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មសឆរដើផលែងរិនទទលួខ៊ុស្តវូ
តាររយៈននការឆូលររួ្បជ៊ុផំដ្លបទបង្ហា ញមនោះ្តូវ នមធវើម ើង ឬមោយការអានឯរសារបទបង្ហា ញមនោះ មោរអនរយល់្ ពរនឹងលរខខណឌ ដូ្ឆខាងម្ការមនោះ 

ពត័ម៌ានមៅរន៊ុ ងបទបង្ហា ញមនោះ្តូវ នមរៀបឆំមោយអនរតំណាងរបស់្ រុរហ ៊ុន មផ្សសលិរ (មខរបូឌា) រ.រ (“មផ្សសលិរ (មខរបូឌា”) ស្មាបម់្បើរន៊ុ ងបទបង្ហា ញមផ្សសលិរ (មខរបូឌា)និងរិន
បមងកើតអន៊ុសាសនផ៍ដ្លទារទ់ងមៅនឹងភាគហ ៊ុនរបសម់ផ្សសលិរ (មខរបូឌា) ។

គ្មា នការតំណាង ឬការធានា ការបង្ហា ញ ឬការបងកបន់យ័ណារយួ្តូវ នមធវើម ើង ឬរិនគរួពឹងផផ្សែរមលើភាពយ៊ុតតិធរ៌ ភាព្តឹរ្តូវ ភាពមពញមលញ ឬស៊ុ្រឹតយភាពននពត័ម៌ាន ឬផ្សដលរ់តិមោប
ល់ផ់ដ្លមាននូវរន៊ុ ងមនោះ។ ទាងំមផ្សសលិរ (មខរបូឌា) ឬទើ្បឹរារជនំាញណារយួននមផ្សសលិរ (មខរបូឌា) ឬអនរតំណាង រិនមានការទទលួខ៊ុស្តូវឆំម ោះការខាតបងណ់ារយួមដ្លមរើតម ើង
ពើការម្បើ្ សប់ទបង្ហា ញមនោះ ឬខែឹរសារននអតថបទមនោះ មបើរិនដូ្មឆនោះមទការមរើតម ើងទារទ់ងនឹងបទបង្ហា ញមនោះ។

ពត័ម៌ានផដ្លមានផឆងមៅរន៊ុ ងទើមនោះគឺសថិតមៅរន៊ុ ងទ្រង់្  ង មហើយអាឆជាររាវតថ៊ុ ននការមធវើបឆច៊ុ បបននភាព ការបញ្ចប់ ការ្តួតពិនិតយ ការមផ្សទៀងផ្ទទ ត់ និងការមធវើវមិសាធនររា មហើយពត័ម៌ានទាងំ
មនាោះអាឆផ្ទែ សប់ដូ រជាម្ឆើន។



ព័ត៌មានអំពីការប ោះផ្សាយ

៣

្រុរហ ៊ុន មផ្សសលិរ (មខរបូឌា)រ.រ (“មផ្សសលិរ (មខរបូឌា)” ឬ “្រុរហ ៊ុន”)្ររុហ ៊ុនម ោះផ្សាយ

្រុរហ ៊ុន អ មអឆ ប ើ ស៊ុើឃ្យួរធឹើ (មខរបូឌា)រ.រ  (“្រុរហ ៊ុន អ មអឆ ប ើ ស៊ុើឃ្យួរធឹើ”)្ររុហ ៊ុនធានាទញិរូលប្ត

 ២,០០ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ* (៦៦,៧១%) - ស្មាប់គម្មាងនាមពលអនាគត
 ០,៤៩ ោនដ្៊ុោែ រអារមរររិ* (១៦,៤០%) - ស្មាប់ឆំណាយរូលធន
 ០,៥១ ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ* (១៦,៨៩%) - ស្មាប់ឆំណាយនានាផដ្លទារ់ទងនឹងការម ោះផ្សាយ

លរ់រូលប្តររាសិទធមលើរដ្បូំងជាសាធារណៈ

ផបរផឆរភាគោភអបបបរមាឆំននួ ៣០%នន្ រ់ឆំមណញបនាទ ប់ពើបង់ពនធមគ្មលនមោ យភាគោភ

ការម្បើ្  ស់សាឆ់្ រ់ពើការ
ម ោះផ្សាយ

រហូតដ្ល់ ៣.៩៤៥.០០០ ភាគហ ៊ុនធរាតាលាើរបស់្រុរហ ៊ុន ឬមសាើនឹង ៥,២៦%ននភាគហ ៊ុនម ោះផ្សាយ និង ន
បង់រឆួសរ៊ុបឆំនួន ៧៤.៩៤៥.០០០ របស់្រុរហ ៊ុន មហើយ្តូវ នផបងផឆរដូ្ឆខាងម្ការ 
 ២.៦៣១.៥៧៩  ភាគហ ៊ុន - Masschinenfabrik Reinhausen GmbH
 ៦៥៧.៨៩៥ ភាគហ ៊ុន - ប៊ុគគលិរ /នាយរ /សហរអាជើវររា (Business Associates)
 ៦៥៥.៥២៦ ភាគហ ៊ុន - វនិិមោគិនសាធារណៈ

ទំហសំមំណើ លរ់

តនរែម ោះផ្សាយលរ់ ៣.១២០ មរៀល (០,៧៦ ដ្៊ុោែ រអាមរររិ*)រន៊ុងរួយភាគហ ៊ុនតនរែម ោះផ្សាយលរ់

ការម ោះផ្សាយលរ់រូលប្តររាសិទធមិលើរដ្បូំងជាសាធារណៈ និងឆ៊ុោះបញ្ជ ើមៅរន៊ុងទើផ្សារមគ្មលនន
ផ្សាររូលប្តររព៊ុជា (“ផ្ស.រ.រ”)្បមភទសមំណើ លរ់

សមាគ ល ់
* មោងមៅមលើអ្តាបតូ រ្ រ់ ១,០០ ដ្៊ុោែ រអាមរររិ មសាើ ៤.១០៨ មរៀល

ទើផ្សាររូលធន  (Market Capitalization) ៥៦.៩៥៨.២០០ ដ្៊ុោែ រអាមរររិទើផ្សាររូលធន 
(Market Capitalization)



កាលបរបិឆេទប ោះផ្សាយ

៤

រណំតស់មាគ ល ់ រន៊ុ ងររណើ មានការជូនដ្ណឹំងសតើពើការពនាមពលកាលបរមិឆេទបញ្ច ប់ការមធវើបរវិសិររាជាសាធារណៈ មនាោះការបរមិឆេទននការផបរផឆររូលប្តររាជូន
វនិិមោគិនមជាគជយ័ និងការឆ៊ុោះបញ្ជ ើជាផ្សែូ វការមៅរន៊ុ ង ផ្ស.រ.រ នឹង្តូវ នពនាមពលមៅតារមនាោះផ្សងផដ្រ។ ្ររុហ ៊ុន មផ្សសលិរ (មខរបូឌា) នឹងជូនដ្ណឹំងជូនមៅ
សាធារណៈជនតាររយៈសារព័តម៌ាននានាជាភាសាផខារ និងជាភាសាអងម់គែសផដ្លទទួលសាគ លម់ោយ គ.រ.រ។

៨:០០ ្ពឹរ នលៃទើ២៧ ផខររដោ ឆ្ន ២ំ០២០កាលបរមិឆេទចាប់មផ្សតើរការមធវើបរវិសិររាជាសាធារណៈ

៤:៣០ ោៃ ឆ នលៃទើ០៤ ផខសើហាឆ្ន ២ំ០២០កាលបរមិឆេទបញ្ច ប់ការមធវើបរវិសិររាជាសាធារណៈ

០៧សើហា ២០២០ផបរផឆររូលប្តររាជូនវនិិមោគិនមជាគជ័យ

១២ សើហា ២០២០ ការឆ៊ុោះបញ្ជ ើជាផ្សែូវការមៅរន៊ុង ផ្ស រ រ



ទិដ្ឋភាពទូបៅរបសក់្រុមហ ៊ុន 

្ពឹតិតការណ៍្បវតតរិបស់្ររុហ ៊ុន

២០១០ ២០១១ ២០១២ ២០១៣ ២០១៤ ២០១៥ ២០១៦ ២០១៧ ២០១៨   ២០១៩ ២០២០

មផ្សសលិរ 
(មខរបូឌា)
 នឆ៊ុោះបញ្ច ើ
 ណិជជររា
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គម្មាង
មខតត ត់ដ្បំង

រ ើនា
 ២
០១

២ ឆ៊ុោះរិឆចសនា
គម្មាង 
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ឧស
ភា
 ២
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ឆ៊ុោះរិឆចសនា
គម្មាងរាជធានើ
ភនំមពញខាងមជើង -
មខតតរំពង់ចារ

រ៊ុរ
ភៈ ២

០១
០

ឆ៊ុោះរិឆចសនា
គម្មាងមខតត
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៥ ឆ៊ុោះរិឆចសនា
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- រាជធានើភនមំពញ
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មានជ័យ - មខតត
មសៀររាបខាងលឆិ

រ ិល
៊ុនា
 ២
០២

០

ឆ៊ុោះរិឆចសនា
គម្មាងអន៊ុសាថ ន័យ៍
អូរខាវ វ
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ឆ៊ុោះរិឆចសនា
គម្មាងមខតត
មសៀររាប -
មខតតឧតតរ
មានជ័យ ធន ូ 

២០
១៧

៥

• ្រុរហ ៊ុន មផ្សសលិរ (មខរបូឌា) ផដ្លពើរ៊ុនមានម ា្ ោះថា Tajri-Pestech JV Limited  នឆ៊ុោះបញ្ជ ើ ណិជជររា មៅនលៃទើ០៥ ផខរ៊ុរភៈ ឆ្ន ២ំ០១០
• ្រុរហ ៊ុន មផ្សសលិរ (មខរបូឌា) ជា្រុរហ ៊ុនប៊ុ្តសរព័នធ ផដ្ល្តូវ នកាន់កាប់ទាងំ្សុងមោយ្រុរហ ៊ុន PESTECH International Berhad (“PIB”) ផដ្ល ន ឆ៊ុោះបញ្ជ ើ

