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របាយការណប៍្រចាំប្រីមាសទី ១ 

(គិរប្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២២) 

    ឌី រ ៊ី ឌ ីអ ិនជនីារីង ម.ក 
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អាសយ័ដ្ឋា នៈ #ដីឡូត៍៦៨ ផ្លូ វ៥៩៨ សង្កា ត់ភ្នពំេញថ្មី ខណ្ឌ សសនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ 

អុីស ៉ែលៈ services@dbdengineering.com  

ពលខទូរសេទៈ (+៨៥៥) ០៧៨ ៧០០ ៥៩៨

mailto:services@dbdengineering.com
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េ័តម៌ានហិរញ្ញវតថសុពខេប 

ស្ថថ នភាេហរិញ្ញវតថ ុ(ពានព់រៀល) 

 និបានត្តតួេនិតិយ នខិព្វើសវនក ម 

ត្តមីាសទ១ី   

ឆ្ន ំ២០២២ 

បានព្វើសវនក ម 

ឆ្ន ំ២០២១ 

បានព្វើសវនក ម 

ឆ្ន ំ២០២០ 

ត្ទេយសក មសរុប   ៦០.៦៩៨.៥៣៣   ៦៦.៥៤០.៧៤៨   ៤០.៤០៩.២៨០  

បំណ្លុសរុប  ២២.៤៧២.៦២០   ២៩.៦៤៩.៨៥១   ២០.៧១៤.២៤៨  

 ូល្នសរុប  ៣៨.២២៥.៩១៣   ៣៦.៨៩០.៨៩៧   ១៩.៦៩៥.០៣២  

លទធផ្លហរិញ្ញវតថ ុ(ពានព់រៀល) 

  និបានត្តតួេនិតិយ នខិព្វើសវនក ម 

ត្តមីាសទ១ី   

ឆ្ន ំ២០២២ 

 និបានត្តតួេនិតិយ នខិព្វើសវនក ម 

ត្តមីាសទ១ី   

ឆ្ន ំ២០២១ 

 និបានត្តតួេនិតិយ នខិព្វើសវនក ម 

ត្តមីាសទ១ី   

ឆ្ន ំ២០២០ 

 ចំណូ្លសរុប   ១៦.១៦១.៣៩១   ១៨.៩៦៥.៨១៨  ១៦.០០៩.៧២៣ 

ចំពណ្ញ /(ខាត) នុបខ់េនធ  ១.៦៦៦.០០៥   ៨១៨.៣៩៧  ៧៧៩.៦១២  

ចំពណ្ញ /(ខាត)សុទធកនុខការយិបរពិចេទ ១.៥៥៦.៥៥៧ 

  

១,៥៥៦,៥៥៧ 

 

 ៧១៧.០៥២  ៦១៧.២៦៩ 

អនបុាតហរិញ្ញវតថ ុ

 និបានត្តតួេនិតិយ នខិព្វើសវនក ម 

ត្តមីាសទ១ី   

ឆ្ន ំ២០២២ 

បានព្វើសវនក ម 

ឆ្ន ំ២០២១ 

បានព្វើសវនក ម 

ឆ្ន ំ២០២០ 

 អនបុាតស្ថ្នភាេ  ៧,៧២% 

 

៨,១៣% ៩,១៥% 

 អនបុាតសនទនយីភាេ 
អនបុាតចរនត ២,៥៧  ២,១០  ១,៨៦ 

អនបុាតចរនតពលឿន ២,០៩  ១,៦៧  ១,៣២ 

   

  និបានត្តតួេនិតិយ នខិព្វើសវនក ម 

ត្តមីាសទ ី១   

ឆ្ន ំ២០២២ 

 និបានត្តតួេនិតិយ នខិព្វើសវនក ម 

ត្តមីាសទ១ី   

ឆ្ន ំ២០២១ 

 និបានត្តតួេនិតិយ នខិព្វើសវនក ម 

ត្តមីាសទ១ី   

ឆ្ន ំ២០២០ 

អនបុាតគមាល ត

ចំពណ្ញភាេ 

អនបុាតចំពណ្ញព្ៀបនឹខត្ទេយសក ម ២,៥៦% ១,៤៦% ១,៥៨% 

អនបុាតចំពណ្ញព្ៀបនឹខ ូល្ន ៤,០៧% ៣,៤៩% ៣,២៣% 

អនបុាតគមាល តចំពណ្ញដលុ ២៣,៨៧% ១៣,០៣% ១៥.២៩% 

អនបុាតគមាល តចំពណ្ញភាេ ៩,៦៣% ៣,៧៨% ៣.៨៦% 

ចំពណ្ញកនុខ ួយ ឯកតា លូបត្តក មសិទធ  ិ  ៨៤,៣១  ៥៩,៧៥  ២១៦,៥៨៦ 

អនបុាតលទធភាេសខការត្បាក់ ៤,៤៨ ២,៨៧ ៣,១៧ 
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ត្កាហវកិអេំេីត័ម៌ានហរិញ្ញវតថសុពខេប 

 

 

 

 

  

   ត្តមីាសទ៣ី ឆ្ន ំ២០២១ ត្តមីាសទី៤ ឆ្ន ំ២០២១ 

 

១៨.៨៨៧.៦៣៥

១៤.៨៦៥.៩៣៧
១៦.០៧៩.៨៥០

Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022

ច
ំណ្
ូល
 (
ពា
ន
ព់រ
ៀល

)

ចំណ្ូលេីការស្ថខសខ់់់ រយៈពេល៣ត្តីមាសចុខពត្កាយ (ពាន់ពរៀល )

ត្ទេយសក មរយៈពេលសវខ, 

១១.៥១៩.៦៩០

ត្ទេយសក មរយៈពេលខល ី, 

៤៩.១៧៨.៨៤៣

 ូល្ន, 

៣៨.២២៥.៩១៣

បំណុ្លរយៈពេលសវខ, 

៣.៣២៩.៣៧៩

បំណុ្លរយៈពេលខល ី, 

១៩.១៤៣.២៤១

រចនាស ពន័ធពដើ ទនុ (គិតត្ត ឹថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ ពានព់រៀល)

១០០%

៩០%

៨០%

៧០%

៦០%

៥០%

៤០%

៣០%

២០%

១០%

០%

ត្ទេយសក មកិចចសនា, 

១១.៨២២.០៣៥, ២០% 

ត្ទេយសក មរយៈពេលខល ីពផ្េខៗ, 

៤.៧០៨.០១៦, ៨%

សននិ្ិ, 

៥.៧១១.៧៨១, ៩% 

គណ្នីពាណ្ិជជត្តូវទទួល, 

២១.៥៧៩.៧៩៣, ៣៦%

ចំនួនទឹកត្បាក់ជំពាក់េីពហគពីាក់េ័នធ,  

៥៤៤.៤០៥, ១% 

គណ្នីសនេមំានកាលកំណ្ត់,

១.៩៤៤.០០០, ៣% 

ស្ថច់ត្បាក់ និខស តុលយ្នាគារ, 

២.៨៦៨.៨១៣, ៥% 

ត្ទេយស បតតិ និខបរិកាេ រ  , 

១១.១៩៧.១៤០, ១៨% 

ត្ទេយសក មអរូបី,

១៤៨.៣១១, ០% 

សិទធិពត្បើត្បាស់ត្ទេយសក ម ,

៩២.៨៣៤, ០% 

ត្ទេយសក មរយៈពេលសវខពផ្េខៗ, 

៨១.៤០៥, ០%

ត្ទេយសក ម រយៈ ពេលខល ី  ( គិត ត្តឹ ថ្ថ្ៃ ទី៣១ សខ ីនា  ឆ្ន ំ ២០២២ )

(សរុប  ៦០ .៦៩៨ .៥៣៣ ពាន់ ពរៀល )
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សមាសភាេត្ក ុត្បកឹាភ្បិាល 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ពោក នាខ  វិ្  ី

ត្បធានត្កុ ត្បឹកាភិ្បាល 

និខនាយកត្គប់ត្គខ 

ពោក ថ្ថ្ វ៉ានថ់ា 

អភិ្បាល ិនត្បតិបតត ិ

ពោកត្ស ីល ឹ  យុល ី

អភិ្បាលត្បតិបតត ិ

និខនាយកហិរញ្ញវតថ ុ

ពោក ហ យុ វ៉ាថារ៉ា ូ

អភិ្បាលឯករាជយ 
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មាតកិា 

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

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

សមាសពហេត្ក ុត្បកឹាភ្បិាល ......................................................................................................... ៣ 

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

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

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

២.ទិដាពហេទូពៅរបស់ត្កុ ហ នុ .............................................................................. ៦ 

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

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

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

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

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

សផ្នកទ៤ី: ការេពិហកា នខិការវពិហគរបសគ់ណ្ៈត្គបត់្គខ......................................................................... ១៧ 

 ១.ទិដាពហេទូពៅថ្នត្បតិបតតកិារ............................................................................ ១៧ 

 ២.កតាត សំខាន់ៗសដលប៉ែុះពាល់ពលើផ្លចំពណ្ញ ....................................................... ១៨ 

 ៣.ការសត្បត្បួលសំខាន់ៗពលើចំណូ្ល និខការលក.់.................................................... ១៨ 

 ៤.ផ្លប៉ែុះពាល់ថ្នការបតូររូបិយប័ណ្ណបរពទស និខអត្តាការត្បាក់ .................................... ១៨ 

 ៥.ផ្លប៉ែុះពាល់ថ្នអតផិ្រណា ............................................................................. ១៩ 

 ៦.ពគាលនពោបាយពសដាកិចច ស្ថរកិចច និខរូបិយវតថ ុរបសរ់ាជរដ្ឋា ភិ្បាល ......................... ១៩ 
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សផ្នកទី១: េត័ម៌ានទពូៅអេំតី្ក ុហ នុ 

១. េត័ម៌ានទពូៅ 

 

ព ម្ ុះត្កុ ហ នុជាអកេរសខម រៈ  ឌីប ីឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ជាអកេរឡាតាំខៈ DBD Engineering Plc. 

