
  

   

 
 
 
សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របេក់្ក្ុមក្បឹក្ាភិបាល  
និង 
ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថុេសងេបចស ែ្ ោះសពល 
 
ក្ក្ុមហ ុន ឌី ប ី ឌី អុិនជី្រងី ម.ក្ 

 
គិតក្តឹមថ្លៃទី៣០ ថ្ែមលិុ្ ឆ្ន ាំ២០២២ នងិេក្មាប់ដាំណាច ់
ការយិបរសិចេទ ៦ថ្ែថ្ដលបានបញ្ចប ់
 
 
 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
 

  

មាតិកា 

     ទាំព័រ 
សេចកដថី្លែងការណ៍របេ់ក្កមុក្បកឹាភ៊ិបាល ១  
ពត័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពល៖ 
របាយការណ៍េដីពីការក្តួតព៊ិន៊ិតយពត័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពល ២ - ៣ 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហ៊ិរញ្ញ វតថ ចសនាែ ោះសពល ៤ - ៥ 
របាយការណ៍ចណូំលលមអ៊ិតចសនាែ ោះសពល ៦ 
របាយការណ៍បថ្ក្មបក្មួលមូលធនចសនាែ ោះសពល ៧ 
របាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បាកច់សនាែ ោះសពល ៨ - ៩ 
កំណតេ់មាា ល់របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពល ១០ - ២៦ 

  

 





 
ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ ថ្ែលបានក្តួតព៊ិន៊ិតយនាថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២៖ ឌី ប ី ឌ ីអ ៊ិនជីនារងី ម.ក (០០០០៤០២៩) ២ 
 
 

 

គណសនយយករជំនាញ ន៊ិងេវនករក្បត៊ិក្េតុ 
េមាជ៊ិកភាពស្ហាន េនល ន អនតរជាត៊ិ។ ស្ហាន េនល ន អនតរជាត៊ិ ន៊ិងេមាជ៊ិក គឺម៊ិនថ្មនជាថ្ែគូរពាណ៊ិ ជាកមមទូទងំេកលសោកសទ។  
រាល់សេវាកមមនានាក្តូវបានផ្តល់ោ៉ា ងឯករាជយសោយេមាជ៊ិកនីមួយៗ។ 

របាយការណ៍េដពីីការក្តួតពិនិតយព័ត៌មាន 
ហរិញ្ញវតថុេសងេបចស ែ្ ោះសពល 

ជូនចាំស ោះភាគហ ុនិក្របេ ់ 
ក្កុ្មហ ុន ឌី ប ី ឌី អិុនជី្រងី ម.ក្ 

 

សយើងែ្ បំានសធវើការក្តតួព៊ិន៊ិតយសៅសលើពត័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលរបេ់ក្កមុហ  ន ឌី ប  ីឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក  
(សៅកាតថ់ា “ក្កុមហ  ន”) រួមមានរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហ៊ិរញ្ញ វតថ ចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តឹមថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ 
ក្ពមទងំរបាយការណ៍ចណូំលលមអ៊ិតចសនាែ ោះសពល របាយការណ៍បថ្ក្មបក្មួលមូលធន ន៊ិងរបាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បាក ់
េក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប ់រួមទំងសេចកដីពនយល់សលើកំណតេ់មាា ល់ (“ពត័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ ”)។ 
ក្កុមក្បកឹាភ៊ិបាលរបេ់ក្កមុហ  ន ទទលួែ េក្តវូកន ងការសរៀបចំ ន៊ិងបង្ហា ញជូននូវរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះ 
សពលសនោះ សោយអន សោមតាមេតងោ់រគណសនយយអនតរជាត៊ិថ្នកមព ជាសលែ ៣៤ េតីពី របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វតថ ចសនាែ ោះសពល។ 
ការទទលួែ េក្តូវរបេ់សយើងែ្ ំ គឺសធវើសេចកដីេនន៊ិោឋ នសៅសលើពត័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលសនោះ សោយថ្ផ្អកសៅសលើការ
ក្តួតព៊ិន៊ិតយរបេ់សយើងែ្ ំ។  
 
វិសាលភាពថ្នការក្តួតពិនិតយ 
សយើងែ្ បំានសធវើការក្តតួព៊ិន៊ិតយសោយអន សោមតាមេតងោ់រអនតរជាត៊ិថ្នកមព ជា សលើការក្តួតព៊ិន៊ិតយសលែ ២៤១០ េតីព ី
 ការក្តតួព៊ិន៊ិតយសលើពត័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពល ថ្ែលអន វតតសោយេវនករឯករាជយរបេ់ក្កុមហ  ន។ ការក្តួតព៊ិន៊ិតយ
សលើពត័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលរួមមាន ការសោទេួរជាចមបងសៅកានប់ គាលថ្ែលទទួលែ េក្តូវសលើបញ្ហា
គណសនយយ ន៊ិងហ៊ិរញ្ញ វតថ រមួទំងការអន វតតតាមនីត៊ិវ ៊ិធីកន ងការវ ៊ិភាគ ន៊ិងនតី៊ិវ ៊ិធីកន ងការក្តួតព៊ិន៊ិតយសផ្េងសទៀត។ ការក្តួតព៊ិន៊ិតយ
សនោះមានវ ៊ិស្ថលភាពត៊ិចជាងការសធវើេវនកមម ថ្ែលសធវើស ើងសោយអន សោមតាមេតងោ់រេវនកមមអនតរជាត៊ិថ្នកមព ជា។ ែូសចនោះ
សហើយសយើងែ្ ំម៊ិនធានាថា សយើងែ្ ំនឹងែឹងអំពីបញ្ហា េំខាន់ៗ  ទំងអេ់ថ្ែលអាចនឹងក្តូវបានកណំតអ់តតេញ្ហញ ណែូចការសធវើ
េវនកមមសនាោះសទ។ សហត សនោះសហើយ សយើងែ្ មំ៊ិនបសញ្ចញមត៊ិសោបល់េវនកមមសទ។ 
 
សេចក្ដីេននដិ្ឋា ន 
ថ្ផ្អកសៅសលើការក្តួតព៊ិន៊ិតយរបេ់សយើងែ្ ំ ម៊ិនមានបញ្ហា ណាមយួគួរឱ្យកតេ់មាា ល់ ថ្ែលជាសហត សធវើឱ្យសយើងែ្ មំានការសជឿ
ជាកថ់ា ពត័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលរបេ់ក្កុមហ  ន ម៊ិនបានសរៀបចំក្តមឹក្តូវនូវក្គបទ់៊ិែឋភាពជាស្ថរវនតទំងអេ់
សោយអន សោមតាមេដងោ់រគណសនយយអនតរជាត៊ិថ្នកមព ជាសលែ ៣៤ េតីពី របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វតថ ចសនាែ ោះសពល សនាោះសទ។

ស្ហាន េនល ន (សែមបូឌា) លីមធីីត 
ជានទ់២ី០ អគារកាណាឌីោ៉ា  
៣១៥ ផ្ែូវក្ពោះអងាឌួង 
(ថ្កងមហាវ ៊ិលីក្ពោះម នីវងេ) 
េង្ហា តវ់តតភន ំែណឌ ែូនសពញ 
រាជធានីភនសំពញ 
ក្ពោះរាជាណាចក្កកមព ជា 
 
សលែទូរេ័ពទ +៨៥៥ ២៣ ៩៦៦ ៥២០ 
 www.grantthornton.com.kh 

 





ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់ ៤ 
 

កំណតេ់មាា ល់ថ្ែលភាា ប់មកជាមួយ គឺជាថ្ផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វតថ ទងំសនោះ។ 
 

របាយការណ៍សាថ នភាពហរិញ្ញវតថុចស ែ្ ោះសពល 
 

    (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
  ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 កំណត ់ ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
 េមាា ល់ (កំណតេ់មាា ល់ ៣) (កំណតេ់មាា ល់ ៣) 

      
ក្ទពយេកមម      
ក្ទពយេកមមរយៈសពលថ្វង      
ក្ទពយេមបតត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាេ រ - េ ទធ  ៦ ៣.២៦៩.០៤៥ ១៣.៣០៥.០១៣ ២.៦៤៣.០៦២ ១០.៧៦៧.៨៣៥ 
ក្ទពយេកមមអរូបី - េ ទធ ៧ ៣៥.៤៥៤ ១៤៤.២៩៨ ៣៣.៩៨៦ ១៣៨.៤៥៩ 
េ៊ិទធ៊ិសក្បើក្បាេ់ក្ទពយេកមម - េ ទធ  ៨ ១៣.០៩៨ ៥៣.៣០៩ ៣២.៧៤៥ ១៣៣.៤០៣ 
ក្ទពយេកមមរយៈសពលថ្វងសផ្េងៗ  ៩ ២៥.១០០ ១០២.១៥៧ ២០.០៥០ ៨១.៦៨៤ 
ក្ទពយេកមមរយៈសពលថ្វងេរ ប  ៣.៣៤២.៦៩៧ ១៣.៦០៤.៧៧៧ ២.៧២៩.៨៤៣ ១១.១២១.៣៨១ 
      
ក្ទពយេកមមរយៈសពលែែ ី      
ក្ទពយេកមមក៊ិចចេនា ១៥ ២.៦២៦.៦៨២ ១០.៦៩០.៥៩៦ ៣.៧៩១.៣៦៦ ១៥.៤៤៦.០២៥ 
ក្ទពយេកមមរយៈសពលែែីសផ្េងៗ  ១៤ ៨៧៦.៧០៦ ៣.៥៦៨.១៩២ ៩៤៦.៩៦២ ៣.៨៥៧.៩២៣ 
េមត លយក្តូវទទួលពមីាច េ់ភាគហ  ន ២៦ ១៣៤.៤២១ ៥៤៧.០៩៣ ១៣៤.៤២១ ៥៤៧.៦៣១ 
េនន៊ិធ៊ិ -  េ ទធ ១៣ ១.៣៧៥.២២៧ ៥.៥៩៧.១៧៤ ២.១៦៧.២៥៨ ៨.៨២៩.៤០៩ 
គណនពីាណ៊ិ ជាក្តូវទទួល  ១២ ៣.៨៨៨.៧៦៧ ១៥.៨២៧.២៨២ ៦.២៧៣.០៥៧ ២៥.៥៥៦.៤៣៤ 
ក្បាកត់មាល់សែើមបធីានា  ១១ ៤៨០.០០០ ១.៩៥៣.៦០០ ៦៥.០០០ ២៦៤.៨១០ 
ស្ថចក់្បាក ់ន៊ិងស្ថចក់្បាកេ់មមូល ១០ ២៧៨.៥៣៣ ១.១៣៣.៦២៩ ២២៥.១១៩ ៩១៧.១៣៥ 
ក្ទពយេកមមរយៈសពលែែេីរ ប  ៩.៦៦០.៣៣៦ ៣៩.៣១៧.៥៦៦ ១៣.៦០៣.១៨៣ ៥៥.៤១៩.៣៦៧ 
ក្ទពយេកមមេរ ប  ១៣.០០៣.០៣៣ ៥២.៩២២.៣៤៣ ១៦.៣៣៣.០២៦ ៦៦.៥៤០.៧៤៨ 
      
មូលធន      
សែើមទ ន ១៦ ៤.៦១៥.៣៨៥ ១៨.៧៩៦.៦៨៧ ៤.៦១៥.៣៨៥ ១៨.៧៩៦.៦៨៧ 
ប ពវោភសែើមទ ន ១៦ ២.១៥៨.១៥៤ ៨.៧៧៩.៣៧០ ២.១៥៨.១៥៤ ៨.៧៧៩.៣៧០ 
ក្បាកច់សំណញរកាទ ក  ១.៥៣៦.៥២៤ ៦.៤១៦.៦១៨ ២.២៨១.៦៦៤ ៩.៤៤១.៨៨៧ 
រូប៊ិយបណ័ណ បដូរបក្មុងទ ក  - (១៧០.៧១៩) - (១២៧.០៤៧) 
មូលធនេរ ប  ៨.៣១០.០៦៣ ៣៣.៨២១.៩៥៦ ៩.០៥៥.២០៣ ៣៦.៨៩០.៨៩៧ 
      
បណំ ល      
បណំ លរយៈសពលថ្វង      
ក្បាកក់មច ី- ែកសចញចំថ្ណករយៈសពលែែ ី ១៧ ៧៤៩.៤៥៨ ៣.០៥០.២៩៤ ៨១១.៣២០ ៣.៣០៥.៣១៨ 
បណំ លរយៈសពលថ្វងេរ ប  ៧៤៩.៤៥៨ ៣.០៥០.២៩៤ ៨១១.៣២០ ៣.៣០៥.៣១៨ 

