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ស្ថា នភាពហរិញ្ញ វត្ាុ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩ ៣១ ធ្នូ ២០១៨ ៣១ ធ្នូ ២០១៧ 

(ពានរ់រៀល) (ពានរ់រៀល) (ពានរ់រៀល) 
ទ្រពយសកម្មសរបុ ១.៣៥៣.២១៣.៤៨៦ ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨ ១.២៨០.៥១០.០៣៨ 
បំណុលសរបុ ៦៧១.៧៤៦.៧០៣ ៦៧១.០០១.០៥៤ ៦៣៣.៨៩៩.៤៨៤ 
ម្ូលធ្នសរបុ ៦៨១.៤៦៦.៧៨៣ ៦៥៧.១៨៩.៤៣៤ ៦៤៦.៦១០.៥៥៤ 

លរធផលហរិញ្ញ វត្ាុ 
ទ្តី្មាសរី៣ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 
(ពានរ់រៀល) 

ទ្តី្មាសរី៣ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ 
(ពានរ់រៀល) 

ទ្តី្មាសរី៣ 
ឆ្ន ២ំ០១៧ 
(ពានរ់រៀល) 

ចំណូលសរបុ ៩១.៥៥៧.១០៥ ៧០.៧៥៦.១១៤ ៦០.៣៩៣.៦៨២ 
ចំរណញម្នុបងព់នធ ២៧.៦២៧.៥៩៧ ២២.១៥៤.៧៤៤ ១៧.៩១៥.៣៧៨ 

ចំរណញសុរធកនុងការយិបររិចេរ ២៤.២៨០.៦០២ ២០.១៩៥.៥២៤ ១៥.៨០៦.៥០៤ 

លរធផលលម្អតិ្កនុងការយិបររិចេរ    

អនុបាត្ហរិញ្ញ វត្ាុ  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩ ៣១ ធ្នូ ២០១៨ ៣១ ធ្នូ ២០១៧ 
អនុបាត្ 

សនទនីយភាព 
អនុបាត្ចរនត ៣,០៣ ៣,២៧ ២,៦១ 
អនុបាត្ចរនតរលឿន ២,៨៣ ៣,០៨ ២,៤៩ 
 ទ្តី្មាសរី៣ 

 ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

ទ្តី្មាសរី៣ 
 ឆ្ន ២ំ០១៨ 

  

ទ្តី្មាសរី៣  
ឆ្ន ២ំ០១៧ 

 

អនុបាត្ 
ចំរណញភាព 

ផលចំរណញកនុងម្យួ 
ឯកតាទ្រពយសកម្ម 

១,៧៩% ១,៥២% ១,២៣% 
ផលចំរណញកនុងម្យួ 
ឯកតាមូ្លធ្ន 

៣,៥៦% ៣,០៧% ២,៤៤% 
គំលាត្ចំរណញដុល ៣៣,៨៨% ២១,៣៤% ២៥,៣០% 
គំលាត្ចំរណញភាព ២៦,៥២% ២៨,៥៤% ២៦,១៧% 
ចំរណញកនុងម្យួឯក
តាមូ្លបទ្ត្កម្មសិរធិ 
(ររៀល) 

២៨៣,០៨ ២៣៥,៤៦ ១៨៤,២៩ 

អនុបាត្លរធភាពសងការទ្បាក ់ ១០.០៦ ៥.៨៤ ៥.៥១ 
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១,៣៥៣,២១៣,៤៨៦

៦៧១,៧៤៦,៧០៣ ៦៨១,៤៦៦,៧៨៣

១,៣២៨,១៩០,៤៨៨

៦៧១,០០១,០៥៤ ៦៥៧,១៨៩,៤៣៤

១,២៨០,៥១០,០៣៨

៦៣៣,៨៩៩,៤៨៤ ៦៤៦,៦១០,៥៥៤

ទ្រពយសកម្មសរបុ បំណុលសរបុ ម្ូលធ្នសរបុ
ទ្ត្ីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ឆ្ន ២ំ០១៨ ឆ្ន ២ំ០១៧

៩១,៥៥៧,១០៥

៣១,០១៦,២៥៧
២៧,៦២៧,៥៩៧ ២៤,២៨០,៦០២

៧០,៧៥៦,១១៤

១៥,០៩៦,៨៤៤

២២,១៥៤,៧៤៤ ២០,១៩៥,៥២៤

៦០,៣៩៣,៦៨២

១៥,២៧៧,៨៦៤ ១៧,៩១៥,៣៧៨ ១៥,៨០៦,៥០៤

០

២០,០០០,០០០

៤០,០០០,០០០

៦០,០០០,០០០

៨០,០០០,០០០

១០០,០០០,០០០

ចំណូលសរបុ ចំរណញទ្បតិ្បត្តិការ ចំរណញ/(ខាត្)មុ្នបងព់នធ ចំរណញ/(ខាត្)កនុង
ការយិបររិចេរ

ទ្ត្ីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ទ្ត្ីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៨ ទ្ត្ីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៧
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ល.រ ទ្បរេរមូ្លបទ្ត្កម្មសិរធ ិ ភាគហ ុនិក ចំននួមូ្លបទ្ត្កានក់ាប ់ ភាគរយ 

១ 
ម្ូលបទ្ត្កម្មសិរធិគ្មម នសិរធ
របាោះរឆ្ន ត្ទ្បរេរ “ក” 

រដឋត្ំណាងរោយទ្កសួង 
រសដឋកិចច និងហិរញ្ញ វត្ាុ 

៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ៨០,៩៥% 

២ 
ម្ូលបទ្ត្កម្មសិរធិមានសិរធ
របាោះរឆ្ន ត្ទ្បរេរ “ខ” 

រដឋត្ំណាងរោយទ្កសួង 
រសដឋកិចច និងហិរញ្ញ វត្ាុ 

៦៤.៣២៨.៩៧៥ ១៤,២៩% 

៣ 
ម្ូលបទ្ត្កម្មសិរធិមានសិរធ 
របាោះរឆ្ន ត្ទ្បរេរ “គ” 

ឯកជន 
 ២១.៤៤២.៩៩២ ៤,៧៦% 

សរបុ ៤៥០.៣០២.៨២៨ ១០០% 

ល.រ ភាគហ ុនិក ចំននួមូ្លបទ្ត្កានក់ាប ់ ភាគរយ 
១ ESOP ២.១៤៤.២៩៩ ១០% 
២ KAMIGUMI CO., LTD ១១.១៥០.៣២៤  ៥២% 

៣ 
KOBE-OSAKA International 
Port Corporation ២.១៤៤.៣០០ ១០% 

៤ ភាគហ ុនិកឯកជនដទរររៀត្ ៦.០០៤.០៦៩ ២៨% 
សរបុ ២១.៤៤២.៩៩២ ១០០% 

៤៧.៤២%

២៦.០៤%

១៨.១៥%

៧.៣២%
០.០០%

០.០៤%
០.៦៧%

០.២៨%

០.០៩%

ចំណូលរលើកោកពី់នាវារៅរី
លាន (Stevedoring)
ចំណូលរលើកោករ់លើរីលាន 
(LOLO)
ចំណូលពីរសវាកម្មនាវាចរ

ចំណូលសតុក ឃ្ល ងំ និងរីលាន

ចំណូលដឹកជញ្ជូ ន

ចំណូលនាវាររសចរណ៍

ចំណូលពីតំ្បន ់រសដឋកិចច
ពិរសស
ចំណូលជលួរីតាងំ

ចំណូលរផេងៗររៀត្
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៧៥%

២,៥%

២២,៥%

រដ�តំណាងេដយ(ស.ហ.វ ESOP ភាគហុ៊នកិឯកជន

០

៥,០០០

១០,០០០

១៥,០០០

២០,០០០

២៥,០០០

០

២,០០០

៤,០០០

៦,០០០

៨,០០០

១០,០០០

១២,០០០

០១
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៩
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៩
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៩

១៣
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៧
/២

០១
៩

១៦
/០

៧
/២

០១
៩

១៩
/០

៧
/២

០១
៩

២
២

/០
៧

/២
០១

៩
២

៥/
០៧

/២
០១

៩
២

៨/
០៧

/២
០១

៩
៣

១/
០៧

/២
០១

៩
០៣

/០
៨/

២
០១

៩
០៦

/០
៨/

២
០១

៩
០៩

/០
៨/

២
០១

៩
១២

/០
៨/

២
០១

៩
១៥

/០
៨/

២
០១

៩
១៨

/០
៨/

២
០១

៩
២

១/
០៨

/២
០១

៩
២

៤/
០៨

/២
០១

៩
២

៧
/០

៨/
២

០១
៩

៣
០/

០៨
/២

០១
៩

០២
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៩/
២

០១
៩

០៥
/០

៩/
២

០១
៩

០៨
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៩/
២
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៩

១១
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៩/
២

០១
៩

១៤
/០

៩/
២

០១
៩

១៧
/០

៩/
២

០១
៩

២
០/

០៩
/២

០១
៩

២
៣

/០
៩/

២
០១

៩
២

៦/
០៩

/២
០១

៩

តៃ
ម� 

(េរ
ៀល

ចំន
នួភា

កហ៊ុ
ន

ចំនួនភាគហុ៊ន ៃថ�បិទ
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vi 

“ជួសម្ុខឱ្យទ្កុម្ទ្បឹកាេិបាលរបស់ កំពង់ផផសវយ័ត្ទ្កុងទ្ពោះសីហនុ (កសស) ខ្ុ ំមាន

កិត្តិយស និងកតីរស្ថម្នសេរកីរាយកនុងការបង្ហា ញជូននូវរបាយការណ៍អាជីវកម្ម និងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ាុទ្បចទំ្ត្ីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ របស់ កសស សទ្មាបក់ារយិបររិចចរផដលបញ្ចបរ់ៅទលៃរី៣០ ផខ
កញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩  ។ 

រោយមានការគ្មទំ្រយ៉ា ងម្ុត្មាពំីរាជរោឋ េបិាល កដូ៏ចជាទ្កសួងអាណាពាបាលទងំពីរ កសស បាន
បនតការវវិឌ្ឍនយ៍៉ា ងខាល ងំកាល រដើម្បបីរទ្ម្ើសកម្មភាពធុ្រកិចចរបស់ខលួន ជាលរធផលរៅកនុងទ្ត្ីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
រនោះ កសស ររួលបានទ្បាកច់ំណូលសរបុចំនួន ៩១.៥៥៧.១០៥.០០០ ររៀល និងររលួបានទ្បាកច់ំរណញ
សុរធរទ្កាយបងព់នធកនុងការយិបររិចេរចនំួន ២៤.២៨០.៦០២.០០០ ររៀល។ របើរទ្បៀបរធ្ៀបនឹងទ្ត្ីមាសរី៣ ឆ្ន ំ
២០១៨ ទ្បាកច់ំណូលបានរកើនរ ើងចំននួ ២០.៨០០.៩៩១.០០០ ររៀល គឺរសមើនឹង ២៩,៤០%  ចំផណកទ្បាក់
ចំរណញសុរធរទ្កាយបងព់នធមានការរកើនរ ើងចំនួន ៤.០៨៥.០៧៨.០០០ ររៀល គឺរសមើនឹង ២០,២៣%។ លរធ
ផលរនោះបណាា លម្កពបីរមិាណរំនិញ នងិកុងត្ឺនរ័ឆ្លងកាត្ ់ កសស មានការរកើនរ ើង របើរទោះជាការខាត្ព ី 
អទ្តាបាូរទ្បាករ់យ៉ាន (ម្និទនស់រទ្ម្ច) មានការរកើនរ ើងករ៏ោយ រហើយលរធផលចំរណញកនុងម្យួឯកតាម្ូល
បទ្ត្កម្មសិរធមានចនំួន ២៨៣,០៨ ររៀល សទ្មាបទ់្ត្ីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ រនោះ។ រោយផ ក កនុងទ្ត្ីមាសរ៣ី 
ឆ្ន ២ំ០១៩ រនោះ កុងត្ឺនរ័ផដលបានឆ្លងកាត្ ់ កសស មានចំនួន ១៨៣.២៥២ TEUs រពាលគ ឺ រកើនចំនួន 
៣៨.៩២៩ TEUs រសមើនឹង ២៦,៩៧% របើរធ្ៀបនឹងទ្ត្ីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៨ ។  

កសស នឹងបនតកិចចខិត្ខំទ្បឹងផទ្បង រដើម្បបីំរពញរសវាកម្ម អាជីវកម្មឱ្យកានផ់ត្ទ្បរសើរ នងិសរទ្ម្ចបាន
លរធផលខពស់ជាទ្បរយជនដ៍ល់ភាគហ ុនិករបស់ខលួន។ កសស បានពទ្ងងឹទ្បសិរធភាពការង្ហរ និងការកស្ថង
រហោឋ រចនាសម្ពន័ធបផនាម្ររៀត្ រដើម្បរីឆ្លើយត្បនឹងកំរណើ នត្ទ្ម្ូវការរសវាកម្មរបស់អត្លិជិន និងការរកីចរទ្ម្ើន
រសដឋកិចចជាត្។ិ ជាកផ់សតង ការអេវិឌ្ឍចណំត្ផផពហុបណំងសរទ្ម្ចបាន ១០០,០០% នងិទ្ត្ូវបានសរមាព ធ្
ោកឱ់្យរទ្បើទ្បាស់ជាផលូវការនាទលៃរី២៥ ផខម្លុិនា ឆ្ន ២ំ០១៨ រនោះ រទ្កាម្អធិ្បត្ីភាព សរម្ាចអគគម្ហារសនាបត្ី
រត្រជា ហ ៊ុន សែន នាយករដឋម្ន្តនតីទនទ្ពោះរាជាណាចទ្កកម្ពុជា។ ចណំត្ផផពហុបណំងមានរគ្មលរៅចូលរមួ្
រលើកកម្ពស់វស័ិយ កសិកម្ម កសិឧសាហកម្ម ឧសាហកម្ម ពាណិជជកម្ម នងិពិរសសរដើម្បគី្មទំ្រដល់ការនាំ
រចញផលិត្ផល កសិកម្មរបស់កម្ពុជាដូចជា អងករ ចំណិត្ដំ ូងម្សីៃួត្ និងរនំិញរាយ ផដលជាការរឆ្លើយត្ប
ចំរពាោះយុរធស្ថន្តសតពទ្ងីករីផារនាអំងកររចញរបស់រាជរោឋ េបិាលកម្ពុជា កដូ៏ចជាការផតល់រសវាេសតុភាដល់ការ

សែចក្តីសលែងរបែ់ប្បធានអគ្គនាយក្ 
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រកុរករទ្បងកនុងផដនសម្ុទ្រកម្ពុជា។ រទ្ៅពីរនោះ ចណំត្ផផពហុបំណងកម៏ានរគ្មលរៅរលើការនាចូំលធ្យងូលមផដល
រទ្បើទ្បាស់កនុងការផលិត្ថាម្ពលអគគិសនី នងិសីុម្៉ាងត្ផ៍ងផដរ ។ 

 ស ើម្បីស្ែើយតបនឹងការសក្ើនស ើងននបរិមាណទនំិញ្ែងកាត ់ ក្៏ ចូជាតប្មវូការ
សែវាក្មមរបែអ់តលិិជន ក្ែែ មានទែិសៅការងារចម្បងៗ ចូខាងសប្កាម៖  
 អនុវត្តបនតការង្ហរតាម្ផផនការផដលបានរទ្គ្មងរុកសទ្មាបឆ់្ន ២ំ០១៩  
 រកានូវឧត្តម្ភាពទនភាពទ្បកតួ្ទ្បផជងរបស់ខលួន រោយធានានូវគុណភាពរសវាកម្ម ត្ទម្លទ្បកួត្

ទ្បផជង ទ្បសិរធភាពការង្ហរ និងការកស្ថងរំនុកចិត្តជូនអត្លិិជន 
 ពទ្ងឹងសម្ត្ាភាពបគុគលិករលើការទ្គបទ់្គង និងបរចចកររស រដើម្បរីឆ្លើយត្បឱ្យបានទនរ់ពលរវលា 

ចំរពាោះកំរណើ នត្ំរវូការរសវាកម្មរបស់កំពងផ់ផ 
 ជួសជុល ផលទ ំ នងិអេវិឌ្ឍរហោឋ រចនាសម្ពន័ធផផ និងរទ្គឿងចទ្កបផនាម្ររៀត្ រដើម្បរីកាឧត្តម្ភាព 

ទ្បកួត្ទ្បផជង និងរលើកកំពស់សម្ត្ាភាពរលើកោករ់ំនិញរបស់ខលួន 
 ពទ្ងឹងកចិចសហទ្បត្បិត្តិការជាយុរធស្ថន្តសតជាម្យួកំពងផ់ផកនុងទ្បររស និងកនុងត្ំបន ់
 ពទ្ងឹងអេបិាលកិចចទ្គបទ់្គងតាម្រយៈការបរងកើត្គណៈកមាម ធ្ិការសំខាន់ៗ  
 ចូលរមួ្កនុងសកម្មភាពអេវិឌ្ឍសហគម្នម៍្ូលោឋ ន និងរលើកកំពស់សុខមាលភាពសងគម្ 

 ការអន៊ុវតតការងាររបែ់ប្ក្៊ុមប្បឹក្្ាភិបាល 
រៅកនុងទ្ត្ីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ រនោះ ទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាលបានរធ្វើការជួបទ្បជុំចនំួន ០១ រលើក និងបាន

សរទ្ម្ចការង្ហរដូចខាងរទ្កាម្៖ 
សម្យ័ទ្បជុទំ្កមុ្ទ្បកឹាេបិាល អាណត្តរិ៧ី រលើករ៥ី នាទលៃរ០ី៩ ផខសីហា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
កិចចទ្បជុំបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងសរទ្ម្ចរលើចំនុចដូចខាងរទ្កាម្៖ 
 ទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាលបានឯកភាពរលើលរធផលផដលបានសរទ្ម្ចបាន និងកពុំងអនុវត្តបនតរឆ្លើយត្ប

រៅនឹងលរធផលសម្យ័ទ្បជុំទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាល អាណត្តិរ៧ី រលើករី៤ កាលពីទលៃរ ី១២ ផខរម្ស្ថ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ កនលងម្ក  ។ 

 ទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងផលលងអណំរគុណដល់ត្ណំាងទ្កមុ្ហ ុន PWC ផដល
បានរធ្វើបរបង្ហា ញអំពីការង្ហរ Result of reviewing and reporting timelines នងិបានរធ្វើការ
សរទ្ម្ចរៅរលើ៖ 
- ការអនុវត្តតាម្ទ្បកាសរបស់ទ្កសួងការង្ហរ និងបណតុ ោះបណាត លវជិាជ ជីវៈ សតីពីការរូទត្ទ់្បាក់

បំណាចអ់ត្ីត្ភាពការង្ហរជូននិរយជតិ្សទ្មាបឆ់្ន ២ំ០១៩ ។ 
- ឯកភាពរលើ Reporting timetable ផដលបានរសនើរ ើងខាងរលើរោយទ្កុម្ហ ុនសវនករឯក

រាជយ PWC  និងសូម្រអាយនាយកោឋ នគណរនយយ-ហិរញ្ញ វត្ាុ សហការជាម្យួ PWC រដើម្ប ី
ររៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរអាយបានទនរ់ពលរវលា និងជូនដំណឹងរៅរលខាធ្ិការោឋ ន 
រដើម្បរីសនើសំុកណំត្ក់ាលបររិចេរកិចចទ្បជុំទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាល។ 
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 ទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងអនុម្ត័្រោយឯកភាពរលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុទ្ត្ី
មាសរី២ និងឆ្មាសរី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផដលបានទ្ត្តួ្ពិនិត្យរោយទ្កុម្ហ ុនសវនកម្មឯករាជយ 
PWC ។ 

 ទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងឯកភាពរលើរបាយការណ៍របស់គណៈកមាម ធិ្ការសវន
កម្ម នងិគណៈកមាម ធ្ិការទ្គបទ់្គងហានិេយ័ ផដលបានរលើករ ើង។ រនទឹម្ហនឹងរនោះផងផដរ អងគ
ទ្បជុំបានរសនើសំុរអាយ Mr. KUME រធ្វើការបនតជាម្យួ JICA រដើម្បផីទ្បកាល យទ្បាកប់ណុំលជប៉ានុ 
ODA Loan ពីរយ៉ានជប៉ានុ រៅដុលាល រអារម្រកិ និងចរចររធ្វើយ៉ា ងណាររួលបានអទ្តាការទ្បាក់
ទបរៅរពលផដលបណុំល Convert ម្កជាទ្បាកដុ់លាល រអារម្រកិ។  

 ទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា នងិអនុម្ត័្រោយឯកភាពរលើរបាយការណ៍បូកសរបុលរធ
ផលការង្ហរអាជីវកម្ម កសស ៧ផខ រដើម្ឆ្ន ២ំ០១៩ ។ 

 ទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា នងិអនុម្ត័្រោយឯកភាពរលើវធិានការរោោះទ្ស្ថយរលើ
ស្ថា នភាពកំពងផ់ផបចចុបបនន និងការផកសទ្ម្ួលតារាងទលលសតុកកុងត្នឺរ័ រហើយអងគទ្បជុំបានសរទ្ម្ច 
និងជទ្ម្ុញបផនាម្រៅរលើចំណុចដូចខាងរទ្កាម្ ៖ 
- បនតជទ្ម្ុញនូវវធិានការជាបនាទ នរ់បស់ កសស កនុងការផកសទ្ម្ួលចំណត្ផផរនិំញរូរៅរៅម្ុខ

ឃ្ល ងំរលខ៥ រៅជាចណំត្ផផកុងត្នឺរ័បផនាម្ទ្បផវង ២៤៣ ផម្៉ាទ្ត្ និងការបំពាករ់ទ្គឿងចទ្ក
បផនាម្រអាយសរទ្ម្ចបានឆ្បរ់ហ័ស និងទនរ់ពលរវលា ។ 

- ជទ្ម្ុញការត្បណាត ញអគគិសន ី៤0 រម្ហាគ វា៉ាត្ ់(ពីអគគិសនីកម្ពុជា - EDC) ចូល កសស និង
ត្ំបនរ់សដឋកិចចពិរសស កសស ។ 

- ពទ្ងីករលីានសតុកកុងត្ឺនរ័ និងម្រធ្ាបាយរលើកោករ់អាយកានផ់ត្មានទ្បសិរធភាព រោយ
រទ្ត្ៀម្រោោះទ្ស្ថយកំរណើ នកុងត្ឺនរ័ពីបចចុបបននរហូត្ដល់ពាកក់ណាត លឆ្ន ២ំ០២៤ (ផផកុងត្ឺនរ័លម ី
រធ្វើរហើយ)។ 

 ទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងអនុម្ត័្រោយឯកភាពរលើបរបញ្ញជ  និងនតី្ិវធិ្ីសតីពីការ
រទ្ជើសតាងំត្ំណាងនិរយជិត្ កំពងផ់ផសវយត័្ទ្កុងទ្ពោះសីហនុ ។  

 ទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងអនុម្ត័្រោយអនុញ្ញញ ត្រអាយ កសស ពភិាការោយ
ផ្ទទ ល់ជាម្យួទ្កុម្ហ ុនឯកជន ផដលមានបំណងចងវ់និិរយគរលើរីតាងំដីរសោះស ផដលសាិត្រៅ 
េូម្៣ិ សង្ហក ត្រ់លខ៣ ទ្កងុទ្ពោះសីហនុ រខត្តទ្ពោះសីហនុ រោយទ្កុម្ហ ុនទ្ត្ូវររៀបចំផផនការអេវិឌ្ឍន ៍
(Master Plan) ផផនការអាជីវកម្ម (Business Plan) និងកចិចសនាវនិិរយគរអាយបាន
ចាស់លាស់ រដើម្បោីកជូ់នទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាលពិនិត្យ នងិអនុម្ត័្ នងិរគ្មរពជទ្មាបរសនើសំុរគ្មល
ការណ៍សរទ្ម្ចពីឯកឧត្តម្អគគបណឌិ ត្សភាចរយ ឧបនាយករដឋម្ន្តនតី រដឋម្ន្តនតីទ្កសួងរសដឋកិចចនងិ
ហិរញ្ញ វត្ាុ ។ 



                                                                                                      iX 

 ក្រុមក្រឹរាភបិាលបានពិនតិ្យ ពិភារា និងអនុមត័្ដោយឯរភាពដោយ រសស លរដ់ចីំនួន ០១ 
រន្នែង ន្ដលសថិត្ដៅភូមគិគីរ ឃំុរិត្ក្រងំ ក្សុរព្ក្ពនរ ់ ដេត្តក្ពះសីហនុ ដដើមបយីរថវកិាមរវនិិ
ដោគ និងពក្ងីរសមត្ថភាពរពំងន់្ែរន្នថមដ ៀត្ ។ 
 

 
 ជាថមីមតងដ ៀត្ ដយើងេ្ុ ំសូមន្ថែងអណំរគុណោ៉ា ងក្ជាលដក្ៅចំដ ះរាជរោា ភបិាលរមពុជា ន្ដលដឹរនំ
ដោយ សដមតចអគគមហាដសនរត្ដីត្ដជា ហ ៊ុន សែន នយររដាមន្រនតីព្នក្ពះរាជាណាចក្ររមពុជា និងក្រសួង
ោណាពាបាលទងំពីរ គឺក្រសួងសាធារណៈការ នងិដឹរជញ្ជូ ន និងក្រសួងដសដារិចច នងិហិរញ្ញ វត្ថុ ន្ដលជានិចច
កាលន្ត្ងន្ត្គកំ្  និង ុរចតិ្តដល់សរមមភាពការងារររស់ រសស ដរៀងរហូត្មរ ។ 

