
  

   

 
 
 
របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល  
និង 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុបណ ដ្ ោះអាសននដែលបាន     
ក្ត្ួត្ពិនិត្យណ ើងវិញ 
 
ក្រុមហ ុន ឌី ប  ីឌី អុិនជីនារងី ម.រ (ពីមុនក្ត្ូវបានណេ
ស្គា លជ់ា ក្រុមហ ុន ឌី ប ី ឌី អុនិជីរងី ខូអិលធីឌី) 
 
េិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខធនូ ឆ្ន ាំ២០២១ និងសក្ាប់កាលបរណិឆេទ 
៦ដខ និងសក្ាប់ការយិបរណិឆេទដែលបានបញ្ចប់ 
 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
 

  

ាត្ិកា 

   ទាំព័រ 

របាយការណ៍របស់ក្រមុក្បឹរាភ៊ិបាល ១ - ៣ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននដែលបានក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញ៖ 
របាយការណ៍របស់សវនររឯររាជយណលើរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននដែលបានក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញ ៤ - ៦ 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ៧ - ៨ 
របាយការណ៍ចំណូលលមអ៊ិត្ ៩ 
របាយការណ៍បដក្មបក្មួលមូលធន ១០ 
របាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារ ់ ១១ - ១២ 
រំណត្ស់ម្គា ល់ណលើរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសនននានា ១៣ - ៤៧ 
 



  ១ 

 

របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល 

ក្រុមក្បឹរាភ៊ិបាលសូមដារជូ់ននូវរបាយការណ៍របស់ខ្លួន ក្ពមទងំរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននដែលបានក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញ
របស់ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ (ពីម៊ុនមរណេស្ថា ល់ថាជា ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ខូ្អ៊ិលធីឌី) (ណៅកាត្ថ់ា “ក្រុមហ ៊ុន”) េ៊ិត្ក្តឹ្ម         
ថ្ងៃទី៣១ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងកាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ (ណៅកាត្ថ់ា “កាលបរ ៊ិណចេទ”) ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់(ណៅកាត្ថ់ា 
“ការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទ”)។ 
 
ព័ត្៌ានអាំពីក្រុមហ ុន 
ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ ណៅកាត្ថ់ា (“ក្រុមហ ៊ុន”) ជាក្រុមហ ៊ុនមហាជនទទលួខ្៊ុសក្តូ្វម្គនរក្ម៊ិត្ក្តូ្វបានបណងកើត្ណ ើងណៅរន៊ុង
ក្ពោះរាជា្ចក្ររមព៊ុជាណៅថ្ងៃទី១០ ដខ្មនីា ឆ្ន ១ំ៩៩៨ ណក្កាមវ ៊ិញ្ញញ បនបក្ត្ច៊ុោះបញ្ជ ីពាណ៊ិ ជជរមមណលខ្ ០០០០៤០២៩ ណៅក្រសួង
ពាណ៊ិ ជជរមម។ ណដាយអន៊ុណោមតាមលរខនត៊ិរៈក្រុមហ ៊ុន ដែលអន៊ុញ្ញញ ត្ឱ្យែំណណើ រការអាជីវរមមរយៈណពល៩៩ឆ្ន  ំេ៊ិត្ចាបណ់ ដ្ើមពីកាល
បរ ៊ិណចេទច៊ុោះបញ្ជ ីជាមយួក្រសួងពាណ៊ិ ជជរមម (“MoC”) ថ្នក្ពោះរាជា្ចក្ររមព៊ុជា។ 
 
ក្រុមហ ៊ុនបានបដូរណ ម្ ោះពី ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ខូ្អ៊ិលធីឌី ណៅជា ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ បនាា បទ់ទលួបានការអន៊ុមត័្ពីក្រសួងពាណ៊ិ ជជ
រមមណៅថ្ងៃទី១៨ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 
ណៅថ្ងៃទី៦ ដខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ ក្រុមហ ៊ុនបានច៊ុោះបញ្ជ ីណដាយណជាេជយ័ជាមយួ្ារមូលបក័្ត្រមព៊ុជា (“CSX”)។ ចំននួហ ៊ុនងមីដែលបាន      
ណបាោះ្ាយម្គន ៦.៤៦១.៥៣៨ ហ ៊ុនជាមយួត្ថ្មលចាររឹ ១.០០០ ណរៀល (០.២៥ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ) រន៊ុងមយួហ ៊ុន រន៊ុងត្ថ្មលលរណ់ចញ 
២.៣៨០ ណរៀល (០.៥៨ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ) រន៊ុងមយួហ ៊ុន។ ក្រុមហ ៊ុនទទួលទឹរក្បារពី់ការណបាោះ្ាយលកភ់ាគហ ៊ុនជាស្ថធារណៈណលើរ
ែំបូង (“IPO”) រន៊ុងទំហំទឹរក្បារចំ់នួន ៣.៧៧៣.៥៣៩ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ជាលទធ្លរន៊ុងប៊ុពវោភភាេហ ៊ុនចំននួ ២.១៥៨.១៥៤ ែ៊ុោល រ
អាណមរ ៊ិរ (៨.៧៧៩.៣៧០.០០០ ណរៀល)។ នាកាលបរ ៊ិណចេទថ្នរបាយការណ៍ណនោះ ក្រុមក្បឹរាភ៊ិបាលម៊ិនទនណ់ធវើការអន៊ុមត័្ណៅណលើការ
វ ៊ិណស្ថធនរមមណលើលរខខ្នត៊ិរៈក្រុមហ ៊ុន (“MAA”) ដែលទរទ់ងនឹងការបណងកើនណែើមទ៊ុនពី IPO។ 
 
ការ ៊ិយាល័យច៊ុោះបញ្ជ ី ន៊ិងទីតាងំអាជីវរមមណោលរបស់ក្រុមហ ៊ុនម្គនទីតាងំសថ៊ិត្ណៅែី ូត្ិ៍ណលខ្៦៨ ល្ូវ៥៩៨ ភូម៊ិទំនប ់សង្កក ត្ភ់នណំពញងមី 
ខ្ណឌ ដសនស៊ុខ្ ក្បអបសំ់ប៊ុក្ត្ ១៧៨ រាជធានីភនណំពញ ក្ពោះរាជា្ចក្ររមព៊ុជា។ 
 
េ៊ិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ក្រុមហ ៊ុនម្គនន៊ិណយាជ៊ិត្ ៩៦៦ នារ ់(ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០៖ ១.០៤៣ នារ)់។ 
 
សរមមភាពអាជីវរមមឆមបង 
សរមមភាពចមបងរបស់ក្រុមហ ៊ុនេឺ ណធវើក្បត្៊ិបត្ត៊ិការជាអនរណ ៉ៅការដ ន្រណមកាន៊ិរ ន៊ិងអេា៊ិសនី អនរណ ៉ៅការក្បពន័ធទឹរ ន៊ិងពនលត្អ់េាីភយ័ 
ក្បពន័ធម្គ៉ៅ ស៊ុីនក្ត្ជាររ់ន៊ុងបនាប ់HVAC ន៊ិងអនរណ ៉ៅការដងទអំាោរណ្េងៗ។ ម៊ិនម្គនការផ្លល ស់បដូរណលើសរមមភាពអាជីវរមមចមបងរបស់
ក្រុមហ ៊ុនរន៊ុងអំ ៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទណ ើយ។ 
 
លទធផលថ្នក្បត្ិបត្តិការ 
លទធ្លថ្នក្បត្៊ិបត្ត៊ិការអាជីវរមមរបស់ក្រុមហ ៊ុន សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចបថ់្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងស្ថថ នភាព              
អាជីវរមមរបស់ក្រុមហ ៊ុននាកាលបរ ៊ិណចេទណនាោះ ក្តូ្វបានបង្កា ញណៅរន៊ុងរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននដែលបានភាជ បម់រជាមយួ។  



  ២ 

 

   
ក្រុមក្បឹរាព៊ុំបាន ដ្ល់អន៊ុស្ថសនឱ៍្យណធវើការទូទត្ភ់ាេោភសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចបថ់្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១              
(ឆ្ន ២ំ០២០៖ ោម ន)។ 
 
ក្រុមក្បឹរាភិបាល 
សម្គជ៊ិរក្រុមក្បឹរាភ៊ិបាលរបស់ក្រុមហ ៊ុនណៅរន៊ុងអំ ៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទ ន៊ិងរហូត្ែល់កាលបរ ៊ិណចេទថ្នការរបាយការណ៍ណនោះម្គនែូចខាង
ណក្កាម៖ 
 

ណ ម្ ោះ ម៊ុខ្តំ្ដណង កាលបរ ៊ិណចេទថ្នការដត្ងតាងំ 
ណោរ នាង វ ៊ិធី ក្បធានក្រុមក្បឹរាភ៊ិបាល ថ្ងៃទី២៤ ដខ្មនីា ឆ្ន ២០១៦ 
ណោរក្សី លឹម ម៊ុយលី អភ៊ិបាល ថ្ងៃទី២៤ ដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០១៦ 
ណោរ ថ្ង វ៉ៅ នថ់ា អភ៊ិបាល ថ្ងៃទី២៩ ដខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 
ណោរ ហ ៊ុយ វ៉ៅថារ ៉ៅ ូ អភ៊ិបាលឯររាជយ ថ្ងៃទី២៩ ដខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 
 
សវនររ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននរបស់ក្រុមហ ៊ុន េ៊ិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន  ំ២០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គប់
ការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ក្តូ្វបានណធវើសវនរមម ណដាយក្រុមហ ៊ុនសនងការេណណនយយ ណេហាន សនង៊ុន (ណខ្មបូឌា) លីមធីីត្។ 
 
ភាេហ ុនរបសក់្រុមក្បឹរាភិបាលណៅរនងុក្រុមហ ុន 
អន៊ុណោមតាមលរខនត៊ិរៈក្រុមហ ៊ុន ភាេហ ៊ុនរបស់ក្រុមក្បឹរាភ៊ិបាលកានតំ់្ដណងនាការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ជាភាេហ ៊ុនធមមតារបស់
ក្រុមហ ៊ុន ន៊ិងស្ថជីវរមមពារព់ន័ធរន៊ុងអំ ៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 % រមមស៊ិទធ៊ិ ចំននួហ ៊ុន % រមមស៊ិទធ៊ិ ចំននួហ ៊ុន 
     
ណោរ នាង វ ៊ិធី ៤៥.៥០% ៨.៤០០.០០០ ៧០% ៨.៤០០.០០០ 
ណោរក្សី លឹម ម៊ុយលី ១៩.៥០% ៣.៦០០.០០០ ៣០% ៣.៦០០.០០០ 
 ៦៥.០០% ១២.០០០.០០០ ១០០% ១២.០០០.០០០ 
 
ការទទួលខុសក្ត្ូវរបសក់្រុមក្បឹរាភិបាលរនងុការណរៀបឆាំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ក្រុមក្បឹរាភ៊ិបាល ម្គនទំនលួខ្៊ុសក្តូ្វរន៊ុងការអោះអាងថា របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសនន ដ្ល់នូវក្េបទ់៊ិែឋភាពព៊ិត្ជាស្ថរវនតទងំអស់ 
បង្កា ញនូវភាពក្តឹ្មក្តូ្វពីស្ថថ នភាពហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុរបស់ក្រុមហ ៊ុនេ៊ិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងលទធ្លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ក្ពមទងំលំហូរ           
ស្ថចក់្បាររ់បស់ក្រុមហ ៊ុនសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប។់ រន៊ុងការណរៀបចំរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ       
ក្រុមក្បឹរាភ៊ិបាលត្ក្មូវឱ្យ៖ 
 

i. អន៊ុវត្តណលើណោលនណយាបាយេណណនយយណដាយអន៊ុណោមតាមសតងដ់ាររបាយការណ៍ទរទ់ងនឹងហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុអនតរជាត្៊ិថ្នរមព៊ុជា 
(“ស.រ.ទ.ហ.អ.រ”) ណដាយដ អ្រណលើការវ ៊ិន៊ិចេយ័ ន៊ិងការបា៉ៅ នស់្ថម នយា៉ៅ ងសមណហត្៊ុ្ល ន៊ិងក្បុងក្បយត័្ន ណហើយណធវើការអន៊ុវត្ដ
ក្បរបណដាយសងាត្៊ិភាព 

 
ii. អន៊ុវត្តតាមការត្ក្មូវថ្នសតងដ់ាររបាយការណ៍ទរទ់ងនឹងហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុអនតរជាត្៊ិថ្នរមព៊ុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.រ”) ឬក្បស៊ិនណបើម្គនការ

ក្បាសចារ្មយួរន៊ុងការបង្កា ញនូវទ៊ិែឋភាពព៊ិត្ ន៊ិងក្តឹ្មក្តូ្វក្រុមក្បឹរាភ៊ិបាលក្តូ្វធានាឱ្យបានថាការក្បាសចារទងំណនាោះ
ក្តូ្វបានោត្ក្ត្ដាង ពនយល់ ន៊ិងរំណត្ប់រ ៊ិម្គណឱ្យបានក្តឹ្មក្តូ្វណៅរន៊ុងរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ 



 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វវត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១៖ ក្រមុហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជនីារងី ម.រ (០០០០៤០២៩) ៤ 
 
 
 

េណណនយយររជនំាញ ន៊ិងសវនររក្បត្៊ិក្សតុ្ 
សម្គជ៊ិរភាពណេហាន សនង៊ុន អនតរជាត្៊ិ។ ណេហាន សនង៊ុន អនតរជាត្៊ិ ន៊ិងសម្គជ៊ិរ េឺម៊ិនដមនជាថ្ែេូរពាណ៊ិ ជជរមមទូទងំសរលណោរណទ។
រាល់ណសវរមមនានាក្ត្ូវបាន ត្ល់យា៉ៅ ងឯររាជយណដាយសម្គជ៊ិរនីមយួៗ ។ 

របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជយណលើ          
ការក្ត្ួត្ពិនិត្យរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ
បណ ដ្ ោះអាសនន 

ជូនឆាំណ ោះភាេទុនិររបស ់ 
ក្រុមហ ុន ឌី ប ី ឌី អុិនជីនារងី ម.រ (ពីមុនមរណេស្គា លថ់ាជា ឌី ប ី ឌី អុិនជីនារងី ខូអិលធីឌី) 

 

ណសឆរដីណផដើម 
ណយើងខ្្៊ុ ំបានណធវើការក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញណលើរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននរបស់ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
(ពីម៊ុនណេស្ថា ល់ថាជាក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ខូ្អ៊ិលធីឌី) (ណៅកាត្ថ់ា “ក្រុមហ ៊ុន”) ដែលរមួម្គនរបាយការណ៍ស្ថថ ន
ភាពហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុេ៊ិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ របាយការណ៍ចំណូលលមអ៊ិត្ របាយការណ៍បដក្មបក្មួលមូលធន ន៊ិង         
របាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារស់ក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ក្ពមជាមយួរំណត្់
សម្គា ល់ណលើរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសនន រមួទងំណសចរតីសណងខបណោលនណយាបាយេណណនយយសំខាន់ៗ  ន៊ិង
ពត័្ម៌្គនពនយល់បដនថមណ្េងៗ ណទៀត្។ 
 
េណៈក្េបក់្េងម្គនទំនលួខ្៊ុសក្តូ្វរន៊ុងការណរៀបចំ ន៊ិងបរក្ស្ថយយា៉ៅ ងក្តឹ្មក្តូ្វណលើរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសនន
ណដាយអន៊ុណោមតាមសតងដ់ាររបាយការណ៍ទរទ់ងនឹងហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុអនតរជាត្៊ិថ្នរមព៊ុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.រ”) ក្ពមទងំការក្េបក់្េង
ថ្ ា្រន៊ុងតាមការរំណត្រ់បស់េណៈក្េបក់្េងដែលចំបាចណ់ែើមបណីរៀបចំរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននដែលម៊ិនម្គន
រំហ៊ុសឆាងជាស្ថរវនតដែលណរើត្ណ ើងពីការការដរលងបនលំ ឬរំហ៊ុសឆាងណ្េងៗ ក្ពមទងំណធវើការណក្ជើសណរ ើស ន៊ិងអន៊ុវត្តណោល
នណយាបាយេណណនយយដែលសមក្សប ន៊ិងណធវើការបា៉ៅ នស់្ថម នេណណនយយដែលសមក្សបតាមស្ថថ នការណ៍ជារដ់សដង។ 
 
ក្រុមក្បឹរាភ៊ិបាលម្គនទំនលួខ្៊ុសក្តូ្វរន៊ុងការក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណលើែំណណើ រការណរៀបចំរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ។ 
 
ទំនលួខ្៊ុសក្តូ្វរបស់ណយើងខ្្៊ុ ំ េឺណែើមបបីង្កា ញពីការសនន៊ិដាឋ នណលើរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននណដាយដ អ្រណលើការ      
ក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើវ ៊ិញរបស់ណយើងខ្្៊ុ ំ។  
 
វិស្គលភាពថ្នការក្ត្ួត្ពិនិត្យណ ើងវិញ 
ណយើងខ្្៊ុ ំបានណធវើការក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណដាយអន៊ុណោមតាមសតងដ់ារអនតរជាត្៊ិថ្នរមព៊ុជាសដីពីការក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញ ២៤១០ “ការ      
ក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញណលើពត័្ម៌្គនលទធ្លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសនន ណដាយសវនររឯររាជយរបស់ក្រុមហ ៊ុន”។ ការក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យ
ណ ើងវ ៊ិញណលើរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននរមួម្គនការណធវើការស្ថរសួរ ទំនលួខ្៊ុសក្តូ្វណោលរបស់ប៊ុេាលចំណពាោះបញ្ញា
ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ន៊ិងេណណនយយ ក្ពមទងំការអន៊ុវត្តណលើនីត្៊ិវ ៊ិធីណលើការវ ៊ិភាេ ន៊ិងនីតី្វ ៊ិធីណលើការក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញណ្េងណទៀត្។ 

ណេហាន សនង៊ុន (ណខ្មបូឌា) លីមធីតី្ 
ជានទ់ី២០ អោរកា្ឌីយា៉ៅ  
៣១៥ ្លូវក្ពោះអងាឌួង 
(ដរងមហាវ ៊ិងីក្ពោះម៊ុនីវងេ) 
សង្កក ត្វ់ត្តភន ំខ្ណឌ ែូនណពញ 
រាជធានីភនណំពញ 
ក្ពោះរាជា្ចក្ររមព៊ុជា 
ណលខ្ទូស័ពា +៨៥៥ ២៣ ៩៦៦ ៥២០ 
 www.grantthornton.com.kh 

 



 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វវត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១៖ ក្រមុហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជនីារងី ម.រ (០០០០៤០២៩) ៥ 
 
 
 

េណណនយយររជនំាញ ន៊ិងសវនររក្បត្៊ិក្សតុ្ 
សម្គជ៊ិរភាពណេហាន សនង៊ុន អនតរជាត្៊ិ។ ណេហាន សនង៊ុន អនតរជាត្៊ិ ន៊ិងសម្គជ៊ិរ េឺម៊ិនដមនជាថ្ែេូរពាណ៊ិ ជជរមមទូទងំសរលណោរណទ។
រាល់ណសវរមមនានាក្ត្ូវបាន ត្ល់យា៉ៅ ងឯររាជយណដាយសម្គជ៊ិរនីមយួៗ ។ 

ការក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញ ម្គនវ ៊ិស្ថលភាពត្៊ិចជាងការណធវើសវនរមមណដាយអន៊ុណោមតាមសតងដ់ារសវនរមមអនតរជាត្៊ិថ្នរមព៊ុជា 
ណហើយជាលទធ្លណយើងម៊ិនបានណធវើការធានា្មយួថាណយើងខ្្៊ុ ំបានែឹងពីបញ្ញា សំខាន់ៗ ទងំអស់ដែលបានរំណត្ណ់ៅរន៊ុង
ការណធវើសវនរមមណ ើយ។ ែូណចនោះ ណយើងខ្្៊ុ ំម៊ិនណធវើការបណញ្ចញមត្៊ិណយាបល់សវនរមមណ ើយ។ 
 
ណសឆរដីសននិដ្ឋា ន 
ណដាយដ អ្រណលើការក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញរបស់ណយើងខ្្៊ុ ំ ម៊ិនម្គនបញ្ញា ្មយួដែលណធវើឱ្យណយើងខ្្៊ុ ំណជឿថារបាយការណ៍      
ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននដែលអមមរជាមយួម៊ិនបានបង្កា ញយា៉ៅ ងក្តឹ្មក្តូ្វ ដែលទរទ់ងនឹងស្ថថ នភាពហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុរបស់
ក្រុមហ ៊ុនេ៊ិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ក្ពមជាមយួនឹងលទធ្លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ន៊ិងលំហូរស្ថចក់្បាររ់បស់ក្រុមហ ៊ុន
សក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចបដ់ែលអន៊ុណោមតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.រ។ 
 
បញ្ហា ណផេងៗ 
ណយើងខ្្៊ុ ំណផ្លដ ត្សំខានណ់លើទ៊ិែឋភាពព៊ិត្ដែលណយើងខ្្៊ុ ំ ម៊ិនទនប់ានណធវើការក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យរបាយការណ៍ណក្បៀបណធៀបថ្នរបាយការណ៍
ចំណូលលមអ៊ិត្ របាយការណ៍បដក្មបក្មួលមូលធន ន៊ិងរបាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារស់ក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ដែល
បានបញ្ចបេ់៊ិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ណ ើយ ែូណចនោះណហើយណយើងខ្្៊ុ ំម៊ិនបានណធវើការសនន៊ិដាឋ ន ន៊ិងការធានារន៊ុងទក្មង់
្មយួណ ើយ។ 
 
ព័ត្៌ានណផេងៗ 
ក្រុមក្បឹរាភ៊ិបាលម្គនទំនលួខ្៊ុសក្តូ្វទងំក្សុងណៅណលើពត័្ម៌្គនណ្េងៗ។ ពត័្ម៌្គនណ្េងៗទងំណនាោះរមួម្គនរបាយការណ៍
របស់ក្រុមក្បឹរាភ៊ិបាល ប៉ៅ៊ុដនតម៊ិនរមួបញ្ចូ លរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននរបស់ក្រុមហ ៊ុន ន៊ិងរបាយការណ៍      
សវនររឯររាជយរបស់ណយើងខ្្៊ុ ំណ ើយ។ 
 
ណសចរដីសនន៊ិដាឋ នរបស់ណយើងខ្្៊ុ ំណៅណលើរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសនន ម៊ិនបានក្េបែណត បណ់ៅណលើពត័្ម៌្គនណ្េងៗ
ណ ើយ ណហើយណយើងខ្្៊ុ ំម៊ិន ដ្ល់ការធានា ន៊ិងណសចរដីសនន៊ិដាឋ នរន៊ុងទក្មងដ់បប្មយួណ ើយ។ 
 
ភាជ បជ់ាមយួការក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញរបស់ណយើងខ្្៊ុ ំណលើរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសនន ណយើងខ្្៊ុ ំម្គនទំនលួខ្៊ុសក្តូ្វ
រន៊ុងការអានពត័្ម៌្គនណ្េងៗ ណហើយព៊ិចារ្ថាណត្ើពត័្ម៌្គនណ្េងៗណនាោះ ម្គនវ ៊ិសមភាពជាស្ថរវនតជាមយួនឹង             
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននឬណទ ឬចំណណោះែឹងរបស់ណយើងខ្្៊ុ ំដែលទទលួបានពីការក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញ ថាណត្ើ  
ពត័្ម៌្គនទងំណនាោះអាចម្គនរំហ៊ុសឆាងជាស្ថរវនតឬណទ។ 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៧ 
 

រំណត្ស់ម្គា ល់ដែលភាជ បម់រជាមយួ េជឺាដ ន្រមយួថ្នរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុទងំណនោះ។ 
 

របាយការណ៍ស្គថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុ 
 
 

  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 រំណត្ ់ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 សម្គា ល់ (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 

      
ក្ទពយសរមម      
ក្ទពយសរមមរយៈណពលដវង      
ក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រ  ៦ ២.៦៤៣.០៦២ ១០.៧៦៧.៨៣៥  ២.៦០០.០១៥   ១០.៥១៧.០៦១  
ក្ទពយសរមមអរូបី - ស៊ុទធ ៧ ៣៣.៩៨៦ ១៣៨.៤៥៩  ៣៧.៤៥៦   ១៥១.៥១០  
ស៊ិទធ៊ិណក្បើក្បាស់ក្ទពយសរមម - ស៊ុទធ  ៨ ៣២.៧៤៥ ១៣៣.៤០៣  ៧០.៤០២   ២៨៤.៧៧៦  
ក្ទពយសរមមរយៈណពលដវងណ្េងៗ  ៩ ២០.០៥០ ៨១.៦៨៤  ៥៩.០៥០   ២៣៨.៨៥៧  
ក្ទណយសរមមរយៈណពលដវងសរ៊ុប  ២.៧២៩.៨៤៣ ១១.១២១.៣៨១  ២.៧៦៦.៩២៣   ១១.១៩២.២០៤  
      
ក្ទពយសរមមរយៈណពលខ្ល ី      
ក្ទពយសរមមរ៊ិចចសនា ១៥ ៣.៧៩១.៣៦៦ ១៥.៤៤៦.០២៥  ៣.១៥០.៨៣០   ១២.៧៤៥.១០៧  
ក្ទពយសរមមរយៈណពលខ្លីណ្េងៗ  ១៤ ៩៤៦.៩៦២ ៣.៨៥៧.៩២៣  ៤៥៧.៤៧៦   ១.៨៥០.៤៩០  
សមត្៊ុលយក្តូ្វទទលួពីម្គច ស់ភាេហ ៊ុន ២៦ ១៣៤.៤២១ ៥៤៧.៦៣១ - - 
សនន៊ិធ៊ិ - ស៊ុទធ ១៣ ២.១៦៧.២៥៨ ៨.៨២៩.៤០៩  ១.៦៣៣.៨១៦   ៦.៦០៨.៧៨៦  
េណនីពាណ៊ិ ជជក្តូ្វទទលួ  ១២ ៦.២៧៣.០៥៧ ២៥.៥៥៦.៤៣៤  ១.៤៨៧.២១៩   ៦.០១៥.៨០១  
ក្បារត់្មកល់ណែើមបធីានា  ១១ ៦៥.០០០ ២៦៤.៨១០  ២១០.៥៤៥   ៨៥១.៦៥៥  
ស្ថចក់្បារ ់ន៊ិងស្ថចក់្បារស់មមូល ១០ ២២៥.១១៩ ៩១៧.១៣៥  ២៨៣.១២៤   ១.១៤៥.២៣៧  
ក្ទពយសរមមរយៈណពលខ្លសីរ៊ុប  ១៣.៦០៣.១៨៣ ៥៥.៤១៩.៣៦៧  ៧.២២៣.០១០   ២៩.២១៧.០៧៦  
ក្ទពយសរមមសរ៊ុប  ១៦.៣៣៣.០២៦ ៦៦.៥៤០.៧៤៨  ៩.៩៨៩.៩៣៣   ៤០.៤០៩.២៨០  
      
មូលធន      
ណែើមទ៊ុន ១៦ ៤.៦១៥.៣៨៥ ១៨.៧៩៦.៦៨៧  ៣.០០០.០០០   ១២.២២៥.៣០១  
ប៊ុពវោភណែើមទ៊ុន ១៦.១ ២.១៥៨.១៥៤ ៨.៧៧៩.៣៧០  -     -    
ក្បារចំ់ណណញររាទ៊ុរ  ២.២៨១.៦៦៤ ៩.៤៤១.៨៨៧  ១.៨៦៨.៩៨២   ៧.៧៦៣.០៩៦  
រូប៊ិយបណ័ណ បដូរបក្មុងទ៊ុរ  - (១២៧.០៤៧)  -     (២៩៣.៣៦៥) 
មូលធនសរ៊ុប  ៩.០៥៥.២០៣ ៣៦.៨៩០.៨៩៧  ៤.៨៦៨.៩៨២   ១៩.៦៩៥.០៣២  
      
បំណ៊ុ ល      
បំណ៊ុ លរយៈណពលដវង      
ក្បាររ់មច ី- រយៈណពលដវងស៊ុទធ ១៧ ៨១១.៣២០ ៣.៣០៥.៣១៨  ១.១៨១.៨២៤   ៤.៧៨០.៤៧៨  
បំណ៊ុ លភត្៊ិសនា - រយៈណពលដវងស៊ុទធ ៨ - -  ៤៨.៥១០   ១៩៦.២២៣  
បំណ៊ុ លរយៈណពលដវងសរ៊ុប  ៨១១.៣២០ ៣.៣០៥.៣១៨  ១.២៣០.៣៣៤   ៤.៩៧៦.៧០១  

 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៨ 
 

រំណត្ស់ម្គា ល់ដែលភាជ បម់រជាមយួ េជឺាដ ន្រមយួថ្នរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុទងំណនោះ។ 
 

របាយការណ៍ស្គថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
 
 
  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 រំណត្ ់ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 សម្គា ល់ (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 
    
បំណ៊ុ លរយៈណពលខ្ល ី      
ក្បាររ់មច ី ១៧ ២.៥១៩.០១១ ១០.២៦២.៤៥១  ៩៦៧.២០៧   ៣.៩១២.៣៥២  
ឥណទនវ ៊ិបារូបន ៍ ១៨ ១.៨៧១.១១២ ៧.៦២២.៩១០  ១.៧២៤.៥៩២   ៦.៩៧៥.៩៧៥  
េណនីពាណ៊ិ ជជ ន៊ិងេណនីក្តូ្វសងណ្េងៗ ១៩ ១.៨៣១.២១៥ ៧.៤៦០.៣៧០  ៦៩៧.១៦៨   ២.៨២០.០៤៦  
សមត្៊ុលយក្តូ្វសងណៅម្គច ស់ភាេហ ៊ុន  ២៦ - -  ៥.៦៤២    ២២.៨២២  
បំណ៊ុ លភត្៊ិសនា ៨ ៤៨.៥០៩ ១៩៧.៦២៦  ៦០.០៩០   ២៤៣.០៦៤  
បំណ៊ុ លរ៊ិចចសនា ១៥ ១៦១.៨៨០ ៦៥៩.៤៩៩  ៤០៧.៩៥៣   ១.៦៥០.១៧០  
បំណ៊ុ លពនធណលើក្បារចំ់ណូលបចច៊ុបបនន ២៥.៣ ៣៤.៧៧៦ ១៤១.៦៧៧  ២៧.៩៦៥   ១១៣.១១៨  
បំណ៊ុ លរយៈណពលខ្លសីរ៊ុប  ៦.៤៦៦.៥០៣ ២៦.៣៤៤.៥៣៣ ៣.៨៩០.៦១៧ ១៥.៧៣៧.៥៤៧ 
បំណ៊ុ លសរ៊ុប  ៧.២៧៧.៨២៣ ២៩.៦៤៩.៨៥១  ៥.១២០.៩៥១   ២០.៧១៤.២៤៨  
មូលធន ន៊ិងបំណ៊ុ លសរ៊ុប  ១៦.៣៣៣.០២៦ ៦៦.៥៤០.៧៤៨  ៩.៩៨៩.៩៣៣   ៤០.៤០៩.២៨០  
 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៩ 
 

