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ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ 
 ៣១ មនីា ២០២០ ៣១ ធ្នូ ២០១៩ ៣១ ធ្នូ ២០១៨ 

(ពានរ់រៀល) (ពានរ់រៀល) (ពានរ់រៀល)  
(បានរាយការណ៍រ ើងវញិ) 

ទ្រពយសកមមសរបុ ១.៣៥៣.៩៥២.២៤៥ ១.៣៧២.២៦៦.២២១ ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨ 
បំណុលសរបុ ៦៧០.៦០៧.០១០ ៦៨៩.៧៤១.៣៨១ ៦៧៨.៦៨០.២៥៤ 
មូលធ្នសរបុ ៦៨៣.៣៤៥.២៣៥ ៦៨២.៥២៤.៨៤០ ៦៤៩.៥១០.២៣៤ 

លរធផលហិរញ្ញ វត្ាុ 
ទ្តី្មាសរី១ 
ឆ្ន ២ំ០២០ 
(ពានរ់រៀល) 

ទ្តី្មាសរី១ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 
(ពានរ់រៀល) 

ទ្តី្មាសរី១ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ 
(ពានរ់រៀល) 

ចំណូលសរបុ ៧១.៧០៧.៧៨១ ៦៩.៦១១.៨២៨ ៥៩.២៧០.៤៥៦ 
ចំរណញមនុបងព់នធ ៤.៥០០.៣៣៦ ១០.៩៧២.១៣៣ (៥.៩០៤.៦៧០)
ចំរណញសុរធកនុងការយិបររិចេរ ៨២០.៣៩៥ ៨.៦៤៦.០១៩ (៩.៥៨១.០១១)
លរធផលលមអតិ្កនុងការយិបររិចេរ ៨២០.៣៩៥ ៨.៦៤៦.០១៩ (១១.២៦១.៧៦១) 

អនុបាត្ហិរញ្ញ វត្ាុ  ៣១ មនីា ២០២០ ៣១ ធ្នូ ២០១៩ ៣១ ធ្នូ ២០១៨ 
អនុបាត្ស្ថធ្នភាព ១,៥០% ២,២៨% -០,៤០% 

អនុបាត្ 
សនទនីយភាព 

អនុបាត្ចរនត ៣,១៩ ២,៧៣ ៣.២៧ 
អនុបាត្ចរនតរលឿន ២,៩១ ២,៥១ ៣,០៨ 

ទ្តី្មាសរី១ 
 ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

ទ្តី្មាសរី១ 
 ឆ្ន ២ំ០១៩ 

ទ្តី្មាសរី១ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

អនុបាត្ 
ចំរណញភាព 

ផលចំរណញកនុងមយួ
ឯកតាទ្រពយសកមម 

០,០៦% ០,៦៣% -០,៧២% 

ផលចំរណញកនុងមយួ
ឯកតាមូលធ្ន 

០,១២% ១,២៧% -១,៤៨% 
គំលាត្ចំរណញដុល ១២,៧០% ១៦,៥១% ២៦,៧៤% 
គំលាត្ចំរណញភាព ១,១៤% ១២,៤២% -១៦,១៦% 
ចំរណញកនុងមយួឯក
តាមូលបទ្ត្កមមសិរធិ 
(ររៀល) 

៩,៥៦ ១០០,៨០ -១១១,៧០ 

អនុបាត្លរធភាពសងការទ្បាក ់ ២,៩៦ ៤,៥៤ ៥,៤៩ 
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១,៣៥៣,៩៥២,២៤៥

៦៧០,៦០៧,០១០ ៦៨៣,៣៤៥,២៣៥

១,៣៧២,២៦៦,២២១

៦៨៩,៧៤១,៣៨១ ៦៨២,៥២៤,៨៤០

១,៣២៨,១៩០,៤៨៨

៦៧៨,៦៨០,២៥៤ ៦៤៩,៥១០,២៣៤

ទ្រពយសកមមសរបុ បំណុលសរបុ មូលធ្នសរបុ
ទ្ត្ីមាសរ១ី ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០១៩ ឆ្ន ២ំ០១៨

៧១,៧០៧,៧៨១

៩,១០៥,៦០១ ៤,៥០០,៣៣៦
៨២០,៣៩៥

៦៩,៦១១,៨២៨

១១,៤៩១,៧០៩ ១០,៩៧២,១៣៣ ៨,៦៤៦,០១៩

៥៩,២៧០,៤៥៦

១៥,៨៤៦,៤៩៥

(៥,៩០៤,៦៧០) (៩,៥៨១,០១១)(២០,០០០,០០០)

(១០,០០០,០០០)

០

១០,០០០,០០០

២០,០០០,០០០

៣០,០០០,០០០

៤០,០០០,០០០

៥០,០០០,០០០

៦០,០០០,០០០

៧០,០០០,០០០

៨០,០០០,០០០

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

ទ្ត្ីមាសរ១ី ឆ្ន ២ំ០២០ ទ្ត្ីមាសរ១ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ទ្ត្ីមាសរ១ី ឆ្ន ២ំ០១៨
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ល.រ ទ្បរេរមូលបទ្ត្កមមសិរធិ ភាគហ ុនិក ចំននួមូលបទ្ត្កានក់ាប ់ ភាគរយ 

១ 
មូលបទ្ត្កមមសិរធិគ្មម នសិរធ
របាោះរឆ្ន ត្ទ្បរេរ “ក” 

រដឋត្ំណាងរោយទ្កសួង 
រសដឋកិចច និងហិរញ្ញ វត្ាុ 

៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ៨០,៩៥% 

២ 
មូលបទ្ត្កមមសិរធិមានសិរធ
របាោះរឆ្ន ត្ទ្បរេរ “ខ” 

រដឋត្ំណាងរោយទ្កសួង 
រសដឋកិចច និងហិរញ្ញ វត្ាុ 

៦៤.៣២៨.៩៧៥ ១៤,២៩% 

៣ 
មូលបទ្ត្កមមសិរធិមានសិរធ 
របាោះរឆ្ន ត្ទ្បរេរ “គ” 

ឯកជន 
 ២១.៤៤២.៩៩២ ៤,៧៦% 

សរបុ ៤៥០.៣០២.៨២៨ ១០០% 

ល.រ ភាគហ ុនិក ចំននួមូលបទ្ត្កានក់ាប ់ 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% 

៤៣,៧៤%

២៨,០០%

២១,៣៧%

៤,៩៤%

០,៣៧%១,១៤%០,៣៣%០,១០%

ចំណូលរលើកោកព់ីនាវារៅរីលាន 
(Stevedoring)
ចំណូលរលើកោករ់លើរីលាន 
(LOLO)
ចំណូលពីរសវាកមមនាវាចរ

ចំណូលសតុក ឃ្ល ងំ និងរីលាន

ចំណូលនាវាររសចរណ៍

ចំណូលពីត្ំបន ់រសដឋកិចចពិរសស

ចំណូលជួលរីតាងំ

ចំណូលរផេងៗររៀត្
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រដឋត្ំណាងរោយ(ស.ហ.វ) ESOP ភាគហ ុនកិឯកជន



                                                                                                      v 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                                                                                                      vi 

 

 
 
 

“ជួសមខុឱ្យទ្កមុទ្បឹកាេបិាលរបស់ កំពងផ់ផសវយត័្ទ្កងុទ្ពោះសីហនុ (កសស) ខ្ុ ំមាន

កិត្តិយស និងកតីរស្ថមនសេរកីរាយកនុងការបង្ហា ញជូននូវរបាយការណ៍អាជីវកមម និងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ាុទ្បចទំ្ត្ីមាសរ១ី ឆ្ន ២ំ០២០ របស់ កសស សទ្មាបក់ារយិបររិចចរផដលបញ្ចបរ់ៅទលៃរី៣១  
ផខមនីា ឆ្ន ២ំ០២០  ។ 

 
រោយមានការគ្មទំ្រយ៉ា ងមុត្មាពំីរាជរោឋ េបិាល កដូ៏ចជាទ្កសួងអាណាពាបាលទងំពីរ កសស បាន

បនតការវវិឌ្ឍនយ៍៉ា ងខាល ងំកាល រដើមបបីរទ្មើសកមមភាពធុ្រកិចចរបស់ខលួន ជាលរធផលរៅកនុងទ្ត្ីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
រនោះ កសស ររួលបានទ្បាកច់ំណូលសរបុចំនួន ៧១.៧០៧.៧៨១.០០០ ររៀល និងររលួបានទ្បាកច់ំរណញ
សុរធរទ្កាយបងព់នធកនុងការយិបររិចេរចនំួន ៨២០.៣៩៥.០០០ ររៀល។ របើរទ្បៀបរធ្ៀបនឹងទ្ត្ីមាសរី១ ឆ្ន ំ
២០១៩ ទ្បាកច់ណូំលបានរកើនរ ើងចនំួន ២.០៩៥.៩៥៣.០០០ ររៀល គឺរសមើនឹង ៣,០១%  ចំផណកទ្បាក់
ចំរណញសុរធរទ្កាយបងព់នធមានការលយចុោះចនំួន ៧.៨២៥.៦២៤.០០០ ររៀល គឺរសមើនងឹ ៩០,៥១% ។ លរធ
ផលរនោះបណាា លមកពបីរមិាណរំនិញ និងកុងត្នឺរ័ឆ្លងកាត្ ់ កសស មានការរកើនរ ើង ប៉ាុផនតរោយការខាត្ព ី 
អទ្តាបតូរទ្បាករ់យ៉ាន (មនិទនស់រទ្មច) និងឥណទនការខាត្រពំឹងរុក (Expected Credit Losses) មានការ
រកើនរ ើង រហើយរងការប៉ាោះពាល់រសដឋកិចចទនការផទុោះរ ើងទនជមៃរឺាត្ត្ាត្សកល Covid-19 រធ្វើរអាយចំរណញ
សុរធរទ្កាយបងព់នធមានការលយចុោះ ជាលរធផលចំរណញកនុងមយួឯកតាមូលបទ្ត្កមមសិរធមានចំននួ ៩,៥៦ 
ររៀលប៉ាុរណាណ ោះ សទ្មាបទ់្ត្ីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ រនោះ។ រោយផ ក កនុងទ្ត្ីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ កុងត្នឺរ័ផដល
បានឆ្លងកាត្ ់កសស មានចនំួន ១៥០.៥៦៨ TEUs រពាលគឺ រកើនចនំួន ១០.៦៧៩ TEUs រសមើនឹង ៧,៦៣% 
របើរធ្ៀបនងឹទ្ត្ីមាសរ១ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ។ 

កសស នឹងបនតកចិចខិត្ខំទ្បឹងផទ្បង រដើមបបីំរពញរសវាកមម អាជីវកមមឱ្យកានផ់ត្ទ្បរសើរ នងិសរទ្មចបាន
លរធផលខពស់ជាទ្បរយជនដ៍ល់ភាគហ ុនិករបស់ខលួន។ កសស បានពទ្ងឹងទ្បសិរធភាពការង្ហរ និងការកស្ថង
រហោឋ រចនាសមពន័ធបផនាមររៀត្ រដើមបរីឆ្លើយត្បនឹងកំរណើ នត្ទ្មូវការរសវាកមមរបស់អត្លិជិន និងការរកីចរទ្មើន
រសដឋកិចចជាត្។ិ ចណំត្ផផពហុបំណង របស់ កសស មានរគ្មលរៅចូលរមួរលើកកមពស់វស័ិយ កសិកមម កសិ
ឧសាហកមម ឧសាហកមម ពាណិជជកមម និងពិរសសរដើមបគី្មទំ្រដល់ការនារំចញផលិត្ផល កសិកមមរបស់កមពុជា
ដូចជា អងករ ចណិំត្ដំ ូងមសីៃួត្ និងរំនិញរាយ ផដលជាការរឆ្លើយត្បចំរពាោះយុរធស្ថស្រសតពទ្ងីករីផារនាអំងករ
រចញរបស់រាជរោឋ េបិាលកមពុជា កដូ៏ចជាការផតល់រសវាេសតុភាដល់ការរកុរករទ្បងកនុងផដនសមុទ្រកមពុជា។ រទ្ៅ

សេចក្តីថ្លែងរបេ់ប្បធានអគ្គនាយក្ 
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ពីរនោះ ចណំត្ផផពហុបណំងកម៏ានរគ្មលរៅរលើការនាចូំលធ្យងូលមសំរាបរ់ទ្បើទ្បាស់កនុងការផលិត្ថាមពលអគគិ
សនី និងសីុម៉ាងត្ផ៍ងផដរ។ កសស កក៏ំពុងអនុវត្តគរទ្មាងចំណត្ផផកុងតឺ្នរ័លមី ផដលសាិត្កនុងដណំាកក់ាល
សិកាគំរបូលងល់មអតិ្ ផដលចណំត្ផផកុងត្នឺរ័លមីរនោះនឹងអាចអនុញ្ញញ ត្រអាយនាវាចណុំោះផទុកទ្បមាណ ៦០.០០០ 
រតាន ឫនាវាដឹកកុងត្នឺរ័ចណុំោះផទុកទ្បមាណ ៥.០០០ TEUs ជាទ្បរេរ Post Panamax ចូលចត្បាន ។  

 

  
• អនុវត្តបនតការង្ហរតាមផផនការផដលបានរទ្គ្មងរុកសទ្មាបឆ់្ន ២ំ០២០  
• រកានូវឧត្តមភាពទនភាពទ្បកតួ្ទ្បផជងរបស់ខលួន រោយធានានូវគុណភាពរសវាកមម ត្ទមលទ្បកួត្

ទ្បផជង ទ្បសិរធភាពការង្ហរ និងការកស្ថងរំនុកចិត្តជូនអត្លិិជន 
• ពទ្ងឹងសមត្ាភាពបគុគលិករលើការទ្គបទ់្គង និងបរចចកររស រដើមបរីឆ្លើយត្បឱ្យបានទនរ់ពលរវលា 

ចំរពាោះកំរណើ នត្ំរវូការរសវាកមមរបស់កំពងផ់ផ 
• ជួសជុល ផលទ ំ នងិអេវិឌ្ឍរហោឋ រចនាសមពន័ធផផ និងរទ្គឿងចទ្កបផនាមររៀត្ រដើមបរីកាឧត្តមភាព 

ទ្បកួត្ទ្បផជង និងរលើកកំពស់សមត្ាភាពរលើកោករ់ំនិញរបស់ខលួន 
• ពទ្ងឹងកចិចសហទ្បត្បិត្តិការជាយុរធស្ថស្រសតជាមយួកំពងផ់ផកនុងទ្បររស និងកនុងត្ំបន ់
• ពទ្ងឹងអេបិាលកិចចទ្គបទ់្គងតាមរយៈការបរងកើត្គណៈកមាម ធ្ិការសំខាន់ៗ  
• ចូលរមួកនុងសកមមភាពអេវិឌ្ឍសហគមនម៍ូលោឋ ន និងរលើកកំពស់សុខមាលភាពសងគម 

  
រៅកនុងទ្ត្ីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ រនោះ ទ្កុមទ្បឹកាេបិាលបានរធ្វើការជួបទ្បជុំចនំួន ០១ រលើក និងបាន

សរទ្មចការង្ហរដូចខាងរទ្កាម៖ 
សមយ័ទ្បជុំទ្កមុទ្បឹកាេបិាល អាណត្តិរ៧ី រលើករី៧ នាទលៃរី០៧ ផខកុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ 
កិចចទ្បជុំបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងសរទ្មចរលើចំនុចដូចខាងរទ្កាម៖ 
• ទ្កុមទ្បឹកាេបិាលបានឯកភាពរលើលរធផលផដលបានសរទ្មចបាន និងរសនើរអាយបនតអនុវត្តរៅ

តាមស្ថម រត្ីសមយ័ទ្បជុំទ្កុមទ្បកឹាេបិាលអាណត្តរិី៧ រលើករី៦ កាលពីទលៃរី០៨ ផខវចិិេកា ឆ្ន ំ
២០១៩ កនលងមក  ។ 

• ទ្កុមទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងឯកភាពតាមរបាយការណ៍របស់ គណៈកមាម ធិ្ការសវន
កមម នងិគណៈកមាម ធ្ិការទ្គបទ់្គងហានិេយ័ ផដលបានរលើករ ើង នងិរសនើរអាយ កសស ទ្ត្ូវ
ររៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការង្ហរ (Progress Report) រៅអងគទ្បជុំរលើករទ្កាយ ។ 

• ទ្កុមទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា នងិអនុមត័្រោយឯកភាពរលើរបាយការណ៍បូកសរបុលរធ
ផលការង្ហរអាជីវកមម កសស ឆ្ន ២ំ០១៩ និងបានអនុមត័្ឯកភាពជារគ្មលការណ៍រលើរសេនទន
ទនការអេវិឌ្ឍ កសស រោយរធ្វើការអេវិឌ្ឍចំណត្ផផជំហានរី២ និងជំហានរី៣ ទ្ពមគ្មន  រហើយ  
កសស ទ្ត្ូវសិកាលំអិត្ នងិរធ្វើរបាយការណ៍ជូនទ្កមុទ្បឹកាេបិាលអនុមត័្គ្មទំ្រ រដើមបោីកជូ់ន
ទ្កសួងអាណាពាបាលទងំពរីពិនិត្យ និងសរទ្មច។ 
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• ទ្កុមទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងអនុមត័្រោយឯកភាពរលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុទ្ត្ី
មាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩។ ចំរពាោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសទ្មាបដ់ំណាចក់ារយិបររិចេរ ១២ផខ ទលៃរ ី
៣១ ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ទ្កុមទ្បឹកាេបិាលនឹងរងច់រំបាយការណ៍ Final Audited Report ផដល
បានរធ្វើសវនកមមរោយទ្កុមហ ុនសវនករឯករាជយ PWC តាមរយៈស្ថររអ ិចទ្ត្ូនិក (Email ឬ 
Telegram) រដើមបពីិនតិ្យ នងិអនុមត័្។ បផនាមពីរលើសរនោះ ទ្កុមទ្បឹកាេបិាល បានពនិិត្យ និងអនុ
មត័្រោយឯកភាពរអាយ កសស របើកទ្បាករ់ង្ហវ នផ់លលងសរសើរ ចំនួន ០២ (ពីរ) ផខ  (ទ្បាកផ់ខរី ១៣ 
និងរី ១៤) សទ្មាប ់ឆ្ន ២ំ០១៩ ជូន មស្រនតី និរយជតិ្ និងកមមករ របស់ កសស ។ 

• ទ្កុមទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងឯកភាពរលើ គរទ្មាងអេវិឌ្ឍន ៍ និងលកខខណឌ រផេងៗ
របស់ទ្កុមហ ុន Boxville រលើរីតាងំដីជួលរបស់ កសស  រោយ កសស ទ្ត្ូវររៀបចំរធ្វើកចិចសនា
ជួលជាមយួទ្កុមហ ុន Boxville និងសំុការសរទ្មចឯកភាពពីទ្កសួងរសដឋកិចច និងហិរញ្ញ វត្ាុ ។ 

• ទ្កុមទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា នងិអនុមត័្រលើ ការកំណត្ក់ាលបររិចេរររៀបចំកិចចទ្បជុំទ្កុម
ទ្បឹកាេបិាល អាណត្តិរី៧ រលើករី៨ រៅទលៃរី០៨ ផខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ ។ 

 
 ជាលមីមតងររៀត្ រយើងខ្ុ ំសូមផលលងអណំរគុណយ៉ា ងទ្ជាលរទ្ៅចំរពាោះរាជរោឋ េបិាលកមពុជា ផដលដឹកនាំ
រោយ សរមតចអគគមហារសនាបតី្រត្រជា ហ ៊ុន សែន នាយករដឋមស្រនតីទនទ្ពោះរាជាណាចទ្កកមពុជា និងទ្កសួង
អាណាពាបាលទងំពីរ គឺទ្កសួងស្ថធារណៈការ នងិដឹកជញ្ជូ ន និងទ្កសួងរសដឋកិចច នងិហិរញ្ញ វត្ាុ ផដលជានិចច
កាលផត្ងផត្គ្មទំ្រ និងរុកចតិ្តដល់សកមមភាពការង្ហររបស់ កសស ររៀងរហូត្មក ។ 

ជាចុងរទ្កាយរនោះ ខ្ុ ំសូមផលលងអំណរគុណដល់បុគគលិក នងិកមមករ កំពងផ់ផសវយត័្ទ្កុងទ្ពោះសីហនុទងំ
អស់ផដលផត្ងផត្ខិត្ខំទ្បឹងផទ្បងបំរពញភារកិចចរបស់ខលួន ។ 
 

                                                                ទលៃទ្ពហសបត្ិ៍ ៨ររាច ផខពិស្ថខ ឆ្ន ជូំត្ រទស័ក ព.ស ២៥៦៤ 
រខត្តទ្ពោះសីហនុ, ទលៃរី១៤ ផខឧសភា គ.ស ២០២០ 

           ប្រធានអគ្គនាយក 
 





  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 



 

 

 

ផ្នែកទី ១ 
ព័ត៌មានទូទៅពាក់ព័នធនឹង 
កំពង់ផ្នស្វយ័តក្កុងក្ពះស្ីហនុ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរខ្មមរ៖ រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្)  
ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរ (ឡាតងំ)៖ PORT AUTONOME DE SIHANOUKVILLE "PAS" 
ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរ (អងឈ់លេស្)៖ SIHANOUKVILLE AUTONOMOUS PORT  
ឈេមរូដស្តងដ់ារ៖ KH1000060009 
អាស្យដាា ន៖ តិរៈវថិីស្ឈមតចអលគមហាឈស្នាបតីឈតឈជាហ ៊ុនខ្ស្ន ស្ង្កា តឈ់េម៣ ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ  
 ឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ ក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជា។ 
ឈេមទូរស័្ពទ៖  (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៣ ៤១៦ /៩៣៣ ៥១១ 
ឈេមទូរសារ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣ ៣ ៦៩៣ 
ឈលហទំពរ័៖ www.pas.gov.kh  
អ៊ុីខ្ម៉ែេ៖ pasinfo@pas.gov.kh 
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 េូ លឹមឈន ់

   
 រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ លឺជារំពងខ់្ែស្ម៊ុក្ទអនតរជាតិទឹរឈក្ៅខ្តមយួលតន់នក្ពោះរាជាណាចក្រ 
រមព៊ុជា ខ្ដេរំព៊ុងឈ្វើអាជ្ីវរមមឈេើនែទដីក្បមាណ ១២៥ ហិរត។ ឈដាយស្ថិតឈៅតមបឈណាត យឈនេរននក្ពោះរាជា 
ណាចក្ររមព៊ុជារេ៊ុងឈូងស្ម៊ុក្ទនថ រស្ស្ ទទួេ នភាពអន៊ុឈក្រោះពី្មមជាត ិនិងេរខមណឌ 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 លី ូឈម៉ែក្ត។ ចំខ្ណរតម
ែេូវអាកាស្ រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ៅឈមតតឈស្ៀមរាប និងរាជ្ធានីភ្េឈំពញឈដាយអាកាស្យនដាា នអនតរជាតិឈមតត
ក្ពោះសី្ហន៊ុ។ 
 រេ៊ុងនាមជាក្បតិបតតរិរខ្ែ រស្ស្ ក្តវូបំឈពញអាជី្វរមម និងឈស្វារមមដូចខាងឈក្កាម៖ 

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



 ដឹរជ្ញ្ជូ នទំនិញ 
 តំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ 

េ.រ ឈ ម្ ោះសាថ នីយ ៍ ក្បឈភ្ទំនិញ 
បឈណាត យ 
(ខ្ម៉ែក្ត) 

ទទឹង 
(ខ្ម៉ែក្ត) ចំណត 

១ សាថ នីយខ៍្ែអេរដំឈណើ រ 
(ចណំតខ្ែចាស់្) 

