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សេង�បចេនា� ះេពលស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ  

3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប�� ប់ 

ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2021 
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របាយករណ៍របស់សវនករឯករជ្យ 

ស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ 

សេង�បចេនា� ះេពល 

 



ព័ត៌មានអំពី្រក�មហ៊ុន 

 

 

 

្រក�មហ៊ុន ្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

 

េលខចុះប�� ពីណិជ�កម� 00001157 

 

ទីស� ក់ករចុះប��  ី អគារេលខ 212 ផ�ូវេលខ 271 សង� ត់ទួលទំពូង2 

 ខណ� ចំករមន  
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ភាគហ៊ុនិក Kookmin Bank  

 LOLC International Private Limited  
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្រក�ម្របឹក្សោភិបាល េលក Kwi Sang Jun  ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 
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 េលក សុីម េសនាជាតិ អភិបាល 

 េលក Minki Brian Hong អភិបាល 

 េលក Hak Soo Kim អភិបាល (លែលងេនៃថ�ទី28 ែខមករ ឆា� 2ំ021) 

 

គណៈកមា� ធិករ្របតិបត� ិ េលក សុីម េសនាជាតិ ្របធាននាយក្របតិបត� ិ

 េលក អុ៊� សូផន អនុ្របធាននាយក្របតិបត�ិទទួលបន�ុកហរិ��វត�ុ 

 េលក អុ៊� សមេអឿន អនុ្របធាននាយក្របតិបត�ិទទួលបន�ុក្របតិបត�ិករ 

 េលក នាង សុខឃីម អនុ្របធាននាយក្របតិបត�ិទទួលបន�ុក 

   ្រគប់្រគងអជីវកម� 

 េលក សយ សនីូ អនុ្របធាននាយក្របតិបត�ិទទួលបន�ុក 

   ្រគប់្រគងទីផ្សោរ 

 េលក ជួប វសនា អនុ្របធាននាយក្របតិបត�ិទទួលបន�ុក 

   ធនធានមនុស្ស 

 េលក ជា ហង អនុ្របធាននាយក្របតិបត�ិទទួលបន�ុក 

   ែផនករយទុ�ស�ស� និងអជីវកម� 

 

សវនករ េខភីអឹមជ�ី េខមបូឌ ចំកត់ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម  .ក 

 
 

មាតិក 

ទំព័រ 

របាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 1 – 6 

របាយករណ៍របស់សវនករឯករជ្យស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យេល 

 របាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល 7 – 8 

របាយករណ៍ស� នភាពហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល 9  

របាយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលទ�ផលលម�ិតេផ្សងៗសេង�បចេនា� ះេពល 10 – 11   

របាយករណ៍ស�ីពីបែ្រមប្រម�លមូលធនសេង�បចេនា� ះេពល 12 

របាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់សេង�បចេនា� ះេពល 13 – 14 

កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល 15 – 63 

 



















្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

របាយករណ៍ស� នភាពហរិ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល 
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  ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2020 

 កណំត ់ ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 
 សមា� ល់  (កណំតស់មា� ល់ 4) (កររយករណ៍េឡងវញិ) (កណំតស់មា� ល់ 4) 
     (កររយករណ៍េឡងវញិ) 

្រទព្យសកម�      

សច់្របាកក់�ុងៃដ 6 171,201,528   697,646,227   160,578,086 649,538,358 

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 7 329,578,177  1,343,031,071  438,355,399 1,773,147,589 

សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងៗ  8 12,223,725   49,811,679   3,975,029 16,078,992 

ឥណទនផ�ល់ដល់អតថិជិន 9 3,279,156,563  13,362,562,994  2,978,579,934 12,048,355,833 

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ  10 4,722,167  19,242,830  1,341,096 5,424,733 

្រទព្យ នងិបរកិ� រ 11 5,174,718  21,086,976  5,662,803 22,906,039 

សិទ�េ្រប្របាស់្រទព្យសកម� 12 14,057,768  57,285,405  15,322,179 61,978,214 

្រទព្យសកម�អរូប ី 13 1,504,428  6,130,544  1,607,168 6,500,995 

ពន�ពន្យោរសុទ�ជា្រទព្យសកម� 20(គ) 12,807,557  52,190,795  10,904,851 44,110,122 

្រទព្យសកម�សរបុ  3,830,426,631  15,608,988,521  3,616,326,545 14,628,040,875 

បំណុល និងមូលធនមា� សភ់ាគហ៊ុន      

បំណុល      

្របាកប់េ��ពីធនាគារនានា និង 

្រគឹះស� នហិរ��វត�ុេផ្សងៗ  14 54,395,289  221,660,803  37,232,817 150,606,745 

្របាកប់េ��របស់អតិថជិន 15 2,268,580,984  9,244,467,510  2,074,680,943 8,392,084,414 

