
ព័ត៌មានអំពីភាគហ៊ុន

មិថុនា ២០២០
PWSA, GTI, PPAP, PPSP, PAS, ABC

ចងក្រងព័ត៌មានអំពីភាគហ៊ុនទាំងអស់ដ្រលចុះ
បញ្ជីនៅផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា



ស្រចក្តីប្រកាសៈ សៀវភៅព័ត៌មានន្រះ ត្រូវបានចងក្រងឡើងក្នុជងោលបំណងផ្តល់ 
ព័ត៌មាន និងការអប់រំប៉ុណ្ណ្រះ។ ក្រុមហ៊ុនផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា(ផ.ម.ក.)បានខិតខំនិងយក 
ចិត្តទុកដាក់ផ្តល់នូវភាពត្រឹមត្រូវន្រព័ត៌មានដ្រលមាននៅក្នុជងសៀវភៅន្រះប៉ុន្ត្រមិនទទួល 
ខុសត្រូវលើការខាតបង់ ឬ ខូចខាតណាមួយ ដ្រលកើតមានឡើងបណា្ត្រលមកពីការប្រើ
ប្រ្រស់សៀវភៅព័ត៌មានន្រះឡើយ។
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ការប្រៀបធៀបភាគហ៊ុន
ការប្រៀបធៀបអនុបាត

2017 2018 2019

2,000

5,000

8,000

11,000

14,000

17,000

20,000

23,000

26,000

ធ��  ២០១៩មីន ២០១៩មិថុន ២០១៨ក��  ២០១៧

ចប់ពីែខ មករ ២០១៧ ដល់ ធ�ូ  ២០១៩

PWSA GTI PPAP PPSP PAS

ៃថ
�បិ

ទ (
េរ

ៀល
)

អនុបាត ឆ្ន្រំ PPWSA GTI PPAP PPSP PAS ABC មធ្រយម

ថ្ល្រ/ចំណ្រញ

2017 10.33 63.66 4.86 23.46 15.25 - 23.51

2018 4.15 27.55 3.61 - 10.92 - 11.56

2019 - 32.82 4.53 3.38 30.34 - 17.77

ទិន្នផលភាគលាភ(%)

2017 3.99 1.28 5.97 0.85 7.90 - 4.00

2018 5.18 1.39 4.33 1.13 3.99 - 3.20

2019 - - - - 2.08 - 2.08

អនុបាតភាគលាភ (%)

2017 40.50 89.89 16.20 19.91 50.29 - 43.36

2018 25.71 41.45 11.83 (21.96) 33.64 - 18.13

2019 - - - - 31.12 - 31.12

អនុបាតចំណ្រញសុទ្ធ(%)

2017 14.20 0.82 28.44 18.92 11.06 - 14.69

2018 27.77 1.20 39.09 (29.57) 16.38 - 10.97

2019 - 0.81 42.82 39.56 13.02 22.71 23.72

ការប្រៀបធៀបថ្ល្រភាគហ៊ុន

ការប្រៀបធៀបតម្ល្រជួញដូរ
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PWSA
រដា្ឋ្រករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំព្រញ

រដា្ឋ្រករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំព្រញ (រ.ទ.ស.ភ) ត្រូវបានបង្កើតឡើងាគ្រឹះស្ថ្រនសារណៈដ្រលមានលក្ខណៈស្រដ្ឋកិច្ចស្ថិត            
ក្រ្រមច្របាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈទូទៅន្រសហគ្រ្រសសារណៈ។ នៅថ្ង្រទី១៨ ម្រស ២០១២ រ.ទ.ស.ភ បានចុះបញ្ជីាផ្លូវវការនៅក្រុម  
ហ៊ុនផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា ដោយបានបោះផ្រសាយលក់មូលបត្រាសារណៈចំនួន ១៣.០៤៥.៩៧៥ ភាគហ៊ុន ដ្រលស្មើនឹង 
១៥% ន្រចំនួនភាគហ៊ុនធម្មាសរុប។

រ.ទ.ស.ភ បានប្ត្រា្ញ្រចិត្តបន្តធ្វើឱ្រយស្រវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អ្រតរបស់ខ្លួនមានការរីកចម្រើនប្រកបដោយច្ររភាព ព្រមទាំងធ្វើាអ្នកផ្តល់  
ប្រឹក្រសាាអ្នកសម្របសម្រួលដើម្របីឱ្រយប្រាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុជងទីប្រជំុជនខ្រត្ត-ក្រុងនៅទូទាំងព្រះាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រាពល 
រដ្ឋរស់នៅក្នុជងបណា្ត្រប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍ ក្នុជងពិភពលោកមានទឹកស្អ្រតប្រើប្រ្រស់ទាំងអស់គ្ន្រ។

ប្រសកកម្មរបស់ រ.ទ.ស.ភ គឺានាផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អ្រតគ្ម្រនម្ររោគ ២៤ម៉្រង/ថ្ង្រ  ៧ថ្ង្រ/សបា្ត្រហ៍ មានសមា្ព្រធគ្រប់គ្រ្រន់ និងក្នុជង 
តម្ល្រមួយសមស្របជូនប្រាពលរដ្ឋទូទាំងាជជានីភ្នំព្រញ និងទីប្រជុំជនរបស់ខ្រត្តកណា្ត្រល ដ្រលាប់នឹងាជជានីភ្នំព្រញ   
ដោយមិនមើល រំលងប្រាពលរដ្ឋក្រីក្រ។ ក្រ្រពីន្រះ រ.ទ.ស.ភ បាននឹងកំពុងច្រករំល្រកពិសោធន៍ការងាររបស់ខ្លួន 
ដល់បណា្ត្ររដា្ឋ្រករទឹក ខ្រត្ត-ក្រុង មួយចំនួននៅក្នុជងព្រះាជាណាចក្រកម្ពុជា   ព្រមទាំងបណា្ត្រអង្គភាពទឹកស្អ្រតក្នុជងតំបន់    
និងក្នុជងពិភពលោកាមសំណូមពរសំដៅ  សម្រ្រចបាននូវោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ សហស្រសវត្រសរ៍កម្ពុជា ក៏ដូចាោលដៅអភិវឌ្រឍន៍ 
សហស្រសវត្រសរ៍ពិភពលោក។

ស្រចក្តីសង្ខ្របអំពីក្រុមហ៊ុន

អគរល្រខ៤៥ ផ្លូវវល្រខ១០៦ សងា្ក្រត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនព្រញ ាជជានីភ្នំព្រញ
០២៣ ៧២៤ ០៤៦|www.ppwsa.com.kh

ព័ត៌មានអំពីអាជីវកម្ម
ក្នុជងឆ្ន្រំ២០១៨ រ.ទ.ស.ភ ផលិតទឹកស្អ្រតបានចំនួន ២០៧.៧៨៧.៩៤៩ ម៣ ប្រកបដោយគុណភាពស្របាមស្តង់ដារទឹកផឹករបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក និងបាន 
តបណា្ត្រញទឹកថ្មីជូនអតិថិជនចំនួន ២៥.០១០បណា្ត្រញ។ នៅក្នុជងឆ្ន្រំ២០១៨ រ.ទ.ស.ភ បានពង្រីកប្រព័ន្ធច្រកចាយរបស់ខ្លួនសរុប រហូតដល់ប្រវ្រង ៣.១០២គីឡូវម៉្រត 
សម្រ្រប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អ្រតជូនអតិថិជនសរុបចំនួន ៣៦៧.០៣២បណា្ត្រញ។

សម្រ្រប់ការិយបរិច្ឆ្រទគិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូវ ឆ្ន្រំ២០១៨ រ.ទ.ស.ភ មានចំណូលសរុប ២៦៥.០៩៣.២៩៣.០០០រៀល និងចំន្រញសុទ្ធចំនួន ៧៣.៦០៧.១៦៨រៀល។ 
នាថ្ង្រទី៣១ ខ្រធ្នូវ ឆ្ន្រំ២០១៨ ទ្រព្រយសកម្មរបស់ រ.ទ.ស.ភ មានចំនួន ១.៤៤៩.៤០៨.៨១៥.០០០រៀល និងមូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិកសរុបចំនួន
៨៩៩.៣៣៨.០៨៦.០០០រៀល។

គោលនយោបាយភាគលាគ
ក្រ្រយពីបានអនុម័តលើគណនី បើពិនិត្រយឃើញថាមានចំណ្រញ ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រ រ.ទ.ស.ភ អាចសម្រ្រចផ្ទ្ររទឹកប្រ្រក់ទាំងនោះដើម្របី៖
    ១.ការទូទាត់ការខាតបង់នៅក្នុជងឆ្ន្រំកន្លងទៅ
    ២.បនា្ទ្រប់ពីបានទូទាត់ការខាតបង់នៅក្នុជងឆ្ន្រំកន្លងទៅរួច ប្រសិនបើនៅមានប្រ្រក់ចំណ្រញ នោះប្រ្រក់ចំណ្រញន្រះត្រូវប្រងច្រកសម្រ្រប់៖     
        ក. ថ្ល្រងសរសើរដល់ថា្ន្រក់ដឹកនាំ និងនិយោជិត ាមលក្ខខណ្ឌ៖       
            - ក្នុជងករណីប្រ្រក់ចំណ្រញនៅសល់មានចំនួនពី ៥% ដល់ ១០% ន្រចំណាយដំណើរការរបស់ រ.ទ.ស.ភ សរុបក្នុជងឆ្ន្រំ នោះការថ្ល្រងសរសើរត្រូវស្មើនឹងមួយខ្រ
              ន្រ   ប្រ្រក់បៀរវត្រសសុទ្ធសធរបស់ថា្ន្រក់ដឹកនាំ និងនិយោជិតមា្ន្រក់ៗ។      
            - ក្នុជងករណីប្រ្រក់ចំណ្រញលើសពី ១០% ដល់ ២០% ន្រចំណាយដំណើរការរបស់ រ.ទ.ស.ភ សរុបក្នុជងឆ្ន្រំ នោះការថ្ល្រងសរសើរត្រូវស្មើនឹងពីរខ្រន្រប្រ្រក់បៀរ
              វត្រសសុទ្ធសធរបស់ថា្ន្រក់ដឹកនាំ និងនិយោជិតមា្ន្រក់ៗ។     
            - ក្នុជងករណីប្រ្រក់ចំណ្រញលើសពី ២០% ន្រចំណាយដំណើរការរបស់ រ.ទ.ស.ភ សរុបក្នុជងឆ្ន្រំ   នោះការថ្ល្រងសរសើរ   ត្រូវស្មើនឹងបីខ្រន្រប្រ្រក់បៀរវត្រសសុទ្ធ 
              សធរបស់ថា្ន្រក់ដឹកនាំ និងនិយោជិតមា្ន្រក់ៗ។      
        ខ. ចំនួន ២% សម្រ្រប់ប្រ្រក់សោធននិវត្ត និងអសមត្ថភាពវិា្ជ្រជីវៈ។     
        គ. បង្កើតភាគបម្រុងាមច្របាប់ ៥%។     
        ឃ.បង្កើតភាគបម្រុងស្ររី ៥%។     
        ង. មូលនិធិ ៥% លើប្រ្រក់ចំណ្រញសម្រ្រប់បម្រើផលប្រយោជន៍សង្គម ដ្រលត្រូវកត់ត្រ្រចូលក្នុជងបន្ទុជកក្នុជងឆ្ន្រំដ្រលធ្វើប្រតិបត្តិការចំណាយនោះ។
    ៣.ចំនួនទឹកប្រ្រក់ដ្រលនៅសល់បនា្ទ្រប់ពីការប្រកច្រកខាងលើន្រះត្រូវ៖    
        ក. ដកប្រ្រក់រក្រសាទុកដើម្របីធ្វើការវិនិយោគនាព្រលខាងមុខ ដ្រលចំនួនន្រះត្រូវអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។     
        ខ.ប្រ្រក់នៅសល់ក្រ្រយពីការរក្រសាទុកសម្រ្រប់ធ្វើការវិនិយោគត្រូវធ្វើការប្រងច្រក ៨៥% ទៅក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុជ និង១៥% ទៅភាគហ៊ុនិកដ្រលាវិនិ
            យោគិនសារណៈ។

វិស័យ៖ ផលិត និងច្រកចាយទឹក ឆ្នំាបង្កើត៖ ១៨៩៥

01

ឯកឧត្តម  សុឹម សុីថា 
អគ្គនាយក 

ចំនួនបុគ្គលិក៖ ១.០៣២
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ថ្ល្រភាគហ៊ុនធៀបនឹងសន្ទស្រសន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យជួញដូរ 2017 2018 2019 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (លានរៀល)

 មូលធន.ទីផ្រសារ (លានរៀល) 335,716 365,287  521,839 តារាងតុល្យការ 2017 2018 2019

 ថ្ល្រចុងក្រ្រយ  3,860  4,200  6,000  ទ្រព្រយសកម្ម  1,362,011.78  1,449,408.82  - 

 % បម្រ្របម្រួល (5.85%) 8.81% 42.86%    ទ្រព្រយសម្របត្តិ រោងចក្រ និងបរិកា្ខ្ររ  1,124,172.18  1,215,679.82  - 

 ថ្ល្រមធ្រយម  3,928.12  3,512.49  5,819.66    ទ្រព្រយសម្របត្តិរយៈព្រលខ្លី  232,515.29  219,402.90  - 

 ថ្ល្រខ្ពស់ 4,300 4,300  6,300    សន្និធិ  64,526.12  97,014.18  - 

 ថ្ល្រទាប 3,660 2,980  4,120    គណនីត្រូវទទួល  44,804.17  18,468.01  - 

 តម្ល្រជួញដូរ/ថ្ង្រ 7.75 8.93 24.53    សច់ប្រ្រក់  15,992.53  13,353.76  - 

 អនុបាតជុំបង្វិល 4.04% 5.21% -  មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក  839,124.79  899,338.09  - 

អនុបាតវាយតម្ល្    ដើមទុន  541,227.28  541,227.28  - 

 ថ្ល្រ/ចំណ្រញ 10.33 4.15 -    ចំណ្រញរក្រសាទុក  33,067.83  73,607.17  - 

 ថ្ល្រ/តម្ល្រក្នុជងបញ្ជី 0.75 0.72 -  បំណុល  522,886.99  550,070.73  - 

 ទិន្នផលភាគលាភ 3.99% 5.18% -    បំណុលរយៈព្រលខ្លី  114,068.11  138,875.11  - 

 អនុបាតភាគលាភបានបង់ 40.50% 25.71% -    គណនីត្រូវបង់  51,145.13  82,250.22  - 

 ភាគលាភាសច់ប្រ្រក់/ភាគហ៊ុន 154 217.6 - របាយការណ៍ចំណ្ញខាត

អនុបាតគុណភាពអាជីវកម្ម  ចំណូល  232,893.09  265,093.29 -

 ចំណ្រញធៀបនឹងមូលធន 3.99% 8.47% -  ចំណ្រញដុល - - -

 ចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្ម 2.49% 5.24% -  ចំណ្រញប្រតិបត្តិការ  79,486.60  94,871.23 -

