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ចក�វុិសយ័ 

នឹង�ចពឹងែផ�ក�ន ្របកបេ�យសង�តិ�ព និង�នតៃម�បែន�ម ក�ុង�ម�អ�កក�ងេហ�� រច�សម�័ន�អគ�ិសនី

្របកបេ�យចីរ�ព 

 

េបសកកម� 

�ន្របសិទ��ព េ�ក�ុង�របំេពញ�រកិច� និងផ�ល់េស���ដល់អតិថិជនៃផ�ក�ុង និងអតិថិជន�ងេ្រ�។ 

�ន្របសិទ�ផល េ�ក�ុង�របំេពញ�រកិច� និងេស�របស់េយង េដម្ីបសេ្រមច�ននូវលទ�ផល�អតិបរ�េ�ក�ុង 

រយៈេពលខ�ីបំផុត�មែដល�ចេធ��ន។ 

�ន�ពល�ឥតេ�� ះ េ�ក�ុងលទ�ផល�រ�ររបស់េយង ែដលេលសពីលក�ខណ� ត្រម�វរបស់អតិថិជន និងផ�ល់

តៃម�បែន�មដល់�រវនិិេ�គរបស់ពួកេគ។ 

  



 

  

ព័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប 

បរ�ិយ 
��  ំ២០២០ 

(�នេរៀល) 

��  ំ២០១៩ 

(�នេរៀល) 

��  ំ២០១៨ 

(�នេរៀល) 

�� ន�ពហិរ��វត� ុ  

្រទព្យសកម�សរុប ១ ០១៦ ១១២ ៨៤២ ២៩០        ៦១៥ ២៥៩ 

បំណុលសរបុ ៩៤៦ ១៥៥ ៧៨៥ ៦៧៩ ៥០២៣៧៧ 

មូលធនសរបុ ៦៩ ៩៥៧ ៥៦ ៦១១ ១១២ ៨៨២ 

លទ�ផលហិរ��វត� ុ  

ចំណូលសរបុ ២០៣ ០១៤ ២៣១ ០៥៨ ៣១៣ ៤៨៦ 

ចំេណញ/(�ត) មុនបងព់ន� ៣៧ ៧៧៦ ៩ ៥២៩ ៤០ ៤៨៨ 

ចំេណញសទុ�/(�ត) ក�ុង�រយិបរេិច�ទ ២៩ ៤៤៣ ៧ ២១៨ ៣០ ៨០៣ 

លទ�ផលលម�ិតក�ងុ�រយិបរេិច�ទ ១៣ ៣២៥ (១៩៩) ៣០ ៨០៣ 

 

អនុ�តហិរ��វត� ុ  

អនុ�ត�ធន�ព ៧,៤៣%  ០,៦៣%  ៤៤,២៣% 

អនុ�តបណុំលេធៀបនឹងមូលធន ១៣,៥២  ១៣,៨៨  ៤,៤៥  

អនុ�តសន�នីយ�ព  អនុ�តចរន� ០,២៨ ០,៣៣ ០,០៣ 

អនុ�តចរន�េលឿន ០,២៤ ០,៣៣ ០,០៣  

អនុ�តចំេណញ�ព អន�ុតចំេណញេធៀបនឹង្រទព្យសកម� ២,៩០%  ០,៨៦% ៥,០១%  

អន�ុតចំេណញេធៀបនឹងមលូធន ៤២,០៩%  ១២,៧៥% ២៧,២៩% 

អនុ�តគ�� តចំេណញ�ព ១៤,៥០%  ៣,១២% ៩,៨៣% 

អនុ�តគ�� តចំេណញដុល ៣៨,០២% ១២,៤២% ១៨,៣៩% 

ចំេណញក�ុងមួយឯក�មូលប្រត 

កម�សិទ� ិ(េរៀល) 

៤១៤,៦៩ 

  

១០១,៦៦ 

 

៤៣៣,៨៣ 

 

អនុ�ពលទ��ពបង�់រ្រ�ក ់ ២,៣៩ ១,៦៧ ៥៩,៨៥ 

�គ�ភក�ងុមយួឯក�មលូប្រតកម�សិទ� ិ(្របសិន�ន) - - - 

អនុ�តហិរ��វត�សុំ�ន់ៗេផ្សងេទៀត (្របសិន�ន) - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

្រកហ�កិអំពពី័ត៌មានហរិ��វត�ុសេង�ប 

 

 

 

 

  

REVENUE (KHR'mil)

២០២០៖ ២០៣ ០១៤

២០១៩៖ ២៣១ ០៥៨

២០១៨៖ ៣១៣ ៤៨៦

EBIT (KHR'mil)

PBT (KHR'mil)

២០២០៖ ៣៧ ៧៧៦

២០១៩៖ ៩ ៥២៩

២០១៨៖ ៤០ ៤៨៨

TOTAL ASSETS (KHR'mil)

២០២០៖ ១ ០១៦ ១១២

២០១៩៖ ៨៤២ ២៩០

២០១៨៖ ៦១៥ ២៥៩

SHAREHOLDER'S EQUITY (KHR'mil)

២០២០៖ ៦៩ ៩៥៧

២០១៩៖ ៥៦ ៦១១

២០១៨៖ ១១២ ៨៨២

EPS (KHR)

២០២០៖ ៤១៤,៦៩

២០១៩៖ ១០១,៦៦

២០១៨៖ ៤៣៣,៨៥

ចំណូលសរបុ (�នេរៀល) ចំេណញ/(�ត) មុនបងព់ន� និង�រ្រ�ក់

(�នេរៀល) 

ចំេណញ/(�ត) មុនបងព់ន� (�នេរៀល) ្រទព្យសកម�សរុប (�នេរៀល) 

មូលធនសរបុ (�នេរៀល) ចំេណញក�ុងមួយឯក�មូលប្រតកម�

សិទ� ិ(េរៀល) 

២០២០៖ ៦៤ ៦៨០ 
២០១៩៖ ២៣ ៥៧៥ 
២០១៨៖ ៤១ ១៧៥ 



 

  

 

សមាសភាព្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 
 

  
Paul Lim Pay Chuan 

 ្រប�ន្រក�ម្របឹក�ភិ�ល 

 

Lim Ah Hock  

អភិ�ល 

  
Han Fatt Juan 

 �យក្របតិបត�/ិ្រប�ន�យក្របតិបត� ិ

Charles Tan Pu Hooi  

អភិ�ល 

 �វ �ន�ន  

អភិ�លឯក�ជ្យ 

  
 

 



 

  

 
េសចក្ដីែថ្លងរបស្់របធន្រកុម្របឹក ភិបល េ យរមួបញចូលករ យតៃម្លរបស្់រកុម
្របឹក ភិបលេលើទស នវិសយ័ 
ភគហុ៊និក ជទី ប់ ន! 

ខញុំមនេសចក្តីេ មន រកី យជខ្ល ំងេនកនុងករបង្ហ ញេទកន់អនកទំងអស់គន នូវរបយករណ៍្របចំឆន ំ
ដំបូងរបស់្រកុមហុ៊ន PESTECH (Cambodia) Plc. (“PCL”) ែដលបនចុះបញជ ីលក់មូលប្រត េន្រកមុហុ៊នផ រ
មូលប្រតកមពុជ (“CSX”)។ 

ករចុះបញជ ីលក់មូលប្រតរបស់ PCL គឺជែផនកមួយៃនែផនករអភិវឌ ជីវកមមកនុងរយៈេពលែវងរបស់េយើង។ 
គណៈ្រគប់្រគងរបស់ PCL បនេរៀបចំចកខុវស័ិយៃន ជីវកមមរបស់ PCL ចប់ ំងពី្រកុមហុ៊នេនះបនចប់
កំេណើ តេនកនុងឆន ំ 2010 ទនទឹមនឹងេនះ បនខិតខំ្របឹងែ្របងសម្អិតសម្អ ងករព្រងីក ជីវកមមរបស់ខ្លួន ករ
ចូលកនុងទីផ រ អភិបលកិចច និងករ្រគប់្រគងៃផទកនុង និងសកមមភពៃនទំនួលខុស្រតូវចំេពះសងគម េនកនុងរ
យៈេពលជេ្រចើនឆន ំមកេនះ។  

គន្លងៃនករេសនើលក់ជ ធរណៈជេលើកដំបូងស្រមប់ PCL បនអនុវត្ត មដំេណើ រករអភិវឌ ែដលបន
េ្រគងទុករបស់ខ្លួន រហូតដល់្រកុមហុ៊នេនះបនេ្រត មខ្លួនរចួ ល់ និងទទួលបនែផ្លផក េនៃថងទី ១២ ែខសី  
ឆន ំ ២០២០ េនេពលែដលករចុះបញជ ីលក់មូលប្រត្រតូវបនបញច ប់រចួ ល់្របកបេ យភពេជគជ័យ។ 
បចចុបបនន PCL បនក្ល យជតួអងគដំបូងេគបង្អស់េនកនុងឧស ហកមមេហ ្ឋ រចនសមព័នធអគគិសនី ែដលបនចុះ
បញជ ីេន CSX។   

េនះ ចជករេបះជំ នដ៏សំខន់មួយស្រមប់ PCL េនកនុងករបេងកើតឥទធិពលរបស់ខ្លួនេនេលើទីផ រទុន
ែដលកំពុងែតចប់កំេណើ តេនកនុង្របេទសកមពុជ ករព្រងីកសក្ត នុពលៃនករអភិវឌ ម៉កសញញ េហ ្ឋ រចន
សមព័នធថមពលែដលកំពុងែតរកីលូត ស់េនកនុង្របេទសកមពុជ េដើមបីផ្តល់េស ដល់តំបន់េន មដងទេន្ល
េមគងគ មរយៈករនំេចញចំេណះេធ្វើ េស  និងផលិតផលននេនកនុងឧស ហកមមថមពល។ 

ករចុះបញជ ីលក់មូលប្រតរបស់ PCL មិនែមនជលកខខណ្ឌ ស្រមប់ករអភិវឌ ម៉្រកូេសដ្ឋកិចចទំង្រសុងេនះ
េទ។ េយើងអនុវត្តករចុះបញជ ីលក់មូលប្រត ្រសប មបំណង្របថន ៃន្រគុប(Group)របស់េយើងេនកនុងករបេងកើត
្រកុមហុ៊នម ជនេនកនុងឧស ហកមមេហ ្ឋ រចនសមព័នធថមពលៃន្របេទសកមពុជ ែដល ចផ្តល់េស ដល់
តំបន់ CLMV។ 

PCL បន និងកំពុងមនភពរកីចេ្រមើន ទនទឹមគន នឹងករអភិវឌ យ៉ងឆប់រហ័សរបស់្របេទសកមពុជ ចប់ ំងពី
ឆន ំ ២០១០ មកេម៉្លះ។ គណៈ្រគប់្រគងបនេមើលេឃើញនូវឱកសជេ្រចើនស្រមប់ករអភិវឌ វស័ិយថមពល
េនកនុង្របេទសែដលមនមជឈ ្ឋ នេសដ្ឋកិចច និងនេយបយ្របកបេ យេសថរភពេនះ។ េលើសពីេនះេទៀត 
ករអភិវឌ េហ ្ឋ រចនសមព័នធថមពលេនកនុង្របេទស CLMV ភគេ្រចើន គឺេដើមបីបំេពញ មត្រមូវករៃនករ
អភិវឌ សងគមេ្រចើនជងលកខខណ្ឌ ត្រមូវេនកនុងករេធ្វើឧស ហូបនីយកមម។ ្រស័យេហតុេនះ េយើងេជឿជក់
ថ ត្រមូវករេហ ្ឋ រចនសមព័នធអគគិសនីនឹងេនែតមនភពខ្ល ំងក្ល េនកនុងតំបន់េនះ។ 

 





 

  

 
េសចក្តីែថ្លងរបសន់យក្របតិបត្តិ 
ភគហុ៊និក ជទី ប់ ន! 

PESTECH (Cambodia) Plc. (“PCL”) េនែតបន្តេផ្ត តេលើករផ្តល់េស ដល់ទីផ រ CLMV ជពិេសស 
្របេទសកមពុជ ចប់ ំងពីេពលែដល្រកុមហុ៊នេនះ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនកនុងឆន ំ ២០១០។ កន្លងមកេនះ 
េយើងបនបញច ប់គេ្រមងែខ បញជូ នអគគិសនីែដលមនតង់សយុងខពស់ និងអនុ ថ នីយ៍ជេ្រចើន ្រសបេពល
ជមួយគន េនះ េយើងកំពុងែតេធ្វើករងរជបន្តបនទ ប់េនេលើគេ្រមងមួយចំនួនតូចេផ ងេទៀត ែដល្រសបគន
នឹងែផនករេមៃនករបេងកើតែខ ប ្ត ញអគគិសនីថន ក់ជតិ។ 

េនកនុងអំឡុងឆន ំហិរញញវតថុេនះ PCL បនបញច ប់េ យេជគជ័យនូវែខ បញជូ នអគគិសនីដំបូងេគបង្អស់មួយែខ  
ែដលមនតង់សយុង ៥០០ គីឡូវ ៉លុ មន្របែវង្របែហល ១៤០ គម. ែដលជែផនកមួយៃន្របព័នធែខ បញជូ នអគគិ
សនី ែដលមន្របែវង ១៩០ គម. ចប់ពី្រកុង្រពះសីហនុេទែបកចន។ េយើងក៏បន្របគល់អនុ ថ នីយ៍ឧត្តរ
មនជ័យែដលមនតង់សយុង ១១៥/២២ គីឡូវ ៉លុ និងអនុ ថ នីយ៍ែបកចន ែដលមនតង់សយុង ២៣០/២២ 
គីឡូវ ៉លុ បនេ យេជគជ័យ កលពីែខធនូ ឆន ំ ២០១៩ រមួជមួយករបញច ប់ែខ បញជូ នអគគិសនី ែដលមនតង់
សយុង១១៥ គីឡូវ ៉លុ ពីេសៀម បេទឧត្តរមនជ័យផងែដរ។ 

ករបញច ប់គេ្រមងទំងេនះបនបេងកើតកលវភិគៃនកតព្វកិចចទូទត់្របក់របស់ពួកេគេរៀងៗខ្លួន េហើយ ក៏ជ
សញញ ៃនករចប់េផ្តើមដំ ក់កលៃនករបេងកើតលំហូរ ច់្របក់របស់គេ្រមងទំងេនះ េនកនុងរយៈេពលពីរ
បីឆន ំខងមុខេទៀតែដរ។ លំហូរ ច់្របក់ចូល នឹងកត់បនថយករ្របឈមមុខរបស់ PCL នឹងកមចីបន្តិចម្តងៗ 
្រសបេពលជមួយគន េនះ ចប់េផ្តើមបងគរលំហូរ ច់្របក់េ យេសរជូីន្រកុមហុ៊ន។ 

្រសបេពលជមួយគន េនះ ្រកុមករងរែផនកលក់បនចប់េផ្តើមកិចចខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់ពួកេគេនកនុងករ
សមគ ល់េឃើញគេ្រមងែដលមនសក្ត នុពលថមីៗរចួ ល់េហើយ េដើមបីបេងកើតេសៀវេភកត់្រ ករបញជ ទិញ 
ែដលនឹង ចផ្តល់ករគំ្រទដល់្រកុមហុ៊ន េនកនុងគន្លងៃនភពរកីចេ្រមើនែផនក ជីវកមមរបស់ខ្លួនជបន្តបនទ ប់។ 

បចចុបបនន េស របស់េយើង្រតូវបនផ្តល់ជូនេ យែផ្អកេលើមូល ្ឋ នៃនកិចចសនយជចមបង ស្រមប់កររចនប្លង់ 
ករេធ្វើលទធកមម ករ ងសង់ ករដំេឡើង និងករ ក់ឲយេ្របើ្របស់ (“EPCC”) អនុ ថ នីយ៍ HV និង EHV ែខ
បញជូ នអគគិសនី HV និង EHV ្រពមទំង្របព័នធែខ កបអគគិសនីេ្រកមដី ស្រមប់បញជូ ន និងែចកចយអគគិសនី។ 
េនេពលឆប់ៗខងមុខេនះ PCL ក៏នឹងចប់េផ្តើមចូលរមួេនកនុង EPCC ៃនគេ្រមងែដលទក់ទងនឹងថមពល
កេកើតេឡើងវញិ ែដលរមួបញចូ លទំងេ ងច្រកផលិតអគគិសនីេដើរេ យពន្លឺ្រពះ ទិតយ និងេ ងច្រកែកែចន
សំណល់េទជថមពលផងែដរ។ 

PCL េជឿជក់យ៉ងខ្ល ំងក្ល ថ វស័ិយថមពល្របកបេ យចីរភព និងថមពលកេកើតេឡើងវញិ នឹងឈន
មុខេគេនកនុងករអភិវឌ ឧស ហកមមថមពល េនកនុងេពលឆប់ៗខងមុខ។ វស័ិយេនះក៏កន់ែតមនភព
េលចេធ្ល បែនថមេទៀត េនកនុងេស រយូ៉ីៃនករផគត់ផគង់អគគិសនីេន មទីជនបទ ជកែន្លងែដលករផគត់ផគង់
ថមពលកេកើតេឡើងវញិេ យមិនេ្របើែខ  រមួជមួយដំេ ះ្រ យកនុងស្តុកទុកថមពល្របកបេ យចីរភព 
នឹងក្ល យជករេសនើផ្តល់ែដលមនលកខណៈអនុេ្រគះដល់្របជជនេន មទីជនបទ េនកនុងតំបន់ CLMV 
ែដលត្រមូវករថមពលភគេ្រចើន េនមិនទន់បនបំេពញ មេនេឡើយេទ។ 
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េលខទូរសព�៖ +៨៥៥ ២៣ ៨៨២ ១០៥   ទូរ�រ៖ +៨៥៥ ២៣ ៨៨២ ១០៦  

េគហទំព័រ៖ www.pestech.com.kh   អុីែមល៖ info@pestech.com.my  

េលខវ�ិ� បនប្រតចុះប�� ី�ណិជ�កម�៖ 00000៩៥៧ �លបរេិច�ទ៖ ៃថ�ទ ី៥ ែខកុម�ៈ ��  ំ២០១០ 

េលខ��� ប័ណ��ជីវកម�៖ ៣២៦ Brk.DnS/ASN  េចញេ�យ៖ MLMUPC  �លបរេិច�ទ៖ ៃថ�ទី ២០ ែខធ�ូ ��  ំ២០១៨ 

េសចក�ីសេ្រមចអនុ�� ត និងចុះប�� ីឯក�រផ�ល់ពត័៌�នេលខ៖ ១៧១/២០ គ.ម.គ / ស.ស.រ.  