្របាកក់ម� ី 16 722,196,369  2,942,950,204  794,430,317 3,213,470,632 

មូលប្រតបណុំល្រត�វសង 17 30,640,009  124,858,037  30,666,038 124,044,124 

អនបុណុំល 18 122,369,117  498,654,152  113,667,817 459,786,320 

បណុំលភតិសន្យោ 19 13,294,988  54,177,076  14,424,818 58,348,389 
បណុំលពន�េល្របាកច់ំេណញ 20(ខ) 16,591,294  67,609,523  24,076,695 97,390,231 

សំវធិានធនេលអត�្របេយាជនន៍ិេយាជិត 21 582,940  2,375,481  435,375 1,761,092 

បណុំលេផ្សង  ៗ 22 14,461,950  58,932,444  7,873,601 31,848,716 

បំណុលសរបុ  3,243,112,940  13,215,685,230  3,097,488,421 12,529,340,663 

មូលធនមា� ស់ភាគហុ៊ន      

េដមទនុ 23(ក) 300,000,000  1,200,000,000  230,000,000 920,000,000 

្របាកច់ំេណញរក្សោទកុ  284,132,429  1,163,635,470   285,224,840 1,163,897,093 

ទុនប្រម�ង 23(ខ) 3,181,262  12,892,203  3,151,952 12,773,175 

ទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត� ិ 23(គ) - - 461,332 1,778,127 

ទុនប្រម�ងពកីរប�ូររូបិយបណ័�  - 16,775,618   - 251,817 

មូលធនមា� ស់ភាគហុ៊នសរបុ  587,313,691  2,393,303,291  518,838,124 2,098,700,212 

បំណុល និងមូលធនមា� សភ់ាគហ៊ុនសរបុ 3,830,426,631  15,608,988,521  3,616,326,545 14,628,040,875 

កំណត់សមា� ល់ែដលភា� ប់ជាមួយគឺ ជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

របាយករណ៍ចំេណញ ឬខត នងិលទ�ផលលម�ិតេផ្សងៗសេង�បចេនា� ះេពល 
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ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 កណំត ់ ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

 សមា� ល់  (កណំតស់មា� ល់ 4) 
 

(កណំតស់មា� ល់ 4) 
     
ចណូំលករ្របាក ់ 24 242,118,738  983,244,195  207,160,286  844,385,325  

ចណំាយករ្របាក ់ 25 (101,559,125) (412,431,607) (98,363,700) (400,930,443) 

ចំណូលករ្របាក់សុទ�  140,559,613  570,812,588  108,796,586  443,454,882  

ចណូំលកៃ្រមេជងស 26 4,334,419  17,602,076  2,469,833  10,067,039  

ចណំាយកៃ្រមេជងស  (77,888) (316,303) (62,286) (253,878) 

ចំណូលសុទ�ពីកៃ្រមេជងស 

និង្របាក់កៃ្រម  4,256,531  17,285,773  2,407,547  9,813,161  

ចណូំលេផ្សង  ៗ 27 5,155,014  20,934,512  4,602,130  18,758,283  

ចណូំលវភិាគទន  755,704  3,068,914  258,016  1,051,673  

ខតសុទ�ពកីរប�ូររូបិយបណ័�  (592,778) (2,407,271) (39,665) (161,675) 

ចំណូលេផ្សងៗសរបុ  5,317,940 21,596,155 4,820,481  19,648,281  

ចំណូលសរបុពីករ្របាក់ កៃ្រមេជងស 

និងចំណូលេផ្សងៗ   150,134,084 609,694,516 116,024,614  472,916,324  

ចណំាយេលបគុ�លិក 28 (37,848,583) (153,703,096) (34,696,344) (141,422,298) 

សំវធិានធនេលករខតបងៃ់ន 

 ឱនភាពៃនតៃម� 9 (16,800,898) (68,228,447) (23,507,072) (95,814,825) 

ចណំាយទូេទ នងិរដ�បាល 29 (6,969,022) (28,301,198) (7,864,331) (32,055,015) 

ចណំាយរលំស់ 30 (3,255,332) (13,219,903) (3,196,425) (13,028,627) 

្របាក់ចំេណញមុនដកពន� 
 

85,260,249 346,241,872 46,760,442  190,595,559  

ចណំាយពន�េល្របាកច់ំេណញ 20(ក) (16,784,682) (68,162,594) (9,386,929) (38,261,123) 

្របាក់ចំេណញសុទ�ស្រមាប់

ករយិបរេិច�ទ 
 

68,475,567  278,079,278  37,373,513  152,334,436  

លទ�ផលលម�តិេផ្សងៗ ៖      

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័�  - 16,523,801 - 8,015,518  

លទ�ផលលម�ិតសរបុ 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ   68,475,567  294,603,079 37,373,513  160,349,954  

 

 

