរររទខដលប្រតូវរាំភពញពាកយស៊ុាំចូ្លរភប្រម្ើការងារ 
 ពាកយស៊ុាំចូ្លរភប្រម្ើការងារ..................................................១ ច្ារ ់
 ជីវប្ររវតតិសភងខរ...............................................................១ ច្ារ ់
 ភសច្កតីងតច្ម្ែងអតតសញ្ជញ ណរណ្ណ ...................................១ ច្ារ ់
 ភសច្កតីងតច្ម្ែងរណ្ណ ប្រគួសារ ឬលិែិតសាន កភ់ៅ....................១ ច្ារ ់
 ររូងតពណ៌ធ្ម្មជាតិ (៤×៦)..............................................១ សន្ែឹក 
 ភសច្កតីងតច្ម្ែងសញ្ជញ រប្រត ឬ វញិ្ជញ រន្រប្រតរញ្ជា កក់ារសិកា (ភរើមាន្) 

២.៤  រាល់ភរកខជន្ខដលប្រតូវាន្ភប្រជើសភរ ើសឱ្យចូ្លរភប្រម្ើការងារដាំរងូ ប្រតូវសាិតភៅកន៊ុងកិច្ចសន្ាសាកលបង។ ប្រកុម្ប្ររីកា 
ភាិលជាអនកអន្៊ុម្ត្សភប្រម្ច្ភប្រជើសភរ ើស ប្ររធាន្នាយកប្ររតិរតត ិអន្៊ុប្ររធាន្នាយកប្ររតិរតតិ និ្ងប្ររធាន្នាយកោឋ ន្។ 
ប្ររធាន្នាយកប្ររតិរតតិ ជាអនកអន្៊ុម្ត្សភប្រម្ច្ភប្រជើសភរ ើសនិ្ភយាជិតទាាំងអស់ររស់ប្រគឹុះសាា ន្។ នាយកសាខាអាច្ 
អន្៊ុម្ត្ សភប្រម្ច្ភប្រជើសភរ ើស និ្ភយាជិតជាអនកយាម្ និ្ងសមាអ ត សប្រមាររ់ភប្រម្ើការភៅតម្សាន កក់ារររស់ែែួន្។ 

២.៥  រនាទ រពី់ចូ្លរភប្រម្ើការងារភហើយ កន៊ុងករណីមាន្ការផ្លែ ស់រតូរទីលាំភៅ ឬសាា ន្ភាពប្រគួសារ និ្ភយាជិត ប្រតូវរាយការណ៍ជា 
លាយលកខណ៍អកេរជូន្សាា រន្្។ 

 

ប្ររការ៣៖ ការអន្៊ុវតត រភរៀរភរៀររយ សណាត រធ់ាន រ ់និ្ងប្រកម្សីលធ្ម្ក៌ន៊ុងការងារថ្ន្សាា រន្្ 
៣.១  និ្ភយាជិតប្រគររ់រូប្រតូវមាន្កិច្ចសន្ាការងារ ខដលជាកិច្ចសន្ាមាន្ងិរភវលាកាំណត ់ភហើយប្រតូវរញ្ារភ់ៅភពលដល់កាល 

កាំណតថ់្ន្កិច្ចសន្ា។ ច្ាំភពាុះនិ្ភយាជិតណាខដលាន្ច្៊ុុះកិច្ចសន្ាមាន្រយៈភពលភលើសពី ២ឆ្ន ាំ និ្ភយាជិតភនាុះ 
នឹ្ងកាែ យជានិ្ភយាជិតខដលមាន្កិច្ចសន្ាការងារ មាន្ងិរភវលាម្និ្កាំណតភ់ោយសវ្យប្ររវតតិ។ 

៣.២  កិច្ចសន្ាការងារភធ្វើភ ើងជាលាយលកខណ៍អកេរ ភោយមាន្ការប្រពម្ភប្រពៀងសម្ប្រគចិ្តតរវាង ភាគីតាំណាង ឱ្យសាា រន្្ 
និ្ងនិ្ភយាជិតភោយផ្លទ ល់ ប្រពម្ទាាំងគ្មម ន្ការរងខិតរងខាំពីភាគីណាម្យួភ ើយ។          

៣.៣  កិច្ចសន្ាការងារសាកលបងមាន្ងិរភវលាពីម្យួខែ ភៅរីខែ ភោយភយាងភៅតម្ម្៊ុែងារខដលប្រតូវរាំភពញ ។   
៣.៤    និ្ភយាជិតទាាំងអស់ ប្រតូវភគ្មរពភមា ងភធ្វើការខដលប្រគឹុះសាា ន្ាន្កាំណត។់   
៣.៥    និ្ភយាជិតទាាំងអស់ ប្រតូវភសែៀកពាកឯ់កសណាឋ ន្ខដលកាំណតភ់ោយប្រគឹុះសាា ន្ភៅកន៊ុងភមា ងភធ្វើការ។  
៣.៦ និ្ភយាជិតររស់ប្រាសាក ់ ម្និ្អន្៊ុញ្ជញ តឱ្យភលងខលបងស៊ុីសងភៅកន៊ុង និ្ងភប្រៅភមា ងភធ្វើការប្រពម្ទាាំងម្និ្អន្៊ុញ្ជញ តឱ្យ 

ទទួលទាន្ភប្រគឿងប្រសវងឹ ភៅកន៊ុងភមា ងភធ្វើការភ ើយ។ 
៣.៧ និ្ភយាជិតររស់ប្រាសាក ់ ម្និ្ប្រតូវភធ្វើសកម្មភាពណាម្យួខដលទាកទ់ងនឹ្ង ការភឃ្លសនាខដលម្និ្ខម្ន្ជាសកម្មភាព 

ឬម្និ្រភប្រម្ើការឱ្យប្រគឹុះសាា ន្ភ ើយ។ សកម្មភាពខដលរភប្រម្ើឱ្យន្ភយាាយ ភៅភពលរាំភពញភារកិច្ចឱ្យប្រគឹុះសាា ន្ប្រតូវាន្ 
ោម្ឃ្លត។់ 

៣.៨ និ្ភយាជិតររស់ប្រាសាក ់ ប្រតូវខតសតល់ភសវាកម្មយា ងលអដល់អតិងិជន្ និ្ងសហគម្ន្ខ៍ដលសាិតភៅតាំរន្ប់្ររតិរតតិការ 
ររស់ែែួន្។ 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍អភាិលកិច្ចសាជីវកម្មប្ររចាំឆ្ន ាំ២០២០ 21 
 

៣.៩ និ្ភយាជិតររស់ប្រាសាកប់្រតូវមាន្សីលធ្ម្ល៌អ និ្ងមាន្ទាំនាកទ់ាំន្ងលអជាម្យួអតិងិជន្ កដូ៏ច្ជាប្ររជាជន្ប្រពម្ទាាំង 
ប្ររតិរតតិករឥណទាន្ដថ្ទភទៀត។                                                                 

៣.១០  និ្ភយាជិតររស់ប្រាសាកប់្រតូវខតភសាម ុះប្រតងជ់ាម្យួសាា រន្្ អនកប្រគរប់្រគង និ្ងម្តិតរមួ្អាជីព ភោយម្និ្ខកែងរន្ែាំពត្ម៌ាន្ 
ខកែងរន្ែាំ ឬរាំផ្លែ ញឯកសារនានាភធ្វើឱ្យែូច្ប្ររភយាជន្រ៍រស់សាា រន្្ ភដើម្បជីាប្ររភយាជន្ផ៍្លទ ល់ែែួន្ភ ើយ។ 

៣.១១  និ្ភយាជិតម្និ្ប្រតូវាន្អន្៊ុញ្ជញ តឱ្យភប្ររើប្រាស់តួនាទី ឬអាំណាច្ររស់ែែួន្ភៅសម្ែ៊ុត គាំរាម្កាំខហងអនកដថ្ទភដើម្បយីក 
កថ្ប្រម្ភសេងៗពីម្តិតរមួ្ការងារ ឬពីអតិងិជន្កន៊ុងភគ្មលរាំណង ទាញយកសលប្ររភយាជន្ផ៍្លទ ល់ែែួន្ភ ើយ ភទាុះជាការ 
ប្ររប្រពឹតតភនាុះភធ្វើភ ើងភោយប្ររភយាល ឬភោយផ្លទ ល់កភ៏ោយ។    

៣.១២  និ្ភយាជិតររស់ប្រាសាក ់ ម្និ្ប្រតូវរ ាំភលាភភលើការទ៊ុកចិ្តតររស់ប្រគឹុះសាា ន្ ភោយប្ររប្រពឹតតអាំភពើព៊ុករលួយ ភកងរន្ែាំប្រទពយ 
សម្បតតិររស់ប្រគឹុះសាា ន្ភ ើយ ភទាុះជាភដើម្បសីលប្ររភយាជន្ផ៍្លទ ល់ែែួន្ ឬភដើម្បអីនកដថ្ទកភ៏ោយ។        

៣.១៣  និ្ភយាជិតររស់ប្រាសាក ់ម្និ្ប្រតូវរភញ្ចញពត្ម៌ាន្សមាៃ តវ់ជិាា ជីវៈ ភៅម្ជឈោឋ ន្ខាងភប្រៅភ ើយ។ 
៣.១៤  និ្ភយាជិតររស់ប្រាសាក ់ និ្ងប្រគួសារផ្លទ ល់ ម្និ្ប្រតូវសតល់ឥណទាន្ផ្លទ ល់ែែួន្ ឬប្ររករម្៊ុែរររភសវាកម្មឥណទាន្ 

ភៅកន៊ុងតាំរន្ប់្ររតិរតតិការររស់ប្រាសាកភ់ ើយ។ 
 

ប្ររការ៤៖ ការពិនិ្តយកាយសម្បទា  និ្ងការពិនិ្តយស៊ុែភាពជាកាលិក     
និ្ភយាជិតប្រគររ់រូប្រតូវមាន្លិែិតពិនិ្តយស៊ុែភាព ខដលភច្ញភោយនាយកោឋ ន្ភពទយការងារ។ ភប្រកាយពីាន្ចូ្លរភប្រម្ើការងារ 
កន៊ុងប្រគឹុះសាា ន្ភហើយ និ្ភយាជិតទាាំងអស់ ប្រតូវភៅពិនិ្តយស៊ុែភាពជាកាលិកភៅតម្កាលកាំណតរ់រស់ប្រកុម្ភពទយការងារថ្ន្ 
នាយកោឋ ន្ភពទយការងារ។ 

 

ប្ររការ៥៖ ភមា ង និ្ងថ្ងៃភធ្វើការររស់ប្រគឹុះសាា ន្ម្បី្រកូហរិញ្ញ វតា៊ុប្រាសាក ់  
៥.១  ងិរភវលាភធ្វើការររស់និ្ភយាជិតប្រាសាកគឺ់ ម្យួសាត ហ៍ ៤៨ភមា ង ម្យួថ្ងៃ ៨ភមា ង ចរពី់ថ្ងៃច្ន្ទ ដល់ថ្ងៃភៅរ ៍

ភលើកខលងខតម្ស្តន្តីជាំនួ្យការភសវាកម្ម គឺប្រតូវផ្លែ ស់រតូរភវន្គ្មន ។ កន៊ុងករណីចាំាច្ប់្រគឹុះសាា ន្អាច្ឱ្យនិ្ភយាជិតភធ្វើការភៅថ្ងៃ 
ឈរស់ប្រមាក ភោយមាន្ការយល់ប្រពម្ពីនិ្ភយាជិត និ្ងប្រសរតម្ច្ារស់តីពីការងារថ្ន្ប្រពុះរាជាណាច្ប្រកកម្ព៊ុជា។ 

៥.២ ភមា ងភធ្វើការប្រតូវាន្កាំណតដូ់ច្ខាងភប្រកាម្ ៖ 
ប្រពឹក ៧:៣០នាទី ដល់ ១២:០០នាទី 
រភសៀល ១៣:០០នាទី ដល់ ១៦:៣០នាទី 

៥.៣ ថ្ងៃឈរស់ប្រមាកប្ររចាំសាត ហ៍៖ ច្ាំន្ួន្ ១ថ្ងៃ គឺថ្ងៃអាទិតយ សប្រមារនិ់្ភយាជិតទាាំងអស់ភលើកខលងខតតួនាទីជា 
ម្ស្តន្តីជាំនួ្យការភសវាកម្ម ខដលប្រតូវឈរស់ប្រមាកភោយផ្លែ ស់រតូរភវន្គ្មន ។ 

 

ប្ររការ ៦៖ ការឈរស់ប្រមាកមាន្ប្រាកឈ់នួល       
៦.១ ការឈរស់ប្រមាករ៊ុណយភោយមាន្ប្រាកឈ់នួល៖ និ្ភយាជិតទាាំងអស់ប្រតូវាន្អន្៊ុញ្ជញ តឱ្យឈរស់ប្រមាកមាន្

ប្រាកឈ់នួលខដលកាំណតភ់ោយអន្៊ុប្រកិតយររស់រាជរោឋ ភាិលថ្ន្ប្រពុះរាជាណាច្ប្រកកម្ព៊ុជា។      
៦.២ ការឈរស់ប្រមាកប្ររចាំឆ្ន ាំ ៖ និ្ភយាជិតទាាំងអស់ មាន្ច្ាំន្ួន្ថ្ងៃឈរស់ប្រមាកប្ររចាំឆ្ន ាំមាន្ប្រាកឈ់នួលដូច្ាន្ 

អន្៊ុភលាម្ភៅកន៊ុងភគ្មលការណ៍ធ្ន្ធ្ន្ម្ន្៊ុសេររស់សាា រន្្ប្រសរតម្ច្ារស់តីពីការងារថ្ន្ប្រពុះរាជាណាច្ប្រកកម្ព៊ុជា។   
៦.៣ ការឈរស់ប្រមាកសប្រមាលកូន្ ៖ ច្ាំន្ួន្ ៩០ថ្ងៃ ច្ាំភពាុះនិ្ភយាជិតជាស្តសតីភៅម្៊ុន្ និ្ងភប្រកាយភពលសប្រមាលកូន្។ 
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ប្ររការ ៧៖ ថ្ងៃឈរស់ប្រមាកពិភសស 
៧.១ ការឈរស់ប្រមាកពិភសសភោយមាន្ប្រាកឈ់នួល ប្រតូវាន្សតល់ដល់និ្ភយាជិត កន៊ុងករណីមាន្ប្រពឹតតការណ៍សាំខាន្ ់

ចាំាច្ ់និ្ងរ ុះពាល់ដល់ប្រគួសារផ្លទ ល់ដូច្ខាងភប្រកាម្៖ 
- អាពាហ៍ពិពាហ៍ររស់និ្ភយាជិតផ្លទ ល់    ៥ ថ្ងៃ 
- អាពាហ៍ពិពាហ៍កូន្ររស់និ្ភយាជិត    ៣ ថ្ងៃ 
- រ៊ុណយសពប្រកុម្ប្រគួសារផ្លទ ល់ និ្ងញាតិរភងកើត   ៥ ថ្ងៃ 
- សប្រមាករិត៊ុភាពសប្រមារនិ់្ភយាជិតទូភៅ    ៣ ថ្ងៃ 
- សប្រមាករិត៊ុភាពសប្រមារនិ់្ភយាជិតខដលមាន្តួនាទីសាំខាន្ ់  ៥ ថ្ងៃ 
- ភប្រកាយពីសប្រមាកមាត៊ុភាពរចួ្ និ្ភយាជិតស្តសតីខដលរាំភៅភោុះកូន្ មាន្រយៈភពលម្យួភមា ងកន៊ុងម្យួថ្ងៃ កន៊ុងភមា ង 

ភធ្វើការសប្រមាររ់ាំភៅភោុះកូន្ រហូតកូន្មាន្អាយ៊ុាន្ ១២ខែ។ 
៧.២ ការឈរស់ប្រមាករនាទ ន្ ់ និ្ងផ្លទ ល់ែែួន្ ប្រតូវាន្សតល់ដល់និ្ភយាជិត កន៊ុងករណីមាន្ប្រពឹតតការណ៍ផ្លទ ល់ែែួន្ខដល

រនាទ ន្ច់ាំាច្ ់ និ្ងមាន្ច្ាំនួ្ន្ថ្ងៃសប្រមាកម្និ្ភលើសពី ៥ថ្ងៃថ្ន្ថ្ងៃភធ្វើការ។ ការឈរស់ប្រមាករនាទ ន្ភ់ន្ុះ ប្រគឹុះសាា ន្ 
នឹ្ងភធ្វើការកាតភ់ច្ញ ពីការឈរស់ប្រមាកប្ររចាំឆ្ន ាំររស់និ្ភយាជិត។ 

 

ប្ររការ ៨៖ ការឈរស់ប្រមាកភពលមាន្ជាំងឺ 
៨.១ និ្ភយាជិតទាាំងអស់ អន្៊ុញ្ជញ តឱ្យមាន្ការឈរស់ប្រមាកភពលមាន្ជាំងឺសប្រមាររ់យៈភពល ៣ថ្ងៃម្តង។ ការឈរស់ប្រមាក 

