
 

 
 

របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល  
និង 
របាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុដែលបានធ្វើសវនរមមរចួ 
 
ក្្ឹឹះស្ថថ នមីក្រហូរិញ្ញវត្ថុ ម៉ា រ់សុមី៉ា  ភីអិលសុ ី
 
ថ្ងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ 



គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 

 
 

មត្ិកា 

                                                                                                                                               ទំពរ័ 
របាយការណ៍គរមុគរររាភបិាល ១ - ៤ 
របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុដែលបានធ វ្ើសវរមមរចួ៖ 
របាយការណ៍សវនររឯររាជ្យ ៥ - ៨ 
របាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ ៩ 
របាយការណ៍ចំណូលលមអតិ្ ១០ 
របាយការណ៍រដគមរគមួលមូល្ន ១១ 
របាយការណ៍លំហូរស្ថចគ់បារ ់ ១២ 
រំណត្ស់មា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ១៣ - ៥១





គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ ២ 
  

 
 

ក្រុមក្បឹរាភិបាល 
សមជិ្រថ្នគរុមគរររាភបិាលររស់គរុមហ ុនធៅរនុងឆ្ន  ំនិងនាកាលររធិចឆទថ្នរបាយការណ៍ធនឹះមនែូចខាងធគកាម៖ 
ធ ម្ ឹះ មុខ្តំ្ដណង កាលររធិចឆទដត្ងតាងំ 
ធលារ អន រ ុនហារ ់ គរធានគរុមគរររាភបិាល ថ្ងៃទី៨ ដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០០០ 

ធលារ ធជ្ត្ ចន័ទគរធសើរ សមជិ្រគរុមគរររាភបិាល 
រនុងដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០០០  

(លាដលងពីតំ្ដណងធៅថ្ងៃទី ២២ ដខ្ររកដា ឆ្ន  ំ២០២១) 
ធលារ Taejun Shin  សមជិ្រគរុមគរររាភបិាល ថ្ងៃទី៣០ ដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០១៥ 
ធលារ Sanjay Gandhi  សមជិ្រគរុមគរររាភបិាល ថ្ងៃទី៣០ ដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០១៥ 

ធលារ ធៅ ធវង សមជិ្រអភបិាលឯររាជ្យ 
ថ្ងៃទី១០ ដខ្តុ្លា ឆ្ន ២ំ០១៣  

(លាដលងពីតំ្ដណងធៅថ្ងៃទី ២២ ដខ្ររកដា ឆ្ន  ំ២០២១) 

ធលារ យាន ឫទធី សមជិ្រអភបិាលឯររាជ្យ 
ថ្ងៃទី១០ ដខ្ធមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១២ (លាដលងពីតំ្ដណងធៅថ្ងៃទី 
២២ ដខ្ររកដា ឆ្ន  ំ២០២១) 

ធលារគសី Praachi Gandhi សមជិ្រគរុមគរររាភបិាល 
ថ្ងៃទី១៩ ដខ្ធមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៩  

(លាដលងពីតំ្ដណងធៅថ្ងៃទី ២២ ដខ្ររកដា ឆ្ន  ំ២០២១) 
ធលារ បា៉ា  រ៉ាុណណ រទិធ ី សមជិ្រគរុមគរររាភបិាល ថ្ងៃទី១៩ ដខ្ធមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ធលារ Christophe Forsinetti សមជិ្រអភបិាលឯររាជ្យ ថ្ងៃទី២២ ដខ្ររកដា ឆ្ន ២ំ០០១ 
ធលារ Ewa Janikowska សមជិ្រអភបិាលឯររាជ្យ ថ្ងៃទី២២ ដខ្ររកដា ឆ្ន ២ំ០០១ 
 

្ណៈក្្ប់ក្្ង 
សមជិ្រថ្នគរុម្ណៈគ្រគ់្ងររស់គរុមហ ុនធៅរនុងឆ្ន  ំនិងនាកាលររធិចឆទថ្នរបាយការណ៍ធនឹះមនែូចខាងធគកាម៖ 
ធ ម្ ឹះ មុខ្តំ្ដណង កាលររធិចឆទដត្ងតាងំ 
ធលារ បា៉ា  រ៉ាុណណ រទិធ ី អ ា្នាយរ ថ្ងៃទី៨ ដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០០០  

(ចូលនិវត្តនធ៍ៅថ្ងៃទី១៥ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២២) 
ធលារ Tomohiro Isozaki អ ា្នាយរ ថ្ងៃទី៩ ដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០២២ 
ធលារគសី ធគសង សីុវធេង  នាយិកាគរតិ្រត្តិហិរញ្ញ វត្ាុ ថ្ងៃទី៨ ដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០០០ 
ធលារ ញាណ វរីៈ នាយរគរតិ្រត្តិការ ថ្ងៃទី១ ដខ្ររកដា ឆ្ន ២ំ០២១ 
ធលារគសី Melissa Garcia នាយិកាគរតិ្រត្តិការឌី្ជី្ងល និងទីផ្ារ ថ្ងៃទី១ ដខ្វចិឆិកា ២០២១ 
ធលារ ង៉ាយ ស ន គរធាននាយរដាឋ នឥណទនជានខ់្ពស់ ថ្ងៃទី២៧ ដខ្ធមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥ 
ធលារ ឃាន ដារទិធ  គរធាននាយរដាឋ នពត័្ម៌នវទិាជានខ់្ពស់ ថ្ងៃទី១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០០៩ 
ធលារគសី វងស សុម៉ា លី គរធាននាយរដាឋ នសវនរមមថ្ផ្ទរនុង ថ្ងៃទី២២ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០១៨  

(លាដលងពីតំ្ដណងធៅថ្ងៃទី៣០ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១) 
ធលារគសី ជា គសីមុ ំ គរធាននាយរដាឋ នសវនរមមថ្ផ្ទរនុងសតីទី ថ្ងៃទី១ ដខ្ធមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២២ 
ធលារគសី ទូច ពិសី គរធាននាយរដាឋ នហិរញ្ញ វត្ាុ ថ្ងៃទី៤ ដខ្មងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
ធលារ Eduardo Boyose Jr.  គរធាននាយរដាឋ នដផ្នការស្ថជី្វរមម និង SPM ទី១ ដខ្វចិឆិកា ២០២១ 
ធលារ ធខ្ៀវ ធសងឌី្ គរធាននាយរដាឋ នទីផ្ារ ថ្ងៃទី៥ ដខ្មងុិនា ឆ្ន ២ំ០០៦  

(លាដលងពីតំ្ដណងធៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១) 
ធលារគសី សុរម ធស្ថភណា គរធាននាយរដាឋ ន្នធានមនុសស  ថ្ងៃទី១ ដខ្តុ្លា ឆ្ន ២ំ០១៥  

(លាដលងពីតំ្ដណងធៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្តុ្លា ឆ្ន ២ំ០២១) 
ធលារគសី ឡាយ សីុនាង គរធាននាយរដាឋ ន្នធានមនុសស និងរែឋបាល ថ្ងៃទី១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០០១ 
ធលារ សុខ្ រុសល គរធាននាយរដាឋ ន សីុវអីា ថ្ងៃទី១ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១០ 
ធលារ សុវណណ  ចានដ់ា គរធាននាយរដាឋ នហានិភយ័ និងគរតិ្រត្តិតាម ថ្ងៃទី២ ដខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៩ 
ធលារ យ៉ាង រា៉ា  គរធាននាយរដាឋ នគរតិ្រត្តិការស្ថខា ថ្ងៃទី២៥ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០០៨ 
 



គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ ៣ 

 
 

អត្ថក្បធោជន៍របសអ់ភិបាល 
អភបិាលដែលរនតកានតំ់្ដណងរហូត្ែល់ចុងឆ្ន ហំិរញ្ញ វត្ាុ ធហើយទទលួបានអត្ាគរធយាជ្នពី៍ភា្ហ ុនធៅរនុងគរុមហ ុនមនែូចខាងធគកាម៖ 

 
អត្ថក្បធោជន៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល 
ធៅរនុងការយិររធិចឆទ និងចុងរញ្ចរក់ារយិររធិចឆទថ្នរបាយការណ៍ធនឹះ ពំុមនការធរៀរចំណាមយួ ដែលមនគរុមហ ុនជា្ូភា្ីមយួរនុង
ធគាលរំណងជ្យួ ែល់សមជិ្រគរុមគរររាភបិាល ធែើមបទីទលួបាននូវអត្ាគរធយាជ្នធ៍ដាយមធ្ាបាយទិញយរភា្ហ ុន ពីគរុមហ ុនធទ។ 
 

ចារត់ាងំពីចុងរញ្ចរក់ារយិររធិចឆទមុន ពំុមនសមជិ្រគរុមគរររាភបិាលណាមន រប់ានទទលួ ឬមនសិទធិទទលួបាន នូវអត្ាគរធយាជ្ន ៍    
ណាមយួ តាមរយៈការចុឹះរិចចសនាធ វ្ើធ ើងធដាយគរុមហ ុន ធលើរដលងដត្មនការរង្កា ញធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
 

សវនររ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររស់គរុមហ ុន ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន  ំ២០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់គតូ្វបានធ វ្ើ 
សវនរមម ធដាយគរុមហ ុនសនងការ្ណធនយយ ធ្ហាន សនងុន (ធខ្មរូឌា) លីមី្ ីត្។ 
 

ការទទួលែុសក្ត្ូវរបសក់្រុមក្បឹរាភិបាលរនងុការធរៀបចាំរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
គរុមគរររាភបិាល ជាអនរទទលួខុ្សគតូ្វ ធែើមបធីានាថារបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុផ្ដល់នូវទិែឋភាពពិត្ និងគត្រមគតូ្វ ថ្នស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ
ររស់គរុមហ ុន នាថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងលទធផ្លគរតិ្រត្ដិការហិរញ្ញ វត្ាុ ធហើយនិងរបាយការណ៍លំហូរស្ថចគ់បារ ់សគមរ់
ការយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ។់ រនុងការធរៀរចំរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុទងំធនឹះ គរុមគរររាភបិាលត្គមូវឱ្យ៖ 

(រ) អនុមត័្ធគាលនធយាបាយ្ណធនយយសមគសរតាមសតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្រមពុជា សគមរស់ហគគាស
្ុនតូ្ច និងម្យម (“CIFRS for SMEs”) ធដាយដផ្អរធលើការវនិិចឆយ័ និងការបា៉ា នគ់រមណ យា៉ា ងសមធហតុ្ផ្ល និង
គរុងគរយត័្ន ធហើយធ វ្ើការអនុវត្តគរររធដាយសងាតិ្ភាព 

(ខ្) អនុវត្ដតាមត្គមូវការលាត្គត្ដាងពត័្ម៌នររស់សដងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ថ្នរមពុជា សគមរស់ហគគាស
្ុនតូ្ច និងម្យម (“CIFRS for SMEs”) ឬ គរសិនធរើមន្មល ត្ថ្នការអនុវត្តសតងដ់ារធនឹះ ធហើយធែើមបជីា
គរធយាជ្នែ៍ល់ការរង្កា ញនូវភាពពិត្ និងគត្រមគតូ្វររស់របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុ ្មល ត្ទងំធនាឹះ្រួដត្គតូ្វបានលាត្
គត្ដាង ពនយល់ និងរំណត្ជ់ាចំនួនទររគបារធ់ៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុឱ្យបានសមរមយ 

(្) ររាទុររំណត្គ់តា្ណធនយយបានគ្រគ់គាន ់និងគរពន័ធគតួ្ត្ពិនិត្យថ្ផ្ទរនុងគរររធដាយគរសិទធភាព 

(ឃ) ធរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ធដាយដផ្អរធលើមូលដាឋ ននិរនតរភាពថ្នែំធណើ រការអាជី្វរមម ធលើរដលងដត្មនការសនមត្
ថាគរុមហ ុនមនិមនលរខណៈសមគសររនុងការរនតរធ វ្ើគរតិ្រត្តិការអាជី្វរមមររស់ខ្លួននាធពលអនា្ត្។ និង 

(ង) គតួ្ត្ពិនិត្យ និងែររនាគំរុមហ ុន ឱ្យមនគរសិទធភាពធលើរាល់ធសចរតីសធគមចចិត្តសំខាន់ៗ  ដែលរ៉ាឹះពាល់ែល់គរតិ្រត្តិការ 
ធហើយគតូ្វគបារែថា ធសចរតីសធគមច ឬការដណនាទំងំធនឹះគតូ្វបានេលុឹះរញ្ញច ំងយា៉ា ងគត្រមគតូ្វធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

 
គរុមគរររាភបិាល រជ៏ាអនរទទលួខុ្សគតូ្វរនុងការដងររាគទពយសមបត្តិររស់គរុមហ ុន ធហើយរគ៏តូ្វចាត្វ់ធិានការឱ្យសមគសរ ធែើមបទីរស់្ថក ត្ ់
និងររឱ្យធឃើញការដរលងរនលំ និងភាពមនិគរគរតី្ធផ្សងៗ។ 
 
គរុមគរររាភបិាលសូមរញ្ញជ រថ់ា គរុមហ ុនបានអនុវត្ដតាមលរខខ្ណឌ ត្គមូវចាបំាចន់ានា ែូចដែលបានរញ្ញជ រខ់ាងធលើ រនុងការធរៀរចំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុធនឹះ។ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងឆ្ន ២ំ០២០ 
 ភា្ហ ុនកានក់ារ ់%  ចំននួភា្ហ ុនមនត្ថ្មលធសមើរនរង ១០ែុលាល រអាធមររិ

Number of shares of USD១០ each ធលារ អន រ ុនហារ ់ ១៩,៦៣% ១០០.០០០ 



គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ ៤ 

ធសចរតីដងែងការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល 
តាមធយារល់ររស់គរុមគរររាភបិាល របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ដែលរមួមនរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ របាយកាណ៍ចំធណញ 
ឬខាត្ និងចំណូលលមអតិ្ធផ្សងៗ របាយការណ៍រដគមរគមួលមូល្ន របាយកាណ៍លំហូរស្ថចគ់បារគ់ពមទងំ រំណត្ស់មា ល់របាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ គតូ្វបានធរៀរចំធទបើងយា៉ា ងសមរមយ និងគត្រមគតូ្វធៅតាមស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុររស់គរុមហ ុនសគមរក់ាលររធិចឆទ្ិត្គត្រម
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ គពមទងំលទធផ្លគរតិ្រត្តិការ និងលំហូរស្ថចគ់បារស់គមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ធដាយអនុធលាម
តាមសតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ថ្នរមពុជា និងធសចរតីដណនារំរស់្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា។ 

ជំ្នសួឱ្យគរុមគរររាភបិាល និង្ណៈគ្រគ់្ង 

__________________________ 
ធលារ អន រ នុហារ ់
គរធានគរុមគរររាភបិាល 

រាជ្ធានីភនធំពញ គពឹះរាជាណាចគររមពុជា 
ថ្ងៃទី១៣ ដខ្ធមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២២ 



 
របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុដែលបានធ វ្ើសវនរមមរចួធៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១៖ គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអិីលសីុ (០០០០៥៩៩៦)     ៥ 
 
 
 

្ណធនយយររជ្នំាញនងិសវនររគរត្គិសតុ្ 
សមជ្ិរភាពធ្ហាន សនងុន អនតរជាត្។ិ ធ្ហាន សនងុន អនតរជាត្ ិនងិ សមជ្រិ្ឺមនិដមនជាថ្ែ្ូរពាណិជ្ជរមមទូទងំសរលធលារធទ។
រាល់ធសវារមមនានាគត្ូវបានផ្តល់យា៉ា ងឯររាជ្យធដាយសមជ្ិរនីមយួៗ។ 

របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជយ 

 
 

ជូនចាំធ ឹះភា្ហ ុនិររបស ់ 
ក្្ឹឹះស្ថថ នមីក្រូហរិញ្ញវត្ថុ ម៉ា រ់សុមី៉ា  ភីអិលសុ ី

 

មត្ិធោបល ់
ធយើងខ្ាុ ំបានធ វ្ើសវនរមមធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររស់គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអិីលសីុ(“គរុមហ ុន”) ដែល
រមួមនរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុកាលររធិចឆទ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ របាយការណ៍ចំណូលលមអតិ្ 
របាយការណ៍រដគមរគមួលមូល្ន និងរបាយការណ៍លំហូរស្ថចគ់បារស់គមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់និង
រំណត្ស់មា ល់ធលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុ ដែលរមួមនធសចរដីសធងខរថ្នធគាលនធយាបាយ្ណធនយយសំខាន់ៗ  និង
ធសចរតីពនយល់ធផ្សងៗធទៀត្ ។ 
 

តាមមតិ្ធយារល់ររស់ធយើងខ្ាុ ំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុបានរង្កា ញនូវទិែឋភាពពិត្ និងគត្រមគតូ្វថ្នស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុររស់
គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអិីលសីុ ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងលទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុ គពមទងំលំហូរ
ស្ថចគ់បារស់គមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ធដាយអនុធលាមធៅតាមសតងដ់ារបាយការណ៍ទរទ់ងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរ
ជាតិ្ថ្នរមពុជា សគមរស់ហគគាស្ុនតូ្ច និងម្យម។ 
 

មូលដ្ឋា នថ្នការបធញ្េញមត្ិធោបល ់
ធយើងខ្ាុ ំបានធ វ្ើសវនរមម ធដាយអនុធលាមតាមសតងដ់ារសវនរមមអនតរជាតិ្ថ្នរមពុជា (“CISAs”)។ ការទទលួខុ្សគតូ្វររស់
ធយើងខ្ាុ ំសាិត្ធគកាមសតងដ់ារទងំធនាឹះធហើយ ្ឺគតូ្វបានធរៀររាររ់ដនាមធៅរនុងដផ្នរការទទលួខុ្សគតូ្វររស់សវនររសគមរ់
ការធ វ្ើសវនរមមធលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុ។ ធយើងខ្ាុ ំមនឯររាជ្យភាពពីគរុមហ ុនធដាយ អនុធលាមតាមគរុមគរររា         
សតងដ់ារវជិាជ ជី្វៈ្ណធនយយអនតរជាតិ្ គរមសីល្ម ៌ររស់្ណធនយយររជំ្នាញ (រមួទងំសតងដ់ារឯររាជ្យអនតរជាតិ្) 
(“IESBA Code”) រមួជាមយួនរងត្គមូវការគរមសីល្ម ៌ដែលពារព់ន័ធធៅនរងការធ វ្ើសវនរមមររស់ធយើងខ្ាុ ំធៅធលើ  
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរនុងគរធទសរមពុជា ធហើយធយើងខ្ាុ ំបានរំធពញការទទលួខុ្សគតូ្វធៅតាមត្គមូវការគរមសីល្មទ៌ងំ
ធនាឹះ និង IESBA Code ។ ធយើងខ្ាុ ំធជ្ឿជារថ់ាភសតុតាងសវនរមម ដែលធយើងខ្ាុ ំទទលួបាន ្ឺគ្រគ់គាន ់និងសមគសរ 
ធែើមបផី្តល់មូលដាឋ នសគមរម់តិ្ធយារល់ររស់ធយើងខ្ាុ ំ។ 
 

ព័ត្៌មនធផេងៗ 
គរុមគរររាភបិាលមនទំនលួខុ្សគតូ្វទងំគសុងធៅធលើពត័្ម៌នធផ្សងធទៀត្។ ពត័្ម៌នធផ្សងៗទងំធនាឹះរមួមនពត័្ម៌ន
ធៅរនុងរបាយការណ៍ររស់គរុមគរររាភបិាល រ៉ាុដនតមនិរមួរញ្ចូ លរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររស់គរុមហ ុន និងរបាយការណ៍
សវនរមមររស់ធយើងខ្ាុ ំ ដែលធយើងទទលួបានមុនការយិររធិចឆទថ្នរបាយការណ៍ធនឹះ និងរបាយការណ៍គរចាឆំ្ន ដំែលរពំរង
ទុរថានរងធរៀរចំរចួរាល់សគមរធ់យើងខ្ាុ ំរនាទ រពី់ការយិររធិចឆទថ្នរបាយការណ៍ធនឹះ។ 

ធ្ហាន សនងុន (ធខ្មរូឌា) លីមី្ តី្ 
ជានទ់ី២០ អគារកាណាឌ្ីយា៉ា  
៣១៥ ផ្លូវគពឹះអងាឌួ្ង 
(ដរងមហាវងិីគពឹះមុនីវងស) 
សង្កក ត្វ់ត្តភន ំខ្ណឌ ែូនធពញ 
រាជ្ធានីភនធំពញ 
គពឹះរាជាណាចគររមពុជា 
 
ធលខ្ទូស័ពទ +៨៥៥ ២៣ ៩៦៦ ៥២០ 
www.grantthornton.com.kh 
 

 



 

របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុដែលបានធ វ្ើសវនរមមរចួធៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១៖ គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអិីលសីុ (០០០០៥៩៩៦)     ៦ 
 

 
 

្ណធនយយររជ្នំាញនងិសវនររគរត្គិសតុ្ 
សមជ្ិរភាពធ្ហាន សនងុន អនតរជាត្។ិ ធ្ហាន សនងុន អនតរជាត្ ិនងិ សមជ្រិ្ឺមនិដមនជាថ្ែ្ូរពាណិជ្ជរមមទូទងំសរលធលារធទ។
រាល់ធសវារមមនានាគត្ូវបានផ្តល់យា៉ា ងឯររាជ្យធដាយសមជ្ិរនីមយួៗ។ 

មតិ្ធយារល់ររស់ធយើងខ្ាុ ំធៅធលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុ មនិបានគ្រែណត រធ់ៅធលើពត័្ម៌នធផ្សងៗធទ។ ធហើយធយើង
ខ្ាុ ំមនិផ្ដល់ការធានារនុងទគមងដ់ររណាមយួធ ើយ។ 
 
ពារព់ន័ធនរងការធ វ្ើសវនរមមររស់ធយើងខ្ាុ ំធលើរបាយការណ៍ហរញិ្ញ វត្ាុ ការទទលួខុ្សគតូ្វររស់ធយើងខ្ាុ ំ ្ឺគតូ្វអានពត័្ម៌ន       
ធផ្សងៗ ធហើយពិចារណាថាធត្ើពត័្ម៌នធផ្សងៗធនាឹះមនភាពសីុសង្កវ រគ់ាន ជាមយួរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ឬការយល់
ែរងររស់ធយើងខ្ាុ ំអំ ុងធពលធ វ្ើសវនរមមដែរឬធទ ធរើមនិែូធចនឹះធទ ពត័្ម៌នទងំអស់ធនាឹះអាច នរងមនភាពមនិគរគរតី្ 
ដែលអាចផ្តល់ផ្លរ៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតែល់ភាពគត្រមគតូ្វររស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
 
គរសិនធរើ ធយាងតាមការង្ករដែលធយើងបានអនុវត្តធហើយ ធយើងខ្ាុ ំសននិដាឋ នថា ធរើមនរំហុសេាងជាស្ថរវនដធរើត្ធ ើងធលើ
ពត័្ម៌នធផ្សងៗធនឹះ ធយើងខ្ាុ ំគតូ្វរាយការណ៍ធៅតាមស្ថា នភាពជារដ់សដង។ ធយើងខ្ាុ ំពំុមនអវីដែលគតូ្វរាយការណ៍ពារព់ន័ធ
នរងពត័្ម៌នធផ្សងៗ ធនឹះធទ។ 
 
ធៅធពលដែលធយើងខ្ាុ ំអានរបាយការណ៍គរចាឆំ្ន  ំគរសិនធរើធយើងខ្ាុ ំសននិដាឋ នថាមនរំហុសេាងជាស្ថរវនតណាមយួ
ធរើត្មនធ ើង ធយើងខ្ាុ ំគតូ្វធ វ្ើការទរទ់ងជាមយួគរុមគរររាភបិាល និងទទលួខុ្សគតូ្វធលើរញ្ញា ទងំធនឹះធដាយ
អនុធលាមតាមការត្គមូវររស់ CISA ៧២០ (បានធ វ្ើការដរត្គមូវ)។ 
 
ការទទួលែុសក្ត្ូវរបសក់្រុម្ណៈក្្ប់ក្្ងធលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
្ណៈគ្រគ់្ងររស់គរុមហ ុនទទួលខុ្សគតូ្វរនុងការធរៀរចំ និងការរង្កា ញរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុទងំធនឹះឱ្យបាន      
គត្រមគតូ្វធដាយអនុធលាមធៅតាម សតងដ់ាររបាយការណ៍ទរទ់ងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ថ្នរមពុជាសគមរស់ហគគាស
្ុនតូ្ច និងម្យម (“CIFRS for SMEs”) និងទទលួខុ្សគតូ្វធលើការគតួ្ត្ពិនិត្យថ្ផ្ទរនុង ដែល្ណៈគ្រគ់្ងរំណត្ថ់ា
វាមនភាពចាបំាចរ់នុងការធរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ មនិឱ្យមនការរាយការណ៍ខុ្សជាស្ថរវនត ដែលរណាត ល 
មរពីការដរលងរនលំ ឬរំហុសេាងធផ្សងៗ។ 
 
រនុងការធរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ្ណៈគ្រគ់្ងមនទំនលួខុ្សគតូ្វចំធពាឹះការវាយត្ថ្មលធៅធលើ សមត្ាភាពគរុមហ ុន 
រនុងការរនតគរតិ្រត្តិ ធដាយដផ្អរធលើមូលដាឋ ននិរនតរភាព ការលាត្គត្ដាង គរសិនជាមនរញ្ញា ទរទ់ងនរងនិរនតរភាព និង
ការធគរើគបាស់និរនតរភាពជាមូលដាឋ ន្ណធនយយ លុឹះគតាដត្្ណៈគ្រគ់្ងមនធគាលរំណងរសំ្ថយគរុមហ ុន ឬរញ្ឈរ់
គរតិ្រត្តិការ ឬរគ៏ាម នជ្ធគមើសធផ្សង រ៉ាុដនតចាបំាចគ់តូ្វធ វ្ើ។ 
 
ការទទួលែុសក្ត្ូវរបសស់វនររធៅធលើការធ្វើសវនរមមរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
ធគាលរំណងររស់ធយើងខ្ាុ ំ ្ឺធែើមបទីទលួបាននូវការធានាអឹះអាងែស៏មធហតុ្ផ្ល ធៅធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
ធដាយពំុមនលរខណៈខុ្សេាងជាស្ថរវនត ដែលរណាត លមរពីការដរលងរនលំ ឬរំហុសេាង និងការធ វ្ើរបាយការណ៍      
សវនរមមដែលរមួមនមតិ្ធយារល់ររស់ធយើងខ្ាុ ំផ្ងដែរ។ ការធានាអឹះអាងដែលសមធហតុ្ផ្ល ្ឺជាការធានាមយួែ៏
ខ្ពស់ រ៉ាុដនតវាមនិបានធានាថាការធ វ្ើសវនរមមធដាយដផ្អរធៅធលើសតងដ់ារសវនរមមអនតរជាតិ្ថ្នរមពុជា នរងដត្ងដត្            
ររធឃើញនូវការរាយការណ៍ខុ្សជាស្ថរវនដដែលមនធ ើយ។ ការរាយការណ៍ខុ្សអាចធរើត្មនធ ើងពីការដរលងរនលំ ឬ
រំហុសេាងដែលអាចចាត្ទុ់រថាជាស្ថរវនដ ធៅធពលដែលរំហុសមយួ ឬរំហុសរមួគាន បានធ វ្ើឱ្យរ៉ាឹះពាល់ែល់ធសចរដី 
សគមចចិត្តដផ្នរធសែឋរិចចររស់អនរធគរើគបាស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុធនឹះ។ 
 
 
 



 
របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុដែលបានធ វ្ើសវនរមមរចួធៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១៖ គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហរិញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអិីលសីុ (០០០០៥៩៩៦)      ៧ 
 

 

 

្ណធនយយររជ្នំាញនងិសវនររគរត្គិសតុ្ 
សមជ្ិរភាពធ្ហាន សនងុន អនតរជាត្។ិ ធ្ហាន សនងុន អនតរជាត្ ិនងិ សមជ្រិ្ឺមនិដមនជាថ្ែ្ូរពាណិជ្ជរមមទូទងំសរលធលារធទ។
រាល់ធសវារមមនានាគត្ូវបានផ្តល់យា៉ា ងឯររាជ្យធដាយសមជ្ិរនីមយួៗ។ 

