
កាារបង្កើ�ើ�តទំនំាាកាទ់ំនំា�ដ៏ម៏ាានាអតថនាយ័សម្រាមាាប់
អនាាគតម្រាបកាបង្កើដ៏ោយនាិរនាតរភាាព

របាាយកាារណ៍៍និិរនិតរភាាពឆ្នាំំា� ២០២០
មើ�ើលវីមីើ�អូូសមើ�េបប្របចាំា�ឆ្នាំំា�
របស់មើយើ�

ចាំុចាំមើ�ើ�ី�អូានិអូ�ព�អូត្ថថនិ័យនៃនិ
រចាំនិាបថរបស់គប្រ�បទំ�ព័រ

https://www.youtube.com/watch?v=0ACEcfiCqjM


អំំពីីក្រុ�ុមហ៊ុុុន ស្មាា�ត 
អំ�ស្មាា�ត�

1Smart Axiata Co., Ltd. របាាយកាារណ៍៍និិរនិតរភាាពឆ្នាំំា� ២០២០

និិរនិតរភាាពតែត្ថ�តែត្ថជីាគនិួឹ�នៃនិទំសសនិវិីជីាាអូាជី�វីកា�មរបស់សមាត្ថ។ មើយើ�បាានិពប្រ��ឹយុទំិសាប្រសតរបស់មើយើ�
ទំូទំា��ប្របមើទំស មើ�ះយតែផែកាមើលើមើគះលកាារណ៍៍និិរនិតរភាាពរបស់មើយើ�  និ�ិជីារបស់ប្រកុា�ហ៊ុុុនិ Axiata 

Group តែ�លជីាប្រកាុ�ហ៊ុុុនិមើ�របស់មើយើ�។

ប្រកុា�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ អូាសោាត្ថា ឈាានិ�ុខ្លួមើគមើទំៅមើលើភាាពមើជីឿនិមើលឿនិនៃនិតែផំកាបមើចាំេកាវីិទំោាទំូរស័ពទកាំ��ប្របមើទំស
កា�ុ�ជីា  និិ�ជីាប្រកុា�ហ៊ុុុនិបុប្រត្ថស�ុ័និិរបស់ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិមើ��ានិមើឈាមះ�ថា Axiata Group Berhad តែ�លជីា
ប្រកុា�ហ៊ុុុនិផែល់មើសវីាទំូរគ�និាគ�និ៍�៏��ជីា�មើគប�ែស់�ួយមើនិៅអូាសុ�។

ម្រាកាុមាហ៊ុុុនាជួួយ
ស�គមាដ៏៏ល្អអ
បំផុុត

នាាយកាម្រាបតិបតតិ
ទំូរគមានាាគមានា៍
ម្រាបចាំាំឆ្នាំាំំ

ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិតែ�ល�ានិទំ�នួិលខុ្លួសប្រត្ថូវីស�គ�លែប�ផុត្ថ

អំកាផុតល្អ់
ង្កើសវាាកាមាម
ទំិនាំន័ាយចាំល្អ័ត
ឆ្នាំំាំ ២០២០

ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា
ទំូរគមានាាគមានា៍ល្អអ
បំផុុត

អំកាផុតល្អ់
ង្កើសវាាកាមាម
ទំូរស័ពទចាំល្អ័ត
ឆ្នាំំាំ ២០២០

ចំាំណាាត់ថ្នាំាកា់ង្កើល្អ�កាកាមាពស់ស�គមា

ទំសវាតសរ៍នៃនា
ឧតតមាភាាព

ពួកាមើយើ�គឺជីាប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ អូាសោាត្ថា

កាួាយជីាប្រកាុ�ហ៊ុុុនិមើលខ្លួ១ និ�ិជីាប្រកាុ�ហ៊ុុុនិបមើចាំេកាវីិទំោាទំូរគ�និាគ�និ៍
តែ�លទំទួំលបាានិកា�ែប្រសលាញ់មើពញចិាំត្ថតប�ផុត្ថមើនិៅប្រព�រាជីាណ៍ាចាំប្រកា
កា�ុ�ជីាមើនិៅប្រត្ថឹ�ឆ្នាំំា�២០២២ ។

ចាំកាេ�វីិស័យរបស់មើយើ�

មើយើ�ភាាាប់ទំ�និាកា់ទំ�និ�របស់មើលះកាអូំកា។ មើយើ�មើ�ើើមើអូះយ
ជី�វីិត្ថមើលះកាអូំកាកាានិ់តែត្ថប្របមើសើរមើ�ើ�។

ពួកាមើយើ�អូ�់អូាចាំកាួាហ៊ុានិ។

ពួកាមើយើ�គឺខ្លួិត្ថខ្លួ��ុត្ថ�ា�។

ពួកាមើយើ�មើ�ើើកាារមើ�ះយយកាចាំិត្ថតទុំកា�ាកា់
យុា��ុត្ថ់ចាំត់្ថប�ផុត្ថ មើ�ើ�ី�បមើ�ើើត្ថនិូវីអូើ�
តែ�ល�ាយប្រសួលមើប្របើ។

ពួកាមើយើ�មើបើកាចាំ�ហ៊ុ  
និិ�មើសមះ�ប្រត្ថ�់។

ពួកាមើយើ�ទំទួំលបាានិ
មើជីះគជី័យយុា���ជីាប្រកាុ�។

មើលើសព�
ប្របាាកា់ចាំ�មើណ៍ញ
រយៈមើពលខ្លួួ�

កាារកាសា�
�និ�ានិ�នុិសស

��មើណ៍ើរកាារ
លែឥត្ថមើខ្លួេះ�

ពិភាពមើលះកា  
និិ�ស�គ�

មើបសកា�មរបស់មើយើ�

គុណ៍ត្ថនៃ�ួសំ�លរបស់មើយើ�

មើគះលកាារណ៍៍និិរនិតរភាាពរបស់មើយើ� ពានិរ�ើាន់ិ  និ�ិកាារទំទួំលសគាល់

ពានិរ�ើាន់ិកាារអូនុិវីត្ថតនិ៍លែប�ផុត្ថរបស់ Frost & Sullivan

ពានិរ�ើាន់ិសហ៊ុប្រគាសទំទួំលខ្លួុសប្រត្ថូវីអូាសុ�ឆ្នាំាំ� ២០២០

https://www.smart.com.kh/
https://www.smart.com.kh/sr2020/images/download/Smart_Axiata_SR20.pdf
https://youtu.be/3LaqEjDXM9s
https://www.smart.com.kh/km/more/corporate-information/about-smart/
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សាារពីីនាាយក
ប្រ�តិិ�តិិិ

Smart Axiata Co., Ltd. របាាយកាារណ៍៍និិរនិតរភាាពឆ្នាំំា� ២០២០

Feiruz Ikhwan
នាាយកាម្រាបតិបតតិសី�ទំ�

របាាយកាារណា៍នាិរនាតរភាាពង្កើនាះប�ាាញព�កាារង្កើបតជួាាចិាំតតរយៈង្កើពល្អវែវា�
របស់ម្រាកុាមាហុុ៊ុនាsសមាតsង្កើទំៅនឹា�កំាង្កើណា�នានិារនាតរភាាពsនិា�កាារអភាិវាឌ្ឍឍនា៍
រ ប ស់ ម្រាប ង្កើទំ ស កា មាព� ជួា ង្កើដ៏ោ យ វែផុអ កា ង្កើល្អ� ស ស រ សត មាភ សំ ខាា នា់ ៗ
ទំាំ�បួនា។sង្កើបសកាកាមាមរបស់ង្កើយ��កាំ��កាារភាាាប់ទំំនាាកា់ទំំនា�មានាុ
សសsនាិ�ង្កើ�ើ�ឱ្យយជួ�វាិតកាានា់វែតម្រាបង្កើស�រង្កើ���sម្រាតូវាបាានាឆ្នាំះ�ះបញ្ចាំំាំ�
តាមារយៈទំំព័រខាា�ង្កើម្រាកាោមាង្កើនាះ ង្កើហ៊ុ�យង្កើល្អ�សព�អើ�វែដ៏ល្អមាានាង្កើនាៅកាំ��
ទំំព័រទំាំ�ង្កើនាះsង្កើយ��បនាតង្កើ�ើ�កាារង្កើដ៏ោយមាិនាង្កើនាឿយហ៊ុត់sង្កើដ៏�មាី�
ម្រាតួសម្រាតាយផុះ� វាសម្រាមាាប់យុគសម័ាយង្កើសដ៏ឋកិាចាំំឌ្ឍ�ជួ�ថ្នាល្អរបស់
កាមាព�ជួា។

ង្កើដ៏ោយង្កើមា�ល្អង្កើ��ញខាះ�នាង្កើយ��ថ្នាាជួាម្រាបតិបតតិការទំូរគមានាាគមាន៍ា
ចាំល្អ័តឈាានាមាុខាង្កើគ ម្រាកាុមាហ៊ុុុនាសមាត បាានាង្កើ�ើ�ឱ្យយវាាកាះាយជួាចាំំណាុចាំ
សំខាានា់កាំ��កាំ���ង្កើពល្អជួំ�ឺរាតតីាតសកាល្អ ង្កើដ៏�មាី�ជួួយដ៏ល្អ់នៃដ៏
គូជួាប់ពាកា់ព័នាធសំខាានា់ៗរបស់ ង្កើយ��ង្កើដ៏ោយង្កើម្រាប�កាមាះាំ� sនាិ�
�នា�ានារបស់ង្កើយ��sខាណាៈង្កើពល្អវែដ៏ល្អង្កើ�ើ�កាារសម្រាមាបខាះ�នាចាំាប់
យកាវិា��សាម្រាសតកាណាាាល្អ ង្កើដ៏�មា �ីង្កើដ៏ោះម្រាសាយបញ្ចាំាាលំ្អបាាកាៗបំផុុត។

គំនិាតផុត�ចាំង្កើផុត�មាដ៏៏ង្កើល្អចាំង្កើ�ះោរបស់ង្កើយ��គឺមាូល្អនាិ�ិទឹំកាម្រាបាាកា់១ល្អានា
ដុ៏ល្អះារ ង្កើដ៏�មាី�ម្រាបឆ្នាំាំ�កាូវាីដ៏១៩ វែដ៏ល្អបាានាផុតល្អ់មាូល្អនាិ�ិង្កើនាះដ៏ល្អ់
អ�គកាារsចាំំនាួនា១២sវែដ៏ល្អបាានាកំាពុ�ង្កើ�ើ�កាារយាា�សកាមាមង្កើដ៏�មាី�
ង្កើដ៏ោះម្រាសាយបញ្ចាំាា ម្រាបឈាមានាានាាវែដ៏ល្អម្រាបជួាជួនាកាមាព�ជួាកាំពុ�
ជួួបម្រាបទំះ។sបញ្ចាំាាវែដ៏ល្អសថាប័នាទំាំ�ង្កើនាះកាំពុ�ង្កើដ៏ោះម្រាសាយរួមាមាា
នាsសុខាភាាពផុះ� វាចាំិតតអនាាមា័យផុទាល្អ់ខាះ�នាsកា�ើះអាហ៊ុារូបតថមាភ 
ល្អទំធភាាពទំទំួល្អបាានាកាារអប់រំតាមាម្រាបព័នាធអុ�នា�ឺវែណាត និា�ជួួយឱ្យយ
អាជួ�វាកាមាមខាំាតតូចាំបនាតម្រាបតិបតតិកាំ��បរិយាកាាសង្កើសដ៏ឋកាិចាំំមាិនា
ចាំីាស់ល្អាស់។

ខាា�ំពិតជួាមាានាង្កើមាោទំនាភាាពចាំំង្កើពោះម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាត វែដ៏ល្អង្កើនាៅវែតបនាត 
នាិ � កាំ ពុ � ង្កើដ៏� រ តួ នាា ទំ� កាំ� � កាា រ ជួំ រុ ញ កាា រ គាំ ម្រាទំ ដ៏ ល់្អ កាំ ង្កើណា� នា

ង្កើសដ៏ឋកិាចាំំស�គមារបស់ម្រាពះរាជួាណាាចាំម្រាកាកាមាព�ជួា ខាណាៈង្កើពល្អវែដ៏ល្អ
បវែនាថមាគុណាតនៃមាះង្កើទំៅង្កើល្អ�វាិស័យទូំរគមានាាគមានា៍sនាិ�បង្កើចាំំកាវាិទំយា
ព័ត៌មាានា នាិ�ចាំូល្អរួមាជួាមាួយអំកាផុគត់ផុគ�់កាំ��ម្រាសុកាតាមាល្អទំធភាាព
វែដ៏ល្អអាចាំង្កើ�ើ�ង្កើទំៅបាានា។ គិតម្រាតឹមាចុាំ�ឆ្នាំាំំ ២០២០ ម្រាកាុមាហ៊ុុុនាសមាត
បាានាវាិនាិ ង្កើយោគម្រាបមាាណាs១,៨៨ពានា់ល្អានាដ៏ុល្អះា រsង្កើនាៅកាំ ��
ង្កើហ៊ុដ៏ឋារចាំនាាសមាព័នាធទំូរគមានាាគមានា៍sនិា�បាានារួមាចំាំវែណាកាជួា� 
៥៦២ល្អានាដុ៏ល្អះារអាង្កើមារិកា ង្កើល្អ�ពនាធ អាការ នាិ�កានៃម្រាមានិាយ័តកាមាម 
ដ៏ល្អ់រាជួរដ៏ឋាភាិបាាល្អកាមាព�ជួា។

ជីូនិចាំ�មើពះ�នៃ�គូជីាប់ពាកា់ព័និិជីាទំ�មើគះរព

ង្កើនាៅកាំ��ឆ្នាំាំំ ២០២០ ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា Smart បាានា 
ចូាំលរួ� ៩៥ លានិ�ុលួារអូាមើ�រិកា កាំ��កាារ
ប�់ពនាធ អាការ និា�កានៃម្រាមានិាយ័តកាមាម

ខ្លួា��ពិត្ថជីារីការាយណ៍ាស់តែ�លបាានិ
តែចាំការំតែលកានិូវីកិាចាំេខ្លួិត្ថខ្លួ�ប្របឹ�តែប្រប�
ប្របកាបមើ�ះយនិិរនិតរភាាពរបស់ 
ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថមើនិៅឆ្នាំំា� ២០២០។ 
ខ្លួណ៍ៈមើពលតែ�លជី��ឺរាត្ថត្ថីាត្ថ
សកាលកាូរូណ៍ាវីីរុសបនិតប្រគប�ណ៍តប់
មើលើចាំកាេ�វីិស័យពិភាពមើលះកា សមាត្ថ 
បាានិបមើ�ើើនិកិាចាំេខ្លួិត្ថខ្លួ�ប្របឹ�តែប្រប�
របស់មើយើ�មើទំើ��មើ�ើ�ី��ានិាថា
ប្របមើទំសកា�ុ�ជីា  និិ�ប្របជីាជីនិកា�ុ�ជីា
និឹ��ិនិប្រត្ថូវីបាានិទុំកាមើចាំះល មើនិៅមើពល
តែ�លប្របមើទំសកាំ��ត្ថ�បន់ិ និិ�
ពិភាពមើលះកាកា�ពុ�ប្របឈា��ុខ្លួនឹិ�
វីិបត្ថតិសុខ្លួភាាពពិភាពមើលះកាតែ�ល
�ិនិ�ួាប់�ានិព��ុនិ�កា។

ង្កើម្រាកាៅព�កាាររួមាចាំំវែណាការបស់ង្កើយ��ដ៏ល្អ់មាូល្អនាិ�ិអភាិវាឌ្ឍឍនា៍ជួាតិ  
នាិ�ម្រាបាាកា់ចំាំណាូល្អរបស់រដ៏ឋាភិាបាាល្អsនាិរនាតរភាាពង្កើនាៅវែតជួាចាំំនាុចាំ
កាណាាាល្អនៃនាកាារម្រាបតិបតីិកាារអាជួ�វាកាមាមរបស់ង្កើយ��។sសសរសតមាភ
ទំំនាួល្អខាុសម្រាតូវាស�គមារបស់ង្កើយ��រួមាមាានាsកាារអប់រំsកា��ា
សហ៊ុគមានា៍ sកាា រ នៃចាំំ ម្រាបឌ្ឍិតបង្កើចាំំកាវាិទំយា sនាិ�បរិសថានាមាានា
ង្កើគោល្អបំណា�វែតមាួយគត់ង្កើពោល្អគឺsជួំរុញម្រាបជួាជួនាកាមាព�ជួាង្កើដ៏�មាី�
វែសើ�រកាវាី��វែដ៏ល្អមាានាភាាពវាិជួាមាានាsនាិ�ម្រាបកាបង្កើដ៏ោយនាិរនាតរភាាព
ង្កើដ៏�មាី�ជួួយដ៏ល្អ់ម្រាកាុមាម្រាគួសារ  នាិ�សហ៊ុគមានា៍របស់ពួកាង្កើគ។

ភាាាប់ទំ�និាកា់ទំ�និ�  និិ�មើ�ើើឱ្យោជី�វីិត្ថកាានិ់តែត្ថប្របមើសើរមើ�ើ�

https://www.smart.com.kh/
https://www.smart.com.kh/sr2020/images/download/Smart_Axiata_SR20.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_5CHsY4Iv3o


មើលើសព�ប្របាាកា់
ចាំ�មើណ៍ញរយៈមើពលខ្លួួ�
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លើ�ើសពីីប្រា�ាក់់
ចំំលើ�ញរយៈៈលើពី�ខ្លីីី