 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

របាយករណ៍ចំេណញ ឬខត នងិលទ�ផលលម�ិតេផ្សងៗសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 កណំត ់ ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

 សមា� ល់  (កណំតស់មា� ល់ 4) 
 

(កណំតស់មា� ល់ 4) 
     
ចណូំលករ្របាក ់ 24 123,300,397  500,969,513  102,980,927  420,986,030  

ចណំាយករ្របាក ់ 25 (51,341,304) (208,599,718) (49,967,611) (204,267,594) 

ចំណូលករ្របាក់សុទ�  71,959,093  292,369,795  53,013,316  216,718,436  

ចណូំលកៃ្រមេជងស 26 2,160,569  8,778,392  520,855  2,129,255  

ចណំាយកៃ្រមេជងស  (56,813) (230,831) (30,040) (122,804) 

ចំណូលសុទ�ពីកៃ្រមេជងស 

និង្របាក់កៃ្រម  2,103,756  8,547,561  490,815  2,006,451  

ចណូំលេផ្សង  ៗ 27 2,277,319  9,252,747  1,786,403  7,302,815  

ចណូំលវភិាគទន  390,494  1,586,577  258,016  1,054,769  

ខតពកីរប�ូររូបិយបណ័�សុទ�  (1,234,376) (5,015,270) (1,193,576) (4,879,339) 

ចំណូលេផ្សងៗសរបុ  1,433,437 5,824,054   850,843  3,478,245  

ចំណូលសរបុពីករ្របាក់ កៃ្រមេជងស

និងចំណូលេផ្សងៗ   75,496,286 306,741,410   54,354,974  222,203,132  

ចណំាយេលបគុ�លិក 28 (17,463,551) (70,954,408) (15,766,304) (64,452,651) 

សំវធិានធនេលករខតបង ់

 ឱនភាពៃនតៃម� 9 (12,548,580) (50,984,881) (16,936,744) (69,237,409) 

ចណំាយទូេទ នងិរដ�បាល 29 (3,327,675) (13,520,344) (3,920,864) (16,028,492) 

ចណំាយរលំស់ 30 (1,643,832) (6,678,889) (1,615,848) (6,605,587) 

្របាក់ចំេណញមុនដកពន� 
 

40,512,648   164,602,888   16,115,214  65,878,993  

ចណំាយពន�េល្របាកច់ំេណញ 20(ក)  (8,001,136)  (32,508,616) (3,223,934) (13,179,442) 

្របាក់ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 
 

32,511,512  132,094,272  12,891,280  52,699,551  

លទ�ផលលម�តិេផ្សងៗ ៖      

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័�  - 17,027,299 - 9,918,677  

លទ�ផលលម�ិតសរបុ 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ   32,511,512  149,121,571   12,891,280  62,618,228  

 

 

 

 

កំណត់សមា� ល់ែដលភា� ប់ជាមួយគឺ ជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

របាយករណ៍ស�ពីីបែ្រមប្រម�លមូលធនសេង�បចេនា� ះេពល 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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 េដមទុន ្របាក់ចេំណញរក្សោទុក ទុនប្រម�ង ទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត�ិ 

ទុនប្រម�ងព ី 

ករប�ូររូបិយប័ណ� សរុប 

 
ដុល� រអេមរកិ សមមូលពន់េរៀល

(កំណត់សមា� ល់ 4) 
ដុល� រអេមរកិ សមមូលពន់េរៀល

(កំណត់សមា� ល់ 4) 
ដុល� រអេមរកិ សមមូលពន់េរៀល

(កំណត់សមា� ល់ 4) 
ដុល� រអេមរកិ សមមូលពន់េរៀល

(កំណត់សមា� ល់ 4) 
ដុល� រអេមរកិ សមមូលពន់េរៀល

(កំណត់សមា� ល់ 4) 
ដុល� រអេមរកិ សមមូលពន់េរៀល

(កំណត់សមា� ល់ 4) 

សមតុល្យនាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ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   

មូលធនកម�េល្របាក់ចំេណញរក្សោទុក 70,000,000  280,000,000  (70,000,000) (280,000,000) - - - - - - - - 

្របាក់ចំេណញសុទ� 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ - - 68,475,567  278,079,278  - - - - - - 68,475,567  278,079,278  

ករេផ�រពទីុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត�ិ - - 461,332  1,778,127   - - (461,332) (1,778,127) - - - - 

ករេផ�រេទទុនប្រម�ង - - (29,310) (119,028) 29,310  119,028  - - - - - - 

លេម��ងពីករប�ូររូបិយប័ណ� - - - - - - - -  - 16,523,801 - 16,523,801   

សមតុល្យនាៃថ�ទី3០ ែខមិថុនា ឆា� ំ2021  300,000,000  1,200,000,000  284,132,429  1,163,635,470 3,181,262  12,892,203  - - - 16,775,618   587,313,691  2,393,303,291  