 ទ្រព្រយសកម្មធៀបនឹងមូលធន  1.62  1.61  -  ចំណ្រញសុទ្ធ  33,067.83  73,607.17 -

 អនុបាតចរន្ត  2.04  1.58  -  ចំណ្រញ/ហ៊ុន (រៀល)  380.21  846.32  - 

ព័ត៌មានអំពីការលក់ភាគហ៊ុនលើកដំបូងIPO របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្្ក់

 ថ្ល្រ IPO (រៀល) 6,300  សច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ  83,383.40  83,110.84 -

 តម្ល្រចារឹក  (រៀល) 1,000  សច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ  (60,123.88)  (98,812.95)  - 

 ចំនួនភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 86,973,162  សច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន  (23,653.84)  13,063.34 -

 ចំនួនភាគហ៊ុនបោះផ្រសាយ 13,045,975  លំហូរសច់ប្រ្រក់សុទ្ធ  (394.32)  (2,638.77)  - 

 ថ្ង្រជួញដូរដំបូង 18 ម្រស 2012 ក្រុមហ៊ុនសវនកម្មសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៩: គ្ម្នទិន្នន័យ

 ថ្ល្របិទដំបូង  (រៀល) 9,300 ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល មុខតំណ្រង 

 ក្រុមហ៊ុនានាទិញមូលបត្រៈ តុងយ៉្ងសីុឃ្យួវឹធី(ខ្មបូឌា)ភីអិលសីុ  ១. ឯកឧត្ដម អ៊ុំ សុថា  ប្រាន (តំណាងក្រសួងឧស្រសាហកម្ម និងសិប្របកម្ម)

រចនាសម្ព័ន្ធភភាគហ៊ុនិក  ២. ឯកឧត្ដម សុឹម សុីថា  សមាជិក (អគ្គនាយក រ.ទ.ស.ភ)

 វិនិយោគិនខ្ម្ររ 91.23%  ៣. ឯកឧត្ដម មុី វា៉្រន់  សមាជិក (តំណាងក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុជ)

 វិនិយោគិនបរទ្រស 8.77%  ៤. ឯកឧត្ដម នួន ផារ័ត្ន  សមាជិក (តំណាងសលាាជជានីភ្នំព្រញ)

ភាគហ៊ុនិកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនច្ើន  ៥. លោក មា៉្រ ណូាជ៉្រវីន  សមាជិក (តំណាងនិយោជិត រ.ទ.ស.ភ)

 ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុជ 85%  ៦. លោកឧកញ៉្រ ចាង យុនហ្វ្រង  សមាជិក (អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ តំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន)

 ៧. លោក អោម ស្រងបូាជ៉្រ  សមាជិក (អភិបាលឯកាជជ្រយ) 

ចំនួនបុគ្គលិក៖ ១.០៣២



01
STOCKINFO 2020

GTI
ភូមិត្រពាំងពោធិ៍ សងា្ក្រត់ោមចៅខណ្ឌពោធិ៍ស្រនជ័យ ាជជានីភ្នំព្រញ
០២៣ ៨៩០ ៣២៥ | www.grandtwins.com.kh

03

េហ្រ្គន ធ្វីន អុិនធើណ្រសិនណល (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី

វិស័យ៖ វាយនភណ្ឌសំលៀកបំពាក់ ឆ្នំាបង្កើត៖ ២០០៧ ចំនួនបុគ្គលិក៖ ៥.៣៧២

ស្រចក្តីសង្ខ្របអំពីក្រុមហ៊ុន
ក្រុមហ៊ុន េហ្រ្គន ធ្វីន អ៊ីនធើណ្រសិនណល (ខ្រមបូឌា) ភីអិលសុី គឺាក្រុមហ៊ុនផលិត សម្លៀកបំពាក់ដ្រលបានបង្កើត 
ឡើងក្នុជងឆ្ន្រំ២០០៧។ នៅឆ្ន្រំ២០០៨ ក្រុមហ៊ុន េហ្រ្គន ធ្វីន បានទិញយកក្រុមហ៊ុន QMI Industrial Co., Ltd ដ្រល ា 
រោងចក្រកាត់ដ្ររដ៏ធំមួយក្នុជង ចំណមរោងចក្រកាត់ដ្ររធំៗដំបូងបង្អស់ដ្រលបានធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុជងប្រទ្រសកម្ពុជា ក្នុជងកំឡុជង 
ទសវត្រសរ៍ឆ្ន្រំ១៩៩០។ ក្រុមហ៊ុន េហ្រ្គន ធ្វីន គឺារោងចក្រម៉្រការបន្ត និងារោងចក្រ ផលិតសម្លៀកបំពាក់ផា្ទ្រល់សម្រ្រប់នាំ
ច្រញ។សព្វថ្ង្រផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន េហ្រ្គន ធ្វីនរួមមានមា៉្រកសម្លៀកបំពាក់កីឡាល្របីៗដូចាមា៉្រក Adidas, Reebok, 
Taylor Made, Salomon, New Balance (NB), Kohl’s, Nautica, North Face, Russell Athletic។ល។ោល
ដៅនាំច្រញរបស់ក្រុមហ៊ុន េហ្រ្គន ធ្វីន មានដូចាបណា្ត្រប្រទ្រសក្នុជងតំបន់អឺរ៉ុប(៣៨%ន្រប្រ្រក់ចំណូលសរុបក្នុជងឆ្ន្រំ២០១៩) 
សហរដ្ឋអាម្ររិក(១៩%ន្រប្រ្រក់ចំណូល សរុបក្នុជងឆ្ន្រំ២០១៩) តំបន់អាសុីនិងបណា្ត្រប្រទ្រសដទ្រទៀត(៤៣%ន្រប្រ្រក់ចំណូល
សរុបក្នុជងឆ្ន្រំ២០១៩)។ លោក ជិន ស៊ុងជ ី

នាយកប្រតិបត្ត ិ

ព័ត៌មានអំពីអាជីវកម្ម
-  ក្រុមហ៊ុន េហ្រ្គន ធ្វីន ទទួលបានការលើកល្រងពន្ធពីប្រទ្រសកាណាដា និងសហភាពអឺរ៉ុប។
-    បច្ចុជប្របន្នន្រះក្រុមហ៊ុន េហ្រ្គន ធ្វីន ស្ថិតនៅលើផ្ទ្រដីទំហំ ៣២.៣៤១ ម៉្រត្រការ៉្រ ក្នុជងប្រទ្រសកម្ពុជា ាមួយនឹងរោងចក្រទំហំ២១.៦២០ម៉្រត្រការ៉្រ 
-  នៅឆ្ន្រំ ២០១៥ ក្រុមហ៊ុន ហ្រ្រ្គន ធ្វីន បានបញ្ជប់ការសងសង់អាគរថ្មី ដ្រលមានកំពស់ ៣ាន់ សម្រ្រប់រក្រសាទុកវត្ថុជាតុដើម។ 
-  នៅឆ្ន្រំ ២០១៧ ក្រុមហ៊ុន េហ្រ្គន ធ្វីន បានវិនិយោគមូលធុនប្រមាណ ៥លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដើម្របីសងសង់ការិយាល័យស្រ្រវជ្រ្រវ និងមជ្រឈមណ្ឌលទទួលបញ្ជ្រទិញ
   ដោយផា្ទ្រល់ពីអតិថិជន។ 
-  ក្រុមហ៊ុន Adidas ដ្រលាក្រុមហ៊ុនសំលៀកបំពាក់កីឡាឈានមុខគ្រលើពិភពលោក គឺាអតិថិជនចម្របងរបស់ក្រុមហ៊ុន េហ្រ្គន ធ្វីន។ 

គោលនយោបាយភាគលាគ
ប្រ្រក់ចំណ្រញដ្រលនៅសល់ពីការប្រងច្រកខាងក្រ្រមន្រះនឹងត្រូវបានផ្តល់ឲ្រយទាំងស្រុងឬមួយផ្ន្រកដល់ភាគហ៊ុនិកធម្មា៖
១) ១០% ន្រប្រ្រក់ចំណ្រញដ្រលនៅសល់ បនា្ទ្រប់ពីទូទាត់ការខាតបង់កាលពីឆ្ន្រំកន្លងទៅ នឹងត្រូវទុកាប្រ្រក់បម្រុងសម្រ្រប់ការខាតបង់នាព្រលអនាគត
២) បនា្ទ្រប់ពីទូទាត់ការខាតបង់កាលពីឆ្ន្រំមុន និងការដកប្រ្រក់សំាជប់ទុកបម្រុង ប្រ្រក់ចំណ្រញដ្រលនៅសល់នឹងត្រូវបានប្រងច្រកដូចខាងក្រ្រម៖    
     ក) មិនលើសពី ៣%ន្រប្រ្រក់ចំណ្រញសរុបក្រ្រយព្រលបង់ពន្ធនឹងត្រូវប្រងច្រកាប្រ្រក់បំណាច់សម្រ្រប់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល
     ខ) មិនតិចាង ៥%ន្រប្រ្រក់ចំណ្រញសរុបក្រ្រយព្រលបង់ពន្ធនឹងត្រូវបានប្រងច្រកជូនទៅដល់និយោជិតាប្រ្រក់រងា្វ្រន់ ។
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ចំនួនបុគ្គលិក៖ ៥.៣៧២

ថ្ល្រភាគហ៊ុនធៀបនឹងសន្ទស្រសន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យជួញដូរ 2017 2018 2019 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (លានរៀល)

 មូលធន.ទីផ្រសារ (លានរៀល)  188,000  172,800  176,000 តារាងតុល្យការ 2017 2018 2019

 ថ្ល្រចុងក្រ្រយ  4,700  4,320  4,400 ទ្ព្យសកម្ម 333,140.48 359,806.60 382,116.06

 % បម្រ្របម្រួល 8.80% (8.09%) 1.85%    ទ្រព្រយសម្របត្តិ រោងចក្រ និងបរិកា្ខ្ររ 57,935.37 55,116.22 57,960.67

 ថ្ល្រមធ្រយម 4,249.25 3,987.60  4,562.28    ទ្រព្រយសម្របត្តិរយៈព្រលខ្លី 275,128.87 304,638.63 324,124.42

 ថ្ល្រខ្ពស់ 5,400 4,980  6,640    សន្និធិ 56,433.21 102,944.72  89,224.89 

 ថ្ល្រទាប 3,610 2,950  4,000    គណនីត្រូវទទួល 217,771.23 197,515.98 232,284.09

 តម្ល្រជួញដូរ/ថ្ង្រ  5.75  2.56 3.82    សច់ប្រ្រក់ 924.43 4,177.93 2,615.44

 អនុបាតជុំបង្វិល 1.76% 0.81% 1.09% មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក 273,363.96 276,726.66 279,840.60

អនុបាតវាយតម្ល្    ដើមទុន 40,450.00 40,450.00 40,450.00

 ថ្ល្រ/ចំណ្រញ 63.66 27.55 32.82    ចំណ្រញរក្រសាទុក 163,016.63 166,379.06 167,434.64

 ថ្ល្រ/តម្ល្រក្នុជងបញ្ជី 0.69 0.62 0.63 បំណុល 59,776.52 83,079.94 102,275.46

 ទិន្នផលភាគលាភ 1.28% 1.39% -    បំណុលរយៈព្រលខ្លី 38,701.00 75,161.28 95,176.38

 អនុបាតភាគលាភបានបង់ 89.89% 41.45% -    គណនីត្រូវបង់ 15,376.22 45,327.44 58,772.41

 ភាគលាភាសច់ប្រ្រក់/ភាគហ៊ុន 60 60 - របាយការណ៍ចំណ្ញខាត

អនុបាតគុណភាពអាជីវកម្ម  ចំណូល 323,987.41 482,754.60 685,818.47

 ចំណ្រញធៀបនឹងមូលធន 0.98% 2.10% 1.99%  ចំណ្រញដុល 27,156.21 33,752.69 45,858.92

 ចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្ម 0.80% 1.67% 1.49%  ចំណ្រញប្រតិបត្តិការ 5,566.85 8,564.81 6,006.90

 ទ្រព្រយសកម្មធៀបនឹងមូលធន 1.22 1.30 1.37  ចំណ្រញសុទ្ធ 2,670.01 5,789.70 5,545.14

 អនុបាតចរន្ត 7.11 4.05 3.41  ចំណ្រញ/ហ៊ុន (រៀល) 66.75 144.74 139

ព័ត៌មានអំពីការលក់ភាគហ៊ុនលើកដំបូងIPO របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្្ក់

 ថ្ល្រ IPO (រៀល) 9,640  សច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ  (32,814.53)  10,421.87 6,084.65

 តម្ល្រចារឹក  (រៀល) 1,000  សច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ  (4,586.50)  (3,618.89) (9,986.61)

 ចំនួនភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 40,000,000  សច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន  33,102.51  (3,549.48) 2,317.48

 ចំនួនភាគហ៊ុនបោះផ្រសាយ  8,000,000  លំហូរសច់ប្រ្រក់សុទ្ធ  (4,298.52)  3,253.50 (1,584.48)

 ថ្ង្រជួញដូរដំបូង 16 មិថុនា 2014 ក្រុមហ៊ុនសវនកម្មសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៩:េហ្្គនសនថុន(ខ្មបូឌា)លីមីតធីត

 ថ្ល្របិទដំបូង  (រៀល) 9,220 ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល  មុខតំណ្រង

 ក្រុមហ៊ុនានាទិញមូលបត្រៈ ភ្នំព្ញសុីឃ្យួរីធីភីអិលសុី  ១.    លោក យា៉្រង សវសុីន ប្រានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

រចនាសម្ព័ន្ធភភាគហ៊ុនិក  ២. ឧកញ៉្រលី ឃុនថ្រ អភិបាលឯកាជជ្រយ

 វិនិយោគិនខ្ម្ររ 7.54%  ៣. លោកជិន ស៊ុងជី អភិបាលប្រតិបត្តិ និងនាយកប្រតិបត្តិ

 វិនិយោគិនបរទ្រស 92.46%  ៤. លោកស្រី វា៉្រង អ៊ីទីង អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

ភាគហ៊ុនិកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនច្ើន  ៥. លោក ហួង ទុងហ្វូវ អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

 ១. GRAND TWIN INTERNATONAL LTD 41.00%

 ២. HOPE RIDGE LIMITED 9.60%
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អគរល្រខ ៦៤៩ វិថីព្រះសុីសុវត្ថិ សងា្ក្រត់ស្រះចក  ខណ្ឌដូនព្រញ  ាជជានីភ្នំព្រញ   
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កំពង់ផ្រស្វយ័តភ្នំព្រញ

