���ន�ពហិរ��វត��

្រទព្យសកម�សរុប

៣០ ក��� ២០២២

៣១ ធ�� ២០២១

៣១ ធ�� ២០២០

(�ន់េរៀល)

(�ន់េរៀល)

(�ន់េរៀល)

១.៤២៥.៣៨៧.៤០២ ១.៤២៧.១៤៩.៦៧០ ១.៣៨៩.៨៤២.៧០១

បំណុលសរុប

៥៤៧.៥៨១.៣៧៥

៦៤៣.២៥៥.៥១១

៦៨៧.៤៨១.២៨៣

មូលធនសរុប

៨៧៧.៨០៦.០២៧

៧៨៣.៨៩៤.១៥៩

៧០២.៣៦១.៤១៨

លទ�ផលហិរ��វត��

�តី�សទី៣

�តី�សទី៣

�តី�សទី៣

���ំ២០២២

���ំ២០២១

���ំ២០២០

(�ន់េរៀល)

(�ន់េរៀល)

(�ន់េរៀល)

ចំណូលសរុប

៨៥.១១៧.៣៦៤

៨៧.៥២៣.៥៨១

៨០.៣៤៦.៩៣៥

ចំេណញមុនបង់ពន�

២៣.៨៨៦.៣៨០

២២.៩៧៧.៤៨៣

11.1១៧.៥៨4

ចំេណញសុទ�កុ ងករ
�
យបរ
េច�
ិ
ិ ទ

២០.២៣៥.៣៨៧

1៨.៣១៩.៦២២

៦.៥៧៤.៥៥៧

លទ�ផលលម�ិតក�ុងករយបរ
េច�
ិ
ិ ទ

២០.២៣៥.៣៨៧

1៨.៣១៩.៦២២

៦.៥៧៤.៥៥៧

អនុ�តហិរ��វត��

សន�នីយភាព

៩,៤០%

អនុបាតចរន�

២,៥២

២,២៥

២,៤២

អនុបាតចរន�េលឿន

២,១៨

១,៩៤

២,១២

�តី�សទី៣

�តី�សទី៣

�តី�សទី៣

���ំ២០២២

���ំ២០២១

���ំ២០២០

១,៤២%

១,៣១%

០,៤៧%

២,៣១%

២,៤១%

០,៩៥%

អនុបាតគមា�តចំេណញដុ ល

១៥,៦០%

២៣,៨០%

២៦,២៩%

អនុបាតគមា�តចំេណញភាព

២៣,៧៧%

២០,៩៣%

៨,១៨%

២៣៥,៩២

២១៣,៥៩

៧៦,៦៥

១១,១៥

៨,៥២

៤,៨៩

ឯកត្រទព្យសកម�

អនុបាតចំេណញក�ុងមួយ
ចំេណញភាព

៣១ ធ�� ២០២០

២០,៧៧%

អនុបាតចំេណញក�ុងមួយ

អនុបាត

៣១ ធ�� ២០២១

៥,៧៩%

អនុបាតសធនភាព
អនុបាត

៣០ ក��� ២០២២

ឯកតមូលធន

ចំេណញក�ុងមួយឯកត

មូលប្រតកម�សិទ�ិ (េរៀល)

អនុបាតលទ�ភាពសងករ្របាក់

១.៤២៧.១៤៩.៦៧០
១.៤២៥.៣៨៧.៤០២

១.៣៨៩.៨៤២.៧០១

៨៧៧.៨០៦.០២៧
៧៨៣.៨៩៤.១៥៩

៦៨៧.៤៨១.២៨៣

៧០២.៣៦១.៤១៨

៦៤៣.២៥៥.៥១១
៥៤៧.៥៨១.៣៧៥

្រទព្យសកម�សរុប

បំណុលសរុប

្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២២

មូលធនសរុប

ឆា�២
ំ ០២១

ឆា�២
ំ ០២០

១០០,០០០,០០០

៨៧.៥២៣.៥៨១
៩០,០០០,០០០៨៥.១១៧.៣៦៤
៨០,០០០,០០០

៨០.៣៤៦.៩៣៥

៧០,០០០,០០០
៦០,០០០,០០០
៥០,០០០,០០០
៤០,០០០,០០០

២១.១២៥.៦២២

៣០,០០០,០០០

២០.៨២៩.៧៩១

១៣.២៧៤.២៧៣

២០,០០០,០០០

២២.៩៧៧.៤៨៣ ២០.២៣៥.៣៨៧

២៣.៨៨៦.៣៨០

១១.១១៧.៥៨៤

១៨.៣១៩.៦២២
៦.៥៧៤.៥៥៧

១០,០០០,០០០
០

ចំណូលសរុប

្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២២

ចំេណញ្របតប
ិ ត�ក
ិ រ

់ ន�
ចំេណញ/(ខត)មុនបងព

្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២១

ចំេណញ/(ខត)ក�ុង
ករយបរ
េច�
ិ
ិ ទ

្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២០

្របេភទចំណូល្រតមា
ំ ០២២
ី សទ៣
ី ឆា�២
ចំណូលេលីកដក់ពីនាវេទទីលន
(Stevedoring)

២៨,៩១%

ចំណូលេលីកដក់េលីទីលន (LOLO)
ចំណូលពីេសវកម�នាវចរ

១៨,៣០%

ចំណូលស�ុក ឃា�ង
ំ និងទីលន

០,០០%

២,៩៩%

០,០០%
០,៦០%
០,០៨%

៤៨,៧១%

០,៤០%

ចំណូលដឹកជ��ូ ន
ចំណូលនាវេទសចរណ៍
ចំណូលពីតំបន់ េសដ�កិច�ពិេសស
ចំណូលជួលទីតង
ំ
ចំណូលេផ្សងៗេទៀត

ល.រ

១
២
៣

�បេភទមូលប�តកម�សិទ�ិ

�គហ៊ុនិក

មូលប្រតកម�សទ
�ិ � នសទ
ិ គា
ិ �

រដ�តំណាងេដយ្រកសួង

មូលប្រតកម�សទ
�ិ នសទ
ិ មា
ិ �

រដ�តំណាងេដយ្រកសួង

េបាះេឆា�ត្របេភទ “ក”
េបាះេឆា�ត្របេភទ “ខ”

មូលប្រតកម�សិទ�ិមានសិទ�

េសដ�កច
ិ � នង
ិ ហរិ ��វត�ុ
េសដ�កច
ិ � នង
ិ ហរិ ��វត�ុ
ឯកជន

េបាះេឆា�ត្របេភទ “គ”

សរុប

ល.រ

�គហ៊ុនិក

១

KAMIGUMI CO., LTD

២
៣

ចំនួនមូលប�ត�ន់�ប់

�គរយ

៣៦៤.៥៣០.៨៦១

៨០,៩៥%

៦៤.៣២៨.៩៧៥

១៤,២៩%

២១.៤៤២.៩៩២

៤,៧៦%

៤៥០.៣០២.៨២៨

១០០%

ចំនួនមូលប�ត�ន់�ប់

�គរយ

១១.១៥០.៣២៤

៥២%

KOBE-OSAKA International Port Corporation

២.១៤៤.៣០០

១០%

ភាគហ៊ុនក
ិ ឯកជនដៃទេទៀត

៨.១៤៨.៣៦៨

៣៨%

២១.៤៤២.៩៩២

១០០%

សរុប

ចំនួនភាគហ៊ុន

ៃថ�បិទ
29/09/2022

24/09/2022

30,000

25,000

20,000

15,000
12,000

10,000
8,000

5,000
4,000

0
0

តៃម� (េរៀល)

KAMIGUMI CO., LTD

19/09/2022

14/09/2022

09/09/2022

04/09/2022

30/08/2022

25/08/2022

20/08/2022

15/08/2022

រដ�តណា
ំ
ងេដយ(ស.ហ.វ)

10/08/2022

05/08/2022

31/07/2022

26/07/2022

21/07/2022

16/07/2022

11/07/2022

06/07/2022

01/07/2022

ចំនួនភាកហ៊ុន

មូលប្រតកម�សទ
�ិ នសទ
ិ មា
ិ េ� បាះេឆា�ត
១២%

១៣%

៧៥%

ភាគហ៊ុនក
ិ ឯកជន

20,000

16,000

េសចក�ីែថ�ងរបស់�ប�នអគ��យក

“ជួសមុខឱ្យ្រក�ម្របកឹ ្សោភិបាលរបស់ កំពង់ែផស�យត័ ្រក�ង្រពះសហី នុ (កសស) ខ�ុំមានកិត�ិយស
នង
ិ ក�េី សមនស្សរករយក�
ី
ិ របាយករណ៍ហរិ ��វត�ុ្របចំ្រតមា
ី ស
ុ ងករបង�ញជូននូវរបាយករណ៍អជីវកម� នង

ទ៣
ំ ០២២ របស់ កសស ស្រមាប់ករយបរ
េច�
ំ ០២២។
ី ឆា�២
ិ
ិ ទែដលប�� ប់េនៃថ�ទ៣
ី ០ ែខក�� ឆា�២

”

េដយមានករគាំ្រទយា៉ងមុតមាំពរ
ី ជរដ�ភបា
ិ ល ក៏ដូចជា្រកសួងអណាព្យោបាលទំងពរី កសស បានបន�

ករវ ិវឌ្ឍន៍យា៉ងខ�ង
ំ ក� េដីម្បប
� ជាលទ�ផលេនក�ុង្រតមា
ំ ០២២ េនះ
ី េ្រមស
ី កម�ភាពធុរកច
ិ �របស់ខួ ន
ី សទ៣
ី ឆា�២

កសស ទទួលបាន្របាក់ចណ
ំ ូ លសរុបចំនួន ៨៥.១១៧.៣៦៤.០០០ េរៀល នង
ិ ទទួលបាន្របាក់ចំេណញសុទ�

េ្រកយបង់ពន�កុ ងករ
�
យបរ
េច�
ឆា� ំ
ិ
ិ ទចំនួន ២០.២៣៥.៣៨៧.០០០ េរៀល។ េបេី ្របៀបេធៀបនង
ឹ ្រតមា
ី សទ៣
ី

២០២១ ្របាក់ចណ
ំ ូ លថយចុះចំនួន ២.៤០៦.២១៧.០០០ េរៀល គេឺ ស�ន
ី ង
ឹ ២,៧៥% ចំែណក្របាក់ចំេណញ
សុទ�េ្រកយបង់ពន�វ ិញ មានករេកន
ី េឡង
ី ចំនួន ១.៩១៥.៧៦៥.០០០ េរៀល គេឺ ស�ន
ី ង
ឹ ១០,៤៦%។ លទ�ផល

េនះបណា
� លមកពប
ងែតន័រ នង
នញ
ី រមាណកុ
ិ
ិ បរមាណទំ
ិ
ិ ឆ�ងកត់ កសស មានករថយចុះ េដយែឡកករ

ចំេណញពអ
ំ ០២១ េធ�េី អយ
ី ្រតប�ូរ្របាក់េយ៉ន (មន
ិ ទន់សេ្រមច) មានករេកន
ី េឡង
ី េធៀបនង
ឹ ្រតមា
ី សទ៣
ី ឆា�២
ចំេណញសុទ�េ្រកយបង់ពន�មានករេកន
ី េឡង
ី ជាលទ�ផលចំេណញក�ុងមួយឯកតមូលប្រតកម�សទ
ិ � មានចំនួន
២៣៥,៩២ េរៀល ស្រមាប់្រតមា
ំ ០២២ េនះ។ េហយ
ំ ០២២ កុងែតន័រែដលបាន
ី សទ៣
ី ឆា�២
ី ក�ុង្រតមា
ី សទ៣
ី ឆា�២

ឆ�ងកត់ កសស មានចំនួន ១៩១.៤២៨ TEUs េពលគឺ ថយចុះចំនួន ២.៨៤០ TEUs េស�ន
ី ង
ឹ ១,៤៦% េបី

េធៀបនង
ំ ០២១ ។
ឹ ្រតមា
ី សទ៣
ី ឆា�២

កសស នង
ឹ បន�កិច�ខត
ិ ខំ្របង
ឹ ែ្របង េដីម្បប
ី ំេពញេសវកម� អជីវកម�ឱ្យកន់ែត្របេសីរ និងសេ្រមចបាន

លទ�ផលខ�សជា
់ ្របេយាជន៍ដល់ភាគហ៊ុនិករបស់ខួ ន។
�
កសស

េហដ�រចនាសម�័ន�បែន�មេទៀត

បានព្រងឹង្របសិទ�ភាពករងរ និងករកសង

េដីម្បេី ឆ�យ
ិ ន
ី តបនឹងកំេណីនត្រម�វករេសវកម�របស់អតិថជ

និងកររកចេ្រម
ន
ី
ី

េសដ�កិចជា
� ត។
និញ និងកុងែតន័រឆ�ងកត់ កសស បានេធ�ីករែក
ិ េដយសរែតមានករេកន
ី េឡង
ី នូវបរមាណទំ
ិ

ស្រម�លែផ្រចំងថ�ី (សងសង់ឆា�១
ំ ៩៦៩, ្របែវង ៣៥០ ែម៉្រត) េទជាចំណតែផកុងែតន័រ្របែវង ២៤៣ ែម៉្រត
េដីម្បក
ី � យជាចំណតកុងែតន័រមួយបែន�មេទៀត ែដលបច�ុប្បន�មាន្រតឹមែតពីរចំណតប៉ុេណា�ះ។ ជាងេនះេទេទៀត
កសស បាននឹងកំពុងអនុវត�គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ែផកុងែតន័រថ�ី (ជំហនទី១) ្របែវង ៣៥០ ែម៉្រត និងមានជេ្រមទក
ឹ

១៤,៥ ែម៉្រត រួមប��ូ លទំងករបំពក់េ្រគឿងច្រកេលក
ី ដក់កុងែតន័រទំេនីប ្របេភទ QC ចំនួន ០៣ េ្រគឿង និង

្របេភទ RTG ចំនួន ០៩ េ្រគឿង រថេលីកកុងែតន័រទេទ (Empty Reach Stacker) ចំនួន ០២ េ្រគឿង ក្បោល

សេណា
� ងកុងែតន័រ ចំនួន ១៦ េ្រគឿង និង្របព័ន�្រគប់្រគងចំណតែផកុងែតន័រស�យ
័ ្របវត�ក
ិ ម� ០១ កំេភ�។ ស្រមាប់
ចំណតែផកុងែតន័រថ�ីេនះ អចអនុ��តឱ្យនាវដឹកជ��ូ នកុងែតន័រធុនធំកុ ងតំ
� បន់ចូលចតេន កសស បាន ែដល

នឹងេធ�ីឱ្យឧបសគ�អំពជ
ី េ្រមទក
ឹ ស្រមាប់កំពង់ែផ

្រត�វបានេដះ្រសយ

្រពមទំងតៃម�ដឹកជ��ូ នតមសមុ្រទ

(Ocean Freight Cost) មានតៃម�្របហក់្របែហលបណា
� ្របេទសជិតខង និងក�ុងតំបន់ ែដលជាកររួមចំែណក

ដល់ករជួយស្រម�លែផ�កពណិជ�កម� និងករអភិវឌ្ឍន៍េសដ�កិចស
� ង�មកម�ុជា។ តមកររ ំពឹងទុកគេ្រមាងេនះនឹង
េ្រគាងប�� ប់ករសងសង់េនពក់កណា
� ល ឆា�២
ំ ០២៥ េហយ
ី សមត�ភាពេលក
ី ដក់កុងែតន័រដល់ ១.១៥០.០០០

TEUs ក�ុង ១ឆា� ំ េនេពលែដលចំណតែផកុងែតន័រេនះដក់ឱ្យ្របតិបត�ិករេន ឆា�២
ំ ០២៥ ខងមុខ។
 េដីម្បេី ឆ�ីយតបនង
និញឆ�ងកត់
ឹ ករេកីនេឡង
ី ៃនបរមាណទំ
ិ

ក៏ដូចជាត្រម�វករេសវកម�

កសស មានទិសេដករងរចម្បងៗដូចខងេ្រកម៖

របស់អតិថិជន

• អនុវត�បន�ករងរតមែផនករែដលបានេ្រគាងទុកស្រមាប់ឆា�២
ំ ០២២
• រក្សោនូវឧត�មភាពៃនភាព្របកួត្របែជងរបស់ខួ ន
�

េដយធានានូវគុណភាពេសវកម�

តៃម�្របកួត

្របែជង ្របសិទ�ភាពករងរ នង
� ូនអតថ
ិ ករកសងទំនុកចិតជ
ិ ិជន

• ព្រងឹងសមត�ភាពបុគល
� ិកេលក
ី រ្រគប់្រគង និងបេច�កេទស េដីម្បេី ឆ�ីយតបឱ្យបានទន់េពលេវល
ចំេពះកំេណីនតំរូវករេសវកម�របស់កព
ំ ង់ែផ

• ជួសជុល ែថទំ និងអភិវឌ្ឍេហដ�រចនាសម�ន
័ �ែផ និងេ្រគឿងច្រកបែន�មេទៀត េដីម្បរី ក្សោឧត�មភាព
្របកួត្របែជង នង
ំ ិញរបស់ខួ ន
�
ិ េលីកកំពស់សមត�ភាពេលីកដក់ទន

• ព្រងឹងកច
ិ �សហ្របតិបត�ិករជាយុទ�ស�ស�ជាមួយកំពង់ែផក�ុង្របេទស និងក�ុងតំបន់
• ព្រងឹងអភិបាលកិច�្រគប់្រគងតមរយៈករបេង�ីតគណៈកមា�ធិករសំខន់ៗ

• ចូលរួមក�ុងសកម�ភាពអភិវឌ្ឍសហគមន៍មូលដ�ន និងេលក
ី កំពស់សុខមាលភាពសង�ម

 ករអនុវត�ករងររបស់្រក�ម្របក
ឹ ្សោភិបាល

ំ ំនួន ០១ េលក
េនក�ុង្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២២ េនះ ្រក�ម្របក
ឹ ្សោភិបាលបានេធ�ីករជួប្របជុច
ី និងបាន

សេ្រមចករងរដូចខងេ្រកម៖

សម័យ្របជុំ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល អណត�ទ
ំ ០២២
ិ ី៨ េលីកទ៥
ី នាៃថ�ទ១
ី ២ ែខសីហ ឆា�២

• ្រក�ម្របឹក្សោភបា
ិ លបានពិនត
ិ ្យ ពិភាក្សោ នង
ិ អនុម័តឯកភាពតមរបាយករណ៍របស់ គណៈកមា�ធិករ
សវនកម� គណៈកមា�ធិករ ែតងតំង និងលភករ និងគណៈកមា�ធិករ្រគប់្រគងហនភ
ិ ័យ ែដល

ំ នេស�ីេអយ កសស េធ�ល
បានេលីកេឡង
ី ។ អង�្របជុបា
ី ិខិតេគារពជូន ឯកឧត�មអគ�បណិ� តសភាចរ្យ

ឧបនាយករដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ ��វត�ុ អំពីស�នភាពកកស�ះចរចរណ៍ក�ុងកំពង់

ែផ និងទំនិញគា�នករទមទរ េដីម្បេី ស�ីសុេំ គាលករណ៍ែណនាំអនុវត� ។

• ្រក�ម្របឹក្សោភបា
័ ឯកភាពេលីរបាយករណ៍ស�ីពី វឌ្ឍនភាពៃន
ិ លបានពិនត
ិ ្យ ពិភាក្សោ និងអនុមត
គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ចណ
ំ តែផកុងែតន័រ ែដលកំពុងដំេណីរករ (១.គេ្រមាងែកស្រម�លែផ្រចំងជាែផ
កុងែតន័រ្របែវង ២៥៣ ែម៉្រត និង ២.គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ចំណតែផកុងែតន័រថ�-ី ជំហនទី១ ្របែវង

៣៥០ ែម៉្រត) ។

• ្រក�ម្របឹក្សោភបា
ិ លបានពិនត
ិ ្យ ពិភាក្សោ នង
ិ អនុម័តឯកភាពេលី របាយករណ៍ស�ីពី វឌ្ឍនភាពៃន
ំ នទី៣) ។
គេ្រមាងព្រងក
ី ចំណតែផកុងែតន័រថ�ី (ជំហនទី២ និងជហ

• ្រក�ម្របឹក្សោភបា
ិ លបានពិនត
ិ ្យ ពិភាក្សោ និងអនុម័តឯកភាពេលី របាយករណ៍ស�ព
ី ី គេ្រមាងព្រងឹង
សមត�ភាពករ្រគប់្រគង

ំ
នង
ក់
ិ ្របតិបត�ិករចំណតែផកុងែតន័រេនកំពង់ែផ្រក�ង្រពះសហ
ី នុ-ដណា

កលទី៣ (២០២២-២០២៦) ។

• ្រក�ម្របក
័ ឯកភាពេលរី បាយករណ៍ស�ព
ឹ ្សោភបា
ិ លបានពន
ិ ត
ិ ្យ ពភា
ិ ក្សោ នង
ិ អនុមត
ី ី វឌ្ឍនភាពករងរ
្របព័ន�ពត
័ ៌មានវ ិទ្យោរបស់ កសស នង
ិ សូមេអយសហករសក
ិ ្សោបែន�មជាមួយ JICA Experts Team

េដីម្បេី ្រជីសេរសជេ្រម
� ំផុត
ី
ីសដ៏លប
្រគប់្រគង កសស ។

• ្រក�ម្របឹក្សោភបា
ិ លបានពិនត
ិ ្យ

និងេជឿទុកចិតបា
� ន

ពិភាក្សោ

ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ្របព័នព
� ត
័ ៌មានវ ិទ្យោ

និងអនុម័តឯកភាពេលីរបាយករណ៍បូកសរុបលទ�ផល

ករងរ អជីវកម� កសស ឆមាសទ១
ំ ០២២ ។
ី ឆា�២

• េ្រកយពីពិភាក្សោ

ំ នអនុម័តេដយឯកភាពេលរី បាយករណ៍ហរិ ��វត�ុ្រតមា
អង�្របជុបា
ី សទី២

ឆា� ំ

២០២២ ែដលបាន្រត�តពិនត
ិ ្យ េដយ្រក�មហ៊ុនសវនកម�ឯករជ្យ Ernst & Young (Financial
Performance Review) ។

• ្រក�ម្របឹក្សោភបា
ិ លបានពិនត
ិ ្យ ពិភាក្សោ នង
ិ អនុម័តេលី ករកំណត់កលបរេច�
ិ ទេរៀបចំកច
ិ �្របជុំ្រក�ម
្របឹក្សោភិបាល អណត�ិទ៨
ំ ០២២ ។
ី េលីកទ៦
ី េនៃថ�ទី២៥ ែខវ ិច�ក
ិ ឆា�២

េសចក�ីែថ�ងអំណរគុណ
ជាថ�ីម�ងេទៀត េយង
ំ ូមែថ�ងអំណរគុណយា៉ង្រជាលេ្រជចំេពះរជរដ�ភិបាលកម�ុជា ែដលដឹកនាំេដយ
ី ខ�ុស

សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា ហ៊ុន ែសន នាយករដ�ម�ន�ីៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា នង
ិ ្រកសួងអណា

ព្យោបាលទំងពីរ គឺ្រកសួងសធារណៈករ និងដឹកជ��ូ ន នង
ិ ្រកសួងេសដ�កច
ិ � និងហរិ ��វត�ុ ែដលជានិច�កលែតង

ែតគាំ្រទ នង
ិ ទុកចិត�ដល់សកម�ភាពករងររបស់ កសស េរៀងរហូតមក ។

ជាចុងេ្រកយេនះ ខ�ុំសូមែថ�ងអំណរគុណដល់ ម�ន�-ី និេយាជិត និងកម�ករ កំពង់ែផស�យត
័ ្រក�ង្រពះសីហនុ

ទំងអស់ែដលែតងែតយកចិតទ
� ុកដក់ និងខត
�
� រតីទទួលខុស្រត�វ ។
ិ ខំ្របង
ឹ ែ្របងបំេពញភារកិច�របស់ខួ នេដយស

ៃថ�សុ្រក ២េកីត ែខមគសិរ ឆា�ខ
ំ ល ចត�ស័ក ព.ស ២៥៦៦

េខត�្រពះសីហនុ, ៃថ�ទី២៥ ែខវ ិច�ិក ឆា�២
ំ ០២២

�ប�នអគ��យក
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ព័ត៌មានទូទៅពាក់ព័នធនឹង
កំពង់ផ្នស្វយ័តក្កុងក្ពះស្ីហនុ

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាអរសរខ្មមរ

៖ រំពង់ខ្ែស្វយត
័ ក្រុងក្ពោះស្ហ
ី ន៊ុ (រស្ស្)

ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាអរសរ (ឡាតំង) ៖ PORT AUTONOME DE SIHANOUKVILLE "PAS"
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនជាអរសរ (អងឈ់ លេស្) ៖ SIHANOUKVILLE AUTONOMOUS PORT
ឈេមរូដស្តង់ដារ

៖ KH1000060009

អាស្យដាាន

៖ តិរៈវ ិថីស្ឈមតចអលគមហាឈស្នាបតីឈតឈជាហ៊ុនខ្ស្ន ស្ង្កាត់ឈេម៣
ក្រុងក្ពោះស្ីហន៊ុ ឈមតតក្ពោះស្ហ
ី ន៊ុ ក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជា។

ឈេមទូរស្័ពទ

៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៣ ៤១៦ /៩៣៣ ៥១១

ទំនារ់ទន
ំ ងវ ិនិឈោលិន

៖ (៨៥៥) ៧៨ ៤៩៦ ៧៨៩

ឈលហទំព័រ

៖ www.pas.gov.kh

អ៊ុីខ្ម៉ែេ

៖ pasinfo@pas.gov.kh

ឈេមអាជាាបណណអាជ្ីវរមម

៖ ០១៥៩ ពណ.ចបព កាេបរឈចេ
ិ ទ៖ ២២ រ៊ុមភៈ ២០១៧ ខ្ដេឈចញ

ឈេមវ ិញ្ញាបនបក្តច៊ុោះបញ្ជ ីពាណិជ្ជរមម៖ Co.៤៧៨៤ Et / ២០១៧

កាេបរឈចេ
ិ ទ៖ ២១ រ៊ុមភៈ ២០១៧

ឈដាយក្រស្ួងពាណិជ្ជរមម

ឈស្ចរតស្
័ ៌មានឈេម៖ ០៥៨/១៧/ល.ម.រ/ស្.ស្.រ
ី ឈក្មចអន៊ុញ្ញាត និងច៊ុោះបញ្ជ ីឯរសារែតេ់ពត
កាេបរឈចេ
ិ ទ

ឈ្មោះតំណាងប៊ុលគេឈ ោះែាយ

៖ ០៩ ឧស្ភា ២០១៧

៖ ឯរឧតតម េូ លម
ឹ ឈន់

រំពង់ខ្ែស្វយត
័ ក្រុងក្ពោះស្ីហន៊ុ លឺជារំពង់ខ្ែស្ម៊ុក្ទអនតរជាតិទឹរឈក្ៅខ្តមួយលត់ ននក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុ

ជា ខ្ដេរំព៊ុងឈ្វីអាជ្ីវរមមឈេីនែទដីក្បមាណ ១២៥ ហរ
ត យឈនេរននក្ពោះរាជាណា
ិ ត។ ឈដាយស្ថត
ិ ឈៅតមបឈណា
ចក្ររមព៊ុជារេ៊ុងឈូងស្ម៊ុក្ទនថ រស្ស្ ទទួេ

នភាពអន៊ុឈក្រោះពី្មមជាតិ និងេរខមណឌក្បតប
ិ តតិការោ៉ែងរេូន

ឈពញមួយឆ្េ ំ ឈដាយមានទឹរស្ម៊ុក្ទស្ងប់សាងត់េ អ និងព៊ុមា
ំ នព្៊ុោះ្ំៗឈ យ
ី ។

រស្ស្ ក្តូវ នតភាជប់ឈដាយបណា
ត ញដឹរជ្ញ្ជូ នចំរ៊ុោះ។ តមែេូវឈររ រស្ស្ ក្តូវ នតភាជប់ឈដាយែេូវជាតិស្ំ