រំណត្ស់ម្គា ល់ដែលភាជ បម់រជាមយួ េជឺាដ ន្រមយួថ្នរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុទងំណនោះ។ 
 

របាយការណ៍ឆាំណូលលមអិត្ 
 

  សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់
  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  រំណត្ ់ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 សម្គា ល់ (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 
      
ចំណូល ២០ ១៧.៩៦៤.២២៨ ៧៣.០៧៨.៤៨០ ១៣.៤៦៣.១៨៨   ៥៤.៨៨៩.៤១៧  
ថ្ងលណែើមទំន៊ិញ ន៊ិងណសវរមម ២១ (១៥.៤០៩.៤១០) (៦២.៦៨៥.៤៨០)  (១១.២០៤.១៣៤) (៤៥.៦៧៩.២៥៤) 
ចំណណញែ៊ុល  ២.៥៥៤.៨១៨ ១០.៣៩៣.០០០  ២.២៥៩.០៥៤   ៩.២១០.១៦៣  
ចំណូលណ្េងៗ - ស៊ុទធ ២៣ ២៨.០៦៣ ១១៤.១៦០  ៥៣.៦៣១   ២១៨.៦៥៤  
ចំ្យក្បត្៊ិបត្ត៊ិការ ២២ (១.៤៨៣.៥៧៥) (៦.០៣៥.១៨៣)  (១.៤៩៨.៣២៧)  (៦.១០៨.៦៧៩) 
បនា៊ុរហ៊ិរញ្ញបបទន ២៤ (៥០៦.៨៧០) (២.០៦១.៩៤៧)  (៣៦៩.៤៧៥)  (១.៥០៦.៣៥០) 
ក្បារចំ់ណណញម៊ុនបងព់នធ  ៥៩២.៤៣៦ ២.៤១០.០៣០  ៤៤៤.៨៨៣   ១.៨១៣.៧៨៨  
ចំ្យពនធណលើក្បារចំ់ណូល ២៥.១ (១៧៩.៧៥៤) (៧៣១.២៣៩)  (១៤០.០០១)  (៥៧០.៧៨៤) 
ចំណណញរន៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទ  ៤១២.៦៨២ ១.៦៧៨.៧៩១  ៣០៤.៨៨២   ១.២៤៣.០០៤  
(ចំណណញ)/ខាត្លមអ៊ិត្ណ្េងៗ      

លណមអៀងពីការបដូរូប៊ិយបណ័ណ   - ១៦៦.៣១៨  -     (១៤៦.៦៨០) 
ចំណូលលមអ៊ិត្សរ៊ុបរន៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទ ៤១២.៦៨២ ១.៨៤៥.១០៩  ៣០៤.៨៨២   ១.០៩៦.៣២៤  
 

  សក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្បានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្បានបញ្ចប ់
  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  រំណត្ ់ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 សម្គា ល់ (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 
      
ចំណូល ២០ ៩.៦៣៧.៤៨០ ៣៩.២០៥.២៦៩ ៦.៤២៥.៣៩៨ ២៦.១៩៦.៣៤៨  
ថ្ងលណែើមទំន៊ិញ ន៊ិងណសវរមម ២១ (៧.៧៦៣.៩៣៦) (៣១.៥៨៣.៦៩២) (៥.០១៨.៩៤៨) (២០.៤៦២.២៥១) 
ចំណណញែ៊ុល  ១.៨៧៣.៥៤៤ ៧.៦២១.៥៧៧ ១.៤០៦.៤៥០ ៥.៧៣៤.០៩៧  
ចំណូលណ្េងៗ - ស៊ុទធ ២៣ ៣.២៩៥ ១៣.៤០៤ ៤៣.៩០០ ១៧៨.៩៨០  
ចំ្យក្បត្៊ិបត្ត៊ិការ ២២ (៩១៨.៦៧០) (៣.៧៣៧.១៥០) (៨៨៣.៧១៥)  (៣.៦០២.៩០៦) 
បនា៊ុរហ៊ិរញ្ញបបទន ២៤ (២៦១.៦០៨) (១.០៦៤.២២១) (២០១.៦៣០)  (៨២២.០៤៦) 
ក្បារចំ់ណណញម៊ុនបងព់នធ  ៦៩៦.៥៦១ ២.៨៣៣.៦១០ ៣៦៥.០០៥ ១.៤៨៨.១២៥  
ចំ្យពនធណលើក្បារចំ់ណូល ២៥.១ (១១២.៦៧១) (៤៥៨.៣៤៦) (៧៥.០៣៨)  (៣០៥.៩៣០) 
ចំណណញរន៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទ  ៥៨៣.៨៩០ ២.៣៧៥.២៦៤ ២៨៩.៩៦៧ ១.១៨២.១៩៥  
(ចំណណញ)/ខាត្លមអ៊ិត្ណ្េងៗ      

លណមអៀងពីការបដូរូប៊ិយបណ័ណ   - ១៦៦.៣៨៦ -  (១៤៦.៦៨០) 
ចំណូលលមអ៊ិត្សរ៊ុបរន៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទ ៥៨៣.៨៩០ ២.៥៤១.៦៥០ ២៨៩.៩៦៧ ១.០៣៥.៥១៥ 
 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ១០ 
 

 

រំណត្ស់ម្គា ល់ដែលភាជ បម់រជាមយួ េជឺាដ ន្រមយួថ្នរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុទងំណនោះ។ 
 
 

របាយការណ៍បដក្មបក្មួលមលូធន 
 
 

 ណែើមទ៊ុន ប៊ុពវោភណែើមទ៊ុន ក្បារច់ណំណញររាទ៊ុរ រូប៊ិយបណ័ណ បដូរបក្មងុទ៊ុរ សរ៊ុប 
 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 

 (រណំត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រណំត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រណំត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រណំត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រណំត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 
          

សមត្៊ុលយណៅថ្ងៃទ១ី ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២១ ៣.០០០.០០០ ១២.២២៥.៣០១ - - ១.៨៦៨.៩៨២ ៧.៧៦៣.០៩៦ (២៩៣.៣៦៥) ៤.៨៦៨.៩៨២ ១៩.៦៩៥.០៣២ 
ការបដនថមណែើមទ៊ុន ១.៦១៥.៣៨៥ ៦.៥៧១.៣៨៦ ២.១៥៨.១៥៤ ៨.៧៧៩.៣៧០ - - - ៣.៧៧៣.៥៣៩ ១៥.៣៥០.៧៥៦ 
ចណំណញរន៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទ - - - - ៤១២.៦៨២ ១.៦៧៨.៧៩១ - ៤១២.៦៨២ ១.៦៧៨.៧៩១ 
លណមអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - - - - - - ១៦៦.៣១៨ - ១៦៦.៣១៨ 
សមត្៊ុលយណៅថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៤.៦១៥.៣៨៥ ១៨.៧៩៦.៦៨៧ ២.១៥៨.១៥៤ ៨.៧៧៩.៣៧០ ២.២៨១.៦៦៤ ៩.៤៤១.៨៨៧ (១២៧.០៤៧) ៩.០៥៥.២០៣ ៣៦.៨៩០.៨៩៧ 
          
សមត្៊ុលយណៅថ្ងៃទ១ី ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០  ១៤២.៥០០   ៥៧៥.២៧៣  - -  ៤.៤២១.៦០០   ១៨.១៧០.១២០   (១៤៦.៦៨៥)  ៤.៥៦៤.១០០   ១៨.៥៩៨.៧០៨  
ការបដនថមណែើមទ៊ុន ២.៨៥៧.៥០០  ១១.៦៥០.០២៨  - - (២.៨៥៧.៥០០)  (១១.៦៥០.០២៨)  -   -     -    
ចំណណញរន៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទ  -   -  - -  ៣០៤.៨៨២   ១.២៤៣.០០៤   -     ៣០៤.៨៨២   ១.២៤៣.០០៤  
លណមអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ   -   -  - -  -   -   (១៤៦.៦៨០)  -     (១៤៦.៦៨០) 
សមត្៊ុលយណៅថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ៣.០០០.០០០  ១២.២២៥.៣០១  - -  ១.៨៦៨.៩៨២   ៧.៧៦៣.០៩៦   (២៩៣.៣៦៥)  ៤.៨៦៨.៩៨២  ១៩.៦៩៥.០៣២  
 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ១១ 
 

រំណត្ស់ម្គា ល់ដែលភាជ បម់រជាមយួ េជឺាដ ន្រមយួថ្នរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុទងំណនោះ។ 
 
 

របាយការណ៍លាំហូរស្គឆ់ក្បារ់ 
 
  សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់
  ថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 រំណត្ ់ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 សម្គា ល់ (រណំត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 
      
សរមមភាពក្បត្៊ិបត្ត៊ិការ      
ចំណណញម៊ុនបងព់នធណលើក្បារច់ំណូល  ៥៩២.៤៣៦ ២.៤១០.០៣០  ៤៤៤.៨៨៣   ១.៨១៣.៧៨៨  
ន៊ិយត័្រមមសក្ម្គប៖់      
រលំស់ណលើក្ទពយរូបី ន៊ិងរលំស់ណលើក្ទពយអរូប ី ៦. ៧ ន៊ិង ៨ ១៧៨.៩១៥ ៧២៧.៨២៦  ១៦៣.៨៥៤   ៦៦៨.០៣៣  
បនា៊ុរហ៊ិរញ្ញបបទន ២៤ ៥០៦.៨៧០ ២.០៦១.៩៤៧  ៣៦៩.៤៧៥   ១.៥០៦.៣៥០  
ខាត្ណលើការលរក់្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រ 
ន៊ិងក្ទពយសរមមអរូប ី ២៣ ១.៨២០ ៧.៤០៤  ៩១៤   ៣.៧២៦  

ចណំណញក្បត្៊ិបត្ត៊ិការម៊ុនបដក្មបក្មលួទ៊ុនបងវ៊ិល  ១.២៨០.០៤១  ៥.២០៧.២០៧   ៩៧៩.១២៦   ៣.៩៩១.៨៩៧  
បដក្មបក្មលួទ៊ុនបងវ៊ិល      
បដក្មបក្មលួស៊ុទធរន៊ុង៖      
ក្ទពយសរមមរ៊ិចចសនា  (៦៤០.៥៣៦) (២.៦០៥.៧០០)  (៧៤៣.៨៨២)  (៣.០៣២.៨០៧) 
ក្ទពយសរមមរយៈណពលខ្លីណ្េងៗ  (៤៨៩.៤៨៥) (១.៩៩១.២២៥)  ២២៣.១១៩   ៩០៩.៦៥៦  
សមត្៊ុលយក្ត្ូវទទួលពីម្គច ស់ភាេហ ៊ុន  (១៣៤.៤២១) (៥៤៦.៨២៥) - - 
សនន៊ិធ៊ិ  (៥៣៣.៤៤២) (២.១៧០.០៤២)  (៤០០.៣០៩)  (១.៦៣២.០៦០) 
ក្បារត់្មកល់ធានា  ១៤៥.៥៤៥ ៥៩២.០៧៧  ៨៦២.៦០២   ៣.៥១៦.៨២៨  
េណនពីាណ៊ិ ជជក្ត្ូវទទួល  (៤.៧៨៥.៨៣៨) (១៩.៤៦៨.៧៨៩)  ៤៣២.៧២២   ១.៧៦៤.២០៨  
ក្ទពយសរមមរយៈណពលដវងណ្េងៗ  ៣៩.០០០ ១៥៨.៦៥២  (២៤.០៥០)  (៩៨.០៥២) 
ឥណទនវ ៊ិបារូបន ៍  ១៤៦.៥២០ ៥៩៦.០៤៣  ២៦០.៦៨៦   ១.០៦២.៨១៧  
េណនពីាណ៊ិ ជជ ន៊ិងេណនីក្ត្ូវសងណ្េងៗ  ១.១៣៤.០៤៧ ៤.៦១៣.៣០៣  (៦៥៦.២៧៩)  (២.៦៧៥.៦៤៩) 
បំណ៊ុ លរ៊ិចចសនា  (២៤៦.០៧៣) (១.០០១.០២៥)  ២៦១.៨៥២   ១.០៦៧.៥៧១  
សមត្៊ុលយក្ត្ូវសងណៅម្គច ស់ភាេហ ៊ុន  (៥.៦៤២) (២២.៩៥២)  (២៧.៤៣៣)  (១១១.៨៤៤) 

ស្ថចក់្បារ(់ណក្បើរន៊ុង)/បានពសីរមមភាពក្បត្៊ិបត្ត៊ិ
ការ  (៤.០៩០.២៨៤) (១៦.៦៣៩.២៧៦)  ១.១៦៨.១៥៤   ៤.៧៦២.៥៦៥  

ពនធណលើក្បារច់ំណូលដែលបានបង ់ ២៥.៣ (១៧២.៩៤៣) (៧០៣.៥៣២)  (១១២.០៣៦)  (៤៥៦.៧៧១) 
ស្ថចក់្បារស់៊ុទធ(ណក្បើរន៊ុង)/បានពសីរមមភាព

ក្បត្៊ិបត្ត៊ិការ  (៤.២៦៣.២២៧) (១៧.៣៤២.៨០៨)  ១.០៥៦.១១៨   ៤.៣០៥.៧៩៤  
      

សរមមភាពវ ៊ិន៊ិណយាេ      
ការទ៊ិញក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រ ន៊ិងក្ទពយ      

សរមមអរូប ី ៦ ន៊ិង ៧ (១៨២.៨០៦) (៧៤៣.៦៥៥)  (១៧៧.៨០៥)  (៧២៤.៩១១) 
ចំណូលពីការលរក់្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រ ន៊ិង

ក្ទពយសរមមអរូប ី  ១៥០ ៦១០  ៨១   ៣៣១  
ស្ថចក់្បារស់៊ុទធបានណក្បើរន៊ុងសរមមវ ៊ិន៊ិណយាេ  (១៨២.៦៥៦) (៧៤៣.០៤៥)  (១៧៧.៧២៤)  (៧២៤.៥៨០) 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ១២ 
 

រំណត្ស់ម្គា ល់ដែលភាជ បម់រជាមយួ េជឺាដ ន្រមយួថ្នរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុទងំណនោះ។ 
 
 

របាយការណ៍លាំហូរស្គឆ់ក្បារ់(ត្) 
 
 
  សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់
  ថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 រំណត្ ់ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 សម្គា ល់ (រណំត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 
      
សរមមភាពហ៊ិរញ្ញបបទន      
ការបដនថមណែើមទ៊ុន ១៦ ៣.៧៧៣.៥៣៩ ១៥.៣៥០.៧៥៧ - - 
ការទូទត្ប់ំណ៊ុ លភត្៊ិសនា ៨ (៦៧.២០១) (២៧៣.៣៧៤) (៦៧.២០០) (២៧៣.៩៧៥) 
ការទូទត្ក់្បាររ់មច ី ១៧ (៧.៣០៥.៥២១) (២៩.៧១៨.៨៥៩) (៦៦២.៩៨២) (២.៧០២.៩៧៨) 
ការែរក្បាររ់មច ី ១៧ ៨.៤៨៦.៨២១ ៣៤.៥២៤.៣៨៨ ៤៧៥.៥៤៣ ១.៩៣៨.៧៨៩ 
ការទូទត្ក់ារក្បារ ់ ១៧ (៤៩៩.៧៦០) (២.០៣៣.០២៤) (៣៥៦.៨៩៨) (១.៤៥៥.០៧៣) 
ស្ថចក់្បារស់៊ុទធបានព/ី(ណក្បើរន៊ុង) សរមមភាព 
ហ៊ិរញ្ញបបទន ៤.៣៨៧.៨៧៨ ១៧.៨៤៩.៨៨៨ (៦១១.៥៣៧) (២.៤៩៣.២៣៧) 

      
បដក្មបក្មលួស្ថចក់្បារ ់ន៊ិងស្ថចក់្បារ ់     
សមមូលស៊ុទធរន៊ុងអ ំ៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទ  (៥៨.០០៥) (២៣៥.៩៦៥)  ២៦៦.៨៥៧   ១.០៨៧.៩៧៧  

ស្ថចក់្បារ ់ន៊ិងស្ថចក់្បារស់មមូលណែើម
ការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទ   ២៨៣.១២៤   ១.១៤៥.២៣៧   ១៦.២៦៧   ៦៦.២៨៨  

លណមអៀងពីការបដូររូប៊ិយបណ័ណ   - ៧.៨៦៣  -     (៩.០២៨) 
ស្ថចក់្បារ ់ន៊ិងស្ថចក់្បារស់មមូលច៊ុង

ការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទ ១០ ២២៥.១១៩ ៩១៧.១៣៥  ២៨៣.១២៤   ១.១៤៥.២៣៧  
 
 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ១៣ 
 
 

 

រាំណត្់សាា លណ់លើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 

១. ព័ត្៌ានអាំពីក្រុមហ ុន 
ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ ណៅកាត្ថ់ា (“ក្រុមហ ៊ុន”) ជាក្រុមហ ៊ុនមហាជនទទលួខ្៊ុសក្តូ្វម្គនរក្ម៊ិត្ក្តូ្វបានបណងកើត្ណ ើងណៅ
រន៊ុងក្ពោះរាជា្ចក្ររមព៊ុជាណៅថ្ងៃទី១០ ដខ្មនីា ឆ្ន ១ំ៩៩៨ ណក្កាមវ ៊ិញ្ញញ បនបក្ត្ច៊ុោះបញ្ជ ីពាណ៊ិ ជជរមមណលខ្ ០០០០៤០២៩ ណៅក្រសួង
ពាណ៊ិ ជជរមម។ ណដាយអន៊ុណោមតាមលរខនត៊ិរៈក្រុមហ ៊ុន ដែលអន៊ុញ្ញញ ត្ឱ្យែំណណើ រការអាជីវរមមរយៈណពល៩៩ឆ្ន  ំេ៊ិត្ចាបណ់ ដ្ើមពីកាល
បរ ៊ិណចេទច៊ុោះបញ្ជ ីជាមយួក្រសួងពាណ៊ិ ជជរមម (“MoC”) ថ្នក្ពោះរាជា្ចក្ររមព៊ុជា។ 
 
ការ ៊ិយាល័យច៊ុោះបញ្ជ ី ន៊ិងទីតាងំអាជីវរមមណោលរបស់ក្រុមហ ៊ុនម្គនទីតាងំសថ៊ិត្ណៅែី ូត្ិ៍ណលខ្៦៨ ល្ូវ៥៩៨ ភូម៊ិទំនប ់សង្កក ត្ភ់នណំពញងមី 
ខ្ណឌ ដសនស៊ុខ្ ក្បអបសំ់ប៊ុក្ត្ ១៧៨ រាជធានីភនណំពញ ក្ពោះរាជា្ចក្ររមព៊ុជា។ 
 
ក្រុមហ ៊ុនបានបដូរណ ម្ ោះពី ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ខូ្អ៊ិលធីឌី ណៅជា ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ បនាា បទ់ទលួបានការអន៊ុមត័្ពីក្រសួង 
ពាណ៊ិ ជជរមមណៅថ្ងៃទី១៨ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 
សរមមភាពចមបងរបស់ក្រុមហ ៊ុនេឺ ណធវើក្បត្៊ិបត្ត៊ិការជាអនរណ ៉ៅការដ ន្រណមកាន៊ិរ ន៊ិងអេា៊ិសនី អនរណ ៉ៅការក្បពន័ធទឹរ ន៊ិងពនលត្អ់េាីភយ័ ក្បពន័ធ
ម្គ៉ៅ ស៊ុីនក្ត្ជាររ់ន៊ុងបនាប ់HVAC ន៊ិងអនរណ ៉ៅការដងទអំាោរណ្េងៗ។ 
 
េ៊ិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ក្រុមហ ៊ុនម្គនន៊ិណយាជ៊ិត្ ៩៦៦ នារ ់(ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១៖ ១.០៤៣ នារ)់។ 
 
២.  មូលដ្ឋា នថ្នការណរៀបឆាំ និងរបាយការណ៍អនុណោមតាមសតង់ដ្ឋររបាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហរិញ្ញវត្ថុ       

អនតរជាត្ិថ្នរមពុជា(“ស.រ.ទ.ហ.អ.រ”)  
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុក្តូ្វបានណរៀចចំណ ើងណដាយអន៊ុណោមតាមសតងដ់ាររបាយការណ៍ទរទ់ងនឹងហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុអនតរជាត្៊ិថ្នរមព៊ុជា                    
(“ស.រ.ទ.ហ.អ.រ”)។ 
 
ន៊ិយត័្ររេណណនយយ ន៊ិងសវនរមមថ្នរមព៊ុជា ណដាយណយាងតាមណសចរដីក្បកាសដែលបានណធវើការដរដក្ប (ស្ថរាចរ) ណលខ្ ០៦៨-សហវ-ក្បរ ច៊ុោះ
ថ្ងៃទី៨ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០០៩ ដែលបានណចញ្ាយណដាយក្រសួងណសែឋរ៊ិចច ន៊ិងហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុថ្នក្ពោះរាជា្ចក្ររមព៊ុជា សដីពីការដារឱ់្យអន៊ុវនត            
សតងដ់ាររបាយការណ៍ទរទ់ងនឹងហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុអនតរជាត្៊ិថ្នរមព៊ុជា ក្តូ្វបានសណក្មចឱ្យអន៊ុវត្តទងំក្សុងណៅណលើសតងដ់ារទរទ់ងនឹងរបាយការណ៍
ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុអនតរជាត្៊ិ (“IFRS”) ដែលបានណចញ្ាយណដាយក្រុមក្បឹរាសតងដ់ារេណណនយយអនតរជាត្៊ិ (“IASB”) ណដាយម៊ិនម្គនការណធវើន៊ិយត័្រមម
ណ ើយ។ សតងដ់ារទងំណនោះក្តូ្វបានស្ថា ល់ថាជា ស.រ.ទ.ហ.អ.រ។ 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ១៤ 
 
 

 

៣. សតង់ដ្ឋរ និងការបរក្ស្គយងមី ឬដែលបានដរសក្មួលណ ើងវិញ 
៣.១. សតងដ់ារ វ ៊ិណស្ថធនរមម ន៊ិងការបរក្ស្ថយណៅនឹងសតងដ់ារម្គនក្ស្ថបដ់ែលម៊ិនទនម់្គនក្បស៊ិទធភាព ប៉ៅ៊ុដនតក្តូ្វបានអន៊ុវត្តជាម៊ុនណដាយ

ក្រមុហ ៊ុន 
នាកាលបរ ៊ិណចេទថ្នណសចរដីអន៊ុមត័្ណៅណលើរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុទងំណនោះ ងមីមយួចំននួ ប៉ៅ៊ុដនតម៊ិនទនម់្គនក្បស៊ិទធ៊ិភាព សតងដ់ារ ន៊ិង          
វ ៊ិណស្ថធនរមមណៅណលើសតងដ់ារដែលម្គនក្ស្ថប ់ន៊ិងការបរក្ស្ថយដែលបានណចញ្ាយណដាយ IASB។ 
 
សតងដ់ារ ន៊ិងវ ៊ិណស្ថធនរមមណ្េងៗដែលម៊ិនទនម់្គនក្បស៊ិទធ៊ិភាពណៅណ ើយ ន៊ិងម៊ិនទនប់ានអន៊ុវត្តជាម៊ុនណដាយក្រុមហ ៊ុនរមួម្គន៖ 

• ស.រ.ទ.ហ.អ.រ ១៧ រ៊ិចចសនាធានារា៉ៅ បរ់ង 
• ឯរស្ថរណយាងទរទ់ងនឹងក្របខ្ណឌ ទសេនទន 
• ការជំនសួណលើការដរដក្បណលើទក្មង ់IBOR (វ ៊ិណស្ថធនរមមណលើ IFRS១៦ IFRS៩ ន៊ិង IAS៣៩) 
• ការហាមឃាត្ពី់ការកាត្ចំ់ណូលពីសម្គសធាត្៊ុដែលណរើត្ម្គនណលើក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រ (វ ៊ិណស្ថធនរមមណលើ IAS ១៦) 
• ចំ្យរន៊ុងការវយត្ថ្មលណលើរ៊ិចចសនាសម៊ុេស្ថម ញ (វ ៊ិណស្ថធនរមមណលើ IAS ៣៧) 
• ការណធវើចំ្ត្ថ់ាន រណ់លើបំណ៊ុ ល (វ ៊ិណស្ថធនរមមណលើ IAS ១) 

 
ការណធវើវ ៊ិណស្ថធនរមមទងំណនោះ ម៊ិនក្តូ្វបានរពឹំងទ៊ុរថានឹងបងករឱ្យម្គន្លប៉ៅោះពាល់ជាស្ថរវនតណៅណលើរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុរបស់ក្រុម
ហ ៊ុនរន៊ុងកាលបរ ៊ិណចេទថ្នការអន៊ុវត្តែំបូង ណហើយែូចណនោះណហើយម៊ិនត្ក្មូវឱ្យម្គនកាលោត្ក្ត្ដាង្មយួណ ើយ។ 
 
៤.  ណសឆរតីសណងេបថ្នណោលការណ៍េណណនយយសាំខាន់ៗ 
៤.១.  មូលដាឋ នថ្នការណរៀបចំរបាយការណ៍ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ របស់ក្រុមហ ៊ុនដែលក្តូ្វបានបង្កា ញជាក្បារ់ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ USD ក្តូ្វបានណរៀបចំណ ើងណក្កាមវ ៊ិធីស្ថេសតសនមត្ថ្ងលណែើម 
ន៊ិងណធវើណ ើងណដាយអន៊ុណោមណៅតាមសតងដ់ាររបាយការណ៍ទរទ់ងនឹងហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុអនតរជាត្៊ិថ្នរមព៊ុជា (“ស.រ.ទ.ហ.អ.រ”)។  
 
៤.២. របូ៊ិយបណ័ណ ម៊ុខ្ង្ករ ន៊ិងរបូ៊ិយបណ័ណ សក្ម្គបប់ង្កា ញ 
រូប៊ិយបណ័ណ ជាត្៊ិថ្នក្ពោះរាជា្ចក្ររមព៊ុជា េឺដខ្មរណរៀល (“KHR”)។ ប៉ៅ៊ុដនតណដាយស្ថរម្គនក្បត្៊ិបត្ត៊ិការអាជីវរមម ន៊ិងការររារំណត្ក់្តា
េណណនយយបឋមរបស់ក្រុមហ ៊ុនជាែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ(“USD”) េណៈក្េបក់្េងបានរំណត្យ់ររូប៊ិយបណ័ណ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ជារូប៊ិយបណ័ណ របស់ក្រុម
ហ ៊ុនសក្ម្គបណ់ោលបំណងថ្នរន៊ុងការវស់ដវង ន៊ិងការបង្កា ញ ណក្ពាោះវបានឆល៊ុោះបញ្ញច ំងពីខ្លឹមស្ថរណសែឋរ៊ិចចថ្នក្ពឹត្ត៊ិការណ៍ ន៊ិងស្ថថ នភាពរបស់
ក្រុមហ ៊ុន។ 
 
ក្បត្៊ិបត្ត៊ិការជារូប៊ិយវត្ថ៊ុបរណទស ណក្ៅពីក្បារែ់៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ USD េឺក្តូ្វបានបតូរណៅជាក្បារែ់៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ USD រន៊ុងអក្តាបតូរក្បារន់ា                 
កាលបរ ៊ិណចេទថ្នក្បត្៊ិបត្ត៊ិការណនាោះ។ ក្ទពយសរមម ន៊ិងបំណ៊ុ លជារូប៊ិយវត្ថ៊ុ រំណត្ណ់ដាយ រូប៊ិយបណ័ណ ណក្ៅពីក្បារែ់៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ USD នា             
កាលបរ ៊ិណចេទរបាយការណ៍ក្តូ្វបានបតូរណៅជាក្បារែ់៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ (“USD“) តាមអក្តាបតូរក្បារន់ាកាលបរ ៊ិណចេទថ្នក្បត្៊ិបត្ត៊ិការណនាោះ។ លណមអៀងពី
ការបដូររូប៊ិយបណ័ណ  េឺក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ណៅរន៊ុងរបាយការណ៍ចំណូលលមអ៊ិត្។ 
 
ការបតូរចំននួទឹរក្បារពី់ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ណៅជាដខ្មរណរៀល បានបង្កា ញណៅរន៊ុងរបាយការណ៌ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ េឺរន៊ុងណោលបំណងណែើមបអីន៊ុណោមតាម
ចាបស់តីពីេណណនយយ ន៊ិងសវនរមមថ្នរមព៊ុជា ច៊ុោះថ្ងៃទី១១ ដខ្ណមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៦ ន៊ិងបានបដូរណដាយណក្បើក្បាស់អក្តាបតូរក្បារជ់ា ល្ូវកាដែលបាន
បង្កា ញជាក្បារណ់រៀលណដាយណយាងណៅតាមអក្តាបតូរក្បាររ់ន៊ុង ១ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរដែលបានណចញ្ាយណដាយធនាោរជាត្៊ិថ្នរមព៊ុជា (“NBC”)៖ 
 

 ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
អក្តាបដូរក្បារជ់ាមធយម* ៤.០៦៨* ៤.០៧៧* 
អក្តាបដូរក្បារច់៊ុងក្ោ ៤.០៧៤ ៤.០៤៥ 

 
*អក្តាបដូរក្បារជ់ាមធយម េឺក្តូ្វបានរំណត្ណ់ដាយណក្បើអក្តាបដូរក្បារជ់ាមធយមក្បចាថំ្ងៃរបស់ធនាោរជាត្៊ិថ្នរមព៊ុជា 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជនីារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ១៥ 
 
 

 

អក្តាបតូរក្បារណ់ដាយដែលបានណរៀបរាបណ់នោះ ម៊ិនក្តូ្វបានណធវើសវនរមមណ ើយ ន៊ិងម៊ិនដមនជាមូលដាឋ នសក្ម្គបក់ារបរក្ស្ថយថាចំននួ             
ទឹរក្បារជ់ាក្បារែ់៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ នឹងអាចបដូរណៅជាក្បារណ់រៀលណៅថ្ងៃអនាេត្ ណក្កាមអក្តាបដូរក្បារែ់ដែល ឬអក្តាបតូរក្បារណ់្េងណទៀត្ណ ើយ។ 
 
៤.៣. ឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ 
ការទទលួស្ថា ល់ ន៊ិងការឈបទ់ទលួស្ថា ល់ 
ក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ន៊ិងបំណ៊ុ លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ េឺក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ ណៅណពលដែលក្រុមហ ៊ុនបានកាល យណៅជាភាេីថ្នរ៊ិចចសនាសំវ ៊ិធានធន
ថ្នឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ។ 
 
ក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ក្តូ្វបានឈបទ់ទលួស្ថា ល់ណៅណពលដែលស៊ិទធ៊ិណៅណលើលំហូរស្ថចក់្បាររ់ន៊ុងរ៊ិចចសនាពីក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុដែលបាន
៊្ុត្កាលរំណត្ ់ឬណៅណពលដែលក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ន៊ិងរាល់ហាន៊ិភយ័បនាា បប់នេទំងំអស់ ន៊ិងអត្ថក្បណយាជនទ៍ងំអស់ក្តូ្វបានណ ា្រណចញ។ 

