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គរុមគបររាភិាលរបស់ គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ (ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
(“គរុមហ ុន”) សូមង្្វើការបង្ហា ញជូននូវរាយការណ៍របស់ខលួន និខរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគារបស់
គរុមហ ុនដែលមិនានង្្វើសវនរមម នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ  
និខ 9ដខ។ 
 
 

ព័ត្៌មានអំពីគរុមហ ុន 

គរុមហ ុនគត្ូវានបង្ខកើត្ង្ ើខ និខចុឹះបញ្ជ ីពាណិជជរមមង្ៅរនុខគពឹះរាជាណាចគររមពុជា ជាមួយគរសួខ
ពាណិជជរមម ជាគរុមហ ុនមហាជនទទួលខុសគត្ូវានរគមិត្ ង្គកាមបញ្ជ ីពាណិជជរមមង្លខ 00001157  
ចុឹះនងៃទី19 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2011 និខដែលានចុឹះបញ្ជ ីស្ថរជាងមី នានងៃទី28 ដខង្មស្ថ ឆ្ន ំ2016។  

្នាារជាតិ្ននរមពុជា ានផតល់អាជាា ប័ណណមីគរូហិរញ្ញវត្ាុឲ្យគរុមហ ុន ដែលានសុពលភាព ចាប់ពី 
នងៃទី14 ដខ្នូ ឆ្ន ំ2007។ ង្លើសពីង្នឹះង្ៅង្ទៀត្គរុមហ ុនានទទួលអាជាា ប័ណណ ពី្នាារជាតិ្ននរមពុជាង្ែើមបី
ង្្វើអាជីវរមមទទួលគារ់បង្ញ្ញើ ង្ៅនងៃទី27 ដខសីហា ឆ្ន ំ2010 និខការអនុញ្ញញ ត្ឲ្យែំង្ណើ រការា៉ា សីុនែរ-ោរ់
គារ់សវ័យគបវត្តិ និខ ង្សវារមមបខ់គារ់តាមា៉ា សីុនឆូត្កាត្ង្ៅនងៃទី01 ដខ្នូ ឆ្ន ំ2011។ 

ស្ថន រ់ការចុឹះបញ្ជ ីរបស់គរុមហ ុន ានទីតំាខង្ៅអារង្លខ 212 ផលូវង្លខ 271 សង្ហក ត់្ទួលទំពូខ2  
ខណឌ ចំការមន រាជធានីភនំង្ពញ គពឹះរាជាណាចគររមពុជា។ 
 
 

លទ្ធផលហរិញ្ញវត្ាុ 

លទធផលហិរញ្ញវត្ាុរបស់គរុមហ ុនសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 គត្ូវាន
បង្ហា ញង្ៅរនុខរាយការណ៍លទធផលង្ពញង្លញ។ 
 
 

ភា្លាភ 

ាម នការដបខដចរភា្ោភគត្ូវានគបកាស ឬ ទូទាត់្រនុខការយិបរងិ្ចេទង្ទ ង្ហើយគរុមគបររាភិាល  
មិនផតល់អនុស្ថសន៍ង្អាយានការទូទាត់្ភា្ោភ នាកាលបរងិ្ចេទននរាយការណ៍ង្នឹះង្ទ។ 
 
 

ទ្ុនបគមុង និងសវំិធានធន 

ពំុានការដគបគបួលជាស្ថរវនតង្លើទុនបគមុខ និខសំវធិាន្នង្ៅរនុខការយិបរងិ្ចេទង្នឹះង្ទ ង្គៅពីការបង្ហា ញ 
ង្ៅរនុខរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែលមិនានង្្វើសវនរមមង្នឹះ។ 
 
 

ការខាត្បង់ដែលានរពំរងទ្ុរទៅទលើឥណទាន និងបុទរគបទានទៅអត្ិថិជន  

មុនង្ពលដែលរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែលមិនានង្្វើសវនរមមរបស់គរុមហ ុនគត្ូវានង្រៀបចំ
គរុមគបររាភិាលានចាត់្វធិានការសមស្សបង្ែើមបីបញ្ញជ រ់ថា វធិានការទារ់ទខង្ៅនរខការលុបង្ចញពី
បញ្ជ ីនូវឥណទានអាគររ់ គត្ូវានលុបង្ចញពីបញ្ជ ី ង្ហើយសំវធិាន្នគត្ូវានង្្វើង្ ើខយ៉ាខគ្ប់គាន់
សគាប់ការខាត្បខ់ដែលានរពំរខទុរង្ៅង្លើឥណទាន។ 
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ការខាត្បង់ដែលានរពំរងទ្ុរទៅទលើឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិថិជន (ត្ពីទំព័រមុន) 

្ិត្គត្រមកាលបរងិ្ចេទននរាយការណ៍ង្នឹះ គរុមគបររាភិាលពំុានែរខពីង្ហតុ្ការណ៍ណាមួយ ដែលអាច
នរខបណាត លឲ្យចំនួនននការលុបង្ចញពីបញ្ជ ី ង្ៅង្លើឥណទានអាគររ់ ឬចំនួនននការង្្វើសំវធិាន្នសគាប់ 
ការខាត្បខ់ដែលានរពំរខទុរ ង្ៅរនុខរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគា របស់គរុមហ ុនដែលមិនានង្្វើ
សវនរមម ានចំនួនមិនគ្ប់គាន់ជាស្ថរវនតង្នាឹះង្ ើយ។ 
 
 

គទ្ពយសរមមចរនត 

មុនង្ពលដែលរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែលមិនានង្្វើសវនរមមរបស់គរុមហ ុន គត្ូវានង្រៀបចំ
ង្ ើខ គរុមគបររាភិាលានចាត់្វធិានការ ដែលានមូលោា នសមង្ហតុ្ផលង្ែើមបីបញ្ញជ រ់ថាបណាត  
គទពយសរមមង្គៅពីបំណុល ដែលសននិោា នថាមិនអាចគបមូលមរវញិតាមត្នមលដែលានរត់្គតាង្ៅរនុខបញ្ជ ី
ង្ៅរនុខគបតិ្បត្តិការអាជីវរមម្មមតាគត្ូវាន កាត់្បនាយឲ្យង្ៅង្សមើនរខត្នមលដែលរពំរខថានរខអាចគបមូលាន
ជារ់ដសតខ។ 

នានងៃង្ចញរាយការណ៍ង្នឹះ គរុមគបររាភិាលពំុានែរខពីង្ហតុ្ការណ៍ណាមួយដែលនរខប៉ាឹះពាល់ែល់ 
ការរំណត់្ត្នមលគទពយសរមម ង្ៅរនុខរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែលមិនានង្្វើសវនរមមរបស់
គរុមហ ុន ានភាពពំុគត្រមគត្ូវង្នាឹះង្ទ។ 
 
 

វិធីស្ថស្ដសរននការវាយត្នមៃ 

នានងៃង្ចញរាយការណ៍ង្នឹះ គរុមគបររាភិាលពំុានែរខពីង្ហតុ្ការណ៍ណាមួយ ដែលានង្រើត្ង្ ើខ
ង្ហើយប៉ាឹះពាល់ែល់ការអនុវត្តវ ិ្ ីស្ថស្តសតដែលានរនលខមរ រនុខការវាយត្នមលគទពយសរមម និខបំណុលង្ៅ
រនុខរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែលមិនានង្្វើសវនរមមរបស់គរុមហ ុន ថាានភាពមិនគត្រមគត្ូវ 
ឬ មិនសមស្សបង្នាឹះង្ទ។ 
 
 

បំណុលយថាភាព និងបំណុលទផេងៗ 

នានងៃង្ចញរាយការណ៍ង្នឹះ ៖ 

 ពំុានការផ្លល ស់បតូរង្លើគទពយសរមមណាមួយ របស់គរុមហ ុនដែលង្រើត្ង្ ើខរនុខការធានាចំង្ពាឹះបំណុល 
របស់បុ្ាលណាាន រ់ង្ ើយ ចាប់តំាខពីនងៃចុខការយិបរងិ្ចេទង្នាឹះង្ទ និខ 

 ពំុានបំណុលយថាង្ហតុ្ណាមួយដែលង្រើត្ានង្ ើខចំង្ពាឹះគរុមហ ុន ចាប់តំាខពីចុខការយិបរងិ្ចេទ
មរ ង្គៅអំពីគបតិ្បត្តិការអាជីវរមម្មមតារបស់គរុមហ ុន។ 

គរុមគបររាភិាលយល់ង្ ើញថា ពំុានបំណុលយថាង្ហតុ្ ឬបំណុលង្ផេខៗង្ទៀត្របស់គរុមហ ុនដែលគត្ូវ
ានទាមទារឲ្យសខ ឬអាចនរខទាមទារឲ្យសខរនុខអំ ុខង្ពលមួយឆ្ន ំ បនាា ប់ពីនងៃបញ្ច ប់ការយិបរងិ្ចេទ ដែល
នរខានផលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតែល់លទធភាពរបស់គរុមហ ុន រនុខការបំង្ពញកាត្ពវរិចចរបស់ខលួនង្ៅង្ពល
ដែលែល់នងៃរំណត់្ង្ ើយ។  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រាយការណ៍របសគ់រុមគបររាភិាល (ត្ពីទំព័រមុន) 
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ការផ្លៃ សប់តូរននទហត្ុការណ៍ 

នាការយិបរងិ្ចេទននរាយការណ៍ង្នឹះ គរុមគបររាភិាលពំុានែរខពីង្ហតុ្ការណ៍ណាមួយ ដែលមិនាន
ង្រើត្ង្ ើខង្ៅរនុខរាយការណ៍ង្នឹះ ឬរនុខរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរបស់គរុមហ ុន ដែលនរខបណាត លឲ្យាន 
តួ្ង្លខណាមួយដែលានបង្ហា ញង្ៅរនុខរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុដែលមិនានង្្វើសវនរមម ានភាពមិន
គត្រមគត្ូវង្នាឹះង្ទ។ 

ង្ៅរនុខមតិ្ង្យបល់របស់គរុមគបររាភិាល លទធផលននគបតិ្បត្តិការរបស់គរុមហ ុន រនុខការយិបរងិ្ចេទ 
រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុង្នឹះ មិនានផលប៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវនតង្ោយសរមមភាពគបតិ្បត្តិការ ឬ គពរត្តិការណ៍
ណាមួយដែលានលរេណៈជាស្ថរវនត និខមិនគបគរតី្ង្នាឹះង្ទ។ 

គរុមគបររាភិាលរ៏ានមតិ្ផខដែរថា ង្ៅរនុខចង្នាល ឹះង្ពលចាប់ពីការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ែល់ការយិបរងិ្ចេទនន
រាយការណ៍ង្នឹះ ពំុានចំណាត់្ថាន រ់សរមមភាពគបតិ្បត្តិការ ឬ គពរត្តិការណ៍ណាមួយដែលានលរេណៈជា
ស្ថរវនត និខ ង្រើត្ានង្ ើខមិនគបគរតី្ ដែលអាចនំាឲ្យប៉ាឹះពាល់ែល់លទធផលននគបតិ្បត្តិការរបស់គរុមហ ុន រនុខ
ការយិបរងិ្ចេទដែលរាយការណ៍ង្នឹះានង្រៀបចំង្ ើខង្នាឹះង្ទ។ 
 
 

គពរត្រិការណ៍ទគកាយការយិបរទិចេទ្ននរាយការណ៏ 
មិនានគពរត្តិការណ៍្ួរឲ្យរត់្សាា ល់ណាមួយង្រើត្ង្ ើខ ង្គកាយកាលបរងិ្ចេទរាយការណ៍ស្ថា នភាព 
ហិរញ្ញវត្ាុដែលត្គមូវឲ្យានការបង្ហា ញ ឬដរត្គមូវ ង្គៅពីអវីដែលានបង្ហា ញរចួង្ហើយង្ៅរនុខរំណត់្សំាល់
ង្ៅង្លើរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែលមិនានង្្វើសវនរមម។  
 

 

គរុមគបររាភិាល 
សាជិរគរុមគបររាភិាលដែលានតំ្ដណខ ង្ៅរនុខការយិបរងិ្ចេទ និខនាកាលបរងិ្ចេទននរាយការណ៍ង្នឹះ
រមួាន៖ 
ង្ ម្ ឹះ មុខង្ហរ ការយិបរងិ្ចេទដត្ខតំាខ 

ង្ោរ Chan Tze Ching Ignatius គបធានគរមុគបររាភិាល នងៃទី10 ដខមីនា ឆ្ន ំ2017 
(ោដលខ ង្ៅនងៃទី10 ដខង្មស្ថ ឆ្ន ំ2020)  

ង្ោរ Kwi Sang JUN គបធានគរមុគបររាភិាល នងៃទី10 ដខង្មស្ថ ឆ្ន ំ2020 
ង្ោរ Hak Soo KIM អភិាល នងៃទី10 ដខង្មស្ថ ឆ្ន ំ2020 
ង្ោរ Ji Kyu JANG អភិាល នងៃទី10 ដខង្មស្ថ ឆ្ន ំ2020 
ង្ោរ Ishara Chinthaka Nanayakkara អភិាល នងៃទី10 ដខមីនា ឆ្ន ំ2017 
ង្ោរ សីុម ង្សនាជាតិ្ អភិាល នងៃទី10 ដខមីនា ឆ្ន ំ2017 
ង្ោរ Yuen Wai Hung Peter អភិាល នងៃទី10 ដខមីនា ឆ្ន ំ2017 

(ោដលខ ង្ៅនងៃទី10 ដខង្មស្ថ ឆ្ន ំ2020)  
ង្ោរ Thilakaratne Don Manuwelge Don Krishan អភិាល នងៃទី10 ដខង្មស្ថ ឆ្ន ំ2018 

(ោដលខ ង្ៅនងៃទី10 ដខង្មស្ថ ឆ្ន ំ2020)  
ង្ោរ Minki Brian HONG អភិាល នងៃទី10 ដខមីនា ឆ្ន ំ2017 
ង្ោរ Hwan Kook KIM អភិាលឯររាជយ នងៃទី10 ដខង្មស្ថឆ្ន ំ2020 
ង្ោរ Hana LEE អភិាលឯររាជយ នងៃទី10 ដខង្មស្ថ ឆ្ន ំ2020 
ង្ោរ ដបល សរិកភរីត អភិាលឯររាជយ នងៃទី10 ដខង្មស្ថ ឆ្ន ំ2020 
ង្ោរ Hiep Van Vo អភិាលឯររាជយ នងៃទី10 ដខមីនា ឆ្ន ំ2017 

(ោដលខ ង្ៅនងៃទី10 ដខង្មស្ថ ឆ្ន ំ2020)  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រាយការណ៍របសគ់រុមគបររាភិាល (ត្ពីទំព័រមុន) 
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្ណៈគ្ប់គ្ងសខំាន់ៗ 

សាជិរ្ណៈគ្ប់គ្ខសំខាន់ៗ ដែលានតំ្ដណខង្ៅរនុខការយិបរងិ្ចេទ និខនាកាលបរងិ្ចេទនន 
រាយការណ៍ង្នឹះរមួាន៖ 

ង្ ម្ ឹះ មុខង្ហរ ការយិបរងិ្ចេទដត្ខតំាខ 

ង្ោរ សីុម ង្សនាជាតិ្ គបធាននាយរគបតិ្បត្តិ នងៃទី17 ដខវចិេិកា ឆ្ន ំ2003 
ង្ោរ អ ុ ៊ុំ សូផន អនុគបធាននាយរគបតិ្បត្តិទទួលបនាុរហិរញ្ញវត្ាុ នងៃទី01 ដខមិងុនា ឆ្ន ំ2002 
ង្ោរ អ ុ ៊ុំ សមង្អឿន អនុគបធាននាយរគបតិ្បត្តិទទួលបនាុរគបតិ្បត្តិការ នងៃទី10 ដខង្មស្ថ ឆ្ន ំ2007 
ង្ោរ នាខ សុខ ីម អនុគបធាននាយរគបតិ្បត្តិទទួលបនាុរគ្ប់គ្ខអាជីវរមម នងៃទី10 ដខវចិេិកា ឆ្ន ំ2010 
ង្ោរ ស្ថយ សូនី អនុគបធាននាយរគបតិ្បត្តិទទួលបនាុរគ្ប់គ្ខទីផារ នងៃទី10 ដខវចិេិកា ឆ្ន ំ2010 
ង្ោរ ជួប វាសនា អនុគបធាននាយរគបតិ្បត្តិទទួលបនាុរ្នធានមនុសេ នងៃទី05 ដខរុមភៈ ឆ្ន ំ2020 
ង្ោរ ជា ហាខ អនុគបធាននាយរគបតិ្បត្តិទទួលបនាុរដផនការយុទធស្ថស្តសត និខអាជីវរមម នងៃទី24 ដខរុមភៈ ឆ្ន ំ2020 
 
 

សវនររ 

គរុមហ ុនសវនរមមឯររាជយ Ernst & Young (Cambodia) Ltd. ្ឺជាសវនរររបស់គរុមហ ុន។ 
 
 

ភា្ហ ុនកាន់កាប់របសគ់រុមគបររាភិាល 

មិនានសាជិរគរុមគបររាភិាលណាាន រ់ កាន់កាប់ភា្ហ ុនង្ោយផ្លា ល់របស់គរុមហ ុនង្នាឹះង្ទ។ 
 
 

អត្ាគបទោជន៍របសគ់រុមគបររាភិាល 

រនុខអំ ុខង្ពល និខនាចុខការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ង្នឹះពំុានរិចចគពមង្គពៀខណាមួយដែលរនុខង្នាឹះគរុមហ ុនជា 
ភា្ីាេ ខ អាចបខកលទធភាពែល់សាជិរគរុមគបររាភិាលណាាន រ់ ឲ្យទទួលាននូវអត្ាគបង្យជន៍តាម
មង្្ោាយង្ផេខៗ ែូចជាការទិញភា្ហ ុន ឬ ប័ណណបំណុលរបស់គរុមហ ុន ឬរបស់ស្ថជីវរមមែនទង្ ើយ។ 

