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 រាជរដ្ឋា ភិបាល ក្រោមោរដឹកនាំររករក្ដ្ឋយគតិរណ្ឌ ិត និងចកខុវិស័យវវងឆ្ងា យររស់ សក្មេច

អគគមហាក្សនរតកី្តក្ោ ហ ៊ុន សសន នយករដាមន្រនតនីនររះរាោណាចរកកមពុោ បានដ្ឋក់ក្ចញនូវយុទ្ធ-

សាន្រសតអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវតថុឆ្ងន ាំ ២០១៦-២០២៥ វដលមានក្ោលក្ៅសក្រមចឱ្យបាននូវរររ័នធហិរញ្ញ-

វតថុមួយររករក្ដ្ឋយររសិទ្ធភារ ក្ដ្ឋយវអែកក្លើក្ោលោរណ៍្ទ្ីអារ ក្ហើយមានលកខណ្ៈរិរិធភារ ភាររឹងមា ាំ 

និងររិយារ័នន វដលអតល់លទ្ធភារទ្ូលាំទ្ូលាយកនុងោររាំក្រញតរមូវោរក្សវាហិរញ្ញវតថកុ្ៅកនុងររក្ទ្ស ក្ដើមបី

រទ្រទ្ង់កាំក្ណ្ើនក្សដាកិចចររករក្ដ្ឋយចីរភារ និងររសិទ្ធភារ ោត់រនថយភាររកីរក រក្ងកើនចាំណូ្លររស់

ររោជន ររមទាំងក្ ល្ើយតរក្ៅនឹងតរមូវោរននោរក្ធវើសមាហរណ្កមមក្សដាកចិច និងហិរញ្ញវតថុក្ៅកនុងតាំរន់។  

 ក្ដើមបីសក្រមចបាននូវយុទ្ធសាន្រសតអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវតថុឆ្ងន ាំ ២០១៦-២០២៥ គណ្ៈកមមោរ-

មលូររតកមពុោ (គ.ម.ក.) វដលោនិយ័តករមូលររត រតូវបានរក្ងកើតក្ ើងក្ៅនងាទ្ី២៨ វែកកកដ្ឋ ឆ្ងន ាំ

២០០៨ ក្រោមចារ់សត ីរីោរក្បាះអាយ និងោរជួញដូរមូលររតមហាជន បានដ្ឋក់ក្ចញនូវកមមវិធ ីនិង

ក្ោលនក្យាបាយវដលអតល់ភារងាយរសួលចាំក្ ះោរចូលរួមកនុងទ្ីអារមូលររត ោរក្ធវើឱ្យររក្សើរក្ ើង

ចាំក្ ះោរក្លើកទ្ឹកចិតតោរចូលរួមក្ៅកនុងទ្ីអារមូលររត ោរជាំរុញក្សថ រភារ និងទ្ាំនុកចិតតកនុងទ្ីអារ និង

រនតោរអភិវឌ្ឍក្ហដ្ឋា រចនសមព័នធោាំរទ្ទ្ីអារមូលធន។ កនុងក្នះវដរ ក្ដើមបីជាំរុញក្សថ រភារ និងទ្ាំនុកចិតតកនុង

ទ្ីអារ គ.ម.ក. នឹងរនតអនុវតតកមមវិធីរណ្តុ ះរណាត លវិនិក្យាគិន និងរន្ររា រោរយល់ដឹងដល់សាធារណ្ជន 

ក្ដ្ឋយសហោរោមួយសាថ រ័ន ក់រ័នធោតិ និងអនតរោតិ ររមទាំងក្លើកកមពស់ោរអសរវអាយអាំរីទ្ីអារ

មូលធនជូនសាធារណ្ជន។  

 ររឹតតិររតទ្ិននន័យជួញដូរមូលររត រតូវបានក្រៀរក្រៀង និងក្បាះអាយោក្ទ្ៀងទត់ ក្រៀងរាល់មួយ

រតីមាសមេង ក្ដ្ឋយវអែកក្លើទ្ិននន័យជួញដូរមលូររតោក់វសតងក្ៅរកុមហ ុនអារមលូររតកមពុោ (អ.ម.ក.) 

វដលោទ្ីអារររតិរសុតទ្ទ្ួលបានោរអនុរញ តរី គ.ម.ក.។ ររឹតតិររតក្នះ មានក្ោលរាំណ្ងអសរវអាយ

ជូនសាធារណ្ជនក្ដើមបីរោរ និងយល់ដឹងអាំរីសកមមភារជួញដូរមូលររតក្ៅ អ.ម.ក.។ កនុងក្នះវដរ 

ក្ដើមបីអតល់ភារងាយរសួលជនូអនកអាន ររឹតតិររតក្នះរតូវបានវរងវចកោវអនក ដចូោ៖ ក្សចកតកី្អតើម, សក្ងខរ 

រីោរជួញដូរភាគហ ុន និងសរញ រណ្ណ ររស់រកុមហ ុនចុះរញ្ា ីលក់មូលររត វដលរងាា ញរីទ្ិននន័យ 

និនន ោរនងល និងោរចលូរមួររស់វិនិក្យាគិនតាមររក្ភទ្មលូររតនីមយួៗ និងសននិដ្ឋា ន។  
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១.-សសចកតីសផ្សតើម្ 

១.១ .-ទិដាភារទូសៅននការជួញដូរមូ្លបត្រកម្មសិទធិ 

ទ្ាំហាំមូលធនូរនីយកមមទ្ីអារសរុរ (Market Cap.) ក្ៅចុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ មានតនមល 

១០.២៦១.៤៥៥ លានក្រៀល (ររវហល ២.៥០៧ លានដុលាល រសហរដាអាក្មរិក1)។ កនុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ

២០២០ ទ្ាំហាំជួញដូរភាគហ ុនសរុរមានចាំនួន ៣.៧០៦.៩៤៥ ភាគហ ុន បានក្កើនក្ ើងររមាណ្ ៥៦១% 

ក្ររៀរក្ធៀរនឹងរតីមាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ វដលមានររិមាណ្ជួញដូរសរុរចាំនួន ៥៦០.៤៧៩ ភាគហ ុន។ 

តនមលជួញដូរមូលររតសរុរមានតនមលររវហល ៦៦.២៩៥ លានក្រៀល (ររវហល ១៦,២០ លានដុលាល រសហ-

រដាអាក្មរិក) បានក្កើនក្ ើងររមាណ្ ១.៦០០% ក្ររៀរក្ធៀរោមួយនឹងរតីមាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០។  ចាំក្ ះ

ទ្ាំហាំជួញដូរោមធយមររចាំនងា មានចាំនួន ៦១.៧៨២ ភាគហ ុន វដលមានតនមលររមាណ្  ១.១០៥ លាន

ក្រៀល (ររវហលនឹង ២៦៩.៩៥  ន់ដុលាល រសហរដាអាក្មរិក)។ ចាំវណ្កឯររា ទ្ិញមានចាំនួន ៩,២១ 

លានភាគហ ុន ែណ្ៈវដលររា លក់មានចាំនួន ១០,២១ លានភាគហ ុន វដលររា ទ្ិញក្កើនក្ ើងចាំនួន 

១៤៥% និងររា លក់ក្កើនក្ ើងចាំននួ ១៦៥% ក្រើក្ធៀរនឹងរតីមាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 អរតារតូររបាក់កនុងរតីមាសទី្២៖ ១ ដុលាល រសហរដាអាក្មរិក = ៤.០៩៣ ក្រៀល (ក្ចញក្ដ្ឋយធនោរោតិននកមពុោ ក្ៅនងាទ្៣ី០ វែមិងុន 

ឆ្ងន ាំ២០២០); អរតារតូររបាក់វដលក្ររើកនុងរតីមាសទី្១ ោអរតារតូររបាក់សនមត (១ ដុលាល រសហរដាអាក្មរិក = ៤.០០០ ក្រៀល))។ 

តារាង 1.- ទ្ិដាភារទ្កូ្ៅននោរជួញដូរមូលររតកមមសិទ្ធិ 

ទិដ្ឋភាព ទូ ទៅនៃ ទីផ្សារ ត្រី មាសទី ១ ត្រី មាសទី ២ បម្ត្ែ បត្ែួល

នងៃជួ ញដ្រូ 62 60 -3%

ចំៃួៃភាគហ ៊ុៃច៊ុុះបញ្ជ ីសរ៊ុប (លាៃភាគហ ៊ុៃ )                  305.30                738.47 142%

ែូលធៃូបៃីយកែមទី ផ្សារ (លាៃ ទរៀល ) 2,175,558 10,261,455 372%

ែូលធៃូបៃីយកែមទី ផ្សារ (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែរិក ) 544                 2,507 

បរិមាណបញ្ជជ ទិញ (លាៃភាគហ ៊ុៃ ) 3.76 9.21 145%

បរិមាណបញ្ជជ លក់ (លាៃភាគហ ៊ុៃ )                     3.86                 10.21 165%

ទំហំជួញដ្ូរ (លាៃភាគហ ៊ុៃ ) 0.56 3.71 561%

ទំហំជួញដ្ូរជាែធយែ ត្បចំនងៃ (ភាគហ ៊ុៃ ) 9,040 61,782

រនែាជួ ញដ្ូរ (លាៃ ទរៀល ) 3,899 66,295 1600%

រនែាជួ ញដ្ូរ (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែរិក ) 0.97 16.20

រនែាជួ ញដ្ូរជាែធយែ ត្បចំនងៃ (លាៃ ទរៀល ) 62.89 1,105 1657%

រនែាជួ ញដ្ូរជាែធយែ ត្បចំនងៃ  (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក ) 15,723 269,954

សៃទសសៃ៍ ផ្ស .ែ.ក.  (សៃទសសៃ៍ បិទ ) 590.63 695.99 18%

ចំៃួៃ វិ ៃិ ទោគិៃ 634                 1,917 202%
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ទ្ាំហាំជួញដូរភាគហ ុនររស់រកុមហ ុនចុះរញ្ា ីលក់មលូររតរតូវបានវរងវចកតាមរកុមហ ុន រមួមាន 

PWSA ក្សម ើនឹង ៦,៦០%; GTI ក្សម ើនឹង ១,៩៤%; PPAP ក្សម ើនឹង ២,២៥%; PPSP ក្សម ើនឹង ៥,៤៧%; 

PAS ក្សម ើនឹង ២,៨៦% និង ABC ក្សម ើនឹង ៨០,៨៨% ននភាគហ ុនវដលបានជួញដូរសរុរររចាំរតីមាសទ្២ី 

ឆ្ងន ាំ២០២០។  

 

រោហវិច 1.- ទ្ាំហាំជញួដូរររស់រកមុហ ុនចុះរញ្ា ីលក់មូលររត (គិតោភាគរយ) 

១.២ .-សនទសសន៍ ផ្ស.ម្.ក.  

 កនុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ សនទសសន៍ អ.ម.ក. បានក្កើនក្ ើងររមាណ្ ១៨% វដលវររររួលរី 

៥៩០,៦៣ ក្ៅចុងរតីមាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ ក្កើនក្ ើងដល់ ៦៩៥,៩៩ ក្ៅចុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០។  

 

 

 

 

 

 

 

រោហវិច 2.- សនទសសន៍ អ.ម.ក. និងទ្ាំហាំជួញដូរសរុរ  
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ទ្ាំហាំជួញដរូ និងសនទសសន ៍អ.ម.ក. 

PWSA GTI PPAP PPSP PAS ABC Current Index

793,159 305,529
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១.៣ .-ចាំនួនបញ្ជា ទិញ-លក់  

 ចាំនួនររា ទ្ិញ-លកស់រុរររចាំរតីមាសទ្ី២  ឆ្ងន ាំ២០២០ មានចាំនួនសររុររមាណ្ ១៩,៤២ លាន

ភាគហ ុន វដលកនុងក្នះររិមាណ្ររា លក់មានររមាណ្  ១០,២១ លានភាគហ ុន និងចាំនួនររា ទ្ិញមាន

ររមាណ្ ៩,២១ លានភាគហ ុន។ ក្ៅកនុងក្នះ ររិមាណ្ររា ទ្ិញសរុរបានក្កើនក្ ើងររមាណ្ ១៤៥% 

និងររិមាណ្ររា លក់បានក្កើនក្ ើងររមាណ្ ១៦៥% ក្រើក្ររៀរក្ធៀរនឹងរតីមាសទ្១ី ឆ្ងន ាំ២០២០ អងវដរ។ 

កនុងចាំក្ណាមភាគហ ុនចះុរញ្ា ីលក់ក្ៅ អ.ម.ក. ភាគហ ុន ABC ទ្ទួ្លបានោរដ្ឋក់ររា លក់ និងទ្ិញ

ក្រចើនោងក្គ វដលមានចាំនួនររា លក់សរុរររមាណ្ ៦,៦៨ លានភាគហ ុន និងចាំនួនររា ទ្ិញសរុរ

ររមាណ្ ៥,៦៨ លានភាគហ ុន។  

 

  

 

 

 

រោហវិច 3.- ចាំនួនររា ទ្ិញ-លក់ភាគហ ុនចុះរញ្ា ីររស់វនិិក្យាគិន 

 

១.៤ .-ការចូលរួម្ជួញដូរមូ្លបត្រកម្មសិទធិរបស់វិនិ-

សោគិន 

កនុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ ចាំនួន វិនិក្យាគិន

ចូលរួមសរុរមានចាំនួន  ២.៨៤៣ នក់ វដលកនុងក្នះ វិនិ-

ក្យាគិនជនោតិវែមរមានចាំនួន ៩៣%;  វិនិក្យាគិនជន

ោតិជរ៉ាុនមានចាំនួន ៣%;  វិនិក្យាគិនជនោតិចិនមាន

ចាំនួន ២% និងវិនិក្យាគិនវដលមានសរា តិក្អសងក្ទ្ៀត

ចាំនួន ២%។  រោហវិច 4.- ោរចូលរួមដ្ឋក់ររា ទ្ិញ-លក់ររស់វនិិក្យាគិនវែមរ និង

ររក្ទ្ស 
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ចាំននួររា ទ្ញិ

93%

3% 2% 2%

ោរចលូរមួររស់វនិកិ្យាគនិវែមរ  និងររក្ទ្ស

ជនោតិវែមរ ជនោតិជរ៉ាុន ជនោតិចិន ជនោតិក្អសងៗ
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២.-សកម្មភារជួញដូរភាគហ ៊ុនរបស់ត្កុម្ហ ៊ុនច៊ុះបញ្ា ីលក់មូ្លបត្រកម្មសិទធិ 

២.១.-ភាគហ ៊ុនរបស់រដ្ឋា ករទឹកសវយ័រត្កុងភ្នាំសរញ (PWSA) 

តារាង 2 .- ទ្ិដាភារទ្កូ្ៅននោរជួញដូរភាគហ ុន PWSA 

 
 

 កនុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ នងលរិទ្ររស់ភាគហ ុន PWSA វររររួលកនុងចក្នល ះរ ី៥.៥០០ក្រៀល 

ដល់ ៦.០០០ ក្រៀល។ ចាំក្ ះោរជួញដូរមានោរក្កើនក្ ើង ក្រើក្ធៀរោមួយរតីមាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ ក្ដ្ឋយ

ទ្ាំហាំជួញដូរក្កើនក្ ើងរី ១៧៦.១១៧ ភាគហ ុន ក្ៅកនុងរតីមាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ ដល់ ២៤៤.៧០០ ភាគហ ុន 

ក្ៅកនុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០។  តនមលជួញដូរសររុសរមារ់ភាគហ ុន PWSA ក្ៅកនុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ 

មានតនមលររវហល ១.៣៨៩ លានក្រៀល (ររវហល ៣៣៩,២៦  ន់ដុលាល រសហរដាអាក្មរិក)។ 

 

 

 

  

 

 

 

ទិដ្ឋភាព ទូ ទៅ  (PWSA) ត្រី មាសទី ១ ត្រី មាសទី ២ បម្ត្ែ បត្ែួល

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃទរៀល ) 518,360 509,663 -2%

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 129.59 124.52

ទំហំជួញដ្រូ (ភាគហ ៊ុៃ) 176,117 244,700 39%

ទំហំជួញដ្រូជាែធយែត្បចំនងៃ (ភាគហ ៊ុៃ) 2,841 4,078

រនែាជួញដ្រូ (លាៃទរៀល ) 1,051.83 1,388.60 32%

រនែាជួញដ្រូ (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 262,958.24 339,262.19

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចំនងៃ (លាៃទរៀល ) 16.97 23.14 36%

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចំនងៃ  (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 4,241.26        5,654.37            
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នងលភាគហ នុក្ធៀរនងឹទ្ាំហាំជញួដរូ

Trading Volume (shr) Closing Price

រោហវិច 5.-  នងលភាគហ ុនក្ធៀរនឹងទ្ាំហាំជួញដូរររស់ភាគហ ុន PWSA 
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ររិមាណ្ររា លក់ភាគហ ុន PWSA សរុរវដលបានដ្ឋក់ររា ក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនជនោតិវែមរមាន

ចាំនួន ៤១,៤៧% និងររា លក់ក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនររក្ទ្សមានចាំនួន ៥៨,៥៣% ននររិមាណ្ដ្ឋក់

ររា លក់សរុរ។ កនុងក្នះវដរ ររិមាណ្ររា លក់ភាគហ ុន PWSA សរុរវដលបានក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិ-

ក្យាគិនរូរវនតរុគគលមានចាំនួន ៨៩,០៨%;  វិនិក្យាគិននីតិរុគគលមានចាំនួន ៩,៥០% និងរកុមហ ុនមលូ-

ររតមានចាំនួន ១,៤២%។  

 ចាំក្ ះររិមាណ្ររា ទ្ិញភាគហ ុន PWSA សរុរវដលបានដ្ឋក់ររា ក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនជនោតិ

វែមរមានចាំនួន ៩២,៨៦% និងររា ទ្ិញក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនររក្ទ្សមានចាំនួន ៧,១៤%ននររិមាណ្ 

ដ្ឋក់ររា ទ្ិញសរុរ។ កនុងក្នះវដរ ររិមាណ្ររា ទ្ិញភាគហ ុន PWSA សរុរវដលក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិ-

ក្យាគិនរូរវនតរុគគលមានចាំនួន ៩៩,៦២%; រកុមហ ុនមលូររតមានចាំនួន ០,៣៨% និងរុាំមានោរចូល-

រមួរីវិនិក្យាគិននីតរិុគគលក្ទ្។  

 

  

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

រោហវិច 6.- ររា ទ្ិញ-លក់ភាគហ ុន PWSA តាមររក្ភទ្វនិិក្យាគិន 

ររា ទ្ញិភាគហ នុ PWSA តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

 

ររា លកភ់ាគហ នុ PWSA តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

 

41.47%

58.53%

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស

89.08%

9.50%
1.42%

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត

92.86%

7.14%

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស

99.62%

0.00%0.38%

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត
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២.២.-ភាគហ ៊ុនរបស់ត្កុម្ហ ៊ុន ស្ហគន ធ្វីន អ៊ុិនសធ្ើសណសិនណល (សេម្បូឌា) ភ្ីអិលស៊ុី (GTI) 

តារាង 3.- ទ្ិដាភារទ្កូ្ៅននោរជួញដូរភាគហ ុន GTI 

 

 

 

 

 

 

 

 កនុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ នងលរិទ្ភាគហ ុន GTI វររររួលកនុងចក្នល ះរី ៣.២០០ក្រៀល ដល់ 

៤.២៨០ ក្រៀល កនុងមួយភាគហ ុន។ ចាំវណ្កឯសកមមភារជញួដូរបានក្កើនក្ ើង ក្ររៀរក្ធៀរោមួយនឹង

រតីមាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ ក្ដ្ឋយទ្ាំហាំជួញដូរក្កើនក្ ើងររមាណ្ ៨៩% រី ៣៧.៩៣៨ ភាគហ ុន កនុងរតីមាស

ទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ ដល ់៧១.៨៤៧  ភាគហ ុន កនុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០។ តនមលជួញដូរសររុកនុងរតីមាសទ្ី២ 

ឆ្ងន ាំ២០២០ ក្នះ មានតនមលររវហល ២៥២,០៧ លានក្រៀល (ររវហល ៦១,៥៩  ន់ដលុាល រសហរដាអាក្មរិក)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

រោហវិច 7.- នងលភាគហ ុនក្ធៀរនឹងទ្ាំហាំជួញដូរររស់ភាគហ ុន GTI 
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Trading Volume (shr) Closing Price

ទិដ្ឋភាព ទូ ទៅ  (GT I) ត្រី មាសទី ១ ត្រី មាសទី ២ បម្ត្ែ បត្ែួល

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃទរៀល ) 142,800 132,000 -8%

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 35.70 32.25

ទំហំជួញដ្រូ (ភាគហ ៊ុៃ) 37,938 71,847 89%

ទំហំជួញដ្រូជាែធយែត្បចំនងៃ (ភាគហ ៊ុៃ) 612 1,197

រនែាជួញដ្រូ (លាៃទរៀល ) 153.57 252.07 64%

រនែាជួញដ្រូ (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 38,393 61,585

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចំនងៃ (លាៃទរៀល ) 2.48 4.20 70%