 
បំណ៊ុ លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុក្តូ្វបានឈបទ់ទលួស្ថា ល់ ណៅណពលដែលកាត្ពវរ៊ិចច រ៊ិចចសនាបានបញ្ចប ់បានល៊ុបណចាល ឬ ៊្ុត្កាលរំណត្។់ 
 
ចំ្ត្ថ់ាន រ ់ន៊ិងការវស់ដវងែំបូងថ្នក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ 
ក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុទងំអស់ ក្តូ្វបានវស់ដវងែំបូងតាមត្ថ្មលសមក្សប ណហើយក្តូ្វបានដរត្ក្មូវតាមថ្ងលក្បត្៊ិបត្ត៊ិការ (ក្បស៊ិនណបើម្គន)។ 
 
ក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ដែលម៊ិនដមនជាឧបររណ៍ជណមលៀសហាន៊ិភយ័ ក្តូ្វបានចាត្ថ់ាន រជ់ាក្បណភទែូចខាងណក្កាម៖ 

• ថ្ងលណែើមបានរលំស់ 
• ត្ថ្មលទី្ារសមក្សបតាមរយៈក្បារចំ់ណណញ ឬខាត្ (FVTPL) ឬ  
• ត្ថ្មលទី្ារសមក្សបតាមរយៈក្បារចំ់ណូលលមអ៊ិត្ណ្េងៗ (FVOCI) 

 
កនុងការធ វ្ើចំណាតថ់្នន កក់្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ក្តូ្វបានរំណត្ត់ាមលរខខ្ណឌ ទងំពីរខាងណក្កាម៖ 

• េំរូអាជីវរមមរបស់អងាភាពសក្ម្គបក់្េបក់្េងក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ 
• លរខណ:ថ្នលំហូរស្ថចក់្បារត់ាមរ៊ិចចសនាថ្នក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ។ 
 

រាល់ចំណូល ន៊ិងចំ្យដែលទរទ់ងណៅជាមយួក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុដែលក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់រន៊ុងេណនីចំណណញ ឬខាត្ដែលបាន
បង្កា ញរន៊ុងេណនីចំណូលការក្បារ ់ឬចំ្យការក្បារ។់ 
 
ការវយត្ថ្មលជាបនតបនាា បថ់្នក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ 
ក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុតាមថ្ងលណែើមបានរលំស់ 
ក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ក្តូ្វបានវស់ដវងតាមរលំស់ថ្ងលណែើម ក្បស៊ិនណបើក្ទពយសរមមណនាោះម្គនលរខណៈែូចខាងណក្កាម (ន៊ិងម៊ិនក្តូ្វបាន
រំណត្ជ់ា FVTPL)៖ 

• ក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុក្តូ្វបានររាណក្កាមេំរូរអាជីវរមមរន៊ុងណោលបំណងក្េបក់្េងក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុន៊ិងក្បមូលលំហូរ         
ស្ថចក់្បារត់ាមរ៊ិចចសនា 

• លរខខ្ណឌ រ៊ិចចសនាថ្នក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុណធវើឱ្យម្គនការណរើនណ ើងនូវលំហូរស្ថចក់្បារដ់ែលទរទ់ងនឹងការទូទត្ស់ងណលើ
ក្បារណ់ែើម ន៊ិងការក្បារស់៊ុទធ 

 
បនាា បពី់ការរត្ក់្តាែំបូង ឧបររណ៍ទងំណនាោះក្តូ្វបានវស់ដវងតាមថ្ងលណែើមបានរលំស់ ណដាយណក្បើក្បាស់វ ៊ិធីស្ថេសតការក្បារក់្បស៊ិទធភាព។          
េណៈក្េបក់្េងម៊ិនណធវើអបបហារត្ថ្មលណ ើយ ក្បស៊ិនណបើវ ៊ិធីស្ថេសតណនោះម៊ិន ត្ល់លទធ្លជាស្ថរវនត។ ស្ថចក់្បារ ់ន៊ិងសមត្៊ុលយធនាោរ េណនី
ក្តូ្វទទលួណ្េងៗ សមត្៊ុលយក្តូ្វទទួលពីក្រុមហ ៊ុនណមរបស់ក្រុមហ ៊ុន ដែលសថ៊ិត្រន៊ុងចំ្ត្ថ់ាន រថ់្នឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុណនោះ។ 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ១៦ 
 
 

 

ក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុក្តូ្វវស់ដវងតាមថ្ងលណែើមរលំស់ រមួម្គនស្ថចក់្បារ ់ន៊ិងស្ថចក់្បារស់មមូល េណនីពាណ៊ិ ជជរមមដែលក្តូ្វទទលួ េណនី
សនេមំ្គនកាលរំណត្ ់ន៊ិងក្ទពយសរមមរយៈណពលដវងណ្េងៗ។  
 
េណនីពាណ៊ិ ជជរមមដែលក្តូ្វទទលួេឺ ម៊ិនទទលួបានការក្បារ ់ណហើយជាទូណៅក្តូ្វទូទត្រ់ន៊ុងរំ ៊ុងណពលមយួដខ្ បនាា បពី់ណចញវ ៊ិរយ័បក្ត្ច៊ុងដខ្ 
រហូត្ែល់េណក្ម្គងក្ត្ូវបានបញ្ចប។់ 
 
ក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ថ្នត្ថ្មលទី្ារសមក្សបតាមរយៈចំណណញ ឬខាត្ (FVTPL) 
ក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុដែលណក្បើក្បាស់អាជីវរមមណក្ៅពី “កានក់ាបស់ក្ម្គបក់ារក្បមូល” ឬ “កានក់ាបស់ក្ម្គបក់ារក្បមូលន៊ិងលរ”់ ន៊ិងក្ទពយសរមម
ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ដែលលំហូរស្ថចក់្បារត់ាមរ៊ិចចសនាម៊ិនដមនជាការទូទត្ដ់ត្មយួេត្ថ់្នក្បារណ់ែើម ន៊ិងការក្បារ ់េឺក្តូ្វបានេណនាតាម               
ត្ថ្មលសមក្សបតាមរយៈចំណណញ ឬខាត្។ ព៊ុំម្គនឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ្មយួរបស់ក្រុមហ ៊ុនសថ៊ិត្រន៊ុងក្បណភទណនោះណទ។ 
 
ក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ថ្នត្ថ្មលទី្ារសមក្សបតាមរយៈចំណូលលមអ៊ិត្ណ្េងៗ  (FVOCI) 
េណណនយយក្រុមហ ៊ុនសក្ម្គបក់្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុណៅតាម FVOCI ក្បស៊ិនណបើក្ទពយសរមមណនាោះ សថ៊ិត្រន៊ុងលរខខ្ណឌ ែូចខាងណក្កាម៖ 

• ក្ទពយសរមមណនាោះក្តូ្វបានកានក់ាបណ់ៅរន៊ុងេំរូអាជីវរមមរន៊ុងណោលបំណងក្បមូលលំហូរស្ថចក់្បារដ់ែលពារព់ន័ធនឹងលរ ់
• លរខខ្ណឌ រ៊ិចចសនាថ្នក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ត្ល់ការណរើនណ ើងនូវលំហូរស្ថចក់្បារ ់ចំណពាោះដត្ការទូទត្ស់ងថ្នក្បារណ់ែើម ន៊ិង       

ការក្បារណ់ៅណលើចំននួណែើមដែលណៅសល់។ 
 

ចំណណញ ឬខាត្បងដ់ែលទទលួស្ថា ល់ណៅរន៊ុងចំណូលលមអ៊ិត្ណ្េងៗ នឹងក្តូ្វបានដរសក្មួលណ ើងវ ៊ិញណៅណពលម្គនការឈបទ់ទលួស្ថា ល់     
ក្ទពយសរមម។ ព៊ុំម្គនឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ្មយួរបស់ក្រុមហ ៊ុន សថ៊ិត្រន៊ុងក្បណភទណនោះណទ។ 
 

ឱ្នភាពថ្នក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ 
សតងដ់ាររបាយការណ៍ទរទ់ងហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុអនតរជាត្៊ិ ៩ ឱ្នភាព ត្ក្មូវណអាយណក្បើក្បាស់ពត័្ម៌្គនណៅណពលខាងម៊ុខ្ ណែើមបទីទលួស្ថា ល់ការខាត្បង់
ឥណទនដែលបានរពឹំងទ៊ុរ “ការខាត្បងឥ់ណទនដែលរពឹំងទ៊ុរ” (ECL)។ ក្រុមហ ៊ុនព៊ិចារ្ណលើពត័្ម៌្គនទូលំទូោយ ណៅណពលវយត្ថ្មល
ហាន៊ិភយ័ឥណទន ន៊ិងការខាត្បងឥ់ណទនដែលរពឹំងទ៊ុររមួទងំក្ពឹត្ត៊ិការណ៍ពីម៊ុន បចច៊ុបបនន ន៊ិងការពាររណ៍ែស៏មណហត្៊ុ្ល ន៊ិងអាច 
ណជឿជារប់ាន ដែលប៉ៅោះពាល់ែល់លទធភាពថ្នការក្បមូលថ្នលំហូរស្ថចក់្បារន់ាណពលអនាេត្ថ្នឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុទងំណនាោះ។ 
 
ណែើមបអីន៊ុវត្តវ ៊ិធីស្ថេសតណនោះ ការដវរដញរក្តូ្វបានណធវើណ ើងរវង៖ 

• ឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ដែលម៊ិនបានធាល រច់៊ុោះយា៉ៅ ងខាល ងំនូវេ៊ុណភាពឥណទនចាបត់ាងំពីការទទលួស្ថា ល់ែំបូង ឬដែលម្គន ហាន៊ិភយ័
ឥណទនទប (ែំ្រក់ាលទី១) 

• ឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុដែលបានធាល រច់៊ុោះយា៉ៅ ងខាល ងំនូវេ៊ុណភាពឥណទនចាបត់ាងំពីការទទលួស្ថា ល់ែំបូង ន៊ិងព៊ុំម្គនហាន៊ិភយ័      
ឥណទនទប (ែំ្រក់ាលទី២) 

 
ែំ្រក់ាលទី៣ ក្េបែណត បក់្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ដែលម្គនភសត៊ុតាងជារដ់សតងថ្នឱ្នភាពនាកាលបរ ៊ិណចេទថ្ន របាយការណ៍។ ណទោះបីជា   
យា៉ៅ ង្ ព៊ុំម្គនក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុរបស់ធនាោរ្មយួ សថ៊ិត្រន៊ុងក្បណភទណនោះណទ។ 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ១៧ 
 
 

 

ឥណទនខាត្បងដ់ែលរពឹំងទ៊ុរសក្ម្គបរ់យ:ណពល១២ដខ្ ក្តូ្វបានណេទទលួស្ថា ល់សក្ម្គបក់្បណភទទី១ ដែល “ឥណទនខាត្បងដ់ែលរពឹំងទ៊ុរ
សក្ម្គបម់យួវែតជីវ ៊ិត្” ក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់សក្ម្គបក់្បណភទទី២។  
 
ការវស់ដវងណលើការខាត្បងឥ់ណទនដែលរពឹំងទ៊ុរ ក្តូ្វបានរំណត្ណ់ដាយការបា៉ៅ នក់្បម្គណ្លចំណណញសមក្សប ថ្នការខាត្បងឥ់ណទន
ណលើវែតជីវ ៊ិត្ថ្នឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុដែលរពឹំងទ៊ុរ។ 
 
េណនីអត្៊ិង៊ិជន ន៊ិងេណនីក្តូ្វទទលួណ្េងៗ ន៊ិងក្ទពយសរមមរ៊ិចចសនា 
ក្រុមហ ៊ុនណក្បើក្បាស់វ ៊ិធីស្ថេសតេណណនយយស្ថមញ្ញសក្ម្គបេ់ណនីអត្៊ិង៊ិជន ន៊ិងេណនីក្តូ្វទទលួណ្េងៗ រែូ៏ចជាក្ទពយសរមមរ៊ិចចសនា ន៊ិងណធវើ
ការរត្ក់្តាការខាត្បងថ់្នក្បារឧ់បត្ថម ជាការខាត្បងឥ់ណទនដែលបានរពឹំងទ៊ុរ។ ទងំណនោះេឺជាការខាត្បងដ់ែលរពឹំងទ៊ុរណៅរន៊ុង                
លំហូរស្ថចក់្បារត់ាមរ៊ិចចសនា ណដាយព៊ិចារ្ណលើសកាត ន៊ុពលថ្នការខ្វោះខាត្ណៅចំណ៊ុ ច្មយួរន៊ុងរំ ៊ុងណពលថ្នឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ។ 
ក្រុមហ ៊ុនណក្បើបទព៊ិណស្ថធនក៍្បវត្ត៊ិស្ថេសតសូចនាររខាងណក្ៅ ន៊ិងពត័្ម៌្គនណឆ្ព ោះណៅម៊ុខ្ណែើមបេីណនាការខាត្បងឥ់ណទនដែលរពឹំងទ៊ុរណដាយ
ណក្បើអក្តាខាត្បងជ់ាក្បវត្ត៊ិស្ថេសត។ 
 
ការចាត្ថ់ាន រ ់ន៊ិងការវស់ដវងថ្នបំណ៊ុ លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ 
េណនីសក្ម្គបបំ់ណ៊ុ លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ េឺណៅែដែលណបើណក្បៀបណធៀប ស.រ.ទ.ហ.អ.រ ៩ ណៅនឹង CIAS ៣៩ បំណ៊ុ លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុរបស់ក្រុមហ ៊ុន េឺម៊ិន
ក្តូ្វទទលួរងឥទធ៊ិពលពីការអន៊ុមត័្ថ្ន ស.រ.ទ.ហ.អ.រ ៩។ ណទោះជាយា៉ៅ ង្ ភាពណពញណលញ ថ្នណោលនណយាបាយេណណនយយក្តូ្វបានបង្កា ញ
ែូចខាងណក្កាម។ 
 
បំណ៊ុ លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុរបស់ក្រុមហ ៊ុន រមួបញ្ចូ លទងំក្បាររ់មច ីសមត្៊ុលយជំពារភ់ាេីពារព់ន័ធ ន៊ិងេណនីអនរ ា្ត្់្ ាង ន៊ិងបំណ៊ុ លណ្េងណទៀត្។ 
 
បំណ៊ុ លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុក្តូ្វបានវស់ែំបូងតាមរយៈត្ថ្មលសមរមយ ណហើយណៅណពលដែលអាចអន៊ុវត្តបានក្តូ្វបានដរតំ្រូវសក្ម្គបថ់្ងលណែើមក្បត្៊ិបត្ត៊ិការ 
ណលើរដលងដត្ក្រុមហ ៊ុនបានរំណត្នូ់វ បំណ៊ុ លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុរន៊ុងត្ថ្មលសមរមយតាមរយៈក្បារចំ់ណណញ ឬខាត្។ 
 
បនាា បម់រណទៀត្ បំណ៊ុ លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុក្តូ្វបានវស់ដវងណៅចំ្យរលំស់បងារ ណក្បើក្បាស់វ ៊ិធីស្ថេសតការក្បារក់្បស៊ិទធភាពណលើរដលងដត្ឧបររណ៍
ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ន៊ិងបំណ៊ុ លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុដែលក្តូ្វបានរំណត្ ់FVTPL ដែលក្តូ្វបានអន៊ុវត្តជាបនតរបនាា បណ់ដាយត្ថ្មលសមរមយជាមយួនឹងក្បារចំ់ណណញ 
ឬការខាត្បងដ់ែលក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ណៅរន៊ុងរបាយការនចំ៍ណូលលមអ៊ិត្ (ណក្ៅពីឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុដែលក្តូ្វបានរំណត្ ់ន៊ិងម្គន         
ក្បស៊ិទធភាពែូចជាឧបររណ៍ការពារហាន៊ិភយ័)។ 
 
រាល់ការេ៊ិត្ថ្ងលទរទ់ងនឹងការក្បារណ់ហើយក្បស៊ិនណបើអាចណៅរចួ ការផ្លល ស់បតូរត្ថ្មលឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុដែលក្តូ្វបានរាយការណ៍ណៅរន៊ុង       
របាយការណ៍ចំណូលលមអ៊ិត្ ក្តូ្វបានរាបប់ញ្ចូ លទងំថ្ងលណែើមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ឬក្បារចំ់ណូលហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ។ 
 
៤.៤. ស្ថចក់្បារ ់ន៊ិងសមត្៊ុលយណៅរន៊ុងធនាោរ 
ស្ថចក់្បារ ់ន៊ិងស្ថចក់្បារស់មមូល រមួម្គនស្ថចក់្បាររ់ន៊ុងថ្ែ ន៊ិងសមត្៊ុលយណៅរន៊ុងធនាោរណ្េងៗ ដែលបំដលងជាស្ថចក់្បារឆ់្បរ់ហ័ស 
នឹងរចួរាល់រន៊ុងការផ្លល ស់បតូរណៅជាចំននួទឹរក្បារជ់ារោ់រ់្ មយួ ដែល ង្កយក្បឈមនឹងហាន៊ិភយ័ថ្នការផ្លល ស់បដូរត្ថ្មលត្៊ិច។ 
 
៤.៥. មូលធន ទ៊ុនបក្មងុ ន៊ិងក្បារចំ់ណណញររាទ៊ុរ 
ណែើមទ៊ុនតំ្្ងឱ្យត្ថ្មលចាររឹថ្នត្ថ្មលណែើមរបស់ភាេហ ៊ុនដែលបានណចញ្ាយ។ ក្បារចំ់ណណញររាទ៊ុររមួម្គន ក្បារចំ់ណណញ ឬខាត្នាណពល
បចច៊ុបបនន ន៊ិងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទឆ្ន ចំាស់។ 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ១៨ 
 
 

 

៤.៦. សំវ ៊ិធានធន បំណ៊ុ លយថាភាព ន៊ិងក្ទពយសរមមយថាភាព 
សំវ ៊ិធានធន ក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ណៅណពលសមពន័ធក្រុមហ ៊ុន ន៊ិងក្រុមហ ៊ុនម្គនកាត្ពវរ៊ិចចក្សបចាប ់ឬក្បណយាល ដែលជាលទធ្លថ្ន
ក្ពឹត្ត៊ិការណ៍រនលងមរ ដែលវទំនងជាម្គនលំហូរណចញថ្នក្បភពណសែឋរ៊ិចចរបស់ក្រុមហ ៊ុន ន៊ិងសមត្៊ុលយទឹរក្បារដ់ែលអាចបា៉ៅ នស់្ថម នបាន
ជារដ់សដង។ ការរំណត្លំ់ហូរណចញថ្នណពលណវោ ឬសមត្៊ុលយទឹរក្បារ ់ណៅដត្អាចម្គនភាពម៊ិនចាស់ោស់។ កាត្ពវរ៊ិចចបចច៊ុបបននណរើត្
ណ ើងតាងំពីវត្តម្គនថ្នការសនា ល្ូវចាប ់ឬការទមទរណ្េងណទៀត្ដែលណរើត្ណចញពីក្ពឹត្ត៊ិការណ៍រនលងមរ ឧទហរណ៍ការធានារា៉ៅ បរ់ង
្ល៊ិត្្ល ចាបណ់ដាោះក្ស្ថយជណម្គល ោះ ឬកាត្ពវរ៊ិចចពារព់ន័ធនឹងរ៊ិចចសនាដែលអស់ថ្ងលណែើមណក្ចើន។ 
 
សំវ ៊ិធានធន ក្តូ្វបានវស់ដវងណដាយការបា៉ៅ នស់្ថម នណលើការចំ្យដែលចាបំាចរ់ន៊ុងការបំណពញនូវកាត្ពវរ៊ិចចណនាោះ ណដាយណយាងណៅតាម            
ភសត៊ុតាងដែលអាចណជឿទ៊ុរច៊ិត្តបាន ណៅច៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទថ្នរបាយការណ៍រមួទងំ ហាន៊ិភយ័ ន៊ិងភាពម៊ិនជារោ់រ ់ដែលទរទ់ងណៅនឹង
កាត្ពវរ៊ិចចបចច៊ុបបនន។ ណៅណពលដែលម្គនកាត្ពវរ៊ិចចក្សណែៀងោន  ដែលអាចនឹងត្ក្មូវឱ្យម្គនលំហូរណចញថ្នស្ថចក់្បារ ់ណែើមបបំីណពញនូវ
កាត្ពវរ៊ិចច ក្តូ្វបានរំណត្ណ់ដាយ ការព៊ិចារ្ណៅណលើចំ្ត្ថ់ាន រនី់មយួៗ ថ្នកាត្ពវរ៊ិចចណនាោះជារមួ។ សំវ ៊ិធានធន ក្តូ្វណធវើអបបហារមរជា
ត្ថ្មលបចច៊ុបបនន ក្បស៊ិនណបើត្ថ្មលណនាោះម្គនភាពជាស្ថរវនត។ 
 
សំណង្មយួដែលសមពន័ធក្រុមហ ៊ុន ន៊ិងក្រុមហ ៊ុនណជឿជារថ់ានឹងអាចម្គនស៊ិទធ៊ិក្បមូលបានពីត្ត្៊ិយជន នឹងក្តូ្វបានណេទទលួស្ថា ល់ជា
ក្ទពយសមបត្ត៊ិដាចណ់ដាយដ រមយួ។ ណទោះជាយា៉ៅ ង្ ក្ទពយសមបត្ត៊ិណនោះម៊ិនអាចណលើសពីសមត្៊ុលយដែលពារព់ន័ធណៅនឹងសំវ ៊ិធានធនណនាោះ
ណទ។ រាល់សំវ ៊ិធានធនក្តូ្វបានព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញណៅរាល់ច៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទរបាយការណ៍ ន៊ិងបានដរសក្មួលណែើមបសីមក្សបនឹងការបា៉ៅ នស់្ថម ន
ងមីដែលលអបំ ៊្ុត្។ 
 
រន៊ុងររណីទងំណនាោះ ណពលដែលម្គនភាពអាចណៅរចួថ្នលំហូរណចញធនធានណសែឋរ៊ិចច ដែលជាលទធ្លថ្នកាត្ពវរ៊ិចចបចច៊ុបបនន េឺក្តូ្វបានចាត្់
ទ៊ុរថាម៊ិនទំនង ឬខ្៊ុសោន ខាល ងំ ែូណចនោះព៊ុំម្គនបំណ៊ុ លក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់។ 
 
លំហូរចូលដែលអាចណរើត្ម្គនថ្នអត្ថក្បណយាជនណ៍សែឋរ៊ិចចណៅកានស់មពន័ធក្រុមហ ៊ុន ន៊ិងក្រុមហ ៊ុន ដែលម៊ិនក្េបល់រខខ្ណឌ រន៊ុងការទទលួស្ថា ល់
ក្ទពយសរមម ក្តូ្វចាត្ទ់៊ុរជាក្ទពយសរមមយថាណហត្៊ុ។ 
 
៤.៧. ការកាត្រ់ង 
ក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ន៊ិងបំណ៊ុ លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ េឺក្តូ្វបានកាត្រ់ង ណហើយចំននួទឹរក្បារស់៊ុទធដែលបានបង្កា ញណៅរន៊ុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាព
ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុណៅណពល ន៊ិងក្តឹ្មណពលដែលម្គនស៊ិទធ៊ិរន៊ុងការអន៊ុវត្តក្សបចាបរ់ន៊ុងការបណងកើត្ ន៊ិងណចត្នារន៊ុងការណដាោះបំណ៊ុ លណលើមូលដាឋ នស៊ុទធ ឬ 
ណែើមបណីដាោះក្ទពយសមបត្៊ិតពីការបញ្ញច ំ ន៊ិងទូទត្ប់មន៊ុលរន៊ុងណពលដត្មយួ។ ចំណូល ន៊ិងចំ្យ េឺក្តូ្វបានបង្កា ញតាមមូលដាឋ នស៊ុទធ ល៊ុោះ
ក្តាដត្ម្គនការអន៊ុញ្ញញ ត្ត៊ិតាម ស.រ.ទ.ហ.អ.រ ឬសក្ម្គបចំ់ណណញ ឬខាត្ដែលណរើត្ណ ើងពីក្បត្៊ិបត្ត៊ិការក្សណែៀងោន ។ 
 
៤.៨. ក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រ 
ក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រក្តូ្វបានរត្ក់្តាតាមថ្ងលណែើមណដាយែរណចញរលំស់បងារ ន៊ិងការខាត្បងណ់លើឱ្នភាពត្ថ្មលថ្នក្ទពយសមបត្ត៊ិក្បស៊ិន            
ណបើម្គន។ ណៅណពលដែលក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រម្គនសម្គសធាត្៊ុសំខាន់ៗ  ម្គនអាយ៊ុកាល ម្គនក្បណយាជនណ៍្េងៗ សម្គសធាត្៊ុក្តូ្វបានចាត្់
ទ៊ុរថាជារបស់ដាចណ់ដាយដ រពីោន ថ្នក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រ។ 
 
ការចំ្យបនតបនាា ប ់ក្តូ្វរមួបញ្ចូ លណៅរន៊ុងត្ថ្មលណយាងរបស់ក្ទពយសរមមទងំណនាោះ ឬទទលួស្ថា ល់ជាក្ទពយសរមមមយួណ្េងណទៀត្ ណៅណពល
ដែលក្ទពយសរមមណនាោះម្គនអត្ថក្បណយាជនណ៍សែឋរ៊ិចចដែលអាចណជឿទ៊ុរច៊ិត្តបាន នាណពលអនាេត្ែល់ក្រុមហ ៊ុន ណហើយត្ថ្មលណនាោះអាចវស់ដវងបាន
ក្តឹ្មក្តូ្វ។ ត្ថ្មលណយាងរបស់ដ ន្រ្មយួថ្នក្ទពយសរមមដែលបានផ្លល ស់បតូរ នឹងក្តូ្វបានល៊ុបណចញពីបញ្ជ ី។ ត្ថ្មលណសវរមមក្បចាថំ្ងៃរបស់        
ក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ណៅរន៊ុងរបាយការណ៍ចំណណញ ឬខាត្ ន៊ិងចំណូលលមអ៊ិត្ ណៅណពលដែលចំ្យបានណរើត្ណ ើ
ង។ ថ្ងលណែើមរក៏្តូ្វរមួបញ្ចូ លទងំត្ថ្មលបឋមណៅណលើការរ៊ុោះណរ ើ ការផ្លល ស់ទីតាងំក្ទពយសរមម ន៊ិងការណរៀបចំទីតាងំណ ើងវ ៊ិញ ដែលអាចនឹងណរើត្ម្គន
ណ ើងនាណពលអនាេត្ ណៅណពលទ៊ិញក្ទពយសរមមទងំណនាោះក្បស៊ិនណបើចាបំាច។់ 

 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ១៩ 
 
 

 

រលំស់ក្តូ្វបានេណនាណដាយណធវើការល៊ុបណចាលនូវថ្ងលណែើមថ្នសម្គសធាត្៊ុថ្នក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រ ដែលម្គនត្ថ្មលសំណល់ ន៊ិងរលំស់ដ អ្រ
ណលើការរលំស់ណងរណលើអាយ៊ុកាលរបស់ក្ទពយសមបត្ត៊ិដែលម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 
ណដាយស្ថរម៊ិនម្គនការរំណត្អ់ាយ៊ុកាលណក្បើក្បាស់ណលើែីដែលក្តូ្វបានរំណត្ ់សមត្៊ុលយណយាងដែលទរទ់ងម៊ិនក្តូ្វបានណធវើរលំស់ណ ើយ៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
នាច៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទថ្នរបាយការណ៍នីមយួៗ ត្ថ្មលណយាងថ្នក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងឧបររណ៍បរ ៊ិកាខ រក្តូ្វបានវយត្ថ្មលសក្ម្គបឱ់្នភាពណៅណពលដែល
ម្គនក្ពឹត្ត៊ិការណ៍ ឬការផ្លល ស់បតូរកាលៈណទសៈ បង្កា ញថាត្ថ្មលណយាងរបស់វម៊ិនអាចក្បមូលមរវ ៊ិញបាន។ បញ្ជ ីកាងយច៊ុោះក្តូ្វបានណធវើណ ើង
ក្បស៊ិនណបើត្ថ្មលណយាងណលើសពីចំននួដែលអាចក្បមូលបាន។ 
 
ក្ទពយសរមមដែលរំព៊ុងស្ថងសងក់្តូ្វបានវស់ដវងតាមថ្ងលណែើម។ ណនោះរមួបញ្ចូ លទងំការចំ្យណលើការស្ថងសងក់្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រ     
ការចំ្យក្បាររ់មចកី្តូ្វបានបងកណ ើងណដាយផ្លា ល់ចំណពាោះក្ទពយសមបត្ត៊ិដបបណនោះរន៊ុងរំ ៊ុងណពលស្ថងសង ់ន៊ិងការេ៊ិត្ថ្ងលណែើមណ្េងណទៀត្។ 
ក្ទពយសរមមដែលរំព៊ុងស្ថងសងម់៊ិនក្តូ្វបានណធវើរលំស់ណទរហូត្ែល់ណពលដែលក្ទពយសរមមពារព់ន័ធក្តូ្វបានបញ្ចប ់ន៊ិងរចួរាល់សក្ម្គប ់           
ការណក្បើក្បាស់រន៊ុងក្បត្៊ិបត្ត៊ិការ។ 
 

ចំណណញ ឬខាត្ដែលណរើត្ណ ើងពីការែល់អាយ៊ុកាលថ្នការណក្បើក្បាស់ ឬត្ថ្មលជំរោះបញ្ជ ីក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រក្តូ្វបានរំណត្ថ់ាជាភាពខ្៊ុសោន
រវងត្ថ្មលជំរោះបញ្ជ ីស៊ុទធ នឹងត្ថ្មលណយាងថ្នក្ទពយសរមម ន៊ិងក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ណៅរន៊ុងរបាយការណ៍ចំណូលលមអ៊ិត្ណៅកាលបរ ៊ិណចេទថ្ន         
អាយ៊ុកាលថ្នក្ទពយសរមម ឬកាលបរ ៊ិណចេទថ្នការជំរោះបញ្ជ ីថ្នក្ទពយសរមមណនាោះ។ 
 
ការរលំស់ណពញណលញថ្នក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រដែលបានវយត្ថ្មលទបក្តូ្វបានររាទ៊ុរណៅរន៊ុងរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុរហូត្ទល់ដត្វ        
ក្តូ្វបានណេណបាោះណចាល ឬល៊ុបណចាល។ 
 
ត្ថ្មលសំណល់ អាយ៊ុកាលណក្បើក្បាស់ ន៊ិងវ ៊ិធីស្ថេសតរលំស់ក្តូ្វបានព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញណៅការយីបរ ៊ិណចេទហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុនីមយួៗ ណែើមបធីានាថាចំននួ           
ទឹរក្បារវ់ ៊ិធីស្ថេសត ន៊ិងរយៈណពលថ្នការរលំស់ េឺក្សបណៅនឹងការបា៉ៅ នស់្ថម នពីម៊ុន ន៊ិងេំរូថ្នការណក្បើក្បាស់្លក្បណយាជនដ៍ ន្រណសែឋរ៊ិចច          
នាណពលអនាេត្ដែលបានបញ្ចូ លណៅរន៊ុងក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រ។ ក្បស៊ិនណបើការរពឹំងទ៊ុរខ្៊ុសោន ពីការបា៉ៅ នស់្ថម នពីម៊ុនការផ្លល ស់បតូរក្តូ្វបាន    
រាបប់ញ្ចូ លែូចជាការផ្លល ស់បតូរការបា៉ៅ នស់្ថម នេណណនយយ។ 
 
