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អនុបាតលរធភាព្បងក់ារទ្បាក ់ (៤,២៧) ២.៥៩ 
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ម្លសរី៣ ខដលម្លនការងយចុុះ -២៨,៨៥% ណបើ

ណធៀបនឹងទ្បាក់ចំណូលសរុប ១៩ ២៥០ ៩២៩ 
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៦៨៨) ពានណ់រៀល សទ្ម្លប់ទ្តីម្លសណនុះ។ ទ្រព្យ

សកម្មសរុបងយចុុះ -១១,៤៨ % ណបើណធៀបនឹងឆ្ន  ំ

២០២១ ពី្ ៦៦ ៥៤០ ៧៤៨ ពាន់ណរៀល ងយម្ក ៥៨ 
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រាជ្ធានីភនណំព្ញ ថ្ងៃរី       ខខ         ឆ្ន ២ំ០២២ 
ហតថណលខា និងទ្ា 

 

 
ឡោក នាង វិ្ ី
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អ៊ុីផ្ម ល services@dbdengineering.com 
ដលខវ ៊ិញ្ញា បនបក្ត្ច្៊ុ៉ះបញ្ជ ីពាណ៊ិ ជជកមម ០០០០៤០២៩ ច្៊ុ៉ះនលៃទី្១០ ផ្ខម៊ិនា ឆ្ែ ១ំ៩៩៨ 
ដសច្កតីសដក្មច្អន៊ុញ្ញា ត្ ន៊ិងច្៊ុ៉ះបញ្ជ ីឯកសារផតល់
រ័ត្៌មាន 

១២៣/២១ ស.ស.រ/ន.ម.ក. ច្៊ុ៉ះនលៃទី្២៤ ផ្ខម៊ិល៊ុនា 
ឆ្ែ ២ំ០២១ 

ដ ម្ ៉ះប៊ុគគលក្កុមហ ៊ុន ដោក នាង វ ៊ិធី 

ខ-លកខណៈននធ៊ុរក៊ិច្ច  
ក្កុមហ ៊ុន ឌី ប ី ឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.ក ក្តូ្វានបដងាីត្ដឡងីកែ៊ុងឆ្ែ ១ំ៩៩៥ ជាក្កុមហ ៊ុនរហ៊ុម៊ុខង្ករ ផ្ផែកវ ៊ិសវកមម ន៊ិងសំណង់ 
ផ្ដ្លមានបទ្រ៊ិដសាធន៍ជាដក្ចី្នឆ្ែ កំែ៊ុងក្រ៉ះរាជាណាច្ក្កកមព៊ុជា។ ឌី ប ី ឌី ផតល់ដសវាកមមដូ្ច្ជា ដសវាគូសបៃង់ សាងសង់ 
ដំ្ដឡងី ន៊ិងផ្លទ ំផ្ដ្លដសវាកមមទងំដន៉ះដធវីឱ្យក្កុមហ ៊ុនទ្ទួ្លដករ ត ិ៍ដ ម្ ៉ះលំោប់ជាត្៊ិ ន៊ិងអនតរជាត្៊ិ។ ឌី ប ី ឌី ទ្ទួ្លាន
កំណត់្ក្តាលអកែ៊ុងការផតល់ដសវាកមម ន៊ិងផគត់្ផតង់ផល៊ិត្ផលក្បកបដោយគ៊ុណភារខពស់ផ្ដ្លផ្សតងបញ្ញជ ក់តាមរយៈការ
ដរញច្៊ិត្ត ន៊ិងការសរដសីររីសំណាក់អត្៊ិល៊ិជនរបស់ខៃួន។ 

                       Electrical and Construction   Mechanical and Electrical 

 

 

 

       Building Inspection and Maintenance                  Heating, Ventilation, and AC  

 

 

ថ្នែកទី ១៖ ព័ត៌មានទូង្ៅពាក់ព័នធនឹខក្រកុមហ ុន ឌី ប ី ឌី អុនិជីនារខី ម.ក 

mailto:services@dbdengineering.com
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ឌី ប ី ឌី មានប៊ុគគល៊ិកជំនាញផ្ផែកដសវាកមម ន៊ិងការផ្លទ ំ ដដី្មបធីានា ន៊ិងរការគ៊ុណភារជាប់រងឹមារំបស់សំណង់អោរ 
ន៊ិងការបំពាក់ឧបករណ៍លមី ដហយីបច្ច៊ុបបនែដន៉ះ ឌី ប ី ឌី ាននឹងកំរ៊ុងរក្ងីកអាជីវកមមផ្ផែក ផល៊ិត្កមមដលីក្បរ័នធបំរង់ 
ដក្គឿងច្ក្ក ការផ្លរការដរាងច្ក្ក ន៊ិងឧបករណ៍។ 

គ-ក្រឹត្ត៊ិការណ៍សំខាន់ៗរបស់ក្កមុហ ៊ុន ឌី ប ី ឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.ក 

❖ វគគបណត៊ុ ៉ះបណាត លវ ៊ិន៊ិដោគ៊ិន កាលរីនលៃទី្១១ ផ្ខសីហា ឆ្ែ ២ំ០២២ 
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ក-លទធផលត្បរិបរតិការ្ុរកិចច ឡោយរួម្បញ្ចូលព័រ៌មាន្ុរកិចចតាម្ផ្ផែក 

នាណដើម្ឆ្ន ២ំ០២២ ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ីឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក ររួលបានគណទ្ម្លងដំបូងណគ គឺការោងសង ់និងដំណែើង
ទ្បព្ន័ធ MEP របស់ោគារ “WING OFFICE TOWER” ខដលម្លនរីាងំសថិតណៅម្ហាវងីិទ្ព្ុះមុ្នីវងស និងម្ហាវងីិកម្ពុជា
ណទ្កាម្កនុងសង្ហក តម់្ណនារម្យខណឌ  ៧ ម្ករា រាជ្ធានីភនណំព្ញ។ គណទ្ម្លងណនុះបានចបណ់ផតើម្ណធវើការោងសងក់នុងឆ្ន  ំ២០២២ 
និងបញ្ចបគ់ណទ្ម្លងកនុងឆ្ន  ំ២០២៣ នាណព្លខាងម្ុខ។  បខនថម្ពី្ណនុះទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ីឌី កស៏ណទ្ម្ចររួលយកគណទ្ម្លងធំម្យួ
ណរៀតខាងខផនកោងសងទ់ងំមូ្លណៅណលើ គណទ្ម្លង “BIOMASS STEAM BOILER PLANT” ពី្ខាងទ្កុម្ហ ុន BEC IS  

ខដលនឹងផលិតថាម្ព្លណោយចំហាយ និងផគតផ់គងណ់ៅណោយ ទ្កុម្ហ ុន HEINEKEN ។ 
 

ជាម្យួគាន ណនុះ ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ី ឌី បានចូលរមួ្ោងសង ់និងបនតោងស់ងគ់ណទ្ម្លងធំៗម្លនដូចជា ផាររំណនើបអីុអនរី១, 
ផាររំណនើបអីុអនរី២, គណទ្ម្លងខុនដូ North Park, គណទ្ម្លង ជី្ប ម្ ុង ខសនសុខ, គណទ្ម្លងផាររំណនើប ជី្ប ម្ ុង ៥៩៨, និង
គណទ្ម្លងផាររំណនើប ជី្ប ម្ ុង ២៧១ ជាណដើម្។ 
 
បចចុបបននទ្កុម្ហ ុនកំពុ្ងណធវើការណលើទ្បព្ន័ធងមីសទ្ម្លបក់ារទ្គបទ់្គងធនធានម្នុសសខដលជួ្យ ឱ្យអនកទ្គបទ់្គងររួលបានរបាយ-
ការណ៍ផ្ទទ ល់កានខ់តង្ហយទ្សួលណលើការណរៀបចំ និងការទ្តួតពិ្និតយកម្លា ងំព្លកម្ម ណដើម្បកីាតប់នថយការខជុះខាជ យកម្លា ងំ
ព្លកម្ម។ បខនថម្ពី្ណនុះ ទ្កុម្ហ ុនកអ៏នុវតតម្ុខង្ហរងមីណៅកនុងទ្បព្ន័ធគណណនយយបចចុបបននផងខដរ ណដើម្បទី្គបទ់្គងការថ្ងាណដើម្
សម្លា រៈ។ 
 

គឡត្មាងៃមី ថនត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ 

គឡត្មាង ចាំនួន (គិរបញ្ចូលពនធ) 
(ដុោលនរអាឡម្រិក) 

កាលបរិឡចេទរំពឹងទុកថនការបញ្ចប់គឡត្មាង 

Wing Bank PBC ១.០៧០.០០០,០០ ៣០ វចិេិកា ២០២២ 
B-Quik Aeon 3 ៤៧៤.១៣៧,៧០ ១៥ ធនូ ២០២២ 
CTN ២៧៣.៧០០,០០ ៣១ តុលា ២០២២ 
Decathlon Aeon 3 ៦៦០.០០០,០០ ០៥ ម្ករា ២០២៣ 
Wing Tower- LED Screen ២.០០០.០០០,០០ ២០ ម្ងុិនា ២០២៣ 
Cinema / CM271 Tenant ៥២១.៩៤៧,០៤ ៣០ តុលា ២០២២ 
CMG / CM271 Tenant ៨៣៥.០២៩,៩៨ ៣០ វចិេិកា ២០២២ 
CMRT / CM271 Tenant ៤៨៦.៤១៨,៦៨ ៣០ វចិេិកា ២០២២ 
Food Park / CM271 Tenant ២៤៥.៤៩២,៣០ ៣០ តុលា ២០២២ 
Master Craft / CM271 Tenant ៩៣.៣៣៣,០០ ០៥ តុលា ២០២២ 

ថ្នែកទី ២៖ ព័ត៌មានអំពីលទធនលក្របតិបតតិារធុរកិចច 
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គឡត្មាងសថិរកែុងដាំឡណើរការ 

 
គឡត្មាង កាលបរិឡចេទចាប់ឡផតើម្គឡត្មាង លទធផលសឡត្ម្ចបាន 

Biomass  18-Jan-2022 ៩៩ % 
WING Tower ៦ ម្ករា ២០២២ ៤ % 
DBD New HQ ៧ ធនូ ២០២១ ៦៨ % 
CTN ១ សីហា ២០២២ ៧៥ % 
WING Bank Branch ១ កញ្ញញ  ២០២២ ៤០ % 
Chip Mong 271 Mega Mall កកកោ ២០២០ ៩៥ % 
Tenant Market Place ៧ ម្ងុិនា ២០២២ ៩៨ % 
Tenant Mastercraft ៥ កកកោ ២០២២ ៨៥ % 
Tenant Food Court  ៦ សីហា ២០២២ ៧៥ % 
Tenant Cinema ៥ សីហា ២០២២ ៤៥ % 
Tenant CMG Office  ២៥ % 
Tenant CMRT Office  ៤៥ % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ គឡត្មាង BIOMASS STEAM BOILER PLANT  គឡត្មាងអាគារ  WING OFFICE TOWER 
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គណទ្ម្លង CHIP  MONG  MEGA MALL 271 
 
 
 
 
  
 
 
 

គណទ្ម្លង CHIP  MONG  S ENSOK MALL  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

         គណទ្ម្លង CHIP  MONG  598 MALL 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

គណទ្ម្លង TRIBE  HOTEL Phnom Penh 
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ខ-រចនាសម្ព័នធចាំណូល 

ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ី ឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក ម្លនទ្បភព្ចំណូលពី្រ ខដលចំណូលរី ១ គឺបានម្កពី្គណទ្ម្លងោងសង ់
ខដលជាទ្បភព្ចម្បង កនុងណនាុះរមួ្បញ្ជូ លនូវគណទ្ម្លងងមី និងការង្ហរជួ្សជុ្ល និងការខងទ។ំ ទ្បភព្ចំណូលរី ២ គឺបាន
ម្កពី្ការលកស់ម្លា រៈគណទ្ម្លង ខដលវាជាខផនកតូចម្យួរបស់ចំណូលសរបុ។ ណទុះបីជាយ ងណាកណ៏ោយ ទ្បាកចំ់ណូលពី្
ការលកស់ម្លា រៈគណទ្ម្លង នឹងម្លនការណកើនណែើងបនាទ បពី់្ទ្កុម្ហ ុនព្ទ្ងីកនូវផលិតកម្មបំព្ងរ់បស់ខាួន។ ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ី ឌី 
នឹងណធវើការលកផ់លិតផលណនុះ ខដលសព្វថ្ងៃណនុះទ្កុម្ហ ុនផលិតសទ្ម្លបខ់តផគតផ់គងគ់ណទ្ម្លងោងសងរ់បស់ខាួនប ុណណាណ ុះ។ 
 

ល.រ ត្បភពចាំណូល 

ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្នាំ២០២២ 

ត្រីមាសទី៣ 
ឆ្នាំ២០២១ 

ចាំនួនទឹកត្បាក ់
(ពាន់ឡរៀល) 

ភាគរយ 
ចាំនួនទឹកត្បាក់ (ពាន់

ឡរៀល) 
ភាគរយ 

១ ចំណូលពី្គណទ្ម្លងោងសង ់ ១៣.៦៦៨.១៨៧ ៩៩,៨០% ១៨.៨៧៣.៧៤៧ ៩៨,០៤% 
២ ចំណូលពី្ការលករំ់និញ ២៨.៤៣២ ០,២០% ៣៧៧.១៨២ ១,៩៦% 

ចំណូលសរបុ ១៣.៦៩៦.៦១៩ ១០០% ១៩.២៥០.៩២៩ ១០០% 
 
កនុងទ្តីម្លសរី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប ី ឌី ម្លនចំណូលចំនួន ១៣.៦៩៦.៦១៩ ពាន់ណរៀល ខដលងយចុុះចំនួន 
(៥.៥៥៤.៣១០) ពានណ់រៀល ណសមើនឹង -២៨,៨៥ ភាគរយ ណបើណធៀបនឹងទ្តីម្លសរី៣ ឆ្ន ២ំ០២១។ ការងយចុុះណនុះ បណាត ល      
ម្កពី្ចំណូលពី្គណទ្ម្លងោងសងង់យចុុះចំនួន -២៧,៥៨ ភាគរយ និងចំណូលពី្ការលករំ់និញងយចុុះចំនួន -៩២,៤៦ 
ភាគរយ។  
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❖ សូមពិនិត្យមមើលឧបសមព័នធដែលភ្ជា ប់មកជាមួយ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ថ្នែកទី ៣៖ របាយារណ៍ហរិញ្ញវតថុថ្ែលក្រតួតពិនិតយង្ ើខវិញង្ោយសវនករឯករាជយ 
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ការពិ្ភាកា និងការវភិាគខាងណទ្កាម្ណនុះ គឺជាការពិ្ភាកាណលើលរធផលថ្នទ្បតិបតិតការ និងោថ នភាព្ហិរញ្ញ វតថុណោយ      
គណៈទ្គបទ់្គងរបស់ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ី ឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក ណោយខផអកណលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុគិតទ្តឹម្ថ្ងៃរី៣០ ខខ
កញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២។ គណៈទ្គបទ់្គងណធវើការពិ្ភាកា និងវភិាគណលើសម្លសធាតុសំខាន់ៗ ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ និង
កាត សំខាន់ៗ ខដលបានជ្ុះឥរធិព្លណៅ ណលើទ្បាកចំ់ណណញរបស់ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ីឌី ខតប ុណណាណ ុះ។ 

ក-ទិដឋភាពទ៉ូឡៅថនត្បរិបរតិការ 

ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ី ឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក បានបណងកើតណែើងណៅឆ្ន ១ំ៩៩៨ ណទ្កាម្ចាបថ់្នទ្ព្ុះរាជាណាចទ្កកម្ពុជា។ ទ្កុម្ហ ុន
ណនុះ ជាទ្កុម្ហ ុនណ  ការោងសង់ឯកណរសខផនក MEP  និងសំណង់សីុវលិ ខដលផតល់ណសវាកម្មណលើខផនកណម្កានិច 
អគគិសនី ទ្បព្័នធរឹក និងព្នាត់អគគីភ័យ ម្ល សីុនទ្តជាក់ បនទប់ទ្តជាក់ HVAC  និងខងទំអគារ។ 

 ១-ការវិភាគចាំណូល 

ទ្បភព្ចំណូលរបស់ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប ី ឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក គឺបានពី្ណសវាោងសង់ និងណសវាខងទំ រមួ្ទំងការង្ហរ 
MEP  និងការង្ហរសំណង់សីុវលិ ណហើយចំណូលសរុបទ្តូវបានកត់ទ្ាកនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុ  ណោយណធវើការ
ខបងខចកជា ៣ (បី) ខផនកដូចជា៖ (១).ការោង់សង់ និងណសវាកម្មខងទំ, (២).ការលក់រំនិញ និង (៣).ចំណូល
ណផសងៗ។ ចំណូលទ្តូវបានររួលោគ ល់ណៅណព្លទ្កុម្ហ ុន ឌី ប ី ឌី បានបំណព្ញការអនុវតតកាតព្វកិចចខដលម្លនខចង
កនុងកិចចសនាអតិងិជ្នបានរចួរាល់។ ណដើម្បរីរួលោគ ល់ចំណូល ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប ី ឌី បានអនុវតត ៥ ជំ្ហាន គឺ៖ 

 ១.កំណត់កិចចសនាជាម្ួយអតិងិជ្ន 

 ២.កំណត់ពី្ការអនុវតតកាតព្វកិចច 

 ៣.កំណត់ពី្ថ្ងាទ្បតិបតតិការ 

 ៤.ការខបងខចកថ្ងាទ្បតិបតតិការណធៀបនឹងការអនុវតតកាតព្វកិចច 

 ៥.ររួលោគ ល់ចំណូលណៅណព្ល/ការអនុវតតកាតព្វកិចចទ្តូវបានណព្ញចិតត។ 

 

 

ថ្នែកទី ៤.- ារពិភាកា និខារវិភាគរបសគ់ណៈក្រគប់ក្រគខ 
 



 

9 
 

 ២-ការវិភាគចាំណូលតាម្ផ្ផែក 

កនុងទ្តីម្លសរី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប ី ឌី ម្លនចំណូលចំនួន ១៣.៦៩៦.៦១៩ ពាន់ណរៀល ខដលងយចុុះចំនួន 
(៥.៥៥៤.៣១០) ពានណ់រៀល ណសមើនឹង -២៨,៨៥ ភាគរយ ណបើណធៀបនឹងទ្តីម្លសរី៣ ឆ្ន ២ំ០២១។ ការងយចុុះណនុះ បណាត ល      
ម្កពី្ចំណូលពី្គណទ្ម្លងោងសងង់យចុុះចំនួន -២៧,៥៨ ភាគរយ និងចំណូលពី្ការលករំ់និញងយចុុះចំនួន -៩២,៤៦ 
ភាគរយ។  
 

 ៣-ការវិភាគគមាលនរចាំឡណញដុល 

កនុងទ្តីម្លសរី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប ី ឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក ម្លនចំណណញដុលចំនួន ១៥៥.៧៦០ ពាន់ណរៀល   
ខដលងយចុុះចំនួន (៣.៤៥៩.០៣៥) ពាន់ណរៀល ណសមើនឹង -៩៥,៧០ ភាគរយ ណបើណធៀបនឹងទ្តីម្លសរី៣ ឆ្ន ំ
២០២១។ ការខាតណនុះបណាត លម្កពី្ការងយចុុះថ្នចំណូល និងថ្ងាណដើម្ណសវា។  

 ៤-ការវិភាគចាំឡណញ/(ខារ) ម្ុនបង់ពនធ 

តារាងសឡងេបត្បាក់ចាំឡណញ 
 

ត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ
២០២២(ពាន់ឡរៀល) 

ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ
២០២១(ពាន់ឡរៀល) 

បផ្ត្ម្បត្ម្ួល 
(ពាន់ឡរៀល) 