ដផ្នរមយួថ្នជាការធ វ្ើសវនរមមធដាយធយាងធៅតាមសតងដ់ារសវនរមមអនតរជាតិ្ថ្នរមពុជា ធយើងអនុវត្តនូវវជិាជ ជី្វៈ 
វនិិចឆយ័ និងររាមជ្ឈធាតុ្និយមគរររធដាយវជិាជ ជី្វៈធៅធលើការធ វ្ើសវនរមម។ ធយើងខ្ាុ ំរ៖៏ 
 
• រំណត្អ់ត្តសញ្ញញ ណ និងវាយត្ថ្មលនូវហានិភយ័ថ្នការរាយការណ៍ខុ្សជាស្ថរវនដថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ 

ថាធត្ើវាធរើត្ធ ើងធដាយការដរលងរនលំ ឬរំហុសេាង ធរៀរចំនិងអនុវត្តនិតិ្វ ិ្ ីសវនរមមដែលធេលើយត្រធៅនរង 
ហានិភយ័ទងំធនាឹះ រមួទងំការគរមូលយរភសតុតាងសវនរមមឱ្យបានគ្រគ់គាន ់និងសមគសរធែើមបជីាមូល
ដាឋ នសគមររ់ធញ្ចញមតិ្ធយារល់ររស់ធយើងខ្ាុ ំ។ ហានិភយ័ដែលមនិអាចររធឃើញធដាយការរាយការណ៍ខុ្ស
ជាស្ថរវនតដែលរណាត លមរពីការដរលងរនលំ ្ឺ្ំជាងរំហុសេាងធដាយអធចត្នាធដាយស្ថរដត្ការដរលងរនលំរមួ
រញ្ចូ លទងំការរមួ្ំនិត្ ការដរលងរនលំធដាយធចត្នា ការលុរធចាលធដាយធចត្នា ការរង្កា ញខុ្ស ឬការធលើមស
ធៅធលើការគតួ្ត្ពិនិត្យថ្ផ្ទរនុង។ 

 
• ធ វ្ើការដសវងយល់អំពីការគ្រគ់្ងថ្ផ្ទរនុងដែលទរទ់ងធៅនរងការធ វ្ើសវនរមម ធែើមបរីធងកើត្នូវនិតិ្វ ិ្ ីសវនរមម

ដែល សមគសរធៅនរងកាលៈធទសៈ រ៉ាុដនតមនិដមនជាធគាលរំណងរនុងការរង្កា ញនូវមតិ្ធយារល់ធលើ    
គរសិទធភាពថ្នការគតួ្ត្ពិនិត្យថ្ផ្ទរនុងររស់គរុមហ ុនធនាឹះធទ។ 

 
• ធ វ្ើការវាយត្ថ្មលភាពសមគសរធលើធគាលនធយាបាយ្ណធនយយដែលបានធគរើគបាស់ និងភាពសមធហតុ្ផ្ល

ថ្ន្ណធនយយបា៉ា នស់្ថម ន រែូ៏ចជាការរង្កា ញនានាដែលធ វ្ើធ ើងធដាយម្ណៈគ្រគ់្ង។ 
 
• សននិដាឋ នែស៏មគសរមយួធៅធលើការធគរើគបាស់ររស់គរុម្ណៈគ្រគ់្ងធលើមូលដាឋ ននិរនតរភាព្ណធនយយ 

ដផ្អរធៅធលើភសតុតាងសវនរមមដែលទទលួបាន ថាធត្ើភាពមនិគបារែគរជា ជាស្ថរវនដបានធរើត្ធ ើងទរទិ់ន
នរងគពរត្តិការណ៍ ឬលរខខ្ណឌ ដែលធ វ្ើឱ្យមនមនទិលសងសយ័ខាល ងំធៅធលើលទធភាពការរនតនិរនតរភាពររស់       
គរុមហ ុន។ គរសិន ធរើធយើងសននិដាឋ នថា ភាពមនិគបារែគរជាជាស្ថរវនដនរងធរើត្មនធ ើង ធយើងត្គមូវឱ្យធ វ្ើ
ការលាត្គត្ដាងពត័្ម៌នចាបំាចធ់ែើមបទីញការយរចិត្តទុរដារធ់ៅរនុងរបាយការណ៍សវនរមមររស់ធយើងខ្ាុ ំ
ធៅនរងការលាត្គត្ដាងធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ ឬរគ៏រសិនធរើការលាត្គត្ដាងធនាឹះមនិគ្រគ់គាន ់ធនាឹះ
មតិ្ធយារល់មនិគត្រមគតូ្វនរងគតូ្វបានផ្តល់។ ការសននិដាឋ នររស់ធយើងខ្ាុ ំ ្ឺដផ្អរធៅធលើភសតុតាងសវនរមមដែល
ទទលួបាន្ិត្គត្រមថ្ងៃថ្នការធចញរបាយការណ៍សវនរមមររស់ធយើងខ្ាុ ំ។ ធទឹះរីយា៉ា ងណារធ៏ដាយ ស្ថា នភាព 
ឬរគ៏ពរត្តិការណ៍នាធពលអនា្ត្អាច រណាត លឱ្យគរុមហ ុនមនិអាចរនតគរតិ្រត្តិការជានិរនតរភាពបាន។ 

 
• វាយត្ថ្មលការរង្កា ញទូធៅ រចនាសមពន័ធ និងមតិ្ការរស់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ រមួរញ្ចូ លទងំការ             

លាត្គត្ដាងនានា ថាធត្ើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរង្កា ញនូវគរតិ្រតិ្តការ និងគពរត្តិការណ៍នានាធែើមបរីង្កា ញនូវ
ភាពគត្រមគតូ្វសមគសរររស់វា។ 

 
 
 





 
គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់    ៩ 
 

ជូ្នភាជ ររ់ណំត្ស់មា ល់ជាដផ្នរមយួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ  

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុ 
 
 

 រំណត្ ់ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 សមា ល់ ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
  (រំណត្ស់មា ល់ ៣.២) (រំណត្ស់មា ល់ ៣.២) 
      
គទពយសរមម      
ស្ថចគ់បាររ់នុងថ្ែ ៥ ២៦.៤៣៥ ១០៧.៦៩៦ ១៥.៣២២ ៦១.៩៧៧ 
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា ៦ ១.៣១៥.៦១៧ ៥.៣៥៩.៨២៤ ២.៨៧៩.៩៦៨ ១១.៦៤៩.៤៧១ 
សមតុ្លយធៅ្នាគារធផ្សងៗ ៧ ៣.៣៥៦.៩៨២ ១៣.៦៧៦.៣៤៥ ៨៥២.៩៥៩ ៣.៤៥០.២១៩ 
ឥណទនធៅអតិ្ងិជ្ន - សុទធ ៩ ២១.៥០៦.៥៣៥ ៨៧.៦១៧.៦២៤ ២០.៧៦២.៨៣១ ៨៣.៩៨៥.៦៥១ 
មូល្នវនិិធយា្ ១០ ១០.០០០ ៤០.៧៤០ ១០.០០០ ៤០.៤៥០ 
គទពយសរមមធផ្សងៗ ១១ ១០៦.៩២៩ ៤៣៥.៦២៩ ១០៦.០៧១ ៤២៩.០៥៧ 
គទពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ ១២ ១១០.៥៦៩ ៤៥០.៤៥៨ ៦៤.៨៤៩ ២៦២.៣១៤ 
គទពយសរមមអរូរី ១៣ ១៥.៧២៦ ៦៤.០៦៨ ២៤.៣០៦ ៩៨.៣១៨ 
ពនធពនារគទពយសរមម - សុទធ ២៨.៣ ១០៩.៧៥១ ៤៤៧.១២៦ ៦២.៧៦៤ ២៥៣.៨៨០ 
គទពយសររុ  ២៦.៥៥៨.៥៤៤ ១០៨.១៩៩.៥១០ ២៤.៧៧៩.០៧០ ១០០.២៣១.៣៣៧ 
      
មូល្ន និងរំណុល      
មូល្ន      
ធែើមទុន ១៤ ៥.០៩៥.២៩០ ២០.៥៦៩.៦៨៦ ៥.០៩៥.២៩០ ២០.៥៦៩.៦៨៦ 
រុពវលាភភា្ហ ុន ១៥ ១.៥៣៨.១៧៤ ៦.២០៩.៦០៨ ១.៥៣៨.១៧៤ ៦.២០៩.៦០៨ 
គបារចំ់ធណញររាទុរ  ២.៤៨៧.២៣៤ ១០.០៧០.០០០ ២.២២២.២២២ ៨.៩៩១.០៣៣ 
ទុនរគមុងតាមរទរបញ្ញត្តិ ១៦ ៣៣.៤៩៧ ១៣០.២៤៧ ១៨៣.១៨២ ៧៤០.០៦៤ 
គបារចំ់ណូលរគមុងទុរ  ១៣៣.៤២៤ ៥៣៨.៤២៨ ១៣៣.៤២៤ ៥៣៨.៤២៨ 
រូរិយរណ័ណ រដូររគមុងទុរ  - ៣១៩.៧៩៣ - ៥៣.១០៣ 
មូល្នសររុ  ៩.២៨៧.៦១៩ ៣៧.៨៣៧.៧៦២ ៩.១៧២.២៩២ ៣៧.១០១.៩២២ 
      
រំណុល      
ទររគបារជំ់្ពារម់ច ស់ភា្ហ ុន ១៧ ១០.០០០.០០០ ៤០.៧៤០.០០០ ១០.០០០.០០០ ៤០.៤៥០.០០០ 
គបាររ់មច ី ១៨ ៦.៦២៨.១៧០ ២៧.០០៣.១៦៥ ៥.០២៧.៥៧២ ២០.៣៣៦.៥២៩ 
កាត្ពវរិចចអត្ាគរធយាជ្នន៍ធយាជិ្ត្ ១៩ ៤០.១៨០ ១៦៣.៦៩៣ ៤៩.៤០០ ១៩៩.៨២៣ 
រំណុលធផ្សងៗ ២០ ៥៦៥.៨៨៥ ២.៣០៥.៤១៥ ៤២៨.២៨៨ ១.៧៣២.៤២៣ 
រំណុលពនធធលើគបារចំ់ណូល ២៨.២ ៣៦.៦៩០ ១៤៩.៤៧៥ ១០១.៥១៨ ៤១០.៦៤០ 
រំណុលសររុ  ១៧.២៧០.៩២៥ ៧០.៣៦១.៧៤៨ ១៥.៦០៦.៧៧៨ ៦៣.១២៩.៤១៥ 
មូល្ន និងរំណុលសររុ  ២៦.៥៥៨.៥៤៤ ១០៨.១៩៩.៥១០ ២៤.៧៧៩.០៧០ ១០០.២៣១.៣៣៧ 



 
គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់    ១០ 
 

ជូ្នភាជ ររ់ណំត្ស់មា ល់ជាដផ្នរមយួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ  

របាយការណ៍ចាំណូលលមអិត្ 

  សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 
 រំណត្ ់ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

 សមា ល់ ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
  (រំណត្ស់មា ល់ ៣.២) (រំណត្ស់មា ល់ ៣.២) 
    

 
     

ចំណូលការគបារ ់ ២១ ៣.៨០៨.១២២ ១៥.៤៩១.៤៤០ ៣.៩១៤.៤៣០ ១៥.៩៥៩.១៣១ 
ចំណាយការគបារ ់ ២២ (១.០៥៧.៩០១) (៤.៣០៣.៥៤១) (១.២៧៨.០៥៣) (៥.២១០.៦២២) 
ចំណូលពីការគបារសុ់ទធ  ២.៧៥០.២២១ ១១.១៨៧.៨៩៩ ២.៦៣៦.៣៧៧ ១០.៧៤៨.៥០៩ 
ចំណូលពីធសវា និងរថ្គមធជ្ើងស្ថ ២៣.១ ៣៥.២៣៤ ១៤៣.៣៣២ ១៨.៧៨៤ ៧៦.៥៨២ 
ចំណាយធលើធសវា និងរថ្គមធជ្ើងស្ថ ២៣.២ (១១.៦៧៦) (៤៧.៤៩៨) (៧៣.៤៦៧) (២៩៩.៥២៥) 
ចំណូលពីធសវា និងរថ្គមធជ្ើងស្ថសុទធ  ២៣.៥៥៨ ៩៥.៨៣៤ (៥៤.៦៨៣) (២២២.៩៤៣) 
ចំណូលធផ្សងៗ ២៤ ១៦៨.៣២៥ ៦៨៤.៧៤៦ ១៥១.១៨៥ ៦១៦.៣៨១ 
ចំណូលគរតិ្រត្តកិារ  ២.៩៤២.១០៤ ១១.៩៦៨.៤៧៩ ២.៧៣២.៨៧៩ ១១.១៤១.៩៤៧ 
ចំណាយធលើរុ ា្លិរ ២៥ (១.៧៨៣.៨៦៦) (៧.២៥៦.៧៦៧) (១.៣០៧.៤៤៤) (៥.៣៣០.៤៤៩) 
ចំណាយគរតិ្រតិ្តការ ២៦ (៥៦៩.៥៨៤) (២.៣១៧.០៦៨) (៥៩៨.៤៩៩) (២.៤៤០.០៨០) 
រលំស់ និងរលំស់ធលើគទពយសរមមអររីូ ១២ & ១៣ (៥៧.១៩២) (២៣២.៦៥៧) (៥០.០៨៦) (២០៤.២០០) 
សំវធិាន្នធលើ្ណនីជារស់ងសយ័៖      
្ណនី្នាគារ ២៧ - - (៦.៤២៤) (២៦.១៩០) 
្ណនីឥណទន ២៧ (៣៨៧.៦២៩) (១.៥៧៦.៨៧៥) (១០០.៣០៨) (៤០៨.៩៥៦) 

គបារចំ់ធណញមុនពនធធលើគបារចំ់ណូល  ១៤៣.៨៣៣ ៥៨៥.១១២ ៦៧០.១១៨ ២.៧៣២.០៧២ 
ចំណាយពនធធលើគបារចំ់ណូល ២៨.១ (២៨.៥០៦) (១១៥.៩៦២) (១៥៣.២៦៣) (៦២៤.៨៥៣) 
ចំធណញសុទធរនុងឆ្ន  ំ  ១១៥.៣២៧ ៤៦៩.១៥០ ៥១៦.៨៥៥ ២.១០៧.២១៩ 
ចំធណញ/(ខាត្)លមអតិ្ធផ្សងៗ -       
លធមអៀងពីការរដូររូរិយរណ័ណ   - ២៦៦.៦៩០ - (២៧៦.២០២) 

ចំណូលលមអតិ្រនុងឆ្ន សំររុ  ១១៥.៣២៧ ៧៣៥.៨៤០ ៥១៦.៨៥៥ ១.៨៣១.០១៧ 
 



 
គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់            ១១ 

ជូ្នភាជ ររ់ណំត្ស់មា ល់ជាដផ្នរមយួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ  

របាយការណ៍បដក្មបក្មួលមលូ្ន 
 

 ធែើមទុន រុពវលាភធែើមទុន ្ណនីគបារចំ់ធណញររាទុរ ទុនរគមងុតាមរទរបញ្ញត្ត ិ ចណូំលរគមងុ 

លធមអៀងពីការរតូរ
ររិូយរ័

ណណ រគមងុ 
ររិូយរណ័ណ  

 
មលូ្នសររុ 

 ែុលាល រអាធមររិ ដខ្មរធរៀល ែុលាល រអាធមររិ ដខ្មរធរៀល ែុលាល រអាធមររិ ដខ្មរធរៀល ែុលាល រអាធមររិ ដខ្មរធរៀល ែុលាល រអាធមររិ ដខ្មរធរៀល ដខ្មរធរៀល ែុលាល រអាធមររិ ដខ្មរធរៀល 
              

សមតុ្លយថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២១ ៥.០៩៥.២៩០ ២០.៥៦៩.៦៨៦ ១.៥៣៨.១៧៤ ៦.២០៩.៦០៨ ២.២២២.២២២ ៨.៩៩១.០៣៣ ១៨៣.១៨២ ៧៤០.០៦៤ ១៣៣.៤២៤ ៥៣៨.៤២៨ ៥៣.១០៣ ៩.១៧២.២៩២ ៣៧.១០១.៩២២ 
ចំធណញសុទធរនុងឆ្ន  ំ - - - - ១១៥.៣២៧ ៤៦៩.១៥០ - - - - - ១១៥.៣២៧ ៤៦៩.១៥០ 
ធផ្ទរធៅជាទុនរគមុងរបញ្ញត្ត ិ - - - - ១៤៩.៦៨៥ ៦០៩.៨១៧ (១៤៩.៦៨៥) (៦០៩.៨១៧) - - - - - 
លធមអៀងពីការរដូររូរិយរណ័ណ  - - - - - - - - - - ២៦៦.៦៩០ - ២៦៦.៦៩០ 
សមតុ្លយថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៥.០៩៥.២៩០ ២០.៥៦៩.៦៨៦ ១.៥៣៨.១៧៤ ៦.២០៩.៦០៨ ២.៤៨៧.២៣៤ ១០.០៧០.០០០ ៣៣.៤៩៧ ១៣០.២៤៧ ១៣៣.៤២៤ ៥៣៨.៤២៨ ៣១៩.៧៩៣ ៩.២៨៧.៦១៩ ៣៧.៨៣៧.៧៦២ 

              
សមតុ្លយថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០  ៥.០៩៥.២៩០   ២០.៥៦៩.៦៨៦   ១.៥៣៨.១៧៤   ៦.២០៩.៦០៨   ១.៧០២.៤៨៨   ៦.៨៧២.១៦៨   ១៨៦.០៦១   ៧៥១.៧១០   ១៣៣.៤២៤   ៥៣៨.៤២៨   ៣២៩.៣០៥  ៨.៦៥៥.៤៣៧  ៣៥.២៧០.៩០៥  
ចំធណញសុទធរនុងឆ្ន  ំ  -     -     -     -     ៥១៦.៨៥៥   ២.១០៧.២១៩   -     -     -     -     -     ៥១៦.៨៥៥   ២.១០៧.២១៩  
ធផ្ទរធៅជាទុនរគមុងរបញ្ញត្ត ិ  -     -     -     -     ២.៨៧៩   ១១.៦៤៦   (២.៨៧៩)  (១១.៦៤៦)  -     -     -     -     -    
លធមអៀងពីការរដូររូរិយរណ័ណ   -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     (២៧៦.២០២)  -     (២៧៦.២០២) 
សមតុ្លយថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០  ៥.០៩៥.២៩០  ២០.៥៦៩.៦៨៦  ១.៥៣៨.១៧៤  ៦.២០៩.៦០៨  ២.២២២.២២២  ៨.៩៩១.០៣៣  ១៨៣.១៨២  ៧៤០.០៦៤  ១៣៣.៤២៤  ៥៣៨.៤២៨   ៥៣.១០៣   ៩.១៧២.២៩២   ៣៧.១០១.៩២២  
 

 



 
គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់    ១២ 
 

ជូ្នភាជ ររ់ណំត្ស់មា ល់ជាដផ្នរមយួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ  

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បារ់ 
 
   សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 
 រំណត្ ់ ថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សមា ល់ ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
  (រណំត្ស់មា ល់ ៣.២) (រំណត្ស់មា ល់ ៣.២) 
    
សរមមភាពគរត្រិត្តកិារ      
ចំធណញមុនរងព់នធធលើគបារច់ណូំល  ១៤៣.៨៣៣ ៥៨៥.១១២ ៦៧០.១១៨ ២.៧៣២.០៧២ 
នយិត័្រមមសគមរ៖់      
ចំណូលការគបារសុ់ទធ  (២.៧៥០.២២១) (១១.១៨៧.៨៩៩) (២.៦៣៦.៣៧៧)  (១០.៧៤៨.៥០៩) 
សំវធិាន្នធលើ្ណនជីារស់ងសយ័ ២៧ ៣៨៧.៦២៩ ១.៥៧៦.៨៧៥ ១០៦.៧៣២  ៤៣៥.១៤៦ 
រលំស់ធលើគទពយសមបត្ត ិនងិររកិាខ រ ១២ ៤៨.៦១២ ១៩៧.៧៥៤ ៤១.៤៨២  ១៦៩.១២២  
រលំស់ធលើគទពយសរមមអរូរ ី ១៣ ៨.៥៨០ ៣៤.៩០៣ ៨.៦០៤ ៣៥.០៧៨  
ខាត្ពកីារលុរថ្នគបារត់្មកល់ររស់ភា្ហ ុនដែលបាន

ចុឹះរញ្ជ ីថ្ន Consorcio Estimos S.C.  - - 
 

៦.៥៥៣ 
  

២៦.៧១៧  
ការឱ្នភាពថ្នកាត្ពវរចិចអត្ាគរធយាជ្នន៍ិធយាជ្ិត្  (៩.២២០) (៣៧.៥០៧) (៣.០៩៩) (១២.៦៣៥) 
ខាត្មុនរដគមរគមលួគរត្រិត្តកិារគទពយសរមម នងិរណុំល  (២.១៧០.៧៨៧) (៨.៨៣០.៧៦២) (១.៨០៥.៩៨៧) (៧.៣៦៣.០០៩) 
រដគមរគមលួគរត្ិរត្តកិារគទពយសរមម នងិរំណុល     
រដគមរគមលួសុទធរនុង៖      
ឥណទនផ្ដល់ែល់អត្ងិិជ្ន - ែុល  (១.១១៩.៦៨៩) (៤.៥៥៤.៨៩៥) ៣៧១.៣០៩  ១.៥១៣.៨២៧  
គទពយសរមមធផ្សងៗ  ៦.៥៨៤ ២៦.៧៨៤ ៩.៤៣០  ៣៨.៤៤៦  
រំណុលធផ្សងៗ   ៧០.៧៣២  ២៨៧.៧៣៨ (៨១.៦៨៤) (៣៣៣.០២៦) 
លំហូរស្ថចគ់បារដ់ែលបានធគរើរនុងសរមមភាពគរត្រិត្តកិារ (៣.២១៣.១៦០) (១៣.០៧១.១៣៥) (១.៥០៦.៩៣២) (៦.១៤៣.៧៦២) 
ការគបារដ់ែលបានទទលួ  ៣.៧៨៩.០៣៦ ១៥.៤១៣.៧៩៨ ៣.៨៦៩.៨០២  ១៥.៧៧៧.១៨៣  
ការគបារដ់ែលបានទូទត្ ់  (៩៩៨.៧៦០) (៤.០៦២.៩៥៦) (១.២២៨.៣៤៣)  (៥.០០៧.៩៥៤) 
ពនធធលើគបារច់ណូំលដែលបានរង ់ ២៨.២ (១៤០.៣២១) (៥៧០.៨២៦) (១៥៩.៥៥២)  (៦៥០.៤៩៦) 
ស្ថចគ់បារសុ់ទធ(បានធគរើ)/បានពរីនុងសរមមភាពគរត្រិត្តកិារ (៥៦៣.២០៥) (២.២៩១.១១៩) ៩៧៤.៩៧៥ ៣.៩៧៤.៩៧១ 
      
សរមមភាពវនិធិយា្      
ទិញគទពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ ១២ (៩៤.៣៣២) (៣៨៣.៧៤៣) (១៣.២២៤)  (៥៣.៩១៤) 
    
សរមមភាពហរិញ្ញរបទន      
គបាររ់មចដីែលបានរង ់  ២.៧៥០.០០០ ១១.១៨៧.០០០ ១៣.០០០.០០០  ៥៣.០០១.០០០  
ការទូទត្គ់បាររ់មច ី  (១.១៤១.៦៧៨) (៤.៦៤៤.៣៤៦) (១២.៦៣៩.១៩៥) (៥១.៥២៩.៩៩៨) 
ស្ថចគ់បារសុ់ទធពសីរមមហរិញ្ញរបទន   ១.៦០៨.៣២២  ៦.៥៤២.៦៥៤ ៣៦០.៨០៥ ១.៤៧១.០០២ 
      
រដគមរគមលួស្ថចគ់បារ ់នងិស្ថចគ់បារស់មមូលសុទធ  ៩៥០.៧៨៥  ៣.៨៦៧.៧៩២ ១.៣២២.៥៥៦ ៥.៣៩២.០៥៩ 
ស្ថចគ់បារ ់នងិស្ថចគ់បារស់មមូលថ្ងៃទ១ី ដខ្មររា  ៣.៤៩៣.៤៨៤ ១៤.១៣១.១៤៣  ២.១៧០.៩២៨   ៨.៨៤៦.៥៣២  
លធមអៀងពកីាររដូររូរយិរណ័ណ   - ១០៧.០១៧  -    (១០៧.៤៤៨) 
ស្ថចគ់បារ ់នងិស្ថចគ់បារស់មមូលថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ ន្ូ ៨  ៤.៤៤៤.២៦៩  ១៨.១០៥.៩៥២ ៣.៤៩៣.៤៨៤ ១៤.១៣១.១៤៣ 
 
 



 
គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់    ១៣ 
 

 

រាំណត្់សមា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុនានា 

១ ព័ត្៌មនទូធៅ 
គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអិីលសីុ ដែលមនធ ម្ ឹះធែើមថាអងាការ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ធែើមបអីភវិឌ្ឍនធ៍សែឋរិចចគ្ួស្ថរ បានរធងកើត្ធ ើង 
ធៅរនុងគពឹះរាជាណាចគររមពុជា និងចុឹះរញ្ជ ីធៅគរសួងពាណិជ្ជរមម ធៅថ្ងៃទី២៧ ដខ្ររកដា ឆ្ន ២ំ០០៥ ធគកាមរញ្ជ ីពាណិជ្ជរមមធលខ្ 
០០០០៥៩៩៦ (ពីមុន Co. ៧៨៩៧E/២០០៥)។ ធៅថ្ងៃទី១០ ដខ្សីហា ឆ្ន ២ំ០០៥ គរុមហ ុនបានទទលួអាជាា រណ័ណ អាជី្វរមមធលខ្ ០១៣ 
ពី្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា រនុងការផ្តល់ធសវារមមមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុឱ្យគរជាជ្នគរីគររនុងគរធទសរមពុជា។ ថ្ងៃ ទី២២ ដខ្រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០១២ ្នាគារ
ជាតិ្ថ្នរមពុជាបានផ្តល់អាជាា រណ័ណ អាជី្វរមមអចិថ្្នតយ ៍ធលខ្ M.F ០១៣ ជាមយួនរងធ ម្ ឹះងមី ម៉ា រសីុ់ម៉ា  មគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ភអិីលសីុ។  
ថ្ងៃ ទី២២ ដខ្ររកដា ឆ្ន ២ំ០១៥ ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជាបានអនុមត័្ធលើការដរសគមួលធ ម្ ឹះងមីររស់គរុមហ ុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ  
ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអិីលសីុ។ 
 
សរមមភាពចមបងររស់គរុមហ ុនរមួមនការធ វ្ើគរតិ្រត្តិការធលើរាល់សរមមភាពមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ។ ធសវារមមទងំធនាឹះរមួមនការផ្តល់ឥណទន
ធៅែល់គ្ួស្ថរគរីគរ និងចំណូលទរ និងសហគគាសតូ្ច ដែលធ វ្ើគរតិ្រត្តិការធៅរនុងគពឹះរាជាណាចគររមពុជា។ 
 
ទីស្ថន រក់ារដែលបានចុឹះរញ្ជ ីររស់គរុមហ ុនសាិត្ធៅ ផ្ទឹះធលខ្ ២១AB ផ្លូវធលខ្ ២៧១ សង្កក ត្ផ់្ារធែើមងកូវ ខ្ណឌ ចំការមន រាជ្ធានីភនធំពញ។ 
គរុមហ ុនមនស្ថខាធៅតាមរណាណ ធខ្ត្តនានា មនទីតាងំសាិត្ធៅធខ្ត្តរណាត ល ធខ្ត្តរំពងស់ពឺ រំពងឆ់្ន ងំ និងធខ្ត្តតាដរវ។ 
 

