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ពិភពេលកទងំមូលបានទទួលរងផលបះ៉ពល់ពីជំងឺកូដវដី-១៩  យ៉ាងខ� ងំ ទងំេសដ�កិច�  និងវបិ្បត�ិផ�ូវចិត�  ចំេពះេយើងកទ៏ទួលបាននូវផលលំ
បាកក�ុងរយះេពល ពីករបិទអជីវកម� និងបិទខ�បផ់ងែដរ។ ឆា� ២ំ០២០ គឺជាឆា� ដំលំ៏បាកស្រមាបេ់យើងទងំអស់គា�  ប៉ុែន�េយើងសង្ឃមឹថានឹងអចពុះ
ពរនូវេពលេវលដលំ៏បាកេនះ េដើម្បទីទួលបានេពលេវល្របេសើរ្រតលបម់កវញិទងំអស់គា� ។

ជាបឋម  ខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជចំេពះ  បុគ�លិកទងំអស់ែដលបានផ�ល់េសវកម�ដល់អតិថិជន  ្រគប្់រគង្រទព្យសម្បត�ិរបស់្រគឹះ
ស� នបានល�  និងដំេណើ រករ្របតិបត�ិករករងរបានយ៉ាងល� េបើេទះបីជាមានករ្របកួត្របែជង និងឧបសគ�េ្រចើនែដលេយើងបានជួប្របទះក�ុងឆា� ំ
២០២០កេ៏ដយ។ ខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណផងែដរ ចំេពះមា� ស់ភាគហុ៊ន និងអ�កផ�ល់កម�ែីដលមានជំេនឿទុកចិត�ដខ៏�ងខ់�ស់េទេលើយុទ�ស�ស�របស់
េយើងខ�ុ ំ។

្រតលបម់កេមើលក�ុងឆា� ២ំ០២០វញិ  េយើងមានករចបេ់ផ�ើមដរ៏ងឹមាេំនេដើមឆា� េំដយកររក្សោបាននូវកំេណើ នដខ៏� ងំក� ពីឆា� ចំស់  ប៉ុែន�េនពក់
កណា� ល ែខមនីា មានកររកីរលដលពីជំងឺកូវដី-១៩ពី្របេទសក�ុងអសីុ រហូតដល់្របេទសក�ុងអឺរ ៉បុ និងទូទងំពិភពេលក។ 

ក�ុងេនះែដរ ្របេទសកម�ុជាករ៏ងផលបះ៉ពល់ពីជំងឺកូដវដី-១៩  េហើយទទួលរងនូវករធា� កចុ់ះក�ុងវស័ិយលក ់ និងផលលំបាកែផ�កេសដ�កិច�េលើ្រគប់
វស័ិយ  រមួមានវស័ិយកតេ់ដរ  និងវស័ិយឧស្សោហកម�េទសចរណ៍ ជាលទ�ផលអតិថិជនបានជួប្របទះករលំបាកេដយសរ្របាកច់ំណូលថយចុះ
ផងែដរ។
ក�ុងខណៈេនះ ្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ ែវលខម ហ� យែនន(េខមបូឌ)ម.ក គឺបានេផា� តេទេលើករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�េ្រចើនជាងកំេណើ នឥណទន 
េហើយម្យោង៉វញិេទៀត   ្រគឹះស� នបានេធ�ើករវនិិេយាគេទេលើធនធានរបស់េយើងេនក�ុងតំបនេ់ដើម្បពី្រងីកបែន�ម   និងព្រងឹងនូវ្របពន័�ឌីជីថលរបស់
ខ�ួនសំរបទ់ទួលបានកំេណើ ន្របកបេដយចីរភាពក�ុងរយៈេពលយូរអែង�ង។
របាយករណ៍្របចឆំា� េំនះេផា� តេទេលើ្របធានបទមយួចំនួនរមួទងំករបង� ញេឡើងវញិនូវែផ�កហិរ�� វត�ុ  និងដំេណើ រករអជីវកម�សំខន់ៗ េនឆា� ំ
២០២០ ក�ុងកំឡុងេពលៃនកររកីរលដលជំងឺកូវដី-១៩។

ទីមួយ៖កំេណើ នហិរ�� វត�ុក�ុងរយៈេពលមយួឆា� កំន�ងមកមានដូចខងេ្រកម៖
គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០ ្រទព្យសកម�សរបុរបស់្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ ែវលខម ហ� យែនន (េខមបូឌ)ម.ក មានចំនួន៥០,២៥ លនដុល� រ
អេមរកិែដលមានករេកើនេឡើង ៣,៦ភាគរយ េធៀបនឹងឆា� ២ំ០១៩ ែផ�កេទេលើករេកើនេឡើងៃន្របាកច់ំេណញ។  ្របាកច់ំេណញសុទ�បនា� បពី់បង់
ពន�ស្រមាបឆ់ា�  ំ២០២០ មានចំនួន ២,២២លនដុល� រអេមរកិ។ ្រទព្យរបស់មា� ស់ភាគហុ៊នសរបុមានចំនួន ១៤,៧៥លនដុល� រអេមរកិែដលេស�ើ
នឹង ១៧,៧ភាគរយ េដយសរកំេណើ នៃន្របាកច់ំេណញរក្សោទុក និងទុនបំរងុក�ុងឆា� ២ំ០២០។ ករេឆ�ើយតបប�� េកើនេឡើងៃនជំងឺកូវដី-១៩ េយើង
ខ�ុ ំបានេផា� តេលើករ្រគប្់រគង្រទព្យសកម�េ្រចើនជាងកំេណើ ន ជាលទ�ផល ឥណទនសរបុមានករថយចុះ ២,៧ភាគរយ មានចំនួន៤២,៨ លន
ដុល� រអេមរកិេធៀបនឹងឆា� កំន�ងមកៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០២០ មានចំនួន៤១,៦លនដុល� រអេមរកិ។ ករទទួលបាននូវគុណភាពឥណទនគឺល� 
ជាមយួសមតុល្យែដលមនិអចទូទត(់PAR)ធំជាង ៣០ៃថ� គឺ ២,៣៧ភាគរយ។

