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របយករណ៍ហិរញញវតថុ 
សេងខបចេន្ល ះេពលស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ  

3 ែខ ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 
និង 

របយករណ៍របស់សវនករឯក ជយ 
ស្ដីពីករ្រតតួពិនិតយរបយករណ៍ហិរញញវតថុ 

សេងខបចេន្ល ះេពល 

 



ព័ត៌មនអពំី្រកមុហ៊ុន 

 

 
 
្រកុមហុ៊ន ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ ្រប ក់ ម.ក 
 
េលខចុះបញជ ីពណិជជកមម 00001157 
 
ទី ន ក់ករចុះបញជ ី អគរេលខ 212 ផ្លូវេលខ 271 សងក ត់ទួលទំពូង2 
 ខណ្ឌ ចំករមន  
 ជធនីភនំេពញ  
 ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 
ភគហុ៊និក Kookmin Bank  
 LOLC International Private Limited  
 The Bank of East Asia, Limited  
 ្រកុមហុ៊ន បុគគលិក្រប ក់លីមីតធីត 
 
្រកុម្របឹក ភិបល េ ក Kwi Sang JUN  ្របធន្រកុម្របឹក ភិបល 
 េ ក Ji Kyu JANG  សមជិក 
 េ ក Ishara Chinthaka Nanayakkara សមជិក 
 េ ក សីុម េសនជតិ សមជិក 
 េ ក Minki Brian HONG សមជិក 
 េ ក Hak Soo KIM  សមជិក ( ែលងេនៃថងទី28 ែខមក  ឆន ំ2021) 
 
គណៈកមម ធិករ្របតិបត្តិ េ ក សីុម េសនជតិ ្របធននយក្របតិបត្តិ 
 េ ក អុ៊ំ សូផន អនុ្របធននយក្របតិបត្តិទទួលបនទុកហិរញញវតថុ 
 េ ក អុ៊ំ សមេអឿន អនុ្របធននយក្របតិបត្តិទទួលបនទុក្របតិបត្តិករ 
 េ ក នង សុខឃីម អនុ្របធននយក្របតិបត្តិទទួលបនទុក 
   ្រគប់្រគង ជីវកមម 
 េ ក យ សូនី អនុ្របធននយក្របតិបត្តិទទួលបនទុក 
   ្រគប់្រគងទីផ រ 
 េ ក ជួប សន អនុ្របធននយក្របតិបត្តិទទួលបនទុក 
   ធនធនមនុស  
 េ ក ជ ង អនុ្របធននយក្របតិបត្តិទទួលបនទុក 
   ែផនករ យុទធ ្រស្ត និង ជីវកមម 
 
សវនករ េខភីអឹមជជី េខមបូ  ចំកត់ 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

 

មតិក 

ទំព័រ 

របយករណ៍របស់្រកុម្របឹក ភិបល 1 – 6 

របយករណ៍របស់សវនករឯក ជយស្តីពីករ្រតួតពិនិតយេលើរបយករណ៍ 
ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល 7 – 8 

របយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល 9 

របយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលទធផលលម្អិតេផ ងៗសេងខបចេន្ល ះេពល 10 

របយករណ៍ស្តីពីបែ្រមប្រមួលមូលធនសេងខបចេន្ល ះេពល 11 

របយករណ៍លំហូរទឹក្របក់សេងខបចេន្ល ះេពល 12 

កំណត់សមគ ល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល 13 – 52 
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របយករណ៍ ថ នភពហរិញញវតថសុេងខបចេន្ល ះេពល 
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  ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 
 កំណត់ ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 
សមគ ល់  (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 

   (ករ យករណ៍េឡើងវញិ) (ករ យករណ៍េឡើងវញិ) 

្រទពយសកមម      
ច់្របក់កនុងៃដ 6 189,528,409 766,642,414  160,578,086  649,538,358  

សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ 7 353,184,764  1,428,632,370  438,355,399  1,773,147,589  
សមតុលយេនធនគរេផ ង  ៗ 8 2,462,029  9,958,907  3,975,029  16,078,992  
ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន 9 3,165,804,794  12,805,680,392  2,978,579,934  12,048,355,833  
្រទពយសកមមេផ ងៗ  10 1,723,931  6,973,301  1,341,096  5,424,733  
្រទពយ និងបរកិខ រ 11 5,566,901  22,518,115  5,662,803  22,906,039  
សិទធកនុងករេ្របើ្របស់្រទពយសកមម 12 14,633,597  59,192,900  15,322,179  61,978,214  
្រទពយសកមមអរបីូ 13 1,578,600  6,385,437  1,607,168  6,500,995  
ពនធពនយរជ្រទពយសកមម 20(គ) 11,728,355  47,441,196  10,904,851  44,110,122  

្រទពយសកមមសរបុ  3,746,211,380  15,153,425,032  3,616,326,545  14,628,040,875  

បំណុល និងមូលធនមច សភ់គហ៊ុន     
បំណុល      
្របក់បេញញើពី្រគឹះ ថ នធនគរ និង

ថ ប័នហិរញញវតថុេផ ង  ៗ 14 56,605,091  228,967,593  37,232,817  150,606,745  
្របក់បេញញើពីអតិថិជន 15 2,148,797,875  8,691,887,404  2,074,680,943  8,392,084,414  
្របក់កមចី 16 805,783,059  3,259,392,474  794,430,317  3,213,470,632  
មូលប្រតបំណុល្រតូវសង 17 31,338,949 126,766,049 30,666,038 124,044,124 
អនុបំណុល 18 112,466,761  454,928,048  113,667,817  459,786,320  
បំណុលភតិសនយ 19 13,809,864  55,860,900  14,424,818  58,348,389  
បំណុលពនធេលើ្របក់ចំេណញ 20(ខ) 8,769,054  35,470,823  24,076,695  97,390,231  
សំវធិនធនេលើអតថ្របេយជន៍បុគគលិក 21 1,418,199  5,736,615  435,375  1,761,092  
បំណុលេផ ង  ៗ 22 12,420,349  50,240,312  7,873,601  31,848,716  

បំណុលសរបុ  3,191,409,201  12,909,250,218  3,097,488,421  12,529,340,663  

មូលធនមច ស់ភគហុ៊ន      
េដើមទុន 23(ក) 230,000,000  920,000,000  230,000,000  920,000,000  
្របក់ចំេណញរក ទុក  320,512,167  1,307,128,354 285,224,840  1,163,897,093  
ទុនប្រមងុ 23(ខ) 3,166,607  12,832,660  3,151,952  12,773,175  
ទុនប្រមងុបទបបញញត្តិ 23(គ) 1,123,405  4,465,481 461,332  1,778,127  
លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ  - (251,681) - 251,817  

មូលធនមច ស់ភគហុ៊នសរបុ  554,802,179  2,244,174,814  518,838,124  2,098,700,212  

បំណុល និងមូលធនមច សភ់គហ៊ុនសរបុ 3,746,211,380  15,153,425,032  3,616,326,545  14,628,040,875  
 

កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់ជមួយគឺ ជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល។ 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

របយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលទធផលលម្អិតេផ ងៗសេងខបចេន្ល ះេពល 
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ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 
ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 
ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020  

 កំណត់ ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 
 សមគ ល់  (កំណត់សមគ ល់ 4) 

 
(កំណត់សមគ ល់ 4) 

     
ចំណូល្របតិបត្តិករ      
ចំណូលករ្របក់ 24 118,818,341 482,283,647 104,179,358 423,384,912 
ចំ យករ្របក់ 25 (50,217,821) (203,834,136) (48,396,089) (196,681,706) 

ចំណូលករ្របក់សុទធ  68,600,520 278,449,511 55,783,269 226,703,206 
ចំណូលកៃ្រមេជើង រ 26 2,173,850 8,823,658 1,948,978 7,920,647 
ចំ យកៃ្រមេជើង រ  (21,075) (85,544) (32,246) (131,048) 

ចំណូលសុទធពីកៃ្រមេជើង រ  2,152,775 8,738,114 1,916,732 7,789,599 
ចំណូលេផ ង  ៗ 27 2,877,695 11,680,565 2,815,727 11,443,116 
ចំណូលវភិគទន  365,210 1,482,388 - - 
ចំេណញពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណសុទធ  641,598 2,604,247 1,153,910 4,689,491 

ចំណូលេផ ងៗសរបុ  3,884,503 15,767,200 3,969,637 16,132,607 
ចំណូលសរបុពី ករ្របក់                 

កៃ្រមេជើង រនិងចំណូលេផ ង  ៗ  74,637,798 302,954,825 61,669,638 250,625,412 
ចំ យេលើបុគគលិក 28 (20,385,032) (82,742,845) (18,930,040) (76,931,683) 
សំវធិនធនេលើករខតបង់ឱនភពៃនតៃម្ល 9 (4,252,318) (17,260,159) (6,570,328) (26,701,813) 
ចំ យទូេទ និងរដ្ឋបល 29 (3,641,347) (14,780,228) (3,943,468) (16,026,252) 
ចំ យរលំស់ 30 (1,611,500) (6,541,079) (1,580,576) (6,423,461) 
្របក់ចំេណញមុនបង់ពនធេលើ្របក់

ចំេណញ  44,747,601 181,630,514 30,645,226 124,542,203 
ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ 20(ក) (8,783,546) (35,652,414) (6,162,995) (25,046,412) 
្របក់ចំេណញសុទធកនុងករយិបរេិចឆទ  35,964,055 145,978,100 24,482,231 99,495,791 
ធតុៃនលទធផលេពញេលញេផ ងេទៀត      
លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ  - (503,498) - (1,903,157) 

លទធផលេពញេលញសរបុ  35,964,055 145,474,602 24,482,231 97,592,634 

 
 
 
 
 
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់ជមួយគឺ ជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល។ 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

របយករណ៍ស្តពីីបែ្រមប្រមួលមូលធនសេងខបចេន្ល ះេពល 
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 េដើមទុន ្របក់ចំេណញរក ទុក ទុនប្រមុង ទុនប្រមុងបទបបញញត្តិ 
លេម្អ ងបងគរពី 

ករប្តូររបូិយប័ណ្ណ សរុប 

 

ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់
េរៀល(កំណត់
សមគ ល់ 4) 

ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់
េរៀល(កំណត់
សមគ ល់ 4) 

ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់
េរៀល(កំណត់ 
សមគ ល់ 4) 

ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់
េរៀល(កំណត់
សមគ ល់ 4) 

ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់
េរៀល(កំណត់
សមគ ល់ 4) 

ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់
េរៀល(កំណត់
សមគ ល់ 4) 

សមតុលយនៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2021  230,000,000 920,000,000 285,224,840 1,163,897,093 3,151,952 12,773,175 461,332 1,778,127 - 251,817 518,838,124 2,098,700,212 
្របក់ចំេណញកនុងករយិបរេិចឆទ - - 35,964,055 145,978,100 - - - - - - 35,964,055 145,978,100 
េផទរេទទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិ - - (662,073) (2,687,354) - - 662,073 2,687,354 - - - - 
េផទរេទទុនប្រមុង - - (14,655) (59,485) 14,655 59,485 - - - - - - 
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ - - - - - - - - - (503,498) - (503,498) 

សមតុលយនៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  230,000,000 920,000,000 320,512,167 1,307,128,354 3,166,607 12,832,660 1,123,405 4,465,481 - (251,681) 554,802,179 2,244,174,814 

សមតុលយនៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2020 
(ករ យករណ៍េឡើងវញិ) 230,000,000 920,000,000 174,271,385 711,503,244 3,093,332 12,534,181 2,644,420 10,715,190 - 16,034,618 410,009,137 1,670,787,233 

្របក់ចំេណញកនុងករយិបរេិចឆទ - - 24,482,231 99,495,791 - - - - - - 24,482,231 99,495,791 
េផទរពីទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិ - - 2,644,420 10,715,190 - - (2,644,420) (10,715,190) - - - - 
េផទរេទទុនប្រមុង - - (14,655) (59,558) 14,655 59,558 - - - - - - 
លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ - - - - - - - - - (1,903,157) - (1,903,157) 

សមតុលយនៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020 (ករ
យករណ៍េឡើងវញិ) 230,000,000 920,000,000 201,383,381 821,654,667 3,107,987 12,593,739 - - - 14,131,461 434,491,368 1,768,379,867 

 
 
 
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់ជមួយគឺ ជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល។ 
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ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020  

 
កំណត់
សមគ ល់ 

ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 
(កំណត់សមគ ល់ 4) 

ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 
(កំណត់សមគ ល់ 4) 

លំហូរ ច់្របក់ពីសកមមភព្របតិបត្តិករ      
ច់្របក់សុទធេ្របើ្របស់កនុង 
សកមមភព្របតិបត្តិករ 31 (74,229,266) (301,296,590) (183,676,845) (746,462,694) 

លំហូរ ច់្របក់ពីសកមមភពវនិិេយគ      
ករទិញ្រទពយ និងបរកិខ រ  (409,461) (1,662,002) (1,015,789) (4,128,166) 
ករទិញ្រទពយសកមមអរបីូ  (43,735) (177,520) (76,807) (312,144) 

ច់្របក់ពីករលក់្រទពយនិងបរកិខ រ 62,059  251,897  5,731 23,291 

ច់្របក់សុទធេ្របើកនុងសកមមភពវនិិេយគ  (391,137) (1,587,625) (1,086,865) (4,417,019) 

លំហូរ ច់្របក់ពីសកមមភពហិរញញបបទន      
ច់្របក់បនពីកមចី  60,244,129 244,530,920 192,828,010 783,653,033 

ករទូទត់្របក់កមចី  (47,940,373) (194,589,974) (70,526,799) (286,620,911) 
ករទូទត់អនុបំណុល  (2,666,667) (10,824,001) (2,278,210) (9,258,645) 
ករទូទត់បំណុលភតិសនយ  (1,236,280) (5,018,061) (1,121,220) (4,556,638) 

ច់្របក់សុទធបនមកពីសកមមភព
ហិរញញបបទន  8,400,809 34,098,884 118,901,781 483,216,839 

ករថយចុះសុទធៃន ច់្របក់ និង
ច់្របក់សមមូល  (66,219,594) (268,785,331) (65,861,929) (267,662,874) 

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល       
នេដើមករយិបរេិចឆទ  417,065,787 1,687,031,108 430,322,406 1,753,563,804 

លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ  - 927,072 - (2,546,789) 

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 
នចុងករយិបរេិចឆទ 6 350,846,193 1,419,172,849 364,460,477 1,483,354,141 