២ របាយការណ៍ធដ្ឋយអនុធលាមតាមសតង់ដ្ឋររបាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហរិញ្ញវត្ថុអនតរជាត្ិថ្នរមពុជា
សក្មប់សហក្ាស្ុនត្ូច និងម្យម (CIFRS for SMEs) 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុររស់គរុមហ ុន គតូ្វបានធរៀរចំធដាយអនុធលាមតាមសតងដ់ារសដីពីរបាយការណ៍ទរទ់ងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ថ្ន
រមពុជាសគមរស់ហគគាស្ុនតូ្ច និងម្យម (”CIFRS for SMEs”)។ 
 
ធយាងតាមគរកាសធលខ្ ០៦៨-MEF-គរ.រ ចុឹះថ្ងៃទី៨ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០០៩ ធចញធដាយគរុមគរររាជាតិ្្ណធនយយថ្នគរសួងធសែឋរិចច 
និងហិរញ្ញ វត្ាុថ្នរមពុជា បានធ វ្ើធសចរតីអនុមត័្សតីពីការអនុវត្តសតងដ់ាររបាយការណ៍ទរទ់ងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ថ្នរមពុជា ធដាយអនុធលាម
ធៅតាមសតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ (“IFRS”) ដែលធចញផ្ាយធដាយគរុមគរររាសតងដ់ារ្ណធនយយអនតរជាតិ្ (“IASB”) 
ធដាយគាម នការដរដគរ។ រាល់សតងដ់ារ IFRS ងមីដែលធចញផ្ាយ នរងគតូ្វបានអនុវត្តែូចគាន អនុធលាមធៅតាមសតងដ់ាររបាយការណ៍ទរទ់ង
នរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ថ្នរមពុជាសគមរស់ហគគាស្ុនតូ្ច និងម្យម (CIFRS for SMEs”)។ 
 
៣ ធសចរតីសធងេបពីធាលការណ៍្ណធនយយសាំខាន់ៗ 
៣.១. ការវភិា្ជារមួ  
ធគាលការណ៍្ណធនយយសំខាន់ៗ  ដែលបានអនុវត្តរនុងការធរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុធនឹះ គតូ្វបានរង្កា ញជូ្នែូចខាងធគកាម។ 
ធគាលការណ៍្ណធនយយទងំធនឹះ គតូ្វបានអនុវត្តយា៉ា ងសងាតិ្ភាពគ្រឆ់្ន  ំដែលបានរង្កា ញទងំអស់ ធរើមនិមនសងាតិ្ភាព ធនាឹះ
ទមទរឱ្យមនការរញ្ញជ រ ់និងរង្កា ញ។ 



 
គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់    ១៤ 
 

 

៣.២. ររិូយរណ័ណ ធគាល និងររិូយរណ័ណ សគមរដ់ាររ់ង្កា ញ 
រូរិយរណ័ណ ជាតិ្ររស់រមពុជា្ឺជាដខ្មរធរៀល (“KHR”) ររ៏៉ាុដនតគរតិ្រត្តិការអាជី្វរមមររស់គរុមហ ុន និងការររារំណត្គ់តា្ណធនយយរឋម
ជាែុលាល រអាធមររិ(“USD”)។ ្ណៈគ្រគ់្ងបានរំណត្គ់បារែុ់លាល រអាធមររិជារូរិយរណ័ណ ធគាលររស់គរុមហ ុនសគមរធ់គាលរំណង
វាស់ដវង និងរង្កា ញ ធែើមបេីលុឹះរញ្ញច ំងអំពីស្ថា នភាពធសែឋរិចច និងស្ថា នការណ៍ររស់គរុមហ ុន។ 
 
គរតិ្រត្តកិារជារូរិយរណ័ណ ររធទស ធគៅពីគបារែុ់លាល រអាធមររិ USD ្ឺគតូ្វបានរតូរធៅជាគបារែុ់លាល រអាធមររិ USD រនុងអគតារតូរគបារន់ា      
កាលររធិចឆទថ្នគរតិ្រត្តិការធនាឹះ។ គទពយសរមម និងរំណុលជារូរីវត្ាុ រំណត្ធ់ដាយ រូរិយរណ័ណ ធគៅពីគបារែុ់លាល រអាធមររិ USD នា     
កាលររធិចឆទរបាយការណ៍គតូ្វបានរតូរធៅជាគបារែុ់លាល រអាធមររិ (“USD”) តាមអគតារតូរគបារន់ាកាលររធិចឆទថ្នគរតិ្រត្តិការធនាឹះ។    
លធមអៀងពីការរដូររូរិយរណ័ណ  ្ឺគតូ្វបានទទលួស្ថា ល់ធៅរនុងរបាយការណ៍ចំណូលលមអតិ្។ 
 
ការរតូររូរិយរណ័ណ ពីគបារែុ់លាល រអាធមររិ ធៅជាដខ្មរធរៀលែូចដែលបានរង្កា ញធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ គតូ្វបានដាររ់ញ្ចូ ល
ទងំគសុងធដាយអនុធលាមតាមចារស់តីពី្ណធនយយ និងសវនរមមថ្នរមពុជាចុឹះថ្ងៃទី១១ ដខ្ធមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៦  ធដាយធគរើគបាស់ អគតា 
រតូរគបារជ់ាផ្លូវការដែលបានរង្កា ញជាគបារធ់រៀលធដាយធយាងធៅតាមអគតារតូរគបាររ់នុង ១ែុលាល រអាធមររិដែលបានគរកាសធដាយ 
្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា (“NBC”) ែូចខាងធគកាម៖ 

 ឆ្ន ២ំ០២១ ឆ្ន ២ំ០២០ 
អគតាម្យម* ៤.០៦៨* ៤.០៧៧ 
អគតាចុងគគា ៤.០៧៤ ៤.០៤៥ 
 
*អគតាម្យម ្ឺគតូ្វបានរំណត្ធ់ដាយធគរើគបាស់អគតារតូរគបារគ់រចាថំ្ងៃររស់្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា។ 
 
ការរដូររូរិយរណ័ណ ទងំធនឹះមនិគតូ្វបានធ វ្ើសវនរមមធទ ធហើយមនិគតូ្វបានររគស្ថយថាជាតំ្ណាងថ្នគបារែុ់លាល រអាធមររិ ដែលគតូ្វបាន ឬ
អាចនរងគតូ្វបាន ឬអាចរដូរធៅជាគបារធ់រៀលធៅថ្ងៃអនា្ត្តាមអគតាដែលបានរង្កា ញធនឹះ ឬអគតារដូរគបារធ់ផ្សងធទៀត្ធទ។ 
 
៣.៣. មូលដាឋ នថ្នការគរមូលផ្តុ ំ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុរមួរញ្ចូ ល របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុររស់ការយិាល័យរណាត ល និងការយិាល័យស្ថខាទងំ១៤ររស់ខ្លួនរនាទ រពី់
ការជ្គមឹះសមតុ្លយ និងគរតិ្រត្តិការថ្នអនតរស្ថខា។ 
 
៣.៤  ស្ថចគ់បារ ់និងស្ថចគ់បារស់មមូល 
ស្ថចគ់បារ ់និងស្ថចគ់បារស់មមូល រមួមនស្ថចគ់បារធ់ៅរនុងថ្ែ គបាររ់ធញ្ញ ើចរនត គបាររ់ធញ្ញ ើសនស ំនិងគបាររ់ធញ្ញ ើគាម នកាលរំណត្ ់
រហូត្ែល់ 3 ដខ្ ដែលគរុមហ ុនមនលទធភាពធពញធលញរនុងការែរគបារស់គមរធ់គាលរំណងទូធៅធៅធពលណាដែលគតូ្វការ។  
 
៣.៥  សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា និង្នាគារធផ្សងៗ 
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា និង្នាគារធផ្សងៗគតូ្វបានរត្គ់តាតាមត្ថ្មលធែើម។ 
 
៣.៦  គបាររ់ធញ្ញ ើត្មកល់តាមរទរបញ្ញត្ត ិ
គបារត់្មកល់ធានាធែើមទុនគតូ្វបានរំណត្ត់ាមថ្ងលធែើម និងតំ្ណាងឱ្យគបាររ់ធញ្ញ ើរគមុងជាចាបំាច ់និងស្ថចគ់បារដ់ែលររាទុរជាមយួនរង
្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា អនុធលាមតាមចារ់្ នាគារ និងគ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ និងមនិដមនសគមរធ់ វ្ើគរតិ្រត្តិការហិរញ្ញរបទនររស់ 
គរុមហ ុនគរចាថំ្ងៃ។ ែូចធនឹះគបាររ់ធញ្ញ ើធនឹះមនិគតូ្វបានចាត្ទុ់រជាដផ្នរមយួថ្នស្ថចគ់បារ ់ និងស្ថចគ់បារស់មមូលសគមរធ់គាលរំណង
ថ្នរបាយការណ៍លំហូរស្ថចគ់បារធ់នាឹះធ ើយ។ 



 
គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់    ១៥ 
 

 

៣.៧  ឥណទនផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 
ឥណទនផ្ដល់អតិ្ងិជ្នគតូ្វបានទទួលស្ថា ល់ែំរូងធៅត្ថ្មលសមគសរណាមយួដែលរាររ់ញ្ចូ លធដាយផ្លទ ល់រនុងចំណាយគរតិ្រត្តិការ និង
គតូ្វបានវាស់ដវងជារនតរនាទ រធ់ៅចំណាយរលំស់ធដាយធគរើគបាស់វ ិ្ សី្ថ្សតអាគតាការគបារគ់រសិទធភាពែរឱ្នភាពសំវធិាន្ន។ 
 
ឥណទនដែលបានលុរធចញពីរញ្ជ ីធៅរនុងរបាយការណ៍ចំណូលលមអតិ្ធៅធពលដែលឥណទនគតូ្វបាន្ិត្សំវធិាន្នធៅរនុងត្ថ្មល
ធពញ និងត្ថ្មលធៅសល់ដែលមនិទនប់ានរង ់ រនាទ រពី់កាលររធិចឆទចុងធគកាយ ឬធៅធពលដែលត្ថ្មលជារល់ារថ់្នឥណទនដែលធៅ
សល់ ែរជាមយួសំវធិាន្នបាត្រ់ង ់និងជារស់ងសយ័។ 
 
ការគរមូលបានមរវញិថ្នឥណទនដែលបានលុរធចញពីរញ្ជ ីពីមុន គតូ្វបានរង្កា ញជាគបារចំ់ណូលគរតិ្រត្តិការធផ្សងៗធៅរនុង 
របាយការណ៍ចំណូលលមអតិ្។ ការែរគត្លរម់រវញិថ្នសំវធិាន្នពីមុនៗគតូ្វបានរង្កា ញធៅរនុងចំណាយសំវធិាន្នធៅរនុង 
របាយការណ៍ចំណូលលមអតិ្។ 
 
៣.៨  គទពយសរមមធផ្សងៗ 
គទពយសរមមធផ្សងៗគតូ្វបានរត្គ់តាតាមថ្ងលធែើម។ ការបា៉ា នស់្ថម ន្ឺគតូ្វបានធ វ្ើធ ើងសគមរ់្ ណនីគតូ្វទទលួជារស់ងសយ័ធដាយដផ្អរធលើ
ការពិនិត្យធ ើងវញិនូវចំននួដែលធៅសល់នាថ្ងៃធចញរបាយការណ៍។ 
 
៣.៩  គទពយសមបត្ត ិនិងររកិាខ រ 
គទពយសមបត្ត ិនិងររកិាខ រគតូ្វបានរត្គ់តាតាមថ្ងលធែើមធដាយែរធចញរលំស់រងារ និងឱ្នភាពពីការខាត្រងថ់្នគទពយសមបត្តិ។  
ថ្ងលធែើមរមួរញ្ចូ លចំណាយធដាយផ្លទ ល់ថ្នការទិញថ្នគទពយសរមម។ 
 
ការចំណាយរនតរនាទ រ ់គតូ្វបានរមួរញ្ចូ លធៅរនុងត្ថ្មលធយាងររស់គទពយសរមមទងំធនាឹះ ឬទទលួស្ថា ល់ជាគទពយសរមមមយួធផ្សងធទៀត្ 
ធៅធពលដែលគទពយសរមមធនាឹះមនអត្ាគរធយាជ្នធ៍សែឋរិចចដែលអាចធជ្ឿទុរចិត្តបាន នាធពលអនា្ត្ែល់គរុមហ ុន ធហើយត្ថ្មលធនាឹះ
អាចវាស់ដវងបានគត្រមគតូ្វ។ ត្ថ្មលធយាងររស់ដផ្នរណាមយួថ្នគទពយសរមមដែលបានផ្លល ស់រតូរ នរងគតូ្វបានលុរធចញពីរញ្ជ ី។ ត្ថ្មល 
ធសវារមមគរចាថំ្ងៃររស់គទពយសមបត្តិ និងររកិាខ រគតូ្វបានទទលួស្ថា ល់ធៅរនុងចំធណញ ឬខាត្ ធៅធពលដែលចំណាយបានធរើត្ធ ើង។ 
ថ្ងលធែើមរគ៏តូ្វរមួរញ្ចូ លទងំត្ថ្មលរឋមធៅធលើការរឹុះធរ ើ ការផ្លល ស់ទីតាងំគទពយសរមម និងការធរៀរចំទីតាងំធ ើងវញិ ដែលកាត្ពវរិចចគរុម
ហ ុនធរើត្មន ធៅធពលទិញគទពយសរមមទងំធនាឹះគរសិនធរើចាបំាច។់ 
 
ដផ្នរនីមយួៗ ថ្នគទពយសមបត្តិ និងររកិាខ រដែលពារព់ន័ធខាល ងំធៅនរងថ្ងលធែើមសរុរថ្នគទពយសរមម និងមនអាយុកាលធគរើគបាស់ធផ្សងៗគាន  
្ឺធ វ្ើការកាត្រ់លំស់ដាចធ់ដាយដ រពីគាន ។ 
 
រលំស់ររស់គទពយសមបត្ត ិនិងររកិាខ រ ្ឺគតូ្វបានរត្គ់តាធៅរនុងរបាយការណ៍ចំណូលលមអតិ្ តាមវ ិ្ ីស្ថ្សដរលំស់ធងរធលើអាយុកាល        
ធគរើគបាស់ររស់គទពយសរមមនីមយួៗែូចខាងធគកាម៖ 

 អាយុកាលធគរើគបាស់បា៉ា នស់្ថម ន 
ការដរលមអគទពយជ្លួ ២-១០ឆ្ន  ំ
ររកិាខ រការយិាល័យ ៤ឆ្ន  ំ
រំុពយូទរ័ និងសមភ រៈពត័្ម៌នវទិា ៤ឆ្ន  ំ
ធគ្ឿងសង្កា រ រម និង ធគ្ឿងរំពារ ់ ៤ឆ្ន  ំ
យានយនត ៤ឆ្ន  ំ

  
ត្ថ្មលការសំណល់ អាយុកាលធគរើគបាស់និងវ ិ្ ីស្ថ្សតរលំស់ថ្នគទពយសរមម គតូ្វបានគតួ្ត្ពិនិត្យធ ើងវញិ និងដរសគមួល គរសិនធរើមន
ការរង្កា ញពីការផ្លល ស់រតូរសំខាន់ៗ ្រួឱ្យរត្ស់មា ល់ចារត់ាងំពីកាលររធិចឆទរបាយការណ៍ចុងធគកាយ។ 



 
គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់    ១៦ 
 

 

ត្ថ្មលធយាងររស់គទពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ គតូ្វបានរត្គ់តារនុងរញ្ជ ី្ណធនយយភាល មៗ គរសិនធរើត្ថ្មលដែលគរមូលមរវញិបាន្ំជាងត្ថ្មល
ដែលបា៉ា នស់្ថម នដែលអាចគរមូលមរវញិបាន។ 
 
ផ្លចំធណញ និងខាត្ពីការលរគ់តូ្វបានរំណត្ធ់ដាយធគរៀរធ្ៀរត្ថ្មលលរ ់ជាមយួនរងត្ថ្មលធយាង និងទទួលស្ថា ល់ធៅរនុងរបាយ
ការណ៍ចំណូលលមអតិ្។ រលំស់ទងំគសុងថ្នគទពយសមបត្តិ និងររកិាខ រ ្ឺររាទុររនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ លុឹះគតាដត្គទពយសមបត្តិ និង
ររកិាខ រធនាឹះបានលរ ់និងលុរធចាលពីរញ្ជ ី។ 
 
៣.១០.  គទពយសរមមអររីូ 
គទពយសរមមអរូរីដែលរមួមនអាជាា រណ័ណ រមមវ ិ្ ីរំុពយូទរ័ដែលបានទិញ និងចំណាយពារព់ន័ធធផ្សងៗ គតូ្វបានរាយការណ៍តាមថ្ងលធែើម 
ែររលំស់រងារ និងការខាត្ដែលរណាត លមរពីការឱ្នភាពត្ថ្មល។ អាជាា រណ័ណ រមមវ ិ្ ីរំុពយូទរ័ដែលបានទិញ គតូ្វបានធ វ្ើមូល្នរមម
តាមមូលដាឋ នថ្ងលធែើមដែលបានធរើត្ធ ើងរនុងការទិញ រមមវ ិ្ ីធនាឹះមរធគរើគបាស់។ គទពយសរមមអរូរី គតូ្វបានរលំស់តាមវ ិ្ ីស្ថ្សត
រលំស់ធងររយៈធពល៥ឆ្ន ។ំ គរសិនជាមនការរង្កា ញថា មនការដគរគរួលធគចើនថ្នអគតារលំស់ អាយុកាលធគរើគបាស់ ឬ ត្ថ្មលសំណល់
ថ្នគទពយសរមម អរូរីធនាឹះ ការរលំស់្ឺគតូ្វបានធ វ្ើធ ើងមតងធទៀត្រនុងធពលឆ្រ់ៗ ធែើមបី្ ិត្ែល់ការបា៉ា នស្ថម នងមីៗជាធគចើន។ 
 
៣.១១.  គបាររ់មច ី
គបាររ់មចគីតួ្វបានទទលួស្ថា ល់ែំរូងថ្នត្ថ្មលគរតិ្រត្តិការ និង ជារនតរនាទ រធ់ៅត្ថ្មលែររលំស់ធដាយធគរើគបាស់វ ិ្ ីស្ថ្សតការគបារម់ន
គរសិទធភាព។ 
 
៣.១២ រំណុលធផ្សងៗ  
រំណុលធផ្សងៗ គតូ្វបានរត្គ់តាធលើរែំរូងតាមត្ថ្មលគរតិ្រត្តិការ ធហើយគតូ្វបានវាស់ដវងតាមត្ថ្មលែររលំស់ធដាយធគរើវ ិ្ ីស្ថ្សតអគតា           
ការគបារម់នគរសិទធភាព។ 
 
៣.១៣. កាត្ពវរិចចអត្ាគរធយាជ្នរុ៍ ា្លិរ 
ការធរើររលំររគបាររំ់ណាចអ់តី្ត្ភាពការង្ករ 
គរកាសធលខ្ ៤៤៣ បានធចញផ្ាយធៅថ្ងៃទី ២១ ដខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៨ ធដាយគរសួងការង្ករ និងរណតុ ឹះរណាត លវជិាជ ជី្វៈ ត្គមូវឱ្យ 
គរុមហ ុនធរើររលំររគបាររំ់ណាចអ់តី្ត្ភាពការង្ករធៅឱ្យនធយាជិ្ត្ដែលមនរិចចសនាការង្ករមនិមនរំណត្ធ់ងរធវលា។ និធយាជិ្ត្
ទងំអស់ដែលបានរធគមើការង្ករមុនថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០ និងរនតរធគមើការង្ករឱ្យអងាភាពនរងទទលួបានគបាររំ់ណាចអ់តី្ត្ភាព
ការង្ករដែលធសមើនរងគបារឈ់្នួលចំនួន ១៥ថ្ងៃ ធៅរនុង ១ឆ្ន  ំដែលមនិធលើសពី ៦ដខ្ ថ្នគបារឈ់្នួលសុទធស្ថ្្ិត្តាមឆ្ន នីំមយួៗ 
ធហើយគបាររំ់ណាចអ់តី្ត្ភាពការង្ករគតូ្វរងធ់រៀងរាល់ឆ្ន ចំារពី់ឆ្ន ២ំ០២០ ែូចត្ធៅ៖ 
• ចំននួ៧.៥ ថ្ងៃ ធៅរនុងដខ្មងុិនា ថ្នឆ្ន នីំមយួៗ និង 
• ចំននួ ៧.៥ ថ្ងៃ ធៅរនុងដខ្ ន្ូ ថ្នឆ្ន នីំមយួៗ។ 
 
គបាររ់លំររអតី្ត្ភាពការង្ករគតូ្វបានទទលួស្ថា ល់ធពញធៅរនុងឆ្ន ២ំ០១៨ និងគបាររំ់ណាចអ់តី្ត្ភាពការង្ករគតូ្វរងន់ាធពលអនា្ត្ 
(ចំននួ ១៥ថ្ងៃ រនុងមយួឆ្ន )ំ ធៅឱ្យនិធយាជិ្ត្ គតូ្វបានទទលួស្ថា ល់ធៅរនុងអំ ុងធពលដែលនិធយាជិ្ត្រធគមើការង្ករ។ 
 
ធៅថ្ងៃទី ២២ ដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០២០ គរសួងការង្ករ និងរណតុ ឹះរណាត លវជិាជ ជី្វៈបានធចញនូវស្ថរចរដណនាធំលខ្ ០៤២/១៩ សតីពីការ
ធរើររលំររថ្នគបាររំ់ណាចអ់តី្ត្ភាពការង្ករមុនឆ្ន ២ំ០២០ សគមរស់ហគគាស គ រ្ឹះស្ថា នដផ្នរធផ្សងធទៀត្ ធគៅពីដផ្នរវាយនភណឌ  
កាត្ធ់ែរ និងផ្លិត្ដសបរធជ្ើង គតូ្វបានពនារចំធពាឹះការធរើររលំររគបាររំ់ណាចអ់តី្ត្ភាពការង្កររហូត្ែល់ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងផ្លល ស់
រតូរការរងចំ់ននួ ១៥ ថ្ងៃ ថ្នគបារឈ់្នួលម្យមធរៀងរាល់ឆ្ន ថំ្នរយៈធពលរធគមើការង្ករររស់និធយាជិ្ត្ចំននួ ៦ ថ្ងៃ ែូចត្ធៅ៖ 
• ចំននួ៣ ថ្ងៃ ធៅរនុងដខ្មងុិនា ថ្នឆ្ន នីំមយួៗ និង 
• ចំននួ៣ ថ្ងៃ ធៅរនុងដខ្ ន្ូ ថ្នឆ្ន នីំមយួៗ។ 



 
គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់    ១៧ 
 

 

ចំធពាឹះនិធយាជិ្ត្ដែលមនរិចចសនាការង្ករមនងិរធវលារំណត្ ់ពរួធ្គតូ្វទទលួបានគបាររំ់ណាចរ់ញ្ចររិ់ចចសនាធនឹះយា៉ា ងតិ្ចគតូ្វ
ធសមើ ៥% ថ្នគបារឈ់្នួល ដែលនិធយាជិ្ត្បានធរើរធៅរនុងរយៈធពលថ្នរិចចសនាធនាឹះ។ 
 
ចំធពាឹះនិធយាជិ្ត្ដែលបានលាឈ្រពី់ការង្ករ នរងមនិគតូ្វទទលួបាននូវគបាររ់លំររអតី្ត្ភាពការង្ករដែលធៅសល់ធនាឹះធទ។ 
 
អត្ាគរធយាជ្នរ៍យៈធពលខ្លរីរស់រុ ា្លិរ 
គបារឈ់្នួល គបារធ់រៀវត្សភា្ទនរររសនតិសុខ្សងាម ចារឈ់្រស់គមរគរចាឆំ្ន ដំែលមនគបារឈ់្នួល ការឈ្រស់គមរធដាយស្ថរ     
ជ្មៃ ឺរុពវលាភ គបាររំ់ណាចអ់តី្ត្ភាពការង្ករ និងអត្ាគរធយាជ្នម៍និដមនជាស្ថចគ់បារដ់ែលគតូ្វបានវាស់ដវងធលើមូលដាឋ នមនិធ វ្ើ         
អរបហារ ធហើយចំណាយធៅធពលដែលនិធយាជិ្ររធគមើការង្ករធៅែល់គរុមហ ុន។ 
 
សំណងរងាររយៈធពលខ្លីដែលទូទត្ស់គមរក់ារឈ្រស់គមរ ែូចជាចារឈ់្រស់គមរគរចាឆំ្ន ដំែលមនគបារឈ់្នួលគតូ្វបានទទលួ
ស្ថា ល់ជាចំណាយធៅធពលដែលនិធយាជិ្ត្រធគមើការង្ករមនការធរើនធ ើងនូវការផ្តល់ការទូទត្ច់ារឈ់្រស់គមរនាធពលអនា្ត្។ 
សំណងមនិបានរងាររយៈធពលខ្លីដែលទូទត្ធ់ដាយការឈ្រស់គមរមនែូចជាការឈ្រស់គមរធដាយស្ថរជ្មៃគឺតូ្វបានទទលួស្ថា ល់
ធៅធពលដែលការឈ្រស់គមរបានធរើត្ធ ើង ធហើយគតូ្វបានកាត្ធ់ចាលឆ្ន រំចចុរបនន គរសិនធរើមនិបានធគរើគបាស់អស់ធហើយនរងមនិ
ទទលួបានការទូទត្ជ់ាគបារធ់ទធៅធពលដែលលាឈ្រពី់គរុមហ ុន។  
 
រុពវលាភគតូ្វបានទទលួស្ថា ល់ជាចំណាយធៅធពលដែលមនអំធណាយ ចារ ់ឬរក៏ាត្ពវរិចចដែលមនគរធយាជ្នដ៍ែលធ វ្ើឱ្យមន
ចំណាយ ជាលទធផ្លថ្នគពរត្តិការណ៏ពីអតី្ត្កាល និងធៅធពលដែលការបា៉ា នស់្ថម នដែលអាចធជ្ឿទុរចិត្តបានអាចធរើត្ធ ើងនូវចំននួទររ
គបារក់ាត្ពវរិចច។ 
 
៣.១៤. មូល្ន ខាត្រងារ ភា្លាភ និងទុនរគមងុគសរចារ ់
ធែើមទុនគតូ្វបានរង្កា ញធៅរនុងត្ថ្មលថ្នភា្ហ ុនដែលបានធបាឹះផ្ាយ។ រុពវលាភភា្ហ ុន រមួរញ្ចូ លរុពវលាភភា្ហ ុនធផ្សងៗ ដែល
ទទលួបានធលើធែើមទុន។ 
 
ធដាយអនុធលាមធៅតាមលរខនតិរៈ គរុមហ ុនគតូ្វរដងវរគបារចំ់ធណញសុទធសគមរក់ារយិររធិចឆទមុន ចំននួ ៥% ចូលរនុងទុនរគមុង។ 
ធែើមបរីរាទុរជាទុនរគមុងការរដងវរធនឹះនរងរញ្ឈរធ់ៅធពលដែលទុនរគមុងមនចំនួនធសមើនរង ១០% ថ្នធែើមទុនបានចុឹះរញ្ជ ីររស់      
គរុមហ ុន។ 
 
ភា្លាភដែលគតូ្វបានគរកាសនិងអនុមត័្ធដាយភា្ទុនិរ ធៅមុនកាលររធិចឆទរបាយការណ៍ គតូ្វបានទទលួស្ថា ល់ជារំណុល និងគតូ្វ 
រត្គ់តាធដាយែរធចញពី្ណនីគបារចំ់ធណញររាទុរធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ ភា្លាភដែលគតូ្វបានគរកាស និងអនុមត័្ធដាយ 
ភា្ទុនិរ រនាទ រពី់កាលររធិចឆទរបាយការណ៍ មនិគតូ្វបានទទលួស្ថា ល់ជារំណុលធទ រ៉ាុដនតគតូ្វរង្កា ញធៅរនុងរំណត្ស់មា ល់សតីពី
គពរត្តិការណ៍ធគកាយកាលររធិចឆទរបាយការណ៍ធៅរនុងរំណត្ស់មា ល់ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
 
គបារចំ់ណូលដែលបានររាទុររមួរញ្ចូ លទងំគបារចំ់ធណញដែលធៅសល់ និងរយៈធពលមុន និងគបារចំ់ធណញដែលធៅសល់  
និងរយៈធពលរចចុរបនននិងមុន។ 