ខាន់ៗពីរ លែ
េ
ឺ ូ វជាត
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ិ ែេូវជាតិ
ឈេម៣ ខ្ដេកាត់តមទីរម
ួ ឈមតតរំពត មានក្បខ្វង ២៤៤ លី ូខ្ម៉ែក្ត។ រស្ស្ រ៏ក្តូវ នតភាជប់ឈដាយខ្មសរថឈភ្េង
ី

ភាលខាងតបូង ពភ្
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 រណណធាររិចច នាំនាវាឈចញ-ចូេ និងែតេ់ភ្ស្ត៊ុភាដេ់នាវា
 ឈេីរដារ់ ឈែទរ-ែទ៊ុរ ទំនិញ

 ស្ត៊ុរទំនញ
ំ និងទលា
ិ ឈៅឃ្េង
ី ន
 ដឹរជ្ញ្ជូ នទំនិញ

 តំបន់ឈស្ដារិចព
ច ិឈស្ស្

រស្ស្ មានចំណតខ្ែស្រ៊ុបក្បខ្វង ១.៨៦០ ខ្ម៉ែក្ត ឈដាយខ្ចរជា ១៣ ចំណតដូចខាងឈក្កាម៖
ល.រ

១

ទ

្មះស្ថមនីយ៍

សាថនីយខ្៍ ែអេរដំឈណីរ
(ចំណតខ្ែចាស្់)

ក្រទេទំនិញ

អេរដំឈណីរ

រទ្តមយ

ទទឹង

(ផ្ ៉ែក្ត)

(ផ្ ៉ែក្ត)

២៩០

២៨

និងទំនញ
ិ រាយ

ចំណត

ឈេម១ នង
ិ ឈេម៣៖ ជ្ឈក្ៅ ៩

ខ្ម៉ែក្ត ដេ់ ១៣ ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាប់នាវា
ខ្ដេមានជ្ឈក្ៅ ត ៨,៥ ខ្ម៉ែក្ត
ចូេចត ន។ ឈេម២ និងឈេម៤
៖ ជ្ឈក្ៅ ៦,៥ ខ្ម៉ែក្ត ដេ់ ៨ ខ្ម៉ែក្ត

ស្ក្មាប់នាវា ខ្ដេមានជ្ឈក្ៅ ត
៧ ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត
២

សាថនយ
ី ខ្៍ ែថមី

រ៊ុងខ្តន័រ

៣៥០

៥០០

ន។

ឈេម៥ (ខ្ែេរខាងេច
ិ ) នង
ិ ឈេម
៦ (ខ្ែេរខាងឈរត
ី )៖ ជ្ឈក្ៅ ១០
ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាប់នាវាខ្ដេមាន ជ្ឈក្ៅ

ត ឈក្កាម ៨,៥ ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត
ន។
៣

សាថនយ
ី ខ្៍ ែរ៊ុងខ្តន័រ

រ៊ុងខ្តន័រ

៤០០

៣៥០

ឈេម៧ នង
ិ ឈេម៨៖ ជ្ឈក្ៅ ១១,៥
ខ្ម៉ែក្ត ស្ក្មាប់នាវាខ្ដេមានជ្ឈក្ៅ
តឈក្កាម ៨,៥ ខ្ម៉ែក្ត ចូេចត
ន។

៤

សាថនយ
ី ខ្៍ ែ

ពហ៊ុបណ
ំ ង

អេរដំឈណីរ
ទំនញ
ិ រាយ

នង
ិ រ៊ុរររឈក្បង

៣៣០

២០០

ខ្ែពហ៊ុបណ
ំ ង មានក្បខ្វង ៣៣០
ខ្ម៉ែក្ត នង
ិ ជ្ឈក្ៅទរ
ឹ ១៣,៥ ខ្ម៉ែក្ត
ស្ក្មាប់

ក្បតប
ិ តតកា
ិ រឈេរ
ី ដារ់

ទំនញ
ិ រាយ នង
ិ ទំនញ
ិ ទូឈៅ ខ្ដេ
អាចអន៊ុញាតឱ្្

នាវាចំណ៊ុោះ

៥០.០០០ DWT ចូេចត ន នង
ិ
ចំណតខ្ែមូេដាាន

់ ររ៊ុរ
ែគតែ
់ គងកា

ររខ្រឈក្បងរេ
៉ែ
៊ុ ងខ្ដនស្ម៊ុក្ទ

មាន

ក្បខ្វង ២០០ ខ្ម៉ែក្ត នង
ិ ជ្ឈក្ៅទរ
ឹ
៧,៥ ខ្ម៉ែក្ត ឈដីមបប
ី ឈក្មឈី ស្វាភ្ស្ត៊ុភារ

រមមស្ក្មាប់ ការរ៊ុរររឈក្បងរេ៊ុងខ្ដន
ស្ម៊ុក្ទរមព៊ុជា។

៥

សាថនយ
ី ខ្៍ ែថម

ដឹរឈក្បង

៥៣

៥

ចំណតខ្ែឈក្បង៖ ជ្ឈក្ៅ ៤,៥ខ្ម៉ែក្ត
ឈហយ
ី មានក្បខ្វងស្រ៊ុបឈក្កាម

៨០

ខ្ម៉ែក្ត។ ឧបររណ៍ទារ់ពួរខ្រនចេ ក្តូវ
នឈរៀបចំស្ក្មាប់នាវាឈក្បង ខ្ដេ
មានជ្ឈក្ៅ

តឈក្កាម ៦ ខ្ម៉ែក្ត និង

ក្បខ្វងឈក្កាម ១១០ ខ្ម៉ែក្ត ឈ្វីការ
ចូេចត ន។

សាថនយ
ី រ៍ ថឈភ្េីងដឹររ៊ុងខ្តន័រ

ឈក្ៅពីចណ
ំ តខ្ែខាងឈេី ឈដាយស្ហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Royal Railway Co., Ltd រស្ស្ រ៏មានក្បតិ

បតតិការក្បព័នធែូ វខ្ដរ
េ
នង
ពង់ខ្ែឈដីមបឱ្
ិ ទលា
ី នែទ៊ុរទំនិញរ៊ុងខ្តន័ររេ៊ុងបរឈវណរំ
ិ
ី ្អតថ
ិ ិជ្ន ឬមាចស្់ទំនញ
ិ អាចដឹរ
ជ្ញ្ជូ នឈៅវ ិញឈៅមរពី រស្ស្ ឈៅភ្េំឈពញ។ រស្ស្

នជ្ួេដីបរឈវណឈនោះឈៅឱ្្ក្រុ
មហ៊ុន Royal Railway Co.,
ិ

Ltd ឈហយ
ី ែតេ់ឈស្វារមមឈេរ
ី ដារ់រ៊ុងខ្តន័រឈៅឈេី និងច៊ុោះពរី ថឈភ្េីង ។

តំបន់ឈស្ដារច
័ ក្រុងក្ពោះស្ហ
ិ ចពឈិ ស្ស្រំពង់ខ្ែស្វយត
ី ន៊ុ

ឈក្ៅពីអាជ្ីវរមម ឈស្វារមមខាងឈេី រស្ស្ រ៏មានក្បតប
ច ិឈស្ស្រំពង់ខ្ែស្វយត
័
ិ តតិដំឈណីរការតំបន់ឈស្ដារិចព

ក្រុងក្ពោះស្ីហន៊ុខ្ដេមានទំហនំ ែទដីក្បមាណ ៦៤ ហរ
ិ ត

នរសាងឈ ង
ី តមបទដាានក្បឈទស្ជ្ប៉ែ៊ុន។

ឈៅរេ៊ុងក្តមា
ំ ០២២ ឈនោះ រស្ស្ ព៊ុំមានក្ពត
តិ រណ៍ស្ំខាន់ៗឈទ ។
ី ស្ទី៣ ឆ្េ២
ឹ កា

ផ្នែកទី ២
ព័ត៌មានអំពីលទធនលក្រតិរតតិការធុរកិចច

ររិយាយ

បរមាណទំ
និញនេងកាត់
ិ

ឯកត្តម

ឈតន

ផ្ននការ

ក្តីមាស្ទី៣

ក្តីមាស្ទី៣

ក្តីមាស្ទី៣ ឆ្មំ

២០២២

ឆ្មំ២០២២

ឆ្មំ២០២១

២០២០

១

២

៣

៤

៧.៤១៨.០០០

ទក្រៀរទធៀរ
(២-៣)/៣

(២-៤)/៤

១.៦១៨.១៣២

១.៧២៦.២៣២

១.៤៧៣.៣៦៧

-៦,២៦%

៩,៨៣%

ជារ៊ុងខ្តន័រ

_

១.១៨៨.៥២៣

១.២៥៤.១០១

១.០៥៥.៣៤៨

-៥,២៣%

១២,៦២%

ទំនិញរាយ

_

២៥.៥៦៥

៤៤.៧១៧

៩០.១៨១

-៤២,៨៣%

-៧១,៦៥%

ជាឈក្បង

_

៣៧២.០៩៨

៤១៧.៩៥៥

៣០៨.១៥៦

-១០,៩៧%

២០,៧៥%

ជាហាគស្

_

៣១.៩៤៥

៩.៤៥៩

១៩.៦៨២

២៣៧,៧១%

៦២,៣១%

១.១៩១.២៧៩

១.២៥០.៦៦៩

១.០៦៥.៨៤៤

-៤,៧៥%

១១,៧៧%

បរមាណទំ
នញ
ិ
ិ នាំចូេ

_

៥.៥៦៤.០០០

ជារ៊ុងខ្តន័រ

_

៧៦១.៦៧០

៧៨២.៩៦៤

៦៥៤.៩៦៦

-២,៧២%

១៦,២៩%

ទំនិញរាយ

_

៤២៩.៦០៩

៤៦៧.៧០៥

៤១០.៨៧៨

-៨,១៥%

៤,៥៦%

៤២៦.៨៥៣

៤៧៥.៥៦៣

៤០៧.៥២៣

-១០,២៤%

៤,៧៤%

បរមាណទំ
នញ
ិ
ិ នាំឈចញ

_

១.៨៥៤.០០០

ជារ៊ុងខ្តន័រ

_

៤២៦.៨៥៣

៤៧១.១៣៧

៤០០.៣៨៣

-៩,៤០%

៦,៦១%

ទំនញ
ិ រាយ

_

០

៤.៤២៦

៧.១៤០

-១០០,០០%

-១០០,០០%

បរមាណទំ
និញឈេរ
ិ
ី ឈរៀប

_

១០.២៩៨.០០០

២.៤៧១.៨១៨

២.៥៦២.១៩៥

២.២៥៦.៤២០

-៣,៥៣%

៩,៥៥%

ក្បលេ់ផ្ទទេ់

_

២២០.០០០

២០.២៤៩

៣៥.៤៤១

៣៤.៦៣៧

-៤២,៨៦%

-៤១,៥៤%

នេងកាត់ឃ្េង
ំ នង
ិ ទលា
ី ន

_

១០.០៧៨.០០០

២.៤៥១.៥៦៨

២.៥២៦.៧៥៤

២.២២១.៧៨៣

-២,៩៨%

១០,៣៤%

៧៨៧.០០០

១៩១.៤២៨

១៩៤.២៦៨

១៦៤.៥១៤

-១,៤៦%

១៦,៣៦%

_

៩៩.៤៣២

៩៦.៧១៩

៨២.៣៥៥

២,៨១%

២០,៧៤%

មានទំនិញ

_

៧៩.៨៨៩

៨២.៣១៨

៧២.៥០១

-២,៩៥%

១០,១៩%

រមនទំនញ
ិ

_

១៩.៥៤៣

១៤.៤០១

៩.៨៥៤

៣៥,៧១%

៩៨,៣៣%

បរមាណរ៊ុ
ងខ្តន័រនេងកាត់
ិ
នាំចូេ

TEUs

នាំឈចញ

_

៩១.៩៩៦

៩៧.៥៤៩

៨២.១៥៩

-៥,៦៩%

១១,៩៧%

មានទំនិញ

_

៥៧.២៨៣

៦៤.៤៨៣

៥៤.៥៤៣

-១១,១៧%

៥,០២%

រមនទំនញ
ិ

_

៣៤.៧១៣

៣៣.០៦៦

២៧.៦១៦

៤,៩៨%

២៥,៧០%

ចំនួននាវាចូេចត

ឈក្លឿង

១.៤៥០

៣២៨

៣៥២

៣៥៧

-៦,៨២%

-៨,១២%

ចំណ៊ុែទ៊ុរនាវា

ឈតន

១៤.១២៨.០០០

៣.៤០៩.៤៤១

៣.១៩០.៩៩៨

៣.៧១៤.៣៥៥

៦,៨៥%

-៨,២១%

ឈក្លឿង

១៧៥

១៦៦

១៧៥

៥,៤២%

០,០០%

ឈតន

២.៤៧៥.១៣៩

២.៣២៧.៤៨៤

២.៧៦៣.១៩៨

៦,៣៤%

-១០,៤២%

ឈក្លឿង

១១៨

១០៨

១២៤

៩,២៦%

-៤,៨៤%

ឈតន

៥០៤.២៨០

៤១៤.៨៨៨

៤៣៣.០២៦

២១,៥៥%

១៦,៤៥%

ឈក្លឿង

៣៥

៧៨

៥៨

-៥៥,១៣%

-៣៩,៦៦%

ឈតន

៤៣០.០២២

៤៤៨.៦២៦

៥១៨.១៣១

-៤,១៥%

-១៧,០១%

ឈក្លឿង

០

០

០

០

០

នាវាឈទស្ចរណ៍

ឈតន

០

០

០

០

០

ចំនួនឈទស្ចរ

នារ់

០

០

០

០

០

នាវាដឹររ៊ុងខ្តន័រ
ចំណ៊ុោះនាវាដឹររ៊ុងខ្តន័រ
នាវាដឹរឈក្បង&ហាគស្
ចំណ៊ុោះនាវាដឹរឈក្បង&ហាគស្
នាវាដឹរទំនញ
ិ ទូឈៅ
ចំណ៊ុោះនាវាដឹរទំនិញទូឈៅ
នាវាឈទស្ចរណ៍

បរមាណទំ
នញ
ិ
ិ នេងកាត់ រស្ស្(ឈតន)
១,៨០០,០០០

១.៧២៦.២៣១

១,៧០០,០០០

១.៦១៨.១៣២

១,៦០០,០០០

១.៤៧៣.៣៦៧

១,៥០០,០០០
១,៤០០,០០០
១,៣០០,០០០

ក្តីមាស្ទី៣ ឆ្េ២
ំ ០២២

ក្តីមាស្ទី៣ ឆ្េ២
ំ ០២១

ក្តីមាស្ទ៣
ំ ០២០
ី ឆ្េ២

បរមាណរ៊ុ
ងខ្តន័រនេងកាត់ រស្ស្
ិ

TEUs
១០០,០០០

៧៩.៨៨៩

៨០,០០០

៨២.៣១៨
៦៤.៤៨៣

៥៧.២៨៣

៦០,០០០

៧២.៥០១
៥៤.៥៤៣

៤០,០០០

៣៣.០៦៦

៣៤.៧១៣
១៩.៥៤៣

២០,០០០

១៤.៤០១

២៧.៦១៦
៩.៨៥៤

០
ក្តីមាស្ទី៣ ឆ្េ២
ំ ០២២

នាំចូេមានទំនិញ

ក្តីមាស្ទី៣ ឆ្េ២
ំ ០២១

នាំចូេរមនទំនិញ

នាំឈចញមានទំនិញ

ក្តីមាស្ទី៣ ឆ្េ២
ំ ០២០

នាំឈចញរមនទំនិញ

ក្បឈទស្នាំឈចញ និងនាំចូេរ៊ុងខ្តន័ររបស្់ រស្ស្ ក្បចាំក្តីមាស្ទ៣
ំ ០២២
ី ឆ្េ២
នាំចូេ

នាំឈចញ

៥៨,៤៦%
៣៧,៤២%

៨,០៤%

៣,៥៣%

៣០,៣៥%

៧,៨៤%

២២,៧៩%
៧,១២%

៦,៣៨%
៨,៧២% ៣,៧៩%
១,៩៧% ៣,៤១%
០,១៨%

ចំណ៊ុោះែទ៊ុរនាវាចូេចត រស្ស្
៣,០០០,០០០

២.៧៦៣.១៩៨
២.៤៧៥.១៣៩
២.៣២៧.៤៨៤

២,៥០០,០០០
២,០០០,០០០
១,៥០០,០០០

៥០៤.២៨០

១,០០០,០០០

៥១៨.១៣១

៤៣៣.០២៦
៤៤៨.៦២៦
៤១៤.៨៨៨
៤៣០.០២២

៥០០,០០០

០

០

០

ក្តីមាស្ទី៣ ឆ្េ២
ំ ០២២

ក្តីមាស្ទ៣
ំ ០២១
ី ឆ្េ២

ក្តីមាស្ទី៣ ឆ្េ២
ំ ០២០

ចំនន
ួ នាវាចូេចត រស្ស្
១៧៥
១២៤

១៦៦
២០០
១៥០

១៧៥

១០៨

៧៨

១១៨

១០០

៣៥

៥០

៥៨
០
០

០

០

ក្តីមាស្ទី៣ ឆ្េ២
ំ ០២២

ក្តីមាស្ទ៣
ំ ០២១
ី ឆ្េ២

ក្តីមាស្ទ៣
ំ ០២០
ី ឆ្េ២

០

ការិយររិទចេទរញ្ចរ់ក្តឹ
ររិយាយ

ក្តីមាស្ទី៣ ឆ្មំ២០២២

ការិយររិទចេទរញ្ចរ់ក្តឹ

ក្តីមាស្ទី៣ ឆ្មំ២០២១

ភាគរយទធៀរនឹង

ពាន់ទរៀល

ចំណូេឈេីរដារ់ពនា
ី វាឈៅទី

ការិយររិទចេទរញ្ចរ់ក្តឹ

ភាគរយទធៀរនឹង

ពាន់ទរៀល

ចំណូលស្រុរ

ក្តីមាស្ទី៣ ឆ្មំ២០២០
ភាគរយទធៀរនឹង

ពាន់ទរៀល

ចំណូលស្រុរ

ចំណូលស្រុរ

៤១.៤៥៨.៦៣៧

៤៨,៧១%

៤១.៩២៦.២១១

៤៧.៩០%

៣៨.៥៣៤.៦៧៣

៤៧,៩៦%

២៤.៦០៦.៦១៧

២៨,៩១%

២៥.២៨៨.៤១៨

២៨.៨៩%

២១.០៩២.៩០៤

២៦,២៥%

១៥.៥៧៨.៥៤២

១៨,៣០%

១៥.៧១៤.០១៩

១៧.៩៥%

១៧.២៦៩.៧៣៦

២១,៤៩%

២.៥៤៤.០៥៥

២,៩៩%

៣.៥៨៦.៨៤៣

៤.១០%

២.៤៧៨.៩៧២

៣,០៩%

១.៨៩១

០,០០%

២១.៧៥១

០.០២%

១៧.៧៥៩

០,០២%

-

-

-

-

-

-

ចំណូេពីតប
ំ ន់ឈស្ដារិចព
ច ិឈស្ស្

៥១៣.៤០២

០,៦០%

៥៨៦.៤៤៣

០.៦៧%

៥៥៨.២៣៤

០,៦៩%

ចំណូេជ្ួេទត
ំ
ី ង

៣៤៣.៧០៧

០,៤០%

៣២៥.៦១៧

០.៣៧%

៣១៧.៣៤៣

០,៣៩%

៧០.៥១៣

០,០៨%

៧៤.២៨០

០.០៨%

៧៧.៣១៤

០,១០%

៨៥.១១៧.៣៦៤

១០០,០០%

៨៧.៥២៣.៥៨១

១០០.០០%

៨០.៣៤៦.៩៣៥

១០០,០០%

លាន (Stevedoring)

ចំណូេឈេរ
ី ដារ់ឈេទ
ី លា
ី ន
(LOLO)

ចំណូេពីឈស្វារមមនាវាចរ
ចំណូេស្ត៊ុរ ឃ្េង
ំ នង
ិ ទលា
ី ន
ចំណូេដឹរជ្ញ្ជូ ន
ចំណូេនាវាឈទស្ចរណ៍

ចំណូេឈែសងៗឈទៀត
ចំណូេស្រ៊ុប

ផ្នែកទី ៣
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុផ្ែលបានក្តួត
ពិនិតមយទ

ើងវិញទោយស្វនករឯករាជមយ

េយាង៖ ៦១៨០៣៧៦២/៦៦៦៥៦៥៦៧

របាយករណ៍្រត�តពិនិត្យរបស់សវនករឯករជ្យ
ជូនចំេពះ៖

ភាគទុនិក ៃនកំពង់ែផស�យត
័ ្រក�ង្រពះសីហនុ

េសចក�ីេផ�ម
េយងខ�ុំ បានេធ�ករ្រត�តពិនិត្យេលព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពលែដលភា�ប់ ជាមួយេនះ របស់កំពង់ ែផ

ស�យ័ត្រក�ង្រពះសីហនុ (េហកត់ថា “ក.ស.ស”) ែដលរួមមានរបាយករណ៍ស�នភាពហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះ

េពលនាៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២ របាយករណ៍លទ�ផលេពញេលញសេង�បចេនា�ះេពលស្រមាប់

ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និង្របាំបួនែខប��ប់ និងរបាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធនសេង�បចេនា�ះេពល ្រពមទំង
របាយករណ៍លំហូរសច់ ្របាក់សេង�បចេនា�ះេពលស្រមាប់ ករយ
ិ បរេិ ច�ទ្របាំបួនែខប��ប់ ៃថ�ទី៣០ ែខក��
ឆា�ំ២០២២ រួមទំងេសចក�ីសេង�បេគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់ៗ និងកំណត់ សមា�ល់ពន្យល់េផ្សងៗ។
គណៈ្រគប់ ្រគងទទួ លខុ ស្រត�វក�ុងករេរៀបចំ និងបង�ញព័ ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល េដយអនុេលម

េទតមស�ង់ដរគណេនយ្យអន�រជាតិ ៃនកម�ុជា េលខ៣៤ ស�ីពី “របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុចេនា�ះេពល”។
ករទទួ លខុ ស្រត�វរបស់េយងខ�ុំ គឺបេ��ញេសចក�ីសន�ិដ�នចំេពះព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល េដយ
ែផ�កេទតមករ្រត�តពិ និត្យរបស់េយងខ�ំុ។

ែដនកំណត់ៃនករ្រត�តពិនិត្យ
េយងខ�ំុ បានេធ�ករ្រត�តពិនិត្យេដយអនុ េលមេទតមស�ង់ដរអន�រជាតិ ៃនកម�ុជា ស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យេលខ
២៤១០ ស�ីពី ករ្រត�តពិនិត្យេលព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពលេដយសវនករឯករជ្យរបស់អង�ភាព។

ករ្រត�តពិនិត្យេលព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពលរួមមាន ករសកសួរជាចម្បងេទបុគ�លទទួលខុ ស្រត�វ
េលប�
� ហិរ�� វត�ុ និងគណេនយ្យ និងករអនុ វត�នីតិវ ិធី វែិ បបវ ិភាគ និងករ្រត�តពិនិត្យេផ្សងេទៀត។ ករ្រត�ត
ពិនិត្យ មានែដនកំណត់តិចជាង ករេធ�សវនកម�េដយអនុេលមតមស�ង់ដរអន�រជាតិសីព
� ីសវនកម�ៃន
កម�ុជា។ េហយជាលទ�ផលមិ នអចឲ្យេយងខ�ំុទទួលបានករធានាថា េយងខ�ំុនឹងដឹងរល់ប�
� សំខន់ៗ
ទំងឡាយែដលអច្រត�វបានរកេឃញដូចេនក�ុងករងរសវនកម�េនាះេទ។ ដូ េច�ះេហយ េយងខ�ុំនឹងមិន
បេ��ញមតិ េយាបល់សវនកម�េនាះេទ។

ប�
� េផ្សងៗ
របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ ក.ស.ស ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទប��ប់ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១ ្រត�វបាន
េធ�សវនកម�េដយសវនករេផ្សងែដលបានបេ��ញមតិេយាបល់មិនមានប�
� េលរបាយករណ៍ទំងេនាះេន
ៃថ�ទី២២ ែខមី នា ឆា�ំ២០២២។
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េសចក�ីសន�ិដ�ន
េយាងតមករ្រត�តពិនិត្យរបស់េយងខ�ុំ ពុំ មានអ�ីែដលជាករចប់អរម�ណ៍ ែដលបណា
� លឲ្យេយងខ�ុំេជឿជាក់
ថាព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពលែដលបានភា�ប់មកជាមួយេនះ នាៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២ និង
ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ មិន្រត�វបានេរៀបចំេឡង្រគប់ទិដ�ភាពជាសរវន�ទំងអស់

េដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យអន�រជាតិៃនកម�ុជាេលខ៣៤ ស�ីពី របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុចេនា�ះ

េពល េនាះេទ។

ៃដគូសវនករ
អឺនស�៍ ែអ៊ន យាុំង (េខមបូ ឌ)
្រក�មហ៊ុនគណេនយ្យករជំ នាញ
សវនករ្របតិ�ស�ត
រជធានីភំេ� ពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា
ិ ិ�ក ឆា�ំ២០២២
ៃថ�ទី២៥ ែខវច
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កំពង់ែផស�យត
័ ្រក�ង្រពះសីហនុ
របាយករណ៍ស�នភាពហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល
នាៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២

កំណត់

សមា�ល់

ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
ំ ០២២
ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវនកម�)

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១
ពន់េរៀល

បានេធ�សវនកម�

(បានេធ�ចំណាត់ថា�ក់េឡងវិញ កំណត់សមា�ល់េលខ ២៧)

្រទព្យសកម�
្រទព្យសកម�រយៈេពលែវង
្រទព្យ និងបរិក�រ

៦

៩៦០.៣៣៣.៥២៣

៩៦៦.១៦៥.៨៤៤

្រទព្យវិនិេយាគ

៧

២៤៩.៥៧៦.២៧៦

២៥៣.១៩៥.៦៩៩

៨

៤.៣១៤.៣៦៦

៤.៩៣៦.៣៣២

១.២១៤.២២៤.១៦៥

១.២២៤.២៩៧.៨៧៥

៩

២៨.២២៩.៧០៣

២៧.២២៥.០០៦

១០

៣៨.១៨៤.៦៣០

៣៥.៦៥៩.៩១១

១០១.៩៣៨.៧០៨

១០១.៣០៦.៦៨១

២៦.២៣០.៨១៦

២២.៤៦៨.៩២៩

១៩៤.៥៨៣.៨៥៧

១៨៦.៦៦០.៥២៧

១៦.៥៧៩.៣៨០

១៦.១៩១.២៦៨

២១១.១៦៣.២៣៧

២០២.៨៥១.៧៩៥

១.៤២៥.៣៨៧.៤០២

១.៤២៧.១៤៩.៦៧០

១២

៤៥០.៣០២.៨២៨

៤៥០.៣០២.៨២៨

បុព�លភភាគហ៊ុន

១២

៦៧.៧១៥.២៣៥

៦៧.៧១៥.២៣៥

ទុនប្រម�ងេផ្សងៗ

១៣

៤១.០៩០.៥៧២

៣១.៧១៩.៨៣២

្របាក់ចំេណញរក្សោទុក

៣១៨.៦៩៧.៣៩២

២៣៤.១៥៦.២៦៤

មូលធនសរុប

៨៧៧.៨០៦.០២៧

៧៨៣.៨៩៤.១៥៩

្រទព្យសកម�អរូបិយ

្រទព្យសកម�រយៈេពលខ�ី
សន�ិធិ
គណនីអតិថិជន និងគណនី្រត�វទទួលេផ្សងៗ
្របាក់បេ��េនធនាគាររយៈេពលខ�ី
សច់្របាក់

