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ថ្ងៃទី៣១ខៃសីហាឆ្នាំ២០១៩នៃះគឺជា
ពៃឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតសមៃប់
បៃជាជនម៉ាឡៃសី៊ ពីពៃះជាថ្ងៃបៃព្ធទិវា
ប៊ណៃយជាតិគមៃប់ខួបលើកទី៦២របស់យើង។
ខ្ញុំសូមអបអរសាទរ និងជូនពរដល់ពលរដ្ឋ
ម៉ាឡៃសី៊នៅគៃប់ទិសទី!
បៃទៃសម៉ាឡៃសី៊បៃហៃលមិនអាចមន

វត្តមនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនៃះទៃបៃសិនបើ
គ្មានការលះបង់ពីប៊ព្វប៊រសដៃលជាសា្ថាបនិក
របស់យើង។ ដូច្នៃះសូមកំ៊ឲៃយយើងភ្លៃច និង
តៃូវធ្វើឲៃយបៃកដបៃជាជាមួយនឹងអ្វីដៃល
ពួកគត់ខិតខំបនៃសល់ទ៊កសមៃប់ពួកយើង។
ការលះបង់របស់ពួកគត់បានធានាថា

យើងអាចរៀបចំផ្លូវដើរផ្ទាល់ខ្លួនដោយ
ឯកភាព វិប៊លភាព និងការអភិវឌៃឍដៃល
គ្មានការជៃៀតជៃកពីខាងកៃ។យើង
មិនអាចអរគ៊ណពួកគត់គៃប់គៃន់នោះ
ទៃ។ ដូច្នៃះយើងជំពាក់វីរប៊រសរបស់យើង
ដើមៃបីធានាថាសៃរីភាពស្ថរិភាពនិងវឌៃឍន-
ភាពនៅតៃបន្តមនជានិច្ច។នៃះគឺជា
ការទទួលខ៊សតៃូវដ៏សំខាន់បំផ៊តរបស់
បៃជាជនម៉ាឡៃសី៊គៃប់រូប។
អស់រយៈពៃលជាចៃើនឆ្នាំកន្លងមកនៃះ

បៃទៃសម៉ាឡៃសី៊បានអភិវឌៃឍ និងរីកចមៃើន
លើគៃប់វិស័យតាមរយៈការខិតខំបៃងឹបៃង
និងលះបង់របស់បៃជាជនម៉ាឡៃសី៊ទំាងក្នងុ
និងកៃបៃទៃស។បៃជាជនម៉ាឡៃសី៊ដៃល
កំព៊ងបៃកបអាជីវកម្មរបស់ពួកគៃនៅក្នងុ

បៃទៃសកម្ពជុាបានធ្វើជាគំរូដ៏ល្អនិងបញ្ជាក់
ពីភាពវិជ្ជមនចំពោះបៃទៃសដ៏ជាទីសៃឡាញ់
របស់ខ្លនួដោយបង្ហាញអំពីការឧសៃសាហ៍-
ពៃយាយាមភាពស្មាះតៃង់ និងអាកបៃបកិរិយា
បៃកបដោយស៊ជីវធម៌។
ទោះយា៉ាងណាក៏ដោយយើងទំាងអស់គ្នា

អាចយល់សៃបថាសមិទ្ធផលរបស់យើងមិនគួរ
បញ្ចប់តៃមឹនៃះទៃ។គន្លងនៃវឌៃឍនភាពរបស់
យើងនឹងតៃវូរីកចមៃើនបន្ថៃមទៀតដោយការ-
បង្កើនបៃសិទ្ធភាពផលិតកម្មកមៃតិការបៃើ-
បៃស់ធនធានហើយអ្វដីៃលសំខាន់បំផ៊តនោះ
គឺការល៊បបំបាត់អំពើព៊ករលួយ។
ដូច្នៃះនៅពៃលដៃលបៃទៃសរបស់យើង

សា្វាគមន៍យ៊គអភិបាលកិច្ចថ្មីបៃធានបទ
សមៃប់ការបៃរព្ធទិវាប៊ណៃយជាតិនៅក្នងុឆ្នានំៃះ
គឺSayangiMalaysiaku:MalaysiaBer-
sih(សៃឡាញ់បៃទៃសម៉ាឡៃសី៊របស់ខ្ញុំ,
បៃទៃសម៉ាឡៃសី៊ដ៏សា្អាតស្អំ)គឺមនអត្ថន័យដ៏
វិសៃសវិសាលបំផ៊ត។
សៃបនឹងបញ្ហានៃះក្នងុនាមជាឯកអគ្គ-

រាជទូតនៃបៃទៃសរបស់យើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវ
ដល់ពលរដ្ឋម៉ាឡៃសី៊ទំាងអស់នៅទីនៃះ
ធានាឲៃយបាននូវរូបភាពដ៏ល្អ និងភាពស្មាះ-
តៃង់ក្នងុកមៃតិមួយដ៏ខ្ពស់បំផ៊តទៅតាម
វិស័យរៀងៗខ្លនួ។
បងប្អនូជនរួមជាតិជាទីរាប់អានបៃសិនបើ

អ្វីៗ ដៃលយើងធ្វើគឺស្ថតិនៅក្នងុសា្មារតីដើមៃបី
ភាពរ៊ងរឿង និងឧត្តមភាពរបស់បៃទៃស

ម៉ាឡៃសី៊ដ៏ជាទីសៃឡាញ់របស់យើងបៃសិន
បើយើងធ្វើអ្វីដើមៃបីល៊បបំបាត់ភាពកៃីកៃ
ក៏ដូចជាដើមៃបីអន៊វត្តកាតព្វកិច្ចរបស់យើង
សមៃប់បៃទៃសជាតិនោះយើងនឹងទទួល
បាននូវសមិទ្ធផលកាន់តៃធំនិងជំរ៊ញបៃទៃស
ដ៏អសា្ចារៃយរបស់យើងឲៃយកាន់តៃធ្វើដំណើរ
ឆ្ពោះទៅម៊ខ។
ក្នងុនាមជាជាតិសាសន៍មួយ និងបៃជា-

ជាតិមួយសូមឲៃយពាកៃយ «សៃឡាញ់បៃទៃស
ម៉ាឡៃសី៊របស់ខ្ញុំ,បៃទៃសម៉ាឡៃសី៊ដ៏សា្អាតស្អំ»
ដក់ជាប់នៅក្នងុដួងចិត្តនិងគំនិតរបស់យើង
ទំាងអស់គ្នា។
យើងគរួតៃមនទនំក៊ចតិ្តបៃបនៃះជាមយួ