ភន្ុះប្រតូវស៊ុាំការអន្៊ុញ្ជញ ត និ្ងមាន្ការយល់ប្រពម្ពីអនកប្រគរប់្រគង ឬតាំណាងប្រគឹុះសាា ន្ រ ៊ុខន្តការឈរស់ប្រមាកភ់ន្ុះម្និ្តប្រមូ្វ 
ឱ្យមាន្លិែិតសែូវការណ៍រញ្ជា កពី់ភវជារណឌិ តភ ើយ។ 

៨.២ ករណីឈរស់ប្រមាកពាាលជាំងឺរន្តរនាទ រជ់ារគ់្មន ចរពី់ ៣ថ្ងៃភ ើងភៅ និ្ភយាជិតប្រតូវស៊ុាំការអន្៊ុញ្ជញ តពីអនកប្រគរប់្រគង 
ឬ តាំណាងប្រគឹុះសាា ន្ និ្ងតប្រមូ្វឱ្យមាន្លិែិតសែូវការណ៍រញ្ជា កពី់ភវជារណឌិ ត។ 

៨.៣ និ្ភយាជិតទាាំងអស់ អន្៊ុញ្ជញ តឱ្យមាន្ការឈរស់ប្រមាកភពលមាន្ជាំងឺ ជាម្យួប្រាកឈ់នួលភពញកន៊ុងរយៈភពល ១ខែ 
ដាំរងូ។ ភៅខែទី២ ប្រគឹុះសាា ន្សតល់ប្រាកឈ់នួលខត ៨០% និ្ងខែទី៣ ប្រគឹុះសាា ន្សតល់ប្រាកឈ់នួលខត ៦០% ភហើយចរ ់
ពីខែទី៤ ដល់ខែទី៥ ប្រគឹុះសាា ន្នឹ្ងសតល់ប្រាកឈ់នួលខត ៤០% រ ៊ុភណាណ ុះ។ 

៨.៤ ករណីឈរឈ់ភឺលើសពី៦ខែ ប្រគឹុះសាា ន្នឹ្ងម្និ្សតល់ប្រាកឈ់នួលភទៀតភ ើយ ភហើយមាន្សិទធិពិចរណា កន៊ុងការរញ្ឈរ់ 
ពីការងារប្រសរតម្ច្ារស់តីពីការងារ។ 

 

ប្ររការ ៩៖ ប្រាកឈ់នួល និ្ងប្រាកឧ់រតាម្ភភសេងៗ 
៩.១ ប្រាកឈ់នួល នឹ្ងប្រតូវសភប្រម្ច្ភោយប្រាសាកភ់ោយមាន្ការប្រពម្ភប្រពៀងពីនិ្ភយាជិត ចរត់ាំងពីភពលច្៊ុុះកិច្ចសន្ា

ការងារដាំរងូ។ 
៩.២ ការដាំភ ើងប្រាកឈ់នួល នឹ្ងប្រតូវអន្៊ុវតតភោយប្រសរតម្ភគ្មលន្ភយាាយប្រាកឈ់នួល ខដលាន្រភងកើតភ ើងភោយ 

ប្រាសាក ់ ភហើយប្រតូវពិនិ្តយភៅភលើអតីតភាព សម្តាភាព លទធសលការងារររស់និ្ភយាជិត  ប្រពម្ទាាំងលទធភាពររស់ 
ប្រគឹុះសាា ន្សងខដរ។ 

៩.៣ ប្រាកឈ់នួលប្រតូវភសទរចូ្លគណនី្ប្រាកស់ន្េ ាំររស់និ្ភយាជិត ខដលមាន្ភៅជាម្យួប្រាសាក ់ ភលើកខលងខតនិ្ភយាជិត 
ប្រពម្ភរើកតម្វធីិ្ភសេង។ 

៩.៤ ប្រាសាក ់ ភប្ររើប្រាស់ភសៀវភៅភរើកប្រាកខ់ដលាន្ទទួលការឯកភាព ពីប្រកសួងទទួលរន្ទ៊ុកវស្ិយការងារ។ ភសៀវភៅ 
ភរើកប្រាកភ់ន្ុះមាន្ទប្រម្ងជ់ាតរាងប្រាកឈ់នួល ខដលភប្ររើភោយប្ររពន្្ធក៊ុាំពយទូរ្។ 
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៩.៥ និ្ភយាជិតណា ខដលភធ្វើឱ្យែូច្ខាតប្រទពយសម្បតតិររស់ប្រគឹុះសាា ន្ភោយភច្តនា ប្រតូវភច្ញប្រាកស់ងប្រគឹុះសាា ន្វញិតម្ 
តថ្ម្ែជាកខ់សតងភៅភលើទីសារតម្ការខាតរងភ់នាុះ។ ករណីគ្មម ន្ប្រាកស់ងភទ ប្រគឹុះសាា ន្នឹ្ងភធ្វើការទូទាតត់ម្រយៈការ 
កាតប់្រាកឈ់នួលសងរន្តិច្ម្តងៗ ដូច្មាន្ខច្ងកន៊ុងច្ារស់តីពីការងារថ្ន្ប្រពុះរាជាណាច្ប្រកកម្ព៊ុជា។ 

 

ប្ររការ ១០៖ ការភសនើស៊ុាំច្ារឈ់រស់ប្រមាក 
១០.១ និ្ភយាជិតទាាំងអស់ ខដលមាន្រាំណងឈរស់ប្រមាក ប្រតូវស៊ុាំការអន្៊ុញ្ជញ តពីអនកប្រគរប់្រគង ឬពីតាំណាងររស់ប្រគឹុះសាា ន្។ 

រាល់ការឈរស់ប្រមាកខដលម្និ្មាន្ការអន្៊ុញ្ជញ ត នឹ្ងប្រតូវទទួលវនិ្យ្ដូច្មាន្ខច្ងកន៊ុងប្ររការ១៥ ថ្ន្រទរញ្ជា ថ្សទកន៊ុង 
ភន្ុះ។ ករណីភន្ុះ ប្រតូវាន្ភលើកខលងច្ាំភពាុះករណីប្ររធាន្ស្កតិ ឬករណីពិភសសណាម្យួ ភោយមាន្ម្លូភហត៊ុ 
ច្ាស់លាស់។ 

១០.២ និ្ភយាជិតទាាំងអស់ អាច្ស៊ុាំច្ារភ់ោយផ្លទ ល់ តម្រយៈតាំណាងររស់ែែួន្ ឬសតល់ដាំណឹងតម្ទូរស្ពទ កន៊ុងករណីមាន្ 
ជាំងឺធ្ៃន្ម់្និ្អាច្ម្កភធ្វើការាន្ ឬមាន្ការចាំាច្រ់នាទ ន្ ់ រ ៊ុខន្តប្រតូវសរភសរលិែិតស៊ុាំច្ារជ់ាភប្រកាយភៅភពលវលិប្រត រ់
ម្កភធ្វើការវញិ។ 

១០.៣ អវតតមាន្ភោយគ្មម ន្ច្ារ:់ និ្ភយាជិតទាាំងអស់ ខដលអវតតមាន្ពីការងារភោយគ្មម ន្ច្ារប់្រតូវចតទ់៊ុកថាម្និ្ាន្ភធ្វើការ 
និ្ងប្រតូវចតទ់៊ុកថាមាន្កាំហ៊ុសខដលនឹ្ងប្រតូវទទួលការោកវ់និ្យ្ដូច្ខាងភប្រកាម្ ៖ 
 ច្ាំភពាុះនិ្ភយាជិតណា អវតតមាន្រយៈភពលតិច្ជាង ០២ថ្ងៃកន៊ុងម្យួខែ ចតទ់៊ុកជាកាំហ៊ុសប្រសាល។ 

- ច្ាំភពាុះនិ្ភយាជិតណា អវតតមាន្ចរពី់ ០២ថ្ងៃភៅតិច្ជាង ០៥ថ្ងៃកន៊ុងម្យួខែ ចតទ់៊ុកជាកាំហ៊ុសម្ធ្យម្ ។ 
- ច្ាំភពាុះនិ្ភយាជិតណា អវតតមាន្ចរពី់ ០៦ថ្ងៃកន៊ុងម្យួខែ ឬ ០៦ថ្ងៃជារភ់ ើងភៅ នឹ្ងប្រតូវទ៊ុកថាាន្ភាុះ 

រងភ់ចលការងារ ភោយែែួន្ឯងភហើយកិច្ចសន្ាការងារររស់និ្ភយាជិតភនាុះនឹ្ងប្រតូវរ ាំលាយ។ 
- និ្ភយាជិតខដលឈរស់ប្រមាកគ្មម ន្ច្ារអ់ន្៊ុញ្ជញ តភនាុះ នឹ្ងម្និ្ប្រតូវាន្សតល់ប្រាកឈ់នួលសប្រមារភ់ពលភវលា 

ខដលាន្ឈរឥ់តច្ារភ់នាុះភ ើយ។ 
 

ប្ររការ ១១៖ ការភប្ររើប្រាស់សមាភ រ និ្ងហតាូរករណ៍ររស់ប្រគឹុះសាា ន្ ភៅកន៊ុងភពលរាំភពញការងារ 
និ្ភយាជិតទាាំងអស់ ម្និ្ប្រតូវាន្អន្៊ុញ្ជញ តឱ្យភប្ររើប្រាស់ប្រទពយសម្បតតិររស់ប្រគឹុះសាា ន្ដូច្ជា យាន្យន្ត និ្ងសមាភ រដថ្ទភទៀតភដើម្ប ី
រភប្រម្ើសលប្ររភយាជន្ផ៍្លទ ល់ែែួន្ ភោយគ្មម ន្ការអន្៊ុញ្ជញ តពីអនកប្រគរប់្រគងភ ើយ ភហើយប្រតូវមាន្ភាពទទួលែ៊ុសប្រតូវ និ្ងប្រតូវភច្ុះ 
ជួយ សន្េ ាំសាំថ្ច្ ប្រពម្ទាាំងខងទាាំប្រទពយសម្បតតិររស់ប្រគឹុះសាា ន្ ភៅភពលភប្ររើប្រាស់សប្រមាររ់ាំភពញការងារ។ 

 

ប្ររការ ១២៖ ការភប្ររើប្រាស់អាគ្មរររស់ប្រគឹុះសាា ន្ 
និ្ភយាជិតររស់ប្រាសាក ់ ប្រតូវជួយ ខងរកា ការពារអាគ្មរ ការយិាល្យភធ្វើការររស់ប្រគឹុះសាា ន្ និ្ងភប្ររើប្រាស់ភដើម្បរីភប្រម្ើខត 
សលប្ររភយាជន្ប៍្រគឹុះសាា ន្ខតរ ៊ុភណាណ ុះ។ ការភប្ររើប្រាស់ការយិាល្យររស់ប្រគឹុះសាា ន្ជាលកខណៈឯកជន្ ឬម្និ្ប្រតឹម្ប្រតូវតម្ច្ារ ់
ប្រតូវាន្ោម្ឃ្លត។់ 

 

ប្ររការ ១៣៖ ការភច្ញ និ្ងការចូ្លប្រគឹុះសាា ន្ 
១៣.១ និ្ភយាជិតទាាំងអស់ប្រតូវចូ្ល និ្ងភច្ញការយិាល្យតម្ទាវ រខដលប្រគឹុះសាា ន្កាំណតជូ់ន្ ប្រពម្ទាាំងពាកអ់តតសញ្ជញ ណ

រណ្ណ សមាគ ល់ែែួន្ ខដលភច្ញភោយប្រាសាក ់កន៊ុងភពលចូ្លទីកខន្ែងភធ្វើការ និ្ងភពលរាំភពញការងារ។ 
១៣.២ និ្ភយាជិតទាាំងអស់ររស់ប្រាសាក ់ ម្និ្ប្រតូវភប្ររើប្រាស់អាវ៊ុធ្ ឬជាតិសទ៊ុុះភ ើយ ភលើកខលងខតកមាែ ាំងសន្តិស៊ុែខដលប្រតូវ 

ាន្រញ្ជា  ភដើម្បមី្ករាំភពញភរសកម្ម ភោយអគគនាយកោឋ ន្ន្គរាល ភហើយមាន្លិែិតកាន្ក់ារប់្រសរច្ារពី់សាា រន្្ 
សាម្។ី 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍អភាិលកិច្ចសាជីវកម្មប្ររចាំឆ្ន ាំ២០២០ 24 
 

១៣.៣ និ្ភយាជិតទាាំងអស់ររស់ប្រាសាក ់ ម្និ្ប្រតូវយកភមា ងភធ្វើការភៅប្ររករម្៊ុែរររភសេង ខដលរភប្រម្ើសលប្ររភយាជន្ជ៍ា
លកខណៈឯកជន្ភ ើយ។ ភរើមាន្ធ្៊ុរៈផ្លទ ល់ែែួន្ប្រតូវភច្ញភប្រៅប្រគឹុះសាា ន្កន៊ុងភមា ងភធ្វើការ ប្រតូវមាន្ការអន្៊ុញ្ជញ តពីអនកប្រគរ់
ប្រគងផ្លទ ល់ ភទាុះរីជាការសិកាកភ៏ោយ។ 

 

ប្ររការ ១៤៖ ការភលើកទឹកចិ្តត និ្ងការោកវ់និ្យ្ 
១៤.១ ខសអកភៅភលើការអន្៊ុវតត និ្ងលទធសលការងារ និ្ភយាជិតអាច្ប្រតូវាន្សរភសើរ ឬ ោកវ់និ្យ្។ 
១៤.២ ការភលើកទឹកចិ្តតអាច្ប្រតូវាន្ភធ្វើភ ើងតម្រយៈការសរភសើរភោយផ្លទ ល់ លិែិតសរភសើរ ការដាំភ ើងកាាំប្រាកឈ់នួល 

និ្ងការដាំភ ើងតួនាទី។ 
១៤.៣ ការោកវ់និ្យ្អាច្ប្រតូវាន្ភធ្វើភ ើងតម្រយៈការអររ់ ាំភោយផ្លទ ល់មាត ់ ឬការប្រពមាន្ផ្លទ ល់មាត ់ លិែិតប្រពមាន្ ការម្និ្ 

ដាំភ ើងប្រាកឈ់នួលកន៊ុងរយៈភពលកាំណតណ់ាម្យួ ការផ្លែ ស់រតូរតួនាទី ការរន្ាយកាាំប្រាកភ់រៀវតេ និ្ងការរ ាំលាយ 
កិច្ចសន្ាម្៊ុន្កាលកាំណតក់ន៊ុងករណីមាន្កាំហ៊ុសធ្ៃន្។់ 

១៤.៤ ប្រគរឯ់កសារខដលទាកទ់ងនឹ្ងការភលើកទឹកចិ្តត ឬការប្រពមាន្ ការខណនាាំភសេងៗ ប្រតូវាន្រកាទ៊ុកកន៊ុងសាំន្៊ុាំឯកសារ
ររស់និ្ភយាជិតសប្រមារភ់ធ្វើឯកសារ។ 

១៤.៥ កាំហ៊ុសខដលនិ្ភយាជិតមាន្កន៊ុងឆ្ន ាំម្៊ុន្ ម្និ្ប្រតូវាន្យកម្កភធ្វើការវាយតថ្ម្ែសប្រមារក់ារអន្៊ុវតតភៅកន៊ុងឆ្ន ាំរច្ច៊ុរបន្នភទ។ 
 

ប្ររការ ១៥៖ ការោកវ់និ្យ្ភៅតម្កប្រម្តិថ្ន្កាំហ៊ុស 
១៥.១ និ្ភយាជិតណាខដលាន្ប្ររប្រពឹតតកាំហ៊ុស និ្ងមាន្ភសត៊ុតងជាកខ់សតង ប្រគឹុះសាា ន្នឹ្ងភធ្វើការោកវ់និ្យ្។ 
១៥.២ ប្រគរនិ់្ភយាជិតខដលម្និ្ភគ្មរពភៅតម្ច្ាំណ៊ុ ច្ណាម្យួថ្ន្រទរញ្ជា ថ្សទកន៊ុង ភហើយខដលប្រកុម្ប្ររឹកាវនិ្យ្ចតទ់៊ុកថាជា 

កាំហ៊ុសប្រសាល និ្ងជាភលើកដាំរូង និ្ភយាជិតភនាុះនឹ្ងប្រតូវទទួលនូ្វការខណនាាំ ឬការប្រពមាន្ផ្លទ ល់មាតយ់ា ងតិច្ពីរដង 
និ្ងមាន្ច្៊ុុះសាំណ៊ុាំ លិែិតជារាយការណ៍ភដើម្បរីកាទ៊ុកជាឯកសារ។ 

១៥.៣ ករណីព៊ុាំរាងចល ភហើយភៅខតប្ររប្រពឹតតិកាំហ៊ុសដខដលភទៀតជាភលើកទីពីរ និ្ភយាជិតភនាុះ នឹ្ងប្រតូវទទួលលិែិតប្រពមាន្ជា 
លាយលកខណ៍អកេរ។ 

១៥.៤ ករណីព៊ុាំរាងចល ភហើយភៅខតប្ររប្រពឹតតកាំហ៊ុសដខដលភទៀតជាភលើកទីរី និ្ភយាជិតភនាុះ នឹ្ងប្រតូវទទួលលិែិតប្រពមាន្
ជាលាយលកខណ៍អកេរម្តងភទៀត។ ករណីនិ្ភយាជិត ខដលទទួលការប្រពមាន្ភលើកច្៊ុងភប្រកាយភហើយភៅខតម្និ្មាន្ការ 
ខកខប្ររ កាំហ៊ុសររស់ែែួន្ភទៀត និ្ភយាជិតភនាុះនឹ្ងប្រតូវរញ្ឈរពី់ការងារភោយអន្៊ុវតតតម្ច្ារស់តីពីការងារ។ 

