
សេចក្តីប្រកាេព័ត៌មាន 
ប្ក្មុហ ៊ុន ឌី រ ី ឌ ីអ៊ុ៊ិនជនីារងី ម.ក្ បាន ប្បារពធក្មមវ ៊ិធី Roadshow ស មីបសីរីក្េសមាោ ធការសបាោះផ្សាយលក់្មូលរប្ត
ក្មមេ៊ិទ្ធ៊ិសលីក្ ំរូងជាសាធារណៈ ន៊ិង ច៊ុោះរញ្ជ ីសៅសលទី្ីផ្សារក្ំសណីនសៅប្ក្មុហ ៊ុនផ្សារមូលរប្តក្មោ៊ុជា (ផ្ស.ម.ក្)  

 

ភ្នំសពញ ថ្ងៃទ្ី ១៩ ខែក្ក្កដា ឆ្ន ២ំ០២០ - ប្ក្ុមហ ៊ុន ឌី រ ី ឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.ក្ បាន ប្បារពធក្មមវ ៊ិធី Roadshow 
តាមរយៈប្រពន័ធអនឡាញ ស មីបសីរីក្េសមាោ ធការសបាោះផ្សាយលក្់មូលរប្តក្មមេ៊ិទ្ធ៊ិសលីក្ រូំងជាសាធារណៈខ លនឹង
ប្តូវ ច៊ុោះរញ្ជ ីសៅសលីទ្ផី្សារក្ំសណីនសៅប្ក្ុមហ ៊ុនផ្សារមូលរប្តក្មោ៊ុជា (ផ្ស.ម.ក្)។ ការច៊ុោះរញ្ជ ីភាគហ ៊ុនររេ់ប្ក្ុមហ ៊ុន 
ឌី រ ី ឌសីៅសលីទ្ផី្សារក្ំសណីន ំរូងរផំ្ស៊ុតសនោះ គឺជាេម៊ិទ្ធផ្សលខ លទ្ទ្ួលបានពីការផ្សតួចសផ្សតីមថ្នក្មមវ ៊ិធីឧតតមភាពសលីក្
ទ្ី១ខ លសរៀរចំស ងីសដាយន៊ិយត័ក្រមូលរប្តក្មោ៊ុជា (ន.ម.ក្)។ ការសបាោះផ្សាយលក្់មូលរប្តក្មមេ៊ិទ្ធ៊ិសលកី្ ំរូងជា 
សាធារណៈសនោះ នឹងកាា យជាគរូំថ្នេហប្ាេធ៊ុនតូច ន៊ិងមធយមសៅក្ន៊ុងប្រសទ្េក្មោ៊ុជា។ 

នាយក្ប្គរ់ប្គង ថ្ន ប្ក្មុហ ៊ុន ឌី រ ី ឌី អ៊ុ៊ិនជនីារងី ម.ក្ បានរញ្ជជ ក្ថ់ាការសបាោះផ្សាយលក្់ភាគហ ៊ុនសនោះម៊ិន
ប្តឹមខតជាការប្រមូលប្រភ្ពទ្៊ុនេប្មារ ់ំសណីរការអាជីវក្មមររេ់ប្ក្ុមហ ៊ុនសនាោះសទ្ ខតក្៏ជាការរង្ហា ញនូវភាពរងឹមាថំ្ន
អភ្៊ិបាលក្៊ិចចសាជីវក្មម ន៊ិងតមាា ភាពររេ់ប្ក្ុមហ ៊ុនផ្សងខ រ។  