Smart Axiata Co., Ltd. របាាយកាារណ៍៍និិរនិតរភាាពឆ្នាំំា� ២០២០

ពួកាមើយើ�មើជីឿមើលើកាារបមើ�ើើត្ថគុណ៍ត្ថនៃ�ួរយៈមើពលតែវី�សប្រ�ាប់
មើស�ឋកាិចាំេប្របមើទំសកា�ុ�ជីាត្ថា�រយៈកាារវីិនិិមើយះគមើលើ
មើហ៊ុ�ឋារចាំនិាស�ុ័និបិណ៍តាញឈាានិ�ុខ្លួមើគ  និិ�ផតល់ជីូនិនិូវី
បមើចាំេកាវីិទំោាទំូរស័ពទ  និិ�ឌី�ជី�ថលចាំុ�មើប្រកាះយមើគប�ែស់។ ខ្លួណ៍ៈ
មើពលតែ�លទំទួំលសគាល់នូិវីឥទំិិពលនៃនិទំ�និាកា់ទំ�និ�ទំូរសពទ័
�ានិមើនិៅមើលើកាារអូភិាវីឌីឍនិ៍មើស�ឋកាិចាំេស�គ� មើយើ�ពោាយា�
បមើ�ើើត្ថផលិត្ថផលតែ�ល�ានិលកាេណ៍ៈរួ�បញ្ចូេ�ល  និិ�ពប្រ��កា
�ល់សហ៊ុគ�ន៍ិជីនិបទំ  និិ�សហ៊ុគ�និ៍តែ�ល�ិនិទំានិ់ទំទំួល
បាានិមើសវីាកា�មទំា��មើនិ�។ ពួកាមើយើ�ប្របកាានិ់យកាទំ�និួលខ្លួុសប្រត្ថូវី
ថំាកា់ជីាត្ថិរបស់មើយើ�យុា��ុឺ��ុាត្ថ់ប�ផុ ត្ថា�រយៈកាារពោាយា�
បទិំគ�ួាត្ថឌី�ជី�ថលមើ�ះយបញ្ចូេ�លមើគះលកាារណ៍៍  ៤មើអូ 
(4A) តែ�ល�ានិ�ូចាំជីា ត្ថនៃ�ួស�រ�ោ 
(Affordability) ភាាពប្រសួលមើប្របើ 
(Applicability) ភាាពស�ី�រ
តែបប (Availability) និិ�កាារ
មើទំៅ�ល់ប្រគប់ទំ�កាតែនិួ� 
(Accessibility) ចាំូលមើទំៅកាំ��
ប្របត្ថិបត្ថតិកាារប្របចាំា�នៃថៃ
របស់មើយើ�។

ម្រាបង្កើទំសកាមាព�ជួាជួាម្រាបង្កើទំសកាំពុ�
អភាិវាឌ្ឍឍនា៍វែដ៏ល្អម្រាតូវាកាារកាារ
វាិនាិង្កើយោគកាំ��កាារអភាិវាឌ្ឍឍនា៍
ង្កើសដ៏ឋកាិចាំំស�គមា។

ង្កើយ��រួមាចាំំវែណាកាដ៏ល់្អង្កើសដ៏ឋកាិចាំំ
តាមារយៈកាារវាិនាិង្កើយោគដ៏ស៏ំខាានា់
ង្កើនាៅកាំ��ង្កើហ៊ុដ៏ឋារចាំនាាសមាព័នាធ
បណាាាញឈាានាមុាខាង្កើគ។

ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិសមាត្ថមើនិៅតែត្ថប្រតូ្ថវី
បាានិមើគទំទួំលសគាល់ថាជីា
អូំកាផតល់មើសវីាកា�ម
ទំូរស័ពទចាំល័ត្ថឈាានិ�ុខ្លួ
មើគតែ�លអូភាិវីឌីឍ
មើទំពមើកាះសលោបមើចាំេកាវីិទំោា
ព័ត្ថ៌�ានិនិិ�គា�ប្រទំ�ល់កាារ
រីកាចាំមើប្រ�ើនិនៃនិ អូាជី�វីកា�ម
ឌី�ជី�ថលតែ�លមើទំើបនិឹ�
ចាំាប់មើផែើ�មើនិៅកា�ុ�ជីា។
ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិកា�ពុ�បមើ�ើើត្ថ
�ូល�ឋានិប្រគ�ឹសប្រ�ាប់
កាាររស់មើនិៅប្របកាបមើ�ះយ
ភាាពរស់រមើវីើកា  និ�ិ
ឌី�ជី�ថលសប្រ�ាប់ប្របជីាជីនិ
កា�ុ�ជីាទំា��អូស់។

កាារវិីនិិមើយះគមើលើ
មើហ៊ុ�ឋារចាំនិាស�ុ័និិ

មើស�ឋកិាចាំេកាំ��
ប្រសុកា

ង្កើសដ៏ឋកាិចាំំឌ្ឍ�ជួ�ថ្នាល្អរបស់កាមាព�ជួា
កាំពុ�សថិតកាំ��ដ៏ំណាាកា់កាាល្អ
ដ៏ំបូ�ង្កើហ៊ុ�យទំាមាទំារឱ្យយមាានាកាារ
ជួំរុញព�ខាា�ង្កើម្រាកាៅង្កើដ៏�មាី�
រីកាចាំង្កើម្រាមា�នា។

ង្កើយ��ផុតល្អ់មាូល្អនាិ�ិដ៏ល្អ់អាជួ�វាកាមាម
ឌ្ឍ�ជួ�ថ្នាល្អវែដ៏ល្អង្កើទំ�បនាឹ�ចាំាប់ង្កើផុី�មា
ម្រាពមាទំាំ�រួមាចំាំវែណាកាដ៏ល់្អអ�គកាារនាានាា
វែដ៏ល្អផុតល្អ់កាារគាំម្រាទំវែផុំកាបង្កើចាំំកាង្កើទំស
ដ៏ល្អ់សហ៊ុម្រាគិនាបង្កើចាំំកាវិាទំយា។

203-1      203-2

កាាររួ�បញ្ចូេ�ល
ឌី�ជី�ថល

មាានាតម្រាមាូវាកាារង្កើដ៏�មាី�ពម្រា��កាកាារ
ម្រាគបដ៏ណាាបអុ�នា�ឺណាិតជួាមាួយ
ង្កើសវាាកាមាមឌ្ឍ�ជួ�ថ្នាល្អវែដ៏ល្អ
មាានាតនៃមាះសមារមាយ។

ង្កើយ��បនាតពម្រា��កាកាារម្រាគបដ៏ណាាប់របស់
ង្កើយ��ង្កើដ៏ោយបង្កើ�ើ�តសថានា�យ៍មូាល្អដ៏ឋានា
បវែនាថមាង្កើទំៀត និា��ានាាថ្នាាផុល្អិតផុល្អ 
នាិ�ង្កើសវាាកាមាមរបស់ង្កើយ��មាានាតនៃមាះ
សមារមាយ។

សូចាំនិាការ GRI:

មើលើសព�ប្របាាកា់ចាំ�មើណ៍ញរយៈមើពលខ្លួួ�

បញ្ចូាា បរិបទំ វីិ��សាប្រសត លទំិផល
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វីិនិិមើយះគមើលើបណ៍តាញ 
(CAPEX)

កាារបមើ�ើើត្ថគុណ៍ត្ថនៃ�ួ
រយៈមើពលតែវី�
ត្ថា�រយៈកាារ

វីិនិិមើយះគរបស់មើយើ�

SADIF 
បនិតវីិនិមិើយះគមើនិៅកាំ��
ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិឌី�ជី�ថល

និ�ិអូាជី�វីកា�ម
តែ�លមើទំើបនិឹ�
ចាំាប់មើផែើ�មើនិៅ
កា�ុ�ជីា

ផតល់អូាទំិភាាព�ល់មើស�ឋកាិចាំេកាំ��ប្រសុកា ពប្រ��ឹកាារផសារភាាាប់សប្រ�ាប់ឌី�ជី�ថលកា�ុ�ជីា

កាារប្រគប�ណ៍តប់បណ៍តាញ
(ចាំំនាួនាសថានា�យ៍បញ្ចាំា�នាទំទួំល្អ) 

កាារប្រគប�ណ៍តប់បណ៍តាញ
(ង្កើទំៅតាមាចាំំនាួនាម្រាបជួាជួនា  និា�បង្កើចាំំកាវិាទំយា)

កាារអូនិុ�័ត្ថកាាររួ�បញ្ចូេ�លគំារវីា� 
សមាត្ថលុយ  និិ�ផាយមើផ

 

មើលើកាកា�ុស់�ល់សហ៊ុប្រគិនិឌី�ជី�ថលកាំ��
ប្រសុកា

សមើ�ោះ�កាារប្របកួាត្ថ Axiata Game Hero & 
Kingdom of Legends

កាាររួ�ចាំ�តែណ៍កានៃនិត្ថនៃ�ួបតែនិថ�សរុប (GVA)
កាំ��កាាររួ�ចាំ�តែណ៍កាជីាត្ថិិ

ចាំាប់មើផតើ�កាារប្របកួាត្ថ PUBG Mobile មើលើកា��បូ�
ប�ែស់មើនិៅកាំ��ប្រព�រាជីាណ៍ាចាំប្រកាកា�ុ�ជីា

�ូលនិិ�ិសប្រ�ាប់អូាជី�វីកា�មតែបបឌី�ជី�ថល
របស់ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ អូាសោាត្ថា

៩៥
លានិ�ុលួារ
អូាមើ�រិកា

កាាររួ�ចាំ�តែណ៍កា�ល់
ហ៊ុិរញ្ចូញវីត្ថថ�
សា�ារណ៍ៈ

៤៦៣
លានិ�ុលួារ
អូាមើ�រិកា

ត្ថនៃ�ួបតែនិថ�សរុប (GVA)
កាាររួ�ចាំ�តែណ៍កាជីាត្ថិ

5G 

កាារមើរៀបចាំ�សប្រ�ាប់
កាារ�ាក់ាឲ្យោ
��មើណ៍ើរកាារប្របព័និិ 

បាានិអូភាិវីឌីឍប្រប
ព័និិមើអូកាូ��សុ�កា��ា
មើអូ�ិចាំប្រត្ថូនិិចាំ
និិ�មើរៀបចាំ�កាារប្របកាួត្ថជួាអំកាវែដ៏ល្អឈាានាង្កើជួ��មុានាង្កើគង្កើនាៅកាំ��កាារទំូទំាត់តាមាកាមាម

វាិ��ឌ្ឍ�ជួ�ថ្នាល្អង្កើនាៅកាំ��ម្រាពះរាជួាណាាចាំម្រាកាកាមាព�ជួា

បាានិពប្រ��កាកាារទំទំួលយកាកាារទំូទំាត្ថ់
តាមាឌ្ឍ�ជួ�ថ្នាល្អសម្រាមាាប់អំកាង្កើម្រាប�ម្រាបាាស់ ពាណាិជួាការ  នាិ�
អាជួ�វាកាមាមល្អកា់រាយតូចាំៗ

កាារអូភាិវីឌីឍកា��ាមើអូ�ិចាំប្រត្ថូនិចិាំមើនិៅកាំ��
ប្រព�រាជីាណ៍ាចាំប្រកាកា�ុ�ជីា

ពមើនិ�ួនិកាារបញ្ចូេ�លហ៊ុិរញ្ចូញវីត្ថថ�ឌី�ជី�ថល

កាាររួ�ចាំ�តែណ៍កា�ល់ហ៊ុិរញ្ចូញវីត្ថថ�សា�ារណ៍ៈ

កាារវីិនិិមើយះគមើលើបណ៍តាញ  និ�ិ
ប្របត្ថិបត្ថតិកាារ

ម្រាគប់ង្កើពល្អវែដ៏ល្អម្រាកុាមាហ៊ុុុនាសមាត ចាំំណាាយ
ប្របាាកា់១ �ុលួារ អាង្កើមារិកាង្កើនាៅកាំ��ម្រាបង្កើទំស
កាមាព�ជួាតាមារយៈកាារវាិនាិង្កើយោគង្កើដ៏�មាទុំនា
របស់ខាះ�នា វាាបាានាបវែនាថមា ៤,៧ 
នៃនិត្ថតែ�ួបតែនិថ�សរុប GVA �ល់
មើស�ឋកាិចាំេកា�ុ�ជីាមើនិៅឆ្នាំំា�២០២០

កាាររួ�បញ្ចូេ�លឌី�ជី�ថល

បាានិសាកាលី�ប្របព័និិ 5G មើនិៅ 
២០ទំ�ត្ថា�� កាំ��រាជួ�ានា�ភំំាង្កើពញ  នាិ�
ង្កើខាតតកាណាាាល្អ

៧៤
លានិ�ុលួារអូាមើ�រិកា

កា��ាមើអូ�ិចាំត្ថត�និិចាំ�៏��
ប�ផុត្ថមើនិៅកាំ� ប្រព�រាជីា
ណ៍ាចាំប្រកាកា�ុ�ជីា
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មើលះកា Piseth Chhourm
នាាយកាម្រាបតិបតតរិបស់
DirexPlay

Thomas Hundt 
អត�តនាាយកាម្រាបតិបតតិ
ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាត អាសយាតា

ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាត បនាតង្កើល្អ�កាកាមាពស់ដ៏ល្អ់អំកាង្កើល្អ�កា��ាង្កើអ�ិចាំម្រាតូនាិចាំអាជួ�ព  នាិ�ជួានៃដ៏គូជួាមាួយអំកាបង្កើ�ើ�តង្កើហ៊ុគមាកាំ��
ម្រាសុកាង្កើដ៏�មាី�ជួំរុញវាឌ្ឍឍនាភាាពនៃនាវាិស័យកាមាមង្កើហ៊ុគមាទំូរស័ពទង្កើនាៅកាមាព�ជួា  នាិ�ប�ាាញថ្នាាកាមាព�ជួាអាចាំង្កើដ៏�រតួយាា�សំខាានា់កាំ��
កាាររីកាចាំង្កើម្រាមា�នាវែផុំកាកា��ាង្កើអ�ិចាំម្រាតូនាិចាំទំាំ�កាំ��តំបនា់  នាិ�ពិភាពង្កើល្អោកា។

កាារពមើនិ�ួនិវីិស័យកា��ាមើអូ�ិចាំប្រតូ្ថនិិចាំ

ពូកាមើយើ��ានិមើ�ះទំនិភាាពយុា�
ខ្លួួា�� មើហ៊ុើយកា៏មើជីឿជីាកា់ថាប្រកាុ�
កា�ុ�ជីារបស់ពូកាមើយើ�អូាចាំ
ប្របកួាត្ថប្របតែជី�កាំ��កាប្រ�ិត្ថកា�ពូល
នៃនិពិភាពកា��ាមើអូ�ិចាំប្រតូ្ថនិិចាំតែ�ល
កា�ពុ�តែត្ថរីកាចាំមើប្រ�ើនិមើនិ�បាានិ។

ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិសមាត្ថបាានិជួីយ
មើប្រជីះ�តែប្រជី�ពួកាមើយើ�យុា�ខ្លួួា��។ 
ភាាពជីានៃ�គូមើនិ�បាានិមើ�ើើឱ្យោមើយើ�
និា�យកាកា��ាមើអូ�ិចាំប្រតូ្ថនិិចាំមើនិៅ
ប្របមើទំសកា�ុ�ជីាមើទំៅកាាន់ិកាប្រ�ិត្ថថម�
�ួយមើទំៀត្ថ!

ខ្លួា��ពិត្ថជីារំមើភាើប  និិ��ានិ
កាិត្ថតិយសណ៍ាស់តែ�ល
សមើប្រ�ចាំបាានិស�ិទំិផល
មើនិ�មើនិៅមើលើ PUBG
និិ�កា��ាមើអូ�ិចាំប្រត្ថូនិិចាំ
មើផស�មើទំៀត្ថមើនិៅកា�ុ�ជីា

មើលះកា Sim Laysrun
សមាាជួិកាម្រាកាុមាវែដ៏ល្អឈាំះកាំ��
កាារម្រាបកាួត PUBG

បាានិសមើ�ោះ�កាារប្របកាួត្ថ
PUBG Mobile មើលើកា��បូ�មើគ
ប�ែស់មើនិៅកាំ��ប្រព�រាជីាណ៍ាចាំប្រកា
កា�ុ�ជីា
ម្រាតួសម្រាតាយផុះ�វាឱ្យយអំកាង្កើល្អ�
កាានា់វែតង្កើម្រាចាំ�នាទំទំួល្អបាានាកាារជួម្រាមុា
ញឱ្យយកាះាយជួាអំកាជួំនាាញង្កើល្អ�
កា��ាង្កើអ�ិចាំម្រាតូនាិចាំ

សមើ�ោះ�កាារប្របកួាត្ថកា��ាមើអូ
�ិចាំប្រតូ្ថនិចិាំ�៏��ប�ផុត្ថមើនិៅ
ប្រព�រាជីាណ៍ាចាំប្រកាកា�ុ�ជីា

កាារម្រាបកួាត Smart
Kingdom of Legends  
និា�កាារម្រាបកាួត Axiata
Game Hero 2020

បាានិសហ៊ុកាារជីា�ួយ
អូំកាបមើ�ើើត្ថមើហ៊ុគ�កាំ��
ប្រសុកា

នៃដ៏គូសហ៊ុកាារជួាមាួយ 

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អវាីង្កើដ៏អូ
សង្កើមាភោ�របស់ង្កើយ��

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អអតថបទំ

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អវាីង្កើដ៏អូ
សង្កើមាភោ�របស់ង្កើយ��

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អអតថបទំ

ង្កើល្អ�កាទំឹកាចិាំតតអំកាអភាិវាឌ្ឍឍនា៍
ង្កើហ៊ុគមាកាំ��ម្រាសុកាឱ្យយមាានាកាារ
ម្រាបកាួតម្រាបវែជួ�កាំ��វិាស័យ
កា��ាង្កើអ�ិចាំម្រាតូនាិចាំ

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អ
អតថបទំ

ភាាពជីះគជី័យរបស់ពួកាយើ�

https://www.smart.com.kh/
https://www.smart.com.kh/sr2020/images/download/Smart_Axiata_SR20.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ziuxETKeln8
https://www.smart.com.kh/smart-axiata-announces-winner-of-cambodias-first-smart-pubg-mobile-tournament/
https://www.youtube.com/watch?v=nUc0-KCWkNw
https://www.smart.com.kh/for-the-first-time-ever-a-cambodian-team-won-an-international-esports-tournament/
https://www.smart.com.kh/new-season-of-wrath-of-fighters-by-smart-axiata-and-local-game-developer-direxplay-available-soon/
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102-16      404-1      404-2      405-1