�លបរេិច�ទ៖ ២២ ែខកក�� �� ២ំ០២០ 

អ�កតំ�ងរបស់្រក�មហ៊ុន៖ Paul Lim Pay Chuan  

ខ. លក�ណៈរបស់�ជីវកម�  

PCL ចូលរួម�ចម្បងេ�ក�ុង�រផ�ល់ដំេ�ះ��យែផ�កវសិ�កម� និងបេច�កេទសៃន្របព័ន�អគ�ិសនី្រគប់្រជ�ងេ្រ�យស្រ�ប់៖  

• �ររច�ប�ង់ �រេធ�លទ�កម� �រ�ងសង់ �រដេំឡង និង�រ�ក់ឲ្យេ្រប្រ�សអ់ន�ុ� នីយ៍ HV និង EHV ែខ្សប��ូ នអគ�ិសនី 

HV នងិ EHV ្រពម�ងំ្របព័ន�ែខ្ស�បអគ�ិសនីេ្រ�មដី ស្រ�ប់ប��ូ ន និងែចក�យអគ�ិសនីផងែដរ 

• �រដំេណ រ�រ នងិែថ� ំ(“O&M”) ែខ្សប��ូ នអគ�ិសនី និងអន�ុ� នីយ៍ និង 

• �រេធ�ជំនួញស�ស�តុ និងបរ�ិ� រ្របព័ន�អគ�ិសនីែដល�ន�ណិជ�ស�� �របស់ខ�ួនឯង និងមិនែមន�របស់ខ�នួឯង។ 

 
 

គ. សម�័ន��ពរបស់្រក�មហ៊ុន 

ល.រ. េ�� ះ្រក�មហ៊ុន 
្របេភទទំ�ក់

ទំនង 

�គរយៃន�រ 

�ន់�ប់�គហ៊ុន 
�ជីវកម�ចម្បង 

�លបរេិច�ទចុះ

ប�� ី្រក�មហ៊ុន 
ទី�ងំ�ជីវកម� 

១ 

PESTECH 

INTERNATIONAL 

BERHAD 

្រក�មហ៊ុន 

ហូលឌឹង 
៩៤,៧៤% 

�រ�ន់�ប់�រវនិិេ�គ និង 

ផ�ល់េស�កម�្រគប់្រគង 
១០ មិថុ� ២០១១ 

No. 26, Jalan Utarid 
U5/14, Seksyen U5, 
40150, Shah Alam, 
Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia 
 

២ PESTECH (Myanmar) 

Limited 

 

បុ្រតសម�័ន� ១០០% ផ�ល់េស�ែដល�ក់ព័ន�នឹង

វសិ�កម� �រ�ងសង់ �ររច� 

�រដំេឡង្របព័ន�អគ�ិសនី្រគប់

្រជ�ងេ្រ�យ េ�ក�ងុឧស�ហ

កម�អគ�ិសនី 

២៤ មី� ២០១៧ Level 10, Unit 01-05, 
Junction City Office 
Tower, Corner of 
Bogyoke Aung San 
Road and 27th Street 
Pabedan Township, 
Yangon, Myanmar 

៣ PESTECH Hinthar 

Corporation Limited  

បុ្រតសម�័ន� ៦០% 

 

បេង�តេហ�� រច�សម�័ន�ៃន ២៤ មិថុ� ២០១៩ Thapyaynyo Street, 
No. 3E Shinsawpu 

http://www.pestech.com.kh/


 

  

 វសិ័យអគ�ិសនី និងេលកកម�ស់

ែផ�កអគ�ិសនី ដូច� �រផលតិ

អគ�ិសនី �រប��ូ នអគ�ិសនី និង

�រែចក�យអគ�ិសនី ្របព័ន� 

microgrid និងេហ�� រច�ស

ម�័ន�អគ�ិសនីដៃទេទៀត េ��ម

ទីជនបទៃន្របេទសមី�៉ន់�។៉ 

ward, Sannchaung 
Township, Yangon 
Myanmar 

៤ PESTECH Microgrid 

Company Limited  

 

បុ្រតសម�័ន� ៩០% ផ�ល់្របព័ន� microgrid និង

េហ�� រច�សម�័ន�អគ�ិសនី

េផ្សងេទៀត េ��មទីជនបទ

ៃន្របេទសមី�៉ន់�។៉ 

 

១៤ កុម�ៈ២០២០ Level 10, Unit 01-05, 
Junction City Office 
Tower, Corner of 
Bogyoke Aung San 
Road and 27th Street 
Pabedan Township, 
Yangon, Myanmar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PESTECH INTERNATIONAL BERHAD 

PESTECH (CAMBODIA) PLC 

PESTECH HINTHAR CORPORATION 
LIMITED 

PESTECH MICROGRID CO. LTD 

PESTECH MYANMAR LTD 

៩៤,៧៤% 

១០០% ្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន�េ�្របេទសមី�៉ន់� ៉

៦០% ្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន�េ�្របេទសមី�៉ន់� ៉

៩០% ្រក�មហុ៊នបុ្រតសម�័ន�េ�្របេទសមី�៉ន់� ៉



 

  

 
ឃ. ្រពឹត�ិ�រណ៍សំ�ន់ៗ្រប��ំ�  ំ

�លពីមុន PCL ្រត�វ�នេគ�� ល�់� Tajri-Pestech JV Limited និង្រត�វ�នបេង�តេឡងេ�ៃថ�ទី៥ ែខកុម�ៈ ��  ំ២០១០ 

�្រក�មហ៊ុនឯកបគុ�លទទួលខសុ្រត�វ�នក្រមិត េ�ក�ុង្របេទសកម�ុ�។ 

មកទល់បច�បុ្បន� PCL �នប�� បគ់េ្រ�ង��ដូច�ងេ្រ�ម៖ 

វ�ិល�ពៃនគេ្រ�ង អតិថិជន ថិរេវ�ៃនគេ្រ�ង 
តៃម�ៃនកិច�សន� 

គិត��នដុ�� រ�
េមរកិ 

តៃម�ៃនកិច�សន� 
គិត��នេរៀល

ែខ�រ* 

គេ្រ�ង�ត់ដំបង (1) EDC �ន�ប់េផ�មេ�ែខមី� ��  ំ២០១២ និង�ន

ប�� ប់េ�ែខសី� ��  ំ២០១២ 

0.២ ៨១៨,៦ 

គេ្រ�ង�គ�ងេជងភ�ំេពញ – កំពង់

�ម (2) 

Cambodia 

Transmission 

Limited 

�ន�ប់េផ�មេ�ែខកុម�ៈ ��  ំ២០១០ និង�ន

ប�� ប់េ�ែខឧស� ��  ំ២០១៣ 

៤,៥ ១៨ ៤១៨,៥ 

គេ្រ�ង Sarawak (3) PSB �ន�ប់េផ�មេ�ែខឧស� ��  ំ២០១៥  និង

�នប�� ប់េ�ែខកក�� ��  ំ២០១៥ 

០,៣ ១ ២២៧,៩ 

គេ្រ�ងកំពង់�ម – ្រកេចះ (4) Diamond Power  �ន�ប់េផ�មេ�ែខឧស� ��  ំ២០១៥  និង

�នប�� ប់េ�ែខវចិ�ិ� ��  ំ២០១៧ 

១៧,២ ៧០ ៣៩៩,៦០ 

គេ្រ�ង�គ�ងលិចភ�ំេពញ – ្រក�ង

្រពះសីហនុ (5) 

Alex Corporation  �ន�ប់េផ�មេ�ែខេម� ��  ំ២០១៥  និង

�នប�� ប់េ�ែខមក� ��  ំ២០២០   

១៤៦,៩ ៦០១ ២៦១,៧ 

គេ្រ�ងេសៀម�ប –  

ឧត�រ�នជ័យ (6) 

Schneitec Co., 

Ltd 

�ន�ប់េផ�មេ�ែខមក� ��  ំ២០១៨ និង

�ន�ក់ឲ្យេ្រប្រ�ស់េ�ែខមក� ��  ំ

២០២០  

២៦,០ ១០៦ ៤១៨ 

ផ�ត់ផ�ង់ TACSR ស្រ�ប់ែខ្សប��ូ នអគ�ិ

សនីែដល�នតង់ស្យុងក្រមិតខ�ស់ 

២៣០ គីឡូវ ៉ុល ពីអនុ�� នីយ៍ស�ឹង�វ

េ��ន់អនុ�� នីយ៍ចំ�រហ�ួង។ 

EDC �ន�ប់េផ�មេ�ែខេម� �� ២ំ០១៩ និង

�នប�� ប់្រតឹមែខក��  �� ២ំ០១៩ 

៧,៥ ៣០ ៦៩៧,៥ 

ស�� ល៖់ 

(1) កិច�សន�ពី EDC �ប់�ក់ព័ន�នឹង�រ�ងសង់តំណ�� ប់ែខ្សប��ូ នអគ�សិនី ែដល�នតង់ស្យុង ១១៥ គីឡូវ ៉ុល ពីអនុ�� នីយែ៍ដល�ន
តង់ស្យុង ២៣០/១១៥ គីឡូវ ៉លុ របស្់រក�មហ៊ុន Cambodia Power Grid Co., Ltd េ��ន់អនុ�� នីយែ៍ដល�នតង់ស្យុង ១១៥/២២ 
គីឡូវ ៉ុល របស្់រក�មហ៊ុន Cambodia Power Transmission Lines Co., Ltd. េ�ក�ុងេខត��ត់ដំបង ែដល�ន្របែវង ០.៩៧ គម. 
ស្រ�ប់តៃម�ៃនកិច�សន�ចំនួន ២២៣ ៤០៧ ដុ�� រ�េមរកិ។ 

(2) កិច�សន��ក់ព័ន�នឹង�រ�ងសង់អនុ�� នីយ៍ HV និងតំណ�� ប់ៃន�រប��ូ នអគ�សិនី HV ពីប�� ញប��ូ នអគ�សិនីេ��គ�ងេជង
ភ�េំពញ េ��ន់ប�� ញប��ូ នអគ�ិសនីៃនេខត�កំពង់�ម េ�ក�ុង្របេទសកម�ុ�។ 

(3) េស�្រគប់្រគងគេ្រ�ង និង្រគប់្រគងសណំង់សុវីលិស្រ�ប់�រ�ងសង់អនុ�� នីយ ៍ ែដល�នតង់ស្យុង ២៧៥/៣២ គីឡូវ ៉លុ និង 

១៣២/១១ គីឡូវ ៉ុល។ 

(4) �ររច� វសិ�កម� �រប��ូ ន�កល្បង �រដំេឡង និង�រ�ក់ឲ្យេ្រប្រ�ស ់switchyard ែដល�នតង់ស្យុង ២៣០ គីឡូវ ៉ុល េ�ក�ុង
អនុ�� នីយកំ៍ពង់�មែដល�ន��ប់ អនុ�� នីយថ៍�ីេ�្រកេចះ ែដល�នតង់ស្យុង ២៣០/២២ គីឡូវ ៉ុល និង�រត�� ប់េ�វញិេ�មកៃន
ែខ្សប��ូ នអគ�សិនី ្របែវង ១២៥ គម ពីអនុ�� នីយកំ៍ពង់�មេ��ន់អនុ�� នីយ្៍រកេចះ។ 

(5) �ររច� វសិ�កម� �រដំេឡង �រេធ�េតស� និង�រ�ក់ឲ្យេ្រប្រ�សៃ់នគេ្រ�ង�គ�ងលចិភ�េំពញ – ្រក�ង្រពះសហីនុ ស្រ�ប់ែខ្សប��ូ នអគ�ិ
សនី �គ�ងលចិភ�េំពញ – ្រក�ង្រពះសហីនុ ែដល�នតង់ស្យុង ២៣០ គីឡូវ ៉ុល និងគេ្រ�ងព្រងីកអនុ�� នីយ ៍ ែដល�នតង់ស្យុង 
២៣០/១១៥/២២ គីឡូវ ៉ុល េ�យ�នបេង�នក្រមិតេ��ែខ្សប��ូ នអគ�សិនីែបក�ន – ្រក�ង្រពះសហីនុ ែដល�នតង់ស្យុង ២៣០/៥០០
គីឡូវ ៉ុល និងគេ្រ�ងព្រងីកអនុ�� នីយ ៍ ែដល�នតង់ស្យុង ២៣០/១១៥/២២ គីឡូវ ៉ុល។ 

(6) �រអភិវឌ្ឍែខ្សប��ូ នអគ�សិនីែដល�នតង់ស្យុង ១១៥ គីឡូវ ៉ុល ពីេសៀម�បេ�ឧត�រ�នជ័យ អនុ�� នីយឧ៍ត�រ�នជ័យ ែដល�នតង់ស្យុង 



 

  

១១៥/២២ គីឡូវ ៉ុល និងអនុ�� នីយ៍ែបក�ន ែដល�នតង់ស្យុង ២៣០/២២ គីឡូវ ៉លុ។ 
 

គិតមកទល់បច�ុប្បន� PCL �នចូលរួមេ�ក�ុងគេ្រ�ង��ដូច�ងេ្រ�ម េ�ក�ុង្របេទសកម�ុ�៖ 

គេ្រ�ង អតិថិជន ថិរេវ�ៃន�រ�ងសង់ 
តៃម�ៃនកិច�សន� 
គិត��នដុ�� រ

�េមរកិ 

តៃម�ៃនកិច�សន� 
គិត��នេរៀលែខ�រ* 

គេ្រ�ង្របព័ន�ប��ូ នអគ�ិសនីៃនេ�ងច្រក�រអីគ�ិស

នីស�ឹង�ៃត – ភ�ំេពញ (1) 
Alex 

Corporation  

�ន�ប់េផ�មេ�ែខេម� ��  ំ២០១៧ និង

�នប�� ប់្រតឹមែខេម� ��  ំ២០២១ 

១០០,២ ៤១០ ១១៨,៦ 

វសិ�កម�េលគេ្រ�ង�ងំមូល េធ�លទ�កម� �ង

សង់ និង�ក់ឲ្យេ្រប្រ�ស់េ�ងច្រកផលិតអគ�ិសនី

េដរេ�យ�មពលពន�ឺ្រពះ�ទិត្យ�� តធំ ែដល

�នចរន��� ស់ទំហំ ២០ េម�� �ត់៉ (ចរន��ប់ទំហំ 

២៤ េម�� �ត់៉) េ�្រក�ង�វតិ េខត��� យេរៀង 

Green 

Sustainable 

Ventures 

(Cambodia) 

Co., Ltd. 