សមតុល្យនាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2020 

(កររយករណ៍េឡងវញិ)  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 

្របាក់ចំេណញសុទ� 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ - - 37,373,513  152,334,436  - - - - - - 37,373,513  152,334,436  

ករេផ�រពីទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត�ិ  -     -     2,644,420   10,715,190   -     -     (2,644,420)  (10,715,190)  -     -     -     -    

ករេផ�រេទទុនប្រម�ង  -     -     (29,310)  (119,468)  29,310   119,468   -     -     -     -     -     -    

លេម��ងពីករប�ូររូបិយប័ណ�  -     -     -     -     -     -     -     -     -     8,015,518   -     8,015,518  

សមតុល្យនាៃថ�ទី3០ ែខមិថុនា ឆា� ំ2020  

(កររយករណ៍េឡងវញិ) 230,000,000  920,000,000  214,260,008  874,433,402  3,122,642  12,653,649  - - - 24,050,136  447,382,650  1,831,137,187  

 

 

កំណត់សមា� ល់ែដលភា� ប់ជាមួយគឺ ជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

របាយករណ៍លហូំរទឹក្របាក់សេង�បចេនា� ះេពល 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប��ប់ៃថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 

កណំត់
សមា� ល់ 

ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

(កណំតស់មា� ល់ 4) 

ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

(កណំតស់មា� ល់ 4) 

លំហូរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ   
 

សច់្របាក់សុទ�(េ្រប្របាស់ក�ុង)/ទទួលបានពី 

សកម�ភាព្របតិបត�ិករ 31  (46,222,301)  (187,708,764)  23,201,970   94,571,227  

លំហូរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាពវនិិេយាគ      

ករទញិ្រទព្យ នងិបរកិ� រ   (538,317)  (2,186,105)  (2,058,017)  (8,388,477) 

ករទញិ្រទព្យសកម�អរូប ី   (43,735)  (177,608)  (415,007)  (1,691,569) 

ករវនិេិយាគេលវ�ិ� បនប័្រត្របាកប់េ�� 

ែដលអចចរចបាន   (147,430)  (598,713)  432   1,761  

សច់្របាកប់ានពកីរលក់្រទព្យ នងិបរកិ� រ 62,059  252,022   5,731   23,360  

សច់្របាក់សុទ�េ្រប្របាស់ក�ុងសកម�ភាពវនិិេយាគ  (667,423)  (2,710,404)  (2,466,861)  (10,054,925) 

លំហូរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាពហិរ��ប្បទន     

សច់្របាកប់ានពី្របាកក់ម� ី   77,761,365   315,788,903   199,879,283   814,707,958  

ករទទូត់្របាកក់ម� ី   (147,932,831)  (600,755,227)  (142,820,262)  (582,135,388) 

សច់្របាកប់ានពអីនបុណុំល   17,296,512   70,241,135   -     -    

ករទទូតអ់នុបណុំល   (8,571,209)  (34,807,680)  (10,366,570)  (42,254,139) 

សច់្របាកប់ានពកីរេបាះផ្សោយ 

មូលប្រតបណុំល   -     -     30,535,399   124,462,286  

ករទទូតប់ណុំលភតសិន្យោ   (1,950,153)  (7,919,571)  (1,779,013)  (7,251,257) 

សច់្របាក់សុទ�(េ្រប្របាស់ក�ុង)/ទទួលបានពី 

 សកម�ភាពហិរ��ប្បទន   (63,396,316)  (257,452,440)  75,448,837   307,529,460  

ករ(ថយចុះ)/េកនេឡងសុទ�  

ៃនសច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល   (110,286,040)  (447,871,608)  96,183,946   392,045,762  

សច់្របាក់ នងិសច់្របាក់សមមូល       

នាេដមករយិបរេិច�ទ   417,065,787   1,687,031,108   430,322,406   1,753,563,804  

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័�   -     10,967,970   -    9,380,934 

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល 

នាចុងករយិបរេិច�ទ 6  306,779,747   1,250,127,470   526,506,352   2,154,990,500  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

របាយករណ៍លហូំរទឹក្របាក់សេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 

កណំត់
សមា� ល់ 

ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

(កណំតស់មា� ល់ 4) 

ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

(កណំតស់មា� ល់ 4) 

លំហូរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ      

សច់្របាក់សុទ�ទទួលបានពី 

សកម�ភាព្របតិបត�ិករ 31  28,322,146   115,072,880   206,486,654   844,117,439  

លំហូរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាពវនិិេយាគ      

ករទញិ្រទព្យ នងិបរកិ� រ   (128,856)  (523,542)  (1,042,228)  (4,260,628) 

ករទញិ្រទព្យសកម�អរូប ី   -     -     (338,200)  (1,382,561) 