និងមានអាសយោឋ នមៅ្បមទសមា៉ា ម ស៊ុើ មហើយ នឆ៊ុោះបញ្ជ ើ លរ់ភាគហ ៊ុនមៅទើផ្សារមគ្មល នន ្រុរហ ៊ុន Bursa Malaysia Berhad ផដ្លជា
្បតិបតតរិរផ្សារភាគហ ៊ុន្បមទសមា៉ា ម ស៊ុើ។

• ្រុរហ ៊ុនផ្សតល់មសវាររាសំខាន់មលើការផ្សតល់ ជូន វសិវររា្បព័នធថារពល និងដ្ំមណាោះ្សាយបមឆចរមទសស្មាប់ការគូសបែង់ លទធររា ការសាងសង់
ការដ្ំម ើង និងការោរ់ឱ្យម្បើ្ ស់ (“EPCC”) នូវ អន៊ុសាថ នើយ ៍មាន តង់សយ៊ុងខពស់ និងតង់សយ៊ុងខពស់ខាែ ងំ និងបណាត ញបញ្ជូ នអគគិសនើផដ្លមានតង់សយ៊ុងខពស់
និង តង់សយ៊ុង ខពស់ខាែ ងំ រ៏ដូ្ឆជា្បព័នធថារពលផខែកាបម្ការដ្ើស្មាប់ការបញ្ជូ ន និងការផឆរចាយ ថារពល អគគិសនើ។ ្រុរហ ៊ុនរ៏ផឆរចាយបរកិាខ រ្បព័នធថារពលផដ្លជា
ររាសិទធបិញ្ញញ និងរិនផរនររាសិទធិបញ្ញញ ^ ។

សមាគ ល ់
^ សំមៅមៅមលើម្គឿងបនាែ ស ់និងឧបររណ៍្បពន័ធថារពលផដ្លផ្សលិត និងបផនថរគ៊ុណតនរែ មោយ្រុរហ ៊ុនប៊ុ្តសរពន័ធរបស់ PIB
(សំមៅររួ “PESTECH International Group”)



ទិដ្ឋភាពទូបៅរបសក់្រុមហ ៊ុន (បនត)

បសឆរដីសបខេបននគបក្មាខដដ្ល នបញ្ចប់ ^

៦

ភនំមពញខាងមជើង - មខតតរំពង់ចារ មខតត ត់ដំ្បង Sarawak

អតិលិជន ្រុរហ ៊ុន មខរបូឌាន
ផ្ទនរើសិន លើរើធើត

អគគិសនើររព៊ុជា PESTECH Sdn Bhd (“PSB”) 

រយៈមពលគម្មាង រ៊ុរភៈ ២០១០ – ឧសភា ២០១៣ រើនា ២០១២ - សើហា ២០១២ ឧសភា ២០១៥ - ររកោ ២០១៥

តនរែគម្មាងរិឆចសនា ៤,៥ ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ ០,២ ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ ០,៣ ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ

សាថ នភាព បញ្ច ប់ បញ្ច ប់ បញ្ច ប់

វសិាលភាព EPCC បណាដ ញបញ្ជូ នអគគិសនើ
្បផវង ១១០ គើ ូផរ៉ា្ត មានតង់
សយ៊ុង ២៣០ គើ ូវ ៉ា៊ុល ផដ្លមាន
ផខែបញ្ជូ នននមសៀគវើឆំននួពើរ ពើរាជ
ធានើភនំមពញមៅមខតតរំពង់ចារ ររួ
ជារយួនឹងបរកិាខ រស្មាប់
អន៊ុសាថ នើយព៍ើរ (០២)

EPCC សាងសង់ផខែបណាដ ញ
បញ្ជូ នផដ្លមានតង់សយ៊ុង ២៣០/
១១៥គើ ូវ ៉ា៊ុល មៅកាន់អន៊ុសាថ នើយ៍
CPTL មានតង់សយ៊ុង ១១៥/២២
គើ ូវ ៉ា៊ុលមៅមខតត ត់ដំ្បង

ការ្គប់្គងគម្មាង និងការ
្គប់្គងសំណង់ស៊ុើវលិ ស្មាប់
ការសាងសង់អន៊ុសាថ នើយផ៍ដ្ល
មានតង់សយ៊ុង ២៧៥/៣២
គើ ូវ ៉ា៊ុល 

ឆំណា ំ
^ គិត្តឹរនលៃទើ១៩ ផខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ជាកាលបរមិឆេទអន៊ុវតតឆ៊ុងម្កាយ ននការោរជូ់នឯរសារផ្សតលព់ត័ម៌ាន



ទិដ្ឋភាពទូបៅរបសក់្រុមហ ៊ុន (បនត)

បសឆរដីសបខេបននគបក្មាខដដ្ល នបញ្ចប ់ (បនត)^

៧

ភនំមពញខាងលឆិ - មខតត្ពោះសើហន៊ុ មខតតរំពង់ចារ - មខតត្ រមឆោះ មខតតមសៀររាប -មខតតឧតតរមានជ័យ

អតិលិជន ្រុរហ ៊ុន អា ឆិ ខបមភើមរសិន ្រុរហ ៊ុន ោយអឹរ៊ុិន មៅវរ័ 
លើរើធើត ្រុរហ ៊ុន មសនមលរ ឯ.រ

រយៈមពលគម្មាង មរសា  ២០១៥ - រររា ២០២០ ឧសភា ២០១៥ - វឆិេិកា ២០១៧ រររា ២០១៨ - ធនូ ២០១៩

តនរែគម្មាងរិឆចសនា ១៤៧,៨ ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ ១៧,២ ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ ២៦,០ ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ

សាថ នភាព បញ្ច ប់ បញ្ច ប់ បញ្ច ប់

វសិាលភាព EPCC 
• មសៀគវើពើរស្មាប់ផខែបណាដ ញ
បញ្ជូ នមានតង់សយ៊ុង២៣០
គើ ូវ ៉ា៊ុល ្បផវង្បផហល ៥០
គើ ូផរ៉ា្ត ពើអន៊ុសាថ នើយស៍ទឹងហាវ
មៅឆំការលួង និង
• មសៀគវើពើរស្មាប់ផខែបណាដ ញ
បញ្ជូ នមានតង់សយ៊ុង ៥០០
គើ ូវ ៉ា៊ុលមាន្បផវង ្បផហល
១៤០ គើ ូផរ៉ា្តពើអន៊ុសាថ នើយឆំ៍
ការលួង មៅអន៊ុសាថ នើយផ៍បរចាន 

EPCC ទើធាែ ភាជ ប់ឆរនតផដ្លមាន
តង់សយ៊ុង២៣០ គើ ូវ ៉ា៊ុល រន៊ុងអន៊ុ
សាថ នើយម័ៅមខតតរំពង់ចារ និង
អន៊ុសាថ នើយល៍ាើផដ្លមាន
តង់សយ៊ុង២៣០/២២គើ ូវ ៉ា៊ុល មៅ
មខតត្រមឆោះ និងការតភាជ ប់ផខែ
បណាដ ញបញ្ជូ នមាន្បផវង១២៥
គើ ូផរ៉ា្ត

EPCC ៧៥គើ ូផរ៉ា្ត មសៀគវើពើរ
ស្មាប់ បណាដ ញ បញ្ជូ ន ទំហ ំ 
១១៥ គើ ូវ ៉ា៊ុល  ពើមខតត មសៀររាប  
មៅមខតត ឧតដរមានជ័យ  
អន៊ុសាថ នើយម៍ខតត ឧតដរមានជ័យ 
ទំហ ំ ១១៥/២២ គើ ូវ ៉ា៊ុល  និង 
អន៊ុសាថ នើយ ៍ផបរចានទំហ ំ
២៣០/២២ គើ ូវ ៉ា៊ុល 

ឆំណា ំ
^ គិត្តឹរនលៃទើ១៩ ផខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ជាកាលបរមិឆេទអន៊ុវតតឆ៊ុងម្កាយ ននការោរជូ់នឯរសារផ្សតលព់ត័ម៌ាន



ទិដ្ឋភាពទូបៅរបសក់្រុមហ ៊ុន (បនត)
បសឆរតីសបខេបននគបក្មាខឆមបខៗដដ្លរពំ៊ុខដ្បំ ើ រការ

៨

សទងឹតានត - រាជធានើភនមំពញ អន៊ុសាថ នើយអូ៍ខាវ វ ឧតតរមានជ័យ - មសៀររាបខាងលឆិ

អតិលិជន ្រុរហ ៊ុន អា ឆិ ខបមភើមរសិន ្រុរហ ៊ុន រ៊ុមឺនសង់ រើមនើរ ៉ាល 
(មខរបូឌា)លើរើធើត 

្រុរហ ៊ុន អូឌើអិរ មៅវរ័ ឡាញ ឯ.រ

រយៈមពលគម្មាង មរសា  ២០១៧ - មរសា  ២០២១ រើនា ២០២០ - រើនា ២០២១ រិល៊ុនា ២០២០ -ឧសភា ២០២២
តនរែរិឆចសនាគម្មាង ១០០,២ ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ ៧,៣ ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ ៥០ ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ
អ្តាបញ្ច ប់ ៦២,៨%^ ចាប់មផ្សតើរ ផខរើនា ឆ្ន ២ំ០២០ រិនទាន់ចាប់មផ្សតើរ
តនរែរិឆចសនាគម្មាង
មៅសល់^^

៣៧,៣ ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ ៧,៣ ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ ៥០ ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ

វសិាលភាព • EPCC បណាដ ញ បញ្ជូ នមាន
តង់សយ៊ុង២៣០គើ ូវ ៉ា៊ុល មាន
្បផវង្បផហល២២០ គើ ូផរ៉ា្ត 
ពើ មរាងឆ្រ វារ ើអគគិសនើសទឹងតានត
មៅ អន៊ុសាថ នើយផ៍ដ្លមទើបមសនើស៊ុំ
លាើមៅផបរចានរន៊ុងរាជ ធានើ 
ភនំមពញ និង

• ការផ្សគត់ផ្សគង់ ការដំ្ម ើង និងការ   
តភាជ ប់បមង្ហគ លបណាដ ញបញ្ជូ ន
មឆញឆំននួពើរ (០២)ផដ្ល មាន
តង់សយ៊ុង២៣០ គើ ូវ ៉ា៊ុល មៅទើធាែ
ភាជ ប់ឆរនតននមរាងឆ្រ វារ ើ
អគគិសនើសទឹងតានត

