
 
  
 
 
 

 

 

សម្រាបច់េញផ្សាយបន្ទា ន ់
ថ្ងៃទី27 ខែតុលា ឆ្ន ាំ2016 

 
ការចាប់ផ្តើម ការប្បកតួដផ ត្ ើ មពានរង្វា ន់ផ ើកឯក តូយ តូាផមគង្គ ប្បចា ាំឆ្ន ាំ 

ជាផ ើកទី៣  
ក្លឹបបាល់ទាតឈ់ានមែុចេខែលមក្ពីម្របាាំម្របចទសក្នុ ងតាំបនទ់ចនលចមេងគ នឹងច្វើការម្របក្តួចែើមបីកាល យជាាា ស់ពានរង្វវ នច់ ើងឯក្ 

និងឈ្នះរង្វវ នជ់ាសាេម់្របាក្រ់ហូតែល់ 173,000 ែុលាល រសហរែឋអាចមរកិ្ 
 

ម្រក្ុមហ ុន  Toyota Motor Asia Pacific Pte Ltd (TMAP) ានចាទនភាព ក្នុងការម្របកាស
មុនជាផ្សលូវការ នូវការចាបច់ផ្សតើមការម្របក្ួតបាល់ទាត ់ ពានរង្វវ នច់ ើងឯក្ Toyota Mekong។ 
ម្រក្ុមខែលទទួលបាន យ័ ាំនះពានរង្វវ នក់្ាំពូលម្របចាាំម្របចទស រមួានម្របចទសក្មពុជា ឡាវ មយី៉ា នា់៉ា  ថ្ង នងិ 
ចវៀតណាម នឹងកាល យជាតាំណាងម្របចាាំម្របចទសរបស់ពួក្ចេ ចែើមបេូីលរមួម្របក្ួត ជាាា ស់ច ើក្ឯក្ 
ក្នុងការែច ត្ើ មពានរង្វវ ន ់ Toyota Mekong ឆ្ន ាំ 2016។ ម្របាក្រ់ង្វវ នស់របុ ចៅក្នុងការម្របក្ួតឆ្ន ាំចនះ េ ឺ
$173,000 ចោយទឹក្ម្របាក្េ់ាំនួន $75,000 ជារង្វវ នស់ម្រាបម់្រក្ុម ខែលបានកាល យជាាា ស់ច ើងឯក្។  

ការម្របក្ួតពានរង្វវ នច់ ើងឯក្ Toyota Mekong នឹងចាបច់ផ្សតើមចាបព់ីថ្ងៃទ ី 5 ខែវេិឆិកា ឆ្ន ាំ2016 
រហូតែល់ថ្ងៃទី 8 ខែមក្រា ឆ្ន ាំ2017 ក្នុងបណាត ម្របចទសនិមយួៗ ថ្នម្របចទសទាាំងម្របាាំក្នុងតាំបនទ់ចនលចមេងគ 
ចោយការម្របក្ួតែាំបូង នឹងម្រតវូបានចាបច់ផ្សតើម ក្នុងម្របចទសឡាវ ចៅថ្ងៃទី 5 ខែ វេិឆិកា ឆ្ន ាំ 2016។ ម្របចទសឡាវ 
មយី៉ា នា់៉ា  និងចវៀតណាម នងឹច្វើការម្របក្ួត ចែើមបចីៅកានវ់េគពាក្ក់្ណាត លផ្តត េម់្រពម័្រត ចោយខែក្ម្របចទសក្មពុជា 
នឹងច្វើការម្របក្ួតចៅវេគពាក្ក់្ណាត លផ្តត េម់្រពម័្រតខតមតង ពីចម្រពាះក្មពុជាទទួលបានេាំណាតថ់្នន ក្ច់លែ2 
កាលពីការម្របក្ួតឆ្ន ាំមុន។ ែូេគ្នន ចនះខែរ ចោយម្របចទសថ្ង ទទួលបានពានរង្វវ នច់ ើងឯក្កាលពីឆ្ន ាំ2015 
ែូចេនះថ្ងនឹងចៅម្របក្តួវេគផ្តត េម់្រពម័្រតខតមតង។  



