


 

 

ស្ថា នភាពហរិញ្ញ វត្ាុ 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០ ៣១ ធ្នូ ២០១៩ ៣១ ធ្នូ ២០១៨ 

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

ទ្រពយសកម្មសរបុ ១.៣៨៩.៨៤២.៧០១ ១.៣៧២.២៦៦.២២១ ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨ 
បំណុលសរបុ ៦៨៧.៤៨១.២៨៣ ៦៨៩.៧៤១.៣៨១ ៦៧៨.៦៨០.២៥៤ 
ម្ូលធ្នសរបុ ៧០២.៣៦១.៤១៨ ៦៨២.៥២៤.៨៤០ ៦៤៩.៥១០.២៣៤ 

លរធផលហរិញ្ញ វត្ាុ 
ទ្តី្មាសរី៤ 
ឆ្ន ២ំ០២០ 
(ពានរ់រៀល) 

ទ្តី្មាសរី៤ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 
(ពានរ់រៀល) 

ទ្តី្មាសរី៤ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ 
(ពានរ់រៀល) 

ចំណូលសរបុ ៨៤.១៣៣.៤៣៦ ៩១.០៤៤.២៤៣ ៧៥.៤៤១.៣១៩ 
ចំរណញម្នុបងព់នធ ១៤.៨០៤.២៧៧ ២២.៧២៩.៦៨៨ ១១.៧១០.៩២៥ 

ចំរណញសុរធកនុងការយិបររិចេរ ១០.៨៧២.៥១៨ ៩.៣៩៨.២៥៩ ១៥.៦៤៦.៨១៤ 

លរធផលលម្អតិ្កនុងការយិបររិចេរ ១០.៨៧២.៥១៨ ៨.៧៣៧.២៥៩ (៨.៤៦៧.៩៣៦) 
អនុបាត្ហរិញ្ញ វត្ាុ  ៣១ ធ្នូ ២០២០ ៣១ ធ្នូ ២០១៩ ៣១ ធ្នូ ២០១៨ 
អនុបាត្ស្ថធ្នភាព ៣,០០% ២,៧០% ៣,៣៧% 

អនុបាត្ 
សនទនីយភាព 

អនុបាត្ចរនត ២,៤២ ២,៧៣ ៣.២៧ 
អនុបាត្ចរនតរលឿន ២,១២ ២,៥១ ៣,០៨ 

 
ទ្តី្មាសរី៤ 
 ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

ទ្តី្មាសរី៤ 
 ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  

ទ្តី្មាសរី៤  
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 

អនុបាត្ 
ចំរណញភាព 

ផលចំរណញកនុងម្យួ
ឯកតាទ្រពយសកម្ម 

០,៧៨% ០,៦៨% ១,១៨% 

ផលចំរណញកនុងម្យួ
ឯកតាមូ្លធ្ន 

១,៥៥% ១,៣៨% ២,៤១% 
គំលាត្ចំរណញដុល ២៤,៨៨% ១៨,១២% ២៤,៤០% 
គំលាត្ចំរណញភាព ១២,៩២% ១០,៣២% ២០,៧៤% 
ចំរណញកនុងម្យួឯក
តាមូ្លបទ្ត្កម្មសិរធិ 
(ររៀល) 

១២៦,៧៦ ១០៩,៥៧ ១៨២,៤២ 

អនុបាត្លរធភាពសងការទ្បាក ់ ៥,៤៥ ៤,១៦ ៧,០១ 
 



 

 

១,៣៨៩,៨៤២,៧០១

៦៨៧,៤៨១,២៨៣
៧០២,៣៦១,៤១៨

១,៣៧២,២៦៦,២២១

៦៨៩,៧៤១,៣៨១
៦៨២,៥២៤,៨៤០

១,៣២៨,១៩០,៤៨៨

៦៧៨,៦៨០,២៥៤ ៦៤៩,៥១០,២៣៤

ទ្រពយសកម្មសរបុ បំណុលសរបុ ម្ូលធ្នសរបុ
ទ្ត្ីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០១៩ ឆ្ន ២ំ០១៨

៨៤,១៣៣,៤៣៦

២០,៩៣៣,៤៧៣

១៤,៨០៤,២៧៧

១០,៨៧២,៥១៨

៩១,០៤៤,២៤៣

១៦,៤៩៣,៨៩១

២២,៧២៩,៦៨៨

៩,៣៩៨,២៥៩

៧៥,៤៤១,៣១៩

១៨,៤០៤,៧២៧

១១,៧១០,៩២៥
១៥,៦៤៦,៨១៤

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

៩០,០០០,០០០

១០០,០០០,០០០

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

ទ្តី្មាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ទ្តី្មាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ ទ្តី្មាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៨



 

 

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% 

៤៨.១២%

២៧.៥២%

១៩.៨៤%

៣.៣៩% ០.០៥%
០.០០%

០.៥៥%

០.៤៣%

០.១០%

ទ្បរេរចំណូលទ្តី្មាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០
ចំណូលរលើកោកពី់នាវារៅរីលាន 
(Stevedoring)
ចំណូលរលើកោករ់លើរីលាន (LOLO)

ចំណូលពីរសវាកម្មនាវាចរ

ចំណូលសតុក ឃ្ល ងំ និងរីលាន

ចំណូលដឹកជញ្ជូ ន

ចំណូលនាវាររសចរណ៍

ចំណូលពីតំ្បន ់រសដឋកិចចពិរសស

ចំណូលជលួរីតាងំ

ចំណូលរផេងៗររៀត្



 

 

៧៥%

២,៥%

២២,៥%

រដឋត្ំណាងរោយ(ស.ហ.វ) ESOP ភាគហ ុនកិឯកជន

១០,០០០

១២,០០០
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01
/10

/20
20

06
/10

/20
20

11
/10

/20
20

16
/10

/20
20

21
/10

/20
20

26
/10

/20
20

31
/10

/20
20

05
/11

/20
20

10
/11

/20
20

15
/11

/20
20

20
/11

/20
20

25
/11

/20
20

30
/11

/20
20

05
/12

/20
20

10
/12

/20
20

15
/12

/20
20

20
/12

/20
20

25
/12

/20
20

30
/12

/20
20

ត្ទ
ម្ល 
(ររៀ

ល
)

ចំន
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កហ
 ុន

ចំនួនភាគហ ុន ទលលបិរ



 

 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
 
 

“ជួសម្ខុឱ្យទ្កមុ្ទ្បឹកាេបិាលរបស់ កពំងផ់ផសវយត័្ទ្កងុទ្ពោះសីហនុ (កសស) ខ្ុ ំមាន

កិត្តិយស និងកតីរស្ថម្នសេរកីរាយកនុងការបង្ហា ញជូននូវរបាយការណ៍អាជីវកម្ម និងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ាុទ្បចទំ្ត្ីមាសរ៤ី ឆ្ន ២ំ០២០ របស់ កសស សទ្មាបក់ារយិបររិចចរផដលបញ្ចបរ់ៅទលៃរ៣ី១  
ផខធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ។ 

 
រោយមានការគ្មទំ្រយ៉ា ងម្ុត្មាពំីរាជរោឋ េបិាល កដូ៏ចជាទ្កសួងអាណាពាបាលទងំពីរ កសស បាន

បនតការវវិឌ្ឍនយ៍៉ា ងខាល ងំកាល រដើម្បបីរទ្ម្ើសកម្មភាពធុ្រកិចចរបស់ខលួន ជាលរធផលរៅកនុងទ្ត្ីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ 
រនោះ កសស ររួលបានទ្បាកច់ំណូលសរបុចំនួន ៨៤.១៣៣.៤៣៦.០០០ ររៀល និងររួលបានទ្បាកច់ំរណញ
សុរធរទ្កាយបងព់នធកនុងការយិបររិចេរចនំួន ១០.៨៧២.៥១៨.០០០ ររៀល។ របើរទ្បៀបរធ្ៀបនឹងទ្ត្ីមាសរី៤ ឆ្ន ំ
២០១៩ ទ្បាកច់ណូំលបានលយចុោះចំនួន ៦.៩១០.៨០៧.០០០ ររៀល គឺរសមើនឹង ៧,៥៩%  ចំផណកទ្បាក់
ចំរណញសុរធរទ្កាយបងព់នធវញិ មានការរកើនរ ើងចំនួន ១.៤៧៤.២៥៩.០០០ ររៀល គឺរសមើនឹង ១៥,៦៩% ។ 
លរធផលរនោះបណាា លម្កពីបរមិាណរំនិញរាយ នងិរទ្បងឆ្លងកាត្ ់កសស មានការលយចុោះ និងការខាត្ពីអទ្តា
បតូរទ្បាករ់យ៉ាន (ម្និទនស់រទ្ម្ច) មានការរកើនរ ើងរធ្ៀបនងឹទ្ត្ីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ ប៉ាុផនតរោយរំនិញកុងត្ឺនរ័
មានការរកើនវញិ និងចណំាយពនធពនារលើទ្បាកច់ំរណញ (Deferred Tax Expense) មានការលយចុោះ រធ្ៀប
នឹងរយៈរពលដូចគ្មន ឆ្ន ២ំ០១៩ រធ្វើរអាយចំរណញសុរធរទ្កាយបងព់នធមានកំរណើ ន ជាលរធផលចំរណញកនុង
ម្យួឯកតាម្ូលបទ្ត្កម្មសិរធមានចំនួន ១២៦,៧៦ ររៀល សទ្មាបទ់្ត្ីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ រនោះ។ រោយផ ក 
កនុងទ្ត្ីមាសរ៤ី ឆ្ន ២ំ០២០ កុងត្ឺនរ័ផដលបានឆ្លងកាត្ ់កសស មានចំនួន ១៧៦.៤៥៨ TEUs រពាលគ ឺរកើន
រ ើងចំនួន ១២.០៧០ TEUs រសមើនឹង ៧,៣៤% របើរធ្ៀបនងឹទ្ត្ីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ ។ 

កសស នឹងបនតកិចចខិត្ខំទ្បឹងផទ្បង រដើម្បបីំរពញរសវាកម្ម អាជីវកម្មឱ្យកានផ់ត្ទ្បរសើរ នងិសរទ្ម្ចបាន
លរធផលខពស់ជាទ្បរយជនដ៍ល់ភាគហ ុនិករបស់ខលួន។ កសស បានពទ្ងងឹទ្បសិរធភាពការង្ហរ និងការកស្ថង
រហោឋ រចនាសម្ពន័ធបផនាម្ររៀត្ រដើម្បរីឆ្លើយត្បនឹងកំរណើ នត្ទ្ម្ូវការរសវាកម្មរបស់អត្លិជិន និងការរកីចរទ្ម្ើន
រសដឋកិចចជាត្។ិ ចណំត្ផផពហុបំណង របស់ កសស មានរគ្មលរៅចូលរមួ្រលើកកម្ពស់វស័ិយ កសិកម្ម កសិ
ឧសាហកម្ម ឧសាហកម្ម ពាណិជជកម្ម និងពិរសសរដើម្បគី្មទំ្រដល់ការនារំចញផលិត្ផល កសិកម្មរបស់កម្ពុជា
ដូចជា អងករ ចណិំត្ដំ ូងម្សីៃួត្ និងរំនិញរាយ ផដលជាការរឆ្លើយត្បចំរពាោះយុរធស្ថស្រសតពទ្ងកីរីផារនាអំងករ
រចញរបស់រាជរោឋ េបិាលកម្ពុជា កដូ៏ចជាការផតល់រសវាេសតុភាដល់ការរកុរករទ្បងកនុងផដនសម្ុទ្រកម្ពុជា។ រទ្ៅ

”  

សេចក្តីថ្លែងរបេ់ប្បធានអគ្គនាយក្ 



 

 

ពីរនោះ ចណំត្ផផពហុបណំងកម៏ានរគ្មលរៅរលើការនាចូំលធ្យងូលមសំរាបរ់ទ្បើទ្បាស់កនុងការផលិត្ថាម្ពលអគគិ
សនី និងសីុម្៉ាងត្ផ៍ងផដរ។ កសស កក៏ំពុងអនុវត្តគរទ្មាងចំណត្ផផកុងត្ឺនរ័លមី ផដលសាិត្កនុងដណំាកក់ាល
សិកាគំរបូលងល់ម្អតិ្ ផដលចណំត្ផផកុងត្នឺរ័លមីរនោះនឹងអាចអនុញ្ញញ ត្រអាយនាវាចណុំោះផទុកទ្បមាណ ៦០.០០០ 
រតាន ឫនាវាដឹកកុងត្នឺរ័ចណុំោះផទុកទ្បមាណ ៥.០០០ TEUs ជាទ្បរេរ Post Panamax ចូលចត្បាន ។  

 

 
 អនុវត្តបនតការង្ហរតាម្ផផនការផដលបានរទ្គ្មងរុកសទ្មាបឆ់្ន ២ំ០២០  
 រកានូវឧត្តម្ភាពទនភាពទ្បកតួ្ទ្បផជងរបស់ខលួន រោយធានានូវគុណភាពរសវាកម្ម ត្ទម្លទ្បកួត្

ទ្បផជង ទ្បសិរធភាពការង្ហរ នងិការកស្ថងរំនុកចិត្តជូនអត្លិិជន 
 ពទ្ងឹងសម្ត្ាភាពបគុគលិករលើការទ្គបទ់្គង និងបរចចកររស រដើម្បរីឆ្លើយត្បឱ្យបានទនរ់ពលរវលា 

ចំរពាោះកំរណើ នត្ំរវូការរសវាកម្មរបស់កំពងផ់ផ 
 ជួសជុល ផលទ ំ នងិអេវិឌ្ឍរហោឋ រចនាសម្ពន័ធផផ និងរទ្គឿងចទ្កបផនាម្ររៀត្ រដើម្បរីកាឧត្តម្ភាព 

ទ្បកួត្ទ្បផជង និងរលើកកំពស់សម្ត្ាភាពរលើកោករ់ំនិញរបស់ខលួន 
 ពទ្ងឹងកចិចសហទ្បត្បិត្តិការជាយុរធស្ថស្រសតជាម្យួកំពងផ់ផកនុងទ្បររស និងកនុងត្ំបន ់
 ពទ្ងឹងអេបិាលកិចចទ្គបទ់្គងតាម្រយៈការបរងកើត្គណៈកមាម ធ្ិការសំខាន់ៗ  
 ចូលរមួ្កនុងសកម្មភាពអេវិឌ្ឍសហគម្នម៍្ូលោឋ ន និងរលើកកំពស់សុខមាលភាពសងគម្ 

  
រៅកនុងទ្ត្ីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ រនោះ ទ្កុម្ទ្បកឹាេបិាលបានរធ្វើការជួបទ្បជុំចនំួន ០១ រលើក និងបាន

សរទ្ម្ចការង្ហរដូចខាងរទ្កាម្៖ 
សម្យ័ទ្បជុទំ្កមុ្ទ្បកឹាេបិាល អាណត្តរិ៧ី រលើករ១ី០ នាទលៃរ៦ី ផខវចិិេកា ឆ្ន ២ំ០២០ 
កិចចទ្បជុំបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងសរទ្ម្ចរលើចំនុចដូចខាងរទ្កាម្៖ 

 ទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាលបានឯកភាពរលើលរធផលផដលបានសរទ្ម្ចបាន និងរសនើរអាយបនតអនុវត្តរៅ
តាម្ ស្ថម រត្សីម្យ័ទ្បជុំទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាលកនលងម្ក ។ 

 ទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងអនុម្ត័្រោយឯកភាពរលើរបាយការណ៍របស់ គណៈក
មាម ធ្ិការសវនកម្ម    គណៈកមាម ធ្ិការទ្គបទ់្គងហានិេយ័ នងិគណៈកមាម ធ្ិការផត្ងតាងំ និងលាេការ ផដលបាន
រលើករ ើង ។ 

 ទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងអនុម្ត័្រោយឯកភាពរលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុទ្ត្ីមាស
រី៣ ឆ្ន ២ំ០២០ ផដលបានទ្ត្ួត្ពិនតិ្យរោយទ្កុម្ហ ុនសវនកម្មឯករាជយ PWC (Financial performance 
review) ។ 

 ទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងអនុម្ត័្រោយឯកភាពរលើរបាយការណ៍បកូសរបុលរធ
ផលការង្ហរអាជីវកម្ម កសស ៩ផខ រដើម្ឆ្ន ២ំ០២០ ។ 



 

 

 ទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងអនុម្ត័្រោយឯកភាពគ្មទំ្រតាម្គរទ្មាងផផនការ អាជីវ
កម្ម (រសវាកម្ម) ហិរញ្ញ វត្ាុ កសស ឆ្ន ២ំ០២១ ។ 

 ទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាលបានពិនិត្យ ពិភាកា និងអនុម្ត័្រោយឯកភាពរលើការកំណត្ក់ាលបររិចេរទ្បជុំ
ទ្កុម្ទ្បឹកាេបិាល អាណត្តិរី៧ រលើករី១១ រៅទលៃរី០៥ ផខកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ ។ 

 
 ជាលមីម្តងររៀត្ រយើងខ្ុ ំសូម្ផលលងអណំរគុណយ៉ា ងទ្ជាលរទ្ៅចំរពាោះរាជរោឋ េបិាលកម្ពុជា ផដលដឹកនាំ
រោយ សរម្តចអគគម្ហារសនាបត្រីត្រជា ហ ៊ុន សែន នាយករដឋម្ស្រនតីទនទ្ពោះរាជាណាចទ្កកម្ពុជា នងិទ្កសួង
អាណាពាបាលទងំពីរ គឺទ្កសួងស្ថធារណៈការ នងិដឹកជញ្ជូ ន និងទ្កសួងរសដឋកិចច នងិហិរញ្ញ វត្ាុ ផដលជានិចច
កាលផត្ងផត្គ្មទំ្រ និងរុកចតិ្តដល់សកម្មភាពការង្ហររបស់ កសស ររៀងរហូត្ម្ក ។ 

ជាចុងរទ្កាយរនោះ ខ្ុ ំសូម្ផលលងអំណរគុណដល់បុគគលិក នងិកម្មករ កំពងផ់ផសវយត័្ទ្កុងទ្ពោះសីហនុទងំ
អស់ផដលផត្ងផត្ខិត្ខំទ្បឹងផទ្បងបំរពញភារកិចចរបស់ខលួន ។ 
  

                                                                ទលៃទ្ពហសបត្ិ៍ ១៤ររាច ផខមាឃ ឆ្ន ជូំត្ រទស័ក ព.ស ២៥៦៤ 
រខត្តទ្ពោះសីហនុ, ទលៃរី១១ ផខកុម្ភៈ ឆ្ន ២ំ០២១ 

           ប្រធានអគ្គនាយក 
  





  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 



 

 

 

ផ្នែកទី ១ 
ព័ត៌មានទូទៅពាក់ព័នធនឹង 
កំពង់ផ្នស្វយ័តក្កុងក្ពះស្ីហនុ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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៖ 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 េូ 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 



 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 ខ្ដេ
មានជ្ឈក្ៅ  ត ៨,៥ ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត 
ន។ ឈេម ២ និងឈេម ៤៖ ជ្ឈក្ៅ ៦,៥ 
ខ្ម៉ែក្ត ដេ់ ៨ ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាបន់ាវា ខ្ដេ
មានជ្ឈក្ៅ  ត ៧ ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត ន 

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

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

៤ សាថ នីយខ៍្ែ 
ពហ៊ុបំណង 

អេរដំឈណើ រ 
ទំនិញរាយ 

និងរ៊ុរររឈក្បង 

៣៣០ ២០០ ខ្ែពហ៊ុបណំង មានក្បខ្វង ៣៣០ ខ្ម៉ែក្ត 
និងជ្ឈក្ៅទរឹ -១៣,៥ ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាប ់
ក្បតិបតតិការឈេើរដារទ់នំិញរាយ និង
ទំនិញទូឈៅ ខ្ដេអាចអន៊ុញាតឱ្្នាវា
ចំណ៊ុ ោះ ៥០.០០០DWT ចូេចត ន 
និងចណំតខ្ែមូេដាា ន ែគតែ់គងក់ាររ៊ុររ
រខ្រ ៉ែឈក្បងរេ៊ុងខ្ដនស្ម៊ុក្ទ មានក្បខ្វង 
២០០ ខ្ម៉ែក្ត និងជ្ឈក្ៅទរឹ -៧,៥ ខ្ម៉ែក្ត 
ឈដើមបបីឈក្មើឈស្វាភ្ស្ត៊ុភាររមម ស្ក្មាប ់
ការរ៊ុរររឈក្បងរេ៊ុងខ្ដនស្ម៊ុក្ទរមព៊ុជា។ 

៥ សាថ នីយខ៍្ែថម ដឹរឈក្បង ៥៣ ៥ ចំណតខ្ែឈក្បង៖ ជ្ឈក្ៅ ៤,៥ខ្ម៉ែក្ត 
ឈហើយមានក្បខ្វងស្រ៊ុបឈក្កាម ៨០ ខ្ម៉ែ
ក្ត។ ឧបររណ៍ទារព់ួរខ្រនចេ ក្តូវ ន
ឈរៀបចំស្ក្មាបន់ាវាឈក្បងខ្ដេមានជ្ឈក្ៅ 



 តឈក្កាម ៦ ខ្ម៉ែក្ត នងិក្បខ្វងឈក្កាម 
១១០ ខ្ម៉ែក្ត ឈ្វើការចូេចត 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
ស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុខ្ដេមានទំហនំែទដីក្បមាណ ៦៤ ហិរត  នរសាងឈ ើងតមបទដាា នក្បឈទស្ជ្ប៉ែ៊ុន។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ឈៅរេ៊ុងក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០២០ ឈនោះ រស្ស្ ព៊ុមំានក្ពតឹតិការណ៍សំ្ខាន់ៗ អវីឈរើតឈ ើងឈទ ។ 

  
 



ផ្នែកទី ២ 

ព័ត៌មានអំពីលទធនលក្រតិរតតិការធុរកិច្ច 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

