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សេចក្ដីជូនដំណឹងេតីពីការស្វីបរវិេិក្ម្ម 

ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប ៊ី ឌី អ៊ុ៊ិនជ៊ីនារីង ម.រ ហៅកាត់ថា ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប ៊ី ឌី មានកិតតិយសសូមជម្រមាបជូនដំណឹងដល់សាធារណៈ

ជន ហមត្តត ម្រាបថា ម្រកុមហ ៊ុនហយើងខំុ្បានទទលួការអន៊ុញ្ញា ត ពីនិយ័តករមូលបម្រតកមពុា (ន.ម.ក) សម្រមាប់ការហបាោះផ្សាយលក់មូលបម្រត

កមមសិទធិហលើកដំបូងាសាធារណៈត្តមរយៈហសចកតីសហម្រមចហលខ ១២៣/២១ ន.ម.ក/ស.ស.រ ច៊ុោះថ្ងៃទី២៤ ខខមិង៊ុនា ឆ្ន ំ២០២១។ 
អាម្រស័យហហត៊ុហនោះ ក្រុមហ ៊ុន ឌី ប ៊ី ឌី ហោយមានជំនួយពី ក្រុមហ ៊ុន អអសប ៊ីអាយ រ ៉ា៉ូយ៉ា ល ់ស៊ុីឃ្យរឹួធី ាទីម្របឹកាហិរញ្ា-
វតថ ុ និងម្រកុមហ ៊ុនធានាទិញមូលបម្រត សមូអហញ្ជើញ  វននិហគិិន ខដលមានបំណងហវើើបរនវនសកមម អហញ្ជើញោក់ពាកយហសនើស៊ុំចូលរួមហវើើ 

បរនវនសកមមថ្នសំហណើលក់មូលបម្រតកមមសិទធ ិហលើកដំបូងាសាធារណៈរបស់ម្រកុមហ ៊ុនហយើងខំុ្។ 

 

១. ការអលីរទឹរច៊ិត្តព៊ិអសសសក្ាបវ់ិន៊ិអយគិនច៉ូលរមួរន៊ុងការអ ោះផ្សាយលរម់ ៉ូលបក្ត្ 
រមមស៊ិទធ៊ិអលីរដំប ៉ូងជាសាធារណៈ - ការធានាទ៊ិននផ្សលភាគលាភអប្បបរារន៊ុងអក្ាខ្ពសប់ំផ្ស៊ុត្ម៊ិនធាា ប់
ានពីម៊ុនមរ 

• ការធានាទិននផ្សលភាិលាភអបបបរមាកនុងអម្រត្ត ៥,៥% កនុងមួយឆ្ន ំសម្រមាប់រយៈហពល ៣ ឆ្ន ំ។ 

• ហនោះិាឺអម្រត្តទិននផ្សលភាិលាភអបបបរមាខដលខពស់បំផ្ស៊ុតកនុងចំហោមម្រកុមហ ៊ុនខដលបានច៊ុោះបញ្ជីទងំអស់។ 

• ការធានាទិននផ្សលភាិលាភហនោះ ិ ឺសម្រមាប់វននិហគិិនម្រិប់រូបខដលទិញមូលបម្រតកមមសិទធិកនុងការហបាោះផ្សាយលក់មូលបម្រតកមម

សិទធិហលើកដំបូងាសាធារណៈហនោះ។ 

២. សអងេបអំពីម ៉ូលបក្ត្រមមស៊ិទធ៊ិដដលអ ោះផ្សាយលរ ់
• ថ្ងៃលក់កនុងមួយឯកត្តភាិហ ៊ុន៖ ២.៣៨០ ហរៀល  (០,៥៨៤ ដ៊ុលាៃ រអាហមរនក)*  

• ថាន ក់មូលបម្រតកមមសិទធិ៖ មូលបម្រតកមមសិទធិមានសិទធិហបាោះហឆ្ន តម្របហភទ “ក” 

• ម្របហភទមូលបម្រតកមមសិទធិ៖ ភាិហ ៊ុនវមមត្ត  

• ចំនួនសរ៊ុបថ្នមូលបម្រតកមមសិទធិសម្រមាប់ការហវើើបរនវនសកមម (រហតូដល់ ៣៥%)៖ ៥.០០០.០០០ ហៅ ៦.៤៦១.៥៣៨ ភាិហ ៊ុន 

• ទំហំទឹកម្របាក់សរ៊ុបខដលហបាោះផ្សាយ ៖ ១១.៩០០.០០០.០០០ ហរៀល  (៣,០ លានដ៊ុលាៃ រអាហមរនក) ហៅ   

១៥.៣៧៨.៤៦០.៤៤៤ ហរៀល (៣,៨៤៥ លានដ៊ុលាៃ រអាហមរនក)  

• ទំហំវននិហគិអបបបរមា៖ ១០០ ភាិហ ៊ុន ២៣៨.០០០ ហរៀល (~ ៥៨,៤៣៣ ដ៊ុលាៃ រអាហមរនក)* 

 

