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របាយការណ៍ពិសៃស



បទសម្ភាសជាមួយភ្នំពេញប៉ុស្ដិ៍
លោកYumSui Sang បេធាន
សមគមChina,HongKongand
MacauExpatriate and Busi-
nessAssociationofCambodia
បង្ហាញពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដ៏
ជិតស្និទ្ធរវាងសមគមនេះនឹងកម្ពុជា។

តើអ្វីជាវិស័យអាទិភាពសំខាន់ដែល
សមាគមរបស់លោកមានចំណាប់
អារម្មណ៍នៅក្នុងរយៈពែលប៉ុន្មានខែ
ខាងមុខនែះដើមែបីលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជ-
កម្មទ្វែភាគីរវាងកម្ពុជានិងហុងកុង?
ហងុកងុនងិកម្ពជុាតេងតេជាសម្ពន័្ធ-

មតិ្តដ៏ជតិស្នទិ្ធទាកទ់ងនងឹពាណជិ្ជកម្ម
និងការអភិវឌេឍសង្គម។សមគម
CHKMEBAគឺជាសមជិកមួយក្នុង
ចណំោមសមជកិទាងំ៤៣នេសហ-

ព័ន្ធសមគមពាណិជ្ជកម្មហុងកុង
ពភិពលោកទទលួបានអត្ថបេយោជន៍
ពីការដកឹនាំរបស់កេមុបេកឹេសាអភវិឌេឍន៍
ពាណជិ្ជកម្មហងុកងុដើរតនួាទីជាអ្នក-
ភា្ជប់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងបេទេស
កម្ពុជាក្នុងការតភា្ជប់ជាបន្តនូវពា-
ណជិ្ជកម្មនងិទនំាកទ់នំងរវាងបេទេស
កម្ពុជានិងហុងកុង។

តើលោកវាយតម្លែកមែិតទំនក់ទំនង
រវាងកម្ពុជានិងហុងកុងដូចម្ដែចទាំង
ទំនក់ទំនងរវាងបែជាជននិងបែជាជន
ក៏ដូចជាចក្ខុវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និង
ការវិនិយោគ?
កេុមបេឹកេសាអភិវឌេឍន៍ពាណិជ្ជកម្ម

ហុងកុងការិយាល័យពាណិជ្ជកម្ម
សេដ្ឋកិច្ចហុងកុងកេុមបេឹកេសាផលិត
ភាពហុងកុងទាំងអស់នេះបាននិង-
កំពុងរៀបចំបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្ម
មកទសេសនាកម្ពជុាដើមេបីបង្ហាញស្ថាន-
ភាពពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដល់ទី
កេងុហុងកុងយា៉ាងទៀងទាត់។ចំណេក
ឯហុងកុងក៏បានអញ្ជើញមន្ដេីរដ្ឋា-
ភិបាលចូលរួមពេឹត្តិការណ៍នានាដូច
ជា«កចិ្ចបេជុំកពំលូខេសេកេវាត់នងិផ្លវូ»

វេទិកាហុងកុងវេទិកាហិរញ្ញវត្ថុអាសុី
ដើមេបីតភា្ជប់កេមុហ៊នុនងិទនំាក់ទនំង
កាន់តេចេើនបន្ថេមទៀត។
នយិាយជារមួបេជាជនកម្ពជុាមើល

ទៅគឺមនភាពរួសរាយរាក់ទាក់និង
ខិតខំយា៉ាងខា្លាំងដើមេបីភាពរីកចមេើន
ជាមយួនងឹសកា្ដានពុលដ៏ចេើនខណៈ
ដេលភាគចេើននេកម្លាំងពលកម្ម
ស្ថិតក្នុងវ័យ២០ឆ្នាំជាង។


ពាណិជ្ជកម្មទ្វែភាគីកំពុងស្ថិតលើគន្លង
រីកចមែើន។តើអ្វីជាកតា្តជំរុញវិស័យ

ពាណិជ្ជកម្មហើយតើការចូលរួមរបស់
វសិយ័ឯកជនកពំងុរមួចណំែកដល់ភាព-
ជោគជ័យនែកំណើននែះដូចម្តែច?
ការបើកចំហបរិយាកាសវិនិយោគ

និងសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អេកលើបេក់ដុល្លារ
អាមេរិកគឺជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់
សមេប់វិស័យឯកជនដេលមិន
និយាយអំពីការបន្ធូរបន្ថយក្នុងការ
គេប់គេងអតេប្តូរបេក់បរទេសក៏
បាននិងកំពុងធ្វើឲេយបេទេសកម្ពុជា
កា្លាយជាទិសដៅមួយក្នុងចំណោម
ទសិដៅវនិយិោគដេលទាកទ់ាញខា្លាងំ
បំផុតមួយ។

តើសហគមន៍ធុរកិច្ចហុងកុងបានរួម
ចំណែកដល់សែដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុង
រយៈពែលជាចែើនឆ្នាំនែះដូចម្ដែច?
កេុមវិនិយោគិនហុងកុងមនបេវត្តិ

វនិយិោគជាយរូយារណាសម់កហើយ
នៅក្នុងបេទេសកម្ពុជាហើយយើង
បាននងិកពំងុនាយំកអ្នកជនំាញរបស់
យើងមកបេទេសកម្ពុជា។កេុមវិនិ-
យោគិនពាណិជ្ជករហុងកុងបាន
ចូលរួមក្នុងវិស័យជាចេើនដូចជា
ផលិតកម្មហិរញ្ញវត្ថុឡូជីស្ទិកការ-

អបរ់ំសណំង់ការរចនាប្លង់ការអភវិឌេឍ
អចលនទេពេយអាហារនិងភេសជ្ជៈ
ចេបាប់ឱសថព័ត៌មនវិទេយាការលក់រាយ
ការពិគេះយោបល់ការគេប់គេង
គណនេយេយនិងសវនកម្មជាដើម។

តើពាណិជ្ជករកម្ពុជាអាចទទួលបានពី
កែុមហ៊ុនហុងកុងដូចជាការផ្ទែរបច្ចែក-
វិទែយាយ៉ាងដូចម្ដែច?
ហុងកុងគឺជាទីកេុងមួយដេលយើង

តេងតេទទលួបានបទពសិោធល្អបផំតុ
នៅពេល«លោកខាងលិចជួបលោក
ខាងកើត»ដេលសេដៀងគ្នាខា្លាំងនឹង
ទីផេសារកម្ពុជាបច្ចុបេបន្ន។ហើយពលរដ្ឋ
ចិនក៏មនវត្តមនជាយូរលង់មកចេើន
ដេរនៅក្នុងបេទេសកម្ពុជា។
កេមុហុ៊នហុងកុងតេងតេមនលក្ខណៈ

ដូចគ្នា គឺមនបទពិសោធចេើននៅក្នងុ
ការសហការនិងទទួលបានលទ្ធផលល្អ
បំផុតពីបទពិសោធទំាងនោះ។លើស
ពីនេះទៀតហុងកុងគឺជាចេកចេញចូល
រវាងចិនដីគោកនិងទីកេងុហុងកុង
ជាពិសេសនិយាយអំពីសេចក្ដីពេង
កិច្ចសនេយាការការពារផ្លវូចេបាប់ និង
ជំនាញវិជា្ជជីវៈផេសេងទៀត៕
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លោក Yum Sui Sang  ប្រធាន 
សមាគម     CHKMEBA។ 

សមាគមអាជីវកម្ម ជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម ចិន-កម្ពជុា 

សារ របស់ ឯកអគ្គរ ដ្ឋ ទូត នៃ សាធារណរដ្ឋ បៃជាមានិត ចិន  
ជនូចពំោះមតិ្តអ្នកអានកាសែតភ្នពំែញ-
ប៉ុស្តិ៍ជាទីរាប់អាន!

នៅក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសលនេ
ការបេរព្ធខួបលើកទី៧០នេការ-
បង្កើតសធារណរដ្ឋបេជាមនិតចិន
នេះតងនាមឲេយស្ថានទូតចិនបេចាំ
កម្ពុជាខ្ញុំសូមសម្តេងការអបអរ-
សទរយា៉ាងកក់ក្តាបំផុតជូនចំពោះ
ជនរួមជាតិចិនដេលកំពុងសិកេសា
កំពុងធ្វើការនិងកំពុងរស់នៅក្នុង
បេទេសកម្ពុជានិងសូមថ្លេងអំណរ-
គុណយា៉ាងជេលជេចំពោះមិត្ត
កម្ពុជារបស់យើងនៅគេប់មជេឈដ្ឋាន
ដេលបានប្តេជា្ញាចិត្តលើកកម្ពស់
ចំណងមិត្តភាពរវាងចិន-កម្ពុជា។
ក្នុងរយៈពេល៧០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ

បេទេសចនិបានចៀសផតុពីភាពកេកីេ
ឆ្ពោះទៅរកភាពរុងរឿង និងរឹងមំ។
ការអភវិឌេឍចេញពីភាពកេកីេនងិភាព-
ទទេសោះរហូតកា្លាយទៅជាបេទេស
ដេលមនសេដ្ឋកចិ្ចធំបផំតុទី២នៅក្នងុ
ពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចរបស់បេទេស
ចិនមិនតេឹមតេមនការរីកចមេើន
នៅក្នុងបរិមណប៉ុណោ្ណោះទេប៉ុន្តេ
ពេមទាំងរចនាសម្ព័ន្ធ និងការលើក
កម្ពស់គុណភាពរបស់វាផងដេរ។
វិទេយាសស្តេ និងបច្ចេកវិទេយារបស់

ចិនមនការរីកចមេើនយា៉ាងឆប់-
រហ័សហើយយុទ្ធសស្តេអភិវឌេឍន៍

ដេលជរំញុដោយការច្នេបេឌតិកពំងុ
តេវូបានអនវុត្តយា៉ាងមនបេសទិ្ធភាព
ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដ៏គួរឱេយកត់-
សម្គាល់ជាចេើនដចូជាការធ្វើដណំើរ
ទៅទីអវកាសការរុករកនៅសមុទេ
ជេៗការអភិវឌេឍកុំពេយូទ័រលេបឿន
លឿននិងបច្ចេកវិទេយា big data
ជាដើម។
ជវីភាពរសន់ៅរបស់បេជាជនបាន

