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របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី៤ 

 (គិរប្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១) 
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អាសយ័ដ្ឋា នៈ #ដីឡូត៍៦៨ ផ្លូ វ៥៩៨ សង្កា ត់ភ្នពំេញថ្មី ខណ្ឌ សសនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ 

អុីស ៉ែលៈ services@dbdengineering.com 

ពលខទូរសេទៈ (+៨៥៥) ០៧៨ ៧០០ ៥៩៨

    ឌី រ ៊ី ឌ ីអ ិនជីនារីង ម.ក 

mailto:services@dbdengineering.com


 

 

 

 

េ័ត៌មានហិរញ្ញវតថសុពខេប 

ស្ថថ នភាេហរិញ្ញវតថ ុ(ពានព់រៀល) 

 និបានត្តតួេនិតិយ នខិព្វើសវនក ម 

ត្តមីាសទ៤ី   

ឆ្ន ំ២០២១ 

បានព វ្ើសវនក ម 

ឆ្ន ំ២០២0 

បានព វ្ើសវនក ម 

ឆ្ន ំ២០១៩ 

ត្ទេយសក មសរបុ   ៦៥,៩៩៥,៣០០  ៤០,៤០៩,២៨០   ៤០,៩៩៥,៨១៤  

បំណ្លុសរបុ  ២៩,២០៤,១៣៩   ២០,៧១៤,២៤៨  ២២,៣៩៧,១០៦ 

 លូ្នសរបុ  ៣៦,៧៩១,១៦១   ១៩,៦៩៥,០៣២  ១៨,៥៩៨,៧០៨ 

លទធផ្លហរិញ្ញវតថ ុ(ពានព់រៀល) 

 និបានត្តតួេនិតិយ នខិព្វើសវនក ម 

ត្តមីាសទ៤ី   

ឆ្ន ំ២០២១ 

បានព វ្ើសវនក ម 

ត្តមីាសទ៤ី  

ឆ្ន ំ២០២០ 

បានព វ្ើសវនក ម 

ត្តមីាសទ៤ី  

ឆ្ន ំ២០១៩ 

 ចំណូ្លសរុប   ១៩,៧២៧,២៨២  ១៤,៨៦២,២០២  ១៤,៨២៩,៦៥៤ 

ចំពណ្ញ /(ខាត) នុបខ់េនធ  ១,៨០៤,៣៧៩  ១,៧៤២,៦០៤  ១,០៨៨,៥៩២ 

ចំពណ្ញ /(ខាត)សុទធកនុខការយិបរពិចេទ  ១,៥១០,៦៥២  ១,៥៣៨,៨៦៨  ៩៧៨,៤៤៨ 

អនបុាតហរិញ្ញវតថ ុ

 និបានត្តតួេនិតិយ នខិព្វើសវនក ម 

ត្តមីាសទ៤ី   

ឆ្ន ំ២០២១ 

បានព វ្ើសវនក ម 

ឆ្ន ំ២០២0 

បានព វ្ើសវនក ម 

ឆ្ន ំ២០១៩ 

 អនបុាតស្ថ្នភាេ  ៥.៨៤% ៩.១៥% ២០.៩១% 

 អនុបាតសនទនយីភាេ 
អនបុាតចរនត  ២.១២  ១.៨៦  ១.៨៧ 

 អនបុាតចរនតពលឿន  ១.៦៨  ១.៣២  ១.៣៩ 

   

 និបានត្តតួេនិតិយ នខិព្វើសវនក ម 

ត្តមីាសទ៤ី   

ឆ្ន ំ២០២១ 

បានព វ្ើសវនក ម 

ត្តមីាសទ៤ី  

ឆ្ន ំ២០២០ 

បានព វ្ើសវនក ម 

ត្តមីាសទ៤ី  

ឆ្ន ំ២០១៩ 

អនបុាតគមាល ត

ចំពណ្ញភាេ 

អនបុាតចពំណ្ញព្ៀបនខឹត្ទេយសក ម ២.២៩% ៣.៨១% ២.៣៩% 

អនបុាតចពំណ្ញព្ៀបនខឹ លូ្ន ៤.១១% ៧.៨១% ៥.២៦% 

អនបុាតគមាល តចំពណ្ញដលុ ១៩.៦៤% ២៥.៨៦% ១៤.២៦% 

អនបុាតគមាល តចំពណ្ញភាេ ៧.៦៦% ១០.៣៥% ៦.៦០% 

ចំពណ្ញកនុខ យួ ឯកតា លូបត្តក មសិទធ ិ  ៨១.៨៣  ១២៨.២៤  ៣៤៣,៣១៥ 
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ត្កាហវកិអេំេីត័ម៌ានហរិញ្ញវតថសុពខេប 

 

 

 

 

ពោក នាខ វិ្ី

៤៦%

ពោកត្សី លឹ    ុយលី

១៩%

 វិនិពគគិន

៣៥%

រចនាសម្ព ័ន្ធម្ចា ស់ភាគហ ៊ុន្ិកកន ុងឆ្ន ាំ២០២១

ពោក នាខ វិ្ី ពោកត្សី លឹ   ុយលី  វិនិពគគិន

ច
ណ្
ល
 (
ពា
ន
ព់រ
ៀល

)

ចំណូ្លរយៈពេល៣ត្តមីាសចខុពត្កាយកនខុឆ្ន ំ២០២១

ត្តីមាសទី២ ឆ្ន ំ២០២១ ត្តីមាសទី៣ ឆ្ន ំ២០២១ ត្តីមាសទី៤ ឆ្ន ំ២០២១

ចំណូ្លេីគពត្មាខស្ថខសខ់

២០,០០០,០០០

១៥,០០០,០០០

៥,០០០,០០០

១០,០០០,០០០

-
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សមាសភាេត្ក ុត្បកឹាភ្បិាល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ពោក នាខ  វិ្  ី

ត្បធានត្កុ ត្បឹកាភិ្បាល 

និខនាយកត្គប់ត្គខ 

 

ពោក ថថ្ វ៉ានថ់ា 

អភិ្បាល ិនត្បតិបតត ិ

 

ពោកត្ស ីល ឹ  យុល ី

អភិ្បាលត្បតិបតត ិ

និខនាយកហិរញ្ញវតថ ុ

 

ពោក ហ យុ វ៉ាថារ៉ា ូ

អភិ្បាលឯករាជយ 

 

៣ 





 

 

 

មាតកិា 

េត័ម៌ានហរិញ្ញវតថសុពខេប ................................................................................................................................. ១ 

ត្កាហវកិអេំេីត័ម៌ានហរិញ្ញវតថសុពខេប .................................................................................................................. ២ 

សមាសភាេត្ក ុត្បកឹាភ្បិាល ........................................................................................................................ ៣ 

ពសចកតសីថ្លខរបសត់្បធានត្ក ុត្បកឹាភ្បិាល ...........................................................................................................៤ 

សផ្នកទ១ី: េត័ម៌ានទពូៅអេំតី្ក ុហ នុ ................................................................................................................... ៦ 

១.េ័ត៌មានទូពៅ ......................................................................................................... ៦ 

២.ទិដាភាេទូពៅរបស់ត្កុ ហ នុ ....................................................................................... ៦ 

៣.ត្េតឹតកិារណ្៍សំខាន់ៗត្បចំត្តមីាស ............................................................................... ៦ 

សផ្នកទ២ី: េត័ម៌ានអេំលីទធផ្លត្បតបិតតកិាររបសត់្ក ុហ នុ ........................................................................................ ៧ 

១.លទធផ្លត្បតិបតតកិាររបស់ត្កុ ហ នុ ............................................................................. ៧ 

២.រចនាស ព័នធចំណូ្ល ................................................................................................ ៧ 

សផ្នកទ៣ី: របាយការណ្ហ៍រិញ្ញវតថ ុ......................................................................................................................៨ 

សផ្នកទ៤ី: ការេភិាកា នខិការវភិាគរបសគ់ណ្ៈត្គបត់្គខ........................................................................................ ១៧ 

១.ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រតរិតតិការ ........................................................................................ ១៧ 

២.កត្តត សំខាៃ់ៗដដ្លរ ៉ះពាល់ទលើផលចំទេញ ..................................................................... ១៨ 

៣.ការដប្រប្រួលសំខាៃ់ៗទលើចំេូល ៃិងការលក.់.................................................................. ១៨ 

៤.ផលរ ៉ះពាល់នៃការរតូរររូិយរ័េណររទទស ៃិងអប្ត្តការប្ាក់ .................................................... ១៨ 

៥.ផលរ ៉ះពាល់នៃអតិផរណា ......................................................................................... ១៨ 

៦.ទោលៃទោាយទសដ្ឋកិចច សារកិចច ៃិងរូរិយវតថុ ររស់រាជរដ្ឋឋ ភិាល ......................................... ១៩ 

 

 

 

 

៥ 



 

 

 

សផ្នកទី១: េត័ម៌ានទពូៅអេំតី្ក ុហ នុ 

១. េត័ម៌ានទពូៅ 

 

ព ម្ េះត្កុ ហ នុជាអកសរសខម រៈ  ឌីប ីឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ជាអកសរឡាតាំខៈ DBD Engineering Plc. 

