


              

 

���ន�ពហិរ��វត�� 
 ៣០ មិថុ� ២០២២ ៣១ ធ�� ២០២១ ៣១ ធ�� ២០២០ 

(�ន់េរៀល) (�ន់េរៀល)  (�ន់េរៀល)  

្រទព្យសកម�សរុប ១.៤៣៧.១៩០.២៧៦ ១.៤២៧.១៤៩.៦៧០ ១.៣៨៩.៨៤២.៧០១ 

បំណុលសរុប ៥៧៩.៦១៩.៦៣៦ ៦៤៣.២៥៥.៥១១ ៦៨៧.៤៨១.២៨៣ 

មូលធនសរុប ៨៥៧.៥៧០.៦៤០ ៧៨៣.៨៩៤.១៥៩ ៧០២.៣៦១.៤១៨ 

លទ�ផលហិរ��វត�� 

�តី�សទី២ 

���ំ២០២២ 

(�ន់េរៀល) 

�តី�សទី២ 

���ំ២០២១ 

(�ន់េរៀល) 

�តី�សទី២ 

���ំ២០២០ 

(�ន់េរៀល) 

ចំណូលសរុប ៩១.២៣០.២៨៩ ៨៥.៨៥៧.៥៥៤ ៧៥.៦២៥.៦១៧ 

ចំេណញមុនបង់ពន� ៤៩.១៦៣.៥០២ 19.042.945 11.718.024 

ចំេណញសុទ�ក�ុងករយិបរេិច�ទ ៤៤.៨៨៣.០៥៥ 14.075.967 8.340.124 

លទ�ផលលម�ិតក�ុងករយិបរេិច�ទ ៥៦.៧៤១.៨៩៥ 14.075.967 8.340.124 

អនុ�តហិរ��វត��  ៣០ មិថុ� ២០២២ ៣១ ធ�� ២០២១ ៣១ ធ�� ២០២០ 

អនុបាតសធនភាព ៩,៧១% ២០,៧៧% ៩,៤០% 

អនុបាត 

សន�នីយភាព 

អនុបាតចរន� ២,២៥ ២,២៥ ២,៤២ 

អនុបាតចរន�េលឿន ១,៩៤  ១,៩៤  ២,១២ 

 

�តី�សទី២ 

���ំ២០២២ 

 

�តី�សទី២ 

���ំ២០២១ 

 

�តី�សទី២ 

���ំ២០២០ 

 

អនុបាត 

ចំេណញភាព 

អនុបាតចំេណញក�ុងមួយ

ឯកត្រទព្យសកម� 
៣,១២% ១,០១% ០,៦០% 

អនុបាតចំេណញក�ុងមួយ

ឯកតមូលធន 
៥,២៣% ១,៩០% ១,២២% 

អនុបាតគមា� តចំេណញដុល ១៧,៧១% ២៧,១៤% ២៤,២៤% 

អនុបាតគមា� តចំេណញភាព ៤៩,២០% ១៦,៣៩% ១១,០៣% 

ចំេណញក�ុងមួយឯកត

មូលប្រតកម�សិទ�ិ (េរៀល) 
៥២៣,២៨ ១៦៤,១១ ៩៧,២៤ 

អនុបាតលទ�ភាពសងករ្របាក់ ៦,៥៦ ៧,៦៧ ៤,៧៥ 

 

 

 

 

 



              

១.៤៣៧.១៩០.២៧៦

៥៧៩.៦១៩.៦៣៦

៨៥៧.៥៧០.៦៤០

១.៤២៧.១៤៩.៦៧០

៦៤៣.២៥៥.៥១១

៧៨៣.៨៩៤.១៥៩

១.៣៨៩.៨៤២.៧០១

៦៨៧.៤៨១.២៨៣
៧០២.៣៦១.៤១៨

្រទព្យសកម�សរុប បំណុលសរុប មូលធនសរុប

ស� នភាពហរិ��វត�ុ (ពន់េរៀល)

្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ ឆា� ២ំ០២១ ឆា� ២ំ០២០

៩១.២៣០.២៨៩

១៦.១៥៧.៩២៥

៤៩.១៦៣.៥០២
៤៤.៨៨៣.០៥៥

៨៥.៨៥៧.៥៥៤

២៣.៣០២.១៦៧
១៩.០៤២.៩៤៥

១៤.០៧៥.៩៦៧

៧៥.៦២៥.៦១៧

១៨.៣៣១.៦០៩

១១.៧១៨.០២៤
៨.៣៤០.១២៤

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 ចំេណញ្របតិបត�ិករ ចំេណញ/(ខត)មុនបងព់ន� ចំេណញ/(ខត)ក�ុង
ករយិបរេិច�ទ

លទ�ផលអជីវកម�របស់ កសស (ពន់េរៀល)

្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ ្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២១ ្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២០



              

ល.រ �បេភទមូលប�តកម�សិទ� ិ �គហ៊ុនិក ចំនួនមូលប�ត�ន់�ប ់ �គរយ 

១ 
មូលប្រតកម�សិទ�ិគា� នសិទ�
េបាះេឆា� ត្របេភទ “ក” 

រដ�តំណាងេដយ្រកសួង 
េសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ 

៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ៨០,៩៥% 

២ 
មូលប្រតកម�សិទ�ិមានសិទ�
េបាះេឆា� ត្របេភទ “ខ” 

រដ�តំណាងេដយ្រកសួង 
េសដ�កិច� និងហរិ��វត�ុ 

៦៤.៣២៨.៩៧៥ ១៤,២៩% 

៣ 
មូលប្រតកម�សិទ�ិមានសិទ� 
េបាះេឆា� ត្របេភទ “គ” 

ឯកជន 
 

២១.៤៤២.៩៩២ ៤,៧៦% 

សរុប ៤៥០.៣០២.៨២៨ ១០០% 

ល.រ �គហ៊ុនិក ចំនួនមូលប�ត�ន់�ប ់ �គរយ 

១ KAMIGUMI CO., LTD ១១.១៥០.៣២៤  ៥២% 

២ KOBE-OSAKA International Port Corporation ២.១៤៤.៣០០ ១០% 

៣ ភាគហុ៊និកឯកជនដៃទេទៀត ៨.១៤៨.៣៦៨ ៣៨% 

សរុប ២១.៤៤២.៩៩២ ១០០% 

៤៨,៩៨%

២៨,៦៨%

១៧,២២%

៣,៩៩% ០,០៤%

០,០០%

០,៥៩%

០,៤២%

០,០៨%

្របេភទចំណូល្រតមីាសទី២ ឆា� ២ំ០២២

ចំណូលេលីកដកពី់នាវេទទីលន 
(Stevedoring)
ចំណូលេលីកដកេ់លីទីលន 
(LOLO)
ចំណូលពីេសវកម�នាវចរ

ចំណូលស�ុក ឃា� ងំ និងទីលន

ចំណូលដឹកជ��ូ ន

ចំណូលនាវេទសចរណ៍

ចំណូលពីតំបន ់េសដ�កិច�ពិេសស

ចំណូលជលួទីតងំ

ចំណូលេផ្សងៗេទៀត



              

៧៥%

១៣%

១២%

មូលប្រតកម�សិទ�មិានសិទ�េបាះេឆា� ត

រដ�តណំាងេដយ(ស.ហ.វ) KAMIGUMI CO., LTD ភាគហុ៊នកិឯកជន
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បំែរបរំលួៃថ�ភាគហុ៊ន និងទហំជំញួដូរ

ចំនួនភាគហុ៊ន ៃថ�បិទ



              

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

 

 

 

“ជសួមុខឱ្យ្រក�ម្របកឹ្សោភិបាលរបស ់កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ (កសស) ខ�ុ ំមានកិត�ិយស 

និងក�ីេសមនស្សរកីរយក�ុងករបង� ញជូននូវរបាយករណ៍អជីវកម� និងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ្របច្ំរតី
មាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ របស់ កសស ស្រមាបក់រយិបរេិច�ទែដលប��ប់េនៃថ�ទី៣០ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០២២។ 

 
េដយមានករគា្ំរទយ៉ាងមុតមាពំីរជរដ� ភិបាល ក៏ដូចជា្រកសួងអណាព្យោបាលទងំពីរ កសស បានបន�

ករវវិឌ្ឍន៍យ៉ាងខ� ងំក� េដីម្បបីេ្រមីសកម�ភាពធុរកចិ�របសខ់�ួន ជាលទ�ផលេនក�ុង្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ េនះ      
កសស ទទួលបាន្របាកច់ណូំលសរុបចនំួន ៩១.២៣០.២៨៩.០០០ េរៀល និងទទលួបាន្របាក់ចំេណញសុទ�
េ្រកយបង់ពន�ក�ុងករយិបរេិច�ទចំនួន ៤៤.៨៨៣.០៥៥.០០០ េរៀល។ េបីេ្របៀបេធៀបនឹង្រតីមាសទ២ី ឆា� ំ
២០២១ ្របាកច់ំណូលបានេកីនេឡងីចនំនួ ៥.៣៧២.៧៣៥.០០០ េរៀល គឺេស�ីនងឹ ៦,២៦%  ចំែណក្របាក់
ចំេណញសុទ�េ្រកយបង់ពន�វញិ មានករេកីនេឡងីចំនួន ៣០.៨០៧.០៨៨.០០០ េរៀល គឺេស�ីនឹង ២១៨,៨៦%។ 
លទ�ផលេនះបណា� លមកពីបរមិាណកុងែតន័រ និងបរមិាណទនំិញឆ�ងកត់ កសស មានករេកីនេឡងី េហយីករ
ចំេណញពីអ្រតប�ូរ្របាក់េយន៉ (មិនទន់សេ្រមច) មានករេកីនេឡងីេធៀបនឹង្រតមីាសទ២ី ឆា� ២ំ០២១ េធ�ីេអយ
ចំេណញសុទ�េ្រកយបង់ពន�មានករេកីនេឡងី ជាលទ�ផលចំេណញក�ុងមយួឯកតមូលប្រតកម�សិទ�មានចនំួន 
៥២៣,២៨ េរៀល ស្រមាប់្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ េនះ។ េដយែឡក ក�ុង្រតមីាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ កុងែតន័រ 
ែដលបានឆ�ងកត ់កសស មានចំនួន ២០១.៤៣៤ TEUs េពលគ ឺេកីនេឡងីចនំនួ ១៩.៤៩៣ TEUs េស�ីនឹង 
១០,៧១% េបីេធៀបនឹង្រតមីាសទី២ ឆា� ២ំ០២១ ។ 

កសស នឹងបន�កិច�ខិតខ្ំរបងឹែ្របង េដីម្បបីំេពញេសវកម� អជីវកម�ឱ្យកន់ែត្របេសីរ នងិសេ្រមចបានលទ�
ផលខ�ស់ជា្របេយាជនដ៍ល់ភាគហុ៊និករបស់ខ�ួន។ កសស បានព្រងឹង្របសិទ�ភាពករងរ និងករកសងេហដ�
រចនាសម�ន័�បែន�មេទៀត េដីម្បេីឆ�ីយតបនឹងកេំណីនត្រម�វករេសវកម�របសអ់តថិិជន និងកររកីចេ្រមីនេសដ�កិច� 
ជាតិ។ េដយសរែតមានករេកីនេឡងីនូវបរមិាណទំនញិ និងកុងែតន័រឆ�ងកត ់កសស បានេធ�កីរែកស្រម�លែផ
្រចងំថ�ី (សងសង់ឆា� ១ំ៩៦៩, ្របែវង ៣៥០ ែម៉្រត) េទជាចំណតែផកុងែតន័រ្របែវង ២៤៣ ែម៉្រត េដីម្បកី� យជា
ចំណតកុងែតន័រមួយបែន�មេទៀត ែដលបច�ុប្បន�មាន្រតមឹែតពីរចំណតប៉ុេណា� ះ។ ជាងេនះេទេទៀត កសស បាន
នឹងកំពុងអនុវត�គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ែផកុងែតន័រថ�ី (ជំហនទ១ី) ្របែវង ៣៥០ ែម៉្រត និងមានជេ្រមទឹក ១៤,៥ 
ែម៉្រត រមួប��ូ លទងំករបពំកេ់្រគឿងច្រកេលីកដក់កុងែតន័រទំេនីប ្របេភទ QC ចនំួន ០៣ េ្រគឿង និង្របេភទ 
RTG ចំនួន ០៩ េ្រគឿង រថេលីកកុងែតន័រទេទ (Empty Reach Stacker) ចំនួន ០២ េ្រគឿង ក្បោលសេណា� ងកុង
ែតន័រ ចនំួន ១៦ េ្រគឿង និង្របព័ន�្រគប់្រគងចណំតែផកុងែតនរ័ស�័យ្របវត�ិកម� ០១ កំេភ�។ ស្រមាបច់ណំតែផកុង
ែតន័រថ�ីេនះអចអនុ�� តឱ្យនាវដឹកជ��ូ នកុងែតន័រធុនធំក�ុងតំបន់ចូលចតេន កសស បាន ែដលនឹងេធ�ីឱ្យឧបសគ�
អំពីជេ្រមទកឹស្រមាប់កំពង់ែផ្រត�វបានេដះ្រសយ ្រពមទងំតៃម�ដឹកជ��ូ នតមសមុ្រទ (Ocean Freight Cost) 

”  

េសចក�ីែថ�ងរបស់�ប�នអគ��យក 



              

មានតៃម�្របហក់្របែហលបណា� ្របេទសជិតខង និងក�ុងតំបន់ ែដលជាកររមួចំែណកដល់ករជយួស្រម�លែផ�ក
ពណិជ�កម� និងករអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិច�សង�មកម�ុជា។ តមកររពំឹងទុកគេ្រមាងេនះ នឹងេ្រគាងប��បក់រសងសង់
េនពក់កណា� ល ឆា� ២ំ០២៥ េហយីសមត�ភាពេលកីដកកុ់ងែតន័រដល ់១.១៥០.០០០ TEUs ក�ុង ១ឆា�  ំេនេពល
ែដលចណំតែផកុងែតន័រេនះដក់ឱ្យ្របតិបត�ិករេន ឆា� ២ំ០២៥ ខងមុខ។ 

 េដីម្បេីឆ�ីយតបនងឹករេកីនេឡងីៃនបរមិាណទំនិញឆ�ងកត់ ក៏ដូចជាត្រម�វករេសវកម� របស់អតិថិជន       
កសស មានទិសេដករងរចម្បងៗដូចខងេ្រកម៖  
• អនុវត�បន�ករងរតមែផនករែដលបានេ្រគាងទុកស្រមាបឆ់ា� ២ំ០២២  
• រក្សោនូវឧត�មភាពៃនភាព្របកតួ្របែជងរបស់ខ�ួន េដយធានានូវគុណភាពេសវកម� តៃម�្របកួត្របែជង 

្របសិទ�ភាពករងរ និងករកសងទំនុកចិត�ជូនអតិថិជន 
• ព្រងឹងសមត�ភាពបុគ�លិកេលកីរ្រគប់្រគង និងបេច�កេទស េដីម្បេីឆ�ីយតបឱ្យបានទន់េពលេវល 

ចំេពះកំេណីនតំរូវករេសវកម�របស់កពំង់ែផ 
• ជួសជុល ែថទ ំ នងិអភិវឌ្ឍេហដ� រចនាសម�័ន�ែផ និងេ្រគឿងច្រកបែន�មេទៀត េដីម្បរីក្សោឧត�មភាព 

្របកួត្របែជង នងិេលីកកំពសស់មត�ភាពេលីកដក់ទនិំញរបសខ់�ួន 
• ព្រងឹងកចិ�សហ្របតិបត�ិករជាយុទ�ស�ស�ជាមួយកពំង់ែផក�ុង្របេទស និងក�ុងតំបន ់
• ព្រងឹងអភិបាលកិច�្រគប់្រគងតមរយៈករបេង�ីតគណៈកមា� ធិករសំខន់ៗ  

• ចូលរមួក�ុងសកម�ភាពអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ� ន និងេលកីកំពសសុ់ខមាលភាពសង�ម 

 ករអនុវត�ករងររបស់្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល 
េនក�ុង្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ េនះ ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានេធ�ីករជបួ្របជុចំំនួន ០១ េលីក និងបាន

សេ្រមចករងរដូចខងេ្រកម៖ 
សម័យ្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល អណត�ទិី៨ េលីកទ៤ី នាៃថ�ទ០ី៧ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០២២ 
កិច�្របជុំបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ និងសេ្រមចេលីចនុំចដូចខងេ្រកម៖ 

• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ និងអនុម័តេដយឯកភាពេលី របាយករណ៍ស�ពីី វឌ្ឍនភាពៃន
ករសិក្សោ Feasibility Study របសគ់េ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ចណំតែផកុងែតន័រថ�ីជំហនទ២ី និងជំហនទី
៣ និងលទ�ផលៃនករ្របជំុ Fact-Finding Mission និង Appraisal Mission ។ 

• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ នងិអនុម័តេដយឯកភាពេលីរបាយករណ៍បូកសរុបលទ�ផល
ករងរអជីវកម� កសស ្រតមីាសទ១ី ឆា� ២ំ០២២ ។ 

• ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ និងអនុម័តេដយឯកភាពេលីរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ្រតីមាសទី១ 
ឆា� ២ំ០២២ ែដលបាន្រត�តពនិិត្យេដយ្រក�មហុ៊នសវនកម�ឯករជ្យ Ernst & Young (Financial 

Performance Review) ។ 
• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ នងិអនុម័តេដយឯកភាព េលកីលបរេិច�ទ ទីកែន�ង និងរេបៀប 

វរៈស្រមាប់មហសន�ិបាតភាគហុ៊និក េលីកទ៥ី ឆា� ២ំ០២២ ដូចខងេ្រកម ៖ 
o កលបរេិច�ទ :  ៃថ�ទី១៧ ែខមិថុនា ឆា� ២ំ០២២ 
o កលបរេិច�ទកណំត់ទុក   : ៃថ�ទី២៣ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០២២ 
o ទីកែន�ង្របារព�មហសន�ិបាត (Venue) : សុខ ប៊ិច រសីត, េខត�្រពះសីហនុ ជាមួយនឹង្របព័ន�វេីដ

អូខល ZOOM (េទតមស� នភាពជាក់ែស�ង) 



              

o រេបៀបវរៈមហសន�ិបាត 
 មតិស� គមន៍របស់ ្របធានមហសន�ិបាត 
 បទបង� ញ ស�ពីីលទ�ផលករងរអជីវកម�-េសវកម� ឆា� ២ំ០២១ នងិទសិេដអនុវត�ករងរ 

ឆា� ២ំ០២២ 
 ពិនិត្យ នងិអនុម័ត ែបងែចកភាគលភជូនភាគហុ៊និកស្រមាប់ឆា� ២ំ០២២ 

• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ នងិអនុម័តេដយឯកភាពឱ្យ កសស េស�សុីំករអនុម័តករែបង
ែចកភាគលភ (Dividend) ករកណំត់កលបរេិច�ទកណំតទុ់កែដល្រត�វែបងែចកភាគលភ 
(Record Date) និងកលបរេិច�ទចប់េផ�ីមទូទត់ភាគលភ (Payment Date) ជូនភាគហុ៊និក
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ២០២១ េនក�ុងមហសន�ិបាតភាគហុ៊និកេលីកទី៥ ឆា� ២ំ០២២ ដូចខងេ្រកម៖ 

1. ែបងែចកភាគលភជូន 
o ភាគហុ៊និក្របេភទ “ខ” េស�ីនងឹទឹក្របាកច់នំួន ៥.៣០០.០០០.០០០ េរៀល  
o ភាគហុ៊និក្របេភទ “គ” ក�ុងអ្រត ៨%, ៩%, ១០%, ១១% ឬ ១២% ៃនតៃម�មូលប្រតេបាះ

ផ្សោយលក់េលីកដបូំង (IPO Price) េដីម្បដីក់ជូនមហសន�ិបាតភាគហុ៊និកេលកីទ៥ី ពិនិត្យ 
និងអនុម័ត 

o ្របេភទភាគលភែដល្រត�វែបងែចក  : សច់្របាក ់
o រយៈេពលភាគលភ   : ្របចឆំា� ២ំ០២១ 
o ចំនួនមូលប្រតែដលបានចុះប�� ីសរុប : ៨៥.៧៧១.៩៦៧ មូលប្រត 
 ចំនួនមូលប្រត ្របេភទ “ខ”  : ៦៤.៣២៨.៩៧៥ មូលប្រត 
 ចំនួនមូលប្រត ្របេភទ “គ”  : ២១.៤៤២.៩៩២ មូលប្រត 

2. ចំនួនភាគលភសរុបែដល្រត�វែបងែចក 
o ែបងែចកជូនភាគហុ៊ន្របេភទ “ខ”  : ៥.៣០០.០០០.០០០ េរៀល 
o ែបងែចកជូនភាគហុ៊ន្របេភទ “គ”   : េបាះេឆា� តសេ្រមចក�ុងមហសន�ិបាតភាគហុ៊និកេលកីទី៥ 
o អនុបាតៃនករែបងែចកភាគលភសរុបជូនភាគហុ៊ន្របេភទ “ខ” និង “គ”  
 អនុបាតៃនករែបងែចកភាគលភជូនភាគហុ៊ន្របេភទ “ខ”: ៦,២៨ % 
 អនុបាតៃនករែបងែចកភាគលភជូនភាគហុ៊ន្របេភទ “គ”: េបាះេឆា� តសេ្រមចក�ុងមហ     

សន�ិបាតភាគហុ៊និកេលកីទ៥ី 
o ភាគលភក�ុងមយួឯកតមូលប្រតកម�សិទ� ិ
 ភាគលភែបងែចកជូនភាគហុ៊ន្របេភទ “ខ” : ៨២,៣៩ េរៀល 
 ភាគលភែបងែចកជូនភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” : សេ្រមចក�ុងមហសន�ិបាតភាគហុ៊និកេលីកទី៥ 

o កលបរេិច�ទកណំត់ទុក (Record Date) : ៃថ�ទ២ី៧ ែខមិថុនា ឆា� ២ំ០២២ 
o កលបរេិច�ទចបេ់ផ�មីទូទតភ់ាគលភ (Payment Date) : ៃថ�ទ០ី៦ ែខកក�ដ ឆា� ២ំ០២២ 

• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ និងអនុម័តេដយឯកភាពេអយ កសស ែស�ងរកដំេណាះ
្រសយឱ្យបានអស់ពលីទ�ភាព េទេលីករទរបណុំលរបស្់រក�មហុ៊ន Royal Railway ែដលេន
ជំពក់ កសស េដយ្រត�វអេ�� ីញ្រក�មហុ៊នមក្របជំុពិភាក្សោ និងពន្យលក់តព�កិច�ែដល្រត�វអនុវត�េទ
េលីកិច�សន្យោ េដយកចិ�ករេនះ ្រត�វមានករចូលរមួពី េលក ណំុ សុីនិត ម�ន�ី្រត�តពនិិត្យរដ�អម ក
សស េហយី្រត�វេរៀបចំជាកណំត់េហតុ នងិករទទួលស� ល់េអយបានច្បោស់លស់រវងគូភាគ ីមុននឹង



              

អនុវត�នតីិវធិីច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិជាធរមានបន�េទៀត។ ក�ុងករណីែដលដំេណាះ្រសយក�ុងករតឹងទរ
បំណុលខងេលីពុំមាន្របសទិ�ភាព ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលគា្ំរទេទេលីវធិានករែដលបានេស�េីឡងី របស ់
កសស ែដលមានលក�ណៈជាជំហនៗ ស្រមាបអ់នុវត�ករតឹងទរបណុំលរបស់្រក�មហុ៊ន Royal 

Railway ែដលេនជំពក់ កសស ។ 
• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ និងអនុមត័េដយឯកភាពេលីករកណំតក់លបរេិច�ទេរៀបចំ

កិច�្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល អណត�ទិី៨ េលីកទ៥ី េនៃថ�ទ០ី៥ ែខសីហ ឆា� ២ំ០២២ ។ 

េសចក�ីែថ�ងអណំរគណុ 

 ជាថ�ីម�ងេទៀត េយងីខ�ុសូំមែថ�ងអណំរគុណយ៉ាង្រជាលេ្រជចំេពះរជរដ� ភិបាលកម�ុជា ែដលដឹកនាេំដយ 

សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហុ៊ន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា នងិ្រកសងួអណា
ព្យោបាលទងំពីរ គឺ្រកសួងសធារណៈករ និងដកឹជ��ូ ន នងិ្រកសួងេសដ�កចិ� និងហរិ��វត�ុ ែដលជានិច�កលែតង
ែតគា្ំរទ នងិទុកចិត�ដល់សកម�ភាពករងររបស់ កសស េរៀងរហូតមក ។ 
 ជាចុងេ្រកយេនះ ខ�ុ ំសូមែថ�ងអំណរគុណដល ់ម�ន�-ីនិេយាជិត និងកម�ករ កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ
ទងំអស់ែដលែតងែតយកចិត�ទុកដក់ និងខតិខ្ំរបងឹែ្របងបេំពញភារកិច�របស់ខ�ួនេដយស� រតីទទលួខុស្រត�វ ។ 
  

                                                                ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ១៣េរច ែខ្រសពណ៍ ឆា� ខំល ចត� ស័ក ព.ស ២៥៦៦ 

េខត�្រពះសីហនុ, ៃថ�ទី២៥ ែខសីហ ឆា� ២ំ០២២ 

                   �ប�នអគ��យក 
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េឈ� ះ្រក�មហុ៊នជាអក្សរែខ�រ ៖ កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ (កសស)  
េឈ� ះ្រក�មហុ៊នជាអក្សរ (ឡាតងំ) ៖ PORT AUTONOME DE SIHANOUKVILLE "PAS" 
េឈ� ះ្រក�មហុ៊នជាអក្សរ (អងេ់គ�ស) ៖ SIHANOUKVILLE AUTONOMOUS PORT  
េលខកូដស�ង់ដរ ៖ KH1000060009 
អសយដ� ន ៖ តិរៈវថិីសេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជាហុ៊នែសន សង� ត់េលខ៣  
  ្រក�ង្រពះសីហនុ េខត�្រពះសហីនុ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 
េលខទូរសព័�   ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៣ ៤១៦ /៩៣៣ ៥១១ 
ទំនាក់ទនំងវនិិេយាគិន ៖ (៨៥៥) ៧៨ ៤៩៦ ៧៨៩ 
េគហទំព័រ   ៖ www.pas.gov.kh  
អុីែម៉ល  ៖ pasinfo@pas.gov.kh 
េលខវ�ិ� បនប្រតចុះប�� ីពណិជ�កម�៖ Co.៤៧៨៤ Et / ២០១៧  កលបរេិច�ទ៖ ២១ កុម�ៈ ២០១៧  
េលខអជា� បណ�អជីវកម� ៖ ០១៥៩ ពណ.ចបព  កលបរេិច�ទ៖ ២២ កុម�ៈ ២០១៧ ែដលេចញ

េដយ្រកសួងពណិជ�កម� 
េសចក�សីេ្រមចអនុ�� ត និងចុះប�� ីឯកសរផ�ល់ពត័៌មានេលខ៖ ០៥៨/១៧/គ.ម.ក/ស.ស.រ 
កលបរេិច�ទ ៖ ០៩ ឧសភា ២០១៧ 
េឈ� ះតណំាងបុគ�លេបាះផ្សោយ ៖ ឯកឧត�ម លូ គឹមឈន់ 