ករវនិេិយាគេលវ�ិ� បនប័្រត្របាកប់េ�� 

ែដលអចចរចបាន  (147,430)  (599,008)  432   1,766  

សច់្របាក់សុទ�េ្រប្របាស់ក�ុងសកម�ភាពវនិិេយាគ  (276,286)  (1,122,550)  (1,379,996)  (5,641,423) 

លំហូរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាពហិរ��ប្បទន      

សច់្របាកប់ានពី្របាកក់ម� ី   17,517,236   71,172,530   7,051,273   28,825,604  

ករទទូត់្របាកក់ម� ី   (99,992,458)  (406,269,357) (72,293,463) (295,535,677) 

សច់្របាកប់ានពអីនបុណុំល   17,296,512   70,275,728   -     -    

ករទទូតអ់នុបណុំល   (5,945,928)  (24,158,305)  (7,421,693)  (30,339,881) 

សច់្របាកប់ានពកីរេបាះផ្សោយ 

មូលប្រតបណុំល   -     -     30,535,399   124,828,711  

ករទទូតប់ណុំលភតសិន្យោ   (987,668)  (4,012,895)  (932,299)  (3,811,238) 

សច់្របាក់សុទ�េ្រប្របាស់ក�ុង 

សកម�ភាពហិរ��ប្បទន   (72,112,306)  (292,992,299)  (43,060,783)  (176,032,481) 

ករ(ថយចុះ)/េកនេឡងសុទ�ៃន 

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល   (44,066,446)  (179,041,969)  162,045,875   662,443,535  

សច់្របាក់ នងិសច់្របាក់សមមូល       

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

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័�   -     9,996,590   -    9,192,824 

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល 

នាចុងករយិបរេិច�ទ 6  306,779,747   1,250,127,470   526,506,352   2,154,990,500  

      

 

 

កំណត់សមា� ល់ែដលភា� ប់ជាមួយគឺ ជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល។



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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កំណត់សមា� ល់ដូចមានភា� ប់ជាមួយ គឺជាែផ�កមួយ និង្រត�វអនភា� ប់ជាមួយរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះ

េពលេនះ។ 

1. ព័ត៌មានទូេទ 

្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ្របាសក់ ម.ក េហកត់ថា (“្រក�មហ៊ុន”) គឺជា្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុែដលទទួល

បានអជា� ប័ណ� និងចុះប�� េីនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

្រក�មហ៊នុ ្រត�វបានបេង�តេឡងេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា េដយបានចុះប�� ីជាមួយ្រកសួងពណិជ�កម� ជា

្រក�មហ៊នុមហជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមិត េ្រកមប�� ពីណិជ�កម�េលខ 00001157 េនៃថ�ទី19 ែខក��             

ឆា� 2ំ011។ ្រក�មហ៊ុនបានចុះប�� សីរជាថ�ី េនៃថ�ទី28 ែខេមស ឆា� ំ2016។ 

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា បានផ�ល់អជា� ប័ណ�ជាមី្រក�ហិរ��វត�ុឲ្យ្រក�មហ៊ុន ែដលមានសុពលភាពចប់ពីៃថ�ទី14 

ែខធ�ូ ឆា� ំ2007។ េលសពីេនះេទេទៀត ្រក�មហ៊នុបានទទួលអជា� ប័ណ�ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បេីធ�         

អជីវកម�ទទួល្របាក់បេ�� េនៃថ�ទី27 ែខសីហ ឆា� ំ2010 និងករអនុ�� តឲ្យដំេណ រករម៉ាសុីនដក-ដក់្របាក់

ស�័យ្របវត�ិ និងេសវកម�បង់្របាក់តមម៉ាសុីនឆូតកតេនៃថ�ទី1 ែខធ�ូ ឆា� ំ2011។ 

សកម�ភាពចម្បងរបស្់រក�មហ៊ុន គឺផ�ល់េសវកម�ហិរ��វត�ុដល់សហគមន៍ជនបទ និងសហ្រគាសខ� តតូចក�ុង

្របេទសកម�ុជា តមរយៈករយិាល័យកណា� លរបស់្រក�មហ៊ុន េនក�ុងរជធានីភ�ំេពញ និងសខជាេ្រចនេទៀត

េនក�ុងរជធានីភ�ំេពញ និងេខត�នានាក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។ 

ស� ក់ករចុះប�� ីរបស់្រក�មហ៊ុន មានទីតំងស�ិតេនអគារេលខ 212 ផ�ូវេលខ 271 សង� ត់ទួលទំពូង 2                        

ខណ� ចំករមន រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា។  

គិត្រតឹមៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2021 ្រក�មហ៊នុមានបុគ�លកិចំនួន 8,817 នាក់ (នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020៖ ចំនួន 9,042