បេសើរឡើងយា៉ាងខា្លាំងខណៈដេល
បេជាជនចិនជាង៧០០លននាក់
បានរួចផុតពីភាពកេីកេគិតចាប់-
តំងពីការធ្វើកំណេទមេង់ និងការ-
បើកចំហតេូវបានធ្វើឡើងកាលពី
ជាង៤០ឆ្នាំមុនហើយបច្ចុបេបន្ន
បេជាជនយើងដេលមនបេក់ចំ-
ណូលមធេយមរហូតដល់៤០០លន
នាក់ពោលគឺខ្ពស់ជាងគេបំផុត
នៅលើពិភពលោក។
ការអប់រំសេវាកម្មវេជ្ជសស្តេនិង

គមេងទេទេង់ជីវភាពរស់នៅជា-
ចេើនទៀតកំពុងតេូវបានអនុវត្ត
ហើយជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាជន
កពំងុបេសើរឡើង។ទន្ទមឹនងឹនេះដេរ
បេទេសចិនបានកា្លាយជាកេបាល
ម៉ាសុីនដ៏សំខាន់សមេប់កំណើន
សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាមួយនឹង
អតេរួមចំណេកជាង៣០ភាគរយ
ក្នុងរយៈពេលជាចេើនឆ្នាំជាប់ៗគ្នា។
ក្នងុរយៈពេល៧០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ

បេទេសចិនបានបញ្ចូលកម្លាំងជំរុញ
ថ្មីទៅក្នុងសន្តិភាពពិភពលោក និង
ការអភិវឌេឍ និងពងេឹងមុខមត់
របស់ខ្លួនក្នុងនាមជាមហាអំណាច
បេកបដោយការទទួលខុសតេូវ។
បេទេសចនិតេងតេបេកានខ់ា្ជប់នវូ

គោលនយោបាយការបរទេសឯក-
រាជេយសន្តភិាពលើកកម្ពស់សន្តភិាព
នងិការអភវិឌេឍមនសុេសជាតិនងិជរំញុ
ការបង្កើតឲេយមនយុត្តិធម៌ និង
សមធម៌និងសណា្តាប់ធា្នាប់អន្តរជាតិ
បេកបដោយការទទួលខុសតេវូខ្ពស់។
ទាំងអស់នេះគឺបានឆ្លុះបញ្ចាំង

នៅក្នងុករណីមយួចនំនួដចូជាគនំតិ
ផ្តួចផ្តើមគោលការណ៍ទាំង៥នេ

ការរួមរស់ដោយសន្តិភាពរួមគ្នាជា-
មួយបេទេសជិតខាងជួយដោះសេយ
បញ្ហាអន្តរជាតិនិងក្នុងតំបន់ដូចជា
បញ្ហានៅឧបទ្វបីករូ៉េបញ្ហាអាហ្វហា្គា-
នីស្ថានបញ្ហានុយក្លេអ៊េរអុីរ៉ង់ និង
ជំរុញការស្ថាបនាគំនិតផ្តួចផ្តើមខេសេ-
កេវាត់និងផ្លូវក៏ដូចជាសហគមន៍នេ
អនាគតរួមគ្នាសមេប់មនុសេសជាតិ។
 ដោយតេូវបានទទួលស្គាល់និង

កោតសរសើរកាន់តេចេើនគំនិត
ផ្តួចផ្តើមរបស់ចិន និងយុទ្ធសស្តេ
បានកា្លាយជាផ្នេកមួយដ៏សំខាន់នេ
បេព័ន្ធអភិបាលកិច្ចអន្តរជាតិ។
ក្នងុរយៈពេល៧០ឆ្នាំកន្លងមកនេះ

ចណំងមតិ្តភាពរវាងចនិ-កម្ពជុាបាន
ជម្នះរាល់ឧបសគ្គនងិបញ្ហាអន្ដរជាតិ
នានាដេលបានធ្វើឲេយចំណងមិត្តភាព
នេះកានត់េរងឹមំនងិសមេចបាននវូ
សមិទ្ធផលជាចេើនគួរឱេយកត់សម្គាល់។
បេទេសទាំង២មនជំហរសេបគ្នា

ខ្ពស់ ក្នុងការបេឆំងនឹងការជេៀត-
ជេកពីបរទេសនិងបន្តមគ៌ានេ
ការអភិវឌេឍសេបតមលក្ខខណ្ឌ
ជាតិ។
យើងចេករំលេកគោលដៅតេមួយ

នេការអភិវឌេឍសេដ្ឋកិច្ច និងលើក-
កម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់បេជាជន
នងិផលបេយោជន៍រមួក្នងុការការពារ
សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់និង
ការកសងគំរូថ្មីនេទំនាក់ទំនង

អន្តរជាតិ។
បេទេសចិនបានវាយតម្លេខ្ពស់

ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដេល
បេកានខ់ា្ជប់គោលការណ៍ចនិតេមយួ
ដោយមិនងករេ។
យើងរកីរាយក្នងុការធ្វើការជាមយួ

ភាគីកម្ពុជាដើមេបីអនុវត្តកិច្ចពេម-
ពេៀងសំខាន់ៗដេលបានសមេច
ដោយថ្នាក់ដឹកនាំនេបេទេសយើង
ដូចជាគំនិតផ្តួចផ្តើមខេសេកេវាត់ និង
ផ្លវូនងិយទុ្ធសស្តេចតកុោណដោយ
រួមគ្នាកសងសហគមន៍នេអនាគត
រួមគ្នាជាមួយយុទ្ធសស្តេដ៏មន
សរៈសំខាន់និងនាំមកនូវអត្ថបេ-
យោជន៍ជាក់ស្តេងបន្ថេមទៀតដល់
បេទេសនិងបេជាជនទាំង២។
កាសេតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍គឺជាកាសេត

ភាសអង់គ្លេសធំបំផុតនៅក្នុង
បេទេសកម្ពុជាដេលមនអ្នកអាន
ជាចេើន។
ហើយខ្ញុំក៏ចង់ឆ្លៀតយកឱកាស

នេះថ្លេងអំណរគុណដល់មិត្តអ្នក-
អានទាងំអស់ដេលបានយកចតិ្តទកុ
ដក់និងគំទេដល់ទំនាក់ទំនងរវាង
ចិន-កម្ពុជា។
ខ្ញុំរំពឹងថកាសេតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នឹង

ដើរតួនាទីកាន់តេធំនៅក្នុងការធ្វើ
ឲេយចំណងមិត្តភាពទ្វេភាគីកាន់តេ
សុីជមេរវាងបេជាជនចិននិង
កម្ពុជា៕

ឯកឧត្តម Wang Wentian  ។ 
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លោកYuLiQunនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន
ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតGrandChinaLife
InsurancePlcមានប្រសាសនថ៍ាភាពស្មោះ-
ត្រង់គជឺាតម្រវូការសខំានប់ផំតុក្នងុវសិយ័ធានា-
រ៉ាប់រងជាពិស្រសគឺផ្ន្រកធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត។
«ភា្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងត្រូវត្រមានភាពស្មោះ-

ត្រង់ចពំោះអតថិជិននងិត្រៀមខ្លនួផ្តល់ការគាទំ្រ
ដល់អតិថិជនគ្រប់ព្រលវ្រលា។
ន្រះជាមលូហ្រតដុ្រលយើងកពំងុ
កសាងវប្របធម៌ក្រមុហ៊នុមយួដ្រល
ផ្តោតលើ"ភាពស្មោះត្រង់នងិការ-
ប្ត្រជា្ញាចិត្តខ្ពស់"»។
លោកបន្ថ្រមថា៖«ប្រសកកម្ម

របស់យើងគឺពាំនាំអ្នកជំនាញ
ខាងវសិយ័ធានារ៉ាបរ់ងអាយុជវីតិ
មកពីប្រទ្រសចនិដើម្របីគាទំ្រដល់ការអភវិឌ្រឍនងិ
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ចរយៈព្រលវ្រងដល់ប្រទ្រស
កម្ពុជា។តាមរយៈការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ
យើងចង់កា្លាយជាក្រុមហ៊ុនមានភាពចាស់ទុំ
(century-oldleader)ដ្រលកសាងនូវវិស័យ
មួយប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ទំាងលើ
ផ្ន្រកស្រវាកម្មភាពច្ន្រប្រឌិតអត្តសញ្ញាណ

វប្របធម៌និងការប្រកួតប្រជ្រង»។
ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតGrand

ChinaLifeInsuranceចាបផ់្តើមប្រតបិត្តកិារ
នៅកម្ពុជាក្នុងខ្រមីនាឆ្នាំ២០១៨។ក្រុមហ៊ុន
ផ្តល់ជូននូវផលិតផលធានារ៉ាប់រងជាច្រើន រួម
មានធានារ៉ាបរ់ងមយួជវីតិធានារ៉ាបរ់ងសធន-
នវិត្តន៍ធានារ៉ាបរ់ងគ្រះថា្នាក់បគុ្គលធានារ៉ាបរ់ង

ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត
ជាក្រុមនិងធានារ៉ាប់រងជាច្រើន
ទៀតដ្រលត្រូវបានអនុម័តដោយ
រជរដា្ឋាភិបាល។
ដ្រគូសា្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនGrand

ChinaLifeគឺមកពីចនិដគីោកនងិ
មា៉ាកាវ។ ការវិនិយោគដំបូងដើម្របី
បង្កើតក្រុមហ៊ុនន្រះគឺត្រូវចំណាយ

ដើមទុនចំនួន១៥លានដុលា្លារអាម្ររិក។
«បច្ចបុ្របន្នយើងយលថ់ាយើងជាក្រមុហ៊នុក្ម្រង

ខ្ចីនៅក្នុងទីផ្រសារកម្ពុជាពីព្រះយើងទើបត្រមាន
អាយុកាល១ឆ្នាំកន្លះប៉ុណ្ណោះ។យើងចង់វិវឌ្រឍ
នៅក្នុងទីផ្រសារន្រះឲ្រយលឿនដោយពឹងផ្អ្រកលើ
កំណើនថ្ររ»។
លោកYuពន្រយល់ថា៖«ការកសាងគ្រឹះរឹងមាំ