ជាចុងដក្កាយដនះ េ្ុ ំសូមន្ថែងអំណរគុណដល់រុគគលិរ នងិរមមររ រំពងន់្ែសវយត័្ក្រុងក្ពះសីហនុទងំ
អស់ន្ដលន្ត្ងន្ត្េិត្េំក្រឹងន្ក្រងរំដពញភាររិចចររស់េែួន ។ 
 

                                                                ព្ថៃសុក្រ ៤ដរាច ន្េរត្តិរ ឆ្ន រុំរ ឯរស័រ ព.ស ២៥៦៣ 
ដេត្តក្ពះសីហនុ, ព្ថៃ ី១៥ ន្េវចិិឆកា គ.ស ២០១៩ 

           ប្រធានអគ្គនាយក 
 
 





 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 



 

 

ែផ�កទី ១ 
ព័ត៌�នទូេ��ក់ព័ន�នឹង 

កំពង់ែផស�យ័ត�កងុ�ពះសីហនុ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     

ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរខ្មមរ៖ រពំងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្)  
ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរ (ឡាតងំ)៖ PORT AUTONOME DE SIHANOUKVILLE "PAS" 
ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរ (អងឈ់លេស្)៖ SIHANOUKVILLE AUTONOMOUS PORT  
ឈេមរូដស្តងដ់ារ៖ KH1000060009 
អាស្យដាា ន៖ តរិៈវថិសី្ឈមតចអលគមហាឈស្នាបតឈីតឈជាហ ៊ុនខ្ស្ន ស្ង្កា តឈ់េម៣ ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ  
 ឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ ក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជា។ 
ឈេមទូរស័្ពទ៖  (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៣ ៤១៦ /៩៣៣ ៥១១ 
ឈេមទូរសារ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣ ៣ ៦៩៣ 
ឈលហទំពរ័៖   
អ៊ុីខ្ម៉ែេ៖  
ឈេមវញិ្ញា បនបក្តច៊ុោះបញ្ជ ីពាណិជ្ជរមម៖ Co.៤៧៨៤ Et / ២០១៧  កាេបរឈិចេទ៖ ២១ រ៊ុមភៈ ២០១៧  
ឈេមអាជាា បណណ អាជ្ីវរមម៖ ០១៥៩ ពណ.ចបព  កាេបរឈិចេទ៖ ២២ រ៊ុមភៈ ២០១៧ ខ្ដេឈចញឈដាយក្រសួ្ង
ពាណិជ្ជរមម 
ឈស្ចរតីស្ឈក្មចអន៊ុញ្ញា ត និងច៊ុោះបញ្ជ ីឯរសារែតេ់ពត័ម៌ានឈេម៖ ០៥៨/១៧/ល.ម.រ/ស្.ស្.រ 
កាេបរឈិចេទ៖ ០៩ ឧស្ភា ២០១៧ 
ឈ ម្ ោះប៊ុលគេតណំាងប៊ុលគេឈ ោះែាយ៖ ឯរឧតតម េូ លមឹឈន ់
  

  
 រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ លឺជារំពងខ់្ែស្ម៊ុក្ទអនតរជាតិទឹរឈក្ៅខ្តមយួលតន់នក្ពោះរាជាណាចក្រ 
រមព៊ុជា ខ្ដេរំព៊ុងឈ្វើអាជ្ីវរមមឈេើនែទដីក្បមាណ ១២៥ ហិរត។ ឈដាយស្ថិតឈៅតមបឈណាត យឈនេរននក្ពោះរាជា 
ណាចក្ររមព៊ុជារេ៊ុងឈូងស្ម៊ុក្ទនថ រស្ស្ ទទួេ នភាពអន៊ុឈក្រោះពី្មមជាតិ នងិេរខមណឌ ក្បតិបតតិការយ៉ែ ង
រេូនឈពញមយួឆ្េ  ំឈដាយមានទឹរស្ម៊ុក្ទស្ងបស់ាង តេ់អ  នងិព៊ុំមានព្៊ុោះ្ំៗ ឈ ើយ ។  
 រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ដាយបណាត ញដឹរជ្ញ្ជូ នចំរ៊ុោះ។ តមែេូវឈររ រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ដាយែេូវ
ជាតិសំ្ខាន់ៗ ពីរ លឺែេូវជាតិឈេម៤ ខ្ដេមានក្បខ្វង ២២៦ លី ូខ្ម៉ែក្ត ពីរាជ្ធានីភ្េឈំពញមរក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ និង
ែេូវជាតិឈេម៣ ខ្ដេកាតត់មទីរមួឈមតតរំពត ខ្ដេមានក្បខ្វង ២៤៤ លី ូខ្ម៉ែក្ត។ រស្ស្ រក៏្តូវ នតភាជ ប់
ឈដាយខ្មសរថឈភ្េើងភាលខាងតបងូ ពីភ្េឈំពញកាតត់មឈមតតរំពត ខ្ដេមានក្បខ្វង ២៦៤ ល ូីឈម៉ែក្ត។ ចំខ្ណរតម
ែេូវអាកាស្ រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ៅឈមតតឈស្ៀមរាប និងរាជ្ធានីភ្េឈំពញឈដាយអាកាស្យនដាា នអនតរជាតិឈមតត
ក្ពោះសី្ហន៊ុ។ 
 រេ៊ុងនាមជាក្បតិបតតរិរខ្ែ រស្ស្ ក្តូវបំឈពញអាជ្ីវរមម និងឈស្វារមមដូចខាងឈក្កាម៖ 

 រណណ ធាររចិច នានំាវាឈចញ-ចូេ និងែតេ់ភ្ស្ត៊ុភាដេ់នាវា 
 ឈេើរដារ ់ឈែទរ-ែទ៊ុរ ទំនិញ 
 ស្ត៊ុរទំនិញ ឈៅឃ្េ ងំ និងទលីាន 



 តំបនេ់សដ�កិច�ពិេសស 

 

ល.រ េឈ� ះស� នីយ ៍ ្របេភទំនិញ 
បេណា� យ 

(ែម្៉រត  

ទទឹង 

(ែម្៉រត  
ចំណត 

១ ស� នីយែ៍ផអ�កដំេណ រ 

(ចណំតែផចស់  

អ�កដំេណ រ 

និងទំនិញរយ 

២៩០ ២៨ េលខ ១ និង េលខ ៣៖ ជេ្រម 

៩ ែម្៉រត ដល់ ១៣ ែម្៉រត 

ស្រមាបន់ាវ ែដលមានជេ្រម 

បាត ៨,៥ ែម្៉រត ចូលចតបាន។ 

េលខ ២ និង េលខ ៤៖ ជេ្រម 

៦,៥ ែម្៉រត ដល់ ៨ ែម្៉រត 

ស្រមាបន់ាវ ែដលមានជេ្រម 

បាត ៧ ែម្៉រត ចូលចតបាន។ 

២ ស� នីយែ៍ផថ� ី កុងតឺនរ័ ៣៥០ ៥០០ េលខ ៥ (ែផ�កខងលិច នងិ

េលខ ៦ (ែផ�កខងេកត៖ 

ជេ្រម ១០ ែម្៉រត ស្រមាបន់ាវ 

ែដលមាន ជេ្រមបាតេ្រកម 

៨,៥ ែម្៉រត ចូលចតបាន។ 

៣ ស� នីយែ៍ផកុងតនឺរ័ កុងតឺនរ័ ៤០០ ៣៥០ េលខ ៧ និង េលខ ៨៖ ជេ្រម 

១១ ែម្៉រត ស្រមាបន់ាវែដល 

មានជេ្រមបាតេ្រកម ៨,៥

ែម្៉រត ចូលចតបាន។ 

៤ ស� នីយែ៍ផថ� ដឹកេ្របង ៥៣ ៥ ចំណតែផេ្របង៖ ជេ្រម ៤,៥

ែម្៉រត េហយមាន្របែវង សរបុ 

េ្រកម ៨០ ែម្៉រត។ ឧបករណ៍

ទកព់ួរែកៃច� ្រត�វបានេរៀបចំ

ស្រមាប ់ នាវេ្របងែដលមាន 

ជេ្រមបាតេ្រកម ៦ ែម្៉រត នងិ

្របែវងេ្រកម ១១០ ែម្៉រត េធ�
ករចូលចតបាន ។ 

 

 



  
 េ្រកពីចំណតែផខងេល េដយសហករជាមយួ្រក�មហុ៊ន Royal Railway Co., Ltd កសស កម៏ាន

្របតិបត�ិករ្របពន័�ផ�ូវែដក នងិទីលនផ�ុកទំនិញកុងតឺនរ័ក�ុងបរេិវណកំពងែ់ផេដម្បឱី្យអតថិិជន ឬមា� ស់ទំនិញ

អចដឹកជ��ូ នេទវញិេទមកពី កសស េទភ�េំពញ។ កសស បានជួលដីបរេិវណេនះេទឱ្យ្រក�មហុ៊ន Royal 

Railway Co., Ltd េហយផ�ល់េសវកម�េលកដកកុ់ងតនឺរ័េទេល និងចុះពរីថេភ�ង ។ 

 

 េ្រកពីអជីវកម� េសវកម�ខងេល កសស កម៏ាន្របតបិត�ិដំេណ រករតំបនេ់សដ�កចិ�ពិេសសកំពងែ់ផ

ស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុែដលមានទំហំៃផ�ដី្របមាណ ៦៤ ហិកត បានកសងេឡងតមបទដ� ន្របេទសជប៉ុន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 េនក�ុង្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៩ េនះ កសស ពុមំាន្រពតឹ�ិករណ៍សំខន់ៗ អ�ីេកតេឡងេទ ។ 



ែផ�កទី ២ 
ព័ត៌�នអំពីលទ�ផល�បតិបត�ិ�រធុរកិច� 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

បរយិាយ ឯកត�  
ែផនករ ២០១៩ 

្រតីមាសទី៣ ឆា� ំ

២០១៩ 

្រតីមាសទី៣ ឆា� ំ

២០១៨ 

្រតីមាសទី៣ ឆា� ំ

២០១៧ 
េ្រប�បេធៀប 

១ ២ ៣ ៤ (២-៣/៣  (២-៤/៤  
បរមិាណទនំញិឆ�ងកត ់ េតន ៥,៩០៨,០០០ ១,៧០០,៣៧៣ ១,២៩៥,០៥៤ ១,១៤៦,៤៤៦ ៣១.៣០% ៤៨.៣២% 

   ជាកុងតនឺរ័  _   ១,១៤០,៥៨៧ ៨៤៥,៨៨២ ៧៧៧,៥០៩ ៣៤.៨៤% ៤៦.៧០% 

   ទនំិញរយ  _   ១២៥,១៥០ ៩៦,២៩៤ ៤៣,១៩៣ ២៩.៩៧% ១៨៩.៧៤% 

   ជាេ្របង  _   ៤៣៤,៦៣៦ ៣៥២,៨៧៨ ៣២៥,៧៤៤ ២៣.១៧% ៣៣.៤៣% 

បរមិាណទនំញិនាចូំល _ ៤,៣១៧,០០០ ១,៣២៣,៦៩០ ៩៤៤,១១៤ ៨១២,៤១៣ ៤០.២០% ៦២.៩៣% 

   ជាកុងតនឺរ័  _   ៧៨៥,៩៨១ ៥១៣,០៥៤ ៤៥១,៤៨៥ ៥៣.២០% ៧៤.០៩% 

   ទំនិញរយ _   ៥៣៧,៧០៩ ៤៣១,០៥៩ ៣៦០,៩២៨ ២៤.៧៤% ៤៨.៩៨% 

បរមិាណទនំញិនាេំចញ  _ ១,៥៩១,០០០ ៣៧៦,៦៨៤ ៣៥០,៩៤០ ៣៣៤,០៣៤ ៧.៣៤% ១២.៧៧% 

   ជាកុងតនឺរ័  _   ៣៥៤,៦០៧ ៣៣២,៨២៧ ៣២៦,០២៤ ៦.៥៤% ៨.៧៧% 

   ទនំិញរយ  _   ២២,០៧៧ ១៨,១១៣ ៨,០១០ ២១.៨៨% ១៧៥.៦៣% 

បរមិាណទនំញិេលកេរៀប  _ ៧,៩០៤,០០០ ២,៤២៩,២៨៨ ១,៨០៧,០៥៧ ១,៦០៧,១០៨ ៣៤.៤៣% ៥១.១៦% 

   ្របគល់ផា� ល់  _ ៣៤៧,០០០ ១០២,១៨៦ ៧៧,២៩៤ ៣៤,២៩៦ ៣២.២០% ១៩៧.៩៥% 

   ឆ�ងកតឃ់ា� ងំនិងទលីន  _ ៧,៥៥៧,០០០ ២,៣២៧,១០២ ១,៧២៩,៧៦៣ ១,៥៧២,៨១២ ៣៤.៥៣% ៤៧.៩៦% 

បរមិាណកុងតនឺរ័ឆ�ងកត ់ TEUs ៥៩០,០០០ ១៨៣,២៥២ ១៤៤,៣២៣ ១២៩,២២៥ ២៦.៩៧% ៤១.៨១% 

នាចូំល  _ ៣០៣,០០០ ៩២,៨៦៥ ៧១,៩៨៣ ៦៤,៣០៥ ២៩.០១% ៤៤.៤១% 

    មានទនំិញ  _   ៨៣,២៧៥ ៦២,៤៣៨ ៥៤,៤៨២ ៣៣.៣៧% ៥២.៨៥% 



     គា� នទំនិញ _   ៩,៥៩០ ៩,៥៤៥ ៩,៨២៣ ០.៤៧% -២.៣៧% 

នាេំចញ _ ២៨៧,០០០ ៩០,៣៨៧ ៧២,៣៤០ ៦៤,៩២០ ២៤.៩៥% ៣៩.២៣% 

    មានទនំិញ  _   ៤៩,៤៧០ ៤៨,០៨១ ៤៣,៨៤៥ ២.៨៩% ១២.៨៣% 

     គា� នទំនិញ  _   ៤០,៩១៧ ២៤,២៥៩ ២១,០៧៥ ៦៨.៦៧% ៩៤.១៥% 

ចនំនួនាវចូលចត  េ្រគ�ង ១,៤៩២ ៤០៦ ៣៥២ ៣០៥ ១៥.៣៤% ៣៣.១១% 

ចណុំផ�ុកនាវ  េតន ១៦,០៨៨,០០០ ៣,៧១៤,៦៦៣ ៣,៥១៣,៦៦១ ២,៨៣១,៨៨៥ ៥.៧២% ៣១.១៧% 

នាវដឹកកុងតនឺរ័ េ្រគ�ង   ១៥៨ ១៦៥ ១២៤ -៤.២៤% ២៧.៤២% 

   ចំណុះនាវដឹកកុងតឺនរ័  េតន   ២,៣០៥,៦៣៤ ២,៥២១,២០០ ១,៩០៣,៤៩៣ -៨.៥៥% ២១.១៣% 

នាវដឹកេ្របង េ្រគ�ង   ១៦៥ ១៣៨ ១២០ ១៩.៥៧% ៣៧.៥០% 

   ចំណុះនាវដឹកេ្របង េតន   ៥៣០,៧១២ ៤២៥,១៦៨ ៤១៨,៨៣១ ២៤.៨២% ២៦.៧១% 

នាវដឹកទំនិញទូេទ េ្រគ�ង   ៨២ ៤៧ ៦០ ៧៤.៤៧% ៣៦.៦៧% 

   ចំណុះនាវដឹកទនិំញទូេទ េតន   ៧២៧,៦២២ ៣៦៨,៧៣៧ ៤៥៣,៦៨៤ ៩៧.៣៣% ៦០.៣៨% 

នាវេទសចរណ៍  េ្រគ�ង   ១ ២ ១ -៥០.០០% ០.០០% 

   នាវេទសចរណ៍ េតន   ១៥០,៦៩៥ ១៩៨,៥៥៦ ៥៥,៨៧៧ -២៤.១០% ១៦៩.៦៩% 

   ចំនួនេទសចរ  នាក ់   ២,២០០ ៣,៧៣៧ ៩១៥ -៤១.១៣% ១៤០.៤៤% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២,៣០៥,៦៣៤

៥៣០,៧១២ ៧២៧,៦២២

១៥០,៦៩៥

២,៥២១,២០០

៤២៥,១៦៨ ៣៦៨,៧៣៧ ១៩៨,៥៥៦

១,៩០៣,៤៩៣

៤១៨,៨៣១ ៤៥៣,៦៨៤

៥៥,៨៧៧
០

៥០០,០០០

១,០០០,០០០

១,៥០០,០០០

២,០០០,០០០

២,៥០០,០០០

៣,០០០,០០០

នាវកុងតឺនរ័ នាវេ្របង នាវទំនិញទូេទ នាវេទសចរណ៍

េតន

្រតីមាសទ៣ីឆា� ២ំ០១៩ ្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៨ ្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧

១៥៨ ១៦៥

៨២

១

១៦៥

១៣៨

៤៧

២

១២៤ ១២០

៦០

១

នាវកុងតនឺរ័ នាវេ្របង នាវទំនញិទូេទ នាវេទសចរណ៍
្រតីមាសទ៣ីឆា� ២ំ០១៩ ្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៨ ្រតីមាសទ៣ី ឆា� ២ំ០១៧

៨៣,២៧៥

៦២,៤៣៨

៥៤,៤៨២

៩,៥៩០ ៩,៥៤៥
៩,៨២៣

៤៩,៤៧០
៤៨,០៨១

៤៣,៨៤៥៤០,៩១៧
២៤,២៥៩

២១,០៧៥

០

២០,០០០

៤០,០០០

៦០,០០០

៨០,០០០

១០០,០០០
TEUs



   

បរយិាយ 

ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់

្រតឹម្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៩ 

ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទែដលបានប��ប់

្រតឹម្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៨ 

ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទែដលបានប��ប ់   

្រតឹម្រតីមាសទី៣ ឆា� ២ំ០១៧ 

ពនេ់រៀល 
ភាគរយេធៀបនឹង

ចំណូលសរបុ 
ពនេ់រៀល 

ភាគរយេធៀបនឹង

ចំណូលសរបុ 
ពនេ់រៀល 

ភាគរយេធៀបនឹង

ចំណូលសរបុ 

ចំណូលេលកដកព់ីនាវេទទី
លន (Stevedoring) 

៤៣,៤១៥,០២៩ ៤៧.៤២% ៣៣,៤៨៨,៣៥៩ ៤៧.៣៣% ២៨,៥៧៩,០៤៣ ៤៧.៣២% 

ចំណូលេលកដកេ់លទលីន

(LOLO) 
២៣,៨៣៩,៥០៣ ២៦.០៤% ១៩,៦៦៦,០៨៣ ២៧.៧៩% ១៧,០៣០,២៧១ ២៨.២០% 

ចំណូលពីេសវកម�នាវចរ ១៦,៦១៦,០៣៨ ១៨.១៥% ១៣,៩២៥,៣៩៩ ១៩.៦៨% ១២,០១១,០៥៩ ១៩.៨៩% 

ចំណូលស�ុក ឃា� ងំ និងទីលន ៦,៦៩៩,២៤០ ៧.៣២% ២,៤៣៤,៧៨៧ ៣.៤៤% ១,៦៦២,៩៣៤ ២.៧៥% 

ចំណូលដកឹជ��ូ ន ៤,០០១ ០.០០% ១២៧,០៨៦ ០.១៨% ២១១,៣៧២ ០.៣៥% 

ចំណូលនាវេទសចរណ៍ ៣៦,០៤៤ ០.០៤% ៤៧,០៩៤ ០.០៧% ១៥,០១៤ ០.០២% 

ចំណូលពតីំបន ់េសដ�កចិ�ពិេសស ៦១០,០៧៧ ០.៦៧% ៨០០,៥១៥ ១.១៣% ៦៦៤,១៣៥ ១.១០% 

ចំណូលជួលទីតងំ ២៥៦,១៦៥ ០.២៨% ១៩១,៣៧៣ ០.២៧% ១៥២,៨៤៩ ០.២៥% 

ចំណូលេផ្សងៗេទៀត ៨១,០០៩ ០.០៩% ៧៥,៤១៨ ០.១១% ៦៧,០០៤ ០.១១% 

ចណូំលសរបុ ៩១,៥៥៧,១០៥ ១០០.០០% ៧០,៧៥៦,១១៤ ១០០.០០% ៦០,៣៩៣,៦៨២ ១០០.០០% 



 

 

 

ែផ�កទី ៣ 
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��ែដល�នពិនិត�� 

េឡើងវិញេ�យសវនករឯក�ជ�� 
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របាយការណ៍ស្តពីីការត្រួរពិនិរយព័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប 
ជូនភាគហ ុនិក កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 

ង្ស្ចកតីង្ែតើម 
យយើងខ្ញ ុំបានយ្វើការត្រួរពិនិរយយ ើរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វរាញ ដែ បានភាា បម់កជាមយួ របស់កុំពងដ់ែ

សវយរ័ ត្កុងត្ពះសីហនញ (យៅការថ់ា “ក.ស.ស”) គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩ របាយការណ៍ចុំណញ-ខារ និង
 ទធែ  មអរិយែេងៗ សត្ាប់ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ៣ដខ និង ៩ដខ របាយការណ៍បដត្មបត្មួ មូ ្ន និង ុំហូរស្ថច់
ត្បាក ់សត្ាបែ់ុំណាចក់ារយិបរយិចេទ៩ដខ ត្ពមទុំងកុំណរ់សាា  ់យែេងៗរមួាន យសចកតីសយងេបយោ ការណ៍គណយនយយ
សុំខាន់ៗ  និងកុំណរស់ាា  ់ពនយ ់យែេងៗយទៀរ។ គណៈត្គបត់្គងទទួ ខញសត្រូវកនញងការយរៀបចុំ និងការបង្ហា ញពរ័ា៌ន
ហិរញ្ញ វរាញសយងេប យោយត្សបយៅតាមសតងោ់រគណយនយយអនតរជារិថ្នកមពញជា យ ខ៣៤ សតីពី “របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញចយ ល្ ះ
យព ”។ ការទទួ ខញសត្រូវរបស់យយើងខ្ញ ុំគឺយ្វើយសចកតីសននិោា នយ ើពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប យោយដែអកយៅយ ើការត្រួរពិនិរយ
របស់យយើងខ្ញ ុំ។ 

 

ផែនកំណរ់ននការត្រួរពិនិរយ 
យយើងខ្ញ ុំបានយ្ើវការត្រួរពិនិរយយោយអនញយោមយៅតាមសតងោ់រអនតរជារិថ្នកមពញជាយ ើការត្រួរពិនិរយ យ ខ ២៤១០ 

សតីពី “ការត្រួរពិនិរយពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញដែ យ្វើយ ើងយោយសវនករឯករាជរបស់អងាភាព”។ ការត្រួរពិនិរយយ ើពរ័ា៌ន  
ហិរញ្ញ វរាញចយ ល្ ះយព  រមួាន ការយោទជាសុំណួរយៅអនកទទួ ខញសត្រូវដែនកហិរញ្ញ វរាញ និងគណយនយយ ការអនញវរត កេណៈ
វភិាគ និងនីរិវ ិ្ ីត្រួរពិនិរយយែេងៗយទៀរ។ ការត្រួរពិនិរយានដែនកុំណររូ់ចជាងការយ្ើវសវនកមម ដែ អនញយោមយៅតាម
សតងោ់រអនតរជារិសតីពីសវនកមមថ្នកមពញជា។ ជា ទធែ ការត្រួរពិនិរយយនះមនិអាចយ្វើឱ្យយយើងខ្ញ ុំយ្វើការធា្អះអាងអុំពីបញ្ញា
សុំខាន់ៗ  ែូចដែ យយើងខ្ញ ុំអាចែឹងកនញងការយ្វើសវនកមមយ្ះយទ។ ែូយចនះ យយើងខ្ញ ុំមនិបយញ្ចញមរិយោប ់សវនកមមយទ។ 
 

ង្ស្ចកតីស្ននិដ្ឋា ន 
 យោងយៅតាមការត្រួរពិនិរយរបស់យយើងខ្ញ ុំ យយើងខ្ញ ុំករស់ាា  ់យ ើញថាមនិានបញ្ញា ណាមយួ ដែ យ្វើឱ្យយយើងខ្ញ ុំ
យជឿជាកថ់ាពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបដែ បានភាា បម់កជាមយួមនិបានយរៀបចុំ នូវត្គបទ់ិែាភាពជាស្ថរវនតទុំងអស់ យោយ
ត្សបយៅតាមសតងោ់រគណយនយយអនតរជារិថ្នកមពញជាយ ខ៣៤ សតីពី “របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញចយ ល្ ះយព ” យ្ះយទ។ 
 
ជ. ត្កុមហ ញន PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd. 
 