នងឹការលះបង់នងិកចិ្ចខតិខំបៃងឹបៃងនោះ
យើងនឹងទទួលបាននូវធនធានចាំបាច់
នងិសមត្ថភាពក្នងុការធ្វើហើយការផ្លាសប់្តរូ
ដ៏ធំនឹងកើតឡើង។បនា្ទាប់មកការតាំង-
ចិត្តរបស់យើងនឹងប្តូរទៅជាសមិទ្ធផលដ៏
អសា្ទារៃយ។
ខណៈដៃលយើងបៃរព្វទិវាប៊ណៃយជាតិដ៏

រីករាយនៃះខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតយកឱកាសនៃះ
ដើមៃបីថ្លៃងអំណរគ៊ណយា៉ាងជៃលជៃដល់
មិត្តកម្ពជុាជាបងប្អនូអាសា៊ានរបស់យើង
ដៃលយើងបានរកៃសានូវទំនាក់ទំនងដ៏ល្អ
បំផ៊ត។
បៃជាជនរបស់យើងមនទំនាក់ទំនង

ជាបៃវត្តសិាស្តៃយា៉ាងជៃលជៃ និងមន
អត្ថន័យនៅក្នុងនយោបាយសៃដ្ឋកិច្ច

សាសនានិងវបៃបធម៌តំាងតៃពីម៊នការបង្កើត
ទំនាក់ទំនងការទូតរវាងម៉ាឡៃសី៊-កម្ពុជា
ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៥៧មកម្លៃះ៉។ វិនិយោគិន
ម៉ាឡៃសី៊ស្ថតិក្នងុចំណោមវិនិយោគិនដំបូងគៃ
ដៃលបានមកវិនិយោគនៅក្នងុបៃទៃសកម្ពជុា
ហើយយើងបានរួមស៊ខទ៊ក្ខជាមួយគ្នា។
បច្ចបុៃបន្នបៃទៃសម៉ាឡៃសី៊គឺជាវិនិយោគិនធំ

លំដាប់ទី៤នៅក្នងុពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុា។
ខ្ញុំជឿជាក់ថាតាមរយៈចំណងមិត្តភាពដ៏រឹងមំ
របស់យើងបៃទៃសម៉ាឡៃសី៊អាចនឹងឈាន
ដល់លំដាប់ទី១នៅក្នងុរយៈពៃលប៊៉នា្មានឆ្នាំ
ខាងម៊ខ។ដូច្នៃះចូរយើងបន្តខិតខំធ្វើដំណើរ
ឆ្ពោះទៅម៊ខរួមគ្នាដើមៃបីលើកកម្ពស់ទំនាក់-
ទំនងទ្វៃភាគីឱៃយកាន់តៃរឹងមំ។
ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនៃះដៃរខ្ញុំសូមជូនពរ

ជនរួមជាតិជាទីសៃឡាញ់របស់ខ្ញុំសូមជួបតៃ
សៃចក្តស៊ីខ និងរីកចមៃើនគៃប់ភារកិច្ច។
យើងទំាងអស់គ្នាគឺជាកូនបៃ៊សសៃីរបស់
បៃទៃសម៉ាឡៃសី៊។នៃះគឺជាចំណងរួបរួមដ៏
រឹងមំរបស់យើង។សូមឲៃយយើងទំាងអស់គ្នា
ចងចំាជានិច្ចថាសាមគ្គភីាពគឺជាកម្លាងំមូល-
ដា្ឋានដ៏សំខាន់របស់យើងក្នងុនាមជាបៃជា-
ជននិងជាបៃជាជាតិមួយ។
សូមឱៃយយើងបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាបៃកប-

ដោយភាពស៊ខដ៊មរមនានិងភាពស្មាះតៃង់
គឺជាភក្តភីាពដៃលមិនអាចបំបៃកបំបាក់បាន
សមៃប់ភាពរ៊ងរឿងនៃបៃជាជាតិដ៏ជាទី-
សៃឡាញ់របស់យើង៕

សារ របស់ ឯកអគ្គរាជទូត ម៉ាឡេសីុ ក្នងុឱកាស 
 ទិវា បុណ្យជាតិ ម៉ាឡេសីុ ខួប លើក ទី ៦២ 
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ចំណាប់អារម្មណ៍របស់វិនិយោគិន
ម៉ាឡៃស៊ីទៅលើសៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិន
បានបង្ហាញសញ្ញាថមថយនោះទៃ
បនា្ទាប់ពីបានចូលមកវិនិយោគអស់
រយៈពៃល៣០ឆ្នាំមកហើយនោះ។
ផ្ទុយទៅវិញចំណាប់អារម្មណ៍នៃការ-
ធ្វើអាជវីកម្មនៅកម្ពជុាជាពសិៃសក្នងុ
ចំណោមបៃជាជនម៉ាឡៃស៊ីជំនាន់ថ្មី
នៅតៃបន្តមន។
ភាពងយសៃួលនៃការធ្វើអាជវីកម្ម

នងិភាពជឿជាក់លើកណំើនសៃដ្ឋកចិ្ច
របស់កម្ពុជាបានធ្វើឱៃយកម្ពជុាកា្លាយជា
ទផីៃសារដ៏ទាកទ់ាញសមៃប់វនិយិោគនិ
ម៉ាឡៃស៊ីអស់ជាចៃើនទសវតៃសរ៍មក
ហើយ។
ចំពោះវិសាលភាពអាជីវកម្មការ-

វិនិយោគរបស់ម៉ាឡៃស៊ីគៃបដណ្តប់
លើវិស័យជាចៃើនរាប់ចាប់តាំងពី
វិស័យម្ហូបអាហារនិងភៃសជ្ជៈបដិ-
សណា្ឋារកិច្ច ពន្ធ និងហិរញ្ញវត្ថុ និង
ទំនិញបៃើបៃស់ផៃសៃងៗ។
លើសពីនៃះទៀតទៃពកោសលៃយ

របស់វិនិយោគិនម៉ាឡៃស៊ី ក៏កំព៊ង
ជំរ៊ញឧសៃសាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុផងដៃរ
ដៃលមនចាបព់ីវសិយ័ធនាគររហតូ
ដល់វិស័យធានារា៉ាប់រង។
ធនាគរកំពូលរបស់ម៉ាឡៃស៊ីដៃល

