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មាតិកា 

ទំព័រ 

របាយការណ៍របស់ក្រមុក្បរឹាភបិាល ១ 

របាយការណ៍ក្រួរពិនរិយឡ ើងវញិនូវពរម៌ានហិរញ្ញ វរថុបឡ ដ្ ោះអាសនន ២ 

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុបឡ ដ្ ោះអាសននរបស់សមព័នធក្រមុហ ុន ៤ 

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុបឡ ដ្ ោះអាសននរបស់ក្រមុហ ុន ៦ 

របាយការណ៍ចំឡណញ ឬខារ នងិរបាយការណ៍ចំណូលឡពញឡលញបឡ ដ្ ោះអាសននរបស់សមពន័ធក្រមុហ ុន ៨ 

របាយការណ៍ចំឡណញ ឬខារ នងិរបាយការណ៍ចំណូលឡពញឡលញបឡ ដ្ ោះអាសននរបស់ក្រុមហ ុន ១០ 

របាយការណ៍បម្ក្មបក្មួលមូលធនបឡ ដ្ ោះអាសននរបស់សមពន័ធក្រមុហ ុន ១១ 

របាយការណ៍បម្ក្មបក្មួលមូលធនបឡ ដ្ ោះអាសននរបស់ក្រុមហ ុន ១២ 

របាយការណ៍លំហូរស្ថច់ក្បារ់បឡ ដ្ ោះអាសននរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន ១៣ 

របាយការណ៍លំហូរស្ថច់ក្បារ់បឡ ដ្ ោះអាសននរបស់ក្រុមហ ុន ១៥ 

រំណរ់សមាា ល់ឡលើពរ៌មានហិរញ្ញ វរថុបឡ ដ្ ោះអាសនន ១៧ 





sa  

 ២ 

គណផនយ្យករជំនាញនិងសវនករក្បរិស្សរុ 
សមាជិកភាពផ្ហេន សនថ៊ុន អនតរជារិ។ ផ្ហេន សនថ៊ុន អនតរជារិ និង សមាជិកគឺមិនមមនជាដៃគូរពាណិជជកមមទូទំងសកល
ផោកផទ។រាល់ផសវាកមមនានាក្រូវបានេតល់យ៉ាងឯករាជយផោយ្សមាជិកនីមួយ្ៗ។ 

របាយការណ៍ក្តួតពិនិតយណ ើងវិញថ្នពត៌
មានហរិញ្ញវតថុបណ ដ្ ោះអាសនន

ជូនចាំណ ោះភាគទនុិររបស់  
ណេសថិរ (ណេមបូឌា) ភីអលិសុ ីនិងក្រុមហ ុនបុក្តសមព័នធ 

ឡយើងបានឡធវើការក្រួរពិនិរយឡ ើងវញិថ្នរបាយការនហ៍ិរញ្ញ វរថុបឡ ដ្ ោះអាសននថ្នក្រុមហ ុនឡេសថិរ (ឡេមបូឌា) ភអីិលសីុ 
(“ក្រមុហ ុន”)នងិក្រមុហ ុនបុក្រសមពន័ធ (រួមគ្នន ឡៅថា “សមពន័ធក្រុមហ ុន”) ម្ែលរមួបញ្ចូ លថ្នរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុប
ឡ ត្ ោះអាសននគិរក្រមឹថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ នងិរបាយការណ៍ចឡំណញ ឬខារ នងិរបាយការណ៍ចណូំលឡពញឡលញ
បឡ ដ្ ោះអាសនន បម្ក្មបក្មលួមូលធន នងិរបាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារ ់សក្មាបរ់យៈឡពល ៣ម្េបន្ទា បព់កីារយិបរឡិចេទចុង
ឆ្ន  ំ រមួទាំងការពនយល់ឡលើរណំរស់មាា ល់។ ក្រុមក្បឹរាភបិាល របស់ក្រមុហ ុនមានរួន្ទទីរនុងការឡរៀបច ំនិង លារក្រោងឡៅ
ឡលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុបឡ ដ្ ោះអាសននឡនោះ ឡោយឡគ្នរពតាមសតងោ់រអនតរជារិថ្នរមពុជា ៣៤ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ
បឡ ដ្ ោះអាសនន។ ទនំួលេុសរបស់ឡយើងគឺ ឡធវើការសរុបឡសចរដីឡៅឡលើរបាយររណ៍ហិរញ្ញ វរថុបឡ ដ្ ោះអាសននទាងំឡនោះ ឡោយ
ម្េែរឡៅឡលើការក្រួរពនិិរយរបស់ឡយើង។ 

ខែនរាំណត់ថ្នការក្តួតពិនិតយ 
ឡយើងបានឡធវើការក្រួរពិនិរយរបស់ឡយើងក្សបតាមសតងោ់រអនតរជារិរបស់រមពុជា សតីពកីារចូលរួមពិនិរយឡ ើងវញិ ២៤១០ ការ
ពិនិរយឡ ើងវញិថ្នពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុបឡ ត្ ោះអាសនន ម្ែលអនុវរតឡោយសវនររឯររាជយរបស់ក្រុមហ ុន។ ការក្រួរពនិិរយឡ ើង
វញិថ្នពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុបឡ ត្ ោះអាសនន រមួមានការឡធវើការស្ថរសួរជាចមបងថ្នអនរម្ែលទទលួេុសក្រវូចំឡ ោះបញ្ញា ហិរញ្ញ វរថុ 
និងគណឡនយយ នងិអនុវរតនរីិវធិវីភិាគ និងនីរិវធិីពិនរិយឡេេងឡទៀរ។ ការពិនរិយឡ ើងវញិ មានម្ែនរណំររូ់ចជាងការឡធវើ
សវនរមមឡោយអនុឡលាមឡៅតាមសតងោ់រសវនរមមអនតរជារិរបស់រមពុជា ែូឡចនោះឡហើយឡយើងនងឹ មនិទទលួបានការធាន្ទថា
ឡយើងនងឹែងឹអំពបីញ្ញា សំខាន់ៗ ទាងំអស់ម្ែលអាចនឹងក្រូវបង្ហា ញឡៅរនុងែំឡណើ រការសវនរមមឡទ។ ែូឡចនោះឡហើយ ឡយើងមនិ
បឡញ្ចញមរសិវនរមមឡទ។ 
 
ការសរបុណសចរដ ី
ម្េែរឡៅឡលើការក្រួរពនិិរយឡ ើងវញិរបស់ឡយើង មនិមានបញ្ញា ្មួយម្ែលគួរឡអាយចាបអ់ារមមណ៍ ម្ែលជាឡហរុឡអាយឡយើង
មានការឡជឿជារថ់ា ពរម៌ានហិរញ្ញ វរថុបឡ ដ្ ោះអាសននរបស់ឡយើងគឺមនិក្រូវបានឡរៀបចំទុរជាមុនឡ ើយ នឹងត្រមឹត្រវូ ដោយ
ឡគ្នរពតាមសដងោ់រគណឡនយយអនតរជារិថ្នរមពុជា ៣៤ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុបឡ ដ្ ោះអាសនន។ 
 

ឡេហាន សនថុន (ឡេមបូឌា) លីមីរធីរ 
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 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ៤ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
  

 

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ៊ុ

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវតថុបណ ដ្ ោះអាសនន
របសស់មព័នធក្រុមហ ុន 

 

 

  (បានក្ររួពិនិរយ ប៉ាុម្នតមិនបានឡធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
  ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២០២០ ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សំគ្នល់  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 

   (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
ក្ទពយសរមម      
ក្ទពយសរមមរយៈឡពលម្វង       
ក្ទពយសមបរតិ ឡរាងចក្រ និងឡក្គឿងបរកិាា  ៦ ១៥.១១៧ ៦១.៩៨០ ១៥.៤០៤ ៦៣.០៤៩ 
ក្ទពយសរមមអរូបយិ  ៥ ២១ ៥ ២០ 
ក្ទពយសរមមរិចចសនា ៩ ១៣១.១១០ ៥៣៧.៥៥១ ១៩៨.២០០ ៨១១.២៣៣ 
ក្ទពយសរមមរយៈឡពលម្វង  ១៤៦.២៣២ ៥៩៩.៥៥២ ២១៣.៦០៩ ៨៧៤.៣០២ 
      
ក្ទពយសរមមរយៈឡពលេល ី      
គណនអីនរេារេ់ាង និងគណនីក្រវូទទលួឡេេងៗ ១០ ៥.២០៥ ២១.៣៤១ ៣.៦៦៧ ១៥.០០៩ 
សននិធ ិ ១១ ៣.៦២៥ ១៤.៨៦៣ ៤.៣៣៥ ១៧.៧៤៣ 
ក្ទពយសរមមរិចចសនា ៩ ៩៨.០៥៨ ៤០២.០៣៨ ១៨.៧៨៩ ៧៦.៩០៣ 
ទឹរក្បារទ់ទួលបានពភីាគ ីរព់ន័ធ ២៣ ៤ ១៦ ២.៣៣២ ៩.៥៤៥ 
ស្ថចក់្បារ ់និងសមរុលយធន្ទគ្នរ ១២ ៥.៦៣១ ២៣.០៨៧ ៥.៥២៤ ២២.៦១០ 
ក្ទពយសរមមរយៈឡពលេល ី   ១១២.៥២៣  ៤៦១.៣៤៥ ៣៤.៦៤៧ ១៤១.៨១០ 
ក្ទពយសរមមសរុប   ២៥៨.៧៥៥  ១.០៦០.៨៩៧ ២៤៨.២៥៦ ១.០១៦.១១២ 
      



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ៥ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ៊ុ

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវតថុបណ ដ្ ោះអាសនន
របសស់មព័នធក្រុមហ ុន(ត) 
 

 (បានក្ររួពិនិរយ ប៉ាុម្នតមិនបានឡធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
  ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សំគ្នល់  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
   (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
មូលធន នងិបណុំល      
មូលធន      
ឡែើមទុន ១៣ ៧.៤៩៤ ៣០.៧២៥  ៧.១០០ ២៨.៨៦៩ 
ឡែើមទុនបុពវលាភ ១៣.១ ២.៥៤២ ១០.៤២២ - - 
ឡែើមទុនបក្មុងទុរ ១៣.២ (៥.៧០១) (២៣.៣៧៤)  (៥.៨១៥) (២៣.៧២៩) 
ចំឡណញររាទុរ  ១៥.៤៨៩ ៦៣.៥០៥  ១៥.៨០២ ៦៤.៣៩០ 
លឡមែៀងពីអក្តាបដូរក្បារ ់  - ២ - ៤០៦ 
មូលធនក្រវូម្បងម្ចរឡៅក្រមុហ ុនឡមសរុប ១៩.៨២៤ ៨១.២៨០ ១៧.០៨៧ ៦៩.៩៣៦ 
េលក្បឡោជនភ៍ាគរចិ  ២ ៨ ៥ ២១ 
មូលធនសរុប  ១៩.៨២៦ ៨១.២៨៨ ១៧.០៩២ ៦៩.៩៥៧ 
      
បណុំល      
បណុំលរយៈឡពលម្វង      
ក្បាររ់មច ី ១៥ ៩៨.១៩២ ៤០២.៥៨៧ ១០០.០៧៧ ៤០៩.៦១៥ 
បំណុលភរសិនា ៧ ៤ ១៦ ២៣ ៩៤ 
បំណុលពនធពនា ២១ ៥៤០ ២.២១៤ ៤៥៣ ១.៨៥៤ 
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វរថុនទិសេន ៍ ១៦ ៥.៧៥៣ ២៣.៥៨៧ ៥.៨៦៨ ២៤.០១៨ 
បណុំលរយៈឡពលម្វងសរុប  ១០៤.៤៨៩ ៤២៨.៤០៤ ១០៦.៤២១ ៤៣៥.៥៨១ 
      
បណុំលរយៈឡពលេល ី      
គណនអីនរេារេ់ាង ់និងបណុំលឡេេងៗ ១៤ ២៤.៩២១ ១០២.១៧៦ ១០.៨៥៨ ៤៤.៤៤២ 
ទឹរក្បារម់្ែលជ ំរក់្រុមហ ុនឡម ២៣  ៦០.៧៩៥  ២៤៩.២៦០  ៦២.៨៩២ ២៥៧.៤១៧ 
ទឹរក្បារម់្ែលជ ំរឡ់ៅភាគីសមពន័ធញ្ញញ រ ិ ២៣  ៣៣.២៩៧  ១៣៦.៥១៨  ៣៦.៦៦៧ ១៥០.០៧៨ 
ក្បាររ់មច ី ១៥ ១៣.៧៣៦ ៥៦.៣១៨ ១២.៦១៤ ៥១.៦២៩ 
បំណុលភរសិនា ៧ ៧៣ ២៩៩ ៧២ ២៩៥ 
ពនធឡលើក្បារច់ណូំលក្រូវបង ់   ១.៦១៨  ៦.៦៣៤   ១.៦៤០ ៦.៧១៣ 
បណុំលរយៈឡពលេលសីរុប  ១៣៤.៤៤០ ៥៥១.២០៥ ១២៤.៧៤៣ ៥១០.៥៧៤ 
បណុំលសរុប  ២៣៨.៩២៩ ៩៧៩.៦០៩  ២៣១.១៦៤  ៩៤៦.១៥៥ 
មូលធន នងិបណុំលសរុប  ២៥៨.៧៥៥ ១.០៦០.៨៩៧  ២៤៨.២៥៦   ១.០១៦.១១២  



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ៦ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ៊ុ

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវតថុបណ ដ្ ោះអាសនន
របសក់្រុមហ ុន 

 

 

 

 

  (បានក្ររួពិនិរយ ប៉ាុម្នតមិនបានឡធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
  ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សំគ្នល់  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 

   (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
ក្ទពយសរមម      
ក្ទពយសរមមរយៈឡពលម្វង       
ឡែើមទុនឡៅរនុងក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធ ៨  ៥០  ២០៥  ៣៥  ១៤៣ 
ក្ទពយសមបរតិ ឡរាងចក្រ និងបរកិាា រ ៦  ១៥.១១៧  ៦១.៩៨០  ១៥.៤០៤  ៦៣.០៤៩ 
ក្ទពយសរមមអរូបយិ   ៥  ២១  ៥  ២០ 
ក្ទពយសរមមរិចចសនា ៩  ១៣១.១១០  ៥៣៧.៥៥១ ១៩៨.២០០ ៨១១.២៣៣ 
ក្ទពយសរមមរយៈឡពលម្វងសរុប  ១៤៦.២៨២ ៥៩៩.៧៥៧ ២១៣.៦៤៤ ៨៧៤.៤៤៥ 
      
ក្ទពយសរមមរយៈឡពលេល ី      
គណនអីរថិិជន និងគណនីក្រូវទទលួ
ឡេេងៗ ១០ 

 ៥.១៩០  ២១.២៧៩  ៣.៦៥២  ១៤.៩៤៨ 

សននិធ ិ ១១  ៣.៦២៥  ១៤.៨៦៣  ៤.៣៣៥  ១៧.៧៤៣ 
ក្ទពយសរមមរិចចសនា ៩  ៩៨.០៥៨  ៤០២.០៣៨ ១៨.៧៨៩ ៧៦.៩០៣ 
ទឹរក្បារម់្ែលភាគីសមពន័ធញ្ញញ រជិំ រ ់ ២៣  ៤  ១៦  ២.៣៣២   ៩.៥៤៥ 
ទឹរក្បារម់្ែលក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធជ ំរ ់ ២៣  ៣៨  ១៥៦  ៣៨  ១៥៦ 
ស្ថចក់្បារ ់និងសមរុលយធន្ទគ្នរ ១២  ៥.៦២១  ២៣.០៤៦  ៥.៥០០  ២២.៥១២ 
ក្ទពយសរមមរយៈឡពលេលសីរុប  ១១២.៥៣៦ ៤៦១.៣៩៨  ៣៤.៦៤៦  ១៤១.៨០៧ 
ក្ទពយសរមមសរុប  ២៥៨.៨១៨ ១.០៦១.១៥៥  ២៤៨.២៩០  ១.០១៦.២៥២ 
      



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ៧ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ៊ុ

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវតថុបណ ដ្ ោះអាសនន
របសក់្រុមហ ុន(ត) 
 

 

 

  (បានក្ររួពិនិរយ ប៉ាុម្នតមិនបានឡធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
 សំគ្នល់ ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
   នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
មូលធន នងិបណុំល   (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
មូលធន      
ឡែើមទុន ១៣ ៧.៤៩៤ ៣០.៧២៥  ៧.១០០  ២៨.៨៦៩ 
បុពវលាភឡែើមទុន ១៣.១ ២.៥៤២ ១០.៤២២ - - 
ឡែើមទុនបក្មុងទុរ ១៣.២ (៥.៧០១) (២៣.៣៧៤)  (៥.៨១៥) (២៣.៧២៩) 
ចំឡណញររាទុរ  ១៥.៥៦២ ៦៣.៤២២ ១៥.៨៤១ ៦៤.៥៦៦ 
លឡមែៀងពីអក្តាបដូរក្បារ ់  - ៣៨៤ - ៣៩១ 
មូលធនសរុប  ១៩.៨៩៧ ៨១.៥៧៩  ១៧.១២៦ ៧០.០៩៧ 
      
បណុំលរយៈឡពលម្វង      
ក្បាររ់មច ី ១៥ ៩៨.១៩២ ៤០២.៥៨៧  ១០០.០៧៧  ៤០៩.៦១៥ 
បំណុលភរសិនា ៧ ៤ ១៦  ២៣  ៩៤ 
បំណុលពនធពនា ២១  ៥៤០ ២.២១៤ ៤៥៣ ១.៨៥៤ 
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វរថុនទិសេន ៍ ១៦  ៥.៧៥៣  ២៣.៥៨៧  ៥.៨៦៨  ២៤.០១៨ 
បណុំលរយៈឡពលម្វងសរុប  ១០៤.៤៨៩ ៤២៨.៤០៤  ១០៦.៤២១ ៤៣៥.៥៨១ 
      