បរយិយ ឯរតត  
ខ្ែនការ ២០២០ 

ក្តមីាស្ទ៤ី ឆ្េ ំ
២០២០ 

ក្តមីាស្ទ៤ីឆ្េ ំ
២០១៩ 

ក្តមីាស្ទ៤ី ឆ្េ ំ
២០១៨ 

ឈក្បៀបឈ្ៀប 

១ ២ ៣ ៤ (២-៣)/៣ (២-៤)/៤ 
បរមិាណទនំញិនេងកាត ់ ឈតន ៧.១៨៧.០០០ ១.៧៧១.៤៥៤ ១.៦៤៧.៣៦១ ១.៤១០.៥៣២ ៧,៥៣% ២៥,៥៩% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _   ១.២៧៨.៦២៨ ១.០៩៣.០៤១ ៩២២.០១៦ ១៦,៩៨% ៣៨,៦៨% 
   ទនំិញរាយ  _   ៨៥.១២៣ ១១១.៣៨៤ ៦០.៥៦៤ -២៣,៥៨% ៤០,៥៥% 
   ជាឈក្បង  _   ៤០៧.៧០៣ ៤៤២.៩៣៦ ៤២៧.៩៥២ -៧,៩៥% -៤,៧៣% 
បរមិាណទនំញិនាចូំេ _ ៥.៧០១.០០០ ១.២៧២.៣៧៩ ១.២៣៤.២៩៩ ១.០៤៨.៩០៨ ៣,០៩% ២១,៣១% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _   ៧៨៥.៨៥១ ៦៩១.៨៩៩ ៥៦០.៣៩២ ១៣,៥៨% ៤០,២៣% 
   ទំនិញរាយ _   ៤៨៦.៥២៨ ៥៤២.៤០០ ៤៨៨.៥១៦ -១០,៣០% -០,៤១% 
បរមិាណទនំញិនាឈំចញ  _ ១.៤៨៦.០០០ ៤៩៩.០៧៥ ៤១៣.០៦២ ៣៦១.៦២៤ ២០,៨២% ៣៨,០១% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _   ៤៩២.៧៧៧ ៤០១.១៤២ ៣៦១.៦២៤ ២២,៨៤% ៣៦,២៧% 
   ទនំិញរាយ  _   ៦.២៩៨ ១១.៩២០ ០ -៤៧,១៦% - 
បរមិាណទនំញិឈេើរឈរៀប  _ ៩.៣១៣.០០០ ២.៦៦៧.២៨៩ ២.៣១០.២៧៣ ១.៩០៥.៤៨៤ ១៥,៤៥% ៣៩,៩៨% 
   ក្បលេ់ផ្ទទ េ់  _ ៥៣៦.០០០ ៥៦.៣៦២ ៩៨.៥៧៦ ៥៩.៦៧៧ -៤២,៨២% -៥,៥៥% 
   នេងកាតឃ់្េ ងំនិងទលីាន  _ ៨.៧៧៧.០០០ ២.៦១០.៩២៧ ២.២១១.៦៩៧ ១.៨៤៥.៨០៧ ១៨,០៥% ៤១,៤៥% 
បរមិាណរ៊ុងតនឺរ័នេងកាត ់ TEUs ៦៨៤.០០០ ១៧៦.៤៥៨ ១៦៤.៣៨៨ ១៣៧.៧០៩ ៧,៣៤% ២៨,១៤% 
នាចូំេ  _ ៣៥៧.០០០ ៨៨.១៥៦ ៨១.៩៧០ ៧០.៩១១ ៧,៥៥% ២៤,៣២% 
    មានទនំិញ  _   ៨៤.០៦០ ៨០.១៥៥ ៦៦.៣៧៩ ៤,៨៧% ២៦,៦៤% 



     រម នទនំិញ _   ៤.០៩៦ ១.៨១៥ ៤.៥៣២ ១២៥,៦៧% -៩,៦២% 
នាឈំចញ _ ៣២៧.០០០ ៨៨.៣០២ ៨២.៤១៨ ៦៦.៧៩៨ ៧,១៤% ៣២,១៩% 
    មានទនំិញ  _   ៥៦.៤៧៥ ៤៧.៧៧៣ ៤៤.៤៤៨ ១៨,២២% ២៧,០៦% 
     រម នទនំិញ  _   ៣១.៨២៧ ៣៤.៦៤៥ ២២.៣៥០ -៨,១៣% ៤២,៤០% 
ចនំនួនាវាចូេចត  ឈក្លឿង ១.៧១១ ៣៩៨ ៤១៦ ៣៨៥ -៤,៣៣% ៣,៣៨% 
ចណំ៊ុ ែទ៊ុរនាវា  ឈតន ១៨.២៣២.៤៨១ ៣.៧៦៦.៩៥៩ ៤.៨៤០.៤៤៨ ៤.៣២៤.៤៨៩ -២២,១៨% -១២,៨៩% 
នាវាដឹររ៊ុងតនឺរ័ ឈក្លឿង   ១៦៨ ១៥៦ ១៥១ ៧,៦៩% ១១,២៦% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹររ៊ុងតឺនរ័  ឈតន   ២.៤៧៣.២៤៦ ២.២៤៨.៤៥៣ ២.២២២.៦២២ ១០,០០% ១១,២៨% 
នាវាដឹរឈក្បង ឈក្លឿង   ១៣៤ ១៥៦ ១៦០ -១៤,១០% -១៦,២៥% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរឈក្បង ឈតន   ៥៤៩.២៥៣ ៥៥៣.១១៤ ៥១៩.៣៦៩ -០,៧០% ៥,៧៥% 
នាវាដឹរទំនិញទូឈៅ ឈក្លឿង   ៩៦ ៨៩ ៦០ ៧,៨៧% ៦០,០០% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរទនំិញទូឈៅ ឈតន   ៧៤៤.៤៦០ ៧៩៨.៣៥៨ ៥៣០.២៤៥ -៦,៧៥% ៤០,៤០% 
នាវាឈទស្ចរណ៍  ឈក្លឿង   ០ ១៥ ១៤ -១០០,០០% -១០០,០០% 
   នាវាឈទស្ចរណ៍ ឈតន   ០ ១.២៤០.៥២៣ ១.០៥២.២៥៣ -១០០,០០% -១០០,០០% 
   ចំនួនឈទស្ចរ  នារ ់   ០ ១៩.៤៣៤ ១៦.២៤៨ -១០០,០០% -១០០,០០% 



 
 
 
 
  

៨៤,០៦០ ៨០,១៥៥

៦៦,៣៧៩

៤,០៩៦
១,៨១៥ ៤,៥៣២

៥៦,៤៧៥

៤៧,៧៧៣
៤៤,៤៤៨

៣១,៨២៧ ៣៤,៦៤៥

២២,៣៥០

០

១០,០០០

២០,០០០

៣០,០០០

៤០,០០០

៥០,០០០

៦០,០០០

៧០,០០០

៨០,០០០

៩០,០០០

ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០២០ ក្តីមាស្ទី៤ឆ្េ ២ំ០១៩ ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨

TEUs

នាចូំេមានទំនិញ នាចូំេរម នទំនិញ នាឈំចញមានទំនិញ នាឈំចញរម នទំនិញ

១,៧៧១,៤៥៤
១,៦៤៧,៣៦១

១,៤១០,៥៣២

០

៥០០,០០០

១,០០០,០០០

១,៥០០,០០០

២,០០០,០០០

ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០២០ ក្តីមាស្ទី៤ឆ្េ ២ំ០១៩ ក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨



 
 

 

២,៤៧៣,២៤៦

៥៤៩,២៥៣
៧៤៤,៤៦០

០

២,២៤៨,៤៥៣

៥៥៣,១១៤
៧៩៨,៣៥៨

១,២៤០,៥២៣

២,២២២,៦២២

៥១៩,៣៦៩ ៥៣០,២៤៥

១,០៥២,២៥៣

០

៥០០,០០០

១,០០០,០០០

១,៥០០,០០០

២,០០០,០០០

២,៥០០,០០០

៣,០០០,០០០

នាវារ៊ុងតនឺរ័ នាវាឈក្បង នាវាទំនញិទូឈៅ នាវាឈទស្ចរណ៍

ក្តីមាស្ទ៤ី ឆ្េ ២ំ០២០ ក្តីមាស្ទ៤ីឆ្េ ២ំ០១៩ ក្តីមាស្ទ៤ី ឆ្េ ២ំ០១៨

១៦៨

១៣៤

៩៦

០

១៥៦ ១៥៦

៨៩

១៥

១៥១
១៦០

៦០

១៤

នាវារ៊ុងតនឺរ័ នាវាឈក្បង នាវាទំនញិទូឈៅ នាវាឈទស្ចរណ៍

ក្តីមាស្ទ៤ី ឆ្េ ២ំ០២០ ក្តីមាស្ទ៤ីឆ្េ ២ំ០១៩ ក្តីមាស្ទ៤ី ឆ្េ ២ំ០១៨



 
 

 
 

១៤%

១៩%

៣០%

២៦%

១១%

ចិន អឺរ ៉ែ៊ុប អាឈមររិ អាស្៊ុី ឈែសងៗ

៦១%

៤%

៥%

២៧%

៣%

ចិន អឺរ ៉ែ៊ុប អាឈមររិ អាស្៊ុី ឈែសងៗ



   

បរយិយ 

ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទខ្ដេ នបញ្ចប ់   
ក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០២០ 

ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទខ្ដេ នបញ្ចប់
ក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៩ 

ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទខ្ដេ នបញ្ចប ់   
ក្តឹមក្តីមាស្ទី៤ ឆ្េ ២ំ០១៨ 

ពានឈ់រៀេ 
ភាលរយឈ្ៀបនងឹ
ចណូំេស្រ៊ុប 

ពានឈ់រៀេ 
ភាលរយឈ្ៀបនងឹ
ចណូំេស្រ៊ុប 

ពានឈ់រៀេ 
ភាលរយឈ្ៀបនងឹ
ចណូំេស្រ៊ុប 

ចំណូេឈេើរដារព់ីនាវាឈៅទី
លាន (Stevedoring) 

៤០.៤៨៧.០០៩ ៤៨,១២% ៤១.០៦១.៩៩៨ ៤៥,១០% ៣៥.២៥១.១៧១ ៤៦,៧៣% 

ចំណូេឈេើរដារឈ់េើទលីាន 
(LOLO) 

២៣.១៥៥.៦៥០ ២៧,៥២% ២៤.៤៨០.២៩៧ ២៦,៨៩% ១៩.៩៨៥.០៧០ ២៦,៤៩% 

ចំណូេពីឈស្វារមមនាវាចរ ១៦.៦៩៥.២៦១ ១៩,៨៤% ១៨.២៣៦.៧៤២ ២០,០៣% ១៦.១៣៣.៦២៨ ២១,៣៩% 

ចំណូេស្ត៊ុរ ឃ្េ ងំ និងទីលាន ២.៨៥០.២៦៦ ៣,៣៩% ៥.៨៥៥.៦៩១ ៦,៤៣% ២.៦៦៤.៧៥៦ ៣,៥៣% 

ចំណូេដរឹជ្ញ្ជូ ន ៤២.៩៦៤ ០,០៥% ១.៩៥៤ ០,០០% ៩០.៨៩៤ ០,១២% 

ចំណូេនាវាឈទស្ចរណ៍  ០,០០% ៣១៥.៧៧៩ ០,៣៥% ២៦២.២៨១ ០,៣៥% 

ចំណូេពតីំបន ់ឈស្ដារចិចពិឈស្ស្ ៤៦២.៦០៥ ០,៥៥% ៧៥៥.៥៩៣ ០,៨៣% ៧៧១.៧០៤ ១,០២% 

ចំណូេជ្ួេទីតងំ ៣៥៨.៤២០ ០,៤៣% ២៥៤.៧៣១ ០,២៨% ២០៨.៨៧៦ ០,២៨% 

ចំណូេឈែសងៗឈទៀត ៨១.២៦០ ០,១០% ៨១.៤៥៨ ០,០៩% ៧២.៩៣៨ ០,១០% 

ចណូំេស្រ៊ុប ៨៤.១៣៣.៤៣៦ ១០០,០០% ៩១.០៤៤.២៤៣ ១០០,០០% ៧៥.៤៤១.៣១៩ ១០០,០០% 



 
 
 

 

ផ្នែកទី ៣ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុផ្ែលបានក្តួត 
ពិនិត្យទ ើងវិញទោយស្វនករឯករាជ្យ 



 

 

               របាយការណ៍សវនករសតពីីការត្រួរពិនិរយព័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ 
ជូនភាគហ ុនិក កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
យ ើងខ្ញ ុំបានយ្វើការត្រួរពិនិរយ យ ើពរ័ម៌ានហរិញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព មនិយពញយ ញ របស់កុំពងផ់ែសវ រ័              

ត្កុងត្ពោះសីហនញ (យៅការថ់ា    “ក.ស.ស”) ផែ មានរបា ការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថញគិរត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០ 
របា ការណ៍ចុំយណញ-ខារ និង ទធែ  មអរិយែេងៗសត្មាបែ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ៣ផខ   និង  ១២ផខ   របា ការណ៍
ពាកព់ន័ធបផត្មបត្មួ មូ ្ន  និង   ុំហូរស្ថចត់្បាកស់ត្មាបែ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ១២ផខ និងកុំណរស់មាា  ់ពរ័ម៌ាន
ហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព មនិយពញយ ញ។ គណៈត្គបត់្គងទទួ ខញសត្រូវកនញងការយរៀបចុំ  និងការបង្ហា ញពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះ
យព មនិយពញយ ញ យោ ត្សបយៅតាមសតងោ់រគណយន យអនតរជារិ ថ្ន កមពញជា យ ខ៣៤ សតីពី “របា ការណ៍ហិរញ្ញ វរថញ
ចយ ល្ ោះយព ”។ ការទទួ ខញសត្រូវរបស់យ ើងខ្ញ ុំគឺយ្វើយសចកតីសននិោា នយ ើពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព មនិយពញយ ញយោ 
ផែអកយៅយ ើការត្រួរពិនិរយរបស់យ ើងខ្ញ ុំ។ 

 

ផែនកំណរ់ននការត្រួរពិនិរយ 
យ ើងខ្ញ ុំបានយ្ើវការត្រួរពិនិរយយោ អនញយោមយៅតាមសតងោ់រអនតរជារិថ្នកមពញជាយ ើការត្រួរពិនិរយ យ ខ 

២៤១០ សតីពី “ការត្រួរពិនិរយពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព ផែ យ្វើយ ើងយោ សវនករឯករាជរបស់អងាភាព”។ ការ        
ត្រួរពិនិរយយ ើពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព រមួមាន ការយោទជាសុំណួរយៅអនកទទួ ខញសត្រូវផែនកហរិញ្ញ វរថញ និងគណយន យ     
ការអនញវរត កខណៈវភិាគ និងនីរវិ ិ្ ីត្រួរពិនិរយយែេងៗយទៀរ។ ការត្រួរពិនិរយមានផែនកុំណររូ់ចជាងការយ្ើវសវនកមម ផែ 
អនញយោមយៅតាមសតងោ់រអនតរជារសិតីពីសវនកមមថ្នកមពញជា។ ជា ទធែ ការត្រួរពិនិរយយនោះមនិអាចយ្វើឱ្យយ ើងខ្ញ ុំយ្វើការ
ធា្អោះអាងអុំពបីញ្ហា សុំខាន់ៗ  ែូចផែ យ ើងខ្ញ ុំអាចែងឹកនញងការយ្វើសវនកមមយ្ោះយទ។ ែូយចនោះយ ើងខ្ញ ុំមនិបយញ្ចញមរិ
យោប ់សវនកមមយទ។ 

 
នសចកតីសននិដ្ឋា ន 

 យោងយៅតាមការត្រួរពិនិរយរបស់យ ើងខ្ញ ុំ យ ើងខ្ញ ុំករស់មាា  ់យ ើញថាមនិមានបញ្ហា ណាម ួ ផែ យ្វើឱ្យយ ើង
ខ្ញ ុំយជឿជាកថ់ាពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព មនិយពញយ ញផែ បានភាា បម់កជាម ួមនិបានយរៀបចុំនូវត្គបទ់ិែាភាពជាស្ថរវនត
ទុំងអស់ យោ ត្សបយៅតាមសតងោ់រគណយន យអនតរជារិថ្នកមពញជាយ ខ៣៤ សតីពី “របា ការណ៍ហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព ” 
យ្ោះយទ។ 
 
ជ. ត្កុមហ ុន ត្បាយវ័រធ័រហាវខូន ើស ៍(នខមបូឌា) 
 
 
 
ឡាង ហុ ី
Partner 
 

រាជធានីភ្នុំយពញ ត្ពោះរាជាណាចត្កកមពញជា 
ថ្ងៃទី១១ ផខកញមភៈ ឆ្ន ុំ២០២១



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពល (មិនបាននធវើសវនកមម) 
គិរត្រឹមនងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

 កំណរ់  ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 សមាា ល ់  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

    

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  

(បានយ្វើសវនកមម) 

ត្ទពយសកមម  
 

   

ត្ទពយសកមមរយៈនពលផវង  
 

   

ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាខ រ ៧  ៩១៥.៣៦៩.០១៥  ៨៥៧.១៧៨.៣៣១ 
ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ ៨  ២៧៣.៨៣៥.៤៦៧  ២៧៥.៨៨០.៧៤៥ 
ត្ទពយសកមមអរបូី ៩  ៥.៦៧៣.៧៤៥  ៦.៤៣១.៩៦០ 
ឥណទនបញគា ិក   -  ១.២២៨.០១៩ 

   ១.១៩៤.៨៧៨.២២៧  ១.១៤០.៧១៩.០៥៥ 
ត្ទពយសកមមរយៈនពលខលី      
ឥណទនបញគា ិក   ១.២២៨.០២១  ២.១៩៣.១១២ 
សននិ្ិ   ២៣.៨៥៣.០២២  ១៨.៥១៩.២៥៥ 
គណនីអរិងិជនពាណិជាកមម និងគណនីអរិងិជនយែេងៗ   ៣៤.៦១៥.២៥៣  ៥៣.៤២៩.៥៨៤ 
ត្បាកប់យញ្ញ ើយៅ្្គាររ ៈយព ខលី   ១០៤.៥២៧.១០៣  ១២៩.៦១៥.៦១៨ 
ស្ថចត់្បាក ់និងស្ថច់ត្បាកស់មមូ    ៣០.៧៤១.០៧៥  ២៧.៧៨៩.៥៩៧ 

   ១៩៤.៩៦៤.៤៧៤  ២៣១.៥៤៧.១៦៦ 
ត្ទពយសកមមសរបុ   ១.៣៨៩.៨៤២.៧០១  ១.៣៧២.២៦៦.២២១ 
មូលធន និងបំណុល      
មូលធន      
យែើមទញន និងបញពវោភ្ភាគហ ញន ១០  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
ទញនបត្មុង ១១  ២៩.០៥៩.០៧២  ២៤.៧១២.៧២២ 
ចុំយណញរកាទញក   ១៥៥.២៨៤.២៨៣  ១៣៩.៧៩៤.០៥៥ 
មូលធនសរបុ   ៧០២.៣៦១.៤១៨  ៦៨២.៥២៤.៨៤០ 

      
បំណុល      
បំណុលរយៈនពលផវង      
ត្បាកក់មចី ១២  ៥០២.៣៤៣.៦០៩  ៥០៧.២៧៣.៧២២ 
ការពវកិចចអរថត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន៍ ១៣  ៧៨.៥៣២.៩៦៧  ៧៥.១២៥.០៦១ 
ការពវកិចចទូទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   ៩៨៣.១១៨  ១.០៩៦.៧០១ 
ចុំណូ ពនារ   ៥.៤០៦.១៤៣  ៥.៥៨០.៧១៣ 
បុំណញ  ពនធពនារ   ១៩.៦៧៦.៣១៦  ១៥.៧៨៤.៦៧៦ 

   ៦០៦.៩៤២.១៥៣  ៦០៤.៨៦០.៨៧៣ 
បំណុលរយៈនពលខលី      
ភាគោភ្ធា្ត្រូវបង់ ១០  -  ៥.២៥៦.៣៤០ 
ត្បាកក់មចី ១២  ៣៧.៦០២.២២៤  ៣៦.៤៣០.៥០២ 
ការពវកិចចអរថត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន៍ ១៣  ៧.៩៤៩.០០០  ៧.៩៤៩.០០០ 
ការពវកិចចទូទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   ៣.១២៦.០៦០  ១.៥៨៩.៥០៥ 
ចុំណូ ពនារ   ១៣៣.៤៨៥  ១៣៤.៤៧៥ 
គណនីអនកែារែ់ាងព់ាណិជាកមម និងគណនីអនកែារែ់ាងយ់ែេងៗ   ២៤.១២០.៨៦៨  ២៤.៩០១.២៣២ 
បុំណញ  ពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ    ៧.៦០៧.៤៩៣  ៨.៦១៩.៤៥៤ 

   ៨០.៥៣៩.១៣០  ៨៤.៨៨០.៥០៨ 
បំណុលសរបុ   ៦៨៧.៤៨១.២៨៣  ៦៨៩.៧៤១.៣៨១ 
មូលធន និងបំណុលសរបុ   ១.៣៨៩.៨៤២.៧០១  ១.៣៧២.២៦៦.២២១ 
 
 
កុំណរស់មាា  ់ផែ បានភាា បម់កជាមួ ពីទុំព័រទី ៦ ែ ់ ទុំពរ័ទី ២៩ ជាផែនកម ួថ្នពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព មនិយពញយ ញយនោះ។ 



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
របាយការណ៍ចំនណញ-ខារ និងលទធែលលមអិរនែេងៗចន ល្ ោះនពល (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ៣ផខ និង ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

   ែំណាច់ការយិបរនិចេទ៣ផខ  ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ 

 កំណរ់  ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩  ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 សមាា ល ់  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

   

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  

(បានយ្វើសវនកមម) 
 

          

ចំណូល ១៤  ៨៤.១៣៣.៤៣៦  ៩១.០៤៤.២៤៣  ៣១១.៨១៣.៧៦៩  ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧ 

          
ចំណាយ          

ចុំណា សមាភ រែារែ់ាង ់ ១៥  (២១.៦៥៩.១៥៦)  (២៧.១៩៧.៥៦៦)  (៨៣.៥៤៥.១១៣)  (៩៥.២៣១.៧៤១) 
ចុំណា ត្បាកយ់បៀវរេរ ៍ត្បាក់ឈ្នួ  និង

ចុំណា ពាកព់ន័ធ ១៦  (២៥.៨៧៣.១៨២) 
 

(២៥.១២៧.៦៨៤)  (៩០.១២៧.៦៩៦) 
 

(៨៨.១២៨.០០១) 
ចុំណា រ ុំ ស់ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាខ រ      

ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ និងត្ទពយសកមមអរបូី ១៧  (៩.៧៨៤.២៣៧) 
 

