


 Q តើអ្វីជាអាថ៌កំបំាងនៃភាព-
ជោគជ័យរបស់កៃមុហុ៊នLBL

ក្នងុរយៈពៃល៣ទសវតៃសរ៍មកនៃះ?

ក្រមុហ៊នុLBLបានខតិខំប្រងឹប្រង
ផ្តល់នូវផលិតផលដ្រលមានគុណ-
ភាពដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនហើយ
ក្ររ្តិ៍ឈ្មោះសាជវីកម្មរបស់យើងត្រង-
ត្រត្រវូបានផ្រសារភា្ជាប់ជាមយួនងឹពាក្រយ-
ស្លោក«ខិតខំប្រឹងប្រងដើម្របីភាពល្អ
ឥតខ្ចោះ»ចាប់តាំងពីថ្ង្រដំបូង។
សម្រប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់បានចូលរួមជា

មួយLBLក្នុងឆ្នាំ២០១៤ហើយខ្ញុំ
បានចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាព
ជាច្រើនចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនបាន
ចាប់ផ្តើមនៅចុងឆ្នាំ១៩៩១។
សម្រប់រូបខ្ញុំការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ

បាវចនាន្រះគឺជាអ្វីដ្រលខ្ញុំកំពុង
ច្រករំល្រកនូវចក្ខុវិស័យនិងគោល-
បំណងដូចគ្នា។ទោះបីការអនុវត្ត
ជាក់ស្ត្រងមិនអាចសម្រចបានតាម
ការចងប់ានទាងំស្រងុប៉នុ្ត្រយើងត្រង
ព្រយាយាមសម្រចឱ្រយបានតាមគោលដៅ។ 
  ទាំងន្រះមិនម្រនគ្រន់ត្រជាពាក្រយ-
សម្តីប៉ុណ្ណោះទ្រប៉ុន្ត្រវាកំណត់របៀប
ន្រការប្រតិបត្តិអាជីវកម្មរបស់យើង
និងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយ
អតិថិជនដ្រលទាក់ទងនឹងសុចរិត-
ភាពនិងភាពជឿជាក់ជាតម្ល្រស្នូល
ចំនួន២ដ្រលយើងកំពុងការពារ
ជាប្រចាំនិងបង្ហាញជាប្រព័ន្ធ។

  Q តើLBLធ្វើការបៃកួតបៃជៃង
ជាមយួកៃមុហ៊នុនៅអាសុីផៃសៃង 

ទៀតនៅលើទីផៃសារយ៉ាងដូចម្តៃច?

ភាពគងវ់ង្រសយរូអង្វ្រងរបស់យើងគឺ
ភា្ជាប់មកជាមយួរឿងរ៉ាវនងិកណំតត់្រ
ជាច្រើនកដ៏ចូជាចណំ្រះដងឹនងិការ-
យល់ដឹងអំពីទីផ្រសារក្នុងស្រុកនិង
បរិបទរបស់វាដ្រលជាទ្រព្រយសម្របត្តិ 
ដ៏សំខន់បំផុតរបស់យើង សម្រប់
ទីផ្រសារប្រកួតប្រជ្រង។
គម្រងប្រមាណ៤០០ត្រវូបានបញ្ចប ់

វាគឺជាទំនុកចិត្តរបស់យើងនៅក្នុង
ប្រទ្រសកម្ពុជាដ្រលភាគច្រើនន្រ
គម្រងនោះគឺជារបស់អតិថិជនធំៗ
ហើយពកួគ្រត្រៀមខ្លនួជាស្រចដើម្របី
ជួយណ្រនាំពីយើង។វាជាការផ្រសព្វ-
ផ្រសាយនងិជាឧបករណ៍ពាណជិ្ជកម្មដ៏

ល្អបផំតុរបស់យើងសម្រប់វធិសីាស្ត្រ
ក្នុងការទាក់ទងនិងចរចាកិច្ចសន្រយា
ជាមួយអតិថិជនថ្មី និងឱ្រយពួកគ្រមក
មើលទាំងគម្រងដ្រលបានបញ្ចប់
និងគម្រងដ្រលកំពុងសាងសង់។
ប្រកដណាស់ វិស័យសំណង់រីក-

ចម្រើនប៉ុន្ត្រការប្រកួតប្រជ្រងក៏មាន
កាន់ត្រខ្លោំងដ្ររ។មានដ្រគូប្រកួត-
ប្រជ្រងក្នុងស្រុកជាច្រើនហើយក៏
មានការប្រកតួប្រជ្រងមយួចនំនួមកពី
ក្រប្រទ្រសផងដ្ររ។

      
 Q មានបញ្ហាបៃឈមជាចៃើន

ចាប់តាំងពីការផ្ទុះជំងឺកូវីដ-
១៩សមៃប់វិស័យជាចៃើនតើLBL
ដោះសៃយបញ្ហាទាំងនៃះដូចម្តៃច?

យើងមានសំណាងណាស់ដ្រល
សម្រចបានការងរមួយចំនួនធំ
មុនព្រលមានជំងឺរតត្របាតហើយវា
បានជួយយើងយា៉ាងច្រើនក្នុងការ-
ទ្រទ្រង់ប្រតិបត្តិការក្នុងអំឡុងព្រល
ជំងឺរតត្របាត។
ការដ្រលយើងមានការងរមួយ

ចំនួននៅក្នុងដ្រជាបន្តបនា្ទាប់ គឺជា
អត្ថប្រយោជន៍មួយដោយសារយើង
អាចផ្តោតទៅលើវិធីដោះស្រយនិង
ប្រតិបត្តិការនៅក្រមបរិបទនិង
កាលៈទ្រសៈទាំងនោះ។
អត្ថប្រយោជន៍ចម្របងរបស់កម្ពុជា

បើធៀបនឹងប្រទ្រសផ្រស្រងៗទៀត 
(ដូចជានៅអឺរ៉ុប)គឺថាកម្ពុជាមាន
ព្រលមយួរយៈខណៈប្រទ្រសផ្រស្រងរង
ការវាយប្រហារយា៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។ព្រល
នោះយើងមានព្រលខ្លះដើម្របីស្វ្រង-
យល់និងសិក្រសាពីផលវិបាកន្រការ-
គ្រប់គ្រងវិបត្តិន្រះនិងការអនុវត្ត
វធិានការផ្រស្រងៗ។ក្នងុនយ័ន្រះយើង
បានរៀបចំខ្លនួបានកាន់ត្រច្រើនយា៉ាង-
ហោចណាស់ក៏ត្រៀមខងផ្លូវចិត្តនៅ
ព្រលដ្រលរឿងស្រដៀងគ្នាន្រះបាន
ចាប់ផ្តើមកើតឡើងនៅកម្ពុជា។
យើងបានគតិគរូអពំីបញ្ហាជងំឺកូវដី-

១៩ន្រះយា៉ាងយកចតិ្តទកុដាក់តាងំពី
ដំបូងមកម្ល្រះហើយកាន់ត្រសកម្ម
ជាងមុនក្នុងការអនុវត្តវិធានការបង្ការ
នៅគ្រប់ការដា្ឋានសាងសង់និងគោល-
នយោបាយផ្ទ្រក្នុងរបស់យើង។
ក្នុងវិបត្តិរ៉ាំរ៉្រ ដូចជំងឺកូវីដ១៩ន្រះ