EPCC ទើធាែ ភាជ ប់ផ្ទត ឆ់ឆរនត និងការ
្បគល់អន៊ុសាថ នើយអូ៍ខាវ វ
ទំហ ំ២៣០/១១ គើ ូវ ៉ា៊ុល 
មៅមខតតរណឌ លគើរ ើ

EPCC ទើធាែ ភាជ ប់ឆរនត និងការ្បគល់ 
ផខែ បណាដ ញ បញ្ជូ នមានតង់សយ៊ុង
២៣០គើ ូវ ៉ា៊ុល ពើមខតតឧតតរមានជ័យ 
មៅមសៀររាបខាងលិឆ

ឆំណា ំ
^ អ្តាបញ្ចប់គម្មាងគិត្តឹរនលៃទើ៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩
^^ តនរែរិឆចសនាគម្មាងមៅសល ់ តនរែរិឆចសនា ផដ្លរិនទាន់ នមឆញវរិកយប្ត គិត្តឹរនលៃទើ៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩



ទិដ្ឋភាពទូបៅរបសក់្រុមហ ៊ុន (បនត)

៩

ដផ្សនទីរមព៊ុជាពិព ៌នាអំពីគបក្មាខដដ្ល នបញ្ចប់ និខរំព៊ុខដំ្ប ើ រការរបស ់បផ្សសថិរ (បេមបូឌា)ចាប់តខំពីចាប់បផ្សដើមអាជីវរមម



លរេ ៈសមបតតវិិនិបោគ

១០

្រុរហ ៊ុនមានរូលោឋ នរងឹមាំ រន៊ុងការទទួល នផ្សល្បមោជន៍ពើរំមណើ នត្រូវការម្បើ្  ស់អគគសិនើមៅររព៊ុជា

្រុរហ ៊ុនមានគ្រូអាជើវររាជារញ្ច ប់ ជ៊ុំវញិវសិវររា្ បព័នធថារពលបណាដ ញបញ្ជូ ន និងផឆរចាយ

រិឆចសនាផដ្លមានតនរែ ៩៤,៦ោនដ្៊ុោែ រអារររិ ផដ្លនឹងបនតរហូតដ្ល់ឆ្ន ២ំ០២១

 នឆ៊ុោះរិឆចសនាផដ្លមានតនរែ ១១៧,៣ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ ស្មាប់្បតិបតតកិារ និងការផលទាអំន៊ុសាថ នើយ៍
ថារពល និងផខែបញ្ជូ ន ផដ្លមានរយៈមពល២៥ឆ្ន ំ

្រុរហ ៊ុនមានថាន រ់្គប់្គងផដ្លមានបទពិមសាធន៍ និងជំនាញខពស់រន៊ុងវស័ិយ្បព័នធវសិវររាថារពល

្ររុហ ៊ុនមានរណំត់្ តាបញ្ចបគ់ម្មាងធំៗ នានាមៅររព៊ុជាមោយមជាគជ័យ

មសឆរដើសមងខបននលរខណៈសរបតតវិនិមិោគរបស់្ររុហ ៊ុន មផ្សសលរិ (មខរបូឌា)

បមងកើតទំនារទំនងជារួយនឹងបណាត អតិលិជននានា ្ពរទាងំតួអងគនានាមៅរន៊ុងឧសាហររាថារពលអគគសិនើ 

១

៣

៤

២

៧

៦

៥



លរេ ៈសមបតតវិិនិបោគ(បនត)

ការម្បើ្ ស់ថារពលរន៊ុង្បមទសររព៊ុជា នមរើនម ើងពើ ៤.០៥១ 
ជើហាគ វា៉ា ត់មមា៉ា ង រន៊ុងឆ្ន ២ំ០១៣ ដ្ល់ ១២.០១៥ជើហាគ វា៉ា ត់មមា៉ា ង រន៊ុងឆ្ន ំ២០១៩ រន៊ុងអ្តារំមណើ ន្បចាឆំ្ន មំសាើនងឹ១៩,៩%។ ត្រូវការ្តូវ ន
ពាររណ៍ថានឹងមរើនម ើង១៦%ដ្ល់១៣.៩៨១ ជើហាគ វា៉ា ត់មមា៉ា ងរន៊ុងឆ្ន ំ២០២០។

១១

– ្ររុហ ៊ុនមានរូលោឋ នរងឹមារំន៊ុងការទទួល នផ្សល្បមោជន៍ពើរំមណើ នត្រូវការម្បើ្  សអ់គគសិនើមៅររព៊ុជា

ការម្បើ្  ស់អគគសិនើ មៅររព៊ុជា (ជើហាគ វា៉ា ត់)

្បភព អាជាា ធរអគគិសនើររព៊ុជា ២០១៩  រ យការណ៍សរ៊ុប

ផផ្សនការអភិវឌឍបញ្ចូ នបណាដ ញអគគសិនើ(គើ ូផរ៉្ា ត)(២០១៩ - ២០២៥)

១.៤៤៨
២.០៣១ ២.០៣១ ២.២៦៧ ២.២៦៧

១.៧៥០ 

2016 2017 2018 2019 2020-2025

១.៧៥០ គ.រ បណាដ ញបញ្ចូ នរន៊ុងការសាង
សងរ់ន៊ុងរយៈមពល ០៥ (្ )ំឆ្ន  ំខាងរ៊ុខ

១

4,051
4,713

5,990
7,175

8,073

9,739

12,015

13,981

14.8
16.3

27.1
19.8

12.5

20.6

23.4

16.4

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020f

Energy Delivered  Growth (%)

ដូ្ឆគ្មន មនោះផដ្រ ម្ការផផ្សនការអភិវឌឍបណាដ ញអគគិសនើឆ្ន ២ំ០១៩ -
២០២៥ រាជរោឋ ភិ លររព៊ុជាម្គ្មងសាងសង់បញ្ចូ នបណាដ ញបផនថរ
មៅឆ្ន ២ំ០២៥ ផដ្លនឹងមធវើឱ្យបណាដ ញអគគសិនើទូទាងំថាន រ់ជាតិមរើន
ដ្ល់៧៧,២%ដ្ល់ ៤.០១៧គើ ូផរ៉ា្ត។

• មោយសារ ជំងឺរូវ ើត-១៩ រំមណើ នននការម្បើ្ ស់ថារពល្តវូ នមគរពំឹងថានឹងលរលយមៅឆ្ន  ំ២០២០ ផដ្លទំនងជាទាបជាងការពាររណ៍ឆ៊ុង
ម្កាយផដ្លមធវើមោយអាជាា ធរអគគសិនើររព៊ុជារន៊ុងឆ្ន ២ំ០១៩ ។

• មទាោះបើជាមានឥទធិពលរបស់ ជំងឺរូវ ើត-១៩ មៅមលើមសដ្ឋរិឆចជាររួ មទាោះោ៉ា ងណារ៏រាជរោឋ ភ ិលររព៊ុជា នមបតជាា បនត អន៊ុវតតគម្មាងមហោឋ រឆនាសរព័នធ
នានា ផដ្លមានសារៈសំខាន់រន៊ុងការគ្មំ្ ទដ្ល់រំមណើ នមសដ្ឋរឆិចរយៈមពលផវង។

• ្រុរហ ៊ុន មផ្សសលិរ (មខរបូឌា)មានរូលោឋ នលែ និងទទួល នផ្សល្បមោជន៍ពើរំមណើ នននការម្បើ្ ស់អគគសិនើ និងគម្មាងរបស់រាជរោឋ ភិ លរន៊ុង
ការអភិវឌឍមហោឋ រឆនាសរព័នធអគគសិនើរន៊ុងរយៈមពល០៥ (្ )ំឆ្ន ខំាងរ៊ុខ។



លរេ ៈសមបតតវិិនិបោគ(បនត)

• ្រុរហ ៊ុនផ្សដល់ជូននូវមសវាររាោ៉ា ងទូលំទូោយ នងិដ្ំមណាោះ្សាយរួយរផនែងពើការគូសបែង់គម្មាងលទធររា សណំង់ មៅមលើអន៊ុសាថ នើយផ៍ដ្ល
មានតង់សយ៊ុងខពស់ និងតង់សយ៊ុងខពស់ខាែ ងំមៅមលើបណាដ ញបញ្ជូ នអគគិសនើតង់សយ៊ុងខពស់ និងតង់សយ៊ុងខាែ ងំ និង្បព័នធផខែកាបម្ការដ្ើ។

• ការគូសបែង់ ការង្ហរសណំង់ ការដ្ំម ើង នងិការ្តតួពនិិតយលរែិតជារយួនងឹផ្សលិតផ្សលបមំពញបផនថរផដ្ល្តូវ នគូសបែង់ នងិផ្សលិតមោយសរ ្
ព័នធ PESTECH ។

• គំរូធ៊ុររឆិចជារញ្ច ប់របស់្ររុហ ៊ុន អន៊ុញ្ញញ តឱ្យ្ររុហ ៊ុន្តតួពនិិតយមលើ គ៊ុណភាព តនរែ នងិកាលវភិាគរបស់គម្មាង ផដ្លអាឆជួយ្ររុហ ៊ុន រន៊ុងការ 
មធវើឱ្យ កាន់ ផត ្បមសើរ ម ើងនូវគ៊ុណភាពននគម្មាងទាងំរូល កាត់បនថយ ការ ឆណំាយ មផ្សែងៗ និងធានា ការ បញ្ច ប់គម្មាងទាន់មពលមដ្ើរបើធានា និង
បមងកើន្ រ់ ឆំមណញ របស់ ្រុរហ ៊ុន។

១២

– ្ររុហ ៊ុនមានគ្រូអាជើវររាជារញ្ច ប់ ជ៊ុំវញិវសិវររា្ បព័នធថារពលបណាដ ញបញ្ជូ ន និងផឆរចាយ 