ត្ថ្មលណយាងថ្នក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ណដាយការជំរោះបញ្ជ ី ឬណៅណពលដែលោម នការរពឹំងថានឹងទទលួបាន្លក្បណយាជន៍
ដ ន្រណសែឋរ៊ិចចពីការណក្បើក្បាស់ ឬការជំក្មោះបញ្ជ ី។ ភាពខ្៊ុសោន រវងក្បារចំ់ណណញស៊ុទធថ្នជំរោះក្ទពយសមបត្ត៊ិក្បស៊ិនណបើម្គន ន៊ិងត្ថ្មលណយាងក្តូ្វ
បានរាបប់ញ្ចូ លទងំចំណណញ ឬខាត្។ 
 
៤.៩. ក្ទពយសរមមអរបីូ 
ក្ទពយសរមមអរូបីដែលតំ្្ងឱ្យរមមវ ៊ិធីរ៊ុំពយូទរ័ ដែលក្តូ្វបានរត្ក់្តាតាមវ ៊ិធីស្ថេសតថ្ងលណែើមែររលំស់បងារ ន៊ិងការខាត្បងណ់លើត្ថ្មលឱ្នភាព។ 
ថ្ងលណែើមរមួបញ្ចូ លទងំការចំ្យណ្េងៗ ដែលបានពារព់ន័ធណដាយផ្លា ល់ណៅនឹងរមមវ ៊ិធីរ៊ុំពយូទរ័ ណែើមបណីធវើណអាយរមមវ ៊ិធីរ៊ុំពយូរទរ័ណក្បើក្បាស់បាន។ 
រមមវ ៊ិធីរ៊ុំពយូទរ័ ម៊ិនក្តូ្វបានរលំស់ម៊ុនណពលវរចួរាល់សក្ម្គបក់ារណក្បើក្បាស់ណនាោះណទ។ 
 

អាយ៊ុកាលណក្បើក្បាស់ 
ណក្េឿងម្គ៉ៅ ស៊ុីន ២ឆ្ន  ំណៅ ៥ឆ្ន  ំ
រងយនត ៣ឆ្ន  ំណៅ ៥ឆ្ន  ំ
បរ ៊ិកាខ រការ ៊ិយាល័យ  ២ឆ្ន  ំណៅ ៤ឆ្ន  ំ
ណក្េឿងសង្កា រមឹ ២ឆ្ន  ំណៅ ៣ឆ្ន  ំ
ការដរលមអែី ២ឆ្ន  ំណៅ ៣ឆ្ន  ំ
ស៊ិទធ៊ិណក្បើក្បាស់ណលើក្ទពយសរមម ១០ឆ្ន  ំ



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ២០ 
 
 

 

៤.១០. ការណធវើណត្សតឱ្នភាពត្ថ្មលថ្នក្ទពយសរមមម៊ិនដមនហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ 
ណែើមបណីធវើការវយត្ថ្មលណលើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មល ក្ទពយសរមមក្តូ្វបានចាត្ជ់ាក្រុមរន៊ុងរក្ម៊ិត្ទបបំ ៊្ុត្ ដែលម្គនលំហូរស្ថចក់្បារឯ់ររាជយមយួដ ន្រធំ 
(ឯរតាបណងកើត្ស្ថចក់្បារ)់។ ជាលទធ្លក្ទពយសរមមមយួចំននួក្តូ្វបានវយត្ថ្មលណលើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលដាចណ់ដាយដ រ ន៊ិងមយួចំននួណទៀត្        
វយត្ថ្មលជារក្ម៊ិត្ឯរតាត បណងកើត្ស្ថចក់្បារ។់ ការខាត្បងណ់លើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មល នឹងក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់នូវចំននួដែលណលើសរវងក្ទពយសរមម ឬ
ត្ថ្មលណយាងថ្នឯរតាបណងកើត្ ស្ថចក់្បារ ់ន៊ិងចំនួនដែលអាចក្សងម់រវ ៊ិញបាន ណហើយត្ថ្មលដែលអាចក្សងម់រវ ៊ិញ េឺជាត្ថ្មលមយួ្ដែលខ្ពស់
ជាង រវងត្ថ្មលទី្ារសមក្សប ែរការចំ្យដែលពារព់ន័ធរន៊ុងការលរ ់ន៊ិងត្ថ្មលនាអំ ៊ុងណពលណក្បើក្បាស់។ 
 
ណែើមបរំីណត្ត់្ថ្មលណក្បើក្បាស់េណៈក្េបក់្េងក្តូ្វណធវើការបា៉ៅ នក់្បម្គណត្ថ្មលបចច៊ុបបននថ្នលំហូរស្ថចក់្បារន់ាណពលអនាេត្ ថ្នក្រុមនីមយួៗ ណដាយ
រំណត្អ់ក្តាការក្បារែ់ស៏មរមយ ណែើមបេីណនាត្ថ្មលបចច៊ុបបននថ្នលំហូរស្ថចក់្បារទ់ងំណនាោះ។ ទ៊ិនននយ័ណក្បើក្បាស់ណែើមបណីធវើការវយត្ថ្មលណលើ          
ឱ្នភាពថ្នត្ថ្មល ម្គនការទរទ់ងណដាយផ្លា ល់ណៅនឹងេណក្ម្គងដ្នការរបស់ក្រុមហ ៊ុន ន៊ិងដែលបានអន៊ុមត័្ ន៊ិងណធវើន៊ិយត័្រមមក្បស៊ិនណបើចាបំាច ់
ណែើមបែីរ្លប៉ៅោះពាល់ពីការណរៀបចំ ន៊ិងណធវើឱ្យក្បណសើរណ ើងវ ៊ិញថ្នក្ទពយសរមមណនាោះនាណពលអនាេត្។ អក្តាអបបហារក្តូ្វបានរំណត្ណ់ ើង
សក្ម្គបក់្រុមក្ទពយសរមមនីមយួៗ ណែើមបឆីល៊ុោះបញ្ញច ំងពីក្បវត្ត៊ិសណងខបថ្នហាន៊ិភយ័របស់ក្ទពយសរមមនីមយួៗ ែូចដែលបានវយត្ថ្មលណដាយ             
េណៈក្េបក់្េង។ 
 
៤.១១. ភត្៊ិសនាជលួ 
ក្រុមហ ៊ុនរន៊ុ ងនាមជាភាេីអនរជលួ 
ភត្៊ិសនាជលួ េឺក្តូ្វបានស្ថា ល់ថាជា “រ៊ិចចសនា ឬជាដ ន្រមយួថ្នរ៊ិចចសនា ដែលឆល៊ុោះបញ្ញច ំងអំពីស៊ិទធ៊ិណលើការណក្បើក្បាស់ថ្នក្ទពយសរមមមយួ              
(ក្ទពយសរមមមូលដាឋ ន) សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទថ្នរយៈណពលជាងនូររន៊ុងការព៊ិចារ្ ។ 
 
ណែើមបអីន៊ុវត្តន៊ិយមនយ័ណនោះ ក្រុមហ ៊ុនក្តូ្វណធវើការវយត្ថ្មលថាណត្ើ រ៊ិចចសនាណឆលើយត្បនឹងការវយត្ថ្មលសំខាន់ៗ  ចំននួបីដែលម្គនែូចជា៖ 

i) រ៊ិចចសនាម្គនធាត្៊ុថ្នក្ទពយសរមម នឹងក្តូ្វបានបញ្ញជ រយ់ា៉ៅ ងចាស់ណៅរន៊ុងរ៊ិចចសនា ឬបញ្ញជ រណ់ដាយក្បណយាលដែល            
ក្ទពយសរមមណនាោះក្តូ្វបាន ត្ល់ជូនក្រុមហ ៊ុនសក្ម្គបណ់ក្បើក្បាស់។ 

ii) ក្រុមហ ៊ុនម្គនស៊ិទធ៊ិទទលួបានអត្ថក្បណយាជនណ៍សែឋរ៊ិចចយា៉ៅ ងណក្ចើនពីការណក្បើក្បាស់ក្ទពយសរមមដែលបានរំណត្ ់រន៊ុងអំ ៊ុងណពល
ណក្បើក្បាស់ណដាយព៊ិចារ្ណលើស៊ិទធ៊ិរបស់ខ្លួនរន៊ុងវ ៊ិស្ថលភាពដែលបានរំណត្ថ់្នរ៊ិចចសនា។ 

iii) ក្រុមហ ៊ុនម្គនស៊ិទធ៊ិណក្បើក្បាស់ក្ទពយសមបត្ត៊ិដែលបានរំណត្ណ់ៅរន៊ុងរយៈណពលថ្នការណក្បើក្បាស់។ ក្រុមហ ៊ុនវយត្ថ្មលថាណត្ើក្រុម-
ហ ៊ុនម្គនស៊ិទធ៊ិ “រណបៀប្ ន៊ិងសក្ម្គបណ់ោលបំណងអវី” ដែលក្ទពយសមបត្ត៊ិក្តូ្វបានណក្បើក្បាស់រន៊ុងរយៈណពលថ្នការណក្បើក្បាស់។ 

 

ការវស់ដវង ន៊ិងការទទលួស្ថា ល់ ភត្៊ិសនាជលួ រន៊ុ ងនាមជាអនរជលួ 
កាលបរ ៊ិណចេទថ្នការជលួភត្៊ិសនា ក្រុមហ ៊ុនទទលួស្ថា ល់ស៊ិទធ៊ិណក្បើក្បាស់ថ្នក្ទពយសរមម ន៊ិងបំណ៊ុ លបំណ៊ុ លភត្៊ិសនាណលើរបាយការណ៍       
ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ។ ស៊ិទធ៊ិណក្បើក្បាស់ថ្នក្ទពយសរមម ក្តូ្វបានវស់ដវងតាមថ្ងលណែើម ដែលក្តូ្វបានបណងកើត្ណ ើងណដាយការវស់ដវងែំបូងថ្នបំណ៊ុ លភត្៊ិសនា 
ថ្ងលណែើមែំបូង្មយួដែលណរើត្ណ ើងណដាយក្រុមហ ៊ុន ការបា៉ៅ នស់្ថម នណលើការចំនាយថ្នការរ៊ុោះណរ ើ ន៊ិងែរហូត្ក្ទពយសមបត្ត៊ិណៅច៊ុងបញ្ចបថ់្ន        
ភត្៊ិសនាជលួ ណហើយរាល់ការទូទត្ណ់ៅណលើភត្៊ិសនាជលួ្មយួដែលបានណធវើណ ើងម៊ុនថ្ងៃចាបណ់ ដ្ើមថ្នការជលួ (ក្បារណ់លើរទឹរច៊ិត្តដែល
ទទលួបានស៊ុទធ) ។ 
 
ការរលំស់របស់ក្រុមហ ៊ុនណៅណលើ ក្ទពយសរមមដែលម្គនស៊ិទធ៊ិណក្បើក្បាស់ ក្តូ្វបានណធវើណ ើងតាមមូលដាឋ នរលំស់ណងរ េ៊ិត្ចាបពី់ថ្ងៃចាបណ់ ដ្ើមថ្ន          
ភត្៊ិសនាជលួរហូត្ែល់ណពលបញ្ចបថ់្នអាយ៊ុកាលថ្នការណក្បើក្បាស់ថ្ន ស៊ិទធ៊ិណលើការណក្បើក្បាស់ក្ទពយសរមម ឬច៊ុងបញ្ចបថ់្នរ៊ិចចសនាជលួ។      
ក្រុមហ ៊ុនរណ៏ធវើការវយត្ថ្មលណៅណលើឱ្នភាពថ្នក្ទពយសរមមដែលម្គនស៊ិទធ៊ិណក្បើក្បាស់ ណៅណពលដែលម្គនសូចនាររទងំណនាោះណរើត្ម្គនណ ើង។ 
 
នាកាលបរ ៊ិណចេទចាបណ់ ត្ើមថ្នភត្៊ិសនាជលួ ក្រុមហ ៊ុនវស់ដវងណលើបំណ៊ុ លភត្៊ិសនាណៅតាមត្ថ្មលបចច៊ុបបននថ្នការទូទត្ថ់្ងលជលួដែលម៊ិនបានបង់
ណៅកាលបរ ៊ិណចេទណនាោះ ណដាយក្តូ្វបញ្ច៊ុ ោះត្ថ្មលណដាយណក្បើអក្តាការក្បារជ់ារដ់សតងរន៊ុងការជលួក្បស៊ិន ណបើអក្តាណនាោះអាចម្គន ឬ អក្តាការក្បាររ់មចី
ណរើនណ ើងរបស់ក្រុមហ ៊ុន។ 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ២១ 
 
 

 

ការទូទត្ភ់ត្៊ិសនា ដែលបានរមួបញ្ចូ លណៅរន៊ុងការវស់ដវងថ្នបំណ៊ុ លភត្៊ិសនា ក្តូ្វបានណធវើណ ើងណដាយការទូទត្ណ់ងរ (រាបប់ញ្ចូ លទងំ         
វត្ថ៊ុណងរ) ការទូទត្អ់ណងរដ អ្រណលើសនាសេន ៍ឬអក្តាចំននួដែលរពឹំងថានឹងក្តូ្វបងណ់ក្កាមការធានាត្ថ្មលណៅសល់ ន៊ិងការទូទត្ដ់ែលណរើត្ណ ើង      
ពីជំណរ ើសជារោ់រ ់ក្តូ្វបានអន៊ុវត្ត។ 
 
បនាា បពី់ការវស់ដវងែំបូង ណនាោះបំណ៊ុ លភត្៊ិសនានឹងក្តូ្វបានកាត្ប់នថយសក្ម្គបក់ារទូទត្ ់ន៊ិងបណងកើនណៅណលើការក្បារ។់ វក្តូ្វបានវស់ដវង
ណ ើងវ ៊ិញណែើមបឆីល៊ុោះបញ្ញច ងំពីការវយតំ្ថ្លណ ើងវ ៊ិញ ឬការដរដក្ប ឬក្បស៊ិនណបើម្គនការផ្លល ស់បតូរការទូទត្ណ់ងររន៊ុងរូបធាត្៊ុ។ 
 
ណៅណពលដែលបំណ៊ុ លភត្៊ិសនា ក្តូ្វបានវស់ដវងស្ថរណ ើងវ ៊ិញ ការដរត្ក្មូវក្តូ្វណអាយក្តូ្វោន ក្តូ្វបានឆល៊ុោះបញ្ញច ំងពី ក្ទពយសរមមដែលម្គន     
ស៊ិទធ៊ិណក្បើក្បាស់ ឬចំណណញ ន៊ិងខាត្ ក្បស៊ិនណបើក្ទពយសរមមដែលម្គនស៊ិទធ៊ិណក្បើក្បាស់ក្តូ្វបានកាត្ប់នថយរហូត្ែល់សូនយ។ 
 
ក្រុមហ ៊ុនបានណក្ជើសណរ ើសយរេណនីជលួរយៈណពលខ្លី ន៊ិងការជលួក្ទពយសមបត្ត៊ិដែលម្គនត្ថ្មលទបណដាយណក្បើការអន៊ុវត្តនជ៍ារដ់សតង។ ជំនសួ
ឱ្យក្ទពយសរមមដែលម្គនស៊ិទធ៊ិណក្បើក្បាស់ ន៊ិងបំណ៊ុ លភត្៊ិសនាជលួ ការទូទត្ទ់រទ់ងនឹងរបស់ទងំណនោះក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ថាជាការ
ចំ្យ ណៅរន៊ុងរបាយការណ៍ចំណូលលមអ៊ិត្ តាមមូលដាឋ នរលំស់ណងរថ្នណងរណវោថ្នភត្៊ិសនាណនាោះ។ 
 
៤.១២. ការទទលួស្ថា ល់ចំណូល 
ក្បារចំ់ណូលក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ណៅណពល ដែលកាត្ពវរ៊ិចចរន៊ុងរ៊ិចចសនាជាមយួអត្៊ិង៊ិជនក្តូ្វបានបំណពញណដាយណពញណលញ េឺណៅណពលដែល
“ ស៊ិទធរន៊ុងការក្េបក់្េង” ថ្នទំន៊ិញ ឬណសវរមមដែលដ អ្រណលើការអន៊ុវត្តកាត្ពវរ៊ិចចជារោ់រក់្តូ្វបានណ ា្រណៅឱ្យអត្៊ិង៊ិជន។ 
 
កាត្ពវរ៊ិចចថ្នរ៊ិចចសនា េឺជាការសនារន៊ុងការណ ា្រទំន៊ិញឬណសវរមមយា៉ៅ ងជារោ់រ់្ មយួ (ឬក្បណភទថ្នទំន៊ិញ ឬណសវរមមដែលម្គន          
លរខណៈែូចោន  ន៊ិងម្គនទំរងថ់្នការណ ា្រែូចោន ) ែល់អត្៊ិង៊ិជនដែលក្តូ្វបានបញ្ញជ រយ់ា៉ៅ ងចាស់ណៅរន៊ុងរ៊ិចចសនា ន៊ិងបញ្ញជ រណ់ៅរន៊ុង ការអន៊ុវត្ត
អាជីវរមមជាទូណៅរបស់ក្រុមហ ៊ុន។ 
 
ណែើមបរំីណត្ថ់ាណត្ើក្តូ្វទទលួស្ថា ល់ក្បារចំ់ណូលក្រុមហ ៊ុនអន៊ុវត្តតាមនីត្៊ិវ ៊ិធី ៥ ជំហាន៖ 

រ. រំណត្រ់៊ិចចសនាជាមយួអត្៊ិង៊ិជន 
ខ្. រំណត្ក់ាត្ពវរ៊ិចចដែលក្តូ្វអន៊ុវត្ត 
េ. រំណត្ត់្ថ្មលថ្នក្បត្៊ិបត្ត៊ិការ 
 . ការដបងដចរត្ថ្មលថ្នក្បត្៊ិបត្ត៊ិការណៅតាមកាត្ពវរ៊ិចចថ្នរ៊ិចចសនា 
ង. ការទទលួស្ថា ល់ក្បារចំ់ណូលរន៊ុងណពល ឬការបំណពញកាត្ពវរ៊ិចចរន៊ុងរ៊ិចចសនា 

 
ក្បារចំ់ណូលក្តូ្វបានវស់ដវងតាមចំននួទឹរក្បារ ់ដែលក្រុមហ ៊ុនរពឹំងថានឹងទទលួបាន ដែលណសមើរនឹងត្ថ្មលថ្នការណ ា្រទំន៊ិញ ឬណសវរមមដែល
បានសនាជូនអត្៊ិង៊ិជន ណដាយម៊ិនរាបប់ញ្ចូ លចំននួទឹរក្បារដ់ែលក្បមូលបានរន៊ុងនាមភាេីទីបី ែូចជាពនធណលើការលរ ់ឬពនធណលើទំន៊ិញ ន៊ិង      
ណសវរមម។ ក្បស៊ិនណបើចំននួទឹរក្បារនឹ់ងទទលួស្ថា ល់ខ្៊ុសោន  ណដាយស្ថរដត្ការបញ្ច៊ុ ោះត្ថ្មល បងវ៊ិលក្បារស់ងវ ៊ិញ ក្បារណ់លើរទឹរច៊ិត្ត ការដារ់
ទណឌ រមម ឬរមមវត្ថ៊ុក្សណែៀងោន ណ្េងណទៀត្ ក្រុមហ ៊ុននឹងណធវើការបា៉ៅ នស់្ថម នចំននួទឹរក្បារដ់ែលនឹងទទលួស្ថា ល់ ណដាយដ អ្រណលើត្ថ្មលដែលរពឹំងទ៊ុរ 
ឬតំ្ថ្លដែលសមរមយបំ ៊្ុត្។ ក្បស៊ិនណបើរ៊ិចចសនាជាមយួអត្៊ិង៊ិជនម្គនកាត្ពវរ៊ិចចអន៊ុវត្តណលើសពីមយួទឹរក្បារដ់ែលក្តូ្វព៊ិចារ្រន៊ុងការ     
ទទលួស្ថា ល់ជាចំណូល ក្តូ្វដបងដចរណៅតាមការអន៊ុវត្តថ្នរ៊ិចចសនានីមយួៗ។ 
 
ការក្េបក់្េងទំន៊ិញ ឬណសវរមមដែលបានសនាអាចក្តូ្វបានណ ា្ររន៊ុងរយៈណពល ឬណពលណវលជារោ់រ។់ ការក្េបក់្េងទំន៊ិញ ឬណសវរមមក្តូ្វ    
បានណ ា្ររន៊ុងរយៈណពល ណហើយក្បារចំ់ណូលក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់រន៊ុងរយៈណពលក្បស៊ិនណបើ៖ 

• អត្៊ិង៊ិជនទទលួបានន៊ិងណក្បើក្បាស់អត្ថក្បណយាជនរ៍ន៊ុងណពលែំ្លោន ដែលក្រុមហ ៊ុនអន៊ុវត្ត 
• ក្រុមហ ៊ុនបានអន៊ុវត្តកាត្ពត្វរ៊ិចចរន៊ុងរ៊ិចចសនា ណៅណលើក្ទពយសរមម របស់អត្៊ិង៊ិជន ឬ 
• ការអន៊ុវត្តនក៍ាត្ពវរ៊ិចចរបស់ក្រុមហ ៊ុនម៊ិនបណងកើត្ក្ទពយរន៊ុងណោលបំណងការណក្បើក្បាស់ជំនសួណទ ណហើយក្រុមហ ៊ុនម្គនស៊ិទធ៊ិទទលួបាន

ការទូទត្ស់ក្ម្គបក់្បត្៊ិបត្ត៊ិការដែលបានបញ្ចបរ់ហូត្មរែល់បចច៊ុបបនន។ 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ២២ 
 
 

 

ក្បារចំ់ណូលសក្ម្គបអ់ន៊ុវត្តកាត្ពវរ៊ិចច ដែលម៊ិនណពញច៊ិត្តតាមណពលណវោ ក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ណៅណពលដែលអត្៊ិង៊ិជនទទលួបាន                  
ការក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យទំន៊ិញ ឬណសវរមមដែលបានសនា។ 
 
ក្រុមហ ៊ុនទទលួស្ថា ល់ក្បារចំ់ណូលពីណសវរមមស្ថងសង ់តាមណពលណវោក្បស៊ិនណបើវបណងកើត្ក្ទពយសមបត្ត៊ិដែលោម នការណក្បើក្បាស់ជំនសួ        
ក្រុមហ ៊ុន ណហើយក្រុមហ ៊ុនម្គនស៊ិទធ៊ិទទលួបានការទូទត្ណ់ៅណលើណសវរមមស្ថងសងេ់៊ិត្ក្តឹ្មការស្ថងសងក់្តូ្វបានបញ្ចប។់ ក្បារចំ់ណូល       
ក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់រន៊ុងរយៈណពលរ៊ិចចសនា ណដាយណយាងណៅណលើវឌឍនភាពណឆ្ព ោះណៅររការណពញច៊ិត្តថ្នកាត្ពវរ៊ិចចអន៊ុវត្ត។ 
 
វឌឍនភាពណឆ្ព ោះណៅររការណពញច៊ិត្ត ថ្នកាត្ពវរ៊ិចចអន៊ុវត្តក្តូ្វបានវស់ណដាយដ អ្រណលើរ៊ិចចខ្៊ិត្ខំ្ក្បឹងដក្បង ឬធាត្៊ុចូលរបស់ក្រុមហ ៊ុនចំណពាោះការ
បំណពញកាត្ពវរ៊ិចចថ្នរ៊ិចចសនា (ឧទហរណ៍ ការណយាងណៅណលើការចំ្យណលើការស្ថងសងក់្ទពយសមបត្ត៊ិដែលបានណរើត្ណ ើងេ៊ិត្ជាភាេរយ
ថ្នការបា៉ៅ នស់្ថម នចំ្យសរ៊ុប ថ្នការស្ថងសងរ់៊ិចចសនា) ។ 
 

ណៅណពលដែលក្បារចំ់ណូលក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ណៅរន៊ុង របាយការណ៍ចំណូលលមអ៊ិត្ ណលើសពីវ ៊ិរយ័បក័្ត្ដែលណចញឱ្យែល់អនរទ៊ិញ សម
ត្៊ុលយក្តូ្វបានបង្កា ញជាក្ទពយសរមមរ៊ិចចសនា។ ណៅណពលដែលវ ៊ិរយ័បក័្ត្ដែលណចញឱ្យអនរទ៊ិញ ណលើសពីក្បារចំ់ណូលដែលក្តូ្វបានទទលួ
ស្ថា ល់ណៅរន៊ុងរបាយការណ៍ចំណូលលមអ៊ិត្ សមត្៊ុលយ ក្តូ្វបានបង្កា ញជាបំណ៊ុ លរ៊ិចចសនា។ 
 
ក្បារចំ់ណូលពីការលរទំ់ន៊ិញ ក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ណៅណពលដែលទំន៊ិញក្តូ្វបានក្បេល់ជូនអនរទ៊ិញរចួរាល់ ណហើយស៊ិទធ៊ិថ្នការក្េបក់្េងរ ៏     
ក្តូ្វបានណ្ាររចួរាល់ដែរ។ 
 
ចំណូលណ្េងៗ 

ក្បារចំ់ណូលណ្េងណទៀត្ក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ណៅរន៊ុងរបាយការណ៍ចំណូលលមអ៊ិត្ នាការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលទទលួបាន។ 

 
៤.១៣. ការទទលួស្ថា ល់ចំ្យ 
ចំ្យក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់រន៊ុងរបាយការណ៍ចំណូលលមអ៊ិត្ ណៅណពលដែលម្គនការងយច៊ុោះថ្នអត្ថក្បណយាជនដ៍ ន្រណសែឋរ៊ិចចដែលទរទ់ង
ន៊ិងការងយច៊ុោះក្ទពយសរមម ឬការណរើនណ ើងថ្នបំណ៊ុ លដែលបានណរើត្ណ ើងដែលអាចក្តូ្វបានវស់ដវងយា៉ៅ ងក្តឹ្មក្តូ្វ។ ចំ្យក្តូ្វបាន
ទទលួស្ថា ល់រន៊ុងរបាយការណ៍ចំណូលលមអ៊ិត្រន៊ុងររណី៖ 
 

រ. ណលើមូលដាឋ នដែលទរទ់ងោន ណដាយផ្លា ល់រវងថ្ងលណែើមដែលបានណរើត្ណ ើង ន៊ិងចំណូលពីសម្គសធាត្៊ុេណនីជារោ់រថ់្នេណនី
ចំណូល 

ខ្. ណលើមូលដាឋ ននីត្៊ិវ ៊ិធីដបងដចរជាក្បពន័ធ ន៊ិងភាពសមក្សប ណៅណពលដែលអត្ថក្បណយាជនដ៍ ន្រណសែឋរ៊ិចចក្តូ្វបានរពឹំងទ៊ុរថានឹងណរើត្
ម្គនណ ើងរន៊ុងកាលបរ ៊ិណចេទេណណនយយមយួចំននួ ន៊ិងទរទ់ងជាមយួចំណូលដែលអាចរំណត្ប់ានយា៉ៅ ងទូលំទូោយ ឬរំណត្់
បានណដាយក្បណយាល ឬ 

េ. ទទលួស្ថា ល់ភាល មៗណៅណពលដែលចំ្យ ម៊ិនបណងកើត្ឱ្យម្គននូវអត្ថក្បណយាជនដ៍ ន្រណសែឋរ៊ិចច ឬណៅណពល្ ណហើយរន៊ុងរក្ម៊ិត្
ដែលអត្ថក្បណយាជនដ៍ ន្រណសែឋរ៊ិចចនាណពលអនាេត្ម៊ិនម្គនលរខណៈសមបត្ត៊ិក្េបក់្ោន ់ឬដលងម្គនលរខណៈសមបត្ត៊ិក្េបក់្ោន ់
សក្ម្គបទ់ទលួស្ថា ល់ជាក្ទពយសរមមណៅរន៊ុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ។ 

 
ចំ្យរន៊ុងរបាយការណ៍ចំណូលលមអ៊ិត្ ក្តូ្វបានបង្កា ញណដាយណក្បើក្បាស់វ ៊ិធីស្ថេសតម៊ុខ្ង្ករចំ្យ។ ថ្ងលណែើមទំន៊ិញ ន៊ិងណសវរមម 
តំ្្ងឱ្យចំ្យរម្គល ងំពលរមមផ្លា ល់ សនន៊ិធ៊ិ ន៊ិងចំ្យបនាា បប់នេណំ្េងៗណទៀត្ដែលទរទ់ងណដាយផ្លា ល់រន៊ុងការដសវងររក្បារចំ់ណូ
ល។ ចំ្យក្បត្៊ិបត្ត៊ិការ េឺជាចំ្យដែលទរទ់ងនឹងចំ្យទូណៅ ចំ្យរដាឋ បាល ន៊ិងសរមមភាពភាពអាជីវរមមណ្េងៗណទៀត្
របស់      ក្រុមហ ៊ុន។ 
 
៤.១៤. ពនធណលើក្បារចំ់ណូល 
ចំ្យពនធណលើក្បារចំ់ណូលក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ណៅរន៊ុងរបាយការណ៍ចំណូលលមអ៊ិត្ដែលរមួបញ្ចូ លទងំ្លបូរថ្នពនធពនា ណហើយពនធ
បចច៊ុបបននម៊ិនក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់រន៊ុងេណនីចំណូលលមអ៊ិត្ណ្េងៗ ឬទទលួស្ថា ល់ណដាយផ្លា ល់រន៊ុងេណនីមូលធន។ 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ២៣ 
 
 

 

ពនធក្បារចំ់ណូលណលើក្ទពយសរមម ន៊ិង/ឬបំណ៊ុ ល រមួម្គនកាត្ពវរ៊ិចច ឬការទមទរពីអាជ្ាធរស្ថរណពើពនធដែលទរទ់ងនឹងច៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទ
ថ្នរបាយការណ៍បចច៊ុបបនន ឬពីណពលរនលងមរ ដែលម៊ិនបានទូទត្ន់ាការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទថ្នរបាយការណ៍ណនាោះ។ ពនធបចច៊ុបបនន េឺបំណ៊ុ លណលើក្បារ់
ចំណណញជាបព់នធ ដែលខ្៊ុសពីក្បារចំ់ណណញ ឬខាត្រន៊ុងរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ។ ការេណនាពនធបចច៊ុបបនន េឺដ អ្រណលើអក្តាពនធ ន៊ិងចាបព់នធ
ដែលក្តូ្វបានអន៊ុមត័្ ឬក្តូ្វបានអន៊ុមត័្ណៅណពលបនាា បពី់ច៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទថ្នរបាយការណ៍។ 
 
ពនធណលើក្បារចំ់ណូលពនារ ក្តូ្វបានេណនាណដាយណក្បើក្បាស់វ ៊ិធីស្ថេសតសមត្៊ុលយបំណ៊ុ ល ណលើភាពខ្៊ុសោន ជាបណ ដ្ ោះអាសននរវងសមត្៊ុលយ
ណយាងរបស់ក្ទពយសរមម ន៊ិងបំណ៊ុ ល ក្ពមទងំមូលដាឋ នពនធរបស់វ។ 
 
