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

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

ទ្រពយសកមមសរបុ ១.៣៥៤.៦៦៣.២៣៦ ១.៣៧២.២៦៦.២២១ ១.៣២៨.១៩០.៤៨៨ 
បំណុលសរបុ ៦៦៩.៧៤៨.៨៩៣ ៦៨៩.៧៤១.៣៨១ ៦៧៨.៦៨០.២៥៤ 
មូលធ្នសរបុ ៦៨៤.៩១៤.៣៤៣ ៦៨២.៥២៤.៨៤០ ៦៤៩.៥១០.២៣៤ 

លរធផលហរិញ្ញ វត្ាុ 
ទ្តី្មាសរី២ 
ឆ្ន ២ំ០២០ 
(ពានរ់រៀល) 

ទ្តី្មាសរី២ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ 
(ពានរ់រៀល) 

ទ្តី្មាសរី២ 
ឆ្ន ២ំ០១៨ 
(ពានរ់រៀល) 

ចំណូលសរបុ ៧៥.៦២៥.៦១៧ ៨១.៧០០.២០១ ៧០.១០៧.៧៥៦ 
ចំរណញមនុបងព់នធ ១១.៧១៨.០២៤ ៣.៨៥៦.០១០ ២០.៧៤១.៧៨៨ 

ចំរណញសុរធកនុងការយិបររិចេរ ៨.៣៤០.១២៤ ១.១៣៨.៦២០ ១៨.៩០៤.៤៤៥ 

លរធផលលមអតិ្កនុងការយិបររិចេរ ៨.៣៤០.១២៤ ១.១៣៨.៦២០ ១៧.២២៣.៦៩៥ 
អនុបាត្ហរិញ្ញ វត្ាុ  ៣០ មថុិនា ២០២០ ៣១ ធ្នូ ២០១៩ ៣១ ធ្នូ ២០១៨ 
អនុបាត្ស្ថធ្នភាព ២,៦៥% ១,២១% ៣,៨២% 

អនុបាត្ 
សនទនីយភាព 

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

 
ទ្តី្មាសរី២ 
 ឆ្ន ២ំ០២០ 

 

ទ្តី្មាសរី២ 
 ឆ្ន ២ំ០១៩ 

  

ទ្តី្មាសរី២  
ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 

អនុបាត្ 
ចំរណញភាព 

ផលចំរណញកនុងមយួ
ឯកតាទ្រពយសកមម ០,៦២% ០,០៨% ១,៤២% 

ផលចំរណញកនុងមយួ
ឯកតាមូលធ្ន 

១,២២% ០,១៧% ២,៨៨% 
គំលាត្ចំរណញដុល ២៤,២៤% ២៧,៣៨% ២១,០៥% 
គំលាត្ចំរណញភាព ១១,០៣% ១,៣៩% ២៦,៩៦% 
ចំរណញកនុងមយួឯក
តាមូលបទ្ត្កមមសិរធិ 
(ររៀល) 

៩៧,២៤ ១៣,២៧ ២២០,៤០ 

អនុបាត្លរធភាពសងការទ្បាក ់ ៤,៧៥ ៨,៧១ ៥,៤៦ 
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១.៣៥៤.៦៦៣.២៣៦

៦៦៩.៧៤៨.៨៩៣

៦៨៤.៩១៤.៣៤៣

១.៣៧២.២៦៦.២២១

៦៨៩.៧៤១.៣៨១ ៦៨២.៥២៤.៨៤០

១.៣២៨.១៩០.៤៨៨

៦៧៨.៦៨០.២៥៤ ៦៤៩.៥១០.២៣៤

ទ្រពយសកមមសរបុ បំណុលសរបុ មូលធ្នសរបុ
ទ្ត្ីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ន ២ំ០១៩ ឆ្ន ២ំ០១៨

៧៥.៦២៥.៦១៧

១៨.៣៣១.៦០៩ ១១.៧១៨.០២៤
៨.៣៤០.១២៤

៨១.៧០០.២០១

២២.៣៦៨.២៧៧

៣.៨៥៦.០១០
១.១៣៨.៦២០

៧០.១០៧.៧៥៦

១៤.៧៦០.៥៤៧ ២០.៧១៤.៧៨៨
១៨.៩០៤.៤៤៥

០

១០,០០០,០០០

២០,០០០,០០០

៣០,០០០,០០០

៤០,០០០,០០០

៥០,០០០,០០០

៦០,០០០,០០០

៧០,០០០,០០០

៨០,០០០,០០០

៩០,០០០,០០០

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

ទ្ត្ីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ទ្ត្ីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ ទ្ត្ីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៨
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ល.រ ទ្បរេរមូលបទ្ត្កមមសិរធ ិ ភាគហ ុនិក ចំននួមូលបទ្ត្កានក់ាប ់ ភាគរយ 

១ 
មូលបទ្ត្កមមសិរធិគ្មម នសិរធ
របាោះរឆ្ន ត្ទ្បរេរ “ក” 

រដឋត្ំណាងរោយទ្កសួង 
រសដឋកិចច និងហិរញ្ញ វត្ាុ 

៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ៨០,៩៥% 

២ 
មូលបទ្ត្កមមសិរធិមានសិរធ
របាោះរឆ្ន ត្ទ្បរេរ “ខ” 

រដឋត្ំណាងរោយទ្កសួង 
រសដឋកិចច និងហិរញ្ញ វត្ាុ 

៦៤.៣២៨.៩៧៥ ១៤,២៩% 

៣ 
មូលបទ្ត្កមមសិរធិមានសិរធ 
របាោះរឆ្ន ត្ទ្បរេរ “គ” 

ឯកជន 
 ២១.៤៤២.៩៩២ ៤,៧៦% 

សរបុ ៤៥០.៣០២.៨២៨ ១០០% 

ល.រ ភាគហ ុនិក ចំននួមូលបទ្ត្កានក់ាប ់ ភាគរយ 
១ ESOP ២.១៤៤.២៩៩ ១០% 
២ KAMIGUMI CO., LTD ១១.១៥០.៣២៤  ៥២% 

៣ 
KOBE-OSAKA International 
Port Corporation ២.១៤៤.៣០០ ១០% 

៤ ភាគហ ុនិកឯកជនដទរររៀត្ ៦.០០៤.០៦៩ ២៨% 
សរបុ ២១.៤៤២.៩៩២ ១០០% 

៤៥.៥៥%

២៥.៧៨%

២៤.១៩%

៣.៣១%
០.០១%

០.០០%

០.៧៥%

០.៣០%

០.១១%

ចំណូលរលើកោកពី់នាវារៅរី
លាន (Stevedoring)
ចំណូលរលើកោករ់លើរីលាន 
(LOLO)
ចំណូលពីរសវាកមមនាវាចរ

ចំណូលសតុក ឃ្ល ងំ និងរីលាន

ចំណូលដឹកជញ្ជូ ន

ចំណូលនាវាររសចរណ៍

ចំណូលពីតំ្បន ់រសដឋកិចច
ពិរសស
ចំណូលជលួរីតាងំ

ចំណូលរផេងៗររៀត្
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“ជួសមខុឱ្យទ្កមុទ្បឹកាេបិាលរបស់ កពំងផ់ផសវយត័្ទ្កងុទ្ពោះសីហនុ (កសស) ខ្ុ ំមាន

កិត្តិយស និងកតីរស្ថមនសេរកីរាយកនុងការបង្ហា ញជូននូវរបាយការណ៍អាជីវកមម និងរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ាុទ្បចទំ្ត្ីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ របស់ កសស សទ្មាបក់ារយិបររិចចរផដលបញ្ចបរ់ៅទថៃរ៣ី០  
ផខមថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០  ។ 

 
រោយមានការគ្មទំ្រយ៉ា ងមុត្មាពំីរាជរោឋ េបិាល កដូ៏ចជាទ្កសួងអាណាពាបាលទងំពីរ កសស បាន

បនតការវវិឌ្ឍនយ៍៉ា ងខាល ងំកាល រដើមបបីរទ្មើសកមមភាពធុ្រកិចចរបស់ខលួន ជាលរធផលរៅកនុងទ្ត្ីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ 
រនោះ កសស ររួលបានទ្បាកច់ំណូលសរបុចំនួន ៧៥.៦២៥.៦១៧.០០០ ររៀល និងររលួបានទ្បាកច់ំរណញ
សុរធរទ្កាយបងព់នធកនុងការយិបររិចេរចនំួន ៨.៣៤០.១២៤.០០០ ររៀល។ របើរទ្បៀបរធ្ៀបនឹងទ្ត្ីមាសរី២ ឆ្ន ំ
២០១៩ ទ្បាកច់ណូំលបានថយចុោះចំនួន ៦.០៧៤.៥៨៤.០០០ ររៀល គឺរសមើនឹង ៧,៤៤%  ចំផណកទ្បាក់
ចំរណញសុរធរទ្កាយបងព់នធវញិ មានការរកើនរ ើងវញិចនំួន ៧.២០១.៥០៤.០០០ ររៀល គឺរសមើនឹង
៦៣២,៤៨% ។ លរធផលរនោះបណាា លមកពីបរមិាណរនំិញ និងកុងត្ឺនរ័ឆ្លងកាត្ ់ កសស មានការថយចុោះ 
រោយរងការប៉ាោះពាល់រសដឋកចិចទនការផទុោះរ ើងទនជមៃរឺាត្ត្ាត្សកល Covid-19 ប៉ាុផនតរោយការខាត្ពីអទ្តាបតូរ
ទ្បាករ់យ៉ាន (មនិទនស់រទ្មច) មានការថយចុោះ រធ្ៀបនឹងទ្ត្មីាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ រធ្វើរអាយចំរណញសុរធរទ្កាយ
បងព់នធមានការរកើនរ ើងវញិ ជាលរធផលចំរណញកនុងមយួឯកតាមូលបទ្ត្កមមសិរធមានចំនួន ៩៧,២៤ ររៀល 
សទ្មាបទ់្ត្ីមាសរ២ី ឆ្ន ២ំ០២០ រនោះ។ រោយផ ក កនុងទ្ត្ីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ កុងត្ឺនរ័ផដលបានឆ្លងកាត្ ់   
កសស មានចំនួន ១៥០.៣០២ TEUs រពាលគឺ ថយចចំំននួ ១.៣៨១ TEUs រសមើនឹង ០,៩១% របើរធ្ៀបនឹងទ្ត្ី
មាសរ២ី ឆ្ន ២ំ០១៩ ។ 

កសស នឹងបនតកិចចខិត្ខំទ្បឹងផទ្បង រដើមបបីំរពញរសវាកមម អាជីវកមមឱ្យកានផ់ត្ទ្បរសើរ នងិសរទ្មចបាន
លរធផលខពស់ជាទ្បរយជនដ៍ល់ភាគហ ុនិករបស់ខលួន។ កសស បានពទ្ងងឹទ្បសិរធភាពការង្ហរ និងការកស្ថង
រហោឋ រចនាសមពន័ធបផនាមររៀត្ រដើមបរីឆ្លើយត្បនឹងកំរណើ នត្ទ្មូវការរសវាកមមរបស់អត្ថិជិន និងការរកីចរទ្មើន
រសដឋកិចចជាត្។ិ ចណំត្ផផពហុបំណង របស់ កសស មានរគ្មលរៅចូលរមួរលើកកមពស់វស័ិយ កសិកមម កសិ
ឧសាហកមម ឧសាហកមម ពាណិជជកមម និងពិរសសរដើមបគី្មទំ្រដល់ការនារំចញផលិត្ផល កសិកមមរបស់កមពុជា
ដូចជា អងករ ចណិំត្ដំ ូងមសីៃួត្ និងរំនិញរាយ ផដលជាការរឆ្លើយត្បចំរពាោះយុរធស្ថស្រសតពទ្ងកីរីផារនាអំងករ
រចញរបស់រាជរោឋ េបិាលកមពុជា កដូ៏ចជាការផតល់រសវាេសតុភាដល់ការរកុរករទ្បងកនុងផដនសមុទ្រកមពុជា។ រទ្ៅ

”  

សេចក្តីថ្លែងរបេ់ប្បធានអគ្គនាយក្ 
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ពីរនោះ ចណំត្ផផពហុបណំងកម៏ានរគ្មលរៅរលើការនាចូំលធ្យងូថមសំរាបរ់ទ្បើទ្បាស់កនុងការផលិត្ថាមពលអគគិ
សនី និងសីុម៉ាងត្ផ៍ងផដរ។ កសស កក៏ំពុងអនុវត្តគរទ្មាងចំណត្ផផកុងត្ឺនរ័ថមី ផដលសាិត្កនុងដណំាកក់ាល
សិកាគំរបូលងល់មអតិ្ ផដលចណំត្ផផកុងត្នឺរ័ថមីរនោះនឹងអាចអនុញ្ញញ ត្រអាយនាវាចណុំោះផទុកទ្បមាណ ៦០.០០០ 
រតាន ឫនាវាដឹកកុងត្នឺរ័ចណុំោះផទុកទ្បមាណ ៥.០០០ TEUs ជាទ្បរេរ Post Panamax ចូលចត្បាន ។  

 

  
 អនុវត្តបនតការង្ហរតាមផផនការផដលបានរទ្គ្មងរុកសទ្មាបឆ់្ន ២ំ០២០  
 រកានូវឧត្តមភាពទនភាពទ្បកតួ្ទ្បផជងរបស់ខលួន រោយធានានូវគុណភាពរសវាកមម ត្ទមលទ្បកួត្

ទ្បផជង ទ្បសិរធភាពការង្ហរ នងិការកស្ថងរំនុកចិត្តជូនអត្ថិិជន 
 ពទ្ងឹងសមត្ាភាពបគុគលិករលើការទ្គបទ់្គង និងបរចចកររស រដើមបរីឆ្លើយត្បឱ្យបានទនរ់ពលរវលា 

ចំរពាោះកំរណើ នត្ំរវូការរសវាកមមរបស់កំពងផ់ផ 
 ជួសជុល ផថទ ំ នងិអេវិឌ្ឍរហោឋ រចនាសមពន័ធផផ និងរទ្គឿងចទ្កបផនាមររៀត្ រដើមបរីកាឧត្តមភាព 

ទ្បកួត្ទ្បផជង និងរលើកកំពស់សមត្ាភាពរលើកោករ់ំនិញរបស់ខលួន 
 ពទ្ងឹងកចិចសហទ្បត្បិត្តិការជាយុរធស្ថស្រសតជាមយួកំពងផ់ផកនុងទ្បររស និងកនុងត្ំបន ់
 ពទ្ងឹងអេបិាលកិចចទ្គបទ់្គងតាមរយៈការបរងកើត្គណៈកមាម ធ្ិការសំខាន់ៗ  
 ចូលរមួកនុងសកមមភាពអេវិឌ្ឍសហគមនម៍ូលោឋ ន និងរលើកកំពស់សុខមាលភាពសងគម 

  
រៅកនុងទ្ត្ីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ រនោះ ទ្កុមទ្បឹកាេបិាលបានរធ្វើការជួបទ្បជុំចនំួន ០១ រលើក និងបាន

សរទ្មចការង្ហរដូចខាងរទ្កាម៖ 
សមយ័ទ្បជុទំ្កមុទ្បកឹាេបិាល អាណត្តរិ៧ី រលើករ៨ី នាទថៃរ០ី៨ ផខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ 
កិចចទ្បជុំបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងសរទ្មចរលើចំនុចដូចខាងរទ្កាម៖ 

 ទ្កុមទ្បឹកាេបិាលបានឯកភាពរលើលរធផលផដលបានសរទ្មច និងរសនើរអាយបនតអនុវត្តរៅតាមស្ថម រត្ី
សមយ័ទ្បជុំទ្កមុទ្បឹកាេបិាលកនលងមក និងបានរសនើរអាយ កសស ោករ់ចញនូវវធិានការរលើបញ្ញា
បំណុលផដលទ្កុមហ ុន Royal Railway (Cambodia) រៅជំពាក ់។ 

 ទ្កុមទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងអនុមត័្រោយឯកភាពរលើរបាយការណ៍បូកសរបុលរធផល 
ការង្ហរអាជីវកមម កសស ទ្ត្មីាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ។ 

 ទ្កុមទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងអនុមត័្រោយឯកភាពរលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុទ្ត្ីមាសរី១ 
ឆ្ន ២ំ០២០ ផដលបានទ្ត្ួត្ពនិិត្យរោយទ្កុមហ ុនសវនកមមឯករាជយ PWC (Financial performance 
review) ។ 

 ទ្កុមទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងអនុមត័្រោយឯកភាពរលើ កាលបររិចេរ រីកផនលង នងិ      
ររបៀបវារៈ សទ្មាបម់ហាសននបិាត្ភាគហ ុនិក រលើករ៣ី ឆ្ន ២ំ០២០ ដូចខាងរទ្កាម ៖ 

- កាលបររិចេរ មហាសននិបាត្ភាគហ ុនិក រលើករី៣ ឆ្ន ២ំ០២០: ទថៃរី០៥ ផខមថុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
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- កាលបររិចេរ កំណត្រុ់ក : ទថៃរី១៥ ផខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២០ 
- រីកផនលងទ្បារពធមហាសននិបាត្ (Venue) : សណាឋ គ្មរ សុខា ប ចិ រសីត្, រខត្តទ្ពោះសីហនុ  
- ររបៀបវារៈមហាសននិបាត្ ៖ 
១. របាយការណ៍លរធផលការង្ហរអាជីវកមម-រសវាកមម ឆ្ន ២ំ០១៩ និងរិសរៅការង្ហរអាជីវកមម-
រសវាកមម ឆ្ន ២ំ០២០ 

           ២. សំរណើ សំុពនិិត្យ និងអនុមត័្រលើការផបងផចកភាគលាេជូនភាគហ ុនិកសទ្មាបឆ់្ន ២ំ០១៩ 
 ទ្កុមទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងឯកភាពនិងអនុមត័្រអាយ កសស រសនើសំុការអនុមត័្ការ

ផបងផចកភាគលាេ (Dividend) ការកណំត្ក់ាលបររិចេរកណំត្រុ់កផដលទ្ត្ូវផបងផចកភាគលាេ 
(Record Date) នងិកាលបររិចេរចបរ់ផតើមរូទត្ភ់ាគលាេ (Payment Date) ជូនភាគហ ុនកិ 
សទ្មាបក់ារយិបររិចេរឆ្ន ២ំ០១៩ រៅកនុងមហាសននិបាត្ភាគហ ុនិករលើករី៣ ឆ្ន ២ំ០២០ ។ 

 ទ្កុមទ្បឹកាេបិាលបានពិនតិ្យ ពិភាកា និងអនុមត័្រោយគ្មទំ្ររលើគរទ្មាងស្ថងសងច់ំណត្ផផកុងតឺ្នរ័
រឹករទ្ៅ ជំហា នរី២ ទ្បផវង ៤១០ ផម៉ាទ្ត្ ជរទ្ៅរឹក ១៦.០០ ផម៉ាទ្ត្ និងជំហា នរី៣ ទ្បផវង ៤៤០ ផម៉ាទ្ត្ 
ជរទ្ៅរឹក ១៧.៥០ ផម៉ាទ្ត្ រមួគ្មន  ទនរសេនទន ទនការអេវិឌ្ឍន ៍កសស រយៈរពល ១០ឆ្ន  ំ(២០២០-
២០៣០)។ ជាមយួគ្មន ផងផដរអងគទ្បជុំបានរសនើសំុរអាយ ឯកឧត្តម ផាន ់ ផលាល  សមាជិកទ្កុមទ្បឹកាេិ
បាល ជាត្ំណាងទ្កសួងរសដឋកិចច និងហិរញ្ញ វត្ាុ ជួយ ពរនលឿននិត្ិវធិ្ីរសនើសំុទ្បាកក់មចសីមបទនពីទដគូរ
អេវិឌ្ឍន ៍JICA ពីរោឋ េបិាលជប៉ាុន ។ 

 ទ្កុមទ្បឹកាេបិាលបានពិនិត្យ ពិភាកា និងអនុមត័្រោយឯកភាពរលើរសចកតីរផេងៗរមួមាន៖ 
- ការលបប់ំណុលរបស់ភាន កង់្ហរនាវាចរកមពុជា (កាសំ្ថប) ផដលរៅជំពាក ់ កសស រចញពីបញ្ជ ី
ការគណរនយយរបស់ កសស ។ 
- ការកំណត្ក់ាលបររិចេរររៀបចំកិចចទ្បជុំទ្កុមទ្បឹកាេបិាល អាណត្តិរី៧ រលើករី៩ រៅទថៃរី១៤            
ផខសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ ។ 

 
 ជាថមីមតងររៀត្ រយើងខ្ុ ំសូមផថលងអណំរគុណយ៉ា ងទ្ជាលរទ្ៅចំរពាោះរាជរោឋ េបិាលកមពុជា ផដលដឹកនាំ
រោយ សរមតចអគគមហារសនាបត្រីត្រជា ហ ៊ុន សែន នាយករដឋមស្រនតីទនទ្ពោះរាជាណាចទ្កកមពុជា នងិទ្កសួង
អាណាពាបាលទងំពីរ គឺទ្កសួងស្ថធារណៈការ នងិដឹកជញ្ជូ ន និងទ្កសួងរសដឋកិចច នងិហិរញ្ញ វត្ាុ ផដលជានិចច
កាលផត្ងផត្គ្មទំ្រ និងរុកចតិ្តដល់សកមមភាពការង្ហររបស់ កសស ររៀងរហូត្មក ។ 

ជាចុងរទ្កាយរនោះ ខ្ុ ំសូមផថលងអំណរគុណដល់បុគគលិក នងិកមមករ កំពងផ់ផសវយត័្ទ្កុងទ្ពោះសីហនុទងំ
អស់ផដលផត្ងផត្ខិត្ខំទ្បឹងផទ្បងបំរពញភារកិចចរបស់ខលួន ។ 
 

                                                                ទថៃសុទ្ក ១០ររាច ផខទ្ស្ថពណ៍ ឆ្ន ជូំត្ រទស័ក ព.ស ២៥៦៤ 
រខត្តទ្ពោះសីហនុ, ទថៃរី១៤ ផខសីហា គ.ស ២០២០ 

           ប្រធានអគ្គនាយក 
 





  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 



 

 

 

ផ្នែកទី ១ 
ព័ត៌មានទូទៅពាក់ព័នធនឹង 
កំពង់ផ្នស្វយ័តក្កុងក្ពះស្ីហនុ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរខ្មមរ៖ រពំងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ (រស្ស្)  
ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរ (ឡាតងំ)៖ PORT AUTONOME DE SIHANOUKVILLE "PAS" 
ឈ ម្ ោះក្រុមហ ៊ុនជាអរសរ (អងឈ់លេស្)៖ SIHANOUKVILLE AUTONOMOUS PORT  
ឈេមរូដស្តងដ់ារ៖ KH1000060009 
អាស្យដាា ន៖ តរិៈវថិសី្ឈមតចអលគមហាឈស្នាបតឈីតឈជាហ ៊ុនខ្ស្ន ស្ង្កា តឈ់េម៣ ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ  
 ឈមតតក្ពោះសី្ហន៊ុ ក្ពោះរាជាណាចក្ររមព៊ុជា។ 
ឈេមទូរស័្ពទ៖  (៨៥៥) ៣៤ ៩៣៣ ៤១៦ /៩៣៣ ៥១១ 
ឈេមទូរសារ៖ (៨៥៥) ៣៤ ៩៣ ៣ ៦៩៣ 
ឈលហទំពរ័៖ www.pas.gov.kh  
អ៊ុីខ្ម៉ែេ៖ pasinfo@pas.gov.kh 
ឈេមវញិ្ញា បនបក្តច៊ុោះបញ្ជ ីពាណិជ្ជរមម៖ Co.៤៧៨៤ Et / ២០១៧  កាេបរឈិចេទ៖ ២១ រ៊ុមភៈ ២០១៧  
ឈេមអាជាា បណណ អាជ្ីវរមម៖ ០១៥៩ ពណ.ចបព  កាេបរឈិចេទ៖ ២២ រ៊ុមភៈ ២០១៧ ខ្ដេឈចញឈដាយក្រសួ្ង
ពាណិជ្ជរមម 
ឈស្ចរតីស្ឈក្មចអន៊ុញ្ញា ត និងច៊ុោះបញ្ជ ីឯរសារែតេ់ពត័ម៌ានឈេម៖ ០៥៨/១៧/ល.ម.រ/ស្.ស្.រ 
កាេបរឈិចេទ៖ ០៩ ឧស្ភា ២០១៧ 
ឈ ម្ ោះប៊ុលគេតណំាងប៊ុលគេឈ ោះែាយ៖ ឯរឧតតម េូ លមឹឈន ់