អេរដំឈណើ រ 
និងទំនិញរាយ 

២៩០ ២៨ ឈេម ១ និង ឈេម ៣៖ ជ្ឈក្ៅ 
៩ ខ្ម៉ែក្ត ដេ់ ១៣ ខ្ម៉ែក្ត 
ស្ក្មាបន់ាវា ខ្ដេមានជ្ឈក្ៅ 
 ត ៨,៥ ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត ន។ 
ឈេម ២ និង ឈេម ៤៖ ជ្ឈក្ៅ 
៦,៥ ខ្ម៉ែក្ត ដេ់ ៨ ខ្ម៉ែក្ត 
ស្ក្មាបន់ាវា ខ្ដេមានជ្ឈក្ៅ 
 ត ៧ ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត ន។ 

២ សាថ នីយខ៍្ែថម ី រ៊ុងតឺនរ័ ៣៥០ ៥០០ ឈេម ៥ (ខ្ែេរខាងេិច) នងិ
ឈេម ៦ (ខ្ែេរខាងឈរើត)៖ 
ជ្ឈក្ៅ ១០ ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាបន់ាវា 
ខ្ដេមាន ជ្ឈក្ៅ តឈក្កាម 
៨,៥ ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត ន។ 

៣ សាថ នីយខ៍្ែរ៊ុងតនឺរ័ រ៊ុងតឺនរ័ ៤០០ ៣៥០ ឈេម ៧ និង ឈេម ៨៖ ជ្ឈក្ៅ  
-១១,៥ ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាបន់ាវា
ខ្ដេ មានជ្ឈក្ៅ តឈក្កាម 
៨,៥ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត ន។ 

៤ សាថ នីយខ៍្ែ 
ពហ៊ុបំណង 

អេរដំឈណើ រ 
ទំនិញរាយ 

និងរ៊ុរររឈក្បង 

៣៣០ ២០០ ខ្ែពហ៊ុបណំង មានក្បខ្វង 
៣៣០ ខ្ម៉ែក្ត នងិជ្ឈក្ៅទឹរ      
-១៣,៥ ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាបក់្បតិបតតិ
ការឈេើរដារទ់ំនិញរាយ នងិ
ទំនិញទូឈៅ ខ្ដេអាចអន៊ុ
ញាតឱ្្នាវាចំណ៊ុ ោះ ៥០.០០០
DWT ចូេចត ន នងិចំណត
ខ្ែមូេដាា ន ែគតែ់គងក់ាររ៊ុរររខ្រ ៉ែ
ឈក្បងរេ៊ុងខ្ដនស្ម៊ុក្ទ មានក្បខ្វង 
២០០ ខ្ម៉ែក្ត នងិជ្ឈក្ៅទឹរ      



-៧,៥ ខ្ម៉ែក្ត ឈដើមបបីឈក្មើឈស្វា    
ភ្ស្ត៊ុភាររមម ស្ក្មាបក់ាររ៊ុរររ
ឈក្បងរេ៊ុងខ្ដនស្ម៊ុក្ទរមព៊ុជា។ 

៥ សាថ នីយខ៍្ែថម ដឹរឈក្បង ៥៣ ៥ ចំណតខ្ែឈក្បង៖ ជ្ឈក្ៅ ៤,៥
ខ្ម៉ែក្ត ឈហើយមានក្បខ្វង ស្រ៊ុប 
ឈក្កាម ៨០ ខ្ម៉ែក្ត។ ឧបររណ៍
ទារព់ួរខ្រនចេ ក្តូវ នឈរៀបចំ
ស្ក្មាប ់ នាវាឈក្បងខ្ដេមាន 
ជ្ឈក្ៅ តឈក្កាម ៦ ខ្ម៉ែក្ត នងិ
ក្បខ្វងឈក្កាម ១១០ ខ្ម៉ែក្ត ឈ្វើ
ការចូេចត ន ។ 

  
 ឈក្ៅពីចំណតខ្ែខាងឈេើ ឈដាយស្ហការជាមយួក្រុមហ ៊ុន Royal Railway Co., Ltd រស្ស្ រម៏ាន
ក្បតិបតតិការក្បពន័ធែេូវខ្ដរ នងិទីលានែទ៊ុរទំនិញរ៊ុងតឺនរ័រេ៊ុងបរឈិវណរំពងខ់្ែឈដើមបឱី្្អតថិិជ្ន ឬមាច ស់្ទំនិញ
អាចដឹរជ្ញ្ជូ នឈៅវញិឈៅមរពី រស្ស្ ឈៅភ្េឈំពញ។ រស្ស្  នជ្ួេដីបរឈិវណឈនោះឈៅឱ្្ក្រុមហ ៊ុន Royal 
Railway Co., Ltd ឈហើយែតេ់ឈស្វារមមឈេើរដាររ់៊ុងតនឺរ័ឈៅឈេើ និងច៊ុោះពរីថឈភ្េើង ។ 

 

 ឈក្ៅពីអាជ្ីវរមម ឈស្វារមមខាងឈេើ រស្ស្ រម៏ានក្បតបិតតិដំឈណើ រការតំបនឈ់ស្ដារចិចពិឈស្ស្រំពងខ់្ែ
ស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុខ្ដេមានទំហំនែទដីក្បមាណ ៦៤ ហិរត  នរសាងឈ ើងតមបទដាា នក្បឈទស្ជ្ប៉ែ៊ុន។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ឈៅរេ៊ុងក្តមីាស្ទី១ ឆ្េ ២ំ០២០ ឈនោះ រស្ស្ ព៊ុំមានក្ពឹតតិការណ៍សំ្ខាន់ៗ អវីឈរើតឈ ើងឈទ ។ 



ផ្នែកទី ២ 

ព័ត៌មានអំពីលទធនលក្រតិរតតិការធុរកិច្ច 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

បរយិយ ឯរតត  
ខ្ែនការ 
ឆ្េ ២ំ០២០ 

ក្តីមាស្ទី១  
ឆ្េ ២ំ០២០ 

ក្តីមាស្ទី១  
ឆ្េ ២ំ០១៩ 

ក្តីមាស្ទី១ 
 ឆ្េ ២ំ០១៨ 

ឈក្បៀបឈ្ៀប 

១ ២ ៣ ៤ (២-៣)/៣ (២-៤)/៤ 
បរមិាណទំនិញនេងកាត ់ ឈតន ៧.១៨៧.០០០ ១.៦២៥.៦៧១ ១.៥៣៧.៦១៦ ១.២៧៣.៦២៤ ៥,៧៣% ២៧,៦៤% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _   ១.០០៩.៦៦៦ ៩២៧.៦០០ ៧៦៨.២៨៣ ៨,៨៥% ៣១,៤២% 
   ទំនិញរាយ  _   ៥៤.៩៧១ ១១៣.៨៤៦ ៨៣.៥៧៥ -៥១,៧១% -៣៤,២៣% 
   ជាឈក្បង  _   ៥៦១.០៣៤ ៤៩៦.១៧០ ៤២១.៧៦៦ ១៣,០៧% ៣៣,០២% 
បរមិាណទំនិញនាចូំេ _ ៥.៧០១.០០០ ១.២២២.៧២៦ ១.២០៨.៦២៩ ៩៣៧.០៧៨ ១,១៧% ៣០,៤៨% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _   ៦០៦.៧២១ ៥៩៨.៩៤៧ ៤៥១.៧០២ ១,៣០% ៣៤,៣២% 
   ទំនិញរាយ _   ៦១៦.០០៥ ៦០៩.៦៨២ ៤៨៥.៣៧៦ ១,០៤% ២៦,៩១% 
បរមិាណទំនិញនាឈំចញ  _ ១.៤៨៦.០០០ ៤០២.៩៤៥ ៣២៨.៩៨៧ ៣៣៦.៥៤៦ ២២,៤៨% ១៩,៧៣% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _   ៤០២.៩៤៥ ៣២៨.៦៥៣ ៣១៦.៥៨១ ២២,៦០% ២៧,២៨% 
   ទំនិញរាយ  _   ០ ៣៣៤ ១៩.៩៦៥ -១០០,០០% -១០០,០០% 
បរមិាណទំនិញឈេើរឈរៀប  _ ៩.៣១៣.០០០ ១.៨១៤.២៦៥ ១.៧៥៦.៤០៣ ១.៦២០.៨០៨ ៣,២៩% ១១,៩៤% 
   ក្បលេ់ផ្ទទ េ់  _ ៥៣៦.០០០ ៥៤.១២៩ ១១២.៦២៦ ៦២.៧២២ -៥១,៩៤% -១៣,៧០% 
   នេងកាតឃ់្េ ងំនិងទលីាន  _ ៨.៧៧៧.០០០ ១.៧៦០.១៣៦ ១.៦៤៣.៧៧៧ ១.៥៥៨.០៨៦ ៧,០៨% ១២,៩៧% 
បរមិាណរ៊ុងតឺនរ័នេងកាត ់ TEUs ៦៨៤.០០០ ១៥០.៥៦៨ ១៣៩.៨៨៩ ១២១.០៣១ ៧,៦៣% ២៤,៤០% 
នាចូំេ  _ ៣៥៧.០០០ ៧៥.១២៧ ៧២.៣៧៨ ៦១.៥១៩ ៣,៨០% ២២,១២% 
    មានទនំិញ  _   ៦៨.៣២១ ៦៩.៦៥៤ ៥៤.៦២៣ -១,៩១% ២៥,០៨% 



     រម នទំនិញ _   ៦.៨០៦ ២.៧២៤ ៦.៨៩៦ ១៤៩,៨៥% -១,៣១% 
នាឈំចញ _ ៣២៧.០០០ ៧៥.៤៤១ ៦៧.៥១១ ៥៩.៥១២ ១១,៧៥% ២៦,៧៧% 
    មានទនំិញ  _   ៤៥.៧២៤ ៤២.២៣៥ ៣៨.០៣០ ៨,២៦% ២០,២៣% 
     រម នទំនិញ  _   ២៩.៧១៧ ២៥.២៧៦ ២១.៤៨២ ១៧,៥៧% ៣៨,៣៣% 
ចំនួននាវាចូេចត  ឈក្លឿង ១.៧១១ ៣៩៦ ៤១១ ៣៤៦ -៣,៦៥% ១៤,៤៥% 
ចំណ៊ុ ែទ៊ុរនាវា  ឈតន ១៨.២៣២.៤៨១ ៥.១៥០.១០៧ ៤.៩១២.៥៦២ ៤.១៧៥.១៨០ ៤,៨៤% ២៣,៣៥% 
នាវាដឹររ៊ុងតនឺរ័ ឈក្លឿង   ១៤៩ ១៤០ ១២៧ ៦,៤៣% ១៧,៣២% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹររ៊ុងតឺនរ័  ឈតន   ២.២២០.៣០៩ ២.០៤៥.៣៣៦ ១.៩៦៩.០៤២ ៨,៥៥% ១២,៧៦% 
នាវាដឹរឈក្បង ឈក្លឿង   ១៦៩ ១៧៣ ១៤៤ -២,៣១% ១៧,៣៦% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរឈក្បង ឈតន   ៦៧៩.៦៦១ ៥៨២.៦៧៥ ៥១៩.០៥០ ១៦,៦៤% ៣០,៩៤% 
នាវាដឹរទំនិញទូឈៅ ឈក្លឿង   ៦០ ៧៣ ៥៧ -១៧,៨១% ៥,២៦% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរទនំិញទូឈៅ ឈតន   ៧៨១.៥៤០ ៦២៤.៧៦៤ ៦១៤.១០៩ ២៥,០៩% ២៧,២៦% 
នាវាឈទស្ចរណ៍  ឈក្លឿង   ១៨ ២៥ ១៨ -២៨,០០% ០,០០% 
   នាវាឈទស្ចរណ៍ ឈតន   ១.៤៦៨.៥៩៧ ១.៦៥៩.៧៨៧ ១.០៧២.៩៧៩ -១១,៥២% ៣៦,៨៧% 
   ចំនួនឈទស្ចរ  នារ ់   ១៧.៧៨៩ ២៣.៨០៩ ១៥.៨៩១ -២៥,២៨% ១១,៩៤% 

 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

១.៦២៥.៦៧១ ១.៥៣៧.៦១៦
១.២៧៣.៦២៤

០

៥០០,០០០

១,០០០,០០០

១,៥០០,០០០

២,០០០,០០០

ក្តីមាស្ទ១ី ឆ្េ ២ំ០២០ ក្តីមាស្ទ១ី ឆ្េ ២ំ០១៩ ក្តីមាស្ទ១ី ឆ្េ ២ំ០១៨

៦៨.៣២១ ៦៩.៦៥៤

៥៤.៦២៣

៦.៨០៦
២.៧២៤ ៦.៨៩៦

៤៥.៧២៤
៤២.២៣៥

៣៨.០៣០២៩.៧១៧ ២៥.២៧៦

២១.៤៨២

០

២០,០០០

៤០,០០០

៦០,០០០

៨០,០០០

ក្តីមាស្ទ១ី ឆ្េ ២ំ០២០ ក្តីមាស្ទ១ី ឆ្េ ២ំ០១៩ ក្តីមាស្ទ១ី ឆ្េ ២ំ០១៨

TEUs

នាចូំេមានទំនិញ នាចូំេរម នទំនិញ នាឈំចញមានទំនិញ នាឈំចញរម នទំនិញ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

២.២២០.៣០៩

៦៧៩.៦៦១
៧៨១.៥៤០

១.៤៦៨.៥៩៧

២.០៤៥.៣៣៦

៥៨២.៦៧៥
៦២៤.៧៦៤

១.៦៥៩.៧៨៧

១.៩៦៩.០៤២

៥១៩.០៥០
៦១៤.១០៩

១.០៧២.៩៧៩

០

៥០០,០០០

១,០០០,០០០

១,៥០០,០០០

២,០០០,០០០

២,៥០០,០០០

នាវារ៊ុងតឺនរ័ នាវាឈក្បង នាវាទំនិញទូឈៅ នាវាឈទស្ចរណ៍

ក្តីមាស្ទ១ី ឆ្េ ២ំ០២០ ក្តីមាស្ទ១ី ឆ្េ ២ំ០១៩ ក្តីមាស្ទ១ី ឆ្េ ២ំ០១៨

១៤៩
១៦៩

៦០

១៨

១៤០

១៧៣

៧៣

២៥

១២៧
១៤៤

៥៧

១៨

នាវារ៊ុងតឺនរ័ នាវាឈក្បង នាវាទំនិញទូឈៅ នាវាឈទស្ចរណ៍

ក្តីមាស្ទ១ី ឆ្េ ២ំ០២០ ក្តីមាស្ទ១ី ឆ្េ ២ំ០១៩ ក្តីមាស្ទ១ី ឆ្េ ២ំ០១៨



   

បរយិយ 

ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទខ្ដេ នបញ្ចប ់
ក្តឹមក្តីមាស្ទី១ ឆ្េ ២ំ០២០ 

ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទខ្ដេ នបញ្ចប ់
ក្តឹមក្តីមាស្ទី១ ឆ្េ ២ំ០១៩ 

ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទខ្ដេ នបញ្ចប ់
ក្តឹមក្តីមាស្ទី១ ឆ្េ ២ំ០១៨ 

ពានឈ់រៀេ 
ភាលរយឈ្ៀបនឹង
ចំណូេស្រ៊ុប 

ពានឈ់រៀេ 
ភាលរយឈ្ៀបនឹង
ចំណូេស្រ៊ុប 

ពានឈ់រៀេ 
ភាលរយឈ្ៀបនឹង
ចំណូេស្រ៊ុប 

ចំណូេឈេើរដារព់ីនាវាឈៅទលីាន 
(Stevedoring) 

៣១.៣៦៦.១៦០ ៤៣,៧៤% ៣០.៣៣០.០៣៩ ៤៣,៥៧% ២៦.០៧១.៤៩៦ ៤៣,៩៩% 

ចំណូេឈេើរដារឈ់េើទលីាន 
(LOLO) 

២០.០៧៨.៦៧៩ ២៨,០០% ១៩.៧០៦.១២៨ ២៨,៣១% ១៦.៥៧៨.៤០១ ២៧,៩៧% 

ចំណូេពីឈស្វារមមនាវាចរ ១៥.៣២៥.១៩៦ ២១,៣៧% ១៤.៩១៥.៧០១ ២១,៤៣% ១២.៧៦២.៧៥៧ ២១,៥៣% 

ចំណូេស្ត៊ុរ ឃ្េ ងំ និងទីលាន ៣.៥៤២.៤៥៣ ៤,៩៤% ៣.១២១.៤៦៤ ៤,៤៨% ២.៣១៧.៩២៣ ៣,៩១% 

ចំណូេដរឹជ្ញ្ជូ ន ០ ០,០០% ៥៩.៦៧០ ០,០៩% ៣២០.៣៥៨ ០,៥៤% 

ចំណូេនាវាឈទស្ចរណ៍ ២៦៥.៦៤៥ ០,៣៧% ៣៧៤.៨៣៦ ០,៥៤% ២៤៨.០៩០ ០,៤២% 

ចំណូេពតីំបន ់ឈស្ដារចិចពិឈស្ស្ ៨១៨.៦៩៩ ១,១៤% ៨៤៨.៨០៨ ១,២២% ៧២១.៣៥៥ ១,២២% 

ចំណូេជ្ួេទីតងំ ២៣៧.៣៩២ ០,៣៣% ១៧៦.៩៧០ ០,២៥% ១៧១.៦០៦ ០,២៩% 

ចំណូេឈែសងៗឈទៀត ៧៣.៥៥៧ ០,១០% ៧៨.២១០ ០,១១% ៧៨.៤៦៩ ០,១៣% 

ចំណូេស្រ៊ុប ៧១.៧០៧.៧៨១ ១០០,០០% ៦៩.៦១១.៨២៨ ១០០,០០% ៥៩.២៧០.៤៥៦ ១០០,០០% 



 
 
 

 

ផ្នែកទី ៣ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុផ្ែលបានក្តួត 
ពនិិត្យទ ើងវិញទោយស្វនករឯករាជ្យ 
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  របាយការណ៍ស្តពីីការត្រួរពិនិរយព័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប 
ជនូភាគហ ុនិក កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 

សសចកតីសែតើម 
យ ើងខ្ញ ុំបានយ្វើការត្រួរពិនិរយយ ើរបា ការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វរាញ ដែ បានភាា បម់កជាម ួរបស់កុំពងដ់ែ

សវ រ័ ត្កុងត្ពះសីហនញ (យៅការថ់ា “ក.ស.ស”) គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ដខមនីា ឆ្ន ុំ២០២០ របា ការណ៍ចុំណញ-ខារ និង
 ទធែ  មអរិយែេងៗ សត្ាបែ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៣ដខ របា ការណ៍បដត្មបត្មួ មូ ្ន និង ុំហូរស្ថចត់្បាក ់
សត្ាបែ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ ត្ពមទុំងកុំណរស់ាា  ់យែេងៗរមួាន យសចកតីសយងេបយោ ការណ៍គណយន យសុំខាន់ៗ  
និងកុំណរស់ាា  ់ពនយ ់យែេងៗយទៀរ។ គណៈត្គបត់្គងទទួ ខញសត្រូវកនញងការយរៀបចុំ និងការបង្ហា ញពត័ម៌ានហិរញ្ញ វរាញ
សយងេប យោ ត្សបយៅតាមសតងោ់រគណយន យអនតរជារិថ្នកមពញជា យ ខ៣៤ សតីពី “របា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញចយនាល ះយព ”។ 
ការទទួ ខញសត្រូវរបស់យ ើងខ្ញ ុំគឺយ្វើយសចកតីសននិោា នយ ើពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប យោ ដែអកយៅយ ើការត្រួរពិនិរយរបស់
យ ើងខ្ញ ុំ។ 

 

ផែនកំណត់ននការព្តួតពិនិតយ 
យ ើងខ្ញ ុំបានយ្ើវការត្រួរពិនិរយយោ អនញយោមយៅតាមសតងោ់រអនតរជារិថ្នកមពញជាយ ើការត្ររួពិនិរយ យ ខ ២៤១០ 

សតីពី “ការត្រួរពិនិរយពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញដែ យ្វើយ ើងយោ សវនករឯករាជរបស់អងាភាព”។ ការត្រួរពិនិរយយ ើពរ័ា៌ន  
ហិរញ្ញ វរាញចយនាល ះយព  រមួាន ការយោទជាសុំណួរយៅអនកទទួ ខញសត្រូវដែនកហិរញ្ញ វរាញ និងគណយន យ ការអនញវរត កេណៈ
វភិាគ និងនីរិវ ិ្ ីត្រួរពិនិរយយែេងៗយទៀរ។ ការត្រួរពិនិរយានដែនកុំណររូ់ចជាងការយ្ើវសវនកមម ដែ អនញយោមយៅតាម
សតងោ់រអនតរជារិសតីពីសវនកមមថ្នកមពញជា។ ជា ទធែ ការត្រួរពិនិរយយនះមនិអាចយ្វើឱ្យយ ើងខ្ញ ុំយ្វើការធានាអះអាងអុំពីបញ្ហា
សុំខាន់ៗ  ែូចដែ យ ើងខ្ញ ុំអាចែឹងកនញងការយ្វើសវនកមមយនាះយទ។ ែូយចនះ យ ើងខ្ញ ុំមនិបយញ្ចញមរិយោប ់សវនកមមយទ។ 
 

សសចកតីសននិដ្ឋា ន 
 យោងយៅតាមការត្រួរពិនិរយរបស់យ ើងខ្ញ ុំ យ ើងខ្ញ ុំករស់ាា  ់យ ើញថាមនិានបញ្ហា ណាម ួ ដែ យ្វើឱ្យយ ើងខ្ញ ុំ
យជឿជាកថ់ាពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុសង្ខេបដែ បានភាា បម់កជាម ួមនិបានយរៀបចុំ នូវត្គបទ់ិែាភាពជាស្ថរវនតទុំងអស់ យោ 
ត្សបយៅតាមសតងោ់រគណយន យអនតរជារិថ្នកមពញជាយ ខ៣៤ សតីពី “របា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញចយនាល ះយព ” យនាះយទ។ 
 
ជ. ត្កុមហ ញន PricewaterhouseCoopers (Cambodia) Ltd. 
 