 
 កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ គឺជាកំពង់ែផសមុ្រទអន�រជាតិទឹកេ្រជែតមួយគត់ ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
ែដលកំពុងេធ�ីអជីវកម�េលីៃផ�ដី្របមាណ ១២៥ ហកិត។ េដយស�ិតេនតមបេណា� យេឆ�រៃន្រពះរជាណាច្រក
កម�ុជាក�ុងឈូងសមុ្រទៃថ កសស ទទលួបានភាពអនុេ្រគាះពីធម�ជាតិ នងិលក�ខណ� ្របតិបត�ិករយ៉ាងរលូនេពញ
មួយឆា�  ំេដយមានទកឹសមុ្រទស�ប់ស� ត់ល�  និងពុមំានព្ុយះធំៗ េឡយី ។  
 កសស ្រត�វបានតភា� ប់េដយបណា� ញដឹកជ��ូ នចំរុះ។ តមផ�ូវេគាក កសស ្រត�វបានតភា� ប់េដយផ�ូវជាតិ
សំខន់ៗពីរ គផឺ�ូវជាតិេលខ៤ ែដលមាន្របែវង ២២៦ គីឡូែម៉្រត ពីរជធានីភ�ំេពញមក្រក�ង្រពះសីហនុ និងផ�ូវជាតិ
េលខ៣ ែដលកត់តមទីរមួេខត�កំពត មាន្របែវង ២៤៤ គីឡូែម៉្រត។ កសស ក៏្រត�វបានតភា� ប់េដយែខ្សរថេភ�ងី
ភាគខងត្ូបង ពភី�ំេពញកតត់មេខត�កពំត ែដលមាន្របែវង ២៦៤ គីឡូេម៉្រត។ ចំែណកតមផ�ូវអកស កសស 
្រត�វបានតភា� ប់េទេខត�េសៀមរប និងរជធានីភ�ំេពញេដយអកសយានដ� នអន�រជាតិេខត�្រពះសីហនុ។ 
 ក�ុងនាមជា្របតិបត�ិករែផ កសស ្រត�វបំេពញអជីវកម� និងេសវកម�ដូចខងេ្រកម៖ 

 កណ�ធារកិច� នានំាវេចញ-ចូល និងផ�ល់ភស�ុភាដល់នាវ 
 េលីកដក់ េផ�រ-ផ�ុក ទនំិញ 
 ស�ុកទនំញិ េនឃា� ងំ និងទលីន 
 ដឹកជ��ូ នទនំិញ 
 តំបន់េសដ�កិច�ពិេសស 

 



កសស មានចំណតែផសរុប្របែវង ១.៨៦០ ែម៉្រត េដយែចកជា ១៣ ចំណតដូចខងេ្រកម៖

ល.រ េ���ះ���នីយ៍ �បេភទំនិញ 
បេ���យ 

(ែម៉�ត) 

ទទឹង 

(ែម៉�ត) 
ចំណត 

១ ស� នីយែ៍ផអ�កដំេណីរ 
(ចំណតែផចស់) 

អ�កដំេណីរ 
និងទំនញិរយ 

២៩០ ២៨ េលខ១ និង េលខ៣៖ ជេ្រម ៩ 
ែម៉្រត ដល់ ១៣ ែម៉្រត ស្រមាប់នាវ 
ែដលមានជេ្រមបាត ៨,៥ ែម៉្រត 
ចូលចតបាន។ េលខ២ និងេលខ៤
៖ ជេ្រម ៦,៥ ែម៉្រត ដល ់៨ ែម៉្រត 
ស្រមាប់នាវ ែដលមានជេ្រមបាត 
៧ ែម៉្រត ចូលចតបាន។ 

២ ស� នីយែ៍ផថ� ី កុងែតន័រ ៣៥០ ៥០០ េលខ៥ (ែផ�កខងលចិ) នងិេលខ ៦ 
(ែផ�កខងេកីត)៖ ជេ្រម ១០ ែម៉្រត 
ស្រមាប់នាវែដលមាន ជេ្រមបាត 
េ្រកម ៨,៥ ែម៉្រត ចូលចតបាន។ 

៣ ស� នីយែ៍ផកុងែតន័រ កុងែតន័រ ៤០០ ៣៥០ េលខ៧ នងិ េលខ៨៖ ជេ្រម  
១១,៥ ែម៉្រត ស្រមាប់នាវែដលមាន
ជេ្រមបាតេ្រកម ៨,៥ ែម៉្រត ចូល
ចតបាន។ 

៤ ស� នីយែ៍ផ 
ពហុបណំង 

អ�កដំេណីរ 
ទំនិញរយ 

និងរុករកេ្របង 

៣៣០ ២០០ ែផពហុបណំង មាន្របែវង ៣៣០ 
ែម៉្រត នងិជេ្រមទកឹ ១៣,៥ ែម៉្រត 
ស្រមាប ់្របតិបត�ិករេលីកដកទ់ំនិញ
រយ និងទំនិញទូេទ ែដលអចអនុ
ញាតឱ្យ នាវចណុំះ ៥០.០០០
DWT ចូលចតបាន នងិចណំតែផ
មូលដ� ន ផ�ត់ផ�ង់កររុក រកែរេ៉្របង
ក�ុងែដនសមុ្រទ មាន្របែវង ២០០ 
ែម៉្រត និងជេ្រមទកឹ ៧,៥ ែម៉្រត 
េដីម្បបីេ្រមីេសវភស�ុភារកម�ស្រមាប ់
កររុករកេ្របងក�ុងែដនសមុ្រទកម�ុជា។ 



៥ ស� នីយែ៍ផថ� ដឹកេ្របង ៥៣ ៥ ចំណតែផេ្របង៖ ជេ្រម ៤,៥ែម៉្រត 
េហយីមាន្របែវងសរុបេ្រកម ៨០ 
ែម៉្រត។ ឧបករណ៍ទកព់ួរែកៃច� ្រត�វ
បានេរៀបចំស្រមាប់នាវេ្របង ែដល
មានជេ្រម បាតេ្រកម ៦ ែម៉្រត និង
្របែវងេ្រកម ១១០ ែម៉្រត េធ�ីករ
ចូលចតបាន។ 

ស� នីយរ៍ថេភ�ីងដឹកកុងែតន័រ

 េ្រកពីចណំតែផខងេល ីេដយសហករជាមួយ្រក�មហុ៊ន Royal Railway Co., Ltd កសស កម៏ាន្របតបិត�កិរ
្របព័ន�ផ�ូវែដក និងទីលនផ�ុកទំនិញកុងែតន័រក�ុងបរេិវណកពំង់ែផេដីម្បឱី្យអតថិិជន ឬមា� ស់ទំនិញអចដកឹជ��ូ ន
េទវញិេទមកព ីកសស េទភ�ំេពញ។ កសស បានជួលដបីរេិវណេនះេទឱ្យ្រក�មហុ៊ន Royal Railway Co., Ltd 
េហយីផ�ល់េសវកម�េលកីដកកុ់ងែតន័រេទេលី និងចុះពីរថេភ�ីង ។ 

តំបន់េសដ�កិច�ពិេសសកពំង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ 

 េ្រកពីអជីវកម� េសវកម�ខងេលី កសស កម៏ាន្របតិបត�ិដំេណីរករតបំន់េសដ�កិច�ពិេសសកំពង់ែផស�យត័
្រក�ង្រពះសីហនុែដលមានទំហៃំផ�ដី្របមាណ ៦៤ ហកិត បានកសងេឡងីតមបទដ� ន្របេទសជប៉ុន។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 េនក�ុង្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ េនះ កសស បានេរៀបចំមហសន�ិបាតភាគហុ៊និកេលកីទី៥ កលពីៃថ�ទី
១៧ ែខមិថុនា ឆា� ២ំ០២២ បានេរៀបចំេឡងីេន សណា� គារ សុខ ប៊ិច រសី៊ត និងតម្របព័ន�អនឡាញ ZOOM េ្រកម
អធិបតីភាព ឯកឧត�ម លូ គឹមឈន់ ្របធាន្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល នងិជា្របធានមហសន�ិបាតហុ៊និកេលីកទ៥ី របស់
កំពង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសីហនុ បានសេ្រមចលទ�ផលដូចខងេ្រកម៖ 

• របាយករណ៍ស�ីពលីទ�ផលករងរអជីវកម�-េសវកម�ឆា�  ំ២០២១ 

• ទិសេដករងរឆា�  ំ២០២២ 

• ករអនុម័តករែបងែចកភាគលភជូនភាគហុ៊និកស្រមាបឆ់ា� ២ំ០២១ 

 ភាគហុ៊និក្របេភទ “ខ” មានចនំួន ៥.៣០០.០០០.០០០េរៀល  

 ភាគហុ៊និក្របេភទ “គ” មានចនំួន ១០% ៃនតៃម� IPO (៥.០៤០េរៀល) េស�នីឹង 

១០.៨០៧.២៦៧.៩៦៨ េរៀល  

• ករអនុម័តេលី្របាកល់ភករស្រមាប់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល នងិម�ន�ី្រត�តពិនិត្យរដ� ឆា� ២ំ០២២ 

  



 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 



បរ��យ ឯក��� 

ែផន�រ 

២០២២ 

�តី�សទី២ ���ំ

២០២២ 

�តី�សទី២ ���ំ

២០២១ 

�តី�សទី២ ���ំ

២០២០ 
េ�បៀបេធៀប 

១ ២ ៣ ៤ (២-៣)/៣ (២-៤)/៤ 

បរមិាណទនំិញឆ�ងកត់ េតន ៧.៤១៨.០០០ ១.៨១៦.៩៤៣ ១.៧៩១.២៩៦ ១.៧៣១.២៧១ ១,៤៣% ៤,៩៥% 

   ជាកុងែតន័រ  _   ១.៣៤៩.៦២៣ ១.២២០.៣៩៦ ១.០២០.២៦៨ ១០,៥៩% ៣២,២៨% 

   ទំនិញរយ  _   ៤៤.៩៧៥ ៧៩.៥៣៨ ១១៩.៥០៣ -៤៣,៤៥% -៦២,៣៧% 

   ជាេ្របង  _   ៤០១.៨៤២ ៤៧៧.៤០១ ៥៦៩.៩៨៥ -១៥,៨៣% -២៩,៥០% 

   ហ� ស _   ២០.៥០៣ ១៣.៩៦១ ២១.៥១៥ ៤៦,៨៦% -៤,៧០% 

បរមិាណទនំិញនាចូំល _ ៥.៥៦៤.០០០ ១.៣៦៥.៦៩៨ ១.៣៨៣.៨៥៥ ១.៣២៦.៧៣៦ -១,៣១% ២,៩៤% 

   ជាកុងែតន័រ  _   ៨៩៨.៤៥៥ ៨៣២.៤៨៧ ៦២៣.២៣៣ ៧,៩២% ៤៤,១៦% 

   ទំនិញរយ _   ៤៦៧.២៤៣ ៥៥១.៣៦៨ ៧០៣.៥០៣ -១៥,២៦% -៣៣,៥៨% 

បរមិាណទនំិញនាេំចញ  _ ១.៨៥៤.០០០ ៤៥១.២៤៦ ៤០៧.៤៤១ ៤០៤.៥៣៥ ១០,៧៥% ១១,៥៥% 

   ជាកុងែតន័រ  _   ៤៥១.១៦៩ ៣៨៧.៩០៩ ៣៩៧.០៣៥ ១៦,៣១% ១៣,៦៣% 

   ទំនិញរយ  _   ៧៧ ១៩.៥៣២ ៧.៥០០ -៩៩,៦១% -៩៨,៩៧% 

បរមិាណទនំិញេលកីេរៀប  _ ១០.២៩៨.០០០ ២.៧៤៩.០៩០ ២.៥៤៥.០០៥ ២.២១៦.៣៤៣ ៨,០២% ២៤,០៤% 

   ្របគលផ់ា� ល់  _ ២២០.០០០ ៤០.១០៧ ៥៤.៨៦៤ ៦៣.២០១ -២៦,៩០% -៣៦,៥៤% 

   ឆ�ងកត់ឃា� ងំនិងទលីន  _ ១០.០៧៨.០០០ ២.៧០៨.៩៨៣ ២.៤៩០.១៤១ ២.១៥៣.១៤២ ៨,៧៩% ២៥,៨២% 

បរមិាណកុងែតន័រឆ�ងកត់  TEUs ៧៨៧.០០០ ២០១.៤៣៤ ១៨១.៩៤១ ១៥០.៣០២ ១០,៧១% ៣៤,០២% 

នាចូំល  _   ១០៧.៤១២ ៩៧.៦២៨ ៧៥.០០៤ ១០,០២% ៤៣,២១% 

    មានទនិំញ  _   ៩៧.៨០៣ ៩១.២៩៩ ៧០.៧៤៩ ៧,១២% ៣៨,២៤% 

     គា� នទនិំញ _   ៩.៦០៩ ៦.៣២៩ ៤.២៥៥ ៥១,៨២% ១២៥,៨៣% 

នាេំចញ _   ៩៤.០២២ ៨៤.៣១៣ ៧៥.២៩៨ ១១,៥២% ២៤,៨៧% 



    មានទនិំញ  _   ៥៣.៨៤៨ ៤៨.៣១៣ ៤៣.៣១៦ ១១,៤៦% ២៤,៣១% 

     គា� នទនិំញ  _   ៤០.១៧៤ ៣៦.០០០ ៣១.៩៨២ ១១,៥៩% ២៥,៦១% 

ចំនួននាវចូលចត  េ្រគឿង ១.៤៥០ ៣៦២ ៣៥៧ ៤៣១ ១,៤០% -១៦,០១% 

ចំណុះផ�ុកនាវ  េតន ១៤.១២៨.០០០ ៣.៣៨២.៦៨២ ៣.៦១៩.៤៤៦ ៤.១៥៣.៥៥៨ -៦,៥៤% -១៨,៥៦% 

នាវដឹកកុងែតន័រ េ្រគឿង   ១៧៤ ១៧៥ ១៧៨ -០,៥៧% -២,២៥% 

   ចណុំះនាវដឹកកុងែតន័រ  េតន   ២.៤០១.៨៧១ ២.៣៨៨.៨៦៩ ២.៧៣១.៨៣១ ០,៥៤% -១២,០៨% 

នាវដឹកេ្របង និងហ� ស េ្រគឿង   ១៣០ ១០៩ ១៦០ ១៩,២៧% -១៨,៧៥% 

   ចណុំះនាវដឹកេ្របងនិងហ� ស េតន   ៥១៨.៧៧៦ ៥២១.៧៣៧ ៧០០.១០៤ -០,៥៧% -២៥,៩០% 

នាវដឹកទំនញិទូេទ េ្រគឿង   ៥៨ ៧៣ ៩៣ -២០,៥៥% -៣៧,៦៣% 

   ចណុំះនាវដឹកទនិំញទូេទ េតន   ៤៦២.០៣៥ ៧០៨.៨៤០ ៧២១.៦២៣ -៣៤,៨២% -៣៥,៩៧% 

នាវេទសចរណ៍  េ្រគឿង   ០ ០ ០ 0 0 

   នាវេទសចរណ៍ េតន   ០ ០ ០ 0 0 

   ចំនួនេទសចរ  នាក ់   ០ ០ ០ 0 0 



 
 

 
 

 

១.៨១៦.៩៤៣

១.៧៩១.២៩៦

១.៧៣១.២៧១

១,៦៨០,០០០
១,៧០០,០០០
១,៧២០,០០០
១,៧៤០,០០០
១,៧៦០,០០០
១,៧៨០,០០០
១,៨០០,០០០
១,៨២០,០០០
១,៨៤០,០០០

្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ ្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២១ ្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២០

បរមិាណទំនិញឆ�ងកត់ កសស (េតន)

៩៧.៨០៣
៩១.២៩៩

៧០.៧៤៩

៩.៦០៩
៦.៣២៩

៤.២៥៥

៥៣.៨៤៨
៤៨.៣១៣

៤៣.៣១៦៤០.១៧៤
៣៦.០០០

៣១.៩៨២

០

២០,០០០

៤០,០០០

៦០,០០០

៨០,០០០

១០០,០០០

១២០,០០០

្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ ្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២១ ្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២០

TEUs
បរមិាណកុងែតន័រឆ�ងកត់ កសស 

នាចូំលមានទំនិញ នាចូំលគា� នទំនិញ នាេំចញមានទំនិញ នាេំចញគា� នទំនិញ

៦១,២៣%

៣,៥២% ៦,៣៩%

២១,៣៣%

០,០៤%
៤,០៦% ៣,៤២%

១២,៧៨%

៣៣,៤៩% ៣២,៥៤%

៦,៩៧% ៦,២៣%
១,៣៥%

៦,៦៤%

្របេទសនាេំចញ និងនាចូំលកុងែតន័ររបស់ កសស ្របច្ំរតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២

នាចូំល នាេំចញ



 
 

 
 
 
 

២.៤០១.៨៧១

៥១៨.៧៧៦ ៤៦២.០៣៥

០

២.៣៨៨.៨៦៩

៥២១.៧៣៧ ៧០៨.៨៤០

០

២.៧៣១.៨៣១

៧០០.១០៤ ៧២១.៦២៣

០
០

៥០០,០០០

១,០០០,០០០

១,៥០០,០០០

២,០០០,០០០

២,៥០០,០០០

៣,០០០,០០០

នាវកុងែតនរ័ នាវេ្របង និងហ� ស នាវទំនិញទូេទ នាវេទសចរណ៍

ចំណុះផ�ុកនាវចូលចត កសស

្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ ្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២១ ្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២០

១៧៤

១៣០

៥៨

០

១៧៥

១០៩

៧៣

០

១៧៨

១៦០

៩៣

០
០

២០

៤០

៦០

៨០

១០០

១២០

១៤០

១៦០

១៨០

២០០

នាវកុងែតន័រ នាវេ្របង និងហ� ស នាវទំនញិទូេទ នាវេទសចរណ៍

ចំននួនាវចូលចត កសស

្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ ្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២១ ្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២០



  

បរ��យ 

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់�តឹម 

�តី�សទី២ ���ំ២០២២ 

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់�តឹម 

�តី�សទី២ ���ំ២០២១ 

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់�តឹម 

�តី�សទី២ ���ំ២០២០ 

�ន់េរៀល 
�គរយេធៀបនឹង

ចំណ�លសរុប 
�ន់េរៀល 

�គរយេធៀប

នឹងចំណ�លសរុប 
�ន់េរៀល 

�គរយេធៀបនឹង 

ចំណ�លសរុប 

ចំណូលេលីកដក់ពនីាវេទទលីន 
(Stevedoring) 

៤៤.៦៨០.២២៦ ៤៨,៩៨% ៣៦.៣៥១.១៩៣ ៤២,៣៤% ៣៤.៤៥០.៤៩៧ ៤៥,៥៥% 

ចំណូលេលីកដក់េលទីីលន 
(LOLO) 

២៦.១៦៧.០០៣ ២៨,៦៨% ២៦.៦២៧.០៦៥ ៣១,០១% ១៩.៤៩៤.៥៤៣ ២៥,៧៨% 

ចំណូលពីេសវកម�នាវចរ ១៥.៧០៧.៥៥៣ ១៧,២២% ១៨.៣៧៥.២៧៣ ២១,៤០% ១៨.២៩៣.៧៩១ ២៤,១៩% 

ចំណូលស�ុក ឃា� ងំ និងទលីន ៣.៦៤០.៣៩៦ ៣,៩៩% ៣.៥៣៦.៩០៥ ៤,១២% ២.៥០៦.០៩៤ ៣,៣១% 

ចំណូលដឹកជ��ូ ន ៤០.៥៨៥ ០,០៤% ៤១.៦៦៤ ០,០៥% ៤.០៩០ ០,០១% 

ចំណូលនាវេទសចរណ៍ 0  0 0 0 ០ 0 

ចំណូលពីតបំន ់េសដ�កចិ�ពិេសស ៥៤២.៦១១ ០,៥៩% ៥៣៨.៥៦៨ ០,៦៣% ៥៦៨.១៨៤ ០,៧៥% 

ចំណូលជលួទីតងំ ៣៨១.៤៦៦ ០,៤២% ៣០២.៦០៥ ០,៣៥% ២២៧.៦៧៦ ០,៣០% 

ចំណូលេផ្សងៗេទៀត ៧០.៤៤៨ ០,០៨% ៨៤.២៨០ ០,១០% ៨០.៧៤៣ ០,១១% 

ចំណូលសរុប ៩១.២៣០.២៨៩ ១០០,០០% ៨៥.៨៥៧.៥៥៤ ១០០,០០% ៧៥.៦២៥.៦១៧ ១០០,០០% 



 

 

 
 

ែផ�កទី ៣ 
រ�យ�រណ៍ហិរ��វត��ែដល�ន�ត�ត 

ពិនិត��េឡើងវិញេ�យសវនករឯក�ជ�� 
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យោង៖ ៦១៨០៣៧៦២/៦៦៦៥៦៥៦៧ 
 
 

របាយការណ៍ពិនិត្យសវនករឯករាជ្យ 
 
 

ជ្ូនចំព ោះ៖ ភាគទុនិក ននកំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីនុ 
 
 

ពសចកតីពែតើម 

យ ើងខ្ញុំបានយ្វើការពិនិត្យ យ ើពត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព ដែ ភ្ជា ប់ជាមួ យនោះ របស់កុំពង់ដែសវ ័ត្
ក្កុងក្ពោះសីហនញ (យៅកាត់្ថា “ក.ស.ស”) ដែ រមួមានរបា ការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុសយងេបចយ ល្ ោះយព  
្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ របាយការណ៍ ទធែ យពញយ ញសយងេបចយ ល្ ោះយព សក្មាប់ការ ិបរយិចេទ
បីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ និងរបាយការណ៍បម្រែបរែួលែូលធន ក្ពមទុំងរបា ការណ៍ ុំហូរសាច់ក្បាក់
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ រមួទុំងយសចកតីសយងេបយោ 
នយោបា គណយន យសុំខាន់ៗ និងកុំណត់្សមាា  ់ពនយ ់យែេងៗ។ គណៈក្គប់ក្គងទទួ ខញសក្ត្ូវកនញងការ
យរៀបចុំ និងបង្ហា ញព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព  យោ អនញយោមយៅតាមសតង់ោរគណយន យអនតរជាតិ្  
ថ្នកមពញជា យ ខ៣៤ សតីពី “របា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ ចយ ល្ ោះយព ”។ ការទទួ ខញសក្ត្ូវរបស់យ ើងខ្ញុំ គឺបយញ្ចញ 
យសចកតីសននិោា នចុំយ ោះព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព  យោ ដែែកយៅតាមការពិនិត្យរបស់យ ើងខ្ញុំ។ 
 
 

ផែនកំណត្់ននការពិនិត្យ 

យ ើងខ្ញុំបានយ ើ្វការពិនិត្យយោ អនញយោមយៅតាមសតង់ោរអនតរជាតិ្ថ្នកមពញជា សតីពីការពិនិត្យយ ខ ២៤១០  
សតីពី ការពិនិត្យយ ើព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព យោ សវនករឯករាជ្យរបស់អងាភ្ជព។ ការពិនិត្យយ ើ
ព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព រមួមាន ការសាកសួរជាចមបងយៅបញគា ទទួ ខញសក្ត្ូវយ ើបញ្ហា ហិរញ្ញវត្ថញ 
និងគណយន យ និងការអនញវត្តនីតិ្វ ិ្ ីវដិបបវភិ្ជគ និងការពិនិត្យយែេងយទៀត្។ ការពិនិត្យ មានដែនកុំណត់្តិ្ច
ជាង ការយ្វើសវនកមមយោ អនញយោមតាមសតង់ោរអនតរជាតិ្សតីពីសវនកមមថ្នកមពញជា។ យហើ ជា ទធែ   
មិនអាចឲ្យយ ើងខ្ញុំទទួ បានការធា្ថា យ ើងខ្ញុំនឹងែឹងរា ់បញ្ហា សុំខាន់ៗទុំងឡា ដែ អាចក្ត្ូវបានរក
យ ើញែូចយៅកនញងការង្ហរសវនកមមយ្ោះយទ។ ែូយចនោះយហើ  យ ើងខ្ញុំនឹងមិនបយញ្ចញមតិ្យោប ់សវនកមមយ្ោះយទ។ 
 
 

បញ្ហា ពែេងៗ 

របា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញរបស់ ក.ស.ស សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបញ្ច ប់ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ ក្ត្ូវបាន 
យ្វើសវនកមមយោ សវនករយែេងដែ បានបយញ្ចញមតិ្យោប ់មិនមានបញ្ហា យ ើរបា ការណ៍ទុំងយ្ោះយៅ
ថ្ងៃទី២២ ដខមី្ ឆ្ន ុំ២០២២។  
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ពសចកតីសននិដ្ឋា ន 

យោងតាមការពិនិត្យរបស់យ ើងខ្ញុំ ពញុំមានអវីដែ ជាការចាប់អារមមណ៍ ដែ បណ្តត  ឲ្យយ ើងខ្ញុំយជ្ឿជាក់
ថាព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ាុសយងេបចយ ល្ ោះយព ដែ បានភ្ជា ប់មកជាមួ យនោះ ្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ និង
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ មិនក្ត្ូវបានយរៀបចុំយ ើងក្គប់ទិែាភ្ជពជាសារវនតទុំងអស់ 
យោ អនញយោមយៅតាមសតង់ោរគណយន យអនតរជាតិ្ថ្នកមពញជាយ ខ៣៤ សតីពី របា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ ចយ ល្ ោះ
យព  យ្ោះយទ។ 
 
 
 
 
 
 
 

 ន សញីនរត្្ 
ថ្ែគូរសវនករ 
 

អឺនសទ៍ ដអ៊ែន ោញ ុំង (យខមបូឌា) 
ក្កុមហ៊ែញនគណយន យករជ្ុំ្ញ 
សវនករក្បតិ្ស្សុត្ 
 
 

រាជ្ធានីភ្នុំយពញ ក្ពោះរាជាណ្តចក្កកមពញជា 
 

ថ្ងៃទី១២ ដខសីហា ឆ្ន ុំ២០២២



កំពង់ផែស្វយត័ក្រងុព្ពោះសហីនុ 
 

របាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវត្ាុសពងេបចព ល្ ោះពពល 
្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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កុំណត់្
សមាា   ់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 

   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

  

(មិនបានយ្វើសវនកមម) បានយ្វើសវនកមម 
(ដែ បានយ្វើចុំណ្តត់្ថាន ក់យ ើង
វញិ - កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ២៧) 

ក្ទពយសកមម    

ក្ទពយសកមមរ ៈយព ដវង    
ក្ទពយ និងបរកិាេ រ ៦ ៩៦២.៣២៤.២៩៩ ៩៦៦.១៦៥.៨៤៤ 
ក្ទពយវនិិយោគ ៧ ២៥០.៨៤៩.៩៦៥ ២៥៣.១៩៥.៦៩៩ 
ក្ទពយសកមមអរូបិ  ៨ ៤.៦០៩.៦៤៣ ៤.៩៣៦.៣៣២ 

  ១.២១៧.៧៨៣.៩០៧ ១.២២៤.២៩៧.៨៧៥ 

ក្ទពយសកមមរ ៈយព ខលី    
សននិ្ិ ៩ ៣០.២២៥.១៧៤ ២៧.២២៥.០០៦ 
គណនីអតិ្ងិជ្ន និងគណនីក្ត្ូវទទួ យែេងៗ ១០ ៤៣.៥៧៤.០២៨ ៣៥.៦៥៩.៩១១ 
ក្បាក់បយញ្ញើយៅ្្ោររ ៈយព ខលី  ១០៣.១៥០.៥១៩ ១០១.៣០៦.៦៨១ 
សាច់ក្បាក់  ២៦.២៦៥.៣៨០ ២២.៤៦៨.៩២៩ 