បផ្ត្ម្បត្ម្ួល 
% 

ចំណណញឌុល ១៥៥.៧៦០ ៣.៦១៤.៧៩៥ (៣.៤៥៩.០៣៥) -៩៥,៦៩% 
ខាតណផសងៗ (៥.២១១) (២៥.០៦៨) (១៩.៨៥៧) ៧៩,២១% 
ចំណាយទ្បតិបតតិការ (១.៤២៦.៨៥៨) (២.១៤៣.៥២៤) (៧១៦.៦៦៦) -៣៣,៤៣% 
ចំណាយហិរញ្ញ វតថុ (២៩៨.៦៩៤) (៥៥៧.៩៥៧) (២៥៩.២៦៣) -៤៦,៤៧% 
ត្បាក់ចាំឡណញមុ្នបង់ពនធ (១.៥៧៥.០០៣) ៨៨៨.២៤៦ (២.៤៦៣.២៤៩) ២៧៧,៣២% 

កនុងទ្តីម្លសរី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប ី ឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក ខាតម្ុនបងព់្នធចំនួន (១.៥៧៥.០០៣) ពានណ់រៀល 
ខដលការខាតណនុះបានណកើនណែើងចំនួន (២.៤៦៣.២៤៩) ពានណ់រៀល ណសមើនឹង -២៧៧,៣២ ភាគរយ ណបើណធៀបនឹងទ្តី
ម្លសរី៣ ឆ្ន ២ំ០២១។ មូ្លណហតុចម្បងថ្នការណកើនណែើងថ្នការខាតណនុះ ណោយោរខតចំណណញដុលរបស់ទ្កុម្
ហ ុនម្លនការងយចុុះចំនួន -៩៥,៦៩ ភាគរយ។ 
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 ៥-ការវិភាគចាំឡណញ/(ខារ) កែុងការិយបរិឡចេទ  

តារាងសឡងេបត្បាក់ចាំឡណញ 
 

ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២
(ពាន់ឡរៀល) 

ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ
២០២១(ពាន់ឡរៀល) 

បផ្ត្ម្បត្ម្ួល 
(ពាន់ឡរៀល) 

បផ្ត្ម្បត្ម្ួល 
% 

ចំណណញម្ុនបងព់្នធ (១.៥៧៥.០០៣) ៨៨៨.២៤៦ (២.៤៦៣.២៤៩) -២៧៧,៣២% 
ចំណាយព្នធណលើទ្បាកច់ំណូល (៦៨.៤៨៣) (២១៦.២៨៨) (១៤៧.៨០៥) -៦៨,៣៤% 
ចាំឡណញកែុងការិយបរិឡចេទ (១.៦៤៣.៤៨៦) ៦៧១.៩៥៨ (២.៣១៥.៤៤៤) -៣៤៤,៥៨ % 

 

ចំណពាុះព្នធណលើទ្បាកចំ់ណូល ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ីឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក ទ្តូវបង់ចំនួន ២០ ភាគរយ ថ្នទ្បាក់ចំណូលជាប់
ព្នធ ណោយកាត់កងជាម្ួយទ្បាក់រណំោុះព្នធណលើទ្បាក់ចំណូលទ្បចំខខ ចំនួន ១ ភាគរយ ថ្នចំណូលទ្បចំឆ្ន សំរបុ។ 

កនុងទ្តីម្លសរី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ីឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក បានខាតកនុងការយិបរណិចេរចំនួន (១.៦៤៣.៤៨៦)
ពានណ់រៀល ខដលការខាតណនុះបានណកើនណែើងចំនួន (២.៣១៥.៤៤៤) ពានណ់រៀល ណសមើនឹង -៣៤៤,៥៨  ភាគរយ ណបើណធៀប
នឹងទ្តីម្លសរី៣ ឆ្ន  ំ ២០២១។ ម្ូលណហតុចម្បងថ្នការខាតណនុះ គឺណោយោរទ្កុម្ហ ុនម្លនការណកើនណែើងថ្នខាតមុ្ន
បងព់្នធ។ 

៦-ការវិភាគលទធផលលម្អិរកែុងការិយបរិឡចេទ 

កនុងទ្តីម្លសរី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ី ឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក ររួលបានលរធផលខាតលម្អតិកនុងការយិបរណិចេរ
ចំនួន (១.៦៤៦.៦៨៨) ពាន់ណរៀល ខដលការខាតណនុះបានណកើនណែើងចំនួន (២.៣១៩.១៣៨) ពាន់ណរៀល ណសមើនឹង 
-៣៤៤,៨៨ ភាគរយ ណបើណធៀបនឹងទ្តីម្លសរី៣ ឆ្ន ២ំ០២១។ មូ្លណហតុចម្បងថ្នការខាតណនុះ គឺណោយោរទ្កុម្ហ ុន
ម្លនការណកើនណែើងថ្នខាតមុ្នបងព់្នធ។ 

៧-ការវិភាគពីកតាតន និងនិនា្នការផ្ដលប ៉ះពាល់ស្ថននភាព និងលទធផលហិរញ្ញវរថុ 

កនុងទ្តីម្លសរី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ី ឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក ម្និម្លនកាត  និងនិនាន ការខដលប ុះពាល់ដល់ោថ ន
ភាព្ និងលរធផលហិរញ្ញ វតថុរបស់ទ្កុម្ហ ុនខដលគួរឱ្យកតស់ម្លគ ល់ណែើយ។ 

 

ខ-កតាតនសាំខាន់ៗផ្ដលប ៉ះពាល់ឡលើផលចាំឡណញ 
ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ីឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក បានវភិាគកាត សំខាន់ៗដូចខាងណទ្កាម្ ខដលោចម្លនផលប ុះពាល់ដល់លរធ
ភាព្រកទ្បាក់ចំណណញដល់ទ្កុម្ហ ុន។ 
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 ១-ការវិភាគពីលកេខណឌថនរត្ម្ូវការ និងការផគរ់ផគង់ 
វស័ិយសំណង់ម្លនការងយចុុះ គណទ្ម្លងចំនួន ៤.៣០៣ ទ្តូវបានអនុម្័តកនុងឆ្ន ២ំ០២១ ខដលណសមើនឹង ៥,៣៣ ពាន់
លានដុលាា ោណម្រកិ ងយចុុះ ៣១,២១ ភាគរយ ណបើណធៀបនឹងឆ្ន ២ំ០២០ ខដលម្លនគណទ្ម្លងចំនួន ៤.៨៤១ ទ្តូវបាន
អនុម្័តណសមើនឹង ៧,៧៥ ពាន់លានដុលាា ោណម្រកិ។ ឱ្កាសណកើនណែើងថ្នឧសាហកម្មសំណង់ម្លន ៦.៧៦០ 
គណទ្ម្លងខដលបានអនុម្័តកនុងឆ្ន ២ំ០២២ ណសមើនឹង ១៥,៥២ ពាន់លានដុលាា ោណម្រកិ។ 

ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ី ឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក គឺជាទ្កុម្ហ ុនសំណងឈ់ានមុ្ខណគណៅកនុងទ្ព្ុះរាជាណាចទ្កកម្ពុជា ណលើការផតល់
ណសវាកម្ម MEP  ខដលម្លនដូចជា (១)ខផនកណម្កានិច និងអគគិសនី (២)ទ្បព្័នធរឹក និងព្នាត់អគគីភ័យ (៣)កណ ត  
ខយល់ណចញចូល និងទ្បព្័នធម្ល សីុនទ្តជាក់ និង (៤) ការខងទំអគារ។ 

 ២-ការវិភាគពីការឡ ើងចុ៉ះថនថៃៃវរថុធារុឡដើម្ 
ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ី ឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក បានរមួ្បញ្ចូ លការណែើងអតិផរណាខដលបានរពឹំ្ងរុកណៅកនុងសំណណើ រខដលោក់
ណដញថ្ងាគណទ្ម្លង។ ទ្បសិនណបើតថ្ម្ាថ្នវតថុធាតុណដើម្ខទ្បទ្បួលទ្សបាម្អទ្ាអតិផរណា វានឹងម្និម្លនផលប ុះពាល់ខាា ងំ
ដល់ទ្បាកច់ំណណញរបស់ទ្កុម្ហ ុនណនាុះណរ។ ណទុះយ ងណាកណ៏ោយ ទ្បសិនណបើតថ្ម្ាសម្លា រៈណកើនណែើងខាា ងំ វានឹងណធវើឱ្យ
ទ្កុម្ហ ុនខាតបង។់ ថ្ងាណដើម្ណសវារបស់ទ្កុម្ហ ុន គឺថ្ងាណដើម្ថ្នការោងសង ់ និងចំណាយណផសងៗទករ់ងនឹងគណទ្ម្លង។ 
ថ្ងាណដើម្ រមួ្ម្លនថ្ងាណដើម្សម្លា រៈខដលបានោកល់កជូ់្នអតិងិជ្ន និងថ្ងាណដើម្ថ្នការោងសងស់ទ្ម្លបសំ់ម្លា រៈសំណងសំ់
ខាន់ៗ  និងការង្ហរវសិវកម្ម។ 

 
 ៣-ការវិភាគឡលើពនធ 
 

ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ី ឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក បានររួលនូវការណលើករឹកចិតតណោយបនថយព្នធណលើទ្បាកចំ់ណូល ៥០ ភាគរយ 
សទ្ម្លបរ់យៈណព្ល៣ឆ្ន  ំណោយគិតចបពី់្ឆ្ន  ំ២០២២ ដល់ ២០២៤។ 

ណោយអនុណលាម្ាម្ចាបព់្នធោរថ្នទ្ព្ុះរាជាណាចទ្កកម្ពុជា ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ី ឌី ម្លនកាតព្វកិចចបងព់្នធណលើទ្បាក់
ចំណូលកនុងអទ្ា ២០ ភាគរយ ថ្នទ្បាកចំ់ណូលជាបព់្នធ។ ណទ្ៅពី្ព្នធណលើទ្បាកចំ់ណណញ ទ្កុម្ហ ុនកទ៏្តូវបងព់្នធអបប
បរម្លផងខដរ។ ព្នធអបបបរម្ល ជាព្នធទ្បចឆំ្ន ជំាម្យួនឹងអទ្ា ១ ភាគរយ ណលើចំណូលទ្បចឆំ្ន សំរបុ ណោយរមួ្បញ្ចូ ល
ព្នធទ្គបទ់្បណភរទងំអស់ ណលើកខលងខតោករណលើតថ្ម្ាបខនថម្ និងណោយម្និគិតពី្ោថ នភាព្ចំណណញ ឬខាតរបស់ទ្កុម្
ហ ុនណែើយ។ បខនថម្ពី្ណនុះ ទ្កុម្ហ ុនបានគណនាោករណលើតថ្ម្ាបខនថម្ចំនួន ១០ ភាគរយ ណៅណលើវកិយ័បទ្តខដលណចញ
ណៅឱ្យអតិងិជ្ន។ ោករណលើតថ្ម្ាបខនថម្ ទ្តូវបានកាតក់ងជាម្យួោករណលើតថ្ម្ាបខនថម្ណលើធាតុចូល ១០ ភាគរយ ខដល 
ទ្កុម្ហ ុនបានរូទតណ់ៅអនកផគតផ់គងនូ់វរាល់ការរិញរំនិញ។ ទ្កុម្ហ ុនម្លនកាតព្វកិចចបងព់្នធកាតរុ់កណលើចំណូលការ
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ទ្បាកណ់ៅអទ្ា ៤ ភាគរយ ថ្នទ្បាកប់ណញ្ញ ើចរនត ខដលទ្តូវបានកាតរុ់កណោយធនាគារ, បងព់្នធកាតរុ់កណលើទ្បាក់
បំណាច ់ឬលាភការ របស់ទ្កុម្ទ្បឹកាភបិាល ណៅអទ្ា ១៥ ភាគរយ, បងព់្នធកាតរុ់កណលើការចំណាយពាកព់្ន័ធនឹង
ណសវាទ្បឹកាណយបល់ណៅ អទ្ា ១៤ ភាគរយ (អនិវាសនជ្ន) និង អទ្ា ១៥ ភាគរយ (និវាសនជ្ន), និងបងព់្នធកាត់
រុកណលើចំណូលពី្ការជួ្លណៅអទ្ា ១០ ភាគរយ។ ជាម្យួគាន ណនុះ ទ្កុម្ហ ុនកម៏្លនកាតព្វកិចចបងព់្នធណលើការនាចូំល
ណលើសម្លា រៈ និងវតថុធាតុណដើម្នូវអទ្ា ៧ ភាគរយ ណៅ ៣៥ ភាគរយ ខផអកណលើទ្បណភររំនិញ។ 

 

 ៤-ការវិភាគឡលើធារុផ្ដលខុសពី្ម្មតា និងធារុវិស្ម្ញ្ញ 
កនុងទ្តីម្លសរី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ គណៈទ្គបទ់្គងយល់ថាទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ី ឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក ពំុ្ម្លនធាតុខដលខុសព្ី
ធម្មា និងវោិម្ញ្ញ ណនាុះណរ។ 

 
គ-ការផ្ត្បត្បួលសាំខាន់ៗឡលើការលក់ និងចាំណូល 

ទ្បាកច់ំណូលរបស់ ឌី ប  ីឌី ពី្ការលកស់ម្លា រៈម្លនការងយចុុះយ ងគួរឲ្យកតស់ម្លគ ល់ ណហើយទ្បាកចំ់ណូលពី្ការោង
សងក់ម៏្លនការងយចុុះ ណោយោរណៅកនុងទ្តីម្លសណនុះ ឌី ប  ី ឌី ម្លនគណទ្ម្លងធំខដលកំពុ្ងោងសងខ់តម្យួ ណនាុះគឺ 
“Chip Mong Mega Mall 271”។ គណទ្ម្លងធំដថ៏្រណរៀតដូចជា “Wing Tower” ណរើបខតចបណ់ផតើម្ ដូណចនុះណរើបទ្បាក់
ចំណូលម្លនការងយចុុះណបើណធៀបណៅនឹងទ្តីម្លសរី៣ ថ្នឆ្ន ២ំ០២១។ 
 
ឃ-ផលប ៉ះពាល់ថនការបតូររ៉ូបិយបណណ អត្តាការត្បាក់ និងថៃៃទាំនិញ 

 

 ១-ផលប ៉ះពាល់ថនអត្តាបតូរត្បាក់ 
ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ី ឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក ម្និម្លនទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញ វតថុជារបូិយបណ័ណ បរណរសណផសងណរៀតណរ 
ណលើកខលងខតម្លនរឹកទ្បាក់តូចម្យួចំនួនសទ្ម្លប់គណនីអនកផគត់ផគង់ ខដលទ្តូវបង់ជារបិូយប័ណណ ថ្ងបាត (THB) 
និង អីរ   ូ (EUR  ) ណហើយរាល់កម្ចទីងំអស់របស់ទ្កុម្ហ ុនម្លនអទ្ាណងរ ដូណចនុះទ្កុម្ហ ុនម្និម្លនផលប ុះពាល់ខាា ំងព្ី
ការខទ្បទ្បួលថ្នការបតូររបិូយបណ័ណ បរណរស និងអទ្ាការទ្បាកណ់រ។ 
 

 ២-ផលប ៉ះពាល់ថនអត្តាការត្បាក់ 
កនុងទ្តីម្លសរី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ីឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក ម្និររួលរងហានិភយ័ពាកព់្ន័ធនឹងអទ្ាការទ្បាក់
ណនាុះណរ។ 
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  ៣-ផលប ៉ះពាល់ថនថៃៃទាំនិញ 
កនុងទ្តីម្លសរី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ី ឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក ម្និម្លនផលប ុះពាល់ជាោរវនតណលើថ្ងារំនិញណនាុះ
ណរ។ 
 

ង-ផលប ៉ះពាល់ថនអរិផរណា 
កនុងទ្តីម្លសរី៣ ឆ្ន ២ំ០២២ ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប  ីឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក បានរមួ្បញ្ចូ លការណកើនណែើងថ្នអតិផរណាខដលបាន
រពឹំ្ងរុកណៅកនុងសំណណើ រខដលោកណ់ដញថ្ងាគណទ្ម្លង។ ទ្បសិនណបើតថ្ម្ាថ្នវតថុធាតុណដើម្ខទ្បទ្បួលទ្សបាម្អទ្ាអតិផរណា 
វានឹងម្និម្លនផលប ុះពាល់ខាា ងំដល់ទ្បាកចំ់ណណញរបស់ទ្កុម្ហ ុនណនាុះណរ។ 
 

ច-ឡគាលនឡយាបាយឡសដឋកិចច ស្រឡពើពនធ និងរ៉ូបិយវរថុរបស់រាជរោឋនភិបាល 
 

កនុងរយៈណព្លប ុនាម នឆ្ន ចុំងណទ្កាយណនុះ វស័ិយអចលនទ្រព្យ និងសំណងគឺ់ជាកាត ចម្បងម្យួជំ្រញុកំណណើ នណសដឋកិចច។ 
ណយងាម្របាយការណ៍របស់ CBRE  រសសនវស័ិយរីផារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាឆ្ន  ំ ២០១៩ ឧសាហកម្មសំណង់
បានណកើនណែើង ១៨,១ ភាគរយ រឯីណៅកនុងឆ្ន  ំ២០១៨ ចំនួនខុនដូណកើនណែើងទ្បខហល ១២០ ភាគរយ។ ខណៈណព្ល
ខដលកាត កំណណើ នណសដឋកិចចចទ្មុ្ុះចូលណៅកនុងដំណណើ រការដរ៏ងឹម្លថំ្នឧសាហកម្មសំណង ់ការវនិិណយគផ្ទទ ល់ពី្បរណរស 
(FDI) គឺជាកាត ជំ្រញុដសំ៏ខានម់្យួថ្នឧសាហកម្មណនុះ។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៩ FDI ណៅកម្ពុជាម្លនចំនួន ១០,៦ ភាគរយ 
ថ្នរិននផលកនុងទ្សុកសរបុ (GDP )សរបុ។ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ ការវនិិណយគផ្ទទ ល់ពី្បរណរសបានឈានដល់កទ្ម្តិខពស់
បំផុតណោយណកើនណែើង ១០,៧ ភាគរយ ឬ ៣០០ លានដុលាា ោណម្រកិ ពី្ ២,៨ ពានល់ានដុលាា ោណម្រកិ កនុងឆ្ន ២ំ០១៧ 
ដល់ ៣,១ ពានល់ានដុលាា ោណម្រកិ កនុងឆ្ន ២ំ០១៨ (ធនាគារពិ្ភព្ណលាក)។ ការផទុុះណែើងថ្នជំ្ងឺកូវដី-១៩ កនុងទ្សកុ ការ
ខកតទ្មូ្វរីផារអចលនទ្រព្យបនាទ បពី់្ការោងសងអូ់សបនាា យណព្លយូរ និងការរកីដុុះោលថ្នអចលនទ្រព្យ ការផតល់
ឥណទនណកើនណែើងដល់វស័ិយសំណង/់អចលនទ្រព្យ/កម្ចរិីញផទុះ (ខដលងមីៗណនុះពឹ្ងខផអកខាា ងំណលើការវនិិណយគរបស់
ចិន) និងឥណទន គឺជាចំណុចណខាយថ្នឧសាហកម្មបចចុបបនន។  
ណយងាម្ទ្កសួងណរៀបចំខដនដី នគរបូនីយកម្ម និងសំណង ់បានឱ្យដឹងថា កនុងឆ្ន ២ំ០២១ ម្លនគណទ្ម្លងោងសង់
ចំនួន ៤.៣០៣ ទ្តូវបានអនុម្ត័ណោយរុនវនិិណយគចំនួន ៥.៣៣ ពានល់ានដុលាា ោណម្រកិ ងយចុុះ ៣១,២១ ភាគរយ 
ណបើណធៀបនឹងឆ្ន ២ំ០២០ ម្លនគណទ្ម្លងោងសងចំ់នួន ៤.៨៤១ ខដលម្លនរុនវនិិណយគចំនួន ៧,៧៥ ពានល់ានដុលាា
ោណម្រកិ។ ការព្ាករណ៍ឱ្កាសថ្នការរកីលូតលាស់ថ្នឧសាហកម្មសំណងម់្លន ៦.៧៦០ គណទ្ម្លងខដលទ្តូវបានអនុ
ម្ត័កនុងឆ្ន ២ំ០២២ ខដលណសមើនឹង ១៥.៥២ ពានល់ានដុលាា រោណម្រកិ។ 
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❖ ទ្កុម្ហ ុន ឌី ប ី ឌី អិុនជី្នារងី ម្.ក ម្ិនម្លនព្័ត៌ម្លនគួរឱ្យកត់សម្លគ ល់ណផសងណរៀតណទ្ៅពី្ព្័ត៌ម្លនខដលបាន
បង្ហា ញកនុងរបាយការណ៍ណនុះណរ។  