 
 
ឡាង ហុ ី
Partner 
 

រាជធានីភ្នុំយពញ ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា 
ថ្ងៃទ១ី៣ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០២០ 



កពំងផ់ែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវរថុ (មិនបានស្វើសវនកមម) 
គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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 កាំណរ់  ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ ្នូ ២០១៩ 
 ស្មាា ល់  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

   
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

ព្រពយសកមម      
ព្រពយសកមមរយៈសពលផវង      
ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ ៦  ៨៦៥.១២២.១៤៨  ៨៥៧.១៧៨.៣៣១ 
ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ ៧  ២៧៤.៣២២.៨៣១  ២៧៥.៨៨០.៧៤៥ 
ត្ទពយសកមមអរបូី ៨  ៦.១៦៦.២៤២  ៦.៤៣១.៩៦០ 
ឥណទនបញគា ិក   ៦២៥.៦៦៩  ១.២២៨.០១៩ 
   ១.១៤៦.២៣៦.៨៩០  ១.១៤០.៧១៩.០៥៥ 
ព្រពយសកមមរយៈសពលខ្លី      
ឥណទនបញគា ិក   ២.២៧៨.០១៦  ២.១៩៣.១១២ 
សននិ្ិ   ១៨.៤៧១.១២៩  ១៨.៥១៩.២៥៥ 
គណនីអរិងិជនពាណិជាកមម និងគណនីអរិងិជនយែេងៗ   ៤៦.៥៥២.១០៩  ៥៣.៤២៩.៥៨៤ 
ត្បាកប់យញ្ញ ើយៅ្នាោររ ៈយព ខល ី   ១១៧.៧៧២.០៧០  ១២៩.៦១៥.៦១៨ 
ស្ថចត់្បាក ់និងស្ថច់ត្បាកស់មមូ    ២២.៦៤២.០៣១  ២៧.៧៨៩.៥៩៧ 
   ២០៧.៧១៥.៣៥៥  ២៣១.៥៤៧.១៦៦ 
ព្រពយសកមមសរបុ   ១.៣៥៣.៩៥២.២៤៥  ១.៣៧២.២៦៦.២២១ 
      
មូល្ន និងបំណុល      
មូល្ន      
យែើមទញន និងបញពវោភ្ភាគហ ញន ៩  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
ទញនបត្មុងយែេងៗ   ២៤.៧១២.៧២២  ២៤.៧១២.៧២២ 
ចុំយណញរកាទញក   ១៤០.៦១៤.៤៥០  ១៣៩.៧៩៤.០៥៥ 
មូល្នសរបុ   ៦៨៣.៣៤៥.២៣៥  ៦៨២.៥២៤.៨៤០ 
      
បំណុល      
បំណុលរយៈសពលផវង      
ត្បាកក់មចី ១០  ៥០៤.៣០៣.១២៧  ៥០៧.២៧៣.៧២២ 
ការពវកិចចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍ ១១  ៧៥.៩៦៧.០៤៥  ៧៥.១២៥.០៦១ 
ការពវកិចចទូទរ់ត្បាកប់ុំណាចអ់ររីភាពការង្ហរ   ១.០៩៦.៧០១  ១.០៩៦.៧០១ 
ចុំណូ ពនារ   ៥.៥៤០.២៨៨  ៥.៥៨០.៧១៣ 
បុំណញ  ពនធពនារ   ១៨.៥៧២.៣៤៣  ១៥.៧៨៤.៦៧៦ 
   ៦០៥.៤៧៩.៥០៤  ៦០៤.៨៦០.៨៧៣ 
បំណុលរយៈសពលខ្លី      
ភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង់ ៩  ៥.៣៤៤.៧១៧  ៥.២៥៦.៣៤០ 
ត្បាកក់មចី ១០  ៣៤.៧៨៩.១៤១  ៣៦.៤៣០.៥០២ 
ការពវកិចចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍ ១១  ៧.៩៤៩.០០០  ៧.៩៤៩.០០០ 
ការពវកិចចទូទរ់ត្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   -  ១.៥៨៩.៥០៥ 
ចំណូលពនារ   ៤៦១.៧៦១  ១៣៤.៤៧៥ 
គណនីអនកែារែ់ាងព់ាណិជាកមម និងគណនីអនកែារែ់ាងយ់ែេងៗ   ១៦.៥៨២.៨៨៧  ២៤.៩០១.២៣២ 
បុំណញ  ពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ    -  ៨.៦១៩.៤៥៤ 
   ៦៥.១២៧.៥០៦  ៨៤.៨៨០.៥០៨ 
បណុំលសរបុ   ៦៧០.៦០៧.០១០  ៦៨៩.៧៤១.៣៨១ 
មូល្ន និងបំណុលសរបុ   ១.៣៥៣.៩៥២.២៤៥  ១.៣៧២.២៦៦.២២១ 
 
 

កំណតស់មាា ល់ដែលបានភ្ជា បម់កជាមួយពីទំព័រទី ៦ ែល់ ទំពរ័ទី ២៦ ជាដនែកមយួននពត័៌មានហិរញ្ញ វតថុសង្ខេបង្នេះ។ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
របាយការណ៍ចាំង្ណញ-ខារ និខលទធផលលមអិរង្ផេខៗ (មិនបានស្វើសវនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ផខ្ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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   ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្ 
 កាំណរ ់  ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ មីនា ២០១៩ 
 ស្មាា ល ់ ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

   
(បានត្ររួពនិិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

      
ចាំណូល ១២  ៧១.៧០៧.៧៨១  ៦៩.៦១១.៨២៨ 
      
ចាំណាយ      
 ចុំណា សាា រែារែ់ាង ់ ១៣  (២៤.១៧៦.៤៥៨)  (២៣.២៧៤.៨២២) 
 ចំណាយប្របាកង់្បៀវតសរ ៍ប្របាកឈ់្ែួល និខចណំាយពាកព់ន័ធ ១៤  (១៨.៨៤៧.៧២៤)  (១៩.២៣២.៤១៧) 
 ចំណាយរលំស់ប្រទពយសមបរត ិនិងបរកិាេ រ ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ នងិប្រទពយសកមមអរបូ ី ១៥  (៩.២៥៤.៦០៤)  (៧.១០៧.១៤២) 
 ចំណាយជួសជុល នខិដែទ ំ   (២.៣៦០.៧៤៧)  (២.៧៨៤.៤៧៨) 
 ចំណាយយែេងៗ   (៨.២១៦.៩៨៥)  (៥.៦៧៩.៦៦៧) 
 ចុំយណញ/(ខារ)យែេងៗ – សញទធ    ២៥៤.៣៣៨  (៤១.៥៩៣) 
   (៦២.៦០២.១៨០)  (៥៨.១២០.១១៩) 
      
ចុំយណញត្បរិបរតិការ   ៩.១០៥.៦០១  ១១.៤៩១.៧០៩ 
      
ចំណូលហិរញ្ញ វរាញ   ១.២៩៨.៤០៦  ២.១៨៤.៤៨០ 
ចំណាយហិរញ្ញ វរាញ   (៥.៩០៣.៦៧១)  (២.៧០៤.០៥៦) 
ចុំណា ហិរញ្ញ វរាញ – សុទធ ១៦  (៤.៦០៥.២៦៥)  (៥១៩.៥៧៦) 
      
ចំសណញមុនបង់ពនធសលើព្បាក់ចណូំល   ៤.៥០០.៣៣៦  ១០.៩៧២.១៣៣ 
      
ចុំណា ពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ    (៣.៦៧៩.៩៤១)  (២.៣២៦.១១៤) 
      
ចំសណញកនងុការយិបរសិចេរ   ៨២០.៣៩៥  ៨.៦៤៦.០១៩ 
      
ចំសណញរបស្ភ់ាគហ ុនកិ   ៨២០.៣៩៥  ៨.៦៤៦.០១៩ 
លទធផលលមអិរស្របុរបស្ភ់ាគហ ុនិក   ៨២០.៣៩៥  ៨.៦៤៦.០១៩ 

 
ចំង្ណញកែុខមយួភ្ជគហ ុនរបស់ភាគហ ញនកិរបស់ ក.ស.ស សត្ាបក់ារ ិបរយិចេទយនះានែូចខាងយត្កាម៖ 

      
ចុំយណញកែុខមយួភ្ជគហ ុនមលូដ្ឋា ន (យរៀ ) ១៨  ៩,៥៦  ១០០,៨០ 
ចុំយណញកែុខមយួភ្ជគហ ុនែយចុេះ (យរៀ ) ១៨  ៩,៥៦  ១០០,៨០ 

 

 
 

កំណតស់មាា ល់ដែលបានភ្ជា បម់កជាមយួពីទំពរ័ទី ៦ ែល់ ទពំរ័ទ ី២៦ ជាដនែកមយួននពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុសង្ខេបង្នេះ។ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
របាយការណ៍បខត្មបត្មួលមូលធន(មិនបានស្វើសវនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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  ខដលជារបស្ភ់ាគហ ុនិក 

 
 សែើមរុន នងិ 
បុពវលាភភាគហ ុន  ទុនបត្មុខង្ផេខៗ  ចំសណញរការុក  ស្របុ 

  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 
         
ែុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៣ដខ ថ្ងៃទី៣១ ដខមនីា ឆ្ន ុំ២០១៩ 

(បានត្ររួពនិិរយ ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 

       
សមតុលយសៅនងៃរី០១ ផខ្មករា ឆ្ន ២ំ០១៩   ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២០.១៥៥.៨៤៦  ១១៩.០១៥.៥២៥  ៦៥៧.១៨៩.៤៣៤ 
         
ចុំយណញកនញងការ ិបរយិចេទ  -  -  ៨.៦៤៦.០១៩  ៨.៦៤៦.០១៩ 
ចុំណូ  មអរិសរញបកនញងការ ិបរយិចេទ  -  -  ៨.៦៤៦.០១៩  ៨.៦៤៦.០១៩ 
         
សមតុលយសៅនងៃរ៣ី១ ផខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០១៩  

(បានត្ររួពនិិរយ ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 

៥១៨.០១៨.០៦៣  ២០.១៥៥.៨៤៦  ១២៧.៦៦១.៥៤៤  ៦៦៥.៨៣៥.៤៥៣ 
         
ែុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៣ដខ ថ្ងៃទី៣១ ដខមនីា ឆ្ន ុំ២០២០ 

(បានត្ររួពនិិរយ ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 

       
សមតុលយសៅនងៃរី០១ ផខ្មករា ឆ្ន ២ំ០២០   ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៤.៧១២.៧២២  ១៣៩.៧៩៤.០៥៥  ៦៨២.៥២៤.៨៤០ 
         
ចុំយណញកនញងការ ិបរយិចេទ  -  -  ៨២០.៣៩៥  ៨២០.៣៩៥ 
ចុំណូ  មអរិសរញបកនញងការ ិបរយិចេទ  -  -  ៨២០.៣៩៥  ៨២០.៣៩៥ 
         
សមតុលយសៅនងៃរ៣ី១ ផខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០២០  

(បានត្ររួពនិិរយ ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 

៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៤.៧១២.៧២២  ១៤០.៦១៤.៤៥០  ៦៨៣.៣៤៥.២៣៥ 

 
 
 
 
កំណតស់មាា ល់ដែលបានភ្ជា បម់កជាមយួពីទំពរ័ទី ៦ ែល់ ទពំរ័ទ ី២៦ ជាដនែកមយួននពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុសង្ខេបង្នេះ។ 
 
 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ត្បាក់ (មិនបានស្វើសវនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទ៣ី១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០                                                                                                          17 

   ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្ 
 កាំណរ់  ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ មីនា ២០១៩ 
 ស្មាា ល ់ ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

   
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

លាំហូរស្ថច់ត្បាក់ពីស្កមមភាពត្បរិបរតិការ      
 ុំហូរសាចប់្របាកចូ់ ពីប្របតិបតតិការ ១៩  ១៦.៩៤៨.៩៦៩   ៩.៤៦៤.១៧៥ 
ពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ បានបខ ់   (៩.៥១១.៧២៨)  (៦.៩៩៩.៣៣៥) 
 ុំហូរចូ សាចប់្របាកស់ញទធពីសកមមភ្ជពប្របតិបតតិការ   ៧.៤៣៧.២៤១   ២.៤៦៤.៨៤០ 
      
លាំហូរស្ថច់ត្បាក់ពីស្កមមភាពវិនិង្ោគ      
ការទិញប្រទពយសមបតិត និខបរកិាេ រ  ៦  (១៥.៣៧៤.៧៨៩)  (២.៤០៧.៣០១) 
ែកត្បាក/់(ការដ្ឋកប់្របាក)់បង្ញ្ញ ើង្ៅធនាគាររយៈង្ពលខ្លី   ១១.៨៤៣.៥៤៨  (៨៨.៧៣៤) 
ប្របាកស់ុំណងបានទទួ ពីឥណទនបុគាលិក   ៦៤១.៦៨២  ៦៤១.៤០២ 
ការត្បាកប់ានទទួ    ៧៥៨.១៥៦  ៧៧១.៣៤៤ 
 ុំហូរសាចប់្របាកយ់ចញសញទធពីសកមមភ្ជពវនិិង្ោគ   (២.១៣១.៤០៣)  (១.០៨៣.២៨៩) 
      
លាំហូរស្ថច់ត្បាក់ពីស្កមមភាពហរិញ្ញបបទាន      
សាចប់្របាកប់ានពីប្របាកក់មច ី   ៧.០១៩.២៥៨  ៣៤២.០៧១ 
ការសខប្របាកក់មច ី   (១២.៥៣២.៨៣០)  (៥.៤៥៧.៤៥៨) 
ការប្របាកប់ានបខ ់   (៤.៩៣៩.៨៣២)  (៤.០៨៩.៣៣២) 
 ុំហូរសាចប់្របាកយ់ចញសញទធពីសកមមភ្ជពហិរញ្ញបបទន   (១០.៤៥៣.៤០៤)  (៩.២០៤.៧១៩) 
      
តំហយស្ថច់ត្បាក់ និខស្ថច់ត្បាក់ស្មមូលស្ទុធ   (៥.១៤៧.៥៦៦)  (៧.៨២៣.១៦៨) 
      
សាចប់្របាក ់និខសាចប់្របាកស់មមូលង្ែើមការយិបរងិ្ចេទ   ២៧.៧៨៩.៥៩៧  ៦២.១៩១.៥២៥ 
      
ស្ថច់ត្បាក់ និខស្ថច់ត្បាក់ស្មមូលដាំណាច់ 
ការយិបរងិ្ចេទ   ២២.៦៤២.០៣១  ៥៤.៣៦៨.៣៥៧ 

 

 
 
កំណតស់មាា ល់ដែលបានភ្ជា បម់កជាមយួពីទំពរ័ទី ៦ ែល់ ទំពរ័ទី ២៦ ជាដនែកមយួននពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុសង្ខេបង្នេះ។ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១. ព័រម៌ានទូង្ៅ 
កុំពងដ់ែសវយត័ប្រកុខត្ពះសីហនញ (ង្ៅកាតថ់ា “ក.ស.ស”) គឺជាត្គឹះស្ថា នសវ រ័ស្ថធារណៈ ដែ សិថតង្ប្រកាម

ការប្រគបប់្រគខដនែកបង្ចចកង្ទសរបស់ប្រកសួខស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន និងសថិតង្ប្រកាមការប្រគបប់្រគខដនែកហិរញ្ញ វតថុរបស់
ប្រកសួខង្សែាកចិច និខហិរញ្ញ វតថុ ង្ហើយមានការោិល័យកណាត លង្ៅយខរតត្ពះសីហនញ ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា។ 

ក.ស.ស គឺជានីរិអងាភាពដែ ាន កេណៈសវ រ័ទុំងដែនករែាបា  និងហិរញ្ញ វរាញ និងត្រូវបានបយងកើរយ ើង
យោ អនញយោមយៅតាមអនញត្កឹរយ ខ ៥០ អនត្ក.បក ចញះថ្ងៃទី១៧ ដខកកកោ ឆ្ន ុំ១៩៩៨ ដែ បានែត ់ស្ថា នភាពឱ្យ    
ត្កុមហ ញនជាស្ថា បន័សវ រ័ស្ថធារណៈ។ 

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

បចចញបបននយនះ ក.ស.ស គឺជាកុំពងដ់ែសមញត្ទអនតរជារិ និង ជាកុំពងដ់ែពាណិជាកមមដរម ួគរយ់ៅកនញង              
ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា។ អនញយោមយៅតាមអនញត្កឹរសតីពី ការបយងកើរកុំពងដ់ែសវយត័ប្រកុខត្ពះសីហនញ យបសកកមមរបស់       
ក.ស.ស គឺែត ់យសវាកុំពងដ់ែសមញត្ទ និងសកមមភាពយែេងៗដែ ពាកព់ន័ធនឹងយសវាកុំពងដ់ែសមញត្ទ ែូចខាងយត្កាម៖ 

 
- កណណ ធារកិចចនានំាវាង្ចញ-ចូល និខនតល់ភសតុភ្ជែល់នាវា 
- ង្លើកដ្ឋក ់ង្នេរនេុក និខែឹកជញ្ាូ នទំនិញ 
- ការងារដែរកា សតុកទំនិញ ឃ្ល ខំ-ទីលាន 
- ការងារអភវិឌ្ឍន ៍សាត រ និខពប្រខីកង្ហដ្ឋា រចនាសមពន័ធ ក.ស.ស ដែលមានប្រសាប ់
- ទទួលខុ្សប្រតូវ និខចាតដ់ចខង្លើការងារការពារសុវតថិភ្ជព សនតិសុខ្ សណាត បធ់ាែ បក់ែុខតំបនប់្រគបប់្រគខ និង 
- ប្រគបប់្រគខែឹកនា ំនិខចាតដ់ចខសកមមភ្ជពឱ្យមានប្របសិទធភ្ជព និខមានការរកីចង្ប្រមើន 

 
 កែុខឋានៈជាសាថ បន័សវ រ័សាធារណៈ ក.ស.ស ទទួលអំណាច និខកាតពវកិចចទខំឡាយ ពីរាជរោា ភ្បិា ថ្ន
ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា ង្ែើមបបីំង្ពញង្បសកកមមប្រសបតាមកមមវតថុរបស់ខ្លួន។ 

ការោិល័យចុេះបញ្ា ីរបស់ ក.ស.ស មានទីតាខំសថិតង្ៅរិរវងិី សយមតចអគាមហាយសនាបរីយរយជា ហ ញន ដសន 
សង្ហក រ ់យ ខ៣ ត្កុងត្ពះសីហនញ យខរតត្ពះសីហនញ ប្រពេះរាជាណាចប្រកកមពុជា។ 

ប្រកុមប្របឹកាភបិាលអនុមត័ឱ្យង្ចញនាយពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុសង្ខេប ង្ៅនែៃទី១៣ ដខ្ឧសភា ឆ្ែ ២ំ០២០។  
ពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបសត្ាបែ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៣ដខ ថ្ងៃទី៣១ ដខមនីា ឆ្ន ុំ២០២០ ត្រូវបានត្រួរពិនិរយ 

ប ញដនតមនិត្រូវបានយ្វើសវនកមមយទ។ 
 

 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២. សសចកតីសសងខបសោលការណ៍គណសនយយសខំាន់ៗ 
២.១  មូលដ្ឋា នននការសរៀបចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

ពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបសត្ាបែ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៣ដខ ថ្ងៃទី៣១ ដខមនីា ឆ្ន ុំ២០២០ ត្រូវបានយរៀបចុំយ ើង
យោ អនញយោមយៅតាមសតងោ់រគណយន យអនតរជារិកមពញជា យ ខ៣៤ សតីព ី “របា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញចយនាល ះយព ” (“CIAS 
34”)។  

ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុសង្ខេបង្នេះមនិរមួបញ្ចូ លនូវរាល់កំណតស់មាា ល់ប្រគបប់្របង្ភទទខំអស់ ែូចបានបងាា ញជា
ធមមតាង្ៅកែុខរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថុដែលបានង្ធវើសវនកមមប្របចាឆំ្ែ ងំ្ទ។ ែូចង្នេះ ពត័ម៌ានហិរញ្ញ វតថុសង្ខេបង្នេះគួរត្រូវបាន
អានភាា បជ់ាម ួនឹងរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញត្បោុំឆ្ន ុំ    សត្ាបែ់ុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩   ដែ ត្រូវបានយរៀបចុំ
យ ើងយោ អនញយោមយៅតាម  សតងោ់ររបា ការណ៍ទកទ់ងនឹងហិរញ្ញ វរាញអនតរជារិថ្នកមពញជា (“CIFRS”)។ 

 យោ ការណ៍គណយន យសុំខាន់ៗ ដែ បានយត្បើកនញងការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបយនះ គឺែូចយៅនឹងយោ 
ការណ៍គណយន យសុំខាន់ៗ  ដែ បានយត្បើកនញងការយរៀបចុំរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញ ដែ បានយ្វើសវនកមមរចួសត្ាបឆ់្ន ុំ
២០១៩។ 

 

២.២ ស្តខ់ដារគណង្នយយងមី និងស្តខ់ដារគណង្នយយខដលបានង្ធវើវិង្ស្ថធនកមម ខដល 
ក.ស្.ស្ បានអនុវរត 
សតងោ់រគណយន យងមី និងសតងោ់រគណយន យដែ បានយ្វើវយិស្ថ្នកមម និខបំណកប្រសាយម ួចុំនួន បានចូ 

ជា្រានសត្ាប ់ការ ិបរយិចេទរា ការណ៍យនះ  
• និ មន ័ពាកយស្ថរវនត - វយិស្ថ្នកមម CIAS 1  និង CIAS 8 
• ដកសត្មួ និ មន ័ពាកយរបស់គណយន យ សត្ាបរ់ា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញ 

មនិមាននលប េះពាល់ជាសារវនតែល់ ក.ស.ស កនញងការអនុវតតសតខដ់្ឋរខាខង្លើង្នេះង្ទ។ 
 
៣.  ការបា៉ា ន់ស្ថម នរបស្គ់ណៈត្គប់ត្គខ 

ការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប រត្មូវឱ្យគណៈត្គបត់្គងយ្វើការវនិិចេ ័ ការបា នស់្ថម ន ការសនមរ ដែ ាន
ែ ប ះពា ់ែ ់ការអនញវរតយោ ការណ៍គណយន យ និងចុំនួនទឹកត្បាករ់បស់ត្ទពយសកមម បុំណញ   ចុំណូ  និងចុំណា 
ដែ បានរា ការណ៍។  ទធែ ជាកដ់សែងអាចនឹងខញសោន យៅនឹងការបា នស់្ថម នទុំងយនះ។ 

កនញងការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប ការវនិិចេ ័សុំខានដ់ែ គណៈត្គបត់្គងបានយ្វើយ ើង កនញងការអនញវរតយោ 
ការណ៍ គណយន យរបស់ ក.ស.ស និងត្បភ្ពសុំខាន់ៗកនញងការបា ន់ស្ថម នភាពមិនត្បាកែត្បជា គឺែូចោន យៅនឹងការវនិិចេ ័
ដែ បានអនញវរតកនញងរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញសត្ាបែ់ុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩។ 

 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៤. ការត្គប់ត្គខហានិភ័យហរិញ្ញវរថុ 
៤.១  កត្តត ហានិភ័យហរិញ្ញវរថុង្ផេខៗ 

 ក.ស.ស ប្រតូវប្របឈ្មមុខ្នឹខហានិភយ័យែេងៗែូចជា ហានិភ្ ័ទីែារ (រមួានហានិភយ័ការបតូររបូិយបណ័ណ  និខ
ហានិភ្ ័អប្រតាការប្របាក)់ ហានិភយ័ឥណទន  និខហានិភយ័សាចប់្របាកង់ាយប្រសួល។  

ការយរៀបចុំពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេប មនិរត្មូវឱ្យរមួបញ្ចូ  នូវពរ័ា៌ន និងការោរត្រោងហានិភ្ ័ហិរញ្ញ វរាញ
ទុំងអស់ ែូចការយរៀបចុំរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញត្បោុំឆ្ន ុំយទ យហើ គួរអានភាា បជ់ាម ួនឹងរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរាញសត្ាប់
ែុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩។ 

 
៤.២  រថ្មៃស្មត្ស្បរបស្ត់្ទពយស្កមមហរិញ្ញវរថុ និខបាំណុលហរិញ្ញវរថុវាស្ខ់វខត្តមថ្ងៃង្ដើម

ដករ ាំលស្ ់
វធិីសាស្តសត និខការសនមត ដែលបានង្ប្របើកែុខការបា ន់សាម នតនមលសមប្រសបននឧបករណ៍ហិរញ្ញ វតថុ មានែូចខាខ

ង្ប្រកាម៖ 
(ក)  សាច់ប្របាក់ និខសាចប់្របាក់សមមូល និងត្បាក់បយញ្ញើ យៅ្នាោររយៈង្ពលខ្លី - តនមលង្ោខននគណនីទំខង្នេះ 

មានតនមលប្របហាកប់្របដហលនឹខតនមលសមប្រសប ង្ដ្ឋយសារវាមានរយៈង្ពលខ្លី។ 
(ខ្) គណនីអតិែិជនពាណិជាកមម និខគណនីអរិងិជនង្នសខៗ - តនមលង្ោខែកសំវធិានធនដែល

បណាត លមកពីការែយចុេះតនមល មានតនមលប្របហាកប់្របដហលនឹខតនមលសមប្រសប ង្ដ្ឋយសារគណនីទំខង្នេះសថិត
ង្ៅង្ប្រកាមលកេខ្ណឌ ឥណទនធមមតា និខមានរយៈង្ពលខ្លី។ 