ពនធពនារណលើក្ទពយសរមម ន៊ិងបំណ៊ុ លក្តូ្វបានេណនាណដាយម៊ិនេ៊ិត្អបបហារ ណៅអក្តាពនធដែលរពឹំងថានឹងអន៊ុវត្តណៅតាមរយៈណពលថ្នការ
ទទលួស្ថា ល់របស់ពរួណេ ណដាយស្ថរអក្តាពនធទងំណនាោះក្តូ្វបានអន៊ុមត័្ ឬអន៊ុមត័្ណៅណពលបនាា បណ់ៅច៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទថ្នរបាយការណ៍។ 
 
ពនធពនារណលើក្ទពយសរមម ក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ណែើមបពីក្ងីរវ ៊ិស្ថលភាពដែលក្បដហលជា ម្គនការខាត្បង ់ឬភាពខ្៊ុសោន បណ ត្ ោះអាសនន
ដែលកាត្រ់ងបាន នឹងអាចណក្បើក្បាស់បានណែើមបកីាត្រ់ងនឹងក្បារចំ់ណូលជាបព់នធនាណពលអនាេត្។ ការវយត្ថ្មលណនោះ េឺដ អ្រណលើការ
ពាររណ៍របស់សមពន័ធក្រុមហ ៊ុន ន៊ិងក្រុមហ ៊ុនណៅណលើលទធ្លក្បត្៊ិបត្ត៊ិការនាណពលអនាេត្ ដែលក្តូ្វបានដរត្ក្មូវសក្ម្គបក់្បារចំ់ណូល ន៊ិង
ការចំ្យដែលម៊ិនជាបព់នធ ន៊ិងការរំណត្ជ់ារោ់រណ់លើការណក្បើក្បាស់ពនធខាត្ដែលម៊ិនបានណក្បើ្មយួ ន៊ិងពនធក្តូ្វបង។់ ពនធពនារ
ណលើបំណ៊ុ ល ដត្ងដត្ក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ទងំអស់។ 
 
ពនធពនារណលើក្ទពយសរមម ន៊ិងបំណ៊ុ លអាចកាត្រ់ង បានដត្ណៅណពលសមពន័ធក្រុមហ ៊ុន ន៊ិងក្រុមហ ៊ុនម្គនស៊ិទធ៊ិ ន៊ិងណោលបំណងរន៊ុងការទូទត្់
ពនធបចច៊ុបបននណលើក្ទពយសរមម ន៊ិងបំណ៊ុ លពីអាជ្ាធរពនធដារដត្មយួ។  
 
ការផ្លល ស់បតូរពនធពនារណលើក្ទពយសរមម ន៊ិងបំណ៊ុ លក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ជាដ ន្រថ្នពនធណលើក្បារចំ់ណូល ឬចំ្យណៅរន៊ុងរបាយការណ៍
ចំណូលលមអ៊ិត្ ណលើរដលងដត្ណៅណពលដែលពនធទងំណនាោះ ម្គនការទរទ់ងនឹងដ ន្រទងំអស់ដែលក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ណៅរន៊ុងរបាយការណ៍
ចំណូលលមអ៊ិត្ (ែូចជាការវយត្ថ្មលែី) ឬមូលធនរន៊ុងររណី្មយួ ណពលពនធពនារដែលទរទ់ង រក៏្តូ្វទទួលស្ថា ល់ណៅរន៊ុងេណនី
ចំណូលលមអ៊ិត្ណ្េងណទៀត្ ឬេណនីមូលធន។ 
 
៤.១៥. ភាេីពារព់ន័ធ 
ភាេីពារព់ន័ធ េឺជាប៊ុេាល ឬអងាភាពដែលម្គនទំនារទំ់នងជាមយួក្រុមហ ៊ុន។ ក្បត្៊ិបត្ត៊ិការភាេីពារព់ន័ធ េឺជាការណ ា្រធនធាន ណសវរមម ឬ
កាត្ពវរ៊ិចចរវងក្រុមហ ៊ុន ន៊ិងភាេីពារព់ន័ធរបស់ខ្លួនណទោះបីជាបានេ៊ិត្ថ្ងល ឬម៊ិនបានេ៊ិត្ថ្ងល។ បដនថមពីណនោះណទៀត្៖ 
 

រ. ប៊ុេាល ឬមន៊ុសេដែលជ៊ិត្សន៊ិទធ៊ិជាមយួប៊ុេាលថ្នក្េួស្ថរណនាោះ េឺម្គនការពារព់ន័ធជាមយួក្រុមហ ៊ុនក្បស៊ិនណបើប៊ុេាលណនាោះ 
i. ម្គនស៊ិទធ៊ិក្េបក់្េង ឬចូលរមួរន៊ុងការក្េបក់្េងណលើក្រុមហ ៊ុន  
ii. ម្គនឥទធ៊ិពលខាល ងំណលើក្រុមហ ៊ុន ឬ 
iii. េឺជាសម្គជ៊ិរថ្នេណៈក្េបក់្េងជានខ់្ពស់របស់ក្រុមហ ៊ុនផ្លា ល់ឬ ជាសម្គជ៊ិរថ្នេណៈក្េបក់្េងរបស់ក្រុមហ ៊ុនណម។ 
 

ខ្. អងាភាពដែលចាត្ចូ់លជាភាេីពារព់ន័ធ របស់ក្រុមហ ៊ុន ល៊ុោះក្តាដត្អងាភាពណនាោះម្គនលរខណៈែូចខាងណក្កាម៖ 
i. អងាភាព ន៊ិងក្រុមហ ៊ុនេឺជាសម្គជ៊ិរថ្នសមពន័ធក្រុមហ ៊ុនដត្មយួ 
ii. អងាភាពមយួដែលបានចូលរមួ ឬការប ត្ រទ់៊ុនរមួោន របស់អងាភាពណ្េងៗណទៀត្។ 
iii. អងាភាពទងំពីរ េឺជាការប ត្ រទ់៊ុនរមួោន ថ្នភាេីទីបីែូចោន ។ 
iv. អងាភាពមយួ េឺជាការប ត្ រទ់៊ុនរមួោន ថ្នភាេីទីបី ណហើយអងាភាពណ្េងណទៀត្េឺជាសហការថី្នអងាភាពទីបី។ 
v. អងាភាព េឺជាដ្នការទទលួបានអត្ថក្បណយាជនក៍ារង្ករ សក្ម្គបអ់ត្ថក្បណយាជនរ៏បស់នណយាជ៊ិររបស់ក្រុមហ ៊ុន។ 
vi. អងាភាពក្ត្ូវបានក្េបក់្េង ឬការរមួោន ក្េបក់្េងណដាយមន៊ុសេម្គន រដ់ែលបានរំណត្ណ់ៅរន៊ុងចំណ៊ុ ច រ. ខាងណលើ។



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ២៤ 
 
 

 

vii. ប៊ុេាលមយួដែលបានរំណត្ខ់ាងណលើ រ.i ដែលម្គនឥទធ៊ិពលេរួណអាយរត្ស់ម្គា ល់ណលើអងាភាព ឬជាសម្គជ៊ិរថ្ន ប៊ុេាល
ក្េបក់្េងសំខានថ់្នក្រុមហ ៊ុនកានក់ាបច់៊ុងណក្កាយ ឬអងាភាព។ 

viii. អងាភាព ឬសម្គជ៊ិរ្មយួថ្នសមពន័ធដែលជាដ ន្រមយួ ត្ល់ណសវរមមក្េបក់្េងប៊ុេាល៊ិរសំខាន់ៗ  ែល់ក្រុមហ ៊ុន។ 
 

៥. ការបា៉ា ន់ស្គម ន ការសនមត្ និងការវិនិឆេ័យេណណនយយសាំខាន់ៗ 
រន៊ុងការអន៊ុវត្តណលើណោលនណយាបាយេណណនយយរបស់ក្រុមហ ៊ុន េណៈក្េបក់្េងក្តូ្វបានត្ក្មូវឱ្យណធវើការវ ៊ិន៊ិចេយ័ បា៉ៅ នស់្ថម ន ន៊ិងសនមត្ពី      
សមត្៊ុលយណយាងរបស់ក្ទពយសរមម ន៊ិងបំណ៊ុ លដែលម៊ិនទនណ់រើត្ម្គនពីក្បភពណ្េងៗ។ ការបា៉ៅ នស់្ថម ន ន៊ិងការសនមត្ដែលទរទ់ង េឺដ អ្រ
ណលើបទព៊ិណស្ថធនន៍ាណពលរនលងមរ ន៊ិងរតាត ណ្េងណទៀត្ដែលក្តូ្វបានរំណត្ថ់ាពារព់ន័ធ។ លទធ្លជារដ់សដងអាចនឹងខ្៊ុសោន ពីការ         
បា៉ៅ នស់្ថម នទងំណនោះ។ 
 
ការបា៉ៅ នស់្ថម ន ន៊ិងការសនមត្ដែលណរើត្ម្គនេឺក្តូ្វបានក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញណលើមូលដាឋ នបនតន៊ិរនតរភាព។ ការក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញថ្នការបា៉ៅ នស់្ថម ន
េណណនយយ ក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់រន៊ុងកាលបរ ៊ិណចេទដែលការបា៉ៅ នស់្ថម នក្តូ្វបានដរដក្ប ក្បស៊ិនណបើការដរត្ក្មូវប៉ៅោះពាល់ដត្រន៊ុងកាលបរ ៊ិណចេទ ឬរន៊ុង
កាលបរ ៊ិណចេទថ្នការដរដក្ប ន៊ិងកាលបរ ៊ិណចេទនាណពលអនាេត្ ក្បស៊ិនណបើការដរដក្បប៉ៅោះពាល់ទងំរន៊ុងកាលបរ ៊ិណចេទបចច៊ុបបនន ន៊ិងកាលបរ ៊ិណចេទណពល     
អនាេត្។ 
 
រ. ការបា៉ៅ នស់្ថម ន ន៊ិងការសនមត្េណណនយយសំខាន់ៗ  
ខាងណក្កាមណនោះ េឺជាការសនមត្សំខាន់ៗ ទរទ់ងនឹងអនាេត្ ន៊ិងក្បភពសំខាន់ៗ ណ្េងណទៀត្ថ្នភាពម៊ិនចាស់ោស់ថ្នការបា៉ៅ នស់្ថម នណៅ             
ច៊ុងការ ៊ិយណចេទថ្នរបាយការណ៍នីមយួៗ ដែលម្គនហាន៊ិភយ័ខ្ពស់ដែលប ដ្ លមរពីន៊ិយ័ត្រមមជាស្ថរវនដថ្នត្ថ្មលណយាងរបស់ធនធាន ន៊ិង
បំណ៊ុ លណៅរន៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទថ្នរបាយការណ៍ណក្កាយណទៀត្។ 
 
ចំណូលរ៊ិចចសនា 
ការទទលួស្ថា ល់ចំណូលរ៊ិចចសនា ន៊ិងេណនីក្តូ្វទទលួណ្េងណទៀត្ដែលបានបា៉ៅ នស់្ថម ន របស់អនរក្េបក់្េងណលើលទធ្លថ្នរ៊ិចចសនានីមយួៗ 
ន៊ិងែំ្រក់ាលថ្នការបញ្ចប។់ ណនោះរាបប់ញ្ចូ លទងំការវយត្ថ្មលថ្នក្បារចំ់ណណញថ្នរ៊ិចចសនាស្ថងសងដ់ែលរំព៊ុងបនតរ ន៊ិងការការរាងំសាោះ
ចាស់។ ចំណពាោះរ៊ិចចសនាដែលសម៊ុេស្ថម ញជាងណនោះជាព៊ិណសសការចំ្យណែើមបបីញ្ចប ់ន៊ិងក្បារចំ់ណណញរន៊ុងរ៊ិចចសនា េឺអាក្ស័យណលើភាព    
ម៊ិនចាស់ោស់ថ្នការបា៉ៅ នស់្ថម ន។ 
 
ការបា៉ៅ នស់្ថម នការខាត្បងណ់លើសំវ ៊ិធានធនណលើការខាត្បងឥ់ណទនដែលបានរពឹំងទ៊ុរ 
ក្រុមហ ៊ុនវស់ដវងណលើការខាត្បងឥ់ណទនដែលបានរពឹំងទ៊ុរថ្នឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុតាមរយៈការឆល៊ុោះបញ្ញច ំងពីភាពម៊ិនលណមអៀង ន៊ិងចំននួ      
ទឹរក្បារជ់ាមធយមដែលក្តូ្វបានរំណត្ត់ាមរយៈការវយត្ថ្មលរន៊ុងរក្ម៊ិត្ថ្នលទធ្លដែលអាចណរើត្ម្គន ត្ថ្មលស្ថចក់្បារត់ាមណពលណវោ ន៊ិង
ពត័្ម៌្គនអំពីក្ពឹត្ត៊ិការណ៍រនលងមរ លរខខ្ណឌ បចច៊ុបបនន ន៊ិងការពាររណ៍ពីលរខខ្ណឌ ណសែឋរ៊ិចចនាណពលអនាេត្។ ណៅណពលដែលវស់ដវង  
ECL ក្រុមហ ៊ុនណក្បើក្បាស់ពត័្ម៌្គននាណពលអនាេត្ដែលសមណហត្៊ុ្ល ន៊ិងម្គនក្បណយាជន ៍ណដាយដ អ្រណលើការសនមត្ពីការដក្បក្បួលនាណពល
អនាេត្ថ្នភាពខ្៊ុសោន ថ្នអនរែំណណើ រការណសែឋរ៊ិចច ន៊ិងពីរណបៀបដែលអនរែំណណើ រការណនោះនឹងប៉ៅោះពាល់ែល់រតាត ណ្េងណទៀត្។  
 
ការបា៉ៅ នស់្ថម នត្ថ្មលលរស់៊ុទធរបស់សនន៊ិធ៊ិ 
ត្ថ្មលលរស់៊ុទធរបស់សនន៊ិធ៊ិតំ្្ងឱ្យត្ថ្មលលរដ់ែលបានបា៉ៅ នស់្ថម នរបស់សនន៊ិធ៊ិែររាល់ថ្ងលណែើមរន៊ុងការទ៊ិញដែលបានបា៉ៅ នស់្ថម នទ៊ុរ ន៊ិង       
ថ្ងលណែើមដែលអាចណរើត្ម្គនរន៊ុងការលរ។់ ក្រុមហ ៊ុនរំណត្ត់្ថ្មលលរដ់ែលបានបា៉ៅ នស់្ថម នទ៊ុរណដាយដ អ្រណលើក្បត្៊ិបត្ត៊ិការលរជ់ារដ់សដងថ្ន
្ល៊ិត្្លក្សណែៀងោន ក្ពមជាមយួនឹងការដរត្ក្មូវដែលឆល៊ុោះបញ្ញច ំងពីការដក្បក្បួលលរខខ្ណឌ ណសែឋរ៊ិចចចាបពី់កាលបរ ៊ិណចេទដែលក្បត្៊ិបត្ត៊ិការ
បានណរើត្ណ ើង។ ក្រុមហ ៊ុនណធវើការរត្ក់្តាណលើសំវ ៊ិធានធនថ្នថ្ងលណែើមដែលណលើសពីត្ថ្មលលរជ់ារដ់សដងថ្នសនន៊ិធ៊ិ។ អំ ៊ុងណពលដែលក្រុមហ ៊ុន
ណជឿជារថ់ាការបា៉ៅ នស់្ថម នេឺសមណហត្៊ុ្ល ន៊ិងសមក្សប ភាពខ្៊ុសោន េរួឱ្យរត្ស់ម្គា ល់រន៊ុងបទព៊ិណស្ថធនជ័ារដ់សដង ឬការដរដក្បេរួឱ្យរត្់
សម្គា ល់រន៊ុងការបា៉ៅ នស់្ថម នដែលអាចប៉ៅោះពាល់ជាស្ថរវនតណៅណលើេណនីចំណណញ ឬខាត្ ន៊ិងមូលធន។ 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ២៥ 
 
 

 

ការបា៉ៅ នស់្ថម នណលើអាយ៊ុកាលណក្បើក្បាស់ណលើក្ទពយសរមម 
អាយ៊ុកាលណក្បើក្បាស់ថ្នក្ទពយសរមមរបស់ក្រុមហ ៊ុនជាមយួអាយ៊ុកាលជារោ់រក់្តូ្វបានបា៉ៅ នស់្ថម នទ៊ុរណដាយដ អ្រណលើកាលបរ ៊ិណចេទហួស      
កាលរំណត្ដ់ែលក្ទពយសរមមក្តូ្វបានរពឹំងទ៊ុរថាអាចយរមរណក្បើក្បាស់បាន។ អាយ៊ុកាលណក្បើក្បាស់ដែលបានបា៉ៅ នស់្ថម នទ៊ុរថ្ន             
ក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ ររបស់ក្រុមហ ៊ុនក្តូ្វបានក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញជាក្បចា ំន៊ិងក្តូ្វបានណធវើបចច៊ុបបននភាពក្បស៊ិនណបើការរពឹំងទ៊ុរខ្៊ុសោន ពីការ
បា៉ៅ នស់្ថម នរនលងមរណដាយដ អ្រណលើរូបរាង បណចចរណទស ឬកាលហួសសមយ័ដ ន្រពាណ៊ិ ជជរមម ន៊ិងចាប ់ឬការរំណត្ណ់្េងណទៀត្ណលើការ          
ណក្បើក្បាស់ក្ទពយសរមមរបស់ក្រុមហ ៊ុន។ 
 
បដនថមពីណនោះណទៀត្ ការបា៉ៅ នស់្ថម នណលើអាយ៊ុកាលណក្បើក្បាស់េឺដ អ្រណលើការក្បមូល ដ្៊ុ ំការវយត្ថ្មលរបស់ក្រុមហ ៊ុនណៅណលើការអន៊ុវត្តរបស់         
សហក្ោស ការវយត្ថ្មលបណចចរណទសថ្ ា្រន៊ុង ន៊ិងបទព៊ិណស្ថធនជ៍ាក្ទពយសរមមក្សណែៀងោន ។ វអាចណៅរចួ ណទោះបីជាយា៉ៅ ង្ លទធ្លថ្ន
ក្បត្៊ិបត្ត៊ិការនាណពលអនាេត្ទងំណនោះអាចម្គន្លប៉ៅោះពាល់ជាស្ថរវនតណដាយការដក្បក្បួលរន៊ុងការបា៉ៅ នស់្ថម នណដាយស្ថរការផ្លល ស់បដូររតាត រទងំ
អស់ដែលបានណរៀបរាបខ់ាងណលើ។ ចំននួទឹរក្បារ ់ន៊ិងកាលរំណត្ថ់្នចំ្យដែលបានរត្ក់្តារាល់កាលបរ ៊ិណចេទដែលនឹងប៉ៅោះពាល់
ណដាយស្ថរការផ្លល ស់បដូររន៊ុងរតាត  ន៊ិងកាលៈណទសៈទងំណនោះ។ ការកាត្ប់នថយណលើអាយ៊ុកាលថ្នការណក្បើក្បាស់ដែលបានបា៉ៅ នស់្ថម នទ៊ុររបស់
ក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រដែលនឹងក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់រន៊ុងេណនីចំ្យក្បត្៊ិបត្ត៊ិការ ន៊ិងងយច៊ុោះរន៊ុងេណនីក្ទពយសរមមរយៈណពលដវង។  
 
ភត្៊ិសនាជលួ- ការបា៉ៅ នស់្ថម នថ្នការណរើនណ ើងថ្នអក្តាក្បាររ់មចី 
ក្រុមហ ៊ុនម៊ិនអាចរំណត្ប់ាននូវអក្តាការក្បារជ់ារដ់សតងដែលម្គនណៅរន៊ុងភត្៊ិសនាណ ើយ ែូណចនោះវណក្បើអក្តាក្បាររ់មចណីរើនណ ើងរបស់ខ្លួន 
(IBR) ណែើមបវីស់ដវងបំណ៊ុ លភត្៊ិសនាជលួ។ IBR េឺជាអក្តាការក្បារដ់ែលធនាោរក្តូ្វចំ្យណែើមបខី្ចីរន៊ុងរយៈណពលក្សណែៀងោន ណនោះ 
ណហើយណដាយម្គនសនត៊ិស៊ុខ្ក្បហារក់្បដហល មូលន៊ិធ៊ិចាបំាចណ់ែើមបទីទលួបានក្ទពយសមបត្ត៊ិដែលម្គនតំ្ថ្លក្បហារក់្បដហល នឹង              
ក្ទពយសមបត្ត៊ិណក្បើក្បាស់ក្តឹ្មក្តូ្វរន៊ុងបរ ៊ិស្ថថ នណសែឋរ៊ិចចក្សណែៀងោន ។ ធនាោរបា៉ៅ នស់្ថម ន IBR ណដាយណក្បើក្បាស់អក្តាការក្បារខ់្ចីជាមធយមណៅ
រមព៊ុជា។ 
 
ការបា៉ៅ នស់្ថម នថ្ងលណែើមថ្នស៊ិទធ៊ិណក្បើក្បាស់ណលើក្ទពយសរមម 
ការរំណត្ថ់្ងលណែើមថ្នស៊ិទធ៊ិណក្បើក្បាស់ណលើក្ទពយសរមម រមួបញ្ចូ លទងំចំននួទឹរក្បារថ់្នបំណ៊ុ លភត្៊ិសនាដែលបានទទលួស្ថា ល់ ន៊ិងថ្ងលណែើម
ដែលបានបា៉ៅ នស់្ថម នទ៊ុរថានឹងណរើត្ម្គនរន៊ុងការរ៊ុោះណរ ើ ឬែរណចញនូវក្ទពយសរមមណោល ឬការដរលមអណ ើងវ ៊ិញឱ្យតាមលរខខ្ណឌ ដែលបាន
រំណត្រ់ន៊ុងរ៊ិចចសនា។ 
 
ឱ្នភាពថ្នក្ទពយសរមមម៊ិនដមនហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ  
ក្រុមហ ៊ុនណធវើការអន៊ុវត្តណលើការក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណលើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មលណៅណពលដែលម្គនសូចនាររបង្កា ញពីឱ្នភាពជារោ់រ។់ 
 
ការរំណត្ណ់លើត្ថ្មលដែលអាចក្បមូលមរវ ៊ិញបានរបស់ក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រ ន៊ិងក្ទពយសមបត្ត៊ិរំព៊ុងស្ថងសងដ់ែលត្ក្មូវឱ្យម្គនការ
រំណត្លំ់ហូរស្ថចក់្បារដ់ែលរពឹំងទ៊ុរថានឹងទទលួបានពីការណក្បើក្បាស់បនត ន៊ិងការដបងដចរក្ទពយសរមមច៊ុងណក្កាយ ត្ក្មូវឱ្យក្រុមហ ៊ុនណធវើ
ការបា៉ៅ នស់្ថម ន ន៊ិងសនមត្ថាដែលអាចប៉ៅោះពាល់ជាស្ថរវនតែល់របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ។ ក្ពឹត្ត៊ិការណ៍នាណពលអនាេត្អាចឱ្យក្រុមហ ៊ុនអាច
សនន៊ិដាឋ នបានក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រ ន៊ិងក្ទពយសមបត្ត៊ិរំព៊ុងស្ថងសងេឺ់ម្គនឱ្នភាព។ រាល់លទធ្លថ្នការខាត្បងណ់លើឱ្នភាពថ្នត្ថ្មល
អាចម្គន្លប៉ៅោះពាល់អវ ៊ិជជម្គនជាស្ថរវនតណៅណលើលរខខ្ណឌ ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ន៊ិងលទធ្លថ្នក្បត្៊ិបត្ត៊ិការ។ 
 
ការណរៀបចំលំហូរស្ថចក់្បារន់ាណពលអនាេត្ដែលទរទ់ងនឹងការវ ៊ិន៊ិចេយ័ ន៊ិងការបា៉ៅ នស់្ថម នសំខាន់ៗ  ខ្ណៈណពលដែលក្រុមហ ៊ុនណជឿជារថ់ា
ការសនមត្េឺសមក្សប ន៊ិងសមណហត្៊ុ្ល ការផ្លល ស់បដូរសំខាន់ៗ រន៊ុងការសនមត្ដែលអាចម្គន្លប៉ៅោះពាល់ជាស្ថរវនតរន៊ុងការវយត្ថ្មលណលើ
ត្ថ្មលដែលអាចក្បមូលមរវ ៊ិញបាន ណហើយអាចប ដ្ លឱ្យម្គនឱ្នភាពណលើត្ថ្មល។ 
 

ខ្. ការវ ៊ិន៊ិចេយ័េណណនយយសំខាន់ៗ  
ខាងណក្កាមណនោះ េឺជាការវ ៊ិន៊ិចេយ័សំខាន់ៗ  ណក្ៅពីការបា៉ៅ នស់្ថម នដែលពារព់ន័ធទងំណនាោះ េណៈក្េបក់្េងបានែំណណើ រការរន៊ុងការអន៊ុវត្ត       
ណោលនណយាបាយេណណនយយរបស់ក្រុមហ ៊ុន ណហើយវម្គន្លប៉ៅោះពាល់ខាល ងំបំ ៊្ុត្ណលើចំននួទឹរក្បារដ់ែលបានទទលួស្ថា ល់ណៅរន៊ុង       
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ។ 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ២៦ 
 
 

 

ការទទលួស្ថា ល់ថ្នចំណូលរ៊ិចចសនា 
ការទទលួស្ថា ល់ថ្នរ៊ិចចសនាស្ថងសង ់ត្ក្មូវណអាយម្គនការវ ៊ិន៊ិឆេយ័យា៉ៅ ងម៉ៅត្ច់ត្ ់រន៊ុងការរំណត្ទ់៊ិសណៅការង្ករជារដ់សដង ន៊ិងការចំ្យ
ដែលបានបា៉ៅ នស់្ថម នណែើមបបីញ្ចបក់ារង្ករ។ 
 
ការរំណត្រ់យៈណពលរន៊ុ ងការបំណពញរ៊ិចចសនា 
ក្រុមហ ៊ុនបានវយត្ថ្មលថារ៊ិចចសនាជាមយួអត្៊ិង៊ិជនដែលម្គនការអន៊ុវត្តកាត្ពវរ៊ិចចណលើសពីមយួ ណនាោះក្បារចំ់ណូលដែលណរើត្ណចញពីការ
ទទលួស្ថា ល់តាមណពលណវោ ការបំណពញកាត្ពវរ៊ិចច េឺដ អ្រណលើរបាយការណ៍ការបំណពញណសវរមមដែលបានសនារន៊ុងរ៊ិចចសនាក្តូ្វបានបញ្ចប។់ 
ទនាឹមនឹងណនោះដែរ ណៅណពលដែលម្គនការអន៊ុវត្តកាត្ពវរ៊ិចចដត្មយួ ក្បារចំ់ណូលដែលណរើត្ណចញពីការទទលួស្ថា ល់រន៊ុងរយៈណពល្មយួ ណៅ
ណពលស៊ិទធ៊ិរន៊ុងការរក្េបក់្េងសនន៊ិធ៊ិក្តូ្វបានណ ា្រណៅឱ្យអត្៊ិង៊ិជន។ 
 
ការរំណត្ត់្ថ្មលក្បត្៊ិបត្ត៊ិការ ន៊ិងចំននួទឹរក្បារដ់ែលបានបំណពញណលើកាត្ពវរ៊ិចច 
ក្រុមហ ៊ុនព៊ិចារ្ណលើលរខខ្ណឌ ថ្នរ៊ិចចសនា ន៊ិងការអន៊ុវត្តអាជីវរមមតាមទម្គល បរ់បស់ខ្លួន ណែើមបរំីណត្ត់្ថ្មលក្បត្៊ិបត្ត៊ិការ។ ត្ថ្មលក្បត្៊ិបត្ត៊ិការ
េឺជាចំននួទឹរក្បារថ់្នការព៊ិចារ្ដែលក្រុមហ ៊ុនរពឹំងថានឹងម្គនស៊ិទធ៊ិជាងនូរនឹងណសវរមមដែលក្តូ្វអន៊ុវត្ត ន៊ិងការណ ា្រស៊ិទធ៊ិរន៊ុងការក្េបក់្េង
ណលើសនន៊ិធ៊ិណៅឱ្យអត្៊ិង៊ិជន។ 
 
ក្រុមហ ៊ុនបានវយត្ថ្មលថារ៊ិចចសនាជាមយួអត្៊ិង៊ិជនដែលម្គនកាត្ពវរ៊ិចចណលើសពីមយួ។ ក្បារចំ់ណូលដែលណរើត្ណ ើងពីរ៊ិចចក្ពមណក្ពៀង       
ដែលម្គនលរខណៈក្េបក់្ោនស់ក្ម្គបទ់ទលួស្ថា ល់តាមណពលណវោ េឺដ អ្រណលើរបាយការណ៍ការបំណពញណសវរមមដែលបានសនារន៊ុងរ៊ិចច
សនាក្តូ្វបានបញ្ចប។់ ក្រុមហ ៊ុនដបងដចរត្ថ្មលក្បត្៊ិបត្ត៊ិការណៅតាមការបំណពញកាត្ពវរ៊ិចចត្ត ន៊ិងទទលួស្ថា ល់ក្បារចំ់ណូលតាមណពលណវោ។ 
 
ចំណូលក្បត្៊ិបត្ត៊ិការ ដែលម្គនការបំណពញកាត្ពវរ៊ិចចដត្មយួ ក្រុមហ ៊ុនបានវយត្ថ្មលថាក្បារចំ់ណូលដែលណរើត្ណ ើងពីរ៊ិចចក្ពមណក្ពៀង       
ដែលម្គនលរខណៈក្េបក់្ោនស់ក្ម្គបទ់ទលួស្ថា ល់តាមណពលណវោ ណដាយដ អ្រណលើការណ ា្រស៊ិទធ៊ិរន៊ុងការក្េបក់្េង។ ស៊ិទធ៊ិរន៊ុងការក្េបេ់ញរង
ណលើសនន៊ិធ៊ិសំណៅែល់ លទធភាពរន៊ុងក្េបក់្េងការណក្បើក្បាស់ ន៊ិងការទទលួបានអត្ថក្បណយាជនពី៍កាណក្បើក្បាស់ក្ទពយសរមមណនាោះ។ ក្រុមហ ៊ុន
ដបងដចរត្ថ្មលក្បត្៊ិបត្ត៊ិការ ណលើការបំណពញកាត្ពវរ៊ិចច ន៊ិងទទលួស្ថា ល់ចំណូលរន៊ុងកាលបរ ៊ិណចេទ្មយួ។ 
 
ការរំណត្ស់មត្៊ុលយថ្ងលណែើមរ៊ិចចសនា 
ក្រុមហ ៊ុនបានវយត្ថ្មលថាការណរើនណ ើងណលើថ្ងលណែើមរន៊ុងការណធវើរ៊ិចចសនាជាមយួអត្៊ិង៊ិជន ដែលម្គនែូចជារថ្ក្មណជើងស្ថរណលើការលរដ់ែល
បានទូទត្ ់េឺជាចំ្យណរើត្ណ ើងរន៊ុងក្រុមហ ៊ុន ដែលនឹងម៊ិនណរើត្ណ ើងក្បស៊ិនណបើរ៊ិចចសនាម៊ិនក្តូ្វបានណធវើណ ើង ន៊ិងក្តូ្វដត្ក្តូ្វបាន       
ទទលួស្ថា ល់ជាក្ទពយសរមម។ 
 