ពលខកដូសតខដ់្ឋរៈ KH1000150008 

ទីស្ថន កក់ារៈ 
ដីឡតូ៍ ៦៨ ផ្លូវ ៥៩៨ សង្កា ត់ ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ  សសនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ត្េេះរាជាណា

ចត្កក ពុជា 

ពលខទូរសេទៈ (+៨៥៥) ០៧៨ ៧០០ ៥៩៨ 

ពគហទំេ័រៈ dbdengineering.com 

អុីស ៉ែលៈ services@dbdengineering.com 

ពលខវញិ្ញញ បនបត្តចុេះបញ្ជពីាណ្ិជជក មៈ 
០០០០៤០២៩, ចុេះថថ្ៃទី ១០ សខ និា ឆ្ន ំ១៩៩៨ ពចញពដ្ឋយ ត្កសួខពាណ្ិជជក ម  

ពលខអាជ្ាបណ្ណអាជីវក មៈ ៨៧០ នសគប / ១២ ស, ចុេះថថ្ៃទី ២២ សខកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២១ ពចញពដ្ឋយ ត្កសួខពរៀបចំ

សដនដី នគរបូនយីក ម និខសំណ្ខ ់

ពសចកតសីពត្ ចអនញុ្ញញ ត និខចុេះបញ្ជលីក ់លូ

បត្តៈ 

១២៣/២១/ស.ស.រ/ន. .ក, ចុេះថថ្ៃទី ២៤ សខ ិថ្នុា ឆ្ន ំ២០២១ ពចញពដ្ឋយ  

នយិត័ករ លូបត្តក ពុជា 

អនកតំណាខត្ក ុហ នុៈ ពោក នាខ វិ្  ី

 

២. ទដិាភាេទពូៅរបសត់្ក ុហ នុ 

ត្កុ ហ ុន ឌ ីប ៊ី ឌី អិុនជនីារខី  .ក (ឌី ប ៊ី ឌ)ី ត្តូវបានបពខាើតពឡើខកនុខឆ្ន ំ ១៩៩៥ ជាត្កុ ហ ុនេហុ ុខង្ករ សផ្នកវិសវក ម និខសំណ្ខ់ សដល

មានបទេិពស្ថ្ន៍ជាពត្ចើនឆ្ន ំកនុខត្េេះរាជាណាចត្កក ពុជា។ ឌី ប ៊ី ឌី ផ្តលព់សវក មដូចជា ពសវគូសបលខ់ ស្ថខសខ់ ដពំឡើខ នខិសថ្ទំ សដលពស

វក មទំខពនេះព វ្ើពអាយត្កុ ហ នុទទួលបានពករ តិ៍ព ម្ េះលដំ្ឋបជ់ាត ិនិខអនតជាត។ិ ឌ ីប ៊ី ឌ ីទទួលបានកំណ្តត់្តាលអកនុខការផ្តលព់សវក ម និខ

ផ្គតផ់្គខផ់្លតិផ្ល ត្បកបពដ្ឋយគុណ្ភាេខពស់ សដលសសតខបញ្ញជ កត់ា រយៈការពេញចិតត និខការសរពសើរេីសណំាក់អតថិ្ិជនរបស់ខលួ ន។ 

ឌី ប ៊ី ឌ ី មានត្ក ុបុគគលកិជនំាញសផ្នកពសវក ម នខិការសថ្ទំ ពដើ បធីានា នខិរកាគុណ្ភាេជាប់រខឹមំារបស់សណំ្ខ់អគ្នរ ឬការបពំាក់

ឧបករណ្ថ៍្មី ពហើយបចចុបបននពនេះ ឌី ប ៊ី ឌី បាននខឹកំេុខេត្ខីកអាជីវ មសផ្នក ផ្លតិក មពលើត្បេ័នធបំេខ់ ពត្គឿខចត្ក ការសថ្រកាពរាខចត្ក និខ

ឧបករណ្។៍ 

៣. ត្េតឹតកិារណ្ស៍ខំាន់ៗ ត្បចំត្តមីាស 

នាថថ្ៃត្េហសបតិ៍ ទី១៦ សខ ន្ូ  ឆ្ន ំ២០២១ ត្ក ុហ នុ ឌី ប ៊ី ឌ ីបានទទួលគពត្មាខសត្មាប់ការង្ករ MEP របស់ Wing Office Tower សដល 

កិចចសនាមានទំហំទឹកត្បាក់ ៦ោនដោុល រអាព រិក ពដ្ឋយ ិនរាប់បញ្ចូលេនធពលើតថ លបសនថ ។ 

បចចុបបនន ត្កុ ហ ុន ឌី ប ៊ី ឌ ីកំេុខព វ្ើការពលើត្បេ័នធថ្ម ី យួសត្មាប់ត្គប់ត្គខវតតមានរបសប់ុគគលកិ និខក មករ តា រយៈត្បេ័នធអុនី្ពឺណ្ត។ វ

សត្ លួដលគ់ណ្ៈត្គប់ត្គខពដើ បីទទួលបានរបាយការណ្ភ៍ាល  ៗ កាន់សតង្កយត្សលួពលើការពរៀបចំ និខត្តតួេិនតិយកមាល ំខេលក ម ពដើ បី

កាត់បនថយការខជេះខាជ យកមាល ំខេលក ម។ ឥឡូវពនេះត្បេ័នធថ្មពីនេះត្តូវបានស្ថកលបខពៅការគិលយ័កណាត លត្កុ ហ នុ ឌី ប ៊ី ឌី  ុនពេលត្តូវ

ដ្ឋក់ឲ្យអនុវតតពៅត្គប់ការដ្ឋា នស្ថខសខព់ៅពេលពត្កាយ។ 

 

 

៦ 

៦ 



 

 

 

 

 

សផ្នកទី២ .េត័ម៌ានអេំលីទធផ្លត្បតបិតតកិាររបសត់្ក ុហ នុ 

១. លទធផ្លត្បតបិតតកិាររបសត់្ក ុហ នុ 

បនាទ ប់េីមានការរកីរាលដ្ឋលថនជំខកឺូវដី-១៩ ត្កុ ហ នុបានទទួលរខនវូផ្លវបិាក យួចនំនួ ពៅពលើការផ្គតផ់្គខស់មាភ រៈគពត្មាខ សដលកតាត

ពនេះបណាត ល កេីអនកផ្គតផ់្គខត់្តូវការពេលពវោយរូសត្មាបផ់្លតិក ម ពហើយការដកឹជញ្ជូនកម៏ានផ្លេិបាកខាល ំខផ្ខសដរ។ ពលើសេីពនេះពៅ

ពទៀត  ត្កុ ហ នុក៏ត្បឈ នឹខកខវេះកមាល ំខេលក ម ពត្កាយេីមានការបិទខទប់របស់បគុគលិកសដលបានវលិត្តឡប់ពៅត្សកុកពំណ្ើត។ នាយកដ្

ឋាន្នធាន នុសសរបស់ត្ក ុហ នុ បានព វ្ើការគ៉ែ ខ មាញកឹពដើ បពីត្ជើសពរីសបុគគលកិថ្មី និខផ្តលក់ារហវកឹហវនឺ ពដើ បធីានាថាេួកគ្នតម់ាន

ជនំាញត្គប់ត្គ្នន់ពដើ បីបពំេញការង្ករ។ ពទេះបីជាគ៉ែ ខណាក៏ពដ្ឋយ ត្ក ុហ នុ និមានគពត្មាខណា យួេនាពេលស្ថខសខ់ បណាត ល កេី

ការ និបានបពំេញកាតេវកិចចពនាេះពទ។ 

កនុខត្តមីាសទី៤កនុខឆ្ន ំពនេះ ត្កុ ហ ុនអាចទទួលបានត្បាក់ចពំណ្ញចំននួ ១,៥១០,៦៥២ ពានព់រៀល ព្ៀបនឹខត្បាកច់ំពណ្ញចំននួ 

១,៥៣៨,៨៦៨ ពាន់ពរៀល កនុខត្តមីាសទី៤ ថនឆ្ន ំ២០២០។ 

២. រចនាស ពន័ធចណូំ្ល  

 

 

 

 

ឌី ប ៊ី ឌី មានត្បភ្េចំណូ្លេីរ ពដ្ឋយត្បាក់ចណូំ្លទី យួ បាន កេីគពត្មាខស្ថខសខ់ សដលជាត្បភ្េច បខ កនុខពនាេះរ ួបញ្ជូលនវូគពត្មាខ

ថ្មី នខិការង្ករជួសជលុ នខិការសថ្ទំ។ ត្បភ្េចណូំ្លទីេីរ បាន កេីការលក់សមាភ រៈគពត្មាខ សដលវជាសផ្នកតូច យួរបស់ចំណូ្លសរុប។ 

ពទេះបីជាគ៉ែ ខណាកព៏ដ្ឋយ ត្បាក់ចំណូ្លេីការលកស់មាភ រៈគពត្មាខ នឹខមានការពកើនពឡើខបនាទ ប់េីត្កុ ហ ុនេត្ខីកនវូផ្លតិក មបំេខ់របស់ខលួ

ន។ ឌី ប ៊ី ឌី នខឹព វ្ើការលកផ់្លតិផ្លពនេះ សដលសេវថថ្ៃពនេះត្កុ ហ នុផ្លតិសត្មាបស់តផ្គតផ់្គខគ់ពត្មាខស្ថខសខរ់បស់ខលួ នប៉ែពុណាណ េះ។  

រចនាស ពន័ធចណូំ្ល  

(ពានព់រៀល) 

ត្តមីាសទ៤ី ២០២១ ត្តមីាសទ៤ី ២០២០ ត្តមីាសទ៤ី ២០១៩ 

ចនំនួ ភាគរយ ចនំនួ ភាគរយ ចនំនួ ភាគរយ 

ចំណូ្លេីគពត្មាខ

ស្ថខសខ ់
១៩,៥៣៧,៤៦៦ ៩៩.០៤% ១៤,៤៨៣,៤៩២ ៩៧.៤៥% ១៨,៣៧៣,០៧៥ ៩៦.៤០% 

ចំណូ្លេីការលក់

សមាភ រៈ 
១៨៩,៨១៨  ០.៩៦% ៣៧៨,៧០៧   ២.៥៥%  ៦៨៦,៨៦៧   ៣.៦០% 

៧ 



 