ផផ្សនការ និងលទធររា

• ្រុរគម្មាងពិភារា
អំពើត្រូវការជារួយនងឹ
អតិលិជន

• ្រុរវសិវររាគូសបែង់
រឆនាសរព័នធននគម្មាង 
ដូ្ឆជាបណដ៊ុ ំ ទើធាែ ភាជ ប់ផ្ទដ ឆ់ឆរនត ្បព័នធ
ឧបររណ៍មា៉ា សស់ដ្ើ ប ្
លង់ផខែកាប និង
ការ ររនទោះ ញ់ រ៏ដូ្ឆ
ជា្បព័នធ្តួតពិនតិយ 
្បពនធការ រ  និង
្បព័នធទំនារ់ទំនងររួ
បញ្ចូ លគ្មន ។ 

ការសាងស់ និងការ    
តមរែើងម្គឿងបរកិាខ រ

• សមាភ រៈនឹង្តូវបញ្ជូ នមៅការោឋ ន 
• ចាប់មផ្សដើរការសាងសង់ 

និងការតមរែើងបរកិាខ រ 
មោយផផ្សែរមលើគម្មាង
មលើគម្មាងបែង់ផដ្ល
មានការយល់្ពរពើ
អតិលិជន។

ការមធវើមតសដសារលបង 
និងការ្តតួពនិតិយលរែតិ

• មៅមពលម្គឿងបរកិាខ រ្តូវ
 នតមរែើងរឆួរាល់ ្រុរ
ការង្ហរពិនិតយភាពរងឹមា ំ
និងមធវើមតសដសារលបង ឬ
អនរមធើវមតសដសារលបង
ជាតតិយជន នឹងមធវើមតសត
សារលបងមៅលបរកិាខ រ
មៅរន៊ុងការោឋ ន។

• ការ្តួតពិនិតយលរែតិ នឹង
្តូវចាប់មផ្សដើរបនាទ ប់ពើការ
មធវើមតសដសារលបង ន
បំមពញឆប់សពវ្គប់ និង
មជាគជ័យ។

ការបញ្ច ប់គម្មាង និង
ការ្បគល់

• មៅមពលផដ្លគម្មាង
បញ្ច ប់ គម្មាងមនាោះនឹង
្តូវ ន្បគល់ជូន
អតិលិជន

• វញិ្ញញ បនប្តបញ្ច ប់
គម្មាងនឹង្តូវមឆញ
មោយអតិលិជន។

២



លរេ ៈសមបតតវិិនិបោគ(បនត)

១៣

រិឆចសនាផដ្លមានតនរែ ៩៤,៦ ោនដ្៊ុោែ រអារររិ ផដ្លនឹងបនតរហូតដ្ល់កាលបរមិឆេទនលៃទើ៣០ ផខរិល៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១ 

ឆំណា ំ 
^ កាលបរមិឆេទនលៃទើ១៩ ផខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ 
* គម្មាងមខតតឧតតរមានជយ័ - មខតតមសៀររាបខាងលិឆ ចាបម់ផ្សតើររនងផខរិល៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២០។ 

៣

គម្មាងសទងឹតានត - រាជធានើភនមំពញ
(សរត៊ុលយរឆិចសនា ៣៧,៣ ោន ដ្៊ុោែ រអាមរររិ^)

គម្មាងអន៊ុសាថ នើយអូ៍ខាវ វ 
(សរត៊ុលយរឆិចសនា ៧,៣ ោន ដ្៊ុោែ រអាមរររិ^)

គម្មាងឧតតរមានជ័យ - មសៀររាបខាងលិឆ*
(សរត៊ុលយរឆិចសនា ៥០,០ ោន ដ្៊ុោែ រអាមរររិ^)



លរេ ៈសមបតតវិិនិបោគ (បនត)

• អតលិិជនរបស់ មផ្សសលិរ (មខរបូឌា) ជាអនរកាន់កាប់សរបទានភាគម្ឆើនផដ្លទទលួរិឆចសនាមដ្ើរបើសាងសង់ មធវើ្ បតិបតតិការ និងផលររាមហោឋ
រឆនាសរព័នធបញ្ជូ ន និងផឆរចាយថារពល រិនឆូលររួរន៊ុងសររាភាពបមឆចរមទស នងិសររាភាពខាងម្ៅ រ់ព័នធនកឹារសាងសង់មហោឋ រឆនាសរព័នធ
បញ្ជូ ន និងផឆរចាយមៅមទ។

• ជាទូមៅ អនរកាន់កាប់សរបទានទាងំមនាោះជួល្រុរហ ៊ុនមយើងស្មាប់ផ្សដល់មសវាជារញ្ច ប់ ររួបញ្ចូ ល មផ្សសលិរ (មខរបូឌា) មដ្ើរបើមធវើការសាងសង់
មហោឋ រឆនាសរព័នធ រ៏ដូ្ឆផ្សដល់មសវា្បតិបតតិការ នងិការផលរទាអំន៊ុសាថ នើយថ៍ារពល និងផខែបញ្ជូ ន មៅមពលមហោឋ រឆនាសរព័នធបញ្ជូ ន្តូវ នោរ់ឱ្យ
ដ្ំមណើ រការ។

• ចាប់តាងំពើឆ្ន ២ំ០១៨ ្រុរហ ៊ុនមផ្សសមលរ (មខរបូឌា)  នឆ៊ុោះរឆិចសនា្បតបិតតកិារ និងការផលរទាអំន៊ុសាថ នើយថ៍ារពល និងផខែបញ្ជូ នសរ៊ុប
១១៧,៣ោន ដ្៊ុោែ អាមរររិស្មាប់្បព័នធបណាដ ញបញ្ជូ នថារពលអគិគសនើមានដូ្ឆខាងម្ការ 

១៤

រិឆចសនាសរ៊ុបផដ្លមានតនរែ ១១៧,៣ ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ ស្មាបម់សវា្បតិបតតកិារ និងការផលទាអំន៊ុសាថ នើយថ៍ារពល 
និងផខែបញ្ជូ ន (O&M) រយៈមពលផវង ស្មាបរ់យៈមពល ២៥ឆ្ន ំ៤

រយៈមពលសរ៊ុប
(ឆ្ន )ំ

រយៈមពលមៅសល់
(ឆ្ន )ំ

ឆំណូល

្បព័នធបណាដ ញបញ្ជូ នថារពលអគគិសនើមខតតរំពង់ចារ - មខតត
្រមឆោះ

២៥ ២៣
៤,៦៩ោន 

ដ្៊ុោែ រអាមរររិ
រន៊ុងរួយឆ្ន  ំ

្បព័នធបណាដ ញបញ្ជូ នថារពលអគគិសនើរាជធានើភនំមពញភាគ
ខាងលិឆ - មខតត្ពោះសើហន៊ុ 

២៥ ២៥

គម្មាងសទឹងតានត - រាជធានើភនំមពញ ២៥ ២៥

• ្រុរហ ៊ុនមានមគ្មលបណំងផណនាកំារអន៊ុវតតសដង់ោរ្បតបិតតិការ នងិការផលរទាអំន៊ុសាថ នើយថ៍ារពល នងិផខែបញ្ជូ នដ្ល់្បមទសររព៊ុជា នងិមាន
ផផ្សនការអន៊ុវតតមសវាររា្បតបិតតិការ និងការផលរទាអំន៊ុសាថ នើយថ៍ារពល នងិផខែបញ្ជូ នស្មាប់មហោឋ រឆនាសរព័នធបណាដ ញបញ្ជូ នផដ្លមាន្សាប់ និង
នាមពលអនាគត មៅមពលផដ្លវា នបមងកើតសរតថភាព និង មសដ្ឋរឆិចមា្តោឋ នរបស់ខែួន។



លរេ ៈសមបតតវិិនិបោគ(បនត)

១៥

– បមងកើតទំនារទំនងជារួយនឹងអតិលិជន និងតួអងគឧសាហររាដ៏្មទៀត៥

អតិលិជនរបស់្ររុហ ៊ុនមផ្សសមលរ (មខរបូឌា)

្រុរហ ៊ុន មខរបូឌាន
ផ្ទនរើសិន លើរើធើត

្រុរហ ៊ុនរដ្ឋ អគគិសនើររព៊ុជា ្រុរហ ៊ុន អា ឆិ ខបមភើមរសិន ្រុរហ ៊ុន មសនមលរ ឯ.រ

• គម្មាងរាជធានើភនំមពញខាង
មជើង - មខតតរំពង់ចារ

• គម្មាង ត់ដំ្បង់
• ការផ្សគត់ផ្សគង thermal 

resistant aluminum-alloy 
conductors steel 
reinforced (TACSR) 
បណាដ ញបញ្ជូ នទំហំ ២៣០ 
គើ ូវ ៉ា៊ុល ពើអន៊ុសាថ នើយស៍ទឹង
ហាវ មៅអន៊ុសាថ នើយឆំ៍ការ
ហែួង។

• គម្មាងរាជធានើភនំមពញភាគ
ខាងលិឆ - មខតត្ពោះសើហន៊ុ

• គម្មាងសទឹងតានត - រាជធានើ
ភនំមពញ

• រិឆចសនាមសវា្បតិបតតិការ 
និងការផលរទាអំន៊ុសាថ នើយ៍
ថារពល និងផខែបញ្ជូ ន 
ស្មាប់រយៈមពល ២៥ឆ្ន ំ
ចាប់មផ្សតើរពើម្កាយបញ្ច ប់ការ
សាងសង់គម្មាងខាងមលើ

• គម្មាងឧតតរមានជ័យ -
មសៀររាបខាងលិឆ



លរេ ៈសមបតតវិិនិបោគ(បនត)

• ្រុរហ ៊ុន្តូវ នដឹ្រនាមំោយថាន រ់្គប់្គងមានសរតថភាពខពស់ ជារយួបទ ពិមសាធន៍ ឆាស់ោស់ មៅរន៊ុងផផ្សនររឆនា្បព័នធ វសិវររា
និង មហោឋ រឆនាសរព័នធ បញ្ជូ ន ថារពល និងផឆរចាយ នន្បព័នថបណាដ ញបញ្ជូ ន និងឧសាហររាផឆរចាយ។