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចំនងៃ  (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 619.25 1,026.41
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ររិមាណ្ររា លក់ភាគហ ុន GTI សរុរ វដលបានដ្ឋក់ររា ក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនជនោតិវែមរមាន 

ចាំនួន ៦៥,៣១% និងររា លក់ក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនររក្ទ្សមានចាំនួន ៣៤,៦៩% ននររិមាណ្ដ្ឋក់

ររា លក់សររុ។ កនុងក្នះវដរ ររមិាណ្ររា លក់ភាគហ ុន GTI សរុរវដលបានក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយ វិនិក្យាគិន 

រូរវនតរុគគលមានចាំនួន ៩៩,៤៧%;  វិនិក្យាគិននីតិរុគគលមានចាំនួន ០,៥៣% និងរុាំមានោរចូលរួមរី

រកុមហ ុនមលូររតក្ទ្។  

ចាំក្ ះររិមាណ្ររា ទ្ិញភាគហ ុន GTI សរុរ វដលបានដ្ឋក់ររា ក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនជនោតិ

វែមរមានចាំនួន ៩១,៨៣% និងររា ទ្ិញក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនររក្ទ្សមានចាំនួន ៨,១៧% នន

ររិមាណ្ដ្ឋក់ររា ទ្ិញសររុ។ កនុងក្នះវដរ ររិមាណ្ររា ទ្ិញភាគហ ុន GTI ទាំងអស់បានក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយ 

 វិនិក្យាគិនររូវនតរុគគលចាំនួន ១០០% ក្ដ្ឋយរុាំមានោរចលូរមួរីវិនិក្យាគិននីតិរុគគល និងរកុមហ ុនមូល-

ររតក្នះក្ទ្។  

 

 

   

 

 

  

 

  

  

 

 

 

ររា លកភ់ាគហ នុ GTI តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

 

ររា ទ្ញិភាគហ នុ GTI តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

 

រោហវិច 8.- ររា ទ្ិញ-លក់ភាគហ ុន GTI តាមររក្ភទ្វនិិក្យាគិន 

91.83%

8.17%

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស

100.00%

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត

65.31%

34.69%

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស

99.47%

0.53%
0.00%

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត
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២.៣.-ភាគហ ៊ុនរបស់កាំរង់សផ្សសវយ័រភ្នាំសរញ (PPAP) 

តារាង 4.- ទ្ិដាភារទ្កូ្ៅននោរជួញដូរភាគហ ុន PPAP 

 

 

 

 

 

 

 

 កនុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០  នងលរិទ្ភាគហ ុន PPAP វររររួលកនុងចក្នល ះរី ១០.២៨០ ក្រៀល 

ដល់ ១២.០០០ ក្រៀល កនុងមយួភាគហ ុន។ ចាំវណ្កឯទ្ាំហាំជួញដូរសរុរបានក្កើនក្ ើងររមាណ្ ១៣% រី 

៧៤.០៤៨  ភាគហ ុន កនងុរតមីាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ ដល់ ៨៣.៤៩០ ភាគហ ុនកនុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ និង

តនមលជួញដូរភាគហ ុនសរុរមានចាំនួនររវហល ៩៣០,៤៤ លានក្រៀល (ររវហល ២២៧,៣២  ន់ដុលាល រ

សហរដាអាក្មរិក)។ 

 

 

 

 

 

 

រោហវិច 9.- នងលភាគហ ុនក្ធៀរនឹងទ្ាំហាំជួញដូរររស់ភាគហ ុន PPAP 
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នងលភាគហ នុក្ធៀរនងឹទ្ាំហាំជញួដរូ

Trading Volume (shr) Closing Price

ទិដ្ឋភាព ទូ ទៅ  (PPAP) ត្រី មាសទី ១ ត្រី មាសទី ២ បម្ត្ែ បត្ែួល

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃទរៀល ) 221,323 238,284 8%

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 55.33 58.22

ទំហំជួញដ្រូ (ភាគហ ៊ុៃ) 74,048 83,490 13%

ទំហំជួញដ្រូជាែធយែត្បចំនងៃ (ភាគហ ៊ុៃ) 1,194 1,392

រនែាជួញដ្រូ (លាៃទរៀល ) 844.65 930.44 10%

រនែាជួញដ្រូ (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 211,163 227,324

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចំនងៃ (លាៃទរៀល ) 13.62 15.51 14%

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចំនងៃ  (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 3,405.85 3,788.74
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ររិមាណ្ររា លក់ភាគហ ុន PPAP សរុរវដលបានដ្ឋក់ររា ក្ដ្ឋយ វិនិក្យាគិនជនោតិវែមរមាន 

ចាំនួន ៨៦,៩១% និងររា លក់ក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនររក្ទ្ស មានចាំនួន ១៣,០៩% ននររិមាណ្

ដ្ឋក់ររា លក់សរុរ។ កនុងក្នះវដរ ររិមាណ្ររា លក់ភាគហ ុន PPAP សរុរវដលបានក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយ វិនិ

ក្យាគិនរូរវនតរុគគលមានចាំនួន ៩៣,១៨%; រកុមហ ុនមូលររតមានចាំនួន ៣,៨៣% និងវិនិក្យាគិននីតិ

រុគគលមានចាំនួន ២,៩៩%។  

ចាំក្ ះររិមាណ្ររា ទ្ិញភាគហ ុន PPAP សរុរវដលបានដ្ឋក់ររា ក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនជនោតិ

វែមរមានចាំនួន ៨៧,០៩% និងររា ទ្ិញក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនររក្ទ្សមានចាំនួន ១២,៩១% នន

ររិមាណ្ដ្ឋក់ររា ទ្ិញសរុរ។ កនុងក្នះវដរ ររិមាណ្ររា ទ្ិញភាគហ ុន PPAP សរុរវដលបានក្ធវើក្ ើង

ក្ដ្ឋយ វិនិក្យាគិនរូរវនតរុគគលមានចាំនួន ៩៦,៧៦%; រកុមហ ុនមលូររតមានចាំនួន ៣% និងវិនិក្យាគិន

នីតិរុគគលមានចាំនួន ០,២៤ %។  

 

     

  

 

 

 

  

  

 

 

ររា ទ្ញិភាគហ នុ PPAP តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

 

រោហវិច 10.- ររា ទ្ិញ-លក់ភាគហ ុន PPAP តាមររក្ភទ្វនិិក្យាគិន 

ររា លកភ់ាគហ នុ PPAP តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

 

86.91%

13.09%

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស

93.18%

2.99% 3.83%

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត

87.09%

12.91%

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស

96.76%

0.24% 3.00%

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត
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២.៤.-ភាគហ ៊ុនរបស់ភ្នាំសរញសអសអ៊ុីហសិរ ភ្ីអិលស៊ុ ី(PPSP) 

តារាង 5.- ទ្ិដាភារទ្កូ្ៅននោរជួញដូរភាគហ ុន PPSP 

 

 

 

 

 

 

 

កនុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ នងលរិទ្ភាគហ ុន PPSP មានោរវររររួលកនុងចក្នល ះរី ២.១៥០ក្រៀល 

ដល់ ២.៥២០ ក្រៀល កនុងមួយភាគហ ុន។ ចាំវណ្កឯ ទ្ាំហាំជួញដូរសរុរបានក្កើនក្ ើងចាំនួន ១០% រី 

១៨៤.៥០៥ ភាគហ ុន កនុងរតមីាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ ដល ់២០២.៦៣៦ ភាគហ ុន កនុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០។ 

តនមលជួញដូរភាគហ ុនសរុរមានចាំនួនររវហល ៤៦៥,៦៦ លានក្រៀល (ររវហល ១១៣,៧៧  ន់ដុលាល រ

សហរដាអាក្មរិក)។ 

 

 

 

 

 

 

  

រោហវិច 11.- នងលភាគហ ុនក្ធៀរនឹងទ្ាំហាំជួញដូរររស់ភាគហ ុន PPSP 

62,719
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នងលភាគហ នុក្ធៀរនងឹទ្ាំហាំជញួដរូ

Trading Volume (shr) Closing Price

ទិដ្ឋភាព ទូ ទៅ  (PPSP) ត្រី មាសទី ១ ត្រី មាសទី ២ បម្ត្ែ បត្ែួល

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃទរៀល ) 166,031 168,906 2%

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 41.51 41.27

ទំហំជួញដ្រូ (ភាគហ ៊ុៃ) 184,505 202,636 10%

ទំហំជួញដ្រូជាែធយែត្បចំនងៃ (ភាគហ ៊ុៃ) 2,976                3,377               

រនែាជួញដ្រូ (លាៃទរៀល ) 455 466 2%

រនែាជួញដ្រូ (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 113,817 113,769

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចំនងៃ (លាៃទរៀល ) 7.34 7.76 6%

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចំនងៃ  (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 1,835.76            1,896.16           
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ររិមាណ្ររា លក់ភាគហ ុន  PPSP សរុរវដលបានដ្ឋក់ររា លក់ក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនជនោតិវែមរ

មានចាំនួន ៦៣,៨៤% និងររា លក់ក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនររក្ទ្សមានចាំនួន ៣៦,១៦%ននររិមាណ្

ដ្ឋក់ររា លក់សរុរ។ កនុងក្នះវដរ ររិមាណ្ររា លក់ភាគហ ុន PPSP សរុរក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនរូរ-

វនតរុគគលមានចាំនួន ៦៩,១៤%; រកុមហ ុនមូលររតមានចាំនួន ៣០,៨៦% និងរុាំមានោរចូលរួមរីវិនិ-

ក្យាគិននីតិរុគគលក្នះក្ទ្។  

ចាំក្ ះររិមាណ្ររា ទ្ិញភាគហ ុន PPSP សរុរវដលបានដ្ឋក់ររា ទ្ិញក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនជន-

ោតិវែមរមានចាំនួន ៨៧,១៨% និងររា ទ្ិញក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនររក្ទ្សមានចាំនួន ១២,៨២%នន

ររិមាណ្ដ្ឋក់ររា ទ្ិញសរុរ។ កនុងក្នះវដរ  ររិមាណ្ររា ទ្ិញភាគហ ុន PPSP ទាំងអស់ក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយ

 វិនិក្យាគិនរូរវនតរុគគលចាំនួន ១០០% ក្ដ្ឋយរុាំមានោរចលូរមួរីវិនិក្យាគិននីតិរុគគល និងរកុមហ ុនមូល-