(៩.២៥១.៩៨៤)  (៣៧.៩៨៩.៥៥៦) 
 

(៣០.៩១០.២៧៤) 
ចុំណា ជួសជញ  និងផងទុំ   (២.២៤៤.០៥៧)  (១.៩៣៣.០២៨)  (៨.៨៧៩.៦៩៣)  (៨.១០១.២៩២) 
ចុំណា យែេងៗ   (៣.៣២៤.៤៨១)  (៧.៣៨៣.០៨៧)  (២១.៦៣១.៣០៩)  (២៦.១១៤.២៤២) 
ខារយែេងៗ – សញទធ    (៣១៤.៨៥០)  (៣.៦៥៧.០០៣)  (១៤៤.០៩៧)  (៤.០៥៧.៦៩៣) 

   (៦៣.១៩៩.៩៦៣)  (៧៤.៥៥០.៣៥២)  (២៤២.៣១៧.៤៦៤)  (២៥២.៥៤៣.២៤៣) 

          
ចុំយណញត្បរិបរតិការ   ២០.៩៣៣.៤៧៣  ១៦.៤៩៣.៨៩១  ៦៩.៤៩៦.៣០៥  ៨១.៣៧០.១៣៤ 

          
ចុំណូ ហិរញ្ញ វរថញ   ១.០៦០.៧៤១  ១០.២៩១.០៣៥  ៤.៥០៧.១២៤  ៤.១៧៥.៥៨៦ 
ចុំណា ហិរញ្ញ វរថញ   (៧.១៨៩.៩៣៧)  (៤.០៥៥.២៣៨)  (៣១.៨៦៣.២០៨)  (២០.៣៦០.២៩២) 
(ចុំណា )/ចុំណូ ហិរញ្ញ វរថញ– សញទធ ១៨  (៦.១២៩.១៩៦)  ៦.២៣៥.៧៩៧  (២៧.៣៥៦.០៨៤)  (១៦.១៨៤.៧០៦) 

          
ចំនណញមុនបង់ពនធនលើត្បាក់ចំណូល   ១៤.៨០៤.២៧៧  ២២.៧២៩.៦៨៨  ៤២.១៤០.២២១  ៦៥.១៨៥.៤២៨ 

          
ចុំណា ពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ  ១៩  (៣.៩៣១.៧៥៩)  (១៣.៣៣១.៤២៩)  (១៥.៥៣២.៦២៧)  (២១.៧២១.៩២៨) 

          
ចំនណញកនងុការយិបរនិចេទ   ១០.៨៧២.៥១៨  ៩.៣៩៨.២៥៩  ២៦.៦០៧.៥៩៤  ៤៣.៤៦៣.៥០០ 

          
លទធែលលមអិរនែេងៗ          
ខទងផ់ែ មនិោរថ់ាន ក់យ ើងវញិកនញងចុំយណញ-ខារ៖          
ការវាស់ផវងយ ើងវញិថ្នការពវកិចចអរថត្បយោជន ៍ 

ចូ និវរតន ៍   - 
 

(៦៦១.០០០)  - 
 

(៦៦១.០០០) 
លទធែលលមអិរកនងុការយិបរនិចេទ   -  (៦៦១.០០០)  -  (៦៦១.០០០) 
          
ចំនណញរបសភ់ាគហ ុនិក   ១០.៨៧២.៥១៨  ៩.៣៩៨.២៥៩  ២៦.៦០៧.៥៩៤  ៤៣.៤៦៣.៥០០ 
លទធែលលមអិរចំនណញសរបុរបសភ់ាគហ ុ
និក   ១០.៨៧២.៥១៨  ៨.៧៣៧.២៥៩  ២៦.៦០៧.៥៩៤  ៤២.៨០២.៥០០ 

 
ចុំយណញកនញងម ួភាគហ ញនរបស់ភាគហ ញនិករបស់ ក.ស.ស សត្មាប់ការ ិបរយិចេទយនោះមានែូចខាងយត្កាម៖ 

ចុំយណញកនញងម ួភាគហ ញនមូ ោា ន (យរៀ ) ២០  ១២៦,៧៦  ១០៩,៥៧  ៣១០,២១  ៥០៦,៧៣ 
ចុំយណញកនញងម ួភាគហ ញនង ចញោះ (យរៀ ) ២០  ១២៦,៧៦  ១០៩,៥៧  ៣១០,២១  ៥០៦,៧៣ 

 
 
កុំណរស់មាា  ់ផែ បានភាា បម់កជាមួ ពីទុំព័រទី ៦ ែ ់ ទុំពរ័ទី ២៩ ជាផែនកម ួថ្នពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព មនិយពញយ ញយនោះ។ 



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ត្បាក់ចន ល្ ោះនពល (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

 ផែលជារបសភ់ាគហ ុនិក 

 

នែើមទុន នងិ 
បុពវលា ភាគហ ុន  ទុនបត្មុង  ចំនណញរកាទុក  សរបុ 

 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

        

សមរុលយនៅនងៃទី០១ ផខមករា ឆ្ន ២ំ០១៩ ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២០.១៥៥.៨៤៦  ១១១.៣៣៦.៣២៥  ៦៤៩.៥១០.២៣៤ 
        
ចុំយណញកនញងការ ិបរយិចេទ -  -  ៤៣.៤៦៣.៥០០  ៤៣.៤៦៣.៥០០ 
 ទធែ  មអរិយែេងៗ -  -  (៦៦១.០០០)  (៦៦១.០០០) 
 ទធែ  មអរិសរញបកនញងការ ិបរយិចេទ -  -  ៤២.៨០២.៥០០  ៤២.៨០២.៥០០ 

        
យែទរយៅទញនបត្មងុ (កុំណរស់មាា  ់ ១១) -  ៤.៥៥៦.៨៧៦  (៤.៥៥៦.៨៧៦)  - 
ភាគោភ្បានបង ់(កុំណរស់មាា  ់ ៦) -  -  (៩.៧៨៧.៨៩៤)  (៩.៧៨៧.៨៩៤) 

        
សមរុលយនៅនងៃទ៣ី១ ផខធន ូឆ្ន ២ំ០១៩ 

(បានយ វ្ើសវនកមម) ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៤.៧១២.៧២២  ១៣៩.៧៩៤.០៥៥  ៦៨២.៥២៤.៨៤០ 

        
ែុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ១២ផខ ថ្ងៃទី៣១ ផខ ន្ូ ឆ្ន ុំ២០២០

(បានត្ររួពនិិរយ ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម)        
សមរុលយនៅនងៃទី០១ ផខមករា ឆ្ន ២ំ០២០  ៥១៨.០១៨.០៦៣    ២៤.៧១២.៧២២    ១៣៩.៧៩៤.០៥៥   ៦៨២.៥២៤.៨៤០  
        
ចុំយណញកនញងការ ិបរយិចេទ -  -  ២៦.៦០៧.៥៩៤  ២៦.៦០៧.៥៩៤ 
 ទធែ  មអរិសរញបកនញងការ ិបរយិចេទ -  -  ២៦.៦០៧.៥៩៤  ២៦.៦០៧.៥៩៤ 

        
យែទរយៅទញនបត្មងុ (កុំណរស់មាា  ់ ១១) -  ៤.៣៤៦.៣៥០  (៤.៣៤៦.៣៥០)  - 
ភាគោភ្បានបង ់(កុំណរស់មាា  ់ ៦) -  -  (៦.៧៧១.០១៦)  (៦.៧៧១.០១៦) 

        
សមរុលយនៅនងៃទ៣ី១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

(បានត្ររួពនិិរយ ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៩.០៥៩.០៧២  ១៥៥.២៨៤.២៨៣  ៧០២.៣៦១.៤១៨ 

 
 
 
 
កុំណរស់មាា  ់ផែ បានភាា បម់កជាម ួពីទុំពរ័ទី ៦ ែ ់ ទុំពរ័ទ ី២៩ ជាផែនកម ួថ្នពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព មនិយពញយ ញយនោះ។ 



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ត្បាក់ចន ល្ ោះនពល (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

   ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ 

 កំណរ់  ៣១ ធន ូ២០២០  ៣១ ធន ូ២០១៩ 

 សមាា ល ់ ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

   

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

លហូំរស្ថច់ត្បាក់ពីសកមមភាពត្បរិបរតិការ      

ស្ថចត់្បាកប់ានពីត្បរិបរតិការ ២១  ១២៣.២៩២.៣៥៦  ១០០.២៦១.៤៦២ 
ពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ បានបង ់   (១២.៦៥២.៩៤៨)  (៧.០០១.៦៤៥) 

      
 ុំហូរចូ ស្ថចត់្បាកស់ញទធពីសកមមភាពត្បរិបរតិការ   ១១០.៦៣៩.៤០៨  ៩៣.២៥៩.៨១៧ 

      
លហូំរស្ថច់ត្បាក់ពីសកមមភាពវិនិនោគ      
ការទិញត្ទពយសមបរិត និងបរកិាខ រ ៧  (៨៧.៣១៨.៧៣៨)  (៣៣.៩១៩.៩៩២) 
ការទិញត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ ៨  (៤.២១៦.៨៣៨)  (២.៥៩៤.៥៧៩) 
ការទិញត្ទពយសកមមអរបីូ   (៣១២.៨០០)  - 
ការែក/(ការោក)់ត្បាកប់យញ្ញ ើយៅ្្គាររ ៈយព ខលី   ២៥.០៨៨.៥១៥  (៥៤.៧៤២.៣៧៩) 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីការ កត់្ទពយសមបរតិ និងបរកិាខ រ   -  ៧៧.៨៦៤ 
ត្បាកស់ុំណងបានទទ ួពីឥណទនបញគា ិក   ២.៥៦៦.៧២៦  ២.៥៦៦.៧២៦ 
ការត្បាកប់ានទទ ួ   ៤.២៥១.១២៩  ២.៩២៩.២០៥ 
      

 ុំហូរស្ថចត់្បាកយ់ចញសញទធពីសកមមភាពវនិិយោគ   (៥៩.៩៤២.០០៦)  (៨៥.៦៨៣.១៥៥) 

      
លហូំរស្ថច់ត្បាក់ពីសកមមភាពហរិញ្ញបបទាន      
ភាគោភ្បានបង ់ ៦  (១២.១៧៤.៦៤៩)  (១៥.១៩១.៥២៧) 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីត្បាកក់មច ី   ១១.២២៤.០៩២  ៤.៤៨០.៣៨៩ 
ការសងត្បាកក់មច ី   (៣២.៤១៣.៤១២)  (២១.៨៧៣.៧៥៤) 
ការត្បាកប់ានបង ់   (១៤.៣៨១.៩៥៥)  (៩.៣៩៣.៦៩៨) 
      

 ុំហូរស្ថចត់្បាកយ់ចញសញទធពីសកមមភាពហិរញ្ញបបទន   (៤៧.៧៤៥.៩២៤)  (៤១.៩៧៨.៥៩០) 

      
កំនណើ ន/(រំហយ)ស្ថច់ត្បាក់ និងស្ថច់ត្បាក់សមមូល
សទុធ   ២.៩៥១.៤៧៨  (៣៤.៤០១.៩២៨) 

      

ស្ថចត់្បាក ់និងស្ថចត់្បាកស់មមូ យែើមការ ិបរយិចេទ   ២៧.៧៨៩.៥៩៧  ៦២.១៩១.៥២៥ 

      
ស្ថច់ត្បាក់ និងស្ថច់ត្បាក់សមមូលែំណាច់ 
ការយិបរនិចេទ   ៣០.៧៤១.០៧៥  ២៧.៧៨៩.៥៩៧ 

 
កុំណរស់មាា  ់ផែ បានភាា បម់កជាម ួពីទុំពរ័ទី ៦ ែ ់ ទុំពរ័ទី ២៩ ជាផែនកម ួថ្នពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព មនិយពញយ ញយនោះ។ 



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១. ព័រ៌មានទូនៅ 
កុំពងផ់ែសវ រ័ត្កុងត្ពោះសីហនញ (យៅការថ់ា “ក.ស.ស”) គឺជាត្គឹោះស្ថថ នសវ រ័ស្ថធារណៈ ផែ សិថរយត្កាមការ

ត្គបត់្គងផែនកបយចចកយទសរបស់ត្កសួងស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន និងសថិរយត្កាមការត្គបត់្គងផែនកហិរញ្ញ វរថញរបស់ត្កសួង
យសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរថញ យហើ មានការោិ ័ កណាត  យៅយខរតត្ពោះសីហនញ ត្ពោះរាជាណាចត្កកមពញជា។ 

ក.ស.ស គឺជានីរិអងាភាពផែ មាន កខណៈសវ រ័ទុំងផែនករែាបា  និងហិរញ្ញ វរថញ និងត្រូវបានបយងកើរយ ើង 
យោ អនញយោមយៅតាមអនញត្កឹរយ ខ ៥០ អនត្ក.បក ចញោះថ្ងៃទី១៧ ផខកកកោ ឆ្ន ុំ១៩៩៨ ផែ បានែត ់ស្ថថ នភាពឱ្យ      
ត្កុមហ ញនជាស្ថថ បន័សវ រ័ស្ថធារណៈ។ 

ក.ស.ស បានចញោះបញ្ា ីពាណិជាកមមយៅត្កសួងពាណិជាកមម និងទទួ បានវញិ្ហញ បនបត្រចញោះបញ្ា ីយ ខ Co.៤៧៨៤
ET/២០១៧ ចញោះថ្ងៃទី២១ ផខកញមភៈ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” របស់ ក.ស.ស ត្រូវបានចញោះបញ្ា ីយៅែារ មូ បត្រកមពញ
ជា (យៅការថ់ា “ែ.ម.ក”) យៅថ្ងៃទី០៨ ផខមងិញ្ ឆ្ន ុំ២០១៧។  

បចចញបបននយនោះ ក.ស.ស គឺជាកុំពងផ់ែសមញត្ទអនតរជារិ និង ជាកុំពងផ់ែពាណិជាកមមផរម ួគរយ់ៅកនញង                  
ត្ពោះរាជាណាចត្កកមពញជា។ អនញយោមយៅតាមអនញត្កឹរសតីពី ការបយងកើរកុំពងផ់ែសវ រ័ត្កុងត្ពោះសីហនញ យបសកកមមរបស់          
ក.ស.ស គឺែត ់យសវាកុំពងផ់ែសមញត្ទ និងសកមមភាពយែេងៗផែ ពាកព់ន័ធនឹងយសវាកុំពងផ់ែសមញត្ទ ែូចខាងយត្កាម៖ 

 
- កណណ ធារកិចច្ុ្ំ វាយចញ-ចូ  និងែត ់ភ្សតញភាែ ់្វា 
- យ ើកោក ់យែទរែទញក និងែឹកជញ្ាូ នទុំនិញ 
- ការង្ហរផងរកា សតញកទុំនិញ ឃ្ល ុំង-ទីោន 
- ការង្ហរអភ្វិឌ្ឍន ៍ស្ថត រ និងពត្ងីកយហោា រច្សមពន័ធ ក.ស.ស ផែ មានត្ស្ថប់ 
- ទទួ ខញសត្រូវ និងោរផ់ចងយ ើការង្ហរការពារសញវរថិភាព សនតិសញខ សណាត ប់ធាន បក់នញងរុំបនត់្គបត់្គង និង 
- ត្គបត់្គងែឹក្ុំ និងោរផ់ចងសកមមភាពឱ្យមានត្បសិទធភាព និងមានការរកីចយត្មើន 

 
កនញងឋានៈជាស្ថថ បន័សវ រ័ស្ថធារណៈ ក.ស.ស ទទួ អុំណាច និងការពវកិចចទុំងឡា ពីរាជរោា ភ្បិា  ថ្ន 

ត្ពោះរាជាណាចត្កកមពញជា យែើមបបីុំយពញយបសកកមមត្សបតាមកមមវរថញរបស់ខលួន។ 

ការោិ ័ ចញោះបញ្ា ីរបស់ ក.ស.ស មានទីតាុំងសថិរយៅរិរវងិី សយមតចអគាមហាយស្បរីយរយជា ហ ញន ផសន 
សង្ហក រ ់យ ខ៣ ត្កុងត្ពោះសីហនញ យខរតត្ពោះសីហនញ ត្ពោះរាជាណាចត្កកមពញជា។ 

ត្កុមត្បឹកាភ្បិា អនញមរ័ឱ្យយចញែា ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព មនិយពញយ ញ យៅថ្ងៃទ១ី១ ផខកញមភៈ ឆ្ន ុំ
២០២១។  

ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព មនិយពញយ ញសត្មាបែ់ុំណាច់ការ ិបរយិចេទ ៣ផខ និង ១២ផខ ថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ     
ឆ្ន ុំ២០២០   ត្រូវបានត្រួរពិនិរយ ប ញផនតមនិត្រូវបានយ្វើសវនកមមយទ។ 

 
  



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២. នសចកតីសនងខបនោលការណ៍គណននយយសខំាន់ៗ 
២.១ មូលដ្ឋា នកនងុការនរៀបចំព័រ៌មានហរិញ្ញវរថុសនងខប 

ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព មនិយពញយ ញសត្មាបែ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ១២ផខ ថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០ ត្រូវ
បានយរៀបចុំយ ើងយោ អនញយោមយៅតាមសតង់ោរគណយន យអនតរជារិកមពញជា យ ខ៣៤ សតីព ី“របា ការណ៍ហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះ
យព ” (“CIAS 34”)។  

ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញសយងខបយនោះ មនិរមួបញ្ចូ  នូវរា ់កុំណរ់សមាា  ់ត្គបត់្បយភ្ទទុំងអស់ែូចបាន បង្ហា ញជា្មម
តាយៅកនញងរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរថញផែ បានយ្វើសវនកមមត្បោុំឆ្ន ុំយទ។ ែូចយនោះពរ័៌មានហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព មនិយពញយ ញ
យនោះគួរត្រូវបានអានភាា បជ់ាម ួនឹងរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរថញត្បោុំឆ្ន ុំ    សត្មាបែ់ុំណាច់ឆ្ន ុំថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩   ផែ 
ត្រូវបានយរៀបចុំយ ើង យោ អនញយោមយៅតាមសតងោ់រ របា ការណ៍ទកទ់ងនឹងហិរញ្ញ វរថញអនតរជារិថ្នកមពញជា (“CIFRS”)។ 

យគា ការណ៍គណយន យសុំខាន់ៗ ផែ បានយត្បើកនញងការយរៀបចុំពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព មនិយពញយ ញយនោះ 
គឺែូចយៅនឹងយគា ការណ៍គណយន យសុំខាន់ៗ  ផែ បានយត្បើកនញងការយរៀបចុំរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរថញផែ បានយ្វើសវនកមមរចួ
សត្មាបឆ់្ន ុំ២០១៩។ 

ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព មនិយពញយ ញជាភាស្ថអងយ់គលស ត្រូវបានយរៀបចុំយ ើងយចញពី ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញ
ចយ ល្ ោះយព មនិយពញយ ញជាភាស្ថផខមរ។ កនញងករណីមនិមានសងារិភាព ឬមានភាពខញសគាន កនញងការបកត្ស្ថ រវាងភាស្ថ
ទុំងពីរ យ្ោះត្រូវ កពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព មនិយពញយ ញ ជាភាស្ថផខមរជាយគា ។ 

 
(i) សតងោ់រគណយន យងមី សតងោ់រគណយន យផែ បានយ្វើវយិស្ថ្នកមម 

សតងោ់រគណយន យងមី សតង់ោរគណយន យផែ បានយ្វើវយិស្ថ្នកមម និងបុំណកត្ស្ថ ម ួចុំនួន បានចូ      
ជា្រមានសត្មាបក់ារ ិបរយិចេទរា ការណ៍យនោះ ៖ 

 និ មន ័ថ្នសមាភ រៈ - ការផ្លល ស់បតូរយៅ CIAS 1 និង CIAS 8 
 ផកសត្មួ និ មន ័ពាកយរបស់គណយន យសត្មាបរ់បា ការណ៍ហិរញ្ញ វរថញ  
សតងោ់រខាងយ ើមនិមានែ ប ោះពា ់ជាស្ថរវនតែ ់ការអនញវរតយទ។ 

 

(ii) សតងោ់រគណយន យងមី និងបុំណកត្ស្ថ យែេងៗផែ មិនទនប់ានអនញវរត  
សតងោ់រគណយន យងមី និងបុំណកត្ស្ថ ម ួចុំនួន ផែ មនិទនប់ានែេពវែា  គឺមនិោុំបាចរ់ា ការណ៍កនញង

ការ ិបរយិចេទសត្មាបថ់្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០ យហើ  ក.ស.ស កម៏និទនប់ានអនញវរតយៅយ ើ ែងផែរ។ សតងោ់រទុំងយនោះ 
មនិត្រូវបានយគរ ុំពឹងថា នឹងមានែ ប ោះពា ់ជាស្ថរវនតែ ់អងាភាពយៅកនញងការ ិបរយិចេទរា ការណ៍យព បចចញបបនន ឬ
អ្គរយទ យហើ និងត្បរិបរតិការ្យព អ្គរផែ អាចយមើ យ ើញជាមញន។ 

 
 

  



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៣.  ការបា៉ា ន់ស្ថម នរបសគ់ណៈត្គប់ត្គង 
ការយរៀបចុំពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព មនិយពញយ ញ រត្មូវឱ្យគណៈត្គបត់្គងយ្វើការវនិិចេ ័ ការបា នស់្ថម ន    

ការសនមរ ផែ មានែ ប ោះពា ់ែ ់ការអនញវរតយគា ការណ៍គណយន យ និងចុំនួនទឹកត្បាករ់បស់ត្ទពយសកមម បុំណញ   
ចុំណូ  និងចុំណា ផែ បានរា ការណ៍។  ទធែ ជាកផ់សែងអាចនឹងខញសគាន យៅនឹងការបា ន់ស្ថម នទុំងយនោះ។ 

កនញងការយរៀបចុំពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព មនិយពញយ ញ ការវនិិចេ ័សុំខានផ់ែ គណៈត្គបត់្គងបានយ្វើយ ើង
កនញងការអនញវរតយគា ការណ៍គណយន យរបស់ ក.ស.ស និងត្បភ្ពសុំខាន់ៗ កនញងការបា ន់ស្ថម នភាពមនិត្បាកែត្បជាគឺែូចគាន
យៅនឹងការវនិិចេ ័ផែ បានអនញវរតកនញងរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរថញសត្មាបែ់ុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩។ 
 