ភត្៊ិសនាជលួ 
ការវយត្ថ្មលថាណត្ើការណរៀបចំម្គនរមួបញ្ចូ លនូវភត្៊ិសនាណដាយអាក្ស័យណលើសម្គសធាត្៊ុណ្េងឬណទ។ ការណរៀចំ េឺឬម្គនរមួបញ្ចូ លនូវភត្៊ិសនា
ណៅណពលដែលបានបំណពញក្បស៊ិនណបើការណរៀបចំអាក្ស័យណលើក្ទពយសរមមជារោ់រ ់ឬក្ទពយសរមមណហើយការណរៀបចំម្គនបង្កា ញពីស៊ិទធណក្បើក្បាស់
ក្ទពយសរមមណនាោះ។ 
 
ភត្៊ិសនាជលួណលើក្ទពយសរមមដែលម្គនត្ថ្មលទប 
រន៊ុងការវយត្ថ្មលថាភត្៊ិសនាជលួម្គនត្ថ្មលទប េណៈក្េបក់្េងព៊ិចារ្ណលើខ្លឹមស្ថរណសែឋរ៊ិចចរបស់ក្ទពយសរមមមូលដាឋ នទងំក្សុង។ 
 
អក្តាអបបហារដែលបានណក្បើក្បាស់រន៊ុ ងការរំណត្ស់មត្៊ុលយណយាងថ្នបំណ៊ុ លភត្៊ិសនារបស់ក្រមុហ ៊ុន 
បំណ៊ុ លភត្៊ិសនារបស់ក្រុមហ ៊ុនក្តូ្វបានណធវើអបបហាររន៊ុងអក្តាដែលបានរំណត្ត់ាមរយៈការណយាងណៅតាមទី្ារនាច៊ុងកាលបរ ៊ិណចេទថ្ន       
របាយការណ៍ែូចដែលបានបរក្ស្ថយណដាយ GDT។ ការវ ៊ិន៊ិចេយ័សំខាន់ៗ  េឺក្តូ្វបានត្ក្មូវណៅណពលដែលរំណត្ពី់ក្បណភទថ្នអក្តាការក្បារ់
របស់ក្បាររ់មចដីែលក្តូ្វបានរមួបញ្ចូ លណៅរន៊ុងចំននួក្បជាជនដែលអក្តាអបបហារក្តូ្វបានយរមរណក្បើក្បាស់។ 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ២៧ 
 
 

 

រលំស់ស៊ិទធ៊ិណក្បើក្បាស់ណលើក្ទពយសរមម 
រលំស់របស់ក្ទពយសរមមដែលបានជលួ េឺក្តូ្វបានេណនាណដាយណក្បើក្បាស់វ ៊ិធីស្ថេសតរលំស់ណងរណែើមបដីបងដចងថ្ងលណែើម ត្ថ្មលការសំណល់
ស៊ុទធ ណលើអាយ៊ុកាលថ្នការណក្បើក្បាស់ដែលបានបា៉ៅ នស់្ថម នទ៊ុរដែលត្៊ិចជាងរវងរយៈណពលជលួដែលណៅសល់ ន៊ិងអាយ៊ុកាលរពឹំងទ៊ុររបស់     
ក្ទពយសរមម។  
 
ចំ្យពនធណលើក្បារចំ់ណូល 
ក្រុមហ ៊ុននឹងទទលួស្ថា ល់នូវបំណ៊ុ លសក្ម្គបក់ារចំ្យពនធដែលរពឹំងទ៊ុរណដាយដ អ្រណលើការបា៉ៅ នក់្បម្គណថាពនធណនាោះក្តូ្វបានរំណត្ ់        
តាមរយៈការបរក្ស្ថយបចច៊ុបបននរបស់េណៈក្េបក់្េងតាមចាបព់នធណ្េងៗដែលជារមមវត្ថ៊ុថ្នការដក្បក្បួលតាមកាលណវោរំណត្។់ ការរំណត្់
ច៊ុងណក្កាយថ្នចំ្យពនធនឹងក្តូ្វណធវើណ ើងបនាា បពី់ម្គនការក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណដាយអេានាយរដាឋ នពនធដារ។  
 
ណៅណពលលទធ្លពនធច៊ុងណក្កាយខ្៊ុសោន ពីចំននួទឹរក្បារដ់ែលក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ែំបូងភាពខ្៊ុសោន ណនោះនឹងជោះឥទធ៊ិពលែល់សំវ ៊ិធានធនពនធ
ណៅរន៊ុងឆ្ន ហំ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុដែលបានរំណត្។់ 
 
ការទទលួស្ថា ល់ពនធពនាណលើក្ទពយសរមម 
វ ៊ិស្ថលភាពថ្នក្ទពយសរមមអាចក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ណដាយដ អ្រណលើការបា៉ៅ នស់្ថម នថ្នក្បូបាប លីីណត្ដែលក្បារចំ់ណូលជាបព់នធនាណពល
អនាេត្នឹងអាចណក្បើបាន ណហើយភាពខ្៊ុសោន បណ ត្ ោះអាសននដែលអាចកាត្រ់ងបាន ន៊ិងខាត្តាមមូលដាឋ នពនធ អាចយរមរណក្បើក្បាស់បា
ន។ ណលើសពីណនោះណៅណទៀត្ ការវ ៊ិន៊ិចេយ័សំខានក់្តូ្វបានទមទរណៅរន៊ុងការវយត្ថ្មល្លប៉ៅោះពាល់ថ្នដែនរំណត្ដ់ ន្រចាប ់ឬណសែឋរ៊ិចច្
មយួ ឬភាពម៊ិនចាស់ោស់ណៅរន៊ុងក្បពន័ធយ៊ុតាថ ធ៊ិការពនធ្េងៗ។ 
 
 
(ទំពរ័ណនោះក្តូ្វទ៊ុរឱ្យចណនាល ោះទណទណដាយណចត្នា) 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ២៨ 
 

 

៦. ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាេ រ 

 ែទីណំនរ ណក្េឿងម្គ៉ៅ ស៊ុីន យានយនត បរ ៊ិកាខ រការ ៊ិយាល័យ ណក្េឿងសង្កា រមឹ ការដរលមអែ ី អោររពំ៊ុងស្ថងសង ់ សរ៊ុប 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
        (រណំត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 
សមត្៊ុលយណយាងែ៊ុល          
សមត្៊ុលយនាថ្ងៃទ១ី ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២១ ២.១៦៧.៦២០ ៥៥០.៦០២ ៥៧៣.២៦៨ ៦១.៣៧៦ ៨.៦៥៣ - ៥២.១៦៥ ៣.៤១៣.៦៨៤ ១៣.៨០៨.៣៥២ 
ទ៊ិញបដនថម - ១១៣.៤៤១ ៤៩០ ៧.៨១៧ ២៥៧ - ៦០.៨០១ ១៨២.៨០៦ ៧៤៣.៦៥៥ 
ណ ា្រណចញ - - - - - ៥២.១៦៥ (៥២.១៦៥) - - 
ការលរណ់ចញ - (១១.១០២) (៣៥០) (២.៧៦០) - - - (១៤.២១២) (៥៧.៨១៤) 
លណមអៀងពីការបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - - - - - - - - ១០០.០០៨ 
សមត្៊ុលយនាថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ២.១៦៧.៦២០ ៦៥២.៩៤១ ៥៧៣.៤០៨ ៦៦.៤៣៣ ៨.៩១០ ៥២.១៦៥ ៦០.៨០១ ៣.៥៨២.២៧៨ ១៤.៥៩៤.២០១ 
          
រលំស់បងារ          
សមត្៊ុលយនាថ្ងៃទ១ី ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២១ - ២៩៥.៨៧៨ ៤៦៥.៨៥៦ ៤៤.៩២៨ ៧.០០៧ - - ៨១៣.៦៦៩ ៣.២៩១.២៩១ 
រលំស់ - ១០៥.៤៧៨ ១៧.០៨១ ៨.៨១៨ ១.១៩៥ ៥.២១៧ - ១៣៧.៧៨៩ ៥៦០.៥២៦ 
ការលរណ់ចញ - (៩.២៨៦) (២១៧) (២.៧៣៩) - - - (១២.២៤២) (៤៩.៨០០) 
លណមអៀងពីការបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - - - - - - - - ២៤.៣៤៩ 
សមត្៊ុលយនាថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ - ៣៩២.០៧០ ៤៨២.៧២០ ៥១.០០៧ ៨.២០២ ៥.២១៧ - ៩៣៩.២១៦ ៣.៨២៦.៣៦៦ 
សមត្៊ុលយណយាងនាថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ២.១៦៧.៦២០ ២៦០.៨៧១ ៩០.៦៨៨ ១៥.៤២៦ ៧០៨ ៤៦.៩៤៨ ៦០.៨០១ ២.៦៤៣.០៦២ ១០.៧៦៧.៨៣៥ 

 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ២៩ 
 

 

៦. ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាេ រ 
 ែីទំណនរ ណក្េឿងម្គ៉ៅ ស៊ុីន យានយនត បរ ៊ិកាខ រការ ៊ិយាល័យ ណក្េឿងសង្កា រមឹ ការដរលមអែ ី អោររពំ៊ុងស្ថងសង ់ សរ៊ុប 
 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ 
        (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 
សមត្៊ុលយណយាងែ៊ុល          
សមត្៊ុលយនាថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០  ២.១៦៧.៦២០   ៥៩៥.៦១០   ៥៧២.២០៤   ៦១.៨៨០   ៧.៥៦៣    -      -     ៣.៤០៤.៨៧៧   ១៣.៨៧៤.៨៧៤  
ទ៊ិញបដនថម  -     ៩៦.០០៥   ១០.៦៤៥   ១៥.៩៤៨   ២.១៤៣    -      ៥២.១៦៥   ១៧៦.៩០៦   ៧២១.២៤៦  
ការលរណ់ចញ  -     -     (៩.៥៨១)  -     -      -      -  (៩.៥៨១)  (៣៩.០៦២) 
ល៊ុបណចញពបីញ្ជ ី  -     (១៤១.០១៣)  -     (១៦.៤៥២)  (១.០៥៣)   -      -  (១៥៨.៥១៨)  (៦៤៦.២៧៨) 
លណមអៀងពីការបដូររូប៊ិយបណ័ណ    -       -       -       -       -       -      -  -     (១០២.៤២៨) 
សមត្៊ុលយនាថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ២.១៦៧.៦២០   ៥៥០.៦០២   ៥៧៣.២៦៨   ៦១.៣៧៦   ៨.៦៥៣    -      ៥២.១៦៥   ៣.៤១៣.៦៨៤  ១៣.៨០៨.៣៥២  
          
រលំស់បងារ          
សមត្៊ុលយនាថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០  -     ៣៥២.៥១៨   ៤៥១.៨៦០   ៤៨.៦៣៩   ៧.៤១៩    -      -     ៨៦០.៤៣៦   ៣.៥០៦.២៧៧  
រលំស់  -     ៨៣.៣៧៨   ២៣.៥៧៧   ១២.៧៤១   ៦៤១    -      -  ១២០.៣៣៧   ៤៩០.៦១៤  
ការលរណ់ចញ  -     -     (៩.៥៨១)  -     -      -      -  (៩.៥៨១)  (៣៩.០៦២) 
ល៊ុបណចញពបីញ្ជ ី  -     (១៤០.០១៨)  -     (១៦.៤៥២)  (១.០៥៣)   -      -  (១៥៧.៥២៣)  (៦៤២.២២១) 
លណមអៀងពីការបដូររូប៊ិយបណ័ណ    -       -       -       -       -       -      -  -     (២៤.៣១៧) 
សមត្៊ុលយនាថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  -     ២៩៥.៨៧៨   ៤៦៥.៨៥៦   ៤៤.៩២៨   ៧.០០៧    -      -     ៨១៣.៦៦៩   ៣.២៩១.២៩១  
សមត្៊ុលយណយាងនាថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ២.១៦៧.៦២០ ២៥៤.៧២៤ ១០៧.៤១២ ១៦.៤៤៨ ១.៦៤៦   -     ៥២.១៦៥ ២.៦០០.០១៥ ១០.៥១៧.០៦១ 
 
ណៅថ្ងៃទី២២ ដខ្ត្៊ុោ ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្រុមហ ៊ុនបានច៊ុោះរ៊ិចចក្ពមណក្ពៀងជាមយួធនាោរ វឌឍនៈអាស៊ុី ចំកាត្ ់រន៊ុងចំននួទឹរក្បារ ់១.៦៩០.០០០ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ម្គនអក្តាការក្បារ ់៨% រន៊ុងមយួឆ្ន  ំជាមយួនឹងការទូទត្ ់        
រយៈណពល ៧២(ច៊ិត្ស៊ិបពីរ) ដខ្េ៊ិត្ចាបពី់កាលប៊ិរណចេទដែលឥណទនម្គនក្បស៊ិទធភាព។ នាថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ក្បារណ់ែើមថ្នឥណទនដែលណៅសល់ម្គនចំននួ ១.៣៨៤.០១៦ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ។ ឥណទន
ណនោះក្តូ្វបានដារធ់ានាណដាយែី ូត្ចំ៍ននួពីរបលងដ់ែលម្គនទំហំសរ៊ុបចំនួន ១០.៣២២ ដម៉ៅក្ត្កាណរ ៉ៅ ដែលម្គនវ ៊ិញ្ញញ បណ័ណ បក័្ត្បញ្ញជ ររ់មមស៊ិទធ៊ិណលខ្ ១២១២០១០៣-០៤៩៥ ន៊ិង ២១២០១០៣-០៤៩៦ ណដាយបលងណ់លខ្ 
៤៩៥ ន៊ិងបលងណ់លខ្ ៤៩៦ ម្គនទីតាងំសថ៊ិត្ណៅភូម៊ិស្ថវ យណចរ សង្កក ត្ណ់ោររកា ខ្ណឌ ដក្ពរណនន  ក្រុងភនណំពញ ក្ពោះរាជា្ចក្ររមព៊ុជា ដែលក្តូ្វបានរត្ក់្តាជាក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ ររបស់ក្រុមហ ៊ុន ដែលម្គនត្ថ្មល 
២.១៦៧.៦២០ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ។ បណ័ណ រមមស៊ិទធ៊ិែីមយួបលងក់្តូ្វបានច៊ុោះបញ្ជ ីណក្កាមណ ម្ ោះរបស់ណោរ នាង វ ៊ិធី ន៊ិងណោរក្សី លឹម ម៊ុយលី ដែលជាតំ្្ងឱ្យក្រុមហ ៊ុន។ 
 
នាថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ក្រុមហ ៊ុនបានទូទត្រ់ចួរាល់ណៅណលើបំណ៊ុ លដែលណៅសល់ទរទ់ងណៅនឹងការទ៊ិញែី ូត្ ៍(ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០៖ ម្គនចំននួ ៤៨៤.៥២០ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ)។ 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៣០ 
 

 

៧. ក្ទពយសរមមអរបូី 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 

សមត្៊ុលយណយាងែ៊ុល     
សមត្៊ុលយណយាងណៅថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ៤២.៨៤៥ ១៧៣.៣០៨  ៤១.៩៤៦   ១៧០.៩៣០  
បូរបដនថម  - -  ៨៩៩   ៣.៦៦៥  
លណមអៀងពីការបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - ១.២៤៣  -     (១.២៨៧) 
សមត្៊ុលយណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ៤២.៨៤៥ ១៧៤.៥៥១  ៤២.៨៤៥   ១៧៣.៣០៨  

     
រលំស់បងារ     
សមត្៊ុលយណៅថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ៥.៣៨៩ ២១.៧៩៨  ១.១៦៥   ៤.៧៤៧  
រលំស់ណលើក្ទពយសរមមអរូបី ៣.៤៧០ ១៤.១១៦  ៤.២២៤   ១៧.២២១  
លណមអៀងពីការបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - ១៧៨ - (១៧០)  
សមត្៊ុលយណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ៨.៨៥៩ ៣៦.០៩២ ៥.៣៨៩   ២១.៧៩៨  
សមត្៊ុលយណយាងណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ៣៣.៩៨៦ ១៣៨.៤៥៩  ៣៧.៤៥៦  ១៥១.៥១០  
 
៨. សទិធិណក្បើក្បាសណ់លើក្ទពយសរមម និងបាំណុលភត្ិសនា 
ក្រមុហ ៊ុនរន៊ុ ងនាមជាអនរជលួ 
ក្រុមហ ៊ុនម្គនរ៊ិចចសនាជលួ ណៅណលើអោរដែលជាទីតាងំការ ៊ិយាល័យរបស់ខ្លួនសក្ម្គបរ់យៈណពលែបឆ់្ន  ំ(១០ឆ្ន )ំ ជារ៊ិចចសនាដែលម៊ិនអាច
ល៊ុបណចាលបាន ជាមយួនឹងជណក្មើសរន៊ុងការបនតរ៊ិចចសនាជលួសក្ម្គបរ់យៈណពលបនតបនាា បពី់រ៊ិចចសនាចាស់ក្តូ្វបានបញ្ចប។់ ក្រុមហ ៊ុនម៊ិន
បានណធវើការក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញណៅណលើការចាត្ដ់ចង ន៊ិងជលួបនតរណៅណលើក្ទពយសរមមដែលបានជលួណនាោះណទ។ 
 
សមត្៊ុលយណយាងថ្នស៊ិទធ៊ិណក្បើក្បាស់ណលើក្ទពយសរមមដែលបានទទលួស្ថា ល់ ន៊ិងបដក្មបក្មួររន៊ុងអំ ៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទែូចខាងណក្កាម៖ 
 

 ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 

សមត្៊ុលយណយាងែ៊ុល     
សមត្៊ុលយណយាងណៅថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ៣៩២.៩៤១ ១.៥៨៩.៤៤៦  ៣៩២.៩៤១   ១.៦០១.២៣៥  
លណមអៀងពីការបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - ១១.៣៩៦ -  (១១.៧៨៩) 
សមត្៊ុលយណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ៣៩២.៩៤១ ១.៦០០.៨៤២  ៣៩២.៩៤១   ១.៥៨៩.៤៤៦  

     
រលំស់បងារ     
សមត្៊ុលយណៅថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ៣២២.៥៣៩ ១.៣០៤.៦៧០  ២៨៣.២៤៦   ១.១៥៤.២២៨  
រលំស់ណលើក្ទពយសរមមអរូបី ៣៧.៦៥៧ ១៥៣.១៨៩  ៣៩.២៩៣   ១៦០.១៩៨  
លណមអៀងពីការបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - ៩.៥៨០ -  (៩.៧៥៦) 
សមត្៊ុលយណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ៣៦០.១៩៦ ១.៤៦៧.៤៣៩  ៣២២.៥៣៩   ១.៣០៤.៦៧០  
សមត្៊ុលយណយាងណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ៣២.៧៤៥ ១៣៣.៤០៣  ៧០.៤០២   ២៨៤.៧៧៦  
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៣១ 
 

 

តារាងខាងណក្កាមណនោះព៊ិពណ៌នាអំពីលរខណៈថ្នសរមមភាពភត្៊ិសនាជួលរបស់ក្រុមហ ៊ុន តាមក្បណភទថ្នក្ទពយសរមមដែលម្គនស៊ិទធ៊ិណក្បើក្បាស់
ក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ណៅរន៊ុងតារាងត្៊ុលយការ៖ 

ក្ទពយសមបត្ត៊ិដែល
ម្គនស៊ិទធ៊ិណក្បើក្បាស់ 

ចនំនួថ្នក្ទពយ
សមបត្ត៊ិដែលម្គន
ស៊ិទធ៊ិណក្បើក្បាស់ 

ចំ្ ត្ថ់ាន រថ់្នរយៈ
ណពលដែលណៅសល់ 

រយៈណពលថ្ន
ការជលួជា
មធយមដែលណៅ
សល់ 

ចនំនួថ្នការជលួ
ដែលម្គន
ជណក្មើសបនត 

ចនំនួថ្នការជលួ
ដែលម្គនជណក្មើស
រន៊ុងការទ៊ិញ 

ចនំនួថ្នការជលួជាមយួ
នងឹការទូទត្អ់ណងរដែល
ភាជ បណ់ៅនងឹសនាសេន ៍

ចនំនួថ្នការជលួ
ដែលម្គនជណក្មើស
បញ្ចប ់

អោរការ ៊ិយាល័យ ១ ១.៨ ១.៨ - - - - 
 
បំណ៊ុ លភត្៊ិសនាក្តូ្វបានបង្កា ញណៅរន៊ុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

បំណ៊ុ លរយៈណពលខ្ល ី ៤៨.៥០៩ ១៩៧.៦២៦ ៦០.០៩០ ២៤៣.០៦៤ 
បំណ៊ុ លរយៈណពលដវង - - ៤៨.៥១០ ១៩៦.២២៣ 
  ៤៨.៥០៩ ១៩៧.៦២៦ ១០៨.៦០០ ៤៣៩.២៨៧ 
 
តារាងខាងណក្កាម បង្កា ញអំពីសមត្៊ុលយណយាង ន៊ិងបដក្មបក្មួលថ្នបំណ៊ុ លភត្៊ិសនារន៊ុងអំ ៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 

 ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

ណៅថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ១០៨.៦០០ ៤៣៩.២៨៧  ១៦៣.២២៣   ៦៦៥.១៣៤  
ការណរើនណ ើងថ្នការក្បារ ់ ៧.១១០ ២៨.៩២៣  ១២.៥៧៧   ៥១.២៧៧  
ការទូទត្ស់ង (៦៧.២០១) (២៧៣.៣៧៤)  (៦៧.២០០)  (២៧៣.៩៧៥) 
លណមអៀងពីការបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - ២.៧៩០  -     (៣.១៤៩) 
ណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ៤៨.៥០៩ ១៩៧.៦២៦  ១០៨.៦០០   ៤៣៩.២៨៧  
 
 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៣២ 
 
 

 

៨.១. ការណ ា្ៀងផ្លា ត្ណ់ៅណលើបំណ៊ុ ល ដែលណរើត្ណ ើងពីសរមមភាពហ៊ិរញ្ញបបទន 
បដក្មបក្មួលណលើបំណ៊ុ លរបស់ក្រុមហ ៊ុន ដែលណរើត្ណ ើងពីសរមមភាពហ៊ិរញ្ញបបទនក្តូ្វបានចាត្ថ់ាន រែូ់ចខាងណក្កាម៖ 
 

 ថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២១ សក្ម្គបច់៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 

  

ែរមរណក្បើ
ក្បាស់ ការសងក្ត្ ប ់

លំហូរម៊ិនដមនស្ថច់
ក្បារ ់  

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
     (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 
       

បំណ៊ុ លភត្៊ិសនា  ១០៨.៦០០  - (៦៧.២០១) ៧.១១០ ៤៨.៥០៩ ១៩៧.៦២៦ 
 

 ថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០ សក្ម្គបច់៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

  

ែរមរណក្បើ
ក្បាស់ ការសងក្ត្ ប ់

លំហូរម៊ិនដមន
ស្ថចក់្បារ ់  

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
     (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 
       

បំណ៊ុ លភត្៊ិសនា  ១៦៣.២២៣   -     (៦៧.២០០)  ១២.៥៧៧   ១០៨.៦០០   ៤៣៩.២៨៧  
 
៨.២. ការទូទត្បំ់ណ៊ុ លភត្៊ិសនាអបបរម្គនាណពលអនាេត្ 
ពត័្ម៌្គនលមអ៊ិត្ថ្នការទូទត្បំ់ណ៊ុ លភត្៊ិសនាអបបរម្គនាណពលអនាេត្ ដែលទរទ់ងនឹងការជលួការ ៊ិយាល័យក្តូ្វបានសណងខបែូចខាងណក្កាម៖ 
 

 ទូទត្ភ់ត្៊ិសនាអបបរម្គ 

 រន៊ុងអំ ៊ុងណពលមយួឆ្ន  ំ ១ ណៅ២ ឆ្ន  ំ
សរ៊ុប 

ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
     (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 

ណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១     
បំណ៊ុ លភត្៊ិសនា ៥០.៤០០ - ៥០.៤០០ ២០៥.៣៣០ 
ណសវហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ (១.៨៩១) - (១.៨៩១) (៧.៧០៤) 
ត្ថ្មលបចច៊ុបបននស៊ុទធ ៤៨.៥០៩ - ៤៨.៥០៩ ១៩៧.៦២៦ 
 

 ទូទត្ថ់្ងលជលួអបបរម្គ 

 រន៊ុងអំ ៊ុងណពលមយួឆ្ន  ំ ១ ណៅ២ ឆ្ន  ំ
សរ៊ុប 

ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
     (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 

ណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០     
បំណ៊ុ លភត្៊ិសនា  ៦៧.២០០   ៥០.៤០០   ១១៧.៦០០   ៤៧៥.៦៩២  
ណសវហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ  (៧.១១០)  (១.៨៩០)  (៩.០០០)  (៣៦.៤០៥) 
ត្ថ្មលបចច៊ុបបននស៊ុទធ  ៦០.០៩០   ៤៨.៥១០   ១០៨.៦០០   ៤៣៩.២៨៧  
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៣៣ 
 

 

៩. ក្ទពយសរមមរយៈណពលដវងណផេងៗ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

ក្បារត់្មកល់ ២០.០៥០ ៨១.៦៨៤  ២០.០៥០   ៨១.១០២  
បណ័ណ បំណ៊ុ លដែលក្តូ្វទទលួ - -  ៣៩.០០០   ១៥៧.៧៥៥   

២០.០៥០ ៨១.៦៨៤  ៥៩.០៥០   ២៣៨.៨៥៧  
 
១០. ស្គឆ់ក្បារ់ និងស្គឆ់ក្បារ់សមមូល 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

ស្ថចក់្បាររ់ន៊ុងធនាោរ ២១៨.៦០៣ ៨៩០.៥៨៩  ២៧៧.៩៩៣   ១.១២៤.៤៨២  
ស្ថចក់្បាររ់ន៊ុងថ្ែ ៦.៥១៦ ២៦.៥៤៦  ៥.១៣១   ២០.៧៥៥   

២២៥.១១៩ ៩១៧.១៣៥  ២៨៣.១២៤   ១.១៤៥.២៣៧  
 
១១. ក្បារ់ត្មកលធ់ានា 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

ក្បារត់្មកល់ធានាណលើឧបររណ៍ឥណទន ៦៥.០០០ ២៦៤.៨១០  ២១០.៥៤៥   ៨៥១.៦៥៥  
 
ក្បារត់្មកល់ធានាម្គនរយៈណពល ១២ ដខ្ក្តូ្វបានណក្បើក្បាស់ជាការធានាស៊ុវត្ថ៊ិភាព រន៊ុងការ ដ្ល់ឧបររណ៍ឥណទនដែលបាន ត្ល់ែល់ក្រុមហ ៊ុន 
ណដាយទទលួបានការក្បារ ់៦% រន៊ុងមយួឆ្ន ។ំ ក្បារប់ណញ្ញ ើរសនេទំងំណនោះជាក្បារប់ណញ្ញ ើជាមយួធនាោរ វឌឍនៈ អាស៊ុី ចំកាត្ ់ន៊ិង ធនាោរ            
ណមយដប ង (ណខ្មបូឌា) ភអី៊ិលស៊ុី។ 
 
១២. េណនី ណិជជក្ត្ូវទទួល 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

េណនីពាណ៊ិ ជជក្តូ្វទទលួ ៤.៥១០.៦៦៦ ១៨.៣៧៦.៤៥៣ ៩៥៥.០៧៩ ៣.៨៦៣.២៩៥ 
េណនីក្តូ្វទទលួររាទ៊ុរ ១.៧៦២.៣៩១ ៧.១៧៩.៩៨១ ៥៣២.១៤០ ២.១៥២.៥០៦  

៦.២៧៣.០៥៧ ២៥.៥៥៦.៤៣៤ ១.៤៨៧.២១៩ ៦.០១៥.៨០១ 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៣៤ 
 
 

 

១៣. សននិធិ - សទុធ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

វត្ថ៊ុធាត្៊ុណែើមសក្ម្គបតំ់្ណ ើងក្បពន័ធម្គ៉ៅ ស៊ុីនក្ត្ជារ ់
HVAC ២.១៦៧.២៥៨ ៨.៨២៩.៤០៩  ១.៦៣៣.៨១៦   ៦.៦០៨.៧៨៦  

 
រន៊ុងឆ្ន ២ំ០២១ ត្ថ្មលសរ៊ុបរបស់សនន៊ិធ៊ិរមួម្គនចំននួ ៩.៥៦៩.០៤៤ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ (ឆ្ន ២ំ០២០៖ ម្គនចំននួ ៥.៥២៨.៩៦៧ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ) 
ក្តូ្វបានរមួបញ្ចូ លណៅរន៊ុងថ្ងលណែើមថ្នណសវរមម ន៊ិងទំន៊ិញដែលបានលរ។់ 
 
១៤. ក្ទពយសរមមរយៈណពលខែីណផេងៗ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

ចំ្យបងម់៊ុន ៦៣០.៥០៦ ២.៥៦៨.៦៨១  ៤៤៤.៣៩៧   ១.៧៩៧.៥៨៦  
ឥណទនប៊ុេាល៊ិរ ៣១២.២៣៣ ១.២៧២.០៣៧  ១០.០០០   ៤០.៤៤៩  
ប៊ុណរក្បទនក្បារណ់បៀវត្េ ៣.៧៧១ ១៥.៣៦៣ - - 
សម្គា រៈណក្បើក្បាស់ ៤៥២ ១.៨៤២  - - 
ឥណទនអាររណលើត្ថ្មលបដនថមណយាងណៅការ ៊ិយងមី - -  ៣.០៧៩   ១២.៤៥៥   

៩៤៦.៩៦២ ៣.៨៥៧.៩២៣  ៤៥៧.៤៧៦   ១.៨៥០.៤៩០  
 
អក្តាការក្បារណ់លើឥណទនប៊ុេាល៊ិរក្តូ្វបានកាត្រ់ងណដាយក្រុមហ ៊ុន ដែលម្គនចណនាល ោះពី ០% ណៅ ១%រន៊ុងមយួដខ្។ 
 
១៥. ក្ទពយសរមមរិឆចសនា/បាំណុលរិឆចសនា 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

ក្ទពយសរមមរ៊ិចចសនា ៣.៧៩១.៣៦៦ ១៥.៤៤៦.០២៥  ៣.១៥០.៨៣០  ១២.៧៤៥.១០៧  
បំណ៊ុ លរ៊ិចចសនា  ១៦១.៨៨០ ៦៥៩.៤៩៩  ៤០៧.៩៥៣   ១.៦៥០.១៧០  
 