ពួកាមើយើ�ពោាយា�បមើ�ើើត្ថកាតែនិួ�កាារ�ារតែ�ល�ានិ
លកាេណ៍ៈរួសរាយរាកា់ទំាក់ា  និិ�ប្របកាបមើ�ះយ
ផលិត្ថភាាពសប្រ�ាប់និិមើយះជីិត្ថរបស់មើយើ� មើ�ះយ
ផតល់ឱ្យោពួកាមើគនូិវីឱ្យកាាសប្រគប់ប្រគានិ់សប្រ�ាប់កាារ
រីកាចាំមើប្រ�ើនិផទាល់ខ្លួួ�និ  និិ�វីិជីាាជី�វីៈ មើ�ះយមើផតះត្ថមើលើ
កាារមើរៀនិសូប្រត្ថតែបបឌី�ជី�ថល។ ពួកាមើយើ�ទំាកា់ទំាញ
កា�ួា��ពលកា�មចាំប្រ�ុ�តែ�លមើ�ើើឱ្យោសថាប័និ�ានិ
ផំត្ថ់គ�និិត្ថ  និិ�ទំសសនិៈទំូល�ទំូលាយ។ ពួកាមើយើ�កា៏
តែត្ថ�តែត្ថចាំូលរួ�ជីា�ួយនិិមើយះជីិត្ថរបស់មើយើ� មើ�ើ�ី�
បមើ�ើើត្ថនិូវីសមារត្ថ�ភាាពជីា�េាស់កាារខ្លួួ�និឯ� ប្រសប
មើពលតែ�ល�ានិកាារមើលើកាទំឹកាចាំិត្ថតឲ្យោ�ានិកាារ
សម័ប្រគចាំិត្ថត មើ�ើ�ី�បមើ�ើើនិកាារ
មើពញចាំិត្ថតកាារ�ារ  និិ�កាារ
ផតល់�ល់សហ៊ុគ�ន៍ិ�ូល�ឋានិ
របស់ពួកាមើយើ�វីិញ។

កាិចាំំខាិតខាំម្រាបឹ�វែម្រាប�ង្កើនាៅវែតម្រាតូវាកាារ
ង្កើដ៏�មាី�កាាត់បនាថយវាិសមាភាាព
ង្កើយនាឌ្ឍ័រង្កើនាៅកាមាព�ជួា។កាារខាិតខាំ
ម្រាបឹ�ម្រាបឺ�ង្កើនាះទំាមាទំារឱ្យយមាានាកាារ
ង្កើល្អ�កាកាមាពស់ង្កើទំពង្កើកាោសល្អយម្រាសត�
ង្កើនាៅកាំ��វាិស័យង្កើនាះ។

ង្កើយ��មាានាង្កើគោល្អកាារណា៍ជួួល្អបុគគល្អិកា
កាំ��ម្រាសុកាតាមាល្អទំធភាាព  នាិ�មាានា
ង្កើគោល្អកាារណា៍ជួលួ្អង្កើដ៏ោយមាិនា
ង្កើរ�សង្កើអ��វែដ៏ល្អទំទួំល្អសគាល្អ់
ង្កើទំពង្កើកាោសល្អយរបស់ម្រាសត�។

ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ ប្រត្ថូវីបាានិមើគ
មើ�ើលមើ�ើញថាជីា «ជីមើប្រ�ើសរបស់
និិមើយះជីិត្ថ» តែ�លនឹិ�មើ�ើើឱ្យោមើយើ�
អូាចាំទំាកា់ទំាញបុគគលតែ�ល
ប្របកាបមើ�ះយមើទំពមើកាះសលោលែៗ
ប�ផុត្ថ  និ�ិបនិតពប្រ��ឹប្របតិ្ថបត្ថតិកាារ
របស់ពួកាមើយើ�។

សុខ្លួុ�ាលភាាព  និិ�
កាារអូភាិវីឌីឍនិ៍
និិមើយះជីិត្ថ

ភាាពទំូល�ទំូលាយ  
និិ�កាាររួ�បញ្ចូេ�ល

សមាតថភាាព  នាិ�កាារង្កើពញចាំិតត
របស់នាិង្កើយោជួិតកាំណាត់
ផុល្អិតភាាពរបស់ពួកាង្កើគ។

ង្កើយ��ផុតល្អ់កាារបណាា�ះបណាាាល្អ  នាិ�
ឱ្យកាាសកាំ��កាារអភិាវាឌ្ឍឍខាះ�នាខាណាៈ
ង្កើពល្អវែថ្នារកាសាសុខុាមាាល្អភាាពរបស់
នាិង្កើយោជិួតរបស់ង្កើយ��។

ជីាចាំរនិតនិិរនិតរភាាពនៃនិបុគគលតែ�ល
�ានិមើទំពមើកាះសលោតែ�លបាានិ
ចាំូលរួ�យុា�មើពញទំ�ហឹ៊ុ�  និ�ិ 
�ានិឆ្នាំនិទៈមើ�ះ��ុត្ថមើឆ្នាំុះ�មើទំៅរកា
កាារប�មើពញត្ថប្រ�ូវីកាារ �ឹកានិា�កាំ��
អូាជី�វីកា�មរបស់ពួកាមើយើ�។

កាារកាសា��និ�ានិ�និុសស
សូចាំនិាការ GRI:

បញ្ចូាា បរិបទំ វីិ��សាប្រសត លទំិផល

https://www.smart.com.kh/
https://www.smart.com.kh/sr2020/images/download/Smart_Axiata_SR20.pdf
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បមើ�ើើត្ថឱ្យកាាស  
និិ�អូភាិវីឌីឍ

មើទំពមើកាះសលោអូកំា
កាំ��ប្រសុកា

៥៥,៨៦៨ 
បមើ�ើើត្ថកាារ�ារសរុបចាំ�និួនិ

ប្រតូ្ថវីបាានិបមើ�ើើត្ថមើ�ើ�ត្ថា�រយៈកាារ
វីិនិមិើយះគមើ�ើ�ទំុនិ

ផតល់អូាទំិភាាពសុខ្លួភាាព និ�ិ
សុវីត្ថថិភាាព�ល់និិមើយះជីិត្ថរបស់មើយើ�

ពប្រ�ឹ�ទំ�និាកា់ទំ�និ�ភាាសាអូ�់មើគួស
របស់និិមើយះជីិត្ថរបស់មើយើ� វែដ៏ល្អជួា
តម្រាមាូវាកាារមូាល្អដ៏ឋានាង្កើនាៅកាំ��ម្រាបង្កើទំស
កាមាព�ជួា

និិមើយះជីិត្ថទំា��អូស់បនិតពប្រ��ឹ
ស�ត្ថថភាាពរបស់ពួកាមើគ

កាារផុះាស់បត�រង្កើទំៅ ជីាសថាប័និទំ�មើនិើប 
រហ៊ុ័សរហ៊ុួនិ 

កាារអូភាិវីឌីឍនិ៍ជី�និាញរបស់និិមើយះជីិត្ថរបស់មើយើ�

ពប្រ�ឹ�ជី�និាញភាាពជីាអូំកា�ឹកានិា�
ត្ថា�រយៈកា�មវិី��អូំកា�ឹកានិា�របស់
សមាត្ថ

បមើ�ើើត្ថយុទំិសាប្រសតប្រគប់ប្រគ�
មើទំពមើកាះសលោ

អូភាិវីឌីឍស�ត្ថថភាាពត្ថា�រយៈ

មើ�ុះ�សិកាសាត្ថា�ប្របព័និិអូនិ�ាញសរុបសប្រ�ាប់
និមិើយះជិីត្ថចាំ�និួនិ ១៦,៣៥មើ�ុះ�
មើ�ុះ�សរុបនៃនិកាារសិកាសាត្ថា�ប្របព័និិអូនិ�ាញ 
១៤១២៣មើ�ុះ�

កា�មវីិ��ទំទួំលសគាល់និមិើយះជីិត្ថ

និិមើយះជីិត្ថចាំ�នួិនិ ១៨៨និាកា់ 
ទំទំួល្អបាានាពានារ�ើាន់ា On Spot

ភាំាកា់�ារផែល់មើសវីាកា�មបមើប្រ�ើ
អូតិ្ថថិជីនិចាំ�នួិនិ ១៣២និាក់ា ទំទំួល្អ
បាានាពានារ�ើាន់ា On Spot ជួាមាួយ
វិាញ្ចាំាាបនាបម្រាតអំង្កើណាោយ

មើជីើ�ឯកា សមាត្ថ អូាសោាត្ថា ចាំ�នួិនិ 

ត្ថារាសមាត្ថ ១២និាក់ា 

មើជីើ�ឯកាអូាសោាត្ថាចាំ�នួិនិ ៦ រូប

បាានិបមើ�ើើត្ថប្រកាុ�កាារ�ារប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ ប្របឆ្នាំា��កាូ
វី�ី-១៩

បុគគលិកាហ៊ុាត់្ថកាារចាំ�នួិនិ ២៧២និាក់ា 

ទំូត្ថសុឆ្នាំនិទៈ ចាំ�នួិនិ ១០ រូប

ផតល់អូាទិំភាាពសុខ្លួុ�ាលភាាព�ល់និិមើយះជីិត្ថរបស់មើយើ� កាារសិកាសាមើរៀនិសូប្រត្ថតែបបឌី�ជី�ថល

២០,៩២៥ 
កាារ�ារចាំ�និួនិ 

៨២៣
បមើ�ើើត្ថកាារ�ារមើ�ះយ
ផទាល់ចាំ�នួិនិ 

៩៧%
និិមើយះជីិត្ថកា�ុ�ជីាចាំ�និួនិ 

៣៦%
និិមើយះជិីត្ថតែ�លជីាប្រសត�មើភាទំចាំ�និួនិ 

៣៤,១១៩ 
បមើ�ើើត្ថកាារ�ារមើ�ះយផទាល់  

និ�ិប្របមើយះលចាំ�និួនិ 

https://www.smart.com.kh/
https://www.smart.com.kh/sr2020/images/download/Smart_Axiata_SR20.pdf
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កាារកាសាាង
ធនធានមនុសាស

Smart Axiata Co., Ltd. របាាយកាារណ៍៍និិរនិតរភាាពឆ្នាំំា� ២០២០

ខាា�ំង្កើ�ើ�តាមាកាារសនាយារបស់ខាា�ំ ង្កើដ៏�មាី�សង្កើម្រាមាចាំង្កើគោល្អង្កើដ៏ៅរួមា
របស់ង្កើយ��។
ខាា�ំយកាចាំិតតទំុកាដ៏ាកា់ង្កើល្អ�អើ�ៗវែដ៏ល្អអំកាដ៏នៃទំង្កើ�ើ�។

ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាត បាានាបនាតដ៏ំង្កើណា�រ ព�ល្អអង្កើទំៅអសំារយ របស់ខាះ�នា នាិ�សអា�អតតសញ្ចាំាាណាអាជួ�វាកាមាមរបស់ខាះ�នាឲ្យយ កាានា់វែតម្រាបង្កើស�
ង្កើ���តាមារយៈកាារសង្កើមាភោ�ង្កើបសកាកាមាម ចាំកាុ�វាិស័យ នាិ�គុណាតនៃមាះសំ�ល្អថ្នាម�។ ដ៏ំង្កើណា�រង្កើនាះប�ាាញព�អាកាបីកាិរិយា�មាមជួាតិរបស់
ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាត កាំ��កាារសម្រាមាបខាះ�នាង្កើទំៅនាឹ�ពិភាពង្កើល្អោកាវែដ៏ល្អវែត�វែតផុះាស់បី�រភាាាប់ជួាមាួយង្កើបសកាកាមាមរបស់ង្កើយ��កាំ��កាារ
ភាាាប់ទំំនាាកា់ទំំនា�   និា�ង្កើ�ើ�ឱ្យយជួ�វាិតកាាន់ាវែតម្រាបង្កើស�រង្កើ���។

ពួកាមើយើ�គឺអូ�់អូាចាំកាួាហ៊ុានិ។

ពួកាមើយើ�ខិ្លួត្ថខ្លួ��ុត្ថ�ា�។

ពួកាមើយើ�មើ�ើើកាារមើ�ះយយកាចិាំត្ថតទំុកា�ាកា់យុា�
�ុត្ថ់ចាំត្ថ់ប�ផុត្ថ មើ�ើ�ី�បមើ�ើើត្ថនូិវីអូើ�តែ�ល
�ាយប្រសួលមើប្របើ។

ពួកាមើយើ�មើបើកាចាំ�ហ៊ុ និិ�មើសមះ�ប្រត្ថ�់ (UI)។

ពួកាមើយើ�ទំទំួលបាានិមើជីះគជ័ីយយុា���
ជីាប្រកាុ� (EP)។

ខាា�ំម្រាបកាានា់ខាាាប់នាូវាង្កើគោល្អកាារណ៍ាស�ល្អ�មា៍របស់ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា។
ខាា�ំមាានាភាាពង្កើសមោះម្រាត�់ នាិ�តមាះាភាាពរវាា�គំាង្កើទំៅវិា
ញង្កើទំៅមាកា។
ខាា�ំសីាប់មាុនានាឹ�ង្កើឆ្នាំះ�យតប និា�ទំទំួល្អយកានាូវាមាតិសថាបនាា។

ខាា�ំហ៊ុុានាជួម្រាមាុញខាះ�នាឯ� នាិ�អំកាដ៏នៃទំឲ្យយ
ម្រាបតិបតតិកាារ�ារង្កើដ៏ោយង្កើម្រាប�វីា��ថ្នាម�ៗវែដ៏ល្អ
ម្រាបង្កើស�រជួា�មុានា។
ខាា�ំង្កើរៀនាព�កំាហ៊ុុសរបស់ខាា�ំង្កើដ៏�មាី�បនាតដំ៏ង្កើណា�រ
ង្កើទំៅមាុខា។

ខាា�ំម្រាបឹ�វែម្រាប�ង្កើ�ើ�អើ�វែដ៏ល្អង្កើល្អ�សព�កាាររំពឹ�ទុំកា។
ខាា�ំម្រាបតិបតតិកាារ�ារង្កើដ៏ោយភាាពសើាហ៊ុាប់ និា�កាារង្កើបី
ជួាាអស់ព�ចិាំតតព�កាាយ។

ង្កើនាៅកាំ��ម្រាគប់ម្រាបតិបតតិកាារកាារ�ារទំាំ�អស់ ខាា�ំគិតព�អតិថ្នាិជួនា
មាុនាង្កើទំ�បខាា�ំង្កើ�ើ�វាា។
ខាា�ំវែត�វែតទំាមាទំារ នាិ�បំង្កើពញកាារ�ារដ៏៏ល្អអឥតង្កើខាំោះ។

បណ៍ត��បណ៍តាលវីបី��៌ព�លែមើទំៅអូសេារោ

ភាាពមើជីះគជី័យរបស់ពួកាមើយើ�

https://www.smart.com.kh/
https://www.smart.com.kh/sr2020/images/download/Smart_Axiata_SR20.pdf


11

កាារកាសាាង
ធនធានមនុសាស

Smart Axiata Co., Ltd. របាាយកាារណ៍៍និិរនិតរភាាពឆ្នាំំា� ២០២០

Kun Pollysreyneth
ភាំាកា់�ារមាជួឈមាណាឌល្អទំាក់ាទំ�

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អវាីង្កើដ៏អូគុណាតនៃមាះសំ�ល្អរបស់ង្កើយ��

កាារបមើញ្ចូេញមើយះបល់គឺជីាកាត្ថតា�៏ស�ខ្លួានិ់នៃនិអូាជី�វីកា�មរបស់មើយើ�។ វីា
ជីួយបមើ�ើើនិគ�និិត្ថ និិ�រកាមើ�ើញនិូវីភាាពនៃចាំបំ្របឌិីត្ថមើនិៅកាំ��ប្រកុា� និិ�
ប្រតួ្ថសប្រត្ថាយផួ�វីមើឆ្នាំុះ�មើទំៅរកាភាាពមើជីះគជ័ីយសប្រ�ាប់ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិរបស់
មើយើ�។

Alexey Kovrizhnykh 
ម្រាប�ានាវែផុំកាង្កើហ៊ុដ៏ឋារចាំនាាសមាព័នាធ

រស់មើនិៅ និិ��ឹកានិា�
មើ�ើើជីាគ�រូ

ង្កើដ៏�មាី��ានាាបាានានូាវាភាាព
ង្កើជួោគជួ័យ នាិ�កាារ
រីកាចាំង្កើម្រាមា�នានាាង្កើពល្អ
អនាាគត

អូនិុវីត្ថតកាារទំ�និាកា់ទំ�និ�មើ�ះយ
ផទាល់

និា�ពម្រា�ឹ�កាារចាំូល្អរួមាជួាមាួយ
នាិង្កើយោជិួតង្កើនាៅទំូទំាំ�ម្រាបតិបតតិ
កាាររបស់សមាត

បមើ�ើើនិកាារទំ�និាកា់ទំ�និ�ត្ថា�
ប្របព័និិអូនិ�ាញ

ង្កើដ៏�មាី�ចាំូល្អរួមាជួាមាួយ
នាិង្កើយោជួិតទំាំ�អស់

�ឹកានិា� – និិ�រស់មើនិៅ – មើ�ើើជីាគ�រូគឺពិត្ថជីាផួ�វី�៏�ាយប្រសួលប�ផុត្ថមើ�ើ�ី�
កាួាយជីាអូំកា�ឹកានិា�តែ�ល�ានិប្របសិទំភិាាពពិត្ថប្របាាកា�។ មើ�ើើជីាអូំកា�ឹកានិា�
ពិត្ថប្របាាកា��ានិនិ័យថា�ឹកានិា�មើ�ះយមើ�ើើជីាគ�រូ។ ខ្លួា��ជី�រុញបុគគលិការបស់ខ្លួា��
ឲ្យោមើឆ្នាំុះ�មើទំៅ�ុខ្លួមើ�ះយភាាពរំមើភាើប កាារជី�រុញទឹំកាចិាំត្ថត កាារមើជីឿជីាកា់ត្ថ និ�ិ
ចាំកាេ�វីិស័យ។

Jasvinder Singh
ម្រាប�ានាវែផុំកាវិាភាាគនិាទំំនា័យ

កាារយកាចាំិត្ថតទំុកា�ាកា់មើលើមើរឿ�ល�ែិត្ថតូ្ថចាំៗចាំ�មើពះ�មើសវីាកា�មអូតិ្ថថិជីនិ
�ិនិប្រគានិ់តែត្ថជីាកាារមើ�ះ�ប្រសាយបញ្ចូាា ឬកាារមើឆ្នាំួើយស�ណួ៍រមើនិះ�មើទំ។ វីាបញ្ចូាាកា់

អូ�ព�សុជី�វី��៌ តែ�លមើ�ើើឱ្យោអូតិ្ថថិជីនិកាត់្ថស�គាល់ និ�ិនិយិាយវីិជីា�ានិព�
ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិរបស់មើយើ�។