   
 រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ លឺជារំពងខ់្ែស្ម៊ុក្ទអនតរជាតិទឹរឈក្ៅខ្តមយួលតន់នក្ពោះរាជាណាចក្រ 
រមព៊ុជា ខ្ដេរំព៊ុងឈ្វើអាជ្ីវរមមឈេើនែទដីក្បមាណ ១២៥ ហិរត។ ឈដាយស្ថិតឈៅតមបឈណាត យឈនេរននក្ពោះរាជា 
ណាចក្ររមព៊ុជារេ៊ុងឈូងស្ម៊ុក្ទនថ រស្ស្ ទទួេ នភាពអន៊ុឈក្រោះពី្មមជាតិ នងិេរខមណឌ ក្បតិបតតិការយ៉ែ ង
រេូនឈពញមយួឆ្េ  ំឈដាយមានទឹរស្ម៊ុក្ទស្ងបស់ាង តេ់អ  នងិព៊ុំមានព្៊ុោះ្ំៗ ឈ ើយ ។  
 រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ដាយបណាត ញដឹរជ្ញ្ជូ នចំរ៊ុោះ។ តមែេូវឈររ រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ដាយែេូវ
ជាតិសំ្ខាន់ៗ ពីរ លឺែេូវជាតិឈេម៤ ខ្ដេមានក្បខ្វង ២២៦ លី ូខ្ម៉ែក្ត ពីរាជ្ធានីភ្េឈំពញមរក្រុងក្ពោះសី្ហន៊ុ និង
ែេូវជាតិឈេម៣ ខ្ដេកាតត់មទីរមួឈមតតរំពត ខ្ដេមានក្បខ្វង ២៤៤ លី ូខ្ម៉ែក្ត។ រស្ស្ រក៏្តូវ នតភាជ ប់
ឈដាយខ្មសរថឈភ្េើងភាលខាងតបងូ ពីភ្េឈំពញកាតត់មឈមតតរំពត ខ្ដេមានក្បខ្វង ២៦៤ ល ូីឈម៉ែក្ត។ ចំខ្ណរតម
ែេូវអាកាស្ រស្ស្ ក្តូវ នតភាជ បឈ់ៅឈមតតឈស្ៀមរាប និងរាជ្ធានីភ្េឈំពញឈដាយអាកាស្យនដាា នអនតរជាតិឈមតត
ក្ពោះសី្ហន៊ុ។ 
 រេ៊ុងនាមជាក្បតិបតតរិរខ្ែ រស្ស្ ក្តូវបំឈពញអាជ្ីវរមម និងឈស្វារមមដូចខាងឈក្កាម៖ 

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



 ដឹរជ្ញ្ជូ នទំនិញ 
 តំបនឈ់ស្ដារិចចពិឈស្ស្ 

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

ទទឹង 
(ខ្ម៉ែក្ត) ចំណត 

១ សាថ នីយខ៍្ែអេរដំឈណើ រ 
(ចណំតខ្ែចាស់្) 

អេរដំឈណើ រ 
និងទំនិញរាយ 

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

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

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

៤ សាថ នីយខ៍្ែ 
ពហ៊ុបំណង 

អេរដំឈណើ រ 
ទំនិញរាយ 

និងរ៊ុរររឈក្បង 

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



-៧,៥ ខ្ម៉ែក្ត ឈដើមបបីឈក្មើឈស្វា    
ភ្ស្ត៊ុភាររមម ស្ក្មាបក់ាររ៊ុរររ
ឈក្បងរេ៊ុងខ្ដនស្ម៊ុក្ទរមព៊ុជា។ 

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

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ឈៅរេ៊ុងក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០២០ ឈនោះ រស្ស្  នឈរៀបចមំហាស្នេិ តភាលហ ៊ុនរិឈេើរទី៣ កាេពី    
នថងទី០៥ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០២០ ឈៅស្ណាា ររ ស្៊ុខា ប ចិ រសី្ត ឈក្កាមអ្ិបតីភាព ឯរឧតតម េូ លមឹឈន ់
ក្បតិភ្ូរាជ្រដាា ភ្ ិេរមព៊ុជាទទួេបនទ៊ុរជាក្បធានអលគនាយរ និងជាក្បធានមហាស្នេិ តភាលហ ៊ុនិរឈេើរទី៣ 
របស់្រំពងខ់្ែស្វយត័ក្រងុក្ពោះសី្ហន៊ុ  នស្ឈក្មចេទធែេដូចខាងឈក្កាម៖ 

- រ យការណ៍េទធែេអាជ្ីវរមម-ឈស្វារមម ឆ្េ ២ំ០១៩  
- រ យការណ៍ ហិរញ្ា វតថ៊ុ ស្ក្មាបដ់ំណាចក់ារយិបរឈិចេទ ៣១ ្េូ ២០១៩ ( នឈ្វើស្វនរមម) 
- ទិស្ឈៅការង្ករឆ្េ ២ំ០២០ 
- វធិានការឈនេើយតបឈៅនឹងការររីរាេដាេននជ្ំងរូឺវដី១៩ (Covid-19) 
- ការអន៊ុមត័ការខ្បងខ្ចរភាលលាភ្ជូ្នភាលហ ៊ុនរិស្ក្មាបឆ់្េ ២ំ០១៩  
- កាេបរឈិចេទក្បកាស្បញ្ជ ីឈ ម្ ោះភាលហ ៊ុនិរខ្ដេក្តូវទទេួភាលលាភ្ (Record date) លឺឈៅនថងទ ី

១០ ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្េ ២ំ០២០។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ផ្នែកទី ២ 

ព័ត៌មានអំពីលទធនលក្រតិរតតិការធុរកិច្ច 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

បរយិយ ឯរតត  
ខ្ែនការ ២០២០ 

ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ំ
២០២០ 

ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ំ
២០១៩ 

ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ំ
២០១៨ 

ឈក្បៀបឈ្ៀប 

១ ២ ៣ ៤ (២-៣)/៣ (២-៤)/៤ 
បរមិាណទនំញិនេងកាត ់ ឈតន ៧.១៨៧.០០០ ១.៧៣១.២៧១ ១.៦៦២.៤០៦ ១.៣៤៩.១៣៧ ៤,១៤% ២៨,៣២% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _   ១.០២០.២៦៨ ៩៨៧.៥០១ ៨៥២.៧៤៣ ៣,៣២% ១៩,៦៥% 
   ទនំិញរាយ  _   ១១៩.៥០៣ ១៧០.៣០៤ ១១៦.៣៤១ -២៩,៨៣% ២,៧២% 
   ជាឈក្បង  _   ៥៩១.៥០០ ៥០៤.៦០១ ៣៨០.០៥៣ ១៧,២២% ៥៥,៦៤% 
បរមិាណទនំញិនាចូំេ _ ៥.៧០១.០០០ ១.៣២៦.៧៣៦ ១.៣៥៥.០៩៥ ៩៨៦.៨៥៧ -២,០៩% ៣៤,៤៤% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _   ៦២៣.២៣៣ ៦៩៨.៥៥៩ ៥២៦.៨៥៣ -១០,៧៨% ១៨,២៩% 
   ទំនិញរាយ _   ៧០៣.៥០៣ ៦៥៦.៥៣៦ ៤៦០.០០៤ ៧,១៥% ៥២,៩៣% 
បរមិាណទនំញិនាឈំចញ  _ ១.៤៨៦.០០០ ៤០៤.៥៣៥ ៣០៧.៣១១ ៣៦២.២៨០ ៣១,៦៤% ១១,៦៦% 
   ជារ៊ុងតនឺរ័  _   ៣៩៧.០៣៥ ២៨៨.៩៤១ ៣២៥.៨៩០ ៣៧,៤១% ២១,៨៣% 
   ទនំិញរាយ  _   ៧.៥០០ ១៨.៣៧០ ៣៦.៣៩០ -៥៩,១៧% -៧៩,៣៩% 
បរមិាណទនំញិឈេើរឈរៀប  _ ៩.៣១៣.០០០ ២.២១៦.៣៤៣ ២.១៦៤.៥៦២ ១.៨៥៩.១០៤ ២,៣៩% ១៩,២២% 
   ក្បលេ់ផ្ទទ េ់  _ ៥៣៦.០០០ ៦៣.២០១ ១៥១.០៤៨ ៧៩.០៦៥ -៥៨,១៦% -២០,០៦% 
   នេងកាតឃ់្េ ងំនិងទលីាន  _ ៨.៧៧៧.០០០ ២.១៥៣.១៤២ ២.០១៣.៥១៤ ១.៧៨០.០៣៩ ៦,៩៣% ២០,៩៦% 
បរមិាណរ៊ុងតនឺរ័នេងកាត ់ TEUs ៦៨៤.០០០ ១៥០.៣០២ ១៥១.៦៨៣ ១៣៨.១៦៥ -០,៩១% ៨,៧៨% 
នាចូំេ  _ ៣៥៧.០០០ ៧៥.០០៤ ៨២.៨០៧ ៧២.៣៤០ -៩,៤២% ៣,៦៨% 
    មានទនំិញ  _   ៧០.៧៤៩ ៧៩.៨៧៧ ៦៥.៣១០ -១១,៤៣% ៨,៣៣% 



     រម នទំនិញ _   ៤.២៥៥ ២.៩៣០ ៧.០៣០ ៤៥,២២% -៣៩,៤៧% 
នាឈំចញ _ ៣២៧.០០០ ៧៥.២៩៨ ៦៨.៨៧៦ ៦៥.៨២៥ ៩,៣២% ១៤,៣៩% 
    មានទនំិញ  _   ៤៣.៣១៦ ៣៩.៩៩៦ ៤២.៨៧៩ ៨,៣០% ១,០២% 
     រម នទំនិញ  _   ៣១.៩៨២ ២៨.៨៨០ ២២.៩៤៦ ១០,៧៤% ៣៩,៣៨% 
ចនំនួនាវាចូេចត  ឈក្លឿង ១.៧១១ ៤៣១ ៤២៩ ៣៦៨ ០,៤៧% ១៧,១២% 
ចណំ៊ុ ែទ៊ុរនាវា  ឈតន ១៨.២៣២.៤៨១ ៤.១៥៣.៥៥៨ ៤.០៣៤.២១៩ ៣.៧១៧.៦២០ ២,៩៦% ១១,៧៣% 
នាវាដឹររ៊ុងតនឺរ័ ឈក្លឿង   ១៧៨ ១៦៧ ១៣៨ ៦,៥៩% ២៨,៩៩% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹររ៊ុងតឺនរ័  ឈតន   ២.៧៣១.៨៣១ ២.២៧៧.៣៧២ ២.១៣៣.៣៨៧ ១៩,៩៦% ២៨,០៥% 
នាវាដឹរឈក្បង ឈក្លឿង   ១៦០ ១៧៧ ១៤០ -៩,៦០% ១៤,២៩% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរឈក្បង ឈតន   ៧០០.១០៤ ៥៧៨.៨៦៧ ៤៩៥.៦៩១ ២០,៩៤% ៤១,២៤% 
នាវាដឹរទំនិញទូឈៅ ឈក្លឿង   ៩៣ ៧៨ ៨៧ ១៩,២៣% ៦,៩០% 
   ចំណ៊ុ ោះនាវាដឹរទនំិញទូឈៅ ឈតន   ៧២១.៦២៣ ៧៦៧.៣៩៧ ៨២៥.១៤១ -៥,៩៦% -១២,៥៥% 
នាវាឈទស្ចរណ៍  ឈក្លឿង   ០ ៧ ៣ -១០០,០០% -១០០,០០% 
   នាវាឈទស្ចរណ៍ ឈតន   ០ ៤១០.៥៨៣ ២៦៣.៤០១ -១០០,០០% -១០០,០០% 
   ចំនួនឈទស្ចរ  នារ ់   ០ ៦.០៣៦ ៤.៧២២ -១០០,០០% -១០០,០០% 



 

 
 
  
 
 

៧០.៧៤៩
៧៩.៨៧៧

៦៥.៣១០

៤.២៥៥ ២.៩៣០ ៧.០៣០

៤៣.៣១៦
៣៩.៩៩៦ ៤២.៨៧៩៣១.៩៨២ ២៨.៨៨០

២២.៩៤៦

០

២០,០០០

៤០,០០០

៦០,០០០

៨០,០០០

១០០,០០០

ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្េ ២ំ០២០ ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្េ ២ំ០១៩ ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្េ ២ំ០១៨

TEUs

នាចូំេមានទំនិញ នាចូំេរម នទំនិញ នាឈំចញមានទំនិញ នាឈំចញរម នទំនិញ

១.៧៣១.២៧១ ១.៦៦២.៤០៦

១.៣៤៩.១៣៧

០

៥០០,០០០

១,០០០,០០០

១,៥០០,០០០

២,០០០,០០០

ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្េ ២ំ០២០ ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្េ ២ំ០១៩ ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្េ ២ំ០១៨



 
 

 
 
 

២.៧៣១.៨៣១

៧០០.១០៤

៧២១.៦២៣

០

២.២៧៧.៣៧២

៥៧៨.៨៦៧
៧៦៧.៣៩៧

៤១០.៥៨៣

២.១៣៣.៣៨៧

៤៩៥.៦៩១

៨២៥.១៤១

២៦៣.៤០១

០

៥០០,០០០

១,០០០,០០០

១,៥០០,០០០

២,០០០,០០០

២,៥០០,០០០

៣,០០០,០០០

នាវារ៊ុងតឺនរ័ នាវាឈក្បង នាវាទំនិញទូឈៅ នាវាឈទស្ចរណ៍

ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០២០ ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្េ ២ំ០១៨

១៧៨
១៦០

៩៣

០

១៦៧
១៧៧

៧៨

៧

១៣៨ ១៤០

៨៧

៣

នាវារ៊ុងតឺនរ័ នាវាឈក្បង នាវាទំនិញទូឈៅ នាវាឈទស្ចរណ៍

ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០២០ ក្តីមាស្ទី២ ឆ្េ ២ំ០១៩ ក្តីមាស្ទ២ី ឆ្េ ២ំ០១៨



   

បរយិយ 

ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទខ្ដេ នបញ្ចប ់
ក្តមឹក្តមីាស្ទ២ី ឆ្េ ២ំ០២០ 

ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទខ្ដេ នបញ្ចប ់
ក្តមឹក្តមីាស្ទ២ី ឆ្េ ២ំ០១៩ 

ស្ក្មាបក់ារយិបរឈិចេទខ្ដេ នបញ្ចប ់
ក្តមឹក្តមីាស្ទ២ី ឆ្េ ២ំ០១៨ 

ពានឈ់រៀេ 
ភាលរយឈ្ៀបនងឹ
ចណូំេស្រ៊ុប 

ពានឈ់រៀេ 
ភាលរយឈ្ៀបនងឹ
ចណូំេស្រ៊ុប 

ពានឈ់រៀេ 
ភាលរយឈ្ៀបនងឹ
ចណូំេស្រ៊ុប 

ចំណូេឈេើរដារព់ីនាវាឈៅទលីាន 
(Stevedoring) 

៣៤.៤៥០.៤៩៧ ៤៥,៥៥% ៣៦.៣៤៦.៦៥១ ៤៤,៤៩% ៣២.២៧៦.៥១១ ៤៦,០៤% 

ចំណូេឈេើរដារឈ់េើទលីាន 
(LOLO) 

១៩.៤៩៤.៥៤៣ ២៥,៧៨% ២២.៨៥១.១៤៨ ២៧,៩៧% ១៨.៩០៩.៤២៣ ២៦,៩៧% 

ចំណូេពីឈស្វារមមនាវាចរ ១៨.២៩៣.៧៩១ ២៤,១៩% ១៥.៩៥០.៩៧១ ១៩,៥២% ១៤.៨៧២.២៥០ ២១,២១% 

ចំណូេស្ត៊ុរ ឃ្េ ងំ និងទីលាន ២.៥០៦.០៩៤ ៣,៣១% ៥.៥៧១.៧២៦ ៦,៨២% ២.៧៦៣.៦៣៦ ៣,៩៤% 

ចំណូេដរឹជ្ញ្ជូ ន ៤.០៩០ ០,០១% ៣៦.៤៥៧ ០,០៤% ១៤១.៦៦៣ ០,២០% 

ចំណូេនាវាឈទស្ចរណ៍ ០ ០,០០% ៩៦.៨៨៧ ០,១២% ៨៣.០៤២ ០,១២% 

ចំណូេពតីំបន ់ឈស្ដារចិចពិឈស្ស្ ៥៦៨.១៨៤ ០,៧៥% ៥៣៧.០១៦ ០,៦៦% ៧២២.៧៩១ ១,០៣% 

ចំណូេជ្ួេទីតងំ ២២៧.៦៧៦ ០,៣០% ២២៦.២០៥ ០,២៨% ១៨៩.៨២១ ០,២៧% 

ចំណូេឈែសងៗឈទៀត ៨០.៧៤៣ ០,១១% ៨៣.១៤១ ០,១០% ១៤៨.៦១៨ ០,២១% 

ចណូំេស្រ៊ុប ៧៥.៦២៥.៦១៧ ១០០,០០% ៨១.៧០០.២០១ ១០០,០០% ៧០.១០៧.៧៥៦ ១០០,០០% 



 
 
 

 

ផ្នែកទី ៣ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញវតថុផ្ែលបានក្តួតព ិ
និត្យទ ើងវិញទោយស្វនករឯករាជ្យ 



 

     

របាយការណ៍ស្តពីីការត្រួរពិនិរយពរ័៌មានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប 
ជូនភាគហ ុនិក កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីន ុ
 

ង្ស្ចកតីង្ែតើម 
យយើងខ្ញ ុំបានយ្វើការត្ររួពនិិរយយ ើរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វរាញ ដែ បានភាា បម់កជាមយួ របស់កុំពង់ដែ

សវយរ័ ត្កងុត្ពះសីហនញ (យៅការ់ថា “ក.ស.ស”) គរិត្រមឹថ្ងៃទី៣០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០២០ របាយការណ៍ចុំណញ-ខារ និង
 ទធែ  មអរិយែេងៗ សត្ាប់ែុំណាច់ការយិបរយិចេទ៣ដខ នងិ ៦ដខ របាយការណ៍បដត្មបត្មួ ម ូ្ន និង ុំហូរស្ថច់
ត្បាក់ សត្ាបែ់ុំណាចក់ារយិបរយិចេទ៦ដខ ត្ពមទុំងកុំណរ់សាា  ់យែេងៗរមួាន យសចកតីសយងេបយោ ការណ៍គណយនយយ
សុំខាន់ៗ នងិកុំណរ់សាា  ់ពនយ ់យែេងៗយទៀរ។ គណៈត្គប់ត្គងទទួ ខញសត្រូវកនញងការយរៀបចុំ នងិការបង្ហា ញពរ័៌ាន
ហិរញ្ញ វរាញសយងេប យោយត្សបយៅតាមសតងោ់រគណយនយយអនតរជារថិ្នកមពញជា យ ខ៣៤ សតីពី “របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញចយនាល ះ
យព ”។ ការទទួ ខញសត្រូវរបស់យយើងខ្ញ ុំគយឺ្វើយសចកតសីននិោា នយ ើព័រ៌ានហិរញ្ញ វរាញសយងេប យោយដែអកយៅយ ើការត្រួរពិនរិយ
របស់យយើងខ្ញ ុំ។ 

 

ផែនកំណរ់ននការត្រួរពនិិរយ 
យយើងខ្ញ ុំបានយ្ើវការត្ររួពនិិរយយោយអនញយោមយៅតាមសតង់ោរអនតរជារិថ្នកមពញជាយ ើការត្រួរពិនរិយ យ ខ ២៤១០ 

សតីពី “ការត្ររួពនិិរយព័រា៌នហិរញ្ញ វរាញដែ យ្វើយ ើងយោយសវនករឯករាជរបស់អងាភាព”។ ការត្រួរពិនរិយយ ើពរ័៌ាន  
ហិរញ្ញ វរាញចយនាល ះយព  រមួាន ការយោទជាសុំណួរយៅអនកទទ ួខញសត្រូវដែនកហិរញ្ញ វរាញ នងិគណយនយយ ការអនញវរត កេណៈ
វភិាគ និងនីរវិ ិ្ ីត្រួរពិនរិយយែេងៗយទៀរ។ ការត្រួរពិនរិយានដែនកុំណរ់រូចជាងការយ្ើវសវនកមម ដែ អនញយោមយៅតាម
សតង់ោរអនតរជារសិតីពីសវនកមមថ្នកមពញជា។ ជា ទធែ ការត្រួរពនិិរយយនះមនិអាចយ្វើឱ្យយយើងខ្ញ ុំយ្វើការធានាអះអាងអុំពបីញ្ហា
សុំខាន់ៗ ែូចដែ យយើងខ្ញ ុំអាចែឹងកនញងការយ្វើសវនកមមយនាះយទ។ ែូយចនះ យយើងខ្ញ ុំមនិបយញ្ចញមរិយោប ់សវនកមមយទ។ 
 

ង្ស្ចកតសី្ននិដ្ឋា ន 
 យោងយៅតាមការត្ររួពនិិរយរបស់យយើងខ្ញ ុំ យយើងខ្ញ ុំករ់សាា  ់យ ើញថាមនិានបញ្ហា ណាមយួ ដែ យ្វើឱ្យយយើងខ្ញ ុំ
យជឿជាក់ថាព័រ៌ានហិរញ្ញ វរាញសយងេបដែ បានភាា បម់កជាមយួមនិបានយរៀបចុំ នូវត្គប់ទែិាភាពជាស្ថរវនតទុំងអស់ យោយ
ត្សបយៅតាមសតង់ោរគណយនយយអនតរជារថិ្នកមពញជាយ ខ៣៤ សតីពី “របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញចយនាល ះយព ” យនាះយទ។ 
 
ជ. ត្កុមហ ុន ត្បាយវរ័ធ័រហាវខូង្ ើស្ ៍(ង្ខមបូឌា) 
 
 
 
ឡាខ ហុ ី
Partner 
 

រាជធានីភ្នុំយពញ ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា 
ថ្ងៃទ១ី៤ ដខសីហា ឆ្ន ុំ២០២០ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវរថុ (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
គិរត្រឹមនងៃទី៣០ ផខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

 កំណរ់  ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 
 ស្មាា ល់  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

   
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

ត្ទពយស្កមម      
ត្ទពយស្កមមរយៈង្ពលផវខ      
ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ ៧  ៨៨៣.៦៨១.៥០៦  ៨៥៧.១៧៨.៣៣១ 
ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ ៨  ២៧៤.៦៤៨.២២៦  ២៧៥.៨៨០.៧៤៥ 
ត្ទពយសកមមអរបូី ៩  ៥.៩០០.៥២៤  ៦.៤៣១.៩៦០ 
ឥណទនបញគា ិក   -  ១.២២៨.០១៩ 
   ១.១៦៤.២៣០.២៥៦  ១.១៤០.៧១៩.០៥៥ 
ត្ទពយស្កមមរយៈង្ពលខលី      
ឥណទនបញគា ិក   ២.៣៦៦.២០៧  ២.១៩៣.១១២ 
សននិ្ ិ   ២១.៤៨២.៦២៥  ១៨.៥១៩.២៥៥ 
គណនីអរិងិជនពាណិជាកមម និងគណនីអរិងិជនយែេងៗ   ៤៤.៦១៦.៦៣៦  ៥៣.៤២៩.៥៨៤ 
ត្បាកប់យញ្ញ ើយៅ្នាោររយៈយព ខលី   ១០៧.០១៣.១៣៧  ១២៩.៦១៥.៦១៨ 
ស្ថចត់្បាក ់និងស្ថចត់្បាកស់មមូ    ១៤.៩៥៤.៣៧៥  ២៧.៧៨៩.៥៩៧ 
   ១៩០.៤៣២.៩៨០  ២៣១.៥៤៧.១៦៦ 
ត្ទពយស្កមមស្របុ   ១.៣៥៤.៦៦៣.២៣៦  ១.៣៧២.២៦៦.២២១ 
      
មូលធន និខបំណុល      
មូលធន      
យែើមទញន និងបញពវោភ្ភាគហ ញន ១០  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
ទញនបត្មុងយែេងៗ ១១  ២៩.០៥៩.០៧២  ២៤.៧១២.៧២២ 
ចុំយណញរកាទញក   ១៣៧.៨៣៧.២០៨  ១៣៩.៧៩៤.០៥៥ 
មូលធនស្របុ   ៦៨៤.៩១៤.៣៤៣  ៦៨២.៥២៤.៨៤០ 
      
បំណុល      
បំណុលរយៈង្ពលផវខ      
ត្បាកក់មច ី ១២  ៥០៥.៥៧៦.១៣៩  ៥០៧.២៧៣.៧២២ 
ការពវកិចចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍ ១៣  ៧៦.៨១៤.៩៥៣  ៧៥.១២៥.០៦១ 
ការពវកិចចទូទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   ១.០៩៦.៧០១  ១.០៩៦.៧០១ 
ចុំណូ ពនារ   ៥.៥៣៧.៨២៩  ៥.៥៨០.៧១៣ 
បុំណញ  ពនធពនារ   ១៨.៨៣៣.៨៥៧  ១៥.៧៨៤.៦៧៦ 
   ៦០៧.៨៥៩.៤៧៩  ៦០៤.៨៦០.៨៧៣ 
បំណុលរយៈង្ពលខលី      
ភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង ់ ១០  -  ៥.២៥៦.៣៤០ 
ត្បាកក់មច ី ១២  ៣៦.៨៣១.៤៧៩  ៣៦.៤៣០.៥០២ 
ការពវកិចចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍ ១៣  ៧.៩៤៩.០០០  ៧.៩៤៩.០០០ 
ការពវកិចចទូទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាពការង្ហរ   ១.៨៤៨.៤៣០  ១.៥៨៩.៥០៥ 
ចុំណូ ពនារ   ៣៥៤.៦០៤  ១៣៤.៤៧៥ 
គណនីអនកែារែ់ាងព់ាណិជាកមម និងគណនីអនកែារែ់ាងយ់ែេងៗ   ១៣.២៨១.៩១១  ២៤.៩០១.២៣២ 
បុំណញ  ពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ    ១.៦២៣.៩៩០  ៨.៦១៩.៤៥៤ 
   ៦១.៨៨៩.៤១៤  ៨៤.៨៨០.៥០៨ 
បំណុលស្របុ   ៦៦៩.៧៤៨.៨៩៣  ៦៨៩.៧៤១.៣៨១ 
មូលធន និខបំណុលស្របុ   ១.៣៥៤.៦៦៣.២៣៦  ១.៣៧២.២៦៦.២២១ 

 
 
 

កុំណរស់ាា  ់ដែ បានភាា បម់កជាមយួពីទុំពរ័ទ ី៦ ែ ់ ទុំពរ័ទី ២៩ ជាដែនកមយួថ្នពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបយនះ។ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
របាយការណ៍ចំង្ណញ-ខារ នខិលទធែលលមអិរង្ែេខៗ (មនិបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ផខ និខ ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

   ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ផខ  ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ 
 កំណរ់  ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩  ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩ 
 ស្មាា ល់  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

   
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  

(បានត្រួរពិនិរយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

          
ចំណូល ១៤  ៧៥.៦២៥.៦១៧  ៨១.៧០០.២០១  ១៤៧.៣៣៣.៣៩៨  ១៥១.៣១២.០២៩ 
          
ចំណាយ          
ចុំណាយសាា រែារែ់ាង ់ ១៥  (១៨.៦១២.៥២៨)  (២០.៩១៨.២៣៧)  (៤២.៧៨៨.៩៨៦)  (៤៤.១៩៣.០៥៩) 
ចុំណាយត្បាកយ់បៀវរេរ ៍ត្បាកឈ់្នួ  និងចុំណាយពាកព់ន័ធ ១៦  (២១.៩០៧.១០៧)  (២១.៣៩៨.០១០)  (៤០.៧៥៤.៨៣១)  (៤០.៦៣០.៤២៧) 
ចុំណាយរ ុំ ស់ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ និងរ ុំ ស់ត្ទពយសកមមអរបូី ១៧  (៩.៣៩៥.៩៣៣)  (៧.២១៨.៩៩២)  (១៨.៦៥០.៥៣៧)  (១៤.៣២៦.១៣៤) 
ចុំណាយជួសជញ  និងដងទុំ   (២.៣៦៥.៤០៧)  (២.១៧០.៧៥៧)  (៤.៧២៦.១៥៤)  (៤.៩៥៥.២៣៥) 
ចុំណាយយែេងៗ   (៥.២៣១.៧៤៥)  (៧.៨៧២.៤១៤)  (១៣.៤៤៨.៧៣០)  (១៣.៥៥២.០៨១) 
ចុំយណញយែេងៗ – សញទធ   ២១៨.៧១២  ២៤៦.៤៨៦  ៤៧៣.០៥០  ២០៤.៨៩៣ 
   (៥៧.២៩៤.០០៨)  (៥៩.៣៣១.៩២៤)  (១១៩.៨៩៦.១៨៨)  (១១៧.៤៥២.០៤៣) 
          
ចុំយណញត្បរិបរតិការ   ១៨.៣៣១.៦០៩  ២២.៣៦៨.២៧៧  ២៧.៤៣៧.២១០  ៣៣.៨៥៩.៩៨៦ 
          
ចុំណូ ហិរញ្ញ វរាញ   ១.០១៥.២៦៣  ៨៩៦.០២៤  ២.៣១៣.៦៦៩  ១.៨៧៤.១៩២ 
ចុំណាយហិរញ្ញ វរាញ   (៧.៦២៨.៨៤៨)  (១៩.៤០៨.២៩១)  (១៣.៥៣២.៥១៩)  (២០.៩០៦.០៣៥) 
ចុំណាយហិរញ្ញ វរាញ – សញទធ ១៨  (៦.៦១៣.៥៨៥)  (១៨.៥១២.២៦៧)  (១១.២១៨.៨៥០)  (១៩.០៣១.៨៤៣) 
          
ចំង្ណញមុនបខ់ពនធង្លើត្បាក់ចំណូល   ១១.៧១៨.០២៤  ៣.៨៥៦.០១០  ១៦.២១៨.៣៦០  ១៤.៨២៨.១៤៣ 
          
ចុំណាយពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ    (៣.៣៧៧.៩០០)  (២.៧១៧.៣៩០)  (៧.០៥៧.៨៤១)  (៥.០៤៣.៥០៤) 
          
ចំង្ណញកនខុការយិបរងិ្ចេទ   ៨.៣៤០.១២៤  ១.១៣៨.៦២០  ៩.១៦០.៥១៩  ៩.៧៨៤.៦៣៩ 
          
ចំង្ណញរបស្ភ់ាគហ ុនិក   ៨.៣៤០.១២៤  ១.១៣៨.៦២០  ៩.១៦០.៥១៩  ៩.៧៨៤.៦៣៩ 
លទធែលលមអិរចំង្ណញស្របុរបស្ភ់ាគហ ុនិក   ៨.៣៤០.១២៤  ១.១៣៨.៦២០  ៩.១៦០.៥១៩  ៩.៧៨៤.៦៣៩ 

 
ចុំយណញកនញងមយួភាគហ ញនរបស់ភាគហ ញនិករបស់ ក.ស.ស សត្ាបក់ារយិបរយិចេទយនះានែូចខាងយត្កាម៖ 

          
ចុំយណញកនញងមយួភាគហ ញនមូ ោា ន (យរៀ ) ២០  ៩៧,២៤  ១៣,២៧  ១០៦,៨០  ១១៤,០៨ 
ចុំយណញកនញងមយួភាគហ ញនងយចញះ (យរៀ ) ២០  ៩៧,២៤  ១៣,២៧  ១០៦,៨០  ១១៤,០៨ 

 
 

 
កុំណរស់ាា  ់ដែ បានភាា បម់កជាមយួពីទុំពរ័ទ ី៦ ែ ់ ទុំពរ័ទី ២៩ ជាដែនកមយួថ្នពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបយនះ។ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
របាយការណ៍បផត្មបត្មួលមូលធន (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

  ផែលជារបស្ភ់ាគហ ុនិក 

 
 ង្ែើមទុន និខ 
បុពវលា ភាគហ ុន  ទុនបត្មុខង្ែេខៗ  ចំង្ណញរកាទុក  ស្របុ 

  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 
            
ែុំណាច់ការយិបរយិចេទ៦ដខ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញនា ឆ្ន ុំ២០១៩

(បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមិនបានយ វ្ើសវនកមម) 
 

       
ស្មរុលយង្ៅនងៃទី០១ ផខមករា ឆ្ន ២ំ០១៩  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២០.១៥៥.៨៤៦  ១១៩.០១៥.៥២៥  ៦៥៧.១៨៩.៤៣៤ 
         
ចុំយណញកនញងការយិបរយិចេទ  -  -  ៩.៧៨៤.៦៣៩  ៩.៧៨៤.៦៣៩ 
ចុំណូ  មអិរសរញបកនញងការយិបរយិចេទ  -  -  ៩.៧៨៤.៦៣៩  ៩.៧៨៤.៦៣៩ 
         
យែេរយៅទញនបត្មុង  -  ៤.៥៥៦.៨៧៦  (៤.៥៥៦.៨៧៦)  - 
ភាគោភ្បានបង់ (កុំណរ់សាា  ់ ៦)  -  -  (៩.៧៨៧.៨៩៤)  (៩.៧៨៧.៨៩៤) 
         
ស្មរុលយង្ៅនងៃទី៣០ ផខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 

(បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមិនបានយ វ្ើសវនកមម) 
 

៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៤.៧១២.៧២២  ១១៤.៤៥៥.៣៩៤  ៦៥៧.១៨៦.១៧៩ 
         
ែុំណាច់ការយិបរយិចេទ៦ដខ ថ្ងៃទី៣០ ដខមិងញនា ឆ្ន ុំ២០២០ 

(បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមិនបានយ វ្ើសវនកមម) 
 

       
ស្មរុលយង្ៅនងៃទី០១ ផខមករា ឆ្ន ២ំ០២០  ៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៤.៧១២.៧២២  ១៣៩.៧៩៤.០៥៥  ៦៨២.៥២៤.៨៤០ 
         
ចុំយណញកនញងការយិបរយិចេទ  -  -  ៩.១៦០.៥១៩  ៩.១៦០.៥១៩ 
ចុំណូ  មអិរសរញបកនញងការយិបរយិចេទ  -  -  ៩.១៦០.៥១៩  ៩.១៦០.៥១៩ 
         
យែេរយៅទញនបត្មុង (កុំណរ់សាា  ់ ១១)  -  ៤.៣៤៦.៣៥០  (៤.៣៤៦.៣៥០)  - 
ភាគោភ្បានបង់ (កុំណរ់សាា  ់ ៦)  -  -  (៦.៧៧១.០១៦)  (៦.៧៧១.០១៦) 
         
ស្មរុលយង្ៅនងៃទី៣០ ផខមិងុនា ឆ្ន ២ំ០២០                

 (បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមិនបានយ វ្ើសវនកមម) 
 

៥១៨.០១៨.០៦៣  ២៩.០៥៩.០៧២  ១៣៧.៨៣៧.២០៨  ៦៨៤.៩១៤.៣៤៣ 

 
 
 
កុំណរ់សាា  ់ដែ បានភាា ប់មកជាមួយពីទុំព័រទី ៦ ែ ់ ទុំព័រទី ២៩ ជាដែនកមួយថ្នព័រ៌ានហិរញ្ញ វរាញសយងេបយនះ។ 
 
 
 
 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
របាយការណ៍លហូំរស្ថច់ត្បាក់ (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

   ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ 
 កំណរ់  ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩ 
 ស្មាា ល ់ ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

   
(បានត្ររួពិនរិយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្ររួពិនរិយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
លហូំរស្ថច់ត្បាក់ពីស្កមមភាពត្បរិបរតិការ      
 ុំហូរស្ថចត់្បាកចូ់ ពតី្បរបិរតកិារ ២១  ៤២.៨៦៣.៩២៧  ២៨.៩១៤.៦១២ 
ពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ បានបង ់   (១១.០០៤.១២៤)  (៦.៩៩៩.៩៨៣) 
 ុំហូរស្ថចត់្បាកចូ់ សញទធពសីកមមភាពត្បរបិរតកិារ   ៣១.៨៥៩.៨០៣  ២១.៩១៤.៦២៩ 
      
លហូំរស្ថច់ត្បាក់ពីស្កមមភាពវិនិង្ោគ      
ការទញិត្ទពយសមបរិត នងិបរកិាេ រ  ៧  (៤០.៨១៨.០៧៤)  (៦.២៨១.៤០៩) 
ការទញិត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ ៨  (១.៦១៥.៦៦៦)  (១.២៥២.០២៥) 
ការែក/(ការោក)់ត្បាកប់យញ្ញ ើយៅ្នាោររយៈយព ខល ី   ២២.៦០២.៤៨១  (១.៦៩៣.៨៥៧) 
ត្បាកស់ុំណងបានទទួ ពីឥណទនបញគា ិក   ១.២៨៣.៣៦៣  ១.២៨៣.៣៦៣ 
ការត្បាកប់ានទទួ    ៧៧២.៩៨៦  ៧៥៥.២៩៥ 
 ុំហូរស្ថចត់្បាកយ់ចញសញទធពសីកមមភាពវនិយិោគ   (១៧.៧៧៤.៩១០)  (៧.១៨៨.៦៣៣) 
      
លហូំរស្ថច់ត្បាក់ពីស្កមមភាពហរិញ្ញបបទាន      
ភាគោភ្បានបង ់ ៦  (១២.១៧៤.៦៤៩)  (១៥.១៩១.៥២៧) 
ស្ថចត់្បាកប់ានពីត្បាកក់មច ី   ៧.៧៧៥.៣៤៧  ៣៤២.០៧១ 
ការសងត្បាកក់មច ី   (១៦.២០៦.៧០៦)  (៩.៤០៩.១៤៤) 
ការត្បាកប់ានបង ់   (៦.៣១៤.១០៧)  (៥.២៧២.២២៣) 
 ុំហូរស្ថចត់្បាកយ់ចញសញទធពសីកមមភាពហរិញ្ញបបទន   (២៦.៩២០.១១៥)  (២៩.៥៣០.៨២៣) 
      
រំហយស្ថច់ត្បាក់ និខស្ថច់ត្បាក់ស្មមូលស្ទុធ   (១២.៨៣៥.២២២)  (១៤.៨០៤.៨២៧) 
      
ស្ថចត់្បាក ់និងស្ថចត់្បាកស់មមូ យែើមការយិបរយិចេទ   ២៧.៧៨៩.៥៩៧  ៦២.១៩១.៥២៥ 
      
ស្ថច់ត្បាក់ និខស្ថច់ត្បាក់ស្មមូលែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ   ១៤.៩៥៤.៣៧៥  ៤៧.៣៨៦.៦៩៨ 
 

 
 
កុំណរស់ាា  ់ដែ បានភាា បម់កជាមយួពីទុំពរ័ទី ៦ ែ ់ ទុំពរ័ទី ២៩ ជាដែនកមយួថ្នពរ័ា៌នហិរញ្ញ វរាញសយងេបយនះ។ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

១. ព័រ៌មានទូង្ៅ 
កុំពង់ដែសវយរ័ត្កងុត្ពះសីហនញ (យៅការ់ថា “ក.ស.ស”) គជឺាត្គឹះស្ថា នសវយរ័ស្ថធារណៈ ដែ សិារយត្កាមការ

ត្គប់ត្គងដែនកបយចចកយទសរបស់ត្កសួងស្ថធារណការ នងិែឹកជញ្ាូ ន និងសាិរយត្កាមការត្គប់ត្គងដែនកហិរញ្ញ វរាញរបស់ត្កសួង
យសែាកិចច នងិហិរញ្ញ វរាញ យហើយានការោិ ័យកណាត  យៅយខរតត្ពះសីហនញ ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា។ 

ក.ស.ស គឺជានរីិអងាភាពដែ ាន កេណៈសវយរ័ទុំងដែនករែាបា  នងិហិរញ្ញ វរាញ និងត្រូវបានបយងកើរយ ើង
យោយអនញយោមយៅតាមអនញត្កឹរយ ខ ៥០ អនត្ក.បក ចញះថ្ងៃទ១ី៧ ដខកកកោ ឆ្ន ុំ១៩៩៨ ដែ បានែត ់ស្ថា នភាពឱ្យ    ត្កមុ
ហ ញនជាស្ថា ប័នសវយរ័ស្ថធារណៈ។ 

ក.ស.ស បានចញះបញ្ា ីពាណិជាកមមយៅត្កសួងពាណិជាកមម នងិទទ ួបានវញិ្ហញ បនបត្រចញះបញ្ា ីយ ខ Co.៤៧៨៤
ET/២០១៧ ចញះថ្ងៃទី២១ ដខកញមាៈ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” របស់ ក.ស.ស ត្រូវបានចញះបញ្ា ីយៅែារមូ បត្រកមពញជា 
(យៅការ់ថា “ែ.ម.ក”) យៅថ្ងៃទ០ី៨ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៧។  

បចចញបបននយនះ ក.ស.ស គជឺាកុំពង់ដែសមញត្ទអនតរជារិ នងិ ជាកុំពង់ដែពាណិជាកមមដរមយួគរ់យៅកនញង              ត្ពះ
រាជាណាចត្កកមពញជា។ អនញយោមយៅតាមអនញត្ករឹសតីព ីការបយងកើរកុំពង់ដែសវយរ័ត្កុងត្ពះសីហនញ យបសកកមមរបស់       ក.ស
.ស គែឺត ់យសវាកុំពងដ់ែសមញត្ទ នងិសកមមភាពយែេងៗដែ ពាក់ពន័ធនងឹយសវាកុំពង់ដែសមញត្ទ ែូចខាងយត្កាម៖ 

 
- កណណ ធារកិចចនាុំនាវាយចញ-ចូ  នងិែត ់ភ្សតញភាែ ់នាវា 
- យ ើកោក់ យែេរែេញក និងែឹកជញ្ាូ នទុំនិញ 
- ការង្ហរដងរកា សតញកទុំនិញ ឃ្ល ុំង-ទីោន 
- ការង្ហរអភ្វិឌ្ឍន៍ ស្ថត រ និងពត្ងីកយហោា រចនាសមព័នធ ក.ស.ស ដែ ានត្ស្ថប ់
- ទទួ ខញសត្រូវ នងិោរ់ដចងយ ើការង្ហរការពារសញវរាភិាព សនតិសញខ សណាត បធ់ាន បក់នញងរុំបន់ត្គប់ត្គង និង 
- ត្គប់ត្គងែកឹនាុំ នងិោរដ់ចងសកមមភាពឱ្យានត្បសិទធភាព នងិានការរកីចយត្មើន 

 
 កនញងឋានៈជាស្ថា បន័សវយរ័ស្ថធារណៈ ក.ស.ស ទទួ អុំណាច និងការពវកិចចទុំងឡាយ ពីរាជរោា ភ្បិា ថ្ន
ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា យែើមបបីុំយពញយបសកកមមត្សបតាមកមមវរាញរបស់ខលួន។ 

ការោិ ័យចញះបញ្ា ីរបស់ ក.ស.ស ានទីតាុំងសាិរយៅររិវងិី សយមតចអគាមហាយសនាបរីយរយជា ហ ញន ដសន 
សង្ហក រ់ យ ខ៣ ត្កុងត្ពះសីហនញ យខរតត្ពះសីហនញ ត្ពះរាជាណាចត្កកមពញជា។ 

ត្កុមត្បឹកាភ្បិា អនញមរ័ឱ្យយចញែាយព័រ៌ានហិរញ្ញ វរាញសយងេប យៅថ្ងៃទី១៤ ដខសីហា ឆ្ន ុំ២០២០។  
ព័រ៌ានហិរញ្ញ វរាញសយងេបសត្ាបែ់ុំណាច់ការយិបរយិចេទ៦ដខ ថ្ងៃទ៣ី០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០២០ ត្រវូបានត្ររួពនិិរយ 

ប ញដនតមនិត្រូវបានយ្វើសវនកមមយទ។ 
 

 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

២. ង្ោលការណ៍គណង្នយយស្ខំាន់ៗ  
២.១ មូលដ្ឋា នកនខុការង្រៀបចំពរ័៌មានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប 

ព័រ៌ានហិរញ្ញ វរាញសយងេបសត្ាបែ់ុំណាច់ការយិបរយិចេទ៦ដខ ថ្ងៃទ៣ី០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០២០ ត្រូវបានយរៀបចុំយ ើង
យោយអនញយោមយៅតាមសតង់ោរគណយនយយអនតរជារិកមពញជា យ ខ៣៤ សតីពី “របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញចយនាល ះយព ” (“CIAS 
34”)។  

ព័រ៌ានហិរញ្ញ វរាញសយងេបយនះមនិរមួបញ្ចូ  នូវរា ់កុំណរ់សាា  ់ត្គប់ត្បយភ្ទទុំងអស់ ែូចបានបង្ហា ញជា្មមតា
យៅកនញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញដែ បានយ្វើសវនកមមត្បោុំឆ្ន ុំយទ។ ែូចយនះ ព័រ៌ានហិរញ្ញ វរាញសយងេបយនះគួរត្រូវបានអានភាា ប់
ជាមយួនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញត្បោុំឆ្ន ុំ    សត្ាប់ែុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩   ដែ ត្រូវបានយរៀបចុំយ ើងយោយ
អនញយោមយៅតាម  សតង់ោររបាយការណ៍ទក់ទងនងឹហិរញ្ញ វរាញអនតរជារិថ្នកមពញជា (“CIFRS”)។ យោ ការណ៍គណយនយយ
សុំខាន់ៗ ដែ បានយត្បើកនញងការយរៀបចុំពរ័៌ានហិរញ្ញ វរាញសយងេបយនះ គឺែូចយៅនឹងយោ ការណ៍គណយនយយ       សុំខាន់ៗដែ 
បានយត្បើកនញងការយរៀបចុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញដែ បានយ្វើសវនកមមរចួសត្ាប់ឆ្ន ុំ២០១៩។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញជាភាស្ថអងយ់គលស ត្រូវបានយរៀបចុំយ ើងយចញពី របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញជាភាស្ថដខមរ។ កនញង
ករណីមនិានសងារិភាព ឬានភាពខញសោន កនញងការបកត្ស្ថយរវាងភាស្ថទុំងពីរ យនាះត្រូវយករបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញ ជា
ភាស្ថដខមរជាយោ ។ 

 
២.២ ស្តខ់ដ្ឋរគណង្នយយងមី និខស្តខ់ដ្ឋរគណង្នយយផែលបានង្ធវើវិង្ស្ថធនកមម ផែល ក.ស្

.ស្ បានអនុវរត 
សតង់ោរគណយនយយងមី សតង់ោរគណយនយយដែ បានដក មអ ឬសតង់ោរគណយនយយដែ បានយ្វើវយិស្ថ្នកមម 

និងបុំណកត្ស្ថយមយួចុំនួន បានចូ ជា្រានសត្ាប ់ការយិបរយិចេទរាយការណ៍យនះរមួាន៖  
 និយមន័យថ្នសាា រៈ - ការផ្លល ស់បតូរយៅ IAS 1 និង IAS 8 
 ដកសត្មួ និយមន័យពាកយរបស់គណយនយយសត្ាប់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញ  
 

សតង់ោរខាងយ ើមនិានែ ប ះពា ់ជាស្ថរវនតែ ់ការអនញវរតយទ។ 
 

៣.  ការបា៉ា ន់ស្ថម នរបស្គ់ណៈត្គប់ត្គខ 
ការយរៀបចុំព័រ៌ានហិរញ្ញ វរាញសយងេប រត្មវូឱ្យគណៈត្គប់ត្គងយ្វើការវនិិចេ័យ ការបា ន់ស្ថម ន ការសនមរ ដែ ាន

ែ ប ះពា ់ែ ់ការអនញវរតយោ ការណ៍គណយនយយ និងចុំននួទកឹត្បាក់របស់ត្ទពយសកមម បុំណញ   ចុំណូ  នងិចុំណាយ
ដែ បានរាយការណ៍។  ទធែ ជាក់ដសែងអាចនឹងខញសោន យៅនងឹការបា ន់ស្ថម នទុំងយនះ។ 

កនញងការយរៀបចុំព័រ៌ានហិរញ្ញ វរាញសយងេប ការវនិចិេ័យសុំខាន់ដែ គណៈត្គប់ត្គងបានយ្វើយ ើង កនញងការអនញវរតយោ 
ការណ៍គណយនយយរបស់ ក.ស.ស និងត្បភ្ពសុំខាន់ៗកនញងការបា ន់ស្ថម នភាពមនិត្បាកែត្បជា គឺែូចោន យៅនឹងការវនិិចេយ័
ដែ បានអនញវរតកនញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញសត្ាប់ែុំណាច់ឆ្ន ុំថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩។ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

៤. ការត្គប់ត្គខហានិ យ័ហរិញ្ញវរថ ុ
៤.១  កត្តត ហានិ ័យហរិញ្ញវរថុង្ែេខៗ 

 ក.ស.ស ត្រូវត្បឈ្មមញខនងឹហានភិ្័យយែេងៗែូចជា ហានភិ្័យទែីារ (រមួានហានិភ្យ័ការបតូររបូយិប័ណណ  និង
ហានិភ្័យអត្តាការត្បាក់) ហានភិ្័យឥណទន  និងហានិភ្យ័ស្ថច់ត្បាក់ង្ហយត្សួ ។  

ការយរៀបចុំព័រ៌ានហិរញ្ញ វរាញសយងេប មនិរត្មូវឱ្យរមួបញ្ចូ  នូវព័រា៌ន និងការោរត្រោងហានភិ្័យហិរញ្ញ វរាញ
ទុំងអស់ ែូចការការយរៀបចុំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញត្បោុំឆ្ន ុំយទ យហើយគួរអានភាា ប់ជាមយួនងឹរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញសត្ាប់
ែុំណាច់ឆ្ន ុំថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩។ 

 
៤.២  រនមលស្មត្ស្បរបស្ត់្ទពយស្កមមហរិញ្ញវរថុ និខបណុំលហរិញ្ញវរថុវាស្ផ់វខត្តមនងលង្ែើម

ែករលំស្ ់
វ ិ្ ីស្ថស្តសត និងការសនមរ ដែ បានយត្បើកនញងការបា ន់ស្ថម នរថ្មលសមត្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរាញ  ានែូចខាង

យត្កាម៖ 
(ក)  ស្ថច់ត្បាក់ និងស្ថច់ត្បាក់សមមូ  និងត្បាក់បយញ្ញើ យៅ្នាោររយៈយព ខលី - រថ្មលយោងថ្នគណនីទុំងយនះ 

ានរថ្មលត្បហាក់ត្បដហ នឹងរថ្មលសមត្សប យោយស្ថរវាានរយៈយព ខលី។ 
(ខ) គណនីអរិងិជនពាណិជាកមម និងគណនីអរិងិជនយែេងៗ - រថ្មលយោងែកសុំវធិាន្នដែ បណាត  មកពី

ការងយចញះរថ្មល ានរថ្មលត្បហាក់ត្បដហ នឹងរថ្មលសមត្សប យោយស្ថរគណនីទុំងយនះសាិរយៅយត្កា
ម កេខណឌ ឥណទន្មមតា និងានរយៈយព ខលី។ 

(គ) ឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិក - រថ្មលយោងរយៈយព ខលី ថ្នឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិក ត្រូវបានោរ់ទញកថាានរថ្មល
ែូចោន ជាមួយរថ្មលសមត្សប យោយស្ថរឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិកានរយៈយព ខលី។ រថ្មលសមត្សបត្រូវបាន
គណនាដែអកតាម ុំហូរស្ថច់ត្បាក់អបបហារ យោយយត្បើអត្តាត្បាក់កមចនីាយព បចចញបបនន។ វាត្រូវបានោរ់ទញកថា
សាិរយៅកនញងរថ្មលសមត្សបកត្មិរទី៣ កនញងឋានានញត្កមរថ្មលសមត្សប យោយស្ថរការរមួបញ្ចូ  នូវធារញចូ 
ដែ មនិអាចអយងករបាន រមួានហានិភ្័យឥណទនរបស់ភាគីថ្ែគូជាយែើម។ 