្រទព្យសកម�ចត់ថា�ក់ជា្រទព្យស្រមាប់លក់

១១

្រទព្យសកម�សរុប
មូលធន និងបំណុល
មូលធន
េដមទុនែដលបានេបាះផ្សោយ
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កំពង់ែផស�យត
័ ្រក�ង្រពះសីហនុ
របាយករណ៍ស�នភាពហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល (តពីទំព័រមុន)

នាៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២

កំណត់

សមា�ល់

ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវនកម�)

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១
ពន់េរៀល

បានេធ�សវនកម�

(បានេធ�ចំណាត់ថា�ក់េឡងវិញ កំណត់សមា�ល់េលខ ២៧)

បំណុល
បំណុលរយៈេពលែវង
្របាក់កម�ី

១៤

៣៤៧.៩៥៨.០២៧

៤៣៥.០២៥.៤២៥

កតព�កិចអ
� ត�្របេយាជន៍្របាក់េសធននិវត�ន៍

១៥

៧០.៤១៧.៤៣១

៨៣.៦៤៦.៥៥៩

១.៣៥៨.៦១៧

១.០៨០.១៤៩

សំវ ិធានធនេល្របាក់បំណាច់អតីតភាពករងរ
ចំណូលពន្យោរេលករជួល
បំណុលពន�ពន្យោរ

១២.២៦៦.៨៨៨

៥.៣១០.៤៥៩

៣១.៨៤៣.៨៦៣

២៩.៤១៩.០១៤

៤៦៣.៨៤៤.៨២៦

៥៥៤.៤៨១.៦០៦

បំណុលរយៈេពលខ�ី
្របាក់កម�ី

១៤

២៨.២១៥.៧០៧

៣៣.៩៦១.៥៧២

កតព�កិចអ
� ត�្របេយាជន៍្របាក់េសធននិវត�ន៍

១៥

៥.៤៦៤.៨៤៩

៤.៥៣៤.៤២៥

សំវ ិធានធនេល្របាក់បំណាច់អតីតភាពករងរ

៧៨០.០៥១

-

ចំណូលពន្យោរ

៣១៨.៦៨១

១៣៤.៤៤២

៤០.៧១៤.៦៨៧

៤៤.២០៨.១៥៩

៨.២៤២.៥៧៤

៥.៩៣៥.៣០៧

៨៣.៧៣៦.៥៤៩

៨៨.៧៧៣.៩០៥

៥៤៧.៥៨១.៣៧៥

៦៤៣.២៥៥.៥១១

១.៤២៥.៣៨៧.៤០២

១.៤២៧.១៤៩.៦៧០

គណនីអ�កផ�ត់ផ�ង់ និងគណនី្រត�វទូទត់េផ្សងៗ
បំណុលពន�េល្របាក់ចំណូល

បំណុលសរុប
មូលធន និងបំណុលសរុប

កំណត់ សមា�ល់ែដលបានភា�ប់មកជាមួ យពីេលខ ១ ដល់េលខ ២៨ ជាែផ�កមួ យ
ៃនព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពលេនះ។
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កំពង់ែផស�យត
័ ្រក�ង្រពះសីហនុ
របាយករណ៍លទ�ផលេពញេលញសេង�បចេនា�ះេពល
ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
កំណត់

សមា�ល់

ករិយបរិេច�ទបីែខប�� ប់
ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
ពន់េរៀល

ករិយបរិេច�ទ្របាំបួនែខប�� ប់

ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២១
ពន់េរៀល

ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
ពន់េរៀល

ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២១
ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវនកម�)

(មិនបានេធ�សវនកម�)

(មិនបានេធ�សវនកម�)

(មិនបានេធ�សវនកម�)

៨៤.៦០៣.៩៦២

៨៦.៩៣៧.១៣៩

២៦៤.៩៧៩.៣០៦

២៥២.៩៧០.២៤៣

៥១៣.៤០២

៥៨៦.៤៤២

១.៧៥១.៤០១

១.៧០២.០០៥

៨៥.១១៧.៣៦៤

៨៧.៥២៣.៥៨១

២៦៦.៧៣០.៧០៧

២៥៤.៦៧២.២៤៨

(៧៩.០៨៣.៨៩៦)

ចំ ណូល
ចំណូលពីកិចស
� ន្យោជាមួយអតិថិជន
ចំណូលពីករជួ ល

១៦
៧

ចំ ណាយ
្របាក់េបៀវត្សរ ៍ ្របាក់ឈួល
� និ ងចំណាយពក់ព័ន�

១៧

(២៧.៤៦៥.៦៩៥)

(២៦.៨៥៧.៥០៦)

(៨៣.៤១០.២៩១)

សមា�រៈផ�ត់ផង
� ់ ករេ្រប្របាស់

១៨

(២៦.៣៣២.៦៨០)

(២២.៤៤៩.៧៩៧)

(៨០.២២៣.៩១១)

(៦៨.០៨២.៦៩០)

ចំណាយរ ំលស់្រទព្យរូបិយ និ ងអរូបិយ

១៩

(១១.៤៩១.៩៧៤)

(៩.៩៩៥.៤៩៩)

(៣៤.០០៤.៧៣៥)

(២៩.៧៤៦.៨៧៦)

(៦.៧៤៦.៤៩៣)

(៦.៣៨៩.០៤១)

(២២.៨៥១.៤២៥)

(១៤.៤៥៦.៥៧៣)

(៤១១.២៩១)

(១.០៦៦.៣៤៤)

(១.២៣៦.១៤៤)

(៤.៤៩៨.០២៤)

៦០៥.០៤២

៦៤.៣៩៧

៨៦០.៣៧២

២៥១.២៥៤

(៧១.៨៤៣.០៩១)

(៦៦.៦៩៣.៧៩០)

(២២០.៨៦៦.១៣៤)

(១៩៥.៦១៦.៨០៥)

១៣.២៧៤.២៧៣

២០.៨២៩.៧៩១

៤៥.៨៦៤.៥៧៣

៥៩.០៥៥.៤៤៣

១០.៦១២.១០៧

២.១៤៧.៦៩២

៦៤.០៧១.០៦៧

២៣.១៥៧.០០៨

ចំ េណញមុ នគិ តពន�េល្របាក់ ចំណូល

២៣.៨៨៦.៣៨០

២២.៩៧៧.៤៨៣

១០៩.៩៣៥.៦៤០

៨២.២១២.៤៥១

ចំណាយពន�េល្របាក់ចំណូល

(៣.៦៥០.៩៩៣)

(៤.៦៥៧.៨៦១)

(១១.៧៧៥.៣៤៤)

(១៣.០១១.៦៥៤)

្របាក់ ចំេណញក�ុង្រគា

២០.២៣៥.៣៨៧

១៨.៣១៩.៦២២

៩៨.១៦០.២៩៦

៦៩.២០០.៧៩៧

្របាក់ ចំេណញក�ុង្រគារបស់ភាគហ៊ុ និក

២០.២៣៥.៣៨៧

១៨.៣១៩.៦២២

៩៨.១៦០.២៩៦

៦៩.២០០.៧៩៧

-

-

១១.៨៥៨.៨៤០

-

២០.២៣៥.៣៨៧

១៨.៣១៩.៦២២

១១០.០១៩.១៣៦

៦៩.២០០.៧៩៧

១.១៤៤,៤៣

៨០៦,៨០

ចំណាយេផ្សងៗ
ជួសជុល និងែថទំ
ចំេណញេផ្សងៗ - សុទ�

ចំេណញ្របតិបត�ិករ
ចំណូល (ចំ ណាយ) ហិរ�� វត�ុ - សុទ�

២០

២១

ិ េលករកំ ណត់កតព�កិច�អត�្របេយាជន៍
ចំេណញពីករវស់ែវងេឡងវញ

១៥, ២១

្របាក់ ចំេណញេពញេលញសរុបក�ុង្រគារបស់ ភាគហ៊ុនិក

ចំេណញក�ុងមួយភាគហ៊ុនរបស់ភាគហ៊ុនិករបស់្រក�មហ៊ុន ក.ស.ស ក�ុងករយ
ិ បរ ិេច�ទេនះមានដូចខងេ្រកម៖
មូ លដ�នចំ េណញក�ុងមួ យភាគហ៊ុន (េរៀល)

២២

២៣៥,៩២

២១៣,៥៩

កំណត់ សមា�ល់ែដលបានភា�ប់មកជាមួ យពីេលខ ១ ដល់េលខ ២៨ ជាែផ�កមួ យៃនព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពលេនះ។
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កំពង់ែផស�យត
័ ្រក�ង្រពះសីហនុ
របាយករណ៍បែ្រមប្រម�លមូលធនសេង�បចេនា�ះេពល
ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទ្របាំបួនែខប��ប់ ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
កំណត់

សមា�ល់

េដមទុន

ែដលបានេបាះផ្សោយ

បុព�លភភាគហ៊ុន

ទុនប្រម�ង

្របាក់ចំេណញរក្សោទុក

សរុប

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

៤៥០.៣០២.៨២៨

៦៧.៧១៥.២៣៥

៣១.៧១៩.៨៣២

២៣៤.១៥៦.២៦៤

៧៨៣.៨៩៤.១៥៩

-

-

-

៩៨.១៦០.២៩៦

៩៨.១៦០.២៩៦

-

-

-

១១.៨៥៨.៨៤០

១១.៨៥៨.៨៤០

-

-

-

១១០.០១៩.១៣៦

១១០.០១៩.១៣៦

សមតុល្យនាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា�២
ំ ០២២

(បានេធ�សវនកម�)

្របាក់ចំេណញក�ុង្រគា

ចំេណញពីករវយតៃម�េឡងវិញេលករកំណត់
កតព�កិចអ
� ត�្របេយាជន៍

១៥, ២១

្របាក់ចំេណញេពញេលញសរុបក�ង្រគា
ុ
េផ�រេទទុនប្រម�ង

១៣

-

-

៩.៣៧០.៧៤០

(៩.៣៧០.៧៤០)

-

ភាគលភែដលបាន្របកស

២៣

-

-

-

(១៦.១០៧.២៦៨)

(១៦.១០៧.២៦៨)

៤៥០.៣០២.៨២៨

៦៧.៧១៥.២៣៥

៤១.០៩០.៥៧២

៣១៨.៦៩៧.៣៩២

៨៧៧.៨០៦.០២៧

៤៥០.៣០២.៨២៨

៦៧.៧១៥.២៣៥

២៩.០៥៩.០៧២

១៥៥.២៨៤.២៨៣

៧០២.៣៦១.៤១៨

្របាក់ចំេណញក�ុង្រគា

-

-

-

៦៩.២០០.៧៩៧

៦៩.២០០.៧៩៧

្របាក់ចំេណញេពញេលញសរុបក�ង្រគា
ុ

-

-

-

៦៩.២០០.៧៩៧

៦៩.២០០.៧៩៧

សមតុល្យនាៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២

(មិនបានេធ�សវនកម�)

សមតុល្យនាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា�២
ំ ០២១

(បានេធ�សវនកម�)

េផ�រេទទុនប្រម�ង

១៣

-

-

២.៦៦០.៧៦០

(២.៦៦០.៧៦០)

-

ភាគលភែដលបាន្របកស

២៣

-

-

-

(១២.១៧៤.៦៤៩)

(១២.១៧៤.៦៤៩)

៤៥០.៣០២.៨២៨

៦៧.៧១៥.២៣៥

៣១.៧១៩.៨៣២

២០៩.៦៤៩.៦៧១

៧៥៩.៣៨៧.៥៦៦

សមតុល្យនាៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២១

(មិនបានេធ�សវនកម�)

កំណត់ សមា�ល់ែដលបានភា�ប់មកជាមួ យពីេលខ ១ ដល់េលខ ២៨ ជាែផ�កមួ យៃនព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពលេនះ។
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កំពង់ែផស�យត
័ ្រក�ង្រពះសីហនុ
របាយករណ៍លំហូរសច់្របាក់សេង�បចេនា�ះេពល
ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទ្របាំបួនែខប��ប់ ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
កំណត់

សមា�ល់

ករិយបរិេច�ទ្របាំបួនែខប�� ប់
ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២

ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២១

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

មិនបានេធ�សវនកម�

មិនបានេធ�សវនកម�

លំហូរសច់្របាក់ពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ
សច់្របាក់បានពី្របតិបត�ិករ

២៤

ពន�េល្របាក់ចំណូលបានបង់
សច់្របាក់សុទ�បានពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ

៨៣.៨៥៩.៨១៤

៨១.៧៣៣.៩៧១

(១០.០០៧.៩៣៧)

(៩.២៦៧.៧៣៧)

៧៣.៨៥១.៨៧៧

៧២.៤៦៦.២៣៤

(២២.៣៧២.៩៤៧)

(២៧.០២៣.១៩១)

(១.៤៤៤.៨៧៩)

៥.០៨៧.២២១

(១.៣៩៩.៥៦៧)

(១.៦០២.១០១)

លំហូរសច់្របាក់ពីសកម�ភាពវ ិនិេយាគ
ករទិញ្រទព្យ និងបរិក�រ

៦

ករដក់្របាក់បេ��រយៈេពលខ�ីេនធនាគារ
ករទិញ្រទព្យវិនិេយាគ

៧

ករទិញ្រទព្យអរូបិយ

(២៥១.២៩៨)

(៣៦៦.៩៣១)

ករ្របាក់បានទទួល

៣.៨៦៨.៤២៤

៣.៨៦៦.៤៩៥

-

១.២៨៣.៣៦៣

(២១.៦០០.២៦៧)

(១៨.៧៥៥.១៤៤)

ភាគលភបានបង់

(១៦.១០៧.២៦៨)

(៨.៦៤១.៥២៧)

ករសង្របាក់កម�ី

(២៥.១២៥.៧៦២)

(២៨.៦៩១.៤៣១)

ករ្របាក់បានបង់

(៨.៨៦៥.៩៤៧)

(១០.៤៦៤.៥១៧)

១.៦០៩.២៥៤

៣៧៥.១៤០

(៤៨.៤៨៩.៧២៣)

(៤៧.៤២២.៣៣៥)

៣.៧៦១.៨៨៧

៦.២៨៨.៧៥៥

សច់្របាក់េដម្រគា

២២.៤៦៨.៩២៩

៣០.៧៤១.០៧៥

សច់្របាក់ចុង្រគា

២៦.២៣០.៨១៦

៣៧.០២៩.៨៣០

្របាក់សំណងទទួលបានពីឥណទនបុគ�លក
ិ
សច់្របាក់សុទ�េ្រប្របាស់កុ�ងសកម�ភាពវ ិនិេយាគ
លំហូរសច់្របាក់ពីសកម�ភាពហិរ��ប្បទន

សច់្របាក់ទទួលបានពី្របាក់កម�ី
សច់្របាក់សុទ�េ្រប្របាស់កុ�ងសកម�ភាពហិរ��ប្បទន
កំេណនសុទ�េលសច់្របាក់

កំណត់ សមា�ល់ែដលបានភា�ប់មកជាមួ យពីេលខ ១ ដល់េលខ ២៨ ជាែផ�កមួ យៃនព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�ប
ចេនា�ះេពលេនះ។
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ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
១.

ព័ត៌មានទូេទ
កំពង់ែផស�យ័ត្រក�ង្រពះសីហនុ (េហកត់ ថា “ក.ស.ស”) គឺជា្រគឹះស�នស�យ័តសធារណៈ ែដល
សិត
� េ្រកមករ្រគប់ ្រគងែផ�កបេច�កេទសរបស់្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ�ូ� ន និ ងស�ិតេ្រកម

ករ្រត�តពិនិត្យេលែផ�កហិរ�� វត�ុរបស់្រកសួងេសដ�កិច�

និងហិរ�� វត�ុ

ែដលមានករ ិយាល័យ

កណា
� លរបស់ខួ�នេនក�ុងេខត�្រពះសីហនុ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។

ក.ស.ស គឺជានីតិបុគ�លែដលមានលក�ណៈស�យ័តទំងែផ�ករដ�បាល និងហិរ�� វត�ុ និង្រត�វបាន
បេង�តេឡងេដយអនុេលមេទតមអនុ ្រកឹតេលខ៥០ អន្រក.បក ចុះៃថ�ទី១៧ ែខកក�ដ ឆា�ំ១៩៩៨
ែដលបានផ�ល់ស�នភាពទូេទឲ្យ្រក�មហ៊ុនជាស�ប័ នស�យ័តសធារណៈ។
ក.ស.ស បានចុះប��ីជាសហ្រគាសសធារណៈ្រគប់ ្រគងេដយរដ� េន្រកសួងពណិជ�កម� និង
ទទួលបានវ ិ��បនប្រតចុះប��ីេលខ Co.៤៧៨៤ET/២០១៧ ចុះៃថ�ទី២១ ែខកុម�ៈ ឆា�ំ២០១៧។ ភាគ
ហ៊ុន្របេភទ “គ” របស់ ក.ស.ស ្រត�វបានចុះប��ីេនផ្សោរមូលប្រតកម�ុជា (េហកត់ថា “ផមក”)
េនៃថ�ទី៨ ែខមិថុនា ឆា�ំ២០១៧។

បច�ុប្បន� ក.ស.ស គឺ ជាកំពង់ ែផសមុ ្រទអន�រជាតិ និងជាកំ ពង់ែផសមុ ទ្យេ្រជពណិជ�កម�ែតមួយគត់
េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ អនុេលមេទតមអនុ ្រកឹ ត្យស�ីពី េបសកកម�របស់ ក.ស.ស គឺផ�ល់

េសវកំពង់ ែផសមុ្រទ និងសកម�ភាពេផ្សងៗែដលពក់ព័ន�នឹងេសវកំ ពង់ែផសមុ្រទដូចខងេ្រកម៖
-

កណ� ធារកិ ច�នាំនាវេចញ-ចូ ល និងផ�ល់ភស�ុភាដល់នាវ េធ�ែបបបទនាវ េចញ ចូ ល

-

េលកដក់ េផ�រេចញ និងដឹកជ�ូ� នទំនិញ

-

រក្សោ ស�ុកទំនិញ ឃា�ំង-ទីលន

-

ករងរអភិ វឌ្ឍន៍ ស�រ និងព្រងីកេហដ�រចនាសម�័ន�របស់ ក.ស.ស ែដលមាន�សប់

-

ទទួលខុស្រត�វ េលសុខមាលភាព សុវត�ិភាព និងសណា
� ប់ ធា�ប់កុងតំ
�
បន់ ្រគប់្រគង និង

-

េប�ជា�េធ�ករ្រគប់្រគង

និងចត់ែចងសកម�ភាព្របតិបត�ិករឲ្យមាន្របសិទ�ភាព

និ ងមានករ

រ ីកចេ្រមន
ក�ុងនាមជាស�ប័នស�យ័តសធារណៈ
ក.ស.ស
ទទួ លអំណាច
និងកតព�កិច�ទំងឡាយពី
រជរដ�ភិ បាលកម�ុជា េដម្បីបំេពញេបសកកម��សបតមកម�វត�ុទំងេនះ។
ករ ិយាល័យចុះប��ីរបស់ ក.ស.ស មានអសយដ�នេនតិរៈវ ិថី សេម�ចអគ�មហេសនាបតីេតេជា
ហ៊ុន ែសន សង�ត់ េលខ៣ ្រក�ង្រពះសីហនុ េខត�្រពះសីហនុ ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។
្រក�ម្របឹក្សោភិបាលបានអនុម័តឲ្យេចញផ្សោយព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល

េនៃថ�ទី២៥

ែខវ ិច�ិក ឆា�ំ២០២២។

20

កំពង់ែផស�យត
័ ្រក�ង្រពះសីហនុ
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ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
២.

េសចក�ីសេង�បេគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ

២.១

មូ លដ�នក�ុងករេរៀបចំ
ព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពលស្រមាប់ ករ ិយបរ ិេច�ទបីែខ

និង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០

ែខក�� ឆា�ំ២០២២ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យអន�រជាតិ ៃន

កម�ុជា េលខ៣៤ ស�ីពី របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុចេនា�ះេពល (“CIAS ៣៤”)។ ក.ស.ស បានេរៀបចំ
ព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពលេដយែផ�កេលមូលដ�ន ែដល្រក�មហ៊ុននឹងបន�្របតិបត�ិករជា
និរន�ភាពអជី វកម�។

្រក�ម្របឹក្សោភិបាលសន�តថា មិនមានភាពមិ ន្របាកដ្របជា ជាសរវន� ណា

មួយែដលនាំឲ្យមានករសង្ស័យេលករសន�តរបស់្រក�ម្របឹ ក្សោភិបាលេនាះេទ។ ្រក�ម្របឹ ក្សោភិបាល
េធ�ករវ ិនិច័�យថា មានកររ ំពឹ ងទុកសម�សបែដល ក.ស.ស មានធនធាន្រគប់្រគាន់ ស្រមាប់ ្របតិបត�ិ
ករ នាេពលអនាគត និងមិនតិចជាង ១២ែខ គិតពីករ ិយបរ ិេច�ទប��ប់ ៃនរបាយករណ៍។
ព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពលេនះ មិនរួមប�ូ� លនូវរល់ព័ត៌មាន និងកំណត់ សមា�ល់ែដល

បានត្រម�វេនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុែដលបានេធ�សវនកម�្របចំឆា�ំេទ និងគួ រ្រត�វបានអនភា�ប់

ជាមួយនឹងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចំឆា�ំរបស់ ក.ស.ស ស្រមាប់ករ ិយបរ ិេច�ទប��ប់ នាៃថ�ទី៣១

ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១ ែដល្រត�វបានេរៀបចំេឡង េដយអនុ េលមេទតមស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទង
នឹងហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ ៃនកម�ុជា (“CIFRSs”)។

២.២

ស�ង់ដរគណេនយ្យថ�ី បានេធ�វ ិេសធនកម� និងបានអនុ វត�េដយ ក.ស.ស
េគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ
េពលេនះ

ែដលបានេ្របកុ�ងករេរៀបចំព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះ

គឺដូចេទនឹ ងេគាលករណ៍គណេនយ្យសំខន់ៗ

ែដលបានេ្របកុ�ងករេរៀបចំរបាយ

ករណ៍ហិរ�� វត�ុរបស់ ក.ស.ស ែដលបានេធ�សវនកម�រច
ួ ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទប��ប់ នាៃថ�ទី៣១
ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១ េលកែលងស�ង់ដរគណេនយ្យថ�ី ែដលនឹងមាន្របសិទ�ភាពនាៃថ�ទី១ ែខមករ
ឆា�ំ២០២២។ ក.ស.ស មិ នទន់បានអនុវត�មុនេពលកំ ណត់េលសង
� ់ ដរ បំណក�សយ ឬ
វ ិេសធនកម�ណាមួ យ ែដល្រត�វបានេបាះផ្សោយ ែតមិនទន់មាន្របសិទ�ភាពេទ។
ស�ង់ដរគណេនយ្យែដលបានេធ�វេិ សធនកម� ដូចបានសេង�បខងេ្រកមនឹងអនុ វត�េលកទីមួយេន
ក�ុងឆា�ំ២០២២ ែតមិនប៉ះពល់ដល់របាយករណ៍ហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពលរបស់ ក.ស.ស។
•

ករេធ�វេិ សធនកម�េល CIFRS ៩ ឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ - ករេធ�េតស�្របាក់ឈួល
� “១០ ភាគរយ”

ស្រមាប់ករែលងទទួ លស�ល់បំណុលហិរ�� វត�ុ។
•

ករេធ�វេិ សធនកម�េល CIFRS ៣ កររួមប��ូ លអជីវកម� - េយាងតមេគាលគំនិតគណេនយ្យ

•

ករេធ�វេិ សធនកម�េល CIAS ១៦ ្រទព្យ និងបរិក�រ - ចំណូលមុនេពលេ្រប ្របាស់

•

ករេធ�វេិ សធនកម�េល CIAS ៣៧ សំវ ិធានធន បំណុលយថាេហតុ ្រទព្យសកម�យថាេហតុ និង

កិច�សន្យោខតបង់ - ចំ ណាយេលករបំ េពញកតព�កិច�កិច�សន្យោ

•

ករេធ�វេិ សធនកម�េល CIFRS ១ ករអនុ វត�េលកដំបូង ៃនស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹង

ហិរ�� វត�ុអន�រជាតិ ៃនកម�ុជា - បុ្រតសម�័ន�ជាអ�កអនុវត�េលកដំបូង
•

ករេធ�វេិ សធនកម�េល CIAS ៤១ កសិកម� - ពន�េលករវស់ែវងតមតៃម�សម�សប។

21

កំពង់ែផស�យត
័ ្រក�ង្រពះសីហនុ
កំណត់សមា�ល់េលព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល (តពីទំព័រមុន)

ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
៣.

ករវិនិច�័យ ករបា៉ន់ស�ន និងករសន�តរបស់គណៈ្រគប់្រគង
ករេរៀបចំព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពលេនះ ត្រម�វឲ្យគណៈ្រគប់្រគងេធ�ករវ ិនិ ច័�យ ករបា៉ ន់

ស�ន ករសន�ត ែដលមានផលប៉ះពល់ដល់ករអនុវត�េគាលករណ៍គណេនយ្យ និងចំនួនទឹក
្របាក់ ែដលបានរយករណ៍របស់្រទព្យសកម� បំ ណុល ចំ ណូល និ ងចំណាយ។ លទ�ផលជាក់ ែស�ង

អចនឹងខុ សគា�េទនឹងករបា៉ ន់ស�នទំងេនះ។
ក�ុងករេរៀបចំព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពលេនះ
ករវ ិនិច័�យសំខន់ែដលគណៈ្រគប់ ្រគង
បានេធ�េឡងក�ុងករអនុ វត�េគាលករណ៍គណេនយ្យរបស់ ក.ស.ស និង្របភពសំខន់ៗក�ុងករបា៉ ន់
ស�នភាពច្បោស់លស់

គឺដូចគា�េទនឹងករវ ិនិច័�យែដលបានអនុ វត�េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ

ស្រមាប់ ករយ
ិ បរ ិេច�ទប��ប់ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១។
៤.

៤.១

ករ្រគប់្រគងហនិភ័យហិរ�� វត�ុ

កត�ហនិភ័យហិរ�� វត�ុ

ក.ស.ស ្រត�វ្របឈមមុខនឹងហនិភ័យេផ្សងៗដូចជា៖ ហនិភ័យទីផ្សោរ (រួមមាន ហនិភ័យករប�ូរ

រូបិយប័ណ�

និងហនិ ភ័យអ្រតករ្របាក់)

ហនិភ័យឥណទន

និងហនិភ័យសច់្របាក់ ងយ

�ស�ល។
ករេរៀបចំព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល

មិ នត្រម�វឲ្យរួមប�ូ� លនូ វព័ត៌មាន

និងករលត

្រតដងហនិភ័យហិរ�� វត�ុទំងអស់ដូចករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុ្របចំឆា�ំេទ េហយគួ រអន
ភា�ប់ជាមួ យនឹងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុស្រមាប់ ករយ
ិ បរ ិេច�ទប��ប់ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១។

៤.២

តៃម�សម�សបរបស់្រទព្យសកម�ហិរ�� វត�ុ និងបំណុលហិរ�� វត�ុវស់ែវងតមៃថ�េដមរ ំលស់
វ ិធីស�ស� និងករសន�ត
មានដូចខងេ្រកម៖

ែដលបានេ្របកុ�ងករបា៉ ន់ស�នតៃម�សម�សប

ៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុ

(ក) សច់្របាក់ និង្របាក់បេ��េនធនាគាររយៈេពលខ�ី - តៃម�េយាងៃនគណនីទំងេនះ មានតៃម�
្របហក់្របែហលនឹងតៃម�សម�សប េដយសរវមានរយៈេពលខ�ី។
ិ នធនេលអុីមែភរមិន មាន
(ខ) គណនីអតិថិជន និងគណនី្រត�វទទួលេផ្សងៗ - តៃម�េយាងដកសំវធា
តៃម�្របហក់្របែហលនឹងតៃម�សម�សប

េដយសរគណនីទំងេនះស�ិតេនេ្រកមលក�ខណ�

ឥណទនធម�ត និងមានរយៈេពលខ�ី។
(គ) គណនីអ�កផ�ត់ផ�ង់ និងគណនី្រត�វទូ ទត់ េផ្សងៗ - តៃម�េយាងៃនគណនីអ�កផ�ត់ផ�ង់ និ ងគណនី
្រត�វទូ ទត់េផ្សងៗ

គឺ ្រត�វបានចត់ទុកថាមានតៃម�ដូចគា�ជាមួយតៃម�សម�សប

េដយសរ

គណនីទំងេនះមានរយៈេពលខ�ី។
(ឃ)្របាក់កម�ី - តៃម�សម�សបៃន្របាក់កម�ី ្រត�វបានបា៉ ន់ស�នេដយេធ�អប្បហរេលលំហូរសច់
្របាក់ េចញក�ុងកិច�សន្យោនាេពលអនាគត េដយេ្របអ្រត្របាក់កម�ីនាេពលបច�ុប្បន�។
ក�ុងអំឡុងករយ
ិ បរេិ ច�ទ ក.ស.ស មិនបានផា�ស់បូ�រវ ិធីស�ស� និងករសន�ត ែដល្រត�វបានេ្រប ្របាស់
េដម្បីបា៉ន់ស�នតៃម�សម�សបៃនឧបករណ៍ហិរ�� វត�ុេទ េហយក៏មិនមានករេផ�រេនក�ុងឋនានុ ្រកម
ៃនតៃម�សម�សបែដរ។
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កំពង់ែផស�យត
័ ្រក�ង្រពះសីហនុ
កំណត់សមា�ល់េលព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល (តពីទំព័រមុន)

ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
៥.