ពំុានសាជិរគរុមគបររាភិាលណាាន រ់ានទទួលឬានសិទធិ ាននូវអត្ាគបង្យជន៍ណាមួយ តាមរយៈ
ការចុឹះរិចចសនោង្្វើង្ ើខង្ោយគរុមហ ុន ជាមួយគរុមហ ុនដែលសាជិរគរុមគបររាភិាលង្នាឹះជាសាជិរ 
ឬរ៏ជាមួយគរុមហ ុនណាមួយដែលគរុមគបររាភិាលង្នាឹះ ានផលគបង្យជន៍ដផនរហិរញ្ញវត្ាុជាស្ថរវនត
ង្ ើយ ង្លើរដលខដត្ានបង្ហា ញង្ៅរនុខរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែលមិនានង្្វើសវនរមមង្នឹះ។
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(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
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រាយការណ៍សរពីីការទ្ទ្ួលខុសគត្ូវរបសគ់រុមគបររាភិាលចំទ ឹះរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុ
សទងេបរនងុគាដែលមិនានទធវើសវនរមម  

គរុមគបររាភិាល ជាអនរទទួលខុសគត្ូវរនុខការបញ្ញជ រ់ថារាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែលមិនាន
ង្្វើសវនរមម ននស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុរបស់គរុមហ ុន នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទ
បញ្ច ប់ 3ដខ និខ 9ដខ ដែលគត្ូវានង្រៀបចំង្ ើខយ៉ាខគត្រមគត្ូវ ង្ែើមបីបង្ហា ញនូវទិែាភាពពិត្គារែ ង្ោយ
អនុង្ោមង្ៅតាមសដខ់ោរ្ណង្នយយអនតរជាតិ្ននរមពុជាង្លខ 34 ការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ រនុ ខគា (“CIAS 
34”)។  
គរុមគបររាភិាល គត្ួត្ពិនិត្យង្លើការង្រៀបចំរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែលមិនានង្្វើសវនរមម
របស់្ណៈគ្ប់គ្ខ ដែលគត្ូវានត្គមូវឲ្យ៖ 

 អនុម័ត្នូវង្ាលនង្យាយ្ណង្នយយ សមស្សបដែលដផែរង្លើការវនិិចេ័យ និខការា៉ា ន់ស្ថម នយ៉ាខ
សមង្ហតុ្ផល និខគបរបង្ោយការគបុខគបយ័ត្ន ង្ហើយគត្ូវអនុវត្ដង្ាលនង្យាយទំាខង្នឹះជា 
អចិន្នតយ៍។ 

 អនុង្ោមតាម ត្គមូវការោត្គត្ោខជាចំាាច់ និខការដណនំាង្ផេខៗ ដែលង្ចញផាយង្ោយ  
CIAS 34 ឬគបសិនង្បើាន្ាល ត្ននការអនុវត្តបទបញ្ញត្តិ និខង្ាលការណ៍ដណនំា ង្ហើយនរខសតខ់ោរ
ង្ែើមបីជាគបង្យជន៍ែល់ការបង្ហា ញនូវភាពពិត្ និខគត្រមគត្ូវរបស់រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុង្នាឹះ ្ាល ត្
ទំាខង្នាឹះ្ួរដត្គត្ូវានោត្គត្ោខព័ត៌្ានពនយល់ និខរំណត់្បរាិណ រនុខរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ
សង្ខេបរនុខគាដែលមិនានង្្វើសវនរមម ។ 

 ររាទុរនូវបញ្ជ ី្ណង្នយយឲ្យានគ្ប់គាន់ និខគបព័នធគត្ួត្ពិនិត្យនផារនុខឲ្យានគបសិទធភាព។ 

 ង្រៀបចំរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែលមិនានង្្វើសវនរមម ង្ោយដផែរង្លើមូលោា ន 
និរនដរភាពននែំង្ណើ រការអាជីវរមម ង្លើរដលខដត្រនុខររណីមិនសមរមយរនុខការសនមត្ថាគរុមហ ុន នរខបនដ
ង្្វើគបតិ្បត្ដិការអាជីវរមមរបស់ខលួននាង្ពលអនា្ត្។ 

 បង្ខកើត្ង្ាលការណ៍ជារមួសគាប់គរុមហ ុនអនុម័ត្រាល់ង្សចរតីសង្គមចចិត្ដ និខសរមមភាពទំាខឡាយ
ង្ោយ្ណៈគ្ប់គ្ខ ដែលានឥទធិពលជាស្ថរវនតង្លើគបតិ្បត្ដិការអាជីវរមម និខលទធផលនន 
គបតិ្បត្ដិការរបស់គរុមហ ុន ង្ហើយនរខគត្ូវធានាថាង្ាលនង្យាយ និខការសង្គមចចិត្ដទំាខអស់ង្នាឹះ
គត្ូវានឆលុឹះបញ្ញច ំខយ៉ាខគត្រមគត្ូវរនុខរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែលមិនានង្្វើសវនរមម។ 

្ណៈគ្ប់គ្ខ គត្ូវទទួលខុសគត្ូវររាទុរបញ្ជ ី្ណង្នយយឲ្យានគត្រមគត្ូវ ដែលបង្ហា ញពីស្ថា នភាព 
ហិរញ្ញវត្ាុរបស់គរុមហ ុន និខង្ែើមបីធានាានថាបញ្ជ ី្ណង្នយយគត្ូវង្ារពតាមគបព័នធ្ណង្នយយដែលាន
ចុឹះបញ្ជ ី។ ្ណៈគ្ប់គ្ខរ៏ទទួលខុសគត្ូវផខដែរចំង្ពាឹះការការពារគទពយសមបត្តិរបស់គរុមហ ុន និខគត្ូវចាត់្
វធិានការសមស្សប ង្ែើមបីទប់ស្ថក ត់្ និខដសវខររការដរលខបនលំ និខភាពមិនគបគរតី្។ 

គរុមគបររាភិាល ានអឹះអាខថាគរុមហ ុនានអនុវត្តតាមលរេខណឌ ត្គមូវការចំាាច់នានា ដែលានបញ្ញជ រ់
ខាខង្លើ រនុខការង្រៀបចំរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែលមិនានង្្វើសវនរមម។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ  
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រាយការណ៍របសគ់រុមគបររាភិាល (ត្ពីទំព័រមុន) 
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ការអនុម័ត្ទលើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាដែលមិនានទធវើសវនរមម 

ង្យើខខាុំ ានអនុម័ត្ង្លើរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែលមិនានង្្វើសវនរមម ដែលគត្ូវានង្រៀបចំ
ង្ ើខ នូវគ្ប់ទិែាភាពជាស្ថរវនតទំាខអស់ ង្ោយអនុង្ោមង្ៅតាម CIAS 34។ 
 
 

តំ្ណាខគរុមគបររាភិាល   
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ង្លខង្យខ៖ 61398519/22158088 
 
 

រាយការណ៍សរពីីការពិនិត្យទលើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគា 

 

 

ជូនចំទ ឹះ ៖ ភា្ទ្ុនិរនន គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
 
 

ទសចរតីទផតើម 
ង្យើខខាុំ ានង្្វើការពិនិត្យង្ៅង្លើរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគា របស់គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ
គាស្ថរ់ ម.រ (ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) ង្ៅកាត់្ថា (”គរុមហ ុន”) នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ   
ឆ្ន ំ2020 និខរាយការណ៍លទធផលង្ពញង្លញសង្ខេបរនុខគា រាយការណ៍បដគមបគមួលមូល្នសង្ខេបរនុខ
គា និខរាយការណ៍លំហូរស្ថច់គារ់សង្ខេបរនុខគាសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ និខ រំណត់្សាា ល់
ពនយល់ង្ផេខៗ។ ្ណៈគ្ប់គ្ខានការទទួលខុសគត្ូវរនុខការង្រៀបចំ និខង្្វើបទបង្ហា ញែ៏គត្រមគត្ូវនន 
រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាទំាខង្នឹះ ង្ោយអនុង្ោមតាមសតខ់ោរ្ណង្នយយអនតរជាតិ្ននរមពុជា
ង្លខ 34 ការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ រនុ ខគា (“CIAS 34”)។ ការទទួលខុសគត្ូវរបស់ង្យើខខាុំ ្ឺបង្ហា ញង្សចរតី
សននិោា នង្លើរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាទំាខង្នឹះ ង្ោយដផែរង្លើការពិនិត្យរបស់ង្យើខខាុំ។ 
 
 

វិស្ថលភាពននការពិនិត្យ 
ង្យើខខាុំ ានង្្វើការពិនិត្យ ស្សបតាមសតខ់ោរអនតរជាតិ្ននរមពុជា សតីពីការចូលរមួពិនិត្យង្លខ 2410 ការពិនិត្យ
ង្ ើខវញិនូវព័ត៌្ានហិរញ្ញវត្ាុ រនុ ខគាដែលអនុវត្តង្ោយសវនររឯររាជយរបស់អខាភាព ។ ការពិនិត្យននព័ត៌្ាន
ហិរញ្ញវត្ាុរនុខគារមួាន ការស្ថរសួរជាចមបខង្ៅបុ្ាលទទួលខុសគត្ូវទារ់ទិនបញ្ញា ហិរញ្ញវត្ាុនិខ្ណង្នយយ
និខអនុវត្តនីតិ្វ ិ្ ីវភិា្ និខនីតិ្វ ិ្ ីពិនិត្យង្ផេខៗង្ទៀត្។ ការពិនិត្យ ានវសិ្ថលភាពតិ្ចជាខការង្្វើសវនរមម
ដែលអនុង្ោមតាមសតខ់ោរអនតរជាតិ្ននរមពុជាង្លើការង្្វើសវនរមម ង្ហើយជាលទធផលមិនអនុញ្ញញ ត្ឱ្យង្យើខខាុំ
ទទួលាននូវការធានាអឹះអាខ ដែលអាចង្អាយង្យើខខាុំានែរខរាល់បញ្ញា សំខាន់ៗទំាខអស់ដែលអាចរំណត់្
ានែូចង្ៅរនុខការង្ហរសវនរមមង្ទ។ ែូង្ចាន ឹះ ង្យើខខាុំមិនបង្ញ្ចញមតិ្ង្យបល់សវនរមមង្ទ។ 
 
 

ទសចរតីសននិដ្ឋា ន 
ដផែរង្លើការពិនិត្យរបស់ង្យើខខាុំ ពំុានអវីដែលគត្ូវង្ផ្លត ត្ការយរចិត្តទុរោរ់ដែលបណាត លឲ្យង្យើខខាុំង្ជឿថា
រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគា មិនានផតល់នូវទិែាភាពពិត្ និខគត្រមគត្ូវ ននរាយការណ៍ស្ថា នភាព
ហិរញ្ញវត្ាុរបស់គរុមហ ុន នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខលទធផលហិរញ្ញវត្ាុ ង្ហើយនិខលំហូរស្ថច់គារ់
សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9 ដខ ង្ោយអនុង្ោមតាម CIAS 34 ង្នាឹះង្ទ។ 
 
 
 

 
 
Maria Cristina M. Calimbas 
Partner 
 

Ernst & Young (Cambodia) Ltd. 

គរុមហ ុន្ណង្នយយររជំនាញ និខសវនររគបតិ្ស្សុត្ 
ង្្វើង្ៅរាជធានីភនំង្ពញ គពឹះរាជាណាចគររមពុជា  
នងៃទី12 ដខវចិេិកា ឆ្ន ំ2020



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
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រំណត់្ 
សាា ល់ 

នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នួ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

  ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
   (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

គទពយសរមម      
ស្ថច់គារ់រនុខនែ 3 135,723,954  556,468,211  150,702,355  614,112,097  
សមតុ្លយង្ៅ្នាារជាតិ្ននរមពុជា 4 358,969,410  1,471,774,581  439,823,205  1,792,279,560  
សមតុ្លយង្ៅ្នាារង្ផេខៗ 5 3,357,206  13,764,545  1,092,239  4,450,874  
ឥណទានផតល់ែល់អតិ្ងិជន 6 2,801,299,396  11,485,327,524  2,468,225,611  10,058,019,365  
គទពយសរមមង្ផេខៗ 7  3,154,340   12,932,794  8,723,049  35,546,425  
គទពយ និខបរកិាេ រ 8 5,881,780  24,115,298  4,906,287  19,993,120  
សិទធិរនុខការង្គបើគាស់គទពយសរមម 9  15,763,364   64,629,792  14,360,265  58,518,080  
គទពយសរមមអរបីូ 10 1,659,042  6,802,072  1,499,886  6,112,035  
ពនធពនោរជាគទពយសរមម 17.3  13,551,645   55,561,745  9,198,173  37,482,555  

គទពយសរមមសរបុ   3,339,360,137   13,691,376,562  3,098,531,070  12,626,514,111  

បំណុល និខមូល្នាច ស់ភា្ហ នុ      

បំណុល      
គារ់បង្ញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា ន្នាារ 
និខស្ថា ប័នហិរញ្ញវត្ាុង្ផេខៗ 11 53,226,556  218,228,880  55,092,001  224,499,904  
គារ់បង្ញ្ញើពីអតិ្ងិជន 12 1,956,229,175  8,020,539,618  1,733,440,925  7,063,771,769  
គារ់រមចី 13 658,114,268  2,698,268,499  724,296,717  2,951,509,122  
មូលបគត្បំណុលគត្ូវសខ 14 29,723,115  121,864,772  - - 
អនុបំណុល 15 64,799,225  265,676,823  75,910,811  309,336,555  
បំណុលភតិ្សនោ 16  14,787,012   60,626,749  13,172,728  53,678,867  
បំណុលពនធង្លើគារ់ចំង្ណញ 17.2 17,292,738  70,900,226   23,414,889   95,415,673  
សំវធិាន្នង្លើអត្ាគបង្យជន៍បុ្ាលិរ 18 1,383,837  5,673,732  74,562   303,840  
បំណុលង្ផេខៗ 19  71,014,218   291,158,292  63,119,300 257,211,148 

បំណុលសរបុ   2,866,570,144   11,752,937,591  2,688,521,933  10,955,726,878  

មូល្នាច ស់ភា្ហ នុ      
ង្ែើមទុន 20 230,000,000  920,000,000  230,000,000  920,000,000  
គារ់ចំង្ណញររាទុរ   239,652,696   978,433,688  172,806,881  705,569,074  
ទុនបគមខុ 20 3,137,297  12,713,646  3,093,332  12,534,181  
ទុនបគមខុបទបបញ្ញត្តិ 20 - - 4,108,924  16,649,360  
លង្មែៀខពីការបតូររបិូយប័ណណ  - 27,291,637  - 16,034,618  

មូល្នាច ស់ភា្ហ នុសរបុ   472,789,993   1,938,438,971  410,009,137  1,670,787,233  

បំណុល និខមូល្នាច ស់ភា្ហ នុសរបុ  3,339,360,137   13,691,376,562  3,098,531,070  12,626,514,111  

 
 

 
 

រំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់ជាមួយពីង្លខ 1 ែល់ 32 ជាដផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែល
មិនានង្្វើសវនរមម។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រាយការណ៍លទ្ធផលទពញទលញសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម 
សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
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រំណត់្
សាា ល់ 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
  ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
   (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

ចំណូលពីការគារ់ 21 314,804,576  1,285,188,694  274,188,089  1,110,403,378  
ចំណាយការគារ់ 22  (149,395,996)  (609,907,695) (122,637,306) (496,662,374) 

ចំណូលពីការគារ់សុទធ   165,408,580   675,280,999  151,550,783  613,741,004  
ចំណូលរនគមង្ជើខស្ថ 23 4,555,329  18,607,145  1,917,497  7,810,274  
ចំណាយពីរនគមង្ជើខស្ថ 23 (142,070) (580,593) (106,969) (432,613) 

ចំណូលសុទធពីរនគមង្ជើខស្ថ  4,413,259  18,026,552  1,810,528  7,377,661  
ចំណូលង្ផេខៗ 24 6,752,655  27,564,682  9,475,742  38,320,736  
ចំណូលវភិា្ទាន  589,545  2,409,284  - - 
ចំង្ណញ(ខាត្)សុទធពីការបដូររបិូយប័ណណ   290,939  1,192,149  (834,699) (3,395,744) 

ចំណូលង្ផេខៗសរបុ  7,633,139 31,166,115 8,641,043 34,924,992 

ចំណូលសរបុពីការគារ់ 
រនគមង្ជើខស្ថ និខចំណូលង្ផេខៗ  177,454,978  724,473,666  162,002,354 656,043,657 
ចំណាយង្លើបុ្ាលិរ 25 (52,441,424) (214,088,401) (45,340,533) (183,581,835) 
សំវធិាន្នង្លើការខាត្ឥណទាន 
រពំរខទុរ 6 (29,799,480) (121,582,236) (11,603,413) (47,043,178) 
ចំណាយទូង្ៅ និខរែាាល 26 (11,803,888) (48,187,501) (9,217,074) (37,315,962) 
ចំណាយរលំស់ 27 (4,888,677) (19,958,399) (4,513,382) (18,273,905) 

គារ់ចំង្ណញមុនបខ់ពនធ   78,521,509   320,657,129  91,327,952  369,828,777  
ចំណាយពនធង្លើគារ់ចំង្ណញ 17.1  (15,740,653)  (64,279,625) (18,308,532) (74,138,849) 

គារ់ចំង្ណញសុទធរនុខការយិបរងិ្ចេទ   62,780,856   256,377,504  73,019,420  295,689,928  
ធាតុ្ននលទធផលង្ពញង្លញង្ផេខង្ទៀត្       
លង្មែៀខពីការបតូររបិូយប័ណណ  - 11,257,019 - 27,339,208  

លទធផលង្ពញង្លញសរបុ   62,780,856   267,634,523  73,019,420  323,029,136  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រាយការណ៍លទ្ធផលទពញទលញសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
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រំណត់្
សាា ល់ 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
  ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
   (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