      
 
 
 
 
 
 
កំណត់សមគ ល់ែដលភជ ប់ជមួយគឺ ជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល។
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កំណត់សមគ ល់ដូចមនភជ ប់ជមួយ គឺជែផនកមួយ និង្រតូវ នភជ ប់ជមួយរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ ។ 

1. ព័ត៌មនអំពី ជីវកមម 

្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ្រប ក់ ម.ក េ កត់ថ (“្រកុមហុ៊ន”) គឺជ្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុែដលទទួល
បន ជញ ប័ណ្ណ និងចុះបញជ ីេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

្រកុមហុ៊ន ្រតូវបនបេងកើតេឡើងេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ េ យបនចុះបញជ ីជមួយ្រកសួងពណិជជកមម ជ
្រកុមហុ៊នម ជនទទួលខុស្រតូវមនក្រមិត េ្រកមបញជ ីពណិជជកមមេលខ 00001157 នៃថងទី19 ែខកញញ             
ឆន ំ2011។ ្រកុមហុ៊នបនចុះបញជ ី រជថមី នៃថងទី28 ែខេម  ឆន ំ2016។ 

ធនគរជតិៃនកមពុជ បនផ្តល់ ជញ ប័ណ្ណមី្រកូហិរញញវតថុឲយ្រកុមហុ៊ន ែដលមនសុពលភពចប់ពីៃថងទី14 ែខធនូ 
ឆន ំ2007។ េលើសពីេនះេទេទៀត្រកុមហុ៊នបនទទួល ជញ ប័ណ្ណពីធនគរជតិៃនកមពុជ េដើមបីេធ្វើ ជីវកមម
ទទួល្របក់បេញញើ េនៃថងទី27 ែខសី  ឆន ំ2010 និងករអនុញញ តឲយដំេណើ រករម៉សីុនដក- ក់្របក់
ស្វ័យ្របវត្តិ និងេស កមមបង់្របក់ មម៉សីុនឆូតកតេនៃថងទី01 ែខធនូ ឆន ំ2011។ 

សកមមភពចមបងរបស់្រកុមហុ៊ន គឺផ្តល់េស កមមហិរញញវតថុដល់សហគមន៍ជនបទ និងសហ្រគសខន តតូចកនុង
្របេទសកមពុជ មរយៈករយិល័យក ្ត លរបស់្រកុមហុ៊ន េនកនុង ជធនីភនំេពញ និង ខជេ្រចើនេនកនុង
ជធនីភនំេពញ និងេខត្តននកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ 

ន ក់ករចុះបញជ ីរបស់្រកុមហុ៊ន មនទី ំងសថិតេនអគរេលខ 212 ផ្លូវេលខ 271 សងក ត់ទួលទំពូង 2                       
ខណ្ឌ ចំករមន ជធនីភនំេពញ ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។  

គិត្រតឹមៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 ្រកុមហុ៊នមនបុគគលិកចំនួន 8,904 នក់  (ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020៖ ចំនួន 9,042នក់)។ 

2. មូល ្ឋ នទូេទៃនករេរៀបចំ  

(ក) របយករណ៍អនុេ មភព 

របយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល ្រតូវករេរៀបចំេឡើង េ យអនុេ ម មស្តង់ គណេនយយអន្តរ
ជតិៃន កមពុជ (“ស.គ.អ.ក”) 34 (“របយករណ៍ហិរញញវតថុចេន្ល ះេពល”)។ របយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះ
េពលមិនបន រមួបញចូ លនូវព័ត៌មនទំងមូលេពញេលញរបស់របយករណ៍ហិរញញវតថុ ស.រ.ហ.អ.ក។ េទះ                    
ជយ៉ង ក្តី កំណត់សមគ ល់ពនយល់បែនថមែដលបនេ្រជើសេរ ើស្រតូវបនរមួបញចូ លេដើមបីពនយល់ពី្រពឹត្តិករណ៍ 
និង្របតិបត្តិករទំង យែដលជ រវន្តកនុងករែស្វងយល់ពីករែ្រប្របួលកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុ ចប់ ំង 
ពីរបយករណ៍ហិរញញវតថុនករយិបរេិចឆទបញច ប់្រតឹមៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020។ 

របយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពលរបស់្រកុមហុ៊ន ្រតូវបនអនុម័ត និងផ្តល់សិទធិផ យេ យ                 
្រកុម្របឹក ភិបល េនៃថងទី13 ែខឧសភ ឆន ំ2021។ 
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2. មូល ្ឋ នទូេទៃនករេរៀបចំ (ត) 

(ខ) របិូយប័ណ្ណស្រមប់ករ ស់ែវង និងករបង្ហ ញ 

របិូយប័ណ្ណជតិៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ គឺ្របក់េរៀល។ េ យ រ្រកុមហុ៊ន េធ្វើ្របតិបត្តិករ ជីវកមម និង 
កត់្រ ល់បញជ ីគណេនយយរបស់ខ្លួន ែផ្អកេលើមូល ្ឋ ន្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ អនក្រគប់្រគងក៏បនកំណត់ថ 
្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ជរបិូយប័ណ្ណមុខងររបស់្រកុមហុ៊ន និងជរបិូយប័ណ្ណស្រមប់េធ្វើករបង្ហ ញ េ្រពះ បន
ឆ្លុះបញច ំងពីធតុេសដ្ឋកិចចៃន្របភព្រពឹត្តិកករណ៍ និង កលៈេទសៈរបស់្រកមុហុ៊ន។ 

របយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពលេនះ ្រតូវបនបង្ហ ញជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ ែដលជរបិូយប័ណ្ណ               
មុខងររបស់្រកុមហុ៊ន។ តួេលខទំងអស់ ្រតវូបនកត់ខទង់ចំនួនមួយដុ ្ល រ េមរកិ ែដលជិតបំផុត ឬលុះ្រ
មនករបង្ហ ញេផ ងពីេនះ។ 

(គ) ករេ្របើ្របស់ករប៉ន់ ម ន និងករវនិិចឆ័យ 

្រកុមហុ៊នេធ្វើករប៉ន់ ម ន និងករសនមតែដលពក់ព័នធនឹងអនគត។ មនិយមន័យករប៉ន់ ម នគណេនយយ 
ក្រមេសមើនឹងលទធផលជក់ែស្តងែដលទក់ទង។ េដើមបីេលើកកមពស់ខ្លឹម រព័ត៌មនៃនករប៉ន់ ម នអេថរសំខន់  ៗ
មួយចំនួន ែដល្រតូវបនេគរពឹំងថនឹងមនផលប៉ះពល់ជ រវន្តដល់លទធផល និងកនុងរបយករណ៍ ថ ន
ភពហិរញញវតថុចេន្ល ះេពលរបស់្រកុមហុ៊ន ្រតូវបនេធ្វើករ កលបងស្រមប់ភពែ្រប្របួលេទនឹងករផ្ល ស់ប្តូរ
េនកនុងប៉ ៉ ែម៉្រតជមូល ្ឋ ន។ ករប៉ន់ ម ន និងករសនមតែដលមន និភ័យជ រវន្តកនុងករបងកឲយមន
ករែកត្រមូវជ រវន្តេទនឹងតៃម្លេយងៃន្រទពយសមម និងបំណុលកនុងករយិបរេិចឆទហិរញញវតថុបនទ ប់មនដូច
ខងេ្រកម៖ 

(i) ករវនិិចឆ័យ 

ព័ត៌មនអំពីករវនិិចឆ័យ ែដលបនេធ្វើេឡើងកនុងករអនុវត្តេគលនេយបយគណេនយយែដលមនឥទធិពលជ
រវន្ដ េលើចំនួនទឹក្របក់ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល ្រតូវ

បនបញចូ លកនុងកំណត់សមគ ល់ដូចខងេ្រកម។ 

 ករេធ្វើចំ ត់ថន ក់្រទពយសកមមហិរញញវតថុ៖ ករ យតៃម្លមូ៉ែឌល ជីវកមមែដល្រទពយទំងេនះ្រតូវបនកន់
កប់ និងករ យតៃម្លថេតើលកខខណ្ឌ កិចចសនយៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ គឺជករទូទត់ែត្របក់េដើម និង
ករ្របក់ (“SPPI”) មបរមិណ្របក់េដើមែដលេនជប់ជំពក់។ 

 ករេកើនេឡើងជ រវន្ដចំេពះ និភ័យឥណទន៖ ករបេងកើតលកខណៈវនិិចឆ័យស្រមប់កំណត់ ថេតើ 
និភ័យឥណទនេលើ ្រទពយសកមមហិរញញវតថុបនេកើនេឡើងជ រវន្ដ ចប់ ំងពីករទទួល គ ល់ដំបូង 
េ យកំណត់វធីិ ្រស្តស្រមប់បញចូ លព័ត៌មននេពលអនគតេទកនុងករ ស់ែវងៃន ឥណទនែដល
រពឹំងថនឹងបត់បង់ (“ECL”) និងករេ្រជើសេរ ើស និងករអនុម័តេលើមូ៉ែឌលែដលេ្របើេដើមបី ស់ែវង  ECL។ 
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2. មូល ្ឋ នទូេទៃនករេរៀបចំ (ត) 

(គ) ករេ្របើ្របស់ករប៉ន់ ម ន និងករវនិិចឆ័យ (ត) 

(ii) ភពមិនចបស់ ស់ៃនករសនមត និងករប៉ន់ ម ន 

 ឱនភពៃនតៃម្លរបស់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ៖ កំណត់ករបញចូ លសមសធតុេទកនុងមូ៉ែឌលៃនករ ស់ែវង ករ
ខតបង់ឥណទនែដលរពឹំងទុក (ECL) រមួទំងករបញចូ លព័ត៌មននេពលអនគត។ 

 ករកំណត់េលើតៃម្លសម្រសបៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុជមួយទិននន័យមិន ចអេងកតបនជ រវន្ដ។ 

 ករទទួល គ ល់ និងករ ស់ែវងយថភព៖  ករសនមតសំខន់ៗអំពីលទធភព និងទំហំៃនលំហូរធនធន។ 

 ឱនភពៃនតៃម្លរបស់ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ៖ ករសនមតសំខន់  ៗ ែដលេ្របើកនុងករប៉ន់ ម នលំហូរទឹក្របក់
ែដល ច្របមូលមកវញិបន។ 

វរីសុកូរ ៉ូ  និងផលប៉ះពល់េលើករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក 

ករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក ្រតូវបនប៉ន់្របមណេ យែផ្អកេទេលើលកខខណ្ឌ េសដ្ឋកិចច ែដលបនពយករណ៍ 
មួយចំនួនេនកនុងករយិបរេិចឆទ យករណ៍។ ករផទុះេឡើងៃនណូែវលវរីសុកូរ ៉ូ  (“កូវដី -19”)  បន ល លេលើ
្របេទសចិនដីេគក កមពុជ និងប ្ដ ្របេទសេផ ង េៗទៀត េធ្វើឲយមនករ ងំសទះសកមមភព ជីវកមម និង             
េសដ្ឋកិចច។ ផលប៉ះពល់េទេលើ GDP និងករ ចង្អុលបង្ហ ញសំខន់េផ ងេទៀតនឹង្រតូវពិចរ រមួទំងករ
ធ្ល ក់ចុះៃនេសដ្ឋកិចចែដល្រតូវបនេ្របើ្របស់កនុងករពយករណ៍ករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក។ អនក្រគប់្រគង
រពឹំងថ ចមនខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក េ យែផ្អកេទេលើ ថ នភពអនគតែដល ចេកើតេឡើង េ យគិត
ពីភពជក់ែស្តង លកខខណ្ឌ  និងករពយករណ៍ៃន ថ នភពេសដ្ឋកិចចេពលអនគត និងព័ត៌មនែដល ចេ្របើ
្របស់បនេនកនុងករយិបរេិចឆទ យករណ៍។ 

ករគណនករខតបង់ឥណទនរពឹំងទុកេន ថ នភពបចចុបបនន ចមនភពមិនជក់ ក់ជ រវន្ត។ អនក
្រគប់្រគងបនពយករណ៍េទេលើផលប៉ះពល់របស់វរីសុកូរ ៉ូ េទេលើ្រកុមហុ៊ន បុ៉ែន្តករពយករណ៍េនះ ចនឹង
ែ្រប្របួលជ រវន្តេពលមន្រពឹតិ្តករណ៍ថមី េៗកើតេឡើង។ ជលទធផល តួេលខេនះគួរែតមិន ចយកជករ
ែណនំជក់ ក់ ឬករពយករណ៍ៃនផលប៉ះពល់ហិរញញវតថុចុងេ្រកយែដលបនរពឹំងទុកេនះេទ។ េនេពល
ែដលផលប៉ះពល់េនះកន់ែតមនសភពធងន់ធងរ និងយូរជងកររពឹំងទុក េនះនឹងប ្ដ លឲយមនផលប៉ះ
ពល់េទេលើខតបង់ឥណទនរពឹំងទុក ថ នភពហិរញញវតថុ និងលទធផលហិរញញវតថុរបស់្រកុមហុ៊ន។ 
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3. េគលនេយបយគណេនយយសខំន់ៗ 

េគលនេយបយគណេនយយសំខន់ៗ ែដល្រតូវបនយកមកអនុវត្តកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុ
សេងខបចេន្ល ះេពល គឺដូចគន េទនឹងេគលនេយបយែដលបនអនុវត្តេនកនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ហិរញញវតថុ
្របចំឆន ំរបស់្រកុមហុ៊នស្រមប់ករយិបរេិចឆទែដលបនបញច ប់េនៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 ។ 

4. ករប្តូររបូិយប័ណ្ណ ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិេទ្របក់េរៀល 

របយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល ្រតូវបនបង្ហ ញជ្របក់ដុ ្ល រ េមរកិ។ ករប្តូររបិូយប័ណ្ណពី្របក់
ដុ ្ល រ េមរកិ េទជ្របក់េរៀល ្រតូវបនេធ្វើេឡើងេដើមបីអនុវត្តេទ មចបប់ស្តីពីគណេនយយ និងសវនកមម។ 