ក្ទពយសរមមរ៊ិចចសនាតំ្្ងឱ្យ ស៊ិទធ៊ិរបស់ក្រុមហ ៊ុនែរជាទឹរក្បារណ់លើរ៊ិចចសនាស្ថងសង ់ប៉ៅ៊ុដនតម៊ិនទនប់ានណចញវ ៊ិរកយបក្ត្ណៅកាល
បរ ៊ិណចេទថ្នរបាយការណ៍។ ជាធមមតាវ ៊ិរកយបក្ត្នឹងក្តូ្វបានណចញរន៊ុងរយៈណពល ៣០ថ្ងៃ ណហើយការទូទត្ក់្តូ្វបានណេរពឹំងទ៊ុររន៊ុងរយៈណពល        
៦០ថ្ងៃ។ 
 
បំណ៊ុ លរ៊ិចចសនាជា ចំននួទឹរក្បារដ់ែលទទលួបានពីអត្៊ិង៊ិជនសក្ម្គបរ់៊ិចចសនាស្ថងសងដ់ែលក្បារចំ់ណូលក្តូ្វបានណេទទលួស្ថា ល់រន៊ុង      
រយៈណពលស្ថងសងអ់ចលនក្ទពយ។ បំណ៊ុ លរ៊ិចចសនាក្តូ្វបានណេរពឹំងថា នឹងក្តូ្វបានទទលួស្ថា ល់ថាជាក្បារចំ់ណូលណៅណពលបញ្ចប ់           
ការស្ថងសងែូ់ចដែរបានក្ពមណក្ពៀងោន ។ 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៣៥ 
 

 

ការផ្លល ស់បតូរសំខាន់ៗ  ណលើបំណ៊ុ លរ៊ិចចសនារន៊ុងអំ ៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

បំណ៊ុ លរ៊ិចចសនាណៅណែើមការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទក្តូ្វបាន
ទទលួស្ថា ល់ថាជាចំណូល ៣៩៦.០៩០ ១.៦១១.២៩៤ ១៣៤.១០០ ៥៤៦.៧២៦ 

 
១៦. ណែើមទុន 
ភាេហ ៊ុនដែលបានអន៊ុមត័្ឱ្យណចញ្ាយក្តូ្វបានចាត្ថ់ាន រជ់ា ២ចំ្ត្ថ់ាន ររ់បស់ក្រុមហ ៊ុនែូចខាងណក្កាម៖ 
 

  ថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ចនំនួហ ៊ុន សមត្៊ុលយ ចំននួហ ៊ុន សមត្៊ុលយt 
  ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល  ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 

  (រណំត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)  (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 

       
ថាន រ ់រ ម្គនត្ថ្មលចាររឹ ០.២៥ 
ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិររន៊ុងមយួហ ៊ុន ១០.០០០.០០០ ២.៥០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ២.៥០០.០០០ ១០.០០០.០០០ 

ថាន រ ់ខ្ ម្គនត្ថ្មលចាររឹ ០.២៥ 
ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិររន៊ុងមយួហ ៊ុន ២០.០០០.០០០ ៥.០០០.០០០ ២០.០០០.០០០ ២០.០០០.០០០ ៥.០០០.០០០ ២០.០០០.០០០ 

 ៣០.០០០.០០០ ៧.៥០០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ៧.៥០០.០០០ ៣០.០០០.០០០ 
 
បដក្មបក្មួលណែើមទ៊ុនដែលបានទូទត្រ់ចួរាល់ម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 

  ថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១  ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ចនំនួហ ៊ុន សមត្៊ុលយ ចំនួនហ ៊ុន សមត្៊ុលយt 
  ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល  ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 

  (រណំត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)  (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 

       
នាណែើមការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទ ១២.០០០.០០០ ៣.០០០.០០០  ១២.២២៥.៣០១  ៥៧០.០០០ ១៤២.៥០០ ៥៧៥.២៧៣ 
ការបដនថមណែើមទ៊ុន ៦.៤៦១.៥៣៨ ១.៦១៥.៣៨៥ ៦.៥៧១.៣៨៦ ១១.៤៣០.០០០ ២.៨៥៧.៥០០ ១១.៦៥០.០២៨ 
នាច៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទ ១៨.៤៦១.៥៣៨ ៤.៦១៥.៣៨៥ ១៨.៧៩៦.៦៨៧ ១២.០០០.០០០  ៣.០០០.០០០   ១២.២២៥.៣០១  
 
េ៊ិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងឆ្ន ២ំ០២០ ពត័្ម៌្គនលមអ៊ិត្អំពីការកានក់ាបភ់ាេហ ៊ុនរបស់ក្រុមហ ៊ុនម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 
     
ណោរ នាង វ ៊ិធី  ២.១០០.០០០   ៨.៥៥៦.០០១   ២.១០០.០០០   ៨.៥៥៦.០០១  
ណោរក្សី លឹម ម៊ុយលី  ៩០០.០០០   ៣.៦៦៩.៣០០   ៩០០.០០០   ៣.៦៦៩.៣០០  
ម្គច ស់ភាេហ ៊ុនជាស្ថធារណៈជន ១.៦១៥.៣៨៥ ៦.៥៧១.៣៨៦ - - 
 ៤.៦១៥.៣៨៥ ១៨.៧៩៦.៦៨៧  ៣.០០០.០០០  ១២.២២៥.៣០១  



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៣៦ 
 

 

១៧. ក្បារ់រមចី 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

រមចរីយៈណពលដវង ៨១១.៣២០ ៣.៣០៥.៣១៨  ១.១៨១.៨២៤   ៤.៧៨០.៤៧៨  
រមចរីយៈណពលខ្ល ី ២.៥១៩.០១១ ១០.២៦២.៤៥១  ៩៦៧.២០៧   ៣.៩១២.៣៥២  

 ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៥៦៧.៧៦៩  ២.១៤៩.០៣១   ៨.៦៩២.៨៣០  
 

 ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

សមត្៊ុលយណៅថ្ងៃទី១ ដខ្មររា  ២.១៤៩.០៣១ ៨.៦៩២.៨៣០  ២.៣៣៦.៤៧០   ៩.៥២១.១១៦  
ការទ៊ិញបដនថម ៨.៤៨៦.៨២១ ៣៤.៥២៤.៣៨៨  ៤៧៥.៥៤៣   ១.៩៣៨.៧៨៩  
ការទូទត្ស់ង (៧.៣០៥.៥២១) (២៩.៧១៨.៨៥៩)  (៦៦២.៩៨២) (២.៧០២.៩៧៨) 
ណសវការក្បារ ់ ៤៩៩.៧៦០ ២.០៣៣.០២៣  ៣៥៦.៨៩៨   ១.៤៥៥.០៧៣  
ការក្បារដ់ែលបានទូទត្ ់ (៤៩៩.៧៦០) (២.០៣៣.០២៣)  (៣៥៦.៨៩៨) (១.៤៥៥.០៧៣) 
លណមអៀងពីការបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - ៦៩.៤១០ -  (៦៤.០៩៧) 
សមត្៊ុលយណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៥៦៧.៧៦៩  ២.១៤៩.០៣១   ៨.៦៩២.៨៣០  
 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 
តាមកាលបរ ៊ិណចេទរំណត្ ់     
រន៊ុងអំ ៊ុងណពលមយួឆ្ន  ំ ២.៥១៩.០១១ ១០.២៦២.៤៥១  ៩៦៧.២០៧   ៣.៩១២.៣៥២  
ពី២ឆ្ន  ំណៅ ៥ឆ្ន  ំ ៨១១.៣២០ ៣.៣០៥.៣១៨  ១.១៣៤.៣៥១   ៤.៥៨៨.៤៥០  
ណក្ចើនជាង ៥ឆ្ន  ំ - -  ៤៧.៤៧៣   ១៩២.០២៨  

 ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៥៦៧.៧៦៩  ២.១៤៩.០៣១   ៨.៦៩២.៨៣០  
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៣៧ 
 
 

 

១៧. ក្បារ់រមចី (ត្)  
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 
   
តាមស្ថថ នភាពក្ទពយធានា៖     
រមចដីែលម្គនក្ទពយបញ្ញច ំ ២.៧៥៤.៤៥០ ១១.២២១.៦២៩  ១.៣៨៤.០១៦   ៦.១៩៤.១១៣  
រមចដីែលោម នក្ទពយបញ្ញច ំ ៥៧៥.៨៨១ ២.៣៤៦.១៤០  ៧៦៥.០១៥   ២.៤៩៨.៧១៧  

 ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៥៦៧.៧៦៩  ២.១៤៩.០៣១   ៨.៦៩២.៨៣០  
 
តាមក្បណភទរបូ៊ិយបណ័ណ ៖     
ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៥៦៧.៧៦៩  ២.១៤៩.០៣១   ៨.៦៩២.៨៣០  
ដខ្មណរៀល  -     -     -     -    

 ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៥៦៧.៧៦៩  ២.១៤៩.០៣១   ៨.៦៩២.៨៣០  
 
តាមទំនារទំ់នង៖     
ម៊ិនដមនជាភាេីពារព់ន័ធ ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៥៦៧.៧៦៩ ១.៥៣១.៣០១  ២.៤៩៨.៧១៧  
ភាេីពារព់ន័ធ  -     -    ៦១៧.៧៣០  ៦.១៩៤.១១៣  

 ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៥៦៧.៧៦៩  ២.១៤៩.០៣១   ៨.៦៩២.៨៣០  
 
តាមអក្តាការក្បារ ់(រន៊ុងមយួឆ្ន )ំ៖    
កាលរំណត្ឥ់ណទន  ១% ណៅ ៩%   ១% ណៅ ៩%  
 
១៨. ឥណទានវិបារបូណ៍ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

ធនាោរវឌឍនៈអាស៊ុីចំកាត្ ់ ១.២១៨.៨៥៤ ៤.៩៦៥.៦១១  ១.១៣១.៩៩៤   ៤.៥៧៨.៩១៦  
ធនាោរជីប ម៉ៅ៊ុង ខ្មណមើសល ដប ង ម.រ ៣៨៣.៧៩៨ ១.៥៦៣.៥៩៣  ៣៥១.៧៦៤   ១.៤២២.៨៨៥  
ធនាោរ ណជ ក្តាស់ រ ៉ៅយូា៉ៅ ល់ ២៦៨.៤៦០ ១.០៩៣.៧០៦  ២៤០.៨៣៤   ៩៧៤.១៧៤  

 ១.៨៧១.១១២ ៧.៦២២.៩១០  ១.៧២៤.៥៩២   ៦.៩៧៥.៩៧៥  
 

ឥណទនវ ៊ិបារូណ៍ជាមយួធនាោរវឌឃនៈអាស៊ុីចំកាត្ ់ម្គនអក្តាការក្បារ ់៨%រន៊ុងមយួឆ្ន  ំន៊ិងក្តូ្វបានធានាណដាយការបញ្ញច ំែី ូត្ ៍របស់            
ក្រុមហ ៊ុនដែលបានរត្ក់្តាជាក្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រ ដែលម្គនត្ថ្មល ២.១៦៧.៦២០ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ក្ពមទងំក្ទពយសមបត្ត៊ិរបស់ម្គច ស់ភាេ
ហ ៊ុន ន៊ិងប៊ុេកល៊ិរេណៈក្េបក់្េងសំខាន់ៗ ។ រ៊ិចចសនាក្តូ្វបានច៊ុោះហត្ថណលខាណដាយណោរ នាង វ ៊ិធី ន៊ិងណោរក្សី លឹម ម៊ុយលី ដែលជា
តំ្្ងឱ្យក្រុមហ ៊ុនណៅថ្ងៃទី២៦ ដខ្ត្៊ុោ ឆ្ន ២ំ០២០ ដែលម្គនទឹរក្បាររំ់ណត្ចំ់ននួ ១.៣០០.០០០ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ដែលក្តូ្វទូទត្រ់ន៊ុង 
រយៈណពល១២ដខ្េ៊ិត្ចាបពី់កាលបរ ៊ិណចេទថ្នរ៊ិចចសនា។ រន៊ុងអំ ៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទបចច៊ុបបនន ឥណទនវ ៊ិបារូបណ៍ក្តូ្វបានបនតណដាយសវ័យក្បវត្ត៊ិ
សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទបនាា បណ់ទៀត្។  
 

ឥណទនវ ៊ិបារូបណ៍ជាមយួធនាោរ ជីប ម៉ៅ៊ុង ខ្មណមើសល ដប ង ម.រ ម្គនអក្តាការក្បារ ់៩%រន៊ុងមយួឆ្ន ដំែលម៊ិនម្គនក្ទពយធានាណ ើយ។ រ៊ិចច
ក្ពមណក្ពៀងក្តូ្វបានណធវើណ ើងវ ៊ិញណៅថ្ងៃទី១២ ដខ្ម៊ិង៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២០ ដែលម្គនចំននួទឹរក្បាររំ់ណត្ចំ់ននួ ៤០០.០០០ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ន៊ិងម្គន
កាលបរ ៊ិណចេទរំណត្ណ់ៅថ្ងៃទី៣០ ដខ្ណមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២១។ រន៊ុងអំ ៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទណនោះ ឥណទនវ ៊ិបារូបណ៍ក្តូ្វបានណរៀបចំណ ើងវ ៊ិញសក្ម្គប់
ការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទងមី។ 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៣៨ 
 
 

 

ឥណទនវ ៊ិបារូបណ៍ជាមយួធនាោរ ណជ ក្តាស់ រ ៉ៅូយា៉ៅ ល់ ម្គនអក្តាការក្បារ ់៨%រន៊ុងមយួឆ្ន ដំែលក្តូ្វបានធានាណដាយក្ទពយសមបត្ត៊ិរបស់       
ម្គច ស់ភាេហ ៊ុន ន៊ិងប៊ុេាល៊ិរេណៈក្េបក់្េងសំខាន់ៗ ។ រ៊ិចចក្ពមណក្ពៀងក្តូ្វបានណធវើណ ើងវ ៊ិញណៅថ្ងៃទី១ ដខ្ត្៊ុោ ឆ្ន ២ំ០២០ ដែលម្គនចំននួទឹរ
ក្បាររំ់ណត្ចំ់ននួ ៦០០.០០០ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ន៊ិងម្គនកាលបរ ៊ិណចេទរំណត្ណ់ៅថ្ងៃទី៣០ ដខ្ណមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 
១៩. េណនី ណិជជ និងេណនីក្ត្ូវសងណផេងៗ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

េណនីក្តូ្វសង ៦៦៨.៦៧៧ ២.៧២៤.១៩០  ៤៨៩.៦៣៣   ១.៩៨០.៥៦៥  
ចំ្យបងារ ៦៦៦.០៦៨ ២.៧១៣.៥៦១ ៧.៩៣៥  ៣២.០៩៧  
ពនធណ្េងៗក្តូ្វបង ់ ២៧៥.៩២៣ ១.១២៤.១១១  ១៣២.១០១   ៥៣៤.៣៤៩  
ក្បារណ់បៀវត្េក្តូ្វបង ់ ១៨១.០៨២ ៧៣៧.៧២៨ - - 
េណនីក្តូ្វសងបងារទ៊ុរ ៣១.៦២៥ ១២៨.៨៤០  ៥៩.៦៥៦   ២៤១.៣០៩  
បំណ៊ុ លបចច៊ុបបននណ្េងៗ ៧.៨៤០ ៣១.៩៤០ ៧.៨៤៣  ៣១.៧២៦  

 ១.៨៣១.២១៥ ៧.៤៦០.៣៧០  ៦៩៧.១៦៨   ២.៨២០.០៤៦  
 
េណនីក្តូ្វសងបងារទ៊ុរដែលពារព់ន័ធណៅនឹងចំននួទឹរក្បារដ់ែលក្រុមហ ៊ុនបានជំពារក់្រុមហ ៊ុនណ ៉ៅការបនតរ។ ក្រុមហ ៊ុននឹងទូទត្េ់ណនី          
ក្តូ្វសងបងារទ៊ុរចំននួ ៥០% ណៅណពលដែលរ៊ិចចសនាដែលពារព់ន័ធក្តូ្វបានបញ្ចប ់ណហើយ ៥០%ណទៀត្នឹងក្តូ្វទូទត្ណ់ៅច៊ុងបញ្ចបថ់្នកាល
បរ ៊ិណចេទថ្នការធានា ដែលជាធមមតាម្គនរយៈណពលចាបពី់ ៣០ថ្ងៃណៅ ១៨០ថ្ងៃ។  
 
២០. ឆាំណូល 

 សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

ណសវរមមស្ថងសង ់ន៊ិងណសវរមមដងទ ំ ១៧.៥៦៦.៧៩០ ៧១.៤៦១.៧០២ ១៣.០៧១.៥០៧   ៥៣.២៩២.៥៣៤  
លរទំ់ន៊ិញ ៣៩៧.៤៣៨ ១.៦១៦.៧៧៨  ៣៩១.៦៨១   ១.៥៩៦.៨៨៣  

 ១៧.៩៦៤.២២៨ ៧៣.០៧៨.៤៨០ ១៣.៤៦៣.១៨៨   ៥៤.៨៨៩.៤១៧  
 

 សក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្បានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្បានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

ណសវរមមស្ថងសង ់ន៊ិងណសវរមមដងទ ំ ៩.៤៩៨.៣៤៦ ៣៨.៦៣៩.២៧២ ៦.២៣៥.២៣៦ ២៥.៤២១.០៥៧ 
លរទំ់ន៊ិញ ១៣៩.១៣៤ ៥៦៥.៩៩៧ ១៩០.១៦២ ៧៧៥.២៩១ 

 ៩.៦៣៧.៤៨០ ៣៩.២០៥.២៦៩ ៦.៤២៥.៣៩៨ ២៦.១៩៦.៣៤៨ 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៣៩ 
 
 

 

២១. ថ្ងែណែើមទាំនិញ និងណសវារមម 

 សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

ថ្ងលណែើមរន៊ុងការស្ថងសង ់ន៊ិងណសវរមមដងទ ំ ១៥.០២៦.០០៦ ៦១.១២៥.៧៩៣ ១០.៨០៩.១៦៣ ៤៤.០៦៨.៩៥៧ 
ថ្ងលណែើមទំន៊ិញ  ៣៨៣.៤០៤ ១.៥៥៩.៦៨៧ ៣៩៤.៩៧១ ១.៦១០.២៩៧ 

  ១៥.៤០៩.៤១០   ៦២.៦៨៥.៤៨០  ១១.២០៤.១៣៤   ៤៥.៦៧៩.២៥៤  
 

 សក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្បានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្បានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 
  (ម៊ិនបានក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញ)      

ថ្ងលណែើមរន៊ុងការស្ថងសង ់ន៊ិងណសវរមមដងទ ំ ៧.៥៧៨.៦៥៤ ៣០.៨២៩.៩៦៥ ៤.៨២៧.៣២៦ ១៩.៦៨១.០០៨ 
ថ្ងលណែើមទំន៊ិញ  ១៨៥.២៨២ ៧៥៣.៧២៧ ១៩១.៦២២ ៧៨១.២៤៣ 

 ៧.៧៦៣.៩៣៦ ៣១.៥៨៣.៦៩២ ៥.០១៨.៩៤៨ ២០.៤៦២.២៥១ 
 
២២. ឆាំ្យក្បត្ិបត្តិការ 

 សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

ចំ្យប៊ុេាល៊ិរ ៥០៦.២៧៦ ២.០៥៩.៥៣១  ៣២២.៩៩៣   ១.៣១៦.៨៤២  
ណសវវ ៊ិជាជ ជីវៈ ២៥៨.៣៧៧ ១.០៥១.០៧៨  ៦២.៦៦៥   ២៥៥.៤៨៥  
ពនធណ្េណងៗ  ១៧៧.២៧១ ៧២១.១៣៨  ២៤០.៩៣១   ៩៨២.២៧៦  
សម្គា រៈការ ៊ិយាល័យ ន៊ិងឧបររណ៍ការ ៊ិយាល័យ ១១៥.៦៥០ ៤៧០.៤៦៤  ៨០.៥១០   ៣២៨.២៣៩  
ណសវធនាោរ ១១៣.៧៧០ ៤៦២.៨១៦  ១១០.៥៧៣   ៤៥០.៨០៦  
រលំស់ ៧៣.៤៣៧ ២៩៨.៧៤២  ៨០.៤៧៧   ៣២៨.១០៥  
ទឹរណភលើង ៧០.៥៩៦ ២៨៧.១៨៥  ៦០.៣៧២   ២៤៦.១៣៧  
ធានារា៉ៅ បរ់ង ៦៥.២១០ ២៦៥.២៧៤  ៦៣.៨៩៥   ២៦០.៥០០  
ជសួជ៊ុល ន៊ិងដងទ ំ ៤៦.៤៦៥ ១៨៩.០២០  ៥៤.៥២៤   ២២២.២៩៤  
ការជលួ ១៧.២៣៨ ៧០.១២៤  ១៨.១៦៩   ៧៤.០៧៥  
ទំនារទំ់នង ៨.៦១៥ ៣៥.០៤៦  ៦.៩០២   ២៨.១៣៩  
ការរំស្ថនត  ៧.១៥៣ ២៩.០៩៨  ៥.៥០០   ២២.៤២៤  
ការដរត្ក្មូវណលើសនន៊ិធ៊ិ ៥.៦៨៦ ២៣.១៣១  ២១៤.៨៦៥   ៨៧៦.០០៥  
ការណធវើែំណណើ រ - -  ៤៣១   ១.៧៥៧  
ចំ្យណ្េងៗ ១៧.៨៣១ ៧២.៥៣៦  ១៧៥.៥២០   ៧១៥.៥៩៥  

 ១.៤៨៣.៥៧៥ ៦.០៣៥.១៨៣  ១.៤៩៨.៣២៧   ៦.១០៨.៦៧៩  
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៤០ 
 
 

 

២២. ឆាំ្យក្បត្ិបត្តិការ (ត្) 

 សក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្បានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្បានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 
  (ម៊ិនបានក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញ)      

ចំ្យប៊ុេាល៊ិរ ២៧៧.៤១០ ១.១២៨.៥០៤ ២០៧.១១៨ ៨៤៤.៤២០ 
ណសវវ ៊ិជាជ ជីវៈ ២៣០.៦៩៥ ៩៣៨.៤៦៧ ៣៧.៨៦៣ ១៥៤.៣៦៧ 
ពនធណ្េណងៗ  ១១៦.៦៤២ ៤៧៤.៥០០ ៩៨.៥០៩ ៤០១.៦២១ 
សម្គា រៈការ ៊ិយាល័យ ន៊ិងឧបររណ៍ការ ៊ិយាល័យ ៥៨.៤២៦ ២៣៧.៦៧៧ ៤១.០២១ ១៦៧.២៤៣ 
ណសវធនាោរ ៥៥.៨៧៤ ២២៧.២៩៥ ៥៥.៣៨៦ ២២៥.៨០៩ 
រលំស់ ៤៦.៩៨៦ ១៩១.១៣៩ ១៨.៤៧៤ ៧៥.៣១៨ 
ទឹរណភលើង ៤២.២៨៣ ១៧២.០០៧ ២៦.០៦៣ ១០៦.២៥៩ 
ធានារា៉ៅ បរ់ង ២៦.៨៧៤ ១០៩.៣២៣ ៣៨.៥៦០ ១៥៧.២០៩ 
ជសួជ៊ុល ន៊ិងដងទ ំ ២៤.២៧៥ ៩៨.៧៥១ ២៧.៥១២ ១១២.១៦៦ 
ការជលួ ៨.៤០០ ៣៤.១៧១ ៩.០៨៥ ៣៧.០៤០ 
ទំនារទំ់នង ៥.៧៩៨ ២៣.៥៨៦ ៤.៤៤៨ ១៨.១៣៤ 
ការរំស្ថនត  ៤.៦៣៧ ១៨.៨៦៣ ៣.៦២៨ ១៤.៧៩១ 
ការដរត្ក្មូវណលើសនន៊ិធ៊ិ ៤.៦៦៦ ១៨.៩៨១ ២០៩.៣៦០ ៨៥៣.៥៦១ 
ការណធវើែំណណើ រ - - - - 
ចំ្យណ្េងៗ ១៥.៧០៤ ៦៣.៨៨៦ ១០៦.៦៨៨ ៤៣៤.៩៦៨ 

 ៩១៨.៦៧០ ៣.៧៣៧.១៥០ ៨៨៣.៧១៥ ៣.៦០២.៩០៦ 
 
២៣. ឆាំណូលណផេងៗ 

 សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

ចំណូលការក្បារ ់ ៧.៣២០ ២៩.៧៧៨  ៤៩.២២១   ២០០.៦៧៤  
ចំណណញពីការបដូររូប៊ិយបណ័ណ បរណទស ៣.៣៧៣ ១៣.៧២១  ៨២   ៣៣៤  
ខាត្បងពី់ការលរក់្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រ ន៊ិង      

ក្ទពយសរមមអរូបី (១.៨២០) (៧.៤០៤) (៩១៤) (៣.៧២៦) 
ចំណូលណ្េងៗ ១៩.១៩០ ៧៨.០៦៥  ៥.២៤២   ២១.៣៧២  

 ២៨.០៦៣ ១១៤.១៦០  ៥៣.៦៣១   ២១៨.៦៥៤  
 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៤១ 
 
 

 

២៣. ឆាំណូលណផេងៗ (ត្) 

 សក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្បានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្បានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 
  (ម៊ិនបានក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញ)      

ចំណូលការក្បារ ់ ៣.១៥៤ ១២.៨៣០ ៤៤.៨៣៨ ១៨២.៨០៥ 
ចំណណញពីការបដូររូប៊ិយបណ័ណ បរណទស ៦៤៨ ២.៦៣៦ (៣៣១) (១.៣៥១) 
ខាត្បងពី់ការលរក់្ទពយសមបត្ត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាខ រ ន៊ិង      

ក្ទពយសរមមអរូបី (៥០៧) (២.០៦២) (៦១៥) (២.៥០៧) 
ចំណូលណ្េងៗ - - ៨ ៣៣ 

 ៣.២៩៥ ១៣.៤០៤ ៤៣.៩០០ ១៧៨.៩៨០ 
 
២៤. បនទុរហរិញ្ញបបទាន 

 សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

ការក្បារណ់លើក្បាររ់មច ី ៤៩៩.៧៦០ ២.០៣៣.០២៤ ៣៥៦.៨៩៨   ១.៤៥៥.០៧៣  
ការក្បារណ់លើបំណ៊ុ លភត្៊ិសនា ៧.១១០ ២៨.៩២៣ ១២.៥៧៧   ៥១.២៧៧  

 ៥០៦.៨៧០ ២.០៦១.៩៤៧  ៣៦៩.៤៧៥   ១.៥០៦.៣៥០  
 

 សក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្បានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្បានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 
  (ម៊ិនបានក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញ)      

ការក្បារណ់លើក្បាររ់មច ី ២៥៨.៥៣២ ១.០៥១.៧០៨ ១៨៩.០៥៤ ៧៧០.៧៧៣ 
ការក្បារណ់លើបំណ៊ុ លភត្៊ិសនា ៣.០៧៦ ១២.៥១៣ ១២.៥៧៦ ៥១.២៧៣ 

 ២៦១.៦០៨ ១.០៦៤.២២១ ២០១.៦៣០ ៨២២.០៤៦ 
 
២៥. ពនធណលើក្បារ់ឆាំណូល 
ក្រុមហ ៊ុនម្គនកាត្ពវរ៊ិចចបងព់នធណលើក្បារចំ់ណូលចំននួ ២០% ថ្នក្បារចំ់ណូលជាបព់នធ ឬពនធអបបបរម្គ ១% ថ្នចំណូលក្បចាឆំ្ន យំរត្ថ្មល     
មយួ្ដែលខ្ពស់ជាង។ ពនធអបបបរម្គ េឺជាពនធក្បចាឆំ្ន ដំែលម្គនការទទលួខ្៊ុសក្តូ្វណសមើនឹង ១% ថ្នក្បារចំ់ណូលែ៊ុល។ 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៤២ 
 
 

 

២៥.១. ចំ្យពនធណលើក្បារចំ់ណូល 
ការដរត្ក្មូវរវងេណណនយយក្បារចំ់ណណញម៊ុនពនធណលើក្បារចំ់ណូល ន៊ិងក្បារចំ់ណូលជាបព់នធដែលបានបា៉ៅ នស់្ថម នសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែល
បញ្ចបណ់ៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងឆ្ន ២ំ០២០ ក្តូ្វបានបង្កា ញែូចខាងណក្កាម៖ 
 

 សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២)      

េណនីក្បារចំ់ណណញម៊ុនបងព់នធ ៥៩២.៤៣៦ ២.៤១០.០៣០ ៤៤៤.៨៨៣ ១.៨១៣.៧៨៨ 
ន៊ិយត័្រមម៖     
ភាពខ្៊ុសោន ជាអច៊ិថ្េនតយ ៍ (៣៥.៩៣៥) (១៤៦.១៨៤)  ៣៦៦.៦១៤   ១.៤៩៤.៦៨៧  
ក្បារឧ់បត្ថមពនធ (៥៥៦.៥០១) (២.២៦៣.៨៤៦)  (១១១.៤៩១)  (៤៥៤.៥៤៧) 
ពនធណលើក្បារចំ់ណូលបានបា៉ៅ នស់្ថម ន - - ៧០០.០០៦ ២.៨៥៣.៩២៨ 
ពនធណលើក្បារចំ់ណូលរន៊ុងអក្តា ២០% - - ១៤០.០០១ ៥៧០.៧៨៤ 
ពនធអបបបរម្គរន៊ុងអក្តា ១% ថ្នក្បារចំ់ណូល ១៧៩.៧៥៤ ៧៣១.២៣៩ ១១៦.៣៦៥ ៤៧៤.៤២០ 
ការបា៉ៅ នស់្ថម នការចំ្យពនធណលើក្បារចំ់ណូលបចច៊ុបបនន ១៧៩.៧៥៤ ៧៣១.២៣៩ ១៤០.០០១ ៥៧០.៧៨៤ 
 
ការក្បកាសពនធរបស់ក្រុមហ ៊ុនអាចនឹង ក្តូ្វក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យណដាយអាជ្ាធរពនធដារ។ ណដាយស្ថរដត្ការអន៊ុវត្ត ន៊ិងការតារដ់ត្ងចាបព់នធម្គនណក្ចើន
ក្បណភទ ណហើយង្កយនឹងបរក្ស្ថយខ្៊ុស ែូណចនោះចំននួដែលបានរត្ក់្តាណៅរន៊ុងរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ អាចនឹងម្គនការផ្លល ស់បតូរនាណពលបនាា ប ់
ណៅណពលដែលអាជ្ាធរពនធដារបានណធវើការក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យ។ 
 
២៥.២. យថាភាពណលើពនធ 
ក្បពន័ធពនធដារណៅក្ពោះរាជា្ចក្ររមព៊ុជា ម្គនសភាពងមីណហើយក្តូ្វបានដបងដចរជាណក្ចើនក្បណភទ ន៊ិងបទបញ្ញត្ត៊ិម្គនការផ្លល ស់បតូរញឹរញាប់
ដែលជាធមមតាព៊ុំម្គនភាពចាស់ោស់ ម្គនភាព ា្៊ុយោន  ន៊ិងពឹងដ អ្រថ្នការបរក្ស្ថយ។ ជាញឹរញាប ់ការបរក្ស្ថយខ្៊ុសោន ៗជាណក្ចើនណៅ
ណរើត្ម្គនណនាោះណ ើងរន៊ុងចំណនាមអាជ្ាធរពនធដារ ន៊ិងយ៊ុតាថ ធ៊ិការ។ ពនធដារ េឺជារមមវត្ថ៊ុថ្នការព៊ិន៊ិត្យណ ើងវ ៊ិញ ន៊ិងការសណងកត្ណដាយភាន រង់្ករ      
ពនធដារណ្េងៗជាណក្ចើន ដែលម្គនសមត្ថរ៊ិចចរន៊ុងការផ្លរព៊ិនយ័ធៃនធ់ៃរ ន៊ិងព៊ិនយ័ណលើការក្បារ។់ 
 