ចំណូលពីការគារ់ 21 107,644,290  440,803,368  98,268,400  401,622,951  
ចំណាយការគារ់ 22 (51,032,296) (208,977,252) (44,080,464) (180,156,856) 

ចំណូលពីការគារ់សុទធ  56,611,994 231,826,116 54,187,936  221,466,095  
ចំណូលរនគមង្ជើខស្ថ 23 2,085,496  8,540,106  1,459,979  5,966,934  
ចំណាយពីរនគមង្ជើខស្ថ 23 (79,784) (326,715) (28,181) (115,176) 

ចំណូលសុទធពីរនគមង្ជើខស្ថ  2,005,712  8,213,391  1,431,798  5,851,758  
ចំណូលង្ផេខៗ 24 2,150,525  8,806,400  2,465,031  10,074,582  
ចំណូលវភិា្ទាន  331,529  1,357,611  - - 
ចំង្ណញ(ខាត្)សុទធពីការបដូររបិូយប័ណណ   330,605  1,353,827  (564,501) (2,307,116) 

ចំណូលង្ផេខៗសរបុ  2,812,659 11,517,838 1,900,530 7,767,466 

ចំណូលសរបុពីការគារ់  
រនគមង្ជើខស្ថនិខចំណូលង្ផេខៗ  61,430,365 251,557,345 57,520,264 235,085,319 
ចំណាយង្លើបុ្ាលិរ 25 (17,745,080) (72,666,103) (15,600,474) (63,759,137) 
សំវធិាន្នង្លើការខាត្ឥណទាន 
រពំរខទុរ 6 (6,292,408) (25,767,411) (5,052,183) (20,648,272) 
ចំណាយទូង្ៅ និខរែាាល 26 (3,939,557) (16,132,486) (3,109,835) (12,709,896) 
ចំណាយរលំស់ 27 (1,692,253) (6,929,776) (1,542,923) (6,305,926) 

គារ់ចំង្ណញមុនបខ់ពនធ  31,761,067 130,061,569 32,214,849  131,662,088  
ចំណាយពនធង្លើគារ់ចំង្ណញ 17.1 (6,353,724) (26,018,500) (6,444,385) (26,338,201) 

គារ់ចំង្ណញសុទធរនុខការយិបរងិ្ចេទ  25,407,343 104,043,069 25,770,464  105,323,887  
ធាតុ្ននលទធផលង្ពញង្លញង្ផេខង្ទៀត្       
លង្មែៀខពីការបតូររបិូយប័ណណ  - 3,340,119 - 10,878,811  

លទធផលង្ពញង្លញសរបុ  25,407,343 107,383,188 25,770,464  116,202,698  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

រំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់ជាមួយពីង្លខ 1 ែល់ 32 ជាដផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែល
មិនានង្្វើសវនរមម។
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(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រាយការណ៍បដគមបគមួលមូលធនសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម 
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 ង្ែើមទុន គារ់ចំង្ណញររាទុរ ទុនបគមខុ ទុនបគមខុបទបបញ្ញត្តិ 
លង្មែៀខបខារពី 

ការបតូ ររបិូយប័ណណ សរបុ 
 ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ 

សមតុ្លយនានងៃទី1 ដខមររា ឆ្ន ំ2020 230,000,000  172,806,881  3,093,332  4,108,924  16,034,618 410,009,137  
គារ់ចំង្ណញរនុខការយិបរងិ្ចេទ - 62,780,856 - - - 62,780,856 
ង្ផារពីទុនបគមខុបទបបញ្ញត្តិ - 4,108,924  - (4,108,924) - - 
ង្ផារង្ៅទុនបគមខុ - (43,965) 43,965  - - - 
លង្មែៀខពីការបតូររបិូយប័ណណ - - - - 11,257,019  - 

សមតុ្លយនានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន 2ំ020  230,000,000  239,652,696 3,137,297  - - 472,789,993 

សមមូលពាន់ង្រៀល (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 920,000,000  978,433,688 12,713,646  - 27,291,637 1,938,438,971 

សមតុ្លយនានងៃទី1 ដខមររា ឆ្ន ំ2019 110,000,000  193,228,719  2,976,091  299,009  (3,793,798) 306,503,819  
គារ់ចំង្ណញរនុខការយិបរងិ្ចេទ - 73,019,420  - - - 73,019,420  
ង្ផារគារ់ចំង្ណញររាទុរង្ៅជាង្ែើមទុន 58,000,000  (58,000,000) - - - - 
ង្ផារង្ៅទុនបគមខុបទបបញ្ញត្តិ - (918,293) - 918,293  - - 
ង្ផារង្ៅទុនបគមខុ - (87,930) 87,930  - - - 
លង្មែៀខពីការបតូររបិូយប័ណណ - - - - 27,339,208  - 

សមតុ្លយនានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន 2ំ019  168,000,000  207,241,916  3,064,021  1,217,302  - 379,523,239  

សមមូលពាន់ង្រៀល (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 672,000,000  841,659,798  12,394,317  4,927,658  23,545,410  1,554,527,183  
 
 
 
 
 
 

រំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់ជាមួយពីង្លខ 1 ែល់ 32 ជាដផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែលមិនានង្្វើសវនរមម។
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(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រាយការណ៍លហូំរស្ថច់គារ់សទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម 
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រំណត់្
សាា ល់ 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

 
 ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(រំណត់្សាា ល់ 2.2) 
ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

សរមមភាពគបតិ្បត្តិការ      

ស្ថច់គារ់សុទធង្គបើគាស់រនុខ 
សរមមភាពគបតិ្បត្តិការ 28 

                
(61,382,137) 

              
(268,218,163)  (80,161,515)  (379,714,633) 

សរមមភាពវនិិង្យ្      
ការទិញ: 

គទពយ និខបរកិាេ រ 8 (2,585,827) (10,549,859) (1,426,128) (5,841,420) 
គទពយសរមមអរបីូ 10 (436,007) (1,777,564) (232,385) (951,849) 

ការវនិិង្យ្ង្លើមូលបគត្អាចជួញែូរ
ាន  147,561  605,000  - - 
ស្ថច់គារ់ពីការលរ់គទពយនិខបរកិាេ រ  10,872   44,576   18,729   76,712  

ស្ថច់គារ់សុទធង្គបើរនុខ 
សរមមភាពវនិិង្យ្ 

  
 (2,863,401)  (11,677,847)  (1,639,784)  (6,716,557) 

សរមមភាពហិរញ្ញបបទាន      
ស្ថច់គារ់ានពីៈ      

រមចី  254,086,688 1,042,378,952  195,185,786  799,480,979  
មូលបគត្បំណុលគត្ូវសខ  31,176,471 127,200,000  - - 

ការទូទាត់្នន: 
គារ់រមចី  (319,541,830) (1,310,121,504) (147,798,241) (605,381,595) 
អនុបំណុល  (9,489,625) (38,907,463) (10,833,333) (44,373,332) 
បំណុលភតិ្សនោ  (2,776,880) (11,385,208) (3,078,364) (12,608,979) 

ស្ថច់គារ់សុទធានមរពីសរមមភាព
ហិរញ្ញបបទាន  (46,545,176) (190,835,223) 33,475,848  137,117,073  

ការងយចុឹះសុទធននស្ថច់គារ់ និខ
ស្ថច់គារ់សមមូល  (110,790,714) (470,731,233) (48,325,451) (249,314,117) 
ស្ថច់គារ់ និខស្ថច់គារ់សមមូល 
ង្ៅង្ែើមគា  430,311,373  1,753,518,845  291,145,194  1,169,821,389  
លង្មែៀខពីការបតូររបិូយប័ណណ  (4,004,844) 10,827,229 1,955,705  82,092,962  

ស្ថច់គារ់ និខស្ថច់គារ់សមមូល 
នាចុខការយិបរងិ្ចេទ 3 315,515,815 1,293,614,841 244,775,448  1,002,600,234  

គបតិ្បត្តិការ លំហូរស្ថច់គារ់ 
ពីការគារ់      
ការគារ់ានទទូល  311,960,203  1,273,018,523  269,866,667  1,104,044,082  
ការគារ់ានបខ់  148,960,212 606,676,782 114,255,898 464,763,655 

 
 
 
 

រំណត់្សាា ល់ដែលភាជ ប់ជាមួយពីង្លខ 1 ែល់ 32 ជាដផនរននរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែល
មិនានង្្វើសវនរមម។ 
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(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម  
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1. ព័ត្៌មានអំពីស្ថជីវរមម 

គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុគាស្ថរ់ ម.រ ង្ៅកាត់្ថា (“គរុមហ ុន”) ្ឺជាគ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុដែល
ទទួលានអាជាា ប័ណណ និខចុឹះបញ្ជ ីង្ៅរនុខគពឹះរាជាណាចគររមពុជា។ 

ការបង្ខកើត្និខគបតិ្បត្តិការ 

គរុមហ ុន គត្ូវានបង្ខកើត្ង្ ើខង្ៅរនុខគពឹះរាជាណាចគររមពុជា ង្ោយានចុឹះបញ្ជ ីជាមួយគរសួខ
ពាណិជជរមម ជាគរុមហ ុនមហាជនទទួលខុសគត្ូវានរគមិត្ ង្គកាមបញ្ជ ីពាណិជជរមមង្លខ 
00001157 នានងៃទី19 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2011 ដែលានចុឹះបញ្ជ ីស្ថរជាងមី នានងៃទី22 ដខង្មស្ថ ឆ្ន ំ2016។ 

្នាារជាតិ្ននរមពុជា ានផតល់អាជាា ប័ណណមីគរូហិរញ្ញវត្ាុឲ្យគរុមហ ុន ដែលានសុពលភាពចាប់ 
ពីនងៃទី14 ដខ្នូ ឆ្ន ំ2007។ ង្លើសពីង្នឹះង្ៅង្ទៀត្គរុមហ ុនានទទួលអាជាា ប័ណណពី្នាារជាតិ្នន
រមពុជា ង្ែើមបីង្្វើអាជីវរមមទទួលគារ់បង្ញ្ញើ ង្ៅនងៃទី27 ដខសីហា ឆ្ន ំ2010 និខ ការអនុញ្ញញ ត្ 
ឲ្យែំង្ណើ រការា៉ា សីុនែរ-ោរ់គារ់សវ័យគបវត្តិ និខង្សវារមមបខ់គារ់តាមា៉ា សីុនឆូត្កាត្  
ង្ៅនងៃទី01 ដខ្នូ ឆ្ន ំ2011។ 

សរមមភាពចមបខរបស់គរុមហ ុន ្ឺផតល់ង្សវារមមហិរញ្ញវត្ាុែល់សហ្មន៍ជនបទនិខសហគាស
ខាន ត្តូ្ចរនុខគបង្ទសរមពុជា តាមរយៈការយិល័យរណាត លរបស់គរុមហ ុន ង្ៅរនុខរាជធានីភនំង្ពញ 
និខស្ថខាជាង្គចើនង្ៅរនុខរាជធានីភនំង្ពញ និខង្ខត្តនានារនុខគបង្ទសរមពុជា។ 

ស្ថន រ់ការចុឹះបញ្ជ ីរបស់គរុមហ ុន ានទីតំាខសាិត្ង្ៅអារង្លខ 212 ផលូវង្លខ 271 សង្ហក ត់្ទួលទំពូខ2
ខណឌ ចំការមន រាជធានីភនំង្ពញ គពឹះរាជាណាចគររមពុជា។  

អំពីបុ្ាលិរ 

នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 គរុមហ ុនានបុ្ាលិរចំនួន 9,161 នារ់ (នងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ំ2019 ាន
បុ្ាលិរចំនួន 9,091 នារ់)។ 

ការអនុម័ត្ង្លើរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ  

រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែលមិនានង្្វើសវនរមម គត្ូវានអនុម័ត្ង្ោយគរុមគបររា 
ភិាលង្ៅនងៃទី12 ដខវចិេិកា ឆ្ន ំ2020។  

 
 

2. ទាលនទោាយ្ណទនយយសខំាន់ 

2.1 ការង្គបើគាស់រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគា និខ មូលោា នននការង្រៀបចំ 

រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគា ដែលមិនានង្្វើសវនរមមគត្ូវានង្រៀបចំង្ ើខង្ោយដផែរង្លើ
មូលោា ននងលង្ែើមគបវត្តិស្ថស្តសត។ គរុមហ ុនររារំណត់្គតានិខង្រៀបចំរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុជាគារ់
ង្រៀល (”KHR”) គារ់ាត្នង (“THB”) និខែុោល រអាង្មររិ (“USD”)។ ថាន រ់គ្ប់គ្ខានរំណត់្គារ់
ែុោល រជារបិូយប័ណណសគាប់ង្្វើការវាស់ដវខ និខការបង្ហា ញរបស់គរុមហ ុន ង្គពាឹះវាឆលុឹះបញ្ញច ំខពីស្ថរ
ធាតុ្ង្សែារិចចននមូលោា នគពរត្តិការណ៍កាលៈង្ទសៈរបស់គរុមហ ុន។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 

14 

 
 

2. ទាលនទោាយ្ណទនយយសខំាន់ (ត្ពីទំព័រមុន) 

2.1 ការង្គបើគាស់រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគា និខ មូលោា នននការង្រៀបចំ (ត្ពីទំព័រមុន) 

រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាដែលមិនានង្្វើសវនរមម នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខ
សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ គត្ូវានង្រៀបចំង្ោយអនុង្ោមតាមសតខ់ោរ្ណង្នយយអនតរជាតិ្
ននរមពុជាង្លខ 34 ការរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ រនុ ខគា។ ែូង្ចាន ឹះង្ហើយ រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេប
រនុខគាដែលមិនានង្្វើសវនរមមង្នឹះ មិនរាប់បញ្ចូ លរាល់ព័ត៌្ាននិខការោត្គត្ោខដែលគត្ូវការ
ែូចង្ៅរនុខរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុគបចំាឆ្ន ំង្ទ ង្ហើយគត្ូវអានរមួជាមួយរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុគបចំា
ឆ្ន ំរបស់គរុមហ ុន នានងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ំ2019 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ ដែលគត្ូវានង្រៀបចំ
ស្សបតាមសតខ់ោររាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុអនតរជាតិ្ននរមពុជា។ 

ង្ាលនង្យាយ្ណង្នយយដែលានអនុម័ត្រនុខការង្រៀបចំរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគា 
ដែលមិនានង្្វើសវនរមម ានភាពសីុាន ង្ៅនរខង្ាលការណ៍ដែលានអនុវត្តង្ៅរនុខការង្រៀបចំ
រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុដែលានង្្វើសវនរមមង្ៅនងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ំ2019 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទ
បញ្ច ប់។ 

គបតិ្បត្តិការតាមរែូវកាល រនុខគាមិនគត្ូវានអនុវត្តចំង្ពាឹះគបង្ភទអាជីវរមមរបស់គរុមហ ុនង្ ើយ។ 

2.2 ការដគបសគមលួរបិូយប័ណណគារ់ែុោល រអាង្មររិង្ៅគារ់ង្រៀល 

គទពយសរមម និខបំណុលគត្ូវានដគបសគមួលង្ោយង្គបើអគតាបដូរគារ់ចុខគា នាការយិបរងិ្ចេទ       
ននរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ និខង្ែើមទុនគត្ូវានដគបសគមួលតាមអគតាពីមុន 4,000 ង្រៀល 
រនុខ 1 ែុោល រអាង្មររិ។  ភាពលង្មែៀខពីការបតូររបិូយប័ណណដែលង្រើត្ង្ ើខ ពីការដគបសគមួលគត្ូវាន
ទទួលស្ថា ល់ និខបខារង្ៅរនុខលង្មែៀខពីការបតូររបិូយប័ណណដែលានបង្ហា ញង្ៅរនុខរាយការណ៍
ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ។ 

រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុគត្ូវានបង្ហា ញជាគារ់ង្រៀល ង្ោយដផែរង្លើអគតាបតូរគារ់អនុវត្តែូចខាខ
ង្គកាមរនុខ 1 ែុោល រអាង្មររិ៖ 

 នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019 

អគតាចុខគា 4,100 4,075 4,096 
អគតាម្យម3ដខ 4,095 N/A 4,087 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 

15 

 
 

3. ស្ថច់គារ់រនងុនែ 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

ទីស្ថន រ់ការរណាត ល 39,946,107  163,779,039  25,521,565  104,000,377  
ស្ថខានានា 95,777,847  392,689,172  125,180,790  510,111,720  

 135,723,954  556,468,211  150,702,355  614,112,097  

សគាប់ង្ាលបំណខននការង្រៀបចំរាយការណ៍លំហូរស្ថច់គារ់ ស្ថច់គារ់ និខស្ថច់គារ់ 
សមមូលរមួានែូចខាខង្គកាម៖ 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019 

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)   (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

ស្ថច់គារ់រនុខនែ 135,723,954  556,468,211  97,681,807  400,104,681  
សមតុ្លយង្ៅ្នាារជាតិ្ននរមពុជា     
្ណនីចរនត 126,177,573  517,328,049  42,927,554  175,831,261  
្ណនីានកាលរំណត់្  
(រហូត្ែល់3ដខ) 50,223,171  205,915,001  100,295,898  410,811,998  

សមតុ្លយង្ៅ្នាារង្ផេខៗ      
្ណនីចរនត  3,161,014   12,960,158  3,726,847  15,265,165  
្ណនីសនេ ំ  230,103  943,422  143,342  587,129  

 315,515,815 1,293,614,841 244,775,448  1,002,600,234  
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
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4. សមត្ុលយទៅធនាារជាត្ិននរមពុជា 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