គឺសំខាន់ណាស់មុនព្រលអ្នកឈានដល់កម្រិត
ខ្ពស់មួយ។ក្រុមហ៊ុននិងសហគ្រសជាច្រើន
បរជយ័ក្នងុការពង្រកីខ្លនួពពី្រះពកួគ្រមនិមាន
គ្រឹះរឹងមាំ។ ដំបូងយើងចង់ផ្តល់ស្រវាកម្មដល់
អតថិជិនឲ្រយបានល្អជាមនុសនិមនុព្រលសម្រច
ចតិ្តអនវុត្តយទុ្ធសាស្ត្រផ្រសព្វផ្រសាយឲ្រយបានខា្លាងំកា្លា
ជាងន្រះ»។
ក្រពីការផ្តល់ស្រវាកម្មដ្រលមានគុណភាព

ខ្ពស់ ប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
អាយជុវីតិGrandChinaLifeInsuranceក៏
ត្រវូបានគាទំ្រដោយក្រមុអ្នកជនំាញបច្ច្រកទ្រស

ដ្រលមានបទពិសធខ្ពស់ផងដ្ររ។ ក្រុមហ៊ុន
មានការគាទំ្រផ្ន្រកពត័ម៌ានវទិ្រយាពីក្រមុអ្នកជនំាញ
នៅទីក្រុងShenzhenន្រប្រទ្រសចិន។
លោកYuថ្ល្រងថា៖«យើងគជឺាក្រមុហ៊នុផ្តល់

ស្រវាកម្មធានារ៉ាបរ់ងប្រកបដោយភាពច្ន្រប្រឌតិ
ខ្ពស់ជាងដ្រគូប្រកួតប្រជ្រងរបស់យើងទាក់ទង
នឹងបច្ច្រកវិទ្រយាឌីជីថល។យើងបានព្រយាយាម
ដាក់ច្រញនូវកម្មវិធីហត្ថល្រខាឌីជីថលទៅក្នុង
ស្រវាកម្មរបស់យើងប៉ុន្ត្រនិយតករកម្ពុជាមិន
ទាន់អនុញ្ញាតនៅឡើយទ្រ។ទោះជាយា៉ាង-
ណាក៏ដោយ យើងបានខិតខំប្រឹងប្រងយា៉ាង-
ខា្លាំងដើម្របីកាត់បន្ថយការប្រើក្រដាសតាមដ្រល
យើងអាចធ្វើបាន»។
លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា កំណើនពីខាងក្នុង

គជឺាមធ្រយាបាយល្អបផំតុសម្រប់ក្រមុហ៊នុដើម្របី
ពង្រីកអាជីវកម្ម។
លោកបានបន្ថ្រមថាការរកីចម្រើនរបស់ក្រមុ-

ហ៊នុធានារ៉ាបរ់ងអាយជុវីតិGrandChinaLife
Insuranceនឹងពឹងផ្អ្រកទៅលើវប្របធម៌ បទ-
ពិសធមកពីប្រទ្រសចិននិងផលិតផល
ច្ន្រប្រឌតិថ្មីក្រមុអ្នកជនំាញបច្ច្រកវទិ្រយាឈានមខុ
និងស្រវាកម្មដ្រលមានគុណភាពខ្ពស់។
លោកលើកឡើងថា៖«អាជីវកម្មធានារ៉ាប់រង

អាយុជីវិតគឺដើម្របីការពារសុខុមាលភាពរបស់
អតិថិជននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគ្រ។ដូច្ន្រះ
ក្រុមអ្នកជំនាញដ្រលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យ
ធានារ៉ាបរ់ងត្រវូត្រមានភាពស្មោះត្រង់នងិមាន
ការប្ត្រជា្ញាចិត្តខ្ពស់ចំពោះអតិថិជនរបស់ខ្លួន»៕
សូមចុច likeលើទំព័រហ្វ្រសប៊ុកក្រុមហ៊ុន

GrandChinaLifeInsuranceរបស់យើងខ្ញុំ
ដើម្របីឈ្នះរងា្វាន់!

៤

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតGrand 
China Life Insuranceកំណត់
គោលដៅក្លាយជាក្រុមហ៊ុនឈានមុខ

លោក Yu (រូបស្តា)ំ រួមជាមួយ លោក Micheal 
Tee អគ្គនាយករង នៅឯការិយាល័យរបស់លោក។ 

ពីគណៈគ្រប់គ្រងនិងក្រុមការងារន្រ

ទិវាបុណ្យជាតិន្សាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិន ខួបល្ីកទី៧០
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លោក Larry Shuen Fai Ng ស្ថាបនិក និង 
ជា នាយក គ្រប់គ្រង ក្រុមហ៊ុន ALLNISON 
Auditing and Consulting Co., Ltd. 
(ALLNISON) បាន ថ្ល្រងថា  ក្រុមហ៊ុន គួរត្រ 
ធ្វើបញ្ជី គណន្រយ្រយ ឲ្រយ បាន ត្រឹមត្រូវ ដើម្របី 
ចៀសវាង បញ្ហា ណាមួយ នៅព្រល គណន្រយ្រយ 
របស់ ពួកគ្រ ត្រូវបានធ្វើ សវនកម្ម ដោយ អគ្គ-
នាយកដ្ឋាន ពន្ធដរ (GDT) ។ 

 លោក ថ្ល្រងថា ៖« អាជីវកម្ម  និង ក្រុមហ៊ុន 
ជាច្រើន គួរត្រ ធ្វើការ ត្រួតពិនិត្រយ និង ធ្វើបញ្ជី 
គណន្រយ្រយ របស់ ពួកគ្រ ឲ្រយ បាន ត្រឹមត្រូវ ដើម្របី 
ជៀសវាង បញ្ហា ណាមួយ កើតឡើង ក្នុងអំឡុង 
ព្រល ដំណើរ ការធ្វើ សវនកម្ម ។ ភាគច្រើន បញ្ហា 
កើតឡើង ដោយសរត្រ ការធ្វើ បញ្ជី គណន្រយ្រយ 
មិនបាន ល្អ » ។ 

 យោងតាម លោក Ng បាន ឲ្រយ ដងឹថា  ក្រមុហ៊នុ 
មួយចំនួន ត្រងត្រ ត្អូញត្អ្ររ អំពី ថ្ល្រ ចំណាយ ស្រវា 
ពគិ្រះ យោបល ់លើ ផ្ន្រក គណន្រយ្រយ ខ្ពស ់ទៅលើ 
ក្រមុហ៊នុ គណន្រយ្រយ ប៉នុ្ត្រ ពកួគ្រ បាន មើលរលំង 
ការខិតខំ ប្រឹងប្រង រប ស់ គណន្រយ្រយករ ជំនាញ 
និង អ្នក ប្រឹក្រសា យោបល់ ផ្ន្រក ពន្ធដរ ក្នុងការ - 
អនុវត្ត ការងារ របស់ ពួកគ្រ នៅក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា ។ 
លោក  ពន្រយល់ថា នៅ កម្ពុជា អ្នកជំនាញ គណ-
ន្រយ្រយ  និង ពន្ធដរ ត្រូវការ រៀបចំ បញ្ជិកា និង 
ឯកសរ ជាច្រើន  ត្រវូធ្វើ ការបកស្រយ នងិ វភិាគ 
លើ ច្របាប ់ដ្រលជា ហ្រត ុធ្វើ ឲ្រយ ចណំាយ ព្រលវ្រលា 
កាន់ត្រច្រើន ។ ស្រដៀង គ្នា ទៅនឹង ជំនាញ ផ្ន្រក 

ច្របាប់ ស្រវា ពិគ្រះ យោបល់ ផ្ន្រក គណន្រយ្រយ  និង 
ពន្ធដ រផងដ្ររ ក៏ គិតថ្ល្រ ស្រវា តាម ម៉ោង ។ 

 កម្ពជុា នៅ ខ្វះ អ្នកជនំាញ គណន្រយ្រយ ។ លោក 
បាន បញ្ជាក់ថា  វា មាន សរៈសំខាន់ សម្រប់ 
សមាជិក ជំនាញ វ័យ ក្រ្ម ង របស់លោក ដ្រល ត្រូវ 
ទទួល បានការ តបស្នង ស័ក្តិសម តាម ជំនាញ 
របស ់ពកួគ្រ ។  លោក បន្តថា ៖« ប្រសនិបើ នសិ្រសិត 
ទើប បញ្ចប់ ការសិក្រសា ពី មហាវិទ្រយាល័យ ហើយ 
បាន ចូលរួម ក្នុង អាជីព ន្រះ ប៉ុន្ត្រ មិន ទទួលបាន 
ប្រក់ខ្រ ដ្រល ពួកគ្រ សម នឹង ទទួលបាន ពួកគ្រ 
អាច ចាក ច្រញ ព ីជនំាញ ន្រះ បនា្ទាបព់ ីធ្វើការ បាន 
មួយរយៈ ។ ន្រះ ជាស ញ្ញា អវិជ្ជមាន មួយ សម្រប់ 

ប្រទ្រស កម្ពជុា ។ 
 លោក លើកឡើងថា ៖« កម្ពុជា ត្រូវការ អ្នក 

ជំនាញ វ័យក្ម្រង ដ្រលមាន ជំនាញ ខ្ពស់ ដើម្របី 
បង្កើន ផលិតភាព ទាំង មូលន្រ ធនធានមនុស្រស 
របស់ ប្រទ្រស ន្រះ » ។ 