ទីពីរ៖េយើងបានចតវ់ធិានករេដើម្បពីេន��នកំេណើ ននិងបេង�ើនភាពងយ្រស�លដល់អតិថិជន។
េយើងបានេបើកសខថ�ីចំនួន៣បែន�មេទៀត េនេខត�កំពត ្រស�កឈូក  និង្រស�កឧដុង�  េដើម្បេីឆា� ះេទរកអតិថិជនរបស់េយើងេអយកនែ់តមានភាព
ងយ្រស�ល មានភាពសកម� និង្របកបេដយភាពយកចិត�ទុកដក។់ 
ក�ុងខណៈេនះែដរ  េយើងខ�ុ ំបានប��បក់រជួសជុល  និងែកលម�សខែដលកំពុង្របតិបត�ិករជាេ្រចើនេដើម្បផី�ល់នូវេសវកម�េអយកនែ់តល�្របេសើរ
ដល់អតិថិជនទងំអស់។ េយើងបានបេង�ើតនូវផលិតផលឥណទនជាេ្រចើន្របេភទដូចជា ឥណទន្របតិទន និងឥណទនបង្់របាកត់មតំរវូករ 
កដូ៏ចជាករបេង�ើននូវទំហំឥណទន និងរយៈេពលែវងជាមុន េដើម្បបីំេពញតំរវូកររបស់អតិថិជន្រគប់ៗ គា� ។
េយើងខ�ុ ំបានេរៀបចំរចួជាេ្រសចនូវ្របពន័� និងដំេណើ រករេ្របើ្របាស់នូវឥណទនម៉ូតូក�ុងពកក់ណា� លដំបូងៃនឆា� ២ំ០២១ េហើយនឹងផ�ល់នូវផលិត
ផលជាេ្រចើនេទៀតសំរបអ់តិថិជនទងំអស់។

ទីបី៖េយើងខ�ុ ំកប៏ានព្រងឹងបែន�មនូវ្របពន័�ខងក�ុងនិង្របពន័�ឌីជីថលរបស់េយើងផងែដរ។ 
េយើងខ�ុ ំបានេធ�ើេអយ្របេសើរេឡើងនូវ្របពន័�វយតៃម�អចលន្រទព្យដកធ់ានាតមរយៈករសហករជាមយួអ�កជំនាញវយតៃម�អចលន្រទព្យេន
្របេទសកូេរ។៉ តមរយៈករបេង�ើត្របពន័�ទិន�នយ័ៃនករវយតៃម�អចលន្រទព្យដកធ់ានាតមរយៈករេ្របើឧបករណ៍ចល័ត និង្របពន័� WFC 
ជាមូលដ� នៃន្របេភទ្រទព្យធានាជាស�ងដ់រ និង time series values ្រត�វបានេធ�ើេអយ្របេសើរេឡើងផងែដរ។  
ទន�ឹមនឹងេនះ  ពត័ម៌ានឥណទនពកព់ន័�េផ្សងៗ  ្រត�វបានេគដកកូ់ដេដើម្បកីរពរភាពមនិ្រប្រកតីេផ្សងៗ   និងបេង�ើននូវភាព្រតឹម្រត�វៃនករពិនិត្យ
ឥណទន។ បែន�មពីេលើេនះេទេទៀត េដើម្បពី្រងឹងសមត�ភាពតមរយៈ្របពន័�ឌីជីថល េយើងបានបេង�ើត និងែកលម�្របពន័�WFC និង Employee 
Apps ែដល្រត�វបានភា� បេ់ទនឹងឧបករណ៍ចល័តពីករដកព់ក្យេស�ើសំុ្របាកក់ម�រីហូតដល់ករបង្់របាកម់កវញិ។ 

Tablet ្រត�វបានផ�ល់េអយបុគ�លិកផ�ល់ឥណទនរបស់េយើងទងំអស់គា�  េហើយបុគ�លិកទងំអស់េ្របើ Tablet និងEmployee Apps  េនតម
តំបន្់របតិបត�ិករេដើម្បបី��ូ លពត័ម៌ានឥណទន និងេធ�ើករពិេ្រគាះេយាបល់ក�ុងករផ�ល់នូវេសវឥណទនបានឆាបរ់ហ័ស និងផ�ល់នូវឥណទន
្របកបេដយគុណភាពជូនអតិថិជន។