៩ ែខ ២៤,០ ៩៨ ២៣២ 

ផ�ត់ផ�ង់ រច�ប�ង់ �ងសង់ ដំេឡង បំ�ក់បរ�ិ� រ េធ�

េតស� �ក់ឲ្យេ្រប្រ�ស់ ផ�ត់ផ�ង់�មពល និង

្របគល់អនុ�� នីយ៍ប��ូ ន�មពលអូរ�� វ ែដល�ន

តង់ស្យុង ២៣០/១១ គីឡូវ ៉ុល 

Renaissance 

Minerals 

(Cambodia) Ltd 

�ន�ប់េផ�មេ�ែខមី� ��  ំ២០២០ និង

�នប�� ប់្រតឹមែខមី� ��  ំ២០២១ 

៧,៣ ២៩ ៨៧៨,៩ 

ស�� ល៖់ 

(1) រច�ប�ង់ វសិ�កម� ដំេឡង េធ�េតស� និង�ក់ឲ្យេ្រប្រ�សែ់ខ្សប��ូ នអគ�សិនីែដល�នតង់ស្យុង ២៣០ គីឡូវ ៉ុល �ន្របែវង្របែហល ២២០
គម. ពីេ�ងច្រក�រអីគ�សិនីស�ងឹ�ៃត េ��ន់អនុ�� នីយែ៍បក�នថ�ី ែដល្រត�វ�នេស�េឡង េ�ភ�េំពញ និងផ�ត់ផ�ង់ ដំេឡង និងត�� ប់
ែខ្សអគ�សិនីចំនួនពីរ (២) ែខ្ស ែដល�នតង់ស្យុង ២៣០ គីឡូវ ៉ុល េ� �ល (switchyard) េ�ងច្រក�រអីគ�សិនីស�ងឹ�ៃត។ 

*ែផ�ក�មអ្រ�ប�ូរ្រ�ក់ ១ ដុ�� រ�េមរកិ = ៤ ០៩៣ េរៀលែខ�រ 

 

ង.�� ន�ពទីផ�រ 
�រេ្រប្រ�ស់ ឬត្រម�វ�រអគ�ិសនី គឺ��នដ៏សំ�ន់មួយរបស់ឧស�ហកម�ផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនី ែដល�លទ�ផល េធ�ឲ្យ�ន

ត្រម�វ�រដំេ�ះ��យែផ�កវសិ�កម� និងបេច�កេទស្របព័ន��មពល។ ត្រម�វ�រអគ�ិសនី ្រត�វ�នេគរពំឹងទុក�នឹង�ន

�រេកនេឡង �សបេពល�មួយ�� នឹងកំេណ តេសដ�កិច�របស់្របេទសកម�ុ�ែដរ។ ែផ�ក�ម�រពិតែដល� អគ�សិនី�ន

េដរតួ�៉ងសំ�ន់េ�ក�ុង�រផ�ល់�មពលដល់�ពរកីចេ្រមនេ�ះ ឧស�ហកម�ផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីេ�ក�ុង្របេទសកម��ុ ្រត�វ

�នេគរពំឹងទុក�នឹង�ន�ពរកីចេ្រមនេ�ក�ុងរយៈេពលប៉ុ�� ន�� �ំងមុខ ែដល�លទ�ផលេ�យ�� ល់ៃនកំេណ នេសដ�

កិច�េ�ក�ុង្របេទស។ 

 

ផលិតផលក�ងុ�ស�កសរុប (“ផសស”) របស់្របេទសកម�ុ� �នេកនេឡង ៦២,៧៦% ព ី៣២,៥៥្រទ�ីនេរៀលែខ�រ េ�ក�ុង

��  ំ២០១១ េ� ៥២,៩៨ ្រទ�ីនេរៀលែខ�រ េ�ក�ុង�� ២ំ០១៨។ ផសស ក�ុង្រប�ជន�� ក់ េ�ក�ុង្របេទសកម�ុ� �នេកន

េឡង ៤៧,១៦% ពី ២,២៩ �នេរៀលែខ�រ េ�ក�ងុ��  ំ២០១១ េ� ៣,៣៧ �នេរៀលែខ�រ េ�ក�ុង�� ២ំ០១៨។ �ប់ព�ី�  ំ

២០១១ រហូតដល់��  ំ២០១៨ ត្រម�វ�រអគ�ិសនីក�ងុ្រប�ជន�� ក់ េ�ក�ុង្របេទសកម�ុ� �នេកនេឡងពី ១៧៦,១៥ គីឡូ�ត៉់

េ�ង៉ ("kWh") េ� ៥៣២,៣១ kWh។  

 

�សប�មែផន�រអភិវឌ្ឍន៍�មពល (២០០៨-២០២១) ត្រម�វ�រអគ�ិសនី ្រត�វ�នេគរពំឹងទុក�នឹង�ន�រេកនេឡង�៉ង

�ប់រហ័សរហូតដល់��  ំ២០២០។ �រេ្រប្រ�ស់អគ�ិសនីេ�ក�ងុ្របេទសកម�ុ��នេកនេឡងពី ២ ៥៧២,៧៤ ជ�ី� �ត៉់េ�ង៉ 

("GWh") េ�ក�ងុ��  ំ ២០១១ េ� ៨ ៦៤៩,៩៨ GWh េ�ក�ងុ��  ំ ២០១៨ ក�ុងអ្រ�កំេណ នស�ស្រប��ំ�  ំ ("CAGR") 

១៨,៩១%។ ្រក�មហ៊ុន Smith Zander International Sdn Bhd �នេធ��រ�ន៉�់� ន� ត្រម�វ�រអគ�ិសនីនឹង�ន�រេកន

េឡងពី ៨ ៦៤៩,៩៨ GWh េ�ក�ងុ��  ំ២០១៨ េ� ១២ ០១៩,៧៥ GWh េ�ក�ុង��  ំ២០២០ ក�ុងអ្រ� CAGR ១៧,៨៨% 



 

  

ែដល�មពីេ្រ�យកំេណ នេសដ�កិច� និងគំនិតផ�ចួេផ�មរបស់រ�� ភិ�លកម�ុ� (“រ�� ភិ�ល”) េដម្បីេធ�ឲ្យអ្រ�ផ�ត់ផ�ង់អគ�ិស

នីេ�ក�ុង្របេទស�ន�ពល�្របេសរេឡង។ 

 

រ�� ភិ�ល�នេរៀបចំែផន�រស្រ�ប់�របេង�នសមត��ពផលិត និងសមត��ពប��ូ ន�មពល ែដល្រត�វ�នដំេឡង

រួច�ល់េហយ េដម្បីបំេពញ�មកំេណ នៃន�រេ្រប្រ�ស់អគ�សិន�ីេពលអ�គត។ ែផន�រអភិវឌ្ឍន៍�មពល (២០០៨-

២០២១) គូសប�� ក់អំពីយុទ���ស��តិេ�ក�ុង�រអភិវឌ្ឍសមត��ពផលិត សមត��ពប��ូ ន និង�រេធ�ជំនួញ�មពល

�មួយ្របេទសជិត�ង។ រ�� ភិ�លេប��� ចិត�ជ្រម�ញ�រអភិវឌ្ឍ�រផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីេ��មទីជនបទៃន្របេទសកម�ុ�។ 

ដូេច�ះ រ�� ភិ�ល�នកំណត់េ�លេ�ែដល�នពីរដំ�ក�់ល េ�ក�ុង�រផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីេ��មទីជនបទ �មរយៈ

្រកសួងែរ ៉ និង�មពល។ ទីមួយ រ�� ភិ�លកំណត់េ�លេ�� ្រគប់ភូមិ�ងំអស់េ�ក�ុង្របេទសកម�ុ�នឹងទទលួ�ន�រ

ផ�ត់ផ�ង់អគ�សិនីេ���  ំ២០២០។ ទីពីរ រ�� ភិ�លកំណត់េ�លេ�� �៉ងតិច ៧០% ៃនចំនួន្រគ��រសរុប នឹងទទួល�ន

�រផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីែដល�នគុណ�ពល��មរយៈែខ្សប��ូ នអគ�សិន ី េ�មុន�� ២ំ០៣០។ �សប�មេ�លេ��� ក�់តិ

របស់ខ�ួន រ�� ភ�ិល�នបំណងព្រងឹង្របព័ន�ប��ូ នអគ�ិសនីេ�ក�ុង្របេទសកម��ុ�មរយៈ�� ក�់រមយួែដល�នទំហ�ំង 

២០ដង �ប់ពី ១២០ គីឡូែម៉្រត ("គម.") េ�ក�ុង��  ំ២០០១ េ� ២ ៥៨២ គម. មុន�� ២ំ០២០។  

 

កំេណ នប�� ញប��ូ ន និងែចក�យអគ�សិនីេ�ក�ុង្របេទសកម�ុ� �្ំរទដល់កំេណ នេហ�� រច�សម�័ន�ៃន�រផលិត

�មពលេ�ក�ុង្របេទស។ ្របែវងែខ្សប��ូ នអគ�ិសនីសរុបេ�ក�ុង្របេទសកម�ុ� �នេកនេឡងពី ៥៥៧,០៣ គម. េ�ក�ងុ��  ំ

២០១១ េ� ២ ០៣១,០៤ គម. េ�ក�ុង��  ំ២០១៨ ក�ុងអ្រ� CAGR ២០,៣០%។ េ�ក�ុងរយៈេពលដូច�� េ�ះ ែខ្សប��ូ នអគ�ិ

សនីែដល�នតង់ស្យុង ២៣០ គីឡូវ ៉ុល �នកត់្រ�អ្រ�កំេណ នខ�ស់�ងេគបំផុត ែដល�នេកនេឡងពី ១៨១,០០ គម. 

េ� ១ ២២៣,៨៨ គម. ក�ុងអ្រ� CAGR ៣១,៤១%។ េ�ក�ងុ��  ំ២០១៨  �នអន�ុ� នីយ៍ប��ូ នអគ�ិសនីចំនួន ៦១ កែន�ង

េ�ក�ុង្របេទសកម�ុ� និង�នសមត��ពផ�ត់ផ�ងស់រុបចំនួន ២ ៦៨៦,៣០ េម�� វ ៉លុអំែពរ (“MVA”)។  

 

ត្រម�វ�រអគ�សិនីេ�ក�ុង្របេទសកម�ុ�នឹងេ�ែត�ន�ពរងឹ�េំ�ក�ងុរយៈេពលែវង ពីេ្រ�ះ�គឺ��� ក់�រដ៏��ំច់មួយ

េ�ក�ុង�រ�្ំរទដល់កំេណ ន និង�រអភិវឌ្ឍ�តិ ��ស័យេហតុេនះ �នឹងបន�េធ�ឲ្យ�ន�រកំេណ នតួអង�េ�ក�ុង

ឧស�ហកម�ផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសន។ី េ�ក�ុង�ម�តអួង��� ក់េ�ក�ុងឧស�ហកម�ផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនី �្រត�វ�នេគ្របេមលេមល

ទុក�មុន� PCL នឹង�ចបេង�នជំហរែដល�នលក�ណៈវជិ��នៃនឧស�ហកម�ផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីេ�ក�ុងរយៈេពលែវង។  

 

(្របភព៖ រ�យ�រណ៍ស�ីពទីស្សនៈវសិ័យ និងជហំររបស់ឧស�ហកម�ផ�ត់ផ�ង់អគ�សិនីេ�ក�ងុ្របេទសកម��ុ ែដល្រត�វ�ន
េរៀបចំេឡងេ�យ្រក�មហ៊ុន Smith Zander International Sdn Bhd)  

 

ច. �� ន�ព្របកួត្របែជង  

 

PCL ទទលួ�ន�រ�្ំរទពីក�� ងំ និងឧត�ម�ពែដល�នលក�ណៈ្របកួត្របែជងសំ�ន់ៗដូច�ងេ្រ�ម េដម្ប្ីរទ្រទង់

�ជីវកម�របស់េយង ្រពម�ងំេដម្បី�្ំរទដល់�ពរកីចេ្រមនរបស់េយងផងែដរ។ ឧត�ម�ពែដល�នលក�ណៈ្របកួត

្របែជងសំ�ន់ៗ�ងំេនះ្រត�វ�នកំណត់ដូច�ងេ្រ�ម៖- 

 

១.េយងស�ិតេ�ក�ុងទី�ងំដល៏�េដម្បីទទួល�នអត�្របេ�ជន៍ពកីំេណ នត្រម�វ�រអគ�ិសនីេ�ក�ងុ្របេទសកម�ុ� 

២. េយង�នជ�ំញែផ�កបេច�កេទសដ៏�� ងំ�� េ�ក�ុង�រេធ�វសិ�កម�្របព័ន��មពល 

៣.េយង�នគំរ�ូជីវកម�ែដល�ន�ររួមប��ូ លេ�ទូ�ងំែផ�កប��ូ ន និងែផ�កែចក�យៃនវសិ�កម�្របព័ន��មពល 

៤. េយងសង�ត់ធ�ន់េលគុណ�ពែដល�ចំណុចេ�� តដ៏សំ�ន់េ�ក�ុង�រផ�ល់េស�របស់េយង និង 

៥. េយង�នគណៈ្រគប់្រគងែដល�នបទពិេ�ធន៍ និង�ន�រលះបង់ ែដលេ�� តេល�រេធ�ឲ្យ�ជីវកម�របស់េយង

�ន�ពរកីចេ្រមន។ 

 
ឆ. ែផន�រអ�គត  

 



 

  

េយង�នបំណងអនុវត�យុទ���ស���ដូច�ងេ្រ�ម �ែផ�កមយួៃនែផន�រអ�គតរបស់េយង េដម្បីសេ្រមច�ន

នូវ�ពរកីចេ្រមន និង�រែថរក�ក�� ងំ្របកួត្របែជងរបស់េយង៖ 
 

១. េយង�នបំណងបន�ព្រងឹងេ�លជំហរែផ�កទីផ�ររបស់េយងេ�ក�ុងែផ�កទីផ�រៃន�រប��ូ ន និង�រែចក�យ�មពល

េ�ក�ុង្របេទសកម�ុ� េដម្បបំីេពញ�មត្រម�វ�រ�មពលែដលកំពុងែត�ន�រេកនេឡង 

២. េយងកំពុងែតេធ�ពិពិធកម�ដំេ�ះ��យែផ�កវសិ�កម� និងែផ�កបេច�កេទសៃន្របព័ន��មពលរបស់េយង េដម្បីរួមប��ូ ល 

O&M ៃនេហ�� រច�សម�័ន��មពល 

៣. េយង�នបំណងព្រងីកសកម��ពែចក�យ�មពលបែន�មេទៀត ែដលនឹងបេង�ត្រ�ក់ចណូំលបែន�មស្រ�ប់្រគ�ប

របស់េយង 

៤. េយង�នបំណង�ប់ឱ�សព្រងីកខ�ួនេ�ក�ុងទីផ�រប��ូ ន និងែចក�យ�មពលេ�ក�ុង្របេទសជិត�ង 

៥. េយង�នបំណងបេង�តេ�ងច្រកផលិតផលិតផលស្រ�បស់�ស�តុៃន្របពន័��មពល េដម្បីេធ�ពិពិធកម�ចរន�្រ�ក់

ចំណូលរបស់េយង និង 

៦. េយង�នបំណងែស�ងរកឱ�សចុះប�� ីលក់មូលប្រតប�� ប់បន្សំេ�េលទីផ�រមូលប្រតៃន្របេទសៃថ។ 
 

ជ. ក�� �និភយ័  

១. ក�� អ្រ��រ្រ�ក ់

�និភយ័ៃនអ្រ��រ្រ�ក់សំេ�េល�និភយ័ៃន�រេឡងចុះៃនអ្រ��រ្រ�ក�់េពលអ�គត ែដល�ចជះឥទ�ិ

ពល�អវជិ��នដល់ចំ�យ និងផលចំេណញៃន�រេធ�ហិរ��ប្ប�នចំេ�ះ្រក�មហ៊ុនេយង។  

សមត��ពរបស់ PCL េ�ក�ុង�រព្រងីក�ជីវកម�របស់េយង គ�ឺ�ស័យេលសមត��ពរបស់េយងេ�ក�ុង�រ

បេង�នហិរ��ប្ប�នឲ្យ�ន្រគប់្រ�ន់ េ�ក�ុងទ្រមង់ៃន�រផ�ល់ហរិ��ប្ប�ន�មរយៈបំណុលពី�ងេ្រ� �រផ�

ល់ហិរ��ប្ប�ន្រទព្យ�� ស់ ឬលំហូរ�ច់្រ�ក់ែដល�នបេង�តេឡងៃផ�ក�ុង។ 

ទស្សនៈរបស់គណៈ្រគប់្រគង និង�របន�រូបន�យ�និភ័យ 

�ម្របវត��ិ�ស� ពុំ�នផលប៉ះ�ល់ធ�ន់ធ�រៃន�រេឡងចុះៃនអ្រ��រ្រ�ក់េល្រ�ក់ចំេណញរបស់្រក�មហ៊នុ

េយងេ�ះេទ។ េ�ះបី��៉ង�ក៏េ�យ PCL �នចុះកិច�សន��� ស់ប�ូរអ្រ��រ្រ�ក់េដម្បីប�� រ�រ្របឈម

របស់្រក�មហ៊នុេ�នឹង�និភ័យៃនអ្រ��រ្រ�ក់េលកម�ីរបស់េយង។ កិច�សន��� ស់ប�រូអ្រ��រ្រ�ក់េ�ះ 

អនុ�� តឲ្យ្រក�មហ៊ុនបេង�នកម�ីក�ងុអ្រ��រ្រ�ក់អែណ� ត និង�� ស់ប�ូរ�េ��អ្រ�េថរ។  

េលសពីេនះេទៀត គណៈ្រគប់្រគងនឹងបន��យតៃម��៉ង្រប�ង្របយ័ត�អំពី�និភ័យៃនអ្រ��រ្រ�ក់ និងកំណត់