 

 

សផ្នកទី៣. របាយការណ្ហ៍រិញ្ញវត ថ ុ

ពលខវញិ្ញញ បនបត្តត្ក ុហ នុ ០០០០៤០២៩ 

ត្ក ុហ នុ ឌ ីប ៊ី ឌ ីអុនិជនីារខី  .ក   

របាយការណ្ស៍្ថថ នភាេហរិញ្ញវតថ ុ

គតិត្ត ឹថថ្ៃទ៣ី១ សខ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ 

 កណំ្ត ់

 និបានព្វើសវនក ម 

ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២១ 

 បានព្វើសវនក ម 

ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២០  

 សមាគ ល ់ ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល 

ត្ទេយសក ម   
 

 
 

ត្ទេយសក មរយៈពេលសវខ   
 

 
 

 ត្ទេយស បតតិ និខបរកិាេ រ ៣ ២,៦៤៣,០៦២ 

 

១០,៧៦៧,៨៣៥  ២,៦០០,០១៥   ១០,៥១៧,០៦១  

 ត្ទេយសក មអរូប ី   ៣៣,៩៨៦   ១៣៨,៤៥៩  ៣៧,៤៥៦  ១៥១,៥១០  

 សិទធិពត្បើត្បាស់ត្ទេយសក ម    ៣២,៧៤៥   ១៣៣,៤០៣  ៧០,៤០២   ២៨៤,៧៧៦  

 ត្ទេយសក មរយៈពេលសវខពផ្សខៗ ៥  ២០,០៥០   ៨១,៦៨៤  ៥៩,០៥០  ២៣៨,៨៥៧  

   ២,៧២៩,៨៤៣  ១១,១២១,៣៨០ ២,៧៦៦,៩២៣   ១១,១៩២,២០៤ 

ត្ទេយសក មរយៈពេលខល  ី   
 

 
 

 ត្ទេយសក មកិចចសនា   ៣,៧៥៥,៦៣១ 

 

១៥,៣០០,៤៤១ ៣,១៥០,៨៣០ ១២,៧៤៥,១០៧ 

 ត្ទេយសក មរយៈពេលខល ីពផ្សខៗ ៤  ៩៤៦,៩៦៣  ៣,៨៥៧,៩២៧ ៤៥៧,៤៧៦  ១,៨៥០,៤៩០ 

 សននិ្ិ    ២,១៦៧,២៥៨  ៨,៨២៩,៤០៩ ១,៦៣៣,៨១៦  ៦,៦០៨,៧៨៦ 

 គណ្នពីាណ្ិជជត្តូវទទួល   ៦,២៧៣,០៥៧ 

 

២៥,៥៥៦,៤៣៤ ១,៤៨៧,២១៩  ៦,០១៥,៨០០ 

 ចំននួទឹកត្បាក់ជំពាក់េីភាគីពាក់េន័ធ   ៣៦,២៧០  ១៤៧,៧៦៤ -     -    

 គណ្នសីនសមំានកាលកំណ្ត ់   ៦៥,០០០  ២៦៤,៨១០ ២១០,៥៤៥  ៨៥១,៦៥៥ 

 ស្ថច់ត្បាក់ និខស តុលយ្នាគ្នរ ៦  ២២៥,១១៩  ៩១៧,១៣៥ ២៨៣,១២៤  ១,១៤៥,២៣៧ 

   ១៣,៤៦៩,២៩៨  ៥៤,៨៧៣,៩២០  ៧,២២៣,០១០ ២៩,២១៧,០៧៥ 

ត្ទេយសក មសរបុ   ១៦,១៩៩,១៤១  ៦៥,៩៩៥,៣០០ ៩,៩៨៩,៩៣៣ ៤០,៤០៩,២៧៩ 

      

 លូ្ន      

ពដើ ទុន   ៤,៦១៥,៣៨៥ 

 

១៨,៨០៣,០៧៨ ៣,០០០,០០០   ១២,១៣៥,០០០ 

បុេវោភ្   ២,១៥៨,១៥៤  ៨,៧៩២,៣១៩   -     -    

ត្បាក់ចពំណ្ញសនសទុំក   ២,២៥៧,១៨៣  ៩,១៩៥,៧៦៤ ១,៨៦៨,៩៨២  ៧,៥៦០,០៣២ 

 លូ្នសរបុ  ៩,០៣០,៧២២ ៣៦,៧៩១,១៦១ ៤,៨៦៨,៩៨២ ១៩,៦៩៥,០៣២ 

      

បណំ្លុ   
 

 
 

បណំ្លុរយៈពេលសវខ   
 

 
 

 ត្បាក់ក ចី-រយៈពេលសវខសុទធ ៧  ៨១១,៣២០  ៣,៣០៥,៣១៨  ១,១៨១,៨២៤  ៤,៧៨០,៤៧៨ 

 បំណ្ុលភ្តសិនា-រយៈពេលសវខសុទធ ១០  -     -     ៤៨,៥១០  ១៩៦,២២៣ 

   ៨១១,៣២០ ៣,៣០៥,៣១៨ ១,២៣០,៣៣៤  ៤,៩៧៦,៧០១ 

 

 
៨

 



 

 

 

របាយការណ្ស៍្ថថ នភាេហរិញ្ញវតថ ុ

គតិត្ត ឹថថ្ៃទ៣ី១ សខ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ (ត) 

 កណំ្ត ់

 និបានព វ្ ើសវនក ម 

ថថ្ៃទ៣ី១ សខ ន្ូ  ឆ្ន ំ២០២១ 

 បានព វ្ើសវនក ម 

ថថ្ៃទ៣ី១ សខ ន្ូ  ឆ្ន ំ២០២០  

 សមាគ ល ់ ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល 

បណំ្លុរយៈពេលខល  ី   
 

 
 

ត្បាក់ក ច ី ៧  ២,៤២០,៨៦០   ៩,៨៦២,៥៨៤  ៩៦៧,២០៧ ៣,៩១២,៣៥២ 

ឥណ្ទនបារបូណ្ ៍ ៨  ១,៨៧១,១១២   ៧,៦២២,៩១០  ១,៧២៤,៥៩២  ៦,៩៧៥,៩៧៥ 

គណ្នពីាណ្ជិជ និខបណំ្លុពផ្សខៗ ៩  ១,៨២៦,៧៧៣  ៧,៤៤២,២៧៤  ៦៩៧,១៦៨ ២,៨២០,០៤៥ 

ចំនួនទឹកត្បាក់ជពំាកម់ាច ស់ភាគហ នុ   -    -  ៥,៦៤២  ២២,៨២២ 

បំណ្លុភ្តសិនា ១០  ៤៨,៥០៩  ១៩៧,៦២៦ ៦០,០៩០   ២៤៣,០៦៤ 

បំណ្លុកិចចសនា   ១៦១,៨៨០  ៦៥៩,៤៩៨  ៤០៧,៩៥៣  ១,៦៥០,១៧០ 

បំណ្លុបនធេនធពលើត្បាក់ចណូំ្លបចចុបបនន   ២៧,៩៦៥  ១១៣,៩២៩ ២៧,៩៦៥  ១១៣,១១៨  

បណំ្លុរយៈពេលខលសីរបុ   ៦,៣៥៧,០៩៩ ២៥,៨៩៨,៨២១ ៣,៨៩០,៦១៧  ១៥,៧៣៧,៥៤៦ 

បណំ្លុសរបុ   ៧,១៦៨,៤១៩ ២៩,២០៤,១៣៩ ៥,១២០,៩៥១  ២០,៧១៤,២៤៧ 

 លូ្ន នខិបណំ្លុសរបុ  ១៦,១៩៩,១៤១ ៦៥,៩៩៥,៣០០ ៩,៩៨៩,៩៣៣  ៤០,៤០៩,២៧៩ 

 

របាយការណ្ច៍ពំណ្ញ ឬខាត នខិចណូំ្លល អតិពផ្សខៗ 

សត្មាបរ់យៈពេល៣សខ គតិត្ត ឹថថ្ៃទ៣ី១ សខ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ 

 

  
  និបានព វ្ ើសវនក ម  

 

កណំ្ត ់ ថថ្ៃទ៣ី១ សខ ន្ូ  ឆ្ន ំ២០២១ ថថ្ៃទ៣ី១ សខ ន្ូ  ឆ្ន ំ២០២០ 

សមាគ ល ់ ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល 

     

 ចំណូ្ល  ១១ ៤,៨៤២,២៣៩ ១៩,៧២៧,២៨២  ៣,៦៤៥,៣៧៧  ១៤,៨៦២,២០២ 

 ថថ្លពដើ ពសវ  (៣,៨៩១,២៨៧) (១៥,៨៥៣,១០៣) (២,៧០២,៥៥០) (១១,០១៨,២៩៦) 

 ចពំណ្ញដលុ  ៩៥០,៩៥២ ៣,៨៧៤,១៧៩  ៩៤២,៨២៧  ៣,៨៤៣,៩០៦ 

  ១,៥៣៨,៨៦៨    

 ចំណូ្លពផ្សខៗ ១២ ៩,៤៤៩ ៣៨,៤៩៥  ៤២,៩១០  ១៧៤,៩៤៤ 

 ចំណាយត្បតិបតតកិារ ១៣ (៣៩២,៧៨១) (១,៦០០,១៩០)  (៤៣៧,០៧៤)  (១,៧៨១,៩៥១) 