វិស័យ៖ ស្រវាផ្រ ឆ្នំាបង្កើត៖ ១៩០៥ ចំនួនបុគ្គលិក៖ ៦៣៦ នាក់

ស្រចក្តីសង្ខ្របអំពីក្រុមហ៊ុន
កំពង់ផ្រស្វយ័តភ្នំព្រញ (ក. ស. ភ.) គឺប្រតិបត្តិករកំពង់ផ្រទន្ល្រធំាងគ្រ និងាកំពង់ផ្រ អន្តរាតិមួយក្នុជងចំណម                       
ប្រតិបត្តិករកំពង់ផ្រអន្តរាតិទាំងពីរនៅព្រះាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយាអាា្ញ្រធរគ្រប់គ្រងផ្រនៅក្នុជងមណ្ឌលអាជីវកម្មផ្រ។ 
ក្នុជងនាមាប្រតិបត្តិករផ្រ ក. ស. ភ. ផ្តល់ស្រវាកម្មលើកដាក់ក្រ្រមដងយោង លើកដាក់លើទីលាន ឃ្ល្រំងស្តុជកទុកទំនិញ 
កណ្ណាកិច្ច        ទីលានស្តុជកទុកសំបកកុងតឺន័ររីរៀបទំនិញ ទូកុងតឺន័រត្រាក់ វាស់ស្ទង់និងបូមស្ត្ររ  ជួសជុល និងថ្រទាំកុងតឺន័រ 
ប្រមូលផ្តុជំ/ច្រកចាយទំនិញ និងស្រវារថយន្តដឹកជញ្ជូវនក្រ្រចំណតផ្រ។ ក្នុជងនាមាអាា្ញ្រធរផ្រ  ក. ស. ភ. ទទួលបានសិទ្ធិគ្រប់
គ្រងមណ្ឌលអាជីវកម្មផ្រ ដ្រលមានចំងាយ ១៦៦គ.ម។ ក្នុជងមណ្ឌលអាជីវកម្មផ្រន្រះ  ក. ស. ភ. បាននិងកំពុងប្រតិបត្តិការនៅ
ទីាំងន្រចំណតផ្រចំនួន ៥ គឺ ១-ចំណតផ្រកុងតឺន័រ LM១៧ ២-ចំណតផ្រពហុបំណង TS៣ ៣-ចំណតផ្រពហុបំណង KM៦ 
៤-ចំណតផ្រទន្ល្របិទ UM២ និង ៥-ចំណតផ្រអ្នកដំណើរ និងទ្រសចរ TS១ ។

ព័ត៌មានអំពីអាជីវកម្ម

ចំណូលរបស់ ក.ស.ភ. បានមកពីចំណូលប្រតិបត្តិការផ្រ និងចំណូលអាា្ញ្រធរផ្រ ដ្រលបានកើនឡើងជិតទ្វ្ររដងក្នុជងរយៈព្រល ៥ឆ្ន្រំចុងក្រ្រយគិតចាប់ពីឆំ្ន 
២០១៥ ដល់ឆ្ន្រំ២០១៩ ដ្រលមានកំណើនអត្រ្រកំណើន ប្រចាំឆ្ន្រំ ១៥,៧៧% ពី ១៥,១៣លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក ដល់ ២៧,១៩លានដុលា្ល្ររអាម្ររិក។ កំណើន ន្រះ 
បានមកពីស្រវាកម្ម សំខាន់ៗដូចា ស្រវាកម្មលើកដាក់ក្រ្រមដងយោង (Stevedoring) ស្រវាកម្មលើកដាក់នៅលើទីលាន (LOLO) និងស្រវាពីកិច្ចការផ្រដ៏ទ្រទៀត 
ដូចាផ្តល់ចំណតនាវា កណ្ណារកិច្ច និងថ្រទាំប្រឡាយនាវាចរណ៍  ដ្រលមានចំនួនប្រហ្រល ៩១,១៥% ន្រចំណូលពីប្រតិបត្តិការផ្រ និងចំណូលអាា្ញ្រធរផ្ររបស់ 
ក.ស.ភ. ក្នុជងឆ្ន្រំ២០១៩។ នៅឆ្ន្រំ២០១៩ ចំណូលសរុបពីផលអាជីវកម្ម និងស្រវាកម្មមានចំនួន ១១០.១៧៤.៣៣០ ពាន់រៀល (២៧.១៩០.១១១ ដុលា្ល្ររអាម្ររិក) 
បើធៀបនឹងឆ្ន្រំ២០១៨ មានការកើនឡើង៣១,៤៣%។ ចំណ្រកប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្នុជងឆ្ន្រំ ២០១៩ មានចំនួន ៤៦.៨០៦.២៤៤ ពាន់រៀល (១១.៥៥១.៣៩៣ 
ដុលា្ល្ររ អាម្ររិក) បើធៀបនឹងឆ្ន្រំ២០១៨ កើនឡើង ៤២,៨៤%។ ដើម្របីឆ្លើយតបនឹងការរីកចំរីនយា៉្រងលឿនន្រស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទ្រសកម្ពុជា ក.ស.ភ. ក៏មាន ផ្រនការ 
ពង្រីកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុជងការផ្តល់ស្រវាកម្មលើកដាក់ទំនិញ  បំពាក់គ្រឿងចក្រលើកដាក់ទំនិញទូទៅ អភិវឌ្រឍចំណតផ្រសម្រ្រប់ទំនិញចាក់ារ  និងធ្វើទំនើបកម្ម 
ចំណតផ្រអ្នកដំណើរ និងទ្រសចរណ៍។

ការានាទិន្នផលភាគលាភអប្របបរមាប្រចាំឆ្ន្រំដ្រលស្មើនឹង ៥% ន្រថ្ល្រ IPO (៥.១២០រៀល) សម្រ្រប់រយៈព្រល ៥ឆ្ន្រំ បនា្ទ្រប់ពីការចុះបញ្ជី មានចំពោះត្រមូលបត្រកម្ម
សិទ្ធិដ្រលមានសិទ្ធិបោះឆ្ន្រតប្រភ្រទ “ក” ប៉ុណ្ណ្រះ។ 
ក្រ្រយពីការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជប្រចាំឆ្ន្រំ ដោយក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបើពិនិត្រយឃើញថាមានប្រ្រក់ចំណ្រញ នោះក្រុមបឹ្រក្រសាភិបាលន្រ ក.ស.ភ. អាចសម្រ្រច  
ប្រងច្រកប្រ្រក់ចំណ្រញនោះដើម្របី ៖
       ទី១. ទូទាត់នូវការខាតបង់កាលពីឆ្ន្រំសរពើពន្ធមុន
       ទី២. ក្រ្រយពីបានទូទាត់នូវការខាតបង់ឆ្ន្រំសរពើពន្ធមុន ហើយប្រសិនបើនៅមានប្រ្រក់ចំណ្រញនោះក្រុមបឹ្រក្រសាភិបាល អាចប្រើប្រ្រស់ប្រ្រក់ចំណ្រញន្រះ   
              សម្រ្រប់ ៖
              ក. ការថ្ល្រងសរសើរដល់ថា្ន្រក់ដឹកនាំ និងនិយោជិតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រ្រម÷
                   - ករណីប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធនៅសល់មានចំនួនចាប់ពី ៥% ដល់ ១០% ន្រចំណាយដំណើរការរបស់     ក. ស. ភ. សរុបក្នុជងឆ្ន្រំនោះ ប្រ្រក់ថ្ល្រងសរសើរ 
                     ត្រូវស្មើនឹង ១ ខ្រ ន្រប្រ្រក់បៀវត្រសរបស់ថា្ន្រក់ដឹកនាំ និងនិយោជិកមា្ន្រក់ៗ សរុបាមធ្រយមប្រចាំឆ្ន្រំ
                    - ករណីប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធនៅសល់មានចំនួនលើសពី ១០% ដល់ ២០% ន្រចំណាយដំណើរការរបស់   ក. ស. ភ. សរុបក្នុជងឆ្ន្រំនោះ ប្រ្រក់ថ្ល្រងសរសើរ         
                     ត្រូវស្មើនឹង ២ ខ្រ ន្រប្រ្រក់បៀវត្រស របស់ថា្ន្រក់ដឹកនាំ និងនិយោជិកមា្ន្រក់ៗសរុបាមធ្រយមប្រចាំឆ្ន្រំ្
                   - ករណីប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធមានចំនួនលើសពី ២០% ន្រចំណាយដំណើរការរបស់ ក. ស. ភ. សរុបក្នុជងឆ្ន្រំនោះ ប្រ្រក់ថ្ល្រងសរសើរត្រូវស្មើនឹង ៣ ខ្រ ន្រ  
                     ប្រ្រក់បៀវត្រសរបស់ថា្ន្រក់ដឹកនាំ និងនិយោជិកមា្ន្រក់ៗ សរុបាមធ្រយមប្រចាំឆ្ន្រំ។
              ខ. បង្កើតមូលនិធិបម្រុងាមច្របាប់ចំនួន ៥% និងមូលនិធិបម្រុងស្ររីចំនួន ៥% ន្រប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធ។
              គ. មូលនិធិ ៥% លើប្រ្រក់ចំណ្រញសម្រ្រប់បម្រើផលប្រយោជន៍សង្គម ដ្រលត្រូវកត់ត្រ្រចូលក្នុជងបន្ទុជក ក្នុជងឆ្ន្រំដ្រលធ្វើប្រតិបត្តិការចំណាយនោះ។
              ឃ.ប្រ្រក់ចំណ្រញដ្រលសល់ក្រ្រយការប្រងច្រកខាងលើ ត្រូវប្រងច្រកា ភាគលាភឱ្រយភាគហ៊ុនិក ទៅាម   ស្រចក្តីសម្រ្រចរបស់ក្រុមបឹ្រក្រសាភិបាល។ 
              ង. ប្រ្រក់ចំណ្រញសល់ចុងក្រ្រយ ត្រូវបង្វិលចូលមូលនិធិអភិវឌ្រឍន៍ ក. ស. ភ.។ 

អគ្គនាយក 
ឯកឧត្តម ហុឺ បាវ ី

គោលនយោបាយភាគលាគ
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ថ្ល្រភាគហ៊ុនធៀបនឹងសន្ទស្រសន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យជួញដូរ 2017 2018 2019 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (លានរៀល)

 មូលធន.ទីផ្រសារ (លានរៀល)  106,318  158,856  258,555 តារាងតុល្យការ 2017 2018 2019

 ថ្ល្រចុងក្រ្រយ 5,140 7,680  12,500 ទ្ព្យសកម្ម  680,460.46  751,886.71 817,542.95

 % បម្រ្របម្រួល (3.02%) 49.42% 62.76%    ទ្រព្រយសម្របត្តិ រោងចក្រ និងបរិកា្ខ្ររ  586,798.20  296,566.36 316,091.87

 ថ្ល្រមធ្រយម 5,095.06 5,745.75 10,342.28    ទ្រព្រយសម្របត្តិរយៈព្រលខ្លី  59,453.92  109,160.82 134,216.42

 ថ្ល្រខ្ពស់  5,340  8,540 13,380    សន្និធិ  -  - -

 ថ្ល្រទាប  4,720  5,080 7,640    គណនីត្រូវទទួល  12,148.58  12,747.26 28,275.59

 តម្ល្រជួញដូរ/ថ្ង្រ 14.35 10.65  19.16    សច់ប្រ្រក់  47,305.34  96,413.56 105,888.50

 អនុបាតជុំបង្វិល 26.60% 17.78% 17.69% មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក  540,301.31  566,386.13 619,002.00

អនុបាតវាយតម្ល្     ដើមទុន  457,813.94  457,813.94 457,813.94

 ថ្ល្រ/ចំណ្រញ 4.86 3.61 4.57    ចំណ្រញរក្រសាទុក  21,323.68  31,070.19 47,173.08

 ថ្ល្រ/តម្ល្រក្នុជងបញ្ជី 0.64 0.83 1.06 បំណុល  140,159.15  185,500.58 198,540.95

 ទិន្នផលភាគលាភ 5.97% 4.33% -    បំណុលរយៈព្រលខ្លី  20,771.67  22,551.45 32,166.55

 អនុបាតភាគលាភបានបង់ 16.20% 11.83% -    គណនីត្រូវបង់  10,136.44  10,816.26 13,606.64

 ភាគលាភាសច់ប្រ្រក់/ភាគហ៊ុន 307 332.8  - របាយការណ៍ចំណ្ញខាត

អនុបាតគុណភាពអាជីវកម្ម  ចំណូល  76,273.72  83,824.24 110,174.33

 ចំណ្រញធៀបនឹងមូលធន 4.09% 5.92% 7.90%  ចំណ្រញដុល  50,139.81  54,559.55 75,395.03

 ចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្ម 3.24% 4.58% 5.96%  ចំណ្រញប្រតិបត្តិការ  30,087.73  35,808.49 64,038.29

 ទ្រព្រយសកម្មធៀបនឹងមូលធន  1.26  1.33  1.32  ចំណ្រញសុទ្ធ  21,688.61  32,767.49 46,806.24

 អនុបាតចរន្ត  2.86  4.84  4.17  ចំណ្រញ/ហ៊ុន (រៀល)  1,048.55 1,591.24 2,280.61

ព័ត៌មានអំពីការលក់ភាគហ៊ុនលើកដំបូងIPO របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្្ក់

 ថ្ល្រ IPO (រៀល) 5,120  សច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ  35,690.24  98,640.31  51,830.57 

 តម្ល្រចារឹក  (រៀល) 4,000  សច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ  (12,261.14)  (32,486.18)  (31,970.89)

 ចំនួនភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 20,684,365  សច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន  (3,339.80)  (64,062.40)  (16,625.70)

 ចំនួនភាគហ៊ុនបោះផ្រសាយ 4,136,873  លំហូរសច់ប្រ្រក់សុទ្ធ  20,089.30  2,091.73  3,233.97 

 ថ្ង្រជួញដូរដំបូង  09 ធ្នូវ 2015 ក្រុមហ៊ុនសវនកម្មសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៩:ប៊ីឌីអូ(ខ្មបូឌា)លីមីតធីត

 ថ្ល្របិទដំបូង  (រៀល) 5,140 ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល មុខតំណ្រង 

 ក្រុមហ៊ុនានាទិញមូលបត្រៈ យ៉្ន់តាសុីឃ្យួរឹធីភីអិលសុី  ១.    ឯកឧត្តម ហុឺ បាវី ប្រានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និងាអគ្គនាយក

រចនាសម្ព័ន្ធភភាគហ៊ុនិក  ២.       ឯកឧត្តម សួន រចនា សមាជិក (តំណាងក្រសួងសារណការ និងដឹងជញ្ជូវន)

 វិនិយោគិនខ្ម្ររ 87.83%  ៣. ឯកឧត្តម ក្រន សម្របត្តិ សមាជិក (តំណាងក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុជ)