បណុំល      
បណុំលរយៈឡពលេល ី      
គណនអីនរេារេ់ាង ់និងបណុំលឡេេងៗ ១៤ ២៤.៩១៣ ១០២.១៤៣ ១០.៨៥៨  ៤៤.៤៤២ 
ទឹរក្បារម់្ែលជ ំរក់្រុមហ ុនឡម ២៣  ៦០.៧៩៥  ២៤៩.២៦០ ៦២.៨៩២  ២៥៧.៤១៧ 
ទឹរក្បារម់្ែលជ ំរឡ់ៅភាគីសមពន័ធញ្ញញ រ ិ ២៣  ៣៣.២៩៧  ១៣៦.៥១៨ ៣៦.៦៦៧ ១៥០.០៧៨ 
ក្បាររ់មច ី ១៥ ១៣.៧៣៦ ៥៦.៣១៨  ១២.៦១៤   ៥១.៦២៩  
បំណុលភរសិនា ៧ ៧៣ ២៩៩ ៧២  ២៩៥ 
ពនធឡលើក្បារច់ណូំលក្រូវបង ់  ១.៦១៨  ៦.៦៣៤ ១.៦៤០  ៦.៧១៣ 
បណុំលរយៈឡពលេល ី  ១៣៤.៤៣២ ៥៥១.១៧២ ១២៤.៧៤៣ ៥១០.៥៧៤ 
បណុំលសរុប  ២៣៨.៩២១ ៩៧៩.៥៧៦  ២៣១.១៦៤ ៩៤៦.១៥៥ 
មូលធន នងិបណុំលសរុប  ២៥៨.៨១៨ ១.០៦១.១៥៥  ២៤៨.២៩០  ១.០១៦.២៥២  



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ៨ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ៊ុ

របាយការណ៍ចាំណណញ ឬខាត និងរបាយការណ៍
ចាំណូលណពញណលញបណ ដ្ ោះអាសននរបសស់មព័នធ
ក្រុមហ ុន 

  (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (មិនបានក្រួរពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) 

 
 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 សំគ្នល់  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
   (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
      
ចំណូល ១៧ ១៨.១៥៨ ៧៤.៤៤៨ ១០.៤៥០ ៤២.៧០៩ 
ចំ្យក្បរិបរតិការ ១៨ (១៦.៥២១) (៦៧.៧៣៦) (៩.៦៨៧) (៣៩.៥៩១) 
ក្បារច់ឡំណញឡេេងឡទៀរ  ១៨ ៧៤ ៧៩១ ៣.២៣៣ 
ចំឡណញពកី្បរបិរតកិារ  ១.៦៥៥ ៦.៧៨៦ ១.៥៥៤ ៦.៣៥១ 
ចំណូលហិរញ្ញ វរថុ  ៩ ៣៧ ៥ ២០ 
ថ្ថលឡែើមហិរញ្ញ វរថុ ១៩ (១.៧១០) (៧.០១១) (១.១១៣) (៤.៥៤៩) 
(ខារ)/ចឡំណញ មុនការព់នធឡលើក្បារ់
ចណូំល  ២០ 

 
(៤៦) 

 
(១៨៨) ៤៤៦ ១.៨២២ 

ចំ្យពនធ  (២៧០) (១.១០៧) (២៩៤) (១.២០២) 
(ខារ)/ ចឡំណញរនុងការយិបរឡិចេទ  (៣១៦) (១.២៩៥) ១៥២ ៦២០ 
     
(ខារ)/ ចឡំណញសនមររនុងឆ្ន សំក្មាប៖់     
មាច ស់ក្រុមហ ុន (៣១៣) (១.២៨៣) ១៥២ ៦២០ 
េលក្បឡោជនភ៍ាគរចិ (៣) (១២) - - 

 (៣១៦) (១.២៩៥) ១៥២ ៦២០ 
     



ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ៩ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ៊ុ

របាយការណ៍ចាំណណញ ឬខាត និងរបាយការណ៍
ចាំណូលណពញណលញបណ ដ្ ោះអាសននរបសស់មព័នធ
ក្រុមហ ុន(ត) 

 

ក្បារច់ឡំណញរនុងមយួសនលឹរហ ុន ម្ែលភាគហ ុននរិរបស់ក្រមុហ ុននឹងក្រូវទទលួបានឡៅរនុងការយិបរឡិចេទែូចខាងឡក្កាម៖ 
 

ខាររនុងមយួសនលឹរហ ុន (ឡសន/ឡរៀល) ២៧ 
 

(០.៤៣)  
 

(១៧.៥៥)  
 

០.២១ 
 

៨.៧៣ 

Diluted earnings per share (ឡសន/ឡរៀល) ២៧ 
 

(០.៤៣)  
 

(១៧.៥៥)  
 

០.២១ 
 

៨.៧៣ 

 

  (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (មិនបានក្រួរពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) 

 
 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 សំគ្នល់  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
   (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
      
(ខារ)/ ក្បារច់ំឡណញរនុងការយិបរឡិចេទ  (៣១៦) (១.២៩៥) ១៥២ ៦២០ 
      
ចណូំលឡពញឡលញឡេេងៗ      
េាងគ់ណនីម្ែលនឹងក្រូវឡធវើចំ្ រថ់ាន រឡ់ ើងវញិ
ជាចំឡណញឬខារ     

(ខារ)/ចំឡណញរថ្មលឡលើលំហូរស្ថចក់្បារ ់  ១១៤ ៤៦៧ (១.២៥៨) (៥.១៤១) 
រថ្មលលឡមែៀងពីអក្តាបដូរក្បារ ់  - ១៨៤ - - 
ខារឡពញឡលញសក្មាបក់ារយិបរឡិចេទសរុប (២០២) (៦៤៤) (១.១០៦) (៤.៥២១) 
     
ខារឡពញឡលញរនុងឆ្ន សំក្មាប៖់     
មាច ស់ក្រុមហ ុន (១៩៩) (៦៣២) (១.១០៦) (៤.៥២១) 
េលក្បឡោជនភ៍ាគរចិ (៣) (១២) - - 

 (២០២) (៦៤៤) (១.១០៦) (៤.៥២១) 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ១០ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ៊ុ

របាយការណ៍ចាំណណញ ឬខាត និងរបាយការណ៍
ចាំណូលណពញណលញបណ ដ្ ោះអាសននរបស ់
ក្រុមហ ុន

 
 

  (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (មិនបានក្រួរពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) 

 
 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 សំគ្នល់  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
   (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
      
ចំណូល ១៧ ១៨.១៥៨ ៧៤.៤៤៨ ១០.៤៥០ ៤២.៧០៩ 
ចំ្យក្បរិបរតិការ ១៨ (១៦.៤៧៩) (៦៧.៥៦៤) (៩.៦៨៧) (៣៩.៥៩១) 
ចំឡណញ/ ខារឡេេងៗ  ១៣ ៥៣ ៧៩១ ៣.២៣៣ 
ចំឡនញក្បរិបរតកិារ  ១.៦៩២ ៦.៩៣៧ ១.៥៥៤ ៦.៣៥១ 
ចំណូលហិរញ្ញ បបទាន  ៩ ៣៧ ៥ ២០ 
ចំ្យហរិញ្ញបបទាន ១៩ (១.៧១០) (៧.០១១) (១.១១៣) (៤.៥៤៩) 
(ខារ)/ចឡំណញមុនគរិពនធឡលើក្បារច់ណូំល  (៩) (៣៧) ៤៤៦ ១.៨២២ 
ការចំ្ យពនធ ២០ (២៧០) (១.១០៧) (២៩៤) (១.២០២) 
(ខារ)/ ចឡំណញរនុងការយិបរឡិចេទ  (២៧៩) (១.១១៤) ១៥២ ៦២០ 
ខារឡពញឡលញឡេេងឡទៀរ      
េាងគ់ណនីម្ែលនឹងក្រូវឡធវើចំ្ រ់
ថាន រឡ់ ើងវញិជាចំឡណញឬខារ  

  
  

ភាពេុសគ្នន ថ្នអក្តាបដូរក្បារ ់  - ១៨៤ - ១៧.៥៣៣ 
ចំឡណញ/ (ខារ)ឡលើរថ្មលសមក្សបថ្នហូរស្ថចក់្បារ ់  ១១៤ ៤៦៧ (១.២៥៨) (៥.១៤១) 
ចណូំលឡពញឡលញសរុប/(ខារ) (១៦៥) (៤៩៣) (១.១០៦) ១៣.០១២ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ       ១១ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ៊ុ
 

របាយការណ៍បខក្មបក្មួលមូលធនបណ ដ្ ោះអាសននរបសស់មព័នធក្រុមហ ុន 
  រមមសិទធិរបស់មាច ស់ភាគហ ុន   
  មនិអាចម្បងម្ចរ   

  ឡែើមទុន 
ឡែើមទុនបុពវ

លាភ 
ឡែើមទុន

បក្មងុទុរ 

ចំឡណញររា
ទុរម្ែលអាច

ម្បងម្ចរ 

 

សរុប 

                     
េលក្បឡោជន៍

ភាគរចិ មូលធនសរុប 

 សំគ្នល់ 
 នែុ់លាល  
អាឡមររិ 

 នែុ់លាល  
អាឡមររិ  

 នែុ់លាល  
អាឡមររិ 

 នែុ់លាល  
អាឡមររិ  

 នែុ់លាល  
អាឡមររិ  លានឡរៀល 

 នែុ់លាល  
អាឡមររិ  

 នែុ់លាល  
អាឡមររិ  លានឡរៀល 

          (សំគ្នល់ ៣) 
(បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម)           
សមរុលយគរិក្រមឹថ្ថៃទី១ ម្េររាោ ឆ្ន ២ំ០២០ ១២.១ ៧.១០០ - (៥.៨១៥) ១៥.៨០២ ១៧.០៨៧ ៦៩.៩៥៧ ៥  ១៧.០៩២ ៦៩.៩៥៧ 
ឡបាោះេាយសនលឹរហ ុន ១៣ ៣៩៤ ២.៥៤២ - - ២.៩៣៦ ១២.០៣៨ - ២.៩៣៦ ១២.០៣៨ 
ខាររនុងការយិបរឡិចេទ  - - - (៣១៣) (៣១៣)  (១.២៨៣) (៣) (៣១៦)  (១.២៧៥) 
ចំឡណញរថ្មលសមក្សបឡលើលំហូរស្ថចក់្បារ ់  - - ១១៤ - ១១៤ ៤៦៧ - ១១៤ ៤៦៧ 
ភាពលឡមែៀងប ដ្ លមរពីការបដូរក្បារ ់  - - - - - ១០១ - - ១០១ 
សមរុលយឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០   ៧.៤៩៤ ២.៥៤២ (៥.៧០១) ១៥.៤៨៩ ១៩.៨២៤ ៨១.២៨០ ២ ១៩.៨២៦ ៨១.២៨៨ 
           
(មិនបានក្រួរពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម)           
សមរុលយគរិក្រមឹថ្ថៃទី១ ម្េររាោ ឆ្ន ២ំ០១៩ ១២.១ ៧.១០០ - (១.៧៧២) ៨.៥៩៥ ១៣.៩២៣ ៥៦.៦១១ - ១៣.៩២៣ ៥៦.៦១១ 
ចំឡណញរនុងការយិបរឡិចេទ  - - - ១៥២ ១៥២ ៦២០ - ១៥២ ៦២០ 
ការខារបងរ់ថ្មលសមក្សបឡលើលំហូរស្ថចក់្បារ ់  - - (១.២៥៨) - (១.២៥៨) (៥.១៥៨) - (១.២៥៨) (៥.១៥៨) 
ភាពលឡមែៀងប ដ្ លមរពីការបដូរក្បារ ់  - - - - - ៤១៣ - - ៤១៣ 
សមរុលយឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩  ៧.១០០ - (៣.០៣០) ៨.៧៤៧ ១២.៨១៧ ៥២.៤៨៦ - ១២.៨១៧ ៥២.៤៨៦ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ       ១២ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ៊ុ
 

របាយការណ៍បខក្មបក្មួលមូលធនបណ ដ្ ោះអាសននរបសក់្រុមហ ុន 

 

 

 

  មនិអាចម្បងម្ចរបាន ចំឡណញររាទុរ
ម្ែលអាចម្បងម្ចរ 

 
  ឡែើមទុន ឡែើមទុនបក្មងុទុរ ឡែើមទុនបុពវលាភ មូលធនសរុប 
 សំគ្នល់  នែុ់លាល អាឡមររិ   នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ   នែុ់លាល អាឡមររិ  លានឡរៀល 
       (សំគ្នល់ ៣) 
        
(បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម)        
សមរុលយគិរក្រមឹថ្ថៃទ១ី ម្េររាោ ឆ្ន ២ំ០២០  ៧.១០០ (៥.៨១៥) - ១៥.៨៤១ ១៧.១២៦  ៧០.០៩៧ 
ឡបាោះេាយសនលរឹហ ុន  ៣៩៤ - ២.៥៤២ - ២.៩៣៦ ១២.០៣៨ 
ខាររនុងការយិបរឡិចេទ  - - - (២៧៩) (២៧៩) (១.១៤៤) 
ការខារបងរ់ថ្មលឡលើលំហូរស្ថចក់្បារ ់  - ១១៤ - - ១១៤ ៤៦៧ 
ភាពលឡមែៀងប ដ្ លមរពកីារបដូរក្បារ ់  - - - - - (៧៩) 
សមរុលយឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០   ៧.៤៩៤ (៥.៧០១) ២.៥៤២ ១៥.៥៦២ ១៩.៨៩៧ ៨១.៣៧៩ 
        
(មិនបានក្រួរពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម)        
សមរុលយគរិក្រមឹថ្ថៃទ១ី ម្េររាោ ឆ្ន ២ំ០១៩  ៧.១០០ (១.៧៧២) - ៨.៦០៧ ១៣.៩៣៥ ៥៦.៦៦២ 
ចំឡណញរនុងការយិបរឡិចេទ  - - - ១៥២ ១៥២ ៦២១ 
ការខារបងរ់ថ្មលឡលើលំហូរស្ថចក់្បារ ់  - (១.២៥៨) - - (១.២៥៨) (៥.១៤១) 
ភាពលឡមែៀងប ដ្ លមរពីការបដូរក្បារ ់  - -  - - ១៧.៥៦៤ 
សមរុលយឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩  ៧.១០០ (៣.០៣០) - ៨.៧៥៩ ១២.៨២៩ ៦៩.៧០៦  



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ១៣ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
  

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ៊ុ
 

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បារ់បណ ដ្ ោះអាសនន
របសស់មព័នធក្រុមហ ុន 

 

  (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (មិនបានក្រួរពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) 

 
 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 សំគ្នល់  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
   (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
សរមមភាពក្បរបិរិតការ      
ចំឡណញមុនគិរពនធឡលើក្បារច់ណូំល   (៤៦)  (១៨៨)  ៤៤៦  ១.៨២២ 
នយិរ័រមមសក្មាប៖់      
រលំស់ ១៨  ២៨៨  ១.១៨១  ១៤៧  ៦០១ 
រលំស់ឡលើក្ទពយសរមមអរូបយិ ១៨  ១  ៤  ១  ៤ 
ចំណូលពកីារក្បារ ់   (៩)  (៣៧)  (៥)  (២០) 
ចំ្យពកីារក្បារ ់ ១៩  ១.៧១០  ៧.០១១  ១.១១៣  ៤.៥៤៩ 
ក្បារច់ឡំណញមុនបម្ក្មបក្មលួឡែើមទុនបងវលិ ១.៩៤៤ ៧.៩៧១  ១.៧០២  ៦.៩៥៦ 
បម្ក្មបក្មលួឡែើមទុនបងវលិ៖      
គណនអីរថិិជននិងគណនីក្រូវទទលួឡេេងៗ  (១.៦២៧) (៦.៦៧១)  ៧.២៥៣  ២៩.៦៤៣ 
ក្ទពយសរមមរិចចសនា   (១២.១៧៩)  (៤៩.៩៣៤)  (១០.១៤៤)  (៤១.៤៥៩) 
សននិធ ិ   ៧១០  ២.៩១១ -  -  
ទឹរក្បារម់្ែលជ ំរក់្រុមហ ុនឡម  (២.០៩៧) (៨.៥៩៨)  (៧៨៧)  (៣.២១៦) 
ទឹរក្បារម់្ែលភាគីសមពន័ធញ្ញញ រជិំ រ/់ជំ រឡ់ៅភាគ
សមពន័ធញ្ញញ រ ិ  (១.០៤២)  (៤.២៧២)  (១៦.០៧២)  (៦៥.៦៨៦) 
គណនអីនរេារេ់ាង ់និងបណុំលឡេេងៗ  ១៤.៥០២ ៥៩.៤៥៨  ១២.៥៤៣  ៥១.២៦៣ 
ស្ថចក់្បារឡ់ក្បើរនុងសរមមភាពក្បរបិរតកិារ  ២១១ ៨៦៥ (៥.៥០៥) (២២.៤៩៩) 
ពនធឡលើក្បារច់ណូំលម្ែលបានបង ់  (២០៥) (៨៤១) (៤៧០) (១.៩២១) 
ស្ថចក់្បារសុ់ទធឡក្បើរនុងសរមមភាពក្បរបិរតកិារ ៦ ២៤ (៥.៩៧៦) (២៤.៤២៤) 
      



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ១៤ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
  

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ៊ុ
 

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បារ់បណ ដ្ ោះអាសនន
របសស់មព័នធក្រុមហ ុន(ត) 

  (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (មិនបានក្រួរពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) 

  
សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 សំគ្នល់  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
   (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
      
សរមមភាពវនិឡិោគ      
ការទញិក្ទពយសមបរិត ឡរាងចក្រ នងិបរកិាា រ   (១)  (៤)  (២.៣៩៤)  (៩.៧៨៤) 
ការក្បារម់្ែលទទួលបាន  ៩ ៣៧ ៥ ២០ 
ការទញិក្ទពយសរមមអរូបយិ  - - (៥) (២០) 
ស្ថចក់្បារសុ់ទធឡក្បើរនុងសរមមភាពវនិិឡោគ ៨ ៣៣ (២.៤១៩) (៩.៨៨៦) 
      