អំពីត្រម�វ�រក�ុង�រចុះកិច�សន�ទប់�� ត់�រេកនេឡងៃនអ្រ��រ្រ�ក់�េពលអ�គត។ 
 

២. �និភ័យៃនអ្រ�ប�ូរ្រ�ក ់

�និភ័យៃនអ្រ�ប�ូររូបិយប័ណ�បរេទសរបស់ PCL េកតេឡងេ�យ�រ្របតិបត�ិ�រ��្រត�វ�នេធ�េឡង�របូិយ

ប័ណ�េផ្សងេ្រ�ពដីុ�� រ�េមរកិ។  

ទស្សនៈរបស់គណៈ្រគប់្រគង និង�របន�រូបន�យ�និភ័យ 

គណៈ្រគប់្រគងរបស់េយង�នបទពិេ�ធន៍�េ្រចនេ�ក�ុង�រទញិស�� រៈ និង  /ឬបរ�ិ� រ �� និងពិនិត្យ�ម

�ន�បន�ប�� ប់េលនិ�� �រៃនទីផ�រេលតៃម�ស�� រៈ នងិ /ឬបរ�ិ� រ �ងំេ�ះ េដម្បី��� �រ្របឈមមុខនឹង

�និភ័យៃនអ្រ�ប�ូរ្រ�ក�់នបន�ស�ិតេ�ក្រមិត�ប។ 

េ�ះបី��ន�រេលកេឡងដូច�ងេលក៏េ�យ ក៏ពុំ�ន�រប�� ក់� បែ្រមប្រម�លៃនអ្រ� ប�រូ្រ�ក់�េពល

អ�គត នឹងជះឥទ�ិពលអវជិ��នេល�� ន�ពហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហ៊ុនេយងេ�ះេទ។ 
 



 

  

៣. �និភ័យែផ�កឧស�ហកម� �និភ័យែដល�ក់ទងនឹង�រែ្រប្រប�លេ�ក�ុងបរបិទ�តិ និងអន�រ�តិ និង�រែកែ្រប

វ�ិន និងបទប្ប��ត�ិ�� 

៣.១ �រ��សយ័េលត្រម�វ�រៃន�រផ�ត់ផ�ង់អគ�សិន ី

អតិថិជនរបស់េយង �គេ្រចន �្រក�មហ៊ុនផ�ល់េស���រណៈ និង្រក�មហ៊ុនឧស�ហកម� និងសម្ប�និក

ៃនេហ�� រច�សម�័ន��មពល ែដលផ�ល់កិច�សន�េ�៉�រ�រ�រ្រគប់្រជ�ងេ្រ�យៃនេហ�� រច�សម�័ន�អគ�ិស

នីែដល�ក់ព័ន�។ ��ស័យេហតេុនះ �រេធ��ជីវកម�របស់េយង្រត�វ�នចង�� ប់�៉ងតឹងេ�នឹងជ�ំនៃន

�ពរកីចេ្រមនៃនសង�ម និងកំេណ នេសដ�កិច�េ�ក�ងុតំបន់ ែដលពឹងែផ�កេលមហចិ��របស់្របេទសនីមយួៗ។ 

�ពយឺត�៉វ�មួយេ�ក�ុង�រព្រងីក ឬបេង�នក្រមិតេហ�� រច�សម�័ន��មពលេ�ក�ុងតំបន់ ែដលប��

លមកពី�ពរកីចេ្រមនៃនសង�ម និងកំេណ នេសដ�កិច��ន�ពអវជិ��នេ�ះ នឹង�នផលប៉ះ�ល់េ�យ

�� ល់េល�រេធ��ជីវកម�របស់េយង និង�ររពំឹងទុករបស់្រក�មហ៊នុេយង។ 

ទស្សនៈរបស់គណៈ្រគប់្រគង នងិ�របន�ូរបន�យ�និភ័យ 

េ�ក�ុង្របេទស�គេ្រចន �ពិេសសេ�ក�ុង្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍេ�ក�ុងតំបន់ �មធម�� នឹង�នត្រម�វ�រ

អគ�ិសនី�ចម្បង ែដលេកតេឡង�សបេពល�មយួកំេណ នេសដ�កិច� និងសកម��ពៃន�រព្រងឹងលទ��ព

ក�ុង�រទទលួ�ន�មពល�ងំអស់។ 

៣.២ បែ្រមប្រម�ល�� ន�ពនេ��យ សង�ម និងនិយ័តកម�េ�ក�ុង្របេទសកម��ុ និង្របេទសដៃទេទៀត ែដលេយង

�ចនឹងដំេណ រ�រេ�ទីេ�ះ 

PCL �យទទលួរងផលប៉ះ�ល់ពីបែ្រមប្រម�ល�� ន�ពនេ��យ និងនិយត័កម�េ�ក�ុង្របេទសកម�ុ� 

្រពម�ងំ្របេទសដៃទេទៀត ែដលេយង�ចនឹងដំេណ រ�រេ�ទីេ�ះ �េពលអ�គត។ �� ន�ពអវជិ��ន

េ�ក�ុង្របេទស�ងំេ�ះ�ចបង��ររ�ំន�៉ង�� ងំ�� ដល់សកម��ព�ជវីកម�របស់េយង េហតដុូចេនះ �ជះ

ឥទ�ិពលដល់�� ន�ពហិរ��វត� ុលទ��ពក�ុង�រទទួល�ន្រ�ក់ចំេណញរបស់េយង។ �� ន�ព�ងំេនះ រមួ

�ន��ទិ៍ បរ�ិ�សេសដ�កចិ�ក�ុងមូល�� ន និង�សកល�េពលបច�ុប្បន� អតិផរ� លក�ខណ�  ឥណ

�ន �រដឹក�ែំផ�កនេ��យ បទប្ប��ត�ិ និងេ�លនេ��យរបស់រ�� ភិ�ល �និភ័យៃនស��� ម វធិី

��ស�ហូតពន� �តូបនីយកម� អស�មិករណ៍ និង�រចរ�េឡងវញិ ឬ�រេធ�េ�ឃ�ពកិច�សន�ែដល�ន

��ប់។ 

ទស្សនៈរបស់គណៈ្រគប់្រគង និង�របន�រូបន�យ�និភ័យ 

េយង�ន�ប់េផ�មអនុវត�ែផន�រ្របតិសកម�េដម្បីេដរទន�ឹង�� នឹង�រអភិវឌ្ឍេសដ�កិច� នេ��យ សង�ម 

និងនិយ័តកម�េ�ក�ុង្របេទសកម��ុ ្រពម�ងំ្របេទសដៃទេទៀតែដលេយង�ចេធ��ជីវកម�េ�ទីេ�ះ�

េពលអ�គតផងែដរ។ 

េ�ះបី��៉ង�ក៏េ�យ លក�ណៈ�ជីវកម� និងយុទ���ស�របស់េយង មិនត្រម�វឲ្យេយងេធ��រវនិិេ�គ

េដមទុនក�ុងចំនួនេ្រចនេដម្បីបេង�ត�ជីវកម�េ�ះេទ។ ដូេច�ះ េយងមិនសូវទទលួរងផលប៉ះ�ល់ពីក��

នេ��យ េសដ�កិច� សង�ម និងនិយ័តកម�អវជិ��ន�មួយេ�ះេទ េយងេជឿ�ក�់ េយង�ចស្រមប�ម

បែ្រមប្រម�ល�ងំេ�ះ�ន េ�យ�រែតក្រមតិៃនត្រម�វ�រេដមទុនេ�ក្រមិតអប្បបរ�របស់េយង និងពិពិធ

កម�ែផ�កភូមិ��ស�របស់េយង។ 
 

៣.៣ �និភយ័ែផ�ក្របតិបត�ិ�រ 

ក. �និភ័យែផ�ក្របតិបត�ិ�រ្រប�ៃំថ� និងទំហ�ំ��ប៉់រង 

េ�យ�រែត PCL �នចូលរួមេ�ក�ុងឧស�ហកម�ផ�ត់ផ�ង់អគ�សិនី ដូេច�ះសកម��ព�ជីវកម�របស់េយង�យ

ទទួលរងផលប៉ះ�ល់េ�យ�រ�និភ័យែផ�ក្របតិបត�ិ�រ។ �និភ័យៃន្របតបិត��ិរ្រប�ៃំថ� រួម�ន �និ

ភ័យៃនឧប្បទ�វេហតុ �រ�ក់�នក�ុង�រផ�តផ់�ងស់�ស�តសុ�ំន់ៗ �រ�ក់�នក�ុង�រផ�ត់ផ�ង់េស��

�រណៈ ្រពម�ងំអគ�ិភ័យ ទឹកជនំន់ និង/ឬេ្រ�ះធម��តិដៃទេទៀត ែដល�ចបង��រ�ក់�ន ឬ�ពយឺត

�៉វេ�ក�ុង�រអនុវត�គេ្រ�ងរបស់េយង េហយ�ក៏�ចប�� លឲ្យ�ន�រខូច�តចំេ�ះស�� រៈ នងិបរ�ិ� រ



 

  

របស់េយងផងែដរ ែដល�មរយៈ�រខូច�ត�ងំេ�ះ �ចរ�ំនដលដ់ំេណ រ�រ�ជវីកម�របស់េយង។ 

េលសពីេនះេទៀត េ�យ�រែតគេ្រ�ងរបស់េយង�ប់�ក់ពន័�នឹង�រេ្រប្រ�ស់បរ�ិ� រ និងេ្រគ�ង�ស៉ុីនធុន

ធ�ន់ េយង�ចជបួ្របទះនឹងឧប្បទ�វេហតុ ឬេហត�ុរណ៍េ្រ�ះ�� ក់េ�េល�រ�� នៃនគេ្រ�ង��។ 

 ទស្សនៈរបស់គណៈ្រគប់្រគង នងិ�របន�ូរបន�យ�និភ័យ 

PCL ព��ម�ក់កំហិតេល�និភ័យ��ដចូ�ងេល �មរយៈវធិី��ស�្រគប់្រគង�និភយ័ដូច�ង

េ្រ�ម េ�ក�ុងចំេ�មវធិី��ស��េ្រចនេទៀត៖- 

៣.៣.១ េយង�នទិញប័ណ�សន����ប៉់រងេលឧប្បទ�វេហត�ុ� ល់ខ�ួនជូនបគុ�លិក្រគប់រូប 

៣.៣.២ េយង��� �រ�� នៃនគេ្រ�ងរបស់េយងអនុេ�ម�មលក�ខណ� ត្រម�វែផ�កសុវត�ិ�ព ែដល

�នែចងេ�ក�ុង��� ប័ណ���ែដល�ក់ព័ន� ែដល្រត�វ�នេចញេ�យ��� ធរែដល�ក់ពន័� និងនីតិវធិី

�រ�រៃផ�ក�ងុែដល្រត�វ�នអនុម័តរបស់េយង  

៣.៣.៣ េយង�នបេង�តនីតិវធិអីនុវត�គេ្រ�ងៃផ�ក�ុង និង�រ្រគប្់រគងែខ្សស�� ក់ផ�ត់ផ�ង់ េដម្បី��ចំេ�ះ

្របតិបត�ិ�រ�ជីវកម�្របកបេ�យ្របសិទ��ព និង្របសិទ�ផល 

៣.៣.៤ �របណ�ុ ះប�� លេ��ងក�ុង្រក�មហ៊ុន និង�រពន្យល់្រត�សៗអំពលីក�ខណ� ត្រម�វែផ�កសុវត�ិ�ព 

និង�រេ្រប្រ�សប់រ�ិ� រ�៉ង្រតឹម្រត�វ ្រត�វ�នេធ�េឡងេដម្បី��� និេ�ជិតរបស់េយងទទលួ�ន�រប

ណ�ុ ះប�� ល�៉ងសម�សប េដម្បី�ត់បន�យ�និភ័យៃនឧប្បទ�វេហតុេ�េល�រ�� នគេ្រ�ងឲ្យដល់

ក្រមិតអប្បបរ� និង 

៣.៣.៥ េយងព��ម��� ស�� រៈែដល្រត�វ�នផ�ត់ផ�ង់េ�យអ�កផ�ត់ផ�ង់របស់េយង គឺ�សប�មយ�

្របេភទៃនគេ្រ�ង េហយស�� រៈ�ងំេ�ះ�នទទួល�រ���ប៉រ់ងពី�រ��គណុ�ពរបស់ផលិតផល។ 

គេ្រ�ងរបស់េយង�ងំអស់�ន���ប៉់រង្រគប់្រ�ន់ េដម្បបី�� រ�រខូច�ត និងឧប្បទ�វេហត�ុស�� នុព

ល។ 

ខ. �របំេពញ�រ�រ�មគេ្រ�ង 

�របំេពញ�រ�ររបស់ PCL គឺេធ�េឡង�មគេ្រ�ង។ សមត��ពរបស់េយងេ�ក�ុង�របេង�នកិច�សន� �

េពលអ�គត គ�ឺ�ស័យេល ក�ងុចំេ�ម�� ន�ពដៃទេទៀត �� ន�ពនេ��យរបស់រ�� ភិ�ល និង

េសដ�កិច�ទូេ� ត្រម�វ�រក�ុង�រ�ងសង់េហ�� រច�សម�័ន�ស្រ�ប់ឧស�ហកម�ផ�ត់ផ�ង់អគ�ិសនីេ�ក�ុងតំបន់ 

និងបែ្រមប្រម�លៃនលក�ខណ� េធ��ជីវកម�ទូេ� នងិលក�ខណ� ឥណ�ន �ងំេ�ក�ងុ្របេទស និងេ�េ្រ�

្របេទស។  

េលសពីេនះេទៀត �របំេពញ�រ�ររបស្់រក�មហ៊ុនេយង េ�ក�ុង�� ហំិរ��វត��ុក់�ក់មយួ �ចពឹងែផ�ក

�៉ង�� ងំ�� េលគេ្រ�ងែតមយួគត់ និងដ�ំក់�លៃន�រអនវុត�គេ្រ�ងរបសខ់�ួន។ 

ទស្សនៈរបស់គណៈ្រគប់្រគង និង�របន�រូបន�យ�និភ័យ 

PCL �ត់វ�ិន�រ��ំច�់� េដម្បីបេង�តមូល�� នអតិថិជនដ៏ទលំូទូ�យមយួ េ�ក�ុងតំបន់ េ�យ�រែត

េស� និងផលិតផលរបស់េយង�នត្រម�វ�រ្រប�ក់្របែហល��  េ�្រគប្់របេទស�ងំអស់េ�ក�ងុតំបន់។ 

េយងខិតខំ្របឹងែ្របង��ឲ្យ�ននូវេសចក�ីេពញចតិ�របស់អតិថជិន �រែថរក�អតិថិជន និង�រែណ�បំន�

ឲ្យ�នក្រមិតខ�ស់៖- 

១. េស�ផ�ល់ដំេ�ះ��យ ឬេស��� ែដល�នបែន�មគណុតៃម� ដលអ់តិថិជនរបស់េយង �មរយៈបរ�ិ� រេធ�

េតស�េ�ក�ុង្រក�មហ៊ុន ែដល�ន�ព្រគប់្រជ�ងេ្រ�យ របសេ់យង ស្រ�ប់�រ�ក់ឲ្យដំេណ រ�រអន�ុ� នីយ៍ 

និង 

២. ផ�ល់ដេំ�ះ��យ�៉ងសម�សបដលអ់តិថជិនែដល�នេ�ក�ុងៃដ និង��� អតិថជិនេពញចិត�និង

គុណ�ព និងេស���ៃនគេ្រ�ងរបស់េយង និង�រអនុវត��៉ង�ន់េពលេវ�។  



 

  