កពំង៊បៃតបិត្តកិារនៅក្នងុទផីៃសារកម្ពជុា
នាពៃលបច្ចុបៃបន្នមនដូចជាធនាគរ
MaybankធនាគរPublicBank
ធនាគរCIMBធនាគរRHBនិង
ធនាគរHongLeongជាដើម។
លើសពីនៃះទៀតមនកៃ៊មហ៊៊ន

SmartAxiataCo.,Ltdកៃ៊មហ៊៊ន
edotcoCambodiaLtd(កៃម៊ហ៊ន៊
សាងសង់បង្គោលអង់តៃន)ដៃលជា
ផ្នៃកមយួនៃបៃតបិត្តិករទរូគមនាគមន៍
របស់បៃទៃសម៉ាឡៃស៊ី Axiata
GroupBhdក៏កំព៊ងដើរតួយា៉ាង-
សំខាន់ផងដៃរ។
លោកTehSingបៃធានកៃម៊បៃកឹៃសា

ធ៊រកិច្ចម៉ាឡៃស៊ីបៃចាំកម្ពុជា(MBCC)
បានឲៃយកាសៃតភ្នំពៃញប៉៊ស្តិ៍ដឹងថា៖
«វិនិយោគិនម៉ាឡៃស៊ីវ័យក្មៃងមើល
ឃើញពីភាពស៊ីចង្វាក់គ្នានៅទីនៃះ
(រវាងពាណជិ្ជករកម្ពជុា)។ពកួគៃមើល
ឃើញបរយិាកាសអាជវីកម្មដ៏អំណោយ
ផលនិងការរីកចមៃើននៅទីនៃះ»។
ស៊ទិដ្ឋិនិយមរបស់លោកTeh

Singគឺតៃូវបានគំទៃដោយតួលៃខ
ពាណិជ្ជកម្មទ្វៃភាគីដ៏រឹងមំ រួមនឹង
ហៃត៊ផលជាចៃើនផៃសៃងទៀតដៃល
នៅតៃបន្តទាកទ់ាញសហគមន៍ធរ៊កចិ្ច
ម៉ាឡៃស៊ី។
យោងតាមសាជីវកម្មអភិវឌៃឍន៍

ពាណិជ្ជកម្មកៃបៃទៃសម៉ាឡៃស៊ី

(MATRADE)ឲៃយដងឹថាពាណជិ្ជកម្ម
ទ្វៃភាគីរវាងបៃទៃសទាំង២ក្នុងឆ្នាំ
២០១៦មនចំនួន៤២៥,៦លាន
ដ៊លា្លារក្នុងឆ្នាំ២០១៧កើនឡើងដល់
៤៥៥,៨លានដ៊លា្លារនិងក្នុងឆ្នាំ
២០១៨កើនឡើងដល់៥៥៨,៦
លានដល៊ា្លារ។ហើយក្នងុរយៈពៃល៦ខៃ
ដំបូងក្នុងឆ្នាំនៃះតួលៃខពាណិជ្ជកម្ម
មនចំនួន៤២២,៦លានដ៊លា្លារ។
ផលិតផលនំាចៃញនាំចូលសំ-

ខាន់ៗ រវាងបៃទៃសទាងំ២មនដចូជា
ផលិតផលគីមី អង្ករសម្លៀកបំពាក់
និងវាយនភណ្ឌបៃងសៃបៃកជើង
ដូងបៃងនិងគៃឿងម៉ាស៊ីនជាដើម។
ទំនាក់ទំនងទ្វៃភាគីដ៏រឹងមំរវាង

បៃទៃសទាំង២គឺជាកតា្តាជំរ៊ញដ៏
សំខាន់សមៃប់វិនិយោគិនម៉ាឡៃស៊ី
ក្នុងការបន្តការវិនិយោគរបស់
ពួកគៃនៅក្នុង
ពៃះរាជាណាចកៃ-
កម្ពុជា។


មៃយា៉ាងវិញទៀតគោលនយោបាយ
របស់កម្ពុជាស្តីពីការចូលរួមរបស់
វិស័យឯកជនតាមរយៈ«យ៊ទ្ធ-
សាស្តៃចត៊កោណ»របស់ខ្លួនបាន
ជំរ៊ញសៃដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឱៃយកាន់តៃ
រីកចមៃើនជា
លំដាប់

និងបានផ្តល់នូវទំន៊កចិត្តខ្ពស់ដល់
វិនិយោគិនបរទៃសផងដៃរ។
«រដា្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកគំទៃដល់

វសិយ័អាជវីកម្មហើយមនតៃបៃទៃស
កម្ពុជាតៃមួយគត់នៅក្នុងតំបន់
អាសា៊ានដៃលលោកនាយករដ្ឋមន្តៃី

ហ៊៊នសៃនជួបជាមួយវិស័យ
ឯកជន២ដងក្នុងមួយឆ្នាំ។
ជំនួបច៊ងកៃយធ្វើឡើង
កាលពីខៃឧសភានៅឯ
វិមនសន្តិភាព»។

«កម្ពុជាទទួលបាន
ជោគជ័យជាមួយនឹង
កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចជា

មធៃយមក្នុងរង្វង់៧ភាគរយ
ក្នុង១ឆ្នាំអស់រយៈពៃល

បៃមណ២០ឆ្នាំ
ច៊ងកៃយ

នៃះ។
កំណើន
៧ភាគ
រយ
ក្នុង
១ឆ្នាំ

មនិមៃនទទលួបានដោយងយៗនោះទៃ
ពីពៃះវាតៃូវការផៃនការជាចៃើន។
ការចលូរមួរបស់វសិយ័ឯកជននៅកៃម
យ៊ទ្ធសាស្តៃចត៊កោណ»។
លោកTehSingដៃលបានធ្វើ-

ការនៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាអស់
រយៈពៃលជិត២៧ឆ្នាំមកហើយ
នោះបានបន្ថៃមថា៖«កម្ពុជាបាន
ធ្វើវាអស់រយៈពៃលជាយូរមក-
ហើយដូច្នៃះទើបវិនិយោគិននៅ
តៃមនទំន៊កចិត្តហើយនៃះក៏ជា
មូលហៃត៊ដៃលវិនិយោគិនម៉ា-
ឡៃស៊ីនៅបន្តចលូមកកម្ពជុា។នៃះ
គឺជាកម្លាំងរបស់បៃទៃសនៃះ»។
ផៃនការ«យ៊ទ្ធសាស្តៃចត៊កោណ»