 
 
ឡាខ ហុ ី
Partner 
 

រាជធានីភ្នុំយពញ ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា 
ថ្ងៃទ១ី៤ ដខវចិេិកា ឆ្ន ុំ២០១៩ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវរថុ (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
គិរត្រឹមនងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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 កំណរ់  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
 ស្មាា ល ់  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

   
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

ត្ទពយស្កមម      
ត្ទពយស្កមមរយៈង្ពលផវខ      
ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ ៧  ៨៤៥.៣៩៧.២៥៧   ៨៤៥.៦៦១.៩៧១ 
ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ ៨  ២៧៧.២៥៩.៦៩៣   ២៧៩.៤៨២.១៨០ 
ត្ទពយសកមមអរបូី ៩  ៦.៦៩៧.៦៧៧   ៧.៤៩៤.៨៣១ 
ឥណទនបញគា ិក   ១.៨០៧.៩២០   ៣.៤២១.១៣២ 
   ១.១៣១.១៦២.៥៤៧   ១.១៣៦.០៦០.១១៤ 
ត្ទពយស្កមមរយៈង្ពលែលី      
ឥណទនបញគា ិក   ២.១១១.៣៧២   ១.៨៨៣.៩៨១ 
សននិ្ិ   ១៤.១៨០.៥៦៤   ១១.៣២២.៦១៨ 
គណនីអរិងិជនពាណិជាកមម និងគណនីអរិងិជនយែេងៗ   ៦៣.០៤១.៧៤៣   ៤១.៨៥៩.០១១ 
ត្បាកប់យញ្ញ ើយៅ្្ោររយៈយព ខលី   ១០៤.៥៧២.០៥៣   ៧៤.៨៧៣.២៣៩ 
ស្ថចត់្បាក ់និងស្ថច់ត្បាកស់មមូ    ៣៨.១៤៥.២០៧   ៦២.១៩១.៥២៥ 
   ២២២.០៥០.៩៣៩   ១៩២.១៣០.៣៧៤ 
ត្ទពយស្កមមស្របុ   ១.៣៥៣.២១៣.៤៨៦   ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨ 
      
មូល្ន និខបំណុល      
មូល្ន      
យែើមទញន និងបញពវោភ្ភាគហ ញន ១០  ៥១៨.០១៨.០៦៣   ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
ទញនបត្មុងយែេងៗ   ២៤.៧១២.៧២៣   ២០.១៥៥.៨៤៦ 
ចុំយណញរកាទញក   ១៣៨.៧៣៥.៩៩៧   ១១៩.០១៥.៥២៥ 
មូល្នស្របុ   ៦៨១.៤៦៦.៧៨៣   ៦៥៧.១៨៩.៤៣៤ 
      
បំណុល      
បំណុលរយៈង្ពលផវខ      
ភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបង់ ១០  -     ៥.២៥៦.៣៣៩ 
ត្បាកក់មចី ១១  ៥១៥.១១៩.០៩៧   ៥២៨.៤២៣.៩១៨ 
ការពវកិចចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍   ៦៩.០៨៤.៨៨៥   ៦៦.៨៨១.៩៧៦ 
ការពវកិចចទូទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   ១.៤៧១.៧៦៨   ១.៤៧១.៧៦៨ 
ចុំណូ ពនារ   ៥.៦៤១.៨៨៦   ៥.៦៣៥.២៤៥ 
បុំណញ  ពនធពនារ   ៧.០៦១.៧៦៨   ៤.៦០៦.៨៨៤ 
   ៥៩៨.៣៧៩.៤០៤   ៦១២.២៧៦.១៣០ 
បំណុលរយៈង្ពលែលី      
ភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបង់ ១០  ៥.១៦៧.៩៦១   ៤.៩១២.៤៦៦ 
ត្បាកក់មចី ១១  ៣៣.០៩៨.១៥៩   ២២.១៩៧.៣១១ 
ការពវកិចចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍   ៣.០៥៧.០០០   ៣.០៥៧.០០០ 
ការពវកិចចទូទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   ៣៦៧.៩៥៣   ៣៦៧.៩៥៣ 
ចុំណូ ពនារ   ២៤៤.៥៤៨   ២៥១.៥២៧ 
គណនីអនកែារែ់ាងព់ាណិជាកមម និងគណនីអនកែារែ់ាងយ់ែេងៗ   ២៥.៤៩៩.៩៣៥   ២០.៩៤១.៩០៤ 
បុំណញ  ពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ    ៥.៩៣១.៧៤៣   ៦.៩៩៦.៧៦៣ 
   ៧៣.៣៦៧.២៩៩   ៥៨.៧២៤.៩២៤ 
បំណុលស្របុ   ៦៧១.៧៤៦.៧០៣   ៦៧១.០០១.០៥៤ 
មូល្ន និខបំណុលស្របុ   ១.៣៥៣.២១៣.៤៨៦   ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨ 

 
 

កុំណរស់ាា  ់ដែ បានភាា បម់កជាមួយពីទុំព័រទី ៦ ែ ់ ទុំពរ័ទី ២៦ ជាដែនកមយួថ្នពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបយនះ។ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
របាយការណ៍ចំង្ណញ-ខារ និខលទធែលលមអិរង្ែេខៗ (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ផែ និខ ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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   ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ផែ  ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ផែ 
 កំណរ់  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨ 
 ស្មាា ល ់  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

   
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

          
ចំណូល ១២  ៩១.៥៥៧.១០៥   ៧០.៧៥៦.១១៤  ២៤២.៨៦៩.១៣៤   ២០០.១៣៤.៣២៦ 
          
ចំណាយ          
ចុំណាយសាា រែារែ់ាង ់ ១៣  (២៣.៨៤១.១១៦)  (១៩.៨៩៦.៣៣៥)  (៦៨.០៣៤.១៧៥)  (៥៥.៩៦៩.០៩១) 
ចុំណាយត្បាកយ់បៀវរេរ ៍ត្បាក់ឈ្នួ  និងចុំណាយពាកព់ន័ធ ១៤  (២២.៣៦៩.៨៩០)  (២១.១៥១.២៩៨)  (៦៣.០០០.៣១៧)  (៥២.៧២៧.៨១៨) 
ចុំណាយរ ុំ ស់ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ និង

ត្ទពយសកមមអរបូី ១៥  (៧.៣៣២.១៥៦)  (៧.១៦០.៣២៧)  (២១.៦៥៨.២៩០)  (២១.០៤៦.៦៤៩) 
ចុំណាយជួសជញ  និងដងទុំ   (១.២១៣.០២៩)  (១.៤៤៧.១២៤)  (៦.១៦៨.២៦៤)  (៤.៩១៤.០៣៤) 
ចុំណាយយែេងៗ   (៥.១៧៩.០៧៤)  (៥.៨១៩.២០៨)  (១៨.៧៣១.១៥៥)  (១៩.៦១៦.៦២៤) 
ខារយែេងៗ – សញទធ    (៦០៥.៥៨៣)  (១៨៤.៩៧៨)  (៤០០.៦៩០)  (១៥៦.២២៤) 
   (៦០.៥៤០.៨៤៨)  (៥៥.៦៥៩.២៧០)  (១៧៧.៩៩២.៨៩១)  (១៥៤.៤៣០.៤៤០) 
          
ចុំយណញត្បរិបរតិការ   ៣១.០១៦.២៥៧   ១៥.០៩៦.៨៤៤  ៦៤.៨៧៦.២៤៣   ៤៥.៧០៣.៨៨៦ 
          
ចុំណូ ហិរញ្ញ វរាញ   ១.០៧៨.២៣០   ៩.៨១៤.៨៣០  ២.៩៥២.៤២២   ២.៨១៤.៧៦៦ 
ចុំណាយហិរញ្ញ វរាញ   (៤.៤៦៦.៨៩០)  (២.៧៥៦.៩៣០)  (២៥.៣៧២.៩២៥)  (១១.៥២៦.៧៩០) 
(ចុំណាយ)/ចុំណូ ហិរញ្ញ វរាញ – សញទធ ១៦  (៣.៣៨៨.៦៦០)  ៧.០៥៧.៩០០  (២២.៤២០.៥០៣)  (៨.៧១២.០២៤) 
          
ចំង្ណញមុនបខ់ពនធង្លើត្បាក់ចំណូល   ២៧.៦២៧.៥៩៧   ២២.១៥៤.៧៤៤  ៤២.៤៥៥.៧៤០   ៣៦.៩៩១.៨៦២ 
          
ចុំណាយពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ  ១៧  (៣.៣៤៦.៩៩៥)  (១.៩៥៩.២២០)  (៨.៣៩០.៤៩៩)  (៧.៤៧២.៩០៤) 
          
ចំង្ណញកនខុការយិបរងិ្ចេទ   ២៤.២៨០.៦០២   ២០.១៩៥.៥២៤  ៣៤.០៦៥.២៤១   ២៩.៥១៨.៩៥៨ 
          
ចំណូលលមអិរង្ែេខៗ          
ខទងដ់ែ មនិោរថ់ាន ក់យ ើងវញិកនញងចុំយណញ – ខារ៖          
ការវាស់ដវងការពវកិចចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតនយ៍ ើងវញិ   -  (១.៦៨០.៧៥០)  -  (៥.០៤២.២៥០) 
លទធែលលមអិរចំង្ណញស្របុកនខុការយិបរងិ្ចេទ   -  (១.៦៨០.៧៥០)  -  (៥.០៤២.២៥០) 
          
ចំង្ណញរបស្ភ់ាគហ ុនិក   ២៤.២៨០.៦០២   ២០.១៩៥.៥២៤  ៣៤.០៦៥.២៤១   ២៩.៥១៨.៩៥៨ 
លទធែលលមអិរចំង្ណញស្របុរបស្ភ់ាគហ ុនិក   ២៤.២៨០.៦០២   ១៨.៥១៤.៧៧៤  ៣៤.០៦៥.២៤១   ២៤.៤៧៦.៧០៨ 

 
ចុំយណញកនញងមយួភាគហ ញនរបស់ភាគហ ញនិករបស់ ក.ស.ស សត្ាប់ការយិបរយិចេទយនះានែូចខាងយត្កាម៖ 

          
ចុំយណញកនញងមយួភាគហ ញនមូ ោា ន (យរៀ ) ១៨  ២៨៣,០៨   ២៣៥,៤៦  ៣៩៧,១៦   ៣៤៤,១៦ 
ចុំយណញកនញងមយួភាគហ ញនងយចញះ (យរៀ ) ១៨  ២៨៣,០៨   ២៣៥,៤៦  ៣៩៧,១៦   ៣៤៤,១៦ 

 
 

 
កុំណរស់ាា  ់ដែ បានភាា បម់កជាមួយពីទុំព័រទី ៦ ែ ់ ទុំពរ័ទី ២៦ ជាដែនកមយួថ្នពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបយនះ។ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
របាយការណ៍បផត្មបត្មួលមូល្ន (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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  ផែលជារបស្ភ់ាគហ ុនិក 

 
 ង្ែើមទុន នខិ 
បុពវលាភភាគហ ុន  ទុនបត្មុខង្ែេខៗ  ចំង្ណញរកាទុក  ស្របុ 

  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 
            
ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ៩ដខ ថ្ងៃទី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៨

(បានត្ររួពនិិរយ ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 

       
ស្មរុលយង្ៅនងៃទី០១ ផែមករា ឆ្ន ២ំ០១៨  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ១៧.៦៤១.៩១៤  ១១០.៩៥០.៥៧៧  ៦៤៦.៦១០.៥៥៤ 
         
ចុំយណញកនញងការយិបរយិចេទ  -  -  ២៩.៥១៨.៩៥៨  ២៩.៥១៨.៩៥៨ 
ខារ មអរិយែេងៗ  -  -  (៥.០៤២.២៥០)  (៥.០៤២.២៥០) 
ខារ មអរិសរញបកនញងការយិបរយិចេទ  -  -  ២៤.៤៧៦.៧០៨  ២៤.៤៧៦.៧០៨ 
         
យែទរយៅទញនបត្មងុ  -  ២.៥១៣.៩៣២  (២.៥១៣.៩៣២)  - 
ភាគោភ្បានបង ់(កុំណរស់ាា  ់ ៦)  -  -  (៧.២៣៧.៨៩២)  (៧.២៣៧.៨៩២) 
         
ស្មរុលយង្ៅនងៃទ៣ី០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៨  

(បានត្ររួពនិិរយ ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 

៥១៨.០១៨.០៦៣  ២០.១៥៥.៨៤៦  ១២៥.៦៧៥.៤៦១  ៦៦៣.៨៤៩.៣៧០ 
         
ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ៩ដខ ថ្ងៃទី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩ 

(បានត្ររួពនិិរយ ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 

       
ស្មរុលយង្ៅនងៃទី០១ ផែមករា ឆ្ន ២ំ០១៩  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២០.១៥៥.៨៤៦  ១១៩.០១៥.៥២៥  ៦៥៧.១៨៩.៤៣៤ 
         
ចុំយណញកនញងការយិបរយិចេទ  -  -  ៣៤.០៦៥.២៤១   ៣៤.០៦៥.២៤១  
ចុំណូ  មអរិសរញបកនញងការយិបរយិចេទ  -  -  ៣៤.០៦៥.២៤១   ៣៤.០៦៥.២៤១  
         
យែទរយៅទញនបត្មងុ  -  ៤.៥៥៦.៨៧៧  (៤.៥៥៦.៨៧៧)  - 
ភាគោភ្បានបង ់(កុំណរស់ាា  ់ ៦)  -  -  (៩.៧៨៧.៨៩២)  (៩.៧៨៧.៨៩២) 
         
ស្មរុលយង្ៅនងៃទ៣ី០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩                

 (បានត្រួរពិនរិយ ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 

៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៤.៧១២.៧២៣  ១៣៨.៧៣៥.៩៩៧   ៦៨១.៤៦៦.៧៨៣  

 
 
 
កុំណរស់ាា  ់ដែ បានភាា បម់កជាមយួពីទុំពរ័ទី ៦ ែ ់ ទុំពរ័ទ ី២៦ ជាដែនកមយួថ្នពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបយនះ។ 
 
 
 
 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ត្បាក់ (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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   ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ផែ 
 កំណរ់  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨ 
 ស្មាា ល ់ ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

   
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
លហូំរស្ថច់ត្បាក់ពីស្កមមភាពត្បរិបរតិការ      
 ុំហូរស្ថចត់្បាកចូ់ ពីត្បរិបរតិការ ១៩  ៦៧.៥៤៦.៨៤៦  ៤៦.០៨៦.៥១១ 
ពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ បានបង ់   (៧.០០០.៦៣៥)  (៣.៤៦៣.៦៩៦) 
 ុំហូរចូ ស្ថចត់្បាកស់ញទធពីសកមមភាពត្បរិបរតិការ   ៦០.៥៤៦.២១១  ៤២.៦២២.៨១៥ 
      
លហូំរស្ថច់ត្បាក់ពីស្កមមភាពវិនិង្ោគ      
ការទិញត្ទពយសមបរិត និងបរកិាេ រ  ៧  (១៥.១០៩.៣០៨)  (៤៤.៥៧៦.១៣៩) 
ការទិញត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ ៨  (២.១៤៧.២៧៥)  (៧៩៩.៣៤១) 
ការោកត់្បាកប់យញ្ញ ើយៅ្្ោររយៈយព ខលី   (២៩.៦៩៨.៨១៤)  (១.៥២៩.៧២៥) 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីការ កត់្ទពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ   ៧៧.៨៦៤  - 
ត្បាកស់ុំណងបានទទ ួពីឥណទនបញគា ិក   ១.៩២៥.០៤៤  ១.៨៨៨.២៤៦ 
ការត្បាកប់ានទទ ួ   ២.៩២៥.៥៩៤  ២.៧៨៧.៤៦៥ 
 ុំហូរស្ថចត់្បាកយ់ចញសញទធពីសកមមភាពវនិិយោគ   (៤២.០២៦.៨៩៥)  (៤២.២២៩.៤៩៤) 
      
លហូំរស្ថច់ត្បាក់ពីស្កមមភាពហរិញ្ញបបទាន      
ភាគោភ្បានបង ់ ៦  (១៥.១៩១.៥២៧)  (១២.៦៤១.៥២៦) 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីត្បាកក់មច ី   ៥០៤.៧១០  ២៧.៣៥៣.០០២ 
ការសងត្បាកក់មច ី   (២១.៥២២.៨៨៦)  (១៥.៧៦១.២៨៦) 
ការត្បាកប់ានបង ់   (៦.៣៥៥.៩៣១)  (៨.១៤៨.៤៦០) 
 ុំហូរស្ថចត់្បាកយ់ចញសញទធពីសកមមភាពហិរញ្ញបបទន   (៤២.៥៦៥.៦៣៤)  (៩.១៩៨.២៧០) 
      
រំហយស្ថច់ត្បាក់ និខស្ថច់ត្បាក់ស្មមូលស្ទុធ   (២៤.០៤៦.៣១៨)  (៨.៨០៤.៩៤៩) 
      
ស្ថចត់្បាក ់និងស្ថចត់្បាកស់មមូ យែើមការយិបរយិចេទ   ៦២.១៩១.៥២៥  ៥១.០៨១.២២៩ 
      
ស្ថច់ត្បាក់ និខស្ថច់ត្បាក់ស្មមូលែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ   ៣៨.១៤៥.២០៧  ៤២.២៧៦.២៨០ 
 

 
 
កុំណរស់ាា  ់ដែ បានភាា បម់កជាមយួពីទុំពរ័ទី ៦ ែ ់ ទុំពរ័ទី ២៦ ជាដែនកមយួថ្នពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបយនះ។ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១. ព័រ៌មានទូង្ៅ 
កុំពងដ់ែសវយរ័ត្កុងត្ពះសីហនញ (យៅការថ់ា “ក.ស.ស”) គឺជាត្គឹះស្ថា នសវយរ័ស្ថធារណៈ ដែ សិារយត្កាមការ

ត្គបត់្គងដែនកបយចចកយទសរបស់ត្កសួងស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន និងសាិរយត្កាមការត្គបត់្គងដែនកហិរញ្ញ វរាញរបស់ត្កសួង
យសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរាញ យហើយានការោិ ័យកណាត  យៅយខរតត្ពះសីហនញ ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា។ 

ក.ស.ស គឺជានីរិអងាភាពដែ ាន កេណៈសវយរ័ទុំងដែនករែាបា  និងហិរញ្ញ វរាញ និងត្រូវបានបយងកើរយ ើង
យោយអនញយោមយៅតាមអនញត្កឹរយ ខ ៥០ អនត្ក.បក ចញះថ្ងៃទី១៧ ដខកកកោ ឆ្ន ុំ១៩៩៨ ដែ បានែត ់ស្ថា នភាពឱ្យ    ត្កុម
ហ ញនជាស្ថា បន័សវយរ័ស្ថធារណៈ។ 

ក.ស.ស បានចញះបញ្ា ីពាណិជាកមមយៅត្កសួងពាណិជាកមម និងទទួ បានវញិ្ញញ បនបត្រចញះបញ្ា ីយ ខ Co.៤៧៨៤
ET/២០១៧ ចញះថ្ងៃទី២១ ដខកញមាៈ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” របស់ ក.ស.ស ត្រូវបានចញះបញ្ា ីយៅែារមូ បត្រកមពញជា 
(យៅការថ់ា “ែ.ម.ក”) យៅថ្ងៃទី០៨ ដខមងិញ្ ឆ្ន ុំ២០១៧។  

បចចញបបននយនះ ក.ស.ស គឺជាកុំពងដ់ែសមញត្ទអនតរជារិ និងជាកុំពងដ់ែពាណិជាកមមដរមយួគរយ់ៅកនញងត្ពះរាជាណា
ចត្កកមពញជា។ អនញយោមយៅតាមអនញត្កឹរសតីពី ការបយងកើរកុំពងដ់ែសវយរ័ត្កុងត្ពះសីហនញ យបសកកមមរបស់ ក.ស.ស គឺែត ់
យសវាកុំពងដ់ែសមញត្ទ និងសកមមភាពយែេងៗដែ ពាកព់ន័ធនឹងយសវាកុំពងដ់ែសមញត្ទ ែូចខាងយត្កាម៖ 

 
- កណណ ធារកិចច្ុ្ំ វាយចញ-ចូ  និងែត ់ភ្សតញភាែ ់្វា 
- យ ើកោក ់យែទរែទញក និងែឹកជញ្ាូ នទុំនិញ 
- ការង្ហរដងរកា សតញកទុំនិញ ឃ្ល ុំង-ទីោន 
- ការង្ហរអភ្វិឌ្ឍន ៍ស្ថត រ និងពត្ងីកយហោា រច្សមពន័ធ ក.ស.ស ដែ ានត្ស្ថប់ 
- ទទួ ខញសត្រូវ និងោរដ់ចងយ ើការង្ហរការពារសញវរាិភាព សនតិសញខ សណាត ប់ធាន បក់នញងរុំបនត់្គបត់្គង និង 
- ត្គបត់្គងែឹក្ុំ និងោរដ់ចងសកមមភាពឱ្យានត្បសិទធភាព និងានការរកីចយត្មើន 

 
 កនញងឋានៈជាស្ថា បន័សវយរ័ស្ថធារណៈ ក.ស.ស ទទួ អុំណាច និងការពវកិចចទុំងឡាយ ពីរាជរោា ភ្បិា ថ្ន
ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា យែើមបបីុំយពញយបសកកមមត្សបតាមកមមវរាញរបស់ខលួន។ 

ការោិ ័យចញះបញ្ា ីរបស់ ក.ស.ស ានទីតាុំងសាិរយៅរិរវងិី សយមតចអគាមហាយស្បរីយរយជា ហ ញន ដសន 
សង្ហក រ ់យ ខ៣ ត្កុងត្ពះសីហនញ យខរតត្ពះសីហនញ ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា។ 

ត្កុមត្បឹកាភ្បិា អនញមរ័ឱ្យយចញែាយពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប យៅថ្ងៃទី១៤ ដខវចិេិកា ឆ្ន ុំ២០១៩។  
ពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបសត្ាប់ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ៩ដខ ថ្ងៃទី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩ ត្រូវបានត្រួរពិនិរយ 

ប ញដនតមនិត្រូវបានយ្វើសវនកមមយទ។ 
 

 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២. មូលដ្ឋា នកនខុការង្រៀបចំព័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប 
ពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបសត្ាប់ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ៩ដខ ថ្ងៃទ៣ី០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩ ត្រូវបានយរៀបចុំយ ើង

យោយអនញយោមយៅតាមសតងោ់រគណយនយយអនតរជារិកមពញជា យ ខ៣៤ សតីព ី “របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញចយ ល្ ះយព ” (“CIAS 
34”)។  

ពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបយនះមនិរមួបញ្ចូ  នូវរា ់កុំណរស់ាា  ់ត្គបត់្បយភ្ទទុំងអស់ ែូចបានបង្ហា ញជា្មមតា
យៅកនញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញដែ បានយ្វើសវនកមមត្បោុំឆ្ន ុំយទ។ ែូចយនះ ពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបយនះគួរត្រូវបានអានភាា ប់
ជាមយួនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញត្បោុំឆ្ន ុំ    សត្ាបែ់ុំណាច់ឆ្ន ុំថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៨   ដែ ត្រូវបានយរៀបចុំយ ើងយោយ
អនញយោមយៅតាម  សតងោ់ររបាយការណ៍ទកទ់ងនឹងហិរញ្ញ វរាញអនតរជារិថ្នកមពញជា (“CIFRS”)។ យោ ការណ៍គណយនយយ
សុំខាន់ៗ ដែ បានយត្បើកនញងការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបយនះ គឺែូចយៅនឹងយោ ការណ៍គណយនយយ       សុំខាន់ៗ ដែ 
បានយត្បើកនញងការយរៀបចុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញដែ បានយ្វើសវនកមមរចួសត្ាបឆ់្ន ុំ២០១៨។ 

 

២.១ ស្តខ់ដ្ឋរគណង្នយយងមី និខស្តខ់ដ្ឋរគណង្នយយផែលបានង្្វើវិង្ស្ថ្នកមម ផែល                    
ក.ស្.ស្ បានអនុវរត 
សតងោ់រគណយនយយងមី សតង់ោរគណយនយយដែ បានដក មអ ឬសតងោ់រគណយនយយដែ បានយ្វើវយិស្ថ្នកមម 

និងបុំណកត្ស្ថយមយួចុំនួន បានចូ ជា្រានសត្ាប់ ការយិបរយិចេទរាយការណ៍យនះ  
 

 សតងោ់រគណយនយយងមី (*) CIFRS 16 ៖ ភ្រិសនា 
 ការដក មអត្បោុំឆ្ន ុំ CIAS 12 ៖ ចុំណូ ពនធ 
 ការដក មអត្បោុំឆ្ន ុំ CIAS 23 ៖ ចុំណាយត្បាកក់មច ី
 សតងោ់រគណយនយយដែ បានយ្វើវយិស្ថ្នកមម CIAS 19 ៖ អរាត្បយោជនន៍ិយោជិរ 

 
(*) CIFRS 16 សតីពី “ភ្រិសនា” ជា ទធែ យសទើរដរភ្រិសនាទុំងអស់នឹងត្រូវបានទទួ ស្ថា  ់យៅកនញងរបាយ-
ការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វរាញ   យោយស្ថរភាពខញសោន រវាងភ្រិសនាត្បរិបរតិ   និងភ្រិសនាហិរញ្ញ វរាញត្រូវបាន ញបយោ ។   
សតងោ់រងមី រត្មូវឱ្យទទួ ស្ថា  ់ត្ទពយសកមម (សិទធិយត្បើត្បាស់ត្ទពយជួ ) និងបុំណញ  ហិរញ្ញ វរាញ ដែ ត្រូវបងថ់្ងលជួ ។         
ានករណីយ ើកដ ងដរមយួគរ់គឺ ចុំយពាះភ្រិសនាដែ ានរយៈយព ខលី និងានរថ្មលឈ្នួ ទប។ ក.ស.ស ាន           
ភ្រិសនាត្បរិបរតមិនិយត្ចើន យហើយដងមទុំងានរថ្មលទប។ 