វាត្រងត្រមានព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើន

បានរងផលប៉ះពាល់។ការឆ្លើយតប
ចំពោះផលវិបាកទាំងន្រះគឺយើងត្រូវ
ធ្វើឱ្រយបានច្រើនបំផុតតាមត្រអាចធ្វើ
បាននិងត្រៀមខ្លួនឱ្រយបានល្អបំផុត
សម្រប់ព្រឹត្តិការណ៍បនា្ទាប់ដ្រលអាច
កើតមាន។មនុព្រលមានករណីដបំងូ
ប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺ
យើងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រចដើម្របី
ទបទ់ល់ហើយយើងមនិចាបំាច់ធ្វើការ
សម្រចចិត្តដោយប្រញាប់ប្រញាល់ទ្រ។
យើងដងឹយា៉ាងប្រកដថាយើងត្រវូ-

ត្រការពារបុគ្គលិកនិងកមា្លោំងការងរ
របស់យើងដ្រលជាទ្រព្រយសម្របត្តិដ៏
សខំនប់ផំតុរបស់យើងខណៈពកួគ្រ
ធ្វើការនៅការដា្ឋានដ្រលមានមនុស្រស
ច្រើន។ក្នុងអំឡុងព្រលបិទខ្ទប់ និង
ការបញ្រឈប់ជាបន្តបនា្ទាប់ន្រការដា្ឋាន
របស់យើងដោយសារករណីវិជ្ជមាន
ជំងឺកូវីដ១៩យើងត្រងត្រជួយដល់
បុគ្គលិករបស់យើងហើយមិនបាន
បញ្រឈប់នរណាមា្នាក់ទ្រហើយក៏មិន
ក្រប្រប្រក់ខ្ររបស់ពួកគ្រដ្ររ។

Q តើការរាតតៃបាតជំងឺកូវីដ១៩
បានផ្លាស់ប្តូរទិសដៅរបស់

វិស័យសំណង់ដៃរឬទៃ?
ជងំឺកូវដី១៩នៅត្របន្តអសូបនា្លោយ

និងប៉ះពាល់ដល់ជីវិតប្រចាំថ្ង្រ និង
ប្រតិបត្តិការរបស់យើងបើទោះបីជា
យើងសង្រឃឹមថាអ្វីៗអាចនឹងប្រសើរ-
ឡើងក៏ដោយ។រឿងមួយដ៏ប្រកដគឺ
ថាជំងឺរតត្របាតន្រះបានជះឥទ្ធិពល
អាក្រក់ដល់វសិយ័សណំង់នងិបង្អាក់
សម្ទុះរបស់វិស័យន្រះ។
វិស័យន្រះបានរីកចម្រើនយា៉ាង-

ឆបរ់ហស័ហើយសញ្ញាកពំងុចង្អលុ-
បង្ហាញពីការកើនឡើងតិចជាងកាល
ពី២ឆ្នាំមុន។ប៉ុន្ត្រការពិតគឺថាចំនួន
គម្រងនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជាបាន
ធា្លោក់ចុះយា៉ាងខ្លោំងចាប់តាំងពីខ្រកុម្ភៈ
ឆ្នាំ២០២០ដ្រលជាកំណត់ត្រមួយ 
ដ៏ទាបធៀបកាលពីប៉ុនា្មោនឆ្នាំមុន។
វនិយិោគនិជាច្រើនបានពន្រយារព្រល

គម្រងរបស់ពកួគ្រឬបញ្រឈប់គម្រង
របស់ពកួគ្រដោយរងច់ាំភាពប្រកដ-
ប្រជានិងច្របាស់លាស់បន្ថ្រមទៀត
អំពីផលវិបាកន្រវិបត្តិដ្រលធ្វើឱ្រយប៉ះ-
ពាល់ដល់ផ្រនការនិងការរំពឹងទុក
របស់ពួកគ្រក្នុងរយៈព្រលខ្លី មធ្រយម
នងិរយៈព្រលវ្រង។យើងសង្រឃមឹថាវា

នឹងមិនចំណាយព្រលច្រើនព្រកទ្រ
មុនព្រលកម្រិតន្រទំនុកចិត្តសម-
ហ្រតផុលត្រវូបានសា្ដារឡើងវញិដចូ្ន្រះ
អាជីវកម្មអាចដំណើរការឡើងវិញ
តាមរបៀបធម្មតា។
ចពំោះខងយើងយើងសង្ក្រតឃើញ 

ថាខណៈតម្រូវការឱ្រយធ្វើចតា្តោឡីស័ក
ចំពោះអ្នកចូលមកប្រទ្រសកម្ពុជា
ដ្រលបានចាក់វា៉ាក់សំាងជំងឺកូវីដ១៩
គ្រប់ដូសត្រូវបានលើកល្រងនៅក្នុង
ខ្រវិច្ឆកិាភា្លោមៗយើងក៏បានទទួលការ-
សួរនាំបន្ថ្រមដូច្ន្រះយើងសង្រឃឹមថា
គម្រងមួយចំនួននឹងកើតឡើង
ក្នុងព្រលឆប់ៗ។

 Q តើការអភវិឌៃឍធនធានមនសុៃស
ក្នុងវិស័យនៃះដូចម្តៃចដៃរ?

តើវាទាមទារឱៃយមានបុគ្គលិកជំនាញ
បន្ថៃមឬយ៉ាងណា?

កង្វះបុគ្គលិកជំនាញនិងការរក្រសា
បគុ្គលកិគជឺាបញ្ហាប្រឈមពតិប្រកដ
មួយ។នៅក្នុងបរិបទតម្រូវការលើស
ការផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុងន័យធនធាន-
មនសុ្រស,បគុ្គលកិដ្រលមានសមត្ថភាព
(ដូចជាវិស្វករប្រធាននិងអ្នកគ្រប់-
គ្រង)គឺមានតម្រូវការខ្ពស់និងមាន
ឱកាសការងរច្រើន។
សម្រប់កមា្លោងំពលកម្មក៏ដូចគ្នាដ្ររ

ក្រុមហុ៊នមួយចំនួនបានត្រៀមខ្លួន
រួចជាស្រចក្នងុការផ្តល់ប្រក់ឈ្នលួ
ខ្ពស់ដើម្របីទាក់ទាញកមា្លោងំពលកម្ម
ដើម្របីធ្វើឱ្រយប្រកដថាពួកគ្រអាចបញ្ចប់
គម្រងរបស់ពួកគ្របានទាន់ព្រល
វ្រលា។ការដំឡើងប្រក់ខ្រអាចជួយ
បានក្នងុកម្រតិមួយ បុ៉ន្ត្រវាមិនអាច
ដោះស្រយឫសគល់ន្របញ្ហាបានទ្រ
ពីព្រះវាមិនមានផលចំណ្រញខង
ស្រដ្ឋកិច្ចហើយអ្នកផ្រស្រងអាចនឹងទាម-
ទារបន្ថ្រម។
យើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើនទ្រ

នៅក្នុងបរិបទន្រះប៉ុន្ត្រយើងប្រប់
បុគ្គលិកថាយើងត្រងត្រមានភាព-
យតុ្តធិម៌ហើយយើងត្រវូបានគ្រសា្គាល់
និងគោរពនៅក្នុងទីផ្រសារនិងអាច
ផ្តល់ឱកាសនិងផ្រនការអាជីពជា
ច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។
យើងមានការគំទ្រពីបុគ្គលិក

ជាន់ខ្ពស់របស់យើងដ្រលអ្នកខ្លះ
បានធ្វើការជាង២០ឆ្នាំ មកហើយ
ហើយអ្នកខ្លះបានទទួលតំណ្រង
កពំលូគឺដោយសារត្រការលះបង់នងិ
ភាពស្មោះត្រង់ គឺជាជំនួយដ៏ល្អក្នុង  
កាលៈទ្រសៈប្របន្រះ។

អបអរសាទរខួប៣០ឆ្មាំ ២ ៣អបអរសាទរខួប៣០ឆ្នាំ

ភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុន LBLត្រូវបានជំរុញដោយការប្ត្រជ្ញា-
ចិត្តក្នុងការខិតខំដើម្បីឧត្តមភាពនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន
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Q ហៃតុអ្វីបានជាលោកសៃី
បង្កើតកៃុមហ៊ុនLBLInter-

nationalនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩១?
ហៃតុអ្វីបានជាលោកសៃីជៃើសរីស
ឧសៃសាហកម្មសំណង់ហើយហៃតុអ្វី
បានជាជៃើសរីសបៃទៃសកម្ពុជា?

ខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកប្រទ្រសកម្ពជុា
ពីប្រទ្រសបារំងក្នងុឆ្នាំ១៩៩១បនា្ទាប់
ពីគ្រសួាររបស់ខ្ញុំដ្រលបានវិលត្រឡប់
មកវិញក្នងុទសវត្រសរ៍ទី៨០ហើយបាន
ប្រប់ខ្ញុំថាវាសំខន់ណាស់ដ្រលបាន
ឃើញប្រទ្រសកម្ពជុានៅព្រលនោះគឺ
វាខុសគ្នាខ្លោងំបើធៀបនឹងព្រលដ្រលខ្ញុំ
នៅវ័យកុមារក្នុងទសវត្រសរ៍ទី៥០និង
៦០។
ខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទ្រសជាតិទាំង

មូលត្រូវការកសាងឡើងវិញពីព្រះ
អ្វីៗគ្រប់យា៉ាងត្រូវបានបំផ្លោញហើយ
អគរថ្មីៗ នៅមិនទាន់មានស្តង់ដា
នៅឡើយ។
នៅក្នងុបណា្តាញផ្ទាលខ់្លនួរបសខ់្ញុំខ្ញុំ

មានមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធដ្រលមានក្រុម-
ហ៊នុសណំង់ដ៏ជោគជយ័មយួនៅភាគ
ខងត្របូងប្រទ្រសបារំងឈ្មោះក្រុម-
ហ៊ុនLBLMediterrannee។
បនា្ទាប់ពីខ្ញុំបានផ្តល់ឱកាសឱ្រយពួកគ្រ

អភិវឌ្រឍសកម្មភាពរបស់ពួកគ្រនៅក្នងុ
ប្រទ្រសកម្ពុជាដើម្របីលើកកម្ពស់
ស្តង់ដាសំណង់នៅក្នងុប្រទ្រសដ្រល
កំពុងបើកចំហទៅកាន់ពិភពលោក 
ជាមួយនឹងការចុះហត្ថល្រខលើកិច្ច
ព្រមព្រៀងសន្តភិាពទីក្រងុបា៉ារីស២
ខ្រក្រយមកយើងក៏បានបង្កើត
ក្រមុហុ៊នហើយLBLត្រូវបានបង្កើត
ឡើង។
អ្វីដ្រលសំខន់គឺមានឆន្ទៈពិត-

ប្រកដក្នុងការរួមចំណ្រកដល់ការ-
អភិវឌ្រឍ និងការកសាងប្រទ្រសឡើង
វិញហើយវាក៏ជាដំណើរមួយជាមួយ
មតិ្តភក្តិនងិក្រមុគ្រសួារផងដ្ររ។យើង
បានចាប់ផ្តើមជាមួយដ្រគូ៣នាក់
ជាមួយមិត្តភក្ដិដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំគឺលោក
Robert Latil និងក្មួយប្រុសរបស់ខ្ញុំ
គឺលោកThierryLoustauKhao
ដ្រលបានកា្លោយជានាយកគ្រប់គ្រង
LBLពីឆ្នាំ១៩៩២ដល់ឆ្នាំ២០១៧
ជាអ្នកដ្រលបានសម្រចការងរដ៏
អសា្ចោរ្រយដើម្របីនាំក្រុមហ៊ុនទៅរកអ្វី
ដ្រលមានដូចសព្វថ្ង្រ។

 Q តើអ្វីជាបញ្ហាបៃឈមធំបំផុត
ដៃលលោកសៃីនងិកៃមុហ៊នុ

របស់លោកសៃីបានជម្នះក្នុងរយៈ
ពៃល៣០ឆ្នាំកន្លងមកនៃះ?

នៅព្រលដ្រលLBL រីកចម្រើន
ជាមួយនឹងការអភិវឌ្រឍរបស់ប្រទ្រស
កម្ពុជាយើងក៏បានប្រឈមនឹងវិបត្តិ
ដ្រលប៉ះពាល់ដល់ប្រទ្រសផងដ្ររ។
យើងបានបង្កើតសកម្មភាពរបស់
យើងនៅព្រលដ្រលប្រទ្រសន្រះបាន
បើកឡើងវិញជាមួយនឹងកិច្ចព្រម-
ព្រៀងទីក្រុងបា៉ារីសហើយបានចាប់
ផ្តើមរកីចម្រើនជាលដំាប់បនា្ទាបព់ីការ-
បោះឆ្នាតនៅឆ្នាំ១៩៩៣។
បនា្ទាប់មកយើងបានប្រឈមមុខ

នឹងវិបត្តិដ៏ធំមួយគឺអស្ថិរភាពនយោ-
បាយនៅក្នងុឆ្នាំ១៩៩៧ដោយគម្រង  
ទាំងអស់របស់យើងត្រូវបានបញ្រឈប់
ហើយភាគច្រើនន្រគម្រងទាំងនោះ
មិនបានដំណើរការវិញទ្របនា្ទាប់ពី
ព្រឹត្តិការណ៍នោះ។
ប៉នុ្ត្រដោយសារភាពរងឹមាំនងិភាព-

ប្រកដប្រជាថាប្រទ្រសកម្ពុជានឹង
អភិវឌ្រឍដូចប្រទ្រសដទ្រនៅក្នុងតំបន់
ទើបយើងព្រយាយាមតស៊ូហើយចាបព់ី
ឆ្នាំ១៩៩៨ រហូតដល់ដើមទសវត្រសរ៍
ឆ្នាំ២០០០យើងបានចាប់ផ្តើម
រីកចម្រើនដោយធ្វើការលើគម្រង
ជាច្រើនហើយថ្រមទាំងពង្រីកទៅ
ដល់ប្រទ្រសថ្រទៀតផង។
ទោះជាយា៉ាងណាវបិត្តិហរិញ្ញវត្ថុក្នងុ

ឆ្នាំ២០០៧-៨គជឺាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំ
មួយសម្រប់យើងដូច្ន្រះយើងបាន
សម្រចចតិ្តផ្តោតសកម្មភាពត្រចពំោះ
ប្រទ្រសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះ។បនា្ទាប់មក
យើងបានចូលរួមនៅក្នុងការរីក-
ចម្រើនន្រវិស័យសំណង់ក្នុងប្រទ្រស
រហូតដល់ជំងឺរតត្របាតកូវីដ១៩ចូល
មកដល់ដ្រលមនិត្រមឹត្រប៉ះពាល់ដល់
សកម្មភាពរបស់យើងប៉ណុ្ណោះទ្រប៉នុ្ត្រ
ប្រទ្រសជាតិនិងពិភពលោកទាំងមូល។ 
ជាមួយគ្នាន្រះវាជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំ

មួយទៀតដោយវិនិយោគិនជាច្រើន
បានពន្រយារព្រលចាប់ផ្តើមគម្រងខណៈ
មួយចំនួនទៀតត្រូវបានលុបចោល
ដ្រលធ្វើឱ្រយប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តកិារ 
របស់យើង។ទោះជាយា៉ាងណាក៏ដោយ
ប្រវត្តសិាស្ត្ររបស់យើងបានបង្ហាញ
យើងថាប្រសិនបើយើងច្រះគ្រប់គ្រង

ដើម្របីប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិនោះយើង
នឹងកាន់ត្ររឹងមំានិងរីកចម្រើន។

Q តើសមិទ្ធផលជាចៃើនរបស់
LBLមយួណាដៃលលោកសៃី

មានមោទនភាពជាងគៃ?