 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់ ៥ 
 

កំណតេ់មាា ល់ថ្ែលភាា ប់មកជាមួយ គឺជាថ្ផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វតថ ទងំសនោះ។ 
 

របាយការណ៍សាថ នភាពហរិញ្ញវតថុចស ែ្ ោះសពល (ត) 
 
 
    (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
  ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 កំណត ់ ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
 េមាា ល់ (កំណតេ់មាា ល់ ៣) (កំណតេ់មាា ល់ ៣) 
    
បណំ លរយៈសពលែែ ី      
ក្បាកក់មច ី ១៧ ២៨២.៨២៨ ១.១៥១.១១០ ២.៥១៩.០១១ ១០.២៦២.៤៥១ 
ឥណទនវ ៊ិបារូបន ៍ ១៨ ១.១១៥.៣៥៥ ៤.៥៣៩.៤៩៥ ១.៨៧១.១១២ ៧.៦២២.៩១០ 
គណនពីាណ៊ិ ជា ន៊ិងគណនកី្តូវេងសផ្េងៗ ១៩ ១.៥៨៩.៣៥៦ ៦.៤៦៨.៦៧៨ ១.៨៣១.២១៥ ៧.៤៦០.៣៧០ 
បំណ លភត៊ិេនា ៨ ១៦.៥៤៤ ៦៧.៣៣៤ ៤៨.៥០៩ ១៩៧.៦២៦ 
បំណ លក៊ិចចេនា ១៥ ៩៣២.៦១៨ ៣.៧៩៥.៧៥៥ ១៦១.៨៨០ ៦៥៩.៤៩៩ 
បំណ លពនធសលើក្បាកច់ំណូលបចច បបនន ២៥ ៦.៨១១ ២៧.៧២១ ៣៤.៧៧៦ ១៤១.៦៧៧ 
បណំ លរយៈសពលែែ ី  ៣.៩៤៣.៥១២ ១៦.០៥០.០៩៣ ៦.៤៦៦.៥០៣ ២៦.៣៤៤.៥៣៣ 
បណំ លេរ ប  ៤.៦៩២.៩៧០ ១៩.១០០.៣៨៧ ៧.២៧៧.៨២៣ ២៩.៦៤៩.៨៥១ 
មូលធន ន៊ិងបណំ លេរ ប  ១៣.០០៣.០៣៣ ៥២.៩២២.៣៤៣ ១៦.៣៣៣.០២៦ ៦៦.៥៤០.៧៤៨ 
 
 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់ ៦ 
 

កំណតេ់មាា ល់ថ្ែលភាា ប់មកជាមួយ គឺជាថ្ផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វតថ ទងំសនោះ។ 
 

របាយការណ៍ចាំណូលលមអិតចស ែ្ ោះសពល 
 

    (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (ម៊ិនបានក្តួតព៊ិន៊ិតយ ន៊ិងម៊ិនបានសធវើេវនកមម) 
  េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់ េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់
  ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
  កំណត ់ ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
 េមាា ល់ (កំណតេ់មាា ល់ ៣) (កំណតេ់មាា ល់ ៣) 
      
ចំណូល ២០ ៦.៨៩៣.៣៧២ ២៧.៩៨៧.០៩០ ៨.៣២៦.៧៤៨ ៣៣.៨២៣.២៥០ 
ថ្លែសែើមទំន៊ិញ ន៊ិងសេវាកមម ២១ (៦.៣៩៧.៤៦៣) (២៥.៩៧៣.៧០០) (៧.៦៣៦.៦២៦) (៣១.០១៩.៩៧៥) 
ចំសណញែ ល  ៤៩៥.៩០៩ ២.០១៣.៣៩០ ៦៩០.១២២ ២.៨០៣.២៧៥ 
ចំណូលសផ្េងៗ - េ ទធ ២៣ ៧.៩៧៧ ៣២.៣៨៧ ៣២.៥១៦ ១៣២.០៨០ 
ចំណាយក្បត៊ិបតត៊ិការ ២២ (៨១៤.២៨៦) (៣.៣០៦.០០១) (៥៨១.៥០១) (២.៣៦២.០៥៧) 
ចំណាយហ៊ិរញ្ញ វតថ  ២៤ (១៩២.១៤៥) (៧៨០.១០៩) (២៤៥.២៦២) (៩៩៦.២៥៤) 
ខាតម នបងព់នធ  (៥០២.៥៤៥) (២.០៤០.៣៣៣) (១០៤.១២៥) (៤២២.៩៥៦) 
ចំណាយពនធសលើក្បាកច់ណូំល ២៥ (៣៤.៤៦៧) (១៣៩.៩៣៦) (៨៣.២៦៧) (៣៣៨.២៣១) 
ខាតកន ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ  (៥៣៧.០១២) (២.១៨០.២៦៩) (១៨៧.៣៩២) (៧៦១.១៨៧) 
ចំណូល/(ខាត)លមអ៊ិតសផ្េងៗ      

លសមអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ   - (៥.៣៧០) - (២.៤៣៥) 
ចណូំលលមអ៊ិតសផ្េងៗេរ បកន ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ (៥៣៧.០១២) (២.១៨៥.៦៣៩) (១៨៧.៣៩២) (៧៦៣.៦២២)  

 
ខាតកន ងមយួេនែឹកហ  ន ថ្ែលថ្បងថ្ចកសៅឱ្យមាច េ់ភាគហ  នរបេ់ក្កុមហ  នកន ងអ ំ ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទមានែូចខាងសក្កាម៖

ខាតមូលោឋ នកន ងមួយភាគហ  ន ២៩ (០.០៤) (០.១៤) (០.០២) (០.០៦)
ខាតលយច ោះកន ងមួយភាគហ  ន ២៩ (០.០៤) (០.១៤) (០.០២) (០.០៦)

 
 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់ ៧ 

 
 

កំណតេ់មាា ល់ថ្ែលភាា ប់មកជាមួយ គឺជាថ្ផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វតថ ទងំសនោះ។ 
 
 

របាយការណ៍បថ្ក្មបក្មួលមូលធនចស ែ្ ោះសពល 
 

 សែើមទ ន ប ពវោភសែើមទ ន ក្បាកច់ំសណញរកាទ ក រូប៊ិយបណ័ណ បដូរបក្មងុទ ក េរ ប 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 

  
 

 (កំណតេ់មាា ល់ ៣) (កំណតេ់មាា ល់ ៣) (កំណតេ់មាា ល់ ៣ ន៊ិង២៧) (កំណតេ់មាា ល់ ៣) (កំណតេ់មាា ល់ ៣) 
    (បានោតថ់ាន ក់ស ើងវ ៊ិញ)   

(បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម)          
េមត លយនាថ្លៃទ១ី ថ្ែមករា ឆ្ន ២ំ០២២  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  
ភាគោភ - - - - (២០៨.១២៨)  (៨៤៥.០០០) - (២០៨.១២៨)  (៨៤៥.០០០) 
ខាតកន ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ - - - -  (៥៣៧.០១២)  (២.១៨០.២៦៩) -  (៥៣៧.០១២)  (២.១៨០.២៦៩) 
លសមអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - - - - - - (៤៣.៦៧២) - (៤៣.៦៧២) 
េមត លយនាថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២  ៤.៦១៥.៣៨៥   ១៨.៧៩៦.៦៨៧   ២.១៥៨.១៥៤   ៨.៧៧៩.៣៧០   ១.៥៣៦.៥២៤   ៦.៤១៦.៦១៨   (១៧០.៧១៩)  ៨.៣១០.០៦៣   ៣៣.៨២១.៩៥៦  
          

(ម៊ិនបានក្តួតព៊ិន៊ិតយ ន៊ិងម៊ិនបានសធវើេវនកមម)          
េមត លយនាថ្លៃទី១ ថ្ែមករា ឆ្ន ២ំ០២១  ៣.០០០.០០០   ១២.២២៥.៣០១  - -  ១.៨៦៨.៩៨២   ៧.៧៦៣.០៩៦   (២៩៣.៣៦៥)  ៤.៨៦៨.៩៨២   ១៩.៦៩៥.០៣២  
ខាតកន ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ - - - - (១៨៧.៣៩២) (៧៦១.១៨៦) - (១៨៧.៣៩២) (៧៦១.១៨៦) 
លសមអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - - - - - - ១៤៣.៦៣៣  -  ១៤៣.៦៣៣ 
េមត លយនាថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២១  ៣.០០០.០០០   ១២.២២៥.៣០១  - -  ១.៦៨១.៥៩០ ៧.០០១.៩១០  (១៤៩.៧៣២) ៤.៦៨១.៥៩០ ១៩.០៧៧.៤៧៩   

 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់ ៨ 
 

កំណតេ់មាា ល់ថ្ែលភាា ប់មកជាមួយ គឺជាថ្ផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វតថ ទងំសនោះ។ 
 
 

របាយការណ៍លាំហូរសាច់ក្បាក្់ចស ែ្ ោះសពល 
 
    (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (ម៊ិនបានក្តួតព៊ិន៊ិតយ ន៊ិងម៊ិនបានសធវើេវនកមម) 

  
េក្មាបែ់ំណាច់កាលបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបាន

បញ្ចប ់
េក្មាប់ែំណាច់កាលបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបាន

បញ្ចប់ 
  ថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
 កំណត់ ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពាន់សរៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពាន់សរៀល 
 េមាា ល់ (កំណតេ់មាា ល់ ៣) (កំណតេ់មាា ល់ ៣) 
      
លំហូរស្ថច់ក្បាក់បានពេីកមមភាពក្បត៊ិបតត៊ិការ      
ខាតម នបង់ពនធសលើក្បាក់ចំណូល  (៥០២.៥៤៥) (២.០៤០.៣៣៣) (១០៤.១២៥) (៤២៣.៥៨១) 
ន៊ិយត័កមមេក្មាប៖់      
រលំេ់សលើក្ទពយរបូី ន៊ិងអរបូី  ៩៦.៤០៨ ៣៩១.៤១៦ ៨១.៤២១ ៣៣១.២២១ 
ចំណាយហ៊ិរញ្ញ វតថ  ២៤ ១៩២.១៤៥ ៧៨០.១០៩ ២៤៥.២៦២ ៩៩៧.៧២៦ 
ពនធសលើក្បាក់ចំណូល ២៥ ១៤.៩៩០ ៦០.៨៥៩ - - 
ខាតសលើការលក់ក្ទពយេមបតត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាេ រ ន៊ិង

ក្ទពយេកមមអរបូី ៦ ២៦៤ ១.០៧២ ១.៣១២ ៥.៣៣៧ 
(ខាត)/ចំសណញក្បត៊ិបតត៊ិការម នបថ្ក្មបក្មលួទ នបងវ៊ិល (១៩៨.៧៣៨) (៨០៦.៨៧៧) ២២៣.៨៧០ ៩១០.៧០៣ 
បថ្ក្មបក្មលួទ នបងវ៊ិល      
បថ្ក្មបក្មួលេ ទធកន ង៖      
ក្ទពយេកមមក៊ិចចេនា  ១.១៦៤.៦៨៤ ៤.៧២៨.៦១៧ (៧៤៨.៩៦៤) (៣.០៤៦.៧៨៦) 
ក្ទពយេកមមរយៈសពលែែសីផ្េងៗ  ៧០.២៥៦ ២៨៥.២៣៩ (៥៣៤.១៨៤) (២.១៧៣.០៦១) 
េនន៊ិធ៊ិ - េ ទធ  ៧៩២.០៣១ ៣.២១៥.៦៤៦ (៦២៤.១៨៥) (២.៥៣៩.១៨៥) 
ក្បាក់តមាល់ធានា  (៤១៥.០០០) (១.៦៨៤.៩០០) ១៤៥.៥៤៥ ៥៩២.០៧៧ 
គណនីពាណ៊ិ ជាក្តូវទទួល  ២.៣៨៤.២៩០ ៩.៦៨០.២១៧ (១.៤៩៣.៥៦៤) (៦.០៧៥.៨១៨) 
ក្ទពយេកមមរយៈសពលថ្វងសផ្េងៗ  (៥.០៥០) (២០.៥០៣) ៧.៥០០ ៣០.៥១០ 
ឥណទនវ ៊ិបារបូន៍  (៧៥៥.៧៥៧) (៣.០៦៨.៣៧៣) ១៩២.០៧២ ៧៨១.៣៤៩ 
គណនីពាណ៊ិ ជា ន៊ិងគណនីក្តូវេងសផ្េងៗ  (២៤១.៨៥៩) (៩៨១.៩៤៨) ១.៥២៥.៨០៨ ៦.២០៦.៩៨៧ 
បំណ លក៊ិចចេនា  ៧៧០.៧៣៨ ៣.១២៩.១៩៦ ២៥៨.៦៤៧ ១.០៥២.១៧៦ 