សរមមភាពហរិញ្ញបបទាន      
ការទូទារស់ងរមច ី ២២ (១.០៧៩) (៤.៤២៤) - - 
ការទទលួយរក្បាររ់មចពីធីន្ទគ្នរ ២២ ៣១៦ ១.២៩៦  ២៨៤ ១.១៦១ 
ការឡចញឡែើមទុនបម្នថម ១៣  ២.៩៣៦  ១២.០៣៨ - - 
ការទូទារក់ារក្បារ ់  (១.៧១០) (៧.០១១) (១.១១៣) (៤.៥៤៩) 
ការទូទារប់ណុំលភរសិនា ៧ (១៨) (៧៤) - - 
ការោរក់្បារប់ឡញ្ញ ើរមានកាលរណំរ ់  (៥០) (២០៥)  (១១២)  (៤៥៨) 

    ស្ថចក់្បារសុ់ទធបានមរពសីរមមភាពហរិញ្ញបបទាន ៣៩៥ ១.៦២០ (៩៤១) (៣.៨៤៦) 
      
បម្ក្មបក្មលួស្ថចក់្បារសុ់ទធ នងិស្ថចក់្បារស់មមូល ៤០៩ ១.៦៧៧   (៩.៣៣៥)  (៣៨.១៥២) 
ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថចក់្បារស់មមូលឡែើមឆ្ន  ំ  ១.៨២៣ ៧.៤៦២  ៩.៦៤៦  ៣៩.២២២ 
ភាពេុសគ្នន ថ្នអក្តាបតូរក្បារ ់  - ១២  - ២០៤  
ស្ថចក់្បារ ់នងិស្ថចក់្បារស់មមូលចុងឆ្ន  ំ ១២ ២.២៣២ ៩.១៥១ ៣១១ ១.២៧៤ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ១៥ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
  

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ៊ុ
 

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បារ់បណ ដ្ ោះអាសនន
របសក់្រុមហ ុន 
 

 

  (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (មិនបានក្រួរពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) 

 
 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 សំគ្នល់  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
   (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
សរមមភាពក្បរបិរិតការ      
ចំឡណញមុនគិរពនធ   (៩)  (៣៧)  ៤៤៦  ១.៨២២ 
នយិរ័រមមសក្មាប៖់      
រលំស់ ១៨  ២៨៨  ១.១៨១  ១៤៧  ៦០១ 
រលំស់ឡលើក្ទពយសរមមអរូបយិ ១៨ ១ ៤  ១  ៤ 
ចំណូលពកីារក្បារ ់   (៩)  (៣៧)  (៥)  (២០) 
ចំ្យពកីារក្បារ ់ ១៩  ១.៧១០  ៧.០១១  ១.១១៣  ៤.៥៤៩ 
ក្បារច់ឡំណញមុនបម្ក្មបក្មលួឡែើមទុនបងវលិ  ១.៩៨១ ៨.១២២  ១.៧០២ ៦.៩៥៦ 
បម្ក្មបក្មលួឡែើមទុនបងវលិ៖      
គណនអីនរេារេ់ាងនិងគណនីក្រវូទទលួឡេេងៗ  (១.៦៦៣) (៦.៨១៨)   ៥.៤៩៤ ២២.៤៥៤ 
ក្ទពយសរមមរិចចសនា   (១២.១៧៩)  (៤៩.៩៣៤)  (៧.៨៦២)  (៣២.១៣២) 
សននិធ ិ  ៧១០ ២.៩១១ -    -    
ទឹរក្បារម់្ែលជ ំរក់្រុមហ ុនឡម  (២.០៩៧) (៨.៥៩៨) ៥៧.៨១៣ ២៣៦.២៨២ 
ទឹរក្បារម់្ែលភាគីសមពន័ធញ្ញញ រជិំ រ/់ជំ រឡ់ៅភា
គីសមពន័ធញ្ញញ រ ិ (១.០៤២) (៤.២៧២) (៧៤.៦៧១) (៣០៥.១៨០) 
គណនអីនរេារេ់ាង ់និងបណុំលឡេេងៗ  ១៤.៤៩៤ ៥៩.៤២៥ ១២.០១៧ ៤៩.១១៣ 
ស្ថចក់្បារឡ់ក្បើរនុងសរមមភាពក្បរបិរតកិារ  ២០៤ ៨៣៦ (៥.៥០៧) (២២.៥០៧) 
ពនធឡលើក្បារច់ណូំលម្ែលបានបង ់  (២០៥) (៨៤១) (៤៦៩) (១.៩១៧) 
ស្ថចក់្បារសុ់ទធឡក្បើរនុងសរមមភាពក្បរបិរតកិារ (១) (៥) (៦.០០១) (២៤.៥២៦) 
      



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ១៦ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
  

ជូនភាជ ប់កំណរ់សមាេ ល់ជាមេនកមួយ្ដនរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវរថ៊ុ
 

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បារ់បណ ដ្ ោះអាសនន
របសក់្រុមហ ុន(ត) 
 

 

  (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (មិនបានក្រួរពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) 

  
សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 សំគ្នល់  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
   (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
      
សរមមភាពវនិឡិោគ      
ការទញិក្ទពយសមបរិត ឡរាងចក្រ នងិបរកិាា រ  (១) (៤) (២.៣៩៤) (៩.៧៨៤) 
ការទញិក្ទពយសរមមអរូបយិ  - - (៥) (២០) 
ការទញិក្រមុហ ុនបុក្រសមពន័ធ  (១៥) (៦២) (២៥) (១០២) 
ការក្បារម់្ែលបានទទួល ៩ ៣៧ ៥ ២០ 
ស្ថចក់្បារសុ់ទធឡក្បើរនុងសរមមភាពវនិិឡោគ (៧) (២៩) (២.៣៩៤) (៩.៧៨៤) 
      
សរមមភាពហរិញ្ញបបទាន      
ការទូទារស់ងរមចធីន្ទគ្នរ  (១.០៦៧) (៤.៣៧៥) - - 
ការទទលួយរក្បាររ់មចពីធីន្ទគ្នរ  ៣១៦ ១.២៩៦ ២៨៤ ១.១៦១ 
ការឡចញឡែើមទុនបម្នថម ១៣ ២.៩៣៦ ១២.០៣៨ - - 
ការទូទារក់ារក្បារ ់  (១.៧១០) (៧.០១១) (១.១១៣) (៤.៥៤៩) 
ការទូទារប់ណុំលភរសិនា ៧ (១៨) (៧៤) - - 
ការោរក់្បារប់ឡញ្ញ ើមានកាលរណំរ ់  (៥០) (២០៥) (១១២) (៤៥៨) 

   ស្ថចក់្បារសុ់ទធបានមរពសីរមមភាពហិរញ្ញបបទាន ៤០៧ ១.៦៦៩ (៩៤១) (៣.៨៤៦) 
      
បម្ក្មបក្មលួស្ថចក់្បារសុ់ទធ នងិស្ថចក់្បារស់មមូល ៣៩៩ ១.៦៣៥ (៩.៣៣៦) (៣៨.១៥៦) 
ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថចក់្បារស់មមូលឡែើមឆ្ន  ំ ១.៨២៣ ៧.៤៦២ ៩.៦៤៦ ៣៩.២២២ 
ភាពេុសគ្នន ថ្នអក្តាបតូរក្បារ ់ - ១៣ - ២០៤  
ស្ថចក់្បារ ់នងិស្ថចក់្បារស់មមូលចុងឆ្ន  ំ ១២ ២.២២២ ៩.១១០ ៣១០ ១.២៧០ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ១៧ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

រាំណត់សមាា លណ់លើពត៌មានហរិញ្ញវតថុ
បណ ដ្ ោះអាសនន

១ ព័ត៌មានអាំពីក្រុមហ ុន 
ឡេសថរិ (ឡេមបូឌា) ភអីិលសីុ (ឡៅការថ់ាការថ់ា”ក្រមុហ ុន”) ម្ែលពីមុនមានឡ ម្ ោះថា ឡេសថរិ (ឡេមបូឌា) លីមធីីរ ក្រូវបានចុោះ
បញ្ជ ី ឡៅថ្ថៃទី៥ ម្េរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១០ ជាសហក្គ្នសឯរបុគាលទទួលេុសក្រូវមានរំររិ និង៩៤.៩៧% ក្រូវបានកានក់ាបឡ់ោយ  
ក្រុមហ ុន Pestech International Berhad ម្ែលជាក្រមុហ ុនចុោះបញ្ជ ី និងមានអាសយោឋ នឡៅក្បឡទសមា៉ា ឡ សីុ ឡហើយបានចុោះបញ្ជ ី
លរមូ់លបក្រឡៅទីេារឡគ្នលថ្នេារភាគហ ុនក្បឡទសមា៉ា ឡ សីុ។ ជាមយួឡែើមទុនចុោះបញ្ជ ីែបូំងមានចំនួន ៧.៤៩៤.៥០០ ែុលាល រអាឡម
ររិម្ចរជា ៧៤.៩៤៥.០០០ ភាគហ ុនម្ែលមានរថ្មលចាររឹឡលើបណ័ណ ចំននួ០.១០ ែុលាល រអាឡមររិរនុងមួយភាគហ ុន។ ក្រមុហ ុនបានចុោះ
បញ្ជ ីជាមួយក្រសួង ណិជជរមម ឡក្កាមឡលេ ណិជជរមម ០០០០០៩៥៧។ 
 

សរមមភាពចមបងរបស់ក្រមុហ ុនគសឺ្ថងសងស់្ថថ នយីអ៍គាសិនីរង និងប ត្ ញបញ្ជូ ន។ 
 
ឡៅថ្ថៃទី១២ ម្េសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រុមហ ុនបានបញ្ចបក់ារឡធវើសមាហរណរមមការេតល់ជូនជាស្ថធារណៈឡលើរែំបូងឡហើយបានចុោះបញ្ជ ី
ភាគហ ុនរបស់េលួនឡែើមបទីញិលរឡ់ៅឡលើទេីារមូលបក្ររមពុជា។ 
 
ឡេសថរិ (មោី៉ា នម់ា៉ា ) លីមរីធីរ ("ក្រមុហ ុនបុក្រសមពន័ធ") ក្រូវបានចុោះបញ្ជ ីជាក្រុមហ ុនឯរជនទទលួេុសក្រូវមានរក្មរិម្ែល ១០០% 
ជារមមសិទធិរបស់ក្រុមហ ុនឡក្កាមការចុោះបញ្ជ ីឡលេ ១១៧១FC/២០១៦-២០១៧ ចុោះថ្ថៃទ២ី៤ ម្េមនី្ទ ឆ្ន ២ំ០១៧ ម្ែលឡចញឡោយ
ក្រសួងម្េនការ និងហរិញ្ញ វរថុរបស់រោឋ ភបិាលថ្នស្ថធារណរែឋសហភាពមោី៉ា នម់ា៉ា ។ 
 
សរមមភាពចំបងរបស់ ក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធ គកឺារេតល់ជូនគឡក្មាងរនុងការក្គបក់្គងប ត្ ញអគាសិនី ការរំឡ ើង នងិការរំឡ ើងម្េេរ
បញ្ជូ នការក្រួរពនិិរយការឡធវើឡរសត និងគណៈរមមការ និងការង្ហរសីុវលិ។ 
 
ក្រុមហ ុន Pestech Hinthar Corporation Limited ក្រូវបានោរប់ញ្ចូ លជាក្រមុហ ុនឯរជនទទួលេុសក្រូវមានរក្មរិ ម្ែល ៦០% 
កានក់ាបឡ់ោយក្រុមហ ុន ឡេសថរិ (មោី៉ា នម់ា៉ា ) លីមរីធីរឡក្កាមចាបក់្រមុហ ុនមោី៉ា នម់ា៉ា  ២០១៧ ឡៅថ្ថៃទ២ី៤ ម្េមថុិន្ទ 
ឆ្ន ២ំ០១៩។ ឡែើមទុនម្ែលបានចុោះបញ្ជ ីមានចំនួន ៥០.០០០ ែុលាល រអាឡមររិម្ែលឡសមើរ នងឹភាគហ ុនចំននួ ៥០.០០០ ភាគហ ុន។ 
 
ក្រុមហ ុន Pestech Microgrid លីមធីីរ ក្រូវបានចុោះបញ្ជ ីជាក្រុមហ ុនឯរជនទទលួេុសក្រូវមានរក្មរិម្ែល ៩០% កានក់ាបឡ់ោយ
ក្រុមហ ុន Pestech Hinthar េបឡភើឡរសិន លីមធីរីឡក្កាមការក្គបក់្គងចាបក់្រមុហ ុនមោី៉ា នម់ា៉ា ឆ្ន ២ំ០១៧ ឡៅថ្ថៃទ១ី៤ ម្េរុមភៈ       
ឆ្ន ២ំ០២០។ ឡែើមទុនម្ែលបានចុោះបញ្ជ ីមានចំនួន ១០.០០០ ែុលាល អាឡមររិ ម្ែលឡសមើរ នងឹ១០.០០០ សនលរឹហ ុន។ 
 
ក្រុមហ ុនចារទុ់រក្រុមហ ុន Pestech Hinthar េបឡភើឡរសិន លីមធីីរ និងក្រមុហ ុន Pestech Microgrid លីមធីរីជាក្រុមហ ុនបុក្រ   
សមពន័ធឡោយក្បឡោល។ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ១៨ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

សរមមភាពសំខានរ់បស់ក្រមុហ ុនបុក្រសមពន័ធឡោយក្បឡោល គឺឡែើមបបីឡងាើរឡហោឋ រចន្ទសមពន័ធថ្នវស័ិយថាមពល នងិឡលើររមពស់ម្េនរ
ថាមពលែូចជាការេលិរថាមពលការបញ្ជូ នថាមពល នងិការម្ចរចាយថាមពល។ 

ការោិល័យចុោះបញ្ជ ីរបស់ក្រមុហ ុនគឺឡៅេាោះឡលេ៦ េលូវឡលេ៥៨៨ សង្ហា រប់ឹងររ២់ េណឌ ទលួឡគ្នរ រាជធានភីនឡំពញ  ក្បឡទសរមពុជា។ 
ការយិាល័យច ុះបញ្ជ ីរបស់ត្រមុហ  នបុក្រសមពន័ធផ្ទា ល់/ក្បឡោល មានទតីាំងឡៅ បនាបឡ់លេ០១-០៥ ជានទ់ី១០ អគ្នរការោិល័យទី
ក្រុងJunction ម្រងេលូវ២៧ និងេលូវBogyoke Aung San ទីក្រងុោ៉ា នហាន ក្បឡទសមោី៉ា នម់ា៉ា នងិេលូវThapyaynyo ឡលេ៣អុ ី
Shinsawpu Ward Sannchaung ទីក្រងុោ៉ា នហាន ថ្នស្ថធារណរែឋសហភាពមោី៉ា នម់ា៉ា ។ 
 
ក្រុមហ ុនពុមំានការផ្ទល ស់បតូរជាស្ថរវនត ឡលើសរមមភាពចមបងរបស់ក្រុមហ ុន នងិក្រមុហ ុនបុក្រសមពន័ធឡៅរនុងរំ ុងការយិបរឡិចេទហិរញ្ញ
វរថុឡនោះឡទ។ 
 
ពរម៌ានហិរញ្ញ វរថុបឡ ដ្ ោះអាសននរបស់ក្រុមហ ុន ឡេសថរិ (ឡេមបូឌា) ភអីិលសីុ និងក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធរបស់វា (ឡៅការថ់ា”សមពន័ធ
ក្រុមហ ុន”) ក្រូវបានអនុមរ័ឡអាយឡបាោះេាយឡោយក្រមុក្បរឹាភបិាលក្រមុហ ុនឡៅថ្ថៃទ១ី០ ម្េវចិេកិា- ឆ្ន ២ំ០២០។ 
 
ពរម៌ានហិរញ្ញ វរថុបឡ ដ្ ោះអាសនន សក្មាបរ់យៈឡពលបមី្េចុងឡក្កាយ ន្ទថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រវួបានក្រួរពិនរិយឡ ើងវញិ 
ប៉ាុម្នតមនិក្រូវបានឡធវើសវនរមមឡ ើយ។ 
 
២. មូលដ្ឋា នថ្នការណរៀបចាំរបាយការណ៍ 
ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុបឡ ត្ ោះអាសននសក្មាបរ់យៈឡពលបមី្េចុងឡក្កាយឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រូវបានឡរៀបចំក្សបតាមសតងោ់រ
គណឡនយយអនតរជារអិនតរជារិរមពុជា ៣៤ - របាយការណ៍ហរិញ្ញ វរថុបឡ ត្ ោះអាសនន (“CIAS ៣៤”)។ ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុបឡ ត្ ោះអាសនន
មនិរួមបញ្ចូ លរណំរសំ់គ្នល់ទាងំអស់ក្គបក់្បឡភទម្ែលក្រូវបានបញ្ចូ លជាធមមតាឡៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុម្ែលបានឡធវើសវនរមម
ក្បចាឆំ្ន ឡំទ។ ែូឡចនោះរបាយការណ៍ឡនោះក្រូវបានឡរៀបចំឡ ើងរមួគ្នន ជាមយួនឹង របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុម្ែលបានឡធវើសវនរមមក្បចាំឆ្ន នំ្ទ    
ការយិបរឡិចេទ នងិសក្មាបចុ់ងការយិបរឡិចេទថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ ម្ែលក្រូវបានឡរៀបចំឡ ើងក្សបតាមសតងោ់ររបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វរថុអនតរជារិរមពុជា (“CIFRSs”)។ ឡគ្នលនឡោបាយគណឡនយយសំខាន់ៗ  ម្ែលឡក្បើរនុងការឡរៀបចំពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុបឡ ត្ ោះ
អាសននគឺក្សបតាមឡគ្នលនឡោបាយគណឡនយយសំខានម់្ែលក្រូវបានឡក្បើរនុងការឡរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វរថុម្ែលបានឡធវើសវនរមម
ឡហើយឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ ។ 
 