គ. �និភ័យែផ�កគេ្រ�ង 

្រ�ក់ចំណូលរបស់ PCL �គេ្រចន �ន្របភពេចញពីគេ្រ�ងែដល�នចុះកិច�សន�េ�យបំេពញខែចង 

និងលក�ខណ� មយួចំនួន។ ្របសនិេបគេ្រ�ងរបស់េយង�ន�ពយឺត�៉វប�� លមកពីក�� ��ែដលេយង

្រត�វទទួលខសុ្រត�វ�មកិច�សន�េ�ះ �ពិេសសក�� ែដលស�ិតេ្រ�ម�រ្រគប់្រគងរបស់េយងេ�ះ េយងនឹង

ទទួលខុស្រត�វេល�រទូ�ត់សណំង្រ�ងទកុ នងិសំណងខចូ�តែដល�នកំណត់�មុន េល�រប�្ឈប់  ឬ

�ពយឺត�៉វេ�ះ។ ដូេច�ះ �ពយឺត�៉វ�មួយ �ចជះឥទ�ិពលដល់សមត��ពរបស់េយងេ�ក�ុង�រ

ប�� ប់គេ្រ�ងរបស់េយង និងសេ្រមចេ�លេ�ៃន្រ�ក់ចំណូលរបស់េយង និងែផន�រ�ជីវកម�របស់េយង 

េ�ក�ុងរយៈេពល�ក់�ក់មយួ។ �រលំ�កែដល្រត�វ្របឈមេ�ក�ុង�រអនុវត�គេ្រ�ង ក៏�ចប�� លឲ្យ

�ន�រេកនេឡងៃនចំ�យ�ន់ែតខ�ស់ផងែដរ។ �លទ�ផល ្របេភទៃន�រអភិវឌ្ឍ�ងំេនះ �ច�នផល

ប៉ះ�ល់�អវជិ��នចំេ�ះ�ជវីកម� �� ន�ពហរិ��វត�ុ និងលទ�ផលៃន�រដំេណ រ�ររបស់េយង។ 

េ្រ�ពី�រេលកេឡងដូច�ងេល គេ្រ�ងរបស់េយង�ច្របឈមនឹង�រលុបេ�ល �រពន�រេពល ឬ�រែក

ែ្រប�លវ�ិគ ែដល�ចជះឥទ�ិពលេលលទ��ពក�ុង�រទទលួ�ន្រ�ក់ចំេណញែដល�នរពំឹងទុករបស់

្រក�មហ៊នុេយង។ េលសពីេនះេទៀត �រប�្ឈប់គេ្រ�ងសំ�ន់ៗ�មួយ នឹង�នផលប៉ះ�ល់�អវជិ��ន

ចំេ�ះ្រ�ក់ចណូំល�េពលអ�គតរបស់េយង។ 

ទស្សនៈរបស់គណៈ្រគប់្រគង នងិ�របន�រូបន�យ�និភ័យ 

ចំេ�ះ�� ន�ពែដលេយងមិន�ច្រគប់្រគង�ន ដូច� �� ន�ព��ស�តមិុនល� និង/ឬទឹកជនំន់ �រ

ពន�រេពលែបបេ�ះនឹង្រត�វ�នប៉ះបូ៉វេ�យអតថិិជនរបស់េយង �មរយៈ�រពន�រេពលប�� បគ់េ្រ�ង។ 

េលសពីេនះេទៀត �សប�មលក�ខណ� ៃនកិច�សន��មួយអតិថិជនរបស់េយង�គេ្រចន អតិថជិនរបស់េយង

�ចេស�សុំឲ្យ�ន�រែកែ្របព័ត�៌នលម�ិតៃនកិច�សន� ែដល�ចប�� លមកពី្រពតឹ�ិ�រណ៍មិន�នរពំឹងទុក 

ែដលជះឥទ�ិពលដល់គេ្រ�ង�ងំេ�ះ។ �ទូេ� កិច�សន�របស់េយងែចង� ចំ�យេ�យ�� ល់បែន�ម

និងេពលេវ�បែន�ម ែដលប�� លមកពី�រែកែ្របព័ត៌�នលម�ិតក�ុង្របេភទ�ងំេនះ ្រត�វ�នអន�ុ� តឲ្យ

េកតេឡងេ�ក�ុងកិច�សន�របស់េយង។ 

គេ្រ�ងរបស់េយង�ងំអស់ គឺែផ�កេលកិច�្រពមេ្រព�ង�មកិច�សន�។ �រលបុេ�ល និង�រប�្ឈប់គេ្រ�ង

�មួយ នឹង��ស័យេល ខែចង និងលក�ខណ� ែដល�នកំណត់េ�ក�ុងកិច�សន��ងំេ�ះ។ �ទេូ� �រ

�ម�រ្រ�ក់ស្រ�ប់�រ�រែដល�នេធ�មុនេពលលុបេ�ល ឬប�្ឈប់ែបបេ�ះ នឹង្រត�វ�នអន�ុ� តេ�

ក�ុងកិច�សន��ងំអស់េ�ះ។ 

េលសពីេនះេទៀត េយងនឹងេស�សុំដំបូ�� នែផ�កច�ប់មុនេពលចុះកិច�សន��មួយ េដម្បី��ដល់កចិ�

�រ�រផល្របេ�ជន៍របស់្រក�មហ៊ុន។ 

ង. �ពពឹងែផ�ក និងអសមត��ពេ�ក�ុង�រែថរក��យក្របតិបត�ិ និងបុគ�លិក�នខ់�ស ់ 

PCL េជឿ�ក់� �ពេ�គជយ័�បន�ប�� ប់របស់្រក�មហ៊ុនេយង មយួែផ�កធំ នឹងពឹងែផ�កេលសមត��ព �ព

អង់�ច និងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង�បន�ប�� ប់របស់�យក្របតិបត�ិ និងបុគ�លិក�ន់ខ�ស់របស់េយង េ�ក�ុង

�រេធ�ទីផ�រេស� និងផលិតផលរបស់េយង េដម្បីេធ�ឲ្យ�ជីវកម�របស់េយង�ន�ពរកីចេ្រមន។ ្រក�មហ៊ុន

របស់េយង្រត�វ�នដឹក�េំ�យអភិ�លែដល�នបទពិេ�ធន៍របស់េយង និង្រគប់្រគងេ�យ្រក�មបុគ�លកិ

�ន់ខ�ស់ែដល�នគុណវុឌ្ឍិ ែដល�នចំេណះដឹង និងបទពិេ�ធន៍ដ៏ទូលំទូ�យេ�ក�ុងឧស�ហកម�េនះ។ 

��ស័យេហតុេនះ �រ�ត់អភិ�ល និងបុគ�លិក�ន់ខ�ស់របស់េយង��� ក់ �ចជះឥទ�ិពលដល់សមត�

�ពរបស់េយងេ�ក�ុង�រអនុវត�សកម��ព�ជីវកម�្របកបេ�យ្របសិទ� �ព។ 

ទស្សនៈរបស់គណៈ្រគប់្រគង និង�របន�រូបន�យ�និភ័យ 

្រក�ម្របឹក�ភិ�លរបស់េយងទទលួ�� ល់អំព�ីរសំ�ន់ៃនសមត��ពរបស់្រក�មហ៊នុេយងេ�ក�ងុ�រ�ក់

�ញ និងែថរក��យក្របតិបត�ិ និងបុគ�លិក�ន់ខ�ស់របស់េយង �មរយៈ�រអនុវត�យទុ���ស�ែផ�ក

ធន�នមនសុ្ស ែដលរួមប��ូ លក�� ប់្រ�ក់ប�ំច់ដ៏សម�សប និង�រ�ប់េផ�មេរៀបចំែផន�របន�តំែណង

ស្រ�ប់មុខតំែណងសំ�ន់ៗផងែដរ។ 



 

  

េលសពីេនះេទៀត េយង�នអនុវត��រ្រគប់្រគងនិរន�រ�ពៃន�ជវីកម�ផងែដរ េដម្បី��ចំេ�ះដេំណ រ�រ

�ជីវកម�េ�យ�� ន�រ�ក់�ន។ 

េ�ះបី��៉ង�ក៏េ�យ មិន�ច�ន�រប�� ក់� វធិ�ី�ស��ងេលនងឹទទួល�នេ�គជយ័េ�ក�ុង�រ

�ក់�ញ និង�រែថរក��យក្របតិបត�ិ និងបុគ�លិក�នខ់�សរ់បស់េយងេ�ះេទ។ េ�ះបី��៉ង�ក៏

េ�យ េយងេជឿ�ក់� �រ�ត់បង់�យក្របតិបត�ិ ឬបុគ�លិក�ន់ខ�ស់របស់េយង��� ក់នឹង�នផលប៉ះ

�ល់ចំេ�ះសកម��ព�ជីវកម�របស់េយងក�ងុរយៈេពលខ�ីែតប៉េុ�� ះ។ 

ច. �ពពឹងែផ�កេល�គីទីបី េដម្បទីទួល�នបរ�ិ� រ ស�ស�តុ នងិេ្រគ�ងប�� ស់��េ�ក�ុងគេ្រ�ងរបស់

េយង 

PCL ពឹងែផ�កេល PESTECH Sdn. Bhd. (“PSB”) េ�ក�ុង�រផ�ត់ផ�ងប់រ�ិ� រ�� ដូច� ទូរែចក�យអគ�ិសន ី

និង្រតង់ស��ូទ៉័រ �េដម ស្រ�ប់គេ្រ�ង និងផលតិផលរបស់េយង។ េយងក៏ពឹងែផ�កេល PSB េដម្បទីទួល

�នអ�កផលិតែដល��គីទបីី (ទី៣) ស្រ�ប់ផលិតេ្រគ�ងប�� ស់េធ�ពីេ�ហៈ ស្រ�ប់េ្រប្រ�ស់េ�ក�ុង

គេ្រ�ងរបស់េយងផងែដរ។ េលសពីេនះេទៀត PSB ក៏ពឹងែផ�កេលេ�ងច្រកែដល��គីទីបី (ទី ៣) 

ស្រ�ប់ស�ស�តុ�� ដូច� រេឺឡ ្រតងស់�ូចរន� ្រតងស់�តូង់ស្យុង និងទូរែចក�យអគ�ិសនី ស្រ�ប់

ផលិតផលរបស់ខ�ួន និងស្រ�ប់ផ�ត់ផ�ង់ជូនេយងផងែដរ។ �ជីវកម�របស់្រក�មហ៊ុនេយង�ចទទលួរងឥទ�ិពល

�អវជិ��ន ្របសិនេប PSB មនិ�ចទទួល�ន និងមិន�ច��ចំេ�ះ�រផ�ត់ផ�ង់ស�ស�ត ុ និងបរ�ិ� រ

��ដូច�នេលកេឡង�ងេល ស្រ�ប់គេ្រ�ងរបស់េយង�នេទេ�ះ។ 

ទស្សនៈរបស់គណៈ្រគប់្រគង និង�របន�រូបន�យ�និភ័យ 

PCL �នបំណងទទួល�នស�� រៈ និងបរ�ិ� រ��ពី�គី�ងេ្រ�េ�យ�� ល់ ម�ងបន�ិចៗ ប�� ប់ពី IPO។ 

�រ្រគប់្រគង និង�រេធ�ជំនួញ�មយួអ�កផ�ត់ផ�ង់នឹង្រត�វទទួលបន�ុកេ�យ្រក�មហ៊នុ។  

 

ឆ. �និភ័យៃន�រេ្រប្រ�ស់បេច�កេទសរបស់�គីទីប ី

េ�ក�ុងដំេណ រ�រៃន�រអនុវត�គេ្រ�ងរបស់េយង េយង��ំច់្រត�វេ្រប្រ�ស់បរ�ិ� រ ឬផលិតផលរបស់�គីទី

បី។ ្របសិនេបបរ�ិ� រ ឬផលិតផល�ងំេ�ះ�នកំហុសឆ�ង េយង�ចនឹង��ំច់្រត�វេស�សុំជំនយួបេច�កេទស

ពីេ�ងច្រកេដម េដម្បីជួយេ�ះ��យប�� �ងំេ�ះ។ េ�ះប�ី �មធម�� េ�ងច្រកនឹង�ន្រក�មអ�ក

ជំ�ញមួយ្រក�ម ែដលេ្រត�ម�េ�សចេ�ក�ុង�រផ�ល់ជំនួយ េ�ក�ុង�លៈេទសៈ�ងំេនះក៏េ�យ ក៏េយង

�ចនឹងមិន�ច���នេ�ះេទ� ជនំួយែបបេ�ះ�ច្រត�វ�នផ�ល់ជូន�ន�៉ង�ន់េពលេវ� និង

្របកបេ�យ្របសិទ�ផល�និច�។ 

ទស្សនៈរបស់គណៈ្រគប់្រគង និង�របន�រូបន�យ�និភ័យ 

េយងនឹង��� ស�ស�តុ ឬបរ�ិ� ររបស�់គទីីបី ្រត�វ�នទទលួពី�ក៉ស�� ែដល�នកំណត់្រ��ម

�នែដល�នេករ �ិ៍េ�� ះល��យូរមកេហយ អំពី�ព�ចេជឿទុកចិត��នេលបរ�ិ� រ ឬផលិតផលរបស់ពួកេគ 

េដម្បី�ត់បន�យ�និភ័យៃនកំហសុឆ�ងែដលេកតេឡងេលបរ�ិ� ររបស់�គីទីប។ី េលសពីេនះេទៀត �រ

្រគប់្រគងែខ្សស�� ក់ផ�ត់ផ�ង់របស់្រក�មហ៊ុនេយងត្រម�វឲ្យ�ន�រចុះប�� ីអ�កផ�ត់ផ�ង់ �រពិនិត្យ�ម�នអំពី

វឌ្ឍន�ព និង�រ្រត�តពិនិត្យេ�ងច្រកេដម្បី��ចំេ�ះគុណ�ពរបស់ផលិតផល និង�រ្របគល់ជូន

�៉ង�ន់េពលេវ�។ 

ជ. �រពឹងែផ�កេលអតិថិជនធំៗ 

េ�យ�រែត្រ�ក់ចំណូលរបស់េយងទទួល�ន �ចម្បង ពីគេ្រ�ងរបស់េយង េយង�ចនឹងពឹងែផ�កេល

គេ្រ�ងមួយចំននួ េហយ�មរយៈគេ្រ�ង�ងំេ�ះ េយងក៏ពងឹែផ�កេលអតិថិជនមួយចំនួន េ�ក�ងុអំឡុង

េពល�ក់�ក់�មួយផងែដរ។ 



 

  

ទស្សនៈរបស់គណៈ្រគប់្រគង និង�របន�រូបន�យ�និភ័យ 

PCL មិន�នរពំឹងទុក�នឹង្រត�វពឹងែផ�កេលអតិថិជន�ក់�ក់��� ក់ម�ងេហយម�ងេទៀតេ�ះេទ �គឺ�

លក�ណៈៃន�ជីវកម�របស់េយង ែដលេយង�ចនឹង្រត�វពឹងែផ�កេលអតិថិជន�ក់�ក់��� ក់េ�េពល

�មួយ េ�ៃថ�អ�គត។ �រ�ត់បង់អតិថិជន��� ក់ក�ុងចំេ�មអតិថជិន�ងំេនះ ្របសនិេបពុំ�ន

អតិថិជនថ�ីចូលមកជំនួសេទេ�ះ នឹងជះឥទ�ិពល�អវជិ��នចំេ�ះ�� ន�ពហិរ��វត�ុរបស់េយង និងលទ�

ផលៃនដំេណ រ�ររបស់េយង។ េ�ះបី��៉ង�ក៏េ�យ ្រក�ម្របឹក�ភិ�លរបស់េយង�នទស្សនៈ� �

និភ័យ�ងំេនះនឹង្រត�វ�នបន�ូរបន�យេ��នក់្រមតិ�ក់�ក់មួយ �មរយៈវធិ�ី�ស�ដូច�ងេ្រ�ម៖- 

១. កំណត់្រ��ម�នអំព�ីរផ�ល់ដំេ�ះ��យែដលបែន�មគុណតៃម� នងិេស�ែដល�នគណុ�ពល�

របស់េយង �ន��ចំេ�ះ�រែថរក�អតិថជិន និង�រែណ�បំន� និង 

២. �មរយៈ�រទទួល�នកិច�សន��ន់ែតេ្រចនពីអតិថិជនខសុៗ��  េហយ�មរយៈកិច�សន��ងំេ�ះ 

�បំេពញបែន�មឲ្យ�រ�រគេ្រ�ងរបស់េយង េហយេយង�ច�ត់បន�យ�រពងឹែផ�កេលអតិថិជន�ក់�ក់

��� ក់ ឲ្យដលក់្រមិតអប្បបរ� �ៃថ�អ�គត។ 

េលសពីេនះេទៀត ្រក�មហ៊ុនរបស់េយង�នែថរក� េហយខិតខំ្របឹងែ្របងបន�េទៀត េដម្បីបំេពញ�មេសចក�ី

រពំឹងទុករបស់អតិថិជនរបស់េយង �មរយៈ�រេធ��រ�រ �សប�មលក�ខណ� ត្រម�វរបស់ពួកេគ េដម្បីេធ�ឲ្យ

គុណ�ពេស�របស់េយង�ន�ពល�្របេសរេឡងបែន�មេទៀត។ េ�ះបី�េយងខិតខំ្របឹងែ្របងព្រងីកមូល

�� នអតិថិជនរបស់េយងឲ្យ�ន់ែតទូលំទូ�យក៏េ�យ កព៏ុំ�ន�រ��� �� ន�ពហិរ��វត�ុ និង្របតិបត�ិ

�រ��របស់្រក�មហ៊ុនេយង នឹងមិនទទួលរងផលប៉ះ�ល់�អវជិ��នពី�រពងឹែផ�ករបស់េយងេលអតិថិជន

ធំៗរបស់េយងេ�ះេទ។ 

ញ. �រពឹងែផ�កេល��� ប័ណ� លខិិតអនុ�� ត និង�រអនុម័តែដល�ក់ព័ន�េផ្សងេទៀត ែដលេចញេ�យ��� ធរនិ

យ័តកម�ខុសៗ�� េ�ក�ុង្របេទសកម�ុ� 

PCL ្រត�វ�នត្រម�វេ�យ��� ធរនិយ័តកម�េ�ក�ុង្របេទសែដលេយងកំពុងែតដំេណ រ�រ�ជីវកម�េ�ទីេ�ះ 