 ចំណាយហរិញ្ញបបទន  (១២៤,៧១៩) (៥០៨,១០៥) (១២១,២៤០)  (៤៩៤,២៩៥) 

ចពំណ្ញ/ខាត នុបខេ់នធ  ៤៤២,៩០១  ១,៨០៤,៣៧៩ ៤២៧,៤២៣ ១,៧៤២,៦០៤ 

        

 ចំណាយេនធពលើត្បាក់ចណូំ្ល  (៧២,០៩៨) (២៩៣,៧២៧) (៤៩,៩៧២)  (២០៣,៧៣៦) 

 ចពំណ្ញ/ខាតកនុខរយៈពេល៣សខ  ៣៧០,៨០៣ ១,៥១០,៦៥២ ៣៧៧,៤៥១ ១,៥៣៨,៨៦៨ 

 

៩
 



 

 

 

  

របាយការណ្ច៍ពំណ្ញ ឬខាត នខិចណូំ្លល អតិពផ្សខៗ 

សត្មាបក់ារយិបរពិចេទត្ត ឹថថ្ៃទ៣ី១ សខ ន្ូ ឆ្ន ំ២០២១ 

    និបានព្វើសវនក ម បានព្វើសវនក ម 

   ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២១ ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២០ 

  កណំ្ត ់ ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល 

  សមាគ ល ់    
 

 ចំណូ្ល  ១១ 

        

១៧,៩២៨,៤៩៣  ៧៣,០៤០,៦៨០ 

             

១៣,៤៦៣,១៨៨ ៥៤,៨៨៩,៤១៧ 

 ថថ្លពដើ ពសវ  (១៥,៤០០,៥៦២)  (៦២,៧៤១,៨៩០) (១១,២០៤,១៣៤)  (៤៥,៦៧៩,២៥៤) 

 ចពំណ្ញដលុ  ២,៥២៧,៩៣១  ១០,២៩៨,៧៩០ ២,២៥៩,០៥៤ ៩,២១០,១៦៣ 

   
   

 ចំណូ្លពផ្សខៗ ១២ ៣៥,៨១១  ១៤៥,៨៩៤ ៥៣,៦៣១  ២១៨,៦៥៤ 

 ចំណាយត្បតិបតតកិារ ១៣ (១,៥០០,១៧១)  (៦,១១១,៦៩៧) (១,៤៩៨,៣២៦)  (៦,១០៨,៦៧៥) 

 ចំណាយហិរញ្ញបបទន  (៥០៦,៨៧០) (២,០៦៤,៩៨៨) (៣៦៩,៤៧៥)  (១,៥០៦,៣៥០) 

 ចពំណ្ញ/ខាត នុបខេ់នធ  ៥៥៦,៧០១ ២,២៦៧,៩៩៩ ៤៤៤,៨៨៤ ១,៨១៣,៧៩២ 

      

 ចំណាយេនធពលើត្បាក់ចំណូ្ល        (១៦៨,៥០១) (៦៨៦,៤៧៣) (១៤០,០០២) (៥៧០,៧៨៨) 

 ចពំណ្ញ/ខាតកនខុកា រយិបរពិចេទ  ៣៨៨,២០០ ១,៥៨១,៥២៦ ៣០៤,៨៨២  ១,២៤៣,០០៤ 

 

 

របាយការណ្ប៍សត្ បត្ លួ លូ្ន 

សត្មាបក់ារយិបរពិចេទត្ត ឹថថ្ៃទ៣ី១ សខ ន្ូ ឆ្ន ំ២០២១ 

 ពដើ ទនុ បេុវោភ្ ចពំណ្ញបខារ សរបុ 

 ដោុល អាព រកិ ដោុល អាព រកិ ដោុល អាព រកិ ដោុល អាព រកិ 

     

ស តុលយពៅថថ្ៃទី១ សខ ករា ឆ្ន ំ២០២១ ៣,០០០,០០០ 
- 

         ១,៨៦៨,៩៨២   ៤,៨៦៨,៩៨២ 

ពដើ ទុនបសនថ   ១,៦១៥,៣៨៥ ២,១៥៨,១៥៤ 
 
៣,៧៧៣,៥៣៩ 

ចំពនញកនខុការិយបរពិចេទ   -   - 
៣៨៨,២០១ ៣៨៨,២០១ 

លព អៀខេកីារបតូរត្បាក់ -   - -                   -    

ស តលុយពៅថថ្ៃទ៣ី១ សខ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ ៤,៦១៥,៣៨៥ ២,១៥៨,១៥៤ ២,២៥៧,១៨៣  ៩,០៣០,៧២២ 

(ស  លូ ពានព់រៀល) ១៨,៨០៣,០៧៨ ៨,៧៩២,៣១៩  ៩,១៩៥,៧៦៤ ៣៦,៧៩១,១៦១ 

      

ស តុលយពៅថថ្ៃទី១ សខ ករា ឆ្ន ំ២០២០ ១៤២,៥០០ -     ៤,៤២១,៦០០   ៤,៥៦៤,១០០ 

ពដើ ទុនបសនថ  ២,៨៥៧,៥០០                   -         (២,៨៥៧,៥០០) -     

ចំពនញកនខុការិយបរពិចេទ -                  -                ៣០៤,៨៨២      ៣០៤,៨៨២ 

លព អៀខេកីារបតូរត្បាក់  -                          -    -   -     

ស តលុយពៅថថ្ៃទ៣ី១ សខ្នូ ឆ្ន ំ២០២០ ៣,០០០,០០០                    -            ១,៨៦៨,៩៨២   ៤,៨៦៨,៩៨២ 

(ស  លូ ពានព់រៀល) ១២,១៣៥,០០០  -    ៧,៥៦០,០៣២ ១៩,៦៩៥,០៣២ 

 ១០
 

១០ 



 

 

 

របាយការណ្ល៍ហំរូស្ថចត់្បាក ់

 

 និបានព វ្ ើសវនក ម 

ថថ្ៃទ៣ី១ សខ ន្ូ  ឆ្ន ំ២០២១ 

 បានព វ្ើសវនក ម 

ថថ្ៃទ៣ី១ សខ ន្ូ  ឆ្ន ំ២០២០ 

 ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល 

លហំរូស្ថចត់្បាកេ់សីក មភាេត្បតបិតតកិារ 
    

ចំពណ្ញ/(ខាត) ុនបខ់េនធពលើត្បាក់ចំណូ្ល ៥៥៦,៧០១ ២,២៧០,៧៨៣  ៤៤៤,៨៨៣ ១,៨១៣,៧៨៨ 

នយិត័ក មសត្មាប:់     

រំលសព់លើត្ទេយរូប ីនិខរំលសព់លើត្ទេយអរូបី  ១៧៨,៩១៦  ៧២៩,៨០០  ១៦៣,៨៥៤  ៦៦៨,០៣៣ 

ចំពណ្ញ/ខាតេកីារលក់ត្ទេយស បតត ិនិខបរកិាេ រ និខត្ទេយសក មអរូប ី  ១,៨២០  ៧,៤២២ ៩១៤  ៣,៧២៦ 

បនទុកហិរញ្ញវត ថ ុ ៥០៦,៨៧០ ២,០៦៧,៥២៣  ៣៦៩,៤៧៥  ១,៥០៦,៣៥០ 

ចពំណ្ញ/(ខាត)ត្បតបិតតកិារ នុបសត្ បត្ លួពដើ ទនុ ១,២៤៤,៣០៧  ៥,០៧៥,៥២៨  ៩៧៩,១២៦  ៣,៩៩១,៨៩៧ 

បសត្ បត្ លួកនខុពដើ ទនុ ១៦,៩៨៩,៣៤៥  
    

បសត្ បត្ ួលកនខុគណ្នពីាណ្ិជជ និខគណ្ននីឹខត្តូវទទួលពផ្សខៗ  (៤,៧៨៥,៨៣៨) (១៩,៥២១,៤៣៣)  ៤៣២,៧២២  ១,៧៦៤,២០៨ 

បសត្ បត្ ួលកនខុត្ទេយសក មកិចចសនា  (៦០៤,៨០១)  (២,៤៦៦,៩៨៣) 

 

(៧៤៣,៨៨២) 

 

(៣,០៣២,៨០៧) 

បសត្ បត្ ួលកនខុសននិ្ិ  (៥៣៣,៤៤២)  (២,១៧៥,៩១០)  (៤០០,៣០៩)  (១,៦៣២,០៦០) 

បសត្ បត្ ួលកនខុត្ទេយសក មរយៈពេលខល  ី  (៤៨៩,៤៨៦)  (១,៩៩៦,៦១៣)  ២២៣,១១៩  ៩០៩,៦៥៦ 

បសត្ បត្ ួលកនខុគណ្នសីនសមំានកាលកំណ្ត ់  ១៤៥,៥៤៥ ៥៩៣,៦៧៨  ៨៦២,៦០២  ៣,៥១៦,៨២៨ 

បសត្ បត្ ួលកនខុទឹកត្បាក់េីភាគីដថទពទៀត  (៣៦,២៧០)  (១៤៧,៩៤៥)  -     -    

បសត្ បត្ ួលកនខុត្ទេយសក មរយៈពេលសវខ  ៣៩,០០០  ១៥៩,០៨១  (២៤,០៥០)  (៩៨,០៥២) 