 
គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់    ១៨ 
 

 

សំវធិាន្នរទរបញ្ញត្ត ិ
ការចាត្ថ់ាន រឥ់ណទន និងការធ វ្ើសំវធិាន្ន ែល់គ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុធដាយអនុធលាមតាមគរកាសធលខ្ ៧ -៣៤៤-០១៧ ចុឹះថ្ងៃទី១      
ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ ដែលធចញធដាយ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា ផ្តល់ការដណនាអំំពីការធ វ្ើចំណាត្ថ់ាន រឥ់ណទន និងការធ វ្ើសំវធិាន្នតាម
រទរញ្ញត្តិសគមរគ់ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុធៅរមពុជា ដែលបានសធងខរែូចខាងធគកាម៖ 
ចំណាត្ថ់ាន រ ់ ចំននួថ្ងៃហសួកាលរំណត្ ់ សំវធិាន្ន 
ឥណទនរយៈធពលដវង (ធគចើនជាងមយួឆ្ន )ំ   
ឥណទនសតងដ់ារ ០ - ២៩ ថ្ងៃ ១% 
ឥណទនឃាល ធំមើល  ៣០ - ៨៩ថ្ងៃ ៣% 
ឥណទនធគកាមសតងដ់ារ ៩០ - ១៧៩ថ្ងៃ ២០% 
ឥណទនជារស់ងសយ័ ១៨០ - ៣៥៩ថ្ងៃ ៥០% 
ឥណទនបាត្រ់ង ់  ធគចើនជាង ៣៥៩ថ្ងៃ  ១០០% 
 

ចំណាត្ថ់ាន រ ់ ចំននួថ្ងៃហសួកាលរំណត្ ់ សំវធិាន្ន 
ឥណទនរយៈធពលខ្លី (តិ្ចជាងមយួឆ្ន )ំ   
ឥណទនសតងដ់ារ ០ - ១៤ ថ្ងៃ ១% 
ឥណទនឃាល ធំមើល  ១៥ - ៣០ថ្ងៃ ៣% 
ឥណទនធគកាមសតងដ់ារ ៣១ - ៦០ថ្ងៃ ២០% 
ឥណទនជារស់ងសយ័ ៦១ - ៩០ថ្ងៃ ៥០% 
ឥណទនបាត្រ់ង ់ ធគចើនជាង ៩០ថ្ងៃ ១០០% 
 
មគតាធលខ្ ៧៣ថ្នគរកាសធលើចំណាត្ថ់ាន រហ់ានិភយ័ឥណទន និងសំវធិាន្នត្គមូវឱ្យគរុមហ ុនធ វ្ើការធគរៀរធ្ៀរការ្ណនា  
សំវធិាន្នធដាយអនុធលាមតាមសដងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ថ្នរមពុជាសគមរស់ហគគាស្ុនតូ្ច និងម្យម និងគរកាស
ធលខ្ ៧-០១៧-៣៤៤ ៖ 

១. រនុងររណីការ្ណនាសំវធិាន្នដែលអនុធលាមតាមគរកាសខាងធលើ មនត្ថ្មល ទរជាង្ណនាដែលអនុធលាមតាមសតង់
ដាររបាយការណ៍ទរទ់ងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ថ្នរមពុជាសគមរស់ហគគាស្ុនតូ្ច និងម្យម ែូចធនឹះគរុមហ ុនគតូ្វរត្់
គតាការ្ណនាសំវធិាន្ន ធដាយអនុធលាមតាមសតងដ់ាររបាយការណ៍ទរទ់ងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ថ្នរមពុជាសគមរ់
សហគគាស្ុនតូ្ច និងម្យម។ 

 
២. រនុងររណីរទរបញ្ញ តិ្្ណនាសំវធិាន្ន ដែលអនុធលាមតាមគរកាសខាងធលើ ខ្ពស់ជាងឱ្នភាពអនុធលាមតាមការ្ណនា 

តាមសតងដ់ារបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ថ្នរមពុជាសគមរស់ហគគាស្ុនតូ្ច និងម្យម ែូចធនឹះគរុមហ ុនគតូ្វរត្គ់តា
ការ្ណនាសំវធិាន្ន អនុធលាមតាមសតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ថ្នរមពុជាសគមរស់ហគគាស្ុនតូ្ច និង
ម្យម និងបានធផ្ទរភាពខុ្សគាន ធនឹះពី្ណនីគបារចំ់ធណញររាទុរ ឬ្ណនីការខាត្រងារធៅគបាររ់គមុងតាមចាររ់បញ្ញត្តិ
ដែលជាដផ្នរមយួថ្នមូល្នថ្នរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

 
ការរត្គ់តារ្ញ្ញច សថ្នទុនរគមងុតាមរទរបញ្ញត្តិ 
ធៅធពលដែលសំវធិាន្នឱ្នភាពត្ថ្មលបាន្ណនាគសរតាមរទរបញ្ញត្តិ មនចំននួតិ្ចជាងការ្ណនាតាមសតងដ់ារបាយការណ៍
ទរទ់ងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ថ្នរមពុជា សគមរស់ហគគាសអាជី្វរមម្ុនតូ្ច និងម្យម។ ទុនរគមុងតាមរទរបញ្ញត្តិគតូ្វបានរត្គ់តា 
រ្ញ្ញច សតាមចំននួ ធដាយមនិឱ្យធលើសពីចំននួដែលគតូ្វបានរត្គ់តា ធរើមនិមនទុនរគមុងតាមរទរបញ្ញត្តិគតូ្វបានទទលួស្ថា ល់ធៅរនុង
ឆ្ន មុំនៗធទ។



 
គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់    ១៩ 
 

 

គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ ធរៀរចំធ ើងវញិ 
ធដាយអនុធលាមតាមស្ថរាចរណ៍ធលខ្ ្៧.០២១.២៣១៤ ធលើការធ វ្ើចំណាត្ថ់ាន រ ់និងការធ វ្ើសំវធិាន្នលរខខ្ណឌ ធលើឥណទនដែល
បានធរៀរចំធ ើងវញិចុឹះថ្ងៃទី២៨ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ដែលបានធចញផ្ាយធដាយ NBC ្នាគារបានត្គមូវឱ្យធ វ្ើការវាយត្ថ្មលធលើការធ វ្ើ 
ចំណាត្ថ់ាន រឥ់ណទនដែលបានធរៀរចំធ ើងវញិ ដែលធៅមនជំ្ពារធ់ៅធ ើយ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងគតូ្វបានធ វ្ើ 
សំវធិាន្នែូចខាងធគកាម៖ 

• ឥណទនដែលបានធរៀរចំធ ើងវញិមន “ស្ថា នភាពលអ” គតូ្វរំណត្ជ់ា “ឥណទនែំធណើ រការ” និងគតូ្វធ វ្ើចំណាត្ថ់ាន រជ់ា 
“ឃាល ធំមើល” ដែលគតូ្វធ វ្ើសំវធិាន្ន ៣% ថ្នឥណទនែុល ធដាយមនិ្ិត្ចំននួែងថ្នការធរៀរចំធ ើងវញិ។ 

• ឥណទនដែលបានធរៀរចំធ ើងវញិដែលមន “ស្ថា នភាពដែលគតូ្វការការធរៀរចំឥណទនធ ើងវញិរដនាម” គតូ្វរំណត្ថ់ាជា 
“ឥណទនមនិែំធណើ រការ” និង គតូ្វចាត្ថ់ាន រជ់ាឥណទន “ធគកាមសតងដ់ារ” ចំធពាឹះឥណទនធរៀរចំធ ើងវញិធលើរទីមយួ
ធហើយគតូ្វធ វ្ើសំវធិាន្ន ២០% ថ្នឥណទនែុល និង ជាគតូ្វចាត្ថ់ាន រជ់ាឥណទន “សងសយ័” សគមរឥ់ណទនធរៀរចំ
ធ ើងវញិធលើរទីពីរជាមយួនរងសំវធិាន្ន ៥០% ថ្នឥណទនែុល។ 

• ឥណទនដែលបានធរៀរចំធ ើងវញិដែលមន“ស្ថា នភាពមនិលអ” គតូ្វរំណត្ជ់ា “ឥណទនមនិែំធណើ រការ” និង គតូ្វធ វ្ើចាត្់
ថាន រជ់ា “ឥណទនបាត្រ់ង”់ ដែលគតូ្វធ វ្ើសំវធិាន្ន ១០០% ថ្នឥណទនែុល។ 

 

ទនទរមនរងធនឹះ ឥណទនដែលបានធរៀរចំធ ើងវញិចារពី់ថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២២ នរងទទលួបានអត្ាគរធយាជ្នជ៍ាកាលររធិចឆទធលើរ
ដលងការទូទត្ឥ់ណទនរហូត្ែល់ចុងដខ្មងុិនា ឆ្ន ២ំ០២២ ធដាយធហតុ្ថាឥណទនទងំធនឹះមនិបានរំធពញតាមត្គមូវការខាងធលើ។ 
ធទឹះរីជាយា៉ា ងណារធ៏ដាយ ឥណទនដែលធរៀរចំធ ើងវញិ្ិត្ចារពី់ដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០២០ មនិអាចទទលួបានអត្ាគរធយាជ្នពី៍កាល
ររធិចឆទធលើរដលងការទូទត្ឥ់ណទនធនឹះធទ។ 
 

ធលើសពីធនឹះធទៀត្ ្នាគារគតូ្វរនតរញ្ជូ នរបាយការណ៍គរចាគំតី្មសសដីអំពីការគតួ្ត្ពិនិត្យឥណទនដែលបានធរៀរចំធ ើងវញិសមត្ាភាព
រនុងការទូទត្ស់ងររស់អតិ្ងិជ្ន ការធ វ្ើចំណាត្ថ់ាន រ ់និងការធ វ្ើសំវធិាន្ន ្ឺដផ្អរធលើស្ថរាចរងមីធនឹះគពមជាមយួកាលររធិចឆទផុ្ត្រំណត្់
ថ្នរបាយការណ៍ែូចខាងធគកាម៖ 
• មុនែំណាចដ់ខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២២ ធដាយដផ្អរធលើទិនននយ័ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ សគមរក់ាររាយការណ៍ធលើរទី៣ 
• មុនែំណាចដ់ខ្ធមស្ថ ឆ្ន ២ំ០២២ ធដាយដផ្អរធលើទិនននយ័ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០២២ សគមរក់ាររាយការណ៍ធលើរទី៤ និង 
• មុនែំណាចដ់ខ្ររកដា ឆ្ន ២ំ០២២ ធដាយដផ្អរធលើទិនននយ័ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមដខ្មងុិនា ឆ្ន ២ំ០២២ សគមរក់ាររាយការណ៍ធលើទី៥។ 

 

ធៅថ្ងៃទី១៨ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២២ សិកាខ ស្ថលារវាង្នាគារ និងគ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុទងំអស់ (“BFIs”) ធគកាមសម្ម្នាគារធៅរមពុជា 
និង្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា ដែលបានគបារពធធ ើងធែើមបសីគមួលែល់ BFIs រនុងការអនុវត្តស្ថរាចរណ៍ និងធែើមបពិីភារាអំពីរញ្ញា ជារដ់សដង
ធផ្សងៗធទៀត្។ ធៅរនុងសិកាខ ស្ថលាធនឹះ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជាអនុញ្ញញ ត្ BFIs អនុវត្តចារពី់ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២២ រនុងការវាយត្ថ្មលធ ើងវញិ
ធៅធលើការធ វ្ើចំណាត្ឥ់ណទន និងការរំណត្ផ់្លរ៉ាឹះពាល់ដែលជាលទធផ្លពីការធ វ្ើសំវធិាន្នធលើឥណទនដែលបានធរៀរចំធ ើងវញិ
ដែលធៅមនសមតុ្លយគបារធ់ែើមធៅធ ើយ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 

ជាលទធផ្លថ្នសិកាខ ស្ថលាធនឹះ ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា បានធ វ្ើការជូ្នែំណរ ងែល់ BFIs តាមរយៈលិខិ្ត្ធលខ្ ្៧.០២២.១៦៧ ចុឹះ
ថ្ងៃទី២០ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២២ សដីអំពីការពនារធពលរនុងការរញ្ជូ នរបាយការណ៍គរចាគំតី្មសរហូត្ែល់ថ្ងៃទី១០ ដខ្រុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២២ 
ការដគរគរួលទិនននយ័ហិរញ្ញ វត្ាុដែលបានធគរើគបាស់រហូត្ែល់ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២២ និងការរញ្ញជ រអំ់ពី្ំរូថ្នរបាយការណ៍។ 

គរុមហ ុនបានអនុវត្តចារស់តីពីសំវធិាន្នធលើផ្លរគ័ត្ឥណទនដែលបានធរៀរចំធ ើងវញិររស់ខ្លួនធដាយអនុធលាមតាមការដណនាចុំង
ធគកាយ ែូចដែលបានពិពណ៌នាធៅរនុងរថាខ្ណឌ មុន។ 

 

៣.១៥  ចំណូលការគបារនិ់ង ចំណាយការគបារ ់
ចំណូលការគបារគ់តូ្វរត្គ់តាធលើមូលដាន នរងារ។ ចំណាយការគបារគ់តូ្វបានរត្គ់តាធលើមូលដាឋ នរងារតាមវ ិ្ ីស្ថ្សតអគតាការគបារម់ន
គរសិទធភាព។ 
 

ចំណូលការគបារ ់និងចំណាយការគបារគ់តូ្វបានរង្កា ញធៅរនុងរបាយការណ៍ចំណូលលមអតិ្មនការគបារធ់លើគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ 
និងរំណុលហិរញ្ញ វត្ាុដែលគតូ្វបានវាស់ធដាយចំណាយរលំស់គតូ្វបាន្ណនាធដាយដផ្អរធលើអគតាការគបារគ់រររធដាយគរសិទធភាព។



 
គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់    ២០ 
 

 

៣.១៦ ចំណូលពីរថ្គមធសវាសំធណើ រការឥណទន 
ចំណូលពីរថ្គមធជ្ើងស្ថគតូ្វបានទទលួស្ថា ល់ធៅតាមរយៈធពលដែលផ្តល់រមចែីល់អតិ្ងិជ្ន។ 
 
រថ្គមឥណទនដែលមនិទនប់ានរលំស់គតូ្វបានទទលួស្ថា ល់ជា “ចំណូលមនិទនទ់ទលួបាន” ធហើយគតូ្វបានទូទត្ធ់ៅនរងគបាររ់មចី
ែល់អតិ្ងិជ្ន ជាដផ្នរថ្ន"អរបហារ" ។ 
 
៣.១៧ ចំណាយគរតិ្រត្តកិារ 
ចំណាយគរតិ្រត្តិការ រ្គតូ្វបានទទួលស្ថា ល់ធៅរនុងរបាយការណ៍ចំណូលលមអតិ្រនុងការយិររធិចឆទណាមយួដែលធរើត្ធ ើង។ 
 
៣.១៨ ភតិ្សនាគរតិ្រត្តកិារ 
ភតិ្សនាដែលហានិភយ័មយួដផ្នរ្ំ និងផ្លថ្នរមមសិទិធធលើគទពយសរមមធនឹះ គតូ្វបានររាធដាយភា្ីមច ស់គទពយ គតូ្វបានចាត្ថ់ាន រជ់ា      
ភតិ្សនាគរតិ្រតិ្តការ។ ការទូទត្ភ់តិ្សនាគរតិ្រត្តិគតូ្វបានរត្គ់តាជារនទុររនុងរបាយការណ៍លទធផ្ល តាមមូលដាឋ នធងរធលើរយៈធពល
ថ្នភតិ្សនាធនាឹះ។ 
 
៣.១៩ ពនធធលើគបារចំ់ណូល 
ពនធធលើគបារចំ់ណូលគតូ្វបានទទលួស្ថា ល់ធៅរនុងរបាយការណ៍ចំធណញ ឬខាត្ រមួមនពនធពនារ និងពនធរចចុរបននដែលមនិគតូ្វបាន
ទទលួស្ថា ល់ធៅរនុងគបារចំ់ណូលសរុរធផ្សងធទៀត្ ឬធដាយផ្លទ ល់ធៅរនុងមូល្ន។  
 
រំណុលពនធធលើគបារចំ់ណូលរចចុរបនន និង/ឬគទពយសរមម រមួមនកាត្ពវរិចច ឬការទមទរពីអាជាា ្រស្ថរធពើពនធដែលទរទ់ងនរង
ការយិររធិចឆទថ្នរបាយការណ៍រចចុរបនន ឬពីធពលរនលងមរ ដែលមនិបានទូទត្ន់ាការយិររធិចឆទថ្នរបាយការណ៍ធនាឹះ។ ពនធរចចុរបនន  
្ឺរំណុលធលើគបារចំ់ធណញជារព់នធ ដែលខុ្សពីគបារចំ់ធណញ ឬខាត្រនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ។  
 
ពនធពនារធលើគបារចំ់ណូល គតូ្វបាន្ណនាធលើភាពខុ្សគាន រធណាត ឹះអាសននរវាងត្ថ្មលធយាងថ្នគទពយសរមម និងរំណុល និងមូលដាឋ ន
ពនធដែលបានរពំរងទុរថានរងធរើនធ ើង ឬកាត្រ់នាយពនធធលើគបារចំ់ធណញគតូ្វរងធ់ៅធពលអនា្ត្ និងខាត្រងព់នធដែលមនិបានធគរើ
គបាស់ និងឥណទនពនធដែលមនិធគរើគបាស់។ 
 
ពនធពនារគទពយសរមម និងរំណុល គតូ្វបាន្ណនាធដាយមនិ្ិត្អរបហារ ធៅអគតាពនធដែលរពំរងទុរថាអាចធគរើគបាស់ធៅរនុងរយៈ
ធពលថ្នដែលអាចសធគមចផ្ដល់ឱ្យដែលអនុមត័្ផ្ដល់ឱ្យ ឬបានអនុមត័្យា៉ា ងជារល់ារធ់ៅកាលររធិចឆទថ្នរបាយការណ៍ ពិចារណាធៅធលើ
លទធផ្លដែលអាចធរើត្មនទងំអស់ថ្នការពិនិត្យធ ើងវញិអាជាា ្រពនធដារ។  
 

ត្ថ្មលធយាងថ្នពនធពនារគទពយសរមមគតូ្វបានពិនិត្យធ ើងវញិធៅរាល់កាលររធិចឆទថ្នរបាយការណ៍ និងដរត្គមូវជាចំបាចធ់ៅតាមការវាយ
ត្ថ្មលនាធពលរចចុរបននថ្នពនធធលើគបារចំ់ណូលគតូ្វរងធ់ៅធពលអនា្ត្។ 



 
គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់    ២១ 
 

 

៣.២០. គរតិ្រត្តកិារជាមយួភា្ីពារព់ន័ធ 
ភា្ីភា្ីពារព់ន័ធ្ ឺជារុ ា្លឬអងាភាពដែលពារព់ន័ធជាមយួគរុមហ ុន។ គរតិ្រត្តិការជាមយួភា្ីភា្ីពារព់ន័ធ ្ឺជាការធផ្ទរ្នធាន  
ធសវារមម ឬកាត្ពវរិចចរវាងគរុមហ ុន និងភា្ីភា្ីពារព់ន័ធររស់ខ្លួនធដាយមនិ្ិត្ពីត្ថ្មលដែលគតូ្វបានទទួលពីភា្ីភា្ីពារព់ន័ធ។ 
 

រ. រូរវន័តរុ ា្ល ឬសមជិ្រគ្ួស្ថរជិ្ត្សនិទធិជាមយួនរងរូរវនតរុ ា្លដែលទរទ់ងនរងគរុមហ ុន គរសិនរុ ា្លធនាឹះ៖ 
(i) មនសិទធិគ្រគ់្ង ឬចូលរមួគ្រគ់្ងរមួរនុងគរុមហ ុន 
(ii) មនឥទធិពល្រួឱ្យរត្ស់មា ល់ធលើគរុមហ ុន ឬ 
(iii) ្ឺជាសមជិ្រថ្ន្ណៈគ្រគ់្ងសំខាន់ៗ ររស់គរុមហ ុនធមចុងធគកាយររស់គរុមហ ុន ឬររស់គរុមហ ុន 

 
ខ្. អងាភាពដែលមនទំនារទ់នងជាមយួគរុមហ ុន គរសិនធរើមនលរខខ្ណឌ ដែលគតូ្វបានអនុវត្តែូចខាងធគកាម៖ 

(i) គរុមហ ុន ្ឺជាសមជិ្រថ្នសមពន័ធដត្មយួ 
(ii) អងាភាពមយួ្ឺជាញាតិ្សមពន័ធ ឬការរណាត រទុ់នរមួគាន ររស់អងាភាពធផ្សងៗធទៀត្។ 
(iii) អងាភាពទងំពីររណាត រទុ់នរមួគាន ថ្នភា្ីទីរីែូចគាន ។ 
(iv) អងាភាពមយួរណាត រទុ់នរមួគាន ធៅអងាភាពទីរី ធហើយអងាភាពធផ្សងធទៀត្្ឺជាសហការថី្នអងាភាពទីរី។ 
(v) អងាភាព្ឺជាដផ្នការផ្លគរធយាជ្នធ៏គកាយការង្ករ សគមរអ់ត្ាគរធយាជ្នរ៍រស់នធយាជិ្ត្ររស់គរុមហ ុន។ 
(vi) អងាភាពគតូ្វបានគ្រគ់្ង ឬររួរមួគាន គ្រគ់្ងធដាយរុ ា្លមន រដ់ែលបានរំណត្ធ់ៅរនុងចំណុច (រ) ខាងធលើ។ 
(vii) រុ ា្លមន រដ់ែលបានរំណត្ធ់ៅរនុងចំនុច (រ) (i) ខាងធលើ ដែលមនឥទធិពល្រួឱ្យរត្ស់មា ល់ធលើអងាភាពឬជា  

សមជិ្រថ្ន្ណៈគ្រគ់្ងររស់ញាត្តិសមពន័ធថ្នគរុមហ ុនធមចុងធគកាយ ឬររស់អងាភាព។ 
(viii) អងាភាព ឬសមជិ្រធៅរនុងសមពន័ធមយួផ្តល់ធសវារមមគ្រគ់្ងធៅឱ្យគរុមហ ុន។ 

 
៣.២១. ឱ្នភាពត្ថ្មល ថ្នគទពយសរមមមនិដមនហរិញ្ញ វត្ាុ 
គទពយសរមមដែលជារមមវត្ាុរនុងការធ វ្ើរលំស់ ឬរលំស់ធលើគទពយសរមមរូរិយគតូ្វបានវាយត្ថ្មលធៅរាល់ការយិររធិចឆទថ្នរបាយការណ៍ ធែើមបី
រំណត្ថ់ាធត្ើមនភសតុតាងរង្កា ញថាគទពយសមបត្តិធនាឹះមនឱ្នភាពដែរឬធទ។ ធៅធពលដែលមនការចងអុលរង្កា ញណាមយួថា 
គទពយសមបត្តិធនាឹះនរងធរើត្មនឱ្នភាពត្ថ្មលធរើត្មនធ ើង ត្ថ្មលធយាងថ្នគទពយសរមម (ឬឯរតារធងកើត្ស្ថចគ់បារ)់ ធលើគទពយសរមមដែល
គតូ្វបានដរងដចរ ្ឺគតូ្វបានធ វ្ើធត្សតធៅធលើឱ្នភាព។ ការខាត្រងឱ់្នភាព គតូ្វបានទទលួស្ថា ល់រនុងចំននួទឺរគបារដ់ែលត្ថ្មលធយាង
ររស់គទពយសរមមធលើសពីចំននួទររគបារដ់ែលអាចស្ថត រមរវញិបាន។ 
 
ចំននួទររគបារដ់ែលអាចស្ថដ រមរវញិបាន្ឺខ្ពស់ជាងត្ថ្មលសមគសរររស់គទពយសមបត្តិ (ឬឯរតារធងកើត្ស្ថចគ់បាររ់រស់គទពយសរមម) ែរថ្ងល
ធែើមថ្នការលរ ់និងត្ថ្មលធគរើគបាស់ររស់គទពយសរមមធនាឹះ។ រនុងធគាលរំណងថ្នការវាយត្ថ្មលធៅធលើឱ្នភាព គទពយសមបត្តិគតូ្វបានដារជ់ា
គរុមតាមរគមតិ្ទររំផុ្ត្ដែលមនលំហូរស្ថចគ់បារអ់ាចរត្ស់មា ល់បានដាចធ់ដាយដ រ (ឬឯរតារធងកើត្ស្ថចគ់បារ)់។ គទពយសរមមមនិ
ដមនហិរញ្ញ វត្ាុធគៅពីមូលនិ្ិពាណិជ្ជរមម ដែលធរើត្ធ ើងពីឱ្នភាព ធ្គតូ្វបានគតួ្ត្ពិនិត្យសគមររ់ត្គ់តារ្ញ្ញច ស់ធៅធលើឱ្នភាពដែលអាច
ធរើត្មនធ ើងធៅការយិររធិចឆទថ្នរបាយការណ៍នីមយួៗ។ 
 
៣.២២. ឧរររណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុ 
គទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ាុ 
ឥណទនែល់អតិ្ងិជ្ន និងស្ថចគ់បារ ់និងស្ថចគ់បារស់មមូល ការវនិិធយា្ធលើភា្ហ ុន និងគទពយសរមមធផ្សងធទៀត្ 
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុទងំធនឹះគតូ្វបានទទលួស្ថា ល់ែំរូងធៅគរតិ្រត្តិការថ្ងលធែើម។  
 

គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុគតូ្វបានវាស់ដវងជារនតរនាទ រធ់ៅត្ថ្មលែររលំស់ធដាយធគរើគបាស់វ ិ្ ីស្ថ្សតការគបារគ់រសិទធភាពែរឱ្នភាពថ្ន      
សំវធិាន្ន។ 
 
ធៅធពលដែលមនភសតុតាងរង្កា ញថាត្ថ្មលធយាងដែលគតូ្វទទលួបាន មនិអាចគរមូលបានមរវញិ ការខាត្រងឱ់្នភាពគត្ូវបានទទលួ
ស្ថា ល់ធៅរនុងចំធណញ ឬខាត្។



 
គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់    ២២ 
 

 

រំណុលហរិញ្ញ វត្ាុ 
រំណុលហិរញ្ញ វត្ាុររស់គរុមហ ុនរមួរញ្ចូ លជាមយួចំននួទររគបារជំ់្ពារភ់ា្ទុនិរ គបាររ់មច ីនិងរំណុលធផ្សងៗ។ រំណុលហិរញ្ញ វត្ាុគតូ្វ
បានទទលួស្ថា ល់ែំរូងធៅគរតិ្រត្តិការថ្ងលធែើម។ រនាទ រពី់ការទទលួស្ថា ល់ែំរូង ពរួធ្គតូ្វបានវាស់ដវងធៅត្ថ្មលែររលំស់ធដាយធគរើ
គបាស់វ ិ្ ីស្ថ្សតអាគតាគបារគ់រសិទធភាព។ រំណុលធផ្សងៗ ្ឺជាលរខខ្ណឌ រំណុល្មមតា និងមនិមនការគបារ។់ 
 
៤  ការសនមត្ និងការបា៉ា ន់ស្ថម ន មិនជារ់លារ់ 
ពត័្ម៌នអំពីការបា៉ា នស់្ថម ននិងការសនមត្ដែលមនឥទធិពលសំខានរំ់ផុ្ត្ធលើការទទលួស្ថា ល់និងការវាស់ដវងគទពយសរមម រំណុល 
ចំណូល និងចំណាយគតូ្វបានផ្តល់ជូ្នខាងធគកាម។ លទធផ្លជារដ់សតងអាចខុ្សគាន ខាល ងំ។ 
 
៤.១.  ការបា៉ា នស់្ថម ន និងការសនមត្ 
អាយុកាលធគរើគបាស់ថ្នគទពយសរមមដែលបានរលំស់ 
គរុមហ ុនពិនិត្យធមើលធ ើងវញិថ្នការបា៉ា នស់្ថម នអាយុកាលធគរើគបាស់ថ្នគទពយសរមមដែលបានរលំស់រាល់កាលររធិចឆទថ្នរបាយការណ៍
នីមយួៗ ធដាយដផ្អរធលើឧរររណ៍ធគរើគបាស់រពំរងទុរធលើគទពយសរមម។ 
 