១៥.៥ កន៊ុងករណីនិ្ភយាជិតភនាុះាន្ប្ររប្រពឹតតកាំហ៊ុសធ្ៃន្ដូ់ច្ខាងភប្រកាម្ និ្ភយាជិត នឹ្ងម្និ្ប្រតូវាន្សតល់ពត្ម៌ាន្ជាម្៊ុន្កន៊ុង 
ការរញ្ឈរពី់ការងារ ឬការរ ាំលាយកិច្ចសន្ាការងារភ ើយ។ 
 ការម្និ្ាន្អន្៊ុវតតភៅតម្ “ែ” កន៊ុងកិច្ចសន្ា និ្ងលកខែណខ ខដលាន្ប្រពម្ភប្រពៀង។ 
 ការសេពវសាយអាងក៌ាំាាំងខាងវជិាា ជីវៈ។ 
 ភលមើសធ្ៃន្ច់្ាំភពាុះវធិាន្វនិ្យ្ រទរញ្ជា ថ្សទកន៊ុង សន្តិស៊ុែ អនាម្យ្។ 
 ការគាំរាម្កាំខហង យាយី ភជរប្ររមាង វាយដាំ និ្ភយាជិតដថ្ទភទៀត។ 
 ការញ៊ុ ុះញ៊ុ ងនិ្ភយាជិតភសេងឱ្យប្ររប្រពឹតតកាំហ៊ុសធ្ៃន្។់ 
 ការភឃ្លសនាសកម្មភាព ឬាត៊ុកម្មន្ភយាាយភៅកន៊ុងប្រគឹុះសាា ន្។ 

 ករណីចាំាច្ ់ ប្រគឹុះសាា ន្ម្បី្រកូហិរញ្ញ វតា៊ុប្រាសាក ់ អាច្នឹ្ងរញ្ាូ ន្សាំណ៊ុាំ ភរឿងភៅសាា រន្្មាន្សម្តាកិច្ច ភដើម្បភីធ្វើការភោុះ
ប្រសាយតម្នី្តិវធីិ្ច្ារជ់ាធ្រមាន្។ 

 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍អភាិលកិច្ចសាជីវកម្មប្ររចាំឆ្ន ាំ២០២០ 25 
 

ប្ររការ ១៦៖ ការរ ាំលាយកិច្ចសន្ាការងារ 
១៦.១ កិច្ចសន្ាការងារនឹ្ងប្រតូវរ ាំលាយម្៊ុន្កាលកាំណតា់ន្ខតកន៊ុងករណីកាំហ៊ុសធ្ៃន្ឬ់ករណីប្ររធាន្ស្កតិខតរ ៊ុភណាណ ុះ។ 
១៦.២ ការរ ាំលាយកិច្ចសន្ាការងារ ភោយឆ្ន្ទៈររស់ភាគីនិ្ភយាជក ខតឯកឯងម្៊ុន្កាលកាំណតភ់ោយ និ្ភយាជិត 

ព៊ុាំមាន្កាំហ៊ុស ភរើកសិទធិឱ្យនិ្ភយាជិតទទួលជាំងឺចិ្តត ខដលមាន្ច្ាំនួ្ន្យា ងតិច្ភសមើ នឹ្ងប្រាកឈ់នួល ខដលនិ្ភយាជិត 
ប្រតូវាន្ទទួលរហូតដល់ភពលច្រកិ់ច្ចសន្ាការងាររកូជាម្យួនឹ្ងប្រាករ់នាទ ររ់ន្េ ាំភសេងៗភទៀត។ 

១៦.៣ ការរ ាំលាយកិច្ចសន្ាការងារភោយឆ្ន្ទៈររស់ភាគីនិ្ភយាជិត ខតឯកឯងម្៊ុន្កាលកាំណត ់ ភរើកសិទធិឱ្យនិ្ភយាជកទទួល 
ជាំងឺចិ្តតភសមើនឹ្ងការែូច្ខាតររស់ែែួន្ ខដលាន្សតល់ឱ្យនិ្ភយាជិត ភលើកខលងខតមាន្ការប្រពម្ភប្រពៀងគ្មន ភោយខ ក។ 

១៦.៤ ភាគីណាម្យួថ្ន្កិច្ចសន្ា មាន្សិទធិរញ្ចរកិ់ច្ចសន្ាាន្កាលភរើដល់កាលកាំណតថ់្ន្កិច្ចសន្ា ភោយប្រគ្មន្ខ់ត 
ភគ្មរពភៅតម្ភគ្មលន្ភយាាយធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសេ។ 

 

ប្ររការ ១៧៖ គណៈកមាម ធិ្ការវនិ្យ្ 
១៧.១ គណៈកមាម ធិ្ការវនិ្យ្កប្រម្តិ១៖ ជាប្រកុម្ម្យួខដលរភងកើតភ ើងភោយប្រាសាក ់ ភដើម្បភីធ្វើភសច្កតីសភប្រម្ច្នូ្វការោក ់

វនិ្យ្ភសេងៗ ដូច្ាន្ខច្ងកន៊ុងរទវនិ្យ្ររស់ប្រាសាក។់ សមាសភាពរមួ្មាន្៖ ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល និ្ងប្ររធាន្នាយក 
ប្ររតិរតតិ។ 

១៧.២ គណៈកមាម ធិ្ការវនិ្យ្កប្រម្តិ២៖  ជាប្រកុម្ម្យួខដលរភងកើតភ ើងភោយប្រាសាក ់ ភដើម្បភីធ្វើភសច្កតីសភប្រម្ច្នូ្វការោក ់
វនិ្យ្ភសេងៗ ការខណនាាំ ការប្រពមាន្ជាលកខណៈផ្លទ ល់មាត ់ ការប្រពមាន្ជាលិែិតរនាទ រពី់ការប្ររប្រពឹតតកាំហ៊ុសជាភលើក 
ទីពីរ។ សមាសភាពរមួ្មាន្ ៖ ប្ររធាន្នាយកប្ររតិរតតិ និ្ងនាយកោឋ ន្ពាកព់ន្្ធ។ 

 

ប្ររការ ១៨៖ សិទធកិារពារែែួន្ររស់និ្ភយាជិត 
និ្ភយាជិតមាន្សិទធិភធ្វើការតវា ភោយផ្លទ ល់ ឬតម្រយៈតាំណាង ភោយមាន្អនកអម្ ឬមាន្ប្ររតិភរូ៊ុគគលិកជួយ ការពារភៅច្ាំភពាុះ 
ម្៊ុែនិ្ភយាជក ប្ររសិន្ភរើែែួន្យល់ភឃើញថា ការោកវ់និ្យ្ព៊ុាំមាន្ភាពប្រតឹម្ប្រតូវ។ ករណីគ្មម ន្ដាំភណាុះ ប្រសាយសម្ប្រសរ 
និ្ភយាជិតមាន្សិទធិភធ្វើពាកយរណតឹ ងភៅប្រកសួងការងារ និ្ងរណត៊ុ ុះរណាត លវជិាា ជីវៈ ឬ រតឹងភៅត៊ុលាការមាន្សម្តាកិច្ច។ 

 

ប្ររការ ១៩៖ និ្ភយាជិតទាាំងអស់ប្រតូវជួយ ខងរកាអាគ្មរររស់ប្រគឹុះសាា ន្ឱ្យាន្លអ និ្ងមាន្អនាម្យ្ ោម្ភធ្វើការគូសវាស 
ឬវាយភលើជញ្ជា ាំង ឬខសនកណាម្យួថ្ន្អាគ្មរជាោច្ខ់ាត។ និ្ភយាជិត ទាាំងអស់ម្និ្ប្រតូវរងកនូ្វភាព គ្មម ន្អនាម្យ្ ដូច្ជា៖ 
ជកា់រកីន៊ុងការយិាល្យ ភចលសប្រមាម្ ឬកាកសាំណល់ភសេងៗែ៊ុសពីកខន្ែងកាំណតភ់ ើយ។ 

 

ប្ររការ ២០៖ និ្ភយាជិតររស់ប្រាសាក ់ម្និ្ប្រតូវភប្ររើភប្រគឿងភញៀន្ភៅកន៊ុងភមា ង និ្ងភប្រៅភមា ងភធ្វើការជាោច្ខ់ាត។ 
 

ប្ររការ ២១៖ ភរើសភងកតភៅភឃើញថា មាន្ភាពម្និ្ប្ររប្រកតី ភលើរញ្ជា រភច្ចកភទស កដូ៏ច្ជាសន្តិស៊ុែ ខដលអាច្រងកភប្រគ្មុះថាន ក ់
ដល់និ្ភយាជិតឯភទៀតភនាុះ ប្រតូវរាយការណ៍រនាទ ន្ម់្កប្រគឹុះសាា ន្ ភដើម្បចីតវ់ធិាន្ការណ៍ទាន្ភ់ពលភវលា។ 

 

 អនករាយការណ៍ (Whistle Blower) 
 

គណៈប្រគរប់្រគង គួររភងកើតភអាយមាន្នូ្វនី្តិវធីិ្ ខដលប្រគរព់ាកយរណតឹ ង ទងប់្រកហម្ ការសតល់សញ្ជញ ភសេងៗ ប្រតូវាន្ភធ្វើការស៊ុីរ 
អភងកតភពញភលញភោយសវន្ករថ្សទកន៊ុង និ្ង/ឬ ម្ស្តន្តីប្ររតិរតតិ និ្ង/ឬ នាយកោឋ ន្ប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ នាយកោឋ ន្ពាកព់ន្ធដ្ថ្ទភទៀត 
ឬភោយគណៈកម្មការនាយកប្ររតិរតតិផ្លទ ល់។ ប្រាសាក ់ ប្រតូវោកឱ់្យមាន្នូ្វម្ភធ្ាាយភសេងៗកន៊ុងការទាំនាកទ់ាំន្ងភដើម្បបី្ររតិរតតិតម្ 
ភគ្មលការណ៍វសីេលរែ ៉ូវងី និ្ងធានានូ្វអនាម្កិ និ្ងការម្និ្ភធ្វើទ៊ុករ៊ុកភម្មញអនករាយការណ៍ ។ សវន្ករថ្សទកន៊ុង និ្ង/ឬ ម្ស្តន្តីប្ររតិរតតិ 
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និ្ង/ឬ នាយកោឋ ន្ប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ ខដលទទួលរន្ទ៊ុកភស៊ុើរអភងកតភលើពាកយរណតឹ ង ប្រតូវទទួលយកនូ្វរាល់ពាកយរណតឹ ង ភោយម្និ្ 
ប្រតូវគិតពីប្ររភព រមួ្ទាាំងរណតឹ ងអនាម្កិ ឬប្ររភពសមាៃ តភ់សេងៗ។ 
 

ភៅភពលរណតឹ ងប្រតូវាន្រតឹងពាកព់ន្្ធនឹ្ងអាំភពើព៊ុករលួយ ភនាុះ ការភស៊ុើរអភងកតភោយសវន្ករថ្សទកន៊ុង និ្ង/ឬ ម្ស្តន្តី ប្ររតិរតតិ និ្ង/ឬ 
នាយកោឋ ន្ប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ ខដលទទួលរន្ទ៊ុកភធ្វើការភស៊ុើរអភងកត ប្រតូវភសតើម្ភោយការកាំណតឱ់្យភឃើញថា អាំភពើភកងរន្ែាំ អាំភពើព៊ុក 
រលួយ ឬការរ ាំភលាភរាំពាន្ ប្រសរតម្ភគ្មលការណ៍ររស់ប្រាសាកខ់ដលភៅជាធ្រមាន្។ សវន្ករថ្សទកន៊ុង និ្ង/ឬ ម្ស្តន្តីប្ររតិរតតិ និ្ង/ឬ 
នាយកោឋ ន្ប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ ខដលទទួលរន្ទ៊ុកភធ្វើការភស៊ុើរអភងកត ប្រតូវភធ្វើការប្ររម្លូភសត៊ុតងឱ្យាន្ប្រគរប់្រគ្មន្ ់ ភរៀរច្ាំរភងកើតនី្តិវធីិ្ 
ឬកម្មវធី្ភស៊ុើរអភងកតភដើម្បកីាំណត ់ ប្ររសិន្ភរើការប្រតួតពិនិ្តយប្រតូវាន្អន្៊ុវតត ឬ ពប្រងឹងការអន្៊ុវតត ភដើម្បកីាតរ់ន្ាយនូ្វភាពងាយរងភប្រគ្មុះ 
និ្ង ភរៀរច្ាំរភងកើតនូ្វយន្តការកន៊ុងការ ជួយ រកភអាយភឃើញនូ្វអាំភពើភាករន្ែាំ អាំភពើព៊ុករលួយ ឬអាំភពើរ ាំភលាភរាំពាន្ខដលប្រសភដៀងគ្មន  ។ 
 

ភៅភពលខដលសវន្ករថ្សទកន៊ុង និ្ង/ឬ ម្ស្តន្តីប្ររតិរតតិ និ្ង/ឬ នាយកោឋ ន្ប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ ខដលទទួលរន្ទ៊ុកភធ្វើការ ភស៊ុើរអភងកត 
ប្រតូវទទួលយកនូ្វរាល់រណតឹ ងទាាំងអស់។ ប្រគររ់ណតឹ ង ប្រតូវភធ្វើការច្៊ុុះរញ្ា ី និ្ងប្រតួតពិនិ្តយ ភដើម្បកីាំណតថ់ារណតឹ ងភន្ុះសាិតភៅភប្រកាម្ 
សម្តាកិច្ចររស់ែែួន្ ។ 
 

 ដាំភណាុះប្រសាយទាំនាស់ 
 

 រណតឹ ងអតិងិជន្ 
 

ប្រាសាក ់ រភងកើតឧរករណ៍ និ្ងប្រច្ក (channels) ជាភប្រច្ើន្កន៊ុងការទទួលរណតឹ ងអតិងិជន្។ ប្រាសាកស់តល់ប្រច្កភសេងសប្រមារ់ 
ទទួលរណតឹ ងររស់អតិងិជន្ និ្ងសាធារណជន្។ ប្រគរឧ់រករណ៍ និ្ងប្រច្កសប្រមារប់្ររម្លូរណតឹ ងប្រតូវាន្ជប្រមារជូន្ជា 
សាធារណៈ និ្ងភលើកទឹកចិ្តតអតិងិជន្កន៊ុងការសតល់ពត្ម៌ាន្ប្រតលរ ់សាកសួរពត្ម៌ាន្ ការភសនើស៊ុាំ ឬ រណតឹ ង ប្ររសិន្ភរើមាន្។ 

 

  រណតឹ ងភោយផ្លទ ល់ម្កប្រាសាក ់
 

១. ការយិាល្យទាំនាកទ់ាំន្ងអតិងិជន្ ឬភលែទូរស្ពទទាន្ភ់ហត៊ុការណ៍ 
ភលែទូរស្ពទទាន្ភ់ហត៊ុការណ៍ាន្សរភសរ និ្ងភាុះព៊ុម្ព ភៅភលើសមាភ រៈទីសារជាភប្រច្ើន្ប្ររភភទ រមួ្មាន្ែិតរណ្ណ សេពវសាយ 
ឃែីរពាណិជាកម្ម ផ្លទ ាំងររូភាពសេពវសាយ រោកន៊ុងសាលរភប្ររើអតិងិជន្ និ្ងរណាត ញសងគម្ររស់ប្រាសាក។់ ភលែទូរស្ពទ 
ច្ាំនួ្ន្ ៣ ខែេប្រតូវាន្ដាំភ ើង និ្ងោកជូ់ន្កន៊ុងការទាកទ់ងមាន្  ០២៣ ៩៩៩ ៩១១ ឬ ០៨៦ ៩៩៩ ៩១១ ឬ ០៩៦ ៩៩៩ 
៩១១។ 

 

២. ភហវសរ ៊ុក 
ទាំពរ្ភហវសរ ៊ុកសែូវការររស់ប្រាសាក ់ ប្រតូវាន្រភងកើតភដើម្បអីន្៊ុញ្ជញ តឱ្យអតិងិជន្ និ្ងសាធារណជន្អាច្សួរ ភឆ្ែើយ ឬ សាកសួរ 
ពត្ម៌ាន្ ឬ រតឹងតម្រយៈការសតល់ការរុិះគន្ ់ ម្តិភយារល់ ឬ ភសាើជាសារឬ សារជាសភម្ែង តម្រយៈប្ររអរស់ារភហវសរ ៊ុក។ 
ភ ម្ ុះជាសែូវការររស់ទាំពរ្ភហវសរ ៊ុកសែូវការររស់ប្រាសាកគឺ់ “PRASAC MFI” ។ 
 