  ២០៣.២១៥.១០១ ១៨៦.៦៦០.៥២៧ 

ក្ទពយសកមមចាត់្ថាន ក់ជាក្ទពយសក្មាប់ ក់ ១១ ១៦.១៩១.២៦៨ ១៦.១៩១.២៦៨ 

ក្ទពយសកមមរ ៈយព ខលីសរញប  ២១៩.៤០៦.៣៦៩ ២០២.៨៥១.៧៩៥ 

ក្ទពយសកមមសរញប  ១.៤៣៧.១៩០.២៧៦ ១.៤២៧.១៤៩.៦៧០ 

មូ ្ន និងបុំណញ      

មូ ្ន    
យែើមទញន និងបញពវោភ្ភ្ជគហ៊ែញន ១២ ៥១៨.០១៨.០៦៣ ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
ទញនបក្មុងយែេងៗ ១៣ ៤១.០៩០.៥៧២ ៣១.៧១៩.៨៣២ 
ក្បាក់ចុំយណញរកាទញក  ២៩៨.៤៦២.០០៥ ២៣៤.១៥៦.២៦៤ 

មូ ្នសរញប  ៨៥៧.៥៧០.៦៤០ ៧៨៣.៨៩៤.១៥៩ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រងុព្ពោះសហីនុ 
 

របាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវត្ាុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២                                                                                       16 

 

 
កុំណត់្
សមាា   ់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 

   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

  

(មិនបានយ្វើសវនកមម) បានយ្វើសវនកមម 
(ដែ បានយ្វើចុំណ្តត់្ថាន ក់យ ើង
វញិ - កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ២៧) 

បុំណញ      

បុំណញ  រ ៈយព ដវង    
ក្បាក់កមចី ១៤ ៣៦៨.៧០៣.៨៦០ ៤៣៥.០២៥.៤២៥ 
កាត្ពវកិចចអត្ថក្បយោជ្ន៍ក្បាក់យសា្ននិវត្តន៍ ១៥ ៧០.៣៣៣.១៥៩ ៨៣.៦៤៦.៥៥៩ 
សុំវធិាន្នយ ើក្បាក់បុំណ្តច់អតី្ត្ភ្ជពការង្ហរ  ១.៤០២.៣៨៣ ១.០៨០.១៤៩ 
ចុំណូ យ ើការជួ្ ពនារ  ១០.០៧៧.៨០១ ៥.៣១០.៤៥៩ 
បុំណញ  ពនធពនារ  ៣១.៥១៧.៨០៦ ២៩.៤១៩.០១៤ 

  ៤៨២.០៣៥.០០៩ ៥៥៤.៤៨១.៦០៦ 

បុំណញ  រ ៈយព ខលី    
ភ្ជគោភ្ក្ត្ូវទូទត់្ ២៣ ១៦.១០៧.២៦៨ - 
ក្បាក់កមចី ១៤ ២៩.៧៩៦.៦៥២ ៣៣.៩៦១.៥៧២ 
សុំវធិាន្នយ ើក្បាក់បុំណ្តច់អតី្ត្ភ្ជពការង្ហរ ១៥ ៤.៧១៥.៣៣៦ ៤.៥៣៤.៤២៥ 
ចុំណូ ពនារ  ៤៦២.១០៧ ១៣៤.៤៤២ 
គណនីអនកែាត់្ែាង់ និងគណនីក្ត្ូវទូទត់្យែេងៗ  ៤០.៧១២.០២៩ ៤៤.២០៨.១៥៩ 
បុំណញ  ពនធយ ើក្បាក់ចុំណូ   ៥.៧៩១.២៣៥ ៥.៩៣៥.៣០៧ 

  ៩៧.៥៨៤.៦២៧ ៨៨.៧៧៣.៩០៥ 

បុំណញ  សរញប  ៥៧៩.៦១៩.៦៣៦ ៦៤៣.២៥៥.៥១១ 

មូ ្ន និងបុំណញ  សរញប  ១.៤៣៧.១៩០.២៧៦ ១.៤២៧.១៤៩.៦៧០ 

កុំណត់្សមាា  ់ដែ បានភ្ជា ប់មកជាមួ ពីយ ខ ១ ែ ់យ ខ ២៨ ជាដែនកមួ  
ថ្នព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព យនោះ។ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រងុព្ពោះសហីនុ 
 

របាយការណ៍លទធែលពពញពលញសពងេបចព ល្ ោះពពល 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 

របាយការណ៍ប្រចាំប្រីមាសទី២ ឆ្ន ាំ២០២២                                                                                                                                                                17 

 
កុំណត់្
សមាា  ់ ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ 

  ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២១ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  
  (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 
ចុំណូ       
ចុំណូ ពីកិចចសនាជាមួ អតិ្ងិជ្ន ១៦ ៩០.៦៨៧.៦៧៨ ៨៥.៣១៨.៩៨៦ ១៨០.៣៧៥.៣៤៤ ១៦៦.០៣៣.១០៤ 
ចុំណូ ពីការជួ្  ៧ ៥៤២.៦១១ ៥៣៨.៥៦៨ ១.២៣៧.៩៩៩ ១.១១៥.៥៦៣ 

  ៩១.២៣០.២៨៩ ៨៥.៨៥៧.៥៥៤ ១៨១.៦១៣.៣៤៣ ១៦៧.១៤៨.៦៦៧ 

ចុំណ្ត       
ក្បាក់យបៀវត្េរ ៍ក្បាក់ឈ្នួ  និងចុំណ្ត  ក់ព័នធ ១៧ (២៧.៦៨១.៦៥៤) (២៥.៧៧៣.៦២៥) (៥៥.៩៤៤.៥៩៦) (៥២.២២៦.៣៩០) 
សមាា រៈែាត់្ែាង់ការយក្បើក្បាស់ ១៨ (២៦.៤១៧.០៤៨) (២២.៤០១.៧៣២) (៥៣.៨៩១.២៣១) (៤៥.៦៣២.៨៩២) 
ចុំណ្ត រុំ ស់ក្ទពយសកមមរូបិ  និងអរូបិ  ១៩ (១១.៣៩៤.២៦២) (៩.៩១០.៥៥៩) (២២.៥១២.៧៦១) (១៩.៧៥១.៣៧៧) 
ចុំណ្ត យែេងៗ  (៩.៣៣៣.១៦២) (៣.៦៧៩.៣៩៤) (១៦.១០៤.៩៣២) (៨.០៦៧.៥៣២) 
ជួ្សជ្ញ  និងដងទុំ  (៣៨៩.១៨៣) (៨៧៨.៤៣៣) (៨២៤.៨៥៣) (៣.៤៣១.៦៨០) 
ចុំយណញយែេងៗ - សញទធ   ១៤២.៩៤៥ ៨៨.៣៥៦ ២៥៥.៣៣០ ១៨៦.៨៥៧ 

  (៧៥.០៧២.៣៦៤) (៦២.៥៥៥.៣៨៧) (១៤៩.០២៣.០៤៣) (១២៨.៩២៣.០១៤) 

ចុំយណញក្បតិ្បត្តិការ  ១៦.១៥៧.៩២៥ ២៣.៣០២.១៦៧ ៣២.៥៩០.៣០០ ៣៨.២២៥.៦៥៣ 

ចុំណូ  (ចុំណ្ត ) ហិរញ្ញវត្ថញ - សញទធ ២០ ៣៣.០០៥.៥៧៧ (៤.២៥៩.២២២) ៥៣.៤៥៨.៩៦០ ២១.០០៩.៣១៥ 

ចុំយណញមញនគិត្ពនធយ ើក្បាក់ចុំណូ   ៤៩.១៦៣.៥០២ ១៩.០៤២.៩៤៥ ៨៦.០៤៩.២៦០ ៥៩.២៣៤.៩៦៨ 

ចុំណ្ត ពនធយ ើក្បាក់ចុំណូ  ២១ (៤.២៨០.៤៤៧) (៤.៩៦៦.៩៧៨) (៨.១២៤.៣៥១) (៨.៣៥៣.៧៩៤) 

ក្បាក់ចុំយណញកនញងក្ោ  ៤៤.៨៨៣.០៥៥ ១៤.០៧៥.៩៦៧ ៧៧.៩២៤.៩០៩ ៥០.៨៨១.១៧៤ 

ក្បាក់ចុំយណញកនញងក្ោរបស់ភ្ជគហ៊ែញនិក  ៤៤.៨៨៣.០៥៥ ១៤.០៧៥.៩៦៧ ៧៧.៩២៤.៩០៩ ៥០.៨៨១.១៧៤ 

ចុំយណញពីការវាស់ដវងយ ើងវញិយ ើការកុំណត់្កាត្ពវកិចចអត្ថក្បយោជ្ន៍ ១៥. ២១ ១១.៨៥៨.៨៤០ - ១១.៨៥៨.៨៤០ - 

ក្បាក់ចុំយណញយពញយ ញសរញបកនញងក្ោរបស់ភ្ជគហ៊ែញនិក  ៥៦.៧៤១.៨៩៥ ១៤.០៧៥.៩៦៧  ៨៩.៧៨៣.៧៤៩ ៥០.៨៨១.១៧៤  

ចុំយណញកនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញនរបស់ភ្ជគហ៊ែញនិករបស់ក្កុមហ៊ែញន ក.ស.ស កនញងការ ិបរយិចេទយនោះមានែូចខាងយក្កាម៖ 
មូ ោា នចុំយណញកនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញន (យរៀ ) ២២ ៥២៣,២៨ ១៦៤,១១ ៩០៨,៥១ ៥៩៣,២១ 

កុំណត់្សមាា  ់ដែ បានភ្ជា ប់មកជាមួ ពីយ ខ ១ ែ ់យ ខ ២៨ ជាដែនកមួ ថ្នព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព យនោះ។ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

របាយការណ៍បម្ក្ែបក្ែួលែូលធនសពងេបចព ល្ ោះពពល 
្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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កុំណត់្
សមាា   ់

យែើមទញន និង 
បញពវោភ្ភ្ជគហ៊ែញន ទញនបក្មងុ ក្បាក់ចុំយណញរកាទញក សរញប 

   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

សមត្ញ យ្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២២ (បានយ្វើសវនកមម)  ៥១៨.០១៨.០៦៣ ៣១.៧១៩.៨៣២ ២៣៤.១៥៦.២៦៤ ៧៨៣.៨៩៤.១៥៩ 
ក្បាក់ចុំយណញកនញងក្ោ  - - ៧៧.៩២៤.៩០៩ ៧៧.៩២៤.៩០៩ 
ចុំយណញពីការវា ត្ថ្មលយ ើងវញិយ ើការកុំណត់្ 
កាត្ពវកិចចអត្ថក្បយោជ្ន៍ 

១៥. ២១ 
- - ១១.៨៥៨.៨៤០ ១១.៨៥៨.៨៤០ 

ក្បាក់ចុំយណញយពញយ ញសរញបកនញងក្ោ  - - ៨៩.៧៨៣.៧៤៩ ៨៩.៧៨៣.៧៤៩ 

យែទរយៅទញនបក្មងុ ១៣ - ៩.៣៧០.៧៤០ (៩.៣៧០.៧៤០) - 
ភ្ជគោភ្ដែ បានក្បកាស ២៣ - - (១៦.១០៧.២៦៨) (១៦.១០៧.២៦៨) 

សមត្ញ យ្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ (មិនបានយ្វើសវនកមម)  ៥១៨.០១៨.០៦៣ ៤១.០៩០.៥៧២ ២៩៨.៤៦២.០០៥ ៨៥៧.៥៧០.៦៤០ 
      
សមត្ញ យ្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២១ (បានយ្វើសវនកមម)  ៥១៨.០១៨.០៦៣ ២៩.០៥៩.០៧២ ១៥៥.២៨៤.២៨៣ ៧០២.៣៦១.៤១៨ 
ក្បាក់ចុំយណញកនញងក្ោ  - - ៥០.៨៨១.១៧៤ ៥០.៨៨១.១៧៤ 

ក្បាក់ចុំយណញយពញយ ញសរញបកនញងក្ោ  - - ៥០.៨៨១.១៧៤ ៥០.៨៨១.១៧៤ 

យែទរយៅទញនបក្មងុ ១៣ - ២.៦៦០.៧៦០ (២.៦៦០.៧៦០) - 
ភ្ជគោភ្ដែ បានក្បកាស ២៣ - - (១២.១៧៤.៦៤៩) (១២.១៧៤.៦៤៩) 

សមត្ញ យ្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២១ (មិនបានយ្វើសវនកមម)  ៥១៨.០១៨.០៦៣ ៣១.៧១៩.៨៣២ ១៩១.៣៣០.០៤៨ ៧៤១.០៦៧.៩៤៣ 
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កុំណត់្
សមាា   ់ ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ 

  ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
   ន់យរៀ   ន់យរៀ  
  មិនបានយ្វើសវនកមម មិនបានយ្វើសវនកមម 

 ុំហូរសាច់ក្បាក់ពីសកមមភ្ជពក្បតិ្បត្តិការ    
សាច់ក្បាក់បានពីក្បតិ្បត្តិការ ២៤ ៤៤.៥៣៦.៨៩១ ៥១.៥៦៥.០០៣ 
ពនធយ ើក្បាក់ចុំណូ បានបង់  (៩.១៣៤.៣៤០) (៩.២៦៧.៧៣៨) 

សាច់ក្បាក់សញទធបានពីសកមមភ្ជពក្បតិ្បត្តិការ  ៣៥.៤០២.៥៥១ ៤២.២៩៧.២៦៥ 

 ុំហូរសាច់ក្បាក់ពីសកមមភ្ជពវនិិយោគ    
ការទិញក្ទពយ និងបរកិាេ រ ៦ (១២.០២៥.២១៦) (២៤.៤៦៧.៨៥៧) 
ការែកក្បាក់បយញ្ញើរ ៈយព ខលីយៅ្្ោរ  - ៣.២៤៦.៣១៧ 
ការទិញក្ទពយវនិិយោគ ៧ (៧៣៩.៣៨៥) (១.២៣៩.៣៤០) 
ការទិញក្ទពយអរូបិ   (២៥១.២៩៨) - 
ការក្បាក់បានទទួ   ៧២៩.២៥០ ៧៣៨.៦៥០ 
ក្បាក់សុំណងទទួ បានពីឥណទនបញគា កិ  - ១.២៨៣.៣៦៣ 

សាច់ក្បាក់សញទធយក្បើក្បាស់កនញងសកមមភ្ជពវនិិយោគ  (១២.២៨៦.៦៤៩) (២០.៤៣៨.៨៦៧) 

 ុំហូរសាច់ក្បាក់ពីសកមមភ្ជពហិរញ្ញបបទន    
ការសងក្បាក់កមចី  (១៥.៣០២.៤៩២) (១៦.៣៤៨.៩១៧) 
ការក្បាក់បានបង់  (៥.៦៦៦.១៤១) (៦.៤៦៧.៨៧៥) 
សាច់ក្បាក់ទទួ បានពីក្បាក់កមចី  ១.៦៤៩.១៨២ ១៣៤.៣២៤ 

សាច់ក្បាក់សញទធយក្បើក្បាស់កនញងសកមមភ្ជពហិរញ្ញបបទន  (១៩.៣១៩.៤៥១) (២២.៦៨២.៤៦៨) 

កុំយណើ ន (ត្ុំហ ) សញទធយ ើសាច់ក្បាក់  ៣.៧៩៦.៤៥១ (៨២៤.០៧០) 

សាច់ក្បាក់យែើមក្ោ  ២២.៤៦៨.៩២៩ ៣០.៧៤១.០៧៥ 

សាច់ក្បាក់ចញងក្ោ  ២៦.២៦៥.៣៨០ ២៩.៩១៧.០០៥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កុំណត់្សមាា  ់ដែ បានភ្ជា ប់មកជាមួ ពីយ ខ ១ ែ ់យ ខ ២៨ ជាដែនកមួ  
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១. ព័ត្៌មានទូពៅ 

កុំពង់ដែសវ ័ត្ក្កុងក្ពោះសីហនញ (យៅកាត់្ថា “ក.ស.ស”) គឺជាក្គឹោះសាថ នសវ ័ត្សាធារណៈ ដែ 
សិថត្យក្កាមការក្គប់ក្គងដែនកបយចចកយទសរបស់ក្កសួងសាធារណការ និងែឹកជ្ញ្ាូ ន និងសថិត្យក្កាម
ការក្ត្ួត្ពិនិត្យយ ើដែនកហិរញ្ញវត្ថញរបស់ក្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថញ ដែ មានការោិ ័  
កណ្តត  របស់ខលួនយៅកនញងយខត្តក្ពោះសីហនញ ក្ពោះរាជាណ្តចក្កកមពញជា។ 

ក.ស.ស គឺជានីតិ្បញគា ដែ មាន កេណៈសវ ័ត្ទុំងដែនករែាបា  និងហិរញ្ញវត្ថញ និងក្ត្ូវបាន
បយងកើត្យ ើងយោ អនញយោមយៅតាមអនញក្កឹត្យ ខ៥០ អនក្ក.បក ចញោះថ្ងៃទី១៧ ដខកកកោ ឆ្ន ុំ១៩៩៨ 
ដែ បានែត ់សាថ នភ្ជពទូយៅឲ្យក្កុមហ៊ែញនជាសាថ ប័នសវ ័ត្សាធារណៈ។ 

ក.ស.ស បានចញោះបញ្ា ីជាសហក្ោសសាធារណៈក្គប់ក្គងយោ រែា យៅក្កសួង ណិជ្ាកមម និង
ទទួ បានវញិ្ហញ បនបក្ត្ចញោះបញ្ា ីយ ខ Co.៤៧៨៤ET/២០១៧ ចញោះថ្ងៃទី២១ ដខកញមាៈ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ភ្ជគ
ហ៊ែញនក្បយភ្ទ “គ” របស់ ក.ស.ស ក្ត្ូវបានចញោះបញ្ា ីយៅែារមូ បក្ត្កមពញជា (យៅកាត់្ថា  
“ែមក”) យៅថ្ងៃទី៨ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០១៧។  

បចចញបបនន ក.ស.ស គឺជាកុំពង់ដែសមញក្ទអនតរជាតិ្ និងជាកុំពង់ដែសមញទយយក្ៅ ណិជ្ាកមមដត្មួ គត់្
យៅកនញងក្ពោះរាជាណ្តចក្កកមពញជា។ អនញយោមយៅតាមអនញក្កឹត្យសតីពី យបសកកមមរបស់ ក.ស.ស គឺែត ់
យសវាកុំពង់ដែសមញក្ទ និងសកមមភ្ជពយែេងៗដែ  ក់ព័នធនឹងយសវាកុំពង់ដែសមញក្ទែូចខាងយក្កាម៖ 

- កណណធារកិចច ុ្ំ្វាយចញ-ចូ  និងែត ់ភ្សតញភ្ជែ ់្វា យ្វើដបបបទ្វា យចញ ចូ  

- យ ើកោក់ យែទរយចញ និងែឹកជ្ញ្ាូ នទុំនិញ 

- រកា សតញកទុំនិញ ឃ្ល ុំង-ទីោន 

- ការង្ហរអភិ្វឌ្ឍន៍ សាត រ និងពក្ងីកយហោា រច្សមព័នធរបស់ ក.ស.ស ដែ មានស្សាប់ 

- ទទួ ខញសក្ត្ូវ យ ើសញខមា ភ្ជព សញវត្ថិភ្ជព និងសណ្តត ប់ធាន ប់កនញងត្ុំបន់ក្គប់ក្គង និង 

- យបតជ្ាយ្វើការក្គប់ក្គង និងចាត់្ដចងសកមមភ្ជពក្បតិ្បត្តិការឲ្យមានក្បសិទធភ្ជព និងមានការ 
រកីចយក្មើន 

កនញង្មជាសាថ ប័នសវ ័ត្សាធារណៈ ក.ស.ស ទទួ អុំណ្តច និងកាត្ពវកិចចទុំងឡា ពី 
រាជ្រោា ភិ្បា កមពញជា យែើមបីបុំយពញយបសកកមមស្សបតាមកមមវត្ថញទុំងយនោះ។ 

ការោិ ័ ចញោះបញ្ា ីរបស់ ក.ស.ស មានអាស ោា នយៅតិ្រៈវងីិ សយមតចអគាមហាយស្បតី្យត្យជា 
ហ៊ែញន ដសន សង្ហក ត់្យ ខ៣ ក្កុងក្ពោះសីហនញ យខត្តក្ពោះសីហនញ ថ្នក្ពោះរាជាណ្តចក្កកមពញជា។ 

ក្កុមក្បឹកាភិ្បា បានអនញម័ត្ឲ្យយចញែា ព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព  យៅថ្ងៃទី១២  
ដខសីហា ឆ្ន ុំ២០២២។  
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២. ពសចកតីសពងេបពោលការណ៍គណពនយយសខំាន់ៗ 
២.១ មូ ោា នកនញងការយរៀបចុំ 

ព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ថ្ងៃទី៣០  
ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ក្ត្ូវបានយរៀបចុំយ ើងយោ អនញយោមយៅតាមសតង់ោរគណយន យអនតរជាតិ្ ថ្ន
កមពញជា យ ខ៣៤ សតីពី របា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ ចយ ល្ ោះយព  (“CIAS ៣៤”)។ ក.ស.ស បានយរៀបចុំ
ព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព យោ ដែែកយ ើមូ ោា ន ដែ ក្កុមហ៊ែញននឹងបនតក្បតិ្បត្តិការជា
និរនតភ្ជពអាជី្វកមម។ ក្កុមក្បឹកាភិ្បា សនមត្ថា មិនមានភ្ជពមិនក្បាកែក្បជា ជាសារវនដ ណ្ត
មួ ដែ ុ្ំឲ្យមានការសងេ័ យ ើការសនមត្របស់ក្កុមក្បឹកាភិ្បា យ្ោះយទ។ ក្កុមក្បឹកាភិ្បា យ្វើ 
ការវនិិចេ័ ថា មានការរ ុំពឹងទញកសមស្សបដែ  ក.ស.ស មាន្នធានក្គប់ក្ោន់សក្មាប់ក្បតិ្បត្តិការ
្យព អ្គត្ និងមិនតិ្ចជាង ១២ដខ គិត្ពីការ ិបរយិចេទបញ្ច ប់ ថ្នរបា ការណ៍។ 

ព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព យនោះ មិនរមួបញ្ចូ  នូវរា ់ព័ត៌្មាន និងកុំណត់្សមាា  ់ដែ 
បានត្ក្មូវយៅកនញងរបា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញដែ បានយ្វើសវនកមមក្បចាុំឆ្ន ុំយទ និងគួរក្ត្ូវបានអានភ្ជា ប់
ជាមួ នឹងរបា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញក្បចាុំឆ្ន ុំរបស់ ក.ស.ស សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបញ្ច ប់្ថ្ងៃទី៣១ 
ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ ដែ ក្ត្ូវបានយរៀបចុំយ ើង យោ អនញយោមយៅតាមសតង់ោររបា ការណ៍ទក់ទង
នឹងហិរញ្ញវត្ថញអនតរជាតិ្ថ្នកមពញជា (“CIFRSs”)។ 

២.២ សតង់ោរគណយន យងមី សតង់ោរគណយន យដែ បានយ្វើវយិសា្នកមម ដែ បានអនញវត្តយោ  ក.ស.ស 

យោ ការណ៍គណយន យសុំខាន់ៗ ដែ បានយក្បើកនញងការយរៀបចុំព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះ
យព យនោះ គឺែូចយៅនឹងយោ ការណ៍គណយន យសុំខាន់ៗ ដែ បានយក្បើកនញងការយរៀបចុំរបា 
ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញរបស់ ក.ស.ស ដែ បានយ្វើសវនកមមរចួសក្មាប់ការ ិបរយិចេទបញ្ច ប់្ថ្ងៃទី៣១ 
ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ យ ើកដ ងសតង់ោរគណយន យងមី ដែ នឹងមានក្បសិទធភ្ជព្ថ្ងៃទី១ ដខមករា  
ឆ្ន ុំ២០២២។ ក.ស.ស មិនទន់បានអនញវត្តមញនយព កុំណត់្យ ើសតង់ោរ បុំណកស្សា  ឬ 
វយិសា្នកមមណ្តមួ  ដែ ក្ត្ូវបានយបាោះែា  ដត្មិនទន់មានក្បសិទធភ្ជពយទ។ 

សតង់ោរគណយន យដែ បានយ្វើវយិសា្នកមម ែូចបានសយងេបខាងយក្កាមនឹងអនញវត្តយ ើកទីមួ យៅ
កនញងឆ្ន ុំ២០២២ ដត្មិនប ោះ  ់ែ ់របា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព របស់ ក.ស.ស។ 

• ការយ្វើវយិសា្នកមមយ ើ CIFRS ៩ ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ  - ការយ្វើយត្សតក្បាក់ឈ្នួ  “១០ភ្ជគរ ” 
សក្មាប់ការដ ងទទួ សាា  ់បុំណញ  ហិរញ្ញវត្ថញ។ 

• ការយ្វើវយិសា្នកមមយ ើ CIFRS ៣ ការរមួបញ្ចូ  អាជី្វកមម - យោងតាមយោ គុំនិត្គណយន យ 

• ការយ្វើវយិសា្នកមមយ ើ CIAS ១៦ ក្ទពយ និងបរកិាេ រ - ចុំណូ មញនយព យក្បើក្បាស់ 

• ការយ្វើវយិសា្នកមមយ ើ CIAS ៣៧ សុំវធិាន្ន បុំណញ   ថាយហត្ញ ក្ទពយសកមម ថាយហត្ញ និង
កិចចសនាខាត្បង់ - ចុំណ្ត យ ើការបុំយពញកាត្ពវកិចចកិចចសនា 

• ការយ្វើវយិសា្នកមមយ ើ CIFRS ១ ការអនញវត្តយ ើកែុំបូង ថ្នសតង់ោររបា ការណ៍ទក់ទងនឹង
ហិរញ្ញវត្ថញ អនតរជាតិ្ថ្នកមពញជា - បញក្ត្សមព័នធជាអនកអនញវត្តយ ើកែុំបូង 

• ការយ្វើវយិសា្នកមមយ ើ CIAS ៤១ កសិកមម - ពនធយ ើការវាស់ដវងតាមត្ថ្មលសមស្សប
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៣.  ការវិនិចឆ័យ ការបា៉ា ន់ស្ថា ន និងការសនាត្របសគ់ណៈព្គប់ព្គង 
ការយរៀបចុំព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព យនោះ ត្ក្មូវឲ្យគណៈក្គប់ក្គងយ្វើការវនិិចេ័  ការបា ន់
សាម ន ការសនមត្ ដែ មានែ ប ោះ  ់ែ ់ការអនញវត្តយោ ការណ៍គណយន យ និងចុំនួនទឹក
ក្បាក់ដែ បានរា ការណ៍របស់ក្ទពយសកមម បុំណញ   ចុំណូ  និងចុំណ្ត ។  ទធែ ជាក់ដសដង
អាចនឹងខញសោន យៅនឹងការបា ន់សាម នទុំងយនោះ។ 
កនញងការយរៀបចុំព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព យនោះ ការវនិិចេ័ សុំខាន់ដែ គណៈក្គប់ក្គង
បានយ្វើយ ើងកនញងការអនញវត្តយោ ការណ៍គណយន យរបស់ ក.ស.ស និងក្បភ្ពសុំខាន់ៗកនញងការបា ន់
សាម នភ្ជពចាស់ោស់ គឺែូចោន យៅនឹងការវនិិចេ័ ដែ បានអនញវត្តយៅកនញងរបា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ
សក្មាប់ ការ ិបរយិចេទបញ្ច ប់ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១។ 

 
 

៤. ការព្គប់ព្គងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ាុ 
៤.១  កតាត ហានិភ័្ ហិរញ្ញវត្ថញ  