• មោរ Lim Pay Chuan មានបទពិមសាធន៍ផផ្សនរ វសិវររាបញ្ជូ ន និងផឆរចាយថារពលអគគិសនើជាង ២៦ឆ្ន ។ំ មោរ នឆូលររួ
PESTECH Group មានតនួាទើជា្បធាន្គប់្គងទូមៅរន៊ុងឆ្ន ២ំ០០០ និង្តូវ នតមរែើងជានាយរ្បតិបតតិនន PIB រន៊ុងឆ្ន ២ំ០០៨
ជាតនួាទើផដ្លមោរកាន់ររដ្ល់សពវនលៃ។ មោរ នដឹ្រនាំ PESTECH Group មដ្ើរបើបមងកើតវតតមានមៅរន៊ុង្បមទស្ប ុយមណ
 ៉ា ពញូួហគើមណ ររព៊ុជា ឆិន  និង្សើលង្ហក និងបនតផសវងររការបណាដ រ់ទ៊ុនអាជើវររាលាើទាងំទើផ្សារបឆច៊ុបបនន និងលាើ។

• មោរ Han Fatt Juan អភិ ល្បតិបតតិ និងនាយរ្បតិបតតិ មានបទពិមសាធន៍ផផ្សនរវសិវររាបញ្ជូ ន និងផឆរចាយថារពលអគគិសនើ
ជាង ៣៥ឆ្ន ។ំ មោរ នឆូលររួជារយួ PESTECH Group មានតនួាទើជា្បធានគម្មាង និង្តូវ នតមរែើងជា្បធាន្គប់្គងទូមៅ
រន៊ុងគម្មាងយ៊ុទធសាស្រសត (ការអភិវឌឍន៍អាជើវររា) រន៊ុងឆ្ន ២ំ០១១ មហើយម្កាយររកាែ យជា្បធាន្គប់្គងទូមៅផផ្សនរបណាដ ញ
ថារពល និងផខែកាបរបស់ PESTECH Group។

• មោរ Paul Lim និងមោរ Han Fatt Juan ្តូវ នគ្មំ្ ទមោយប៊ុគគលិរ្គប់្គងសំខាន់ៗដូ្ឆជាមោរ N Saravanan
Nadarajah មានតនួាទើជា្បធានផផ្សនរគម្មាង និងការមដ្ញនលែ និង្រុរការង្ហររបស់មោរផដ្លជាអនរ្គប់្គងគម្មាង ផដ្លមានបទ
ពិមសាធន៍ោ៉ា ងទូលំទូោយរន៊ុងការ្គប់្គងការសាងសង់ និងតមរែើងអន៊ុសាថ នើយត៍ង់សយ៊ុងខពស់ និងតង់សយ៊ុងខពស់ខាែ ងំ និងបណាដ ញ
បញ្ជ៊ុ នអគគិសនើផដ្លមានតង់សយ៊ុងខពស់ និងតង់សយ៊ុងខពស់ខាែ ងំ។

១៦

្រុរហ ៊ុនមានថាន រ់្គប់្គងផដ្លមានបទពិមសាធន៍ និងជំនាញខពស់រន៊ុងវស័ិយ្បព័នធវសិវររាថារពល៦



លរេ ៈសមបតតិវិនបិោគ (បនត)

អន៊ុសាថ នើយ ៍រាជធានើភនមំពញភាគខាងមជើង
(គម្មាងរាជធានើភនមំពញភាគខាងមជើង - មខតតរពំង់ចារ)

១៧

• ្រុរហ ៊ុន និងថាន រ់្គប់្គងមានរំណត់្តាមជាគជ័យរន៊ុងអន៊ុវតត EPCC អន៊ុសាថ នើយម៍ានតង់សយ៊ុងខពស់ និងតង់សយ៊ុងខពស់ខាែ ងំស្មាប់
បញ្ជូ នគម្មាងមហោឋ រឆនាសរព័នធរន៊ុង្បមទសររព៊ុជា និងបណាដ ្បមទសដ៏្នទមទៀត។

• រំណត់្តាមជាគជ័យមៅរន៊ុង្បមទសររព៊ុជាផ្សដល់ជូន្រុរហ ៊ុននូវគ៊ុណសរបតតិ្បរួត្បផជងរន៊ុងការធានារិឆចសនានាមពលអនាគត។

បមង្ហគ លបណាត ញផឆរចាយផដ្លខពស់ជាងមគទើរយួមៅររព៊ុជា
(គម្មាងមខតតរពំង់ចារ - មខតត្ រមឆោះ)

– ្រុរហ ៊ុនមានរំណត់្តាបញ្ច ប់គម្មាងធំៗនានាមៅររព៊ុជាមោយមជាគជ័យ៧
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១៨

– ្រុរហ ៊ុនមានរំណត់្តាបញ្ច ប់គម្មាងធំៗនានាមៅររព៊ុជាមោយមជាគជ័យ (បនត)៧

មខតតឧតតរមានជ័យ
(គម្មាងមខតតមសៀររាប - មខតតឧតតរមានជ័យ)

បណាដ ញតង់សយ៊ុងខពស់ ៥០០ គើ ូវ ៉ា៊ុល ដ្ំបូងមគបងែស់មៅរន៊ុង្បមទសររព៊ុជា
(គម្មាងរាជធានើភនមំពញខាងលឆិ - មខតត្ ពោះសើហន៊ុ)

អន៊ុសាថ នើយ ៍មខតតរពំង់ចារ / មខតត្ រមឆោះ
(គម្មាងមខតតរពំង់ចារ - មខតត្ រមឆោះ)

អន៊ុសាថ នើយផ៍បរចាន
(គម្មាងរាជធានើភនមំពញខាងលិឆ - មខតត្ ពោះសើហន៊ុ)



ព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខំាន់

១៩

សវនររាដំ្ណាឆ់ការយិបរមិឆេទ រន៊ុង្គ្ម ៦ផខ
៣០ រិល៊ុនា ២០១៨ ៣០ រិល៊ុនា ២០១៩ ៣១ ធនូ ២០១៩*
( ន់ដ្៊ុោែ រអាមរររិ) ( ន់ដ្៊ុោែ រអាមរររិ) ( ន់ដ្៊ុោែ រអាមរររិ)

ឆំណូល ៧៧.១៥៧ ៥៦.៨២៧ ២១.៣១៧
ឆំមណញដ្៊ុល ១៤.១៩០ ៧.០៥៧ ១២.៦៥០
គមាែ តឆំមណញដ្៊ុល (%) ១៨,៤ ១២,៤ ៥៩,៣
្ រ់ឆមំណញរ៊ុនមពលបង់ពនធ ៩.៩៦៥ ២.៣៥៦ ៨.១១០
គមាែ ត្ រ់ឆំមណញរ៊ុនមពលបងព់នធ  (%) ១២,៩ ៤,១ ៣៨,០
ពនធមលើ្ រ់ឆំណូល (២.៣៨៤) (៥៦៨) (១,៥០៧)
្ រ់ឆមំណញបនាទ ប់ពើបង់ពនធ ៧.៥៨១ ១.៧៧៥ ៦.៦០៣
គមាែ ត្ រ់ឆំមណញបនាទ ប់ពើបងព់នធ (%) ៩,៨ ៣,១ ៣១,០
្ទពយសររាស៊ុរប ១៥១.៤៣០ ២០៧.១៥៥ ២៣០.៨៥៩
បំណ៊ុ លសរ៊ុប ១២៣.៦៤៧ ១៩៣.២៣២ ២១១.១១៧
រូលនើធិរូលធន /្ទពយសររាស៊ុទធ ២៧.៧៨៣ ១៣.៩២៣ ១៩.៧៤២
ឆំនួនភាគហ ៊ុន ('០០០) (1) ៧៤.៩៤៥ ៧៤.៩៤៥ ៧៤.៩៤៥
្ទពយសររារន៊ុងរយួឯរតារូលប្តររាសិទធ ិ(គិតជាមសន ដ្៊ុោែ ) ៣៧,១ ១៨,៦ ២៦,៣
ឆំមណញស៊ុទធរន៊ុងរួយឯរតារូលប្តររាសិទធិ (គិតជាមសនដ្៊ុោែ ) ១០,១ ២,៤ ៨,៨
Price earning multiple (2) ៧,៥ ៣១,៧ ៨,៦

ឆំណា ំ
(1) ផផ្សែរមលើការព្ងើររូលធនរូលប្តររាសិទធិមលើការម ោះផ្សាយមលើរូលប្តររាសិទធិជាសាធារណៈឆំននួ ៧៤.៩៤៥.០០០ ភាគហ ៊ុន
(2) ផផ្សនរមលើតនរែការម ោះផ្សាយរូលប្តររាសិទធជាសាធារណៈផដ្ល នបង្ហា ញ ៣.១២០ មរៀល (០,៧៦ ដ្៊ុោែ រអាមរររិ)រន៊ុ ងរួយឯរតារូលប្តររាសិទធិ
*         រ យការ្តួតពិនិតយរន៊ុ ង្គ្ម ៦ផខ គិត្តឹរនលៃទើ៣១ ផខធនូ  ឆ្ន ២ំ០១៩
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៣០ រិល៊ុនា ២០១៧ ៣០ រិល៊ុនា ២០១៨ ៣០ រិល៊ុនា ២០១៩ ៦ផខ-៣១ ធនូ ២០១៨ ៦ផខ-៣១ ធនូ ២០១៩ 

្បតបិតតកិារហរិញ្ញវតថ៊ុ (ោន ដ្៊ុោែ រអាមរររិ)

ឆំណូល ឆំមណញរ៊ុនមពលបង់ពនធ

 ្ រ់ឆំណូល និង្ រ់ឆំមណញរបស់្ រុរហ ៊ុនមានការមរើនម ើងជាលោំបរ់ន៊ុងដំ្ណាឆ់
ការយិបរមិឆេទ ៣០ រិល៊ុនា ២០១៧ និង៣០ រិល៊ុនា ២០១៨។

 ស្មាប់ដំ្ណាឆ់ការយិបរមិឆេទ ៣០ រិល៊ុនា ២០១៩ ្រុរហ ៊ុន នរត់្តា្ រ់ឆំណូល
ឆំនួន  ៥៦,៨ ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ និង្ រ់ឆំមណញរ៊ុនមពលបង់ពនធ ២,៣ ោនដ្៊ុោែ រ
អាមរររិ។
 ្ រ់ឆំណូល នធាែ រឆ់៊ុោះ ២៦%និង្ រ់ឆំមណញរ៊ុនមពលបង់ពនធ នធាែ រឆ់៊ុោះ