ភាាពមើជីះគជី័យរបស់ពួកាមើយើ�
បណ៍ត��បណ៍តាលវីបី��៌ព�លែមើទំៅអូសេារោ

https://www.smart.com.kh/
https://www.smart.com.kh/sr2020/images/download/Smart_Axiata_SR20.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1cU1Im_IdMUn0WDUIkOpIP7m3ljf7aXKM
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ដំំណើ�ើរកាារ
ល្អអឥតណើ�ះ��
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កាាតពើកាិចាំំរបស់ង្កើយ��គឺ
ម្រាតូវាវែតមាានាម្រាកាមាស�ល្អ�មា៌កាំ��
រង្កើបៀបវែដ៏ល្អង្កើយ��
ង្កើ�ើ�អាជួ�វាកាមាម។

អំកាផុគត់ផុគ�់ទំាំ�អស់ម្រាតូវា
ចាំុះហ៊ុតថង្កើល្អខាាង្កើល្អ�ម្រាកាមាស�ល្អ�មា៌វែដ៏ល្អ
ជួាវែផុំកាមួាយនៃនាកាិចាំសំនាយារបស់ពួកាង្កើគ
។ ពួកាង្កើយ��គាំម្រាទំអាជួ�វាកាមាមកាំ��ម្រាសុកា
តាមាវែដ៏ល្អអាចាំង្កើ�ើ�ង្កើទំៅបាានា។

ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ ��មើណ៍ើរកាារ
ប្របកាបមើ�ះយប្រកា�ស�ល��៌ និ�ិ
ប្របសិទំិភាាពចាំ�ណ៍ាយ។

កាារមើពញចាំិត្ថតរបស់
អូត្ថិថិជីនិ

លទំិកា�មនិិ�
កាារប្រគប់ប្រគ�
អូំកាផគត្ថ់ផគ�់

អតិថ្នាិជួនារបស់ង្កើយ��គឺពិត 
ជួាសំខាានា់ចាំំង្កើពោះកាារ
ង្កើជួោគជួ័យអាជួ�វាកាមាមរបស់
ង្កើយ��។

ង្កើយ���ានាាកាារង្កើពញចាំិតត
កាម្រាមាិតខាពស់របស់អតិថិ្នាជួនា
តាមារយៈបណាាាញឌ្ឍ�ជួ�ថ្នាល្អ នាិ�
មាិនាវែមានាឌ្ឍ�ជួ�ថ្នាល្អង្កើផុស�ៗ។

ឌី�ជី�ថលនិ�យកា�ម
ដ៏ំង្កើណា�រកាារឌ្ឍ�ជួ�ថ្នាល្អង្កើ�ើ�ឲ្យយកាារ
ចាំំណាាយនាិ�ម្រាបតិបតតិកាារ
កាានា់វែតមាានាម្រាបសិទំធភាាព។

ង្កើយ��បង្កើ�ើ�តវាបី�ម៌ាង្កើផុីោតង្កើល្អ�
ទំិនាំន័ាយ។

ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ �ានិពិនិទ�ខ្លួុស់ប�ផុត្ថ
មើលើ Net Promoter Score និិ� 

Brand Equity Score 

កាំ��ចាំ�មើណ៍ះ�អូំកានៃ�គូប្របកួាត្ថ
ប្របតែជី�ទូំរគ�និាគ�ន៍ិមើនិៅកា�ុ�ជីា។

ប្រកុា�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ ប្រត្ថូវីបាានិមើគសគាល់
ថាជីាប្រកាុ�ហ៊ុុុនិឈាានិ�ុខ្លួមើគកាំ��
តែផំកាបមើចាំេកាវីិទំោាឌី�ជី�ថល។

ចាំ�រភាាពអូាជី�វីកា�ម

វាាយតនៃមាះម្រាបតិបតតិកាារអាជួ�វាកាមាម
របស់ង្កើយ��ង្កើ���វាិញង្កើហ៊ុ�យ
ង្កើនាៅវែតង្កើម្រាតៀមាខាះ�នាកាំ��ខាណាៈ
ង្កើពល្អរាតតីាត។

ង្កើយ��ម្រាតូវាវែតង្កើ�ើ�កាារពយាការណា៍
ទុំកាជួាមុានា និា�មាានាភាាពសកាមាមកាំ��
កាារម្រាគប់ម្រាគ�ចាំ�រភាាពអាជួ�វាកាមាម។

��មើណ៍ើរកាារអូាជី�វីកា�មមើ�ះយគមានិ
កាាររំខ្លួានិ និ�ិមើការ៍�មើឈាមះ�វីិជីា�ានិ។

204-1      205-1      205-2      308-1

�ូល�ឋានិប្រគឹ�នៃនិមើការ៍�មើឈាមះ�ទំ�ផសារ�៏រឹ��ា�របស់មើយើ�គឺ
ប្រត្ថូវីបាានិកាសា�មើ�ើ�មើនិៅមើលើកាារបមើ�ើើត្ថកាារមើជីឿទំុកាចាំិត្ថត
ជីា�ួយអូំកាជីាប់ពាក់ាព័និិស�ខ្លួានិ់ៗ�ូចាំជីា អូំកាផគត្ថ់ផគ�់ 
អូំកាតែចាំកាចាំាយ និិ�អូតិ្ថថិជីនិរបស់មើយើ� ប្រព�ទំា��រកាសា
នូិវីសុចាំេរិត្ថភាាពខ្លួុស់ប�ផុត្ថមើនិៅប្រគប់មើពលនៃនិកាារប្របត្ថិបត្ថតិ
កាាររបស់មើយើ� និិ�បមើ�ើើត្ថនិូវីវីបី��៌ប្របត្ថិបត្ថតិកាារ�៏
លែឥត្ថមើខ្លួេះ�។ វីបី��៌ប្របតិ្ថបត្ថតិកាារលែឥត្ថមើខ្លួេះ� គឺប្របប្រពឹត្ថត
បាានិត្ថា�កាារបមើ�ើើនិកាារទំទួំលយកានិិ�កាារមើប្របើប្របាាស់ 
ប្របព័និិឌី�ជី�ថល។

��មើណ៍ើរកាារលែឥត្ថមើខ្លួេះ�
សូចាំនិាការ GRI:

បញ្ចូាា បរិបទំ វីិ��សាប្រសត លទំផិល
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បណ៍ត��វីបី��៌នៃនិ
ប្របត្ថិបត្ថតិកាារ
លែឥត្ថមើខ្លួេះ�

 

បមើ�ើើត្ថមើគះលនិមើយះបាាយប្របឆ្នាំា��កាារសូកាបាុាន់ិ 
និិ�ប្របឆ្នាំា��អូ�មើពើពុការលួយ ់(ABAC)

មើគះលនិមើយះបាាយផួ��កាតែញ្ចូេ

១៨៧និាកា់ អូំកាផគត្ថ់ផគ�់ចាំ�និួនិ 

អនាុវាតតកាារមើផទ��ផទាត់្ថព�រ��ណ៍ាកា់កាាល ់(2FA) 

អូនុិវីត្ថតប្របព័និិកាារពារប្របកាបមើ�ះយភាាព
នៃចាំបំ្របឌិីត្ថ

គណ៍ៈកា�មា�ិកាារប្រគប់ប្រគ�ហ៊ុានិិភា័យ 

មើគះលនិមើយះបាាយប្រគប់ប្រគ�
ហ៊ុានិិភា័យតែ�ល

ល្អកាុខាណាឌង្កើម្រាជួ�សង្កើរ�សអំកាផុគត់ផុគ�់ង្កើដ៏ោយ តែផែកាមើលើ
បរិសថានិ និ�ិស�គ�

កាារប្រគប់ប្រគ�ទំ�និាកា់ទំ�និ�អូំកាផគត់្ថផគ�់ផតល់

៣២% នៃនិកាារចាំ�ណ៍ាយលទំិកា�មបាានិមើទំៅអូំកាលកា់កាំ��
ប្រសុកា 

តែថរកាសា និិ�មើលើកាទំឹកា

ចាំិត្ថតអូំកាផគត់្ថផគ�់
កាំ��ប្រសុកា

និិមើយះជីិត្ថទំា��អូស់បាានិបញ្ចូេប់វីគគ
បណ៍ត��បណាាាល្អរបស់
ង្កើគោល្អនាង្កើយោបាាយម្រាបឆ្នាំាំ�កាារ
សូកាបាាានា់ និា�ម្រាបឆ្នាំាំ�អំង្កើព�ពុការល្អួយ

វីបី��៌តែផែកាមើលើទិំនិំន័ិយ

បាានាពម្រា��កាឯកាជីនិភាាព និិ�កាារកាារពារ
ទំិនិំន័ិយ

កាារចាំុ�មើឈាមះ�សុ��កាាត្ថតែ�ល�ានិភាាព
�ាយប្រសួល

ម្រាគប់ម្រាគ�គណានា�តាមារយៈកាមាមវាិ��
ទូំរស័ពទ SmartNas

កាាររួ�បញ្ចូេ�លគំានិូវីកាារទំូទំាត់្ថ
ម្រាបាាកា់សម្រាមាាប់ង្កើសវាាកាមាមបញ្ចាំំ�ល្អទំឹកាម្រាបាាកា់ 

ឧបការណ៍ច៍ាំុ�មើប្រកាះយ�ានិលកា់មើនិៅ
ហ៊ុា�សមាត្ថទំូទំា��ប្របមើទំស

មើ�ើើឱ្យោប្របមើសើរមើ�ើ�នូិវីប្របព័និិ
ប្រគប់ប្រគ�អូត្ថិថិជីនិ

អូំកាផគត់្ថផគ�់របស់មើយើ�ទំទួំលបាានិ
វីិញ្ចូញាបនិប័ប្រត្ថ  ISMS ISO 27001

ពប្រ�ឹ�

អូភាិបាាលកិាចាំេ និ�ិ
កាារយល់�ឹ�អូ�ព�

ប្រកា�ស�ល��៌អូាជី�វីកា�ម

ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ �ានិ

ពិនិទ�ខ្លួុស់ប�ផុត្ថមើលើ
Net Promoter 
Score កាំ��ប្របមើទំស
កា�ុ�ជីា

ឈាានិ�ុខ្លួមើគកាំ��

វីិស័យកាារពារ និិ�
គា�ពារសុវីត្ថថភិាាព
ប្របព័និិអូិុនិ�ឺណ៍ិត្ថ

មើប្របើប្របាាស់កាារវីិភាាគទំិនិំនិ័យមើ�ើ�ី�ិ

បមើ�ើើត្ថកាារយល់�ឹ�
សុ�ជីមើប្រ�ៅអូ�ព�អូតិ្ថថិជីនិ

គមើប្រ�ះ� 
SmartVIP

មើ�ើើឱ្យោ�ុខ្លួ�ារកា�មវីិ��ទំូរស័ពទ
កាានិ់ប្របមើសើរមើ�ើ�សប្រ�ាប់

បទំពិមើសះ�និ៍អូំកាមើប្របើ
ប្របាាស់

មើសវីាកា�មអូត្ថិថិជីនិត្ថា�តែបបឌី�ជី�ថល អូនុិវីត្ថតប្របព័និិប្រតួ្ថត្ថពិនិិត្ថោ និ�ិតុ្ថលោភាាពកាំ��មើគះលនិមើយះបាាយ
លទំិកា�ម

កាារមើលើកាកា�ុស់សុចាំរិត្ថភាាពត្ថា�រយៈតែខ្លួស
ស�ើាក់ាផគត្ថ់ផគ�់របស់មើយើ�
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Feiruz Ikhwan
នាាយកាម្រាបតិបតតិសី�ទំ�
ម្រាកុាមាហ៊ុុុនា សមាត អាសយាតា

បាានិផតល់ជីូនិនិូវីប្របអូប់អូាហ៊ុារនៃថៃប្រត្ថ�់

ង្កើទំោះប�ជួាមាានាជំួ�ឺរាតតីាតកា៏ង្កើដ៏ោយ កា៏ពួកាង្កើយ��ង្កើនាៅវែតបនាតង្កើបតជួាាចាំិតតកាំ��កាារផុតល់្អនាូវាកាារតភាាាប់ដ៏ល្អ់អតិថ្នាិជួនារបស់ង្កើយ��ង្កើនាៅ
ទំូទំាំ�ម្រាពះរាជួាណាាចាំម្រាកាកាមាព�ជួា តាមារយៈកាារង្កើ�ើ�ឱ្យយម្រាបង្កើស�រង្កើ���នូាវាកាវែនាះ�ង្កើ�ើ�កាារចាំល្អ័តរបស់ង្កើយ�� កាារង្កើ�ើ�ឱ្យយម្រាបង្កើស�រង្កើ���នាូវា
បណាាាញរបស់ង្កើយ��  និា�កាារង្កើរៀបចាំំសម្រាមាាប់កាារបិទំបណាាាញ 3G ទំាំ�អស់។ ង្កើយ��ង្កើបតជួាាគាំម្រាទំម្រាបង្កើទំសជួាតិ នាិ�បនាត ង្កើដ៏�មាី�
ង្កើដ៏�រតួនាាទំ�ផុតល្អ់អាទិំភាាពដ៏ល់្អសុវាតថិភាាព នាិ�សុខាុមាាល្អភាាពរបស់និាង្កើយោជួិតរបស់ង្កើយ�� តាមារយៈ
កាារម្រាបកាានា់ខាាាប់នាូវាង្កើគោល្អកាារណា៍វែណានាាំសុខាភាាពសា�ារណាៈ។

ង្កើនាៅម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាត អាសយាតា ម្រាកាុមាកាារ�ារម្រាបឆ្នាំាំ�កាូវាីដ៏-១៩ របស់ង្កើយ��បាានាង្កើដ៏�រតួនាាទំ�យាា�
សំខាានា់កាំ��កាារបង្កើ�ើ�តចាំ�រភាាពអាជួ�វាកាមាមង្កើដ៏�មាី�ឱ្យយអតិថិ្នាជួនារបស់ង្កើយ��អាចាំបនាតទំំនាាក់ាទំំនា�
ជួាមាួយគំា នាិ�ង្កើល្អ�កាកាមាពស់ជួ�វាភាាពរបស់ពួកាង្កើគកាំ��អំ���ង្កើពល្អនៃនាបទំដ៏ឋានាថ្នាម�ង្កើនាះ។

ប្រកាុ�កាារ�ារប្របឆ្នាំា��កាូវីី�-១៩មើនិ� ជួីយឲ្យោមើយើ�បនិតរកាសានិមិើយះជិីត្ថ
របស់មើយើ� តែ�លជីាប្រទំពោ�៏�ានិត្ថនៃ�ួប�ផុត្ថរបស់មើយើ� ឲ្យោសថិត្ថមើនិៅ
កាំ��ចាំិត្ថតរបស់មើយើ�ជីានិចិាំេ។ ប្រកាុ�កាារ�ារមើនិ�អូនុិញ្ចូញាត្ថឱ្យោមើយើ�
�ានិាបាានិនិូវីសុខ្លួ�ាលភាាពនិមិើយះជិីត្ថរបស់មើយើ�មើ�ះយ�ិនិមើ�ើើឱ្យោ
បុ�ពាល់�ល់ស�ត្ថថភាាពរបស់ពួកាមើគកាំ��កាារបមើប្រ�ើអូតិ្ថថិជីនិរបស់
មើយើ�។

បាានិបមើ�ើើត្ថប្រកាុ�កាារ�ារ
ប្រកាុ�កាារ�ារប្របឆ្នាំា��កាូវីី�-១៩

គណាៈកាមាមាកាារង្កើដ៏ោះម្រាសាយវាិបតតិ
វែដ៏ល្អមាានាបណាាាញទំំនាាកា់ទំំនា�
ផុទាល្អ់ដ៏ល្អ់នាិង្កើយោជួិត

បាានិផតល់អូាទំិភាាព�ល់
សុខុ្លួ�ាលភាាពរបស់និមិើយះជិីត្ថ

បាានាសា�ស�់ទំ�តាំ�ទំ�ព�រង្កើដ៏�មាី�
សម្រាមាួល្អដ៏ល្អ់កាាររកាសាគមាះាតង្កើនាៅកាំ��
កាារិយាល្អ័យផុីល្អ់ង្កើសវាាកាមាមជួូនា
អតិថ្នាិជួនា

និ�តិ្ថវីិ��សុវីត្ថថិភាាពមើនិៅកាតែនិួ�
មើ�ើើកាារ

អនុាវាតតដំ៏ង្កើណា�រកាារម្រាបតិបតតិកាា
រសី�់ដ៏ារង្កើនាៅទំូទំាំ�
កាារិយាល្អ័យ នាិ�ហ៊ុា�របស់
ង្កើយ�� នាិ�ង្កើដ៏�មាី��ានាា
សុវាតថិភាាពនាិង្កើយោជិួតរបស់
ង្កើយ��មុានាង្កើគ

បាានាង្កើល្អ�កាកាមាពស់ទំឹកាចាំិតតម្រាកាុមានិា�
បង្កើ�ើ�នាសាមាគគ�ភាាពង្កើនាៅកាំ��ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា
របស់ង្កើយ��

បាានិបមើ�ើើត្ថបណ៍តាញសុខ្លួភាាពនិមិើយះជិីត្ថ

ជួួយនិាង្កើយោជួិតឱ្យយមាានាសុខាភាាពល្អអង្កើទំោះប�ជួាង្កើនាៅផុទះ 
ង្កើនាៅកាំ��កាារិយាល្អ័យ ឬង្កើនាៅទំ�ណាាក៏ាង្កើដ៏ោយ។

បាានិបមើ�ើើត្ថប្រកាុ�កាារ�ារប្របឆ្នាំា��កូាវីី�-១៩

ភាាពមើជីះគជី័យរបស់ពួកាមើយើ�

https://www.smart.com.kh/
https://www.smart.com.kh/sr2020/images/download/Smart_Axiata_SR20.pdf
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បញ្ចូាា បរិបទំ វិី��សាប្រសត លទំិផល
302-4      305-5      413-1