្រទពយសកមម និងបំណុល្រតូវបនប្តូរ មអ្រ  នកលបរេិចឆទ យករណ៍។ របយករណ៍ចំេណញ ឬខត និង
លទធផលលម្អិតេផ ងៗសេងខបចេន្ល ះេពល និងរបយករណ៍លំហូរទឹក្របក់សេងខបចេន្ល ះេពល ្រតូវបនប្តូរេទ
ជ្របក់េរៀល េ យេ្របើ្របស់អ្រ មធយមេនកនុងករយិបរេិចឆទ។ ភពខុសគន ែដលេកើតេឡើងពីករប្តូររបិូយប័
ណ្ណ ្រតូវបនទទួល គ ល់ជ “លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ” េនកនុងរបយករណ៍លទធផលលម្អិតេផ ងៗ។ 

្រកុមហុ៊នេ្របើ្របស់អ្រ ប្តូរ្របក់ដូចខងេ្រកម៖ 
   អ្រ នកល អ្រ មធយម 

    បរេិចឆទ យករណ៍ 

 

ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 1 ដុ ្ល រ េមរកិ= 4,045េរៀល 4,059េរៀល 

ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020 1 ដុ ្ល រ េមរកិ= 4,070េរៀល 4,064េរៀល 

ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020  1 ដុ ្ល រ េមរកិ= 4,045េរៀល 4,077េរៀល 

តួេលខជ្របក់េរៀលេនះ គឺស្រមប់ជករបង្ហ ញែតបុ៉េ ្ណ ះ េហើយមិន្រតូវបនយកមកបក្រ យថ តួេលខ
្របក់ដុ ្ល រ េមរកិេនះ្រតូវបនប្ដូរេទជ្របក់េរៀល ឬគួរ្រតូវបនប្ដូរជ្របក់េរៀល ឬនឹង្រតូវបនប្ដូរជ្របក់
េរៀល នេពលអនគត មអ្រ ប្ដូរ្របក់េនះ ឬអ្រ ប្ដូរ្របក់េផ ងេទៀតេនះេឡើយ។ 

5. បែ្រមប្រមួល មរដូវកលៃន្របតិបត្តិករ ជីវកមម 

សកមមភពចមបងរបស់្រកុមហុ៊ន ជទូេទពក់ព័នធនឹងករផ្ដល់េស ឥណទន និងេស កមមហិរញញវតថុេផ ង  ៗ
ដល់ពលរដ្ឋនិងសហ្រគស តូច និង មធយម និងចូលរមួកនុងសកមមភពេផ ងេទៀតទំងអស់ ែដលគំ្រទេគល
បំណងទំងេនះ។  ពំុមនបចច័យែដលនំឲយមនបែ្រមប្រមួល មរដូវកលៃន្របតិបត្តិករ ជីវកមមជ រវន្ត 
ែដលពក់ព័នធនឹងសកមមភពធុរកិចចទំងេនះេទ។ 

 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថសុេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
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6. ច់្របក់កនងុៃដ 
 

 ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020  
 ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 
  (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 

     
ទី ន ក់ករក ្ត ល 40,912,222 165,489,938 43,578,608 176,275,469 

ខនន 148,616,187 601,152,476 116,999,478 473,262,889 

 189,528,409 766,642,414 160,578,086 649,538,358 

ស្រមប់េគលបំណងៃនករេរៀបចំរបយករណ៍លំហូរទឹក្របក់សេងខបចេន្ល ះេពល ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូលរមួ
មនដូចខងេ្រកម៖ 

 

 ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020  
 ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 
  (កំណត់សមគ ល់ 4)   (កំណត់សមគ ល់ 4) 

     
ច់្របក់កនុងៃដ 189,528,409 766,642,414 140,077,417 570,115,087 

សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ     
គណនីចរន្ត 78,456,720 317,357,432 222,063,205 903,797,244 
គណនីមនកលកំណត់            

(កលវ ន្តដំបូងរហូត
ដល់3ែខ) 80,374,166 325,113,501 223,710 910,500 

សមតុលយេនធនគរេផ ងៗ       
គណនីចរន្ត 2,423,380 9,802,572 2,033,264 8,275,384 
គណនីសន ំ 63,518 256,930 62,881 255,926 

 350,846,193 1,419,172,849 364,460,477 1,483,354,141 

 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថសុេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 

ស្រមបដំ់ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ ែដលបនបញចប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន 2ំ021 

18 

7. សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ 
 

  ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020  
  ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
      
គណនីចរន្ត  (ក) 78,456,720 317,357,432 87,265,227 352,987,843 
្របក់បេញញើមនកលកំណត់ 

(កលវ ន្តដំបូងរហូតដល់ 
3ែខ) (ក) 80,374,166 325,113,501 165,207,294 668,263,504 

្របក់បេញញើមនកលកំណត់ 
(កលវ ន្តដំបូងេ្រចើនជង 
3ែខ) (ក) 148,888 602,252 148,888 602,252 

្របក់តមកល់ធនេលើេដើមទុន  (ខ) 23,000,000 93,035,000 23,000,000 93,035,000 
្របក់ប្រមុងកតព្វកិចច  (គ) 171,204,990 692,524,185 162,733,990 658,258,990 

  353,184,764 1,428,632,370 438,355,399 1,773,147,589 

(ក) គណនីចរន្ត និង្របក់បេញញើមនកលកំណត់ 

គណនីចរន្តមិនទទួលបនករ្របក់េនះេទ។ 

្របក់បេញញើេនះ ចមនកលកំណត់រហូតដល់ 3ែខ ្រតូវទទួលបនករ្របក់្របចំឆន ំចប់ពី 0.02% េទ 1.55%                  
(ឆន ំ 2020៖ ចប់ពី 0.02% ដល់ 1.60%) េហើយេលើសពី 3ែខ នឹងទទួលបនអ្រ ្របចំឆន ំរហូតដល់ 0.23% េទ 
1.93% (ឆន ំ 2020៖ ចប់ពី 0.23% ដល់ 1.93%)។ 

(ខ) ្របក់តមកល់ធនេលើេដើមទុន 

ម្របកសេលខ B7-07-163 ចុះៃថងទី13 ែខធនូ ឆន ំ2007 ស្តីអំពីករផ្តល់ ជញ ប័ណ្ណដល់្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ
ទទួល្របក់បេញញើ ្រកុមហុ៊នត្រមូវឲយរក ្របក់តមកល់ធនេលើេដើមទុនេសមើនឹង 10% ៃនេដើមទុនចុះបញជ ីជមួយ
ធនគរជតិៃនកមពុជ។ ្របក់បេញញើេនះ មិន ចយកស្រមប់ករេ្របើ្របស់េនកនុង្របតិបត្តិកររបស់្រកមុហុ៊ន
េនះេទ បុ៉ែន្ត្រតូវបនបង្វិលសងវញិេនេពល្រកុមហុ៊នសម័្រគចិត្តបញឈប់ ជីវកមមេនកនុង្របេទសកមពុជ។ ្របក់
តមកល់ធនេលើេដើមទុនទទួលបនករ្របក់្របចំឆន ំចំនួន 0.06% េនកនុងករយិបរេិចឆទ (ឆន ំ 2020៖ 0.09%)។ 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 
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7. សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ (ត) 

(គ) ្របក់ប្រមងុកតព្វកិចច 

្របក់ប្រមុងកតព្វកិចច គឺជ្របក់ប្រមុងកតព្វកិចចអបបបរម ែដល្រតូវបនគណន មអ្រ  8.00% ៃន្របក់
បេញញើរបស់អតិថិជន េ យអនុេ មេទ ម្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជេលខ B7-07- 316 ។ ្របក់
ប្រមុងកតព្វកិចច ត្រមូវឲយមនករបត់ែបនេ យែផ្អកេលើក្រមិតៃនករ ក់្របក់បេញញើពីអតិថិជន េហើយ្របក់
ប្រមុងកតព្វកិចចពំុទទួលបនករ្របក់េនះេទ។ 

8. សមតុលយេនធនគរេផ ងៗ 
 

 ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020  
 ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 
  (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 

គណនីចរន្ត 2,423,380 9,802,572 3,959,939 16,017,953 
គណនីសន ំ 63,518 256,930 55,241 223,450 

សមតុលយដុលជមួយធនគរេផ ង  ៗ 2,486,898 10,059,502 4,015,180 16,241,403 

សំវធិនធនេលើឱនភពៃនតៃម្ល (24,869) (100,595) (40,151) (162,411) 

2,462,029 9,958,907 3,975,029 16,078,992 

គណនីចរន្ត ទទួលបនករ្របក់រហូតដល់ 0.75%  (ឆន ំ2020៖ 0.00% េទ 1.00%)។ គណនីសន ំទទួលបនអ្រ
ករ្របក់្របចំឆន ំចប់ពី 0.00% េទ 0.15% កនុងករយិបរេិចឆទ  (ឆន ំ2020៖ 0.00% េទ 1.00%)។ 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 
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9. ឥណទនផ្តលដ់លអ់តិថិជន 

ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជនែដល្រតូវបនចត់ថន ក់ដូចខងេ្រកម៖ 
 

 ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  
 ដំ ក់កលទី 1 ដំ ក់កលទី 2 ដំ ក់កលទី 3 សរបុ 

 
ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 

(កំណត់សមគ ល់ 4) 
ឥណទនបុគគល 3,069,527,942 50,940,278 43,090,924 3,163,559,144 12,796,596,737 
ឥណទនស្រមប់សហ្រគសធុនតូច

និងមធយម 46,875,994 1,434,156 1,555,115 49,865,265 201,704,997 
ឥណទនបុគគលិក 8,436,899 4,159 23,424 8,464,482 34,238,830 
ឥណទន្រកុម 264,498 5,375 17,779 287,652 1,163,552 

 3,125,105,333 52,383,968 44,687,242 3,222,176,543 13,033,704,116 
កៃ្រមពីឥណទនែដលមិនទន់

ទទួល គ ល់ (3,912,677) (26,753,386) (200,004) (30,866,067) (124,853,241) 

 3,121,192,656 25,630,582 44,487,238 3,191,310,476 12,908,850,875 
ករ្របក់បងគរ្រតូវទទួល 3,744,925 24,329,481 300,661 28,375,067 114,777,146 

 3,124,937,581 49,960,063 44,787,899 3,219,685,543 13,023,628,021 

សំវធិនធនេលើឱនភពៃនតៃម្ល (13,007,585) (13,188,788) (27,684,376) (53,880,749) (217,947,629) 

 3,111,929,996  36,771,275  17,103,523  3,165,804,794 12,805,680,392 

 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថសុេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 

ស្រមបដំ់ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ ែដលបនបញចប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន 2ំ021 
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9. ឥណទនផ្តលដ់លអ់តិថិជន (ត) 
 

 ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 

 ដំ ក់កលទី 1 ដំ ក់កលទី 2 ដំ ក់កលទី 3 សរបុ 

 
ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 

(កំណត់សមគ ល់ 4) 
ឥណទនបុគគល 2,883,452,590 50,137,301 39,973,285 2,973,563,176 12,028,063,047 
ឥណទនស្រមប់សហ្រគសធុនតូច

និងមធយម 45,660,603 1,542,633 1,530,383 48,733,619 197,127,489 
ឥណទនបុគគលិក 8,124,752 - 23,603 8,148,355 32,960,096 
ឥណទន្រកុម 353,871 7,252 14,456 375,579 1,519,217 

 2,937,591,816 51,687,186 41,541,727 3,030,820,729 12,259,669,849 
កៃ្រមពីឥណទនែដលមិនទន់

ទទួល គ ល់ (3,643,425) (269,408) (24,945,958) (28,858,791) (116,733,810) 

 2,933,948,391 51,417,778 16,595,769 3,001,961,938 12,142,936,039 
ករ្របក់បងគរ្រតូវទទួល 22,771,402 544,924 2,915,163 26,231,489 106,106,373 

 2,956,719,793 51,962,702 19,510,932 3,028,193,427 12,249,042,412 

សំវធិនធនេលើឱនភពៃនតៃម្ល (11,262,106) (12,954,251) (25,397,136) (49,613,493) (200,686,579) 

 2,945,457,687 39,008,451 (5,886,204) 2,978,579,934 12,048,355,833 

កនុងអំឡុងករយិបរេិចឆទ ្រកុមហុ៊នបនទទួល គ ល់សំវធិនធនេលើ ឥណទនផ្ដល់ដល់អតិថិជន សមតុលយេន
ធនគរេផ ង និង្រទពយសកមមេផ ង  ៗដូចខងេ្រកម៖ 

 

 

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 
ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ
ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ

2020 

 ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 

  (កំណត់សមគ ល់ 4)   (កំណត់សមគ ល់ 4)  
     
ឥណទនផ្ដល់ដល់អតិថិជន 4,267,256 17,320,794 6,559,584 26,658,149 
បេញញើពីអតិថិជន និង្រគឹះ ថ នធនគរ (15,282) (62,029) 10,137 41,197 
្របក់្រតូវទទូលបនេផ ង  ៗ 344 1,394 607 2,467 

 4,252,318 17,260,159 6,570,328 26,701,813 

 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថសុេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 

ស្រមបដំ់ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ ែដលបនបញចប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន 2ំ021 
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9. ឥណទនផ្តលដ់លអ់តិថិជន (ត) 

បែ្រមប្រមួលសំវធិនធនេលើឱនភពៃនតៃម្លមនកនុងដូចខងេ្រកម៖ 
 

 

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 
ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 
ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020 

 ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 

  (កំណត់សមគ ល់ 4)   (កំណត់សមគ ល់ 4)  
     
សមតុលយេដើម្រគ 49,613,493 200,686,579 26,232,892 106,899,034 
សំវធិនធនេលើឱនភពៃនតៃម្លកនុង 

អំឡុងករយិបរចិឆទ 4,267,256 17,320,794 6,559,584 26,658,149 
លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ - (59,744) - (91,806) 

សមតុលយចុង្រគ 53,880,749 217,947,629 32,792,476 133,465,377 

ករវភិគបែនថមៃនឥណទនផ្ដល់ដល់អតិថិជន្រតូវបនកំណត់ដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) ម្រទពយធន 
ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020  

ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 
 (កំណត់សមគ ល់ 4)   (កំណត់សមគ ល់ 4)  

មនវតថុបញច ំ     
អចលន្រទពយ 199,757,815 808,020,362 178,699,933 722,841,229 
ចលនវតថុ 133,165,884 538,656,001 124,214,580 502,447,976 
តមកល់្របក់ទុក 880,012 3,559,649 637,871 2,580,188 
េផ ង  ៗ 1,032,461,579 4,176,307,087 962,522,312 3,893,402,752 

ពំុមនវតថុបញច ំ     
អចលន្រទពយ 262,940,620 1,063,594,808 242,894,844 982,509,644 
ចលនវតថុ 162,462,694 657,161,597 157,008,498 635,099,374 
េផ ង  ៗ 1,428,016,939 5,776,328,517 1,362,215,389 5,510,161,249 