(គ) ឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិក - តនមលង្ោខរ ៈយព ខលី ថ្នឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិក ត្រូវបានោរ់ទញកថាាន
រថ្មលែូចោន ជាមួ រថ្មលសមត្សប យោ ស្ថរឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិកមានរយៈង្ពលខ្លី។ ចុំយពាះឥណទន 
ែត ់ឱ្យបញគា ិករ ៈយព ដវង ានរថ្មលសមត្សបចុំនួន ៥៧៦ ោនយរៀ  គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ដខមីនា ឆ្ន ុំ
២០២០ យ្ៀបនឹងរថ្មលយោងដែ ានចុំនួន ៦២៦ ោនយរៀ ។ តនមលសមប្រសបប្រតូវបានគណនាដែអកតាម
លំហូរសាចប់្របាក់អបបហារ ង្ដ្ឋយង្ប្របើអប្រតាប្របាកក់មចីនាយព បចចញបបនន។ វាត្រូវបានោរ់ទញកថាសាិរយៅកនញងរថ្មល
សមត្សបកត្មិរទី៣ កនញងឋានានញត្កមរថ្មលសមត្សប យោ ស្ថរការរមួបញ្ចូ  នូវធារញចូ ដែ មិនអាចអយងករ
បាន រមួានហានិភ្័ ឥណទនរបស់ភាគីថ្ែគូជាយែើម។ 

( ) គណនីអនកែារ់ែាង់ពាណិជាកមម និងគណនីអនកែារ់ែាង់យែេងៗ – រថ្មលយោងថ្នគណនីអនកែារ់ែាង់ពាណិជាកមម 
និងគណនីអនកែារ់ែាង់យែេងៗ ត្រូវបានោរ់ទញកថាានរថ្មលយសមើោន នឹងរថ្មលសមត្សបរបស់វា យោ ស្ថរវាាន
រ ៈយព ខលី។ 

(ង) ភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង់ - តនមលង្ោខរ ៈយព ខលីថ្នភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង់ ត្រូវបានោរ់
ទញកថាានរថ្មលែូចោន ជាមួ រថ្មលសមត្សប យោ ស្ថរភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង់មានរយៈង្ពលខ្លី។ 
តនមលសមប្រសប ប្រតូវបានគណនាដែអកតាមលំហូរសាចប់្របាក់អបបហារ ង្ដ្ឋយង្ប្របើអប្រតាប្របាក់កមច ីនាយព         
បចចញបបនន។ វាត្រូវបានោរ់ទញកថាសាិរយៅកនញងរថ្មលសមត្សបកត្មិរទី៣ កនញងឋានានញត្កមរថ្មលសមត្សប យោ 
ស្ថរការរមួបញ្ចូ  នូវធារញចូ ដែ មិនអាចអយងករបាន រមួានហានិភ្័ ឥណទនរបស់ភាគីថ្ែគូជាយែើម។ 

(ច) ប្របាកក់មចី - តនមលសមប្រសបននប្របាក់កមចបី្រតូវបា ន់សាម នង្ដ្ឋយង្ធវើអបបហារង្លើលំហូរសាចប់្របាក យ់ចញកែុខកិចច
សនានាង្ពលអនាគត ង្ដ្ឋយង្ប្របើអប្រតាប្របាក់កមច ីនាែំណាច់ការ ិបរយិចេទ។ 
 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាបដ់ាំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៤. ការត្គប់ត្គខហានិភ័យហរិញ្ញវរថុ (ត) 
៤.២  រថ្មៃស្មត្ស្បរបស្ត់្ទពយស្កមមហរិញ្ញវរថុ និខបាំណុលហរិញ្ញវរថុវាស្ខ់វខត្តមថ្ងៃង្ដើម

ដករ ាំលស្ ់(ត) 
 

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរាញ ដែ វាស់ដវងតាមរថ្មលសមត្សប ត្រូវបានវភិាគយៅតាមឋានានញត្កមថ្នការវាស់ដវងរថ្មល
សមត្សបែូចខាងយត្កាម៖ 

 

កត្មិរ ១ រថ្មល ក់កនញងទីែារសកមម (មិនដករត្មូវ)  ចុំយពាះត្ទពយសកមម ឬបុំណញ  ដែ អាចកុំណរ់បាន។  
កត្មិរ ២ ធារញចូ យែេងៗ យត្ៅពីរថ្មល ក់ដែ បានរមួបញ្ចូ  កនញង កត្មិរ ១ ដែ អាចអយងករត្ទពយសកមម ឬ 

បុំណញ   បានយោ ផ្ទា  ់ (តាមថ្ងលកុំណរ់) ឬ យោ ត្បយោ  (តាមថ្ងលរកបាន)។ 
កត្មិរ ៣ ធារញចូ ចុំយពាះត្ទពយសកមម ឬបុំណញ   ដែ មិនអាត្ស័ យ ើទិននន័ យ ើទីែារដែ អាចសយងករបាន 

(ដែ ជាធារញចូ ដែ មិនអាចអយងករបាន)។ 
 
៥.  ព័រ៌មានត្បរិបរតិការត្តមខផនក 

ក.ស.ស មានប្របតិបតតិការតាមដនែកដែលប្រតូវរាយការណ៍គឺ ង្សវាដនែកកំពខដ់ន។ ប្របធានអែកសង្ប្រមចចិតតដនែក
ប្របតិបតតកិារ (ប្រកុមគណៈប្រគបប់្រគខ) ប្រតួតពិនិតយរបាយការណ៍ប្រគបប់្រគខននេកែុខ ដែលបានរាយការណ៍អំពីលទធនលននង្សវាដនែក
កំពខដ់នទខំមូល ង្ែើមបវីាយតនមលអំពីលទធនល និខការដបខដចកធនធាន។ ប្របធានអែកសង្ប្រមចចិតតដនែកប្របតិបតតិការវាយតនមល
អំពីលទធនលននប្របតិបតតិការតាមដនែក ង្ដ្ឋយដនែកង្ៅង្លើទំហំប្របាកច់ំណូលែុល (កុំណរស់ាា  ់ ១២)។ ប្របធានអែក
សង្ប្រមចចិតតដនែកប្របតិបតតិការ កប៏្រតួតពិនិតយែងដែរយៅយ ើចំង្ណញមុនបខព់នធ និខចំង្ណញសុទធង្ធៀបនឹខការយិបរងិ្ចេទ
មុនៗ។ ង្លើសពីង្នេះ ក.ស.ស កា៏នតំបនង់្សែាកិចចពិង្សស ដែ កុំពញងយ្វើត្បរិបរតិការយៅែុំណាកក់ា ែុំបងូ  សូមយោង
យៅកុំណរស់ាា  ់ ៧។ 

ប្របាកច់ំណូលភាគយត្ចើនបានមកពីអតិែិជនខាខង្ប្រៅ។ ក.ស.ស មានទីតាខំសថិតង្ៅកែុខង្ខ្តតប្រពេះសីហនុ ង្ហើយ
ត្បាកច់ុំណូ ភាគយត្ចើន មានប្របភពង្ចញពីង្ខ្តតប្រពេះសីហនុ និខតំបនជុ់ំវញិ។ 

កនញងអុំ ញងការ ិបរយិចេទ ានចុំណូ សរញបចុំនួន ២៤.៧៧៣.២៩១ ពាន់យរៀ  ដែ បានមកពីអរិងិជន្ុំៗ 
ចុំនួនបីនាក់។ 
 
 
 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៦.  ត្ទពយស្មបរតិ និខបរកិាេ រ 

 ដីធៃី  ការខកលមអដីធៃី  អគារ  
បរកិាេ រ 

បង្ចេកង្ទស្  
ង្ត្គឿខស្ង្ហា រមិ 
និខបរកិាេ រភាា ប់  

កុាំពយទូ័រ និខបរកិាេ រ
ការោិលយ័  ោនយនត  

បរកិាេ រ 
កាំពខ់ខផមុត្ទ  

ស្ាំណខ់
កាំពុខស្ថខស្ខ់  បា៉ា ផែត  ស្របុ 

 ពានង់្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពានង់្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 
                      
ង្ៅនែៃទី៣១ ដខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៩ (បានយ្វើសវនកមម)                      
នែលង្ែើម ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣៤.៩២២.៣៩១  ៣៤៤.៩១៧.៣២២  ៣៤.៣១៨.៩៧៩  ១.៤៧១.៣៨៥  ៦.៩២៦.៨១៨  ៣៣.៨៩៦.៥៥២  ២២១.៨១៣.៦៦៨  ៥.០៣៤.៨៩៧  ៩៣២.៩៧៦  ៩៣៥.១៦៤.៨៩៧ 
រលំស់បខារ -  (៤.៣០៧.៩៥៤)  (២០.៦៨៦.៦៥០)  (៦.០៩៧.៣៦៦)  (៩៧១.២៥៧)  (៤.៩១៧.៥០៨)  (៦.៤២០.១៧៦)  (៣៣.៧០០.៧៤៧)  -  (៨៨៤.៩០៨)  (៧៧.៩៨៦.៥៦៦) 
តនមលចុេះបញ្ា ីសុទធ (បានយ្វើសវនកមម) ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣០.៦១៤.៤៣៧  ៣២៤.២៣០.៦៧២  ២៨.២២១.៦១៣  ៥០០.១២៨  ២.០០៩.៣១០  ២៧.៤៧៦.៣៧៦  ១៨៨.១១២.៩២១  ៥.០៣៤.៨៩៧  ៤៨.០៦៨  ៨៥៧.១៧៨.៣៣១ 
                      
ែុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៣ដខ ថ្ងៃទី៣១ ដខមីនា  
ឆ្ន ុំ២០២០ (បានប្រតួតពិនិតយ ប ុដនតមនិបាន
ង្ធវើសវនកមម)                      

តនមលចុេះបញ្ា ីសុទធង្ែើមប្រគា ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣០.៦១៤.៤៣៧  ៣២៤.២៣០.៦៧២  ២៨.២២១.៦១៣  ៥០០.១២៨  ២.០០៩.៣១០  ២៧.៤៧៦.៣៧៦  ១៨៨.១១២.៩២១  ៥.០៣៤.៨៩៧  ៤៨.០៦៨  ៨៥៧.១៧៨.៣៣១ 
ទិញបដនថម (*) -  ៤៣៨.៩០៥  ៦០០.៦៥៣  -  -  ១៩០.០៩២  ២.៦០២.៦០០  -  ១១.៤៥២.៧៥៤  ៨៩.៧៨៥  ១៥.៣៧៤.៧៨៩ 
រលំស់ -  (៣៤៩.១២៣)  (២.៣៩១.០៥៦)  (៩០៣.០៨១)  (៦៦.៥៥៤)  (៣១០.៤៥៩)  (៧២៣.៩៧៨)  (២.៦៥៨.៣៨៣)  -  (២៨.៣៣៨)  (៧.៤៣០.៩៧២) 
តនមលចុេះបញ្ា ីសុទធចុខប្រគា ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣០.៧០៤.២១៩  ៣២២.៤៤០.២៦៩  ២៧.៣១៨.៥៣២  ៤៣៣.៥៧៤  ១.៨៨៨.៩៤៣  ២៩.៣៥៤.៩៩៨  ១៨៥.៤៥៤.៥៣៨  ១៦.៤៨៧.៦៥១  ១០៩.៥១៥  ៨៦៥.១២២.១៤៨ 
                      
ង្ៅនែៃទី៣១ ដខ្មីនា ឆ្ែ ២ំ០២០                      
នែលង្ែើម ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣៥.៣៦១.២៩៦  ៣៤៥.៥១៧.៩៧៥  ៣៤.៣១៨.៩៧៩  ១.៤៧១.៣៨៥  ៧.១១៦.៩១០  ៣៦.៤៩៩.១៥២  ២២១.៨១៣.៦៦៨  ១៦.៤៨៧.៦៥១  ១.០២២.៧៦១  ៩៥០.៥៣៩.៦៨៦ 
រលំស់បខារ -  (៤.៦៥៧.០៧៧)  (២៣.០៧៧.៧០៦)  (៧.០០០.៤៤៧)  (១.០៣៧.៨១១)  (៥.២២៧.៩៦៧)  (៧.១៤៤.១៥៤)  (៣៦.៣៥៩.១៣០)  -  (៩១៣.២៤៦)  (៨៥.៤១៧.៥៣៨) 
តនមលចុេះបញ្ា ីសុទធ (បានប្រតួតពិនិតយ ប ុដនតមនិបាន
ង្ធវើសវនកមម) ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣០.៧០៤.២១៩  ៣២២.៤៤០.២៦៩  ២៧.៣១៨.៥៣២  ៤៣៣.៥៧៤  ១.៨៨៨.៩៤៣  ២៩.៣៥៤.៩៩៨  ១៨៥.៤៥៤.៥៣៨  ១៦.៤៨៧.៦៥១  ១០៩.៥១៥  ៨៦៥.១២២.១៤៨ 

 

 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៦.  ត្ទពយស្មបរតិ និខបរកិាេ រ (ត) 
(*) សូមយោងយៅការយែាៀងផ្ទា រក់ារទិញបដនាម ដែ ជាស្ថចត់្បាក ់ និងមនិដមនស្ថចត់្បាកែូ់ចខាងយត្កាម (ការទិញ     
ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ) សត្ាបែ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៣ដខ។ 
 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ មីនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

    
ការទិញកនញងអុំ ញងការ ិបរយិចេទ (ស្ថចត់្បាក ់និងមនិដមនស្ថចត់្បាក)់ ១៥.៣៧៤.៧៨៩  ២.៨៦៥.១៨៤ 
កុំយណើ នទឹកត្បាកត់្រូវសងអនកែារែ់ាង ់(មនិដមនស្ថចត់្បាក)់  -  (៤៥៧.៨៨៣) 
ស្ថចត់្បាកប់ានបងក់នញងអុំ ញងការ ិបរយិចេទ ១៥.៣៧៤.៧៨៩  ២.៤០៧.៣០១ 
 

ចុំណា ការត្បាក ់ដែ ត្រូវបានយ្វើមូ ្នកមមយ ើត្ទពយសកមមដែ ាន កេណៈសមបរតិត្គបត់្ោន ់ គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣១ 
ដខមនីា ឆ្ន ុំ២០២០ ានចុំនួន ២៦.១៥៤ ពានយ់រៀ ។  
 
៧.  ត្ទពយស្មបរតិវិនិង្ោគ 
 ដីធៃ ី អគារ  ស្របុ 

 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 
យៅថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩ (បានយ្វើសវនកមម)      
នែលង្ែើម ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៦៥.៩៨៧.៥៩៣  ៣០០.៣១៣.៤៧៦ 
រលំស់បខារ -  (២៤.៤៣២.៧៣១)  (២៤.៤៣២.៧៣១) 
តនមលចុេះបញ្ា ីសុទធ (បានយ្វើសវនកមម) ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤១.៥៥៤.៨៦២  ២៧៥.៨៨០.៧៤៥ 

      
ែុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៣ដខ ថ្ងៃទី៣១ ដខមនីា ឆ្ន ុំ២០២០ 

(បានប្រតួតពិនិតយ ប ុដនតមនិបានង្ធវើសវនកមម)      
តនមលចុេះបញ្ា ីសុទធង្ែើមប្រគា ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤១.៥៥៤.៨៦២  ២៧៥.៨៨០.៧៤៥ 
រ ុំ ស់ -  (១.៥៥៧.៩១៤)  (១.៥៥៧.៩១៤) 
តនមលចុេះបញ្ា ីសុទធចុខប្រគា ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៣៩.៩៩៦.៩៤៨  ២៧៤.៣២២.៨៣១ 
      
ង្ៅនែៃទី៣១ ដខ្មនីា ឆ្ែ ២ំ០២០      
នែលង្ែើម ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៦៥.៩៨៧.៥៩៣  ៣០០.៣១៣.៤៧៦ 
រលំស់បខារ -  (២៥.៩៩០.៦៤៥)  (២៥.៩៩០.៦៤៥) 
តនមលចុេះបញ្ា ីសុទធ (បានប្រតួតពិនិតយ ប ុដនតមនិបាន

ង្ធវើសវនកមម) ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៣៩.៩៩៦.៩៤៨  ២៧៤.៣២២.៨៣១ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០                                                                                                          24 

៧.  ត្ទពយស្មបរតិវិនិង្ោគ (ត) 
ចុំនួនទឹកត្បាកទ់ទួ បានពីអាជីវកមមថ្នត្ទពយសមបរតិវនិិយោគខាងយត្កាមយនះ  ត្រូវបានករ់ត្តាយៅកនញងរបា ការណ៍

ចុំយណញ-ខារ និង ទធែ  មអិរយែេងៗសយងេប ៖ 
 ដាំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ខែ 
 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ មីនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
    

ចំណូលពីការជួល ៨១៨.៦៩៩  ៨៤៨.៨០៨ 
ចុំណា រ ុំ ស់ (១.៥៥៧.៩១៤)  (១.៥៣១.២១៥) 
ចំណាយប្របតិបតតិការផ្ទេ ល់ដែលង្កើតង្ចញពីការវនិិង្ោគប្រទពយសមបតតិ 
     ដែលបង្ខកើតឱ្យមានចំណូលពីការជួល (៧២៦.៦៧០)  (៧៤២.២៣៥) 
 
 រុំបនយ់សែាកិចចពយិសសកុំពញងដរសាិរកនញងែុំណាកក់ា ែុំបូង ថ្នការយ្វើត្បរិបរតិការអាជីវកមមរបស់ខលួនយៅយ ើ ។ 
 
៨.  ត្ទពយស្កមមអរបូី 
 កមមវិធកីុំពយរូ័រ 
 ពាន់ង្រៀល 
  
ង្ៅនែៃទី៣១ ដខ្ធែូ ឆ្ែ ២ំ០១៩ (បានយ្វើសវនកមម)  
នែលង្ែើម ១០.៦០៨.៣៥២ 
រលំស់បខារ (៤.១៧៦.៣៩២) 
តនមលចុេះបញ្ា ីសុទធ (បានយ្វើសវនកមម) ៦.៤៣១.៩៦០ 
  
ែុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៣ដខ ថ្ងៃទី៣១ ដខមនីា ឆ្ន ុំ២០២០ (បានប្រតួតពិនិតយ ប ុដនតមនិបានង្ធវើសវនកមម)  
តនមលចុេះបញ្ា ីសុទធង្ែើមប្រគា ៦.៤៣១.៩៦០ 
រលំស់ (២៦៥.៧១៨) 
តនមលចុេះបញ្ា ីសុទធចុខប្រគា ៦.១៦៦.២៤២ 

  
ង្ៅនែៃទី៣១ ដខមនីា ឆ្ែ ២ំ០២០  
នែលង្ែើម ១០.៦០៨.៣៥២ 
រលំស់បខារ (៤.៤៤២.១១០) 
តនមលចុេះបញ្ា ីសុទធ (បានប្រតួតពិនិតយ ប ុដនតមនិបានង្ធវើសវនកមម) ៦.១៦៦.២៤២ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៩.  ង្ដើមទុន និងបុពវលាភភាគហ ុន 
 ភាគហ ុនព្បសភរ “ក” (*)  ភាគហ ុនព្បសភរ “ខ្” (**)  ភាគហ ុនព្បសភរ “គ” (***)  បុពវលាភភាគហ ុន  សរបុ 

 ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់សរៀល  ចំននួភាគហ ុន  ពាន់សរៀល  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 
                
យៅថ្ងៃទី៣១ ដខ ន្ូ ឆ្ន ុំ២០១៩ (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 

                
យៅថ្ងៃទី៣១ ដខមនីា ឆ្ន ុំ២០២០ 

(បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមិនបានយ 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 
 

(*) ង្ោខតាមមាប្រតា ៥ នន 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 យោ ានរថ្មលោរកិ ១.០០០ យរៀ  កនញងម ួភាគហ ញន។    ទុំងភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ក” និងភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ” ត្រូវបាន
កានក់ាបយ់ោ រាជរោា ភ្បិា កមពញជា ដែ រុំណាងយោ ប្រកសួខង្សែាកិចច និខហិរញ្ញ វតថុ។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ក” មនិទទួ បានភាគោភ្យទ យហើ កម៏និានសិទធិយបាះយឆ្ន រដែរ យ ើកដ ងដរ
 កេខណឌ ម ួចុំនួនែូចបាន មអរិកនញងាត្តា ៩ នន កេនតិកៈចញះថ្ងៃទី២១ ដខកញមាៈ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ” ានសិទធិយបាះយឆ្ន រ និងទទួ ភាគោភ្ ដែលប្រតូវបានអនុមត័ង្ដ្ឋយ             
ត្កុមត្បឹកាភ្បិា ។ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៩.  ង្ដើមទុន និងបុពវលាភភាគហ ុន(ត) 
(**)  យសចកតី មអរិថ្នភាគហ ញនដែ ានសិទធិយបាះយឆ្ន រ ានែូចខាងយត្កាម៖ 

 ភាគរយ  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់សរៀល 
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 បានយបាះែា កនញងត្បយភ្ទ “គ” ានចុំនួន ២១.៤៤២.៩៩២ ភាគហ ញន ដែ ានរថ្មលោរកិ 
១.០០០ យរៀ កនញងម ួភាគហ ញន។  ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” ដែ បានយបាះែា ទុំងអស់ ត្រូវបានបងត់្បាករ់ចួរា ់ទុំងត្សុង។ 
 

(***)  ភាគោភ្ធានាត្រូវបងង់្ៅប្រគបភ់្ជគហ ុនប្របង្ភទ “គ” 
 

 យែើមបជីាការយ ើកទឹកចិរតសត្ាបអ់នកវនិិយោគ ភាគហ ញនិកភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” (ានសិទធិយបាះយឆ្ន រទុំងអស់) ាន
សិទធទិទួ បានភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបងច់ុំនួន ៥% កនញងម ួឆ្ន ុំ សត្ាបរ់ ៈយព បីឆ្ន ុំ (ជាស្ថចត់្បាក ់ឬ ជាភាគហ ញន យៅ
តាមការសយត្មចចិរតរបស់ ក.ស.ស ដរប ញយណាណ ះ) ថ្នភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” សរញប គញណនឹងរថ្មលោក ់កព់ីកា បរយិចេទចញះបញ្ា ី ក ់     
មូ បត្រយ ើកែុំបូង កនញងដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៧។ ត្បសិនយបើការទូទរក់ារបងភ់ាគោភ្ជាភាគហ ញន គឺវាអាត្ស័ យៅយ ើរថ្មលទីែារ
ភាគហ ញនយព បទិទវ រ មញនយព  ex-dividend day។ មនិានការធានាចុំយពាះចុំនួនភាគហ ញនយងរយទ (ានដរចុំនួនភាគហ ញនអយងរ)
។កនញងករណីដែ ានមូ និ្ិត្គបត់្ោន ់ អភ្បិា ទុំងអស់ត្រូវត្បកាស និងបងភ់ាគោភ្យៅអនកវនិិយោគរបស់ខលួនកនញងរ ៈយព  
១២ដខពកីា បរយិចេទចញះបញ្ា ី កម់ូ បត្រយ ើកែុំបូង។ កនញងករណីដែ ភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង ់មនិត្រូវបានបង/់ដបងដចក 
យពញយ ញកនញងឆ្ន ុំណាម ួយទយនាះ ចុំនួនទឹកត្បាកដ់ែ យៅស ់ត្រូវករត់្តាបងារយៅឆ្ន ុំយត្កា ៗយទៀរ រហូរែ ់យព ដែ ភាគ
ោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង ់អាចទូទរប់ានយពញយ ញ។ 
 រាជរោា ភ្បិា កមពញជា ដែ ជាភាគហ ញនិកយែើមទញនានសិទធិយបាះយឆ្ន រត្បយភ្ទ “ខ” និង យែើមទញនមនិានសិទធិយបាះយឆ្ន រ
ត្បយភ្ទ “ក” មនិានសិទធិទទួ ភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបងយ់នះយទ។ 
 