៣. ភគហទាំពរ្ 
ភគហទាំពរ្សែូវការររស់ប្រាសាកគឺ់ www.PRASAC.com.kh ខដលជាភគហទាំពរ្សប្រមារអ់តិងិជន្កន៊ុងការទទួលាន្ពត្ម៌ាន្ 
និ្ងដាំណឹងងមីៗ។ ទន្ទឹម្នឹ្ងភន្ុះខដរ អតិងិជន្អាច្រភញ្ចញទសេន្ៈ ឬ ោកព់ាកយរណតឹ ង តម្រយៈភគហទាំពរ្ 
“https://www.PRASAC.com.kh/contact-us/feedback” ។ 
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៤. អ៊ុខីម្ ល 
អតិងិជន្ អាច្រតឹងតវា  ឬ សតល់ពត្ម៌ាន្ប្រតលរ ់ តម្រយៈអ៊ុីខម្ លសែូវការររស់ ប្រាសាក ់ គឺ info@PRASAC.com.kh ឬ 
feedback@PRASAC.com.kh ។ 

 

៥. ប្ររអរស់ដល់ម្តិភយារល់ 
ប្ររអរស់ដល់ម្តិភយារល់ ាន្ដាំភ ើងភៅប្រគរស់ាខា និ្ងជាំរ ៊ុញឱ្យអតិងិជន្ទាាំងអស់រភញ្ចញម្តិភយារល់ ឬសតល់ពត្ម៌ាន្ 
ប្រតលរម់កវញិអំ្ពីគ៊ុណភាពភសវាកម្មររស់សាខា។ 
 

៦. រណតឹ ងភោយផ្លទ ល់ភៅតម្កប្រម្តិសាខា 
អតិងិជន្អាច្រតឹងភោយផ្លទ ល់ភៅតម្សាខាាន្។ រណតឹ ងប្រគរប់្ររភភទ ប្រតូវាន្កតប់្រតភោយរ៊ុគគលិក ខដលាន្ខតងតាំង 
ភៅកប្រម្តិសាខា ភដើម្បរីាយការណ៍ជូន្នាយកសាខា និ្ងការយិាល្យកណាត ល។ 

 

៧. រណតឹ ងររស់អតិងិជន្ ខដលរតងឹតម្រយៈធ្នាគ្មរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជា ឬសមាគម្ម្បី្រកូហរិញ្ញ វតា៊ុកម្ព៊ុជា 
រណតឹ ងររស់អតិងិជន្តម្យៈទូរស្ពទទាន្ភ់ហត៊ុការណ៍ររស់ធ្នាគ្មរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជា និ្ងតម្សមាគម្ម្បី្រកូហិរញ្ញ វតា៊ុកម្ព៊ុជា 
ប្រតូាន្សតល់ជូន្រ៊ុគគលិកប្រាសាកខ់ដលាន្ខតងតាំងរចួ្តម្រយៈទូរស្ពទ ឬ អ៊ុីខម្ ល។ រណតឹ ង ប្រតូវការកតប់្រតភោុះប្រសាយ 
រាយការណ៍ជូន្គណៈប្រគរប់្រគរប់្រគងភាែ ម្ៗ។ 
 

  រយៈភពលភោុះប្រសាយរណតឹ ងររស់អតិងិជន្ 
 

ប្រាសាកយ់កចិ្តតទ៊ុកោកជ់ាខាែ ាំង កន៊ុងការភោុះប្រសាយរណតឹ ងអតិងិជន្ភោយសតល់នូ្វ ការភោុះប្រសាយយា ងសម្រម្យ និ្ង ឈនុះ-
ឈនុះជូន្អតិងិជន្ប្រសរតម្ភគ្មលការណ៍ ឧតតមាន្៊ុវតតន្ ៍ និ្ងរទោឋ ន្ភសេងៗភៅកន៊ុងវស្ិយធ្នាគ្មរ។ រណតឹ ងអតិងិជន្នឹ្ង 
ប្រតូវាន្ភោុះប្រសាយកន៊ុងរយៈភពល ៤៨ភមា ង។ 

 

  ការទទួលែ៊ុសប្រតូវ និ្ងដាំភណាុះប្រសាយរណតឹ ងអតិងិជន្ 
 

នាយកោឋ ន្និ្ងរ៊ុគគលិកប្រតូវាន្ខតងតាំងនិ្ងទទួលែ៊ុសប្រតូវកន៊ុងការទទួលនិ្ងភោុះប្រសាយរណតឹ ងអតិងិជន្រមួ្មាន្៖ 
១. កប្រម្តិសាខា 
នាយកសាខា និ្ងប្ររធាន្ភរឡា គឺជារ៊ុគគលសាំខាន្ក់ន៊ុងការជួយ រ៊ុគគលិកជួរម្៊ុែភដើម្បកីតប់្រត និ្ងភោុះប្រសាយរណតឹ ង 
អតិងិជន្។ ម្ស្តន្តីភសវាកម្មអតិងិជន្គឺជា អនកភឆ្ែើយតរថ្ន្រណតឹ ងររស់អតិងិជន្ ភៅកប្រម្តិសាខា ភោយទទួលាន្ការរណត៊ុ ុះ 
រណាត ល និ្ងការរងវឹកពីការយិាល្យកណាត ល។ ប្ររសិន្ភរើម្និ្មាន្ម្ស្តន្តីភសវាកម្ម អតិងិជន្ភៅសាខាភទ ភរឡាករ គឺជាអនក 
ទទួលែ៊ុសប្រតូវភៅសាខាភនាុះ។ 

 

ខាងភប្រកាម្ជាការទទួលែ៊ុសប្រតូវ៖ 
-  ទាំនាកទ់ាំន្ង និ្ងភលើកទឹកចិ្តតអតិងិជន្កន៊ុងការភសនើស៊ុាំ ឬ សតល់ពត្ម៌ាន្ប្រតលរ ់ឬ រណតឹ ងប្ររសិន្ភរើមាន្ 
-  សប្រម្រសប្រមួ្លអតិងិជន្កន៊ុងការរភញ្ចញទសេន្ៈ និ្ងរណតឹ ង 
-  ភោុះប្រសាយរណតឹ ង ឬ រញ្ជា ររស់អតិងិជន្ 
-  កតប់្រតរាល់រណតឹ ងចូ្លភៅកន៊ុងប្ររពន្្ធប្រគរប់្រគងពត្ម៌ាន្ប្រតលររ់រស់អតិងិជន្ 
-  រាយការណ៍រណតឹ ងជូន្នាយកសាខា នាយកភមូ្ភិាគ និ្ងថាន កប់្រគរប់្រគងភៅការយិាល្យកណាត ល តម្រយៈនាយកោឋ ន្ 

ទីសារនិ្ងទាំនាកទ់ាំន្ង 
-  តម្ោន្ និ្ងរិទរញ្ចររ់ណតឹ ង ប្ររសិន្ភរើអាច្ 
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២. នាយកោឋ ន្ឥណទាន្ 
នាយកថ្ន្នាយកោឋ ន្ឥណទាន្ ប្រតូវាន្ខតងតាំភោយប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលជាប្ររធាន្ម្៊ុែងារទទួលរណតឹ ង។ ខាងភប្រកាម្ជាការ 
ទទួលែ៊ុសប្រតូវ៖ 
-  ទទួលរណតឹ ងអតិងិជន្ពីការយិាល្យទាន្ភ់ហត៊ុការណ៍ ររស់ធ្នាគ្មរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជា ឬសមាគម្ប្រគឹុះសាា ន្ម្បី្រកូហិរញ្ញ វតា៊ុ 

កម្ព៊ុជា 
-  ភោុះប្រសាយរណតឹ ងអតិងិជន្ 
-  រាយការណ៍ពីលទធសលកន៊ុងការភោុះប្រសាយរណតឹ ងជូន្ធ្នាគ្មរជាតិថ្ន្កម្ព៊ុជា។ 

 

៣. នាយកោឋ ន្ទីសារនិ្ងទាំនាកទ់ាំន្ង 
នាយកោឋ ន្ទីសារ និ្ងទាំនាកទ់ាំន្ង ប្រតូវទទួលែ៊ុសប្រតូវភលើការសប្រម្រសប្រមួ្ល ឬភោុះប្រសាយរណតឹ ងតម្រយៈការយិាល្យ 
ទាំនាកទ់ាំន្ងអតិងិជន្ ភហវសរ ៊ុក ភគហទាំពរ្ អ៊ុីខម្ ល និ្ងរណតឹ ងភោយផ្លទ ល់តម្រយៈសាខា ភហើយរាយការណ៍ជូន្គណៈ 
ប្រគរប់្រគងជាប្ររចាំថ្ងៃ និ្ងរាល់ខែ។ នាយកោឋ ន្ទីសារនិ្ងទាំនាកទ់ាំន្ង កទ៏ទួលែ៊ុសប្រតូវសងខដរ កន៊ុងការប្ររម្លូនូ្វការវាយតថ្ម្ែ 
ពីគ៊ុណភាពភសវាកម្ម តម្រយៈមា ស៊ុីន្ចរភ់លែភរៀង រនាទ រម់្កភធ្វើរាយការណ៍ជូន្គណៈប្រគងប្រគងជាប្ររចាំខែ។ 

 

 រណតឹ ងរ៊ុគគលិក 
 

រ៊ុគគលិក ខដលខសវងរកការភោុះប្រសាយភលើរណតឹ ង ខដលជារទ់ាកទិ់ន្នឹ្ងការងារររស់ែែួន្ គួរភធ្វើរាយការណ៍ពីរណតឹ ង ភៅ
នាយកររស់ែែួន្ភរៀងៗែែួន្ (នាយកសាខា ប្ររធាន្ខសនក នាយកនាយកោឋ ន្) និ្ង/ឬ អគគនាយកោឋ ន្ ខដលគួរាន្ភោុះប្រសាយ
ជាជាំោ ន្ៗ ភលើរញ្ជា ទាាំងភនាុះ ប្ររសិន្ជាចាំាច្អ់ាច្រកជាំនួ្យពីសហការាីន្។ 

 

ប្ររសិន្ភរើរ៊ុគគលិកមាន្អារម្មណ៍ ឬកន៊ុងម្លូភហត៊ុអវីកភ៏ោយ ភហើយមាន្ការតអូញខតអរថារណតឹ ងម្និ្អាច្ប្រតូវ ាន្ភោុះប្រសាយ
តម្រយៈប្រច្កទាាំងភន្ុះាន្ ពួកគ្មតម់ាន្ជភប្រម្ើស កន៊ុងការរញ្ាូ ន្ការតអូញខតអរ ឬរណតឹ ងជូន្ភៅ រ៊ុគគលិកខដលទទួលែ៊ុសប្រតូវដូច្ 
មាន្ខច្ងកន៊ុងភគ្មលការណ៍ វសីយលរ ែូវងី។ 

 

ដាំភណាុះប្រសាយភលើការតអូញខតអរ ឬរណតឹ ងទាាំងភនាុះរមួ្មាន្ រ៊ុគគលិកច្ាំនួ្ន្២ររូខដលរភប្រម្ើការភៅការយិាល្យកណាត ល និ្ង 
ខតងតាំងភោយប្ររធាន្នាយកប្ររតិរតតិ ប្រកុម្ភោុះប្រសាយភលើការតអូញខតអរ ឬរណតឹ ង និ្ងទាកទ់ងភោយផ្លទ ល់ភៅរ៊ុគគលិកភនាុះ។ 
តួនាទីនិ្ងការទទួលែ៊ុសប្រតូវាន្កាំណតភ់ោយលកខែន្តិកៈ ខដលអន្៊ុម្ត្ភោយប្ររធាន្នាយកប្ររតិរតតិ។ 

 

ែ. ការសេពវសាយថ្ន្ការអន្៊ុវតតន្ប៏្រកម្សីលធ្ម្អ៌ាជីវកម្ម 
 

គណៈប្រគរប់្រគងទាាំងអស់ រ៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ និ្ងនិ្ភយាជិកទាាំងអស់ ប្រតូវអាន្ យល់ និ្ងអន្៊ុវតតតម្ប្រកម្សីលធ្ម្រ៌រស់ 
ប្រាសាក ់ដូច្ខាងភប្រកាម្៖ 

 

 ប្រកម្សីលធ្ម្រ៌រស់និ្ភយាជិកប្រាសាក ់ 
 

ភដើម្បរីកាាន្នូ្វភករ តិ៍ភ ម្ ុះលអ ររយិាកាសការងារលអ ទាំនាកទ់ាំន្ងលអ កាំភណើ ន្សលិតភាព ប្ររសិទធភាពការងារ និ្ងកាែ យជា 
ប្ររជាពលរដឋលអ រ៊ុគគលិកប្រាសាកទ់ាាំងអស់ប្រតូវភគ្មរពឱ្យាន្ខាា រែ់ាួន្នូ្វប្រកម្សីលធ្ម្ ៌៥ប្ររការ ដូច្ខាងភប្រកាម្៖ 

 

  ប្ររការ១៖ រកាការសមាៃ តវ់ជិាា ជីវ រកាពត្ម៌ាន្ទាាំងអស់ររស់អតិងិជន្ និ្ង ពត្ម៌ាន្សមាៃ តរ់រស់សាា រន្្ជាការសមាៃ ត។់ 
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  ប្ររការ២៖ ភគ្មរពវនិ្យ្ ភគ្មរពរទរញ្ជា ថ្សទកន៊ុង ភគ្មលន្ភយាាយ នី្តិវធីិ្ ភសច្កតីខណនាាំភសេងៗររស់សាា រន្្ និ្ងទទួល 
យកភយារល់ខកលម្អពីអនកដថ្ទ។ 

  ប្ររការ៣៖ ស៊ុច្រតិភាព និ្ង ភកដភីាព ប្ររកាន្ខ់ាា រនូ់្វភសច្កតីស៊ុច្រតិភទៀងប្រតង ់ម្និ្ភកងរន្ែាំ ស៊ុីសាំណូក រាំភាន្ ់លួច្ ឆ្ភាក 
និ្ងម្និ្ក៊ុហក។ មាន្ភកដីភាពជាម្យួសាា រន្្ និ្ងរ៊ុគគលិកទាាំងអស់ ម្និ្ប្ររកាន្រ់កេពួក និ្ងប្រតូវប្រសលាញ់ ខងទាាំប្រទពយ 
សម្បតតិសាា រន្្ ឱ្យដូច្ជាប្រទពយសម្បតតិររស់ែែួន្។ 

  ប្ររការ៤៖ ស៊ុជីវធ្ម្ ៌ ប្រតូវមាន្ច្រតិស៊ុភាពរារសា រសួរាយរាកទ់ាកប់្ររករភោយឥរយិារទថ្ងែងនូរ ភគ្មរពគ្មន ភៅវញិភៅម្ក 
និ្ងម្និ្ ភប្ររើពាកយអស៊ុភរាុះ។ 

  ប្ររការ៥៖ វនិាសការណ៍ ម្និ្ភសពភប្រគឿងប្រសវងឹកន៊ុងភមា ងភធ្វើការ ម្និ្ភសពភប្រគឿងភញៀន្ ម្និ្ភប្ររើប្រាស់អាវ៊ុធ្ជាតិសទ៊ុុះ ម្និ្ភលង 
ខលបងស៊ុីសង ម្និ្ភប្ររើអាំភពើហិងា ម្និ្ប្ររប្រពឹតតអាំភពើអាណាចរយ។  

 

 ប្រកម្សីលធ្ម្រ៌រស់ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល 
 

ប្រកម្សីលធ្ម្ប៌្រតូវាន្អន្៊ុវតតរាល់សមាជិកប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលរមួ្មាន្ សមាជិកប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលភប្រជើសតាំង ឬរភណាត ុះអាសន្ន 
និ្ង សមាជិកប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលឯករាជយ។ ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលាន្អន្៊ុវតត និ្ងប្ររកាន្ខ់ាា រនូ់្វការភគ្មរពតម្វធិាន្ ភសាម ុះប្រតង ់ 
មាន្ភច្តនាលអ ភជៀងវាងទាំនាស់សលប្ររភយាជន្ ៍ និ្ងមាន្វជិាា ជីវៈែពស់ កន៊ុងម្៊ុែជាំនួ្ញ និ្ងប្ររតិរតតិតម្ច្ារ ់ ខដលរមួ្ 
ទាាំងការភប្ររើប្រាស់សិទធិអាំណាច្ាន្ប្រតឹម្ប្រតូវ ប្ររករភោយវជិាា ជីវៈ កន៊ុងតួនាទីជាសមាជិកប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល។ សមាជិកប្រកុម្ 
ប្ររឹកាភាិលមាន្តួនាទីជាអាទិ៍៖ 
  ប្ររតិរតតិកន៊ុងសលប្ររភយាជន្អ៍តិររមា និ្ងរាំភពញាន្នូ្វកាតពវកិច្ចខដលាន្សតល់ទាំន្៊ុកចិ្តត ច្ាំភពាុះសាា រន្្ និ្ងភាគ 

ទ៊ុន្និ្ក 
  ប្ររតិរតតិភោយភសាម ុះប្រតង ់យ៊ុតតិធ្ម្ ៌ប្ររករភោយសីលធ្ម្ ៌និ្ងស៊ុច្រតិភាព និ្ងមាន្ភាពសម្ប្រសរ។ 
  ប្ររតិរតតិប្ររករភោយរភរៀរភលើកកម្ពស់និ្ងរកាភករ តិ៍ភ ម្ ុះររស់សាា រន្្ និ្ងកន៊ុងលកខណៈម្យួខដលការពារនិ្ងភលើកកម្ពស់ 