ពលខកដូសតខដ់្ឋរៈ KH1000150008 

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

ត្េុះរាជាណាចត្កក ពុជា 

ពលខទូរសេទៈ (+៨៥៥) ០៧៨ ៧០០ ៥៩៨ 

ពគហទំេ័រៈ dbdengineering.com 

អុីស ៉ែលៈ services@dbdengineering.com 

ពលខវញិ្ញញ បនបត្តចុុះបញ្ជពីាណ្ិជជក មៈ 
០០០០៤០២៩, ចុុះថ្ថ្ៃទី ១០ សខ និា ឆ្ន ំ១៩៩៨ ពចញពដ្ឋយ ត្កសួខពាណ្ិជជក ម  

ពលខអាជ្ាបណ្ណអាជីវក មៈ ៨៧០ នសគប / ១២ ស, ចុុះថ្ថ្ៃទី ២២ សខកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២១ ពចញពដ្ឋយ ត្កសួខ

ពរៀបចសំដនដី នគរបូនយីក ម នខិសំណ្ខ ់

ពសចកតសីពត្ ចអនញុ្ញញ ត និខចុុះបញ្ជលីក់

 លូបត្តៈ 

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

នយិត័ករ លូបត្តក ពុជា 

អនកតំណាខត្ក ុហ នុៈ ពោក នាខ វិ្  ី

 

២. ទដិាពហេទពូៅរបសត់្ក ុហ នុ 

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

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

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

ផ្គតផ់្គខផ់្លតិផ្ល ត្បកបពដ្ឋយគុណ្ពហេខពស់ សដលសសតខបញ្ញជ កត់ា រយៈការពេញចតិត និខការសរពសើរេីសណំាក់អតថិិ្ជនរបស់ខលួ ន។ 

ឌី ប ៊ី ឌ ី មានត្ក ុបុគគលកិជនំាញសផ្នកពសវក ម នខិការសថ្ទំ ពដើ បធីានា នខិរកាគុណ្ពហេជាប់រងខមំារបស់សណំ្ខ់អគារ កការបពំាក់

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

ឧបករណ្។៍ 

៣. ត្េតឹតកិារណ្ស៍ខំាន់ៗ ត្បចំត្តមីាស 

នាថ្ថ្ៃចនទ ទី១៤ សខក ុភៈ ឆ្ន ំ២០២២ ឌ ីប ៊ី ឌី បានត្បារេធេិ្ីចញ្ចុ ុះបឋ សោិ ពដើ បពីបើកការដ្ឋា នស្ថខសខ់ទីស្ថន ក់ការកណាត លថ្មី សដលមាន

ថ្វិកាបា៉ែនស់្ថម នចំននួ ២,៥ ោនដុោល អាព រកិ។



   

 

សផ្នកទី២ .េត័ម៌ានអេំលីទធផ្លត្បតបិតតកិាររបសត់្ក ុហ នុ 

១ . លទធផ្លត្បតបិតតកិាររបសត់្ក ុហ នុ 

បចចុបបននត្កុ ហ នុកំេុខព្វើការពលើត្បេន័ធថ្មីសត្មាប់ការត្គប់ត្គខ្នធាន នុសេ សដលជួយឱ្យអនកត្គប់ត្គខទទួលបានរបាយ

ការណ្ផ៍្ទទ លក់ាន់សតង្កយត្សលួពលើការពរៀបចំ និខការត្តតួេនិតិយកមាល ំខេលក ម ពដើ បីកាត់បនថយការខជុះខាជ យកមាល ំខេលក ម 

ពត្ៅេីពនាុះ ត្កុ ហ នុក៏អនុវតត ុខង្ករថ្មីពៅកនុខត្បេន័ធគណ្ពនយយបចចុបបននផ្ខសដរ ពដើ បីត្គប់ត្គខការថ្ថ្លពដើ សមាភ រៈ។ 

កនុខត្តីមាសទី១កនុខឆ្ន ំពនុះ ត្កុ ហ នុអាចទទួលបានត្បាក់ចំពណ្ញចំននួ ១.៥៥៦.៥៥៧ ពាន់ពរៀល ព្ៀបនឹខត្បាក់ចំពណ្ញ

ចំននួ ៧១៧.០៥២ ពាន់ពរៀល កនុខត្តីមាសទី៤ ថ្នឆ្ន ំ២០២១។ 

២. រចនាស ពន័ធចណូំ្ល  

 

 

 

 

ឌី ប ៊ី ឌី មានត្បភ្េចំណូ្លេីរ ពដ្ឋយត្បាក់ចំណូ្លទី យួ បាន កេីគពត្មាខស្ថខសខ ់សដលជាត្បភ្េច បខ កនុខពនាុះរួ ប

ញ្ជូលនវូគពត្មាខថ្មី និខការង្ករជួសជលុ និខការសថ្ទ។ំ ត្បភ្េចំណូ្លទីេីរ បាន កេកីារលកស់មាភ រៈគពត្មាខ សដលវជា

សផ្នកតូច ួយរបស់ចំណូ្លសរុប។ ពទុះបីជាោ៉ែ ខណាកព៏ដ្ឋយ ត្បាក់ចំណូ្លេីការលកស់មាភ រៈគពត្មាខ នឹខមានការពកើន

ពឡើខបនាទ ប់េីត្កុ ហ នុេត្ខីកនវូផ្លតិក មបេំខ់របស់ខលួ ន។ ឌី ប ៊ី ឌី នឹខព្វើការលកផ់្លតិផ្លពនុះ សដលសេវថ្ថ្ៃពនុះត្កុ 

ហ នុផ្លតិសត្មាប់សតផ្គតផ់្គខ់គពត្មាខស្ថខសខ់របស់ខលួ នប៉ែុពណាណ ុះ។  

រចនាស ពន័ធចណូំ្ល  

(ពានព់រៀល) 

ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ំ២០២២ ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ំ២០២១ ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ំ២០២០ 

ចនំនួ ពហគរយ ចនំនួ ពហគរយ ចនំនួ ពហគរយ 

ចំណូ្លេីគពត្មាខ

ស្ថខសខ ់
១៦.០៧៩.៨៥០ ៩៩,៥០% ១៨.២៣១.៣៤៩ ៩៦,១៣% ១៥.៥៤០.៣៧៨ ៩៧,០៧% 

ចំណូ្លេីការលក់

សមាភ រៈ 
៨១.៥៤១ 

 

០,៥០% ៧៣៤.៤៦៩ 
 

៣,៨៧% ៤៦៩.៣៤៥ 
 

២,៩៣% 

១៩ 
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 ៨  

សផ្នកទ៣ី. របាយការណ៍្ហិរញ្ញវតថ ុ

ពលខវញិ្ញញ បនបត្តត្ក ុហ នុ ០០០០៤០២៩ 

ត្ក ុហ នុ ឌ ីប ៊ី ឌ ីអុនិជនីារខី  .ក 

របាយការណ្ស៍្ថថ នភាេហរិញ្ញវតថ ុ

គតិត្ត ឹថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ 

 

 កណំ្ត ់

 និបានព្វើសវនក ម 

ថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ 

 បានព្វើសវនក ម 

ថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២១  

 សមាគ ល ់ ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល 

ត្ទេយសក ម   
 

 
 

ត្ទេយសក មរយៈពេលសវខ   
 

 
 

 ត្ទេយស បតត ិនិខបរិកាេ រ  ៣ ២.៧៦៤.៧២៦ ១១.១៩៧.១៤០  ២.៦៤៣.០៦២  ១០.៧៦៧.៨៣៥  

 ត្ទេយសក មអរូបី   ៣៦.៦២០  ១៤៨.៣១១  ៣៣.៩៨៦  ១៣៨.៤៥៩ 

 សិទធិពត្បើត្បាស់ត្ទេយសក ម    ២២.៩២២  ៩២.៨៣៤  ៣២.៧៤៥  ១៣៣.៤០៣ 

 ត្ទេយសក មរយៈពេលសវខពផ្េខៗ ៥  ២០,១០០  ៨១.៤០៥  ២០.០៥០  ៨១.៦៨៤ 

   ២.៨៤៤.៣៦៨ ១១.៥១៩.៦៩០  ២.៧២៩.៨៤៣ ១១,១២១,៣៨០ 

ត្ទេយសក មរយៈពេលខល  ី   
 

 
 