( ) គណនីអនកែារ់ែាង់ពាណិជាកមម និងគណនីអនកែារ់ែាង់យែេងៗ - រថ្មលយោងថ្នគណនីអនកែារ់ែាង់ពាណិជាកមម 
និងគណនីអនកែារ់ែាង់យែេងៗគឺត្រូវបានោរ់ទញកថាានរថ្មលែូចោន ជាមួយរថ្មលសមត្សប យោយស្ថរាន រ
យៈយព ខលី។ 

(ង) ភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង់ - រថ្មលយោងរយៈយព ខលីថ្នភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង់ ត្រូវបានោរ់
ទញកថាានរថ្មលែូចោន ជាមួយរថ្មលសមត្សប យោយស្ថរភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង់ានរយៈយព ខលី។ 
រថ្មលសមត្សប ត្រូវបានគណនាដែអកតាម ុំហូរស្ថច់ត្បាក់អបបហារ យោយយត្បើអត្តាត្បាក់កមចនីាយព         ប
ចចញបបនន។ វាត្រូវបានោរ់ទញកថាសាិរយៅកនញងរថ្មលសមត្សបកត្មិរទី៣ កនញងឋានានញត្កមរថ្មលសមត្សប យោយស្ថរ
ការរមួបញ្ចូ  នូវធារញចូ ដែ មនិអាចអយងករបាន រមួានហានិភ្័យឥណទនរបស់ភាគីថ្ែគូជាយែើម។ 

(ច) ត្បាក់កមចី - រថ្មលសមត្សបថ្នត្បាក់កមចីត្រូវបា ន់ស្ថម នយោយយ្វើអបបហារយ ើ ុំហូរស្ថច់ត្បាក់យចញកនញងកិចចសនា
នាយព អនាគរ យោយយត្បើអត្តាត្បាក់កមចីនាែុំណាច់ការយិបរយិចេទ។ 
 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

៤. ការត្គប់ត្គខហានិ យ័ហរិញ្ញវរថុ (រ) 
៤.២  រនមលស្មត្ស្បរបស្ត់្ទពយស្កមមហរិញ្ញវរថនុិខបណុំលហរិញ្ញវរថវុាស្ផ់វខត្តមនងលង្ែើមែក

រលំស្ ់(រ) 
ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វរាញ ដែ វាស់ដវងតាមរថ្មលសមត្សប ត្រូវបានវភិាគយៅតាមឋានានញត្កមថ្នការវាស់ដវងរថ្មលសម

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

បានយោយផ្លេ  ់ (តាមថ្ងលកុំណរ់) ឬ យោយត្បយោ  (តាមថ្ងលរកបាន)។ 
កត្មិរ ៣ ធារញចូ ចុំយពាះត្ទពយសកមម ឬបុំណញ   ដែ មិនអាត្ស័យយ ើទិននន័យយ ើទីែារដែ អាចសយងករបាន 

(ដែ ជាធារញចូ ដែ មនិអាចអយងករបាន)។ 
 
៥.  ព័រ៌មានត្បរិបរតិការត្តមផែនក 

ក.ស.ស ានត្បរិបរតិការតាមដែនកដែ ត្រូវរាយការណ៍គឺ យសវាដែនកកុំពងដ់ែ។ ត្បធានអនកសយត្មចចិរតដែនក
ត្បរបិរតកិារ (ត្កមុគណៈត្គប់ត្គង) ត្រួរពិនរិយរបាយការណ៍ត្គបត់្គងថ្ែេកនញង ដែ បានរាយការណ៍អុំព ីទធែ ថ្នយសវាដែនក
កុំពង់ដែទុំងមូ  យែើមបវីាយរថ្មលអុំព ីទធែ  និងការដបងដចក្នធាន។ ត្បធានអនកសយត្មចចរិត ‘CODM’ ដែនក ត្បរិបរតិ
ការវាយរថ្មលអុំពី ទធែ ថ្នត្បរបិរតកិារតាមដែនក យោយដែអកយៅយ ើទុំហុំត្បាកច់ុំណូ ែញ  (កុំណរ់សាា  ់ ១៤) ចុំយណញ
មញនបងព់នធ និងចុំយណញសញទធយ្ៀបនងឹការយិបរយិចេទមញនៗ។ យ ើសពីយនះ ក.ស.ស កា៏នរុំបន់យសែាកចិចពិយសស ដែ 
កុំពញងយ្វើត្បរិបរតិការយៅែុំណាកក់ា ែុំបងូ (កុំណរ់សាា  ់ ៨)។ 

ត្បាកច់ុំណូ ភាគយត្ចើនបានមកពអីរិងជិនខាងយត្ៅ។ ក.ស.ស ានទតីាុំងសាិរយៅកនញងយខរតត្ពះសីហនញ យហើយ
ត្បាកច់ុំណូ ភាគយត្ចើន ានត្បភ្ពយចញពីយខរតត្ពះសីហនញ នងិរុំបន់ជញុំវញិ។ 

កនញងអុំ ញងការយិបរយិចេទ ានចុំណូ សរញបចុំនួន ៤៩,៨៧០,៣៨៧ ពាន់យរៀ  ដែ បានមកពអីរងិជិន្ុំៗ
ចុំននួបីនាក់។ 

 
៦.  ភាគលា  

យៅថ្ងៃទ០ី៥ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០២០ ត្កមុត្បឹកាភ្បិា បានអនញមរ័ដបងដចកភាគោភ្ពីត្បាក់ចុំយណញសត្ាប់



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

ែុំណាច់ឆ្ន ុំថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩ ែូចខាងយត្កាម៖ 
 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពិនរិយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្ររួពិនរិយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

    
ភាគោភ្បានបងឱ់្យភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ” ៣.៥៣៣.១២២  ៦.៥៥០.០០០ 
ភាគោភ្បានបងឱ់្យភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ”  ៨.៦៤១.៥២៧  ៨.៦៤១.៥២៧ 
ភាគោភ្សរញបបានបង់ (*) ១២.១៧៤.៦៤៩  ១៥.១៩១.៥២៧ 
 
៦.  ភាគលា  (រ) 
(*) ភាគោភ្សរញបបានបង់ដែ ានទឹកត្បាកច់ុំននួ ១២.១៧៤.៦៤៩ ពាន់យរៀ យនះ ានរមួបញ្ចូ  ទុំងភាគោភ្
ធានាដែ ានទឹកត្បាកច់ុំននួ ៥.៤០៣.៦៣៣ ពាន់យរៀ  (កុំណរ់សាា  ់ ១០) (ថ្ងៃទ៣ី០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៩៖ 
៥,៤០៣,៦៣៣ ពាន់យរៀ )។ ចុំននួដែ យៅស ់ ៦.៧៧១.០១៦ ពាន់យរៀ  (ថ្ងៃទ៣ី០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៩៖ 
៩,៧៨៧,៨៩៤ ពាន់យរៀ ) ត្រូវបានែកយចញពីចុំយណញរកាទញក។ 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

៧.  ត្ទពយស្មបរតិ នខិបរកិាេ រ 

 ែីធលី  ការផកលមអែីធលី  អោរ  
បរកិាេ រ 

បង្ចេកង្ទស្  
ង្ត្គឿខស្ង្ហា រមិ 
និខបរកិាេ រភាា ប់  

កុំពយទ័ូរ និខបរកិាេ រ
ការោិលយ័  ោនយនត  

បរកិាេ រ 
កំពខ់ផែមុត្ទ  

ស្ណំខ់កំពុខ
ស្ថខស្ខ់  បា៉ា ផែរ  ស្របុ 

 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 
                      
យៅថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩ (បានយ្វើសវនកមម)                      
ថ្ងលយែើម ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣៤.៩២២.៣៩១  ៣៤៤.៩១៧.៣២២  ៣៤.៣១៨.៩៧៩  ១.៤៧១.៣៨៥  ៦.៩២៦.៨១៨  ៣៣.៨៩៦.៥៥២  ២២១.៨១៣.៦៦៨  ៥.០៣៤.៨៩៧  ៩៣២.៩៧៦  ៩៣៥.១៦៤.៨៩៧ 
រ ុំ ស់បងារ -  (៤.៣០៧.៩៥៤)  (២០.៦៨៦.៦៥០)  (៦.០៩៧.៣៦៦)  (៩៧១.២៥៧)  (៤.៩១៧.៥០៨)  (៦.៤២០.១៧៦)  (៣៣.៧០០.៧៤៧)  -  (៨៨៤.៩០៨)  (៧៧.៩៨៦.៥៦៦) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធ (បានយ្វើសវនកមម) ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣០.៦១៤.៤៣៧  ៣២៤.២៣០.៦៧២  ២៨.២២១.៦១៣  ៥០០.១២៨  ២.០០៩.៣១០  ២៧.៤៧៦.៣៧៦  ១៨៨.១១២.៩២១  ៥.០៣៤.៨៩៧  ៤៨.០៦៨  ៨៥៧.១៧៨.៣៣១ 
                      
ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ៦ដខ ថ្ងៃទី៣០ ដខមងិញនា  
ឆ្ន ុំ២០២០ (បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ្វើ
សវនកមម)                      

រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធយែើមត្ោ ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣០.៦១៤.៤៣៧  ៣២៤.២៣០.៦៧២  ២៨.២២១.៦១៣  ៥០០.១២៨  ២.០០៩.៣១០  ២៧.៤៧៦.៣៧៦  ១៨៨.១១២.៩២១  ៥.០៣៤.៨៩៧  ៤៨.០៦៨  ៨៥៧.១៧៨.៣៣១ 
ទិញបដនាម (*) -  ៩៧១.៨៩២  ៧៨០.៣៦៥  ៣១.៤៤៥  ៣៩២.៥១២  ៥៩៤.៧១៤  ៦.៧៧០.៩០៨  -  ៣១.៨៧២.៩០៨  ៨៩.៧៨៥  ៤១.៥០៤.៥២៩ 
រ ុំ ស់ -  (៧០១.៦៥១)  (៤.៧៨៧.៦៩៨)  (១.៨០៦.២៦៦)  (១៦១.៤៧៦)  (៦៤៥.៤២៩)  (១.៥២៨.១៥១)  (៥.៣១៦.៧៦៦)  -  (៥៣.៩១៧)  (១៥.០០១.៣៥៤) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធចញងត្ោ ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣០.៨៨៤.៦៧៨  ៣២០.២២៣.៣៣៩  ២៦.៤៤៦.៧៩២  ៧៣១.១៦៤  ១.៩៥៨.៥៩៥  ៣២.៧១៩.១៣៣  ១៨២.៧៩៦.១៥៥  ៣៦.៩០៧.៨០៥  ៨៣.៩៣៦  ៨៨៣.៦៨១.៥០៦ 
                      
យៅថ្ងៃទី៣០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០២០                      
ថ្ងលយែើម ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣៥.៨៩៤.២៨៣  ៣៤៥.៦៩៧.៦៨៧  ៣៤.៣៥០.៤២៤  ១.៨៦៣.៨៩៧  ៧.៥២១.៥៣២  ៤០.៦៦៧.៤៦០  ២២១.៨១៣.៦៦៨  ៣៦.៩០៧.៨០៥  ១.០២២.៧៦១  ៩៧៦.៦៦៩.៤២៦ 
រ ុំ ស់បងារ -  (៥.០០៩.៦០៥)  (២៥.៤៧៤.៣៤៨)  (៧.៩០៣.៦៣២)  (១.១៣២.៧៣៣)  (៥.៥៦២.៩៣៧)  (៧.៩៤៨.៣២៧)  (៣៩.០១៧.៥១៣)  -  (៩៣៨.៨២៥)  (៩២.៩៨៧.៩២០) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធ (បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបាន
យ្វើសវនកមម) ២៥០.៩២៩.៩០៩  ៣០.៨៨៤.៦៧៨  ៣២០.២២៣.៣៣៩  ២៦.៤៤៦.៧៩២  ៧៣១.១៦៤  ១.៩៥៨.៥៩៥  ៣២.៧១៩.១៣៣  ១៨២.៧៩៦.១៥៥  ៣៦.៩០៧.៨០៥  ៨៣.៩៣៦  ៨៨៣.៦៨១.៥០៦ 

 

 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

៧.  ត្ទពយស្មបរតិ នខិបរកិាេ រ (រ) 
(*) សូមយោងយៅការយែេៀងផ្លេ រ់ការទិញបដនាម ដែ ជាស្ថចត់្បាក់ នងិមនិដមនស្ថចត់្បាកែូ់ចខាងយត្កាម (ការទញិ     ត្ទពយ
សមបរតិ និងបរកិាេ រ) សត្ាប់ែុំណាច់ការយិបរយិចេទ៦ដខ។ 
 

 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ 
 ៣០ មងិុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពិនរិយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្ររួពិនរិយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

    
ការទិញកនញងអុំ ញងការយិបរយិចេទ (ស្ថច់ត្បាក់ នងិមនិដមនស្ថច់ត្បាក់) ៤១.៥០៤.៥២៩  ៨.៥៩៣.០២៤ 
ទឹកត្បាក់ត្រូវសងអនកែារ់ែាង់ (មនិដមនស្ថច់ត្បាក់)  (៦៨៦.៤៥៥)  (២.៣១១.៦១៥) 
ស្ថច់ត្បាក់បានបងក់នញងអុំ ញងការយិបរយិចេទ ៤០.៨១៨.០៧៤  ៦.២៨១.៤០៩ 
 

ចុំណាយការត្បាក់ ដែ ត្រូវបានយ្វើមូ ្នកមមយ ើត្ទពយសកមមដែ ាន កេណៈសមបរតិត្គបត់្ោន់ យត្កាមខេងស់ុំណង់
កុំពញងស្ថងសង់ គរិត្រមឹថ្ងៃទី៣០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០២០ ានចុំននួ ៦៣.៦៣៤ ពាន់យរៀ ។ 

 
៨.  ត្ទពយស្មបរតវិិនិង្ោគ 
 

 ែីធលី  អោរ 
 ស្ណំខ់កំពុខ

ស្ថខស្ខ់  ស្របុ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

យៅថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩ (បានយ្វើសវនកមម)        
ថ្ងលយែើម ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៦៥.៩៨៧.៥៩៣  -  ៣០០.៣១៣.៤៧៦ 
រ ុំ ស់បងារ -  (២៤.៤៣២.៧៣១)  -  (២៤.៤៣២.៧៣១) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធ (បានយ្វើសវនកមម) ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤១.៥៥៤.៨៦២  -  ២៧៥.៨៨០.៧៤៥ 

        
ែុំណាចក់ារយិបរយិចេទ៦ដខ ថ្ងៃទ៣ី០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០២០ 

(បានត្ររួពិនរិយ ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)        
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធយែើមត្ោ ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៤១.៥៥៤.៨៦២  -  ២៧៥.៨៨០.៧៤៥ 
ទិញបដនាម (*) -  ៣៥៩.០២៧  ១.៥២៦.២០១  ១.៨៨៥.២២៨ 
រ ុំ ស់ -  (៣.១១៧.៧៤៧)  -  (៣.១១៧.៧៤៧) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធចញងត្ោ ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៣៨.៧៩៦.១៤២  ១.៥២៦.២០១  ២៧៤.៦៤៨.២២៦ 
        
យៅថ្ងៃទ៣ី០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០២០        
ថ្ងលយែើម ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៦៦.៣៤៦.៦២០  ១.៥២៦.២០១  ៣០២.១៩៨.៧០៤ 
រ ុំ ស់បងារ -  (២៧.៥៥០.៤៧៨)  -  (២៧.៥៥០.៤៧៨) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធ (បានត្រួរពិនិរយ ប ញដនតមនិបានយ្វើសវន

កមម) ១៣៤.៣២៥.៨៨៣  ១៣៨.៧៩៦.១៤២  ១.៥២៦.២០១  ២៧៤.៦៤៨.២២៦ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

៨.  ត្ទពយស្មបរតវិិនិង្ោគ (រ) 
(*) សូមយោងយៅការយែេៀងផ្លេ រ់ការទិញបដនាម ដែ ជាស្ថចត់្បាក់ នងិមនិដមនស្ថចត់្បាកែូ់ចខាងយត្កាម (ការទញិ     ត្ទពយ
សមបរតិវនិិយោគ) សត្ាបែ់ុំណាច់ការយិបរយិចេទ៦ដខ។ 
 

 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ 
 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពិនរិយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្ររួពិនរិយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

    
ការទិញកនញងអុំ ញងការយិបរយិចេទ (ស្ថច់ត្បាក់ នងិមនិដមនស្ថច់ត្បាក់) ១.៨៨៥.២២៨  ១.៤៣១.៤០២ 
ទឹកត្បាក់ត្រូវសងអនកែារ់ែាង់ (មនិដមនស្ថច់ត្បាក់)  (២៦៩.៥៦២)  (១៧៩.៣៧៧) 
ស្ថច់ត្បាក់បានបខក់នខុអំែខុការយិបរងិ្ចេទ ១.៦១៥.៦៦៦  ១.២៥២.០២៥ 

 
ចុំនួនទឹកត្បាក់ត្ទពយសមបរតិវនិិយោគ ខាងយត្កាមយនះ ត្រូវបានករ់ត្តាយៅកនញងរបាយការណ៍ចុំយណញ-ខារ និង       ទធ

ែ  មអរិយែេងៗសយងេប ៖ 
 

 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ 
 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពិនរិយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្ររួពិនរិយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

    

ចុំណូ ពកីារជ ួ ១.៣៨៦.៨៨២  ១.៣៨៥.៨២៤ 
ចុំណាយរ ុំ ស់ (៣.១១៧.៧៤៧)  (៣.០៧៧.៣៥៣) 
ចុំណាយត្បរិបរតិការផ្លេ  ់ដែ យកើរយចញពីការវនិិយោគត្ទពយសមបរត ិ
     ដែ បយងកើរឱ្យានចុំណូ ពីការជួ  (១.២៥២.៩៦០)  (១.៥២៤.៣៦៧) 
 
 រុំបន់យសែាកចិចពិយសសកុំពញងដរសាិរកនញងែុំណាក់កា ែុំបងូ ថ្នការយ្វើត្បរិបរតិការអាជីវកមមរបស់ខលួនយៅយ ើយ។ 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

៩.  ត្ទពយស្កមមអរបូ ី
 
 កមមវធិីកុំពយទូ័រ 
 ពាន់ង្រៀល 
យៅថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩ (បានយ្វើសវនកមម)  
ថ្ងលយែើម ១០.៦០៨.៣៥២ 
រ ុំ ស់បងារ (៤.១៧៦.៣៩២) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធ (បានយ្វើសវនកមម) ៦.៤៣១.៩៦០ 
  
ែុំណាច់ការយិបរយិចេទ៦ដខ ថ្ងៃទី៣០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០២០  

(បានត្រួរពិនរិយ ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធយែើមត្ោ ៦.៤៣១.៩៦០ 
រ ុំ ស់ (៥៣១.៤៣៦) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធចញងត្ោ ៥.៩០០.៥២៤ 
  
យៅថ្ងៃទ៣ី០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០២០  
ថ្ងលយែើម ១០.៦០៨.៣៥២ 
រ ុំ ស់បងារ (៤.៧០៧.៨២៨) 
រថ្មលចញះបញ្ា ីសញទធ (បានត្រួរពិនរិយ ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) ៥.៩០០.៥២៤ 
 
 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

១០.  ង្ែើមទុន នខិបពុវលា ភាគហ ុន 
 

 ភាគហ ុនត្បង្ ទ “ក” (*)  ភាគហ ុនត្បង្ ទ “ខ” (**)  ភាគហ ុនត្បង្ ទ “គ” (***)  បុពវលា ភាគហ ុន  ស្របុ 
 ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់ង្រៀល  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់ង្រៀល  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

                
យៅថ្ងៃទ៣ី១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៩ (បានយ្វើសវនកមម) ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
                
យៅថ្ងៃទ៣ី០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០២០ 

(បានត្ររួពិនរិយ ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៣៦៤.៥៣០.៨៦១  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២  ៦៧.៧១៥.២៣៥  ៥១៨.០១៨.០៦៣ 
 
(*) យោងតាមាត្តា ៥ ថ្ន កេនតកិៈ ចញះថ្ងៃទ២ី១ ដខកញមាៈ ឆ្ន ុំ២០១៧ យែើមទញនដែ ានត្ស្ថប់ចុំនួន ៤២៨.៨៥៩.៨៣៦.០០០ យរៀ  ត្រូវបានដបងដចកយៅជាភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ក” ចុំនួន 
៣៦៤.៥៣០.៨៦១ ហ ញន យែើមទញនត្បយភ្ទ “ខ” ចុំននួ ៦៤.៣២៨.៩៧៥ ហ ញន យោយានរថ្មលោរកិ ១.០០០ យរៀ  កនញងមយួភាគហ ញន។    ទុំងភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ក” និងភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ” ត្រូវបាន
កាន់កាប់យោយរាជរោា ភ្បិា កមពញជា ដែ រុំណាងយោយត្កសួងយសែាកចិច នងិហិរញ្ញ វរាញ។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ក” មនិទទ ួបានភាគោភ្យទ យហើយក៏មនិានសិទធយិបាះយឆ្ន រដែរ យ ើកដ ងដរ កេខណឌ
មយួចុំនួនែូចបាន មអរិកនញងាត្តា ៩ ថ្ន កេនតិកៈចញះថ្ងៃទី២១ ដខកញមាៈ ឆ្ន ុំ២០១៧។ ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ” ានសិទធិយបាះយឆ្ន រ នងិទទួ ភាគោភ្ ដែ ត្រវូបានអនញម័រយោយ             ត្កុមត្បឹកាភ្ិ
បា ។ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

១០.  ង្ែើមទុន នខិបពុវលា ភាគហ ុន(រ) 
(**)  យសចកតី មអរិថ្នភាគហ ញនដែ ានសិទធិយបាះយឆ្ន រ ានែូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ភាគរយ  ចំនួនភាគហ ុន  ពាន់ង្រៀល 
ភាគហ ុនកិ      
ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “ខ”      

រាជរោា ភ្បិា កមពញជា ៧៥%  ៦៤.៣២៨.៩៧៥  ៦៤.៣២៨.៩៧៥ 
ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ”      

ត្កុមហ ញន Kamigumi ១៣%  ១១.១៥០.៣២៤  ១១.១៥០.៣២៤ 
គយត្ាងភាគហ ញនរបស់បញគា ិក ២%  ២.១៤៤.២៩៩  ២.១៤៤.២៩៩ 
អនកវនិិយោគយែេងៗ ១០%  ៨.១៤៨.៣៦៩  ៨.១៤៨.៣៦៩ 

 ២៥%  ២១.៤៤២.៩៩២  ២១.៤៤២.៩៩២ 
      
 ១០០%  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 

 

 ចុំននួភាគហ ញនងមីដែ បានយបាះែាយកនញងត្បយភ្ទ “គ” ានចុំនួន ២១.៤៤២.៩៩២ ភាគហ ញន ដែ ានរថ្មលោរកិ 
១.០០០ យរៀ កនញងមយួភាគហ ញន។  ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” ដែ បានយបាះែាយទុំងអស់ ត្រូវបានបង់ត្បាក់រចួរា ់ទុំងត្សុង។ 
 

(***)  ភាគោភ្ធានាត្រូវបង់យៅត្គប់ភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” 
 

 យែើមបជីាការយ ើកទឹកចិរតសត្ាប់អនកវនិយិោគ ភាគហ ញនិកភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” (ានសិទធយិបាះយឆ្ន រទុំងអស់) ានសិទធិ
ទទួ បានភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបងច់ុំននួ ៥% កនញងមយួឆ្ន ុំ សត្ាប់រយៈយព បឆី្ន ុំ (ជាស្ថច់ត្បាក់ ឬ ជាភាគហ ញន យៅតាម
ការសយត្មចចិរតរបស់ ក.ស.ស ដរប ញយណាណ ះ) ថ្នភាគហ ញនត្បយភ្ទ “គ” សរញប គញណនងឹរថ្មលោក់ ក់ពីកា បរយិចេទចញះបញ្ា ី ក់      
មូ បត្រយ ើកែុំបងូ កនញងដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៧។ ត្បសិនយបើការទូទរ់ការបងភ់ាគោភ្ជាភាគហ ញន គឺវាអាត្ស័យយៅយ ើរថ្មលទីែារ
ភាគហ ញនយព បទិទវ រមញនយព  ex-dividend day។ មនិានការធានាចុំយពាះចុំននួភាគហ ញនយងរយទ (ានដរចុំនួនភាគហ ញនអយងរ)។ 
កនញងករណីដែ ានមូ និ្តិ្គប់ត្ោន់ អភ្បិា ទុំងអស់ត្រូវត្បកាស នងិបង់ភាគោភ្យៅអនកវនិយិោគរបស់ខលួនកនញងរយៈយព  
១២ដខពីកា បរយិចេទចញះបញ្ា ី កម់ូ បត្រយ ើកែុំបងូ។ កនញងករណីដែ ភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង់ មនិត្រូវបានបង់/ដបងដចក 
យពញយ ញកនញងឆ្ន ុំណាមយួយទយនាះ ចុំននួទកឹត្បាក់ដែ យៅស ់ត្រូវករ់ត្តាបងារយៅឆ្ន ុំយត្កាយៗយទៀរ រហូរែ ់យព ដែ ភាគ
ោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង់ អាចទូទរប់ានយពញយ ញ។ 
 រាជរោា ភ្បិា កមពញជា ដែ ជាភាគហ ញនកិយែើមទញនានសិទធយិបាះយឆ្ន រត្បយភ្ទ “ខ” និង យែើមទញនមនិានសិទធយិបាះយឆ្ន រ
ត្បយភ្ទ “ក” មនិានសិទធទិទ ួភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង់យនះយទ។ 
 