បសត្ បត្ ួលកនខុឥណ្ទនវបិារូបណ្ ៍  ១៤៦,៥២០  ៥៩៧,៦៥៥  ២៦០,៦៨៦   ១,០៦២,៨១៧ 

បសត្ បត្ ួលកនខុគណ្នពីាណ្ិជជ និខបំណ្ុលពផ្សខៗ ១,១២៩,៦០៥  ៤,៦០៧,៦៥៩  (៦៥៦,២៧៩)  (២,៦៧៥,៦៤៩) 

បសត្ បត្ ួលកនខុបំណ្ុលកិចចសនា  (២៤៦,០៧៣)  (១,០០៣,៧៣២) ២៦១,៨៥២  ១,០៦៧,៥៧១ 

បសត្ បត្ ួលកនខុទឹកត្បាក់ជំពាក់ភាគីដថទពទៀត  (៥,៦៤២)  (២៣,០១៤)  (២៧,៤៣៣)  (១១១,៨៤៤) 

ស្ថចត់្បាកប់ានពត្បើកនខុសក មភាេត្បតបិតតកិារ  (៣,៩៩៦,៥៧៥) (១៦,៣០២,០២៩)  ១,១៦៨,១៥៤  ៤,៧៦២,៥៦៥ 

េនធពលើត្បាក់ចណូំ្លសដលបានទូទត ់  (១៦៨,៥០១)  (៦៨៧,៣១៦)  (១១២,០៣៦)  (៤៥៦,៧៧១) 

ស្ថចត់្បាកស់ទុធបានពត្បើកនខុសក មភាេត្បតបិតតកិារ  (៤,១៦៥,០៧៦) (១៦,៩៨៩,៣៤៥)  ១,០៥៦,១១៨  ៤,៣០៥,៧៩៤ 

     

សក មភាេវនិពិគគ     

ទិញត្ទេយស បតតិ ពត្គឿខចត្ក និខបរកិាេ រ  (១៨២,៨០៦)  (៧៤៥,៦៦៦)  (១៧៧,៨០៥)  (៧២៤,៩១១) 

ចំណូ្លេកីារលក់ត្ទេយស បតតិ និខបរកិាេ រ  ១៥០   ៦១២   ៨១    ៣៣០  

ស្ថចត់្បាកស់ទុធបានពត្បើកនខុសក មភាេវនិពិគគ (១៨២,៦៥៦) (៧៤៥,០៥៤) (១៧៧,៧២៤) (៧២៤,៥៨១) 

     

សក មភាេហរិញ្ញបបទន     

ចំណូ្លេកីារពបាេះផ្ាយភាគហ ុន  ៣,៧៧៣,៥៣៩  ១៥,៣៩២,២៦៦ -  -    

ការទូទត់បំណ្លុភ្តសិនា  (៦៧,២០១)  (២៧៤,១១៣)  (៥៤,៦២៣)  (២២២,៦៩៨) 

ការទូទត់ត្បាក់ក ចី  (៧,៣២៩,៣៨៣) (២៩,៨៩៦,៥៥៣)  (៦៦២,៩៨២)  (២,៧០២,៩៧៨) 

ចំណូ្លេីត្បាក់ក ចី  ៨,៤១២,៥៣២  ៣៤,៣១៤,៧១៨  ៤៧៥,៥៤៣   ១,៩៣៨,៧៨៩ 

ការទូទតក់ារត្បាក់t  (៤៩៩,៧៦០)  (២,០៣៨,៥២០)  (៣៦៩,៤៧៥)  (១,៥០៦,៣៥០) 

ស្ថចត់្បាកស់ទុធបានពត្បើកនខុសក មភាេវនិពិគគ ៤,២៨៩,៧២៧ ១៧,៤៩៧,៧៩៨ (៦១១,៥៣៧) (២,៤៩៣,២៣៧) 

     

បសត្ បត្ លួស្ថចត់្បាក ់នខិស្ថចត់្បាកស់  លូ  (៥៨,០០៥)  (២៣៦,៦០១) ២៦៦,៨៥៧   ១,០៨៧,៩៧៦ 

ស្ថចត់្បាក ់នខិស្ថចត់្បាកស់  លូពដើ ត្គ្ន  ២៨៣,១២៤  ១,១៥៤,៨៦៣ ១៦,២៦៧   ៦៦,៣២១ 

ស្ថចត់្បាក ់នខិស្ថចត់្បាកស់  លូចខុត្គ្ន ២២៥,១១៩ ៩១៨,២៦២  ២៨៣,១២៤  ១,១៥៤,២៩៧ ១១ 



 

 

 

 

កណំ្តស់មាគ លរ់បាយការណ្ហ៍រិញ្ញវតថ ុ

១. េត័ម៌ានទពូៅ 

ត្កុ ហ ុន ឌី ប ៊ី ឌី អិុនជនីារខី  .ក ជាត្ក ុហ នុឯកជនទទួលខុសត្តូវមានកត្ តិ ត្តវូបានបពខាើតពឡើខពៅថថ្ៃទី១០ សខ និា   ឆ្ន ំ១៩៩៨ សដល

មានវញិ្ញញ បនបត្តចុេះបញ្ជីពាណ្ិជជក មពលខ ០០០០៤០២៩ ពៅត្កសួខពាណ្ជិជក ម។ ពដ្ឋយអនពុោ តា លកេនតិកៈ សដលអនញុ្ញញ តពអាយត្កុ 

ហ ុនដំពណ្ើរការអាជីវៈក មរយៈពេល៩៩ឆ្ន ំ គតិចបព់ផ្តើ េីថថ្ៃសដលបានចុេះបញ្ជពីៅត្កសួខពាណ្ិជជក មថនត្េេះរាជាណាចត្កក ពុជា។ 

ទីស្ថន កក់ារចុេះបញ្ញតី្កុ ហ នុសថតិពៅ ដីឡតូ៍៦៨ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កា ត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ សសនសុខ ត្បអបស់ំបតុ្តពលខ ១៧៨  រាជធានីភ្នពំេញ         

ត្េេះរាជាណាចត្កក ពុជា។ 

សក មភាេច បខរបស់ត្ក ុហ នុគ ឺ ព វ្ើត្បតិបតតកិារជាអនកព ៉ែការសផ្នកព កានិច និខអគគសិនី អនកព ៉ែការត្បេ័នធទឹក នខិេនលតអ់គគីភ្័យ ត្បេ័នធ

មា៉ែសុនីត្តជាកក់នុខបនទប់ HVAC និខអនកព ៉ែការសថ្ទំអគ្នរពផ្សខៗ។ 

ត្កុ ហ ុនមានបុគគលកិសរបុចំននួ ៩៦៦នាក់ គតិត្តឹ ថថ្ៃទី៣១ សខ ន្ូ ២០២១ (ថថ្ៃទី៣១ ន្ូ  ២០២០ មានបគុគលិកសរុបចនំនួ ១,០៤៣)។ 

២.  លូដ្ឋា នថនការពរៀបច ំនខិរបាយការណ្អ៍នពុោ តា សតខដ់្ឋររបាយការណ្ទ៍កទ់ខនខឹហរិញ្ញវតថអុនតរជាតថិនក ពុជា 

 (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក.”) 

របាយការណ្ហ៍ិរញ្ញវតថតុ្តវូបានពរៀបចំពឡើខពដ្ឋយអនុពោ តា សតខ់ដ្ឋររបាយការណ្ទ៍ក់ទខនខឹហរិញ្ញវតថអុនតរជាតថិនក ពុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក.”)។ 

ត្កុ ត្បកឹាគណ្ពនយយជាតថិនត្េេះរាជាណាចត្កក ពុជា ពគខតា ពសចកតីត្បកាសសដលបានព វ្ើការសកសត្ប (ស្ថរាចរ) ពលខ ០៦៨-សហវ-ត្បក 

ចុេះថថ្ៃទី៨ សខ ករា ឆ្ន ំ២០០៩ សដលបានពចញផ្ាយពដ្ឋយត្កសួខពសដាកិចច និខហរិញ្ញវតថថុនត្េេះរាជាណា-ចត្កក ពុជា សតីេីការដ្ឋក់ពអាយអនុ

វតតសតខដ់្ឋររបាយការណ្ទ៍ក់ទខនឹខហិរញ្ញវតថថុនក ពុជា ត្តវូបានសពត្ ចពអាយអនវុតតទំខត្សុខពៅពលើសតខដ់្ឋរទក់ទខនឹខរបាយការណ្៍

ហិរញ្ញវតថអុនតរជាតិ (“IFRS”) សដលបានពចញផ្ាយពដ្ឋយត្ក ុត្បឹកាសតខ់ដ្ឋរគណ្ពនយយអនតរជាតិ (“IASB”) ពដ្ឋយ ិនមានការព វ្ើនយិត័ក ម

ពឡើយ។ សតខ់ដ្ឋរទំខពនេះត្តូវបានទទួលស្ថគ លថ់ាជា ស.រ.ទ.ហ.អ.ក។ 

១២ 



 
 

 

កណំ្តស់មាគ លរ់បាយការណ្ហ៍រិញ្ញវតថ ុ(ត) 

៣. ត្ទេយស បតត ិ ពត្គឿខចត្ក នខិបរកិាេ រ 

 ដី្ល ី ការសកល អដី្លី ពត្គឿខមា៉ែសុនី គនយនត 

បរិកាេ រ

ការិគល័យ ពត្គឿខសង្កា រឹ  

ការង្ករកំេុខ

ដំពណ្ើរការ សរុប 

 ដុោល អាព រិក ដុោល អាព រិក ដុោល អាព រិក ដុោល អាព រិក ដុោល អាព រិក ដុោល អាព រិក ដុោល អាព រិក ដុោល អាព រិក 