 
  
 
 
 

 

 

ចយងតាមមតិចយបល់ ខែលទទួលបានពអី្នក្គ្នាំម្រទ 
ទម្រមងថ់្នការម្របក្ួតមយួេាំនួននឹងម្រតូវបានច្វើការផ្តល ស់បតូរចៅក្នុងឆ្ន ាំចនះ។ 
ចែើមបបីចងកើននូវភាពសបាយរកី្រាយែល់អ្នក្គ្នាំម្រទ ចយើងនឹងានការម្របក្តួវេគផ្តត េម់្រពម័្រតេាំនួន ពីរចលើក្ 
ចោយែុសខបលក្ពីឆ្ន ាំមុនៗ ខែលានម្រតឹមខតមយួចលើក្ខតប៉ាុចណាណ ះ។ ែូេចនះាននយ័ថ្ន 
ម្រក្ុមខែលឈ្នះចៅវេគពាក្ក់្ណាត លផ្តត េម់្រពម័្រត នឹងម្រតូវម្របក្ួតជាមយួម្រក្ុមរបស់ម្របចទសថ្ង ចៅថ្ងៃទី 4 ខែមក្រា 
ឆ្ន ាំ2017 ចៅក្នុងទឹក្ែរីបស់ពកួ្ចេ ចហើយនិងម្របក្ួតចៅថ្ងៃទី 8 ខែមក្រា ឆ្ន ាំ2017 ចៅក្នុងម្របចទសថ្ង។ 

ជាងចនះចៅចទៀត ការម្របក្ួតទាាំងអ្ស់នងឹម្រតូវបានផ្សាយបនតផ្តា ល់ 
ចោយបណាត ញទូរទសសនច៍ៅក្នុងម្រសុក្។ ចោយានការគ្នាំម្រទពីបណាត អ្នក្ឧបតថមភការម្របក្តួ 
វេគពាក្ក់្ណាត លផ្តត េម់្រពម័្រត និងវេគផ្តត េម់្រពម័្រត នឹងម្រតូវបានផ្សាយបនតផ្តា ល់តាមរយះម្របពន័ធអ្នឡាញ 
ជាចលើក្ែាំបូងចៅក្នុងឆ្ន ាំចនះ។ ការផ្សាយបនតផ្តា ល់ចនះ 
នឹងអាេចអាយម្របជា នានភាពង្វយម្រសួយក្នុងការចមើលការម្របក្ួត និងអាេគ្នាំម្រទ 
ម្រក្ុមបាល់ទាតក់្នុងម្រសុក្របស់ពួក្ចេ បានពីម្រេបទ់ីក្ខនលង  ុាំវញិពិភពចលាក្។ 

ម្រក្ុមបាល់ទាតេ់ាំននួ 5 ខែលនឹងម្រតូវម្របក្ួតែច ត្ើ មាា ស់ពានរង្វវ នច់ ើងឯក្ ម្របចាាំឆ្ន ាំ2016 រមួាន 
Boeung Ket Angkor FC (ក្មពុជា), Lanexang United FC (ឡាវ), Yadanarbon FC (មយី៉ា នា់៉ា ), 
Buriram United FC (ថ្ង) និង SHB Da Nang FC (ចវៀតណាម)។ 