ថ្នែកទី ៥.-ព័ត៌មានចបំាច់ង្នេខង្ទៀតសក្រមាប់ារពារវិនិង្ោគិន  
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ហតថង្លខាអភិបាលរបសក់្រកុមហ ុន ឌី ប ី ឌី អុិនជីនារខី 
 

កាលបរិឡចេទ៖ ថៃៃទី     ផ្ខ         ឆ្នាំ២០២២ 
បានអាន និងឯកភាព 

 
 
 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
ឡោក នាង វិ្ី 

ត្បធានត្កុម្ត្បឹកនាភិបាល និងនាយកត្គប់ត្គង 
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របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល  
និង 
ការក្រួរពិនិរយព័រ៌មានហរិញ្ញវរថុសង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល 
 
ក្រុមហ ុន ឌី ប ី ឌី អុិនជី្រងី ម.រ 

 
គិរក្រឹមថ្ងៃទី៣០ ខែរញ្ញញ  ឆ្ន ាំ២០២២ នងិសក្មាប់ក្រីមាស 
និងសក្មាប់ដាំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ ៩ខែខដលបានបញ្ចប ់
 
 
 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
 

  

មារិកា 

        ទាំព័រ 
របាយការណ៍របស់ក្កមុក្បកឹាភ៊ិបាល   ១  
ការក្ររួព៊ិន៊ិរយពរ័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពល៖ 
របាយការណ៍សដីពីការក្រួរព៊ិន៊ិរយពរ័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពល  ២ - ៣ 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពល  ៤ - ៥ 
របាយការណ៍ចណូំលលមអ៊ិរសង្ងេបចង្នាល ោះង្ពល ៦ -  ៧ 
របាយការណ៍បម្ក្មបក្មួលមូលធនសង្ងេបចង្នាល ោះង្ពល      ៨ 
របាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បាកស់ង្ងេបចង្នាល ោះង្ពល  ៩ - ១០ 
កំណរស់មាា ល់របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពល ១១ - ៣០ 

  

 





 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ ម្ែលបានក្រួរព៊ិន៊ិរយនាថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២៖ ឌី ប ី ឌ ីអ ៊ិនជីនារងី ម.ក (០០០០៤០២៩) ២ 
 
 

 

គណង្នយយករជំនាញ ន៊ិងសវនករក្បរ៊ិក្សរុ 
សមាជ៊ិកភាពង្្ហាន សនង ន អនតរជារ៊ិ។ ង្្ហាន សនង ន អនតរជារ៊ិ ន៊ិងសមាជ៊ិក គឺម៊ិនម្មនជាថ្ែគូរពាណ៊ិ ជាកមមទូទងំសកលង្ោកង្ទ។  
រាល់ង្សវាកមមនានាក្រូវបានផ្តល់ោ៉ា ងឯករាជយង្ោយសមាជ៊ិកនីមួយៗ។ 

របាយការណ៍សដពីីការក្រួរពិនិរយព័រ៌មាន 
ហរិញ្ញវរថុសង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល 

ជូនចាំង្ ោះភាគហ ុនិររបស ់ 
ក្រុមហ ុន ឌី ប ី ឌី អិុនជី្រងី ម.រ 

 

ង្យើងែ្ បំានង្ធវើការក្ររួព៊ិន៊ិរយង្ៅង្លើពរ័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលរបស់ក្កមុហ  ន ឌី ប  ីឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក  
(ង្ៅការថ់ា “ក្កុមហ  ន”) រួមមានរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហ៊ិរញ្ញ វរថ ចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រឹមថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២  
ក្ពមទងំរបាយការណ៍ចណូំលលមអ៊ិរចង្នាល ោះង្ពល របាយការណ៍បម្ក្មបក្មួលមូលធន ន៊ិងរបាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បាក ់
សក្មាបក់្រមីាស ន៊ិងសក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប ់រួមទងំង្សចកដពីនយល់ង្លើកណំរស់មាា ល់ 
(“ពរ័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ ”)។ ក្កុមក្បឹកាភ៊ិបាលរបស់ក្កុមហ  ន ទទួលែ សក្រូវកន ងការង្រៀបចំ ន៊ិងបង្ហា ញជូននូវរបាយការណ៍
ហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលង្នោះ ង្ោយអន ង្ោមតាមសតងោ់រគណង្នយយអនតរជារ៊ិថ្នកមព ជាង្លែ ៣៤ សតីពី  
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វរថ ចង្នាល ោះង្ពល។ ការទទួលែ សក្រូវរបស់ង្យើងែ្ ំ គឺង្ធវើង្សចកដីសនន៊ិោឋ នង្ៅង្លើពរ័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេប
ចង្នាល ោះង្ពលង្នោះ ង្ោយម្ផ្អកង្ៅង្លើការក្រួរព៊ិន៊ិរយរបស់ង្យើងែ្ ។ំ  
 
វិសាលភាពថ្នការក្រួរពិនិរយ 
ង្យើងែ្ បំានង្ធវើការក្ររួព៊ិន៊ិរយង្ោយអន ង្ោមតាមសតងោ់រអនតរជារ៊ិថ្នកមព ជា ង្លើការក្រួរព៊ិន៊ិរយង្លែ ២៤១០ សតីព ី
 ការក្រួរព៊ិន៊ិរយង្លើពរ័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពល ម្ែលអន វរតង្ោយសវនករឯករាជយរបស់ក្កុមហ  ន។ ការក្រួរព៊ិន៊ិរយ
ង្លើពរ័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលរួមមាន ការង្ោទសួរជាចមបងង្ៅកានប់ គាលម្ែលទទួលែ សក្រូវង្លើបញ្ញា គណង្នយយ 
ន៊ិងហ៊ិរញ្ញ វរថ រួមទំងការអន វរតតាមនរី៊ិវ ៊ិធកីន ងការវ ៊ិភាគ ន៊ិងនីរ៊ិវ ៊ិធីកន ងការក្រួរព៊ិន៊ិរយង្ផ្េងង្ទៀរ។ ការក្រួរព៊ិន៊ិរយង្នោះមាន
វ ៊ិស្ថលភាពរ៊ិចជាងការង្ធវើសវនកមម ម្ែលង្ធវើង្ ើងង្ោយអន ង្ោមតាមសតងោ់រសវនកមមអនតរជារ៊ិថ្នកមព ជា។ ែូង្ចនោះង្ហើយ
ង្យើងែ្ មំ៊ិនធានាថា ង្យើងែ្ នំឹងែងឹអពំីបញ្ញា សំខាន់ៗ  ទងំអស់ម្ែលអាចនឹងក្រូវបានកណំរអ់រតសញ្ញញ ណែូចការង្ធវើសវនកមម
ង្នាោះង្ទ។ ង្ហរ ង្នោះង្ហើយ ង្យើងែ្ ំម៊ិនបង្ញ្ចញមរ៊ិង្ោបល់សវនកមមង្ទ។ 
 
ង្សចរដីសននដិ្ឋា ន 
ម្ផ្អកង្ៅង្លើការក្រួរព៊ិន៊ិរយរបស់ង្យើងែ្ ំ ម៊ិនមានបញ្ញា ណាមយួគួរឱ្យករស់មាា ល់ ម្ែលជាង្ហរ ង្ធវើឱ្យង្យើងែ្ មំានការង្ជឿ
ជាកថ់ា ពរ័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលរបស់ក្កុមហ  ន ម៊ិនបានង្រៀបចំក្រមឹក្រូវនូវក្គបទ់៊ិែឋភាពជាស្ថរវនតទំងអស់
ង្ោយអន ង្ោមតាមសដងោ់រគណង្នយយអនតរជារ៊ិថ្នកមព ជាង្លែ ៣៤ សតីពី របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វរថ ចង្នាល ោះង្ពល ង្នាោះង្ទ។

ង្្ហាន សនង ន (ង្ែមបូឌា) លីមធីីរ 
ជានទ់២ី០ អគារកាណាឌីោ៉ា  
៣១៥ ផ្លូវក្ពោះអងាឌួង 
(ម្កងមហាវ ៊ិងីក្ពោះម នីវងេ) 
សង្ហា រវ់រតភន ំែណឌ ែូនង្ពញ 
រាជធានីភនងំ្ពញ 
ក្ពោះរាជាណាចក្កកមព ជា 
 
ង្លែទូរស័ពទ +៨៥៥ ២៣ ៩៦៦ ៥២០ 
 www.grantthornton.com.kh 

 





ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់   ៤ 
 

កំណរស់មាា ល់ម្ែលភាា ប់មកជាមួយ គឺជាម្ផ្នកមួយថ្នពរ័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សងេបចង្នាល ោះង្ពល។ 
 

របាយការណ៍សាថ នភាពហរិញ្ញវរថុសង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល 
 

    (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
  ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 កំណរ ់ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
 សមាា ល់ (កណំរស់មាា ល់ ៣) (កណំរស់មាា ល់ ៣) 

      
ក្ទពយសកមម      
ក្ទពយសកមមរយៈង្ពលម្វង      
ក្ទពយសមបរត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាេ រ - ស ទធ  ៦ ៣.៦៣៤.៥១៨  ១៤.៩៧០.៥៨០  ២.៦៤៣.០៦២ ១០.៧៦៧.៨៣៥ 
ក្ទពយសកមមអរូបី - ស ទធ ៧ ៤២.៩៤៩  ១៧៦.៩០៧  ៣៣.៩៨៦ ១៣៨.៤៥៩ 
ស៊ិទធ៊ិង្ក្បើក្បាស់ក្ទពយសកមម - ស ទធ  ៨ ៣.២៧៥  ១៣.៤៩០  ៣២.៧៤៥ ១៣៣.៤០៣ 
ក្ទពយសកមមរយៈង្ពលម្វងង្ផ្េងៗ  ៩ ២៥.១០០  ១០៣.៣៨៧  ២០.០៥០ ៨១.៦៨៤ 
ក្ទពយសកមមរយៈង្ពលម្វងសរ ប  ៣.៧០៥.៨៤២  ១៥.២៦៤.៣៦៤  ២.៧២៩.៨៤៣ ១១.១២១.៣៨១ 
      
ក្ទពយសកមមរយៈង្ពលែល ី      
ក្ទពយសកមមក៊ិចចសនា ១៥ ៣.២៣៣.៦៤៩  ១៣.៣១៩.៤០០  ៣.៧៩១.៣៦៦ ១៥.៤៤៦.០២៥ 
ក្ទពយសកមមរយៈង្ពលែលីង្ផ្េងៗ  ១៤ ៦៩៥.២៩៧  ២.៨៦៣.៩២៨  ៩៤៦.៩៦២ ៣.៨៥៧.៩២៣ 
សមរ លយក្រូវទទួលពមីាច ស់ភាគហ  ន ២៦ ១៣៦.២៧០  ៥៦១.២៩៦  ១៣៤.៤២១ ៥៤៧.៦៣១ 
សនន៊ិធ៊ិ -  ស ទធ ១៣ ១.២១៣.១៤៧  ៤.៩៩៦.៩៥២  ២.១៦៧.២៥៨ ៨.៨២៩.៤០៩ 
គណនពីាណ៊ិ ជាក្រូវទទួល  ១២ ៤.៧៧៤.៥១២  ១៩.៦៦៦.២១៥  ៦.២៧៣.០៥៧ ២៥.៥៥៦.៤៣៤ 
ក្បាករ់មាល់ធានាង្ែើមទ ន  ១១ ៤៨០.០០០  ១.៩៧៧.១២០  ៦៥.០០០ ២៦៤.៨១០ 
ស្ថចក់្បាក ់ន៊ិងស្ថចក់្បាកស់មមូល ១០ ៦១.៧៧៧  ២៥៤.៤៥៩  ២២៥.១១៩ ៩១៧.១៣៥ 
ក្ទពយសកមមរយៈង្ពលែលសីរ ប  ១០.៥៩៤.៦៥២  ៤៣.៦៣៩.៣៧០  ១៣.៦០៣.១៨៣ ៥៥.៤១៩.៣៦៧ 
ក្ទពយសកមមសរ ប  ១៤.៣០០.៤៩៤  ៥៨.៩០៣.៧៣៤  ១៦.៣៣៣.០២៦ ៦៦.៥៤០.៧៤៨ 
      
មូលធន      
ង្ែើមទ ន ១៦ ៤.៦១៥.៣៨៥  ១៨.៧៩៦.៦៨៧  ៤.៦១៥.៣៨៥ ១៨.៧៩៦.៦៨៧ 
ប ពវោភង្ែើមទ ន ១៦ ២.១៥៨.១៥៤  ៨.៧៧៩.៣៧០  ២.១៥៨.១៥៤ ៨.៧៧៩.៣៧០ 
ក្បាកច់ងំ្ណញរកាទ ក  ១.១៣៦.៤២៥  ៤.៧៧២.៧៥១  ២.២៨១.៦៦៤ ៩.៤៤១.៨៨៧ 
ការបតូររូប៊ិយបណ័ណ បក្មងុទ ក  -  ២៣២.៣៣៤  - (១២៧.០៤៧) 
មូលធនសរ ប  ៧.៩០៩.៩៦៤  ៣២.៥៨១.១៤២  ៩.០៥៥.២០៣ ៣៦.៨៩០.៨៩៧ 
      
បណំ ល      
បណំ លរយៈង្ពលម្វង      
ក្បាកក់មច ី- ែកង្ចញចំម្ណករយៈង្ពលែល ី ១៧ ៦៧៥.៤៤០  ២.៧៨២.១៣៧  ៨១១.៣២០ ៣.៣០៥.៣១៨ 
បណំ លរយៈង្ពលម្វងសរ ប  ៦៧៥.៤៤០  ២.៧៨២.១៣៧  ៨១១.៣២០ ៣.៣០៥.៣១៨ 

 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់   ៥ 
 

កំណរស់មាា ល់ម្ែលភាា ប់មកជាមួយ គឺជាម្ផ្នកមួយថ្នពរ័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សងេបចង្នាល ោះង្ពល។ 
 

របាយការណ៍សាថ នភាពហរិញ្ញសង្ងេបវរថុចង្ ល្ ោះង្ពល 
(រ) 
 
 
    (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
  ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 កំណរ ់ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
 សមាា ល់ (កណំរស់មាា ល់ ៣) (កណំរស់មាា ល់ ៣) 
    
បណំ លរយៈង្ពលែល ី      
ក្បាកក់មច ី ១៧ ៧៣៩.១៣៣  ៣.០៤៤.៤៨៩  ២.៥១៩.០១១ ១០.២៦២.៤៥១ 
ឥណទនវ ៊ិបារូបន ៍ ១៨ ២.៥៥៥.៣០២  ១០.៥២៥.២៨៩  ១.៨៧១.១១២ ៧.៦២២.៩១០ 
គណនពីាណ៊ិ ជា ន៊ិងគណនកី្រូវសងង្ផ្េងៗ ១៩ ៩១១.៤៦៦  ៣.៧៥៤.៣២៨  ១.៨៣១.២១៥ ៧.៤៦០.៣៧០ 
បំណ លភរ៊ិសនា ៨ - - ៤៨.៥០៩ ១៩៧.៦២៦ 
បំណ លក៊ិចចសនា ១៥ ១.៤៩៧.៩៣៥  ៦.១៦៩.៩៩៤  ១៦១.៨៨០ ៦៥៩.៤៩៩ 
បំណ លពនធង្លើក្បាកច់ំណូលបចច បបនន ២៥ ១១.២៥៤  ៤៦.៣៥៥  ៣៤.៧៧៦ ១៤១.៦៧៧ 
បណំ លរយៈង្ពលែល ី  ៥.៧១៥.០៩០  ២៣.៥៤០.៤៥៥  ៦.៤៦៦.៥០៣ ២៦.៣៤៤.៥៣៣ 
បណំ លសរ ប  ៦.៣៩០.៥៣០  ២៦.៣២២.៥៩២  ៧.២៧៧.៨២៣ ២៩.៦៤៩.៨៥១ 
មូលធន ន៊ិងបណំ លសរ ប  ១៤.៣០០.៤៩៤  ៥៨.៩០៣.៧៣៤  ១៦.៣៣៣.០២៦ ៦៦.៥៤០.៧៤៨ 
 
 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ៦ 
 

កំណរស់មាា ល់ម្ែលភាា ប់មកជាមួយ គឺជាម្ផ្នកមួយថ្នពរ័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សងេបចង្នាល ោះង្ពល។ 
 

របាយការណ៍ចាំណូលលមអិរសង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល 
 

    (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 
  សក្មាបក់្រមីាសម្ែលបានបញ្ចប ់ សក្មាបក់្រមីាសម្ែលបានបញ្ចប ់
  ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
  កំណរ ់ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
 សមាា ល់ (កណំរស់មាា ល់ ៣) (កណំរស់មាា ល់ ៣) 
      
ចំណូល ២០  ៣.៣៣១.៧០០   ១៣.៦៩៦.៦១៩   ៤.៧២២.៩៩៥   ១៩.២៥០.៩២៩  
ថ្ងលង្ែើមទំន៊ិញ ន៊ិងង្សវាកមម ២១  (៣.២៩៣.៨១២)  (១៣.៥៤០.៨៥៩)  (៣.៨៣៦.១៤៧)  (១៥.៦៣៦.១៣៤) 
ចំង្ណញែ ល   ៣៧.៨៨៨   ១៥៥.៧៦០   ៨៨៦.៨៤៨   ៣.៦១៤.៧៩៥  
ខារង្ផ្េងៗ - ស ទធ ២៣  (១.២៦៨)  (៥.២១១)  (៦.១៥០)  (២៥.០៦៨) 
ចំណាយក្បរ៊ិបរត៊ិការ ២២  (៣៤៧.០៨៣)  (១.៤២៦.៨៥៨)  (៥២៥.៨៨៩)  (២.១៤៣.៥២៤) 
ចំណាយហ៊ិរញ្ញ វរថ  ២៤  (៧២.៦៥៧)  (២៩៨.៦៩៤)  (១៣៦.៨៨៨)  (៥៥៧.៩៥៧) 
(ខារ)/ចងំ្ណញម នបងព់នធ   (៣៨៣.១២០)  (១.៥៧៥.០០៣)  ២១៧.៩២១   ៨៨៨.២៤៦  
ចំណាយពនធង្លើក្បាកច់ណូំល ២៥  (១៦.៦៥៩)  (៦៨.៤៨៣)  (៥៣.០៦៤)  (២១៦.២៨៨) 
(ខារ)/ចងំ្ណញកន ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ   (៣៩៩.៧៧៩)  (១.៦៤៣.៤៨៦)  ១៦៤.៨៥៧   ៦៧១.៩៥៨  
ចំណូល/(ខារ)លមអ៊ិរង្ផ្េងៗ      
លង្មអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ    -     (៣.២០២) -  ៤៩២  

(ខារ)/ចណូំលលមអ៊ិរង្ផ្េងៗសរ បកន ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ (៣៩៩.៧៧៩) (១.៦៤៦.៦៨៨) ១៦៤.៨៥៧   ៦៧២.៤៥០  
 
(ខារ)/ចំង្ណញកន ងមួយសនលកឹហ  ន ម្ែលម្បងម្ចកង្ៅឱ្យមាច ស់ភាគហ  នរបស់ក្កមុហ  នកន ងអំ  ងក្រមីាសមានែូចខាងង្ក្កាម៖