3,219,685,543 13,023,628,021 3,028,193,427 12,249,042,412 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថសុេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 

ស្រមបដំ់ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ ែដលបនបញចប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន 2ំ021 
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9. ឥណទនផ្តលដ់លអ់តិថិជន (ត) 

ករវភិគបែនថមៃនឥណទនផ្ដល់ដល់អតិថិជន្រតូវបនកំណត់ដូចខងេ្រកម៖ (ត) 

(ខ) មកលកំណត់ 

 ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 
  (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
     
កនុងរយៈេពល 1ែខ 97,783,793 395,535,443 91,934,370 371,874,527 
េ្រចើនជង 1ែខ ដល់ 3ែខ 123,885,433 501,116,576 128,446,764 519,567,160 
េ្រចើនជង 3ែខ ដល់ 12ែខ 561,963,038 2,273,140,489 541,923,856 2,192,081,998 
េ្រចើនជង 1ឆន ំ ដល់ 5ឆន ំ 2,038,145,886 8,244,300,109 1,935,325,429 7,828,391,360 
េ្រចើនជង 5ឆន ំ 397,907,393 1,609,535,404 330,563,008 1,337,127,367 

 3,219,685,543 13,023,628,021 3,028,193,427 12,249,042,412 

(គ) មនិ សនភព ទំនក់ទំនង របិូយប័ណ្ណ និងវស័ិយឧស ហកមម 

 ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020  
 ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 
  (កំណត់សមគ ល់ 4)   (កំណត់សមគ ល់ 4)  

និ សនភព     
និ សនជន 3,219,685,543 13,023,628,021 3,028,193,427 12,249,042,412 

ទំនក់ទំនង     
អតិថិជនខងេ្រក 3,211,224,911 12,989,404,765 3,020,051,028 12,216,106,408 
ឥណទនបុគគលិក 8,460,632 34,223,256 8,142,399 32,936,004 

 3,219,685,543 13,023,628,021 3,028,193,427 12,249,042,412 

របិូយប័ណ្ណ     
ដុ ្ល រ េមរកិ 2,813,436,512 11,380,350,691 2,638,558,932 10,672,970,880 
េរៀល 388,404,816 1,571,097,480 365,326,565 1,477,745,955 
បតៃថ 17,844,215 72,179,850 24,307,930 98,325,577 

 3,219,685,543 13,023,628,021 3,028,193,427 12,249,042,412 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថសុេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 

ស្រមបដំ់ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ ែដលបនបញចប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន 2ំ021 
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9. ឥណទនផ្តលដ់លអ់តិថិជន (ត) 
(គ) មនិ សនភព ទំនក់ទំនង របិូយប័ណ្ណ និងវស័ិយឧស ហកមម (ត) 

 ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020  
 ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 
  (កំណត់សមគ ល់ 4)   (កំណត់សមគ ល់ 4)  

វស័ិយឧស ហកមម     
ពណិជជកមម និងជំនួញ 797,340,306 3,225,241,538 745,402,429 3,015,152,826 
េស កមម 545,881,757 2,208,091,707 513,552,045 2,077,318,022 
អចលន្រទពយ 462,698,435 1,871,615,170 421,594,777 1,705,350,873 
កសិកមម 406,994,664 1,646,293,416 408,192,523 1,651,138,756 
ែកលម្អេគហ ្ឋ ន 385,036,186 1,557,471,372 346,941,003 1,403,376,357 
យន្តយន្ត 295,628,578 1,195,817,598 281,223,077 1,137,547,346 
ករដឹកជញជូ ន 231,418,918 936,089,523 221,905,561 897,607,994 
ផលិតកមម 36,637,856 148,200,128 34,613,559 140,011,846 
សំណង់ 31,919,868 129,115,866 29,420,267 119,004,980 
េ្របើ្របស់ផទ ល់ខ្លួន 26,128,975 105,691,703 25,348,186 102,533,412 

 3,219,685,543 13,023,628,021 3,028,193,427 12,249,042,412 

10. ្រទពយសកមមេផ ងៗ 
 

 ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020  
ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 

  (កំណត់សមគ ល់ 4)   (កំណត់សមគ ល់ 4)  
្របក់បង់មុន 1,119,456 4,528,200 767,359 3,103,967 
្របក់តមកល់ 533,063 2,156,240 513,266 2,076,161 
ករវនិិេយគរយៈេពលែវង 28,167 113,936 28,167 113,936 
េផ ង  ៗ 53,906 218,049 42,604 172,333 

1,734,592 7,016,425 1,351,396 5,466,397 

សំវធិនធនេលើឱនភពៃនតៃម្ល (10,661) (43,124) (10,300) (41,664) 

 1,723,931 6,973,301 1,341,096 5,424,733 

 



្រគឹះ ថ នមី្រកូហរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថសុេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ ែដលបនបញចបៃ់ថងទ3ី1 ែខមីន ឆន 2ំ021 
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11. ្រទពយ និងបរកិខ រ 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  

េ្រគ ងសង្ហ រមឹ យនយន្ត េទច្រកយនយន្ត 
កុំពយូទ័រ និងបរកិខ រ

បេចចកវទិយ ករែកលម្អអគរ បរកិខ រទំនក់ទំនង 
ករងរកំពុង
ដំេណើ រករ សរបុ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

ៃថ្លេដើម         
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2021 5,355,637 3,037,394 360,678 9,030,420 2,401,455 326,356 295,714 20,807,654 
ទិញបែនថម 58,068 97,500 - 100,272 3,090 1,505 149,026 409,461 
លក់េចញ លុបេចញពីបញជ ី (36,453) (141,671) - (19,464) (1,970) - - (199,558) 
ករេផទរ 8,958 - - 393,899 - - (402,857) - 

នៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 5,386,210 2,993,223 360,678 9,505,127 2,402,575 327,861 41,883 21,017,557 

ដក:  រលំស់បងគរ         
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2021 4,222,332 2,315,084 349,819 6,215,744 1,788,910 252,962 - 15,144,851 
រលំស់ 108,671 64,650 884 279,368 42,855 6,656 - 503,084 
លក់េចញ លុបេចញពីបញជ ី និងេផ ង  ៗ (34,909) (141,670) - (18,730) (1,970) - - (197,279) 

នៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 4,296,094 2,238,064 350,703 6,476,382 1,829,795 259,618 - 15,450,656 

តៃម្លេយង         
នៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 1,090,116 755,159 9,975 3,028,745 572,780 68,243 41,883 5,566,901 

សមមូលពន់េរៀល (កំណត់សមគ ល់ 4) 4,409,519 3,054,618 40,349 12,251,274 2,316,895 276,043 169,417 22,518,115 
 

 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

កំណតស់មគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថសុេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ ែដលបនបញចប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន 2ំ021 
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11. ្រទពយ និងបរកិខ រ (ត) 
 

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020 

េ្រគ ងសង្ហ រមឹ យនយន្ត េទច្រកយនយន្ត 
កុំពយូទ័រ និងបរកិខ រ

បេចចកវទិយ ករែកលម្អអគរ បរកិខ រទំនក់ទំនង 
ករងរកំពុង
ដំេណើ រករ សរបុ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
ៃថ្លេដើម         
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2020 4,871,906 2,917,904 354,528 7,171,805 2,297,202 417,766 86,160 18,117,271 
ទិញបែនថម 90,766 - - 72,333 6,261 - 846,429 1,015,789 
លក់េចញ លុបេចញពីបញជ ី (2,502) (18,000) - (23,564) - - - (44,066) 
ករេផទរ 5,525 - - 117,481 3,634 - (126,640) - 

នៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020 4,965,695 2,899,904 354,528 7,338,055 2,307,097 417,766 805,949 19,088,994 

ដក:  រលំស់បងគរ         
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2020 3,796,688 2,039,937 346,727 5,164,683 1,622,584 240,365 - 13,210,984 
រលំស់ 110,430 77,795 511 268,400 51,181 12,425 - 520,742 
លក់េចញ លុបេចញពីបញជ ី និងេផ ង  ៗ (2,502) (18,000) - (23,458) - - - (43,960) 

នៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020 3,904,616 2,099,732 347,238 5,409,625 1,673,765 252,790 - 13,687,766 

តៃម្លេយង         
នៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020 1,061,079 800,172 7,290 1,928,430 633,332 164,976 805,949 5,401,228 

សមមូលពន់េរៀល (កំណត់សមគ ល់ 4) 4,318,592 3,256,700 29,670 7,848,710 2,577,661 671,452 3,280,213 21,982,998 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថសុេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
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12. សទិធកនងុករេ្របើ្របស្់រទពយសកមម 

្រកុមហុ៊នបនជួលទី ំងករយិល័យ ស្រមប់ជករយិល័យក ្ត ល និង ខ និងទី ំង ក់ម៉សីុនដក
្របក់ស្វ័យ្របវត្ត (ATM)។ ព័ត៌មនអំពីភតិសនយែដល្រកុមហុ៊នជអនកជួល្រតូវបនបង្ហ ញដូចខងេ្រកម៖ 

 

 ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  
 ករយិល័យ ទី ំងATM សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 

    (កំណត់សមគ ល់ 4) 
ៃថ្លេដើម     
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2021 25,638,528 717,053 26,355,581 106,608,325 
ករទិញបែនថម 335,370 12,161 347,531 1,410,628 
លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ - - - (4,865) 

នៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 25,973,898 729,214 26,703,112 108,014,088 

ដក:  រលំស់បងគរ     
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2021 10,579,042 454,360 11,033,402 44,630,111 
រលំស់ 992,088 44,025 1,036,113 4,205,583 
លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ - - - (14,506) 

នៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 11,571,130 498,385 12,069,515 48,821,188 

តៃម្លេយង 14,402,768 230,829 14,633,597 59,192,900 

 
 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថសុេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
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12. សទិធកនងុករេ្របើ្របស្់រទពយសកមម (ត) 
 

 ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020  
 ករយិល័យ ទី ំងATM សរបុ 
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 

    (កំណត់សមគ ល់ 4) 
ៃថ្លេដើម     
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2020 20,863,158 500,461 21,363,619 87,056,750 
ករទិញបែនថម 1,294,995 91,438 1,386,433 5,634,464 
ករផុតកំណត់ ករបញច ប់ (5,261) (29,958) (35,219) (143,130) 
លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ - - - (98,714) 

នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 22,152,892 561,941 22,714,833 92,449,370 

ដក: រលំស់បងគរ     
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2020 6,722,452 280,902 7,003,354 28,538,670 
រលំស់ 930,641 42,039 972,680 3,952,968 
ករផុតកំណត់ ករបញច ប់ (4,898) (1,040) (5,938) (24,130) 
លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ - - - (29,218) 

នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 7,648,195 321,901 7,970,096 32,438,290 

តៃម្លេយង 14,504,697 240,040 14,744,737 60,011,080 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថសុេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
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13. ្រទពយសកមមអរបូី 
 

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  

កមមវធីិកំុពយូទ័រ 
្របព័នធសនូល 

ធនគរ 
ករងរកំពុង   
ដំេណើ រករ សរបុ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
ៃថ្លេដើម     
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2021 1,220,319 2,891,587 - 4,111,906 
ទិញបែនថម 43,735 - - 43,735 

នៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 1,264,054 2,891,587 - 4,155,641 

ដក:  រលំស់បងគរ     
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2021 817,815 1,686,923 - 2,504,738 
រលំស់ 25,860 46,443 - 72,303 

នៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 843,675 1,733,366 - 2,577,041 

តៃម្លេយង     
នៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 420,379 1,158,221 - 1,578,600 

សមមូលពន់េរៀល (កំណត់សមគ ល់ 4) 1,700,434 4,685,003 - 6,385,437 
 

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020  

កមមវធីិកំុពយូទ័រ 
្របព័នធសនូល

ធនគរ 
ករងរកំពុង 
ដំេណើ រករ សរុប 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
ៃថ្លេដើម     
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2020 1,121,820 2,515,752 - 3,637,572 
ទិញបែនថម 60,172 16,635 - 76,807 

នៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020 1,181,992 2,532,387 - 3,714,379 
ដក:  រលំស់បងគរ     
នៃថងទី1 ែខមក  ឆន ំ2020 720,398 1,417,288 - 2,137,686 
រលំស់ 23,667 63,488 - 87,155 

នៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020 744,065 1,480,776 - 2,224,841 
តៃម្លេយង     
នៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020 437,927 1,051,611 - 1,489,538 

សមមូលពន់េរៀល (កំណត់សមគ ល់ 4) 1,782,363 4,280,057 - 6,062,420 
 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថសុេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 

ស្រមបដំ់ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ ែដលបនបញចប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន 2ំ021 

30 

14. ្របក់បេញញ ើពី្រគឹះ ថ នធនគរ និងហរិញញវតថុេផ ងៗ 
 

ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020  
ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 

 

(កំណត់សមគ ល់ 4)  (ករ យករណ៍ 
េឡើងវញិ) 

(កំណត់សមគ ល់ 4) 
(ករ យករណ៍ 

េឡើងវញិ)  
     

្របក់បេញញើមនកលកំណត់ 55,351,070 223,895,078 36,497,989 147,634,366 
្របក់បេញញើសន ំ 1,254,021 5,072,515 734,828 2,972,379 

56,605,091 228,967,593 37,232,817 150,606,745 

15. ្របក់បេញញ ើពីអតិថិជន 
 

ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020  
ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 

 

(កំណត់សមគ ល់ 4)  (ករ យករណ៍ 
េឡើងវញិ) 

(កំណត់សមគ ល់ 4) 
(ករ យករណ៍ 

េឡើងវញិ)  
    

្របក់បេញញើមនកលកំណត់ 2,029,153,854 8,207,927,339 1,956,078,958 7,912,339,385 
្របក់បេញញើសន ំ 119,644,021 483,960,065 118,601,985 479,745,029 

2,148,797,875 8,691,887,404 2,074,680,943 8,392,084,414 

្របក់បេញញើពីអតិថិជន្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) មកលកំណត់ 

 ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020  
 ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 

  

(កំណត់សមគ ល់ 4)  (ករ យករណ៍ 
េឡើងវញិ) 

(កំណត់សមគ ល់ 4)  
(ករ យករណ៍ 

េឡើងវញិ) 
     