្ណនីចរនត  126,177,573  517,328,049  148,644,233  605,725,249  
គារ់បង្ញ្ញើានកាលរំណត់្  
(រហូត្ែល់3ដខ) 50,223,171  205,915,001  129,872,546  529,230,625  
គារ់បង្ញ្ញើានកាលរំណត់្  
(ង្គចើនជាខ3ដខ) 147,561  605,000  148,160  603,752  
គារ់ត្មកល់ធានាង្លើង្ែើមទុន  23,000,000  94,300,000  23,000,000  93,725,000  
គារ់បគមខុកាត្ពវរិចច  159,421,105  653,626,531  138,158,266  562,994,934  

 358,969,410  1,471,774,581  439,823,205  1,792,279,560  

្ណនីចរនតមិនទទួលានការគារ់ង្នាឹះង្ទ។ 

គារ់បង្ញ្ញើានកាលរំណត់្រហូត្ែល់ 3ដខ គត្ូវទទួលានការគារ់គបចំាឆ្ន ំចាប់ពី 0.03% ែល់ 
1.55% (2019៖ ចាប់ពី 0.11% ែល់ 0.76%) ង្ហើយង្លើសពី 3ដខ នរខទទួលានអគតាគបចំាឆ្ន ំចាប់ពី 
0.23% ែល់1.93% (2019៖ ចាប់ពី 0.30% ែល់ 2.75%)។ 

តាមគបកាសង្លខ B7-07-163 ចុឹះនងៃទី13 ដខ្នូ ឆ្ន ំ2007 សតីអំពីការផតល់អាជាា ប័ណណែល់គ រ្ឹះស្ថា ន 
មីគរូហិរញ្ញវត្ាុទទួលគារ់បង្ញ្ញើ គរុមហ ុនត្គមូវឲ្យររាគារ់ត្មកល់ធានាង្លើង្ែើមទុនង្សមើនរខ 10% 
ននង្ែើមទុនចុឹះបញ្ជ ីជាមួយ្នាារជាតិ្ននរមពុជា។ គារ់បង្ញ្ញើង្នឹះមិនអាចយរសគាប់ការង្គបើ
គាស់ង្ៅរនុខគបតិ្បត្តិការរបស់គរុមហ ុនង្នាឹះង្ទ ប៉ាុដនតគត្ូវានបខវិលសខវញិង្ៅង្ពលគរុមហ ុន
សម័គ្ចិត្តបញ្ឈប់អាជីវរមមង្ៅរនុខគបង្ទសរមពុជា។ គារ់ត្មកល់ធានាង្លើង្ែើមទុនទទួលាន ការ
គារ់គបចំាឆ្ន ំចំនួន ០.09% ង្ៅរនុខការយិបរងិ្ចេទ (2019៖ 3.00%)។ ចំណូលពីការគារ់ ដែល
ទទួលានពីសមតុ្លយង្ៅ្នាារជាតិ្ននរមពុជា ានចំនួន 136,471 ែុោល រអាង្មររិ និខ 456,755 
ែុោល រអាង្មររិ នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខ ឆ្ន ំ2019 ង្រៀខាន  (រំណត់្សាា ល់ង្លខ 15) ។ 

គារ់បគមុខកាត្ពវរិចច ្ឺជាគារ់បគមុខកាត្ពវរិចចអបបបរា ដែលគត្ូវាន្ណនាតាមអគតា 2% 
ននគារ់បង្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជន ង្ោយអនុង្ោមង្ៅតាមគបកាសរបស់្នាារជាតិ្ននរមពុជាង្លខ 
B7-07- 316 ។ គារ់បគមុខកាត្ពវរិចច ត្គមូវឲ្យានការបត់្ដបនង្ោយដផែរង្លើរគមិត្ននការោរ់គារ់
បង្ញ្ញើពីអតិ្ងិជន ង្ហើយគារ់បគមុខកាត្ពវរិចច ពំុទទួលានការគារ់ង្នាឹះង្ទ។ 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
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5. សមត្ុលយទៅធនាារទផេងៗ 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 

  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

្ណនីចរនត 3,161,014  12,960,158  1,060,912  4,323,216  
្ណនីសនេ ំ 230,103  943,422  42,360  172,617  
សមតុ្លយែុលជាមួយ្នាារង្ផេខៗ 3,391,117  13,903,580  1,103,272  4,495,833  
សំវធិាន្នង្លើ ECLs (33,911) (139,035) (11,033) (44,959) 

សុទធ 3,357,206  13,764,545  1,092,239  4,450,874  

្ណនីចរនត ទទួលានការគារ់ចាប់ពីចាប់ពី 0.25% ែល់ 1.00%។ ្ណនីសនេំទទួលានអគតាការ
គារ់គបចំាឆ្ន ំចាប់ពី 0.15% ង្ៅ 1.00% រនុខការយិបរងិ្ចេទ )2019៖ 0.00% ង្ៅ 0.75%)។ 

 
 

6. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិថិជន 

 ឥណទានផតល់ែល់អតិ្ងិជនដែលគត្ូវានចាត់្ថាន រ់ែូចខាខង្គកាម៖ 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

 ែំណារ់កាលទី 1 ែំណារ់កាលទី 2 ែំណារ់កាលទី 3 សរបុ 

 
ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល  

(រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

ឥណទានបុ្ាល 2,721,754,291  54,455,816  31,748,334  2,807,958,441  11,512,629,608  
ឥណទានសគាប់សហគាស
្ុនតូ្ចនិខម្យម 42,648,875  2,242,362  1,409,241  46,300,478  189,831,960  
ឥណទានបុ្ាលិរ 7,473,299  4,234  19,569  7,497,102  30,738,118  
ឥណទានគរមុ 433,479  9,374  7,604  450,457  1,846,874  

 2,772,309,944  56,711,786  33,184,748  2,862,206,478  11,735,046,560  
រនគមពីឥណទានដែល 
មិនទាន់ទទួលស្ថា ល់ (27,264,658) (518,181) (291,158) (28,073,997) (115,103,388) 

 2,745,045,286  56,193,605  32,893,590  2,834,132,481  11,619,943,172  
ការគារ់បខារគត្វូទទួល 20,203,518  692,617  2,277,971  23,174,106  95,013,835  

 2,765,248,804  56,886,222  35,171,561  2,857,306,587  11,714,957,007  
សំវធិាន្នង្លើ ECLs (14,425,437) (17,392,049) (24,189,705) (56,007,191) (229,629,483) 

សុទធ 2,750,823,367  39,494,173  10,981,856  2,801,299,396  11,485,327,524  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
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6. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិថិជន (ត្ពីទំព័រមុន) 

 ឥណទានផតល់ែល់អតិ្ងិជនដែលគត្ូវានចាត់្ថាន រ់ែូចខាខង្គកាម៖ (ត្ពីទំព័រមុន) 

 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ 2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 
ែំណារ់កាលទី 1 ែំណារ់កាលទី 2 ែំណារ់កាលទី 3 សរបុ 

 

ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

ឥណទានបុ្ាល 2,444,568,381  1,361,458  7,617,856  2,453,547,695 9,998,206,859  
ឥណទានសគាប់ 
សហគាស្ុនតូ្ចនិខម្យម 38,119,736  16,211  199,753  38,335,700  156,217,977  
ឥណទានបុ្ាលិរ 8,766,819  192  1,377  8,768,388  35,731,180  
ឥណទានគរមុ 642,973  885  627  644,485 2,626,275  

 2,492,097,909  1,378,746  7,819,613  2,501,296,268 10,192,782,291 
រនគមពីឥណទានដែល 
មិនទាន់ទទួលស្ថា ល់ (27,090,829) (13,296) (63,372) (27,167,497) (110,707,550) 

 2,465,007,080  1,365,450  7,756,241  2,474,128,771 10,082,074,741 
ការគារ់បខារគត្វូទទួល 19,669,265  28,753  631,714  20,329,732  82,843,658  

 2,484,676,345  1,394,203  8,387,955  2,494,458,503 10,164,918,399 
សំវធិាន្នង្លើ ECLs (18,696,858) (481,191) (7,054,843) (26,232,892) (106,899,034) 

សុទធ 2,465,979,487  913,012  1,333,112  2,468,225,611  10,058,019,365  

បដគមបគមួលសំវធិាន្នង្លើ ECLs គត្ូវានបង្ហា ញែូចខាខង្គកាម៖ 

 

នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 

  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)   (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  

សមតុ្លយង្ែើមគា 26,232,892  106,899,034  26,663,309  107,133,176  
សំវធិាន្នរនុខឆ្ន ំ  29,774,299  121,479,369  9,359,990  37,926,679  
បំណុលលុបង្ចញពីបញ្ជ ីរនុខឆ្ន ំ - - (9,790,407) (39,670,729) 
លង្មែៀខពីការបតូររបិូយប័ណណ - 1,251,080  -  1,509,908 

សមតុ្លយចុខគា/ឆ្ន  ំ 56,007,191  229,629,483  26,232,892  106,899,034  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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6.   ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិថិជន (ត្ពីទំព័រមុន) 

ការវភិា្បដនាមននឥណទានែល់អតិ្ងិជនគត្ូវានរំណត់្ែូចខាខង្គកាម៖ 

(រ) តាមគទពយធានា 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)   (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  

ានវត្ាុបញ្ញច  ំ     
អចលនគទពយ 165,242,679  677,494,984  167,125,162  681,035,035  
ចលនវត្ាុ 121,239,601  497,082,364  90,812,685  370,061,691  
ត្មកល់គារ់ទុរ 767,425  3,146,443  719,708  2,932,810  
ង្ផេខៗ 887,770,875  3,639,860,588  728,089,217  2,966,963,559  

ពំុានវត្ាុបញ្ញច  ំ     
អចលនគទពយ 229,474,210  940,844,261  240,791,888  981,226,944  
ចលនវត្ាុ 158,085,659  648,151,202  133,443,891  543,783,856  
ង្ផេខៗ 1,294,726,138  5,308,377,165  1,133,475,952  4,618,914,504  

សរបុ 2,857,306,587  11,714,957,007  2,494,458,503  10,164,918,399  

(ខ) តាមកាលរំណត់្ 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)   (រំណត់្សាា ល់2.2)  

រនុខរយៈង្ពល 1ដខ 81,803,228  335,393,235  82,075,603  334,458,081  
ង្គចើនជាខ 1ដខ ែល់ 3ដខ 110,900,356  454,691,460  122,796,948  500,397,563  
ង្គចើនជាខ 3ដខ ែល់ 12ដខ 545,739,599  2,237,532,356  498,491,384  2,031,352,390  
ង្គចើនជាខ 1ឆ្ន ំ ែល់ 5ឆ្ន ំ 1,869,844,484  7,666,362,384  1,648,272,399  6,716,710,026  
ង្គចើនជាខ 5ឆ្ន ំ 249,018,920  1,020,977,572  142,822,169  582,000,339  

 2,857,306,587  11,714,957,007  2,494,458,503  10,164,918,399  
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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6. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិថិជន (ត្ពីទំព័រមុន) 

ការវភិា្បដនាមននឥណទានែល់អតិ្ងិជនគត្ូវានរំណត់្ែូចខាខង្គកាម៖ (ត្ពីទំព័រមុន) 

(្) តាមនិវាសនភាព ទំនារ់ទំនខ របិូយប័ណណ និខវស័ិយឧសាហរមម 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

និវាសនភាព     

និវាសនជន 2,857,306,587  11,714,957,007  2,494,458,503  10,164,918,399  

ទំនារ់ទំនខ     
អតិ្ងិជនខាខង្គៅ 2,849,822,703  11,684,273,082  2,485,691,351  10,129,192,255  
ឥណទានបុ្ាលិរ 7,483,884  30,683,925  8,767,152  35,726,144  

 2,857,306,587  11,714,957,007  2,494,458,503  10,164,918,399  

របិូយប័ណណ     

ែុោល រអាង្មររិ 2,484,562,642  10,186,706,832  2,139,255,629  8,717,466,685  
ដខមរង្រៀល 344,792,120  1,413,647,692  305,131,677  1,243,411,587  
ាត្នង 27,951,825  114,602,483  50,071,197  204,040,127  

 
2,857,306,587  11,714,957,007  2,494,458,503  10,164,918,399  

 

វស័ិយឧសាហរមម     
ពាណិជជរមម និខជំនួញ 682,419,653  2,797,920,577  529,088,592 2,156,036,012 
ង្សវារមម 479,149,940  1,964,514,754  393,814,829 1,604,795,428 
រសិរមម 405,924,023  1,664,288,494  437,528,199 1,782,927,411 
អចលនគទពយ 394,716,889  1,618,339,245  407,917,050 1,662,261,979 
ដរលមែង្្ហោា ន 320,276,378  1,313,133,150  258,272,787 1,052,461,607 
យនតយនត 279,325,261  1,145,233,570  224,256,576 913,845,547 
ការែររជញ្ជូ ន 211,051,304  865,310,346  178,264,117 726,426,277 
ផលិត្រមម 32,023,252  131,295,333  21,483,935 87,547,035 
ង្គបើគាស់ផ្លា ល់ខលួន 25,315,755  103,794,596  24,320,319 99,105,300 
សំណខ់ 27,104,132  111,126,942  19,512,099 79,511,803 

 2,857,306,587  11,714,957,007  2,494,458,503  10,164,918,399  

 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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6. ឥណទានផតលែ់លអ់ត្ិថិជន (ត្ពីទំព័រមុន) 

គរុមហ ុនានទទួលស្ថា ល់សំវធិាន្នង្លើ (ការរត់្គតាប្ញ្ញជ ស់នន) ការខាត្បខ់ានរពំរខទុរែូច
ខាខង្គកាម៖ 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

 
ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(រំណត់្សាា ល់ 2.2) 
ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

សមតុ្លយង្ៅ្នាារង្ផេខៗ 22,878  93,475  (28,015) (112,871) 
ឥណទានផដល់ែល់អតិ្ងិជន 29,774,299  121,479,369  11,630,382  47,151,874  
គារ់ររ់ដែលនរខបដខវរសខវញិ  2,303  9,392  1,046  4,175  

 29,799,480  121,582,236  11,603,413  47,043,178  
 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

 
ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(រំណត់្សាា ល់ 2.2) 
ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

សមតុ្លយង្ៅ្នាារង្ផេខៗ 11,836  48,468  26  104  
ឥណទានផដល់ែល់អតិ្ងិជន 6,280,254  25,717,640  5,052,834  20,650,935  
គារ់ររ់ដែលនរខបដខវរសខវញិ 318  1,303  (677) (2,767) 

 6,292,408  25,767,411  5,052,183  20,648,272  

 
 

7. គទ្ពយសរមមទផេងៗ 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)   (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  

គារ់បខ់មុន 2,484,313 10,185,683  8,250,706   33,621,626  
គារ់ររ់   553,408   2,268,973   429,170   1,748,868  
ការវនិិង្យ្រយៈង្ពលដវខ 28,167  115,485  28,167  114,781  
ង្ផេខៗ 99,596  408,343  23,847  97,177  

 3,165,484 12,978,484  8,731,890   35,582,452  
សំវធិាន្នង្លើECLង្លើគារ់ររ់ដែលនរ
នរខបដខវរសខវញិ (11,144) (45,690)  (8,841)  (36,027) 

  3,154,340   12,932,794  8,723,049  35,546,425  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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8. គទ្ពយ និងបរកិាេ រ 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

 ង្គ្ឿខសង្ហា រ រម យនយនត ង្ទាចគរយនយនត 
រំុពយូទ័រនិខបរកិាេ រ 

បង្ចចរវទិោ ការដរលមែអារ បរកិាេ រទំនារ់ទំនខ 
ការង្ហររំពុខ
ែំង្ណើ រការ សរបុ 

 ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ 

នងលង្ែើម         
នានងៃទី01 ដខមររា ឆ្ន ំ2020 4,871,906  2,917,904  354,528  7,171,805  2,297,202  417,766  86,160  18,117,271  
ទិញបដនាម 422,858  137,490  6,150  513,095 43,354  - 1,462,880  2,585,827  
លរ់ង្ចញ/លុបង្ចញពីបញ្ជ ី (34,572) (18,000) - (104,575) (20,486) - - (177,633) 
ការង្ផារ 48,310  - - 578,041 78,415 - (704,766) - 

នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន 2ំ020  5,308,502  3,037,394  360,678  8,158,366  2,398,485  417,766  844,274  20,525,465  

រលំស់បខារ         
នានងៃទី01 ដខមររា ឆ្ន ំ2020 3,796,688  2,039,937  346,727  5,164,683  1,622,584  240,365  - 13,210,984  
រលំស់ 347,796  228,153  2,187  842,371  145,050  37,411  - 1,602,968  
លរ់ង្ចញ លុបង្ចញពីបញ្ជ ី និខង្ផេខៗ (32,457) (18,000) - (100,155) (19,655) - - (170,267) 

នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន 2ំ020  4,112,027  2,250,090  348,914  5,906,899  1,747,979  277,776  - 14,643,685  

ត្នមលពិត្្ណង្នយយ         
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន 2ំ020  1,196,475  787,304  11,764  2,251,467  650,506  139,990  844,274  5,881,780  

សមមូលពាន់ង្រៀល (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 4,905,548  3,227,946  48,232  9,231,015  2,667,075  573,959  3,461,523  24,115,298  
 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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8. គទ្ពយ និងបរកិាេ រ (ត្ពីទំព័រមុន) 

 
នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន 2ំ019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ង្គ្ឿខសង្ហា រ រម យនយនត ង្ទាចគរយនយនត 
រំុពយូទ័រនិខបរកិាេ រប

ង្ចចរវទិោ ការដរលមែអារ បរកិាេ រទំនារ់ទំនខ 
ការង្ហររំពុខ
ែំង្ណើ រការ សរបុ 

 ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ 

នងលង្ែើម         
នានងៃទី01 ដខមររា ឆ្ន ំ2019 4,479,429  2,764,687  346,328  6,287,673  2,139,004  300,453  151,409  16,468,983  
ទិញបដនាម 328,267  290,781  8,200  664,102  65,554  56,145  713,400  2,126,449  
លរ់ង្ចញ លុបង្ចញពីបញ្ជ ី (136,279) (143,396) - (86,013) (75,741) (36,732) - (478,161) 
ការង្ផារ 200,489  5,832  - 306,043  168,385  97,900  (778,649) - 