ស្ថច់ក្បាក់បានព/ី(បានសក្បើ)កន ងេកមមភាព
ក្បត៊ិបតត៊ិការ  ៣.៥៦៥.៥៩៥ ១៤.៤៧៦.៣១៤ (១.០៤៧.៤៥៥) (៤.២៦១.០៤៨) 

ពនធសលើក្បាក់ចំណូលថ្ែលបានបង់ ២៥ (៧៧.៤២២) (៣១៤.៣៣៣) (៥៥.៨៣០) (២២៧.១១៦) 
ស្ថច់ក្បាក់េ ទធបានព/ី(បានសក្បើ)កន ងេកមមភាព

ក្បត៊ិបតត៊ិការ  ៣.៤៨៨.១៧៣ ១៤.១៦១.៩៨១ (១.១០៣.២៨៥) (៤.៤៨៨.១៦៤) 
      

េកមមភាពវ ៊ិន៊ិសោគ      
ការទ៊ិញក្ទពយេមបតត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាេ រ ន៊ិងក្ទពយ      

េកមមអរបូី ៦ ន៊ិង៧ (៧០៤.៤៧៦) (២.៨៦០.១៧៣) (៩០.៤៥២) (៣៦៧.៩៥៩) 
ចំណូលពកីារលក់ក្ទពយេមបតត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាេ រ ន៊ិង

ក្ទពយេកមមអរបូី ៦ ន៊ិង៧ - - ១៥០ ៦១០ 
ស្ថច់ក្បាក់េ ទធបានព/ី(បានសក្បើ)កន ងេកមមភាព 

វ ៊ិន៊ិសោគ  (៧០៤.៤៧៦) (២.៨៦០.១៧៣) (៩០.៣០២) (៣៦៧.៣៤៩) 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់ ៩ 
 

កំណតេ់មាា ល់ថ្ែលភាា ប់មកជាមួយ គឺជាថ្ផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វតថ ទងំសនោះ។ 
 
 

របាយការណ៍លាំហូរសាច់ក្បាក្់ចស ែ្ ោះសពល(ត) 
 

    (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (ម៊ិនបានក្តួតព៊ិន៊ិតយ ន៊ិងម៊ិនបានសធវើេវនកមម) 

  
េក្មាបែ់ំណាច់កាលបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបាន

បញ្ចប ់
េក្មាប់ែំណាច់កាលបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបាន

បញ្ចប់ 
  ថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
 កំណត់ ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពាន់សរៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពាន់សរៀល 
 េមាា ល់ (កំណតេ់មាា ល់ ៣) (កំណតេ់មាា ល់ ៣) 
      
េកមមភាពហ៊ិរញ្ញ វតថ       
ការទូទត់ក្បាក់កមចី ១៧ (៥.០៩៨.៤៣០) (២០.៦៩៩.៦២៦) (២.៣៨៥.៦៣១) (៩.៧០៤.៧៤៧) 
ការែកក្បាក់កមចី ១៧ ២.៨០០.៣៨៥ ១១.៣៦៩.៥៦៣ ៣.៦៦៩.៩៨២ ១៤.៩២៩.៤៨៧ 
ការទូទតភ់ាគោភ  (២០៨.១២៨) (៨៤៥.០០០) - - 
ការទូទតក់ារក្បាក់ ១៧ (១៩០.៥១០) (៧៧៣.៤៧១) (២៤១.២២៩) (៩៨១.៣២០) 
ការទូទតប់ំណ លភត៊ិេនា ៨ (៣៣.៦០០) (១៣៦.៤១៦) (៣៣.៦០០) (១៣៦.៦៨៥) 
ស្ថច់ក្បាក់េ ទធបានព/ី(បានសក្បើ)កន ងេកមមភាពហ៊ិរញ្ញ វតថ  (២.៧៣០.២៨៣) (១១.០៨៤.៩៥០) ១.០០៩.៥២២ ៤.១០៦.៧៣៥ 
      
បថ្ក្មបក្មលួស្ថច់ក្បាក ់ន៊ិងស្ថច់ក្បាក់េមមូល
េ ទធកន ងអ ំ ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ  ៥៣.៤១៤ ២១៦.៨៥៨ (១៨៤.០៦៥) (៧៤៨.៧៧៨) 

ស្ថច់ក្បាក់ ន៊ិងស្ថច់ក្បាក់េមមូលអំ  ងសែើម
ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ  ២២៥.១១៩ ៩១៧.១៣៥ ២៨៣.១២៤ ១.១៤៥.២៣៧ 

លសមអៀងពកីារបដូ ររបូ៊ិយប័ណណ   - (៣៦៤) - ៧.១០៧ 
ស្ថច់ក្បាក់ ន៊ិងស្ថច់ក្បាកេ់មមលូច ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ២៧៨.៥៣៣ ១.១៣៣.៦២៩ ៩៩.០៥៩ ៤០៣.៥៦៦ 

 
 
 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់ ១០ 
 
 

 
 

ក្ាំណត់េមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុេសងេប
ចស ែ្ ោះសពល 

១. ព័ត៌មានអាំពីក្កុ្មហ ុន 
ក្កុមហ  ន ឌី ប  ីឌី អ ៊ិនជនីារងី ម.ក សៅកាតថ់ា (“ក្កមុហ  ន”) ជាក្កមុហ  នមហាជនទទួលែ េក្តូវមានកក្ម៊ិតក្តូវបានបសងាើតស ើងសៅ
កន ងក្ពោះរាជាណាចក្កកមព ជាសៅថ្លៃទី១០ ថ្ែមនីា ឆ្ន ១ំ៩៩៨ មានវ ៊ិញ្ហញ បនបក្តច ោះបញ្ា ីពាណ៊ិ ជាកមមសលែ ០០០០៤០២៩ សៅក្កេួង
ពាណ៊ិ ជាកមម។ សោយអន សោមតាមអន េេរណៈ ន៊ិងលកេនត៊ិកៈ ថ្ែលអន ញ្ហញ តក្កុមហ  នសអាយែំសណើ រការអាជវីកមមេក្មាបរ់យៈសពល
៩៩ឆ្ន  ំគ៊ិតោបស់ផ្ដើមពីកាលបរ ៊ិសចេទច ោះបញ្ា ីជាមយួក្កេួងពាណ៊ិ ជាកមម (“MoC”) កន ងក្ពោះរាជាណាចក្កកមព ជា។ 
 
ការ ៊ិោល័យច ោះបញ្ា ី ន៊ិងទីតាងំអាជវីកមមសគាលរបេ់ក្កមុហ  នមានទីតាងំេថ៊ិតសៅែ ូីតិ៍សលែ៦៨ ផ្ែូវ៥៩៨ ភូម៊ិទំនប ់េង្ហា តភ់នសំពញលមី 
ែណឌ ថ្េនេ ែ ក្បអបេំ់ប ក្ត ១៧៨ រាជធានីភនសំពញ ក្ពោះរាជាណាចក្កកមព ជា។ 
 
ក្កុមហ  នបានបដូរស ម្ ោះពី ឌី ប  ីឌី អ ៊ិនជីនារងី ែូអ៊ិលធឌីី សៅជា ឌី ប  ីឌី អ ៊ិនជនីារងី ម.ក បនាទ បទ់ទួលបានការអន មត័ពីក្កេួងពាណ៊ិ ជា
កមមសៅថ្លៃទ១ី៨ ថ្ែមករា ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 
េកមមភាពចមបងរបេ់ក្កមុហ  នគឺ សធវើក្បត៊ិបតត៊ិការជាអនកស ៉ាការថ្ផ្នកសមកាន៊ិក ន៊ិងអគាេីនី អនកស ៉ាការក្បពន័ធទឹក ន៊ិងពនែតអ់គាីភយ័ក្បពន័ធ
មា៉ា េ ីនក្តជាកក់ន ងបនទប ់HVAC ន៊ិងអនកស ៉ាការថ្លទំអគារសផ្េងៗ។ 
 
គ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ក្កុមហ  នមានន៊ិសោជ៊ិតចនំួន ៩១១ នាក ់(ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១៖ មានចំនួន៩៦៦ នាក)់។ 
 
សៅថ្លៃទី ៦ ថ្ែកញ្ហញ  ឆ្ន  ំ២០២១ ក្កុមហ  នក្តូវបានច ោះបញ្ា ីសោយសជាគជយ័សៅកន ងក្កុមក្បឹកាភ៊ិបាលថ្នផ្ារមូលបក្តកមព ជា។ ចនំួន
ហ  នលមីថ្ែលបានសបាោះផ្ាយមានចនំួន ៦.៤៦១.៥៣៨ ហ  ន ជាមួយតថ្មែោរកឹ ១០០០ សរៀល ឬ ០.២៥ ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក កន ងមួយហ  ន 
កន ងតថ្មែលកស់ចញ ២.៣៨០ សរៀល ឬ ០.៥៤០ ែ ោែ រកន ងមយួហ  ន។ សៅកាលបរ ៊ិសចេទថ្នរបាយការណ៍សនោះ អន េេរណៈ ន៊ិងលកេនត៊ិកៈ
របេ់ក្កុមហ  នម៊ិនទនក់្តូវបានសធវើបចច បបននភាពសទ សហើយនឹងក្តូវសធវើបចច បបននភាពបនាទ បព់មីានការយល់ក្ពមពមីាច េ់ភាគហ  នសៅកន ង 
ក៊ិចចក្បជ ំក្បោំឆ្ន សំៅថ្លៃទី ៣១ ថ្ែឧេភា ឆ្ន ២ំ០២២។ 
 
២.  មូលដ្ឋា នថ្នការសរៀបចាំ  
ពត័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលេក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែ ថ្ែលបានបញ្ចបន់ាថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ក្តូវបាន
សរៀបចំសោយអន សោមតាមេតងោ់រគណសនយយអនតរជាត៊ិថ្នកមព ជាសលែ ៣៤ េតីពរីបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វតថ ចសនាែ ោះសពល (“CIAS ៣៤”)។ 
ពត័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពល ម៊ិនបានរួមបញ្ចូ លកណំតេ់មាា ល់ទំងអេ់ែូចសៅកន ងរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វតថ ថ្ែលបានសធវើេវនកមម
រួចក្បោំឆ្ន សំនាោះសទ។ ែូសចនោះ របាយការណ៍សនោះក្តូវអានសោយភាា បជ់ាមយួនឹងរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វតថ ថ្ែលបានសធវើេវនកមមរួចគ៊ិតក្តឹម 
ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងេក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិសចេទថ្ែលបានបញ្ចប ់ថ្ែលក្តូវបានសរៀបចំស ើងក្េបតាមេតងោ់ររបាយការណ៍
ទកទ់ងនឹងហ៊ិរញ្ញ វតថ អនតរជាត៊ិថ្នកមព ជា (“CIFRSs”)។ សគាលនសោបាយគណសនយយេំខាន់ៗ  ថ្ែលសក្បើកន ងការសរៀបចំពត័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ 
េសងេបចសនាែ ោះសពល គឺក្េបតាមសគាលនសោបាយគណសនយយេំខាន់ៗ ថ្ែលបានសក្បើកន ងការសរៀបចរំបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វតថ ថ្ែលបានសធវើ
េវនកមមរួចគ៊ិតក្តឹមថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងេក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិសចេទថ្ែលបានបញ្ចប។់



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់ ១១ 
 
 

 
 

៣. របិូយប័ណណ មុែងារ និងរបិូយប័ណណ េក្មាប់បងាា ញ 
រូប៊ិយវតថ ជាត៊ិថ្នក្ពោះរាជាណាចក្កកមព ជា គឺថ្ែមរសរៀល (“KHR)។ ប៉ា ថ្នតសោយស្ថរក្កុមហ  នមានក្បត៊ិបតត៊ិការអាជីវកមម ន៊ិងការរកាកណំតក់្តា
គណសនយយបឋមជាែ ោែ រអាសមរ ៊ិក(“USD”) គណៈក្គបក់្គងបានកណំតយ់ករូប៊ិយបណ័ណ ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ជារូប៊ិយបណ័ណ របេ់ 
ក្កុមហ  នេក្មាបស់គាលបណំងថ្នការវាេ់ថ្វង ន៊ិងការបង្ហា ញ សក្ពាោះវាបានឆែ ោះបញ្ហច ំងពែីែឹមស្ថរសេែឋក៊ិចចថ្នក្ពឹតត៊ិការណ៍ ន៊ិងស្ថថ នភាពរបេ់
ក្កុមហ  ន។ 
 