រយៈេពល 1ែខ 360,997,569 1,460,235,167 359,764,063 1,455,245,635 
េ្រចើនជង 1ែខ ដល់ 3ែខ 392,230,549 1,586,572,571 381,907,638 1,544,816,396 
េ្រចើនជង 3ែខ ដល់ 12ែខ 1,321,431,139 5,345,188,956 1,264,477,242 5,114,810,443 
េ្រចើនជង 12ែខ 74,138,618 299,890,710 68,532,000 277,211,940 

 2,148,797,875 8,691,887,404 2,074,680,943 8,392,084,414 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថសុេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
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15. ្របក់បេញញ ើពីអតិថិជន (ត) 

្របក់បេញញើពីអតិថិជន្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖ (ត) 

(ខ) មទំនក់ទំនង 

 ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020  
 ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 

  

(កំណត់សមគ ល់ 4)  (ករ យករណ៍ 
េឡើងវញិ) 

(កំណត់សមគ ល់ 4)  
(ករ យករណ៍ 

េឡើងវញិ) 
     
មិនែមនសមព័នធញតិ 2,117,410,427  8,564,925,177  2,042,197,190 8,260,687,634  
សមព័នធញតិ 31,387,448  126,962,227  32,483,753 131,396,780  

 2,148,797,875 8,691,887,404 2,074,680,943 8,392,084,414 

16. ្របក់កមចី 

្រកុមហុ៊នបនចុះកិចច្រពមេ្រព ងខចី្របក់ជមួយអនកផ្តល់្របក់កមចីេផ ង រៗមួទំងសម័ពនធញតិ និងមិនែមន           
សម័ពនធញតិ។ ្របក់កមចីទំងេនះពំុមនវតថុបញច ំេទ េហើយករសង្របក់េដើមនិង ករ្របក់្រតូវបនេធ្វើេឡើងេន
េលើមូល ្ឋ ន្របចំ្រតីមស ឆមស ឬ ្របចំឆន ំ េ យែផ្អកេលើ ងសង្រតលប់ស្រមប់កិចច្រពមេ្រព ងខចី            
នីមួយៗ។ 

្របក់កមចី្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) មទំនក់ទំនង 
ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 

ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 

 

(កំណត់សមគ ល់ 4)  (ករ យករណ៍ 
េឡើងវញិ) 

(កំណត់សមគ ល់ 4)  
(ករ យករណ៍ 

េឡើងវញិ) 
    

មិនែមនសម័ពនធញតិ 718,569,135 2,906,612,151 708,215,447 2,864,731,483 
សម័ពនធញតិ 87,213,924 352,780,323 86,214,870 348,739,149 

 805,783,059 3,259,392,474 794,430,317 3,213,470,632 

  



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថសុេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
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16. ្របក់កមចី (ត) 

្របក់កមចី្រតូវបនវភិគដូចខងេ្រកម៖ (ត) 

(ខ) មកលកំណត់ 

 ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 

  

(កំណត់សមគ ល់ 4)  (ករ យករណ៍ 
េឡើងវញិ) 

(កំណត់សមគ ល់ 4)  
(ករ យករណ៍ 

េឡើងវញិ) 
     
មត្រមូវកររហូតដល់ 3ែខ 54,214,044 219,295,808 53,050,298 214,588,455 

េ្រចើនជង 3ែខ ដល់ 12ែខ 268,043,361 1,084,235,395 244,350,237 988,396,709 
ពី 1ឆន ំេទ 5ឆន ំ 482,693,508 1,952,495,240 496,029,950 2,006,441,148 
េ្រចើនជង 5ឆន ំ 832,146 3,366,031 999,832 4,044,320 

 805,783,059 3,259,392,474 794,430,317 3,213,470,632 

17. មូលប្រតបំណុលែដល្រតូវសង 

េនែខេម ឆន ំ 2020 ្រកុមហុ៊នបនេបះផ យមូលប្រតបំណុលមនករធនែដលមនករ្របក់េថរចំនួន 
127.20 ពន់ នេរៀល (សមមូលេទនឹង 31.18 នដុ ្ល រ េមរកិ) ែដលមនកលវ ន្តេនៃថងទី23 ែខេម  
ឆន ំ2023។ មូលប្រតបំណុល្រតូវបនធនេ យ ្វ សីុលីធីធនឥណទន និងវនិិេយគែដលជមូលនិធិបរធន
របស់ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ។ មូលប្រតបំណុល្រតូវបនចុះបញជ ីេនកនុងផ រមូលប្រតកមពុជេហើយ្រតូវបនលក់
កនុងតៃម្ល 100,000 េរៀលេ យមនអ្រ ករ្របក់ 7.50% កនុងមួយឆន ំ និង្រតូវសង្រតលប់ 2ដងកនុងមួយឆន ំ េ យ
ចប់េផ្តើមពីៃថងទី23 ែខតុ  ឆន ំ2020។ ្រកុមហុ៊ន បនចំ យេលើករេបះផ យមួលប្រតបំណុលចំនួន 6.21 
ពន់ នេរៀល (សមមូលេទនឹង 1.52 នដុ ្ល រ េមរកិ)។ 

គិត្រតឹមៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 តៃម្លេយងៃនមូលប្រតបំណុល មនចំនួន 31,338,949 ដុ ្ល រ េមរកិ            
(សមមូលេទនឹង 126.77 បី៊ នេរៀល)។ ្រកុមហុ៊នបន ចំ យករ្របក់ ចំនួនទឹក្របក់ 643,995 ដុ ្ល រ េមរកិ 
(សមមូល 2.6 បី៊ នេរៀល) (កំណត់សមគ ល់េលខ 25)។  

 

 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 
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18. អនុបំណុល 
 

  ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020  
 ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 

  

(កំណត់សមគ ល់ 4)  (ករ យករណ៍  
េឡើងវញិ) 

(កំណត់សមគ ល់ 4)  
(ករ យករណ៍   

េឡើងវញិ) 
    

អនុបំណុល  (ក) 97,613,265 394,845,658 98,814,321 399,703,930 
អនុបំណុលបរធនបល  (ខ) 14,853,496 60,082,390 14,853,496 60,082,390 

112,466,761 454,928,048 113,667,817 459,786,320 

(ក) អនុបំណុល 

អនុបំណុល គឺជបំណុលខចីពីមច ស់បំណុលបរេទសែដល មិនែមនជសម័ពនធញតិមនចំនួន 46,414,842 ដុ ្ល រ
េមរកិ (សមមូលេទនឹង 187.7 បី៊ នេរៀល) (2020: 48,757,974 ដុ ្ល រ េមរកិ (សមមូលេទនឹង 197.2 បី៊ ន

េរៀល) និងពីមច ស់ភគហុ៊នមនចំនួន 51,198,423 ដុ ្ល រ េមរកិ (សមមូលេទនឹង 207.1 បី៊ នេរៀល) (2020: 
50,056,347 ដុ ្ល រ េមរកិ (សមមូលេទនឹង 202.4 បី៊ នេរៀល) េ យ្រតូវបនអនុម័តេ យធនគរជតិៃន    
កមពុជ នឹង្រតូវទូទត់េ យែផ្អកេទ ម ងសង្របក់ ែដលមនែចងេនកនុងកិចចសនយកមចីនីមួយៗ។                     
អនុបំណុល ្រតូវបន ក់បញចូ លេនកនុងេដើមទុនថន ក់ទី2 ស្រមប់ករគណនមូលនិធិផទ ល់សុទធ។ 

(ខ) អនុបំណុលបរធនបល  
 ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 

  

(កំណត់សមគ ល់ 4)  (ករ យករណ៍ 
េឡើងវញិ) 

(កំណត់សមគ ល់ 4)  
(ករ យករណ៍ 

េឡើងវញិ) 
     
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ (“RGC”) 11,280,672 45,630,317 11,280,672 45,630,317 

មូលនិធិអភិវឌ ន៍ជនបទកមពុជ 
(“CRDF”) 3,572,824 14,452,073 3,572,824 14,452,073 

 14,853,496 60,082,390 14,853,496 60,082,390 

អនុបំណុលពី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ (“RGC”) 

អនុបំណុលបរធនបលេនះ ែដល្រតូវបនខចីជ្របក់េរៀល តំ ងឲយអនុបំណុល ែដល្រតូវបនេផទរជូន                 
ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ េនៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2004។  



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 
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18. អនុបំណុល (ត) 

អនុបំណុលពី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ (“RGC”) (ត) 

អនុបំណុលេនះ្រតូវបនចត់ទុកជ “េដើមទុនថន ក់ទី2” ែផ្អក មបរបិទៃនម្រ   6 របស់្របកសេលខ ធ7-010-182 
ស្តីពីករគណនមូលនិធិផទ ល់សុទធរបស់្រគឹះ ថ នធនគរ ចុះៃថងទី15 ែខតុ  ឆន ំ2010 អនុម័តេ យធនគរ
ជតិៃនកមពុជ ស្រមប់បូកបញចូ លកនុងករគណនេនកនុងមូលនិធិផទ ល់សុទធ េយង ម្របកសេលខ ធ7-018-
068 ចុះៃថងទី22 ែខកុមភៈ ឆន ំ2018។ 

មូលនិធិអភិវឌ ន៍ជនបទកមពុជ (“CRDF”) 

ចំនួនសរបុៃនអនុបំណុលពីមូលនិធិអភិវឌ ន៍ជនបទកមពុជ នឹង្រតូវបនបញចូ លេទកនុងករគណនមូលនិធិផទ ល់
សុទធ េ យចត់ទុកជ “េដើមទុនថន ក់ទី2” ែផ្អក មបរបិទៃន្របកសកនុងករគណនមូលនិធិផទ ល់សុទធ និង
ស្រមប់េគលេ អនុបតេ យ្របុង្របយ័តន ដូចជអនុបតេ ធនភព។ 

េនៃថងទី28 ែខធនូ ឆន ំ2016 បរធនបលហិរញញវតថុ ្រប ក់ និង្រកុមហុ៊នបនចុះកិចច្រពមេ្រព ងជមួយគន  និង                  
ឯកភពេលើអ្រ ករ្របក់្របចំឆន ំ 3% េទេលើមូលនិធិបរធនបល (ទំងអនុបំណុលពី ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និង
អនុបំណុលពីមូលនិធិអភិវឌ ន៍ជនបទកមពុជ) េ យមនរយៈេពល 5ឆន ំ។ អ្រ ករ្របក់ និងរយៈេពលៃន            
មូលនិធិបរធនបល្រតូវពិនិតយេមើលេឡើងវញិ និងេធ្វើករចចរជេរៀង ល់ 5ឆន ំ (មុនេពលកលកំណត់ៃនកិចច្រពម
េ្រព ង)។ 

19. បំណុលភតិសនយ 

 ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020  
 ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 

  (កំណត់សមគ ល់ 4)   (កំណត់សមគ ល់ 4)  
ករវភិគេលើកលកំណត់- លំហូរទឹក្របក់

មកិចចសនយមិនទន់េធ្វើអបប រ     
តិចជង1ឆន ំ 4,926,783 19,928,837 4,926,938 19,929,464 
1េទ5ឆន ំ 12,541,406 50,729,987 13,233,200 53,528,294 
េ្រចើនជង5ឆន ំ 915,933 3,704,949 1,075,061 4,348,622 

បំណុលភតិសនយសរបុមិនទន់េធ្វើអបប រ 18,384,122 74,363,773 19,235,199 77,806,380 

តៃម្លបចចុបបននៃនបំណុលភតិសនយ     
រយៈេពលខ្លី 3,640,367 14,725,285 3,640,367 14,725,285 
រយៈេពលែវង 10,169,497 41,135,615 10,784,451 43,623,104 

 13,809,864 55,860,900 14,424,818 58,348,389 
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19. បំណុលភតិសនយ (ត) 

ចំនួនែដល្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងចំេណញឬខត៖ 

 

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 
ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន 

ឆន ំ2021  

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 
ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន 

ឆន ំ2020  
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 

ចំ យទក់ទងនឹងភតិសនយរយៈេពលខ្លី 203,765 119,465 
ករ្របក់េលើបំណុលភតិសនយ 273,795 274,506 
សរបុ 477,560 393,971 

សមមូលពន់េរៀល (កំណត់សមគ ល់ 4) 1,938,416 1,601,098 

ចំនួនែដល្រតូវបនទទួល គ ល់េនកនុងរបយករណ៍លំហូរទឹក្របក់សេងខបចេន្ល ះេពល ៖ 

 

 

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 
ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន  

ឆន ំ2021  

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 
ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន  

ឆន ំ2020  
 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ 
   
សរបុលំហូរេចញ ច់្របក់ស្រមប់ភតិសនយ (1,236,280)  (1,121,220) 

សមមូលពន់េរៀល (កំណត់សមគ ល់ 4) (5,018,061) (4,556,638)  

20. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 

លិខិត្របកសពនធរបស់្រកុមហុ៊ន គឺជកមមវតថុៃនករ្រតួតពិនិតយរបស់អគគនយក ្ឋ នពនធ រ (“អ.ព.ដ”)។ 
េ យ រករអនុវត្ដចបប់ និងបទបញញត្ដិ រេពើពនធេលើ្របេភទ្របតិបត្ដិករជេ្រចើន គឺមនករបក្រ យ                
េផ ងៗគន  ចំនួនែដលបន យករណ៍េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល ចនឹងែកែ្របេនេពល 
េ្រកយបនទ ប់ពីករកំណត់ចុងេ្រកយរបស់អគគនយក ្ឋ នពនធ រ។ 
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20. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត) 

ក. ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ 

អ្រ ពនធអនុវត្ត 

អនុេ ម មបទបបញញត្តិពនធ រកមពុជ ្រកមុហុ៊នមនកតព្វកិចចកនុងករបង់ពនធេលើ្របក់ចំេណញនូវអ្រ ពនធ 
20% ៃនចំណូលជប់ពនធ ឬ ពនធអតិបបរម 1% ៃនផលរបរេ យរមួបញចូ លពនធទំងអស់េលើកែលងែត ករេលើ
តៃម្លបែនថម មួយ ែដលេ្រចើនជង។ 

ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញរមួមន៖ 

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 
ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 
ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020  

ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 
  (កំណត់សមគ ល់ 4)   (កំណត់សមគ ល់ 4)  
ពនធកនុង្រគ 9,813,125 39,831,474 7,480,181 30,399,454 
ពនធពនយរ (823,504) (3,342,602) (1,317,186) (5,353,042) 
ករេលើកទឹកចិត្តពនធេលើករេបះមូល