នានងៃទី31 ដខ្ន ូឆ្ន 2ំ019 4,871,906  2,917,904  354,528  7,171,805  2,297,202  417,766  86,160  18,117,271  

រលំស់បខារ         
នានងៃទី01 ដខមររា ឆ្ន ំ2019 3,443,046  1,800,234  341,651  4,232,064  1,458,904  234,972  - 11,510,871  
រលំស់ 484,571  383,099  5,076  1,017,126  232,734  35,493  - 2,158,099  
លរ់ង្ចញ លុបង្ចញពីបញ្ជ ី និខង្ផេខៗ (130,929) (143,396) - (84,507) (69,054) (30,100) - (457,986) 

នងៃទី31 ដខ្ន ូឆ្ន 2ំ019 3,796,688  2,039,937  346,727  5,164,683  1,622,584  240,365  - 13,210,984  

ត្នមលពិត្្ណង្នយយ         

នានងៃទី31 ដខ្ន ូឆ្ន 2ំ019 1,075,218  877,967  7,801  2,007,122  674,618  177,401  86,160  4,906,287  

សមមូលពាន់ង្រៀល (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 4,381,513  3,577,716  31,789  8,179,022  2,749,068  722,909  351,103  19,993,120  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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9. សទិ្ធិរនងុការទគបើគាសគ់ទ្ពយសរមម 

គរុមហ ុនានជួលទីតំាខការយិល័យ សគាប់ការយិល័យរណាត ល និខស្ថខា និខរដនលខោរ់ 
ATM។ ព័ត៌្ានអំពីរិចចសនោជួលដែលគរុមហ ុនជាអនរជួលគត្ូវានបង្ហា ញែូចខាខង្គកាម៖ 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

 ការយិល័យ ទីតំាខATM សរបុ 
 ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

    (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

នងលង្ែើម     
នានងៃទី1 ដខមររា ឆ្ន ំ2020 20,863,158  500,461  21,363,619  87,056,750  
ទិញបដនាម 4,250,787  207,530  4,458,317 18,279,100 
ការផុត្រំណត់្/ការបញ្ច ប់ (47,601) (29,250) (76,851) (315,089) 
លង្មែៀខពីការបតូររបិូយប័ណណ - - - 534,087 

នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន 2ំ020 25,066,344  678,741  25,745,085 105,554,848 

រលំស់បខារ     
នងៃទី1 ដខមររា ឆ្ន ំ2020 6,722,452  280,902  7,003,354  28,538,670  
រលំស់ 2,878,338  130,520  3,008,858 12,284,062 
ការផុត្រំណត់្/ការបញ្ច ប់ (30,491) - (30,491) (124,466) 
លង្មែៀខពីការបតូររបិូយប័ណណ - - - 226,790  

នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន 2ំ020 9,570,299  411,422  9,981,721  40,925,056  

ត្នមលពិត្្ណង្នយយ  15,496,045  267,319 15,763,364 64,629,792 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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9. សទិ្ធិរនងុការទគបើគាសគ់ទ្ពយសរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 

 
នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន 2ំ019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ការយិល័យ ទីតំាខATM សរបុ 
 ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

    (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

នងលង្ែើម     
នានងៃទី1 ដខមររា ឆ្ន ំ2019 16,065,963  333,305  16,399,268  65,892,260  
ទិញបដនាម 4,832,053  188,734  5,020,787  20,459,707  
ការផុត្រំណត់្/ការបញ្ច ប់ (34,858) (21,578) (56,436) (229,977) 
លង្មែៀខពីការបតូររបិូយប័ណណ - - - 934,760  

នានងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន 2ំ019 20,863,158  500,461 21,363,619  87,056,750  

រលំស់បខារ     
នងៃទី1 ដខមររា ឆ្ន ំ2019 3,242,531  143,932  3,386,463  13,606,810  
រលំស់ 3,499,784  143,376  3,643,160  14,762,084  
ការផុត្រំណត់្/ការបញ្ច ប់ (19,863) (6,406) (26,269) (106,442) 
លង្មែៀខពីការបតូររបិូយប័ណណ - - - 276,218  

នានងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន 2ំ019 6,722,452  280,902  7,003,354  28,538,670  

ត្នមលពិត្្ណង្នយយ 14,140,706  219,559  14,360,265  58,518,080  
 

 

10. គទ្ពយសរមមអរបូី 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

 រមមវ ិ្ ីរំុពយូទ័រ គបព័នធសនូល្នាារ 
ការង្ហររំពុខ  
ែំង្ណើ រការ សរបុ 

 ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ 

នងលង្ែើម     
នានងៃទី1 ដខមររា ឆ្ន ំ2020 1,121,820  2,515,752  - 3,637,572  
ទិញបដនាម 60,172  375,835  -  436,007 

នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន 2ំ020 1,181,992  2,891,587  - 4,073,579  

រលំស់បខារ     
នានងៃទី1 ដខមររា ឆ្ន ំ2020 720,398  1,417,288  - 2,137,686  
រលំស់ 71,796  205,055  - 276,851  

នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន 2ំ020 792,194  1,622,343  - 2,414,537  

ត្នមលពិត្្ណង្នយយ     

នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន 2ំ020 389,798  1,269,244  - 1,659,042  

សមមូលពាន់ង្រៀល  
(រំណត់្សាា ល់ 2.2) 1,598,172  5,203,900  - 6,802,072  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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10. គទ្ពយសរមមអរបូី (ត្ពីទំព័រមុន) 

 
នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន 2ំ019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

  រមមវ ិ្ ីរំុពយូទ័រ គបព័នធសនូល្នាារ 
ការង្ហររំពុខ  
ែំង្ណើ រការ សរបុ 

 ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ 

នងលង្ែើម     
នានងៃទី1 ដខមររា ឆ្ន ំ2019 952,576  2,294,050  159,243  3,405,869  
ទិញបដនាម - - 231,703  231,703  
ការង្ផាររនុខការយិបរងិ្ចេទ 169,244  221,702  (390,946) - 

នានងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន 2ំ019 1,121,820  2,515,752  - 3,637,572  

រលំស់បខារ     
នានងៃទី1 ដខមររា ឆ្ន ំ2019 632,988  1,180,128  - 1,813,116  
រលំស់ 87,410  237,160  - 324,570  

នានងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន 2ំ019 720,398  1,417,288  - 2,137,686  

ត្នមលពិត្្ណង្នយយ     

នានងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន 2ំ019 401,422  1,098,464  - 1,499,886  

សមមូលពាន់ង្រៀល  
(រំណត់្សាា ល់ 2.2) 1,635,794  4,476,241  - 6,112,035  

 
 

11. គារ់បទញ្ញ ើពីគ្រឹះស្ថា នធនាារនិងស្ថា ប័នហរិញ្ញវត្ាុទផេងៗ 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

គារ់បង្ញ្ញើានកាលរំណត់្ 52,375,854  214,741,001  54,036,810  220,200,001  
គារ់បង្ញ្ញើសនេ ំ 850,702  3,487,879  1,055,191  4,299,903  

 53,226,556  218,228,880  55,092,001  224,499,904  

 

អគតាការគារ់ង្លើគារ់បង្ញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា ន្នាារនិខស្ថា ប័នហិរញ្ញវត្ាុង្ផេខៗ ានអគតាចង្នាល ឹះពី 
1.00% ង្ៅ 6.50% និខ អាច្នង្ៅែល់ 0.20% សគាប់គារ់បង្ញ្ញើានកាលរំណត់្ និខគារ់
បង្ញ្ញើសនេំង្រៀខាន ។ 
 

ការង្រើត្ង្ ើខននចំណាយការគារ់របស់គរុមហ ុន ង្ៅង្លើគារ់បង្ញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា ន្នាារនិខស្ថា ប័ន
ហិរញ្ញវត្ាុង្ផេខៗ ានទររគារ់ចំនួន 3,723,192 ែុោល រអាង្មររិ (2019៖ 1,597,736 ែុោល រអាង្មររិ)
(រំណត់្សាា ល់ 22)។   



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 

27 

 
 

12. គារ់បទញ្ញ ើពីអត្ិថិជន 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

គារ់បង្ញ្ញើានកាលរំណត់្ 1,842,385,546  7,553,780,739  1,630,980,291  6,646,244,685  
គារ់បង្ញ្ញើសនេ ំ 113,843,629  466,758,879  102,460,634  417,527,084  

 1,956,229,175  8,020,539,618  1,733,440,925  7,063,771,769  

គារ់បង្ញ្ញើពីអតិ្ងិជនគត្ូវានវភិា្ែូចខាខង្គកាម៖ 

(រ) តាមកាលរំណត់្ 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

រយៈង្ពល 1ដខ 330,637,586  1,355,614,103  318,803,361  1,299,123,696  
ង្គចើនជាខ 1ដខ ែល់ 3ដខ 374,362,287  1,534,885,377  285,833,627  1,164,772,030  
ង្គចើនជាខ 3ដខ ែល់ 12ដខ 1,186,439,534  4,864,402,089  1,070,832,748  4,363,643,448  
ង្គចើនជាខ 12ដខ 64,789,768  265,638,049  57,971,189  236,232,595  

 1,956,229,175  8,020,539,618  1,733,440,925  7,063,771,769  

(ខ) តាមទំនារ់ទំនខ 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

មិនដមនជាសមព័នធញាតិ្ 1,928,091,949  7,905,176,991  1,728,714,714  7,044,512,459  
សមព័នធញាតិ្ 28,137,226  115,362,627  4,726,211  19,259,310  

 1,956,229,175  8,020,539,618  1,733,440,925  7,063,771,769  
 

អគតាការគារ់ង្លើគារ់បង្ញ្ញើពីអតិ្ងិជន ានអគតាចង្នាល ឹះពី 3.50% ង្ៅ 7.75% និខានអគតាចង្នាល ឹះ
ពី 0.10% ង្ៅ 2.50% សគាប់គារ់បង្ញ្ញើានកាលរំណត់្ និខគារ់បង្ញ្ញើសនេំង្រៀខាន ។ 
 

ការង្រើត្ង្ ើខននចំណាយការគារ់របស់គរុមហ ុនង្ៅង្លើគារ់បង្ញ្ញើពីអតិ្ងិជន ានទររគារ់ចំនួន 
94,847,697 ែុោល រអាង្មររិ (2019៖ 76,520,244 ែុោល រអាង្មររិ) (រំណត់្សាា ល់ 22)។  

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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13. គារ់រមចី 

គារ់រមចីរបស់គរុមហ ុនទំាខអស់ពំុានវត្ាុបញ្ញច ំង្ទ។ 

គារ់រមចីគត្ូវានវភិា្ែូចខាខង្គកាម៖ 

(រ) តាមទំនារ់ទំនខ 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

មិនដមនជាសម័ពនធញាតិ្   647,236,219     2,653,668,499 704,296,717  2,870,009,122  

សម័ពនធញាតិ្   10,878,049     44,600,000 20,000,000  81,500,000  

 658,114,268  2,698,268,499  724,296,717  2,951,509,122  

 (ខ) តាមកាលរំណត់្ 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

តាមត្គមវូការរហូត្ែល់ 3ដខ 658,114,268 2,698,268,499 63,062,688  256,980,453  
ង្គចើនជាខ 3ដខ ែល់ 12ដខ - - 184,547,047  752,029,217  
ពី 1ឆ្ន ំង្ៅ 5ឆ្ន ំ - - 476,686,982  1,942,499,452  

 658,114,268  2,698,268,499  724,296,717  2,951,509,122  

 

រិចចគពមង្គពៀខគារ់រមចីជាង្គចើនរបស់គរុមហ ុន ានលរេខណឌ ដែលគត្ូវង្ារពតាមែូចជា គរុមហ ុន
គត្ូវបំង្ពញឲ្យាននូវលរេខណឌ អនុាត្ហិរញ្ញវត្ាុសំខាន់ៗមួយចំនួន។ 

ង្ែើមបីង្ោឹះស្ស្ថយនូវផលប៉ាឹះពាល់ននជំខឺរូវែី-១៩ ្នាារជាតិ្ននរមពុជា ានង្ចញស្ថរាចរដណនំា 
ង្លខ្7-020-001 ស.រ.ណ.ន ចុឹះនងៃទី27 ដខមីនា ឆ្ន ំ2020 ង្ែើមបីផតល់ង្ាលការណ៍ដណនំាែល់
គ រ្ឹះស្ថា ន្នាារ និខហិរញ្ញវត្ាុង្ផេខង្ទៀត្ (រមួទំាខគ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ) ង្លើឥណទានង្រៀបចំ
ង្ ើខវញិ។ ង្ាលបំណខននស្ថរាចរដណនំាង្នឹះ ្ឺង្ែើមបីររា ង្សារភាពគបព័នធ្នាារ និខបនតនិរនតរ ៍
ភាពននសរមមភាពង្សែារិចច រនុខការកាត់្បនាយផលប៉ាឹះពាល់ពីវបិត្តិជំខឺរាត្ត្ាត្ តាមរយៈការ
សគាលបនាុរែល់អនរខចីគារ់។ គរុមហ ុនរ៏ែូចជាគ រ្ឹះស្ថា ន្នាារនិខហិរញ្ញវត្ាុង្ផេខង្ទៀត្ ្ឺ
ត្គមូវឲ្យអនុវត្តតាមស្ថរាចរដណនំាង្នឹះ។ ង្ោយស្ថរការររីរាលោលននជំខឺរាត្ត្ាត្ង្នឹះ អនុាត្
្ុណភាពននគទពយសរមមមួយចំនួន មិនអាចបំង្ពញានតាមលរេខណឌ  ង្ៅង្លើសមតុ្លយគារ់រមចី
ចំនួន 121.30 ោនែុោល រអាង្មររិ និខអនុបំណុលចំនួន 26.22 ោនែុោល រអាង្មររិ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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13. គារ់រមចី (ត្ពីទំព័រមុន) 

ពំុានាច ស់បំណុលណាមួយ ង្សនើសំុឲ្យសខគារ់រមចីគត្ ប់ង្ៅវញិ ង្ោយស្ថរការមិនអាចបំង្ពញ
ាននូវលរេខណឌ គារ់រមចីង្នាឹះង្ទ រមួបញ្ជូ លទំាខាច ស់បំណុលននគារ់រមចី មូលបគត្បំណុល និខ
អនុបំណុលននសមតុ្លយដែលង្ៅសល់ (រំណត់្សាា ល់ង្លខ 14 និខ15) ដែលានលរេខណឌ ភាជ ប់
ាន  ង្ោយស្ថរការអនុង្គាឹះទំាខអស់ង្នាឹះគត្ូវានទទួលសពវគ្ប់មុនង្ពលដែលទទួលានការឯរ
ភាពង្ចញរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុង្នឹះ។ បំណុល ទំាខង្នឹះ គត្ូវានបញ្ចូ លង្ៅរនុខចំណាត់្ថាន រ់ដែល
អាចទាមទារ រនុខរយៈង្ពល 3ដខ នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 ង្ោយស្ថរការយល់គពមង្លើការ
អនុង្គាឹះទទួលានង្គកាយការយិបរងិ្ចេទននរាយការណ៍។ 

 
 

14. មូលបគត្បំណុលគត្ូវសង 

ង្ៅដខង្មស្ថ ឆ្ន ំ2020 គរុមហ ុនានង្ាឹះផាយមូលបគត្បំណុលដែលានការធានារនុខអគតាការ
គារ់ង្ងរ ចំនួន 127.20 ពាន់ោនង្រៀល (31.18 ោនែុោល អាង្មររិ) ដែលែល់កាលរំណត់្ង្ៅ 
នងៃទី23 ដខង្មស្ថ ឆ្ន ំ2023។ មូលបគត្បំណុលគត្ូវានធានាង្ោយ ស្ថា ប័ន Credit Guarantee and 

Investment Facility ដែលជាបរ្នាលរបស់្នាារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ។ មូលបគត្បំណុល គត្ូវាន
ចុឹះបញ្ជ ីង្ៅរនុខផារមូលបគត្រមពុជាង្ហើយានត្នមល 100,000 ង្រៀល ដែលាន អគតាការគារ់ 
7.50% បខ់ជាង្រៀខរាល់6ដខមតខដែលចាប់ង្ផតើមពីនងៃទី23 ដខតុ្ោឆ្ន ំ 2020 ។ គរុមហ ុន ចំណាយ 
6.21 ពាន់ោនង្រៀល ង្លើការង្ាឹះផាយមូលបគត្បំណុល (1.52 ោនែុោល អាង្មររិ) ។ 

្ិត្គត្រមនងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 សមតុ្លយននមូលបគត្បំណុល ដែលានចំនួន 127.20 ពាន់ោន
ង្រៀល ជាមួយត្នមលង្យខង្សមើនរខ 121,864,772 ង្រៀល។ គរុមហ ុនានង្រើត្ង្ ើខចំណាយការគារ់ 
ដែលានចំនួនទររគារ់ 0.68 ោនែុោល រអាង្មររិ (រំណត់្សាា ល់ង្លខ 22)។ 

បដគមបគមួលននអបបហារមិនទាន់រលំស់៖ 

 

នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល  
 

 (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

អបបហារង្លើការង្ចញផាយមូលបគត្បំណុល 1,521,412  6,207,360  
រលំស់ (212,715) (872,132) 
លង្មែៀខពីការបតូររបិូយប័ណណ 144,659  - 

សមតុ្លយនាចុខការយិបរងិ្ចេទ 1,453,356  5,335,228  
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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15. អនុបំណុល  

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

អនុបំណុល (រ) 50,333,333  206,366,665  61,166,666  249,254,165  
អនុបំណុលបរ្នាល (ខ) 14,465,892  59,310,158  14,744,145  60,082,390  