៤. ការត្គប់ត្គងហានិ ័យហរិញ្ញវរថុ 
៤.១  កត្តត ហានិ ័យហរិញ្ញវរថុនែេងៗ 

ក.ស.ស ត្រូវត្បឈ្មមញខនឹងហានិភ្ ័យែេងៗែូចជា ហានិភ្័ ទីែារ (រមួមានហានិភ្ ័ការបតូររបូ ិបណ័ណ  និង
ហានិភ្ ័អត្តាការត្បាក)់ ហានិភ្ ័ឥណទន  និងហានិភ្័ ស្ថចត់្បាកង់្ហ ត្សួ ។  

ការយរៀបចុំពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព មនិយពញយ ញ មនិរត្មូវឱ្យរមួបញ្ចូ  នូវពរ័ម៌ាន និងការោរត្រោង
ហានិភ្ ័ហិរញ្ញ វរថញទុំងអស់ ែូចការយរៀបចុំរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរថញត្បោុំឆ្ន ុំយទ យហើ គួរអានភាា បជ់ាម ួនឹងរបា ការណ៍
ហិរញ្ញ វរថញសត្មាប ់ែុំណាច់ឆ្ន ុំថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩។ 

 

៤.២  រនមលសមត្សបរបសត់្ទពយសកមមហរិញ្ញវរថុ និងបំណុលហរិញ្ញវរថុវាសផ់វងត្តមនងលនែើម
ែករលំស ់
វ ិ្ ីស្ថស្តសត និងការសនមរ ផែ បានយត្បើកនញងការបា នស់្ថម នរថ្មលសមត្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថញ មានែូចខាង

យត្កាម៖ 
(ក)  ស្ថច់ត្បាក់ និងស្ថច់ត្បាក់សមមូ  និងត្បាក់បយញ្ញើ យៅ្្គាររ ៈយព ខលី - រថ្មលយោងថ្នគណនីទុំងយនោះ 

មានរថ្មលត្បហាក់ត្បផហ នឹងរថ្មលសមត្សប យោ ស្ថរវាមានរ ៈយព ខលី។ 
(ខ) គណនីអរិងិជនពាណិជាកមម និងគណនីអរិងិជនយែេងៗ - រថ្មលយោងែកសុំវធិាន្នផែ បណាត  មកពី 

ការង ចញោះរថ្មលមានរថ្មលត្បហាក់ត្បផហ នឹងរថ្មលសមត្សប យោ ស្ថរគណនីទុំងយនោះសថិរយៅយត្កាម 
 កខខណឌ ឥណទន្មមតា និងមានរ ៈយព ខលី។ 

(គ) ឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិក - រថ្មលយោងរ ៈយព ខលី ថ្នឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិកត្រូវបានោរ់ទញកថាមានរថ្មល 
ែូចគាន ជាមួ រថ្មលសមត្សប យោ ស្ថរឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិកមានរ ៈយព ខលី។ រថ្មលសមត្សបត្រូវបាន
គណ្ផែអកតាម ុំហូរស្ថច់ត្បាក់អបបហារ យោ យត្បើអត្តាត្បាក់កមចី្យព បចចញបបនន។ វាត្រូវបានោរ់ទញកថា
សថិរយៅកនញងរថ្មលសមត្សបកត្មរិទី៣ កនញងឋា្នញត្កមរថ្មលសមត្សបយោ ស្ថរការរមួបញ្ចូ  នូវ ធារញចូ 
ផែ មិនអាចអយងករបាន រមួមានហានិភ្័ ឥណទនរបស់ភាគីថ្ែគូជាយែើម។ 

( ) គណនីអនកែារ់ែាង់ពាណិជាកមម និងគណនីអនកែារ់ែាង់យែេងៗ - រថ្មលយោងថ្នគណនីអនកែារ់ែាង់ពាណិជាកមម 
និងគណនីអនកែារ់ែាង់យែេងៗគឺត្រូវបានោរ់ទញកថាមានរថ្មលែូចគាន ជាមួ រថ្មលសមត្សប យោ ស្ថរមាន រ
 ៈយព ខលី។ 

(ង) ត្បាក់កមចី -   រថ្មលសមត្សបថ្នត្បាក់កមចី     ត្រូវបា ន់ស្ថម នយោ យ្វើអបបហារយ ើ ុំហូរស្ថច់ត្បាក់យចញកនញង       
កិចចសនា្យព អ្គរ យោ យត្បើអត្តាត្បាក់កមចី្ែុំណាច់ការ ិបរយិចេទ។ 



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៤. ការត្គប់ត្គងហានិ ័យហរិញ្ញវរថុ (រ) 
៤.២  រនមលសមត្សបរបសត់្ទពយសកមមហរិញ្ញវរថុ និងបំណុលហរិញ្ញវរថុវាសផ់វងត្តមនងលនែើម

ែករលំស ់(រ) 
ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរថញផែ វាស់ផវងតាមរថ្មលសមត្សប ត្រូវបានវភិាគយៅតាមឋា្នញត្កមថ្នការវាស់ផវងរថ្មល     

សមត្សបែូចខាងយត្កាម៖ 
 

កត្មិរ ១ រថ្មល ក់កនញងទីែារសកមម (មិនផករត្មូវ)  ចុំយពាោះត្ទពយសកមម ឬបុំណញ  ផែ អាចកុំណរ់បាន។ 
កត្មិរ ២ ធារញចូ យែេងៗ យត្ៅពីរថ្មល ក់ផែ បានរមួបញ្ចូ  កនញង កត្មរិ ១ ផែ អាចអយងករត្ទពយសកមម ឬ បុំណញ   

បានយោ ផ្លទ  ់ (តាមថ្ងលកុំណរ់) ឬ យោ ត្បយោ  (តាមថ្ងលរកបាន)។ 
កត្មិរ ៣ ធារញចូ ចុំយពាោះត្ទពយសកមម ឬបុំណញ   ផែ មិនអាត្ស័ យ ើទិននន័ យ ើទីែារផែ អាចសយងករបាន 

(ផែ ជាធារញចូ ផែ មិនអាចអយងករបាន)។ 
 
៥.  ព័រ៌មានត្បរិបរតិការត្តមផែនក 

ក.ស.ស មានត្បរិបរតិការតាមផែនកផែ ត្រូវរា ការណ៍គឺ យសវាផែនកកុំពងផ់ែ។ ត្បធានអនកសយត្មចចិរតផែនក
ត្បរិបរតិការ (្ កត្បរិបរតិ) ត្រួរពិនិរយរបា ការណ៍ត្គបត់្គងថ្ែទកនញង ផែ បានរា ការណ៍អុំពី ទធែ ថ្នយសវាផែនក
កុំពងផ់ែទុំងមូ  យែើមបវីា រថ្មលអុំពី ទធែ  និងការផបងផចក្នធាន។ ត្បធានអនកសយត្មចចិរតផែនកត្បរិបរតិការ វា រថ្មល
អុំពី ទធែ ថ្នត្បរិបរតិការតាមផែនក យោ ផែអកយៅយ ើទុំហុំត្បាក់ចុំណូ ែញ  (កុំណរ់សមាា  ់ ១៤) ចុំយណញមញនបងព់នធ 
និងចុំយណញសញទធ យ្ៀបនឹងការ ិបរយិចេទមញនៗ។ យ ើសពីយនោះ ក.ស.ស កម៏ានរុំបនយ់សែាកិចចពិយសស ផែ កុំពញងយ្វើ  
ត្បរិបរតកិារយៅែុំណាកក់ា ែុំបូងែងផែរ (កុំណរស់មាា  ់ ៨)។ 

ត្បាកច់ុំណូ ភាគយត្ចើនបានមកពីអរិងិជនខាងយត្ៅ។ ក.ស.ស មានទីតាុំងសថិរយៅកនញងយខរតត្ពោះសីហនញ យហើ 
ត្បាកច់ុំណូ ភាគយត្ចើន មានត្បភ្ពយចញពីយខរតត្ពោះសីហនញ និងរុំបនជ់ញុំវញិ។ 

កនញងអុំ ញងការ ិបរយិចេទ មានចុំណូ ចុំនួន ១០៧.៦៨៤.៧៤៧ ពានយ់រៀ  ផែ យសមើនឹង៣៥% ថ្នត្បាកច់ុំណូ 
សរញប គបឺានមកពីអរិងិជន្ុំៗ ចុំនួនបី្ក។់ 

 
៦.  ភាគលា  

យៅថ្ងៃទី០៥ ផខមងិញ្ ឆ្ន ុំ២០២០ ត្កុមត្បឹកាភ្បិា បានអនញមរ័ផបងផចកភាគោភ្ពីត្បាកច់ុំយណញសត្មាប់
ែុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទ៣ី១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩ ែូចខាងយត្កាម៖ 
 ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធន ូ២០១៩ 
 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

    

ភាគោភ្បានបងឱ់្យភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ” ៣.៥៣៣.១២២  ៦.៥៥០.០០០ 
ភាគោភ្បានបងឱ់្យភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ”  ៨.៦៤១.៥២៧  ៨.៦៤១.៥២៧ 
ភាគោភ្សរញបបានបង ់(*) ១២.១៧៤.៦៤៩  ១៥.១៩១.៥២៧ 
 



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៦.  ភាគលា  (រ) 
(*) ភាគោភ្សរញបបានបងផ់ែ មានទឹកត្បាកច់ុំនួន ១២.១៧៤.៦៤៩ ពានយ់រៀ យនោះ មានរមួបញ្ចូ  ទុំងភាគោភ្ 
ធា្ផែ មានទឹកត្បាកច់ុំនួន ៥.៤០៣.៦៣៣ ពានយ់រៀ  (កុំណរស់មាា  ់ ១០) (ថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩៖ មានចុំនួន 
៥.៤០៣.៦៣៣ ពានយ់រៀ )។ ចុំនួនផែ យៅស ់ ៦.៧៧១.០១៦ ពានយ់រៀ  (ថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩៖ មានចុំនួន 
៩.៧៨៧.៨៩៤ ពានយ់រៀ ) ត្រូវបានែកយចញពីចុំយណញរកាទញក។ 
 
 
 
 
 

 



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៧.  ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាខ រ 
 

 
 ែីធលី  ការផកលមអែីធលី  អោរ  

បរកិាខ រ 
បនចេកនទស  

នត្គឿងសង្ហា រមិ 
និងបរកិាខ រភាា ប់  

កុំពយទូ័រ និង
បរកិាខ រ

ការោិលយ័  ោនយនត  
បរកិាខ រ 

កំពង់ផែមុត្ទ  
សណំង់កំពុងស្ថង

សង់  បា៉ា ផែរ  សរបុ 
 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 
                      

យៅថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩ (បានយ្វើ
សវនកមម)                      

ថ្ងលយែើម 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 
រ ុំ ស់បងារ -  (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) 

                      
រថ្មលចញោះបញ្ា ីសញទធ (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 ិបរយិចេទ១២ផខ ថ្ងៃទី៣១ 
ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០ (បានត្រួរពិនិរយ ប ញផនត
មនិបានយ្វើសវនកមម)                      

រថ្មលចញោះបញ្ា ីសញទធយែើមត្គា 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 
ទិញបផនថម (*) -  ៣.១៩៩.២៤៧  ១.៧៧៦.៦១៣  ១.៥០៩.៣៥៥  ៦៦៤.៩៦១  ២.១១១.៩២៨  ៧.៩៩៩.១០៣  ១០.២៧៤.៦៨៧  ៦១.២២១.៤៣០  ៨៩.៧៨៥  ៨៨.៨៤៧.១០៩ 
រ ុំ ស់ -  (១.៤៤២.៥៨៧)  (៩.៥៩២.០១៣)  (៣.៧១៣.៨១៩)  (៣៥៨.៤៤៩)  (១.៤០៩.៦៨១)  (៣.២១៨.២៨១)  (១០.៨៣៣.៩៩៨)  -  (៨៧.៥៩៧)  (៣០.៦៥៦.៤២៥) 
 

រថ្មលចញោះបញ្ា ីសញទធចញងត្គា ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣២.៣៧១.០៩៧  ៣១៦.៤១៥.២៧២  ២៦.០១៧.១៤៩  ៨០៦.៦៤០  ២.៧១១.៥៥៧  ៣២.២៥៧.១៩៨  ១៨៧.៥៥៣.៦១០  ៦៦.២៥៦.៣២៧  ៥០.២៥៦  ៩១៥.៣៦៩.០១៥ 

                      
យៅថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០                      
ថ្ងលយែើម ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣៨.១២១.៦៣៨  ៣៤៦.៦៩៣.៩៣៥  ៣៥.៨២៨.៣៣៤  ២.១៣៦.៣៤៦  ៩.០៣៨.៧៤៦  ៤១.៨៩៥.៦៥៥  ២៣២.០៨៨.៣៥៥  ៦៦.២៥៦.៣២៧  ១.០២២.៧៦១  ១.០២៤.០១២.០០៦ 
រ ុំ ស់បងារ -  (៥.៧៥០.៥៤១)  (៣០.២៧៨.៦៦៣)  (៩.៨១១.១៨៥)  (១.៣២៩.៧០៦)  (៦.៣២៧.១៨៩)  (៩.៦៣៨.៤៥៧)  (៤៤.៥៣៤.៧៤៥)  -  (៩៧២.៥០៥)  (១០៨.៦៤២.៩៩១) 

                      
រថ្មលចញោះបញ្ា ីសញទធ (បានត្រួរពិនិរយ ប ញផនត
មនិបានយ្វើសវនកមម) ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣២.៣៧១.០៩៧  ៣១៦.៤១៥.២៧២  ២៦.០១៧.១៤៩  ៨០៦.៦៤០  ២.៧១១.៥៥៧  ៣២.២៥៧.១៩៨  ១៨៧.៥៥៣.៦១០  ៦៦.២៥៦.៣២៧  ៥០.២៥៦  ៩១៥.៣៦៩.០១៥ 



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៧.  ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាខ រ (រ) 
 
(*) សូមយោងយៅការយែទៀងផ្លទ រក់ារទិញបផនថម ផែ ជាស្ថចត់្បាក់ និងមនិផមនស្ថចត់្បាកែូ់ចខាងយត្កាម (ការទិញ     
ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាខ រ) សត្មាបែ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ១២ផខ។ 
 

 ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ 
 ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធន ូ២០១៩ 
 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

    

ការទិញកនញងអុំ ញងការ ិបរយិចេទ (ស្ថចត់្បាក ់និងមនិផមនស្ថចត់្បាក)់ ៨៨.៨៤៧.១០៩  ៣៥.១៧៦.៣២៩ 
ទឹកត្បាកត់្រូវសងអនកែារែ់ាង ់(មនិផមនស្ថចត់្បាក)់  (១.៥២៨.៣៧១)  (១.២៥៦.៣៣៧) 
ស្ថចត់្បាកប់ានបងក់នញងអុំ ញងការ ិបរយិចេទ ៨៧.៣១៨.៧៣៨  ៣៣.៩១៩.៩៩២ 

 

ចុំណា ការត្បាក ់ផែ ត្រូវបានយ្វើមូ ្នកមមយ ើត្ទពយសកមមផែ មាន កខណៈសមបរតិត្គបត់្គាន ់ យត្កាមខទង់
សុំណងក់ុំពញងស្ថងសង ់គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០ មានចុំនួន ២០៥.៧២០ ពានយ់រៀ ។ 

 
៨.  ត្ទពយសមបរតិវិនិនោគ 
 

 ែីធល ី  អោរ  
សណំង់កពំុង 
ស្ថងសង ់

 

សរបុ 

 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

យៅថ្ងៃទី៣១ ផខ ន្ូ ឆ្ន ុំ២០១៩ (បានយ វ្ើសវនកមម)     
  

 

ថ្ងលយែើម ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៦៥.៩៨៧.៥៩៣  -  ៣០០.៣១៣.៤៧៦ 
រ ុំ ស់បងារ -  (២៤.៤៣២.៧៣១)  -  (២៤.៤៣២.៧៣១) 
រថ្មលចញោះបញ្ា ីសញទធ (បានយ វ្ើសវនកមម) ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤១.៥៥៤.៨៦២  -  ២៧៥.៨៨០.៧៤៥ 

        
ែុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ១២ផខ ថ្ងៃទី៣១ ផខ ន្ូ ឆ្ន ុំ២០២០(បាន

ត្រួរពនិិរយ ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម)        
រថ្មលចញោះបញ្ា ីសញទធយែើមត្គា ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤១.៥៥៤.៨៦២  -  ២៧៥.៨៨០.៧៤៥ 
ទិញបផនថម  -  ២.១៥២.៥៥៦  ២.០៦៤.២៨២  ៤.២១៦.៨៣៨ 
យែទរ ១.៧០៥.០០២  -  (១.៧០៥.០០២)  - 
រ ុំ ស់ -  (៦.២៦២.១១៦)  -  (៦.២៦២.១១៦) 
រថ្មលចញោះបញ្ា ីសញទធចញងត្គា ១៣៦.០៣០.៨៨៥  ១៣៧.៤៤៥.៣០២  ៣៥៩.២៨០  ២៧៣.៨៣៥.៤៦៧ 

        
យៅថ្ងៃទី៣១ ផខ ន្ូ ឆ្ន ុំ២០២០        
ថ្ងលយែើម ១៣៦.០៣០.៨៨៥  ១៦៨.១៤០.១៤៩  ៣៥៩.២៨០  ៣០៤.៥៣០.៣១៤ 
រ ុំ ស់បងារ -  (៣០.៦៩៤.៨៤៧)  -  (៣០.៦៩៤.៨៤៧) 
រថ្មលចញោះបញ្ា ីសញទធ (បានត្រួរពិនិរយ ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) ១៣៦.០៣០.៨៨៥  ១៣៧.៤៤៥.៣០២  ៣៥៩.២៨០  ២៧៣.៨៣៥.៤៦៧ 

 



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

៨.  ត្ទពយសមបរតិវិនិនោគ (រ) 
ចុំនួនទឹកត្បាក់ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគខាងយត្កាមយនោះ  ត្រូវបានករ់ត្តាយៅកនញងរបា ការណ៍ចុំយណញ-ខារ និង

 ទធែ  មអិរយែេងៗចយ ល្ ោះយព ៖ 

 ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ 
 ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 
 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

ចុំណូ ពីការជួ  ២.៤០៧.៧២២  ២.៧៥១.៤៩៤ 
ចុំណា រ ុំ ស់ (៦.២៦២.១១៦)  (៦.១៩៦.០១៤) 
ចុំណា ត្បរិបរតិការផ្លទ  ់ផែ យកើរយចញពីការវនិិយោគ ត្ទពយ

សមបរតិផែ បយងកើរឱ្យមានចុំណូ ពីការជួ  (២.៣៨៩.២៤៨)  (២.៧៧៧.៨៤៧) 
 

រុំបនយ់សែាកិចចពិយសសកុំពញងផរសថិរកនញងែុំណាកក់ា ែុំបូង ថ្នការយ្វើត្បរិបរតិការអាជីវកមមរបស់ខលួនយៅយ ើ ។ 
 
៩.  ត្ទពយសកមមអរបូី 

 

 កមមវិធីកុំពយទូ័រ 
 ពាន់នរៀល 
យៅថ្ងៃទ៣ី១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩ (បានយ្វើសវនកមម)  
ថ្ងលយែើម ១០.៦០៨.៣៥២ 
រ ុំ ស់បងារ (៤.១៧៦.៣៩២) 
រថ្មលចញោះបញ្ា ីសញទធ (បានយ្វើសវនកមម) ៦.៤៣១.៩៦០ 
  
ែុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ១២ផខ ថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២០ (បានត្រួរពិនិរយ ប ញផនតមិនបានយ្វើសវនកមម)  
រថ្មលចញោះបញ្ា ីសញទធយែើមត្គា ៦.៤៣១.៩៦០ 
ការបផនថម ៣១២.៨០០ 
រ ុំ ស់ (១.០៧១.០១៥) 
រថ្មលចញោះបញ្ា ីសញទធចញងត្គា ៥.៦៧៣.៧៤៥ 
  
យៅថ្ងៃទ៣ី១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០  
ថ្ងលយែើម ១០.៩២១.១៥២ 
រ ុំ ស់បងារ (៥.២៤៧.៤០៧) 
រថ្មលចញោះបញ្ា ីសញទធ (បានត្រួរពិនិរយ ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម) ៥.៦៧៣.៧៤៥ 



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១០.  នែើមទុន និងបុពវលា ភាគហ ុន 
 

 ភាគហ ុនត្បន ទ “ក” (*)  ភាគហ ុនត្បន ទ “ខ” (**)  ភាគហ ុនត្បន ទ “គ” (***)  បុពវលា ភាគហ ុន  សរបុ 

 ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់នរៀល  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់នរៀល  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

                

យៅថ្ងៃទី៣១ ផខ 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 ផខ ន្ូ ឆ្ន ុំ២០២០ 
(បានត្ររួពនិិរយ ប ញផនតមនិបានយ 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 
 

(*) យោងតាមមាត្តា ៥ ថ្ន កខនតិកៈ ចញោះថ្ងៃទី២១ ផខកញមភៈ ឆ្ន ុំ២០១៧ យែើមទញនផែ មានត្ស្ថបច់ុំនួន ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦.០០០ យរៀ  ត្រូវបានផបងផចកយៅជាភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ក” ចុំនួន 
៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ហ ញន យែើមទញនត្បយភ្ទ “ខ” ចុំនួន ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ហ ញន យោ មានរថ្មលោរកិ ១.០០០ យរៀ  កនញងម ួភាគហ ញន។    ទុំងភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ក” និងភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ” ត្រូវ
បានកានក់ាបយ់ោ រាជរោា ភ្បិា កមពញជា ផែ រុំណាងយោ ត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរថញ។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ក” មនិទទួ បានភាគោភ្យទ យហើ កម៏និមានសិទធិយបាោះយឆ្ន រផែរ យ ើកផ ង
ផរ កខខណឌ ម ួចុំនួនែូចបាន មអរិកនញងមាត្តា ៩ ថ្ន កខនតិកៈចញោះថ្ងៃទី២១ ផខកញមភៈ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ” មានសិទធិយបាោះយឆ្ន រ និងទទួ ភាគោភ្ផែ ត្រូវបានអនញមរ័យោ ត្កុម
ត្បឹកាភ្បិា ។ 
 
 



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១០.  នែើមទុន និងបុពវលា ភាគហ ុន(រ) 
 