េយើងបានដកប់��ូ ល  និងេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងនូវ្របពន័�ឌីជីថល  និងបេច�កវទិ្យោចល័តតមរយៈករងររបស់េយើងក�ុងេគាលបំណងករេធ�ើេអយ
្របេសើរេឡើងដល់្របសិទ�ភាព និងភាព្រតឹម្រត�វៃនករងរជាបន�បនា� ប។់ េយើងបានេរៀបចំនូវ Springboard េដើម្បចីីរភាពកំេណើ នក�ុងឆា� ២ំ០២០ 
េហើយេយើងកំពុងែតចបេ់ផ�ើមល�ក�ុងឆា� ២ំ០២១ ជាមយួនឹងទស្សនវស័ិយវជិ�មាន និងែផនករអជីវកម�សកម�។  ម្យោង៉វញិេទៀត  កររកីរលដល
ៃនជំងឺកូវដី-១៩  បានេធ�ើេអយមានកររេង� ះរេង�ើជាសកល  ែដលជះឥទ�ិពលយ៉ាងខ� ងំដល់េសដ�កិច�្របេទសកម�ុជា  េយាងតមរបាយករណ៍
េសដ�កិច�ក�ុងែខេមស របស់ធនាគារអភវិឌ្ឍនអ៍សីុថ�ីៗេនះ បានព្យោករណ៍ថា  េសដ�កិច�កម�ុជានឹងេកើនេឡើងក�ុងឆា� ២ំ០២១  មានចំនួន ៤,០ភាគ
រយ និងក�ុងឆា� ២ំ០២២ មានចំនួន ៥,៥ភាគរយ។  រដ� ភបិាលៃន្របេទសកម�ុជាបានេឆ�ើយតបយ៉ាងឆាបរ់ហ័សេទនិងកររកីរលដលយ៉ាងឆាប់
រហ័សៃនជំងឺកូវដី-១៩ េហើយេទះបីជាវមនិទនឈ់នដល់អ្រតកំេណើ នខ�ស់ជាងភាគរយៃនអ្រតកំេណើ នខ�ស់បំផុតក�ុងេពលកន�ងមកក៏
េដយ ែតមានកររពឹំងថានឹងមានករេកើនេឡើងេសដ�កិច�ម�ងេទៀតក�ុងឆា� ២ំ០២១។  េដយមានកររកីរលដលជំងឺកូវដី-១៩  ក�ុងឆា� ២ំ០២១ ជា
េពលេវលៃនករ្របកួត្របែជង និងេដើម្បេីអយមាននូវេស�រភាពក�ុងេពលេវលដពិ៏បាកេនះ េយើង្រត�វក� យជា្រគឹះស� នដរ៏ងឹមាជំាមុនសិន។

្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុ ែវលខម ហ� យែនន (េខមបូឌ)ម.ក  ្រត�វែតបេង�ើតេអយខនែតបានជាអង�ភាពែដលអច្របឈរមុខ្រគបស់� នភាព  និងករ
ផា� ស់ប�ូរ មានករវនិិច�យ័ល� និងដំេណើ រករបានេលឿនជានិច�។  មនុស្សជាតិបានពុះពរេលើស� នភាពែដលមនិធា� បម់ានពីមុនមក េហើយេជឿជាក់
ថាេសដ�កិច�្របេទសកម�ុជា និងសកលេលក នឹងេងើបេឡើងវញិេនឆា�  ំ២០២១។  េលើសពីេនះេទេទៀត  េយើងនឹងរក្សោទស្សនវស័ិយវជិ�មានែដល
ផ�ល់ឱកសកនែ់តេ្រចើនេនក�ុង្របេទសកម�ុជា។
េហតុដូេច�ះ េយើងនឹងេរៀបចំែផនករអជីវកម�សកម�ដូចខងេ្រកម េហើយបន�កររកីចេ្រមើនេ្រកយពីជំងឺកូវដី-១៩ បានប��បេ់នក�ុងឆា� ២ំ០២១។

១. បេង�ើតសខថ�ីជាបន�បនា� ប ់ េដើម្បពី្រងីកបណា� ញរបស់្រគឹះស� នហិរ�� វត�ុែវលខមហ� យែនន  (េខមបូឌ)ម.ក  និងែកលម�េអយមានភាព
     ងយ្រស�លដល់អតិថិជន។
២. ព្រងឹងតមា� ភាពតមរយៈករព្រងឹងធនធានមនុស្ស និងករងរអនុេលមតម ្រសបតមកំេណើ ន្រទព្យសកម� និងករព្រងីករបស់អង�ភាព
៣. ករែកលំអ្របសិទ�ភាព និងវត�ុបំណងតមរយៈ្របពន័�ឌីជីថលឈនមុខេគសំរបអ់ជីវកម�ទងំមូល
 I. ម៉ូែដលៃនករវយតៃម�អចលន្រទព្យ និងម៉ូែដលពិនិត្យឥណទនឈនមុខេគ
 II. ទំេនើបកម�្របពន័�តមរយៈទូរស័ព�ចល័ត និង្របពន័�ផ្សព�ផ្សោយេនេលើ Customer App
 III. បេង�ើតនូវ Direct Marketing េដយេ្របើ្របពន័�ឌីជីថល
ឆា� ២ំ០២១ នឹងក� យជាឆា� មំយួែដលមានករ្របកួត្របែជង និងជាឳកសេលើសពីឆា� មំានជំងឺកូវដី-១៩។ ករបំេពញតំរវូករអតិថិជនជាអទិភាព
ខ�ស់បំផុត ែដលេយើងនឹង្រត�វេធ�ើេដើម្បេីស�រភាពៃនកររកីចំេរ ើន និង្របាកច់ំេណញ។
េលើសពីេនះេទេទៀត  េយើងនឹងខិតខំ្របឹងែ្របងេដើម្បចូីលរមួចំែណកដល់សហគមនែ៍ដលកំពុងតសូ៊ជាមយួជំងីកូវដី-១៩។  ករផ�ល់េអយរបស់
េយើង  ទទួលស� ល់ថាអតិថិជននឹងមានករែ្រប្រប�លក�ុងជីវភាពរស់េនរបស់ខ�ួន  អជីវកម�  និងសហគមន។៍  េយើងមានេមាទនភាពយ៉ាងខ� ងំ
ចំេពះករ្រគប្់រគងរបស់ខ�ួនតមរយៈទស្សនៈេនះ “ចូលរមួចំែណកដល់សង�មេដយបេង�ើតតៃម�ល�បំផុតេទេលើធនធានមនុស្ស និងចំេណះដឹង” 
េហើយយកចិត�ទុកដក្់របកបេដយទំនួលខុស្រត�វរបស់ខ�ួន។
ក�ុងនាម្រក�ម្របឹក្សោភបិាល ខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណ និងដឹងគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជចំេពះអតិថិជន មា� ស់ភាគហុ៊ន បុគ�លិកែដលបានេប�ជា� ចិត� 
និងករលះបង ់និងេសចក�ីែណនាពីំធនាគារជាតិៃនកម�ុជាចំេពះសមទិ�ិផលរបស់េយើងក�ុងកំឡុងឆា� កំន�ងមក។