ឲ្យ�ន់�ប�់�� ប័ណ� លិខិតអន�ុ� ត និង�រអនុម័តេផ្សងេទៀត ដូចែដល្រត�វ�នត្រម�វ េដម្បីដំេណ រ�រ

�ជីវកម�របស់េយង។ បែ្រមប្រម�ល�មយួចំេ�ះច�ប់ បទប្ប��ត�ិ និងេ�លនេ��យរបសរ់�� ភិ�ល 

�ចជះឥទ�ិពលចំេ�ះដំេណ រ�ររបស់េយង។ �ពិេសស េសចក�សីេ្រមច�មួយ ែដលេធ�េឡងេ�យរ�� ភិ

�ល ឬ��� ធរនិយ័តកម� �ក់ទងនឹង�រផ�ល់ ឬ�របន���� ប័ណ� ឬលិខិតអន�ុ� តរបស់េយង�ចរ�ំន

ដល់ដំេណ រ�ររបស់េយង និង�នផលប៉ះ�ល់អវជិ��ន�៉ង�� ងំ�� ចំេ�ះ�ជីវកម�របស់េយង និង�� ន

�ពហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហ៊ុនេយង។ េ�ះបី�េយងទទួល�ន��� ប័ណ� លិខតិអនុ�� ត និង�រអនុម័ត

ែដល្រត�វ�នត្រម�វរួច�ល់េហយក៏េ�យ ក៏េយងេ�ែត្រត�វទទលួ�រ្រត�តពិនិត្យេឡងវញិ�បន�ប�� ប់ �សប

�មច�ប់ និងបទប្ប��ត�ិែដល�ក់ព័ន� ែដល�រអនុវត�េ�ះ�ច�ន�រែកែ្របម�ង�� ល។  

ទស្សនៈរបស់គណៈ្រគប់្រគង និង�របន�រូបន�យ�និភ័យ 

េយងនឹងបន�អនុវត��មច�ប់ និងបទប្ប��ត�ិ��េ�ក�ុង្របេទសែដលកំពងុែតដំេណ រ�រ�ជីវកម�េ�ទី

េ�ះ េ�យ���េយងនឹងទទួល�រ្រត�តពិនតិ្យេឡងវញិេលបទប្ប��ត�ិ លក�ខណ� ែដល្រត�វ�ន�ក់ និង

េសចក�ីែណ�ថំ�ីៗ �បន�ប�� ប់។ េ�ះបី��៉ង�ក៏េ�យ ពុ�ំន�រ��� កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់

េយង គឺ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�របន�រូបន�យ�និភ័យ�ងំេ�ះេទ។ 
 



 

  

(1) �និភ័យៃន�រមិនដំេណ រ�រ 

១.១ �និភ័យែផ�កហិរ��វត� ុែដលរួមប��ូ ល�ងំ�និភ័យសន�នីយ�ព(liquidity risk) នងិ�និភ័យែផ�កឥណ

�នផងែដរ�និភ័យសន�នីយ�ព(liquidity risk) �និភ័យសន�នីយ�ព គឺ��និភ័យែដល្រក�មហ៊ុន

របស់េយងនឹងជួប្របទះ�រលំ�កេ�ក�ុង�របេង�នមូលនិធិ េដម្បបំីេពញ�ម�រសន�ទូ�ត់្រ�ក់ក�ុងរយៈ

េពលខ�ីរបស់េយង។  

PCL ្របឈមមខុនឹង�និភយ័សន�នីយ�ព ពីេ្រ�ះ �ទូេ� េយងពន�រេពលផ�ល់ឥណ�នជនូអតិថិជន

របស់េយង េហយេ�ក�ុងករណីមួយចំនួន េយងនឹងទទួល�ន�រទូ�ត់្រ�កែ់តេ�េ្រ�យេពលែដលប�� ប់

�រ�ងសង់ែតបុ៉េ�� ះ។ �លទ�ផល េយង្របែហល�្របឈមមុខនឹង�នភិ័យសន�នីយ�ព ្របសិនេប

េយងមិន�ចផ�ល់មូលនិធសិ្រ�ប់ចំ�យេល�រ�ងសង ់ និង�រទិញេ្រគ�ង�ស៉ុីន និងបរ�ិ� រស្រ�ប់

េ្រប្រ�ស់េ�ក�ុងគេ្រ�ង�នេទេ�ះ។  

ទស្សនៈរបស់គណៈ្រគប់្រគង និង�របន�រូបន�យ�និភ័យ 

េយងព��មែថរក��ច់្រ�ក់ និងសមមូលៃន�ច់្រ�ក់ឲ្យ�ន្រគប់្រ�ន់ េដម្បីបំេពញ�មត្រម�វ�រៃន

ទុនបង�ិលរបស់េយង េ្រ�យេពល IPO េហយេយងក៏នឹងបន�ែថរក�ទំ�ក់ទនំងល��មួយ�� ប័នហិរ��វត�ុ
��ផងែដរ។ 

េ�លនេ��យរបស់្រក�មហ៊ុនេយងគឺ ពិនិត្យ�ម�ន�េទៀង�ត់េលត្រម�វ�រសន�នីយ�ពបច�បុ្បន� និង

ែដល្រត�វ�នរពំងឹទុក េដម្បី��� េយងបន�ប្រម�ង�ច់្រ�ក់�ន�៉ង្រគប់្រ�ន់ េដម្បីបំេពញ�មត្រម�វ

�រសន�នីយ�ពរបស់េយងេ�ក�ងុរយៈេពលខ�ី នងិរយៈេពលែវង។ 

្រក�មហ៊នុក៏នងឹខតិខំ្របងឹែ្របងេធ�ឲ្យគេ្រ�ងែដល�រទូ�ត់្រ�ក់�នរយៈេពលែវង �នតុល្យ�ពនឹងគេ្រ�ង

ែដល�រទូ�ត់្រ�ក់�នរយៈេពលខ�ី េដម្បសី្រ�លបន�ុកសន�នីយ�ពេល្រក�មហ៊ុន។ 

�និភ័យែផ�កឥណ�ន 

PCL ្របឈមមខុនឹង�និភយ័ែផ�កឥណ�ន ពីេ្រ�ះ �មធម�� េយងេចញវកិ�យប្រតជូនអតិថិជនរបស់

េយង�មដ�ំក់�លៃន�រប�� ប់គេ្រ�ងរបស់េយង ឬែផ�ក�មលក� ខណ� ទូ�ត់្រ�ក់ែដល�នកំណត់

េ�ក�ុងកិច�សន��មួយអតិថជិនរបស់េយង។ �មធម�� លក�ខណ� ទូ�ត់្រ�ក់្រត�វ�នចរ��� �មនុ រ�ង

�គីៃនកិច�សន�។ 

�រជះឥទ�ិពលៃន�� ន�ពេសដ�កិច�អវជិ��ន ឬ�ពលំ�កែផ�កហិរ��វត�ុរបស់អតិថិជនរបស់េយង �ច�ត់

បន�យសមត��ពអតិថិជនរបស់េយងេ�ក�ុង�រទូ�ត់្រ�ក់ស្រ�ប់េស���របស់េយង ឬបំេពញ�តព�កិច�

ៃនកិច�សន�របស់ពួកេគ ឬេធ�ឲ្យពួកេគពន�រេពលទូ�ត់្រ�ក់ ឬបំេពញ�តព�កិច��ងំេ�ះ។ េយងពឹងែផ�ក

េលអតិថិជនរបស់េយងេ�ក�ុង�រេវរ្រ�កឲ់្យ�នេទៀង�ត់េពលេវ�។ 

ទស្សនៈរបស់គណៈ្រគប់្រគង និង�របន�រូបន�យ�និភ័យ 

PCL �ន�រយល់េឃញ� វធិ�ី�ស�ក�ុង�រេចញវកិ�យប្រត គឺ�សប�មស�ង់�របស់ឧស�ហកម�េនះ។ 

អតិថិជនរបស់េយង ឬអ�កេ្រប្រ�ស់ចុងេ្រ�យ �គេ្រចន គឺ�្រក�មហ៊ុនែដល�ន់�ប់េ�យរដ� េហយកន�ង

មក េយងទទួល�ន�រទូ�ត់្រ�ក់�ន�៉ង�ន់េពលេវ�។ 

�ទូេ�េយងផ�ល់លក�ខណ� ឥណ�នរយៈេពលែវងស្រ�ប់ែតអតិថិជនរបស់េយងបុ៉េ�� ះ េ�ខណៈេពល

ែដលេយង�ន�រ្រពមេ្រព�ងទ�ូត់្រ�ក់េ�យ�� ល់�មួយអ�កេ្រប្រ�ស់ចុងេ្រ�យ ែដល�ទូេ��្រក�ម

ហ៊ុនផ�ល់េស���រណៈែដល�ន់�ប់េ�យរដ�។  

១.២ ត្រម�វ�រេដមទុន�េពលអ�គត ែដលនឹងត្រម�វឲ្យ�ន�រផ�ល់ហិរ��ប្ប�នបែន�ម 

េយង�ច��ំច់្រត�វបេង�ន�ច់្រ�ក់បែន�មេទៀត�េពលអ�គត �មរយៈហិរ��ប្ប�ន��រណៈ ឬឯកជន 

េដម្បី�្ំរទដល�់ពរកីចេ្រមនៃន្រក�មហ៊នុរបស់េយង េដម្បអីនុវត��រទិញ��ក�ងុ�រេឆ�យតបេ�នឹងស�� ធ

ៃន�រ្របកួត្របែជង និង/ឬេដម្បីទិញ�ជីវកម� និងបេច�កវទិ�បែន�មេទៀត។ ពុំ�ន�រ��� �រប��ូ ល

�ច់្រ�ក់បែន�ម ្របសិនេប��ំច់ នឹង�ចែស�ងរក�ន េ�យ�នលក�ខណ� អំេ�យផលេ�ះេទ។ េលស



 

  

ពីេនះេទៀត ហិរ��ប្ប�ន�មរយៈបំណុល�មួយ ្របសនិេប�ចែស�ងរក�ន �ច�ន�រយល់្រពមែដល

�នលក�ណៈរតឹត្បិត ែដល�ច�ក់កំហិតេល�ពបត់ែបនៃន�រដំេណ រ�ររបស់្រក�មហ៊ុនេយង។ ្របសិនេប

�ច់្រ�ក់បែន�មេ�ះ្រត�វ�នបេង�ន�មរយៈ�រេចញ្រទព្យ�� ស់ ឬលិខិតូបករណ៍ែដល�នទំ�ក់ទនំងនឹង

្រទព្យ�� ស់េ�ះ ្រ�ក់ចំណូលរបស់្រក�មហ៊ុនេយងក�ុងមួយ�គហ៊ុន នឹង្រត�វថយចុះ េហយ�គហ៊ុនិករបស់

េយង�ចជបួ្របទះ�រថយចុះៃន�រ�ន់�ប�់គហ៊ុនៃន្រទព្យ�� ស់របស់ពួកេគេ�ក�ុង្រក�មហ៊ុនេយង។ 

េលសពីេនះេទៀត ្រទព្យ�� ស់ ឬលិខិតូបរណ៍ែដល�នទំ�ក់ទំនងនឹង្រទព្យ�� ស់ែបបេ�ះ �ច�នសិទ� ិ

�ពអនុេ្រ�ះ ឬបុព�សិទ�ិេល�គហ៊ុនែដល�ន��ប់របស់េយងផងែដរ។ �រខក�នក�ុង�រទទលួ�ន

�ច់្រ�ក់្រគប់្រ�ន់ ែផ�ក�មលក�ខណ� ែដល�ចទទួលយក�ន នឹងជះឥទ�ិពលអវជិ��ន�៉ង�� ងំ�� ចំេ�ះ

�ជីវកម� �ព្របកួត្របែជង និង�� ន�ពហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហ៊ុនេយង។ 

ទស្សនៈរបស់គណៈ្រគប់្រគង និង�របន�រូបន�យ�និភ័យ 

េយងែថរក�ទំ�ក់ទំនងល��មួយ�� ប័នហិរ��វត� ុ េហយ�សប�ម�រយល់េឃញរបស់្រក�ម្របកឹ�ភិ�ល

របស់េយង េយង�នសន�ស្សន៍ដ៏ល�េ�ក�ុង�របេង�តទំ�ក់ទនំងែផ�កធ��រ�មយួពួកេគ ្របសិនេប�ន

�រ��ំច់។ េលសពីេនះេទៀត េយងរពំឹងទុក� ត្រម�វ�រៃន�រប��ូ ល�ច់្រ�ក់�មរយៈបំណុលរបស់

េយង �េពលអ�គត �គេ្រចន �ក់ព័ន�នងឹគេ្រ�ង ែដល�ន្របភពៃន�រសង្រ�ក់�៉ងច�ស់�ស់។  
 

(2) �និភ័យែផ�កបណ�ឹ ងវ�ិទ និងបំណុលអនិមិត�  

២.១ �និភ័យែផ�កបណ�ឹ ងវ�ិទ 

PCL ពុំ�ប់�ក់ព័ន�នឹងបណ�ឹ ងវ�ិទ�មួយេ�ក�ងុ្របេទសកម�ុ�េ�ះេទ។ េ�ះប�ី�៉ង�ក៏េ�យ ្រក�ម

ហ៊ុនរបស់េយង�ច�ន�និភយ័ៃនបណ�ឹ ងវ�ិទ និងចំ�ត�់រក�ុង�រអនុវត�និយ័តកម��� េ�ក�ុង

ដំេណ រ�រធម��ៃន�ជីវកម�របស់េយង �ពិេសស �ក់ព័ន�នឹង�របំ�នេល�រយល់្រពមៃនកចិ�សន��

មួយ លក�ខណ� ត្រម�វែផ�កបរ�ិ� ន និង�រ�ងសង ់ែដល�ក់ទងនឹងគេ្រ�ងរបស់េយង លក�ខណ� ត្រម�វៃន

ច�ប់ពន��រ និងច�ប់�រ�រ។ 

បណ�ឹ ងវ�ិទ និងចំ�ត់�រក�ុង�រអនុវត�និយ័តកម��មួយ �ចបង��រខូច�ត�ស�� នុពលដល់េករ �ិ៍

េ�� ះរបស់េយង និង�ចេធ�ឲ្យ្រក�មហ៊ុនរបស់េយង្រត�វ្របឈមនឹងទំនួលខសុ្រត�វែផ�កហិរ��វត� ុ បែង�រ

ចំ�ប់�រម�ណ៍ែផ�កធន�ន និង�រ្រគប់្រគងរបស់េយងេចញព�ីរេធ��ជីវកម�្រប�ៃំថ�របសេ់យង និងជះ

ឥទ�ិពលអវជិ��នេលេករ �ិ៍េ�� ះ្រក�មហ៊ុន និង�� ន�ពហិរ��វត�ុរបស់េយង។ 

ទស្សនៈរបស់គណៈ្រគប់្រគង នងិ�របន�រូបន�យ�និភ័យ 

PCL �េពលបច�បុ្បន� មិន�ន្របឈមមុខនឹងបណ�ឹ ងវ�ិទ�មយួែដល�ចជះឥទ�ិពលអវជិ��ន�៉ងធ�ន់ធ�រ

េល�� ន�ពហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហ៊ុនេយងេ�ះេទ។ េយងែតងែតខិតខំ្របឹងែ្របងដំេណ រ�រ�ជវីកម�របស់

េយង េដម្បី��ចំេ�ះ�រអនុវត��មច�ប់ែដល�ក់ព័ន��ងំអស ់និងទ�� ប់អនុវត�ល�បំផុតេ�ក�ុងឧស�ហ

កម�េនះ។ 

២.២ វ�ិទ�រេពពន� 

GDT �នេធ�សវនកម�ពន�េពញេលញ េល PCL ស្រ�ប់�� �ំរេពពន� �ប់ព�ី�  ំ ២០១១ រហូតដល់��  ំ

២០១៦។ េ� LPD �រ�យតៃម��រេពពន�េលកចុងេ្រ�យស្រ�ប់រយៈេពល�ងំេនះមិន�ន់េចញេ�

េឡយេទ។ 

ទស្សនៈរបស់គណៈ្រគប់្រគង និង�របន�រូបន�យ�និភ័យ 

េយងនឹងបន�ចូលរួម�មួយ GDT េដម្បីទទួល�នដំេ�ះ��យមួយ �សប�មច�ប់ពន��រៃន្របេទស

កម�ុ� ែដល�ក់ព័ន�។ �រទូ�ត់្រ�ក់ជូន GDT េ�ក�ុងករណីេនះ នឹងជះឥទ�ិពលដល់�� ន�ពហិរ��វត�ុ
របស់េយងក�ងុ�� �ំក់�ក់�មយួ។ 

 



 

  

 

ែផ�កទ ី២ - ព័ត៌មានអំពីលទ�ផលៃនករដំេណ រករធុរកិច�  
  

ក. លទ�ផលៃន�រដំេណ រ�រធុរកិច� 

 ក�� ចូលរួមសំ�ន់ចំេ�ះ្រ�ក់ចំណូលស្រ�ប់�� ហិំរ��វត� ុ២០២០ និង២០១៩ គឺេស�កម�ែដលផ�ល់េ�ង�មកិច�

សន��ងសង់េ�៉�រែដល�នតៃម�ទឹក្រ�ក់ ២០១ ៦៨៩ �នេរៀល (�� ហិំរ��វត� ុ២០១៩៖ ២០១ ៨៧៦ �ន

េរៀល) ែដលេស�នឹង្រប�ណ ៩៩,៣៥% (�� ហិំរ��វត�ុ ២០១៩៖ ៨៧,៣៧%) េធៀបនឹង្រ�ក់ចំណូលសរុប។ �រលក់

ផលិតផលរួមចំែណក ០.៦៥% (�� ហិំរ��វត�ុ២០១៩៖ ១២.៦៣%) ឬេស�នឹង ១ ៣២៥ �នេរៀល (�� ហិំរ��វត�ុ 

២០១៩៖ ២៩ ១៨២ �នេរៀល) េធៀបនឹង្រ�ក់ចំណូលសរុប។  

 
ខ. រច�សម�័ន�ចំណូល 

 

ល.រ. ្របភពចំណូល 
��  ំ២០២០ ��  ំ២០១៩ ��  ំ២០១៨ 

�នេរៀល �គរយ �នេរៀល �គរយ �នេរៀល �គរយ 

1 
�រផ�ល់េស�េ�ង �ម

កិច�សន��ងសង ់
២០១ ៦៨៩ ៩៩,៣៥ ២០១ ៨៧៦ ៨៧,៣៧ ៣១៣ ៣៨៦ ៩៩,០៧ 

2 �រលក់ផលតិផល ១ ៣២៥ ០,៦៥ ២៩ ១៨២ ១២,៦៣ ១០០ ០,០៣ 

្រ�ក់ចំណូលសរបុ ២០៣ ០១៤ ១០០ ២៣១ ០៥៨ ១០០ ៣១៣ ៤៨៦ ១០០ 

 

 

សូមេមល�ងេល  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

ែផ�កទ ី៣ - ព័ត៌មានអំពអីភិបាលកិច�សជីវកម�  
  

ក. អង��រេលខ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

គណៈក�� ធិ�រេរៀបចំតួ�ទី  

គណៈក�� ធិ�រ្រគប់្រគង�និភ័យ 

 

គណៈក�� ធិ�រសវនកម� 
 

្រប�ន�យក្របតិបតិ� 

្រក�ម្របឹក�ភិ�ល 

�គហ៊ុនិក 

គេ្រ�ង និង�រេដញៃថ� ្របតិបត�ិ�រ ហិរ��វត� ុ O&M 

ធន�នមនុស្ស 

ែផ�កលក់ និង 
�រ្រទ្រទង់ទីផ�រ 

�រ្រគប់្រគងគេ្រ�ង 

វសិ�កម�សំណង់សុីវលិ 

ែផ�កប៉ម និងែខ្ស 

ប�� ដីធ�ី 



 

  

ខ. ្រក�ម្របឹក�ភិ�ល 

ស�ស�ព្រក�ម្របឹក�ភិ�ល  

ល.រ. េ�� ះ មុខតំែណង 
�លបរេិច�ទ�� យ 

�អភិ�ល 

�លបរេិច�ទប�� ប់ 

អភិ�ល 

1  Paul Lim Pay Chuan ្រប�ន  ៥  កុម�ៈ ២០១០ មិនកំណត់ 

2 Lim Ah Hock អភិ�ល  ៥ កុម�ៈ ២០១០ មិនកំណត់ 

3 Han Fatt Juan 
�យក្របតបិត�ិ/្រប�ន

�យក្របតបិត� ិ
២៧ មិថ�ុ ២០១៨ 

មិនកំណត់ 

4 Charles Tan Pu Hooi អភិ�ល ២៧ មិថ�ុ ២០១៨ មិនកំណត់ 

5 ឯកឧត�ម �វ �ន�ន អភិ�លឯក�ជ្យ ២៩ សី� ២០១៨ ២៨ សី� ២០២៣ 

 

េ�� ះេល�ធ�ិររបស់្រក�មហ៊នុ៖ ក��  �ន់ សូ�ន ់

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 
ែផ�កទ ី៤ - ពត័៌មានអំពកីរជួញដូរមលូប្រត និងភាគហ៊ុនកិរបស្់រក�មហ៊ុន 

  

ក. ព័ត៌�នអំពមីលូប្រត    

១. ព័ត៌�នអំពីមលូប្រតកម�សិទ� ិ 

- េ�� ះមលូប្រតកម�សិទ� ិ៖ PESTECH (Cambodia) PLC  

- និមិត�ស�� របស់មូលប្រតកម�សិទ�ិ៖ PEPC 

- ្របេភទមូលប្រតកម�សិទ�ិ ៖ �គហ៊ុនធម�� 

- តៃម��រកិក�ុងមូលប្រតកម�សិទ� ិចំនួនមួយ៖ ០.១០ ដុ�� រ�េមរកិ ឬ ៤០០ េរៀលែខ�រ 

- តៃម� IPO៖ ០.៧៦ ដុ�� រ�េមរកិ ឬ ៣ ១២០ េរៀលែខ�រ  

- ចំនួន�គហ៊ុនែដលស�ិតេ្រ�ម�រ�ន់�បរ់បស់�គហ៊ុនកិសរបុ៖ ៧៤ ៩៤៥ ០០០ 

- មូលធនូបនីយកម�ទីផ�រ៖ ២៤២ ៨២១ ៨០០ ០០០ េរៀលែខ�រ (៣ ២៤០ េរៀលែខ�រក�ុងមួយ�គហ៊ុន គិត្រតឹមៃថ�ទី ២២ 

ែខក��  ��  ំ២០២០)  

- េ�� ះទីផ�រមលូប្រត្របតិ�ស�ត៖ ្រក�មហ៊ុនផ�រមលូប្រតកម�ុ� �លបរេិច�ទចុះប�� ី៖ ៃថ�ទ ី១២ ែខសី� ��  ំ២០២០  

 

២. ព័ត៌�នអំពីមលូប្រតបំណុល  

ព័ត៌�ន បរ�ិយ  

្របេភទមូលប្រតបំណុល  �� ន 

និមិត�ស�� មូលប្រតបំណុល �� ន 

�លបរេិច�ទៃន�រេ�ះផ�យ  �� ន 

តៃម�សរុបៃនមូលប្រតបំណុល  �� ន 

តៃម�សរុបៃនមូលប្រតបំណុលែដលកំពុងច�ចរ �� ន 

ឥណ្របតិ�ន �� ន 

�លបរេិច�ទទូ�ត់គូបុ៉ង  �� ន 

អ្រ�គូប៉ុង (%)  �� ន 

តៃម�សរុបៃន�រទូ�ត់គូបុ៉ង  �� ន 

ចំ�ត់�� ក់លទ��ពសង (្របសិន�ន)  �� ន 

      

៣. មលូប្រតដៃទេទៀត- �� ន 

ខ. ៃថ� និងបរ�ិណជួញដូរមូលប្រត 

 

មូលប្រត មក� កុម�ៈ មី� េម� ឧស� មិថុ� កក�� សី� ក��  តុ� វចិ�ិ� ធ�ូ 

ៃថ�ជួញដូរ អតិបរ�               ៣ ៩៩០ ៣ ៤០០       

មធ្យម               ៣ ៦៧០ ៣ ២៩៥       

អប្បបរ�               ៣ ៣៥០ ៣ ១៩០       

បរ�ិណ

ជួញដូរ 

អតិបរ�               ២២០ ២៣៦ ២០ ៨៣៥       

មធ្យម               ១១១ ៩៨៥ ១០ ៥៧២       



 

  

អប្បបរ�               ៣ ៧៣៣  ៣០៨       

ព័ត៌�ន�ងេល្រត�វ�នដក�សង់េចញពីែវប�យរបស់ CSX េ�យែផ�ក�មព័ត�៌ន គិត្រតឹមៃថ�ទ ី២២ ែខក��  ��  ំ
២០២០ ្របសិនេប�ន។ 
*�ក្រមិតមធ្យមរ�ងតៃម� និងទំហំជួញដូរ�អតិបរ� និងអប្បបរ�។ 
 

 

គ. �គហ៊ុនិកែដល�ន់�ប�់គហ៊ុន�នសិទ�េ�ះេ�� តចំនួនេ្រចនេលសលប់ (�ប់ពី ៣០% េឡងេ�)  
 

ល.រ. េ�� ះ ស�� តិ ចំនួន�គហ៊ុន �គរយ 

1  PESTECH International Berhad �េ៉ឡសុ ី  ៧១ ០០០ ០០០  ៩៤,៧៤% 

 សរុប   ៧១ ០០០ ០០០ ៩៤,៧៤% 

ព័ត៌�ន�ងេល្រត�វ�នដក�សង់េចញពីែវប�យរបស ់CSX េ�យែផ�ក�មព័ត�៌ន គិត្រតឹមៃថ�ទ ី២២ ែខក��  ��  ំ
២០២០ ្របសិនេប�ន។ 

 

ឃ. �គហ៊ុនិកែដល�ន់�ប់�គហ៊ុន�នសិទ�េ�ះេ�� តចំនួនេ្រចន (�ប់ពី ៥% ដល់តិច�ង ៣០%) 

ល.រ. េ�� ះ ស�� តិ ចំនួន�គហ៊ុន �គរយ 

1  ពុំ�នទិន�ន័យ    

 សរុប     

ព័ត៌�ន�ងេល្រត�វ�នដក�សង់េចញពីែវប�យរបស ់CSX េ�យែផ�ក�មព័ត�៌ន គិត្រតឹមៃថ�ទ ី២២ ែខក��  ��  ំ
២០២០ ្របសិនេប�ន។ 

ង. ព័ត៌�នអំព�ីរែបងែចក�គ�ភក�ុងរយៈេពល ៣ (ប)ី �� ចំងុេ្រ�យ  

 

ព័ត៌�នលម�ិតអំពី�រែបងែចក�គ�ភ  ២០១៩ ២០១៨ ២០១៧ 

ចំេណញសទុ�  �� ន �� ន �� ន 

�គ�ភ��ច់្រ�ក់សរុប  �� ន �� ន �� ន 

�គ�ភ��គហ៊ុនសរុប �� ន �� ន �� ន 

�គ�ភដៃទេទៀត  �� ន �� ន �� ន 

អនុ�តៃន�រែបកែចក�គ�ភ (%)  �� ន �� ន �� ន 

ទិន�ផល�គ�ភ (%)  �� ន �� ន �� ន 

�គ�ភក�ងុមយួ�គហ៊ុន  �� ន �� ន �� ន 

 

  



 

  

 
 
ែផ�កទ ី៥ - របាយករណ៍សវនកម�របសស់វនករៃផ�ក�ងុេលករ្រត�តពនិិត្យៃផ�ក�ងុ  

  

វ�ិល�ពៃន�រ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ងុរបស់េយង្រគបដណ� ប់�ចម្បងេលែផ�ក��េដម្បីព្រងឹងដំេណ រ�រ�ជីវកម�ឲ្យ�នល�

្របេសរេឡង េហយ�រ្រត�តពិនតិ្យអភិ�លកិច� ្រត�វ�ន្រគប្់រគងេ�យ្រក�ម�រ�រែផ�កសវនកម�ៃផ�ក�ុងរបស់្រក�មហ៊នុហូលឌីង

របស់េយង �សប�មស�ង់�រអន�រ�តិែដល�ក់ពន័�។ 

រ�យ�រណ៍សវនកម�េល�រ្រត�តពិនិត្យៃផ�ក�ុងេ�យសវនករៃផ�ក�ុងនឹង�ចែស�ងរក�នែតេ�ក�ងុ�� ហំិរ��វត�ុប�� ប់េទៀតែត

ប៉ុេ�� ះ េ�យ PCL េទបែត�នចុះប�� ីលក់មលូប្រត�លពីៃថ�ទី ១២ ែខស�ី ��  ំ២០២០ េនះ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
ែផ�កទ ី៦ - របាយករណ៍ហរិ��វត�ុែដល្រត�វេធ�សវនកម�េដយសវនករឯករជ្យ  

  

 
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត�ុែដល្រត�វ�នេធ�សវនកម�រួច�ល់េហយ ស្រ�ប់�� ហំិរ��វត�ុែដល�នប�� ប់េ�ៃថ�ទី៣០ ែខមិថុ� ��  ំ

២០២០ ្រត�វ�ន�� ប់មក�មយួ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
ែផ�កទី ៧ - ពត័៌មានអំពី្របតិបត�ិករជាមួយភាគីជាប់ពកព់័ន� នងិទំនាសផ់ល្របេយាជន៍  
  

្រក�មហ៊ុន្រត�វប�� ញព័ត៌�នអំពី្របតិបត�ិ�រស�ំន់ៗ �មួយ�គី�ប់�ក់ព័ន� ក�ងុរយៈេពល ២ (ពីរ) �� ចំុងេ្រ�យ េ�យប�� ក់

អំពីេ�� ះ ទំ�ក់ទំនងរ�ង្រក�មហ៊ុននិង�គីែដល�ក់ព័ន� ទំហៃំន្របតិបត��ិរ និង្របេភទៃនផល្របេ�ជន៍ែដលេកតេចញពី

ទំ�ក់ទំនងេ�ះ ដូច�ងេ្រ�ម៖  

 

ក. ្របតិបត�ិ�រសំ�ន់ៗ�មួយ�គហ៊ុនិកែដល�ន�គហ៊នុ�ប់ពី ៥% េឡងេ� ៃនមលូប្រតកម�សិទិ�កំពងុេធ�ច�ចរេលទី

ផ�រ (Outstanding equity securities) 

ពុំ�ន្របតិបត�ិ�រសំ�ន់ៗ�មួយ�គហ៊ុនិកែដល�ន�គហ៊ុន�ប់ព ី ៥% េឡងេ� ៃនមូលប្រតកម�សិទ�ិកំពុងច�ចរេលទី

ផ�រេ�ក�ុងរយៈេពល ២ (ពីរ) �� ចំុងេ្រ�យេទ។ 

 

ខ. ្របតិបត�ិ�រសំ�ន់ៗ�មួយអភិ�ល និងបុគ�លិក�ន់ខ�ស ់

ពុំ�ន្របតិបត�ិ�រសំ�ន់ៗ�មួយអភិ�ល និងបុគ�លិក�ន់ខ�ស ់េ�ក�ុងរយៈេពល ២ (ពីរ) �� ចំុងេ្រ�យេទ។ 

 

គ. ្របតិបត�ិ�រ�មួយអភិ�ល និង�គហ៊ុនិកែដល�ក់ព័ន�នឹង�រទិញ/លក់្រទព្យសកម� និងេស�កម� 

ពុំ�ន្របតិបត�ិ�រ�មួយអភិ�ល និង�គហ៊ុនិកែដល�ក់ព័ន�នឹង�រទិញ/លក់្រទព្យសកម� និងេស��� េ�ក�ងុរយៈ

េពល ២ (ពីរ) �� ចំុងេ្រ�យេទ។ 

 

ឃ. ្របតបិត�ិ�រសំ�ន់ៗ�មួយស�ជិក្រគ��រ�� ល់របស់អភិ�ល បុគ�លិក�នខ់�ស់ និង�គហ៊និុក ែដល�ន់�ប់�គហ៊ុន

�ប់ពី ៥% េឡងេ�  

ពុំ�ន្របតិបត�ិ�រសំ�ន់ៗ�មួយស�ជិក្រគ��រ�� ល់របស់អភិ�ល បុគ�លិក�នខ់�ស ់និង�គហ៊នុិក ែដល�ន់�ប់�គ

ហ៊ុន�ប់ព ី៥% េឡងេ� េ�ក�ុងរយៈេពល ២ (ពីរ) �� ចំុងេ្រ�យេទ។ 

 

ង. ្របតបិត�ិ�រសំ�ន់ៗ�មួយបុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនង�មយួអភិ�លរបស់្រក�មហ៊ុន ្រក�មហ៊នុបុ្រតសម�័ន� ឬ្រក�មហ៊ុនហលូ

ឌីងរបស់្រក�មហ៊នុេ�ះ ែដលទំ�ក់ទំនងរបស់ពួកេគ�នេកតេឡងេ�ក�ុង្របតិបត�ិ�រ�មួយ ឬ្រត�វ�នេរៀបចំេឡងេ�យ្រក�ម

ហ៊ុន  

ពុំ�ន្របតិបត�ិ�រសំ�ន់ៗ�មួយបុគ�លែដល�នទំ�ក់ទំនង�មយួអភិ�លរបស្់រក�មហ៊ុន ្រក�មហ៊ុនបុ្រតសម�័ន� ឬ្រក�ម

ហ៊ុនហូលឌីង របស់្រក�មហ៊ុនេ�ះ ែដលទំ�កទ់ំនងរបស់ពួកេគ�នេកតេឡងេ�ក�ុង្របតិបត�ិ�រ�មួយ ឬ្រត�វ�ន

េរៀបចំេឡងេ�យ្រក�មហ៊ុនេ�ះេទ។ 

 