(**)  យសចកតី មអរិថ្នភាគហ ញនផែ មានសិទធិយបាោះយឆ្ន រ មានែូចខាងយត្កាម៖ 
 
ភាគហ ុនិក ភាគរយ  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់នរៀល 

      

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 
គយត្មាងភាគហ 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 ញនងមីផែ បានយបាោះែា កនញងត្បយភ្ទ “គ” មានចុំនួន ២១.៤៤២.៩៩២ ភាគហ ញនផែ មាន រថ្មល

ោរកិ ១.០០០ យរៀ កនញងម ួភាគហ ញន។  ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” ផែ បានយបាោះែា ទុំងអស់ ត្រូវបានបងត់្បាករ់ចួរា ់ ទុំង
ត្សុង។ 
 
(***)  ភាគោភ្ធា្ត្រូវបងយ់ៅត្គបភ់ាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” 
 

យែើមបជីាការយ ើកទឹកចិរតសត្មាបអ់នកវនិិយោគ ភាគហ ញនិកភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” (មានសិទធិយបាោះយឆ្ន រទុំងអស់) 
មានសិទធទិទួ បានភាគោភ្អបបបរមាធា្ត្រូវបងច់ុំនួន ៥% កនញងម ួឆ្ន ុំ សត្មាបរ់ ៈយព បីឆ្ន ុំ (ជាស្ថចត់្បាក់ ឬ ជា 
ភាគហ ញន យៅតាមការសយត្មចចិរតរបស់ ក.ស.ស ផរប ញយណាណ ោះ) ថ្នភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” សរញប គញណនឹងរថ្មលោក ់ក ់ពីកា 
បរយិចេទចញោះបញ្ា ី កម់ូ បត្រយ ើកែុំបូង កនញងផខមងិញ្ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ភាគោភ្ធា្ ត្រូវបានបងផ់្លត ចក់នញងផខមងិញ្ ឆ្ន ុំ
២០២០។ 

រាជរោា ភ្បិា កមពញជា ផែ ជាភាគហ ញនិកយែើមទញនមានសិទធិយបាោះយឆ្ន រត្បយភ្ទ “ខ” និង យែើមទញនមនិមានសិទធិ   
យបាោះយឆ្ន រត្បយភ្ទ “ក” មនិមានសិទធិទទួ ភាគោភ្អបបបរមាធា្ត្រូវបងយ់នោះយទ។ 
  



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១០.  នែើមទុន និងបុពវលា ភាគហ ុន(រ) 
បផត្មបត្មួ ថ្នភាគោភ្អបបបរមាធា្ត្រូវបង ់មានែូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ 

 ៣១ ធន ូ២០២០  ៣១ ធន ូ២០១៩ 

 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

សមរញ យយែើមត្គា ៥.២៥៦.៣៤០  ១០.១៦៨.៨០៥ 
ចុំណា ការត្បាកប់ូកបផនថម (កុំណរស់មាា  ់ ១៨) ១៤៧.២៩៣  ៤៩១.១៦៨ 
ភាគោភ្បានបង់ (៥.៤០៣.៦៣៣)  (៥.៤០៣.៦៣៣) 

    
សមរញ យចញងត្គា -  ៥.២៥៦.៣៤០ 
 
១១.  ទុនបត្មុង 
 
 ៣១ ធន ូ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

សមរញ យយែើមត្គា ២៤.៧១២.៧២២  ២០.១៥៥.៨៤៦ 
បផនថម៖ ទញនបត្មុងទូយៅ  ២.១៧៣.១៧៥  ២.២៧៨.៤៣៨ 
បផនថម៖ ទញនបត្មុងតាមចាប ់ ២.១៧៣.១៧៥  ២.២៧៨.៤៣៨ 

    
សមរញ យចញងត្គា ២៩.០៥៩.០៧២  ២៤.៧១២.៧២២ 
 

មាត្តា ៣៤ ថ្ន កខនតិកៈចញោះថ្ងៃទី២១ ផខកញមភៈ ឆ្ន ុំ២០១៧ បានផចងថា ប ទ្ បព់ីការក់ងការខារយោង (ត្បសិនយបើ
មាន) និងត្បាកច់ុំយណញរចួ ក.ស.ស ត្រូវផបងផចកត្បាកច់ុំយណញរកាទញកយៅកនញងទញនបត្មុងទូយៅចុំនួន ៥% និងទញនបត្មុង
តាមចាប ់ ៥%។ យៅថ្ងៃទី០៨ ផខឧសភា ឆ្ន ុំ២០២០ ត្កុមត្បឹកាភ្បិា បានអនញមរ័យែទរត្បាកច់ុំយណញរកាទញក សត្មាប់
ែុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទ៣ី១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩ យៅជាទញនបត្មុងទូយៅចុំនួន ២.១៧៣.១៧៥  ពានយ់រៀ  និងយៅជាទញនបត្មុង តាមចាប់
ចុំនួន ២.១៧៣.១៧៥ ពានយ់រៀ ។ 

 



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១២.  ត្បាក់កមេី 
 
 ៣១ ធន ូ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

ត្បាកក់មចពីី៖    

ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P3 ៧១.០៤៤.១៦៤  ៧៥.០៧៤.៨២០ 
ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P4 ១០៤.៨៤៤.៨៤៨  ១១៣.១៦២.០៨៧ 
ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P6 ៧.៨០២.៦៧៣  ៧.៩៥៩.៨៨៣ 
ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P8 ១២៣.៩៩៨.០៨៤  ១២៣.១០០.២២១ 
ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរថញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P10 ២១៦.៣៧១.០៦៤  ២២០.៣៩៣.០០៩ 
ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរថញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P21 ១៥.៨៨៥.០០០  ៤.០១៤.២០៤ 

    
 ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 

 
ត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរថញ បានចញោះហរថយ ខាយ ើកិចចត្ពមយត្ពៀងត្បាកក់មចជីាម ួ JICA និង JBIC ទកទ់ិន 

យៅនឹងត្បរិបរតិការផែ ពាកព់ន័ធនឹង ក.ស.ស។ ក.ស.ស កប៏ានចញោះហរថយ ខាយ ើកិចចត្ពមយត្ពៀងត្បាកក់មចជីាម ួ ត្កសួង
យសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរថញែងផែរ យោ ត្បាកក់មចតី្រូវបាន JICA  ទូទរយ់ោ ផ្លទ  ់ឱ្យអនកែារែ់ាងរ់បស់ ក.ស.ស។ ក.ស.ស 
បានសងត្បាកយ់ោ ផ្លទ  ់យៅត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរថញ យៅតាមកា វភិាគសងត្បាក។់ 

កា កុំណររ់បស់ត្បាកក់មចទីុំងយនោះមានែូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ៣១ ធន ូ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

រយៈនពលខលី    

ែញរកុំណរក់នញងរ ៈយព ម ួឆ្ន ុំ ៣៧.៦០២.២២៤  ៣៦.៤៣០.៥០២ 
    

រយៈនពលផវង    
ែញរកុំណរក់នញងរ ៈយព យ ើសពីម ួឆ្ន ុំយៅពីរឆ្ន ុំ ៣៣.៤៥៣.៥២៣  ៣២.៤១៣.៤១២ 
ែញរកុំណរក់នញងរ ៈយព យ ើសពីពីរឆ្ន ុំយៅត្បាុំឆ្ន ុំ ១០០.៣៦០.៥៦៩  ៩៧.២៤០.២៣៦ 
ែញរកុំណរក់នញងរ ៈយព យ ើសពីត្បាុំឆ្ន ុំ ៣៦៨.៥២៩.៥១៧  ៣៧៧.៦២០.០៧៤ 

 ៥០២.៣៤៣.៦០៩  ៥០៧.២៧៣.៧២២ 

 ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១២.  ត្បាក់កមេី (រ) 
រថ្មលយោង និងរថ្មលសមត្សបរបស់ត្បាកក់មច ីមានែូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 
 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

រថ្មលយោង    

រ ៈយព ខលី ៣៧.៦០២.២២៤  ៣៦.៤៣០.៥០២ 
រ ៈយព ផវង ៥០២.៣៤៣.៦០៩  ៥០៧.២៧៣.៧២២ 

    

 ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 
    

រថ្មលសមត្សប    
រ ៈយព ខលី ៣២.៩៥១.១៣៥  ៣១.៩២១.៣៩៤ 
រ ៈយព ផវង ៣៧៩.២៧៦.៩០៣  ៣៨០.៥៩១.៥៨៦ 
    

 ៤១២.២២៨.០៣៨  ៤១២.៥១២.៩៨០ 
 
រថ្មលសមត្សបត្រូវបានគណ្អាត្ស័ យៅតាម ុំហូរស្ថចត់្បាកអ់បបហារ យោ យត្បើអត្តាត្បាកក់មចី្ យព      

បចចញបបនន។ វាត្រូវបានោរថ់ាន កជ់ារថ្មលសមត្សបកត្មរិទី៣ កនញងឋា្នញត្កមរថ្មលសមត្សប យោ ស្ថរមានការរមួបញ្ចូ   នូវ
ធារញចូ ផែ មនិអាចអយងករបាន រមួមាន ហានិភ្ ័ឥណទនរបស់ភាគីថ្ែគូជាយែើម។  

ត្បាកក់មចជីារបូិ បណ័ណ យែេងៗយត្ៅពីរបូិ បណ័ណ យគា  មានែូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

    
ត្បាកយ់  នជប ញន ៤៣០.៥១៨.៣៣៥  ៤០២.០៨៨.៤៥៣ 
ត្បាកែ់ញោល រអាយមរកិ ១០៩.៤២៧.៤៩៨  ១៤១.៦១៥.៧៧១ 

    
 ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 
  



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១២.  ត្បាក់កមេី (រ) 
អត្តាការត្បាកត់្បោុំឆ្ន ុំថ្នត្បាកក់មចនីីម ួៗ មានែូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

    

ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P3 ៣,០០%  ៣,០០% 
ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P4 ៣,៧០%  ៣,៧០% 
ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P6 ៣,០០%  ៣,០០% 
ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P8 ២,៦៥%  ២,៦៥% 

ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរថញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P10 ២,៦៥%  ២,៦៥% 
ត្កសួងយសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វរថញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P21 ១,២៦%  ១,២៦% 
 
១៣. ការពវកិចេអរថត្បនោជន៍នពលចូលនិវរតន៍ 

ចុំនួនទឹកត្បាកផ់ែ បានទទួ ស្ថា  ់កនញងរបា ការណ៍ហិរញ្ញ វរថញចយ ល្ ោះយព  មានែូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

រថ្មលបចចញបបននថ្នការពវកិចចអរថត្បយោជនផ៍ែ បានកុំណរ់ ៨៦.៤៨១.៩៦៧  ៨៣.០៧៤.០៦១ 
ស្ថថ នភាពអ្ន (Unfunded status) ៨៦.៤៨១.៩៦៧  ៨៣.០៧៤.០៦១ 
    
បុំណញ  សញទធផែ បានករត់្តាកនញងរបា ការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថញ

ចយ ល្ ោះយព  ៨៦.៤៨១.៩៦៧  ៨៣.០៧៤.០៦១ 
 

  



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១៣. ការពវកិចេអរថត្បនោជន៍នពលចូលនិវរតន៍ (រ) 
 
បផត្មបត្មួ ការវកិចចអរថត្បយោជនផ៍ែ មនិបានកុំណរក់នញងការ ិបរយិចេទ មានែូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ 

 ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធន ូ២០១៩ 

 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

សមរញ យយែើម ៨៣.០៧៤.០៦១  ៧៩.៥៣៧.៩៧៦ 
ចុំណា យ ើយសវាកមមបចចញបបនន ១.៧២០.០០០  ១.៩៣៨.០០០ 
ចុំណា ការត្បាក់ ៤.៥៦៤.០០០  ៤.៥៩១.០០០ 
ការការប់នថ ត្បាកយ់ស្ថ្ននិវរតន ៍ -  (៦៣៧.០០០) 
អរថត្បយោជនប៍ានបង ់ (២.៨៧៦.០៩៤)  (៣.០១៦.៩១៥) 
ការខារបងប់ណាត  មកពីការវាស់ផវងយ ើងវញិ -  ៦៦១.០០០ 

    
សមរញ យចញងយត្កា  ៨៦.៤៨១.៩៦៧  ៨៣.០៧៤.០៦១ 
 
 ៣១ ធន ូ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

រ ៈយព ខលី ៧.៩៤៩.០០០  ៧.៩៤៩.០០០ 
រ ៈយព ផវង ៧៨.៥៣២.៩៦៧  ៧៥.១២៥.០៦១ 

    
 ៨៦.៤៨១.៩៦៧  ៨៣.០៧៤.០៦១ 
 
  



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១៣. ការពវកិចេអរថត្បនោជន៍នពលចូលនិវរតន៍ (រ) 
 

ចុំណា អរថត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍ត្រូវបានទទួ ស្ថា  ់យៅកនញងខទង ់ត្បាកយ់បៀវរេរ ៍ត្បាកឈ់្នួ  និងចុំណា 
ពាកព់ន័ធខទងក់ារវាស់ផវងការពវកិចចអរថត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតយ ើងវញិយៅកនញងរបា ការណ៍ចុំយណញ-ខារ និង ទធែ 
 មអរិយែេងៗចយ ល្ ោះយព  ែូចខាងយត្កាម៖ 
 
 ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ 

 ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធន ូ២០១៩ 

 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

ចុំណា យ ើយសវាកមមបចចញបបនន ១.៧២០.០០០  ១.៩៣៨.០០០ 
ចុំណា ការត្បាក់ ៤.៥៦៤.០០០  ៤.៥៩១.០០០ 
ការការប់នថ ត្បាកយ់ស្ថ្ននិវរតន ៍ -  (៦៣៧.០០០) 

    
 ៦.២៨៤.០០០  ៥.៨៩២.០០០ 
 

ការសនមរសុំខាន់ជាចមបង មានែូចខាងយត្កាម៖ 
 
  ២០២០  ២០១៩ 
    
ម្យមភាគថ្នឆ្ន ុំបយត្មើការង្ហរ ២០  ១៩ 
អត្តាអបបហារកនញងម ួឆ្ន ុំ ៦%  ៦% 
អត្តាកុំយណើ នត្បាកយ់បៀវរេរក៍នញងម ួឆ្ន ុំ ៥%  ៥% 
អត្តាបផត្មបត្មួ បញគា ិកកនញងម ួឆ្ន ុំ ០,៥%  ០,៥% 

 
អត្តាមរណៈ 
យោ ស្ថរមនិមានអត្តាមរណៈត្រូវបានយចញែា យៅកនញងត្បយទសកមពញជា ក.ស.ស បានយត្បើតារាងអត្តាមរណៈ 

ទូយៅរបស់ត្បយទសថ្ងឆ្ន ុំ២០១៧ យោ បានផកសត្មួ ឱ្យសមត្សបយៅតាមអា ញកា ជាម្យមរបស់ជនជារិកមពញជា។ 
តារាងអត្តាមរណៈទូយៅរបស់ត្បយទសថ្ងឆ្ន ុំ២០១៧ មានការបា នស់្ថម នងមីចញងយត្កា បុំែញរ អុំពីអត្តាមរណៈរបស់            
ត្បជាព រែាទូយៅយៅ កនញងត្បយទសថ្ង យហើ គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០ តារាងយនោះមនិមានការផកផត្បយទ។ 

 



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១៤. ចំណូល 
 
 ែំណាច់ការយិបរនិចេទ៣ផខ  ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ 

 ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩  ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 

(បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម)  

(បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម)  

(បានយ វ្ើសវនកមម) 

        

ចុំណូ យ ើកោកព់ី្វា ៤០.៤៨៧.០០៩  ៤១.០៦១.៩៩៨  ១៤៤.៨៣៨.៣៣៩  ១៥១.១៥៣.៧១៧ 
ចុំណូ យ ើកោកយ់ ើទោីន (LO-LO) ២៣.១៥៥.៦៥០  ២៤.៤៨០.២៩៧  ៨៣.៨២១.៧៧៥  ៩០.៨៧៧.០៧៦ 
ចុំណូ ពីយសវាកមមផែ ១៦.៦៩៥.២៦១  ១៨.២៣៦.៧៤២  ៦៧.៥៨៣.៩៨៥  ៦៥.៧១៩.៤៥២ 
ចុំណូ ពកីាររកាទញកកញងរឺនរ័ ២.៨៥០.២៦៦  ៥.៨៥៥.៦៩១  ១១.៣៧៧.៧៨៥  ២១.២៤៨.១២២ 
ចុំណូ បានមកពកីារជ ួរុំបន ់ យសែា

កិចចពិយសស ៤៦២.៦០៥  ៧៥៥.៥៩៣  ២.៤០៧.៧២២  ២.៧៥១.៤៩៤ 
ចុំណូ យែេងៗ ៤៨២.៦៤៥  ៦៥៣.៩២២  ១.៧៨៤.១៦៣  ២.១៦៣.៥១៦ 

        
 ៨៤.១៣៣.៤៣៦  ៩១.០៤៤.២៤៣  ៣១១.៨១៣.៧៦៩  ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧ 

        
យព យវោថ្នការទទ ួស្ថា  ់ចុំណូ  
 

 
 

 
 

 
 

 

ទទួ ស្ថា  ់យៅយព ផរម ួ ៨០.៤៦២.១៤៤  ៨៤.៤៣២.៩៥៨  ២៩៦.៨៨៧.៤៣០  ៣០៩.៩១៣.៧៦១ 
ទទួ ស្ថា  ់តាមែុំណាកក់ា  ៣.៦៧១.២៩២  ៦.៦១១.២៨៥  ១៤.៩២៦.៣៣៩  ២៣.៩៩៩.៦១៦ 

        
 ៨៤.១៣៣.៤៣៦  ៩១.០៤៤.២៤៣  ៣១១.៨១៣.៧៦៩  ៣៣៣.៩១៣.៣៧៧ 

 
១៥.  ចំណាយសមាា រែារ់ែាង់ 
 
 ែំណាច់ការយិបរនិចេទ៣ផខ  ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ 

 ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩  ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 

(បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម)  

(បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម)  

(បានយ វ្ើសវនកមម) 

        

ចុំណា យ ើសមាភ រង្ហ យ ោះ ៨.៥២៩.៦០៥  ១០.៩៨៤.៦៥៧  ៣៣.០៣០.១៧១  ៤៤.១៦៥.៤២៧ 
យត្គឿងប ល្ ស់ ៩.៤៨៧.៩៧៨  ១២.១៤៧.០១៨  ៣៤.៩៤៩.០៧៣  ៣៥.៧៥៩.៨២៩ 
សមាភ រឃ្ល ុំង ១.២៨៣.៦៧០  ១.១៦២.៣២៨  ៦.៨៨៦.៤៦២  ៦.៦៥៧.០១៥ 
យត្បងរ ុំអិ  នងិយត្បងមា សញីន ១.០២៦.៩៧៧  ១.៣២៩.៧៧៣  ៣.៥៥៦.៦៧៣  ៤.០៥៩.១៥៩ 
សមាភ រែារែ់ាងក់ារោិ ័  ១.២៤៥.៨០៦  ៤២២.០០០  ៣.២៦៥.៤៧៧  ២.៦៩១.៦៩១ 
សមាភ រយត្បើត្បាស់យែេងៗ ៨៥.១២០  ១.១៥១.៧៩០  ១.៨៥៧.២៥៧  ១.៨៩៨.៦២០ 

        
 ២១.៦៥៩.១៥៦  ២៧.១៩៧.៥៦៦  ៨៣.៥៤៥.១១៣  ៩៥.២៣១.៧៤១ 

 



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១៦.  ចំណាយត្បាក់នបៀវរេរ ៍ត្បាក់ឈ្មលួ និងចំណាយពាក់ព័នធ 
 

 ែំណាច់ការយិបរនិចេទ៣ផខ  ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ 
 ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩  ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 

(បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម)  

(បានយ វ្ើសវនកមម) 

        
ត្បាកយ់បៀវរេរប៍ញគា ិក ១៦.៣៣៩.០៥៤  ១៦.២៣៩.៦១៥  ៦១.១៨០.៦៩១  ៦១.៤០៣.៧០០ 
ត្បាករ់ង្ហវ ន ់ ៥.៤២៩.៣៧៧  ៤.៧១៣.០១២  ១២.១៧៩.០២៣  ១១.១១៦.៩២៦ 
ចុំណា អរថត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍ ១.៥៧១.០០០  ១.៤២៧.២៥០  ៦.២៨៤.០០០  ៥.៨៩២.០០០ 
បងារការទូទរត់្បាកប់ុំណាចអ់ររីភាព

ការង្ហរ ៦៥៦.៥៨៨  ៨៤៦.៤៨៥  ៣.០១២.៤៧៧  ២.២៤៩.៤៣៣ 
ោភ្ការរបស់ត្កុមត្បឹកាភ្បិា  ៣៦៧.៧០០  ៣០៦.០០០  ១.៣៧២.១០០  ១.២២៤.០០០ 
ចុំណា សនតសិញខសងាមយែេងៗ ២៧៤.៨៣៩  ៣៧៣.៦១៧  ៨៣១.៩៦១  ៧៦០.៨០៣ 
ត្បាកឈ់្នួ សត្មាបអ់នកយ  ការ ៧០.១៥០  ៧១.៥៥០  ២៩២.៣០០  ២៨៤.១០០ 
ចុំណា យែេងៗពាកព់ន័ធនឹងបញគា ិក ១.១៦៤.៤៧៤  ១.១៥០.១៥៥  ៤.៩៧៥.១៤៤  ៥.១៩៧.០៣៩ 

        
 ២៥.៨៧៣.១៨២  ២៥.១២៧.៦៨៤  ៩០.១២៧.៦៩៦  ៨៨.១២៨.០០១ 

 
១៧. ចំណាយរលំសត់្ទពយសមបរតិ និងបរកិាខ រ ត្ទពយសមបរតិវិនិនោគ និងរលំសត់្ទពយសកមមអរបូី 
 
 ែំណាច់ការយិបរនិចេទ៣ផខ  ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ 
 ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩  ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 

(បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម)  

(បានយ វ្ើសវនកមម) 

        
ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាខ រ ៧.៩៣០.៥៤៨  ៧.៤២៧.៤៦២  ៣០.៦៥៦.៤២៥  ២៣.៦៥១.៣៨៩ 
ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ ១.៥៨២.៦០៨  ១.៥៥៨.៨០៤  ៦.២៦២.១១៦  ៦.១៩៦.០១៤ 
ត្ទពយសកមមអរបូ ី ២៧១.០៨១  ២៦៥.៧១៨  ១.០៧១.០១៥  ១.០៦២.៨៧១ 