ព័ត៌មាន្របតិបត�ិករតមែផ�ក
ក.ស.ស មានកររយករណ៍តមែផ�កែដលមាននូ វេសវរបស់កំពង់ែផដូចខងេ្រកម៖
•

ករេលកដក់ពីនាវ

•

ករេលកដក់ េលទីលន (LO-LO)

•

េសវកម�ែផ

•

កររក្សោទុកកុងតឺន័រ

មិនមាន្របតិបត�ិករតមែផ�ក ែដល្រត�វបាន្របមូ លផ�ំុេដ ម្បីបេង�តជាែផ�កអជី វកម�្របតិ បត�ិករតម
ែផ�កែដលអចរយករណ៍បានខងេល។

្របធានអ�កសេ្រមចចិត�ែផ�ក្របតិបត�ិករ (“CODM”) (្រក�មគណៈ្រគប់្រគង) ពិនិត្យរបាយករណ៍
្រគប់្រគងៃផ�កុ�ង ែដលបានរយករណ៍អំពីលទ�ផល ៃនេសវតមែផ�ករបស់កំពង់ែផទំងមូល េដម្បី
វយតៃម�អំពីលទ�ផល

និងករែបងែចកធនធាន។

្រក�មគណៈ្រគប់្រគងវយតៃម�អំពីលទ�ផលៃន

្របតិបត�ិករតមែផ�ក េដយែផ�កករវស់ែវងចំណូលដុ ល (កំណត់សមា�ល់េលខ ១៦)។ ្រក�មគណៈ
ិ េលចំេណញមុនគិតពន�
្រគប់្រគងក៏ ពិនិត្យេឡងវញ
ករយ
ិ បរេិ ច�ទមុនៗ។

េលសពីេនះ

ក.ស.ស

និងចំេណញសុទ�ទំងមូ ល

េធៀបនឹង

ក៏ មានករវ ិនិេយាគ្រទព្យសកម�េនតំបន់េសដ�កិច�

ពិេសស ែដលមានេធ�្របតិបត�ិករជាភាគីមា�ស់្រទព្យជួ ល និងទទួលបានចំណូលពីករជួលផងែដរ

(កំណត់សមា�ល់េលខ ៧)។
្របាក់ចំណូលសំខន់ របស់្រក�មហ៊ុនទទួ លបានមកពី អតិថិជនខងេ្រក។ ក.ស.ស មានទីតំងស�ិត
េនក�ុងេខត�្រពះសីហនុ េហយ្របាក់ចំណូលភាគេ្រចន មាន្របភពេចញពីេខត�្រពះសីហនុ និងតំបន់
ជុំវ ិញ។
ចំណូល ចំនួន ៤៣.០៣៨.៣៥០ ពន់ េរៀល និង ១២៤.១០៥.៤៤០ ពន់េរៀល ្រត�វបានទទួលពី
អតិថិជនធំៗរបស់ ក.ស.ស ែដលរួមចំែណកយា៉ ងេហចណាស់ ១០ភាគរយ ៃនចំណូលតមែផ�ក
ែដលបានរយករណ៍សរុបស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ

និង្របាំបួនែខប��ប់នាៃថ�ទី៣០

ែខក��

ឆា�ំ២០២២ (េរៀងគា�)។

រដូវកលៃន្របតិបត�ិករ
ែផ�ក 'េសវកម�កំពង់ ែផ' គឺ ពឹងែផ�កជាចម្បងេលក្រមិតៃនករនាំចូល និងនាំេចញទំ និញឆ�ងកត់
ែដល្រត�វបានជះឥទ�ិពលេដយផា�ល់

េដយត្រម�វកររបស់អតិថិជនចុងេ្រកយស្រមាប់ទំនិញ។

េដយសរលក�ណៈតមរដូ វកលៃនែផ�កេនះ

្របាក់ចំណូលែដលនឹងខ�ស់ជាងមុនជាធម�ត្រត�វ

បានរ ំពឹងទុ កេនក�ុងឆមាសទី ពីរៃនឆា�ំ។ ករលក់ កន់ែតខ�ស់កុ�ងកំឡុងែខកក�ដ ដល់ែខវ ិច�ិក ភាគ
េ្រចន្រត�វបានសន�តថាជាករេកនេឡងៃនក្រមិតទំនិញដឹកជ�ូ� ន

េដយសរែតត្រម�វករ

និង

អកប្បកិ រ ិយាៃនករចំ ណាយរបស់អតិថិជនចុងេ្រកយក�ុងរដូវវ ិស្សមកល។
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កំពង់ែផស�យត
័ ្រក�ង្រពះសីហនុ
កំណត់សមា�ល់េលព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល (តពីទំព័រមុន)

ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
៦.

្រទព្យ និងបរ ិក�រ
២០២២ (មិនបានេធ�សវនកម�)
ដីធី�

ករែកលម�ដីធី�

អគារ

បេច�កេទស

បរិក�រ

និងេ្រគ�ងបំ ពក់

េ្រគ�ងសង�រិម

កុំព្យូទ័រ និងបរិក�រ
ករិយាល័យ

យានយន�

កំពង់ែផសមុ្រទ

បរិក�រ

សំណង់កំពុង
សងសង់

បា៉ ែឡត

សរុប

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ឆា�ំ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

ទិញបែន�ម

-

១.៥១៧.៣០៦

៧៥៣.៤១១

៦.៥៩០

២៣៥.៥៣៣

៦២៣.៨៧៨

១០.២៥៨.៨៤៨

៥៨៧.៤០៧

៨.៥៩១.២០៥

៩៤.០៩៤

២២.៦៦៨.២៧២

ករេផ�រ

-

-

៩៩.៥៥៨

-

-

-

-

-

(៩៩.៥៥៨)

-

-

២៩៦.៧៣៥.៤០៩

៦០.៣៦៨.២២៨

៣៤៨.៣៦០.៦៦៤

៣៧.៥១៤.៦៩០

២.៧០៧.៣០៩

១២.៣៥២.០០៤

៥៩.០៦៣.៥០៧

២៧៧.៥៥៤.៣៧៦

៣៤.០១៦.៤៤៨

ឆា�ំ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)

រំលស់

-

(២.១៨៥.៥៨៤)

(៧.២៥៦.២០០)

(២.៩៨៣.២៩៤)

(៣៥៥.១៤២)

(២.០៤៩.៤៦៥)

(៣.១៩១.៩៤៣)

(១០.៤៦៤.១៤៩)

-

(១៤.៨១៦)

(២៨.៥០០.៥៩៣)

-

(៩.៥០៧.៩២១)

(៤៧.១៧៩.៣៩៣)

(១៦.៨១០.៨៣៥)

(២.១១៨.២៦២)

(៩.៧៦២.០៧៦)

(១៦.៤៤៤.២៧៥)

(៦៦.៦០០.៩៩២)

-

(១.០៣២.២១៣)

(១៦៩.៤៥៥.៩៦៧)

២៩៦.៧៣៥.៤០៩

៥០.៨៦០.៣០៧

៣០១.១៨១.២៧១

២០.៧០៣.៨៥៥

៥៨៩.០៤៧

២.៥៨៩.៩២៨

៤២.៦១៩.២៣២

២១០.៩៥៣.៣៨៤

៣៤.០១៦.៤៤៨

៨៤.៦៤២

៩៦០.៣៣៣.៥២៣

ៃថ�េដម
នាៃថ�ទី១ ែខមករ

នាៃថ�ទី៣០ ែខក��
ឆា�ំ២០២២

១.០២២.៧៦១ ១.១០៧.១២១.២១៨

១.១១៦.៨៥៥ ១.១២៩.៧៨៩.៤៩០

រល
ំ ស់បង�រ
នាៃថ�ទី១ ែខមករ

នាៃថ�ទី៣០ ែខក��
ឆា�ំ២០២២
តៃម�កុ�ងប��ីសុទ�
នាៃថ�ទី៣០ ែខក��
ឆា�ំ២០២២
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កំណត់សមា�ល់េលព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល (តពីទំព័រមុន)

ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
៦.

្រទព្យ និងបរ ិក�រ (តពីទំព័រមុន)
២០២១ (បានេធ�សវនកម�)
ដីធី�

ករែកលម�ដីធី�

អគារ

បេច�កេទស

បរិក�រ

និងេ្រគ�ងបំ ពក់

េ្រគ�ងសង�រិម

កុំព្យូទ័រ និងបរិក�រ
ករិយាល័យ

យានយន�

កំពង់ែផសមុ្រទ

បរិក�រ

សំណង់កំពុង
សងសង់

បា៉ ែឡត

សរុប

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

៣៨.១២១.៦៣៨ ៣៤៦.៦៩៣.៩៣៥

៣៥.៨២៨.៣៣៤

២.១៣៦.៣៤៦

៩.០៣៨.៧៤៦

៤១.៨៩៥.៦៥៥

២៣២.០៨៨.៣៥៥

៦៦.២៥៦.៣២៧

ៃថ�េដម
នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា�ំ២០២១

២៥០.៩២៩.៩០៩

១.០២២.៧៦១ ១.០២៤.០១២.០០៦

ទិញបែន�ម

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

លុបេចល

-

-

-

-

-

-

(១៨៣.២៨០)

-

-

-

(១៨៣.២៨០)

ករេផ�រ

-

២០.០៤៨.១៣២

-

១.៣៥៩.១០០

-

-

-

៣៧.៤៦០.០៥៤

(៥៨.៨៦៧.២៨៦)

-

-

៥៨.៨៥០.៩២២ ៣៤៧.៥០៧.៦៩៥

៣៧.៥០៨.១០០

២.៤៧១.៧៧៦

១១.៧២៨.១២៦

៤៨.៨០៤.៦៥៩

២៧៦.៩៦៦.៩៦៩

២៥.៥២៤.៨០១

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១

២៩៦.៧៣៥.៤០៩

១.០២២.៧៦១ ១.១០៧.១២១.២១៨

រល
ំ ស់បង�រ
នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា�ំ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)

រំលស់

-

(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)

លុបេចល

-

-

-

-

-

-

១៨៣.២៨០

-

-

-

១៨៣.២៨០

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១

-

(៧.៣២២.៣៣៧) (៣៩.៩២៣.១៩៣)

(១៣.៨២៧.៥៤១)

(១.៧៦៣.១២០)

(៧.៧១២.៦១១) (១៣.២៥២.៣៣២)

(៥៦.១៣៦.៨៤៣)

-

២៣.៦៨០.៥៥៩

៧០៨.៦៥៦

២២០.៨៣០.១២៦

២៥.៥២៤.៨០១

(១.០១៧.៣៩៧) (១៤០.៩៥៥.៣៧៤)

តៃម�កុ�ងប��ីសុទ�
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១

២៩៦.៧៣៥.៤០៩

៥១.៥២៨.៥៨៥

៣០៧.៥៨៤.៥០២

៤.០១៥.៥១៥

៣៥.៥៥២.៣២៧

៥.៣៦៤

៩៦៦.១៦៥.៨៤៤
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កំណត់សមា�ល់េលព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល (តពីទំព័រមុន)

ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
៦.

្រទព្យ និងបរ ិក�រ (តពីទំព័រមុន)

ករេផ��ងផា�ត់ ករទិ ញបែន�មជាសច់្របាក់ និងមិនែមនជាសច់្របាក់ (ករទិ ញៃន្រទព្យ និងបរិក�រ)
ដូចខងេ្រកម៖

ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២ ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២១
ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវនកម�)

(មិនបានេធ�សវនកម�)

២២.៥៣៣.៦៧២

២៤.៥៧៥.៨១៨

(១៦០.៧២៥)

២.៤៤៧.៣៧៣

២២.៣៧២.៩៤៧

២៧.០២៣.១៩១

ករទិញក�ង្រគា
(សច់្របាក់ និងមិនែមនសច់្របាក់)
ុ
(មិនរប់ប��ូ លចំណាយករ្របាក់េល្របាក់កម�ីែដល្រត�វបាន
េធ�មូលធនកម�)

(កំេណន) តំហយទឹក្របាក់្រត�វទូទត់ដល់អក
� ផ�ត់ផ�ង់
សច់្របាក់បានេ្រប្របាស់កុ�ង្រទព្យ និងបរ ិក�រ

ចំណាយករ្របាក់េល្របាក់កម�ី

ែដល្រត�វបានេធ�មូលធនកម�េល្រទព្យសកម�ែដលមានលក�ណៈ

សម្បត�ិ្រគប់ ្រគាន់ ស្រមាប់ករ ិយបរ ិេច�ទ្របាំបួនែខប��ប់ ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២ មានចំ នួន
១៣៤.៦០០ ពន់ េរៀល (ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២១៖ ៩៨.៦០២ ពន់េរៀល)។
៧.

្រទព្យវិនិេយាគ
២០២២
អគារ និងករ

សំណង់កំពុង
សងសង់

សរុប

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

១២៥.០៤០.៣១៧

១៦៨.៣០៥.៤៥៩

-

២៩៣.៣៤៥.៧៧៦

(៣.៤០៦.៧៥៤)

២៧៤.១៩៤

-

(៣.១៣២.៥៦០)

១២១.៦៣៣.៥៦៣

១៦៨.៥៧៩.៦៥៣

-

២៩០.២១៣.២១៦

-

១៩៥.២៤៥

៨១៦.២១០

១.០១១.៤៥៥

១២១.៦៣៣.៥៦៣

១៦៨.៧៧៤.៨៩៨

៨១៦.២១០

២៩១.២២៤.៦៧១

នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា�ំ២០២២(មិនបានេធ�សវនកម�)

-

(៣៧.០១៧.៥១៧)

-

(៣៧.០១៧.៥១៧)

រ ំលស់

-

(៤.៦៣០.៨៧៨)

-

(៤.៦៣០.៨៧៨)

-

(៤១.៦៤៨.៣៩៥)

-

(៤១.៦៤៨.៣៩៥)

១២១.៦៣៣.៥៦៣

១២៧.១២៦.៥០៣

៨១៦.២១០

២៤៩.៥៧៦.២៧៦

១២១.៦៣៣.៥៦៣

១៣១.៥៦២.១៣៦

-

២៥៣.១៩៥.៦៩៩

ដីធី�

ែកលម�ដីធី�

ៃថ�េដ ម

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១ (បានេធ�សវនកម�)
េធ�ចំណាត់ថា�ក់េឡងវ ិញ

(កំណត់សមា�ល់េលខ ២៧)
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១/
ៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា�ំ២០២២

ិ )
(បានេធ�ចំណាត់ថា�ក់េឡងវញ
ទិញបែន�ម
នាៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២

(មិនបានេធ�សវនកម�)
រ ំលស់បង�រ

នាៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២

(មិនបានេធ�សវនកម�)
តៃម�កុងប�
�
� ី សុទ�

នាៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២

(មិនបានេធ�សវនកម�)
តៃម�កុងប�
�
� ី សុទ�

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១

(បានេធ�ចំណាត់ថា�ក់េឡងវិញ)
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កំពង់ែផស�យត
័ ្រក�ង្រពះសីហនុ
កំណត់សមា�ល់េលព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល (តពីទំព័រមុន)

ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
៧.

្រទព្យវិនិេយាគ (តពីទំព័រមុ ន)
២០២១ (បានេធ�សវនកម�)
អគារ និងករ

សំណង់កំពុង
សងសង់

សរុប

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

១៣៦.០៣០.៨៨៥

១៦៨.១៤០.១៤៩

៣៥៩.២៨០

៣០៤.៥៣០.៣១៤

-

១៦៥.៣១០

១.៧០៨.៨៦០

១.៨៧៤.១៧០

២.០៦៨.១៤០

-

(២.០៦៨.១៤០)

-

(កំណត់សមា�ល់េលខ ១១)

(១៣.០៥៨.៧០៨)

-

-

(១៣.០៥៨.៧០៨)

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១

១២៥.០៤០.៣១៧

១៦៨.៣០៥.៤៥៩

-

២៩៣.៣៤៥.៧៧៦

ដីធី�

ែកលម�ដីធី�

ៃថ�េដ ម
នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា�ំ២០២១
ទិញបែន�ម
ករេផ�រ
េផ�រេទ្រទព្យសកម�ចត់ថា�ក់ ជា្រទព្យស្រមាប់លក់

រ ំលស់បង�រ
នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា�ំ២០២១

-

(៣០.៦៩៤.៨៤៧)

-

(៣០.៦៩៤.៨៤៧)

រ ំលស់

-

(៦.៣២២.៦៧០)

-

(៦.៣២២.៦៧០)

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១

-

(៣៧.០១៧.៥១៧)

-

(៣៧.០១៧.៥១៧)

១២៥.០៤០.៣១៧

១៣១.២៨៧.៩៤២

-

២៥៦.៣២៨.២៥៩

តៃម�កុងប�
�
� ី សុទ�
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១

ករទិ ញ្រទព្យវ ិនិេយាគជាសច់្របាក់៖
ករិយបរិេច�ទ្របាំបួនែខប�� ប់
ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២

ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២១

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវនកម�)

(មិនបានេធ�សវកម�)

ករទិញក�ុង្រគា (សច់្របាក់ និងមិនែមនសច់្របាក់)

១.៣៩៩.៥៦៧

១.៦០២.១០១

-

-

សច់ ្របាក់ បានេ្រប ្របាស់កុ�ងករទិ ញ្រទព្យវ ិនិ េយាគ

១.៣៩៩.៥៦៧

១.៦០២.១០១

កំេណនៃន្របាក់្រត�វទូទត់េទអ�កផ�ត់ផ�ង់ (មិនែមនសច់្របាក់)

ចំនួនទឹក្របាក់្រទព្យវ ិនិ េយាគខងេ្រកមេនះ

្រត�វបានកត់្រតេនក�ុងរបាយករណ៍្របាក់ចំេណញ

េពញេលញសេង�បចេនា�ះេពល ែដលពក់ព័ន�េលអជីវកម�្រទព្យវ ិនិេយាគ៖
ករិយបរិេច�ទបីែខប�� ប់

ករិយបរិេច�ទ្របាំបួនែខប�� ប់

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ឆា�ំ២០២២

ឆា�ំ២០២១

ឆា�ំ២០២២

ឆា�ំ២០២១

(មិនបានេធ�សវនកម�) (មិនបានេធ�សវនកម�) (មិនបានេធ�សវនកម�) (មិនបានេធ�សវនកម�)
ចំណូលពីករជួ ល
ចំណាយរ ំលស់

៥១៣.៤០២

៥៨៦.៤៤២

១.៧៥១.៤០១

១.៧០២.០០៥

(១.៥៤៥.៧៥៩)

(១.៥៨៤.៧៥១)

(៤.៦៣០.៨៧៨)

(៤.៧៥២.៥៤៤)

(៧៦៤.១៦៩)

(៦៣៤.៥៥៣)

(២.១២៩.២៣៨)

(១.៩៦៥.៣១៨)

ចំណាយ្របតិបត�ិករផា�ល់ែដលេកតេចញពី
ករ្រទព្យវ ិនិេយាគ ែដលបេង�តឲ្យមាន
ចំណូលពីករជួ ល
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កំពង់ែផស�យត
័ ្រក�ង្រពះសីហនុ
កំណត់សមា�ល់េលព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល (តពីទំព័រមុន)

ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
៨.

្រទព្យសកម�អរ ូបិយ
ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
ំ ០២២
ពន់េរៀល

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�២
ំ ០២១
ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវនកម�)

(បានេធ�សវនកម�)

១១.២៨៨.០៨៣

១០.៩២១.១៥២

២៥១.២៩៨

៣៦៦.៩៣១

១១.៥៣៩.៣៨១

១១.២៨៨.០៨៣

(៦.៣៥១.៧៥១)

(៥.២៤៧.៤០៧)

(៨៧៣.២៦៤)

(១.១០៤.៣៤៤)

(៧.២២៥.០១៥)

(៦.៣៥១.៧៥១)

៤.៣១៤.៣៦៦

៤.៩៣៦.៣៣២

ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
ំ ០២២

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�២
ំ ០២១

ៃថ�េដម
នាៃថ�ទី១ ែខមករ
បែន�ម
នាៃថ�ទី៣០ ែខក��/ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ
រ ំលស់បង�រ
នាៃថ�ទី១ ែខមករ
រំលស់
នាៃថ�ទី៣០ ែខក��/ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ
តៃម�កុងប�
�
� ី - សុទ�
នាៃថ�ទី៣០ ែខក��/ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ

៩.

សន�ិធិ
ពន់េរៀល

សមា�រៈផ�ត់ផ�ង់េ្រប្របាស់

ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវនកម�)

(បានេធ�សវនកម�)

២៤.២០៦.៣៦៥

២៤.០០៧.៧៨៧

២.៩៣៨.២៤៧

២.៧០៩.៩៩៧

១.១៨៥.៩៤០

១.២៥០.២១៦

២៨.៣៣០.៥៥២

២៧.៩៦៨.០០០

(១០០.៨៤៩)

(៧៤២.៩៩៤)

២៨.២២៩.៧០៣

២៧.២២៥.០០៦

វត�ធាតុ
ែដលងយេឆះ
ុ
េ្របង និងេ្របងរំអិល

សំវ ិធានធនស្រមាប់សន�ិធិែដលមានចលនាយឺត (*)

(*) ក�ុងកំឡុងេពលករយ
ិ បរេិ ច�ទ្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២ ្រក�មហ៊ុនបានកត់
្រតប��
� ស ៦៤២.១៤៥ ពន់េរៀល ៃនសំវ ិធានធនស្រមាប់សន�ិធិែដលមានចលនាយឺត។ សន�ិធិ
ទំងេនះ្រត�វបានបេ��ញស្រមាប់េ្រប្របាស់កុ�ង្របតិ បត�ិករ។

ករកត់ ្រតប��
� ស្រត�វបានរួម

ប�ូ� លក�ុង ‘សមា�រៈេ្រប្របាស់’ េទក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលេពញេលញសេង�បចេនា�ះេពល។
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កំពង់ែផស�យត
័ ្រក�ង្រពះសីហនុ
កំណត់សមា�ល់េលព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល (តពីទំព័រមុន)

ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
១០.

គណនីអតិថិជន និងគណនី្រត�វទទួលេផ្សងៗ
ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
ពន់េរៀល

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១
ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវនកម�)

(បានេធ�សវនកម�)

៣០.៧៤១.៣៩២

៣៣.៩៨៥.៥១៩

(១៧៩.៦១២)

(៣២៩.២៤១)

៣០.៥៦១.៧៨០

៣៣.៦៥៦.២៧៨

៧.២២១.៣០៣

១.២២១.៣០៣

៣១៥.៣៧១

៦៩៦.៥០២

៨៦.១៧៦

៨៥.៨២៨

៧.៦២២.៨៥០

២.០០៣.៦៣៣

៣៨.១៨៤.៦៣០

៣៥.៦៥៩.៩១១

គណនីអតិថិជន
ខតសំវ ិធានធន (កំណត់សមា�ល់ ក)
គណនីអតិថិជនសុទ�
បុេរ្របទនឲ្យ្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន

(កំណត់សមា�ល់ ខ)
បុេរ្របទន

ចំណាយបង់មុន

អតិថិជនរបស់ ក.ស.ស មានភា�ក់ងរដឹកជ�ូ� នក�ុង�ស�ក និងអន�រជាតិនានា។ គណនី អតិថិជន គឺ
ជាគណនី មានរយៈេពលខ�ី។

(ក) បែ្រមប្រម�លសំវ ិធានធនេលគណនីជាប់ សង្ស័យរបស់គណនីអតិថិជនមានដូចខងេ្រកម៖
ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវនកម�)
នាៃថ�ទី១ ែខមករ
ប��
� សក�ុង្រគា
នាៃថ�ទី៣០ ែខក��/ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១
ពន់េរៀល

(បានេធ�សវនកម�)

៣២៩.២៤១

២.៦៥៥.៤៧៨

(១៤៩.៦២៩)

(២.៣២៦.២៣៧)

១៧៩.៦១២

៣២៩.២៤១

(ខ) គណនីេនះជាសមតុ ល្យបុ េរ្របទនសច់ ្របាក់ េទ្រកសួងសធារណករ និងដឹ កជ�ូ� ន ែដល
មានចំនួន

១.២២១.៣០០

ពន់ េរៀល

េដយេយាងេទតមលិខិតចុះៃថ�ទី១៤

ែខសីហ

ឆា�ំ២០១៨ និង្រត�វសងក�ុងឆា�ំ២០១៩។ បុ េរ្របទនសច់្របាក់ េនះ្រត�វបានេ្រប្របាស់ស្រមាប់

ករសងសង់អគារករយា
ិ ល័យរបស់្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ�ូ� ន។ រយៈេពលៃនករ
ទូទត់សងមិន្រត�វបានប�
� ក់។

ក�ុងឆា�ំ២០២២ បុ េរ្របទនសច់្របាក់ បែន�មចំនួន ៦ ប៊ីលនេរៀល្រត�វបានផ�ល់េទ្រកសួង
សធារណករ និងដឹកជ�ូ� នេដម្បីេ្រប ្របាស់ស្រមាប់ ករសងសង់ផូ�វ េដយេយាងេទលិខិត

េស�សុំចុះៃថ�ទី១៨ ែខមករ ឆា�ំ២០២២។ បុេរ្របទននឹង្រត�វសងវ ិញេនចុងឆា�ំ២០២២ េនេពល
ែដលករសងសង់ផូ�វសធារណៈ្រត�វបានប��ប់។
បុេរ្របទនខងេលេទ្រកសួងសធារណករ
បរ ិេច�ទៃនរបាយករណ៍េនះ។

និងដឹកជ�ូ� ន

គឺេនមានសមតុល្យនាកល
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កំពង់ែផស�យត
័ ្រក�ង្រពះសីហនុ
កំណត់សមា�ល់េលព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល (តពីទំព័រមុន)

ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
១១.