ក.ស.ស ក្ត្ូវក្បឈ្មមញខនឹងហានិភ័្ យែេងៗែូចជា៖ ហានិភ័្ ទីែារ (រមួមាន ហានិភ័្ ការបតូរ
របិូ ប័ណណ និងហានិភ័្ អក្តាការក្បាក់) ហានិភ័្ ឥណទន និងហានិភ័្ សាច់ក្បាក់ង្ហ  
ស្សួ ។ 
ការយរៀបចុំព័ត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព  មិនត្ក្មូវឲ្យរមួបញ្ចូ  នូវព័ត៌្មាន និងការោត្
ក្ត្ោងហានិភ័្ ហិរញ្ញវត្ថញទុំងអស់ែូចការយរៀបចុំរបា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញក្បចាុំឆ្ន ុំយទ យហើ គួរអាន
ភ្ជា ប់ជាមួ នឹងរបា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញសក្មាប់ការ ិបរយិចេទបញ្ច ប់ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១។ 

៤.២  ត្ថ្មលសមស្សបរបស់ក្ទពយសកមមហិរញ្ញវត្ថញ  និងបុំណញ  ហិរញ្ញវត្ថញ វាស់ដវងតាមថ្ងលយែើមរ ុំ ស់ 
វ ិ្ ីសាស្តសត និងការសនមត្ ដែ បានយក្បើកនញងការបា ន់សាម នត្ថ្មលសមស្សប ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថញ  
មានែូចខាងយក្កាម៖ 
(ក)  សាច់ក្បាក់ និងក្បាក់បយញ្ញើយៅ្្ោររ ៈយព ខលី - ត្ថ្មលយោងថ្នគណនីទុំងយនោះ មានត្ថ្មល

ក្បហាក់ក្បដហ នឹងត្ថ្មលសមស្សប យោ សារវាមានរ ៈយព ខលី។ 
(ខ) គណនីអតិ្ងិជ្ន និងគណនីក្ត្ូវទទួ យែេងៗ - ត្ថ្មលយោងែកសុំវធិាន្នយ ើអញីមដភ្រមិន មាន

ត្ថ្មលក្បហាក់ក្បដហ នឹងត្ថ្មលសមស្សប យោ សារគណនីទុំងយនោះសថិត្យៅយក្កាម កេខណឌ
ឥណទន្មមតា និងមានរ ៈយព ខលី។ 

(គ) គណនីអនកែាត់្ែាង់ និងគណនីក្ត្ួវទូទត់្យែេងៗ - ត្ថ្មលយោងថ្នគណនីអនកែាត់្ែាង់ និងគណនី
ក្ត្ូវទូទត់្យែេងៗ គឺក្ត្ូវបានចាត់្ទញកថាមានត្ថ្មលែូចោន ជាមួ ត្ថ្មលសមស្សប យោ សារ
គណនីទុំងយនោះមានរ ៈយព ខលី យហើ ប ទ្ ប់មកយោងតាមត្ថ្មលថ្ងលយែើម។ 

( )ក្បាក់កមចី - ត្ថ្មលសមស្សបថ្នក្បាក់កមចី ក្ត្ូវបានបា ន់សាម នយោ យ្វើអបបហារយ ើ ុំហូរសាច់
ក្បាក់យចញកនញងកិចចសនា្យព អ្គត្ យោ យក្បើអក្តាក្បាក់កមចី្យព បចចញបបនន។ 

កនញងអុំ ញងការ ិបរយិចេទ ក.ស.ស មិនបានផ្លល ស់បតូរវ ិ្ ីសាស្តសត និងការសនមត្ ដែ ក្ត្ូវបានយក្បើក្បាស់
យែើមបីបា ន់សាម នត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថញយទ យហើ ក៏មិនមានការយែទរយៅកនញងឋា្នញក្កម
ថ្នត្ថ្មលសមស្សបដែរ។ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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៥.  ព័ត្៌មានព្បត្ិបត្តិការតាមផែនក 

ក.ស.ស មានការរា ការណ៍តាមដែនកដែ មាននូវយសវារបស់កុំពង់ដែែូចខាងយក្កាម៖ 

• ការយ ើកោក់ពី្វា 

• ការយ ើកោក់យ ើទីោន (LO-LO) 

• យសវាកមមដែ 

• ការរកាទញកកញងតឺ្ន័រ 

មិនមានក្បតិ្បត្តិការតាមដែនក ដែ ក្ត្ូវបានក្បមូ ែតញុំយែើមបីបយងកើត្ជាដែនកអាជី្វកមមក្បតិ្បត្តិការតាម
ដែនកដែ អាចរា ការណ៍បានខាងយ ើ។ 

ក្បធានអនកសយក្មចចិត្តដែនកក្បតិ្បត្តិការ (“CODM”) (ក្កុមគណៈក្គប់ក្គង) ពិនិត្យរបា ការណ៍
ក្គប់ក្គងថ្ែទកនញង ដែ បានរា ការណ៍អុំពី ទធែ  ថ្នយសវាតាមដែនករបស់កុំពង់ដែទុំងមូ  យែើមបី
វា ត្ថ្មលអុំពី ទធែ  និងការដបងដចក្នធាន។ ក្កុមគណៈក្គប់ក្គងវា ត្ថ្មលអុំពី ទធែ ថ្ន
ក្បតិ្បត្តិការតាមដែនក យោ ដែែកការវាស់ដវងចុំណូ ែញ  (កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ១៦)។ ក្កុមគណៈ
ក្គប់ក្គងក៏ពិនិត្យយ ើងវញិយ ើចុំយណញមញនគិត្ពនធ និងចុំយណញសញទធទុំងមូ  យ្ៀបនឹង
ការ ិបរយិចេទមញនៗ។ យ ើសពីយនោះ ក.ស.ស ក៏មានការវនិិយោគក្ទពយសកមមយៅត្ុំបន់យសែាកិចច
ពិយសស ដែ មានយ្វើក្បតិ្បត្តិការជាភ្ជគីមាច ស់ក្ទពយជួ្  និងទទួ បានចុំណូ ពីការជួ្ ែងដែរ 
(កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ៧)។ 

ក្បាក់ចុំណូ សុំខាន់របស់ក្កុមហ៊ែញនទទួ បានមកពីអតិ្ងិជ្នខាងយក្ៅ។ ក.ស.ស មានទីតាុំងសថិត្
យៅកនញងយខត្តក្ពោះសីហនញ យហើ ក្បាក់ចុំណូ ភ្ជគយក្ចើន មានក្បភ្ពយចញពីយខត្តក្ពោះសីហនញ និងត្ុំបន់
ជ្ញុំវញិ។ 

ចុំណូ  ចុំនួន ៤០.០៦៥.៨៥២  ន់យរៀ  និង ៨១.០៦៧.០៩០  ន់យរៀ  ក្ត្ូវបានទទួ ពីអតិ្ងិជ្ន ុ្ំៗ 
របស់ ក.ស.ស ដែ រមួចុំដណកោ ងយហាចណ្តស់ ១០ភ្ជគរ  ថ្នចុំណូ តាមដែនកដែ បានរា 
ការណ៍សរញបសក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ យរៀង
ោន ។ 

រែូវកា ថ្នក្បតិ្បត្តិការ 

ដែនក 'យសវាកមមកុំពង់ដែ' គឺពឹងដែែកជាចមបងយ ើកក្មិត្ថ្នការ ុ្ំចូ  និង ុ្ំយចញទុំនិញឆ្លងកាត់្ 
ដែ ក្ត្ូវបានជ្ោះឥទធិព យោ ផ្លទ  ់ យោ ត្ក្មូវការរបស់អតិ្ងិជ្នចញងយក្កា សក្មាប់ទុំនិញ។ 
យោ សារ កេណៈតាមរែូវកា ថ្នដែនកយនោះ ក្បាក់ចុំណូ ដែ នឹងខពស់ជាងមញនជា្មមតាក្ត្ូវ
បានរ ុំពឹងទញកយៅកនញងឆ្មាសទីពីរថ្នឆ្ន ុំ។ ការ ក់កាន់ដត្ខពស់កនញងកុំ ញងដខកកកោ ែ ់ដខវចិេិកា ភ្ជគ
យក្ចើនក្ត្ូវបានសនមត្ថាជាការយកើនយ ើងថ្នកក្មិត្ទុំនិញែឹកជ្ញ្ាូ ន យោ សារដត្ត្ក្មូវការ និង
អាកបបកិរោិថ្នការចុំណ្ត របស់អតិ្ងិជ្នចញងយក្កា កនញងរែូវវសិេមកា ។ 

 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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៦.  ព្ទពយ និងបរកិាេ រ 

 ២០២២ (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

 ែី្លី ការដក មែែី្លី អោរ 
បរកិាេ រ 

បយចចកយទស 
យក្គឿងសង្ហា រមិ 

និងយក្គឿងបុំ ក់ 
កញុំពយូទ័រ និងបរកិាេ រ

ការោិ ័  ោន នត 
បរកិាេ រ 

កុំពង់ដែសមញក្ទ 
សុំណង់កុំពញង 

សាងសង់ បា ដ ត្ សរញប 

  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

ថ្ងលយែើម            

្ថ្ងៃទី១ ដខមករា  
ឆ្ន ុំ២០២២ ២៩៦.៧៣៥.៤០៩ ៥៨.៨៥០.៩២២ ៣៤៧.៥០៧.៦៩៥ ៣៧.៥០៨.១០០ ២.៤៧១.៧៧៦ ១១.៧២៨.១២៦ ៤៨.៨០៤.៦៥៩ ២៧៦.៩៦៦.៩៦៩ ២៥.៥២៤.៨០១ ១.០២២.៧៦១ ១.១០៧.១២១.២១៨ 
ទិញបដនថម - ១.៤៤៣.៥៣៧ ៤៥៤.២៨៤ - ១៤២.៥៥៨ ៥៥៦.៤៣០ ៤.៣៧៥.២៣៨ ៥៨៧.៤០៨ ៧.៣៧០.៣៣៣ ៧៨.៣២២ ១៥.០០៨.១១០ 
យែទរ - - ៩៩.៥៥៨ - - - - - (៩៩.៥៥៨) - - 

្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  
ឆ្ន ុំ២០២២  ២៩៦.៧៣៥.៤០៩ ៦០.២៩៤.៤៥៩ ៣៤៨.០៦១.៥៣៧ ៣៧.៥០៨.១០០ ២.៦១៤.៣៣៤ ១២.២៨៤.៥៥៦ ៥៣.១៧៩.៨៩៧ ២៧៧.៥៥៤.៣៧៧ ៣២.៧៩៥.៥៧៦ ១.១០១.០៨៣ ១.១២២.១២៩.៣២៨ 

រ ុំ ស់បងារ            
្ថ្ងៃទី១ ដខមករា  
ឆ្ន ុំ២០២២ - (៧.៣២២.៣៣៧) (៣៩.៩២៣.១៩៣) (១៣.៨២៧.៥៤១) (១.៧៦៣.១២០) (៧.៧១២.៦១១) (១៣.២៥២.៣៣២) (៥៦.១៣៦.៨៤៣) - (១.០១៧.៣៩៧) (១៤០.៩៥៥.៣៧៤) 
រ ុំ ស់ - (១.៤១០.៨៦១) (៤.៨២៣.៩៧៩) (១.៩៨៨.៨២៤) (២៣៦.៥៤៩) (១.៣៦៣.៣០៧) (២.០៤៦.៣១៥) (៦.៩៦៩.៦៧៤) - (១០.១៤៦) (១៨.៨៤៩.៦៥៥) 

្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  
ឆ្ន ុំ២០២២ - (៨.៧៣៣.១៩៨) (៤៤.៧៤៧.១៧២) (១៥.៨១៦.៣៦៥) (១.៩៩៩.៦៦៩) (៩.០៧៥.៩១៨) (១៥.២៩៨.៦៤៧) (៦៣.១០៦.៥១៧) - (១.០២៧.៥៤៣) (១៥៩.៨០៥.០២៩) 

ត្ថ្មលកនញងបញ្ា ីសញទធ 
្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  
ឆ្ន ុំ២០២២ ២៩៦.៧៣៥.៤០៩ ៥១.៥៦១.២៦១ ៣០៣.៣១៤.៣៦៥ ២១.៦៩១.៧៣៥ ៦១៤.៦៦៥ ៣.២០៨.៦៣៨ ៣៧.៨៨១.២៥០ ២១៤.៤៤៧.៨៦០ ៣២.៧៩៥.៥៧៦ ៧៣.៥៤០ ៩៦២.៣២៤.២៩៩ 

  



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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៦.  ព្ទពយ និងបរកិាេ រ (ត្ពីទុំព័រមញន) 

 ២០២១ (បានយ្វើសវនកមម) 

 ែី្លី ការដក មែែី្លី អោរ 
បរកិាេ រ 

បយចចកយទស 
យក្គឿងសង្ហា រមិ 

និងយក្គឿងបុំ ក់ 
កញុំពយូទ័រ និងបរកិាេ រ

ការោិ ័  ោន នត 
បរកិាេ រ 

កុំពង់ដែសមញក្ទ 
សុំណង់កុំពញង 

សាងសង់ បា ដ ត្ សរញប 

  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

ថ្ងលយែើម            

្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២១  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 

ទិញបដនថម ៤៥.៨០៥.៥០០ ៦៨១.១៥២ ៨១៣.៧៦០ ៣២០.៦៦៦ ៣៣៥.៤៣០ ២.៦៨៩.៣៨០ ៧.០៩២.២៨៤ ៧.៤១៨.៥៦០ ១៨.១៣៥.៧៦០ - ៨៣.២៩២.៤៩២ 
 ញបយចា  - - - - - - (១៨៣.២៨០) - - - (១៨៣.២៨០) 
យែទរ - ២០.០៤៨.១៣២ - ១.៣៥៩.១០០ - - - ៣៧.៤៦០.០៥៤ (៥៨.៨៦៧.២៨៦) - - 

្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ ២៩៦.៧៣៥.៤០៩ ៥៨.៨៥០.៩២២ ៣៤៧.៥០៧.៦៩៥ ៣៧.៥០៨.១០០ ២.៤៧១.៧៧៦ ១១.៧២៨.១២៦ ៤៨.៨០៤.៦៥៩ ២៧៦.៩៦៦.៩៦៩ ២៥.៥២៤.៨០១ ១.០២២.៧៦១ ១.១០៧.១២១.២១៨ 

រ ុំ ស់បងារ            
្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២១ - (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) 
រ ុំ ស់ - (១.៥៧១.៧៩៦) (៩.៦៤៤.៥៣០) (៤.០១៦.៣៥៦) (៤៣៣.៤១៤) (១.៣៨៥.៤២២) (៣.៧៩៧.១៥៥) (១១.៦០២.០៩៨) - (៤៤.៨៩២) (៣២.៤៩៥.៦៦៣) 
 ញបយចា  - - - - - - ១៨៣.២៨០ - - - ១៨៣.២៨០ 

្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ - (៧.៣២២.៣៣៧) (៣៩.៩២៣.១៩៣) (១៣.៨២៧.៥៤១) (១.៧៦៣.១២០) (៧.៧១២.៦១១) (១៣.២៥២.៣៣២) (៥៦.១៣៦.៨៤៣) - (១.០១៧.៣៩៧) (១៤០.៩៥៥.៣៧៤) 

ត្ថ្មលកនញងបញ្ា ីសញទធ 
្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ ២៩៦.៧៣៥.៤០៩ ៥១.៥២៨.៥៨៥ ៣០៧.៥៨៤.៥០២ ២៣.៦៨០.៥៥៩ ៧០៨.៦៥៦ ៤.០១៥.៥១៥ ៣៥.៥៥២.៣២៧ ២២០.៨៣០.១២៦ ២៥.៥២៤.៨០១ ៥.៣៦៤ ៩៦៦.១៦៥.៨៤៤ 

 
 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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៦. ព្ទពយ និងបរកិាេ រ (ត្ពីទុំព័រមញន) 
ការយែទៀងផ្លទ ត់្ការទិញបដនថមជាសាច់ក្បាក់ និងមិនដមនជាសាច់ក្បាក់ (ការទិញថ្នក្ទពយ និងបរកិាេ រ) 
ែូចខាងយក្កាម៖ 
 ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

ការទិញកនញងក្ោ (សាច់ក្បាក់ និងមិនដមនសាច់ក្បាក់) ១៤.៩១៧.៨៦៣ ២២.៧៣០.៥៧៤ 
(កុំយណើ ន) ត្ុំហ ទឹកក្បាក់ក្ត្ូវទូទត់្ែ អ់នកែាត់្ែាង់  (២.៨៩២.៦៤៧) ១.៧៣៧.២៨៣ 

សាច់ក្បាក់បានយក្បើក្បាស់កនញងក្ទពយ និងបរកិាេ រ ១២.០២៥.២១៦ ២៤.៤៦៧.៨៥៧ 

ចុំណ្ត ការក្បាក់យ ើក្បាក់កមចី ដែ ក្ត្ូវបានយ្វើមូ ្នកមមយ ើក្ទពយសកមមដែ មាន កេណៈ
សមបត្តិក្គប់ក្ោន់ សក្មាប់ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ មានចុំនួន 
៩០.២៤៧  ន់យរៀ  (ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២១៖ ៩០.៤៧០  ន់យរៀ )។ 

 
 

៧.  ព្ទពយវិនិពោគ 
 ២០២២ 

 ែី្លី 
អោរ និងការ 
ដក មែែី្លី 

សុំណង់កុំពញង  
សាងសង់ សរញប 

  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

ថ្ងលយែើម     
្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ 
(បានយ្វើសវនកមម) ១២៥.០៤០.៣១៧ ១៦៨.៣០៥.៤៥៩ - ២៩៣.៣៤៥.៧៧៦ 
ចាត់្ថាន ក់យ ើងវញិ 
(កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ២៧) (៣.៤០៦.៧៥៤) ២៧៤.១៩៤ - (៣.១៣២.៥៦០) 

្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១/ 
ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២២ 
(ចាត់្ថាន ក់យ ើងវញិ) ១២១.៦៣៣.៥៦៣ ១៦៨.៥៧៩.៦៥៣ - ២៩០.២១៣.២១៦ 
ទិញបដនថម - ១៩៥.២៤៥ ៥៤៤.១៤០ ៧៣៩.៣៨៥ 

្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
(មិនបានយ្វើសវនកមម) ១២១.៦៣៣.៥៦៣ ១៦៨.៧៧៤.៨៩៨ ៥៤៤.១៤០ ២៩០.៩៥២.៦០១ 

រ ុំ ស់បងារ     
្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២២ 
(បានយ្វើសវនកមម) - (៣៧.០១៧.៥១៧) - (៣៧.០១៧.៥១៧) 
រ ុំ ស ់ - (៣.០៨៥.១១៩) - (៣.០៨៥.១១៩) 

្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
(មិនបានយ្វើសវនកមម) - (៤០.១០២.៦៣៦) - (៤០.១០២.៦៣៦) 

ត្ថ្មលកនញងបញ្ា ីសញទធ 
្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
(មិនបានយ្វើសវនកមម) ១២១.៦៣៣.៥៦៣ ១២៨.៦៧២.២៦២ ៥៤៤.១៤០ ២៥០.៨៤៩.៩៦៥ 

ត្ថ្មលកនញងបញ្ា ីសញទធ 
្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ 
(បានចាត់្ថាន ក់យ ើងវញិ) ១២១.៦៣៣.៥៦៣ ១៣១.៥៦២.១៣៦ - ២៥៣.១៩៥.៦៩៩ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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៧.  ព្ទពយវិនិពោគ (ត្ពីទុំព័រមញន) 

 ២០២១ (បានយ្វើសវនកមម) 

 ែី្លី 
អោរ និងការ 
ដក មែែី្លី 

សុំណង់កុំពញង  
សាងសង់ សរញប 

  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

ថ្ងលយែើម     

្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២១ ១៣៦.០៣០.៨៨៥ ១៦៨.១៤០.១៤៩ ៣៥៩.២៨០ ៣០៤.៥៣០.៣១៤ 
ទិញបដនថម - ១៦៥.៣១០ ១.៧០៨.៨៦០ ១.៨៧៤.១៧០ 
យែទរ ២.០៦៨.១៤០ - (២.០៦៨.១៤០) - 
យែទរយៅក្ទពយសកមមចាត់្ថាន ក់ជាក្ទពយ
សក្មាប់ ក់ 
(កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ១១) (១៣.០៥៨.៧០៨) - - (១៣.០៥៨.៧០៨) 

្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ ១២៥.០៤០.៣១៧ ១៦៨.៣០៥.៤៥៩ - ២៩៣.៣៤៥.៧៧៦ 

រ ុំ ស់បងារ     
្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២១ - (៣០.៦៩៤.៨៤៧) - (៣០.៦៩៤.៨៤៧) 
រ ុំ ស ់ - (៦.៣២២.៦៧០) - (៦.៣២២.៦៧០) 

្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ - (៣៧.០១៧.៥១៧) - (៣៧.០១៧.៥១៧) 

ត្ថ្មលកនញងបញ្ា ីសញទធ 
្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ ១២៥.០៤០.៣១៧ ១៣១.២៨៧.៩៤២ - ២៥៦.៣២៨.២៥៩ 

ការទិញក្ទពយវនិិយោគជាសាច់ក្បាក់៖ 

 ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ 
 ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវកមម) 

ការទិញកនញងក្ោ (សាច់ក្បាក់ និងមិនដមនសាច់ក្បាក់) ៧៣៩.៣៨៥ ១.៣៣០.០៣០ 
កុំយណើ នថ្នក្បាក់ក្ត្វូទូទត់្យៅអនកែាត់្ែាង់ (មិនដមនសាច់ក្បាក់)  - (៩០.៦៩០) 

សាច់ក្បាក់បានយក្បើក្បាស់កនញងការទិញក្ទពយវនិិយោគ ៧៣៩.៣៨៥ ១.២៣៩.៣៤០ 

ចុំនួនទឹកក្បាក់ក្ទពយវនិិយោគខាងយក្កាមយនោះ ក្ត្ូវបានកត់្ក្តាយៅកនញងរបា ការណ៍ក្បាក់ចុំយណញ
យពញយ ញសយងេបចយ ល្ ោះយព  ដែ  ក់ព័នធយ ើអាជី្វកមមក្ទពយវនិិយោគ៖ 

 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ 

 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២១ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

ចុំណូ ពីការជួ្  ៥៤២.៦១១ ៥៣៨.៥៦៨ ១.២៣៧.៩៩៩ ១.១១៥.៥៦៣ 
ចុំណ្ត រុំ ស ់ (១,៥៤៤,២៤១) (១,៥៨៤,៤២០) (៣.១៦៧.៧៩៣) (៣.១៦៧.៧៩៣) 
ចុំណ្ត ក្បតិ្បត្តិការផ្លទ  ់ដែ យកើត្
យចញពីការក្ទពយវនិិយោគ ដែ បយងកើត្ឲ្យ
មានចុំណូ ពីការជួ្  (៦៦៤.២០១) (៧០០.០០០) (១.៣៣០.៧៦៥) (១.៣៣០.៧៦៥) 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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៨.  ព្ទពយសកមាអរបូិយ 

 ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 

ថ្ងលយែើម   
្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ១១.២៨៨.០៨៣ ១០.៩២១.១៥២  
បដនថម ២៥១.២៩៨ ៣៦៦.៩៣១  

្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្/ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ១១.៥៣៩.៣៨១ ១១.២៨៨.០៨៣  

រ ុំ ស់បងារ   
្ថ្ងៃទី១ ដខមករា (៦.៣៥១.៧៥១) (៥.២៤៧.៤០៧) 
រ ុំ ស ់ (៥៧៧.៩៨៧)  (១.១០៤.៣៤៤) 

្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្/ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ (៦.៩២៩.៧៣៨)  (៦.៣៥១.៧៥១) 

ត្ថ្មលកនញងបញ្ា ី 
្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្/ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ៤.៦០៩.៦៤៣ ៤.៩៣៦.៣៣២  

 
 

៩.  សននិធិ 

 ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 

  ន់យរៀ   ន់យរៀ  

 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 

សមាា រៈែាត់្ែាង់យក្បើក្បាស ់ ២៥.៧៦២.១០៨ ២៤.០០៧.៧៨៧ 
វត្ថញធាត្ញដែ ង្ហ យឆ្ោះ ៣.១៩៣.៤៩០ ២.៧០៩.៩៩៧ 
យក្បង និងយក្បងរ ុំអិ  ១.៣៧០.៤២៥ ១.២៥០.២១៦ 

 ៣០.៣២៦.០២៣ ២៧.៩៦៨.០០០ 

សុំវធិាន្នសក្មាប់សននិ្ិដែ មានច ្ តឺ្ (*) (១០០.៨៤៩) (៧៤២.៩៩៤) 

 ៣០.២២៥.១៧៤ ២៧.២២៥.០០៦ 

(*) កនញងកុំ ញងយព ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ក្កុមហ៊ែញនបានកត់្
ក្តាបញ្ច្ញ្ហច ស ៦៤២.១៤៥  ន់យរៀ  ថ្នសុំវធិាន្នសក្មាប់សននិ្ិដែ មានច ្ ឺត្។ សននិ្ិ
ទុំងយនោះក្ត្ូវបានបយញ្ចញសក្មាប់យក្បើក្បាស់កនញងក្បតិ្បត្តិការ។ ការកត់្ក្តាបញ្ច្ញ្ហច សក្ត្ូវបានរមួ
បញ្ចូ  កនញង ‘សមាា រៈយក្បើក្បាស់’ យៅកនញងរបា ការណ៍ ទធែ យពញយ ញសយងេបចយ ល្ ោះយព ។ 

 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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១០. គណនីអត្ិថិជ្ន និងគណនីព្ត្ូវទទួលពែេងៗ 

 ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 
   
គណនីអតិ្ងិជ្ន ៣៥.៩៧៥.៧៩១ ៣៣.៩៨៥.៥១៩  
ខាត្សុំវធិាន្ន (កុំណត់្សមាា  ់ ក) (២៣.៩៥៨) (៣២៩.២៤១) 

គណនីអតិ្ងិជ្នសញទធ ៣៥.៩៥១.៨៣៣ ៣៣.៦៥៦.២៧៨  

បញយរក្បទនឲ្យក្កសងួសាធារណការ និងែឹកជ្ញ្ាូ ន  
(កុំណត់្សមាា  ់ ខ) ៧.២២១.៣០៣ ១.២២១.៣០៣ 
បញយរក្បទនយែេងៗ ៣១៤.៩០០ ៦៩៦.៥០២ 
ចុំណ្ត បង់មញន ៨៥.៩៩២ ៨៥.៨២៨ 

 ៧.៦២២.១៩៥ ២.០០៣.៦៣៣ 

 ៤៣.៥៧៤.០២៨ ៣៥.៦៥៩.៩១១ 

អតិ្ងិជ្នរបស់ ក.ស.ស មានភ្ជន ក់ង្ហរែឹកជ្ញ្ាូ នកនញងស្សុក និងអនតរជាតិ្្្។ គណនីអតិ្ងិជ្ន គឺ
ជាគណនីមានរ ៈយព ខលី។ 

(ក) បដក្មបក្មួ សុំវធិាន្នយ ើគណនីជាប់សងេ័ របស់គណនីអតិ្ងិជ្នមានែូចខាងយក្កាម៖ 

 ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 
   
្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ៣២៩.២៤១ ២.៦៥៥.៤៧៨ 
បញ្ច្ញ្ហច សកនញងក្ោ  (៣០៥.២៨៣) (២.៣២៦.២៣៧) 

្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្/ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ២៣.៩៥៨ ៣២៩.២៤១ 