សមិទ្ធផលដ៏ធំបំផុតរបស់យើងគឺ
ការចូលរួមយា៉ាងពិតប្រកដតាំងពី
ដើមដំបូងដ្រលនាំយកស្តង់ដាខ្ពស់
បំផុតនិងគុណភាពល្អបំផុតដល់
គម្រងសំណង់ទាំងអស់ដ្រលយើង
បានសាងសង់។
ទាំងន្រះអាចសម្រចទៅបានគឺ

ដោយសារមានក្រមុការងរដ៏ខ្លោំងនងិ
ស្មោះត្រង់ដ្រលយល់ច្របាស់អំពីអ្វី
ដ្រលយើងចងប់ានសម្រប់អតថិជិន
របស់យើងហើយខ្ញុំមានមោទនភាព
ណាស់ដ្រលវិស្វករទាំងអស់នៅក្នុង

ប្រទ្រសសា្គាល់ក្រមុហ៊នុLBLហើយ
ដងឹថាពកួគ្រអាចរៀនសតូ្របានច្រើន
នៅក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។
ចក្ខវុសិយ័របស់យើងតាងំពីដបំងូគឺ

នាមំកនវូគណុភាពល្អបផំតុដល់គម្រង  
របស់យើងហើយយើងបានគ្របគ់្រង
ដើម្របីអនវុត្តដោយឱ្រយបគុ្គលកិអន្តរជាត ិ
របស់យើងច្រករំល្រកបទពិសធទំាង-
អស់របស់ពួកគ្រដល់បុគ្គលិកក្នុងស្រុក។
បទពិសធនិងស្តង់ដាអន្តរជាតិ

រួមផ្រសំជាមួយអ្នកជំនាញឆ្នើមៗរបស់
កម្ពុជានិងសា្នាដ្រការងរដ៏ល្អបំផុត
នៅកម្ពុជាគឺជាស្នូលរបស់ក្រុមហ៊ុន
LBL។ប្រធានរបស់យើងភាគច្រើន
គឺជាអ្នកដ្រលបានចាប់ផ្តើមជាអ្នក
ហាត់ការងរកាលពីយរូឆ្នាំមកហើយ
ពួកគ្របានច្រករំល្រកនៅក្នុងចក្ខុ-
វិស័យរបស់យើងហើយពួកគ្របាន
រៀនសតូ្រនងិទទលួបានបទពសិធ

ដ៏ល្អបំផុតជាមួយយើង។

Q តើអ្វីជាចក្ខុវិស័យរយៈពៃល
វៃងរបស់លោកសៃីសមៃប់

កៃុមហ៊ុន?

ខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមហ៊ុនLBLមាន
អ្វីៗដូចសព្វថ្ង្រន្រះគឺបានបន្តមកពី
អ្វដី្រលបានផ្តចួផ្តើមឡើងកាលពី៣០
ឆ្នាមំនុហើយថ្រមទាងំបានរកីចម្រើន
កាន់ត្រឆប់រហ័សនិងធំជាងអ្វីដ្រល
យើងបានធ្វើនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
របស់យើង។
ជាមយួគម្រងសាងសង់ប្រមាណ

៤០០ក្ររ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងគឺនៅ
ជាមួយនឹងអតិថិជនទាំងអស់ដ្រល
យើងមានខណៈក្រុមការងរដ៏មាន
ភក្តីភាពអ្នកជំនាញរបស់យើងបាន
សា្គាល់យា៉ាងច្របាស់អំពីក្រុមហ៊ុនផ្គត់-
ផ្គង់និងទីផ្រសារដ្រលធ្វើឱ្រយក្រុមហ៊ុន-
អភិវឌ្រឍន៍ទាំងជាតិ និងអន្តរជាតិ
ដ្រលមានគម្រងធំៗពួកគ្រត្រងត្រ
ចង់ធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុន LBL។
វិនិយោគិននិងក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្រឍន៍
ដ្រលបានធ្វើការនៅក្នុងតំបន់និង
អភវិឌ្រឍសកម្មភាពរបស់ពកួគ្រនៅក្នងុ
ប្រទ្រសកម្ពុជាគឺក្រុមហ៊ុនLBLត្រង
កា្លោយជាដ្រគូសាងសង់ដ៏ល្អបំផុត
របស់ពួកគ្រ។
សម្រប់រូបខ្ញុំបនា្ទាប់ពីការខិតខំប្រងឹ-

ប្រងអស់រយៈព្រល៣០ឆ្នាកំន្លងមក
ក្នងុព្រលឆប់ៗន្រះវានឹងដល់ព្រល-
វ្រលាដ្រលខ្ញុំត្រវូចូលនិវត្តន៍ហើយខ្ញុំ
ពិតជារីករយចំពោះអនាគតរបស់
ក្រមុហុ៊នLBLជាមួយថា្នាក់ដឹកនំារបស់
យើងជាមួយដ្រគូរបស់ខ្ញុំ និងនាយក
គ្រប់គ្រងលោកStephaneBigorre
និងអនុប្រធានដ្រលជាកូនប្រសុ
របស់ខ្ញុំឈ្មោះJeromeLuciani-
Khaoដ្រលបានរៀបចំរចនាសម្ពន័្ធ
ក្រមុហុ៊នរួចរល់សម្រប់ទស្រសនវិស័យ
ថ្មីនាព្រលអនាគត៕

ដោយបានផ្តល់នូវស្តង់ដាខ្ពស់បំផុតក្រុមហ៊ុនLBL
បានរីកចម្រើនជមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជ

លោកសៃីLysineKhao-Levasseurនាយិកាកៃមុហុ៊នLBL។   អានតនៅទំព័រទី១១

លោក Stéphane Bigorre នាយកគៃប់គៃងកៃមុហុ៊នLBL International

លោកសៃីLysine Khao-Levasseurនាយិកាកៃមុហុ៊នLBL 
International Constructionបានចៃករំលៃកពីរបៀបដៃល
កៃមុហុ៊នកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នងុការលើកកម្ពស់ទិដ្ឋភាព
ហៃដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធនៅក្នងុពៃះរាជាណាចកៃកម្ពជុា!

លោកStéphane Bigorreនាយកគៃប់គៃងកៃមុហុ៊នLBL 
Internationalបង្ហាញពីចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នងុដំណើរការរយៈ-
ពៃល៣០ឆ្នាំរបសក់ៃមុហុ៊នដើមៃបីកា្លាយជាកៃមុហុ៊នសាងសង់
សំណង់ឈានមុខគៃនៅកម្ពជុា!