េនេពលខ�ុ ំេរៀបចំរបាយករណ៍្របចឆំា� ២ំ០២០េនះ ខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណចំេពះមា� ស់ភាគហុ៊ន 
និងនិេយាជិកទងំអស់គា� ។ 

េយើងនឹងចងចថំា ឆា� ២ំ០២០ជាឆា� ៃំនវត�មានជំងឺកូវដី-១៩ និងជាឆា� ែំដលមនុស្ស្រគបគ់ា� តសូ៊
ពុះពរេលើជំងឺកូវដី-១៩េនះ។
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េដីម��ី��យ�បណ��ំផ�ល់ េស�កម�ីែផ�កហិរ��វត�� ដល់អតិថិជន ែដលល�បំ ផុត តំ�ង េ�យ�កុមហ៊ុន ៃន �ប េទសកូ េរ��ង
ត���ង�មួយនឹង�រ�បកួត �ប ែជង លំ�ប់��ក់ពិភព េ�ក ែដលពឹង ែផ�ក េលីជំ េ�ឿទុកចិត�របស់អតិថិជន។

េដីម��ីប េង�ីនត ៃម� ៃន�រ សហ�រណ៍ �� េ�យ�ន់ ែតល� �ប េសីរ េ�យ ែផ�ក េលី �កមសីលធម៍ និង ចំ េណះដឹងរបស់ េយីង 
េដីម��ីចូលរួមចំ ែណកក��ងសង�ម។

ក��ង�ម�ស�ជិក ៃន Welcome Financial Group េយីងនឹង េប���ចិត�អនុវត�ន៍�មអ�ី ែដល�ន ែចង េ� ក��ង�រ �បតិបត�ិ
�កមសីលធម៍ េ�ក��ង េ�ល�រណ៍ ៃន�រ �គប់ �គង និង �រ ស េ�មច�ន�មចក��វ�ស័យដូច�៖
     -េយីង �ត�វ�ន �កមសីលធម៍ខ�ស់ និងឈរ េលី�ព េ��ះ �តង់និង ផ�ល់ េស� �បកប េ�យ ត���ព។
     -េយីង �ត�វខិតខំ ស �ម�ល េ�យ�ន�ព�យ �សួល ដល់អតិថិជន ស ��ប់ ែផ�កហិរ��វត�� និងផលចំ េណញរបស់ពួក�ត់
     -េយីង �ត�វចូលរួមក��ង�រ �គប់ �គង �បកប េ�យ �បសិទ��ព�អតិបរ� និង េដីម��ី�រ�រអត� �ប េ�ជន៍ របស់ ��ស់ �គ ហ៊ុន
        -េយីង �ត�វ ែត�ម�ន �គប់ �គង�ល់សកម��ព និង �នដល់ក េង�ីតនូវ�រអនុវត��ជីវកម� ែដល�នដល់�រព �ងីក
       ែផ�កហិរ��វត�� េលី�ជីវកម�របស់អតិថិជន។
     -េយីង �ត�វ េ�រព�� េ�វ�ញ េ�មក េដីម��ី ប េង�ីន េសចក�ីទុកចិត� និង បង� េ�យ�នស�ពសប��យរ�ក�យ�មួយ��
     -េយីង �ត�វខិតខំបំ េពញ�រៈកិច� េ�យ�រ េរ ៀនអ�ី ែដលថ�ី បន� េទ ៀត និង ព���មអភិវឌ��ន៍ខ��នឯ��ដីម��ី��យ�អ�កជំ�ញ
      ែផ�កហិរ��វត��។

Welcome Financial Group នឹងឈ�ះ េលីទំនុកចិត�របស់អតិថិជ េ�ក��ង�រ �បកួត �ប ែជងក��ងវ�ស័យ ឧស��ហកម� ែផ�ក 
ហិរ��វត�� េ�យ�រួម េយីង �ត�វប េង�ីត ត ៃម�ស ��ប់ខ��នឯង និង �រ �ប �ពឹត��គំរូ ស ��ប់ �កុមហ៊ុនរបស់ េយីង។ ក��ង�ម�
ស�ជិករបស់ Welcome Financial Group គឺ េយីង �ត�វខិតខំ ព���ម ែចករ� ែលកនូវ គំរូ និង ត ៃម� �រ�ម�ន និង �រ
អភិវឌ��ន៍��ង�ល់ ៃថ� េដីម��ីអនុវត�វប��ធម៍ ៃន�រសហ�រណ៍�� េនះេ�យ�នល�។ �មួយ នឹង�រប េង�ីតនូវវប��ធម៍ ៃន�រ
សហ�រណ៍ដ៍�ប ៃព េឡីង េ�យ េ��ះ Welcome Financial Group គឺ��កុមហ៊ុន ែដល ផ�ល់គុណ ត ៃម� េលី�រ�រ និង
�ក ែន�ង ែដលផ�ល់ឪ�សដល់ បុគ�លិក េចះអភិវឌ��ន៍ខ��នឯង និង េ�ត ៀមខ��នសំ�ប់ �រ�បកួត �ប ែជងក��ង�ជីព េនះ េ� ៃថ�
អ�គត។