ច. ្របតិបត�ិ�រសំ�ន់ៗ�មួយបុគ�ល�� ប់�អភិ�ល ឬបុគ�ល�ប់�ក់ព័ន��មួយបុគ�ល�� ប់�អភ�ិល 

ពុំ�ន្របតិបត�ិ�រសំ�ន់ៗ�មួយបុគ�ល�� ប់�អភ�ិល ឬបុគ�ល�ប់�ក់ព័ន��មួយបុគ�ល�� ប់�អភ�ិលេ�ះេទ។ 

 

ឆ. ្របតបិត�ិ�រសំ�ន់ៗ�មួយអភិ�លែដលកពំុង�ន់មុខតំែណង�មយួេ�ក�ុងស�គម ឬអង��រមិនែស�ងរក្រ�ក់ចំេណញ 

ឬេ�ក�ុង្រក�មហ៊នុ�មួយេផ្សងេទៀត េ្រ�ពី្រក�មហ៊ុន 

ពុំ�ន្របតិបត�ិ�រសំ�ន់ៗ�មួយអភិ�លែដលកំពុង�ន់មុខតំែណង�មួយេ�ក�ុងស�គម ឬអង��រមិនែស�ងរក្រ�ក់

ចំេណញ ឬេ�ក�ងុ្រក�មហ៊ុន�មយួេផ្សងេទៀត េ្រ�ពី្រក�មហ៊ុនេ�ះេទ។ 

ជ. ្របតិបត�ិ�រសំ�ន់ៗ�មួយអភិ�លែដលទទួល�នផល្របេ�ជន៍ពី្រក�មហ៊នុេ�ះ�ែផ�កហរិ��វត�ុ ឬមនិែមនហិរ��វត� ុ

ពុំ�ន្របតិបត�ិ�រសំ�ន់ៗ�មួយអភិ�លែដលទទួល�នផល្របេ�ជន៍ពី្រក�មហ៊នុេ�ះ�ែផ�កហិរ��វត�ុ ឬមិនែមន

ហិរ��វត�េុ�ះេទ។ 



 

  

 

 
ែផ�កទី ៨ - ករពិភាក្សោ និងករវភិាគរបសគ់ណៈ្រគប់្រគង (“MD&A”)  

  

ក. ទិដ��ពទូេ�ៃន្របតិបត�ិ�រ  

១. �រវ�ិគចណូំល  

ចំណូលស្រ�ប�់� ហំិរ��វត� ុ២០២០ �នកត់្រ�្រតឹម ២០៣ ០១៤ �នេរៀល ែដលតំ�ងឲ្យ�រថយចុះចំនួន ២៨ ០៤៤ 

�នេរៀល ឬ ១២% េបេ្រប�បេធៀបេ�នឹង�� ហំិរ��វត�ុ ២០១៩។ �រថយចុះេនះ�គេ្រចន ប�� លមកពី�ពយឺត�៉វេ�

ក�ុង�រអនុវត�គេ្រ�ង និង�រលក់ផលិតផល េ�ក�ងុអំឡុងេពលជំង�ឺតត�តសកល �ប់ពីែខម�ី ��  ំ២០២០ រហូតដល់ ែខ

ឧស� �� ២ំ០២០។ �ល់ករណី�ងំអស់ ចំណូលមួយែផ�កធំរបស់ PCL គឺ�ញេចញពី�រអនវុត�កិច�សន� និង�រលក់

ផលិតផលេ�ឲ្យ្រក�មហ៊ុនផ�ល់េស�អគ�ិសនី ែដលខិតខំ្របឹងែ្របងផ�ល់�រផ�ត់ផ�ង់អគ�សិនីែដល�ចេជឿទុកចិត��ន និង�ន

សុវត�ិ�ព េ��ន់អតិថិជនរបស់ពួកេគ។ េនះេធ�ឲ្យ PCL ទទួល�នឱ�សេ�យ�� ល់ េ�ក�ុង�របំេពញ�មត្រម�វ�រ និង

លក�ខណ� ត្រម�វរបស់អតិថិជនរបស់ខ�ួន។ 

េ�ក�ុង�� ហំរិ��វត�ុ ២០២០ គេ្រ�ងធំៗចំននួពីរ (២) គឺគេ្រ�ង�គ�ងលចិភ�ំេពញ ្រក�ង្រពះសហីនុ និងគេ្រ�ងេសៀម�ប 

ឧត�រ�នជយ័ ្រត�វ�នប�� ប់រចួ�ល់។ គេ្រ�ង�ងំពីរ�នរួមចំែណកទឹក្រ�ក់ចនំួន ៩៦ ៦៣២ �នេរៀល ដល់ ចំណូលេ�

ក�ុង�� ហំិរ��វត�ុ ២០២០។    

២. �រវ�ិគចំណូល�មែផ�ក  

្របភពចំណូលចម្បងស្រ�ប់�� ហំិរ��វត�ុ ២០២០ និង�� ហំិរ��វត�ុ ២០១៩ គឺេស�ែដល្រត�វ�ន្របគល់េ្រ�មកិច�សន��ង

សង់េពញេលញ ែដល�នទឹក្រ�ក់សរុបចំនួន ២០១ ៦៨៩ �នេរៀល (�� ហំិរ��វត�ុ ២០១៩៖ ២០១ ៨៧៦ �នេរៀល) ែដល

�នចំនួន្របែហល ៩៩,៣% (�� ហំិរ��វត�ុ ២០១៩៖ ៨៧,៤%) ៃនចណូំលសរុប។ �រលក់ផលិតផល�នរួមចំែណក្របែហល 

០,៧% (�� ហំិរ��វត�ុ ២០១៩៖ ១២,៦%) ឬ�នទឹក្រ�ក់សរបុចនំួន១ ៣២៥ �នេរៀល (�� ហំិរ��វត�ុ ២០១៩៖ ២៩ ១៨២ 

�នេរៀល) ៃនចំណូលសរុប។  

៣. �រវ�ិគគ�� តចំេណញដលុ  

ចំេណញដលុេ�ក�ុង�� ហំិរ��វត�ុ ២០២០ ្រត�វ�នកត់្រ�្រតឹម ៣៨% េ�យ�នេធ��រេ្រប�បេធៀបេ�នឹង ១៣% េ�ក�ុង�� ំ

ហិរ��វត�ុ ២០១៩ ែដលតំ�ងឲ្យកំេណ នចំនួន ២៥%។ ក្រមិតគ�� តៃនចំេណញដុល�នក្រមិតខ�ស់�ង េ�ក�ុង�� ហំិរ��

វត�ុ ២០២០ េ�យ�រែត�រប�� ប់គេ្រ�ងធំៗពីរ។  ក្រមិតគ�� តៃនចំេណញដលុ�មធ្យមរបសេ់យង គឺ្របែហល ២០% េ� 

២៥%។ 

៤. �រវ�ិគចំេណញ/(�ត) មនុបង់ពន�  

ចំេណញមុនបងព់ន� (“PBT”) ស្រ�ប់�� ហំិរ��វត�ុេនះ ្រត�វ�នកត់្រ�្រតឹម ៣៧ ៧៧៦ �នេរៀល ែដលតំ�ងឲ្យកំេណ ន

ចំនួន ២៨ ២៤៧�នេរៀល េបេ្រប�បេធៀបេ�នឹង PBT ស្រ�ប់�� ហំិរ��វត�ុ ២០១៩ ែដល�នចនំួន ៩ ៥២៩ �នេរៀល ។ 

PBT េ�ក�ងុស្រ�ប់�� ហំិរ��វត� ុ ២០២០ �នក្រមិតខ�ស់�ង េ�យ�រក្រមិតគ�� តៃនចំេណញដុល�នក្រមិតខ�ស់�ង 

ែដលប�� លមកពី�រប�� ប់គេ្រ�ងធំៗពីរ។   

៥. �រវ�ិគចំេណញ/(�ត) ក�ងុ�រយិបរេិច�ទ  

ចំេណញ េ្រ�យេពលបង់ពន� (“PAT”) ្រត�វ�នកត់្រ�្រតឹម ២៩ ៤៤៣ �នេរៀល ែដលេកនេឡងចំនួន ២២ ២២៥ �ន

េរៀល េបេ្រប�បេធៀបេ�នឹង PAT ស្រ�ប់�� ហំិរ��វត�ុ ២០១៩ ែដល�នចំននួ ៧ ២១៨ �នេរៀល។ PAT �នក្រមិតខ�ស់

�ងេ�ក�ុង�� ហំរិ��វត�ុ ២០២០ េ�យ�រក្រមិតគ�� តៃនចំេណញដុល�នក្រមិតខ�ស់�ង ែដលប�� លមកពី�រប�� ប់

គេ្រ�ងធំៗពីរ។ 

 



 

  

ខ. ក�� សំ�ន់ៗ ែដលប៉ះ�ល់េលផលចំេណញ  

ក�� សំ�ន់ៗ ែដលជះឥទ�ិពលេល្រ�ក់ចំេណញរបស់េយង �គេ្រចនទទួល�ន�ររួមចំែណកពីវដ�ៃនគេ្រ�ង�បន�ប�� ប ់

ក�ុងអំឡុងេពលៃន�� ែំដលស�តិេ�េ្រ�ម�រ្រត�តពិនិត្យេឡងវញិ។ េនះរួមប��ូ លដំ�ក់�លខសុៗ�� ៃនគេ្រ�ង ដូច� 

ដំ�ក់�លៃន�ររច�ប�ង ់�រេធ�ែផន�រ សណំង់សុីវលិ �រ្របគល់ �រដំេឡង និង�រ�ក់ឲ្យេ្រប្រ�ស់។ េ�យ�ន

�រដំេណ រ�រគេ្រ�ងខុសៗ�� េ�ក�ុងេពលែតមយួ ផលប៉ះ�ល់�ងំេនះ�ច្រត�វ�នបន�ូរបន�យ�មរយៈដ�ំក់�លខុ

សៗ�� ៃនគេ្រ�ងនីមួយៗ ែដលេធ�ឲ្យក្រមិតលេម��ងៃន្រ�ក់ចំេណញដុលរបសេ់យងស�ិតេ�ក្រមិតមធ្យម។ 

ចំ�យេលបរ�ិ� រ ឬវត�ុ�តុេដមែដល�នេកតេឡងេ�ក�ុង�រអនុវត�គេ្រ�ងរបស់េយង គឺ��សយ័េល�រេឡងចុះៃនតៃម� 

�គរយរបស់វត��ុតុេដម និងស�� រៈឧបេ�គស្រ�ប់�� ែំដលស�ិតេ�េ្រ�ម�រ្រត�តពិនិត្យេឡងវញិេ�ះនឹងជះឥទ�ិពលដល់

លទ��ពក�ុង�រទទួល�ន្រ�ក់ចំេណញរបស់្រក�មហ៊ុន។ េ�ក�ងុ�� ែំដលស�តិេ�េ្រ�ម�រ្រត�តពិនិត្យេឡងវញិ �គរយ

របស់វត�ុ�តេុដម និងស�� រៈឧបេ�គ េធៀបនឹង្រ�ក់ចំណូល �នចំនួន ៤៨% េ�យេ្រប�បេធៀបេ�នឹង ៧៧% េ�ក�ុង�� ំ

ហិរ��វត�ុ ២០១៩។ េ�ះបី��៉ង�ក៏េ�យ បរ�ិ� រ និងវត�ុ�តុេដមែដល�ក់ព័ន�នឹង�រ�រនីមួយៗ ្រត�វ�នទទួលយក 

និង�នទទួលថវ�ិ េ�ក�ុងអំឡុងេពលែដលដំ�ក់�លៃន�រ�ក់សំេណ ្រត�វ�នគិត្រ�ក់ច�ំយស្រ�ប់គេ្រ�ងនីមួយៗ 

េ��មេ�ះ។ �រេឡងចុះៃនតៃម�វត��ុតុេដម �ទូេ�្រត�វ�ន្របគល់បន�ឲ្យ េ�ងច្រកផលិតស�ស�តុ�ងំេ�ះ ្របសនិ

�ចេធ�េ��ន។ 

�ពយឺត�៉វ�មួយេ�ក�ុង�រ្របគល់បរ�ិ� ររបស់�គីទីបីែដលេ�បរេទស �ចេធ�ឲ្យ�រអនុវត�គេ្រ�ងរបស់េយង

�ន�ពយឺត�៉វែដរ និងបេង�តចំ�យបែន�មដល់គេ្រ�ង េ�យពុំ�នថវ�ិ្រត�វ�ន្របគល់ជូនេ�ះេទ។  

 

គ. �រែ្រប្រប�លសំ�ន់ៗេល�រលក់ និងចំណូល 

ស្រ�ប់�� ហំិរ��វត�ុ ២០២០ ចំណូលស្រ�ប់�� ហំិរ��វត�ុ ២០២០ ្រត�វ�នកត់្រ�្រតឹម ២០៣ ០១៤ �នេរៀល ែដល

តំ�ងឲ្យ�រថយចុះចំនួន ២៨ ០៤៤ �នេរៀល ឬ ១២% េបេ្រប�បេធៀបេ�នឹង�� ហំិរ��វត�ុ ២០១៩។ �រថយចុះ �

ចម្បង ប�� លមកពី�ពយឺត�៉វេ�ក�ុង�រអនុវត�គេ្រ�ង និង�រលក់ផលិតផល េ�ក�ុងអំឡុងេពលៃនជំងឺ�តត�ត

សកល �ប់ពីែខមី� ��  ំ២០២០ រហូតដល់ែខឧស� ��  ំ២០២០។   

 

ឃ. ផលប៉ះ�ល់ៃន�រប�ូររូបិយបណ� អ្រ��រ្រ�ក់ និងៃថ�ទំនិញ  

ចំណូលពី�រលក់ និង�រទិញរបស់េយង �គេ្រចន្រត�វ�នេធ�េឡង�ដុ�� រ�េមរកិ។ ដូេច�ះ េយងមិនទទលួរងផលប៉ះ

�ល់�៉ង�� ងំ�� ពី�រេឡងចុះៃនអ្រ�ប�ូររបិូយប័ណ�បរេទស េ�ក�ុងអំឡុង�� ហំិរ��វត�ុេនះេទ។ �រ្របឈមមុខនឹងអ្រ�ប�ូរ

រូបិយប័ណ�បរេទស �គេ្រចន ប�� លមកពីេ�លបំណងេ�ក�ុង�រ�យ�រណ៍។ 

ស្រ�ប់�និភយ័ៃនអ្រ��រ្រ�ក់ PCL ្របឈមមុខនឹងបែ្រមប្រម�ល �មរយៈលិខិតូបករណ៍ៃនអ្រ��រ្រ�ក់អែណ� ត 

េ�លគឺ �រខ�ី្រ�ក់េ�ក�ុងអ្រ�អេថរ។ 

ពុំ�នផលប៉ះ�ល់ធ�ន់ធ�រ ែដលប�� លមកពី�រេឡងចុះៃនតៃម�ទំនិញេ�ះេទ។  

 

ង. ផលប៉ះ�ល់ៃនអតិផរ�  

�រចំ�យស្រ�ប់�ជីវកម�របស់េយង គឺេ�យ�រផលប៉ះ�ល់ៃនអតិផរ� ែដល�នចំនួន្របែហល ១៥% ៃន 

ចំណូលរបស់េយង។ េ�ះបី��៉ង�ក៏េ�យ អតិផរ�េ�ក�ុង្របេទសកម��ុ �នចំនួន ៣.២២% (គិត្រតឹមែខមិថ�ុ 

��  ំ២០២០) ែដល�នបង�ផលប៉ះ�ល់្របែហល 0.៤៨% ែតប៉ុេ�� ះ ចំេ�ះ្រ�ក់ចំេណញរបស់េយង។ �ល់ច�ំយ

្របតិបត�ិ�រ�ងំអស់ �នតៃម�េថរ េ�ក�ុងរយៈេពលៃនកិច�សន��ងំមូល។ េ្រ�ពី�រេលកេឡង�ងេល ពុ�ំនផលប៉ះ

�ល់សំ�ន់ៗ េផ្សងេទៀត ែដលប�� លមកពអីតិផរ�េ�ះេទ។ 

 

ច. េ�លនេ��យេសដ�កិច� �រេពពន� និងរបិូយវត�រុបស់�ជរ�� ភិ�ល  

ពុំ�នបែ្រមប្រម�លសំ�ន់ៗេ�ក�ងុេ�លនេ��យេសដ�កិច�/�រេពពន�/�ច់្រ�ក់របស់�ជរ�� ភិ�ល ឬក�� ��ែដល

�នផលប៉ះ�ល់�៉ងធ�ន់ធ�រចំេ�ះលទ�ផលហិរ��វត�ុ េ�ក�ងុអំឡុង�� េំនះេ�ះេទ។  



 

  

 
  
ែផ�កទី ៩ - ពត័៌មានែដលចបំាច់េផ្សងេទៀតស្រមាបក់រករពរវនិិេយាគនិ 
  
 
ពុំ�នព័ត៌�នែដល��ំច់េផ្សងេទៀតស្រ�ប�់រ�រ�រវនិិេ�គនិ។ 

 
  