ប្រតបំណុល (206,075) (836,458) - - 

 8,783,546 35,652,414 6,162,995 25,046,412 

ករេផទ ងផទ ត់ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ បនបង្ហ ញេនកនុងរបយករណ៍លទធផលេពញេលញមនដូច
ខងេ្រកម៖ 

 

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 
ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 
ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020  

 ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 
  (កំណត់សមគ ល់ 4)   (កំណត់សមគ ល់ 4)  
     
្របក់ចំេណញមុនបង់ពនធេលើ្របក់

ចំេណញ 44,747,601 181,630,514 30,645,226 124,542,203 

ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ
គណន មអ្រ  20% 8,949,520 36,326,102 6,129,045 24,908,439 

ចំ យមិន ចកត់កងបន 40,101 162,770 33,950 137,973 
ករេលើកទឹកចិត្តពនធេលើករេបះ 

មូលប្រតបំណុល (206,075) (836,458) - - 

8,783,546 35,652,414 6,162,995 25,046,412 
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20. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត)  
ខ. ្របក់ចំេណញ្រតូវបង់ (ត) 

បែ្រមប្រមួលៃនពនធេលើ្របក់ចំេណញ្រតូវបង់ មនដូចខងេ្រកម៖  
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020  
ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 

  (កំណត់សមគ ល់ 4)   (កំណត់សមគ ល់ 4)  
     
សមតុលយនេដើមករយិបរេិចឆទ 24,076,695 97,390,231 23,414,889 95,415,673 
ពនធកនុង្រគ 9,813,125 39,831,474 7,480,181 30,399,454 
ពនធេលើ្របក់ចំណូលបនបង់ (24,914,691) (101,128,731) (24,051,304) (97,744,499) 
ករេលើកទឹកចិត្តពនធេលើករេបះ

មូលប្រតបំណុល (206,075) (836,458) - - 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ - 214,307 - (216,500) 

សមតុលយនចុងករយិបរេិចឆទ 8,769,054 35,470,823 6,843,766 27,854,128 

េយងេទ មអនុ្រកឹតយស្តីពីករអនុេ្រគះពនធេនកនុងទីផ រមូលប្រតកមពុជ ្រកុមហុ៊នមនសិទធិទទួលបននូវ
ករកត់បនថយពនធេលើ្របក់ចំេណញចំនួនពក់ក ្ត លេនកនុងអំឡុងេពល ៃនករអនុេ្រគះពនធ។ េដើមបីទទួល
បនករអនុេ្រគះពនធេនះ ្រកុមហុ៊ន ្រតូវេសនើសំុេទអគគនយក ្ឋ នពនធ រ មរយៈនិយ័តករមូលប្រតកមពុជ           
(“ន.ម.ក”) (ពីមុន្រតូវបន គ ល់ជគណៈកមមករមូលប្រតកមពុជ (“គ.ម.ក”) រហូតដល់ៃថងទី8 ែខេម  ឆន ំ2021។ 
េនៃថងទី4 ែខកុមភៈ ឆន ំ2021 ្រកមុហុ៊នទទួលបនលិខិតពីនិយ័តករមូលប្រតកមពុជ ែដលបញជ ក់ពីករេសនើសំុរបស់
្រកុមហុ៊នេលើករអនុេ្រគះពនធេទកន់អគគនយក ្ឋ នពនធ រ។ ្រកុមហុ៊នបនេចញលិខិតេសនើសំុបញជ ក់បែនថម
េទកន់អគគនយក ្ឋ នពនធ រទក់ទងនឹងករអនុម័តេលើករអនុេ្រគះពនធេនះ។ េនៃថងទី11 ែខមីន ឆន ំ2021 
្រកុមហុ៊នទទួលបន ករអនុម័តពីអគគនយក ្ឋ នពនធ រេលើករអនុេ្រគះពនធ និង រេពើពនធ 2020 និង2021 
េ យអនុវត្ត្របកសថមីេលខ 183 ចុះៃថងទី25 ែខមក  ឆន ំ2021 ស្តីពីេគលករណ៍អនុវត្តពីករអនុេ្រគះពនធេលើ
្របក់ចំេណញចំេពះសហ្រគសែដលេបះផ យមូលប្រតដំបូង។ 
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20. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត)  
ខ. ពនធពនយរជ្រទពយសកមមសុទធ 

ព័ត៌មនលម្អិតៃនពនធពនយរជ្រទពយសកមម/(បំណុល) មនដូចខងេ្រកម៖ 
 

ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020  
ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 

 (កំណត់សមគ ល់ 4)   (កំណត់សមគ ល់ 4)  
     
កៃ្រមេស ឥណទនមិនទន់ទទួល គ ល់ 6,173,213 24,970,647 5,771,758 23,346,761 
សំវធិនធនេលើករខតបង់ឱនភពៃនតៃម្ល 4,613,678 18,662,327 4,506,554 18,229,011 
ៃថងឈប់ស្រមក់ែដលេនសល់ 553,242 2,237,864 382,077 1,545,501 
សំវធិនធនេលើអតថ្របេយជន៍បុគគលិក 283,640 1,147,324 87,075 352,218 
ករ្របក់បងគរ្រតូវទទួល 8,643 34,961 13,934 56,363 
សិទធកនុងករេ្របើ្របស់្រទពយសកមម និង

បំណុលភតិសនយ 7,613 30,795 63,709 257,703 
កៃ្រមេស ្របក់កមចីមិនទន់ទទួល គ ល់ (1,931) (7,811) 172,950 699,583 
្រទពយ និងបរកិខ រ (218,529) (883,950) (219,976)  (889,803) 
លេម្អ ងពីករប្ដូររបិូយប័ណ្ណ 308,786 1,249,039 126,770  512,785  

ពនធពនយរជ្រទពយសកមម-សុទធ 11,728,355 47,441,196 10,904,851 44,110,122 

21. សវិំធនធនេលើអតថ្របេយជន៍បុគគលកិ 
 

 

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 
ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 
ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020 

 ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 
  (កំណត់សមគ ល់ 4)   (កំណត់សមគ ល់ 4)  

     
សមតុលយនេដើមករយិបរេិចឆទ 435,375 1,761,092 74,562 303,840 
បែនថមកនុងករយិបរេិចឆទ 984,435 3,995,821 882,076 3,584,757 
ករទូទត់កនុងករយិបរេិចឆទ (1,611) (6,539) (2,693) (10,944) 
លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ - (13,759) - 4,903 

សមតុលយចុងករយិបរេិចឆទ 1,418,199 5,736,615 953,945 3,882,556 
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22. បំណុលេផ ងៗ 
ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021   ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020  

ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 
  (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
     
បងគរបុព្វ ភ 6,827,457 27,617,064 1,000,000 4,045,000 
ចំ យបងគរ្រតូវទូទត់ 3,253,103 13,158,802 2,237,474 9,050,582 
ពនធកត់ទុក្រតូវបង់ 1,105,756 4,472,783 1,208,570 4,888,666 
បំណុលបងគរ្រតូវទូទត់ 1,092,557 4,419,393 2,096,877 8,481,867 
ពនធេលើ្របក់េបៀវត រ ៍ 136,583 552,478 1,326,675 5,366,400 
បំណុលេផ ង  ៗ 4,893 19,792 4,005 16,201 

 12,420,349 50,240,312 7,873,601 31,848,716 

23. មូលធនមច សភ់គហ៊ុន និងទុនប្រមុង 
(ក) េដើមទុន  

ភគហុ៊នធមម ទំងអស់មនចំនួន 230,000,000 ភគហុ៊នែដលមនតៃម្លចរកិ 4,000 េរៀល កនុងមួយភគហុ៊ន           
្រតូវបនចុះបញជ ីេបះផ យ និងទូទត់ ។ 

ពំុមនករផ្ល ស់ប្តូរមច ស់ភគហុ៊ន និងរចនសមព័នធភគហុ៊នកនុងអំឡុងករយិបរេិចឆទេនះេទ ។ ព័ត៌មនលម្អិត
ៃនភគទុនិកមនដូចខងេ្រកម៖ 

ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020  
ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល % ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល % 

  (កំណត់សមគ ល់ 4)   (កំណត់សមគ ល់ 4)  
       
KB 161,000,000  644,000,000  70.00 161,000,000  644,000,000  70.00 
LOLC 48,300,000  193,200,000  21.00 48,300,000  193,200,000  21.00 
BEA 14,490,000 57,960,000 6.30 14,490,000 57,960,000 6.30 
PSCo 6,210,000 24,840,000 2.70 6,210,000 24,840,000 2.70 

 230,000,000  920,000,000  100.00  230,000,000  920,000,000  100.00  
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23. មូលធនមច សភ់គហ៊ុន និងទុនប្រមុង (ត) 

(ក) េដើមទុន (ត) 

ពកយបំ្រពួញៈ 

KB       : Kookmin Bank 

LOLC  : LOLC INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED 

BEA   : The Bank of East Asia, Limited 

PSCo  : ្រកុមហុ៊ន បុគគលិក្រប ក់លីមីតធីត 

េនែខធនូ ឆន ំ2019 ធនគរេខបី៊គុកមីន (“េខបី៊”) ែដលជ្រកុមហុ៊នបុ្រតសមព័នធរបស់្រកុមហុ៊ន KB Financial Group 
បនយល់្រពមទិញភគហុ៊នចំនួន 70 ភគរយេនកនុង្រកុមហុ៊ន។ េនៃថងទី29 ែខមក  ឆន ំ2020 ្រកុមហុ៊នបន
ទទួលករយល់្រពមពីធនគរជតិៃនកមពុជ េលើករវនិិេយគរបស់ KB េន្រប ក់។ េនៃថងទី13 ែខេម  
ឆន ំ2020 ករលក់្រតូវបនបញច ប់េហើយករទូទត់្រតូវបនេធ្វើេឡើង។ េនកនុងដំេណើ រករេនះ្រកុមហុ៊នបនប្តូរ
េឈម ះពី “្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ្រប ក់ លីមីតធីត“ ជ “្រគឹះ ថ នមី្រកូហិរញញវតថុ្រប ក់ ម.ក“ េ យមន
្របសិទធភពពីៃថងទី9 ែខេម  ឆន ំ2020។ 

(ខ) ទុនប្រមុង 

អនុេ ម មកិចច្រពមេ្រព ង្របក់កមចីរេនៃថងទី8 ែខធនូ ឆន ំ2008 ង្រកុមហុ៊ន និង Instituto De Credito Oficial 
(“ICO”)ៃន្រពះ ជ ច្រក េអសប៉ញ េនកនុងអំឡុងេពលៃន្របក់កមចី ្រកុមហុ៊ន្រតូវរក ទុនប្រមុងស្រមប់
ព្រងឹងេដើមទុនេ យេផទរ្របក់ចំេណញកនុងមួយឆន ំ េ យគណន មអ្រ  3.5% ៃន្របក់កមចីែដលេនសល់
ជមួយ ICO គិត្រតឹមដំ ច់ករយិបរេិចឆទនីមួយៗ។ នៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 េដើមទុនប្រមុងែដលមិន ច
ែបងែចកបនមនចំនួន 3.16 នដុ ្ល រ េមរកិ (ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020៖ 3.15 នដុ ្ល រ េមរកិ)។  
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23. មូលធនមច សភ់គហ៊ុន និងទុនប្រមុង (ត) 

(គ) ទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិ 

បែ្រមប្រមួលេលើទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិ មនដូចខងេ្រកម៖ 
 ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020  
 ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 
 

 

(កំណត់សមគ ល់ 4) (ករ យករណ៍ 
េឡើងវញិ) 

(កំណត់សមគ ល់ 4) 
(ករ យករណ៍ 

េឡើងវញិ) 
     
សមតុលយនេដើមករយិបរេិចឆទ 461,332 1,778,127 2,644,420 10,715,190 
េផទរពី/(េទ)្របក់ចំេណញរក រទុក 662,073 2,687,354 (2,644,420) (10,715,190) 

សមតុលយនចុងករយិបរេិចឆទ 1,123,405 4,465,481 - - 

24. ចំណូលពីករ្របក់ 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020  
ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 

  (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
    

ឥណទនបុគគល 118,724,982 481,904,703 104,069,697 422,939,251 
សមតុលយេនធនគរេផ ង  ៗ 54,903 222,851 4,305 17,495 
សមតុលយេនធនគរជតិ 24,534 99,584 79,148 321,657 
ឥណទនជ្រកុម 13,922 56,509 26,208 106,509 

118,818,341 482,283,647 104,179,358 423,384,912 
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25. ចំ យករ្របក់ 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020  
ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 

  (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
្របក់បេញញើពីអតិថិជន 33,908,435 137,634,339 29,309,683 119,114,553 
្របក់កមចី 12,216,107 49,585,180 14,640,317 59,498,248 
អនុបំណុល 2,639,758 10,714,777 1,802,110 7,323,775 
មូលប្រតបំណុល្រតូវសង  643,995 2,613,976  - - 
្របក់បេញញើពីធនគរ និង          

ថ ប័នហិរញញវតថុេផ ង  ៗ 535,731 2,174,532 2,369,473 9,629,537 
បំណុលភតិសនយ 273,795 1,111,332 274,506 1,115,593 

50,217,821 203,834,136 48,396,089 196,681,706 

26. ចំណូល និងចំ យកៃ្រមេជើង រសទុធ 

 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020  
 ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 
  (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
     
ចំណូលកៃ្រមេជើង រពីឥណទន 1,971,949 8,004,141 1,720,440 6,991,868 
ចំណូលកៃ្រមេជើង រពីេស កមមេផទរ

្របក់កនុង្រសុក 201,901 819,517 228,538 928,779 

ចំណូលកៃ្រមេជើង រសរបុ 2,173,850 8,823,658 1,948,978 7,920,647 
ចំ យៃថ្លធនគរេលើ្របក់កមចី (20,580) (83,535) (32,246) (131,048) 
ចំ យេផ ង  ៗ (495) (2,009) - - 
ចំណូល និងចំ យកៃ្រមេជើង រ

សរបុ 2,152,775 8,738,114 1,916,732 7,789,599 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 
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ស្រមបដំ់ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ ែដលបនបញចប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន 2ំ021 

43 

27. ចំណូលេផ ងៗ 

 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020  
 ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 
  (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
ករពិន័យេលើឥណទន 1,700,408 6,901,956 1,292,107 5,251,123 
ករ្របមូលមកវញិពីឥណទនែដល
បនលុបេចញពីបញជ ី 854,390 3,467,969 1,225,466 4,980,294 
ចំណូលេផ ង  ៗ 322,897 1,310,640 298,154 1,211,699 