របស់រដា្ឋាភិបាលគឺដើមៃបីកំណើន
ការងរសមធម៌ និងបៃសិទ្ធភាព
នៅទូទាំងបៃទៃស។
បៃទៃសកម្ពុជាកំព៊ងទទួលបាន

អត្ថបៃយោជន៍យា៉ាងចៃើនពីយ៊ទ្ធ-
សាស្តៃនៃះ។កម្ពុជាទទួលបាន
កំណើនសៃដ្ឋកិច្ចដ៏មនស្ថិរភាព
ចនំនួពលរដ្ឋមនការងរធ្វើកើនឡើង
ហើយបៃជាជនដៃលមនចំណូល
មធៃយមក៏កំព៊ងកើនឡើងផងដៃរ។
ចំណុចវិជ្ជមនទាំងអស់នៃះតៃូវបាន
គៃមើលឃើញថា កំណើនសៃដ្ឋកិច្ច
របស់កម្ពុជាទំនងមិនបង្ហាញសញ្ញា
ថយច៊ះក្នុងពៃលឆប់ៗនៃះទៃ៕
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នៅពេលកេមុហុ៊នPublicBank
Groupបានចាប់ផ្តើមបេតិបត្ដិការ
ធនាគារកម្ពុជាសាធារណៈក្នុងឆ្នាំ
១៩៩២ដេលអនុវត្តគំរូធនាគារលក់-
រាយនិងផ្តោតលើការគំាទេដល់កំណើន
សហគេសធុនតូចនិងមធេយម(SMEs)
ហើយបានជួយឱេយធនាគារមួយនេះ
កា្លាយជាធនាគារដ៏សំខាន់មួយនៅក្នងុ
ពេះរាជាណាចកេកម្ពជុា។
បច្ចបុេបន្ន យុទ្ធនាការ «អ្នកជិតខាង

របស់ខ្ញុំ អតិថិជនខ្ញុំ» របស់ធនាគារ
កម្ពជុាសាធារណៈ កំពុងពងេងឹជំហរ
របស់ខ្លួនបន្ថេមទៀតនៅក្នុងវិស័យ
ធនាគារតាមរយៈការកសាងទំនាក់ទំនង
កាន់តេជិតស្នទិ្ធជាមួយអាជីវកម្មខា្នាតតូច
ក្នងុសេកុនិងសហគមន៍SMEs។
 នៅក្នងុបទសម្ភាសផ្តោច់មុខជាមួយ

កាសេតភ្នំពេញបុ៉ស្តិ៍នាយក និងជា
បេធានបេតិបត្តិបេចំាឥណ្ឌចិូនលោក
PhanYingTongមនបេសាសន៍ថា
SMEs គឺជាឆ្អងឹខ្នងនេសេដ្ឋកិច្ចរបស់
បេទេស។

«នៅពេលធនាគារកម្ពជុាសាធារណៈ
ចូលមកក្នងុបេទេសកម្ពុជាដំបូងយើង
យកគំរូតាមបេតិបត្ដិការរបស់យើងដេល
បានធ្វើនៅបេទេសម៉ាឡេសីុ។ក្នងុនាម
ជាធនាគារលក់រាយយើងមិនផ្តោតលើ
គមេងធំៗទេ បុ៉ន្តេយើងផ្តោតលើ
SMEsវិស័យលក់រាយនិងអតិថិជនជា
លក្ខណៈបុគ្គល»។
លោកបញ្ជាក់ថាគមេងធំៗមិនមន

ញឹកញាប់ទេហើយបើមើលកំណត់តេ 
របស់ធនាគារសាធារណៈនៅម៉ាឡេសីុ
និងកម្ពុជាវាបានបង្ហាញថា គំរូរបស់
ធនាគារគឺមននិរន្តរភាពនិងទទួលបាន
ផលចំណេញ។
 ធនាគារកម្ពជុាសាធារណៈក៏បាន

ខិតខំបេងឹបេងយ៉ាងខា្លាងំនៅក្នងុការ-
លើកកម្ពស់បរិយប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅ
កម្ពជុា។យុទ្ធនាការ«អ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំ
អតិថិជនខ្ញុំ»គឺកំពុងបងេៀនដល់សហ-
គមន៍មូលដ្ឋាន រួមបញ្ចលូពាណិជ្ជករ
តូចតាចក៏ដូចជាសហគេសខា្នាតតូច
អំពីសេវាធនាគារដេលពួកគេអាច

ទទួលបាន។
«យើងចេករំលេកជាមួយពួកគេថាតើ

សេវាធនាគារណាអាចជួយពួកគេបាន
ក្នងុការពងេកីអាជីវកម្មឬបើកអាជីវកម្ម 
ថ្មី។ ពួកគេភាគចេើនមិនបានដឹងថា 
តើពួកគេតេវូទទួលបេក់កម្ចីពីធនាគារ
ដោយរបៀបណានោះទេ។
លោកបានពនេយល់ថា យុទ្ធនាការ

«អ្នកជិតខាងរបស់ខ្ញុំ អតិថិជនខ្ញុំ» គឺ
តេវូបានអនុវត្តនៅតាមសាខានីមួយៗ
ដោយផ្តោតលើសង្កាត់នៅជំុវិញ។
យុទ្ធនាការសហគមន៍«អ្នកជិតខាង

របស់ខ្ញុំអតិថិជនខ្ញុំ»របស់ធនាគារកម្ពជុា
សាធារណៈគឺអនុវត្តតាមពាកេយស្លាក«ធ្វើ
ឲេយអ្នកជិតខាងរបស់អ្នករីកចមេើន»

ដេលជាគំនិតផ្តចួផ្តើមរបស់នាយករដ្ឋមន្តេី
ម៉ាឡេសីុលោកម៉ាហាធៀមូ៉ហាម៉ាដក្នងុ
ទសវតេសរ៍ឆ្នាំ១៩៨០ក្នងុអំឡុងពេលកាន់
តំណេងជានាយករដ្ឋមន្តេីនៅជុំដំបូង។
គំនិតផ្តចួផ្តើមនេះបានលើកទឹកចិត្តដល់
បេទេសកំពុងអភិវឌេឍន៍ដើមេបីជួយបេទេស
កំពុងអភិវឌេឍន៍ដទេទៀតឱេយរួចផុតពីវដ្តនេ
ភាពកេកីេ។