 ត្ទេយសក មកិចចសនា   ២.៩១៩.០២១ ១១.៨២២.០៣៥  ៣.៧៩១.៣៦៦  ១៥.៤៤៦.០២៥ 

 ត្ទេយសក មរយៈពេលខល ីពផ្េខៗ ៤  ១.១៦២.៤៧៣  ៤.៧០៨.០១៦  ៩៤៦.៩៦២  ៣.៨៥៧.៩២៣ 

 សននិ្ ិ   ១.៤១០.៣១៦  ៥.៧១១.៧៨១  ២.១៦៧.២៥៨  ៨.៨២៩.៤០៩ 

 គណ្នពីាណ្ជិជត្តូវទទួល  ៥.៣២៨.៣៤៤ ២១.៥៧៩.៧៩៣  ៦.២៧៣.០៥៧ ២៥.៥៥៦.៤៣៣ 

 ចំននួទឹកត្បាក់ជពំាក់េភីាគីពាក់េន័ធ   ១៣៤.៤២១ ៥៤៤.៤០៥  ១៣៤.៤២១  ៥៤៧.៦៣១ 

 គណ្នសីនេមំានកាលកំណ្ត ់   ៤៨០.០០០  ១.៩៤៤.០០០  ៦៥.០០០  ២៦៤.៨១០ 

 ស្ថច់ត្បាក់ និខស តលុយ្នាគារ ៦  ៧០៨.៣៤៩  ២.៨៦៨.៨១៣  ២២៥.១១៩  ៩១៧.១៣៥ 

  ១២.១៤២.៩២៤ ៤៩.១៧៨.៨៤៣ ១៣.៦០៣.១៨៣ ៥៥.៤១៩.៣៦៨ 

ត្ទេយសក មសរបុ   ១៤.៩៨៧.២៩២ ៦០.៦៩៨.៥៣៣ ១៦.៣៣៣.០២៦ ៦៦.៥៤០.៧៤៨ 

      

 លូ្ន      

ពដើ ទុន    ៤.៦១៥.៣៨៥ ១៨.៧៩៦.៦៨៧  ៤.៦១៥.៣៨៥ ១៨.៧៩៦.៦៨៧ 

បុេវោភ្   ២.១៥៨.១៥៤  ៨.៧៧៩.៣៧០  ២.១៥៨.១៥៤  ៨.៧៧៩.៣៧០ 

ត្បាក់ចំពណ្ញសនេទំុក   ២.៦៦៤.៩៥៨ ១០.៩៩៨.៤៤៤  ២.២៨១.៦៦៤  ៩.៤៤១.៨៨៧ 

បតូររូបិយប័ណ្ណបត្ ុខទុក  -  (៣៤៨.៥៨៨) -  (១២៧.០៤៧) 

 លូ្នសរបុ  ៩.៤៣៨.៤៩៧ ៣៨.២២៥.៩១៣  ៩.០៥៥.២០៣ ៣៦.៨៩០.៨៩៧ 

      

បណំ្លុ   
 

 
 

បណំ្លុរយៈពេលសវខ   
 

 
 

 ត្បាក់ក ច-ីរយៈពេលសវខសុទធ  ៧  ៨២២.០៦៩ ៣.៣២៩.៣៧៩  ៨១១.៣២០ ៣.៣០៥.៣១៨ 

   ៨២២.០៦៩  ៣.៣២៩.៣៧៩  ៨១១.៣២០ ៣.៣០៥.៣១៨ 
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 ៧  

របាយការណ្ស៍្ថថ នពហេហរិញ្ញវតថ ុ

គតិត្ត ឹថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ (ត) 

 កណំ្ត ់

 និបានព្វើសវនក ម 

ថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ 

បានព្វើសវនក ម 

ថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២១ 

 សមាគ ល ់ ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល 

បណំ្លុរយៈពេលខល  ី   
 

 
 

ត្បាក់ក ចី  ៧  ១.១០៥.៦៦១  ៤.៤៧៧.៩២៧  ២.៥១៩.០១១  ១០.២៦២.៤៥១ 

ឥណ្ទនបារបូណ្ ៍ ៨  ១.៥០៩.២៥៥ ៦.១១២.៤៨៣  ១.៨៧១.១១២  ៧.៦២២.៩១០ 

គណ្នពីាណ្ជិជ និខបណំ្លុពផ្េខៗ ៩  ១.០៨៧.៧៦៥  ៤.៤០៥.៤៤៨  ១.៨៣១.២១៥  ៧.៤៦០.៣៧០ 

បំណ្លុភ្តសិនា ១០  ៣២.៧១១  ១៣២.៤៨០  ២.៥១៩.០១១  ១០.២៦២.៤៥១ 

បំណ្លុកិចចសនា   ៩៥៦.៥៥៨  ៣.៨៧៤.០៦០  ១.៨៧១.១១២  ៧.៦២២.៩១០ 

បំណ្លុបនធេនធពលើត្បាក់ចណូំ្លបចចុបបនន  ៣៤.៧៧៦  ១៤០.៨៤៣  ១.៨៣១.២១៥  ៧.៤៦០.៣៧០ 

បណំ្លុរយៈពេលខលសីរបុ  ៤.៧២៦.៧២៦  ១៩.១៤៣.២៤១  ៦.៤៦៦.៥០៣  ២៦.៣៤៤.៥៣៣ 

បណំ្លុសរបុ   ៥.៥៤៨.៧៩៥  ២២.៤៧២.៦២០ ៧.២៧៧.៨២៣ ២៩.៦៤៩.៨៥១ 

 លូ្ន នខិបណំ្លុសរបុ   ១៤.៩៨៧.២៩២  ៦០.៦៩៨.៥៣៣  ១៦.៣៣៣.០២៦  ៦៦.៥៤០.៧៤៨ 

 

របាយការណ្ច៍ពំណ្ញ កខាត នខិចណូំ្លល អតិពផ្េខៗ 

សត្មាបរ់យៈពេល៣សខ គតិត្ត ឹថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ 

 

  
  និបានព វ្ ើសវនក ម  

 

កណំ្ត ់ ថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ នីាឆ្ន ំ២០២២ ថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ នីាឆ្ន ំ២០២១ 

សមាគ ល ់ ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល 

     

 ចំណូ្ល ១១  ៣.៩៧៩.៦៥៨  ១៦.១៦១.៣៩១  ៤.៦៥៥.៣៣១  ១៨.៩៦៥.៨១៨ 

 ថ្ថ្លពដើ ពសវ   (៣.០២៩.៥៨៨) 

 

(១២.៣០៣.១៥៧) 

 

(៤.០៤៨.៥១៧) (១៦.៤៩៣.៦៥៨) 

 ចពំណ្ញដលុ  ៩៥០.០៧០  ៣.៨៥៨.២៣៤ ៦០៦.៨១៤ ២.៤៧២.១៦០ 

      

 ចំណូ្លពផ្េខៗ ១២  ៣.០២៧ ១២.២៩៣  ៩.៨០៦  ៣៩.៩៥០ 

 ចំណាយត្បតិបតតកិារ ១៣  (៤២៤.៩៦៩)  (១.៧២៥.៧៩៩)  (៣០៨.៤២៧)  (១.២៥៦.៥៣២) 

 ចំណាយហរិញ្ញបបទន   (១១៧.៨៨៣)  (៤៧៨.៧២៣)  (១០៧.៣១០)  (៤៣៧.១៨១) 

ចពំណ្ញ/ខាត នុបខេ់នធ   ៤១០.២៤៥  ១.៦៦៦.០០៥ ២០០.៨៨៣  ៨១៨.៣៩៧ 

        

 ចំណាយេនធពលើត្បាក់ចណូំ្ល   (២៦.៩៥១)  (១០៩.៤៤៨)  (២៤.៨៧៦)  (១០១.៣៤៥) 

 ចពំណ្ញ/ខាតកនុខរយៈពេល៣សខ  ៣៨៣.២៩៤ ១.៥៥៦.៥៥៧វ  ១៧៦.០០៧  ៧១៧.០៥២ 
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 ៧  

របាយការណ្ច៍ពំណ្ញ កខាត នខិចណូំ្លល អតិពផ្េខៗ 

សត្មាបរ់យៈពេល៣សខ គតិត្ត ឹថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ នីាឆ្ន ំ២០២២ 

   
 និបានព វ្ ើសវនក ម បានព វ្ើសវនក ម 

   

ថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ ថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ ន្ូ ឆ្ន ំ២០២១ 

  កណំ្ត ់ ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល 

  
សមាគ ល ់

   
 

      
 