 យើង ត្រូវ ត្រៀមខ្លួន សម្រប់ ការអភិវឌ្រឍន៍ 
ស្រដ្ឋកិច្ច នាព្រល អនាគត ។   ការធ្វើសមា-
ហរណកម្ម ជាមួយ អន្តរជាតិ ជា អ្វីដ្រល អ្នក 
ជំនាញ វ័យក្ម្រង របស់ យើង ត្រូវការ ហើយ វា 
ចាំបាច់ សម្រប់ ការអភិវឌ្រឍខ្លួន របស់ ពួកគ្រ ។ 
កម្ពុជា ក្នុងនាម ជា គោលដៅ វិនិយោគ ដ៏ ទាក់-
ទាញមួយ ប្រកដជា នឹងធ្វើ ឲ្រយ ជីវភាព របស់ 
ប្រជាពលរដ្ឋ កាន់ត្រ ប្រសើរឡើង ។ 

 លោក ក៏បាន រំឭក ដល់ ក្រុមហ៊ុន ទាំងនោះ ថា 
សម្រប់ ការពង្រីក សមត្ថភាពរ បស់ ពួកគ្រ ដើម្របី 
បង្កើន  និង រក ប្រក់ចំណូល កាន់ត្រច្រើន បញ្ជី 
គណន្រយ្រយ ត្រឹមត្រូវ  និង ការគោរព តាម បទ- 
ប្របញ្ញត្តិ ពន្ធដរ គឺជា កតា្តា ដ៏ សំខាន់ មួយ ។ 

 លោក ថ្ល្រងថា  ពួកគ្រ គួរត្រ គោរព តាម បទ - 
ប្របញ្ញត្តិ ពន្ធដរ ទាំងអស់ និង រក្រសា កំណត់ត្រ 
គណន្រយ្រយ ឲ្រយ បាន ត្រឹមត្រូវ ។ មាន ទស្រសនៈ 
មួយចំនួន គិតថា  ការធ្វើ ប្របន្រះ នឹង បង្កើន នូវ 
ការចំណាយ ជាច្រើន ប៉ុន្ត្រ អ្វីដ្រល ត្រូវបាន 
មើលរំលង នោះ គឺ អត្ថប្រយោជន៍ រយៈព្រល វ្រង 
ដ្រល នឹង ជួយ កាត់បន្ថយ ការពិន័យ និង ទោស    
ទណ្ឌ ។ តាមរយៈ ការគោរព តាម បទ ប្របញ្ញត្ត ិក្រមុ- 
ហ៊ុន នឹង អាច ប្រើប្រស់ របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុ 

មួយ ដ្រល ត្រឹមត្រូវ សម្រប់ ការពង្រីក អាជីវកម្ម 
របស់ខ្លួន ហើយក៏ អាចធ្វើ សមា ហរ ណ កម្ម 
ក៏ដូចជា ត្រៀមខ្លួន រួចជាស្រច ចំពោះ ការបង្កើត 
ទនំាកទ់នំង អាជវីកម្ម ជាមយួ ក្រមុហ៊នុ អន្តរជាត ិ
ធំៗ ច្រើន ទៀត » ។ 

 ថ្ល្រង អពំ ីការផ្លាសប់្តរូ បទ ប្របញ្ញត្ត ិពន្ធដរ លោក 
Ng បញ្ជាកថ់ា  ក្រមុប្រកឹ្រសា អភវិឌ្រឍន ៍កម្ពជុា កពំងុ 
រៀបចំ ផ្រនការ ក្នុងការ ដក់ ឲ្រយ ប្រើប្រស់ ច្របាប់ 
វនិយិោគ ថ្ម ីមយួ ហើយ លោក សង្រឃមឹថា ច្របាប ់ន្រះ 
នឹង ត្រូវបាន អនុវត្ត ត្រឹម ចុង ឆ្នាំន្រះ ។ លោក 
បន្ថ្រមថា ៖« នៅព្រល ច្របាប ់ថ្ម ីន្រះ ត្រវូបាន អនវុត្ត 
នឹងមាន ការអនុគ្រះ ពន្ធ បន្ថ្រមទៀត សម្រប់ 
វិនិយោគិន ។ នោះ នឹង បង្កើត បរិយាកាស អាជីវ- 
កម្ម កាន់ត្រ ប្រសើរ ហើយនឹង អាច ទាក់ទាញ 
ការវិនិយោគ បរទ្រស កាន់ត្រច្រើន មក កម្ពជុា »។ 

 ក្រពី តួនាទី របស់លោក នៅ ក្រុមហ៊ុន ALL-
NISON លោក Ng ក៏ ជា ដ្រគូ ពាណិជ្ជកម្ម 
មួយរូប នៅក្នុង ក្រុមហ៊ុន Reanda LLKG 
(Cambodia) Co., Ltd. ផងដ្ររ ។ Reanda 
LLKG(Cambodia) Co., Ltd. គជឺា ក្រមុហ៊នុ 
គណន្រយ្រយ អន្តរជាត ិលដំប ់កពំលូ ដ្រល បពំ្រញ 
នូវ តម្រូវការ របស់ វិនិយោគិន អន្តរជាតិ ជាពិ-
ស្រស ក្រុមហ៊ុន បោះផ្រសាយ មូលបត្រ នៅ ទីផ្រសារ 
មូលប័ត្រ ។ ក្រុមហ៊ុន ទាំង២ន្រះ គឺជា ក្រុមហ៊ុន 
គណន្រយ្រយ ដ្រល ផ្តល ់ស្រវា ផ្ន្រក គណន្រយ្រយ នងិ 
ប្រឹក្រសា យោបល់ ផ្ន្រក ពន្ធដរ សវនកម្ម និង ស្រវា 
ត្រួត    ពិនិត្រយ បញ្ជី ឲ្រយ បាន ត្រឹមត្រូវ ៕ 

៦

លោក Ng នាយកក្រមុហុ៊ន ALLNISON ។ 

អ្នកជំនាញពន្ធដារលើកឡើងថាត្រូវបន្តអភិវឌ្ឍជំនាញគណន្រយ្យ

ទិវាបុណ្យជាតិន្សាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិន ខួបល្ីកទី៧០
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៧

 បនា្ទាប់ពី ការបោះឆ្នាត សកល 
លើកដំបូង នៅឆ្នាំ ១៩៩៣ ការវិនិ-
យោគ ផ្ទា ល់ពី បរទ្រស បានចាប់ផ្តើម 
ហូរ ចូលមកក្នុងប្រទ្រស កម្ពុជា ។ ការ 
ផលិត សម្លៀកបំពាក់ គឺជា ឧស្រសា-
ហកម្ម ដំបូង គ្រ ដ្រល បានចាប់ផ្តើម 
ដំណើរការ នៅក្នុង ប្រទ្រស កម្ពុជា 
ហើយ វិនិយោគិន សំខាន់ គឺ ជនជាតិ 
ចនិ ។ រហតូមកដល ់បច្ចបុ្របន្ន សមាជកិ 
ជាង ពាក់កណា្តាល ន្រ សមាគម រោង-
ចក្រ កាត់ដ្ររ នៅ កម្ពុជា (GMAC) គឺ 
មកពី ប្រទ្រស ចិន ។ 

 វា ជា ការពិត ដ្រលថា  ការវិនិយោគ 
ផ្ទាល់ ពី បរទ្រស និង ពាណិជ្ជកម្ម 
អន្តរជាតិ តាមរយៈ ការទទួលបាន 
ទីផ្រសារ ល្អប្រសើរ ដ្រល ផ្តល់ ដោយ 
សហរដ្ឋអាម្ររិក ស ហគ មន៍ អឺរ៉ុប និង 
ប្រទ្រស អភិវឌ្រឍន៍ ដទ្រទៀត បាន 
ចូលរួមចំណ្រក យា៉ោងខា្លាំង ដល់ ការ-
អភិវឌ្រឍ សង្គម  និង ស្រដ្ឋកិច្ច របស់ 
កម្ពជុា ក្នងុ រយៈព្រល ២០ ឆ្នា ំចុង ក្រយ  
ន្រះ ។ វិស័យ កាត់ដ្ររ សម្លៀកបំពាក់ 
ស្រប្រកជើង នងិ ទនំញិ ធ្វើដណំើរ នៅត្រ 
ជា សសរស្តម្ភ ស្រដ្ឋកិច្ច ដ៏សំខាន  ់ រហូត 
មកដល់ ស ព្វ ថ្ង្រ ។ 

 អត្រកំណើន ជា មធ្រយម ក្នុង រង្វង់ ៧ 
ភាគរយ ក្នុង ១ ឆ្នាំ បាន ជួយ ប្រជាជន 

កម្ពុជា រាប់លាន នាក់ ឲ្រយ ចាក ផុតពី 
ភាពក្រីក្រ និង បានធ្វើឱ្រយ ប្រទ្រស 
កម្ពុជា ចាក ផុតពី ប្រទ្រស អភិវឌ្រឍន៍ 
តិចតួច (LDC) និង កំពុងធ្វើដំណើ រ 
ឆ្ពោះទៅ កា្លាយជា ប្រទ្រស ដ្រលមាន 
ចំណូល មធ្រយម កម្រិត ខ្ពស់ នៅ ឆ្នាំ 
២០៣០ និង ជា ប្រទ្រស មាន ចំណូល 
ខ្ពស់ នៅឆ្នាំ ២០៥០ ជាមួយ ស្ថិរភាព 
នយោបាយ  នងិ សង្គម ត្រវូបាន ថ្ររក្រសា 
និង ការបន្ត ធ្វើកំណ្រទម្រង់ ស្តីពី បរិ-
យាកាស វិនិយោគ និង ធុរកិច្ច ។  

 វិស័យ កាត់ដ្ររ សម្លៀកបំពាក់ ស្រប្រក -  
ជើង និង ទំនិញ ធ្វើដំណើរ បាន បង្កើត 
ការងារ ចំនួន ៨០០ ០០០ កន្ល្រង និង 