 វិនិយោគិនបរទ្រស 12.16%  ៤. ឯកឧត្តម ប៉្រន សុវិាតិ សមាជិក (តំណាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)

ភាគហ៊ុនិកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនច្ើន  ៥. លោក ហ្គី អានវា៉្រនិថ សមាជិក (អភិបាលឯកាជជ្រយ)

 ១. ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុជ 80.00%  ៦. លោក ឌិត សុចល សមាជិក (អភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន)

 ២. MEKONG STRATEGIC INFRASTRUCTURE LTD. 6.67%  ៧. លោក យឹម ជឿន សមាជិក (តំណាងនិយោជិត ក.ស.ភ)

*ចំណ្រញ/ហ៊ុនក្នុជងឆ្ន្រំ ២០១៨ និង ២០១៩ ត្រូវបានគណនាឡើងយោងាមចំណ្រញលម្អិតសរុបក្នុជងការិយបរិច្ឆ្រទ  ដោយសរការអនុវត្តស្តង់ដារគណនីថ្មី គិតចាប់ពី ១ មកាជ ឆ្ន្រំ ២០១៨។ ដោយឡ្រក ចំណ្រញ/ហ៊ុនក្នុជងឆ្ន្រំ ២០១៧ ត្រូវបានគណនាយោងាមប្រ្រក ់
ចំណ្រញក្នុជងការិយបរិច្ឆ្រទ។
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ភ្នំព្រញ អ្រសអ៊ីហ្រសិត ភីអិលសុី

ក្រុមហ៊ុន ភ្នំព្រញ អ្រសអ៊ីហ្រសិត ភីអិលសុី គឺាអ្នកអភិវឌ្រឍ និងាប្រតិបត្តិករន្រតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសភ្នំព្រញ (”PPSEZ”) 
និង បោ៉្រយប៉្រត ភីភី អ្រសអ៊ីហ្រសិត (“Poipet PPSEZ”) ។ នាថ្ង្រទី១៩ ម្រស ២០០៦ ក្រុមហ៊ុនទទួលបានការអនុញ្ញ្រត
ពីាជជរដា្ឋ្រភិបាលកម្ពុជា ដើម្របីកា្ល្រយខ្លួនាអ្នកអភិវឌ្រឍតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស ដ្រលអាចធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មច្រើនប្រភ្រទ 
ហើយបច្ចុជប្របន្នន្រះ យើងខ្ញុជំាតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស ដ្រលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅជិតទីប្រជុំជនន្រាជជានីភ្នំព្រញ ព្រះាជា
ណាចក្រកម្ពុជាដ្រលមានអាជីវកម្មចម្របងក្នុជងការអភិវឌ្រឍដីឧស្រសាហកម្មសម្រ្រប់លក់ និង/ឬ ជួល។ ក្រុមហ៊ុនក៏មានផ្គត់ផ្គង់ស្រវា 
កម្មដ្រលពាក់ព័ន្ធព្រមាមួយបរិកា្ខ្ររចាំបាច់នានា នៅក្នុជងបរិវ្រណ PPSEZ ដ្រលរួមមាន ការផ្គត់ផ្គង់ និងច្រកចាយទឹកស្អ្រត 
ស្រវាជួល ការថ្រទាំប្រព័ន្ធហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ ស្រវាកម្មផ្តល់ប្រឹក្រសាយោបល់ និងជំនួយកិច្ចការរដ្ឋបាលប្រព្រឹត្តិកម្មទឹកសំអុយ  
និងស្រវាកម្មដទ្រទៀត។ PPSEZ ាតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសឈរមុខគ្រក្នុជងចំណមតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសដ្រលទទួលបានការ
អនុញ្ញ្រតផ្រស្រងទៀត ក្នុជងព្រះាជាណាចក្រកម្ពុជា បើគិតាមចំនួនវិនិយោគិនក្នុជងតំបន់ ចំនួនដើមទុនវិនិយោគ និងចំនួនកម្មករ 
កម្មការនី ាមួយនឹងផ្ទ្រដីធំាងគ្ររបស់ PPSEZ ដ្រលមានទំហំប្រមាណ ៣៥៧,៣២ ហិកា។

ស្រចក្តីសង្ខ្របអំពីក្រុមហ៊ុន

តំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសភ្នំព្រញ ផ្លូវវាតិល្រខ ៤  សងា្ក្រត់កនោ្ទ្រក ខណ្ឌពោធិ៍ស្រនជ័យ ាជជានីភ្នំព្រញ
០២៣ ៧២៩ ៧៩៨|www.ppsez.com

ព័ត៌មានអំពីអាជីវកម្ម
ក្រ្រយការបង្កើតនៅឆ្ន្រំ ២០០៦ ក្រុមហ៊ុនបានទិញដីទំហំប្រមាណ ៣៥២.៤៦ហិចា ក្នុជងនោះដីទំហំ ១៣៧.៩៤ហិចា ត្រូវបានប្រើប្រ្រស់ក្នុជងការសងសង់សំណង់
ហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធធំៗ ក្នុជងដំណាក់កាលទី១ ាមួយនឹង ដីឡូវតិ៍សម្រ្រប់រោងចក្រ និងដីឡូវតិ៍សម្រ្រប់ពាណិជ្ជកម្មសរុបចំនួន ៧៨ កន្ល្រង។  

- ក្នុជងឆ្ន្រំ ២០១០ ក្រុមហ៊ុនយើងទទួលបានវិញ្ញ្របនបត្របញ្ជ្រក់បទដា្ឋ្រនអន្តរាតិ ISO:៩០០១ សម្រ្រប់ការប្ដ្រា្ញ្រក្នុជងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយគុណភាព និង ISO: 
  ១៤០០១ សម្រ្រប់ការត្រួតពិនិត្រយបរិស្ថ្រន។
- នាឆ្ន្រំ ២០១១ ក្នុជងដំណាក់កាលទី២ ក្រុមហ៊ុនបានសងសង់ទីាំងសម្រ្រប់រោងចក្រ និង ហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធបន្ថ្រមទៀត សម្រ្រប់ានាដល់វិនិយោគិនថ្មី។ 
- ក្នុជងឆ្ន្រំ ២០១៤ ក្រុមហ៊ុនបានទិញដីទំន្ររទំហំប្រមាណ ៥២.៩៥ ហិចាបន្ថ្រមទៀតដ្រលមានទីាំងនៅក្នុជងខ្រត្តបនា្ទ្រយមានជ័យ ដើម្របីប្រ្រកា្ល្រយទៅាតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ច
  ពិស្រសបោ៉្រយប៉្រតភីភី។ 
- ក្នុជងឆ្ន្រំ ២០១៦ ក្រុមហ៊ុនបានកា្ល្រយាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីទី៤ ក្នុជងផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា (CSX)
- ក្នុជងឆ្ន្រំ២០១៨ ន្រះ យើងបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធថ្មីចំនួន ៣ រួមមាន ១) ក្រុមហ៊ុន PPSEZ II Co.,Ltd ២) ក្រុមហ៊ុន Sahas Properties Co.,Ltd និង ៣) 
  ក្រុមហ៊ុន Gomi Recycle (Phnom Penh) Co. , Ltd. និងបានបោះផ្រសាយភាគហ៊ុនថ្មីចំនួន ១៤ លាន ទៅវនិយោគិនយុទ្ធសស្រ្តចំនួន២ ដោយជោគជ័យ។
- ក្នុជងឆ្ន្រំ២០១៩ ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយទៀតសម្រ្រប់ការលូតលាស់និងការអភិវឌ្រឍរបស់យើងគឺពិធីសម្ព្រធបើកាផ្លូវវការរួមគ្ន្ររបស់តំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសបោ៉្រយ
  ប៉្រត ភីភី និងក្រុមហ៊ុន Sumitronics Manufacturing Cambodia ។

គោលនយោបាយភាគលាគ

វិស័យ៖ អភិវឌ្រឍតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស ចំនួនបុគ្គលិក៖ ៩៦ ឆ្នំាបង្កើត៖ ២០០៦

 អភិបាលប្រតិបត្តិ

លោក Hiroshi Uematsu

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបានអនុម័តោលនយោបាយបម្រុងទុកប្រ្រក់ចំណ្រញ (profit plough back policy) សម្រ្រប់ឆ្ន្រំសរពើពន្ធ ២០១៥ និង  រយៈព្រលបន្តទៅមុខ 
ទៀតដោយផ្អ្រកទៅលើលទ្ធភាពក្នុជងការបង់ភាគលាភឬការបង់ចំណ្រកដ្រលមានទម្រង់ផ្រស្រងទៀតដល់ភាគហ៊ុនិក អាស្រ័យលើកា្ត្រមួយចំនួន ដ្រលរួមមានាអាទិ៍ដូច 
ា៖
(i) ស្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុជដ្រលរួមមានស្ថ្រនភាពលំហូរសច់ប្រ្រក់ និងសន្ទនីយភាព អត្រ្រផលធៀបដើមទុននិងឥណទាន (gearing) និងអតិរ្រក (surplus) 
របស់ក្រុមហ៊ុន ។
(ii) ស្ថ្រនភាពហិរញ្ញវត្ថុជដ្រលបានរំពឹងទុក រួមទាំងលទ្ធភាពរកប្រ្រក់ចំណ្រញរបស់ក្រុមហ៊ុន។ 
(iii) ទុនបង្វិលដ្រលអាចប្រើប្រ្រស់បានដ្រលរួមមានទុន ដ្រលត្រូវប្រកច្រកសម្រ្រប់ចំណាយមូលធន និងគម្រ្រងវិនិយោគព្រលអនាគតរបស់ក្រុមហ៊ុន។
(iv) កាតព្វកិច្ចបំណុលដ្រលមាននាព្រលបច្ចុជប្របន្ន និងអនាគត ព្រមទាំងចំណាយការប្រ្រក់របស់ក្រុមហ៊ុន។ ដូចដ្រលបានកំណត់ក្នុជងចំណុច (i) ដល់ (iv)ខាងលើក្រុម
ហ៊ុនមានោលដៅកំណត់អនុបាតភាគលាភបានបង់មិនឲ្រយតិចាង២០%ន្រប្រ្រក់ចំណ្រញរបស់ក្រុមហ៊ុនដល់អ្នកកាន់កាប់មូលបត្រទាំងឡាយអនុលោមាម CIFRS។ 
វិនិយោគិនគួរកត់សមា្គ្រល់ថាោលនយោបាយប្រងច្រកភាគលាភគ្រ្រន់ត្របងា្ហ្រញអំពីោលបំណងបច្ចុជប្របន្នរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណ្រះ ហើយវាមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាាស្រ
ចក្ដីថ្ល្រងចងកាតព្វកិច្ចាមផ្លូវវច្របាប់ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រងច្រកភាគលាភនាព្រលអនាគតឡើយ។ោលនយោបាយន្រះអាចត្រូវបានក្រប្រ្រ (ដ្រលរួមមានការមិន
ប្រកាសផ្រស្រងទៀតដ្រលពាក់ព័ន្ធ) ដោយឆនា្ទ្រនុសិទ្ធិរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល។ 

PPSEZ មានវិនិយោគិនចម្រុះាតិសសន៍ចំនួន ១០៨ ដ្រលវិនិយោគិនភាគច្រើនមកពីប្រទ្រសជប៉ុន សឹង្ហបូរី  មា៉្រឡ្រសុី ត្រវា៉្រន់  កូរ៉្រ ហ្វីលីពីន ចិន វៀតណាម ទួគី 
សហរដ្ឋអាម្ររិក កម្ពុជា និងថ្រដ្រលវិនិយោគលើឧស្រសាហកម្មផ្រស្រងៗគ្ន្រ ដូចា គ្រឿងបនា្ល្រស់យានយន្ត កាត់ដ្ររ អាហារនិងភ្រសជ្ជៈ ាដើម។
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ចំនួនបុគ្គលិក៖ ៩៦ 

ថ្ល្រភាគហ៊ុនធៀបនឹងសន្ទស្រសន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យជួញដូរ 2017 2018 2018 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (លានរៀល)

 មូលធន.ទីផ្រសារ (លានរៀល)  163,208  208,438  185,438 តារាងតុល្យការ 2017 2018      2019

 ថ្ល្រចុងក្រ្រយ  2,820  2,900  2,580 ទ្ព្យសកម្ម  232,362.01  370,713.95  382,349.10 

 % បម្រ្របម្រួល (1.40%) 2.84% (11.03%)    ទ្រព្រយសម្របត្តិ រោងចក្រ និងបរិកា្ខ្ររ  54,895.64  56,220.28  72,454.84 

 ថ្ល្រមធ្រយម  2,744.81  2,801.07 2,830.04    ទ្រព្រយសម្របត្តិរយៈព្រលខ្លី  126,322.85  263,869.96  254,447.06 

 ថ្ល្រខ្ពស់  3,120  3,190 3,500    សន្និធិ  75,458.20  144,777.28  141,007.15 

 ថ្ល្រទាប  2,610  2,450 2,500    គណនីត្រូវទទួល  40,686.95  111,482.99  107,973.66 

 តម្ល្រជួញដូរ/ថ្ង្រ  21.63  2.05  34.11    សច់ប្រ្រក់  10,177.70  7,490.87  5,466.25 

 អនុបាតជុំបង្វិល 31.97% 2.81% 30.34% មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក  153,543.06  178,628.34  240,440.40 

អនុបាតវាយតម្ល្    ដើមទុន  116,820.69  144,396.88  146,445.31 

 ថ្ល្រ/ចំណ្រញ  23.46  - 3.38    ចំណ្រញរក្រសាទុក  28,340.95  13,968.58  71,963.08 

 ថ្ល្រ/តម្ល្រក្នុជងបញ្ជី  1.06  1.17 0.77 បំណុល  78,818.95  192,085.60  141,908.70 

 ទិន្នផលភាគលាភ 0.85% 1.13% -    បំណុលរយៈព្រលខ្លី  14,682.81  128,970.01  53,202.72 

 អនុបាតភាគលាភបានបង់ 19.91% (21.96%) -    គណនីត្រូវបង់  4,255.24  54,098.70  23,750.38 

 ភាគលាភាសច់ប្រ្រក់/ភាគហ៊ុន  24.00 32.84  - របាយការណ៍ចំណ្ញខាត

អនុបាតគុណភាពអាជីវកម្ម  ចំណូល  36,881.63  36,352.43  152,053.66 

 ចំណ្រញធៀបនឹងមូលធន 4.53% (6.47%) 28.71%  ចំណ្រញដុល  26,383.47  16,467.09  92,749.09 

 ចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្ម 2.96% (3.56%) 15.98%  ចំណ្រញប្រតិបត្តិការ  10,645.00  (3,866.22)  72,701.13 

 ទ្រព្រយសកម្មធៀបនឹងមូលធន 1.51 2.08 1.59  ចំណ្រញសុទ្ធ  6,976.95  (10,749.34)  60,154.42 

 អនុបាតចរន្ត 8.60 2.05 4.78  ចំណ្រញ/ហ៊ុន (រៀល)  117  (175)  837 

ព័ត៌មានអំពីការលក់ភាគហ៊ុនលើកដំបូងIPO របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្្ក់

 ថ្ល្រ IPO (រៀល) 2,860  សច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ  2,958.76  (51,025.18)  3,479.69 

 តម្ល្រចារឹក  (រៀល) 2,000  សច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ  (3,318.35)  (1,576.96)  (32,740.02)

 ចំនួនភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 71,875,000  សច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន  801.07  49,963.20  27,129.44 

 ចំនួនភាគហ៊ុនបោះផ្រសាយ  11,575,000  លំហូរសច់ប្រ្រក់សុទ្ធ  441.47  (2,638.93)  (2,130.89)

 ថ្ង្រជួញដូរដំបូង  30 ឧសភា 2016 ក្រុមហ៊ុនសវនកម្មសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៩:Baker Tilly (Cambodia) Co., Ltd.