(ខារ)/ចំង្ណញមូលោឋ នកន ងមយួ 
ភាគហ  ន (ង្សន/ង្រៀល) ២៩ (២,១៧) (៨៩) ១,១៦ ៤៨ 

(ខារ)/ចំង្ណញងយច ោះកន ងមយួ 
ភាគហ  ន (ង្សន/ង្រៀល) ២៩ (២,១៧) (៨៩) ១,១៦ ៤៨ 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ៧ 
 

កំណរស់មាា ល់ម្ែលភាា ប់មកជាមួយ គឺជាម្ផ្នកមួយថ្នពរ័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សងេបចង្នាល ោះង្ពល។ 
 

របាយការណ៍ចាំណូលលមអិរសង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល 
 

    (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 

  
សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែបានបញ្ចប ់
សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែ បានបញ្ចប ់
  ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
  កំណរ ់ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
 សមាា ល់ (កណំរស់មាា ល់ ៣) (កណំរស់មាា ល់ ៣) 
      
ចំណូល ២០ ១០.២២៥.០៧២  ៤១.៦៨៧.៦១៩  ១៣.០៨១.២៦៣  ៥៣.១៨៨.៤១៥  
ថ្ងលង្ែើមទំន៊ិញ ន៊ិងង្សវាកមម ២១ (៩.៦៩១.៥៩៧) (៣៩.៥១២.៦៤១) (១១.៥០៤.២៨៦) (៤៦.៧៧៦.៤២៧) 
ចំង្ណញែ ល  ៥៣៣.៤៧៥  ២.១៧៤.៩៧៨  ១.៥៧៦.៩៧៧  ៦.៤១១.៩៨៨  
ខារង្ផ្េងៗ - ស ទធ ២៣ ៥.៦១៦  ២២.៨៩៦  ២៦.៣៦២  ១០៧.១៨៨  
ចំណាយក្បរ៊ិបរត៊ិការ ២២ (១.១៦០.២៧៥) (៤.៧៣០.៤៤១) (១.១០៧.៣៩០) (៤.៥០២.៦៤៨) 
ចំណាយហ៊ិរញ្ញ វរថ  ២៤ (២៦៤.៨០២) (១.០៧៩.៥៩៨) (៣៨២.១៥០) (១.៥៥៣.៨២២) 
(ខារ)/ចងំ្ណញម នបងព់នធ  (៨៨៥.៩៨៦) (៣.៦១២.១៦៥) ១១៣.៧៩៩  ៤៦២.៧០៦  
ចំណាយពនធង្លើក្បាកច់ណូំល ២៥ (៥១.១២៥) (២០៨.៤៣៧) (១៣០.៨១៣) (៥៣១.៨៨៦) 
ខារកន ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  (៩៣៧.១១១) (៣.៨២០.៦០២) (១៧.០១៤) (៦៩.១៨០) 
ខារលមអ៊ិរង្ផ្េងៗ      
លង្មអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ   - (៣៩.៣៥៨) - (២២០) 

ខារលមអ៊ិរង្ផ្េងៗសរ បកន ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ (៩៣៧.១១១) (៣.៨៥៩.៩៦០) (១៧.០១៤) (៦៩.៤០០)  
 
ខារចំង្ណញកន ងមួយសនលកឹហ  ន ម្ែលម្បងម្ចកង្ៅឱ្យមាច ស់ភាគហ  នរបស់ក្កុមហ  នកន ងអំ  ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទមានែូចខាងង្ក្កាម៖

ខារមូលោឋ នកន ងមួយភាគហ  ន  
(ង្សន/ង្រៀល) ២៩  (៥,០៨)  (២០៩)  (០,១៣)  (៥) 

ខារងយច ោះកន ងមួយភាគហ  ន  
(ង្សន/ង្រៀល) ២៩  (៥,០៨)  (២០៩)  (០,១៣)  (៥) 

 
 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់  ៨ 

 
 

កណំរស់មាា ល់ម្ែលភាា ប់មកជាមួយ គឺជាម្ផ្នកមួយថ្នព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សងេបចង្នាល ោះង្ពល។ 
 
 

របាយការណ៍បខក្មបក្មួលមូលធនសង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល 
 

 ង្ែើមទ ន ប ពវោភង្ែើមទ ន ក្បាកច់ំង្ណញរកាទ ក របូ៊ិយប័ណណ បដូ របក្មងុទ ក សរ ប 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពាន់ង្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពាន់ង្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពាន់ង្រៀល ពាន់ង្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពាន់ង្រៀល 

 

 (កំណរស់មាា ល់ ៣) (កំណរស់មាា ល់ ៣) (កំណរស់មាា ល់ ៣ ន៊ិង២៧) (កំណរស់មាា ល់ ៣) (កំណរស់មាា ល់ ៣) 
    (បានោរថ់ាន ក់ង្ ើងវ ៊ិញ)   

(បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម)          
សមរ លយនាថ្ងៃទ១ី ម្ែមករា 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) (៨៤៨.៥៣៤) - (២០៨.១២៨) (៨៤៨.៥៣៤) 
ខារកន ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ - - - - (៩៣៧.១១១) (៣.៨២០.៦០២) - (៩៣៧.១១១) (៣.៨២០.៦០២) 
លង្មអៀងពកីារបដូ ររបូ៊ិយប័ណណ  - - - - - - ៣៥៩.៣៨១ - ៣៥៩.៣៨១ 
សមរ លយនាថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ៤.៦១៥.៣៨៥ ១៨.៧៩៦.៦៨៧ ២.១៥៨.១៥៤ ៨.៧៧៩.៣៧០ ១.១៣៦.៤២៥ ៤.៧៧២.៧៥១ ២៣២.៣៣៤ ៧.៩០៩.៩៦៤ ៣២.៥៨១.១៤២ 
          
(ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម)          
សមរ លយនាថ្ងៃទ១ី ម្ែមករា ឆ្ន ២ំ០២១ ៣.០០០.០០០ ១២.២២៥.៣០១ - - ១.៨៦៨.៩៨២ ៧.៧៦៣.០៩៦ (២៩៣.៣៦៥) ៤.៨៦៨.៩៨២ ១៩.៦៩៥.០៣២ 
ការបម្នថមង្ែើមទ ន ១.៦១៥.៣៨៥ ៦.៥៧១.៣៨៦ ២.១៥៨.១៥៤ ៨.៧៧៩.៣៧០ - - - ៣.៧៧៣.៥៣៩ ១៥.៣៥០.៧៥៦ 
ខារកន ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ - - - - (១៧.០១៤) (៦៩.១៨០) - (១៧.០១៤) (៦៩.១៨០) 
លង្មអៀងពកីារបដូ ររបូ៊ិយប័ណណ  - - - - - - ២០៦.៨៣៥ - ២០៦.៨៣៥ 
សមរ លយនាថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ ឆ្ន ២ំ០២១ ៤.៦១៥.៣៨៥ ១៨.៧៩៦.៦៨៧ ២.១៥៨.១៥៤ ៨.៧៧៩.៣៧០ ១.៨៥១.៩៦៨ ៧.៦៩៣.៩១៦ (៨៦.៥៣០) ៨.៦២៥.៥០៧ ៣៥.១៨៣.៤៤៣ 

 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ៩ 
 

កណំរស់មាា ល់ម្ែលភាា ប់មកជាមួយ គឺជាម្ផ្នកមួយថ្នព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សងេបចង្នាល ោះង្ពល។ 
 
 

របាយការណ៍លាំហូរសាច់ក្បារ់សង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល 
 
    (បានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 

  
សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែល

បានបញ្ចប ់
សក្មាបែ់ំណាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបាន

បញ្ចប់ 
  ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 កំណរ ់ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
 សមាា ល់ (កំណរស់មាា ល់ ៣) (កំណរស់មាា ល់ ៣) 
      
លំហូរស្ថចក់្បាកប់ានពសីកមមភាពក្បរ៊ិបរត៊ិការ      
(ខារ)/ចំង្ណញម នបង់ពនធង្លើក្បាកច់ំណូល   (៨៨៥.៩៨៦)  (៣.៦១២.១៦៥)  ១១៣.៧៩៩   ៤៦២.៧០៦  
ន៊ិយរ័កមមសក្មាប៖់      
រលំស់ង្លើក្ទពយរូបី ន៊ិងអរូបី   ១៤៦.៤៩៩   ៥៩៧.២៧៦   ១៣១.១៥៥   ៥៣៣.២៧៦  
ចំណាយហ៊ិរញ្ញ វរថ  ២៤  ២៦៤.៨០២   ១.០៧៩.៥៩៨   ៣៨២.១៥០   ១.៥៥៣.៨២២  
ពនធង្លើក្បាក់ចំណូល ២៥  ២.៧៧៥   ១១.៣១៤  - - 
ខារង្លើការលកក់្ទពយសមបរត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាេ រ ន៊ិង
ក្ទពយសកមមអរូបី ៦ 

   
៤១៧  

  
 ១.៧០០  

  
 ១.៧១១  

   
៦.៩៥៧  

(ខារ)/ចំង្ណញក្បរ៊ិបរត៊ិការម នបម្ក្មបក្មលួទ នបងវ៊ិល  (៤៧១.៤៩៣)  (១.៩២២.២៧៧)  ៦២៨.៨១៥   ២.៥៥៦.៧៦១  
បម្ក្មបក្មលួទ នបងវ៊ិល      
បម្ក្មបក្មួលស ទធកន ង៖      
ក្ទពយសកមមក៊ិចចសនា   ៥៥៧.៧១៧   ២.២៧៣.៨១២   (៧៨៨.១៧៨)  (៣.២០៤.៧៣២) 
ក្ទពយសកមមរយៈង្ពលែលងី្ផ្េងៗ   ២៥១.៦៦៥   ១.០២៦.០៣៨   (១.០០៩.៩១៣)  (៤.១០៦.៣០៦) 
សមរ លយម្ែលភាគីពាក់ពន័ធជំពាក់   (១.៨៤៩)  (៧.៥៣៨)  (៧៤៨.៥២៣)  (៣.០៤៣.៤៩៥) 
សនន៊ិធ៊ិ - ស ទធ   ៩៥៤.១១១   ៣.៨៨៩.៩១១   ២០២.៥៣៦   ៨២៣.៥១១  
ក្បាក់រមាល់ធានាង្ែើមទ ន   (៤១៥.០០០)  (១.៦៩១.៩៥៥)  ១៤៥.៥៤៥   ៥៩១.៧៨៦  
គណនីពាណ៊ិ ជាក្រូវទទួល   ១.៤៩៨.៥៤៥   ៦.១០៩.៥៦៨   (២.៦៣១.៣៨៦)  (១០.៦៩៩.២១៥) 
ក្ទពយសកមមរយៈង្ពលម្វងង្ផ្េងៗ   (៥.០៥០)  (២០.៥៨៩)  ៣០.០០០   ១២១.៩៨០  
ឥណទនវ ៊ិបារូបន៍   ៦៨៤.១៩០   ២.៧៨៩.៤៤៣   (៥៩២.៤១១)  (២.៤០៨.៧៤៣) 
គណនីពាណ៊ិ ជា ន៊ិងគណនីក្រូវសងង្ផ្េងៗ   (៩១៩.៧៤៩)  (៣.៧៤៩.៨១៧)  ៥៩៥.០០០   ២.៤១៩.២៧០  
បំណ លក៊ិចចសនា   ១.៣៣៦.០៥៥   ៥.៤៤៧.០៩៦   (១៣៨.៥៧៩)  (៥៦៣.៤៦២) 
សមរ លយម្ែលជំពាក់ភាគីពាក់ពន័ធ  - -  ៤០.៦២០   ១៦៥.១៦១  

ស្ថចក់្បាកប់ានព/ី(បានង្ក្បើកន ង)សកមមភាពក្បរ៊ិបរត៊ិការ  ៣.៤៦៩.១៤២   ១៤.១៤៣.៦៩២   (៤.២៦៦.៤៧៤)  (១៧.៣៤៧.៤៨៤) 
ពនធង្លើក្បាក់ចំណូលម្ែលបានបង់ ២៥  (៧៧.៤២២)  (៣១៥.៦៤៩)  (៩៦.៤០៣)  (៣៩១.៩៧៥) 
ស្ថចក់្បាកស់ ទធបានព/ី(បានង្ក្បើកន ង)សកមមភាពក្បរ៊ិបរត៊ិការ  ៣.៣៩១.៧២០   ១៣.៨២៨.០៤៣   (៤.៣៦២.៨៧៧)  (១៧.៧៣៩.៤៥៩) 

      
សកមមភាពវ ៊ិន៊ិង្ោគ      
ការទ៊ិញក្ទពយសមបរត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាេ រ ន៊ិងក្ទពយ      
សកមមអរូបី ៦.៧ 

   
(១.១១៧.៨៦៥) 

  
 (៤.៥៥៧.៥៣៦) 

  
 (១០៦.៩៩៥) 

  
 (៤៣៥.០៤២) 

ចំណូលពកីារលកក់្ទពយសមបរត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាេ រ ន៊ិង
ក្ទពយសកមមអរូបី ៦.៧ 

  
 -    

  
 -    

  
 ១៥០  

  
 ៦១០  

ស្ថចក់្បាកស់ ទធបានង្ក្បើកន ងសកមមភាពវ ៊ិន៊ិង្ោគ  (១.១១៧.៨៦៥)  (៤.៥៥៧.៥៣៦)  (១០៦.៨៤៥)  (៤៣៤.៤៣២) 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ១០ 
 

កណំរស់មាា ល់ម្ែលភាា ប់មកជាមួយ គឺជាម្ផ្នកមួយថ្នព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សងេបចង្នាល ោះង្ពល។ 
 
 

របាយការណ៍លាំហូរសាច់ក្បារ់ចង្ ល្ ោះង្ពល(រ) 
 

    (បានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 

  
សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែ បានបញ្ចប ់
សក្មាបែ់ំណាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែ បានបញ្ចប់ 
  ថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 កំណរ ់ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
 សមាា ល់ (កំណរស់មាា ល់ ៣) (កំណរស់មាា ល់ ៣) 
      
សកមមភាពហ៊ិរញ្ញ វរថ       
ការបម្នថមង្ែើមទ ន   -     -     ៣.៧៧៣.៥៣៩   ១៥.៣៤៣.២១០  
ការទូទរក់្បាកក់មចី ១៧  (៥.១៦៦.៩៩៣)  (២១.០៦៥.៨៣០)  (៥.៤៥៦.៩៣៤)  (២២.១៨៧.៨៩៤) 
ការទទួលបានក្បាកក់មចី ១៧  ៣.២៥១.២៣៥   ១៣.២៥៥.២៨៥   ៦.៧៩០.៧៣៧   ២៧.៦១១.១៣៧  
ការទូទរភ់ាគោភ   (២០៨.១២៨)  (៨៤៨.៥៣៨) - - 
ការទូទរក់ារក្បាក់ ១៧  (២៦២.៩១១)  (១.០៧១.៨៨៨)  (៣៧៦.៤០២)  (១.៥៣០.៤៥១) 
ការទូទរប់ំណ លភរ៊ិសនា ៨  (៥០.៤០០)  (២០៥.៤៨១)  (៥០.៤០០)  (២០៤.៩២៦) 
ស្ថចក់្បាកស់ ទធបានព/ី(បានង្ក្បើកន ង)សកមមភាពហ៊ិរញ្ញ វរថ   (២.៤៣៧.១៩៧)  (៩.៩៣៦.៤៥២)  ៤.៦៨០.៥៤០   ១៩.០៣១.០៧៦  
      
បម្ក្មបក្មលួស្ថចក់្បាក ់ន៊ិងស្ថចក់្បាក ់
   សមមូលស ទធកន ងអ ំ ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

   
(១៦៣.៣៤២) 

  
 (៦៦៥.៩៤៥) 

  
 ២១០.៨១៨  

  
 ៨៥៧.១៨៥  

ស្ថចក់្បាក់ ន៊ិងស្ថចក់្បាក់សមមូលអំ  ង
ង្ែើមការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ   ២២៥.១១៩   ៩១៧.១៣៥   ២៨៣.១២៤   ១.១៤៥.២៣៧  

លង្មអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ   - ៣.២៦៩ -  ១២.៣៦៧  
ស្ថចក់្បាក ់ន៊ិងស្ថចក់្បាកស់មមូលច ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  ៦១.៧៧៧   ២៥៤.៤៥៩   ៤៩៣.៩៤២   ២.០១៤.៧៨៩  

 
 
 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ១១ 
 
 

 
 

រាំណរ់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវរថុសង្ងេប
ចង្ ល្ ោះង្ពល 

១. ព័រ៌មានអាំពីក្រុមហ ុន 
ក្កុមហ  ន ឌី ប  ីឌី អ ៊ិនជនីារងី ម.ក ង្ៅការថ់ា (“ក្កមុហ  ន”) ជាក្កមុហ  នមហាជនទទួលែ សក្រូវមានកក្ម៊ិរក្រូវបានបង្ងាើរង្ ើងង្ៅកន ង
ក្ពោះរាជាណាចក្កកមព ជាង្ៅថ្ងៃទ១ី០ ម្ែមនីា ឆ្ន ១ំ៩៩៨ មានវ ៊ិញ្ញញ បនបក្រច ោះបញ្ា ីពាណ៊ិ ជាកមមង្លែ ០០០០៤០២៩ ង្ៅក្កសួង
ពាណ៊ិ ជាកមម។ ង្ោយអន ង្ោមតាមអន សេរណៈ ន៊ិងលកេនត៊ិកៈ ម្ែលអន ញ្ញញ រក្កុមហ  នឱ្យែំង្ណើ រការអាជីវកមមសក្មាបរ់យៈង្ពល៩៩ឆ្ន  ំ
គ៊ិរោបង់្ផ្ដើមពកីាលបរ ៊ិង្ចេទច ោះបញ្ា ីជាមយួក្កសួងពាណ៊ិ ជាកមម (“MoC”) កន ងក្ពោះរាជាណាចក្កកមព ជា។ 
 
ការ ៊ិោល័យច ោះបញ្ា ី ន៊ិងទីតាងំអាជវីកមមង្គាលរបស់ក្កមុហ  នមានទីតាងំសថ៊ិរង្ៅែ ូីរិ៍ង្លែ៦៨ ផ្លូវ៥៩៨ សង្ហា រភ់នងំ្ពញងមី  
ែណឌ ម្សនស ែ ក្បអបសំ់ប ក្រ ១៧៨ រាជធានីភនងំ្ពញ ក្ពោះរាជាណាចក្កកមព ជា។ 
 
ក្កុមហ  នបានបដូរង្ ម្ ោះពី ឌី ប  ីឌី អ ៊ិនជីនារងី ែូអ៊ិលធឌីី ង្ៅជា ឌី ប  ីឌី អ ៊ិនជនីារងី ម.ក បនាទ បព់ទីទលួបានការអន មរ័ពីក្កសួងពាណ៊ិ ជា
កមមង្ៅថ្ងៃទ១ី៨ ម្ែមករា ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 
សកមមភាពចមបងរបស់ក្កមុហ  នគឺ ង្ធវើក្បរ៊ិបរត៊ិការជាអនកង្ ៉ាការម្ផ្នកង្មកាន៊ិក ន៊ិងអគាសីនី អនកង្ ៉ាការក្បពន័ធទឹក ន៊ិងពនលរអ់គាីភយ័ក្បពន័ធ
មា៉ា ស ីនក្រជាកក់ន ងបនទប ់HVAC ន៊ិងអនកង្ ៉ាការម្ងទំអគារង្ផ្េងៗ។ 
 
គ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ក្កុមហ  នមានន៊ិង្ោជ៊ិរចនំួន ៩៣៨ នាក ់(ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១៖ មានចំននួ៩៦៦ នាក)់។ 
 