៣. របិូយប័ណណ ណោល និងរបិូយប័ណណ សក្មាប់បង្ហា ញ 
រូបិយបណ័ណ ជារិថ្នក្ពោះរាជា្ចក្ររមពុជាគឺម្េមរឡរៀល។ រប៏៉ាុម្នតឡោយស្ថរ ក្រុមហ ុនមានក្បរិបរតិការអាជីវរមម និងររារណំរក់្តា
គណឡនយយបឋមជាែុលាល រអាឡមររិ ក្រុមក្បឹរាភបិាលបានរណំរែុ់លាល រអាឡមររិ ជារូបយិបណ័ណ ឡគ្នលរបស់ក្រុមហ ុនសក្មាបឡ់គ្នល
បំណងថ្នការវាស់ម្វង និងបង្ហា ញឡក្ ោះវាបានឆលុោះបញ្ញច ំងពេីលឹមស្ថរឡសែឋរិចចថ្នក្ពឹរតកិារណ៍ និងកាលៈឡទសៈរបស់ក្រមុហ ុន។ 
 
ក្បរិបរិតការជារូបិយបណ័ណ បរឡទស ឡក្ៅពីែុលាល រអាឡមររិក្រូវបានបតូរឡៅជាែុលាល រអាឡមររិ ឡោយឡក្បើក្បាស់អក្តាបតូរក្បារទូ់ឡៅឡៅកាល
បរឡិចេទថ្នក្បរិបរិតការឡន្ទោះ។ ក្ទពយសរមម និងបំណុលម្ែលជារូបយិបណ័ណ ឡេេង ឡក្ៅពែុីលាល រអាឡមររិ ឡៅកាលបរឡិចេទរបាយការណ៍
ក្រូវបានបតូរឡៅជាែុលាល រអាឡមររិ ឡោយឡក្បើក្បាស់អក្តាបតូរក្បារទូ់ឡៅន្ទកាលបរឡិចេទថ្នក្បរិបរតិការ។ ភាពលឡមែៀងពកីារបតូររូបិយបណ័ណ
បរឡទសក្រូវបានទទលួស្ថា ល់រនុងរបាយការណ៍ចំឡណញ ឬខារ និងចំណូលឡពញឡលញ។ 
 
ការបតូរចំនួនទឹរក្បារព់ីែុលាល រអាឡមររិ ឡៅជាម្េមរឡរៀល បានបង្ហា ញឡៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុគឺរនុងឡគ្នលបណំង ឡែើមបអីនុឡលាម
តាមចាបស់តីពីគណឡនយយ និងសវនរមមថ្នរមពុជា (ម្េឡមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៦) ក្ពមទាំងក្រូវបានឡធវើឡ ើង ឡោយឡក្បើក្បាស់អក្តាបតូរក្បារជ់ា
េលូវការម្ែលបានបង្ហា ញជាក្បារឡ់រៀលឡោយឡោងឡៅតាមអក្តាបតូរក្បាររ់នុង ១ែុលាល រអាឡមររិែូចម្ែលបានក្បកាសឡោយ 
អគាន្ទយរោឋ នពនធោរ៖ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ១៩ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

២០២០ ២០១៩ 
អក្តាមធយម ៤.១០១ ៤.០៨៧ 
អក្តាចុងក្គ្ន ៤.១០០ ៤.០៩៣ 

 
សមរុលយថ្នការបដូរក្បារ ់គឺមនិក្រូវបានឡធវើសវនរមម និងមនិក្រូវបានបង្ហា ញចំននួជាក្បារែុ់លាល អាឡមររិ ឬក្រវូបាន ឬអាចបដូរឡៅជាក្បារ់
ឡរៀលឡៅអក្តាខាងឡលើឡនោះ ឬអក្តាបដូរក្បារឡ់េេងឡទៀរឡទ។ 
 
៣.១. ក្បរបិរតកិាររបស់រូបយិបណ័ណ បរឡទស 
ឡៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុសមាសរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន ក្គបក់្ទពយសរមម ក្គបប់ណុំល នងិក្បរិបរតកិារទាំងអស់របស់សមពន័ធ    
ក្រុមហ ុនម្ែលរូបិយបណ័ណ ឡគ្នលឡេេង ឡក្ៅពីក្បារែុ់លាល អាឡមររិ ក្រូវបដូរឡៅជាក្បារែុ់លាល អាឡមររិឡពលោរប់ញ្ចូ លគ្នន ។ 
រូបិយបណ័ណ ឡគ្នលរបស់អងាភាពឡៅរនុងសមពន័ធក្រុមហ ុនគមឺនិមានការម្ក្បក្បួលឡ ើយឡៅរនុងអ ុំងន្ទការយិបរឡិចេទថ្នរបាយការណ៍។ 
 
ឡៅរនុងក្បរបិរតកិារថ្នការោរប់ញ្ចូ លគ្នន  ក្ទពយសរមម នងិបណុំលក្រូវបានបដូរឡៅជាក្បារែុ់លាល អាឡមររិ ឡៅអក្តាែដូរក្បារចុ់ងឡក្កាយឡៅ
ការយិបរឡិចេទថ្នរបាយការណ៍។ មូលនិធ ិណិជជរមម និងរថ្មលសមក្សបក្រូវបានឡធវើនយិរ័រមមឡៅឡពលទិញថ្ននរីិបុគាលបរឡទស ក្រូវ
បានចារទុ់រក្ទពយសមបរតិ និងបណុំលរបស់នីរបុិគាលបរឡទសឡៅជាែុលាល អាឡមររិឡៅអក្តាបដូរក្បារចុ់ងឡក្កាយ។ ចណូំល និង 
ចំ្យក្រវូបានបដូរឡៅជាក្បារែុ់លាល អាឡមររិឡៅអក្តាបដូរក្បារស់មមូល ថ្នការយិបរឡិចេទថ្នរបាយការណ៍។ បម្ក្មបក្មលួថ្នអក្តាបដូរ
ក្បារក់្រូវបានគរិថ្ថល ឬឥណទាន ឡៅរនុងចណូំលឡពញឡលញឡេេងៗ ឡហើយការបដូររូបយិបណ័ណ ក្រូវបានទទលួស្ថា ល់មូលធនបក្មងុទុរ។ 
ឡៅរនុងក្បរបិរតកិារថ្នការជំរោះបញ្ជ ី ក្បរបិរតកិាររបស់រូបិយបណ័ណ បរឡទស ម្ែល រព់ន័ធឡៅនិងការបងារទុរថ្នការភាពលឡមែៀងពីអក្តាបដូរ
ក្បារ ់នឹងក្រវូទទលួស្ថា ល់ឡៅរនុងមូលធន និងក្រូវបានចារថ់ាន រឡ់ ើងវញិឡៅជា ចំឡណញ ឬខារ ឡហើយក្រូវបានទទលួស្ថា ល់ថាជាម្េនរ
មួយថ្នការចំឡណញ ឬខារឡៅកាលបរឡិចេទបិទបញ្ជ ី។ 
 
៤. ណោលនណោបាយគណណនយយសាំខាន់ៗ 
ឡគ្នលនឡោបាយគណឡនយយ នងិវធិសិ្ថេសតថ្នការគណន្ទម្ែលក្រវូបានអនុមរ័ គឺក្រូវគ្នន នឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុម្ែលបានឡធវើសវន
រមមរួចរបស់សមពន័ធក្រមុហ ុន សក្មាបក់ារយិបរឡិចេទហិរញ្ញ វរថុចុងឡក្កាយឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០។ 
 
៤.១. ម្េនរថ្នរបាយការណ៍ 
សមពន័ធក្រុមហ ុនមានម្េនរថ្នក្បរបិរតកិារម្រមួយគរ-់ការស្ថងសង។់ ែូចឡនោះមនិមានរក្មូវឱ្យមានម្បងម្ចរបម្នថមន្ទឡពលអន្ទគរឡន្ទោះ
ឡទ។ 
 
៤.២. រែូវកាលថ្នក្បរបិរតកិារអាជវីរមម 
អាជីវរមមចបំងរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនគកឺារេដល់ឡសវារមមស្ថងសង។់ មនិមានរតាត រែូវកាលថ្នក្បរិបរតកិារគួរឱ្យររ់
សមាា ល់ទារទ់ងនឹងឡសវារមមទាងំឡនោះឡ ើយ។ 
 
៥. ការវាយតថ្មៃរបសគ់ណៈក្គប់ក្គង 
ឡៅឡពលឡរៀបចពំរ័ម៌ានហរិញ្ញ វរថុបឡ ត្ ោះអាសនន គណៈក្គបក់្គងឡធវើការវនិចិេយ័ការបា៉ា នស់្ថម ន និងការសនមរជាឡក្ចើនអំពកីារទទួល
ស្ថា ល់ នងិវាស់ម្វងក្ទពយសរមមបណុំលចណូំល នងិចំ្ យ។ លទធេលជារម់្សតងអាចេុសគ្នន ពីការវនិិចេយ័ ការបា៉ា នស់្ថម ន និងការ   
សនមរម់្ែលឡធវើឡ ើងឡោយគណៈក្គបក់្គង នងឹរក្មឡសមើនឹងលទធេលថ្នការបា៉ា នស់្ថម ន។ 
 
ការវនិចិេយ័ឡលើការបា៉ា នស់្ថម ន និងការសនមរម្ែលបានអនុវរតឡៅរនុងពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុបឡ ត្ ោះអាសនន រួមទាំងក្បភពសំខាន់ៗ ថ្នភាពមនិ
ក្បារែក្បជាថ្នការបា៉ា នស់្ថម ន គែូឺចគ្នន នឹងអវីម្ែលបានអនុវរតឡៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុម្ែលបានឡធវើសវនរមមរចួក្បចាឆំ្ន ចុំងឡក្កាយ
របស់សមពន័ធក្រុមហ ុនសក្មាបចុ់ងការយិបរឡិចេទឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០។ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ       ២០ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 

 

៦. ក្ទពយសមបតតិ ណោងចក្រ និងឧបការណ៍បរកិាា រ 
  

សមាភ រៈឡរាងចក្រ រថយនត សមាភ រៈរុំពយូទរ័ ឡក្គឿងសង្ហា រមឹ 
ក្ទពយសមបរតជិលួ
ម្ែលមាននសិទធឡិក្បើ សរុប 

  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
(បានក្រួរពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម)       (សំគ្នល់ ៣) 
រថ្មលែុលរនុងបញ្ជ ីគណឡនយយ        
សមរុលយន្ទថ្ថៃទី១ ម្េររាោ ឆ្ន ២ំ០២០ ១៧.២៩២ ៥៥៩ ២៦ ៣១ ១៦២ ១៨.០៧០ ៧៣.៩៦១ 
រថ្មលបម្នថម - - ១ - - ១ ៤ 
រថ្មលលឡមែៀងពីអក្តាបដូរក្បារ ់ - - - - - - ១២៦ 
សមរុលយឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ១៧.២៩២ ៥៥៩ ២៧ ៣១ ១៦២ ១៨.០៧១ ៧៤.០៩១ 
        
រលំស់បងារ        
សមរុលយន្ទថ្ថៃទី១ ម្េររាោ ឆ្ន ២ំ០២០ (២.១៩៩) (៣៤៨) (២១) (២៨) (៧០) (២.៦៦៦) (១០.៩១២) 
រលំស់ក្បចាឆំ្ន  ំ (២៤៥) (២៣) (១) (១) (១៨) (២៨៨) (១.១៨១) 
រថ្មលលឡមែៀងពីអក្តាបដូរក្បារ ់ - - - - - - (១៨) 
សមរុលយឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ (២.៤៤៤) (៣៧១) (២២) (២៩) (៨៨) (២.៩៥៤) (១២.១១១) 
សមរុលយឡោងឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ១៤.៨៤៨ ១៨៨ ៥ ២ ៧៤ ១៥.១១៧ ៦១.៩៨០ 

 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ       ២១ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 

 

៦. ក្ទពយសមបតតិ ណោងចក្រ និងឧបការណ៍បរកិាា រ(ត) 
  

សមាភ រៈឡរាងចក្រ រថយនត សមាភ រៈរុំពយូទរ័ ឡក្គឿងសង្ហា រមឹ 
ក្ទពយសមបរតិជលួ
ម្ែលមាននសិទធឡិក្បើ សរុប 

  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
(បានឡធវើសវនរមមរួច)       (សំគ្នល់ ៣) 
រថ្មលែុលរនុងបញ្ជ ីគណឡនយយ        
សមរុលយន្ទថ្ថៃទី១ ម្េររាោ ឆ្ន ២ំ០១៩ ៣.១៨៧  ៥២៥   ២៤   ៣១  ១៦២  ៣.៩២៩   ១៥.៩៧៧ 
រថ្មលបម្នថម ១៤.១០៥  ៧៦   ២   -    -  ១៤.១៨៣  ៥៧.៩៦៦ 
ការលរ ់ -  (៤២) - - -  (៤២)  (១៧២) 
រថ្មលលឡមែៀងពីអក្តាបដូរក្បារ ់ - - - - -  -    ១៩០ 
សមរុលយឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ ១៧.២៩២  ៥៥៩   ២៦   ៣១  ១៦២  ១៨.០៧០   ៧៣.៩៦១  
        
រលំស់បងារ        
សមរុលយន្ទថ្ថៃទី១ ម្េររាោ ឆ្ន ២ំ០១៩  (១.២១១)  (២៦៨)  (១៦)  (២៥) -  (១.៥២០)  (៦.១៧៩) 
រលំស់ក្បចាឆំ្ន  ំ  (៩៨៨)  (១១២)  (៥)  (៣) (៧០)  (១.១៧៨)  (៤.៨១៤) 
ការលរ ់ -  ៣២ - - -  ៣២   ១៣១  
រថ្មលលឡមែៀងពីអក្តាបដូរក្បារ ់ - - - - -  -     (៥០) 
សមរុលយឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០  (២.១៩៩)  (៣៤៨)  (២១)  (២៨) (៧០)  (២.៦៦៦)  (១០.៩១២) 

សមរុលយឡោងឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ១៥.០៩៣  ២១១  ៥   ៣ ៩២  ១៥.៤០៤  ៦៣.០៤៩  

 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ២២ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

៧. ក្ទពយសមបតតិខែលមានសទិធិណក្បើក្បាស ់និងបាំណុលភតិសនា 
ក្រុមហ ុនរនុងន្ទមជាអនរជលួ 
ក្រុនហ ុនមានរចិចសនាជលួឡៅឡលើក្ទពយម្ែលក្រូវបានឡក្បើក្បាស់ជាទតីាងំការោិល័យ និងរម្នលងស្ថន រឡ់ៅសក្មាបបុ់គាលិរ រនុងអំ ុង
ឡពល ៣ឆ្ន  ំឡៅ៥ឆ្ន ។ំ 
 
បំណុលភរសិនាក្រូវបានបង្ហា ញឡៅរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុបឡ ដ្ ោះអាសននែូចខាងឡក្កាម៖ 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
 ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
     
បំណុលរយៈឡពលេល ី ៧៣ ២៩៩ ៧២ ២៩៥ 
បំណុលរយៈឡពលម្វង ៤ ១៦ ២៣ ៩៤ 
  ៧៧  ៣១៥ ៩៥ ៣៨៩ 
 

រថ្មលឡោងថ្នបណុំលភរសិនា និងបម្ក្មបក្មលួរនុងការយិបរឡិចេទមានែូចខាងឡក្កាម៖ 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
 ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 

  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
     
ឡៅថ្ថៃទី១ ម្េររាោ ឆ្ន ២ំ០២០/ឆ្ន ២ំ០១៩ ៩២ ៣៨៩ ១៦២ ៦៦០ 
ការឡរើនឡ ើងថ្នការក្បារ ់ ២ ៨ ៩ ៣៧ 
ការទូទារស់ង (២០) (៩៤) (៧៦) (៣១១) 
រថ្មលលឡមែៀងពីអក្តាបដូរក្បារ ់ - - -    ៣ 
ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០/ ថ្ថៃទ៣ី០ 
ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ ៧៧ ៣១៥ ៩៥ ៣៨៩ 

 

អក្តាការក្បាររ់ចំីឡរើនឡ ើងជាមធយមក្រូវបានអនុវរតចំឡ ោះបំណុលភរសិនាម្ែលក្រូវបានទទួលស្ថា ល់តាមសតងោ់រ CIFRS១៦ មាន 
៧.២% ។ 
៧.១ តារាងខាងឡក្កាមឡនោះពិពណ៌ន្ទអំពលីរាណៈថ្នសរមមភាពភរសិនារបស់ក្រុមឡោយក្បឡភទថ្នក្ទពយសមបរតឡិក្បើក្បាស់ក្រឹមក្រូវ
ម្ែលក្រូវបានទទួលស្ថា ល់តាមរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ៖ 
ក្ទពយសមបរតិម្ែល
មានសិទធិឡក្បើក្បាស់ 

ចំនួនក្ទពយសមបរតិម្ែល
មានសិទធិឡក្បើក្បាស់ 

ចំ្រថ់ាន រថ់្នរយៈ
ជួលម្ែលឡៅសល់ 

រយៈឡពលជួលម្ែល
ឡៅសល់ជាមធយម 

ចំនួនថ្នការជួល 
ជាមួយជឡក្មើសបម្នថម 

ចំនួនថ្នការជួលម្ែល
មានជឡក្មើសបញ្ចប ់

េាោះ ៥ ១ ឡៅ ២ ឆ្ន  ំ ១.៥ ឆ្ន  ំ ១ ៥ 
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ២៣ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

ពរ័ម៌ានលំអិរថ្នការទូទារភ់រសិនាអបបបរមាន្ទឡពលអន្ទគរក្រវូបានសឡងាបែូចខាងឡក្កាម៖ 
 កាលរណំរក់ារបងថ់្ថលជលួអបបរមា 

 រនុងរ ុំងឡពលមួយឆ្ន  ំ ១ ឡៅ២ឆ្ន  ំ សរុប នែុ់លាល អាឡមររិ សរុបលានឡរៀល 
    (សំគ្នល់ ៣) 
     