ក្បត៊ិបតត៊ិការជារូប៊ិយវតថ បរសទេ សក្ៅពីក្បាកែ់ ោែ រអាសមរ ៊ិក USD គឺក្តវូបានបតូរសៅជាក្បាកែ់ ោែ រអាសមរ ៊ិក (“USD“) កន ងអក្តាបតូរក្បាកន់ាកាល
បរ ៊ិសចេទថ្នក្បត៊ិបតត៊ិការ។ ក្ទពយេកមម ន៊ិងបំណ លជារូប៊ិយវតថ  កណំតស់ោយ រូប៊ិយបណ័ណ សក្ៅពីក្បាកែ់ ោែ រអាសមរ ៊ិក (“USD“) នាកាលបរ ៊ិសចេទ
របាយការណ៍ក្តវូបានបតូរសៅជាក្បាកែ់ ោែ រអាសមរ ៊ិក (“USD“) តាមអក្តាបតូរក្បាកន់ាកាលបរ ៊ិសចេទថ្នក្បត៊ិបតត៊ិការសនាោះ។ លសមអៀងពីការបដូរ 
រូប៊ិយបណ័ណ  គឺក្តូវបានទទលួស្ថា ល់សៅកន ងរបាយការណ៍ចណូំលលមអ៊ិត។ 
 
ការបតូររូប៊ិយបណ័ណ ពីែ ោែ រអាសមរ ៊ិក សៅជាថ្ែមរសរៀល បានបង្ហា ញសៅកន ងរបាយការណ៌ហ៊ិរញ្ញ វតថ ក្តូវបានសធវើស ើង គឺសែើមបអីន សោមតាមចាប ់
េតីពីគណសនយយ ន៊ិងេវនកមមថ្នកមព ជា (ថ្ែសមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៦) សោយសក្បើក្បាេ់អក្តាបតូរក្បាកជ់ាផ្ែូវការ សោយថ្ផ្អកសលើអក្តាបតូរក្បាកក់ន ង 
 ១ែ ោែ រអាសមរ ៊ិកថ្ែលបានសចញផ្ាយសោយធនាគារជាត៊ិថ្នកមព ជា (“NBC”)៖ 
 

 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
អក្តាបដូរក្បាកជ់ាមធយម* ៤.០៦០ ៤.០៦៨ ៤.០៦២ 
អក្តាបដូរក្បាកច់ ងក្គា ៤.០៧០ ៤.០៧៤ ៤.០៧៥ 

 
*អក្តាបដូរក្បាកជ់ាមធយម គកឺ្តូវបានគណនាសោយសក្បើក្បាេ់អក្តាក្បោំថ្លៃកន ងអ ំ ងកាលបរ ៊ិសចេទ 

អក្តាបតូរក្បាកទ់ងំសនោះ ម៊ិនក្តូវបានសធវើេវនកមម ន៊ិងម៊ិនក្តូវបានបកក្ស្ថយថា ជាតណំាងថ្នក្បាកែ់ ោែ រអាសមរ ៊ិក ឬថ្ែលក្តូវបាន ឬអាច 
នឹងក្តូវបាន ឬអាចបដូរសៅជាក្បាកស់រៀលសៅថ្លៃអនាគតតាមអក្តាថ្ែលបានបង្ហា ញសនោះ ឬអក្តាបដូរក្បាកស់ផ្េងសទៀតស ើយ។ 
 
ក្បត៊ិបតត៊ិការ ន៊ិងេមត លយថ្នរូប៊ិយបណ័ណ បរសទេ 
េមាេធាត ម៊ិនថ្មនជារូប៊ិយវតថ  គឺម៊ិនក្តូវបានបដូរស ើងវ ៊ិញសៅច ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ន៊ិងក្តូវបានវាេ់ថ្វងតាមថ្លែសែើមក្បវតត៊ិស្ថ្េត  
(បានបដូររូប៊ិយបណ័ណ សោយសក្បើក្បាេ់អក្តាបដូរក្បាកស់ៅកាលបរ ៊ិសចេទថ្នក្បត៊ិបតត៊ិការ) សលើកថ្លងេក្មាបេ់មាេធាត ម៊ិនថ្មនរូប៊ិយវតថ ថ្ែល
ក្តូវបានវាេ់ថ្វងតាមតថ្មែេមក្េប ថ្ែលក្តូវបានបដូរសោយសក្បើក្បាេ់អក្តាបដូរក្បាកស់ៅកាលបរ ៊ិសចេទថ្ែលតថ្មែេមក្េបក្តូវបានកំណត។់ 

៤. សោលនសោបាយគណសនយយេាំខាន់ៗ 
សគាលនសោបាយគណសនយយ ន៊ិងវ ៊ិធសី្ថ្េតគណនាថ្ែលបានអន មត័ គកឺ្េបសៅជាមួយនឹងវ ៊ិធីស្ថ្េតថ្ែលបានអន មត័កន ងរបាយ
ការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វតថ របេ់ក្កុមហ  នថ្ែលបានសធវើេវនកមមរួចគ៊ិតក្តឹមថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងេក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិសចេទថ្ែលបាន
បញ្ចប។់ 
 
៤.១ ក្បត៊ិបតត៊ិការតាមថ្ផ្នក 
ក្បត៊ិបតត៊ិការតាមថ្ផ្នក ជាេមាេធាត របេ់ក្កមុហ  នថ្ែលពាកព់ន័ធកន ងេកមមភាពអាជវីកមម សហើយអាចទទលួបានក្បាកច់ំណូល ន៊ិងបសងាើត
ចណំាយ រមួទំងចណូំល ន៊ិងចណំាយថ្ែលទកទ់ងជាមយួក្បត៊ិបតត៊ិការនូវរាល់េមាេធាត ណាមយួរបេ់ក្កមុហ  ន។ លទធផ្លក្បត៊ិបតត៊ិការ
តាមថ្ផ្នកទំងអេ់ ក្តូវបានក្តួតព៊ិន៊ិតយោ៉ា ងសទៀតទតស់ោយនាយកក្បត៊ិបត៊ិតការជាអនកសធវើសេចកតេីសក្មចច៊ិតត សែើមបសីធវើការេសក្មចអពំី
ធនធានថ្ែលក្តូវថ្បងថ្ចកសៅតាមថ្ផ្នក ន៊ិងវាយតថ្មែសៅសលើលទធផ្លរបេ់វា ក្ពមទងំេក្មាបព់ត័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ ោចស់ោយថ្ កថ្ែល 
សកើតមាន។
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ក្កុមហ  នមានថ្ផ្នកមយួថ្ែលអាចរាយការណ៍បាន គកឺារស្ថងេងអ់ចលនក្ទពយ។ នាយកក្បត៊ិបតត៊ិការ ជាអនកសធវើសេចកតេីសក្មច ន៊ិងសធវើការ
ក្តួតព៊ិន៊ិតយសលើរបាយការណ៍ក្គបក់្គងថ្ផ្ទកន ង ថ្ែលរាយការណ៍ពលីទធផ្លតាមថ្ផ្នកទំងមូលរបេ់ក្កមុហ  ន សែើមបសីធវើការវាយតថ្មែសលើ 
លទធផ្លតាមថ្ផ្នកថ្ែលអាចរាយការណ៍បាន។ 
 
៤.២ រែូវកាល 
េកមមភាពអាជីវកមមចមបងរបេ់ក្កុមហ  ន គកឺារស្ថងេងអ់ចលនក្ទពយ។ ម៊ិនមានការថ្ក្បក្បួលកតាត ពាកព់ន័ធេំខាន់ៗ ថ្នេកមមភាព 
អាជីវកមមសនោះស ើយ។ 

  
 ៥. ការបា៉ា ន់សាា នរបេគ់ណៈក្គប់ក្គង 

សៅសពលសរៀបចពំត័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលសនោះ គណៈក្គបក់្គងសធវើការវ ៊ិន៊ិចេយ័ ការបា៉ា នស់្ថម ន ន៊ិងការេនមតជាសក្ចើនអពំីការ 
ទទួលស្ថា ល់ ន៊ិងវាេ់ថ្វងក្ទពយេកមម បណំ ល ចណូំល ន៊ិងចណំាយ។ លទធផ្លជាកថ់្េតងអាចែ េពលីទធផ្លថ្នការវ ៊ិន៊ិចេយ័ បា៉ា នស់្ថម ន 
ន៊ិងេនមតថ្ែលបានសធវើស ើងសោយគណៈក្គបក់្គង សហើយកក្មនឹងសេមើលទធផ្លថ្ែលបានបា៉ា នស់្ថម ន។ 
 
ការវ ៊ិន៊ិចេយ័ ការបា៉ា នស់្ថម ន ន៊ិងការេនមត ថ្ែលបានអន វតតសៅកន ងពត័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពល រមួទងំក្បភពេំខាន់ៗ ថ្នភាព
ម៊ិនក្បាកែក្បជាថ្នការបា៉ា នស់្ថម ន គឺែូចគាន នឹងអវថី្ែលបានអន វតតសៅកន ងរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វតថ ថ្ែលបានសធវើេវនកមមរួចរបេ់ក្កុមហ  ន
គ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងេក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិសចេទថ្ែលបានបញ្ចប។់ 
 
 
 
(ទំពរ័សនោះក្តូវទ កឲ្យចសនាែ ោះទសទសោយសចតនា) 
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៦. ក្ទពយេមបតតិ និងបរកិាេ រ 
បថ្ក្មបក្មលួេមត លយសោងរបេ់ក្ទពយេមបតត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាេ ររបេ់ក្កមុហ  នមានែូចខាងសក្កាម៖ 

 

 ែី សក្គឿងមា៉ា េ ីន ោនយនត បរ ៊ិកាេ រការ ៊ិោល័យ សក្គឿងេង្ហា រមឹ ការថ្កលមអែ ី អគារកំព ងស្ថងេង ់ េរ ប 

 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
        (កំណតេ់មាា ល់ ៣) 

(បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម)         
េមត លយសោងែ ល          
េមត លយនាថ្លៃទី១ ថ្ែមករា ឆ្ន ២ំ០២២ ២.១៦៧.៦២០ ៦៥២.៩៤១ ៥៧៣.៤០៨ ៦៦.៤៣៣ ៨.៩១០ ៥២.១៦៥ ៦០.៨០១ ៣.៥៨២.២៧៨ ១៤.៥៩៤.២០១ 
ទ៊ិញបថ្នថម - ៤៧.៦៦១ - ២.២១២ - - ៦៥០.៨០៣ ៧០០.៦៧៦ ២.៨៤៤.៧៤៥ 
ល បសចញពីបញ្ា ី ន៊ិងការលកស់ចញ - (៨.៦៣២) - (១.៥៨០) - - - (១០.២១២) (៤១.៤៦១) 
លសមអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - - - - - - - - (៧.៤២៥) 
េមត លយនាថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ២.១៦៧.៦២០ ៦៩១.៩៧០ ៥៧៣.៤០៨ ៦៧.០៦៥ ៨.៩១០ ៥២.១៦៥ ៧១១.៦០៤ ៤.២៧២.៧៤២ ១៧.៣៩០.០៦០ 
          