ការករត់្តាគណយនយយចុំយពាះភាគីាច ស់ត្ទពយជួ មនិានការផ្លល ស់បតូរជាស្ថរវនតយទ យហើយ ក.ស.ស គឺជាាច ស់
ត្ទពយជួ ។ 

មនិានែ ប ះពា ់ជាស្ថរវនតែ ់ការអនញវរតសតងោ់រខាងយ ើយទ។ 
 

៣.  ការបា៉ា ន់ស្ថម នរបស្គ់ណៈត្គប់ត្គខ 
ការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប រត្មូវឱ្យគណៈត្គបត់្គងយ្វើការវនិិចេយ័ ការបា ន់ស្ថម ន ការសនមរ ដែ ាន

ែ ប ះពា ់ែ ់ការអនញវរតយោ ការណ៍គណយនយយ និងចុំនួនទឹកត្បាករ់បស់ត្ទពយសកមម បុំណញ   ចុំណូ  និងចុំណាយ
ដែ បានរាយការណ៍។  ទធែ ជាកដ់សែងអាចនឹងខញសោន យៅនឹងការបា នស់្ថម នទុំងយនះ។ 

កនញងការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប ការវនិិចេយ័សុំខានដ់ែ គណៈត្គបត់្គងបានយ្វើយ ើង កនញងការអនញវរតយោ 
ការណ៍ គណយនយយរបស់ ក.ស.ស និងត្បភ្ពសុំខាន់ៗកនញងការបា ន់ស្ថម នភាពមិនត្បាកែត្បជា គឺែូចោន យៅនឹងការវនិិចេយ័



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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ដែ បានអនញវរតកនញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញសត្ាបែ់ុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៨។ 
៤. ការត្គប់ត្គខហានិភ័យហរិញ្ញវរថុ 
៤.១  កត្តត ហានិភ័យហរិញ្ញវរថុង្ែេខៗ 

 ក.ស.ស ត្រូវត្បឈ្មមញខនឹងហានិភ្យ័យែេងៗែូចជា ហានិភ្័យទីែារ (រមួានហានិភ្័យការបតូររបូិយបណ័ណ  និង
ហានិភ្យ័អត្តាការត្បាក)់ ហានិភ្យ័ឥណទន  និងហានិភ្័យស្ថចត់្បាកង់្ហយត្សួ ។  

ការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប មនិរត្មូវឱ្យរមួបញ្ចូ  នូវពរ័ា៌ន និងការោរត្រោងហានិភ្យ័ហិរញ្ញ វរាញ
ទុំងអស់ ែូចការការយរៀបចុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញត្បោុំឆ្ន ុំយទ យហើយគួរអានភាា ប់ជាមយួនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញសត្ាប់
ែុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៨។ 

 
៤.២  រនមលស្មត្ស្បរបស្ត់្ទពយស្កមមហរិញ្ញវរថុ និខបំណុលហរិញ្ញវរថុវាស្ផ់វខត្តមនងលង្ែើម

ែករលំស្ ់
វ ិ្ ីស្ថស្តសត និងការសនមរ ដែ បានយត្បើកនញងការបា ន់ស្ថម នរថ្មលសមត្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរាញ ានែូចខាង

យត្កាម៖ 
(ក)  ស្ថច់ត្បាក់ និងស្ថច់ត្បាក់សមមូ  និងត្បាក់បយញ្ញើ យៅ្្ោររយៈយព ខលី - រថ្មលយោងថ្នគណនីទុំងយនះ 

ានរថ្មលត្បហាក់ត្បដហ នឹងរថ្មលសមត្សប យោយស្ថរវាានរយៈយព ខលី។ 
(ខ) គណនីអរិងិជនពាណិជាកមម និងគណនីអរិងិជនយែេងៗ - រថ្មលយោងែកសុំវធិាន្នដែ បណាត  មកពី

ការងយចញះរថ្មល ានរថ្មលត្បហាក់ត្បដហ នឹងរថ្មលសមត្សប យោយស្ថរគណនីទុំងយនះសាិរយៅយត្កាម 
 កេខណឌ ឥណទន្មមតា និងានរយៈយព ខលី។ 

(គ) ឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិក - រថ្មលយោងរយៈយព ខលី ថ្នឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិក ត្រូវបានោរ់ទញកថាានរថ្មល
ែូចោន ជាមួយរថ្មលសមត្សប យោយស្ថរឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិកានរយៈយព ខលី។ ចុំយពាះឥណទន ែត ់
ឱ្យបញគា ិករយៈយព ដវង ានរថ្មលសមត្សបចុំនួន ១.៦៨៥ ោនយរៀ  គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩ 
យ្ៀបនឹងរថ្មលយោងដែ ានចុំនួន ១.៨០៨ ោនយរៀ ។ រថ្មលសមត្សបត្រូវបានគណ្ដែអកតាម ុំហូរ
ស្ថច់ត្បាក់អបបហារ យោយយត្បើអត្តាត្បាក់កមចី្យព បចចញបបនន។ វាត្រូវបានោរ់ទញកថាសាិរយៅកនញងរថ្មលសម
ត្សបកត្មិរទី៣ កនញងឋា្នញត្កមរថ្មលសមត្សប យោយស្ថរការរមួបញ្ចូ  នូវធារញចូ ដែ មិនអាចអយងករបាន 
រមួានហានិភ្័យឥណទនរបស់ភាគីថ្ែគូជាយែើម។ 

( ) ភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបង់ - រថ្មលយោងរយៈយព ខលីថ្នភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបង់ ត្រូវបានោរ់
ទញកថាានរថ្មលែូចោន ជាមួយរថ្មលសមត្សប យោយស្ថរភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបង់ានរយៈយព ខលី។ 
រថ្មលសមត្សបត្រូវបានគណ្ដែអកតាម ុំហូរស្ថច់ត្បាក់អបបហារយោយយត្បើអត្តាត្បាក់កមចី្យព បចចញបបនន។ 
វាត្រូវបានោរ់ទញកថាសាិរយៅកនញងរថ្មលសមត្សបកត្មរិទី៣ កនញងឋា្នញត្កមរថ្មលសមត្សប យោយស្ថរការរមួ
បញ្ចូ  នូវធារញចូ ដែ មិនអាចអយងករបាន រមួានហានិភ្័យឥណទនរបស់ភាគីថ្ែគូជាយែើម។ 

(ង) ត្បាក់កមចី - រថ្មលសមត្សបថ្នត្បាក់កមចីត្រូវបា ន់ស្ថម នយោយយ្វើអបបហារយ ើ ុំហូរស្ថច់ត្បាក់យចញកនញងកិចចសនា
្យព អ្គរ យោយយត្បើអត្តាត្បាក់កមចី្ែុំណាច់ការយិបរយិចេទ។ 
 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
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៤. ការត្គប់ត្គខហានិភ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 
៤.២  រនមលស្មត្ស្បរបស្ត់្ទពយស្កមមហរិញ្ញវរថុនិខបំណុលហរិញ្ញវរថុវាស្ផ់វខត្តមនងលង្ែើមែក

រលំស្ ់(រ) 
ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរាញ ដែ វាស់ដវងតាមរថ្មលសមត្សប ត្រូវបានវភិាគយៅតាមឋា្នញត្កមថ្នការវាស់ដវងរថ្មលសម

ត្សបែូចខាងយត្កាម៖ 
កត្មិរ ១ រថ្មល ក់កនញងទីែារសកមម (មនិដករត្មូវ)  ចុំយពាះត្ទពយសកមម ឬបុំណញ  ដែ អាចកុំណរ់បាន។ ក.ស.ស 

មិនានកាន់កាប់មូ បត្រចញះបញ្ា ី យទ។ 
កត្មិរ ២ ធារញចូ យែេងៗ យត្ៅពីរថ្មល ក់ដែ បានរមួបញ្ចូ  កនញង កត្មរិ ១ ដែ អាចអយងករត្ទពយសកមម ឬ បុំណញ   

បានយោយផ្លទ  ់ (តាមថ្ងលកុំណរ់) ឬ យោយត្បយោ  (តាមថ្ងលរកបាន)។ 
កត្មិរ ៣ ធារញចូ ចុំយពាះត្ទពយសកមម ឬបុំណញ   ដែ មិនអាត្ស័យយ ើទិននន័យយ ើទីែារដែ អាចសយងករបាន 

(ដែ ជាធារញចូ ដែ មិនអាចអយងករបាន)។ 
 
៥.  ព័រ៌មានត្បរិបរតិការត្តមផែនក 

ក.ស.ស ានត្បរិបរតិការតាមដែនកដែ ត្រូវរាយការណ៍គឺ យសវាដែនកកុំពងដ់ែ។ ត្បធានអនកសយត្មចចិរតដែនក
ត្បរិបរតិការ (ត្កុមគណៈត្គបត់្គង) ត្រួរពិនិរយរបាយការណ៍ត្គបត់្គងថ្ែទកនញង ដែ បានរាយការណ៍អុំពី ទធែ ថ្នយសវាដែនក
កុំពងដ់ែទុំងមូ  យែើមបវីាយរថ្មលអុំពី ទធែ  និងការដបងដចក្នធាន។ ត្បធានអនកសយត្មចចិរតដែនកត្បរិបរតិការវាយរថ្មល
អុំពី ទធែ ថ្នត្បរិបរតិការតាមដែនក យោយដែអកយៅយ ើទុំហុំត្បាក់ចុំណូ ែញ  (កុំណរស់ាា  ់ ១២)។ ត្បធាន អនកសយត្មច
ចិរតដែនកត្បរិបរតិការ កត៏្រួរពិនិរយែងដែរយៅយ ើចុំយណញមញនបង់ពនធ និងចុំយណញសញទធយ្ៀបនឹងការយិបរយិចេទមញនៗ។ យ ើស
ពីយនះ ក.ស.ស ក៏ានរុំបនយ់សែាកិចចពិយសស ដែ កុំពញងយ្វើត្បរិបរតិការយៅែុំណាកក់ា ែុំបូង  សូមយោងយៅកុំណរ់
សាា  ់ ៨។ 

ត្បាកច់ុំណូ ភាគយត្ចើនបានមកពីអរិងិជនខាងយត្ៅ។ ក.ស.ស ានទីតាុំងសាិរយៅកនញងយខរតត្ពះសីហនញ យហើយ
ត្បាកច់ុំណូ ភាគយត្ចើន ានត្បភ្ពយចញពីយខរតត្ពះសីហនញ និងរុំបនជ់ញុំវញិ។ 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
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៦.  ភាគលាភ 
យៅថ្ងៃទី១២ ដខយមស្ថ ឆ្ន ុំ២០១៩ ត្កុមត្បឹកាភ្បិា បានអនញមរ័ដបងដចកភាគោភ្ពីត្បាកច់ុំយណញសត្ាប់

ែុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៨ ែូចខាងយត្កាម៖ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

    
ភាគោភ្បានបងឱ់្យភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ” ៦.៥៥០.០០០  ៤.០០០.០០០ 
ភាគោភ្បានបងឱ់្យភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” ដែ ានរថ្មលោរកិ  

៤០៣ យរៀ កនញងមយួភាគហ ញន  ៨.៦៤១.៥២៧  ៨.៦៤១.៥២៦ 
ភាគោភ្សរញបបានបង ់(*) ១៥.១៩១.៥២៧  ១២.៦៤១.៥២៦ 
 
(*) ភាគោភ្សរញបបានបងដ់ែ ានទឹកត្បាកច់ុំនួន ១៥.១៩១.៥២៧ ពានយ់រៀ យនះ ានរមួបញ្ចូ  ទុំងភាគោភ្
ធា្ដែ ានទឹកត្បាកច់ុំនួន ៥.៤០៣.៦៣៥ ពានយ់រៀ  (កុំណរ់សាា  ់ ១០) (ថ្ងៃទី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៨៖ ានចុំនួន 
៥.៤០៣.៦៣៥ ពានយ់រៀ )។ ចុំនួនដែ យៅស ់ ៩.៧៨៧.៨៩២ ពានយ់រៀ  ( ថ្ងៃទី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៨៖ ានចុំនួន 
៧.២៣៧.៨៩២ ពានយ់រៀ ) ត្រូវបានែកយចញពីចុំយណញរកាទញក។ 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៧.  ត្ទពយស្មបរតិ និខបរកិាេ រ 

 ែី្លី  ការផកលមអែី្លី  អគារ  
បរកិាេ រ 

បង្ចេកង្ទស្  
ង្ត្គឿខស្ង្ហា រមិ 
និខបរកិាេ រភាា ប់  

កុំពយទូ័រ និខបរកិាេ រ
ការោិលយ័  ោនយនត  

បរកិាេ រ 
កំពខ់ផែមុត្ទ  

ស្ណំខ់កំពុខ
ស្ថខស្ខ់  បា៉ា ផែរ  ស្របុ 

 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 
                      
យៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៨ (បានយ្វើសវនកមម)                      
ថ្ងលយែើម ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៥១.៨១៦.១៥១  ៣៤៧.៧៩៣.៤៨៦  ២៤.៣៣១.២០៨  ២.៥០៧.៥៨២  ៨.០៥២.១០២  ៤៣.៧៥៨.២៥៣  ៣២៦.៨៦៨.២១០  ២០០.៨១៦.៩៨១  ១.៧៩៧.៤១២  ១.២៥៨.៦៧១.២៩៤ 
រ ុំ ស់បងារ -  (២៥.៨៨៥.០៧១)  (១៩៧.៨៩៧.៩១២)  (១៩.៣៦០.៤៤៩)  (២.១១១.៧៣០)  (៥.៧៤០.៧៣៨)  (២០.០៣៧.៨៥១)  (១៤០.៣៥០.៣០០)  -  (១.៦២៥.២៧២)  (៤១៣.០០៩.៣២៣) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធ (បានយ្វើសវនកមម) ២៥០.៩២៩.៩០៩  ២៥.៩៣១.០៨០  ១៤៩.៨៩៥.៥៧៤  ៤.៩៧០.៧៥៩  ៣៩៥.៨៥២  ២.៣១១.៣៦៤  ២៣.៧២០.៤០២  ១៨៦.៥១៧.៩១០  ២០០.៨១៦.៩៨១  ១៧២.១៤០  ៨៤៥.៦៦១.៩៧១ 

                      
ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ៩ដខ ថ្ងៃទ៣ី០ ដខកញ្ញញ   
ឆ្ន ុំ២០១៩ (បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ្វើ
សវនកមម)                      

រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធយែើមត្ោ ២៥០.៩២៩.៩០៩  ២៥.៩៣១.០៨០  ១៤៩.៨៩៥.៥៧៤  ៤.៩៧០.៧៥៩  ៣៩៥.៨៥២  ២.៣១១.៣៦៤  ២៣.៧២០.៤០២  ១៨៦.៥១៧.៩១០  ២០០.៨១៦.៩៨១  ១៧២.១៤០  ៨៤៥.៦៦១.៩៧១ 
ទិញបដនាម (*) -   ៨៦.៣៥៧   ១៧៩.៥៣៨   ២.៦៥៩.៦០០   ១៧៣.៧១៦   ៦១៨.២១៨   ៥.៨១០.៧០៩   ១.៣៦២.៧៧៨   ៥.០៧៦.៨៧៥   -   ១៥.៩៦៧.៧៩១  
 ក ់- សញទធ -  -  -  -  -  -  (៨.៥៨០)  -  -  -  (៨.៥៨០) 
យែទរ -   ១៤.៨២៧.៦៩០   ១៦៦.៥០៦.៤៧៤   ២០.០៨០.២៤៩   -   -   -   -   (២០១.៤១៤.៤១៣)  -  - 
រ ុំ ស់ -  (៨៨៩.២៣៦)  (៣.៧៥១.២១៦)  (៩៣២.៨៩៨)  (១៦២.០០៦)  (១.០៦៧.៣៥៥)  (១.៨៥៩.១០២)  (៧.៤៦០.៥១៨)  -  (១០១.៥៩៤)  (១៦.២២៣.៩២៥) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធចញងត្ោ ២៥០.៩២៩.៩០៩   ៣៩.៩៥៥.៨៩១   ៣១២.៨៣០.៣៧០   ២៦.៧៧៧.៧១០   ៤០៧.៥៦២   ១.៨៦២.២២៧   ២៧.៦៦៣.៤២៩   ១៨០.៤២០.១៧០   ៤.៤៧៩.៤៤៣   ៧០.៥៤៦   ៨៤៥.៣៩៧.២៥៧  

                      
យៅថ្ងៃទី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩                      
ថ្ងលយែើម ២៥០.៩២៩.៩០៩   ៦៦.៧៣០.១៩៨   ៥១៤.៤៧៩.៤៩៨   ៤៧.០៧១.០៥៧   ២.៦៨១.២៩៨   ៨.៦៧០.៣២០   ៤៩.៥៤៧.៦៦១   ៣២៨.២៣០.៩៨៨   ៤.៤៧៩.៤៤៣   ១.៧៩៧.៤១២   ១.២៧៤.៦១៧.៧៨៤  
រ ុំ ស់បងារ -   (២៦.៧៧៤.៣០៧)  (២០១.៦៤៩.១២៨)  (២០.២៩៣.៣៤៧)  (២.២៧៣.៧៣៦)  (៦.៨០៨.០៩៣)  (២១.៨៨៤.២៣២)  (១៤៧.៨១០.៨១៨)  -   (១.៧២៦.៨៦៦)  (៤២៩.២២០.៥២៧) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធ (បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបាន
យ្វើសវនកមម) ២៥០.៩២៩.៩០៩   ៣៩.៩៥៥.៨៩១   ៣១២.៨៣០.៣៧០   ២៦.៧៧៧.៧១០   ៤០៧.៥៦២   ១.៨៦២.២២៧   ២៧.៦៦៣.៤២៩   ១៨០.៤២០.១៧០   ៤.៤៧៩.៤៤៣   ៧០.៥៤៦   ៨៤៥.៣៩៧.២៥៧  

 

 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៧.  ត្ទពយស្មបរតិ និខបរកិាេ រ (រ) 
(*) សូមយោងយៅការយែទៀងផ្លទ រក់ារទិញបដនាម ដែ ជាស្ថចត់្បាក់ និងមនិដមនស្ថចត់្បាកែូ់ចខាងយត្កាម (ការទិញត្ទពយ
សមបរតិ និងបរកិាេ រ) សត្ាបែ់ុំណាចក់ារយិបរយិចេទ៩ដខ។ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

    
ការទិញកនញងអុំ ញងការយិបរយិចេទ (ស្ថចត់្បាក ់និងមនិដមនស្ថចត់្បាក)់ ១៥.៩៦៧.៧៩១   ៤៤.៧៥៥.៥៥២ 
ទឹកត្បាកត់្រូវសងអនកែារែ់ាង ់(មនិដមនស្ថចត់្បាក)់  (៨៥៨.៤៨៣)  (១៧៩.៤១៣) 
ស្ថចត់្បាកប់ានបងក់នញងអុំ ញងការយិបរយិចេទ ១៥.១០៩.៣០៨   ៤៤.៥៧៦.១៣៩ 
 

ចុំណាយការត្បាក ់ដែ ត្រូវបានយ្វើមូ ្នកមមយ ើត្ទពយសកមមដែ ាន កេណៈសមបរតិត្គបត់្ោន ់ គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣០ 
ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩ ានចុំនួន ១០.៨០២ ោនយរៀ  ដែ ាន (អត្តាការត្បាក ់១,៦៥% កនញងមយួឆ្ន ុំ ពីត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ
វរាញ ចុំយពាះ (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P10 - កុំណរស់ាា  ់ ១១)។ 

 
៨.  ត្ទពយស្មបរតិវិនិង្ោគ 
 ែី្ល ី អគារ  ស្របុ 

 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 
យៅថ្ងៃទី៣១ ដខ ន្ូ ឆ្ន ុំ២០១៨ (បានយ វ្ើសវនកមម)      
ថ្ងលយែើម ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៧៥.២៦៦.៥១៧  ៣០៩.៥៩២.៤០០ 
រ ុំ ស់បងារ -  (៣០.១១០.២២០)  (៣០.១១០.២២០) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធ (បានយ វ្ើសវនកមម) ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤៥.១៥៦.២៩៧  ២៧៩.៤៨២.១៨០ 

      
ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ៩ដខ ថ្ងៃទី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩ (បាន

ត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម)      
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធយែើមត្ោ ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤៥.១៥៦.២៩៧  ២៧៩.៤៨២.១៨០ 
ទិញបដនាម (*) -  ២.៤១៤.៧២៤  ២.៤១៤.៧២៤ 
រ ុំ ស់ -  (៤.៦៣៧.២១១)  (៤.៦៣៧.២១១) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធចញងត្ោ ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤២.៩៣៣.៨១០  ២៧៧.២៥៩.៦៩៣ 
      
យៅថ្ងៃទី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩      
ថ្ងលយែើម ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៧៧.៦៨១.២៤១  ៣១២.០០៧.១២៤ 
រ ុំ ស់បងារ -  (៣៤.៧៤៧.៤៣១)  (៣៤.៧៤៧.៤៣១) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធ (បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤២.៩៣៣.៨១០  ២៧៧.២៥៩.៦៩៣ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

           24 

៨.  ត្ទពយស្មបរតិវិនិង្ោគ (រ) 
(*) សូមយោងយៅការយែទៀងផ្លទ រក់ារទិញបដនាម ដែ ជាស្ថចត់្បាក់ និងមនិដមនស្ថចត់្បាកែូ់ចខាងយត្កាម (ការទិញត្ទពយ
សមបរតិវនិិយោគ) សត្ាបែ់ុំណាចក់ារយិបរយិចេទ៩ដខ។ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

    
ការទិញកនញងអុំ ញងការយិបរយិចេទ (ស្ថចត់្បាក ់និងមនិដមនស្ថចត់្បាក)់ ២.៤១៤.៧២៤  ៧៩៩.៣៤១ 
ទឹកត្បាកត់្រូវសងអនកែារែ់ាង ់(មនិដមនស្ថចត់្បាក)់  (២៦៧.៤៤៩)  - 
ស្ថចត់្បាកប់ានបងក់នញងអុំ ញងការយិបរយិចេទ ២.១៤៧.២៧៥  ៧៩៩.៣៤១ 

 
ចុំនួនទឹកត្បាកត់្ទពយសមបរតិវនិិយោគ - រុំបន់យសែាកិចចពិយសស ខាងយត្កាមយនះ ត្រូវបានករ់ត្តាយៅកនញងរបាយការណ៍

ចុំយណញ-ខារ និង ទធែ  មអិរយែេងៗសយងេប ៖ 
 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ផែ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
    

ចុំណូ ពីការជួ  ១.៩៩៥.៩០១  ២.២៤៤.៦៦១ 
ចុំណាយរ ុំ ស់ (៤.៦៣៧.២១១)  (៤.៥៧៦.៥៧២) 
ចុំណាយត្បរិបរតិការផ្លទ  ់ដែ យកើរយចញពីការវនិិយោគត្ទពយសមបរតិ 
     ដែ បយងកើរឱ្យានចុំណូ ពីការជួ  (២.០៥៧.៨០១)  (២.៥៥៣.៣៧៧) 
 
 រុំបនយ់សែាកិចចពិយសសកុំពញងដរសាិរកនញងែុំណាកក់ា ែុំបូង ថ្នការយ្វើត្បរិបរតិការអាជីវកមមរបស់ខលួនយៅយ ើយ។ 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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៩.  ត្ទពយស្កមមអរបូី 
 កមមវិ្កីុំពយទូ័រ 
 ពាន់ង្រៀល 
  
យៅថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៨ (បានយ្វើសវនកមម)  
ថ្ងលយែើម ១៣.៤៦៧.៩៤៧ 
រ ុំ ស់បងារ (៥.៩៧៣.១១៦) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធ (បានយ្វើសវនកមម) ៧.៤៩៤.៨៣១ 
  
ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ៩ដខ ថ្ងៃទី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩  

(បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធយែើមត្ោ ៧.៤៩៤.៨៣១ 
រ ុំ ស់ (៧៩៧.១៥៤) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធចញងត្ោ ៦.៦៩៧.៦៧៧ 
  
យៅថ្ងៃទ៣ី០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩  
ថ្ងលយែើម ១៣.៤៦៧.៩៤៧ 
រ ុំ ស់បងារ (៦.៧៧០.២៧០) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធ (បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) ៦.៦៩៧.៦៧៧ 
 
 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១០.  ង្ែើមទុន និខបុពវលាភភាគហ ុន 
 ភាគហ ុនត្បង្ភទ “ក” (*)  ភាគហ ុនត្បង្ភទ “ែ” (**)  ភាគហ ុនត្បង្ភទ “គ” (***)  បុពវលាភភាគហ ុន  ស្របុ 

 ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់ង្រៀល  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់ង្រៀល  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 
                
យៅថ្ងៃទី៣១ ដខ ន្ូ ឆ្ន ុំ២០១៨ (បានយ វ្ើសវនកមម) ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
                