 ថ្ល្របិទដំបូង  (រៀល) 2,890 ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល មុខតំណ្ង

 ក្រុមហ៊ុនានាទិញមូលបត្រៈ ១. អ្រសប៊ីអាយ រូយា៉្រល់ សីុឃ្រយួរឹធី  ១. លោក ាន់ កាក់ឃុន ប្រានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលមិន ប្រតិបត្តិ

២. កម្ពុជ សីុឃ្រយួរឹធី អិលធីឌី  ២. លោក Hiroshi Uematsu អភិបាលប្រតិបត្តិ និងអគ្គនាយក

៣. កាណា សីុឃ្រយួរឹធី ភីអិលសីុ  ៣. លោកស្រី ាន់ សឺយមួយ អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

រចនាសម្ព័ន្ធភភាគហ៊ុនិក  ៤. លោក Hiroshi Otsubo អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

 វិនិយោគិនខ្ម្ររ 52.93%  ៥. លោក Kenji Toyota អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

 វិនិយោគិនបរទ្រស 47.07%  ៦.    លោក Tanate Piriyothinkul អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

ភាគហ៊ុនិកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនច្ើន  ៧. លោក Kang Wei Geih អភិបាលឯកាជជ្រយ

១. LIM CHHIV HO 45.09%  ៨. លោក ហ្រម សុវត្ថិ អភិបាលឯកាជជ្រយ

២. JWD INFOLOGISTICS PUBLIC 14.61%

៣. ZEPHYR CO., LTD 14.17%

៤. NG LIAN SOON 9.04%

*ចំណ្រញ/ហ៊ុនក្នុជងឆ្ន្រំ ២០១៨ និង ២០១៩ ត្រូវបានគណនាឡើងយោងាមចំណ្រញ/ខាតប្រងច្រកទៅមា្ច្រស់ន្រក្រុមហ៊ុនម្រ  ដោយសរការអនុវត្តស្តង់ដារគណនីថ្មី។ ដោយឡ្រក ចំណ្រញ/ហ៊ុនក្នុជងឆ្ន្រំ ២០១៧ ត្រូវបានគណនាយោងាមលទ្ធផលចំណ្រញ/
ខាតប្រចាំឆ្ន្រំ។

(បងា្ហ្រញឡើងវិញ)
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កំពង់ផ្រស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុ          

ក.ស.ស ាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ ដ្រលបានបង្កើតឡើងដើម្របីធ្វើអាជីវកម្មស្រវាកម្មមូលដា្ឋ្រនលើការងារ៖ កណ្ណារកិច្ច នាំនាវាច្រញ-
ចូល និងផ្តល់ភស្តុជភារដល់នាវា, លើកដាក់ ផ្ទ្ររ ផ្ទុជកទំនិញ, ស្តុជកទំនិញនៅឃ្ល្រំង និងទីលាន ព្រមទាំងដឹកជញ្ជូវនទំនិញ។  
បច្ចុជប្របន្ន ក.ស.ស ក៏កំពុងផ្តល់ស្រវាកម្មផ្រស្រងទៀត៖ ស្រវាក្នុជងតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រសដូចាជួលឃ្ល្រំងនិងថ្ររក្រសាទំនិញ 
លើកដាក់ និងដឹកជញ្ជូវនទំនិញ រួមទាំងស្រវាសន្តិសុខក្នុជងកំពង់ផ្រ និងតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស។ ក.ស.ស ាកំពង់ផ្រអន្តរាតិ
សមុទ្រទឹកជ្រ្រត្រមួយគត់នៅកម្ពុជា ដ្រលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មលើផ្ទ្រដីទំហំប្រមាណ ១២៥ហិចា នៅខ្រត្តព្រះសីហនុ ហើយ
ត្រូវបានតភា្ជ្រប់ដោយបណា្ត្រញដឹកជញ្ជូវនចំរុះរួមមាន បណា្ត្រញផ្លូវវោក (ផ្លូវវាតិល្រខ ៣ និងល្រខ ៤), បណា្ត្រញផ្លូវវរថភ្លើង 
(តភា្ជ្រប់ទៅាជជានីភ្នំព្រញ និងខ្រត្តកំពត)  និងបណា្ត្រញផ្លូវវអាកាស (តភា្ជប់ទៅខ្រត្តសៀមាជម និងាជជានីភ្នំព្រញ)។

ស្ចក្តីសង្ខ្បអំពីក្ុមហ៊ុន

តិរៈវិថីសម្ត្រចអគ្គមហាស្រនាបតីត្រជោ ហ៊ុន ស្រន សងា្ក្រត់ល្រខ៣ ក្រុងព្រះសីហនុ ខ្រត្តព្រះសីហនុ 
០៣៤ ៩៣៣ ៤១៦/ ៩៣៣ ៥១១|www.pas.gov.kh

ព័ត៌មានអំពីអាជីវកម្ម

ក.ស.ស ស្ថិតនៅឈូងសមុទ្រថ្រ ដ្រលាទីាំងយុទ្ធសស្ត្រងាយស្រួលដឹកជញ្ជូវនទៅទីផ្រសារក្នុជងតំបន់អាស៊្រន និងតំបន់អាសុីបា៉្រសុីហ្វិចដោយពុំចាំបាច់ឆ្លងកាត់កំពង់ផ្រ
ក្នុជងតំបន់។ 
    - រវាងឆ្ន្រំ២០១០ និង ២០១៤ បរិមាណកុងតឺន័រដ្រលឆ្លងកាត់ ក.ស.ស មានការកើនឡើងាលំដាប់ក្នុជងអត្រ្រកំណើន ៩,៣៦%ប្រចាំឆ្ន្រំ ពី ២២២.៩៩២៨ TEUs 
      ទៅ ៣៣៣.៩០៤ TEUs។
    - ក្នុជងឆ្ន្រំ ២០១៥ ក.ស.ស បានស្រូបយកប្រមាណ ៧៣,០១% ន្រចំនួនកុងតឺន័រ ដ្រលឆ្លងកាត់កំពង់ផ្រន្រប្រទ្រសកម្ពុជា ដ្រលធ្វើឱ្រយ ក.ស.ស កា្ល្រយាកំពង់ផ្រដ្រល
      មមាញឹកាងគ្ររបស់កម្ពុជា។
    - នៅឆ្ន្រំ ២០១៨ ក.ស.ស សម្រ្រចបាន ១០០% នូវការអភិវឌ្រឍចំណតផ្រពហុបំណង និងបានសម្ភ្រធដាក់ឱ្រយប្រើប្រ្រស់ាផ្លូវវការ។
    - នៅឆ្ន្រំ ២០១៩ ន្រះកុងតឺន័រដ្រលបានឆ្លងកាត់ ក.ស.ស មានចំនួន ៦៣.៩២១១TEUs ពោលគឺកើនចំនួន ៩៧.៩៨៣ TEUs ស្មើនឹង ១៨,១០% បើធៀបនឹងឆ្ន្រំ
       ២០១៧។ 

គោលនយោបាយភាគលាគ

វិស័យ៖ ស្រវាផ្រ ចំនួនបុគ្គលិក៖ ១.១៦៥ ឆ្នំាបង្កើត៖ ១៩៥៦

 អគ្គនាយក
ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់

ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលបានអនុម័តោលនយោបាយភាគលាភដ្រលមានការានាទិន្នផលភាគលាភអប្របបរមាប្រចាំឆ្ន្រំស្មើនឹង ៥% ន្រទំហំវិនិយោគដោយគិតាមថ្ល្របោះ 
ផ្រសាយលក់មូលបត្រ (IPO) សម្រ្រប់រយៈព្រល ៣ឆ្ន្រំបនា្ទ្រប់ពីការចុះបញ្ជីលក់លើផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា ដ្រលការានាន្រះត្រូវបានផ្តល់ជូនចំពោះមូលបត្រកម្មសិទ្ធិដ្រល
មានសិទ្ធិបោះឆ្ន្រតប្រភ្រទ “គ ” ត្រប៉ុណ្ណ្រះ។ ការប្រកច្រកប្រ្រក់ចំណ្រញន្រលក្ខន្តិកៈរបស់ ក.ស.ស ក្រ្រយពីបានអនុម័តលើគណនីប្រចាំឆ្ន្រំ បើពិនិត្រយឃើញថាមាន 
ប្រ្រក់ចំណ្រញ ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលន្រ ក.ស.ស អាចសម្រចផ្ទ្ររទឹកប្រ្រក់ទាំងនោះដើម្របី៖
   -  កាត់ទូទាត់នូវការខាតបង់កាលពីការិយបរិច្ឆ្រទមុន
   -  ក្រ្រយពីការទូទាត់នូវការខាតបង់ខាងលើហើយ ប្រសិនបើនៅមានប្រ្រក់ចំណ្រញ នោះក្រុមប្រឹក្រសាភិបាលអាចប្រើប្រ្រស់ប្រ្រក់ចំណ្រញន្រះសម្រ្រប់៖
      ក - ថ្ល្រងសសើរដល់ថា្ន្រក់ដឹងនាំ និងនិយោជិតាមលក្ខខណ្ឌ៖
         - ករណីប្រ្រក់ចំណ្រញនៅសល់ពី ៥% - ១០% ន្រចំណាយសហគ្រ្រសរបស់ ក.ស.ស ប្រចាំឆ្ន្រំ នោះត្រូវថ្ល្រងសសើរស្មើ ០១ខ្រ ន្រប្រ្រក់បៀរវត្រស។
         - ករណីប្រ្រក់ចំណ្រញនៅសល់ពី ១០% - ២០% ន្រចំណាយសហគ្រ្រសរបស់ ក.ស.ស ប្រចាំឆ្ន្រំ នោះត្រូវថ្ល្រងសសើរស្មើ ០២ខ្រ ន្រប្រ្រក់បៀរវត្រស។
         - ករណីប្រ្រក់ចំណ្រញលើសពី ២០% ន្រចំណាយសហគ្រ្រសរបស់ ក.ស.ស ប្រចាំឆ្ន្រំ នោះត្រូវថ្ល្រងសសើរស្មើ ០៣ខ្រ ន្រប្រ្រក់បៀរវត្រស។
      ខ - បង្កើតមូលនិធិបំរុងាមច្របាប់ ៥%។
      គ - បង្កើតមូលនិធិបំរុងស្ររីចំនួន ៥%។
     ឃ - បង្កើតមូលនិធិសង្គម ៧% ដ្រលនឹងត្រូវកត់ត្រ្រាចំណាយក្នុជងឆ្ន្រំ។
     ង - ប្រងច្រកភាគលាភ (ាមការសម្រ្រចន្រក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល) ទៅឱ្រយភាគហ៊ុនិកប្រភ្រទ “ខ ” និង “គ ”។
ច - ប្រ្រក់ដ្រលនៅសល់ត្រូវបង្កើតមូលនិធិអភិវឌ្រឍន៍សហគ្រ្រស។
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ថ្ល្រភាគហ៊ុនធៀបនឹងសន្ទស្រសន៍ ផ.ម.ក.

ទិន្នន័យជួញដូរ 2017 2018 2019 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (លានរៀល)

 មូលធន.ទីផ្រសារ (លានរៀល)  437,437  866,297  1,663,976 តារាងតុល្យការ 2017 2018 2019

 ថ្ល្រចុងក្រ្រយ  5,100  10,100  19,400 ទ្ព្យសកម្ម  1,280,510.04  1,328,190.49  1,372,266.22 

 % បម្រ្របម្រួល (4.85%) 98.04% 92.08%    ទ្រព្រយសម្របត្តិ រោងចក្រ និងបរិកា្ខ្ររ  808,870.34  845,661.97  857,178.33 

 ថ្ល្រមធ្រយម  5,007  5,752  15,375    ទ្រព្រយសម្របត្តិរយៈព្រលខ្លី  174,104.82  192,130.37  231,547.17 

 ថ្ល្រខ្ពស់  5,120  10,100  23,650    សន្និធិ  8,443.57  11,322.62  18,519.26 

 ថ្ល្រទាប  4,620  4,980  10,000    គណនីត្រូវទទួល  39,767.40  41,859.01  53,429.58 

 តម្ល្រជួញដូរ/ថ្ង្រ  5.52  11.71  546.57    សច់ប្រ្រក់  51,081.23  62,191.53  27,789.60 

 អនុបាតជុំបង្វិល 1.91% 24.39% 124.06% មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក  646,610.55  649,510.23  682,524.84 

អនុបាតវាយតម្ល្    ដើមទុន  518,018.06  518,018.06  518,018.06 

 ថ្ល្រ/ចំណ្រញ  15.25  10.92 30.34    ចំណ្រញរក្រសាទុក  110,950.58  111,336.33  139,794.06 

 ថ្ល្រ/តម្ល្រក្នុជងបញ្ជី  1.55 3.04 5.23 បំណុល  633,899.48  678,680.25  689,741.38 

 ទិន្នផលភាគលាភ 7.90% 3.99% -    បំណុលរយៈព្រលខ្លី  69,581.13  58,724.92  84,880.51 

 អនុបាតភាគលាភបានបង់ 50.29% 33.64% -    គណនីត្រូវបង់  35,888.50  20,941.90  24,901.23 

 ភាគលាភាសច់ប្រ្រក់/ភាគហ៊ុន  403.00  403.00 - របាយការណ៍ចំណ្ញខាត

អនុបាតគុណភាពអាជីវកម្ម  ចំណូល  227,397.84  275,575.65  333,913.38 

 ចំណ្រញធៀបនឹងមូលធន 4.26% 6.97% 6.53%  ចំណ្រញដុល  -  -  - 

 ចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្ម 2.13% 3.46% 3.22%  ចំណ្រញប្រតិបត្តិការ  60,381.42  67,820.28  85,545.72 

 ទ្រព្រយសកម្មធៀបនឹងមូលធន 1.98 2.04 2.01  ចំណ្រញសុទ្ធ  25,139.32  45,165.77  43,463.50 

 អនុបាតចរន្ត 2.50 3.27 2.73  ចំណ្រញ/ហ៊ុន (រៀល)  328.40  526.58  506.73 

ព័ត៌មានអំពីការលក់ភាគហ៊ុនលើកដំបូងIPO របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្្ក់

 ថ្ល្រ IPO (រៀល) 5,040  សច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ  65,105.24  72,767.48  93,259.82 

 តម្ល្រចារឹក  (រៀល) 1,000  សច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ  (173,222.72)  (56,097.05)  (85,683.16)

 ចំនួនភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 85,771,967  សច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន  124,547.10  (5,560.13)  (41,978.59)

 ចំនួនភាគហ៊ុនបោះផ្រសាយ 21,442,992  លំហូរសច់ប្រ្រក់សុទ្ធ  16,429.63  11,110.30  (34,401.93)

 ថ្ង្រជួញដូរដំបូង 08 មិថុនា 2017 ក្រុមហ៊ុនសវនកម្មសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៩:PriceWaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd.