ស តលុយពគខដលុ         

ស តលុយពៅថថ្ៃទ១ី  ករា ឆ្ន ំ២០២១ ២,១៦៧,៦២០ - ៥៥០,៦០២ ៥៧៣,២៦៨ ៦១,៣៧៦ ៨,៦៥៣ ៥២,១៦៥ ៣,៤១៣,៦៨៤ 

បូកបសនថ   - -  ១១៣,៤៤១  ៤៩០   ៧,៨១៧  ២៥៧  ៦០,៨០១  ១៨២,៨០៦ 

ពផ្ទរពចញ -  ៥២,១៦៥ - - - -  (៥២,១៦៥)  -    

លបព់ចល/លកព់ចញ - -  (១១,១០២)  (៣៥០)  (២,៧៦០)    (១៤,២១២) 

ស តលុយពៅថថ្ៃទ៣ី១ សខ ន្ូ ឆ្ន ំ២០២១ 

 

២,១៦៧,៦២០  ៥២,១៦៥  ៦៥២,៩៤១  ៥៧៣,៤០៨  ៦៦,៤៣៣  ៨,៩១០  ៦០,៨០១  ៣,៥៨២,២៧៨ 

         

រលំសប់ខារ         

ស តលុយពៅថថ្ៃទ១ី  ករា ឆ្ន ំ២០២១ - - ២៩៥,៨៧៨ ៤៦៥,៨៥៦ ៤៤,៩២៨ ៧,០០៧ - ៨១៣,៦៦៩ 

រំពោេះចប់េីសខ ករា ដល ់សខ ន្ូ ឆ្ន ំ២០២១ - ៥,២១៧  ១០៥,៤៧៨  ១៧,០៨១  ៨,៨១៨  ១,១៩៥ -  ១៣៧,៧៨៩ 

លកព់ចញ/ពផ្ទរពចញ - -  (៩,២៨៦)  (២១៧)  (២,៧៣៩) - -  (១២,២៤២) 

ស តលុយពៅថថ្ៃទ៣ី១ សខ ន្ូ ឆ្ន ំ២០២១  -     ៥,២១៧  ៣៩២,០៧០  ៤៨២,៧២០  ៥១,០០៧ ៨,២០២  -     ៩៣៩,២១៦ 

ស តលុយពគខពៅថថ្ៃទ៣ី១ សខ ន្ូ ឆ្ន ំ២០២១ ២,១៦៧,៦២០  ៤៦,៩៤៨  ២៦០,៨៧១  ៩០,៦៨៨  ១៥,៤២៦  ៧០៨  ៦០,៨០១  ២,៦៤៣,០៦២ 

(ស  លូ ពានព់រៀល) ៨,៨៣០,៨៨៤  ១៩១,២៦៦  ១,០៦២,៧៨៨  ៣៦៩,៤៦៣ ៦២,៨៤៥  ២,៨៨៤ ២៤៧,៧០៣ 

 

១០,៧៦៧,៨៣៣ 

១៣ 



 

 
 

 

កណំ្តស់មាគ លរ់បាយការណ្ហ៍រិញ្ញវតថ ុ(ត) 

៤. ត្ទេយសក មរយៈពេលខល ពីផ្សខៗ  

 ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២១ ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២0 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

ការទូទត់ពៅអនកផ្គត់ផ្គខ់ ៦៣០,៥០៦  ២,៥៦៨,៦៨១ 

         

៤៤៤,៣៩៧ ១,៧៩៧,៥៨៥ 

ឥណ្ទនត្បាក់សខ  ៣១២,២៣៣  ១,២៧២,០៣៧ ១០,០០០  ៤០,៤៥០ 

អាករពលើតថ លបសនថ  ៣,៧៧១ ១៥,៣៦៣  -     -    

អាករពលើតថ លបសនថ ពគខពៅការយិថ្ម ី  -     -    ៣,០៧៩  ១២,៤៥៥ 

សមាភ រៈ  ៤៥៣   ១,៨៤៦ -  -    

  ៩៤៦,៩៦៣ ៣,៨៥៧,៩២៧  ៤៥៧,៤៧៦ ១,៨៥០,៤៩០ 

៥. ត្ទេយសក មរយៈពេលសវខពផ្សខៗ 

 ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២១ ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២0 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

ប័ណ្ណនឹខត្តូវទទួល  -     -              ៣៩,០០០   ១៥៧,៧៥៥ 

ការទូទត់ត្បាក់           ២០,០៥០ ៨១,៦៨៤           ២០,០៥  ៨១,១០២ 

            ២០,០៥០  ៨១,៦៨៤ ៥៩,០៥០ ២៣៨,៨៥៧ 

៦. ស្ថចត់្បាក ់នខិស្ថចត់្បាកស់  លូ 

 ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២១ ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២0 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

ស្ថចត់្បាក់កនខុថដ  ៦,៥១៦  ២៦,៥៤៦ ៥,១៣១  ២០,៧៥៥ 

ស្ថចត់្បាក់កនខុ្នាគ្នរ  ២១៨,៦០៣ ៨៩០,៥៨៩ ២៧៧,៩៩៣  ១,១២៤,៤៨២ 

 ២២៥,១១៩ ៩១៧,១៣៥ ២៨៣,១២៤  ១,១៤៥,២៣៧ 

៧. ក ចរីយៈពេលសវខ 

 ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២១ ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២0 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

ក ចីរយៈពេលសវខ   ២,៤២០,៨៦០  ៩,៨៦២,៥៨៤ ១,១៨១,៨២៤ ៤,៧៨០,៤៧៨ 

ក ចីរយៈពេលខល  ី  ៨១១,៣២០  ៣,៣០៥,៣១៨          ៩៦៧,២០៧  ៣,៩១២,៣៥២ 

  ៣,២៣២,១៨០  ១៣,១៦៧,៩០២ ២,១៤៩,០៣១  ៨,៦៩២,៨៣០ 

     

 ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២១ ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២0 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

ស តលុយពៅថថ្ៃទ១ី  ករា  ២,១៤៩,០៣១ ៨,៧៥៥,១៥២ ២,៣៣៦,៤៧០  ៩,៤៥១,០២១ 

ការបូកបសនថ   ៨,៤១២,៥៣២  ៣៤,២៧២,៦៥៦ ៤៧៥,៥៤៣ ១,៩២៣,៥៧១ 

ការទូទតស់ខ  (៧,៣២៩,៣៨៣) (២៩,៨៥៩,៩០៦)         (៦៦២,៩៨២)  (២,៦៨១,៧៦២) 

ពសវការត្បាក់   ៤៩៩,៧៦០  ២,០៣៦,០២១          ៣៥៦,៨៩៨  ១,៤៤៣,៦៥២ 

ការត្បាក់សដលបានទូទត ់  (៤៩៩,៧៦០)  (២,០៣៦,០២១)         (៣៥៦,៨៩៨)  (១,៤៤៣,៦៥២) 

ស តលុយពៅថថ្ៃទ៣ី១ ្ន ូ  ៣,២៣២,១៨០  ១៣,១៦៧,៩០២       ២,១៤៩,០៣១  ៨,៦៩២,៨៣០ 

 

១៤ 



 

 
 

 

កណំ្តស់មាគ លរ់បាយការណ្ហ៍រិញ្ញវតថ ុ(ត) 

៧. ក ចរីយៈពេលសវខ (ត) 

 ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២១ ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២0 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

ក.  តា កាលបរិពចេទកំណ្ត ់  
 

 
 

កនខុអំឡុខពេល១ឆ្ន ំ  ២,៤២០,៨៦០  ៩,៨៦២,៥៨៤          ៩៦៧,២០៧  ៣,៩១២,៣៥២ 

េ២ី ពៅ ៥ឆ្ន ំ   ៨១១,៣២០  ៣,៣០៥,៣១៨       ១,១៣៤,៣៥១  ៤,៥៨៨,៤៥០ 

ពលើសេី៥ឆ្ន ំ   -     -              ៤៧,៤៧៣  ១៩២,០២៨ 

 ៣,២៣២,១៨០  ១៣,១៦៧,៩០២       ២,១៤៩,០៣១ ៨,៦៩២,៨៣០ 

     

ខ. តា ការធានា     

ក ចីសដលមានការធានា  ២,៧៥៤,៤៥០ ១១,២២១,៦២៩       ១,៥៣១,៣០១  ៦,១៩៤,១១២ 

ក ចីសដលគ្នម នការធានា  ៤៧៧,៧៣០ ១,៩៤៦,២៧២ ៦១៧,៧៣០ ២,៤៩៨,៧១៨ 

 ៣,២៣២,១៨០  ១៣,១៦៧,៩០១ ២,១៤៩,០៣១ ៨,៦៩២,៨៣០ 

     

គ. តា ត្បពភ្ទរូបយិបណ័្ណ   
 

 
 

ដុោល អាព រិក ៣,២៣២,១៨០  ១៣,១៦៧,៩០២       ២,១៤៩,០៣១ ៨,៦៩២,៨៣០ 

សខម រពរៀល                  -    -                  -    - 

  ៣,២៣២,១៨០  ១៣,១៦៧,៩០២       ២,១៤៩,០៣១ ៨,៦៩២,៨៣០ 

     

ឃ. តា ទំនាក់ទំនខ     

 ិនស នជាភាគីស ពន័ធញ្ញញ តត ិ ៣,២៣២,១៨០ ១៣,១៦៧,៩០២       ២,១៤៩,០៣១ ៨,៦៩២,៨៣០ 

ភាគីស ពន័ធញ្ញញ តត ិ                  -    -                  -    - 

  ៣,២៣២,១៨០  ១៣,១៦៧,៩០២       ២,១៤៩,០៣១ ៨,៦៩២,៨៣០ 

៨. ឥណ្ទនវបិារបូណ្ ៍ 

 ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២១ ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២0 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