ទាំន្៊ុកចិ្តតសាធារណៈ។ 
  មាន្អាករបកិរយិាប្ររករភោយវជិាា ជីវៈ ប្ររករភោយស៊ុជីវធ្ម្ ៌ និ្ង គួរឱ្យភគ្មរពភៅភពលទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួរ៊ុគគលិក និ្ង 

ម្តិតរមួ្ការងារភោយម្និ្គិតពីពូជសាសន្ ៍វរបធ្ម្ជ៌ាំភន្ឿ និ្ងសាវតត ររស់ពួកភគ។ 
  ប្ររតិរតតិភោយភសាម ុះប្រតង ់មាន្ទាំនួ្លែ៊ុសប្រតូវ ភោយយកចិ្តតទ៊ុកោក ់មាន្សម្តាភាព មាន្ការប្ររុងប្ររយត្នែពស់ ភោយម្និ្ 

អន្៊ុញ្ជញ តឱ្យការវនិិ្ច្ឆយ្ឯករាជយររស់ពួកភគសាិតភៅភប្រកាម្គាំនារ។ 
  ប្រតូវភជៀសវាង និ្ងលាតប្រតោងនូ្វទាំនាស់សលប្ររភយាជន្ខ៍ដលអាច្ភកើតមាន្ភហើយ រដិភសធ្ម្និ្ចូ្លរមួ្កន៊ុងការ ពិភាកា 

និ្ងភាុះភឆ្ន តភលើរញ្ជា ណាម្យួខដលវាមាន្ ឬ អាច្មាន្ទាំនាស់សលប្ររភយាជន្ជ៍ាកខ់សតង ឬប្រាកដនឹ្ងភកើតមាន្។ 
  រកាការសមាៃ តថ់្ន្ពត្ម៌ាន្ខដលទាកទ់ងនឹ្ងអតិងិជន្ រ៊ុគគលិក និ្ងកិច្ចការររស់សាា រន្្ភហើយម្និ្ប្រតូវភប្ររើពត្ម៌ាន្សមាៃ ត ់

ភដើម្បសីលប្ររភយាជន្ផ៍្លទ ល់ែែួន្ភហើយនឹ្ងម្និ្សតល់ពត្ម៌ាន្សមាៃ ត ់ភោយអភច្តនា ឬភោយភច្តនាដល់ភាគីទីរី ភោយគ្មម ន្ 
ការយល់ប្រពម្ជាម្៊ុន្ពីសាា រន្្ភនាុះភ ើយ។ 

  សភងកត និ្ងអន្៊ុវតតតម្ច្ារ ់រទរញ្ជា  និ្ងរទរញ្ញតតិជាធ្រមាន្ ។ 
  ប្រតូវាន្សតល់ជូន្នូ្វការធានារា ររ់ងកាតពវកិច្ចខដលសម្ភហត៊ុសល (សប្រមារស់មាជិកប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល និ្ងម្ស្តន្តី) ភហើយ 

នឹ្ងសងជាំងឺចិ្តតដល់អភាិលភពញភលញខដលប្រតូវាន្អន្៊ុញ្ជញ តភោយច្ារ ់និ្ងលកខន្តិកៈប្រកុម្ហ ៊ុន្។ 
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គ. យន្តការ ន្ិងន្ីតិវធិ្ីតម្ោន្ការអន្៊ុវតតប្រកម្សីលធ្ម្អ៌ាជីវកម្ម 
 

ប្រកម្សីលធ្ម្ភ៌ន្ុះជាខសនកម្យួថ្ន្លកខែណឌ អាជីព និ្ងប្រគរដណត រភ់លើសកម្មភាពររស់និ្ភយាជិតប្រាសាក។់ រ៊ុគគលិក ប្រាសាក ់
ប្រតូវាន្តប្រម្ូវឱ្យអាន្ និ្ងយល់ភដើម្បបី្ររកាន្ខ់ាា រនូ់្វប្រកម្សីលធ្ម្។៌ ភរើនិ្ភយាជិត ណាខដលម្និ្ភគ្មរពតម្ប្រកម្ សីលធ្ម្ភ៌ន្ុះ 
និ្ភយាជិតភនាុះ និ្ងទទួលរងនូ្វវធិាន្ការណ៍រដឋាលរមួ្ទាាំងការរញ្ចរកិ់ច្ចសន្ាការងារ។ គណៈកម្មការ អន្៊ុវតតវធិាន្ការណ៍រដឋាល 
ដូច្ាន្ររយិាយកន៊ុង ភគ្មលន្ភយាាយប្រគរប់្រគងធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសេ។ 

 

ឃ. ប្ររតិរតតកិារជាម្យួភាគីជារព់ាកព់ន្្ធ 
 

១. ភគ្មលន្ភយាាយភលើប្ររតរិតតកិារជាម្យួភាគជីារព់ាកព់ន្្ធ 
 

ល.រ ភាគីជារព់ាកព់ន្្ធ ភគ្មលន្ភយាាយ 

១ ប្រកុម្ហ ៊ុន្ហូលឌី្ង គ្មម ន្ 

២ កិច្ចប្រពម្ភប្រពៀងវនិិ្ភយាគច្ប្រមុ្ុះ គ្មម ន្ 

៣ ប្រកុម្ហ ៊ុន្រ៊ុប្រតសម្្ពន្ធ គ្មម ន្ 

៤ 
ភាគហ ៊ុនិ្កខដលកាន្ក់ារភ់ាគហ ៊ុន្មាន្សិទធិភាុះភឆ្ន តច្ាំនួ្ន្ភប្រច្ើន្ 
និ្ងភប្រច្ើន្ភលើសល៊ុរ 

ភយាងភៅភលើលកខន្តិកៈររស់ប្រកុម្ហ ៊ុន្ 

៥ អភាិល និ្ងសមាជិកប្រគួសារផ្លទ ល់ររស់អភាិល គ្មម ន្ 

៦ និ្ភយាជិត និ្ងសមាជិកប្រគួសារផ្លទ ល់ររស់និ្ភយាជិត គ្មម ន្ 

៧ ភសេងៗ គ្មម ន្ 
 

២. ប្ររតរិតតកិារសាំខាន្់ៗ ជាម្យួភាគជីារព់ាកព់ន្្ធ 
 

ល.រ ភ ម្ ុះភាគីជារព់ាកព់ន្្ធ ប្ររភភទប្ររតិរតតកិារ ទាំហាំប្ររតិរតតកិារ សភងខរអាំពីប្ររតិរតតកិារ 

១ 
ធ្នាគ្មរ Kookmin 
សាខាហ៊ុងក៊ុង 

កិច្ចសន្ា  
ឥណទាន្រងវិល 

១០០.០០០.០០០ 
ដ៊ុលាែ រអាភម្រកិ 

ភយាងភៅ លកខែណឌ ឥណទាន្ទី១ ខាងភប្រកាម្ 

២ 
ធ្នាគ្មរ Kookmin 
សាខាហ៊ុងក៊ុង 

អន្៊ុរាំណ៊ុ ល 
៥០.០០០.០០០ 
ដ៊ុលាែ រអាភម្រកិ 

ភយាងភៅ លកខែណឌ ឥណទាន្ទី២ ខាងភប្រកាម្ 

៣ 
ធ្នាគ្មរ Kookmin 
សាខាហ៊ុងក៊ុង 

ឥណទាន្ជាប្រកុម្ 
រហូតដល់ 
១៥០.០០០.០០០ 
ដ៊ុលាែ រអាភម្រកិ 

ភយាងភៅ លកខែណឌ ឥណទាន្ទី៣ ខាងភប្រកាម្ 

៤ 
ធ្នាគ្មរ Kookmin 
កម្ព៊ុជា 

ឥណទាន្ជាន្ែ់ពស់ 
ខែមរភរៀល ភសមើនឹ្ង 
៥.០០០.០០០ 
ដ៊ុលាែ រអាភម្រកិ 

ភយាងភៅ លកខែណឌ ឥណទាន្ទី៤ ខាងភប្រកាម្ 

៥ 
ធ្នាគ្មរ Bank of East 
Asia សាខាហ៊ុងក៊ុង 

ឥណទាន្ជាប្រកុម្ 
១០.០០០.០០០ 
ដ៊ុលាែ រអាភម្រកិ 

ភយាងភៅ លកខែណឌ ឥណទាន្ទី៥ ខាងភប្រកាម្ 
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លកខែណឌ  ឥណទាន្ទី១ 
ឥណទាន្៖ ងម ី
ប្ររភភទ៖ កិច្ចសន្ាឥណទាន្ខដលម្និ្អាច្ខកខប្ររាន្ 
ទាំហាំ (សម្ម្លូភៅជាប្រាកដ់៊ុលាែ រអាភម្រកិ)៖ ១០០.០០០.០០០ 
ររូរិយរណ្ណ ៖ ដ៊ុលាែ រអាភម្រកិ 

ភគ្មលរាំណង៖ 
សប្រមារគ់្មាំប្រទប្ររតិរតតិការទូភៅររស់អនកែចី និ្ងភដើម្បគី្មាំប្រទ 
សន្ទនី្យភាព។ 

ការដកប្រាក៖់ ភយាងតម្តប្រមូ្វការភសនើស៊ុាំដកប្រាកប់្រគរភ់ពលភវលាររស់អនកែចី 
កាលកាំណតច់្៊ុងភប្រកាយ៖ ៣៦ខែ រារច់រពី់ថ្ងៃច្៊ុុះកិច្ចសន្ាឥណទាន្ 
រយៈភពល៖ ៣៦ខែ 

រយៈភពលខដលអាច្ដកប្រាកា់ន្៖ 
កម្ចភីន្ុះអាច្ដកប្រាកា់ន្ប្រគរភ់ពលភវលារហូតដល់ រយៈភពលសល់ 
ម្យួខែម្៊ុន្កាលកាំណតច់្៊ុងភប្រកាយ ។ 

រយៈភពលម្ធ្យម្៖ ៣ឆ្ន ាំ 
ការទូទាតស់ងការប្រាក៖់ ភរៀងរាល់ប្រតីមាស 
ការប្រាក៖់ Margin ៣,៧៥% + ៣ខែ LIBOR 
ការទូទាតស់ងប្រាកភ់ដើម្៖ ភយាងតម្តប្រម្ូវការជាកខ់សតង 
ប្រទប្រពោកធ់ានា៖ គ្មម ន្ 
កថ្ប្រម្ភសវាភសេង (% ប្ររចាំឆ្ន ាំ) ០,៣៤%  

 

លកខែណឌ  ឥណទាន្ទី២ 
ឥណទាន្៖ ងម ី
ប្ររភភទ៖ អន្៊ុរាំណ៊ុ ល (ភដើម្ទ៊ុន្ថាន កទី់២) 
ទាំហាំ (សម្ម្លូភៅជាប្រាកដ់៊ុលាែ រអាភម្រកិ)៖ ៥០.០០០.០០០ 
ររូរិយរណ្ណ ៖ ដ៊ុលាែ រអាភម្រកិ 

ភគ្មលរាំណង៖ 
ភដើម្បជួីយ សប្រមួ្លភធ្វើភអាយប្ររភសើរភ ើងនូ្វភដើម្ទ៊ុន្ថាន កទី់២ 
និ្ងភដើម្បគី្មាំប្រទប្ររតិរតតិការសតល់កម្ចរីរស់អនកែចី។ 

ខសន្ការថ្ន្ការដកប្រាក៖់ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ 
កាលកាំណតច់្៊ុងភប្រកាយ៖ ៨៤ខែ រារច់រពី់ថ្ងៃដកប្រាកភ់លើកដាំរងូ 
រយៈភពល៖ ៨៤ខែ 
រយៈភពលអន្៊ុភប្រគ្មុះរងប់្រាកភ់ដើម្៖ ២៤ខែ 
រយៈភពលខដលអាច្ដកប្រាកា់ន្៖ ១២ខែ រារច់រពី់ថ្ងៃច្៊ុុះកិច្ចសន្ាសតល់ឥណទាន្ 
រយៈភពលម្ធ្យម្៖ ៥ឆ្ន ាំ 
ការទូទាតស់ងការប្រាក៖់ ភរៀងរាល់ឆ្មាស 
ការប្រាកស់៊ុទធ (Net)៖ ៧,៧០% 
ប្រទប្រពោកធ់ានា៖ គ្មម ន្ 
កថ្ប្រម្ភសវាភសេង (% ប្ររចាំឆ្ន ាំ) ០,៣៤% 
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លកខែណឌ  ឥណទាន្ទី៣ 
ឥណទាន្៖ ងម ី
ប្ររភភទ៖ ឥណទាន្ជាប្រកុម្ 

ទាំហាំ (សម្ម្លូភៅជាប្រាកដ់៊ុលាែ រអាភម្រកិ)៖ 

- ទាំហាំភលើកតាំរងូ: USD ៧៥ លាន្ (ម្លូនិ្ធិ្ Kookmin) 
- ទាំហាំរខន្ាម្: រហូតដល់ USD ៧៥ លាន្ 
(ម្លូនិ្ធិ្ររស់មាច ស់កម្ចចូី្លរមួ្ភសេងៗ), 
ខដលអាច្រខន្ាម្ាន្កន៊ុងរយៈភពល១ឆ្ន ាំរនាទ រពី់ការដកឥណទាន្ 
ភលើកទី១ 
- ទាំហាំសរ៊ុរ: រហូតដល់ USD ១៥០ លាន្ 

ររូរិយរណ្ណ ៖ ដ៊ុលាែ រអាភម្រកិ 
ភគ្មលរាំណង៖ ភដើម្បគី្មាំប្រទប្ររតិរតតិការសតល់កម្ចរីរស់អនកែចី 
ការដកប្រាក៖់ ៦ខែ រារច់រពី់ថ្ងៃច្៊ុុះកិច្ចសន្ាសតល់ឥណទាន្ 
កាលកាំណតច់្៊ុងភប្រកាយ៖ ៣៦ខែ រារច់រពី់ថ្ងៃដកប្រាកភ់លើកដាំរងូ 
រយៈភពល៖ ៣៦ខែ 
រយៈភពលអន្៊ុភប្រគ្មុះរងប់្រាកភ់ដើម្៖ ៦ខែ 

រយៈភពលខដលអាច្ដកប្រាកា់ន្៖ 
៦ខែ រារច់រពី់ថ្ងៃច្៊ុុះកិច្ចសន្ាសតល់ឥណទាន្ និ្ង ១ឆ្ន ាំ 
រនាទ រពី់ការដកប្រារភ់លើកដាំរងូច្ាំភពាុះកិច្ចសន្ារភងកើន្ទាំហាំកម្ច ី។ 

រយៈភពលម្ធ្យម្៖ ២.២៥ ឆ្ន ាំ 
ការទូទាតស់ងការប្រាក៖់ ភរៀងរាល់ប្រតីមាស 
ប្ររភភទថ្ន្ការប្រាក៖់ Margin ៣,៥០ + ៣ខែ LIBOR 
ការទូទាតស់ងប្រាកភ់ដើម្៖ ភរៀងរាល់ឆ្មាស 
ប្រទប្រពោកធ់ានា៖ គ្មម ន្ 
សរ៊ុរថ្ងែភសវា (in % p.a) ០,៥៧% 
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លកខែណឌ  ឥណទាន្ទី៤ 
ឥណទាន្៖ ងម ី
ប្ររភភទ៖ ឥណទាន្ជាន្ែ់ពស់ 
ទាំហាំ (សម្ម្លូភៅជាប្រាកដ់៊ុលាែ រអាភម្រកិ)៖ ៥.០០០.០០០ 

ររូរិយរណ្ណ ៖ ខែមរភរៀល 
ភគ្មលរាំណង៖ ភដើម្បគី្មាំប្រទប្ររតិរតតិការសតល់ឥណទាន្ររស់អនកែចី 
ការដកប្រាក៖់ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៨  
កាលកាំណតច់្៊ុងភប្រកាយ៖ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០២១ 
រយៈភពល៖ ៣៦ខែ 
រយៈភពលអន្៊ុភប្រគ្មុះរងប់្រាកភ់ដើម្៖ ២៤ខែ 

រយៈភពលខដលអាច្ដកប្រាកា់ន្៖ ១ខែ រារច់រពី់ថ្ងៃច្៊ុុះកិច្ចសន្ាសតល់ឥណទាន្ 

រយៈភពលម្ធ្យម្៖ ២.៧៥ ឆ្ន ាំ 
ការទូទាតស់ងការប្រាក៖់ ភរៀងរាល់ប្រតីមាស 
ប្ររភភទថ្ន្ការប្រាក៖់ ការប្រាកភ់ងរ 
ការទូទាតស់ងប្រាកភ់ដើម្៖ ភរៀងរាល់ឆ្មាស 
ប្រទប្រពោកធ់ានា៖ គ្មម ន្ 
សរ៊ុរថ្ងែភសវា (in % p.a) ០,០០% 

 