តម្ល្រ នាំច្រញ មាន ប្រមាណ ៩  ប៊ី លាន 
ដុលា្លារ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ។ ប្រមាណ   ២ 
ប៊ី លាន ដុលា្លារ ត្រូវបាន ចំណាយ 
សម្រប់  បើកប្រក់ ឈ្នួល ដល់ក ម្មករ   
និ យោ  ជិ ត ក្នុង មួយឆ្នាំ ។ វិស័យន្រះ 
មានការ រីកចម្រើន ស្រប នឹង កម្រិត 
ខ្ពស់ ន្រ ការអនុវត្តការងារ ។ យោង  
តាម របាយការណ៍ ចុងក្រយ របស់ 
គម្រង រោងចក្រ កាន់ត្រ ប្រសើរ នៅ 
កម្ពុជា បាន បងា្ហាញថា  ៩០ ភាគរយ 
ន្រច្របាប់ ការងារ កម្ពុជា និង ស្តង់ដ 
ការងារ អន្តរជាតិត្រូវបាន រោងចក្រ 
របស់ យើង អនុលោម តាម ។ 

 ផ្អ្រកលើ ភាពជោគជ័យ ន្រះ យើង 

អាច ទាក់ទាញ ការវិនិយោគ ផ្ទា ល់ពី 
បរទ្រស បន្ថ្រមទៀត ដើម្របី ធ្វើឱ្រយ 
ស្រដ្ឋកចិ្ច របស ់យើង កានត់្រ រកីចម្រើន 
និង  បង្កើត ការងារ បន្ថ្រម សម្រប់ 
យុវជន របស់ យើង ជាពិស្រស អ្នក 
ដ្រល  ឈានចូល ដល់ វ័យ ធ្វើការ ។ 

 ការអភិវឌ្រឍ វិស័យន្រះ មាន មូល-
ដ្ឋានគ្រះឹ រឹងមំា  និង ប្រព័ន្ធ អ្រកូ សម្រប់ 
ឧស្រសាហកម្ម នំាច្រញ ផ្រស្រងទៀត ឱ្រយ 
រីកចម្រើន ។ ក្នងុនោះ រួមមាន ក្របខ័ណ្ឌ 
ច្របាប់ បទដ្ឋាន ការងារ សង្គម  និង ស្ថាន- 
ភាព  ការងារ យន្តការ កំណត់ ប្រក់ 
ឈ្នលួ  ការអភិវឌ្រឍ ជំនាញ និង    បរិយា-
កាស សម្រប សម្រលួ ពាណិជ្ជកម្ម ។ 

 ទំហំ ការងារ ផ្លូវការ នៅក្នុង វិស័យ 
ន្រះ បាន អនុញ្ញាតឱ្រយ រដ្ឋាភិបាល 
ចាប់ផ្តើម ប្រឡា ជាតិ របប សន្តិសុខ 
សង្គម ដ្រលជា គោល នយោបាយ 
សធារណៈ  ដ៏ មាន អត្ថប្រយោជន ៍ 
សម្រប់ ប្រជាពលរដ្ឋ របស់ យើង ។  

 ខណៈ ប្រទ្រស ចនិ កពំងុ ស្ថតិនៅក្នងុ 
ដណំើរ ន្រ ការផ្លាសប់្តរូ ស្រដ្ឋកចិ្ច កម្ពជុា 
អាច រំពឹងថា  នឹងមាន ការវិនិយោគ 
កាន់ត្រច្រើន មកពី ប្រទ្រស ចិន ជាពិ-
ស្រស  នៅក្នុង វិស័យ បច្ច្រកវិទ្រយា ទាប 
និង ខ្ពស់ ។  

 ការវនិយិោគ របស ់ចនិ នៅក្នងុ កម្ពជុា 
ត្រវូបាន គ្រ មើលឃើញថា ជារមួ គមឺាន 
ឥទ្ធិពល លើ មា៉ោក្រូស្រដ្ឋកិច្ច ប្រកប 
ដោយ ភាព វិជ្ជមាន ។ ការវិនិយោគ 
របស់ ចិន គឺជា ផ្ន្រក មួយ ដ៏ សំខាន់ 
នៅក្នុង ការរួមចំណ្រក ដល់ កំណើន 
ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ន្រះ បើ យោងតាម 
របាយការណរ៍ បស ់មជ្រឈមណ្ឌល សកិ្រសា 
គោលនយោបាយ ។ 

 ក្រពី ការវិនិយោគ លើ វិស័យ វាយ ន- 
ភណ្ឌ និង កាត់ដ្ររ ប្រទ្រស ចិន ក៏បាន 
វិនិយោគ យា៉ោងច្រើន ទៅលើ វិស័យ 
សខំាន់ៗ  ផ្រស្រងទៀត ។ កម្ពជុា ស្វាគមន ៍
រាល់ កិច្ចសហការ ឲ្រយ កាន់ត្រ ជិតស្និទ្ធ 
ជាមួយ ចិន លើ គ្រប់ វិស័យ ៕ 

ការវិនិយោគរបស់ចិនជំរុញដល់កំណើនវិស័យកាត់ដ្ររជួយពង្រឹងស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

វិស័យកាត់ដ្ររបានរួមចំណ្រកយ៉ាងសំខាន់ដល់ស្រដ្ឋកិច្ចកម្ពជុា ។ រូបថត សហការី

ទិវាបុណ្យជាតិន្សាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិន ខួបល្ីកទី៧០
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ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍Cathay
Pacific របស់ហុងកុងកំពុងជំរុញ
ចំនួនអ្នកដំណើរទាំងច្រញនិងចូល
ប្រទ្រសកម្ពុជាដោយពង្រឹងគោល-
នយោបាយអតិថិជនឲ្រយកាន់ត្រមាន
ប្រសិទ្ធភាព។
លោកJasonChoiនាយក

គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍
CathayPacificប្រចាំកម្ពជុាបានឲ្រយ
កាស្រតភ្នំព្រញប៉ុស្ត៍ដឹងថាក្រុមហ៊ុន
អាកាសចរណ៍មួយន្រះបានមើល-
ឃើញកណំើនធ្វើដណំើរទាងំច្រញនងិ
ចូលប្រទ្រសកម្ពុជារវាងហុងកុងនិង
កម្ពុជា។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងក៏សង្ក្រត

ឃើញកំណើនធ្វើដំណើរគួរឲ្រយកត់-
សមា្គាល់ពីកម្ពជុាទៅអាម្ររកិខាងជើង
និងអឺរ៉ុបផងដ្ររ។តាមរយៈការបន្ត
លើកកម្ពស់ស្រវាកម្ម ផលិតផល
បណ្តាញនិងការយកចិត្តទុកដាក់-
ខ្ពស់ចពំោះអតថិជិនយើងនៅត្រមាន
ជំហរដ៏ល្អដើម្របីទាញយកអត្ថប្រ-
យោជន៍ពីឱកាសន្រកំណើនន្រះ»។
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍Cathay

Pacificមានប្រវត្តិយូរលង់ណស់
មកហើយនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា

ដោយបានចាប់ផ្តើមជើងហោះហើរ
រវាងភ្នំព្រញនិងហុងកុងនៅក្នុងឆ្នាំ
១៩៩៣នៅក្រមក្រុមហ៊ុនបុត្រ
សម្ព័ន្ធក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនគឺ Cathay
Dragonដ្រលប្រតិបត្តិការជើង
ហោះហើរត្រ២ជើងប៉ណុ្ណោះក្នងុមយួ
សបា្តាហ៍។
យោងតាមលោកJasonបានឲ្រយ

ដឹងថា បច្ចុប្របន្នក្រុមហ៊ុនអាកាស-
ចរណ៍ន្រះបង្កើនជើងហោះហើរ
២ជើងក្នុង១ថ្ង្រ មកកាន់ទីក្រុង
ភ្នំព្រញហើយគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ
២០១៣មកជើងហោះហើររវាង
ហុងកុងនិងសៀមរាបគឺមាន៤ជើង
ក្នុងមួយសបា្តាហ៍។

លោកJasonបន្ថ្រមថាផ្រនការ
សម្រប់ចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសគឺដើម្របី
ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវជម្រើស និង
ទិសដៅសម្របូរប្រប។យើងកំពុង
ពិនិត្រយមើលបណ្តាញរបស់យើង
យ៉ាងដតិដល់ដើម្របីផ្តលជ់នូអតថិជិន
របស់យើងនូវជម្រើសនិងទិសដៅ
កាន់ត្រច្រើន។
លោកបន្តថាជាមួយនឹងការចាប់-

ផ្តើមស្រវាកម្មទៅកាន់គោលដៅនានា
ដចូជាទកី្រងុSeattleនងិKomatsu
កាលពដីើមឆ្នានំ្រះបច្ចបុ្របន្នអ្នកដណំើរ
មកពីប្រទ្រសកម្ពុជាមានការភា្ជាប់
ទៅកាន់គោលដៅថ្មីកាន់ត្រប្រសើរ
នៅជុំវិញពិភពលោក”។

ចពំោះទស្រសនវសិយ័របស់ក្រមុហ៊នុ
CathayលោកJasonមានសុទិដ្ឋិ-
និយមថាចំនួនអ្នកដំណើរនឹងកើន
ឡើងទោះបីភាពតានតងឹផ្ន្រកពាណជិ្ជ- 
កម្មកំពុងបន្តក្តី។
លោកថ្ល្រងថា៖«យើងមើលឃើញ

លំហូរអ្នកដំណើរផ្ន្រកជំនួញច្រើន
មកកាន់តំបន់អាសុីអាគ្ន្រយ៍ដ្រលនឹង
ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់ក្រុម-
ហ៊ុនអាកាសចរណ៍ដ្រលហោះហើរ
មកកាន់កម្ពុជាទោះបីជាមានបញ្ហា
ប្រឈមផ្ន្រកភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
ក៏ដោយ»។
លោកលើកឡើងថាទន្ទមឹនងឹស្រវា-

កម្មដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុន
Cathayអាជីវកម្មដឹកទំនិញរបស់
ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ន្រះក៏មាន
សារៈសំខាន់ផងដ្ររ។
«យើងមើលឃើញកណំើន២ខ្ទង់ន្រ

ចរាចរណ៍ដឹកទំនិញពីប្រទ្រសកម្ពជុា
នៅឆមាសទី១ន្រឆ្នានំ្រះហើយយើង
ជឿថានិនា្នាការន្រះនឹងនៅត្របន្ត។
លោកJasonថ្ល្រងថាដើម្របីបង្កើន