រលំេ់បងារ          
េមត លយនាថ្លៃទី១ ថ្ែមករា ឆ្ន ២ំ០២២ - ៣៩២.០៧០ ៤៨២.៧២០ ៥១.០០៧ ៨.២០២ ៥.២១៧ - ៩៣៩.២១៦ ៣.៨២៦.៣៦៦ 
រលំេ់ - ៥២.១១១ ១១.៥៦៩ ៥.២៤៩ ២៨៣ ៥.២១៧ - ៧៤.៤២៩ ៣០២.១៨២ 
ល បសចញពីបញ្ា ី ន៊ិងការលកស់ចញ - (៨.៥៤៨) - (១.៤០០) - - - (៩.៩៤៨) (៤០.៣៨៩) 
លសមអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - - - - - - - - (៣.១១២) 
េមត លយនាថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ - ៤៣៥.៦៣៣ ៤៩៤.២៨៩ ៥៤.៨៥៦ ៨.៤៨៥ ១០.៤៣៤ - ១.០០៣.៦៩៧ ៤.០៨៥.០៤៧ 
េមត លយសោងនាថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ២.១៦៧.៦២០ ២៥៦.៣៣៧ ៧៩.១១៩ ១២.២០៩ ៤២៥ ៤១.៧៣១ ៧១១.៦០៤ ៣.២៦៩.០៤៥ ១៣.៣០៥.០១៣ 
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៦. ក្ទពយេមបតតិ និងបរកិាេ រ (ត) 
  ែ ី សក្គឿងមា៉ា េ ីន ោនយនត បរ ៊ិកាេ រការ ៊ិោល័យ សក្គឿងេង្ហា រមឹ ការថ្កលមអែី អគារកំព ងស្ថងេង់ េរ ប 
  ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
         (កំណតេ់មាា ល់ ៣) 
(បានសធវើេវនកមម)          
េមត លយសោងែ ល           
េមត លយនាថ្លៃទី១ ថ្ែមករា ឆ្ន ២ំ០២១  ២.១៦៧.៦២០ ៥៥០.៦០២ ៥៧៣.២៦៨ ៦១.៣៧៦ ៨.៦៥៣ - ៥២.១៦៥ ៣.៤១៣.៦៨៤ ១៣.៨០៨.៣៥២ 
ទ៊ិញបថ្នថម  - ១១៣.៤៤១ ៤៩០ ៧.៨១៧ ២៥៧ - ៦០.៨០១ ១៨២.៨០៦ ៧៤៣.៦៥៥ 
សផ្ទរសចញ  - - - - - ៥២.១៦៥ (៥២.១៦៥) - - 
ល បសចញពីបញ្ា ី ន៊ិងការលកស់ចញ  - (១១.១០២) (៣៥០) (២.៧៦០) - - - (១៤.២១២) (៥៧.៨១៤) 
លសមអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ   - - - - - - - - ១០០.០០៨ 
េមត លយនាថ្លៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១  ២.១៦៧.៦២០ ៦៥២.៩៤១ ៥៧៣.៤០៨ ៦៦.៤៣៣ ៨.៩១០ ៥២.១៦៥ ៦០.៨០១ ៣.៥៨២.២៧៨ ១៤.៥៩៤.២០១ 
           
រលំេ់បងារ           
េមត លយនាថ្លៃទី១ ថ្ែមករា ឆ្ន ២ំ០២១  - ២៩៥.៨៧៨ ៤៦៥.៨៥៦ ៤៤.៩២៨ ៧.០០៧ - - ៨១៣.៦៦៩ ៣.២៩១.២៩១ 
រលំេ់  - ១០៥.៤៧៨ ១៧.០៨១ ៨.៨១៨ ១.១៩៥ ៥.២១៧ - ១៣៧.៧៨៩ ៥៦០.៥២៦ 
ល បសចញពីបញ្ា ី ន៊ិងការលកស់ចញ  - (៩.២៨៦) (២១៧) (២.៧៣៩) - - - (១២.២៤២) (៤៩.៨០០) 
លសមអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ   - - - - - - - - ២៤.៣៤៩ 
េមត លយនាថ្លៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១  - ៣៩២.០៧០ ៤៨២.៧២០ ៥១.០០៧ ៨.២០២ ៥.២១៧ - ៩៣៩.២១៦ ៣.៨២៦.៣៦៦ 
េមត លយសោងនាថ្លៃទី៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១  ២.១៦៧.៦២០ ២៦០.៨៧១ ៩០.៦៨៨ ១៥.៤២៦ ៧០៨ ៤៦.៩៤៨ ៦០.៨០១ ២.៦៤៣.០៦២ ១០.៧៦៧.៨៣៥ 
 
គ៊ិតក្តមឹថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ គណៈក្គបក់្គងសជឿជាកថ់ាេមត លយអាចក្បមូលមកវ ៊ិញបានរបេ់ក្ទពយេមបតត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាេ ររបេ់ក្កមុហ  នសលើេពីតថ្មែសោងរបេ់វា ែូចសនោះសហើយម៊ិនមានឱ្នភាពសលើ
ការខាតបងត់ថ្មែក្តូវបានទទួលស្ថា ល់ស ើយ។ 

 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់  ១៥ 
 

 
 

៧. ក្ទពយេក្មាអរបីូ 
   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 

 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
     
េមត លយសោងែ ល     
េមត លយសោងសៅថ្លៃទ១ី ថ្ែមករា ឆ្ន ២ំ០២២ ៤២.៨៤៥ ១៧៤.៥៥១ ៤២.៨៤៥ ១៧៣.៣០៨ 
ទ៊ិញបថ្នថម ៣.៨០០ ១៥.៤២៨ - - 
លសមអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - (១៣៤) - ១.២៤៣ 
េមត លយនាច ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៤៦.៦៤៥ ១៨៩.៨៤៥ ៤២.៨៤៥ ១៧៤.៥៥១ 
 
រលំេ់បងារ     
េមត លយសោងសៅថ្លៃទ១ី ថ្ែមករា ឆ្ន ២ំ០២២ ៨.៨៥៩ ៣៦.០៩២ ៥.៣៨៩ ២១.៧៩៨ 
រលំេ់សលើក្ទពយេកមមអរូប ី ២.៣៣២ ៩.៤៦៨ ៣.៤៧០ ១៤.១១៦ 
លសមអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - (១៣)  ១៧៨ 
េមត លយនាច ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ/ឆ្ន  ំ ១១.១៩១ ៤៥.៥៤៧ ៨.៨៥៩ ៣៦.០៩២ 
េមត លយសោងនាច ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ/ឆ្ន  ំ ៣៥.៤៥៤ ១៤៤.២៩៨ ៣៣.៩៨៦ ១៣៨.៤៥៩ 
 

៨. េទិធិសក្បើក្បាេស់លើក្ទពយេក្មា 
ក្កមុហ  នកន ងនាមជាភត៊ិកៈ 
ក្កុមហ  នមានក៊ិចចេនាជលួ សៅសលើអគារថ្ែលជាទតីាំងការ ៊ិោល័យរបេ់ែែួនេក្មាបរ់យៈសពលែបឆ់្ន  ំ(១០ឆ្ន )ំ ជាក៊ិចចេនាថ្ែលម៊ិនអាច 
ល បសោលបាន ជាមយួនឹងជសក្មើេកន ងការបនតក៊ិចចេនាេក្មាបរ់យៈសពលបនតបនាទ បព់ីក៊ិចចេនាោេ់ក្តូវបានបញ្ចប។់ ក៊ិចចេនាសនោះម៊ិនរតឹ
បណតឹ ងក្កុមហ  នសលើការោតថ់្ចង ន៊ិងការជួលបនតសលើក្ទពយេកមមសនោះស ើយ។ 
 
 

បថ្ក្មបក្មលួេមត លយសោងថ្នេ៊ិទធ៊ិសក្បើក្បាេ់សលើក្ទពយេកមមកន ងអំ  ងការ ៊ិបរ ៊ិសចេទែូចខាងសក្កាម៖ 
 

   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
   

ថ្លែសែើម     
េមត លយសែើមការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ/ឆ្ន  ំ     
បថ្នថម  ៣៩២.៩៤១   ១.៦០០.៨៤២   ៣៩២.៩៤១   ១.៥៨៩.៤៤៦  
លសមអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ   -     (១.៥៧២)  -     ១១.៣៩៦  
េមត លយនាច ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ/ឆ្ន  ំ  ៣៩២.៩៤១   ១.៥៩៩.២៧០   ៣៩២.៩៤១   ១.៦០០.៨៤២  
 

រលំេ់បងារ     
េមត លយសែើមការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ/ឆ្ន  ំ     
រលំេ់  ៣៦០.១៩៦   ១.៤៦៧.៤៣៩   ៣២២.៥៣៩   ១.៣០៤.៦៧០  
លសមអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ   ១៩.៦៤៧   ៧៩.៧៦៧   ៣៧.៦៥៧   ១៥៣.១៨៩  
េមត លយច ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ/ឆ្ន  ំ  -     (១.២៤៥)  -     ៩.៥៨០  
េមត លយសោងនាច ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ/ឆ្ន  ំ  ៣៧៩.៨៤៣   ១.៥៤៥.៩៦១   ៣៦០.១៩៦   ១.៤៦៧.៤៣៩  
  ១៣.០៩៨   ៥៣.៣០៩   ៣២.៧៤៥   ១៣៣.៤០៣  



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់  ១៦ 
 

 
 

 

បំណ លភត៊ិេនា គជឺាតថ្មែបចច បបននសលើការទូទតភ់ត៊ិេនាកន ងរយៈសពលក្ពមសក្ពៀងថ្នភត៊ិេនាសនាោះ។ 
 

បថ្ក្មបក្មលួបណំ លភត៊ិេនាមានែូចខាងសក្កាម៖ 
   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
   

េមត លយសែើមការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ/ឆ្ន  ំ ៤៨.៥០៩ ១៩៧.៦២៦ ១០៨.៦០០ ៤៣៩.២៨៧ 
ការសកើនស ើងថ្នការក្បាក ់ ១.៦៣៥ ៦.៦៣៨ ៧.១១០ ១២.៥៧៧ 
ការទូទតេ់ង (៣៣.៦០០) (១៣៦.៤១៦) (៦៧.២០១) (២៧៣.៣៧៤) 
លសមអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - (៥១៤) - ១៩.១៣៦ 
េមត លយច ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ/ឆ្ន  ំ ១៦.៥៤៤ ៦៧.៣៣៤ ៤៨.៥០៩ ១៩៧.៦២៦ 
 

៩. ក្ទពយេក្មារយៈសពលថ្វងសសេងៗ 
   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
     

ក្បាកត់មាល់បានបង ់ ២៥.១០០ ១០២.១៥៧ ២០.០៥០ ៨១.៦៨៤ 
       
១០. សាច់ក្បាក់្ និងសាច់ក្បាក់្េមមូល 
   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
     

ស្ថចក់្បាកក់ន ងធនាគារ ២៦៩.៨៧៣ ១.០៩៨.៣៨៣ ២១៨.៦០៣ ៨៩០.៥៨៩ 
ស្ថចក់្បាកក់ន ងថ្ែ ៨.៦៦០ ៣៥.២៤៦ ៦.៥១៦ ២៦.៥៤៦ 

២៧៨.៥៣៣ ១.១៣៣.៦២៩ ២២៥.១១៩ ៩១៧.១៣៥ 

១១. សាច់ក្បាក់្តមកលធ់ា្ 
ពត័ម៌ានលមអ៊ិតថ្នស្ថចក់្បាកត់មាល់ធានារបេ់ក្កុមហ  នមានែូចខាងសក្កាម៖ 
   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
   

ក្បាកត់មាល់ធានាឥណទនហាវ េ ីលីធ ី ៤៨០.០០០ ១.៩៥៣.៦០០ ៦៥.០០០ ២៦៤.៨១០ 
 

១២. គណនី ណិជជក្តូវទទួល 
   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
   

គណនពីាណ៊ិ ជាក្តូវទទួល ២.០៥៨.២៥៥ ៨.៣៧៧.០៩៨ ៤.៥១០.៦៦៦ ១៨.៣៧៦.៤៥៣ 
គណនកី្តូវទទលួរកាទ ក ១.៨៣០.៥១២ ៧.៤៥០.១៨៤ ១.៧៦២.៣៩១ ៧.១៧៩.៩៨១ 

៣.៨៨៨.៧៦៧ ១៥.៨២៧.២៨២ ៦.២៧៣.០៥៧ ២៥.៥៥៦.៤៣៤ 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់  ១៧ 
 

 
 

១៣. េននិធិ - េទុធ 
   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
   

វតថ ធាត សែើម ១.៣៧៥.២២៧ ៥.៥៩៧.១៧៤ ២.១៦៧.២៥៨ ៨.៨២៩.៤០៩ 

គ៊ិតក្តមឹថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ តថ្មែេរ បរបេ់េនន៊ិធ៊ិរមួមានចំននួ ៣.៧១៥.៣៦៨ ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក (ឆ្ន ២ំ០២១៖ មានចំននួ ៩.៥៦៩.០៤៤ 
ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក) ក្តូវបានរមួបញ្ចូ លសៅកន ងថ្លែសែើមថ្នសេវាកមម ន៊ិងទំន៊ិញថ្ែលបានលក។់ 
 
១៤. ក្ទពយេក្មារយៈសពលែែីសសេងៗ 
   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
   

ចំណាយបងម់ នសៅអនកផ្ាតផ់្ាង ់ ៥៩៧.២០៧ ២.៤៣០.៦៣២ ៦៣០.៥០៦ ២.៥៦៨.៦៨១ 
ឥណទនប គាល៊ិក ២៧៦.៧៤៥ ១.១២៦.៣៥២ ៣១២.២៣៣ ១.២៧២.០៣៧ 
ប សរក្បទនក្បាកស់បៀវតេ - - ៣.៧៧១ ១៥.៣៦៣ 
េមាា រសក្បើក្បាេ់ ២.៧៥៤ ១១.២០៨ ៤៥២ ១.៨៤២ 