-េយីង �ត�វសហ�រណ៍ �� េ�យ េវញ ធ�ង់�គំនិត ែតមួយ ក��ង�រ េ�ះ ��យ ប���មួយ��
-េយីង �ត�វព���មរកគំនិត ប េង�ីតអ�ី ែដលថ�ី�និច� ែដល�កំ�ំងចលករមួយដ៏សំ�ន់ េដីម��ី តំរង់ទិស េ�សំ�ប់យុវ
  ជនជំ�ក់ េ��យ  េ�យ េធ�ី�រ�រ េ�យ��ល់�មួយអតិថិជន។
-េយីង �ត�វ េចះផ�ល់ ត ៃម�ដល់អ�ក ែដល�ន េទព េ�សល�� និង េលីកទឹកចិត� េ�យ�រ េ�រព �ំ�ទ ចំ េ�ះ ផ�ត់គំនិត ឲ����
  េ�វ�ញ េ�មក េដីម��ីបង�បរ���សល� េ�ក ែន�ង េធ�ី�រ។
-េយីង �តវ េ��ត េ� េលីស�ង់�រ �បកប េ�យ �បសិទ��ព ក��ង�រវ�និច�័យ េលីប��អ�ីមួយ។
-េយីង �ត�វតំរង់ទិស េ�របស់ េយីង ក��ង�ព �អ�កដឹក�ំ េដីម��ីបង�បរ���ស ក��ង�រសហ�រណ៍�� សំ�ប់ �គុណ
 �ប េ�ជន៍ ៃនគំនិត ៃច� �បឌិត �បកប េ�យ�មពល។

ទស��នៈវ�ស័យ

ផ�ត់គំនិតឯក�ជ�� ៃនស�ជិក ែដល�នចូលរួម េធ�ី�រ�មួយ�� �ព���ស់កម�សិទ� េយីងគឺ���ស់ �កុមហ៊ុន�ំងមូល។
េយីងបំ េរ��រ�រ េ�យ េដីរតួរដូច�សហកម�សិទ� ៃន  Welcome Financial Group និងចូលរួម� �កុម ក��ង�រអភិវឌ��ន៍ �កុម
ហ៊ុន�ំងមូល។ �រអនុវត�ន៍ េ�យស�័�គចិត� សិទ� និង�រទទួលខុស �ត�វ��ល់ខ��ន របស់ េយីង។ េយីង �ត�វស េ�មចចិត� និង 
អនុវត�ន៍�មសិទ� ែដល េយីងទទួល�នរបស់ េយីង េរ ៀងៗខ��ន �បកប េ�យ�រទទួលខុស �ត�វ។ �របន� េលី�រ េជ ឿទុកចិត� 
េ�ល�រណ៍ និង ត���ព �រ�� េ�េលីទំនុកចិត� �ត�វ�ន �បគល់មក េ�យពួក េយីង។ 
េយីងនឹងប េង�ីន េ�យ�ន�រ េជ ឿ�ក់និង�រទុកចិត�ដល់អតិថិជនរួម�ំង ែផ�កទីផ��រ និង ��ស់�គហ៊ុនរបស់ េយីង េ�យ
�រ េ�រព�ម េ�ល�រណ៍ េផ��ងៗរបស់ �កុមហ៊ុន និង �� េ�យ�ន ត���ព េ�យ�ន ដល់�រ សំ េរច�ន ៃន ��ក់
ចំ េណញ សំ�ប់ �កុមហ៊ុន។ �រ�ំងចិត��ន�រ ៃច� �បឌិត និង�រ េប���ចិត� ែដលប��ញពី�រខិតខំ �បឹង ែ�បងឥត�ក េររបស់ 
េយីង។ េយីងនឹងព���មអភិវឌ��ន៍ព �ងីកតំបន់�ជីវកម�ថ�ីៗ េទ ៀត េ�យ�ន�រ�ំងចិត�ខ�ស់ និង ប េង�ីតត ៃម��មរយៈ �រ 
េ�បី ��ស់នូវសហ �គិន�ពរបស់ េយីង។ �រ�បកួត �ប ែជង េ�េលីសហ ��ស �រកំណត់ �ពំ ែដន និង �ព�អ�កដឹក�ំ 
េដីម��ីឆ��ះប ��ំងអ�គតរបស់ េយីង។ េយីងនឹង�នជំ�ន��ស់ប��រដំបូង េ��ះេ�មុខ េដីម��ី�បកួត �ប ែជង និង េបីកចំហរ 
ស ��ប់អ�គត។