ការទូទារថ់្ថលជលួ ៧៥ ៤ ៧៩ ៣២៤ 
ឡសវាហិរញ្ញ វរថុ (២) - (២) (៩) 
រថ្មលបចចុបបននសុទធ ៧៣ ៤ ៧៧ ៣១៥ 

៨. ការវិនិណោគរនងុក្រុមហ ុនបុក្តសមព័នធ 
ក្រមុហ ុន 

 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
 ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 

  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
ថ្ថលឡែើម សនលរឹហ ុនម្ែលមនិបានោររ់ថ្មល     
សមរុលយឡោងពីការយិចាស់ ៣៥ ១៤៣ ២៥ ១០២ 
ភាគហ ុនបម្នថម ១៥ ៦២ ១០ ៤១ 
 ៥០ ២០៥ ៣៥ ១៤៣ 
 
ឡសចរតលីមែរិថ្នក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធផ្ទា ល់ និងក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធក្បឡោលមានែូចខាងឡក្កាម៖ 
 
ឡ ម្ ោះ 

ក្បឡទសថ្នសហ
ក្បរបិរតកិានងិ
ក្បរបិរតកិារ 

ការក្បារម់ានក្បសិទធភិាព% 
សរមមភាពសំខាន់ៗ  ឡៅថ្ថៃទ៣ី០  

ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ 

ឆ្ន ២ំ០២០ 

ឡេសថរិ (មោី៉ា នម់ា៉ា )  
លីមរីធីរ (“PML”) មោី៉ា នម់ា៉ា  ១០០% ៩៩.៩៩% 

ការេតល់ការក្គបក់្គងគឡក្មាង ការស្ថងសងស់្ថថ នីយ៍
អគាីសនីរង ប ត្ ញបញ្ជូ ន និងរឡំ ើងការក្រួរពិនិ
រយឡលើការឡធវើឡរសតនិងការង្ហរសីុវលិ។  

បុក្រសមន័ធថ្ន PML 
ឡេសថរិ Hinthar 
 Corporation 
 Limited (“PHC”) មោី៉ា នម់ា៉ា  ៦០.០០% ៦០.០០%- 

បឡងាើរឡហោឋ រចន្ទសមពន័ធថាមពលនងិឡលើររមពស់
ការេលិរថាមពលការបញ្ជូ នថាមពលនិងការម្ចរ
ចាយថាមពល។ 

បុក្រសមន័ធថ្ន PHC 
ក្រុមហ ុនឡេសថរិ 
Microgrid លីមធីរី មោី៉ា នម់ា៉ា  ៥៣.៩៩% ៥៣.៩៩% 

សំវធិានធន ថ្នក្បពន័ធ microgridនិងឥទធិពលថ្ន 
ឡហោឋ រចន្ទសមពន័ធឡៅែល់រំបនោ់ចក់្សោលថ្ន
ក្បឡទសមោី៉ា នម់ា៉ា  

 
ឡៅថ្ថៃទី១៤ ម្េរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រមុហ ុន Pestech Hinthar Corporation លីមរីធរីបានរួមបញ្ចូ លក្រមុហ ុនបុក្រសមពន័ធម្ែលមានភាគ
ហ ុន ៩០ ភាគរយ គឺក្រុមហ ុន Pestech Microgrid លីមធីរីឡក្កាមចាបក់្រមុហ ុនមោី៉ា នម់ា៉ា ឆ្ន ២ំ០១៧ ជាក្រុមហ ុនឯរជនទទលួេុស
ក្រូវមានរក្មរិ។ 
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ២៤ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

៩. ក្ទពយសមបតតិរិចចសនា 
 សមពន័ធក្រមុហ ុន នងិក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
 ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
     

សមរុលយន្ទថ្ថៃទី១ ម្េររាោ ២១៦.៩៨៩ ៨៨៨.១៣៦ ១៧៩.១០១ ៧២៨.២២៣ 
ចំណួលទទលួស្ថា ល់ ១៨.១៥៨ ៧៤.៤៤៨ ៤៩.៣៤៩ ២០១.៦៨៩ 
ចំណូលហិរញ្ញ វរថុ - - - - 
បង្ហា នថ់្ែមានសិទធ ិ (៥.៩៧៩) (២២.៩៩៥) (១១.៤៦១) (៤៦.៨៤១) 
ភាពេុសគ្នន ថ្នអក្តាបតូរក្បារ ់ - -  ៥.០៦៥ 
សមរុលយឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ / មថុិន្ទ ២២៩.១៦៨ ៩៣៩.៥៨៩ ២១៦.៩៨៩ ៨៨៨.១៣៦ 
 
បង្ហា ញែូចខាងឡក្កាម៖ 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
 ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
     

រយៈឡពលេល ី ៩៨.០៥៨ ៤០២.០៣៨  ១៨.៧៨៩   ៧៦.៩០៣ 
រយៈឡពលម្វង ១៣១.១១០ ៥៣៧.៥៥១  ១៩៨.២០០  ៨១១.២៣៣ 
 ២២៩.១៦៨ ៩៣៩.៥៨៩ ២១៦.៩៨៩ ៨៨៨.១៣៦ 

ក្ទពយសមបរតិរិចចសនារំ្ ងឱ្យសិទធិរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន រនុងការពចិារ្សក្មាបក់ារង្ហរម្ែលបានបញ្ចបឡ់លើរចិចសនាស្ថងសង ់
ប៉ាុម្នតមនិទានប់ានឡចញវរិាយបក្រឡៅកាលបរឡិចេទថ្នរបាយការណ៍ឡៅឡ ើយឡទ។ ចំននួទឹរក្បារន់ឹងក្រូវទូទារត់ាមកាលវភិាគវរិាយ    
បក្រម្ែលមានម្ចងរនុងរិចចសនាសំណង។់ 
 

១០. គណនីអនរេាត់េាង និងគណនីក្តូវទទួលណេេងៗ 
 សមពន័ធក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
 ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 

     

គណនអីនរេារេ់ាងនឹងក្រូវទទួល ៣.២៦៩ ១៣.៤០៣ ១.៣៩១ ៥.៦៩៣ 
ក្បារប់ឡញ្ញ ើ ៤៣ ១៧៧ ៣៨ ១៥៦ 
បុឡរក្បទានបុគាលិរ ៣២ ១៣១ ២៣ ៩៤ 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វរថុ ៣.៣៤៤ ១៣.៧១១  ១.៤៥២  ៥.៩៤៣ 
     

ចំ្យបងមុ់ន ៦១០ ២.៥០១ ៩១៤ ៣.៧៤១ 
អាររឡលើរថ្មលបម្នថមម្ែលក្រូវទទួល ១.២៥១ ៥.១២៩ ១.៣០១ ៥.៣២៥ 
ក្ទពយសរមមមនិម្មនហរិញ្ញ វរថុ ១.៨៦១ ៧.៦៣០  ២.២១៥   ៩.០៦៦ 
 ៥.២០៥ ២១.៣៤១ ៣.៦៦៧ ១៥.០០៩ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ២៥ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

ក្រមុហ ុន 
(បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 

ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 

 (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 

គណនអីនរេារេ់ាងនឹងក្រូវទទួល ៣.២៦៩ ១៣.៤០៣ ១.៣៩១ ៥.៦៩៣ 
ក្បារប់ឡញ្ញ ើ ៣៧ ១៥២ ២១ ៨៦ 
បុឡរក្បទានបុគាលិរ ៣១ ១២៧ ២៥ ១០៣ 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វរថុ ៣.៣៣៧ ១៣.៦៨២  ១.៤៣៧  ៥.៨៨២  
     
ចំ្យបងមុ់ន ៦០២ ២.៤៦៨ ៩១៤ ៣.៧៤១ 
អាររឡលើរថ្មលបម្នថមម្ែលក្រូវទទួល ១.២៥១ ៥.១២៩ ១.៣០១ ៥.៣២៥ 
ក្ទពយសរមមមនិម្មនហរិញ្ញ វរថុ ១.៨៥៣ ៧.៥៩៧  ២.២១៥   ៩.០៦៦  
 ៥.១៩០ ២១.២៧៩ ៣.៦៥២ ១៤.៩៤៨ 

 

១១. សននិធិ 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
 ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
     

វរថុធារុឡែើមថ្នការស្ថងសង ់ ៣.៦២៥ ១៤.៨៦៣  ៤.៣៣៥  ១៧.៧៤៣ 
  ៣.៦២៥ ១៤.៨៦៣  ៤.៣៣៥  ១៧.៧៤៣ 
១២. ស្ថច់ក្បារ់ និងសមតុលយរនងុធនាោរ 
 សមពន័ធក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
 ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
     

ស្ថចក់្បាររ់នុងធន្ទគ្នរ (រ)  ៤.៣៧៦ ១៧.៩៤១  ៤.៣១៩  ១៧.៦៧៨ 
ក្បារប់ឡញ្ញ ើជាមយួធន្ទគ្នរមានអាជាា បណ័ណ  (េ)  ១.២៥០ ៥.១២៥  ១.២០០  ៤.៩១២ 
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ ៥  ២១  ៥  ២០ 
   ៥.៦៣១  ២៣.០៨៧  ៥.៥២៤  ២២.៦១០ 

 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ២៦ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

 ក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
 ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
     

ស្ថចក់្បាររ់នុងធន្ទគ្នរ (រ) ៤.៣៦៩ ១៧.៩១៣  ៤.២៩៥  ១៧.៥៧៩ 
ក្បារប់ឡញ្ញ ើជាមយួធន្ទគ្នរមានអាជាា បណ័ណ  (េ) ១.២៥០ ៥.១២៥  ១.២០០  ៤.៩១២ 
ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ែ  ២ ៨  ៥ ២១ 
   ៥.៦២១  ២៣.០៤៦  ៥.៥០០  ២២.៥១២  

 

(រ). គណនធីន្ទគ្នរមួយក្រូវបានឡគសនាថានងឹេតល់មូលនិធហិិរញ្ញ បបទានម្ែលបានបញ្ចូ លគ្នន ែូចម្ែលបានបង្ហា ញ
ចំ្ំ ១៥ (គ ២)។ 

(េ) ក្បារប់ឡញ្ញ ើម្ែលមានធន្ទគ្នរមានអាជាា បណ័ណ របស់ក្រុមក្រូវបានសនាថាជាសនតសុិេសក្មាបឡ់សវាឥណទាន
ធន្ទគ្នរែូចម្ែលបានបង្ហា ញឡៅរនុងរំណរសំ់គ្នល់ ១៥ (រ ២) ។ ក្បារប់ឡញ្ញ ើមានចណូំលការក្បារ ់៤.២៥% 
រនុងមយួឆ្ន ។ំ 

រនុងឡគ្នលបណំងបង្ហា ញរបាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារ.់ ស្ថចក់្បារ ់នងិសមមូលស្ថចក់្បារម់ានែូចខាងឡក្កាម៖ 

 
 ក្រមុហ ុន 
 ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 
  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៤.២)  (សំគ្នល់ ៤.២) 
     

ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថចក់្បារស់មមូល (ែូចខាងឡលើ) ៥.៦២១  ២៣.០៤៦  ៤.០៩៨ ១៦.៧៨១ 
ក្បារប់ឡញ្ញ ើរមានកាលរណំរធ់ាន្ទក្បាររ់មច ី  (១.២៥០)  (៥.១២៥) (៨២៥) (៣.៣៧៨) 
ឥណទានវបិារូបរ ៍(សំគ្នល់ ១៦)  (២.១៤៩)  (៨.៨១១) (២.៩៦៣) (១២.១៣៣) 
ស្ថចក់្បារន់ិងស្ថចក់្បារស់មមូល រនុងរបាយការណ៍
លំហូរស្ថចក់្បារ ់  ២.២២២   ៩.១១០  ៣១០ ១.២៧០ 
 
 

 សមពន័ធក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
 ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 
  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
     

ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថចក់្បារស់មមូល (ែូចខាងឡលើ) ៥.៦៣១ ២៣.០៨៧ ៤.០៩៨ ១៦.៧៨១ 
ក្បារប់ឡញ្ញ ើរមានកាលរណំរធ់ាន្ទក្បាររ់មច ី (១.២៥០) (៥.១២៥) (៨២៥) (៣.៣៧៨) 
ឥណទានវបិារូបរ ៍(សំគ្នល់ ១៥) (២.១៤៩) (៨.៨១១) (២.៩៦៣) (១២.១៣៣) 
ស្ថចក់្បារន់ិងស្ថចក់្បារស់មមូល រនុងរបាយការណ៍

លំហូរស្ថចក់្បារ ់ ២.២៣២ ៩.១៥១ ៣១០ ១.២៧០ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ២៧ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

១៣. ណែើមទុន 
 សមពន័ធក្រមុហ ុន នងិក្រមុហ ុន 
 ចំនួនសនលឹរហ ុន ចំនួនស្ថច់ក្បារ់ 

 
ឡៅថ្ថៃទី៣០ ម្េរញ្ញញ  

 ឆ្ន ២ំ០២០ 
ឡៅថ្ថៃទី៣០ 

ម្េមិថុន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទី៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទី៣០ ម្េមិថុន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
(បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទាន់ឡធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរចួ) (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទាន់ឡធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរចួ) 

   ែុលាល អាឡមររិ  ន់ឡរៀល ែុលាល អាឡមររិ  ន់ឡរៀល 
    (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 

       
សនលឹរហ ុនបានអនុញ្ញញ រ. បាន
ឡចញេាយ និងបានលរ់ឡចញ ៧១.០០០.០០០ ៧១.០០០.០០០ ៧.១០០ 

២៩.១១០ 
៧.១០០ ២៨.៨៦៩  

ឡែើមការយិបរឡិចេទ ៣.៩៤៥.០០០ - ៣៩៤ ១.៦១៥ - - 
ឡបាោះេាយសនលឹរហ ុន ៧៤.៩៤៥.០០០ ៧១.០០០.០០០ ៧.៤៩៤ ៣០.៧២៥ ៧.១០០ ២៨.៨៦៩  

ឡៅថ្ថៃទី១២ ម្េសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រមុហ ុនបានចុោះបញ្ជ ីឡជាគជយ័ឡៅេារមូលបក័្ររមពុជា (“CSX”) ។ ចំននួសនលឹរហ ុនថមមី្ែលបាន
ឡបាោះេាយថមមីានចនំួន ៣.៩៤៥.០០០ សនលរឹហ ុន ជាមយួរថ្មលចាររឹឡសមើរនឹង ៤០០ឡរៀល ឬ ០.១០ ែុលាល អាឡមររិរនុងមយួសនលឹរហ ុន 
ជាមួយនឹងរថ្មលលរឡ់ចញឡសមើរនងឹ ៣.១២០ឡរៀល ឬ ០.៧៦ ែុលាល អាឡមររិ។ 
 
១៣.១. ឡែើមទុនបុពវលាភ 
ឡែើមទុនបុពវលាភភាគឡក្ចើនរំ្ ងឱ្យចំននួទរឹក្បារម់្ែលទទួលបានឡោយក្រុមហ ុនឡលើរថ្មលចាររឹថ្នភាគហ ុន របស់េលួនក្សបតាមការ
ឡបាោះេាយភាគហ ុន ថ្នថ្ថលឡែើមក្បរបិរតកិារម្ចរចាយឡោយផ្ទា ល់ថ្នការឡបាោះេាយភាគហ ុន។ 
 
១៣.២. ឡែើមទុនបក្មងុទុរ 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
 ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
     

ឡែើមទុនបក្មុង ៥២  ២១៣  ៥២  ២១៣  
ទុនបំរុងលំហូរស្ថចក់្បារ ់  (៥.៧៥៣)  (២៣.៥៨៧)  (៥.៨៦៧)  (២៤.០១៤) 
រថ្មលលឡមែៀងពីអក្តាបដូរក្បារ ់ - -  -     ៧២  
  (៥.៧០១)  (២៣.៣៧៤)  (៥.៨១៥)  (២៣.៧២៩) 

ឡែើមទុនបក្មុងទុររំ្ ងឡោយរថ្មលទីេារសមក្សបថ្នចំម្នរភាគហ ុនទូទារត់ាមរយៈឡែើមទុនម្ែលបានេដល់ឡៅ និឡោជរិថ្ន ក្រុម
ហ ុនឡោយក្រុមហ ុនឡមរបស់េលួនឡៅរនុងម្េរុលា ឆ្ន ២ំ០១៧។ ឡែើមទុនបក្មុងឡនោះក្រូវបានបឡងាើរឡ ើងឡោយការបងាររថ្មលថ្នឡសវាបាន
ទទួលពីនិឡោជរិម្ែលបានររក់្តាឡលើរយៈឡពលថ្នការមានសិទធិ គិរចាបត់ាងំពីថ្ថៃទទួលបានភាគហ ុនឡហើយក្រូវបានការប់នថយឡៅ
តាមសុពលភាពថ្នចំម្ណរភាគហ ុនឬការចំ្ យឡៅក្រុមហ ុនឡម។ 
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ២៨ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

១៤. គណនីអនរេាត់េាង់ និងបាំណុលណេេងៗ 
 សមពន័ធក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
 ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
     

គណនអីនរេារេ់ាង ់ ១.៨១០ ៧.៤២១ ១.៨៥៧  ៧.៦០១  
ចំ្យបងារ ៦៧៤ ២.៧៦៣  ៧២៤   ២.៩៦៣  
ចំ្យបងារសក្មាបគ់ឡក្មាង ២២.២៧៣ ៩១.៣២០ ៨.០៧០ ៣៣.០៣១ 
គណនកី្រូវចំ្ យឡេេងៗ ១៦៤ ៦៧២ ១៤៤  ៥៨៩   
បណុំលហរិញ្ញ វរថុ ២៤.៩២១ ១០២.១៧៦  ១០.៧៩៥   ៤៤.១៨៤ 
     
ការទូទារព់នធ - - ៦៣ ២៥៨ 
បណុំលមនិម្មនហិរញ្ញ វរថុ - - ៦៣ ២៥៨ 
 ២៤.៩២១ ១០២.១៧៦ ១០.៨៥៨ ៤៤.៤៤២ 

 ក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
 ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
     