យៅថ្ងៃទី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩ 

(បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
 
(*) យោងតាមាត្តា ៥ ថ្ន កេនតិកៈ ចញះថ្ងៃទី២១ ដខកញមាៈ ឆ្ន ុំ២០១៧ យែើមទញនដែ ានត្ស្ថបច់ុំនួន ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦.០០០ យរៀ  ត្រូវបានដបងដចកយៅជាភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ក” ចុំនួន 
៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ហ ញន យែើមទញនត្បយភ្ទ “ខ” ចុំនួន ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ហ ញន យោយានរថ្មលោរកិ ១.០០០ យរៀ  កនញងមយួភាគហ ញន។    ទុំងភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ក” និងភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ” ត្រូវបាន
កានក់ាបយ់ោយរាជរោា ភ្បិា កមពញជា ដែ រុំណាងយោយត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរាញ។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ក” មនិទទួ បានភាគោភ្យទ យហើយកម៏និានសិទធិយបាះយឆ្ន រដែរ យ ើកដ ងដរ 
 កេខណឌ មយួចុំនួនែូចបាន មអរិកនញងាត្តា ៩ ថ្ន កេនតិកៈចញះថ្ងៃទី២១ ដខកញមាៈ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ” ានសិទធិយបាះយឆ្ន រ និងទទួ ភាគោភ្ ដែ ត្រូវបានអនញមរ័យោយ                  
ត្កុមត្បឹកាភ្បិា ។ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១០.  ង្ែើមទុន និខបុពវលាភភាគហ ុន(រ) 
(**)  យសចកតី មអរិថ្នភាគហ ញនដែ ានសិទធិយបាះយឆ្ន រ ានែូចខាងយត្កាម៖ 
 ភាគរយ  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់ង្រៀល 
ភាគហ ុនិក      
ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ”      

រាជរោា ភ្បិា កមពញជា ៧៥%  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥ 
ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ”      

ត្កុមហ ញន Kamigumi ១៣%  ១១.១៥០.៣២៤  ១១.១៥០.៣២៤ 
គយត្ាងភាគហ ញនរបស់បញគា ិក ២%  ២.១៤៤.២៩៩  ២.១៤៤.២៩៩ 
អនកវនិិយោគយែេងៗ ១០%  ៨.១៤៨.៣៦៩  ៨.១៤៨.៣៦៩ 

 ២៥%  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២ 
      
 ១០០%  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 

 

 ចុំនួនភាគហ ញនងមីដែ បានយបាះែាយកនញងត្បយភ្ទ “គ” ានចុំនួន ២១.៤៤២.៩៩២ ភាគហ ញន ដែ ានរថ្មលោរកិ 
១.០០០ យរៀ កនញងមយួភាគហ ញន។  ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” ដែ បានយបាះែាយទុំងអស់ ត្រូវបានបងត់្បាករ់ចួរា ់ទុំងត្សុង។ 
 

(***)  ភាគោភ្ធា្ត្រូវបងយ់ៅត្គបភ់ាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” 
 

 យែើមបជីាការយ ើកទឹកចិរតសត្ាបអ់នកវនិិយោគ ភាគហ ញនិកភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” (ានសិទធិយបាះយឆ្ន រទុំងអស់) ានសិទធិ
ទទួ បានភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបងច់ុំនួន ៥% កនញងមយួឆ្ន ុំ សត្ាបរ់យៈយព បីឆ្ន ុំ (ជាស្ថចត់្បាក់ ឬ ជាភាគហ ញន យៅតាម
ការសយត្មចចិរតរបស់ ក.ស.ស ដរប ញយណាណ ះ) ថ្នភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” សរញប គញណនឹងរថ្មលោក ់កព់ីកា បរយិចេទចញះបញ្ា ី ក ់     
មូ បត្រយ ើកែុំបូង កនញងដខមងិញ្ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ត្បសិនយបើការទូទរក់ារបងភ់ាគោភ្ជាភាគហ ញន គឺវាអាត្ស័យយៅយ ើរថ្មលទីែារ
ភាគហ ញនយព បិទទវ រ មញនយព  ex-dividend day។ មនិានការធា្ចុំយពាះចុំនួនភាគហ ញនយងរយទ (ានដរចុំនួនភាគហ ញនអយងរ)។
កនញងករណីដែ ានមូ និ្ិត្គប់ត្ោន ់ អភ្បិា ទុំងអស់ត្រូវត្បកាស និងបងភ់ាគោភ្យៅអនកវនិិយោគរបស់ខលួនកនញងរយៈយព  
១២ដខពីកា បរយិចេទចញះបញ្ា ី កម់ូ បត្រយ ើកែុំបូង។ កនញងករណីដែ ភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបង ់មនិត្រូវបានបង/់ដបងដចក 
យពញយ ញកនញងឆ្ន ុំណាមយួយទយ្ះ ចុំនួនទឹកត្បាកដ់ែ យៅស ់ត្រូវករត់្តាបងារយៅឆ្ន ុំយត្កាយៗយទៀរ រហូរែ ់យព ដែ ភាគ
ោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបង ់អាចទូទរប់ានយពញយ ញ។ 
 រាជរោា ភ្បិា កមពញជា ដែ ជាភាគហ ញនិកយែើមទញនានសិទធិយបាះយឆ្ន រត្បយភ្ទ “ខ” និង យែើមទញនមនិានសិទធិយបាះយឆ្ន រ
ត្បយភ្ទ “ក” មនិានសិទធិទទួ ភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបងយ់នះយទ។ 
 
 
 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១០.  ង្ែើមទុន និខបុពវលាភភាគហ ុន(រ) 
 កា បរយិចេទកុំណរថ់្នភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបង ់ានែូចខាងយត្កាម៖ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

    
រយៈយព ខលី ៥.១៦៧.៩៦១  ៤.៩១២.៤៦៦ 
រយៈយព ដវង -  ៥.២៥៦.៣៣៩ 
 ៥.១៦៧.៩៦១  ១០.១៦៨.៨០៥ 
 

 បដត្មបត្មួ ភាគោភ្អបបបរាធា្ត្រូវបង ់ានែូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ផែ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

    
សមរញ យយែើមត្ោ ១០.១៦៨.៨០៥  ១៤.៧៥៩.៨៩៤ 
ចុំណាយការត្បាកប់ូកបដនាម (កុំណរស់ាា  ់ ១៦) ៤០២.៧៩១  ៦៤១.៥៧២ 
ភាគោភ្បានបង់ (៥.៤០៣.៦៣៥)  (៥.៤០៣.៦៣៤) 
សមរញ យចញងត្ោ ៥.១៦៧.៩៦១  ៩.៩៩៧.៨៣២ 
 
១១.  ត្បាក់កមេី 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

ត្បាកក់មចពីី៖    
ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរាញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P3 ៧៥.៥០១.៦៦០  ៧៩.៧៩៥.៥១៤ 
ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P4 ១១៨.៥៩៩.៦១៧  ១១៩.០១៨.១២៧ 
ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P6 ៨.៣៦៧.៨៣៨  ៨.២១២.០៨៤ 
ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P8 ១២៣.៩០៨.៥២២  ១២៣.៩៤៥.២៦៣ 
ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P10 ២២១.៨៣៩.៦១៩  ២១៩.៦៥០.២៤១ 

 ៥៤៨.២១៧.២៥៦  ៥៥០.៦២១.២២៩ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១១.  ត្បាក់កមេី (រ) 
ត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរាញ បានចញះហរាយ ខាយ ើកិចចត្ពមយត្ពៀងត្បាកក់មចជីាមយួ JICA និង JBIC ទកទ់ិនយៅនងឹ

ត្បរិបរតិការដែ ពាកព់ន័ធនឹង ក.ស.ស។ ក.ស.ស កប៏ានចញះហរាយ ខាយ ើកិចចត្ពមយត្ពៀងត្បាកក់មច ី ជាមយួត្កសួងយសែាកិចច និង
ហិរញ្ញ វរាញែងដែរ យោយត្បាកក់មចតី្រូវបាន JICA និង JBIC ទូទរយ់ោយផ្លទ  ់ឱ្យអនកែារែ់ាងរ់បស់ ក.ស.ស។ ក.ស.ស បានសង
ត្បាកយ់ោយផ្លទ  ់យៅត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរាញ យៅតាមកា វភិាគសងត្បាក។់ 
 

 កា កុំណររ់បស់ត្បាកក់មចទីុំងយនះានែូចខាងយត្កាម៖ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

រយៈង្ពលែលី    
ែញរកុំណរក់នញងរយៈយព មយួឆ្ន ុំ ៣៣.០៩៨.១៥៩  ២២.១៩៧.៣១១ 

រយៈង្ពលផវខ    
ែញរកុំណរក់នញងរយៈយព យ ើសពីមយួឆ្ន ុំយៅពីរឆ្ន ុំ ៣០.៥០៤.៦១៩  ២៤.១៤៤.៧៨០ 
ែញរកុំណរក់នញងរយៈយព យ ើសពីពីរឆ្ន ុំយៅត្បាុំឆ្ន ុំ ៩១.៥១៣.៨៥៧  ៨៨.៤១១.១១២ 
ែញរកុំណរក់នញងរយៈយព យ ើសពីត្បាុំឆ្ន ុំ ៣៩៣.១០០.៦២១  ៤១៥.៨៦៨.០២៦ 

 ៥១៥.១១៩.០៩៧  ៥២៨.៤២៣.៩១៨ 
    
 ៥៤៨.២១៧.២៥៦  ៥៥០.៦២១.២២៩ 
 
 រថ្មលយោង និងរថ្មលសមត្សបរបស់ត្បាកក់មច ីានែូចខាងយត្កាម៖ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

រថ្មលយោង    
រយៈយព ខលី ៣៣.០៩៨.១៥៩  ២២.១៩៧.៣១១ 
រយៈយព ដវង ៥១៥.១១៩.០៩៧  ៥២៨.៤២៣.៩១៨ 

 ៥៤៨.២១៧.២៥៦  ៥៥០.៦២១.២២៩ 
រថ្មលសមត្សប    

រយៈយព ខលី ៣០.១៧៣.៩៨៥  ១៨.៤៨៧.៣១៨ 
រយៈយព ដវង ៣៧៧.៧៦៧.២២២  ៣៨១.៣៦៩.០៣៥ 
 ៤០៧.៩៤១.២០៧  ៣៩៩.៨៥៦.៣៥៣ 

  



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១១.  ត្បាក់កមេី (រ) 
 រថ្មលសមត្សបត្រូវបានគណ្អាត្ស័យយៅតាម ុំហូរស្ថចត់្បាកអ់បបហារ យោយយត្បើអត្តាត្បាកក់មចី្ យព បចចញបបនន  ។ 
វាត្រូវបានោរ់ថាន ក់ជារថ្មលសមត្សបកត្មរិទី៣ កនញងឋា្នញត្កមរថ្មលសមត្សប  យោយស្ថរានការរមួបញ្ចូ  នូវធារញចូ ដែ មនិ 
អាចអយងករបាន រមួាន ហានិភ្័យឥណទនរបស់ភាគីថ្ែគូជាយែើម។ 
 ត្បាកក់មចជីារបូិយបណ័ណ យែេងៗយត្ៅពីរបូិយបណ័ណ យោ  ានែូចខាងយត្កាម៖ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

    

ត្បាកយ់យ នជប ញន ៤២២.៦៨០.៧០២  ៤២០.១៩២.៩៤៣ 
ត្បាកែ់ញោល រអាយមរកិ ១២៥.៥៣៦.៥៥៤  ១៣០.៤២៨.២៨៦ 
 ៥៤៨.២១៧.២៥៦  ៥៥០.៦២១.២២៩ 

  

ត្បាកក់មចទីុំងអស់ានរយៈយព ៣០ឆ្ន ុំ យហើយអត្តាការត្បាកត់្បោុំឆ្ន ុំថ្នត្បាកក់មចនីីមយួៗ ានែូចខាងយត្កាម៖ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
    

ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរាញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P3 ៣,០០%  ៣,០០% 
ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P4 ៣,៧០%  ៣,៧០% 
ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P6 ៣,០០%  ៣,០០% 
ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P8 ២,៦៥%  ២,៦៥% 
ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P10 ១,៦៥%  ១,៦៥% 
 
១២. ចំណូល 
 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ផែ  ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ផែ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពនិិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម)  

(បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

        
ចុំណូ យ ើកោកពី់្វា ៤៣.៤១៥.០២៩  ៣៣.៤៨៨.៣៥៩  ១១០.០៩១.៧២០  ៩១.៨៣៦.៣៦៧ 
ចុំណូ យ ើកោកយ់ ើទីោន (LO-LO) ២៣.៨៣៩.៥០៣  ១៩.៦៦៦.០៨៣  ៦៦.៣៩៦.៧៧៩  ៥៥.១៥៣.៩០៨ 
ចុំណូ ពីយសវាកមមដែ ១៦.៦១៦.០៣៨  ១៣.៩២៥.៣៩៩  ៤៧.៤៨២.៧១០  ៤១.៥៦០.៤០៦ 
ចុំណូ បានមកពីការជ ួរុំបនយ់សែា

កិចចពិយសស ៦១០.០៧៧  ៨០០.៥១៥  ១.៩៩៥.៩០១  ២.២៤៤.៦៦១ 
ចុំណូ យែេងៗ ៧.០៧៦.៤៥៨  ២.៨៧៥.៧៥៨  ១៦.៩០២.០២៤  ៩.៣៣៨.៩៨៤ 
 ៩១.៥៥៧.១០៥  ៧០.៧៥៦.១១៤  ២៤២.៨៦៩.១៣៤  ២០០.១៣៤.៣២៦ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៣.  ចំណាយស្មាា រែារ់ែាខ់ 
 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ផែ  ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ផែ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
        
ចុំណាយយ ើសាា រង្ហយយ ះ ១១.៤១៩.៣០៩  ១១.១២០.៥៩៨  ៣៣.១៨០.៧៧០  ៣១.១៩៧.១៦៣ 
យត្គឿងប ល្ ស់ ៧.៨៦៥.៥៩៥  ៤.៩២៥.៤៣៤  ២៣.៦១២.៨១១  ១៤.៥១២.៥៩០ 
សាា រឃ្ល ុំង ២.៤៩៨.៦១៩  ១.៦៥៣.៤៣៣  ៥.៤៩៤.៦៨៦  ៥.៣២៦.៧៧៩ 
យត្បងរ ុំអិ  និងយត្បងា សញីន ៩៦៧.០០៤  ៨៣៧.៨៣៧  ២.៧២៩.៣៨៦  ២.៣៨៩.៤៣៣ 
សាា រែារែ់ាងក់ារោិ ័យ ១.០៩០.៥៨៩  ៧៧៤.០៤៣  ២.២៦៩.៦៩២  ១.៧៨២.៤៩៦ 
សាា រយត្បើត្បាស់យែេងៗ -  ៥៨៤.៩៩០  ៧៤៦.៨៣០  ៧៦០.៦៣០ 
 ២៣.៨៤១.១១៦  ១៩.៨៩៦.៣៣៥  ៦៨.០៣៤.១៧៥  ៥៥.៩៦៩.០៩១ 
 
១៤.  ចំណាយង្លើត្បាក់ង្បៀវរេរ ៍ត្បាក់ឈ្នលួ និខចំណាយពាក់ព័នធ 
 
 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ផែ  ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ផែ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
        
ត្បាកយ់បៀវរេរប៍ញគា ិក ១៦.៣៦៤.៧៧៥  ១៤.៤៧៣.២៩១  ៤៥.១៦៤.០៨៤  ៣៨.៦៤០.៧៤៨ 
ត្បាករ់ង្ហវ ន ់ ២.៧៧៩.៩៥១  ២.៤៦២.៨២០  ៦.៤០៣.៩១៥  ៤.៨០៣.៨២០ 
បងារការទូទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាព

ការង្ហរ -  ១.៧៩៨.៧២៤  -  ១.៧៩៨.៧២៤ 
ចុំណាយអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍ ១.២៦២.០៧៣  ១.០៧១.៥០០  ៤.៤៦៤.៧៥០  ៣.២១៤.៥០០ 
ោភ្ការរបស់ត្កុមត្បឹកាភ្បិា  ៣០៦.០០០  ៣០៦.០០០  ៩១៨.០០០  ១.០០៤.៤០០ 
ចុំណាយសនតិសញខសងាមយែេងៗ ១២៧.៥២២  ៧១.៥៧៧  ៣៨៧.១៨៦  ២៧៧.៦៩៦ 
ត្បាកឈ់្នួ សត្ាបអ់នកយ  ការ ៦៩.៤៥០  ២៦.៣៥០  ២១២.៥៥០  ៩៦.៥៥០ 
ចុំណាយយែេងៗពាកព់ន័ធនឹងបញគា ិក ១.៤៦០.១១៩  ៩៤១.០៣៦  ៥.៤៤៩.៨៣២  ២.៨៩១.៣៨០ 
 ២២.៣៦៩.៨៩០  ២១.១៥១.២៩៨  ៦៣.០០០.៣១៧  ៥២.៧២៧.៨១៨ 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៥. ចំណាយរលំស្ត់្ទពយស្មបរតិ និខបរកិាេ រ ត្ទពយស្មបរតិវិនិង្ោគ និខត្ទពយស្កមមអរបូី 
 
 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ផែ  ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ផែ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
        
ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ ៥.៥០៦.៥៨០  ៥.៣៦៦.២២០  ១៦.២២៣.៩២៥  ១៥.៦៧២.៩២៣ 
ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ ១.៥៥៩.៨៥៨  ១.៥២៨.៣៨៩  ៤.៦៣៧.២១១  ៤.៥៧៦.៥៧២ 
ត្ទពយសកមមអរបីូ ២៦៥.៧១៨  ២៦៥.៧១៨  ៧៩៧.១៥៤  ៧៩៧.១៥៤ 
 ៧.៣៣២.១៥៦  ៧.១៦០.៣២៧  ២១.៦៥៨.២៩០  ២១.០៤៦.៦៤៩ 
 
១៦. (ចំណាយ)/ចំណូលហរិញ្ញវរថុ - ស្ទុធ 
 
 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ផែ  ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ផែ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
ចុំណូ ហិរញ្ញ វរាញ  ៖        
ចុំណូ ការត្បាកពី់ត្បាកប់យញ្ញ ើយៅ  

្្ោរ (ក) ៩១៦.១៤២   ៦៨៧.២០៤  ២.៤១៣.១៩៩   ២.០៨០.៦៦៧ 
ចុំយណញសញទធពីការបតូររបិូយវរាញរបស់ត្បាក់

កមច ី(គ) -     ៨.៨៩៨.៤០០  -     - 
ចុំណូ ការត្បាកពី់ការករត់្តាអបបហារ

ឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិកត្រ បម់ក
វញិ ១៦២.០៨៨   ២២៩.២២៦  ៥៣៩.២២៣   ៧៣៤.០៩៩ 

 ១.០៧៨.២៣០   ៩.៨១៤.៨៣០  ២.៩៥២.៤២២   ២.៨១៤.៧៦៦ 
        
ចុំណាយហិរញ្ញ វរាញ  ៖        
ចុំណាយការត្បាកយ់ ើត្បាកក់មច ី(ខ) (៣.០៨២.៦១១)  (២.៥៨៥.៩៥៧)  (៨.១៨៣.៦៨៧)  (៨.១៧១.៨៣២) 
ខារសញទធពីការបតូររបិូយវរាញរបស់ត្បាក ់  

កមច ី(គ) (១.២៩៥.៩០២)  -  (១៦.៧៨៦.៤៤៧)  (២.៧១៣.៣៨៦) 
ចុំណាយការត្បាកពី់ការបូកបដនាមភាគ

ោភ្ធា្ត្រូវបង ់ (៨៨.៣៧៧)  (១៧០.៩៧៣)  (៤០២.៧៩១)  (៦៤១.៥៧២) 
 (៤.៤៦៦.៨៩០)  (២.៧៥៦.៩៣០)  (២៥.៣៧២.៩២៥)  (១១.៥២៦.៧៩០) 

        
(ចុំណាយ)/ចុំណូ ហិរញ្ញ វរាញ - សញទធ (៣.៣៨៨.៦៦០)  ៧.០៥៧.៩០០  (២២.៤២០.៥០៣)  (៨.៧១២.០២៤) 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៦. (ចំណាយ)/ចំណូលហរិញ្ញវរថុ - ស្ទុធ (រ) 
(ក)  ចុំណូ ការត្បាកគ់ឺជាចុំណូ ពីគណនីត្បាកប់យញ្ញ ើសនេ ុំ និងត្បាកប់យញ្ញ ើានកា កុំណរយ់ែេងៗដែ យែើ្យៅកនញង     ្្

ោរកនញងត្សុក កនញងអុំ ញងការយិបរយិចេទ។  
 
(ខ)  ចុំណាយការត្បាកគ់ឺជាការត្បាក ់យ ើត្បាកក់មចដីែ ទទួ បានពីត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរាញ  តាមរយៈការយ្វើ     ហិរញ្ញ

បបទនយោយ JICA និង JBIC។ 
 
(គ)  ក.ស.ស ានត្បាកក់មចជីាត្បាកយ់យ នជប ញន និងជាត្បាកែ់ញោល រអាយមរកិ (កុំណរស់ាា  ់១១)។ យោយស្ថរដរការយ ើងចញះ

ថ្នរថ្មលត្បាកយ់រៀ យ្ៀបនងឹត្បាកយ់យ នជប ញន និងត្បាកែ់ញោល រអាយមរកិ វាបណាត  ឱ្យានការខារ ឬចុំយណញជាស្ថរវនតយ ើ
ការបតូររបូិយបណ័ណ  យ្ៀបនឹងត្បាកក់មចរីបស់ ក.ស.ស។ អត្តាបតូររបូិយបណ័ណ ដែ ត្រូវបានែេពវែាយយោយ ្្ោរជារិ 
ថ្ន កមពញជា ្ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទរាយការណ៍ ានែូចខាងយត្កាម៖ 

 

 
៣០ កញ្ញញ  
២០១៩ 

 ៣០ មិងុនា  
២០១៩ 

 ៣១ ្នូ 
២០១៨ 

 ៣០ កញ្ញញ  
២០១៨ 

 ៣១ មិងុនា  
២០១៨ 

ត្បាកយ់យ ន/ត្បាកយ់រៀ  ៣៨,១២០  ៣៧,៩៤៥  ៣៦,៥៩០  ៣៦,១៨០  ៣៦,៩៧០ 
ត្បាកែ់ញោល រអាយមរកិ/ត្បាកយ់រៀ  ៤.០៩៥  ៤.០៦៦  ៤.០១៨  ៤.០៨២  ៤.០៦៣ 

 
១៧.  ចំណាយពនធង្លើត្បាក់ចំណូល 

ពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ ត្រូវបានគណ្តាមមូ ោា នបុំណកត្ស្ថយបចចញបបននថ្នបទបញ្ញរតិពនធោរ។ កប៏ ញដនតបទបញ្ញរិតទុំង
អស់យនះ អាចានភាពដត្បត្បួ ពីមយួត្ោយៅមយួត្ោ យហើយការកុំណរច់ញងយត្កាយយ ើចុំនួនពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ  នឹងត្រូវយ្វើយ ើង
ប ទ្ បព់ីានការត្រួរពិនិរយរបស់អគា្យកោា នពនធោរ។ 
 យត្កាមបទបបញ្ញរតិពនធ ក.ស.ស ត្រូវបងព់នធយ ើត្បាកច់ុំយណញតាមអត្តា ២០%។ យោងតាមអនញត្កឹរយ ខ ០១ អនត្ក.
ររ ចញះថ្ងៃទ០ី៨ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០១៥ អងាភាពដែ បានចញះបញ្ា ីកនញងែារមូ បត្រកមពញជា បានទទួ ការអនញយត្ោះពនធរយៈយព បីឆ្ន ុំពី
គណៈកមមការមូ បត្រកមពញជា។ យៅថ្ងៃទី១៦ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៨ អគា្យកោា នពនធោរបានអនញមរ័ការអនញយត្ោះពនធយនះ ត្រូវការ ់
៥០% ពីពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ  (២០%) យហើយចូ ជា្រាន ក.ស.ស ត្រូវបងព់នធយ ើត្បាកច់ុំណូ តាមអត្តា១០% ោបព់ីឆ្ន ុំ
២០១៧ ែ ់ឆ្ន ុំ២០១៩។ របាយការណ៍សវនកមមពនធយពញយ ញដែ យចញចញងយត្កាយ យោយអគា្យកោា នពនធោរ គឺសត្ាប់
ែុំណាចឆ់្ន ុំ ២០១៥ យហើយបុំណញ  ពនធទុំងយនះត្រូវបានទូទរទ់ុំងត្សុងយៅកនញងឆ្ន ុំ ២០១៧។ 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៨.  ចំង្ណញកនខុមួយភាគហ ុន 
(ក)  ចំង្ណញកនខុមួយភាគហ ុនជាមូលដ្ឋា ន (Basic earnings per share) 

ចុំយណញកនញងមយួភាគហ ញនជាមូ ោា ន ត្រូវបានគណ្យោយយកត្បាកច់ុំយណញរបស់ាច ស់ភាគហ ញនរបស់ ក.ស.ស 
ដចកនឹងចុំនួនភាគហ ញន្មមតាម្យមដែ បានយបាះែាយកនញងការយិបរយិចេទ។ 

 
 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ផែ  ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ផែ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
        
ចុំយណញរបស់ភាគហ ញនិក (ពានយ់រៀ ) ២៤.២៨០.៦០២   ២០.១៩៥.៥២៤  ៣៤.០៦៥.២៤១   ២៩.៥១៨.៩៥៨ 
ចុំននួភាគហ ញនម្យម ៨៥.៧៧១.៩៦៧   ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧   ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 
ចុំយណញកនញងមយួភាគហ ញនជាមូ ោា ន 