្នាគ្នរ ពជ ត្តាស ់រ៉ាគូ៉ែ ល ់  ២៦៨,៤៦០  ១,០៩៣,៧០៦ ២៤០,៨៣៤  ៩៧៤,១៧៤ 

្នាគ្នរវឌឍនៈអាសុីចកំាត ់ ១,២១៨,៨៥៤  ៤,៩៦៥,៦១១       ១,១៣១,៩៩៤  ៤,៥៧៨,៩១៦ 

្នាគ្នរ ជីប ៉ែុខ ខ ព ើសល សប ខ  .ក ៣៨៣,៧៩៨  ១,៥៦៣,៥៩៣          ៣៥១,៧៦៤ ១,៤២២,៨៨៥ 

  ១,៨៧១,១១២ ៧,៦២២,៩១០ ១,៧២៤,៥៩២  ៦,៩៧៥,៩៧៥ 

៩. គណ្នអីនកផ្គតផ់្គខ ់នខិបណំ្លុពផ្សខៗ 

 ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២១ ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២0 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

គណ្នអីនកផ្គតផ់្គខ ៦៦៨,៦៧៧  ២,៧២៤,១៩០          ៤៨៩,៦៣៣  ១,៩៨០,៥៦៥ 

បំណ្ុលេនធពផ្សខៗ ២៧១,៤៨១  ១,១០៦,០១៤          ១៣២,១០១ ៥៣៤,៣៤៩ 

គណ្នីបណំ្ុលពផ្សខៗ  ១៨១,០៨២  ៧៣៧,៧២៩ ៧,៨៤៣  ៣១,៧២៥ 

ចំណាយបខគរទុក - - ៧,៩៣៥  ៣២,០៩៧ 

បំណ្ុលត្បាក់សខ  ៦៧៣,៩០៨ ២,៧៤៥,៥០១ - - 

បំណ្ុលរកាទុក           ៣១,៦២៥        ១២៨,៨៤០ ៥៩,៦៥៦  ២៤១,៣០៩ 

 ១,៨២៦,៧៧៣ ៧,៤៤២,២៧៤          ៦៩៧,១៦៨  ២,៨២០,០៤៥ 

១៥ 



 

 
 

 

កណំ្តស់មាគ លរ់បាយការណ្ហ៍រិញ្ញវតថ ុ(ត) 

១០. បណំ្លុភ្តសិនា 

 កនខុអំឡុខពេល ២ឆ្ន ំ សរុប 

 ១ឆ្ន ំ  ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

ថថ្ៃទី៣១ សខ្នូ ឆ្ន ំ២០២១        

បំណ្ុលភ្តសិនា  ៥០,៤០០             -     ៥០,៤០០  ២០៥,៣៣០ 

ពសវហិរញ្ញវត ថ ុ  (១,៨៩១)               -     (១,៨៩១)  (៧,៧០៤) 

តថ លបចចុបបននសុទធ  ៤៨,៥០៩                -     ៤៨,៥០៩ ១៩៧,៦២៦ 

១១. ចណូំ្ល 

 ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២១ ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២0 

៧៣,១៣០,៣២៣ ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

ការស្ថខសខ់ និខសថ្ទ ំ  ១៧,៥៣១,០៥៤  ៧១,៥០៩,១៦៩     ១៣,០៧១,៥០៨ ៥៣,២៩២,៥៣៨ 

ការលក់ទំនញិ ៣៩៧,៤៣៩  ១,៦២១,១៥៤ ៣៩១,៦៨០ ១,៥៩៦,៨៧៩ 

 ១៧,៩២៨,៤៩៣  ៧៣,១៣០,៣២៣  ១៣,៤៦៣,១៨៨  ៥៤,៨៨៩,៤១៧ 

១២. ចណូំ្លពផ្សខពទៀត 

 ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២១ ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២0 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

ចំណូ្លការត្បាក់  ៧,៣២០  ២៩,៨៥៨           ៤៩,២២១  ២០០,៦៧៤ 

ចំណូ្លេកីារជួល  ១៩,១៩០  ៧៨,២៧៦             ៥,២៤២  ២១,៣៧២ 

ចំពណ្ញពលើការលក់ត្ទេយសក មពថ្រ  ៥,៩២៨  ២៤,១៨០            (៩១៤)  (៣,៧២៦) 

ពផ្សខៗ  ៣,៣៧៣  ១៣,៧៥៩                  ៨២   ៣៣៤ 

 ៣៥,៨១១  ១៤៦,០៧៣  ៥៣,៦៣១ ២១៨,៦៥៤ 

១៣. ចណំាយត្បតបិតតកិារ 

 ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២១ ថថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២0 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

បុគគលិក  ៥០៦,២៧៦ ២,០៦៥,១០០          ៣២២,៩៩៣  ១,៣១៦,៨៤២ 

ទឹកពភ្លើខ  ៧០,៥៩៦  ២៨៧,៩៦១           ៦០,៣៧២ ២៤៦,១៣៧ 

េនធពផ្សខៗ   ១៧៧,២៧១  ៧២៣,០៨៨  ២៤០,៩២៩  ៩៨២,២៦៨ 

ធានារា៉ាប់រខ   ៦៥,២១០  ២៦៥,៩៩២  ៦៣,៨៩៥ ២៦០,៥០០ 

រំលស ់ ៩០,៣៥៣  ៣៦៨,៥៥០ ៨០,៤៧៧  ៣២៨,១០៥ 

ឧបករណ្ ៍និខសមាភ រៈការគិលយ័ ១១៥,៦៥០  ៤៧១,៧៣៦  ៨០,៥១០  ៣២៨,២៣៩ 

ជួសជុល និខសថ្ទ ំ  ៤៦,៤៦៥  ១៨៩,៥៣១  ៥៤,៥២៤  ២២២,២៩៤ 

ពសវ្នាគ្នរ ១១៣,៧៧០  ៤៦៤,០៦៨  ១១០,៥៧៣ ៤៥០,៨០៦ 

នយិ័តក មសននិ្ិ ៥,៦៨៦  ២៣,១៩៣  ២១៤,៨៦៥  ៨៧៦,០០៥ 

ពសវវិជាជ ជីវៈ ២៥៨,៣៧៧  ១,០៥៣,៩២០  ៦២,៦៦៥  ២៥៥,៤៨៥ 

ការជួល ១៧,២៣៨  ៧០,៣១៤  ១៨,១៦៩  ៧៤,០៧៥ 

ការព្វើដំពណ្ើរ   -     -     ៤៣១   ១,៧៥៧ 

ការកំស្ថនត  ៧,១៥៣  ២៩,១៧៧  ៥,៥០០ ២២,៤២៤ 

ការទំនាក់ទំនខ   ៨,៦១៥  ៣៥,១៤១  ៦,៩០២  ២៨,១៣៩ 

ពផ្សខៗ  ១៧,៥១១  ៧១,៤២៧ ១៧៥,៥២១ ៧១៥,៥៩៩ 

 ១,៥០០,១៧១  ៦,១១៩,១៩៨  ១,៤៩៨,៣២៦ ៦,១០៨,៦៧៥ 

១៦ 



 

 
 

 

 

សផ្នកទី៤: ការេភិាកា នខិការវភិាគរបសគ់ណ្ៈត្គបត់្គខ 

១ .ទដិាភាេទពូៅថនត្បតបិតតកិារ 

ក. កាលវភិាគចណូំ្ល 

ពៅកនុខត្តមីាសទី៤ ថនឆ្ន ំ២០២១ ត្កុ ហ ុនទទួលបានត្បាក់ចណូំ្លចនំនួ ១៩,៥៣៧,៤៦៦ ពានព់រៀល សដលពកើនពឡើខ ៣២.៧៣% ពបើ

ព្ៀបនឹខត្បាក់ចណូំ្លចនំួន ១៤,៤៨៣,៤៩២ ពានព់រៀល ពៅកនុខត្តមីាសទី៤ ថនឆ្ន ំ២០២០។ 

ខ. កាលវភិាគចណូំ្លតា សផ្នក 

ត្កុ ហ ុនមានតារាខចំណូ្លដចូខាខពត្កា ៈ 

 

 

 

 

 

គ. ការវភិាគគមាល តចពំណ្ញដលុ 

ពៅកនុខត្តមីាសទី៤ ថនឆ្ន ំ២០២១ ឌី ប ៊ី ឌី ទទួលបានត្បាក់ចពំណ្ញសរបុចំននួ ៣,៨៧៤,១៧៩ ពានព់រៀល សដលពកើនពឡើខ ០.៧៩% ពបើ

ព្ៀបនឹខត្បាក់ចពំណ្ញសរបុចំននួ ៣,៨៤៣,៩០៦ ពានព់រៀល ពៅកនុខត្តមីាសទី៤ ថនឆ្ន ំ២០២០។ 

ឃ. ការវភិាគចពំណ្ញ/(ខាត) នុបខេ់នធ 

ពៅកនុខត្តមីាសទី៤ ថនឆ្ន ំ២០២១ ឌី ប ៊ី ឌី ទទួលបានត្បាក់ចពំណ្ញ នុបខ់េនធចនំួន ១,៨០៤,៣៧៩ ពាន់ពរៀល សដលពកើនពឡើខ 

៣.៥៤% ពបើព្ៀបនខឹត្បាក់ចំពណ្ញ ុនបខ់េនធចំននួ ១,៧៤២,៦០៤ ពានព់រៀល ពៅកនុខត្តមីាសទី៤ ថនឆ្ន ំ២០២០។ 