ង្ៅថ្ងៃទី ៦ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន  ំ២០២១ ក្កុមហ  នក្រូវបានច ោះបញ្ា ីង្ោយង្ជាគជយ័ង្ៅកន ងទផី្ារកំង្ណើ នថ្នផ្ារមូលបក្រកមព ជា។ ចំនួនហ  នងមី
ម្ែលបានង្បាោះផ្ាយមានចំននួ ៦.៤៦១.៥៣៨ ហ  ន ជាមយួរថ្មលោរកឹ ១០០០ ង្រៀល ឬ ០.២៥ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក កន ងមួយហ  ន កន ងរថ្មល
លកង់្ចញ ២.៣៨០ ង្រៀល ឬ ០.៥៤០ ែ ោល រកន ងមយួហ  ន។  
 
គ៊ិរក្រមឹកាលបរ ៊ិង្ចេទថ្នរបាយការណ៍ង្នោះ អន សេរណៈ ន៊ិងលកេនត៊ិកៈរបស់ក្កុមហ  នម៊ិនទនក់្រូវបានង្ធវើបចច បបននភាពង្ៅង្ ើយង្ទ ង្ហើយ
នឹងក្រូវង្ធវើបចច បបននភាពបនាទ បព់មីានការអន មរ័ពីមាច ស់ភាគហ  ន អំពកីារម្រងតាងំនាយកម៊ិនក្បរ៊ិបរត៊ិងមី ង្ៅកន ងក៊ិចចក្បជ ំក្បោឆំ្ន ងំ្ៅ 
ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែឧសភា ឆ្ន ២ំ០២២។ 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ១២ 
 
 

 
 

២.  មូលដ្ឋា នថ្នការង្រៀបចាំ  
ពរ័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលសក្មាបក់្រមីាសម្ែលបានបញ្ចបគ់៊ិរក្រឹមថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ក្រូវបានង្រៀបចំង្ោយ
អន ង្ោមតាមសតងោ់រគណង្នយយអនតរជារ៊ិថ្នកមព ជាង្លែ ៣៤ សតីពីរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វរថ ចង្នាល ោះង្ពល (“CIAS ៣៤”)។ ពរ័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ
វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពល ម៊ិនបានរួមបញ្ចូ លកណំរស់មាា ល់ទងំអស់ែូចង្ៅកន ងរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វរថ ម្ែលបានង្ធវើសវនកមមរួចក្បោឆំ្ន ងំ្នាោះ
ង្ទ។ ែូង្ចនោះ របាយការណ៍ង្នោះក្រូវអានង្ោយភាា បជ់ាមយួនងឹរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វរថ ម្ែលបានង្ធវើសវនកមមរចួគ៊ិរក្រឹមថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ំ
២០២១ ន៊ិងសក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទម្ែលបានបញ្ចប ់ម្ែលក្រវូបានង្រៀបចំង្ ើងក្សបតាមសតងោ់ររបាយការណ៍ទកទ់ងនងឹហ៊ិរញ្ញ
វរថ អនតរជារ៊ិថ្នកមព ជា (“CIFRSs”)។  
 
ង្គាលនង្ោបាយគណង្នយយសំខាន់ៗ  ម្ែលង្ក្បើកន ងការង្រៀបចំពរ័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពល គឺក្សបតាមង្គាលនង្ោបាយ
គណង្នយយសំខាន់ៗ ម្ែលបានង្ក្បើកន ងការង្រៀបចំរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វរថ ម្ែលបានង្ធវើសវនកមមរចួគ៊ិរក្រឹមថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១  
ន៊ិងសក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទម្ែលបានបញ្ចប។់ 
 
៣. របិូយប័ណណ មុែងារ និងរបិូយប័ណណ សក្មាប់បងាា ញ 
រូប៊ិយវរថ ជារ៊ិថ្នក្ពោះរាជាណាចក្កកមព ជា គឺម្ែមរង្រៀល (“KHR)។ ប៉ា ម្នតង្ោយស្ថរក្កុមហ  នមានក្បរ៊ិបរត៊ិការអាជីវកមម ន៊ិងការរកាកណំរក់្តា
គណង្នយយបឋមជាែ ោល រអាង្មរ ៊ិក(“USD”) គណៈក្គបក់្គងបានកណំរយ់ករូប៊ិយបណ័ណ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ជារូប៊ិយបណ័ណ របស់ក្កុមហ  ន សក្មាប់
ង្គាលបំណងថ្នការវាស់ម្វង ន៊ិងការបង្ហា ញ ង្ក្ពាោះវាបានឆល ោះបញ្ញច ំងពែីលឹមស្ថរង្សែឋក៊ិចចថ្នក្ពឹរត៊ិការណ៍ ន៊ិងស្ថថ នភាពរបស់ក្កមុហ  ន។ 
 
ក្បរ៊ិបរត៊ិការជារូប៊ិយវរថ បរង្ទស ង្ក្ៅពីក្បាកែ់ ោល រអាង្មរ ៊ិក USD គឺក្រវូបានបតូរង្ៅជាក្បាកែ់ ោល រអាង្មរ ៊ិក (“USD“) កន ងអក្តាបតូរក្បាកន់ាកាល
បរ ៊ិង្ចេទថ្នក្បរ៊ិបរត៊ិការ។ ក្ទពយសកមម ន៊ិងបំណ លជារូប៊ិយវរថ  កណំរង់្ោយ រូប៊ិយបណ័ណ ង្ក្ៅពីក្បាកែ់ ោល រអាង្មរ ៊ិក (“USD“) នាកាលបរ ៊ិង្ចេទ
របាយការណ៍ក្រវូបានបតូរង្ៅជាក្បាកែ់ ោល រអាង្មរ ៊ិក (“USD“) តាមអក្តាបតូរក្បាកន់ាកាលបរ ៊ិង្ចេទថ្នក្បរ៊ិបរត៊ិការង្នាោះ។ លង្មអៀងពីការបដូរ 
រូប៊ិយបណ័ណ  គឺក្រូវបានទទលួស្ថា ល់ង្ៅកន ងរបាយការណ៍ចណូំលលមអ៊ិរ។ 
 
ការបតូររូប៊ិយបណ័ណ ពីែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ង្ៅជាម្ែមរង្រៀល បានបង្ហា ញង្ៅកន ងរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វរថ ក្រូវបានង្ធវើង្ ើង គឺង្ែើមបអីន ង្ោមតាមចាប ់
សតីពីគណង្នយយ ន៊ិងសវនកមមថ្នកមព ជា (ម្ែង្មស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៦) ង្ោយង្ក្បើក្បាស់អក្តាបតូរក្បាកជ់ាផ្លូវការ ង្ោយម្ផ្អកង្លើអក្តាបតូរក្បាកក់ន ង 
 ១ែ ោល រអាង្មរ ៊ិកម្ែលបានង្ចញផ្ាយង្ោយធនាគារជារ៊ិថ្នកមព ជា (“NBC”)៖ 
 

 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
អក្តាបដូរក្បាកជ់ាមធយម* - ៣ម្ែ ៤.១១១ - ៤.០៧៦ 
អក្តាបដូរក្បាកជ់ាមធយម* - ៩ម្ែ ៤.០៧៧ ៤.០៦៨ ៤.០៦៦ 
អក្តាបដូរក្បាកច់ ងក្គា ៤.១១៩ ៤.០៧៤ ៤.០៧៤ 

 
*អក្តាបដូរក្បាកជ់ាមធយម គកឺ្រូវបានគណនាង្ោយង្ក្បើក្បាស់អក្តាក្បោំថ្ងៃកន ងអ ំ ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ 

អក្តាបតូរក្បាកទ់ងំង្នោះ ម៊ិនក្រូវបានង្ធវើសវនកមម ន៊ិងម៊ិនក្រូវបានបកក្ស្ថយថា ជារណំាងថ្នក្បាកែ់ ោល រអាង្មរ ៊ិក ឬម្ែលក្រូវបាន ឬអាច 
នឹងក្រូវបាន ឬអាចបដូរង្ៅជាក្បាកង់្រៀលង្ៅថ្ងៃអនាគរតាមអក្តាម្ែលបានបង្ហា ញង្នោះ ឬអក្តាបដូរក្បាកង់្ផ្េងង្ទៀរង្ ើយ។ 
 
ក្បរ៊ិបរត៊ិការ ន៊ិងសមរ លយថ្នរូប៊ិយបណ័ណ បរង្ទស 
សមាសធារ ម៊ិនម្មនជារូប៊ិយវរថ  គឺម៊ិនក្រូវបានបដូរង្ ើងវ ៊ិញង្ៅច ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ន៊ិងក្រូវបានវាស់ម្វងតាមថ្ងលង្ែើមក្បវរត៊ិស្ថ្សត  
(បានបដូររូប៊ិយបណ័ណ ង្ោយង្ក្បើក្បាស់អក្តាបដូរក្បាកង់្ៅកាលបរ ៊ិង្ចេទថ្នក្បរ៊ិបរត៊ិការ) ង្លើកម្លងសក្មាបស់មាសធារ ម៊ិនម្មនរូប៊ិយវរថ ម្ែល
ក្រូវបានវាស់ម្វងតាមរថ្មលសមក្សប ម្ែលក្រូវបានបដូរង្ោយង្ក្បើក្បាស់អក្តាបដូរក្បាកង់្ៅកាលបរ ៊ិង្ចេទម្ែលរថ្មលសមក្សបក្រូវបានកំណរ។់ 
 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ១៣ 
 
 

 
 

៤. ង្ោលនង្ោបាយគណង្នយយសាំខាន់ៗ 
ង្គាលនង្ោបាយគណង្នយយ ន៊ិងវ ៊ិធសី្ថ្សតគណនាម្ែលបានអន មរ័ គកឺ្សបង្ៅជាមួយនឹងវ ៊ិធីស្ថ្សតម្ែលបានអន មរ័កន ង 
របាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វរថ របស់ក្កមុហ  នម្ែលបានង្ធវើសវនកមមរចួគ៊ិរក្រឹមថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទម្ែល
បានបញ្ចប។់ 

  
 ៥. ការបា៉ា ន់សាា នរបសគ់ណៈក្គប់ក្គង 

ង្ៅង្ពលង្រៀបចពំរ័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលង្នោះ គណៈក្គបក់្គងង្ធវើការវ ៊ិន៊ិចេយ័ ការបា៉ា នស់្ថម ន ន៊ិងការសនមរជាង្ក្ចើនអពំីការ 
ទទួលស្ថា ល់ ន៊ិងវាស់ម្វងក្ទពយសកមម បណំ ល ចណូំល ន៊ិងចណំាយ។ លទធផ្លជាកម់្សតងអាចែ សពលីទធផ្លថ្នការវ ៊ិន៊ិចេយ័ បា៉ា នស់្ថម ន 
ន៊ិងសនមរម្ែលបានង្ធវើង្ ើងង្ោយគណៈក្គបក់្គង ង្ហើយកក្មនឹងង្សមើលទធផ្លម្ែលបានបា៉ា នស់្ថម ន។ 
 
ការវ ៊ិន៊ិចេយ័ ការបា៉ា នស់្ថម ន ន៊ិងការសនមរ ម្ែលបានអន វរតង្ៅកន ងពរ័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពល រមួទងំក្បភពសំខាន់ៗ ថ្នភាព
ម៊ិនក្បាកែក្បជាថ្នការបា៉ា នស់្ថម ន គឺែូចគាន នឹងអវមី្ែលបានអន វរតង្ៅកន ងរបាយការណ៍ហ៊ិរញ្ញ វរថ ម្ែលបានង្ធវើសវនកមមរួចរបស់ក្កុមហ  ន
គ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ន៊ិងសក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទម្ែលបានបញ្ចប។់ 
 
 
 
(ទំពរ័ង្នោះក្រូវទ កឲ្យចង្នាល ោះទង្ទង្ោយង្ចរនា) 
 
 
 

 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់        ១៤ 

 
 

 
 

៦. ក្ទពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ 
បម្ក្មបក្មួលសមរ លយង្ោងរបស់ក្ទពយសមបរត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាេ ររបស់ក្កុមហ  នមានែូចខាងង្ក្កាម៖ 

 ែ ី ង្ក្គឿងមា៉ា ស ីន ោនយនត បរ ៊ិកាេ រការ ៊ិោល័យ ង្ក្គឿងសង្ហា រមឹ ការម្កលមអែ ី អគារកំព ងស្ថងសង ់ សរ ប 

 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពាន់ង្រៀល 
        (កំណរស់មាា ល់ ៣) 

(បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម)         
សមរ លយង្ោងែ ល          
សមរ លយគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទ១ី ម្ែមករា ឆ្ន ២ំ០២២ ២.១៦៧.៦២០  ៦៥២.៩៤១  ៥៧៣.៤០៨   ៦៦.៤៣៣  ៨.៩១០   ៥២.១៦៥   ៦០.៨០១  ៣.៥៨២.២៧៨  ១៤.៥៩៤.២០១  
ទ៊ិញបម្នថម - ៨៣.៣៩៤  - ៤.៧៣០  - - ១.០១៧.១៣៣  ១.១០៥.២៥៧  ៤.៥០៦.១៣៣  
ល បង្ចញពបីញ្ា ី ន៊ិងការលក់ង្ចញ - (១០.៨០៣) - (៣.០៥៣) - - - (១៣.៨៥៦) (៥៦.៤៩១) 
លង្មអៀងពកីារបដូ ររបូ៊ិយបណ័ណ  - - - - - - - - ២០៧.០៤១ 
សមរ លយគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ២.១៦៧.៦២០  ៧២៥.៥៣២  ៥៧៣.៤០៨  ៦៨.១១០  ៨.៩១០  ៥២.១៦៥  ១.០៧៧.៩៣៤  ៤.៦៧៣.៦៧៩  ១៩.២៥០.៨៨៤  
          
រលំស់បងារ          
សមរ លយគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទ១ី ម្ែមករា ឆ្ន ២ំ០២២  -    ៣៩២.០៧០  ៤៨២.៧២០   ៥១.០០៧   ៨.២០២  ៥.២១៧   -     ៩៣៩.២១៦  ៣.៨២៦.៣៦៦  
រលំស់ - ៧៩.៩៨៤  ១៧.៣៥៤  ៧.៧៩៦  ៤២៥  ៧.៨២៥  - ១១៣.៣៨៤  ៤៦២.២៦៧  
ល បង្ចញពបីញ្ា ី ន៊ិងការលក់ង្ចញ - (១០.៥៦៥) - (២.៨៧៤) - - - (១៣.៤៣៩) (៥៤.៧៩១) 
លង្មអៀងពកីារបដូ ររបូ៊ិយបណ័ណ  - - - - - - - - ៤៦.៤៦២  
សមរ លយគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ -  ៤៦១.៤៨៩  ៥០០.០៧៤  ៥៥.៩២៩  ៨.៦២៧  ១៣.០៤២  -  ១.០៣៩.១៦១  ៤.២៨០.៣០៤  
សមរ លយង្ោងគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ២.១៦៧.៦២០  ២៦៤.០៤៣  ៧៣.៣៣៤  ១២.១៨១   ២៨៣  ៣៩.១២៣  ១.០៧៧.៩៣៤  ៣.៦៣៤.៥១៨  ១៤.៩៧០.៥៨០  

 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ១៥ 

 
 

៦. ក្ទពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ (រ) 
  ែី ង្ក្គឿងមា៉ា ស ីន ោនយនត បរ ៊ិកាេ រការ ៊ិោល័យ ង្ក្គឿងសង្ហា រមឹ ការម្កលមអែ ី អគារកំព ងស្ថងសង់ សរ ប 
  ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពាន់ង្រៀល 
         (កំណរស់មាា ល់ ៣) 
(បានង្ធវើសវនកមម)          
សមរ លយង្ោងែ ល           
សមរ លយគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទ១ី ម្ែមករា ឆ្ន ២ំ០២១   ២.១៦៧.៦២០   ៥៥០.៦០២   ៥៧៣.២៦៨   ៦១.៣៧៦   ៨.៦៥៣   -     ៥២.១៦៥   ៣.៤១៣.៦៨៤   ១៣.៨០៨.៣៥២  
ទ៊ិញបម្នថម   -     ១១៣.៤៤១   ៤៩០   ៧.៨១៧   ២៥៧   -     ៦០.៨០១   ១៨២.៨០៦   ៧៤៣.៦៥៥  
ង្ផ្ទរង្ចញ   -     -     -     -     -     ៥២.១៦៥   (៥២.១៦៥)  -     -    
ល បង្ចញពបីញ្ា ី ន៊ិងការលក់ង្ចញ   -     (១១.១០២)  (៣៥០)  (២.៧៦០)  -     -     -     (១៤.២១២)  (៥៧.៨១៤) 
លង្មអៀងពកីារបដូ ររបូ៊ិយប័ណណ    -     -     -     -     -     -     -     -     ១០០.០០៨  
សមរ លយគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ  ឆ្ន ២ំ០២១   ២.១៦៧.៦២០   ៦៥២.៩៤១   ៥៧៣.៤០៨   ៦៦.៤៣៣   ៨.៩១០   ៥២.១៦៥   ៦០.៨០១   ៣.៥៨២.២៧៨   ១៤.៥៩៤.២០១  
           
រលំស់បងារ           
សមរ លយគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទ១ី ម្ែមករា 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  
ល បង្ចញពបីញ្ា ី ន៊ិងការលក់ង្ចញ  -  (៩.២៨៦)  (២១៧)  (២.៧៣៩)  -     -     -     (១២.២៤២)  (៤៩.៨០០) 
លង្មអៀងពកីារបដូ ររបូ៊ិយប័ណណ   -  -     -     -     -     -     -     -     ២៤.៣៤៩  
សមរ លយគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ  ឆ្ន ២ំ០២១   -     ៣៩២.០៧០   ៤៨២.៧២០   ៥១.០០៧   ៨.២០២   ៥.២១៧   -     ៩៣៩.២១៦   ៣.៨២៦.៣៦៦  
សមរ លយង្ោងគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣១ ម្ែធនូ   
  ឆ្ន ២ំ០២១ 

 
២.១៦៧.៦២០  ២៦០.៨៧១  ៩០.៦៨៨  ១៥.៤២៦  ៧០៨   ៤៦.៩៤៨   ៦០.៨០១   ២.៦៤៣.០៦២  ១០.៧៦៧.៨៣៥  

 

 

ង្ៅថ្ងៃទី២២ ម្ែរ ោ ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្កុមហ  នបានច ោះក៊ិចចក្ពមង្ក្ពៀងជាមយួធនាគារ វឌឍនៈអាស ី ចំការ ់កន ងសមរ លយ ១.៦៩០.០០០ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក មានអក្តាការក្បាក ់៨% កន ងមយួឆ្ន  ំជាមយួនឹងការទូទររ់យៈង្ពល ៧២ ម្ែ គ៊ិរោបពី់កាលបរ ៊ិង្ចេទម្ែល
ឥណទនមានក្បស៊ិទធភាព។ គ៊ិរក្រឹមថ្ងៃទី៣១ ម្ែធនូ  ឆ្ន ២ំ០២១ ក្បាកង់្ែើមថ្នឥណទនម្ែលង្ៅសល់មានសមរ លយ ១.៣៨៤.០១៦ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក។ ឥណទនង្នោះក្រូវបានោកធ់ានាង្ោយែី ូរចំ៍នួនពីរបលងម់្ែលមានទំហំសរ បចំនួន ១០.៣២២ ម្ម៉ាក្រកាង្រ ៉ា 
ម្ែលមានវ ៊ិញ្ញញ បនបក្របញ្ញា ក់កមមស៊ិទធ៊ិង្លែ ១២១២០១០៣-០៤៩៥ ន៊ិង ១២១២០១០៣-០៤៩៦ ង្ោយមានបលងង់្លែ ៤៩៥ ន៊ិងបលងង់្លែ ៤៩៦ មានទីតាំងសថ៊ិរង្ៅភូម៊ិស្ថវ យង្ចក សង្ហា រង់្គាករកា ែណឌ ម្ក្ពកង្នន  ក្កុងភនងំ្ពញ ក្ពោះរាជាណាចក្កកមព ជា 
ម្ែលក្រូវបានករក់្តាជាក្ទពយសមបរត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាេ ររបស់ក្កុមហ  ន ម្ែលមានរថ្មល ២.១៦៧.៦២០ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក។ ប័ណណ កមមស៊ិទធ៊ិែីទំងង្នោះ ក្រូវបានច ោះបញ្ា ីង្ក្កាមង្ ម្ ោះរបស់ង្ោក នាង វ ៊ិធី ន៊ិងង្ោកក្សី លឹម ម យលី ម្ែលជារំណាងឱ្យក្កុមហ  ន។ 
 ថ្ងៃទី១៧ ម្ែមករា ឆ្ន ២ំ០២២ បណ័ណ កមមស៊ិទធ៊ិក្រូវបានង្ផ្ទរង្ៅជាង្ ម្ ោះក្កុមហ  ន ង្ហើយបញ្ចូ លង្ៅកន ងវ ៊ិញ្ញញ បនបក្រអចលនក្ទពយម្រមយួ មានបញ្ញា កក់មមស៊ិទធ៊ិង្លែ ២១២០១០៣-១២៩៨។  