រយៈពេល៣០ឆ្នាំនេភាពជោគជ័យ
ក្រុមហុ៊ន LBL Internationalបានឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការន្រការអភិវឌ្រឍទីក្រុងរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការកសាង

ហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធគុណភាពខ្ពស់។ជាមួយនឹងសមិទ្ធផលធំៗនិងការឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនក្រមុហុ៊នLBLបានបន្តបង្កើនសោ- 
ភណភាពទីក្រងុរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពជុា។ប្រវត្តិន្រភាពជោគជ័យរបស់ក្រមុហុ៊នគឺស្របទៅនឹងការអភិវឌ្រឍដ៏គួរឱ្រយកត់សម្គាល់
របស់កម្ពជុាជាទីកន្ល្រងដ្រលមនតម្រវូការហ្រដ្ឋារចនាសម្ពន័្ធលំដប់ពិភពលោកកាន់ត្រច្រើនដើម្របីគំាទ្រដល់កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច 
របស់ប្រទ្រសជាមួយនឹងតម្ល្រស្នលូន្រសុចរិតភាពនិងភាពជឿជាក់។ក្រមុហុ៊នLBLបានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សចាប់តំាងពី
បង្កើតឡើងក្នងុឆា្នាំ១៩៩១ដោយបានកសាងក្ររ្តិ៍ឈ្មោះល្របីល្របាញនៅក្នងុវិស័យសំណង់ហើយបានរួមចំណ្រកយ៉ាងសំខាន់ដល់
ការអភិវឌ្រឍផ្ន្រកឌីហ្រសាញ,សា្ថាបត្រយកម្ម,វិស្វកម្មសំណង់និងធនធានមនុស្រសនៅក្នងុឧស្រសាហកម្មន្រះ៕អតីតនាយកគ្រប់គ្រងលោកThierryLoustauKhaoទទួលបានពាន- 

រង្វាន់2012ExcellencePrizeពីសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្រសាហកម្ម
បារំាងនៅកម្ពជុា។

រីកចម្រើនជាមួយប្រទ្រសជាតិៈ សមិទ្ធផលច្រើនទសវត្សរ៍របស់ក្រុមហ៊ុន LBL
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ពិធីជប់លៀងBlueNightPartyត្រវូបានរៀបចំឡើងក្នងុឆា្នា២ំ០១៨។

ក្រមុការងរLBLខ្រត្តសៀមរាបនៅគម្រងAAKProject។ ក្រមុការងរLBLPrivateVillaនៅភ្នពំ្រញ។

ពានរង្វាន់អចលនទ្រព្រយឆា្នា២ំ០១៧ផ្តល់ជូនក្រមុហុ៊នSunandMoonក្នងុភាពជា
ដ្រគូជាមួយក្រមុហុ៊នADAនិងLBL។

ក្រមុការងរLBLនៅឯគម្រងSunand
MoonRiverside។

ក្រមុការងរLBLTribeTeam។

បុគ្គលិកក្រមុហុ៊នLBLថតរូបជាក្រមុនៅការិយល័យ។

សា្ថាបនិកLBLចូលរួមពិធីបុណ្រយចូលឆា្នាបំ្រព្រណីចិនឆា្នា១ំ៩៩៥។

សា្ថាបនិកLBLលោកThierryនិងលោកស្រីLysineរួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៅទីសា្នាក់ការកណា្តាល
ក្រមុហុ៊នLBLក្នងុឆា្នា១ំ៩៩៨។

ថ្នាក់ដឹកនំាជាន់ខ្ពស់ក្រមុហុ៊នLBLចូលរួមពិធីអបអរការបោះពុម្ពលើកទី១ន្រកាស្រតLeMekong
ក្នងុឆា្នា១ំ៩៩៣។

សា្ថាបនិកLBLលោកThierryលោកស្រីLysineនិងលោក
Robertក្នងុអំឡុងព្រលចុះទៅការដ្ឋានសាងសង់ជាមួយអុ៊នតាក់។ ពិធីជួបជំុបុគ្គលិកក្នងុឆា្នា២ំ០១២។
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សមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យរបស់ក្រុមហ៊ុន LBL International ជួយលើកកម្ពស់សោភណភាពទីក្រុងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ក្រុមហុ៊ន LBL International បាន សាងសង់ គម្រង 
សំណង់ ប្រមាណ ៤០០ ក្នងុនោះ រួមមាន សណ្ឋាគារ ប្រណីត 
រមណីយដ្ឋាន តំបន់ឆ្ន្ររ សា្ថានទូត សា្ថានីយ អាកាសយានដ្ឋាន ប្លកុ- 
ការិយាល័យ និង អគារ លំនៅឋាន និង បាន បន្ត រួមចំណ្រក ដល់ 
ការរីកចម្រើន ដ៏ ខ្លាំងកា្លា របស់ ប្រទ្រស កម្ពុជា ។ ជាមួយនឹង 
បទពិសោធ រយៈព្រល ៣ ទសវត្រសរ៍ ក្រមុហុ៊ន LBL មាន ស្តង់ដ 
ខ្ពស់ និង ការ ដឹកនំា ដ៏ រឹងមំា ជាមួយនឹង យុទ្ធសាស្ត្រ ផ្តោត សំខន់ 
លើ អតិថិជន និង កមា្លាំង ការងារ ដ្រលមាន ការប្ត្រជា្ញាចិត្ត ខ្ពស់ 
ដោយបាន កា្លាយជា ក្រមុហុ៊ន ឈានមុខ មួយ ដ្រលមាន ការគោរព 
នៅ ក្នងុ វិស័យ សំណង់ ជាមួយនឹង ក្ររ្តិ៍ឈ្មោះ ដ៏ ល្របីល្របាញ នៅក្នងុ 
ឧស្រសាហ កម្មន្រះ ៕ 

ការជួសជុលនិងក្រលម្អសណ្ឋាគារ Hotel Park Hyatt នៅក្នងុ 
ឆ្នា២ំ០១២-២០១៤។ 

ការជួសជុលក្រលម្អ អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិខ្រត្តព្រះសីហនុ 
ចនោ្លាះពីឆ្នា២ំ០២០-២០២១។ គម្រងទីសា្នាក់ការក្រមុហុ៊នតូយូ៉តាក្នងុឆ្នា២ំ០១៩។ 

គម្រង The Angkor Animal Kingdom។ 
គម្រងសណ្ឋាគារ Starts Hotel Emion សម្រប់ 
ក្រមុហុ៊ន Starts Cam ឆ្នា២ំ០១៦-២០១៩។ 

គម្រង Exchange Square សម្រប់ក្រមុហុ៊ន Hong Kong 
Land ក្នងុឆ្នា២ំ០១៦។

ជួសជុលក្រលម្អហាង T Galleria Siem Reap។ អាគារ E.Sun Tower សម្រប់ធនាគារ 
UCB ចនោ្លាះឆ្នា២ំ០១៤-២០១៩។ 

ជួសជុលក្រលម្អអាកាសយាន្តដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប ចនោ្លាះ ពី 
ឆ្នា២ំ០១៥-២០១៦។

ការសាងសង់សណ្ឋាគារ Sokha Hotel Phnom Penh 
នៅក្នងុឆ្នា២ំ០១៣។ 



ក្នុងនាមជាអ្នកត្រួសត្រយផ្លូវក្នុង
ឧស្រសាហកម្មសំណង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ
១៩៩១ក្រុមហ៊ុនសាងសង់សំណង់
ដ៏ធំ LBL InternationalCon-
structionបានសាងសង់គម្រង
សណំង់ធំៗ ប្រមាណ៤០០ដ្រលជយួ
លើកសោភណភាពថ្មីន្រព្រះរាជា-
ណាចក្រកម្ពុជា។
ខណៈគម្រងដំបូងរបស់ខ្លួននៅ