្រទព្យសកម�ចត់ថា�ក់ជា្រទព្យស្រមាប់លក់
េនៃថ�ទី១០ ែខវ ិច�ិក ឆា�ំ២០២១ ក.ស.ស បានចុះហត�េលខេលកិច�្រពមេ្រព�ងជាមួ យអតិថិជន
េដម្បីលក់ដីមួយកែន�ង (ទំហំ ១៣០ហិកត) មានទី តំងស�ិតេនឃុំបិត្រតង ែដលដី េនះ្រត�វបាន
ទិញក�ុងេគាលបំណងេដម្បីទុកចំេណញ។ ដី េនះ្រត�វបានចត់ថា�ក់ និងបង�ញជា្រទព្យវ ិនិេយាគ។
តៃម�កុ�ងកិច�សន្យោសរុបមានចំនួន ២៦ លនដុល�រអេមរក
ិ ឬ ១០៥.៣០០ លនេរៀល ែដលមាន

តៃម� ២០ដុល�រអេមរ ិក ឬ ៨១.០០០ េរៀលក�ុងមួយែម៉ ្រតកេរ ៉។ ក.ស.ស បានទទួ លទឹ ក្របាក់ចំនួន
២ លនដុល�រអេមរ ិក ជា្របាក់កក់េនៃថ�ចុះកិច�សន្យោ េហយអ�កទិ ញនឹងទូ ទត់្របាក់ែដលេន

សល់េនេពលប��ប់ ករេផ�រសិទ� ែដលរ ំពឹងថានឹងប��ប់ េន្រតឹមែខមិថុនា ឆា�ំ២០២២។ មិនមាន
ករកត់ ្រតចំេណញណាមួយេនាះេទក�ុងករ ិយបរេិ ច�ទ្របាំបួនែខប��ប់នាៃថ�ទី៣០

ែខក��

ឆា�ំ

២០២២ េដយសរ្របតិបត�ិករលក់-ទិញេនះមិនទន់ បានប��ប់េនេឡយ េហយហនិភ័យ និង
កម�សិទ�មិនទន់្រត�វបានេផ�រេទអ�កទិញទំង�ស�ងេនាះេទ។
ទំហំដីអចនឹង្រត�វកត់ បន�យ

េដយសរករសងសង់ ផូ�វសរធារណៈកំពុងដំ េណរករេនេលដី

េនាះ។ គណៈ្រគប់្រគងកំពុងដំេណរករេផ�រសិទ�ប�ង់រ ឹង (LMAP) េហយេគនឹងដឹងអំ ពីទំហំដីជាក់

ែស�ងេនេពលែដល្រកសួងេរៀបចំែដនដី នគរូបនី យកម� និ ងសំណង់ េចញប�ង់រ ឹង េហយអ�កទិញនឹង
ទូទត់តមទំហំដីែដលបានប�
� ក់កុ�ងប�ង់ជាក់ ែស�ង ក�ុងតៃម� ២០ ដុល�រអេមរ ិក ឬ ៨១ ពន់េរៀល
ក�ុងមួយែម៉ តកេរ ៉។

30

កំពង់ែផស�យត
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កំណត់សមា�ល់េលព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល (តពីទំព័រមុន)

ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
១២.

េដមទុនែដលបានេបាះផ្សោយ និងបុព�លភភាគហ៊ុន
ភាគហ៊ន
ុ ្របេភទ “ក”

ភាគហ៊ន
ុ ្របេភទ “ខ”

ភាគហ៊ន
ុ ្របេភទ “គ”

បុព�លភភាគហ៊ុន

សរុប

ចំនួនភាគហ៊ុន

ពន់េរៀល

ចំនួនភាគហ៊ុន

ពន់េរៀល

ចំនួនភាគហ៊ុន

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

៣៦៤.៥៣០.៨៦១

៣៦៤.៥៣០.៨៦១

៦៤.៣២៨.៩៧៥

៦៤.៣២៨.៩៧៥

២១.៤៤២.៩៩២

២១.៤៤២.៩៩២

៦៧.៧១៥.២៣៥

៥១៨.០១៨.០៦៣

៣៦៤.៥៣០.៨៦១

៣៦៤.៥៣០.៨៦១

៦៤.៣២៨.៩៧៥

៦៤.៣២៨.៩៧៥

២១.៤៤២.៩៩២

២១.៤៤២.៩៩២

៦៧.៧១៥.២៣៥

៥១៨.០១៨.០៦៣

នាៃថ�ទី៣០ ែខក��
ឆា�ំ២០២២

(មិនបានេធ�សវនកម�)
នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១

(បានេធ�សវនកម�)

ភាគហ៊ុនរបស់្រក�មហ៊ុន្រត�វបានេបាះផ្សោយ ទូ ទត់ ទំងអស់ និងមានតៃម�ចរ ិក ១.០០០ េរៀល ក�ុងមួយភាគហ៊ុន។ ទំងភាគហ៊ុន្របេភទ “ក” និងភាគហ៊ុន
្របេភទ “ខ” ្រត�វបានកន់ កប់ និង្រត�ត្រតេដយរជរដ�ភិ បាលកម�ុជា ែដលតំ ណាងេដយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ។ ភាគហ៊ុន្របេភទ “ក” មិនទទួលបាន
ភាគលភេទ េហយក៏មិនមានសិទិ�េបាះេឆា�តែដរ េលកែលងែតលក�ខណ�មួ យចំនួនដូ ចបានលម�ិតក�ុងលក�និ�កៈៃនករបេង�ត្រក�មហ៊ុនចុះៃថ�ទី១២ ែខេមស

ឆា�ំ២០១៩។ បែន�មពី េនះេទៀត ភាគហ៊ុន្របេភទ “ខ” មានសិទិ�េបាះេឆា�ត និងទទួលភាគលភែដល្រត�វបានអនុម័តេដយ ្រក�ម្របឹក្សោភិ បាល។ ភាគហ៊ុន្របេភទ
“គ” ែដលបានជួ ញដូរក�ុងផ្សោរហ៊ុន CSX ក៏ មានសិទ�េបាះេឆា�ត និងទទួ លបានភាគលភ។ ចំនួនភាគលភស្រមាប់ ភាគហ៊ុន្របេភទ “គ” ្រត�វបានសេ្រមចេដយ
មា�ស់ភាគហ៊ុន្របេភទ “ខ” និ ង ”គ” តមរយៈដំ េណរករេបាះេឆា�តក�ុងកំឡុងកិច�្របជុំមហសន�ិបាតភាគហ៊ុនិក្របចំឆា�ំ។
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កំពង់ែផស�យត
័ ្រក�ង្រពះសីហនុ
កំណត់សមា�ល់េលព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល (តពីទំព័រមុន)

ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
១២.

េដមទុនែដលបានេបាះផ្សោយ និងបុព�លភភាគហ៊ុន (តពីទំព័រមុន)
េសចក�ីលម�ិតៃនភាគហ៊ុនែដលមានសិទិ�េបាះេឆា�ត មានដូ ចខងេ្រកម៖
ភាគហ៊ុនិក

ភាគរយ

ចំនួនភាគហ៊ុន

ពន់េរៀល

៧៥,០%

៦៤.៣២៨.៩៧៥

៦៤.៣២៨.៩៧៥

្រក�មហ៊ន
ុ Kamigumi

១៣,០%

១១.១៥០.៣២៤

១១.១៥០.៣២៤

អ�កវ ិនិេយាគេផ្សងៗ

១២,០%

១០.២៩២.៦៦៨

១០.២៩២.៦៦៨

២៥,០%

២១.៤៤២.៩៩២

២១.៤៤២.៩៩២

១០០,០%

៨៥.៧៧១.៩៦៧

៨៥.៧៧១.៩៦៧

ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១

ភាគហ៊ន
ុ ្របេភទ “ខ”
រជរដ�ភិបាលកម�ជា
ុ
ភាគហ៊ន
ុ ្របេភទ “គ”

១៣.

ទុនប្រម�ងេផ្សងៗ
ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវកម�)

(បានេធ�សវកម�)

៣១.៧១៩.៨៣២

២៩.០៥៩.០៧២

ទុនប្រម�ងទូេទ

៤.៦៨៥.៣៧០

១.៣៣០.៣៨០

ទុនប្រម�ងតមច្បោប់

៤.៦៨៥.៣៧០

១.៣៣០.៣៨០

៤១.០៩០.៥៧២

៣១.៧១៩.៨៣២

នាៃថ�ទី១ ែខមករ
បូក៖

នាៃថ�ទី៣០ ែខក��/ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ

មា្រត ៦៥ ៃនលក�ិនិ�កៈ្រក�មហ៊ុន ចុះៃថ�ទី១២ ែខេមស ឆា�ំ២០១៩ ែចងថា ្របាក់ចំេណញ្របចំឆា�ំ
របស់ ក.ស.ស បនា�ប់ពីទូទត់ករខតេយាងេទមុខ (្របសិនេប មាន) ្រត�វបានែបងែចកេទជាទុន
ប្រម�ងទូេទក�ុងអ្រត ៥ភាគរយ និងទុនប្រម�ងតមច្បោប់ េន អ្រត៥ភាគរយ។
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កំណត់សមា�ល់េលព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល (តពីទំព័រមុន)

ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
១៤.

្របាក់កម�ី
ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
ំ ០២២ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�២
ំ ០២១
ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវកម�)

(បានេធ�សវនកម�)

្របាក់កម�ីពី៖
្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P៣

៤០.៨៤៧.១៨៣

៥៧.៧៣៥.៨១៣

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P៤

៩៦.៣៩៦.៨៨៤

៩៨.០៥៣.៩១៨

៤.៩២៣.៦៨៧

៦.៦១៤.៦៧៧

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P៨

៨៣.៣៧៧.៩៨៧

១០៨.២៨១.៧៧០

១៣៨.០៣០.៩១៤

១៨៣.២២៧.៧១២

១២.៥៩៧.០៧៩

១៥.០៧៣.១០៧

៣៧៦.១៧៣.៧៣៤

៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P៦
្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ – (JICA) – ឥណទនេលខ CP-P១០

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ – (JICA) – ឥណទនេលខ CP-P២១

្រកសួងេសដ�កិច�

និងហិរ�� វត�ុ

បានចុះហត�េលខេលកិច�្រពមេ្រព�ង្របាក់ កម�ីជាមួយ

Japan

International Cooperation Agency (“JICA”) និង Japan Bank for International Cooperation
(“JBIC”) ទក់ទិនេទនឹង្របតិ បត�ិករែដលពក់ព័ន�នឹង ក.ស.ស។ ្របាក់កម�ី្រត�វបានបេ��ញេដយ
ផា�ល់ពី JICA និ ង JBIC េទឲ្យអ�កផ�ត់ផ�ង់របស់ ក.ស.ស។ ក.ស.ស នឹងសង្របាក់កម�ីេដយផា�ល់
ិ គសង្របាក់។
េទ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ េទតមកលវភា
កលកំណត់របស់្របាក់កម�ីទំងេនះមានដូចខងេ្រកម៖
ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
ំ ០២២ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�២
ំ ០២១
ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវកម�)

(បានេធ�សវនកម�)

២៨.២១៥.៧០៧

៣៣.៩៦១.៥៧២

រយៈេពលខ�ី
មិនេលសមួយឆា�ំ

រយៈេពលែវង
េលសមួយឆា�ំ និងតិចជាងពីរឆា�ំ

២៦.៥៨៥.៣៩៨

៣១.០៦៧.៩៣៨

េលសពីរឆា�ំ និងតិចជាង្របាំឆា�ំ

៧៩.៧៥៦.១៩៤

៩៣.២០៣.៨១៣

២៤១.៦១៦.៤៣៥

៣១០.៧៥៣.៦៧៤

៣៤៧.៩៥៨.០២៧

៤៣៥.០២៥.៤២៥

៣៧៦.១៧៣.៧៣៤

៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧

េលស្របាំឆា�ំ
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កំណត់សមា�ល់េលព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល (តពីទំព័រមុន)

ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
១៤.

្របាក់កម�ី (តពីទំព័រមុន)
តៃម�េយាង និងតៃម�សម�សបរបស់្របាក់កម�ី មានដូចខងេ្រកម៖
ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
ំ ០២២
ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវកម�)

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�២
ំ ០២១
ពន់េរៀល

(បានេធ�សវនកម�)

តៃម�េយាង
រយៈេពលខ�ី
រយៈេពលែវង

២៨.២១៥.៧០៧

៣៣.៩៦១.៥៧២

៣៤៧.៩៥៨.០២៧

៤៣៥.០២៥.៤២៥

៣៧៦.១៧៣.៧៣៤

៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧

២៨.២១៥.៧០៧

៣៣.៩៦១.៥៧២

៣៤៧.៩៥៨.០២៧

៤៣៥.០២៥.៤២៥

៣៧៦.១៧៣.៧៣៤

៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧

តៃម�សម�សប
រយៈេពលខ�ី
រយៈេពលែវង

តៃម�សម�សប្រត�វបានគណនាអ�ស័យេទតម កិច�សន្យោលំហូរសច់ ្របាក់ ែដលបានអប្បហរនា
េពលអនាគត

េដយេ្របអ្រត្របាក់កម�ីនាេពលបច�ុប្បន�។

វ្រត�វបានចត់ ថា�ក់ ជាតៃម�សម�សប

ក្រមិតទី៣ ក�ុងឋនានុ ្រកមតៃម�សម�សប េដយសរមានកររួមប�ូ� ល នូវធាតុចូលែដលមិនអច
អេង�តបាន រួមមានហនិភ័យឥណទនរបស់ភាគីៃដគូជាេដម។
្របាក់កម�ីជារូបិយប័ណ�េផ្សងៗេ្រកពីរប
ូ ិ យប័ណ�មុខងរមានដូចខងេ្រកម៖
ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
ំ ០២២
ពន់េរៀល

្របាក់េយ៉នជប៉ុន
្របាក់ដុល�រអេមរិក

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�២
ំ ០២១
ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវកម�)

(បានេធ�សវនកម�)

២៧៩.៧៧៦.៨៥០

៣៧០.៩៣៣.០៧៩

៩៦.៣៩៦.៨៨៤

៩៨.០៥៣.៩១៨

៣៧៦.១៧៣.៧៣៤

៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧

អ្រតករ្របាក់្របចំឆា�ំៃន្របាក់កម�ីនីមួយៗ មានដូចខងេ្រកម៖
ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
ំ ០២២
្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P៣

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�២
ំ ០២១

៣,០០%

៣,០០%

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P៤

៣,៧០%

៣,៧០%

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P៦

៣,០០%

៣,០០%

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ – (JBIC) – ឥណទនេលខ CP-P៨

២,៦៥%

២,៦៥%

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ – (JICA) – ឥណទនេលខ CP-P១០

១,៦៥%

១,៦៥%

្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ – (JICA) – ឥណទនេលខ CP-P២១

១,២៦%

១,២៦%
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ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
១៥.

កតព�កិច�អត�្របេយាជន៍្របាក់េសធននិវត�ន៍
ចំនួនទឹក្របាក់ែដលបានទទួ លស�ល់កុ�ងរបាយករណ៍ហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល

មានដូចខង

េ្រកម៖

ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
ពន់េរៀល

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១
ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវកម�)

(បានេធ�សវនកម�)

៧៥.៨៨២.២៨០

៨៨.១៨០.៩៨៤

តៃម�បច�ុប្បន�ៃនកតព�កិចអ
� ត�្របេយាជន៍ ្របាក់េសធននិវត�ន៍
នាចុងករ ិយបរ ិេច�ទ

កតព�កិច�អត�្របេយាជន៍្របាក់ េសធននិវត�ន៍ ែដលបានកំ ណត់នាចុងករយ
ិ បរេិ ច�ទៃថ�ទី៣០ ែខក��
ឆា�ំ២០២២ និងៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១ ខងេលមិនពក់ព័ន�នឹងករវ ិនិ េយាគ។
បែ្រមប្រម�លកត�កិច�អត�្របេយាជន៍្របាក់េសធននិ វត�ន៍ែដលបានកំ ណត់កុ�ងករយ
ិ បរេិ ច�ទ

មាន

ដូចខងេ្រកម៖

ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
ំ ០២២
ពន់េរៀល

(បានេធ�សវនកម�)

៨៨.១៨០.៩៨៤

៨៦.៤៨១.៩៦៧

១.៥៤៣.៣១៩

១.៧០៩.០០០

ចំណាយេលេសវកម�កង្រគា
ុ�
ចំណាយករ្របាក់

ចំេណញពីករវយតៃម�េឡងវិញពីបែ្រមប្រម�លៃនករសន�ត
របស់អ�កវយតៃម�
នាៃថ�ទី៣០ ែខក��/ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ

ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវនកម�)
នាៃថ�ទី១ ែខមករ

អត�្របេយាជន៍បានបង់

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�២
ំ ០២១

៣.៤៧៨.៨៣៥

៤.៦១៤.០០០

(២.៤៩៧.៣០៩)

(៤.៦២៣.៩៨៣)

(១៤.៨២៣.៥៤៩)

-

៧៥.៨៨២.២៨០

៨៨.១៨០.៩៨៤

ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
ំ ០២២
ពន់េរៀល

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�២
ំ ០២១

(មិនបានេធ�សវនកម�)
រយៈេពលខ�ី
រយៈេពលែវង

ពន់េរៀល

(បានេធ�សវនកម�)

៥.៤៦៤.៨៤៩

៤.៥៣៤.៤២៥

៧០.៤១៧.៤៣១

៨៣.៦៤៦.៥៥៩

៧៥.៨៨២.២៨០

៨៨.១៨០.៩៨៤

ចំណាយអត�្របេយាជន៍ ្របាក់េសធននិវត�ន៍ ្រត�វបានទទួលស�ល់េនក�ុង្របាក់ េបៀវត្សរ ៍ ្របាក់ឈួ�ល

និងចំណាយពក់ព័ន� (កំណត់សមា�ល់េលខ ១៧) េនក�ុងរបាយករណ៍ចំ េណញេពញេលញចេនា�ះ
េពលដូចខងេ្រកម៖
ករិយបរិេច�ទបីែខប�� ប់
ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ឆា�២
ំ ០២២

ចំណាយេលេសវកម�កង្រគា
ុ�
ចំណាយករ្របាក់

ករិយបរិេច�ទ្របាំបួនែខប�� ប់
ឆា�២
ំ ០២១

ឆា�២
ំ ០២២

ឆា�២
ំ ០២១

(មិនបានេធ�សវនកម�)

(មិនបានេធ�សវនកម�)

(មិនបានេធ�សវនកម�)

(មិនបានេធ�សវនកម�)

៥១៤.៤៤០

៤២៧.២៥០

១.៥៤៣.៣១៩

១.២៨១.៧៥០

១.១៥៩.៦១២

១.១៥៣.៥០០

៣.៤៧៨.៨៣៥

៣.៤៦០.៥០០

១.៦៧៤.០៥២

១.៥៨០.៧៥០

៥.០២២.១៥៤

៤.៧៤២.២៥០
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ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
១៥.

កតព�កិច�អត�្របេយាជន៍្របាក់េសធននិវត�ន៍ (តពីទំព័រមុន)
ករសន�តសំខន់ ជាចម្បង មានដូចខងេ្រកម៖
២០២២
មធ្យមភាគៃនឆា�ប
ំ េ្រមករងរ

១៩,៩

២១,០

អ្រតអប្បហរក�ងមួ
ុ យឆា�ំ
អ្រតកំេណន្របាក់េបៀវត្សរ៍ក�ងមួ
យឆា�ំ
ុ

៦,៥%

៦,០%

៥,០%

៥,០%

អ្រតបែ្រមប្រម�លបុគល
� ក
ិ ក�ុងមួយឆា�ំ
អ្រតមរណៈភាព

០,៥%

០,៥%

១០០%ៃនតរងមរណភាព

១០០%ៃនតរងមរណភាព

របស់្របេទសៃថឆា�២
ំ ០១៧

របស់្របេទសៃថឆា�២
ំ ០១៧

អ្រតពិករភាព

១៦.

២០២១

១០%ៃនអ្រតមរណៈ

១០%ៃនអ្រតមរណៈ

េសធននិវត�ន៍មុនេពល

េសធននិវត�ន៍មុនេពល

ចំណូលពីកិច�សន្យោជាមួយអតិថិជន
ករែបងែចក្របាក់ចំណូលរបស់ ក.ស.ស ពីកិច�សន្យោជាមួ យអតិថិជនមានដូចខងេ្រកម៖
ករិយបរិេច�ទបីែខប�� ប់

ករិយបរិេច�ទ្របាំបួនែខប�� ប់

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

៤១.៤៥៨.៦៣៧

៤១.៩២៦.២១១

១២៨.០៤៩.៣១៣

១១៦.៣៨៤.៦២២

និងចំណូលពីកររក្សោទុកកុងតឺន័រ

២៧.១៥០.៦៧២

២៨.៨៧៥.២៦១

៨៨.៦៧០.១០៤

៨៥.៧៣៤.៨៥៨

ចំណូលពីេសវកម�ែផ

១៥.៥៧៨.៥៤២

១៥.៧១៤.០១៩

៤៦.៩៥៥.៨៨៥

៤៩.៥៥៨.៥២៩

៤១៦.១១១

៤២១.៦៤៨

១.៣០៤.០០៤

១.២៩២.២៣៤

៨៤.៦០៣.៩៦២

៨៦.៩៣៧.១៣៩

២៦៤.៩៧៩.៣០៦

២៥២.៩៧០.២៤៣

ឆា�២
ំ ០២២

ឆា�២
ំ ០២១

ឆា�២
ំ ០២២

ឆា�២
ំ ០២១

(មិនបានេធ�សវនកម�) (មិនបានេធ�សវនកម�) (មិនបានេធ�សវនកម�) (មិនបានេធ�សវនកម�)
ចំណូលេលកដក់ពីនាវ
ចំណូលេលកដក់េលទីលន (LO-LO)

េផ្សងៗ

េពលេវលៃនករទទួ លស�ល់ចំណូល៖
ករិយបរិេច�ទបីែខប�� ប់

ករិយបរិេច�ទ្របាំបួនែខប�� ប់

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

៨១.៧១៦.២០០

៨៣.០២៤.៦៧៨

២៥១.៧៣៦.៩៣៨

២៤១.៧៤៣.០៣៧

២.៨៨៧.៧៦២

៣.៩១២.៤៦១

១៣.២៤២.៣៦៨

១១.២២៧.២០៦

៨៤.៦០៣.៩៦២

៨៦.៩៣៧.១៣៩

២៦៤.៩៧៩.៣០៦

២៥២.៩៧០.២៤៣

ឆា�២
ំ ០២២

ឆា�២
ំ ០២១

ឆា�២
ំ ០២២

ឆា�២
ំ ០២១

(មិនបានេធ�សវនកម�) (មិនបានេធ�សវនកម�) (មិនបានេធ�សវនកម�) (មិនបានេធ�សវនកម�)
ទទួលស�ល់េនេពលែតមួយ
ទទួលស�ល់តមដំណាក់កល
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ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
១៧.

្របាក់េបៀវត្សរ ៍ ្របាក់ឈល
�ួ និងចំណាយពក់ព័ន�
ករិយបរិេច�ទបីែខប�� ប់
ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ឆា�២
ំ ០២២

្របាក់េបៀវត្សរ៍បុគល
� ិក

ករិយបរិេច�ទ្របាំបួនែខប�� ប់
ឆា�២
ំ ០២១

ឆា�២
ំ ០២២

(មិនបានេធ�សវនកម�)

(មិនបានេធ�សវនកម�)

១៨.៣៧១.១៩៤

១៧.៨៧៥.៣០០

៥៥.១៨៤.០៦៩

៥២.០១៥.២១១

៤.៤៦៤.៤៧៤

៤.៨៣៣.៤២៤

១៤.១៤៥.២០៩

១៣.៧៨០.៦៧១

១.៦៧៤.០៥២

១.៥៨០.៧៥០

៥.០២២.១៥៤

៤.៧៤២.២៥០
២.៧៦៧.០៦១

្របាក់រង�ន់

(មិនបានេធ�សវនកម�)

ឆា�២
ំ ០២១

(មិនបានេធ�សវនកម�)

ចំណាយអត�្របេយាជន៍្របាក់
េសធននិវត�ន៍

(កំណត់សមា�ល់េលខ ១៥)
្របាក់រ ំលឹកអតីតភាពករងរ

៧៣៦.២៨៤

៨៣៥.៣៥០

៣.១៨៨.០៤១

ចំណាយសន�ិសខ
ុ សង�មេផ្សងៗ

៦២៩.៦៨៦

២៦២.៥៣៥

១.១២៨.៨៤៣

៥៧៩.១៩៧

លភកររបស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល

៤៩៩.២០០

៣៤៩.២០០

១.១៩៧.៦០០

១.០៤៧.៦០០

្របាក់ឈួលស្រមាប់
�
អក
� េម៉ករ

៥៦.៧៩០

៣៧.៨០០

១៣៩.៨៥០

១៩៥.៦៥០

១.០៣៤.០១៥

១.០៨៣.១៤៧

៣.៤០៤.៥២៥

៣.៩៥៦.២៥៦

២៧.៤៦៥.៦៩៥

២៦.៨៥៧.៥០៦

៨៣.៤១០.២៩១

៧៩.០៨៣.៨៩៦

េផ្សងៗ

១៨.

សមា�រៈផ�ត់ផង
� ់ករេ្រប្របាស់
ករិយបរិេច�ទបីែខប�� ប់

ករិយបរិេច�ទ្របាំបួនែខប�� ប់

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ឆា�២
ំ ០២២

ឆា�២
ំ ០២១

ឆា�២
ំ ០២២

ឆា�២
ំ ០២១

(មិនបានេធ�សវនកម�)

(មិនបានេធ�សវនកម�)

(មិនបានេធ�សវនកម�)

(មិនបានេធ�សវនកម�)

ចំណាយេលសមា�រៈងយេឆះ

១២.៣១៨.៩៤៧

១១.២១៦.២៥៣

៤៣.២៣៨.១៧៧

៣១.៧៥២.៥២៥

េ្រគ�ងបនា�ស់

១០.០២៩.៧៥២

៧.៣៣៥.៩៧១

២៥.៤៤៨.៤០១

២៤.២៤៤.៤១២

សមា�រៈឃា�ង
ំ

១.៥៦៦.២៦៨

១.៧៥២.៦៩៦

៦.០០១.០៦៧

៥.៧៤២.០០៥

េ្របងរំអិល និងេ្របងមា៉ សុន
ី

១.១០៨.៨៦៨

៩៧៤.៣៤៧

២.៩៣៤.៨៩៦

២.៩៣៥.០៥០

សមា�រៈផ�ត់ផ�ង់ករិយាល័យ

៦១២.០១៩

៤៣៧.៩៨២

១.៥៧៨.៤៣៤

១.៦៥៨.៩៣៩

េផ្សងៗ

៦៩៦.៨២៦

៧៣២.៥៤៨

១.០២២.៩៣៦

១.៧៤៩.៧៥៩

២៦.៣៣២.៦៨០

២២.៤៤៩.៧៩៧

៨០.២២៣.៩១១

៦៨.០៨២.៦៩០
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ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
១៩.

ចំណាយរ ំលស់្រទព្យរ ូបិយ និងអរ ូបិយ
ករិយបរិេច�ទបីែខប�� ប់
ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ឆា�២
ំ ០២២

ឆា�២
ំ ០២១

ឆា�២
ំ ០២២

ឆា�២
ំ ០២១

(មិនបានេធ�

(មិនបានេធ�

(មិនបានេធ�

(មិនបានេធ�

្រទព្យ និងបរិក�រ

៩.៦៥០.៩៣៩

៨.១៣៦.១៩២

២៨.៥០០.៥៩៣

២៤.១៧២.៦៩៩

្រទព្យវិនិេយាគ

១.៥៤៥.៧៥៩

១.៥៨៤.៧៥០

៤.៦៣០.៨៧៨

៤.៧៥២.៥៤៤

២៩៥.២៧៦

២៧៤.៥៥៧

៨៧៣.២៦៤

៨២១.៦៣៣

១១.៤៩១.៩៧៤

៩.៩៩៥.៤៩៩

៣៤.០០៤.៧៣៥

២៩.៧៤៦.៨៧៦

សវនកម�)

្រទព្យអរូបិយ

២០.