៨៧៦.៧០៦ ៣.៥៦៨.១៩២ ៩៤៦.៩៦២ ៣.៨៥៧.៩២៣ 
 
១៥. ក្ទពយេក្មាកិ្ចចេនា/ (បាំណុលកិ្ចចេនា) 
   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
   

ក្ទពយេកមមក៊ិចចេនា ២.៦២៦.៦៨២ ១០.៦៩០.៥៩៦ ៣.៧៩១.៣៦៦ ១៥.៤៤៦.០២៥ 
បំណ លក៊ិចចេនា (៩៣២.៦១៨) (៣.៧៩៥.៧៥៥) (១៦១.៨៨០) (៦៥៩.៤៩៩) 
 
ក្ទពយេកមមក៊ិចចេនាតណំាងឱ្យ េ៊ិទធ៊ិរបេ់ក្កមុហ  នកន ងការព៊ិោរណាេក្មាបក់ារង្ហរថ្ែលបានបញ្ចបស់ៅសលើក៊ិចចេនាស្ថងេង ់ប៉ា ថ្នត
ម៊ិនទនស់ចញវ ៊ិកាយបក្តសៅកាលបរ ៊ិសចេទថ្នរបាយការណ៍សៅស ើយ។ ជាធមមតាវ ៊ិកាយបក្តនឹងក្តូវសចញកន ងរយៈសពល ៣០ថ្លៃ សហើយការ
ទូទតក់្តូវបានសគរពំឹងទ កកន ងរយៈសពល ៦០ថ្លៃ។ 
 
បំណ លក៊ិចចេនាជា ចំនួនទឹកក្បាកថ់្ែលទទលួបានពីអត៊ិល៊ិជនេក្មាបក់៊ិចចេនាស្ថងេងថ់្ែលក្បាកច់ំណូលក្តវូបានសគទទួលស្ថា ល់
កន ងរយៈសពលស្ថងេងអ់ចលនក្ទពយ។ បណំ លក៊ិចចេនាក្តូវបានសគរពំងឹថា នងឹក្តូវបានទទលួស្ថា ល់ថាជាក្បាកច់ំណូលសៅសពលបញ្ចប់
ការស្ថងេងែូ់ចថ្ែលបានក្ពមសក្ពៀងគាន ។ 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់  ១៨ 
 

 
 

 

   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
   

បំណ លក៊ិចចេនាក្តូវបានទទលួស្ថា ល់ថាជា
ចំណូលនាអំ  ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ២៨.៧៦១ ១១៧.០៥៧ ៣៩៦.០៩០ ១.៦១៣.៦៧១ 

ម៊ិនមានការខាតថ្ែលក្តូវបានទទួលស្ថា ល់សលើក្ទពយេកមមក៊ិចចេនា ន៊ិងបំណ លក៊ិចចេនាកន ងអំ  ងសពលថ្នរបាយការណ៍សនោះសទ។ 
 
១៦. សដើមទុន 
ភាគហ  នថ្ែលបានអន មត័ឱ្យសចញផ្ាយក្តូវបានថ្ចកជា ២ចំណាតថ់ាន ករ់បេ់ក្កុមហ  នែូចខាងសក្កាម៖ 

    (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម)  (បានសធវើេវនកមម) 
  ថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២  ថ្លៃទី៣១ ថ្ែធនូ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ចំនួនភាគហ  ន ចំនួនទឹកក្បាក ់ ចំនួនភាគហ  ន ចំនួនទឹកក្បាក ់
  ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពាន់សរៀល  ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពាន់សរៀល 

     

ថាន ក់ ក មានតថ្មែោរកឹ ០.២៥ 
ែ ោែ រអាសមរ ៊ិកកន ងមួយភាគហ  ន ១០.០០០.០០០ ២.៥០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ២.៥០០.០០០ ១០.០០០.០០០ 
ថាន ក់ ែ មានតថ្មែោរកឹ ០.២៥ 
ែ ោែ រអាសមរ ៊ិកកន ងមួយភាគហ  ន ២០.០០០.០០០ ៥.០០០.០០០ ២០.០០០.០០០ ២០.០០០.០០០ ៥.០០០.០០០ ២០.០០០.០០០ 
េមត លយច ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ/ឆ្ន  ំ ៣០.០០០.០០០ ៧.៥០០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ៧.៥០០.០០០ ៣០.០០០.០០០ 

 
បថ្ក្មបក្មលួសែើមទ នថ្ែលបានទូទតរ់ួចរាល់មានែូចខាងសក្កាម៖ 

    (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម)  (បានសធវើេវនកមម) 

  ថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២  ថ្លៃទី៣១ ថ្ែធនូ  ឆ្ន ២ំ០២១ 

 ចំនួនភាគហ  ន ចំនួនទឹកក្បាក ់ ចំនួនភាគហ  ន ចំនួនទឹកក្បាក ់
  ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពាន់សរៀល  ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពាន់សរៀល 

េមត លយសែើមការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ/ឆ្ន  ំ ១៨.៤៦១.៥៣៨ ៤.៦១៥.៣៨៥ ១៨.៧៩៦.៦៨៧ ១២.០០០.០០០ ៣.០០០.០០០ ១២.២២៥.៣០១ 
សបាោះផ្ាយសែើមទ ន - - - ៦.៤៦១.៥៣៨ ១.៦១៥.៣៨៥ ៦.៥៧១.៣៨៦ 
េមត លយច ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ/ឆ្ន  ំ ១៨.៤៦១.៥៣៨ ៤.៦១៥.៣៨៥ ១៨.៧៩៦.៦៨៧ ១៨.៤៦១.៥៣៨ ៤.៦១៥.៣៨៥ ១៨.៧៩៦.៦៨៧ 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់  ១៩ 
 

 
 

គ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិង ៣១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ពត័ម៌ានលមអ៊ិតអំពកីារកានក់ាបភ់ាគហ  នមានែូចខាងសក្កាម៖ 
   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
     

សោក នាង វ ៊ិធ ី ២.១០០.០០០ ៨.៥៥៦.០០១ ២.១០០.០០០ ៨.៥៥៦.០០១ 
សោក្េី លឹម ម យលី ៩០០.០០០ ៣.៦៦៩.៣០០ ៩០០.០០០ ៣.៦៦៩.៣០០ 
មាច េ់ភាគហ  នជាស្ថធារណៈជន ១.៦១៥.៣៨៥ ៦.៥៧១.៣៨៦ ១.៦១៥.៣៨៥ ៦.៥៧១.៣៨៦ 

៤.៦១៥.៣៨៥ ១៨.៧៩៦.៦៨៧ ៤.៦១៥.៣៨៥ ១៨.៧៩៦.៦៨៧ 
 
១៦.១ បុពវលាភសដើមទុន 
សៅថ្លៃទី ៦ ថ្ែកញ្ហញ  ឆ្ន  ំ២០២១ ក្កុមហ  នក្តូវបានច ោះបញ្ា ីសោយសជាគជយ័សៅកន ងក្កុមក្បឹកាភ៊ិបាលថ្នផ្ារមូលបក្តកមព ជា។ ចនំួន
ហ  នលមីថ្ែលបានសបាោះផ្ាយមានចនំួន ៦.៤៦១.៥៣៨ ហ  ន ជាមួយតថ្មែោរកឹ ១០០០ សរៀល ឬ ០.២៥ ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក កន ងមួយហ  ន 
កន ងតថ្មែលកស់ចញ ២.៣៨០ សរៀល ឬ ០.៥៨០ ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក កន ងមួយហ  ន។ ក្កុមហ  នបានទទលួក្បាកព់កីារសបាោះផ្ាយលកមូ់លបក្ត
កមមេ៊ិទធ៊ិសលើកែបូំងជាស្ថធារណៈ (“IPO”) ចនំួន ៣.៧៧៣.៥៣៩ ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ថ្ែលបណាត លឱ្យមានប ពវោភភាគហ  នចំននួ 
២.១៥៨.១៥៤ ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក (៨.៧៧៩.៣៧០.០០០ សរៀល)។ 
 
១៧. ក្បាក់្ក្មច ី
   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
  (កណំតេ់មាា ល់ ៣)  (កណំតេ់មាា ល់ ៣) 

កមចរីយៈសពលថ្វង ៧៤៩.៤៥៨ ៣.០៥០.២៩៤ ៨១១.៣២០ ៣.៣០៥.៣១៨ 
កមចរីយៈសពលែីែ ២៨២.៨២៨ ១.១៥១.១១០ ២.៥១៩.០១១ ១០.២៦២.៤៥១ 

 ១.០៣២.២៨៦ ៤.២០១.៤០៤ ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៥៦៧.៧៦៩ 
 
   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 

េមត លយនាថ្លៃទ១ី មករា ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៥៦៧.៧៦៩ ២.១៤៩.០៣១ ៨.៦៩២.៨៣០ 
បថ្នថម ២.៨០០.៣៨៥ ១១.៣៦៩.៥៦៣ ៨.៤៨៦.៨២១ ៣៤.៥២៤.៣៨៨ 
ការទូទតេ់ង (៥.០៩៨.៤៣០) (២០.៦៩៩.៦២៦) (៧.៣០៥.៥២១) (២៩.៧១៨.៨៥៩) 
បនទ កការក្បាក ់ ១៩០.៥១០ ៧៧៣.៤៧១ ៤៩៩.៧៦០ ២.០៣៣.០២៣ 
ការក្បាកថ់្ែលបានទូទត ់ (១៩០.៥១០) (៧៧៣.៤៧១) (៤៩៩.៧៦០) (២.០៣៣.០២៣) 
លសមអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - (៣៦.៣០២) - (៦៩.៤១០) 
េមត លយច ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ/ឆ្ន  ំ ១.០៣២.២៨៦ ៤.២០១.៤០៤ ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៥៦៧.៧៦៩ 
 
ក. តាមកាលបរ ៊ិសចេទកណំត ់     
កន ងអ ំ ងសពល១ឆ្ន  ំ ២៨២.៨២៨ ១.១៥១.១១០ ២.៥១៩.០១១ ១០.២៦២.៤៥១ 
ពី២ សៅ ៥ឆ្ន  ំ ៧៤៩.៤៥៨ ៣.០៥០.២៩៤ ៨១១.៣២០ ៣.៣០៥.៣១៨ 
 ១.០៣២.២៨៦ ៤.២០១.៤០៤ ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៥៦៧.៧៦៩ 
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ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់  ២០ 
 

 
 

 

ែ. តាមស្ថថ នភាពក្ទពយធានា     
កមចថី្ែលមានក្ទពយបញ្ហច ំ ១.០៣២.២៨៦ ៤.២០១.៤០៤ ២.៧៥៤.៤៥០ ១១.២២១.៦២៩ 
កមចថី្ែលគាម នក្ទពយបញ្ហច ំ - - ៥៧៥.៨៨១ ២.៣៤៦.១៤០ 

 ១.០៣២.២៨៦ ៤.២០១.៤០៤ ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៥៦៧.៧៦៩ 
 
គ. តាមក្បសភទរូប៊ិយបណ័ណ      
ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ១.០៣២.២៨៦ ៤.២០១.៤០៤ ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៥៦៧.៧៦៩ 
 
ឃ. តាមទនំាកទ់នំង     
ម៊ិនថ្មនជាភាគពីាកព់ន័ធ ១.០៣២.២៨៦ ៤.២០១.៤០៤ ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៥៦៧.៧៦៩ 
 
ង. តាមអក្តាការក្បាក ់(កន ង១ឆ្ន )ំ   
កាលកណំតឥ់ណទន  ៧,៥%    ១% សៅ ៩% 
 
១៨. ឥណទានវិបារបូន៍ 
   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
     

ក. តាមធនាគារ     
ធនាគារវឌឍនៈអាេ ីចំកាត ់  ១.០៣១.១១១   ៤.១៩៦.៦២២   ១.២១៨.៨៥៤   ៤.៩៦៥.៦១១  
ធនាគារ សជ ក្តាេ់ រ ៉ាូោ៉ា ល់  ៨៤.២៤៤   ៣៤២.៨៧៣   ២៦៨.៤៦០   ១.០៩៣.៧០៦  
ធនាគារ ជីបម៉ា ង ែមសមើេល ថ្ប ង មក  -     -     ៣៨៣.៧៩៨   ១.៥៦៣.៥៩៣  
  ១.១១៥.៣៥៥   ៤.៥៣៩.៤៩៥   ១.៨៧១.១១២   ៧.៦២២.៩១០  
 