គណនអីនរេារេ់ាង ់ ១.៨១០ ៧.៤២១ ១.៨៥៧  ៧.៦០១  
ចំ្យបងារ ៦៧៤ ២.៧៦៣  ៧២៤   ២.៩៦៣  
ចំ្យបងារសក្មាបគ់ឡក្មាង ២២.២៧៣ ៩១.៣១៩ ៨.០៧០ ៣៣.០៣១ 
គណនកី្រូវចំ្ យឡេេងៗ ១៥៦ ៦៤០ ១៤៤  ៥៨៩   
បណុំលហរិញ្ញ វរថុ ២៤.៩១៣ ១០២.១៤៣  ១០.៧៩៥   ៤៤.១៨៤ 
     
ការទូទារព់នធ - - ៦៣ ២៥៨ 
បណុំលមនិម្មនហិរញ្ញ វរថុ - - ៦៣ ២៥៨ 
 ២៤.៩១៣ ១០២.១៤៣ ១០.៨៥៨ ៤៤.៤៤២ 
 

បំណុលឡៅអនរេារេ់ាង គឺមនិមានសុវរថិភាព ចំ្ យការក្បារ ់និងសំណងឡលើរក្មូវការ។ 
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ២៩ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

១៥. ក្បារ់រមច ី

 

អក្តាការក្បារម់ានក្បសិទធភិាពថ្នក្បាររ់មចមីានែូចខាងឡក្កាម៖ 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
 ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 % % 
   

ឥណទានវបិារូបណ៍ (រ) ៧.២ ឡៅ ៨.៥ ៧.២ ឡៅ ៨.៥ 
ឥណទានបងវិល (េ) ៦.៣ ឡៅ ៦.៥ ៦.៣ ឡៅ ៦.៥ 
រមចមីានកាលរណំរ ់(ង) ៤.៦៣ ឡៅ ៨ ៤.៦៨ ឡៅ ៨ 

ឡក្គឿងបរកិាា រខាងឡលើក្រូវបានធាន្ទសុវរថភិាពែូចខាងឡក្កាមៈ 
ឥណទានវបិារូបណ៍  
(រ .១) េតល់ឡក្គឿងបរកិាា រែល់ក្រុមហ ុនឡក្កាមលិេរិេតល់ជូនចុោះថ្ថៃទ១ី៧ ម្េរុលា ឆ្ន ២ំ០១៧។ 
(រ .២) ក្បារប់ឡញ្ញ ើម្ែលមានធន្ទគ្នរមានអាជាា បណ័ណ របស់ក្រុមហ ុនមានចនំួន ១.២៥០.០០០ ែុលាល រអាឡមររិក្រវូបាន

ោរជ់ាក្បារធ់ាន្ទសក្មាបក់ារឡក្បើឥណទានឡលើស។ 
 

ឥណទានបងវិល 
(េ ១) ការធាន្ទពីក្រុមហ ុនពកី្រុមហ ុនកានក់ាបចុ់ងឡក្កាយគឺក្រមុហ ុន ឡេសថិរ International Berhad ។ 

 

រំចីរយៈឡពល 
(គ.១).ការេតល់សិទធិនងិអរថក្បឡោជនថ៍្នរចិចក្ពមឡក្ពៀងបញ្ជូ នថាមពលចុោះថ្ថៃទី ១៥ ម្េមនី្ទឆ្ន  ំ២០១៧ ម្ែល 
បានចុោះរចិចក្ពមឡក្ពៀងរវាងក្រមុហ ុននិងអរិថជិន។ 
(គ.២).ការធាន្ទស្ថជីវរមមពីក្រុមហ ុនកានក់ាបក់្រុមហ ុន Pestech International Berhad។ 
(គ.៣).បុពវលាភធាន្ទរា៉ា បរ់ងថ្នគឡក្មាង។ 
(គ.៤).េតល់សិទធផិ្ទា ល់ជារល់ារែ់ល់ក្រុមហ ុនថ្នរិចចក្ពមឡក្ពៀងផ្ទា ល់ចុោះថ្ថៃទី ១៧ ម្េរុមភៈ ឆ្ន  ំ២០១៥ ម្ែលបានចុោះរិចចក្ពម
ឡក្ពៀងរវាងក្រុមហ ុន នងិអរិថិជន។ 
(គ .៥) រិចចសនាគណនធីន្ទគ្នរ។ 

 សមពន័ធក្រមុហ ុន នងិក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
 ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 

រមចរីយៈឡពលេល ី     
រមចមី្ែលបានធាន្ទ៖:     
ឥណទានវបិារូបណ៍  ២.១៤៩  ៨.៨១១  ២.៤៧៧   ១០.១៣៨  
ឥណទានបងវិល  ១.៩៤៨ ៧.៩៨៧ ១.៦៣២ ៦.៦៨០ 
គណនរីមចមីានរំណរ ់  ៩.៦៣៩ ៣៩.៥២០ ៨.៥០៥ ៣៤.៨១១ 
រមចរីយៈឡពលេលសីរុប ១៣.៧៣៦ ៥៦.៣១៨  ១២.៦១៤   ៥១.៦២៩  
     

រមចរីយៈរយៈម្វង     
រមចមី្ែលបានធាន្ទ៖:     
គណនរីមចមីានកាលរំណរ ់  ៩៨.១៩២  ៤០២.៥៨៧ ១០០.០៧៧ ៤០៩.៦១៥ 
រមចរីយៈឡពលម្វងសរុប  ៩៨.១៩២  ៤០២.៥៨៧ ១០០.០៧៧ ៤០៩.៦១៥ 
 ១១១.៩២៨ ៤៥៨.៩០៥  ១១២.៦៩១  ៤៦១.២៤៤ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ៣០ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

១៦. និទសេន៍ឧបររណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
  សមពន័ធក្រមុហ ុន នងិក្រមុហ ុន 
  (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
  ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 រថ្មលជារ ិ រថ្មលបណុំលទេីារ
  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
   (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
      

ការផ្ទល ស់បតូរអក្តាការក្បារ ់ ៥០.០០០  ៥.៧៥៣  ២៣.៥៨៧  ៥.៨៦៨  ២៤.០១៨ 

ឡៅថ្ថៃទី២៥ ម្េរុលា ឆ្ន ២ំ០១៨ .ថ្ថៃទ២ី៦ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៨ និងថ្ថៃទ៣ី១ ម្េររាោ ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្រុមហ ុនបានចុោះរិចចសនាបតូរអក្តា
ការក្បារ ់(“IRS”) ឡែើមបកីារ រហានភិយ័របស់ក្រុមហ ុនចំឡ ោះហានិភយ័អក្តាការក្បារឡ់លើក្បាររ់មចរីបស់េលួន។ IRS េតល់សិទធិឱ្យក្រុម
ហ ុនទទួលបានការក្បាររ់នុងអក្តាទេីារឡលើចនំួនរណំរន់ិងរក្មូវឱ្យក្រមុហ ុនបងក់ារក្បារត់ាមអក្តា ការក្បារឡ់ថរឡលើចនំួនរំណរែូ់ច
គ្នន ែូឡចនោះអនុញ្ញញ រឱ្យក្រុមហ ុនបឡងាើនក្បាររ់មចរីនុងអក្តាទីេារឡហើយបតូរឡៅជាអក្តាឡថរ។ 
 
ការផ្ទល ស់បតូររថ្មលទីេារថ្ន IRS ម្ែលក្រូវបានឡគរណំរថ់ាជាការការ រហានិភយ័រមួបញ្ចូ លទាំងការការ រហានភិយ័រនុងភាគហ ុននងិ
ក្រូវបានឡចញេាយជាបនតបន្ទា បច់ំឡ ោះក្បារច់ណូំល ឬខាររហូរែល់ការសងក្បាររ់មចឬីថ្ថៃរណំរស់ងថ្ន IRS ្មយួម្ែលឡលឿន
ជាង។ សក្មាបអ់ាយឡអសឡអសម្ែលមនិក្រូវបានឡគរំណរថ់ាជាការ ការ រហានិភយ័ការផ្ទល ស់បតូររថ្មលសមរមយក្រូវបានទទួលស្ថា ល់
ឡៅរនុងក្បារច់ំឡណញ ឬខារ។ 

១៧. ចាំណូល និងថ្ថៃណែើមទាំនិញ និងការស្ថងសង់ 

 
 សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រមុហ ុន 
 (មិនបានក្រួរពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) 

 សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 
រិចចសនា នងិឡសវារមម
សំណងក់្រូវបានបង្ហា ញ ការលរស់មាភ រៈ

 
សរុប 

  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
    (សំគ្នល់ ៣) 
     
ចំណូល ១០.៤៥០ - ១០.៤៥០ ៤២.៧០៩ 
  ១០.៤៥០ - ១០.៤៥០ ៤២.៧០៩ 
 

 សមពន័ធក្រមុហ ុន នងិក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) 
 សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 

 
រចិចសនា នងិឡសវារមម
សំណងក់្រវូបានបង្ហា ញ ការលរស់មាភ រៈ

 
សរុប 

  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
    (សំគ្នល់ ៣) 
     
ចំណូល ១៨.១៥៨ - ១៨.១៥៨ ៧៤.៤៤៨ 
  ១៨.១៥៨ - ១៨.១៥៨ ៧៤.៤៤៨ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ៣១ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

១៧.១. ពរ័ម៌ានអពំីក្បារច់ណូំលម្ែលម្បងម្ចរ 
 សមពន័ធក្រមុហ ុន នងិក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (មិនបានក្រួរពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) 

 
សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
   
ឡពលឡវលាថ្នការទទលួស្ថា ល់ចណូំល៖     
 ឡពលរនលងមរ ១៨.១៥៨ ៧៤.៤៤៨ ១០.៤៥០ ៤២.៧០៩ 
 
១៨. ចាំ្យក្បតិបតិតការ 
 សមពន័ធក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (មិនបានក្រួរពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) 

 
សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 

ថ្ថលឡែើមផ្ទា ល់     
វរថុធារុឡែើមនិងការឡក្បើក្បាស់ ១៤.៩៦៤ ៦១.៣៥២ ៧.១៩៧ ២៩.៤១៤ 
ការចំ្ យេលិររមម ៤៩៤ ២.០២៥ ៨៥៧ ៣.៥០៣ 
 ១៥.៤៥៨ ៦៣.៣៧៧ ៨.០៥៤ ៣២.៩១៧ 
     

ចំ្ យេលក្បឡោជនបុ៍គាលិរ     
ក្បារម់្េ ក្បារឡ់មា៉ា ង ក្បារឡ់លើរទរឹចរិត និង
ចំ្យ រព់ន័ធឡេេងឡទៀរ ៣៤៧ ១.៤២៣ ១.០១១ ៤.១៣២ 

ក្បារម់្េរបស់អភបិាល ៩៧ ៣៩៨ ៧៤ ៣០២ 
     

រលំស់បងារ     
ក្ទពយសរមមអរូបយី ១ ៤ ១ ៤ 

     

រលំស់     
ក្ទពយសមបរតិ ឡរាងចក្រ និងបរកិាា រ ២៧០ ១.១០៧ ១៤៧ ៦០១ 
ក្ទពយសមបរតិជលួម្ែលមានសិទធឡិក្បើក្បាស់ ១៨ ៧៤ - - 

 ២៨៨ ១.១៨១ ១៤៧ ៦០១ 
ចំ្ យទូឡៅ     
ឡសវាធន្ទគ្នរ ៥៥ ២២៥ ៦ ២៥ 
ចំ្យឡេេងឡទៀរ ៦៧ ២៧៤ ៣៦ ១៤៧ 
ឡសវាក្គបក់្គង ១៨ ៧៤ - - 
ឡសវាវជិាជ ជីវៈ ៧៨ ៣២០ ៥ ២០ 
ពនធការទុ់រ ១១២ ៤៥៩ ៣៥៣ ១.៤៤៣ 

 ៣៣០ ១.៣៥៣ ៤០០ ១.៦៣៥ 
  ១៦.៥២១ ៦៧.៧៣៦ ៩.៦៨៧ ៣៩.៥៩១ 

 
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ៣២ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

 ក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (មិនបានក្រួរពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) 

 
សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 

ថ្ថលឡែើមផ្ទា ល់     
វរថុធារុឡែើមនិងការឡក្បើក្បាស់ ១៤.៩៦៤ ៦១.៣៥២ ៧.១៩៧ ២៩.៤១៤ 
ការចំ្ យេលិររមម ៤៩៤ ២.០២៥ ៨៥៧ ៣.៥០៣ 
 ១៥.៤៥៨ ៦៣.៣៧៧ ៨.០៥៤ ៣២.៩១៧ 
     

ចំ្ យេលក្បឡោជនបុ៍គាលិរ     
ក្បារម់្េ ក្បារឡ់មា៉ា ង ក្បារឡ់លើរទរឹចរិត និង
ចំ្យ រព់ន័ធឡេេងឡទៀរ ៣៣៧ ១.៣៨២ ១.០១១ ៤.១៣២ 

ក្បារម់្េរបស់អភបិាល ៩៧ ៣៩៨ ៧៤ ៣០២ 
     

រលំស់បងារ     
ក្ទពយសរមមអរូបយី ១ ៤ ១ ៤ 

     

រលំស់     
ក្ទពយសមបរតិ ឡរាងចក្រ និងបរកិាា រ ២៧០ ១.១០៧ ១៤៧ ៦០១ 
ក្ទពយសមបរតិជលួម្ែលមានសិទធឡិក្បើក្បាស់ ១៨ ៧៤ - - 

 ២៨៨ ១.១៨១ ១៤៧ ៦០១ 
ចំ្ យទូឡៅ     
ឡសវាធន្ទគ្នរ ៥៥ ២២៥ ៦ ២៥ 
ចំ្យឡេេងឡទៀរ ៣៩ ១៦០ ៣៦ ១៤៧ 
ឡសវាក្គបក់្គង ១៨ ៧៤ - - 
ឡសវាវជិាជ ជីវៈ ៧៤ ៣០៣ ៥ ២០ 
ពនធការទុ់រ ១១២ ៤៥៩ ៣៥៣ ១.៤៤៣ 

 ២៩៨ ១.២២២ ៤០០ ១.៦៣៥ 
  ១៦.៤៧៩ ៦៧.៥៦៤ ៩.៦៨៧ ៣៩.៥៩១ 

 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ៣៣ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

១៩. ថ្ថៃណែើមហរិញ្ញវតថ ុ
 សមពន័ធក្រមហ ុន នងិក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានក្រួរពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) 

 
សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 

ចំ្ យការក្បារស់ក្មាប៖់     
រមចមីានកាលរណំរ ់ ១.៤៥៦ ៥.៩៧០ ១.០៥០ ៤.២៩១ 
ឥណទានរូបារូបណ៍ ៧២ ២៩៥ ៥២ ២១៣ 
ឥណទានបងវិល ៣ ១២ ១១ ៤៥ 
ចំ្យការក្បារក់ាររ់ងឡោយអនតរក្រុមហ ុន ១៧៧ ៧២៦ - - 

ចំ្យការក្បារ ់រព់ន័ធនិងបណុំលភរសិនា ២ ៨ - - 
 ១.៧១០ ៧.០១១ ១.១១៣ ៤.៥៤៩ 
 

២០. ចាំ្យពនធណលើក្បារ់ចាំណូល 
ឡោយអនុឡលាមឡៅតាមចាបព់នធោរថ្នក្បឡទសរមពុជា ក្រុមហ ុនមានការពវរិចចបងព់នធឡលើក្បារច់ណូំល ឡៅអក្តាការក្បារ ់២០% ថ្ន
ក្បារច់ណូំលជាបព់នធ។ 
 

ឡក្ៅពពីនធឡលើក្បារច់ណូំល អនរជាបព់នធឡៅរនុងក្បឡទសរមពុជា គឺក្រូវជាបព់នធអបបបរមា។ ពនធអបបបរមា គឺជាពនធក្បចាឆំ្ន  ំ ជាមួយនឹង
បំណុលម្ែលឡសមើនឹង ១%ថ្នេលរបរក្បចាំសរុប ម្ែលរួមបញ្ចូ លពនធទាងំអស់ ឡលើរម្លងពនធឡលើរថ្មលបម្នថម នងិមនិគិរពីស្ថថ នភាព
ចំឡណញឬ ខាររបស់អនរជាបព់នធឡ ើយ។ ក្រមុហ ុនក្រូវបងព់នធឡលើក្បារច់ំណូលម្ែលេពស់ជាង ឬពនធអបបបរមា។ 
 

លិេិរក្បកាសពនធរបស់ក្រមុហ ុនក្រូវឆលងការក់ារក្ររួពិនរិយឡោយអាជាា ធរពនធោរ។ ឡោយស្ថរការអនុវរតចាបព់នធ និងបទបបញ្ញរតិ
សក្មាបក់្បរិបរតកិារមានឡក្ចើនក្បឡភទ គងឺ្ហយនឹងមានការបរក្ស្ថយេុសគ្នន ពចីំននួម្ែលបានរាយការណ៍ឡៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ
វរថុ អាចផ្ទល ស់បតូរឡៅឡពលឡក្កាយតាមការរំណរចុ់ងឡក្កាយរបស់អាជាា ធរពនធោរ។ 
 

ឡោយអនុឡលាមតាមចាបព់នធឡលើក្បារច់ណូំលរបស់ស្ថធារណរែឋសហភាពមោី៉ា នម់ា៉ា  ក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធផ្ទា ល់/ មនិផ្ទា ល់ មាន
ការពវរិចចបងព់នធឡលើក្បារច់ំណូលស្ថជីវរមមតាមអក្តា ២៥% ថ្នក្បារច់ំណូលជាបព់នធ។ ក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធមនិក្រូវជាបព់នធឡលើ
ក្បារច់ណូំល របស់ក្រុមហ ុនសក្មាបក់ារយិបរឡិចេទបញ្ចបឡ់ៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ និងឆ្ន ២ំ០២០ ឡទឡក្ ោះពរួឡគមនិបាន
ចាបឡ់េតើមក្បរិបរតិការ ណិជជរមមរបស់ពួរឡគ។ 
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ៣៤ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