ករិយបរិេច�ទ្របាំបួនែខប�� ប់

សវនកម�)

សវនកម�)

សវនកម�)

ចំណូល (ចំណាយ) ហិរ�� វត�ុ - សុទ�
ករិយបរិេច�ទបីែខប�� ប់
ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ឆា�២
ំ ០២២
ពន់េរៀល

ករិយបរិេច�ទ្របាំបួនែខប�� ប់

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ឆា�២
ំ ០២១
ពន់េរៀល

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ឆា�២
ំ ០២២
ពន់េរៀល

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ឆា�២
ំ ០២១
ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�

(មិនបានេធ�

(មិនបានេធ�

(មិនបានេធ�

១.១៧០.០១១

៩៩៤.៥៥០

៣.០៧៤.៧៨៣

២.៨៤៧.០១៣

១១.៧៩៥.៨២០

៤.២០៨.២៨៥

៦៨.៤៧៨.៤៥៩

២៨.៥៦៣.១៧១

-

-

-

៥៥.៣៤២

១២.៩៦៥.៨៣១

៥.២០២.៨៣៥

៧១.៥៥៣.២៤២

៣១.៤៦៥.៥២៦

(២.៣៥៣.៧២៤)

(៣.០៥៥.១៤៣)

(៧.៤៨២.១៧៥)

(៨.៣០៨.៥១៨)

(២.៣៥៣.៧២៤)

(៣.០៥៥.១៤៣)

(៧.៤៨២.១៧៥)

(៨.៣០៨.៥១៨)

១០.៦១២.១០៧

២.១៤៧.៦៩២

៦៤.០៧១.០៦៧

២៣.១៥៧.០០៨

សវនកម�)

សវនកម�)

សវនកម�)

សវនកម�)

ចំណូលហិរ�� វត�ុ ៖

ចំណូលករ្របាក់ពី្របាក់បេ��េ នធនាគារ

(កំណត់សមា�ល់ ក)

ចំេណញសុទព
� ីករប�ូររូបិយវត�ុរបស់្របាក់
កម�ី (កំណត់សមា�ល់ ខ) និងេផ្សងៗ

ចំណូលករ្របាក់ពីពនា�រែដលបានអប្បហរ
េលឥណទនផ�លឲ
់ ្យបុគល
� ក
ិ

ចំណាយហិរ�� វត�ុ ៖

ចំណាយករ្របាក់េល្របាក់កម�ីពី កសហវ

(កំណត់សមា�ល់ គ)

ចំ ណូលហិរ�� វត�ុ - សុទ�

(ក) ចំណូលករ្របាក់គឺជាចំណូលពីគណនី ្របាក់បេ��សន្សំ

និង្របាក់បេ��មានកលកំ ណត់េន

ក�ុងធនាគារក�ុង�ស�ក ក�ុងករយ
ិ បរេិ ច�ទ។
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កំណត់សមា�ល់េលព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល (តពីទំព័រមុន)

ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
២០.

ចំណូល (ចំណាយ) ហិរ�� វត�ុ - សុទ� (តពីទំព័រមុន)
(ខ) ក.ស.ស

មាន្របាក់កម�ី

ដុល�រអេមរ ិក។

(កំណត់សមា�ល់េលខ

១៤)

េដយសរែតករេឡងចុះៃនតៃម�

ជា្របាក់ េយ៉នជប៉ុន

្របាក់េរៀល

និងជា្របាក់

េធៀបនឹង្របាក់ េយ៉នជប៉ុន

បណា
� លឲ្យមានករចំេណញជាសរវន�េលករប�ូររូបិយប័ ណ�េល្របាក់កម�ីរបស់

ក.ស.ស។

អ្រតប�ូររូបិយប័ណ� គឺ េយាងេទេលអ្រតប�ូររូបិយប័ ណ�នាចុងករយ
ិ បរ ិេច�ទៃនកររយករណ៍
មានដូចខងេ្រកម៖
ៃថ�៣០ ែខក��

ៃថ�៣០ ែខមិថុនា

ៃថ�៣១ ែខមីនា

ៃថ�៣១ ែខធ�ូ

២៨,៦៧០

២៩,៩៣០

៣៣,៣០៥

៣៥,៥៩០

៤.១២៧

៤.០៩៩

៤.០៥០

៤.០៧៤

ឆា�២
ំ ០២២

្របាក់េយ៉ន/្របាក់េរៀល
្របាក់ដុល�រអេមរិក/្របាក់េរៀល

ឆា�២
ំ ០២២

ឆា�២
ំ ០២២

ឆា�២
ំ ០២១

(គ) ចំណាយករ្របាក់ គឺ ជាករ្របាក់េល្របាក់កម�ីែដលទទួលបានពី្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ
តមរយៈករេធ�ហិរ�� ប្បទនេដយ JICA និង JBIC (កំ ណត់ សមា�ល់េលខ ១៤ និង េលខ ២៥)។

២១.

ចំណាយពន�េល្របាក់ចំណូល
ពន�្រត�វបានគណនាតមមូលដ�នបំណក�សយបទប្ប�� តិ�ពន�ដរនាេពលបច�ុប្បន� ែដល្រត�វបាន
អនុម័តនាកលបរ ិេច�ទរយករណ៍។ គណៈ្រគប់្រគងវយតៃម�អំពីស�នភាពែដលបាន្របកសពន�
ជាមួយនឹងស�នភាពៃនបទប្ប�� តិ�ពន�ដរែដលស�ិតេ្រកមករបក�សយ។

្រក�មហ៊ុនកត់្រតសំ

វ ិធានធនេទតមភាពសម�សប អ�ស័យេទតមមូ លដ�នៃនចំនួន្របាក់ពន� ែដល្រក�មហ៊ុនរ ំពឹង
ថា្រត�វបង់ជូនអជា�ធរពន�ដរ។
េទះជាយា៉ ងណាក៏ េដយ បទប្ប�� តិព
� ន�ទំងេនះមានករែ្រប្រប�លពី មួយ្រគាេទមួយ្រគា េហយ
ករកំណត់ ចុងេ្រកយេលចំនួនបំណុលពន�

នឹងេធ�េឡងបនា�ប់ ពីមានករពិ និត្យរបស់អជា�ធរ

ពន�ដរ។ េនេពលែដលលទ�ផលពន�ចុងេ្រកយមានភាពខុសគា�ពី ករកត់្រតដំបូង ភាពខុសគា�
េនះនឹងេធ�ឲ្យប៉ះពល់ដល់ចំនួនបំណុលពន�

និងសមតុ ល្យទឹក្របាក់

កំណត់ពន�េនាះ្រត�វបានេធ�េឡង។

ក�ុងករយ
ិ បរេិ ច�ទែដលករ

ក.ស.ស គណនាចំ ណាយពន�េល្របាក់ចំណូលស្រមាប់ ករយ
ិ បរេិ ច�ទ េដយេ្រប ្របាស់អ្រតពន�
ែដលនឹងអចអនុ វត�បាន តមចំណូលសរុប្របចំឆា�ំែដលបានរ ំពឹងទុ ក។
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ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
២១.

ចំណាយពន�េល្របាក់ចំណូល (តពីទំព័រមុន)
ធាតុសំខន់ៗៃនចំណាយពន�េល្របាក់ចំណូល

េនក�ុងរបាយករណ៍្របាក់ចំេណញេពញេលញ
សេង�បចេនា�ះេពលែដលមិនបានេធ�សវនកម�មានដូ ចជា៖
ករិយបរិេច�ទបីែខប�� ប់
ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ឆា�២
ំ ០២២
ពន់េរៀល

ករិយបរិេច�ទ្របាំបួនែខប�� ប់

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ឆា�២
ំ ០២១

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ឆា�២
ំ ០២២

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ឆា�២
ំ ០២១
ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�

(មិនបានេធ�

(មិនបានេធ�

(មិនបានេធ�

៣.៣២៤.៩៣៥

៤.២៣១.២៣១

១០.៦៨៥.៦០៤

៩.៦១៥.១០៣

សវនកម�)

សវនកម�)

សវនកម�)

សវនកម�)

ចំណាយពន�េល្របាក់ចំណូលែដលបាន
ទទួលស�ល់កុងចំ
� េណញក�ុងឆា�ំ
ពន�កង្រគា
ុ�

កង�ះសំវ ិធានធនពន�េល្របាក់ចំណូលពីឆា�ំមុន

-

-

១.៦២៩.៦០០

-

៣២៦.០៥៨

៤២៦.៦៣០

(៥៣៩.៨៦០)

៣.៣៩៦.៥៥១

៣.៦៥០.៩៩៣

៤.៦៥៧.៨៦១

១១.៧៧៥.៣៤៤

១៣.០១១.៦៥៤

-

-

២.៩៦៤.៧០៩

-

ពន�ពន្យោរ

ចំណាយពន�េល្របាក់ចំណូលែដលបាន
ទទួលស�ល់កុង
� OCI

ពន�ពន្យោរទក់ទងនឹងចំ េណញេលករវយ
តៃម�េឡងវ ិញក�ុងករកំណត់កតព�កិច�
អត�្របេយាជន៍

២២.

ចំេណញក�ងមួ
យភាគហ៊ុន
ុ

(ក) មូ លដ�នចំេណញក�ុងមួ យភាគហ៊ុន (Basic earnings per share)
មូលដ�នចំ េណញក�ុងមួ យភាគហ៊ុន

ភាគហ៊ុនរបស់

ក.ស.ស

្រត�វបានគណនាេដយយក្របាក់ចំេណញរបស់មា�ស់

ែចកនឹងចំនួនជាមធ្យមៃនភាគហ៊ុនធម�ត

ករយ
ិ បរេិ ច�ទ។
ករិយបរិេច�ទបីែខប�� ប់

មានេបាះផ្សោយក�ុង

ករិយបរិេច�ទ្របាំបួនែខប�� ប់

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ឆា�២
ំ ០២២

(មិនបានេធ�
សវនកម�)

ឆា�២
ំ ០២១

(មិនបានេធ�
សវនកម�)

ឆា�២
ំ ០២២

(មិនបានេធ�
សវនកម�)

ឆា�២
ំ ០២១

(មិនបានេធ�
សវនកម�)

ចំេណញរបស់ភាគហ៊ន
ុ ិក (ពន់េរៀល)

២០.២៣៥.៣៨៧

១៨.៣១៩.៦២២

៩៨.១៦០.២៩៦

៦៩.២០០.៧៩៧

ចំនួនជាមធ្យមៃនភាគហ៊ន
ុ

៨៥.៧៧១.៩៦៧

៨៥.៧៧១.៩៦៧

៨៥.៧៧១.៩៦៧

៨៥.៧៧១.៩៦៧

២៣៥,៩២

២១៣,៥៩

១.១៤៤,៤៣

៨០៦,៨០

មូលដ�នចំ េណញក�ុងមួយភាគហ៊ុន

(េរៀល)
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កំណត់សមា�ល់េលព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល (តពីទំព័រមុន)

ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២

២២.

ចំេណញក�ងមួ
យភាគហ៊ុន (តពីទំព័រមុន)
ុ

(ខ) ករថយចុះចំ េណញក�ុងមួយភាគហ៊ុន (Diluted earnings per share)
ថយចុះចំេណញក�ុងមួ យភាគហ៊ុន ្រត�វបានគណនាេដយែកែ្របចំនួនមធ្យមៃនភាគហ៊ុនធម�ត
ែដលមាន េដយសន�តថាមានករេផ�រភាគហ៊ុនែដលមានសក�នុពលទំងអស់េទជាភាគហ៊ុន

ធម�ត។ ក.ស.ស មិនមានភាគហ៊ុនែដលមានសក�នុពលអចេផ�រេទជាភាគហ៊ុនធម�តេនាះ
េទ នាចុងករយ
ិ បរ ិេច�ទេនះ។ ដូចេនះ ករថយចុះចំេណញក�ុងមួ យភាគហ៊ុន គឺ មានតៃម�េស�

នឹងមូលដ�នចំេណញក�ុងមួ យភាគហ៊ុន។
២៣.

ភាគលភ
េនៃថ�ទី៧ ែខឧសភា ឆា�ំ២០២២ និងៃថ�ទី២៥ ែខមិថុនា ឆា�ំ២០២១ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលបានអនុម័ត
េលករែបងែចកភាគលភតម្របាក់ចំេណញ ៃនឆា�ំហិរ�� វត�ុប��ប់ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១ និង
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២០ ដូចខងេ្រកម៖
ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
ំ ០២២

ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
ំ ០២១

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវនកម�)

(មិនបានេធ�សវនកម�)

ភាគហ៊ុន្របេភទ “ខ”

៥.៣០០.០០០

៣.៥៣៣.១២២

ភាគហ៊ុន្របេភទ “គ”

១០.៨០៧.២៦៨

៨.៦៤១.៥២៧

១៦.១០៧.២៦៨

១២.១៧៤.៦៤៩

នាៃថ�ទី៣០

ែខក��

ឆា�ំ២០២២

ករ្របកសភាគលភស្រមាប់ ករយ
ិ បរេិ ច�ទប��ប់ហិរ�� វត�ុ

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១ និងៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២០ ្រត�វបានបង់។
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ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
២៤.

សច់្របាក់បានពី្របតិបត�ិករ
កំណត់

សមា�ល់

ករិយបរិេច�ទ្របាំបួនែខប�� ប់
ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
ំ ០២២ ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
ំ ០២១
ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវនកម�)

(មិនបានេធ�សវនកម�)

១០៩.៩៣៥.៦៤០

៨២.២១២.៤៥១

២០

(៦៤.០៧១.០៦៧)

(២៣.១៥៧.០០៨)

១៩

៣៤.០០៤.៧៣៥

២៩.៧៤៦.៨៧៦

៥.០២២.១៥៤

១.០០៥.៦២២

១.០៥៨.៥១៩

(២.៣៧២.៥៧៩)

(៦៤២.១៤៥)

-

ចំេណញមុនគិតពន�េល្របាក់ចំណូល

និយ័តកម�េល៖
ចំណូលហិរ�� វត�ុ - សុទ�

រំលស់្រទព្យរូបិយ និងអរូបិយ
ចំណាយកតព�កិចអ
� ត�្របេយាជន៍្របាក់េសធននិវត�ន៍
សំវ ិធានធន (ប��
� សៃនសំវ ិធានធន) េលរ ំលឹក្របាក់
បំណាច់អតីតភាពករងរ
ករកត់្រតប��
� សេលសំវ ិធានធនៃនសន�ិធិ
ែដលមានចលនាយឺត

៩

សំវ ិធានធនេលករខតឥណទនរំពឹងទុកេល្របាក់
បេ�� េនធនាគារមានរយៈេពលខ�ីែដលបានរំពឹងទុក

១៩.២១១

-

រំលស់ៃនៃថ�េដមពន្យោរេលឥណទនផ�លឲ
់ ្យបុគល
� ក
ិ

-

៣២៧.៧២៨

(៣៦២.៥៥២)

(១.២៩៦.៥១៨)

(២.០៩៣.៨៤៣)

(៩.៤៧០.៥២៤)

បែ្រមប្រម�លេដមទុនបង�ិល៖
សន�ិធិ
គណនីអតិថិជន និងគណនី្រត�វទទួលេផ្សងៗ
ចំណូលពន្យោរ
គណនីអក
� ផ�ត់ផង
� ់ និងគណនី្រត�វទូទត់េផ្សងៗ
សច់ ្របាក់បានពី្របតិបត�ិករ

២៥.

៧.១៤០.៦៦៨

៥៥.០០១

(៦.១៥១.៥០៦)

៤.៦៨២.៩២២

៨៣.៨៥៩.៨១៤

៨១.៧៣៣.៩៧១

្របតិបត�ិករភាគីពក់ព័ន�
ក.ស.ស ស�ិតេ្រកមករ្រគប់្រគងែផ�កហិរ�� វត�ុេដយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ (“កសហវ”)

និងស�ិតេនេ្រកមករ្រគប់្រគងែផ�កបេច�កេទសេដយ្រកសួងសធារណករ

និ ងដឹកជ�ូ� ន។

្របតិបត�ិករជាមួយ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ និង្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ�ូ� ន ្រត�វបាន
ចត់ទុកថាជាភាគីពក់ ព័ន�។

(ក) សមតុ ល្យភាគី ពក់ព័ន�
(i) ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ�� វត�ុ
ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
ំ ០២២
ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវនកម�)

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�២
ំ ០២១
ពន់េរៀល

(បានេធ�សវនកម�)

្របាក់កម�ីពី៖

កសហវ – (JICA) (កំណត់សមា�ល់េលខ ១៤)

១៥០.៦២៧.៩៩៣

១៩៨.៣០០.៨១៩

កសហវ – (JBIC) (កំណត់សមា�ល់េលខ ១៤)

២២៥.៥៤៥.៧៤១

២៧០.៦៨៦.១៧៨

៣៧៦.១៧៣.៧៣៤

៤៦៨.៩៨៦.៩៩៧
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ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
២៥.

្របតិបត�ិករភាគីពក់ព័ន� (តពីទំព័រមុន)

(ក) សមតុ ល្យភាគី ពក់ព័ន� (តពីទំព័រមុន)
(ii) ្រកសួងសធារណករ និងដឹ កជ�ូ� ន
ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
ំ ០២២
ពន់េរៀល

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�២
ំ ០២១
ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�សវនកម�)

(បានេធ�សវនកម�)

៧.២២១.៣០៣

១.២២១.៣០៣

បុេរ្របទនេទឲ្យ្រកសួងសធារណករ និងដឹកជ��ូ ន

(កំណត់សមា�ល់េលខ ១០)

(ខ) ្របតិបត�ិករភាគី ពក់ព័ន�
ករិយបរិេច�ទបីែខប�� ប់

ករិយបរិេច�ទ្របាំបូនែខប�� ប់

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

ឆា�២
ំ ០២២

ឆា�២
ំ ០២១

ឆា�២
ំ ០២២

ឆា�២
ំ ០២១

(មិនបានេធ�

(មិនបានេធ�

(មិនបានេធ�

(មិនបានេធ�

២.៣៥៣.៧២៤

៣.០៥៥.១៤៣

៧.៤៨២.១៧៥

៨.៣០៨.៥១៨

៤៤.៣៥៣

៨.១៣២

១៣៤.៦០០

៩៨.៦០២

សវនកម�)

សវនកម�)

សវនកម�)

សវនកម�)

ៃថ�េដមៃនកម�ីពី កសហវ
ចំណាយករ្របាក់

(កំណត់សមា�ល់េលខ ២០)
ៃថ�េដមករ្របាក់

(កំណត់សមា�ល់េលខ ៦)

(គ) ចំ ណាយេលគណៈ្រគប់ ្រគងសំខន់ ៗ
ចំណាយេលគណៈ្រគប់្រគងសំខន់ៗ ស្រមាប់ ករយ
ិ បរ ិេច�ទបីែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ មានដូ ច
ខងេ្រកម៖
ករិយបរិេច�ទបីែខប�� ប់
ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ឆា�២
ំ ០២២

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ពន់េរៀល

ឆា�២
ំ ០២១
ពន់េរៀល

ករិយបរិេច�ទ្របាំបួនែខប�� ប់
ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ឆា�២
ំ ០២២
ពន់េរៀល

ៃថ�ទី៣០ ែខក��

ឆា�២
ំ ០២១
ពន់េរៀល

(មិនបានេធ�

(មិនបានេធ�

(មិនបានេធ�

(មិនបានេធ�

៣៤៩.២០០

៣៤៩.២០០

១.០៤៧.៦០០

១.០៤៧.៦០០

៥០២.៨៥៣

៦៩៥.១២៥

២.៦៦៩.៨០៦

២.២៣២.២៦៧

២៤.២៥៥

៦៤.៧៤៤

១៦៦.៩១៥

១៧៥.៨៦១

សវនកម�)

សវនកម�)

សវនកម�)

សវនកម�)

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល
កៃ្រម និងចំណាយពក់ព័ន�េផ្សងៗ

បុគល
� ក
ិ ថា�ក់្រគប់្រគងសំខន់ៗ
្របាក់េបៀវត្សរ៍ និងចំណាយេផ្សងៗ
ចំណាយអត�្របេយាជន៍
្របាក់េសធននិវត�ន៍ (*)

បុគ�លិកថា�ក់្រគប់ ្រគងសំខន់ ៗ

រួមមានអគ�នាយក

និងនាយក្របតិបត�ិែដលជាអ�កសេ្រមច

យុទ�ស�ស� េលករដឹកនាំ េលែផ�កហិរ�� វត�ុ និង្របតិបត�ិកររបស់ ក.ស.ស។
(*) គេ្រមាងអត�្របេយាជន៍ ្របាក់េសធននិវត�ន៍ ្រត�វបានផ�ល់ជូនបុគ�លិករបស់ ក.ស.ស ដូចគា�
និងបុគ�លិកថា�ក់្រគប់ ្រគងសំខន់ៗ។

43

កំពង់ែផស�យត
័ ្រក�ង្រពះសីហនុ
កំណត់សមា�ល់េលព័ត៌មានហិរ�� វត�ុសេង�បចេនា�ះេពល (តពីទំព័រមុន)

ស្រមាប់ករយ
ិ បរេិ ច�ទបី ែខ និ ង្របាំបួនែខប��ប់ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�ំ២០២២
២៦.

ករសន្យោ
នាៃថ�ទី៣០

ែខក��

ឆា�ំ២០២២

ក.ស.ស

មានសមតុ ល្យសន្យោចំ ណាយមូលធនចំនួន

១.១៤០.៩៦២ លនេរៀល (ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា�ំ២០២១៖ ៨២១.៤១៦ លនេរៀល) េលករទិ ញ
េសវកម�េលករសងសង់ និ ង្រទព្យ និងបរក
ិ � រ។
២៧.

ករេធ�ចំណាត់ថា�ក់េឡងវិញៃនតួេលខេ្របៀបេធៀប
តួេលខេ្រប�បេធៀបខ�ះ
ករយ
ិ បរ ិច�ទដូចតេទ៖

ិ េដម្បីអនុ េលមតមបទបង�ញក�ុង
្រត�វបានេធ�ចំណាត់ ថា�ក់េឡងវញ
២០២១
ពន់េរៀល

(បានបង�ញ
ពីមុន)

របាយករណ៍ស�នភាពហិរ��វត�ុ

២៨.

ពន់េរៀល

ពន់េរៀល

េឡងវិញ)

េឡងវិញ)

(េធ�ចំណាត់ថា�ក់ (បានេធ�ចំណាត់ថា�ក់

្រទព្យវិនិេយាគ - ដីធី�

១២៥.០៤០.៣១៧

(៣.៤០៦.៧៥៤)

១២១.៦៣៣.៥៦៣

្រទព្យវិនិេយាគ - អគារ និងករែកលម�ដីធី�

១៦៨.៣០៥.៤៥៩

២៧៤.១៩៤

១៦៨.៥៧៩.៦៥៣

្រទព្យសកម�ចត់ថា�ក់ជា្រទព្យស្រមាប់លក់

១៣.០៥៨.៧០៨

៣.១៣២.៥៦០

១៦.១៩១.២៦៨

្រពឹត�ិករណ៍បនា�ប់ពីកំឡងេពលរយករណ
៍
ុ
េ្រកពីអី�ែដលបានបង�ញខងេល មិនមាន្រពឹតិ�ករណ៍គួ រឲ្យកត់ សមា�ល់ណាមួ យេកតេឡងបនា�ប់
ពីកលបរ ិេច�ទរយករណ៍ែដលត្រម�វឲ្យមានករែកត្រម�វ
សេង�បចេនា�ះេពលេនាះេទ។

ឬ

បង�ញេនក�ុងព័ត៌មានហិរ�� វត�ុ
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ែផ�កទី ៤
�រពិ�ក�� និង�រវិ�គ
របស់គណៈ�គប់�គង
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កសស គឺជាកំពង់ែផអន�រជាតស
ិ មុ្រទទក
ឹ េ្រជែតមួយគត់ ៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាែដលកំពុងេធ�ីអជីវកម�

េលីៃផ�ដីទហ
ំ ្រំ បមាណ ១២៥ ហក
ំ េនសង�ត់េលខ៣ ្រក�ង្រពះសីហនុ េខត�្រពះសីហនុ េហយ
ិ ត ែដលមានទីតង
ី

្រត�វបានតភា�ប់េដយបណា
� ញដឹកជ��ូ នចំរុះ។ កំណត់កុ ង
� អនុ្រកឹត្យេលខ ៥០ អន្រក/បក ចុះៃថ�ទី ១៧ ែខកក�ដ
ឆា�១
ំ ៩៩៨ កសស មានតួនាទីជា្របតិបត�ិករែផ ដូចមានលម�ិតនូវអជីវកម� នង
�
កទ១
ិ េសវកម�កុ ងែផ�
ី ចំណុច-ខ

ខងេលៃី នរបាយករណ៍្របចំ្រតមា
ំ ០២២ េនះ ។
ី សទ៣
ី ឆា�២

ស្រមាប់្រតមា
ំ ០២២ បរមាណកុ
ងែតន័ររបស់ កសស មានករថយចុះចំនន
ួ ២.៨៤០ TEUs
ី សទ៣
ី ឆា�២
ិ

េស�ន
ំ ០២១។ បរមាណទំ
នញ
ី ង
ឹ ១,៤៦% េបេី ធៀបនង
ឹ ្រតមា
ី សទ៣
ី ឆា�២
ិ
ិ ឆ�ងកត់គត
ិ ជាេតនក៏មានករថយចុះ

៦,២៦% េស�ន
ី ង
ឹ ១០៨.១០០ េតន ែដលក�ុងេនាះទំនញ
ិ ជាកុងែតន័រគត
ិ ជាេតនថយ ៥,២៣% េស�ន
ី ង
ឹ

៦៥.៥៧៨ េតន នង
ះចំនួន ៤៥.៨៥៦
ិ ទំនញ
ិ រយថយចុះ ១៩.១៥២ េតន េស�ន
ី ង
ឹ ៤២,៨៣% រឯេ្របងថយចុ
ី

េតន េស�ន
ី ង
ឹ ១០,៩៧% ប៉ុែន�ហ�សមានករេកន
ី េឡង
ី ២៣៧,៧១% េស�ន
ី ង
ឹ ២២.៤៨៦ េតន។ ចំេពះនាវ

ឆ�ងកត់ កសស សរុបមានករថយចុះចំនួន ២៤ នាវ ្របមាណជា ៦,៨២% េហយ
ី ចំណុះផ�ុកនាវសរុបេកន
ី េឡង
ី

្របមាណ ៦,៨៥% េស�ន
ំ ០២២ េធៀបនង
ី ង
ឹ ២១៨.៤៤៣ េតន ស្រមាប់្រតមា
ី សទ៣
ី ឆា�២
ឹ ្រតមា
ី សទ៣
ី ឆា� ំ
២០២១ ។

ករពភា
ឹ នាំេលស
ិ ក្សោ នង
ិ ករវ ិភាគរបស់ថា�ក់ដក
ី � នភាពហរិ ��វត�ុរបស់ កសស នង
ិ លទ�ផល្របតប
ិ ត�ក
ិ រ

ខងេ្រកមេនះ

េធ�េី ឡង
ី ែផ�កេលរី បាយករណ៍ព័ត៌មានហរិ ��វត�ុ

ែដលបានេធ�ស
ួ រល់េដយសវនករ
ី វនកម�រច

ឯករជ្យស្រមាប់្រតមា
ំ ០២២ នង
ំ ០២១ ដូចបង�ញក�ុងែផ�កទ៣
ី សទ៣
ី ឆា�២
ិ ្រតមា
ី សទ៣
ី ឆា�២
ី ៃនរបាយករណ៍
្របចំ្រតមា
ំ ០២២ េនះ ។
ី សទ៣
ី ឆា�២

កសស មាន្របភពចំណូលសំខន់ដូចខងេ្រកម ៖
- ចំណូលពីេសវកម�នាវចរ (Port Charges for Vessel Services)៖ គឺជាចំណូលែដលបានមកពី
េសវកម�នាវចរណ៍ នង
ំ ុ ះផ�ុក សំចតែផ ្របឡាយ ៃថ�ឈួល
�
ិ ករចូលចតនាវ រួមមាន ចំណូលេលីចណ
កណ�ធារកិច� ៃថ�ឈួលនាវសេណា
�
� ង ៃថ�ឈួលពក់
�
-េដះពួរ ៃថ�ឈួលេប
�
�
ីក-បទ
ិ ឃ�ប់នាវ និងៃថ�ឈួល
្របមូលសំរម ។

- ចំណូលពេី សវកម�េលក
ី ដក់កុងែតន័រពនា
ី វេទទល
ី នកុងែតន័រ (Stevedoring Charges)៖ គជា
ឺ
ចំណូលែដលបានមកពេី សវកម�េលក
ំ ញ
ី ដក់ទន
ិ រយ ឬកុងែតន័រចូល ឬេចញពនា
ី វេនេលស
ី � នែផ។

- ចំណូលពីេសវកម�េលីកដក់កុងែតន័រេនេលីទល
ី ន (LOLO Charges)៖ គឺជាចំណូលែដលបាន
មកពីេសវកម�េលក
ំ ញ
ី ដក់ទន
ិ រយ ឬកុងែតន័រ ចូល ឬេចញេនេលីទីលន ។

�
- ចំណូលពីៃថ�ឈួលស�
ុ កទំនិញ ឬកុងែតន័រ (Storage Fees)៖ គឺជាចំណូលែដលបានមកពីករស�ុក
ទំនិញរយ ឬកុងែតន័រេនក�ុងឃា�ង
ំ និងេលីទីលន ។

- ចំណូលដឹកជ��ូ ន (Transportation Charges)៖ គជា
ឺ ចំណូលែដលបានមកពេី សវកម�ដឹកជ��ូ ន
ទំនញ
។
ិ ឬកុងែតន័រក�ុងបរេវណែផ
ិ

- ចំណូលពីតំបន់េសដ�កិច�ពិេសស (Special Economic Zone)៖ គឺជាចំណូលែដលទទួលបានពក
ី រ
ជួលដីេធ�ីេរងច្រក អគារ ពីតប
ំ ន់េសដ�កិច�ពិេសសរបស់កព
ំ ង់ែផស�យត
័ ្រក�ង្រពះសហ
ី នុ។

កសស កត់្រតប�� ីគណេនយ្យ និងរបាយករណ៍ហរិ ��វត�ុជា្របាក់េរៀល ែដលជារូបយ
ិ ប័ណ�ជាតិរបស់ខួ �ន

ចំែណក្របតិបត�ិករែដលជារូបិយប័ណ�អន�រជាតិេផ្សងៗ ្រត�វបានបង�ញជា្របាក់េរៀល េដយេ្របីអ្រតប�ូរផ�ូវករ
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ជាមធ្យម្របចំៃថ�របស់អគ�នាយកដ�នពន�ដរ (្របាក់ដុល�រ) និងធនាគារជាតិៃនកម�ុជា(្របាក់េយ៉នជប៉ុន) តម
កលបរេច�
ិ ទៃន្របតប
ិ ត�ិករនម
ី ួយៗ ។

ក.១.