        
 ៩.៧៨៤.២៣៧  ៩.២៥១.៩៨៤  ៣៧.៩៨៩.៥៥៦  ៣០.៩១០.២៧៤ 
 

  



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១៨. (ចំណាយ)/ចំណូលហរិញ្ញវរថុ - សទុធ 
 
 ែំណាច់ការយិបរនិចេទ៣ផខ  ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ 
 ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩  ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 

(បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម)  

(បានយ វ្ើសវនកមម) 

ចុំណូ ហិរញ្ញ វរថញ  ៖    
    

ចុំណូ ការត្បាកព់ីត្បាកប់យញ្ញ ើយៅ  
្្គារ (ក) ៩៩៨.៩៦០  ១.០៧៩.៦៤២  ៤.១៣៣.៥០៨  ៣.៤៩២.៨៤២ 

ចុំយណញសញទធពីការបតូររបូ ិវរថញរបស់ត្បាក់
កមច ី(គ) -  ៩.០៦៧.៨៧២  -  - 

ចុំណូ ការត្បាកព់កីារករត់្តាអបបហារ
ឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិកត្រ បម់ក
វញិ ៦១.៧៨១  ១៤៣.៥២១  ៣៧៣.៦១៦  ៦៨២.៧៤៤ 

 ១.០៦០.៧៤១  ១០.២៩១.០៣៥  ៤.៥០៧.១២៤  ៤.១៧៥.៥៨៦ 
ចុំណា ហិរញ្ញ វរថញ  ៖        
ចុំណា ការត្បាកយ់ ើត្បាកក់មច ី(ខ) (៣.៨៣៨.៦៦៦)  (៣.៩៦៦.៨៦០)  (១៣.៦២៤.៨១០)  (១២.១៥០.៥៤៧) 
ខារសញទធពីការបតូររបូ ិវរថញរបស់ត្បាកក់មច ី

(គ) (៣.៣៥១.២៧១)  -  (១៨.០៩១.១០៥)  (៧.៧១៨.៥៧៧) 
ចុំណា ការត្បាកព់កីារបូកបផនថមភាគ

ោភ្ធា្ត្រូវបង ់ -  (៨៨.៣៧៨)  (១៤៧.២៩៣)  (៤៩១.១៦៨) 

 (៧.១៨៩.៩៣៧)  (៤.០៥៥.២៣៨)  (៣១.៨៦៣.២០៨)  (២០.៣៦០.២៩២) 
 
(ចុំណា )/ចុំណូ ហិរញ្ញ វរថញ - សញទធ (៦.១២៩.១៩៦)  ៦.២៣៥.៧៩៧  (២៧.៣៥៦.០៨៤)  (១៦.១៨៤.៧០៦) 
 
(ក)  ចុំណូ ការត្បាកគ់ឺជាចុំណូ ពីគណនីត្បាកប់យញ្ញ ើសនេ ុំ និងត្បាកប់យញ្ញ ើយែេងៗផែ យែើ្យៅកនញង្្គារកនញងត្សុក 

កនញងអុំ ញងការ ិបរយិចេទ។  
(ខ)  ចុំណា ការត្បាកគ់ឺជាការត្បាក ់ យ ើត្បាកក់មចផីែ ទទួ បានពីត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរថញ តាមរ ៈការយ្វើ     

ហិរញ្ញបបទនយោ  JICA និង JBIC។ 
(គ)  ក.ស.ស មានត្បាកក់មចជីាត្បាកយ់  នជប ញន និងជាត្បាកែ់ញោល រអាយមរកិ (កុំណរស់មាា  ់១២)។ ក.ស.ស កម៏ាន

ត្បាកប់យញ្ញ ើរ ៈយព ខលីយៅ្្គារ ផែ ទទួ បានជាត្បាកែ់ញោល រអាយមរកិ។ យោ ស្ថរផរការយ ើងចញោះថ្នរថ្មល 
ត្បាកយ់រៀ  យ្ៀបនឹងត្បាកយ់  នជប ញន និងត្បាកែ់ញោល រអាយមរកិ វាបណាត  ឱ្យមានការខារ ឬចុំយណញជាស្ថរវនត 
យ ើការបតូររបូិ បណ័ណ យ ើត្បាកក់មច ី និងត្បាកប់យញ្ញ ើរ ៈយព ខលីយៅ្្គាររបស់ក.ស.ស។ អត្តាបតូររបូិ បណ័ណ  
ផែ ត្រូវបានែេពវែា  យោ ្្គារជារិ ថ្ន កមពញជា្ែុំណាច់ការ ិបរយិចេទរា ការណ៍មានែូចខាងយត្កាម៖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

១៨. (ចំណាយ)/ចំណូលហរិញ្ញវរថុ - សទុធ (រ) 

 

 

៣១ ធនូ
២០២០ 

 ៣០ កញ្ញញ
២០២០ 

 ៣១ ធនូ
២០១៩ 

 ៣០ កញ្ញញ
២០១៩ 

        

ត្បាកយ់  ន/ត្បាកយ់រៀ  ៣៩,២៧៥  ៣៨,៩៧៥  ៣៧,៦២០  ៣៨,១២០ 
ត្បាកែ់ញោល រអាយមរកិ/ត្បាកយ់រៀ  ៤.០៤៥  ៤.១០០  ៤ .០៧៥   ៤.០៩៥ 
 
១៩.  ចំណាយពនធនលើត្បាក់ចំណូល 
i) ចំណាយពនធនលើត្បាក់ចំណូល 

ពនធត្រូវបានគណ្តាមមូ ោា នបុំណកត្ស្ថ បទបបញ្ញរតិពនធោរ្យព បចចញបបនន ផែ ត្រូវបានអនញមរ័រចួជា
ស្ថថ ពរ្កា បរយិចេទរា ការណ៍។ គណៈត្គបត់្គងវា រថ្មលអុំពីស្ថថ នភាពផែ បានត្បកាសពនធ ជាម ួនឹងស្ថថ នភាពថ្ន    
បទបបញ្ញរិតពនធោរ។ ត្កុមហ ញនករត់្តាសុំវធិាន្នយៅតាមភាពសមត្សប អាត្ស័ យៅតាមមូ ោា នថ្នចុំនួនត្បាកព់នធ ផែ 
ត្កុមហ ញនរ ុំពឹងថាត្រូវបងជូ់នអាជ្ា្រពនធោរ។  

យទោះជាោ ងណាកយ៏ោ  បទបបញ្ញរតិពនធទុំងយនោះមានការផត្បត្បួ ពីម ួត្គាយៅម ួត្គា យហើ ការកុំណរច់ញង
យត្កា យ ើចុំនួនបុំណញ  ពនធ នឹងយ្វើយ ើងប ទ្ បព់ីមានការត្រួរពិនិរយរបស់អាជ្ា្រពនធោរ។ យៅយព ផែ  ទធែ ពនធចញង
យត្កា មានភាពខញសគាន ពីការករ់ត្តាែុំបូង ភាពខញសគាន យនោះនឹងយ្វើឱ្យប ោះពា ់ែ ់ចុំនួនបុំណញ  ពនធ និងសមរញ យទឹកត្បាក ់
កនញងការ ិបរយិចេទផែ ការកុំណរព់នធយ្ោះត្រូវបានយ្វើយ ើង។ 

យត្កាមបទបបញ្ញរតិពនធ ក.ស.ស មានការពវកិចចត្រូវបងព់នធយ ើត្បាកច់ុំយណញតាមអត្តា ២០%។ យោងតាមអនញ
ត្កឹរយ ខ ០១ អនត្ក.ររ ចញោះថ្ងៃទី០៨ ផខមករា ឆ្ន ុំ២០១៥ អងាភាពផែ បានចញោះបញ្ា ីកនញងែារមូ បត្រកមពញជា បានទទួ 
ការអនញយត្គាោះពនធរ ៈយព បីឆ្ន ុំពីគណៈកមមការមូ បត្រកមពញជា។ យៅថ្ងៃទី១៦ ផខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៨ អគា្ កោា ន ពនធោរ
បានអនញមរ័   ការអនញយត្គាោះពនធយនោះ ត្រូវការ់ ៥០% ពីពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ  (២០%) យហើ ចូ ជា្រមាន ក.ស.ស ត្រូវបង់
ពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ តាមអត្តា១០% ោបព់ីឆ្ន ុំ២០១៧ ែ ់ឆ្ន ុំ២០១៩។  ោបព់ីថ្ងៃទី០១  ផខមករា ឆ្ន ុំ២០២០        ក.ស
.ស រត្មូវឱ្យបងព់នធយ ើត្បាកច់ុំណូ តាមអត្តា ២០%។ 

របា ការណ៍សវនកមមពនធយពញយ ញផែ យចញចញងយត្កា  យោ អគា្ កោា នពនធោរ គឺសត្មាបែ់ុំណាច់  
ឆ្ន ុំ២០១៧ និង២០១៨ យហើ រា ់បុំណញ  ពនធទុំងអស់ ត្រូវបានទូទររ់ចួរា ់កនញងផខមី្  ឆ្ន ុំ២០២០។ 

 
ii) បំណុលពនធពនារ 

គយត្មាងម ួផែ ទកទ់ងយៅនឹងការពត្ងីកកុំពងផ់ែបានបញ្ចបក់នញងផខរញោ ឆ្ន ុំ២០១៩។ ជា ទធែ  វាបាន
បយងកើរឱ្យមានភាពខញសគាន បយណាត ោះអាសននរវាងមូ ោធ នគិរពនធ នឹងគណយន យយៅយ ើរ ុំ ស់ពយនលឿនពនធ។ ែូយចនោះយហើ  វាយ្វើ
ឱ្យបុំណញ  ពនធពនារបានយកើនយ ើងយៅកនញងឆ្ន ុំ ២០២០។  

 
  



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២០.  ចំនណញកនងុមួយភាគហ ុន 
(ក)  ចំនណញកនងុមួយភាគហ ុនជាមូលដ្ឋា ន (Basic earnings per share) 

ចុំយណញកនញងម ួភាគហ ញនជាមូ ោា ន ត្រូវបានគណ្យោ  កត្បាកច់ុំយណញរបស់មាច ស់ភាគហ ញនរបស់     
ក.ស.ស ផចកនឹងចុំនួនភាគហ ញន្មមតាម្យមផែ បានយបាោះែា កនញងការ ិបរយិចេទ។ 
 
 ែំណាច់ការយិបរនិចេទ៣ផខ  ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ 
 ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩  ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 

(បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានត្ររួពនិិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម)  

(បានយ វ្ើសវនកមម) 

        
ចុំយណញរបស់ភាគហ ញនកិ (ពានយ់រៀ ) ១០.៨៧២.៥១៨  ៩.៣៩៨.២៥៩  ២៦.៦០៧.៥៩៤  ៤៣.៤៦៣.៥០០ 
ចុំនួនភាគហ ញនម្យម ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 

        
ចុំយណញកនញងម ួភាគហ ញនជាមូ ោា ន 

(យរៀ ) ១២៦,៧៦  ១០៩,៥៧  ៣១០,២១  ៥០៦,៧៣ 

 
(ខ) ចំនណញកនងុមួយភាគហ ុនងយចុោះ (Diluted earnings per share) 

ចុំយណញកនញងម ួភាគហ ញនង ចញោះ ត្រូវបានគណ្យោ ផកផត្បចុំនួនម្យមថ្នភាគហ ញន្មមតាផែ មាន យោ 
សនមរថាមានការយែទរភាគហ ញនផែ មានសកាត នញព ទុំងអស់យៅជាភាគហ ញន្មមតា។ ក.ស.ស មនិមានភាគហ ញនផែ  
មានសកាត នញព អាចយែទរយៅជាភាគហ ញន្មមតាយ្ោះយទ ្ែុំណាចក់ារ ិបរយិចេទយនោះ។ ែូចយនោះ ចុំយណញកនញងម ួភាគហ ញន
ង ចញោះ គឺមានរថ្មលយសមើនឹងចុំយណញកនញងម ួភាគហ ញនជាមូ ោា ន។ 
 



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២១. ស្ថច់ត្បាក់បានពីត្បរិបរតិការ 
 

 
  ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ 

 កំណរ់  ៣១ ធន ូ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 

 សមាា ល ់  ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

  

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញផនតមនិបានយ វ្ើសវនកមម) 

 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

      

ចុំយណញមញនបងព់នធយ ើត្បាកច់ុំណូ    ៤២.១៤០.២២១  ៦៥.១៨៥.៤២៨ 

និ រ័កមម៖ 
  

   
រ ុំ ស់ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាខ រ ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ និងត្ទពយ

សកមមអរបីូ 

១៧  

៣៧.៩៨៩.៥៥៦  ៣០.៩១០.២៧៤ 
ចុំយណញសញទធពីការ កត់្ទពយសកមមរ ៈយព ផវង   -  (៦៩.២៨៤) 
ចុំណា ហិរញ្ញ វរថញ - សញទធ ១៨  ២៧.៣៥៦.០៨៤  ១៦.១៨៤.៧០៦ 
ចុំណា ការពវកិចចអរថត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍   ៦.២៨៤.០០០  ៥.៨៩២.០០០ 
ការពវកិចចការទូទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   ៣.០១២.៤៧៧  ២.២៤៩.៤៣៣ 
ចុំណា បញគា ិកយែេងៗ ពាកព់ន័ធនឹងឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិក   ៦៥៥.៤៥៦  ៦៥៥.៤៥៦ 

បផត្មបត្មួ យែើមទញនបងវិ ៖      
សននិ្ិ   (៥.៣៣៣.៧៦៧)  (៧.១៩៦.៦៣៧) 
គណនីអរិងិជនពាណិជាកមម និងគណនីអរិងិជនយែេងៗ   ១៨.០៤១.២៥៤  (១១.៦៦២.៣៩២) 
គណនីអនកែារែ់ាងព់ាណិជាកមម និងគណនីអនកែារែ់ាងយ់ែេងៗ   (២.២១១.៧៦៦)  ២.៧០៣.៩២៥ 
ការពវកិចចអរថត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍   (២.៨៧៦.០៩៤)  (៣.០១៦.៩១៥) 
ការពវកិចចត្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   (១.៥៨៩.៥០៥)  (១.៤០២.៩៤៨) 
ចុំណូ ពនារ   (១៧៥.៥៦០)  (១៧១.៥៨៤) 

 
     

ស្ថចត់្បាកប់ានពីត្បរិបរតិការ   ១២៣.២៩២.៣៥៦  ១០០.២៦១.៤៦២ 
 
  



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២២. ត្បរិបរតិការភាគីពាក់ព័នធ 
ក.ស.ស សថិរយត្កាមការត្គបត់្គងផែនកហិរញ្ញ វរថញយោ ត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរថញ និងសថិរយៅយត្កាមការ 

ត្គបត់្គងផែនកបយចចកយទសយោ ត្កសួងស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន។ ត្បរិបរតិការជាម ួត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរថញ  
និងត្កសួងស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន ត្រូវបានោរទ់ញកថាជាភាគីពាកព់ន័ធ។ 

 
(ក) សមរុលយភាគីពាក់ព័នធ 
(i)  ទឹកត្បាកជ់ុំពាកយ់ៅត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរថញ 
 

 ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 
 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

ត្បាកក់មចពីី៖    
MoEF – (JICA)  ២៣២.២៥៦.០៦៤  ២២៤.៤០៧.២១៣ 
MoEF – (JBIC)  ៣០៧.៦៨៩.៧៦៩  ៣១៩.២៩៧.០១១ 
 ៥៣៩.៩៤៥.៨៣៣  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 
 

(ii)  ទឹកត្បាកត់្រូវទរពីត្កសួងស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន 
  

 ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 
 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

បញយរត្បទនយៅឱ្យត្កសួងស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន ៤.៧៥៤.៤២៥  ១៤.២៨៧.៥៤៧ 
 
(ខ) ត្បរិបរតិការភាគីពាក់ព័នធ 
 ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ 
 ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 
 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

ចុំណា ការត្បាកយ់ ើត្បាកក់មចពីីត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរថញ  
(កុំណរស់មាា  ់១៨ (ខ)) (១៣.៦២៤.៨១០)  (១២.១៥០.៥៤៧) 



កំពង់ផែសវយរ័ត្កុងត្ពោះសហីនុ 
 
កំណរ់សមាា លព់័រ៌មានហរិញ្ញវរថុចន ល្ ោះនពលមិននពញនលញ (មិនបាននធវើសវនកមម) 
សត្មាប់ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ នងៃទី៣១ ផខធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

 

២២. ត្បរិបរតិការភាគីពាក់ព័នធ (រ) 
(គ) ការទូទារ់ជូនគណៈត្គប់ត្គងសខំាន់ៗ 
 ការទូទរជូ់នគណៈត្គបត់្គងសុំខាន់ៗ  សត្មាបែ់ុំណាចក់ារ ិបរយិចេទ១២ផខ មានែូចខាងយត្កាម៖  
 
 ែំណាច់ការយិបរនិចេទ១២ផខ 
 ៣១ ធនូ ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 
 ពាន់នរៀល  ពាន់នរៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញផនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

ត្កមុត្បកឹា បិាល    
កថ្ត្ម និងចុំណា ពាកព់ន័ធយែេងៗ  ១.៥៨៦.៤០០  ១.៤២៨.០០០ 
    
បគុាលកិថ្នន កត់្គបត់្គងសខំាន់ៗ     
ត្បាកយ់បៀវរេរ ៍និងចុំណា យែេងៗ ២.៣៩៧.៩៦៤  ២.៤៧៦.៨១៨ 
    
ចុំណា អរថត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍(*) ២៣០.៥៣៩  ២០១.៩៤៣ 

 
បញគា ិកថាន កត់្គបត់្គងសុំខាន់ៗ  រមួមានអគា្ ក និង្ កត្បរិបរតិ ផែ ជាអនកសយត្មចចិរតជា ញទធស្ថស្តសត 

យ ើការែឹក្ុំ យ ើផែនកហិរញ្ញ វរថញ និងត្បរិបរតិការរបស់ ក.ស.ស ។ 
(*)  គយត្មាងអរថត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍   ត្រូវបានោកឱ់្យត្បរិបរតិកនញងអងាភាពទុំងមូ  កនញងយ្ោះបញគា ិកថាន ក់
ត្គបត់្គងសុំខាន់ៗ កម៏ានសិទធិទទួ គយត្មាងអរថត្បយោជនយ៍នោះ ែូចគាន នឹងបញគា ិក ក.ស.ស ែថ្ទយទៀរផែរ។ 
 
(ឃ) ឥណទានែតលឱ់្យគណៈត្គប់ត្គងសខំាន់ៗ 
 ក.ស.ស បានែត ់ឥណទនឱ្យបញគា ិក រមួទុំងគណៈត្គបត់្គងសុំខាន់ៗ  និងត្កុមត្បឹកាភ្បិា ែងផែរ យែើមប ី
ទិញភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” របស់ខលួន យៅយព យបាោះែា  កម់ូ បត្រស្ថធារណៈយ ើកែុំបូង យៅថ្ងៃទី០៨ ផខមងិញ្ ឆ្ន ុំ
២០១៧។  ឥណទនយនោះមនិមានការត្បាក ់និងមានរ ៈយព បនួឆ្ន ុំ។ ឥណទនយនោះនឹងត្រូវទូទរស់ងតាមមូ ោា នត្បោុំ
ផខ យោ ការក់ងពីត្បាកយ់បៀវរេរត៍្បោុំផខរបស់គណៈត្គបត់្គងសុំខាន់ៗ ។ គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០ ឥណទនែត ់
ឱ្យគណៈត្គបត់្គងសុំខាន់ៗ ផែ យៅមនិទនទូ់ទរម់ានទឹកត្បាក់ចុំនួន ៤៨៨ ោនយរៀ  (ថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩ ៖ 
១.៤៦៣ ោនយរៀ )។ 
 
២៣. កិចេសនា 
 គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣១  ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០ ក.ស.ស  មានកិចចសនាទកទ់ិននឹងការបញ្ហា រទិញយសវាកមមស្ថងសង់       
ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាខ រ ចុំនួន ៩១៨.៣៧១ ោនយរៀ  (ថ្ងៃទី៣១ ផខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩ ៖ ៨០០.១៣២ ោនយរៀ )។  
 



 

 

  

 

ផ្នែកទី ៤ 
ការពិភាកសា និងការវិភាគ 

របស់គណៈគ្គប់គ្គង 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 កសស គឺជាកពំងផ់ែអន្តរជាតិសមុទ្ររកឹជ្ទ្ៅផតមយួគត ់ នន្ទ្ពះរាជាណាចទ្កកមពុជាផែលកំពុងជ្្វើអាជីវ
កមមជ្លើនែៃែរីំហំទ្រមាណ ១២៥ ហិកតា ផែលមាន្រីតាងំជ្ៅទ្កុងទ្ពះសីហនុ្ ជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ ជ្ហើយទ្តូវបាន្ត
ភ្ជា រជ់្ោយរណាត ញែកឹជញ្ាូ ន្ចំរះុ។ កំណតក់នុង អនុ្ទ្កតឹយជ្លេ ៥០ អន្ទ្ក/រក ចុះនងៃរ ី ១៧ ផេកកកោ ឆ្ន ំ
១៩៩៨ កសស មាន្តួនារជីាទ្រតិរតតកិរផែ ែូចមាន្លមអតិនូ្វអាជីវកមម ន្ិងជ្សវាកមមកនុងផែនករី១ ចំណុច-េ 
ខាងជ្លើនន្របាយការណ៍ទ្រចទំ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ ។ 
 សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ររមិាណកុងតឺន្រ័ររស់ កសស មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងចំន្ួន្ ១២.០៧០ 
TEUs ជ្សមើន្ឹង ៧,៣៤% ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ ។ ររមិាណរនំ្ិញឆ្លងកាតគ់ិតជាជ្តាន្កម៏ាន្ការ
ជ្កើន្ជ្ ើង ៧,៥៣% ជ្សមើន្ឹង ១២៤.០៩៣ ជ្តាន្ ផែលកនុងជ្នាះរំន្ិញជាកុងតឺន្រ័គិតជាជ្តាន្ជ្កើន្ ១៦,៩៨% 
ជ្សមើន្ឹង ១៨៥.៥៨៧ ជ្តាន្ រ ុផន្តរំន្ិញរាយងយចុះ ២៦.២៦១ ជ្តាន្ ជ្សមើន្ងឹ ២៣,៥៨% ន្ងិជ្ទ្រងងយចុះ
ចំន្ួន្ ៣៥.២៣៣ ជ្តាន្ ជ្សមើន្ឹង ៧,៩៥%។ ចំជ្ ះនាវាឆ្លងកាត ់ កសស មាន្ការងយចុះចំន្នួ្ ១៨នាវា 
ទ្រមាណជា ៤,៣៣% ជ្ហើយចំណុះែៃុកនាវាងយចុះទ្រមាណ ២២,១៨% ជ្សមើន្ឹង ១.០៧៣.៤៨៩ ជ្តាន្ 
សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្្ៀរន្ងឹទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩  ។ 
 ការពិភ្ជកា ន្ិងការវភិ្ជគររស់ថ្នន កែ់ឹកនាជំ្លើស្ថា ន្ភ្ជពហិរញ្ញ វតាុររស់ កសស ន្ងិលរធែលទ្រតរិតតិការ
ខាងជ្ទ្កាមជ្ន្ះ ជ្្វើជ្ ើងផែអកជ្លើរបាយការណ៍ពត័ម៌ាន្ហិរញ្ញ វតាុផែលបាន្ជ្្វើសវន្កមមរចួរាល់ជ្ោយសវន្ករឯក
រាជយសទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ន្ិងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ ែូចរង្ហា ញកនុងផែនករ៣ី នន្របាយការណ៍ទ្រចំ
ទ្តីមាសរ៤ី ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ ។ 
  កសស មាន្ទ្រភពចណូំលសំខាន្ែូ់ចខាងជ្ទ្កាម ៖ 
- ចណូំលពជី្សវាកមមនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services)៖ គឺជាចណូំលផែលបាន្មកពី