៧៧%រន៊ុងដំ្ណាឆ់ការយិបរមិឆេទ ៣០ រិល៊ុនា ២០១៩ មបើមធៀបនឹងដំ្ណាឆ់
ការយិបរមិឆេទ ៣០ រិល៊ុនា ២០១៨។

 ការធាែ រ់ឆ៊ុោះនន្ រ់ឆំណូល និង្ រ់ឆំមណញរ៊ុនមពលបង់ពនធជាឆរបងគឺមោយសារ
ភាគរយននរ្រិតការង្ហរផដ្ល នសម្រឆរន៊ុងដំ្ណាឆ់ការយិបរមិឆេទ ៣០ រិល៊ុនា 
២០១៩ ទាបជាងមបើមធៀបនឹងរ្រិតការង្ហរផដ្ល នសម្រឆរន៊ុងដំ្ណាឆ់
ការយិបរមិឆេទ ៣០ រិល៊ុនា ២០១៨។ ទនទឹរនឹងមនោះ ការលយឆ៊ុោះ្ រឆ់ំណូល រ៏
បណាដ លររពើការទទួលសាគ ល់្ រ់ឆណូំល ផដ្ល្រុរហ ៊ុនទទួល នសាគ ល់ជាមលើរ
ដំ្បូងមោយអន៊ុមោរមៅតារ CIFRS ១៥។

២០

 ដំ្ណាឆ់ការយិបរមិឆេទ ៦ផខ-៣១ ធនូ ២០១៩ ្រុរហ ៊ុន នរត់្តា
្ រ់ឆំណូលឆំនួន ២១,៣ ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ និង្ រ់ឆំមណញ
រ៊ុនមពលបង់ពនធឆំននួ ៨,១ ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ។
 ្ រឆំ់ណូល នមរើនម ើង៣៣%និង្ រ់ឆំមណញរ៊ុនមពល

បង់ពនធ នមរើនម ើង ៤៤០%នាដំ្ណាឆ់ការយិបរមិឆេទ ៦ផខ-
៣១ ធនូ ២០១៩ មបើម្បៀបមធៀបដំ្ណាឆ់ការយិបរមិឆេទ ៦ផខ- ៣១ 
ធនូ ២០១៨។

 រូលមហត៊ុឆរបងននការមរើនម ើង្ រ់ឆំណូល និង្ រ់ឆំមណញ
រ៊ុនមពលការបង់ពនធ គឺមោយសារភាគរយននរ្រិតការង្ហរការ
សាងសង់ផដ្ល នសម្រឆរន៊ុងដំ្ណាឆ់ការយិបរមិឆេទ ៦ផខ- ៣១ 
ធនូ ២០១៩ មរើនម ើងមបើមធៀបនឹងដំ្ណាឆ់ការយិបរមិឆេទ ៦ផខ-
៣១ ធនូ ២០១៨។
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២១

្ រឆ់ណូំលផបងផឆរតារគម្មាង (គិតជា ន់ ដ្៊ុោែ រអារររិ)
 គម្មាងឆំនូនបួន (៤) នឆូលររួឆំផណរដ្ល់្ រ់ឆំណូល និង្ រ់
ឆំមណញរបស់្រុរហ ៊ុនរន៊ុងដ្ំណាឆ់ការយិបរមិឆេទ ២០១៨ និងឆ្ន ២ំ០១៩  
(១)គម្មាងមខតតមសៀររាប - មខតតឧតតរមានជយ័ (២)គម្មាងសទឹងតានត 
- រាជធានើភនំមពញ (៣)រាជធានើភនំមពញភាគខាងលិឆ - មខតត្ពោះសើហន៊ុ 
និង (៤)គម្មាងមខតតរំពងច់ារ - មខតត្រមឆោះ។

 គម្មាងរាជធានើភនំមពញភាគខាងលិឆ - មខតត្ពោះសើហន៊ុ ជាការឆូលររួ
ឆំផណរធំជាងមគ និងមានឆំនួន៥០%នន្ រ់ឆំណូលសរ៊ុបរន៊ុងដ្ំណាឆ់
ការយិបរមិឆេទ ២០១៩ បនាទ ប់ររគឺគម្មាងមខតតមសៀររាប - មខតតឧតតរមាន
ជយ័ មានឆំនួន ២៥%។ 

 គម្មាងឆំនូនបើ (៣) នឆូលររួឆំផណរដ្ល់្ រ់ឆំណូល និង្ រ់
ឆំមណញរបស់្រុរហ ៊ុន៣១ ធនូ  ២០១៩  (១)គម្មាងមខតតមសៀររាប - មខតត
ឧតតរមានជយ័ (២)គម្មាងសទឹងតានត - រាជធានើភនំមពញ និង(៣)រាជធានើ
ភនំមពញភាគខាងលិឆ - មខតត្ពោះសើហន៊ុ។

 គម្មាងរាជធានើភនំមពញភាគខាងលិឆ - មខតត្ពោះសើហន៊ុ ជាការឆូលររួឆំផណរ
ធំជាងមគ និងមានឆំនួន៨២,០%នន្ រ់ឆំណូលសរ៊ុប៣១ ធនូ ២០១៩ 
បនាទ ប់ររគឺគម្មាងមខតតមសៀររាប - មខតតឧតតរមានជយ័ មានឆំនួន ៩,០%។ 

 គម្មាងរាជធានើភនំមពញភាគខាងលិឆ - មខតត្ពោះសើហន៊ុ និងសទឹងតានត - រាជ
ធានើភនំមពញ ្តូវ នរពឹំងថានឹងឆូលររួឆំផណរោ៉ា ងសំខាន់ដ្ល់ឆំណូលរន៊ុ ង
ឆ្ន សំារមពើពនធ ២០២០ខាងរ៊ុខ។
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សាថ នភាពហរិញ្ញវតថ៊ុ (ោន ដ្៊ុោែ រអាមរររិ)

្ទពយសររា រូលធន /្ទពយសររាស៊ុទធ

• គិត្តឹរនលៃទើ៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ មផ្សសលិរ (មខរបូឌា) មាន្ទពយសររាសរ៊ុបឆំនួន២៣០,២ ោន ដ្៊ុោែ រអាមរររិ ផដ្លរន៊ុងមនាោះមាន
ឆំននួ១៩៨,៥ ោន ដ្៊ុោែ រអាមរររិជារិឆចសនា្ទពយសររាសរ៊ុបពើគម្មាងផដ្លរំព៊ុងដំ្មណើ រការ។

• ្ទពយសររា នមរើនម ើងឆំនួន ២៣,១ ោន ដ្៊ុោែ រអាមរររិ ឬ ១១,២%រន៊ុងដំ្ណាឆ់ការយិបរមិឆេទនលៃទើ៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្បៀបមធៀប
នឹងដំ្ណាឆ់ការយិបរមិឆេទនលៃទើ៣០ ផខរិល៊ុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ មោយសារការរ ើរឆម្រើនជាលំោប់ននការង្ហររបស់គម្មាង។

• គិត្តឹរនលៃទើ៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ មផ្សសលិរ (មខរបូឌា) មាន្ទពយសររាស៊ុទធឆំនួន១៩,៧ ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ មរើនម ើង ៤១,៧% ឬ
៥,៤ ោនដ្៊ុោែ រអាមរររិ ម្បៀបមធៀបនឹងដំ្ណាឆ់ការយិបរមិឆេទនលៃទើ៣០ ផខរិល៊ុនា ឆ្ន ២ំ០១៩។



ដផ្សនការអនាគត និខយ៊ុទធសាស្រសតធ៊ុររិឆច

ព្ងងឹជហំរទើផ្សាររបស់្ររុហ ៊ុនមៅរន៊ុង វស័ិយបញ្ជូ នបណាដ ញ និងផឆរចាយ ថារពល
មៅររព៊ុជា 

 ្រុរហ ៊ុនពឹងផផ្សែរមលើរំណត់្តាមជាគជ័យ
ផដ្ល នបញ្ច ប់គម្មាងរបស់ខែួន មដ្ើរបើធានារិឆចសនានាមពលអនាគត។

 រំមណើ នខាែ ងំននត្រូវការអគគសិនើមៅរន៊ុង្បមទសររព៊ុជានឹងបណាដ ឱ្យមានត្រវូការ
ស្មាប់រោឋ ភិ លមដ្ើរបើជ្រុញការ
វនិិមោគមលើមហោឋ រឆនាសរព័នធ

២៣

ព្ងើរមៅបណាត ្បមទសជិតខាង

្រុរហ ៊ុនពឹងផផ្សែរមលើរំណត់្តាមជាគជ័យ
របស់្រុរហ ៊ុន និងធនធានរន៊ុង្បមទសររព៊ុជា 
មហើយ្រុរហ ៊ុនមានបណំងឆង់ព្ងើរវតតមាន
ភូរិសាស្រសតរបស់ខែួនមៅកាន់្បមទសឡាវ និង
្បមទសរើោ៉ា ន់មា៉ា

ព្ងើរឱ្កាសការបញ្ជូ ន 
និងការផឆរចាយថារពល

 ទទួល នមហោឋ រឆនាសរព័នធផឆរចាយ
អគគិសនើផដ្លមាន្សាប់ មដ្ើរបើទទួលនូវ
សររាភាព ផឆរចាយថារពលរបស់
្រុរហ ៊ុន

 ឆូលររួវភិាគទាន្ រ់ឆណូំលដ្ល់
អាជើវររារបស់្រុរហ ៊ុន

ការព្ងឹង្បតិបតតកិារ និងការផលទាំ
អន៊ុសាថ នើយថារពល និងផខែបណាដ ញ
បញ្ជូ នននមហោឋ រឆនាសរពន័ធថារពល

ការព្ងឹង្បតិបតតិការ និងការផលទាអំន៊ុ
សាថ នើយថ៍ារពល និងផខែបណាដ ញបញ្ជូ នននមហោឋ រឆនាសរព័នធថារពល របស់្រុរហ ៊ុន
មផ្សសលិរ (មខរបូឌា) មដ្ើរបើផ្សដល់មសវាររា
ដ្ល់អតិលិជនរបស់ខែួន បនាទ ប់ពើោរ់ឱ្យ
ដ្ំមណើ រការ