 ថ្ល្របិទដំបូង  (រៀល) 5,100 ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល មុខតំណ្រង 

 ក្រុមហ៊ុនានាទិញមូលបត្រៈ អ្សប៊ីអាយរ៉ូយ៉្ល់សុីឃ្យួរឹធី ១.    ឯកឧត្តម លូ គឹមឈន់ ប្រតិភូាជជរដា្ឋ្រភិបាលទទួលបន្ទុជកាអគ្គនាយក ក.ស.ស

រចនាសម្ព័ន្ធភភាគហ៊ុនិក ២. ឯកឧត្តម ស៊ុយ សន សមាជិក (តំណាងក្រសួងសារណការ និងដឹកជញ្ជូវន)

 វិនិយោគិនខ្ម្ររ 83.54% ៣. ឯកឧត្តម ផាន់ ផលា្ល្រ សមាជិក (តំណាងក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុជ)

 វិនិយោគិនបរទ្រស 16.46% ៤. ឯកឧត្តម សុខ សុភ័ក្រ្ត សមាជិក (តំណាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម)

ភាគហ៊ុនិកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនច្ើន ៥.       លោក ហ៊ុន មុន្នីវណ្ណ សមាជិក (អភិបាលឯកាជជ្រយ)

 ១. ក្រសួង ស្រដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុជ 75.00% ៦. លោក Hidetoshi KUME សមាជិក (អភិបាលមិនប្រតិបត្តិតំណាងភាគហ៊ុនិកឯកជន)

 ២. KAMIGUMI CO.,LTD 13% ៧. លោក លូ លីខ្រង សមាជិក (តំណាងនិយោជិត ក.ស.ស)
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ធនាគរ អ្រសុីលីដា ភីអិលសីុ         

ធនាគរ អ្រសុីលីដា ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្ន្រំ១៩៩៣ ដ្រលស្ថិតក្រ្រមគម្រ្រងអង្គការពលកម្មអន្តរាតិក្នុជងយុគសម័យ
ក្រ្រយសង្គ្រ្រមនៅកម្ពុជា។ ាច្រើនឆ្ន្រំមកន្រះ ធនាគរ អ្រសុីលីដា បានឆ្លងកាត់ការផា្ល្រស់ប្តូវរាច្រើន។ បច្ចុជប្របន្ន ធនាគរ 
អ្រសុីលីដា មានទីស្ន្រក់ការកណា្ត្រលនៅាជជានីភ្នំព្រញ ហើយគឺាធនាគរឈានមុខ និងធំាងគ្រផ្ន្រកឥណទានដុល 
និងបណា្ត្រញច្រកចាញគ្រប់ខ្រត្ត-ក្រុងនៅក្នុជងព្រះាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ធនាគរ អ្រសុីលីដា ក៏ាធនាគរកម្ពុជាដំបូងដ្រល
បានពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនទៅក្រ្រប្រទ្រសដ្រលរួមមានប្រទ្រសឡាវ និងមីយា៉្រន់មា៉្រ។ ធនាគរ អ្រសុីលីដា បានផ្តល់
ស្រវារបស់ខ្លួនាមរយៈបណា្ត្រញសខាចំនួន២៦៣ នៅក្នុជងព្រះាជាណាចក្រកម្ពុជា ៣៨ ការិយាល័យក្នុជងសារណរដ្ឋ 
ប្រាធិបត្រយ្រយប្រាមានិត ឡាវ និង១៥ការិយាល័យក្នុជងសារណរដ្ឋសហភាពមីយា៉្រន់មា៉្រ។ អតិថិជនរបស់ធនាគរ អ្រសុីលីដា 
រួមមាន  រូបវ័ន្តបុគ្គល អាជីវកម្មតូចនិងមធ្រយម និងនីតិបុគ្គល។ ធនាគរ អ្រសុីលីដា ទទួលប្រ្រក់បញ្ញើពីអតិថិជន និងផ្តល់ដល់
អតិថិជននូវផលិតផលឥណទានច្រើនប្រភ្រទ ព្រមទាំងស្រវាហិរញ្ញវត្ថុជផ្រស្រងៗទៀត។ ដូចាការផ្ទ្ររប្រ្រក់ ការគ្រប់គ្រងសច់ប្រ្រក់ 
ហិរញ្ញប្របទានពាណិជ្ជកម្ម ភតិសន្រយាហិរញ្ញវត្ថុជ ស្រវាណ្រនាំពីផលិតផលានាាជ៉្រប់រង និងស្រវាកម្មធនាគរអ្រឡិចត្រូនិក។

ស្ចក្តីសង្ខ្បអំពីក្ុមហ៊ុន

អគរល្រខ៦១ មហាវិថីព្រះមុនីវង្រស សងា្ក្រត់ស្រះចក ខណ្ឌដូនព្រញ ាជជានីភ្នំព្រញ 
០២៣ ៩៩៨  ៧៧៧|www.acledabank.com.kh

ព័ត៌មានអំពីអាជីវកម្ម
នៅថ្ង្រទី០១ ខ្រធ្នូវ ឆ្ន្រំ២០០៣ ធនាគរ អ្រសុីលីដា បានទទួលអាា្ញ្រប័ណ្ណពីធនាគរាតិន្រកម្ពុជា កា្ល្រយាធនាគរពាណិជ្ជ ដ្រលផ្តល់នូវស្រវាធនាគរបានទូទៅ 
និងទូលំទូលាយថ្រមទៀត ហើយក៏បានប្តូវរឈ្ម្រះាផ្លូវវការមកា "ធនាគរ អ្រសុីលីដា ភីអិលសុី" ។ ដោយឡ្រកនៅថ្ង្រទី២៥ ខ្រឧសភា ឆ្ន្រំ២០២០ ធនាគរ អ្រសុីលីដា 
ភីអិលសុី បានចុះបញ្ជីជួញដូរមូលបត្រាផ្លូវវការនៅក្រុមហ៊ុនផ្រសារមូលបត្រកម្ពុជា (ផ.ម.ក.)។ 

ធនាគរ អ្រសុីលីដា ភីអិលសុី គឺាធនាគរដំបូងគ្រនៅក្នុជងប្រទ្រសកម្ពុជា ដ្រលទទួលបានការផ្តល់ចំណាត់ថា្ន្រក់ដោយ ស្ថ្រប័នផ្តល់ចំណាត់ថា្ន្រក់ធនាគរអន្តរាតិគឺ 
Standard & Poor's និង GIIRS ។ ធនាគរ ក៏ទទួលបានពានរងា្វ្រន់ាស្ថ្រប័នរីកចម្រើនលំដាប់ថា្ន្រក់ពិភពលោក របស់វ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ឆ្ន្រំ២០១៤ (World 
Economic Forum Global Growth Companies 2014) និងបានចូលាសមាជិកន្រវ្រទិកាស្រដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (World Economic Forum) ។ 

បច្ចុជប្របន្ន ធនាគរ អ្រសុីលីដា ភីអិលសុី មានក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធចំនួន ៤ គឺ ធនាគរ អ្រសុីលីដា ឡាវ, អ្រសុីលីដា សុីឃ្រយួរឹធី ភីអិលសុី, វិទ្រយាស្ថ្រន ពាណិជ្ជសស្ត្រ  
អ្រសុីលីដា, និងស្ថ្រប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជ អ្រសុីលីដា មីយា៉្រន់មា៉្រ ។

គោលនយោបាយភាគលាគ

វិស័យ៖ ហិរញ្ញវត្ថុជ ចំនួនបុគ្គលិក៖ ១២.១១៩ នាក់ឆ្នំាបង្កើត៖ ១៩៩៣

 ប្រាននាយកប្រតិបត្តិ
បណ្ឌិត អុិន ចាន់នី 

ធនាគរ អ្រសុីលីដា ភីអិលសុី ប្ត្រា្ញ្រប្រងច្រកភាគលាភឱ្រយបានត្រឹមត្រូវ និងមានប្រសិទ្ធភាពដល់ភាគហ៊ុនិកដោយដាក់ោលនយោបាយប្រងច្រកភាគលាភ  
ដើម្របីប្រងច្រកភាគលាភដល់ភាគហ៊ុនិក ហើយធ្វើឱ្រយមានកំណើនដើមទុនផងដ្ររ។ ធនាគរកំណត់ប្រភ្រទភាគលាភដូចខាងក្រ្រម៖
    - ភាគលាភាសច់ប្រ្រក់
    - ភាគលាភាភាគហ៊ុន; និង
    - ទម្រង់ផ្រស្រងទៀត ដ្រលកំណត់ដោយស្រចក្តីសម្រ្រចរបស់ក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល និងភាគហ៊ុនិកដ្រលត្រូវបានអនុញ្ញ្រតដោយច្របាប់ បទប្របញ្ញត្តិ និងការអនុវត្តអន្តរាតិ។

អនុបាតការប្ងច្កភាគលាភ
ធនាគរកំណត់អនុបាតការប្រងច្រកភាគលាភដ្រលមិនលើសពី ៥០% (ហាសិបភាគរយ) ន្រប្រ្រក់ចំណ្រញសុទ្ធក្រ្រយបង់ពន្ធ ន្រឆ្ន្រំសរពើពន្ធ។
ការប្រងច្រកភាគលាភ នឹងត្រូវអនុវត្តស្របាមផ្រនការអាជីវកម្មរបស់ធនាគរ និងបទប្របញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធាធរមាន។
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ទិន្នន័យជួញដូរ 2017 2018 2019 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (លានរៀល)

 មូលធន.ទីផ្រសារ (លានរៀល) - - - តារាងតុល្យការ 2017 2018 2019

 ថ្ល្រចុងក្រ្រយ - - - ទ្ព្យសកម្ម 21,182,520 22,836,599 25,163,784 

 % បម្រ្របម្រួល - - -    ទ្រព្រយសម្របត្តិ រោងចក្រ និងបរិកា្ខ្ររ 538,246 553,930 534,476 

 ថ្ល្រមធ្រយម - - -    ទ្រព្រយសម្របត្តិរយៈព្រលខ្លី 10,113,255 9,737,636 10,851,969 

 ថ្ល្រខ្ពស់ - - -    សន្និធិ - - -

 ថ្ល្រទាប - - -    គណនីត្រូវទទួល - - -

 តម្ល្រជួញដូរ/ថ្ង្រ - - -    សច់ប្រ្រក់ 1,298,882 1,638,800 1,717,723 

 អនុបាតជុំបង្វិល - - - មូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិក 3,028,650 3,426,710 3,930,181 

អនុបាតវាយតម្ល្    ដើមទុន 1,447,446 1,588,010 1,747,434 

 ថ្ល្រ/ចំណ្រញ - - -    ចំណ្រញរក្រសាទុក 362,684 309,472 474,662 

 ថ្ល្រ/តម្ល្រក្នុជងបញ្ជី - - - បំណុល 18,153,870 19,409,889 21,233,603 

 ទិន្នផលភាគលាភ - - -    បំណុលរយៈព្រលខ្លី 13,723,525 15,884,354 16,866,378 

 អនុបាតភាគលាភបានបង់ - - -    គណនីត្រូវបង់ - - -

 ភាគលាភាសច់ប្រ្រក់/ភាគហ៊ុន - - - របាយការណ៍ចំណ្ញខាត

អនុបាតគុណភាពអាជីវកម្ម  ចំណូល 1,957,362 2,007,903 2,156,791 

 ចំណ្រញធៀបនឹងមូលធន 12.18% 14.95% 13.31%  ចំណ្រញដុល 1,338,293 1,387,407 1,517,103 

 ចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្ម 1.75% 2.19% 2.04%  ចំណ្រញប្រតិបត្តិការ 1,050,097 1,229,914 1,257,722 

 ទ្រព្រយសកម្មធៀបនឹងមូលធន  6.99  6.66  6.40  ចំណ្រញសុទ្ធ 350,969 482,624 489,724 

 អនុបាតចរន្ត  0.74  0.61  0.64  ចំណ្រញ/ហ៊ុន (រៀល) 979 1,221 1,142 

ព័ត៌មានអំពីការលក់ភាគហ៊ុនលើកដំបូងIPO របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្្ក់

 ថ្ល្រ IPO (រៀល) 16,200  សច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ 313,967 649,751 1,609,416 

 តម្ល្រចារឹក  (រៀល) 4,000  សច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពវិនិយោគ (461,149) (509,380) (85,034)

 ចំនួនភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី 433,163,019  សច់ប្រ្រក់ពីសកម្មភាពហិរញ្ញប្របទាន 1,126,881 (645,023) (742,147)

 ចំនួនភាគហ៊ុនបោះផ្រសាយ 4,344,865  លំហូរសច់ប្រ្រក់សុទ្ធ 979,700 (504,651) 782,235 

 ថ្ង្រជួញដូរដំបូង 25 ឧសភា 2020 ក្រុមហ៊ុនសវនកម្មសម្រ្រប់ឆ្ន្រំ២០១៩:KPMG Cambodia Ltd

 ថ្ល្របិទដំបូង  (រៀល) 16,500 KHR ក្ុមប្ឹក្សាភិបាល មុខតំណ្ង 

 ក្រុមហ៊ុនានាទិញមូលបត្រៈ យ៉្ន់តាសុីឃ្យួរឹធីភីអិលសុី  ១.    លោក  ឆយ សឿន  ប្រានក្រុមប្រឹក្រសាភិបាល

រចនាសម្ព័ន្ធភភាគហ៊ុនិក  ២.       បណ្ឌិត អ៊ិន ចាន់នី អភិបាលប្រតិបត្តិ

 វិនិយោគិនខ្ម្ររ -  ៣. លោក រ័ត្ន យូម៉្រង អភិបាលប្រតិបត្តិ

 វិនិយោគិនបរទ្រស -  ៤. លោកស្រី  Mirjam Janssen អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

ភាគហ៊ុនិកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនច្ើន  ៥. លោក Kenichiro Mori អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

១. ACLEDA Financial Trust 26.00%  ៦. លោក Stéphane MANGIAVACCA អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

២. ASA, Plc. 25.00%  ៧. លោក Ryoji Nishimura អភិបាលមិនប្រតិបត្តិ

៣. Sumitomo Mitsui Banking Corporation 18.25%  ៨. បណ្ឌិត Pieter Kooi អភិបាលឯកាជជ្រយ

៤. COFIBRED S.A 12.25%  ៩. លោក Cornelius Obert អភិបាលឯកាជជ្រយ

៥. ORIX Corporation 12.25%  ១០. លោក Ian S. Lydall អភិបាលឯកាជជ្រយ
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តើភាគហ៊ុនាអ្វី?