ការចំ្ យពនធឡលើក្បារច់ំណូលសក្មាបក់ារយិបរឡិចេទបញ្ចបឡ់ៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ នងិថ្ថៃទី៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ រមួ
មាន៖ 
 សមពន័ធក្រមហ ុន នងិក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានក្រួរពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) 

 
សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
 

    
ពនធបចចុបបនន   ១៨៣   ៧៥០  ២៩៤   ១.២០២  
ពនធពនា   ៨៧  ៣៥៧  -     -    
ភាពេុសគ្នន ប ដ្ លពីក្បរិបរតកិារ - - - - 
ចំ្យពនធឡលើក្បារច់ណូំលបានបា៉ា នស់្ថម ន  ២៧០   ១.១០៧   ២៩៤   ១.២០២  
 
២០.១. ការម្ររក្មវូរវាងក្បារច់ំឡណញមនុការព់នថឡលើក្បារច់ណូំល នងិក្បារច់ណូំលជាបព់នធ 
ការម្ររក្មូវរវាងក្បារច់ំឡណញមុនការព់នធឡលើក្បារច់ណូំល និងក្បារច់ណូំលជាបព់នធសក្មាបក់ារយិបរឡិចេទបញ្ចបឡ់ៅថ្ថៃទ៣ី០  
ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ នថិ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០១៩ មានែូចខាងឡក្កាម៖ 
ចំ្ យពនធឡលើក្បារច់ណូំល 
 សមពន័ធក្រមុហ ុន 

 
សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ« 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
     

គណនី (ខារ)/ ចឡំណញមុនការព់នធ  (៤៦)  (១៨៨)  ៤៤៦   ១.៨២២  
បូរ៖     
ចំ្យម្ែលមនិអាចការឡ់ចាលបាន  (២២២)  (៩១០)  ១.០២៤   ៤.១៨៥  
(ខារ)/ ចឡំណញជាបព់នធ  (២៦៨)  (១.០៩៨)  ១.៤៧០   ៦.០០៧  
ចំ្យពនធឡលើក្បារច់ណូំលឡៅអក្តា ២០% (រ)  (៥៤)  (២២០)  ២៩៤   ១.២០២  
ពនធអបបរមា (េ)  ១៨៣   ៧៥០   ១១២   ៤៥៩  
ការបា៉ា នស់្ថម នចំ្ យពនធ (រ ឬ េ ម្ែលេពស់ជាង)  ១៨៣  ៧៥០  ២៩៤   ១.២០២  
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ៣៥ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

 ក្រមុហ ុន 

 
សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ« 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
     

គណនី (ខារ)/ ចឡំណញមុនការព់នធ (៩) (៣៧)  ៤៤៦   ១.៨២២  
បូរ៖     
ចំ្យម្ែលមនិអាចការឡ់ចាលបាន  (២២២)  (៩១០)  ១.០២៤   ៤.១៨៥  
(ខារ)/ ចឡំណញជាបព់នធ  (២៣១)  (៩៤៧)  ១.៤៧០   ៦.០០៧  
ចំ្យពនធឡលើក្បារច់ណូំលឡៅអក្តា ២០% (រ)  (៤៦)  (១៨៩)  ២៩៤   ១.២០២  
ពនធអបបរមា (េ)  ១៨៣   ៧៥០   ១១២   ៤៥៩  
ការបា៉ា នស់្ថម នចំ្ យពនធ (រ ឬ េ ម្ែលេពស់ជាង)  ១៨៣   ៧៥០   ២៩៤   ១.២០២  
 
ក្បពន័ធពនធោរឡៅរមពុជាមានលរាណៈថមីឡហើយក្រូវបានរំណរឡ់ោយពនធជាឡក្ចើន នងិចាបផ់្ទល ស់បតូរជាញឹរញាបម់្ែលជាឡរឿយៗមនិ
ចាស់ នងិសថិរឡក្កាមការបរក្ស្ថយ។ ការបរក្ស្ថយេុសគ្នន ជាញឹរញាបម់ានរនុងចំឡ្មអាជាា ធរពនធោរ និងយុតាត ធិការជាឡក្ចើន។ 
ពនធជារមមវរថុថ្នការក្ររួពនិិរយ នងិការឡសុើបអឡងារឡោយអាជាា ធរមយួចនំួនម្ែលក្រវូបានអនុញ្ញញ រឡោយចាបរ់នុងការោរព់ិនយ័ធៃនធ់ៃរ
ការពិនយ័និ ងការផ្ទល ស់បតូរអក្តាការក្បារ។់ 
 
ធារុពរិទាងំឡនោះអាចបឡងាើរជាហានិភយ័ពនធឡៅរនុងក្បឡទសរមពុជា ម្ែលមានចំននួឡក្ចើនជាងក្បឡទសែថ្ទឡទៀរ។ គណៈក្គបក់្គងឡជឿ
ជារថ់ាបណុំលពនធក្រវូបានេតល់ជូនក្គបក់្គ្ននឡ់ោយម្េែរឡលើការបរក្ស្ថយចាបព់នធរបស់េលួន។ 
 
២១. បាំណុលពនធពនា 
 សមពន័ធក្រមុហ ុន នងិក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ ប៉ាុម្នតមិនបានឡធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
 ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២០២០ ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 

ក្ទពយសមបរតិ ឡរាងចក្រ នងិបរកិាា      
សមរុលយឡែើមក្គ្ន ៤៥៣ ១.៨៥៤ - - 
ចំឡណញ ឬខារម្ែលបានទទួលស្ថា ល់  ៨៧   ៣៦០ ៤៥៣ ១.៨៥៤ 
  ៥៤០   ២.២១៤  ៤៥៣ ១.៨៥៤ 
 
(ទំពរ័ឡនោះក្រូវទុរចឡន្ទល ោះឡចាលឡោយឡចរន្ទ) 
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ៣៦ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

២២. ការខរតក្មូវបាំណុលខែលណរើតពីសរមមភាពហរិញ្ញវតថ ុ
ការម្ក្បក្បលួថ្នបំណុលរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុនម្ែលឡរើរឡ ើងពីសរមមភាពហិរញ្ញ វរថុ អាចក្រូវបានចារថ់ាន រែូ់ចខាងឡក្កាម៖ 
 
 (បានឡធវើសវនរមមរួច)  (បានក្ររួពិនិរយ ប៉ាុម្នតមិនបានឡធវើសវនរមម) 

 
ថ្ថៃទ១ី ម្េររាោ  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
លំហូរស្ថចក់្បារ ់

ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 
  ែំឡណើ រការ ការទូទារស់ង   
  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀលl 
     (សំគ្នល់ ៣) 

រយៈឡពលេលី៖      
ឥណទានរូបារូបណ៍  ២.៤៧៧   -     (៣២៨)  ២.១៤៩   ៨.៨១១  
ឥណទានបងវិល  ១.៦៣២  ៣១៦ -  ១.៩៤៨   ៧.៩៨៧  
រមចមីានកាលរណំរ ់  ១០៨.៥៨២   -     (៧៥១)  ១០៧.៨៣១   ៤៤២.១០៧  
បំណុលភរសិនា ៩៥  -    (១៨)  ៧៧   ៣១៥ 
  ១១២.៧៨៦ ៣១៦    (១.០៩៧)  ១១២.០០៥   ៤៥៩.២២០ 

(ទំពរ័ឡនោះក្រូវទុរចឡន្ទល ោះឡចាលឡោយឡចរន្ទ)



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ       ៣៧ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
  

 

២៣. សមតុលយ និងក្បតិបតិតការរបសភ់ាគីសមព័នធញ្ហញ តិ 
ខាងឡក្កាមគឺជាសមរុលយមនិទានទូ់ទារជ់ាមយួភាគីសមពន័ធញ្ញញ រិ៖ 

  (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនទានឡ់ធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមមរួច) 
ភាគសីមពន័ធញ្ញញ រ ិ ទនំ្ទរទ់នំង ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
   នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
   (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
ទរឹក្បារម់្ែលភាគសីមពន័ធញ្ញញ រជិ ំរ ់      
Diamond Power Limited ក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធ ៤ ១៦  ៣២  ១៣១ 
Pestech Power Sdn Bhd ក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធ - -  ២.៣០០  ៩.៤១៤ 
  ៤ ១៦  ២.៣៣២  ៩.៥៤៥ 

      
ទរឹក្បារម់្ែលជ ំរភ់ាគសីមពន័ធញ្ញញ រ ិ      
Pestech Sdn Bhd ក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធ  ៤.១៩៤   ១៧.១៩៥  ៤.៧២៩ ១៩.៣៥៦ 
Enersol Co.. Ltd ក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធ  ២៦.០១៧   ១០៦.៦៧០  ២៧.៩៩១ ១១៤.៥៦៧ 
Pestech Energy Sdn Bhd  ក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធ  -     -    ៨៦២ ៣.៥២៨ 
Pestech Transmission Sdn Bhd ក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធ  ៣.០៨៦   ១២.៦៥៣  ៣.០៨៥ ១២.៦២៧ 
   ៣៣.២៩៧   ១៣៦.៥១៨  ៣៦.៦៦៧ ១៥០.០៧៨ 

      
ទរឹក្បារម់្ែលក្រមុហ ុនជ ំរឡ់ៅក្រមុហ ុនឡម      
Pestech International Berhad ក្រុមហ ុនឡម  ៦០.៧៩៥   ២៤៩.២៦០   ៦២.៨៩២   ២៥៧.៤១៧  

      
  ក្រុមហ ុន 
ទរឹក្បារម់្ែលក្រមុហ ុនបុក្រសមពន័ធជ ំរ ់      
Pestech (Myanmar) Limited ក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធ ៣៨ ១៥៦ ៣៨ ១៥៦ 

 

ចំនួនទរឹក្បារម់្ែលទទួលបានពី/ ឡៅភាគី រព់ន័ធមនិមានការធាន្ទការក្បារឥ់រគិរថ្ថល នងិការទូទារស់ងតាមរំរូវការ ឡោងតាមល័រាេណ័ឌ រំណរសំ់គ្នល់ទី ៦ ឡលើរម្លងម្រចនំួនជារល់ារឡ់ោយស្ថរ 
Pestech International Berhad និង Pestech Sdn Bhd ទទលួបានការក្បារ ់៦% រនុងមយួឆ្ន ។ំ 

 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ       ៣៨ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
  

 

រនុងការយិបរឡិចេទ/រនុងអ ុំងឆ្ន កំ្បរបិរតកិារខាងឡក្កាមជាមយួភាគ ីរ់ពន័ធក្រូវបានររ់ក្តា៖ 
   (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនបានឡធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមម) 

ភាគសីមពន័ធញ្ញញ រ ិ ទនំ្ទរទ់នំង ក្បរបិរតកិារ 
សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

    នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
    (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
       
Diamond Power Limited ក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធ ចំណូលក្បរិបរតកិារនងិចណូំលម្ថទា ំ ៤៤៩ ១.៨៤១ ៤៤៩ ១.៨៣៦  
       
Pestech Power Sdn Bhd ក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធ បុឡរក្បទានទទលួបាន (២.៣០០) (៩.៤៣០) ១.០៣០ ៤.២១២ 
       

Pestech Sdn Bhd ក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធ 
ចំណូលរិចចសនា - - ២.៩២១ ១១.៩៤៤  
ឧបររណ៍ទទួលបាន ១៤ ៥៧ - - 

       
Enersol Co.. Ltd ក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធ ថ្ថលឡែើមរិចចសនា (១.៩៧៤) (៨.០៩៣) - - 
       
Pestech Transmission Sdn Bhd ក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធ ថ្ថលឡែើមរិចចសនា - - ១.១១១  ៤.៥៤៣  
       
Pestech Energy Sdn Bhd ក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធ ថ្ថលឡែើមរិចចសនា - - ៨៦២ ៣.៥២៥ 
       
Pestech International Berhad ក្រុមហ ុនឡម បុឡរក្បទាន ២.៣០០ ៩.៤៣០ - - 
  ថ្ថលឡសវាក្គបក់្គង ១៨ ១ - - 
  ឡសវាការក្បារ ់ ១៦៣ ៦៦៨ - - 
       



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ៣៩ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

២៤. ក្បតិបតតិការជាមួយគណៈក្គប់ក្គងសាំខាន់ៗ 
គណៈក្គបក់្គងសំខាន់ៗ ក្រូវបានរំណរថ់ាជាបុគាលម្ែលមានសិទធិអំ្ ច និងការទទលួេុសក្រូវរនុងការឡធវើម្េនការែឹរន្ទំ និងក្រួរ
ពិនិរយសរមមភាពរបស់ក្រមុហ ុនឡោយផ្ទា ល់ ឬឡោយក្បឡោល។ គណៈក្គបក់្គងសំខានរ់ួមបញ្ចូ លទាំងន្ទយររបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន 
និងក្រមុហ ុន។ 
 សមពន័ធក្រមុហ ុន នងិក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនបានឡធវើសវនរមម) (មិនបានក្រួរពិនិរយ និងមិនបានឡធវើសវនរមម) 

 
សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 

សក្មាបរ់យៈឡពល៣ ម្េចុងឡក្កាយ 
ឡៅថ្ថៃទី ៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 

     
ក្បារម់្េ និងអរថក្បឡោជនឡ៍េេងៗ ៩៧ ៣៩៨ ៧៤ ៣០២ 
 
២៥. តថ្មៃសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
តារាងខាងឡក្កាមបង្ហា ញអពំីសមរុលយឡោង និងរថ្មលសមក្សបថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វរថុ នងិបណុំលហិរញ្ញ វរថុ រួមទាំងរក្មរិរបស់វាឡៅ
រនុងលំោបរ់បស់រថ្មលសមក្សប។ វាមនិរាបប់ញ្ចូ លទាំងពរ៌មានថ្នរថ្មលសមក្សបថ្នក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វរថុ នងឹបណុំលហិរញ្ញ វរថុម្ែល
ក្រូវបានបា៉ា នស់្ថម នតាមរថ្មលសមក្សបក្បសិនឡបើសមរុលយឡោង គឺជាការបា៉ា នស់្ថម នែស៏មរមយថ្នរថ្មលសមក្សប។ រថ្មលឡោងថ្នស្ថច់
ក្បារ ់និងសមរុលយរនុងធន្ទគ្នរ សមរុលយម្ែលភាគ ីរព់ន័ធជំ រ ់ក្ទពយសរមមរិចចសនា និងគណនីអនរេារេ់ាង នងឹគណនីក្រូវទទួល
ឡេេងឡទៀរ គឺជាការបា៉ា នស់្ថម នែស៏មរមយថ្នរថ្មលសមក្សប ឡោយស្ថរម្រលរាណៈការយិបរឡិចេទរយៈឡពលេលីរបស់វា ឬការយិបរឡិចេទ
ឡរើនឡ ើងរបស់វា។ 
 
រក្មរិេុសគ្នន របស់វាក្រូវបានបង្ហា ញែូចខាងឡក្កាម៖ 

 តារាងរថ្មល (មនិអាចម្រម្ក្បបាន) រនុងសរមមភាពទីេារសក្មាបរ់រស់មាា ល់ឡៅឡលើក្ទពយសរមម ឬបណុំល (រក្មរិ ១)។ 
 ធារុចូលឡេេងឡក្ៅពតីារាងរថ្មល រួមបញ្ចូ លទាងំរក្មរិទ១ី ម្ែលអាចសឡងារបានឡៅឡលើការទទលួេុសក្រវូថ្នក្ទពយសរមម 

ឬបំណុល មនិថាឡោយផ្ទា ល់ ឬឡោយក្បឡោល (រក្មរិទី២)។ 
 ធារុចូលថ្នក្ទពយសរមម ឬបំណុលម្ែលមនិម្េែរឡលើទិននយ័ទីេារម្ែលមនិអាចសឡងារបាន (រក្មរិទ៣ី)។ 

 សមពន័ធក្រមុហ ុន នងិក្រមុហ ុន 
 ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
បណុំលហរិញ្ញ វរថុ  សមរុលយឡោង រក្មរិ២ សមរុលយឡោង រក្មរិ២ 
  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ  នែុ់លាល អាឡមររិ 

     
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វរថុនទិសេន ៍ ៥.៧៥៣ ២៣.៥៨៧ ៥.៨៦៨ ៥.៨៦៨ 
 ៥.៧៥៣ ២៣.៥៨៧ ៥.៨៦៨ ៥.៨៦៨ 
 
រថ្មលសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វរថុ ម្ែលមានក្បរបិរតិការឡៅរនុងទីេារគឺម្េែរឡៅឡលើរថ្មលទេីារម្ែលបានែរក្សងឡ់ៅការយិបរឡិចេទ
ថ្នរបាយការណ៍។ ទីេារក្រូវបានចារទុ់រជាក្បរបិរតកិារ ក្បសិនឡបើតារាងថ្នរថ្មលែរក្សងគ់ឺក្រូវបានឡក្រៀមរចួរាល់ នងិឡទៀរទារម់្ែល
មានសក្មាបក់ារផ្ទល ស់បដូរ អនរម្ចរចាយ ឈ្មួញរ ដ្ ល សហក្គ្នសក្រមុហ ុន ឡសវារមមរណំររ់ថ្មល ឬភាន រង់្ហរចាប ់ នងិការបង្ហា ញ
រថ្មលជារម់្សដង រួមទាំងក្បរិបរតិការទីេារឡទៀរទាររ់នុងរយៈឡពលម្វង។ ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វរថុទាំងឡនោះក្រូវបានរមួបញ្ចូ លឡៅរនុង      
រក្មរិទី១។ 
 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ៤០ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