ង្ៅថ្ងៃទី២៣ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ ក្កុមហ  នបានអន ម័រឱ្យអភ៊ិបាលង្ធវើការស្ថងសងក់ារ ៊ិោល័យកណាត លរបស់ែលួនង្ោយែលួនឯង។ ការស្ថងសងង់្នោះបានោបង់្ផ្តើមង្ៅថ្ងៃទី៧ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ម្ែលមានការចំណាយមូលធនកមមសរ បគ៊ិរក្រឹមែំណាច់
ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទបញ្ចបគ់៊ិរក្រឹមថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ មានសមរ លយចំនួន ១.០៧៧.៩៣៤ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក (ថ្ងៃទី៣១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១៖ មានសមរ លយ ៦០.៨០១ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក)។ 
 

គ៊ិរក្រឹមថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ គណៈក្គបក់្គងង្ជឿជាកថ់ាសមរ លយអាចក្បមូលមកវ ៊ិញបានរបស់ក្ទពយសមបរត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាេ ររបស់ក្កុមហ  នង្លើសពីរថ្មលង្ោងរបស់វា ែូចង្នោះង្ហើយម៊ិនមានឱ្នភាពង្លើការខារបង់រថ្មលក្រូវបានទទួលស្ថា ល់ង្ ើយ។ 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ១៦ 
 

 
 

 

៧. ក្ទពយសរមាអរបីូ 
   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 

 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
     
សមរ លយង្ោងែ ល     
សមរ លយង្ោងគ៊ិរក្រឹមថ្ងៃទ១ី ម្ែមករា ឆ្ន ២ំ០២២ ៤២.៨៤៥ ១៧៤.៥៥១  ៤២.៨៤៥   ១៧៣.៣០៨  
ទ៊ិញបម្នថម ១២.៦០៨  ៥១.៤០៣  - - 
លង្មអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - ២.៤៥៧  - ១.២៤៣ 
សមរ លយនាច ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ/ឆ្ន  ំ ៥៥.៤៥៣  ២២៨.៤១១  ៤២.៨៤៥ ១៧៤.៥៥១ 
 
រលំស់បងារ     
សមរ លយង្ោងគ៊ិរក្រឹមថ្ងៃទ១ី ម្ែមករា ឆ្ន ២ំ០២២ ៨.៨៥៩  ៣៦.០៩២   ៥.៣៨៩   ២១.៧៩៨  
រលំស់ង្លើក្ទពយសកមមអរូប ី ៣.៦៤៥  ១៤.៨៦១   ៣.៤៧០   ១៤.១១៦  
លង្មអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - ៥៥១   -     ១៧៨  
សមរ លយនាច ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ/ឆ្ន  ំ ១២.៥០៤  ៥១.៥០៤  ៨.៨៥៩ ៣៦.០៩២ 
សមរ លយង្ោងនាច ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ/ឆ្ន  ំ ៤២.៩៤៩ ១៧៦.៩០៧ ៣៣.៩៨៦ ១៣៨.៤៥៩ 
 
៨. សទិធិង្ក្បើក្បាសង់្លើក្ទពយសរមា 
ក្កមុហ  នកន ងនាមជាភរ៊ិកៈ 
ក្កុមហ  នមានក៊ិចចសនាជលួ ង្ៅង្លើអគារម្ែលជាទតីាំងការ ៊ិោល័យរបស់ែលួនសក្មាបរ់យៈង្ពលែបឆ់្ន  ំ(១០ឆ្ន )ំ ជាក៊ិចចសនាម្ែលម៊ិនអាច 
ល បង្ោលបាន ជាមយួនឹងជង្ក្មើសកន ងការបនតក៊ិចចសនាសក្មាបរ់យៈង្ពលបនតបនាទ បព់ីក៊ិចចសនាោស់ក្រូវបានបញ្ចប។់ ក៊ិចចសនាង្នោះម៊ិន
ររឹរប៊ិរង្ៅង្លើក្កុមហ  នកន ងការោរម់្ចង ន៊ិងការជលួបនតង្លើក្ទពយសកមមង្នោះង្ ើយ។ 
 
 

បម្ក្មបក្មលួសមរ លយង្ោងថ្នស៊ិទធ៊ិង្ក្បើក្បាស់ង្លើក្ទពយសកមមមានែូចខាងង្ក្កាម៖ 
 

   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
   

ថ្ងលង្ែើម     
សមរ លយង្ែើមការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ/ឆ្ន  ំ     
បម្នថម ៣៩២.៩៤១  ១.៦០០.៨៤២   ៣៩២.៩៤១   ១.៥៨៩.៤៤៦  
លង្មអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - ១៧.៦៨២  -     ១១.៣៩៦  
សមរ លយនាច ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ/ឆ្ន  ំ ៣៩២.៩៤១  ១.៦១៨.៥២៤   ៣៩២.៩៤១   ១.៦០០.៨៤២  
 
រលំស់បងារ     
សមរ លយង្ែើមការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ/ឆ្ន  ំ ៣៦០.១៩៦  ១.៤៦៧.៤៣៩   ៣២២.៥៣៩   ១.៣០៤.៦៧០  
រលំស់ ២៩.៤៧០  ១២០.១៤៩   ៣៧.៦៥៧   ១៥៣.១៨៩  
លង្មអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - ១៧.៤៤៦   -     ៩.៥៨០  
សមរ លយច ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ/ឆ្ន  ំ ៣៨៩.៦៦៦  ១.៦០៥.០៣៤   ៣៦០.១៩៦   ១.៤៦៧.៤៣៩  
សមរ លយង្ោងនាច ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ/ឆ្ន  ំ ៣.២៧៥  ១៣.៤៩០   ៣២.៧៤៥   ១៣៣.៤០៣  



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ១៧ 
 

 
 

 

បំណ លភរ៊ិសនា គជឺារថ្មលបចច បបននង្លើការទូទរភ់រ៊ិសនាកន ងរយៈង្ពលក្ពមង្ក្ពៀងថ្នភរ៊ិសនាង្នាោះ។ 
 

បម្ក្មបក្មលួបណំ លភរ៊ិសនាមានែូចខាងង្ក្កាម៖ 
   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
   

សមរ លយង្ែើមការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ/ឆ្ន  ំ  ៤៨.៥០៩   ១៩៧.៦២៦   ១០៨.៦០០   ៤៣៩.២៨៧  
ការង្កើនង្ ើងថ្នការក្បាក ់ ១.៨៩១  ៧.៧១០   ៧.១១០   ១២.៥៧៧  
ការទូទរស់ង (៥០.៤០០) (២០៥.៤៨១)  (៦៧.២០១)  (២៧៣.៣៧៤) 
លង្មអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - ១៤៥   -     ១៩.១៣៦  
សមរ លយច ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ/ឆ្ន  ំ - -  ៤៨.៥០៩   ១៩៧.៦២៦  
 

៩. ក្ទពយសរមារយៈង្ពលខវងង្សេងៗ 
   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
     

ក្បាករ់មាល់បានបង ់ ២៥.១០០  ១០៣.៣៨៧   ២០.០៥០   ៨១.៦៨៤  
       

១០. សាច់ក្បារ់ និងសាច់ក្បារ់សមមូល 
   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
     

ស្ថចក់្បាកក់ន ងធនាគារ ៥៤.៥៤៣  ២២៤.៦៦៣   ២១៨.៦០៣   ៨៩០.៥៨៩  
ស្ថចក់្បាកក់ន ងថ្ែ ៧.២៣៤  ២៩.៧៩៦   ៦.៥១៦   ២៦.៥៤៦  
សមរ លយគ៊ិរក្រមឹច ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ/ឆ្ន  ំ ៦១.៧៧៧  ២៥៤.៤៥៩   ២២៥.១១៩   ៩១៧.១៣៥  

១១. ក្បារ់រមកលធ់ា្ង្ដើមទុន 
ពរ័ម៌ានលមអ៊ិរថ្នស្ថចក់្បាករ់មាល់ធានាង្ែើមទ នរបស់ក្កមុហ  នមានែូចខាងង្ក្កាម៖ 
   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
   

ក្បាករ់មាល់ធានាឥណទនហាវ ស ីលីធ ី ៤៨០.០០០  ១.៩៧៧.១២០   ៦៥.០០០   ២៦៤.៨១០  
 

១២. គណនី ណិជជក្រូវទទួល 
   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
   

គណនពីាណ៊ិ ជាក្រូវទទួល ២.៩២៩.២៥៧  ១២.០៦៥.៦១០   ៤.៥១០.៦៦៦   ១៨.៣៧៦.៤៥៣  
គណនកី្រូវទទលួរកាទ ក ១.៨៤៥.២៥៥  ៧.៦០០.៦០៥   ១.៧៦២.៣៩១   ៧.១៧៩.៩៨១  
 ៤.៧៧៤.៥១២  ១៩.៦៦៦.២១៥   ៦.២៧៣.០៥៧   ២៥.៥៥៦.៤៣៤  



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ១៨ 
 

 
 

១៣. សននិធិ - សទុធ 
   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
   

វរថ ធារ ង្ែើម ១.២១៣.១៤៧  ៤.៩៩៦.៩៥២   ២.១៦៧.២៥៨   ៨.៨២៩.៤០៩  

គ៊ិរក្រមឹម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ រថ្មលសរ បរបស់សនន៊ិធ៊ិរមួមានចំននួ ៥.៤៧៤.៤៨៤ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក (ឆ្ន ២ំ០២១៖ មានចំននួ ៩.៥៦៩.០៤៤ 
ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក) ក្រូវបានរមួបញ្ចូ លង្ៅកន ងថ្ងលង្ែើមង្សវាកមម ន៊ិងទំន៊ិញម្ែលបានលក។់ 
 
១៤. ក្ទពយសរមារយៈង្ពលែលីង្សេងៗ 
   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
   

ចំណាយបងម់ នង្ៅអនកផ្ារផ់្ាង ់ ៤៣៩.៤៥៩  ១.៨១០.១៣២   ៦៣០.៥០៦   ២.៥៦៨.៦៨១  
ឥណទនប គាល៊ិក ២៥៣.៤៧០  ១.០៤៤.០៤២   ៣១២.២៣៣   ១.២៧២.០៣៧  
ប ង្រក្បទនក្បាកង់្បៀវរេ -  -  ៣.៧៧១   ១៥.៣៦៣  
សមាា រង្ក្បើក្បាស់ ២.៣៦៨  ៩.៧៥៤   ៤៥២   ១.៨៤២  
 ៦៩៥.២៩៧  ២.៨៦៣.៩២៨   ៩៤៦.៩៦២   ៣.៨៥៧.៩២៣  
 
១៥. ក្ទពយសរមារិចចសនា/ (បាំណុលរិចចសនា) 
   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
   

ក្ទពយសកមមក៊ិចចសនា ៣.២៣៣.៦៤៩  ១៣.៣១៩.៤០០   ៣.៧៩១.៣៦៦   ១៥.៤៤៦.០២៥  
បំណ លក៊ិចចសនា (១.៤៩៧.៩៣៥) (៦.១៦៩.៩៩៤)  (១៦១.៨៨០)  (៦៥៩.៤៩៩)  
 
ក្ទពយសកមមក៊ិចចសនារណំាងឱ្យ ស៊ិទធ៊ិរបស់ក្កមុហ  នកន ងការព៊ិោរណាសក្មាបក់ារង្ហរម្ែលបានបញ្ចបង់្ៅង្លើក៊ិចចសនាស្ថងសង ់ប៉ា ម្នត
ម៊ិនទនង់្ចញវ ៊ិកាយបក្រង្ៅកាលបរ ៊ិង្ចេទថ្នរបាយការណ៍ង្ៅង្ ើយ។ ជាធមមតាវ ៊ិកាយបក្រនឹងក្រូវង្ចញកន ងរយៈង្ពល ៣០ថ្ងៃ ង្ហើយការ
ទូទរក់្រូវបានង្គរពំឹងទ កកន ងរយៈង្ពល ៦០ថ្ងៃ។ 
 
បំណ លក៊ិចចសនាជា សមរ លយប ង្រក្បទនថ្នរថ្មលរបសនងម្ែលទទលួបានពីអរ៊ិង៊ិជនសក្មាបក់៊ិចចសនាស្ថងសងម់្ែលក្បាកច់ណូំលក្រូវ
បានង្គទទលួស្ថា ល់កន ងរយៈង្ពលស្ថងសងអ់ចលនក្ទពយ។ បណំ លក៊ិចចសនាក្រូវបានង្គរពំឹងថា នងឹក្រូវបានទទលួស្ថា ល់ថាជាក្បាក់
ចំណូលង្ៅង្ពលបញ្ចបក់ារស្ថងសងែូ់ចម្ែលបានក្ពមង្ក្ពៀងគាន ។ 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ១៩ 
 

 
 

 

   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
   

បំណ លក៊ិចចសនាក្រូវបានទទលួស្ថា ល់ថាជា
ចំណូលអ ំ ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ/ឆ្ន  ំ ១៧៧.៤១៨ ៧៣០.៧៨៥  ៣៩៦.០៩០   ១.៦១៣.៦៧១  

ម៊ិនមានការខារម្ែលក្រូវបានទទួលស្ថា ល់ង្លើក្ទពយសកមមក៊ិចចសនា ន៊ិងបំណ លក៊ិចចសនាកន ងអំ  ងង្ពលថ្នរបាយការណ៍ង្នោះង្ទ។ 
 
១៦. ង្ដើមទុន 
ភាគហ  នម្ែលបានអន មរ័ឱ្យង្ចញផ្ាយក្រូវបានម្ចកជា ២ចំណារថ់ាន ករ់បស់ក្កុមហ  នែូចខាងង្ក្កាម៖ 

    (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម)  (បានង្ធវើសវនកមម) 
  ថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២  ថ្ងៃទី៣១ ម្ែធនូ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ចនួំនភាគហ  ន ចំនួនទឹកក្បាក ់ ចំនួនភាគហ  ន ចំនួនទឹកក្បាក ់
  ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពាន់ង្រៀល  ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពាន់ង្រៀល 

     

ថាន ក់ ក មានរថ្មលោរកឹ ០.២៥ 
ែ ោល រអាង្មរ ៊ិកកន ងមួយភាគហ  ន ១០.០០០.០០០ ២.៥០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ១០.០០០.០០០ ២.៥០០.០០០ ១០.០០០.០០០ 
ថាន ក់ ែ មានរថ្មលោរកឹ ០.២៥ 
ែ ោល រអាង្មរ ៊ិកកន ងមួយភាគហ  ន ២០.០០០.០០០ ៥.០០០.០០០ ២០.០០០.០០០ ២០.០០០.០០០ ៥.០០០.០០០ ២០.០០០.០០០ 
សមរ លយច ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ/ឆ្ន  ំ ៣០.០០០.០០០ ៧.៥០០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ៣០.០០០.០០០ ៧.៥០០.០០០ ៣០.០០០.០០០ 

 
បម្ក្មបក្មលួង្ែើមទ នម្ែលបានទូទររ់ួចរាល់មានែូចខាងង្ក្កាម៖ 

    (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម)  (បានង្ធវើសវនកមម) 

  ថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២  ថ្ងៃទី៣១ ម្ែធនូ  ឆ្ន ២ំ០២១ 

 ចំនួនភាគហ  ន ចំនួនទឹកក្បាក ់ ចំនួនភាគហ  ន ចំនួនទឹកក្បាក ់
  ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពាន់ង្រៀល  ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពាន់ង្រៀល 
       

សមរ លយង្ែើមការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ/ឆ្ន  ំ  ១៨.៤៦១.៥៣៨   ៤.៦១៥.៣៨៥   ១៨.៧៩៦.៦៨៧   ១២.០០០.០០០   ៣.០០០.០០០  
 

១២.២២៥.៣០១  
ង្បាោះផ្ាយង្ែើមទ ន - - -  ៦.៤៦១.៥៣៨   ១.៦១៥.៣៨៥   ៦.៥៧១.៣៨៦  
សមរ លយច ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ/ឆ្ន  ំ  ១៨.៤៦១.៥៣៨   ៤.៦១៥.៣៨៥   ១៨.៧៩៦.៦៨៧   ១៨.៤៦១.៥៣៨   ៤.៦១៥.៣៨៥  ១៨.៧៩៦.៦៨៧  

 
គ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ពរ័ម៌ានលមអ៊ិរអំពកីារកានក់ាបភ់ាគហ  នមានែូចខាងង្ក្កាម៖ 

   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
     

ង្ោក នាង វ ៊ិធ ី ២.១០០.០០០ ៨.៥៥៦.០០១  ២.១០០.០០០   ៨.៥៥៦.០០១  
ង្ោក្សី លឹម ម យលី ៩០០.០០០ ៣.៦៦៩.៣០០  ៩០០.០០០   ៣.៦៦៩.៣០០  
មាច ស់ភាគហ  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  



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ២០ 
 

 
 

១៦.១ ប ពវោភង្ែើមទ ន 
ង្ៅថ្ងៃទី៦ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ ក្កុមហ  នក្រូវបានច ោះបញ្ា ីង្ោយង្ជាគជយ័ង្ៅកន ងផ្ារមូលបក្រកមព ជា។ ចំននួហ  នងមីម្ែលបានង្បាោះផ្ាយមាន
ចំនួន ៦.៤៦១.៥៣៨ ហ  ន ជាមួយរថ្មលោរកឹ ១០០០ ង្រៀល ឬ ០,២៥ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក កន ងមយួហ  ន កន ងរថ្មលលកង់្ចញ ២.៣៨០ ង្រៀល ឬ 
០,៥៨០ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក កន ងមយួហ  ន។ ក្កុមហ  នបានទទួលក្បាកព់ីការង្បាោះផ្ាយលកមូ់លបក្រកមមស៊ិទធ៊ិង្លើកែបូំងជាស្ថធារណៈ (“IPO”) 
ចំនួន ៣.៧៧៣.៥៣៩ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ម្ែលបណាត លឱ្យមានប ពវោភភាគហ  នចនំួន ២.១៥៨.១៥៤ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ឬង្សមើនឹង
(៨.៧៧៩.៣៧០.០០០ ង្រៀល)។ 
 
១៧. ក្បារ់រមច ី
   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
  (កណំរស់មាា ល់ ៣)  (កណំរស់មាា ល់ ៣) 
     

កមចរីយៈង្ពលម្វង ៦៧៥.៤៤០  ២.៧៨២.១៣៧   ៨១១.៣២០   ៣.៣០៥.៣១៨  
កមចរីយៈង្ពលែីល ៧៣៩.១៣៣  ៣.០៤៤.៤៨៩   ២.៥១៩.០១១   ១០.២៦២.៤៥១  