 
 
 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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៩.  ង្ដើមទុន និងបុពវលាភភាគហ ុន(ត) 
 បដត្មបត្មួ ថ្នភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង ់ានែូចខាងយត្កាម៖ 
 ដាំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ខែ 
 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ មីនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

    
សមរញ យយែើមត្ោ ៥.២៥៦.៣៤០  ១០.១៦៨.៨០៥ 
ចុំណា ការត្បាកប់ានពី winding up (កុំណរស់ាា  ់១៦) ៨៨.៣៧៧  ១៧០.៩៧៣ 
សមរញ យចញងត្ោ ៥.៣៤៤.៧១៧  ១០.៣៣៩.៧៧៨ 
 

 
១០.  ត្បាក់កមេី 
 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ ្នូ ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

ប្របាកក់មចពីី៖    
ប្រកសួខង្សែាកិចចនិខហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P3 ៧១.៤៧៦.១០៩  ៧៥.០៧៤.៨២០ 
ប្រកសួខង្សែាកិចចនិខហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P4 ១១៤.០៦១.៥៦៦  ១១៣.១៦២.០៨៧ 
ប្រកសួខង្សែាកចិចនិខហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P6 ៧.៧០៧.២៩០  ៧.៩៥៩.៨៨៣ 
ប្រកសួខង្សែាកិចចនិខហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P8 ១២០.៩២៨.៣២២  ១២៣.១០០.២២១ 
ប្រកសួខង្សែាកិចចនិខហិរញ្ញ វតថុ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P10 ២១៣.៨៤៣.៨៩០  ២២០.៣៩៣.០០៩ 
ប្រកសួខង្សែាកិចចនិខហិរញ្ញ វតថុ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P21 ១១.០៧៥.០៩១  ៤.០១៤.២០៤ 

 ៥៣៩.០៩២.២៦៨  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 
 
ត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរាញ បានចញះហរាយ ខាយ ើកិចចត្ពមយត្ពៀងត្បាកក់មចជីាម ួ JICA និង JBIC ទកទ់ិនយៅនងឹ

ត្បរិបរតិការដែ ពាកព់ន័ធនឹង ក.ស.ស។ ក.ស.ស កប៏ានចញះហរាយ ខាបដនាមយ ើកិចចត្ពមយត្ពៀងត្បាកក់មច ីជាម ួត្កសួងយសែាកិចច 
និងហិរញ្ញ វរាញែងដែរ យោ ត្បាកក់មចតី្រូវបាន JICA ទូទរយ់ោ ផ្ទា  ់ឱ្យអនកែារែ់ាងរ់បស់ ក.ស.ស។ ក.ស.ស បានសងត្បាក់
យោ ផ្ទា  ់យៅត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរាញ យៅតាមកា វភិាគសងត្បាក។់ 
 

  



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១០.  ត្បាក់កមេី (ត) 
 កាលកំណតរ់បស់ប្របាកក់មចទីខំង្នេះមានែូចខាខង្ប្រកាម៖ 
 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

រយៈង្ពលែៃី    
នុតកំណតក់ែុខរយៈង្ពលមយួឆ្ែ  ំ ៣៤.៧៨៩.១៤១  ៣៦.៤៣០.៥០២ 

រយៈង្ពលខវខ    
នុតកំណតក់ែុខរយៈង្ពលយ ើសពីមយួឆ្ែ ងំ្ៅពីរឆ្ែ  ំ ៣២.៥៦៩.៦៦៥  ៣២.៤១៣.៤១២ 
នុតកំណតក់ែុខរយៈង្ពលយ ើសពីពីរឆ្ែ ងំ្ៅប្របាឆំ្ែ  ំ ៩៧.៧០៨.៩៩៥  ៩៧.២៤០.២៣៦ 
នុតកំណតក់ែុខរយៈង្ពលយ ើសពីប្របាឆំ្ែ  ំ ៣៧៤.០២៤.៤៦៧  ៣៧៧.៦២០.០៧៤ 

 ៥០៤.៣០៣.១២៧  ៥០៧.២៧៣.៧២២ 
    
 ៥៣៩.០៩២.២៦៨  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 
 
 តនមលង្ោខ និខតនមលសមប្រសបរបស់ប្របាកក់មច ីមានែូចខាខង្ប្រកាម៖ 

 ៣១ មីនា ២០២០ 
 

៣១ ធនូ ២០១៩  
ពាន់ង្រៀល 

 
ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 
(បានយ វ្ើសវនកមម) 

តនមលង្ោខ    
រយៈង្ពលខ្លី ៣៤.៧៨៩.១៤១  ៣៦.៤៣០.៥០២ 
រយៈង្ពលដវង ៥០៤.៣០៣.១២៧  ៥០៧.២៧៣.៧២២ 

 ៥៣៩.០៩២.២៦៨  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 
តនមលសមប្រសប    

រយៈង្ពលខ្លី ៣១.៩៥៧.៧៣៧  ៣១.៩២១.៣៩៤ 
រយៈង្ពលដវង ៣៧៧.០៨១.១៦៧  ៣៨០.៥៩១.៥៨៦ 
 ៤០៩.០៣៨.៩០៤  ៤១២.៥១២.៩៨០ 

  

 តនមលសមប្រសបត្រូវបានគណនាអាប្រស័យង្ៅតាមលំហូរសាចប់្របាកអ់បបហារ ង្ដ្ឋយង្ប្របើអប្រតាប្របាកក់មចនីាយព បចចញបបនន។
វាប្រតូវបានចាតថ់ាែ កជ់ាតនមលសមប្រសបកប្រមតិទី៣ កែុងឋានានញត្កមរថ្មលសមត្សប យោ ស្ថរានការរមួបញ្ចូ  នូវធារញចូ ដែ មនិ
អាចអយងករបាន រមួាន ហានិភ្ ័ឥណទនរបស់ភាគីថ្ែគូជាយែើម។ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១០.  ត្បាក់កមេី (ត) 
 ប្របាកក់មចជីារបូិយបណ័ណ ង្នសខៗង្ប្រៅពីរបូិយបណ័ណ ង្គាល មានែូចខាខង្ប្រកាម៖ 
 

 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

    

ប្របាកង់្យ នជប ញន ៤១១.៧៧៩.៧៥៥  ៤០២.០៨៨.៤៥៣ 
ប្របាកែុ់លាល រអាង្មរកិ ១២៧.៣១២.៥១៣  ១៤១.៦១៥.៧៧១ 
 ៥៣៩.០៩២.២៦៨  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 

  

អប្រតាការប្របាកប់្របចាឆំ្ែ នំនប្របាកក់មចនីីមយួៗ មានែូចខាខង្ប្រកាម៖ 
 

 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 
    
ប្រកសួខង្សែាកិចចនិខហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P3 ៣,០០%  ៣,០០% 
ប្រកសួខង្សែាកិចចនិខហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P4 ៣,៧០%  ៣,៧០% 
ប្រកសួខង្សែាកិចចនិខហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P6 ៣,០០%  ៣,០០% 
ប្រកសួខង្សែាកិចចនខិហិរញ្ញ វតថុ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P8 ២,៦៥%  ២,៦៥% 
ប្រកសួខង្សែាកិចចនិខហិរញ្ញ វតថុ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P10 ២,៦៥%  ២,៦៥% 
ប្រកសួខង្សែាកិចចនិខហិរញ្ញ វតថុ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P21 ១,២៦%  ១,២៦% 
 
១១. ការពវកិចេអរថត្បង្ោជន៍ង្ស្ថធននិវរតន៍ 
 ចុំនួនទឹកត្បាកដ់ែ បានករត់្តាយៅកនញងរបា ការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វរាញសយងេប ានែូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩  
ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

    
តនមលបចចុបបនែននកាតពវកិចចអតថប្របង្ោជនដ៍ែលបានកំណត ់ ៨៣.៩១៦.០៤៥  ៨៣.០៧៤.០៦១ 
សាថ នភ្ជពអ្ន (Unfunded status) ៨៣.៩១៦.០៤៥  ៨៣.០៧៤.០៦១ 
    
បំណុលសុទធដែលបានកតប់្រតាកនញងរបា ការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វរាញ ៨៣.៩១៦.០៤៥  ៨៣.០៧៤.០៦១ 
 
  



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១១. ការពវកិចេអរថត្បង្ោជន៍ង្ស្ថធននិវរតន៍ (ត) 
 បដប្រមបប្រមួលននកាតពវកិចចអតថប្របង្ោជនដ៍ែលបានកំណតក់ែុខឆ្ែ ងំ្នេះ មានែូចខាខង្ប្រកាម៖ 
 

 ដាំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ខែ 
 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ មីនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
    
សមរញ យយែើមត្ោ ៨៣.០៧៤.០៦១  ៦៩.៩៣៨.៩៧៦  
ចំណាយង្លើង្សវាកមមបចចុបបនែ ៤៣០.០០០  ៤៨៤.៥០០ 
ចំណាយការប្របាក ់ ១.១៤១.០០០  ១.០០៣.៧៥០ 
អតថប្របង្ោជនប៍ានបខ ់ (៧២៩.០១៦)  (៧៥២.០៧១) 
សមរញ យចញងត្ោ ៨៣.៩១៦.០៤៥  ៧០.៦៧៥.១៥៥ 
 

 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩  
ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

    
រ ៈយព ខលី ៧.៩៤៩.០០០  ៧.៩៤៩.០០០ 
រ ៈយព ដវង ៧៥.៩៦៧.០៤៥  ៧៥.១២៥.០៦១ 
 ៨៣.៩១៦.០៤៥  ៨៣.០៧៤.០៦១ 
 
 
 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១១. ការពវកិចេអរថត្បង្ោជន៍ង្ស្ថធននិវរតន៍(ត) 
 ចុំណា អរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍ ត្រូវបានកតប់្រតាង្ៅកែុខខាងត់្បាកយ់បៀវរេរ ៍ ត្បាកឈ់្នួ  និងចុំណា ពាកព់ន័ធខាង់
ការវាស់ដវងការពវកចិចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតយ ើងវញិយៅកនញងរបា ការណ៍ចំង្ណញ-ខាត និង ទធែ  មអរិយែេងៗសយងេប 
ែូចខាខង្ប្រកាម៖ 
 ដាំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ខែ 
 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ មីនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

    

ចំណាយង្លើង្សវាកមមបចចុបបនែ ៤៣០.០០០  ៤៨៤.៥០០ 
ចំណាយការប្របាក ់ ១.១៤១.០០០  ១.០០៣.៧៥០ 
 ១.៥៧១.០០០  ១.៤៨៨.២៥០ 
 
 ការសនមរសុំខានជ់ាចមបង ានែូចខាងយត្កាម៖ 

 ២០២០ 
 

២០១៩ 
    

មធយមភ្ជគននការរពំឹខទុកននចំននួឆ្ែ បំង្ប្រមើការងារ ២០  ១៩ 
អប្រតាអបបហារកនញងម ួឆ្ន ុំ ៦%  ៦% 
អប្រតាកំង្ណើ នប្របាកង់្បៀវតសរក៍នញងម ួឆ្ន ុំ ៥%  ៥% 
អប្រតាបដត្មបត្មួ បញគា ិកកនញងម ួឆ្ន ុំ ០,៥%  ០,៥% 

 
 អត្ត្តមរណៈ 

ង្ដ្ឋយសារមនិមានអប្រតាមរណៈប្រតូវបានង្ចញនាយង្ៅកែុខប្របង្ទសកមពុជា  ក.ស.ស បានង្ប្របើប្របាស់តារាខអប្រតាអាយុ 
កាលរពំឹខទុកននមរណៈរបស់ប្របង្ទសនែឆ្ែ ២ំ០១៧ ង្ហើយបានដកសប្រមួលង្ែើមបឱី្យសមប្រសបង្ៅនឹខអាយុកាលរពំឹខទុករបស់
ប្របជាជនកមពុជា។ តារាខអប្រតាមរណៈរបស់ប្របង្ទសនែឆ្ែ ២ំ០១៧ គឺជាតារាខដែ ានការបា នស់្ថម នចញងយត្កា យគបុំែញរថ្នមរណ
ភាពរបស់ត្បជាជនទូយៅង្ៅកែុខប្របង្ទសនែ យហើ អត្តាយនះសាិរយៅែដែ  គិតប្រតឹមនែៃទី៣១ ដខ្មនីា ឆ្ែ ២ំ០២០។ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១២. ចាំណូល 
 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្ 
 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ មីនា ២០១៩ 
 ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

 
(បានត្ររួពនិិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

    
ចុំណូ យ ើកោកព់ីនាវា ៣១.៣៦៦.១៦០  ៣០.៣៣០.០៣៩ 
ចុំណូ យ ើកោកយ់ ើទីោន(LO-LO) ២០.០៧៨.៦៧៩  ១៩.៧០៦.១២៨ 
ចុំណូ ពីយសវាកមមដែ ១៥.៣២៥.១៩៦  ១៤.៩១៥.៧០១ 
ចុំណូ ពីការរកាទញកកញងរឺនរ័ ៣.៥៤២.៤៥៣  ៣.១២១.៤៦៤ 
ចំណូលបានមកពីការជួលតំបន ់ង្សែាកិចចពិង្សស ៨១៨.៦៩៩  ៨៤៨.៨០៨ 
ចុំណូ យែេងៗ ៥៧៦.៥៩៤  ៦៨៩.៦៨៨ 
 ៧១.៧០៧.៧៨១  ៦៩.៦១១.៨២៨ 
    
យព យវោថ្នការទទួ ស្ថា  ់ចុំណូ     

ទទួ ស្ថា  ់យៅយព ដតម ួ ៦៧.១០៩.២៣៧  ៦៥.៤៦៤.៥៨៦ 
ទទួ ស្ថា  ់តាមែុំណាកក់ា  ៤.៥៩៨.៥៤៤  ៤.១៤៧.២៤២ 

 ៧១.៧០៧.៧៨១  ៦៩.៦១១.៨២៨ 
 
១៣.  ចំណាយស្មាា រែគត់ែគង់ 
 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្ 
 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ មីនា ២០១៩ 
 ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

 
(បានត្ររួពនិិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

    
ចុំណា យ ើសាា រង្ហ យ ះ ៩.៩៥៤.០៧៦  ១០.៤៨៦.០២៤ 
ង្ប្រគឿខបនាល ស់ ១០.៦៦៤.១០៨  ៩.៣០៦.០៦៣ 
សមាា រឃ្ល ខំ ២.១៦៩.៣០៦  ១.៣១៧.០៨៣ 
ង្ប្របខរ ុំអិ  នងិយត្បងា សញីន ៨០៤.១៩៣  ៨១៣.២៨៦ 
សមាា រនាតន់ាខក់ារោិល័យ ៤១៩.៨៥៥  ៨៤៩.១៦៦ 
សមាា រយត្បើត្បាស់យែេងៗ ១៦៤.៩២០  ៥០៣.២០០ 
 ២៤.១៧៦.៤៥៨  ២៣.២៧៤.៨២២ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៤.  ចាំណាយង្លើត្បាក់ង្បៀវរេរ ៍ត្បាក់ឈ្នលួ និខចាំណាយពាក់ព័នធ 
 

 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្ 
 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ មីនា ២០១៩ 
 ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

 
(បានត្ររួពនិិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 បានត្រួរពនិិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

    
ប្របាកង់្បៀវតសរប៍ុគាលិក ១៤.៥៧៦.០៩១  ១៣.៩៤៧.២៩០ 
ត្បាករ់ង្ហវ ន ់ ១.១៩៦.០៨១  ២.៣០១.០០០ 
ចុំណា អតថប្របង្ោជនង៍្សាធននិវតតន ៍ ១.៥៧១.០០០  ១.៤៨៨.២៥០ 
លាភការរបស់ប្រកុមប្របឹកាភបិាល ៣០៦.០០០  ៣០៦.០០០ 
ចំណាយសនតិសុខ្សខាមង្នសខៗ ២០៧.៩៨៦  ៦៣.៩៧០ 
ប្របាកឈ់្ែួលសប្រមាបអ់ែកង្  ការ ៧១.៥៥០  ៦៩.៤៥០ 
ចំណាយង្នសខៗពាកព់ន័ធនឹខបុគាលិក ៩១៩.០១៦  ១.០៥៦.៤៥៧ 
 ១៨.៨៤៧.៧២៤  ១៩.២៣២.៤១៧ 
 
១៥. ចាំណាយរ ាំលស្ត់្ទពយស្មបតតិ និងបរកិាខ រ ព្រពយសមបតតិវិនិសោគ និងត្ទពយស្កមមអរបូី 
 

 ែណំាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្ 
 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ មីនា ២០១៩ 
 ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

 
(បានត្ររួពនិិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

    
ប្រទពយសមបតតិ និខបរកិាេ រ ៧.៤៣០.៩៧២  ៥.៣១០.២០៩ 
ប្រទពយសមបតតិវនិងិ្ោគ ១.៥៥៧.៩១៤  ១.៥៣១.២១៥ 
ប្រទពយសកមមអរបូ ី ២៦៥.៧១៨  ២៦៥.៧១៨ 
 ៩.២៥៤.៦០៤  ៧.១០៧.១៤២ 
 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៦. ចាំណាយហរិញ្ញវតថុ - ស្ទុធ 
 

 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្ 
 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ មីនា ២០១៩ 
 ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

 
(បានត្ររួពនិិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

ចំណូលហិរញ្ញ វរាញ  ៖    
ចំណូលការប្របាកព់ីប្របាកប់ង្ញ្ញ ើង្ៅ  ធនាគារ (ក) ១.១៧៤.១៧០  ៧៨១.២៧៥ 
ចុំយណញសញទធពីការបតូររបូិ វរាញរបស់ត្បាកក់មច ី(គ) -  ១.២០៦.៣១២ 
ចុំណូ ការត្បាកព់ីការករត់្តាអបបហារឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិកត្រ បម់កវញិ ១២៤.២៣៦  ១៩៦.៨៩៣ 

 ១.២៩៨.៤០៦  ២.១៨៤.៤៨០ 
    
ចំណាយហិរញ្ញ វរាញ  ៖    
ចំណាយការប្របាកង់្លើប្របាកក់មច ី(ខ) (៣.០៧២.៤៨៨)  (២.៥៣៣.០៨៣) 
ខាតសញទធពីការបតូររបូិយវរាញរបស់ប្របាក ់  កមច ី(គ) (២.៧៤២.៨០៦)  - 
ចុំណា ការត្បាកព់ីការបូកបដនាមភាគោភ្ធានាត្រូវបង ់ (៨៨.៣៧៧)  (១៧០.៩៧៣) 

 (៥.៩០៣.៦៧១)  (២.៧០៤.០៥៦) 
    
ចុំណា ហិរញ្ញ វរាញ - សញទធ (៤.៦០៥.២៦៥)  (៥១៩.៥៧៦) 
 

 (ក)  ចំណូលការប្របាកគ់ឺជាចំណូលពីគណនីប្របាកប់ង្ញ្ញ ើសនស ំ និខប្របាកប់ង្ញ្ញ ើានកា កុំណរង់្នសខៗដែលង្នើញង្ៅកែុខ     
ធនាគារកែុខប្រសុក កែុខអំឡុខការយិបរងិ្ចេទ។  

 

(ខ្)  ចំណាយការប្របាកគ់ឺជាការប្របាក ់ ង្លើប្របាកក់មចដីែលទទួលបានពីប្រកសួខង្សែាកិចច និខហិរញ្ញ វតថុ តាមរយៈការយ្វើ     
ហិរញ្ញបបទនង្ដ្ឋយ JICA និខ JBIC។ 

 

(គ)  ក.ស.ស មានប្របាកក់មចជីាប្របាកង់្យ នជប ុន និខជាប្របាកែុ់លាល រអាង្មរកិ (កំណតស់មាា ល់១០)។ ក.ស.ស កា៏នត្បាក់
បយញ្ញ ើយៅ្នាោររ ៈយព ខលី ដែ របូិ បណ័ណ យោ ជាត្បាកែ់ញោល រអាយមរកិ។ ង្ដ្ឋយសារដតការយ ើងចញះថ្នរថ្មលប្របាក់
ង្រៀលង្ធៀបនឹខប្របាកង់្យ នជប ុន និខប្របាកែុ់លាល រអាង្មរកិ វាបណាត លឱ្យានការខារ ឬចុំយណញជាសារវនតង្លើការបតូរ
របូិយបណ័ណ  ង្ធៀបនឹខប្របាកក់មច ី និងត្បាកប់យញ្ញ ើយៅ្នាោររ ៈយព ខលីរបស់ក.ស.ស។ អប្រតាបតូររបូិយបណ័ណ ដែលប្រតូវបាន
នសពវនាយង្ដ្ឋយ ធនាគារជាតិ នន កមពុជា នាែំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទរាយការណ៍ មានែូចខាខង្ប្រកាម៖ 

 

 

៣១ មីនា 
២០២០ 

 ៣១ ្នូ 
២០១៩ 

 ៣១ មីនា 
២០១៩ 

 ៣១ ្នូ 
២០១៨ 

ប្របាកង់្យ ន/ប្របាកង់្រៀល ៣៧,៨៧  ៣៧,៦២  ៣៦,៤៩  ៣៦,៥៩ 
ប្របាកែុ់លាល រអាង្មរកិ/ប្របាកង់្រៀល ៤.០៧០  ៤.០៧៥  ៤.០១៥  ៤.០១៨ 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២០                                                                                                          35 

១៧.  ចាំណាយពនធង្លើត្បាក់ចាំណូល 
ពនធប្រតូវបានគណនាតាមមូលដ្ឋា នបំណកប្រសាយពនធបចចុបបនែននបទបបញ្ញតតិពនធដ្ឋរ ដែ បានអនញមរ័រចួជាស្ថា ពរ

នាកា បរយិចេទរបា ការណ៍។ គណៈត្គបត់្គងវា រថ្មលអុំពីស្ថា នភាពដែ បានត្បកាសពនធ ជាម ួនឹងស្ថា នភាពថ្នបទបបញ្ញរិត
ពនធោរ។ ត្កុមហ ញនករត់្តាសំវធិានធនង្ៅតាមភ្ជពសមប្រសប អាត្ស័ យៅតាមមូលដ្ឋា នថ្នចំនួនត្បាកព់នធ ដែលត្កុមហ ញនរពំឹខថា
ត្រូវបខជូ់នអាជាញ ធរពនធដ្ឋរ។  

ង្ទេះបជីាោ ខណាកង៏្ដ្ឋយ បទបបញ្ញតតិពនធទុំងយនះានការដត្បត្បួ ពីម ួប្រគាង្ៅមយួប្រគា ង្ហើយការកុំណរច់ញង
យត្កា យ ើចុំននួបំណុលពនធ នឹខង្ធវើង្ឡើខបនាា បព់ីានការប្រតួតពិនិតយរបស់អាជ្ា្រពនធោរ។ យៅយព ដែ  ទធែ ពនធចញងយត្កា 
ានភាពខញសោន ពីការករត់្តាែុំបូង ភាពខញសោន យនះនឹងយ្វើឱ្យប ះពា ់ែ ់ចុំនួនបុំណញ  ពនធ និងសមរញ យទឹកត្បាកក់នញង
ការ ិបរយិចេទដែ ការកុំណរព់នធយនាះត្រូវបានយ្វើយ ើង។ 