 64,799,225  265,676,823  75,910,811  309,336,555  

 (រ) អនុបំណុល 

 អនុបំណុល ្ឺជាបំណុលខចីពីាច ស់បំណុលបរង្ទសដែលមិនដមនជាសមព័នធញ្ញញ តិ្ ង្ហើយ 
អនុបំណុលទំាខង្នឹះគត្ូវានអនុម័ត្ង្ោយ្នាារជាតិ្ននរមពុជា នរខគត្ូវទូទាត់្ង្ោយដផែរង្ៅ
តាមតារាខសខគារ់ដែលានដចខង្ៅរនុខរិចចសនោរមចី។ ចំនួនទររគារ់អនុបំណុល គត្ូវ
ានោរ់បញ្ចូ លង្ៅរនុខង្ែើមទុនថាន រ់ទី2 សគាប់ការ្ណនាមូលនិ្ិផ្លា ល់សុទធ។ 

 (ខ) អនុបំណុលបរ្នាល  

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

រាជរោា ភិាលរមពុជា 10,940,996  44,858,085  11,197,624  45,630,317  
មូលនិ្ិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរមពុជា 3,524,896  14,452,073  3,546,521  14,452,073  

 14,465,892  59,310,158  14,744,145  60,082,390  

អនុបំណុលពីរាជរោា ភិាលរមពុជា (“the RGC”) 

អនុបំណុលបរ្នាលង្នឹះ គត្ូវានខចីជាគារ់ង្រៀល តំ្ណាខឲ្យអនុបំណុល ដែលគត្ូវាន 
ង្ផារជូនរាជរោា ភិាលរមពុជា ង្ៅនងៃទី31 ដខ្នូ ឆ្ន ំ2004។  

អនុបំណុលង្នឹះគត្ូវានចាត់្ទុរជា “ង្ែើមទុនថាន រ់ទី2” ដផែរតាមបរបិទននាគតា 6 របស់
គបកាសង្លខ ្7-010-182 សតីពីការ្ណនាមូលនិ្ិផ្លា ល់សុទធរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន្នាារ ចុឹះ 
នងៃទី15 ដខតុ្ោ ឆ្ន ំ2010 អនុម័ត្ង្ោយ្នាារជាតិ្ននរមពុជា សគាប់បូរបញ្ចូ លរនុខការ
្ណនាង្ៅរនុខមូលនិ្ិផ្លា ល់សុទធ ង្យខតាមគបកាសង្លខ ្7-018-068 ចុឹះនងៃទី22 ដខរុមភៈ  
ឆ្ន ំ2018។ 

អនុបំណុលពីមូលនិ្ិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរមពុជា (ង្ៅកាត់្ថា “CRDF”) 

ចំនួនសរបុននអនុបំណុលពីមូលនិ្ិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរមពុជា នរខគត្ូវានបញ្ចូ លង្ៅរនុខការ
្ណនាមូលនិ្ិផ្លា ល់សុទធ ង្ោយចាត់្ទុរជា “ង្ែើមទុនថាន រ់ទី2” ដផែរតាមបរបិទននគបកាសរនុខ
ការ្ណនាមូលនិ្ិផ្លា ល់សុទធ និខសគាប់ង្ាលង្ៅអនុាត្ង្ោយគបុខគបយ័ត្ន ែូចជា         
អនុាត្ង្ស្ថ្នភាព។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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15. អនុបំណុល (ត្ពីទំព័រមុន) 

 (ខ) អនុបំណុលបរ្នាល  

ង្ៅនងៃទី28 ដខ្នូ ឆ្ន ំ2016 បរ្នាលហិរញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ និខគរុមហ ុនានចុឹះរិចចគពមង្គពៀខ
ជាមួយាន  និខឯរភាពអគតាការគារ់គបចំាឆ្ន ំ្ឺ 3% ង្ៅង្លើមូលនិ្ិបរ្នាល (ទំាខ 
អនុបំណុលពីរាជរោា ភិាលរមពុជា និខអនុបំណុលពីមូលនិ្ិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទរមពុជា) ជាមួយ
នរខរយៈង្ពល 5ឆ្ន ំ។ អគតាការគារ់ និខរយៈង្ពលននមូលនិ្ិបរ្នាលគត្ូវពិនិត្យង្មើលង្ ើខ
វញិ និខង្្វើការចរចាជាង្រៀខរាល់ 5ឆ្ន ំ (មុនង្ពលកាលរំណត់្ននរិចចគពមង្គពៀខ)។ 

 
 

16. បំណុលភត្ិសនា 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

ការវភិា្ង្លើកាលរំណត់្-រិចចសនោ 
លំហូរស្ថច់គារ់មិនទាន់ង្្វើអបបហារ     

តិ្ចជាខ1ឆ្ន ំ 4,853,782 19,900,506 3,996,737  16,286,703  
1ង្ៅ5ឆ្ន ំ 13,683,311 56,101,575 18,105,959  73,781,783  
ង្គចើនជាខ5ឆ្ន ំ 1,270,776 5,210,182 4,447,523  18,123,656  

បំណុលភតិ្សនោសរបុមិនទាន់ 
ង្្វើអបបហារ 19,807,869 81,212,263 26,550,219  108,192,142  

ត្នមលបចចុបបននននបំណុលភតិ្សនោ     
រយៈង្ពលខលី 3,640,367 14,925,505 3,629,105  14,788,603  
រយៈង្ពលដវខ 11,146,645 45,701,244 9,543,623  38,890,264  

 14,787,012 60,626,749 13,172,728  53,678,867  

គរុមហ ុនានរិចចគពមង្គពៀខភតិ្សនោសគាប់ការយិល័យនិខង្អ្ីអរមជាង្គចើនរដនលខ ដែលគត្ូវ
ានង្គបើង្ៅរនុខគបតិ្បត្តិការរបស់ខលួន។ ភតិ្សនោននការយិល័យ ជាទូង្ៅានលរេខណឌ ជួល
ចង្នាល ឹះពី 1 ង្ៅ 10 ឆ្ន ំ ចំដណរឯង្អ្ីអរម ជាទូង្ៅានលរេខណឌ ជួលចង្នាល ឹះពី 1 ង្ៅ 5 ឆ្ន ំ។ 
កាត្ពវរិចចភតិ្សនោរបស់គរុមហ ុន គត្ូវានធានាង្ោយប័ណណភតិ្សនោចំង្ពាឹះគទពយសមបត្តិដែល
ានជួល។ ជាទូង្ៅគរុមហ ុន គត្ូវានរ រត្ត្បិត្ពីការចាត់្ដចខនិខ ការជួលបនតង្លើគទពយសរមមដែល
ានជួល ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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16. បំណុលភត្ិសនា (ត្ពីទំព័រមុន) 

ចំនួនដែលគត្ូវានទទួលស្ថា ល់ង្ៅរនុខរាយការណ៍លទធផលង្ពញង្លញានែូចខាខង្គកាម៖ 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019 

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ 

ចំណាយទារ់ទខនរខភតិ្សនោរយៈង្ពលខលី 431,997  280,096  
ការគារ់ង្លើបំណុលភតិ្សនោ 844,574  758,153  
រលំស់ ននសិទធិរនុខការង្គបើគាស់គទពយសរមម 3,008,858  2,673,955  

សរបុ 4,285,429  3,712,204  

សមមូលពាន់ង្រៀល (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 17,496,225  15,031,090  
 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019 

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ ែុោល រអាង្មររិ 

ចំណាយទារ់ទខនរខភតិ្សនោរយៈង្ពលខលី 179,704  104,479  
ការគារ់ង្លើបំណុលភតិ្សនោ 286,387  260,452  
រលំស់ ននសិទធិរនុខការង្គបើគាស់គទពយសរមម 1,050,488  921,622  

សរបុ 1,516,579  1,286,553  

សមមូលពាន់ង្រៀល (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 6,210,392  5,258,141  
 

 

17 ពនធទលើគារ់ចំទណញ  

លិខិត្គបកាសពនធរបស់គរុមហ ុន ្ឺជារមមវត្ាុននការគត្ួត្ពិនិត្យរបស់អ្ានាយរោា នពនធោរ។ 
ង្ោយស្ថរការអនុវត្ដចាប់ និខបទបញ្ញត្ដិស្ថរង្ពើពនធង្លើគបង្ភទគបតិ្បត្ដិការជាង្គចើន ្ឺានការ 
បរស្ស្ថយង្ផេខៗាន  ចំនួនដែលានរាយការណ៍ង្ៅរនុខរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុអាចនរខដរដគបង្ៅ
ង្ពលង្គកាយបនាា ប់ពីការរំណត់្ចុខង្គកាយរបស់អ្ានាយរោា នពនធោរ។ 

17.1 ចំណាយពនធង្លើគារ់ចំង្ណញ 

អគតាពនធអនុវត្ត 

 អនុង្ោមតាមបទបបញ្ញត្តិពនធោររមពុជា គរុមហ ុនានកាត្ពវរិចចរនុខការបខ់ពនធង្លើគារ់ចំង្ណញ
នូវអគតាពនធ 20% ននចំណូលជាប់ពនធ ឬពនធអតិ្បបរា 1% ននផលរបរង្ោយរមួបញ្ចូ លពនធទំាខអស់
ង្លើរដលខដត្អាររង្លើត្នមលបដនាម មួយណាង្គចើនជាខ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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17 ពនធទលើគារ់ចំទណញ (ត្ពីទំព័រមុន) 

17.1 ចំណាយពនធង្លើគារ់ចំង្ណញ (ត្ពីទំព័រមុន) 

អគតាពនធអនុវត្ត (ត្ពីទំព័រមុន) 

ចំណាយពនធង្លើគារ់ចំង្ណញរមួាន៖ 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019 

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)   (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  

ពនធរនុខគា 20,062,968  81,903,453  20,671,176  83,716,652  
ពនធពនោរ (4,322,315) (17,623,828) (2,362,644) (9,577,803) 

 15,740,653  64,279,625  18,308,532  74,138,849  
 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019 

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)   (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  

ពនធរនុខគា 6,673,460 27,327,820 7,456,626  30,475,230  
ពនធពនោរ (319,736) (1,309,320) (1,012,241) (4,137,029) 

 6,353,724 26,018,500 6,444,385  26,338,201  
 

17.2 គារ់ចំង្ណញគត្វូបខ់ 

បដគមបគមួលននពនធង្លើគារ់ចំង្ណញគត្ូវបខ់ ានែូចខាខង្គកាម៖  

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

សមតុ្លយនាង្ែើមការយិបរងិ្ចេទ 23,414,889  95,415,673  20,538,620  82,524,175  
ពនធរនុខគា 20,062,968  81,903,453 26,938,988  109,776,376  
ពនធង្លើគារ់ចំង្ណញានបខ់ (26,185,119) (106,887,655) (24,062,719) (97,502,137) 
លង្មែៀខពីការបដូររបិូយប័ណណ - 468,755  -   617,259  

សមតុ្លយនាចុខការយិបរងិ្ចេទ 17,292,738  70,900,226  23,414,889   95,415,673  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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17 ពនធទលើគារ់ចំទណញ (ត្ពីទំព័រមុន) 

17.2 គារ់ចំង្ណញគត្វូបខ់ (ត្ពីទំព័រមុន) 

ការង្ផាៀខផ្លា ត់្ចំណាយពនធង្លើគារ់ចំង្ណញ ានបង្ហា ញង្ៅរនុខរាយការណ៍លទធផលង្ពញ
ង្លញានែូចខាខង្គកាម៖ 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019 

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

គារ់ចំង្ណញមុនបខ់ពនធ 78,521,509 320,657,129 91,327,952  369,828,777  
ចំណាយពនធង្លើគារ់ចំង្ណញ
្ណនាតាមអគតា 20% 

                                     
15,704,302  

              
64,131,427  18,265,590  73,965,758  

ចំណាយមិនអាចកាត់្រខាន  36,351   148,198  42,942  173,091  

ពនធង្លើគារ់ចំង្ណញគបសិទធិភាព 15,740,653 64,279,625 18,308,532  74,138,849  

 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019 

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់2.2)  (រំណត់្សាា ល់2.2) 

គារ់ចំង្ណញមុនបខ់ពនធ 31,761,067 130,061,569 32,214,849  131,662,088  
ចំណាយពនធង្លើគារ់ចំង្ណញ
្ណនាតាមអគតា 20% 6,352,214 26,012,316 6,442,970  26,332,418  
ចំណាយមិនអាចកាត់្រខាន  1,510   6,184  1,415  5,783  

ពនធង្លើគារ់ចំង្ណញគបសិទធិភាព 6,353,724 26,018,500 6,444,385  26,338,201  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
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17 ពនធទលើគារ់ចំទណញ (ត្ពីទំព័រមុន) 
 

17.3 ពនធពនោរជាគទពយសរមម 

ព័ត៌្ានលមែិត្ ននពនធពនោរង្លើគារ់ចំង្ណញជាគទពយសរមម (បំណុល) ានទទួលស្ថា ល់រនុខ 
ការយិបរងិ្ចេទានែូចខាខង្គកាម៖ 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

រនគមង្សវាឥណទានមិនទាន់ទទួលស្ថា ល់ 5,614,799  23,020,676  5,433,499  22,141,508  
សំវធិាន្នង្លើECLs 7,517,305  30,820,951  3,581,823  14,595,928  
នងៃឈប់សគារ់ដែលង្ៅសល់ 540,029  2,214,119  326,697  1,331,290  
សំវធិាន្នង្លើអត្ាគបង្យជន៍បុ្ាលិរ 276,767  1,134,745  14,912  60,766  
ការគារ់បខារគត្វូទទួល 89,484  366,884  (4,370)  (17,808)  
សិទធិរនុខការង្គបើគាស់គទពយសរមម និខបំណុល
ភតិ្សនោ 

                                            
47,828  

                  
196,095  68,058 277,336 

គទពយ និខបរកិាេ រ (136,009) (555,189) (145,432)  (589,290) 
លង្មែៀខពីការបដូររបិូយប័ណណ (398,558) (1,636,536)  (77,014)  (317,175) 

ពនធពនោរជាគទពយសរមម-សុទធ 13,551,645 55,561,745 9,198,173  37,482,555  

 
 

18. សវំិធានធនទលើអត្ាគបទោជន៍បុ្ាលរិ 

 

នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
 (រំណត់្សាា ល់ 2.2) (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

សមតុ្លយនាង្ែើមការយិបរងិ្ចេទ 74,562  303,840  1,266,404  5,088,411  
បដនាមរនុខគា 2,531,207  10,332,387  2,990,322  12,116,785  
ការទូទាត់្រនុខគា (1,221,932) (4,987,926) (4,182,164) (16,946,129) 
លង្មែៀខពីការបតូររបិូយប័ណណ - 25,431  - 44,773  

សមតុ្លយចុខការយិបរងិ្ចេទ 1,383,837  5,673,732  74,562  303,840  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
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19. បំណុលទផេងៗ 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

ការគារ់បខារគត្វូទូទាត់្ 58,203,730  238,635,293  57,767,946  235,404,380  
បខារបុពវោភ 7,044,620  28,882,942  4,181  17,038  
បខារ និខបំណុលង្ផេខៗគត្ូវទូទាត់្ 3,235,775  13,266,678  1,790,518  7,296,361  
ពនធកាត់្ទុរគត្ូវបខ់ 977,054  4,005,921  515,945  2,102,476  
ពនធង្លើគារ់ង្បៀវត្េរ ៍ 370,193  1,517,791  1,413,982  5,761,977  
បំណុលង្ផេខៗ 1,182,846  4,849,667  1,626,728  6,628,916  

 71,014,218  291,158,292  63,119,300  257,211,148  
 
 

20. មូលធនមាច សភ់ា្ហ ុន និងទ្ុនបគមុង  

ង្ែើមទុន  

ភា្ហ ុន្មមតាទំាខអស់ានចំនួន 230,000,000 ហ ុន គត្ូវានចុឹះបញ្ជ ីង្ាឹះផាយ និខទូទាត់្  ដែល
ានត្នមលចាររិ 4,000 ង្រៀល រនុខមួយហ ុន។ 

ព័ត៌្ានលមែិត្ននភា្ទុនិរានែូចខាខង្គកាម៖ 

 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល % ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល % 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)   (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  

KB Bank 161,000,000  644,000,000  70.00 - -  
LOLC 48,300,000  193,200,000  21.00 161,000,000  644,000,000  70.00 
BEA 14,490,000  57,960,000  6.30 48,300,000  193,200,000  21.00 
PSCo 6,210,000  24,840,000  2.70 20,700,000  82,800,000  9.00 

 230,000,000  920,000,000  100  230,000,000  920,000,000  100  

ពារយបំគពួញៈ 

KB Bank : Kookmin Bank 
LOLC : LOLC INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED 
BEA  : The Bank of East Asia, Limited 
PSCo : គរុមហ ុន បុ្ាលិរគាស្ថរ់លីមីត្្ីត្ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
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20. មូលធនមាច សភ់ា្ហ ុន និងទ្ុនបគមុង (ត្ពីទំព័រមុន) 

ង្ែើមទុន  

រនុខដខមររា ឆ្ន ំ2019 គរុមហ ុនានង្ផារទររគារ់ចំនួន 58 ោនែុោល រអាង្មររិ ពីគារ់ចំង្ណញ
ររាទុរង្ៅជាង្ែើមទុន។ ង្ៅនងៃទី05 ដខរុមភៈ និខនងៃទី11 ដខរុមភៈ ឆ្ន ំ2019 គរុមហ ុនទទួលានការ      
អនុម័ត្ពី្នាារជាតិ្រមពុជា និខទទួលានការអនុម័ត្ពីគរសួខពាណិជជរមមង្រៀខាន ។ គរុមហ ុន
ានរត់្គតាមូល្នរមមននគារ់ចំង្ណញររាទុរង្ៅឆ្ន ំ2019។ 