ឥណទនវ ៊ិបារូបនជ៍ាមួយធនាគារវឌឍនៈអាេ ីចំកាត ់មានអក្តាការក្បាក ់៧,៥%កន ងមយួឆ្ន  ំន៊ិងក្តវូបានធានាសោយការបញ្ហច ំែ ូីតរ៍បេ់
ក្កុមហ  នថ្ែលបានកតក់្តាជាែកីមមេ៊ិទធ៊ិសក្កាមគណនីក្ទពយេមបតត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាេ រ ថ្ែលមានតថ្មែ ២.១៦៧.៦២០ ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក។ ក៊ិចចេនា
ក្តូវបានក្តូវបានសធវើស ើងវ ៊ិញសៅថ្លៃទ១ី៨ ថ្ែក មាៈ ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ែលមានទឹកក្បាកក់ណំតច់ំនួន ១.៨០០.០០០ ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ន៊ិងក្តូវ
ទូទតក់ន ងរយៈសពល ១២ថ្ែគ៊ិតោបព់កីាលបរ ៊ិសចេទថ្នក៊ិចចេនា។ 
 
ឥណទនវ ៊ិបារូបនជ៍ាមួយធនាគារ សជ ក្តាេ់ រ ៉ាូោ៉ា ល់ មានអក្តាការក្បាក ់៨%កន ងមយួឆ្ន  ំថ្ែលក្តូវបានធានាសោយក្ទពយេមបតត៊ិរបេ់ 
មាេ េ់ភាគហ  ន ន៊ិងប គាល៊ិកគណៈក្គបក់្គងេំខាន់ៗ ។ ក៊ិចចក្ពមសក្ពៀងក្តវូបានសធវើស ើងវ ៊ិញថ្លៃទ១ី៦ ថ្ែវ ៊ិចេ៊ិកា ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ែលមានទឹក
ក្បាកក់ណំតច់ំននួ ៦០០.០០០ ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ន៊ិងមានកាលបរ ៊ិសចេទកណំតស់ៅថ្លៃទី១៥ ថ្ែវ ៊ិចេ៊ិកា ឆ្ន ២ំ០២២។ កន ងអំ  ងការ ៊ិបរ ៊ិសចេទ 
សនោះឥណទនវ ៊ិបារូបនក៍្តវូបានសរៀបចំស ើងវ ៊ិញេក្មាបក់ារ ៊ិយបរ ៊ិសចេទលមសីោយេវ័យក្បវតត៊ិ។ 

ឥណទនវ ៊ិបារូបនជ៍ាមួយធនាគារជបីម៉ា ង ែមសមើេល ថ្ប ង ម .ក  មានអក្តាការក្បាក ់៩%កន ងមួយឆ្ន  ំថ្ែលម៊ិនមានក្ទពយធានាស ើយ។ 
ក៊ិចចេនាក្តូវបានក្តូវបានសធវើស ើងវ ៊ិញសៅថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែសមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២២ មានទឹកក្បាកក់ណំតច់នំួន ៤០០.០០០ ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ន៊ិង
មានកាលបរ ៊ិសចេទកណំតស់ៅថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែសមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២៣។ កន ងអ ំ ងការ ៊ិបរ ៊ិសចេទសនោះ ឥណទនវ ៊ិបារូបនក៍្តូវបានសរៀបចំស ើងវ ៊ិញ
េក្មាបក់ារ ៊ិបរ ៊ិសចេទលមីសោយេវ័យក្បវតត៊ិ។
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ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់  ២១ 
 

 
 

១៩. គណនី ណិជជ និងគណនីក្តូវេងសសេងៗ 
   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
     

គណនកី្តូវេង  ៩៣១.៨៥៩   ៣.៧៩២.៦៦៦   ៦៦៨.៦៧៧   ២.៧២៤.១៩០  
ចំណាយបងារ  ៣៧១.៤៩៣   ១.៥១១.៩៧៧   ៦៦៦.០៦៨   ២.៧១៣.៥៦១  
ពនធសផ្េងៗក្តូវបង ់  ១៣៤.៤៧៦   ៥៤៧.៣១៦   ២៧៥.៩២៣   ១.១២៤.១១១  
គណនកី្តូវេងបងារទ ក  ១៥១.៥២៨   ៦១៦.៧១៩   ៣១.៦២៥   ១២៨.៨៤០  
ក្បាកស់បៀវតេក្តូវបង ់  -     -     ១៨១.០៨២   ៧៣៧.៧២៨  
បំណ លបចច បបននសផ្េងៗ  -     -     ៧.៨៤០   ៣១.៩៤០  
  ១.៥៨៩.៣៥៦   ៦.៤៦៨.៦៧៨   ១.៨៣១.២១៥   ៧.៤៦០.៣៧០  
 
២០. ចាំណូល 
 (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម)   (ម៊ិនបានក្តួតព៊ិន៊ិតយ ន៊ិងម៊ិនបានសធវើេវនកមម) 
 េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់ េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
     

សេវាកមមស្ថងេង ់ន៊ិងសេវាកមមថ្លទ ំ ៦.៨៥៥.៣១៥ ២៧.៨៣២.៥៧៩ ៨.០៦៨.៤៤៣ ៣២.៧៧៤.០១៥ 
លកទ់នំ៊ិញ ៣៨.០៥៧ ១៥៤.៥១១ ២៥៨.៣០៥ ១.០៤៩.២៣៥ 

៦.៨៩៣.៣៧២ ២៧.៩៨៧.០៩០ ៨.៣២៦.៧៤៨ ៣៣.៨២៣.២៥០ 
  

២១. ថ្លែសដើមទាំនិញ និងសេវាក្មា 
 (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម)   (ម៊ិនបានក្តួតព៊ិន៊ិតយ ន៊ិងម៊ិនបានសធវើេវនកមម) 
 េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់ េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
     

សេវាកមមស្ថងេង ់ន៊ិងសេវាកមមថ្លទ ំ ៦.៣៦១.៩៨១ ២៥.៨២៩.៦៤៤ ៧.៣៨៣.៥២២ ២៩.៩៩១.៨៦៦ 
ថ្លែសែើមទំន៊ិញ ៣៥.៤៨២ ១៤៤.០៥៦ ២៥៣.១០៤ ១.០២៨.១០៩ 

៦.៣៩៧.៤៦៣ ២៥.៩៧៣.៧០០ ៧.៦៣៦.៦២៦ ៣១.០១៩.៩៧៥ 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់  ២២ 
 

 
 

២២. ចាំណាយក្បតិបតតកិារ 
 (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម)   (ម៊ិនបានក្តួតព៊ិន៊ិតយ ន៊ិងម៊ិនបានសធវើេវនកមម) 
 េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់ េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
     

ចំណាយប គាល៊ិក ៣១១.៦៣៤  ១.២៦៥.២៣៤      ២២៨.៨៦៧      ៩២៩.៦៥៨  
ពនធសផ្េងៗ     ១១៣.៣៣៥          ៤៦០.១៤០        ៦០.៦២៩       ២៤៦.២៧៥  
សេវាធនាគារ     ១០០.១៣៥            ៤០៦.៥៤៨           ៥៧.៨៩៦           ២៣៥.១៧៤  
សេវាវ ៊ិជាា ជីវៈ      ៧៧.២៥០          ៣១៣.៦៣៥     ២៧.៦៨២              ១១២.៤៤៤  
េមាា រការ ៊ិោល័យ ន៊ិងឧបករណ៍ការ ៊ិោល័យ ៤៨.៥២៤           ១៩៧.០០៧          ៥៧.២២៥       ២៣២.៤៤៨  
រលំេ់      ៤៤.២៩៨           ១៧៩.៨៥០          ៤៣.៣៦៧           ១៧៦.១៥៧  
ធានារា៉ាបរ់ង         ៣៦.៩៧៧      ១៥០.១២៧          ៣៨.៣៣៦              ១៥៥.៧២១  
ជួេជ ល ន៊ិងថ្លទ ំ           ១៤.៨៦០         ៦០.៣៣២           ២២.១៩០             ៩០.១៣៦  
ទឹកសភែើង    ១៣.០៧៨            ៥៣.០៩៧           ២៨.៣១៣              ១១៥.០០៧  
ការជលួ         ១២.៥៦៣            ៥១.០០៦            ៨.៨៣៨            ៣៥.៩០០  
ទំនាកទ់ំនង           ៣.៧៣៦              ១៥.១៦៨             ៣.៩៧៨       ១៦.១៥៩  
ការកមានត      ៣.៥៨១          ១៤.៥៣៩             ១.៣៥៥                  ៥.៥០៤  
ការថ្កតក្មូវសលើេនន៊ិធ៊ិ                      -                         -               ១.០២០            ៤.១៤៣  
ចំណាយសផ្េងៗ         ៣៤.៣១៥     ១៣៩.៣១៨               ១.៨០៥                 ៧.៣៣១  

  ៨១៤.២៨៦   ៣.៣០៦.០០១   ៥៨១.៥០១   ២.៣៦២.០៥៧  

២៣. ចាំណូលសសេងៗ 
 (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម)   (ម៊ិនបានក្តួតព៊ិន៊ិតយ ន៊ិងម៊ិនបានសធវើេវនកមម) 
 េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់ េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
     

ចំសណញពកីារបតូររូប៊ិយបណ័ណ បរសទេ  ៥.៣៤០   ២១.៦៨១   ២.៧២៥   ១១.០៦៩  
ចំណូលការក្បាក ់  ២.៨៩៨   ១១.៧៦៦   ៤.១៦៦   ១៦.៩២២  
(ខាត)/ចំសណញពីការលកក់្ទពយេមបតត៊ិ ន៊ិង

បរ ៊ិកាេ រ ន៊ិងក្ទពយេមមអរូប ី  (២៦៤)  (១.០៧២)  ៦.៤៣៥   ២៦.១៣៩  
ចំណូលសផ្េងៗ  ៣   ១២   ១៩.១៩០   ៧៧.៩៥០  

  ៧.៩៧៧   ៣២.៣៨៧   ៣២.៥១៦   ១៣២.០៨០  
 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់  ២៣ 
 

 
 

២៤. ចាំណាយហរិញ្ញវតថ ុ
 (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម)   (ម៊ិនបានក្តួតព៊ិន៊ិតយ ន៊ិងម៊ិនបានសធវើេវនកមម) 
 េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់ េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
     

ការក្បាកស់លើក្បាកក់មច ីន៊ិងឥណទនវ ៊ិបារូបន ៍ ១៩០.៥១០ ៧៧៣.៤៧១ ២៤១.២២៨ ៩៧៩.៨៦៨ 
ការក្បាកស់លើបណំ លភត៊ិេនា ១.៦៣៥ ៦.៦៣៨ ៤.០៣៤ ១៦.៣៨៦ 

១៩២.១៤៥ ៧៨០.១០៩ ២៤៥.២៦២ ៩៩៦.២៥៤ 
 
២៥. ពនធសលើក្បាក់្ចាំណូល 
ក. ពនធសលើក្បាកច់ណូំល 
អន សោមតាមចាបព់នធរបេ់កមព ជា ក្កុមហ  នមានកាតពវក៊ិចចបងព់នធសលើក្បាកច់ណូំលសោយកណំតយ់កចំនួនមួយណាែពេ់ជាងរវាងពនធសលើ
ក្បាកច់ណូំលតាមអក្តា ២០% ឬពនធអបបបរមាតាមអក្តា ១% ថ្នចណូំលក្បោំឆ្ន រំមួបញ្ចូ លពនធទំងអេ់ សលើកថ្លងថ្តអាករសលើតថ្មែ 
បថ្នថម។ ពនធអបបបរមា គឺក្តូវថ្តបងស់ោយម៊ិនគ៊ិតពសី្ថថ នភាពចំសណញ ឬខាតរបេ់អនកជាបព់នធស ើយ។

ធាត ផ្េថំ្នចណំាយពនធសលើក្បាកច់ំណូលថ្ែលកតក់្តាកន ងគណនីចំសណញ ឬខាតមានែូចខាងសក្កាម៖ 
 (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម)   (ម៊ិនបានក្តួតព៊ិន៊ិតយ ន៊ិងម៊ិនបានសធវើេវនកមម) 
 េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់ េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
 (កណំតេ់មាា ល់ ៣) (កណំតេ់មាា ល់ ៣) 
     