ភាគហ៊ុនគឺាប្រភ្រទមូលបត្រកម្មសិទ្ធិ ដ្រលតំណាងឱ្រយភាពាមា្ច្រស់នៅក្នុជងក្រុមហ៊ុន និងការទាម 

ទារលើផ្ន្រកមួយន្រទ្រព្រយសម្របត្តិ និងប្រ្រក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន អាស្រ័យលើសមាមាត្រន្រភាគ 

ហ៊ុនដ្រលវិនិយោគិនមា្ន្រក់ៗកាន់កាប់។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនចំនួន ១០០០ 

ហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយ អ្នកនឹងកា្ល្រយ ាផ្ន្រកមួយន្រមា្ច្រស់របស់ក្រុមហ៊ុននោះ ។  នៅព្រលក្រុម 

ហ៊ុនរកបានប្រ្រក់ចំណ្រញ និង ប្រកាសភាគលាភនោះអ្នកនឹងមានសិទ្ធិទទួលបានប្រ្រក់ចំណ្រញ 

ទាំងនោះ ក្នុជងទម្រង់ាភាគលាភអាស្រ័យលើសមាមាត្រដ្រលអ្នកកាន់កាប់។

ឱកាសវិនិយោគនិងប្្ក់ចំណ្ញ៖ ជំនួសឱ្រយ ឬបន្ថ្រមលើការបើកអាជីវកម្មផា្ទ្រល់ខ្លួនការកាន់កាប់

ភាគហ៊ុនផ្តល់ឱ្រយវិនិយោគិននូវឱកាសដើម្របីចូលរួមក្នុជងអាជីវកម្មដ្រលមិនចាំបាច់មានជំនាញនិងបទ

ពិសោធន៍ាក់លាក់ ឬការគ្រប់គ្រងដោយផា្ទ្រល់នោះទ្រ ។ ទន្ទឹមនឹងន្រះ ប្រ្រក់ចំណ្រញពីការជួញ

ដូរនិងការកាន់កាប់ភាគហ៊ុនអាចមានផលចំណ្រញខ្ពស់ ដ្រលបានមកពីការច្រកភាគលាភ និងការ

ចំណ្រញពីការលក់ភាគហ៊ុន។

ផ្តល់លទ្ធភភាពសម្្ប់ការវិនិយោគិនតូចៗ៖ទីផ្រសារភាគហ៊ុនអនុញ្ញ្រតឱ្រយវិនិយោគិនដ្រលមានប្រ្រក់

សមល្មម អាចវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុនធំ ហើយទទួលបានផលចំណ្រញមកវិញដូចទៅនឹងបុគ្គល ឬ 

ស្ថ្រប័នដ្រលវិនិយោគក្នុជងទឹកប្រ្រក់ច្រើន ដោយផ្អ្រកលើសមាមាត្រកាន់កាប់របស់ពួកគ្រ។    

ការធ្វើពិពិធកម្មវិនិយោគនិងការរកប្្ក់ចំណ្ញបន្ថ្ម៖ក្រ្រពីប្រភពចំណូលសំខាន់ៗ របស់អ្នក 

ដូចាប្រ្រក់ខ្រ ឬប្រ្រក់ចំណ្រញពីអាជីវកម្ម និងប្រ្រក់ចំណូលបន្ថ្រមផ្រស្រងទៀតដូចា ការប្រ្រក់ពី 

ការផ្តល់ប្រ្រក់កម្ចីថ្ររ ការជួលផ្ទះ ឬការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្រយ អ្នកអាចវិនិយោគនៅក្នុជងផ្រសារ 

ហ៊ុនដើម្របីធ្វើពិពិធកម្មវិនិយោគ និងទទួលបានប្រ្រក់ចំណ្រញបន្ថ្រម។ 

មានទីផ្សារដ្លអាចទិញលក់ប្ាំថ្ង្ ៖ ការវិនិយោគលើភាគហ៊ុនមានលក្ខណៈ ពិស្រស ាង 

ការវិនិយោគលើទ្រព្រយសកម្មដទ្រ ដោយហ្រតុថាទីផ្រសារភាគហ៊ុនមានរចនាសម្ព័ន្ធព្រញល្រញ   ដ្រល 

អនុញ្ញ្រតឱ្រយវិនិយោគិន ទិញ លក់ បានប្រចាំថ្ង្រនៅក្នុជងផ្រសារមូលបត្រ។ ក្នុជងន័យន្រះ គឺវិនិយោគិនអា

ចបង្វ្រភាគហ៊ុនទៅាសច់ប្រ្រក់បានយា៉្រងងាយ ក្នុជងផ្រសារមូលបត្រ ាមរយៈការជួញដូរដ្រលធ្វើឡើ

ងារៀងាជល់ថ្ង្រ។ ផ្ទុជយទៅវិញ ការវិនិយោគដោយផា្ទ្រល់ទៅក្នុជងអាជីវកម្ម ឬ អចលនទ្រព្រយមិនបាន

ផ្តល់លក្ខណៈងាយស្រួល ក្នុជងការបង្វ្រាសច់ប្រ្រក់ ដូចការវិនិយោគលើភាគហ៊ុនឡើយ។

តើត្រូវធ្វើដូចម្ត្រចដើម្របីចាប់ផ្តើមជួញដូរ?

មគ្គុជទ្រសក៍ក្នុជងការវិនិយោគ 

ភាគហ៊ុន
ម៉្រងជួញដូរ

វគ្គបើក វគ្គជួញដូរនិរន្ត
 

វគ្គបិទ

ផ្សារបើក
8AM 2:50PM9AM

វិធីសស្ត្រដ្រញថ្ល្រ 

យកថ្ល្រត្រមួយ

វិានជួញដូរ

រូបិយវត្ថុជួញដូរ៖  រៀល 

ការតម្កល់ធានាការជួញដូរ៖  ១០០% (សច់ប្រ្រក់ / មូលបត្រ) 

ការទូទាត់៖  ២ ថ្ង្រក្រ្រយថ្ង្រជួញដូរ 

វិធីសាស្្តជួញដូរ៖  ១. វិធីសស្រ្តជួញដូរាមការដ្រញថ្ល្រ 

       ២. វិធីសស្រ្តជួញដូរាមការចរចារ

ប្ភ្ទន្បញ្ជ្៖  បញ្ជ្រដ្រនកំណត់ និងបញ្ជ្រទីផ្រសារ

ដ្នកំណត់ប្ាំថ្ង្៖  +១០% 

បរិមាណបញ្ជ្អប្បបរិមា៖  ១ ឯកា

ដំណើ្ររការន្រការជួញដូរ

១.  អ្នកទិញ និងអ្នកលក់ ដាក់បញ្ជ្រាមរយៈប្រព័ន្ធជួញដូរចល័ត (MTS) ឬ ដោយផា្ទ្រល់ ាមួយ 

      ក្រុមហ៊ុនមូលបត្រ 

២. បញ្ជ្រនឹងបញ្ជូវនមកប្រព័ន្ធរបស់ ផ.ម.ក.

៣. ផ.ម.ក. ផ្គូវរផ្គងបញ្ជ្រ

៤.  ផ.ម.ក. ជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលជួញដូរ

៥. សច់ប្រ្រក់ និង មូលបត្រ នឹងធ្វើការទូទាត់ក្នុជងរយៈព្រល ២ ថ្ង្របនា្ទ្រប់ពីថ្ង្រជួញដូរ ។

ហ្រតុអ្វីគួរវិនិយោគលើភាគហ៊ុន?

ជំហានទី១៖  ជ្រើសរីសក្រុមហ៊ុនមូលបត្ររបស់អ្នក

ជំហានទី២៖  បើកគណនីជួញដូរាមួយក្រុមហ៊ុនមូលបត្រដ្រលលោកអ្នកជ្រើសរីស 

                   (ទំនាក់ទំនងាមព័ត៌មានក្នុជងទំព័រ ១៤)

ជំហានទី៣៖  ចាប់ផ្តើមជួញដូរ ។

ផ្សារបិទ
3PM

វិធីសស្ត្រដ្រញថ្ល្រ

យកថ្ល្រត្រមួយ

វិធីសស្ត្រដ្រញថ្ល្រ

យកថ្ល្រច្រើន
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ល.រ នាមករណ៍ក្រុមហ៊ុន ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង

១
េអសុីលីដា
សុីឃ្រយូវរីធី ភីអិលសុី

អាសយដ្ឋ្នៈ ាន់ទី ៥ អគរធនាគរ អ្រសុីលីដា ភីអិលសុី ការិយាល័យកណា្ត្រល អគរល្រខ ៦១  មហាវិថីព្រះមុនីរង្រស សងា្ក្រត់ស្រះចក 
ខណ្ឌដូនព្រញ ាជជានីភ្នំព្រញ 
ទូរសព្ទ ៈ ០២៣ ៩៩៩ ៩៦៦ /  ០២៣ ៧២៣ ៣៨៨  ,ទូរសារ: ០២៣ ៧២៣ ៣៧៧
គ្ហទំព័រ ៈ www.acledasecurities.com.kh

២ ខ្រប សុីឃ្រយួរឹធី  លីមីធីត 
អាសយដ្ឋ្នៈ អាគរល្រខ៩២D ក្រុម ៦៧ ផ្លូវវ ២៨៩ សងា្ក្រត់បឹងកក់ ២ ខណ្ឌទួលោក ាជជានីភ្នំព្រញ  
ទូរសព្ទ ៈ០២៣ ៦៩៩ ៤០០០ / ០២៣ ៤៥៥ ៩៥៨៨
ទូរសារ: ០២៣ ៤២៦ ៦២៨

៣
ខ្រមបូឌា - វៀតណាម 
សុីឃ្រយួរឹធី  ភីអិលសីុ

អាសយដ្ឋ្នៈ ផ្ទះល្រខ ៣៧០ មហាវិថីព្រះមុនីរង្រស  សងា្ក្រត់បឹងក្រងកង ខណ្ឌចំការមន ាជជានីភ្នំព្រញ
ទូរសព្ទ ៈ០២៣ ៧២៣ ៨៩៩, ទូរសារ:០២៣ ៧២៣ ៨៩០
គ្ហទំព័រ ៈ www.cvs.com.kh

៤ កម្ពុជ សុីឃ្រយួរឹធី  ភីអិលសីុ
អាសយដ្ឋ្នៈ អគរកម្ពុជប៊្រង ាន់ទី6   ល្រខ២៣ ផ្លូវវក្រមួនស (ផ្លូវវ១១៤)  សងា្ក្រត់ផ្រសារថ្មី២ ខណ្ឌដូនព្រញ ាជជានីភ្នំព្រញ
ទូរសព្ទ ៈ០២៣ ៩៩៩ ៨៨០, ទូរសារ:  ០២៣ ៩៩៩ ៨៨៣
គ្ហទំព័រ ៈ www.campusecurities.com.kh

៥
កាណា
សុីឃ្រយួរឹធី អិលធីឌី

អាសយដ្ឋ្នៈ វិមានកាណាឌីយា៉្រ ាន់ទី១៥  ផ្លូវវព្រះអង្គឌួង (ក្រងមហាវិថីព្រះមុនីវង្រស) សងា្ក្រត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនព្រញ ាជជានីភ្នំព្រញ
ទូរសព្ទ ៈ០២៣ ៩៩៩ ៨៨៧, ទូរសារ: ០២៣ ៩៩០ ៦៨៦
គ្ហទំព័រ ៈ www.canasecurities.com.kh

៦
ហ្គ្រលដ្រន ហ្វ័រឈូន 
(ខ្រមបូឌា) សុីឃ្រយួរឹធី ភីអិលសីុ

អាសយដ្ឋ្នៈ ១៧៤ABCD, មហាវិថីម៉្រស្រទុង, សងា្ក្រត់ទំនុបទឹក ខណ្ឌចំការមន  ាជជានីភ្នំព្រញ (អតីតអាគរ Ming Wouy)
ទូរសព្ទ ៈ០២៣ ២១៨  ២៨៨ / ០២៣ ២១៨ ៣៨៨, ទូរសារ: ០២៣ ២១០ ១១១
គ្ហទំព័រ ៈ www.goldenfortune.com.kh

៧
ភ្នំព្រញ
សុីឃ្រយួរឹធី ភីអិលសីុ

អាសយដ្ឋ្នៈ GT Tower ាន់ទី២  ផ្លូវវ  ១៦៩ មហាវិថី Tchecoslovaquie  សងា្ក្រត់វាលវង់ ខណ្ឌ៧មកាជ ាជជានីភ្នំព្រញ
ទូរសព្ទ ៈ០២៣ ៤២៦  ៩៩៩,ទូរសារ:០២៣ ៤២៦  ៤៩៥
គ្ហទំព័រ ៈ www.pps.com.kh

៨
អ អ្រច ប៊ី សុីឃ្រយួរឹធី 
(ខ្រមបូឌា) ម.ក

អាសយដ្ឋ្នៈ ាន ់M, អគរ OHK, ផ្លូវវល្រខ ១១០ ក្រងនឹងផ្លូវវល្រខ ១១០ & ៩៣, ភូមិ ៣, សងា្ក្រត់ស្រះចក, ខណ្ឌដូនព្រញ, ភ្នំព្រញ
ទូរសព្ទ ៈ ០២៣ ៩៦៩ ១៦១, ទូរសារ: ០២៣ ៩៦៩ ១៧១ 
គ្ហទំព័រ ៈ www.rhbgroup.com

៩
អ្រសប៊ីអាយ
រ៉ូយា៉្រល់ សុីឃ្រយួរឹធី

អាសយដ្ឋ្នៈ ាន់ទី១៣ វិមានភ្នំព្រញ អាគរល្រខ៤៤៥ មហាវិថី ព្រះមុនីវង្រស  សងា្ក្រត់បឹង  ព្រលឹត ខណ្ឌ៧មកាជ ាជជានីភ្នំព្រញ
ទូរសព្ទ ៈ 023 999 595, ទូរសារ: 023 996 973
គ្ហទំព័រ ៈ www.sbiroyal.com

១០
យាន់ា  សុីឃ្រយួរឹធី
(ខ្រមបូឌា)  ភីអិលសីុ

អាសយដ្ឋ្នៈ អាគរល្រខ៦៤ ាន់ទី៤ មហាវិថីព្រះនរោត្តម សងា្ក្រត់ជ័យជំនះ 
ខណ្ឌដូនព្រញ ាជជានីភ្នំព្រញ
ទូរសព្ទ ៈ ០២៣ ៨៦០ ៨០០ / ០៩២ ៧៧៧ ៣០៩;ទូរសារ: ០២៣ ២២៤ ១២៦
គ្ហទំព័រ ៈ www.yuantacambodia.com

ឈ្មួញជើងសាផ.ម.ក.