និិរនិតរភាាពគឺជីាចាំ�ណ៍ុចាំសំ�លនៃនិប្របត្ថិបត្ថតិកាាររបស់ពួកា
មើយើ�។ �ូមើចាំំ� ពួកាមើយើ�តែត្ថ�ចាំូលរួ�ចាំ�តែណ៍ការបស់
មើយើ�កាំ��កាារផតល់ឱ្យោស�គ�វីិញ និិ�មើ�ើើកាារ
យុា�សកា�មកាំ��កាារមើ�ះ�ប្រសាយបញ្ចូាាអូាកាាស�ាត្ថុ
ជីាបនិទានិ់ ត្ថា�រយៈកាារប្រត្ថួត្ថពិនិិត្ថោ និិ�ប្រគប់ប្រគ�កាារ
បនិសល់កាាបូនិរបស់មើយើ�។ មើយើ�មើបាះ�ជី�ហ៊ុានិ
មើទំៅ�ុខ្លួ�ួយកាប្រ�ិត្ថមើទំៀត្ថ មើ�ះយមើលើកាកា�ុស់�ល់
ប្របជីាជីនិកា�ុ�ជីាកាំ��កាារប្រកាមើលកាមើ�ើលផួ�វីជីាវិីជីា�ានិ 
និ�ិ�ានិចាំ�រភាាពកាំ��កាារជួីយ�ល់ប្រកាុ�ប្រគួសារជីួយ
ប្រកាុ�ប្រគួសារ និិ�សហ៊ុគ�និ៍របស់ពួកាមើគ ត្ថា�រយៈ
គ�និិត្ថផត�ចាំមើផតើ�ទំ�នួិលខ្លួុសប្រត្ថូវីស�គ�របស់ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ
កាំ��វីិស័យអូប់រំ កា��ាសហ៊ុគ�និ៍ និវីានិុវីត្ថតនិ៍
បមើចាំេកាវីិទំោា និិ�បរិសថានិ។

អាជួ�វាកាមាមទំាំ�អស់មាានាទំំនាួល្អ
ខាុសម្រាតូវាកាំ��កាារកាាត់បនាថយកាារ
បនាសល្អ់ឧសម័នាផុទះកាញ្ចាំំកា់ង្កើដ៏�មាី�
កាាត់បនាថយបវែម្រាមាបម្រាមាួល្អ
អាកាាស�ាតុ។

ង្កើយ��ម្រាតួតពិនិាតយកាារបនាសល្អ់
កាាបូនារបស់ង្កើយ�� ង្កើហ៊ុ�យង្កើម្រាប�
បង្កើចាំំកាវិាទំយាង្កើដ៏�មាី�កាាត់បនាថយកាារ
បង្កើញ្ចាំំញកាាបូនា។

កាាររួ�ចាំ�តែណ៍កា�ល់
ស�គ�

បញ្ចូាាបតែប្រ�បប្រ�ួល
អូាកាាស�ាត្ថុ

អាជួ�វាកាមាមរបស់ង្កើយ��អាម្រាស័យង្កើល្អ�
អតិថ្នាិជួនារបស់ង្កើយ��។ ពួកាង្កើយ��មាានា
កាាតពើកាិចាំំផុតល់្អម្រាតល្អប់ឱ្យយង្កើទំៅស�គមា
វិាញម្រាបកាបង្កើដ៏ោយនាិរនាតរភាាព។

ពួកាង្កើយ��គាំម្រាទំកាមាមវិា��អប់រំ និា�កា�
�ាង្កើផុស�ៗវែដ៏ល្អង្កើផុតោតង្កើល្អ�យុវាជួនា
កាមាព�ជួា។

កាារនៃចាំំប្របឌីិត្ថ
បមើចាំេកាវិីទំោា

កាំ��នាាមាជួាម្រាកាុមាហ៊ុុុនាបង្កើចាំំកាវាិទំយា 
ង្កើយ��មាានាសមាតថភាាពកាំ��កាារ
រួមាចាំំវែណាកាដ៏ល្អ់កាមាមវិា��វែដ៏ល្អ
ង្កើល្អ�កាទំឹកាចាំិតតដ៏ល្អ់កាារអភាិវាឌ្ឍឍន៍ា
បង្កើចាំំកាវាិទំយា។

ង្កើយ��ង្កើរៀបចំាំ នាិ�គាំម្រាទំកាមាមវិា��ង្កើផុស�
ៗវែដ៏ល្អគាំម្រាទំដ៏ល់្អកាារអភាិវាឌ្ឍឍនា៍
បង្កើចាំំកាវិាទំយា និា�កាារនាវាានាុវាតតន៍ា។

មើយើ�បាានិបនិតកាាត់្ថបនិថយកាារ
បនិសល់កាាបូនិរបស់មើយើ�យុា�
មើទំៀ�ទំាត់្ថ។

ពួកាមើយើ�បាានិពប្រ�ឹ�នូិវី
សុខ្លួ�ាលភាាពស�គ�របស់
បុគគលមើនិៅកាំ��សហ៊ុគ�ន៍ិរបស់
មើយើ�។

បាានិបមើ�ើើនិស�ត្ថថភាាពកាំ��
វីិស័យបមើចាំេកាវីិទំោាព័ត៌្ថ�ានិ  និ�ិ
កាារនិវីានិុវីត្ថតន៍ិ។

ពិភាពមើលះកា  និ�ិស�គ�
សូចាំនិាការ GRI:

https://www.smart.com.kh/
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18

ពិិភពិលោ�ោក  
និិងសងគម

Smart Axiata Co., Ltd. របាាយកាារណ៍៍និិរនិតរភាាពឆ្នាំំា� ២០២០

បរិសថានិ

និវីានិុវីត្ថតនិ៍មើចាំេកាវីិទំោា

កាារកាាត្ថ់បនិថយផល
បុ�ពាល់បរិសថានិ 
និ�ិមើលើកាកា�ុស់

ស�គ�កា�ុ�ជីា

 

អូ�គកាារ សុ�បាុា

កា�មវីិ�� មើត្ថះ�អូានិ

កា�មវីិ��សម័ប្រគចិាំត្ថតនិមិើយះជីិត្ថសមាត្ថ

កាារមើប្របើប្របាាស់មើប្រប�ឥនិិនិៈត្ថិចាំជីា�

អូនុិវីត្ថតគ�និិត្ថផត�ចាំមើផតើ�ថា�ពលពនិួឺ
ប្រព�អូាទំិត្ថោ

កាូវីី�-១៩ ចាំ�និួនិ 
១លានិ�ុលួារ
អូាមើ�រិកា

បាានិសមើ�ោះ�
�ូលនិិ�ិសមើ��គះ�

បាានិសាកាលី�កា�មវិី�� 
Smart IoT 
Challenge 
Hackathon
មើ�ើ�ី�ជី�រុញ�ល់កាារនៃចាំំប្របឌីិត្ថ
ឌី�ជី�ថលកាំ��ចាំ�មើណ៍ះ�យុវីជីនិ

ពិព័រណ៌៍ជី�និាញសិកាសា និ�ិកាារ�ារ
ប្របចាំា�ឆ្នាំាំ�របស់ FUSAAC

កា�មវីិ��អូាហ៊ុារូបការណ៍៍
SmartEdu

កា�មវីិ��អូកាេរកា�មឌី�ជី�ថល និ�ិសុវីត្ថថិ
ភាាពអូិុនិ�ឺណ៍ិត្ថ

ភាាវីូបនិ�យកា�មខ្លួា�មើប្រកាៅ

កា�មវីិ�� SmartSpark

កា�មវីិ�� Smart IoT Challenge 
Hackathon

កា�មវីិ��យូអូិនិឌី�ភា�ប្របចាំា�កា�ុ�ជីា Bluetribe

�ូលនិិ�ិសមើ��គះ�ទំឹកាជី�និនិ់
របស់ សមាត្ថ អូាសោាត្ថា

បាានិសមើ�ោះ�និូវីបមើចាំេកាវិីទំោា 5GG 

�ូលនិិ�ិទំឹកាប្របាាកា់១លានិ�ុលួារ មើ�ើ�ី�
ប្របឆ្នាំា��កាូវីី�១៩ របស់ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ Smart 
Axiata

កាារមើផាើសារជីូនិអូត្ថិថិជីនិ
៧.៥លានិ់ 

៦៦,០០០�ុលួារ អូាមើ�រិកា
មើទំៅ�ូលនិិ�ិសមើ��គះ�

ទឹំកាជី�និន់ិរបស់ សមាត្ថ 
អូាសោាត្ថា

បាានិផគ�ផគ�ទំឹកាប្របាាកា់បរិចាំេាការហ៊ុូត្ថ�ល់
ចាំ�នួិនិ ២១០ ទំ�ត្ថា��
ផលិត្ថបាានិសរុប ៣៨៦ មើ�
ហ៊ុើាវីាាត្ថ់មើ�ុះ�

បណ៍តាញថា�ពលពនិួឺប្រព�អូាទិំត្ថោ
មើនិៅសថានិ�យ៍

ថវីិកាាមើប្រចាំើនិជីា� 

១% នៃនិចាំ�ណ៍ូលឌីុ
លប្របចាំា�ឆ្នាំំា� បាានិបប្រ�ុ� 

សប្រ�ាប់កា�មវីិ��ទំ�និួលខ្លួុសប្រត្ថូវី

កាស�គ�

បមើ�ើើត្ថពានិរ�ើានិ់ពលរ�ឋគ�រូ  
មើ�ើ�ី�ទំទំួលសគាល់ពលរ�ឋមើឆ្នាំំើ�របស់
ប្របមើទំសតែ�លជីាតែផំកា�ួយនៃនិយុទំិនិាកាារ
«មើឆ្នាំុះ�មើទំៅ�ុខ្លួរួ�គំា» 

ជី�និួយ�និុសស��៌ កាារអូប់រំ

https://www.smart.com.kh/
https://www.smart.com.kh/sr2020/images/download/Smart_Axiata_SR20.pdf
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45K 

បាានិមើទំៅ�ល់ទំសសនិកិាជីនិ
ចាំ�នួិនិ 
១,៦៣៤,០០០និាកា់  

សមាាគមាអត�តនិាសសិតអាហ៊ុារូបការណ៍ាសហ៊ុរដ៏ឋអាង្កើមារិកា (FUSAAC) សហ៊ុកាារជួាមាួយម្រាកាុមាហ៊ុុុនា
សមាត អាសយាតា បាានាសង្កើមាភោ�ពិព័រណា៌ជួំនាាញសិកាសា នាិ�កាារ�ារម្រាបចាំាំឆ្នាំាំំរបស់ខាះ�នាតាមាវែបប
ឌ្ឍ�ជួ�ថ្នាល្អ។ ពិព័រណ៌ាជួំនាាញសិកាសា នាិ�កាារ�ាររបស់ FUSAAC វែដ៏ល្អម្រាតូវាបាានាង្កើរៀបចាំំង្កើ���ជួា
ង្កើរៀ�រាល់្អឆ្នាំំាំចាំាប់តាំ�ព�ឆ្នាំំា២ំ០០៩មាកា ង្កើនាៅមាានារូបង្កើរៀ�ដ៏វែដ៏ល្អ ង្កើល្អ�កាវែល្អ�វែត
ឆ្នាំាំំង្កើនាះ

ថើ�ត្ថីិត្ថតែត្ថ�ានិកាាររឹត្ថត្ថីិត្ថមើលើជី��ឺកាូវីី�-១៩ ក៏ាមើ�ះយ កា៏មើយើ�មើនិៅតែត្ថ
មើបតជីាាថានិឹ�បនិតពិព័រណ៍៌ជី�និាញសិកាសា និ�ិកាារ�ារ មើនិៅមើលើអូុ�និ�ឺណ៍ិត្ថ

មើ�ើ�ី�តែចាំការំតែលកាព័ត្ថ៌�ានិតែ�ល�ានិអូត្ថថប្របមើយះជីន៍ិត្ថា�អូិុនិ�ឺណ៍ិត្ថ
 និិ�ជីួយនិិសសិត្ថកាំ��កាារសមើប្រ�ចាំចិាំត្ថតមើលើ�ុខ្លួជី�និាញ
សិកាសា ឬអូាជី�ពកាារ�ារនិាមើពលអូនិាគត្ថតែ�រ ត្ថា�រយៈ

កាារគា�ប្រទំតែផំកាហិ៊ុរញ្ចូញវីត្ថថ�ព�ប្រកុា�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ អូាសោាត្ថា។

បណ៍ាាល័យឌី�ជី�ថល តែ�ល�ានិវីីមើ�អូូ និ�ិកាារ
សែាប់ជីាសមើ�ួ�ចាំ�និួនិ ១០០
តែ�ល�ានិចាំ�និួនិអូំកាមើ�ើលសរុបចាំ�នួិនិ 
៤៥០,០០០��

គំនាិតផុត�ចាំង្កើផុត�មាម្រាបព័នាធអនា�ាញ ម្រាតូវាបាានាគាំម្រាទំង្កើដ៏ោយម្រាកាសួ�អប់រំយុវាជួនា និា�កា��ា នាិ�គាំម្រាទំង្កើដ៏ោយសថានាទូំតអាង្កើមារិកានាិ�
ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាត អាសយាតា ។

ប្រគប�ណ៍តប់មើលើ�ុខ្លួជី�និាញ និ�ិ�ុខ្លួវិីជីាា
STEM ជីាមើប្រចាំើនិ

មើសវីាកា�មប្របឹកាសា
មើយះបល់

ចាំ�នួិនិមើ�ើលវីមីើ�អូូសរុប
ចាំ�នួិនិ 
៤៥០,០០០��

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អជួំនាាញ នាិ�អាជួ�ពអនា�ាញជួាង្កើសុរី

ពិព័រណ៍៌ជី�និាញសិកាសា និិ�កាារ�ារប្របចាំា�ឆ្នាំំា�របស់ FUSAAC បាានិមើ�ើើមើ�ើ�ត្ថា�រយៈ
ឌី�ជី�ថល មើ�ះយ�ានិកាារគា�ប្រទំព�ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ អូាសោាត្ថា

មើលះកា មើហ៊ុះ ត្ថូនិ�
អំកាសម្រាមាបសម្រាមួាល្អកាមាមវាិ� � 
FUSAAC

1

ភាាពមើជីះគជី័យរបស់ពួកាមើយើ�

មាានាជួាង្កើវាទំិកាាឌ្ឍ�ជួ�ថ្នាល្អសម្រាមាាប់ជួូនាទំសសនាិកាជួនាកាានា់វែតង្កើម្រាចាំ�នាង្កើនាៅ
ទំូទំាំ�ម្រាបង្កើទំសកាមាព�ជួាង្កើដ៏ោយសារបញ្ចាំាានៃនាកាាររាតតីាតកាូវាីដ៏-១៩។

https://www.smart.com.kh/
https://www.smart.com.kh/sr2020/images/download/Smart_Axiata_SR20.pdf
https://www.facebook.com/watch/121968295025477/728679871355425/
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សុុយ កុាសល
អំកាម្រាគប់ម្រាគ�កាមាមវិា�� ITM 
នាិ�អំកាទំទួំល្អអាហ៊ុារូបការណា៍ 
SmartEdu ៍ឆ្នាំាំំ២០១៦

កាមាមវាិ��អាហ៊ុារូបការណា៍ SmartEdu គឺជួាវែផុំកាមាួយនៃនាអនាុសសារណាៈម្រាត�ភាាគ�ង្កើយោគយល្អ់គំា វែដ៏ល្អបាានាចាំុះហ៊ុតថង្កើល្អខាា
ង្កើដ៏ោយម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាត ជួាមាួយម្រាកាសួ�អប់រំយុវាជួនា និា�កា��ា នាិ�ម្រាកាសួ�នៃម្រាបសណា�យ៍ នាិ�ទំូរគមានាាគមានា៍។ ង្កើនាះគឺជួាសិសស
វាិទំយាល្អ័យជួំនាានា់ទំ�៥ វែដ៏ល្អទំទួំល្អបាានាអាហ៊ុារូបការណ៍ា SmartEdu ចាំាប់តាំ�ព�ឆ្នាំំាំ២០១៦មាកា។

ឧបត្ថថ�ោអូាហ៊ុារូបការណ៍៍ សរុប�ល់ 
៣០០,០០០ �ុលួារ

គា�ប្រទំ�ល់និវីានិុវីត្ថតនិ៍តែបប
ឌី�ជី�ថល និិ�បមើចាំេកាវិីទំោា
ព័ត្ថ៌�ានិ 

កា�មវីិ��អូភាិវីឌីឍនិ៍ និិ�ឱ្យកាាសចាំូលរួ�កាំ��កា�មវីិ��ទំ�និួលខ្លួុសប្រត្ថូវីកាំ��ស�គ�

ខ្លួា��បាានិរីកាចាំមើប្រ�ើនិជីាមើប្រចាំើនិមើ�ះយសហ៊ុកាារជីា�ួយ�នុិសស
តែ�ល�ានិមើទំពមើកាះសលោជីាមើប្រចាំើនិមើនិៅកាំ��កា�មវិី��មើនិ�។ អូើ�តែ�ល
ស�ខ្លួានិ់ប�ផុត្ថមើនិះ�គឺ ខ្លួា��ប្រតូ្ថវីបាានិផតល់ឱ្យកាាសឱ្យោមើ�ើើកាារកាំ��
�ុខ្លួត្ថ�តែណ៍�តែ�លផតល់និូវីបញ្ចូាាប្របឈា�ជីាប្របចាំា� និ�ិកាារ�ារ
ប្របកាបមើ�ះយភាាពរីការាយ�ិនិគួរឱ្យោមើជីឿ។ហ៊ុុានិ នៃ�លា�

បុគគល្អិកាវែផុំកា រូូមា�� ង្កើនាៅម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាត អា
សយាតា  នាិ�ជួាអំកាទំទំួល្អអាហ៊ុារូបការណា៍ 
SmartEdu ឆ្នាំំាំ ២០១៦

ពួកាមើយើ�ចាំ�់មើលើកាទំឹកាចាំិត្ថតយុវីជីនិកា�ុ�ជីាឱ្យោបនិតកាារសិកាសា
ថំាក់ាឧត្ថត�សិកាសា និិ��ានិជី�និាញ និ�ិស�ត្ថថភាាពមើ�ើ�ី�ឱ្យោ
ពួកាមើគអូាចាំចាំូលរួ�យុា�សកា�មកាំ��កាារជី�រុញមើស�ឋកាិចាំេ
ឌី�ជី�ថលរបស់ប្រព�រាជីាណ៍ាចាំប្រកាកា�ុ�ជីា។

មើលះកាគា� ទំ�វីា
ម្រាប�ានាវែផុំកាកិាចាំំកាារសាជួ�វាកាមាមង្កើនាៅ
ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាត អាសយាតា

កា�មវីិ��អូាហ៊ុារូបការណ៍៍ SmartEdu គឺជីាឱ្យកាាស
ផួាស់បត�រជី�វីិត្ថ។ អូាហ៊ុារូបការណ៍ម៍ើនិ� បាានិផតល់
ឱ្យោខ្លួា��មើប្រចាំើនិជីា�ប្រគានិ់តែត្ថជីាកាារអូប់រំ�ួយ វីាបាានិ