 ១.៤១៤.៥៧៣  ៥.៨២៦.៦២៦   ៣.៣៣០.៣៣១   ១៣.៥៦៧.៧៦៩  
 
   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
     

សមរ លយនាថ្ងៃទ១ី មករា  ៣.៣៣០.៣៣១   ១៣.៥៦៧.៧៦៩   ២.១៤៩.០៣១   ៨.៦៩២.៨៣០  
បម្នថម ៣.២៥១.២៣៥  ១៣.២៥៥.២៨៥   ៨.៤៨៦.៨២១   ៣៤.៥២៤.៣៨៨  
ការទូទរស់ង (៥.១៦៦.៩៩៣) (២១.០៦៥.៨៣០)  (៧.៣០៥.៥២១) (២៩.៧១៨.៨៥៩) 
បនទ កការក្បាក ់ ២៦២.៩១១  ១.០៧១.៨៨៨   ៤៩៩.៧៦០   ២.០៣៣.០២៣  
ការក្បាកម់្ែលបានទូទរ ់ (២៦២.៩១១) (១.០៧១.៨៨៨)  (៤៩៩.៧៦០)  (២.០៣៣.០២៣) 
លង្មអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ  - ៦៩.៤០២   -     ៦៩.៤១០  
សមរ លយច ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ/ឆ្ន  ំ ១.៤១៤.៥៧៣  ៥.៨២៦.៦២៦   ៣.៣៣០.៣៣១   ១៣.៥៦៧.៧៦៩  
 
ក. តាមកាលបរ ៊ិង្ចេទកណំរ ់     
កន ងអ ំ ងង្ពល១ឆ្ន  ំ ៧៣៩.១៣៣  ៣.០៤៤.៤៨៩   ២.៥១៩.០១១   ១០.២៦២.៤៥១  
ពី២ ង្ៅ ៥ឆ្ន  ំ ៦៧៥.៤៤០  ២.៧៨២.១៣៧   ៨១១.៣២០   ៣.៣០៥.៣១៨  
 ១.៤១៤.៥៧៣  ៥.៨២៦.៦២៦   ៣.៣៣០.៣៣១   ១៣.៥៦៧.៧៦៩  
 

 
ែ. តាមស្ថថ នភាពក្ទពយធានា     
កមចមី្ែលមានក្ទពយបញ្ញច ំ ១.៤១៤.៥៧៣  ៥.៨២៦.៦២៦   ២.៧៥៤.៤៥០   ១១.២២១.៦២៩  
កមចមី្ែលគាម នក្ទពយបញ្ញច ំ - -  ៥៧៥.៨៨១   ២.៣៤៦.១៤០  
ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ១.៤១៤.៥៧៣  ៥.៨២៦.៦២៦   ៣.៣៣០.៣៣១   ១៣.៥៦៧.៧៦៩  



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ២១ 
 

 
 

 

គ. តាមក្បង្ភទរូប៊ិយបណ័ណ      
ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ១.៤១៤.៥៧៣  ៥.៨២៦.៦២៦   ៣.៣៣០.៣៣១   ១៣.៥៦៧.៧៦៩  
 
 

ឃ. តាមទនំាកទ់នំង     
ម៊ិនម្មនជាភាគពីាកព់ន័ធ ១.៤១៤.៥៧៣  ៥.៨២៦.៦២៦   ៣.៣៣០.៣៣១   ១៣.៥៦៧.៧៦៩  
 
ង. តាមអក្តាការក្បាក ់(កន ង១ឆ្ន )ំ   
ឥណទន  ៧,៥% to ៨%  ១% to ៩% 
 
១៨. ឥណទានវិបារបូន៍ 
   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
     

តាមធនាគារ     
ធនាគារវឌឍនៈអាស ីចំការ ់ ១.៧៤៤.៧៥០  ៧.១៨៦.៦២៥   ១.២១៨.៨៥៤   ៤.៩៦៥.៦១១  
ធនាគារ ង្ជ ក្តាស់ រ ៉ាូោ៉ា ល់ ៤៨១.៥០១  ១.៩៨៣.៣០៣   ២៦៨.៤៦០   ១.០៩៣.៧០៦  
ធនាគារ ជីបម៉ា ង ែមង្មើសល ម្ប ង មក ៣២៩.០៥១  ១.៣៥៥.៣៦១   ៣៨៣.៧៩៨   ១.៥៦៣.៥៩៣  
 ២.៥៥៥.៣០២  ១០.៥២៥.២៨៩   ១.៨៧១.១១២   ៧.៦២២.៩១០  
 
ឥណទនវ ៊ិបារូបនជ៍ាមួយធនាគារវឌឍនៈអាស ីចំការ ់មានអក្តាការក្បាក ់៧,៥%កន ងមយួឆ្ន  ំន៊ិងក្រវូបានធានាង្ោយការបញ្ញច ំែ ូីររ៍បស់
ក្កុមហ  នម្ែលបានករក់្តាជាែកីមមស៊ិទធ៊ិង្ក្កាមគណនកី្ទពយសមបរត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាេ រ ម្ែលមានរថ្មល ២.១៦៧.៦២០ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក។ ក៊ិចចសនា
ក្រូវបានក្រូវបានង្ធវើង្ ើងវ ៊ិញង្ៅថ្ងៃទ១ី៨ ម្ែក មាៈ ឆ្ន ២ំ០២២ ម្ែលមានទឹកក្បាកក់ណំរច់ំនួន ១.៨០០.០០០ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ន៊ិងក្រូវ
ទូទរក់ន ងរយៈង្ពល ១២ម្ែគ៊ិរោបព់កីាលបរ ៊ិង្ចេទថ្នក៊ិចចសនា។ 
 
ឥណទនវ ៊ិបារូបនជ៍ាមួយធនាគារ ង្ជ ក្តាស់ រ ៉ាូោ៉ា ល់ មានអក្តាការក្បាក ់៨%កន ងមយួឆ្ន  ំម្ែលក្រូវបានធានាង្ោយក្ទពយសមបរត៊ិរបស់ 
មាច ស់ភាគហ  ន ន៊ិងប គាល៊ិកគណៈក្គបក់្គងសំខាន់ៗ ។ ក៊ិចចក្ពមង្ក្ពៀងក្រវូបានង្ធវើង្ ើងវ ៊ិញថ្ងៃទ១ី៦ ម្ែវ ៊ិចេ៊ិកា ឆ្ន ២ំ០២១ ម្ែលមានទឹក
ក្បាកក់ណំរច់ំននួ ៦០០.០០០ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ន៊ិងមានកាលបរ ៊ិង្ចេទកណំរង់្ៅថ្ងៃទី១៥ ម្ែវ ៊ិចេ៊ិកា ឆ្ន ២ំ០២២។ កន ងអំ  ងឆ្ន បំចច បបននង្នោះ
ឥណទនវ ៊ិបារូបន ៍ក្រូវបានង្រៀបចំង្ ើងវ ៊ិញសក្មាបឆ់្ន ងំមីង្ោយសវ័យក្បវរត៊ិ។ 

ឥណទនវ ៊ិបារូបនជ៍ាមួយធនាគារជបីម៉ា ង ែមង្មើសល ម្ប ង ម.ក មានអក្តាការក្បាក ់៩%កន ងមួយឆ្ន  ំន៊ិងម៊ិនមានក្ទពយធានាង្ ើយ។ 
ក៊ិចចសនាក្រូវបានក្រូវបានង្ធវើង្ ើងវ ៊ិញង្ៅថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែង្មស្ថ ឆ្ន ២ំ០២២ ម្ែលមានទឹកក្បាកក់ណំរច់នំួន ៤០០.០០០ ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក 
ន៊ិងមានកាលបរ ៊ិង្ចេទផ្ រកណំរង់្ៅថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែង្មស្ថ ឆ្ន ២ំ០២៣។ កន ងអំ  ងឆ្ន បំចច បបននង្នោះ ឥណទនវ ៊ិបារូបន ៍ក្រវូបានង្រៀបចំង្ ើង
វ ៊ិញសក្មាបឆ់្ន ងំមងី្ោយសវ័យក្បវរត៊ិ។



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ២២ 
 

 
 

១៩. គណនី ណិជជ និងគណនីក្រូវសងង្សេងៗ 
   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
     

គណនកី្រូវសង ៤៥៨.០០១  ១.៨៨៦.៥០៦   ៦៦៨.៦៧៧   ២.៧២៤.១៩០  
ចំណាយបងារ ៣៧.២៥៩  ១៥៣.៤៧០   ៦៦៦.០៦៨   ២.៧១៣.៥៦១  
ពនធង្ផ្េងៗក្រូវបង ់ ១៩៣.៩៦២  ៧៩៨.៩២៩   ២៧៥.៩២៣   ១.១២៤.១១១  
គណនកី្រូវសងបងារទ ក ២២២.២៤៤  ៩១៥.៤២៣   ៣១.៦២៥   ១២៨.៨៤០  
ក្បាកង់្បៀវរេក្រូវបង ់ -  -  ១៨១.០៨២   ៧៣៧.៧២៨  
បំណ លបចច បបននង្ផ្េងៗ -  -  ៧.៨៤០   ៣១.៩៤០  
 ៩១១.៤៦៦  ៣.៧៥៤.៣២៨   ១.៨៣១.២១៥   ៧.៤៦០.៣៧០  
 
២០. ចាំណូល 
 (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម)   (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 
 សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់ សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
     

ង្សវាកមមស្ថងសង ់ន៊ិងង្សវាកមមម្ងទ ំ ៣.៣២៤.៧៨៤  ១៣.៦៦៨.១៨៧  ៤.៦៣០.៤៥៨  ១៨.៨៧៣.៧៤៧  
លកទ់នំ៊ិញម្ែលបានលក ់ ៦.៩១៦  ២៨.៤៣២  ៩២.៥៣៧  ៣៧៧.១៨២  

 ៣.៣៣១.៧០០  ១៣.៦៩៦.៦១៩  ៤.៧២២.៩៩៥  ១៩.២៥០.៩២៩  
 

 (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម)   (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 
 សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែ បានបញ្ចប ់
សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
     

ង្សវាកមមស្ថងសង ់ន៊ិងង្សវាកមមម្ងទ ំ ១០.១៨០.០៩៩  ៤១.៥០៤.២៦៤  ១២.៧៣០.៤១៧  ៥១.៧៦១.៨៧៦  
ទំន៊ិញ ៤៤.៩៧៣  ១៨៣.៣៥៥  ៣៥០.៨៤៦  ១.៤២៦.៥៣៩  

 ១០.២២៥.០៧២  ៤១.៦៨៧.៦១៩  ១៣.០៨១.២៦៣  ៥៣.១៨៨.៤១៥  
  

២១. ថ្ងលង្ដើមទាំនិញ និងង្សវារមា 
 (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម)   (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 
 សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់ សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
     

ថ្ងលង្ែើមង្សវាកមមស្ថងសង ់ន៊ិងង្សវាកមមម្ងទ ំ ៣.២៨៧.៣៣៣ ១៣.៥១៤.២២៤ ៣.៧៤៥.៥៤១ ១៥.២៦៦.៨២៤ 
ថ្ងលង្ែើមទំន៊ិញ ៦.៤៧៩  ២៦.៦៣៥  ៩០.៦០៦  ៣៦៩.៣១០  

 ៣.២៩៣.៨១២  ១៣.៥៤០.៨៥៩  ៣.៨៣៦.១៤៧  ១៥.៦៣៦.១៣៤  



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ២៣ 
 

 
 

 

 (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម)   (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 
 សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែ បានបញ្ចប ់
សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
     

ថ្ងលង្ែើមង្សវាកមមស្ថងសង ់ន៊ិងង្សវាកមមម្ងទ ំ ៩.៦៤៩.៦៣៦ ៣៩.៣៤១.៥៦៦ ១១.១៦០.៥៧៦ ៤៥.៣៧៨.៩០២ 
ថ្ងលង្ែើមទំន៊ិញ ៤១.៩៦១  ១៧១.០៧៥  ៣៤៣.៧១០  ១.៣៩៧.៥២៥  

 ៩.៦៩១.៥៩៧  ៣៩.៥១២.៦៤១  ១១.៥០៤.២៨៦  ៤៦.៧៧៦.៤២៧  
 
២២. ចាំណាយក្បរិបរតកិារ 
 (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម)   (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 
 សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់ សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
     

ចំណាយប គាល៊ិក ១៥៩.៧៧៧  ៦៥៦.៨៤៣  ១២៨.៥០៨  ៥២៣.៧៩៩  
ពនធង្ផ្េងៗ ៥០.៤៣៥  ២០៧.៣៣៨  ៥២.៩៦៧  ២១៥.៨៩៣  
ង្សវាធនាគារ ៦.២៨៨  ២៥.៨៥០  ២៩.០៣០  ១១៨.៣២៦  
ង្សវាវ ៊ិជាា ជីវៈ ៩.៨១៣  ៤០.៣៤១  ២០២.១៣៥  ៨២៣.៩០៣  
សមាា រការ ៊ិោល័យ ន៊ិងសមាា រផ្ារផ់្ាងក់ារ ៊ិោល័យ ២២.៨៥២  ៩៣.៩៤៥  ២៣.២៣៤  ៩៤.៧០២  
រលំស់ ២២.២១៨  ៩១.៣៣៨  ២៤.២៦៩  ៩៨.៩២០  
ធានារា៉ាបរ់ង ១៤.៣១០  ៥៨.៨២៨  ១៣.៧៧៣  ៥៦.១៣៩  
ជួសជ ល ន៊ិងម្ងទ ំ ៧.១៣៣  ២៩.៣២៤  ៨.២០៦  ៣៣.៤៤៨  
ទឹកង្ភលើង ១១.៨៩៧  ៤៨.៩០៩  ១៣.៤៧៥  ៥៤.៩២៤  
ការជលួ ៥.០១៨  ២០.៦២៩  ៤.២០០  ១៧.១១៩  
ទំនាកទ់ំនង ១.៥៩១  ៦.៥៤១  ២.០៨១  ៨.៤៨២  
ការកមានត ៨៥៨  ៣.៥២៧  ៣.៣៩២  ១៣.៨២៦  
ការម្ករក្មូវង្លើសនន៊ិធ៊ិ -  - (១៦៤) (៦៦៨) 
ចំណាយង្ផ្េងៗ ៣៤.៨៩៣  ១៤៣.៤៤៥  ២០.៧៨៣  ៨៤.៧១១  

 ៣៤៧.០៨៣  ១.៤២៦.៨៥៨  ៥២៥.៨៨៩  ២.១៤៣.៥២៤  



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ២៤ 
 

 
 

 (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម)   (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 
 សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែ បានបញ្ចប ់
សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
     

ចំណាយប គាល៊ិក ៤៧១.៤១១  ១.៩២១.៩៤៣  ៣៥៧.៣៧៥  ១.៤៥៣.០៨៧  
ពនធង្ផ្េងៗ ១៦៣.៧៧០  ៦៦៧.៦៩០  ១១៣.៥៩៦  ៤៦១.៨៨១  
ង្សវាធនាគារ ១០៥.៣៣០  ៤២៩.៤៣០  ៨៦.៩២៦  ៣៥៣.៤៤១  
ង្សវាវ ៊ិជាា ជីវៈ ៨៧.០៦៣  ៣៥៤.៩៥៦  ២២៩.៨១៧  ៩៣៤.៤៣៦  
សមាា រការ ៊ិោល័យ ន៊ិងសមាា រផ្ារផ់្ាងក់ារ ៊ិោល័យ ៦៣.៦៤៦  ២៥៩.៤៨៥  ៦៤.៦១៣  ២៦២.៧១៦  
រលំស់ ៦៦.៥១៥  ២៧១.១៨២  ៦៧.៦៣៦  ២៧៥.០០៨  
ធានារា៉ាបរ់ង ៥១.២៨៧  ២០៩.០៩៧  ៥២.១០៨  ២១១.៨៧១  
ជួសជ ល ន៊ិងម្ងទ ំ ២១.៩៩៣  ៨៩.៦៦៥  ៣០.៣៩៦  ១២៣.៥៩០  
ទឹកង្ភលើង ២៤.៩៧៥  ១០១.៨២៣  ៤១.៧៨៨  ១៦៩.៩១០  
ការជលួ ១៨.១៧៣  ៧៤.០៩១  ១៣.០៣៨  ៥៣.០១៣  
ទំនាកទ់ំនង ៥.៣២៨  ២១.៧២២  ៦.០៥៨  ២៤.៦៣២  
ការកមានត ៤.៤៤០  ១៨.១០២  ៤.៧៤៨  ១៩.៣០៥  
ការម្ករក្មូវង្លើសនន៊ិធ៊ិ -  - ៨៥៥  ៣.៤៧៦  
ចំណាយង្ផ្េងៗ ៧៦.៣៤៤  ៣១១.២៥៥  ៣៨.៤៣៦  ១៥៦.២៨២  

 ១.១៦០.២៧៥  ៤.៧៣០.៤៤១  ១.១០៧.៣៩០  ៤.៥០២.៦៤៨  

២៣. ចាំណូលង្សេងៗ 
 (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម)   (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 
 សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់ សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
     

ខារពកីារបតូររូប៊ិយបណ័ណ បរង្ទស (១.២១១) (៤.៩៧៧) (៥.៩៧៦) (២៤.៣៥៩) 
ចំណូលការក្បាក ់ ៩៧  ៣៩៩  ២២៥  ៩១៧  
ខារពកីារលកក់្ទពយសមបរត៊ិ ន៊ិងបរ ៊ិកាេ រ ន៊ិងក្ទពយ

សមមអរូប ី (១៥៤) (៦៣៣) (៣៩៩) (១.៦២៦) 
 (១.២៦៨) (៥.២១១) (៦.១៥០) (២៥.០៦៨) 



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ២៥ 
 

 
 

 

 (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម)   (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 
 សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែ បានបញ្ចប ់
សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
     

ចំណញ/(ខារ)ពីការបតូររូប៊ិយបណ័ណ បរង្ទស ៣.០៣៥  ១២.៣៧៣  (៣.២៥១) (១៣.២១៨) 
ចំណូលការក្បាក ់ ២.៩៩៥  ១២.២១១  ៤.៣៩១  ១៧.៨៥៤  
(ខារ)/ចំង្ណញពីការលកក់្ទពយសមបរត៊ិ ន៊ិង

បរ ៊ិកាេ រ ន៊ិងក្ទពយសមមអរូប ី (៤១៧) (១.៧០០) ៦.១៨៦ ២៥.១៥២ 
ចំណូលង្ផ្េងៗ ៣  ១២  ១៩.០៣៦  ៧៧.៤០០  

 ៥.៦១៦  ២២.៨៩៦  ២៦.៣៦២  ១០៧.១៨៨  
 
២៤. ចាំណាយហរិញ្ញវរថ ុ
 (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម)   (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 
 សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់ សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
     

ការក្បាកង់្លើក្បាកក់មច ីន៊ិងឥណទនវ ៊ិបារូបន ៍ ៧២.៤០១  ២៩៧.៦៤១  ១៣៥.១៧៥  ៥៥០.៩៧៣  
ការក្បាកង់្លើបណំ លភរ៊ិសនា ២៥៦  ១.០៥៣  ១.៧១៣  ៦.៩៨៤  

 ៧២.៦៥៧  ២៩៨.៦៩៤  ១៣៦.៨៨៨  ៥៥៧.៩៥៧  
 

 (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម)   (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 
 សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែ បានបញ្ចប ់
សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
     

ការក្បាកង់្លើក្បាកក់មច ីន៊ិងឥណទនវ ៊ិបារូបន ៍ ២៦២.៩១១  ១.០៧១.៨៨៨  ៣៧៦.៤០២  ១.៥៣០.៤៥១  
ការក្បាកង់្លើបណំ លភរ៊ិសនា ១.៨៩១  ៧.៧១០  ៥.៧៤៨  ២៣.៣៧១  