អនញយោមតាមអនញត្កឹរយ ខ ០១ អនត្ក.ររ ចញះថ្ងៃទី០៨ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០១៥ អងាភាពដែ បានចញះបញ្ា ីកនញងទីែារភាគ
ហ ញនកមពញជា ត្រូវបានទទួ ការយ ើកទឹកចិរតពនធចុំនួនបីឆ្ន ុំ ដែ ែត ់យោ គណៈកមមការមូ បត្រកមពញជា។ យៅថ្ងៃទី១៦ ដខឧសភា 
ឆ្ន ុំ២០១៨ អគានា កោា នពនធោរ បានអនញមរ័យ ើការយ ើកទឹកចិរតដែនកពនធោរយនះ យោ បានបនា  ៥០% ថ្នអត្តាពនធយ ើត្បាក់
ចុំណូ  (២០%) ែូចយនះ ក.ស.ស ត្រូវបងព់នធយ ើត្បាកច់ុំណូ ដរ ១០% ប ញយណាណ ះ សត្ាបឆ់្ន ុំ២០១៧ ែ ់ឆ្ន ុំ២០១៩។ 
ចាបព់ីនែៃទី១ ដខ្មករា ឆ្ែ ២ំ០២០ ក.ស.ស ត្រូវបងព់នធយ ើត្បាកច់ុំណូ ថ្នអត្តាពនធ ២០%។ 

ង្ោខតាមចាបស់ារង្ពើពនធកមពញជា ក.ស.ស ត្រូវបខព់នធង្លើប្របាកច់ំណូ កនញងអត្តា ២០% (ឆ្ន ុំ២០១៩៖ ពនធយ ើត្បាក់
ចុំណូ កនញងអត្តា ១០%)។ 

របា ការណ៍សនវកមមពនធយពញយ ញចញងយត្កា  បានយចញែា យោ អគានា កោា នពនធោរ គឺសត្ាបែ់ុំណាចឆ់្ន ុំ 
ឆ្ន ុំ២០១៧ និងឆ្ន ុំ២០១៨ យហើ រា ់បុំណញ  ពនធទុំងអស់ ត្រូវបានទូទររ់ចួរា ់កនញងដខមនីា ឆ្ន ុំ២០២០។ 

 
១៨.  ចំសណញកនខុមួយភាគហ ុន 
(ក)  ចំសណញកនខុមួយភាគហ ុនជាមូលដាា ន (Basic earnings per share) 

ចុំយណញកែុខមយួភ្ជគហ ុនជាមូលដ្ឋា ន ប្រតូវបានគណនាង្ដ្ឋយយកប្របាកច់ំង្ណញរបស់មាច ស់ភ្ជគហ ុនរបស់ ក.ស.ស 
ដចកនឹខចំនួនភ្ជគហ ុន្មមតាមធយមដែលបានង្បាេះនាយកែុខការ ិបរយិចេទ។ 

 
 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្ 
 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ មីនា ២០១៩ 
 ពាន់សរៀល  ពាន់សរៀល 

 
(បានត្ររួពនិិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

    
ចុំយណញរបស់ភ្ជគហ ុនិក (ពានង់្រៀល) ៨២០.៣៩៥  ៨.៦៤៦.០១៩ 
ចំនួនភ្ជគហ ុនមធយម ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 
ចុំយណញកែុខមយួភ្ជគហ ុនជាមូលដ្ឋា ន (ង្រៀល) ៩,៥៦  ១០០,៨០ 

 
 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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១៨.  ចំសណញកនខុមួយភាគហ ុន (ត) 
(ខ្) ចំសណញកនខុមួយភាគហ ុនងយចុុះ (Diluted earnings per share) 

ចុំយណញកែុខមយួភ្ជគហ ុនែយចុេះ ប្រតូវបានគណនាង្ដ្ឋយដកដប្របចំនួនមធយមននភ្ជគហ ុនធមមតាដែលមាន ង្ដ្ឋយសនមត
ថាមានការង្នេរភ្ជគហ ុនដែលមានសកាត នុពលទខំអស់ង្ៅជាភ្ជគហ ុនធមមតា។ ក.ស.ស មនិមានភ្ជគហ ុនដែលមានសកាត នុពល
អាចង្នេរង្ៅជាភ្ជគហ ុនធមមតាង្នាេះង្ទ នាែុំណាចក់ារ ិបរយិចេទយនះ។ ែូចង្នេះ ចុំយណញកែុខមយួភ្ជគហ ុនែយចុេះ គឺមានតនមល
ង្សមើនឹខចុំយណញកែុខមយួភ្ជគហ ុនជាមូលដ្ឋា ន។ 
 
១៩.  ស្ថច់ត្បាក់បានពីត្បរិបរតិការ 
   ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្ 
 កំណត់  ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ មីនា ២០១៩ 
 សម្គគ ល ់  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

  (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

   
   

ចំង្ណញមុនបខព់នធង្លើប្របាកច់ំណូ    ៤.៥០០.៣៣៦  ១០.៩៧២.១៣៣ 
និយត័កមម៖      

រលំស់ប្រទពយសមបតតិ និខបរកិាេ រ ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ និង
ប្រទពយសកមមអរបូ ី ១៥ 

 
៩.២៥៤.៦០៤  ៧.១០៧.១៤២ 

ចំណាយហិរញ្ញ វរាញ - សុទធ ១៦  ៤.៦០៥.២៦៥  ៥១៩.៥៧៦ 
កាតពវកិចចអតថប្របង្ោជនង៍្សាធននិវតតន ៍   ១.៥៧១.០០០  ១.៤៨៨.២៥០ 
ការពវកចិចការទូទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   (២៩.៨១៦)  - 
ចុំណា បញគា ិកយែេងៗ ពាកព់ន័ធនឹងឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិក   ១៦៣.៨៦៤  ១៦៣.៨៦៤ 

បដប្រមបប្រមួលង្ែើមទុនបខវិល៖      
សនែិធ ិ   ៤៨.១២៦  ២.០០៤.៨៧៦ 
គណនីអតិែិជនពាណិជាកមម និខគណនីអតិែិជនង្នសខៗ   ៧.១២៩.៦២៥  (៨.៤៥៧.៥៦៦) 
គណនីអែកនាតន់ាខព់ាណិជាកមម និខគណនីអែកនាតន់ាខង់្នសខៗ   (៨.២៩២.១៩១)  (៣.៧៤៧.៤៨៧) 
កាតពវកិចចអតថប្របង្ោជនង៍្សាធននិវតតន ៍   (៧២៩.០១៦)  (៧៥២.០៧១) 
ការពវកិចចការទូទរត់្បាកប់ុំណាចអ់ររីភាពការង្ហរ   (១.៥៥៩.៦៨៩)  - 
ចំណូលពនារ   ២៨៦.៨៦១  ១៦៥.៤៥៨ 

លំហូរសាចប់្របាកចូ់លពីប្របតិបតតិការ   ១៦.៩៤៨.៩៦៩   ៩.៤៦៤.១៧៥  
 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២០. ត្បរិបរតិការភាគីពាក់ព័នធ 
 ក.ស.ស សថិតង្ប្រកាមការប្រគបប់្រគខដនែកហិរញ្ញ វតថុយោ ប្រកសួខង្សែាកិចច និខហិរញ្ញ វតថុ និខសថិតង្ៅង្ប្រកាមការប្រគបប់្រគខដនែក
បង្ចចកង្ទសយោ ប្រកសួខស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន។ ប្របតិបតតិការជាមយួប្រកសួខង្សែាកិចច និខហិរញ្ញ វតថុ និខប្រកសួខ-
សាធារណការ និខែឹកជញ្ាូ ន ប្រតូវបានចាតទុ់កថាជាភ្ជគីពាកព់ន័ធ។ 
 
(ក) ស្មរុលយភាគីពាក់ព័នធ 
(i)  ទឹកត្បាកជ់ំពាកយ់ៅប្រកសួខង្សែាកិចច និខហិរញ្ញ វតថុ 
 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ ្នូ ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

ត្បាកក់មចពីី៖    
MoEF – (JICA)  ២២៤.៩១៨.៩៨១  ២២៤.៤០៧.២១៣ 
MoEF – (JBIC)  ៣១៤.១៧៣.២៨៧  ៣១៩.២៩៧.០១១ 
 ៥៣៩.០៩២.២៦៨  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 
 
 (ii)  ទឹកត្បាកត់្រូវទរពីប្រកសួខសាធារណការ និខែឹកជញ្ាូ ន 
 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ ្នូ ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពនិិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

    
បុង្រប្របទនង្ៅឱ្យប្រកសួខសាធារណការ និខែឹកជញ្ាូ ន ១៤.២៨៧.៥៤៧  ១៤.២៨៧.៥៤៧ 
 
(ែ) ត្បរិបរតិការភាគីពាក់ព័នធ 
 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្ 
 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ មីនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពនិិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្ររួពនិិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
    
ចំណាយការប្របាកង់្លើប្របាកក់មចពីីប្រកសួខង្សែាកិចច និខហិរញ្ញ វតថុ  

(កំណតស់មាា ល់១៦ (ខ្)) ៣.០៧២.៤៨៨  ២.៥៣៣.០៨៣ 
 



កំពង់ផែស្វយរ័ត្កុខព្ពះសហីនុ 
 
កាំណរ់ស្មាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុស្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ដាំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ខែ ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្ន ាំ២០២០ 
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២០. ត្បរិបរតិការភាគីពាក់ព័នធ (ត) 
(គ) ការទូទារជ់ូនគណៈត្គប់ត្គខស្ាំខាន់ៗ 
 ការទូទតជូ់នគណៈប្រគបប់្រគខសំខាន់ៗ  សប្រមាបែ់ំណាចក់ារយិបរងិ្ចេទ៣ដខ្ មានែូចខាខង្ប្រកាម៖  
 

 ែំណាច់ការយិបរសិចេរ៣ផខ្ 
 ៣១ មីនា ២០២០  ៣១ មីនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

ត្កុមត្បឹកាភិបាល    
កនប្រម និខចំណាយពាកព់ន័ធង្នសខៗ  ៤០៨.០០០  ៤០៨.០០០ 
    
បុគាលកិថ្នន ក់ត្គប់ត្គខស្ាំខាន់ៗ    
ប្របាកង់្បៀវតសរ ៍និខចំណាយង្នសខៗ ៥៤៨.៩០០  ៥៦៦.១៧១ 
    
ចំណាយអតថប្របង្ោជនង៍្សាធននិវតតន ៍(*) ៤៨.៥៤៦  ៤៩.២០២ 
 

 បគុាលិកថាែ កប់្រគបប់្រគខសំខាន់ៗ  រមួមានអគានាយក និខនាយកប្របតិបតតិ ដែលជាអែកសង្ប្រមចចិតតជាយុទធសាស្តសត យ ើការ
ែឹកនាុំ យ ើដែនកហិរញ្ញ វរាញ និងត្បរិបរតិការរបស់ ក.ស.ស ។ 
 

(*)  គយត្ាងអរាត្បយោជនង៍្សាធននិវតតន ៍   ត្រូវបានោកឱ់្យត្បរិបរតិកនញងអងាភាពទុំងមូ    កនញងយនាះបញគា ិកថាន កត់្គបត់្គង    
សុំខាន់ៗ កា៏នសិទធិទទួ គយត្ាងអរាត្បយោជនយ៍នះ ែូចោន នឹងបញគា ិក ក.ស.ស ែថ្ទយទៀរដែរ។ 
 
(ឃ) ឥណទានែតលឱ់្យគណៈព្គប់ព្គងសខំាន់ៗ 
 ក.ស.ស បានែត ់ឥណទនឱ្យបញគា ិក រមួទុំងគណៈត្គបត់្គងសុំខាន់ៗ  និងត្កុមត្បឹកាភ្បិា ែងដែរ យែើមបទីិញ  
ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” របស់ខលួន យៅយព យបាះែា  កម់ូ បត្រស្ថធារណៈយ ើកែុំបូង យៅថ្ងៃទី០៨ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៧។  
ឥណទនយនះមនិានការត្បាក ់និងានរ ៈយព បនួឆ្ន ុំ។ ឥណទនយនះនឹងត្រូវទូទរស់ងតាមមូ ោា នត្បោុំដខ  យោ ការក់ង 
ពីត្បាកយ់បៀវរេរត៍្បោុំដខរបស់គណៈត្គបត់្គងសុំខាន់ៗ ។ គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ដខមនីា ឆ្ន ុំ២០២០ ឥណទនែត ់ឱ្យគណៈត្គបត់្គង       
សុំខាន់ៗ ដែ យៅមនិទនទូ់ទរា់នទឹកត្បាកច់ុំនួន ១.២១៩ ោនយរៀ  (៣១ ្នូ ២០១៩ ៖ ១.៤៦៣ ោនយរៀ )។ 
 
២១. កិចេស្នា 
 គរិត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ដខមនីា ឆ្ន ុំ២០២០ ក.ស.ស  ានកិចចសនាទកទ់ិននឹងការបញ្ហា រទិញយសវាកមមស្ថងសងត់្ទពយ
សមបរតិ និងបរកិាេ រ ចុំនួន ៨៧៨.៩៧៣ ោនយរៀ  (៣១ ្នូ ២០១៩ ៖ ៨៨០.១៣២ ោនយរៀ )។  
 
 



 

 

  

 

ផ្នែកទី ៤ 
ការពិភាកសា និងការវិភាគ 

របស់គណៈគ្គប់គ្គង 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 កសស គឺជាកំពងផ់ែអន្តរជាតិសមុទ្ររកឹជ្ទ្ៅផតមយួគត ់ នន្ទ្ពះរាជាណាចទ្កកមពុជាផែលកំពុងជ្្វើអាជីវ
កមមជ្លើនែៃែរីំហំទ្រមាណ ១២៥ ហិកតា ផែលមាន្រីតាងំជ្ៅទ្កុងទ្ពះសីហនុ្ ជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ ជ្ហើយទ្តូវបាន្ត
ភ្ជា រជ់្ោយរណាត ញែកឹជញ្ាូ ន្ចំរះុ។ កណំតក់នុង អនុ្ទ្កឹតយជ្លេ ៥០ អន្ទ្ក/រក ចុះនងៃរី ១៧ ផេកកកោ ឆ្ន ំ
១៩៩៨ កសស មាន្តួនារជីាទ្រតិរតតកិរផែ ែូចមាន្លមអតិនូ្វអាជីវកមម ន្ិងជ្សវាកមមកនុងផែនករី១ ចំណុច-េ 
ខាងជ្លើនន្របាយការណ៍ទ្រចទំ្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ ។ 
 សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ររមិាណកុងតនឺ្រ័ររស់ កសស មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងចំន្ួន្ ១០.៦៧៩ 
TEUs ជ្សមើន្ឹង ៧,៦៣% ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ ។ ចំផណកររមិាណរំន្ញិឆ្លងកាតគ់តិជាជ្តាន្
មាន្កំជ្ណើ ន្ ៥,៧៣% ជ្សមើន្ឹង ៨៨.០៥៥ ជ្តាន្ ផែលកនុងជ្នាះរំន្ិញជាកុងតនឺ្រ័គិតជាជ្តាន្មាន្កំជ្ណើ ន្ 
៨,៨៥% ជ្សមើន្ងឹ ៨២.០៦៦ ជ្តាន្ ជ្ហើយរំន្ិញជាជ្ទ្រងមាន្កំជ្ណើ ន្ ៦៤.៨៦៤ ជ្តាន្ ជ្សមើន្ឹង ១៣,០៧%   
រ ុផន្តរំន្ិញរាយឆ្លងកាតម់ាន្ការងយចុះចំន្នួ្ ៥៨.៨៧៥ ជ្តាន្ ជ្សមើន្ឹង ៥១,៧១% ។ ចំជ្ ះនាវាឆ្លងកាត ់    
កសស មាន្ការងយចុះចំន្ួន្ ១៥ នាវា ទ្រមាណជា ៣,៦៥% រ ុផន្តចំណុះែៃុកនាវាជ្កើន្ជ្ ើង ៤,៨៤% ជ្សមើន្ងឹ 
២៣៧.៥៤៥ ជ្តាន្ សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០១៩  ។ 
 ការពិភ្ជកា ន្ិងការវភិ្ជគររស់ថ្នន កែ់ឹកនាជំ្លើស្ថា ន្ភ្ជពហិរញ្ញ វតាុររស់ កសស ន្ិងលរធែលទ្រតរិតតិការ
ខាងជ្ទ្កាមជ្ន្ះ ជ្្វើជ្ ើងផែអកជ្លើរបាយការណ៍ពត័ម៌ាន្ហិរញ្ញ វតាុផែលបាន្ជ្្វើសវន្កមមរចួរាល់ជ្ោយសវន្ករឯក
រាជយសទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ន្ិងទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ ែូចរង្ហា ញកនុងផែនករ៣ី នន្របាយការណ៍ទ្រចំ
ទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ ។ 
  កសស មាន្ទ្រភពចំណូលសំខាន្ែូ់ចខាងជ្ទ្កាម ៖ 
- ចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services)៖ គឺជាចំណូលផែលបាន្មកពី

ជ្សវាកមមនាវាចរណ៍ ន្ិងការចូលចតនាវា រមួមាន្ ចណូំលជ្លើចំណុះែៃុក សំចតផែ ទ្រឡាយ នងលឈ្នួល
កណណ ធារកចិច នងលឈ្នួលនាវាសជ្ណាត ង នងលឈ្នួល ក-់ជ្ោះពួរ នងលឈ្នួលជ្រើក-ររិឃ្លរន់ាវា ន្ិងនងលឈ្នួល
ទ្រមូលសំរាម ។ 

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

- ចំណូលពីជ្សវាកមមជ្លើកោកកុ់ងតឺន្រ័ជ្ៅជ្លើរលីាន្ (LOLO Charges)៖ គឺជាចណូំលផែលបាន្មក
ពីជ្សវាកមមជ្លើកោករ់ំន្ិញរាយ ឬកុងតនឺ្រ័ ចូល ឬជ្ចញជ្ៅជ្លើរីលាន្ ។ 

- ចំណូលពីនងលឈ្នួលសតុករំន្ញិ ឬកុងតឺន្រ័ (Storage Fees)៖ គឺជាចណូំលផែលបាន្មកពីការសតុក 
រំន្ិញរាយ ឬកុងតឺន្រ័ជ្ៅកនុងឃ្ល ងំ ន្ងិជ្លើរលីាន្ ។  

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

- ចំណូលពីតរំន្ជ់្សែឋកិចចពិជ្សស (Special Economic Zone)៖  គឺជាចំណូលផែលររួលបាន្ពីការ
ជួលែីជ្្វើជ្រាងចទ្ក អគារ ពីតរំន្ជ់្សែឋកចិចពិជ្សសររស់កំពងផ់ែសវយត័ទ្កងុទ្ពះសីហនុ្ ។ 

 



 

  កសស កតទ់្តារញ្ា ីគណជ្ន្យយ ន្ិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុជាទ្បាកជ់្រៀល ផែលជាររិូយរណ័ណ ជាតិររស់េលួន្ ចំផណកទ្រតិរតតិការផែលជាររូយិរណ័ណ អន្តរជាត ិ    
ជ្ែេងៗ ទ្តវូបាន្រង្ហា ញជាទ្បាកជ់្រៀលជ្ោយជ្ទ្រើអទ្តារតូរែលូវការជាម្យមទ្រចនំងៃររស់្នាគារជាតិនន្កមពុជា តាមកាលររជិ្ចេរនន្ទ្រតិរតតិការន្ីមយួៗ ។ 

ររយិាយ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរស់ទ្មារទ់្តីមាសរី១ នងៃរី 

៣១ ផេមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរស់ទ្មារទ់្តីមាសរី១ នងៃរី 

៣១ ផេមនីា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
រំផររំរលួ 

 ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល % 
ចំណូល ( ន្ជ់្រៀល) ៧១.៧០៧.៧៨១ ៦៩.៦១១.៨២៨ ២.០៩៥.៩៥៣ ៣,០១ % 

 
 សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ចំណូលររស់ កសស បាន្ជ្កើន្ជ្ ើងចំន្នួ្ ២.០៩៥.៩៥៣.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ៣,០១% ជ្ោយជ្កើន្ជ្ ើងពី ៦៩.៦១១.៨២៨.០០០
ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ ែល់ ៧១.៧០៧.៧៨១.០០០ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០។ ការជ្កើន្ជ្ ើងនន្ចណូំលជ្ន្ះបាន្មកពកីំជ្ណើ ន្នន្ចណូំលជ្សវា
កមមជ្លើកោកកុ់ងតនឺ្រ័ពីនាវាជ្ៅរីលាន្ (Stevedoring Charges) ចំណូលពីជ្សវាកមមជ្លើកោកកុ់ងតឺន្រ័ជ្ៅជ្លើរលីាន្ (LOLO Charges) ចណូំលពីជ្សវាកមមនាវាចរ ន្ិង
ចំណូលសតុកឃ្ល ងំ ន្ិងរលីាន្ជាជ្ែើម។ 
 
 
 
 



 

 

ររយិាយ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្រញ្ចរ ់   
 ទ្តឹមទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្រញ្ចរ ់
ទ្តឹមទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ន្ជ់្រៀល 
ភ្ជគរយជ្្ៀរនឹ្ង
ចំណូលសររុ 

 ន្ជ់្រៀល 
ភ្ជគរយជ្្ៀរនឹ្ង
ចំណូលសររុ 

ចំណូលជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរលីាន្ 
(Stevedoring) ៣១.៣៦៦.១៦០ ៤៣,៧៤% ៣០.៣៣០.០៣៩ ៤៣,៥៧% 

ចំណូលជ្លើកោកជ់្លើរលីាន្ (LOLO) ២០.០៧៨.៦៧៩ ២៨,០០ % ១៩.៧០៦.១២៨ ២៨,៣១ % 
ចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ ១៥.៣២៥.១៩៦ ២១,៣៧% ១៤.៩១៥.៧០១ ២១,៤៣ % 
ចំណូលសតុក ឃ្ល ងំ ន្ិងរីលាន្ ៣.៥៤២.៤៥៣ ៤,៩៤ % ៣.១២១.៤៦៤ ៤,៤៨ % 
ចំណូលែកឹជញ្ាូ ន្ ០ ០,០០ % ៥៩.៦៧០ ០,០៩ % 
ចំណូលនាវាជ្រសចរណ៍ ២៦៥.៦៤៥ ០,៣៧% ៣៧៤.៨៣៦ ០,៥៤ % 
ចំណូលពតីំរន្ ់ជ្សែឋកចិចពិជ្សស ៨១៨.៦៩៩ ១,១៤ % ៨៤៨.៨០៨ ១,២២ % 
ចំណូលជួលរីតាងំ ២៣៧.៣៩២ ០,៣៣% ១៧៦.៩៧០ ០,២៥ % 
ចំណូលជ្ែេងៗជ្រៀត ៧៣.៥៥៧ ០,១០ % ៧៨.២១០ ០,១១ % 

ចំណូលសររុ ៧១.៧០៧.៧៨១ ១០០,០០ % ៦៩.៦១១.៨២៨ ១០០,០០ % 
 



 

 សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ កែូ៏ចជាទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន្ចំណូលសំខាន្ ់៤ ទ្រជ្ភរផែលមាន្ចំន្នួ្ទ្រមាណ ៩៨% នន្ចំណូលអាជីវកមម ន្ិងជ្សវាកមម
សររុររស់ កសស។ ចណូំលទងំជ្នាះរមួមាន្៖ ចំណូលជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរីលាន្ (Stevedoring) ចំណូលជ្លើកោកជ់្លើរីលាន្ (LOLO) ចំណូលពជី្សវាកមមនាវាចរ
(Port Charges for Vessel Services) ន្ិងចំណូលសតុកឃ្ល ងំ ន្ងិរលីាន្ ។ 
 

 

ររយិាយ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរស់ទ្មារទ់្តីមាសរី១  
នងៃរី៣១ ផេមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរស់ទ្មារទ់្តីមាសរី១  
នងៃរី៣១ ផេមនីា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

រំផររំរលួ 

 ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល % 

ចំណូលជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរលីាន្ 
(Stevedoring) 

៣១.៣៦៦.១៦០ ៣០.៣៣០.០៣៩ ១.០៣៦.១២១ ៣,៤២ % 

ចំណូលជ្លើកោកជ់្លើរលីាន្ (LOLO) ២០.០៧៨.៦៧៩ ១៩.៧០៦.១២៨ ៣៧២.៥៥១ ១,៨៩ % 

ចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ ១៥.៣២៥.១៩៦ ១៤.៩១៥.៧០១ ៤០៩.៤៩៥ ២,៧៥ % 