 
 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

១០.  ង្ែើមទុន នខិបពុវលា ភាគហ ុន(រ) 
 បដត្មបត្មួ ភាគោភ្អបបបរាធានាត្រូវបង់ ានែូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ 
 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពិនរិយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្ររួពិនរិយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

    
សមរញ យយែើមត្ោ ៥.២៥៦.៣៤០  ១០.១៦៨.៨០៥ 
ចុំណាយការត្បាកប់ូកបដនាម (កុំណរ់សាា  ់ ១៨) ១៤៧.២៩៣  ៣១៤.៤១៤ 
ភាគោភ្បានបង ់ (៥.៤០៣.៦៣៣)  (៥.៤០៣.៦៣៣) 
សមរញ យចញងត្ោ -  ៥.០៧៩.៥៨៦ 
 
១១. ទុនបំរខុង្ែេខៗ 
 

 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពិនរិយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

    
សមរញ យយែើមត្ោ ២៤.៧១២.៧២២  ២០.១៥៥.៨៤៦ 
បដនាម៖ ទញនបត្មងុទូយៅ  ២.១៧៣.១៧៥  ២.២៧៨.៤៣៨ 
បដនាម៖ ទញនបត្មងុតាមចាប ់ ២.១៧៣.១៧៥  ២.២៧៨.៤៣៨ 

 ២៩.០៥៩.០៧២  ២៤.៧១២.៧២២ 
 
ាត្តា ៣៤ ថ្ន កេនតិកៈចញះថ្ងៃទ២ី១ ដខកញមាៈ ឆ្ន ុំ២០១៧ បានដចងថា បនាេ ប់ពកីារក់ងការខារយោង (ត្បសិនយបើាន) 

និងត្បាកច់ុំយណញរចួ ក.ស.សត្រូវដបងដចកត្បាក់ចុំយណញរកាទញកយៅកនញងទញនបត្មុងទូយៅចុំននួ ៥% នងិទញនបត្មុងតាមចាប់ ៥%។ 
យៅថ្ងៃទី០៨ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០២០ ត្កុមត្បកឹាភ្បិា បានអនញមរ័យែេរត្បាកច់ុំយណញរកាទញកសត្ាប់ែុំណាចឆ់្ន ុំថ្ងៃទី៣១ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ
២០១៩ យៅជាទញនបត្មងុទូយៅចុំនួន ២.១៧៣.១៧៥  ពានយ់រៀ  និងយៅជាទញនបត្មងុតាមចាបច់ុំននួ ២.១៧៣.១៧៥ ពាន់យរៀ ។ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

១២.  ត្បាក់កមេ ី
 

 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣១ ធន ូ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពិនរិយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

ត្បាកក់មចពីី៖    
ត្កសួងយសែាកចិចនងិហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P3 ៧២.៦៥៤.២១៥  ៧៥.០៧៤.៨២០ 
ត្កសួងយសែាកចិចនងិហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P4 ១០៩.៨៧៣.០៥៥  ១១៣.១៦២.០៨៧ 
ត្កសួងយសែាកចិចនងិហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P6 ៧.៨៣៤.៨១៧  ៧.៩៥៩.៨៨៣ 
ត្កសួងយសែាកចិចនងិហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P8 ១២២.៨២៧.៨៩៩  ១២៣.១០០.២២១ 
ត្កសួងយសែាកចិចនងិហិរញ្ញ វរាញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P10 ២១៧.១៨៩.០៦២  ២២០.៣៩៣.០០៩ 
ត្កសួងយសែាកចិចនងិហិរញ្ញ វរាញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P21 ១២.០២៨.៥៧០  ៤.០១៤.២០៤ 

 ៥៤២.៤០៧.៦១៨  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 
 
ត្កសួងយសែាកចិច នងិហិរញ្ញ វរាញ បានចញះហរាយ ខាយ ើកិចចត្ពមយត្ពៀងត្បាក់កមចជីាមយួ JICA នងិ JBIC ទកទ់ិនយៅនងឹ

ត្បរបិរតកិារដែ ពាក់ពន័ធនងឹ ក.ស.ស។ ក.ស.ស កប៏ានចញះហរាយ ខាយ ើកចិចត្ពមយត្ពៀងត្បាក់កមច ី ជាមយួត្កសួងយសែាកចិច និង
ហិរញ្ញ វរាញែងដែរ យោយត្បាក់កមចតី្រវូបាន JICA នងិ JBIC ទូទរ់យោយផ្លេ  ់ឱ្យអនកែារ់ែាង់របស់ ក.ស.ស។ ក.ស.ស បានសង
ត្បាក់យោយផ្លេ  ់យៅត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរាញ យៅតាមកា វភិាគសងត្បាក់។ 
 

 កា កុំណរ់របស់ត្បាក់កមចទីុំងយនះានែូចខាងយត្កាម៖ 
 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពិនរិយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

រយៈង្ពលខល ី    
ែញរកុំណរក់នញងរយៈយព មយួឆ្ន ុំ ៣៦.៨៣១.៤៧៩  ៣៦.៤៣០.៥០២ 

រយៈង្ពលផវខ    
ែញរកុំណរក់នញងរយៈយព យ ើសពីមយួឆ្ន ុំយៅពីរឆ្ន ុំ ៣២.៨៤០.៤២២  ៣២.៤១៣.៤១២ 
ែញរកុំណរក់នញងរយៈយព យ ើសពីពីរឆ្ន ុំយៅត្បាុំឆ្ន ុំ ៩៨.៥២១.២៦៦  ៩៧.២៤០.២៣៦ 
ែញរកុំណរក់នញងរយៈយព យ ើសពីត្បាុំឆ្ន ុំ ៣៧៤.២១៤.៤៥១  ៣៧៧.៦២០.០៧៤ 

 ៥០៥.៥៧៦.១៣៩  ៥០៧.២៧៣.៧២២ 
    
 ៥៤២.៤០៧.៦១៨  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

១២.  ត្បាក់កមេី (រ) 

 រថ្មលយោង នងិរថ្មលសមត្សបរបស់ត្បាក់កមច ីានែូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពិនរិយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

រថ្មលយោង    
រយៈយព ខល ី ៣៦.៨៣១.៤៧៩  ៣៦.៤៣០.៥០២ 
រយៈយព ដវង ៥០៥.៥៧៦.១៣៩  ៥០៧.២៧៣.៧២២ 

 ៥៤២.៤០៧.៦១៨  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 
រថ្មលសមត្សប    

រយៈយព ខល ី ៣២.៣៤០.៦៦២  ៣១.៩២១.៣៩៤ 
រយៈយព ដវង ៣៨០.០២៥.៩០៤  ៣៨០.៥៩១.៥៨៦ 
 ៤១២.៣៦៦.៥៦៦  ៤១២.៥១២.៩៨០ 

  
 រថ្មលសមត្សបត្រូវបានគណនាអាត្ស័យយៅតាម ុំហូរស្ថច់ត្បាកអ់បបហារ យោយយត្បើអត្តាត្បាក់កមចនីាយព បចចញបបនន។
វាត្រូវបានោរថ់ាន ក់ជារថ្មលសមត្សបកត្មរិទ៣ី កនញងឋានានញត្កមរថ្មលសមត្សប យោយស្ថរានការរមួបញ្ចូ  នូវធារញចូ ដែ មនិ
អាចអយងករបាន រមួាន ហានភិ្័យឥណទនរបស់ភាគីថ្ែគូជាយែើម។ 
 ត្បាកក់មចជីារបូិយប័ណណ យែេងៗយត្ៅពរីបូិយប័ណណ យោ  ានែូចខាងយត្កាម៖ 
 
 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពិនរិយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

ត្បាក់យយ នជប ញន ៤០៣.៨១៣.៦៣៤  ៤០២.០៨៨.៤៥៣ 
ត្បាកែ់ញោល រអាយមរកិ ១៣៨.៥៩៣.៩៨៤  ១៤១.៦១៥.៧៧១ 
 ៥៤២.៤០៧.៦១៨  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 

  



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

១២.  ត្បាក់កមេី (រ) 
ត្បាកក់មចទីុំងអស់ានរយៈយព ៣០ឆ្ន ុំ យហើយអត្តាការត្បាក់ត្បោុំឆ្ន ុំថ្នត្បាកក់មចនីីមយួៗ ានែូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 
    

ត្កសួងយសែាកចិចនងិហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P3 ៣,០០%  ៣,០០% 
ត្កសួងយសែាកចិចនងិហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P4 ៣,៧០%  ៣,៧០% 
ត្កសួងយសែាកចិចនងិហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P6 ៣,០០%  ៣,០០% 
ត្កសួងយសែាកចិចនងិហិរញ្ញ វរាញ – (JBIC) – ឥណទនយ ខ CP-P8 ២,៦៥%  ២,៦៥% 
ត្កសួងយសែាកចិចនងិហិរញ្ញ វរាញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P10 ២,៦៥%  ២,៦៥% 
ត្កសួងយសែាកចិចនងិហិរញ្ញ វរាញ – (JICA) – ឥណទនយ ខ CP-P21 ១,២៦%  ១,២៦% 

 
១៣. ការពវកចិេអរថត្បង្ោជន៍ង្ពលចលូនិវរតន ៍

ចុំននួទកឹត្បាក់ដែ បានទទ ួស្ថា  ់កនញងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរាញសយងេប ានែូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពិនរិយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

    
រថ្មលបចចញបបននថ្នការពវកចិចអរាត្បយោជន៍ដែ បានកុំណរ ់ ៨៤.៧៦៣.៩៥៣  ៨៣.០៧៤.០៦១ 
ស្ថា នភាពអ្ន (Unfunded status) ៨៤.៧៦៣.៩៥៣  ៨៣.០៧៤.០៦១ 

    
បុំណញ  សញទធដែ បានករ់ត្តាកនញងរបាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វរាញ ៨៤.៧៦៣.៩៥៣  ៨៣.០៧៤.០៦១ 

 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

១៣. ការពវកចិេអរថត្បង្ោជន៍ង្ពលចលូនិវរតន៍ (រ) 
បដត្មបត្មួ ការវកចិចអរាត្បយោជន៍ដែ មនិបានកុំណរ់កនញងការយិបរយិចេទ ានែូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ 
 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពិនរិយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្ររួពិនរិយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

    
សមរញ យយែើម ៨៣.០៧៤.០៦១  ៦៩.៩៣៨.៩៧៦ 
ចុំណាយយ ើយសវាកមមបចចញបបនន ៨៦០.០០០  ៩៦៩.០០០ 
ចុំណាយការត្បាក ់ ២.២៨២.០០០  ២.០០៧.៥០០ 
អរាត្បយោជន៍បានបង ់ (១.៤៥២.១០៨)  (១.៥២២.៦២៤) 
សមរញ យចញងយត្កាយ ៨៤.៧៦៣.៩៥៣  ៧១.៣៩២.៨៥២ 

 
 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពិនរិយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានយ្វើសវនកមម) 

    

រយៈយព ខល ី ៧.៩៤៩.០០០  ៧.៩៤៩.០០០ 
រយៈយព ដវង ៧៦.៨១៤.៩៥៣  ៧៥.១២៥.០៦១ 
 ៨៤.៧៦៣.៩៥៣  ៨៣.០៧៤.០៦១ 

 
ចុំណាយអរាត្បយោជន៍យស្ថ្ននវិរតន៍ ត្រវូបានទទ ួស្ថា  ់យៅកនញងខេង់ ត្បាកយ់បៀវរេរ ៍ត្បាកឈ់្នួ  នងិចុំណាយពាកព់័នធខេង់

ការវាស់ដវងការពវកចិចអរាត្បយោជន៍យស្ថ្ននវិរតយ ើងវញិយៅកនញងរបាយការណ៍ចុំយណញ-ខារ នងិ ទធែ  មអរិយែេងៗសយងេប 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

ែូចខាងយត្កាម៖ 
 

 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ 
 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពិនរិយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្ររួពិនរិយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

    

ចុំណាយយ ើយសវាកមមបចចញបបនន ៨៦០.០០០  ៩៦៩.០០០ 
ចុំណាយការត្បាក ់ ២.២៨២.០០០  ២.០០៧.៥០០ 
 ៣.១៤២.០០០  ២.៩៧៦.៥០០ 

១៣. ការពវកចិេអរថត្បង្ោជន៍ង្ពលចលូនិវរតន៍ (រ) 
ការសនមរសុំខាន់ជាចមបង ានែូចខាងយត្កាម៖ 

  ២០២០  ២០១៩ 
    

ម្យមភាគថ្នឆ្ន ុំបយត្មើការង្ហរ ២០  ១៩ 
អត្តាអបបហារកនញងមយួឆ្ន ុំ ៦%  ៦% 
អត្តាកុំយណើ នត្បាក់យបៀវរេរក៍នញងមយួឆ្ន ុំ ៥%  ៥% 
អត្តាបដត្មបត្មួ បញគា ិកកនញងមយួឆ្ន ុំ ០,៥%  ០,៥% 

 

អត្តាមរណៈ 
យោយស្ថរមនិានអត្តាមរណៈត្រូវបានយចញែាយយៅកនញងត្បយទសកមពញជា ក.ស.ស បានយត្បើតារាងអត្តាមរណៈទូយៅ

របស់ត្បយទសថ្ងឆ្ន ុំ២០១៧ យោយបានដកសត្មួ ឱ្យសមត្សបយៅតាមអាយញកា ជាម្យមរបស់ជនជារិកមពញជា។ តារាងអត្តា    មរ
ណៈទូយៅរបស់ត្បយទសថ្ងឆ្ន ុំ២០១៧ ានការបា ន់ស្ថម នងមចីញងយត្កាយបុំែញរអុំពអីត្តាមរណៈរបស់ត្បជាព រែាទូយៅយៅកនញងត្បយទស



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

ថ្ង យហើយគិរត្រមឹថ្ងៃទី៣០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០២០ តារាងយនះមនិានការដកដត្បយទ។ 
 

១៤. ចំណូល 
 

 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ផខ  ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ 
 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩  ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
        
ចុំណូ យ ើកោកព់នីាវា ៣៤.៤៥០.៤៩៧  ៣៦.៣៤៦.៦៥១  ៦៥.៨១៦.៦៥៧  ៦៦.៦៧៦.៦៩១ 
ចុំណូ យ ើកោកយ់ ើទោីន (LO-LO) ១៩.៤៩៤.៥៤៣  ២២.៨៥១.១៤៨  ៣៩.៥៧៣.២២១  ៤២.៥៥៧.២៧៦ 
ចុំណូ ពីយសវាកមមដែ ១៨.២៩៣.៧៩១  ១៥.៩៥០.៩៧១  ៣៣.៦១៨.៩៨៨  ៣០.៨៦៦.៦៧២ 
ចុំណូ ពកីាររកាទញកកញងរឺនរ័ ២.៥០៦.០៩៤  ៥.៥៧១.៧២៦  ៦.០៤៨.៥៤៧  ៨.៦៩៣.១៩១ 
ចុំណូ បានមកពីការជ ួរុំបន ់ យសែា

កិចចពិយសស ៥៦៨.១៨៤  ៥៣៧.០១៦ 
 

១.៣៨៦.៨៨២ 
 

១.៣៨៥.៨២៤ 
ចុំណូ យែេងៗ ៣១២.៥០៨  ៤៤២.៦៨៩  ៨៨៩.១០៣  ១.១៣២.៣៧៥ 
 ៧៥.៦២៥.៦១៧  ៨១.៧០០.២០១  ១៤៧.៣៣៣.៣៩៨  ១៥១.៣១២.០២៩ 
 
យព យវោថ្នការទទ ួស្ថា  ់ចុំណូ  
 
ទទួ ស្ថា  ់យៅយព ដរមួយ ៧២.៣២៣.៦៦៣  ៧៥.៣៦៥.២៥៣  ១៣៩.៤៣២.៩០១  ១៤០.៨២៩.៨៤០ 
ទទួ ស្ថា  ់តាមែុំណាកក់ា  ៣.៣០១.៩៥៤  ៦.៣៣៤.៩៤៨  ៧.៩០០.៤៩៧  ១០.៤៨២.១៨៩ 
 ៧៥.៦២៥.៦១៧  ៨១.៧០០.២០១  ១៤៧.៣៣៣.៣៩៨  ១៥១.៣១២.០២៩ 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

១៥.  ស្មាា រង្ត្បើត្បាស្ ់
 
 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ផខ  ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ 
 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩  ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
        
ចុំណាយយ ើសាា រង្ហយយ ះ ៦.៧៥៣.១២៣  ១១.២៧៥.៤៣៦  ១៦.៧០៧.១៩៨  ២១.៧៦១.៤៦១ 
យត្គឿងបនាល ស់ ៧.២៤៩.៩៥២  ៦.៤៤១.១៥៣  ១៧.៩១៤.០៦០  ១៥.៧៤៧.២១៦ 
សាា រឃ្ល ុំង ១.៨៤៤.៨៩៦  ១.៦៧៨.៩៨៤  ៤.០១៤.២០២  ២.៩៩៦.០៦៨ 
យត្បងរ ុំអ ិ នងិយត្បងា សញីន ៩២៦.៨៦៤  ៩៤៩.០៩៦  ១.៧៣១.០៥៨  ១.៧៦២.៣៨២ 
សាា រែារែ់ាងក់ារោិ ័យ ១.០៥៦.១០៧  ៣២៩.៩៣៦  ១.៤៧៥.៩៦២  ១.១៧៩.១០២ 
សាា រយត្បើត្បាស់យែេងៗ ៧៨១.៥៨៦  ២៤៣.៦៣២  ៩៤៦.៥០៦  ៧៤៦.៨៣០ 
 ១៨.៦១២.៥២៨  ២០.៩១៨.២៣៧  ៤២.៧៨៨.៩៨៦  ៤៤.១៩៣.០៥៩ 
 
១៦.  ចំណាយង្លើត្បាក់ង្បៀវរេរ ៍ត្បាក់ឈ្មលួ និខចណំាយពាក់ព័នធ 
 
 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ផខ  ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ 
 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩  ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
        
ត្បាកយ់បៀវរេរប៍ញគា ិក ១៣.៧២៩.៧៧៩  ១៥.៣០២.៦៣៦  ២៨.៣០៥.៨៧០  ២៩.០២៥.៤៨៦ 
ត្បាករ់ង្ហវ ន ់ ២.៤៩៤.២៧៤  ១.៣២២.៩៦៣  ៣.៦៩០.៣៥៦  ៣.៦២៣.៩៦៣ 
បងារការទូទរត់្បាកប់ុំណាចអ់រីរភាព

ការង្ហរ ១.៨៤៨.៤៣០  - 
 

១.៨៤៨.៤៣០  - 
ចុំណាយអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននវិរតន ៍ ១.៥៧១.០០០  ១.២៦៣.៨១១  ៣.១៤២.០០០  ២.៩៧៦.៥០០ 
ោភ្ការរបស់ត្កុមត្បកឹាភ្បិា  ៣៤៩.២០០  ៣០៦.០០០  ៦៥៥.២០០  ៦១២.០០០ 
ចុំណាយសនតិសញខសងាមយែេងៗ ១៦៩.១៣៣  ១៩៥.៦៩៥  ៣៧៧.១១៩  ២៥៩.៦៦៥ 
ត្បាកឈ់្នួ សត្ាបអ់នកយ  ការ ៧១.៥៥០  ៧៣.៦៥០  ១៤៣.១០០  ១៤៣.១០០ 
ចុំណាយយែេងៗពាកព់ន័ធនឹងបញគា ិក ១.៦៧៣.៧៤១  ២.៩៣៣.២៥៥  ២.៥៩២.៧៥៦  ៣.៩៨៩.៧១៣ 
 ២១.៩០៧.១០៧  ២១.៣៩៨.០១០  ៤០.៧៥៤.៨៣១  ៤០.៦៣០.៤២៧ 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

១៧. ចំណាយរលំស្ត់្ទពយស្មបរតិ និខបរកិាេ រ និខរលំស្ត់្ទពយស្កមមអរបូ ី
 
 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ផខ  ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ 
 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩  ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
        
ត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ ៧.៥៧០.៣៨២  ៥.៤០៧.១៣៧  ១៥.០០១.៣៥៤  ១០.៧១៧.៣៤៥ 
ត្ទពយសមបរតវិនិិយោគ ១.៥៥៩.៨៣៤  ១.៥៤៦.១៣៧  ៣.១១៧.៧៤៧  ៣.០៧៧.៣៥៣ 
ត្ទពយសកមមអរបូ ី ២៦៥.៧១៧  ២៦៥.៧១៨  ៥៣១.៤៣៦  ៥៣១.៤៣៦ 
 ៩.៣៩៥.៩៣៣  ៧.២១៨.៩៩២  ១៨.៦៥០.៥៣៧  ១៤.៣២៦.១៣៤ 
 
១៨. ចំណាយហរិញ្ញវរថុ - ស្ទុធ 
 
 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ផខ  ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ 
 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩  ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
ចុំណូ ហិរញ្ញ វរាញ  ៖        
ចុំណូ ការត្បាកព់តី្បាកប់យញ្ញ ើយៅ  

្នាោរ (ក) ៩១១.០៦០  ៧១៥.៧៨២ 
 

២.០៨៥.២៣០ 
 

១.៤៩៧.០៥៧ 
ចុំណូ ការត្បាកព់កីារករត់្តាអបបហារ

ឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិកត្រ បម់ក
វញិ ១០៤.២០៣  ១៨០.២៤២ 

 

២២៨.៤៣៩ 

 

៣៧៧.១៣៥ 
 ១.០១៥.២៦៣  ៨៩៦.០២៤  ២.៣១៣.៦៦៩  ១.៨៧៤.១៩២ 

        
ចុំណាយហិរញ្ញ វរាញ  ៖        
ចុំណាយការត្បាកយ់ ើត្បាកក់មច ី(ខ) (៣.៨៥៥.២៨០)  (២.៥៦៧.៩៩២)  (៦.៩២៧.៧៦៧)  (៥.១០១.០៧៥) 
ខារសញទធពកីារបតូររបូិយវរាញរបស់ត្បាក ់  

កមច ី(គ) (៣.៧១៤.៦៥០)  (១៦.៦៩៦.៨៥៨) 
 

(៦.៤៥៧.៤៥៩) 
 

(១៥.៤៩០.៥៤៦) 
ចុំណាយការត្បាកព់កីារបូកបដនាមភាគ

ោភ្ធានាត្រូវបង ់ (៥៨.៩១៨)  (១៤៣.៤៤១) 
 

(១៤៧.២៩៣) 
 

(៣១៤.៤១៤) 
 (៧.៦២៨.៨៤៨)  (១៩.៤០៨.២៩១)  (១៣.៥៣២.៥១៩)  (២០.៩០៦.០៣៥) 

        
ចុំណាយហរិញ្ញ វរាញ - សញទធ (៦.៦១៣.៥៨៥)  (១៨.៥១២.២៦៧)  (១១.២១៨.៨៥០)  (១៩.០៣១.៨៤៣) 
  



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

១៨. ចំណាយហរិញ្ញវរថុ - ស្ទុធ (រ) 
 
(ក)  ចុំណូ ការត្បាកគ់ឺជាចុំណូ ពីគណនីត្បាក់បយញ្ញ ើសនេ ុំ និងត្បាក់បយញ្ញ ើយែេងៗដែ យែើ្យៅកនញង្នាោរកនញងត្សុក កនញង

អុំ ញងការយិបរយិចេទ។  
 
(ខ)  ចុំណាយការត្បាកគ់ឺជាការត្បាក ់យ ើត្បាកក់មចដីែ ទទួ បានពីត្កសួងយសែាកចិច និងហិរញ្ញ វរាញ តាមរយៈការយ្វើ     ហិរញ្ញ

បបទនយោយ JICA នងិ JBIC។ 
 
(គ)  ក.ស.ស ានត្បាក់កមចជីាត្បាក់យយ នជប ញន នងិជាត្បាកែ់ញោល រអាយមរកិ (កុំណរ់សាា  ់១២)។ ក.ស.ស ក៏ានត្បាក់

បយញ្ញ ើរយៈយព ខលីយៅ្នាោរ ដែ ទទួ បានជាត្បាកែ់ញោល រអាយមរកិ។ យោយស្ថរដរការយ ើងចញះថ្នរថ្មលត្បាក់យរៀ  
យ្ៀបនឹងត្បាកយ់យ នជប ញន នងិត្បាក់ែញោល រអាយមរកិ វាបណាត  ឱ្យានការខារ ឬចុំយណញជាស្ថរវនតយ ើការបតូររបូិយប័ណណ  
យ្ៀបនឹងត្បាកក់មចរីបស់ ក.ស.ស។ អត្តាបតូររបូយិប័ណណ ដែ ត្រូវបានែេពវែាយយោយ ្នាោរជារិ ថ្ន កមពញជា នា
ែុំណាច់ការយិបរយិចេទរាយការណ៍ ានែូចខាងយត្កាម៖ 

 

 
៣០ មិងុនា 
២០២០ 

 ៣១ មីនា  
២០២០ 

 ៣១ ធន ូ
២០១៩ 

 ៣០ មិងុនា 
២០១៩ 

 ៣១ មីនា  
២០១៩ 

ត្បាក់យយ ន/ត្បាកយ់រៀ  ៣៨,២១៥  ៣៧,៨៧០  ៣៧,៦២០  ៣៧,៩៤៥  ៣៦,៤៩០ 
ត្បាកែ់ញោល រអាយមរកិ/ត្បាក់យរៀ  ៤.០៩៣  ៤.០៧០  ៤.០៧៥  ៤.០៦៦  ៤.០១៥ 