ដាក់ចេញផេនការជោគជ័យ
 កេពីគំនិតផ្តចួផ្តើមខាងកេរបស់

ខ្លនួក្នងុការជួយដល់SMEsនៅកម្ពជុា
ឲេយរីកចមេើនធនាគារកម្ពជុាសាធារណៈ
មនផេនការជោគជ័យរយៈពេលវេង
សមេប់បេជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការ-

ដឹកនំាបេតិបត្តកិារធនាគារ។
«យើងបានវិនិយោគយ៉ាងចេើន

ទៅលើការបណ្តះុបណា្តាលបេក្ខជនដេល
សមសេបនិងទទួលបានជោគជ័យក្នងុ
ជំហានដំបូង [នេផេនការជោគជ័យ]
ហើយបេធានគេប់គេងនៅគេប់សាខា
របស់យើងទំាងអស់គឺជាជនជាតិខ្មេរ។
យ៉ាងណាក៏ដោយផេនការជោគជ័យ
នៅឯសា្នាក់ការកណា្តាលរបស់យើងមន
បញ្ហាបេឈមចេើនជាងពីពេះផ្នេកខ្លះ
តេូវការបុគ្គលិកដេលមនជំនាញ-
ពិសេសដេលបច្ចបុេបន្នមនចំនួនតិចតួច
នៅក្នងុបេទេសកម្ពជុា។
លោកPhanថ្លេងថា៖«វាជាកិច្ចខិតខំ

បេងឹបេងដេលកំពុងបន្តហើយយើង
លើកទឹកចិត្ត និងឧបត្ថម្ភដល់បុគ្គលិក
ជាន់ខ្ពស់ឱេយចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គសិកេសា
ជាមួយវិទេយាសា្ថានAsianInstituteof
CharteredBankersនៅទីកេងុគូឡា- 
ឡំាពួរដើមេបីទទួលបានការទទួលសា្គាល់
ជាធនាគារិកអាជីព។កេយមកពួកគេ
ក៏អាចទទួលបានការទទួលសា្គាល់ជា
ធនាគារិកដេលមនការទទួលសា្គាល់
នៅក្នងុចកេភពអង់គ្លេសផងដេរ»។
 លោកបន្តថាការឧបត្ថម្ភសមេប់

ការសិកេសាផ្នេកធនាគាររបស់និយោជិត
គឺជាកិច្ចសហការជាមួយធនាគារBank
NegaraMalaysiaដេលអនុវត្តដោយ
ធនាគារសាធារណៈនៅម៉ាឡេសីុហើយ
ឱកាសតេវូបានពងេកីដល់និយោជិតនៅ
កម្ពជុា៕

៤ ថ្ងៃសុកៃ ទី៣០ ែខសីហា ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.com អបអរសាទរទិវាបុណ្យជាតិម៉ាឡេសីុខួបលើកទី៦២

ធនាគារកម្ពជុាសាធារណៈអនុវត្ត
យុទ្ធសាស្តេដើម្ីបលើកកម្ពស់
សហគេសធុនតូចនិងមធ្យម

លោក Phan ៖ ធនាគារកម្ពជុាសាធារណៈតៃងតៃគំាទៃដល់ SMEs នៅកម្ពជុា ។ 



៥ថ្ងៃសុកៃ ទី៣០ ែខសីហា ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.comអបអរសាទរទិវាបុណ្យជាតិម៉ាឡេសីុខួបលើកទី៦២



៦ ថ្ងៃសុកៃ ទី៣០ ែខសីហា ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.com អបអរសាទរទិវាបុណ្យជាតិម៉ាឡេសីុ ខួបលើកទី៦២

ប្រទ្រសម៉ាឡ្រសី៊កំព៊ងក្លាយជា
គោលដៅទ្រសចរណ៍ដ៏ព្រញនិយម
សម្រប់ពលរដ្ឋកម្ពជុាខណៈប្រទ្រស
ន្រះបានមើលឃើញពីកំណើនយ៉ាង-
ខ្លាំងន្រចំនួនភ្ញៀវទ្រសចរកម្ពុជា
កលពីឆ្នាម៊ំន។
ភ្ញៀវទ្រសចរកម្ពុជាសរ៊បចំនួន៩០-

០៤២នាក់បានទៅទស្រសនាប្រទ្រស
ម៉ាឡ្រសី៊កលពីឆ្នាំ២០១៨កើនឡើង
ចំនួន១១៤,៤ភាគរយធៀបនឹងឆ្នាំ
២០១៧។ភ្ញៀវទ្រសចរកម្ពជុាកំព៊ង
បន្តកើនឡើងនៅក្នងុឆ្នានំ្រះដោយ
គិតពីខ្រមករាដល់ខ្រឧសភាភ្ញៀវ-
ទ្រសចរកម្ពជុាចំនួន៤៣២២១នាក់
បានទៅទស្រសនាប្រទ្រសម៉ាឡ្រសី៊
ពោលគឺកើនឡើង១៩,៤ភាគរយ
ធៀបទៅនឹងរយៈព្រលដូចគ្នាកលពី
ឆ្នាម៊ំន។
នាយកប្រតិបត្តិក្រម៊ហ៊៊នMekong

DiscoveryCoLtdលោកKelvin
Tanបានឲ្រយកស្រតភ្នំព្រញប៊៉ស្តិ៍
ដឹងថាមនសក្តាន៊ពលដ៏ធំសម្រប់
វិស័យទ្រសចរណ៍ទៅក្រប្រទ្រសនៅ
កម្ពជុាខណៈដ្រលប្រជាជនកម្ពជុា
ជាច្រើននៅមិនធ្លាប់បានធ្វើដំណើរទៅ
ក្រប្រទ្រសពីម៊ន។ និនា្នាករន្រករ-
កើនឡើងចំនួនភ្ញៀវទ្រសចរកម្ពជុាទៅ
ក្រប្រទ្រសន្រះគឺដោយសាត្រប្រជា-

ជនមនចំណូលមធ្រយមកើនឡើង
ហើយប្រទ្រសម៉ាឡ្រសី៊ក៏អាចទាញ
យកប្រយោជន៍អំពីកំណើនន្រះ។
កលពីឆ្នាម៊ំនភ្ញៀវទ្រសចរកម្ពជុា