ចំណូលសតុក ឃ្ល ងំ ន្ិងរីលាន្ ៣.៥៤២.៤៥៣ ៣.១២១.៤៦៤ ៤២០.៩៨៨ ១៣,៤៩ % 



 

 ចំណូលពីការជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរីលាន្កុងតនឺ្រ័ (Steverdoring) មាន្កំជ្ណើ ន្ ១.០៣៦.១២១.០០០ 
ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ៣,៤២% សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ ន្ិងចណូំលពីការ
ជ្លើកោកជ់្ៅជ្លើរលីាន្ (LOLO) មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងទ្រមាណ ១,៨៩% ជ្សមើន្ឹង ៣៧២.៥៥១.០០០ ជ្រៀល ជ្រើ
ជ្ទ្រៀរនឹ្ងរយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ២ំ០១៩។ កំជ្ណើ ន្ជ្លើចំណូលជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរលីាន្ ន្ិងចណូំលជ្លើកោក់
ជ្លើរីលាន្គឺរណាត លមកពកីារជ្កើន្ជ្ ើងនន្រំន្ិញកុងតឺន្រ័ឆ្លងកាត ់កសស មាន្ចនំ្ួន្ ១០.៦៧៩ TEUs ជ្សមើ
ន្ឹង ៧,៦៣% សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ ។ 
 ចំជ្ ះចំណូលជ្សវាកមមនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services)  គឺអាទ្ស័យជ្លើចំន្ួន្ ន្ិង
ចំណុះែៃុកនាវាផែលឆ្លងកាត ់ កសស ជ្ហើយសទ្មារទ់្តមីាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ នាវាសររុផែលឆ្លងកាត ់      
កសស មាន្ការងយចុះ ១៥នាវា ជ្សមើន្ឹង ៣,៦៥% រ ុផន្តចំណុះែៃុកនាវាសររុមាន្កំជ្ណើ ន្ ៤,៨៤% ជ្សមើន្ឹង 
២៣៧.៥៤៥ ជ្តាន្ ផែលជ្្វើឱ្យចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងពី ១៤.៩១៥.៧០១.០០០ ជ្រៀល 
សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ ែល់ ១៥.៣២៥.១៩៦.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរ១ី ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ លគឺ
ជ្កើន្ជ្ ើងទ្រមាណ ២,៧៥% ជ្សមើន្ឹង ៤០៩.៤៩៥.០០០ ជ្រៀល។ ជ្ោយជ្ៅកនុងទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ 
នាវាែឹកកុងតនឺ្រ័មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង ៦,៤៣% ជ្សមើន្ងឹ ៩នាវា ជ្ហើយចណុំះែៃុកនាវាែឹកកុងតនឺ្រ័វញិជ្កើន្ 
៨,៥៥% ជ្សមើន្ងឹ ១៧៤.៩៧៣ ជ្តាន្។  រឯីចំន្ួន្នាវាែកឹរំន្ិញរូជ្ៅមាន្ការងយចុះ ១៧,៨១% ជ្សមើន្ងឹ ១៣ 
នាវា រ ុផន្តចំណុះែៃុកនាវាែឹករំន្ិញរូជ្ៅមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង ២៥,០៩% ជ្សមើន្ឹង ១៥៦.៧៧៦ ជ្តាន្ ជ្រើជ្្ៀរន្ឹង    
រយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ២ំ០១៩ ។ 
 ចំណូលពីជ្សវាកមមសតុកឃ្ល ងំ ន្ិងរីលាន្មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងចំន្ួន្ ៤២០.៩៨៨.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង 
១៣,៤៩% ជ្រើជ្ទ្រៀរជ្្ៀរចណូំលទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ មាន្ ៣.៥៤២.៤៥៣.០០០ ជ្រៀល ន្ឹងទ្តីមាសរី១ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន្ចណូំល ៣.១២១.៤៦៤.០០០ ជ្រៀល។ ការជ្កើន្ជ្ ើងនន្ចណូំលសតុកជ្ន្ះ គឺរណាត លមកពី
រំន្ិញផែលឆ្លងកាត ់ឃ្ល ងំ ន្ងិរីលាន្ររស់ កសស មាន្កជំ្ណើ ន្ ៧,០៨% ជ្សមើន្ឹង ១១៦.៣៥៩ ជ្តាន្ សទ្មារ់
ទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ។ 
 េ-ការវភិ្ជគគំលាតចំជ្ណញែុល 
  កសស បាន្ជ្រៀរចំរបាយការណ៍លរធែលររស់េលួន្ កនុងរទ្មងជ់ារបាយការណ៍លរធែលតាមយថ្ន
ទ្រជ្ភរ ែូចជ្ន្ះពុំមាន្ការរង្ហា ញឱ្យជ្ឃ្ើញជ្ៅចំជ្ណញែុលជ្នាះជ្រ។ រ ុផន្តកនុងរទ្មងរ់បាយការណ៍ជ្ន្ះអាចឱ្យ
ជ្យើងជ្្វើការពិភ្ជកា ន្ងិវភិ្ជគជ្លើចំជ្ណញទ្រតិរតតិការបាន្ជ្ោយររួលបាន្ពីចណូំលសររុ ែកន្ឹងចណំាយ
ទ្រតិរតតិការ។ 
  ចំណាយទ្រតរិតតិការន្ងឹជ្លើកមកពិភ្ជកា ន្ងិវភិ្ជគជ្ៅផែនកខាងជ្ទ្កាមគឺ ចណុំច គ-ការវភិ្ជគចំជ្ណញ 
មុន្រងព់ន្ធ ។ 
 គ- ការវភិ្ជគចំជ្ណញមុន្រងព់ន្ធ 
 ចំជ្ណញមនុ្រងព់ន្ធគឺជាលរធែលផែលររួលបាន្ពីចណូំលសររុែកន្ងឹចំណាយទ្រតរិតតិ ន្ិងចំណូល 
ឬចំណាយការទ្បាកសុ់រធ។ កនុងការវភិ្ជគនន្ចំណាយទ្រតរិតតិការ ជ្យើងន្ឹងជ្លើកយកចំណាយសមាា រៈែគតែ់គង ់
ចំណាយទ្បាកជ់្រៀវតេរ ៍ ទ្បាកឈ់្នួល ន្ិងចំណាយ កព់ន័្ធ ចំណាយរលំស់ (ទ្រពយសមបតតិ ន្ិងររកិាា រ ន្ិងទ្រពយ
សកមមអររូ)ី ចណំាយជួសជុល ន្ិងផងទ ំចំណាយជ្ែេងៗ ន្ិងចំជ្ណញ (ឬខាត) ជ្ែេងៗ សុរធ ែូចខាងជ្ទ្កាម៖ 



 

ររយិាយ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរស់ទ្មារទ់្តីមាសរី១ 
នងៃរី៣១ ផេមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរស់ទ្មារទ់្តីមាសរី១ 
នងៃរី៣១ ផេមនីា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

រំផររំរលួ 

 ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល % 
ចំណូលសររុ ៧១.៧០៧.៧៨១ ៦៩.៦១១.៨២៨ ២.០៩៥.៩៥៣ ៣,០១% 

ចំណាយសមាា រៈែគតែ់គង ់ (២៤.១៧៦.៤៥៨) (២៣.២៧៤.៨២២) ៩០១.៦៣៦ ៣,៨៧% 
ចំណាយទ្បាកជ់្រៀវតេ ទ្បាកឈ់្នួល ន្ិង
ចំណាយ កព់ន័្ធ 

(១៨.៨៤៧.៧២៤) (១៩.២៣២.៤១៧) (៣៨៤.៦៩៣) -២,០០% 

ចំណាយរលំស់(ទ្រពយសមបតតិ ន្ិងររកិាា រ 
ន្ិងទ្រពយសកមមអររូី)  

(៩.២៥៤.៦០៤) (៧.១០៧.១៤២) ២.១៤៧.៤៦២ ៣០,២២% 

ចំណាយជួសជុល ន្ិងផងទ ំ (២.៣៦០.៧៤៧) (២.៧៨៤.៤៧៨) (៤២៣.៧៣១) -១៥,២២% 

ចំណាយជ្ែេងៗ (៨.២១៦.៩៨៥) (៥.៦៧៩.៦៦៧) ២.៥៣៧.៣១៨ ៤៤,៦៧% 

ចំជ្ណញ/(ខាត)ជ្ែេងៗ-សុរធ ២៥៤.៣៣៨ (៤១.៥៩៣) (២៩៥.៩៣១) -៧១១,៤៩% 

(ចំណាយ)/ចំណូលហិរញ្ញ វតាុ-សុរធ (៤.៦០៥.២៦៥) (៥១៩.៥៧៦) ៤.០៨៥.៦៨៩ ៧៨៦,៣៥% 
ចំជ្ណញមុន្រងព់ន្ធ ៤.៥០០.៣៣៦ ១០.៩៧២.១៣៣ (៦.៤៧១.៧៩៧) -៥៨,៩៨% 

 
.



 

សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ កសស មាន្ចណំាយសមាា រៈែគតែ់គងស់ររុ ២៤.១៧៦.៤៥៨.០០០ 
ជ្រៀល ផែលមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងចំន្ួន្ ៩០១.៦៣៦.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ៣,៨៧% ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ំ
២០១៩  ផែលមាន្ចំណាយ ២៣.២៧៤.៨២២.០០០ ជ្រៀល។ កតាត ចមបងផែលរណាត លឱ្យមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង
ជ្ន្ះ គឺជ្ោយស្ថរចំណាយជ្លើជ្ទ្គឿងរនាល ស់មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង ១៤,៥៩% ជ្សមើន្ឹង ១.៣៥៨.០៤៥.០០០ ជ្រៀល 
ន្ិងការជ្កើន្ជ្ ើងនន្ចណំាយសមាា រៈឃ្ល ងំ ជ្ លគឺជ្កើន្ជ្ ើងទ្រមាណ ៦៤,៧១% ជ្សមើន្ងឹ ៨៥២.២២៣.០០០
ជ្រៀល។ ចំផណកចណំាយសមាា រៈជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈមាន្ការងយចុះ ៥,០៧% ជ្សមើន្ឹង ៥៣១.៩៤៨.០០០ ជ្រៀល 
ជ្ោយស្ថរតនមលជាម្យមររស់ជ្ទ្រងឥន្ៃន្ៈមាន្ការងយចុះពី ០.៦៧ ែុលាល រ សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ មក
០.៥៩ែុ លាល រ សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០។ ចំណាយសមាា រៈែគតែ់គងក់ារយិាល័យមាន្ការងយចុះ 
៥០,៥៦% ជ្សមើន្ងឹ ៤២៩.៣១១.០០០ជ្រៀល និ្ងសមាា រៈជ្ទ្រើទ្បាស់ជ្ែេងៗមាន្ការងយចុះ ៦៧,២៣% ជ្សមើន្ងឹ 
៣៣៨.២៨០.០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ ។  
 មូលោឋ ន្កនុងការគណនាទ្បាកជ់្រៀវតេររ៍រស់ កសស គឺជ្យាងជ្ៅជ្លើរិន្នែល (ចណូំលពកីារជ្លើកោក)់ 
ជ្ លគឺជ្ៅជ្ពលចណូំលពីការជ្លើកោកជ់្កើន្ជ្ ើង ចំណាយជ្រៀវតេរន៍្ងឹជ្កើន្ជ្ ើង ែៃុយជ្ៅវញិជ្រើចំណូលពីការ
ជ្លើកោកម់ាន្ការងយចុះ ចណំាយជ្លើទ្បាកជ់្រៀវតេរនឹ៍្ងទ្តវូងយចុះែូចគាន  ជ្ហើយជ្យើងសជ្ងកតជ្ឃ្ើញថ្នចណូំល 
ជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរលីាន្ (Stevedoring) មាន្កជំ្ណើ ន្ទ្រមាណ ៣,៤២% ន្ិងចណូំលជ្លើកោកជ់្លើរលីាន្ 
(LOLO) មាន្កំជ្ណើ ន្ទ្រមាណ ១,៨៩% សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះ។ រ ុផន្តចំណាយទ្បាកជ់្រៀវតេរ ៍
ទ្បាកឈ់្នួល ន្ងិចំណាយ កព់ន័្ធ មាន្ការងយចុះវញិទ្រមាណ ២,០០% ជ្សមើន្ឹង ៣៨៤.៦៩៣.០០០ ជ្រៀល ជ្រើ
ជ្ទ្រៀរជ្្ៀរចំណាយសទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ផែលមាន្ចំន្ួន្ ១៨.៨៤៧.៧២៤.០០០ ជ្រៀល និ្ងទ្តី
មាសរ១ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលមាន្ចំណាយ ១៩.២៣២.៤១៧.០០០ ជ្រៀល។ កតាត សំខាន្ផ់ែលជ្្វើជ្អាយមាន្ការ
ងយចុះជ្ន្ះ គរឹណាត លមកពីទ្បាករ់ង្ហវ ន្ម់ាន្ការងយចុះ ៤៨,០២% ជ្សមើន្ឹង១.១០៤.៩១៩.០០០ជ្រៀល ជ្រើជ្្ៀរ
ន្ឹងរយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ២ំ០១៩ ។  
 ចំណាយរលំស់រមួមាន្ រលំស់ទ្រពយសមបតត ិ ន្ងិររកិាា រ ន្ងិរលំស់ទ្រពយសកមមអររីូជ្ៅកនុងទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ំ
២០២០ មាន្ចំន្នួ្ ៩.២៥៤.៦០៤.០០០ ជ្រៀល មាន្កំជ្ណើ ន្ ២.១៤៧.៤៦២.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ៣០,២២% 
ជ្រើជ្្ៀរន្ងឹទ្តីមាសរ១ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលមាន្ចំន្ួន្ ៧.១០៧.១៤២.០០០ ជ្រៀល។ កតាត ផែលជ្្វើឱ្យមាន្ការជ្កើន្
ជ្ ើងជ្ន្ះគឺជ្ោយស្ថរចំណាយរលំស់ទ្រពយសមបតត ិន្ិងររកិាា រមាន្កំជ្ណើ ន្ ២.១២០.៧៦៣.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង 
៣៩,៩៤% ន្ងិកំជ្ណើ ន្ជ្លើចណំាយរលំស់ទ្រពយសមបតតិវនិ្ិជ្យាគ ១,៧៤% ជ្សមើន្ឹង ២៦.៦៩៩.០០០ ជ្រៀល ។ 
 ចំផណកចំណាយជួសជុល ន្ងិផងទកំារងយចុះ ៤២៣.៧៣១.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ងឹ ១៥,២២% ជ្ោយ
មាន្ចំណាយសរុរជ្សមើន្ឹង ២.៣៦០.៧៤៧.០០០ ជ្រៀល សទ្មារ ់ ទ្តីមាសរ១ី ឆ្ន ២ំ០២០ ន្ិង
២.៧៨៤.៤៧៨.០០០ ជ្រៀល សទ្មារ់ទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ំ២០១៩  ។ 
  ចំជ្ ះចំណាយជ្ែេងៗសររុ កម៏ាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងទ្រមាណ ៤៤,៦៧% ជ្សមើន្ងឹ ២.៥៣៧.៣១៨.០០០ 
ជ្រៀល គឺជ្កើន្ជ្ ើងព ី ៥.៦៧៩.៦៦៧.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ មក ៨.២១៦.៩៨៥.០០០ 
ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ លគឺរណាត លមកពីឥណទន្ការខាតរពំឹងរុក (Expected Credit 
Losses) មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងេពស់ ទ្រមាណ ១.៦៩៦.២៤៥.០០០ ជ្រៀល ។  



 

 ចំជ្ណញ/(ខាត)ជ្ែេងៗ-សុរធ (Realized Foreign Exchange Gain-Loss) គឺសំជ្ៅជ្លើការចំជ្ណញ   
ឬខាតពីការរតូរររូិយរណ័ណ កនុងការយិររជិ្ចេរសជ្ទ្មច ផែលសទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះ មាន្ការចំជ្ណញ
ចំន្ួន្ ២៥៤.៣៣៨.០០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរ១ី ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន្ការខាតចំន្ួន្ ៤១.៥៩៣.០០០ 
ជ្រៀល ជ្្វើឱ្យមាន្ចំជ្ណញជ្កើន្ជ្ ើងទ្រមាណ ៧១១,៤៩% ជ្សមើន្ឹង ២៩៥.៩៣១.០០០ ជ្រៀល ។ 

ចំផណក (ចំណាយ)/ចណូំលហិរញ្ញ វតាុ-សុរធ(Unrealized Foreign Exchange Gain-Loss ) គឺសំជ្ៅ
ជ្លើការចំជ្ណញ ឬខាតពីការរតូរររូិយរណ័ណ កនុងការយិររជិ្ចេរមនិ្ទន្ស់ជ្ទ្មច ជ្ោយទ្តមីាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
មាន្ (ចំណាយ)/ចំណូលហិរញ្ញ វតាុ-សុរធចំន្ួន្ ៤.៦០៥.២៦៥.០០០ ជ្រៀល ផែលមាន្កំជ្ណើ ន្ទ្រមាណ 
៧៨៦,៣៥% ជ្សមើន្ងឹ ៤.០៨៥.៦៨៩.០០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលមាន្ចំន្ួន្ 
៥១៩.៥៧៦.០០០   ជ្រៀល។ កតាត សំខាន្ផ់ែលរណាត លឱ្យមាន្រំផររំរលួជ្លើ (ចំណាយ)/ចំណូលហិរញ្ញ វតាុ-សុរធ
គឺជ្ោយស្ថរកនុងទ្តីមាសរ១ី ឆ្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះ មាន្ការខាតពីការរតូរររូិយវតាុមនិ្ទន្ស់ជ្ទ្មចររស់ទ្បាកក់មច ី
(ទ្បាកជ់្យ ន្) ចនំ្ួន្ ២.៧៤២.៨០៦.០០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន្ចំជ្ណញជ្លើការរតូរ
ររូិយវតាុមនិ្ទន្ស់ជ្ទ្មចររស់ទ្បាកក់មច ី(ទ្បាកជ់្យ ន្) ជ្ៅវញិ ផែលមាន្ចំន្ួន្ ១.២០៦.៣១២.០០០ជ្រៀល។ 
 ជាសរុរ ចំជ្ណញមុន្រង់ពន្ធសទ្មារ់ទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ររស់ កសស មាន្ចំន្ួន្ 
៤.៥០០.៣៣៦.០០០ ជ្រៀល ងយចុះចំន្នួ្ ៦.៤៧១.៧៩៧.០០០ ជ្រៀល ទ្រមាណជា ៥៨,៩៨% ជ្រើជ្្ៀរន្ងឹទ្តី
មាសរី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលមាន្ចំជ្ណញមុន្រងព់ន្ធចំន្ួន្ ១០.៩៧២.១៣៣.០០០ ជ្រៀល ។ 
 ឃ្- ការវភិ្ជគចំជ្ណញជ្ទ្កាយរងព់ន្ធ 
 កសស សាិតជ្ៅជ្ទ្កាមចារន់ន្ទ្កុមហ ុន្ ណិជាកមមកនុងវស័ិយពន្ធោរ ន្ិងអាករ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ កសស 
មាន្កាតពវកចិចកនុងការរងព់ន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញទ្រចឆំ្ន កំនុងអទ្តា ២០% ។ ចរព់ីឆ្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះតជ្ៅ កសស
ន្ឹងរំជ្ពញកាតពវកចិចកនុងការរងព់ន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញទ្រចឆំ្ន រំរស់េលួន្ កនុងអទ្តា ២០% វញិ ជ្ទ្កាយពីររួល
បាន្ការជ្លើករឹកចិតតពន្ធោរកនុងវស័ិយមូលរទ្តចំន្ួន្រីឆ្ន កំន្លងមក (ឆ្ន ២ំ០១៧ ែល់ ២០១៩) ។ 
  



 

ររយិាយ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរស់ទ្មារទ់្តីមាសរី១ 
នងៃរី៣១ ផេមនីា ឆ្ន ២ំ០២០ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរស់ទ្មារទ់្តីមាសរី១ 
នងៃរី៣១ ផេមនីា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

រំផររំរលួ 

 ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល % 
ចំជ្ណញមនុ្រងព់ន្ធ (ក) ៤.៥០០.៣៣៦ ១០.៩៧២.១៣៣ (៦.៤៧១.៧៩៧) -៥៨,៩៨% 

ចំណាយពន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញ (េ) (៣.៦៧៩.៩៤១) (២.៣២៦.១១៤) (១.៣៥៣.៨២៧) ៥៨,២០% 

ចំជ្ណញកនុងការយិររជិ្ចេរ ៨២០.៣៩៥ ៨.៦៤៦.០១៩ (៧.៨២៥.៦២៤) -៩០,៥១% 

ការវាស់ផវងកាតពវកិចចអតាទ្រជ្យាជន្ជ៍្ស្ថ្ន្
ន្ិវតតន្ជ៍្ ើងវញិ 

    

លរធែលលមអតិសររុររស់ភ្ជគហ ុន្ិក ៨២០.៣៩៥ ៨.៦៤៦.០១៩ (៧.៨២៥.៦២៤) -៩០,៥១% 

អទ្តាពន្ធទ្រសិរធភ្ជពជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញ (េ)/(ក) ៨១,៧៧% ២១,២០% 
  



 

 កសស មាន្ចំជ្ណញកនុងការយិររជិ្ចេរចនំ្ួន្ ៨២០.៣៩៥.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០  
ផែលមាន្ការងយចុះចំន្ួន្ ៧.៨២៥.៦២៤.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ៩០,៥១% ជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ផែលមាន្ចំជ្ណញកនុងការយិររជិ្ចេរចនំ្ួន្ ៨.៦៤៦.០១៩.០០០ជ្រៀល។ កតាត ផែលជ្្វើឱ្យចំជ្ណញកនុងការយិ 
ររជិ្ចេរមាន្ការងយចុះ គឺជ្ោយស្ថរការខាតពីការរតូរររូិយវតាុមនិ្ទន្ស់ជ្ទ្មចររស់ទ្បាកក់មច ី (ទ្បាកជ់្យ ន្) ន្ងិ
ឥណទន្ការខាតរពំឹងរុក (Expected Credit Losses) មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងកនុងទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ។ 
 ជ្រើសជ្ងកតជ្ៅជ្លើអទ្តាពន្ធទ្រសិរធភ្ជពជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងពី ២១,២០% សទ្មារទ់្តី
មាសរី១ ឆ្ន ២ំ០១៩ ជ្ៅ ៨១,៧៧% សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ោយស្ថរមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងនន្
ចំណាយពន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញ ន្ិងការងយចុះនន្ចំជ្ណញកនុងការយិររជិ្ចេរសទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
ជ្ន្ះ ។ 

ង-ការវភិ្ជគពីកតាត  និ្ងនិ្នាន ការផែលរ ះ ល់ស្ថា ន្ភ្ជព និ្ងលរធែលហិរញ្ញ វតាុ
  កតាត មយួចំន្នួ្អាចមាន្ឥរធិពលជ្លើស្ថា ន្ភ្ជព ន្ិងលរធែលហិរញ្ញ វតាុររស់ កសស ែូចជា៖ 

- កតាត នានាផែលជ្្វើឱ្យមាន្កំរតិជ្លើការជ្្វើ ណិជាកមមអន្តរជាតិ  
ជ្ោយស្ថរទ្រភពចណូំលចមបងររស់ កសស បាន្មកពីចរាចរណ៍រំន្ិញឆ្លងកាតផ់ែលជាការជ្្វើ 