ររតក្នះក្ទ្។ 

 

  

 

 

 

 

  

 

ររា ទ្ញិភាគហ នុ PPSP តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

 

ររា លកភ់ាគហ នុ PPSP តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

 

រោហវិច 12.- ររា ទ្ិញ-លក់ភាគហ ុន PPSP តាមររក្ភទ្វនិិក្យាគិន 

63.84%

36.16%

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស

69.14%
0.0%

30.86%

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត

87.18%

12.82%

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស

100.0%

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត
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២.៥.-ភាគហ ៊ុនរបស់កាំរង់សផ្សសវយ័រត្កុងត្រះសីហន៊ុ (PAS) 

តារាង 6.- ទ្ិដាភារទ្កូ្ៅននោរជួញដូរភាគហ ុន PAS 

 

 

 

 

 

 

 

 កនុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ នងលរិទ្ភាគហ ុនររស់រកមុហ នុ PAS វររររួលកនុងចក្នល ះរី ១២.៨៤០ 

ក្រៀល ដល់ ១៧.៥៤០ ក្រៀល។ ទ្ាំហាំជួញដូរក្កើនក្ ើងររមាណ្ ២១% ក្ធៀរនឹងរតីមាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ 

វដលក្កើនក្ ើងរី ៨៧.៨៧១ ភាគហ ុន ដល់ ១០៦.០១៧ ភាគហ ុន កនុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០។ តនមល

ជួញដូរភាគហ ុនសរុរមានចាំនួនររវហល ១.៦៥២ លានក្រៀល (ររវហល ៤០៣,៦០  ន់ដុលាល រសហរដា-

អាក្មរិក)។  
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នងលភាគហ នុក្ធៀរនងឹទ្ាំហាំជញួដរូ

Trading Volume (shr) Closing Price

រោហវិច 13.-  នងលភាគហ ុនក្ធៀរនឹងទ្ាំហាំជួញដូរររស់ភាគហ ុន PAS 

ទិដ្ឋភាព ទូ ទៅ  (PAS) ត្រី មាសទី ១ ត្រី មាសទី ២ បម្ត្ែ បត្ែួល

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃទរៀល ) 1,127,044 1,372,351 22%

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 281.76 335.29

ទំហំជួញដ្រូ (ភាគហ ៊ុៃ) 87,871 106,017 21%

ទំហំជួញដ្រូជាែធយែត្បចំនងៃ (ភាគហ ៊ុៃ) 1,417                1,767               

រនែាជួញដ្រូ (លាៃទរៀល ) 1,393.90 1,651.92 19%

រនែាជួញដ្រូ (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 348,473.80 403,595.24

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចំនងៃ (លាៃទរៀល ) 22.48 27.53 22%

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចំនងៃ  (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 5,620.55 6,726.59
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ររិមាណ្ររា លក់ភាគហ ុន  PAS សរុរវដលបានដ្ឋក់ររា លក់ក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនជនោតិវែមរមាន

ចាំនួន ៧៨,៩៩% និងររា លក់ក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនររក្ទ្សមានចាំនួន  ២១,០១% ននររិមាណ្

ដ្ឋក់ររា លក់សរុរ។ កនុងក្នះវដរ ររិមាណ្ររា លក់ភាគហ ុន  PAS ក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនររូវនត

រុគគលមានចាំនួន ៩៩,៦៧%; រកុមហ ុនមលូររតមានចាំនួន ០,៣៣% និងរុាំមានោរចូលរួមរី វិនិក្យាគិន

នីតិរុគគលក្នះក្ទ្។  

ចាំក្ ះររិមាណ្ររា ទ្ិញភាគហ ុន PAS សរុរវដលបានដ្ឋក់ររា ទ្ិញក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនជនោតិ

វែមរមានចាំនួន  ៨៥,៧៧% និងររា ទ្ិញក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនររក្ទ្សមានចាំនួន ១៤,២៣%នន

ររិមាណ្ដ្ឋក់ររា ទ្ិញសរុរ។ កនុងក្នះវដរ  ររិមាណ្ររា ទ្ិញភាគហ ុន PAS ទាំងអស់ក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយ វិនិ-

ក្យាគិនរូរវនតរុគគលចាំនួន ១០០% ក្ដ្ឋយរុាំមានោរចលូរមួរីវិនិក្យាគិននីតិរុគគល និងរកុមហ ុនមលូររត

ក្នះក្ទ្។ 

 

  

  

 

  

 

 

   

 

 

 

  

រោហវិច 14.- ររា ទ្ិញ-លក់ភាគហ ុន PAS តាមររក្ភទ្វនិិក្យាគិន 

ររា ទ្ញិភាគហ នុ PAS តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

 

ររា លកភ់ាគហ នុ PAS តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

 

78.99%

21.01%

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស

99.67%

0.00%0.33%

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត

85.77%

14.23%

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស

100.00%

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត
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២.៦ .-ភាគហ ៊ុនរបស់ធ្នាគារសអស៊ុីលីដ្ឋភ្ីអិលស៊ុី (ABC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ភាគហ ុន ABC បានចុះរញ្ា ីក្ៅរកុមហ ុនអារមលូររតកមពុោោលរីនងាទ្ី២៥ វែឧសភា ឆ្ងន ាំ

២០២០។ ចាំក្ ះនងលរិទ្ភាគហ ុនររស់រកុមហ ុន PAS កនុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ វររររួលកនុងចក្នល ះរ ី

១៦.៥០០ ក្រៀល ដល់ ២២.៦០០ ក្រៀល។ ចាំវណ្កឯទ្ាំហាំជួញដូរសរុរមានចាំនួនររវហល ៣ លានភាគ-

ហ ុន និងតនមលជួញដូរភាគហ ុនសរុរមានចាំនួនររវហល ៦១.៦០៧ លានក្រៀល (ររវហល ១៥,០៥ លាន

ដុលាល រសហរដាអាក្មរិក)។  
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នងលភាគហ នុក្ធៀរនងឹទ្ាំហាំជញួដរូ

Trading Volume (shr) Closing Price

រោហវិច 15.- នងលភាគហ ុនក្ធៀរនឹងទ្ាំហាំជួញដូរររស់ភាគហ ុន ABC 

តារាង 7.- ទ្ិដាភារទ្កូ្ៅននោរជួញដូរភាគហ ុន ABC 

ទិដ្ឋភាព ទូ ទៅ  (ABC) ត្រី មាសទី ២

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃទរៀល ) 7,840,251

ែលូធៃូបៃីយកែមទីផ្សារ (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 1,915.53               

ទំហំជួញដ្រូ (លាៃភាគហ ៊ុៃ) 2.99

ទំហំជួញដ្រូជាែធយែត្បចំនងៃ (ភាគហ ៊ុៃ) 115,318                

រនែាជួញដ្រូ (លាៃទរៀល ) 61,606.71

រនែាជួញដ្រូ (លាៃដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 15.05

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចំនងៃ (លាៃទរៀល ) 2,369

រនែាជួញដ្រូជាែធយែត្បចំនងៃ  (ដ្៊ុលាា រអាទែរិក) 578,912.53            
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ររិមាណ្ររា លក់ភាគហ ុន  ABC សរុរវដលបានដ្ឋក់ររា លក់ក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនជនោតិវែមរ

មានចាំនួន ៩៧,៤៩% និងររា លក់ក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនររក្ទ្សមានចាំនួន  ២,៥១% ននររិមាណ្

ដ្ឋក់ររា លក់សរុរ។ កនុងក្នះវដរ  ររិមាណ្ររា លក់ភាគហ ុន ABC ទាំងអស់ក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយ វិនិក្យាគិន

រូរវនតរុគគលចាំនួន ១០០% ក្ដ្ឋយរុាំមានោរចលូរមួរីវិនិក្យាគិននីតិរុគគល និងរកុមហ ុនមលូររតក្នះ

ក្ទ្។ 

ចាំក្ ះររិមាណ្ររា ទ្ិញភាគហ ុន ABC សរុរវដលបានដ្ឋក់ររា ទ្ិញក្ដ្ឋយវិនិក្យាគិនជនោតិ

វែមរមានចាំនួន  ៩៧,៩៦% និងររា ទ្ិញក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយវនិិក្យាគិនររក្ទ្សមានចាំនួន ២,០៤%ននររិមាណ្

ដ្ឋក់ររា ទ្ិញសរុរ។ កនុងក្នះវដរ  ររិមាណ្ររា ទ្ិញភាគហ ុន ABC ទាំងអស់ក្ធវើក្ ើងក្ដ្ឋយ វិនិក្យាគិនររូ-

វនតរុគគលចាំនួន ១០០% ក្ដ្ឋយរុាំមានោរចលូរមួរីវិនិក្យាគិននីតិរុគគល និងរកុមហ ុនមលូររតក្នះក្ទ្។ 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

រោហវិច ១៦.- ររា ទ្ិញ-លក់ភាគហ ុន ABC តាមររក្ភទ្វនិិក្យាគិន 

 

ររា ទ្ញិភាគហ នុ ABC តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

 

ររា លកភ់ាគហ នុ ABC តាមររក្ភទ្វនិកិ្យាគនិ 

 

97.49%

2.51%

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស

100.00%

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត

97.96%

2.04%

 វិនិក្យាគិនជនោតវិែមរ  វិនិក្យាគិនររក្ទ្ស

100.00%

រូរវនតរុគគល នីតិរុគគល រកុមហ ុនមូលររត
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៣ .-សកម្មភារជួញដូរសញ្ជា បណណ របស់ត្កុម្ហ ៊ុនច៊ុះបញ្ា ីលក់មូ្លបត្របាំណ៊ុល 

៣.១.-ត្គឹះសាា នមី្ត្កូហិរញ្ាវរាុ ហត្ថា កសិករ លីមី្រធ្ីរ 

ននងាទ្ី០៥ វែធនូ ឆ្ងន ាំ២០១៨ អ.ម.ក. បានទ្ទ្ួលសាវ គមន៍នូវោរចុះរញ្ា ីដ្ឋក់ឱ្យជួញដូរនូវសរញ -

រណ្ណដាំរងូរាំអុត វដលមានក្ ម្ ះថា “សរញ រណ្ណសាជីវកមមដាំរងូរាំអុតក្ៅកមពុោក្លែ ១” (HKL21A) ក្បាះ-

អាយោរបាក់ក្រៀល ក្ដ្ឋយរគឹះសាថ នមីរកូហិរញ្ញវតថុ ហតាថ កសិករ លីមីតធីត។  ោរក្បាះអាយសរញ រណ្ណ 