ឯក្ឧតតម េ ូ េ៊ុជាត៊ិ  ប្រត៊ិភូ្រាជរដាា ភ្៊ិបាលទ្ទ្ួលរនទ៊ុក្ជា អគគនាយក្ ថ្នន៊ិយត័ក្រមូលរប្តបានមានវតតមាន 
ជាគណៈអធ៊ិរតី សៅក្ន៊ុងក្មមវ ៊ិធី roadshow សនោះ។ ឯក្ឧតតមមានប្រសាេនថ៍ា “ ប្ក្ុមហ ៊ុន ឌី រ ី ឌី ជាេហប្ាេធ៊ុន
តូច ន៊ិងមធយម រូំងរផំ្ស៊ុតខ លនឹងច៊ុោះរញ្ជ ីសៅសលីទ្ផី្សារក្ំសណីនសៅប្ក្ុមហ ៊ុនផ្សារមូលរប្តក្មោ៊ុជា ។ ឌី រ ី ឌី នឹង
កាា យជាេហប្ាេធ៊ុនតូច ន៊ិងមធយមគំរ ូ  លេ់ហប្ាេធ៊ុនតូច ន៊ិងមធយម ថ្ទ្សទ្ៀតសៅក្ន៊ុងប្រសទ្េក្មោ៊ុជា” ។ “ 
េូមអរអរសាទ្រ ចំស ោះ ប្ក្មុហ ៊ុន ឌ ីរ  ីឌី ន៊ិង ប្ក្ុមហ ៊ុន សអេរ ីអាយ ខ លបានែ៊ិតែំប្រងឹខប្រងយ៉ា ងេក្មមក្ន៊ុងការ
េសប្មចបានរហូតមក្ ល់សពលសនោះ "។ 

សៅក្ន៊ុងប្ពឹតត៊ិការណ៍សនោះផ្សងខ រ ឯក្ឧតតម ហ៊ុង េ៊ុហួរ ប្រត៊ិភូ្រាជរដាា ភ្៊ិបាលទ្ទ្ួលរនទ៊ុក្ជា អគគនាយក្ ថ្នប្ក្ុម
ហ ៊ុនផ្សារមូលរប្តក្មោ៊ុជាបានមានប្រសាេន៍ថា «ក្មមវ ៊ិធី Roadshow សេទីរខតជា ណំាក្់កាលច៊ុងសប្កាយ េប្មារ ់
ប្ក្ុមហ ៊ុន ឌី រ ី ឌ ី ស ីមបកីាា យជាប្ក្ុមហ ៊ុនខ លច៊ុោះរញ្ជ ីសៅក្ន៊ុងប្ក្ុមហ ៊ុនផ្សារមូលរប្តក្មោ៊ុជា សហយីក្៏ជា 
ប្ក្ុមហ ៊ុន រូំងរផំ្ស៊ុត ខ លច៊ុោះរញ្ជ ីសៅសលីទ្ផី្សារក្ំសណីនផ្សងខ រ។ ការច៊ុោះរញ្ជ ីសនោះ នឹងទ្ទ្ួលបាននូវទ្ំន៊ុក្ច៊ិតត ការ 
សជឿជាក្់ ន៊ិង ប្រភ្ពទ្៊ុនខាងសប្ៅកាន់ខតសប្ចនី ពីសាធារណៈជន សហយីនងឹមានអតថប្រសយជន៍កាន់ខតសប្ចីន ជា
ព៊ិសេេេប្មារ់ េហប្ាេធ៊ុនតូច ន៊ិងមធយម សៅក្មោ៊ុជា»។ 
 

ប្ក្ុមហ ៊ុន សអេរ ីអាយ រ ៉ាូយ៉ា ល់ េ៊ុីឃ្យួរធឹី ខ លជាប្ក្ុមហ ៊ុនធានាទ្៊ិញមូលរប្ត បានចូលរមួចំខណក្ាបំ្ទ្សល ី
ទ្ីផ្សារមូលរប្តក្មោ៊ុជាតាងំពកីាររសងកីតប្ក្មុហ ៊ុនជាមូយនងឹេម៊ិទ្ធផ្សលប្រវតត៊ិសាស្រេតរមួមាន ការសបាោះផ្សាយមូលរប្ត