លកខែណឌ  ឥណទាន្ទី៥ 
ឥណទាន្៖ ងម ី
ប្ររភភទ៖ ឥណទាន្ជាប្រកុម្ 

ទាំហាំ (សម្ម្លូភៅជាប្រាកដ់៊ុលាែ រអាភម្រកិ)៖ ១០.០០០.០០០ 

ររូរិយរណ្ណ ៖ ដ៊ុលាែ រអាភម្រកិ 
ភគ្មលរាំណង៖ ភដើម្បគី្មាំប្រទប្ររតិរតតិការសតល់ឥណទាន្ររស់អនកែចី 
ការដកប្រាក៖់ ខែម្ងិ៊ុនា ឆ្ន ាំ២០១៧  
កាលកាំណតច់្៊ុងភប្រកាយ៖ ៤៨ខែ រារច់រពី់ថ្ងៃច្៊ុុះកិច្ចសន្ាសតល់ឥណទាន្ 
រយៈភពល៖ ៤៨ខែ 
រយៈភពលអន្៊ុភប្រគ្មុះរងប់្រាកភ់ដើម្៖ ២៤ខែ 

រយៈភពលខដលអាច្ដកប្រាកា់ន្៖ ៣ខែ រារច់រពី់ថ្ងៃច្៊ុុះកិច្ចសន្ាសតល់ឥណទាន្  

រយៈភពលម្ធ្យម្៖ ៣.២៥ ឆ្ន ាំ 
ការទូទាតស់ងការប្រាក៖់ ភរៀងរាល់ប្រតីមាស 
ប្ររភភទថ្ន្ការប្រាក៖់ Margin ៤,៩០% + ៦ខែ LIBOR 
ការទូទាតស់ងប្រាកភ់ដើម្៖ រ ាំភលាុះ ភរៀងរាល់ឆ្មាស 
ប្រទប្រពោកធ់ានា៖ គ្មម ន្ 
សរ៊ុរថ្ងែភសវា (in % p.a) ០,៥៩% 
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ក. សភងខរអាំពីប្ររពន្្ធប្រគរប់្រគងោន្ភិយ្ ឬភគ្មលន្ភយាាយប្រគរប់្រគងោន្ភិយ្ 
 

ប្ររពន្្ធប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ររស់ ប្រាសាក ់ាន្រភងកើតភ ើង ភដើម្បរីភងកើន្ការអន្៊ុវតត ឬទទួលាន្ម្កវញិនូ្វការសាំភរច្ភគ្មលភៅ 
ដូច្ខាងភប្រកាម្៖ 
 

  ម្៊ុែងារការប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ 
  ម្ស្តន្តីប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្: ភដើរតួនាទីជាអនកប្រតួតពិនិ្តយឯករាជយភៅកប្រម្តិសាខា។ ម្ស្តន្តីប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ភៅកប្រម្តិសាខា 

ភដើរតួនាទីដូច្ជានាយកប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ ភដើម្បចូី្លរមួ្ប្ររជ៊ុាំជាម្យួគណៈកមាម ធិ្ការឥណទាន្ និ្ងភសទៀងផ្លទ តប់្ររតិរតតិ
ការសាខា ភដើម្បបី្រាកដថា សាខាាន្អន្៊ុវតត និ្ងអន្៊ុម្ត្ប្រតឹម្ប្រតូវតម្ភគ្មលន្ភយាាយររស់សាា រន្្។ 

  នាយកោឋ ន្ប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ គឺជានាយកោឋ ន្ឯករាជយ ាន្កាំណតយ់ា ងច្ាស់ជាម្យួនឹ្ងរច្នាសម្ពន្្ធម្៊ុែងារ តួនាទី 
និ្ងការទទួលែ៊ុសប្រតូវ / រណាត ញកន៊ុងការរាយការណ៍ និ្ងប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ ។ នាយកោឋ ន្ប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ និ្ង 
រាយការណ៍សតល់ភៅប្រកុម្ប្ររឹកាគណៈកមាម ធិ្កាប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្កន៊ុងម្យួប្រតីមាស ភាា រជ់ាម្យួនិ្ងរភរៀរវរិៈច្ាស់លាស់ 
កន៊ុង ToR ។ នាយកោឋ ន្ប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ជាអនកភធ្វើរទរងាា ញពីគន្ែឹុះោនិ្ភយ្ ភៅកាន្ប់្រគរស់មាជិកប្រកុម្ប្ររឹកាកន៊ុង 
គណៈកម្មការប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្។ 

 

  គណៈកមាម រធិ្ការកប្រម្តឹគណៈប្រគរប់្រគង 
  គណៈកម្មការប្ររតិរតតិ: គ្មាំប្រទភោយច្ាស់ពី ToR /តួនាទី និ្ងទាំនួ្លែ៊ុសប្រតូវ / ការប្ររជ៊ុាំញឹកញា រ ់/ គាំរថូ្ន្រាយការណ៍ 
  គណៈកម្មការឥណទាន្: គ្មាំប្រទភោយច្ាស់ពី ToR /តួនាទី និ្ងទាំនួ្លែ៊ុសប្រតូវ / ការប្ររជ៊ុាំញឹកញា រ ់/ គាំរថូ្ន្រាយការណ៍ 
  គណៈកម្មការប្រគរប់្រគងប្រទពយសកម្ម និ្ងរាំណ៊ុ ល: គ្មាំប្រទភោយច្ាស់ពី ToR / តួនាទី និ្ងទាំនួ្លែ៊ុសប្រតូវ / ការប្ររជ៊ុាំញឹក

ញា រ ់/ គាំរថូ្ន្រាយការណ៍ 
  គណៈកម្មការប្រគរប់្រគងពត្ម៏ាន្វទិា: គ្មាំប្រទភោយច្ាស់ពី ToR / តួនាទី និ្ងទាំនួ្លែ៊ុសប្រតូវ / ការប្ររជ៊ុាំញឹកញា រ/់គាំរូ

ថ្ន្រាយការណ៍ 
  គណៈកម្មការអភវិឌ្ឍន្ស៏លិតសល: គ្មាំប្រទភោយច្ាស់ពី ToR / តួនាទី និ្ងទាំនួ្លែ៊ុសប្រតូវ / ការប្ររជ៊ុាំញឹកញា រ/់គាំរូ

ថ្ន្រាយការណ៍ 
 

  គណៈកមាម រធិ្ការកប្រម្តឹប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល 
  គណៈកមាម ធិ្ការរស់ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល: គ្មាំប្រទភោយច្ាស់ពី ToR /តួនាទី និ្ងទាំនួ្លែ៊ុសប្រតូវ /ការប្ររជ៊ុាំញឹកញា រ/់គាំរថូ្ន្

រាយការណ៍ 
  គណៈកមាម ធិ្ការប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្:គ្មាំប្រទភោយច្ាស់ពី ToR /តួនាទី និ្ងទាំនួ្លែ៊ុសប្រតូវ /ការប្ររជ៊ុាំញឹកញា រ/់គាំរថូ្ន្រាយ

ការណ៍ 
  គណៈកមាម ធិ្ការសវន្កម្ម: គ្មាំប្រទភោយច្ាស់ពី ToR /តួនាទី និ្ងទាំនួ្លែ៊ុសប្រតូវ /ការប្ររជ៊ុាំញឹកញា រ/់គាំរថូ្ន្រាយការណ៍ 
  គណៈកមាម ធិ្ការសតល់តថ្ម្ែ: គ្មាំប្រទភោយច្ាស់ពី ToR /តួនាទី និ្ងទាំនួ្លែ៊ុសប្រតូវ /ការប្ររជ៊ុាំញឹកញា រ/់គាំរថូ្ន្រាយការណ៍ 

 
 

ផ្ននហិទរ ៤ - ការប្្ប់ប្្ងហាន្្ភ្យ ការប្ុួុ ព្ន្្ុយននៃហិន ង ន្្ងការធធវើសថន្ហិម័ម 
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  ភគ្មលន្ភយាាយ និ្ង Term of Reference (ToR) 
  ToR ររស់ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល និ្ងគណៈកមាម ធិ្ការ 
  ភគ្មលន្ភយាាយថ្ន្អភាិលកិច្ច 
  ភគ្មលន្ភយាាយ វសីេលរ ែួ វងី (Whistle Blowing) 
  ភគ្មលន្ភយាាយឥណទាន្ 
  ភគ្មលន្ភយាាយប្រគរប់្រគងប្រទពយសកម្មនិ្ងរាំណ៊ុ ល 
  ភគ្មលន្ភយាាយប្ររយ៊ុទធប្ររឆ្ាំងការសមាអ តប្រាក់ 
  ភគ្មលន្ភយាាយប្រគរប់្រគងពត្ម៏ាន្វទិា 
  ភគ្មលន្ភយាាយប្រគរប់្រគងធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសេ 
  ភគ្មលន្ភយាាយសវន្កម្មថ្សទកន៊ុង 
  ភគ្មលន្ភយាាយប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ 
  ភគ្មលន្ភយាាយប្ររតិរតតតម្ 
  ភគ្មលន្ភយាាយនិ្រន្តភាពថ្ន្អាជីវកម្ម 
  ភគ្មលន្ភយាាយយថាភហត៊ុ 
  ភគ្មលន្ភយាាយសាត រភ ើងវញិខដលរណាត លភោយភប្រគ្មុះម្ហន្តរាយ 

 

ែ. សភងខរអាំពីប្ររពន្្ធប្រតតួពនិ្ិតយថ្សទកន៊ុង 
 

១. ររយិាកាសប្រគរប់្រគង 
 

-  ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលមាន្ទាំនួ្លែ៊ុសប្រតូវកន៊ុងការអន្៊ុម្ត្យ៊ុទធសាស្តសតអាជីវកម្ម និ្ងភគ្មលន្ភយាាយសាំខាន្់ៗ ររស់សាា រន្្។ 
ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលាន្រភងកើតគណៈកមាម ធិ្ការច្ាំនួ្ន្៣ មាន្ដូច្ជា គណៈកមាម ធិ្ការសតល់លាភការ គណៈកមាម ធិ្ការ 
ប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ និ្ងគណៈកមាម ធិ្ការសវន្កម្ម។ គណៈកមាម ធិ្ការររស់ប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលទាាំងភន្ុះ ដឹកនាាំការប្ររជ៊ុាំយា ង 
ភទៀងទាតយ់ា ងភោច្ណាស់ភរៀងរាល់ប្រតីមាស។ 

-  រច្នាសម្ពន្្ររស់សាា រន្្កាំណតយ់ា ងច្ាស់នូ្វទាំនួ្លែ៊ុសប្រតូវ សិទធិអាំណាច្ និ្ងរនាទ តរ់ាយការណ៍ខដលជាខសនកដស៏ាំខាន្ ់
ថ្ន្ប្ររពន្្ធប្រតួតពិនិ្តយថ្សទកន៊ុង។ 

-  ភគ្មលន្ភយាាយប្រគរប់្រគងធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសេ រទរញ្ជា ថ្សទកន៊ុង និ្ងប្រកម្សីលធ្ម្វ៌ជិាា ជីវៈ ប្រតូវាន្រភងកើតភ ើងភដើម្បភីលើក 
កម្ពស់ស៊ុច្រតិភាព និ្ងប្រកម្សីលធ្ម្រ៌រស់រ៊ុគគលិកទាាំងអស់។ សាា រន្្ម្និ្មាន្ការអតភ់អាន្ច្ាំភពាុះការខកែងរន្ែាំភ ើយ។ 

 

២. ការវាយតថ្ម្ែោន្ភិយ្ 
 

-  សាា រន្្ាន្រភងកើតនាយកោឋ ន្ប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ភដើម្បជួីយ សប្រមួ្ល និ្ងតម្ោន្ការអន្៊ុវតតភលើការប្ររតិរតតិ ប្រគរប់្រគង 
ោនិ្ភយ្ ភោយរ៊ុគគលិកជួរម្៊ុែ និ្ងនាយកោឋ ន្ប្ររតិរតតិតម្ ភដើម្បតីម្ោន្ការអន្៊ុភលាម្តម្ច្ារ ់ និ្ងរទរបញ្ញតតិជា 
ធ្រមាន្។ 

-  សាា រន្្ ភធ្វើសវ្យវាយតថ្ម្ែភលើោនិ្ភយ្ និ្ងការប្រតួតពិនិ្តយ ភៅតម្ខសនកឬដាំភណើ រការអាជីវកម្មនី្ម្យួៗ ភដើម្បបី្រគរប់្រគង 
ោនិ្ភយ្ប្ររករភោយប្ររសិទធភាព។ 

-  សូច្នាករលទធសល ប្រតូវាន្កាំណតស់ប្រមារម់្៊ុែតាំខណងនី្ម្យួៗ ខដលមាន្ទាាំងគ៊ុណភាព និ្ងររមិាណ។ 
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៣. សកម្មភាពប្រគរប់្រគង 
 

-  ភគ្មលន្ភយាាយ និ្ងនី្តិវធីិ្ររស់ប្រាសាកប់្រតូវាន្ោករ់ញ្ចូ លនូ្វប្ររពន្្ធប្រតួតពិនិ្តយថ្សទកន៊ុងភដើម្បកីារពារោនិ្ភយ្។ 
-  ការខរងខច្កកាតពវកិច្ចប្រតឹម្ប្រតូវ និ្ងការប្រតួតពិនិ្តយភទវដង គឺជួយ ភច្ៀសវាងម្និ្ឱ្យរ៊ុគគលិកខតមាន ក ់ ភធ្វើប្ររតិរតតិការទាាំងម្លូ 

ខតមាន កឯ់ងាន្។ 
-  រ៊ុគគលិកប្រគររ់រូប្រតូវទទួលែ៊ុសប្រតូវ និ្ងអន្៊ុវតតតម្ភគ្មលន្ភយាាយប្រតួតពិនិ្តយថ្សទកន៊ុង។ 

 

៤. ពត្ម៌ាន្ ន្ងិការទាំនាកទ់ាំន្ង 
 

-  ភដើម្បគី្មាំប្រទដល់ការអន្៊ុវតតការប្រគរប់្រគងប្ររករភោយប្ររសិទធភាព សាា រន្្ាន្រាំពាកនូ់្វប្ររពន្្ធពត្ម៌ាន្រងឹមាាំ ដូច្ជាប្ររពន្្ធ 
Flex Cube (ប្ររពន្្ធធ្នាគ្មរសនូល) ប្ររពន្្ធប្រគរប់្រគងធ្ន្ធាន្ម្ន្៊ុសេ ប្ររពន្្ធប្រគរប់្រគងប្រទពយសកម្មរយៈភពលខវង និ្ងសន្និធិ្ 
ប្ររពន្្ធសតល់រាយការណ៍អាជីវកម្មភសេងៗភៅតម្តប្រមូ្វការអនកភប្ររើប្រាស់ជាភដើម្។ 

-  ប្រាសាកម់ាន្ទូរស្ពទរនាទ ន្ ់២៤ភមា ង និ្ង ៧ថ្ងៃ សប្រមារភ់ាគីពាកព់ន្្ធទាាំងកន៊ុង និ្ងភប្រៅភដើម្បភីធ្វើការតវា ពីរញ្ជា ភសេងៗ។ 
-  សាា រន្្ាន្រភងកើតរណាត ញរាយការណ៍ករណីម្និ្ប្ររប្រកតី សប្រមាររ់៊ុគគលិកថ្សទកន៊ុងភដើម្បរីាយការណ៍អាំពីសកម្មភាពសងេយ្ 

ពីការខកែងរន្ែាំ អាំភពើព៊ុករលួយ និ្ងការប្ររប្រពឹតតម្និ្ប្រតឹម្ប្រតូវភសេងៗភទៀត ។ 
-  ជាម្យួគ្មន ភន្ុះខដរ រ៊ុគគលិកប្រតូវសតល់ពត្ម៌ាន្ម្កថាន កប់្រគរប់្រគងនូ្វរាល់រញ្ជា ដូច្ជា ការម្និ្ាន្ប្ររតិរតតិតម្ ឬការម្និ្ 

ភគ្មរពតម្ភគ្មលន្ភយាាយភសេងៗ។ 
 

៥. ការតម្ោន្ប្រតតួពនិ្តិយ 
 

-  ការប្រតួតពិនិ្តយជាប្ររចាំ នូ្វប្ររសិទធភាពថ្ន្ការប្រតួតពិនិ្តយថ្សទកន៊ុង ភៅកន៊ុងដាំភណើ រការ ប្ររតិរតតិការធ្ម្មត។ ការប្រតួតពិនិ្តយ 
ប្រតូវាន្អន្៊ុវតតជាភរៀងរាល់ថ្ងៃ ភោយនាយកភមូ្ភិាគ នាយកសាខា ប្ររធាន្ភរឡា នាយកោឋ ន្ប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ 
នាយកោឋ ន្ ប្ររតិរតតិតម្ ខសនកប្រតួតពិនិ្តយហិរញ្ញ វតា៊ុ ខសនកប្រតួតពិនិ្តយឥណទាន្ ខសនកសន្តិស៊ុែពត្ម៌ាន្វទិា ប្រកុម្កាភម្ រា  
ស៊ុវតាិភាព និ្ងនាយកោឋ ន្ពាកព់ន្្ធ។ 

-  ការវាយតថ្ម្ែោច្ភ់ោយខ ក ភលើការប្រតួតពិនិ្តយថ្សទកន៊ុង ខដលភធ្វើភោយនាយកោឋ ន្សវន្កម្មថ្សទកន៊ុង នឹ្ងប្រតូវរាយការណ៍ 
ភោយផ្លទ ល់ភៅគណៈកមាម ធិ្ការប្រកុម្ប្ររឹកាភាិលសវន្កម្ម។ គិតប្រតឹម្ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ នាយកោឋ ន្មាន្រ៊ុគគលិក 
សវន្កម្មជាំនាញច្ាំនួ្ន្ ១១០ររូ។ 