 
១៩.  ចំណាយពនធង្លើត្បាក់ចំណូល 

ពនធត្រូវបានគណនាតាមមូ ោា នបុំណកត្ស្ថយបទបបញ្ញរតពិនធោរនាយព បចចញបបនន ដែ ត្រូវបានអនញម័ររចួជាស្ថា ពរ
នាកា បរយិចេទរាយការណ៍។ គណៈត្គបត់្គងវាយរថ្មលអុំពីស្ថា នភាពដែ បានត្បកាសពនធ ជាមយួនងឹស្ថា នភាពថ្ន    បទបបញ្ញរិត
ពនធោរ។ ត្កមុហ ញនករ់ត្តាសុំវធិាន្នយៅតាមភាពសមត្សប អាត្ស័យយៅតាមមូ ោា នថ្នចុំននួត្បាក់ពនធ ដែ ត្កមុហ ញនរ ុំពងឹថា
ត្រូវបង់ជូនអាជ្ា្រពនធោរ។  

យទះជាោ ងណាកយ៏ោយ បទបបញ្ញរតពិនធទុំងយនះានការដត្បត្ប ួពីមយួត្ោយៅមយួត្ោ យហើយការកុំណរ់ចញងយត្កាយ
យ ើចុំនួនបុំណញ  ពនធ នងឹយ្វើយ ើងបនាេ ប់ពាីនការត្ររួពិនរិយរបស់អាជ្ា្រពនធោរ។ យៅយព ដែ  ទធែ ពនធចញងយត្កាយាន
ភាពខញសោន ពកីារករ់ត្តាែុំបងូ ភាពខញសោន យនះនឹងយ្វើឱ្យប ះពា ់ែ ់ចុំនួនបុំណញ  ពនធ និងសមរញ យទឹកត្បាក់ កនញងការយិបរយិចេទ
ដែ ការកុំណរ់ពនធយនាះត្រូវបានយ្វើយ ើង។ 

យត្កាមបទបបញ្ញរតិពនធ ក.ស.ស ត្រវូបង់ពនធយ ើត្បាកច់ុំយណញតាមអត្តា ២០%។ យោងតាមអនញត្កឹរយ ខ ០១ អនត្ក.
ររ ចញះថ្ងៃទ០ី៨ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០១៥ អងាភាពដែ បានចញះបញ្ា ីកនញងែារមូ បត្រកមពញជា បានទទ ួការអនញយត្ោះពនធរយៈយព បឆី្ន ុំពី
គណៈកមមការម ូបត្រកមពញជា។ យៅថ្ងៃទី១៦ ដខឧសភា ឆ្ន ុំ២០១៨ អគានាយកោា នពនធោរបានអនញម័រការអនញយត្ោះពនធយនះ ត្រវូការ ់
៥០% ពីពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ  (២០%) យហើយចូ ជា្រាន ក.ស.ស ត្រូវបង់ពនធយ ើត្បាកច់ុំណូ តាមអត្តា១០% ោប់ពឆី្ន ុំ
២០១៧ ែ ់ឆ្ន ុំ២០១៩។ ោបព់ីថ្ងៃទ០ី១ ដខមករា ឆ្ន ុំ២០២០ ក.ស.ស ត្រូវបង់ពនធយ ើត្បាកច់ុំយណញតាមអត្តា ២០%។ 

របាយការណ៍សវនកមមពនធយពញយ ញដែ យចញចញងយត្កាយ យោយអគានាយកោា នពនធោរ គឺសត្ាបែ់ុំណាចឆ់្ន ុំ 
២០១៧ នងិ២០១៨ យហើយរា ់បុំណញ  ពនធទុំងអស់ ត្រូវបានទូទរ់រចួរា ់កនញងដខមនីា ឆ្ន ុំ២០២០។ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

២០.  ចំង្ណញកនខុមួយភាគហ ុន 
(ក)  ចំង្ណញកនខុមួយភាគហ ុនជាមលូដ្ឋា ន (Basic earnings per share) 

ចុំយណញកនញងមយួភាគហ ញនជាម ូោា ន ត្រវូបានគណនាយោយយកត្បាក់ចុំយណញរបស់ាច ស់ភាគហ ញនរបស់ ក.ស.ស 
ដចកនឹងចុំននួភាគហ ញន្មមតាម្យមដែ បានយបាះែាយកនញងការយិបរយិចេទ។ 

 
 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៣ផខ  ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ 
 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩  ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម)  
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
        
ចុំយណញរបស់ភាគហ ញនកិ (ពានយ់រៀ ) ៨.៣៤០.១២៤  ១.១៣៨.៦២០  ៩.១៦០.៥១៩  ៩.៧៨៤.៦៣៩ 
ចុំនួនភាគហ ញនម្យម ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧  ៨៥.៧៧១.៩៦៧ 
ចុំយណញកនញងមយួភាគហ ញនជាមូ ោា ន 

(យរៀ ) ៩៧,២៤  ១៣,២៧ 
 

១០៦,៨០ 
 

១១៤,០៨ 
 

(ខ) ចំង្ណញកនខុមួយភាគហ ុនងយចុះ (Diluted earnings per share) 
ចុំយណញកនញងមយួភាគហ ញនងយចញះ ត្រូវបានគណនាយោយដកដត្បចុំនួនម្យមថ្នភាគហ ញន្មមតាដែ ាន យោយសនមរ

ថាានការយែេរភាគហ ញនដែ ានសកាត នញព ទុំងអស់យៅជាភាគហ ញន្មមតា។ ក.ស.ស មនិានភាគហ ញនដែ ានសកាត នញព 
អាចយែេរយៅជាភាគហ ញន្មមតាយនាះយទ នាែុំណាច់ការយិបរយិចេទយនះ។ ែូចយនះ ចុំយណញកនញងមយួភាគហ ញនងយចញះ គឺានរថ្មលយសមើនឹង
ចុំយណញកនញងមយួភាគហ ញនជាម ូោា ន។ 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

២១.  ស្ថច់ត្បាក់បានពីត្បរបិរតិការ 
 
   ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ 
 កំណរ ់  ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩ 
 ស្មាា ល ់ ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 

  (បានត្ររួពិនរិយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

 (បានត្ររួពិនរិយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

      
ចុំយណញមញនបងព់នធយ ើត្បាក់ចុំណូ    ១៦.២១៨.៣៦០  ១៤.៨២៨.១៤៣ 
និយរ័កមម៖      

រ ុំ ស់ត្ទពយសមបរតិ នងិបរកិាេ រ នងិរ ុំ ស់ត្ទពយសកមមអរបូ ី ១៧  ១៨.៦៥០.៥៣៧  ១៤.៣២៦.១៣៤ 
ចុំណាយហិរញ្ញ វរាញ - សញទធ ១៨  ១១.២១៨.៨៥០  ១៩.០៣១.៨៤៣ 
ការពវកិចចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍   ៣.១៤២.០០០  ២.៩៧៦.៥០០ 
ការវកចិចត្បាក់បុំណាច់អរីរភាពការង្ហរ   (២៩.៨១៦)  - 
ចុំណាយបញគា ិកយែេងៗ ពាកព់័នធនងឹឥណទនែត ់ឱ្យបញគា ិក   ៣២៧.៧២៨  ៣២៧.៧២៨ 

បដត្មបត្មួ យែើមទញនបងវិ ៖      
សននិ្ ិ   (២.៩៦៣.៣៧០)  ៦៦១.១៨២ 
គណនអីរងិិជនពាណិជាកមម និងគណនីអរិងជិនយែេងៗ   ៩.៧៩៧.៤៦៤  (២១.៤០៧.៤៣៤) 
គណនអីនកែារែ់ាង់ពាណិជាកមម នងិគណនអីនកែារែ់ាង់យែេងៗ   (១២.៥១១.៧០៤)  (៤០៧.០១៦) 
ការពវកិចចអរាត្បយោជនយ៍ស្ថ្ននិវរតន ៍   (១.៤៥២.១០៨)  (១.៥២២.៦២៤) 
ការវកចិចត្បាក់បុំណាច់អរីរភាពការង្ហរ   ២៨៨.៧៤១  - 
ចុំណូ ពនារ   ១៧៧.២៤៥  ១០០.១៥៦ 

 ុំហូរស្ថចត់្បាកចូ់ ពីត្បរិបរតិការ   ៤២.៨៦៣.៩២៧  ២៨.៩១៤.៦១២ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

  
ការ និងែឹកជញ្ាូ ន ត្រូវបានោរទ់ញកថាជាភាគពីាកព់័នធ។ 
  
(ក) ស្មរលុយភាគីពាក់ព័នធ 
(i)  ទឹកត្បាកជ់ុំពាកយ់ៅត្កសួងយសែាកិចច និងហិរញ្ញ វរាញ 
 

 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមិនបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

ត្បាកក់មចពីី៖    
MoEF – (JICA)  ២២៩.២១៧.៦៣២  ២២៤.៤០៧.២១៣ 
MoEF – (JBIC)  ៣១៣.១៨៩.៩៨៦  ៣១៩.២៩៧.០១១ 
 ៥៤២.៤០៧.៦១៨  ៥៤៣.៧០៤.២២៤ 
 
 (ii)  ទឹកត្បាក់ត្រូវទរពីត្កសួងស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន 
 

 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣១ ធនូ ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមិនបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានយ វ្ើសវនកមម) 

    
បញយរត្បទនយៅឱ្យត្កសួងស្ថធារណការ និងែឹកជញ្ាូ ន ១០.៧៥៤.៤២៤  ១៤.២៨៧.៥៤៧ 
 
(ខ) ត្បរិបរតិការភាគីពាក់ពន័ធ 
 
 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ 
 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមិនបានយ វ្ើសវនកមម) 
 (បានត្រួរពិនិរយ  

ប ញដនតមិនបានយ វ្ើសវនកមម) 
    
ចុំណាយការត្បាក់យ ើត្បាក់កមចពីីត្កសួងយសែាកចិច នងិហិរញ្ញ វរាញ  

(កុំណរស់ាា  ់១៨ (ខ)) (៦.៩២៧.៧៦៧)  (៥.១០១.០៧៥) 
 
២២. ត្បរិបរតិការភាគីពាក់ពន័ធ (រ) 
(គ) ការទូទារ់ជូនគណៈត្គប់ត្គខស្ខំាន់ៗ 



កំពខ់ផែស្វយរ័ត្កុខត្ពះស្ហីនុ 
 
កំណរស់្មាា លព់័រម៌ានហរិញ្ញវរថសុ្ង្ខេប (មិនបានង្ធវើស្វនកមម) 
ស្ត្មាប់ែណំាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ នងៃទី៣០ ផខមិងនុា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

     

 ការទូទរ់ជូនគណៈត្គបត់្គងសុំខាន់ៗ សត្ាប់ែុំណាច់ការយិបរយិចេទ៦ដខ ានែូចខាងយត្កាម៖  
 

 ែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ៦ផខ 
 ៣០ មិងុនា ២០២០  ៣០ មិងុនា ២០១៩ 
 ពាន់ង្រៀល  ពាន់ង្រៀល 

 
(បានត្ររួពិនរិយ  

ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 
 (បានត្ររួពិនរិយ  
ប ញដនតមនិបានយ្វើសវនកមម) 

ត្កមុត្បកឹា បិាល    
កថ្ត្ម និងចុំណាយពាក់ពន័ធយែេងៗ  ៧៣៨.៩០០  ៦១២.០០០ 
    
បគុាលកិថ្នន កត់្គប់ត្គខស្ខំាន់ៗ     
ត្បាក់យបៀវរេរ ៍នងិចុំណាយយែេងៗ ១.០២១.៥៥៥  ១.១១២.៤៨០ 
    
ចុំណាយអរាត្បយោជន៍យស្ថ្ននវិរតន៍ (*) ១០២.៥៥០  ១០២.៦០២ 
 

 បញគា ិកថាន ក់ត្គប់ត្គងសុំខាន់ៗ រមួានអគានាយក និងនាយកត្បរិបរតិ ដែ ជាអនកសយត្មចចិរតជាយញទធស្ថស្តសត យ ើការ
ែឹកនាុំ យ ើដែនកហិរញ្ញ វរាញ និងត្បរបិរតកិាររបស់ ក.ស.ស ។ 
 

(*)  គយត្ាងអរាត្បយោជន៍យស្ថ្ននិវរតន៍    ត្រូវបានោកឱ់្យត្បរបិរតកិនញងអងាភាពទុំងមូ    កនញងយនាះបញគា ិកថាន កត់្គបត់្គង    
សុំខាន់ៗកា៏នសិទធទិទួ គយត្ាងអរាត្បយោជន៍យនះ ែូចោន នងឹបញគា ិក ក.ស.ស ែថ្ទយទៀរដែរ។ 
 
(ឃ) ឥណទានែតលឱ់្យគណៈត្គប់ត្គខស្ខំាន់ៗ 
 ក.ស.ស បានែត ់ឥណទនឱ្យបញគា ិក រមួទុំងគណៈត្គប់ត្គងសុំខាន់ៗ នងិត្កមុត្បឹកាភ្បិា ែងដែរ យែើមបទីិញ  ភាគ
ហ ញនត្បយភ្ទ “គ” របស់ខលួន យៅយព យបាះែាយ ក់ម ូបត្រស្ថធារណៈយ ើកែុំបងូ យៅថ្ងៃទី០៨ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០១៧។  ឥណទន
យនះមនិានការត្បាក់ នងិានរយៈយព បនួឆ្ន ុំ។ ឥណទនយនះនងឹត្រូវទូទរ់សងតាមមូ ោា នត្បោុំដខ  យោយការក់ង ពីត្បាក់យបៀ
វរេរត៍្បោុំដខរបស់គណៈត្គបត់្គងសុំខាន់ៗ។ គរិត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០២០ ឥណទនែត ់ឱ្យគណៈត្គបត់្គង សុំខាន់ៗ
ដែ យៅមនិទនទូ់ទរ់ានទកឹត្បាក់ចុំនួន ៩៧៦ ោនយរៀ  (៣១ ្នូ ២០១៩ ៖ ១.៤៦៣ ោនយរៀ )។ 
 
២៣. កិចេស្នា 
 គិរត្រឹមថ្ងៃទី៣០ ដខមងិញនា ឆ្ន ុំ២០២០ ក.ស.ស  ានកចិចសនាទក់ទនិនងឹការបញ្ហា រទិញត្ទពយសមបរតិ និងបរកិាេ រ 
ចុំននួ ៨៨៦.១៦៥ ោនយរៀ  (៣១ ្នូ ២០១៩ ៖ ៨៨០.១៣២ ោនយរៀ ) ។ 

 
 



 

 

 

  

 

ផ្នែកទ ី៤ 
ការពិភាកសា នងិការវភិាគ 

របស់គណៈគ្គប់គ្គង 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 កសស គឺជាកំពងផ់ែអន្តរជាតិសមទុ្ររឹកជ្ទ្ៅផតមយួគត ់ នន្ទ្ពះរាជាណាចទ្កកមពុជាផែលកំពុងជ្្វើអាជីវ
កមមជ្លើនែៃែីរំហំទ្រមាណ ១២៥ ហិកតា ផែលមាន្រីតាងំជ្ៅទ្កុងទ្ពះសីហនុ្ ជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ ជ្ហើយទ្តូវបាន្ត
ភ្ជា រជ់្ោយរណាត ញែឹកជញ្ាូ ន្ចំរះុ។ កំណតក់នុង អនុ្ទ្កឹតយជ្លេ ៥០ អន្ទ្ក/រក ចុះនងៃរី ១៧ ផេកកកោ ឆ្ន ំ
១៩៩៨ កសស មាន្តួនារីជាទ្រតិរតតិករផែ ែូចមាន្លមអតិនូ្វអាជីវកមម និ្ងជ្សវាកមមកនុងផែនករី១ ចំណុច-េ 
ខាងជ្លើនន្របាយការណ៍ទ្រចទំ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ ។ 
 សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ររមិាណកុងតឺន្រ័ររស់ កសស មាន្ការងយចុះចំនួ្ន្ ១.៣៨១ TEUs 
ជ្សមើនឹ្ង ០,៩១% ជ្រើជ្្ៀរនឹ្ងទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ ។ ចំផណកររមិាណរំនិ្ញឆ្លងកាតគិ់តជាជ្តាន្មាន្
កំជ្ណើ ន្ ៤,១៤% ជ្សមើនឹ្ង ៦៨.៨៦៥ ជ្តាន្ ផែលកនុងជ្នាះរំនិ្ញជាកុងតឺន្រ័គិតជាជ្តាន្មាន្កំជ្ណើ ន្ ៣,៣២% 
ជ្សមើនឹ្ង ៣២.៧៦៧ ជ្តាន្ ជ្ហើយរំនិ្ញជាជ្ទ្រងមាន្កំជ្ណើ ន្ ៨៦.៨៩៩ ជ្តាន្ ជ្សមើនឹ្ង ១៧,២២% រ ផុន្តរំនិ្ញ
រាយឆ្លងកាតម់ាន្ការងយចុះចំនួ្ន្ ៥០.៨០១ ជ្តាន្ ជ្សមើនឹ្ង ២៩,៨៣% ។ ចំជ្ ះនាវាឆ្លងកាត ់កសស មាន្
ការជ្កើន្ជ្ ើងចំនួ្ន្ ០២នាវា ទ្រមាណជា ០,៤៧% ជ្ហើយចំណុះែៃុកនាវាជ្កើន្ជ្ ើង ២,៩៦% ជ្សមើនឹ្ង 
១១៩.៣៣៩ ជ្តាន្ សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្្ៀរនឹ្ងទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩  ។ 
 ការពិភ្ជកា និ្ងការវភិ្ជគររស់ថ្នន កែឹ់កនាជំ្លើស្ថា ន្ភ្ជពហិរញ្ញ វតាុររស់ កសស និ្ងលរធែលទ្រតិរតតិការ
ខាងជ្ទ្កាមជ្ន្ះ ជ្្វើជ្ ើងផែអកជ្លើរបាយការណ៍ពត័ម៌ាន្ហិរញ្ញ វតាុផែលបាន្ជ្្វើសវន្កមមរចួរាល់ជ្ោយសវន្ករឯក
រាជយសទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ និ្ងទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ ែូចរង្ហា ញកនុងផែនករី៣ នន្របាយការណ៍ទ្រចំ
ទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ ។ 
  កសស មាន្ទ្រភពចំណូលសំខាន្ែូ់ចខាងជ្ទ្កាម ៖ 
- ចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services)៖ គឺជាចំណូលផែលបាន្មកពីជ្ស

វាកមមនាវាចរណ៍ និ្ងការចូលចតនាវា រមួមាន្ ចំណូលជ្លើចំណុះែៃុក សំចតផែ ទ្រឡាយ នងលឈ្នួលក
ណណ ធារកិចច នងលឈ្នួលនាវាសជ្ណាត ង នងលឈ្នួល ក-់ជ្ោះពួរ នងលឈ្នួលជ្រើក-រិរឃ្លរន់ាវា និ្ងនងលឈ្នួល
ទ្រមលូសំរាម ។ 

- ចំណូលពីជ្សវាកមមជ្លើកោកកុ់ងតឺន្រ័ពីនាវាជ្ៅរីលាន្កុងតឺន្រ័ (Stevedoring Charges)៖ គឺជា 
ចំណូលផែលបាន្មកពីជ្សវាកមមជ្លើកោករំ់និ្ញរាយ ឬកុងតឺន្រ័ចូល ឬជ្ចញពីនាវាជ្ៅជ្លើស្ថព ន្ផែ ។ 

- ចំណូលពីជ្សវាកមមជ្លើកោកកុ់ងតឺន្រ័ជ្ៅជ្លើរីលាន្ (LOLO Charges)៖ គឺជាចំណូលផែលបាន្មកពី
ជ្សវាកមមជ្លើកោករំ់និ្ញរាយ ឬកុងតឺន្រ័ ចូល ឬជ្ចញជ្ៅជ្លើរីលាន្ ។ 

- ចំណូលពីនងលឈ្នួលសតុករំនិ្ញ ឬកុងតឺន្រ័ (Storage Fees)៖ គឺជាចំណូលផែលបាន្មកពីការសតុក 
រំនិ្ញរាយ ឬកុងតឺន្រ័ជ្ៅកនុងឃ្ល ងំ និ្ងជ្លើរីលាន្ ។  

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

- ចំណូលពីតំរន្ជ់្សែឋកិចចពិជ្សស (Special Economic Zone)៖  គឺជាចំណូលផែលររួលបាន្ពីការ
ជួលែីជ្្វើជ្រាងចទ្ក អគារ ពីតំរន្ជ់្សែឋកិចចពិជ្សសររស់កំពងផ់ែសវយត័ទ្កុងទ្ពះសីហនុ្ ។ 

 



 

 

  កសស កតទ់្តារញ្ា ីគណជ្ន្យយ និ្ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុជាទ្បាកជ់្រៀល ផែលជាររិូយរណ័ណ ជាតិររស់េលួន្ ចំផណកទ្រតិរតតិការផែលជាររិូយរណ័ណ អន្តរជាតិ     
ជ្ែេងៗ ទ្តូវបាន្រង្ហា ញជាទ្បាកជ់្រៀលជ្ោយជ្ទ្រើអទ្តារតូរែលូវការជាម្យមទ្រចនំងៃររស់្នាគារជាតិនន្កមពុជា តាមកាលររជិ្ចេរនន្ទ្រតិរតតិការនី្មយួៗ ។ 

ររយិាយ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរស់ទ្មារទ់្តីមាសរី២ 

នងៃរី៣០ ផេមងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរស់ទ្មារទ់្តីមាសរី២ 

នងៃរី៣០ ផេមងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
រំផររំរលួ 

 ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល % 
ចំណូល ( ន្ជ់្រៀល) ៧៥.៦២៥.៦១៧ ៨១.៧០០.២០១ -៦.០៧៤.៥៨៤ -៧,៤៤% 

 
 សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ចំណូលររស់ កសស មាន្ការងយចុះចំនួ្ន្ ៦.០៧៤.៥៨៤.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើនឹ្ង ៧,៤៤% ជ្ោយងយចុះពី ៨១.៧០០.២០១.០០០
ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ ែល់ ៧៥.៦២៥.៦១៧.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០។ ការងយចុះនន្ចំណូលជ្ន្ះបាន្មកពីការងយនន្ចំណូលជ្សវា
កមមជ្លើកោកកុ់ងតឺន្រ័ពីនាវាជ្ៅរីលាន្ (Stevedoring Charges) ចំណូលពីជ្សវាកមមជ្លើកោកកុ់ងតឺន្រ័ជ្ៅជ្លើរីលាន្ (LOLO Charges) និ្ងចំណូលសតុកឃ្ល ងំ និ្ងរីលាន្
ជាជ្ែើម។ 
 
 
 
 



 

 

 

ររយិាយ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្រញ្ចរ ់
ទ្តឹមទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្រញ្ចរ ់
ទ្តឹមទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ 

 ន្ជ់្រៀល 
ភ្ជគរយជ្្ៀរនឹ្ងចំណូល

សររុ 
 ន្ជ់្រៀល 

ភ្ជគរយជ្្ៀរនឹ្ងចំណូល
សររុ 

ចំណូលជ្លើកោកពី់នាវាជ្ៅរីលាន្ 
(Stevedoring) ៣៤.៤៥០.៤៩៧ ៤៥,៥៥% ៣៦.៣៤៦.៦៥១ ៤៤,៤៩% 

ចំណូលជ្លើកោកជ់្លើរីលាន្ (LOLO) ១៩.៤៩៤.៥៤៣ ២៥,៧៨% ២២.៨៥១.១៤៨ ២៧,៩៧% 
ចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ ១៨.២៩៣.៧៩១ ២៤,១៩% ១៥.៩៥០.៩៧១ ១៩,៥២% 
ចំណូលសតុក ឃ្ល ងំ និ្ងរីលាន្ ២.៥០៦.០៩៤ ៣,៣១% ៥.៥៧១.៧២៦ ៦,៨២% 
ចំណូលែឹកជញ្ាូ ន្ ៤.០៩០ ០,០១% ៣៦.៤៥៧ ០,០៤% 
ចំណូលនាវាជ្រសចរណ៍ ០ ០,០០% ៩៦.៨៨៧ ០,១២% 
ចំណូលពីតំរន្ ់ជ្សែឋកិចចពិជ្សស ៥៦៨.១៨៤ ០,៧៥% ៥៣៧.០១៦ ០,៦៦% 
ចំណូលជួលរីតាងំ ២២៧.៦៧៦ ០,៣០% ២២៦.២០៥ ០,២៨% 
ចំណូលជ្ែេងៗជ្រៀត ៨០.៧៤៣ ០,១១% ៨៣.១៤១ ០,១០% 

ចំណូលសររុ ៧៥.៦២៥.៦១៧ ១០០,០០% ៨១.៧០០.២០១ ១០០,០០% 
 



 

 

 សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ កែូ៏ចជាទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន្ចំណូលសំខាន្ ់៤ ទ្រជ្ភរផែលមាន្ចំនួ្ន្ទ្រមាណ ៩៨% នន្ចំណូលអាជីវកមម និ្ងជ្សវាកមម
សររុររស់ កសស។ ចំណូលទងំជ្នាះរមួមាន្៖ ចំណូលជ្លើកោកពី់នាវាជ្ៅរីលាន្ (Stevedoring) ចំណូលជ្លើកោកជ់្លើរីលាន្ (LOLO) ចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ
(Port Charges for Vessel Services) និ្ងចំណូលសតុកឃ្ល ងំ និ្ងរីលាន្ ។ 
 

 

ររយិាយ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរស់ទ្មារទ់្តីមាសរី២ 

នងៃរី៣០ ផេមងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរស់ទ្មារទ់្តីមាសរី២ 

នងៃរី៣០ ផេមងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
រំផររំរលួ 

 ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល % 

ចំណូលជ្លើកោកពី់នាវាជ្ៅរីលាន្ 
(Stevedoring) 