ខ. ការវភិាគចពំណ្ញ/(ខាត)កនខុការយិបរពិចេទ 

ពៅកនុខត្តមីាសទី៤ ថនឆ្ន ំ២០២១ ឌី ប ៊ី ឌី ទទួលបានត្បាក់ចពំណ្ញកនុខការយិបរពិចេទចំននួ ១,៥១០,៦៥២ ពានព់រៀល សដលថ្យចុេះ 

១.៨៣% ពបើព្ៀបនឹខត្បាក់ចពំណ្ញកនុខការយិបរពិចេទចំននួ ១,៥៣៨,៨៦៨ ពាន់ពរៀល ពៅកនុខត្តមីាសទី៤ ថនឆ្ន ំ២០២០។ 

 

ច. ការវភិាគេកីតាត  នខិននិាន ការសដលប៉ែេះពាលស់្ថថ នភាេ នខិលទធផ្លហរិញ្ញវតថ ុ

ពៅកនុខត្តមីាសទី៤ ថនឆ្ន ំ២០២១ពនេះ ត្បាក់ចំណូ្លរបស់ត្កុ ហ ុន ឌី ប ៊ី ឌី ពកើនពឡើខ ៣៣% ពបើព្ៀបនឹខត្តមីាសដូចគ្នន ថនឆ្ន ំ នុ។ 

ប៉ែុសនតតថ លថនទំនញិសដលបានលកប់ានពកើនពឡើខ ៤៤% ពលើសបនតិចេីអត្តាថនការពកើនពឡើខថនត្បាក់ចំណូ្ល សដលបណាត លឱ្យមានត្បាក់

ចំពណ្ញសុទធ។  

រចនាស ពន័ធចណូំ្ល  

(ពានព់រៀល) 

ត្តមីាសទ៤ី ២០២១ ត្តមីាសទ៤ី ២០២០ 

ចនំនួ ភាគរយ ចនំនួ ភាគរយ 

ចំណូ្លេីគពត្មាខស្ថខសខ ់ ១៩,៥៣៧,៤៦២ ៩៩.០៤% ១៤,៤៨៣,៤៩២ ៩៧.៤៥% 

ចំណូ្លេីការលកស់មាភ រៈ ១៨៩,៨១៨ ០.៩៦% ៣៧៨,៧១០ ២.៥៥% 

សរុប ១៩,៧២៧,២៨២ ១០០% ១៤,៨៦២,២០២ ១០០% 

១៧ 



 

 
 

 

២.កតាត សខំាន់ៗ សដលប៉ែេះពាលព់លើផ្លចពំណ្ញ 

ក. ការវភិាគេលីកេខណ្ឌ ថនតត្ វូការ នខិការផ្គតផ់្គខ ់

ឱ្កាសកនុខវសិយ័សណំ្ខម់ានការថ្យចុេះ គពត្មាខចំននួ ៤,៣០៣ ត្តូវបានអន ុត័កនុខឆ្ន ំ២០២១ សដលពសមើនខឹ ៥.៣៣ ពាន់ោនដោុល

អាព  រិក ថ្យចុេះ ៣១.២១% ពបើព្ៀបនឹខឆ្ន ំ២០២០ សដលមានគពត្មាខចំននួ ៤,៨៤១ ត្តូវបានអនុ ត័ពសមើនឹខ ៧.៧៥ ពានោ់នដោុល

អាព រិក។ ឱ្កាសពកើនពឡើខថនឧសាហក មសណំ្ខម់ាន ៦,៧៦០ គពត្មាខសដលបានអនុ ត័កនុខឆ្ន ំ២០២២ ពសមើនឹខ ១៥.៥២ ពានោ់ន

ដុោល អាព រកិ។ 

ឌី ប ៊ី ឌី គីជាត្កុ ហ នុសំណ្ខ់្ន ុខពគពៅកនុខត្េេះរាជាណាចត្កក ពុជា ពលើការផ្តលព់សវក ម MEP សដលមានដូចជា (១)សផ្នកព កានិច 

និខអគគិសនី (២)ត្បេ័នធទឹក និខេនលត់អគគីភ្យ័ (៣)កព ត  ខយលព់ចញចលូ និខត្បេ័នធមា៉ែសុនីត្តជាក់ និខ (៤) ការសថ្ទំអគ្នរ។ 

ខ. ការវភិាគេកីារពឡើខចេុះថនថថ្លវតថធុាតពុដើ  

ត្កុ ហ ុនឌី ប ៊ី ឌី បានរ ួបញ្ចូលការពឡើខអតផិ្រណាសដលបានរេឹំខទុកពៅកនុខសពំណ្ើរសដលដ្ឋកព់ដញថថ្លគពត្មាខ។ ត្បសិនពបើតថ លថនវតថុ

ធាតពុដើ សត្បត្បលួត្សបតា អត្តាអតផិ្រណា វនឹខ ិនមានផ្លប៉ែេះពាល់ខាល ំខដលត់្បាក់ចពំណ្ញរបស់ត្កុ ហ ុនពនាេះពទ។ 

គ. ការវភិាគពលើេនធ 

បចចុបបននត្កុ ហ ុន ឌី ប ៊ី ឌី កំេុខសថតិពៅកនុខការព វ្ើសវនក ម និពេញពលញេីអគគនាយកដ្ឋា នេនធដ្ឋរ សត្មាបក់ារយិបរិពចេទគតិត្ត ឹថថ្ៃទី

៣១  និា ឆ្ន ំ២០២១ ពហើយ និមានកតាត ណា យួសដលនខឹជេះផ្លប៉ែេះពាលដ់លត់្បាក់ចំពណ្ញកនុខឆ្ន ំពនេះពនាេះពទ។ 

ត្កុ ហ ុនបានទទួលនវូការពលើកទឹកចតិតពដ្ឋយបនថយេនធពលើត្បាក់ចណូំ្ល ៥០% សត្មាប់រយព់េល៣ឆ្ន ំ ពដ្ឋយគតិចប់េីឆ្ន ំ ២០២២ 

ដល់ ២០២៤។ 

ឃ. ការវភិាគពលើធាតសុដលខសុេី្  មតា នខិធាតុវសិ្ថ ញ្ញ 

ពៅកនុខអំឡុខត្តមីាសទី៤ ថនឆ្ន ំ២០២១ ត្កុ ហ នុ និមានត្បាក់ចំណូ្លសដលខុសេី្ មតា និខវសិ្ថ ញ្ញពនាេះពទ ប៉ែុសនតមានថថ្លចំណាយពលើ

ត្កុ ហ ុនធានាទិញ លូបត្តសត្មាបដ់ំពណ្ើរការពបាេះផ្ាយលក់ លូបត្តជាពលើកដំបូខរបស់ ត្ក ុហ នុ ឌី ប ៊ី ឌ ីចំនួន ១៨៨,៧៦៧.៩១

ដុោល អាព រកិ។ 

៣.ការសត្បត្បលួសខំាន់ៗ ពលើការលក ់នខិចណូំ្ល 

ពៅកនុខត្តមីាសទី៤ ថនឆ្ន ំ២០២១ ឌី ប ៊ី ឌី បានទទួលត្បាក់ចំណូ្លពត្ចើនជាខ នុេីការស្ថខសខ់ ពបើព្ៀបពៅនខឹត្តមីាសទី៤ ថនឆ្ន ំ

២០២០។ ត្បាក់ចំណូ្លេីការស្ថខសខ ់អាត្សយ័ពលើការង្ករសដលបានបពំេញរចួរាល ់ពហើយកនុខឆ្ន ំពនេះ ត្កុ ហ នុបានទទួលនវូគពត្មាខដ៏

្ំ យួគឺ “Chip Mong Mega Mall 271”។ 

៤.ផ្លប៉ែេះពាលថ់នការបតូររបូយិបណ័្ណបរពទស នខិអត្តាការត្បាក ់

ត្កុ ហ ុន ឌី ប ៊ី ឌ ី ិនមានត្ទេយសក ម និខបណំ្លុហិរញ្ញវតថជុារូបយិបណ័្ណបរពទសពផ្សខពទៀតពទ ពលើកសលខសតមានទឹកត្បាកត់ចូ យួចំននួ

សត្មាបគ់ណ្នីអនកផ្គតផ់្គខ់ សដលត្តូវបខ់ជារូបយិប័ណ្ណថថ្បាត (THB) និខ អីរ៉ាូ (EUR  ) ពហើយរាលក់ ចទីខំអស់របស់ ឌី ប ៊ី ឌី មានអត្តាពថ្រ 

ដូពចនេះ ឌី ប ៊ី ឌី  និមានផ្លប៉ែេះពាល់ខាល ំខេីការសត្បត្បលួថនការបតូររបូយិបណ័្ណបរពទស និខអត្តាការត្បាកព់ទ។ 

៥.ផ្លប៉ែេះពាលថ់នអតផិ្រណា 

ឌី ប ៊ី ឌី បានរួ បញ្ចូលការពឡើខអតផិ្រណាសដលបានរំេឹខទុកពៅកនុខសពំណ្ើរសដលដ្ឋកព់ដញថថ្លគពត្មាខ។ ត្បសិនពបើតថ លថនវតថធុាតពុដើ 

សត្បត្បលួត្សបតា អត្តាអតផិ្រណា វនឹខ ិនមានផ្លប៉ែេះពាល់ខាល ំខដលត់្បាក់ចពំណ្ញរបស់ត្កុ ហ ុនពនាេះពទ។ 

១៨ 