 ចំណូ្ល  ១១  ៣.៩៧៩.៦៥៨  ១៦.១៦១.៣៩១  ១៧.៩៦៤.២២៨  ៧៣.០៧៨.៤៨០  

 ថ្ថ្លពដើ ពសវ 
 

 (៣.០២៩.៥៨៨)  (១២.៣០៣.១៥៧)  (១៥.៤០៩.៤១១)  (៦២.៦៨៥.៤៨៤) 

 ចពំណ្ញដលុ 
 

៩៥០.០៧០  ៣.៨៥៨.២៣៤  ២.៥៥៤.៨១៧  ១០.៣៩២.៩៩៦ 

      

 ចំណូ្លពផ្េខៗ  ១២  ៣.០២៧  ១២.២៩៣  ២៨.០៦៣  ១១៤.១៦០ 

 ចំណាយត្បតបិតតកិារ ១៣  (៤២៤.៩៦៩)  (១.៧២៥.៧៩៩)  (១.៤៨៣.៥៧៥)  (៦.០៣៥.១៨៣) 

 ចំណាយហិរញ្ញបបទន   (១១៧.៨៨៣)  (៤៧៨.៧២៣)  (៥០៦.៨៧០)  (២.០៦១.៩៤៧) 

 ចពំណ្ញ/ខាត នុបខេ់នធ   ៤១០.២៤៥  ១.៦៦៦.០០៥ ៥៩២.៤៣៥  ២.៤១០.០២៦ 

 ចំណាយេនធពលើត្បាក់ចំណូ្ល   (២៦.៩៥១)  (១០៩.៤៤៨)  (១៧៩.៧៥៤)  (៧៣១.២៣៩) 

 ចពំណ្ញ/ខាតកនុខកា រយិបរពិចេទ   ៣៨៣.២៩៤  ១.៥៥៦.៥៥៧  ៤១២.៦៨១ ១.៦៧៨.៧៨៧ 

បតូររបូយិបណ័្ណបត្ ុខទុក    (២២១.៥៤១)   ១៦៦.៣១៨ 

 ចពំណ្ញ/ខាតកនុខកា រយិបរពិចេទ   ៣៨៣.២៩៤ ១.៣៣៥.០១៦ ៤១២.៦៨១ ១.៨៤៥.១០៥ 

 

 

របាយការណ្ប៍សត្ បត្ លួ លូ្ន 

សត្មាបក់ារយិបរពិចេទត្ត ឹថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ 

 ពដើ ទនុ បេុវោភ្ ចពំណ្ញបខារ សរបុ 

 ដោុល អាព រកិ ដោុល អាព រកិ ដោុល អាព រកិ ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល 

ស តលុយពៅថ្ថ្ៃទី១ សខ ករា ឆ្ន ំ២០២២ ៣.០០០.០០០ - 

 

២.២៨១.៦៦៤ ៩.០៥៥.២០៣ ៣៦.៨៩០.៨៩៧ 

ពដើ ទុនបសនថ   ១.៦១៥.៣៨៥ ២.១៥៨.១៥៤  -     -     -    

ចំពនញកនុខការយិបរពិចេទ   -   -  ៣៨៣.២៩៤ ៣៨៣.២៩៤  ១.៥៥៦.៥៥៧ 

បតូររបូយិបណ័្ណបត្ ុខទុក - -  -     -     (២២១.៥៤១) 

ស តលុយពៅថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ ៤.៦១៥.៣៨៥ ២.១៥៨.១៥៤  ២.៦៦៤.៩៥៨ ៩.៤៣៨.៤៩៧  ៣៨.២២៥.៩១៣ 

      
 

ស តលុយពៅថ្ថ្ៃទី១ សខ ករា ឆ្ន ំ២០២១ ៣.០០០.០០០ -    ១.៨៦៨.៩៨២ ៤.៨៦៨.៩៨២  ១៩.៦៩៥.០៣២ 

ពដើ ទុនបសនថ   ១.៦១៥.៣៨៥ ២.១៥៨.១៥៤   ៣.៧៧៣.៥៣៩  ១៥.៣៥០.៧៥៦ 

ចំពនញកនុខការយិបរពិចេទ   -                  -    ៤១២.៦៨២ ៤១២.៦៨២ ១.៦៧៨.៧៩១ 

បតូររបូយិបណ័្ណបត្ ុខទុក - - - -  ១៦៦.៣១៨ 

ស តលុយពៅថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ ន្ូ ឆ្ន ំ២០២១ ៤.៦១៥.៣៨៥ ២.១៥៨.១៥៤ ២.២៨១.៦៦៤ ៩.០៥៥.២០៣  ៣៦.៨៩០.៨៩៧ 
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 ១១៧  

របាយការណ្ល៍ហំរូស្ថចត់្បាក ់  

 

 និបានព្វើសវនក ម 

ថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ 

 បានព្វើសវនក ម 

ថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ្ន ូឆ្ន ំ២០២១ 

 ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល ដោុល អាព រកិ ពានព់រៀល 

លហំរូស្ថចត់្បាកេ់សីក មភាេត្បតបិតតកិារ 
    

ចំពណ្ញ/(ខាត) ុនបខ់េនធពលើត្បាក់ចំណូ្ល ៤១០.២៤៥ ១.៦៦៦.០០៥  ៥៩២.៤៣៦  ២.៤១០.០៣០ 

នយិត័ក មសត្មាប:់     

រំលសព់លើត្ទេយរូប ីនិខរំលសព់លើត្ទេយអរូបី  ៥១.៥១៧ ២០៩.២១២  ១៧៨.៩១៥  ៧២៧.៨២៦ 

ចំពណ្ញ/ខាតេកីារលក់ត្ទេយស បតត ិនិខបរកិាេ រ និខត្ទេយសក មអរូប ី ១១៧.៨៨៣ ៤៧៨.៧២៣ ៥០៦.៨៧០  ២.០៦១.៩៤៧ 

បនទុកហិរញ្ញវត ថ ុ ១៨៨  ៧៦៣  ១.៨២០  ៧.៤០៤ 

ចពំណ្ញ/(ខាត)ត្បតបិតតកិារ នុបសត្ បត្ លួពដើ ទនុ ៥៧៩.៨៣៣  ២.៣៥៤.៧០៣ ១.២៨០.០៤១ ៥.២០៧.២០៧ 

បសត្ បត្ លួកនខុពដើ ទនុ     

បសត្ បត្ ួលកនខុត្ទេយសក មកិចចសនា ៨៧២.៣៤៥ ៣.៥៤២.៥៩៣  (៦៤០.៥៣៦)  (២.៦០៥.៧០០) 

បសត្ បត្ ួលកនខុត្ទេយសក មរយៈពេលខល ីពផ្េខៗ (២១៥.៥១១) (៨៧៥.១៩០)  (៤៨៩.៤៨៥)  (១.៩៩១.២២៥) 

បសត្ បត្ ួលកនខុស តុលយត្តូវទទួលេមីាច សភ់ាគហ នុ -   -     (១៣៤.៤២១)  (៥៤៦.៨២៥) 

បសត្ បត្ ួលកនខុសននិ្ិ ៧៥៦.៩៤២ ៣.០៧៣.៩៤១  (៥៣៣.៤៤២)  (២.១៧០.០៤២) 

បសត្ បត្ ួលកនខុត្បាក់ត ាល់ធានា (៤១៥.០០០) (១.៦៨៥.៣១៥) ១៤៥.៥៤៥  ៥៩២.០៧៧ 

បសត្ បត្ ួលកនខុគណ្នពីាណ្ិជជត្តូវទទួល ៩៤៤.៧១៣ ៣.៨៣៦.៤៧៩ (៤.៧៨៥.៨៣៨) (១៩.៤៦៨.៧៨៩) 

បសត្ បត្ ួលកនខុត្ទេយសក មរយៈពេលសវខពផ្េខៗ (៥០) (២០៣) ៣៩.០០០ ១៥៨.៦៥២ 

បសត្ បត្ ួលកនខុឥណ្ទនវបិារូបណ្ ៍ (៣៦១.៨៥៧) (១.៤៦៩.៥០១)  ១៤៦.៥២០  ៥៩៦.០៤៣ 

បសត្ បត្ ួលកនខុគណ្នពីាណ្ិជជ និខគណ្នីត្តូវសខពផ្េខៗ (៧៤៣.៤៥១) (៣.០១៩.១៥៥)  ១.១៣៤.០៤៧  ៤.៦១៣.៣០៣ 

បសត្ បត្ ួលកនខុបំណ្ុលកិចចសនា ៧៩៤.៦៧៨ ៣.២២៧.១៨៧  (២៤៦.០៧៣)  (១.០០១.០២៥) 

បសត្ បត្ ួលកនខុស តុលយត្តូវសខពៅមាច ស់ភាគហ នុ -    -     (៥.៦៤២)  (២២.៩៥២) 

ស្ថចត់្បាកប់ានពត្បើកនខុសក មភាេត្បតបិតតកិារ ២.២១២.៦៤២ ៨.៩៨៥.៥៣៩ (៤.០៩០.២៨៤) (១៦.៦៣៩.២៧៦) 