៣៤.៤៥០.៤៩៧ ៣៦.៣៤៦.៦៥១ (១.៨៩៦.១៥៥) -៥,២២% 

ចំណូលជ្លើកោកជ់្លើរីលាន្ (LOLO) ១៩.៤៩៤.៥៤៣ ២២.៨៥១.១៤៨ (៣.៣៥៦.៦០៥) -១៤,៦៩% 

ចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរ ១៨.២៩៣.៧៩១ ១៥.៩៥០.៩៧១ ២.៣៤២.៨២០ ១៤,៦៩% 

ចំណូលសតុក ឃ្ល ងំ និ្ងរីលាន្ ២.៥០៦.០៩៤ ៥.៥៧១.៧២៦ (៣.០៦៥.៦៣២) -៥៥,០២% 



 

 

 ចំណូលពីការជ្លើកោក់ពីនាវាជ្ៅរីលាន្កុងតឺន្័រ (Steverdoring) មាន្ការងយចុះ 
១.៨៩៦.១៥៤.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើនឹ្ង ៥,២២% សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្្ៀរនឹ្ងទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ំ
២០១៩ និ្ងចំណូលពីការជ្លើកោកជ់្ៅជ្លើរីលាន្ (LOLO) មាន្ការងយចុះទ្រមាណ ១៤,៦៩% ជ្សមើនឹ្ង 
៣.៣៥៦.៦០៥.០០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្ទ្រៀរនឹ្ងរយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ២ំ០១៩។ ការងយចុះជ្លើចំណូលជ្លើកោកពី់នាវា
ជ្ៅរីលាន្ និ្ងចំណូលជ្លើកោកជ់្លើរីលាន្គឺរណាត លមកពីការងយចុះនន្រំនិ្ញកុងតឺន្រ័ឆ្លងកាត ់ កសស 
មាន្ចំនួ្ន្ ១.៣៨១ TEUs ជ្សមើនឹ្ង ០,៩១% ជាពិជ្សសជ្លើកុងតឺន្រ័នាំចូលមាន្រំនិ្ញ មាន្ការងយចុះរហូត
ែល់ ១១,៤៣% ជ្សមើនឹ្ង ៩.១២៨ TEUs សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ ។ 
 ចំជ្ ះចំណូលជ្សវាកមមនាវាចរ (Port Charges for Vessel Services)  គឺអាទ្ស័យជ្លើចំនួ្ន្ និ្ង
ចំណុះែៃុកនាវាផែលឆ្លងកាត ់ កសស ជ្ហើយសទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ នាវាសររុផែលឆ្លងកាត ់      
កសស មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង ២នាវា ជ្សមើនឹ្ង ០,៤៧% ជ្ហើយចំណុះែៃុកនាវាសររុមាន្កំជ្ណើ ន្ ២,៩៦% ជ្សមើនឹ្ង 
១១៩.៣៣៩ ជ្តាន្ ផែលជ្្វើឱ្យចំណូលពីជ្សវាកមមនាវាចរមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងពី ១៥.៩៥០.៩៧១.០០០ ជ្រៀល 
សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ ែល់ ១៨.២៩៣.៧៩១.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ លគឺ
ជ្កើន្ជ្ ើងទ្រមាណ ១៤,៦៩% ជ្សមើនឹ្ង ២.៣៤២.៨២០.០០០ ជ្រៀល។ ជ្ោយជ្ៅកនុងទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ 
ជ្ន្ះ នាវាែឹកកុងតឺន្រ័មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង ៦,៥៩% ជ្សមើនឹ្ង ១១នាវា ជ្ហើយចំណុះែៃុកនាវាែឹកកុងតឺន្រ័ជ្កើន្ 
១៩,៩៦% ជ្សមើនឹ្ង ៤៥៤.៤៥៩ ជ្តាន្។  រឯីចំនួ្ន្នាវាែឹករំនិ្ញរូជ្ៅមាន្កំជ្ណើ ន្ ១៩,២៣% ជ្សមើនឹ្ង ១៥ 
នាវា រ ផុន្តចំណុះែៃុកនាវាែឹករំនិ្ញរូជ្ៅមាន្ការងយចុះវញិ ៥,៩៦% ជ្សមើនឹ្ង ៤៥.៧៧៤ ជ្តាន្ ជ្រើជ្្ៀរនឹ្ង    
រយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ២ំ០១៩ ។ 
 ចំណូលពីជ្សវាកមមសតុកឃ្ល ងំ និ្ងរីលាន្មាន្ការងយចុះចំនួ្ន្ ៣.០៦៥.៦៣២.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើនឹ្ង 
៥៥,០២% ជ្រើជ្ទ្រៀរជ្្ៀរចំណូលទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ មាន្ ២.៥០៦.០៩៤.០០០ ជ្រៀល នឹ្ងទ្តីមាសរី២ 
ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន្ចំណូល ៥.៥៧១.៧២៦.០០០ ជ្រៀល ។  
 េ-ការវភិ្ជគគំលាតចំជ្ណញែុល 
  កសស បាន្ជ្រៀរចំរបាយការណ៍លរធែលររស់េលួន្ កនុងរទ្មងជ់ារបាយការណ៍លរធែលតាមយថ្ន
ទ្រជ្ភរ ែូចជ្ន្ះពំុមាន្ការរង្ហា ញឱ្យជ្ឃ្ើញជ្ៅចំជ្ណញែុលជ្នាះជ្រ។ រ ផុន្តកនុងរទ្មងរ់បាយការណ៍ជ្ន្ះអាចឱ្យ
ជ្យើងជ្្វើការពិភ្ជកា និ្ងវភិ្ជគជ្លើចំជ្ណញទ្រតិរតតិការបាន្ជ្ោយររួលបាន្ពីចំណូលសររុ ែកនឹ្ងចំណាយ
ទ្រតិរតតិការ។ 
  ចំណាយទ្រតិរតតិការនឹ្ងជ្លើកមកពិភ្ជកា និ្ងវភិ្ជគជ្ៅផែនកខាងជ្ទ្កាមគឺ ចំណុច គ-ការវភិ្ជគចំជ្ណញ 
មនុ្រងព់ន្ធ ។ 
 គ- ការវភិ្ជគចំជ្ណញមនុ្រងព់ន្ធ 
 ចំជ្ណញមនុ្រងព់ន្ធគឺជាលរធែលផែលររួលបាន្ពីចំណូលសររុែកនឹ្ងចំណាយទ្រតិរតតិ និ្ងចំណូល 
ឬចំណាយការទ្បាកសុ់រធ។ កនុងការវភិ្ជគនន្ចំណាយទ្រតិរតតិការ ជ្យើងនឹ្ងជ្លើកយកចំណាយសមាា រៈែគតែ់គង ់
ចំណាយទ្បាកជ់្រៀវតេរ ៍ ទ្បាកឈ់្នួល និ្ងចំណាយ កព់ន័្ធ ចំណាយរលំស់ (ទ្រពយសមបតតិ និ្ងររកិាា រ និ្ងទ្រពយ
សកមមអររីូ) ចំណាយជួសជុល និ្ងផងទ ំចំណាយជ្ែេងៗ និ្ងចំជ្ណញ (ឬខាត) ជ្ែេងៗ សុរធ ែូចខាងជ្ទ្កាម៖ 



 

 

ររយិាយ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរស់ទ្មារទ់្តីមាសរី២ 

 នងៃរី៣០ ផេមងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរស់ទ្មារទ់្តីមាសរី២  

នងៃរី៣០ ផេមងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
រំផររំរលួ 

 ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល % 
ចំណូលសររុ ៧៥.៦២៥.៦១៧ ៨១.៧០០.២០១ (៦.០៧៤.៥៨៤) -៧,៤៤% 
ចំណាយសមាា រៈែគតែ់គង ់ (១៨.៦១២.៥២៨) (២០.៩១៨.២៣៧) (២.៣០៥.៧០៩) -១១,០២% 
ចំណាយទ្បាកជ់្រៀវតេ ទ្បាកឈ់្នួល និ្ង
ចំណាយ កព់ន័្ធ 

(២១.៩០៧.១០៧) (២១.៣៩៨.០១០) ៥០៩.០៩៧ ២,៣៨% 

ចំណាយរលំស់(ទ្រពយសមបតតិ និ្ងររកិាា រ 
និ្ងទ្រពយសកមមអររីូ)  

(៩.៣៩៥.៩៣៣) (៧.២១៨.៩៩២) ២.១៧៦.៩៤១ ៣០,១៦% 

ចំណាយជួសជុល និ្ងផងទំ (២.៣៦៥.៤០៧) (២.១៧០.៧៥៧) ១៩៤.៦៥០ ៨,៩៧% 
ចំណាយជ្ែេងៗ (៥.២៣១.៧៤៥) (៧.៨៧២.៤១៤) (២.៦៤០.៦៦៩) -៣៣,៥៤% 
ចំជ្ណញ/(ខាត)ជ្ែេងៗ-សុរធ ២១៨.៧១២ ២៤៦.៤៨៦ (២៧.៧៧៤) -១១,២៧% 

(ចំណាយ)/ចំណូលហិរញ្ញ វតាុ-សុរធ (៦.៦១៣.៥៨៥) (១៨.៥១២.២៦៧) (១១.៨៩៨.៦៨២) -៦៤,២៧% 
ចំជ្ណញមនុ្រងព់ន្ធ ១១.៧១៨.០២៤ ៣.៨៥៦.០១០ ៧.៨៦២.០១៤ ២០៣,៨៩% 

 
.



 

 

សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ កសស មាន្ចំណាយសមាា រៈែគតែ់គងស់ររុ ១៨.៦១២.៥២៨.០០០ 
ជ្រៀល ផែលមាន្ការងយចុះ ចំនួ្ន្ ២,៣០៥,៧០៩.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើនឹ្ង ១១,០២% ជ្រើជ្្ៀរនឹ្ងទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ំ
២០១៩  ផែលមាន្ចំណាយ ២០.៩១៨.២៣៧.០០០ ជ្រៀល ។ កតាត ចមបងផែលរណាត លឱ្យមាន្ការងយចុះជ្ន្ះ 
គឺជ្ោយស្ថរចំណាយសមាា រៈជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈងយចុះ ៤០,១១% ជ្សមើនឹ្ង ៤.៥២២.៣១៣.០០០ ជ្រៀល ជ្ោយតនមល
ជាម្យមររស់ជ្ទ្រងឥន្ៃន្ៈមាន្ការងយចុះពី ០.៦៩ ែុលាល រ សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ មក ០.៤៣ ែុលាល រ 
សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០។ ចំផណកចំណាយជ្លើជ្ទ្គឿងរនាល ស់មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង ១២,៥៦% ជ្សមើនឹ្ង 
៨០៨.៧៩៩.០០០ ជ្រៀល និ្ងចំណាយសមាា រៈែគតែ់គងក់ារយិាល័យមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង ២២០,០៩% ជ្សមើនឹ្ង 
៧២៦.១៧១.០០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្្ៀរនឹ្ងទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ ។  
 មលូោឋ ន្កនុងការគណនាទ្បាកជ់្រៀវតេររ៍រស់ កសស គឺជ្យាងជ្ៅជ្លើរិន្នែល (ចំណូលពីការជ្លើកោក)់ 
ជ្ លគឺជ្ៅជ្ពលចំណូលពីការជ្លើកោកជ់្កើន្ជ្ ើង ចំណាយជ្រៀវតេរនឹ៍្ងជ្កើន្ជ្ ើង ែៃុយជ្ៅវញិជ្រើចំណូលពីការ
ជ្លើកោកម់ាន្ការងយចុះ ចំណាយជ្លើទ្បាកជ់្រៀវតេរនឹ៍្ងទ្តូវងយចុះែូចគាន  ជ្ហើយជ្យើងសជ្ងកតជ្ឃ្ើញថ្នចំណូល 
ជ្លើកោកពី់នាវាជ្ៅរីលាន្ (Stevedoring) មាន្ការងយចុះទ្រមាណ ៥,២២% និ្ងចំណូលជ្លើកោកជ់្លើរី
លាន្ (LOLO) មាន្ការងយទ្រមាណ ១៤,៦៩% សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះ។ រ ផុន្តចំណាយទ្បាក់
ជ្រៀវតេរ ៍ ទ្បាកឈ់្នួល និ្ងចំណាយ កព់ន័្ធ មាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងរន្តិចទ្រមាណ ២,៣៨% ជ្សមើនឹ្ង 
៥០៩.០៩៧.០០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្ទ្រៀរជ្្ៀរចំណាយសទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ផែលមាន្ចំនួ្ន្ 
២១.៩០៧.១០៧.០០០ ជ្រៀល និ្ងទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលមាន្ចំណាយ ២១.៣៩៨.០១០.០០០ ជ្រៀល។ 
កតាត សំខាន្ផ់ែលជ្្វើជ្អាយមាន្កំជ្ណើ ន្ជ្ន្ះ គឹរណាត លមកពីទ្បាករ់ង្ហវ ន្ម់ាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង ៨៨,៥៤% ជ្សមើនឹ្ង
១.១៧១.៣១១.០០០ ជ្រៀល និ្ងការចំណាយជ្លើអតាទ្រជ្យាជន្ជ៍្ស្ថ្ន្និ្វតតន្ម៍ាន្ចំនួ្ន្ ១.៨៤៨.៤៣០.០០០
ជ្រៀល កនុងទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះ ។  
 ចំណាយរលំស់រមួមាន្ រលំស់ទ្រពយសមបតតិ និ្ងររកិាា រ និ្ងរលំស់ទ្រពយសកមមអររីូជ្ៅកនុងទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ំ
២០២០ មាន្ចំនួ្ន្ ៩.៣៩៥.៩៣៣.០០០ ជ្រៀល មាន្កំជ្ណើ ន្ ២,១៧៦,៩៤១.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើនឹ្ង ៣០,១៦% 
ជ្រើជ្្ៀរនឹ្ងទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលមាន្ចំនួ្ន្ ៧.២១៨.៩៩២.០០០ ជ្រៀល។ កតាត ផែលជ្្វើឱ្យមាន្ការជ្កើន្
ជ្ ើងជ្ន្ះគឺជ្ោយស្ថរចំណាយរលំស់ទ្រពយសមបតតិ និ្ងររកិាា រមាន្កំជ្ណើ ន្ ២.១៦៣.២៤៥.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើនឹ្ង 
៤០,០១% និ្ងកំជ្ណើ ន្ជ្លើចំណាយរលំស់ទ្រពយសមបតតិវនិិ្ជ្យាគ ០,៨៩% ជ្សមើនឹ្ង ១៣.៦៩៧.០០០ ជ្រៀល ។ 
 ចំផណកចំណាយជួសជុល និ្ងផងទកំារជ្កើន្ជ្ ើង ១៩៤,៦៥០.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើនឹ្ង ៨,៩៧% ជ្ោយមាន្
ចំណាយសរុរជ្សមើ នឹ្ង ២.៣៦៥.៤០៧.០០០ ជ្រៀល សទ្មារ ់ ទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ និ្ង
២.១៧០.៧៥៧.០០០ ជ្រៀល សទ្មារ់ទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩  ។ 
  ចំជ្ ះចំណាយជ្ែេងៗសររុ កម៏ាន្ការងយចុះទ្រមាណ ៣៣,៥៤% ជ្សមើនឹ្ង ២,៦៤០,៦៦៩.០០០ ជ្រៀល 
គឺងយពី ៧.៨៧២.៤១៤.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ មក ៥.២៣១.៧៤៥.០០០ ជ្រៀល 
សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ លគឺរណាត លមកពីឥណទន្ការខាតរពឹំងរុក (Expected Credit 
Losses) មាន្ការងយចុះ ទ្រមាណ ១៥៤,១៨% ជ្សមើនឹ្ង ៨៧៤.៧០៤.០០០ ជ្រៀល និ្ងការងយចុះជ្លើ
ចំណាយរែឋបាល ផែលមាន្ចំនួ្ន្ ៩៦៧.៥៥៤.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើនឹ្ង ៦៥,០២% ជ្រើជ្្ៀរនឹ្ងរយៈជ្ពលែូចគាន ឆ្ន ំ
២០១៩ ។  



 

 

 ចំជ្ណញ/(ខាត)ជ្ែេងៗ-សុរធ (Realized Foreign Exchange Gain-Loss) គឺសំជ្ៅជ្លើការចំជ្ណញ   
ឬខាតពីការរតូរររិូយរណ័ណ កនុងការយិររជិ្ចេរសជ្ទ្មច ផែលសទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះ មាន្ការចំជ្ណញ
ចំនួ្ន្ ២១៨.៧១២.០០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្្ៀរនឹ្ងទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន្ចំជ្ណញចំនួ្ន្ ២៤៦.៤៨៦.០០០ 
ជ្រៀល ជ្្វើឱ្យចំជ្ណញមាន្ការងយចុះទ្រមាណ ១១,២៧% ជ្សមើ នឹ្ង ២៧.៧៧៤.០០០ ជ្រៀល ។ 

ចំផណក (ចំណាយ)/ចំណូលហិរញ្ញ វតាុ-សុរធ(Unrealized Foreign Exchange Gain-Loss ) គឺសំជ្ៅ
ជ្លើការចំជ្ណញ ឬខាតពីការរតូរររិូយរណ័ណ កនុងការយិររជិ្ចេរមនិ្ទន្ស់ជ្ទ្មច ជ្ោយទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ 
មាន្ (ចំណាយ)/ចំណូលហិរញ្ញ វតាុ-សុរធចំនួ្ន្ ៦.៦១៣.៥៨៥.០០០ ជ្រៀល ផែលមាន្ការងយទ្រមាណ 
៦៤,២៧% ជ្សមើនឹ្ង ១១,៨៩៨,៦៨២.០០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្្ៀរនឹ្ងទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលមាន្ចំនួ្ន្ 
១៨.៥១២.២៦៧.០០០ ជ្រៀល។ កតាត សំខាន្ផ់ែលរណាត លឱ្យមាន្រំផររំរលួជ្លើ (ចំណាយ)/ចំណូលហិរញ្ញ វតាុ-
សុរធគឺជ្ោយស្ថរការងយចុះនន្ការខាតពីការរតូរររិូយវតាុមនិ្ទន្ស់ជ្ទ្មចររស់ទ្បាកក់មច ី(ទ្បាកជ់្យ ន្) ជ្ោយ កនុង
ទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ មាន្ចំនួ្ន្ ១៦.៦៩៦.៨៥៨.០០០ ជ្រៀល ជ្រើជ្្ៀរនឹ្ងទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ មាន្
ចំណាយទ្តឹម ៣.៧១៤.៦៥០.០០០ជ្រៀល។ 
 ជាសរុរ ចំជ្ណញមុន្រង់ពន្ធសទ្មារ់ទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ររស់ កសស មាន្ចំនួ្ន្ 
១១.៧១៨.០២៤.០០០ ជ្រៀល ជ្កើន្ជ្ ើងចំនួ្ន្ ៧,៨៦២,០១៤.០០០ ជ្រៀល ទ្រមាណជា ២០៣,៨៩% ជ្រើជ្្ៀរ
នឹ្ងទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ ផែលមាន្ចំជ្ណញមនុ្រងព់ន្ធចំនួ្ន្ ៣.៨៥៦.០១០.០០០ ជ្រៀល ។ 
 ឃ្- ការវភិ្ជគចំជ្ណញជ្ទ្កាយរងព់ន្ធ 
 កសស សាិតជ្ៅជ្ទ្កាមចារន់ន្ទ្កុមហ ុន្ ណិជាកមមកនុងវស័ិយពន្ធោរ និ្ងអាករ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ កសស 
មាន្កាតពវកិចចកនុងការរងព់ន្ធជ្លើទ្បាកចំ់ជ្ណញទ្រចឆំ្ន កំនុងអទ្តា ២០% ។ ចរពី់ឆ្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះតជ្ៅ កសស
នឹ្ងរំជ្ពញកាតពវកិចចកនុងការរងព់ន្ធជ្លើទ្បាកចំ់ជ្ណញទ្រចំឆ្ន រំរស់េលួន្ កនុងអទ្តា ២០% វញិ ជ្ទ្កាយពីររួល
បាន្ការជ្លើករឹកចិតតពន្ធោរកនុងវស័ិយមលូរទ្តចំនួ្ន្រីឆ្ន កំន្លងមក (ឆ្ន ២ំ០១៧ ែល់ ២០១៩) ។ 
  



 

 

ររយិាយ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរស់ទ្មារទ់្តីមាសរី២ 

នងៃរី៣០ ផេមងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 

សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរផែលបាន្
រញ្ចរស់ទ្មារទ់្តីមាសរី២ 

នងៃរី៣០ ផេមងុិនា ឆ្ន ២ំ០១៩ 
រំផររំរលួ 

 ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល  ន្ជ់្រៀល % 
ចំជ្ណញមនុ្រងព់ន្ធ (ក) ១១.៧១៨.០២៤ ៣.៨៥៦.០១០ ៧.៨៦២.០១៤ ២០៣,៨៩% 
ចំណាយពន្ធជ្លើទ្បាកចំ់ជ្ណញ (េ) (៣.៣៧៧.៩០០) (២.៧១៧.៣៩០) (៦៦០.៥១០) ២៤,៣១% 
ចំជ្ណញកនុងការយិររជិ្ចេរ ៨.៣៤០.១២៤ ១.១៣៨.៦២០ ៧.២០១.៥០៤ ៦៣២,៤៨% 
ការវាស់ផវងកាតពវកិចចអតាទ្រជ្យាជន្ជ៍្ស្ថ្ន្
និ្វតតន្ជ៍្ ើងវញិ         

លរធែលលមអតិសររុររស់ភ្ជគហ ុនិ្ក ៨.៣៤០.១២៤ ១.១៣៨.៦២០ ៧.២០១.៥០៤ ៦៣២,៤៨% 
អទ្តាពន្ធទ្រសិរធភ្ជពជ្លើទ្បាកចំ់ជ្ណញ (េ)/(ក) ២៨,៨៣% ៧០,៤៧% 

  



 

 

 កសស មាន្ចំជ្ណញកនុងការយិររជិ្ចេរចំនួ្ន្ ៨.៣៤០.១២៤.០០០ ជ្រៀល សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ំ
២០២០  ផែលមាន្កំជ្ណើ ន្ចំនួ្ន្ ៧.២០១.៥០៤.០០០ ជ្រៀល ជ្សមើនឹ្ង ៦៣២,៤៨% ជ្្ៀរនឹ្ងទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ំ
២០១៩ ផែលមាន្ចំជ្ណញកនុងការយិររជិ្ចេរចំនួ្ន្ ១.១៣៨.៦២០.០០០ ជ្រៀល។ កតាត ផែលជ្្វើឱ្យចំជ្ណញកនុង
ការយិររជិ្ចេរមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើង គឺជ្ោយស្ថរការខាតពីការរតូរររិូយវតាុមនិ្ទន្ស់ជ្ទ្មចររស់ទ្បាកក់មច ី (ទ្បាកជ់្យ 
ន្) មាន្ការងយចុះ កនុងទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្រើជ្្ៀរនឹ្ងទ្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០១៩។ 
 ជ្រើសជ្ងកតជ្ៅជ្លើអទ្តាពន្ធទ្រសិរធភ្ជពជ្លើទ្បាកចំ់ជ្ណញមាន្ការងយចុះពី ៧០,៤៧% សទ្មារទ់្តីមាស
រី២ ឆ្ន ២ំ០១៩ ែល់ ២៨,៨៣% សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ោយស្ថរមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងនន្ចំជ្ណញមនុ្
រងព់ន្ធសទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ ។ 

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

- កតាត នានាផែលជ្្វើឱ្យមាន្កំរតិជ្លើការជ្្វើ ណិជាកមមអន្តរជាតិ  
ជ្ោយស្ថរទ្រភពចំណូលចមបងររស់ កសស បាន្មកពីចរាចរណ៍រំនិ្ញឆ្លងកាតផ់ែលជាការជ្្វើ 

 ណិជាកមមអន្តរជាតិ ែូចជ្ន្ះកតាត នានាផែលមាន្ែលរ ះ ល់ែល់ ណិជាកមមអន្តរជាតិ និ្ងមាន្ឥរធិពលជ្លើ 
អាជីវកមមររស់ កសស ផែលកតាត ទងំជ្នាះមាន្ែូចជា ស្ថា ន្ភ្ជពជ្សែឋកិចចកនុងទ្សុក កនុងតំរន្ ់ និ្ងស្ថកល
ជ្លាក ជ្សារភ្ជពសងគម រញ្ហា សន្តិសុេ ឬកិចចសហទ្រតិរតតិការនាវាចរតាមសមទុ្រ។ ជ្យាងតាមមលូនិ្្ិររិូយ   
រណ័ណ អន្តរជាតិ (IMF)  ជ្សែឋកិចចពិភពជ្លាកនឹ្ងងយចុះកនុងអទ្តាទ្រមាណ -៤.៩% សទ្មារឆ់្ន ២ំ០២០ ជ្ោយ
ររួលរងរ ះ ល់ពីជមៃរឺាតតាតសកល Covid-19 ចំផណកជ្សែឋកិចចកមពុជានឹ្ងងយចុះកនុងទ្រមាណ -៥,៥% 
ជ្យាងតាម ASIAN DEVELOPMENT BANK(ADB) ជ្ន្ះរង្ហា ញថ្នែលរ ះ ល់ររស់ជមៃ ឺCovid-19 ជ្ន្ះ 
នឹ្ងមាន្ែលអវជិាមាន្ចំជ្ ះអាជីវកមមកំពងផ់ែ។  

- សមតាភ្ជព និ្ងទ្រសិរធភ្ជពរំជ្ពញការង្ហរររស់ កសស 
សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ កសស មាន្សមតាភ្ជពជ្លើកោកកុ់ងតឺន្រ័រហូតែល់ ៦៥០.០០០ 