 2,877,695 11,680,565 2,815,727 11,443,116 

28. ចំ យេលើបុគគលកិ 

 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020  
 ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 
  (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4 

    
្របក់េបៀវត រ ៍  12,397,822  50,322,759 12,216,752 49,648,880 
្របក់រង្វ ន់ និង្របក់េលើកទឹកចិត្តដល់

បុគគលិក  5,829,119  23,660,395 4,772,649 19,396,046 
អតថ្របេយជន៍និេយជិត 984,435 3,995,822 882,076 3,584,757 
ចំ យេលើមូលនិធិសុខុមលភព

របស់បុគគលិក 268,096 1,088,202 267,759 1,088,173 
ឯកស ្ឋ នបុគគលិក - - 59,307 241,024 
ចំ យែផនកសុខភព 2,844 11,544 2,869 11,660 
អតថ្របេយជន៍និេយជិតេផ ង  ៗ 902,716 3,664,123 728,628 2,961,143 

 20,385,032 82,742,845 18,930,040 76,931,683 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 
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29. ចំ យទូេទ និងរដ្ឋបល 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 
គិត្រតឹមៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  

ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 
គិត្រតឹមៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020  

ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 
  (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
     
ចំ យេ្របងឥនធនៈ 926,018 3,758,707 947,144 3,849,193 
ចំ យេបះពុមព 343,775 1,395,383 320,281 1,301,622 
ចំ យៃថ្លទឹក និងេភ្លើង 281,263 1,141,647 291,146 1,183,217 
ចំ យដឹកជញជូ ន 268,756 1,090,881 290,375 1,180,084 
ចំ យែថទំ និងជួសជុល 266,015 1,079,755 259,830 1,055,949 
ចំ យករជួល 203,765 827,084 119,465 485,504 
ចំ យសមភ រៈករយិល័យ 203,716 826,883 295,603 1,201,331 
ចំ យែផនកទំនក់ទំនង 199,197 808,541 201,847 820,306 
ចំ យពនធេផ ង  ៗ 195,991 795,527 181,161 736,238 
ចំ យ ជញ ប័ណ្ណ 162,216 658,435 328,362 1,334,463 
ចំ យវជិជ ជីវៈ 161,085 653,844 178,377 724,924 
ចំ យទីផ រ និងផ ព្វផ យ 117,747 477,935 155,050 630,123 
ចំ យៃថ្លធនគរ 112,996 458,651 75,369 306,300 
ចំ យពនធ្របថប់្រ  និងចុះបញជ ី 56,571 229,622 310 1,260 
ចំ យករេធ្វើដំេណើ រ 32,357 131,337 106,921 434,527 
ចំ យជំនួយ 7,531 30,568 57,257 232,692 
ចំ យហ្វឹកហ្វឺន 7,056 28,640 42,395 172,293 
ចំ យេផ ង  ៗ 95,292 386,788 92,575 376,226 

 3,641,347 14,780,228 3,943,468 16,026,252 

30. ចំ យរលំស ់

 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020 
 ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 
  (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
     
រលំស់្រទពយ និងបរកិខ រ 503,084 2,042,018 520,742 2,116,296 
រលំស់្រទពយអរបីូ 72,303 293,478 87,155 354,197 
រលំស់េលើសិទធកនុងករេ្របើ្របស់្រទពយសកមម 1,036,113 4,205,583 972,679 3,952,968 

 1,611,500 6,541,079 1,580,576 6,423,461 
  



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 
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31. ច់្របក់សទុធែដលេ្របើកនងុសកមមភព្របតិបត្តិករ 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020  
ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 

 (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
    

្របក់ចំេណញសុទធកនុងករយិបរេិចឆទ 35,964,055 145,978,100 24,482,231 99,495,791 

និយ័តកមមេលើៈ     
ចំ យរលំស់ 30 1,611,500 6,541,079 1,580,576 6,423,461 
ចំេណញេលើករលក់្រទពយសកមម (59,780) (242,647) (5,625) (22,860) 
ចំណូលពីករ្របក់សុទធ (68,600,520) (278,449,511) (55,783,269) (226,703,206) 
សំវធិនធនេលើករខតបង់ឱនភពៃនតៃម្ល 4,252,318 17,260,159 6,570,328 26,701,813 
ពនធេលើ្របក់ចំេណញ 20(ក) 8,783,546 35,652,414 6,162,995 25,046,412 
អតថ្របេយជន៍និេយជិត 21 984,435 3,995,821 882,076 3,584,757 

(17,064,446) (69,264,585) (16,110,688) (65,473,832) 

ករផ្ល ស់ប្ដូរនូវ:     
សមតុលយេនធនគរជតិៃនកមពុជ (8,471,000) (34,383,789) (13,165,713) (53,505,458) 
ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន (189,348,538) (768,565,716) (221,700,155) (900,989,430) 
្រទពយសកមមេផ ងៗ  (383,179) (1,555,324) 6,618,527 26,897,694 
្របក់បេញញើពី្រគឹះ ថ នធនគរ និង ថ ប័ន

ហិរញញវតថុេផ ង  ៗ 19,509,193 79,187,814 (16,106,171) (65,455,479) 
្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន 73,606,874 298,770,302 45,783,362 186,063,583 
បំណុលេផ ង  ៗ 4,546,748 18,455,250 6,606,490 26,848,775 

ច់្របក់េ្របើ្របស់កនុង្របតិបត្តិករ (117,604,348) (477,356,048) (208,074,348) (845,614,147) 

ករ្របក់បនទទូល 116,674,763 473,582,863 102,025,222 414,630,502 
ករ្របក់បនបង់ (48,383,379) (196,388,135) (53,573,722) (217,723,606) 
ពនធេលើ្របក់ចំេណញបនបង់ 20(ខ) (24,914,691) (101,128,731) (24,051,304) (97,744,499) 
អតថ្របេយជន៍និេយជិតបនបង់ 21 (1,611) (6,539) (2,693) (10,944) 

ច់្របក់សុទធេ្របើ្របស់កនុងសកមមភព
្របតិបត្តិករ (74,229,266) (301,296,590) (183,676,845) (746,462,694) 
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32. ្របតិបត្តិករ និងសមតុលយជមួយសមព័នធញតិ 

(ក) ្របតិបត្តិករជ រវន្ត័ជមួយសមព័នធញតិ: 

សមព័នធញតិ ្របតិបត្តិករ 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ 

ែដលបនបញច ប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2020  
  ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 

   (កំណត់សមគ ល់4)  (កំណត់សមគ ល់4) 
      

្រកុម្របឹក ភិបល 
 

ៃថ្លឈនួល និងចំ យពក់ព័នធ 63,379 257,255 81,564 331,476 
ចំ យករ្របក់ 845 3,430 49,461 201,010 

ភគទុនិក ចំ យករ្របក់ 1,143,072 4,639,729 382,463 1,554,330 
ៃថ្លឈនួលនិងកៃ្រមេជើង រេលើ

ឥណទន 
215,957 876,569 23,025 93,574 

បុគគលិក្រគប់្រគង 
សំខន់  ៗ 

្របក់ែខ និងអតថ្របេយជន៍និេយជិត 930,101 3,775,281 699,460 2,842,605 
ចំ យករ្របក់  506,795 2,057,081 150,545 611,813 

ចំ យអតថ្របេយជន៍និេយជិត 40,976 166,322 39,746 161,528 

(ខ) សមតុលយជមួយសមព័នធញតិ: 
 

សមព័នធញតិ គណនី ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021  ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020  
  ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 
   (កំណត់សមគ ល់ 4)  (កំណត់សមគ ល់ 4) 
      

្រកុម្របឹក ភិបល និង                 
គណៈ្រគប់្រគងសំខន់  ៗ

្របក់បេញញើ 27,649,676 111,842,939 29,515,649 119,390,799 
ឥណទន 1,177,153 4,761,586 805,477 3,258,154 

BEA ្របក់កមចី 4,008,207 16,213,197 6,003,274 24,283,243 
KB ្របក់កមចី 134,404,140 543,664,746 130,267,943 526,933,829 
PSCo  ្របក់បេញញើ 3,737,772 15,119,288 2,968,104 12,005,981 
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33. តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហរិញញវតថុ 

ឧបករណ៍ហិរញញវតថុរមួមន្រទពយសកមម និង បំណុលហិរញញវតថុ និងឧបករណ៍ែដលមិនមនេន ងតុលយករ។ 
តៃម្លសម្រសប គឺជៃថ្លែដល្រតូវទទួលេដើមបីលក់្រទពយសកមម ឬ បង់េដើមបីេផទរបំណុលកនុង្របតិបត្តិករ េន
ករយិបរេិចឆទៃនករ ស់ែវងេដើម ឬ កនុងករណីែដលមិនមនទីផ រមន អតថ្របេយជន៍េ្រចើនបំផុតែដល្រកុម
ហុ៊នមនេនករយិបរេិចឆទេនះ។ ព័ត៌មនែដលបនបង្ហ ញេនទីេនះតំ ងឲយករប៉ន់ ម នៃនតៃម្លសម
្រសបដូចករយិបរេិចឆទហិរញញវតថុ។ 

តៃម្លទីផ រែដល ចដក្រសង់ និង ចអេងកតែដល ចរកបន្រតូវបនេ្របើជរង្វ ស់ៃនតៃម្ល សម្រសបៃន
ឧបករណ៍ហិរញញវតថុ។ េនេពលែដលតៃម្លទីផ រែដល្រតូវបនដក្រសង់និងសេងកត មិន ចដឹងបន ្រតូវបនេគ
ប៉ន់ ម នេ យែផ្អកេលើវធីិ ្រស្ត និងករសនមតទក់ទងនឹងលកខណៈ និភ័យៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុេផ ង  ៗ
អ្រ អបប រ ករប៉ន់ ម នៃនលំហូរទឹក្របក់នេពលអនគតនិងក ្ត េផ ងេទៀត។ 

ព័ត៌មនៃនតៃម្លសម្រសបស្រមប់្រទពយសកមម និងបំណុលមិនែមនហិរញញវតថុមិន្រតូវបន ប់បញចូ លេទពីេ្រពះ
មិនសថិតកនុងវ ិ លភពៃន CIFRS 7 ករ ត្រត ងឧបករណ៍ហិរញញវតថុ ែដលទមទរឲយបង្ហ ញព័ត៌មនតៃម្ល

សម្រសប។  

តៃម្លសម្រសបៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុរបស់្រកុមហុ៊ន មនដូចជ ច់្របក់ និងមូលនិធិរយៈេពលខ្លីសមតុលយ
្របក់បេញញើជមួយធនគរជតិៃនកមពុជ សមតុលយធនគរេផ ង  ៗ ្របក់បេញញើពីអតិថិជន និងធនគរ ្រទពយ
សកមមេផ ង  ៗ បំណុលេផ ង  ៗ និងករខចីរយៈេពលខ្លីមិនមនករផ្ល ស់ប្តូរជ រវន្តចំេពះអ្រ ្របក់ចំេណញ           
ទីផ រ េ យ រែតរយៈេពលមនកំណត់ៃនៃថងដល់កលកំណត់របស់ឧបករណ៍ទំងេនះ។ ដូចតៃម្លេយង
្រទពយសកមមនិងបំណុលហិរញញវតថុទំងេនះ េនកលបរេិចចទហិរញញវតថុ្រប ក់្របែហលនឹងតៃម្លសម្រសប               
របស់ ។ 

វធីិ ្រស្ត និងករសនមតែដលេ្របើ្របស់េ យ្រកុមហុ៊ន កនុងករប៉ន់ ម នតៃម្លសម្រសបៃនឧបករណ៍ហិរញញវតថុ
មន៖ 

 ច់្របក់កនុងៃដ សមតុលយជមួយធនគរជតិៃនកមពុជ និងធនគរេផ ង  ៗ

តៃម្លេយង្រប ក់្របែហលនឹងតៃម្លសម្រសបេ យ ររយៈេពលខ្លី ៃនគណនីទំងេនះ។ 

 ឥណទនផ្តល់ដល់អតិថិជន 

តៃម្លសម្រសប្រតូវបនប៉ន់ ម ន េ យករថយចុះលំហូរទឹក្របក់នេពលអនគត ែដលបនប៉ន់ ម ន
េ យេ្របើអ្រ ទីផ រទូេទៃនហិរញញបបទន ែដលមន និភ័យឥណទន និងកលកំណត់្រសេដៀងគន ។ 
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33. តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហរិញញវតថុ (ត) 

 ្របក់បេញញើ កមចី និងអនុបំណុល 

ករប៉ន់ ម នតៃម្លសម្រសបៃន្របក់បេញញើមនត្រមូវករ ែដលមិនមនករយិបរេិចឆទេទ ែដលរមួមន្របក់
បេញញើមិនមនករ្របក់ គឺជចំនួនទឹក្របក់ែដល្រតូវសង មតំរវូករ។ ករប៉ន់ ម នតៃម្លសម្រសបៃន
្របក់បេញញើមនកលកំណត់រយៈេពលែវង និងកមចីេផ ងេទៀត េ យមិនមនករ្រសង់តៃម្លទីផ រ គឺែផ្អក
េលើលំហូរទឹក្របក់អបប រ េ យេ្របើអ្រ ករ្របក់ស្រមប់បំណុលថមីែដលមនកលកំណត់េនសល់
្រសេដៀងគន ។ 

 ្រទពយសកមម និងបំណុលេផ ង  ៗ

េ យ រែតរយៈេពលខ្លី តៃម្លេយងៃនបំណុលេផ ង េៗនកនុងរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ ្រតូវបន
េគចត់ទុកថជករប៉ន់ ម ន្រប ក់្របែហលេទនឹងតៃម្លសម្រសប្រទពយសកមម និងបំណុលទំងេនះ។ 

ននុ្រកមៃនតៃម្លសម្រសប 

CIFRS 7 បញជ ក់ពី ននុ្រកមៃនបេចចកេទស យតៃម្ល េ យែផ្អកេលើថេតើធតុចូលៃនបេចចកេទស យតៃម្ល 
ទំងេនះ ច្រតូវបនេគសេងកតេឃើញ ឬ មិន ច្រគប់្រគងបន។ ធតុចូលែដល ចអេងកតបនឆ្លុះបញច ំងពី
ទិននន័យទីផ រែដលទទួលបនពី្របភពឯក ជយ និងធតុចូលែដលមិន ច្រគប់្រគងបនឆ្លុះបញច ំងពីករករ
សនមតទីផ ររបស់្រកុមហុ៊ន។ ននុ្រកមតៃម្ល ៃនសម្រសបមនដូចខងេ្រកម៖ 