HKL21A រតូវបានក្ធវើក្ ើងកនុងររិមាណ្ ១,២លានសរញ រណ្ណ វដលគិតោទ្ឹករបាក់សរុរចាំនួន ១២០ 

 ន់លានក្រៀល។  វិនិក្យាគិនសរញ រណ្ណក្នះនឹងទ្ទ្លួបាននូវគូរ៉ាុង (ោររបាក់) វដលរង់ររចាំ្មាស 

កនុងអរតា ៨,៥០% កនុងមយួឆ្ងន ាំ។ យា៉ា ងណាមិញ កនុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ ក្នះ សរញ រណ្ណសាជីវកមម 

(Corporate Bond) ររស់រគឹះសាថ នមីរកហូិរញ្ញវតថុហតាថ កសិករ (HKL)រុាំមានោរជួញដូរក្ទ្។ 

៣.២ .-ត្គឹះសាា នមី្ត្កូហិរញ្ាវរាុ អិលអអូិលស៊ុី (សេម្បូឌា) ភី្អិលស៊ុី 

 រនទ រ់រីោរចុះរញ្ា ីលក់សរញ រណ្ណសាជីវកមម ររស់រគឹះសាថ នមីរកូហិរញ្ញវតថុ ហតាថ កសិករ លីមីតធីត 

អ.ម.ក.បានសក្រមចចះុរញ្ា ីសរញ រណ្ណសាជីវកមម ររស់រគឹះសាថ នមីរកហូិរញ្ញវតថុ អិលអូអិលសុី (ក្ែមរូ

ឌា) ភីអិលសុី ោលរនីងាទ្ី១០ វែឧសភា ឆ្ងន ាំ២០១៩។ សរញ រណ្ណសាជីវកមមវដលបានចុះរញ្ា ីលក់ក្នះ 

មានក្ ម្ ះថា “សរញ រណ្ណ អិលអូអិលសុី (ក្ែមរូឌា) ភីអិលសុី មានោរោរ រហានិភ័យអរតារតូររបាក់ 

២០១៩-២០២២ (LOLC (Cambodia) Plc Fx-indexed Bond 2019-2022 No.1)” (LOLC22A#) 

វដលមានអរតាគូរ៉ាុង ៨% កនុងមួយឆ្ងន ាំ និង “សរញ រណ្ណ អិលអូអិលសុី (ក្ែមរូឌា) ភីអិលសុី  ២០១៩-

២០២២ ក្លែ២” (LOLC22B) វដលមានអរតាគូរ៉ាុង ៩% កនុងមួយឆ្ងន ាំ។ សរញ រណ្ណសាជីវកមមទាំងរីរ

ក្នះ មានឥណ្ររតិទនរយៈក្រល ៣ឆ្ងន ាំ ក្ដ្ឋយគិតចរ់រីនងាទ្ី២៦ វែក្មសា ឆ្ងន ាំ២០១៩ ដល់នងាទ្ី២៦ វែ

ក្មសា ឆ្ងន ាំ២០២២។ កនុងរតមីាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ ក្នះ សរញ រណ្ណសាជីវកមម LOLC22# និង LOLC22B រុាំ

មានោរជួញដូរក្ទ្។ 

៣.៣ .-ធ្នាគារ វឌ្ឍនៈអាស៊ុ ីចាំការ់ 

ននងាទ្ី២៣ វែសីហា ឆ្ងន ាំ២០១៩ សរញ រណ្ណសាជីវកមមររស់ធនោរ វឌ្ឍនៈអាសុី ចាំោត់ (ABA) 

រតូវបានសក្រមចឱ្យចុះរញ្ា ីោអលូវោរក្ៅ អ.ម.ក.។ សរញ រណ្ណសាជីវកមមក្នះ មានក្ ម្ ះថា“សរញ រ-ណ្ណ

សាជីវកមម ក្អ រ ៊ី ក្អ” វដលមានអរតាគូរ៉ាុងចាំនួន ៧,៧៥% កនុងមួយឆ្ងន ាំ ោមួយនឹងឥណ្ររតិទនរយៈ-

ក្រល ៣ឆ្ងន ាំ ក្ដ្ឋយគិតចរ់រីនងាទ្ី១៤ វែសីហា ឆ្ងន ាំ២០១៩ រហូតដល់ នងាទ្ី១៤ វែសីហា ឆ្ងន ាំ២០២២។ 
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គួរររា ក់អងវដរថា ធនោរ វឌ្ឍនៈអាសុី ចាំោត់ គឺោធនោរ ណិ្ជាដាំរូងរងែស់វដលបានក្បាះអាយ

លក់សរញ រណ្ណសរមារ់វនិិក្យាគិនសាថ រ័ននិងវិនិក្យាគិនររូវនតរុគគល ោមួយនឹងអរតាគូរ៉ាុង ៧,៧៥%

វដលែពស់ោងអរតាដ្ឋក់របាក់រក្ញ្ញើមានោលកាំណ្ត់ររស់ធនោរ ណិ្ជា។ រវនថមរីក្នះ សរញ រណ្ណ

ក្នះទ្ទ្ួលបានចាំណាត់ថាន ក់លទ្ធភារសង “B” ក្ចញក្ដ្ឋយភាន ក់ងារវាយតនមលលទ្ធភារសង S&P Global 

Ratings។  ក្ៅកនុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ សរញ រណ្ណសាជីវកមម ក្អរ ៊ីក្អ មានោរដ្ឋក់ររិមាណ្ររា

សរុរមានចាំនួន ១៩,៤  ន់ឯកតា វដលររិមាណ្ររា លក់មានចាំនួនររមាណ្ ១៩  ន់ឯកតា និង

ររិមាណ្ររា ទ្ិញមានចាំនួន ៤០៤ ឯកតា (អនុបាតររា លក់ក្ធៀរនឹងររា ទ្ិញមានចាំនួន ៤៧)។ 

ចាំក្ ះវិនិក្យាគិនចលូរមួដ្ឋក់ររា មានចាំនួន ៦ រូរ វដលសុទ្ធវតោវិនិក្យាគិនរូរវនតរុគគល វដលកនុង

ក្នះជនោតិវែមរចាំនួន ៥ រូរ និងអា មឺ៉ាង់ចាំនួន ១ រូរ។ ោលទ្ធអល សរញ រណ្ណសាជីវកមមររស់ធនោរ 

វឌ្ឍនៈអាសុី ចាំោត់ (ABA) រតូវបានជួញដូរ ចាំនួន ៤០០ ឯកតា កនុងតនមល ៤០.២ លានក្រៀល (ររវហល 

៩.៨២  ន់ដុលាល រសហរដាអាក្មរិក)។ 

៣.៤ .-ធ្នាគារ ភ្នាំសរញ ពាណិជា  

ធនោរ ភនាំក្រញ  ណិ្ជា និងរកុមហ ុនអារមលូររតកមពុោ បានរបាររធរិធីចុះរញ្ា ីលក់សរញ -រ

ណ្ណសាជីវកមមធនោរភនាំក្រញ ណិ្ជា នររឹកនងាអងាគ រ ទ្ី២១ វែក្មសា ឆ្ងន ាំ២០២០។ សរញ រណ្ណសាជីវ-

កមមររសធ់នោរភនាំក្រញ ណិ្ជា មានក្ ម្ ះថា “មូលររតរាំណ្លុ ភភីីសុីវរ ង វដលមានោរោរ រហានិ-

ភ័យអរតារតូររបាក”់ (PPCB23A) វដលមានទ្ាំហាំសរុរចាំនួន ៤០ រ ៊ីលានក្រៀល (ររវហល ១០លានដុលាល រ

អាក្មរិក) ោមួយអរតាគូរ៉ាុងចាំនួន ៦,៥%កនុងមួយឆ្ងន ាំ។ សរញ រណ្ណក្នះ មានឥណ្ររតិទនរយៈក្រល ៣

ឆ្ងន ាំ គិចរ់រីនងាទ្ី១០ វែមសា ឆ្ងន ាំ២០២០រហូតដល់ នងាទ្ី១០ វែមសា ឆ្ងន ាំ២០២៣។ កនុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ

២០២០ ក្នះ សរញ រណ្ណសាជីវកមម (Corporate Bond) ររស់ធនោរភនាំក្រញ ណិ្ជា រុាំមានោរជួញ

ដូរក្ទ្។ 

៣.៥ .-ត្កុម្ហ ៊ុន អ អិម្ សអ (សេម្បូឌា) ម្.ក 

 នររឹកនងាទ្ី៣០ វែក្មសា ឆ្ងន ាំ២០២០ រកុមហ ុន អ អិម ក្អ (ក្ែមរូឌា) ម.ក និងរកុមហ ុនអារ-

មលូររតកមពុោ បានរបាររធរិធីចុះរញ្ា ីលក់សរញ រណ្ណររស់រកុមហ ុន អ អិម ក្អ (ក្ែរឌូា)។ សរញ រណ្ណ 

សាជីវកមមររស់រកុមហ ុន អ អិម ក្អ (ក្ែមរូឌា) ម.ក មានក្ ម្ ះថា “សរញ រណ្ណសាជីវកមម ក្អ អិម ក្អ 

ក្ែមរូឌា” (RMAC25A) ោសរញ រណ្ណមានរុគគលធាន វដលមានទ្ាំហាំសរុរចាំនួន ៨០រ ៊ីលានក្រៀល 
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(ររវហល ២០លានដុលាល រអាក្មរិក) ោមួយអរតគរូ៉ាុង ៥,៥% កនុងមួយឆ្ងន ាំ និងមានឥណ្ររតិទនរយៈ-

ក្រល ៥ឆ្ងន ាំ គិតចរ់រីនងាទ្ី០៩ វែក្មសា ឆ្ងន ាំ២០២០ រហូតដល់នងាទ្០ី៩ វែក្មសា ឆ្ងន ាំ២០២៥។ កនុងរតី-

មាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ ក្នះ សរញ រណ្ណសាជីវកមម (Corporate Bond) ររស់រកុមហ ុន អ អិម ក្អ (ក្ែមរូឌា) 

រុាំមានោរជួញដូរក្ទ្។ 

៣.៦ .-ត្គឹះសាា នមី្ត្កូហិរញ្ាវរាុ ត្ាសាក់  

នររឹកនងាទ្ី០៥ វែឧសភា ឆ្ងន ាំ២០២០ រគឹះសាថ នមីរកូហរិញ្ញវតថុ របាសាក់ និងរកុមហ ុនអារមលូររត