ការព្រញចតិ្តរបស់អតថិជិននងិធ្វើឱ្រយ
ប្រសើរឡើងនូវស្រវាកម្មរបស់ខ្លួន
ក្រុមហ៊ុនCathayបានចាប់ផ្តើម

យទុ្ធនាការ«MoveBeyond»ដ្រល
ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការប្ត្រជា្ញាចិត្តរបស់
ក្រុមហ៊ុនដើម្របីឈានទៅដល់កម្រិត
ស្រវាកម្មនងិបទពសិោធថ្មីៗ សម្រប់
អតិថិជន។
លោកបន្ថ្រមថា វាជាយុទ្ធនាការ

សា្លាកយីហោសកលដ្រលផ្តាតលើ
វិស័យសំខាន់ៗចំនួន៥ន្រអាជីវកម្ម
ដ្រលមានទកីន្ល្រងយន្តហោះផលតិ-
ផលប្រជាជននិងផលិតភាព។
លោកJasonបញ្ជាកថ់ាក្រមុហ៊នុ

Cathayបានធ្វើឲ្រយប្រសើឡើងនូវ
ផលិតផលនិងស្រវាកម្មរបស់ខ្លួន
ជាប្រចាំទាងំជាមយួផ្ន្រកឌជីថីលនងិ
ការផ្តល់ស្រវាកម្មដើម្របីបម្រើអតថិជិន
ឱ្រយកាន់ត្រប្រសើរ។
ចំពោះវិស័យអាកាសចរណ៍កម្ពុជា

លោកJasonថ្ល្រងថា៖«យើង
ត្រងត្រមានសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះប្រ-
ទ្រសកម្ពុជាដ្រលមានតំបន់ប្រតិក-
ភណ្ឌលំដាប់ពិភពលោកដ៏ទាក់ទាញ
ហើយប្រជាជនមានភាពរួសរាយ
រាក់ទាក់។ការវិនិយោគនៅកម្ពុជា
កំពុងកើនឡើងនៅព្រលដ្រលស្រដ្ឋ-
កចិ្ចពភិពលោកកពំងុមានការវិវត្តនងិ 
ផ្លាស់ប្តូរ៕

Cathay Pacific ជំរុញកំណើនអ្នកដំណើរទៅ-មកកម្ពុជា

៨

ក្រមុហុ៊នអាកាសចរណ៍ធ្វើការហោះហើរ២ជើងក្នងុមួយថ្ង្រមកកាន់ទីក្រងុភ្នពំ្រញ។

ទិវាបុណ្យជាតិន្សាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិន ខួបល្ីកទី៧០
ថ្ង្ពុធ ទី២៥ ែខកញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៩ //  www.postkhmer.com



ភោជនីយដា្ឋានយុីសាង(Yi Sang)
កើតច្រញពីការស្រឡាញ់របស់លោកលូម៉្រង
ចំពោះម្ហបូចិន។លោកបានបង្កើតយីហោមួយ
ន្រះឡើងដើម្របីនំាម្ហបូចិនមកកាន់ទីផ្រសារកម្ពជុា។
ចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពី១១

ឆ្នាំមុនភោជនីយដា្ឋានយុីសាងបានកា្លាយជា
យហីោម្ហបូអាហារនងិភ្រសជ្ជៈដ្រលទទលួបាន
ការគាំទ្រយ៉ាងខា្លាំងពីសណំក់ប្រជាជននៅក្នុង
រាជធានីភ្នពំ្រញ។ប៉នុ្ត្រយ៉ាងណកដ៏ោយយហីោ
មួយន្រះមិនទាន់ទទួលបានការគាំទ្រខា្លាំងនៅ
ឡើយព្រលបើកដំណើរការដំបូង។
លោកលូម៉្រងដ្រលជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន

AlmondGroupបានពន្រយលថ់ា៖«ន្រះដោយ-
សារត្រនៅក្នុងភាសាខ្ម្ររគា្មានរបៀបបញ្ច្រញ
សំឡ្រងពាក្រយ Yi Sangដ្រលធ្វើឱ្រយវាកា្លាយជា
បញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយទាក់ទងនឹងការបង្កើត
មា៉ាកយីហោនិងការធ្វើទីផ្រសារ។
«ខ្ញុំហើយនិងក្រុមការងារត្រូវរិះរកវិធីនានា

ដើម្របីពន្រយល់អត្ថន័យពាក្រយ Yi Sangដ្រល
នៅក្នុងភាសាចិនកនា្តាំងមានន័យថា«ត្រី និង
ជីវិត»។
នៅព្រលដ្រលភោជនីយដា្ឋានន្រះកំពុង

ផ្រសព្វផ្រសាយអាហារឌីមសាំ(dimsum)យើង
ត្រូវធ្វើយុទ្ធនាការផ្រសព្វផ្រសាយមួយដើម្របីបង្កើត
ការយល់ដឹងអំពីវប្របធម៌ចិនកនា្តាំងន្រការទទួល
ទានអាហារឌីមសាំនិងការផឹកទឹកត្រ។

លោកZhangJingLingម្រចងុភៅជនជាតិ
ចិននៅភោជនីយដា្ឋានយុីសាងបានប្រប់
ភ្នំព្រញប៉ុស្តិ៍ថា ម្ហូបចិនកនា្តាំងមិនសូវត្រូវនឹង
ចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទ្រ។
រសជាតិម្ហូបខ្ម្ររគឺផ្រសំឡើងពីគ្រឿងផ្រសំក្នុងស្រុក។
ដូច្ន្រះខ្ញុំត្រងត្រព្រយាយមបញ្ចូលរសជាតិគ្រឿង
ផ្រសំក្នុងស្រុកចូលទៅក្នុងមុខម្ហូបរបស់យើង។
ក្នុងចំណមមុខម្ហូបដ៏ព្រញនិយមរបស់ភោជ-

នយីដា្ឋានយុីសាងគឺជ្រកូគលូ្រនខ្មាចញិ្ចមឹតាមប្រប
ធម្មជាតិដ្រលមានប្រភពមកពីភ្នំគូល្រននិងបង្កង
ទន្ល្រម្រគង្គដ្រលព្រញនិយមគ្រប់រដូវកាល។

 លោកលូម៉្រងបានថ្ល្រងថាគ្រឿងទ្រសសម្រប់
ចម្អិនអាហាររបស់ក្រុមហ៊ុនAlmondGroup
គឺទិញពីកសិករ។ដូច្ន្រះគឺដើម្របីទទួលបាននូវ
គ្រឿងផ្រសំស្រស់ៗ និងថ្មីបំផុតពីកសិករសម្រប់

អតិថិជន។យើងព្រយាយមឲ្រយអស់ពីសមត្ថភាព
ដើម្របីធានាថាយើងប្រើប្រស់គ្រឿងផ្រសំដ្រល
ស្រស់និងថ្មីបំផុតជាពិស្រសគ្រឿងផ្រសំសរីរាង្គ
ដ្រលគា្មានជាតិគីមី។
«យើងទិញគ្រឿងផ្រសំដោយផ្ទាល់ពីកសិករ

ដើម្របីគាំទ្រពួកគ្រ។មានសហគមន៍ជាច្រើន
នៅតាមតំបន់ផ្រស្រងៗគា្នាដ្រលផលិតបាន
គ្រឿងផ្រសំសម្រប់ចម្អិនអាហារដ្រលមាន
គុណភាពខ្ពស់ដូចជាសាច់ជ្រូក (ជ្រូកកណ្តុរ
គូល្រន)បន្ល្រនិងផ្ល្រឈើជាដើម»។
លោកលូម៉្រងបញ្ជាក់ថាកាលពីព្រលថ្មីៗ

ន្រះក្រុមហ៊ុនAlmondGroupបានចាប់ផ្តើម
ទិញជ្រូកគូល្រនដ្រលជាធនធានដ៏សំខាន់
សម្រប់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដ្រល
រស់នៅក្នុងស្រុកសា្វាយលើក្នុងតម្ល្រខ្ពស់ជាង
ទីផ្រសារទ្វ្រដងដើម្របីគាំទ្រពួកគ្រ។ក្រពីន្រះ
ក្រុមហ៊ុនកំពុងទិញបន្ល្រគូឆយនិងច្រកពី
កោះអន្លង់ចិនខ្រត្តកណ្តាលផងដ្ររ។
«ការទទួលបានគ្រឿងផ្រសំដោយផ្ទាល់ពី

កសិករយើងក៏បានផ្អាកទិញពីអ្នកលក់ដុំនៅ
ក្នុងខ្រស្រចងា្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផងដ្ររធ្វើដូច្ន្រះគ្រឿងផ្រសំ
ត្រូវបញ្ជូនមកយើងបានលឿនជាងមុន។ជា
ឧទាហរណ៍គូឆយមកពីកោះអន្លង់ចិន។ 
«បនា្ទាប់ពីយើងទិញគូឆយដោយផ្ទាល់ពី
កសិករនោះយើងនឹងទទួលបានគូឆយ
ស្រស់ៗដ្រលមានគុណភាពខ្ពស់»៕

ប្រវត្តិន្រភាពជោគជ័យរបស់ភោជនីយដ្ឋានយុីសាង

៩

លោក លូ ម៉្រង  អគ្គនាយក ក្រុមហ៊ុន
Almond Group ។

ទិវាបុណ្យជាតិន្សាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិន ខួបល្ីកទី៧០
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ហុងកុងគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម
ធំជាងគៃលំដាប់ទី១០ជាទីផៃសារ
នាំចៃញធំជាងគៃលំដាប់ទី១៤និង
ជាបៃភពនាំចូលធំជាងគៃលំដាប់
ទី៦ របស់បៃទៃសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ
២០១៨។១១ភាគរយនៃពាណិជ្ជ-
កម្មសរុបរវាងកម្ពុជា និងចិនដីគោក
គឺតៃូវឆ្លងកាត់តាមហុងកុង។
ទំនាក់ទំនងសៃដ្ឋកិច្ចរវាងហុងកុង