ក្នុងទសវត្រសរ៍ឆ្នាំ១៩៩០គឺទាក់ទង
ទៅនឹងអ៊ុនតាក់និងការសា្តារហ្រដ្ឋា-
រចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញហើយក្រយ
មកLBLបានសាងសង់សំណង់
សណា្ឋាគារប្រណីតៗគម្រងសំណង់-
ពាណិជ្ជកម្ម និងសំណង់លំនៅឋាន
និងគម្រងសំណង់ការិយាល័យ
ជាដើមហើយថ្រមទាងំបានសាងសង់
សណំង់រោងចក្រថាមពលនងិសាង-
សង់រោងចក្រផ្រស្រងៗខណៈស្រដ្ឋកិច្ច
បានរកីចម្រើនបនា្ទាបព់ីភាពចលាចល
ន្រសង្គ្រមសុីវិល។
«ក្នុងដំណើររបស់យើងយើងបាន

សាងសង់គម្រងសំណង់ដើមនិង
រចនាបទ័្មថ្មមីយួចនំនួសម្រប់ប្រទ្រស
កម្ពុជា។ជាពិស្រសយើងគឺជាអ្នក
រចនានិងជាអ្នកសាងសង់សាលា
JayPritzker'sAcademyនៅខ្រត្ត
សៀមរាបដ្រលត្រូវបានគ្រចាត់ទុក

ថាជាអគារសាលាប្រតងដំបូងគ្រនៅ
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា»។
លោកJeromeLuciani-Khao

អនុប្រធាននិងជាប្រធានផ្ន្រកអភិ-
វឌ្រឍន៍អាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន LBL
បានថ្ល្រងថា៖«ពានរង្វាន់JayPritz-
kerគឺប្រហាក់ប្រហ្រលនឹងរង្វាន់
ណូប្រលផ្ន្រកសា្ថាបត្រយកម្មដ្ររដ្រល
ពួកគ្របានជ្រើសរីសយើងឱ្រយធ្វើការ
ឌហី្រសាញនងិសាងសង់គម្រងរបស់
ពួកគ្រនៅក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា។ថ្មីៗ
ន្រះយើងក៏ជាអ្នករចនានងិសាងសង់
ជលវប្របដ្ឋាន និងសួនសត្វដ៏ធំដំបូង

គ្រនៅកម្ពុជាផងដ្ររ»។
ក្រមុហ៊នុLBLរមួចណំ្រកដល់វសិយ័
សំណង់
ភាពជោគជ័យជាបន្តបនា្ទាប់របស់

LBLគឺពតិជាមនិអាចសម្រចបានទ្រ
ប្រសនិបើគា្មានបគុ្គលកិដ្រលមានការ-
ខតិខំប្រងឹប្រងខ្ពស់ជាពសិ្រសវសិ្វករ
វ័យក្ម្រងដ្រលបំព្រញការងរប្រកប-
ដោយគុណភាពក្នងុអំឡុងព្រលសាង-
សង់គម្រងចម្រុះជាច្រើន។
លោកJeromeថ្ល្រងថា៖«បើគា្មាន

បុគ្គលិករបស់យើងនោះយើងមិន-
អាចសម្រចបានអ្វីទាំងអស់។មោ-

ទនភាពរបស់យើងគឺបានឃើញ
វសិ្វករនងិបគុ្គលកិវយ័ក្ម្រងដកព់ាក្រយ
ធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់យើង
ដោយសារត្រពួកគ្រដឹងថាពួកគ្រ
នឹងធ្វើការនៅក្នុងគម្រងចម្រុះ
ជាច្រើនប៉ុន្ត្រភាគច្រើនពួកគ្រ រៀន
ធ្វើការជាមួយការរំពឹងទុកខ្ពស់ពី
គុណភាពខាងក្នុងនិងពីអតិថិជន
របស់យើង»។
គា្មានការកំណត់ទ្រនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន

LBLអ្នកណាដ្រលអាចទុកចិត្តបាន
និងមានការទទួលខុសត្រវូគឺអាចកាន់
មុខតំណ្រងធំៗបានហើយប្រធាន
នងិអ្នកគ្របគ់្រងសទុ្ធត្របានចាបផ់្តើម
នៅកម្រិតតូចតាចឬសូម្របីត្រជាអ្នក
ហាត់ការងរដ្រលទាំងន្រះគឺជារឿង
ជោគជ័យរបស់ពួកគ្រ។
លោកJeromeថ្ល្រងថា៖«យើង

ជឿជាក់ថាតាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្តុះ-
បណា្តាលនិងការដំឡើងមុខតំណ្រង
គឺយើងបានរួមចំណ្រកផ្តល់បទ-
ពិសោធនិងស្តង់ដសម្រប់បុគ្គលិក
ទាំងអស់របស់យើងនិងតាមរយៈ
ការពង្រីកដល់ឧស្រសាហកម្មន្រះបាន
ព្រញល្រញ។លើសពនី្រះទៀតយើង
ជឿជាក់ថាយើងក៏រួមចំណ្រកដល់
ការអភិវឌ្រឍប្រទ្រសជាតិផងដ្ររតាម
រយៈការផ្តល់ការងររាប់ពាន់កន្ល្រង

អស់រយៈព្រលជាច្រើនទសវត្រសរ៍កន្លង
មកន្រះ។
ជាមយួនងឹការអនលុោមតាមច្របាប់

ថ្មីស្តីពីការសាងសង់នៅឆ្នាំ២០១៩
ក្រុមហ៊ុន LBLបានក្រសម្រួល
ជាមួយនឹងតម្រូវការទាំងអស់នោះ
រួចរាល់ទាំងបទប្របញ្ញត្តិឬការអនុវត្ត
ហើយវាជាការល្អដ្រលវិស័យន្រះ
ត្រវូបានគ្របគ់្រងបន្ថ្រមទៀតពពី្រះ
វានឹងជួយឱ្រយមានស្តង់ដកាន់ត្រ
ប្រសើរឡើង។
 យុទ្ធសាស្ត្រអាជីវកម្ម
ភាពជោគជយ័របស់ក្រុមហ៊ុនLBL

គឺដោយសារការសម្របខ្លួនរបស់
យើងទៅនឹងការអភិវឌ្រឍប្រទ្រស។
ដើម្របីឱ្រយប្រកដថាអាចផ្តលន់វូគណុ- 
ភាពផលិតភាពស្រវាកម្ម និងតម្ល្រ
ដ្រលល្អបំផុតសម្រប់អតិថិជនរបស់
យើងយើងក៏ត្រូវមានឧបករណ៍ដ្រល
ល្អបំផុតផងដ្ររ។
ការវនិយិោគជាច្រើនលើបច្ច្រកវទិ្រយា

នងិឌជីថីលត្រវូបានរៀបចំដើម្របីជយួ
ក្រមុការងររបស់យើងឱ្រយកាន់ត្រមាន
ប្រសិទ្ធភាពនិងត្រៀមខ្លួនចំពោះ
តម្រូវការថ្មីសម្រប់អតិថិជន។

ក្រមុហុ៊ន LBL  ចូលឆ្នា២ំ០២២ ជាមួយនឹងស្លាកសញ្ញាថ្មដ៏ីទាក់ទាញ 
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ភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនLBL...កំណត់ត្រដ្រលជាភ័ស្តតុាងបញ្ជាក់ពីស្នាដ្ររបស់ក្រមុហុ៊នLBL

Q តើLBLបានចូលរួមចំណែក
យ៉ាងដូចម្ដែចចំពោះកំណើន

ហែដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កម្ពុជា?