 ណិជាកមមអន្តរជាតិ ែូចជ្ន្ះកតាត នានាផែលមាន្ែលរ ះ ល់ែល់ ណិជាកមមអន្តរជាតិ ន្ិងមាន្ឥរធិពលជ្លើ 
អាជីវកមមររស់ កសស ផែលកតាត ទងំជ្នាះមាន្ែូចជា ស្ថា ន្ភ្ជពជ្សែឋកិចចកនុងទ្សុក កនុងតំរន្ ់ ន្ងិស្ថកល
ជ្លាក ជ្សារភ្ជពសងគម រញ្ហា សន្តិសុេ ឬកិចចសហទ្រតរិតតិការនាវាចរតាមសមុទ្រ។ ជ្យាងតាមមូលន្ិ្ិររូិយ   
រណ័ណ អន្តរជាត ិ(IMF)  ជ្សែឋកិចចពិភពជ្លាកន្ឹងងយចុះកនុងអទ្តាទ្រមាណ -៣.០% សទ្មារឆ់្ន ២ំ០២០ ជ្ោយ
ររួលរងរ ះ ល់ពជីមៃរឺាតតាតសកល Covid-19 ចំផណកជ្សែឋកិចចកមពុជាន្ឹងមាន្កំជ្ណើ ន្ទ្រមាណ ២,៣% 
ជ្យាងតាម ASIAN DEVELOPMENT BANK(ADB) ជ្ន្ះរង្ហា ញថ្នែលរ ះ ល់ររស់ជមៃ ឺCovid-19 ជ្ន្ះ 
ន្ឹងមាន្ែលអវជិាមាន្ចំជ្ ះអាជីវកមមកពំងផ់ែ។  

- សមតាភ្ជព ន្ិងទ្រសិរធភ្ជពរំជ្ពញការង្ហរររស់ កសស 
សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ កសស មាន្សមតាភ្ជពជ្លើកោកកុ់ងតឺន្រ័រហូតែល់ ៦៥០.០០០ 

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

- ស្ថា ន្ភ្ជពរណាត ញែឹកជញ្ាូ ន្កនុងទ្សកុ 
សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ រណាត ញែកឹជញ្ាូ ន្កនុងទ្សុក ពិជ្សសែលូវជាតិជ្លេ៤ ផែលតភ្ជា រព់ ី

កសស ជ្ៅរាជធាន្ភីនជំ្ពញ ពុំមាន្រងកជាឧរសគគែល់ការែឹកជញ្ាូ ន្រំន្ិញជ្ ើយ។  រឯីការែឹកជញ្ាូ ន្តាមែលូវ
ផែករចចុរបន្នទ្កមុហ ុន្ Royal Railway ឆ្លងកាត ់កសស មាន្ចំន្ួន្ ៧ជ្ជើង កនុងមយួសបាត ហ៍កនុងការនារំំន្ិញ
ជ្ចញចូល ជ្ហើយការែឹកជញ្ាូ ន្តាមែលូវផែកជ្ន្ះកទ៏្រទ្ពឹតតជ្ៅជ្ោយរលូន្តាម្មមតាមនិ្មាន្រញ្ហា ជ្្ើវឱ្យេកខាន្
ែំជ្ណើ រជ្នាះជ្រ ។ 

 
 



 

- កិចចសហទ្រតិរតតិការរវាងផែកនុងតំរន្ ់
កិចចសហទ្រតរិតតិការរវាងផែកនុងតំរន្ ់ ពិជ្សសគឺការតភ្ជា រជ់ាមយួកំពងផ់ែជ្មកនុងតំរន្ម់ាន្ស្ថរៈសំខាន្ ់

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

- រលំស់ 
 ជ្ោយអាជីវកមមររស់ កសស មាន្ការជ្ទ្រើទ្បាស់ជ្ហោឋ រចនាសមពន័្ធជ្ទ្ចើន្ ចណំាយជ្លើរលំស់ជ្លើជ្ហោឋ  
រចនាសមពន័្ធផែែូចជា ចណំតនាវា ជ្ទ្គឿងចទ្ក អគារ មាន្រហំំ្ំផែលអាចរ ះ ល់ែល់អាជីវកមមររស់ កសស។ 
ែូចជ្ន្ះ កសស ចបំាចទ់្តូវមាន្ការទ្តួតពិន្ិតយជ្លើជ្គាលន្ជ្យាបាយរលំស់ឱ្យបាន្សមទ្សរ និ្ងជ្្វើការផកតទ្មូវ 
តាមការចបំាចជ់្រៀងរាល់ការយិររជិ្ចេររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ។  សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះ ពុំមាន្ការ
ផកសទ្មួល ឬការជ្សនើឱ្យមាន្ការផកសទ្មួលជ្គាលន្ជ្យាបាយរលំស់ជ្ន្ះពីសវន្ករឯករាជយជ្ ើយ។ 

 
 សកមមភ្ជពអាជីវកមមររស់ កសស មាន្រំនាករ់នំ្ងជ្ោយផ្ទៃ ល់ជាមយួជ្សែឋកិចចជាតិ ជ្សែឋកិចចតរំន្ ់ន្ងិ
ជ្សែឋកិចចស្ថកលជ្លាក។ ជាពិជ្សសជ្ៅជ្ពលជ្សែឋកិចចជាតិមាន្រផទ្មរទ្មួល ន្ងិមាន្ឥរធិពលជ្ោយផ្ទៃ ល់ជ្ៅ
ជ្លើអាជីវកមម ជ្សវាកមមកពំងផ់ែ ជ្ លគឺជ្ៅជ្ពលជ្សែឋកិចចជាតិជ្កើន្ជ្ ើងនាឱំ្យអាជីវកមម ជ្សវាកមម កំពងផ់ែក៏
ជ្កើន្ជ្ ើងទ្សរន្ឹងជ្ន្ះែលចណូំលររស់ កសស កម៍ាន្កំជ្ណើ ន្ែូចគាន  ែៃុយជ្ៅវញិ ជ្រើជ្សែឋកិចចជាតិងយចុះ 
ន្ឹងមាន្ែលអវជិាមាន្ជ្ៅជ្លើែលចំណូល កសស ែងផែរ។ ជ្យាងតាម ASIAN DEVELOPMENT 
BANK(ADB) ជ្សែឋកិចចកមពុជាមាន្ការងយចុះផែលមាន្អទ្តារពឹំងរុកទ្រមាណ ២,៣% ចំផណកជ្សែឋកចិច
ពិភពជ្លាកងយចុះកនុងអទ្តាទ្រមាណ -៣.០% (IMF) សទ្មារឆ់្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ ន្ងឹមាន្ែលរ ះ
 ល់ជ្ៅែល់តទ្មូវការ ន្ងិការែគតែ់គងជ្ៅជ្លើរីែារ រន្ៃឹមន្ឹងជ្ន្ះកម៏ាន្ែលរ ះ ល់ែល់អាជីវកមមររស់ ក
សស ែងផែរ។ ។  
  
 ជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈ ជាវតាុធាតុជ្ែើមចមបងរែុំតកនុងការរជ្ទ្មើជ្សវាកមមកំពងផ់ែ ជ្ោយជាតទ្មូវការសំខាន្ស់ទ្មារ់
ទ្រតិរតតិការជ្ទ្គឿងចទ្ក។ កសស ជ្ៅផតរកាតនមលជ្សវាររស់េលួន្ែផែល ជ្រើជ្ទះជាតនមលជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈមាន្ការជ្កើន្
ជ្ ើង ឫងយចុះ កជ៏្ោយ ។ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ កសស បាន្អនុ្វតតយា ងខាា រេ់ាួន្នូ្វន្ីតិវ ិ្ ីលរធកមម ជ្ែើមបធីានាឱ្យបាន្
នូ្វតនមលររស់វតាុធាតុជ្ែើមទងំជ្ន្ះមាន្ភ្ជពសមទ្សរ ន្ិងទ្រកួតទ្រផជងកនុងតនមលរែីារ ។ 
 
 កសស សាិតជ្ៅជ្ទ្កាមចារន់ន្ទ្កុមហ ុន្ ណិជាកមមកនុងវស័ិយពន្ធោរ ន្ងិអាករ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ កសស 
មាន្កាតពវកចិចទ្តូវរងព់ន្ធអាករជ្ៅតាមចារ ់ និ្ងរញ្ញតតិជា្រមាន្។ កសស ទ្តូវរងព់ន្ធអាករជ្ៅតាមរររពិត 
ន្ិងជាសហទ្គាសជារព់ន្ធ្ំផែលបាន្កណំតជ់្ោយអគគនាយកោឋ ន្ពន្ធោរ។ ចំជ្ ះពន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញ



 

ទ្រចឆំ្ន  ំចរព់ីឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះតជ្ៅ កសស ទ្តូវរំជ្ពញកាតពវកិចចរងព់ន្ធកនុងអទ្តា ២០% វញិជ្ទ្កាយពរីរួល
បាន្ការជ្លើករឹកចិតតកនុងវស័ិយមូលរទ្តរយៈជ្ពលរីឆ្ន កំន្លងមក ចំផណកពន្ធជ្ែេងៗ កសស បាន្អនុ្វតតតាម
កាតពវកិចចររស់េលួន្តាមចារព់ន្ធោរររស់ទ្ពះរាជាណាចទ្កកមពុជា ។ 

 ចំណូលសំខាន្រ់រស់ កសស មាន្ចណូំលជ្លើកោក ់ន្ងិចំណូលពីជ្សវាកមមផែផែលរមួចំផណកទ្រមាណ 
៩៣% នន្ចំណូលសររុសទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ហើយកតាត ចមបងផែលជំរញុឱ្យមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងនន្
ទ្បាកច់ំណូល គឺកំជ្ណើ ន្នន្នាវា ន្ិងរំន្ិញឆ្លងកាតក់ពំងផ់ែ ជាពិជ្សសរំន្ិញកុងតនឺ្រ័ផែលជាទ្រភពចំណូលែ៏
សំខាន្រ់រស់ កសស។ ការលូតលាស់កនុងវស័ិយកសិកមម វស័ិយ ណិជាកមម វស័ិយសំណង ់ ន្ងិវស័ិយ
ឧសាហកមម គឺបាន្ឆ្លុះរញ្ហច ំងនូ្វស្ថា ន្ភ្ជពជ្សែឋកចិចជាតិររស់ទ្រជ្រសកមពុជា ជ្ហើយទ្សរន្ឹងជ្ន្ះកម៏ាន្ឥរធិ
ពលជាវជិាមាន្ជ្លើអាជីវកមម ជ្សវាកមម ន្ិងែលចណូំលររស់ កសស ែងផែរ ។ 

 
 ១- ែលរ ះ ល់ពអីទ្តារតូរទ្បាក ់
 កសស បាន្ររួលទ្បាកក់មចរីន្តតាមរយៈទ្កសួងជ្សែឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញ វតាុ ព ីJICA ន្ិង JBIC ជ្ោយតទ្មូវ
ឱ្យ កសស សងទ្បាកជ់្ែើម ន្ងិការទ្បាកជ់ាទ្បាកជ់្យ ន្ជរ ុន្ និ្ងទ្បាកែុ់លាល ររអាជ្មរកិ ជ្ៅជ្ពលផែលររិូយវតាុមុេ
ង្ហរររស់ កសស គឺជាទ្បាកជ់្រៀល។ ែូចជ្ន្ះ រំផររំរលួអទ្តារតូរទ្បាកជ់្រៀលជ្្ៀរនឹ្ងទ្បាកែុ់លាល ររអាជ្មរកិ ទ្បាក់
ជ្រៀលជ្្ៀរនឹ្ងទ្បាកជ់្យ ន្ជរ នុ្ ន្ិងទ្បាកែុ់លាល ររជ្្ៀរនឹ្ងទ្បាកជ់្យ ន្ជរ ុន្ នឹ្ងមាន្ែលរ ះ ល់ែល់កទ្មតិ
ទ្បាកច់ំជ្ណញររស់ កសស ។ 
 ២- ែលរ ះ ល់ពីអទ្តាការទ្បាក ់
 រចចុរបន្ន កសស មនិ្មាន្កមចណីាផែលមាន្អទ្តាការទ្បាកផ់ទ្រទ្រួលជ្នាះជ្រ។ កសស បាន្ររួលទ្បាកក់មចី
ពីទ្កសួងជ្សែឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញ វតាុ ផែលជាកមចរីន្តពី JICA ន្ិង JBIC កនុងអទ្តាការទ្បាកច់រពី់ ២,៦៥% ែល់ 
៣,៧%។ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះ មនិ្មាន្ែលរ ះ ល់ពីរផទ្មរទ្មួលអទ្តាការទ្បាក់
ជ្ន្ះជ្រ ។ 
 ៣-ែលរ ះ ល់ពីការផទ្រទ្រលួតនមលជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈ  
 ការផទ្រទ្រួលតនមលជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈន្ឹងមាន្ែលរ ះ ល់ែល់ែលចំជ្ណញររស់ កសស ជ្ោយទ្រតិរតតិការ 
កំពងផ់ែពឹងផែអកយា ងខាល ងំជ្ៅជ្លើជ្ទ្គឿងចទ្កផែលជ្ទ្រើទ្បាស់ជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈ។ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ កសស បាន្ពទ្ងឹង 
ទ្រសិរធភ្ជពជ្លើកោក ់ ន្ងិការទ្គរទ់្គងរីលាន្កុងតឺន្រ័ ជ្ែើមបកីាតរ់ន្ាយការជ្រ ើឬការរលំាស់រីកុងតនឺ្រ័ផែលមនិ្ 
ចបំាច ់ជ្ែើមបកីាតរ់ន្ាយចណំាយទ្រតិរតតិការ ន្ងិជ្លើកកំពស់ជ្សវាកមមររស់េលួន្ ។ 

 
  កសស បាន្រកានូ្វតនមលជ្សវាកមមររស់េលួន្ជ្ងរ ជ្ោយមនិ្ជ្្វើការផទ្រទ្រួល ឬផកសទ្មួលជ្ៅតាមការផទ្រ
ទ្រួលនន្អតែិរណាជ្ ើយ ជ្ហើយជ្ៅផតរកាបាន្នូ្វជ្សារភ្ជពហិរញ្ញ វតាុបាន្យា ងទ្រជ្សើរ ។ 



 

 
 ជ្គាលន្ជ្យាបាយ ជ្សែឋកិចច ស្ថរជ្ពើពន្ធ ន្ិងររូិយវតាុ ររស់រោឋ ភបិាលមាន្ឥរធពិលយា ងខាល ងំជ្លើអាជីវ
កមមររស់ កសស ជ្ោយស្ថរជ្គាលន្ជ្យាបាយជ្ន្ះមាន្រិសជ្ៅគាទំ្រ ន្ងិជ្លើកសៃួយវស័ិយ ណិជាកមមអន្តរ
ជាតិ ន្ិងែតល់ែលវជិាមាន្ែល់អាជីវកមមររស់ កសស ។ ជ្គាលន្ជ្យាបាយសំខាន្់ៗ ររស់រាជរោឋ ភបិាលរមួមាន្៖ 

- ជ្គាលន្ជ្យាបាយជ្លើកសៃួយវស័ិយឧសាហកមម រាជរោឋ ភបិាលមាន្គំជ្រាងផទ្រកាល យជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ឱ្យ 
ជ្ៅជាមជឈមណឌ ល ណិជាកមម  ូជីសៃីក ន្ិងែលិតកមម តាមរយៈការកស្ថងជ្ហោឋ រចនាសមពន័្ធផែ 
ពទ្ងីកែលូវជាតិជ្លេ៤ ន្ិងគជ្ទ្មាងស្ថង
សងែ់លូវជ្លបឿន្ជ្លឿន្ពី ភនជំ្ពញ-ជ្េតតទ្ពះ
សីហនុ្ ន្ិងជ្ហោឋ រចនាសមពន័្ធទ្ពលាន្យន្ត
ជ្ ះអន្តរជាតិជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ែងផែរ ។ 

 
 

- វស័ិយឧសាហកមមផរ   ថ្នមពល ការរកុរកជ្ទ្រងកនុងផែន្សមុទ្រកមពុជាកំពុងមាន្ការអភវិឌ្ឍន្ ៍ ជ្ហើយ       
កសស បាន្ជ្ទ្តៀមេលួន្ជាជ្ទ្សចកនុងការគាទំ្រវស័ិយទងំជ្នាះ  
- ជ្គាលន្ជ្យាបាយជទ្មុញការែឹកជញ្ាូ ន្តាមែលូវរកឹ 
- ជ្គាលន្ជ្យាបាយនាជំ្ចញអងករជ្ចញជ្ៅរីែារជ្ទ្ៅទ្រជ្រស កំពុងែតល់ែលវជិាមាន្ែល់ កសស 
- ជ្គាលន្ជ្យាបាយជ្លើកសៃួយ ណិជាកមមអន្តរជាតិ ជ្ោយេិតេំកាតរ់ន្ាយឧរសគគនានា ចំជ្ ះការជ្្វើ 
 ណិជាកមមរវាងកមពុជាន្ិងរណាត ទ្រជ្រសជានែគូកនុងស្ថកលជ្លាក 
- រាជរោឋ ភបិាលតាមរយៈ្នាគារជាតិ បាន្អនុ្វតតជ្គាលន្ជ្យាបាយររិូយវតាុតាមរយៈយន្តការ រីែាររតូរ 
ទ្បាកជ់្សរផីតសាិតជ្ៅជ្ទ្កាមអន្តរាគមន្ ៍ជ្ែើមបរីកាសាិរភ្ជពររូិយរណ័ណ ជាតិ ជ្ហើយលំន្ឹងររូិយវតាុជ្ន្ះបាន្ 
រកាជ្សារភ្ជពមា ទ្កូជ្សែឋកិចចកមពុជា ផែលបាន្កស្ថងរំនុ្កចិតតចំជ្ ះវនិ្ិជ្យាគិន្ ន្ងិជទ្មុញការជ្្វើ 
អាជីវកមមវស័ិយឯកជន្  
- ការជ្លើករឹកចតិតពន្ធោរកនុងវស័ិយមូលរទ្តែល់សហទ្គាសជ្បាះែាយលកម់ូលរទ្តជ្ៅកមពុជា បាន្ 
ន្ឹងកំពុងជទ្មុញឱ្យសហទ្គាសរែឋ ន្ិងទ្កុមហ ុន្ឯកជន្ចូលរីែារមូលរទ្តកាន្ផ់តជ្ទ្ចើន្ផែលចូលរមួ 
ចំផណកកនុងការអភវិឌ្ឍជ្សែឋកិចចជាតិ ។ 

 



 

 

 

 

ផ្នែកទី ៥ 
ព័ត៌មានចាំបាច់ផនសេងផទៀតសគ្មាប់ 

ការពារវិនិផោគិន 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

សទ្មារទ់្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ កសស មាន្ពត័ម៌ាន្ចបំាចស់ទ្មារក់ារ រវនិិ្ជ្យាគិន្ែូច
ខាងជ្ទ្កាម ៖ 

ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ជ្្វើការជួរទ្រជុចំំន្ួន្ ០១ ជ្លើក ៖ 
សមយ័ទ្រជុំទ្កមុទ្រឹកាភបិាល អាណតតិរ៧ី ជ្លើករ៧ី នានងៃរី០៧ ផេកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០២០ 
កិចចទ្រជុំបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ិងសជ្ទ្មចជ្លើចំនុ្ចែូចខាងជ្ទ្កាម៖ 
• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ឯកភ្ជពជ្លើលរធែលផែលបាន្សជ្ទ្មចបាន្ និ្ងជ្សនើជ្អាយរន្តអនុ្វតតជ្ៅ

តាមស្ថម រតីសមយ័ទ្រជុំទ្កុមទ្រកឹាភបិាលអាណតតរិី៧ ជ្លើករី៦ កាលពីនងៃរី០៨ ផេវចិិេកា ឆ្ន ំ
២០១៩ កន្លងមក  ។ 

• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ិងឯកភ្ជពតាមរបាយការណ៍ររស់ គណៈកមាម ្ិការសវន្
កមម ន្ងិគណៈកមាម ្ិការទ្គរទ់្គង និ្ភយ័ ផែលបាន្ជ្លើកជ្ ើង ន្ងិជ្សនើជ្អាយ កសស ទ្តូវ
ជ្រៀរចំរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភ្ជពការង្ហរ (Progress Report) ជ្ៅអងគទ្រជុំជ្លើកជ្ទ្កាយ ។ 

• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ងិអនុ្មត័ជ្ោយឯកភ្ជពជ្លើរបាយការណ៍រូកសររុលរធ
ែល ការង្ហរអាជីវកមម កសស ឆ្ន ២ំ០១៩ ន្ិងបាន្អនុ្មត័ឯកភ្ជពជាជ្គាលការណ៍ជ្លើរសេន្
ទន្នន្ការអភវិឌ្ឍ កសស ជ្ោយជ្្វើការអភវិឌ្ឍចណំតផែជំ ន្រី២ ន្ិងជំ ន្រ៣ី ទ្ពមគាន  
ជ្ហើយ កសស ទ្តូវសិកាលំអតិ ន្ិងជ្្វើរបាយការណ៍ជូន្ទ្កមុទ្រឹកាភបិាលអនុ្មត័គាទំ្រ ជ្ែើមបោីក់
ជូន្ទ្កសួងអាណាពាបាលទងំពីរពិន្តិយ ន្ងិសជ្ទ្មច។ 

• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ិងអនុ្មត័ជ្ោយឯកភ្ជពជ្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុទ្តី
មាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩។ ចំជ្ ះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុសទ្មារែ់ំណាចក់ារយិររជិ្ចេរ ១២ ផេ នងៃរី 
៣១ ផេ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលន្ឹងរងច់រំបាយការណ៍ Final Audited Report ផែល
បាន្ជ្្វើសវន្កមមជ្ោយទ្កុមហ ុន្សវន្ករឯករាជយ PWC តាមរយៈស្ថរជ្អ ិចទ្តូន្ិក (Email ឬ 
Telegram) ជ្ែើមបពីិន្តិយ ន្ងិអនុ្មត័។ រផន្ាមពីជ្លើសជ្ន្ះ ទ្កុមទ្រឹកាភបិាល បាន្ពនិ្ិតយ ន្ិងអនុ្
មត័ជ្ោយឯកភ្ជពជ្អាយ កសស ជ្រើកទ្បាករ់ង្ហវ ន្ផ់ងលងសជ្សើរ ចំន្ួន្ ០២ (ពីរ) ផេ  (ទ្បាកផ់េរី ១៣ 
ន្ិងរី ១៤) សទ្មារ ់ឆ្ន ២ំ០១៩ ជូន្ មន្តន្តី ន្ិជ្យាជតិ ន្ិងកមមករ ររស់ កសស ។ 

• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ិងឯកភ្ជពជ្លើ គជ្ទ្មាងអភវិឌ្ឍន្ ៍ ន្ិងលកាេណឌ ជ្ែេងៗ
ររស់ទ្កុមហ ុន្ Boxville ជ្លើរីតាងំែីជួលររស់ កសស  ជ្ោយ កសស ទ្តូវជ្រៀរចំជ្្វើកចិចសន្ា
ជួលជាមយួទ្កុមហ ុន្ Boxville ន្ិងសំុការសជ្ទ្មចឯកភ្ជពពីទ្កសួងជ្សែឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញ វតាុ ។ 

• ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ងិអនុ្មត័ជ្លើ ការកំណតក់ាលររជិ្ចេរជ្រៀរចំកិចចទ្រជុំទ្កុម
ទ្រឹកាភបិាល អាណតតិរី៧ ជ្លើករី៨ ជ្ៅនងៃរី ០៨ ផេ ឧសភ្ជ ឆ្ន  ំ២០២០ ។ 

 
 



 

នងៃរី១៤ ផេឧសភ្ជ ឆ្ន ២ំ០២០ 
បាន្អាន្ ន្ិងឯកភ្ជព 

 

 

 

_______________ 

ហតាជ្លខា 
 

ទ្រធាន្អគគនាយក 
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