(យរៀ ) ២៨៣,០៨   ២៣៥,៤៦  ៣៩៧,១៦   ៣៤៤,១៦ 
 

(ែ) ចំង្ណញកនខុមួយភាគហ ុនងយចុះ (Diluted earnings per share) 
ចុំយណញកនញងមយួភាគហ ញនងយចញះ ត្រូវបានគណ្យោយដកដត្បចុំនួនម្យមថ្នភាគហ ញន្មមតាដែ ាន យោយសនមរ

ថាានការយែទរភាគហ ញនដែ ានសកាត នញព ទុំងអស់យៅជាភាគហ ញន្មមតា។ ក.ស.ស មនិានភាគហ ញនដែ ានសកាត នញព 
អាចយែទរយៅជាភាគហ ញន្មមតាយ្ះយទ ្ែុំណាច់ការយិបរយិចេទយនះ។ ែូចយនះ ចុំយណញកនញងមយួភាគហ ញនងយចញះ គឺានរថ្មលយសមើនឹង
ចុំយណញកនញងមយួភាគហ ញនជាមូ ោា ន។ 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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១៩.  ស្ថច់ត្បាក់បានពីត្បរិបរតិការ 
   ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ផែ 
 កំណរ់  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨ 
 ស្មាា ល ់  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

  (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

   
   

ចុំយណញមញនបងព់នធយ ើត្បាកច់ុំណូ    ៤២.៤៥៥.៧៤០   ៣៦.៩៩១.៨៦២ 
និយរ័កមម៖      

រ ុំ ស់ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ និងត្ទពយ
សកមមអរបូ ី

១៥  
២១.៦៥៨.២៩០  ២១.០៤៦.៦៤៩ 

ចុំយណញសញទធពីការ កត់្ទពយសកមមរយៈយព ដវង   (៦៩.២៨៤)  - 
ចុំណាយហិរញ្ញ វរាញ - សញទធ ១៦  ២២.៤២០.៥០៣   ៨.៧១២.០២៤ 
ចុំណាយការពវកិចចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍   ៤.៤៦៤.៧៥០  ៣.២១៤.៥០០ 
ការពវកិចចការទូទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   -  ១.៧៩៨.៧២៤ 
ចុំណាយបញគា ិកយែេងៗ ពាកព់័នធនឹងឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិក   ៤៩១.៥៩២  ៤៨២.១៩៥ 

បដត្មបត្មួ យែើមទញនបងវិ ៖      
សននិ្ិ   (២.៨៥៧.៩៤៦)  (៩៩៦.៨៥១) 
គណនីអរិងិជនពាណិជាកមម និងគណនីអរិងិជនយែេងៗ   (២២.១៨៦.៧១៩)  (៦.៦៩០.៣៩៩) 
គណនីអនកែារែ់ាងព់ាណិជាកមម និងគណនីអនកែារែ់ាងយ់ែេងៗ   ៣.៤៣២.០៩៩  (១៦.១៦៦.៦៩១) 
ការពវកិចចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍   (២.២៦១.៨៤១)  (២.៣៤៩.៤១៤) 
ចុំណូ ពនារ   (៣៣៨)  ៤៣.៩១២ 

 ុំហូរស្ថចត់្បាកចូ់ ពីត្បរិបរតិការ   ៦៧.៥៤៦.៨៤៦  ៤៦.០៨៦.៥១១ 
 
២០. ត្បរិបរតិការភាគីពាក់ព័នធ 
 ក.ស.ស សាិរយត្កាមការត្គបត់្គងដែនកហិរញ្ញ វរាញយោយត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរាញ  និងសាិរយៅយត្កាមការត្គបត់្គងដែនក 
បយចចកយទសយោយត្កសួងស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន។  ត្បរិបរតិការជាមយួត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរាញ  និងត្កសួង-ស្ថធារណការ  និងែឹក 
ជញ្ាូ ន ត្រូវបានោរទ់ញកថាជាភាគីពាកព់ន័ធ។ 
 
 
 
 
 
 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២០. ត្បរិបរតិការភាគីពាក់ព័នធ (រ) 
(ក) ស្មរុលយភាគីពាក់ព័នធ 
 (i)  ទឹកត្បាកជ់ុំពាកយ់ៅត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរាញ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពនិិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

ត្បាកក់មចពីី៖    
MoEF – (JICA)  ៧៥.៥០១.៦៦០  ៧៩.៧៩៥.៥១៤ 
MoEF – (JBIC)  ៤៧២.៧១៥.៥៩៦  ៤៧០.៨២៥.៧១៥ 
 ៥៤៨.២១៧.២៥៦  ៥៥០.៦២១.២២៩ 
 
 (ii)  ទឹកត្បាកត់្រូវទរពីត្កសួងស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣១ ្នូ ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពនិិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

    
បញយរត្បទនយៅឱ្យត្កសួងស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន ១៤.២៨៧.៥៤៧  ៩.៧៧១.៣០០ 
 
(ែ) ត្បរិបរតិការភាគីពាក់ព័នធ 
 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ផែ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពនិិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្ររួពនិិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
    
ចុំណាយការត្បាកយ់ ើត្បាកក់មចពីីត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរាញ  

(កុំណរស់ាា  ់១៦ (ខ)) (៨.១៨៣.៦៨៧)  (៨.១៧១.៨៣២) 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្្វើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៩ផែ នងៃទី៣០ ផែកញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
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២០. ត្បរិបរតិការភាគីពាក់ព័នធ (រ) 
(គ) ការទូទារ់ជូនគណៈត្គប់ត្គខស្ខំាន់ៗ 
 ការទូទរជូ់នគណៈត្គបត់្គងសុំខាន់ៗ  សត្ាបែ់ុំណាចក់ារយិបរយិចេទ៩ដខ ានែូចខាងយត្កាម៖  
 

 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៩ផែ 
 ៣០ កញ្ញញ  ២០១៩  ៣០ កញ្ញញ  ២០១៨ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

ត្កមុត្បកឹាភបិាល    
កថ្ត្ម និងចុំណាយពាកព់ន័ធយែេងៗ  ៩១៨.០០០  ១.០៤៧.៦០០ 
    
បគុាលកិថ្នន កត់្គបត់្គខស្ខំាន់ៗ     
ត្បាកយ់បៀវរេរ ៍និងចុំណាយយែេងៗ ១.៧៣២.១៤៤  ១.៥៣៣.៤០៩ 
    
ចុំណាយអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍(*) ១៥៤.៤៣៨  ១២៥.០៤២ 
 

 បញគា ិកថាន កត់្គបត់្គងសុំខាន់ៗ  រមួានអគា្ យក និង្យកត្បរិបរតិ ដែ ជាអនកសយត្មចចិរតជាយញទធស្ថស្តសត យ ើការ
ែឹក្ុំ យ ើដែនកហិរញ្ញ វរាញ និងត្បរិបរតិការរបស់ ក.ស.ស ។ 
 

(*)  គយត្ាងអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍   ត្រូវបានោកឱ់្យត្បរិបរតិកនញងអងាភាពទុំងមូ    កនញងយ្ះបញគា ិកថាន កត់្គបត់្គង    
សុំខាន់ៗ កា៏នសិទធិទទួ គយត្ាងអរាត្បយោជនយ៍នះ ែូចោន នឹងបញគា ិក ក.ស.ស ែថ្ទយទៀរដែរ។ 
 
(ឃ) ឥណទានែតលឱ់្យគណៈត្គប់ត្គខស្ខំាន់ៗ 
 ក.ស.ស បានែត ់ឥណទនឱ្យបញគា ិក រមួទុំងគណៈត្គបត់្គងសុំខាន់ៗ  និងត្កុមត្បឹកាភ្បិា ែងដែរ យែើមបទីិញ  ភាគ
ហ ញនត្បយភ្ទ “គ” របស់ខលួន យៅយព យបាះែាយ កម់ូ បត្រស្ថធារណៈយ ើកែុំបូង យៅថ្ងៃទី០៨ ដខមងិញ្ ឆ្ន ុំ២០១៧។  ឥណទន
យនះមនិានការត្បាក ់និងានរយៈយព បនួឆ្ន ុំ។ ឥណទនយនះនឹងត្រូវទូទរស់ងតាមមូ ោា នត្បោុំដខ  យោយការក់ង ពីត្បាកយ់បៀ
វរេរត៍្បោុំដខរបស់គណៈត្គបត់្គងសុំខាន់ៗ ។ គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩ ឥណទនែត ់ឱ្យគណៈត្គបត់្គង  សុំខាន់ៗ
ដែ យៅមនិទនទូ់ទរា់នទឹកត្បាកច់ុំនួន ១.៧០៧ ោនយរៀ  (៣១ ្នូ ២០១៨ ៖ ២.៤៣៩ ោនយរៀ )។ 
 
២១. កិចេស្នា 
 គរិត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ដខកញ្ញញ  ឆ្ន ុំ២០១៩ ក.ស.ស  ានកិចចសនាទកទ់ិននឹងការបញ្ញា រទិញយសវាកមមស្ថងសង់       ត្ទពយ
សមបរតិ និងបរកិាេ រ ចុំនួន ៤៦.៦៦៤ ោនយរៀ  (៣១ ្នូ ២០១៨ ៖ ៥៣១ ោនយរៀ )។  
 



                                                                                    

  

 

ផ្នែកទី ៤ 
ការពិភាកសា និងការវិភាគ 

របស់គណៈគ្គប់គ្គង 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                    

 កសស គឺជាកំពងផ់ែអន្តរជាតិសមុទ្ររកឹជ្ទ្ៅផតមយួគត ់ នន្ទ្ពះរាជាណាចទ្កកមពុជាផែលកំពុងជ្្វើអាជីវ
កមមជ្លើនែៃែរីំហំទ្រមាណ ១២៥ ហិកតា ផែលមាន្រីតាងំជ្ៅទ្កុងទ្ពះសីហនុ្ ជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ ជ្ហើយទ្តូវបាន្ត
ភ្ជា រជ់្ោយរណាត ញែកឹជញ្ាូ ន្ចំរះុ។ កំណតក់នុង អនុក្កឹតយ្លេខ ៥០ អនក្ក/បក ចុុះថ្ងៃទី ១៧ ខខកកកដា ឆ្្ាំ
១៩៩៨ កសស មាន្តួនារជីាទ្រតិរតតកិរផែ ែូចមាន្លមអតិនូ្វអាជីវកមម ន្ងិជ្សវាកមមកនុងផែនករី១ ចណុំច-េ 
ខាងជ្លើនន្របាយការណ៍ទ្រចទំ្តីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ ជ្ន្ះ ។ 
 សទ្មារទ់្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ររមិាណកុងតនឺ្រ័ររស់ កសស មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងចំន្ួន្ ៣៨.៩២៩ 
TEUs ជ្សមើន្ឹង ២៦,៩៧% ជ្រើជ្្ៀរន្ងឹទ្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៨។ ចំផណកររមិាណរនំ្ញិឆ្លងកាតគ់តិជាជ្តាន្
មាន្កំជ្ណើ ន្ ៣១,៣០% ជ្សមើន្ឹង ៤០៥.៣១៩ ជ្តាន្ ផែលកនុងជ្នាះរំន្ិញរាយឆ្លងកាតម់ាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងចំន្ួន្ 
២៨.៨៥៦ ជ្តាន្ ជ្សមើន្ឹង ២៩,៩៧% ជ្ហើយរំន្ិញជាកុងតឺន្រ័គិតជាជ្តាន្មាន្កំជ្ណើ ន្ ៣៤,៨៤% ជ្សមើន្ងឹ 
២៩៤.៧០៥ ជ្តាន្។ ចំជ្ ះនាវាឆ្លងកាត ់កសស មាន្កំជ្ណើ ន្ ចំន្ួន្ ៥៤ នាវា ទ្រមាណជា ១៥,៣៤% ន្ងិ
ចំណុះែៃុកនាវាជ្កើន្ជ្ ើង៥,៧២% ជ្សមើន្ងឹ ២០១.០០២ ជ្តាន្ សទ្មារទ់្តីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ ជ្្ៀរន្ឹងទ្តី
មាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៨  ។ 
 ការពិភ្ជកា ន្ងិការវភិ្ជគររស់ថ្នន កែ់ឹកនាជំ្លើស្ថា ន្ភ្ជពហិរញ្ញ វតាុររស់ កសស ន្ិងលរធែលទ្រតរិតតិការ
ខាងជ្ទ្កាមជ្ន្ះ ជ្្វើជ្ ើងផែអកជ្លើរបាយការណ៍ពត័ម៌ាន្ហិរញ្ញ វតាុផែលបាន្ជ្្វើសវន្កមមរចួរាល់ជ្ោយសវន្ករឯក
រាជយសទ្មារទ់្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ន្ិងទ្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៨ ែូចរង្ហា ញកនុងផែនករ៣ី នន្របាយការណ៍ទ្រចំ
ទ្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ជ្ន្ះ ។ 
  កសស មានក្បភពចាំណូេសាំខាន់ដូចខាងលក្ោម ៖ 
- ចាំណូេពលីសវាកមមនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services)៖ គឺជាចណូំលផែលបាន្មក

ពីជ្សវាកមមនាវាចរណ៍ ន្ងិការចូលចតនាវា រមួមាន្ ចំណូលជ្លើចំណុះែៃុក សំចតផែ ទ្រឡាយ នលល
ឈ្នួលកណណ ធារកិចច នលលឈ្នួលនាវាសជ្ណាត ង នលលឈ្នួល ក-់ជ្ោះពួរ នលលឈ្នួលជ្រើក-រិរឃ្លរន់ាវា ន្ិងនលល
ឈ្នួលទ្រមូលសំរាម ។ 

- ចាំណូេពលីសវាកមមលេើកដាកក់ុងតឺនរ័ពីនាវាលៅទលីានកុងតឺន័រ (Stevedoring Charges)៖ គឺជា 
ចំណូលផែលបាន្មកពីជ្សវាកមមជ្លើកោករ់ំន្ិញរាយ ឬកុងតឺន្រ័ចូល ឬជ្ចញពីនាវាជ្ៅជ្លើស្ថព ន្ផែ ។ 

- ចាំណូេពលីសវាកមមលេើកដាកក់ុងតឺនរ័លៅលេើទលីាន (LOLO Charges)៖ គឺជាចណូំលផែលបាន្
មកពីជ្សវាកមមជ្លើកោករ់ំន្ញិរាយ ឬកុងតនឺ្រ័ ចូល ឬជ្ចញជ្ៅជ្លើរីលាន្ ។ 

- ចាំណូេពីថ្ងៃឈ្នួេសតកុទាំនញិ ឬកុងតឺនរ័ (Storage Fees)៖ គឺជាចំណូលផែលបាន្មកពីការសតុក 
រំន្ិញរាយ ឬកុងតឺន្រ័ជ្ៅកនុងឃ្ល ងំ ន្ងិជ្លើរលីាន្ ។  

- ចាំណូេដកឹជញ្ជូន (Transportation Charges)៖ គឺជាចំណូលផែលបាន្មកពីជ្សវាកមមែឹកជញ្ាូ ន្ 
រំន្ិញ ឬកុងតឺន្រ័កនុងររជិ្វណផែ ។ 

- ចាំណូេពតីាំបនល់សដឋកិចចពលិសស (Special Economic Zone)៖  គឺជាចំណូលផែលររួលបាន្ពី
ការជួលែីជ្្វើជ្រាងចទ្ក អគារ ពីតំរន្ជ់្សែឋកិចចពិជ្សសររស់កំពងផ់ែសវយត័ទ្កុងទ្ពះសីហនុ្ ។ 

 



                                                                                    

កសស កតទ់្តារញ្ា ីគណជ្ន្យយ ន្ិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុជាទ្បាកជ់្រៀល ផែលជាររិូយរណ័ណ ជាតិររស់េលួន្ ចំផណកទ្រតិរតតិការផែលជាររូិយរណ័ណ អន្តរជាតិជ្ែេងៗ ទ្តូវបាន្
រង្ហា ញជាទ្បាកជ់្រៀលជ្ោយជ្ទ្រើអទ្តារតូរែលូវការជាម្យមទ្រចនំលៃររស់្នាគារជាតិនន្កមពុជា តាមកាលររជិ្ចេរនន្ទ្រតិរតតិការន្ីមយួៗ ។ 

បរិយាយ 

សក្មាប់ោរិយបរិលចេទខដេបាន
បញ្ចប់សក្មាប់ក្តីមាសទី៣ ថ្ងៃទី 
៣០ ខខកញ្ញ្ ឆ្្ាំ២០១៩ 

សក្មាប់ោរិយបរិលចេទខដេបាន
បញ្ចប់សក្មាប់ក្តីមាសទី៣ ថ្ងៃទី 
៣០ ខខកញ្ញ្ ឆ្្ាំ២០១៨ 

បាំខរបាំរួេ 

ពាន់លរៀេ ពាន់លរៀេ ពាន់លរៀេ % 
ចំណូល ( ន្ជ់្រៀល) ៩១.៥៥៧.១០៥ ៧០.៧៥៦.១១៤ ២០.៨០០.៩៩០ ២៩,៤០% 

 
 សទ្មារទ់្តីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ ចំណូលររស់ កសស បាន្ជ្កើន្ជ្ ើងចំន្ួន្ ២០.៨០០.៩៩០.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ២៩,៤០% ជ្ោយជ្កើន្ជ្ ើងព ី
៧០.៧៥៦.១១៤.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៨ ន្ិង ៩១.៥៥៧.១០៥.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩។ ការជ្កើន្ជ្ ើងនន្ចំណូលជ្ន្ះបាន្មកពី
កំជ្ណើ ន្នន្ចណូំលជ្សវាកមមជ្លើកោកកុ់ងតឺន្រ័ពីនាវាជ្ៅរលីាន្ (Stevedoring Charges) ចំណូលពីជ្សវាកមមជ្លើកោកកុ់ងតឺន្រ័ជ្ៅជ្លើរលីាន្ (LOLO Charges) ចំណូលពី
ជ្សវាកមមនាវាចរ ន្ិងចំណូលសតុកឃ្ល ងំ ន្ិងរលីាន្ជាជ្ែើម។ 
 
 
 
 
 



                                                                                    

 

បរិយាយ 

សក្មាប់ោរិយបរិលចេទខដេបានបញ្ចប់ក្តឹម 
ក្តីមាសទី៣ ឆ្្ាំ២០១៩ 

សក្មាប់ោរិយបរិលចេទខដេបានបញ្ចប់ក្តឹម 
ក្តីមាសទី៣ ឆ្្ាំ២០១៨ 

ពាន់លរៀេ 
ភាគរយល ៀបនឹង
ចាំណូេសរុប 

ពាន់លរៀេ 
ភាគរយល ៀបនឹង
ចាំណូេសរុប 

ចំណូលជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរលីាន្ (Stevedoring) ៤៣.៤១៥.០២៩ ៤៧,៤២% ៣៣.៤៨៨.៣៥៩ ៤៧,៣៣% 

ចំណូលជ្លើកោកជ់្លើរលីាន្ (LOLO) ២៣.៨៣៩.៥០៣ ២៦,០៤% ១៩.៦៦៦.០៨៣ ២៧,៧៩% 

ចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ ១៦.៦១៦.០៣៨ ១៨,១៥% ១៣.៩២៥.៣៩៩ ១៩,៦៨% 
ចំណូលសតុក ឃ្ល ងំ ន្ិងរីលាន្ ៦.៦៩៩.២៤០ ៧,៣២% ២.៤៣៤.៧៨៧ ៣,៤៤% 
ចំណូលែកឹជញ្ាូ ន្ ៤.០០១ ០,០០% ១២៧.០៨៦ ០,១៨% 
ចំណូលនាវាជ្រសចរណ៍ ៣៦.០៤៤ ០,០៤% ៤៧.០៩៤ ០,០៧% 
ចំណូលពតីំរន្ ់ជ្សែឋកចិចពិជ្សស ៦១០.០៧៧ ០,៦៧% ៨០០.៥១៥ ១,១៣% 
ចំណូលជួលរីតាងំ ២៥៦.១៦៥ ០,២៨% ១៩១.៣៧៣ ០,២៧% 
ចំណូលជ្ែេងៗជ្រៀត ៨១.០០៩ ០,០៩% ៧៥.៤១៨ ០,១១% 

ចាំណូេសរុប ៩១.៥៥៧.១០៥ ១០០,០០% ៧០.៧៥៦.១១៤ ១០០,០០% 
  



                                                                                    

 សទ្មារទ់្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ កែូ៏ចជាទ្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៨ មាន្ចណូំលសំខាន្ ់៤ ទ្រជ្េរផែលមាន្ចំន្ួន្ទ្រមាណ ៩៨% នន្ចណូំលអាជីវកមម ន្ងិជ្សវាកមម
សររុររស់ កសស ។ ចំណូលទងំជ្នាះរមួមាន្ ៖ ចំណូលជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរីលាន្ (Stevedoring) ចំណូលជ្លើកោកជ់្លើរីលាន្ (LOLO) ចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ
(Port Charges for Vessel Services) ន្ិងចំណូលសតុកឃ្ល ងំ ន្ងិរលីាន្ ។ 
 

 

បរិយាយ 

សក្មាប់ោរិយបរិលចេទខដេបាន
បញ្ចប់សក្មាប់ក្តីមាសទី៣  
ថ្ងៃទី៣០ ខខកញ្ញ្ ឆ្្ាំ២០១៩ 

សក្មាប់ោរិយបរិលចេទខដេបាន
បញ្ចប់សក្មាប់ក្តីមាសទី៣  
ថ្ងៃទី៣០ ខខកញ្ញ្ ឆ្្ាំ២០១៨ 

បាំខរបាំរួេ 

ពាន់លរៀេ ពាន់លរៀេ ពាន់លរៀេ % 

ចំណូលជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរលីាន្ 
(Stevedoring) 

៤៣.៤១៥.០២៩ ៣៣.៤៨៨.៣៥៩ ៩.៩២៦.៦៧០ ២៩,៦៤% 

ចំណូលជ្លើកោកជ់្លើរលីាន្ (LOLO) ២៣.៨៣៩.៥០៣ ១៩.៦៦៦.០៨៣ ៤.១៧៣.៤២០ ២១,២២% 

ចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ ១៦.៦១៦.០៣៨ ១៣.៩២៥.៣៩៩ ២.៦៩០.៦៣៩ ១៩,៣២% 

ចំណូលសតុក ឃ្ល ងំ ន្ិងរីលាន្ ៦.៦៩៩.២៤០ ២.៤៣៤.៧៨៧ ៤.២៦៤.៤៥៣ ១៧៥,១៥% 



                                                                                    

 ចំណូលពីការជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរីលាន្កុងតនឺ្រ័ (Steverdoring) មាន្កំជ្ណើ ន្ ៩.៩២៦.៦៧០.០០០ 
ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ២៩,៦៤% សទ្មារទ់្តីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ ជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៨ ន្ិងចំណូលពីការ
ជ្លើកោកជ់្ៅជ្លើរលីាន្ (LOLO) មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងទ្រមាណ ២១,២២% ជ្សមើន្ងឹ ៤.១៧៣.៤២០.០០០ 
ជ្រៀល ជ្រើជ្ទ្រៀរនឹ្ងរយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ២ំ០១៨ ។ កំជ្ណើ ន្ជ្លើចំណូលជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរីលាន្ ន្ងិចណូំល
ជ្លើកោកជ់្លើរលីាន្គរឺណាត លមកពីការជ្កើន្ជ្ ើងនន្រំន្ញិកុងតឺន្រ័ឆ្លងកាត ់ កសស មាន្ចំន្នួ្ ៣៨.៩២៩ 
TEUs ជ្សមើន្ឹង ២៦,៩៧% សទ្មារទ់្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ជ្ន្ះ ។ 
 ចំជ្ ះចំណូលជ្សវាកមមនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services)  គឺអាទ្ស័យជ្លើចំន្ួន្ ន្ិង
ចំណុះែៃុកនាវាផែលឆ្លងកាត ់ កសស ជ្ហើយសទ្មារទ់្តមីាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ ជ្ន្ះ នាវាសររុផែលឆ្លងកាត ់     
កសស  មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង ៥៤ នាវា ជ្សមើន្ឹង ១៥,៣៤% ជ្ហើយចំណុះែៃុកនាវាមាន្កំជ្ណើ ន្ទ្រមាណ ៥,៧២%  
ជ្សមើន្ឹង ២០១.០០២ ជ្តាន្ ផែលជ្្វើឱ្យចណូំលពីជ្សវាកមមផែមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងពី ១៣.៩២៥.៣៩៩.០០០ ជ្រៀល 
សទ្មារទ់្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៨ ែល់ ១៦.៦១៦.០៣៨.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ ជ្ លគឺ
ជ្កើន្ជ្ ើងទ្រមាណ ១៩,៣២% ជ្សមើន្ឹង ២.៦៩០.៦៣៩.០០០ ជ្រៀល ។ ជ្ោយជ្ៅកនុងទ្តីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩
ជ្ន្ះ នាវាែឹងរំន្ិញរូជ្ៅមាន្កំជ្ណើ ន្ ៧៤,៤៧% ជ្សមើន្ឹង៣៥ នាវា ន្ិងកំជ្ណើ ន្ជ្តាន្ជ្សមើន្ឹង ៣៥៨.៨៨៥
ជ្តាន្ ទ្រមាណ ៩៧,៣៣% ជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៨ ។ ជ្ោយផ កចំជ្ ះនាវាែឹកកុងតនឺ្រ័ មាន្ការ
លយចុះរន្តចិ ជ្ោយចណុំះែៃុកនាវាកុងតឺន្រ័លយចុះទ្រមាណ ៨,៥៥% ន្ិងចំន្ួន្នាវាកុងតឺន្រ័លយ ៤.២៤%  
ជ្រើជ្្ៀរន្ងឹរយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ២ំ០១៨ ។ 
 ចំណូលពីជ្សវាកមមសតុកឃ្ល ងំ ន្ិងរលីាន្មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងចំន្ួន្ ៤.២៦៤.៤៥៣.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ងឹ 
១៧៥,១៥% ជ្រើជ្ទ្រៀរជ្្ៀរចណូំលទ្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន្ ៦.៦៩៩.២៤០.០០០ ជ្រៀល នឹ្ងទ្តីមាសរ៣ី 
ឆ្ន ២ំ០១៨ មាន្ចណូំល ២.៤៣៤.៧៨៧.០០០ ជ្រៀល ។ ការជ្កើន្ជ្ ើងនន្ចណូំលសតុកជ្ន្ះ គឺរណាត លមកពី
រំន្ិញផែលឆ្លងកាត ់ ឃ្ល ងំ ន្ិងរីលាន្ររស់ កសស មាន្កំជ្ណើ ន្ ៣៤,៥៣% ជ្សមើន្ងឹ ៥៩៧.៣៣៩ ជ្តាន្ 
សទ្មារទ់្តីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ ជ្ន្ះ។ 
 ខ-ោរវិភាគគាំលាតចាំលណញដុេ 
  កសស បាន្ជ្រៀរចំរបាយការណ៍លរធែលររស់េលួន្ កនុងរទ្មងជ់ារបាយការណ៍លរធែលតាមយថ្ន
ទ្រជ្េរ ែូចជ្ន្ះពុំមាន្ការរង្ហា ញឱ្យជ្ឃ្ើញជ្ៅចំជ្ណញែុលជ្នាះជ្រ។ រ ុផន្តកនុងរទ្មងរ់បាយការណ៍ជ្ន្ះអាចឱ្យ
ជ្យើងជ្្វើការពិភ្ជកា ន្ងិវភិ្ជគជ្លើចំជ្ណញទ្រតិរតតិការបាន្ជ្ោយររួលបាន្ពីចណូំលសររុ ែកន្ឹងចណំាយ
ទ្រតិរតតិការ។ 
  ចំណាយទ្រតរិតតិការន្ងឹជ្លើកមកពិភ្ជកា ន្ងិវភិ្ជគជ្ៅផែនកខាងជ្ទ្កាមគឺ ចណុំច គ-ការវភិ្ជគចំជ្ណញ 
មុន្រងព់ន្ធ ។ 
 គ- ោរវិភាគចាំលណញមុនបង់ពនធ 
 ចំជ្ណញមនុ្រងព់ន្ធគឺជាលរធែលផែលររួលបាន្ពីចណូំលសររុែកន្ងឹចំណាយទ្រតរិតតិ ន្ិងចំណូល 
ឬចំណាយការទ្បាកសុ់រធ។ កនុងការវភិ្ជគនន្ចំណាយទ្រតរិតតិការ ជ្យើងន្ឹងជ្លើកយកចំណាយសមាា រៈែគតែ់គង ់
ចំណាយទ្បាកជ់្រៀវតេរ ៍ ទ្បាកឈ់្នួល ន្ិងចំណាយ កព់ន័្ធ ចំណាយរលំស់ (ទ្រពយសមបតតិ ន្ិងររកិាា រ ន្ិងទ្រពយ
សកមមអររូ)ី ចណំាយជួសជុល ន្ិងផលទ ំចំណាយជ្ែេងៗ ន្ិងចំជ្ណញ (ឬខាត) ជ្ែេងៗ សុរធ ែូចខាងជ្ទ្កាម៖ 



                                                                                    

 

បរិយាយ 

សក្មាប់ោរិយបរិលចេទខដេបាន
បញ្ចប់សក្មាប់ក្តីមាសទី៣ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខកញ្ញ្ ឆ្្ាំ២០១៩ 

សក្មាប់ោរិយបរិលចេទខដេបាន
បញ្ចប់សក្មាប់ក្តីមាសទី៣ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខកញ្ញ្ ឆ្្ាំ២០១៨ 

បាំខរបាំរួេ 

ពាន់លរៀេ ពាន់លរៀេ ពាន់លរៀេ % 
ចាំណូេសរុប ៩១.៥៥៧.១០៥ ៧០.៧៥៦.១១៤ ២០.៨០០.៩៩០ ២៩,៤០% 
ចំណាយសមាា រៈែគតែ់គង ់ (២៣.៨៤១.១១៦) (១៩.៨៩៦.៣៣៥) ៣.៩៤៤.៧៨១ ១៩,៨៣% 
ចំណាយទ្បាកជ់្រៀវតេ ទ្បាកឈ់្នួល 
និ្ងចំណាយ កព់ន័្ធ 

(២២.៣៦៩.៨៩០) (២១.១៥១.២៩៨) ១.២១៨.៥៩២ ៥,៧៦% 

ចំណាយរលំស់ (ទ្រពយសមបតតិ និ្ង
ររកិាា រ និ្ងទ្រពយសកមមអររីូ)  

(៧.៣៣២.១៥៦) (៧.១៦០.៣២៧) ១៧១.៨២៩ ២,៤០% 

ចំណាយជសួជុល និ្ងផលទ ំ (១.២១៣.០២៩) (១.៤៤៧.១២៤) (២៣៤.០៩៥) -១៦,១៨% 
ចំណាយជ្ែេងៗ (៥.១៧៩.០៧៤) (៥.៨១៩.២០៨) (៦៤០.១៣៤) -១១,០០% 
ខាត/(ចំជ្ណញ)ជ្ែេងៗ-សុរធ (៦០៥.៥៨៣) (១៨៤.៩៧៨) ៤២០.៦០៥ ២២៧,៣៨% 
(ចំណាយ)/ចំណូលហិរញ្ញ វតាុ-សុរធ (៣.៣៨៨.៦៦០) ៧.០៥៧.៩០០ (១០.៤៤៦.៥៦០) -១៤៨,០១% 
ចាំលណញមុនបង់ពនធ ២៧.៦២៧.៥៩៧ ២២.១៥៤.៧៤៤ ៥.៤៧២.៨៥២ ២៤,៧០% 



                                                                                    

សទ្មារទ់្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ កសស មាន្ចំណាយសមាា រៈែគតែ់គង ់ ២៣.៨៤១.១១៦.០០០ ជ្រៀល 
ផែលមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងចំន្នួ្ ៣.៩៤៤.៧៨១.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ១៩,៩៣% ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ំ
២០១៨  ផែលមាន្ចំណាយ ១៩.៨៩៦.៣៣៥.០០០ ជ្រៀល។ កតាត ចមបងផែលរណាត លឱ្យមាន្ជ្កើន្ជ្ ើងជ្ន្ះ គឺ
ជ្ោយស្ថរចំណាយជ្លើជ្ទ្គឿងរនាល ស់មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង ៥៩,៦៩% ជ្សមើន្ឹង ២.៩៤០.១៦១.០០០ ជ្រៀល។ 
ចំផណកចំណាយសមាា រៈជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈមាន្កំជ្ណើ ន្ចនំ្ួន្ ២,៦៩% ជ្សមើន្ឹង ២៩៨.៧១១.០០០ ជ្រៀល  ជ្ោយស្ថរ
ររមិាណរនំ្ិញមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង ជ្្វើឲ្យទ្រតរិតតិការជ្ទ្គឿងចទ្កផែលជ្ទ្រើទ្បាស់ជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង
សទ្មារទ់្តីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩។ ចំជ្ ះចំណាយសមាា រៈឃ្ល ងំមាន្កំជ្ណើ ន្ ៨៤៥.១៨៦.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ងឹ 
៥១,១២% រឯីចំណាយសមាា រជ្ទ្រើទ្បាស់ជ្ែេងៗ មាន្ការលយចុះ ៥៨៤.៩៩០.០០០ ជ្រៀល ។ 
 មូលោឋ ន្កនុងការគណនាទ្បាកជ់្រៀវតេររ៍រស់ កសស គឺជ្ោងជ្ៅជ្លើរិន្នែល (ចណូំលពកីារជ្លើកោក)់ 
ជ្ លគឺជ្ៅជ្ពលចណូំលពីការជ្លើកោកជ់្កើន្ជ្ ើង ចំណាយជ្រៀវតេរន៍្ងឹជ្កើន្ជ្ ើង ែៃុយជ្ៅវញិជ្រើចំណូលពីការ
ជ្លើកោកម់ាន្ការលយចុះ ចណំាយជ្លើទ្បាកជ់្រៀវតេរនឹ៍្ងទ្តវូលយចុះែូចគាន  ជ្ហើយជ្យើងសជ្ងេតជ្ឃ្ើញថ្នចណូំល 
ជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរលីាន្ (Stevedoring) មាន្កំជ្ណើ ន្ទ្រមាណ ២៩,៦៤% ន្ងិចណូំលជ្លើកោកជ់្លើរី
លាន្ (LOLO) មាន្កំជ្ណើ ន្ទ្រមាណ ២១,២២% សទ្មារទ់្តីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ ជ្ន្ះ។ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ ជ្្វើឱ្យ
ចំណាយទ្បាកជ់្រៀវតេរ ៍ ទ្បាកឈ់្នួល ន្ិងចណំាយ កព់ន័្ធ មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងទ្រមាណ ៥,៧៦% ជ្សមើន្ឹង 
១.២១៨.៥៩២.០០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្ទ្រៀរជ្្ៀរចំណាយសទ្មារទ់្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលមាន្ចំន្ួន្ 
២២.៣៦៩.៨៩០.០០០ ជ្រៀល ន្ិងទ្តីំមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៨ ផែលមាន្ចំណាយ ២១.១៥១.២៩៨.០០០ ជ្រៀល។  
 ចំណាយរលំស់រមួមាន្ រលំស់ទ្រពយសមបតត ិ ន្ងិររកិាា រ ន្ងិរលំស់ទ្រពយសកមមអររីូជ្ៅកនុងទ្តីមាសរី៣ ឆ្ន ំ
២០១៩ មាន្ចនំ្ួន្ ៧.៣៣២.១៥៦.០០០ ជ្រៀល មាន្កំជ្ណើ ន្ ១៧១.៨២៩.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ២,៤០% ជ្រើ
ជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៨ ផែលមាន្ចនំ្ួន្ ៧.១៦០.៣២៧.០០០ ជ្រៀល។ កតាត ផែលជ្្វើឱ្យមាន្ការជ្កើន្
ជ្ ើងជ្ន្ះគឺជ្ោយស្ថរចំណាយរលំស់ទ្រពយសមបតត ិ ន្ិងររកិាា រមាន្កំជ្ណើ ន្ ១៤០.៣៦០.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ងឹ 
២,៦២% ន្ងិកំជ្ណើ ន្ជ្លើចណំាយរលំស់ទ្រពយសមបតតិវនិ្ិជ្ោគ ២,០៦% ជ្សមើន្ឹង ៣១.៤៦៩.០០០ ជ្រៀល ។ 
 ចំផណកចំណាយជួសជុល ន្ងិផលទមំាន្ការលយចុះ ២៣៤.០៩៥.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ១៦,១៨% ជ្ោយ
មាន្ចំណាយសរុរជ្សមើន្ឹង ១.៤៤៧.១២៤.០០០ ជ្រៀល សទ្មារ ់ ទ្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៨ ន្ិង
១.២១៣.០២៩.០០០ ជ្រៀល សទ្មារ់ទ្តីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩  ។ 
  ចំជ្ ះចំណាយជ្ែេងៗសររុ កម៏ាន្ការលយចុះទ្រមាណ ១១,០០% ជ្សមើន្ឹង ៦៤០.១៣៤.០០០ ជ្រៀល 
ជ្ លគលឺយចុះព ី៥.៨១៩.២០៨.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តមីាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៨ មកទ្តមឹ ៥.១៧៩.០៧៤.០០០ 
ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ។  
 (ខាត)/ចំជ្ណញជ្ែេងៗ-សុរធ (Realized Foreign Exchange Gain-Loss) គឺសំជ្ៅជ្លើការចំជ្ណញ   
ឬខាតពីការរតូរររូិយរណ័ណ កនុងការយិររជិ្ចេរ ផែលសទ្មារទ់្តីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ជ្ន្ះ មាន្ការខាតចំន្ួន្ 
៦០៥.៥៨៣.០០០ ជ្រៀល ផែលមាន្ការខាតទ្រមាណ ២២៧,៣៨% ជ្សមើន្ឹង ៤២០.៦០៥.០០០ ជ្រៀល ជ្រើ
ជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរ៣ីឆ្ន ២ំ០១៨ ផែលមាន្ការខាតចំន្ួន្ ១៨៤.៩៧៨.០០០ ជ្រៀល ។ 

ចំផណក (ចំណាយ)/ចំណូលហិរញ្ញ វតាុ-សុរធ សទ្មារទ់្តីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន្ចណំាយហិរញ្ញ វតាុ-សុរធ
ចំន្ួន្៣.៣៨៨.៦៦០.០០០ជ្រៀល ផែលមាន្កំជ្ណើ ន្ទ្រមាណ ១៤៨,០១% ជ្សមើន្ងឹ១០.៤៤៦.៥៦០.០០០ 



                                                                                    

ជ្រៀល ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៨ ផែលមាន្ចណូំលហិរញ្ញ វតាុ-សុរធវញិ ចំន្នួ្ ៧.០៥៧.៩០០.០០០   
ជ្រៀល។ កតាត សំខាន្ផ់ែលរណាត លឱ្យមាន្រំផររំរលួជ្លើចណំាយហិរញ្ញ វតាុ-សុរធ គឺជ្ោយស្ថរកនុងទ្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ំ
២០១៨ មាន្ការចំជ្ណញពីការរតូរររូិយវតាុមនិ្ទន្ស់ជ្ទ្មចររស់ទ្បាកក់មចចីនំ្ួន្ ៨.៨៩៨.៤០០.០០០ជ្រៀល    
ជ្រើជ្្ៀរន្ងឹទ្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន្ការខាតជ្លើការរររូិយវតាុមនិ្ទន្ស់ជ្ទ្មចររស់ទ្បាកក់មចជី្ៅវញិ ផែល
ចំន្ួន្ ១.២៩៥.៩០២.០០០ជ្រៀល ។ 
 ជាសរុរ ចំជ្ណញមុន្រង់ពន្ធសទ្មារ់ទ្តីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ ររស់ កសស មាន្ចំន្ួន្ 
២៧.៦២៧.៥៩៧.០០០ជ្រៀល ជ្កើន្ជ្ ើងចនំ្ួន្ ៥.៤៧២.៨៥២.០០០ ជ្រៀល ទ្រមាណជា ២៤,៧០% ជ្រើជ្្ៀរ
ន្ឹងទ្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៨ ផែលមាន្ចំជ្ណញមុន្រងព់ន្ធចំន្ួន្ ២២.១៥៤.៧៤៤.០០០ ជ្រៀល ។ 
 ឃ- ោរវិភាគចាំលណញលក្ោយបង់ពនធ 
 កសស សាិតជ្ៅជ្ទ្កាមចារន់ន្ទ្កុមហ ុន្ ណិជាកមមកនុងវស័ិយពន្ធោរ ន្ិងអាករ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ កសស 
មាន្កាតពវកចិចកនុងការរងព់ន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញទ្រចឆំ្ន កំនុងអទ្តា ២០% រ ុផន្តជ្ទ្កាយពី កសស បាន្ជ្បាះែាយ
លកម់ូលរទ្តកមមសិរធិជ្លើកែរំូងជាស្ថធារណៈ កាលពីនលៃរី០៨ ផេមលុិនា ឆ្ន ២ំ០១៧ គឺ កសស ររួលបាន្
ការជ្លើករឹកចតិតជ្ោយបាន្ការរន្ធូររន្ាយពន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញចំន្នួ្ ៥០% នន្ពន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញទ្តូវរង់
ទ្រចឆំ្ន កំនុងរយៈជ្ពល៣ឆ្ន ។ំ 



                                                                                    

បរិយាយ 

សក្មាប់ោរិយបរិលចេទខដេ
បានបញ្ចប់សក្មាប់ក្តីមាសទី៣ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខកញ្ញ្ ឆ្្ាំ២០១៩ 

សក្មាប់ោរិយបរិលចេទខដេ
បានបញ្ចប់សក្មាប់ក្តីមាសទី៣ 
ថ្ងៃទី៣០ ខខកញ្ញ្ ឆ្្ាំ២០១៨ 

បាំខរបាំរួេ 

ពាន់លរៀេ ពាន់លរៀេ ពាន់លរៀេ % 
ចំជ្ណញមនុ្រងព់ន្ធ (ក) ២៧.៦២៧.៥៩៧ ២២.១៥៤.៧៤៤ ៥.៤៧២.៨៥២ ២៤,៧០% 
ចំណាយពន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញ (េ) (៣.៣៤៦.៩៩៥) (១.៩៥៩.២២០) ១.៣៨៧.៧៧៥ ៧០,៨៣% 
ចាំលណញកនុងោរិយបរិលចេទ ២៤.២៨០.៦០២ ២០.១៩៥.៥២៤ ៤.០៨៥.០៧៧ ២០,២៣% 
ការវាស់ផវងកាតពវកិចចអតាទ្រជ្ោជន្ជ៍្ស្ថ្ន្ន្ិវតតន្៍
ជ្ ើងវញិ 

  (១.៦៨០.៧៥០) (១.៦៨០.៧៥០) - 

លរធែលលមអតិសររុររស់ភ្ជគហ ុន្ិក ២៤.២៨០.៦០២ ១៨.៥១៤.៧៧៤ ៥.៧៦៥.៨២៧ ៣១,១៤% 
អក្ាពនធក្បសទិធភាពលេើក្បាក់ចាំលណញ (ខ)/(ក) ១២,១១% ៨,៨៤%     

 
  កសស មាន្ចជំ្ណញកនុងការយិររជិ្ចេរចនំ្ួន្ ២៤.២៨០.៦០២.០០០ជ្រៀល សទ្មារទ់្តមីាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩  ផែលមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងចំន្ួន្ ៤.០៨៥.០៧៧.០០០ 
ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ២០,២៣% ជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៨ ផែលមាន្ចនំ្ួន្ ២០.១៩៥.៥២៤.០០០ ជ្រៀល កតាត ផែលជ្្វើឱ្យការចជំ្ណញកនុងការយិររជិ្ចេរជ្កើន្ជ្ ើង គឺ
ជ្ោយស្ថរចណូំលសររុសទ្មារឆ់្ន ២ំ០១៩ មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងរយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ២ំ០១៨ ។   
 ជ្រើសជ្ងេតជ្ៅជ្លើអទ្តាពន្ធទ្រសិរធភ្ជពជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងពី ៨,៨៤% សទ្មារទ់្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៨ ជ្ៅ ១២,១១% សទ្មារទ់្តីមាសរី៣ ឆ្ន ំ
២០១៩ ជ្ោយស្ថរមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងនន្ចំជ្ណញមុន្រងព់ន្ធសទ្មារទ់្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ រ ុផន្តកម៏ាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងជ្លើចំណាយពន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញែងផែរ ជ្ោយមាន្
កំជ្ណើ ន្ចំន្ួន្ ១.៣៨៧.៧៧៥.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ៧០,៨៣% ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងរយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ២ំ០១៨ ។  



                                                                                    

  កតាត មយួចំន្នួ្អាចមាន្ឥរធិពលជ្លើស្ថា ន្ភ្ជព ន្ិងលរធែលហិរញ្ញ វតាុររស់ កសស ែូចជា៖ 
- កាត្នានាខដេល វើឱ្យមានកាំរតិលេើោរល វើពាណិជជកមមអនតរជាតិ  

ជ្ោយស្ថរទ្រេពចណូំលចមបងររស់ កសស បាន្មកពីចរាចរណ៍រំន្ិញឆ្លងកាតផ់ែលជាការជ្្វើ 
 ណិជាកមមអន្តរជាតិ ែូចជ្ន្ះកតាត នានាផែលមាន្ែលរ ះ ល់ែល់ ណិជាកមមអន្តរជាតិ ន្ិងមាន្ឥរធិពលជ្លើ 
អាជីវកមមររស់ កសស ផែលកតាត ទងំជ្នាះមាន្ែូចជា ស្ថា ន្ភ្ជពជ្សែឋកិចចកនុងទ្សុក កនុងតំរន្ ់ ន្ិងស្ថកល
ជ្លាក ជ្សារភ្ជពសងគម រញ្ហា សន្តិសុេ ឬកចិចសហទ្រតិរតតកិារនាវាចរតាមសមុទ្រ។ ជ្ោងតាមមូលនិ្្ិ ររូយិ   
រណ័ណ អន្តរជាត ិ (IMF)  ជ្សែឋកិចចពេិពជ្លាកន្ងឹរន្តកំជ្ណើ ន្ជាមយួន្ឹងអទ្តាទ្រមាណ ៣,៣% សទ្មារឆ់្ន  ំ
២០១៩ ចំផណកជ្សែឋកិចចកមពុជាន្ឹងមាន្កំជ្ណើ ន្ទ្រមាណ ៧% សទ្មារឆ់្ន ២ំ០១៩។ ជ្ន្ះរង្ហា ញថ្នស្ថា ន្ភ្ជព
ជ្សែឋកិចចកមពុជា ជ្ៅផតមាន្ភ្ជពរងឹមាងំផែលជាកតាត វជិាមាន្ចំជ្ ះអាជីវកមមកំពងផ់ែ។ មយ ងវញិជ្រៀតគតិទ្តមឹ 
ទ្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ជ្ន្ះ មនិ្មាន្កតាត អវជិាមាន្ជ្លើរញ្ហា សន្តិសុេកនុងទ្រជ្រស ឬកនុងតរំន្ ់ រញ្ហា ការជ្្វើ
ចរាចរណ៍តាមែលូវសមុទ្រ ឬកចិចសហទ្រតិរតតិការនានារវាងកំពងផ់ែកនុងតរំន្ជ់្កើតមាន្ជ្ ើយ ។ 

- សមតថភាព និងក្បសិទធភាពបាំលពញោរងាររបស់ កសស 
សទ្មារទ់្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ កសស មាន្សមតាភ្ជពជ្លើកោកកុ់ងតឺន្រ័រហូតែល់ ៦៥០.០០០ 

TEUs រនាៃ រព់ីការោកឱ់្យជ្ទ្រើទ្បាស់រលចល័តជ្លើផគមផែចនំ្ួន្ ០២ ជ្ទ្គឿង រផន្ាមជ្រៀតកាលពីឆ្ន ២ំ០១៧។ 
កតាត ជ្ន្ះជ្្វើឱ្យសមតាភ្ជព ន្ងិទ្រសិរធភ្ជពការង្ហរមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងកនុងការរំជ្ពញជ្សវាកមមររស់េលួន្ ទ្សរជ្ៅ
ន្ឹងកំជ្ណើ ន្រនំ្ិញឆ្លងកាតរ់រស់ កសស ។  

- ស្ថ្នភាពបណ្ត្ញដកឹជញ្ជូនកនុងក្សុក 
សទ្មារទ់្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ជ្ន្ះ រណាត ញែឹកជញ្ាូ ន្កនុងទ្សុក ពិជ្សសែលូវជាតិជ្លេ៤ ផែលតភ្ជា រព់ ី

កសស ជ្ៅរាជធាន្ីេនជំ្ពញ ពុំមាន្រងេជាឧរសគគែល់ការែឹកជញ្ាូ ន្រំន្ិញជ្ ើយ ជ្ទះរីជាកនុងរែូវវសាមាន្
ជ្េលៀងធាល ក ់ន្ិងរងរឹកជំន្ន្ត់ិចតួចកតី កក៏ារែកឹជញ្ាូ ន្រំន្ិញឆ្លងកាតត់ាមែលូវជាតិជ្ន្ះែំជ្ណើ រការជា្មមតា។  រឯីកា
រែឹកជញ្ាូ ន្តាមែលូវផែករចចុរបន្នទ្កុមហ ុន្ Royal Railway ឆ្លងកាត ់កសស មាន្ោ ងតិច ៤ ជ្ជើង កនុងមយួ  
សបាត ហ៍កនុងការនារំំន្ិញជ្ចញចូល ជ្ហើយការែឹកជញ្ាូ ន្តាមែលូវផែកជ្ន្ះកទ៏្រទ្ពឹតតជ្ៅជ្ោយរលូន្តាម្មមតាមនិ្
មាន្រញ្ហា ជ្្ើវឱ្យេកខាន្ែំជ្ណើ រជ្នាះជ្រ ។ 

- កិចចសហក្បតិបតតិោររវាងខែកនុងតាំបន ់
កិចចសហទ្រតរិតតិការរវាងផែកនុងតំរន្ ់ ពិជ្សសគឺការតភ្ជា រជ់ាមយួកំពងផ់ែជ្មកនុងតំរន្ម់ាន្ស្ថរៈសំខាន្ ់

កនុងការសំរលួចរាចរណ៍រនំ្ិញរវាង កសស ន្ិងរែីារអន្តរជាតិសំខាន្់ៗ  ជ្ោយមាន្ឥរធពិលជ្លើចំណាយ ន្ងិ    
រយៈជ្ពលែឹកជញ្ាូ ន្ ផែលជាលរធែលជ្្វើឱ្យមាន្ែលរ ះ ល់ជ្លើភ្ជពទ្រកួតទ្រផជងររស់ឧសាហកមមនានា។ 
កនុងករណីជ្ន្ះ កសស បាន្េិតេំរការំនាករ់នំ្ងលអជាមយួរណាត កពំងផ់ែសំខាន្់ៗ  កនុងតំរន្ជ់្ែើមបធីានាឱ្យ 
ទ្រតិរតតិការមាន្ភ្ជពរលូន្។ 