ដោយបានដំណើរការអស់រយៈ-
ពេល៣០ឆ្នាំមកហើយនោះកេមុហ៊នុ
LBLទទួលបានទាំងផលបេយោជន៍
ពីការអភវិឌេឍរបស់បេទេសកម្ពជុានងិ
បានចូលរួមនៅក្នុងការរីកចមេើន
តាមរយៈគមេងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ជាចេើនដេលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសមេប់អាជា្ញាធរ
អន្តរកាលសហបេជាជាតិនៅកម្ពុជា
ក្នុងការអភិវឌេឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
ដបំងូដចូជាផ្លវូថ្នល់ស្ពាននងិបនា្ទាយ
ជាដើម។
យើងបានចូលរួមនៅក្នុងវិស័យ

មួយចំនួនដូចជា ទូរគមនាគមន៍ 
(ការដំឡើងខេសេកាបអុបទិកសមេប់
កេសួងបេសណីយ៍និងទូរគម-
នាគមន៍ /ALCATELពីរាជធានី-
ភ្នពំេញទៅកេងុប៉ោយប៉េត),ការងារ
ផ្លូវថ្នល់(ផ្លូវនិងស្ពានតូចៗសមេប់
USAID),មន្ទរីពេទេយ(មហាវទិេយាលយ័

ឱសថស្ថានសមេប់កេសួងសុខា-
ភិបាល/FoundationFabre-
Merieux),សលារៀន(ការជួស-
ជុលទាំងសេុងនេវិទេយាស្ថានបច្ចេក-
វិទេយា,ជួសជុលសលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
កម្ពុជា)ហើយនៅក្នុងវិស័យវបេប- 
ធម៍មាន(ស្ថាបតេយកម្មនិងការជួស-
ជុល«សរមន្ទីរតូច» វត្តភ្នំ),ការ-
សងសង់បរិវេណយោធា/ជួសជុល
សមេប់កេសួងការពារជាតិនិងមាន
ជាចេើនទៀត។

យើងក៏បានចូលរួមនៅក្នុងវិស័យ
ថាមពលផងដេរគឺគមេងផ្គត់ផ្គង់
ថាមពលដេលបានធ្វើនៅខេត្តកំពត
ក្នុងឆ្នាំ២០០៤និងគមេងរោងចកេ
ថាមពលកេុងពេះសីហនុ។
បុ៉ន្តេខ្ញុំអាចនិយាយបានថាការចូល-

រួមចំណេកដ៏ធំបំផុតរបស់យើងគឺ
សមេប់ការដឹកជញ្ជូនដ៏ចេើនតាម
រយៈការចូលរួមយា៉ោងសុីជមេរបស់
យើងក្នុងការសងសង់និងបន្តធ្វើឱេយ
បេសើរឡើងនូវស្ថានីយអាកាស-
យានដ្ឋានសំខាន់ៗចំនួន៣នៅរាជ-
ធានីភ្នំពេញកេុងសៀមរាបនិងខេត្ត
ពេះសីហនុ។
យើងបានរួមចំណេកយា៉ោងសំខាន់

នៅក្នុងការអភិវឌេឍពេលានយន្តហោះ
ទាំងនោះមិនថាជាអ្នកម៉ោការបន្តពី
គមេងVinci Construction
GrandProjetsឬជាអ្នកម៉ោការ 
ផ្ទាល់ពីកេុមហ៊ុនsociété con-
cessionaire des Aéroports 
នោះទេគឺទាងំការរចនានងិសងសង់
ឬសងសង់គមេង។

Q LBLបានបញ្ចប់ដោយជោគ-
ជ័យនូវគមែងជាង៤០០។

តើសមិទ្ធផលនែះបានបង្ហាញអំពីអ្វី?  

តួលេខនេះបងា្ហាញថាយើងកំពុង
រឹងមាំបន្តិចម្តងៗហើយកេរដំណេល
របស់យើងគឺទទួលគមេងជាបន្ត-
បនា្ទាប់ជាមួយការតាំងចិត្ត និងការ-
ពេយាយាមដេលយើងកំពុងអនុវត្ត
ជាបេចាំនៅក្នងុសកម្មភាពសងសង់
របស់យើង។
ប៉ុន្តេវាទាក់ទងរឿងរា៉ាវដ៏វេងឆ្ងាយ

និងសំខាន់បំផុតអំពីភាគីពាក់ព័ន្ធ
នានា។ទាំងនេះគឺទាក់ទងនឹងធន-
ធានមនុសេសដេលបានធ្វើឱេយសមិទ្ធ-
ផលដ៏អស្ចារេយនេះអាចសមេចបាន
ហើយខ្ញុំសូមបេើឱកាសនេះដើមេបី
បងា្ហាញពីការដឹងគុណដ៏ស្មោះចំពោះ
ពួកគេទាំងអស់គ្នា។
ចំពោះអតិថិជនរបស់យើងខ្ញុំសូម

ថ្លេងអំណរគុណចំពោះការជឿជាក់
របស់ពួកគេមកលើយើងអស់រយៈ-
ពេលជាចេើនឆ្នាំមកនេះ និងធ្វើឱេយ
យើងឈានមុខគេនៅក្នងុឧសេសាហ-
កម្មនេះ។យើងមានកិត្តយិសណាស់
ដេលទទួលបានការជឿជាក់ពីលោក
អ្នកហើយយើងនឹងប្តេជា្ញាខិតខំបេងឹ-
បេងបន្តការងាររបស់យើងដោយមិន

ខា្លាយនឿយហត់។
ចំពោះបុគ្គលិកទាំងអស់ខ្ញុំសូម

ថ្លេងអំណរគុណដេលខ្ញុំមានឱកាស
ធ្វើការបេចាំថ្ងេជាមួយអ្នករាល់គ្នា។
អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមិត្តរួមការងារ
ដេលមានទេពកោសលេយមានការលះ-
បង់ខ្ពស់ និងមានភាពមោះមុតក្នុង
ការងារនិងការប្តេជា្ញាចិត្តរបស់អ្នក
ទាំងអស់គ្នាចំពោះអតិថិជនជាអាទិ-
ភាពចមេបងក៏ដូចជាបេកាន់ខា្ជាប់
ចំពោះតម្លេសជីវកម្មរបស់យើង
ដេលជាវឌេឍនភាពនងិភាពជោគជយ័
របស់LBLនាពេលកន្លងមក។
ចំពោះដេគូរបស់យើងដោយស្ថិត

នៅក្នុងអាជីវកម្មអស់រយៈពេល៣០
ឆ្នាំមកនេះយើងទទលួស្គាល់ពីសរៈ-
សខំាន់នេការបង្កើតភាពជាដេគូដេល
សហការគ្នាបេកបដោយផ្លេផ្កាដេល
អាចនាំមកនូវគុណតម្លេដ៏អស្ទារេយ
ដល់LBLនិងអតិថិជនរបស់យើង។
យើងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ដេគូទាំង-
អស់ចំពោះការប្តេជា្ញាចិត្តការបេើ-
បេស់ទេពកោសលេយនិងជំនាញដើមេបី
ជយួយើងក្នងុការបមេើអតថិជិននងិ
បញ្ចប់គមេងទំាងអស់ជាមួយគ្នា
ដោយជោគជ័យ៕