ចំណាយពនធសលើក្បាកច់ណូំលបចច បបនន ៣៤.៤៦៧ ១៣៩.៩៣៦ ៨៣.២៦៧ ៣៣៨.២៣១ 
 

ែ. ការសផ្ទៀងផ្ទទ តវ់ាងគណន ីខាត/ចសំណញម នបងព់នធសលើក្បាកច់ណូំល ន៊ិងពនធសលើក្បាកច់ណូំលថ្ែលបានបា៉ា នស់្ថម នទ ក 
ការសផ្ទៀងផ្ទទ តវ់ាងគណនី ខាតតាមគណសនយយម នបងព់នធសលើក្បាកច់ំណូល ន៊ិងពនធសលើក្បាកច់ណូំលថ្ែលបានបា៉ា នស់្ថម នទ ក ក្តូវបាន
បង្ហា ញែូចខាងសក្កាម៖ 
   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (ម៊ិនបានក្តួតព៊ិន៊ិតយ ន៊ិងម៊ិនបានសធវើេវនកមម) 
 េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់ េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
  (កណំតេ់មាា ល់ ៣)  (កណំតេ់មាា ល់ ៣) 

ខាតម នបងស់លើក្បាកច់ំណូល (៥០២.៥៤៥) (២.០៤០.៣៣៣) (១០៤.១២៥) (៤២២.៩៥៦) 
បូក៖ ចណំាយម៊ិនអាចកាតក់ងបាន ១០៤.៤៩៦ ៤២៤.២៥៥ ៥៧.៥៤៨ ២៣៣.៧៥៩ 
ចំណូលជាបព់នធកន ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ (៣៩៨.០៤៩) (១.៦១៦.០៧៨) (៤៦.៥៧៧) (១៨៩.១៩៧) 
ពនធសលើក្បាកច់ណូំលកន ងអក្តា ២០% (ក) - - - - 
ពនធអបបរមាកន ងអក្តា ១%ថ្នចណូំល (ែ) ៣៤.៤៦៧ ១៣៩.៩៣៥ ៨៣.២៦៧ ៣៣៨.២៣៣ 
ចំណាយពនធសលើក្បាកច់ណូំល (មយួណាថ្ែលែពេ់

ជាងរវាង ក ឬ ែ) ៣៤.៤៦៧ ១៣៩.៩៣៥ ៨៣.២៦៧ ៣៣៨.២៣៣ 
 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់  ២៤ 
 

 
 

គ. ពនធសលើក្បាកច់ណូំលបចច បបននក្តវូេង 
   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
 (កណំតេ់មាា ល់ ៣) (កណំតេ់មាា ល់ ៣) 

េមត លយសែើមការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ/ឆ្ន  ំ ៣៤.៧៧៦ ១៤១.៦៧៧ ២៧.៩៦៥ ១១៤.០១៣ 
ចំណាយកន ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ/ឆ្ន  ំ ៣៤.៤៦៧ ១៣៩.៩៣៥ ១៧៩.៧៥៤ ៧៣០.១៦១ 
ការកតក់្តាប្ញ្ហច េសោយស្ថរេំវ ៊ិធានធនសលើេ ១៤.៩៩០ ៦០.៨៥៩ - - 
ពនធសលើក្បាកច់ណូំលថ្ែលបានបង ់ (៧៧.៤២២) (៣១៤.៣៣៣) (១៧២.៩៤៣) (៧០២.៤៩៤) 
លសមអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - (៤១៧) - ៣២ 
េមត លយច ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ/ឆ្ន  ំ ៦.៨១១ ២៧.៧២១ ៣៤.៧៧៦ ១៤១.៧១២ 
 
២៦. េមតុលយ និងក្បតិបតតិការរបេភ់ាគី ក់្ព័នធ 
េមត លយខាងសក្កាម គឺជាេមត លយថ្ែលសៅជពំាកភ់ាគពីាកព់ន័ធ៖ 

    (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
ភាគពាកព់ន័ធ ទនំាកទ់នំង ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
  ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
      

េមត លយក្តូវទទួលពមីាច េ់ភាគហ  ន     
សោក នាង វ ៊ិធ ី ភាគហ  ន៊ិក ១៣៤.៤២១ ៥៤៧.០៩៣ ១៣៤.៤២១ ៥៤៧.៦៣១ 

េមត លយក្តូវទទួលពមីាច េ់ភាគហ  ន គឺជាការទូទតច់ំណាយថ្ែលសធវើស ើងសោយក្កុមហ  នកន ងនាមមាច េ់ភាគហ  ន។ ចនំួនទឹកក្បាក់
ទំងសនោះ ម៊ិនមានក្ទពយធានា គាម នការក្បាក ់ន៊ិងមានការទូទតេ់ងតាមតក្មូវការ។ 
 
ក្បតិបតតិការទាក់្ទងនឹងបុគាលកិ្គណៈក្គប់ក្គងេាំខាន់ៗ 
គណៈក្គបក់្គងេំខាន់ៗ  ក្តូវបានកំណតថ់ាជាប គាលទំងឡាយថ្ែលទនំួលែ េក្តវូកន ងការសធវើថ្ផ្នការ ែឹកនាំ ន៊ិងក្គបក់្គងេកមមភាព 
អាជីវកមមរបេ់ក្កុមហ  នម៊ិនថាសោយផ្ទទ ល់ ឬសោយក្បសោល។ គណៈក្គបក់្គងេំខាន់ៗ រួមបញ្ចូ លទងំអភ៊ិបាលទងំអេ់របេ់ក្កមុហ  ន។  
ក្បត៊ិបតត៊ិការជាមយួគណៈក្គបក់្គងេំខាន់ៗ មានែូចខាងសក្កាម៖ 

   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (ម៊ិនបានក្តួតព៊ិន៊ិតយ ន៊ិងម៊ិនបានសធវើេវនកមម) 
 េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់ េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
  (កណំតេ់មាា ល់ ៣) (កណំតេ់មាា ល់ ៣) 
    

ក្បាកស់បៀវតេ ៨៩.៨០០ ៣៦៤.៥៨៨ ៧៨.០០០ ៣១៦.៨៣៦ 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់  ២៥ 
 

 
 

២៧. ការសធវើចាំណាត់ថ្នន ក់្សៅសលើក្ទពយេក្មាហរិញ្ញវតថុ និងបាំណុលហរិញ្ញវតថ ុ
   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
  (កណំតេ់មាា ល់ ៣)  (កណំតេ់មាា ល់ ៣) 

ក្ទពយេកមមហ៊ិញ្ញ វតថ វាេ់ថ្វង  
តាមថ្លែសែើមបានរលំេ់     
ក្ទពយេកមមរយៈសពលថ្វងសផ្េងៗ ២៥.១០០ ១០២.១៥៧ ២០.០៥០ ៨១.៧០៤ 
ក្បាកត់មាល់ធានា ៤៨០.០០០ ១.៩៥៣.៦០០ ៦៥.០០០ ២៦៤.៨៧៥ 
េមត លយក្តូវទទួលពមីាច េ់ភាគហ  ន ១៣៤.៤២១ ៥៤៧.០៩៣ ១៣៤.៤២១ ៥៤៧.៧៦៦ 
គណនពីាណ៊ិ ជាថ្ែលក្តូវទទួល* ៣.៨៨៨.៧៦៧ ១៥.៨២៧.២៨២ ៦.២៧៣.០៥៧ ២៥.៥៦២.៧០៧ 
ស្ថចក់្បាក ់ន៊ិងស្ថចក់្បាកេ់មមូល ២៧៨.៥៣៣ ១.១៣៣.៦២៩ ២២៥.១១៩ ៩១៧.៣៦០ 
ក្ទពយេកមមហ៊ិញ្ញ វតថ េរ ប ៤.៨០៦.៨២១ ១៩.៥៦៣.៧៦១ ៦.៧១៧.៦៤៧ ២៧.៣៧៤.៤១២ 
 

   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (បានសធវើេវនកមម) 
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី១ ថ្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
  (កណំតេ់មាា ល់ ៣)  (កណំតេ់មាា ល់ ៣) 

បណំ លហ៊ិរញ្ញ វតថ វាេ់ថ្វង  
តាមថ្លែសែើមបានរលំេ់     
ក្បាកក់មច ី ១.០៣២.២៨៦ ៤.២០១.៤០៤ ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៥៦៧.៧៦៩ 
បំណ លភត៊ិេនា ១៦.៥៤៤ ៦៧.៣៣៤ ៤៨.៥០៩ ១៩៧.៦២៦ 
ឥណទនវ ៊ិបារូបន ៍ ១.១១៥.៣៥៥ ៤.៥៣៩.៤៩៥ ១.៨៧១.១១២ ៧.៦២២.៩១០ 
គណនពីានជីា ន៊ិងគណនីក្តូវេងសផ្េងៗ** ១.៤៥៤.៨៨០ ៥.៩២១.៣៦២ ១.៥៥៥.២៩២ ៦.៣៣៦.២៥៩ 
បំណ លហ៊ិញ្ញ វតថ េរ ប ៣.៦១៩.០៦៥ ១៤.៧២៩.៥៩៥ ៦.៨០៥.២៤៤ ២៧.៧២៤.៥៦៤ 
**ម៊ិនរួមបញ្ចូ លអាករសលើតថ្មែបថ្នថម ន៊ិងពនធក្តូវបងស់ផ្េងៗ 

២៨. ព័ត៌មានថ្នតថ្មែេមក្េប 
េមត លយនាច ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទថ្នរយៈសពលសនោះ គណៈក្គបក់្គង ោតទ់ កថា តថ្មែេមក្េប ថ្នក្ទពយេកមមហ៊ិរញ្ញ វតថ  ន៊ិង បណំ ល
ហ៊ិរញ្ញ វតថ  ក្បហាកក់្បថ្ហលនឹងេមត លយសោង របេ់ពួកសគ សោយស្ថរេមាេធាត ទងំសនោះ ម៊ិនមានការថ្ក្បក្បលួជាស្ថរវនតចសំពាោះ 
អក្តាការក្បាកទ់ផី្ារសទ ។



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័តម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តមឹថ្លៃទី៣០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់  ២៦ 
 

 
 

២៩. ខាតក្នងុមួយេនែកឹ្ហ ុន 
ខាតកន ងមយួេនែឹកហ  ន គឺក្តូវបានគណនាសោយការថ្បងថ្ចកក្បាកខ់ាតឱ្យសៅអនកកានក់ាបភ់ាគហ  នរបេ់ក្កមុហ  ន តាមចំននួមធយម
ថ្នេនែកឹហ  នធមមតាថ្ែលបានសបាោះផ្ាយកន ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទជាបនតបនាទ ប ់ែូចថ្ែលបានបង្ហា ញែូចខាងសក្កាម៖ 

   (បានក្តតួព៊ិន៊ិតយ ថ្តម៊ិនបានសធវើេវនកមម) (ម៊ិនបានក្តួតព៊ិន៊ិតយ ន៊ិងម៊ិនបានសធវើេវនកមម) 
 េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់ េក្មាបក់ាលបរ ៊ិសចេទ៦ថ្ែបានបញ្ចប ់
 ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល ែ ោែ រអាសមរ ៊ិក ពានស់រៀល 
     

ខាតថ្ែលថ្បងថ្ចកសៅឱ្យមាច េ់ភាគហ  ន 
របេ់ក្កុមហ  ន 

(៥៣៧.០១២) (២.១៨៥.៦៣៩) (១៨៧.៣៩២) (៧៦៣.៦២២) 

ចំនួនភាគហ  នមធយម - ១៥.២៣០.៧៦៩ - ១២.០០០.០០០ 
ខាតមូលោឋ នកន ងមួយេនែកឹហ  ន (០.០៤) (០.០៤) (០.០២) (០.០៦) 
ខាតលយច ោះកន ងមួយេនែកឹហ  ន (០.០៤) (០.០៤) (០.០២) (០.០៦) 

៣០. ក្ពឹតតិការណ៍សក្កាយការយិបរសិចេទថ្នរបាយការណ៍ 
ព ំមានក្ពឹតត៊ិការណ៍េំខាន់ៗ បានសកើតស ើង បនាទ បព់ីច ងការ ៊ិយបរ ៊ិសចេទថ្នរបាយការណ៍ ន៊ិងកាលបរ ៊ិសចេទថ្នការអន មត័ឱ្យសចញផ្ាយថ្ន
ពត័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពល ថ្ែលតក្មូវឱ្យមានការថ្កតក្មូវ ឬសធវើការោតក្តោងសៅកន ងពត័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ ចសនាែ ោះសពលសនោះ 
ស ើយ។ 

៣១. ការអនុម័តសៅសលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
ពត័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វតថ េសងេបចសនាែ ោះសពលគ៊ិតក្តឹមថ្លៃទ៣ី០ ថ្ែម៊ិល នា ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងេក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិសចេទ ៦ថ្ែថ្ែលបានបញ្ចប់
ក្តូវបានអន មត័ឱ្យសចញផ្ាយសោយក្កុមក្បឹកាភ៊ិបាលសៅថ្លៃទី០៩ ថ្ែេីហា ឆ្ន ២ំ០២២។ 

 
 
 
 
 
  