(ខ) គណនីយនោះជាសមត្ញ យបញយរក្បទនសាច់ក្បាក់ យៅក្កសួងសាធារណការ និងែឹកជ្ញ្ាូ ន ដែ 
មានចុំនួន ១.២២១.៣០០  ន់យរៀ  យោ យោងយៅតាម ិខិត្ចញោះថ្ងៃទី១៤ ដខសីហា  
ឆ្ន ុំ២០១៨ និងក្ត្ូវសងកនញងឆ្ន ុំ២០១៩។ បញយរក្បទនសាច់ក្បាក់យនោះក្ត្ូវបានយក្បើក្បាស់សក្មាប់
ការសាងសង់អោរការោិ ័ របស់ក្កសួងសាធារណការ និងែឹកជ្ញ្ាូ ន។  

 កនញងឆ្ន ុំ២០២២ បញយរក្បទនសាច់ក្បាក់បដនថមចុំនួន ៦ ប៊ែីោនយរៀ ក្ត្ូវបានែត ់យៅក្កសួង
សាធារណការ និងែឹកជ្ញ្ាូ នយែើមបីយក្បើក្បាស់សក្មាប់ការសាងសង់ែលូវ យោ យោងយៅ ិខិត្
យសនើសញុំចញោះថ្ងៃទី១៨ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២២។ មិនមានរ ៈយព ជាក់ោក់ថ្នការសងក្ត្ ប់វញិ
យ្ោះយទ។ 

 បញយរក្បទនខាងយ ើយៅក្កសួងសាធារណការ និងែឹកជ្ញ្ាូ ន គឺយៅមានសមត្ញ យ្កា 
បរយិចេទថ្នរបា ការណ៍យនោះ។ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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១១.  ព្ទពយសកមាចាត្់ថ្នន ក់ជាព្ទពយសព្មាប់លក់ 

យៅថ្ងៃទី១០ ដខវចិេិកា ឆ្ន ុំ២០២១ ក.ស.ស បានចញោះហត្ថយ ខាយ ើកិចចក្ពមយក្ពៀងជាមួ អតិ្ងិជ្ន 
យែើមបី ក់ែីមួ កដនលង (ទុំហុំ ១៣០ហិកតា) មានទីតាុំងសថិត្យៅ ញុំបិត្ក្តាង ដែ ែីយនោះក្ត្ូវបាន
ទិញកនញងយោ បុំណងយែើមបីទញកចុំយណញ។ ែីយនោះក្ត្ូវបានចាត់្ថាន ក់និងបង្ហា ញជាក្ទពយវនិិយោគ។ 

ត្ថ្មលកនញងកិចចសនាសរញបមានចុំនួន ២៦ ោនែញោល រអាយមរកិ ឬ ១០៥.៣០០ ោនយរៀ  ដែ មាន
ត្ថ្មល ២០ែញោល រអាយមរកិ ឬ ៨១.០០០ យរៀ កនញងមួ ដម ក្ត្កាយរ  ។ ក.ស.ស បានទទួ ទឹកក្បាក់ចុំនួន 
២ ោនែញោល រអាយមរកិ ជាក្បាក់កក់យៅថ្ងៃចញោះកិចចសនា យហើ អនកទិញនឹងទូទត់្ក្បាក់ដែ យៅ
ស ់យៅយព បញ្ច ប់ការយែទរសិទធ ដែ រ ុំពឹងថានឹងបញ្ច ប់យៅក្តឹ្មដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២។ ត្ថ្មលចញោះ
បញ្ា ីសញទធថ្នថ្ែទែី ១៣០ហិកតា មានចុំនួន ១៦.១៩១ ោនយរៀ  (យសមើនឹង ៤.០៥៧.៧៥០ ែញោល រ 
អាយមរកិ)។ ចុំនួនយនោះក្ត្ូវបានកត់្ក្តាជាក្ទពយសកមមសក្មាប់ ក់ កនញងរបា ការណ៍សាថ នភ្ជព 
ហិរញ្ញវត្ថញ្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១។ មិនមានការកត់្ក្តាចុំយណញណ្តមួ យ្ោះយទកនញង
ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ យោ សារក្បតិ្បត្តិការ ក់-ទិញ
យនោះមិនទន់បានបញ្ច ប់យៅយ ើ  យហើ ហានិភ័្  និងកមមសិទធ មិនទន់ក្ត្ូវបានយែទរយៅអនកទិញ
ទុំងស្សុងយ្ោះយទ។ 

ទុំហុំែីអាចនឹងក្ត្ូវកាត់្បនថ  យោ សារការសាងសង់ែលូវសារធារណៈកុំពញងែុំយណើ រការយៅយ ើែី
យ្ោះ។ គណៈក្គប់ក្គងកុំពញងែុំយណើ រការយែទរសិទធបលង់រងឹ (LMAP) យហើ យគនឹងែឹងអុំពីទុំហុំែីជាក់ 
ដសតងយៅយព ដែ ក្កសួងយរៀបចុំដែនែីនគរបូនី កមម និងសុំណង់ យចញបលង់រងឹ យហើ អនកទិញនឹង
ទូទត់្តាមទុំហុំែីដែ បានបញ្ហា ក់កនញងបលង់ជាក់ដសតង កនញងត្ថ្មល ២០ ែញោល រអាយមរកិ ឬ ៨១  ន់យរៀ  
កនញងមួ ដម ត្កាយរ  ។ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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១២. ពែើមទុន និងបុពវលាភភាគហ ុន 

 ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “ក”  ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “ខ”  ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “គ”  បញពវោភ្ភ្ជគហ៊ែញន សរញប 

 ចុំនួនភ្ជគហ៊ែញន  ន់យរៀ  ចុំនួនភ្ជគហ៊ែញន  ន់យរៀ  ចុំនួនភ្ជគហ៊ែញន  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ
២០២២  
(មិនបានយ្វើសវនកមម) ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  

           
៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  

           
៦៤.៣២៨.៩៧៥  

               
២១.៤៤២.៩៩២  

           
២១.៤៤២.៩៩២  

           
៦៧.៧១៥.២៣៥  

           
៥១៨.០១៨.០៦៣  

្ថ្ងៃទី១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១  
(បានយ្វើសវនកមម) ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  

           
៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  

           
៦៤.៣២៨.៩៧៥  

               
២១.៤៤២.៩៩២  

           
២១.៤៤២.៩៩២  

           
៦៧.៧១៥.២៣៥  

           
៥១៨.០១៨.០៦៣  

ភ្ជគហ៊ែញនរបស់ក្កុមហ៊ែញនក្ត្ូវបានយបាោះែា  ទូទត់្ទុំងអស់ និងមានត្ថ្មលចារកិ ១.០០០ យរៀ  កនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញន។ ទុំងភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “ក” និងភ្ជគហ៊ែញន
ក្បយភ្ទ “ខ” ក្ត្ូវបានកាន់កាប់ និងក្ត្ួត្ក្តាយោ រាជ្រោា ភិ្បា កមពញជា ដែ ត្ុំណ្តងយោ ក្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថញ។ ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “ក” មិនទទួ បាន
ភ្ជគោភ្យទ យហើ ក៏មិនមានសិទធិយបាោះយឆ្ន ត្ដែរ យ ើកដ ងដត្ កេខណឌ មួ ចុំនួនែូចបាន មែិត្កនញង កេនតិកៈថ្នការបយងកើត្ក្កុមហ៊ែញនចញោះថ្ងៃទី១២ ដខយមសា  
ឆ្ន ុំ២០១៩។ បដនថមពីយនោះយទៀត្ ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “ខ” មានសិទធិយបាោះយឆ្ន ត្ និងទទួ ភ្ជគោភ្ដែ ក្ត្ូវបានអនញម័ត្យោ  ក្កុមក្បឹកាភិ្បា ។ ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ 
“គ” ដែ បានជួ្ញែូរកនញងែារហ៊ែញន CSX ក៏មានសិទធយបាោះយឆ្ន ត្ និងទទួ បានភ្ជគោភ្។ ចុំនួនភ្ជគោភ្សក្មាប់ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “គ” ក្ត្ូវបានសយក្មចយោ  
មាច ស់ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “ខ” និង ”គ” តាមរ ៈែុំយណើ រការយបាោះយឆ្ន ត្កនញងកុំ ញងកិចចក្បជ្ញុំមហាសននិបាត្ភ្ជគហ៊ែញនិកក្បចាុំឆ្ន ុំ។ 
 

 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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១២. ពែើមទុន និងបុពវលាភភាគហ ុន (ត្ពីទុំព័រមញន)  

យសចកតី មែិត្ថ្នភ្ជគហ៊ែញនដែ មានសិទធិយបាោះយឆ្ន ត្ មានែូចខាងយក្កាម៖ 

ភ្ជគហ៊ែញនិក ភ្ជគរ  ចុំនួនភ្ជគហ៊ែញន  ន់យរៀ  

ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “ខ”    
រាជ្រោា ភិ្បា កមពញជា ៧៥,០% ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  

ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “គ”    
ក្កុមហ៊ែញន Kamigumi ១៣,០% ១១.១៥០.៣២៤  ១១.១៥០.៣២៤  
អនកវនិិយោគយែេងៗ ១២,០% ១០.២៩២.៦៦៨ ១០.២៩២.៦៦៨ 

 ២៥,០% ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  

 
១០០,០% ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  

 
 

១៣. ទុនបព្មុងពែេងៗ 

 ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវកមម) (បានយ្វើសវកមម) 
   
្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ៣១.៧១៩.៨៣២ ២៩.០៥៩.០៧២ 
បូក៖   
ទញនបក្មុងទូយៅ ៤.៦៨៥.៣៧០ ១.៣៣០.៣៨០ 
ទញនបក្មុងតាមចាប់ ៤.៦៨៥.៣៧០ ១.៣៣០.៣៨០ 

្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្/ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ៤១.០៩០.៥៧២ ៣១.៧១៩.៨៣២ 

មាក្តា ៦៥ ថ្ន កេិនតិកៈក្កុមហ៊ែញន ចញោះថ្ងៃទី១២ ដខយមសា ឆ្ន ុំ២០១៩ ដចងថា ក្បាក់ចុំយណញក្បចាុំឆ្ន ុំ
របស់ ក.ស.ស ប ទ្ ប់ពីទូទត់្ការខាត្យោងយៅមញខ (ក្បសិនយបើមាន) ក្ត្ូវបានដបងដចកយៅជាទញន
បក្មុងទូយៅកនញងអក្តា ៥ភ្ជគរ  និងទញនបក្មុងតាមចាប់យៅ អក្តា៥ភ្ជគរ ។ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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១៤. ព្បាក់កមចី 

 ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  

 (មិនបានយ្វើសវកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 

ក្បាក់កមចីពី៖   
ក្កសងួយសែាកិចច និងហរិញ្ញវត្ថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P៣ ៤៥.៧៦៣.២៧៧ ៥៧.៧៣៥.៨១៣ 
ក្កសងួយសែាកិចច និងហរិញ្ញវត្ថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P៤ ៩៤.៨៦៥.៦៧៣ ៩៨.០៥៣.៩១៨ 
ក្កសងួយសែាកិចច និងហរិញ្ញវត្ថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P៦ ៥.៣៧១.០៣៥ ៦.៦១៤.៦៧៧ 
ក្កសងួយសែាកិចច និងហរិញ្ញវត្ថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P៨ ៨៩.៣៤៩.៣៧៨ ១០៨.២៨១.៧៧០ 
ក្កសួងយសែាកិចច និងហរិញ្ញវត្ថញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P១០ ១៤៩.៩៧០.២៦៩ ១៨៣.២២៧.៧១២ 
ក្កសួងយសែាកិចច និងហរិញ្ញវត្ថញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P២១ ១៣.១៨០.៨៨០ ១៥.០៧៣.១០៧ 

 ៣៩៨.៥០០.៥១២ ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧ 

ក្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថញ បានចញោះហត្ថយ ខាយ ើកិចចក្ពមយក្ពៀងក្បាក់កមចីជាមួ  Japan 
International Cooperation Agency (“JICA”) និង Japan Bank for International Cooperation 
(“JBIC”) ទក់ទិនយៅនឹងក្បតិ្បត្តិការដែ  ក់ព័នធនឹង ក.ស.ស។ ក្បាក់កមចីក្ត្ូវបានបយញ្ចញយោ 
ផ្លទ  ់ពី JICA និង JBIC យៅឲ្យអនកែាត់្ែាង់របស់ ក.ស.ស។ ក.ស.ស នឹងសងក្បាក់កមចីយោ ផ្លទ  ់
យៅក្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថញ យៅតាមកា វភិ្ជគសងក្បាក់។ 

កា កុំណត់្របស់ក្បាក់កមចីទុំងយនោះមានែូចខាងយក្កាម៖ 

 ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 

រ ៈយព ខលី   
មិនយ ើសមួ ឆ្ន ុំ ២៩.៧៩៦.៦៥២ ៣៣.៩៦១.៥៧២ 

រ ៈយព ដវង   
យ ើសមួ ឆ្ន ុំ និងតិ្ចជាងពីរឆ្ន ុំ ២៧.៣៦៧.៧៥១ ៣១.០៦៧.៩៣៨  
យ ើសពីរឆ្ន ុំ និងតិ្ចជាងក្បាុំឆ្ន ុំ ៨២.១០៣.២៥៣ ៩៣.២០៣.៨១៣  
យ ើសក្បាុំឆ្ន ុំ ២៥៩.២៣២.៨៥៦ ៣១០.៧៥៣.៦៧៤  

 ៣៦៨.៧០៣.៨៦០ ៤៣៥.០២៥.៤២៥  

 ៣៩៨.៥០០.៥១២ ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧ 

 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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១៤. ព្បាក់កមចី (ត្ពីទុំព័រមញន) 

ត្ថ្មលយោង និងត្ថ្មលសមស្សបរបស់ក្បាក់កមចី មានែូចខាងយក្កាម៖ 

 ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 

  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 

ត្ថ្មលយោង   
រ ៈយព ខលី ២៩.៧៩៦.៦៥២ ៣៣.៩៦១.៥៧២  
រ ៈយព ដវង ៣៦៨.៧០៣.៨៦០ ៤៣៥.០២៥.៤២៥  

 ៣៩៨.៥០០.៥១២ ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧  

ត្ថ្មលសមស្សប   
រ ៈយព ខលី ២៩.៧៩៦.៦៥២ ៣៣.៩៦១.៥៧២  
រ ៈយព ដវង ៣៦៨.៧០៣.៨៦០ ៤៣៥.០២៥.៤២៥  

 ៣៩៨.៥០០.៥១២ ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧  

ត្ថ្មលសមស្សបក្ត្ូវបានគណ្អាស្ស័ យៅតាម កិចចសនា ុំហូរសាច់ក្បាក់អបបហារ្យព  
អ្គត្ យោ យក្បើអក្តាក្បាក់កមចី្យព បចចញបបនន។ វាក្ត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ជាត្ថ្មលសមស្សបកក្មិត្ 
ទី៣ កនញងឋា្នញក្កមត្ថ្មលសមស្សប យោ សារមានការរួមបញ្ចូ   នូវធាត្ញចូ ដែ មិនអាចអយងកត្
បាន រមួមានហានិភ័្ ឥណទនរបស់ភ្ជគីថ្ែគូជាយែើម។ 

ក្បាក់កមចីជារបិូ ប័ណណយែេងៗយក្ៅពីរបិូ ប័ណណមញខង្ហរមានែូចខាងយក្កាម៖ 

 ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវកមម)  (បានយ្វើសវនកមម) 
   
ក្បាក់យ  នជ្ប ញន ៣០៣.៦៣៤.៨៣៩ ៣៧០.៩៣៣.០៧៩  
ក្បាក់ែញោល រអាយមរកិ ៩៤.៨៦៥.៦៧៣ ៩៨.០៥៣.៩១៨  

 ៣៩៨.៥០០.៥១២ ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧  

អក្តាការក្បាក់ក្បចាុំឆ្ន ុំថ្នក្បាក់កមចីនីមួ ៗ មានែូចខាងយក្កាម៖ 

 ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
   
ក្កសងួយសែាកិចច និងហរិញ្ញវត្ថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P៣ ៣,០០% ៣,០០% 
ក្កសងួយសែាកិចច និងហរិញ្ញវត្ថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P៤ ៣,៧០% ៣,៧០% 
ក្កសងួយសែាកិចច និងហរិញ្ញវត្ថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P៦ ៣,០០% ៣,០០% 
ក្កសងួយសែាកិចច និងហរិញ្ញវត្ថញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P៨ ២,៦៥% ២,៦៥% 
ក្កសងួយសែាកិចច និងហរិញ្ញវត្ថញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P១០ ១,៦៥% ១,៦៥% 
ក្កសងួយសែាកិចច និងហរិញ្ញវត្ថញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P២១ ១,២៦% ១,២៦% 

  



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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១៥. កាត្ពវកិចចអត្ាព្បពោជ្ន៍ព្បាក់ពស្ថធននិវត្តន៍ 
ចុំនួនទឹកក្បាក់ដែ បានទទួ សាា  ់កនញងរបា ការណ៍ហិរញ្ញវត្ថញសយងេបចយ ល្ ោះយព  មានែូចខាង
យក្កាម៖ 

 ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 

  ន់យរៀ   ន់យរៀ  

 (មិនបានយ្វើសវកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 

ត្ថ្មលបចចញបបននថ្នកាត្ពវកិចចអត្ថក្បយោជ្ន៍ក្បាក់យសា្ននិវត្តន៍ 
្ចញងការ ិបរយិចេទ ៧៥.០៤៨.៤៩៥ ៨៨.១៨០.៩៨៤ 

កាត្ពវកិចចអត្ថក្បយោជ្ន៍ក្បាក់យសា្ននិវត្តន៍ ដែ បានកុំណត់្្ចញងការ ិបរយិចេទថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ  ្
ឆ្ន ុំ២០២២ និងថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ ខាងយ ើមិន ក់ព័នធនឹងការវនិិយោគ។ 

បដក្មបក្មួ កាត្វកិចចអត្ថក្បយោជ្ន៍ក្បាក់យសា្ននិវត្តន៍ដែ បានកុំណត់្កនញងការ ិបរយិចេទ មាន
ែូចខាងយក្កាម៖ 
 ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  

 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 

្ថ្ងៃទី១ ដខមករា ៨៨.១៨០.៩៨៤ ៨៦.៤៨១.៩៦៧ 
ចុំណ្ត យ ើយសវាកមមកនញងក្ោ ១.០២៨.៨៧៩ ១.៧០៩.០០០ 
ចុំណ្ត ការក្បាក់ ២.៣១៩.២២៣ ៤.៦១៤.០០០ 
អត្ថក្បយោជ្ន៍បានបង់ (១.៦៥៧.០៤២) (៤.៦២៣.៩៨៣) 
ចុំយណញពីការវា ត្ថ្មលយ ើងវញិពីបដក្មបក្ម ួថ្នការសនមត្
របសអ់នកវា ត្ថ្មល (១៤.៨២៣.៥៤៩) - 

្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្/ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ៧៥.០៤៨.៤៩៥ ៨៨.១៨០.៩៨៤ 

 

 ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 

  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 

រ ៈយព ខលី ៤.៧១៥.៣៣៦ ៤.៥៣៤.៤២៥ 
រ ៈយព ដវង ៧០.៣៣៣.១៥៩ ៨៣.៦៤៦.៥៥៩ 

 ៧៥.០៤៨.៤៩៥ ៨៨.១៨០.៩៨៤ 

ចុំណ្ត អត្ថក្បយោជ្ន៍ក្បាក់យសា្ននិវត្តន៍ ក្ត្ូវបានទទួ សាា  ់យៅកនញងក្បាក់យបៀវត្េរ ៍ ក្បាក់ឈ្នួ  
និងចុំណ្ត  ក់ព័នធ (កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ១៧) យៅកនញងរបា ការណ៍ចុំយណញយពញយ ញចយ ល្ ោះ
យព ែូចខាងយក្កាម៖ 

 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ 

 

ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  
ឆ្ន ុំ២០២២ 

ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  
ឆ្ន ុំ២០២១ 

ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  
ឆ្ន ុំ២០២២ 

ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  
ឆ្ន ុំ២០២១ 

  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

ចុំណ្ត យ ើយសវាកមមកនញងក្ោ ៦០១.៦២៩ ៤២៧.២៥០ ១.០២៨.៨៧៩ ៨៥៤.៥០០ 
ចុំណ្ត ការក្បាក់ ១.១៦៥.៧២៣ ១.១៥៣.៥០០ ២.៣១៩.២២៣ ២.៣០៧.០០០ 

 ១.៧៦៧.៣៥២ ១.៥៨០.៧៥០ ៣.៣៤៨.១០២ ៣.១៦១.៥០០ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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១៥. កាត្ពវកិចចអត្ាព្បពោជ្ន៍ព្បាក់ពស្ថធននិវត្តន៍ (ត្ពីទុំព័រមញន) 
ការសនមត្សុំខាន់ជាចមបង មានែូចខាងយក្កាម៖ 

 ២០២២ ២០២១ 

ម្យមភ្ជគថ្នឆ្ន ុំបយក្មើការង្ហរ ១៩,៩ ២១,០ 
អក្តាអបបហារកនញងមួ ឆ្ន ុំ ៦,៥% ៦,០% 
អក្តាកុំយណើ នក្បាក់យបៀវត្េរក៍នញងមួ ឆ្ន ុំ ៥,០% ៥,០% 
អក្តាបដក្មបក្ម ួបញគា កិកនញងមួ ឆ្ន ុំ ០,៥% ០,៥% 
អក្តាមរណៈភ្ជព ១០០%ថ្នតារាងមរណភ្ជព

របស់ក្បយទសថ្ងឆ្ន ុំ២០១៧ 
១០០%ថ្នតារាងមរណភ្ជព
របស់ក្បយទសថ្ងឆ្ន ុំ២០១៧ 

អក្តាពិការភ្ជព ១០%ថ្នអក្តាមរណៈ 
យសា្ននិវត្តន៍មញនយព  

១០%ថ្នអក្តាមរណៈ 
យសា្ននិវត្តន៍មញនយព  

 
 

១៦. ចំណូលពីកិចចសនាជាមួយអត្ិថិជ្ន 
ការដបងដចកក្បាក់ចុំណូ របស់ ក.ស.ស ពីកិចចសនាជាមួ អតិ្ងិជ្នមានែូចខាងយក្កាម៖ 
 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ 

 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២១ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

ចុំណូ យ ើកោក់ពី្វា ៤៤.៦៨០.២២៦ ៣៦.៣៥១.១៩៣ ៨៦.៥៩០.៦៧៧ ៧៤.៤៥៨.៤១១ 
ចុំណូ យ ើកោក់យ ើទីោន (LO-LO) ២៦.១៦៧.០០៣ ២៦.៦២៧.០៦៥ ៥១.៨២៨.៦៣៤ ៥០.១៨១.៧៧១ 
ចុំណូ ពីយសវាកមមដែ ១៥.៧០៧.៥៥៣ ១៨.៣៧៥.២៧៣ ៣១.៣៧៧.៣៤៣ ៣៣.៨៤៤.៥១០ 
ចុំណូ ពីការរកាទញកកញងតឺ្ន័រ ៣.៦៤០.៣៩៦ ៣.៥៣៦.៩០៥ ៩.៦៩០.៧៩៨ ៦.៦៧៧.៨២៦ 
យែេងៗ ៤៩២.៥០០ ៤២៨.៥៥០ ៨៨៧.៨៩២ ៨៧០.៥៨៦ 

 ៩០.៦៨៧.៦៧៨ ៨៥.៣១៨.៩៨៦ ១៨០.៣៧៥.៣៤៤ ១៦៦.០៣៣.១០៤ 

យព យវោថ្នការទទួ សាា  ់ចុំណូ ៖ 

 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ 

 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  

ឆ្ន ុំ២០២១ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  

ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

ទទួ សាា  ់យៅយព ដត្មួ  ៨៦.៦៦៥.៨១៦ ៨១.៤៧៩.៤៧៥ ១៧០.០២០.៧៣៨ ១៥៨.៧១៨.៣៥៨ 
ទទួ សាា  ត់ាមែុំណ្តក់កា  ៤.០២១.៨៦២ ៣.៨៣៩.៥១១ ១០.៣៥៤.៦០៦ ៧.៣១៤.៧៤៦ 

 ៩០.៦៨៧.៦៧៨ ៨៥.៣១៨.៩៨៦ ១៨០.៣៧៥.៣៤៤ ១៦៦.០៣៣.១០៤ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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១៧. ព្បាក់ពបៀវត្េរ ៍ព្បាក់ឈ្ាលួ និងចំណាយ ក់ព័នធ 

 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ 

 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  

ឆ្ន ុំ២០២១ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  

ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

ក្បាក់យបៀវត្េរប៍ញគា ិក ១៧.៨៨០.៦២១ ១៦.៩០៨.៩៦២ ៣៦.៨១២.៨៧៥ ៣៤.១៣៩.៩១១ 
ក្បាក់រង្ហវ ន់ ៤.៧១៥.៨៥៦ ៤.៤៦៣.៦០១ ៩.៦៨០.៧៣៥ ៨.៩៤៧.២៤៧ 
ចុំណ្ត អត្ថក្បយោជ្ន៍ក្បាក់ 
យសា្ននិវត្តន៍ 
(កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ១៥) ១.៧៦៧.៣៥២ ១.៥៨០.៧៥០ ៣.៣៤៨.១០២ ៣.១៦១.៥០០ 
ក្បាក់រ ុំ កឹអតី្ត្ភ្ជពការង្ហរ ១.៤០៩.៩៤៤ ៦៩០.៧៩០ ២.៤៥១.៧៥៧ ១.៩៣១.៧១១ 
ោភ្ការរបស់ក្កុមក្បឹកាភិ្បា  ៣៤៩.២០០ ៣៤៩.២០០ ៦៩៨.៤០០ ៦៩៨.៤០០ 
ចុំណ្ត សនតិសញខសងាមយែេងៗ ២៦៤.៦១៣ ១៦០.១៩០ ៤៩៩.១៥៧ ៣១៦.៦៦២ 
ក្បាក់ឈ្នួ សក្មាប់អនកយ  ការ ៥៤.៥៦០ ៧៨.៨០០ ៨៣.០៦០ ១៥៧.៨៥០ 
យែេងៗ ១.២៣៩.៥០៨ ១.៥៤១.៣៣២ ២.៣៧០.៥១០ ២.៨៧៣.១០៩ 

 ២៧.៦៨១.៦៥៤ ២៥.៧៧៣.៦២៥ ៥៥.៩៤៤.៥៩៦ ៥២.២២៦.៣៩០ 

 
 

១៨. សមាា រៈែគត្់ែគង់ការពព្បើព្បាស ់
 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ 

 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  

ឆ្ន ុំ២០២១ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  

ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

ចុំណ្ត យ ើសមាា រៈង្ហ យឆ្ោះ ១៤.០២៩.៨៣៩ ១០.៧១៤.៨៦២ ៣០.៩១៩.២៣០ ២០.៥៣៦.២៧២ 
យក្គឿងប ល្ ស ់ ៨.៤៤៧.៤១៣ ៦.៥៥០.៥០៩ ១៥.៤១៨.៦៤៩ ១៦.៩០៨.៤៤១ 
សមាា រៈឃ្ល ុំង ២.០៨០.១៥០ ២.២៥៣.៥៩៥ ៤.៤៣៤.៧៩៩ ៣.៩៨៩.៣០៩ 
យក្បងរ ុំអិ  និងយក្បងមា សញនី ៨៨៣.៩៦៨ ៩៩៨.០៤០ ១.៨២៦.០២៨ ១.៩៦០.៧០៣ 
សមាា រៈែាត់្ែាង់ការោិ  ័ ៧៣៤.៦២៨ ៩៥៣.៦៥៧ ៩៦៦.៤១៥ ១.២២០.៩៥៨ 
យែេងៗ ២៤១.០៥០ ៩៣១.០៦៩ ៣២៦.១១០ ១.០១៧.២០៩ 

 ២៦.៤១៧.០៤៨ ២២.៤០១.៧៣២ ៥៣.៨៩១.២៣១ ៤៥.៦៣២.៨៩២ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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១៩. ចំណាយរលំសព់្ទពយសកមារបូិយ និងអរបូិយ 