ជី�រុញចាំ�ណ៍�់ចាំ�ណ៍ូលចាំិត្ថតរបស់ខ្លួា��កាំ��កាារបមើប្រ�ើ
សហ៊ុគ�ន៍ិជីាពិមើសសមើនិៅកាំ��វីិស័យ
បមើចាំេកាវិីទំោាព័ត្ថ៌�ានិ។

កា�មវីិ��អូាហ៊ុារូបការណ៍៍ SmartEdu2

ភាាពមើជីះគជី័យរបស់ពួកាមើយើ�
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ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាត អាសយាតា បាានាម្រាបឹ�វែម្រាប�អស់ល្អទំធភាាពង្កើដ៏�មាី�ជួួយ ដ៏ល្អ់ម្រាបជួាជួនាកាមាព�ជួាទំប់ទំល្អ់នាឹ�ផុល្អបាះពាល្អ់
សុខាភាាពស�គមា និា�ង្កើសដ៏ឋកាិចាំំ វែដ៏ល្អបណាាាល្អមាកាព�កាាររីការាល្អដ៏ាល្អនៃនាជួំ�ឺរាតតីាតង្កើដ៏ោយបង្កើ�ើ�តមាូល្អនាិ�ិទំឹកាម្រាបាាកា់ចាំំនាួនា 
1 ល្អានាដ៏ុល្អះារ ង្កើដ៏�មាី�ម្រាបឆ្នាំាំ�ជំួកាូវាីដ៏-១៩។ មាូល្អនាិ�ិង្កើនាះម្រាតូវាបាានាបង្កើ�ើ�តង្កើ���ង្កើដ៏�មាី�គាំម្រាទំគំនាិតផុត�ចាំង្កើផុត�មាង្កើល្អ�ម្រាប�ានាបទំ
ចាំំនាួនា៤៖ វាិស័យបង្កើចាំំកាវាិទំយាទំូរគមានាាគមានា៍ គមានាាគមានា៍ នាិ�ព័ត៌មាានាសម្រាមាាប់វាិស័យអប់រំ កាារម្រាគប់ម្រាគ�ង្កើម្រាគោះមាហ៊ុនាតរាយ 
កាារកាសាចាំមាាាយព�គំា និា�កាាររកាសាអនាាមា័យផុទាល្អ់ខាះ�នា។ សំង្កើណា�រហ៊ុិរញ្ចាំាបីទំានាម្រាតូវាបាានាអនាុមា័តង្កើដ៏ោយម្រាកាុមាពហ៊ុុភាាគ�វែដ៏ល្អ
មាានាអំកាតំណាា�មាកាព�ម្រាកុាមាហ៊ុុុនា  សមាត អាសយាតា ម្រាកាុមាហ៊ុុុនាង្កើមារបស់ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាត  នាិ�តំណាា�ព�សថាប័នា
ឯការាជួយង្កើផុស�ៗដ៏នៃទំង្កើទំៀត បនាទាប់ព�មាានាកាារម្រាតួតពិនាិតយយាា�ហ៊ុមត់ចាំត់ព�គណាៈកាមាមា�ិកាារនៃផុទកាំ��។ 

មាកាដ៏ល្អ់បចាំំ�បីនាំង្កើនាះ ង្កើយ��បនាតអង្កើញ្ចាំា�ញអ�គកាារ នាិ�សថាប័នានាានាាវែដ៏ល្អម្រាសបតាមាង្កើគោល្អង្កើដ៏ៅ
របស់ង្កើយ��កាំ��កាារង្កើ�ើ�ឱ្យយមាានាភាាពរឹ�មាាំដ៏ល្អ់ម្រាបង្កើទំសជួាតិ នាិ�សហ៊ុគមានា៍របស់ង្កើយ��កាំ��ម្រាគា
ដ៏៏ល្អំបាាកាទំាំ�ង្កើនាះ។

គមើប្រ�ះ�តែ�លមើយើ�គា�ប្រទំ
ង្កើយ��មាានាង្កើមាោទំនាភាាពកាំ��កាារគាំម្រាទំគំនិាតផុត�ចាំង្កើផុត�មាសំខាាន់ាៗជួាង្កើម្រាចាំ�នា វែដ៏ល្អង្កើ�ើ�ឱ្យយសហ៊ុគមាន៍ាមាានាភាាព�ន់ាង្កើទំៅនឹា�ផុល្អ
បាះពាល្អ់អវាិជួាមាានានៃនាកាាររីការាល្អដ៏ាល្អនៃនាជំួ�ឺកាូវីាដ៏-១៩ ។

�ូលនិ�ិិទឹំកាប្របាាកា់ចាំ�និួនិ 1 លានិ�ុលួារមើ�ើ�ី�ប្របឆ្នាំា��ជី��ឺកាូវីី�-១៩ របស់ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ អូាសោាត្ថា3

ភាាពមើជីះគជី័យរបស់ពួកាមើយើ�
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3

ភាាពមើជីះគជី័យរបស់ពួកាមើយើ�
�ូលនិ�ិិទឹំកាប្របាាកា់ចាំ�និួនិ 1 លានិ�ុលួារមើ�ើ�ី�ប្របឆ្នាំា��ជី��ឺកាូវីី�-១៩ របស់ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ អូាសោាត្ថា
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អ�គកាារ ង្កើម្រាហ៊ុើនាអុ�នា�ឺណាាសិនាណាល្អ រួមាជួាមាួយនៃដ៏គូអ�គកាារង្កើម្រាកាៅរដ៏ឋាភិាបាាល្អកាំ��ម្រាសុការបស់ខាះ�នាបាានាង្កើ�ើ�កាារង្កើដ៏�មាី�គាំម្រាទំ និា�
កាារពារកាុមាារ នាិ�ម្រាគួសារវែដ៏ល្អម្រាតូវាបាានាបាះពាល្អ់កាំ��កំា���ង្កើពល្អមាានាវិាបតតិកូាវាីដ៏-១៩ ង្កើនាៅទំូទំាំ�ង្កើខាតតចាំំនួានា៧ នៃនាម្រាបង្កើទំសកាមាព�ជួា
។ ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាត អាសយាតា �ានាានូាវានិារនាតរភាាពនៃនាកាិចាំំខិាតខាំម្រាបឹ�វែម្រាប�របស់ពួកាង្កើគកាំ��កាារពម្រា��ឹភាំាក់ា�ារសុវាតថភិាាពកាុមាារ 
ង្កើដ៏�មាី��ានាាង្កើល្អ�ភាាពម្រាតឹមាម្រាតូវានៃនាព័ត៌មាានាសត�ព�កាារកាារពារជំួ�ឺកាូវីាដ៏-១៩ វែដ៏ល្អម្រាតូវាបាានាវែចាំការំវែល្អកា។ ង្កើល្អ�សព�ង្កើនាះ ភាំាកា់�ារកាារពារ
កាុមាារកា៏ផុតល្អ់ចាំំង្កើណាះដ៏ឹ�អំព�វិា��សមាគាល្អ់ព័ត៌មាានាវែកាះ�កាះាយង្កើនាៅង្កើល្អ�កាមាមវាិ��ឌ្ឍ�ជួ�ថ្នាល្អផុ�វែដ៏រ។ង្កើដ៏ោយសារកាម្រាមិាតនៃនាកាាររាតតីាតង្កើនាះមិានាវែដ៏ល្អបាានាជួួបម្រាបទំះព�មាុនាមាកា កាារវែចាំការំវែល្អកាព័ត៌មាានាទំានា់ង្កើពល្អង្កើវាល្អា 

គួរឱ្យយទំុកាចាំិតត  និា�មាានាតនៃមាះគឺពិតជួាចាំាំបាាច់ាំសម្រាមាាប់ម្រាបជួាជួនាកាមាព�ជួា កាំ��កាារសង្កើម្រាមាចាំចាំិតតម្រាបកាបង្កើដ៏ោយព័ត៌មាានា។ 
ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាតអាសយាតា បាានារួមាចាំំវែណាកាដ៏ល់្អង្កើគហ៊ុទំំព័រ Focus Cambodia ង្កើដ៏�មាី�អនាុញ្ចាំាាតឱ្យយម្រាកាុមា
អំកាសារព័ត៌មាានាបនាតបង្កើ�ើ�តខាះឹមាសារម្រាបកាបង្កើដ៏ោយគុណាភាាពខាពស់អំព�ជួំ�ឺរាតតីាត  នាិ�កាារវាិភាាគនាាង្កើពល្អអនាាគត
វែដ៏ល្អម្រាតូវាបាានាផុសាយតាមារយៈពហ៊ុុង្កើវាទំិកាា ។

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អអតថបទំ

អូត្ថថបទំភាាសាតែខ្លួមរមើនិៅមើលើមើគហ៊ុទំ�ព័រ
Ready for Tomorrow

បាានិមើទំៅ�ល់ប្របជីាជីនិកា�ុ�ជីាជីិត្ថ ១ លានិនិាកា់

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អអតថបទំ

កាារបមើ�ាះ�ចាំ�និួនិ ១០០ មើនិៅមើលើ
មើគហ៊ុទំ�ព័រ និិ�បណ៍តាញស�គ�

SEA Globe
ផែល់ព័ត្ថ៌�ានិទំាន់ិមើពលមើវីលាអូ�ព�កាូវីី�-១៩ 

កាំ��កា����មើពល�ានិវិីបត្ថតិកាូវីី�-១៩ មើយើ�បាានិ�ឹ�ថា �ានិពាកាោចាំចាំា�អូារា�ជីាមើប្រចាំើនិ
កា�ពុ�មើកាើត្ថមើ�ើ� មើហ៊ុើយមើយើ�សមើ�ើត្ថមើ�ើញគ�ួាត្ថទំ�និុកាចាំិត្ថតនៃនិព័ត្ថ៌�ានិមើលើប្រប�ានិបទំ
ស�ខ្លួានិ់មើនិ� ។

Borin Sopheavuthtey
អំការាយកាារណា៍

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អអតថបទំ

ភាំាកា់�ារសុវីត្ថថិភាាពកាុ�ារ
ចាំ�និួនិ  ២,៥២២  ប្រត្ថូវី
បាានិបមើ�ើើនិជី�និាញ

ស�ោារៈអូប់រំជីា�  ៧,០០០ ជីាមើសៀវីមើភាៅកា�ណ៍ត់្ថ
មើហ៊ុតុ្ថ ប្របត្ថិទិំនិ ប័ណ៍ាប្របកាាស  និ�ិផលិត្ថផល
អូនិា�័យតែ�លប្រត្ថូវីបាានិតែចាំកាចាំាយ។

អូ�គកាារ មើប្រហ៊ុើនិអូុ�និ�ឺណ៍ាសិនិណ៍ល
បមើ�ើើនិចាំ�មើណ៍��ឹ�អូ�ព�អូនិា�័យវី�ី-១៩ 

មើ�ះយ�ានិកាារឧបត្ថថ�ោថវីិកាាព��ូលនិ�ិិប្របឆ្នាំា��ជី��ឺកាូវី�ី-១៩ ចាំ�និួនិ ១ លានិ�ុលួារអូារ�រិកា 
របស់ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ អូាសោាត្ថា មើយើ�អូាចាំបមើ�ើើនិស�ត្ថថភាាពភាំាកា់�ារសុវីត្ថថិភាាពកាុ�ាររបស់
មើយើ�មើនិៅទំូទំា��មើខ្លួត្ថតចាំ�នួិនិ ៧ របស់ប្របមើទំសកា�ុ�ជីា។ ភាំាក់ា�ារនឹិ�អូប់រំសហ៊ុគ�ន៍ិអូ�ព�កាារ
កាារពារខ្លួួ�និ និិ�អូំកា�នៃទំព�ជី��ឺកាូវីី�-១៩ រមើបៀបកាារពារកាាររីការាល�ាល និ�ិអូើ�តែ�លប្រត្ថូវីមើ�ើើ
ប្របសិនិមើបើនិរណ៍ា�ំាក់ា�ានិមើរះគសញ្ចូញា ។

Vann Khemreth
អំកាសម្រាមាបសម្រាមាួល្អបង្កើចាំំកាង្កើទំស ChildSafe International
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ភាាពមើជីះគជី័យរបស់ពួកាមើយើ�
�ូលនិ�ិិទឹំកាប្របាាកា់ចាំ�និួនិ 1 លានិ�ុលួារមើ�ើ�ី�ប្របឆ្នាំា��ជី��ឺកាូវីី�-១៩ របស់ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ អូាសោាត្ថា

https://www.smart.com.kh/
https://www.smart.com.kh/sr2020/images/download/Smart_Axiata_SR20.pdf
https://focus-cambodia.com/?fbclid=IwAR08rBkN2w1gJM0QiLtZfQztFokxqm02rQdWjVxdjT96yNCOK6ZCjvGQuIM
https://www.facebook.com/focusreadyfortomorrow?_rdc=1&_rdr
http://geeksincambodia.com/smart-axiata-finds-first-batch-of-grant-recipients-out-of-smarts-1-million-usd-covid-19-relief-fund/
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ពិិភពិលោ�ោក  
និិងសងគម

Smart Axiata Co., Ltd. របាាយកាារណ៍៍និិរនិតរភាាពឆ្នាំំា� ២០២០

វាិទំយាសថានាបាាាសទ័រកាមាព�ជួា គឺជួាវាិទំយាសថានាម្រាសាវាម្រាជួាវាសា�ារណាៈវែដ៏ល្អសថិតង្កើនាៅង្កើម្រាកាោមាកាារគាំម្រាទំរបស់ម្រាកាសួ�
សុខាាភាិបាាល្អកាមាព�ជួា ង្កើហ៊ុ�យកាំ��កាំ���ង្កើពល្អមាានាជួំ�ឺរាតតីាត បាានាជួួយបង្កើ�ើ�នាសមាតថភាាពង្កើ�ើ�ង្កើតសតរបស់ម្រាបង្កើទំស។ 
ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាត អាសយាតា បាានាចាំូល្អរួមាចាំំវែណាកាកាំ��កាិចាំំខិាតខំាម្រាបឹ�វែម្រាប�ដ៏៏ខាព�់ខាពស់ង្កើនាះ ខាណាៈង្កើពល្អវែដ៏ល្អវាិទំយាសថានា
បាានាង្កើ�ើ�កាារយាា�ជិួតសំិទំធជួាមាួយនាាយកាដ៏ឋានាម្រាតួតពិនាិតយទំំនាាកា់ទំនំា�កាមាព�ជួាង្កើដ៏�មាី�ដ៏ាកា់ដ៏ំង្កើណា�រកាារង្កើ�ើ�ង្កើតសត
ង្កើរោគវាិនាិចាំ័័យតាំ�ព�នៃថ្នាាទំ� ១៤ វែខាមាការាឆ្នាំំាំ ២០២០ ។

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អអតថបទំ

កាារមើ�ើើមើត្ថសតរកាវីីរុសកាូរូ
ណ៍ា  RT-PCR tests 
ជីា� ២០០,០០០
តែ�លមើ�ើើមើ�ើ�ប្រត្ថឹ�
តែខ្លួ�ការាឆ្នាំំា� ២០២១

វិីទំោាសថានិបាុាសទ័រកា�ុ�ជីា ទំទំួល
បាានិកាារទំទំួលសគាល់ជីា
�និទ�រពិមើសះ�ន៍ិទំូទំា��ពិភាពមើលះកា
របស់អូ�គកាារសុខ្លួភាាព
ពិភាពមើលះកា មើទំៅមើលើជី��ឺកាូវី�ី-១៩ 
មើនិៅតែខ្លួមើ�សាឆ្នាំំា� ២០២០

វីិទំោាសថានិបាុាសទ័រកា�ុ�ជីា
រួ�ចាំ�តែណ៍កា�ល់ស�រភាូ�ិជីួរ�ុខ្លួ

�ូលនិិ�ិសមាត្ថ ផតល់ហិ៊ុរញ្ចូញបីទំានិ�ល់តែផំកា�ួយនៃនិសកា�មភាាព�ួា�មើ�ើលរបស់មើយើ� 
មើហ៊ុើយសកា�មភាាពមើនិ� �ានិសារៈស�ខ្លួានិ់ណ៍ាស់កាំ��កាារទំប់ទំល់និឹ�ជី��ឺកាូវីី�-១៩។ 
អូាទំិភាាពរបស់ប្រកាសួ�សុខ្លួាភាិបាាលនិាមើពលបចាំេ�បីនិំមើនិ� គឺមើ�ើ�ី�មើជីៀសវីា�ការណ៍�
និា�ចាំូលព�មើប្រកាៅប្របមើទំស។

Christophe Mousset
នាាយការដ៏ឋបាាល្អ និា�ហ៊ុិរញ្ចាំាវាតថ� ង្កើនាៅវាិទំយាសថានាបាាាសទ័រកាមាព�ជួា

សាល្អាបាាយ័នាគឺជួាសាខាាមាួយរបស់អ�គកាារបាាយ័នាអប់រំ នាិ�អភាិវាឌ្ឍឍនា៍ (BED) និា�បាានាផុតល្អ់កាារបណាា�ះបណាាាល្អវាិជួាាជួ�វាៈកាំ��
វាិស័យង្កើ�ើ�នាំដ៏ល្អ់ម្រាសត�មាកាព�សហ៊ុគមានា៍ម្រាកា�ម្រាកា។ កាំ��អំ���ង្កើពល្អនៃនាជួំ�ឺរាតតីាត មាិនាអាចាំង្កើរៀនាង្កើនាៅកាំ��ថំ្នាាកា់បាានាង្កើទំ។ ដូ៏ង្កើចាំំះ
ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាត អាសយាតា បាានាគាំម្រាទំសាល្អាង្កើរៀនាតាមារយៈកាារផុតល្អ់នាូវាឧបការណា៍ឌ្ឍ�ជួ�ថ្នាល្អ នាិ�ទឺំកាម្រាបាាក់ាកាំ��ទំូរស័ពទង្កើដ៏�មាី�ជួួយ
ដ៏ល្អ់កាារបនាតថ្នាំាកា់តាមារយៈកាារសិកាសាតាមាម្រាបព័នាធង្កើអ�ិចាំម្រាតូនាិចាំ។

សិសសទំទំួលបាានិអូត្ថថប្របមើយះជីន៍ិព�
ថំាកា់មើរៀនិជីា��ោ� ២២មើ�ុះ� ជីា
មើរៀ�រាល់សបាតាហ៊ុ៍កាំ��រយៈមើពលប�តែខ្លួ