* អម្រត្តបតូរម្របាក់ផ្សៃូវការថ្នវនាគារាតិថ្នកមពុា ហៅថ្ងៃទី ១៩ ខខ កកកោ ឆ្ន ំ ២០២១ (៥ ថ្ងៃ ម៊ុនថ្ងៃចាប់ហផ្សតើមបរនវនសកមម ៖ ១ ដ៊ុលាៃ រអាហមរនក ហសមើនឹង ៤.០៧៣ ហរៀល) 
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៣. ការអធវីបរិវិសរមម  
 ក. ការខបងខចកភាិហ ៊ុន៖ 

ល.រ  វននហិគិនិ ទំហខំបងខចក  ភាិរយខបងខចក (%) 

១  វននិហគិិនាប៊ុិលលិក និហគជិត (ESOP) ៥០០.០០០ ហៅ ៦៤៦.១៥៤ ភាិហ ៊ុន ១០% 

២  វននិហគិិនសកាត ន៊ុពល ៣.៤០០.០០០ ភាិហ ៊ុន ៥២,៦២% ~ ៦៨,០០% 

៣  វននិហគិិនដថ្ទកនុងដំោក់កាលហវើើបរនវនសកមម ១.១០០.០០០ ហៅ ២.៤១៥.៣៨៤ ភាិហ ៊ុន ២២,០០% ហៅ ៣៧,៣៨% 

 សរ៊ុប ៥.០០០.០០០ ហៅ ៦.៤៦១.៥៣៨ ភាិហ ៊ុន ១០០,០០% 

 ខ.កាលបរនហចេទ នងិទកីខនៃងថ្នការហវើើបរនវនសកមម 

• កាលបរនហចេទ៖ ថ្ងៃទ២ី៦ ខខកកកោ ដល់ ថ្ងៃទី១៨ ខខសីហា ឆ្ន ំ២០២១ (ហវលាហមា៉ោង ៨ម្រពឹក ដល់ ៥លាៃ ច  

ពីថ្ងៃហវើើច័នទ ដល់ថ្ងៃស៊ុម្រក) 

• ទីកខនៃងហវើើបរនវនសកមម៖ 

ហ ម្ ោះម្រកមុហ ៊ុន អាសយ័ោា ន 

ហអសប ៊ីអាយ រ គូ៉ោ ល់ ស៊ុីឃ្យួរឹវី  

ាន់ទី ១៣A អាគារម្រពីនសភ៍នំហពញហថាហវើ ហលខ ៤៤៥ មហាវនងីម្រពោះម៊ុនីវងស សង្កក ត់បឹង

ម្រពលឹត ខណឌ ៧មករា រាជធានីភនំហពញ 

ទរូសពទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៥៩៥ 

ហិហទពំរ័៖ www.sbiroyal.com 

ហអស៊ុីលីោ ស៊ុីឃ្យួរឹវី ភីអិលស៊ុី 

អគារការនគល័យកោត ល វនាគារ ហអស៊ុីលីោ ភីអិលស៊ុី (ាន់ទី៥) អគារហលខ៦១ 

មហាវនងីម្រពោះម៊ុនីវងស សង្កក ត់ម្រសោះចក ខណឌ ដូនហពញ រាជធានីភនំហពញ 

ទរូសពទ៖ ០២៣ ៩៩៩ ៩៦៦ / ៩៩៩ ៩៧៧/ (៨៥៥) ១៥ ៩០០ ២៣៩ 

ហិហទពំរ័៖ www.acledasecurities.com.kh 

កាោ ស៊ុីឃ្យួរឹវី អិលវីឌី 

អាគារហលខ ៣១៥  វនមានកាោឌីគ៉ោ  ាន់ទី១៥ ផ្សៃូវអងលឌួង រាជធានីភនំហពញ 

ទរូសពទ៖ (៨៥៥)២៣ ៩៩៩ ៨៨៧   

ហិហទពំរ័៖ www.canasecurities.com.kh 

កមពុ ស៊ុីឃ្យួរឹវី ភីអិលស៊ុី 

#៦៣ ផ្សៃូវម្រកមួនស (១១៤) អគារវនាគារកមពុាសាធារណៈ ាន់ទី៦ សង្កក ត់ផ្សារងមី ២ 

ខណឌ ដូនហពញ រាជធានីភនំហពញ 

ទរូសពទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៨ ៨៦០/ ៧០ ៩៩៨ ៨៦០ 

គន់ត្តស៊ុីឃ្យួរឹវី (ហខមបូឌា) ភីអិលស៊ុី 

អគារ Emerald ាន់ទី៤ ហលខ៦៤ (ខកងផ្សៃូវ ១៧៨) សង្កក ត់ជ័យជំនោះ ខណឌ ដូនហពញ 

រាជធានីភនំហពញ 

ទរូសពទ៖ (៨៥៥) ២៣-៨៦០ ៨០០/៩២-៧៧៧ ៣០៩ 

ហិហទពំរ័៖ www.yuantacambodia.com 

អ ហអច ប ៊ី ស៊ុីឃ្យួរឹវី (ហខមបូឌា) ម.ក 

ដីឡូត៍ហលខ ២១ ាន់ M, កាច់ម្រជុងផ្សៃូវហលខ ១១០ & ៩៣ សង្កក ត់ម្រសោះចក ខណឌ ដូន

ហពញ រាជធានីភនំហពញ 

ទរូសពទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៦៩ ១៦១ 

ហិហទពំរ័៖ www.rhbgroup.com.kh 

 