កមពុោ បានរបាររធរិធីចុះរញ្ា ីលក់សរញ រណ្ណររស់រគឹះសាថ នមីរកូហិរញ្ញវតថុរបាសាក់។ សរញ រណ្ណសាជីវ-

កមមររស់រគឹះសាថ នមីរកូហិរញ្ញវតថុរបាសាក់មានក្ ម្ ះថា “សរញ រណ្ណសាជីវកមមរបាសាក់” (PRA23A) ោ 

សរញ រណ្ណមានរុគគលធាន វដលមានទ្ាំហាំសរុរចាំនួន ១២៧,២ រ ៊ីលានក្រៀល (ររវហល ៣១,៨ លាន

ដុលាល រអាក្មរិក) ោមួយអរតគរូ៉ាុង ៧,៥% កនុងមួយឆ្ងន ាំ និងមានឥណ្ររតិទនរយៈក្រល ៣ឆ្ងន ាំ គិតចរ់

រីនងាទ្ី២៣ វែក្មសា ឆ្ងន ាំ២០២០ រហូតដលន់ងាទ្ី២៣ វែក្មសា ឆ្ងន ាំ២០២៣។ ក្ៅកនុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ

២០២០ មានោរជួញដរូតាមវិធីសាន្រសត ជួញដរូតាមោរចរច (Negociation Trading Method - NTM) 

ក្លើសរញ រណ្ណសាជីវកមមររស់រគឹះសាថ នមីរកូហិរញ្ញវតថុរបាសាក់ចាំនួន ៤០០.០០០ ឯកតាមូលររតរាំណ្ុល 

ក្ៅនងល ១០០.២៤៧ ក្រៀល វដលមានតនមលររមាណ្ ៤០.០៩៨ លានក្រៀល (ររវហល ៩.៧៦៩,២២  ន់

ដុលាល រសហរដាអាក្មរិក) ននងាទី្០៥ វែឧសភា ឆ្ងន ាំ២០២០។ 

៤ .-សននិដ្ឋា ន 

ក្ៅចុងរតីមាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០ ទ្ាំហាំមូលធនូរនីយកមមទ្ីអារសរុរ (Market Capitalization) 

មានចាំនួន ១០.២៦១.៤៥៥ លានក្រៀល (ររវហល ២.៥០៧ លានដុលាល រសហរដាអាក្មរិក) បានក្កើន-

ក្ ើងគួរឱ្យកត់សមាគ ល់ គឺចាំនួន ៣៧២% និងសនទសសន៍ អ.ម.ក.  (Price Index/Current Index) បាន

ក្កើនក្ ើង ១៨% ក្ធៀរនឹងរតីមាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០។ ចាំក្ ះទ្ាំហាំជួញដូរសរុរមានចាំនួនររមាណ្ ៣,៧១ 

លានភាគហ ុន វដលមានតនមលររវហល ៦៦.២៩៥ លានក្រៀល (ររវហល ១៦,២០ លានដុលាល រសហរដា

អាក្មរិក) ក្ដ្ឋយទ្ាំហាំជួញដូរបានក្កើនក្ ើងររមាណ្ ៥៦១% និងតនមលជួញដូរបានកប៏ានក្កើនក្ ើងររមាណ្ 

១.៦០០% ក្ធៀរនឹងរតីមាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០។ ក្ៅកនងុក្នះ សកមមភារជញួដូរភាគហ ុន ABC មានោរ

ជួញដូរក្រចើនោងក្គគឺមានចាំនួន ៨០,៨៨% ននទ្ាំហាំជួញដូរសរុរ។  
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ចាំនួនររា ទ្ិញ-លក់សរុរមានចាំនួនររមាណ្ ១៩,៤២ លានភាគហ ុន វដលវរងវចកោររា

លក់សរុរចាំនួនររមាណ្ ១០,២១ លានភាគហ ុន និងររា ទ្ិញររមាណ្ ៩,២១ លានភាគហ ុន កនុងរតី-

មាសទ្ី២ ឆ្ងន ាំ២០២០។ ក្ៅកនុងក្នះ ររិមាណ្ររា ទ្ិញសរុរបានក្កើនក្ ើងររមាណ្ ១៤៥% និង

ររិមាណ្ររា លក់បានក្កើនក្ ើងររមាណ្ ១៦៥% ក្រើក្ររៀរក្ធៀរនឹងរតីមាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០។ 

ចាំវណ្កឯចាំនួនវិនិក្យាគិនចលូរមួដ្ឋក់ររា ទ្ិញ-លក់ មានចាំនួន ២.៨៤៣ រូរ វដលបានក្កើន-

ក្ ើងចាំនួន ៣៤៨% ក្រើក្ធៀរនឹងរតីមាសទ្ី១ ឆ្ងន ាំ២០២០ វដលក្ៅកនុងក្នះវិនិក្យាគិនដ្ឋក់ររា ទ្ិញ-

លក់ក្រចើនោងក្គគឺវិនិក្យាគិនជនោតិវែមរ ៩៣%,  វិនិក្យាគិនជនោតជិរ៉ាុន ៣%,  វិនិក្យាគិនជនោតិ

ចិន ២%, និងវិនិក្យាគិនក្អសងក្ទ្ៀត ២%។  

ក្ដ្ឋយវ ក សរញ រណ្ណសាជីវកមមររស់ធនោរ វឌ្ឍនៈអាសុី ចាំោត់ មានោរដ្ឋក់ររា លក់

សរុរចាំនួន ១៩  ន់ឯកតា និងររា ទ្ិញសរុរចាំនួន ៤០៤ ឯកតា។ ោលទ្ធអល សរញ រណ្ណសាជីវកមម

ររស់ធនោរ វឌ្ឍនៈអាសុី ចាំោត់ ចាំនួន ៤០០ ឯកតា រតូវបានជួញដូរ។ រវនថមរីក្លើក្នះ សរញ រណ្ណ

សាជីវកមមររស់រគឹះសាថ នមីរកូហិរញ្ញវតថុ របាសាក់ ចាំនួន ៤០០.០០០ ឯកតា រតូវបានជួញដរូតាមវិធី

សាន្រសតជួញដូរតាមោរចរច (Negociation Trading Method - NTM) ក្ៅនងល ១០០.២៤៧ ក្រៀល វដលមាន

តនមលររមាណ្ ៤០.០៩៨ លានក្រៀល (ររវហល ៩.៧៦៩,២២  ន់ដុលាល រសហរដាអាក្មរិក)។ ចាំវណ្កឯ

សរញ រណ្ណសាជីវកមមររសរ់គឹះសាថ នមីរកូហិរញ្ញវតថុ ហតាថ កសិករ; សរញ រណ្ណសាជីវកមមររស់រគឹះសាថ នមី-

រកូហិរញ្ញវតថុ អិលអូអិលសុី (ក្ែមរូឌា) ភីអិលសុី; សរញ រណ្ណសាជីវកមមសរញ រណ្ណសាជីវកមមររស់

ធនោរភនាំក្រញ ណិ្ជា និងសរញ រណ្ណសាជីវកមមសរញ រណ្ណសាជីវកមមររស់រកុមហ ុន អ អិម ក្អ (ក្ែម-

រូឌា) រុាំមានោរជួញដូរក្នះក្ទ្៕ 
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និយម្ន័យ 

និយមន័យ បានកាំណ្ត់ដូចខាងក្រោម៖ 

១-មូ្លធ្នូបនីយកម្មទីផ្សារ៖ គឺោអលរកូននមលូធនូរនីយកមមននរកុមហ ុនចុះរញ្ា ីលក់មលូ-

ររតនីមយួ  ៗវដលមលូធនូរនីយកមមននរកុមហ ុនចុះរញ្ា ីលក់មលូររតនីមយួៗមានតនមលក្សម ើនឹងអល-

គុណ្នននងលរិទ្ននមូលររតនីមួយៗោមួយនឹងចាំនួនភាគហ ុនវដលបានចុះរញ្ា ីលក់ក្ៅ អ.ម.ក.។  

២-សនទសសន៍៖ សនទសសន៍គឺោសថ ិតិរណ្ នមួយវដលសក្ងខរអាំរីោរវររររួលតនមលភាគហ ុន

មយួរកុម។ កនុងររឹតតិររតក្នះ សនទសសន៍រតូវបានកាំណ្ត់យកសនទសសន៍ក្ៅនងាជួញដូរចុងក្រោយ

ននរតីមាសនីមួយៗ។  

៣-ទាំហាំជួញដរូ៖ រងាា ញរីចាំនួនមូលររតកមមសិទ្ធិវដលបានអគូអគងសរុរររចាំរតីមាស វដលគិត

ោចាំនួនភាគហ ុន។ ទ្ាំហាំជួញដរូ រតូវបានគណ្នក្ដ្ឋយរញ្ចូលោន រវាងវិធីសាន្រសត ក្ដញនងល និង វិធ-ី

សាន្រសតជួញដូរតាមោរចរច វដលកាំរុងអនុវតតក្ៅ អ.ម.ក.។ 

៤-ទាំហាំជួញដូរជាម្ធ្យម្ត្បចាំនងៃ៖ គឺោអលក្ធៀរននទ្ាំហាំជួញដូរកនុងមួយរតីមាស នឹងចាំនួននងា

ជួញដូរកនុងមួយរតីមាស។ 

៥-រនម្ៃជួញដូរ៖ រងាា ញរីតនមលមូលររតកមមសិទ្ធិវដលបានអគូអគងសរុរររចាំរតីមាស វដលគិត

ោក្រៀល។ តនមលជួញដរូ រតូវបានគណ្នក្ដ្ឋយរញ្ចូលោន រវាងវិធីសាន្រសត ក្ដញនងល និងវិធីសាន្រសត

ជួញដរូតាមោរចរច វដលកាំរុងអនុវតតក្ៅ អ.ម.ក.។  

៦-រនម្ៃជួញដូរជាម្ធ្យម្ត្បចាំនងៃ៖ គឺោអលក្ធៀរននតនមលជួញដូរកនុងមួយរតីមាស នឹងចាំនួន

នងាជួញដូរកនុងមួយរតីមាស។ 
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ឧបសម្ព័នធ១៖ រ័រ៌មានសសងេបរបស់ត្កុម្ហ ៊ុនច៊ុះបញ្ា ីលក់មូ្លបត្រកម្មសិទធិ 

នមិតិតសរញ រកមុហ នុចះុរញ្ា  ី រត័ មានសក្ងខរររសរ់កមុហ នុចះុរញ្ា  ី

 

 

 

 

▪ រដ្ឋា ករទ្កឹសវយត័រកុងភនាំក្រញ  (PWSA) 