រំណ៊ុ ល ំរូងរំផ្ស៊ុត ន៊ិងជួយសអាយប្ក្ុមហ ៊ុន ឌ ីរ ី ឌី ច៊ុោះរញ្ជ ីភាគហ ៊ុនររេ់សៅសលីទ្ីផ្សារក្ំសណីន ំរូងរំផ្ស៊ុតសនោះនា
សពលរចច៊ុរបននសនោះ។ ចារ់តាងំពីការចារ់សផ្សតមី ទ្ីផ្សារមូលរប្តបានរកី្ចសប្មីនជាលំដារ់សហយីប្រត៊ិរតត៊ិការជាសប្ចីនប្តូវ
បានរញ្ចរជ់ាសរៀងរាល់ឆ្ន សំដាយសារមានការាបំ្ទ្ជារនតពអីាជាា ធរ ក្ព់័នធរមួមាន ប្ក្េួងសេ ាក្៊ិចច ន៊ិងហ៊ិរញ្ញវតថ៊ុ  
ន៊ិយត័ក្រមូលរប្តក្មោ៊ុជា ប្ក្ុមហ ៊ុនផ្សារមូលរប្តក្មោ៊ុជា ន៊ិងភាគី ក្់ពន័ធ ថ្ទ្សទ្ៀត។ សោក្ សេង ចាន់សធឿន នាយក្
ប្រត៊ិរតត៊ិ ប្ក្មុហ ៊ុន សអេរ ីអាយ រ ៉ាូយ៉ា ល់ េ៊ុីឃ្យួរធឹី បានឲ្យ ឹងថា «វាជាក្៊ិតត៊ិយេ អ៏សាច រយមួយក្ន៊ុងការសរៀរចំក្មមវ ៊ិធ ី
Roadshow សនោះ ន៊ិងស ីមបជីយួសអាយប្ក្ុមហ ៊ុន អាចសធវីការសបាោះផ្សាយលក្់មូលរប្តក្មមេ៊ិទ្ធ៊ិ ន៊ិងច៊ុោះរញ្ជ ីសៅសលីទ្ី
ផ្សារក្ំសណីន។  តាមរយះការប ះផ្សាយប ះ បយើង  បបងកើតយនតការងមីមយួខ លង្ហយប្េលួ ល់ េហប្ាេធ៊ុនតូច 
ន៊ិងមធយម ស ីមបសី ងីផ្សារហ ៊ុន»។  

 

អំពីប្ក្មុហ ៊ុន ឌី រ ី ឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.ក្  

ប្ក្ុមហ ៊ុន ឌី រ ី ឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.ក្ សៅកាត់ថា ("ឌី រ ី ឌ"ី) បានរសងកីតស ងីក្ន៊ុងឆ្ន  ំ១៩៩៥  ន៊ិងជាប្ក្ុមហ ៊ុន
ខ លមានលក្ខណៈពហ៊ុជំនាញប្រក្រសដាយរទ្ព៊ិសសាធនឈ៍ានម៊ុែសគក្ន៊ុងវ ៊ិេ័យវ ៊ិេវក្មម ន៊ិងេណំង់សៅប្រសទ្េ 

ក្មោ៊ុជា។ ឌី រ ី ឌី មានរ៊ុគគល៊ិក្ជាង ៧០០ នាក្់ ន៊ិងមានជំនាញខាងខផ្សនក្សមកាន៊ិច អគគីេនី ប្រព័នធរពំង់ទ្កឹ្ ន៊ិង
េំណង់េ៊ុីវ ៊ិល ន៊ិងមានក្ណំត់ប្តាលអរផំ្ស៊ុតក្ន៊ុងការ ផ្សតលផ់្សល៊ិតផ្សល ន៊ិងសេវាក្មមខ លមានគ៊ុណភាពែោេ់ ន៊ិងទ្ទ្លួ
បាននូវការសពញច៊ិតតយ៉ា ងខាា ងំពីេំណាក្់អត៊ិង៊ិជន។ 

 