នាក់)។ 

2. មូលដ� នទូេទៃនករេរៀបចំ  

(ក) របាយករណ៍អនុេលមភាព 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល ្រត�វបានេរៀបចំេឡង េដយអនុេលមតមស�ង់ដគណេនយ្យ       

អន�រជាតិៃនកម�ុជា (“ស.គ.អ.ក”) 34 (“របាយករណ៍ហិរ��វត�ុចេនា� ះេពល”)។ របាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�ប

ចេនា� ះេពល មិនបានរួមប��ូ លនូវរល់ព័ត៌មានទំង�ស�ងរបស់របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ តមស�ង់ដរបាយ

ករណ៍ទក់ទងនឹងហិរ��វត�ុអន�រជាតិៃនកម�ុជាេនាះេទ។ យ៉ាងណាមិញ កំណត់សមា� ល់ពន្យលប់ែន�មែដល

បានេ្រជសេរ ស ្រត�វបានដក់ប��ូ លេដម្បីពន្យលពី់្រពឹត�ិករណ៍ និង្របតិបត�ិករទងំឡាយែដលមានលក�ណៈ

ជាសរវន� ក�ុងករែស�ងយល់ពីបែ្រមប្រម�លៃនស� នភាពហរិ��វត�ុ និងលទ�ផលរបស់្រក�មហ៊នុ ចប់តងំពីរបាយ                  

ករណ៍ហរិ��វត�ុនាករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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2. មូលដ� នទូេទៃនករេរៀបចំ (ត) 

(ក) របាយករណ៍អនុេលមភាព (ត) 

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពលរបស្់រក�មហ៊នុ ្រត�វបានអនុម័ត និងផ�លស់ិទ�ិេបាះផ្សោយេដយ                 

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល េនៃថ�ទី30 ែខកក�ដ ឆា� 2ំ021។ 

(ខ) របិូយប័ណ�មុខងរ និងរបិូយប័ណ�ស្រមាប់េធ�ករបង� ញ 

របិូយប័ណ�ជាតិៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា គឺ្របាក់េរៀល។ េដយសរ្រក�មហ៊ុន េធ�្របតិបត�ិករអជីវកម� និង 

កត់្រតរលប់�� គីណេនយ្យរបស់ខ�ួន ែផ�កេលមូលដ� ន្របាក់ដុល� រអេមរកិ អ�ក្រគប់្រគងក៏បានកំណត់ថា 

្របាក់ដុល� រអេមរកិ ជារូបិយប័ណ�មុខងររបស្់រក�មហ៊ុន និងជារូបិយប័ណ�ស្រមាប់េធ�ករបង� ញ េ្រពះវបាន

ឆ�ុះប�� ំងពីធាតុេសដ�កិច�ៃន្របភព្រពឹត�ិ �ករណ៍ និង កលៈេទសៈរបស់្រក�មហ៊នុ។ 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពលេនះ ្រត�វបានបង� ញជា្របាក់ដុល� រអេមរកិ ែដលជារូបិយប័ណ�               

មុខងររបស់្រក�មហ៊ុន។ តួេលខទំងអស់ ្រត�វបានកត់ខ�ង់ចំនួនមួយដុល� រអេមរកិ ែដលជិតបំផុត លុះ្រតែត

មានករបង� ញេផ្សងពីេនះ។ 

(គ) ករេ្រប្របាស់ករប៉ាន់ស� ន និងករវនិិច�័យ 

្រក�មហ៊ុនេធ�ករប៉ាន់ស� ន និងករសន�តែដលពក់ព័ន�នឹងអនាគត។ តមនិយមន័យ ករប៉ាន់ស� នគណេនយ្យ

នឹងក្រមេស�នឹងលទ�ផលជាក់ែស�ងែដលទក់ទង។ េដម្បីេលកកម�ស់ខ�ឹមសរព័ត៌មានៃនករប៉ាន់ស� ន អេថរ         

សំខន់ៗមួយចំនួន ែដល្រត�វបានេគរពឹំងថានឹងមានផលប៉ះពល់ជាសរវន�ដលល់ទ�ផល និងស� នភាព     

ហិរ��វត�ុចេនា� ះេពលរបស់្រក�មហ៊ុន ្រត�វបានេធ�េតស�េលរេំញាចៃនករផា� ស់ប�ូរេនក�ុងប៉ារ៉ែម៉្រតជាមូលដ� ន 

ក�ុងករប៉ាន់ស� ន។ ករប៉ាន់ស� ន និងករសន�តែដលមានហនិភ័យធ�ន់ធ�រ ែដលអចបណា� លឲ្យមានករ       

ែកត្រម�វជាសរវន�េលតៃម�េយាងៃន្រទព្យសម� និងបំណុលក�ុងករយិបរេិច�ទហិរ��វត�ុបនា� ប់ ្រត�វបានព័ណ៌នា 