ង្ៅដខ្នូ ឆ្ន ំ2019 ្នាារង្ខប ី្ុរមីន (“ង្ខប ី”) ដែលជាគរុមហ ុនបុគត្សមព័នធរបស់គរុមហ ុនKB 
Financial Group ានយល់គពមទិញភា្ហ ុនចំនួន 70 ភា្រយង្ៅរនុខគរុមហ ុន។ ង្ៅនងៃទី 29  
ដខមររា ឆ្ន ំ2020 គរុមហ ុនានទទួលការយល់គពមពី្នាារជាតិ្ននរមពុជា ង្លើការវនិិង្យ្របស់ 
KB ង្ៅគាស្ថរ់។ ង្ៅនងៃទី13 ដខង្មស្ថ ឆ្ន ំ2020 ការលរ់គត្ូវានបញ្ច ប់ង្ហើយការទូទាត់្គត្ូវាន
ង្្វើង្ ើខ។ ង្ៅរនុខែំង្ណើ រការង្នឹះគរុមហ ុនានបតូរង្ ម្ ឹះង្ៅជាគ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុគាស្ថរ់ 
ម.រ ានគបសិទធិភាព នងៃទី9 ដខង្មស្ថ ឆ្ន ំ2020 ។ 

ទុនបគមខុ 

អនុង្ោមតាមរិចចគពមង្គពៀខគារ់រមចីរវាខ Instituto De Credito Oficial (“ICO”) នន                        
គពឹះរាជាណាចគរ ង្អសា៉ាញ និខគរុមហ ុន គត្ូវររាទុនបគមុខសគាប់ពគខរខង្ែើមទុនង្ោយង្ផារ
គារ់ចំង្ណញជាង្រៀខរាល់ឆ្ន ំ ង្ោយ្ណនាតាមអគតា 3.5% ននគារ់រមចីែរសល់ដែលង្ៅមិន
ទាន់ទូទាត់្ ្ ិត្គត្រមែំណាច់ការយិបរងិ្ចេទនីមួយៗ។ នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 ទុនបគមុខមិនាន
ដបខដចរានចំនួន 3,137,297 ែុោល រអាង្មររិ (នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019 ៖ 3,093,332 ែុោល រអាង្ម
ររិ)។ 

 ទុនបម្រងុតារបទបបញ្ញត្តិ 
បដគមបគមួលង្លើទុនបគមុខតាមបទបបញ្ញត្តិ ានែូចខាខង្គកាម៖ 

 នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

សមតុ្លយនាង្ែើមការយិបរងិ្ចេទ 4,108,924  16,649,360  299,009  1,209,491  
ង្ផារង្ៅទុនបគមខុតាមបទបបញ្ញតិ្ត (4,108,924) (16,846,588) 3,809,915  15,437,776  
លង្មែៀខពីការបដូររបិូយប័ណណ - 197,228  - 2,093  

សមតុ្លយនាចុខការយិបរងិ្ចេទ - - 4,108,924  16,649,360  
 
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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21. ចំណូលពីការគារ់ 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

ឥណទានបុ្ាល 314,545,464  1,284,131,569  273,568,247  1,107,896,862  
ឥណទានជាគរមុ 69,440  283,426  32,670  132,447  
សមតុ្លយង្ៅ្នាារជាតិ្  136,471   556,613  456,755  1,846,555  
សមតុ្លយង្ៅ្នាារង្ផេខៗ  53,201   217,086  130,417  527,514  

 314,804,576  1,285,188,694  274,188,089  1,110,403,378  

 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

ឥណទានបុ្ាល 107,592,565  440,591,553  98,110,280  400,976,714  
ឥណទានជាគរមុ 20,438  83,694  14,128  57,741  
សមតុ្លយង្ៅ្នាារជាតិ្  18,807   77,015   108,421   443,117  
សមតុ្លយង្ៅ្នាារង្ផេខៗ  12,480   51,106   35,571   145,379  

 107,644,290  440,803,368  98,268,400  401,622,951  

 
 

22. ចំណាយការគារ់ 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ  
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ  
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

គារ់បង្ញ្ញើពីអតិ្ងិជន 94,847,697  387,235,801  76,520,244  309,967,476  
គារ់រមចី 43,667,060  178,255,403  39,602,415  160,358,284  
អនុបំណុល 5,160,368  21,066,684  4,158,758  16,829,631  
គារ់បង្ញ្ញើពី្នាារ  
និខស្ថា ប័នហិរញ្ញវត្ាុង្ផេខៗ 3,723,192  15,188,888  1,597,736  6,437,278  
មូលបគត្បំណុល 1,153,105  4,712,989  - - 
បំណុលភតិ្សនោ 844,574 3,447,930 758,153  3,069,705  

 149,395,996 609,907,695 122,637,306  496,662,374  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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22. ចំណាយការគារ់ (ត្ពីទំព័រមុន) 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ  
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ  
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

គារ់បង្ញ្ញើពីអតិ្ងិជន 33,504,778 137,202,064 28,748,482  117,495,047  
គារ់រមចី 14,129,777  57,861,437  13,795,765  56,383,291  
អនុបំណុល 1,738,116  7,117,585  1,275,765  5,214,052  
គារ់បង្ញ្ញើពី្នាារ  
និខស្ថា ប័នហិរញ្ញវត្ាុង្ផេខៗ 692,580  2,836,116  - - 
មូលបគត្បំណុល 680,658  2,787,295  - - 
បំណុលភតិ្សនោ 286,387 1,172,755 260,452  1,064,466  

 51,032,296 208,977,252 44,080,464  180,156,856  
 
 

23. ចំណូលនិងចំណាយរនគមទជើងស្ថសទុ្ធ 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ  
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

ចំណូលរនគមង្ជើខស្ថពីឥណទាន 3,896,859  15,919,066  1,226,964  5,014,602  
ចំណូលរនគមង្ជើខស្ថពីង្សវារមមង្ផារ
គារ់រនុខស្សរុ 658,470  2,688,079  690,533  2,795,672  

ចំណូលរនគមង្ជើខស្ថសរបុ 4,555,329  18,607,145  1,917,497  7,810,274  
ចំណាយរនគមង្ជើខស្ថង្លើគារ់រមចី (142,070) (580,593)  (106,969)  (432,613)  

ចំណូលនិខចំណាយរនគមង្ជើខស្ថសរបុ
សុទធ 4,413,259  18,026,552  1,810,528  7,377,661  

 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ  
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

ចំណូលរនគមង្ជើខស្ថពីឥណទាន 1,866,768  7,644,415  1,226,964  5,014,602  
ចំណូលរនគមង្ជើខស្ថពីង្សវារមមង្ផារ
គារ់រនុខស្សរុ 218,728  895,691  233,015  952,332  

ចំណូលរនគមង្ជើខស្ថសរបុ 2,085,496  8,540,106  1,459,979  5,966,934  
ចំណាយរនគមង្ជើខស្ថង្លើគារ់រមចី (79,784)  (326,715)  (28,181)  (115,176)  

ចំណូល និខចំណាយរនគមង្ជើខស្ថ
សរបុសុទធ 2,005,712  8,213,391  1,431,798  5,851,758  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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24. ចំណូលទផេងៗ 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

ការពិន័យង្លើឥណទាន 3,425,761  13,985,449  5,930,120  23,972,087  
ការគបមូលមរវញិពីឥណទានដែល
ានលុបង្ចញពីបញ្ជ ី 2,407,477  9,825,072  2,924,124  11,833,226  
ចំណូលង្ផេខៗ 919,417  3,754,161  621,498  2,515,423  

 6,752,655  27,564,682  9,475,742  38,320,736  

 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

ការពិន័យង្លើឥណទាន 1,160,205  4,751,039  1,372,987  5,611,398  
ការគបមូលមរវញិពីឥណទានដែល
ានលុបង្ចញពីបញ្ជ ី 641,896  2,628,564  895,356  3,659,320  
ចំណូលង្ផេខៗ 348,424  1,426,797  196,688  803,864  

 2,150,525  8,806,400  2,465,031  10,074,582  

 
 

25. ចំណាយទលើបុ្ាលរិ 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ  
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

គារ់ង្បៀវត្េរ ៍ 40,633,744  165,897,649  34,905,971  141,391,932  
គារ់រង្ហវ ន់ និខគារ់ង្លើរទររចិត្តែល់
បុ្ាលិរ 7,044,620  28,751,340  6,504,001  26,288,317  
អត្ាគបង្យជន៍និង្យជិត្ 2,531,207  10,333,898  1,867,510  7,564,564  
ឯរសណាា នបុ្ាលិរ 169,608  692,395  244,860  986,308  
ចំណាយដផនរសុខភាព 9,309  38,009  20,062  81,453  
អត្ាគបង្យជន៍និង្យជិត្ង្ផេខៗ 2,052,936  8,375,110  1,798,129  7,269,261  

 52,441,424  214,088,401  45,340,533  183,581,835  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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25. ចំណាយទលើបុ្ាលរិ (ត្ពីទំព័រមុន) 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ  
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

គារ់ង្បៀវត្េរ ៍ 14,447,815  59,163,802  13,030,581  53,255,985  
គារ់រង្ហវ ន់ និខគារ់ង្លើរ 
ទររចិត្តែល់បុ្ាលិរ 1,972,093  8,075,721  1,443,055  5,897,766  
អត្ាគបង្យជន៍និង្យជិត្ 878,849  3,598,887  695,961  2,844,393  
ឯរសណាា នបុ្ាលិរ 56,430  231,081  (4,010) (16,389) 
ចំណាយដផនរសុខភាព 3,455  14,148  10,743  43,907  
អត្ាគបង្យជន៍និង្យជិត្ង្ផេខៗ 386,438  1,582,464  424,144  1,733,475  

 17,745,080  72,666,103  15,600,474  63,759,137  

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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26. ចំណាយទ្ូទៅ និងរែាាល 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

  

 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

ចំណាយង្លើង្គបខឥនធនៈ 2,871,761  11,723,459  2,392,178  9,687,257  955,874  3,914,304  847,781  3,464,881  
ចំណាយែររជញ្ជូ ន 1,041,541  4,252,822  769,945  3,118,005  394,774  1,616,600  274,088  1,120,197  
ចំណាយង្ាឹះពុមព 980,504  4,001,238  756,102  3,063,688  247,544  1,013,693  299,199  1,222,826  
ចំណាយនងលទររ និខង្ភលើខ 955,069  3,899,074  890,656  3,606,086  326,967  1,338,930  304,015  1,242,509  
រនគមអាជាា ប័ណណ 946,685  3,864,534  448,415  1,806,799  307,697  1,260,019  2,334  9,539  
ការដងទំា និខជួសជុល 896,730  3,661,964  719,840  2,918,501  362,766  1,485,527  314,924  1,287,094  
ចំណាយដផនរទំនារ់ទំនខ 608,368  2,483,579  542,059  2,194,950  203,758  834,389  189,561  774,736  
រនគមវជិាជ ជីវៈ 600,553  2,450,876  356,841  1,445,957  159,089  651,469  142,155  580,987  
ចំណាយទីផារ និខផេពវផាយ 546,963  2,232,943  372,319  1,506,886  185,323  758,898  117,464  480,075  
ចំណាយង្លើការជួល 431,997 1,764,233 280,096  1,134,567  179,704 735,889 104,479  427,006  
សាភ រៈការយិល័យ  429,721  1,753,496  366,732  1,485,600  102,798  420,958  138,559  566,291  
ចំណាយង្លើពនធគបថាប់គតា 
និខ ចុឹះបញ្ជ ី 404,061  1,650,693  25,574  103,126  196,838  806,052  1,512  6,180  
ចំណាយពនធង្ផេខៗ 305,628  1,247,280  184,254  743,193  81,051  331,904  14,367  58,718  
រនគម្នាារ 161,178  658,388  363,829  1,471,129  75,085  307,473  90,727  370,801  
ចំណាយការង្្វើែំង្ណើ រ  157,107  640,891  310,404  1,257,510  27,490  112,572  118,844  485,715  
ចំណាយង្លើជំនួយ 137,643  561,130  78,332  317,166  5,095  20,864  27,010  110,390  
ចំណាយហវររហវឺន 45,865  186,993  127,298  515,776  2,473  10,127  49,857  203,766  
ចំណាយង្ផេខៗ 282,514  1,153,908  232,200  939,766  125,231  512,818  72,959  298,185  

  11,803,888   48,187,501  9,217,074  37,315,962  3,939,557 16,132,486 3,109,835  12,709,896  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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27. ចំណាយរលំស ់

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

រលំស់គទពយ និខបរកិាេ រ 1,602,968 6,544,028 1,606,638 6,504,493 
រលំស់គទពយអរបីូ 276,851 1,130,309 232,789 942,593 
រលំស់ង្លើសិទធិរនុខការង្គបើគាស់ 
គទពយសរមម 3,008,858 12,284,062 2,673,955 10,826,819 

 4,888,677 19,958,399 4,513,382 18,273,905 

 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

រលំស់គទពយ និខបរកិាេ រ 543,706 2,226,476 540,489 2,208,979 
រលំស់គទពយអរបីូ 98,059 401,552 80,812 330,277 
រលំស់ង្លើសិទធិរនុខការង្គបើគាស់ 
គទពយសរមម 1,050,488 4,301,748 921,622 3,766,670 

 1,692,253 6,929,776 1,542,923 6,305,926 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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28. ស្ថច់គារ់សទុ្ធទគបើគាសរ់នងុសរមមភាពគបត្ិបត្តិការ 
 

 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2019  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
 ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

គារ់ចំង្ណញមុនបខ់ពនធ 78,521,509 320,657,129 91,327,952  369,828,777  

និយ័ត្រមមង្លើៈ     
សំវធិាន្នង្លើ ECLs 29,799,480  121,582,236  11,603,413  47,043,178  
រលំស់  4,888,677 19,958,399 4,513,382  18,273,905  
ខាត្(ចំង្ណញ)ពីការលរ់គទពយ និខ
បរកិាេ រ 10,835  44,227  (8,490) (34,375) 
ចំណាយអត្ាគបង្យជន៍របស់និង្យជិត្ 2,531,207  10,332,387  1,867,510  7,561,548  

ពនធង្លើគារ់ចំណូលានបខ់  (26,185,119) (106,887,655) (23,035,266) (94,352,450) 
អត្ាគបង្យជន៍និង្យជិត្ានបខ់ (1,221,932) (4,987,926) (2,437,732) (9,984,950) 

ស្ថច់គារ់ទទួលានពីសរមមភាពគបតិ្បត្ដិ
ការ មុនការដគបគបលួគទពយសរមម និខបំណុល
គបតិ្បត្ដិការសុទធ 88,344,657  360,698,797  83,830,769  338,335,633  

ការងយចុឹះ(ង្រើនង្ ើខ)នូវគទពយសរមម 
គបតិ្បត្តិការ     

សមតុ្លយង្ៅ្នាារជាតិ្ននរមពុជា (21,262,839) (87,177,640) (39,634,617) (162,343,392) 
ឥណទានផតល់ែល់អតិ្ងិជន (362,848,084) (1,548,787,528) (568,232,945) (2,477,462,984) 
គទពយសរមមង្ផេខៗ 5,566,406   22,604,239 (2,326,930) (10,073,772) 

ការង្រើនង្ ើខ(ងយចុឹះ)នូវបំណុល 
គបតិ្បត្តិការ     

គារ់បង្ញ្ញើពីគ រ្ឹះស្ថា ន្នាារ និខ 
ស្ថា ប័នហិរញ្ញវត្ាុង្ផេខៗ (1,865,445) (6,271,024) 12,890,233  57,009,319  
គារ់បង្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជន 222,788,250  956,767,849  416,761,091  1,803,562,281  
បំណុលង្ផេខៗ 7,894,918  33,947,144  16,550,884  71,258,282  

ស្ថច់គារ់សុទធង្គបើគាស់រនុខសរមមភាព
គបតិ្បត្តិការ (61,382,137)  (268,218,163)   (80,161,515)   (379,714,633) 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
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29. គបត្ិបត្តិការ និងសមត្ុលយជាមួយសមព័នធញាត្ិ 

គបតិ្បត្តិការសំខាន់ៗ ជាមួយសម័ពនធញាតិ្រនុខអំ ុខការយិបរងិ្ចេទ ានែូចខាខង្គកាម៖  

សមព័នធញាតិ្ គបតិ្បត្តិការ 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 
នានងៃទី30 ដខមិងុនា ឆ្ន ំ2019 

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
  ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
   (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

គរមុគបររាភិាល 

 

នងលឈនួល និខចំណាយពារ់
ព័នធ 250,647  1,023,255  244,692  990,595  

ចំណាយការគារ់ 93,174  380,348  83,969  339,823  

ភា្ទុនិរ ចំណាយការគារ់ 1,170,915  4,778,573  1,005,701  4,078,954  
នងលឈនួល និខរនគម 
ង្ជើខស្ថង្លើឥណទាន 164,414 672,401 45,545  184,807  

បុ្ាលិរគ្ប់គ្ខ 
សំខាន់ៗ  

គារ់ង្បៀវត្េរ ៍និខអត្ា
គបង្យជន៍និង្យជិត្ 2,926,647  11,951,412  2,365,479  9,578,357  
ចំណាយការគារ់  1,129,681  4,614,031  499,421  2,021,133  
ចំណាយអត្ាគបង្យជន៍ 
និង្យជិត្ 142,387  581,345  119,912  485,837  

 

សមព័នធញាតិ្ គបតិ្បត្តិការ 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  

(មិនានង្្វើសវនរមម) 

សគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 3ដខ 
នានងៃទី30 ដខមិងុនា ឆ្ន ំ2019 

(មិនានង្្វើសវនរមម) 
  ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
   (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

គរមុគបររាភិាល នងលឈនួលនិខចំណាយពារ់
ព័នធ 85,137  348,636  81,564  333,352  

ចំណាយការគារ់ 30,049  123,052  26,068  106,540  

ភា្ទុនិរ ចំណាយការគារ់ 311,734  1,276,551  465,243  1,901,447  
នងលឈនួលនិខរនគម 
ង្ជើខស្ថង្លើឥណទាន 118,364 484,701 22,520  92,039  