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

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

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

- ចណូំលពនីងលឈ្នលួសតុករនំ្ញិ ឬកុងតនឺ្រ័ (Storage Fees)៖ គឺជាចណូំលផែលបាន្មកពីការសតុក 
រំន្ិញរាយ ឬកុងតឺន្រ័ជ្ៅកនុងឃ្ល ងំ ន្ងិជ្លើរលីាន្ ។  

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

- ចណូំលពតីរំន្ជ់្សែឋកចិចពជិ្សស (Special Economic Zone)៖  គជឺាចណូំលផែលររួលបាន្ពីការ
ជួលែីជ្្វើជ្រាងចទ្ក អគារ ពីតរំន្ជ់្សែឋកចិចពិជ្សសររស់កំពងផ់ែសវយត័ទ្កងុទ្ពះសីហនុ្ ។ 

 



 

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

ររយិាយ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្រញ្ចរ់
ទ្តមឹទ្តមីាសរ៤ី 

នងៃរ៣ី១ ផេ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរទ់្តមឹទ្តមីាសរ៤ី 
នងៃរ៣ី១ ផេ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

រផំរររំលួ 

 ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល % 

ចំណូល ( ន្ជ់្រៀល) ៨៤.១៣៣.៤៣៦ ៩១.០៤៤.២៤៣ -៦.៩១០.៨០៧ -៧,៥៩% 
 
 សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ចំណូលររស់ កសស មាន្ការងយចុះចំន្ួន្ ៦.៩១០.៨០៧.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ៧,៥៩% ជ្ោយងយចុះពី ៩១.០៤៤.២៤៣.០០០ 
ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ ែល់ ៨៤.១៣៣.៤៣៦.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តមីាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០។ ការងយចុះនន្ចណូំលជ្ន្ះបាន្មកពីការងយនន្ចណូំលជ្សវា
កមមជ្លើកោកកុ់ងតនឺ្រ័ពីនាវាជ្ៅរីលាន្ (Stevedoring Charges) ចណូំលពីជ្សវាកមមជ្លើកោកកុ់ងតឺន្រ័ជ្ៅជ្លើរលីាន្ (LOLO Charges) ចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ ន្ងិ
ចំណូលសតុកឃ្ល ងំ ន្ិងរលីាន្ជាជ្ែើម។ 
 
 
 
 



 

 

ររយិាយ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្រញ្ចរ ់   
 ទ្តឹមទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែល បាន្រញ្ចរ ់
ទ្តឹមទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ន្ជ់្រៀល 
ភ្ជគរយជ្្ៀរនឹ្ង 
ចំណូលសររុ 

 ន្ជ់្រៀល 
ភ្ជគរយជ្្ៀរនឹ្ង 
ចំណូលសររុ 

ចំណូលជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរលីាន្ (Stevedoring) ៤០.៤៨៧.០០៩ ៤៨,១២% ៤១.០៦១.៩៩៨ ៤៥,១០% 

ចំណូលជ្លើកោកជ់្លើរលីាន្ (LOLO) ២៣.១៥៥.៦៥០ ២៧,៥២% ២៤.៤៨០.២៩៧ ២៦,៨៩% 

ចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ ១៦.៦៩៥.២៦១ ១៩,៨៤% ១៨.២៣៦.៧៤២ ២០,០៣% 

ចំណូលសតុក ឃ្ល ងំ ន្ិងរីលាន្ ២.៨៥០.២៦៦ ៣,៣៩% ៥.៨៥៥.៦៩១ ៦,៤៣% 

ចំណូលែកឹជញ្ាូ ន្ ៤២.៩៦៤ ០,០៥% ១.៩៥៤ ០,០០% 

ចំណូលនាវាជ្រសចរណ៍ - ០,០០% ៣១៥.៧៧៩ ០,៣៥% 

ចំណូលពតីំរន្ ់ជ្សែឋកចិចពិជ្សស ៤៦២.៦០៥ ០,៥៥% ៧៥៥.៥៩៣ ០,៨៣% 

ចំណូលជួលរីតាងំ ៣៥៨.៤២០ ០,៤៣% ២៥៤.៧៣១ ០,២៨% 

ចំណូលជ្ែេងៗជ្រៀត ៨១.២៦០ ០,១០% ៨១.៤៥៨ ០,០៩% 

ចណូំលសររុ ៨៤.១៣៣.៤៣៦ ១០០,០០% ៩១.០៤៤.២៤៣ ១០០,០០% 

 



 

 សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ កែូ៏ចជាទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន្ចំណូលសំខាន្ ់៤ ទ្រជ្ភរផែលមាន្ចំន្នួ្ទ្រមាណ ៩៨% នន្ចំណូលអាជីវកមម ន្ិងជ្សវាកមម
សររុររស់ កសស។ ចណូំលទងំជ្នាះរមួមាន្៖ ចំណូលជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរីលាន្ (Stevedoring) ចំណូលជ្លើកោកជ់្លើរីលាន្ (LOLO) ចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ
(Port Charges for Vessel Services) ន្ិងចំណូលសតុកឃ្ល ងំ ន្ងិរលីាន្ ។ 
 

ររយិាយ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្ 
រញ្ចរទ់្តមឹទ្តមីាសរ៤ី 

 នងៃរ៣ី១ ផេ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរទ់្តមឹទ្តមីាសរ៤ី 

 នងៃរ៣ី១ ផេ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
រំផររំរលួ 

 ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល % 

ចំណូលជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរលីាន្ 
(Stevedoring) 

៤០.៤៨៧.០០៩ ៤១.០៦១.៩៩៨ -៥៧៤.៩៨៩ -១,៤០% 

ចំណូលជ្លើកោកជ់្លើរលីាន្ (LOLO) ២៣.១៥៥.៦៥០ ២៤.៤៨០.២៩៧ -១.៣២៤.៦៤៦ -៥,៤១% 

ចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ ១៦.៦៩៥.២៦១ ១៨.២៣៦.៧៤២ -១.៥៤១.៤៨១ -៨,៤៥% 

ចំណូលសតុក ឃ្ល ងំ ន្ិងរីលាន្ ២.៨៥០.២៦៦ ៥.៨៥៥.៦៩១ -៣.០០៥.៤២៥ -៥១,៣២% 



 

 ចំណូលពីការជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរីលាន្ (Stevedoring) មាន្ការងយចុះ ៥៧៤.៩៨៩.០០០ ជ្រៀល 
ជ្សមើន្ឹង ១,៤០% សទ្មារទ់្តមីាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្្ៀរន្ងឹទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ ន្ងិចំណូលពីការជ្លើកោក់
ជ្ៅជ្លើរីលាន្ (LOLO) មាន្ការងយចុះទ្រមាណ ៥,៤១% ជ្សមើន្ឹង ១.៣២៤.៦៤៦.០០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្ទ្រៀរន្ងឹ  
រយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ២ំ០១៩ ។ ការងយចុះជ្លើចណូំលជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរលីាន្ (Stevedoring) សទ្មារទ់្តី
មាសរ៤ី ជ្ន្ះ គរឺណាត លមកពីររមិាណរំន្ិញរាយឆ្លងកាត ់ កសស ងយចុះទ្រមាណ -២៣,៥៨% រន្ៃឹមគាន
ែងផែរជ្ៅឆ្ន ២ំ០២០ រំន្ិញរាយភ្ជគជ្ទ្ចើន្បាន្ជ្្វើការទ្រគល់-ររួលផ្ទៃ ល់ជ្ៅជ្ទ្កាមែងជ្យាងនាវា ។ 
 ចំជ្ ះការងយចុះជ្លើចណូំលពីការជ្លើកោកជ់្ៅរលីាន្ (LOLO) គឺជ្ោយមាន្ការងយចុះចំណូលសតុក   
ជ្ទ្ ះរយៈជ្ពលសតុកកុងតនឺ្រ័ជ្ៅឆ្ន  ំ២០២០ ជ្ទ្កាមរយៈជ្ពល ៥នងៃ (រយៈជ្ពលអនុ្ជ្ទ្គាះមនិ្គិតនងលសតុករយៈជ្ពល 
៥នងៃ) ជ្រើជ្ទ្រៀរជ្្ៀរជ្ៅន្ឹងរយៈជ្ពលសតុកកុងតឺន្រ័ជ្ៅឆ្ន ២ំ០១៩ មាន្រយៈជ្ពលរហូតែល់ ៨,៥ នងៃ រន្ៃមឹន្ឹង
ជ្ន្ះែងផែរទ្រពន័្ធរូទតទ់្បាកច់ំណូលនងលជ្លើកោកជ់្ៅរលីាន្ LOLO គឺមាន្រមួទងំនងលសតុក (Storage) កនុង
វកិកយរទ្តផតមយួ។ 
 ចំជ្ ះចំណូលជ្សវាកមមនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services)  គឺអាទ្ស័យជ្លើចំន្ួន្ ន្ិង
ចំណុះែៃុកនាវាផែលឆ្លងកាត ់កសស ជ្ហើយសទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ នាវាសររុផែលឆ្លងកាត ់     ក
សស មាន្ការងយចុះ ១៨ នាវា ជ្សមើន្ឹង ៤,៣៣% ជ្ហើយចំណុះែៃុកនាវាសររុមាន្ការងយចុះ ២២,១៨% ជ្សមើ
ន្ឹង ១.០៧៣.៤៨៩ ជ្តាន្ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ ជ្្វើជ្អាយចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរមាន្ការងយចុះព ី
១៨.២៣៦.៧៤២.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ ែល់ ១៦.៦៩៥.២៦១.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តី
មាសរ៤ី ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ លគងឺយចុះទ្រមាណ ៨,៤៥% ជ្សមើន្ឹង ១.៥៤១.៤៨១.០០០ ជ្រៀល ។  
 ចំណូលពីជ្សវាកមមសតុកឃ្ល ងំ ន្ិងរលីាន្មាន្ការងយចុះចំន្ួន្ ៣.០០៥.៤២៥.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង 
៥១,៣២% ជ្រើជ្ទ្រៀរជ្្ៀរចណូំលទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ មាន្ ២.៨៥០.២៦៦.០០០ ជ្រៀល ន្ឹងទ្តីមាសរី៤ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន្ចំណូល ៥.៨៥៥.៦៩១.០០០ ជ្រៀល។ ការងយចុះជ្ន្ះរណាត លមកពរីយៈជ្ពលសតុកកុងតឺន្រ័
ជ្ៅឆ្ន  ំ២០២០ ជ្ទ្កាមរយៈជ្ពល ៥នងៃ (រយៈជ្ពលអនុ្ជ្ទ្គាះមនិ្គិតនងលសតុករយៈជ្ពល ៥នងៃ) ជ្រើជ្ទ្រៀរជ្្ៀរជ្ៅន្ឹង
រយៈជ្ពលសតុកកុងតឺន្រ័ជ្ៅឆ្ន ២ំ០១៩ មាន្រយៈជ្ពលរហូតែល់ ៨,៥ នងៃ ។ 
 េ-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 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្រញ្ចរ់
ទ្តមឹទ្តមីាសរ៤ី  

នងៃរ៣ី១ ផេ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរទ់្តមឹទ្តមីាសរ៤ី  
នងៃរ៣ី១ ផេ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

រំផររំរលួ 

 ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល % 
ចណូំលសររុ ៨៤.១៣៣.៤៣៦ ៩១.០៤៤.២៤៣ -៦.៩១០.៨០៧ -៧,៥៩% 

ចំណាយសមាា រៈែគតែ់គង ់ (២១.៦៥៩.១៥៦) (២៧.១៩៧.៥៦៦) -៥.៥៣៨.៤១០ -២០,៣៦% 
ចំណាយទ្បាកជ់្រៀវតេ ទ្បាកឈ់្នួល ន្ិង
ចំណាយ កព់ន័្ធ 

(២៥.៨៧៣.១៨២) (២៥.១២៧.៦៨៤) ៧៤៥.៤៩៨ ២,៩៧% 

ចំណាយរលំស់(ទ្រពយសមបតតិ ន្ិងររកិាា រ 
ន្ិងទ្រពយសកមមអររូី)  

(៩.៧៨៤.២៣៧) (៩.២៥១.៩៨៤) ៥៣២.២៥៣ ៥,៧៥% 

ចំណាយជួសជុល ន្ិងផងទ ំ (២.២៤៤.០៥៧) (១.៩៣៣.០២៨) ៣១១.០២៩ ១៦,០៩% 

ចំណាយជ្ែេងៗ (៣.៣២៤.៤៨១) (៧.៣៨៣.០៨៧) -៤.០៥៨.៦០៦ -៥៤,៩៧% 

ចំជ្ណញ/(ខាត)ជ្ែេងៗ-សុរធ (៣១៤.៨៥០) (៣.៦៥៧.០០៣) -៣.៣៤២.១៥៣ -៩១,៣៩% 

ចំណាយ/(ចណូំល)ហិរញ្ញ វតាុ-សុរធ (៦.១២៩.១៩៦) ៦.២៣៥.៧៩៧ -១២.៣៦៤.៩៩៣ -១៩៨,២៩% 

ចជំ្ណញមនុ្រងព់ន្ធ ១៤.៨០៤.២៧៧ ២២.៧២៩.៦៨៨ -៧.៩២៥.៤១១ -៣៤,៨៧% 
 
.



 

សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ កសស មាន្ចណំាយសមាា រៈែគតែ់គងស់ររុ ២១.៦៥៩.១៥៦.០០០ 
ជ្រៀល ផែលមាន្ការងយចុះ ចនំ្ួន្ ៥.៥៣៨.៤១០.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ២០,៣៦% ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ំ
២០១៩  ផែលមាន្ចណំាយ ២៧.១៩៧.៥៦៦.០០០ ជ្រៀល។ កតាត ចមបងផែលរណាត លឱ្យមាន្ការងយចុះជ្ន្ះ 
គឺជ្ោយស្ថរចំណាយសមាា រៈង្ហយជ្ឆ្ះ (ជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈ) ងយចុះ ២២,៣៥% ជ្សមើន្ងឹ ២.៤៥៥.០៥២.០០០ ជ្រៀល 
ជ្ោយតនមលជាម្យមររស់ជ្ទ្រងឥន្ៃន្ៈមាន្ការងយចុះពី ០.៦៤ ែុលាល រ សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ មក 
០.៥០ ែុលាល រ សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០។ សទ្មារច់ំណាយជ្លើជ្ទ្គឿងរនាល ស់មាន្ការងយចុះ ២១,៨៩% 
ជ្សមើន្ឹង២.៦៥៩.០៤០.០០០ ជ្រៀល ន្ិងចំណាយសមាា រៈជ្ទ្រើទ្បាស់ជ្ែេងៗមាន្ការងយចុះ ៩២,៦១% ជ្សមើន្ងឹ 
១.០៦៦.៦៧០.០០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្្ៀរន្ងឹទ្តីមាសរ៤ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ។  
 មូលោឋ ន្កនុងការគណនាទ្បាកជ់្រៀវតេររ៍រស់ កសស គឺជ្យាងជ្ៅជ្លើរិន្នែល (ចំណូលពកីារជ្លើកោក)់ 
ជ្ លគឺជ្ៅជ្ពលចណូំលពីការជ្លើកោកជ់្កើន្ជ្ ើង ចំណាយជ្រៀវតេរន៍្ងឹជ្កើន្ជ្ ើង ែៃុយជ្ៅវញិជ្រើចំណូលពីការ
ជ្លើកោកម់ាន្ការងយចុះ ចណំាយជ្លើទ្បាកជ់្រៀវតេរន៍្ឹងទ្តវូងយចុះែូចគាន  ជ្ហើយជ្យើងសជ្ងកតជ្ឃ្ើញថ្នចណូំល 
ជ្លើកោកព់ីនាវាជ្ៅរលីាន្ (Stevedoring) ន្ិងចណូំលជ្លើកោកជ់្លើរលីាន្ (LOLO) មាន្ការងយសទ្មារ់
ទ្តីមាសរ៤ី ឆ្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះ។ រ ុផន្តចំណាយទ្បាកជ់្រៀវតេរ ៍ទ្បាកឈ់្នួល ន្ិងចណំាយ កព់ន័្ធ មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង
រន្តិចទ្រមាណ ២,៩៧% ជ្សមើន្ឹង ៧៤៥.៤៩៨.០០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្ទ្រៀរជ្្ៀរចំណាយសទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ំ
២០២០ ផែលមាន្ចនំ្ួន្ ២៥.៨៧៣.១៨២.០០០ ជ្រៀល ន្ិងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលមាន្ចណំាយ 
២៥.១២៧.៦៨៤.០០០ ជ្រៀល។ កតាត សំខាន្ផ់ែលជ្្វើជ្អាយមាន្កំជ្ណើ ន្ជ្ន្ះ គឺរណាត លមកពីទ្បាករ់ង្ហវ ន្ម់ាន្
ការជ្កើន្ជ្ ើង ១៥,២០% ជ្សមើន្ឹង ៧១៦.៣៦៥.០០០ ជ្រៀល ន្ិងការចណំាយជ្លើអតាទ្រជ្យាជន្ជ៍្ស្ថ្ន្ន្ិវតតន្៍
មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងចំន្ួន្ ១៤៣.៧៥០.០០០ជ្រៀល ជ្សនើន្ងឹ ១០,០៧% កនុងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះ ។  
 ចំណាយរលំស់រមួមាន្ រលំស់ទ្រពយសមបតត ិ ន្ងិររកិាា រ ន្ងិរលំស់ទ្រពយសកមមអររូជី្ៅកនុងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ំ
២០២០ មាន្ចំន្ួន្ ៩.៧៨៤.២៣៧.០០០ ជ្រៀល មាន្កំជ្ណើ ន្ ៥៣២.២៥៣.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ៥,៧៥% ជ្រើ
ជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលមាន្ចំន្ួន្ ៩.២៥១.៩៨៤.០០០ ជ្រៀល។ កតាត ផែលជ្្វើឱ្យមាន្ការជ្កើន្
ជ្ ើងជ្ន្ះគឺជ្ោយស្ថរចំណាយរលំស់ទ្រពយសមបតត ិ ន្ិងររកិាា រមាន្កំជ្ណើ ន្ ៥០៣.០៨៦.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ងឹ 
៦,៧៧% ។ 
 ចំផណកចំណាយជួសជុល ន្ងិផងទកំារជ្កើន្ជ្ ើង ៣១១.០២៩.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើន្ងឹ ១៦,០៩% ជ្ោយ
មាន្ចំណាយសរុរជ្សមើន្ឹង ២.២៤៤.០៥៧.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ន្ិង
១.៩៣៣.០២៨.០០០ ជ្រៀល សទ្មារ់ទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩  ។ 
  ចំជ្ ះចំណាយជ្ែេងៗសររុ កម៏ាន្ការងយចុះទ្រមាណ ៥៤,៩៧% ជ្សមើន្ឹង ៤.០៥៨.៦០៦.០០០ ជ្រៀល 
គឺងយពី ៧.៣៨៣.០៨៧.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ មក ៣.៣២៤.៤៨១.០០០ ជ្រៀល 
សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ។  
 ចំជ្ណញ/(ខាត)/ជ្ែេងៗ-សុរធ (Realized Foreign Exchange Gain-Loss) គឺសំជ្ៅជ្លើការចំជ្ណញ   
ឬខាតពីការរតូរររូិយរណ័ណ កនុងការយិររជិ្ចេរសជ្ទ្មច ផែលសទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះ មាន្ការខាត
ចំន្ួន្ ៣១៤.៨៥០.០០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន្ការខាតចនំ្ួន្ ៣.៦៥៧.០០៣.០០០ 
ជ្រៀល ជ្្វើឱ្យការខាតមាន្ការងយចុះទ្រមាណ ៩១,៣៩% ជ្សមើន្ឹង ៣.៣៤២.១៥៣.០០០ ជ្រៀល ។ 



 