នងិកម្ពជុាកពំងុឈានដល់កមៃតិខ្ពស់
ថ្មីមួយចាប់តាំងពីការចុះហត្ថលៃខា
លើកិច្ចពៃមពៃៀងពាណិជ្ជកម្មសៃរី
រវាងអាស៊ាន-ហុងកុងនិងកិច្ចពៃម-
ពៃៀងស្តីពីការវិនិយោគរវាងអាស៊ាន
និងហុងកុង។
កិច្ចពៃមពៃៀងទាំង២នៃះបាន

បង្កើតមូលដា្ឋានគៃឹះដ៏រឹងមាំសមៃប់
ពាណជិ្ជករទាងំ២ភាគីដើមៃបីពចិារណា
លើការពងៃកីទហំំពាណជិ្ជកម្មការវនិ-ិ

យោគនិងសៃវាកម្មជំនាញ។
មៃយ៉ាងវិញទៀតយើងនៅមិនឆ្ងាយ

ពីគ្នាប៉ុនា្មាននោះទៃដោយការធ្វើ-
ដណំើរតាមយន្តហោះតៃមឹតៃ៣ម៉ាង
ប៉ណុ្ណោះរវាងទកីៃងុហងុកងុនងិរាជ-
ធានីភ្នំពៃញដៃលបៃតិបត្តិការហោះ
ហើយជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយកៃុមហ៊ុន
អាកាសចរណ៍ចំនួន២គឺកៃុមហ៊ុន
អាកាសចរណ៍CathayDragon
និងLanmeiAirlines។
ការនៅជិតគ្នានិងកំណើនសៃដ្ឋកិច្ច

របស់បៃទៃសកម្ពជុាកពំងុរកីចមៃើនគឺ
បានទាក់ទាញអ្នកជំនាញវ័យក្មៃង
នងិសហគៃនិមកពីហងុកងុក្នងុរយៈ-
ពៃលប៉ុនា្មានឆ្នាំចុងកៃយនៃះ។
ទៃពកោសលៃយរបស់មនសុៃសគជឺាទៃពៃយ
ដ៏មានតម្លៃបំផុតមួយរបស់ហុងកុង។
យើងជឿជាក់ថាការផ្លាស់ប្តរូទសៃសនៈ

រវាងអ្នកដៃលមានទៃពកោសលៃយរវាង

ភាគីទាងំ២នងឹជរំញុឱៃយមានលទ្ធផល
នៃការច្នៃបៃឌិតកាន់តៃបៃសើរហើយ
ចំណងទាក់ទងរវាងបៃជាជននិង
បៃជានក៏កាន់តៃរឹងមាំផងដៃរ។
ជាមួយនឹងកំណើននៃការអភិវឌៃឍ

ហៃដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជាស្ពាន
ហុងកុង-ហៃសូហៃ-មា៉ាកាវនិងរថភ្លើង
លៃបឿនលឿន ហុងកុងផ្តល់នូវចៃក
ចៃញចូលដៃលមានសុវត្ថិភាពបំផុត
ទៅកាន់ចិនដីគោក។

យោងតាមគោលការណ៍«បៃទៃស
មួយបៃព័ន្ធ២»ហុងកុងក៏មានបៃព័ន្ធ
ចៃបាប់លំហូរមូលធនព័ត៌មានបៃជា-
ជនសៃវាកម្មអាជីវកម្មនិងសៃវាកម្ម
វិជា្ជាជីវៈដៃលសៃបតាមស្តង់ដាអន្តរ-
ជាតិផងដៃរ។
យោងតាមលក្ខណសមៃបត្តិទាងំនៃះ

ហុងកុងគឺជាទីតាំងមួយដ៏ល្អបំផុត
សមៃប់កៃុមហ៊ុនកម្ពុជាដើមៃបីពងៃីក
អាជីវកម្មរបស់ពួកគៃជាមួយនឹង

គោលបណំងចាបយ់កទផីៃសារចនិនងិ
ពិភពលោក។
យើងស្វាគមន៍ការវនិយិោគបន្ថៃមពី

បៃទៃសកម្ពុជា។
ទាំងហុងកុងនិងកម្ពុជាតៃូវរួមគ្នា

កសងអនាគតមួយដ៏ភ្លឺស្វាងបៃកប
ដោយមិត្តភាពនិងសុច្ឆន្ទៈ៕

 ( សារ ពី ការិយាល័យ សេដ្ឋកិច្ច   
និង ពាណិជ្ជកម្ម ហុងកុង បេចាំ ទីកេុង 
បាងកក ) 

ហុងកុងនិងកម្ពុជាមាន
ទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធ
ជាងអ្វីដែលយើងគិត

ទិវាបុណ្យជាតិន្សាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិន ខួបល្ីកទី៧០
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ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លៃមៃគង្គតភា្ជាប់
សៃុកកៃូចឆ្មារ និងសៃុកស្ទឹងតៃង់
ក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាដៃលមានទីតាំង
ស្ថិតនៅចមា្ងាយបៃមាណ៣០គីឡូ-
ម៉ៃតៃភាគខាងជើងទីរួមខៃត្តកំពង់-
ចាមគឺជាស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លៃមៃគង្គ
ដ៏ធំដៃលមាន(បៃវៃង១១៣១ម៉ៃតៃ
នងិទទងឹ១៣,៥ម៉ៃតៃ)នងិផ្លវូតភា្ជាប់
តាមបច្ចៃកវិទៃយផ្លូវហាយវ៉ៃClassII
ដៃលមានចៃងនៅក្នុងស្តង់ដាបច្ចៃក-
ទៃសវសិ្វកម្មផ្លវូហាយវ៉ៃចៃញដោយ
កៃសួងដឹកជញ្ជូននៃសធារណរដ្ឋ
បៃជាមានិតចិន។
គមៃងចំណាយសមៃប់ការ 

សងសង់ស្ពាននៃះជាហិរញ្ញបៃបទាន
សមៃបទានពីរដា្ឋាភិបាលចិនអនុវត្ត
គមៃងសមៃប់កៃសួងសធារណ-
ការនិងដឹកជញ្ជូនកម្ពុជានិងទទួល
ការសងសង់ដោយកៃមុហុ៊នShang-
haiConstructionGroupCo.,
Ltd។
ទន្លៃមៃគង្គគឺជាទន្លៃធំជាងគៃនៅ

តំបន់អាសុីអាគ្នៃយ៍ហើយបៃវៃង
ទន្លៃមៃគង្គនៅក្នុងខៃត្តកំពង់ចាម
កៃចៃះនិងខៃត្តស្ទឹងតៃងភាគខាង-
ជើងបៃទៃសកម្ពុជាមានបៃវៃងជាង

៣០០គីឡូម៉ៃតៃ ប៉ុន្តៃមានស្ពានឆ្លង
កាត់ទន្លៃដ៏ធំនៃះតៃ២ប៉ុណ្ណោះ។
ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លៃមៃគង្គថ្មីនៃះមាន

ទីតាំងស្ថិតនៅចនោ្លាះស្ពានឆ្លងកាត់
ទន្លៃចំនួន២ដៃលមានសៃប់ដៃល
ភា្ជាប់ខៃត្តតៃបងូឃ្មុំនងិខៃត្តកពំងច់ាម។
នៅពៃលសងសង់រួចវាអាចភា្ជាប់
បណា្តាញផ្លូវនៃចៃំងទន្លៃទាំង២និង
កាត់បន្ថយចមា្ងាយធ្វើដំណើរពីតំបន់
កណា្តាលនិងតំបន់ភាគខាងជើងទៅ
តំបន់ភាគខាងកើតនៃបៃទៃសកម្ពជុា។
ស្ពាននៃះពិតជាមានសរៈសំខាន់

ខា្លាំងណាស់សមៃប់ការធ្វើដំណើរ
របស់បៃជាជនក្នុងតំបន់និងការអភិ-
វឌៃឍសៃដ្ឋកិច្ចនៅភាគកណា្តាល និង
ភាគខាងជើងបៃទៃសកម្ពុជា។
ពធិបីើកការដា្ឋានសងសង់តៃវូបាន

ធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី៩ខៃកុម្ភៈឆ្នាំ
២០១៨កៃមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់-
ខ្ពស់របស់សម្តៃចនាយករដ្ឋមន្តៃី
ហ៊នុសៃននងិឯកអគ្គរដ្ឋទតូចនិបៃចាំ
កម្ពុជារួមនឹងបៃជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់
បៃមាណជាង៦៥០០នាក់ផៃសៃងទៀត។
 នៅក្នុងពិធីដ៏អធិកអធមនោះ

លោកនាយករដ្ឋមន្តៃីហ៊ុនសៃនមាន
បៃសសន៍ថាគមៃងនៃះគឺជាស្ពាន

ទី៣ឆ្លងកាត់ទន្លៃមៃគង្គដៃលតៃវូបាន
សងសង់នៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជាជា
មួយនឹងជំនួយរបស់ចិន។ស្ពាន
នីមួយៗគឺជាសក្ខីភាពនៃចំណង
មិត្តភាពរវាងចិននិងកម្ពុជា។
ចំណងមិត្តភាពនិងកិច្ចសហបៃតិ-

បត្តិការរវាងកម្ពុជាចិននឹងនាំមកនូវ
ផ្លៃផ្កាដ៏ធំសមៃប់ការអភវិឌៃឍសៃដ្ឋកចិ្ច
នៃបៃទៃសទាងំពរីនងិរមួចណំៃកដល់
ការកសងសហគមន៍រីកចមៃើននិង

សុខដុមរមនាសមៃប់បៃជាពលរដ្ឋ។
កាលពីខៃមៃសឆ្នាំ២០១៩អ្នក-

កាសៃតរបស់ទូរទសៃសន៍ CCTVចិន
បានធ្វើបទសមា្ភាសអំពីគមៃងនៃះ
ដោយបានផលិតកម្មវិធីពិសៃសមួយ
ដៃលមានឈ្មាះថា៖«ស្ពានកៃចូឆ្មារ៖
កសងស្ពានមិត្តភាពរវាងចិននិង
កម្ពុជា»។
កម្មវិធីនៃះតៃូវបានចាក់ផៃសាយ