ផ�ត់គំនិតរបស់ស�ជិក

�រ�បតិបត�ិៃន �កមសីលធម៍

វប��ធម៍ ៃន�រសហ�រ ែដល �កុមហ៊ុន េយីងចង់�ន

ខ��ំនឹងខិតខំបំ េរ��រ�រក��ង�ម�ស�ជិក Welcome Financial Group 
ែតមួយ េ�យ�ន�រ េជ ឿទុកចិត�កិច�សហ�បតិបត�ិ
�រនិង�ន�ពចុះស �មុង��េ�វ�ញ េ�មក �បកប េ�យ េ�ទន�ព។ ខ��ំ េរ ៀបចំសកម��ព និង 
គំនិត េផ��ងៗ េដីម��ី� េ�ល
 េ� េ��ះតំរង់ េ�រកទីផ��រ និង អតិថិជន។
ខ��ំនឹង េធ�ី�រ េប���ចិត� េដីម��ី េលីក កម�ស់ត ៃម�មិន �តឹម ែតសំ�ប់ ែតអតិថិជន ��ស់�គហ៊ុន និងស�ជិករបស់ Welcome 
Financial Group ប៉ុ េ��ះ េទ គឺ រួម�ំងត ៃម� ៃនសង�ម �ំងមូលផង ែដរ។ 

េបសកកម�
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�រ��ល័យក��ល / ��ភ�ំ េពញ
អ�រ េលខ៣៩៨ �ន់ទី៧ ម�វ�ថី �ពះមុន�ីវង�� ស��ត់បឹង េកងកង
ទី១ ខណ�បឹង េកងកង �ជ�នី ភ�ំេពញ
Tel: +855(0) 23 994 455
Mobile: +855(0) 60 666 565 / 78 666 760

��េ�ធ� ែសនជ័យ
ផ�ះេលខ៣៣១ ម�វ�ថីសហព័ន�រុស��ី ភូមិប៉ �បក េជីង ស��ត់
��ប ខណ�េ�ធ�ែសនជ័យ �ជ�នីភ�ំេពញ
Tel: +855(0) 23 994 455
Mobile: +855(0) 60 666 262

��េក ៀន��យ
ផ��វ�តិ េលខ១ ភូមិ ចិន េ�ះ ឃុំគគីរ �សុក េក ៀន��យ េខត�ក��ល
Tel: +855(0) 23 994 455
Mobile: +855(0) 60 666 567

��អង�ស��ល
ផ�ះ េលខ៦១ ផ��វ�តិ េលខ៤ ភូមិចុង ប េ��ល ឃុំែបក�ន 
�សុកអង�ស��ល េខត�ក��ល
Tel: +855(0) 23 994 455
Mobile: +855(0) 60 666 567

�� �សុក ខ��ច់ក��ល
ផ��វ�តិ េលខ៣៨១ ភូមិក��ង ឃុំ ែ�ពក��ក់ �សុក ខ��ច់ក��ល
េខត�ក��ល
Tel: +855(0) 23 994 455
Mobile: +855(0) 60 666 567

�� �សុក គងពិសី
ភូមិ ��ំ��រ ឃុំ ស�ំ �ក េពី �សុកគងពិសី េខត�កំពង់ស�ឺ
Tel: +855(0) 97 338 49  49

�� កំពង់ស�ឺ
ផ�ះេលខ៣៨៣ ផ��វ�តិ េលខ៤ ភូមិសំបួរ ឃុំច��រមន
�កុងច��រមន េខត�កំពង់ស�ឺ
Tel: +855(0) 60 666 921

�� ឧដុង�
ផ��វ�តិ េលខ៥ ភូមិឧដុង� ឃុំ �ំង�ស់ �សុកឧដុង� េខត�កំពង់ស�ឺ
Tel: +855(0) 25 900  109

�� ៃ�ពក ប��ស
ផ��វ២០៣ ភូមិ ៃ�ព��លិច ឃុំ ៃ�ព�� �សុក ៃ�ពកប��ស េខត�� ែកវ
Tel: +855(0) 23 901 019

�� �ែកវ
ផ��វ�តិ េលខ ២ ភូមិឡ�រ� ស��ត់រ�ក��ង �កុងដូន ែកវ េខត��ែកវ
Tel: +855(0) 23 901 018

�� ឈូក
ផ��វ�តិ េលខ៣ ភូមិ ៃ�ជ ឃុំសត�ពង �សុកឈូក េខត�កំពត
Tel: +855(0) 33 900 138

�� កំពត
ផ��វ�តិ េលខ៣ ភូមិកំពង់�យ �ង េជីង ឃុំកំពង់�យ �កុងកំពត
េខត� កំពត
Tel: +855(0) 33 900  139

ទី�ំង�ជីវកម�
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គណៈកម�ធិ�រ�និភ័យ
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Chul Woong Kim

Park Junyeong

Jinseok Lee
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�ប�ន�យក��នហិរ��វត���ន់ខ�ស់

Park Kyungho
�ប�ន�យក��នហិរ��វត���ន់ខ�ស់េ�ក Chul Woong Kim �នប��ប់�រសិក����ក់អនុបណ�ិតច��ប់ េ���ច��ប់ពី�កលវ�ទ��

ល័យកូេរ�ក��ង��ំ ២០១៤។ េ�ក �ត�វ�ន ែតង�ំង��យកឯក�ជ�� េ�ែខវ�ច�ិ���ំ ២០១៩ ។ �ប់ពី

��ំ ២០១៤-២០១៧  េ�ក�����ើ�រ�េម�វ�េ��កុមហ៊ុនច��ប់Jipyong។ �ប់ពី��ំ ២០១៧ 

ដល់បច��ប��ន� េ�ក�ន ែតង�ំង�េម�វ�េ��កុមហ៊ុន េម�វ� Liwu ។
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�បធាននាយកដ�ានសវនកម� ៃផ�ក��ង
េលាក ហុី ចាន់ដារ�ាេលាក ហុី ចាន់ដារ�ា