  តមកពីទំព័រទី៣

កែមុហុ៊នLBLកាន់តែមានភាពរឹងមំានៅ 
ក្នងុដំណើរការរយៈពែល៣០ឆ្នាមំកនែះ។

«LBLបានបង្កើតគំនិតរបស់យើង
តាមរយៈការច្នេបេឌិត និងជំនាញ

របស់ពួកគេនៅក្នុងអគរការិយាល័យដ៏
លេចធ្លារបស់យើង។កេមុហុ៊នបានបង្កើត
យុទ្ធសស្តេឌីហេសាញផេសេងៗដើមេបីសងសង់
បានទីស្នាក់ការកណា្តាលដ៏ទំនើបនិងទាន់-
សម័យសមេប់យើងដេលមានទីតំាងនៅ
មហាវិថីពេះមុនីវងេសដ៏មមាញឹក។ជាថ្មី
ម្តងទៀតខ្ញុំសូមអបអរសទរដល់កេមុហុ៊ន
LBLក្នុងការសមេចបាននូវសមិទ្ធផលដ៏
អស្ទារេយនេះ»។

«យើងមិនអាចជេើសរីសកេមុហុ៊ន
សងសង់អាជីពណាល្អជាងកេុម-

ហុ៊ន LBLទេ។ ទំាងបុគ្គលិកនៅការិយា-
ល័យកណា្តាលរបស់LBLក្នងុទីកេងុភ្នពំេញ
និងកេមុការងារនៅខេត្តសៀមរាប គឺពួកគេ
មានទេពកោសលេយខ្ពស់ចេះសហការបាន
យា៉ោងល្អ និងមានភាពស្វាហាប់ដេលអាច
សមេចបាននូវកិច្ចការលំបាកៗជាចេើន»។ 

លោកRogerReynoldsស្ថាបនិក
AngkorAnimalKingdom

«កេមុហុ៊នCambodiaAirports
បានបន្តផ្តល់ទំនុកចិត្តដល់កេមុហុ៊ន

LBLជាមួយនឹងការសងសង់ក្នងុឆ្នាំ២០២០
នូវស្ថានីយVIPថ្មី (VIP terminal)
ក៏ដូចជាស្ថានីយអ្នកដំណើរថ្មីនេអាកាស-
យានដ្ឋានអន្តរជាតិខេត្តពេះសីហនុ»។ 

លោកDenisFontanelនាយកបច្ចែក-
ទែសកែមុហុ៊នCambodiaAirports

«កេមុហុ៊នLBLបានធ្វើការពងេកីនិង
កេលម្អឡើងវិញនូវស្ថានីយអ្នកដំណើរ

របស់យើងនៅអាកាសយានដ្ឋានក្នងុខេត្ត
ពេះសីហនុដេលជាគោលដៅទេសចរណ៍ 
តំបន់ឆ្នេរដ៏សំខាន់របស់បេទេសកម្ពជុានិងជា
បង្គាលពាណិជ្ជកម្មដេលកំពុងរីកចមេើន។
កេមុហុ៊នLBL គឺជាដេគូដ៏គួរឱេយជឿទុកចិត្ត
មានផ្នត់គំនិតបេកបដោយឧត្តមភាព និង
សមត្ថភាពនេការអនុវត្ត»។

លោកAlanBrunអគ្គនាយកកែមុហុ៊ន
CambodiaAirports

«ពួកគេជាអ្នកសងសង់គមេង
អចលនទេពេយ Amansara របស់

យើងនៅក្នងុខេត្តសៀមរាបដេលយើងបាន
អភិវឌេឍនៅក្នងុរយៈពេល៣ឆ្នាំជា២ដំណាក់-
កាលដេលសងសង់ទាន់ពេលវេលា មិន
ចំណាយលើសកញ្ចប់ថវិកានិងសមេចបាន
នូវសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារេយ»។
លោកAdrianZechaបែធានរមណីយដ្ឋាន
AmanResorts

«ខ្ញុំនឹងជួលលោកThierryLous-
tau និងកេុមហុ៊ន LBLសមេប់

ការពងេកីសលាJPA ជំហានបនា្ទាប់របស់
យើង។Thierryសមេចការងារទាន់ពេល-
វេលា និងមិនចំណាយលើសកញ្ចប់ថវិកា
សមេប់ទំាងការសងសង់បរិវេណសលា
ដើម និងសមេប់ការពងេកីបន្ថេមដ៏សំខាន់
ដេលយើងបានធ្វើកាលពី២ឆ្នាមុំន»។

 លោកDanPritzkerបែធានកែមុបែកឹែសា-
ភិបាលសលាJayPritzkerAcademy

«កិច្ចសហការយា៉ោងរឹងមំារវាង
កេុមហុ៊ន LBL International,

ស្ថាបតេយករ និងគណៈបេតិភូEUតេវូបាន
ធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណើរនេការសងសង់
ទំាងមូលយា៉ោងជាប់លាប់ និងបេកបដោយ
បេសិទ្ធភាព។កេមុការងាររបស់LBLតេងតេ
ជួយដោះសេយបញ្ហាហើយខ្ញុំបេកដ
ណាស់ថាវាបានរួមចំណេកដ៏ធំធេងដល់
ភាពជោគជ័យនេគមេង»។

លោកJean-FrancoisCautainអតីត
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរុ៉បបែចំាកម្ពជុា

«ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាកេុមហុ៊នLBL
តេងតេបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់

ពួកគេបានយា៉ោងល្អបេសើរ ចំពោះគមេង
StartsHotelEmionPhnomPenh
ដេលមានទីតំាងស្ថិតនៅសងា្កាត់ចតុមុខ
ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នពំេញនេបេទេស
កម្ពជុា»។

លោកKeiichiAkitaនាយកកែមុហុ៊ន
StartsCam(Cambodia)
Corporation

«ជារួមខ្ញុំពេញចិត្តយា៉ោងខា្លាងំចំពោះ
ការងាររបស់កេុមហុ៊នLBL និង

វិធានការដោះសេយបញ្ហាបេឈមដេល
យើងជួបបេទះអំឡុងពេលសងសង់។ 
កេុមហុ៊ននេះតេូវបានគេទទួលស្គាល់
ដោយសរភាពអាចជឿទុកចិត្ត និងការងារ
ដេលមានគុណភាពខ្ពស់»។

លោកSeiichiKobayashiបែធាន
កែមុហុ៊នMidoriTechnoPark(CAM-
BODIA)CoLtd

«យើងសូមថ្លេងអំណរគុណចំពោះ
កេមុហុ៊នLBLសមេប់ការគំទេជា

បន្តបនា្ទាប់របស់ពួកគេហើយសូមណេនំា
ពួកគេទៅដល់កេមុហុ៊នផេសេងទៀត»។
លោកHiroyuki ITOHបែធានកែមុហុ៊ន
Toyota(Cambodia)Ltd

«កេមុហុ៊នLBLតេវូបានបងា្ហាញថា
គឺជាដេគូដ៏មានតម្លេនៅក្នុងការ-

សមេចនូវគមេងTGalleriaAngkorថ្មី
របស់យើង«បានទាន់ពេលវេលានិងតាម
គមេងថវិកាដេលបានកំណត់»។
លោកKevinRocheអនុបែធានជាន់ខ្ពស់
កែមុហុ៊នDFS
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