 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ 

 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  

ឆ្ន ុំ២០២១ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្  

ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

 
(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

ក្ទពយ និងបរកិាេ រ ៩.៥៥៤.៧៤៦ ៨.០៥២.៦០១ ១៨.៨៤៩.៦៥៥ ១៦.០៣៦.៥០៨ 
ក្ទពយវនិិយោគ ១.៥៤៤.២៤១ ១.៥៨៤.៤២១ ៣.០៨៥.១១៩ ៣.១៦៧.៧៩៣ 
ក្ទពយសកមមអរូបិ  ២៩៥.២៧៥ ២៧៣.៥៣៧ ៥៧៧.៩៨៧ ៥៤៧.០៧៦ 

 ១១.៣៩៤.២៦២ ៩.៩១០.៥៥៩ ២២.៥១២.៧៦១ ១៩.៧៥១.៣៧៧ 

 
 

២០. ចំណូល (ចំណាយ) ហរិញ្ញវត្ាុ - សទុធ 

 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ 

 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២១ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

 
(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

ចុំណូ ហរិញ្ញវត្ថញ  ៖     
ចុំណូ ការក្បាក់ពីក្បាក់បយញ្ញើយៅ្្ោរ  
(កុំណត់្សមាា  ់ ក) ៩៥៩.៧៧៧ ៩៥២.៣៥៩ ១.៩០៤.៧៧២ ១.៨៥២.៤៦៣ 
ចុំយណញសញទធពីការបតូររូបិ វត្ថញរបសក់្បាក់
កមចី (កុំណត់្សមាា  ់ ខ) និងយែេងៗ  ៣៤.៥០៨.៧៨២ - ៥៦.៦៨២.៦៣៩ ២៤.៣៥៤.៨៨៦ 
ចុំណូ ការក្បាក់ពីព ល្ រដែ បានអបបហារ
យ ើឥណទនែត ឲ់្យបញគា កិ - ១៦.០១១ - ៥៥.៣៤២ 

 ៣៥.៤៦៨.៥៥៩ ៩៦៨.៣៧០ ៥៨.៥៨៧.៤១១ ២៦.២៦២.៦៩១ 

ចុំណ្ត ហរិញ្ញវត្ថញ  ៖     
ចុំណ្ត ការក្បាក់យ ើក្បាក់កមចីពី កសហវ  
(កុំណត់្សមាា  ់ គ) (២.៤៦២.៩៨២) (៣.០៣៧.៣២១) (៥.១២៨.៤៥១) (៥.២៥៣.៣៧៦) 
ខាត្សញទធពីការបតូររបិូ វត្ថញរបស់ក្បាក់កមចី 
(កុំណត់្សមាា  ់ ខ) និងយែេងៗ - (២.១៩០.២៧១) - - 

 (២.៤៦២.៩៨២) (៥.២២៧.៥៩២) (៥.១២៨.៤៥១) (៥.២៥៣.៣៧៦) 

ចុំណូ  (ចុំណ្ត ) ហរិញ្ញវត្ថញ - សញទធ ៣៣.០០៥.៥៧៧ (៤.២៥៩.២២២) ៥៣.៤៥៨.៩៦០ ២១.០០៩.៣១៥ 

(ក) ចុំណូ ការក្បាក់គឺជាចុំណូ ពីគណនីក្បាក់បយញ្ញើសនេុំ និងក្បាក់បយញ្ញើមានកា កុំណត់្យៅ
កនញង្្ោរកនញងស្សុក កនញងការ ិបរយិចេទ។ 

 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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២០. ចំណូល (ចំណាយ) ហរិញ្ញវត្ាុ - សទុធ (ត្ពីទុំព័រមញន) 

(ខ) ក.ស.ស មានក្បាក់កមចី (កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ១៤) ជាក្បាក់យ  នជ្ប ញន និងជាក្បាក់ 
ែញោល រអាយមរកិ។ យោ សារដត្ការយ ើងចញោះថ្នត្ថ្មល ក្បាក់យរៀ  យ្ៀបនឹងក្បាក់យ  នជ្ប ញន  
បណ្តត  ឲ្យមានការចុំយណញជាសារវនតយ ើការបតូររបិូ ប័ណណយ ើក្បាក់កមចីរបស់ ក.ស.ស។  
អក្តាបតូររបិូ ប័ណណ គឺយោងយៅយ ើអក្តាបតូររបិូ ប័ណណ្ចញងការ ិបរយិចេទថ្នការរា ការណ៍
មានែូចខាងយក្កាម៖ 

 
ថ្ងៃ៣០ ដខមិងញ្  

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃ៣១ ដខមី្  

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃ៣១ ដខ្នូ   
ឆ្ន ុំ២០២១ 

ថ្ងៃ៣០ ដខមិងញ្  
ឆ្ន ុំ២០២០ 

ក្បាក់យ  ន/ក្បាក់យរៀ  ២៩.៩៣០ ៣៣.៣០៥ ៣៥.៥៩០ ៣៨.២១៥ 
ក្បាក់ែញោល រអាយមរកិ/ក្បាក់យរៀ  ៤.០៩៩ ៤.០៥០ ៤.០៧៤ ៤.០៩៣ 

(គ) ចុំណ្ត ការក្បាក់ គឺជាការក្បាក់យ ើក្បាក់កមចីដែ ទទួ បានពីក្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថញ 
តាមរ ៈការយ្វើហិរញ្ញបបទនយោ  JICA និង JBIC (កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ១៤ និង យ ខ ២៥)។ 

 
 

២១. ចំណាយពនធពលើព្បាក់ចំណូល 
ពនធក្ត្ូវបានគណ្តាមមូ ោា នបុំណកស្សា បទបបញ្ញត្តិពនធោរ្យព បចចញបបនន ដែ ក្ត្ូវបាន
អនញម័ត្្កា បរយិចេទរា ការណ៍។ គណៈក្គប់ក្គងវា ត្ថ្មលអុំពីសាថ នភ្ជពដែ បានក្បកាសពនធ 
ជាមួ នឹងសាថ នភ្ជពថ្នបទបបញ្ញតិ្តពនធោរ។ ក្កុមហ៊ែញនកត់្ក្តាសុំវធិាន្នយៅតាមភ្ជពសមស្សប 
អាស្ស័ យៅតាមមូ ោា នថ្នចុំនួនក្បាក់ពនធ ដែ ក្កុមហ៊ែញនរ ុំពឹងថាក្ត្ូវបង់ជូ្នអាជ្ា្រពនធោរ។ 

យទោះជាោ ងណ្តក៏យោ  បទបបញ្ញត្តិពនធទុំងយនោះមានការដក្បក្បួ ពីមួ ក្ោយៅមួ ក្ោ យហើ 
ការកុំណត់្ចញងយក្កា យ ើចុំនួនបុំណញ  ពនធ នឹងយ្វើយ ើងប ទ្ ប់ពីមានការពិនិត្យរបស់អាជ្ា្រ 
ពនធោរ។ យៅយព ដែ  ទធែ ពនធចញងយក្កា មានភ្ជពខញសោន ពីការកត់្ក្តាែុំបូង ភ្ជពខញសោន
យនោះនឹងយ្វើឲ្យប ោះ  ់ែ ់ចុំនួនបុំណញ  ពនធ និងសមត្ញ យទឹកក្បាក់ កនញងការ ិបរយិចេទដែ ការ
កុំណត់្ពនធយ្ោះក្ត្ូវបានយ្វើយ ើង។ 

ក.ស.ស គណ្ចុំណ្ត ពនធយ ើក្បាក់ចុំណូ សក្មាប់ការ ិបរយិចេទ យោ យក្បើក្បាស់អក្តាពនធ
ដែ នឹងអាចអនញវត្តបាន តាមចុំណូ សរញបក្បចាុំឆ្ន ុំដែ បានរ ុំពឹងទញក។ 

 
 
 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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២១. ចំណាយពនធពលើព្បាក់ចំណូល (ត្ពីទុំព័រមញន) 

ធាត្ញសុំខាន់ៗថ្នចុំណ្ត ពនធយ ើក្បាក់ចុំណូ  យៅកនញងរបា ការណ៍ក្បាក់ចុំយណញយពញយ ញ
សយងេបចយ ល្ ោះយព ដែ មិនបានយ្វើសវនកមមមានែូចជា៖ 

 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ 

 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២១ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

 
(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

     
ចុំណ្ត ពនធយ ើក្បាក់ចុំណូ ដែ បាន 
ទទួ សាា  ក់នញងចុំយណញកនងឆ្ន ុំ     
ពនធកនញងក្ោ ៣.១៩៨.១០៩ ៤.៤២៨.៩៨៨ ៧.៣៦០.៦៦៩ ៥.៣៨៣.៨៧៣ 
ខវោះសុំវធិាន្នពនធយ ើក្បាក់ចុំណូ ពីឆ្ន ុំមញន - - ១.៦២៩.៦០០ - 
ពនធពនារ ១.០៨២.៣៣៨ ៥៣៧.៩៩០ (៨៦៥.៩១៨) ២.៩៦៩.៩២១ 

 ៤.២៨០.៤៤៧ ៤.៩៦៦.៩៧៨ ៨.១២៤.៣៥១ ៨.៣៥៣.៧៩៤ 

ចុំណ្ត ពនធយ ើក្បាក់ចុំណូ ដែ បាន 
ទទួ សាា  ក់នញង OCI 

  
  

ពនធពនារទក់ទងនឹងចុំយណញយ ើការវា  
ត្ថ្មលយ ើងវញិកនញងការកុំណត់្កាត្ពវកិចច 
អត្ថក្បយោជ្ន៍ ២.៩៦៤.៧០៩ - ២.៩៦៤.៧០៩ - 
 
 

២២.  ចំពណញកនងុមួយភាគហ ុន 
(ក)  មូ ោា នចុំយណញកនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញន (Basic earnings per share) 

មូ ោា នចុំយណញកនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញន ក្ត្ូវបានគណ្យោ  កក្បាក់ចុំយណញរបស់មាច ស់ 
ភ្ជគហ៊ែញនរបស់ ក.ស.ស ដចកនឹងចុំនួនជាម្យមថ្នភ្ជគហ៊ែញន្មមតា មានយបាោះែា កនញង 
ការ ិបរយិចេទ។ 
 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ 

 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២១ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

 
(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

     
ចុំយណញរបសភ់្ជគហ៊ែញនិក ( ន់យរៀ ) ៤៤.៨៨៣.០៥៥ ១៤.០៧៥.៩៦៧ ៧៧.៩២៤.៩០៩ ៥០.៨៨១.១៧៤ 
ចុំនួនជាម្យមថ្នភ្ជគហ៊ែញន ៨៥.៧៧១.៩៦៧ ៨៥.៧៧១.៩៦៧ ៨៥.៧៧១.៩៦៧ ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 

មូ ោា នចុំយណញកនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញន  
(យរៀ ) ៥២៣,២៨ ១៦៤,១១ ៩០៨,៥១ ៥៩៣,២១ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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២២.  ចំពណញកនងុមួយភាគហ ុន (ត្ពីទុំព័រមញន) 

(ខ) ការង ចញោះចុំយណញកនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញន (Diluted earnings per share) 

ង ចញោះចុំយណញកនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញន ក្ត្ូវបានគណ្យោ ដកដក្បចុំនួនម្យមថ្នភ្ជគហ៊ែញន្មមតា
ដែ មាន យោ សនមត្ថាមានការយែទរភ្ជគហ៊ែញនដែ មានសកាត នញព ទុំងអស់យៅជាភ្ជគហ៊ែញន
្មមតា។ ក.ស.ស មិនមានភ្ជគហ៊ែញនដែ មានសកាត នញព អាចយែទរយៅជាភ្ជគហ៊ែញន្មមតាយ្ោះ
យទ ្ចញងការ ិបរយិចេទយនោះ។ ែូចយនោះ ការង ចញោះចុំយណញកនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញន គឺមានត្ថ្មលយសមើ
នឹងមូ ោា នចុំយណញកនញងមួ ភ្ជគហ៊ែញន។ 

 
 

២៣. ភាគលាភព្ត្ូវទូទាត្់ 

ថ្ងៃទី៧ ដខឧសភ្ជ ឆ្ន ុំ២០២២ និងថ្ងៃទី២៥ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២១ ក្កុមក្បឹកាភិ្បា បានអនញម័ត្យ ើ
ការដបងដចកភ្ជគោភ្តាមក្បាក់ចុំយណញ ថ្នឆ្ន ុំហិរញ្ញវត្ថញបញ្ច ប់ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ និង 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០ ែូចខាងយក្កាម៖ 

 ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  

 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “ខ” ៥.៣០០.០០០ ៣.៥៣៣.១២២ 
ភ្ជគហ៊ែញនក្បយភ្ទ “គ” ១០.៨០៧.២៦៨ ៨.៦៤១.៥២៧ 

 ១៦.១០៧.២៦៨ ១២.១៧៤.៦៤៩ 

 ្ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១ ការក្បកាសភ្ជគោភ្សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបញ្ច ប់ហិរញ្ញវត្ថញថ្ងៃទី៣១ 
ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២០ ក្ត្ូវបានបង់។ 

 
 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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២៤. ស្ថច់ព្បាក់បានពីព្បត្ិបត្តិការ 

 
កុំណត់្
សមាា  ់ ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ 

  ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២១ 
   ន់យរៀ   ន់យរៀ  
  (មិនបានយ្វើសវនកមម) (មិនបានយ្វើសវនកមម) 

ចុំយណញមញនគិត្ពនធយ ើក្បាក់ចុំណូ   ៨៦.០៤៩.២៦០ ៥៩.២៣៤.៩៦៨ 

និ ័ត្កមមយ ើ៖ 
 

  
ចុំណូ ហិរញ្ញវត្ថញ - សញទធ ២០ (៥៣.៤៥៨.៩៦០) (២១.០០៩.៣១៥) 
រ ុំ ស់ក្ទពយសកមមរូបិ  និងអរូបិ  ១៩ ២២.៥១២.៧៦១ ១៩.៧៥១.៣៧៧ 
ចុំណ្ត កាត្ពវកិចចអត្ថក្បយោជ្ន៍ក្បាក់យសា្ននិវត្តន៍ ១៥ ៣.៣៤៨.១០២ ៣.១៦១.៥០០ 
ការកត់្ក្តាបញ្ច្ញ្ហច សយ ើសុំវធិាន្នថ្នសននិ្ិ 
ដែ មានច ្ ឺត្ ៩ (៦៤២.១៤៥) - 
សុំវធិាន្ន (បញ្ច្ញ្ហច ស) យ ើរ ុំ ឹកក្បាក់បុំណ្តច់ 
អតី្ត្ភ្ជពការង្ហរ 

 
៣២២.២៣៤ (១.៧៨៩.៩៩៥) 

សុំវធិាន្នយ ើការខាត្ឥណទនរ ុំពឹងទញកយ ើក្បាក់បយញ្ញើ
យៅ្្ោរមានរ ៈយព ខលីដែ បានរ ុំពឹងទញក  ១៩.២១១ - 
រ ុំ ស់ថ្នថ្ងលយែើមពនារយ ើឥណទនែត ់ឲ្យបញគា ិក  - ៣២៧.៧២៨ 

បដក្មបក្មួ យែើមទញនបងវិ ៖    
សននិ្ិ  (២.៣៥៨.០២៣) (៣៥២.៤៨៥) 
គណនីអតិ្ងិជ្ន និងគណនីក្ត្ូវទទួ យែេងៗ  (៨.៣០៤.៧៣៧) (៩.០៣៦.១២២) 
គណនីអនកែាត់្ែាង់ និងគណនីក្ត្ូវទូទត់្យែេងៗ  (៨.០៤៥.៨១៩) ១.០៨៤.៩៣០ 
ចុំណូ ពនារ  ៥.០៩៥.០០៧ ១៩២.៤១៧ 

សាច់ក្បាក់បានពីក្បតិ្បត្តិការ  ៤៤.៥៣៦.៨៩១ ៥១.៥៦៥.០០៣ 

 
 

២៥. ព្បត្ិបត្តិការភាគី ក់ព័នធ 

ក.ស.ស សថិត្យក្កាមការក្គប់ក្គងដែនកហិរញ្ញវត្ថញយោ ក្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថញ (“កសហវ”) 
និងសថិត្យៅយក្កាមការក្គប់ក្គងដែនកបយចចកយទសយោ ក្កសួងសាធារណការ និងែឹកជ្ញ្ាូ ន។ 
ក្បតិ្បត្តិការជាមួ ក្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថញ និងក្កសួងសាធារណការ និងែឹកជ្ញ្ាូ ន ក្ត្ូវបាន
ចាត់្ទញកថាជាភ្ជគី ក់ព័នធ។ 

(ក) សមត្ញ យភ្ជគី ក់ព័នធ 

(i)  ក្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថញ 

 ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 

ក្បាក់កមចីពី៖   
កសហវ – (JICA) (កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ១៤) ១៦៣.១៥១.១៤៩ ១៩៨.៣០០.៨១៩  
កសហវ – (JBIC) (កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ១៤) ២៣៥.៣៤៩.៣៦៣ ២៧០.៦៨៦.១៧៨  

 ៣៩៨.៥០០.៥១២ ៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧  



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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២៥. ព្បត្ិបត្តិការភាគី ក់ព័នធ (ត្ពីទុំព័រមញន) 

(ក) សមត្ញ យភ្ជគី ក់ព័នធ (ត្ពីទុំព័រមញន) 

(ii)  ក្កសួងសាធារណការ និងែឹកជ្ញ្ាូ ន 
  ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ  ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ  
 (មិនបានយ្វើសវនកមម) (បានយ្វើសវនកមម) 

បញយរក្បទនយៅឲ្យក្កសួងសាធារណការ និងែឹកជ្ញ្ាូ ន
(កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ១០) ៧.២២១.៣០៣ ១.២២១.៣០៣ 

(ខ) ក្បតិ្បត្តិការភ្ជគី ក់ព័នធ 
 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ 

 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២១ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

 
(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

ថ្ងលយែើមថ្នកមចីពី កសហវ     
ចុំណ្ត ការក្បាក់  
(កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ២០) ២.៤៦២.៩៨២ ៣.០៣៧.៣២១ ៥.១២៨.៤៥១ ៥.២៥៣.៣៧៦ 
ថ្ងលយែើមការក្បាក់  
(កុំណត់្សមាា  ់យ ខ ៦) ៤៤.៨៧៧ ៤៧.២៧១ ៩០.២៤៧ ៩០.៤៧០ 

(គ) ចុំណ្ត យ ើគណៈក្គប់ក្គងសុំខាន់ៗ 

ចុំណ្ត យ ើគណៈក្គប់ក្គងសុំខាន់ៗ សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ មានែូច
ខាងយក្កាម៖  
 ការ ិបរយិចេទបីដខបញ្ច ប់ ការ ិបរយិចេទក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ 
 ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២១ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២២ 
ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ 

ឆ្ន ុំ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

 
(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

(មិនបានយ្វើ 
សវនកមម) 

ក្កមុក្បឹកាភិ្បា      
កថ្ក្ម និងចុំណ្ត  ក់ព័នធយែេងៗ  ៣៤៩.២០០ ៣៤៩.២០០ ៦៩៨.៤០០ ៦៩៨.៤០០ 

បញគា កិថាន ក់ក្គប់ក្គងសុំខាន់ៗ     
ក្បាក់យបៀវត្េរ ៍និងចុំណ្ត យែេងៗ ៧៩៦.២១៧ ៧៦៨.១១១ ២.១៦៦.៩៥៣ ១.៥៣៧.១៤២ 
ចុំណ្ត អត្ថក្បយោជ្ន៍ 
ក្បាក់យសា្ននិវត្តន៍ (*) ១៣៨.០០៦ ៥៥.៤២៥ ១៤២.៦៦០ ១១១.១១៧ 

បញគា ិកថាន ក់ក្គប់ក្គងសុំខាន់ៗ រមួមានអគា្ កនិង្ កក្បតិ្បត្តិដែ ជាអនកសយក្មច 
 ញទធសាស្តសត យ ើការែឹក ុ្ំ យ ើដែនកហិរញ្ញវត្ថញ និងក្បតិ្បត្តិការរបស់ ក.ស.ស។ 

(*) គយក្មាងអត្ថក្បយោជ្ន៍ក្បាក់យសា្ននិវត្តន៍ ក្ត្ូវបានែត ់ជូ្នបញគា ិករបស់ ក.ស.ស ែូចោន
និងបញគា ិកថាន ក់ក្គប់ក្គងសុំខាន់ៗ។ 



កំពង់ផែស្វយត័ក្រុងព្ពោះសហីន ុ
 

រំណត់ស្ម្គា លព់័ត៌ម្គនហរិញ្ញវតថុសពងេបចព ល្ ោះពពល (ត្ពីទុំព័រមញន) 
សក្មាប់ការ ិបរយិចេទបីដខ និងក្បាុំមួ ដខបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ 
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២៦. ការសនា 

្ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញ្ ឆ្ន ុំ២០២២ ក.ស.ស មានសមត្ញ យសនាចុំណ្ត មូ ្នចុំនួន 
១.១៣២.៩៨៥ ោនយរៀ  (ថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០២១៖ ៨២១.៤១៦ ោនយរៀ ) យ ើការទិញ 
យសវាកមមយ ើការសាងសង់ និងក្ទពយ និងបរកិាេ រ។ 

 
 

២៧. ការពធវើចំណាត្់ថ្នន ក់ព ើងវិញននត្ួពលខពព្បៀបពធៀប 

តួ្យ ខយក្បៀបយ្ៀបខលោះ ក្ត្ូវបានយ្វើចុំណ្តត់្ថាន ក់យ ើងវញិយែើមបីអនញយោមតាមបទបង្ហា ញកនញង 
ការ ិបរចិេទែូចត្យៅ៖ 

 ២០២១ 
  ន់យរៀ   ន់យរៀ   ន់យរៀ  

 
(តាមបានបង្ហា ញ 

ពីមញន) 
(យ្វើចុំណ្តត់្ថាន ក់

យ ើងវញិ) 
(បានយ្វើចុំណ្តត់្ថាន ក់

យ ើងវញិ) 

របា ការណ៍សាថ នភ្ជពហិរញ្ញវត្ថញ     
ក្ទពយវនិិយោគ - ែី្លី ១២៥.០៤០.៣១៧ (៣.៤០៦.៧៥៤) ១២១.៦៣៣.៥៦៣ 
ក្ទពយវនិិយោគ - អោរ និងការដក មែែី្លី ១៦៨.៣០៥.៤៥៩ ២៧៤.១៩៤ ១៦៨.៥៧៩.៦៥៣ 
ក្ទពយសកមមចាត់្ថាន ក់ជាក្ទពយសក្មាប់ ក់ ១៣.០៥៨.៧០៨ ៣.១៣២.៥៦០ ១៦.១៩១.២៦៨ 

  
 

២៨. ព្ពឹត្តិការណ៍ប ា្ ប់ពីកំ ងុពពលរាយការណ៍ 

 យក្ៅពីអវីដែ បានបង្ហា ញខាងយ ើ មិនមានក្ពឹត្តិការណ៍គួរឲ្យកត់្សមាា  ់ណ្តមួ យកើត្យ ើងប ទ្ ប់
ពីកា បរយិចេទរា ការណ៍ដែ ត្ក្មូវឲ្យមានការដកត្ក្មូវ ឬ បង្ហា ញយៅកនញងពត៌្មានហិរញ្ញវត្ថញ
សយងេបចយ ល្ ោះយព យ្ោះយទ។ 
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 កសស គឺជាកពំង់ែផអន�រជាតសិមុ្រទទកឹេ្រជែតមយួគត ់ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាែដលកំពុងេធ�ីអជីវកម�
េលីៃផ�ដីទហំ្ំរបមាណ ១២៥ ហកិត ែដលមានទីតងំេនសង� ត់េលខ៣ ្រក�ង្រពះសីហនុ េខត�្រពះសីហនុ េហយី
្រត�វបានតភា� ប់េដយបណា� ញដឹកជ��ូ នចំរុះ។ កណំត់ក�ុង អនុ្រកឹត្យេលខ ៥០ អន្រក/បក ចុះៃថ�ទី ១៧ ែខកក�ដ 
ឆា� ១ំ៩៩៨ កសស មានតនួាទីជា្របតិបត�ិករែផ ដូចមានលម�ិតនូវអជីវកម� នងិេសវកម�ក�ុងែផ�កទី១ ចណុំច-ខ 
ខងេលីៃនរបាយករណ៍្របច្ំរតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ េនះ ។ 
 ស្រមាប់្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ បរមិាណកុងែតន័ររបស ់ កសស មានករេកីនេឡងីចំនួន ១៩.៤៩៣ 
TEUs េស�ីនឹង ១០,៧១% េបីេធៀបនឹង្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២១។ បរមិាណទនំិញឆ�ងកត់គិតជាេតនកម៏ានករ
េកីនេឡងី ១,៤៣% េស�ីនងឹ ២៥.៦៤៨ េតន ែដលក�ុងេនាះទំនញិជាកុងែតន័រគតិជាេតនេកីន ១០,៥៩% េស�ី
នឹង ១២៩.២២៧ េតន នងិទនំិញរយថយចុះ ៣៤.៥៦៣ េតន េស�ីនឹង ៤៣,៤៥% រឯីេ្របងថយចុះចំននួ 
៧៥.៥៥៩ េតន េស�នីឹង ១៥,៨៣% ប៉ុែន�ហ� សមានករេកីនេឡងី ៤៦,៨៦% េស�ីនឹង ៦.៥៤២ េតន។ ចំេពះ
នាវឆ�ងកត់ កសស សរុបមានករេកីនេឡងីចំននួ ០៥ នាវ ្របមាណជា ១,៤០% េហយីចំណុះផ�ុកនាវសរុប
ថយចុះ្របមាណ ៦,៥៤% េស�ីនឹង ២៣៦.៧៦៤ េតន ស្រមាប់្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ េធៀបនឹង្រតីមាសទី២ ឆា� ំ
២០២១ ។ 
 ករពិភាក្សោ និងករវភិាគរបស់ថា� ក់ដកឹនាេំលសី� នភាពហរិ��វត�ុរបស ់ កសស នងិលទ�ផល្របតិបត�កិរ
ខងេ្រកមេនះ េធ�ីេឡងីែផ�កេលីរបាយករណ៍ពត័៌មានហរិ��វត�ុែដលបានេធ�ីសវនកម�រចួរល ់ េដយសវនករ       
ឯករជ្យស្រមាប្់រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ នងិ្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២១ ដូចបង� ញក�ុងែផ�កទី៣ ៃនរបាយករណ៍
្របច្ំរតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ េនះ ។ 
 កសស មាន្របភពចណូំលសខំន់ដូចខងេ្រកម ៖ 

- ចំណូលពីេសវកម�នាវចរ (Port Charges for Vessel Services)៖ គឺជាចណូំលែដលបានមកពីេសវ

កម�នាវចរណ៍ និងករចូលចតនាវ រមួមាន ចណូំលេលីចណុំះផ�ុក សំចតែផ ្របឡាយ ៃថ�ឈ�ួលកណ�
ធារកិច� ៃថ�ឈ�ួលនាវសេណា� ង ៃថ�ឈ�ួលពក-់េដះពរួ ៃថ�ឈ�ួលេបីក-បិទឃ�ប់នាវ និងៃថ�ឈ�ួល
្របមូលសំរម ។ 