ចំផណក (ចំណាយ)/ចំណូលហិរញ្ញ វតាុ-សុរធ (Unrealized Foreign Exchange Gain-Loss ) គឺសំជ្ៅ
ជ្លើការចំជ្ណញ ឬខាតពីការរតូរររូិយរណ័ណ កនុងការយិររជិ្ចេរមនិ្ទន្ស់ជ្ទ្មច ជ្ោយទ្តមីាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ 
មាន្ (ចណំាយ)/ចណូំលហិរញ្ញ វតាុ-សុរធចំន្ួន្ ៦.១២៩.១៩៦.០០០ ជ្រៀល ផែលមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងទ្រមាណ 
១៩៨,២៩% ជ្សមើន្ងឹ ១២.៣៦៤.៩៩៣.០០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលមាន្ចំណូល
ហិរញ្ញ វតាុ-សុរធវញិ ចំន្ួន្៦.២៣៥.៧៩៧.០០០ ជ្រៀល។ កតាត សំខាន្ផ់ែលរណាត លឱ្យមាន្រំផររំរលួជ្លើ 
(ចំណាយ)/ចំណូលហិរញ្ញ វតាុ-សុរធ គឺជ្ោយស្ថរការជ្កើន្ជ្ ើងនន្ការខាតពីការរតូរររូិយវតាុមនិ្ទន្ស់ជ្ទ្មចររស់
ទ្បាកក់មច ី (ទ្បាកជ់្យ ន្) ជ្ោយកនុងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ មាន្ការខាតចំន្នួ្ ៣.៣៥១.២៧១.០០០ ជ្រៀល ជ្រើ
ជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលមាន្ចំជ្ណញពីការរតូរររូិយវតាុមនិ្ទន្ស់ជ្ទ្មចររស់ទ្បាកក់មច ី   (ទ្បាក់
ជ្យ ន្) ចំន្ួន្ ៩.០៦៧.៨៧២.០០០ ជ្រៀល ។ 
 ជាសរុរ ចំជ្ណញមុន្រង់ពន្ធសទ្មារ់ទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ររស់ កសស មាន្ចំន្ួន្ 
១៤.៨០៤.២៧៧.០០០ ជ្រៀល ងយចុះចនំ្ួន្ ៧.៩២៥.៤១១.០០០ ជ្រៀល ទ្រមាណជា ៣៤,៨៧% ជ្រើជ្្ៀរន្ងឹ
ទ្តីមាសរ៤ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលមាន្ចំជ្ណញមុន្រងព់ន្ធចំន្នួ្ ២២.៧២៩.៦៨៨.០០០ ជ្រៀល ។ 
 ឃ្- ការវភិ្ជគចំជ្ណញជ្ទ្កាយរងព់ន្ធ 
 កសស សាិតជ្ៅជ្ទ្កាមចារន់ន្ទ្កុមហ ុន្ ណិជាកមមកនុងវស័ិយពន្ធោរ ន្ងិអាករ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ កសស 
មាន្កាតពវកចិចកនុងការរងព់ន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញទ្រចឆំ្ន កំនុងអទ្តា ២០%។ ចរព់ីឆ្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះតជ្ៅ កសស
ន្ឹងរំជ្ពញកាតពវកចិចកនុងការរងព់ន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញទ្រចឆំ្ន រំរស់េលួន្ កនុងអទ្តា ២០% វញិ ជ្ទ្កាយពរីរួល
បាន្ការជ្លើករឹកចិតតពន្ធោរកនុងវស័ិយមូលរទ្តចំន្ួន្រីឆ្ន កំន្លងមក (ឆ្ន ២ំ០១៧ ែល់ ឆ្ន ២ំ០១៩) ។ 
  



 

ររយិាយ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរទ់្តមឹទ្តមីាសរ៤ី  
នងៃរ៣ី១ ផេ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរទ់្តមឹទ្តមីាសរ៤ី  
នងៃរ៣ី១ ផេ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

រំផររំរលួ 

 ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល % 
ចំជ្ណញមនុ្រងព់ន្ធ (ក) ១៤.៨០៤.២៧៧ ២២.៧២៩.៦៨៨ (៧.៩២៥.៤១១) -៣៤,៨៧% 
ចំណាយពន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញ (េ) (៣.៩៣១.៧៥៩) (១៣.៣៣១.៤២៩) ៩.៣៩៩.៦៧០ -៧០,៥១% 
ចជំ្ណញកនុងការយិររជិ្ចេរ ១០.៨៧២.៥១៨ ៩.៣៩៨.២៥៩ ១.៤៧៤.២៥៩ ១៥,៦៩% 
ការវាស់ផវងកាតពវកចិចអតាទ្រជ្យាជន្ ៍
ជ្ស្ថ្ន្ន្ិវតតន្ជ៍្ ើងវញិ 

 
(៦៦១.០០០) 

  

លរធែលលមអតិសររុររស់ភ្ជគហ ុន្ិក ១០.៨៧២.៥១៨ ៨.៧៣៧.២៥៩ ២.១៣៥.២៥៩ ២៤,៤៤% 
អទ្តាពន្ធទ្រសិរធភ្ជពជ្លើទ្បាកច់ជំ្ណញ (េ)/(ក) ២៦,៥៦% ៥៨,៦៥%   

 
 កសស មាន្ចំជ្ណញកនុងការយិររជិ្ចេរចនំ្ួន្ ១០.៨៧២.៥១៨.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តមីាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០  ផែលមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងចំន្ួន្ ១.៤៧៤.២៥៩.០០០ 
ជ្រៀល ជ្សមើន្ឹង ១៥,៦៩% ជ្្ៀរន្ឹងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលមាន្ចំជ្ណញកនុងការយិររជិ្ចេរចនំ្ួន្ ៩.៣៩៨.២៥៩.០០០ ជ្រៀល។ កតាត ផែលជ្្វើឱ្យចំជ្ណញកនុង
ការយិររជិ្ចេរមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងជ្ន្ះ គឺរណាត លមកពចីំណាយពន្ធពន្ាជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញ (Deferred Tax expense) មាន្ការងយចុះកនុងទ្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្រើជ្្ៀរ
ន្ឹងរយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ២ំ០១៩ ។ 
 ជ្រើសជ្ងកតជ្ៅជ្លើអទ្តាពន្ធទ្រសិរធភ្ជពជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញមាន្ការងយចុះព ី ៥៨,៦៥% សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០១៩ ែល់ ២៦,៥៦% សទ្មារទ់្តីមាសរ៤ី ឆ្ន ំ
២០២០ ជ្ោយស្ថរមាន្ ការងយចុះនន្ចណំាយពន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញ សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ ។ 



 

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

- កតាត នានាផែលជ្្វើឱ្យមាន្ករំតិជ្លើការជ្្វើ ណិជាកមមអន្តរជាត ិ 
ជ្ោយស្ថរទ្រភពចណូំលចមបងររស់ កសស បាន្មកពីចរាចរណ៍រំន្ិញឆ្លងកាតផ់ែលជាការជ្្វើ 

 ណិជាកមមអន្តរជាតិ ែូចជ្ន្ះកតាត នានាផែលមាន្ែលរ ះ ល់ែល់ ណិជាកមមអន្តរជាតិ ន្ិងមាន្ឥរធិពលជ្លើ 
អាជីវកមមររស់ កសស ផែលកតាត ទងំជ្នាះមាន្ែូចជា ស្ថា ន្ភ្ជពជ្សែឋកិចចកនុងទ្សុក កនុងតំរន្ ់ ន្ងិស្ថកល
ជ្លាក ជ្សារភ្ជពសងគម រញ្ហា សន្តិសុេ ឬកិចចសហទ្រតរិតតិការនាវាចរតាមសមុទ្រ។ ជ្យាងតាមមូលន្ិ្ិររូិយ   
រណ័ណ អន្តរជាតិ (IMF)  ជ្សែឋកិចចពិភពជ្លាកន្ឹងងយចុះកនុងអទ្តាទ្រមាណ -៤,៩% សទ្មារឆ់្ន ២ំ០២០ ជ្ោយ
ររួលរងរ ះ ល់ពជីមៃរឺាតតាតសកល Covid-19 ចំផណកជ្សែឋកិចចកមពុជាន្ឹងងយចុះកនុងទ្រមាណ -៤,០% 
ជ្យាងតាម ASIAN DEVELOPMENT BANK(ADB) ជ្ន្ះរង្ហា ញថ្នែលរ ះ ល់ររស់ជមៃ ឺCovid-19 ជ្ន្ះ 
ន្ឹងមាន្ែលអវជិាមាន្ចំជ្ ះអាជីវកមមកពំងផ់ែ។  

- សមតាភ្ជព ន្ងិទ្រសិរធភ្ជពរជំ្ពញការង្ហរររស់ កសស 
សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ កសស មាន្សមតាភ្ជពជ្លើកោកកុ់ងតឺន្រ័រហូតែល់ ៦៥០.០០០ 

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

- ស្ថា ន្ភ្ជពរណាត ញែកឹជញ្ាូ ន្កនុងទ្សុក 
សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ រណាត ញែកឹជញ្ាូ ន្កនុងទ្សុក ពិជ្សសែលូវជាតិជ្លេ៤ ផែលតភ្ជា រព់ ី

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

- កចិចសហទ្រតរិតតកិាររវាងផែកនុងតរំន្ ់
កិចចសហទ្រតរិតតិការរវាងផែកនុងតំរន្ ់ ពិជ្សសគឺការតភ្ជា រជ់ាមយួកំពងផ់ែជ្មកនុងតំរន្ម់ាន្ស្ថរៈសំខាន្ ់

កនុងការសំរលួចរាចរណ៍រនំ្ិញរវាង កសស ន្ិងរីែារអន្តរជាតិសំខាន្់ៗ  ជ្ោយមាន្ឥរធពិលជ្លើចំណាយ ន្ិង    
រយៈជ្ពលែឹកជញ្ាូ ន្ ផែលជាលរធែលជ្្វើឱ្យមាន្ែលរ ះ ល់ជ្លើភ្ជពទ្រកួតទ្រផជងររស់ឧសាហកមមនានា។ 
កនុងករណីជ្ន្ះ កសស បាន្េិតេំរការំនាករ់ំន្ងលអជាមយួរណាត កំពងផ់ែសំខាន្់ៗ  កនុងតំរន្ជ់្ែើមបធីានាឱ្យ 
ទ្រតិរតតិការមាន្ភ្ជពរលូន្។ 

- រលំស់ 
 ជ្ោយអាជីវកមមររស់ កសស មាន្ការជ្ទ្រើទ្បាស់ជ្ហោឋ រចនាសមពន័្ធជ្ទ្ចើន្ ចំណាយជ្លើរលំស់ជ្លើជ្ហោឋ  
រចនាសមពន័្ធផែែូចជា ចណំតនាវា ជ្ទ្គឿងចទ្ក អគារ មាន្រហំំ្ំផែលអាចរ ះ ល់ែល់អាជីវកមមររស់ កសស។ 
ែូចជ្ន្ះ កសស ចបំាចទ់្តូវមាន្ការទ្តួតពនិ្ិតយជ្លើជ្គាលន្ជ្យាបាយរលំស់ឱ្យបាន្សមទ្សរ ន្ិងជ្្វើការផកតទ្មូវ 



 

តាមការចបំាចជ់្រៀងរាល់ការយិររជិ្ចេររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ។  សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះ ពុំមាន្ការ
ផកសទ្មួល ឬការជ្សនើឱ្យមាន្ការផកសទ្មួលជ្គាលន្ជ្យាបាយរលំស់ជ្ន្ះពីសវន្ករឯករាជយជ្ ើយ។ 

 
 សកមមភ្ជពអាជីវកមមររស់ កសស មាន្រំនាករ់ំន្ងជ្ោយផ្ទៃ ល់ជាមយួជ្សែឋកិចចជាតិ ជ្សែឋកិចចតរំន្ ់ ន្ងិ
ជ្សែឋកិចចស្ថកលជ្លាក។ ជាពិជ្សសជ្ៅជ្ពលជ្សែឋកចិចជាតិមាន្រផទ្មរទ្មួល ន្ងឹមាន្ឥរធិពលជ្ោយផ្ទៃ ល់ជ្ៅ
ជ្លើអាជីវកមម ជ្សវាកមមកពំងផ់ែ ជ្ លគឺជ្ៅជ្ពលជ្សែឋកចិចជាតិជ្កើន្ជ្ ើងនាឱំ្យអាជីវកមម ជ្សវាកមម កំពងផ់ែក៏
ជ្កើន្ជ្ ើងទ្សរន្ឹងជ្ន្ះែលចណូំលររស់ កសស កម៍ាន្កំជ្ណើ ន្ែូចគាន  ែៃុយជ្ៅវញិ ជ្រើជ្សែឋកិចចជាតិងយចុះ 
ន្ឹងមាន្ែលអវជិាមាន្ជ្ៅជ្លើែលចំណូល កសស ែងផែរ។ ជ្យាងតាម ASIAN DEVELOPMENT 
BANK(ADB) ជ្សែឋកិចចកមពុជាមាន្ការងយចុះផែលមាន្អទ្តារពំឹងរុកទ្រមាណ -៤,០% ចំផណកជ្សែឋកិចច
ពិភពជ្លាកងយចុះកនុងអទ្តាទ្រមាណ -៤.៩% (IMF) សទ្មារឆ់្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះន្ងឹមាន្ែលរ ះ
 ល់ជ្ៅែល់តទ្មូវការ ន្ងិការែគតែ់គងជ្ៅជ្លើរីែារ រន្ៃមឹន្ឹងជ្ន្ះកម៏ាន្ែលរ ះ ល់ែល់អាជីវកមមររស់       
កសស ែ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 ន្ិងអាករ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ កសស មាន្
កាតពវកិចចទ្តូវរងព់ន្ធអាករជ្ៅតាមចារ ់ ន្ិងរញ្ញតតិជា្រមាន្។ កសស ទ្តូវរងព់ន្ធអាករជ្ៅតាមរររពតិ ន្ិង
ជាសហទ្គាសជារព់ន្ធ្ំផែលបាន្កំណតជ់្ោយអគគនាយកោឋ ន្ពន្ធោរ។ ចំជ្ ះពន្ធជ្លើទ្បាកច់ំជ្ណញទ្រចឆំ្ន  ំ
ចរព់ីឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះតជ្ៅ កសស ទ្តូវរំជ្ពញកាតពវកចិចរងព់ន្ធកនុងអទ្តា ២០% វញិជ្ទ្កាយពីររួលបាន្ការ
ជ្លើករឹកចតិតកនុងវស័ិយមូលរទ្តរយៈជ្ពលរីឆ្ន កំន្លងមក ចំផណកពន្ធជ្ែេងៗ កសស បាន្អនុ្វតតតាមកាតពវកិចច
ររស់េលួន្តាមចារព់ន្ធោរររស់ទ្ពះរាជាណាចទ្កកមពុជា ។ 

 ចំណូលសំខាន្រ់រស់ កសស មាន្ចំណូលជ្លើកោក ់ន្ិងចំណូលពីជ្សវាកមមផែផែលរមួចំផណកទ្រមាណ 
៩៥% នន្ចណូំលសររុសទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ហើយកតាត ចមបងផែលជំរញុឱ្យមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងនន្
ទ្បាកច់ំណូល គឺកំជ្ណើ ន្នន្នាវា ន្ិងរំន្ិញឆ្លងកាតក់ពំងផ់ែ ជាពិជ្សសរំន្ិញកុងតនឺ្រ័ផែលជាទ្រភពចំណូលែ៏
សំខាន្រ់រស់ កសស។ ការលូតលាស់កនុងវស័ិយកសិកមម វស័ិយ ណិជាកមម វស័ិយសំណង ់ន្ិងវស័ិយឧសាហ



 

កមម គឺបាន្ឆ្លុះរញ្ហច ំងនូ្វស្ថា ន្ភ្ជពជ្សែឋកិចចជាតិររស់ទ្រជ្រសកមពុជា ជ្ហើយទ្សរន្ឹងជ្ន្ះកម៏ាន្ឥរធពិលជា
វជិាមាន្ជ្លើអាជីវកមម ជ្សវាកមម ន្ិងែលចណូំលររស់ កសស ែងផែរ ។ 

 
 ១- ែលរ ះ ល់ពអីទ្តារតូរទ្បាក ់
 កសស បាន្ររួលទ្បាកក់មចរីន្តតាមរយៈទ្កសួងជ្សែឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញ វតាុ ពី JICA ន្ិង JBIC ជ្ោយតទ្មូវ
ឱ្យ កសស សងទ្បាកជ់្ែើម ន្ងិការទ្បាកជ់ាទ្បាកជ់្យ ន្ជរ ុន្ ន្ិងទ្បាកែុ់លាល ររអាជ្មរកិ ជ្ៅជ្ពលផែលររូិយវតាុមុេ
ង្ហរររស់ កសស គឺជាទ្បាកជ់្រៀល។ ែូចជ្ន្ះ រំផររំរលួអទ្តារតូរទ្បាកជ់្រៀលជ្្ៀរន្ឹងទ្បាកែុ់លាល ររអាជ្មរកិ ទ្បាក់
ជ្រៀលជ្្ៀរន្ងឹទ្បាកជ់្យ ន្ជរ នុ្ ន្ិងទ្បាកែុ់លាល ររជ្្ៀរន្ងឹទ្បាកជ់្យ ន្ជរ ុន្ ន្ឹងមាន្ែលរ ះ ល់ែល់កទ្មតិ
ទ្បាកច់ំជ្ណញររស់ កសស ។ 
 ២- ែលរ ះ ល់ពអីទ្តាការទ្បាក ់
 រចចុរបន្ន កសស មនិ្មាន្កមចណីាផែលមាន្អទ្តាការទ្បាកផ់ទ្រទ្រួលជ្នាះជ្រ។ កសស បាន្ររួលទ្បាកក់មចី
ពីទ្កសួងជ្សែឋកិចច ន្ិងហិរញ្ញ វតាុ ផែលជាកមចរីន្តពី JICA ន្ិង JBIC កនុងអទ្តាការទ្បាកច់រព់ី ២,៦៥% ែល់ 
៣,៧0%។ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះ មនិ្មាន្ែលរ ះ ល់ពីរផទ្មរទ្មួលអទ្តាការ
ទ្បាកជ់្ន្ះជ្រ ។ 
 ៣-ែលរ ះ ល់ពកីារផទ្រទ្រលួតនមលជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈ  
 ការផទ្រទ្រួលតនមលជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈន្ឹងមាន្ែលរ ះ ល់ែល់ែលចំជ្ណញររស់ កសស ជ្ោយទ្រតិរតតិការ 
កំពងផ់ែពឹងផែអកយា ងខាល ងំជ្ៅជ្លើជ្ទ្គឿងចទ្កផែលជ្ទ្រើទ្បាស់ជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈ។ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ កសស បាន្ពទ្ងងឹ 
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 ន្ិងជ្លើកសៃួយវស័ិយ ណិជាកមមអន្តរ
ជាតិ ន្ិងែតល់ែលវជិាមាន្ែល់អាជីវកមមររស់ កសស ។ ជ្គាលន្ជ្យាបាយសំខាន្់ៗ ររស់រាជរោឋ ភបិាលរមួមាន្៖ 

- ជ្គាលន្ជ្យាបាយជ្លើកសៃួយវស័ិយឧសាហកមម រាជរោឋ ភបិាលមាន្គំជ្រាងផទ្រកាល យជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ឱ្យ 
ជ្ៅជាមជឈមណឌ ល ណិជាកមម  ូជីសៃីក ន្ិងែលិតកមម តាមរយៈការកស្ថងជ្ហោឋ រចនាសមពន័្ធផែ 
ពទ្ងីកែលូវជាតិជ្លេ៤ ន្ងិគជ្ទ្មាងស្ថងសង់
ែលូវជ្លបឿន្ជ្លឿន្ព ី ភនជំ្ពញ-ជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ 
ន្ិងជ្ហោឋ រចនាសមពន័្ធទ្ពលាន្យន្តជ្ ះ
អន្តរជាតិជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ែងផែរ ។ 

 
 

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

 



 

 

 

 

ផ្នែកទី ៥ 
ព័ត៌មានចាំបាច់ផនសេងផទៀតសគ្មាប់ 

ការពារវិនិផោគិន 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

សទ្មារទ់្តីមាសរី៤ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ កសស មាន្ពត័ម៌ាន្ចបំាចស់ទ្មារក់ារ រវនិិ្ជ្យាគិន្ែូច
ខាងជ្ទ្កាម ៖ 

ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ជ្្វើការជួរទ្រជុចំំន្ួន្ ០១ ជ្លើក ៖ 
សមយ័ទ្រជុទំ្កមុទ្រកឹាភបិាល អាណតតរិ៧ី ជ្លើករ១ី០ នានងៃរ៦ី ផេវចិិេកា ឆ្ន ២ំ០២០ 
កិចចទ្រជុំបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ិងសជ្ទ្មចជ្លើចំនុ្ចែូចខាងជ្ទ្កាម៖ 
 ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ឯកភ្ជពជ្លើលរធែលផែលបាន្សជ្ទ្មចបាន្ ន្ិងជ្សនើជ្អាយរន្តអនុ្វតតជ្ៅ
តាមស្ថម រតីសមយ័ទ្រជុំទ្កុមទ្រកឹាភបិាលកន្លងមក ។ 

 ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ិងអនុ្មត័ជ្ោយឯកភ្ជពជ្លើរបាយការណ៍ររស់ គណៈក
មាម ្ិការសវន្កមម    គណៈកមាម ្ិការទ្គរទ់្គង ន្ិភយ័ ន្ងិគណៈកមាម ្ិការ ផតងតាងំន្ិងលាភ
ការ ផែលបាន្ជ្លើកជ្ ើង ។ 

 ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ិងអនុ្មត័ជ្ោយឯកភ្ជពជ្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុទ្តី
មាសរី៣ ឆ្ន ២ំ០២០ ផែលបាន្ទ្តួតពនិ្ិតយជ្ោយទ្កមុហ ុន្សវន្កមមឯករាជយ PWC (Financial 
performance review) ។ 

 ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ងិអនុ្មត័ជ្ោយឯកភ្ជពជ្លើរបាយការណ៍រូកសររុលរធ
ែលការង្ហរអាជីវកមម កសស ៩ផេ ជ្ែើមឆ្ន ២ំ០២០ ។ 

 ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ពិន្តិយ ពិភ្ជកា ន្ិងអនុ្មត័ជ្ោយឯកភ្ជពគាទំ្រតាមគជ្ទ្មាងផែន្ការអាជីវ
កមម (ជ្សវាកមម) ហិរញ្ញ វតាុ កសស ឆ្ន ២ំ០២១ ។ 

 ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ពិន្ិតយ ពិភ្ជកា ន្ិងអនុ្មត័ជ្ោយឯកភ្ជពជ្លើការកំណតក់ាលររជិ្ចេរទ្រជុំ
ទ្កុមទ្រឹកាភបិាល អាណតតិរី៧ ជ្លើករី១១ ជ្ៅនងៃរី០៥ ផេកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០២១ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

នងៃរី១១ ផេកុមាៈ ឆ្ន ២ំ០២១ 
បាន្អាន្ ន្ិងឯកភ្ជព 

 

 

 

_______________ 

ហតាជ្លខា 
 

ទ្រធាន្អគគនាយក 

  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 




	Cover-Kh.pdf
	1.pdf
	មាតិកា.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	B.Cover-Kh.pdf