“រយះចពល 2 ឆ្ន ាំក្នលងមក្ចហើយ ខែលការម្របក្ួតពានរង្វវ នច់ ើងឯក្ ានអ្នក្គ្នាំម្រទ 
និងអ្នក្ទសសន្ទកានខ់តចម្រេើនចៅៗ ចោយែ្ុ ាំសងឃមឹថ្ន ការគ្នាំម្រទនឹងបនតកានខ់តចម្រេើនចែើងខងមចទៀត។ 
ការម្របក្ួតពានរង្វវ នច់ ើងឯក្ Toyota Mekong េឺមនិខមនម្រតឹមខតជាការម្របក្ួតបាល់ទាត់្ មមតាមយួចន្ទះចទ។ 
វាជាក្តីសងឃមឹរបស់ពកួ្ចយើង ចោយពួក្ចយើងរ ាំពឹងទុក្ថ្ន ការម្របក្ួតពានរង្វវ នច់ ើងឯក្ចនះ នឹងផ្សតល់នូវចវទិកាមយួ 
សម្រាបក់្ីឡាក្រ ក្នុងការខសវងរក្ បាំ្ងម្របាថ្នន   អ្ភវិឌ្ឍននូ៍វ ាំន្ទញរបស់ពួក្ចេ ម្រពមទាាំងន្ទាំមក្នូវការអ្ភវិឌ្ឍ 
វបប្មក៌្ីឡារម្របចាាំតាំបនផ់្សងខែរ។” ម្របសាសនរ៍បស់ចលាក្ Kyoichi Tanada ម្របធានម្រេបម់្រេងម្រក្ុមហ ុន Toyota 

Motor Corporation និងជា ម្របធានម្រក្ុមហ ុន Toyota Motor Thailand។ 



 
  
 
 
 

 

 

គ្នតប់ានានម្របសាសនប៍ខនថមចទៀតថ្ន “ការផ្សតួេចផ្សតើមទាាំងចនះ េឺជាខផ្សនក្មយួថ្ន ការចបតជ្ាេិតត របស់ម្រក្ុមហ ុន 
Toyota ក្នុងការបនតនូវភាពខ្ល ាំងថ្នភាពជាថ្ែេូរសហការខែលានរយះចពលយូរអ្ខងវង 
ជាមយួនឹងសហេមនក៍្នុងតាំបនន់ិមយួៗ និង ការន្ទាំមក្នូវការអ្ភវិឌ្ឍជានិរនតរភាព។” 

 

អ្ាំពីការម្របក្តួពានរង្វវ នច់ ើងឯក្ Toyota Mekong Club 

ការម្របក្ួតច ើងឯក្  Toyota Mekong Club ជាការម្របក្ួតរវាងបណាត ម្របចទសចៅតាមែងទចនលចមេងគ 
ខែលបចងកើតចែើងចោយ TMAP ក្នុងឆ្ន ាំ 2014 ខែលសថិតចម្រកាមេចម្រាង ការម្របក្ួតបាល់ទាត ់ Toyota 

Mekong។ TMCC ម្រតូវបានបចងកើតចែើង ចែើមបផី្សារភាា បក់ារម្រសលាញ់ 
និងថ្នមពលខែលានេាំចពាះក្ីឡាបាល់ទាត ់ រមួផ្សសាំជាមយួនឹងការចបតជ្ាេិតត របស់ម្រក្ុមហ ុន Toyota  
ក្នុងការផ្សលិត “រងយនតខែលានេុ្ភាពលអ”  ូនែល់អ្តិងិ ន។ ការន្ទាំមក្ ូននូវែាំចណាះម្រសាយម្របក្បចោយ 
និរនតភាព ការថ្េនម្របឌ្ិត នងិភាពអ្សាា រយែល់បណាត ម្របចទសនិមយួៗ ជាចគ្នលចៅែស៏ាំខ្ន ់របស់ម្រក្ុមហ ុន Toyota 
។  

ចគ្នលបាំ្ងរបស់ម្រក្ុមហ ុន Toyota ចៅក្នុងឆ្ន ាំចនះ េឺបនតផ្សតល់រងយនតខែលានេុ្ភាពលអ 
និងការខម្របកាល យែលួនឲ្យចៅជា “ថ្ែេូរែល៏អបាំផុ្សត”  ជាមយួនងឹសហេមនច៍ៅក្នុងម្របចទសក្មពុជា ឡាវ មយី៉ា នា់៉ា  ថ្ង 
និងម្របចទសចវៀតណាម ចោយការគ្នាំម្រទ និង ាំរញុបខនថមនូវការអ្ភវិឍន ៍
ថ្នខលបងែា៏នម្របជាម្របយិភាពបាំផុ្សតក្នុងពភិពចលាក្។ 