ឱ្នភាព 
ធៅរនុងការសិរាអំពីឱ្នភាព ្ណៈគ្រគ់្ងធ វ្ើការបា៉ា នស់្ថម នចំធពាឹះទររគបារដ់ែលអាចទទលួបានគត្លរម់រវញិថ្នគទពយសរមម 
នីមយួៗ ឬឯរតារធងកើត្ស្ថចគ់បារ ់្ឺអាគស័យធៅធលើការបា៉ា នស់្ថម នលំហូរស្ថចគ់បារន់ាធពលអនា្ត្ និងធគរើអគតាការគបារអ់របហារ
ធែើមបបីា៉ា នស់្ថម ន។ ការបា៉ា នស់្ថម នមនិចាស់លាស់ដែលទរទ់ងនរងការវនិិចឆយ័អំពីលទធផ្លគរតិ្រត្តិការធៅធពលអនា្ត្ និងធ វ្ើការ
រំណត្នូ់វអគតាការគបារអ់របហារដែលសមគសរណាមយួ។ 
 
ពនធ 
ពនធគតូ្វបាន្ណនាដផ្អរធលើមូលដាឋ នថ្នការររគស្ថយរចចុរបននថ្នរទរបញ្ញត្តិពនធ។ ធទឹះយា៉ា ងណារទរបញ្ញត្តិទងំធនឹះអាចមនការ     
ដគរគរួលតាមកាលរំណត្ធ់ហើយការរំណត្ចុ់ងធគកាយថ្នការចំណាយពនធនរងគតូ្វធ វ្ើធ ើងរនាទ រពី់ការវាយត្ថ្មលធដាយអ ា្នាយរដាឋ ន
ពនធដារ។ 
 
គរុមគរររាភបិាល មនិមនការរង្កា ញការវនិិេឆយ័សំខាន់ៗ ណាមយួទរទ់ង ធៅនិងចំនួនទររគបារធ់ៅរនុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុ។ 
 
៤.២. ការវនិិចឆយ័ 
អភបិាលមនិមនការវនិិចឆយ័សំខាន់ៗ ណាមយួទរទ់ងនរងសមតុ្លយធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុធទ។ 
 
៥  ស្ថច់ក្បារ់រមងុថ្ែ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
  (រំណត្ស់មា ល់៣.២)  (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
     
ែុលាល រអាធមររិ  ១១.៦៤៣   ៤៧.៤៣៤   ១០.៤៦០   ៤២.៣១១  
ដខ្មរធរៀល  ១៤.៧៩២   ៦០.២៦២   ៤.៨៦២   ១៩.៦៦៦  
  ២៦.៤៣៥   ១០៧.៦៩៦   ១៥.៣២២   ៦១.៩៧៧  



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់    ២៣ 
 

 

៦  សមត្ុលយធៅ្នាារជាត្ិថ្នរមពុជា 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
  (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
     
គបារត់្មកល់តាមរទរបញ្ញត្តិ*  ២៥៤.៧៦៥   ១.០៣៧.៩១៣   ២៥៤.៧៦៥   ១.០៣០.៥២៤  
្ណនីចរនត  ១.០៦០.៨៥២   ៤.៣២១.៩១១   ២.៦២៥.២០៣   ១០.៦១៨.៩៤៧  
  ១.៣១៥.៦១៧   ៥.៣៥៩.៨២៤   ២.៨៧៩.៩៦៨   ១១.៦៤៩.៤៧១  
 
(*) ធដាយអនុធលាមធៅតាមគរកាសររស់្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជាធលខ្ ្៧-០៦-២០៩ ចុឹះថ្ងៃទី១៣ ដខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០០៦ សដីពីការផ្តល់
អាជាា រណ័ណ ទទលួគបាររ់ធញ្ញ ើររស់គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ បានត្គមូវឱ្យគរុមហ ុនទងំឡាយត្មកល់គបារចំ់នួន ៥% ថ្នធែើមទុនបានចុឹះរញ្ជ ី 
ជាគបារត់្មកល់ធានាធលើធែើមទុនធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា។ គបារត់្មកល់ធនឹះអាចទទលួបានធៅវញិធៅធពលដែលគរុមហ ុនសម័គ្ចិត្តជ្គមឹះ
រញ្ជ ី និងមនិមនធរើត្ធ ើងនូវរំណុល។ គបារត់្មកល់ធានាធលើធែើមទុនគតូ្វររាទុរធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា ទទលួបានការគបារត់ាមអគតា 
០,០៤% រនុងមយួឆ្ន  ំ(ឆ្ន ២ំ០២០៖ បានទទលួការគបារ ់០,០៦% រនុងមយួឆ្ន )ំ។ 
 
៧  សមត្ុលយធៅ្នាារធផេងៗ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 

     
្ណនីចរនត  ២៥៦.១៤៤   ១.០៤៣.៥៣១   ២១.៤១២   ៨៦.៦១២  
្ណនីសនស ំ  ១.០៩៣.៥២៣   ៤.៤៥៥.០១៣   ៨៣១.៥៤៧   ៣.៣៦៣.៦០៧  
គបាររ់ធញ្ញ ើមនការរំណត្ ់  ២.០០៧.៣១៥   ៨.១៧៧.៨០១  - - 
  ៣.៣៥៦.៩៨២   ១៣.៦៧៦.៣៤៥   ៨៥២.៩៥៩   ៣.៤៥០.២១៩  
 
៨  ស្ថច់ក្បារ់ និងស្ថច់ក្បារ់សមមូល 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
     

ស្ថចគ់បារធ់ៅរនុងថ្ែ ២៦.៤៣៥ ១០៧.៦៩៦ ១៥.៣២២ ៦១.៩៧៧ 
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា -្ណនីចរនត ១.០៦០.៨៥២ ៤.៣២១.៩១១ ២.៦២៥.២០៣ ១០.៦១៨.៩៤៧ 
សមតុ្លយធៅ្នាគារធផ្សងៗ ៣.៣៥៦.៩៨២ ១៣.៦៧៦.៣៤៥ ៨៥២.៩៥៩ ៣.៤៥០.២១៩ 
 ៤.៤៤៤.២៦៩ ១៨.១០៥.៩៥២ ៣.៤៩៣.៤៨៤ ១៤.១៣១.១៤៣ 



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់    ២៤ 
 

 

៩  ឥណទានផដលែ់លអ់ត្ិងិជន-សទុធ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
    រំណត្ធ់ ើងវញិ 
ឥណទនផ្ដល់ែលអតិ្ងិជ្ន     
ឥណទនឯរត្តជ្ន  ២១.៦៣៩.៦៧៨   ៨៨.១៦០.០៤៨   ២០.៥៩៥.៤១៩   ៨៣.៣០៨.៤៦៩  
ឥណទនជាគរុម  ៣៥២.៦៦៤   ១.៤៣៦.៧៥៣   ៤០២.២៣០   ១.៦២៧.០២១  
ឥណទនផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន - ែុល  ២១.៩៩២.៣៤២   ៨៩.៥៩៦.៨០១   ២០.៩៩៧.៦៤៩   ៨៤.៩៣៥.៤៩០  
អរបហារ  (៥១.៣១៨) (២០៩.០៧០) (៦២.៩៦២) (២៥៤.៦៨១) 
ឥណទនផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្នតាមថ្ងលធែើមបានរលំស់  ២១.៩៤១.០២៤   ៨៩.៣៨៧.៧៣១   ២០.៩៣៤.៦៨៧   ៨៤.៦៨០.៨០៩  
     

សំវធិានធលើឥណទនអាគររ ់និងជារស់ងសយ័    
ជារល់ារ ់ (២៤៩.០៣០) (១.០១៤.៥៤៨)  (២៨.០១៥)  (១១៣.៣២១) 
ទូធៅ (១៨៥.៤៥៩) (៧៥៥.៥៥៩)  (១៤៣.៨៤១)  (៥៨១.៨៣៧) 
សរុរ (៤៣៤.៤៨៩) (១.៧៧០.១០៧) (១៧១.៨៥៦) (៦៩៥.១៥៨) 
ឥណទនផ្ដល់អតិ្ងិជ្ន -សុទធ 

 ២១.៥០៦.៥៣៥   ៨៧.៦១៧.៦២៤  
 

២០.៧៦២.៨៣១   ៨៣.៩៨៥.៦៥១  
 
ឥណទនែុលផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្នគតូ្វបានវភិា្ែូចខាងធគកាម៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
     

(រ) តាមកាលរំណត្៖់     
រនុងរយៈធពល១ដខ្  ៧០.៥៦៩   ២៨៧.៤៩៨   ៤៦៨   ១.៨៩៣  
ធលើសពី ១ដខ្ ធៅ ៣ដខ្  ១៣៤.៤៥៦   ៥៤៧.៧៧៤   ២.៣៤៧   ៩.៤៩៤  
ធលើសពី ៣ដខ្ ធៅ ១២ដខ្  ១.៥៣០.៥៤០   ៦.២៣៥.៤២០   ៦០១.៧៣៦   ២.៤៣៤.០២២  
ធលើសពី ១២ដខ្  ២០.២៥៦.៧៧៧   ៨២.៥២៦.១០៩   ២០.៣៩៣.០៩៨   ៨២.៤៩០.០៨១  

  ២១.៩៩២.៣៤២   ៨៩.៥៩៦.៨០១  ២០.៩៩៧.៦៤៩ ៨៤.៩៣៥.៤៩០ 
     
(ខ្) តាមរូរិយរណ័ណ ៖     

គបារែុ់លាល រអាធមររិ  ១៩.៣២៤.៦៤៨   ៧៨.៧២៨.៦១៦   ១៨.៤១៤.៤៨៧   ៧៤.៤៨៦.៦០០  
គបារធ់រៀល  ២.៦៦៧.៦៩៤   ១០.៨៦៨.១៨៥   ២.៥៨៣.១៦២   ១០.៤៤៨.៨៩០  

  ២១.៩៩២.៣៤២   ៨៩.៥៩៦.៨០១   ២០.៩៩៧.៦៤៩   ៨៤.៩៣៥.៤៩០  
 
ធៅថ្ងៃទី១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១៦ ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា បានធចញគរកាសធលខ្ ្៧-០១៦-៣៣៤ សតីពីការផ្តល់ ឥណទនជារូរិយវត្ាុជាតិ្ 
(ធរៀល) ររស់គ រ្ឹះស្ថា ន្នាគារ និងហិរញ្ញ វត្ាុ ដែលត្គមូវឱ្យគ្រគ់ រ្ឹះស្ថា នទងំអស់គតូ្វមនឥណទនជារូរិយវត្ាុរណ័ណ  យា៉ា ងតិ្ច ១០% 
ថ្នឥណទនសរុរ។ គរុមហ ុនគតូ្វអនុវត្តឱ្យបានលមអតិ្តាមការត្គមូវធៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១។ 



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់    ២៥ 
 

 

 
 
(ឃ)តាមនិវាសនដាឋ ន៖     

និវាសនជ្ន  ២១.៩៩២.៣៤២   ៨៩.៥៩៦.៨០១   ២០.៩៩៧.៦៤៩   ៨៤.៩៣៥.៤៩០  
     

(ង) តាមទំនារទំ់នងភា្ីពារព់ន័ធ៖     
ឥណទនសគមររុ់ ា្លិរ  ១២០.៤៨៣   ៤៩០.៨៤៨   ១១២.០០៦   ៤៥៣.០៦៤  
អតិ្ងិជ្នខាងធគៅ  ២១.៨៧១.៨៥៩   ៨៩.១០៥.៩៥៣   ២០.៨៨៥.៦៤៣   ៨៤.៤៨២.៤២៦  

  ២១.៩៩២.៣៤២   ៨៩.៥៩៦.៨០១   ២០.៩៩៧.៦៤៩   ៨៤.៩៣៥.៤៩០  
((ច) តាមតំ្រន៖់     

ស្ថខា  ២១.៩៩២.៣៤២   ៨៩.៥៩៦.៨០១   ២០.៩៩៧.៦៤៩   ៨៤.៩៣៥.៤៩០  
     
(េ) តាមចំណាត្ថ់ាន រឥ់ណទន៖     

ឥណទនសតងដ់ារ ២០.១២៣.៣១០ ៨១.៩៨២.៣៦៥ ១៩.៩១៨.៦៦១ ៨០.៥៧០.៩៨៤ 
មនការធានា ៩១៥.០៣៧ ៣.៧២៧.៨៦១ ៤០១.៧១១ ១.៦២៤.៩២១ 
ពំុមនការធានា     

ឥណទនឃាល ធំមើល ៥៩៩.៣៤២ ២.៤៤១.៧១៩ ៤៥៨.៨៨៨ ១.៨៥៦.២០២ 
មនការធានា ១៩.៤៦៣ ៧៩.២៩២ ៣.២៦១ ១៣.១៩១ 
ពំុមនការធានា     

ឥណទនធគកាមសតងដ់ារ ៩០.២៦៥ ៣៦៧.៧៤០ ៤៧.៤១៨ ១៩១.៨០៦ 
មនការធានា ២៣.៣៣២ ៩៥.០៥៥ ៩២៦ ៣.៧៤៦ 
ពំុមនការធានា     

ឥណទនសងសយ័ ១១៩.៣៩២ ៤៨៦.៤០៣ ៩៣.៤១០ ៣៧៧.៨៤៣ 
មនការធានា ១០.៥៩១ ៤៣.១៤៨ ៦១៧ ២.៤៩៦ 
ពំុមនការធានា     

ឥណទនបាត្រ់ង ់ ៥៧.៥០៨ ២៣៤.២៨៨ ៦៨.២៦១ ២៧៦.១១៦ 
មនការធានា ៣៤.១០២ ១៣៨.៩៣០ ៤.៤៩៦ ១៨.១៨៥ 
ពំុមនការធានា ២១.៩៩២.៣៤២ ៨៩.៥៩៦.៨០១ ២០.៩៩៧.៦៤៩ ៨៤.៩៣៥.៤៩០ 

     
ឥណទនមនការធានា ្ឺជាឥណទនដែលមនគទពយរញ្ញច ំជា រលងរ់ រង និងរលងទ់ន។់ រលងទ់នម់និគតូ្វបានចុឹះរញ្ជ ីធដាយមនទីរសុរធិយាែី។ 
ឥណទនពំុមនការធានា ្ឺជាឥណទនដែលពំុមនគទពយរញ្ញច ំ។ 

(្) តាមដផ្នរធសែឋរិចច៖     
សំណង ់  ៨.០៧៨.៩៦៩   ៣២.៩១៣.៧២០   ៧.៦២២.២៦៥   ៣០.៨៣២.០៦២  
រសិរមម  ៤.២១៣.៨១៣   ១៧.១៦៧.០៧៤   ៣.៨៨៧.០០១   ១៥.៧២២.៩១៩  
ការែររជ្ញ្ជូ ន  ៣.៣៣១.៦៨៦   ១៣.៥៧៣.២៨៩   ៣.៥០៣.៧៥៨   ១៤.១៧២.៧០១  
ពាណិជ្ជរមម និងជំ្នញួ  ១.៥០១.៥២៥   ៦.១១៧.២១៣   ១.៥០០.៩០៤   ៦.០៧១.១៥៧  
ធសវារមម  ១.៤៨៦.៩៨២   ៦.០៥៧.៩៦៥   ១.៨០១.៧១៣   ៧.២៨៧.៩២៩  
លរខណៈគ្ួស្ថរ  ៤៧៥.៨៣៥   ១.៩៣៨.៥៥២   ៤០១.៥១៤   ១.៦២៤.១២៤  
ឥណទនសគមររុ់ ា្លិរ  ១២០.៤៨៣   ៤៩០.៨៤៨   ១១២.០០៦   ៤៥៣.០៦៤  
ធផ្សងៗ  ២.៧៨៣.០៤៩   ១១.៣៣៨.១៤០   ២.១៦៨.៤៨៨   ៨.៧៧១.៥៣៤  

  ២១.៩៩២.៣៤២   ៨៩.៥៩៦.៨០១   ២០.៩៩៧.៦៤៩   ៨៤.៩៣៥.៤៩០  



 
គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់    ២៦ 
 

 

(ជ្)តាមអគតាការគបារ ់(រនុងមយួឆ្ន )ំ     
ឥណទនជាគរុម ១៥,៦០% - ១៨% ១៨% 
ឥណទនឯរត្តជ្ន ១៤,៤០% - ១៨% ១៥,៦០% - ១៨% 
ឥណទនសគមររុ់ ា្លិរ ១៥,៦០% ១៥,៦០% 
សហគគាស្ុនតូ្ច និងម្យម ១៣,៣២% - ១៨% ១៥,៨៤% - ២២,៨០% 

 
ធៅថ្ងៃទី១៣ ដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០១៧ ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជាបានធចញគរកាសធលខ្ ្៧-០១៧-១០៩សតីពីការរំណត្ ់ពិដានអគតាការគបារ ់
ឥណទន ដែលត្គមូវឱ្យគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុទទលួគបាររ់ធញ្ញ ើ គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ និងគរតិ្រត្តិររឥណទនជ្នរទរំណត្អ់គតាការ
គបារម់និឱ្យធលើសពី ១៨% រនុងមយួឆ្ន  ំដែលនរងចូលជា្រមនចារពី់ថ្ងៃទី១ ដខ្ធមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៧ សគមរគ់្រឥ់ណទនងមី ឥណទនធរៀរចំ
ធ ើងវញិ និង ឥណទនសងធ ើងវញិ។ 
 
អគតាការគបារ ់ដែលខ្ពស់ជាងរគមតិ្អតិ្ររមថ្នអគតាការគបារត់ាមផ្លូវចារ់្ ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន  ំ២០២០ រង្កា ញពីអគតាការគបារថ់្ន
ការែរឥណទន មុនថ្ងៃដារឱ់្យធគរើគបាស់រទរបញ្ញត្តិងមីធៅថ្ងៃទី១ ដខ្ធមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៧។ សគមរថ់្ងៃទី ៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន  ំ២០២១ មនិមន 
ឥណទនធៅសល់មនអគតាការគបារខ់្ពស់ជាង ១៨% ធទ។ 
 
រដគមរគមួលសំវធិាន្នសគមរឥ់ណទនអាគររ ់និងឥណទនជារស់ងសយ័មនែូចខាងធគកាម៖ 
 សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ដខ្មរធរៀល ែុលាល រអាធមររិ ដខ្មរធរៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់ ៣.២) (រំណត្ស់មា ល់ ៣.២) 
     
សមតុ្លយធៅថ្ងៃទី១ ដខ្មររា  ១៧១.៨៥៦   ៦៩៥.១៥៨   ១២៧.១៨៨   ៥១៨.២៩១  
សំវធិាន្នឥណទនរនុងឆ្ន  ំ  ៣៨៧.៦២៩   ១.៥៧៦.៨៧៥   ១០០.៣០៨   ៤០៨.៩៥៦  
លុរធចាលរនុងឆ្ន  ំ (១២៤.៩៩៦) (៥០៨.៤៨៤) (៥៥.៦៤០) (២២៦.៨៤៤) 
លធមអៀងពីការរដូររូរិយរណ័ណ   -   ៦.៥៥៨  -  (៥.២៤៥) 
សមតុ្លយថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ  ៤៣៤.៤៨៩   ១.៧៧០.១០៧   ១៧១.៨៥៦   ៦៩៥.១៥៨  
 
១០. មូល្នវិនិធោ្ 
រ រវនិិធយា្ធនឹះតំ្ណាងឱ្យការវនិិធយា្ធៅរនុង Credit Bureau Holding (Cambodia) Ltd (ធៅកាត្ថ់ា “CBH”) ត្ មរយៈសម្ម 
មគីរូហិរញ្ញ វត្ាុរមពុជា។ CBH ្ឺជាភា្ទុនិរមយួររស់ Credit Bureau (Cambodia) Co.. Ltd ដែលជាគរុមហ ុនដែលែំធណើ ររ រនាំ
មុខ្ធ្ខ្ ងដផ្នរផ្តល់ពត័្ម៌នឧរររណ៍វភិា្ និងផ្តល់ធសវ រមមដផ្នរទិនននយ័ឥណទ នជូ្នែល់្នាគារ និងគ រ្ឹះស្ថា នមគីរួហិរញ្ញ វត្ាុ និង
អនរធគរើគបាស់ធផ្សងៗរនុង គពឹះរាជាណាចគររមពុជា។ 
 
១១  ក្ទពយសរមមធផេងៗ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
     
ការគបារដ់ែលគតូ្វទទលួ ៦១.០១៨ ២៤៨.៥៨៧  ៥៣.៤២៣   ២១៦.០៩៦  
រងរ់រធ់លើការជ្លួ ៤៥.៩១១ ១៨៧.០៤២  ៥២.៦៤៨   ២១២.៩៦១  
 ១០៦.៩២៩ ៤៣៥.៦២៩  ១០៦.០៧១   ៤២៩.០៥៧  



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់           ២៧ 

 

១២ ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាេ រ

 ការដរលមអគទពយជ្លួ ររកិាខ រការយិាល័យ ររកិាខ ររំុពយូទរ័  
ធគ្ឿងសង្កា រ រម និង

ធគ្ឿងរំពារ ់ យានយនត សររុ 

 ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
      (រំណត្ស់មា ល់ ៣.២) 
ត្ថ្មលធយាងែុល        
សមតុ្លយថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២១  ៣៤.១៧៦   ៤៥.៧៥៨   ៧៧.៦២២   ២៦.១២៧   ៩២.៨៣២   ២៧៦.៥១៥   ១.១១៨.៥០៣  
ការទិញរដនាម  ១.៩៤២   ៥៧៤   ៨៨.១០៧   ៣.៧០៩   -     ៩៤.៣៣២   ៣៨៣.៧៤៣  
លធមអៀងពីការរដូរររិូយរណ័ណ   -     -     -     -     -     -     ៨.៥៨៥  
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១  ៣៦.១១៨   ៤៦.៣៣២   ១៦៥.៧២៩   ២៩.៨៣៦   ៩២.៨៣២   ៣៧០.៨៤៧   ១.៥១០.៨៣១  
        
រលំស់រងារ        
សមតុ្លយថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២១  ២៤.១៤៣   ៣២.៩០៥   ៥៣.៨២៧   ២២.៨៥៩   ៧៧.៩៣២   ២១១.៦៦៦   ៨៥៦.១៨៩  
រនទុររនុងឆ្ន  ំ  ៥.៤៦៩   ៦.៤៥៣   ២២.៤៥៨   ២.៣៨៣   ១១.៨៤៩   ៤៨.៦១២   ១៩៧.៧៥៤  
លធមអៀងពីការរដូរររិូយរណ័ណ   -     -     -     -     -     -     ៦.៤៣០  
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១  ២៩.៦១២   ៣៩.៣៥៨   ៧៦.២៨៥   ២៥.២៤២   ៨៩.៧៨១   ២៦០.២៧៨   ១.០៦០.៣៧៣  
សមតុ្លយធយាងនាថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១  ៦.៥០៦   ៦.៩៧៤   ៨៩.៤៤៤   ៤.៥៩៤   ៣.០៥១   ១១០.៥៦៩   ៤៥០.៤៥៨  

 
 



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់           ២៨ 

 

១២ ក្ទពយសមបត្តិ និងបរកិាេ រ(ត្)

 ការដរលមអគទពយជ្លួ ររកិាខ រការយិាល័យ ររកិាខ ររំុពយូទរ័  
ធគ្ឿងសង្កា រ រម និង

ធគ្ឿងរំពារ ់ យានយនត 
 

សរុរ 
 ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
      (រំណត្ស់មា ល់ ៣.២) 
ត្ថ្មលធយាងែុល        
សមតុ្លយថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០  ៣៣.២៧៣   ៤៤.៦៣៨   ៦៦.៩០៨   ២៥.៦៤០   ៩២.៨៣២   ២៦៣.២៩១   ១.០៧២.៩១១  
ការទិញរដនាម  ៩០៣   ១.១២០   ១០.៧១៤   ៤៨៧   -     ១៣.២២៤   ៥៣.៩១៤  
លធមអៀងពីការរដូររូរិយរណ័ណ   -     -     -     -     -     -     (៨.៣២២) 
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០  ៣៤.១៧៦   ៤៥.៧៥៨   ៧៧.៦២២   ២៦.១២៧   ៩២.៨៣២   ២៧៦.៥១៥   ១.១១៨.៥០៣  
        
រលំស់រងារ        
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី១ ដខ្មររា ឆ្ន ២ំ០២០  ១៨.២៣៧   ២៥.៥៤៩   ៤០.៨២៨   ២០.០៦៥   ៦៥.៥០៥   ១៧០.១៨៤   ៦៩៣.៥០០  
រនទុររនុងឆ្ន  ំ  ៥.៩០៦   ៧.៣៥៦   ១២.៩៩៩   ២.៧៩៤   ១២.៤២៧   ៤១.៤៨២   ១៦៩.១២២  
លធមអៀងពីការរដូររូរិយរណ័ណ   -     -     -     -     -     -     (៦.៤៣៣) 
សមតុ្លយនាថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០  ២៤.១៤៣   ៣២.៩០៥   ៥៣.៨២៧   ២២.៨៥៩   ៧៧.៩៣២   ២១១.៦៦៦   ៨៥៦.១៨៩  
សមតុ្លយធយាងនាថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០  ១០.០៣៣   ១២.៨៥៣   ២៣.៧៩៥   ៣.២៦៨   ១៤.៩០០   ៦៤.៨៤៩   ២៦២.៣១៤  

 
 



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់   ២៩ 
 

 

១៣ ក្ទពយសរមមអរបូី
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ដខ្មរធរៀល ែុលាល រអាធមររិ ដខ្មរធរៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់ ៣.២) (រំណត្ស់មា ល់ ៣.២) 
រមមវ ិ្ រំុីពយូទរ័     
ត្ថ្មលធយាងែុល     
សមតុ្លយថ្ងៃទី១ ដខ្មររា  ៤២.៩០០   ១៧៣.៥៣០  ៤២.៩០០   ១៧៤.៨១៧  
លធមអៀងពីការរដូររូរិយរណ័ណ   -     ១.២៤៥   -     (១.២៨៧) 
សមតុ្លយថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ  ៤២.៩០០   ១៧៤.៧៧៥  ៤២.៩០០   ១៧៣.៥៣០  
     
រលំស់រងារ     
សមតុ្លយថ្ងៃទី១ ដខ្មររា  ១៨.៥៩៤   ៧៥.២១២   ៩.៩៩០   ៤០.៧០៩  
រនទុររនុងឆ្ន  ំ  ៨.៥៨០   ៣៤.៩០៣   ៨.៦០៤   ៣៥.០៧៨  
លធមអៀងពីការរដូររូរិយរណ័ណ   -     ៥៩២   -     (៥៧៥) 
សមតុ្លយថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ  ២៧.១៧៤   ១១០.៧០៧   ១៨.៥៩៤   ៧៥.២១២  
សមតុ្លយធយាងនាថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ  ១៥.៧២៦   ៦៤.០៦៨  ២៤.៣០៦   ៩៨.៣១៨  
 
១៤ ធែើមទុន
គរុមហ ុនមនធែើមទុនចុឹះរញ្ជ ីចំននួ ៥.០៩៥.២៩០ ែុលាល រអាធមររិដចរជា ៥០៩.៥២៩ ភា្ហ ុនជាមយួត្ថ្មលភា្ហ ុន ១០ែុលាល រអាធមររិ 
រនុងមយួហ ុន។ ភា្ហ ុន្មមតាគតូ្វបានធចញ និងទូទត្រ់ចួរាល់។ 
 
ពត័្ម៌នលមអតិ្ថ្នការកានក់ារភ់ា្ហ ុនមនែូចខាងធគកាម៖ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងឆ្ន ២ំ០២០ 
 