 ក្រមិតទី 1 – តៃម្លដក្រសង់ (មិនបនេធ្វើនិយ័តកមម) េនកនុងទីផ រសកមមស្រមប់្រទពយសកមម ឬបំណុលដូច
គន ។ ដំ ក់កលេនះ ប់បញចូ លទំងមូលប្រតភគហុ៊នែដលបនចុះបញជ ី និងឧបករណ៍បំណុល។ 

 ក្រមិតទី 2 – ធតុចូលេ្រកពីស្រមង់តៃម្លែដលបនបញចូ លកនុងក្រមិតទី 1 ែដល ច្រតូវបនេគសេងកតេឃើញ
ស្រមប់្រទពយសកមម ឬ បំណុល េ យផទ ល់ (ឧទហរណ៍ៈ ដូចជតៃម្ល) ឬ េ យ្របេយល (ឧទហរណ៍៖ 
បនមកពីតៃម្ល)។ 

 ក្រមិតទី 3 – ធតុចូលស្រមប់្រទពយសកមម ឬបំណុល ែដលមិនែផ្អកេលើទិននន័យទីផ រែដល ចអេងកតបន 
(ធតុចូលែដលមិន ចអេងកតបន)។ ក្រមិតេនះរមួបញចូ លទំងឧបករណ៍ មូលធន និងឧបករណ៍បំណុល
ែដលមនសមសធតុែដលមិន ចសេងកតបន។ 

 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថសុេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 

ស្រមបដំ់ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ ែដលបនបញចប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន 2ំ021 
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33. តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហរិញញវតថុ (ត) 

ននុ្រកមៃនតៃម្លសម្រសប (ត) 

ងខងេ្រកមសេងខបអំពី ននុ្រកមៃនតៃម្លសម្រសប ៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ែដលមិន្រតូវបន ស់ែវង         
មតៃម្លសម្រសប បុ៉ែន្តស្រមប់តៃម្លសម្រសបែដល្រតូវបនបង្ហ ញ។ 

 

 ៃថងទី31 ែខមីន ឆន ំ2021 
 តៃម្លេយង តៃម្លសម្រសប 

 
  ស្រមង់តៃម្លកនុង ទី

ផ រសកមម 
ធតុចូលែដល ច

អេងកតបន 
ធតុចូលែដលមិន

ចអេងកតបន 
  សរបុ ក្រមិត 1 ក្រមិត 2 ក្រមិត 3 

 
ពន់ដុ ្ល រ 

េមរកិ 
ពន់ដុ ្ល រ 

េមរកិ 
ពន់ដុ ្ល រ 

េមរកិ 
ពន់ដុ ្ល រ 

េមរកិ 
ពន់ដុ ្ល រ 

េមរកិ 
្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលតៃម្លសម

្រសប្រតូវបនបង្ហ ញ      
ឥណទននិង្របក់្រតូវទទូលបន 3,165,805 3,318,215 - - 3,318,215 

សមមូល នេរៀល                        
(កំណត់សមគ ល់ 2.2) 12,805,680 13,422,180 - - 13,422,180 

បំណុលហិរញញវតថុែដលតៃម្លសម
្រសប្រតូវបនបង្ហ ញ      

្របក់កមចី 805,783 808,857 - - 808,857 
មូលប្រតបំណុល្រតូវសង 31,339 31,504   31,504 
អនុបំណុល 112,467 110,478 - - 110,478 

949,589 950,839 - - 950,839 

សមមូល នេរៀល                               
(កំណត់សមគ ល់ 2.2) 3,841,088 3,846,144 - - 3,846,144 

 
 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថសុេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
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33. តៃម្លសម្រសបៃន្រទពយសកមម និងបំណុលហរិញញវតថុ (ត) 

ននុ្រកមៃនតៃម្លសម្រសប (ត) 

ងខងេ្រកមសេងខបអំពី ននុ្រកមៃនតៃម្លសម្រសប ៃន្រទពយសកមមហិរញញវតថុ ែដលមិន្រតូវបន ស់ែវង            
មតៃម្លសម្រសប បុ៉ែន្តស្រមប់តៃម្លសម្រសបែដល្រតូវបនបង្ហ ញ។ (ត) 

 
 ៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 
 តៃម្លេយង តៃម្លសម្រសប 

 
  ស្រមង់តៃម្លកនុង ទី

ផ រសកមម 
ធតុចូលែដល ច

អេងកតបន 
ធតុចូលែដលមិន

ចអេងកតបន 
  សរបុ ក្រមិត 1 ក្រមិត 2 ក្រមិត 3 

 
ពន់ដុ ្ល រ 

េមរកិ 
ពន់ដុ ្ល រ 

េមរកិ 
ពន់ដុ ្ល រ 

េមរកិ 
ពន់ដុ ្ល រ 

េមរកិ 
ពន់ដុ ្ល រ 

េមរកិ 
្រទពយសកមមហិរញញវតថុែដលតៃម្លសម

្រសប្រតូវបនបង្ហ ញ      
ឥណទននិង្របក់្រតូវទទូលបន 2,978,580 3,122,262 - - 3,122,262 

សមមូល នេរៀល                           
(កំណត់សមគ ល់ 2.2) 12,048,356 12,629,550 - - 12,629,550 

បំណុលហិរញញវតថុែដលតៃម្លសម
្រសប្រតូវបនបង្ហ ញ      

្របក់កមចី 794,430 802,686 - - 802,686 
មូលប្រតបំណុល្រតូវសង 30,666 31,978 - - 31,978 
អនុបំណុល 113,668 115,584 - - 115,584 

938,764 950,248 - - 950,248 

សមមូល នេរៀល                           
(កំណត់សមគ ល់ 2.2)  3,797,300   3,843,753  - -  3,843,753  

កនុងអំឡុងេពលករយិបរេិចឆទ មិនមនករេផទរ្របក់រ ងករ ស់ែវងតៃម្លសម្រសបក្រមិតទី1 និងទី2 េឡើយ
េហើយគម នករេផទរចូលនិងេចញពីករ ស់តៃម្លសម្រសបក្រមិតទី3 េឡើយ។ 



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថសុេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 

ស្រមបដំ់ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ ែដលបនបញចប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន 2ំ021 
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34. ពនធយថភព 

ពនធ្រតូវបនគណន មមូល ្ឋ នបំណក្រ យបចចុបបននៃនបទបបញញត្តិពនធ រែដលបនអនុម័តនកលបរេិចឆទ
ៃនករ យករណ៍។ អនក្រគប់្រគង យតៃម្ល មដំ ក់កលនិមួយៗនូវជំហរកនុងករ្របកសពនធទក់ទងេទ
នឹង ថ នភពែដលបទបបញញត្តិស្ដីពីពនធ រ្រតវូអនុវត្ត មករបក្រ យ។ ករអនុវត្តេនះ បេងកើតនូវសំវធិនធន
េនេពលសម្រសប មមូល ្ឋ នៃនចំនួនទឹក្របក់ែដលរពឹំងថនឹង្រតូវបង់ជូន ជញ ធរពនធ។  

េទះយ៉ង ក៏េ យបទបបញញត្តិទំងេនះ ចមនករែ្រប្របួល មដំ ក់កលនិមួយ  ៗ េហើយករកំណត់
ចុងេ្រកយៃនបំណុលពនធនឹង្រតូវេធ្វើេឡើងបនទ ប់ពីមនករ្រតួតពិនិតយពី ជញ ធរពនធ រ។ េនេពលលទធផល
ពនធចុងេ្រកយៃនបញ្ហ ទំងេនះខុសគន ពីចំនួនែដលបនកត់្រ ដំបូង ភពខុសគន ទំងេនះនឹងជះឥទធិពល
ដល់បំណុលពនធ និងសមតុលយកនុងរយៈេពលែដលករកំណត់េនះ្រតូវបនេធ្វើេឡើង។ 

35. ករ យករណ៏េឡើងវិញនូវសមតុលយនករយិបរេិចឆទមុន 

សមតុលយនករយិបរេិចឆទមុនមួយចំនួន ្រតូវបនេធ្វើចំ ត់ថន ក់េឡើងវញិ េដើមបីបនសងគតិភពបង្ហ ញ           
នករយិបរេិចឆទេនះ។ េសចក្តីលម្អិតៃនករកំណត់េឡើងវញិគឺដូចខងេ្រកម ៖ 

បំណុលហិរញញវតថុ មរលំស់ៃថ្លេដើម 

អនុេ ម ម ស.ហ.រ.ទ.អ.ក 9 ករ្របក់បងគរគឺជែផនកមួយៃនកររលំស់ៃថ្លេដើមៃនបំណុលហិរញញវតថុែដលបន
ស់ែវង មៃថ្លេដើមរលំស់។ េទះយ៉ង ្រកុមហុ៊នបនចត់ថន ក់ករ្របក់បងគរជបំណុលេផ ង េៗទៀត។ ជ

លទធផលបំណុលេផ ង ្ៗរតូវបន យករណ៏េលើសចំនួន 57,237,535 ដុ ្ល រ េមរកិ ចំែណកឯ ្របក់បេញញើពី
្រគឹះ ថ នធនគរ និង ថ ប័នហិរញញវតថុេផ ង  ៗ្របក់បេញញើពីអតិថិជន ្របក់កមចី មូលប្រតបំណុល្រតូវសង និង
អនុបំណុល្រតវូបន យករណ៏ខ្វះចំនួន 1,087,600 ដុ ្ល រ េមរកិ 49,461,842 ដុ ្ល រ េមរកិ 5,056,882 ដុ ្ល រ
េមរកិ 414,364 ដុ ្ល រ េមរកិ និង 1,216,847 ដុ ្ល រ េមរកិ េរៀងគន ។ 

ទុនប្រមងុបទបបញញត្តិ និង្របក់ចំេណញរក ទុក 

េយង ម្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ េលខ ធ7-017-344 ចុះៃថងទី1 ែខធនូ ឆន ំ2017 និង ចរែណនំ 
េលខ ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ចុះៃថងទី16 ែខកុមភៈ ឆន ំ2018 ស្តីពីចំ ត់ថន ក់ ភ័យឥណទន និងសំវធិនធន
េលើឱនភពៃនតៃម្ល ្រគឹះ ថ នធនគរ និងហិរញញវតថុ ្រតូវគណនទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិ។ ្របសិនេបើសំវធិន
ធន មបទបបញញត្តិ មនចំនួនខពស់ជងសំវធិនធន ម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 ចំនួនលេម្អ ងេនះ ្រតូវកត់្រ ជ                
ទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិ ែដល្រតូវបនបង្ហ ញេនកនុងមូលធន។ េនេពលបនទ ប់ទុនប្រមុងេនះ ្រតូវបនបែង្វរ          
មកវញិ (រហូតដល់សូនយ) េនេពលែដលទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិ មនចំនួនេសមើ ឬទបជងសំវធិនធន ម               
ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 ។ ទុនប្រមុងបទបបញញត្តិ្រតូវបនចត់ទុកជទុនប្រមុងសុវតថិភពមិន ចែបងែចកបន និងមិន
្រតូវបនអនុញញ តឲយ ប់បញចូ លកនុងករគណនមូលនិធិផទ ល់សុទធ ។ នៃថងទី 31 ែខ ធនូ ឆន ំ 2020 សំវធិនធន ម
បទបបញញត្តិ មនចំនួនខពស់ជងសំវធិនធនេលើករខតបង់េលើឱនភពៃនតៃម្ល មស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 ចំនួន 
461,332 ដុ ្ល រ េមរកិ។  



្រគឹះ ថ នមី្រកហូរិញញវតថុ ្រប ក ់ម.ក 

កំណត់សមគ លេ់លើរបយករណ៍ហរិញញវតថសុេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 

ស្រមបដំ់ ច់ករយិបរេិចឆទ 3ែខ ែដលបនបញចប់ៃថងទី31 ែខមីន ឆន 2ំ021 
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35. ករ យករណ៍េឡើងវិញនូវសមតុលយនករយិបរេិចឆទមុន (ត) 

េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ ្រកុមហុ៊ន បនយកចំ យេលើករខតបង់េលើឱនភពតៃម្លេធ្វើជមូល ្ឋ នកនុង
ករគណនទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិ។ េហតុដូេចនះ ទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិ្រតូវបនកត់្រ េលើសចំនួន 
1,464,505 ដុ ្ល រ េមរកិ េហើយ្របក់ចំេណញរក ទុក្រតូវបនកត់្រ ខ្វះចំនួន 1,464,505 ដុ ្ល រ េមរកិ ។ 

ករសេងខបធតុរងផលប៉ះពល់េ យករេធ្វើចំ ត់ថន ក់េឡើងវញិេលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុនៃថងទី31 ែខធនូ 
ឆន ំ2020 មនដូចខងេ្រកម៖ 

របយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ 
 
 នៃថងទី31 ែខធនូ ឆន ំ2020 

 
ែដលបន យករណ៍ 

កន្លងេទ 
ករេធ្វើចំ ត់ថន ក់

េឡើងវញិ 
ស្រមប់ករ យ
ករណ៍េឡើងវញិ 

ស្រមប់ករ យ
ករណ៍េឡើងវញិ 

 ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ ដុ ្ល រ េមរកិ សមមូលពន់េរៀល 
    (កំណត់សមគ ល់4) 
បំណុល     
្របក់បេញញើពី្រគឹះ ថ នធនគរ 

និង ថ ប័នហិរញញវតថុេផ ង  ៗ 36,145,217 1,087,600 37,232,817 150,606,745 
្របក់បេញញើពីអតិថិជន 2,025,219,101 49,461,842 2,074,680,943 8,392,084,414 
្របក់កមចី 789,373,435 5,056,882 794,430,317 3,213,470,632 
មូលប្រតបំណុល្រតូវសង 30,251,674 414,364 30,666,038 124,044,124 
អនុបំណុល 112,450,970 1,216,847 113,667,817 459,786,320 
បំណុលេផ ង  ៗ 65,111,136 (57,237,535) 7,873,601 31,848,716 

 3,058,551,533 - 3,058,551,533 12,371,840,951 

     
មូលធនមច ស់ភគហុ៊ន     
្របក់ចំេណញរក ទុក 283,760,335 1,464,505  285,224,840  1,163,897,093 
ទុនប្រមងុ មបទបបញញត្តិ 1,925,837 (1,464,505) 461,332  1,778,127 

 285,686,172 - 285,686,172 1,165,675,220 

 

 

 