ច្រញទៅដើរល្រងក្រប្រទ្រសមន
ចំនួន១៩៩៥៤៩៩នាក់ពោលគឺ
កើនឡើងចំនួន១៣,៩ភាគរយបើ
ធៀបនឹងឆ្នាំ២០១៧ដ្រលមនភ្ញៀវ-
ទ្រសចរកម្ពជុាចំនួន១៧៥២២៦៩
នាក់បានទៅល្រងក្រប្រទ្រស។
ចាប់ពីខ្រមករាដល់ខ្រម្រសាក្នងុឆ្នាំ
២០១៩ន្រះភ្ញៀវទ្រសចរកម្ពជុាចំនួន
៦៦០៣៦៤នាក់បានធ្វើដំណើរទៅ
ក្រប្រទ្រស។
យោងតាមរបាយករណ៍មួយបាន

ឲ្រយដឹងថាកម្ពជុា និងម៉ាឡ្រសី៊បាន
ព្រមព្រៀងបង្កើតក្រ៊មជំនាញមួយ
សម្រប់កិច្ចសហប្រតិបត្តកិរទ្រស-
ចរណ៍។ប្រទ្រសទំាង២ក៏គ្រងនឹងច៊ះ
អន៊ស្រសរណៈន្រករយោគយល់គ្នាស្តពីី
វិស័យទ្រសចរណ៍នៅក្នុងដំណើរ
ទស្រសនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ា-
ឡ្រសី៊លោក ម៉ាហាធៀ ម៉ហាម៉ាដ
មកកន់ប្រទ្រសកម្ពុជានៅដើមខ្រ
កញ្ញាផងដ្ររ។
ថ្ល្រងអំពីភ្ញៀវទ្រសចរបរទ្រសមក

ទស្រសនាប្រទ្រសកម្ពជុាលោកTan
បានលើកឡើងថាព្រះរាជាណាចក្រ-

កម្ពជុាកំព៊ងមនប្រជាប្រយិភាពជា
គោលដៅទ្រសចរណ៍រយៈព្រលខ្លី
សម្រប់ភ្ញៀវទ្រសចរមកពីប្រទ្រសចិន។
«តាមដ្រលខ្ញុំដឹងប្រទ្រសកម្ពជុាគឺជា
ប្រទ្រសមួយក្នុងចំណោមប្រទ្រស
មួយចំនួននៅក្នងុតំបន់ដ្រលផ្តល់ទិដ្ឋា-
ករព្រលមកដល់សម្រប់ភ្ញៀវទ្រសចរ
បរទ្រសដ្រលមកទស្រសនាកម្ពុជា។
គ៊ណសម្របត្តិមួយទៀតដ្រលជួយទាក់
ទាញភ្ញៀវទ្រសចរបរទ្រសគឺមន្ត្រីអន្តា-
ប្រវ្រសន៍កម្ពជុាធ្វើករមនប្រសិទ្ធភាព
ហើយដំណើរករផ្តល់ទិដ្ឋាករមន
ភាពឆប់រហ័សបើធៀបទៅនឹងប្រទ្រស
ដទ្រទៀតដ្រលផ្តល់ស្រវាកម្មដូចគ្នា»។
លោកបានបញ្ជាក់ថា៖«ដោយមើល

ឃើញពីភាពងាយស្រលួក្នងុករធ្វើ
ដំណើរមកប្រទ្រសកម្ពជុាភា្នាក់ងារ-

ទ្រសចរណ៍ទៅក្រប្រទ្រសនៅក្នងុ
ប្រទ្រសចិនកំព៊ងបង្កើនទ្រសចរណ៍ជា
ក្រ៊មមកកន់កម្ពុជា។ប្រតិបត្តិករ
ទ្រសចរណ៍អាចបន្តទទួលបានករកក់
កញ្ចប់ទ្រសចរណ៍ពីអតិថិជនរហូត
ដល់២-៣ថ្ង្រច៊ងក្រយម៊នព្រល
ច្រញដំណើរ»។
ករកើនឡើងគួរឱ្រយកត់សម្គាល់ន្រ

ភ្ញៀវទ្រសចរចិនមកកម្ពុជា គឺបាន
ចាប់ផ្តើមតំាងពី៥ឆ្នាម៊ំនម្ល្រះ៉ដ្រល
គំទ្រដោយគំនិតផ្តួចផ្តើមគម្រង
«ផ្លវូមួយខ្រស្រក្រវាត់មួយ» របស់រដ្ឋា-
ភិបាលចិនដ្រលពលរដ្ឋចិនត្រវូបាន
លើកទឹកចិត្តឱ្រយធ្វើករវិនិយោគ និង
បង្កើតអាជីវកម្មនៅបរទ្រស។
លោកបានបន្ថ្រមថាដើម្របីទទួលនិង

សា្វាគមន៍ភ្ញៀវទ្រសចរចិនកម្ពជុាបាន

អន៊វត្តកម្មវិធីស្តពីីករត្រៀមលក្ខណ-
សម្របត្តិទទូលទ្រសចរចិន«China
Ready»សម្រប់វិស័យទ្រសចរណ៍
ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្ម។នៅក្រម
កម្មវិធីន្រះប៊គ្គលិកសណា្ឋាគរ និង
ប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍ត្រវូបានផ្តល់
ករបណ្តះុបណា្តាលជាពិស្រសវគ្គ-
សិក្រសាភាសាចិនដើម្របីជួយពួកគ្រក្នងុ
ករផ្តល់ស្រវាកម្មឲ្រយកន់ត្រប្រសើរ
ដល់ភ្ញៀវទ្រសចរចិន។
ម្រយ៉ាងវិញទៀតលោកTanលើក

ឡើងថាករហូរចូលន្រភ្ញៀវទ្រសចរ
ចិនក៏បង្កើតឲ្រយមនស្រវាកម្មទ្រស-
ចរណ៍ប្រភ្រទZero-Dollar Tour
កន់ត្រច្រើនផងដ្ររ។ប្រតិបត្តិករ
ទ្រសចរណ៍ប្រភ្រទZero-Dollar
Tourរៀបចំដំណើរទ្រសចរណ៍ដោយ
មិនគិតប្រក់កម្រ ប៊៉ន្ត្រពួកគ្រនំាភ្ញៀវ
ទៅកន្ល្រងដ្រលលក់របស់របរថ្ល្រ
ហួសហ្រត៊ ដូចជាកន្ល្រងលក់វត្ថុ-
អន៊ស្រសាវរីយ៍ម្ហបូអាហារ និងកន្ល្រង
សា្នាក់នៅជាដើមដើម្របីយកកម្រ-
ជើងសា។
លោកថ្ល្រងថា៖«ពួកគ្រគួរត្រជួល