េនធពលើត្បាក់ចណូំ្លសដលបានទូទត ់ (២៦.៩៥១) (១០៩.៤៤៨)  (១៧២.៩៤៣)  (៧០៣.៥៣២) 

ស្ថចត់្បាកស់ទុធបានពត្បើកនខុសក មភាេត្បតបិតតកិារ ២.១៨៥.៦៩១ ៨.៨៧៦.០៩១ (៤.២៦៣.២២៧) (១៧.៣៤២.៨០៨) 

សក មភាេវនិពិោគ     

ទិញត្ទេយស បតតិ ពត្គឿខចត្ក និខបរកិាេ រ  (១៦៦.១៨០) (៦៧៤.៨៥៦)  (១៨២.៨០៦)  (៧៤៣.៦៥៥) 

ចំណូ្លេកីារលក់ត្ទេយស បតតិ និខបរកិាេ រ -    -     ១៥០    ៦១០ 

ស្ថចត់្បាកស់ទុធបានពត្បើកនខុសក មភាេវនិពិោគ (១៦៦.១៨០) (៦៧៤.៨៥៦)  (១៨២.៦៥៦)  (៧៤៣.០៤៥) 

សក មភាេហរិញ្ញបបទន     

ចំណូ្លេកីារពបាុះផ្ាយភាគហ ុន  -    -     ៣.៧៧៣.៥៣៩  ១៥.៣៥០.៧៥៧ 

ការទូទត់បំណ្លុភ្តសិនា (១៥.៧៩៨) (៦៤.១៥៦)  (៦៧.២០១)  (២៧៣.៣៧៤) 

ការទូទត់ត្បាក់ក ចី (៤.២០២.៩៨៦) (១៧.០៦៨.៣២៥) (៧.៣០៥.៥២១) (២៩.៧១៨.៨៥៩) 

ចំណូ្លេីត្បាក់ក ចី ២.៨០០.៣៨៥ ១១.៣៧២.៣៦៥  ៨.៤៨៦.៨២១ ៣៤.៥២៤.៣៨៨ 

ការទូទតក់ារត្បាក់t (១១៧.៨៨៣) (៤៧៨.៧២៣)  (៤៩៩.៧៦០)  (២.០៣៣.០២៤) 

ស្ថចត់្បាកស់ទុធបានពត្បើកនខុសក មភាេវនិពិោគ (១.៥៣៦.២៨១) (៦.២៣៨.៨៣៩) ៤.៣៨៧.៨៧៨  ១៧.៨៤៩.៨៨៨ 

បសត្ បត្ លួស្ថចត់្បាក ់នខិស្ថចត់្បាកស់  លូ ៤៨៣.២៣០ ១.៩៦២.៣៩៦  (៥៨.០០៥)  (២៣៥.៩៦៥) 

ស្ថចត់្បាក ់នខិស្ថចត់្បាកស់  លូពដើ ត្គា ២២៥.១១៩ ៩១៧.១៣៥  ២៨៣.១២៤ ១.១៤៥.២៣៧ 

បតូររបិូយប័ណ្ណបត្ ុខទុក -    (១០.៧១៧) - ៧.៨៦៣ 

ស្ថចត់្បាក ់នខិស្ថចត់្បាកស់  លូចខុត្គា ៧០៨.៣៤៩ ២.៨៦៨.៨១៤ ២២៥.១១៩ ៩១៧.១៣៥ 
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កណំ្តស់មាគ លរ់បាយការណ្ហ៍រិញ្ញវតថ ុ

១. េត័ម៌ានទពូៅ 

ត្កុ ហ ុន ឌី ប ៊ី ឌី អិុនជនីារខី  .ក ជាត្ក ុហ ុនឯកជនទទួលខុសត្តូវមានកត្ តិ ត្តវូបានបពខាើតពឡើខពៅថ្ថ្ៃទី១០ សខ និា   ឆ្ន ំ១៩៩៨ សដល

មានវញិ្ញញ បនបត្តចុុះបញ្ជីពាណ្ិជជក មពលខ ០០០០៤០២៩ ពៅត្កសខួពាណ្ិជជក ម។ ពដ្ឋយអនពុោ តា លកេនតកិៈ សដលអនញុ្ញញ តពអាយ

ត្កុ ហ ុនដពំណ្ើរការអាជវីៈក មរយៈពេល៩៩ឆ្ន ំ គតិចប់ពផ្តើ េីថ្ថ្ៃសដលបានចុុះបញ្ជពីៅត្កសខួពាណ្ិជជក មថ្នត្េុះរាជាណាចត្កក ពុជា។ 

ទីស្ថន កក់ារចុុះបញ្ញតី្កុ ហ នុសថតិពៅ ដីឡតូ៍៦៨ ផ្លូវ៥៩៨ សង្កា ត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌ សសនសុខ ត្បអប់សំបតុ្តពលខ ១៧៨  រាជធានីភ្នពំេញ         

ត្េុះរាជាណាចត្កក ពុជា។ 

សក មពហេច បខរបស់ត្ក ុហ នុគ ឺព វ្ើត្បតិបតតកិារជាអនកព ៉ែការសផ្នកព កានិច និខអគគសិនី អនកព ៉ែការត្បេ័នធទឹក និខេនលតអ់គគីភ្័យ ត្បេ័នធ

មា៉ែសុនីត្តជាកក់នុខបនទប់ HVAC និខអនកព ៉ែការសថ្ទំអគារពផ្េខៗ។ 

ត្ក ុហ ុនមានបុគគលកិសរបុចំននួ ៩៨៤នាក់ គតិត្ត ឹថ្ថ្ៃទី៣១ សខ នីា ២០២២ )ថ្ថ្ៃទី៣១ ន្ូ ២០២១ មានបុគគលកិសរបុចំននួ ៩៦៦(  

២.  លូដ្ឋា នថ្នការពរៀបច ំនខិរបាយការណ្អ៍នពុោ តា សតខដ់្ឋររបាយការណ្ទ៍កទ់ខនខឹហរិញ្ញវតថអុនតរជាតថិ្នក ពុជា 

 (“ស.រ.ទ.ហ.អ.ក.”) 

របាយការណ្ហ៍ិរញ្ញវតថតុ្តវូបានពរៀបចំពឡើខពដ្ឋយអនុពោ តា សតខដ់្ឋររបាយការណ្ទ៍ក់ទខនឹខហិរញ្ញវតថអុនតរជាតថិ្នក ពុជា (“ស.រ.ទ.ហ

.អ.ក.”)។ 

ត្កុ ត្បកឹាគណ្ពនយយជាតថិ្នត្េុះរាជាណាចត្កក ពុជា ពោខតា ពសចកតីត្បកាសសដលបានព វ្ើការសកសត្ប (ស្ថរាចរ) ពលខ ០៦៨-សហវ-

ត្បក ចុុះថ្ថ្ៃទី៨ សខ ករា ឆ្ន ំ២០០៩ សដលបានពចញផ្ាយពដ្ឋយត្កសួខពសដាកិចច និខហិរញ្ញវតថថុ្នត្េុះរាជាណា-ចត្កក ពុជា សតីេីការដ្ឋក់

ពអាយអនុវតតសតខដ់្ឋររបាយការណ្ទ៍ក់ទខនឹខហិរញ្ញវតថថុ្នក ពុជា ត្តូវបានសពត្ ចពអាយអនុវតតទខំត្សុខពៅពលើសតខ់ដ្ឋរទក់ទខនឹខរបាយ

ការណ្ហ៍ិរញ្ញវតថអុនតរជាតិ (“IFRS”) សដលបានពចញផ្ាយពដ្ឋយត្កុ ត្បកឹាសតខដ់្ឋរគណ្ពនយយអនតរជាតិ (“IASB”) ពដ្ឋយ និមានការព វ្ើ

នយិត័ក មពឡើយ។ សតខ់ដ្ឋរទំខពនុះត្តវូបានទទួលស្ថគ លថ់ាជា ស.រ.ទ.ហ.អ.ក។ 

១២ 
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កណំ្តស់មាគ លរ់បាយការណ្ហ៍រិញ្ញវតថ ុ(ត) 

៣. ត្ទេយស បតត ិ ពត្គឿខចត្ក នខិបរកិាេ រ 

 ដី្លី ការសកល អដី្លី ពត្គឿខមា៉ែសុនី ោនយនត 

បរិកាេ រ

ការិោល័យ ពត្គឿខសង្កា រង  

ការង្ករកំេុខ

ដំពណ្ើរការ សរុប 

 ដុោល អាព រិក ដុោល អាព រិក ដុោល អាព រិក ដុោល អាព រិក ដុោល អាព រិក ដុោល អាព រិក ដុោល អាព រិក ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

ស តលុយពោខដលុ         
 

ស តលុយពៅថ្ថ្ៃទ១ី  ករា ឆ្ន ំ២០២២ ២.១៦៧.៦២០ ៥២.១៦៥ ៦៥២.៩៤១ ៥៧៣.៤០៨  ៦៦.៤៣៣ ៨.៩១០  ៦០.៨០១ 