ដូចខងេ្រកម៖ 

(i) ករវនិិច�័យ 

ព័ត៌មានអំពីករវនិិច�័យ ែដលបានេធ�េឡងក�ុងករអនុវត�េគាលនេយាបាយគណេនយ្យែដលមានឥទ�ិពលជា

សរវន� េលចំនួនទឹក្របាក់ែដល្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល ្រត�វ

បានប��ូ លក�ុងកំណត់សមា� លដូ់ចខងេ្រកម។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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2. មូលដ� នទូេទៃនករេរៀបចំ (ត) 

(គ) ករេ្រប្របាស់ករប៉ាន់ស� ន និងករវនិិច�័យ (ត) 

(i) ករវនិិច�័យ (ត) 

• ករចត់ថា� ក់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ៖ ករវយតៃម�គំរអូជីវកម�ែដល្រទព្យទងំេនាះ្រត�វបានកន់កប់ និង
ករវយតៃម�ថាេតលក�ខណ� កិច�សន្យោៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ គឺជាករទូទត់ែត្របាក់េដម និងករ្របាក់ 

(“SPPI”) េលចំនួន្របាក់េដមែដលេនសល់។ 

• ករេកនេឡងជាសរវន�ចំេពះហនិភ័យឥណទន៖ ករបេង�តលក�ណៈវនិិច�័យស្រមាប់កំណត់ថាេត            
ហនិភ័យឥណទនេល្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុបានេកនេឡងជាសរវន� ចប់តំងពីករទទួលស� លដំ់បូង
ែដរ ឬេទ ករកំណត់វធីិស�ស�ស្រមាប់ករដក់ប��ូ លព័ត៌មានរពឹំងទុកនាេពលអនាគត េទក�ុងករវស់
ែវងេល ករខតបង់រពឹំងទុកេលឥណទន (“ECL”) និងករេ្រជសេរ ស និងករអនុម័តេលមូ៉ែឌលស្រមាប់ករ

វស់ែវង  ECL។ 

(ii) ភាពមិនច្បាស់លស់ៃនករសន�ត  និងករប៉ាន់ស� ន 

• ឱនភាពៃនតៃម�ៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ៖ កំណត់ករប��ូ លធាតុចូលេទក�ុងគំរូៃនករវស់ែវង ECL រួម
ទំងករប��ូ លព័ត៌មានរពឹំងទុកនាេពលអនាគត។ 

• ករកំណត់េលតៃម�សម�សបៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុជាមួយធាតុចូលមិនអចអេង�តបានជាសរវន�។ 

• ករវស់ែវងៃនកតព�កិច�អត�្របេយាជន៍ែដលបានកំណត់៖ ករសន�តែដលគណនាេដយែផ�កេលមូល
ដ� នៃនករគណនាតៃម� (Acturial) ។ 

• ករទទួលស� ល់ និងករវស់ែវងយថាភាព៖  ករសន�តសំខន់ៗអំពីលទ�ភាព និងទំហំៃនលំហូរធនធាន។ 

• ឱនភាពៃនតៃម�ៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ៖ ករសន�តសំខន់  ៗ ែដលេ្របក�ុងករប៉ាន់ស� នលំហូរទឹក្របាក់
ែដលអច្របមូលមកវញិបាន។ 

វរីុសកូរ ៉ណូា និងផលប៉ះពល់េល ECL 

ECL ្រត�វបានប៉ាន់្របមាណេដយែផ�កេទេលលក�ខណ� េសដ�កិច�មួយចំនួនែដលបានព្យោករណ៍ នាកល

បរេិច�ទរយករណ៍។ ករផ�ុះេឡងៃនវរីុសណូែវលកូរ ៉ូណា (“ជំងឺកូវដី -19”) បានរតត្បាតក�ុង្របេទសចិនដីេគាក 
្របេទសកម�ុជា និងបណា� ្របេទសេផ្សង េៗទៀត ែដលបានេធ�ឲ្យមានកររងំស�ះេលសកម�ភាពអជីវកម� និង             
េសដ�កិច�។ ផលប៉ះពលេ់ទេលផលិតផលក�ុង�ស�កសរុប (GDP) និងសូចនាករសខំន់ េៗផ្សងេទៀត នឹង្រត�វ
យកមកពិចរណា ស្រមាប់ករកំណត់នូវភាពធ�ន់ធ�រ និងភវនីយភាពៃនករធា� ក់ចុះៃនេសណារយី៉ូេសដ�កិច�
នានា ែដល្រត�វបានយកមកេ្របក�ុងករប៉ានស� ន ECL។ ករប៉ានស� នរបសអ់�ក្រគប់្រគង ្រត�វបានកំណត់