ប្រតិបត្តិករទ្រសចរណ៍ដ្រលបាន
ច៊ះបញ្ជីត្រឹមត្រូវដើម្របីជាករធនា
ស៊វត្ថភិាព និងគ៊ណភាពន្រស្រវាកម្ម
នៅព្រលពួកគ្រធ្វើដំណើរ»៕

ម៉ាឡេសីុ គឺជា គោលដៅ ទេសចរណ៍ ដ៏ ពេញនិយម សមេប់ បេជាជន កម្ពជុា

កោះនិងឆ្នៃរនៅម៉ាឡៃសីុផ្តល់សកម្មភាពដ៏រំភើបសមៃប់អ្នកសៃឡាញ់ធម្មជាតិ ។ 
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ប្រធនគ្រប់គ្រងទីផ្រសារន្រក្រម៊ប្រកឹ្រសា
ជំរ៊ញទ្រសចរណ៍ម៉ាឡ្រសី៊លោកស្រី
សៅរដ្ឋាមនភារកិច្ចដ៏ធំនៅចំពោះម៊ខ
ក្នងុរយៈព្រលប៊៉នា្មានខ្រខងម៊ខន្រះ។
លោកស្រីមនភារកិច្ចផ្រសព្វផ្រសាយ

ប្រទ្រសម៉ាឡ្រសី៊ឲ្រយបានកន់ត្រ
ទូលំទូលាយដល់ប្រជាជនកម្ពជុាឲ្រយ
ទៅទស្រសនាតំបន់គោលដៅទ្រស-
ចរណ៍ដ្រលនៅមិនឆ្ងាយប៊៉នា្មានពី
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា។
សម្រប់ យ៊ទ្ធនាករ «ទស្រសនា

ប្រទ្រសម៉ាឡ្រសី៊ឆ្នាំ២០២០»គោល-
ដៅរបស់លោកស្រីគឺយ៉ាងហោច-
ណាស់មនភ្ញៀវទ្រសចរកម្ពជុាលើស
ពី១០មឺ៊ននាក់ទៅទស្រសនាប្រទ្រស
ម៉ាឡ្រសី៊។
លោកស្រីរដ្ឋាមនស៊ទិដ្ឋិនិយម

ចំពោះកំណើនទ្រសចរកម្ពជុាដ្រល
បានទៅទស្រសនាប្រទ្រសម៉ាឡ្រសី៊។
នៅច៊ងឆ្នានំ្រះលោកស្រីមនជំនឿចិត្ត
ថា ប្រទ្រសម៉ាឡ្រសី៊នឹងទទួលបាន
ភ្ញៀវទ្រសចរកម្ពជុាប្រមណ១០មឺ៊ន
នាក់ខណៈគិតត្រឹម៥ខ្រដំបូងក្នុង
ឆ្នានំ្រះភ្ញៀវទ្រសចរកម្ពជុាចំនួន៤៣-
២២១នាក់បានទៅទស្រសនាប្រទ្រស
ម៉ាឡ្រសី៊។ ដោយមនទីតំាងស្ថិត
នៅក្នងុតំបន់អាសា៊ាននឹងមនទំនាក់-
ទំនងល្អជាពិស្រសមនផលិតផល

ទ្រសចរណ៍ដ៏គួរឱ្រយទាក់ទាញសម្រប់
ភ្ញៀវទ្រសចរចម្រះ៊ទំាងភ្ញៀវទ្រសចរ
លក្ខណៈប៊គ្គលលក្ខណៈក្រម៊គ្រសួារ
ឬលក្ខណៈជាក្រម៊ប្រទ្រសម៉ាឡ្រសី៊
បានក្លាយជាគោលដៅទ្រសចរណ៍ដ៏
ទាក់ទាញសម្រប់ភ្ញៀវទ្រសចរទំាង
ក្នងុតំបន់និងភ្ញៀវទ្រសចរមកពីជំ៊វិញ
ពិភពលោក។
«ប្រទ្រសម៉ាឡ្រសី៊បានក្លាយជា

គោលដៅដ៏ជាក់លាក់ រួមជាមួយ
ប្រទ្រសថ្រ និងវៀតណាមសម្រប់
ភ្ញៀវទ្រសចរកម្ពជុា។កតា្តាដ្រលរួម
ចំណ្រកដល់ករអភិវឌ្រឍប្រកបដោយ
ភាពវិជ្ជមនន្រះគឺរួមមនករធ្វើដំណើរ
មនរយៈព្រលខ្លីរវាងប្រទ្រសទំាង២
ដោយចំណាយព្រលហោះហើរត្រមឹត្រ
២ម៉ាងប៊៉ណោ្ណោះ»។

«ទំាងប្រទ្រសម៉ាឡ្រសី៊ និងកម្ពជុា
បានប្ត្រជា្ញាលើកកម្ពស់វិស័យទ្រស-
ចរណ៍រវាងប្រទ្រសទំាង២។ក្នុង-
ចំណោមលក្ខណសម្របត្តិទំាងអស់ន្រះ
គឺភាពស្រដៀងគ្នាដូចជាអាកសធត៊
ព្រលវ្រលានិងម្ហបូហាឡាល់សម្រប់
ទ្រសចរមូស្លមីរបស់យើង»។
លោកស្រីរដ្ឋាបានថ្ល្រងថា៖«ចម្ងាយ

ធ្វើដំណើររយៈព្រលខ្លីនិងមិនតម្រវូឲ្រយ
មនទិដ្ឋាករក្នុងរយៈព្រល៣០ថ្ង្រ
ធ្វើឱ្រយភ្ញៀវទ្រសចរន្រប្រទ្រសទំាង២
កន់ត្រមនភាពងាយស្រលួសម្រប់
ករសា្នាក់នៅទំាងរយៈព្រលខ្លីនិងរយៈ-
ព្រលវ្រង។លោកស្រីបន្ថ្រមថា ប៊៉ន្ត្រ
សម្រប់ឆ្នាកំ្រយនឹងមនអ្វីពិស្រស
ជាច្រើនទៀតខណៈប្រទ្រសម៉ាឡ្រសី៊
មនផ្រនករធំៗដើម្របីទាក់ទាញ