រតាត ទងំណនោះណហើយដែលអាចណធវើឱ្យម្គនហាន៊ិភយ័ពនធដារណៅរន៊ុង ក្ពោះរាជា្ចក្ររមព៊ុជាខាល ងំជាងក្បណទសែថ្ទណទៀត្។ េណៈក្េបក់្េង     
ម្គនការណជឿជារថ់ា ខ្លួនបានណធវើសំវ ៊ិធានធនបំណ៊ុ លពនធក្េបក់្ោនណ់ដាយដ អ្រណលើការបរក្ស្ថយបទបញ្ញ ៊ិត្ត៊ិពនធរបស់ខ្លួន។ ណទោះបីយា៉ៅ ងណនោះរដី
សមត្ថរ៊ិចចពនធពារព់ន័ធអាចការបរក្ស្ថយខ្៊ុសៗោន  ណហើយអាចណធវើឱ្យម្គន្លប៉ៅោះពាល់ជាស្ថរវន័តចាបត់ាងំពីណពលដែលក្រុមហ ៊ុនចាបណ់ ដ្ើម
ក្បត្៊ិបត្ត៊ិការអាជីវរមម។ 
 
២៥.៣. ពនធណលើក្បារចំ់ណូលក្តូ្វបង ់

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 

     
សមត្៊ុលយណែើមក្ោ ២៧.៩៦៥ ១១៣.១១៨  -     -    
ពនធណលើក្បារចំ់ណូលបចច៊ុបបនន ១៧៩.៧៥៤ ៧៣១.២៣៩  ១៤០.០០១   ៥៧០.៧៨៤  
ពនធណលើក្បារចំ់ណូលដែលបានទូទត្ ់ (១៧២.៩៤៣) (៧០៣.៥៣២)  (១១២.០៣៦)  (៤៥៦.៧៧១) 
លណមអៀងពីការបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - ៨៥២  -     (៨៩៥) 
បំណ៊ុ លពនធណលើក្បារចំ់ណូល ៣៤.៧៧៦ ១៤១.៦៧៧  ២៧.៩៦៥   ១១៣.១១៨  



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៤៣ 
 
 

 

២៦. សមត្ុលយ និងក្បត្ិបត្តិការរបសភ់ាេី រ់ព័នធ 
ខាងណក្កាមណនោះ េឺជាសមត្៊ុលយដែលណៅជំពាររ់បស់ភាេីពារព់ន័ធ៖ 
 
ភាេីសមពន័ធញ្ញញ ត្ត៊ិ ទំនារទំ់នង ណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
  (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 
សមត្៊ុលយក្តូ្វទទលួ/ក្តួ្វសងណៅម្គច ស់ភាេហ ៊ុន     
ណោរ នាង វ ៊ិធី ភាេទ៊ុនន៊ិរ ១៣៤.៤២១ ៥៤៧.៦៣១ (៥.៦៤២)  (២២.៨២២)  
      
សមត្៊ុលយក្តូ្វសងណៅ/ក្តូ្វទទលួពីម្គច ស់ភាេហ ៊ុន េឺម៊ិនម្គនក្ទពយធានា ោម នការក្បារ ់ន៊ិងការទូទត្ស់ងតាមត្ក្មូវការ។ 
 
រន៊ុងអំ ៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទ ក្បត្៊ិបត្ត៊ិការជាមយួភាេទ៊ុន៊ិរក្តូ្វបានរត្ក់្តាែូចខាងណក្កាម៖ 
 
  សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់
ភាេីសមពន័ធញ្ញញ ត្ត៊ិ ទំនារទំ់នង ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
  (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 
      
ណោរ នាង វ ៊ិធី ការទូទត្ជំ់នសួភាទ៊ុន៊ិរ  ៧៤៧.៨៧៩ ៣.០៤២.៣៧២  -     -    
 ការទូទត្ស់ងពីម្គច ស់ភាេហ ៊ុន (៧០៥.៨៧៩) (២.៨៧១.៥១៦)  -     -    
 ការទូទត្ជំ់នសួឱ្យក្រុមហ ៊ុន (៣៣.៥៤៨) (១៣៦.៤៧៣)  -     -    
 ការទូទត្ស់ងណៅម្គច ស់ភាេហ ៊ុន ១៣១.៦១១ ៥៣៥.៣៩៤  -     -    
 កាត្រ់ងជាមយួសមត្៊ុលយក្តូ្វទទលួ

ពី/ក្តូ្វសងណៅម្គច ស់ភាេហ ៊ុន - -  ២៧.៤៣២   ១១១.៨៤០  
 
២៧. ក្បត្ិបត្តិការទារ់ទងនឹងបុេាលរិេណៈក្េប់ក្េងសាំខាន់ៗ 
ប៊ុេាល៊ិរេណៈក្េបក់្េងសំខាន់ៗ  ក្តូ្វបានណេស្ថា ល់ថាជាប៊ុេាលទងំឡាយ្ដែលម្គនស៊ិទធ៊ិអំ្ច ន៊ិងការទទលួខ្៊ុសក្តូ្វរន៊ុងការណធវើ
ដ្នការ ការែឹរនា ំន៊ិងការក្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យសរមមភាពរបស់ក្រុមហ ៊ុនណដាយផ្លា ល់ ឬណដាយក្បណយាល។ េណៈក្េបក់្េងសំខាន់ៗ  រមួម្គនក្បធាន    
ក្រុមក្បឹរាភ៊ិបាលជាណែើម។ 
 

 សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ សក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 

     
ក្បារដ់ខ្ ន៊ិងអត្ថក្បណយាជនប៍ដនថម ១៧១.១៥០ ៦៩៦.២៣៨  ៦៤.០០០   ២៦០.៩២៨  
 
២៨. រិឆចសនា 
ណៅការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទថ្នរបាយការណ៍ ក្រុមហ ៊ុនម្គនការសនាភត្៊ិសនាជួល ណក្កាមលរខខ្ណឌ ការសនាដែលម៊ិនអាចល៊ុបណចាលបាន សក្ម្គប ់  
ការជលួអោរអណនតរវ ៊ិស៊ិរដាឋ ន ណក្កាមការណរៀបចំរ៊ិចចសនាជលួក្បត្៊ិបត្ត៊ិការ។ 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៤៤ 
 
 

 

ពត័្ម៌្គនលមអ៊ិត្ថ្នការទូទត្ភ់ត្៊ិសនាអបបបរម្គ នាណពលអនាេត្ដែលទរទ់ងនឹងការជលួបនាបស់្ថន រណ់ៅក្តូ្វបានសណងខបែូចខាងណក្កាម៖ 
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 

     
រន៊ុងអំ ៊ុងណពលមយួឆ្ន  ំ ១១.៨៨០ ៤៨.៣២៨  ១៤.១០០   ៥៧.៤៨៦  
ចណនាល ោះរវងពី ២ឆ្ន  ំណៅ៥ ឆ្ន  ំ - -  ១៦.១៧៥   ៦៥.៩៤៥  
ណក្ចើនជាង ៥ឆ្ន  ំ - -  -     -     

១១.៨៨០ ៤៨.៣២៨  ៣០.២៧៥   ១២៣.៤៣១  
 
២៩. ការណធវើឆាំ្ត្់ថាន រ់ណៅណលើក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហរិញ្ញវត្ថ ុ

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 

ក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុវស់ដវង តាមថ្ងលណែើមបានរលំស់     
ក្ទពយសរមមរយៈណពលដវងណ្េងៗ ២០.០៥០ ៨១.៦៨៤  ៥៩.០៥០   ២៣៨.៨៥៧  
ក្បារត់្មកល់ធានា ៦៥.០០០ ២៦៤.៨១០  ២១០.៥៤៥   ៨៥១.៦៥៥  
សមត្៊ុលយក្តូ្វសងណៅម្គច ស់ភាេហ ៊ុន ១៣៤.៤២១ ៥៤៧.៦៣១ - - 
េណនីពាណ៊ិ ជជដែលក្តូ្វទទលួ ៦.២៧៣.០៥៧ ២៥.៥៥៦.៤៣៤  ១.៤៨៧.២១៩   ៦.០១៥.៨០១  
ស្ថចក់្បារ ់ន៊ិងស្ថចក់្បារស់មមូល ២២៥.១១៩ ៩១៧.១៣៥  ២៨៣.១២៤   ១.១៤៥.២៣៧  
ក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុសរ៊ុប ៦.៧១៧.៦៤៧ ២៧.៣៦៧.៦៩៤  ២.០៣៩.៩៣៨   ៨.២៥១.៥៥០  
 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ពានណ់រៀល 
 (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) (រំណត្ស់ម្គា ល់ ៤.២) 

បំណ៊ុ លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុក្តូ្វបានវស់ដវង តាមថ្ងលណែើមបានរលំស់     
ក្បាររ់មច ី ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៥៦៧.៧៦៩ ២.១៤៩.០៣១ ៨.៦៩២.៨៣០ 
បំណ៊ុ លភត្៊ិសនា ៤៨.៥០៩ ១៩៧.៦២៦ ១០៨.៦០០ ៤៣៩.២៨៧ 
ឥណទនវ ៊ិបារូបណ៍ ១.៨៧១.១១២ ៧.៦២២.៩១០  ១.៧២៤.៥៩២   ៦.៩៧៥.៩៧៥  
េណនីពាណ៊ិ ជជ ន៊ិងេណនីក្តូ្វសងណ្េង* ១.៥៥៥.២៩២ ៦.៣៣៦.២៥៩  ៥៦៥.០៦៧   ២.២៨៥.៦៩៧  
សម៊ុត្លយក្តូ្វសងណៅម្គច ស់ភាេហ ៊ុន - -  ៥.៦៤២   ២២.៨២២  
បំណ៊ុ លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុសរ៊ុប ៦.៨០៥.២៤៤ ២៧.៧២៤.៥៦៤  ៤.៥៥២.៩៣២   ១៨.៤១៦.៦១១  
 
* ណលើរដលងពនធណ្េងៗដែលក្តូ្វបង ់ន៊ិងប៊ុណរក្បទនពីអត្៊ិង៊ិជន 
 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៤៥ 
 
 

 

៣០. ណោលបាំណង និងណោលនណោបាយក្េប់ក្េងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ 
ហាន៊ិភយ័ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ  
ក្រុមហ ៊ុនក្តូ្វក្បឈមនឹងហាន៊ិភយ័ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុដែលណរើត្ណ ើងពីក្បត្៊ិបត្ត៊ិការអាជីវរមម ន៊ិងការណក្បើក្បាស់ឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ។ ណោលនណយាបាយ
ក្េបក់្េងហាន៊ិភយ័ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ក្តូ្វបានបណងកើត្ណ ើងណែើមបធីានាថាម្គនធនធានក្េបក់្ោនស់ក្ម្គបក់ារអភ៊ិវឌឍអាជីវរមមរបស់ក្រុមហ ៊ុនខ្ណៈការ
ក្េបក់្េងហាន៊ិភយ័ឥណទន ហាន៊ិភយ័លទធភាពទូទត្ស់ងបំណ៊ុ ល ហាន៊ិភយ័រូប៊ិយបណ័ណ បរណទស ន៊ិងហាន៊ិភយ័អក្តាការក្បារ។់ ក្រុមហ ៊ុន
ែំណណើ រណោលនណយាបាយ ន៊ិងនីត្៊ិវ ៊ិធីដែលបានរំណត្យ់ា៉ៅ ងចាស់ ក្តូ្វបានអន៊ុមត័្ណដាយក្រុមក្បឹរាភ៊ិបាលណែើមបធីានាក្បស៊ិទធភាពថ្នែំណណើ រ
ការក្េបក់្េងហាន៊ិភយ័។ 
 
ដ ន្រសំខាន់ៗ ថ្នហាន៊ិភយ័ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុដែលក្រុមហ ៊ុនក្បឈម ណហើយណោលនណយាបាយដែលជាចំណ៊ុ ចសំខានថ់្នសរមមភាពរត្នាោរ ដែល
បានរំណត្ប់ង្កា ញែូចខាងណក្កាម៖ 
 

(រ). ហាន៊ិភយ័ឥណទន 
ហាន៊ិភយ័ឥណទន េឺជាហាន៊ិភយ័ថ្នការខាត្បងហ់៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុរបស់ក្រុមហ ៊ុនក្បស៊ិនណបើអត្៊ិង៊ិជន ឬថ្ែេូសហការជាមយួឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ       
ខ្រខានម៊ិនបានបំណពញកាត្ពវរ៊ិចចតាមរ៊ិចចសនា។ វជាណោលនណយាបាយរបស់ក្រុមហ ៊ុន រន៊ុងការបញ្ចូ លឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុជាមយួសមភាេី
ដែលទទលួបានឥណទន។ ក្រុមហ ៊ុនម៊ិនរពឹំងថានឹងជបួក្បទោះនូវការខាត្បងឥ់ណទនថ្នក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ឬឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុណ្េង
ណទៀត្ណ ើយ។ 
 
ការណផ្លត ត្សំខានណ់ៅណលើហាន៊ិភយ័ឥណទន ម្គនណៅណពលដែលការផ្លល ស់បតូររតាត ណសែឋរ៊ិចច ឧសាហរមម ន៊ិងភូម៊ិស្ថេសតជោះឥទធ៊ិពលែល់ក្រុម    
ថ្ែេូដែលម្គនហាន៊ិភយ័ឥណទន សរ៊ុបទរទ់ងនឹងហាន៊ិភយ័ឥណទនសរ៊ុបរបស់ក្រុមហ ៊ុន។ ក្បត្៊ិបត្ត៊ិការរបស់ក្រុមហ ៊ុនក្តូ្វបានចូលរមួ
ជាមយួសមភាេី ដែលេរួឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ណដាយកាត្ប់នថយការក្បមូល ត្៊ុ ំហាន៊ិភយ័ឥណទន។ 
 
រតាត ដែលប ដ្ លឱ្យក្រុមហ ៊ុនអាចក្បឈមនឹងហាន៊ិភយ័ឥណទនម្គនែូចខាងណក្កាម៖ 
 
េណនីពាណ៊ិ ជជរមមដែលក្តូ្វទទលួ 
ក្រុមហ ៊ុនបានអន៊ុមត័្ដារឱ់្យណក្បើក្បាស់ ស.ទ.រ ហ.អ.រ ៩ ជាេំរូស្ថមញ្ញរន៊ុងការបង្កា ញពីការរពឹំងទ៊ុរថ្នទទួលស្ថា ល់អាយ៊ុកាលថ្នការខាត្បង ់      
ឥណទន សក្ម្គបរ់ាល់េណនីពាណ៊ិ ជជរមមដែលក្តូ្វទទលួ ណដាយស្ថរម៊ិនម្គនសម្គសធាត្៊ុហ៊ិរញ្ញបបទនេូណអាយេត្ស់ម្គា ល់្មយួណរើត្
ម្គនណ ើង។ 
 
រន៊ុងការវស់សាងក់ារខាត្បងឥ់ណទនដែលរពឹំងទ៊ុរ ការទទលួបានក្តូ្វបានវយត្ថ្មលជាសមូហភាពណៅណពលដែលពរួណេម្គនលរខណៈ        
ហាន៊ិភយ័ឥណទនរមួោន ។ 
 
អក្តាថ្នការខាត្បងដ់ែលបានរពឹំងទ៊ុរ េឺដ អ្រណៅណលើការខាត្បងឥ់ណទនក្បវត្ត៊ិស្ថេសតរយៈណពល ៣ឆ្ន រំនលងមរម៊ុនថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ំ
២០២១ ន៊ិងថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ រែូ៏ចជាការខាត្បងឥ់ណទនក្បវត្ត៊ិស្ថេសតរន៊ុងអំ ៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទ។ អក្តាក្បវត្ត៊ិស្ថេសតក្តូ្វបានដរ
ត្ក្មូវ ណែើមបឆីល៊ុោះបញ្ញច ំងពីរតាត     ម្គ៉ៅ ក្រូណសែឋរ៊ិចចនាណពលបចច៊ុបបនន ន៊ិងនាណពលខាងម៊ុខ្ ដែលជោះឥទធ៊ិពលែល់សមត្ថភាពរបស់អត្៊ិង៊ិជនរន៊ុងការ
ទូទត្ក់្ត្ បវ់ ៊ិញនូវសមត្៊ុលយទឹរក្បារដ់ែលណៅសល់។ ការក្បឈមនឹងហាន៊ិភយ័ឥណទនរយៈណពលខ្លី ្លប៉ៅោះពាល់ថ្នរតាត ម្គ៉ៅ ក្រូណសែឋរ៊ិចច 
ម៊ិនក្តូ្វបានចាត្ទ់៊ុរជារតាត េរួឱ្យរត្ស់ម្គា ល់ណៅរន៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទថ្នរបាយការណ៍ណនាោះណទ។ 
 
េណនីពាណ៊ិ ជជដែលក្តូ្វទទលួក្តូ្វបានល៊ុបណចាល (ឧទហរណ៍៖ ម៊ិនម្គនការទទលួស្ថា ល់) ណៅណពលដែលោម នការរពឹំងទ៊ុរែស៏មណហត្៊ុ្ល
្ថ្នទទលួស្ថា ល់ណ ើងវ ៊ិញ។ ការខ្រខានរន៊ុងការបងក់្បាររ់ន៊ុងរយៈណពល ១៨០ថ្ងៃ េ៊ិត្ចាបពី់ថ្ងៃណចញវ ៊ិរ៊ិយបក្ត្ ន៊ិងការខ្រខានម៊ិនបាន    
ចូលរមួជាមយួក្រុមហ ៊ុនណៅណលើការទូទត្ជំ់នសួរន៊ុងចំណ្មមណធាបាយណ្េងណទៀត្ក្តូ្វបានចាត្ទ់៊ុរថាជាសូចនាររដែលម៊ិនម្គនការរពឹំងទ៊ុរ
សមណហត្៊ុសម្ល។ 
 
ណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងឆ្ន ២ំ០២០ េណៈក្េបក់្េងម្គនទសេនៈថាេណនីពាណ៊ិ ជជដែលក្តូ្វទទលួ ក្តូ្វបានវយត្ថ្មលថាម្គន          
ហាន៊ិភយ័ឥណទនទបដែលអាចរំណត្ថ់ាការខាត្បងឱ់្នភាពត្ថ្មលក្តូ្វបានចាត្ទ់៊ុរជាស្ថរវនត។ 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៤៦ 
 
 

 

ស្ថចក់្បារ ់ន៊ិងស្ថចក់្បារស់មមូល 
ហាន៊ិភយ័ឥណទនណៅណលើស្ថចក់្បារ ់ន៊ិងស្ថចក់្បារស់មមូល ន៊ិងស្ថចែំ់រល់ទ៊ុររយៈណពលខ្លីក្តូ្វបានចាត្ទ់៊ុរថាជាការណធវសក្បដហស 
ណដាយស្ថរដត្សមភាេី េឺជាធនាោររន៊ុងក្សុរដែលលបណី ម្ ោះ។ 
 
(ខ្). ហាន៊ិភយ័លទធភាពទូទត្ស់ងបំណ៊ុ ល 
លទធភាពទូទត្ស់ងបំណ៊ុ ល េឺជាហាន៊ិភយ័មូលន៊ិធ៊ិដែលសហក្ោស ជបួការលំបាររន៊ុងការថ្រអង្កា សងវ ៊ិកាណែើមបបំីណពញការសនារបស់     
ក្រុមហ ៊ុន ជាមយួនឹងឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ។ ហាន៊ិភយ័លទធភាពទូទត្ស់ងបំណ៊ុ លអាចលទធ្លថ្នភាពអសមត្ថភាពរន៊ុងការលរក់្ទពយសរមម
ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ណៅរន៊ុងត្ថ្មលសមក្សប។ ណោលនណយាបាលរបស់ក្រុមហ ៊ុន េឺណែើមបកី្តួ្ត្ព៊ិន៊ិត្យជាក្បចានូំវត្ក្មូវការស្ថចក់្បារប់ចច៊ុបបនន ន៊ិងលទធភាព
ទូទត្ស់ងបំណ៊ុ លដែលបានរពឹំងទ៊ុរ ណែើមបធីានាបានថាខ្លួនអាចររាស្ថចក់្បារប់ក្មុងបានក្េបក់្ោនរ់ន៊ុងការបំណពញនូវត្ក្មូវការស្ថចក់្បារ ់     
រយៈណពលខ្លី ន៊ិង រយៈណពលដវងរបស់ខ្លួនបាន។ 
 
ហាន៊ិភយ័លទធភាពទូទត្ស់ងបំណ៊ុ ល ជាទូណៅណរើត្ណ ើងពីក្បាររ់មច ីបំណ៊ុ លភត្៊ិសនា ឥណទនរូបារូបណ៍ េណនីពាណ៊ិ ជជរមម ន៊ិងបំណ៊ុ ល
ណ្េងណទៀត្ រមួទងំសមត្៊ុលយជំពារភ់ាេទ៊ុនន៊ិរ។ 
 
ការវ ៊ិភាេណៅណលើឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ណដាយការ៊ិយបរ ៊ិណចេទថ្នរ៊ិចចសនា 
តារាងខាងណក្កាមបង្កា ញនូវការវ ៊ិភាេអំពី បំណ៊ុ លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុរបស់ក្រុមហ ៊ុនតាមរយៈក្រុមថ្នបំណ៊ុ លដែលែល់អាយ៊ុកាលរំណត្។់ ចំននួ        
ទឹរក្បារជ់ាសមត្៊ុលយែ៊ុល ន៊ិងម៊ិនម្គនបញ្ច៊ុ ោះត្ថ្មល ន៊ិងរមួបញ្ចូ លទងំការទូទត្ក់ារក្បារត់ាមរ៊ិចចសនា ន៊ិងម៊ិនរាបប់ញ្ចូ លនូវ្លប៉ៅោះពាល់ថ្ន
រ៊ិចចក្ពមណក្ពៀងជារដ់សដង។ 
 

 បចច៊ុបបនន ណក្ចើនជាង ៣០ ថ្ងៃ ណក្ចើនជាង ៩០ ថ្ងៃ ណក្ចើនជាង ១ឆ្ន  ំ ណលើសព ី៥ឆ្ន  ំ សរ៊ុប 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ 
ណៅថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១       
បណំ៊ុ លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ       
ក្បាររ់មច ី ៣៦៧.៧៣០ ១.៧៤៣.៥២០ ៤០៧.៧៦១ ៨១១.៣២០ - ៣.៣៣០.៣៣១ 
បំណ៊ុ លភត្៊ិសនា* ៥.៦០០ ១៦.៨០០ ២៨.០០០ - - ៥០.៤០០ 
ឥណទនវ ៊ិបារូបណ៍ ១.៨៧១.១១២ - - - - ១.៨៧១.១១២ 
េណនីពាណ៊ិ ជជ ន៊ិងេណនីក្ត្ូវសងណ្េងៗ** ១.៥៥៥.២៩២ - - - - ១.៥៥៥.២៩២ 
សមត្៊ុលយក្ត្ូវសងណៅម្គច ស់ភាេហ ៊ុន - - - - - - 
បណំ៊ុ លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុសរ៊ុប ៣.៧៩៩.៧៣៤ ១.៧៦០.៣២០ ៤៣៥.៧៦១ ៨១១.៣២០ - ៦.៨០៧.១៣៥ 
សមត្៊ុលយជាពានណ់រៀល (សម្គា ល់ ៤.២) ១៥.៤៨០.១១៦ ៧.១៧១.៥៤៤ ១.៧៧៥.២៩០ ៣.៣០៥.៣១៨ - ២៧.៧៣២.២៦៨ 
 

*ម៊ុនែរបនា៊ុ រហ៊ិរញ្ញបបទន 
**ណលើរដលងពនធណ្េងៗដែលក្ត្ូវបង ់ន៊ិងប៊ុណរក្បទនពីអត្៊ិង៊ិជន 
 

 បចច៊ុបបនន ណក្ចើនជាង ៣០ ថ្ងៃ ណក្ចើនជាង ៩០ ថ្ងៃ ណក្ចើនជាង ១ឆ្ន  ំ ណលើសពី ៥ឆ្ន  ំ សរ៊ុប 

 ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ ែ៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ 
ណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២០       
បំណ៊ុ លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ       
ក្បាររ់មច ី  -     ៦១៧.៧៣០   ៣៤៩.៤៧៧   ១.១៣៤.៣៥១   ៤៧.៤៧៣   ២.១៤៩.០៣១  
បំណ៊ុ លភត្៊ិសនា*  ៥.៦០០   ១៦.៨០០   ៤៤.៨០០   ៥០.៤០០    -      ១១៧.៦០០  
ឥណទនវ ៊ិបារូបណ៍  ១.៧២៤.៥៩២   -     -     -     -     ១.៧២៤.៥៩២  
េណនីពាណ៊ិ ជជ ន៊ិងេណនីក្ត្ូវសងណ្េងៗ**  ៥៦៥.០៦៧   -     -     -     -     ៥៦៥.០៦៧  
សមត្៊ុលយក្ត្ូវសងណៅម្គច ស់ភាេហ ៊ុន  ៥.៦៤២   -     -     -     -     ៥.៦៤២  
បំណ៊ុ លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុសរ៊ុប  ២.៣០០.៩០១   ៦៣៤.៥៣០   ៣៩៤.២៧៧   ១.១៨៤.៧៥១   ៤៧.៤៧៣   ៤.៥៦១.៩៣២  
សមត្៊ុលយជាពានណ់រៀល (សម្គា ល់ ៤.២)  ៩.៣០៧.១៤៥   ២.៥៦៦.៦៧៤   ១.៥៩៤.៨៥០   ៤.៧៩២.៣១៨   ១៩២.០២៨   ១៨.៤៥៣.០១៥  
 

*ម៊ុនែរបនា៊ុ រហ៊ិរញ្ញបបទន 
**ណលើរដលងពនធណ្េងៗដែលក្ត្ូវបង ់ន៊ិងប៊ុណរក្បទនពីអត្៊ិង៊ិជន 



ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប  ីឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.រ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុបណ ដ្ ោះអាសននេ៊ិត្ក្ត្ឹមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបក់ាលបរ ៊ិណចេទ ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទដែលបានបញ្ចប ់ ៤៧ 
 

 

(េ). ហាន៊ិភយ័របូ៊ិយបណ័ណ បរណទស 
ហាន៊ិភយ័ថ្នការបដូររូប៊ិយបណ័ណ បរណទស របស់ក្រុមហ ៊ុនណរើត្ណ ើងពីក្បត្៊ិបត្ត៊ិការថ្នការបដូររូប៊ិយបណ័ណ បរណទស។ 
 
រន៊ុងអំ ៊ុងថ្នការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទ ការប៉ៅោះពាល់របស់ក្រុមហ ៊ុនចំណពាោះហាន៊ិភយ័ណនោះេឺម្គនត្៊ិចត្ចួបំ ៊្ុត្ ណក្ពាោះក្បត្៊ិបត្ត៊ិការភាេណក្ចើនរបស់ក្រុមហ ៊ុនក្តូ្វ
បានណធវើណ ើងជាក្បារែ់៊ុោល រអាណមរ ៊ិរ។ 
 
( ). ហាន៊ិភយ័អក្តាការក្បារ ់
ហាន៊ិភយ័អក្តាការក្បារ ់េឺជាហាន៊ិភយ័ដែលត្ថ្មលសមក្សបថ្នលំហូរស្ថចក់្បារន់ាណពលអនាេត្ថ្នឧបររណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុរបស់ក្រុមហ ៊ុន           
ដក្បក្បួល ណដាយស្ថរដត្ការផ្លល ស់បដូរអក្តាការក្បារណ់ៅរន៊ុងទី្ារ។ 
 
ក្រុមហ ៊ុនម៊ិនក្បឈមនឹងហាន៊ិភយ័អក្តាការក្បារណ់នាោះណទ ណដាយស្ថរដត្ក្រុមហ ៊ុនម៊ិនម្គនអក្តារយៈណពលខ្លី្មយួ ណដាយដ អ្រណៅណលើ       
ក្ទពយសរមមហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុ ន៊ិងបំណ៊ុ លហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុណនាោះណទ។ 
 
៣១. ការក្េប់ក្េងណែើមទុន 
ណោលបំណងចមបងថ្នការក្េបក់្េងណែើមទ៊ុនរបស់ក្រុមហ ៊ុនេឺណែើមបធីានាថា ក្រុមហ ៊ុនអាចររាសម្គម្គក្ត្ណែើមទ៊ុនក្េបក់្ោនណ់ែើមបោីកំ្ទែល់
អាជីវរមមរបស់ខ្លួន ន៊ិងបណងកើនត្ថ្មលែល់ម្គច ស់ភាេហ ៊ុន។ 
 
ក្រុមហ ៊ុនក្េបក់្េងរចនាសមពន័ធណែើមទ៊ុន ន៊ិងដរសក្មួលវណដាយដ អ្រណលើការដក្បក្បួលថ្នស្ថថ នភាពណសែឋរ៊ិចច។ ណែើមបរីរា ឬដរសក្មួលរចនា   
សមពន័ធណែើមទ៊ុនក្រុមហ ៊ុនអាចដរសំរលួភាេោភដែលក្តូ្វបងណ់ៅម្គច ស់ភាេហ ៊ុន ន៊ិងណបាោះ្ាយសនលឹរហ ៊ុនងមី។ ម៊ិនម្គនការផ្លល ស់បតូរ្មយួ
រន៊ុងណោលបំណងថ្នណោលនណយាបាយ ឬែំណណើ រការរន៊ុងអំ ៊ុងច៊ុងការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទណៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងឆ្ន ២ំ០២០ណ ើយ។ 
 
៣២. ក្ពឹត្តិការណ៍ណក្កាយការយិបរណិឆេទរបាយការណ៍ 
ម៊ិនម្គនការដរត្ក្មូវ ឬក្ពឹត្ត៊ិការណ៍ដែលម៊ិនត្ក្មូវឱ្យណធវើការដរត្ក្មូវ បានណរើត្ណ ើងរន៊ុងអំ ៊ុងកាលបរ ៊ិណចេទថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ន
របាយការណ៍ ន៊ិងនាការ ៊ិយបរ ៊ិណចេទថ្នការអន៊ុមត័្ណលើរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុទងំណនោះណ ើយ។ 
 
៣៣. ការអនុម័ត្ណៅណលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វត្ថ៊ុដែលបានណធវើសវនរមមរចួេ៊ិត្ក្តឹ្មថ្ងៃទី៣១ ដខ្ធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្ម្គបអំ់ ៊ុងណពល ៦ដខ្ ន៊ិងសក្ម្គបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិណចេទ
ដែលបានបញ្ចប ់ក្តូ្វបានអន៊ុមត័្ណដាយក្រុមក្បឹរាភ៊ិបាលណៅថ្ងៃទី០៨ ដខ្ណមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 