 

គ. ការភធ្វើសវន្កម្ម 
 

១. សវន្កម្មថ្សទកន៊ុង 
 

១.១. កាតពវកចិ្ច ន្ងិការទទលួែ៊ុសប្រតវូររស់សវន្កម្មថ្សទកន៊ុង 
 

កាតពវកិច្ច និ្ងការទទួលែ៊ុសប្រតូវររស់នាយកោឋ ន្សវន្កម្មថ្សទកន៊ុង មាន្ខច្ងយា ងច្ាស់ភៅកន៊ុងលកខន្តិក:សវន្កម្មថ្សទកន៊ុង៖ 

 

ការភធ្វើខសន្ការសវន្កម្ម 
-  ភរៀរច្ាំខសន្ការសវន្កម្មរយៈភពលខវង និ្ងប្ររចាំឆ្ន ាំ ភោយភប្ររើវធីិ្សាស្តសតខសអកភលើោនិ្ភយ្សម្ប្រសរខដលរមួ្មាន្ 

ោនិ្ភយ្ ឬកងវល់ពីការប្រតួតពិនិ្តយខដលប្រតូវាន្កាំណតភ់ោយគណៈប្រគរប់្រគង ឬគណៈកមាម ធិ្ការសវន្កម្ម ភហើយរញ្ាូ ន្ 
ខសន្ការភនាុះ ភៅគណៈកមាម ធិ្ការសវន្កម្ម ភដើម្បពិីនិ្តយ និ្ងអន្៊ុម្ត្ កដូ៏ច្ជាភធ្វើរច្ច៊ុរបន្នភាពតម្កាលកាំណត។់ 
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-  ធានាការអន្៊ុវតតខសន្ការសវន្កម្មប្ររចាំឆ្ន ាំខដលប្រតូវាន្អន្៊ុម្ត្ភោយគណៈកមាម ធិ្ការសវន្កម្ម រមួ្ទាាំងការងារ ឬគភប្រមាង 
ពិភសស ខដលភសនើស៊ុាំភោយគណៈកមាម ធិ្ការសវន្កម្ម និ្ងគណៈប្រគរប់្រគងប្ររសិន្ភរើមាន្ភាពសម្ប្រសរ។ 

 

វសិាលភាពសវន្កម្ម៖ វសិាលភាពថ្ន្ការភធ្វើសវន្កម្មថ្សទកន៊ុងរមួ្មាន្ រ ៊ុខន្តម្និ្ប្រតូវាន្កាំណតដូ់ច្ខាងភប្រកាម្៖ 
-  ប្រតួតពិនិ្តយភាពអាច្ភជឿជាកា់ន្ និ្ងស៊ុច្រតិភាព ថ្ន្ការរាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុ ភោយសហការយា ងជិតសនិទធជាម្យួ 

សវន្ករខាងភប្រៅ កដូ៏ច្ជាភាពអាច្ភជឿជាកា់ន្ និ្ងស៊ុច្រតិភាព ថ្ន្ប្ររពន្្ធពត្ម៌ាន្ប្រគរប់្រគង។ 
-  ប្រតួតពិនិ្តយប្ររពន្្ធខដលាន្រភងកើតភ ើងភដើម្បបី្រគរប់្រគងការអន្៊ុវតតន្ត៍ម្ច្ារ ់ និ្ងរទរបញ្ញតតិពាកព់ន្្ធ កដូ៏ច្ជារទរញ្ជា ថ្សទ 

កន៊ុង ដូច្ជាភគ្មលន្ភយាាយ និ្ងនី្តិវធីិ្។ 
-  ប្រតួតពិនិ្តយនូ្វម្ភធ្ាាយថ្ន្ការពារប្រទពយសម្បតតិ និ្ងភធ្វើការភសទៀងផ្លទ តវ់តតមាន្ថ្ន្ប្រទពយសម្បតតិទាាំងភនាុះ។ 
-  ប្រតួតពិនិ្តយ និ្ងវាយតាំថ្លប្ររសិទធភាព និ្ងប្ររសិទធសលប្ររតិរតតិការថ្ន្ដាំភណើ រការ និ្ងប្ររពន្ធព្ាកព់ន្្ធទាាំងអស់រមួ្មាន្ការ 

ភប្ររើប្រាស់ធ្ន្ធាន្ភោយសម្ភហត៊ុសល។ 
-  ប្រតួតពិនិ្តយនូ្វប្ររសិទធភាព និ្ងប្ររសិទធសលថ្ន្ប្ររពន្្ធប្រតួតពិនិ្តយថ្សទកន៊ុង និ្ងរញ្ជា កថ់ាភតើវាដាំភណើ រការដូច្ខដលាន្ភប្រគ្មងទ៊ុក 

ឬភទ។ 
-  ប្រតួតពិនិ្តយប្ររតិរតតិការ ឬម្៊ុែងារ និ្ងគភប្រមាងជាកល់ាកណ់ាម្យួភដើម្បរីញ្ជា កថ់ាភតើលទធសលមាន្ភាពស៊ុីគ្មន  នឹ្ងភគ្មល 

រាំណង និ្ងភគ្មលភៅខដលាន្រភងកើតភ ើង និ្ងថាភតើប្ររតិរតតិការ ម្៊ុែងារ និ្ងគភប្រមាងទាាំងភនាុះ ប្រតូវាន្អន្៊ុវតតតម្ការ 
ភប្រគ្មងទ៊ុកឬភទ។ 

-  ប្រតួតពិនិ្តយប្ររតិរតតិការជាកល់ាកណ់ាម្យួ តម្ការភសនើស៊ុាំររស់គណៈកមាម ធិ្ការសវន្កម្ម ឬគណៈប្រគរប់្រគង។ 
-  ប្រតួតពិនិ្តយ និ្ងវាយតាំថ្លប្ររសិទធភាពថ្ន្ប្ររពន្្ធប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ និ្ងការប្រគរប់្រគងការថ្ករន្ែាំររស់ប្រាសាក។់ 
-  ប្រតួតពិនិ្តយ និ្ងវាយតាំថ្លប្ររសិទធភាពថ្ន្ប្ររពន្្ធប្រគរប់្រគងអន្៊ុភលាម្ភាពររស់ប្រាសាក។់ 
-  ភធ្វើការភស៊ុើរអភងកតពិភសសភលើខសនកជាកល់ាកណ់ាម្យួ ឧទាហរណ៍ករណីសងេយ្ថាមាន្ការលួច្រន្ែាំ។ 

 

ការខកែងរន្ែាំ និ្ងអាំភពើព៊ុករលួយ 
-  ការប្រគរប់្រគងោនិ្ភយ្ថ្ន្ការខកែងរន្ែាំ និ្ងអាំភពើព៊ុករលួយគឺជាទាំនួ្លែ៊ុសប្រតូវររស់ថាន កដឹ់កនាាំជាន្ែ់ពស់។ សវន្កម្មថ្សទកន៊ុង 

ម្និ្អាច្ធានាការរកភឃើញថ្ន្ការខកែងរន្ែាំ និ្ងអាំភពើព៊ុករលួយាន្ភទ សូម្បខីតភៅភពលអន្៊ុវតតភោយយកចិ្តតទ៊ុកោកប់្ររករ
ភោយវជិាា ជីវៈកភ៏ោយ។ 

-  សវន្កម្មថ្សទកន៊ុងកអ៏ាច្ភធ្វើការភស៊ុើរអភងកតការខកែងរន្ែាំតម្ការភសនើស៊ុាំររស់អនកប្រគរប់្រគងសងខដរ។ 
 

រាយការណ៍សវន្កម្ម និ្ងការតម្ោន្ 
-  សប្រមារក់ារភធ្វើសវន្កម្ម ឬសវន្កម្មជាប្រកុម្នី្ម្យួៗ រាយការណ៍សវន្កម្មជាលាយលកខណ៍អកេរនឹ្ងប្រតូវភរៀរច្ាំ និ្ងភច្ញ 

ឱ្យទាន្ភ់ពលភវលាជូន្ដល់អនកប្រគរប់្រគងថ្ន្ខសនកខដលទទួលរងការភធ្វើសន្វកម្ម និ្ងគណៈកម្មការសវន្កម្ម ភោយខសអកភៅ 
ភលើប្ររភភទរាយការណ៍សវន្កម្ម ខដលប្រតូវាន្រញ្ជា កយ់ា ងច្ាស់ភៅកន៊ុងភសៀវភៅខណនាាំសវន្កម្មថ្សទកន៊ុង។ 

-  រាយការណ៍ប្រតូវមាន្អន្៊ុសាសន្ខ៍ដលអាច្អន្៊ុវតតាន្ទាកទ់ងនឹ្ងការរកភឃើញ និ្ងសកម្មភាពខកតប្រម្ូវ ដូច្ខដលាន្ 
ឯកភាពគ្មន ជាម្យួខសនកខដលទទួលរងការភធ្វើសន្វកម្ម ។ 

-  នាយកោឋ ន្សវន្កម្មនឹ្ងភធ្វើសវន្កម្មតម្ោន្ប្ររសិន្ភរើចាំាច្អ់ាប្រស្យភលើកាំរតិោនិ្ភយ្ថ្ន្ការរកភឃើញ។ 
-  នាយកោឋ ន្សវន្កម្មនឹ្ងរាយការណ៍ជារនាទ ន្ភ់ៅគណៈកមាម ធិ្ការសវន្កម្ម និ្ងគណៈប្រគរប់្រគងអាំពីសកម្មភាពថ្ករន្ែាំ។ 
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-  នាយកោឋ ន្សវន្កម្មនឹ្ងភធ្វើរាយការណ៍ប្ររចាំប្រតីមាសជូន្គណៈកមាម ធិ្ការសវន្កម្មសតីពី វឌ្ឍន្ភាពភធ្ៀរនឹ្ងខសន្ការ 
សវន្កម្មប្ររចាំឆ្ន ាំ និ្ងលទធសលសភងខរថ្ន្ការភធ្វើសវន្កម្ម។ 

-  នាយកោឋ ន្សវន្កម្មនឹ្ងសតល់រាយការណ៍សវន្កម្មប្ររចាំឆ្ន ាំជូន្គណៈកមាម ធិ្ការសវន្កម្ម និ្ងគណៈប្រគរប់្រគងជាន្ែ់ពស់។ 
 

១.២. ការខតងតាំង ន្ងិការដកហូត / ការលាខលងតាំខណងររស់ប្ររធាន្ ន្ងិ/ឬ អន្៊ុប្ររធាន្សវន្កម្មថ្សទកន៊ុង 
 

ល.រ ភ ម្ ុះ 
កាលររភិច្ឆទ 
ខតងតាំង 

កាលររភិច្ឆទ 
ដកហូត / លាខលង 

ម្លូភហត៊ុ 

១ គ្មម ន្    
 

១.៣. ការខតងតាំងងមបី្ររធាន្ ន្ងិ/ឬ អន្៊ុប្ររធាន្សវន្ករថ្សទកន៊ុង 
 

ល.រ ភ ម្ ុះ កាលររភិច្ឆទខតងតាំងងម ី កាលររភិច្ឆទដក / ការលាឈរ ់

១ 
ភលាក អ ៊ុក សាភរឿង 
នាយកនាយកោឋ ន្សវន្កម្ម 

ថ្ងៃទី០១ ខែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០០៣ គ្មម ន្ 

២ 
ភលាក ហ៊ុង ភសងរត្ន 
នាយករងនាយកោឋ ន្សវន្កម្ម 

ថ្ងៃទី១២ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៣ គ្មម ន្ 

 

២. សវន្កម្មខាងភប្រៅ 
 

ល.រ ភ ម្ ុះប្រកមុ្ហ ៊ុន្ កាលររភិច្ឆទភប្រជើសតាំង តថ្ម្ែភសវាសវន្កម្ម តថ្ម្ែភសវាម្និ្ខម្ន្សវន្កម្ម 

១ 
Ernst and Young 

(Cambodia) Ltd. 

ថ្ងៃទី១៩ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៨ 
ថ្ងៃទី២៥ ខែកកកោ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ថ្ងៃទី២៦ ខែវចិិ្ឆកា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
ថ្ងៃទី២០ ខែម្ករា ឆ្ន ាំ២០២០ 
ថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២០ 
ថ្ងៃទ១៦ ម្នីា ឆ្ន ាំ២០២១ 

១៣២.៦៨២ ដ៊ុលាែ រអាភម្រកិ គ្មម ន្ 

 

ម្លូភហត៊ុថ្ន្ការផ្លែ ស់រតូរ ការផ្លអ ក និ្ងការរញ្ឈរប់្រកុម្ហ ៊ុន្សតល់ភសវាសវន្កម្មកន៊ុងវស្ិយម្លូរប្រត 
 

គ្មម ន្ 
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ក. រងាា ញពីភគ្មលន្ភយាាយ ន្ិងសកម្មភាពទាកទ់ងន្ឹងច្ាំន្៊ុច្ដូច្ខាងភប្រកាម្៖ 
 

ល.រ ែែមឹ្សារ ភគ្មលន្ភយាាយ សកម្មភាព 

១ 
ស៊ុែ៊ុមាលភាពររស់
អតិងិជន្ 

 ប្រកម្សីលធ្ម្ ៌
 ភគ្មលន្ភយាាយ 
ប្រគរប់្រគងរណតឹ ង 
ររស់អតិងិជន្ 

 និ្ភយាជិតប្រាសាកប់្រតូវអន្៊ុវតតយា ងខាា រែ់ាួន្នូ្វប្រកម្សីលធ្ម្ ៌
និ្ងរភប្រម្ើអតិងិជន្ប្ររករភោយវជិាា ជីវៈ។ 

 ភគ្មលន្ភយាាយប្រគរប់្រគងរណតឹ ង ររស់អតិងិជន្ប្រតូវាន្អន្៊ុវតត 
និ្ងភប្ររើប្រាស់ភោយអតិងិជន្ភហើយវាប្រតូវាន្តប្រមូ្វភោយនិ្យតករ។ 

២ 
ការភប្រជើសភរ ើសអនក 
សគតស់គង និ្ងអនកភ   
ការ 

ភគ្មលន្ភយាាយ 
លទធកម្ម 

តម្ភគ្មលការណ៍រាល់ការទិញភលើសពី ៥០០ ដ៊ុលាែ រតប្រម្ូវភអាយមាន្
សប្រម្ងត់ថ្ម្ែយា ងភោច្ណាស់៣ ភហើយការភប្រជើសភរ ើសនឹ្ងប្រតូវសាំភរច្
ភោយគណៈកមាម ធិ្ការនិ្ងការយល់ប្រពម្ពី CFO / FND ។ 

៣ 
ការប្រគរប់្រគង និ្ង 
ការការពារនិ្ភយាជិត 

ភគ្មលន្ភយាាយធ្ន្
ធាន្ម្ន្៊ុសេ 

ការប្រគរប់្រគង  និ្ងការការពារនិ្ភយាជិតប្រតូវាន្អន្៊ុវតតតម្ច្ារ ់
និ្ងប្ររកាសពាកព់ន្្ធ។ 

៤ ការគ្មាំពារររសិាា ន្ 
ភគ្មលន្ភយាាយ 
ការពារសងគម្និ្ង 
ររសិាា ន្ 

 ភគ្មលន្ភយាាយការពារសងគម្ និ្ងររសិាា ន្ប្រតូវាន្រភងកើតភ ើងភោយ 
មាន្ ភគ្មលរាំណងដូច្ខាងភប្រកាម្ៈ 
 កាតរ់ន្ាយសលរ ុះពាល់អវជិាមាន្ (ពាកព់ន្្ធនឹ្ងប្ររតិរតតិការអាជីវកម្ម 
និ្ង ប្រាកច់្ាំណូលប្រគួសារ) ភលើអាជីវកម្មររស់អតិងិជន្។ 

 ខងរការរសិាា ន្ភសច្កតីថ្ងែងនូរ និ្ងស៊ុែភាពលអសប្រមារស់ហគម្ន្ពី៍ការ 
ភប្ររើប្រាស់ប្រាកក់ម្ច ីនិ្ងភសវាកម្មភសេងៗររស់ប្រាសាក ់

 កាតរ់ន្ាយឬគ្មម ន្ពលកម្មក៊ុមារ 
 អររ់ ាំអតិងិជន្ភអាយយល់ពីសារៈសាំខាន្ថ់្ន្ការការពារសងគម្ និ្ង 
ររសិាា ន្និ្ងសងគម្។ 

 កាតរ់ន្ាយោនិ្ភយ្ឥណទាន្។ 

៥ 
អន្តរកម្មជាម្យួ 
សហគម្ន្ ៍

ភគ្មលន្ភយាាយ 
ការពារសងគម្និ្ង 
ររសិាា ន្ 

ប្រាសាកទ់ទួលសាគ ល់ស៊ុែភាពអាជីវកម្ម និ្ងភាពរ៊ុងភរឿងររស់សហគម្ន្៍
គឺពឹងខសអកភលើគ្មន ភៅវញិភៅម្ក។ 
ប្រាសាកអ់ាច្ប្រទប្រទងស់ហគម្ន្ប៍្ររករភោយនិ្រន្តរភាពភោយ៖ 
 សតល់សលិតសល និ្ងភសវាកម្មសម្ប្រសរខដលាន្ភប្រជើសភរ ើស និ្ង
អភវិឌ្ឍភោយយកចិ្តតទ៊ុកោកស់ប្រមារត់ប្រម្ូវការសងគម្។ 