អំពី ប្ក្មុហ ៊ុន សអេរ ីអាយ រ ៉ាយូ៉ា ល់ េ៊ុីឃ្យួរធឹ ី៖ 
 

ប្ក្ុមហ ៊ុន សអេរ ីអាយ រ ៉ាូយ៉ា ល់ េ៊ុីឃ្យួរធឹី គឺជាប្ក្ុមហ ៊ុនមូលរប្តឈានម៊ុែសគសៅក្មោ៊ុជា ខ លផ្សតលជូ់ននូវ 
សេវាវ ៊ិន៊ិសយគប្គរ់ខរររមួមាន ការធានាទ្៊ិញមូលរប្ត ការប្រឹក្ាសយរល់ ការរមួរញ្ចូលាន  ន៊ិងការទ្៊ិញប្ក្ុមហ ៊ុន 
ន៊ិងឈ្មួញសជីងសាមូលរប្តផ្សងខ រ។ សៅក្ន៊ុងឆ្ន  ំ២០១៨ ប្ក្ុមហ ៊ុន ប្ក្មុហ ៊ុន សអេរ ីអាយ រ ៉ាូយ៉ា ល់ េ៊ុីឃ្យួរធឹី ប្តូវបាន
ទ្ទ្ួលសាគ ល់ជា “Best Corporate and Investment Bank” សដាយទ្េសនាវ ដី Asiamoney។  ប្ក្ុមហ ៊ុន  
សអេរ ីអាយ រ ៉ាូយ៉ា ល់ េ៊ុីឃ្យួរធឹី ប្តូវបានរសងកតីស ងីសៅក្ន៊ុងខែក្៊ុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១០ សហយីគឺជាប្ក្ុមហ ៊ុនមូលរប្តររេ ់
ជរ៉ា៊ុន រូំងសគរងអេ់សៅក្ន៊ុងប្ពោះរាជាណាចប្ក្ក្មោ៊ុជា ខ លទ្ទ្លួបានអាជាា រណណសពញសលញពីន៊ិយត័ក្រមូលរប្ត 
ក្មោ៊ុជាស ីមបសីធវីប្រត៊ិរត៊ិតការអាជីវក្មមមូលរប្ត។  ប្ក្មុហ ៊ុន សអេរ ីអាយ រ ៉ាូយ៉ា ល់ េ៊ុីឃ្យួរធឹ ីបានទ្ទ្លួនូវសជាគជ័យពី
ប្រត៊ិរតត៊ិការជាសប្ចីនខ លរមួមាន មូលរប្តក្មមេ៊ិទ្ធ៊ិ ររេ់ ក្ំពង់ខផ្សប្ក្ងុប្ពោះេីហន៊ុ (CSX listing: PAS) មូលរប្ត
ក្មមេ៊ិទ្ធ៊ិររេត់ំរន់សេ ាក្៊ិចចព៊ិសេេភ្នំសពញ (CSX listing: PPSP) េញ្ជញ រណណសាជីវក្មម រូំងសៅក្មោ៊ុជាខ ល
សបាោះផ្សាយហតាថ ក្េ៊ិក្រលីមតីធីត (CSX listing: HKL21A) ធនាារ ABA (CSX listing: ABAA22A) ប្ក្ុមហ ៊ុន 
អ អ៊ិម សអ សែមរូឌា (CSX listing: RMAC25A) ប្គោឹះសាថ នមីប្ក្ូហ៊ិរញ្ញវតថ៊ុ ប្បាសាក្់ (CSX listing: PRA23A) ន៊ិង
គសប្មាងហ៊ិរញ្ញវតថ៊ុសផ្សសងៗជាសប្ចីនសទ្ៀត។ 



េប្មារ់ការសាក្េួរព័ត៌មាន ក់្ព័នធនងឹប្ក្មុហ ៊ុន ឌី រ ី ឌី អ៊ុ៊ិនជីនារងី ម.ក្ 

 

ការសាក្េួរព័ត៌មាន៖  services@dbdengineering.com  

   +៨៥៥ ៧៨ ៧០០ ៥៩៨ 

សគហទ្ំព័រប្ក្មុហ ៊ុន៖  https://dbdengineering.com  

 

េប្មារ់ការសាក្េួរព័ត៌មាន ក់្ព័នធនងឹប្ក្មុហ ៊ុន សអេរ ីអាយ រ ៉ាូយ៉ា ល់ េ៊ុឃី្យួរធឹ ី

ការសាក្េួរព័ត៌មាន៖ cf@sbiroyal.com 
+៨៥៥ ២៣ ៩៩៩ ៥៩៥ 
+៨៥៥ ៧៨ ៧៧៧ ០៦៤ 

សគហទ្ំព័រប្ក្មុហ ៊ុន សអេរ អីាយ៖  www.sbiroyal.com 
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