- ចំណូលពីេសវកម�េលីកដក់កុងែតន័រពីនាវេទទលីនកុងែតន័រ (Stevedoring Charges)៖ គឺជា 

ចំណូលែដលបានមកពីេសវកម�េលីកដក់ទនំិញរយ ឬកុងែតន័រចូល ឬេចញពីនាវេនេលីស� នែផ។ 

- ចំណូលពីេសវកម�េលីកដក់កុងែតន័រេនេលីទលីន (LOLO Charges)៖ គជឺាចណូំលែដលបានមក

ពីេសវកម�េលីកដកទ់ំនិញរយ ឬកុងែតន័រ ចូល ឬេចញេនេលីទីលន ។ 

- ចំណូលពីៃថ�ឈ�ួលស�ុកទំនិញ ឬកុងែតន័រ (Storage Fees)៖ គឺជាចណូំលែដលបានមកពីករស�ុក 

ទំនិញរយ ឬកុងែតន័រេនក�ុងឃា� ងំ និងេលីទីលន ។  

- ចំណូលដឹកជ��ូ ន (Transportation Charges)៖ គឺជាចំណូលែដលបានមកពីេសវកម�ដឹកជ��ូ ន 

ទំនិញ ឬកុងែតន័រក�ុងបរេិវណែផ ។ 

- ចំណូលពីតំបន់េសដ�កិច�ពិេសស (Special Economic Zone)៖  គឺជាចណូំលែដលទទលួបានពកីរ

ជួលដីេធ�ីេរងច្រក អគារ ពីតបំនេ់សដ�កិច�ពិេសសរបស់កពំង់ែផស�យត័្រក�ង្រពះសហីនុ។ 
 កសស កត់្រតប�� ីគណេនយ្យ និងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុជា្របាក់េរៀល ែដលជារូបយិប័ណ�ជាតិរបស់ខ�ួន 
ចំែណក្របតិបត�ិករែដលជារូបិយបណ័�អន�រជាតិេផ្សងៗ ្រត�វបានបង� ញជា្របាក់េរៀល េដយេ្របីអ្រតប�ូរផ�ូវករជា
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មធ្យម្របចៃំថ�របសអ់គ�នាយកដ� នពន�ដរ (្របាកដុ់ល� រ) និងធនាគារជាតិៃនកម�ុជា(្របាក់េយន៉ជប៉ុន) តម
កលបរេិច�ទៃន្របតបិត�ិករនមីួយៗ ។ 

ក.១.  ករវភិាគចំណូល 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៃថ�ទី៣០ ែខមិថុនា  ឆា� ២ំ០២២  

េ្របៀបេធៀបនឹងករយិបរេិច�ទៃថ�ទី៣០ ែខមិថុនា  ឆា� ២ំ០២១ 

បរ��យ 

�រ�យបរ�េច�ទប��ប ់

�តឹមៃថ�ទី៣០ ែខមថិុ� 

���ំ២០២២ 

�រ�យបរ�េច�ទប��ប ់

�តឹមៃថ�ទី៣០ ែខមថិុ� 

���ំ២០២១ 

បំែរបំរលួ 

�ន់េរៀល �ន់េរៀល �ន់េរៀល % 

ចំណូល (ពន់េរៀល) ៩១.២៣០.២៨៩ ៨៥.៨៥៧.៥៥៤ ៥.៣៧២.៧៣៥ ៦,២៦% 

 ស្រមាប់្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ ចណូំលរបស់ កសស មានករេកីនេឡងីចំននួ ៥.៣៧២.៧៣៥.០០០ 
េរៀល េស�ីនឹង ៦,២៦% េដយេកីនេឡងីពី ៨៥.៨៥៧.៥៥៤.០០០ េរៀល ស្រមាប់្រតមីាសទី២ ឆា� ២ំ០២១ ដល ់
៩១.២៣០.២៨៩.០០០ េរៀល ស្រមាប់្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២។ កំេណីនៃនចណូំលសរុបេនះបានមកពកីរ
េកីនេឡងីៃនចណូំលេសវកម�េលីកដកកុ់ងែតន័រពីនាវេទទីលន (Stevedoring Charges) នងិចណូំលស�ុក 
ឃា� ងំ និងទីលន។ 

ក.២. ករវភិាគចំណូលតមែផ�ក 

តរងេ្របៀបេធៀប្របាក់ចំណូលតមែផ�កេទនឹង្របាក់ចំណូលសរុប 

ស្រមាប់្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ និង្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២១ 

បរ��យ 

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់�តឹម 

�តី�សទី២ ���២ំ០២២ 

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់�តឹម 

�តី�សទី២ ���២ំ០២១ 

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់�តឹម 

�តី�សទី២ ���២ំ០២០ 

�ន់េរៀល 
�គរយេធៀប 

នឹងចណំ�លសរុប 
�ន់េរៀល 

�គរយេធៀប 

នឹងចណំ�លសរុប 
�ន់េរៀល 

�គរយេធៀប 

នឹងចណំ�លសរុប 

ចំណូលេលីកដក់ពីនាវេទ
ទីលន (Stevedoring) 

៤៤.៦៨០.២២៦ ៤៨,៩៨% ៣៦.៣៥១.១៩៣ ៤២,៣៤% ៣៤.៤៥០.៤៩៧ ៤៥,៥៥% 

ចំណូលេលីកដក់េលីទី
លន (LOLO) 

២៦.១៦៧.០០៣ ២៨,៦៨% ២៦.៦២៧.០៦៥ ៣១,០១% ១៩.៤៩៤.៥៤៣ ២៥,៧៨% 

ចំណូលពីេសវកម�នាវចរ ១៥.៧០៧.៥៥៣ ១៧,២២% ១៨.៣៧៥.២៧៣ ២១,៤០% ១៨.២៩៣.៧៩១ ២៤,១៩% 

ចំណូលស�ុកឃា� ងំនិងទលីន ៣.៦៤០.៣៩៦ ៣,៩៩% ៣.៥៣៦.៩០៥ ៤,១២% ២.៥០៦.០៩៤ ៣,៣១% 

ចំណូលដកឹជ��ូ ន ៤០.៥៨៥ ០,០៤% ៤១.៦៦៤ ០,០៥% ៤.០៩០ ០,០១% 

ចំណូលនាវេទសចរណ៍ 0 ០,០០% 0 ០,០០% ០ ០,០០% 

ចំណូលពតីំបន ់េសដ�កិច�
ពិេសស 

៥៤២.៦១១ ០,៥៩% ៥៣៨.៥៦៨ ០,៦៣% ៥៦៨.១៨៤ ០,៧៥% 

ចំណូលជួលទីតងំ ៣៨១.៤៦៦ ០,៤២% ៣០២.៦០៥ ០,៣៥% ២២៧.៦៧៦ ០,៣០% 

ចំណូលេផ្សងៗេទៀត ៧០.៤៤៨ ០,០៨% ៨៤.២៨០ ០,១០% ៨០.៧៤៣ ០,១១% 

ចំណូលសរុប ៩១.២៣០.២៨៩ ១០០,០០% ៨៥.៨៥៧.៥៥៤ ១០០,០០% ៧៥.៦២៥.៦១៧ ១០០,០០% 
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 ស្រមាប្់រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ ក៏ដូចជា្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២១ មានចំណូលសខំន់ ៤ ្របេភទែដល
មានចនំនួ្របមាណ ៩៨% ៃនចណូំលអជីវកម� និងេសវកម�សរុបរបស ់ កសស។ ចណូំលទងំេនាះរមួមាន៖ 
ចំណូលេលីកដក់ពនីាវេទទលីន (Stevedoring) ចណូំលេលីកដក់េលីទលីន (LOLO) ចណូំលពីេសវកម�
នាវចរ (Port Charges for Vessel Services) នងិចណូំលស�ុកឃា� ងំ និងទលីន ។ 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ ៃថ�ទី៣០ ែខមិថុនា ឆា� ២ំ០២២  

េធៀបនឹងករយិបរេិច�ទ ៃថ�ទី៣០ ែខមិថុនា ឆា� ២ំ០២១

បរ��យ 

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់�តឹម 

�តី�សទី២ ��� ំ២០២២ 

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់�តឹម 

�តី�សទី២ ��� ំ២០២១ 
បំែរបំរួល 

�ន់េរៀល �ន់េរៀល �ន់េរៀល % 

ចំណូលេលីកដក់ពីនាវេទ

ទីលន (Stevedoring) 
៤៤.៦៨០.២២៦ ៣៦.៣៥១.១៩៣ ៨.៣២៩.០៣៣ ២២,៩១% 

ចំណូលេលីកដក់េលីទីលន 

(LOLO) 
២៦.១៦៧.០០៣ ២៦.៦២៧.០៦៥ (៤៦០.០៦២) -១,៧៣% 

ចំណូលពីេសវកម�នាវចរ ១៥.៧០៧.៥៥៣ ១៨.៣៧៥.២៧៣ (២.៦៦៧.៧១៩) -១៤,៥២% 

ចំណូលស�ុក ឃា� ងំ និងទីលន ៣.៦៤០.៣៩៦ ៣.៥៣៦.៩០៥ ១០៣.៤៩០ ២,៩៣% 

  
 ចំណូលពីករេលីកដកព់ីនាវេទទីលន (Stevedoring) មានករេកីនេឡងីចំននួ ៨.៣២៩.០៣៣.០០០ 
េរៀល េស�ីនឹង ២២,៩១% ស្រមាប់្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ េធៀបនឹង្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២១ នងិចណូំលពីករ
េលីកដកេ់នេលីទលីន (LOLO) មានករថយចុះ្របមាណ ១,៧៣% េស�ីនងឹ ៤៦០.០៦២.០០០ េរៀល េបីេធៀប
នឹងរយៈេពលដូចគា� ឆា� ២ំ០២១។ កំេណីនេលីចណូំលេលកីដក់ពីនាវេទទីលន គឺបណា� លមកពីករេកនីេឡងី
ៃនទំនិញកុងែតន័រឆ�ងកត់ កសស មានចំនួន ១៩.៤៩៣ TEUs េស�ីនឹង ១០,៧១% និងបរមិាណទនំិញេលកី
េរៀបេកីនេឡងី ២០៤.0៨៥ េតន េស�ីនងឹ ៨,០២% ស្រមាប់្រតីមាសទី២  ឆា� ២ំ០២២ េនះ ។ 
 ចំេពះចណូំលេសវកម�នាវចរ (Port Charges for Vessel Services) គឺអ្រស័យេលចីំននួ និងចណុំះផ�ុក
នាវែដលឆ�ងកត់ កសស េហយីស្រមាប់្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ េនះ នាវសរុបែដលឆ�ងកត ់កសស មានករ
េកីនេឡងី ៥ នាវ េស�នីឹង ១,៤០% េហយីចណុំះផ�ុកនាវសរុបមានករថយចុះ ៦,៥៤% េស�ីនឹង ២៣៦.៧៦៤ 
េតន េហយីេយងីសេង�តេឃញីថា ចណូំលពីេសវកម�នាវចរ មានករថយចុះពី ១៨.៣៧៥.២៧៣.០០០ េរៀល 
ស្រមាប់្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២១ មក ១៥.៧០៧.៥៥៣.០០០ េរៀល ស្រមាប ់ ្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ េពលគឺ
ថយ្របមាណ ១៤,៥២% េស�ីនឹង ២.៦៦៧.៧១៩.០០០ េរៀល។ េដយេនក�ុង្រតមីាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ េនះ 
នាវដឹកកុងែតន័រមានករថយចុះ ០,៥៧% េស�ីនងឹ ០១ នាវ និងនាវដឹកទនិំញទូេទថយចុះ ២០,៥៥% េស�ីនឹង 
១៥ នាវ េបីេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ឆា� ២ំ០២១ ។ 
 ចំណូលពីេសវកម�ស�ុកឃា� ងំ និងទីលនមានករេកីនេឡងីចំនួន ១០៣.៤៩០.០០០ េរៀល េស�ីនឹង 
២,៩៣% េបីេ្របៀបេធៀបចណូំល្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ មានចណូំល ៣.៦៤០.៣៩៦.០០០ េរៀល នងិ្រតីមាស
ទី២ ឆា� ២ំ០២១ មានចណូំល ៣.៥៣៦.៩០៥.០០០ េរៀល។ ករេកនីេឡងីេនះបណា� លមកពីរយៈេពលស�ុកកុង
ែតន័រ្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ ភាគេ្រចីនមានរយៈេពលេលសី ៥ៃថ� ែដលជារយៈេពលមនិអនុេ្រគាះៃថ�ស�ុក ។ 
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ខ- ករវភិាគគំលតចំេណញដុល 
 កសស បានេរៀបចំរបាយករណ៍លទ�ផលរបសខ់�ួន ក�ុងទ្រមង់ជារបាយករណ៍លទ�ផលតមយថា្របេភទ 
ដូចេនះពុំមានករបង� ញឱ្យេឃញីេនចំេណញដុលេនាះេទ។ ប៉ុែន�ក�ុងទ្រមង់របាយករណ៍េនះអចឱ្យេយងីេធ�ីករ
ពិភាក្សោ នងិវភិាគេលចីំេណញ្របតិបត�កិរបានេដយទទលួបានពចីណូំលសរុប ដកនងឹចណំាយ្របតិបត�ិករ។ 
 ចំណាយ្របតិបត�កិរនឹងេលីកមកពិភាក្សោ និងវភិាគេនែផ�កខងេ្រកមគឺ ចណុំច គ-ករវភិាគចំេណញមុន
បង់ពន� ។ 

គ- ករវភិាគចំេណញមុនបង់ពន� 
 ចំេណញមុនបង់ពន�គឺជាលទ�ផលែដលទទលួបានពីចណូំលសរុប ដកនឹងចណំាយ្របតបិត�ិ នងិចណូំល ឬ
ចំណាយហរិ��វត�ុ-សុទ�។ ក�ុងករវភិាគៃនចំណាយ្របតិបត�ិករ េយងីនឹងេលីកយកចណំាយសមា� រៈផ�ត់ផ�ង ់
ចំណាយ្របាក់េបៀវត្សរ ៍ ្របាកឈ់�ួល និងចណំាយពក់ព័ន� ចណំាយរលំស ់ (្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ នងិ្រទព្យ
សកម�អរូបី) ចំណាយជសួជុល និងែថទ ំចណំាយេផ្សងៗ និងចំេណញ (ឬខត) េផ្សងៗ-សុទ� ដូចខងេ្រកម៖ 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ ៃថ�ទី៣០ ែខមិថុនា ឆា� ២ំ០២២  

េធៀបនឹងករយិបរេិច�ទ ៃថ�ទី៣០ ែខមិថុនា ឆា� ២ំ០២១ 

បរ��យ 

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់�តឹម 

�តី�សទី២ ��� ំ២០២២ 

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់�តឹម 

�តី�សទី២ ��� ំ២០២១ 
បំែរបំរួល 

�ន់េរៀល �ន់េរៀល �ន់េរៀល % 

ចំណូលសរុប ៩១.២៣០.២៨៩ ៨៥.៨៥៧.៥៥៤ ៥.៣៧២.៧៣៥ ៦,២៦% 

ចំណាយសមា� រៈផ�ត់ផ�ង់ (២៦.៤១៧.០៤៨) (២២.៤០១.៧៣២) (៤.០១៥.៣១៦) ១៧,៩២% 

ចំណាយ្របាក់េបៀវត្ស ្របាក់
ឈ�ួល និងចំណាយពក់ព័ន� 

(២៧.៦៨១.៦៥៤) (២៥.៧៧៣.៦២៥) (១.៩០៨.០២៩) ៧,៤០% 

ចំណាយរលំស់(្រទព្យសម្បត�ិ 
និងបរកិ� រ និង្រទព្យសកម�អរូបី)  

(១១.៣៩៤.២៦២) (៩.៩១០.៥៥៩) (១.៤៨៣.៧០៣) ១៤,៩៧% 

ចំណាយជួសជុល និងែថទ ំ (៣៨៩.១៨៣) (៨៧៨.៤៣៣) ៤៨៩.២៥០ -៥៥,៧០% 

ចំណាយេផ្សងៗ (៩.៣៣៣.១៦២) (៣.៦៧៩.៣៩៤) (៥.៦៥៣.៧៦៨) ១៥៣,៦៦% 

ចំេណញ/(ខត)េផ្សងៗ-សុទ� ១៤២.៩៤៥ ៨៨.៣៥៦ ៥៤.៥៨៩ ៦១,៧៨% 

(ចំណាយ)/ចំណូល ហរិ��វត�ុ-
សុទ� 

៣៣.០០៥.៥៧៧ (៤.២៥៩.២២២) ៣៧.២៦៤.៧៩៩ -៨៧៤,៩២% 

ចំេណញមុនបង់ពន� ៤៩.១៦៣.៥០២ ១៩.០៤២.៩៤៥ ៣០.១២០.៥៥៧ ១៥៨,១៧% 

 ស្រមាប់្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ កសស មានចំណាយសមា� រៈផ�ត់ផ�ង់សរុប ២៦.៤១៧.០៤៨.០០០ េរៀល 
ែដលមានករេកីនេឡងី ចំននួ ៤.០១៥.៣១៦.០០០ េរៀល េស�ីនឹង ១៧,៩២% េបីេធៀបនឹង្រតមីាសទី២ ឆា� ំ
២០២១  ែដលមានចំណាយ ២២.៤០១.៧៣២.០០០ េរៀល។ កត� ចម្បងែដលបណា� លឱ្យមានករេកីនេឡងី
េនះ គឺេដយសរចណំាយសមា� រៈងយេឆះ (េ្របងឥន�នៈ) មានករេកីនេឡងី ៣០,៩៤% េស�ីនងឹ 
៣.៣១៤.៩៧៧.០០០ េរៀល និងចណំាយេ្រគឿងបនា� ស់ េកីនេឡងី ២៨,៩៦% េស�ីនឹង ១.៨៩៦.៩០៤.០០០ 
េរៀល ។ 
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 មូលដ� នក�ុងករគណនា្របាកេ់បៀវត្សររ៍បស ់ កសស គឺេយាងេទេលីទនិ�ផល (ចណូំលពីករេលកីដក់) 
េពលគឺ េនេពលចណូំលពកីរេលីកដក់េកីនេឡងី ចណំាយេបៀវត្សរន៍ងឹេកីនេឡងី ផ�ុយេទវញិេបីចណូំលពីករ
េលីកដកម់ានករថយចុះ ចណំាយេលី្របាក់េបៀវត្សរន៍ងឹ្រត�វថយចុះដូចគា�  េហយីេយងីសេង�តេឃញីថាចណូំល 
េលីកដកព់ីនាវេទទលីន (Stevedoring) មានកំេណីន្របមាណ ២២,៩១% នងិចណូំលេលីកដក់េលីទលីន 
(LOLO) ថយចុះ្របមាណ ១,៧៣% ស្រមាប់្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ េនះ។ េហតុដូចេនះចណំាយ្របាក់េបៀវត្សរ ៍
្របាក់ឈ�ួល និងចំណាយពកព់័ន� មានករេកីនេឡងី្របមាណ ៧,៤០% េស�ីនឹង ១.៩០៨.០២៩.០០០ េរៀល េបី
េ្របៀបេធៀបចណំាយស្រមាប់្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ ែដលមានចនំួន ២៧.៦៨១.៦៥៤.០០០ េរៀល និង្រតី
មាសទី២ ឆា� ២ំ០២១ ែដលមានចំណាយ ២៥.៧៧៣.៦២៥.០០០ េរៀល។ កត� សខំន់ែដលេធ�ីេអយមានករ
េកីនេឡងីៃនចំណាយេនះ គឺបណា� លមកពី្របាក់េបៀវត្សរបុ៍គ�លិក មានកំេណីន ៥,៧៥% េស�នីឹង 
៩៧១.៦៥៩.០០០ េរៀល េហយី្របាក់រង� នស់រេសីរមានកំេណីន ៥,៦៥% េស�ីនងឹ ២៥២.២៥៥.០០០ េរៀល េបី
េធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ឆា� ២ំ០២១ នងិចណំាយបង�រទូទត់្របាកប់ំណាច់អតីតភាពករងរ មានកំេណីន 
១០៤,១១% េស�ីនឹង ៧១៩.១៥៤.០០០េរៀល ។  
 ចំណាយរលំស់រមួមាន រលំស្់រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រ និងរលំស់្រទព្យសកម�អរូបីេនក�ុង្រតីមាសទី២ ឆា� ំ
២០២២ មានចនំួន ១១.៣៩៤.២៦២.០០០ េរៀល មានកំេណីន ១.៤៨៣.៧០៣.០០០ េរៀល េស�ីនឹង 
១៤,៩៧% េបីេធៀបនឹង្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២១ ែដលមានចំនួន ៩.៩១០.៥៥៩.០០០ េរៀល។ កត� ែដលេធ�ឱី្យ
មានករេកីនេឡងីេនះ គឺេដយសរចំណាយរលំស់្រទព្យសម្បត�ិ និងបរកិ� រមានកំេណីន ១.៥០២.១៤៥.០០០ 
េរៀល េស�ីនឹង ១៨,៦៥% ។ 
 ចំែណកចំណាយជួសជុល នងិែថទ ំមានករថយចុះ ៤៨៩.២៥០.០០០ េរៀល េស�ីនងឹ ៥៥,៧០% េដយ
មានចណំាយសរុបេស�ីនឹង ៣៨៩.១៨៣.០០០ េរៀល ស្រមាប់្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ និង ៨៧៨.៤៣៣.០០០ 
េរៀល ស្រមាប់្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២១  ។ 
 ចំេពះចណំាយេផ្សងៗសរុប មានករេកីនេឡងី្របមាណ ១៥៣,៦៦% េស�នីឹង ៥.៦៥៣.៧៦៨.០០០ 
េរៀល គឺេកនីពី ៣.៦៧៩.៣៩៤.០០០ េរៀល ស្រមាប់្រតមីាសទី២ ឆា� ២ំ០២១ េទ ៩.៣៣៣.១៦២.០០០ េរៀល 
ស្រមាប់្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២។ ករេកនីេឡងីៃនចំណាយេនះបណា� លមកព ីចណំាយេលីវភិាគទន នងិករេធ�ី
អំេណាយ ក�ុង្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ មានករេកីនេឡងី ១.៩៤៤.៨១៤.០០០េរៀល េស�ីនឹង ៦០,១០% និង
ចំណាយៃថ�េភ�ីង  មានករេកនីេឡងីចំននួ ៩៩០,១០% េស�ីនឹង ៨៦៦.៦៧៥.០០០េរៀល និងមានករេកនីេឡងី
ៃនចំណាយទទលួេភ��វ និងបដិសណា� រកិច� ចនំួន ១.៩០៥,១៤% េស�ីនឹង ៦៦៧.៧៥១.០០០ េរៀល ។ 
 ចំេណញ/(ខត)េផ្សងៗ-សុទ� (Realized Foreign Exchange Gain-Loss) គសឺំេដេលកីរចំេណញ   ឬ
ខតពីករប�ូររូបិយបណ័�ក�ុងករយិបរេិច�ទសេ្រមច ែដលស្រមាប់្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២េនះ មានករចំេណញ
ចំនួន ១៤២.៩៤៥.០០០ េរៀល េបីេធៀបនឹង្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២១ មានចំេណញចនំួន ៨៨.៣៥៦.០០០ 
េរៀល េធ�ីឱ្យករចំេណញេកីន្របមាណ ៦១,៧៨% េស�ីនឹង ៥៤.៥៨៩.០០០ េរៀល ។ 

 ចំែណក ចណូំល/(ចំណាយ) ហរិ��វត�ុ-សុទ� (Unrealized Foreign Exchange Gain-Loss) គសឺំេដេលី
ករចំេណញ ឬខតពីករប�ូររូបិយបណ័�ក�ុងករយិបរេិច�ទមនិទនស់េ្រមច េដយ្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ មាន 
ចំណូល/(ចណំាយ) ហរិ��វត�ុ-សុទ� ចំននួ ៣៣.០០៥.៥៧៧.០០០ េរៀល ែដលមានករេកីនេឡងីៃនចណូំល
ហរិ��វត�ុ្របមាណ ៨៧៤,៩២% េស�នីឹង ៣៧.២៦៤.៧៩៩.០០០ េរៀល េបីេធៀបនងឹ្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២១ 
ែដលមានចណំាយហរិ��វត�ុ-សុទ�វញិ ចំនួន ៤.២៥៩.២២២.០០០ េរៀល។ កត� សខំន់ែដលបណា� លឱ្យមាន    
បែ្រមប្រម�លេលី ចណូំល/(ចណំាយ) ហរិ��វត�ុ-សុទ� គឺេដយសរេនក�ុង្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២១ មានករខតពី



51 

ករប�ូររូបិយវត�ុមនិទនស់េ្រមចរបស់្របាក់កម�ី (្របាក់េយន៉) ចំនួន ២.១៩០.២៧១.០០០ េរៀល េបីេធៀបនងឹ្រតី
មាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ ែដលមានចំេណញពីករប�ូររូបិយវត�ុមិនទនស់េ្រមចរបស់្របាកក់ម�ី (្របាក់េយន៉) វញិចំនួន 
៣៤.៥០៨.៧៨២.០០០ េរៀល ។ 
 ជាសរុប ចំេណញមុនបងព់ន�ស្រមាប់្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ របស ់ កសស ចំនួន 
៤៩.១៦៣.៥០២.០០០ េរៀល ថយចុះចំនួន ៣០.១២០.៥៥៧.០០០ េរៀល េស�ីនងឹ ១៥៨,១៧% េបីេធៀបនឹង
្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២១ ែដលមានចំេណញមុនបង់ពន�ចនំួន ១៩.០៤២.៩៤៥.០០០ េរៀល ។ 

ឃ-  ករវភិាគចំេណញេ្រកយបង់ពន� 
 កសស ស�តិេនេ្រកមច្បោប់ៃន្រក�មហុ៊នពណិជ�កម�ក�ុងវសិយ័ពន�ដរ នងិអករ េហតុដូចេនះ កសស មាន
កតព�កិច�ក�ុងករបង់ពន�េលី្របាក់ចំេណញ្របចឆំា� កំ�ុងអ្រត ២០%។ ចបត់ងំពីឆា� ២ំ០២០ កសស បានបំេពញ
កតព�កិច�ក�ុងករបង់ពន�េលី្របាក់ចំេណញ្របចឆំា� រំបសខ់�ួន ក�ុងអ្រត ២០% វញិ េ្រកយពីទទលួបានករេលីក
ទឹកចិត�ពន�ដរក�ុងវសិ័យមូលប្រតចំននួបីឆា� កំន�ងមក (ឆា� ២ំ០១៧ ដល់ ឆា� ២ំ០១៩) ។ 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ ៃថ�ទី៣០ ែខមិថុនា ឆា� ២ំ០២២  

េធៀបនឹងករយិបរេិច�ទ ៃថ�ទី៣០ ែខមិថុនា ឆា� ២ំ០២១ 

បរ��យ 

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់

�តឹម�តី�សទី២ 

���ំ ២០២២ 

�រ�យបរ�េច�ទប��ប ់

�តឹម�តី�សទី២ 

���ំ ២០២១ 

បំែរបំរួល 

�ន់េរៀល �ន់េរៀល �ន់េរៀល 

ចំេណញមុនបង់ពន� (ក) ៤៩.១៦៣.៥០២ ១៩.០៤២.៩៤៥ ៣០.១២០.៥៥៧ ១៥៨,១៧% 

ចំណាយពន�េលី្របាក់ចំេណញ (ខ) (៤.២៨០.៤៤៧) (៤.៩៦៦.៩៧៨) ៦៨៦.៥៣១ -១៣,៨២% 

ចំេណញក�ុងករយិបរេិច�ទ ៤៤.៨៨៣.០៥៥ ១៤.០៧៥.៩៦៧ ៣០.៨០៧.០៨៨ ២១៨,៨៦% 

ករវស់ែវងកតព�កិច�អត�្របេយាជន៍
េសធននិវត�ន៍េឡងីវញិ 

១១.៨៥៨.៨៤០ -  - - 

លទ�ផលលម�ិតសរុបរបស់ភាគហុ៊និក ៥៦.៧៤១.៨៩៥ ១៤.០៧៥.៩៦៧ ៤២.៦៦៥.៩២៨ ៣០៣,១១% 

អ្រតពន�្របសិទ�ភាពេលី្របាក់ចំេណញ 
(ខ)/(ក) 