 រភងកើន្ការសេពវសាយ៖ ពប្រងីកការសេពវសាយ ឬប្ររតិរតតិការដល់ 
សហគម្ន្ង៍មីភៅទីតាំងងមីតម្រយៈរណាត ញសាខាភៅតម្ភែតត 
និ្ងពប្រងីកភសវាកម្មធ្នាគ្មរតម្អ៊ុិន្ធឺ្រខណតសប្រមួ្លដល់ការទទួល
ាន្ហិរញ្ញ វតា៊ុ។ 

 ចូ្លរមួ្កន៊ុងកម្មវធីិ្ភសេងៗភដើម្បអីររ់ ាំសាធារណជន្អាំពីច្ាំភណុះដឹងខសនក

ផ្ននហិទរ ៥ - ភា្រពាហិ់ព្ន្ធ 
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ហិរញ្ញ វតា៊ុ  និ្ងដាំភណាុះប្រសាយហិរញ្ញ វតា៊ុ ដូភច្នុះពួកភគអាច្ប្រគរប់្រគង
ធ្ន្ធាន្ររស់ពួកភគឱ្យកាន្ខ់តមាន្ប្ររសិទធភាព ខកលម្អសាា ន្ភាព 
អាជីវកម្មររស់ពួកភគ ភហើយពួកភគអាច្យល់ពីតប្រមូ្វការ និ្ងការភរៀរ
ច្ាំសប្រមារក់ារទទួលាន្ភសវាហិរញ្ញ វតា៊ុ។ 

 សតល់កម្មសិកា និ្ងទប្រម្ងថ់្ន្ការរណត៊ុ ុះរណាត លភសេងៗដល់សិសេ 
ភដើម្បកីសាងសម្តាភាព និ្ងភលើកកម្ពស់ម្បី្រកូហិរញ្ញ វតា៊ុដល់ទសេនិ្កជន្
ទូភៅ។ 

 ខសវងរកភោយយកចិ្តតទ៊ុកោកភ់ដើម្បកីាំណតស់តងោ់រែពស់ 
កន៊ុងអភាិលកិច្ចលអភធ្វើឱ្យប្ររភសើរភ ើងនូ្វររយិាកាសហិរញ្ញ វតា៊ុ។ 

 ភធ្វើការជាម្យួប្រកុម្សហគម្ន្ភ៍ដើម្បអីភវិឌ្ឍសលិតសលនិ្ងភសវាកម្មងមីៗ
ខដលប្រតូវនឹ្ងតប្រមូ្វការររស់ពួកភគ។ 

 ចូ្លរមួ្ភប្រជើសភរ ើសកម្មវធីិ្សរប៊ុរសធ្ម្ភ៌ដើម្បជួីយ ប្ររជាជន្ 
និ្ងគ្មាំប្រទសហគម្ន្ ៍និ្ង 

 ខច្ករ ាំខលកប្រាកច់្ាំភណញកន៊ុងសកម្មភាពសងគម្ ឬការអភវិឌ្ឍន្៖៍ 
ការអន្៊ុម្ត្ភលើការខរងខច្កប្រាកច់្ាំភណញកន៊ុងការងារសកម្មភាពសងគម្
និ្ងការអភវិឌ្ឍន្ប៍្រតូវាន្ភធ្វើភ ើងជាភរៀងរាល់ឆ្ន ាំភោយប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល 
និ្ងគណៈប្រគរប់្រគងភដើម្បឆី្ែ៊ុុះរញ្ជច ាំងពីសាា ន្ភាពជាកខ់សតងររស់សាា រន្្ 
និ្ងតប្រមូ្វការររស់សហគម្ន្។៍ 

៦ 
ការការពារសិទធិ 
ររស់មាច ស់រាំណ៊ុ ល 

មាច ស់រាំណ៊ុ លតាំណាង 
កិច្ចសន្ានិ្ងកិច្ច 
សន្ាការធានា 

 ខច្ងអាំពីសិទធិ និ្ងកាតពវកិច្ចររស់មាច ស់រាំណ៊ុ លភលើម្លូរប្រតរាំណ៊ុ ល 
ខដលអន្៊ុភលាម្តម្រទរបញ្ញតតិររស់ SERC ភៅកាលររភិច្ឆទ
ទូទាតរ់មួ្ទាាំងការខកខប្ររភសេងភទៀតខដលអន្៊ុភលាម្តម្កិច្ចប្រពម្ភប្រពៀង
ភន្ុះ។ ប្ររសិន្ភរើមាន្ភាពែ៊ុសគ្មន រវាងលកខែណឌ ថ្ន្កិច្ចសន្ា និ្ងកិច្ច
ប្រពម្ភប្រពៀងតាំណាងអនកតាំណាងមាច ស់ភាគហ ៊ុន្កិច្ចប្រពម្ភប្រពៀងតាំណាង 
មាច ស់រាំណ៊ុ លនឹ្ងប្រតូវអន្៊ុវតត។ 

 មាច ស់រាំណ៊ុ លប្រតូវាន្ការពារភោយកិច្ចប្រពម្ភប្រពៀងធានារវាងប្រាសាក ់
និ្ង CGIF ។ 

៧ 
កម្មវធីិ្ប្ររឆ្ាំងអាំភពើ 
ព៊ុករលួយ 

ភគ្មលន្ភយាាយ 
ប្ររឆ្ាំងការស៊ុីសាំណូក
និ្ងអាំភពើព៊ុករលួយ 

 ប្រាសាកទ់ទួលសាគ ល់ថាការសូកា ន្ ់និ្ងអាំភពើព៊ុករលួយជុះឥទធិពល 
អាប្រកកដ់ល់សងគម្ប្រគរទី់កខន្ែងខដលភកើតភ ើង ភហើយភរតជាា អន្៊ុវតត 
សតងោ់រសីលធ្ម្រ៌រស់ែែួន្រាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មទាាំអស់។  

 ភគ្មលន្ភយាាយប្ររឆ្ាំងអាំភពើសូកា ន្ ់និ្ងអាំភពើព៊ុករលួយររស់ 
ប្រាសាកជួ់យ ពប្រងឹងការភរតជាា ចិ្តតភន្ុះឱ្យប្រសរតម្តថ្ម្ែ និ្ងវរបធ្ម្ស៌នូល 
ររស់ប្រាសាក។់ 

 

 
 



ប្រាសាក ់| រាយការណ៍អភាិលកិច្ចសាជីវកម្មប្ររចាំឆ្ន ាំ២០២០ 41 
 

ែ. ពិពណ៌នាអាំពីទាំន្លួែ៊ុសប្រតវូសងគម្ររស់រ៊ុគគលច្៊ុុះរញ្ា ីលកម់្លូរប្រត៖ 
 

ល.រ 
អនកទទលួសលប្ររ

ភយាជន្ ៍
ច្ាំន្នួ្ ភគ្មលរាំណងថ្ន្ការររចិច គ 

១ សហគម្ន្ ៍
សហប្រគ្មសធ្៊ុន្តូច្
និ្ងម្ធ្យម្ និ្សេតិ 
ជន្ពិការ 
ជន្រងភប្រគ្មុះ 
រ៊ុគគលិកប្រាសាក ់
និ្ងម្ន្៊ុសេ 
ដថ្ទភទៀត។ 

ប្រាសាកនឹ់្ងខរងខច្ក
សប្រមារឆ់្ន ាំ
ហិរញ្ញ វតា៊ុនី្ម្យួៗងវកិា
ប្ររមាណ ១ ភៅ ២ % 
ថ្ន្ប្រាកច់្ាំភណញស៊ុទធ
ជាម្ធ្យម្ ខដលាន្ 
ភធ្វើកន៊ុងអាំ ៊ុងភពល 
ហិរញ្ញ វតា៊ុច្៊ុងភប្រកាយ 
ថ្ន្ឆ្ន ាំនី្ម្យួៗ។ 

ប្រាសាកអ់ាច្អន្៊ុវតតកម្មវធីិ្ CSR ភោយមាន្ សកម្មភាពដូច្ខាងភប្រកាម្៖ 
 ការឧរតាម្ភ និ្ងការររចិច គសប្រមារប់្រពឹតតិការណ៍ 
សហប្រគ្មសធ្៊ុន្តូច្ និ្ងម្ធ្យម្ ប្រពឹតតិការណ៍ជាតិ 
ទិវាក៊ុមារ កាកាទប្រកហម្កម្ព៊ុជា យ៊ុទធនាការអាន្ 
សាន ម្ញញឹម្ថ្ន្ប្ររតិរតតកិារ និ្ងភសេងៗភទៀត។ 

 អន្៊ុវតតកម្មវធីិ្ភប្រគ្មុះម្ហន្តរាយ 
 ការសតល់ជាំនួ្យសភស្តងាគ ុះរនាទ ន្ដ់ល់ជន្រងភប្រគ្មុះ។ 
 ភលើកកម្ពស់ការអររ់ ាំតម្រយៈគភប្រមាងរណាណ ល្យ 
រមួ្មាន្ការររចិច គភសៀវភៅ ឧរករណ៍ ប្ររពន្្ធ 
និ្ងរណត៊ុ ុះរណាត លភលើការប្រគរប់្រគងរណាណ ល្យ។ 

 ការរណត៊ុ ុះរណាត លភដើម្បភីលើកកម្ពស់គាំនិ្តថ្ន្ការអាន្សប្រមារក់៊ុមារភៅ
តាំរន្ជ់ន្រទ។ 

 ភលើកកម្ពស់ប្ររតិរតតិការអាជីវកម្មថ្រតង។ 
 សកម្មភាពខដលាន្អន្៊ុវតតកន៊ុងការរន្តអាជីវកម្ម 
តម្ទិសភៅររស់ប្រាសាក។់ 

 គភប្រមាង / កម្មវធីិ្ ឬសកម្មភាពនានាររស់ CSR ខដលសតល់ 
អតាប្ររភយាជន្ដ៍ល់និ្ភយាជិតប្រាសាកនិ់្ងប្រគួសារររស់ពួកភគ។ 
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ក. រងាា ញអាំពីពត្ម៌ាន្កន៊ុងរាយការណ៍ប្ររចាំឆ្ន ាំដូច្ខាងភប្រកាម្៖ 
 

ល.រ ពត្ម៌ាន្ មាន្/គ្មម ន្រងាា ញ 

១ ច្កខ៊ុវស្ិយ / ភរសកកម្ម / ភគ្មលភៅអាជីវកម្ម មាន្ 

២ សូច្នាករហិរញ្ញ វតា៊ុ មាន្ 

៣ សូច្នាករម្និ្ខម្ន្ហិរញ្ញ វតា៊ុ មាន្ 

៤ កតត ោនិ្ភយ្សាំខាន្់ៗ  មាន្ 

៥ ភគ្មលន្ភយាាយភាគលាភ មាន្ 

៦ ជីវប្ររវតតិររស់អភាិល មាន្ 

៧ ការរណត៊ុ ុះរណាត លសប្រមារអ់ភាិល មាន្ 

៨ ច្ាំនួ្ន្កិច្ចប្ររជ៊ុាំប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល មាន្ 

៩ វតតមាន្ររស់អភាិលកន៊ុងកិច្ចប្ររជ៊ុាំប្រកុម្ប្ររឹកាភាិល មាន្ 

១០ លាភការ ឬប្រាករ់ាំណាច្ស់ប្រមារអ់ភាិល និ្ងរ៊ុគគលិកជាន្ែ់ពស់ មាន្ 
 

* រ៊ុគគលច្៊ុុះរញ្ាីលកម់្លូរប្រតប្រតូវរញ្ជា កពី់ម្លូភហត៊ុ ប្ររសិន្ភរើមិ្ន្ាន្រងាា ញពត្ម៌ាន្ខាងភលើ។ 
 

ែ. ពិពណ៌នាអាំពីយន្តការថ្ន្ការរងាា ញពត្ម៌ាន្ ភោយភរៀររារព់មី្ភធ្ាាយ ន្ីតិវធិ្ី ន្ិងរ៊ុគគលិកទទលួរន្ទ៊ុកសតល់ពត្ម៌ាន្ 
 

ខសអកភលើប្ររកាសររស់គណៈកម្មការម្លូរប្រតកម្ព៊ុជាភលែ ០០៧/១៨ គ.ម្.ក/ប្ររ.ក ច្៊ុុះថ្ងៃទី៣០ ខែត៊ុលា ឆ្ន ាំ២០១៨ សតីពី 
ការរងាា ញពត្ម៌ាន្សាជីវកម្ម ប្រាសាក ់ាន្ខតងតាំងម្ប្រនី្តរងាា ញពត្ម៌ាន្ និ្ងជាំនួ្យការម្ប្រនី្តរងាា ញពត្ម៌ាន្ដូច្ខាងភប្រកាម្៖ 
 

ម្ប្រនី្តរងាា ញពត្ម៌ាន្ 
 

ល.រ ភ ម្ ុះ តួនាទី 

១ ភលាក ជា ោង អន្៊ុប្ររធាន្នាយកប្ររតិរតតិទទួលរន្ទ៊ុកខសន្ការយ៊ុទធសាស្តសដ និ្ងអាជីវកម្ម 
 
 
 
 
 
 
 

ផ្ននហិទរ ៦ - ការបង្ហា ញព្ុ៌ាន្ ន្្ងុាា ភាព 
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ជាំនួ្យការម្ប្រនី្តរងាា ញពត្ម៌ាន្ 
 

ល.រ ភ ម្ ុះ តួនាទី 

១ ភលាក គង ់សា ន្ នាយកនាយកោឋ ន្ហិរញ្ញ កិច្ច 

២ ភលាក យ៊ុន្ សាំអាង នាយករងនាយកោឋ ន្ហិរញ្ញ កិច្ច 

៣ ភលាក ហ៊ុីង ចន្ហ់៊ុីម្ អន្៊ុប្ររធាន្ខសនកទាំនាកទ់ាំន្ងអនកវនិិ្ភយាគ 

៤ ភលាក នាក ់ពន្ែឺ ប្ររធាន្ខសនករាយការណ៍និ្យត្កម្ម 
 

គ. ទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួវនិ្ិភយាគនិ្ 
 

១. រងាា ញពយីន្តការ ន្ងិន្តីវិធិ្ថី្ន្ការទាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួវនិ្ភិយាគនិ្ 
 

ប្រាសាក ់ សាវ គម្ន្វ៍និិ្ភយាគិន្ និ្ងសតល់ពត្ម៌ាន្ចាំាច្អ់ាំពីសកម្មភាព និ្ងប្ររតិរតតិការហិរញ្ញ វតត៊ុររស់ែែួន្ភៅភលើភគហទាំពរ្ 
សាជីវកម្មររស់ែែួន្៖ https://www.PRASAC.com.kh/en/contact-us/investor-relations 

 

២. ពពិណ៌នាភោយសភងខរអាំពទីាំនាកទ់ាំន្ងជាម្យួន្ងឹវនិ្ភិយាគនិ្កន៊ុងរយៈភពល ១ (ម្យួ) ឆ្ន ាំច្៊ុងភប្រកាយ 
 

ប្រាសាកា់ន្សេពវសាយពត្ម៌ាន្ដល់វនិិ្ភយាគិន្ដូច្ខាងភប្រកាម្៖ 
-  ថ្ងៃទី២៣ ខែភម្សា ឆ្ន ាំ២០២០ សញ្ជញ ណរណណ សាជីវកម្ម ប្រាសាក ់ប្រតូវាន្ភាុះសាយភោយភជាគជយ្។ 
-  ភសច្កតីប្ររកាសពត្ម៌ាន្សតីពីការពន្ាភពលថ្ន្ការរងាា ញរាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុគិតប្រតឹម្ប្រតីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រសរ 

តម្សតងោ់រគណភន្យយហិរញ្ញ វតា៊ុអន្តរជាតិកម្ព៊ុជា (CIFRS) ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២០ ។ 
-  ថ្ងៃទី២៣ ខែត៊ុលា ឆ្ន ាំ២០២០ ភសច្កតីជូន្ដាំណឹងដល់វនិិ្ភយាគិន្សតីពីការទូទាតក់ារប្រាកម់្លូរប្្រតប្រកុម្ហ ៊ុន្ថ្ន្ម្លូ 

រប្រតរាំណ៊ុ លប្រាសាក។់ 
-  ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ជញ  ឆ្ន ាំ២០២០ ភសច្កតីប្ររកាសពត្ម៌ាន្សតីពីការរងាា ញរាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុគិតប្រតឹម្ប្រតីមាសទី២ 

ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រសរតម្សតងោ់រគណភន្យយហិរញ្ញ វតា៊ុអន្តរជាតិកម្ព៊ុជា (CIFRS) ។ 
-  ថ្ងៃទី១៦ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០២០ ភសច្កតីប្ររកាសពត្ម៌ាន្សតីពីការរងាា ញរាយការណ៍ហិរញ្ញ វតា៊ុគិតប្រតឹម្ប្រតីមាសទី៣ 

ឆ្ន ាំ២០២០ ប្រសរតម្សតងោ់រគណភន្យយហិរញ្ញ វតា៊ុអន្តរជាតិកម្ព៊ុជា (CIFRS) ។ 
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