% ថ្នភា្ហ ុនកានក់ារ ់ ចំននួភា្ហ ុន 
ចំននួទររគបារ ់

 ែុលាល រអាធមររិ ដខ្មរធរៀល 

     
គរុមហ ុន Gojo & Company. Inc. ៦១,៦៣% ៣១៤.០២៩  ៣.១៤០.២៩០   ១២.៦៧៧.៣៥១  
ធលារ អន រ ុនហ រ ់ ១៩,៦៣% ១០០.០០០  ១.០០០.០០០   ៤.០៣៧.០០០  
ធលារគសី ធគសង សីុវធេង ៨,៤៤% ៤៣.០០០  ៤៣០.០០០   ១.៧៣៥.៩១០  
ធលារគសី ស្ថរុន វ ិ្ ុរត័្ន ៨,២៤% ៤២.០០០  ៤២០.០០០   ១.៦៩៥.៥៤០  
ធលារ ធជ្ត្ ចន័ទគរធសើរ ១,០៨% ៥.៥០០  ៥៥.០០០   ២២២.០៣៥  
ធលារ បា៉ា  រ៉ាុណណ រទិធ ី ០,៨៦% ៤.៣៨៥  ៤៣.៨៥០   ១៧៧.០២២  
ធលារ បា៉ា  រ៉ាុណណ រទិធី (អនរតំ្ណាងរុ ា្លិរ) ០,១២% ៦១៥  ៦.១៥០   ២៤.៨២៨  
 ១០០% ៥០៩.៥២៩  ៥.០៩៥.២៩០   ២០.៥៦៩.៦៨៦  



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់   ៣០ 
 

 

១៥ បុពវលាភភា្ហ ុន
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងឆ្ន ២ំ០២០ 
 

ចំននួភា្ហ ុន 
ចំននួទររគបារ ់

 ែុលាល រអាធមររិ ដខ្មរធរៀល 
   (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
    
នាថ្ងៃទី៣ ដខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១២ (រ) ៥១.៥០០ ១២១.០២៥  ៤៨៨.៥៧៨  
នាថ្ងៃទី១៧ ដខ្តុ្លា ឆ្ន ២ំ០១៤ (ខ្) ១៧៦.០០០ ៥៧៤.៩៩២  ២.៣២១.២៤២ 
នាថ្ងៃទី១៦ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១៦ (្) ២០២.០២៩ ៨៤២.១៥៧  ៣.៣៩៩.៧៨៨  
 ៤២៩.៥២៩ ១.៥៣៨.១៧៤  ៦.២០៩.៦០៨  
 
(រ) ធៅថ្ងៃទី៣ ដខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១២ គរុមគរររាភបិាលបានសធគមចរធងកើនចំននួធែើមទុនររស់គរុមហ ុនពី ចំននួ ៨០.០០០ ភា្ហ ុន

ធៅ ១៣១.៥០០ ភា្ហ ុន ដែលភា្ហ ុនងមីចំននួ ៥១.៥០០ ភា្ហ ុន ដែលមនត្ថ្មលធសមើនរង ១២.៣៥ ែុលាល រអាធមររិរនុងមយួ 
ភា្ហ ុន។ ភា្ហ ុនដែលមនត្ថ្មលចំននួ ២.៣៥ ែុលាល រអាធមររិ រនុងមយួភា្ហ ុន គតូ្វបានទទលួស្ថា ល់ជារុពវលាភភា្ហ ុន។ 
ការរធងកើនចំននួធែើមទុន ធនឹះគតូ្វបានអនុមត័្ធដាយ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា ធៅថ្ងៃទី២៣ ដខ្វចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១២។ 

 
(ខ្) ធៅថ្ងៃទី១៧ ដខ្តុ្លា ឆ្ន ២ំ០១៤ គរុមគរររាភបិាលបានសំធរចរធងកើនធែើមទុនពីចំននួ ១៣១.៥០០ ភា្ហ ុន ធៅ ៣០៧.៥០០ 

ភា្ហ ុន ធដាយការធបាឹះផ្ាយភា្ហ ុនរដនាមចំននួ ១៧៦.០០០ ភា្ហ ុន ដែលមនត្ថ្មលធសមើនរង ១៣.២៦៧ ែុលាល រអាធមររិ 
រនុងមយួភា្ហ ុន។ ភា្ហ ុន ដែលមនត្ថ្មលធលើស ចំននួ ៣.២៦៧ ែុលាល រអាធមររិ រនុងមយួភា្ហ ុន គតូ្វបានទទលួស្ថា ល់ជា  
រុពវលាភភា្ហ ុន។ ការរធងកើនចំនួនធែើមទុន ធនឹះគតូ្វបានអនុមត័្ធដាយ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា ធៅថ្ងៃទី៣០ ដខ្មនីា ឆ្ន ២ំ០១៥។ 

 
(្) ធៅថ្ងៃទី១៦ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១៦ គរុមគរររាភបិាលបានសំធរចរធងកើនធែើមទុនពីចំនួន ៣០៧.៥០០ ភា្ហ ុន ធៅ ៥០៩.២៩០  

ភា្ហ ុន ធដាយការធបាឹះផ្ាយភា្ហ ុនរដនាមចំននួ ២០១.៧៩០ ភា្ហ ុន ដែលភា្ហ ុនចំននួ ១៥៩.០២៩ មនត្ថ្មលធសមើនរង 
១៤.១៦ ែុលាល រអាធមររិ រនុងមយួភា្ហ ុន និងភា្ហ ុនចំននួ ៤២.៧៦១ មនត្ថ្មលធសមើនរង ១៤.២០ែុលាល រអាធមររិ រនុងមយួ 
ភា្ហ ុន។ ភា្ហ ុនដែលមនត្ថ្មលធលើសចំននួ ៤.១៦ ែុលាល រអាធមររិ និង៤.២០ ែុលាល រអាធមររិ រនុងមយួភា្ហ ុន គតូ្វបានទទលួ 
ស្ថា ល់ជារុពវលាភភា្ហ ុន។ ការរធងកើនចំននួធែើមទុន ធនឹះគតូ្វបានអនុមត័្ធដាយ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា ធៅថ្ងៃទី២៣ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១៦។ 

 

១៦ ទុនបក្មុងបទបបញ្ញត្តិ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ដខ្មរធរៀល ែុលាល រអាធមររិ ដខ្មរធរៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២)  (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
     
ទុនរគមុងរទរបញ្ញត្តិធលើ៖     

ឥណទនផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន - - ១៧៤.៦៥២ ៧០៥.៦៩៨ 
គបារត់្មកល់ និងគបាររធញ្ញ ើធៅ្នាគារ ធផ្សងៗ ៣៣.៤៩៧ ១៣០.២៤៧ ៨.៥៣០ ៣៤.៣៦៦ 

 ៣៣.៤៩៧ ១៣០.២៤៧ ១៨៣.១៨២ ៧៤០.០៦៤ 



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់   ៣១ 
 

 

ធដាយអនុធលាមតាមគរកាសធលខ្ ៧-០១៧-៣៤៤ មគតា ៧៣.(ខ្) រនុងររណីដែលសំវធិាន្នតាមរទរបញ្ញត្តិខ្ពស់ជាងការ្ណនាសតងដ់ារ
របាយការណ៍ទរទ់ងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្សគមរស់ហគគាស្ុនតូ្ច និងម្យម គរុមហ ុនគតូ្វធផ្ទរភាពខុ្សគាន ពីរនុង្ណនីគបារចំ់ណូលររា
ទុរធៅរនុងទុនរគមុងទុនរគមុងរទរបញ្ញត្តិ។ ទុនរគមុងរទរបញ្ញត្តិដររធនឹះនរងគតូ្វរងវិលគត្ រធ់ៅ្ណនីគបារចំ់ធណញដែលបានររាទុរវញិ 
ធៅធពលដែលសំវធិាន្នតាមរទរបញ្ញត្តិមនរគមតិ្ទរជាងការ្ណនាគសរតាមសតងដ់ារទរទ់ងនរងរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ថ្ន 
រមពុជាសគមរស់ហគគាស្ុនតូ្ច និងម្យម។

សគមរស់មតុ្លយជាមយួ្នាគារធផ្សងធទៀត្ សំវធិាន្នតាមរទរបញ្ញត្តិ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន  ំ២០២១ មនចំននួ ៣៣.៤៩៧ ែុលាល រ 
អាធមររិ(ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន  ំ២០២០៖ ៨.៥៣០ ែុលាល រអាធមររិ) រ៉ាុដនតមនិមនចំនួនទររគបារដ់ែលគតូ្វបានទទលួស្ថា ល់ធដាយអនុធលាមតាម 
តាមសតងដ់ារទរទ់ងនរងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្ថ្នរមពុជាសគមរស់គគាស្ុនតូ្ច និងម្យមធនាឹះធទ។ ែូធចាន ឹះធហើយ គរុមហ ុនមនការ
ធផ្ទរគបាររ់ងារពី្ណនីគបារចំ់ធណញររាទុរធៅទុនរគមុងរទរបញ្ញត្តិចំននួ ៣៣.៤៩៧ ែុលាល រអាធមររិ ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន  ំ២០២១ 
(ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន  ំ២០២០៖ ៨.៥៣០ ែុលាល រអាធមររិ)។ 

សគមរឥ់ណទនែល់អតិ្ងិជ្ន សំវធិាន្នតាមរទរបញ្ញត្តិ្ ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន  ំ២០២១ មនចំននួ ៤០៨.២៦៩ ែុលាល រអាធមររិ 
(ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន  ំ២០២០៖ ៣៤៦.៥០៨ ែុលាល រអាធមររិ)។ ចំននួធនឹះ្ឺទរជាង (ថ្ងៃទី ៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន  ំ២០២០៖ ខ្ពស់ជាង) ធរើធគរៀរ
ធ្ៀរធៅនរងសំវធិានសគមរ់្ ណនីអាគររ ់និងជារស់ងសយ័ដែលរំណត្ធ់គកាម តាមសតងដ់ារទរទ់ងនរងរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុអនតរជាតិ្
ថ្នរមពុជាសគមរស់ហគគាស្ុនតូ្ច និងម្យមធនាឹះ។ ែូចធនឹះ ការធផ្ទររងារពី្ណនីគបារចំ់ធណញររាទុរធៅទុនរគមុងរទរបញ្ញត្តិដែល
មនចំននួ ១៧៤.៦៥២ ែុលាល រអាធមររិ ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន  ំ២០២០ គតូ្វបានរ្ញ្ញច សធៅ្ណនីគបារចំ់ធណញររាទុរវញិនា 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន  ំ២០២១។ 
 
១៧. ទឹរក្បារ់ជាំ រ់ភា្ហ ុនិរ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
គបាររ់មចីពីភា្ទុនិរ     
គរុមហ ុន Gojo & Company. Inc.  ១០.០០០.០០០   ៤០.៧៤០.០០០   ១០.០០០.០០០   ៤០.៤៥០.០០០  
 

គបាររ់មចពីីមច ស់ភា្ហ ុនមនិមនគទពយរញ្ញច ំ និងមនអគតាការគបារគ់រចាឆំ្ន ចំធនាល ឹះពី ៥,៧% ធៅ ៦% (ឆ្ន ២ំ០២០៖ ចធនាល ឹះពី ៤,៩៨% 
ធៅ ៦,២១%) និងការទូទត្ស់ងចធនាល ឹះពី១ឆ្ន  ំធៅ ៣ឆ្ន ។ំ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
(រ). តាមកាលរំណត្៖់     
រនុងអំ ុងធពល១ ដខ្   -   -    ៥.០០០.០០០  ២០.២២៥.០០០  
>១ដខ្ ធៅ ៣ដខ្  -   -     -   -    
>៣ដខ្ ធៅ ១២ដខ្  ១.០០០.០០០   ៤.០៧៤.០០០   ៤.០០០.០០០  ១៦.១៨០.០០០  
១ឆ្ន  ំធៅ ៥ឆ្ន  ំ  ៩.០០០.០០០   ៣៦.៦៦៦.០០០   ១.០០០.០០០   ៤.០៤៥.០០០  
  ១០.០០០.០០០   ៤០.៧៤០.០០០   ១០.០០០.០០០   ៤០.៤៥០.០០០  



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់   ៣២ 
 

 

១៨ ក្បារ់រមេី 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
     
WLB Asset II Pte. Ltd.    ២.៥០០.០០០   ១០.១៨៥.០០០   ២.៥០០.០០០   ១០.១១២.៥០០  
WaterCredit Investment Fund ៣ LP   ១.៥០០.០០០   ៦.១១១.០០០   ១.៥០០.០០០   ៦.០៦៧.៥០០  
Netherlands Development Finance Company   ១.៥០០.០០០   ៦.១១១.០០០   -     -    
Oikocredit. EDCS U.A  ១.០២២.៧២៧   ៤.១៦៦.៥៩០   -     -    
្នាគារ វឌ្ឍនៈ ភអិីលសីុ  ១៦៣.៦៣៩   ៦៦៦.៦៦៥   ៤៩៤.៤៣៨   ២.០០០.០០២  
្នាគារ ភនធំពញពាណិជ្ជ  -     -     ៣៤៦.១០៦   ១.៣៩៩.៩៩៩  
Chailease Finance Co. Ltd.  -     -     ២៣៧.៥០០   ៩៦០.៦៨៨  
  ៦.៦៨៦.៣៦៦   ២៧.២៤០.២៥៥   ៥.០៧៨.០៤៤   ២០.៥៤០.៦៨៩  
រុពវលាភ/(អរបហារ) (៥៨.១៩៦)  (២៣៧.០៩០)  (៥០.៤៧២)  (២០៤.១៦០) 
  ៦.៦២៨.១៧០   ២៧.០០៣.១៦៥   ៥.០២៧.៥៧២   ២០.៣៣៦.៥២៩  
 

គបាររ់មចែុីលគតូ្វបានវភិា្ែូចខាងធគកាម៖ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
រ). តាមកាលរំណត្ ់     

រនុងអំ ុងធពល១ ដខ្   -     -     -     -    
>១ដខ្ ធៅ ៣ដខ្  -     -     ៣៤៦.១០៦   ១.៣៩៩.៩៩៩  
>៣ដខ្ ធៅ ១២ដខ្  ១៦៣.៦៣៩   ៦៦៦.៦៦៥   ៤០២.៣១៣   ១.៦២៧.៣៥៦  
១ឆ្ន  ំធៅ ៥ឆ្ន  ំ  ៦.៥២២.៧២៧   ២៦.៥៧៣.៥៩០   ៤.៣២៩.៦២៥   ១៧.៥១៣.៣៣៤  

  ៦.៦៨៦.៣៦៦   ២៧.២៤០.២៥៥   ៥.០៧៨.០៤៤   ២០.៥៤០.៦៨៩  
     
ខ្). តាមរូរិយរណ័ណ      

គបារែុ់លាល រអាធមររិ  ៦.៥២២.៧២៧   ២៦.៥៧៣.៥៩០   ៤.២៣៧.៥០០   ១៧.១៤០.៦៨៨  
គបារធ់រៀល  ១៦៣.៦៣៩   ៦៦៦.៦៦៥   ៨៤០.៥៤៤   ៣.៤០០.០០១  

  ៦.៦៨៦.៣៦៦   ២៧.២៤០.២៥៥   ៥.០៧៨.០៤៤   ២០.៥៤០.៦៨៩  
     
្). តាមអគតាការគបារ ់     

គបារែុ់លាល រអាធមររិ ៦,៦៦% - ៨,៧២%  ៤,៩៨% - ៩%  
គបារធ់រៀល ៨,៥០% - ៩%  ៨,៥% - ៩ %  
   



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់   ៣៣ 
 

 

១៩  អត្ថក្បធោជនរ៍បសន់ិធោជិត្ 
ទររគបារធ់នឹះតំ្ណាងកាត្ពវរិចចគបាររំ់ណាចអ់តី្ត្ភាពការង្ករដែលគតូ្វធ វ្ើធ ើងធដាយគរុមហ ុនធយាងធៅតាមគរកាសសតីពីការទូរទត្គ់បារ់
រំណាចអ់តី្ត្ភាពការង្ករ ធចញធដាយគរសួងការង្ករ និងរណតុ ឹះរណាត លវជិាជ ជី្វៈ ចុឹះថ្ងៃទី២១ ដខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៨។ 
 
២០  បាំណុលធផេងៗ 
 ថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រណំត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
    រំណត្ធ់ ើងវញិ 
     
ចំណាយរងារ  ២០០.០១៤   ៨១៤.៨៥៧   ១០៩.៣៣៨   ៤៤២.២៧២  
ការគបារគ់ត្ូវទូទត្ ់  ១៦៥.៦០៨   ៦៧៤.៦៨៧   ៩៨.៧៤៣   ៣៩៩.៤១៥  
ការរងគ់បារជ់ាមុនររស់អត្ិងិជ្ន  ១៦៥.០៣២   ៦៧២.៣៤០   ១៨៦.៥៦៦   ៧៥៤.៦៥៩  
ធានារា៉ា ររ់ងរុ ា្លិរ  ៣១.៤៦០   ១២៨.១៦៨   ៣០.២៣៨   ១២២.៣១៣  
ធផ្សងៗ  ៣.៧៧១   ១៥.៣៦៣   ៣.៤០៣   ១៣.៧៦៤  
  ៥៦៥.៨៨៥   ២.៣០៥.៤១៥   ៤២៨.២៨៨   ១.៧៣២.៤២៣  
 
២១ ចាំណូលការក្បារ់ 
 សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
    រំណត្ធ់ ើងវញិ 
     
ឥណទនផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ៣.៨០០.៦៨០ ១៥.៤៦១.១៦៦  ៣.៩១៣.៧០៧   ១៥.៩៥៦.១៨៤  
គបារត់្មកល់ និងគបាររធញ្ញ ើធៅ្នាគារ ធផ្សងៗ  ៧.៤៤២   ៣០.២៧៤   ៧២៣   ២.៩៤៧  
  ៣.៨០៨.១២២   ១៥.៤៩១.៤៤០   ៣.៩១៤.៤៣០   ១៥.៩៥៩.១៣១  
 
២២. ចាំណាយការក្បារ ់

 
សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
     

គបាររ់មច ី ៥៥៦.១៧៨ ២.២៦២.៥៣២  ៥១៨.៥៦៨   ២.១១៤.២០១  
ទររគបារជំ់្ពារភ់ា្ទុនិរ ៥០១.៧២៣ ២.០៤១.០០៩  ៧៥៩.៤៨៥   ៣.០៩៦.៤២១  
 ១.០៥៧.៩០១ ៤.៣០៣.៥៤១  ១.២៧៨.០៥៣   ៥.២១០.៦២២  



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់   ៣៤ 
 

 

២៣. រថ្ក្មធសវា និងរថ្ក្មធជើងស្ថ 
២៣.១. ចំណូលធសវា និងរថ្គមធជ្ើងស្ថ 
 សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២)  (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
    រំណត្ធ់ ើងវញិ 
     
រថ្គមធសវាពីការគរមូលឥណទន  ២៣.៤៤១ ៩៥.៣៥៨  ៧.៤៣២   ៣០.៣០០  
រថ្គមធជ្ើងស្ថធលើ CBC ១១.៧៩៣ ៤៧.៩៧៤  ១១.៣៥២   ៤៦.២៨២  
 ៣៥.២៣៤ ១៤៣.៣៣២  ១៨.៧៨៤   ៧៦.៥៨២  
 
២៣.២. ចំណាយធលើរថ្គមធសវា និងរថ្គមធជ្ើងស្ថ 
 សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២)  (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
     
រថ្គមធសវាែំធណើ រការគបាររ់មច ី ១១.៦៧៦ ៤៧.៤៩៧ ១៧.៤៥០ ៧១.១៤៤ 
ការខាត្រងធ់លើរំណុល - - ៥៦.០១៧ ២២.៨៣៨ 
 ១១.៦៧៦ ៤៧.៤៩៧ ៧៣.៤៦៧ ៩៣.៩៨២ 
 

២៤  ចាំណូលធផេងៗ 
 សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
     
ចំធណញពីការរដូររូរិយរណ័ណ ររធទស  ៧៥.៦១៧   ៣០៧.៦១០   ៤៩.០៦០   ២០០.០១៨  
រនទុរហិរញ្ញ វត្ាុ  ៧៤.១៦៧   ៣០១.៧១១   ៦៦.៩៧៩   ២៧៣.០៧៣  
ចំណូលភា្លាភ  ៧.៧៦៥   ៣១.៥៨៨   ១១.៥៨៧   ៤៧.២៤០  
ចំណូលមូនិ្ិ  -   -     ១៨.០០២   ៧៣.៣៩៤  
ចំណូលធផ្សងៗ  ១០.៧៧៦   ៤៣.៨៣៧   ៥.៥៥៧   ២២.៦៥៦  
  ១៦៨.៣២៥   ៦៨៤.៧៤៦   ១៥១.១៨៥   ៦១៦.៣៨១  



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់   ៣៥ 
 

 

២៥  ចាំណាយធលើបុ្ាលរិ 
 សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២)  (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
     
គបារធ់រៀវត្ស និងរុពវលាភ ១.៥៩៧.២៥០ ៦.៤៩៧.៦១៣  ១.២០៩.៤២៩   ៤.៩៣០.៨៤២  
ការទូទត្គ់បាររំ់ណាចអ់តី្ត្ភាពការង្ករ  ៨១.៤៣៦   ៣៣១.២៨២   ៥៩.៩១៥   ២៤៤.២៧៣  
អត្ាគរធយាជ្នមូ៍លនិ្ិធស្ថ្នវត្តន ៍  ៤២.៨៥៨   ១៧៤.៣៤៦   -     -  
ធានារា៉ា ររ់ង  ៣០.១២១   ១២២.៥៣២   ១៦.៨៧៦   ៦៨.៨០៣  
រណដុ ឹះរណាដ លរុ ា្លិរ  ១២.៥៩១   ៥១.២២០   ៨.០៧៩   ៣២.៩៣៨  
សមភ រៈ និងការធ វ្ើែំធណើ រសគមររុ់ ា្លិរ  ១១.០៤៦   ៤៤.៩៣៥   ១២.៩៨៨   ៥២.៩៥២  
ធផ្សងៗ  ៨.៥៦៤   ៣៤.៨៣៩   ១៥៧   ៦៤១  
  ១.៧៨៣.៨៦៦   ៧.២៥៦.៧៦៧   ១.៣០៧.៤៤៤   ៥.៣៣០.៤៤៩  
 

២៦  ចាំណាយក្បត្ិបត្តិការ 

 
សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 

 (រំណត្ស់មា ល់៣.២)  (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
     
ជ្លួការយិាល័យ  ២២៦.២១៨   ៩២០.២៥៥   ២០០.១១៣   ៨១៥.៨៦១  
ខាត្ធលើការរតូររូរិយរណ័ណ   ៨៤.៣៥៣   ៣៤៣.១៤៨  ២៩.១៥៧  ១១៨.៨៧៣  
ថ្ងលឈ្នួលវជិាជ ជី្វៈ  ៣៥.០៤០   ១៤២.៥៤៣   ១៦១.១០២   ៦៥៦.៨១៣  
ការទំនារទំ់នង  ២១.៧៧៦   ៨៨.៥៨៥   ១២.៣៣២   ៥០.២៧៨  
ការជ្សួជុ្ស និងដរលមអ  ១៥.២៨៤   ៦២.១៧៥   ១១.៧៤៣   ៤៧.៨៧៦  
សមជិ្រភាព  ១៤.៣៨៤   ៥៨.៥១៤   ២១.០៦១   ៨៥.៨៦៦  
សមភ រៈការយិាល័យ និងររកិាខ រ  ១៣.៣៨១   ៥៤.៤៣៤   ៩.៧៥៦   ៣៩.៧៧៥  
ទររធភលើង  ១១.៩៧៥   ៤៨.៧១៤   ១១.៥៩៧   ៤៧.២៨១  
រថ្គមអាជាា រណ័ណ   ៩.៩០១   ៤០.២៧៧   ១៩.៤៩៧   ៧៩.៤៨៩  
អាហារ និងការរំស្ថនត  ៩.៥០៥   ៣៨.៦៦៦   ៤.០៥០   ១៦.៥១២  
ពនធកាត្ទុ់រ  ៩.១៥៧   ៣៧.២៥១   ៣៣.៤៩៥   ១៣៦.៥៥៩  
ទីផ្ារ និងផ្ាយពាណិជ្ជរមម  ៨.០៨៨   ៣២.៩០២   ៨.០៨៥   ៣២.៩៦៣  
រនទុរ្នាគារ  ៧.៩៧២   ៣២.៤៣០   ១៧.៥៤៣   ៧១.៥២៣  
សនតិសុខ្  ៦.៦៣៥   ២៦.៩៩១   ៦.២៤៤   ២៥.៤៥៧  
ការធគរើគបាស់យានយនត  ២.៣០២   ៩.៣៦៥   ២.៩៥៥   ១២.០៤៨  
ខាត្ពីការលុរធចាលគបាររ់ធញ្ញ ើ  -   -     ៦.៥៥៣   ២៦.៧១៧  
ធផ្សងៗ  ៩៣.៦១៣   ៣៨០.៨១៨   ៤៣.២១៦   ១៧៦.១៨៩  

  ៥៦៩.៥៨៤   ២.៣១៧.០៦៨   ៥៩៨.៤៩៩   ២.៤៤០.០៨០  
 



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់   ៣៦ 
 

 

២៧. សាំវិធាន្នធលើ្ ណនីជាប់សងេយ័ 

 
សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 

 (រំណត្ស់មា ល់៣.២)  (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
     
ឥណទន ៣៨៧.៦២៩ ១.៥៧៦.៨៧៥  ១០០.៣០៨   ៤០៨.៩៥៦  
្នាគារ - -  ៦.៤២៤   ២៦.១៩០  
 ៣៨៧.៦២៩ ១.៥៧៦.៨៧៥  ១០៦.៧៣២   ៤៣៥.១៤៦  
 

២៨  ពនធ 
២៨.១.  ចំណាយពនធធលើគបារចំ់ណូល 
គរុមហ ុនមនកាត្ពវរិចចរនុងការទូទត្ព់នធធលើគបារចំ់ណូល (”TOI”) ធៅរនុងអគតា២០%ថ្នចំណូលជារព់នធ ឬពនធអរបររម មយួណាដែល
ខ្ពស់ជាង។ ពនធអរបររម្ឺជារំណុលពនធគរចាឆំ្ន  ំដែលធសមើនរង១%ថ្នផ្លរររគរចាឆំ្ន  ំរមួរញ្ចូ លពនធទងំអស់ ។ 
 

 
សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់  

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់  

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២)  (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
     

ពនធធលើគបារចំ់ណូលរចចុរបនន  ៧៥.៤៩៣   ៣០៧.១០៥   ១៨១.៤៦៣   ៧៣៩.៨២៥  
ពនធពនារធលើគបារចំ់ណូល  (៤៦.៩៨៧) (១៩១.១៤៣)  (២៨.២០០) (១១៤.៩៧២) 
  ២៨.៥០៦   ១១៥.៩៦២   ១៥៣.២៦៣   ៦២៤.៨៥៣  
 
 
 
 



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់   ៣៧ 
 

 

ការធផ្ទៀ់ងផ្លទ ត្រ់វាងចំណាយពនធធលើគបារចំ់ណូល និងគបារចំ់ណូលជារព់នធបា៉ា នស់្ថម នគតូ្វបានរង្កា ញខាងធគកាម៖ 

 
លិខិ្ត្គរកាសពនធររស់គរុមហ ុនគតូ្វេលងកាត្ក់ារគតួ្ត្ពិនិត្យធដាយអ ា្នាយរដាឋ នពនធដារ។ ធដាយស្ថរដត្ការអនុវត្តចារព់នធនិងរទរបញ្ញត្តិ
ធលើគរតិ្រត្តិការជាធគចើនគរធភទដែលមនការរង្កា ញពីចំននួខុ្សគាន ៗ ធៅរនុងរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុអាចគតូ្វបានផ្លល ស់រតូរធៅធពលធគកាយ
តាមការរំណត្ចុ់ងធគកាយធដាយអ ា្នាយរដាឋ នពនធដារ។ 
 
២៨.២ រំណុលពនធធលើគបារចំ់ណូល 
 សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
   
សុមតុ្លយនាថ្ងៃទី១ ដខ្មររា  ១០១.៥១៨   ៤១០.៦៤០   ៧៩.៦០៧   ៣២៤.៣៩៩  
ពនធធលើគបារចំ់ណូលរចចុរបនន  ៧៥.៤៩៣   ៣០៧.១០៥   ១៨១.៤៦៣   ៧៣៩.៨២៥  
ពនធធលើគបារចំ់ណូលដែលបានរង ់ (១៤០.៣២១) (៥៧០.៨២៦) (១៥៩.៥៥២) (៦៥០.៤៩៦) 
លធមអៀងពីអគតារតូររូរិយរណ័ណ   -   ២.៥៥៦   -  (៣.០៨៨) 
សមតុ្លយ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ  ៣៦.៦៩០   ១៤៩.៤៧៥   ១០១.៥១៨   ៤១០.៦៤០  
 