�បធាននាយកដ�ាន �បតិបត�ិការ
េលាក ឌុច ចិ �តាេលាក ឌុច ចិ �តា

�បធាននាយកដ�ាន  ែផនការលក់
អ�ក �សី េធ ៀង សុភាពអ�ក �សី េធ ៀង សុភាព

�បធាននាយកដ�ាន  ហានិភ័យឥណទាន
អ�ក �សី អ៊ាន និមលអ�ក �សី អ៊ាន និមល

�បធាននាយកដ�ាន រដ��ល និង
ធនធានមនុស��

េលាក េសក សូណាេលាក  េសក សូណា

�បធាននាយកដ�ានព័ត៍មានវ�ទ��ា
េលាក ផន សុភាេលាក ផន សុភា

�បធាននាយកដ�ានហិរ��វត��
េលាក គង់ ផាវេលាក គង់ ផាវ

�បធាននាយកដ�ានជាន់ខ�ស់
េលាក Park Junyeongេលាក Park Junyeong

�បធានហិរ��វត��ជាន់ខ�ស់
េលាក Jinseok Leeេលាក Jinseok Lee

�បធាននាយកដ�ានហិរ��វត��ជាន់ខ�ស់
េលាក Park Kyunghoេលាក Park Kyungho

�បធាននាយក ែផ�កលក់
េលាក Seungil Leeេលាក Seungil Lee

នាយក �បតិបត�ិ
េលាក Sang Kook Leeេលាក Sang Kook Lee
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អតិថិជន  េឈ�ាះ ែញ៉ម សារ�ន និង ភរ�យា មានមុខរបរជាកម�ករ េរាងច �ក ែដលស�ិត េន � ក��ងភូមិ ែ�ស សង�ាត់ េ�តីយ េកាះ �កុងកំពត េខត�កំពត។ �ន េ�បី ��ស់  ��ក់ 
កម�ី េលីកទី១ ជាមួយ �គឹះស�ាន មី �ក� ហិរ��វត��ែវលខម ហ�ាយ ែនន (េខមបូឌា)ម.ក។ េដាយសារខ�ះខាតថវ�ការក��ងការ ជួសជុលផ�ះ និង របងផ�ះ ពួកគាត់ ក៏�ន  
េ�ជីស េស�ីរ សុំ ��ក់ កម�ីពី �គឹះ ស�ាន មី �ក�ហិរ�� វត�� ែវលខម ហ�ាយ ែនន (េខមបូឌា) ម.ក បច��ប��ន� ពួកគាត់ទាំងពី រទទួល�ន ផ�ះថ�ីដ៏�សស់ស�ាត និង របងផ�ះយ៉ាង
រ�ងមាំបន�ាប់ពីទទួល�ន ��ក់ កម�ី ពួកគាត់ពិតជា សប��ាយរ�ករាយបន�ាប់ពីសាងសង់ផ�ះរួច គាត់�នសល់ ថវ�ការខ�ះ េដីម��ី  �ទ �ទង់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ផង ែដរ។

អតិថិជន  េឈ�ាះ គង់ សុកធី មានមុខរបរ ជាអ�ក េធ�ី ចំការធូ េរ�ន �ក�ច និង ែផ� េឈី  េ�ចីនមុខ េទ ៀត  ែដលស�ិ����ក��ងភូមិស� ��ំពីរ ឃុំ ម៉ាក់ ��ង� �សុកទឹកឈូ េខត�កំពត 
�ន េ�បី ��ស់  ��ក់ កម�ី េលីកទី១ ជាមួយ �គឹះស�ាន មី �ក� ហិរ��វត�� ែវលខម ហ�ាយ ែនន(េខមបូឌា)ម.ក។ េដាយសារ ត �ម�វការ ពីអតិថិជន េ�ចីន  និងមិនអាច ផ�ត់ផ�ង់  
េអាយ�ន �គប់ជូនដល់អតិថិជន គាត់�ន េធ�ីការ េស�ីសុំ ��ក់ កម�ី េដីម��ី ចាក់ព �ងីក ដីចំការរបស់គាត់ និង�នសាងសង់ តូបលក់ចាប់ហ៊ួយប ែន�មផង ែដរ។ 
េលាក គង់ សុកធី និង �កុម �គ�សារ សប��ាយរ�ករាយជាមួយ េសវាកម� របស់   �គឹះស�ាន  មី �ក�ហិរ��វត�� ែវលខម ហ�ាយ ែនន (េខមបូឌា) ម.ក ែដល�នផ�ល់នូវ េសវា
ឥណទាន �បកប េដាយ ស�ាមញញឹម រួសរាយរាក់ទាក់ េសវាកម�រហ័សទាន់ចិត� និង ការយកចិត�ទុកដាក់ ពី ម �ន�ី ឥណទានទំនាក់ទំនងផ�ាល់។ េ�កាយទទួល�ន 
��ក់ កម�ី គាត់អាច ព �ងីកកសិកម�របស់គាត់តាម ត �ម�វការ េភ� ៀវ�ន និងអាចរកចំណូល ប ែន�ម សំរាប់ �គ�សារ របស់គាត់ផង ែដរ។