http://www.sbiroyal.com/
http://www.acledasecurities.com.kh/
http://www.canasecurities.com.kh/
http://www.yuantacambodia.com/
http://www.rhbgroup.com.kh/
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ិ. ដហំណើរការ នងិនតីិវនវ ីថ្នការហវើើបរនវនសកមម 

•  វននិហគិិនម្រតូវមានិណនីជួញដូរហៅម្រកុមហ ៊ុនមូលបម្រតោមួយខដលទទួលបានអាា្បណណពី ន.ម.ក.។ 

•  វននិហគិិនម្រតូវបំហពញពាកយហសនើស៊ុំចូលរួមបរនវនសកមម។ 

•  វននិហគិិនខដលមានបំណងហវើើបរនវនសកមមម្រតូវោក់តមកល់ម្របាក់ចំនួន ១០០% ថ្នតថ្មៃសរ៊ុបថ្នមូលបម្រត (ហលើកខលងវននិ

ហគិិនាប៊ុិលលិក និងនិហគជិត “ESOP”)ហៅកនុងិណនីបរនវនសកមមរបស់ម្រកុមហ ៊ុន ឌី ប ៊ី ឌ ីអ៊ុិនជីនារើង ម.ក ដូចខាងហម្រកាម៖ 

o ហ ម្ ោះិណនី ៖ ឌ ីប ៊ី ឌ ីអ៊ុិនជីនារើង ម.ក - ិណនីបរនវនសកមម 

o ហលខិណនី ៖ 00010407665445 (ម្របាក់ហរៀល), 00010407665434 (ម្របាក់ដ៊ុលាៃ រអាហមរនក) 

o ហ ម្ ោះវនាគារ៖ វនាគារ ហអស៊ុីលីោ ភីអិលស៊ុី 

o ហលខកូដសើីហសម្រមាប់ិណនីហម្រៅម្របហទស (Swift Code) ៖ ACLBKHPP 

៤. ការក្ប្កាសលទធផ្សលននការអធវីបរិវិសរមម  

ម្រកុមហ ៊ុន ឌ ីប ៊ី ឌ ីហោយមានជំនួយពី ម្រកុមហ ៊ុន ហអសប ៊ីអាយ នឹងហវើើការជូនដំណឹងអំពីលទធផ្សលថ្នការហវើើបរនវនសកមមដល់វននិហគិិន

បនាទ ប់ពីការហវើើបរនវនសកមមម្រតូវបានបញ្ចប់ និងទទួលបានការអន៊ុញ្ញា តពី ន.ម.ក។ 

សម្រមាប់ព័ត៌មានពាក់ព័នធនឹងដំហណើរការបរនវនសកមម សូមទក់ទង៖ 

ហ ម្ ោះម្រកុមហ ៊ុន ប៊ុិលលទំនាក់ទំនង  អ៊ុីខមល ទរូសពទ 

ម្រកុមហ ៊ុន ហអសប ៊ីអាយ រ គូល់  

ស៊ុីឃ្យួរឹវី 

កញ្ញា  បា៉ោ ន់ រតន័ិនាធ   rpann@sbiroyal.com (+៨៥៥) ៧៨ ៧៧៧ ០៦៤ 

ហលាកម្រសី ខម៉ោន វរលកខណ៍ vmen@sbiroyal.com (+៨៥៥) ១២ ៨២៥ ២៨១ 

 ៥. ឯរសារផ្សតលព់ត័្ា៌ន ន៊ិងពារយអសនីស៊ុំអធវីបរវិិសរមម អាចទាញយរ នាមរយៈ៖ 

ឯកសារផ្សតលព់ត័ម៌ាន នងិពាកយហសនើស៊ុហំវើើបរនវនសកមម 

ឯកសារហអឡិចម្រតូនិច៖ 

 www.dbdengineering.com 

 www.sbiroyal.com 

 

ឯកសារហបាោះព៊ុមភ៖ 

ម្រកុមហ ៊ុន ហអសប ៊ីអាយ រ គូល់ ស៊ុីឃ្យួរឹវី 

ាន់ទី ១៣A អាគារម្រពីនសភ៍នំហពញហថាហវើ ហលខ ៤៤៥ មហាវនងីម្រពោះម៊ុនីវងស សង្កក ត់

បឹងម្រពលឹត ខណឌ ៧មករា រាជធានីភនំហពញ 

ទរូសពទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៩៩៩ ៥៩៥ 

 

http://www.dbdengineering.com/
http://www.sbiroyal.com/