បមងកើតមរាងឆ្រផ្សលតិម្គឿងបនាែ ស់
ថារពលរន៊ុង្បមទសររព៊ុជា

អភិវឌឍផ្សលតិររា នងិមរាងឆ្រផ្សលិតម្គឿង
បនាែ ស់្បព័នធថារពលមៅររព៊ុជាតាររយៈ
ភាពជានដ្គូរយ៊ុទធសាស្រសតរបស់្រុរហ ៊ុន

ផសវរររឱ្កាសឆ៊ុោះបញ្ជ ើមលើរទើពើររន៊ុងផ្សារភាគហ ៊ុន្បមទសនល
ផសវង ររឱ្កាស ឆ៊ុោះបញ្ជ ើ មលើរទើពើរ  រន៊ុង ផ្សារភាគ
ហ ៊ុន ្បមទស នល។ ការឆ៊ុោះបញ្ជ ើ មលើរទើពើរនងឹ 
ព្ងើររូលោឋ ន វនិិ មោគិន របស់្រុរហ ៊ុន 
្ពរទាងំ  មធើវ ឱ្យ្បមសើ រ ម ើង នូវ សររាភាពជួញ 
ដូ្រ មលើ ភាគហ ៊ុន របស់ ្រុរហ ៊ុន

១
២

៣

៤

៥

៦



សូរអរគ៊ុណ



មោរ ផររ ស៊ុភ័ស្រកាត
KEM SOPHEAKTRA
្បធានជាន់ខពស់ហរិញ្ញវតថ៊ុសារជើវររា
Tel: +855 81 907 777
Email : sopheaktra.kem@rhbgroup.com

មោរ មៅ ស៊ុវណាា រទិធ
PEOU SOVANNARITH
្បធានហរិញ្ញវតថ៊ុសារជើវររា
Tel: +855 89 881 680
Email : sovannarith.peou@rhbgroup.com

ស្មាប់ព័ត៌បផនថរ សូរទារ់ទងមៅកាន់ 

មោរ អ៊ុើវ រា៉ាណាា រទិធ
IV RANARITH 
នាយរ្បតិបតតិ
Tel: +855 16 888 592
Email : ranarith.iv@rhbgroup.com

មោរ្សើ មរ រោឋ
KE ROTHA 
្បធានផផ្សនរជញួដូ្រ
Tel: +855 12 979 985
Email : rotha.ke@rhbgroup.com

អ បអឆ  ប ី ស៊ុឃី្យរួធឹី (បេមបូឌា) ម.រ 
RHB Securities (Cambodia) Plc. 

OHK Tower ជាន់ M កាឆ់្ជុងផ្សែូ វមលខ១១០ផរងនឹងផ្សែូ វមលខ៩៣ សង្ហក ត់្សោះឆរ 
ខណឌ ដូ្នមពញ រាជធានើភនំមពញ ្ពោះរាជាណាឆ្រររព៊ុជាមលខទូរស័ពទ +៨៥៥ ២៣  ៩៦៩ ១៦១

mailto:sopheaktra.kem@rhbgroup.com
mailto:sovannarith.peou@rhbgroup.com
mailto:ranarith.iv@rhbgroup.com
mailto:rotha.ke@rhbgroup.com


ឧបសមព័នធ



មោរ Lim Ah Hock អភិ ល្បតិបតតិ
• សាថ បនិរ និង្បធាន្រុរ្បឹរាភិ ល្បតិបតិតនន PESTECH Group
• ជាវសិវររជំនាញផដ្ល នទទលួ នការបណដ៊ុ ោះបណាដ លជារយួនឹងបទពិមសាធន៍ការង្ហរជាង ៤០ ឆ្ន ំ
• សមាជិរជាន់ខពស់ វទិាសាថ នវសិវររនន្បមទសមា៉ា ម ស៊ុើ ចាប់ពើឆ្ន ១ំ៩៨១
• បញ្ច ប់ថាន រ់បរញិ្ញញ ប្តផផ្សនរវទិាសាស្រសត ជំនាញវសិវររាមរកានិរ (ឆំណាត់ថាន រ់មលខរយួ)ពើសារលវទិាល័យ

Strathclyde ្រុង Glasgow ្បមទសអង់មគែស រន៊ុងឆ្ន ១ំ៩៧៨

ក្រុមក្បឹរាភិ ល និខគ ៈក្គប់ក្គខ

២៧

មោរ Lim Pay Chuan ្បធាន្ររុ្បឹរា្បតិបតតិ
• Executive Director និង នាយរ្បតិបតតិរបស់្រុរហ ៊ុន PESTECH International Berhad ចាប់តាងំពើ ២០០៨
• ជាវសិវររជំនាញផដ្ល នទទលួ នការបណដ៊ុ ោះបណាដ លជារយួនឹងបទពិមសាធន៍ការង្ហរជាង ២៦ ឆ្ន ំ
• សមាជិរជាន់ខពស់ វទិាសាថ នវសិវររនន្បមទសមា៉ា ម ស៊ុើ ចាប់ពើឆ្ន ២ំ០១៧ (ជាសមាជិរចាប់ពើឆ្ន ២ំ០០៥)
• ឆ៊ុោះបញ្ជ ើវសិវររបរមទសជារួយគណៈវសិវររររព៊ុជាចាប់ពើឆ្ន ២ំ០១៧
• ជំនាញ្គប់្គងគម្មាង (Certified Project Management Professional) មៅវទិាសាថ ន្គប់្គងគម្មាងចាប់ពើឆ្ន ំ

២០១១
• បញ្ច ប់ថាន រ់បរញិ្ញញ ប្តផផ្សនរវទិាសាស្រសតជំនាញវសិវររាអគគិសនើ ពើសារលវទិាល័យ Mississippi សហរដ្ឋអាមរររិ

(Summar Cum Laude) រន៊ុងឆ្ន  ំ១៩៩៣
• បញ្ច ប់ថាន រ់បរញិ្ញញ ប្តជាន់ខពស់ផផ្សនរវសិវររា (អគគិសនើ) ពើសារលវទិាល័យ Cornell សហរដ្ឋអាមរររិ រន៊ុងឆ្ន ១ំ៩៩៤



មោរ Han Fatt Juan អភ ិល្បតបិតតិ និងនាយរ្បតបិតតិ
•  នឆូលររួ PESTECH Group ជាង្បធានគម្មាងរន៊ុងឆ្ន ២ំ០០៩ មហើយ្តូវ នតមរែើងជា្បធាន្គប់្គងទូមៅមៅរន៊ុងគម្មាងយ៊ុទធសាស្រសត (ការអភវិឌឍន៍អាជើវររា រន៊ុងឆ្ន ២ំ០១១ មហើយម្កាយររកាែ យជា្បធាន្គប់្គងទូមៅផផ្សនរបណាដ ញ

ថារពល និងផខែកាបរបស់PESTECH Group
• ជាវសិវររជំនាញផដ្ល នទទលួ នការបណដ៊ុ ោះបណាដ លជារយួនឹងបទពិមសាធន៍ការង្ហរជាង ៣៥ ឆ្ន ំ
• បញ្ច ប់ថាន រ់បរញិ្ញញ ប្តផផ្សនរវទិាសាស្រសតជំនាញ វសិវររាសណំង់ស៊ុើវលិពើ សារល  វទិាល័យរដ្ឋ South Dakota

សហរដ្ឋអាមរររិ រន៊ុងឆ្ន ១ំ៩៩០
• បញ្ច ប់ថាន រ់បរញិ្ញញ ប្តជាន់ខពស់ផផ្សនរវទិាសាស្រសតជំនាញការ ្គប់្គង ពើ សារលវទិាល័យរដ្ឋ South Dakota

សហរដ្ឋអាមរររិ រន៊ុងឆ្ន ១ំ៩៩២

មោរ Tan Pu Hooi អភ ិល្បតបិតតិ
•  នឆូលររួ PESTECH Group រន៊ុងឆ្ន ២ំ០១៥ មហើយបឆច៊ុបបននមោរជា្បធានផផ្សនរនិវមិោគសាជើវររា និងជា្បធាន

្គប់្គងទូមៅនាយរោឋ នអភិវឌឍន៍
• ជាវសិវររជំនាញផដ្ល នទទលួ នការបណដ៊ុ ោះបណាដ លជារយួនឹងបទពិមសាធន៍ការង្ហរជាង ២០ ឆ្ន ំ
• បញ្ច ប់ថាន រ់បរញិ្ញញ ប្តផផ្សនរវទិាសាស្រសតជំនាញហរិញ្ញវតថ៊ុធ៊ុររិឆច ពើ សារល  វទិាល័យ Kansas រដ្ឋ Kansas សហរដ្ឋអាមរររិ

រន៊ុងឆ្ន ១ំ៩៩៥
• បញ្ច ប់ថាន រ់បរញិ្ញញ ប្តជាន់ខពស់ផផ្សនរ ្គប់្គង ណិជជររា (រិតតិយស) ហរិញ្ញវតថ៊ុ និងការវនិិមោគ ពើ សារលវទិាល័យ

Washburn រដ្ឋ Kansas សហរដ្ឋអាមរររិ រន៊ុងឆ្ន ១ំ៩៩៦
• កាន់គ៊ុណវ៊ុឌឍផិផ្សនរហរិញ្ញវតថ៊ុអភិ លរិឆចមឆញមោយ Institute of Chartered Accountants ្បមទសអង់មគែស នងិផវល

(ICAEW) ចាប់ពើឆ្ន ២ំ០០៨
មោរ្សើ Teh Bee Choo នាយរផផ្សនរហរិញ្ញវតថ៊ុ
•  នឆូលររួ PESTECH International Berhad មានតួនាទើជានាយរផផ្សនរហរិញ្ញវតថ៊ុរន៊ុងឆ្ន ២ំ០០៨
• ជាគណមនយយររជំនាញផដ្ល នទទួល នការបណដ៊ុ ោះបណាដ លជារួយនឹងបទពិមសាធន៍ការង្ហរជាង ៣៤ ឆ្ន ំ
• ជាសមាជិរនន Institute of Chartered Accountant in Australia ចាប់ពើឆ្ន ១ំ៩៩០
• ជាសមាជិរនន Malaysian Institute of Accountants ចាប់ពើឆ្ន ១ំ៩៩០
• បញ្ច ប់បរញិ្ញញ ប្តផផ្សនរធ៊ុររិឆច ជំនាញគណមនយយ និងដ្ំមណើ រការទិននន័យ ពើវទិាសាថ នបមឆចរវទិា Swinburne