▪ ររក្ភទ្ភាគហ ុន៖ ភាគហ ុនធមមតា 

▪ ចាំនួនភាគហ នុចុះរញ្ា ី៖ 86,973,162 ភាគហ ុន 

▪ នងល IPO៖ 6,300ក្រៀល 

▪ ក្គហទ្ាំរ័រ៖ www.ppwsa.com.kh 

 

 

 

 

▪ រកុមហ ុន ក្ន្រហគនធវីន អុីនក្ធើក្ណ្សិនណ្ល (ក្ែមរូឌា) 

ភីអិលសីុ (GTI) 

▪ ររក្ភទ្ភាគហ ុន៖ ភាគហ ុនធមមតា 

▪ ចាំនួនភាគហ នុចុះរញ្ា ី៖ 40,000,000ភាគហ នុ 

▪ នងល IPO៖ 9,640ក្រៀល 

▪ ក្គហទ្ាំរ័រ៖ www.grandtwins.com.kh 

 

 

 

 

▪ កាំរង់វអសវយ័តភនាំក្រញ (PPAP) 

▪ ររក្ភទ្ភាគហ ុន៖ ភាគហ ុនមានសិទ្ធិក្បាះក្ឆ្ងន ត 

▪ ចាំនួនភាគហ នុចុះរញ្ា ី៖ 20,684,365ភាគហ នុ 

▪ នងល IPO៖ 5,120ក្រៀល 

▪ ក្គហទ្ាំរ័រ៖ www.ppap.com.kh 

   

 

 

 

▪ រកុមហ ុន ភនាំក្រញ ក្អសអុហីសិត ភីអិលសីុ (PPSP) 

▪ ររក្ភទ្ភាគហ ុន៖ ភាគហ ុនមានសិទ្ធិក្បាះក្ឆ្ងន ត 

▪ ចាំនួនភាគហ នុចុះរញ្ា ី៖ 57,875,000ភាគហ នុ 

▪ នងល IPO៖ 2,860ក្រៀល 

▪ ក្គហទ្ាំរ័រ៖ www.ppsez.com 

 

 

 

 

 

▪ កាំរង់វអសវយ័តរកុងររះសីហនុ (PAS) 

▪ ររក្ភទ្ភាគហ ុន៖ ភាគហ ុនមានសិទ្ធិក្បាះក្ឆ្ងន ត 

▪ ចាំនួនភាគហ នុចុះរញ្ា ី៖ 85,771,967ភាគហ នុ 

▪ នងល IPO៖ 5,040ក្រៀល 

▪ ក្គហទ្ាំរ័រ៖ www.pas.gov.kh 

  

http://www.pas.gov.kh/
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▪ ធនោរក្អសីុលីដ្ឋភីអលិសីុ (ABC) 

▪ ររក្ភទ្ភាគហ ុន៖ ភាគហ ុនមានសិទ្ធិក្បាះក្ឆ្ងន ត 

▪ ចាំនួនភាគហ នុចុះរញ្ា ី៖ 433,163,019ភាគហ នុ 

▪ នងល IPO៖ 16,200ក្រៀល 

▪ ក្គហទ្ាំរ័រ៖  www.acledabank.com.kh 
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ឧបសម្ព័នធ២៖ រ័រ៌មានសសងេបរបស់មូ្លបត្របាំណ៊ុលសដលានច៊ុះបញ្ា ីលក់ 

នមិតិតសរញ រកមុហ នុចះុរញ្ា  ី រត័ មានសក្ងខរររសរ់កមុហ នុចះុរញ្ា  ី

 

 

 

 

 

 

 

▪ ក្ ម្ ះមូលររតរាំណ្លុ៖ សរញ រណ្ណសាជីវកមមដាំរូងរាំអតុ

ក្ៅកមពុោក្លែ១ (HKL21A#) 

▪ អនកក្បាះអាយ៖ រគះឹសាថ នមីរកហូិរញ្ញវតថុ ហតាថ កសិករ លីមីធីត 

▪ ចាំណាតថ់ាន ក់លទ្ធភារសង៖  BBB+ 

▪ ចាំនួនក្បាះអាយមូលររតរាំណ្លុ (ឯកតា)៖ 1,200,000 

▪ តនមលចរឹកននមូលររតរាំណ្លុ៖ 100,000 ក្រៀល 

▪ អរតាគូរ៉ាងុ (%)៖ 8.50% (ររចាំឆ្ងន ាំ) 

▪ ចាំនួនននោរទ្ទូត៖់ ររចាំ្មាស 

▪ ោលររិក្ចេទ្ទ្ូទត់៖ 14/05, 14/11 

▪ រយៈក្រលឥណ្ររតិទន (ឆ្ងន ាំ)៖ 3 ឆ្ងន ាំ 

▪ ឥណ្ររតិទន៖ 14/11/2021 

 

▪ ក្ ម្ ះមូលររតរាំណ្លុ៖ សរញ រណ្ណ អលិអអូិលសីុ (ក្ែមរូ-

ឌា) ភីអិលសីុ មានោរោរ រហានិភ័យអរតារតូររបាក ់២០១៩- 

២០២២  (LOLC22A#) 

▪ អនកក្បាះអាយ៖ រគឹះសាថ នមីរកហូិរញ្ញវតថ ុអិលអអូិលសីុ (ក្ែម-

រូឌា ភីអិលសីុ 

▪ ចាំណាតថ់ាន ក់លទ្ធភារសង៖  N/A 

▪ ចាំនួនក្បាះអាយមូលររតរាំណ្លុ (ឯកតា)៖ 536,000 

▪ តនមលចរឹកននមូលររតរាំណ្លុ៖ 100,000 ក្រៀល 

▪ អរតាគូរ៉ាងុ (%)៖ 8.00% (ររចាំឆ្ងន ាំ) 

▪ រយៈក្រលឥណ្ររតិទន (ឆ្ងន ាំ)៖ 3 ឆ្ងន ាំ 

▪ ឥណ្ររតិទន៖ 26/04/2022 
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▪ ក្ ម្ ះមូលររតរាំណ្លុ៖ សរញ រណ្ណ អិលអូអលិសីុ (ក្ែម-

រូឌា) ភីអិលសីុ ២០១៩-២០២២ ក្លែ ២  (LOLC22B) 

▪ អនកក្បាះអាយ៖ រគឹះសាថ នមីរកហូិរញ្ញវតថ ុអិលអអូិលសីុ (ក្ែម-

រូឌា ភីអិលសីុ 

▪ ចាំណាតថ់ាន ក់លទ្ធភារសង៖  N/A 

▪ ចាំនួនក្បាះអាយមូលររតរាំណ្លុ (ឯកតា)៖ 264,000 

▪ តនមលចរឹកននមូលររតរាំណ្លុ៖ 100,000 ក្រៀល 

▪ អរតាគូរ៉ាងុ (%)៖ 9.00% (ររចាំឆ្ងន ាំ) 

▪ រយៈក្រលឥណ្ររតិទន (ឆ្ងន ាំ)៖ 3 ឆ្ងន ាំ 

▪ ឥណ្ររតិទន៖ 26/04/2022 

 ▪ ក្ ម្ ះមូលររតរាំណ្លុ៖ សរញ រណ្ណសាជីវកមម ក្អរ ៊ីក្អ 

(ABAA22A) 

▪ អនកក្បាះអាយ៖ ធនោរ វឌ្ឍនៈអាសុី ចាំោត់  

▪ ចាំណាតថ់ាន ក់លទ្ធភារសង៖  B (វាយតនមលក្ដ្ឋយ S&P 

Global Ratings) 

▪ ចាំនួនក្បាះអាយមូលររតរាំណ្លុ (ឯកតា)៖ 848,210 

▪ តនមលចរឹកននមូលររតរាំណ្លុ៖ 100,000 ក្រៀល 

▪ អរតាគូរ៉ាងុ (%)៖ 7.75% (ររចាំឆ្ងន ាំ) 

▪ រយៈក្រលឥណ្ររតិទន (ឆ្ងន ាំ)៖ 3 ឆ្ងន ាំ 

▪ ឥណ្ររតិទន៖ 14/08/2022 

 ▪ ក្ ម្ ះមូលររតរាំណ្លុ៖ សរញ រណ្ណធនោរភនាំក្រញ-

 ណិ្ជា ម.ក មានោរោរ រហានិភ័យអរតារតូររបាក ់

២០២០-២០២៣ ក្លែ១ (PPCB23A) 

▪ អនកក្បាះអាយ៖ ធនោរ ភនាំក្រញ  ណិ្ជា 

▪ ចាំនួនក្បាះអាយមូលររតរាំណ្លុ (ឯកតា)៖ 400,000 

▪ តនមលចរឹកននមូលររតរាំណ្លុ៖ 100,000 ក្រៀល 

▪ អរតាគូរ៉ាងុ (%)៖ 6.50% (ររចាំឆ្ងន ាំ) 

▪ រយៈក្រលឥណ្ររតិទន (ឆ្ងន ាំ)៖ 3 ឆ្ងន ាំ 

▪ ឥណ្ររតិទន៖ 10/04/2023 
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 ▪ ក្ ម្ ះមូលររតរាំណ្លុ៖ សរញ រណ្ណសាជីវកមម អ អិម 

ក្អ ក្ែមរូឌា (RMAC25A) 

▪ អនកក្បាះអាយ៖ រកុមហ ុន អ អិម ក្អ (ក្ែមរូឌា) ម.ក 

▪ ចាំនួនក្បាះអាយមូលររតរាំណ្លុ (ឯកតា)៖ 8០០,០០0 

▪ តនមលចរឹកននមូលររតរាំណ្លុ៖ 100,000 ក្រៀល 

▪ អរតាគូរ៉ាងុ (%)៖ 5.50% (ររចាំឆ្ងន ាំ) 

▪ រយៈក្រលឥណ្ររតិទន (ឆ្ងន ាំ)៖ 5 ឆ្ងន ាំ 

▪ ឥណ្ររតិទន៖ 09/04/2025 

 ▪ ក្ ម្ ះមូលររតរាំណ្លុ៖ សរញ រណ្ណសាជីវកមមរបាសាក់ 

(PRA23A) 

▪ អនកក្បាះអាយ៖ រគឹះសាថ នមីរកូហិរញ្ញវតថុ របាសាក់  

▪ ចាំនួនក្បាះអាយមូលររតរាំណ្លុ (ឯកតា)៖ 1,272,000 

▪ តនមលចរឹកននមូលររតរាំណ្លុ៖ 100,000 ក្រៀល 

▪ អរតាគូរ៉ាងុ (%)៖ 7.50% (ររចាំឆ្ងន ាំ) 

▪ រយៈក្រលឥណ្ររតិទន (ឆ្ងន ាំ)៖ 3 ឆ្ងន ាំ 

▪ ឥណ្ររតិទន៖ 23/04/2023 
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ឧបសម្ព័នធ៣៖ រ័រ៌មានសសងេបរបស់ត្កុម្ហ ៊ុនមូ្លបត្រ 

ត្កុម្ហ ៊ុន រ័រ៌មានសសងេបរបស់ត្កុម្ហ ៊ុន 

ត្កុម្ហ ៊ុនធានាទញិម្លូបត្រ 

ោន់ត្ថ ស៊ុីឃ្យួរឹធ្ ី(សេម្បឌូា) ភ្ីអលិស៊ុ ី

Yuanta Securities (Cambodia) Plc. 