 ២៦៤.៨០២  ១.០៧៩.៥៩៨  ៣៨២.១៥០  ១.៥៥៣.៨២២  
 
២៥. ពនធង្លើក្បារ់ចាំណូល 
ក. ពនធង្លើក្បាកច់ណូំល 
អន ង្ោមតាមចាបព់នធរបស់កមព ជា ក្កុមហ  នមានការពវក៊ិចចបងព់នធង្លើក្បាកច់ណូំលង្ោយកណំរយ់កចំនួនមួយណាែពស់ជាងរវាងពនធង្លើ
ក្បាកច់ណូំលតាមអក្តា ២០% ឬពនធអបបបរមាតាមអក្តា ១% ថ្នចណូំលជាបព់នធក្បោឆំ្ន រំួមបញ្ចូ លពនធទងំអស់ ង្លើកម្លងម្រអាករង្លើ
រថ្មលបម្នថម។ ពនធអបបបរមា គឺក្រូវម្របងង់្ោយម៊ិនគ៊ិរពសី្ថថ នភាពចំង្ណញ ឬខាររបស់អនកជាបព់នធង្ ើយ។



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ២៦ 
 

 
 

ធារ ផ្េថំ្នចណំាយពនធង្លើក្បាកច់ំណូលម្ែលករក់្តាកន ងគណនីចំង្ណញ ឬខារមានែូចខាងង្ក្កាម៖ 
 (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម)   (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 
 សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់ សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
 (កណំរស់មាា ល់ ៣) (កណំរស់មាា ល់ ៣) 
     

ចំណាយពនធង្លើក្បាកច់ណូំលបចច បបនន ១៦.៦៥៩ ៦៨.៤៨៣ ៥៣.០៦៤ ២១៦.២៨៨ 
 
 (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម)   (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 
 សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែ បានបញ្ចប ់
សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
 (កណំរស់មាា ល់ ៣) (កណំរស់មាា ល់ ៣) 
     

ចំណាយពនធង្លើក្បាកច់ណូំលបចច បបនន ៥១.១២៥  ២០៨.៤៣៧  ១៣០.៨១៣  ៥៣១.៨៨៦  
 

ែ. ការង្ផ្ទៀងផ្ទទ រវ់ាងគណន ីខារ/ចងំ្ណញម នបងព់នធង្លើក្បាកច់ណូំល ន៊ិងពនធង្លើក្បាកច់ណូំលម្ែលបានបា៉ា នស់្ថម នទ ក 
ការង្ផ្ទៀងផ្ទទ រវ់ាងគណនី (ខារ)/ចំង្ណញតាមគណង្នយយម នបងព់នធង្លើក្បាកច់ណូំល ន៊ិងពនធង្លើក្បាកច់ណូំលម្ែលបានបា៉ា នស់្ថម នទ ក 
ក្រូវបានបង្ហា ញែូចខាងង្ក្កាម៖ 
   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 
 សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់ សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
  (កណំរស់មាា ល់ ៣)  (កណំរស់មាា ល់ ៣) 
     

(ខារ)/ចំង្ណញម នបងង់្លើក្បាកច់ណូំល  (៣៨៣.១២០)  (១.៥៧៥.០០៣) ២១៧.៩២១ ៨៨៨.២៤៦  
បូក៖ ចណំាយម៊ិនអាចការក់ងបាន  ៥០.៣៦៥   ២០៧.០៥០  ៤៧.៣៩៧  ១៩៣.១៩១ 
(ខារ)/ចណូំលជាបព់នធកន ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ (៣៣២.៧៥៥)  (១.៣៦៧.៩៥៣) ២៦៥.៣១៨  ១.០៨១.៤៣៧  
ពនធង្លើក្បាកច់ណូំលកន ងអក្តា ២០% (ក)  -     -    ៥៣.០៦៤  ២១៦.២៨៨  
ពនធអបបបរមាកន ងអក្តា ១%ថ្នចណូំល (ែ)  ១៦.៦៥៩   ៦៨.៤៨៣  ៤៧.២៣០  ១៩២.៥០៩  
ចំណាយពនធង្លើក្បាកច់ណូំល (រថ្មលមួយណា 
   ម្ែលែពស់ជាងរវាង ក ឬ ែ)  ១៦.៦៥៩   ៦៨.៤៨៣  ៥៣.០៦៤  ២១៦.២៨៨  



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ២៧ 
 

 
 

 

   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 

 
សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែ បានបញ្ចប ់
សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
  (កណំរស់មាា ល់ ៣)  (កណំរស់មាា ល់ ៣) 

(ខារ)/ចំង្ណញម នបងង់្លើក្បាកច់ណូំល  (៨៨៥.៩៨៦)  (៣.៦១២.១៦៥)  ១១៣.៧៩៩   ៤៦២.៧០៧  
បូក៖ ចណំាយម៊ិនអាចការក់ងបាន  ១៥៤.៨៦១  ៦៣១.៣៦៩   ១០៤.៩៤៥   ៤២៦.៧០៦  
(ខារ)/ចណូំលជាបព់នធកន ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  (៧៣១.១២៥)  (២.៩៨០.៧៩៦)  ២១៨.៧៤៤   ៨៨៩.៤១៣  
ពនធង្លើក្បាកច់ណូំលកន ងអក្តា ២០% (ក)  -     -     ៤៣.៧៤៩   ១៧៧.៨៨៣  
ពនធអបបបរមាកន ងអក្តា ១%ថ្នចណូំល (ែ)  ៥១.១២៥   ២០៨.៤៣៧   ១៣០.៨១៣   ៥៣១.៨៨៦  
ចំណាយពនធង្លើក្បាកច់ណូំល (រថ្មលមួយណា 
   ម្ែលែពស់ជាងរវាង ក ឬ ែ)  ៥១.១២៥   ២០៨.៤៣៧   ១៣០.៨១៣   ៥៣១.៨៨៦  
 
គ. ពនធង្លើក្បាកច់ណូំលបចច បបននក្រវូសង 
   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
 (កណំរស់មាា ល់ ៣) (កណំរស់មាា ល់ ៣) 
   

សមរ លយង្ែើមការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ/ឆ្ន  ំ  ៣៤.៧៧៦   ១៤១.៦៧៧   ២៧.៩៦៥   ១១៤.០១៣  
ចំណាយកន ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ/ឆ្ន  ំ  ៥១.១២៥   ២០៨.៤៣៧   ១៧៩.៧៥៤   ៧៣១.២៣៩  
ការករក់្តាប្ញ្ញច សង្ោយស្ថរសំវ ៊ិធានធនង្លើស  ២.៧៧៥   ១១.៣១៤   -     -    
ពនធង្លើក្បាកច់ណូំលម្ែលបានបង ់  (៧៧.៤២២)  (៣១៥.៦៤៩)  (១៧២.៩៤៣)  (៧០៣.៥៣២) 
លង្មអៀងពកីារបដូររូប៊ិយបណ័ណ  -  ៥៧៦ - (៤៣) 
សមរ លយច ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ/ឆ្ន  ំ  ១១.២៥៤   ៤៦.៣៥៥   ៣៤.៧៧៦   ១៤១.៦៧៧  
 
២៦. សមរុលយ និងក្បរិបរតិការរបសភ់ាគី រ់ព័នធ 
សមរ លយខាងង្ក្កាម គឺជាសមរ លយម្ែលង្ៅជពំាកភ់ាគពីាកព់ន័ធ៖ 

    (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
ភាគពាកព់ន័ធ ទនំាកទ់នំង ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
  ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
      

សមរ លយក្រូវទទួលពមីាច ស់ភាគហ  ន     
ង្ោក នាង វ ៊ិធ ី ភាគហ  ន៊ិក ១៣៦.២៧០ ៥៦១.២៩៦ ១៣៤.៤២១  ៥៤៧.៦៣១  



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ២៨ 
 

 
 

   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 
 សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់ សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
   

ក្បរ៊ិបរត៊ិការ     
ង្ោក នាង វ ៊ិធ ី     
ទូទរជ់ំនសួឱ្យភាគហ  ន៊ិក ១០០.០០០  ៤១១.១០០   ៧២៩.៨៧៩   ២.៩៧៤.៩៨៧  
ការទូទរស់ងពភីាគហ  ន៊ិក  (៩៨.១៥១)  (៤០៣.៤៩៩)  (៨.៧៨៨)  (៣៥.៨២០) 
ទូទរជ់ំនសួឱ្យក្កុមហ  ន - -  (១៥.៨០៦)  (៦៤.៤២៥) 
ការទូទរស់ងង្ៅភាគហ  ន៊ិក - -  ២.៦១៨   ១០.៦៧១  
 

 
   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 

 
សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែ បានបញ្ចប ់
សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
   

ក្បរ៊ិបរត៊ិការ     
ង្ោក នាង វ ៊ិធ ី     
ទូទរជ់ំនសួឱ្យភាគហ  ន៊ិក ១០០.០០០ ៤០៧.៧០០ ៧២៩.៨៧៩   ២.៩៦៧.៦៨៨  
ការទូទរស់ងពភីាគហ  ន៊ិក (៩៨.១៥១) (៤០០.១៦២) (៨.៧៨៨)  (៣៥.៧៣២) 
ទូទរជ់ំនសួឱ្យក្កុមហ  ន - - (១៥.៨០៦)  (៦៤.២៦៧) 
ការទូទរស់ងង្ៅភាគហ  ន៊ិក - - ២.៦១៨   ១០.៦៤៥  
 
សមរ លយក្រូវទទួលពមីាច ស់ភាគហ  ន គឺជាការទូទរច់ណំាយម្ែលង្ធវើង្ ើងង្ោយក្កមុហ  នកន ងនាមមាច ស់ភាគហ  ន។ ចនំួនទកឹក្បាក់
ទំងង្នោះ ម៊ិនមានក្ទពយធានា គាម នការក្បាក ់ន៊ិងមានការទូទរស់ងតាមរក្មូវការ។ 
 
ក្បរិបរតិការទារ់ទងនឹងគណៈក្គប់ក្គងសាំខាន់ៗ 
គណៈក្គបក់្គងសំខាន់ៗ  ក្រូវបានកំណរថ់ាជាប គាលទំងឡាយម្ែលទនំួលែ សក្រវូកន ងការង្ធវើម្ផ្នការ ែឹកនាំ ន៊ិងក្គបក់្គងសកមមភាព 
អាជីវកមមរបស់ក្កុមហ  នម៊ិនថាង្ោយផ្ទទ ល់ ឬង្ោយក្បង្ោល។ គណៈក្គបក់្គងសំខាន់ៗ រួមបញ្ចូ លទងំអភ៊ិបាលទងំអស់របស់ក្កមុហ  ន។  
ក្បរ៊ិបរត៊ិការជាមយួគណៈក្គបក់្គងសំខាន់ៗ មានែូចខាងង្ក្កាម៖ 
   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 
 សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់ សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
  (កណំរស់មាា ល់ ៣) (កណំរស់មាា ល់ ៣) 
    

ក្បាកង់្បៀវរេ ៥០.៧៥៦  ២០៨.៦៥៨   ៤០.៦០០   ១៦៥.៤៨៦  



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ២៩ 
 

 
 

 
២៧. ការង្ធវើចាំណារ់ថ្នន រ់ង្ៅង្លើក្ទពយសរមាហរិញ្ញវរថុ និងបាំណុលហរិញ្ញវរថ ុ
   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
  (កណំរស់មាា ល់ ៣)  (កណំរស់មាា ល់ ៣) 

ក្ទពយសកមមហ៊ិញ្ញ វរថ ម្ែលបានវាស់ម្វង  
តាមថ្ងលង្ែើមបានរលំស់     

ក្ទពយសកមមរយៈង្ពលម្វងង្ផ្េងៗ ២៥.១០០  ១០៣.៣៨៧   ២០.០៥០  ៨១.៦៨៤  
ក្បាករ់មាល់ធានាង្ែើមទ ន ៤៨០.០០០  ១.៩៧៧.១២០   ៦៥.០០០  ២៦៤.៨១០  
សមរ លយម្ែលមាច ស់ភាគហ  នជពំាក ់ ១៣៦.២៧០ ៥៦១.២៩៦  ១៣៤.៤២១  ៥៤៧.៦៣១ 
គណនពីាណ៊ិ ជាម្ែលក្រូវទទួល* ៤.៧៧៤.៥១២  ១៩.៦៦៦.២១៥   ៦.២៧៣.០៥៧  ២៥.៥៥៦.៤៣៤  
ស្ថចក់្បាក ់ន៊ិងស្ថចក់្បាកស់មមូល ៦១.៧៧៧  ២៥៤.៤៥៩   ២២៥.១១៩  ៩១៧.១៣៥  
ក្ទពយសកមមហ៊ិញ្ញ វរថ សរ ប ៥.៤៧៧.៦៥៩  ២២.៥៦២.៤៧៧   ៦.៧១៧.៦៤៧  ២៧.៣៦៧.៦៩៤  
 

   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (បានង្ធវើសវនកមម) 
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី១ ម្ែធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
  (កណំរស់មាា ល់ ៣)  (កណំរស់មាា ល់ ៣) 

បណំ លហ៊ិរញ្ញ វរថ បានវាស់ម្វង  
តាមថ្ងលង្ែើមបានរលំស់     

ក្បាកក់មច ី ១.៤១៤.៥៧៣  ៥.៨២៦.៦២៦  ៣.៣៣០.៣៣១ ១៣.៥៦៧.៧៦៩ 
បំណ លភរ៊ិសនា - -  ៤៨.៥០៩ ១៩៧.៦២៦ 
ឥណទនវ ៊ិបារូបន ៍ ២.៥៥៥.៣០២  ១០.៥២៥.២៨៩  ១.៨៧១.១១២ ៧.៦២២.៩១០ 
គណនពីានជីា ន៊ិងគណនីក្រូវសងង្ផ្េងៗ** ៧១៧.៥០៤  ២.៩៥៥.៣៩៩  ១.៥៥៥.២៩២ ៦.៣៣៦.២៥៩  
បំណ លហ៊ិញ្ញ វរថ សរ ប ៤.៦៨៧.៣៧៩ ១៩.៣០៧.៣១៤ ៦.៨០៥.២៤៤ ២៧.៧២៤.៥៦៤  
**ម៊ិនរួមបញ្ចូ លអាករង្លើរថ្មលបម្នថម ន៊ិងពនធក្រូវបងង់្ផ្េងៗ 

២៨. ព័រ៌មានថ្នរថ្មលសមក្សប 
សមរ លយនាច ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទង្នោះ គណៈក្គបក់្គង ោរទ់ កថា រថ្មលសមក្សប ថ្នក្ទពយសកមមហ៊ិរញ្ញ វរថ  ន៊ិងបណំ លហ៊ិរញ្ញ វរថ  មាន 
រថ្មលក្បហាកក់្បម្ហលនឹងសមរ លយង្ោងរបស់វា ង្ោយស្ថរសមាសធារ ទំងង្នោះ ម៊ិនមានការម្ក្បក្បលួជាស្ថរវនតចំង្ពាោះអក្តាការក្បាក ់
ទីផ្ារង្នាោះង្ទ។

   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 
 សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែ បានបញ្ចប ់
សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
  (កណំរស់មាា ល់ ៣) (កណំរស់មាា ល់ ៣) 
    

ក្បាកង់្បៀវរេ ១៤០.៥៥៦  ៥៧៣.០៤៧  ១១៨.៦០០  ៤៨២.២២៨  



ឌី ប ី ឌី អ ៊ិនជីនារងី ម.ក 
ព័រម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រមឹថ្ងៃទី៣០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាប់ក្រមីាស ន៊ិងសក្មាប់ែំណាច់ការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ ៩ម្ែម្ែលបានបញ្ចប់ ៣០ 
 

 
 

២៩. (ខារ)/ចាំង្ណញខាររនងុមួយសនលឹរហ ុន 
(ខារ)/ចំង្ណញកន ងមួយសនលឹកហ  ន គឺក្រូវបានគណនាង្ោយការម្បងម្ចកក្បាក(់ខារ)/ចងំ្ណញឱ្យង្ៅអនកកានក់ាបភ់ាគហ  នរបស់ក្កមុហ  ន 
តាមចនំួនមធយមថ្នសនលឹកហ  នធមមតាម្ែលបានង្បាោះផ្ាយកន ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទជាបនតបនាទ ប ់ែូចម្ែលបានបង្ហា ញែូចខាងង្ក្កាម៖ 
 

   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 
 សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់ សក្មាបក់្រមីាសបានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
     

(ខារ)/ចំង្ណញម្ែលម្បងម្ចកង្ៅឱ្យមាច ស់
ភាគហ  នរបស់ក្កុមហ  ន  (៣៩៩.៧៧៩)  (១.៦៤៦.៦៨៨)  ១៦៤.៨៥៧   ៦៧២.៤៥០  

ចំនួនភាគហ  នមធយម - ១៨.៤៦១.៥៣៨ - ១៤.១៥៣.៨៤៦ 
(ខារ)/ចំង្ណញមូលោឋ នកន ងមយួសនលឹកហ  ន 

(ង្សន/ង្រៀល)  (២,១៧)  (៨៩)  ១,១៦  ៤៨ 
(ខារ)/ចំង្ណញងយច ោះកន ងមយួសនលឹកហ  ន

(ង្សន/ង្រៀល)  (២,១៧)  (៨៩)  ១,១៦  ៤៨ 
 
   (បានក្ររួព៊ិន៊ិរយ ម្រម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) (ម៊ិនបានក្រួរព៊ិន៊ិរយ ន៊ិងម៊ិនបានង្ធវើសវនកមម) 
 សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែ បានបញ្ចប ់
សក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  

៩ម្ែ បានបញ្ចប ់
 ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល ែ ោល រអាង្មរ ៊ិក ពានង់្រៀល 
     

ខារម្ែលម្បងម្ចកង្ៅឱ្យមាច ស់ភាគហ  នរបស់
ក្កុមហ  ន (៩៣៧.១១១) (៣.៨៥៩.៩៦០)  (១៧.០១៤)  (៦៩.៤០០) 

ចំនួនភាគហ  នមធយម - ១៨.៤៦១.៥៣៨ - ១២.៧១៧.៩៤៩ 
ខារមូលោឋ នកន ងមួយសនលកឹហ  ន (ង្សន/ង្រៀល)  (៥,០៨)  (២០៩)  (០,១៣)  (៥) 
ខារងយច ោះកន ងមួយសនលកឹហ  ន (ង្សន/ង្រៀល)  (៥,០៨)  (២០៩)  (០,១៣)  (៥) 

៣០. ក្ពឹរតិការណ៍ង្ក្កាយការយិបរងិ្ចេទថ្នរបាយការណ៍ 
ព ំមានក្ពឹរត៊ិការណ៍សំខាន់ៗ បានង្កើរង្ ើង បនាទ បព់ីច ងការ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទថ្នរបាយការណ៍ ន៊ិងកាលបរ ៊ិង្ចេទថ្នការអន មរ័ឱ្យង្ចញផ្ាយថ្នពរ័ម៌ាន
ហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពល ម្ែលរក្មូវឱ្យមានការម្ករក្មូវ ឬង្ធវើការោរក្រោងង្ៅកន ងពរ័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ ចង្នាល ោះង្ពលង្នោះង្ ើយ។ 

៣១. ការអនុម័រង្ៅង្លើព័រ៌មានហរិញ្ញវរថសុង្ងេបចង្ ល្ ោះង្ពល 
ពរ័ម៌ានហ៊ិរញ្ញ វរថ សង្ងេបចង្នាល ោះង្ពលគ៊ិរក្រឹមថ្ងៃទ៣ី០ ម្ែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ន៊ិងសក្មាបក់្រមីាស ន៊ិងសក្មាបែ់ណំាចក់ារ ៊ិយបរ ៊ិង្ចេទ  
៩ម្ែ ម្ែលបានបញ្ចប ់ក្រូវបានអន មរ័ឱ្យង្ចញផ្ាយង្ោយក្កមុក្បកឹាភ៊ិបាលង្ៅថ្ងៃទ៣ី ម្ែវ ៊ិចេ៊ិកា ឆ្ន ២ំ០២២។ 
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