ករវ ិភាគចំណូល
ស្រមាប់ដំណាច់ករយបរ
េច�
ំ ០២២
ិ
ិ ទ ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
េ្របៀបេធៀបនឹងករយបរ
េច�
ំ ០២១
ិ
ិ ទៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
បរ��យ

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់

�តឹមៃថ�ទី៣០ ែខក���

�តឹមៃថ�ទី៣០ ែខក���

���ំ២០២២

���ំ២០២១

�ន់េរៀល

�ន់េរៀល

ចំណូល (ពន់េរៀល)

៨៥.១១៧.៣៦៤

៨៧.៥២៣.៥៨១

បំែរបំរល
ួ
�ន់េរៀល

%

-២.៤០៦.២១៧

-២,៧៥%

ស្រមាប់្រតមា
ឆា�២
ំ ០២២ ចំណូលរបស់ កសស មានករថយចុះចំនួន ២.៤០៦.២១៧.០០០
ី សទ៣
ី

េរៀល េស�ន
ំ ០២១ ដល់
ី ង
ឹ ២,៧៥% េដយថយថុះ ៨៧.៥២៣.៥៨១.០០០ េរៀល ស្រមាប់្រតមា
ី សទ៣
ី ឆា�២

៨៥.១១៧.៣៦៤.០០០ េរៀល ស្រមាប់្រតមា
ំ ០២២។ ករថយៃនចំណូលសរុបេនះបានមកពក
ី សទ៣
ី ឆា�២
ី រករ

ថយៃនចំណូលេសវកម�េលក
ី ដក់កុងែតន័រពនា
ី វេទទល
ី ន (Stevedoring Charges) ចំណូលេលក
ី ដក់េលី

ទល
ំ នង
ី ន(LOLO) ចំណូលេសវកម�នាវចរ នង
ិ ចំណូលស�ុក ឃា�ង
ិ ទល
ី ន។

ក.២. ករវ ិភាគចំណូលតមែផ�ក
តរងេ្របៀបេធៀប្របាក់ចំណូលតមែផ�កេទនឹង្របាក់ចំណូលសរុប
ស្រមាប់្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២២ និង្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២១
បរ��យ

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់�តឹម

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់�តឹម

�តី�សទី៣ ���ំ២០២២

�តី�សទី៣ ���ំ២០២១

�គរយេធៀបនឹង

�ន់េរៀល

ចំណូលេលីកដក់ពនា
ី វេទ

ទីលន (Stevedoring)
ចំណូលេលីកដក់េលទ
ី ី
លន (LOLO)

ចំណូលពេី សវកម�នាវចរ
ចំណូលស�ុក ឃា�ង
ំ
និងទីលន

ចំណូលដឹកជ��ូ ន
ចំណូលនាវេទសចរណ៍

ចំណ�លសរុប

�គរយេធៀបនឹង

�ន់េរៀល

ចំណ�លសរុប

៤១.៤៥៨.៦៣៧

៤៨,៧១%

៤១.៩២៦.២១១

៤៧,៩០%

២៤.៦០៦.៦១៧

២៨,៩១%

២៥.២៨៨.៤១៨

២៨,៨៩%

១៥.៥៧៨.៥៤២

១៨,៣០%

១៥.៧១៤.០១៩

១៧,៩៥%

២.៥៤៤.០៥៥

២,៩៩%

៣.៥៨៦.៨៤៣

៤,១០%

១.៨៩១

០,០០%

២១.៧៥១

០,០២%

០

០,០០%

០

០,០០%
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ចំណូលពី តំបន់េសដ�កច
ិ �

៥១៣.៤០២

០,៦០%

៥៨៦.៤៤៣

០,៦៧%

៣៤៣.៧០៧

០,៤០%

៣២៥.៦១៧

០,៣៧%

ចំណូលេផ្សងៗេទៀត

៧០.៥១៣

០,០៨%

៧៤.២៨០

០,០៨%

ចំណូលសរុប

៨៥.១១៧.៣៦៤

១០០,០០%

៨៧.៥២៣.៥៨១

១០០,០០%

ពិេសស

ចំណូលជួលទត
ំ
ី ង

ស្រមាប់្រតមា
ំ ០២២ ក៏ដូចជា្រតមា
ំ ០២១ មានចំណូលសំខន់ ៤ ្របេភទែដល
ី សទ៣
ី ឆា�២
ី សទ៣
ី ឆា�២

មានចំនន
ួ ្របមាណ ៩៨% ៃនចំណូលអជីវកម� នង
ិ េសវកម�សរុបរបស់ កសស។ ចំណូលទំងេនាះរួមមាន៖

ចំណូលេលក
ី ដក់ពនា
ី វេទទល
ី ន (Stevedoring) ចំណូលេលក
ី ដក់េលទ
ី ល
ី ន (LOLO) ចំណូលពេី សវកម�
នាវចរ (Port Charges for Vessel Services) នង
ំ នង
ិ ចំណូលស�ុកឃា�ង
ិ ទល
ី ន។

ស្រមាប់ករយបរ
េច�
ំ ០២២
ិ
ិ ទ ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
េធៀបនឹងករយបរ
េច�
ំ ០២១
ិ
ិ ទ ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២
បរ��យ

ចំណូលេលីកដក់ពីនាវេទ
ទល
ី ន (Stevedoring)
ចំណូលេលីកដក់េលីទី
លន (LOLO)

ចំណូលពីេសវកម�នាវចរ
ចំណូលស�ុក ឃា�ង
ំ
និងទីលន

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់

�តឹម�តី�សទី៣

�តឹម�តី�សទី៣

���ំ ២០២២

���ំ ២០២១

�ន់េរៀល

�ន់េរៀល

បំែរបំរល
ួ
�ន់េរៀល

%

៤១.៤៥៨.៦៣៧

៤១.៩២៦.២១១

(៤៦៧.៥៧៤)

-១,១២%

២៤.៦០៦.៦១៧

២៥.២៨៨.៤១៨

(៦៨១.៨០១)

-២,៧០%

១៥.៥៧៨.៥៤២

១៥.៧១៤.០១៩

(១៣៥.៤៧៧)

-០,៨៦%

២.៥៤៤.០៥៥

៣.៥៨៦.៨៤៣

(១.០៤២.៧៨៨)

-២៩,០៧%

ចំណូលពីករេលីកដក់ពីនាវេទទីលន (Stevedoring) មានករថយចុះចំនួន ៤៦៧.៥៧៤.០០០

េរៀល េស�ីនឹង ១,១២% ស្រមាប់្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២២ េធៀបនឹង្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២១ និងចំណូលពីករ

េលីកដក់េនេលីទល
ី ន (LOLO) មានករថយចុះ្របមាណ ២,៧០% េស�ន
ី ឹង ៦៨១.៨០១.០០០ េរៀល េបីេធៀប
នឹងរយៈេពលដូចគា�ឆា�២
ំ ០២១។ ករថយចុះេលច
ំ ូ លេលីកដក់ពីនាវេទទល
� លមកពក
ី ណ
ី ន គប
ឺ ណា
ី រថយចុះ

ៃនទំនិញកុងែតន័រឆ�ងកត់ កសស មានចំនួន ២.៨៤០ TEUs េស�ីនឹង ១,៤៦% និងបរមាណទំ
និញេលីកេរៀប
ិ
ថយចុះ ៩០.៣៧៧ េតន េស�ីនឹង ៣,៥៣% ស្រមាប់្រតមា
ំ ០២២ េនះ ។
ី សទី៣ ឆា�២

ចំេពះចំណូលេសវកម�នាវចរ (Port Charges for Vessel Services) គឺអ្រស័យេលីចំនួននាវ នង
ិ

ចំណុះផ�ុកនាវែដលឆ�ងកត់ កសស េហយ
ំ ០២២ េនះ នាវសរុបែដលឆ�ងកត់ កសស
ី ស្រមាប់្រតីមាសទី៣ ឆា�២

មានករថយចុះ ២៤ នាវ េស�ីនឹង ៦,៨២% ែតចំណុះផ�ុកនាវសរុបមានករេកន
ី េឡង
ី ៦,៨៥% េស�ីនឹង
២១៨.៤៤៣

េតន

េហយ
ី េយង
ី សេង�តេឃញ
ី ថា

ចំណូលពីេសវកម�នាវចរ

មានករថយចុះពី

១៥.៧១៤.០១៩.០០០ េរៀល ស្រមាប់្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២១ មក ១៥.៥៧៨.៥៤២.០០០ េរៀល ស្រមាប់

្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២២ េពលគឺថយ្របមាណ ០,៨៦% េស�ីនឹង ១៣៥.៤៧៧.០០០ េរៀល។ េដយេនក�ុង
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្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២២ េនះ នាវដឹកកុងែតន័រមានករេកីនេឡង
ី ៥,៤២% េស�ីនឹង ០៩ នាវ និងនាវដឹកទំនិញ
ទូេទថយចុះ ៥៥,១៣% េស�ន
ំ ០២១ ។
ី ឹង ៤៣ នាវ េបីេធៀបនឹងរយៈេពលដូចគា�ឆា�២

ចំណូលពីេសវកម�សុ កឃា
�
�ង
ំ និងទីលនមានករថយចុះចំនួន ១.០៤២.៧៨៨.០០០ េរៀល េស�ន
ី ឹង

២៩,០៧% េបីេ្របៀបេធៀបចំណូល្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២២ មានចំណូល ២.៥៤៤.០៥៥.០០០ េរៀល នង
ិ

្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២១ មានចំណូល ៣.៥៨៦.៨៤៣.០០០ េរៀល។ ករថយចុះេនះបណា
� លមកពីបរមាណ
ិ

កុងែតន័រមានករថយចុះក�ុង្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២២ េបីេ្របៀបេធៀបេទនឹងរយៈេពលដូចគា�ឆា�២
ំ ០២១ ។

ខ-

ករវ ិភាគគំលតចំេណញដុល

កសស បានេរៀបចំរបាយករណ៍លទ�ផលរបស់ខួ ន
� ក�ុងទ្រមង់ជារបាយករណ៍លទ�ផលតមយថា្របេភទ
់របាយករណ៍េនះអចឱ្យេយង
ដូចេនះពុំមានករបង�ញឱ្យេឃញ
�
ី េនចំេណញដុលេនាះេទ។ ប៉ុែន�កុ ងទ្រមង
ី េធ�ីករ

ពិភាក្សោ នង
ំ ូ លសរុប ដកនង
ិ វ ិភាគេលច
ី ំេណញ្របតិបត�ក
ិ របានេដយទទួលបានពច
ី ណ
ឹ ចំណាយ្របតិបត�ិករ។

ចំណាយ្របតិបត�ក
ិ រនឹងេលីកមកពិភាក្សោ និងវ ិភាគេនែផ�កខងេ្រកមគឺ ចំណុច គ-ករវ ិភាគចំេណញមុន

បង់ពន� ។

គ-

ករវ ិភាគចំេណញមុនបង់ពន�

ចំេណញមុនបង់ពន�គឺជាលទ�ផលែដលទទួលបានពីចណ
ំ ូ លសរុប ដកនឹងចំណាយ្របតប
ិ ត�ិ នង
ិ ចំណូល ឬ

ចំណាយហរិ ��វត�ុ-សុទ។
�

ក�ុងករវ ិភាគៃនចំណាយ្របតប
ិ ត�ិករ

េយង
� ់
ី នឹងេលីកយកចំណាយសមា�រៈផ�ត់ផង

ចំណាយ្របាក់េបៀវត្សរ ៍ ្របាក់ឈួល
�
និងចំណាយពក់ព័ន� ចំណាយរ ំលស់ (្រទព្យសម្បត�ិ និងបរក
ិ � រ នង
ិ ្រទព្យ
សកម�អរូបី) ចំណាយជួសជុល និងែថទំ ចំណាយេផ្សងៗ និងចំេណញ (ឬខត) េផ្សងៗ-សុទ� ដូចខងេ្រកម៖

ស្រមាប់ករយបរ
េច�
ំ ០២២
ិ
ិ ទ ៃថ�ទ៣
ី ០ ែខក�� ឆា�២
េធៀបនឹងករយបរ
េច�
ំ ០២១
ិ
ិ ទ ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២

បរ��យ

ចំណូលសរុប
ចំណាយសមា�រៈផ�ត់ផ�ង់

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់

�តឹម�តី�សទី៣

�តឹម�តី�សទី៣

���ំ ២០២២

���ំ ២០២១

�ន់េរៀល

�ន់េរៀល

បំែរបំរល
ួ

�ន់េរៀល

%

៨៥.១១៧.៣៦៤

៨៧.៥២៣.៥៨១

(២.៤០៦.២១៧)

-២,៧៥%

(២៦.៣៣២.៦៨០)

(២២.៤៤៩.៧៩៧)

(៣.៨៨២.៨៨៣)

១៧,៣០%

(២៧.៤៦៥.៦៩៥)

(២៦.៨៥៧.៥០៦)

(៦០៨.១៨៩)

២,២៦%

(១១.៤៩១.៩៧៤)

(៩.៩៩៥.៤៩៩)

(១.៤៩៦.៤៧៥)

១៤,៩៧%

(៤១១.២៩១)

(១.០៦៦.៣៤៤)

៦៥៥.០៥៣

-៦១,៤៣%

(៦.៧៤៦.៤៩៣)

(៦.៣៨៩.០៤១)

(៣៥៧.៤៥២)

៥,៥៩%

ចំណាយ្របាក់េបៀវត្ស
្របាក់ឈួល
� នង
ិ ចំណាយ
ពក់ព័ន�

ចំណាយរ ំលស់ (្រទព្យ
សម្បត�ិ នង
ិ បរក
ិ � រ នង
ិ
្រទព្យសកម�អរូបី)

ចំណាយជួសជុល
និងែថទំ
ចំណាយេផ្សងៗ
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ចំេណញ/(ខត)េផ្សងៗ-

៦០៥.០៤២

៦៤.៣៩៧

៥៤០.៦៤៥

៨៣៩,៥៥%

១០.៦១២.១០៧

២.១៤៧.៦៩២

៨.៤៦៤.៤១៥

៣៩៤,១២%

២៣.៨៨៦.៣៨០

២២.៩៧៧.៤៨៣

៩០៨.៨៩៦

៣,៩៦%

សុទ�
ចំណាយ/(ចំណូល)
ហរិ ��វត�ុ-សុទ�

ចំេណញមុនបង់ពន�

ស្រមាប់្រតមា
ំ ០២២ កសស មានចំណាយសមា�រៈផ�ត់ផង
� ់សរុប ២៦.៣៣២.៦៨០.០០០ េរៀល
ី សទ៣
ី ឆា�២

ែដលមានករេកន
ួ ៣.៨៨២.៨៨៣.០០០ េរៀល េស�ន
ី េឡង
ី ចំនន
ី ង
ឹ ១៧,៣០% េបេី ធៀបនង
ឹ ្រតមា
ី សទ៣
ី ឆា� ំ

២០២១ ែដលមានចំណាយ ២២.៤៤៩.៧៩៧.០០០ េរៀល។ កត�ចម្បងែដលបណា
� លឱ្យមានករេកន
ី េឡង
ី
េនះ

គេឺ ដយសរចំណាយសមា�រៈងយេឆះ

(េ្របងឥន�នៈ)

មានករេកន
ី េឡង
ី

៩,៨៣%

េស�ន
ី ង
ឹ

១.១០២.៦៩៤.០០០ េរៀល នង
ិ ចំណាយេ្រគឿងបនា�ស់ េកន
ី េឡង
ី ៣៦,៧២% េស�ន
ី ង
ឹ ២.៦៩៣.៧៨១.០០០
េរៀល ។

មូលដ�នក�ុងករគណនា្របាក់េបៀវត្សររបស់
៍
កសស គេឺ យាងេទេលទ
ី ន
ិ �ផល (ចំណូលពក
ី រេលក
ី ដក់)

េពលគឺ េនេពលចំណូលពក
ំ ូ លពក
ី រេលក
ី ដក់េកន
ី េឡង
ី ចំណាយេបៀវត្សរន៍ ង
ឹ េកន
ី េឡង
ី ផ�ុយេទវ ិញេបច
ី ណ
ី រ

េលក
ី ដក់មានករថយចុះ ចំណាយេល្រី បាក់េបៀវត្សរន៍ ង
ឹ ្រត�វថយចុះដូចគា� េហយ
ី េយង
ី សេង�តេឃញ
ី ថាចំណូល

េលក
ី ដក់ពនា
ី វេទទល
ី ន (Stevedoring) មានថយចុះ្របមាណ ១,១២% នង
ិ ចំណូលេលក
ី ដក់េលទ
ី ល
ី ន
(LOLO) ថយចុះ្របមាណ ២,៧០% ស្រមាប់្រតមា
ំ ០២២ េនះ។ ប៉ុែន�ចណា
ំ
យ្របាក់េបៀវត្សរ ៍ ្របាក់
ី សទ៣
ី ឆា�២

ឈ�ួល នង
ិ ចំណាយពក់ព័ន� មានករេកន
ី េឡង
ី ្របមាណ ២,២៦% េស�ន
ី ង
ឹ ៦០៨.១៨៩.០០០ េរៀល េបេី ្របៀប

េធៀបចំណាយស្រមាប់្រតមា
ំ ០២២ ែដលមានចំនួន ២៧.៤៦៥.៦៩៥.០០០ េរៀល នង
ី សទ៣
ី ឆា�២
ិ ្រតមា
ី សទ៣
ី

ឆា�២
ំ ០២១ ែដលមានចំណាយ ២៦.៨៥៧.៥០៦.០០០ េរៀល។ ជារួមកត�ែដលេធ�េី អយមានករេកន
ី េឡង
ី ៃន

ចំណាយេនះ គឺ ចំណូលរបស់ កសស គត
� ក
�
ិ ជាដុល�រ េហយ
ី ្របាក់េបៀវត្សរបុ៍ គល
ិ គត
ិ ជាលុយេរៀល ស្រមាប់កុ ង្រត
ី

មាសទ៣
ឆា�២
ំ ០២២េនះផងែដរ អ្រតប�ូរពដ
ី
ី ុល�រេទេរៀលេឡង
ី ៃថ� ដូេច�ះេទប
ី េធ�េី អយ្របាក់េបៀវត្សរបុ៍ គ�លក
ិ

េឃញ
ំ ូ លថយចុះក៏េដយ េហយ
ី មានករេកន
ី េឡង
ី ២,៧៧% េស�ន
ី ង
ឹ ៤៩៥.៨៩៤.០០០ េរៀល េទះបច
ី ណ
ី
ចំណាយសន�ស
ិ ុខសង�មេផ្សងៗមានកំេណីន ១៣៩,៨៥% េស�ន
ី ង
ឹ ៣៦៧.១៥១.០០០េរៀល ។

ចំណាយរ ំលស់រម
ួ មាន រ ំលស់្រទព្យសម្បត�ិ នង
ិ បរក
ិ � រ នង
ិ រ ំលស់្រទព្យសកម�អរូបេី នក�ុង្រតមា
ី សទ៣
ី ឆា� ំ

២០២២ មានចំនួន ១១.៤៩១.៩៧៤.០០០ េរៀល មានកំេណីន ១.៤៩៦.៤៧៥.០០០ េរៀល េស�ីនង
ឹ

១៤,៩៧% េបីេធៀបនង
ំ ០២១ ែដលមានចំនួន ៩.៩៩៥.៤៩៩.០០០ េរៀល។ កត�ែដលេធ�ីឱ្យ
ឹ ្រតីមាសទី៣ ឆា�២
មានករេកីនេឡង
ី េនះ គឺេដយសរចំណាយរ ំលស់្រទព្យសម្បត�ិ និងបរក
ិ � រមានកំេណីន ១.៥១៤.៧៤៧.០០០
េរៀល េស�ីនឹង ១៨,៦២% ។

ចំែណកចំណាយជួសជុល នង
ិ ែថទំ មានករថយចុះ ៦៥៥.០៥៣.០០០ េរៀល េស�ីនឹង ៦១,៤៣%

េដយមានចំណាយសរុបេស�ន
ី ឹង

៤១១.២៩១.០០០

េរៀល

១.០៦៦.៣៤៤.០០០ េរៀល ស្រមាប់្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២១ ។

ស្រមាប់្រតីមាសទី៣

ឆា�២
ំ ០២២

និង

ចំេពះចំណាយេផ្សងៗសរុប មានករេកីនេឡង
ី ្របមាណ ៥,៥៩% េស�ីនឹង ៣៥៧.៤៥២.០០០ េរៀល គឺ

េកីនពី ៦.៣៨៩.០៤១.០០០ េរៀល ស្រមាប់្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២១ េទ ៦.៧៤៦.៤៩៣.០០០ េរៀល ស្រមាប់
្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២២។ ករេកីនេឡង
� លមកពី ចំណាយេលទ
� រ
ី ៃនចំណាយេនះបណា
ី ទួលេភ��វ និងបដិសណា

កិច� ក�ុង្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២២ មានករេកន
ី េឡង
ី ២៦០.៤១០.០០០េរៀល េស�ីនឹង ១០២,៥២% និងចំណាយ
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ៃថ�េភ�ីង មានករេកន
ី េឡង
ី ចំនួន ៩៣៧,៧៣% េស�ន
ី ឹង ៨៣៦.០១០.០០០េរៀល និងមានករេកីនេឡង
ី ៃន
ចំណាយេបសកកម�បុគ�លិក ចំនួន ៩២,៨៩% េស�ីនង
ឹ ១៧៨.៤៧៨.០០០ េរៀល ។

ចំេណញ/(ខត)េផ្សងៗ-សុទ� (Realized Foreign Exchange Gain-Loss) គស
ឺ ំេដេលីករចំេណញ

ឬខតពីករប�ូររូបិយប័ណ�កុ ងករ
�
យបរ
េច�
ំ ០២២េនះ មានករចំេណញ
ិ
ិ ទសេ្រមច ែដលស្រមាប់្រតីមាសទី៣ ឆា�២

ចំនួន ៦០៥.០៤២.០០០ េរៀល េបីេធៀបនឹង្រតមា
ំ ០២១ មានចំេណញចំនួន ៦៤.៣៩៧.០០០
ី សទី៣ ឆា�២

េរៀល េធ�ីឱ្យករចំេណញេកីន្របមាណ ៨៣៩,៥៥% េស�ីនង
ឹ ៥៤០.៦៤៥.០០០ េរៀល ។

ចំែណក ចំណូល/(ចំណាយ) ហរិ ��វត�ុ-សុទ� (Unrealized Foreign Exchange Gain-Loss) គស
ឺ ំេដ

េលីករចំេណញ ឬខតពីករប�ូររូបិយប័ណ�កុ ងករ
�
យបរ
េច�
ំ ០២២ មាន
ិ
ិ ទមិនទន់សេ្រមច េដយ្រតមា
ី សទី៣ ឆា�២

ចំណូល/(ចំណាយ) ហរិ ��វត�ុ-សុទ� ចំនន
ួ ១០.៦១២.១០៧.០០០ េរៀល ែដលមានករេកីនេឡង
ី ៃនចំណូល

ហរិ ��វត�ុ្របមាណ ៣៩៤,១២%% េស�ីនង
ំ ០២១
ឹ ៨.៤៦៤.៤១៥.០០០ េរៀល េបីេធៀបនង
ឹ ្រតីមាសទី៣ ឆា�២

ែដលមានចំណាយហរិ ��វត�ុ-សុទ�វ ិញ ចំនន
ួ ២.១៤៧.៦៩២.០០០ េរៀល។ កត�សំខន់ែដលបណា
� លឱ្យមាន

បែ្រមប្រម�លេលី ចំណូល/(ចំណាយ) ហរិ ��វត�ុ-សុទ� គឺេដយសរេនក�ុង្រតីមាសទ៣
ឆា�២
ំ ០២១ មានករ
ី

ចំេណញពីករប�ូររូបយ
ិ វត�ុមិនទន់សេ្រមចរបស់្របាក់កម�ី (្របាក់េយ៉ន) ចំនួន ៤.២០៨.២៨៥.០០០ េរៀល េបី

េធៀបនឹង្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២២ ែដលមានចំេណញពីករប�ូររូបិយវត�ុមិនទន់សេ្រមចរបស់្របាក់កម�ី (្របាក់េយ៉ន)

វ ិញចំនួន ១១.៥១៦.០៥៧.០០០ េរៀល ។
ជាសរុប

់ ន�ស្រមាប់្រតីមាសទី៣
ចំេណញមុនបងព

ឆា�២
ំ ០២២

របស់

កសស

ចំនួន

២៣.៨៨៦.៣៨០.០០០ េរៀល េកន
ី េឡង
ី ចំនួន ៩០៨.៨៩៦.០០០ េរៀល េស�ីនង
ឹ ៣,៩៦% េបីេធៀបនង
ឹ ្រតីមាស
់ ន�ចន
ទី៣ ឆា�២
ំ ០២១ ែដលមានចំេណញមុនបងព
ំ ួន ២២.៩៧៧.៤៨៣.០០០ េរៀល ។

ឃ-

ករវ ិភាគចំេណញេ្រកយបង់ពន�
កសស ស�ត
� ិស័យពន�ដរ នង
ិ េនេ្រកមច្បោប់ៃន្រក�មហ៊ុនពណិជ�កម�កុ ងវ
ិ អករ េហតុដូចេនះ កសស មាន

់ពន�េលី្របាក់ចំេណញ្របចំឆា�ក
កតព�កច
�
ំ ុ ងអ្រត
�
២០%។ ចប់តង
ំ ពីឆា�២
ំ ០២០ កសស បានបំេពញ
ិ �កុ ងករបង