 

 

 

 

 

▪ អោរ Emerald ោន់ទ្ី៤ ក្លែ៦៤ (វកងអលូវ ១៧៨) មហាវិងី 

ររះនក្រាតតម សងាក តជ់យ័ជាំនះ ែណ្ឌ ដូនក្រញ រាជធានីភនាំក្រញ 

▪ ទ្ូរសរទ៖ ០២៣ ៨៦០ ៨០០ 

▪ ទ្ូរសរទនដ៖ ០៩២ ៧៧៧ ៣០៩ 

▪ ទ្ូរសារ : ០២៣ ២២៤ ១២៦ 

អុីវម៉ាល៖  yuanta@yuantacambodia.com 

▪ ក្គហទ្ាំរ័រ៖ www.yuantacambodia.com 

អ សអច ប ៊ី ស៊ុីឃ្យួរឹធ្ ី(សេម្បឌូា)ម្.ក 

RHB Securities (Cambodia) PLC. 

▪ អោរក្លែ ១-៣ ោន់ទ្ ី២ នងិទ្ី ៣ អលូវក្លែ ២៧១ សងាក ត់ទ្កឹ

ថាល  ែណ្ឌ វសនសុែ រាជធានីភនាំក្រញ 

▪ ទ្ូរសរទ៖ ០២៣ ៩៦៩ ១៦១ 

▪ ទ្ូរសារ៖ ០២៣ ៩៦៩ ១៧១ 

 

កាណា ស៊ុីឃ្យួរឹធ្ ីអលិធ្ីឌី្ 

Cana Securities Ltd. 

 

▪  វិមានោណាឌ្យីា៉ា  ោន់ទ្ ី ១៥ ក្លែ ៣១៥ អលូវររះអងគឌ្ងួ 

វកងមហាវិងីររះមុនីវងស សងាក ត់វតតភនាំ ែណ្ឌ ដូនក្រញ រាជ-

ធានីភនាំក្រញ 

▪ ទ្ូរសរទ៖ ០២៣ ៩៩៩ ៨៨៧ 

            ០២៣ ៨៦៨ ២២២ 

▪ ទ្ូរសារ៖ ០២៣ ៩៩០ ៦៨៦ 

▪ អុីវម៉ាល៖ info@canasecurities.com.kh 

▪ ក្គហទ្ាំរ័រ៖ www.canasecurities.com.kh 

 

កម្ពុ ស៊ុីឃ្យួរឹធ្ ីភ្អីិលស៊ុ ី

Campu Securities Plc. 

 

▪ អោរកមពុវរ ង ក្លែ ២៣ ោន់ទ្ី ៦ អលូវក្លែ ១១៤ សងាក ត់

អារងមីទ្ី២ ែណ្ឌ ដូនក្រញ រាជធានីភនាំក្រញ 

▪ ទ្ូរសរទ៖ ០២៣ ២២២ ៨៨០ 

        ០២៣ ២២២ ៨៨១ 

        ០២៣ ២២២ ៨៨២ 

▪ ទ្ូរសារ៖ ០២៣ ២២២ ៨៨៧ 

▪ អុីវម៉ាល៖ campusec@campusecurities.com.kh 
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    gohklye@campusecurities.com.kh 

សអសប ៊ីអាយ រ ូោ៉ា ល់ ស៊ុីឃ្យួរឹធ្ ី

SBI Royal Securities Plc. 

 

▪ អាោរភនាំក្រញក្ៅវរ័ ក្លែ ៤៤៥ មហាវិងីររះមុនីវងស សងាក ត ់

រឹងររលតឹ ែណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភនាំក្រញ 

▪ ទ្ូរសរទ៖ ០២៣ ៩៩៦ ៩៧០ 

            ០២៣ ៩៩៦ ៩៧១ 

▪ អុីវម៉ាល៖ info@sbiroyal.com 

▪ ក្គហទ្ាំរ័រ៖ https://www.sbiroyal.com/home 

 

ភ្នាំសរញ ស៊ុីឃ្យួរឹធ្ ីភ្អីិលស៊ុ ី

Phnom Penh Securities Plc. 

 

▪ អោរ GT Tower ោន់ទ្ី២ មហាវិធីសាធារណ្រដាវ្ក (១៦៩) 

សងាក ត់វាលវង ់ែណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភនាំក្រញ 

▪ ទ្ូរសរទ៖ ០២៣ ៤២៦ ៩៩៩ 

▪ អុីវម៉ាល៖ info@pps.com.kh 

▪ ក្គហទ្ាំរ័រ៖ www.pps.com.kh 

ត្កុម្ហ ៊ុនពាណិជាករម្លូបត្រ 

ហ្សគាលសដន ហវ័រឈូន (សេម្បូឌា) ស៊ុីឃ្យួ រឹធ្ី 

ភ្ីអិលស៊ុី 

Golden Fortune (Cambodia) Securities Plc. 

 

▪ អោរក្លែ ១៧៤ ABCD មហាវងីិក្ ៉ា ក្សងទ្ុង សងាក ត់ទ្ាំនរ់ទ្កឹ 

ែណ្ឌ ចាំោរមន រាជធានីភនាំក្រញ 

▪ ទ្ូរសរទ៖ ០២៣ ២១៨ ២៨៨ 

            ០២៣ ២១៨ ៣៨៨ 

▪ ទ្ូរសារ៖ ០២៣ ២១០ ១១១ 

ត្កុម្ហ ៊ុនឈមួញសជើងសាម្លូបត្រ 

សអស៊ុីលីដ្ឋ ស៊ុីឃ្យួរឹធ្ី ភ្ីអិលស៊ុ ី

ACLEDA Securities Plc. 

 

▪ ក្ៅោនទ់្ី៥ អោរក្លែ៦១ មហាវិងីររះមុនីវងស សងាក ត់រសះចក 

ែណ្ឌ ដូនក្រញ រាជធានីភនាំក្រញ 

▪ ទ្ូរសរទ៖ ០២៣ ៧២៣ ៣៨៨ 

▪ ទ្ូរសារ៖ ០២៣ ៧២៣ ៣៧៧ 

▪ អុីវម៉ាល៖ info@acledasecurities.com.kh 

            acs.admin@acledasecurities.com.kh 

▪ ក្គហទ្ាំរ័រ៖ www.acledasecurities.com.kh 
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សេប ស៊ុីឃ្យួរឹធ្ ីលមី្ីធ្រី 

CAB Securities Limited. 

▪ អោរក្លែ ៩២ D រកុម ៦៧  វិងី ២៨៩ សងាក ត់រឹងកក់ ២ 

ែណ្ឌ ទ្ួលក្ោក រាជធានីភនាំក្រញ 

▪ ទ្ូរសរទ៖ ០២៣ ២២០ ០០០ 

            ០២៣ ២២២ ០១៨ 

▪ ទ្ូរសារ៖ ០២៣ ៤២៦ ៦២៨ 

សេម្បូឌា-សវៀរណាម្ ស៊ុីឃ្យួរឹធ្ី ឯ.ក 

Cambodia-Vietnam Securities Co., Ltd. 

 

▪ អោរក្លែ ៣៧០ ោន់ទ្៨ី មហាវិងីររះមុនីវងស សងាក ត់រឹង-

ក្កងកងទ្ី១ ែណ្ឌ ចាំោរមន រាជធានីភនាំក្រញ 

▪ ទ្ូរសរទ៖ ០២៣ ៧២៣ ៨៩៩ 

▪ ទ្ូរសារ : ០២៣ ៧២៣ ៨៩០ 

▪ អុីវម៉ាល៖ info@cvs.com.kh 

▪ ក្គហទ្ាំរ័រ៖ www.cvs.com.kh 

ត្កុម្ហ ៊ុន ភ្ភី្ី លីង ស៊ុីឃ្យូរធឹ្ី ឯ.ក 

PP Link Securities Co., Ltd 

 

▪ អោរក្លែ១៥៨-១៦៦ ោន់ទ្ី៥ (រនទរ់ក្លែ ៥០១) អលូវក្លែ 

២១៥ សងាក ត់វាលវង់ ែណ្ឌ ៧មករា រាជធានីភនាំក្រញ 

▪ ទ្ូរសរទ៖ ០៧៧ ៦៤៦ ៨៩០ / ០១៥ ៣០៨ ៦៦៦ 

▪ អុីវម៉ាល៖ info@pplinksecurities.com 

▪ ក្គហទ្ាំរ័រ៖ www.pplinksecurities.com 

 

❖ ររា ក់៖ ោរក្រៀរចាំរញ្ា ីក្ ម្ ះកនុងតារាងខាងក្លើក្នះក្ធវើក្ ើងក្ៅតាមលាំដ្ឋរ់ក្លែក្រៀងអាោ្រណ្ណ

វដលរកុមហ ុនទ្ទ្លួបានរី គ.ម.ក. ក្ លគឺមិន ល្ុះររច ាំងរីលាំដ្ឋរ់គុណ្ភារររស់រកុមហ ុនក្ ើយ។
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សាះរ៊ុម្ពផ្សាយសដ្ឋយ 

គណៈកម្មការម្លូបត្រកម្ពុជា 

អាសយដ្ឋា ន ៖ អោរ ៩៩ អលូវ ៥៩៨ សងាក ត់ ភនាំក្រញងមី ែណ្ឌ  វសនសុែ ភនាំក្រញ 

ទ្ូរសរទ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥ ៦១១ 

ទ្ូរសារ ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៥ ៦២២ 

អុីវម៉ាល ៖ info@secc.gov.kh 

ក្គហទ្ាំរ័រ ៖ http://www.secc.gov.kh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ត្បកាសបដិសសធ្ (Disclaimer) ៖ ររឹតតិររតក្នះរតូវបានក្រៀរចាំក្ ើងសរមារ់អតល់រ័ត មាន និងចាំក្ណ្ះដឹង 

ជូនសាធារណ្ជនវតរ៉ាុក្ណាណ ះ។   
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