ភ្ញៀវទ្រសចរឲ្រយបានប្រមណ៣០
លាននាក់។
«សម្រប់ឆ្នាកំ្រយនឹងមនកម្មវិធី

ជាច្រើនដ្រលត្រូវរៀបចំឡើងដើម្របី
ទាក់ទាញភ្ញៀវទ្រសចរឱ្រយមកទស្រសនា
ប្រទ្រសម៉ាឡ្រសី៊ឱ្រយបានកន់ត្រច្រើន
ដើម្របីឈានដល់គោលដៅ៣០លាន
នាក់ហើយនិងមនផលិតផលថ្មីៗ 
ជាច្រើនដើម្របីបំព្រញតម្រវូករជាក់-
លាក់របស់ភ្ញៀវទ្រសចរកម្ពជុាដូចជា
ករដើរទិញទំនិញករទៅទស្រសនា
តំបន់ឆ្ន្ររ កីឡាវាយកូនគោលករ-
ថ្ររក្រសាស៊ខភាពឬអាជីវកម្មជាដើម»។
លោកស្រីរដ្ឋាបន្ថ្រមថា៖«សម្រប់
ទីផ្រសារកម្ពុជាយើងនឹងចាប់ផ្តើម
«យ៊ទ្ធនាករទស្រសនាប្រទ្រសម៉ាឡ្រសី៊
ឆ្នាំ២០២០»នៅក្នុងព្រឹត្តិករណ៍

CambodiaTravelMartចាប់ពីថ្ង្រទី
១១-១៣ខ្រត៊លាឆ្នា២ំ០១៩ហើយ
ក្នងុព្រលជាមួយគ្នាន្រះដ្ររយើងនឹង
ច្រកចាយស្ទីកឃ័ររថយន្តកម្មវិធី
សំណួរចម្លើយនិងសកម្មភាពជាច្រើន
ទៀតក្នងុករសហករជាមួយភា្នាក់ងារ
ទ្រសចរណ៍និងប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយ»។
លោកស្រីរដ្ឋា សាទរចំពោះយ៊ទ្ធនា-

ករទស្រសនាប្រទ្រសម៉ាឡ្រសី៊ឆ្នាំ
២០២០ន្រះ ហើយគណៈកម្មាធិករ
ទ្រសចរណ៍កំព៊ងមមញឹកក្នងុកររៀប-
ចំដើម្របីធនាថាវានឹងផ្តល់ក្តីរំភើប
រីករាយមិនអាចបំភ្ល្រចបានសម្រប់
ភ្ញៀវទ្រសចរ។
«មនផលិតផល និងស្រវាកម្មថ្មីៗ 

ដ៏រំភើបរីករាយជាច្រើនក្នងុអំឡុងព្រល
សា្នាក់នៅរបស់ពួកគ្រជាមួយនឹងតម្ល្រ
សមរម្រយ។ដើម្របីលើកកម្ពស់រឿងន្រះ
យើងគ្រងរៀបចំកម្មវិធីMegaFam
ដ៏ធំសម្រប់ប្រព័ន្ធផ្រសព្វផ្រសាយកម្ពជុា
អ្នកសរស្ររប្លកុ និងអ្នកដ្រលនៅក្នងុ
ឧស្រសាហកម្មទ្រសចរណ៍»។
លោកស្រី រដ្ឋាបន្ថ្រមថា៖«យើង

រីករាយនៅក្នងុករបងា្ហាញប្រទ្រស
ម៉ាឡ្រសី៊ដ្រលមនលក្ខណៈចម្រះ៊ន្រ
វប្របធម៌ប្រជាជនម្ហបូអាហារធម្មជាតិ
ហើយពិតណាស់ប្រជាជនម៉ាឡ្រសី៊
គឺមនភាពរួសរាយរាក់ទាក់»៕

នាំ យុទ្ធនាការ ទស្សនា បេទេស ម៉ា ឡេ សុី ឆ្នាំ ២០២០ មកកាន់ កម្ពុជា

លោកសៃ ីរដ្ឋា៖ ម៉ាឡៃសីុគឺជាទិសដៅទៃសចរណ៍ដ៏ពៃញនិយមសមៃប់បៃជាជនកម្ពជុាដោយសារកត្តាទាក់ទាញ  ជាចៃើន។ 
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លំហូរពាណិជ្ជកម្មរវាងម៉ាឡេសីុ និងកម្ពជុា

ជើងហោះហើរក្នងុ១សប្តាហ៍
ភ្នពំេញ-គូឡាឡំាពួ

ទេសចរកម្ពជុាទៅទសេសនាបេទេសម៉ាឡេសី៊
ក្នងុឆ្នា២ំ០១៨

ទេសចរម៉ាឡេសី៊មកទសេសនាបេទេសកម្ពជុា
ក្នងុឆ្នា២ំ០១៨

ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគី
ក្នងុឆ្នា២ំ០១៨

បេភព៖MalaysiaExternalTradeDevelopmentBoardនិងរចនាដោយទឹមបូរិទ្ធ

59  900 00  0 200 000 $558លានដ៊លា្លារ

៨២,៩ លានដ៊លា្លារ

៥៧,៨ លានដ៊លា្លារ ២០,៥ លានដ៊លា្លារ

៣៦,២ លានដ៊លា្លារ ១៧,១ លានដ៊លា្លារ

២៧,២ លានដ៊លា្លារ ១១,៧ លានដ៊លា្លារ

១១,៩ លានដ៊លា្លារ ១,៨ លានដ៊លា្លារ

វាយនភណ្ឌសម្លៀកបំពាក់
និងស្ប្កជើង

ផលិតផលប្ង កៅសូ៊ធម្មជាតិ

អាហារក្ច្ន្ អង្ករ

គីមីនិងផលិតផលគីមី ដូងប្ងនិងផលិតផលកសិកម្ម

គ្ឿងម៉ាសី៊ន ផលិតផលពីលោហៈ

៥៩,៤ លានដ៊លា្លារ
វាយនភណ្ឌសម្លៀកបំពាក់
និងស្ប្កជើង
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