ម្រក្ុមហ ុន Toyota បានផ្សតល់ការចម្រជាមខម្រ ង ចម្រេើនជាង 200 
ខែលរមួានែូេជាការរមួេាំខ្ក្ក្នុងវស័ិយអ្បរ់ ាំ បរសិាថ ន សុវតថិភាព សិលបៈ វបប្ម ៌ សុែុាលភាព 
ចសវាសហេមន ៍និងក្ឡីាជាចែើម។ ជាឧទាហរ្៍ ការផ្សតួេចផ្សតើមមយួេាំនួន របស់ម្រក្មុហ ុន Toyota ចៅក្នុងតាំបន ់



 
  
 
 
 

 

 

រមួាន ការម្របេុាំតន្រនត ី Toyota Classics 
ចោយការម្របេុាំតន្រនតីទាាំងអ្ស់ម្របារពធចែើងចែើមបខីសវងរក្ ាំនយួសបបុរស្ម។៌ ចលើសពីចនះចៅចទៀត 
ចយើងក្ា៏នយុទធន្ទការ សុវតថភិាព ខែលគ្នាំម្រទ ែល់សារៈសាំខ្នថ់្នការពាក្ខ់ែសម្រក្វាតផ់្សងខែរ។  
 

សម្រាបព់តា៌នបខនថម សូមេូលចៅកានច់េហទាំពរ័ ផ្សលូវការ Toyota Mekong Football៖ 
http://toyotamekongfootball.com/ 
 

អ្ាំពី Toyota Motor Asia Pacific Pte Ltd (TMAP) 

Toyota Motor Asia Pacific ានទីតាាំងចៅម្របចទសសឹងហបុរ ី
និងជាការយិល័យក្ណាត លម្របចាាំតាំបនថ់្នាា ស់ភាេហ ុន្ាំ Toyota Motor Corporation 
ខែលានតូន្ទទីក្នុងការខេក្ចាយរងយនតទូទាាំងតាំបនអ់ាសីុបា៉ា សីុហវិក្ 
ជាមយួនឹងសក្មមភាពគ្នាំម្រទែថ្ទចទៀតក្នុងតាំបន។់ សក្មមភាពេាំបងៗថ្ន TMAP េឺចផ្តត តសាំខ្នច់ៅចលើ
ខផ្សនក្ទីផ្សារនងិការលក្រ់ងយនត ចម្រេឿងបន្ទល ស់ ចម្រេឿងតុបខតងរងយនត 
ក្ែូ៏េជាចសវាក្មមខងទាាំនិង សួ ុលរងយនតជាចែើម។  

ក្នុងន្ទមជាាា ស់ឧបតថមភ AFC Asian Cup និងម្រក្ុមបាល់ទាតក់្នុងតាំបនច់ផ្សសងៗចទៀតែូេជា Toyota 

Thai League ជាចែើម ចយើងសូមបញ្ជា ក្ថ់្នការឧបតថមភងមីចនះ េឺជាសក្មមភាពមយួចទៀត ខែលបង្វហ ញអ្ាំពីការគ្នាំម្រទ 
ែល់ការអ្ភវិឌ្ឍវស័ិយក្ីឡាបាល់ទាតជ់ាលក្ខ្ៈសក្លចលាក្ និងបណាត ម្របចទសក្នុងតាំបនច់មេងគ។ 

  

http://toyotamekongfootball.com/


 
  
 
 
 

 

 

 

សម្រាបព់តា៌នបខនថមសូមទាំន្ទក្ទ់ាំនងតាមរយៈ៖ 
អ្នក្ន្ទង ប នុ ចានត់ារារតន ័
ម្របធានខផ្សនក្ទីផ្សារ 
ម្រក្ុមហ ុន តូយ៉ាូតា (ចែមបូឌា) 
Chandararath_bun@toyota.com.kh 

ទូរស័ពា: 017 222 733  
 

 
 
 

 

 