 

៣.៥៨២.២៧៨ 

 

១៤.៥៩៤.២០១ 

បូកបសនថ   - - ៣៧.៩៧៤ -   ២.២១២ -   ១១៨.៩១៩  ១៥៩.១០៥  ៦៤៦.១២៥ 

ពផ្ទរពចញ - - - - - -  -  -     -    

លបព់ចល/លកព់ចញ - -  (៨.១៥២)  - (៣៩០) - - (៨.៥៤២)  (៣៤.៦៨៩) 

បតូររបិូយប័ណ្ណបត្ ុខទុក - - - - - - - -  (៨៧.៦៣១) 

ស តលុយពៅថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ 

 

២.១៦៧.៦២០  ៥២.១៦៥ ៦៨២.៧៦៣ 

 

៥៧៣.៤០៨ ៦៨.២៥៥ ៨.៩១០ ១៧៩.៧២០ 

  

៣.៧៣២.៨៤១  ១៥.១១៨.០០៦ 

          

រលំសប់ខារ          

ស តលុយពៅថ្ថ្ៃទ១ី  ករា ឆ្ន ំ២០២២  -     ៥.២១៧ ៣៩២.០៧០ 

 

៤៨២.៧២០  ៥១.០០៧ ៨.២០២  -     ៩៣៩.២១៦ 

 

៣.៨២៦.៣៦៦ 

រំពោុះ - ២.៦០៨ ២៥.៩៧៨ ៥.៧៨៥ ២.៧៤១ ១៤២ - ៣៧.២៥៤  ១៥១.២៨៨ 

លកព់ចញ/ពផ្ទរពចញ  - - (៨.០៦៨) - (២៨៧) - - (៨.៣៥៥)  (៣៣.៩៣០) 

បតូររបូយិប័ណ្ណបត្ ុខទុក - - - - - - - -  (២២.៨៥៩) 

ស តលុយពៅថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២  -    ៧.៨២៥ ៤០៩.៩៨០ ៤៨៨.៥០៥ ៥៣.៤៦១ ៨.៣៤៤ - ៩៦៨.១១៥  ៣.៩២០.៨៦៦ 

ស តលុយពោខពៅសខ នីាឆ្ន ំ២០២២ 

 

២.១៦៧.៦២០ ៤៤.៣៤០ ២៧២.៧៨៣ ៨៤.៩០៣ ១៤.៧៩៤  ៥៦៦   ១៧៩.៧២០ ២.៧៦៤.៧២៦ ១១.១៩៧.១៤០ 
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កណំ្តស់មាគ លរ់បាយការណ្ហ៍រិញ្ញវតថ ុ(ត) 

៤. ត្ទេយសក មរយៈពេលខល ពីផ្េខៗ  

 ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

ការទូទត់ពៅអនកផ្គត់ផ្គខ់   ៨៦៤.៩៥៨  ៣.៥០៣.០៨០  ៦៣០.៥០៦  ២.៥៦៨.៦៨១ 

ឥណ្ទនត្បាក់ពបៀវតេ ២៩៣.៦៨៩  ១.១៨៩.៤៤០  ៣១២.២៣៣ ១.២៧២.០៣៧ 

បុពរត្បទនត្បាក់ពបៀវតេ  -     -     ៣.៧៧១  ១៥.៣៦៣ 

សមាភ រៈពត្បើត្បាស ់  ៣.៨២៦  ១៥.៤៩៥  ៤៥២   ១.៨៤២ 

 ១.១៦២.៤៧៣  ៤.៧០៨.០១៥ ៩៤៦.៩៦២  ៣.៨៥៧.៩២៣ 

៥. ត្ទេយសក មរយៈពេលសវខពផ្េខៗ 

 ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

ត្បាក់ត ាល ់           ២០.០៥០ ៨១.៤០៥ ២០.០៥០  ៨១.៦៨៤ 

           ២០.០៥០ ៨១.៤០៥ ២០.០៥០  ៨១.៦៨៤ 

៦. ស្ថចត់្បាក ់នខិស្ថចត់្បាកស់  លូ 

 ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

ស្ថចត់្បាក់កនខុថ្ដ  ៣៨.៨៣០  ១៥៧.២៦១  ៦.៥១៦  ២៦.៥៤៦ 

ស្ថចត់្បាក់កនខុ្នាគារ  ៦៦៩.៥១៩  ២.៧១១.៥៥២ ២១៨.៦០៣  ៨៩០.៥៨៩ 

 ៧០៨.៣៤៩  ២.៨៦៨.៨១៣ ២២៥.១១៩  ៩១៧.១៣៥ 

៧. ក ចរីយៈពេលសវខ 

 ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

ក ចីរយៈពេលសវខ  ១.១០៥.៦៦១ ៤.៤៧៧.៩២៧           ៨១១.៣២០ ៣.៣០៥.៣១៨ 

ក ចីរយៈពេលខល  ី          ៨២២.០៦៩ ៣.៣២៩.៣៧៩ ២.៥១៩.០១១ ១០.២៦២.៤៥១ 

 ១.៩២៧.៧៣០ ៧.៨០៧ ៣០៦ ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៥៦៧.៧៦៩ 

     

 ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

ស តុលយពៅថ្ថ្ៃទី១  ករា ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៤៨៧.៨៤១  ២.១៤៩.០៣១  ៨.៧៥៥.១៥២ 

ការបូកបសនថ   ២.៨០០.៣៨៥  ១១.៣៤១.៥៥៨  ៨.៤៨៦.៨២១  ៣៤.៥៧៥.៣០៩ 

ការទូទតស់ខ   (៤.២០២.៩៨៦) (១៧.០២២.០៩៣)  (៧.៣០៥.៥២១) (២៩.៧៦២.៦៩២) 

ពសវការត្បាក់   ២៦.៩៥១ ១០៩.១៥២ ៤៩៩.៧៦០  ២.០៣៦.០២១ 

ការត្បាក់សដលបានទូទត ់  (២៦.៩៥១)  (១០៩.១៥២)  (៤៩៩.៧៦០)  (២.០៣៦.០២១) 

ស តលុយពៅថ្ថ្ៃទ៣ី១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២  ១.៩២៧.៧៣០  ៧.៨០៧.៣០៦  ៣.៣៣០.៣៣១  ១៣.៥៦៧.៧៦៩ 
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កណំ្តស់មាគ លរ់បាយការណ្ហ៍រិញ្ញវតថ ុ(ត) 

៧. ក ចរីយៈពេលសវខ (ត) 

 ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

ក.  តា កាលបរិពចេទកំណ្ត ់  
 

 
 

កនខុអំឡុខពេល១ឆ្ន ំ ១.១០៥.៦៦១  ៤.៤៧៧.៩២៧  ២.៥១៩.០១១  ១០.២៦២.៤៥១ 

េ២ី ពៅ ៥ឆ្ន ំ   ៨២២.០៦៩ ៣.៣២៩.៣៧៩  ៨១១.៣២០ ៣.៣០៥.៣១៨ 

 ១.៩២៧.៧៣០ ៧.៨០៧.៣០៦ ៣.៣៣០.៣៣១  ១៣.៥៦៧.៧៦៩ 

ខ. តា ការធានា     

ក ចីសដលមានការធានា  ២.៧៥៤.៤៥០  ១១.២២១.៦២៩       ១.៥៣១.៣០១ ៦.១៩៤.១១២ 

ក ចីសដលគាម នការធានា  ៤៧៧.៧៣០  ១.៩៤៦.២៧២ ៦១៧.៧៣០  ២.៤៩៨.៧១៨ 

  ៣.២៣២.១៨០  ១៣.១៦៧.៩០១       ២.១៤៩.០៣១ ៨.៦៩២.៨៣០ 

គ. តា ត្បពភ្ទរូបយិបណ័្ណ   
 

 
 