សិសសចាំ�នួិនិ ១៨៦និាកា់ �កាព�មើខ្លួត្ថតប្រកាុ�
ចាំ�នួិនិ១៥ មើផស�ៗគំា រួ�ទំា��ប្រគូ និ�ិ
អូំកាសប្រ�បសប្រ�ួលអូាចាំរកាសាទំ�និាក់ាទំ�និ�
ជីា�ួយគំា និ�ិបនិតថំាក់ាមើរៀនិបាានិ

អូ�គកាារបាាយ័និ អូប់រំ និិ�អូភាិវីឌីឍនិ៍ និិ�សាលាបាាយ
គា�ប្រទំកាារសិកាសាវីិជីាាជី�វីៈព�ចាំ�ៃាយ

កាារជីួយសិសសរបស់មើយើ�កាំ��កាារអូភាិវីឌីឍជី�និាញវីិជីាាជី�វីៈ ពិត្ថជីា�ានិសារៈស�ខ្លួានិ់ខ្លួួា��ណ៍ាស់
សប្រ�ាប់កាារសតារមើស�ឋកាិចាំេ និ�ិកាារបមើ�ើើត្ថកាារ�ារ។ មើយើ�សូ�អូរគុណ៍ចាំ�មើពះ�កាារគា�ប្រទំរបស់
ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ អូាសោាត្ថា កាំ��កាារជួីយមើយើ�ទំទួំលបាានិ�និ�ានិ និ�ិស�ោារៈតែ�លមើយើ�
ប្រត្ថូវីកាារ។

Chan Sokha
ម្រាគូបង្កើម្រា�ៀនាង្កើនាៅសាល្អាបាាយ

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អវាីង្កើដ៏អូ

ចុាំចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អអតថបទំចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អវាីង្កើដ៏អូ

និិសសិត្ថចាំ�និួនិ ២៦និាកា់ មើនិៅអូ�គកាារបាាយ័និអូប់រំ និ�ិអូភិាវីឌីឍន៍ិ បាានិបញ្ចូេប់កាារសិកាសាមើនិៅតែខ្លួ�ំ� 
ឆ្នាំំា�២០២០ មើហ៊ុើយកាំ��ចាំ�មើណ៍ះ�ពួកាមើគ �ានិចាំ�នួិនិ ១៥និាក់ា តែ�លអូាចាំរកាកាារ�ារសថិត្ថមើសថរបាានិ

III

IV
3

ភាាពមើជីះគជី័យរបស់ពួកាមើយើ�

តែ�លបាានិមើបាះ�ពុ�ុជីា
ភាាសាអូ�់មើគសួ និិ�ភាា MS 
Westerdam មើនិៅតែខ្លួកុា�ោៈ
ឆ្នាំំា� ២០២០ 
(គ�រូចាំ�និួនិ ១.៦១៥)

�ូលនិ�ិិទឹំកាប្របាាកា់ចាំ�និួនិ 1 លានិ�ុលួារមើ�ើ�ី�ប្របឆ្នាំា��ជី��ឺកាូវីី�-១៩ របស់ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ អូាសោាត្ថា

https://www.smart.com.kh/
https://www.smart.com.kh/sr2020/images/download/Smart_Axiata_SR20.pdf
https://www.khmertimeskh.com/50751031/smart-axiatas-support-for-pasteur-institute-in-the-fight-against-covid-19-pandemic/
https://www.facebook.com/watch/?v=331085238439152
https://www.salabai.com/en/new-skills-and-a-new-pedagogy/
https://www.facebook.com/watch/?v=2865693056995365
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Smart Axiata Co., Ltd. របាាយកាារណ៍៍និិរនិតរភាាពឆ្នាំំា� ២០២០

អ�គកាារចាំិតតស�គមា អនាតរវាបី�មា៌ (TPO) ង្កើដ៏ោយមាានាកាារគាំម្រាទំព�ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាត អាសយាតា  នាិ�សហ៊ុកាារជួាមាួយមានាទ�រ
ង្កើខាតតបនាទាយមាានាជ័ួយ បាានាង្កើរៀបចាំំ នាិ�អនាុវាតតកាមាមវាិ��ម្រាគប់ម្រាគ�វាិបតតិរួមា ង្កើដ៏�មាី�ជួួយគាំម្រាទំដ៏ល្អ់ជួនាចាំំណាាកាម្រាសុកា នាិ�
ម្រាគួសាររបស់ពួកាង្កើគវែដ៏ល្អរ�ផុល្អបាះពាល្អ់។

អូំកាទំទំួលផលមើប្រចាំើនិជីា� 
១១៥,០០០និាកា់ បាានិទំទំួលត្ថា�
រយៈយុទំិនិាកាារមើហ៊ុើសបុុកា

បាានិជីួយ�ល់បុគគលចាំ�នួិនិ ៤០០និាកា់ ត្ថា�រយៈកាារប្របឹកាសាត្ថា�ទំូរស័ពទ និិ�មើហ៊ុើសបុុកា

យុទំិនិាកាារផសពើផសាយចាំ�និួនិ
៦៩ �ល់ស�ាជីិកាសហ៊ុគ�និ៍ចាំ�និួនិ 
៣,៦០២និាកា់

Transcultural Psychosocial Organization
មើលើកាកា�ុស់សុខ្លួភាាពផួ�វីចាំិត្ថត និិ�ជី�និាញត្ថសុូរបស់បុគគល�ាយរ�មើប្រគះ�

ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាត អាសយាតា បាានាជួួយសម្រាមាបសម្រាមួាល្អកាិចាំំសហ៊ុកាាររវាា�វិាទំយាសថានាង្កើប�កាទូំល្អាយ  នាិ�ម្រាកាសួ�អប់រំយុវាជួនា 
នាិ�កា��ា ង្កើដ៏�មាី�បង្កើ�ើ�តខាះឹមាសារវាីង្កើដ៏អូតាមាអុ�នា�ឺង្កើណាតសម្រាមាាប់ង្កើវាទិំកាាសិកាសាតាមាង្កើអ�ិចាំម្រាតូនិាចាំថ្នាំាក់ាជួាតិ វែដ៏ល្អង្កើផុតោតង្កើល្អ�សិសស
ថ្នាំាកា់ទំ�១២។ ខាះឹមាសារង្កើនាះបាានាអនុាញ្ចាំាាតឱ្យយសិសសបចាំំ�បីនាបំនាតកាារសិកាសាកាំ��កាំ���ង្កើពល្អមាានាជំួ�ឺរាតតីាតង្កើនាះ ង្កើហ៊ុ�យនាឹ�ង្កើ�ើ�ជួា
�នា�ានាដ៏៏មាានាតនៃមាះសម្រាមាាប់សិសសថ្នាំាកា់ទំ� ១២ នាាង្កើពល្អអនាាគត។ វីាង្កើដ៏អូង្កើនាះម្រាតូវាបាានាផុសពើផុសាយតាមារយៈង្កើវាទិំកាាសិកាសាង្កើអ�ិចាំ
ម្រាតូនាិចាំរបស់ម្រាកាសួ�អប់រំយុវាជួនា  និា�កា��ា ទំំព័រង្កើហ៊ុើសបុុកា  នាិ�បាុសត�ទូំរទំសសនា៍នាានាា។

វីីមើ�អូូសរុបចាំ�និួនិ ១០០០ វីីឌី�អូូ សប្រ�ាប់�ុខ្លួវិីជីាាចាំ�នួិនិ ៩ �ុខ្លួវីិជីាា 
ប្រតូ្ថវីបាានិបមើ�ើើត្ថមើ�ើ�សប្រ�ាប់សិសសថំាក់ាទំ� ១២ មើ�ះយ�ានិវីីមើ�អូូ
ចាំ�និួនិ ៤ ឬ៥ ប្រត្ថូវីបាានិចាំាកា់ផសាយជីាមើរៀ�រាល់នៃថៃ

វីីមើ�អូនូិ��ួយៗទំទួំល
បាានិកាារមើ�ើល
ប្របចាំា�នៃថៃប្រប�ាណ៍ 
១០០០��

វីិទំោាសថានិមើបើកាទូំលាយ
កាារបមើ�ើើត្ថវីីមើ�អូចូាំ�និួនិ ១,០០០ វីមីើ�អូូ

វីីមើ�អូូទំា��អូស់មើនិ��ិនិប្រតឹ្ថ�តែត្ថសប្រ�ាប់មើ�ើើកាារចាំាកា់ផសាយតែត្ថមើនិៅកាំ��រ�ូវីកាាលនៃនិកាាររីការាល�ាល
នៃនិជី��ឺរាត្ថត្ថីាត្ថបុុមើណ៍ាះ�មើទំ។ ត្ថា�រយៈកាារ�ានិវីីឌី�អូូទំា��អូស់មើនិ� មើពលមើនិ� ប្រកាសួ�កាាន់ិតែត្ថ�ានិ
ភាាពរឹ��ា�  និិ�បាានិមើប្រត្ថៀ�ខ្លួួ�និរួចាំរាល់កាំ��ការណ៍�សថានិភាាពតែ�លអូាចាំមើកាើត្ថ�ានិ�ួយមើផស�មើទំៀត្ថ  
និិ�សប្រ�ាប់កាារមើលើកាកា�ុស់កាារមើរៀនិសូប្រត្ថឌី�ជី�ថលនិាមើពលអូនិាគត្ថ។

មើលះកា Javier Sola
នាាយកាវាិទំយាសថានាង្កើប�កាទំូល្អាយ

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អអតថបទំ

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អវាីង្កើដ៏អូ

វីីមើ�អូូចាំ�និួនិ ៧៥ បតែនិថ�មើទំៀត្ថ ប្រត្ថូវីបាានិបមើ�ើើត្ថមើ�ើ�មើ�ះយប�ាាញព�ល�ហ៊ុាត្ថ់តែ�ល�ានិមើនិៅ
កាំ��កាារប្របល��ុនិៗ  និិ�បាានិប�ាាញព�រមើបៀបតែ�លពួកាមើគប្រតូ្ថវីមើ�ះ�ប្រសាយមើលើល�ហ៊ុាត្ថ់
ទំា��មើនិះ�។

ជីាស�ណ៍ា�លែ ត្ថា�រយៈ�ូលនិិ�ិប្របឆ្នាំា��កាូវីី�-១៩ របស់ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ អូាសោាត្ថា 
អូ�គកាារអូ�គកាារចិាំត្ថតស�គ� អូនិតរវីបី��៌ អូាចាំផតល់កាារប្របឹកាសាមើ�ះយ�ិនិគិត្ថនៃថួត្ថា�រយៈ
ទំូរស័ពទប្រព�ទំា��បណ៍ត��បណ៍តាលប្របជីាជីនិកាំ��ត្ថ�បនិ់ និិ���និត��កាព�សហ៊ុគ�និ៍ទំា��មើនិះ�
មើ�ើ�ី�កា�ណ៍ត្ថ់អូត្ថតសញ្ចូញាណ៍�និុសសតែ�ល�ានិសុខ្លួភាាពផួ�វីចិាំត្ថតមើខ្លួសះយ និិ�ជីួយពួកាមើគត្ថា�
មើសវីាកា�មរបស់អូ�គកាារកាំ��កា����មើពល�៏ល�បាាកាមើនិ�។

Taing Sopheap 
អំកាសម្រាមាបសម្រាមួាល្អកាមាមវាិ��
អ�គកាារចាំិតតស�គមា អនាតរវាបី�មា៌

V

VI

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អវាីង្កើដ៏អូ

Smart Axiata’s 1 Million USD COVID-19 Relief Fund 33

ភាាពមើជីះគជី័យរបស់ពួកាមើយើ�
�ូលនិ�ិិទឹំកាប្របាាកា់ចាំ�និួនិ 1 លានិ�ុលួារមើ�ើ�ី�ប្របឆ្នាំា��ជី��ឺកាូវីី�-១៩ របស់ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ អូាសោាត្ថា

https://www.smart.com.kh/
https://www.smart.com.kh/sr2020/images/download/Smart_Axiata_SR20.pdf
https://www.khmertimeskh.com/50808372/smart-axiatas-1-million-usd-covid-19-relief-fund-helps-moeys-build-resilience-amid-the-pandemic/
https://www.youtube.com/user/moeyscambodia
https://www.facebook.com/121968295025477/videos/4290064941100916
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Smart Axiata Co., Ltd. របាាយកាារណ៍៍និិរនិតរភាាពឆ្នាំំា� ២០២០

ជួាមាួយនាឹ�កាារផុតល្អ់មាូល្អនិា�ិទំឹកាម្រាបាាកា់ចាំំនួានា 1 ល្អានាដុ៏ល្អះារ ង្កើដ៏�មាី�ម្រាបឆ្នាំាំ�ជួំ�ឺកាូវាិដ៏ ១៩  របស់ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាត អា
សយាតា សមាាគមាន៍ាសហ៊ុម្រាគិនាវា៍យង្កើកាម�ង្កើនាៅកាមាព�ជួា ម្រាតូវាបាានាវែណានាាំឲ្យយសគាល្អ់កាមាមវាិ��ទំទំួល្អបាានាហ៊ុិរញ្ចាំាបីទំានាសម្រាមាាប់
សហ៊ុម្រាគាស�ុនាតូចាំ  នាិ�មា�យមាង្កើនាៅកាមាព�ជួាង្កើដ៏�មាី�វែកាល្អមាអកាារង្កើម្រាតៀមាខាះ�នារបស់សហ៊ុម្រាគាសខាំាតតូចាំ នាិ�មា�យមា 
(MSMEs) នាាង្កើពល្អអនាាគត នាិ�
កាាត់បនាថយផុល្អអវាិជួាមាានាព�កាាររាតតីាតជួាសកាល្អង្កើនាះ។

សហ៊ុប្រគាស�ុនិតូ្ថចាំ និិ���ោ�ចាំ�និួនិ ១៨១
បាានិទំទំួលកាារបណ៍ត��បណ៍តាលអូ�ព�កាារពប្រ�ឹ�
ស�ត្ថថភាាពហ៊ុិរញ្ចូញវីត្ថថ�របស់ពួកាមើគ

ស�ាគ�និ៍សហ៊ុប្រគិនិវី័យមើកាម�កា�ុ�ជីា
កា�មវីិ��ទំទួំលបាានិហ៊ុិរញ្ចូញបីទំានិ

Impact Hub ភាំំង្កើពញបាានាង្កើប�កាវាគគបណាា�ះបណាាាល្អកាារយល្អ់ដ៏ឹ�អំព�អាជួ�វាកាមាម ជួាពិង្កើសសង្កើផុតោតង្កើល្អ�អាជួ�វាកាមាមវែដ៏ល្អង្កើទំ�បនឹា�
ចាំាប់ង្កើផុត�មា ង្កើដ៏�មាី�ជួួយពួកាង្កើគឱ្យយមាានាភាាពរឹ�មាាំជួា�មាុនា ជួាពិង្កើសសកាំ��ម្រាគាង្កើសដ៏ឋកាិចាំំដ៏ព៏ិបាាកាង្កើនាះ។ វាគគបណាា�ះបណាាាល្អពម្រា��ឹ
អាជួ�វាកាមាមខាំាតតូចាំនាិ�មា�យមា ផុតល្អ់នាូវាកាារបណាា�ះបណាាាល្អភាាព�ន់ានៃនាអាជួ�វាកាមាម  នាិ�កាារគាំម្រាទំដ៏ល់្អអាជួ�វាកាមាម  តាមាម្រាបព័នាធអអុ�
នា�ឺណាិត។ តាមារយៈគំរូអាជួ�វាកាមាម វាីង្កើដ៏អូតាមាអុ�នា�ឺណាិត នាិ�សហ៊ុគមាន៍ាសបីនាិមាមតិ Impact Hub មាានាគង្កើម្រាមាោ�គាំម្រាទំ
អាជួ�វាកាមាមជួាង្កើម្រាចាំ�នាតាមាវែដ៏ល្អអាចាំង្កើ�ើ�ង្កើទំៅបាានាង្កើនាៅទំូទំាំ�ម្រាបង្កើទំស។ ខាះឹមាសារភាាគង្កើម្រាចាំ�នាម្រាតូវាបាានាថ្នាតជួាភាាសាអ�់ង្កើគះស 
បនាទាប់មាកាបកាវែម្រាបជួាភាាសាវែខាមរង្កើដ៏ោយមាានាបវែនាថមាចូាំល្អនាូវាខាះឹមាសារមាូល្អដ៏ឋានា។

Impact Hub ភាំ�មើពញ
វីគគបណ៍ត��បណ៍តាលពប្រ�ឹ�អូាជី�វីកា�មខ្លួំាត្ថតូ្ថចាំនិ�ិ��ោ�ត្ថា�ប្របព័និិអូុ�និ�ឺណ៍ិត្ថ 

មើគះលមើ�ៅនៃនិវីគគបណ៍ត��បណ៍តាលពប្រ�ឹ�អូាជី�វីកា�មខ្លួំាត្ថតូ្ថចាំនិ�ិ��ោ� គឺមើ�ើ�ី�ផតល់ចាំ�មើណ៍��ឹ��ល់
សហ៊ុប្រគិនិមើនិៅទំូទំា��ប្របមើទំសកា�ុ�ជីា និ�ិជួីយពួកាមើគកាំ��កាារបមើ�ើើត្ថអូាជី�វីកា�មប្របកាបមើ�ះយ
និិរនិតរភាាព  និិ�ភាាពរឺ��ា��ល់អូាជី�វីកា�មតែ�លអូាចាំជី�និ�វិីបត្ថតិ�ូចាំជីាជី��ឺរាត្ថត្ថីាត្ថកូាវីី�-១៩មើនិ�
បាានិ។

Olivia Hough
អត�តនាាយកាម្រាបតិបតតិម្រាគប់ម្រាគ� Impact Hub ភាំំង្កើពញ

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ដ៏ឹ�ព�វាគគសិកាសា៖ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អអតថបទំ

វីគគសិកាសាប្រត្ថូវីបាានិមើបើកាសមើ�ោះ� 
មើហ៊ុើយឥ��វីមើនិ��ានិ
អូំកាចាំូលរួ�ចាំ�និួនិ ៤៥៦និាកា់ 
មើ�ះយកាំ��មើនិះ��ានិប្រស�ចាំ�នួិនិ
៤៤%

សិកាេាសាលាត្ថា�អូុ�និ�ឺ
ណ៍ិត្ថចាំ�នួិនិ ៦ និ�ិវីគគ
ជីួយតែណ៍និា�ចាំ�និួនិ
៥ ប្រតូ្ថវីបាានិមើ�ើើមើ�ើ�
រហ៊ុូត្ថ�កា�ល់មើពលមើនិ�

�ុខ្លួជី�នួិញចាំ�នួិនិ៥៨
ប្រត្ថូវីបាានិបមើ�ើើត្ថ និ�ិ
ឈារមើ�ះយខ្លួួ�និឯ�
មើ�ើ�វីិញបាានិ

មើយើ�ពិត្ថជីាមើកាះត្ថសរមើសើរចាំ�មើពះ�កាាររួ�ចាំ�តែណ៍កាតែ�លប្រកុា�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ អូាសោាត្ថា តែ�ល
បាានិមើ�ើើចាំ�មើពះ�សហ៊ុគ�និ៍អូាជី�វីកា�មរបស់ប្របមើទំសមើយើ�។ សហ៊ុប្រគាស�ុនិត្ថូចាំ  និិ���ោ�
តែ�ល�ានិលកាេណ៍ៈប្រគប់ប្រគានិ់សប្រ�ាប់គមើប្រ�ះ�មើនិ� និឹ�អូាចាំទំទំួលបាានិប្របាាកា់កា�េ�
ជីា�ួយនឹិ�អូប្រត្ថាកាារប្របាាកា់ទំាបមើ�ះយ�ិនិគិត្ថនៃថួមើសវីារ�ឋបាាល។
Neang Sovatha
អំកាសម្រាមាបសម្រាមួាល្អកាមាមវាិ��ជួាមាួយសមាាគមាន៍ាសហ៊ុម្រាគិនាវា័យង្កើកាម�កាមាព�ជួា

សហ៊ុប្រគាស�ុនិត្ថូចាំ 
និិ���ោ�ចាំ�និួនិ ៧ 
ទំទំួលបាានិ
ហ៊ុិរញ្ចូញបីទំានិមើ�ះយ
មើជីះគជី័យ

ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិចាំ�និួនិ ៦៦ បាានិ
បញ្ចូេប់កា�មវីិ��មើនិ�

សហ៊ុប្រគាស�ុនិត្ថូចាំ និិ�
��ោ�ចាំ�និួនិ ២១ បាានិ
�ាកា់ពាកាោមើសំើសុ�
ប្របាាកា់កា�េ�ព��និាគារ

សហ៊ុប្រគាស�ុនិតូ្ថចាំ និិ�
��ោ�ចាំ�និួនិ ៥១ បាានិ
ចាំូលរួ�កាំ��សិកាេាសាលាសត�
ព�កាាររមើបៀបទំទួំលបាានិ
ហ៊ុិរញ្ចូញបីទំានិ

VII

VIII
3

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អអតថបទំ

ភាាពមើជីះគជី័យរបស់ពួកាមើយើ�
�ូលនិ�ិិទឹំកាប្របាាកា់ចាំ�និួនិ 1 លានិ�ុលួារមើ�ើ�ី�ប្របឆ្នាំា��ជី��ឺកាូវីី�-១៩ របស់ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ អូាសោាត្ថា

https://www.smart.com.kh/
https://www.smart.com.kh/sr2020/images/download/Smart_Axiata_SR20.pdf
https://www.khmertimeskh.com/50760101/smart-axiatas-1-million-usd-covid-19-relief-fund-assists-startups-and-smes-amid-the-pandemic/
https://phnompenh.impacthub.net/online-learning/
https://www.khmertimeskh.com/50768946/smart-axiata-launches-help-for-startups-smes/
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ពិិភពិលោ�ោក  
និិងសងគម

Smart Axiata Co., Ltd. របាាយកាារណ៍៍និិរនិតរភាាពឆ្នាំំា� ២០២០

កាារ�ារមើនិ�នឹិ��ិនិអូាចាំមើកាើត្ថមើ�ើ�បាានិមើ�ះយគមានិជី�និួយព�ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ អូាសោា
ត្ថា មើនិះ�មើទំ។ មើយើ�ពិត្ថជីាអូរគុណ៍ចាំ�មើពះ�កាារគា�ប្រទំរបស់ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ តែ�លជីួយ
មើយើ�ប�ពាក់ាប�បុនិ�នុិសសកាំ��កាារប្របយុទំិប្របឆ្នាំា��និឹ�ជី��ឺកាូវីី�-១៩ មើនិ�។ មើនិ�គឺជីាគ�រូ
�៏លែសប្រ�ាប់អូាជី�វីកា�មមើនិៅកា�ុ�ជីា។

Kim Hor
នាាយកាម្រាបចាំាំម្រាបង្កើទំសរបស់មាូល្អនាិ�ិ 
មាូល្អនាិ�ិង្កើល្អោកាខាា�ល្អិចាំជួួបខាា�ង្កើកា�ត

ជួំ�ឺរាតតីាតបាានាបង្កើ�ើ�តឱ្យកាាសង្កើដ៏�មាី�បង្កើ�ើ�នាកាារយល្អ់ដឹ៏�កាានា់វែតង្កើម្រាចាំ�នាអំព�អនាាមា័យផុទាល្អ់ខាះ�នា។ ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា សមាត អា
សយាតា បាានាគាំម្រាទំដ៏ល់្អមូាល្អនិា�ិង្កើល្អោកាខាា�ល្អិចាំជួួបខាា�ង្កើកា�ត ង្កើដ៏�មាី�ង្កើរៀបចំាំកាមាមវាិ��យល្អ់ដ៏ឹ�អំព�អនាាមា័យផុទាល្អ់ខាះ�នា 
វែដ៏ល្អបាានាផុតល្អ់នូាវាកាីាល្អរូូបុ�ង្កើនាចាំល្អ័តសម្រាមាាប់ម្រាគួសារវែដ៏ល្អមាានាបញ្ចាំាាហ៊ុិរញ្ចាំាវាតថ�ង្កើនាៅកាំ��ង្កើខាតតចាំំនាួនា ៥ ។

ចុាំចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អអតថបទំ

បាានិបណ៍ត��បណ៍តាលយុវីជីនិ  
និ�ិអូំកាមើលើកាកា�ុស់អូនិា�័យ
នៃ�គូចាំ�និួនិ ៧២៥និាក់ា 

បាានិផគត្ថ់ផគ�់ឧបការណ៍៍លា�នៃ�ចាំល័ត្ថជីា�ួយកាីាលរាូបុ�មើនិ�ល់ជីនិ�ាយរ�មើប្រគះ�ចាំ�និួនិ 
៥.០០០ ប្រគួសារ

បាានិទំិញ�ុាសចាំ�និួនិ ២០.០០០�ុាស
សប្រ�ាប់កាារបណ៍ត��បណ៍តាលមើ�ះយផទាល់ 
និិ�កាារអូប់រំប្រគួសារ

�ូលនិិ�ិមើលះកាខ្លួា�លិចាំជួីបខ្លួា�មើកាើត្ថ
សុខ្លួភាាពលែប្រត្ថូវីកាារប្រត្ថឹ�តែត្ថកាីាលរាូបុ�មើនិ�ួយបុុមើណ៍ាះ�

អ�គកាារវាឌ្ឍឍនាភាាពសហ៊ុគមានា៍ (CAO) ង្កើដ៏ោយមាានាកាារគាំម្រាទំព�ម្រាកុាមាហ៊ុុុនា សមាត អាសយាតា បាានាដ៏ាក់ាង្កើចាំញនាូវាកាមាមវិា��
បណាា�ះបណាាាល្អកាសិកាមាមង្កើដ៏�មាី�កាាត់បនាថយផុល្អបាះពាល្អ់អវាិជួាមាានានៃនាកាាររីការាល្អដ៏ាល្អជួំ�ឺរាតតីាត មាកាង្កើល្អ�ម្រាគួសារង្កើនាៅតាមា
ជួនាបទំ។ កាមាមវាិ��ង្កើនាះបាានាផុតល្អ់ឱ្យយអំកាភាូមិាកាំ��ង្កើខាតតសើាយង្កើរៀ�វែដ៏ល្អទំទួំល្អរ�ផុល្អបាះពាល្អ់ជួាមួាយជួំនាាញកាសិកាមាមម្រាគាប់ពូជួ  
នាិ�បសុសតើង្កើដ៏�មាី�ជួួយពួកាង្កើគផុល្អិតង្កើសី��អាហ៊ុារ តាមារយៈកាារបង្កើ�ើ�នាម្រាបសិទំធភាាពផុទាល្អ់ខាះ�នា នាិ�ភាាពសុាំរបស់ពួកាង្កើគ។

អូ�គកាារវីឌីឍនិភាាពសហ៊ុគ�ន៍ិ
កា�មវីិ��ប្រទំប្រទំ�់ប្របព័និិកាសិកា�ម និ�ិមើសី��កាំ��ប្រសុកា

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អអតថបទំ

បាានិផតល់ជីូនិនិូវីឧបការណ៍៍រួ��ានិប្រគាប់ពូជី និ�ិ
ឧបការណ៍ម៍ើ�ើ�ី�បណ៍ត��បណ៍តាលអូកំាបណ៍ត��បណ៍តាល
 តែ�លបណ៍តាលឲ្យោ�ានិប្រគួសារចូាំលរួ�ចាំ�នួិនិ 
១៥៦ប្រគួសារ

បាានិពប្រ��កាឧបការណ៍៍ចាំាប់មើផែើ�បតែនិថ�
�ល់ ៣០៤ ប្រគួសារសប្រ�ាប់មើ�ើើកាារ
ចាំិញ្ចូេឹ�បសុសត្ថើ 

បាានិផតល់កាារបណ៍ត��បណ៍តាលមើលើតែផំកា�ា�បតែនិ ួជី�សរីរា�គ  និ�ិថំា�ស�លាប់សត្ថើលែិត្ថ��មជីាត្ថិ 
តែ�លបណ៍តាលឲ្យោ�ានិចាំូលរួ�ចាំ�នួិនិ ៤៨៨និាកា់ 

ជីាថម��ត�មើទំៀត្ថ ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ អូាសោាត្ថា 
បាានិប�ាាញព�កាារមើបតជីាាចិាំត្ថតរបស់ខ្លួួ�និកាំ��កាារ
ផតល់ជី�និួយ�ល់សហ៊ុគ�ន៍ិជីនិបទំ  និ�ិ
ត្ថ�បនិ់ជីាយប្រកុា�របស់ប្រព�រាជីាណ៍ាចាំប្រកា
កា�ុ�ជីា។

Yann Kosal
អំកាម្រាគប់ម្រាគ�កាមាមវាិ��របស់អ�គកាារ
វាឌ្ឍឍនាភាាពសហ៊ុគមានា៍

ប្រកុា�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ អូាសោាត្ថា កា�ពុ�បមើ�ើើត្ថ
ឱ្យកាាសមើស�ឋកិាចាំេសប្រ�ាប់ប្រគួសារមើនិៅ
ត្ថ�បនិ់ជីនិបទំត្ថា�រយៈកាារជីួយ �ិនិតែ�និ
ប្របគល់ឱ្យោមើនិះ�មើទំ។

Enn Phanny
ម្រាគូបង្កើម្រា�ៀនាកាសិកាមាមង្កើនាៅអ�គកាារ
វាឌ្ឍឍនាភាាពសហ៊ុគមាង្កើនា៍ោ

X

IX

3

ភាាពមើជីះគជី័យរបស់ពួកាមើយើ�
�ូលនិ�ិិទឹំកាប្របាាកា់ចាំ�និួនិ 1 លានិ�ុលួារមើ�ើ�ី�ប្របឆ្នាំា��ជី��ឺកាូវីី�-១៩ របស់ប្រកាុ�ហ៊ុុុនិ សមាត្ថ អូាសោាត្ថា

https://www.smart.com.kh/
https://www.smart.com.kh/sr2020/images/download/Smart_Axiata_SR20.pdf
https://www.khmertimeskh.com/50748859/east-meets-west-and-friends-international-receive-funds-from-smart-axiata-for-covid-19-fuelled-hygiene-essentials-and-education/
https://www.khmertimeskh.com/50768611/smart-axiatas-1-million-usd-covid-19-relief-fund-brings-assistance-to-kingdoms-farmers-amid-pandemic/
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ពិិភពិលោ�ោក  
និិងសងគម

Smart Axiata Co., Ltd. របាាយកាារណ៍៍និិរនិតរភាាពឆ្នាំំា� ២០២០

អ�គកាារសង្កើ��គោះកាុមាារង្កើនាៅកាមាព�ជួា   ម្រាពមាទំាំ�ម្រាកាសួ�អប់រំ យុវាជួនា នាិ�កា��ា នាិ�អ�គកាារយូនា�ង្កើសហ៊ុើ បាានាអនាុវាតត
កាមាមវាិ��សិកាសាតាមាអនា�ាញវែដ៏ល្អង្កើផុតោតង្កើល្អ�សិសសសាល្អាង្កើនាៅតាមាសហ៊ុគមានា៍ដ៏ាចាំ់ម្រាសយាល្អចាំំនាួនា ១៥ កាំ��ង្កើខាតត
កាំព�់ចាំាមា។ កាមាមវាិ��ង្កើនាះបាានាជួួយ�ានាាថ្នាា កាុមាារបាានាបនាតកាារសិកាសាង្កើទំោះប�ជួាមាានាជួំ�ឺរាតតីាតកា៏ង្កើដ៏ោយ។ ម្រាកាុមាហ៊ុុុនា 
សមាត អាសយាតា បាានាង្កើដ៏�រតួនាាទំ�ជួាអំកាផុតល្អ់ង្កើថ្នាង្កើបះត សមាតហ៊ុើ�នា  នាិ�សុ�មាកាាតជួាមាួយទំឹកាម្រាបាាកា់កាំ��ទំូរស័ពទ នាិ�
ទិំនាំនា័យដ៏ល្អ់ម្រាគូបង្កើម្រា�ៀនា ឪពុកាមាតាយ នាិ�អំកាវែថ្នាទំា។ំ

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អអតថបទំ

បាានិបណ៍ត��បណ៍តាលប្រគូបមើប្រ�ៀនិ  និិ�ឪពុកា�តាយ
ចាំ�និួនិ ១៤០និាកា់  រួ�ជីា�ួយអូំកាចាំូលរួ�ព�
រមើបៀបមើប្របើប្របាាស់ស�ោារៈសិកាសាត្ថា�មើអូ�ិចាំប្រត្ថូ
និិចាំចាំ�និួនិ ២៨១និាកា់ 

បាានិជីួយប្រទំប្រទំ�់ប្រកាុ�ប្របឹកាសាកាុ�ារតែ�ល�ានិស�ាជីិកាចាំ�និួនិ ១៦៥និាកា់ 

អូ�គកាារសមើ��គះ�កាុ�ារ
កាារពារកាារមើរៀនិសូប្រត្ថរបស់កាុ�ារកាំ��កា����មើពល�ានិជី��ឺរាត្ថត្ថីាត្ថកាូវីី�-១៩ 

ជួំ�ឺរាតតីាតបាានាង្កើ�ើ�ឱ្យយមាានាមាានាផុល្អបាះពាល្អ់យាា��ានា់�ារង្កើទំៅង្កើល្អ�ម្រាបព័នាធវែថ្នាទំាំសុខាភាាព ប�អាកា់ដ៏ល្អ់ង្កើសវាាកាមាមសុខាភាាព
ជួាម្រាបចាំាំ រាំ�សទះដ៏ល្អ់ម្រាបព័នាធចាំំនា�អាហ៊ុារ  នាិ�បណាាាល្អឱ្យយបាាត់ប�់ម្រាបាាកា់ចាំំណូាល្អ។ សថានាភាាពង្កើនាះបាានារារាំ�មានុាសសជួាង្កើម្រាចាំ�នា 
ជួាពិង្កើសសម្រាសត�  នាិ�កាុមាារព�កាារទំទួំល្អបាានារបបអាហ៊ុារវែដ៏ល្អមាានាសារ�ាតុចាំិញ្ចាំំឹមា  និា�ង្កើសវាាកាមាមអាហ៊ុារូបតថមាភសំខាាន់ាៗ រួមា
ទំាំ�កាាររកាង្កើ��ញមាុនា នាិ�កាារពយាបាាល្អកា�ើះអាហ៊ុារូបតថមាភ។ ង្កើដ៏�មាី�ជួួយជួមាំះបញ្ចាំាាង្កើនាះ មានាទ�រង្កើពទំយកាុមាារអ�គរបាានាង្កើរៀបចាំំ
សកាមាមភាាពជួាបនាតបនាទាប់ង្កើដ៏�មាី�កាារពារកា�ើះអាហ៊ុារូបតថមាភកាំ��ចាំំង្កើណាោមាកាុមាារង្កើនាៅង្កើខាតតង្កើសៀមារាប កាំ��កំា���ង្កើពល្អនៃនាជួំ�ឺរាតតីាត
ង្កើនាះ។

�និទ�រមើពទំោកាុ�ារអូ�គរ
ប្របយុទំិប្របឆ្នាំា��វីិបត្ថតិអូាហ៊ុារូបត្ថថ�ោកុា�ារកាូវីី�-១៩ 

ចាំុចាំង្កើដ៏�មាី�ង្កើមា�ល្អអតថបទំ

បាានិមើរៀបចាំ�វីគគអូាហ៊ុារូបត្ថថ�ោចាំ�នួិនិ ៦៥៣វីគគ  
និិ�កាារមើ�ើើ�ា�បចាំ�និួនិ ២២១ តែ�លជីា
លទំិផល�ានិអូំកាតែថទំា�ចូាំលរួ�ចាំ�នួិនិ 
៣.៨២៧និាកា់

បាានិផតល់កាញ្ចូេប់មើសី��អូាហ៊ុារ
ចាំ�នួិនិ ៧.៥០៦ កាញ្ចូេប់�ល់
ប្រគួសាររ�មើប្រគះ�ចាំ�នួិនិ ៦៨៩ 
ប្រគួសារ

�និទ�រមើពទំោកាុ�ារអូ�គរ បាានិរកាមើ�ើញ ការណ៍�កា�ើ�អូាហ៊ុរអូាហ៊ុារូបត្ថថ�ោ�ៃន់ិ�ៃរចាំ�នួិនិ ៥៥ការណ៍�  និ�ិ
ការណ៍�កា�ើ�អូាហ៊ុរអូាហ៊ុារូបត្ថថ�ោ��ោ�ចាំ�នួិនិ ១២៦ការណ៍�។

កាារផតល់�ូលនិិ�ិ�៏�នុិសស��៌តែបបមើនិ�នឹិ�អូនុិញ្ចូញាត្ថឱ្យោ�និទ�រមើពទំោកុា�ារអូ�គរ អូាចាំពោាបាាល
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https://kh.linkedin.com/company/smartaxiata
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