អតិថិជន  េឈ�ាះ នួន េឃ ឿន និង ភរ�យា បច��ប��ន� �បកប មុខរបរជាអ�ក េធ�ី  េខងលក់ ក��ង ភូមិអូរតូច សង�ាត់ អណ��ង ែខ�រ �កុងកំពត  េខត�កំពត។ េដាយការខ�ះ
ខាតថវ�ការ ក��ងការ សាងសងរបង ផ�ះ ថ�ី អតិថិជន�ន  ស េ�មចចិត� េស�ីសុំេសវាឥណទានពី �គឹះស�ានមី �ក�ហិរ��វត�� ែវលខម ហ�ាយ ែនន (េខមបូឌា) ម.ក 
េដីម��ីទិញ សម�ារៈសាងសង់របងផ�ះ និង ប ែន�ម េដីមទុនក��ងការ េធ�ីេខង េដាយគាត់មាន ម៉ូយមកយកដល់ផ�ះ េដាយតំ ៃល េខងតូច ១០០០០៛ េខង មធ��ម 
១៥០០០៛ និង េខងធំ ២៥០០០៛។ េ�កាយពីទទួល�ន ��ក់កម�ីេហីយ អតិថិជនពិតជាសប��ាយរ�ករាយណាស់ េដាយគាត់ទទួល�នផ�ះថ�ី និងសល់��ក់
ពីការសាងសង់ េដីម��ី�ទ �ទង់មុខរបររបស់គាត់ផង ែដរ។ អតិថិជនមានការ េពញចិត� ចំ េពាះ េសវាកម� របស់ �គឹះស�ាន  មី �ក�ហិរ��វត�� ែវលខម ហ�ាយ ែនន  េហីយ
ក៏ជា ៃដគូដ៏ �ប េសីរ ក��ងការ េលីកកម�ស់ ជីវភាព �បជាកសិករផង ែដរ។

េលាក ែញ៉ម សារ�ន

េលាក គង់ សុកធី

េលាក នួន េឃ ឿន

ចំណាប់អារម�ណ៍អតិថិជន
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�សបតាមចក��វ�ស័យរបស់ �គឹះស�ានមី �ក�ហិរ��វត�� ែវលខម ហ�ា��នន (េខមបូឌា)ក.ម និងមានការគាំ�ទយ៉ាងខ�ាំងក�ាពីសំណាក់អតិថិជនទាំងអស់ េលីវ�ស័យ េសវា
ហិរ��វត�� �គឹះស�ាន�នព �ងីកប ែន�មចំនួន៣សាខាេទ ៀត េន �ក��ងឆ�ាំ២០២០ េដីម��ីទទួល�ននូវវ�សាលភាព ៃនការផ�ល់ជូននូវ��ក់ឥណទានដល់អតិថិជន �គប់ក �មិត 
និង េលីកកម�ស់ជីវភាពរបស់ �បជាពលរដ�ឲ��កាន់ ែត �ប េសីរ េឡីង។

ការសម�ាធជាផ��វការ េអាយ េ�បី ��ស់ទាំង ៣សាខា �ត�វ�ន �ប �ពឹត� េឡីង េន �ឆ�ាំ ២០២០េដាយមានការចូលរួមយ៉ាងអធិបតីពីសំណាក់នាយក �បតិបត�ិ េលាក Sang 
Kook Lee និងថ�ាក់ដឹកនាំ�គប់ជាន់ថ�ាក់ និងបុគ�លិកសាខាជាេ�ចីនផង ែដរ។ គួរប��ាក់ផង ែដរថាមកដ ល់ េពល េនះ �គឹះស�ានមី �ក�ហិរ��វត�� ែវលខម ហ�ាយ ែនន 
(េខមបូឌា) មានសាខាសរុបចំនួន១២សាខា ែដលកំពុងផ�ល់ េសវាហិរ��វត��ដល់អតិថិជនឲ��កាន់ ែតមានភាពងាយ�សួល និងមានទំនុកចិត�ខ�ស់។ 
េនះសប��ាក់ឲ��េឃីញពីសក�ានុពល វឌ��នៈភាព និងភាពល��ីល��ាយ ៃន េករ��េឈ�ាះរបស់ �គឹះស�ានមី �ក�ហិរ��វត�� ែវលខម ហ�ាយ ែនន (េខមបូឌា)ម.ក ខណៈែដល
មានការព �ងីកសាខាបន�ឥតឈប់ឈរក��ងសកម�ភាពប េ�មី េសវាហិរ��វត��ជូនដល់�បជាពលរដ�។

សាខាទី១០ 
�គឹះស�ាន មី �ក�ហិរ��វត�� ែវលខម ហ�ាយ ែនន សាខា ឧដុង� មានទីតាំងស�ិត េន � ផ��វជា តិ េលខ៥ ភូមិឧដុង� ឃុំវាំងចាស់ �សុកឧដុង� េខត�កំពង់ស�ឺ

សាខាទី១១ 
�គឹះស�ានមី �ក�ហិរ��វត�� ែវលខម ហ�ាយ ែនន សាខា ឈូក មានទីតាំងស�ិត េន � ផ��វជាតិ េលខ៣ ភូមិ ៃ�ជ ឃុំសត�ពង �សុកឈូក េខត�កំពត

សាខាទី១២
�គឹះស�ាន មី �ក�ហិរ��វត�� ែវលខម ហ�ាយ ែនន សាខា កំពត មានទីតាំងស�ិត េន � ផ��វជាតិ េលខ៣ ភូមិកំពង់�យខាង េជីង ឃុំកំពង់�យ �កុងកំពត េខត�កំពត

ការ េបីកស េម�ាធសាខាថ�ី
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២.១១      ភតិសន��
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២.១៣      ទុនប �មុង�មច��ប់
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៩.       �ទព��សម��ត�ិ និងបរ����រ
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