ដុោល អាព រិក  ៣.២៣២.១៨០  ១៣.១៦៧.៩០១ ២.១៤៩.០៣១  ៨.៦៩២.៨៣០ 

សខម រពរៀល                  -    -                  -    - 

 ៣.២៣២.១៨០  ១៣.១៦៧.៩០១ ២.១៤៩.០៣១ ៨.៦៩២.៨៣០ 

ឃ. តា ទំនាក់ទំនខ     

 ិនស នជាពហគីស ពន័ធញ្ញញ តត ិ  ៣.២៣២.១៨០  ១៣.១៦៧.៩០១       ២.១៤៩.០៣១   ៨.៦៩២.៨៣០ 

ពហគីស ពន័ធញ្ញញ តត ិ                  -    -                  -    - 

 ៣.២៣២.១៨០ ១៣.១៦៧.៩០១ ២.១៤៩.០៣១  ៨.៦៩២.៨៣០ 

៨. ឥណ្ទនវបិារបូណ្ ៍ 

 ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

្នាគារ ពជ ត្តាស ់រ៉ាោូ៉ែ ល ់  ៣៥៦.៥៥០ ១.៤៤៤.០២៨  ២៦៨.៤៦០  ១.០៩៣.៧០៦ 

្នាគារវឌឍនៈអាសុីចកំាត ់ ១.១៥២.៧០៥ ៤.៦៦៨.៤៥៥  ១.២១៨.៨៥៤ ៤.៩៦៥.៦១១ 

្នាគារ ជីប ៉ែុខ ខ ព ើសល សប ខ  .ក -  -    ៣៨៣.៧៩៨  ១.៥៦៣.៥៩៣ 

  ១.៥០៩.២៥៥  ៦.១១២.៤៨៣ ១.៨៧១.១១២ ៧.៦២២.៩១០ 

៩. គណ្នអីនកផ្គតផ់្គខ ់នខិបណំ្លុពផ្េខៗ 

 ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

គណ្នអីនកផ្គតផ់្គខ់  ៨៧៥.៣៦៩ ៣.៥៤៥.២៤៤ ៦៦៨.៦៧៧  ២.៧២៤.១៩០ 

ចំណាយបខគរទុក  ៩.០៥៥ ៣៦.៦៧៣  ៦៦៦.០៦៨  ២.៧១៣.៥៦២ 

បំណ្ុលេនធពផ្េខៗ  ១៧៥.៣៨២  ៧១០.២៩៧ ២៧៥.៩២៣ ១.១២៤.១១០ 

បំណ្ុលត្បាក់ពបៀវតេ  -     -     ១៨១.០៨២  ៧៣៧.៧២៨ 

បំណ្ុលរកាទុក  ២៧.៩៥៩  ១១៣.២៣៤  ៣១.៦២៥  ១២៨.៨៤០ 

គណ្នីបណំ្ុលពផ្េខៗ  -     -     ៧.៨៤០  ៣១.៩៤០ 

  ១.០៨៧.៧៦៥ ៤.៤០៥.៤៤៨ ១.៨៣១.២១៥  ៧.៤៦០.៣៧០ 



 

  

កណំ្តស់មាគ លរ់បាយការណ្ហ៍រិញ្ញវតថ ុ(ត) 

១០. បណំ្លុភ្តសិនា 

 កនខុអំឡុខពេល ២ឆ្ន ំ សរុប 

 ១ឆ្ន ំ  ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២        

បំណ្ុលភ្តសិនា  ៣៣.៦០០             -     ៣៣.៦០០          ១៣៦.០៨០ 

ពសវហិរញ្ញវត ថ ុ  (៨៨៩)               -     (៨៨៩) (៣.៦០០) 

តថ្ លបចចុបបននសុទធ  ៣២.៧១១                -    ៣២.៧១១          ១៣២.៤៨០ 

១១. ចណូំ្ល 

 ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

ការស្ថខសខ់ និខសថ្ទ ំ ៣.៩៥៩.៥៧៩  ១៦.០៧៩.៨៥០  ១៧.៥៦៦.៧៨៩ ៧១.៤៦១.៦៩៨ 

ការលក់ទំនញិ ២០.០៧៩  ៨១.៥៤១  ៣៩៧.៤៣៩  ១.៦១៦.៧៨២ 

  ៣.៩៧៩.៦៥៨  ១៦.១៦១.៣៩១ ១៧.៩៦៤.២២៨  ៧៣.០៧៨.៤៨០ 

១២. ចណូំ្លពផ្េខពទៀត  

 ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

ចំណូ្លការត្បាក់  ២.៣៤០ ៩.៥០៣  ៧.៣២០  ២៩.៧៧៨ 

ចំពណ្ញេកីារបតូររូបយិបណ័្ណបរពទស ៨៧២ ៣.៥៤១ ៣.៣៧៣  ១៣.៧២១ 

ចំពណ្ញេកីារលក់ត្ទេយសក មពថ្រ  (១៨៨)  (៧៦៣)  (១.៨២០)  (៧.៤០៤) 

ចំណូ្លពផ្េខៗ  ៣  ១២ ១៩.១៩០  ៧៨.០៦៥ 

 ៣.០២៧ ១២.២៩៣  ២៨.០៦៣ ១១៤.១៦០ 

១៣. ចណំាយត្បតបិតតកិារ 

 ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ នីា ឆ្ន ំ២០២២ ថ្ថ្ៃទី៣១ សខ្នូ ឆ្ន ំ២០២១ 

 ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល ដុោល អាព រិក ពានព់រៀល 

បុគគលិក  ១៥៥.៣៩៩ ៦៣១.០៧៥  ៥០៦.២៧៦ ២.០៥៩.៥៣១ 

ទឹកពភ្លើខ  (៤៩១)  (១.៩៩៤)  ៧០.៥៩៦ ២៨៧.១៨៥ 

េនធពផ្េខៗ   ៥០.៧៣១  ២០៦.០១៩  ១៧៧.២៧១  ៧២១.១៣៨ 

ធានារា៉ាប់រខ   ២២.១៧៣  ៩០.០៤៥  ៦៥.២១០  ២៦៥.២៧៤ 

រំលស ់ ២២.២៦៥ ៩០.៤១៨ ៧៣.៤៣៧ ២៩៨.៧៤២ 

ឧបករណ្ ៍និខសមាភ រៈការោិលយ័  ២៥.០៦១ ១០១.៧៧៣  ១១៥.៦៥០ ៤៧០.៤៦៤ 

ជួសជុល និខសថ្ទ ំ ៦.៥៩១  ២៦.៧៦៦  ៤៦.៤៦៥  ១៨៩.០២០ 

ពសវ្នាគារ ៦១.៤៤១  ២៤៩.៥១២  ១១៣.៧៧០ ៤៦២.៨១៦ 

នយិ័តក មសននិ្ិ  -     -    ៥.៦៨៦  ២៣.១៣១ 

ពសវវិជាជ ជីវៈ  ៤៣.៧១៨ ១៧៧.៥៣៩  ២៥៨.៣៧៧ ១.០៥១.០៧៨ 

ការជួល  ៥.៩៤៥  ២៤.១៤៣ ១៧.២៣៨  ៧០.១២៤ 

ការកំស្ថនត  ៨១៣  ៣.៣០២ ៧.១៥៣  ២៩.០៩៨ 

ការទំនាក់ទំនខ  ១.៩៩៨  ៨.១១៤  ៨.៦១៥  ៣៥.០៤៦ 

ចំណាយពផ្េខៗ  ២៩.៣២៥ ១១៩.០៨៧ ១៧.៨៣១ ៧២.៥៣៦ 

  ៤២៤.៩៦៩  ១.៧២៥.៧៩៩  ១.៤៨៣.៥៧៥  ៦.០៣៥.១៨៣ 
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សផ្នកទី៤: ការេភិាកា នខិការវភិាគរបសគ់ណ្ៈត្គបត់្គខ 

១ .ទដិាភាេទពូៅថ្នត្បតបិតតកិារ 

ក. កាលវភិាគចណូំ្ល 

ពៅកនុខត្តមីាសទី១ ថ្នឆ្ន ំ២០២២ ត្កុ ហ នុទទួលបានត្បាក់ចណូំ្លចនំួន ១៦.១៦១.៣៩១ ពាន់ពរៀល សដលថ្យចុុះ ១៥% ពបើព្ៀប

នឹខត្បាក់ចំណូ្លចំននួ ១៨.៩៦៥.៨១៨ ពាន់ពរៀល ពៅកនុខត្តមីាសទី១ ថ្នឆ្ន ំ២០២១។ 

ខ. កាលវភិាគចណូំ្លតា សផ្នក 

ត្កុ ហ ុនមានតារាខចំណូ្លដចូខាខពត្កា ៈ 

 

 

 

 

គ. ការវភិាគគមាល តចពំណ្ញដលុ 

ពៅកនុខត្តមីាសទី១ ថ្នឆ្ន ំ២០២២ ឌី ប ៊ី ឌី ទទួលបានត្បាក់ចពំណ្ញសរបុចំននួ ៣.៨៥៨.២៣៤ ពាន់ពរៀល សដលពកើនពឡើខ ៥៧% ពបើ

ព្ៀបនឹខត្បាក់ចពំណ្ញសរបុចំននួ ២.៤៧២.១៦០ ពាន់ពរៀល ពៅកនុខត្តមីាសទី១ ថ្នឆ្ន ំ២០២១។ 

ឃ. ការវភិាគចពំណ្ញ/(ខាត) នុបខេ់នធ 

ពៅកនុខត្តមីាសទី១ ថ្នឆ្ន ំ២០២២ ឌី ប ៊ី ឌី ទទួលបានត្បាក់ចពំណ្ញ នុបខ់េនធចនំួន ១.៦៦៦.០០៥ ពានព់រៀល សដលពកើនពឡើខ ១០៤% 

ពបើព្ៀបនឹខត្បាក់ចពំណ្ញ នុបខ់េនធចនំនួ ៨១៨.៣៩៧ ពានព់រៀល ពៅកនុខត្តមីាសទី១ ថ្នឆ្ន ំ២០២១។ 