បុ្ាលិរគ្ប់គ្ខ 
សំខាន់ៗ  

គារ់ង្បៀវត្េរ ៍និខ 
អត្ាគបង្យជន៍និង្យជិត្ 1,178,850  4,827,391  824,864  3,371,219  
ចំណាយការគារ់  497,420  2,036,935  154,594  631,825  
ចំណាយអត្ាគបង្យជន៍ 
និង្យជិត្ 51,339  210,233  46,760  191,108  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខមិងុនា ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 6ដខ 
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29. គបត្ិបត្តិការ និងសមត្ុលយជាមួយសមព័នធញាត្ិ (ត្ពីទំព័រមុន) 

សមតុ្លយដែលង្ៅសល់ជាមួយសម័ពនធញាតិ្ ានែូចខាខង្គកាម៖ 

សមព័នធញាតិ្ ្ណនី 
នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
(មិនានង្្វើសវនរមម) 

នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 
(ានង្្វើសវនរមម) 

  ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល ែុោល រអាង្មររិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
   (រំណត់្សាា ល់ 2.2)  (រំណត់្សាា ល់ 2.2) 

គរមុគបររាភិាល និខ
បុ្ាលិរគ្ប់គ្ខសំខាន់ៗ 

គារ់បង្ញ្ញើ 28,137,226  115,362,627  4,726,211 19,259,310 
ឥណទាន 354,440 1,453,203 - - 

BEA គារ់រមចី 6,000,000  24,600,000  20,000,000  81,500,000  

KB គារ់រមចី  4,878,049   20,000,000   -     -    

PSCo  គារ់បង្ញ្ញើ 2,593,060  10,631,546  1,007,102  4,103,941  
 
 

30. ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ាុ  

ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរមួានគទពយសរមម និខ បំណុលហិរញ្ញវត្ាុ និខឧបររណ៍ដែលមិនានង្ៅតារាខ
តុ្លយការ។ ត្នមលសមស្សប ្ឺជានងលដែលគត្ូវទទួលង្ែើមបីលរ់គទពយសរមម ឬ បខ់ង្ែើមបីង្ផារបំណុល
រនុខគបតិ្បត្តិការ ង្ៅការយិបរងិ្ចេទននការវាស់ដវខង្ែើម ឬ រនុខររណីដែលមិនានទីផារាន 
អត្ាគបង្យជន៍ង្គចើនបំផុត្ដែលគរុមហ ុនានង្ៅការយិបរងិ្ចេទង្នាឹះ។ ព័ត៌្ានដែលានបង្ហា ញ
ង្ៅទីង្នឹះតំ្ណាខឲ្យការា៉ា ន់ស្ថម នននត្នមលសមស្សបែូចការយិបរងិ្ចេទហិរញ្ញវត្ាុ។ 

ត្នមលទីផារដែលអាចែរស្សខ់ និខអាចអង្ខកត្ដែលអាចររាន គត្ូវានង្គបើជារង្ហវ ស់ 
ននត្នមលសមស្សបននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ។ ង្ៅង្ពលដែលត្នមលទីផារដែលគត្ូវានែរស្សខ់និខ
សង្ខកត្មិនអាចែរខាន គត្ូវានង្្ា៉ា ន់ស្ថម នង្ោយដផែរង្លើវ ិ្ ីស្ថស្តសត និខការសនមត្ទារ់ទខនរខ
លរេណៈហានិភ័យននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុង្ផេខៗ អគតាអបបហារ ការា៉ា ន់ស្ថម នននលំហូរស្ថច់គារ់
នាង្ពលអនា្ត្និខរតាត ង្ផេខង្ទៀត្។ 

ព័ត៌្ានននត្នមលសមស្សបសគាប់គទពយសរមម និខបំណុលមិនដមនហិរញ្ញវត្ាុមិនគត្ូវានរាប់បញ្ចូ ល
ង្ទពីង្គពាឹះវាមិនសាិត្រនុខវសិ្ថលភាពនន CIFRS 7 ការោត្គត្ោខឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ  ដែល
ទាមទារឲ្យបង្ហា ញព័ត៌្ានត្នមលសមស្សប។ ទំាខង្នឹះរមួបញ្ចូ លទំាខការវនិិង្យ្ង្ៅរនុខគរុមហ ុន
បុគត្សមព័នធនិខគទពយនិខឧបររណ៍។ 

ត្នមលសមស្សបននឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុរបស់គរុមហ ុន ានែូចជាស្ថច់គារ់ និខមូលនិ្ិរយៈង្ពលខលី         
សមតុ្លយគារ់បង្ញ្ញើជាមួយ្នាារជាតិ្ននរមពុជា សមតុ្លយគារ់បង្ញ្ញើជាមួយ្នាារង្ផេខៗ 
គារ់បង្ញ្ញើពីអតិ្ងិជន និខ្នាារ គទពយសរមមង្ផេខៗ បំណុលង្ផេខៗ និខការខចីរយៈង្ពលខលីមិន
ានការផ្លល ស់បតូរជាស្ថរវនតចំង្ពាឹះអគតាគារ់ចំង្ណញទីផារ ង្ោយស្ថរដត្រយៈង្ពលននអយុកាល
របស់ឧបររណ៍ទំាខង្នាឹះានការរំណត់្។ ែូចត្នមលង្យខគទពយសរមម និខបំណុលហិរញ្ញវត្ាុទំាខ
ង្នឹះ ង្ៅកាលបរងិ្ចចទហិរញ្ញវត្ាុគបហារ់គបដហលនរខត្នមលសមស្សបរបស់វា។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
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30. ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទំព័រមុន) 

វ ិ្ ីស្ថស្តសត និខការសនមត្ដែលង្គបើគាស់ង្ោយគរុមហ ុន រនុខការា៉ា ន់ស្ថម នត្នមលសមស្សបនន
ឧបររណ៍ហិរញ្ញវត្ាុាន៖ 

 ស្ថច់គារ់រនុខនែ សមតុ្លយជាមួយ្នាារជាតិ្ននរមពុជា និខ្នាារង្ផេខៗ 

ត្នមលង្យខគបហារ់គបដហលនរខត្នមលសមស្សបង្ោយស្ថររយៈង្ពលខលី នន្ណនីទំាខង្នឹះ។ 

 ឥណទានផតល់ែល់អតិ្ងិជន 

ត្នមលសមស្សបគត្ូវានា៉ា ន់ស្ថម ន ង្ោយការងយចុឹះលំហូរស្ថច់គារ់នាង្ពលអនា្ត្ ដែល
ានា៉ា ន់ស្ថម នង្ោយង្គបើអគតាទីផារទូង្ៅននហិរញ្ញបបទាន ដែលានហានិភ័យឥណទាន និខ
កាលរំណត់្ស្សង្ែៀខាន ។ 

 គារ់បង្ញ្ញើ និខរមចី 

ការា៉ា ន់ស្ថម នត្នមលសមស្សបននគារ់បង្ញ្ញើានត្គមូវការ ដែលមិនានការយិបរងិ្ចេទង្ទ ដែល
រមួានគារ់បង្ញ្ញើមិនានការគារ់ ្ឺជាចំនួនទររគារ់ដែលគត្ូវសខតាមតំ្រវូការ។ ការា៉ា ន់
ស្ថម នត្នមលសមស្សបននគារ់បង្ញ្ញើានកាលរំណត់្រយៈង្ពលដវខ និខរមចីង្ផេខង្ទៀត្ ង្ោយ
មិនានការស្សខ់ត្នមលទីផារ ្ឺដផែរង្លើលំហូរស្ថច់គារ់អបបហារ ង្ោយង្គបើអគតាការគារ់
សគាប់បំណុលងមីដែលានកាលរំណត់្ង្ៅសល់ស្សង្ែៀខាន ។ 

 គទពយសរមម និខបំណុលង្ផេខៗ 

ង្ោយស្ថរដត្រយៈង្ពលខលី ត្នមលង្យខននបំណុលង្ផេខៗង្ៅរនុខរាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុ 
គត្ូវានង្្ចាត់្ទុរថាជាការា៉ា ន់ស្ថម នគបហារ់គបដហលង្ៅនរខត្នមលសមស្សបគទពយសរមម និខ
បំណុលទំាខង្នាឹះ។ 

ឋានានុគរមននត្នមលសមស្សប 

CIFRS 7 បញ្ញជ រ់ពីឋានានុគរមននបង្ចចរង្ទសវាយត្នមល ង្ោយដផែរង្លើថាង្ត្ើធាតុ្ចូលនន
បង្ចចរង្ទសវាយត្នមលទំាខង្នាឹះអាចគត្ូវានង្្សង្ខកត្ង្ ើញ ឬមិនសង្ខកត្ង្ ើញ។ ធាតុ្ចូលដែល
អាចអង្ខកត្ានឆលុឹះបញ្ញច ំខពីទិននន័យទីផារដែលទទួលានពីគបភពឯររាជយ និខធាតុ្ចូលដែលមិន
អាចគ្ប់គ្ខានឆលុឹះបញ្ញច ំខពីការសនមត់្ទីផាររបស់គរុមហ ុន។ឋានានុគរមត្នមលសមស្សបានែូច
ខាខង្គកាមៈ 

 រគមិត្ ទី 1 - ត្នមលែរស្សខ់ (មិនានង្្វើនិយ័ត្រមម) ង្ៅរនុខទីផារសរមមសគាប់          
គទពយសរមម ឬ បំណុលែូចាន ។ រគមិត្ង្នឹះរាប់បញ្ចូ លទំាខមូលបគត្ភា្ហ ុន
ដែលានចុឹះបញ្ជ ី និខឧបររណ៍បំណុល។ 

 រគមិត្ ទី 2 - ធាតុ្ចូលង្គៅពីសគមខ់ត្នមលដែលានបញ្ចូ លរនុខរគមិត្ ទី 1 ដែលអាចគត្ូវ
ានង្្សង្ខកត្ង្ ើញសគាប់គទពយសរមម ឬបំណុល ង្ោយផ្លា ល់  
(ឧទាហរណ៍ៈ ែូចជាត្នមល) ឬង្ោយគបង្យល (ឧទាហរណ៍ៈ ានមរពីត្នមល)។  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
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30. ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទំព័រមុន) 

ឋានានុគរមននត្នមលសមស្សប (ត្ពីទំព័រមុន) 

 រគមិត្ ទី 3 - ធាតុ្ចូលសគាប់គទពយសរមម ឬបំណុល ដែលមិនដផែរង្លើទិននន័យទីផារ
ដែលអាចអង្ខកត្ាន (ធាតុ្ចូលដែលមិនអាចអង្ខកត្ាន)។ ែំណារ់កាល
ង្នឹះរមួបញ្ចូ លទំាខឧបររណ៍មូល្ន និខឧបររណ៍បំណុលដែលាន
សាសធាតុ្ដែលមិនអាចសង្ខកត្ាន។ 

តារាខខាខង្គកាមសង្ខេបអំពីឋានានុគរមននត្នមលសមស្សបននគទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុ ដែលមិនគត្ូវ
ានវាស់ដវខតាមត្នមលសមស្សប ប៉ាុដនតសគាប់ត្នមលសមស្សបដែលគត្ូវានបង្ហា ញ។ 
 

 នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020  
 ត្នមលង្យខ ត្នមលសមស្សប 

   
សគមខ់ត្នមល 

រនុ ខទីផារសរមម 
ធាតុ្ចូលដែល
អាចអង្ខកត្ាន 

ធាតុ្ចូលដែលមិន
អាចអង្ខកត្ាន 

  សរបុ រគមិត្ 1 រគមិត្ 2 រគមិត្ 3 
 ពាន់ែុោល រអាង្មររិ  ពាន់ែុោល រអាង្មររិ  ពាន់ែុោល រអាង្មររិ  ពាន់ែុោល រអាង្មររិ  ពាន់ែុោល រអាង្មររិ  

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុដែលត្នមល
សមស្សបគត្វូានបង្ហា ញ      
ឥណទាន និខគារ់ដែលគត្ូវ
ទទួលាន 2,801,299  2,949,538  - - 2,949,538 

សមមូលោនង្រៀល  
(រំណត់្សាា ល់ 2.2) 11,485,328  12,093,106  - - 12,093,106 

បំណុលហិរញ្ញវត្ាុដែលត្នមល 
សមស្សបគត្វូានបង្ហា ញ      
គារ់រមចី 658,114  670,035  - - 670,035  
មូលបគត្បំណុលគត្ូវសខ 29,723  32,137  - - 32,137  
អនុបំណុល 64,799  66,102  - - 66,102  

 752,636  768,274  - - 768,274  

សមមូលោនង្រៀល 
(រំណត់្សាា ល់ 2.2) 3,085,808  3,149,923  - - 3,149,923  

 
  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
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30. ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហរិញ្ញវត្ាុ (ត្ពីទំព័រមុន) 

ឋានានុគរមននត្នមលសមស្សប (ត្ពីទំព័រមុន) 

 នងៃទី31 ដខ្នូ  ឆ្ន ំ2019 

 ត្នមលង្យខ ត្នមលសមស្សប 

 
  សគមខ់ត្នមល 

រនុ ខទីផារសរមម 
ធាតុ្ចូលដែល
អាចអង្ខកត្ាន 

ធាតុ្ចូលដែល 
មិនអាចអង្ខកត្ាន 

  សរបុ រគមិត្ 1 រគមិត្ 2 រគមិត្ 3 
 ពាន់ែុោល រអាង្មររិ  ពាន់ែុោល រអាង្មររិ  ពាន់ែុោល រអាង្មររិ  ពាន់ែុោល រអាង្មររិ  ពាន់ែុោល រអាង្មររិ  

គទពយសរមមហិរញ្ញវត្ាុដែលត្នមល
សមស្សបគត្វូានបង្ហា ញ  

    

ឥណទាន និខគារ់ដែលគត្ូវ
ទទួលាន 2,468,226  2,578,281  - - 2,578,281  

សមមូលោនង្រៀល  
(រំណត់្សាា ល់ 2.2) 10,058,019  10,506,495  - - 10,506,495  

បំណុលហិរញ្ញវត្ាុដែលត្នមល
សមស្សបគត្វូានបង្ហា ញ      
គារ់រមចី 724,297 737,178 - - 737,178 
អនុបំណុល 75,911 77,349 - - 77,349 

 800,208  814,527  - - 814,527  

សមមូលោនង្រៀល 
(រំណត់្សាា ល់ 2.2) 3,260,846 3,319,197 - - 3,319,197 

រនុខរំ ុខង្ពលការយិបរងិ្ចេទ មិនានការង្ផារគារ់រវាខការវាស់ដវខត្នមលសមស្សបរគមិត្ទី 1 និខ 
ទី 2 ង្ ើយង្ហើយាម នការង្ផារចូលនិខង្ចញពីការវាស់ត្នមលសមស្សបរគមិត្ទី 3 ង្ ើយ។ 
 
 

31. ពនធយថាភាព 

គបព័នធពនធោរង្ៅគបង្ទសរមពុជា ានដបខដចរពនធង្គចើនគបង្ភទ គពមទំាខានការផ្លល ស់បតូរ 
បទបបញ្ញត្តិជាង្គចើនដែលានភាពមិនចាស់ោស់ ានភាពផាុយពីាន និខត្គមូវឲ្យាន 
ការបរស្ស្ថយ។ ានការបរស្ស្ថយង្ផេខៗ រនុខចំង្ណាមអាជាា ្រពនធោរ និខយុតាត ្ិការ។ ពនធសាិត្
ង្ៅង្គកាមការគត្ួត្ពិនិត្យ និខតាមោនអង្ខកត្ពីអាជាា ្រពនធោរង្ផេខៗ ដែលគត្ូវផតល់សិទធិង្ោយ
ចាប់រនុខការោរ់ពិន័យ ការោរ់ទណឌ រមម និខការ្ិត្ការគារ់។ បញ្ញា ទំាខអស់ង្នឹះអាចបង្ខកើត្ 
ឲ្យាន ហានិភ័យពនធង្ៅរនុខគបង្ទសរមពុជាដែលានលរេណៈ្ំជាខង្ៅគបង្ទសែនទង្ទៀត្។  
្ណៈគ្ប់គ្ខ ង្ជឿជារ់ថាការង្្វើសំវធិាន្នង្លើបំណុលពនធានលរេណៈគ្ប់គាន់ ង្ោយដផែរ
ង្លើការបរស្ស្ថយបទបបញ្ញត្តិពនធ។ ប៉ាុដនតអាជាា ្រដែលជាប់ពារ់ព័នធ អាចនរខានការបរស្ស្ថយ
ខុសាន ង្ហើយផលប៉ាឹះពាល់្ិត្ចាប់ពីការបង្ខកើត្អាជីវរមមរបស់គរុមហ ុន អាចានទំហំ្ំ។ 

  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

(ពីមុនជា គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញវត្ាុ  គាស្ថរ់) 
 

រំណត្់សមាា លទ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសទងេបរនងុគាមិនានទធវើសវនរមម (ត្ពីទំព័រមុន) 
នានងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 និខសគាប់ការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ 

50 

 
 

32. គពរត្តិការណ៍ទគកាយការយិបរទិចេទ្ននរាយការណ៍ 

ង្គៅពីអវីដែលានបង្ហា ញង្ៅរដនលខង្ផេខង្ទៀត្ ង្ៅរនុខរាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសង្ខេបរនុខគាង្នឹះ 
ង្ៅកាលបរងិ្ចេទននរាយការណ៍ង្នឹះ មិនានគពរត្តិការណ៍ង្ផេខង្ទៀត្ដែលានង្រើត្ង្ ើខជាបនត
បនាា ប់រហូត្ែល់នងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 ដែលានផលប៉ាឹះពាល់្ួរឱ្យរត់្សាា ល់ង្លើ 
រាយការណ៍ស្ថា នភាពហិរញ្ញវត្ាុរបស់គរុមហ ុន្ិត្គត្រមនងៃទី30 ដខរញ្ញញ  ឆ្ន ំ2020 ង្ហើយលទធផល
ហិរញ្ញវត្ាុរបស់វាសគាប់រយៈង្ពលការយិបរងិ្ចេទបញ្ច ប់ 9ដខ។ 