 
សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
     

ពនធអតិ្ររម ១%   ៤០.១១៧   ១៦៣.១៩៦   ៤២.៧៦៥   ១៧៤.៣៥៤  
     

គបារចំ់ធណញមុនរងព់នធ  ១៤៣.៨៣៣   ៥៨៥.១១២   ៦៧០.១១៨   ២.៧៣២.០៧២  
អគតាពនធថ្នគបារចំ់ណូល (២០%)  ២៨.៧៦៧   ១១៧.០២២   ១៣៤.០២៤   ៥៤៦.៤១៦  
រូរ ការធផ្ទៀងផ្លទ ត្៖់     
ចំណាយមនិអាចកាត្រ់ងបាន  ១.២៥១   ៥.០៩១   ២១.៩២៩   ៨៩.៤០៥  
ពនធពនារមនិទទលួស្ថា ល់រនុងឆ្ន ចំាស់ដែលគតូ្វ
បានទទលួស្ថា ល់រនុងឆ្ន ធំនឹះ (១.៥១២) (៦.១៥១) (៤៣.០១៦) (១៧៥.៣៧៦) 

ផ្លរ៉ាឹះពាល់សំវធិាន្នឆ្ន ចំាស់  -   -   ៤០.៣២៦   ១៦៤.៤០៨  
ចំណាយពនធធលើគបារចំ់ណូលបានបា៉ា នស់្ថម ន  ២៨.៥០៦   ១១៥.៩៦២   ១៥៣.២៦៣   ៦២៤.៨៥៣  



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់   ៣៨ 
 

 

២៨.៣ ពនធពនារគទពយសរមម - សុទធ 

 សមតុ្លយធែើមគគា 
ទទលួស្ថា ល់រនុង
ចំធណញ ឬខាត្ សមតុ្លយចុងគគា 

   ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
   (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១     
គទពយសមបត្ត ិធរាងចគរ និងររកិាខ រ និង 
គទពយសរមមអរូរី  (២.៥៩១)  (២.២៦៤)  (៤.៨៥៥)  (១៩.៧៧៩) 
សំវធិាន្ណនីអាគររ ់និងជារស់ងសយ័  -     -    -  -    

្នាគារ  ១.៧០៥   (១.៧០៥)  -     -    
ឥណទន  ៨.៤៨៤   ៤២.៥៤៩   ៥១.០៣៣   ២០៧.៩០៨  

ចំណាយមុនធលើអត្ាគរធយាជ្ននិ៍ធយាជិ្ត្  (១.៣៧៧)  ៨១៥   (៥៦២)  (២.២៩០) 
រមច ី  (១.១២៣)  ២៨៩   (៨៣៤)  (៣.៣៩៨) 
កាត្ពវរិចចអត្ាគរធយាជ្ននិ៍ធយាជិ្ត្  ៩.៨៨១   ២.៧០៥   ១២.៥៨៦   ៥១.២៧៥  
ពនធពនារធលើគបារចំ់ណូល  ៥១.៧៦៥   (១.១២៩)  ៥០.៦៣៦   ២០៦.២៩២  
(ចំធណញ)/ខាត្ពិការរតូររូរិយរណ័ណ ររធទស  (៣.៩៨០)  ៥.៧២៧   ១.៧៤៧   ៧.១១៨  
ពនធពនារគទពយសរមម - សុទធ  ៦២.៧៦៤   ៤៦.៩៨៧   ១០៩.៧៥១   ៤៤៧.១២៦  
 

 សមតុ្លយធែើមគគា 
ទទលួស្ថា ល់រនុង
ចំធណញ ឬខាត្ សមតុ្លយចុងគគា 

   ែុលាល រអាធមររិ  
   (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០     
គទពយសមបត្ត ិធរាងចគរ និងររកិាខ រ និង 
គទពយសរមមអរូរី  (៥.៤៣១)  ២.៨៤០   (២.៥៩១)  (១០.៤៨១) 
សំវធិាន្ណនីអាគររ ់និងជារស់ងសយ័ -  -    -  -    

្នាគារ  ១.៤៤៣   ២៦២   ១.៧០៥   ៦.៨៩៧  
ឥណទន  ១២.៥១៦   (៤.០៣២)  ៨.៤៨៤   ៣៤.៣១៨  

ចំណាយមុនធលើអត្ាគរធយាជ្ននិ៍ធយាជិ្ត្  (១.០២៦)  (៣៥១)  (១.៣៧៧)  (៥.៥៧០) 
រមច ី  (៣៦៩)  (៧៥៤)  (១.១២៣)  (៤.៥៤៣) 
កាត្ពវរិចចអត្ាគរធយាជ្ននិ៍ធយាជិ្ត្  ១០.៥០០   (៦១៩)  ៩.៨៨១   ៣៩.៩៦៩  
ពនធពនារធលើគបារចំ់ណូល  ៦៣.៩១៥   (១២.១៥០)  ៥១.៧៦៥   ២០៩.៣៨៩  
(ចំធណញ)/ខាត្ពិការរតូររូរិយរណ័ណ ររធទស  (៣.៩៦៧)  (១៣)  (៣.៩៨០)  (១៦.០៩៩) 
ពនធពនារគទពយសរមម - សុទធ  (៤៣.០១៧)  ៤៣.០១៧   -     -    
  ៣៤.៥៦៤   ២៨.២០០   ៦២.៧៦៤   ២៥៣.៨៨០  



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់   ៣៩ 
 

 

២៨.៤ ពនធយថាភាព 
គរពន័ធពនធដារធៅរមពុជា ្ឺធៅងមី និងរំណត្ធ់ដាយពនធជាធគចើន។ ចារជ់ាញររញារម់នការផ្លល ស់រតូរ ធហើយមនិសូវចាស់លាស់ និងអាគស័យ
ធលើការររគស្ថយ។ ជាញររញារក់ារររគស្ថយធផ្សងគាន ធរើត្មនរនុងចំធណាមអាជាា ្រពនធដារ និងរនុងដែនយុតាត ្ិការជាធគចើន។ ពនធ ្ឺគតូ្វ
ការគតួ្ត្ពិនិត្យនិងធសុើរអធងកត្ធដាយអាជាា ្រជាធគចើន ដែលគសរតាមចាររ់នុងការដារពិ់នយ័ែ៏្ ៃន់្ ៃរ ទណឌ រមម និងពិនយ័ការគបារ។់ 

 

រតាត ខាងធលើធនឹះអាចរធងកើត្ហានិភយ័ពនធធៅរមពុជា ធគចើនជាងធៅគរធទសែថ្ទធទៀត្។ ្ណៈគ្រគ់្ងធជ្ឿជារថ់ារំណុលពនធគតូ្វបានផ្តល់
គ្រគ់គាន ់ធដាយដផ្អរធលើការររគស្ថយថ្នចារព់នធ។ ធទឹះជាយា៉ា ងណា អាជាា ្រពារព់ន័ធអាចមនការររគស្ថយធផ្សងគាន  ធហើយការ         
រ៉ាឹះពាល់អាច ៃ្ន់្ ៃរ អាចមនតាងំពីការចារធ់ផ្ដើមែំធណើ រការគរុមហ ុន។ 
 

២៩  រិចេសនា 
គរុមហ ុនមនការសនាធលើភតិ្សនាសគមរក់ារជ្លួររស់ការយិាល័យររស់ខ្លួនែូចខាងធគកាម៖ 

 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 

 (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
   

រនុងរយៈធពលមយួឆ្ន  ំ  ៤០.១០៦   ១៦៣.១៥១   ៩៥.២៦៧   ៣៨៨.៤០២  
ចធនាល ឹះពី២ធៅ៥ឆ្ន  ំ  ១៨.៨៨៩   ៧៦.៨៤០   ៧៦.៥៩៥   ៣១២.២៧៦  

  ៥៨.៩៩៥   ២៣៩.៩៩១   ១៧១.៨៦២  ៧០០.៦៧៨  
 
៣០  ក្បត្ិបត្តិការ និង សមត្ុលយជាមួយភា្ី រ់ព័នធ 
គរុមហ ុនមនសមតុ្លយជាមយួភា្ីពារព់ន័ធែូចខាងធគកាម៖ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 

 (រំណត្ស់មា ល់៣.២)  (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
    

គរមុហ ុន Gojo & Company. Inc.     
្ណនីគតូ្វទទលួ  ៣.២៥០ ១៣.២៤១ - - 
រមច ី  ១០.០០០.០០០   ៤០.៧៤០.០០០   ១០.០០០.០០០   ៤០.៤៥០.០០០  
ការគបារដ់ែលគតូ្វរង ់  ១៣១.៦៦១   ៥៣៦.៣៨៧  ៨៩.៧៣៧ ៣៦២.៩៨៦ 
ធសវាវជិាជ ជី្វៈរងារ  ៤១.០៧២   ១៦៧.៣២៧  - - 
 

គរុមហ ុនបានចុឹះរិចចគពមធគពៀងផ្តល់គបាររ់មចរីយៈធពលខ្លី និងរយៈធពលដវងរនុងឆ្ន  ំ២០២១ និងឆ្ន ២ំ០២០ ជាមយួគរុមហ ុន Gojo & 
Company. Inc។ គបាររ់មចមីនអគតាការគបាររ់នុងមយួឆ្ន ចំារពី់ ៥,៧% ធៅ៦% (ឆ្ន  ំ២០២០៖ ៤,៩៨% ធៅ៦,២១%) ្ឺមនិមនគទពយ
ធានាធហើយមនកាលរំណត្ច់ារពី់ ១ឆ្ន ធំៅ ៣ឆ្ន ដំែលគតូ្វរងធ់ៅកាលររធិចឆទែល់រំណត្។់ 



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់   ៤០ 
 

 

គរតិ្រតិ្តការជាមយួភា្ីពារព់ន័ធធៅរនុងអំ ុងការយិធចឆទគតូ្វបានរត្គ់តាែូចខាងធគកាម៖ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 

 (រំណត្ស់មា ល់៣.២)  (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
     

ចំណាយការគបារ ់     
គរុមហ ុន Gojo & Company. Inc  ៥៥៦.១៧៨   ២.២៦២.៥៣២  ៥១៧.៨០៨  ២.១១១.១០៣  

     
ចំណាយធលើធសវាវជិាជ ជី្វៈ     

    Gojo & Company. Inc. ៨.៤៩២ ៣៤.៥៤៥ ១៤៨.៦៩៥ ៦០៦.២៣០ 
     
គបារទ់ទលួបានធលើគបាររ់មចពីីភា្ហ ុនិរ    

គរុមហ ុន Gojo & Company. Inc. - -  ៩.០០០.០០០   ៣៦.៦៩៣.០០០  
 
ការទូទត្ស់ងគបាររ់មចែីល់មច ស់ភា្ហ ុនិរ     

គរុមហ ុន Gojo & Company.Inc. - - ៥.៩១០.០២៥ ២៤.០៩៥.១៧២ 
ធលារ បា៉ា  រ៉ាុណណ រទិធ ី - -  ១០.០០០   ៤០.៧៧០  

 
៣១. ក្បត្ិបត្តិការជាមួយ្ណៈក្្ប់ក្្ងសាំខាន់ៗ 
្ណៈគ្រគ់្ងសំខាន់ៗ ្ឺគតូ្វបានរំណត្ថ់ាជាអនរដែលមនសិទធិអំណាចនិងទំនលួខុ្សគតូ្វរនុងការធ វ្ើដផ្នការ ែររនា ំនិងគតួ្ត្ពិនិត្យសរមមភាព
ររស់គរុមហ ុនធដាយផ្លទ ល់ ឬធដាយគរធយាល។ ្ណៈគ្រគ់្ងសំខាន់ៗ រមួមន គរុមគរររាភបិាល និងគរុម្ណៈគ្រគ់្ងសំខាន់ៗ   
(ថាន រែ់ររនាជំានខ់្ពស់ និងគរធាននាយរដាឋ ននីមយួៗ)។ គបារសំ់ណងររស់្ណៈគ្រគ់្ងសំខាន់ៗ មនែូចខាងធគកាម៖ 
 សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
សគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់ 

ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
   
គបារធ់រៀវត្ស និងអត្ាគរធយាជ្នរ៍ដនាម     
គរុមគរររាភបិាល ថាន រែ់ររនាជំានខ់្ពស់ និងគរធាន
នាយរដាឋ ននីមយួៗ ៥២១.៤២៦ ២.១២១.១៦១ ៤២៦.២៨១   ១.៧៣៧.៩៤៨  

 
 
 
  
 



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់   ៤១ 
 

 

៣២. ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវត្ថុ និងបាំណុលហរិញ្ញវត្ថុ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 

 (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
   

គទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ាុវាស់ដវងតាមថ្ងលធែើមបានរលំស់ែរឱ្នភាពត្ថ្មល    
     
ស្ថចគ់បាររ់នុងថ្ែ  ២៦.៤៣៥   ១០៧.៦៩៦   ១៥.៣២២   ៦១.៩៧៧  
សមតុ្លយជាមយួ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា  ១.៣១៥.៦១៧   ៥.៣៥៩.៨២៤   ២.៨៧៩.៩៦៨   ១១.៦៤៩.៤៧១  
សមតុ្លយជាមយួ្នាគារធផ្សងៗ  ៣.៣៥៦.៩៨២   ១៣.៦៧៦.៣៤៥   ៨៥២.៩៥៩   ៣.៤៥០.២១៩  
ឥណទនផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន  ២១.៥០៦.៥៣៥   ៨៧.៦១៧.៦២៤   ២០.៧៦២.៨៣១   ៨៣.៩៨៥.៦៥១  
មូល្នវនិិធយា្  ១០.០០០   ៤០.៧៤០   ១០.០០០   ៤០.៤៥០  
គទពយសរមមធផ្សងៗ(*)  ៣.២៥២   ១៣.២៤៩   ១.៧៥០   ៧.០៧៩  

 ២៦.២១៨.៨២១ ១០៦.៨១៥.៤៧៨  ២៤.៥២២.៨៣០   ៩៩.១៩៤.៨៤៧  
(*) មនិរាររ់ញ្ចូ លការរងគ់បារមុ់ន និងគបាររ់រ ់
 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 

 (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
   

រំណុលហរិញ្ញ វត្ាុវាស់ដវងតាមថ្ងលធែើមបានរលំស់     
ទររគបារជំ់្ពារភ់ា្ហ ុនិរ  ១០.០០០.០០០   ៤០.៧៤០.០០០   ១០.០០០.០០០   ៤០.៤៥០.០០០  
គបាររ់មច ី  ៦.៦២៨.១៧០   ២៧.០០៣.១៦៥   ៥.០២៧.៥៧២   ២០.៣៣៦.៥២៩  
រំណុលធផ្សងៗ(**)  ៣៦៩.៣៩០   ១.៥០៤.៨៩៤   ២១១.៤៨៣  ៨៥៥.៤៤៨ 

  ១៦.៩៩៧.៥៦០   ៦៩.២៤៨.០៥៩   ១៥.២៣៩.០៥៥  ៦១.៦៤១.៩៧៧  
(**)មនិរាររ់ញ្ចូ លពនធដែលគតូ្វរងធ់ៅអាជាា ្រពនធ 
 
៣៣. ការក្្ប់ក្្ងហានិភ័យហរិញ្ញវត្ថុ 
ធគាលការណ៍ដណនា ំនិងធគាលនធយាបាយដែលបានអនុមត័្ធដាយគរុមហ ុន ធែើមបចីាត្ដ់ចងនូវហានិភយ័ដែលធរើត្ធ ើងរនុងសរមមភាព
អាជី្វរមម មនែូចខាងធគកាម៖ 
 
៣៣.១. ហានិភយ័ឥណទន 
ហានិភយ័ឥណទន ្ឺជាហានិភយ័ថ្នការខាត្រងគ់បារចំ់ណូល និងការខាត្រងធ់លើគបារធ់ែើមរនុង ទគមងជ់ាសំវធិាន្នជារល់ារ ់
ធដាយស្ថរការមនិបានទូទត្ស់ងរំណុលររស់អនរខ្ចី ឬថ្ែ្ូពាណិជ្ជរមមតាម រយៈការផ្តល់ឥណទន និងសរមមភាពវនិិធយា្។ 
 
រតាត ចមបង ដែលនាឱំ្យមនហានិភយ័ឥណទន ធរើត្ធចញតាមរយៈការផ្តល់ឥណទនែល់អតិ្ងិជ្ន និងសមតុ្លយជាមយួ្នាគារនានា។ 
ចំននួហានិភយ័ឥណទនធនឹះ គតូ្វបានរង្កា ញជាត្ថ្មលធយាងររស់គទពយសរមមធៅរនុងតារាងតុ្លយការ។ 



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់   ៤២ 
 

 

សរមមភាពឥណទន គតូ្វបានអនុវត្តធៅតាមធគាលនធយាបាយឥណទន ធែើមបធីានាឱ្យសធគមចបាននូវធគាលរំណងទូធៅរនុងការឱ្យរមច ី
តាមរយៈឥណទនដែលមន្ុណភាពលអ ធហើយហានិភយ័ឥណទនគតូ្វបានដរងដចរតាមថាន រខុ់្សៗគាន រនុងការគ្រគ់្ង។ ធគាល
នធយាបាយឥណទន បានរញ្ចូ លនូវធគាលនធយាបាយផ្តល់ឥណទនធគាលនធយាបាយគទពយរញ្ញច ំ និងែំធណើ រការអនុមត័្ឥណទន ដែល
គតូ្វអនុវត្តធែើមបកីាត្រ់នាយនូវ ហានិភយ័ឥណទន និងធែើមបធីានាថាបានអនុធលាមធៅតាមធគាលការណ៍ដណនារំរស់្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា។ 
 
គរុមហ ុនអនុវត្តនូវនិតិ្វ ិ្ ីរនុងការធគជ្ើសធរ ើសថ្ែ្ូរ្នាគារ ធែើមបគី្រគ់្ងនូវហានិភយ័ស្ថចគ់បារង់្កយគសួល និងហានិភយ័ឥណទនររស់ខ្លួន។ 
 
(i) ការវាស់ដវងហានិភយ័ឥណទន 
គរុមហ ុន វាយត្ថ្មលរគមតិ្ភវនីយភាព ថ្នការខ្រខានមនិបានសងរំណុលររស់អនរខ្ចីគបារជ់ា ឯរត្ដជ្ន ធដាយធផ្លដ ត្ធលើការពាររគបារ់
ចំណូល និងលំហូរស្ថចគ់បាររ់រស់អនរខ្ចីគបារ។់ ្ណៈរមម ្ិការឥណទន ទទលួខុ្សគតូ្វរនុងការអនុមត័្ផ្ដល់ឥណទនជូ្នអតិ្ងិជ្ន។ 
 
(ii) ការគ្រគ់្ងរគមិត្ហានិភយ័ និងធគាលការណ៍រធញ្ជ ៀសហានិភយ័ 
គរុមហ ុនគ្រគ់្ងរគមតិ្ និងគតួ្ត្ពិនិត្យការគរមូលផ្តុ ំហានិភយ័ឥណទនធៅធពលដែលវាគតូ្វបានររធឃើញ។  
 
គរុមហ ុនធគរើគបាស់ធគាលការណ៍ និងការអនុវត្ដជាធគចើន ធែើមបរីនាយហានិភយ័ឥណទន។ ធគាលការណ៍ដែលអនុវត្តជាទូធៅរំផុ្ត្រនុង
ចំធណាមធគាលការណ៍ទងំអស់ធនឹះ ្ឺការធានាធដាយដារវ់ត្ាុរញ្ញច ំ ចំធពាឹះឥណទនផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន។ ឥណទនរគ៏តូ្វបានផ្តល់ធៅឱ្យ 
អនរខ្ចីជាអាជី្វរមម្ ុនតូ្ច ដែលគរុមហ ុន្ិត្ថានរងទទលួបានគបារចំ់ធណញ។ 
 
គរុមគរររាភបាលធជ្ឿជារថ់ាហានិភយ័ឥណទនអតិ្ររម មនរគមតិ្ធសមើនរងត្ថ្មលធយាងររស់ឥណទនែរ សំវធិាន្ន សគមរឥ់ណទន
ជារស់ងសយ័និងសមតុ្លយជាមយួ្នាគារនានា។ 
 
(iii) ធគាលនធយាបាយរនុ ងការរំណត្ឱ់្នភាពត្ថ្មល និងការធ វ្ើសំវធិាន្នធលើឱ្នភាព 
គរុមហ ុន គតូ្វអនុវត្តតាមការធ វ្ើចំណាត្ថ់ាន រឥ់ណទន និងសំវធិាន្នធលើឱ្នភាពដែលគសរតាមគរកាស ធលខ្ ្៧-០១៧-៣៤៤ គរ.រ 
និង ស្ថរាចរធលខ្ ្៧-០១៨-០០១ សតីពីការធ វ្ើចំណាត្ថ់ាន រឥ់ណទន និងសំវធិាន្នធលើឱ្នភាព។  
 
(iv) ការគរឈ្មនរងការខាត្រងពី់ហានិភយ័ឥណទនពារព់ន័ធនរងឥណទនផ្ដល់ែល់អតិ្ងិជ្ន 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល ែុលាល រអាធមររិ ពានធ់រៀល 
 (រំណត្ស់មា ល់៣.២) (រំណត្ស់មា ល់៣.២) 
     
ឥណទនផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន - ែុល     
មនិហួសកាលរំណត្ ់និងមនិទនម់នឱ្នភាពត្ថ្មល  ២០.៩៤៨.៤៩៣   ៨៥.៣៤៤.១៦១  ២០.៤៣២.០៩៨ ៨២.៦៤៧.៨៣៦ 
ហួសកាលរំណត្ ់រ៉ាុដនតមនិទនម់នឱ្នភាពត្ថ្មល  ៣៧៦.៩៥០   ១.៥៣៥.៦៩៤  ៣១០.៤២០ ១.២៥៥.៦៤៩ 
ឱ្នភាពឥណទនដាចធ់ដាយដ រ  ១៨១.០៩២   ៧៣៧.៧៦៩  ២០.៣១៣ ៨២.១៦៦ 

  ២១.៥០៦.៥៣៥   ៨៧.៦១៧.៦២៤  ២០.៧៦២.៨៣១ ៨៣.៩៨៥.៦៥១ 



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហរិញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់   ៤៣ 
 

 

• ឥណទនផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន ដែលមិនទនហ់ួសកាលរំណត្ ់និងមនឱ្នភាពត្ថ្មល 
ឥណទនដែលមនិទនផុ់្ត្រំណត្ ់មនិគតូ្វបានចាត្ទុ់រឱ្នភាពត្ថ្មលធទ លុឹះគតាដត្មនពត័្ម៌នធផ្សងមររញ្ញជ រផ់្ទុយពីធនឹះ។ 

 

• ឥណទនហួសកាលរំណត្ ់រ៉ាុដនតមនឱ្នភាពត្ថ្មល 
ឥណទនដែលហួសកាលរំណត្ស់ង តិ្ចជាង ៣១ថ្ងៃសគមរឥ់ណទនរយៈធពលខ្លី និងតិ្ចជាង ៩០ថ្ងៃ សគមរឥ់ណទនរយៈ
ធពលដវង មនិគតូ្វបានចាត្ទុ់រឱ្នភាពត្ថ្មលធទ លុឹះគតាដត្មនពត័្ម៌នធផ្សងរញ្ញជ រផ់្ទុយពីធនឹះ។ 
 

• ឥណទនផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្នដែលឱ្នភាពត្ថ្មល 
អនុធលាមតាមគរកាសធលខ្ ្៧-០១៧-៣៤៤ ចុឹះថ្ងៃទី១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ សតីពីការធ វ្ើចំណាត្ថ់ាន រ ់និង សំវធិាន្នធលើអីុមដភរមនិ 
និងស្ថរាចរធលខ្ ្៧-០១៨-០០១ ចុឹះថ្ងៃទី៦ ដខ្រុមភឹះ ឆ្ន ២ំ០១៨ ធលើការអនុវត្តនចំ៍ធពាឹះគរកាស សតីពីការធ វ្ើចំណាត្ថ់ាន រហ់ានិភយ័
ឥណទន និងសំវធិាន្នធលើអីុមដភរមនិ បានដចងថារាល់ឥណទន និងរុធរគរទនដែលផុ្ត្រំណត្ស់ងធលើសពី ៣០ថ្ងៃ សគមរ់
ឥណទនរយៈធពលខ្លី និង ៨៩ថ្ងៃ សគមរឥ់ណទនរយៈធពលដវង គតូ្វបានចាត្ទុ់រឱ្នភាពត្ថ្មល ធហើយរគមតិ្អរបររម ថ្នសំវធិាន
្នជារល់ារស់គមរក់ារឱ្នភាពត្ថ្មល គតូ្វបានធ្រត្គ់តាអាគស័យធៅតាមចំណាត្ថ់ាន រព់ារព់ន័ធ លុឹះគតាដត្មនពត័្ម៌នធផ្សងរញ្ញជ រ់
ផ្ទុយពីធនឹះ។ 
 
អនុធលាមធៅតាមធសចរតីដណនា ំធចញធដាយ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា បានដចងថា រគមតិ្ចាបំាចអ់របររម ថ្នសំវធិាន្នធលើហាវ សីុលី
្ីឥណទន បានធ វ្ើធ ើងអាគស័យធៅតាមចំណាត្ថ់ាន រព់ារព់ន័ធ ធលើរដលងដត្មនពត័្ម៌នធផ្សងធទៀត្ ដែលអាចររបានធែើមបរីញ្ញជ រ់
ពីលទធភាពសងររស់សមភា្ី។  
 
សរមមភាពធរៀរចំធ ើងវញិរមួមនការធរៀរចំពនារថ្នការទូទត្ក់ារសង ការផ្លល ស់រតូរ និងការពនារធពលទូទត្ស់ង។ តាមរយៈការ
ធរៀរចំធ ើងវញិធនឹះ ឥណទន ្ឺធៅដត្ររាទុររនុងចំណាត្ថ់ាន រែ់ដែល។ 
 
អនុធលាមតាមគរកាសធលខ្ ្៧-០១៧-៣៤៤. ចុឹះថ្ងៃទី១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០១៧ សតីពីការធ វ្ើចំណាត្ថ់ាន រនិ់ង សំវធិាន្នធលើអីុមដភរមនិ 
រនុងគរការទី ៨១ គតូ្វបានធរៀរចំធ ើងវញិ ឥណទនធនាឹះ្ឺគតូ្វសាិត្រនុងចំណាត្ថ់ាន រែ់ដែល ធទឹះរីការទូទត្ស់ងមនភាពគរធសើរ 
ធគកាយពីការធរៀរចំរធ៏ដាយ។ ចំណាត្ថ់ាន រធ់នឹះមនិអាចស្ថត រឱ្យលអជាងមុនបានធទ លុឹះគតាដត្បានទូទត្ស់ងគបារធ់ែើម និងការគបារ់
រនុងរយៈធពល ៦ ែំណារក់ាល និងរនុងរយៈធពលមនិតិ្ចជាង ៦ដខ្។ 
 

• ឱ្នភាពថ្នឥណទនដាចធ់ដាយដ រ 
ឱ្នភាពឥណទនផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្នមយួៗ ្ឺជាគរធភទឥណទនដែលគរុមហ ុនរំណត្ថ់ាមនភសតុតាងជារល់ារ ់និងការខាត្រង ់
និងរពំរងថាបានគរមូលទរមរវញិតាមគបារធ់ែើម និងការគបារធ់ៅតាមរិចចសនាឥណទនផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន។ 