- រំេស់ 
 ជ្ោយអាជីវកមមររស់ កសស មាន្ការជ្ទ្រើទ្បាស់ជ្ហោឋ រចនាសមពន័្ធជ្ទ្ចើន្ ចណំាយជ្លើរលំស់ជ្លើជ្ហោឋ  
រចនាសមពន័្ធផែែូចជា ចណំតនាវា ជ្ទ្គឿងចទ្ក អគារ មាន្រហំំ្ំផែលអាចរ ះ ល់ែល់អាជីវកមមររស់ កសស។ 



                                                                                    

ែូចជ្ន្ះ កសស ចបំាចទ់្តូវមាន្ការទ្តួតពិន្ិតយជ្លើជ្គាលន្ជ្ោបាយរលំស់ឱ្យបាន្សមទ្សរ និ្ងជ្្វើការផកតទ្មូវ 
តាមការចបំាចជ់្រៀងរាល់ការយិររជិ្ចេររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ។  សទ្មារទ់្តីមាសរ៣ី ឆ្ន ២ំ០១៩ជ្ន្ះ ពុំមាន្ការ
ផកសទ្មួល ឬការជ្សនើឱ្យមាន្ការផកសទ្មួលជ្គាលន្ជ្ោបាយរលំស់ជ្ន្ះពីសវន្ករឯករាជយជ្ ើយ។ 
 

 សកមមភ្ជពអាជីវកមមររស់ កសស មាន្រំនាករ់នំ្ងជ្ោយផ្ទៃ ល់ជាមយួជ្សែឋកិចចជាតិ ជ្សែឋកិចចតរំន្ ់ន្ងិ
ជ្សែឋកិចចស្ថកលជ្លាក។ ជាពិជ្សសជ្ៅជ្ពលជ្សែឋកិចចជាតិមាន្រផទ្មរទ្មួល និ្ងមាន្ឥរធិពលជ្ោយផ្ទៃ ល់ជ្ៅ
ជ្លើអាជីវកមម ជ្សវាកមមកពំងផ់ែ ជ្ លគឺជ្ៅជ្ពលជ្សែឋកិចចជាតិជ្កើន្ជ្ ើងនាឱំ្យអាជីវកមម ជ្សវាកមម កំពងផ់ែក៏
ជ្កើន្ជ្ ើងទ្សរន្ឹងជ្ន្ះែលចណូំលររស់ កសស កម៍ាន្កំជ្ណើ ន្ែូចគាន  ែៃុយជ្ៅវញិ ជ្រើជ្សែឋកិចចជាតិលយចុះ 
ន្ឹងមាន្ែលអវជិាមាន្ជ្ៅជ្លើែលចំណូល កសស ែងផែរ។ ជ្ោងតាមមូលន្ិ្ ិររូិយរណ័ណ អន្តរជាតិ (IMF)   
ជ្សែឋកិចចកមពុជាជ្ៅផតរន្តកំជ្ណើ ន្ររស់េលួន្ផែលមាន្អទ្តារពំឹងរុកទ្រមាណ ៧% សទ្មារឆ់្ន ២ំ០១៩ ជ្ន្ះ 
ចំផណកជ្សែឋកិចចពិេពជ្លាកមាន្កំជ្ណើ ន្ទ្រមាណ ៣,៣% សទ្មារឆ់្ន ២ំ០១៩។ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ កនុងទ្តីមាសរី
៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ មនិ្មាន្ែលរ ះ ល់អវជិាមាន្ ជ្លើអាជវីកមមររស់ កសស ជ្ ើយ ។  
   
 ជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈ ជាវតាុធាតុជ្ែើមចមបងរែុំតកនុងការរជ្ទ្មើជ្សវាកមមកំពងផ់ែ ជ្ោយជាតទ្មូវការសំខាន្ស់ទ្មារ់
ទ្រតិរតតិការជ្ទ្គឿងចទ្ក។ ការជ្ ើងនលលររស់ជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈន្ឹងរ ះ ល់ែល់ែលចំជ្ណញររស់ កសស ជ្ោយ         
កសស ជ្ៅផតរកាតនមលជ្សវាររស់េលួន្ែផែល ជ្ទះជាតនមលររស់ជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈមាន្ការជ្ ើងនលលកជ៍្ោយ។ ជ្ហតុែូច
ជ្ន្ះ កសស បាន្អនុ្វតតោ ងខាា រេ់ាួន្នូ្វន្ីតិវ ិ្ ីលរធកមម ជ្ែើមបធីានាឱ្យបាន្នូ្វតនមលររស់វតាុធាតុជ្ែើមទងំជ្ន្ះមាន្
ភ្ជពសមទ្សរ ន្ិងទ្រកួតទ្រផជងកនុងតនមលរែីារ ។ 
   
 កសស សាិតជ្ៅជ្ទ្កាមចារន់ន្ទ្កុមហ ុន្ ណិជាកមមកនុងវស័ិយពន្ធោរ ន្ងិអាករ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ កសស 
មាន្កាតពវកចិចទ្តូវរងព់ន្ធអាករជ្ៅតាមចារ ់ និ្ងរញ្ញតតិជា្រមាន្។ កសស ទ្តូវរងព់ន្ធអាករជ្ៅតាមរររពិត 
ន្ិងជាសហទ្គាសជារព់ន្ធ្ំផែលបាន្កណំតជ់្ោយអគគនាយកោឋ ន្ពន្ធោរ។ ចំជ្ ះពន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញ
ទ្រចឆំ្ន  ំកសស ទ្តូវមាន្កាតពវកិចចរងក់នុងអទ្តា ២០% រ ុផន្តជ្ោយររួលបាន្ការជ្លើករឹកចតិតកនុងវស័ិយមូល
រទ្ត កសស ររួលបាន្ការរន្ធូររន្ាយពន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញចំន្ួន្ ៥០% នន្ពន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញទ្តូវរងទ់្រចំ
ឆ្ន កំនុងរយៈជ្ពល៣ឆ្ន ។ំ ែូជ្ចនះ ជ្ទ្កាយពីរញ្ចរក់ារអនុ្ជ្ទ្គាះជ្ន្ះ កសស ន្ឹងអនុ្វតតកាតពវកិចចពន្ធជ្លើទ្បាក់
ចំជ្ណញែូច្មមតាវញិ។ ចំផណកពន្ធជ្ែេងៗ កសស បាន្អនុ្វតតតាមកាតពវកចិចររស់េលួន្តាមចារព់ន្ធោរររស់
ទ្ពះរាជាណាចទ្កកមពុជា ។ 
 

 ចំណូលសំខាន្រ់រស់ កសស មាន្ចណូំលជ្លើកោក ់ន្ងិចំណូលពីជ្សវាកមមផែផែលរមួចំផណកទ្រមាណ 
៩២% នន្ចណូំលសររុសទ្មារទ់្តីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ ជ្ហើយកតាត ចមបងផែលជំរញុឱ្យមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងនន្



                                                                                    

ទ្បាកច់ំណូល គឺកំជ្ណើ ន្នន្នាវា ន្ិងរំន្ិញឆ្លងកាតក់ពំងផ់ែ ជាពិជ្សសរំន្ិញកុងតនឺ្រ័ផែលជាទ្រេពចំណូលែ៏
សំខាន្រ់រស់    កសស ។ ការលូតលាស់កនុងវស័ិយកសិកមម វស័ិយ ណិជាកមម វស័ិយសំណង ់ ន្ងិវស័ិយ
ឧសាហកមម គឺបាន្ឆ្លុះរញ្ហច ំងនូ្វស្ថា ន្ភ្ជពជ្សែឋកចិចជាតិររស់ទ្រជ្រសកមពុជា ជ្ហើយទ្សរន្ឹងជ្ន្ះកម៏ាន្ឥរធិ
ពលជាវជិាមាន្ជ្លើអាជវីកមម ជ្សវាកមម ន្ិងែលចណូំលររស់ កសស ែងផែរ ។ 
 

 
 ១- ែេប ុះពាេ់ពីអក្ាបតូរក្បាក់ 
 កសស បាន្ររួលទ្បាកក់មចរីន្តតាមរយៈទ្កសួងជ្សែឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញ វតាុ ពី JICA ន្ងិ JBIC ជ្ោយតទ្មូវ
ឱ្យ កសស សងទ្បាកជ់្ែើម ន្ងិការទ្បាកជ់ាទ្បាកជ់្យ ន្ជរ ុន្ និ្ងទ្បាកែុ់លាល ររអាជ្មរកិ ជ្ៅជ្ពលផែលររិូយវតាុមុេ
ង្ហរររស់ កសស គឺជាទ្បាកជ់្រៀល។ ែូចជ្ន្ះ រំផររំរលួអទ្តារតូរទ្បាកជ់្រៀលជ្្ៀរនឹ្ងទ្បាកែុ់លាល ររអាជ្មរកិ ទ្បាក់
ជ្រៀលជ្្ៀរនឹ្ងទ្បាកជ់្យ ន្ជរ នុ្ ន្ិងទ្បាកែុ់លាល ររជ្្ៀរន្ងឹទ្បាកជ់្យ ន្ជរ នុ្ ន្ឹងរ ះ ល់ែល់កទ្មតិទ្បាកច់ំជ្ណញ
ររស់ កសស ។ 
 ២- ែេប ុះពាេ់ពីអក្ាោរក្បាក់ 
 រចចុរបន្ន កសស មនិ្មាន្កមចណីាផែលមាន្អទ្តាការទ្បាកផ់ទ្រទ្រួលជ្នាះជ្រ។ កសស បាន្ររួលទ្បាកក់មចី
ពីទ្កសួងជ្សែឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញ វតាុ ផែលជាកមចរីន្តពី JICA ន្ិង JBIC កនុងអទ្តាការទ្បាកច់រពី់ ២,៥% ែល់ 
៣,៧%។ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ សទ្មារទ់្តីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ជ្ន្ះ មនិ្មាន្ែលរ ះ ល់ពីរផទ្មរទ្មួលអទ្តាការទ្បាក់
ជ្ន្ះជ្រ ។ 
 ៣-ែេប ុះពាេ់ពីោរខក្បក្បេួតថ្មៃលក្បងឥនធនៈ  
 ការផទ្រទ្រួលតនមលជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈន្ឹងមាន្ែលរ ះ ល់ែល់ែលចំជ្ណញររស់ កសស ជ្ោយទ្រតិរតតិការ 
កំពងផ់ែពឹងផែអកោ ងខាល ងំជ្ៅជ្លើជ្ទ្គឿងចទ្កផែលជ្ទ្រើទ្បាស់ជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈ។ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ កសស បាន្ពទ្ងងឹ 
ទ្រសិរធភ្ជពជ្លើកោក ់ ន្ងិការទ្គរទ់្គងរីលាន្កុងតឺន្រ័ ជ្ែើមបកីាតរ់ន្ាយការជ្រ ើឬការរលំាស់រីកុងតនឺ្រ័ផែលមនិ្ 
ចបំាច ់ជ្ែើមបកីាតរ់ន្ាយចណំាយទ្រតិរតតិការ ន្ងិជ្លើកកំពស់ជ្សវាកមមររស់េលួន្ ។ 
 

 
  កសស បាន្រកានូ្វតនមលជ្សវាកមមររស់េលួន្ជ្លរ ជ្ោយមនិ្ជ្្វើការផទ្រទ្រួល ឬផកសទ្មួលជ្ៅតាមការផទ្រ
ទ្រួលនន្អតែិរណាជ្ ើយ ជ្ហើយជ្ៅផតរកាបាន្នូ្វជ្សារភ្ជពហិរញ្ញ វតាុបាន្ោ ងទ្រជ្សើរ ។ 
 

 
 ជ្គាលន្ជ្ោបាយ ជ្សែឋកិចច ស្ថរជ្ពើពន្ធ ន្ិងររូិយវតាុ ររស់រោឋ េបិាលមាន្ឥរធពិលោ ងខាល ងំជ្លើអាជីវ
កមមររស់ កសស ជ្ោយស្ថរជ្គាលន្ជ្ោបាយជ្ន្ះមាន្រិសជ្ៅគាទំ្រ ន្ងិជ្លើកសៃួយវស័ិយ ណិជាកមមអន្តរ
ជាតិ ន្ិងែតល់ែលវជិាមាន្ែល់អាជីវកមមររស់ កសស ។ ជ្គាលន្ជ្ោបាយសំខាន្់ៗ ររស់រាជរោឋ េបិាលរមួមាន្៖ 



                                                                                    

- ជ្គាលន្ជ្ោបាយជ្លើកសៃួយវស័ិយឧសាហកមម រាជរោឋ េបិាលមាន្គំជ្រាងផទ្រកាល យជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ឱ្យ 
ជ្ៅជាមជឈមណឌ ល ណិជាកមម  ូជីសៃីក ន្ិងែលិតកមម តាមរយៈការកស្ថងជ្ហោឋ រចនាសមពន័្ធផែ 
ពទ្ងីកែលូវជាតិជ្លេ៤ និងគលក្មាងស្ងសង់ែៃវូលេ្បឿនលេឿនពភីនាំលពញ-លខតតក្ពុះសីហនុ ន្ិងជ្ហោឋ
រចនាសមពន័្ធទ្ពលាន្យន្តជ្ ះអន្តរជាតិជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ែងផែរ ។ 
- វស័ិយឧសាហកមមផរ   ថ្នមពល ការរកុរកជ្ទ្រងកនុងផែន្សមុទ្រកមពុជាកំពុងមាន្ការអេវិឌ្ឍន្ ៍ ជ្ហើយ       
កសស បាន្ជ្ទ្តៀមេលួន្ជាជ្ទ្សចកនុងការគាទំ្រវស័ិយទងំជ្នាះ  
- ជ្គាលន្ជ្ោបាយជទ្មុញការែឹកជញ្ាូ ន្តាមែលូវរកឹ 
- ជ្គាលន្ជ្ោបាយនាជំ្ចញអងេរជ្ចញជ្ៅរីែារជ្ទ្ៅទ្រជ្រស កំពុងែតល់ែលវជិាមាន្ែល់ កសស 
- ជ្គាលន្ជ្ោបាយជ្លើកសៃួយ ណិជាកមមអន្តរជាតិ ជ្ោយេិតេំកាតរ់ន្ាយឧរសគគនានា ចំជ្ ះការជ្្វើ 
 ណិជាកមមរវាងកមពុជាន្ិងរណាត ទ្រជ្រសជានែគូកនុងស្ថកលជ្លាក 
- រាជរោឋ េបិាលតាមរយៈ្នាគារជាតិ បាន្អនុ្វតតជ្គាលន្ជ្ោបាយររិូយវតាុតាមរយៈយន្តការ រីែាររតូរ 
ទ្បាកជ់្សរផីតសាិតជ្ៅជ្ទ្កាមអន្តរាគមន្ ៍ជ្ែើមបរីកាសាិរភ្ជពររូិយរណ័ណ ជាតិ ជ្ហើយលំន្ឹងររូិយវតាុជ្ន្ះបាន្ 
រកាជ្សារភ្ជពមា ទ្កូជ្សែឋកិចចកមពុជា ផែលបាន្កស្ថងរំនុ្កចិតតចំជ្ ះវនិ្ិជ្ោគិន្ ន្ងិជទ្មុញការជ្្វើ 
អាជីវកមមវស័ិយឯកជន្  
- ការជ្លើករឹកចតិតពន្ធោរកនុងវស័ិយមូលរទ្តែល់សហទ្គាសជ្បាះែាយលកម់ូលរទ្តជ្ៅកមពុជា បាន្ 
ន្ឹងកំពុងជទ្មុញឱ្យសហទ្គាសរែឋ និ្ងទ្កុមហ ុន្ឯកជន្ចូលរីែារមូលរទ្តកាន្ផ់តជ្ទ្ចើន្ផែលចូលរមួ 
ចំផណកកនុងការអេវិឌ្ឍជ្សែឋកិចចជាតិ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                    

 

 

 

ផ្នែកទី ៥ 
ព័ត៌មានចាំបាច់ផនសេងផទៀតសគ្មាប់ 

ការពារវិនិផោគិន 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                    

សទ្មារទ់្តីមាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០១៩ ជ្ន្ះ កសស មាន្ពត័ម៌ាន្ចបំាចស់ទ្មារក់ារ រវនិិ្ជ្ោគិន្ែូច
ខាងជ្ទ្កាម ៖ 

ទ្កុមទ្រឹកាេបិាលបាន្ជ្្វើការជួរទ្រជុចំំន្ួន្ ០១ ជ្លើក ៖ 
សម័យក្បជុាំក្កមុក្បឹក្ាភិបាេ អាណតតិទី៧ លេើកទី៥ នាថ្ងៃទី០៩ ខខសីហា ឆ្្ាំ២០១៩ 
កិចចទ្រជុំបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ិងសជ្ទ្មចជ្លើចំនុ្ចែូចខាងជ្ទ្កាម៖ 
 ទ្កុមទ្រឹកាេបិាលបាន្ឯកភ្ជពជ្លើលរធែលផែលបាន្សជ្ទ្មចបាន្ និ្ងកពុំងអនុ្វតតរន្តជ្ឆ្លើយតរ

ជ្ៅន្ឹងលរធែលសមយ័ទ្រជុំទ្កុមទ្រឹកាេបិាល អាណតតិរ៧ី ជ្លើករី៤ កាលពីនលៃរ ី១២ ផេជ្មស្ថ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ កន្លងមក  ។ 

 ទ្កុមទ្រឹកាេបិាលបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ិងផលលងអណំរគុណែល់តណំាងទ្កមុហ ុន្ PWC ផែល
បាន្ជ្្វើរររង្ហា ញអំពីការង្ហរ Result of reviewing and reporting timelines ន្ងិបាន្ជ្្វើការ
សជ្ទ្មចជ្ៅជ្លើ៖ 
- ការអនុ្វតតតាមទ្រកាស ររស់ ទ្កសួងការង្ហរនិ្ងរណតុ ះរណាត លវជិាា ជីវៈ សតីពីការរូទតទ់្បាក់

រំណាចអ់តីតភ្ជពការង្ហរ ជូន្ន្ិជ្ោជតិ សទ្មារឆ់្ន  ំ២០១៩ ។ 
- ឯកភ្ជពជ្លើ Reporting timetable ផែលបាន្ជ្សនើជ្ ើងខាងជ្លើជ្ោយ ទ្កុមហ ុន្សវន្ករ

ឯករាជយ PWC  ន្ិងសូមជ្អាយនាយកោឋ ន្គណជ្ន្យយ-ហិរញ្ញ វតាុ សហការជាមយួ PWC 
ជ្ែើមបជី្រៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុជ្អាយបាន្ទន្ជ់្ពលជ្វលា និ្ងជូន្ែំណឹងជ្ៅជ្លខា្ិការ
ោឋ ន្ ជ្ែើមបជី្សនើសំុកំណតក់ាលររជិ្ចេរកចិចទ្រជុំទ្កុមទ្រឹកាេបិាល។ 

 ទ្កុមទ្រឹកាេបិាលបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ិងអនុ្មត័ជ្ោយឯកភ្ជពជ្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុទ្តី
មាសរី២ ន្ិងឆ្មាសរី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលបាន្ទ្តួតពិន្ិតយ ជ្ោយទ្កុមហ ុន្សវន្កមមឯករាជយ 
PWC ។ 

 ទ្កុមទ្រឹកាេបិាលបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ិងឯកភ្ជពជ្លើរបាយការណ៍ររស់ គណៈកមាម ្ិការសវន្
កមម ន្ងិគណៈកមាម ្ិការទ្គរទ់្គង និ្េយ័ ផែលបាន្ជ្លើកជ្ ើង។ រន្ៃឹមហនឹងជ្ន្ះែងផែរ អងគ
ទ្រជុំបាន្ជ្សនើសំុជ្អាយ Mr. KUME ជ្្វើការរន្តជាមយួ JICA ជ្ែើមបផីទ្រកាល យទ្បាករ់ណុំលជរ នុ្ 
ODA Loan ពីជ្យ ន្ជរ ុន្ ជ្ៅែុលាល រអាជ្មរកិ ន្ងិចរចរជ្្វើោ ងណាររួល បាន្អទ្តាការទ្បាក់
ទរ ជ្ៅជ្ពលផែលរំណុល Convert មកជាទ្បាកែុ់លាល រអាជ្មរកិ។  

 ទ្កុមទ្រឹកាេបិាលបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ងិអនុ្មត័ជ្ោយឯកភ្ជពជ្លើរបាយការណ៍រូកសររុលរធ
ែលការង្ហរអាជីវកមម កសស ៧ផេ ជ្ែើមឆ្ន ២ំ០១៩ ។ 

 ទ្កុមទ្រឹកាេបិាលបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ងិអនុ្មត័ជ្ោយឯកភ្ជពជ្លើវធិាន្ការជ្ោះទ្ស្ថយជ្លើ
ស្ថា ន្ភ្ជពកំពងផ់ែរចចុរបន្ន ន្ិងការផកសទ្មួលតារាងនលលសតុកកុងតនឺ្រ័ ជ្ហើយអងគទ្រជុំបាន្សជ្ទ្មច 
ន្ិងជទ្មុញរផន្ាមជ្ៅជ្លើចំណុច ែូចខាងជ្ទ្កាម ៖ 



                                                                                    

- រន្តជទ្មុញនូ្វវធិាន្ការជារនាៃ ន្រ់រស់ កសស កនុងការផកសទ្មួលចំណតផែរនិំ្ញរូជ្ៅ ជ្ៅ
មុេឃ្ល ងំជ្លេ៥ ជ្ៅជាចណំតផែកុងតឺន្រ័រផន្ាមទ្រផវង ២៤៣ ផម ទ្ត ន្ិងការរំ កជ់្ទ្គឿងចទ្ក
រផន្ាម ជ្អាយសជ្ទ្មចបាន្ឆ្ររ់ហ័ស ន្ិងទន្ជ់្ពលជ្វលា ។ 

- ជទ្មុញការតរណាត ញអគគិសន្ ី៤០ ជ្ម គ វា ត ់(ពីអគគិសន្ីកមពុជា - EDC) ចូល កសស ន្ិង
តំរន្ជ់្សែឋកិចចពិជ្សស កសស ។ 

- ពទ្ងីករលីាន្សតុកកុងតឺន្រ័ ន្ិងមជ្្យបាយជ្លើកោកជ់្អាយកាន្ផ់តមាន្ទ្រសិរធភ្ជព ជ្ោយ
ជ្ទ្តៀមជ្ោះទ្ស្ថយកំជ្ណើ ន្កុងតឺន្រ័ពីរចចុរបន្នរហូតែល់ កក់ណាត លឆ្ន ២ំ០២៤ (ផែកុងតឺន្រ័លម ី
ជ្្វើជ្ហើយ)។ 

 ទ្កុមទ្រឹកាេបិាលបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ិងអនុ្មត័ជ្ោយឯកភ្ជពជ្លើរររញ្ហា  ន្ិងន្តីិវ ិ្ សីតីពីការ
ជ្ទ្ជើសតាងំតំណាងន្ិជ្ោជិត កំពងផ់ែសវយត័ទ្កុងទ្ពះសីហនុ្ ។  

 ទ្កុមទ្រឹកាេបិាលបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ងិអនុ្មត័ជ្ោយអនុ្ញ្ហញ តជ្អាយ កសស ពភិ្ជកាជ្ោយ
ផ្ទៃ ល់ជាមយួទ្កុមហ ុន្ឯកជន្ ផែលមាន្រំណងចងវ់និ្ិជ្ោគជ្លើរីតាងំែីជ្សះស ផែលសាិតជ្ៅ 
េូម៣ិ សង្ហេ តជ់្លេ៣ ទ្កងុទ្ពះសីហនុ្ ជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ ជ្ោយទ្កមុហ ុន្ទ្តូវជ្រៀរចំផែន្ការអេវិឌ្ឍន្ ៍
(Master Plan) ផែន្ការអាជីវកមម (Business Plan) ន្ិងកចិចសន្យវនិ្ិជ្ោគជ្អាយបាន្
ចាស់លាស់ ជ្ែើមបោីកជូ់ន្ទ្កុមទ្រឹកាេបិាលពិន្ិតយ ន្ងិអនុ្មត័ ន្ងិជ្គារពជទ្មារជ្សនើសំុជ្គាល
ការណ៍សជ្ទ្មចពីឯកឧតតមអគគរណឌិ តសភ្ជចរយ ឧរនាយករែឋមន្រន្តី រែឋមន្រន្តីទ្កសួងជ្សែឋកិចចន្ងិ
ហិរញ្ញ វតាុ ។ 

 ទ្កុមទ្រឹកាេបិាលបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ិងអនុ្មត័ជ្ោយឯកភ្ជពជ្អាយ កសស លកែ់ចីំន្ួន្ ០១ 
កផន្លង ផែលសាិតជ្ៅេូមគិគីរ ឃំុ្រិតទ្តាងំ ទ្សុកនទ្ពន្រ ់ ជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ ជ្ែើមបយីកលវកិាមកវនិ្ិ
ជ្ោគ ន្ិងពទ្ងីកសមតាភ្ជពកពំងផ់ែរផន្ាមជ្រៀត ។ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



ថ្ងៃទី១៥ ខែវចិ្ឆិកា ឆ្ន ាំ២០១៩ 
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