ផ្សារបិទ
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បញ្ជូ ន កែករែ នងិលបុចោល
បញ្ជជ របស់អ្នែចោយខ្ លនូឯង 

តាមោនទនិ ននយ័ជួញដូរ  នងិព័តម៌ាន
ចផេងៗពាែព់័ន ធនងឹការវនិចិោគ 

ពិនតិយចមើលការជួញដូរែនលងមែ 
រួមទ ាំងសមតលុយសាចរ់ាែ ់នងិ

មូលបរតរបស់អ្នែ 

មានជាភាសាកខ្ ែរ  អ្ងច់គលស 
ចនិ ែចូរ ៉េ នងិជប៉េនុ 

មានលែខណៈ web-based 
អាចចរែើរាស់បានចលើរគប ់
សាែ តហ្វូន នងិចថបចែលត 
កដលតភាជ បអ់្ុ៊ីនចធើចណត 

អាចជួញដូរភាគហ្ នុចុុះបញ្ជ៊ី
ចៅ ផ.ម.ែ. ព៊ីរគបទ់៊ីែកនលង 

ឆាបរ់ហ្ស័ 
 

មានសវុតថភិាព 
 

ងាយស្សួលចរែើរាស ់

1. ចបើែគណន៊ីជួញដូរជាមួយររុមហ្ នុមូលបរតណាមួយកដលជាសមាជិែរបស់ផ.ម.ែ. (រែសិនចបើមិនទនម់ាន)។ 
2. ចលូចៅកាន ់https://mts.csx.com.kh នងិចចុ “ចសនើដាំចណើ រការគណន៊ី MTS”។ 

 

3. ចរជើសចរ ើសររុមហ្ នុមូលបរតរបស់អ្នែ នងិបាំចពញព័តម៌ានោាំបាចច់ដើមប៊ី “ោែច់សនើ”។ 
 

4. ចធវើតាមការកណនាំដដលបានចផញើចៅអ្ុ៊ី ដម៉េល ឬចលខ្ទរូស័ពទរបសអ់្នែ ចដើមប៊ីយលរ់ពមជាមួយលែខខ្ណឌ  នងិការ
អ្នវុតតននការចរែើរាស់រែព័ន ធ។ 
 

5. ែាំណតច់លខ្ែដូសមាា ត ់នងិចលូចៅកានរ់ែព័ន ធជាចលើែដាំបូង។ 
 

6.  (មិនតរមូវ) ោែដ់ាំចណើ រការ ការចផទៀងផ្ទទ តត់ាមព៊ីរលែខខ្ណឌ (TFA) កដលសថិតចៅែនងុមុ៉ឺនយុបនទ បព់៊ីចលូចៅកាន ់
រែព័ន ធ ចដើមប៊ីបចងក ើនសវុតថភិាព។ 

   ចដើមប៊ីចសនើដាំចណើ រការគណន៊ី MTS របស់អ្នែ 

សរមាបព័់តម៌ានលមអិត សូមចលូចៅកាន៖់  www.csx.com.kh. 

តាម mts.csx.com.kh ឬទាំនែទ់ាំនងររុមហ្ នុមូលបរតរបសអ់្នែ !  ចុុះច ែ្ ុះឥឡូវចនុះ 

ប្រពន័្ ធជញួដរូចលត័ 
១. អនុបាតជុំបង្វិល = បរិមាណជួញដូរសរុបក្នុជងមួយឆ្ន្រំ/ចំនួនភាគហ៊ុនអណ្ត្រត*
*ការគណនាចំនួនភាគហ៊ុនអណ្ត្រត គឺយកចំនួនភាគហ៊ុនចុះបញ្ជី ដកប្រភ្រទភាគហ៊ុនដូចខាងក្រ្រម:
 - ភាគហ៊ុនដ្រលកាន់កាប់ដោយាជជរដា្ឋ្រភិបាល និង ស្ថ្រប័នពាក់ព័ន្ធ
 - ភាគហ៊ុនដ្រលកាន់កាប់ដោយអភិបាល បុគ្គលិកាន់ខ្ពស់*ន្របុគ្គលចុះបញ្ជីលក់មូលបត្រ និងសមាជិកគ្រួសរផា្ទ្រល់របស់បុគ្គលទាំ្រងនោះ
 - ភាគហ៊ុនល្របម្រុងទុកសម្រ្រប់មន្ត្រីនិយោជិត (ESOP)
 - ភាគហ៊ុនរបស់ភាគហ៊ុនិកកាន់កាប់ភាគហ៊ុនចំនួនច្រើន ដ្រលទំហំកាន់កាប់នីមួយៗ មានចំនួនចាប់ពី៥% ន្រចំនួនភាគហ៊ុនចុះបញ្ជីសរុប
 - ភាគហ៊ុនដ្រលភា្ជ្រប់ាមួយកិច្ជព្រមព្រៀងមិនផ្ទ្ររភាគហ៊ុន ដ្រលកំណត់ដោយគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា។
 - បុគ្គលិកាន់ខ្ពស់ សំដៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដ្រលមានមុខតំណ្រងចាប់ពីប្រាននាយកដា្ឋ្រនឬប្រានផ្ន្រករហូតដល់នាយកប្រតិបតិ្ត    
   ប្រានសវនកម្មផ្ទ្រក្នុជង និងអ្នកដ្រលមានមុខដំណ្រងសំខាន់ផ្រស្រងទៀតក្នុជងក្រុមហ៊ុនបោះផ្រសាយមូលបត្រ។

២. ថ្ល្រ/ចំណ្រញ = មធ្រយមន្រថ្ល្រជួញដូរក្នុជងមួយឆ្ន្រំ/ចំណ្រញក្នុជងមួយភាគហ៊ុនក្នុជងមួយឆ្ន្រំ

៣. ថ្ល្រ/តម្ល្រក្នុជងបញ្ជី = ថ្ល្រចុងក្រ្រយ/តម្ល្រក្នុជងបញ្ជីក្នុជងមួយភាគហ៊ុន*
*តម្ល្រក្នុជងបញ្ជីរបស់ PWSA មិនាជប់បញ្ចូវលភាគហ៊ុនប្រភ្រទ ក ដ្រលមានចំនួន ៣៩១.១០០.៩៤២ និងមានតម្ល្រចារឹក ១.០០០រៀល
*តម្ល្រក្នុជងបញ្ជីរបស់ PPAP មិនាជប់បញ្ចូវលភាគហ៊ុនប្រភ្រទ គ ដ្រលមានចំនួន ៩៣.៧៦៩.១២០  និងមានតម្ល្រចារឹក ៤.០០០រៀល
*តម្ល្រក្នុជងបញ្ជីរបស់ PAS មិនាជប់បញ្ចូវលភាគហ៊ុនប្រភ្រទ ក ដ្រលមានចំនួន ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  និងមានតម្ល្រចារឹក ១.០០០រៀល

៤ . ទិន្នផលភាគលាភ = ភាគលាភាសច់ប្រ្រក់ក្នុជងមួយភាគហ៊ុន/ ថ្ល្រចុងក្រ្រយ

៥. អនុបាតភាគលាភបានបង់ = ភាគលាភសរុបដ្រលត្រូវប្រងច្រក/ ចំណ្រញសុទ្ធ

៦. ភាគលាភាសច់ប្រ្រក់ក្នុជងមួយភាគហ៊ុន = ភាគលាភសរុបដ្រលត្រូវប្រងច្រក/ ចំនួនភាគហ៊ុនដ្រលត្រូវទទួលភាគលាភ* 
*សម្រ្រប់ PAS: ភាគលាភាសច់ប្រ្រក់ក្នុជងមួយភាគហ៊ុន = ភាគលាភសរុបដ្រលត្រូវប្រងច្រកទៅភាគហ៊ុនប្រភ្រទ គ/ ចំនួនភាគហ៊ុន 
   ប្រភ្រទ គ ដ្រលត្រូវទទួលភាគលាភ 
*សម្រ្រប់ PAS: ភាគលាភាសច់ប្រ្រក់ក្នុជងមួយភាគហ៊ុន = ភាគលាភសរុបដ្រលត្រូវប្រងច្រកទៅភាគហ៊ុនប្រភ្រទ គ/ ចំនួនភាគហ៊ុន 
   ប្រភ្រទ គ ដ្រលត្រូវទទួលភាគលាភ

៧. ចំណ្រញធៀបនឹងមូលធន = ចំណ្រញសុទ្ធ/ មធ្រយមន្រមូលធនរបស់ភាគហ៊ុនិកដើមឆ្ន្រំ និងចុងឆ្ន្រំ

៨. ចំណ្រញធៀបនឹងទ្រព្រយសកម្ម = ចំណ្រញសុទ្ធ/ មធ្រយមន្រទ្រព្រយសកម្មដើមឆ្ន្រំ និងចុងឆ្ន្រំ

៩. ទ្រព្រយសកម្មធៀបនឹងមូលធន = ទ្រព្រយសកម្ម/ មូលធន

១០. អនុបាតចរន្ត = ទ្រព្រយសម្របត្តិរយៈព្រលខ្លី/ បំណុលរយះព្រលខ្លី

១១. ចំណ្រញក្នុជងមួយភាគហ៊ុនមុនឆ្ន្រំធ្វើ IPO = ចំណ្រញសុទ្ធ/ចំនួនភាគហ៊ុនសរុបមុនព្រលធ្វើ IPO
ចំណ្រញក្នុជងមួយភាគហ៊ុននៅឆ្ន្រំធ្វើ IPO = ចំណ្រញសុទ្ធ/មធ្រយមទម្ងន់ន្រចំនួនភាគហ៊ុនសរុបក្នុជងឆ្ន្រំធ្វើ IPO ផ្អ្រកលើថ្ង្រចុះបញ្ជីលក់ភាគហ៊ុន
ដំបូង

១២. រចនាសម្ព័ន្ធភាគហ៊ុនិក៖ គិតត្រឹមថ្ង្រទី៣១ ធ្នូវ ឆ្ន្រំ២០១៩ ផ្អ្រកលើចំនួនភាគហ៊ុនសរុបដ្រលចុះបញ្ជី។

កំណត់សមា្គ្ល់



បញ្ជូ ន កែករែ នងិលបុចោល
បញ្ជជ របស់អ្នែចោយខ្ លនូឯង 

តាមោនទនិ ននយ័ជួញដូរ  នងិព័តម៌ាន
ចផេងៗពាែព់័ន ធនងឹការវនិចិោគ 

ពិនតិយចមើលការជួញដូរែនលងមែ 
រួមទ ាំងសមតលុយសាចរ់ាែ ់នងិ

មូលបរតរបស់អ្នែ 

មានជាភាសាកខ្ ែរ  អ្ងច់គលស 
ចនិ ែចូរ ៉េ នងិជប៉េនុ 

មានលែខណៈ web-based 
អាចចរែើរាស់បានចលើរគប ់
សាែ តហ្វូន នងិចថបចែលត 
កដលតភាជ បអ់្ុ៊ីនចធើចណត 

អាចជួញដូរភាគហ្ នុចុុះបញ្ជ៊ី
ចៅ ផ.ម.ែ. ព៊ីរគបទ់៊ីែកនលង 

ឆាបរ់ហ្ស័ 
 

មានសវុតថភិាព 
 

ងាយស្សួលចរែើរាស ់

1. ចបើែគណន៊ីជួញដូរជាមួយររុមហ្ នុមូលបរតណាមួយកដលជាសមាជិែរបស់ផ.ម.ែ. (រែសិនចបើមិនទនម់ាន)។ 
2. ចលូចៅកាន ់https://mts.csx.com.kh នងិចចុ “ចសនើដាំចណើ រការគណន៊ី MTS”។ 

 

3. ចរជើសចរ ើសររុមហ្ នុមូលបរតរបស់អ្នែ នងិបាំចពញព័តម៌ានោាំបាចច់ដើមប៊ី “ោែច់សនើ”។ 
 

4. ចធវើតាមការកណនាំដដលបានចផញើចៅអ្ុ៊ី ដម៉េល ឬចលខ្ទរូស័ពទរបសអ់្នែ ចដើមប៊ីយលរ់ពមជាមួយលែខខ្ណឌ  នងិការ
អ្នវុតតននការចរែើរាស់រែព័ន ធ។ 
 

5. ែាំណតច់លខ្ែដូសមាា ត ់នងិចលូចៅកានរ់ែព័ន ធជាចលើែដាំបូង។ 
 

6.  (មិនតរមូវ) ោែដ់ាំចណើ រការ ការចផទៀងផ្ទទ តត់ាមព៊ីរលែខខ្ណឌ (TFA) កដលសថិតចៅែនងុមុ៉ឺនយុបនទ បព់៊ីចលូចៅកាន ់
រែព័ន ធ ចដើមប៊ីបចងក ើនសវុតថភិាព។ 

   ចដើមប៊ីចសនើដាំចណើ រការគណន៊ី MTS របស់អ្នែ 

សរមាបព័់តម៌ានលមអិត សូមចលូចៅកាន៖់  www.csx.com.kh. 

តាម mts.csx.com.kh ឬទាំនែទ់ាំនងររុមហ្ នុមូលបរតរបសអ់្នែ !  ចុុះច ែ្ ុះឥឡូវចនុះ 

ប្រពន័្ ធជញួដរូចលត័ 

សម្រ្រប់ព័ត៌មានបន្ថ្រម សូមចូលទៅកាន់ www.csx.com.kh



អាសយដ្ឋ្ន
អាគរ  ផ.ម.ក.  វិថីព្រះមហាក្រសត្រីយានី កុសុមៈ (ផ្លូវវ ១០៦) សងា្ក្រត់វត្តភ្នំ  

ខណ្ឌដូនព្រញ ាជជានីភ្នំព្រញ

ល្ខទូរសព្ទ
ទូរសព្ទៈ (៨៥៥) ២៣ ៩៥ ៨៨  ៨៨/២៣ ៩៥ ៨៨ ៨៥

ទូរសរ: (៨៥៥) ២៣ ៩៩ ៥៥ ៥៨

សារអ្ឡិចត្ូនិច
Info@csx.com.kh

គ្ហទំព័រ
www.csx.com.kh

https://www.facebook.com//cambodia.csx

ដើម្របីទាញយកឯកសរន្រះ សូមចូលទៅកាន ់http://csx.com.kh/news/publications/listPosts.do?MNCD=7080