TEUs រនាៃ រពី់ការោកឱ់្យជ្ទ្រើទ្បាស់រងចល័តជ្លើផគមផែចំនួ្ន្ ០២ ជ្ទ្គឿង រផន្ាមជ្រៀតកាលពីឆ្ន ២ំ០១៧។ 
កតាត ជ្ន្ះជ្្វើឱ្យសមតាភ្ជព និ្ងទ្រសិរធភ្ជពការង្ហរមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងកនុងការរំជ្ពញជ្សវាកមមររស់េលួន្ ទ្សរជ្ៅ
នឹ្ងកំជ្ណើ ន្រំនិ្ញឆ្លងកាតរ់រស់ កសស ។  

- ស្ថា ន្ភ្ជពរណាត ញែឹកជញ្ាូ ន្កនុងទ្សកុ 
សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ រណាត ញែឹកជញ្ាូ ន្កនុងទ្សុក ពិជ្សសែលូវជាតិជ្លេ៤ ផែលតភ្ជា រពី់ 

កសស ជ្ៅរាជធានី្ភនជំ្ពញ ពំុមាន្រងកជាឧរសគគែល់ការែឹកជញ្ាូ ន្រំនិ្ញជ្ ើយ។  រឯីការែឹកជញ្ាូ ន្តាមែលូវ
ផែករចចុរបន្នទ្កុមហ ុន្ Royal Railway ឆ្លងកាត ់កសស មាន្ចំនួ្ន្ ៧ជ្ជើង កនុងមយួសបាត ហ៍កនុងការនាំរំនិ្ញ
ជ្ចញចូល ជ្ហើយការែឹកជញ្ាូ ន្តាមែលូវផែកជ្ន្ះកទ៏្រទ្ពឹតតជ្ៅជ្ោយរលូន្តាម្មមតាមនិ្មាន្រញ្ហា ជ្ ើ្វឱ្យេកខាន្
ែំជ្ណើ រជ្នាះជ្រ ។ 

- កិចចសហទ្រតិរតតិការរវាងផែកនុងតំរន្ ់
កិចចសហទ្រតិរតតិការរវាងផែកនុងតំរន្ ់ ពិជ្សសគឺការតភ្ជា រជ់ាមយួកំពងផ់ែជ្មកនុងតំរន្ម់ាន្ស្ថរៈសំខាន្ ់

កនុងការសំរលួចរាចរណ៍រំនិ្ញរវាង កសស និ្ងរីែារអន្តរជាតិសំខាន្់ៗ  ជ្ោយមាន្ឥរធិពលជ្លើចំណាយ និ្ង    



 

 

រយៈជ្ពលែឹកជញ្ាូ ន្ ផែលជាលរធែលជ្្វើឱ្យមាន្ែលរ ះ ល់ជ្លើភ្ជពទ្រកួតទ្រផជងររស់ឧសាហកមមនានា។ 
កនុងករណីជ្ន្ះ កសស បាន្េិតេំរការំនាករំ់ន្ងលអជាមយួរណាត កំពងផ់ែសំខាន្់ៗ  កនុងតំរន្ជ់្ែើមបធីានាឱ្យ 
ទ្រតិរតតិការមាន្ភ្ជពរលូន្។ 

- រលំស់ 
 ជ្ោយអាជីវកមមររស់ កសស មាន្ការជ្ទ្រើទ្បាស់ជ្ហោឋ រចនាសមពន័្ធជ្ទ្ចើន្ ចំណាយជ្លើរលំស់ជ្លើជ្ហោឋ  
រចនាសមពន័្ធផែែូចជា ចំណតនាវា ជ្ទ្គឿងចទ្ក អគារ មាន្រំហំ្ំផែលអាចរ ះ ល់ែល់អាជីវកមមររស់ កសស។ 
ែូចជ្ន្ះ កសស ចបំាចទ់្តូវមាន្ការទ្តួតពិនិ្តយជ្លើជ្គាលន្ជ្យាបាយរលំស់ឱ្យបាន្សមទ្សរ និ្ងជ្្វើការផកតទ្មូវ 
តាមការចបំាចជ់្រៀងរាល់ការយិររជិ្ចេររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ។  សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះ ពំុមាន្ការ
ផកសទ្មួល ឬការជ្សនើឱ្យមាន្ការផកសទ្មួលជ្គាលន្ជ្យាបាយរលំស់ជ្ន្ះពីសវន្ករឯករាជយជ្ ើយ។ 

 
 សកមមភ្ជពអាជីវកមមររស់ កសស មាន្រំនាករំ់ន្ងជ្ោយផ្ទៃ ល់ជាមយួជ្សែឋកិចចជាតិ ជ្សែឋកិចចតំរន្ ់ និ្ង
ជ្សែឋកិចចស្ថកលជ្លាក។ ជាពិជ្សសជ្ៅជ្ពលជ្សែឋកិចចជាតិមាន្រផទ្មរទ្មួល នឹ្ងមាន្ឥរធិពលជ្ោយផ្ទៃ ល់ជ្ៅ
ជ្លើអាជីវកមម ជ្សវាកមមកំពងផ់ែ ជ្ លគឺជ្ៅជ្ពលជ្សែឋកិចចជាតិជ្កើន្ជ្ ើងនាំឱ្យអាជីវកមម ជ្សវាកមម កំពងផ់ែក៏
ជ្កើន្ជ្ ើងទ្សរនឹ្ងជ្ន្ះែលចំណូលររស់ កសស កម៍ាន្កំជ្ណើ ន្ែូចគាន  ែៃុយជ្ៅវញិ ជ្រើជ្សែឋកិចចជាតិងយចុះ 
នឹ្ងមាន្ែលអវជិាមាន្ជ្ៅជ្លើែលចំណូល កសស ែងផែរ។ ជ្យាងតាម ASIAN DEVELOPMENT 
BANK(ADB) ជ្សែឋកិចចកមពុជាមាន្ការងយចុះផែលមាន្អទ្តារពឹំងរុកទ្រមាណ -៥,៥% ចំផណកជ្សែឋកិចច
ពិភពជ្លាកងយចុះកនុងអទ្តាទ្រមាណ -៤.៩% (IMF) សទ្មារឆ់្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ នឹ្ងមាន្ែលរ ះ
 ល់ជ្ៅែល់តទ្មូវការ និ្ងការែគតែ់គងជ្ៅជ្លើរីែារ រន្ៃឹមនឹ្ងជ្ន្ះកម៏ាន្ែលរ ះ ល់ែល់អាជីវកមមររស់       
កសស ែងផែរ។ ។  
  
 ជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈ ជាវតាុធាតុជ្ែើមចមបងរំែុតកនុងការរជ្ទ្មើជ្សវាកមមកំពងផ់ែ ជ្ោយជាតទ្មូវការសំខាន្ស់ទ្មារ់
ទ្រតិរតតិការជ្ទ្គឿងចទ្ក។ កសស ជ្ៅផតរកាតនមលជ្សវាររស់េលួន្ែផែល ជ្រើជ្ទះជាតនមលជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈមាន្ការជ្កើន្
ជ្ ើង ឫងយចុះ កជ៏្ោយ ។ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ កសស បាន្អនុ្វតតយា ងខាា រេ់ាួន្នូ្វនី្តិវ ិ្ ីលរធកមម ជ្ែើមបធីានាឱ្យបាន្
នូ្វតនមលររស់វតាុធាតុជ្ែើមទំងជ្ន្ះមាន្ភ្ជពសមទ្សរ និ្ងទ្រកួតទ្រផជងកនុងតនមលរីែារ ។ 
 
 កសស សាិតជ្ៅជ្ទ្កាមចារន់ន្ទ្កុមហ ុន្ ណិជាកមមកនុងវស័ិយពន្ធោរ និ្ងអាករ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ កសស មាន្
កាតពវកិចចទ្តូវរងព់ន្ធអាករជ្ៅតាមចារ ់ និ្ងរញ្ញតតិជា្រមាន្។ កសស ទ្តូវរងព់ន្ធអាករជ្ៅតាមរររពិត និ្ង
ជាសហទ្គាសជារព់ន្ធ្ ំផែលបាន្កំណតជ់្ោយអគគនាយកោឋ ន្ពន្ធោរ។ ចំជ្ ះពន្ធជ្លើទ្បាកចំ់ជ្ណញទ្រចឆំ្ន  ំ
ចរពី់ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះតជ្ៅ កសស ទ្តូវរំជ្ពញកាតពវកិចចរងព់ន្ធកនុងអទ្តា ២០% វញិជ្ទ្កាយពីររួលបាន្ការ
ជ្លើករឹកចិតតកនុងវស័ិយមលូរទ្តរយៈជ្ពលរីឆ្ន កំន្លងមក ចំផណកពន្ធជ្ែេងៗ កសស បាន្អនុ្វតតតាមកាតពវកិចច
ររស់េលួន្តាមចារព់ន្ធោរររស់ទ្ពះរាជាណាចទ្កកមពុជា ។ 



 

 

 ចំណូលសំខាន្រ់រស់ កសស មាន្ចំណូលជ្លើកោក ់ និ្ងចំណូលពីជ្សវាកមមផែផែលរមួចំផណកទ្រមាណ 
៩៥% នន្ចំណូលសររុសទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ហើយកតាត ចមបងផែលជំរញុឱ្យមាន្ការជ្កើន្ជ្ ើងនន្
ទ្បាកចំ់ណូល គឺកំជ្ណើ ន្នន្នាវា និ្ងរំនិ្ញឆ្លងកាតកំ់ពងផ់ែ ជាពិជ្សសរំនិ្ញកុងតឺន្រ័ផែលជាទ្រភពចំណូលែ៏
សំខាន្រ់រស់ កសស។ ការលូតលាស់កនុងវស័ិយកសិកមម វស័ិយ ណិជាកមម វស័ិយសំណង ់និ្ងវស័ិយឧសាហ
កមម គឺបាន្ឆ្លុះរញ្ហច ំងនូ្វស្ថា ន្ភ្ជពជ្សែឋកិចចជាតិររស់ទ្រជ្រសកមពុជា ជ្ហើយទ្សរនឹ្ងជ្ន្ះកម៏ាន្ឥរធិពលជា
វជិាមាន្ជ្លើអាជីវកមម ជ្សវាកមម និ្ងែលចំណូលររស់ កសស ែងផែរ ។ 

 
 ១- ែលរ ះ ល់ពីអទ្តារតូរទ្បាក ់
 កសស បាន្ររួលទ្បាកក់មចរីន្តតាមរយៈទ្កសួងជ្សែឋកិចច និ្ងហិរញ្ញ វតាុ ពី JICA និ្ង JBIC ជ្ោយតទ្មូវ
ឱ្យ កសស សងទ្បាកជ់្ែើម និ្ងការទ្បាកជ់ាទ្បាកជ់្យ ន្ជរ នុ្ និ្ងទ្បាកែុ់លាល ររអាជ្មរកិ ជ្ៅជ្ពលផែលររិូយវតាុមេុ
ង្ហរររស់ កសស គឺជាទ្បាកជ់្រៀល។ ែូចជ្ន្ះ រំផររំរលួអទ្តារតូរទ្បាកជ់្រៀលជ្្ៀរនឹ្ងទ្បាកែុ់លាល ររអាជ្មរកិ ទ្បាក់
ជ្រៀលជ្្ៀរនឹ្ងទ្បាកជ់្យ ន្ជរ ុន្ និ្ងទ្បាកែុ់លាល ររជ្្ៀរនឹ្ងទ្បាកជ់្យ ន្ជរ ុន្ នឹ្ងមាន្ែលរ ះ ល់ែល់កទ្មតិ
ទ្បាកចំ់ជ្ណញររស់ កសស ។ 
 ២- ែលរ ះ ល់ពីអទ្តាការទ្បាក ់
 រចចុរបន្ន កសស មនិ្មាន្កមចណីាផែលមាន្អទ្តាការទ្បាកផ់ទ្រទ្រួលជ្នាះជ្រ។ កសស បាន្ររួលទ្បាកក់មចី
ពីទ្កសួងជ្សែឋកិចច និ្ងហិរញ្ញ វតាុ ផែលជាកមចរីន្តពី JICA និ្ង JBIC កនុងអទ្តាការទ្បាកច់រពី់ ២,៦៥% ែល់ 
៣,៧%។ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ជ្ន្ះ មនិ្មាន្ែលរ ះ ល់ពីរផទ្មរទ្មួលអទ្តាការទ្បាក់
ជ្ន្ះជ្រ ។ 
 ៣-ែលរ ះ ល់ពីការផទ្រទ្រលួតនមលជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈ  
 ការផទ្រទ្រួលតនមលជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈនឹ្ងមាន្ែលរ ះ ល់ែល់ែលចំជ្ណញររស់ កសស ជ្ោយទ្រតិរតតិការ 
កំពងផ់ែពឹងផែអកយា ងខាល ងំជ្ៅជ្លើជ្ទ្គឿងចទ្កផែលជ្ទ្រើទ្បាស់ជ្ទ្រងឥន្ធន្ៈ។ ជ្ហតុែូចជ្ន្ះ កសស បាន្ពទ្ងឹង 
ទ្រសិរធភ្ជពជ្លើកោក ់ និ្ងការទ្គរទ់្គងរីលាន្កុងតឺន្រ័ ជ្ែើមបកីាតរ់ន្ាយការជ្រ ើឬការរំលាស់រីកុងតឺន្រ័ផែលមនិ្ 
ចបំាច ់ជ្ែើមបកីាតរ់ន្ាយចំណាយទ្រតិរតតិការ និ្ងជ្លើកកំពស់ជ្សវាកមមររស់េលួន្ ។ 

 
  កសស បាន្រកានូ្វតនមលជ្សវាកមមររស់េលួន្ជ្ងរ ជ្ោយមនិ្ជ្្វើការផទ្រទ្រួល ឬផកសទ្មួលជ្ៅតាមការផទ្រ
ទ្រួលនន្អតិែរណាជ្ ើយ ជ្ហើយជ្ៅផតរកាបាន្នូ្វជ្សារភ្ជពហិរញ្ញ វតាុបាន្យា ងទ្រជ្សើរ ។ 

 



 

 

 ជ្គាលន្ជ្យាបាយ ជ្សែឋកិចច ស្ថរជ្ពើពន្ធ និ្ងររិូយវតាុ ររស់រោឋ ភបិាលមាន្ឥរធិពលយា ងខាល ងំជ្លើអាជីវ
កមមររស់ កសស ជ្ោយស្ថរជ្គាលន្ជ្យាបាយជ្ន្ះមាន្រិសជ្ៅគាទំ្រ និ្ងជ្លើកសៃួយវស័ិយ ណិជាកមមអន្តរ
ជាតិ និ្ងែតល់ែលវជិាមាន្ែល់អាជីវកមមររស់ កសស ។ ជ្គាលន្ជ្យាបាយសំខាន្់ៗ ររស់រាជរោឋ ភបិាលរមួមាន្៖ 

- ជ្គាលន្ជ្យាបាយជ្លើកសៃួយវស័ិយឧសាហកមម រាជរោឋ ភបិាលមាន្គំជ្រាងផទ្រកាល យជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ឱ្យ 
ជ្ៅជាមជឈមណឌ ល ណិជាកមម  ូជីសៃីក និ្ងែលិតកមម តាមរយៈការកស្ថងជ្ហោឋ រចនាសមពន័្ធផែ 
ពទ្ងីកែលូវជាតិជ្លេ៤ និ្ងគជ្ទ្មាងស្ថងសង់
ែលូវជ្លបឿន្ជ្លឿន្ពី ភនជំ្ពញ-ជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ 
និ្ងជ្ហោឋ រចនាសមពន័្ធទ្ពលាន្យន្តជ្ ះ
អន្តរជាតិជ្េតតទ្ពះសីហនុ្ែងផែរ ។ 

 
 

- វស័ិយឧសាហកមមផរ   ថ្នមពល ការរកុរកជ្ទ្រងកនុងផែន្សមទុ្រកមពុជាកំពុងមាន្ការអភវិឌ្ឍន្ ៍ ជ្ហើយ       
កសស បាន្ជ្ទ្តៀមេលួន្ជាជ្ទ្សចកនុងការគាទំ្រវស័ិយទងំជ្នាះ  
- ជ្គាលន្ជ្យាបាយជទ្មុញការែឹកជញ្ាូ ន្តាមែលូវរឹក 
- ជ្គាលន្ជ្យាបាយនាជំ្ចញអងករជ្ចញជ្ៅរីែារជ្ទ្ៅទ្រជ្រស កំពុងែតល់ែលវជិាមាន្ែល់ កសស 
- ជ្គាលន្ជ្យាបាយជ្លើកសៃួយ ណិជាកមមអន្តរជាតិ ជ្ោយេិតេំកាតរ់ន្ាយឧរសគគនានា ចំជ្ ះការជ្្វើ 
 ណិជាកមមរវាងកមពុជានិ្ងរណាត ទ្រជ្រសជានែគូកនុងស្ថកលជ្លាក 
- រាជរោឋ ភបិាលតាមរយៈ្នាគារជាតិ បាន្អនុ្វតតជ្គាលន្ជ្យាបាយររិូយវតាុតាមរយៈយន្តការ រីែាររតូរ 
ទ្បាកជ់្សរផីតសាិតជ្ៅជ្ទ្កាមអន្តរាគមន្ ៍ជ្ែើមបរីកាសាិរភ្ជពររិូយរណ័ណ ជាតិ ជ្ហើយលំនឹ្ងររិូយវតាុជ្ន្ះបាន្ 
រកាជ្សារភ្ជពមា ទ្កូជ្សែឋកិចចកមពុជា ផែលបាន្កស្ថងរំនុ្កចិតតចំជ្ ះវនិិ្ជ្យាគិន្ និ្ងជទ្មុញការជ្្វើ 
អាជីវកមមវស័ិយឯកជន្  
- ការជ្លើករឹកចិតតពន្ធោរកនុងវស័ិយមលូរទ្តែល់សហទ្គាសជ្បាះែាយលកម់លូរទ្តជ្ៅកមពុជា បាន្ 
នឹ្ងកំពុងជទ្មុញឱ្យសហទ្គាសរែឋ និ្ងទ្កុមហ ុន្ឯកជន្ចូលរីែារមលូរទ្តកាន្ផ់តជ្ទ្ចើន្ផែលចូលរមួ 
ចំផណកកនុងការអភវិឌ្ឍជ្សែឋកិចចជាតិ ។ 

 

 



 

 

 

 

 

ផ្នែកទ ី៥ 
ព័ត៌មានចាំបាច់ផនសេងផទៀតសគ្មាប ់

ការពារវិនិផោគិន 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

សទ្មារទ់្តីមាសរី២ ឆ្ន ២ំ០២០ ជ្ន្ះ កសស មាន្ពត័៌មាន្ចបំាច់សទ្មារក់ារ រវនិិ្ជ្យាគិន្ែូច
ខាងជ្ទ្កាម ៖ 

ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ជ្្វើការជួរទ្រជំុចំនួ្ន្ ០១ ជ្លើក ៖ 
សមយ័ទ្រជំុទ្កមុទ្រឹកាភបិាល អាណតតិរី៧ ជ្លើករី៨ នានងៃរី០៨ ផេឧសភ្ជ ឆ្ន ២ំ០២០ 
កិចចទ្រជំុបាន្ពិនិ្តយ ពិភ្ជកា និ្ងសជ្ទ្មចជ្លើចំនុ្ចែូចខាងជ្ទ្កាម៖ 

 ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ឯកភ្ជពជ្លើលរធែលផែលបាន្សជ្ទ្មចបាន្ និ្ងជ្សនើជ្អាយរន្តអនុ្វតតជ្ៅតាម 
ស្ថម រតីសមយ័ទ្រជំុទ្កុមទ្រឹកាភបិាលកន្លងមក និ្ងបាន្ជ្សនើជ្អាយ កសស ោកជ់្ចញនូ្វវធិាន្ការជ្លើ
រញ្ហា រំណុលផែលទ្កុមហ ុន្ Royal Railway (Cambodia) ជ្ៅជំ ក ់។ 

 ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ពិនិ្តយ ពិភ្ជកា និ្ងអនុ្មត័ជ្ោយឯកភ្ជពជ្លើរបាយការណ៍រកូសររុលរធែល 
ការង្ហរអាជីវកមម កសស ទ្តីមាសរី១ ឆ្ន ២ំ០២០ ។ 

 ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ពិនិ្តយ ពិភ្ជកា និ្ងអនុ្មត័ជ្ោយឯកភ្ជពជ្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតាុ ទ្តីមាសរី១ 
ឆ្ន ២ំ០២០ ផែលបាន្ទ្តួតពិនិ្តយជ្ោយទ្កុមហ ុន្សវន្កមមឯករាជយ PWC (Financial performance 
review) ។ 

 ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ពិនិ្តយ ពិភ្ជកា និ្ងអនុ្មត័ជ្ោយឯកភ្ជពជ្លើ កាលររជិ្ចេរ រីកផន្លង និ្ង      
រជ្រៀរវារៈ សទ្មារម់ សន្និបាតភ្ជគហ ុនិ្ក ជ្លើករី៣ ឆ្ន ២ំ០២០ ែូចខាងជ្ទ្កាម ៖ 

- កាលររជិ្ចេរ ម សន្និបាតភ្ជគហ ុនិ្ក ជ្លើករី៣ ឆ្ន ២ំ០២០: នងៃរី០៥ ផេមងុិនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
- កាលររជិ្ចេរ កំណតរុ់ក : នងៃរី១៥ ផេឧសភ្ជ ឆ្ន ២ំ០២០ 
- រីកផន្លងទ្បារពធម សន្និបាត (Venue) : សណាឋ គារ សុខា រ ចិ រសីត, ជ្េតតទ្ពះសីហនុ្  
- រជ្រៀរវារៈម សន្និបាត ៖ 
១. របាយការណ៍លរធែលការង្ហរអាជីវកមម-ជ្សវាកមម ឆ្ន ២ំ០១៩ និ្ងរិសជ្ៅការង្ហរអាជីវកមម-
ជ្សវាកមម ឆ្ន ២ំ០២០ 

           ២. សំជ្ណើ សំុពិនិ្តយ និ្ងអនុ្មត័ជ្លើការផរងផចកភ្ជគលាភជូន្ភ្ជគហ ុនិ្កសទ្មារឆ់្ន ២ំ០១៩ 
 ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ពិនិ្តយ ពិភ្ជកា និ្ងឯកភ្ជពនិ្ងអនុ្មត័ជ្អាយ កសស ជ្សនើសំុការអនុ្មត័ការ

ផរងផចកភ្ជគលាភ (Dividend) ការកំណតក់ាលររជិ្ចេរកំណតរុ់កផែលទ្តូវផរងផចកភ្ជគលាភ 
(Record Date) និ្ងកាលររជិ្ចេរចរជ់្ែតើមរូទតភ់្ជគលាភ (Payment Date) ជូន្ភ្ជគហ ុនិ្ក 
សទ្មារក់ារយិររជិ្ចេរ ២០១៩ ជ្ៅកនុងម សន្និបាតភ្ជគហ ុនិ្កជ្លើករី៣ ឆ្ន ២ំ០២០ ។ 

 ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ពិនិ្តយ ពិភ្ជកា និ្ងអនុ្មត័ជ្ោយគាទំ្រជ្លើគជ្ទ្មាងស្ថងសងចំ់ណតផែកុងតឺន្រ័
រឹកជ្ទ្ៅ ជំ  ន្រី២ ទ្រផវង ៤១០ ផម ទ្ត ជជ្ទ្ៅរឹក ១៦.០០ ផម ទ្ត និ្ងជំ  ន្រី៣ ទ្រផវង ៤៤០ ផម ទ្ត 
ជជ្ទ្ៅរឹក ១៧.៥០ ផម ទ្ត រមួគាន  នន្រសេន្ទន្ នន្ការអភវិឌ្ឍន្ ៍កសស រយៈជ្ពល ១០ឆ្ន  ំ(២០២០-
២០៣០)។ ជាមយួគាន ែងផែរអងគទ្រជំុបាន្ ជ្សនើសំុជ្អាយ ឯកឧតតម ផ្ទន្ ់ែលាល  សមាជិកទ្កុមទ្រឹកាភិ
បាល ជាតំណាងទ្កសួងជ្សែឋកិចច និ្ងហិរញ្ញ វតាុ ជួយ ពជ្ន្លឿន្ និ្តិវ ិ្ ីជ្សនើសំុទ្បាកក់មចសីមបទន្ពីនែគូរ
អភវិឌ្ឍន្ ៍JICA ពីរោឋ ភបិាលជរ ុន្ ។ 

 ទ្កុមទ្រឹកាភបិាលបាន្ពិនិ្តយ ពិភ្ជកា និ្ងអនុ្មត័ជ្ោយឯកភ្ជពជ្លើជ្សចកតីជ្ែេងៗរមួមាន្៖ 



 

 

- ការលររំ់ណុលររស់ភ្ជន កង់្ហរនាវាចរកមពុជា (កាសំ្ថរ) ផែលជ្ៅជំ ក ់ កសស ជ្ចញពីរញ្ា ី
ការគណជ្ន្យយររស់ កសស ។ 
- ការកំណតក់ាលររជិ្ចេរជ្រៀរចំកិចចទ្រជំុទ្កុមទ្រឹកាភបិាល អាណតតិរី៧ ជ្លើករី៩ ជ្ៅនងៃរី១៤            
ផេសី  ឆ្ន  ំ២០២០ ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

នងៃរី១៤ ផេសី  ឆ្ន ២ំ០២០ 
បាន្អាន្ និ្ងឯកភ្ជព 

 

 

 

_______________ 

ហតាជ្លខា 
 

ទ្រធាន្អគគនាយក 
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