នៅលើកញ្ចក់ទរូទសៃសន៍CCTVដៃល

ជាផ្នៃកមួយនៃគំនិតផ្តួចផ្តើមគមៃង
ខៃសៃកៃវាតនងិផ្លវូដៃលទទលូបានការ-
គទំៃយ៉ាងខា្លាងំពីគៃប់វសិយ័នៃសង្គម
ចិននិងសង្គមកម្ពុជា។
គិតតៃឹមចុងខៃសីហាឆ្នាំ២០១៩

ការងារសរុបនៃគមៃងនៃះតៃូវបាន
បញ្ចប់បៃមាណ៧០ភាគរយហើយ
រពំងឹថាបញ្ចប់នងិបើកឲៃយធ្វើចរាចរណ៍
នៅចងុឆ្នាំ២០២០ខាងមខុ។បៃទៃស
កម្ពុជាគឺជាចំណុចដ៏សំខាន់នៃផ្លូវ-
សតូៃសមទុៃកដ៏ចូជាចណំចុដ៏សខំាន់
សមៃប់ការកសងវិថីសូតៃសមុទៃ
សតវតៃសរ៍ទី២១(21st-Century
MaritimeSilkRoad)ផងដៃរ។
ការស្ថាបនាគមៃងនៃះនឹងជួយ

លើកកម្ពស់គំនិតផ្តួចផ្តើមខៃសៃកៃវាត់
និងផ្លូវដៃលចាប់ផ្តើមនៅក្នុងតំបន់
អាសុីអាគ្នៃយ៍។បៃជាជនកម្ពុជាបាន
ហៅគមៃងនៃះថា«ស្ពានសុបិន»
(DreamBridge)នៃការអភិវឌៃឍ
នៅតំបន់កណា្តាលនិងខាងជើងនៃ
បៃទៃសកម្ពជុា។ស្ពានកៃចូឆ្មារឆ្លងកាត់
ទន្លៃមៃគង្គនៃះបានធ្វើឲៃយចំណង
មតិ្តភាពរវាងបៃជាជនចនិនងិបៃជាជន
កម្ពុជាកាន់តៃសុីជមៃមួយកមៃិត
ថៃមទៀត៕

១១

ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លែមែគង្គតភ្ជាប់សែុកកែូចឆ្មារនិងសែុកស្ទឹងតែង់

ទិវាបុណ្យជាតិន្សាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិន ខួបល្ីកទី៧០
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១២

ពាណជិ្ជករមកពីហងុកងុនងិម៉ាកាវ
បានបង្កើតទីតាំងឈរជើងនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជាអស់រយៈព្រលជាង
២០ឆ្នាំមកហើយពោលគឺមកតាំងពី
ប្រទ្រសកម្ពុជាទើបងើបច្រញពី
សង្គ្រមម្ល្រ៉ះ។
លោកSoManKitអនបុ្រធាននងិ

ជាអគ្គល្រខាធកិាររងសមគមChina
HongKong&MacauExpatri-
ate&BusinessAssociationof
Cambodia(CHKMEBA)បាន
ឲ្រយដឹងថាពាណិជ្ជករហុងកុងនិង
ម៉ាកាវជាច្រើនបានវិនិយោគនៅក្នុង
ឧស្រសាហកម្មកាត់ដ្ររកាលពីដើម
ទសវត្រសរ៍ឆ្នាំ១៩៩០។
បច្ចុប្របន្នឧស្រសាហកម្មមួយន្រះបាន

រីកចម្រើនទៅជាឧស្រសាហកម្មដ៏សំ-
ខាន់មយួនៅក្នងុតបំន់ដ្រលដើរតនួា-
ទីជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ដល់តម្រូវការ
នាំចូលពីតំបន់ និងបណ្ដាប្រទ្រស
នានាដូចជាអឺរ៉ុបអាម្ររិកកាណដា
និងជប៉ុនជាដើម។
 វិស័យកាត់ដ្ររកម្ពុជាទទួលបាន

អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីការអនុគ្រះ
ពន្ធពាណិជ្ជកម្ម (EBA) របស់
សហភាពអឺរ៉ុប (EU)ប៉ុន្ត្រអាច

បាតប់ង់ឋានៈរបសខ់្លនួដោយសារត្រ
ប្លុកEUកំពុងពិចារណដកពន្ធ
អនុគ្រះន្រះ។

 លោកRaymondTamអនបុ្រធាន
CHKMEBAដ្រលជាសមជិក
ប្រតិបត្តិសមគមGMACបានប្រប់
ភ្នពំ្រញប៉សុ្ដិ៍ថាGMACបានជលួអ្នក-
បញ្ចុះបញ្ចូលឲ្រយចរចាជាមួយEU
ស្ដីពីបញ្ហាន្រះ។

លោកថ្ល្រងថា៖«យើងបានត្រងតាងំ
អ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលដើម្របីជួយពន្រយល់ពី
ជហំររបស់យើងនងិបង្ហាញមតិរបស់
ពួកយើងដល់EU។តាមគំនិតផ្ទាល់
របស់ខ្ញុំយើងមនការផ្លាស់ប្តូរ៧០
ភាគរយដើម្របីរក្រសាEBA។EUនងឹធ្វើ
ស្រចក្ដីសម្រចចិត្តចុងក្រយស្ដីពី
ឋានៈរបស់យើងនៅព្រលណមួយ
ចន្លាះពីថ្ង្រទី៨ដល់ថ្ង្រទី២០ខ្រវិច្ឆិកា។ 

លោកបន្ថ្រមថា៖«ព្រលនះយើង
នឹងដឹងថា តើកម្ពុជានឹងរក្រសាពន្ធ
អនុគ្រះដ្រលផ្តល់ដោយEUបាន
ទាំងស្រុងបានមួយផ្ន្រកឬក៏បាត់-
បង់ទាំងស្រុង?»។
ក្រពីឧស្រសាហកម្មកាត់ដ្ររវិស័យ

អចលនទ្រព្រយ ក៏ជាវិស័យមួយផ្រស្រង
ទៀតដ្រលមនការវនិយិោគដរ៏ងឹមំពី
ក្រុមវិនិយោគិនមកពីហុងកុងនិងម៉ា- 
កាវផងដ្ររ។ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន
ដ្រលគួរឲ្រយកត់សម្គាល់ទាំងនះគឺ
ក្រុមហ៊ុនSunwahGroupនិង
ក្រុមហ៊ុនYuetaiGroup។ន្រះបើ
យោងតាមលោកSo។
ក្រុមហ៊ុនSunwahបានវិនិយោគ

នៅកម្ពុជាអស់រយៈព្រលជាង២៥ឆ្នាំ
មកហើយ។នៅក្នុងរយៈព្រលប៉ុនា្មាន
ឆ្នាំដំបូងក្រុមហ៊ុនន្រះបានផ្ដោតការ-
យកចតិ្តទកុដាក់សខំាន់លើពាណជិ្ជ-
កម្មនាំចូលនិងនាំច្រញ។អាជីវកម្ម
របស់ខ្លួនបានពង្រីកដល់ផលិតកម្ម
និងការក្រច្ន្រអាហារសមុទ្រសម្រប់
ការនាចំ្រញ។ជាបន្តបនា្ទាប់ក្រមុហ៊នុ
Sunwahនៅព្រលន្រះគជឺាក្រមុហ៊នុ
អភិវឌ្រឍន៍អចលនទ្រព្រយដ៏ល្របីឈ្មាះ
ជាមួយផលបត្រវិនិយោគនៅក្នុង

ប្រទ្រសកម្ពុជា។
ក្រុមហ៊ុនYuetaiGroupគឺជា

អ្នកដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយទៀត
នៅក្នុងវិស័យអភិវឌ្រឍន៍អចលនទ្រព្រយ
របស់កម្ពុជា។គម្រងធំៗរបស់
ក្រុមហ៊ុនន្រះគឺ គម្រងអភិវឌ្រឍន៍
HarbourBayឬ«TheCityGate» 
ដ្រលលាតសន្ធឹងតាមបណោ្ដាយមត់
ទន្ល្រ នឹងចាប់ផ្ដើមការសាងសង់នៅ
ត្រីមសទី១ឆ្នាំក្រយ។
គម្រងអភិវឌ្រឍន៍ន្រះរួមមនអគារ

ការយិាល័យអគារពាណជិ្ជកម្មមជ្រឈ-
មណ្ឌលសិល្របៈ ទីលានវប្របធម៌ រម-
ណីយដា្ឋានខុនដូសណ្ឋាគារផ្កាយ៥
មជ្រឈមណ្ឌលតាំងពិព័ណ៍និងសួន
សា ធារណៈ។
សខំាន់ជាងន្រះទៅទៀតផលតិផល

អាហារមកពីទីក្រុងហុងកុងនិងម៉ាកាវ
កម៏នវត្តមននៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពុជាដ្ររ។ 
យីហោទាំងន្រះមួយចំនួនបានបើក
ហាងលក់នៅក្នងុប្រទ្រសកម្ពជុាខណៈ
ដ្រលមួយចំនួនត្រូវបាននាំចូល។
ក្នុងចំណោមផលិតផលគួរឲ្រយកត់-
សម្គាល់ទាំងនះ រួមមននំពងទា
នំផ្អ្រមប្របប្រព្រណីនងិនំស្រនព្រះខ្រ
ជាដើម៕

ពាណិជ្ជករហុងកុងនិងម៉ាកាវធ្វើការវិនិយោគនៅកម្ពុជា

លោកSoManKit(ឆ្វេង)និងលោកRaymondTamក្នងុបទសម្ភាសជាមួយ
កាសេតភ្នពំេញបុ៉ស្តិ៍។ 

ទិវាបុណ្យជាតិន្សាធារណរដ្ឋប្ជាមានិតចិន ខួបល្ីកទី៧០
ថ្ង្ពុធ ទី២៥ ែខកញ្ញ្ ឆ្ន្ំ២០១៩ //  www.postkhmer.com
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