រថ្មលសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វរថុ ម្ែលមនិមានក្បរិបរតកិាររនុងទីេារសរមម (ឧទាហរណ៍៖ និទសេនម៍្ែលហសួរក្មរិ) ក្រូវបាន
រំណរឡ់ោយឡក្បើវធិសី្ថេសតរនុងការវាយរថ្មល។ វធិីស្ថេសតបឡចចរឡទសរនុងការវាយរថ្មលទាងំឡនោះ បឡងាើនការឡក្បើក្បាស់ទិនននយ័ទេីារម្ែល
អាចសឡងារបាន ឡៅឡពលម្ែលមានឡហើយពឹងម្េែររចិរចួតាមម្ែលអាចឡធវើឡៅបានតាមការបា៉ា នស់្ថម នជារល់ាររ់បស់អងាភាព។ 
ក្បសិនឡបើធារុចុលទាងំអស់ម្ែលគួរឱ្យររស់មាា ល់ទាំងអស់ ក្រវូទាមទារឱ្យរថ្មលសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហិរញ្ញ វរថុគអឺាចសឡងារបាន 
ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វរថុទាងំឡនោះក្រូវបានរួមបញ្ចូ លឡៅរនុងរក្មរិទី២។ 
 
ក្បសិនឡបើធារុចូលម្ែលគរួឱ្យររស់មាា ល់មួយ ឬឡក្ចើនមនិបានពឹងម្េែរឡៅឡលើទិននយ័ទីេារម្ែលអាចសឡងារបាន ឧបររណ៍ហរិញ្ញ វរថុ
ទាំងឡន្ទោះក្រូវបានរួមបញ្ចូ លឡៅរនុងរក្មរិទ៣ី។ 
 
ការផ្ទល ស់បតូរអក្តាការក្បារ ់ ថ្នរថ្មលសមក្សបម្ែលក្រូវបានគណន្ទជារថ្មលបចចុបបននថ្នលំហូរស្ថចក់្បារន់្ទឡពលអន្ទគរម្ែលបានបា៉ា ន់
ស្ថម នម្េែរឡលើម្េេឡកាងទិននេលម្ែលអាចសឡងារបាន។ 
 
២៦. ចាំ្ត់ថ្នន រ់ថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវតថ ុ
តារាងខាងឡក្កាមេតល់នូវការវភិាគថ្នក្បឡភទឧបររណ៍ហរិញ្ញ វរថុ តាមក្បឡភទនីមយួៗ៖ 
 សមពន័ធក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនបានឡធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមម) 
 ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  នែុ់លាល ឡអឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វរថុ     
ថ្ថលឡែើមរលំស់បងារ     
គណនអីរថិិជន និងគណនីទទលួឡេេងៗ ៣.៣៤៤ ១៣.៧១១  ១.៤៥២  ៥.៩៤៣ 
ស្ថចក់្បារ ់និងសមរុលយរនុងធន្ទគ្នរ ៥.៦៣១ ២៣.០៨៧  ៥.៥២៤  ២២.៦១០  
ទឹរក្បារម់្ែលភាគីសមពន័ធញ្ញញ រជិំ រ ់ ៤ ១៦ ២.៣៣២ ៩.៥៤៥ 

  ៨.៩៧៩ ៣៦.៨១៤ ៩.៣០៨ ៣៨.០៩៨ 

 ក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនបានឡធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមម) 
 ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  នែុ់លាល ឡអឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
ក្ទពយសរមមហិរញ្ញ វរថុ     
ថ្ថលឡែើមរលំស់បងារ     
គណនអីរថិិជន និងគណនីទទលួឡេេងៗ ៣.៣៣៧ ១៣.៦៨២ ១.៤៣៧ ៥.៨៨២ 
ស្ថចក់្បារ ់និងសមរុលយរនុងធន្ទគ្នរ ៥.៦២១ ២៣.០៤៦ ៥.៥០០ ២២.៥១២ 
ទឹរក្បារម់្ែលភាគីសមពន័ធញ្ញញ រជិំ រ ់ ៤ ១៦ ២.៣៣២ ៩.៥៤៥ 
ទឹរក្បារម់្ែលក្រុមហ ុនបុក្រសមពន័ធជ ំរ ់ ៣៨ ១៥៦ ៣៨ ១៥៦ 

  ៩.០០០ ៣៦.៩០០ ៩.៣០៧ ៣៨.០៩៥ 



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ៤១ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

 សមពន័ធក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនបានឡធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមម) 
 ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  នែុ់លាល ឡអឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
បណុំលហរិញ្ញ វរថុ  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
ថ្ថលឡែើមរលំស់បងារ     
គណនអីនរេារេ់ាង ់និងបណុំលឡេេងៗ ២៤.៩២១ ១០២.១៧៦  ១០.៧៩៥  ៤៤.១៨៤ 
ទឹរក្បារម់្ែលជ ំរក់្រុមហ ុនឡម ៦០.៧៩៥ ២៤៩.២៦០ ៦២.៨៩២ ២៥៧.៤១៧ 
ទឹរក្បារម់្ែលជ ំរភ់ាគសីមពន័ធញ្ញញ រ ិ ៣៣.២៩៧ ១៣៦.៥១៨ ៣៦.៦៦៧ ១៥០.០៧៨ 
ក្បាររ់មច ី ១១១.៩២៨ ៤៥៨.៩០៥  ១១២.៦៩១  ៤៦១.២៤៤ 

ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វរថុនទិសេនស៍ក្មាបក់ារ រហានិ
ភយ័   

  

ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វរថុនទិសេន ៍ ៥.៧៥៣ ២៣.៥៨៧ ៥.៨៦៨ ២៤.០១៨ 

  ២៣៦.៦៩៤ ៩៧០.៤៤៦  ២២៨.៩១៣  ៩៣៦.៩៤១ 

 

២៧. ក្បារ់ចាំណណញរនងុមួយសនៃឹរហ ុន 
ក្បារច់ឡំណញជាមូលោឋ នរនុងមយួសនលឹរហ ុន ក្រូវបានគណន្ទឡោយការម្បងម្ចរក្បារច់ំឡណញឱ្យឡៅអនរការនក់ាបភ់ាគហ ុនរបស់ 
សមពន័ធក្រុមហ ុន តាមចនំួនមធយមថ្នសនលឹរហ ុនធមមតាម្ែលឡបាោះេាយរនុងការយិបរឡិចេទបនតរបន្ទា ប។់ 
 

 ក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនបានឡធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមម) 
 ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  នែុ់លាល ឡអឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
បណុំលហរិញ្ញ វរថុ     
ថ្ថលឡែើមនរលំស់បងារ     
គណនអីនរេារេ់ាង ់និងបណុំលឡេេងៗ ២៤.៩១៣ ១០២.១៤៣  ១០.៧៩៥  ៤៤.១៨៤ 
ទឹរក្បារម់្ែលជ ំរក់្រុមហ ុនឡម ៦០.៧៩៥ ២៤៩.២៦០  ៦២.៨៩២  ២៥៧.៤១៧ 
ទឹរក្បារម់្ែលជ ំរភ់ាគសីមពន័ធញ្ញញ រ ិ ៣៣.២៩៧ ១៣៦.៥១៨  ៣៦.៦៦៧  ១៥០.០៧៨ 
ក្បាររ់មច ី ១១១.៩២៨ ៤៥៨.៩០៥  ១១២.៦៩១   ៤៦១.២៤៤  

ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វរថុនទិសេនស៍ក្មាបក់ារ រហានិ
ភយ័   

  

ឧបររណ៍ហិរញ្ញ វរថុនទិសេន ៍ ៥.៧៥៣ ២៣.៥៨៧  ៥.៨៦៨  ២៤.០១៨ 

  ២៣៦.៦៨៦ ៩៧០.៤១៣  ២២៨.៩១៣   ៩៣៦.៩៤១  



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ៤២ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

 សមពន័ធក្រមុហ ុន នងិក្រមុហ ុន 
 (បានក្ររួពិនិរយ និងមិនបានឡធវើសវនរមម) (បានឡធវើសវនរមម) 
 ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ថ្ថៃទ៣ី០ ម្េមថុិន្ទ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  នែុ់លាល ឡអឡមររិ លានឡរៀល  នែុ់លាល អាឡមររិ លានឡរៀល 
  (សំគ្នល់ ៣)  (សំគ្នល់ ៣) 
     
ខារពកីារម្បងម្ចរឡៅកានអ់នរកានក់ាបភ់ាគហ ុនធមមតា (៣១៣) (១.២៨៣)  ១៥២ ៦២០ 
ចំនួនសនលឹរហ ុនជាមធយម ៧៣.១០១.០០០ ៧៣.១០១.០០០ ៧១.០០០.០០០ ៧១.០០០.០០០ 
ការខារជាមូលោឋ នរនុងមយួសនលរឹហ ុន (ឡសន/ឡរៀល) (០.៤៣)  (១៧.៥៥)  ០.២១ ៨.៧៣ 
Diluted ខាររនុងមយួសនលរឹហ ុន (ឡសន/ឡរៀល) (០.៤៣)  (១៧.៥៥)  ០.២១ ៨.៧៣ 
 
ក្បារច់ឡំណញ Diluted រនុងមួយសនលរឹហ ុនក្រូវបានគណន្ទឡោយ ការម្រម្ក្បថ្នចំននួសនលឹរហ ុនធមមតាជាមធយមម្ែលឡៅសល់ ឡែើមបី
សនមរការបមំ្លងភាគហ ុនធមមតាម្ែលមានសកាដ នុពល។ 
 
សមពន័ធក្រុមហ ុន មនិមាន dilutive potential ordinary shares ន្ទអំ ុងចុងការយិបរឡិចេទឡន្ទោះឡ ើយ។ ែូឡចនោះឡហើយក្បារច់ណូំល
ម្ែលធាល រចុ់ោះរនុងមយួសនលឹរហ ុនគរឺឡសមើរនឹងក្បារច់ណូំលជាមូលោឋ នរនុងមួយសនលរឹហ ុន។ 
 
២៨. ការណបតជាា ចិតត 
ក្រុមហ ុនបានឡបតជាា ចរិតរនុងការទញិធាន្ទរា៉ាបរ់ងហានិភយ័នឡោបាយរយៈឡពល ១០ ឆ្ន សំក្មាបគ់ឡក្មាងស្ថងសងក់្បពន័ធបញ្ជូ ន
ថាមពលអគាីសនីតាមែងទឡនល ២៣០ វ ៉ាុល សាឹងតាថ្យ - ភនឡំពញ រនុងរថ្មលសរុប ៤.៩៦៨.៦០០ ែុលាល រអាឡមររិឡែើមបធីាន្ទែល់ទីតាងំេចី
ក្បារែូ់ចម្ែលបានបង្ហា ញឡៅរនុងរណំរសំ់គ្នល់ទី ១៥ គ.៣ គរិក្រមឹថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ចំននួម្ែលមនិទានក់្រូវបងម់ាន
ចំនួន ៣.៤៦៩.៥១២ ែុលាល រអាឡមររិ។ 
 
ក្រុមហ ុនបានឡបតជាា ចរិតទញិការធាន្ទរា៉ា បរ់ងហានិភយ័នឡោបាយរយៈឡពល ៧ ឆ្ន សំក្មាបក់ារស្ថងសងប់ ត្ ញបញ្ជូ នពីរម្េេ ២៣០ 
គី ូវ ៉ាុល នងិ៥០០ គី ូវ ៉ាុល ពីភនឡំពញឡៅក្រងុក្ពោះសីហនុរនុងទឹរក្បារស់រុប ៣.២២២.១២៥ ែុលាល រអាឡមររិឡែើមបធីាន្ទែល់ទីតាំងេចី
ក្បារែូ់ចម្ែលបានបង្ហា ញឡៅរនុងរណំរសំ់គ្នល់ទ ី ១៥គ.៣ គរិក្រមឹថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ចនំួនម្ែលមនិទានក់្រូវបានបង់
មានចនំួន ៣.២២២.១២៥ ែុលាល រអាឡមររិ។ 
 
២៩. យថ្នភាព 
បណុំលយថាភាព 
រនុងឆ្ន  ំ២០១១ GDT បានឡចញឡសចរតជូីនែំណឹងអំពកីារវាយរថំ្លពនធឡ ើងវញិែល់ក្រមុហ ុនឡែើមបទីាមទារពនធឡលើក្បារច់ឡំណញម្ែល
មនិបានក្បកាសជាមុននិងពនធឡលើរថ្មលបម្នថមម្ែលមានចនំួន ៥៤៦.៩៧១ ែុលាល រអាឡមររិ (២.២២២.៣៤៤.០១១ ម្េមរឡរៀល) ទារទ់ង
នឹងរយៈឡពលចាបព់ថី្ថៃទី ១ ម្េឧសភាឆ្ន  ំ២០១១ ែល់ថ្ថៃទី ៣១ ម្េររាោឆ្ន  ំ២០១១ ។ 
 
ឡៅឆ្ន  ំ២០១៥ GDT បានឡចញឡសចរតីជូនែណឹំងសតីពីការវាយរំថ្លពនធឡ ើងវញិែល់ក្រុមហ ុនឡែើមបទីាមទារយរពនធឡលើក្បារច់ំឡណញ
ម្ែលមនិបានក្បកាសជាមុននិងពនធឡលើរថ្មលបម្នថមម្ែលមានចំនួន ៤៩០.៩១២ ែុលាល រអាឡមររិ (១.៩៩៤.៥៧៥.៧៨៥ ម្េមរឡរៀល) 
ម្ែលទារទ់ងនងឹរយៈឡពលចាបព់ីថ្ថៃទ១ី០ ម្េមររា ឆ្ន ២ំ០១៣ ែល់ថ្ថៃទី១៦ ម្េរុលា ឆ្ន ២ំ០១៣ ។ 
 
ឡៅឆ្ន  ំ ២០១៧ GDT បានឡចញឡសចរតីជូនែណឹំងសតីពីការវាយរំថ្លពនធឡ ើងវញិែល់ក្រុមហ ុនឡែើមបទីាមទារការយរពនធឡលើក្បារ់
ចំឡណញម្ែលមនិបានក្បកាសពនធអាររឡលើរថ្មលបម្នថមនងិពនធការទុ់រ ១៤ភាគរយឡលើពនធឡសវារមមចំនួន ២៦៧.៩៥៦ ែុលាល រ 
អាឡមររិ (១.០៨៨.៧០៤.៨៣៩ ម្េមរឡរៀល) សក្មាបក់ារឡធវើសវនរមមពនធឡពញឡលញក្បចាឆំ្ន  ំ២០១០។  



 ផេសថិក (ផេមបូឌា) ភីអិលស៊ុី និងក្កុមហ ៊ុនប៊ុក្រសមព័នធ   ៤៣ 
ពរ៌មានហិរញ្ញវរថ៊ុបផ ដ្ ោះអាសននសក្មាប់ការយិ្បរផិ្ឆទដថងទី៣០ មេកញ្ញញ  ឆ្ន ំ២០២០ និងសក្មាប់ ៣មេបនាា ប់ពី ៊្ុងការយិ្បរផិ្ឆទ 
 

 

ជាការឡឆលើយរបក្រុមហ ុនបានោរលិ់េិររវា៉ា ឡៅ GDT ឡែើមបរីវា៉ាការវាយរំថ្លេុស។ គណៈក្គបក់្គងចារទុ់រលិេិរវាយរថ្មលទាងំឡនោះ
មនិមានមូលោឋ ននិងមនិសមឡហរុេលនងិក្បបូាប លីីឡរម្ែលពួរឡគនឹងក្រូវបានរក្មវូឱ្យទូទារព់នធម្ែលក្រូវបានវាយរថ្មលថាឡៅឆ្ៃ យ។ 
ការរវា៉ា ឡៅម្ររងច់ាំែូចកាលបរឡិចេទថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុទាំងឡនោះ។ 
 
៣០. ក្ពឹតតិការណ៍ និងក្បតិបតតិការសាំខាន់ៗ  
គណៈក្គបក់្គងឡជឿជារថ់ាសមពន័ធក្រមុហ ុន នងិក្រុមហ ុនមានជំហរលែរនុងការទបទ់ល់នឹងការធាល រចុ់ោះថ្នឡសែឋរិចច។ 
 
រតាត ម្ែលរមួចំម្ណរែល់ជំហររងឹមារំបស់សមពន័ធក្រមុហ ុន និងក្រុមហ ុនរមួមាន៖ 

• គ្នម នការលុបឡចាលរចិចសនាសំខាន់ៗ ឡន្ទោះឡ ើយ។ ឡលើសពីឡនោះឡទៀរសមពន័ធក្រមុហ ុន និងក្រុមហ ុនមានរចិចសនារយៈ
ឡពលម្វងជាឡក្ចើនជាមយួនងឹចំននួអរិថិជនម្ែលមានក្ស្ថប។់ និង 

• អរិថិជនធំៗ  របស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុនមនិបានជួបការលំបារម្េនរហរិញ្ញ វរថុឡទ។ គុណភាពឥណទានថ្នចណូំល
 ណិជជរមមម្ែលទទលួបានឡៅថ្ថៃទ៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រវូបានឡគចារទុ់រថាលែ។ 
 

ជារួមមរ សមពន័ធក្រុមហ ុន នងិក្រមុហ ុនមានជំហរោ៉ា ងរងឹមា ំនិងមានឡែើមទុន និងស្ថចក់្បារក់្គបក់្គ្នន ់សក្មាបប់ឡក្មើែល់សរមមភាព
ក្បរិបរតិការ និងបណុំលរបស់ពរួឡគ។ ឡគ្នលបណំង និងឡគ្នលនឡោបាយរបស់សមពន័ធក្រុមហ ុន និងក្រុមហ ុន សក្មាបក់ារក្គបក់្គង
ឡែើមទុន ហានិភយ័ឥណទាន និងហានិភយ័ស្ថចក់្បារង់្ហយក្សួល ក្រូវបានបង្ហា ញឡៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុក្បចាំឆ្ន រំបស់េលួន។ 
 
ការឡចញលរស់នលរឹហ ុនជាស្ថធារណៈ(“IPO”) 
ឡៅថ្ថៃទី១២ ម្េសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រុមហ ុនបានបឡំពញការឡចញលរស់នលឹរហ ុនជាស្ថធារណៈ នងិបានចុោះបញ្ជ ីសនលរឹហ ុនរបស់េលួន
ឡអាយមានក្បរបិរតិការឡៅរនុងទេីារចមបងរបស់េារមូលបក័្ររមពុជា។ 
 
[ទំពរ័ឡនោះក្រូវទុរឱ្យចឡន្ទល ោះទឡទឡោយឡចទន្ទ] 