រដ្ឋ Victoria ្បមទសអូស្រសាត លើ រន៊ុងឆ្ន ១ំ៩៨៦

ក្រុមក្បឹរាភិ ល និខគ ៈក្គប់ក្គខ (បនត)

២៨



ក្រុមក្បឹរាភិ ល និខគ ៈក្គប់ក្គខ  (បនត)

២៩

មោរ Pablo T. Magpantay, ្បធានផផ្សនរ O&M
• ជាវសិវររជំនាញផដ្ល នទទលួ នការបណដ៊ុ ោះបណាដ លជារយួនឹងបទពិមសាធន៍ការង្ហរជាង ២១ឆ្ន ំ រន៊ុងវស័ិយវសិវររអគគិសនើ
• បញ្ច ប់បរញិ្ញញ ប្តផផ្សនរវទិាសាស្រសតអប់រឧំសាហររា ពើសារលវទិាល័យ Batangas ពើរ៊ុនម ា្ ោះថា PBMIT ្បមទហវើលើពើន

រន៊ុងឆ្ន ១ំ៩៨៥
• បញ្ច ប់បរញិ្ញញ ប្តផផ្សនរវទិាសាស្រសត ជំនាញវសិវររាអគគិសនើ ពើសារលវទិាល័យ Batangas ្បមទសហវើលើពើន រន៊ុងឆ្ន ២ំ០០៣
• រ៊ុននឹងឆូលររួជារួយ PESTECH (Cambodia) រន៊ុងផខរិល៊ុនា ២០១៧ មោរធាែ ប់បម្រើការង្ហរមៅ្រុរហ ៊ុន មខរបូឌាន

ផ្ទនរើសិន លើរើធើត ផដ្លជា្រុរហ ៊ុនប៊ុ្តសរព័នធរបស់្រុរហ ៊ុន លើមឌើរ លើរើធើត ចាប់ពើឆ្ន ២ំ០០៧ ដ្ល់ផខឧសភា២០១៧

មោរ N Saravanan Nadarajah, ្បធានផផ្សនរគម្មាង និងមដ្ញនលែ
•  នឆូលររួ PESTECH (Cambodia) មានតួនាទើជា្បធានផផ្សនរគម្មាង និងមដ្ញនលែ រន៊ុងឆ្ន ២ំ០១០
• ជាវសិវររជំនាញផដ្ល នទទលួ នការបណដ៊ុ ោះបណាដ លជារយួនឹងបទពិមសាធន៍ការង្ហរជាង ២៣ឆ្ន ំ រន៊ុងវស័ិយវសិវររអគគសិនើ
• បញ្ច ប់ថាន រ់បរញិ្ញញ ប្តផផ្សនរវសិវររា ជនំាញវសិវររាថារពលអគគសិនើ (រិតតិយស) ពើសារលវទិាល័យបមឆចរវទិាមា៉ា ម ស៊ុើ

្បមទសមា៉ា ម ស៊ុើ រន៊ុងឆ្ន ២ំ០០១
• រ៊ុននឹងឆូលររួជារួយ PESTECH (Cambodia), មោរធាែ ប់ជា្បធានគម្មាងរន៊ុង Tenaga National Berhad



ម ា្ ោះគម្មាង ្បផវង
(គ.រ)

មគ្មលមៅ
ឆ្ន ំ្ បតិបតតកិារ

បណាដ ញបញ្ជូ ន ២៣០គើ ូវ ៉ា៊ុល
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ ន ត់ដ្ំបង - សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នមសៀររាបភាគ
ខាងមរើត  - សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នរំពង់ធំ - សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នរំពង់ចារ

៣៥០ ២០១៩

សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នរាជធានើភនំមពញ (ដ្ំណារ់កាលទើ២)(NPP –
ម្ជាយឆង្ហវ រ - EPP - NPP) ៩៦ ២០១៩

មរាងឆ្រវារ ើអគគិសនើតានត - រាជធានើភនំមពញ ១៨៣ ២០១៩
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នមកាោះ រ៊ុង - សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ ន្រុងមកាោះរ៊ុង ២០ ២០១៩
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នឆំការលួង - សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នបទ៊ុរសាគរ ៥៤ ២០១៩
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នបទ៊ុរសាគរ - មរាឆ្រវារ ើអគគសិនើតានត ៧០ ២០១៩
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ ន្រមឆោះ - សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នរណឌ លគិរ ើ ១៧០ ២០១៩
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នរតនៈគិរ ើ- សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នសទឹងផ្តង ១២០ ២០១៩
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នផបរចាន - សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នទើ៥ - NCC  ២០ ២០២១
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នទើ ៤ – សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នរំពង់សពឺ (លាើ)- សាថ
នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នរំពង់សពឺ ៤៨ ២០២១

សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នសទឺងហាវ – សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នអូម្តោះ ១៦ ២០២១
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នសួង – សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នសាវ យអនទរ ៤៥ ២០២១
អន៊ុសាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នទើ២ - សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នផ្ពរហូរ ១៥ ២០២១
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នទើ ៥ – សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នផសនស៊ុខ ៦ ២០២២
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នសទឹងផ្តង – សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នមសៀររាបភាគ
ខាងមជើង ២០០ ២០២៥
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នមសៀររាបភាគខាងមជើង – សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នមសៀររាបភាគខាងមរើត ៤៤ ២០២៥

សរ៊ុប ១.៤៥៦
បណាដ ញបញ្ជូ ន ៥០០ គើ ូវ ៉ា៊ុល
រាជធានើភនំមពញ - ្ពោះសើហន៊ុ ១៩៨ ២០១៩
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នសទឹងផ្តង – ្ពំ្បទល់្ បមទសឡាវ ៥៥ ២០២១
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នផបរចាន – សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នរាជធានើភនមំពញ
ភាគខាងមរើត ៤៥ ២០២១
រាជធានើភនំមពញ - សួង ៩០ ២០២១

សរ៊ុប ៣៨៨
ស៊ុរបររួ ២.៦៧១

ដផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍ដេែបណ្ដដ ញបញ្ជូនរបសក់្បបទសរមព៊ុជាឆ្ន ២ំ០១៨ -២០២៥ 
បញ្ជ ើគម្មាងបណាដ ញបញ្ជូ នតារផភនការអន៊ុវតតរន៊ុងឆ្ន ២ំ០១៨ - ២០២៥

ម ា្ ោះគម្មាង ្បផវង
(គ.រ)

មគ្មលមៅ
ឆ្ន ំ្ បតិបតតកិារ

បណាដ ញបញ្ជូ ន ១១៥ គើ ូវ ៉ា៊ុល
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នទើ ២ - សាថ នើយប៍ណាត ញសួនឆារ   សមរតឆហ ៊ុនផសន 
និងអន៊ុសាថ នើយ៍ ៥ ២០១៩

សាថ នើយប៍ណាដ ញរតនៈរណឌ ល - សាថ នើយប៍ណាដ ញបញ្ជូ ននប៉ាលិន ៤៥ ២០១៩
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នទើ ៣ - សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នទួលមគ្មរ ៥ ២០១៩
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នទើ ៥ - សាថ នើយប៍ណាត ញម្ជាយឆង្ហវ ១៨ ២០១៩
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នរំពង់ចារ - សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នផ្ពរ្បសព
(្រមឆោះ) ៩១ ២០១៩

សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នសាវ យអនទរ - សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នរំពង់សឹង ៤៦ ២០១៩
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ ន្ពោះសើហន៊ុ - សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នរារ ១២ ២០១៩
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នរារ - សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នឆំការលួង ៦០ ២០១៩
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នរំពង់ធំ - សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ ន្ពោះវហិារ ១៤០ ២០១៩
បណាត ញបញ្ជូ នម្ការដ្ើពើ បណាត ញបញ្ជូ នទើ ១ - សាថ នើយប៍ណាត ញ
ការោិលយ័រណាត លអគគិសនើររព៊ុជា - សាថ នើយប៍ណាត ញសួនឆារ   សមរតឆ
ហ ៊ុនផសន - សាថ នើយប៍ណាត ញរើឡារោឋ នអូឡាពំិរ - សាថ នើយ ៍   បណាត ញ 
NCC - សាថ នើយប៍ណាត ញទើ ៣

១៤ ២០២០

សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នផ្ពរ្បសព – សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ ន្រមឆោះ ៣០
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ ន្រឡាញ់ – សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នឧតតរមានជ័យ ៨០ ២០២១
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នឆំការលួង - មរាងឆ្រវារ ើអគគសិនើគិរ ើររយ III ៣០ ២០២៤
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នរំពត - សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នជើបរ៉ា៊ុង ៤៦ ២០២៤
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ ន្ឆរមរទស – សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នពា៉ា ផ្ររ ៧៥ ២០២៥
សាថ នើយប៍ណាត ញពា៉ា ផ្ររ - សាថ នើយប៍ណាត ញសួង ៤៥ ២០២៥
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នទើ ៧ – សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នមកាោះធំ ៤០ ២០២៥
សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នមកាោះធំ - សាថ នើយប៍ណាត ញបញ្ជូ នតាផរវ ៤៥ ២០២៥

សរ៊ុប     ៨២៧

្បភព  អគគិសនើននររព៊ុជា រ យការណ៍្បចាឆំ្ន  ំ២០១៧ ៣០



ដផ្សនការអភិវឌ្ឍន៍ដេែបណ្ដដ ញបញ្ជូនរបសក់្បបទសរមព៊ុជា ឆ្ន ២ំ០២៣

្បភព  អាជាា ធរអគគិសនើររព៊ុជា រ យការណ៍្បចាឆំ្ន  ំ២០១៩

 Note 

 Hydro power plant  

 Coal fired power plant  

 Fuel fired power plant 

 Biomass power plant 

 Solar power plant that is under construction and constructed  

 Substation in operation, under construction and plan to construct  

 Transmission line 115-230kV 

 Transmission line 115-230kV under construction and plan to construct 

 Transmission line 500kV under construction and plan to construct 

 

៣១