ខ. ការវភិាគចពំណ្ញ/(ខាត)កនខុការយិបរពិចេទ 

ពៅកនុខត្តមីាសទី១ ថ្នឆ្ន ំ២០២២ ឌី ប ៊ី ឌី ទទួលបានត្បាក់ចពំណ្ញកនុខការយិបរពិចេទចំននួ ១.៥៥៦.៥៥៧ ពាន់ពរៀល សដលពកើនពឡើខ 

១១៧% ពបើព្ៀបនឹខត្បាក់ចពំណ្ញកនុខការយិបរពិចេទចំននួ ៧១៧.០៥២ ពាន់ពរៀល ពៅកនុខត្តមីាសទី១ ថ្នឆ្ន ំ២០២១។ 

 

ច. ការវភិាគេកីតាត  នខិននិាន ការសដលប៉ែុះពាលស់្ថថ នភាេ នខិលទធផ្លហរិញ្ញវតថ ុ

ពៅកនុខត្តមីាសទី១ ថ្នឆ្ន ំ២០២២ ពនុះ ត្បាក់ចណូំ្លរបសត់្ក ុហ នុ ឌី ប ៊ី ឌី ថ្យចុុះ ១៥% ពបើព្ៀបនខឹត្តមីាសដូចគាន ថ្នឆ្ន ំ នុ។ ប៉ែសុនត

ថ្ថ្លពដើ ទំនញិបានថ្យចុុះ ២៥% សដលបណាត ល កេីការថ្យចុុះថ្នតថ្ លសមាភ រៈពត្បើត្បាស់ និខអនកព ៉ែការបនត នំាឱ្យមានការពកើនពឡើខ

ថ្នត្បាក់ចពំណ្ញសុទធ ១១៧% ពបើពត្បៀបព្ៀបពៅនខឹឆ្ន ំ ុនពៅកនុខត្តមីាសដូចគាន ពនុះ។ 

រចនាស ពន័ធចណូំ្ល  

(ពានព់រៀល) 

ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ំ២០២២ ត្តមីាសទ១ី ឆ្ន ំ២០២១ 

ចនំនួ ភាគរយ ចនំនួ ភាគរយ 

ចំណូ្លេីគពត្មាខស្ថខសខ ់ ១៦.០៧៩.៨៥០ ៩៩,៥០% ១៨.២៣១.៣៤៩ ៩៦,១៣% 

ចំណូ្លេីការលកស់មាភ រៈ ៨១.៥៤១ ០,៥០% 
៧៣៤.៤៦៩ 

៣,៨៧% 

សរុប ១៦.១៦១.៣៩១ ១០០% ១៨.៩៦៥.៨១៨ ១០០% 

DELL
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១៧



 

 ១៨ 

២.កតាត សខំាន់ៗ សដលប៉ែុះពាលព់លើផ្លចពំណ្ញ 

ក. ការវពិហគេលីកេខណ្ឌ ថ្នតត្ វូការ នខិការផ្គតផ់្គខ ់

ឱ្កាសកនុខវសិយ័សណំ្ខម់ានការថ្យចុុះ គពត្មាខចំននួ ៤.៣០៣ ត្តូវបានអន ុត័កនុខឆ្ន ំ២០២១ សដលពសមើនខឹ ៥,៣៣ ពាន់ោនដោុល

អាព  រិក ថ្យចុុះ ៣១,២១% ពបើព្ៀបនឹខឆ្ន ំ២០២០ សដលមានគពត្មាខចំននួ ៤.៨៤១ ត្តូវបានអនុ ត័ពសមើនឹខ ៧,៧៥ ពានោ់នដោុល

អាព រិក។ ឱ្កាសពកើនពឡើខថ្នឧសាហក មសណំ្ខម់ាន ៦.៧៦០ គពត្មាខសដលបានអនុ ត័កនុខឆ្ន ំ២០២២ ពសមើនឹខ ១៥,៥២ ពានោ់ន

ដុោល អាព រកិ។ 

ឌី ប ៊ី ឌី គីជាត្ក ុហ នុសណំ្ខ់្ ន ុខពគពៅកនុខត្េុះរាជាណាចត្កក ពុជា ពលើការផ្តលព់សវក ម MEP សដលមានដូចជា (១)សផ្នកព កានិច 

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

ខ. ការវពិហគេកីារពឡើខចុុះថ្នថ្ថ្លវតថធុាតពុដើ  

ត្កុ ហ ុនឌី ប ៊ី ឌី បានរ ួបញ្ចូលការពឡើខអតផិ្រណាសដលបានរេឹំខទុកពៅកនុខសពំណ្ើរសដលដ្ឋកព់ដញថ្ថ្លគពត្មាខ។ ត្បសិនពបើតថ្ លថ្នវតថុ

ធាតពុដើ សត្បត្បលួត្សបតា អត្តាអតផិ្រណា វនឹខ ិនមានផ្លប៉ែុះពាល់ខាល ំខដលត់្បាក់ចពំណ្ញរបស់ត្កុ ហ ុនពនាុះពទ។ ពទុះោ៉ែ ខណា

ក៏ពដ្ឋយ ត្បសិនពបើតថ្ លសមាភ រៈពកើនពឡើខខាល ំខ វនខឹព វ្ើឱ្យត្កុ ហ ុនខាតបខ់។ 

គ. ការវពិហគពលើេនធ 

ត្កុ ហ ុនបានទទួលនវូការពលើកទឹកចតិតពដ្ឋយបនថយេនធពលើត្បាក់ចណូំ្ល ៥០% សត្មាបរ់យព់េល៣ឆ្ន ំ ពដ្ឋយគតិចបេី់ឆ្ន ំ ២០២២ 

ដល់ ២០២៤។ 

ឃ. ការវពិហគពលើធាតសុដលខសុេី្  មតា នខិធាតុវសិ្ថ ញ្ញ 

ពៅកនុខអំឡុខត្តមីាសទី១ ថ្នឆ្ន ំ២០២១ ត្ក ុហ នុ និមានត្បាក់ចំណូ្ល កចណំាយ សដលខុសេី្ មតា នខិវសិ្ថ ញ្ញពនាុះពទ។ 

៣.ការសត្បត្បលួសខំាន់ៗ ពលើការលក ់នខិចណូំ្ល 

ពៅកនុខត្តមីាសទី១ ថ្នឆ្ន ំ២០២២ ត្បាក់ចណូំ្លរបស់ ឌី ប ៊ី ឌី េីការលកស់មាភ រៈមានការថ្យចុុះោ៉ែ ខគរួឲ្យកត់សមាគ ល ់ពហើយត្បាក់

ចំណូ្លេីការស្ថខសខ់កម៏ានការថ្យចុុះ ពដ្ឋយស្ថរពៅកនុខត្តមីាសពនុះ ឌី ប ៊ី ឌី មានគពត្មាខ្សំដលកំេុខស្ថខសខស់ត យួ ពនាុះគឺ 

“Chip Mong Mega Mall 271”។ គពត្មាខ្ំដថ៏្ទពទៀតដូចជា “Wing Tower” ពទើបសតចបព់ផ្តើ  ដពូចនុះពទើបត្បាក់ចណូំ្លមានការថ្យ

ចុុះពបើព្ៀបពៅនខឹត្តមីាសទី១ ថ្នឆ្ន ំ២០២១។ 

ពបើព្ៀបពៅនឹខត្តមីាសទី៤ ថ្នឆ្ន ំ២០២០។ ត្បាក់ចណូំ្លេីការស្ថខសខ់ អាត្សយ័ពលើការង្ករសដលបានបពំេញរួចរាល់ ពហើយកនុខឆ្ន ំពនុះ 

ត្កុ ហ ុនបានទទួលនវូគពត្មាខដ៏្ ំ យួគ ឺ“Chip Mong Mega Mall 271”។ 

៤.ផ្លប៉ែុះពាលថ់្នការបតូររបូយិបណ័្ណបរពទស នខិអត្តាការត្បាក ់ 

ត្កុ ហ ុន ឌី ប ៊ី ឌ ី ិនមានត្ទេយសក ម នខិបណំ្លុហិរញ្ញវតថជុារូបយិបណ័្ណបរពទសពផ្េខពទៀតពទ ពលើកសលខសតមានទឹកត្បាកត់ចូ យួចំននួ

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

ដូពចនុះ ឌី ប ៊ី ឌី  និមានផ្លប៉ែុះពាល់ខាល ំខេីការសត្បត្បលួថ្នការបតូររបូយិបណ័្ណបរពទស និខអត្តាការត្បាកព់ទ។  





 

 

 

 

ឌី ប ៊ី ឌី អិុនជីនារីខ  .ក 

អាសយ័ដ្ឋា នៈ #ដីឡូត៦៍៨ ផ្លូ វ៥៩៨ សង្កា ត់ភ្នពំេញថ្មី ខណ្ឌ សសនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ 

អុីស ៉ែលៈ services@dbdengineering.com 

ពលខទូរសេទៈ (+៨៥៥) ០៧៨ ៧០០ ៥៩៨ 

mailto:services@dbdengineering.com