់ពន�េលី្របាក់ចំេណញ្របចំឆា�រំ បស់ខួ ន
កតព�កច
�
� ក�ុងអ្រត ២០% វ ិញ េ្រកយពីទទួលបានករេលីក
ិ �កុ ងករបង

ទឹកចិតព
� ន�ដរក�ុងវ ិស័យមូលប្រតចំនន
ួ បីឆា�ក
ំ ន�ងមក (ឆា�២
ំ ០១៧ ដល់ ឆា�២
ំ ០១៩) ។

ស្រមាប់ករយបរ
េច�
ំ ០២២
ិ
ិ ទ ៃថ�ទ៣
ី ០ ែខក�� ឆា�២
េធៀបនង
េច�
ំ ០២១
ឹ ករយបរ
ិ
ិ ទ ៃថ�ទី៣០ ែខក�� ឆា�២

បរ��យ

ចំេណញមុនបង់ពន� (ក)
ចំណាយពន�េល្រី បាក់
ចំេណញ (ខ)

ចំេណញក�ុងករយបរ
េច�
ិ
ិ ទ

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់

�រ�យបរ�េច�ទប��ប់

�តឹម�តី�សទី៣

�តឹម�តី�សទី៣

���ំ ២០២២

���ំ ២០២១

�ន់េរៀល

�ន់េរៀល

បំែរបំរល
ួ

�ន់េរៀល

%

២៣.៨៨៦.៣៨០

២២.៩៧៧.៤៨៣

៩០៨.៨៩៦

៣,៩៦%

(៣.៦៥០.៩៩៣)

(៤.៦៥៧.៨៦១)

១.០០៦.៨៦៨

-២១,៦២%

២០.២៣៥.៣៨៧

១៨.៣១៩.៦២២

១.៩១៥.៧៦៤

១០,៤៦%
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ករវស់ែវងកតព�កិច�អត�
្របេយាជន៍េសធននិវត�ន៍
េឡង
ី វ ិញ

លទ�ផលលម�ត
ិ សរុបរបស់
ភាគហ៊ុនិក

អ្រតពន�្របសទ
ិ �ភាពេលី

្របាក់ចំេណញ (ខ)/(ក)

២០.២៣៥.៣៨៧

១៨.៣១៩.៦២២

១៥,២៨%

២០,២៧%

១.៩១៥.៧៦៤

១០,៤៦%

កសស មានចំេណញក�ុងករយបរ
េច�
ិ
ិ ទចំនួន ២០.២៣៥.៣៨៧.០០០ េរៀល ស្រមាប់្រតមា
ី សទ៣
ី ឆា� ំ

២០២២ ែដលមានករេកន
ួ ១.៩១៥.៧៦៤.០០០ េរៀល េស�ន
ី េឡង
ី ចំនន
ី ង
ឹ ១០,៤៦% េធៀបនង
ឹ ្រតមា
ី សទ៣
ី
ឆា�២
ំ ០២១ ែដលមានចំេណញក�ុងករយបរ
េច�
ិ
ិ ទចំនួន ១៨.៣១៩.៦២២.០០០ េរៀល។ កត�ែដលេធ�ឱ
ី ្យចំេណញ

ក�ុងករយបរ
េច�
ំ ០២២ មានករេកន
� លមកពច
ិ
ិ ទ្រតមា
ី សទ៣
ី ឆា�២
ី េឡង
ី េនះ គប
ឺ ណា
ី ំេណញពក
ី រប�ូររូបយ
ិ វត�ុ មន
ិ

ទន់សេ្រមចរបស់្របាក់កម�ី (្របាក់េយ៉ន) មានករេកន
ំ ០២១។
ី េឡង
ី េបេី ្របៀបេធៀបនង
ឹ រយៈេពលដូចគា�ឆា�២

េបស
ី េង�តេទេលអ
ី ្រតពន�្របសទ
ិ �ភាពេល្រី បាក់ចំេណញមានករថយចុះពី ២០,២៧% ស្រមាប់្រតមា
ី សទ៣
ី

ឆា�២
ំ ០២១ មក ១៥,២៨% ស្រមាប់្រតមា
ំ ០២២ េដយសរមានករេកន
ី សទ៣
ី ឆា�២
ី េឡង
ី ៃនចំេណញមុនបង់

ពន�ស្រមាប់្រតមា
ំ ០២២ េនះ ។
ី សទ៣
ី ឆា�២

ង-

ករវ ិភាគពីកត� និងនិនា�ករែដលប៉ះពល់ស�នភាព និងលទ�ផលហរិ ��វត�ុ

កត�មួយចំនួនអចមានឥទ�ព
ិ លេលស
ី � នភាព នង
ិ លទ�ផលហរិ ��វត�ុរបស់ កសស ដូចជា៖
- កត�នានាែដលេធ�ីឱ្យមានកំរតេល
ិ
ីករេធ�ីពណិជ�កម�អន�រជាតិ

េដយសរ្របភពចំណូលចម្បងរបស់ កសស បានមកពច
ី រចរណ៍ទំនិញឆ�ងកត់ែដលជាករេធ�ីពណិជ�

កម�អន�រជាតិ ដូចេនះកត�នានាែដលមានផលប៉ះពល់ដល់ពណិជ�កម�អន�រជាតិ និងមានឥទ�ព
ិ លេលអ
ី ជីវកម�

របស់ កសស ែដលកត�ទំងេនាះមានដូចជា ស�នភាពេសដ�កិច�កុ ង្រស�
�
ក ក�ុងតំបន់ និងសកលេលក េស�រភាព

សង�ម

ប��សន�ស
ិ ុខ

ឬកិច�សហ្របតិបត�ិករនាវចរតមសមុ្រទ។

េយាងតមមូលនិធិរូបយ
ិ ប័ណ�អន�រជាតិ

(IMF) េសដ�កិច�ពភ
ំ ០២២ ចំែណកេសដ�កិច�
ិ ពេលកនឹងមានកំេណីនក�ុងអ្រត្របមាណ ៣,២% ស្រមាប់ឆា�២

កម�ុជានង
ឹ មានកំេណីន្របមាណ ៥,៣% េយាងតម ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) េនះបង�ញថា
ស�នភាពេសដ�កច
ែដលជាកត�វ ិជ�មានចំេពះអជីវកម�កព
ំ ង់ែផ ។
ិ �កម�ុជាេនែតមានភាពរងមាំ
ឹ
- សមត�ភាព និង្របសិទ�ភាពបំេពញករងររបស់ កសស

ស្រមាប់្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២២ កសស អចមានសមត�ភាពេលីកដក់កុងែតន័ររហូតដល់ ៨០០.០០០

TEUs បនា�ប់ពីបានបំពក់េ្រគឿងច្រកេលក
ី ដក់កុងែតន័រធុនធ�ន់ ្របេភទ QC ចំនួន ០១ េ្រគឿង RTG ចំនួន ០២

េ្រគឿង នង
ំ ០២១។ កត�េនះេធ�ឱ
ិ Empty Reach Stacker ចំនួន ០៤ េ្រគឿង បែន�មេទៀតកលពឆា
ី �២
ី ្យសមត�ភាព

នង
�
ិ ្របសទ
ិ �ភាពករងរមានករេកន
ី េឡង
ី ក�ុងករបំេពញេសវកម�របស់ខួ ន

របស់ កសស ។

្រសបេទនង
ឹ កំេណីនទំនញ
ិ ឆ�ងកត់

� ញដឹកជ��ូ នក�ុង្រស�ក
- ស�នភាពបណា

ស្រមាប់្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២២ េនះ បណា
� ញដឹកជ��ូ នក�ុង្រស�ក ពិេសសផ�ូវជាតិេលខ៤ ែដលតភា�ប់ពី

កសស េទរជធានីភ�ំេពញ ពុំមានឧបសគ�ដល់ករដឹកជ��ូ នទំនិញេឡយ
� កូវ ី
ី បនា�ប់ពីមានករធូរ្រសលពជ
ី ំងឺឆង

ដ១៩ េហយ
ី េទះបជា
ី ក�ុងរដូវវស្សោមានេភ��ងធា�ក់ េធ�ីេអយខូចផ�ូវខ�ះបន�ច
ិ ក៏េដយ ក៏ករដឹកជ��ូ នទំនិញតមផ�ូវ
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ជាតិេលខ៤ េនែតបន�មធ�ត។ រឯករដឹ
កជ��ូ នតមផ�ូវែដកបច�ុប្បន�្រក�មហ៊ុន Royal Railway ឆ�ងកត់ កសស
ី

មានចំនន
ួ ៦េជីង េទ ៧េជីង ក�ុងមួយសបា�ហ៍ ក�ុងករនាំទន
ំ ិញេចញ-ចូល េហយ
ី ករដឹកជ��ូ នតមផ�ូវែដកេនះ ក៏

្រប្រពឹត�េទេដយរលូនតមធម�តមិនមានប��េធី�ឱ្យខកខនដំេណីរេនាះេទ ។
- កិច�សហ្របតិបត�ិកររវងែផក�ុងតំបន់

កិច�សហ្របតិបត�ិកររវងែផក�ុងតំបន់

ពិេសសគឺករតភា�ប់ជាមួយកំពង់ែផេមក�ុងតំបន់មានសរៈសំខន់

ក�ុងករសំរល
ួ ចរចរណ៍ទំនិញរវង កសស នង
ិ ទីផ្សោរអន�រជាតិសំខន់ៗ េដយមានឥទ�ព
ិ លេលច
ី ំណាយ និងរយៈ
េពលដឹកជ��ូ ន

ែដលជាលទ�ផលេធ�ឱ
ី ្យមានផលប៉ះពល់េលីភាព្របកួត្របែជងរបស់ឧស្សោហកម�នានា។

ក�ុង

ករណីេនះ កសស បានខិតខំរក្សោទំនាក់ទំនងល�ជាមួយបណា
� កំពង់ែផសំខន់ៗ ក�ុងតំបន់េដីម្បធា
ី នាឱ្យ្របតប
ិ ត�ិ

ករមានភាពរលូន ។
- រ ំលស់

េដយអជីវកម�របស់ កសស មានករេ្រប្រី បាស់េហដ�រចនាសម�័ន�េ្រចន
ី ចំណាយេលរី ំលស់េលេី ហដ�រចនា

សម�័ន�ែផដូចជា ចំណតនាវ េ្រគឿងច្រក អគារ មានទំហធ
ំ ំែដលអចប៉ះពល់ដល់អជីវកម�របស់ កសស។ ដូចេនះ

កសស ចំបាច់្រត�វមានករ្រត�តពន
ិ ត
ិ ្យេលេី គាលនេយាបាយរ ំលស់ឱ្យបានសម្រសប នង
ិ េធ�ក
ី រែកត្រម�វ តមករ

ចំបាច់េរៀងរល់ករយបរ
េច�
ំ ០២២េនះ ពុមា
ំ នករែកស្រម�ល
ិ
ិ ទរបាយករណ៍ហរិ ��វត�ុ។ ស្រមាប់្រតមា
ី សទ៣
ី ឆា�២
ឬករេស�ឱ
ី ្យមានករែកស្រម�លេគាលនេយាបាយរ ំលស់េនះពស
ី វនករឯករជ្យេឡយ
ី ។

១-

ករវ ិភាគពីលក�ខណ�ៃនត្រម�វករ និងករផ�ត់ផ�ង់

សកម�ភាពអជីវកម�របស់ កសស មានទំនាក់ទន
ំ ងេដយផា�ល់ជាមួយេសដ�កិច�ជាតិ េសដ�កិចត
� ំបន់ និង

េសដ�កិចស
� កលេលក។ ជាពិេសសេនេពលេសដ�កិចជា
� តិមានបែ្រមប្រម�លនឹងមានឥទ�ិពលេដយផា�ល់េទេលី

អជីវកម� េសវកម�កំពង់ែផ េពលគឺេនេពលេសដ�កិចជា
� តេិ កីនេឡង
ី នាំឱ្យអជីវកម� េសវកម� កំពង់ែផក៏េកីនេឡង
ី
្រសបនឹងេនះផលចំណូលរបស់ កសស ក៍មានកំេណីនដូចគា� ផ�ុយេទវ ិញ េបីេសដ�កច
ិ �ជាតិថយចុះនឹងមានផល

អវ ិជ�មានេទេលីផលចំណូល កសស ផងែដរ។ េយាងតម ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) េសដ�កិច�
កម�ុជានង
ឹ មានកំេណីនក�ុងអ្រតរ ំពឹងទុក្របមាណ ៥,៣% ចំែណកេសដ�កិច�ពភ
ិ ពេលកនឹងមានកំេណីនក�ុងអ្រត

្របមាណ ៣,២% (IMF) ស្រមាប់ឆា�២
ំ ០២២ េនះ។ េទះយា៉ងណាក៏េដយ កសស អចមានកត�ផលប៉ះពល់
េទដល់ត្រម�វករ នង
់ �ង់េដយសរស�នភាពស�ង�ម រុស្សុន
ិ ករផ�តផ
ី ិងអ៊ុយែ្រកនបច�ុប្បន� និងករនាំេចញនាំចូល

េទ្របេទស ចិនេដយសរករបិទខ�ប់េ្រពះេគាលនិេយាបាយCovidសូន្យផងែដរ ។

២-

ករវ ិភាគពីករេឡង
ី ចុ ះៃនៃថ�វត�ុធាតុេដីម

េ្របងឥន�នៈ ជាវត�ុធាតុេដីមចម្បងបំផុតក�ុងករបេ្រមីេសវកម�កំពង់ែផ េដយជាត្រម�វករសំខន់ស្រមាប់

្របតិបត�ិករេ្រគឿងច្រក។ កសស េនែតរក្សោតៃម�េសវរបស់ខួ នដែដល
�
េបីេទះជាតៃម�េ្របងឥន�នៈមានករេកីន

េឡង
� វនីតិវ ិធល
ី ឫថយចុះក៏េដយ។ េហតុដូចេនះ កសស បានអនុវត�យា៉ងខ�ប់ខួ ននូ
ី ទ�កម� េដីម្បធា
ី នាឱ្យបាននូវ
តៃម�របស់វត�ុធាតុេដីមទំងេនះមានភាពសម្រសប និង្របកួត្របែជងក�ុងតៃម�ទីផ្សោរ ។

៣-

ករវ ិភាគេលីពន�
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កសស ស�ត
� ិស័យពន�ដរ នង
ិ េនេ្រកមច្បោប់ៃន្រក�មហ៊ុនពណិជ�កម�កុ ងវ
ិ អករ េហតុដូចេនះ កសស មាន

់ ន�អករេទតមច្បោប់ និងប��តិជា
កតព�កច
� ធរមាន។ កសស ្រត�វបង់ពន�អករេទតមរបរពត
ិ �្រត�វបងព
ិ នង
ិ ជា

សហ្រគាសជាប់ពន�ធំ ែដលបានកំណត់េដយអគ�នាយកដ�នពន�ដរ។ ចំេពះពន�េលី្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� ំ ចប់
់ ន�កុ ងអ្រត
តំងពីឆា�២
ំ ០២០ កសស បានបំេពញកតព�កច
�
២០% វ ិញេ្រកយពីទទួលបានករេលីកទឹកចត
ិ �បងព
ិ �
ក�ុងវ ិស័យមូលប្រតរយៈេពលបីឆា�ក
ំ ន�ងមក ចំែណកពន�េផ្សងៗ កសស បានអនុវត�តមកតព�កិច�របស់ខួ នតម
�

ច្បោប់ពន�ដររបស់្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។

ចំណូលសំខន់របស់ កសស មានចំណូលេលក
ី ដក់ នង
ិ ចំណូលពេី សវកម�ែផែដលរួមចំែណក្របមាណ

៩៨% ៃនចំណូលសរុបស្រមាប់្រតមា
ឆា�២
ំ ០២២ េហយ
ុ ឱ្យមានករេកន
ី សទ៣
ី
ី កត�ចម្បងែដលជំរញ
ី េឡង
ី ៃន

្របាក់ចណ
ំ ូ ល គក
ំ ងែ់ ផ ជាពេិ សសទំនញ
ឺ ំេណីនៃននាវ នង
ិ ទំនញ
ិ ឆ�ងកត់កព
ិ កុងែតន័រែដលជា្របភពចំណូលដ៏

សំខន់របស់ កសស។ ករលូតលស់កុ ងវ
� ិស័យកសក
ិ ម� វ ិស័យពណិជ�កម� វ ិស័យសំណង់ នង
ិ វ ិស័យឧស្សោហកម�
គបា
ំ នូវស�នភាពេសដ�កច
� តរិ បស់្របេទសកម�ុជា េហយ
ឺ នឆ�ុះប��ង
ិ ជា
ី ្រសបនង
ឹ េនះក៏មានឥទ�ព
ិ លជាផលវ ិជ�មាន
េលអ
ី ជីវកម� េសវកម� នង
ិ ផលចំណូលរបស់ កសស ផងែដរ ។

១-

ផលប៉ះពល់ពីអ្រតប�ូរ្របាក់

កសស បានទទួល្របាក់កម�ីបន�តមរយៈ្រកសួងេសដ�កច
ិ � នង
ិ ហរិ ��វត�ុ ពី JICA និង JBIC េដយត្រម�វឱ្យ

កសស សង្របាក់េដីម និងករ្របាក់ជា្របាក់េយ៉នជប៉ុន និង្របាក់ដុល�រអេមរក
ិ េនេពលែដលរូបិយវត�ុមុខងរ
របស់ កសស គជា
ួ អ្រតប�ូរ្របាក់េរៀលេធៀបនឹង្របាក់ដុល�រអេមរក
ឺ ្របាក់េរៀល។ ដូចេនះ បំែរបំរល
ិ ្របាក់េរៀលេធៀប

នឹង្របាក់េយ៉នជប៉ុន និង្របាក់ដុល�រេធៀបនឹង្របាក់េយ៉នជប៉ុន មានផលប៉ះពល់ដល់ក្រមិត្របាក់ចំេណញរបស់
កសស ។

២-

ផលប៉ះពល់ពីអ្រតករ្របាក់

បច�ុប្បន� កសស មន
ែដលមានអ្រតករ្របាក់ែ្រប្រប�លេនាះេទ។ កសស បានទទួល្របាក់កម�ី
ិ មានកម�ណា
ី

ពី្រកសួងេសដ�កច
ិ � និងហរិ ��វត�ុ ែដលជាកម�ីបន�ពី JICA និង JBIC ក�ុងអ្រតករ្របាក់ចប់ពី ២,៦៥% ដល់

៣,៧0%។ េហតុដូចេនះ ស្រមាប់្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២២ េនះ មិនមានផលប៉ះពល់ពីបែ្រមប្រម�លអ្រតករ

្របាក់េនះេទ ។

៣-

ផលប៉ះពល់ពក
ី រែ្រប្រប�លតៃម�េ្របងឥន�នៈ

ករែ្រប្រប�លតៃម�េ្របងឥន�នៈនឹងមានផលប៉ះពល់ដល់ផលចំេណញរបស់

កំពង់ែផពឹងែផ�កយា៉ងខ�ង
ំ េទេលីេ្រគឿងច្រកែដលេ្របី្របាស់េ្របងឥន�នៈ។

កសស

េហតុដូចេនះ

េដយ្របតិបត�ិករ

កសស

បានព្រងឹង

្របសិទ�ភាពេលីកដក់ និងករ្រគប់្រគងទល
ី នកុងែតន័រ េដីម្បក
ី ត់បន�យករេរ ី ឬករបំលស់ទក
ី ុងែតន័រែដលមន
ិ

ចំបាច់ េដីម្បក
� ។
ី ត់បន�យចំណាយ្របតប
ិ ត�ិករ និងេលក
ី កំពស់េសវកម�របស់ខួ ន

កសស បានរក្សោនូវតៃម�េសវកម�របស់ខួ នេថរ
�
េដយមន
ិ េធ�ក
ី រែ្រប្រប�ល ឬែកស្រម�លេទតមករែ្រប្រប�ល

ៃនអតផ
ិ រណាេឡយ
ី េហយ
ី េនែតរក្សោបាននូវេស�រភាពហរិ ��វត�ុបានយា៉ង្របេសរី ។
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េគាលនេយាបាយ េសដ�កច
ំ េលអ
ិ � សរេពីពន� នង
ិ រូបិយវត�ុ របស់រដ�ភិបាលមានឥទ�ិពលយា៉ងខ�ង
ី ជីវកម�

របស់ កសស េដយសរេគាលនេយាបាយេនះមានទិសេដគាំ្រទ និងេលីកស�ួយវ ិស័យពណិជ�កម�អន�រជាតិ ែដល
ផ�ល់ផលវ ិជ�មានដល់អជីវកម�របស់ កសស។ េគាលនេយាបាយសំខន់ៗរបស់រជរដ�ភបា
ិ លរួមមាន៖

- េគាលនេយាបាយេលីកស�ួយវ ិស័យឧស្សោហកម� រជរដ�ភបា
ិ លមានគេ្រមាងែ្របក�យេខត�្រពះសីហនុ

ឱ្យេទជាមជ្ឈមណ�លពណិជ�កម� ឡូជីសីក
� និងផលិតកម� តមរយៈករកសងេហដ�រចនាសម�័ន�ែផ
ព្រងីកផ�ូវជាតិេលខ៤ និងគេ្រមាងសងសង់ផូ វេល្ប�នេលឿនព
�
ី ភ�ំេពញ-េខត�្រពះសីហនុ និងេហដ�
រចនាសម�ន
័ �្រពលនយន�េហះអន�រជាតិ េខត�្រពះសីហនុផងែដរ ។

- េគាលនេយាបាយជ្រម�ញករដឹកជ��ូ នតមផ�ូវទឹក

- េគាលនេយាបាយនាំេចញអង�រេចញេទទផ
ី ្សោរេ្រក្របេទស កំពុងផ�ល់ផលវ ិជ�មានដល់ កសស

- េគាលនេយាបាយេលីកស�ួយពណិជ�កម�អន�រជាតិ េដយខត
ិ ខំកត់បន�យឧបសគ�នានា ចំេពះករេធ�ី
ពណិជ�កម�រវងកម�ុជា និងបណា
� ្របេទសជាៃដគូកុ ងសកលេលក
�

- រជរដ�ភិបាលតមរយៈធនាគារជាតិ បានអនុវត�េគាលនេយាបាយរូបិយវត�ុតមរយៈយន�ករទីផ្សោរប�ូរ
្របាក់េសរ ី ែតស�ិតេនេ្រកមអន�រគមន៍ េដីម្បរី ក្សោេស�រភាពរូបិយប័ណ�ជាតិ េហយ
ី លំនឹងរូបិយវត�ុេនះ

បានរក្សោេស�រភាពមា៉្រក�េសដ�កិច�កម�ុជា ែដលបានកសងទំនុកចត
ិ �ចំេពះវ ិនិេយាគន
ិ និងជ្រម�ញករ
េធ�ីអជីវកម�វ ិស័យឯកជន

- ករេលក
� ន�ដរក�ុងវ ិស័យមូលប្រត ដល់សហ្រគាសេបាះផ្សោយលក់មូលប្រតេនកម�ុជា បាន
ី ទក
ឹ ចត
ិ ព

នង
ឹ កំពុងជ្រម�ញឱ្យសហ្រគាសរដ� នង
ិ ្រក�មហ៊ុនឯកជនចូលទផ
ី ្សោរមូលប្រតកន់ែតេ្រចន
ី ែដលចូលរួម
ចំែណកក�ុងករអភវិ ឌ្ឍេសដ�កច
ិ �ជាតិ ។
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ែផ�កទី ៥
ព័ត៌�ន�ំ�ច់េផ��ងេទៀតស��ប់
�រ�រវិនិេ�គិន
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ស្រមាប់្រតីមាសទី៣ ឆា�២
ំ ០២២ េនះ កសស មានព័ត៌មានចំបាច់ស្រមាប់ករពរវ ិនិេយាគិនដូចខង

េ្រកម៖

• ្រក�ម្របឹក្សោភបា
ិ លបានពិនត
ិ ្យ ពិភាក្សោ នង
ិ អនុម័តឯកភាពតមរបាយករណ៍របស់ គណៈកមា�ធិករ
សវនកម�គណៈកមា�ធិករែតងតំង និងលភករ និងគណៈកមា�ធិករ្រគប់្រគងហនិភ័យ ែដលបាន
េលីកេឡង
ី ។ អង�្របជុំបានេស�ីេអយ កសស េធ�ីលខ
ិ ិតេគារពជូន ឯកឧត�មអគ�បណិ� តសភាចរ្យ

ឧបនាយករដ�ម�ន�ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច� និងហរិ ��វត�ុ អំពីស�នភាពកកស�ះចរចរណ៍ក�ុងកំពង់

ែផ និងទំនិញគា�នករទមទរ េដីម្បេី ស�ីសុេំ គាលករណ៍ែណនាំអនុវត� ។

• ្រក�ម្របឹក្សោភបា
ិ លបានពិនត
ិ ្យ ពិភាក្សោ នង
ិ អនុម័តឯកភាពេលី របាយករណ៍ស�ីពី វឌ្ឍនភាពៃន
គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ចណ
ំ តែផកុងែតន័រ ែដលកំពុងដំេណីរករ (១.គេ្រមាងែកស្រម�លែផ្រចំងជាែផ
កុងែតន័រ្របែវង ២៥៣ ែម៉្រត និង ២.គេ្រមាងអភិវឌ្ឍន៍ចំណតែផកុងែតន័រថ�-ី ជំហនទី១ ្របែវង

៣៥០ ែម៉្រត) ។

• ្រក�ម្របឹក្សោភបា
ិ លបានពិនត
ិ ្យ ពិភាក្សោ នង
ិ អនុម័តឯកភាពេលី របាយករណ៍ស�ីពី វឌ្ឍនភាពៃន
ំ នទី៣) ។
គេ្រមាងព្រងក
ី ចំណតែផកុងែតន័រថ�ី (ជំហនទី២ និងជហ

• ្រក�ម្របឹក្សោភបា
ិ លបានពិនត
ិ ្យ ពិភាក្សោ និងអនុម័តឯកភាពេលី របាយករណ៍ស�ព
ី ី គេ្រមាងព្រងឹង
សមត�ភាពករ្រគប់្រគង

ំ
នង
ក់
ិ ្របតិបត�ិករចំណតែផកុងែតន័រេនកំពង់ែផ្រក�ង្រពះសហ
ី នុ-ដណា

កលទី៣ (២០២២-២០២៦) ។

• ្រក�ម្របឹក្សោភបា
ិ លបានពិនត
ិ ្យ ពិភាក្សោ និងអនុម័តឯកភាពេលី របាយករណ៍ស�ីពី វឌ្ឍនភាពករងរ
្របព័ន�ពត
័ ៌មានវ ិទ្យោរបស់ កសស នង
ិ សូមេអយសហករសក
ិ ្សោបែន�មជាមួយ JICA Experts Team

េដីម្បេី ្រជីសេរសជេ្រម
� ំផុត
ី
ីសដ៏លប
្រគប់្រគង កសស ។

• ្រក�ម្របឹក្សោភបា
ិ លបានពិនត
ិ ្យ

និងេជឿទុកចិតបា
� ន

ពិភាក្សោ

និងអនុម័តឯកភាពេលីរបាយករណ៍បូកសរុបលទ�ផល

ករងរ អជីវកម� កសស ឆមាសទ១
ំ ០២២ ។
ី ឆា�២

• េ្រកយពីពិភាក្សោ

ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ្របព័នព
� ត
័ ៌មានវ ិទ្យោ

ំ នអនុម័តេដយឯកភាពេលរី បាយករណ៍ហរិ ��វត�ុ្រតមា
អង�្របជុបា
ី សទី២

ឆា� ំ

២០២២ ែដលបាន្រត�តពិនត
ិ ្យ េដយ្រក�មហ៊ុនសវនកម�ឯករជ្យ Ernst & Young (Financial
Performance Review) ។

57

ៃថ�ទ២
ំ ០២២
ី ៥ ែខវ ិច�ក
ិ ឆា�២
បានអន និងឯកភាព

_______________
ហត�េលខ
្របធានអគ�នាយក
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