 
៣៣.២. ហានិភយ័គរតិ្រត្តកិារ 
ការខាត្រងពី់ហានិភយ័គរតិ្រត្តិការ ដែលអាចធរើត្មនធ ើងធដាយស្ថរដត្រងវឹះខាត្ ឬររាជ្យ័ថ្នែំធណើ រការថ្ផ្ទរនុង ្នធានមនុសស និង
គរពន័ធ ឬរណាត លមរពីរតាត ខាងធគៅ គតូ្វបានគ្រគ់្ងតាមរយៈ ែំធណើ រការគ្រគ់្ងហានិភយ័គរតិ្រត្តិការដែលបានរធងកើត្រចួធហើយ ការ
គតួ្ត្ពិនិត្យ និងការរាយការណ៍ ឱ្យបានគត្រមគតូ្វពីសរមមភាពអាជី្វរមម ធ វ្ើធ ើងធដាយ្ណៈគ្រគ់្ង និងការគតួ្ត្ពិនិត្យដែលផ្តល់ធដាយ
គរុមគរររាភបិាល។ 



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់   ៤៤ 
 

 

ការគ្រគ់្ងធលើហានិភយ័គរតិ្រត្តិការ ត្គមូវឱ្យរធងកើត្នូវរចនាសមពន័ធ ត្នួាទី និងធគាលនធយាបាយគតួ្ត្ពិនិត្យចាស់លាស់មយួ។ ធគាល
នធយាបាយ និងវធិានការគតួ្ត្ពិនិត្យថ្ផ្ទរនុងធផ្សងៗគតូ្វបានអនុវត្ត។ វធិានទងំធនឹះរមួមនការរធងកើត្នូវសិទធិអំណាចរនុងការចុឹះហត្ាធលខា 
ការរំណត្គ់រពន័ធ គតួ្ត្ពិនិត្យការធរៀរចំនូវនីតិ្វ ិ្ ី និងឯរស្ថរសំអាង។ ធគាលនធយាបាយ និងវធិានទងំធនឹះ គតូ្វបានគតួ្ត្ពិនិត្យធ ើងវញិ
ជាធរៀងរាល់ឆ្ន  ំធែើមបធីេលើយត្រធៅនរងហានិភយ័គរតិ្រត្តិការអាជី្វរមមមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
 

៣៣.៣. ហានិភយ័ទីផ្ារ 
ហានិភយ័ទីផ្ារ ្ឺជាហានិភយ័ថ្នការខាត្រងធ់រើត្ពីការដគរគរួលមនិអំធណាយផ្លធៅរនុងរគមតិ្ត្ថ្មល ឬ អគតាទីផ្ារដែលមនសមស
ធាតុ្សំខានពី់រ្ឺ ហានិភយ័រូរិយរណ័ណ ររធទស និងហានិភយ័អគតាការគបារ។់ ហានិភយ័ទីផ្ារធរើត្ធចញពីសរមមភាពជ្ញួែូរ គតូ្វបាន
គ្រគ់្ងធដាយការរំណត្នូ់វតំ្ថ្លទីផ្ារ សគមរស់្ថា នភាពជ្ញួែូរ ធ្ៀរនរងរគមតិ្ហានិភយ័ទីផ្ារដែលបានរំណត្ទុ់រជាមុន។ គរុម
ហ ុន មនហានិភយ័រូរិយរណ័ណ ររធទសដែលរណាត លមរ ពីការធគរើគបាស់រូរិយរណ័ណ ធផ្សងៗជាធគចើន។ ហានិភយ័រូរិយរណ័ណ ររធទសធរើត្
ធ ើង ពីគរតិ្រត្តិការពាណិជ្ជរមមនាធពលអនា្ត្ និងការទទលួស្ថា ល់ គទពយសរមម និងរំណុល។  
 
គរុមហ ុន បានររានូវអនុបាត្ហានិភយ័រូរិយរណ័ណ ររធទសជាអរបររម ែូចធនឹះគរុមហ ុនមនផ្លរ៉ាឹះពាល់រគមតិ្ទរែល់ហានិភយ័ 
រូរិយរណ័ណ ររធទស។ 
 
 



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់   ៤៥ 

 

(i) ហានិភយ័រូរិយរណ័ណ ររធទស 
ចំននួគទពយសរមម និងរំណុលហិរញ្ញ វត្ាុសរុរតាមរូរិយរណ័ណ  មនែូចខាងធគកាម៖ 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
  សររុ 
 ែុលាល រអាធមររិ ដខ្មរធរៀល ែុលាល រអាធមររិ 
 (សមមូលជាែុលាល រអាធមររិ) 
គទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ាុ    
ស្ថចគ់បាររ់នុងថ្ែ  ១១.៦៤៣   ១៤.៧៩២   ២៦.៤៣៥  

សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា  ១.៣១៤.៣០៩   ១.៣០៨   ១.៣១៥.៦១៧  

សមតុ្លយធៅ្នាគារនានា  ២.៩៦៧.៣៧៤   ៣៨៩.៦០៨   ៣.៣៥៦.៩៨២  

ឥណទនផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន - សុទធ  ១៨.៨៩៨.៦៥០   ២.៦០៧.៨៨៥   ២១.៥០៦.៥៣៥  

មូល្នវនិិធយា្  ១០.០០០   -     ១០.០០០  

គទពយសរមមធផ្សងៗ  ៣.២៤៧   ៥   ៣.២៥២  

គទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ាុសររុ   ២៣.២០៥.២២៣   ៣.០១៣.៥៩៨   ២៦.២១៨.៨២១  

     

រំណុលហរិញ្ញ វត្ាុ    

ទររគបារជំ់្ពារភ់ា្ហ ុនិរ   ១០.០០០.០០០   -     ១០.០០០.០០០  

គបាររ់មច ី  ៦.៤៦៥.២៩១   ១៦២.៨៧៩   ៦.៦២៨.១៧០  

រំណុលធផ្សងៗ  ៣៦៩.៣១០   ៨០   ៣៦៩.៣៩០  

រំណុលហរិញ្ញ វត្ាុសររុ  ១៦.៨៣៤.៦០១   ១៦២.៩៥៩   ១៦.៩៩៧.៥៦០  

    

រំណុលហរិញ្ញ វត្ាុសុទធ  ៦.៣៧០.៦២២   ២.៨៥០.៦៣៩   ៩.២២១.២៦១  

សមតុ្លយ្ិត្ជាពានធ់រៀល (រំណត្ស់មា ល់ធលខ្ ៣.២)  ២៥.៩៥៣.៩១៦  ១១.៦១៣.៥០៣  ៣៧.៥៦៧.៤១៩ 

 



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់   ៤៦ 
 

 

(i) ហានិភយ័រូរិយរណ័ណ ររធទស (ត្) 
 ថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
  សរុរ 
 ែុលាល រអាធមររិ ដខ្មរធរៀល ែុលាល រអាធមររិ 
 (សមមូលជាែុលាល រអាធមររិ) 
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ    
ស្ថចគ់បាររ់នុងថ្ែ  ១០.៤៦០   ៤.៨៦២   ១៥.៣២២  

សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា  ២.៨៧៩.១៨១   ៧៨៧   ២.៨៧៩.៩៦៨  

សមតុ្លយធៅ្នាគារនានា  ៦៤១.០៣៤   ២១១.៩២៥   ៨៥២.៩៥៩  

ឥណទនផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន - សុទធ  ១៨.២១៧.៥០០   ២.៥៤៥.៣៣១   ២០.៧៦២.៨៣១  

មូល្នវនិិធយា្  ១០.០០០   -     ១០.០០០  

គទពយសរមមធផ្សងៗ  ១.៧៥០   -     ១.៧៥០  

គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុសរុរ   ២១.៧៥៩.៩២៥   ២.៧៦២.៩០៥   ២៤.៥២២.៨៣០  

     

រំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ    

ទររគបារជំ់្ពារភ់ា្ហ ុនិរ   ១០.០០០.០០០   -     ១០.០០០.០០០  

គបាររ់មច ី  ៤.១៨៣.៦៦៦   ៨៤៣.៩០៦   ៥.០២៧.៥៧២  

រំណុលធផ្សងៗ  ២០៨.៩១៩   ២.៥៦៤   ២១១.៤៨៣ 

រំណុលហិរញ្ញ វត្ាុសរុរ  ១៤.៣៩២.៥៨៥   ៨៤៦.៤៧០  ១៥.២៣៩.០៥៥  

    

រំណុលហិរញ្ញ វត្ាុសុទធ  ៧.៣៦៧.៣៤០   ១.៩១៦.៤៣៥   ៩.២៨៣.៧៧៥  

សមតុ្លយ្ិត្ជាពានធ់រៀល (រំណត្ស់មា ល់ធលខ្ ៣.២)  ២៩.៨០០.៨៩០   ៧.៧៥១.៩៨០   ៣៧.៥៥២.៨៧០ 

 
(ii) ហានិភយ័អគតាការគបារ ់
ហានិភយ័អគតាការគបារ ់្ឺសំធៅធៅធលើអធសារភាពថ្នចំណូលការគបារសុ់ទធ ធដាយស្ថរការដគរគរួល នូវរគមតិ្អគតាការគបារ ់និងការ
ផ្លល ស់រតូរធៅរនុងសមសភាពថ្នគទពយសរមម និងរំណុល។ការធរើត្ធ ើង នូវហានិភយ័អគតាការគបារ ់្ឺមនទំនារទំ់នងជាចមបងធៅធលើ
ឥណទន សមតុ្លយធៅ្នាគារ និងគបាររ់មច។ី 
 
ធដាយស្ថរដត្អគតាការគបារធ់ងរ ធហើយអគតាការគបារម់នការផ្លល ស់រតូរតាមអគតាទីផ្ារ គរុមហ ុនមនិបានធគរើគបាស់ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ
សគមរក់ារទរស់្ថក ត្នូ់វហានិភយ័អគតាការគបារធ់នឹះធទ។ 
 



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់        ៤៧ 
 

 

 រហូត្ែល់១ ដខ្ ពី ១ – ៣ ដខ្ ពី ៣ – ១២ ដខ្ ពី ១ - ៥ ឆ្ន  ំ ធលើសពី ៥ឆ្ន  ំ មនិមនការគបារ ់ សររុ អគតាការគបារ ់
អគតាការគបារ ់
អគតាការគបារ ់
អគតាការគបារ ់
អគតាការគបារ ់

 ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ  
នាថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១         
គទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ាុ         
ស្ថចគ់បាររ់នុងថ្ែ  -     -     -     -     -     ២៦.៤៣៥   ២៦.៤៣៥   
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា  -     -     -     -     ២៥៤.៧៦៥   ១.០៦០.៨៥២   ១.៣១៥.៦១៧  ០,០៤% 
សមតុ្លយធៅ្នាគារនានា  ៣.១០០.៨៣៨   -     -     -     -     ២៥៦.១៤៤   ៣.៣៥៦.៩៨២   

ឥណទនផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន - សុទធ ៦៥.៦៨១ ១២៩.៧២៨ ១.៥១៣.៣៣៩ ១៨.៣២៣.១៣០ ១.៤៧៤.៦៥៧  -     ២១.៥០៦.៥៣៥  
១២,៣២% to 

១៨% 
មូល្នវនិិធយា្  -     -     -     -     -     ១០.០០០   ១០.០០០   
គទពយសរមមធផ្សងៗ  -     -     -     -     -     ៣.២៥២   ៣.២៥២   
គទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ាុសររុ ៣.១៦៦.៥១៩ ១២៩.៧២៨ ១.៥១៣.៣៣៩ ១៨.៣២៣.១៣០ ១.៧២៩.៤២២  ១.៣៥៦.៦៨៣   ២៦.២១៨.៨២១   
         
រំណុលហរិញ្ញ វត្ាុ         
ទររគបារជំ់្ពារភ់ា្ហ ុនិរ  -     -     ១.០០០.០០០   ៩.០០០.០០០   -     -     ១០.០០០.០០០  ៥,៧០% to ៦% 
គបាររ់មច ី  -     -     ១៦២.៨៧៩   ៦.៤៦៥.២៩១   -     -     ៦.៦២៨.១៧០  ៦,៦៦% to ៩% 
រំណុលធផ្សងៗ  -     -     -     -     -     ៣៦៩.៣៩០   ៣៦៩.៣៩០   
រំណុលហរិញ្ញ វត្ាុសររុ  -     -     ១.១៦២.៨៧៩   ១៥.៤៦៥.២៩១   -     ៣៦៩.៣៩០   ១៦.៩៩៧.៥៦០   
ចំននួ្មល ត្ការគបារស់ររុ ៣.១៦០.៥១៩ ១២៩.៧២៨ ៣៥០.៤៦០ ២.៨៥៧.៨៣៤ ១.៧២៩.៤២២  ៩៨៧.២៩៣   ៩.២២១.២៦១   
សមតុ្លយ្ិត្ជាពានធ់រៀល  

(រំណត្ស់មា ល់ធលខ្ ៣.២) ១២.៩០០.៣៩៨ ៥២៨.៥១២ ១.៤២៧.៧៧៤ ១១.៦៤២.៨៣៦ ៧.០៤៥.៦៦៥  ៤.០២២.២៣៤  ៣៧.៥៦៧.៤១៩  



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់        ៤៨ 
 

 

(ii) ហានិភយ័អគតាការគបារ(់ត្) 
 រហូត្ែល់១ ដខ្ ពី ១ – ៣ ដខ្ ពី ៣ – ១២ ដខ្ ពី ១ - ៥ ឆ្ន  ំ ធលើសពី ៥ឆ្ន  ំ មនិមនការគបារ ់ សរុរ  
 ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ អគតាការគបារ ់

នាថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០         
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ         
ស្ថចគ់បាររ់នុងថ្ែ  -     -     -     -     -     ១៥.៣២២   ១៥.៣២២   
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជា  -     -     -     -     ២៥៤.៧៦៥   ២.៦២៥.២០៣   ២.៨៧៩.៩៦៨  ០,០៦% 
សមតុ្លយធៅ្នាគារនានា  ៨៣១.៥៤៧   -     -     -     -     ២១.៤១២   ៨៥២.៩៥៩   

ឥណទនផ្តល់ែល់អតិ្ងិជ្ន - សុទធ ២២.៣២២ ៧៧.០៩០ ១.៣២៥.៤៥២ ១៨.១៦៥.៣៤៧ ១.១៧២.៦២០  -     ២០.៧៦២.៨៣១  
១៥,៦០% to 
២២,៨០% 

មូល្នវនិិធយា្  -     -     -     -     -     ១០.០០០   ១០.០០០   
គទពយសរមមធផ្សងៗ  -     -     -     -    -  ១.៧៥០   ១.៧៥០   
គទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុសរុរ ៨៥៣.៨៦៩ ៧៧.០៩០ ១.៣២៥.៤៥២ ១៨.១៦៥.៣៤៧ ១.៤២៧.៣៨៥  ២.៦៧៣.៦៨៧   ២៤.៥២២.៨៣០   
         
រំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ         

ទររគបារជំ់្ពារភ់ា្ហ ុនិរ  ៥.០០០.០០០   -     ៤.០០០.០០០   ១.០០០.០០០   -     -     ១០.០០០.០០០  
៤,៩៨% ធៅ 

៦,២១% 
គបាររ់មច ី  -     ៣៤៥.៧១៩   ៤០១.៨១៧   ៤.២៨០.០៣៦   -     -     ៥.០២៧.៥៧២  ៤,៩៨% ធៅ ៩% 
រំណុលធផ្សងៗ  -     -     -     -     -     ២១១.៤៨៣   ២១១.៤៨៣   
រំណុលហិរញ្ញ វត្ាុសរុរ ៥.០០០.០០០   ៣៤៥.៧១៩   ៤.៤០១.៨១៧   ៥.២៨០.០៣៦   -     ២១១.៤៨៣   ១៥.២៣៩.០៥៥   
ចំននួ្មល ត្ការគបារស់រុរ (៤.១៤៦.១៣១) (២៦៨.៦២៩) (៣.០៧៦.៣៦៥) ១២.៨៨៥.៣១១ ១.៤២៧.៣៨៥  ២.៤៦២.២០៤   ៩.២៨៣.៧៧៥   
សមតុ្លយ្ិត្ជាពានធ់រៀល  

(រំណត្ស់មា ល់ធលខ្ ៣.២) (១៦.៧៧១.១០០) (១.០៨៦.៦០៤) (១២.៤៤៣.៨៩៦) ៥២.១២១.០៨៣ ៥.៧៧៣.៧៧២  ៩.៩៥៩.៦១៥   ៣៧.៥៥២.៨៧០   

 
 



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់        ៤៩ 
 

 

៣៣.៤. ហានិភយ័ស្ថចគ់បារង់្កយគសលួ  
ហានិភយ័ស្ថចគ់បារង់្កយគសួល ទរទ់ងនរងលទធភាពររានូវគទពយសរមមង្កយគសួលឱ្យបានគ្រគ់គាន ់ធែើមរំធពញការសនានិងកាត្ពវរិចចហិរញ្ញ វត្ាុធៅធពល ដែលែល់កាលរំណត្ស់ងរនុងត្ថ្មល។ 
 
រដនាមពីធនឹះធទៀត្ការអនុវត្តនយ៍ា៉ា ងលមអតិ្តាមការត្គមូវស្ថចគ់បារង់្កយគសួល ្ណៈគ្រគ់្ងបាន គតួ្ត្ពិនិត្យយា៉ា ងជារល់ារធ់ៅធលើលំហូរស្ថចគ់បារធ់ចញចូល និងចំននួ្មល ត្តាមកាលវស្ថនតតាម 
រយៈការរាយការណ៍ជាគរចា។ំ ការដគរគរួលឥណទន គតូ្វបានគតួ្ត្ពិនិត្យតាមដាន ធហើយត្គមូវការស្ថចគ់បារង់្កយគសួលគតូ្វបានធ វ្ើការដរត្គមូវ ធែើមបធីានាថាគទពយសរមមង្កយគសួលមនលរខណៈគ្រ់
គគាន ់ធែើមបរំីធពញការសនា និងកាត្ពវរិចចហិរញ្ញ វត្ាុធៅធពលែល់កាលរំណត្ស់ង។ 
 
តារាងខាងធគកាមធនឹះ ្ឺជាការរង្កា ញនូវគទពយសរមមហិរញ្ញ វត្ាុ និងរំណុលហិរញ្ញ វត្ាុររស់គរុមហ ុន តាមកាលវស្ថនតរនុងការសនាសង និងរមួរញ្ចូ លនូវចំននួការគបារដ់ែលគតូ្វទូទត្។់ 

 រហូត្ែល់១ ដខ្ ពី ១ – ៣ ដខ្ ពី ៣ – ១២ ដខ្ ពី ១ - ៥ ឆ្ន  ំ ធលើសពី ៥ឆ្ន  ំ មនិមនការគបារ ់ សររុ 
 ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ 
        

នាថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១        
គទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ាុ        
ស្ថចគ់បាររ់នុងថ្ែ ២៦.៤៣៥ - - - - - ២៦.៤៣៥ 
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាត្ិថ្នរមពុជា ១.០៦០.៨៥២ - - - - ២៥៤.៧៦៥ ១.៣១៥.៦១៧ 
សមតុ្លយធៅ្នាគារនានា ៣.៣៥៦.៩៨២ - - - - - ៣.៣៥៦.៩៨២ 
ឥណទនផ្តល់ែល់អត្ងិិជ្ន - សុទធ ១.១៧៤.៤៩០ ២.០៧៨.៦៦៧ ៧.៩៧៣.០៩៣ ១៦.៩៧៣.៩២៩ ១៧៦.៣៣៧ - ២៨.៣៧៦.៥១៦ 
មូល្នវនិិធយា្ - - - - - ១០.០០០ ១០.០០០ 
គទពយសរមមធផ្សងៗ ៣.២៥២ - - - - - ៣.២៥២ 
គទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ាុសរុរ ៥.៦២២.០១១ ២.០៧៨.៦៦៧ ៧.៩៧៣.០៩៣ ១៦.៩៧៣.៩២៩ ១៧៦.៣៣៧ ២៦៤.៧៦៥ ៣៣.០៨៨.៨០២ 

        
រណុំលហរិញ្ញ វត្ាុ        
ទររគបារជ់្ំពារភ់ា្ហ ុនិរ ២២.០៣៨ ៩.៦៩៩ ១.៣៧៥.៧៤០ ៩.២៤៩.៥៥១ - - ១០.៦៥៧.០២៨ 
គបាររ់មច ី ១៩.៣៩៥ ៧៩៤.៧៦០ ១.៩៨៤.៦១៦ ៤.៧៨៨.៥៦២ - - ៧.៥៨៧.៣៣៣ 
រំណុលធផ្សងៗ ២៣៦.១៦៣ ១១.១០៦ ៩៩.៣៧៣ ២២.៧៤៨ - - ៣៦៩.៣៩០ 
រណុំលហរិញ្ញ វត្ាុសរុរ ២៧៧.៥៩៦ ៨១៥.៥៦៥ ៣.៤៥៩.៧២៩ ១៤.០៦០.៨៦១ - - ១៨.៦១៣.៧៥១ 
ចនំនួ្មល ត្ការគបារស់រុរ ៥.៣៤៤.៤១៥ ១.២៦៣.១០២ ៤.៥១៣.៣៦៤ ២.៩១៣.០៦៨ ១៧៦.៣៣៧ ២៦៤.៧៦៥ ១៤.៤៧៥.០៥១ 

សមតុ្លយ្តិ្ជាពានធ់រៀល  
(រណំត្ស់មា ល់ធលខ្ ៣.២) ២១.៧៧៣.១៤៨ ៥.១៤៥.៨៧៨ ១៨.៣៨៧.៤៤៥ ១១.៨៦៧.៨៣៩ ៧១៨.៣៩៧ ១.០៧៨.៦៥៣ ៥៨.៩៧១.៣៦០ 



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់        ៥០ 
 

 

៣៣.៤. ហានិភយ័ស្ថចគ់បារង់្កយគសលួ (ត្) 

 រហូត្ែល់១ ដខ្ ពី ១ – ៣ ដខ្ ពី ៣ – ១២ ដខ្ ពី ១ - ៥ ឆ្ន  ំ ធលើសពី ៥ឆ្ន  ំ មនិមនការគបារ ់ សរុរ 
 ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ ែុលាល រអាធមររិ 
        

នាថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២០        
គទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ាុ        
ស្ថចគ់បាររ់នុងថ្ែ ១៥.៣២២ - - - - - ១៥.៣២២ 
សមតុ្លយធៅ្នាគារជាត្ិថ្នរមពុជា ២.៦២៥.២០៣ - - - - ២៥៤.៧៦៥ ២.៨៧៩.៩៦៨ 
សមតុ្លយធៅ្នាគារនានា ៨៥២.៩៥៩ - - - - - ៨៥២.៩៥៩ 
ឥណទនផ្តល់ែល់អត្ងិិជ្ន - សុទធ ១.០៣៧.៤៣៩ ១.៩៧៦.៦៤៣ ៧.៨៨០.៩២១ ១៥.៩០៤.៣៨៧ ១៨១.៨៣៦ - ២៦.៩៨១.២២៦ 
មូល្នវនិិធយា្      ១០.០០០ ១០.០០០ 
គទពយសរមមធផ្សងៗ ១.៧៥០ - - - - - ១.៧៥០ 
គទពយសរមមហរិញ្ញ វត្ាុសរុរ ៤.៥៣២.៦៧៣ ១.៩៧៦.៦៤៣ ៧.៨៨០.៩២១ ១៥.៩០៤.៣៨៧ ១៨១.៨៣៦ ២៦៤.៧៦៥ ៣០.៧៤១.២២៥ 
        
រំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ        
ទររគបារជ់្ំពារភ់ា្ហ ុនិរ ៥.០០០.០០០ ៥៤.៨១៧ ៤.០៨៩.៩៣៨ ១.០២៦.១៣៧ - - ១០.១៧០.៨៩២ 
គបាររ់មច ី ២៨.២៣៨ ៥៦៩.២១៩ ៦៨៥.០២៦ ៤.៧៥១.៥២១ - - ៦.០៣៤.០០៤ 
រំណុលធផ្សងៗ ១០៦.២១៧ ៩.០០៥ ៨០.១៧៩ ១៦.០៨២ - - ២១១.៤៨៣ 
រំណុលហិរញ្ញ វត្ាុសរុរ ៥.១៣៤.៤៥៥ ៦៣៣.០៤១ ៤.៨៥៥.១៤៣ ៥.៧៩៣.៧៤០ - - ១៦.៤១៦.៣៧៩ 
ចំនួន្មល ត្ការគបារស់រុរ (៦០១.៧៨២) ១.៣៤៣.៦០២ ៣.០២៥.៧៧៨ ១០.១១០.៦៤៧ ១៨១.៨៣៦ ២៦៤.៧៦៥ ១៤.៣២៤.៨៤៦ 
សមតុ្លយ្ិត្ជាពានធ់រៀល  

(រំណត្ស់មា ល់ធលខ្ ៣.២) (២.៤៣៤.២០៨) ៥.៤៣៤.៨៧០ ១២.២៣៩.២៧២ ៤០.៨៩៧.៥៦៧ ៧៣៥.៥២៧ ១.០៧០.៩៧៤ ៥៧.៩៤៤.០០២ 

 
 



 

គ្រឹះស្ថា នមគីរហូិរញ្ញ វត្ាុ ម៉ា រសីុ់ម៉ា  ភអីលិសីុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់    ៥១ 
 

 

៣៣.៥.  ការគ្រគ់្ងធែើមទុន 
រ. ធែើមទុនតាមរទរបញ្ញត្តិ 
្នាគារជាតិ្ថ្នរមពុជារនុងនាមជាអាជាា ្របានរធងកើត្ និងគតួ្ត្ពិនិត្យនូវត្គមូវការធែើមទុនររស់គរុមហ ុនជារមួ ។  
 
ធគាលនធយាបាយររស់គរុមហ ុន ្ឺធានាឱ្យបាននូវមូលដាឋ នធែើមទុនរ រងម ំធែើមបរីរានូវទំនុរចិត្តទីផ្ារ និង ធែើមបធីានាសាិរភាពថ្នការ
អភវិឌ្ឍនយូ៍រអដងវងររស់អាជី្វរមម។ ផ្លរ៉ាឹះពាល់ថ្នរគមតិ្ធែើមទុនធលើភា្លាភ មច ស់ហ ុន រគ៏តូ្វបានទទួលស្ថា ល់ ធហើយគរុមហ ុនបាន
ទទលួស្ថា ល់នូវត្គមូវការធែើមបធីានាឱ្យបាននូវ តុ្លយភាពរវាងភា្លាភខ្ពស់ ដែលអាចនរងធរើត្មនធ ើងនូវរំណុលខ្ពស់ និង 
អត្ាគរធយាជ្ន ៍និងការធានាដែលផ្តល់ធដាយស្ថា នភាពមូល្នលអ។ 
 
គរុមហ ុនបានអនុធលាមធៅតាមត្គមូវការធែើមទុន ដែលបានរំណត្ធ់ដាយចារធ់ៅរនុងការយិររធិចឆទ។ 
 
ខ្. ការដរងដចរធែើមទុន 
ការដរងដចរធែើមទុនរវាងគរតិ្រត្តិការ និងសរមមភាពជារល់ារ ់្ឺគតូ្វបានជ្គមុញមយួភា្្ំធដាយគរសិទធភាពចំណូលធលើមូល្នដែល
ទទលួបានពីការដរងដចរធនាឹះ។ ធែើមទុនដែលបានដរងដចរធៅតាមគរតិ្រត្តិការ ឬសរមមភាពនីមយួៗ គតូ្វដផ្អរតាមធែើមទុនដែល
រំណត្ធ់ដាយចារជ់ាចមបង។ 
 
៣៤. ក្ពឹត្តិការណ៍ធក្កាយការយិបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍ 
មនិមនការដរដគរ ឬគពរត្តិការណ៍ដែលមនិអាចដរដគរបាន បានធរើត្មនធ ើងធៅរវាងកាលររធិចឆទថ្នរបាយការណ៍ និងកាលររធិចឆទថ្ន
ការអនុមត័្ធៅធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុទងំធនឹះធទ។ 
 
៣៥. ធសចរតីអនុញ្ញញ ត្ិថ្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុ្ិត្គត្រមថ្ងៃទី៣១ ដខ្ ន្ូ ឆ្ន ២ំ០២១ និងសគមរក់ារយិររធិចឆទដែលបានរញ្ចរ ់គតូ្វបានអនុមត័្ធដាយគរុមគរររាភបិាល 
ធៅថ្ងៃទី១៣ ដខ្ធមស្ថ ឆ្ន  ំ២០២២។ 
 
 
 
 
 