៨,៧១% ២៦,០៨%     

 កសស មានចំេណញក�ុងករយិបរេិច�ទចនំួន ៤៤.៨៨៣.០៥៥.០០០ េរៀល ស្រមាប្់រតីមាសទ២ី ឆា� ំ
២០២២  ែដលមានករេកនីេឡងីចំននួ ៣០.៨០៧.០៨៨.០០០ េរៀល េស�ីនឹង ២១៨,៨៦% េធៀបនឹង្រតមីាស
ទី២ ឆា� ២ំ០២១ ែដលមានចំេណញក�ុងករយិបរេិច�ទចំននួ ១៤.០៧៥.៩៦៧.០០០ េរៀល។ កត� ែដលេធ�ីឱ្យ
ចំេណញក�ុងករយិបរេិច�ទ្រតមីាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ មានករេកីនេឡងីេនះ គឺបណា� លមកពីចំេណញពីករប�ូររូបិយ
វត�ុមិនទនស់េ្រមចរបស់្របាកក់ម�ី (្របាក់េយន៉) មានករេកីនេឡងី េបីេ្របៀបេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា� ឆា� ំ
២០២១។ 
 េបីសេង�តេទេលីអ្រតពន�្របសិទ�ភាពេលី្របាក់ចំេណញមានករថយចុះពី ២៦,០៨% ស្រមាប់្រតីមាសទី២ 
ឆា� ២ំ០២១ មក ៨,៧១% ស្រមាប់្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ េដយសរមានករេកីនេឡងីៃនចំេណញមុនបង់ពន�

ស្រមាប់្រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ េនះ ។ 

 



52 

ង- ករវភិាគពីកត�  និងនិនា� ករែដលប៉ះពល់ស� នភាព និងលទ�ផលហរិ��វត�ុ 
 កត� មួយចនំួនអចមានឥទ�ិពលេលីស� នភាព និងលទ�ផលហរិ��វត�ុរបស់ កសស ដូចជា៖ 

- កត� នានាែដលេធ�ីឱ្យមានកំរតិេលីករេធ�ីពណិជ�កម�អន�រជាតិ  
 េដយសរ្របភពចណូំលចម្បងរបស់ កសស បានមកពចីរចរណ៍ទំនិញឆ�ងកត់ែដលជាករេធ�ីពណិជ�
កម�អន�រជាតិ ដូចេនះកត� នានាែដលមានផលប៉ះពល់ដល់ពណិជ�កម�អន�រជាតិ និងមានឥទ�ពិលេលអីជីវកម�
របស់ កសស ែដលកត� ទងំេនាះមានដូចជា ស� នភាពេសដ�កិច�ក�ុង្រស�ក ក�ុងតំបន ់និងសកលេលក េស�រភាព
សង�ម ប�� សន�ិសុខ ឬកចិ�សហ្របតបិត�ិករនាវចរតមសមុ្រទ។ េយាងតមមូលនិធិរូបិយបណ័�អន�រជាតិ (IMF) 
េសដ�កិច�ពិភពេលកនងឹមានកេំណីនក�ុងអ្រត្របមាណ ៤,៩% ស្រមាប់ឆា� ២ំ០២២ ចំែណកេសដ�កចិ�កម�ុជានឹង
មានកេំណីន្របមាណ ៥,៣% េយាងតម ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) េនះបង� ញថាស� នភាព
េសដ�កិច�កម�ុជាេនែតមានភាពរងឹមា ំែដលជាកត� វជិ�មានចេំពះអជីវកម�កំពង់ែផ ។ 

- សមត�ភាព និង្របសិទ�ភាពបំេពញករងររបស់ កសស 
ស្រមាប្់រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ កសស អចមានសមត�ភាពេលីកដក់កុងែតន័ររហូតដល់ ៨០០.០០០ 

TEUs បនា� ប់ពបីានបពំក់េ្រគឿងច្រកេលីកដកកុ់ងែតន័រធុនធ�ន់  ្របេភទ QC ចំនួន ០១ េ្រគឿង RTG ចំនួន ០២ 
េ្រគឿង និង Empty Reach Stacker ចំនួន ០៤ េ្រគឿង បែន�មេទៀតកលពីឆា� ២ំ០២១។ កត� េនះេធ�ីឱ្យសមត�ភាព 
និង្របសទិ�ភាពករងរមានករេកីនេឡងីក�ុងករបេំពញេសវកម�របសខ់�ួន ្រសបេទនងឹកេំណីនទំនិញឆ�ងកត់
របស់ កសស ។  

- ស� នភាពបណា� ញដកឹជ��ូ នក�ុង្រស�ក 
 ស្រមាប្់រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ េនះ បណា� ញដឹកជ��ូ នក�ុង្រស�ក ពិេសសផ�ូវជាតិេលខ៤ ែដលតភា� ប់ព ី 
កសស េទរជធានីភ�ំេពញ ពុំមានឧបសគ�ដល់ករដឹកជ��ូ នទនំិញេឡយី េបីេទះជាមានកររកីរលដលពជីម� ឺ
COVID-19 នាេដីមឆា� ២ំ០២១ មកដលប់ច�ុប្បន�េនះ ក៏ករដឹកជ��ូ នទនំិញតមផ�ូវជាតិេលខ៤ េនែតបន�មធ�ត។ 
រឯីករដឹកជ��ូ នតមផ�ូវែដកបច�ុប្បន�្រក�មហុ៊ន Royal Railway ឆ�ងកត់ កសស មានចំននួ ៦េជងី េទ ៧េជងី ក�ុង
មួយសបា� ហ៍ ក�ុងករនាទំំនិញេចញ-ចូល េហយីករដឹកជ��ូ នតមផ�ូវែដកេនះ ក៏្រប្រពឹត�េទេដយរលូនតមធម�ត
មិនមានប�� េធី�ឱ្យខកខនដំេណីរេនាះេទ ។ 

- កិច�សហ្របតិបត�ិកររវងែផក�ុងតំបន់ 
 កិច�សហ្របតិបត�ិកររវងែផក�ុងតបំន់ ពិេសសគឺករតភា� ប់ជាមួយកពំង់ែផេមក�ុងតំបនម់ានសរៈសំខន ់
ក�ុងករសំរលួចរចរណ៍ទំនិញរវង កសស និងទីផ្សោរអន�រជាតសិំខន់  ៗេដយមានឥទ�ពិលេលីចណំាយ នងិរយៈេពល
ដឹកជ��ូ ន ែដលជាលទ�ផលេធ�ីឱ្យមានផលបះ៉ពល់េលីភាព្របកួត្របែជងរបសឧ់ស្សោហកម�នានា។ ក�ុងករណីេនះ 
កសស បានខិតខំរក្សោទំនាក់ទំនងល�ជាមយួបណា� កំពង់ែផសំខន់ៗ ក�ុងតំបន់េដីម្បធីានាឱ្យ្របតិបត�ិករមានភាព
រលូន ។ 

- រលំស់ 
 េដយអជីវកម�របស ់កសស មានករេ្របី្របាស់េហដ� រចនាសម�័ន�េ្រចនី ចណំាយេលីរលំស់េលីេហដ� រចនា
សម�័ន�ែផដូចជា ចំណតនាវ េ្រគឿងច្រក អគារ មានទហំធំំែដលអចប៉ះពល់ដល់អជីវកម�របស ់កសស។ ដូចេនះ 
កសស ចបំាច្់រត�វមានករ្រត�តពិនតិ្យេលីេគាលនេយាបាយរលំស់ឱ្យបានសម្រសប នងិេធ�ីករែកត្រម�វ តមករ
ចបំាច់េរៀងរល់ករយិបរេិច�ទរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ។  ស្រមាប្់រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២េនះ ពុំមានករែកស្រម�ល 
ឬករេស�ីឱ្យមានករែកស្រម�លេគាលនេយាបាយរលំស់េនះពីសវនករឯករជ្យេឡយី ។ 
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១- ករវភិាគពីលក�ខណ� ៃនត្រម�វករ និងករផ�ត់ផ�ង់ 
 សកម�ភាពអជីវកម�របស ់ កសស មានទំនាក់ទនំងេដយផា� លជ់ាមយួេសដ�កិច�ជាតិ េសដ�កិច�តំបន់ និង
េសដ�កិច�សកលេលក។ ជាពិេសសេនេពលេសដ�កិច�ជាតិមានបែ្រមប្រម�លនឹងមានឥទ�ិពលេដយផា� ល់េទេលី
អជីវកម� េសវកម�កំពង់ែផ េពលគឺេនេពលេសដ�កិច�ជាតេិកីនេឡងីនាឱំ្យអជីវកម� េសវកម� កំពង់ែផក៏េកីនេឡងី
្រសបនឹងេនះផលចណូំលរបស់ កសស កម៍ានកំេណីនដូចគា�  ផ�ុយេទវញិ េបីេសដ�កចិ�ជាតិថយចុះនឹងមានផល
អវជិ�មានេទេលីផលចណូំល កសស ផងែដរ។ េយាងតម ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) េសដ�
កិច�កម�ុជានឹងមានកេំណីនក�ុងអ្រតរពំឹងទុក្របមាណ ៥,៣% ចំែណកេសដ�កិច�ពភិពេលកនឹងមានកេំណីនក�ុងអ
្រត្របមាណ ៤,៩% (IMF) ស្រមាប់ឆា� ២ំ០២២ េនះ េហតុដូចេនះ មិនមានផលប៉ះពល់េទដលត់្រម�វករ នងិ
ករផ�ត់ផ�ង់េនេលីទផី្សោរខ� ងំ េបីេទះជាេនែតមានកររកីរលដលពីជម�ឺ COVID-19 ក�ុង្របេទសកម�ុជានាេដីម
ឆា� ២ំ០២២េនះ ។  

២- ករវភិាគពីករេឡងីចុះៃនៃថ�វត�ុធាតុេដីម 
 េ្របងឥន�នៈ ជាវត�ុធាតុេដីមចម្បងបផុំតក�ុងករបេ្រមីេសវកម�កំពង់ែផ េដយជាត្រម�វករសំខនស់្រមាប់
្របតិបត�ិករេ្រគឿងច្រក។ កសស េនែតរក្សោតៃម�េសវរបសខ់�ួនដែដល េបីេទះជាតៃម�េ្របងឥន�នៈមានករេកីន
េឡងី ឫថយចុះក៏េដយ។ េហតុដូចេនះ កសស បានអនុវត�យ៉ាងខ� បខ់�ួននូវនីតិវធិលីទ�កម� េដីម្បធីានាឱ្យបាននូវ
តៃម�របស់វត�ុធាតុេដមីទងំេនះមានភាពសម្រសប និង្របកតួ្របែជងក�ុងតៃម�ទីផ្សោរ ។ 

៣- ករវភិាគេលីពន� 
 កសស ស�តិេនេ្រកមច្បោប់ៃន្រក�មហុ៊នពណិជ�កម�ក�ុងវសិយ័ពន�ដរ នងិអករ េហតុដូចេនះ កសស មាន
កតព�កិច�្រត�វបងព់ន�អករេទតមច្បោប់ និងប��ត�ិជាធរមាន។ កសស ្រត�វបង់ពន�អករេទតមរបរពតិ នងិជា
សហ្រគាសជាប់ពន�ធ ំែដលបានកណំតេ់ដយអគ�នាយកដ� នពន�ដរ។ ចំេពះពន�េលី្របាក់ចំេណញ្របចឆំា�  ំចប់
តងំពីឆា� ២ំ០២០ កសស បានបំេពញកតព�កចិ�បង់ពន�ក�ុងអ្រត ២០% វញិេ្រកយពីទទួលបានករេលីកទឹកចតិ�
ក�ុងវសិ័យមូលប្រតរយៈេពលបីឆា� កំន�ងមក ចំែណកពន�េផ្សងៗ កសស បានអនុវត�តមកតព�កិច�របស់ខ�ួនតម
ច្បោប់ពន�ដររបស់្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។ 

 ចំណូលសំខន់របស់ កសស មានចណូំលេលីកដក់ និងចំណូលពីេសវកម�ែផែដលរមួចំែណក្របមាណ 
៩៨% ៃនចណូំលសរុបស្រមាប្់រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ េហយីកត� ចម្បងែដលជំរុញឱ្យមានករេកនីេឡងីៃន
្របាក់ចណូំល គឺកំេណីនៃននាវ និងទនិំញឆ�ងកត់កពំងែ់ផ ជាពិេសសទំនញិកុងែតនរ័ែដលជា្របភពចណូំលដ៏
សំខន់របស់ កសស។ ករលូតលសក់�ុងវសិ័យកសកិម� វសិ័យពណិជ�កម� វសិ័យសណំង ់និងវសិ័យឧស្សោហកម� 
គឺបានឆ�ុះប�� ងំនូវស� នភាពេសដ�កិច�ជាតិរបស់្របេទសកម�ុជា េហយី្រសបនឹងេនះក៏មានឥទ�ិពលជាផលវជិ�មាន
េលីអជីវកម� េសវកម� និងផលចណូំលរបស់ កសស ផងែដរ ។ 

 

១-  ផលប៉ះពល់ពីអ្រតប�ូរ្របាក់ 
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 កសស បានទទលួ្របាកក់ម�ីបន�តមរយៈ្រកសួងេសដ�កចិ� នងិហរិ��វត�ុ ពី JICA និង JBIC េដយត្រម�វឱ្យ 
កសស សង្របាក់េដីម និងករ្របាក់ជា្របាក់េយន៉ជប៉ុន និង្របាកដុ់ល� រអេមរកិ េនេពលែដលរូបិយវត�ុមុខងរ
របស ់កសស គជឺា្របាក់េរៀល។ ដូចេនះ បំែរបំរលួអ្រតប�ូរ្របាក់េរៀលេធៀបនឹង្របាកដុ់ល� រអេមរកិ ្របាក់េរៀលេធៀប
នឹង្របាកេ់យន៉ជប៉ុន និង្របាកដុ់ល� រេធៀបនឹង្របាកេ់យន៉ជប៉ុន មានផលប៉ះពល់ដល់ក្រមតិ្របាក់ចំេណញរបស់ ក
សស ។ 

២-  ផលប៉ះពល់ពីអ្រតករ្របាក់ 
 បច�ុប្បន� កសស មនិមានកម�ណីាែដលមានអ្រតករ្របាក់ែ្រប្រប�លេនាះេទ។ កសស បានទទលួ្របាក់កម�ី
ពី្រកសួងេសដ�កចិ� និងហរិ��វត�ុ ែដលជាកម�ីបន�ពី JICA និង JBIC ក�ុងអ្រតករ្របាកច់បព់ី ២,៦៥% ដល់   
៣,៧0%។ េហតុដូចេនះ ស្រមាប្់រតីមាសទ២ី ឆា� ២ំ០២២ េនះ មនិមានផលបះ៉ពលព់ីបែ្រមប្រម�លអ្រតករ
្របាក់េនះេទ ។ 

៣- ផលប៉ះពល់ពីករែ្រប្រប�លតៃម�េ្របងឥន�នៈ  
 ករែ្រប្រប�លតៃម�េ្របងឥន�នៈនឹងមានផលបះ៉ពល់ដលផ់លចំេណញរបស់ កសស េដយ្របតិបត�ិករ 
កំពង់ែផពឹងែផ�កយ៉ាងខ� ងំេទេលីេ្រគឿងច្រកែដលេ្របី្របាសេ់្របងឥន�នៈ។ េហតុដូចេនះ កសស បានព្រងឹង 
្របសិទ�ភាពេលីកដក់ និងករ្រគប់្រគងទីលនកុងែតន័រ េដមី្បកីត់បន�យករេរ ីឬករបលំស់ទកុីងែតន័រែដលមនិ 
ចបំាច ់េដមី្បកីត់បន�យចណំាយ្របតបិត�ិករ និងេលកីកំពស់េសវកម�របស់ខ�ួន ។ 

 កសស បានរក្សោនូវតៃម�េសវកម�របសខ់�ួនេថរ េដយមិនេធ�កីរែ្រប្រប�ល ឬែកស្រម�លេទតមករែ្រប្រប�ល
ៃនអតិផរណាេឡយី េហយីេនែតរក្សោបាននូវេស�រភាពហរិ��វត�ុបានយ៉ាង្របេសីរ ។ 

 េគាលនេយាបាយ េសដ�កចិ� សរេពីពន� នងិរូបិយវត�ុ របស់រដ� ភិបាលមានឥទ�ិពលយ៉ាងខ� ងំេលអីជីវកម�
របស់ កសស េដយសរេគាលនេយាបាយេនះមានទិសេដគា្ំរទ និងេលីកស�ួយវសិ័យពណិជ�កម�អន�រជាតិ ែដល
ផ�ល់ផលវជិ�មានដល់អជីវកម�របស់ កសស។ េគាលនេយាបាយសំខន់ៗរបស់រជរដ� ភបិាលរមួមាន៖ 

- េគាលនេយាបាយេលីកស�ួយវសិ័យឧស្សោហកម� រជរដ� ភបិាលមានគេ្រមាងែ្របក� យេខត�្រពះសីហនុ 
ឱ្យេទជាមជ្ឈមណ� លពណិជ�កម� ឡូជសី�ីក និងផលិតកម� តមរយៈករកសងេហដ� រចនាសម�័ន�ែផ
ព្រងីកផ�ូវជាតិេលខ៤ និងគេ្រមាងសងសង់ផ�ូវេល្ប�នេលឿនពី ភ�ំេពញ-េខត�្រពះសីហនុ និងេហដ�
រចនាសម�ន័�្រពលនយន�េហះអន�រជាតិ េខត�្រពះសីហនុផងែដរ ។ 

- េគាលនេយាបាយជ្រម�ញករដឹកជ��ូ នតមផ�ូវទឹក 

- េគាលនេយាបាយនាេំចញអង�រេចញេទទីផ្សោរេ្រក្របេទស កពុំងផ�ល់ផលវជិ�មានដល់ កសស 

- េគាលនេយាបាយេលីកស�ួយពណិជ�កម�អន�រជាតិ េដយខតិខំកតប់ន�យឧបសគ�នានា ចេំពះករេធ�ី
ពណិជ�កម�រវងកម�ុជា និងបណា� ្របេទសជាៃដគូក�ុងសកលេលក 

- រជរដ� ភិបាលតមរយៈធនាគារជាតិ បានអនុវត�េគាលនេយាបាយរូបិយវត�ុតមរយៈយន�ករទីផ្សោរប�ូរ
្របាក់េសរ ី ែតស�ិតេនេ្រកមអន�រគមន៍ េដីម្បរីក្សោេស�រភាពរូបិយបណ័�ជាតិ េហយីលនំឹងរូបិយវត�ុេនះ 
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បានរក្សោេស�រភាពម៉ា្រក�េសដ�កិច�កម�ុជា ែដលបានកសងទំនុកចតិ�ចំេពះវនិិេយាគនិ និងជ្រម�ញករ
េធ�ីអជីវកម�វសិ័យឯកជន  

- ករេលីកទកឹចិត�ពន�ដរក�ុងវសិ័យមូលប្រត ដល់សហ្រគាសេបាះផ្សោយលកមូ់លប្រតេនកម�ុជា បាន
នឹងកំពុងជ្រម�ញឱ្យសហ្រគាសរដ� និង្រក�មហុ៊នឯកជនចូលទីផ្សោរមូលប្រតកន់ែតេ្រចនី ែដលចូលរមួ
ចំែណកក�ុងករអភិវឌ្ឍេសដ�កចិ�ជាតិ ។ 
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ែផ�កទី ៥ 
ព័ត៌�ន�ំ�ច់េផ��ងេទៀតស��ប ់

�រ�រវិនិេ�គិន 
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ស្រមាប់្រតីមាសទី២ ឆា� ២ំ០២២ េនះ កសស មានព័ត៌មានចបំាច់ស្រមាប់ករពរវនិិេយាគិនដូចខងេ្រកម៖ 
• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ និងអនុម័តេដយឯកភាពេលី របាយករណ៍ស�ពីី វឌ្ឍនភាពៃន

ករសិក្សោ Feasibility Study របស់គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ចណំតែផកុងែតន័រថ�ីជំហនទី២ និងជំហនទ៣ី 

និងលទ�ផលៃនករ្របជុំ Fact-Finding Mission និង Appraisal Mission ។ 

• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ នងិអនុម័តេដយឯកភាព េលីរបាយករណ៍បូកសរុបលទ�ផល
ករងរ អជីវកម� កសស ្រតមីាសទ១ី ឆា� ២ំ០២២ ។ 

• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ និងអនុមត័េដយឯកភាព េលីរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុ្រតីមាសទី
១ ឆា� ២ំ០២២ ែដលបាន្រត�តពិនិត្យ េដយ្រក�មហុ៊នសវនកម�ឯករជ្យ Ernst & Young (Financial 

Performance Review) ។ 
• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ នងិអនុម័តេដយឯកភាព េលកីលបរេិច�ទ ទីកែន�ង និងរេបៀប

វរៈស្រមាប់មហសន�ិបាតភាគហុ៊និក េលីកទ៥ី ឆា� ២ំ០២២ ដូចខងេ្រកម ៖ 
o កលបរេិច�ទ : ៃថ�ទ១ី៧ ែខមថុិនា ឆា� ២ំ០២២ 
o កលបរេិច�ទកណំត់ទុក : ៃថ�ទ២ី៣ ែខឧសភា ឆា� ២ំ០២២ 
o ទីកែន�ង្របារព�មហសន�ិបាត (Venue) : សុខ ប៊ចិ រសីត, េខត�្រពះសីហនុ ជាមួយនឹង្របពន័� 

វេីដអូខល ZOOM (េទតមស� នភាពជាក់ែស�ង) 
o រេបៀបវរៈមហសន�ិបាត 

 មតិស� គមន៍របស់ ្របធានមហសន�ិបាត 
 បទបង� ញ ស�ពីីលទ�ផលករងរអជីវកម�-េសវកម� ឆា� ២ំ០២១ នងិទសិេដអនុវត�ករងរ 

ឆា� ២ំ០២២ 
 ពិនិត្យ នងិអនុម័ត ែបងែចកភាគលភជូនភាគហុ៊និកស្រមាប់ឆា� ២ំ០២២ 

• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ នងិអនុម័តេដយឯកភាពឲ្យ កសស េស�សុីកំរអនុម័តករែបង
ែចកភាគលភ (Dividend) ករកំណត់កលបរេិច�ទកំណត់ទុកែដល្រត�វែបងែចកភាគលភ (Record 

Date) និងកលបរេិច�ទចប់េផ�ីមទូទត់ភាគលភ (Payment Date) ជូនភាគហុ៊និកស្រមាប់
ករយិបរេិច�ទ២០២១ េនក�ុងមហសន�ិបាតភាគហុ៊នកិេលីកទ៥ី ឆា� ២ំ០២២ ដូចខងេ្រកម ៖ 
o ែបងែចកភាគលភជូន 

 ភាគហុ៊និក្របេភទ “ខ” េស�ីនងឹទឹក្របាកច់នំួន ៥,៣០០,០០០,០០០ េរៀល  
 ភាគហុ៊និក្របេភទ “គ” ក�ុងអ្រត ៨%, ៩%, ១០%, ១១% ឬ ១២% ៃនតៃម�មូលប្រត

េបាះផ្សោយលក់េលកីដំបូង (IPO Price) េដីម្បដីក់ជូនមហសន�ិបាតភាគហុ៊និកេលកីទី៥ 
ពិនិត្យ នងិអនុម័ត 

 ្របេភទភាគលភែដល្រត�វែបងែចក : សច់្របាក ់
 រយៈេពលភាគលភ   : ្របចឆំា� ២ំ០២១ 

o ចំនួនមូលប្រតែដលបានចុះប�� ីសរុប : ៨៥.៧៧១.៩៦៧ មូលប្រត 
 ចំនួនមូលប្រត ្របេភទ “ខ”  : ៦៤.៣២៨.៩៧៥ មូលប្រត 
 ចំនួនមូលប្រត ្របេភទ “គ”  : ២១.៤៤២.៩៩២ មូលប្រត 

o ចំនួនភាគលភសរុបែដល្រត�វែបងែចក 
 ែបងែចកជូនភាគហុ៊ន្របេភទ “ខ” : ៥.៣០០.០០០.០០០ េរៀល 
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 ែបងែចកជូនភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” : េបាះេឆា� តសេ្រមចក�ុងមហសន�ិបាតភាគហុ៊និក
េលីកទ៥ី 

o អនុបាតៃនករែបងែចកភាគលភសរុបជូនភាគហុ៊ន្របេភទ “ខ” និង “គ”  
 អនុបាតៃនករែបងែចកភាគលភជូនភាគហុ៊ន្របេភទ “ខ”: ៦,២៨ % 
 អនុបាតៃនករែបងែចកភាគលភជូនភាគហុ៊ន្របេភទ “គ”: េបាះេឆា� តសេ្រមចក�ុងមហស

ន�ិបាតភាគហុ៊និកេលីកទ៥ី 
o ភាគលភក�ុងមយួឯកតមូលប្រតកម�សិទ� ិ

 ភាគលភែបងែចកជូនភាគហុ៊ន្របេភទ “ខ” : ៨២,៣៩ េរៀល 
 ភាគលភែបងែចកជូនភាគហុ៊ន្របេភទ “គ” : សេ្រមចក�ុងមហសន�ិបាតភាគហុ៊និកេលីកទី៥ 

o កលបរេិច�ទកណំត់ទុក (Record Date) : ៃថ�ទី ២៧ ែខ មថុិនា ឆា�  ំ២០២២ 
o កលបរេិច�ទចបេ់ផ�មីទូទតភ់ាគលភ (Payment Date) : ៃថ�ទី ០៦ ែខ កក�ដ ឆា�  ំ២០២២ 

• ្រក�ម្របឹក្សោភបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាក្សោ និងអនុម័តេដយឯកភាពេអយ កសស ែស�ងរកដំេណាះ
្រសយឱ្យបានអស់ពលីទ�ភាពេទេលីករតឹងទរបណុំលរបស់្រក�មហុ៊ន Royal Railway ែដលេន
ជំពក់ កសស េដយ្រត�វអេ�� ីញ្រក�មហុ៊នមក្របជំុពិភាក្សោ និងពន្យល់កតព�កិច� ែដល្រត�វអនុវត�េទ
េលីកិច�សន្យោ េដយកចិ�ករេនះ ្រត�វមានករចូលរមួពី េលក ណំុ សុីនិត ម�ន�ី្រត�តពនិិត្យរដ�អម ក
សស េហយី្រត�វេរៀបចំជាកណំត់េហតុ នងិករទទួលស� ល់េអយបានច្បោស់លស់រវងគូភាគ ីមុននឹង
អនុវត�នតីិវធិីច្បោប ់និងបទប្ប��ត�ិជាធរមានបន�េទៀត។ ក�ុងករណីែដលដំេណាះ្រសយក�ុងករតឹងទរ
បំណុលខងេលីពុំមាន្របសទិ�ភាព ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលគា្ំរទេទេលីវធិានករែដលបានេស�េីឡងី របស ់
កសស ែដលមានលក�ណៈជាជំហនៗ ស្រមាប់អនុវត�ករតឹងទរបណុំលរបស់្រក�មហុ៊ន Royal 

Railway ែដលេនជំពក ់កសស ។ 
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ៃថ�ទ២ី៥ ែខសីហ ឆា� ២ំ០២២ 
បានអន និងឯកភាព 

 
 

 
_______________ 

ហត�េលខ 

 
្របធានអគ�នាយក 
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