េដយែផ�កេទេលេសណារយី៉ូែដលអចេកតេឡងនាេពលអនាគត េដយគិតពីស� នភាពជាក់ែស�ង កលៈេទសៈ 
និងករព្យោករណ៍ៃនស� នភាពេសដ�កិច�នាេពលអនាគត និងព័ត៌មានគាំ្រទែដលអចេ្រប្របាស់បាន នាកល               
បរេិច�ទរយករណ៍េនះ។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 
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2. មូលដ� នទូេទៃនករេរៀបចំ (ត) 

(គ) ករេ្រប្របាស់ករប៉ាន់ស� ន និងករវនិិច�័យ (ត) 

(ii) ភាពមិនច្បាស់លស់ៃនករសន�ត  និងករប៉ាន់ស� ន (ត) 

វរីុសកូរ ៉ណូា និងផលប៉ះពល់េល ECL (ត) 

ករគណនា ECL េនស� នភាពបច�ុប្បន�អចមានភាពមិន្របាកដ្របជាជាសរវន�។ អ�ក្រគប់្រគងបានេធ�ករ

ព្យោករណ៍ដ៏្របេសរបំផុត េលផលប៉ះពល់របស់វរីុសកូរ ៉ូណាមកេល្រក�មហ៊ុន យ៉ាងណាមិញ ករព្យោករណ៍េនះ

អចនឹងែ្រប្រប�លជាសរវន�េនេពលមាន្រពឹតិ�ករណ៍ថ�ី េៗកតេឡងជាក់ែស�ង។ ជាលទ�ផល តួេលខេនះ មិនគួរ

្រត�វបានយកជាករែណនាជំាក់លក់ ឬជាករព្យោករណ៍ៃនផលប៉ះពល់ហិរ��វត�ុចុងេ្រកយ ែដលបានរពឹំងទុក

េនាះេទ។ ក�ុងករណីែដលផលប៉ះពល់េនាះមានសភាពកន់ែតធ�ន់ធ�រ និងមានរយៈេពលយូរជាងកររពឹំងទុក 

េនាះផលប៉ះពល់ទន�ឹមគា� នឹងេកតមានេឡងចំេពះ ECL មកេលស� នភាពហិរ��វត�ុ និងលទ�ផលហិរ��វត�ុ       

របស់្រក�មហ៊ុន។ 

3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ ែដល្រត�វបានយកមកអនុវត�ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
សេង�បចេនា� ះេពល គឺដូចគា� េទនឹងេគាលនេយាបាយែដលបានអនុវត�េនក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ
្របចឆំា� ំរបស់្រក�មហ៊ុនស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់េនៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 ។ 

4. ករប�ូររបិូយប័ណ� ្របាក់ដុល� រអេមរកិេទ្របាក់េរៀល 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល ្រត�វបានបង� ញជា្របាក់ដុល� រអេមរកិ។ ករប�ូររូបិយប័ណ�ពី្របាក់

ដុល� រអេមរកិ េទជា្របាក់េរៀល ្រត�វបានេធ�េឡងេដម្បីអនុវត�េទតមច្បាប់ស�ពីីគណេនយ្យ និងសវនកម�។ 

្រទព្យសកម� និងបំណុល្រត�វបានប�ូរតមអ្រត នាកលបរេិច�ទរយករណ៍។ របាយករណ៍ចំេណញ ឬខត និង

លទ�ផលលម�ិតេផ្សងៗសេង�បចេនា� ះេពល និងរបាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់សេង�បចេនា� ះេពល ្រត�វបានប�ូរេទ

ជា្របាក់េរៀល េដយេ្រប្របាស់អ្រតមធ្យមេនក�ុងករយិបរេិច�ទ។ ភាពខុសគា� ែដលេកតេឡងពីករប�ូររូបិយ              

ប័ណ� ្រត�វបានទទួលស� ល់ជា “លេម��ងពីករប�ូររូបិយប័ណ�” េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលលម�ិតេផ្សងៗ។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 
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4. ករប�ូររបិូយប័ណ� ្របាក់ដុល� រអេមរកិេទ្របាក់េរៀល (ត) 

្រក�មហ៊ុនេ្រប្របាស់អ្រតប�ូរ្របាក់ដូចខងេ្រកម៖ 

   អ្រតនាកល 

   បរេិច�ទរយករណ៍ អ្រតមធ្យម 
 
ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ021 1 ដុល� រអេមរកិ= 4,075េរៀល 4,061េរៀល 

ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ020 1 ដុល� រអេមរកិ= 4,093េរៀល 4,076េរៀល 

ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2020  1 ដុល� រអេមរកិ= 4,045េរៀល 4,077េរៀល 

តួេលខជា្របាក់េរៀលេនះ គឺស្រមាប់ជាករបង� ញែតបុ៉េណា� ះ េហយមិន្រត�វបានយកមកបក�សយថា តួេលខ

្របាក់ដុល� រអេមរកិេនះ្រត�វបានប�ូរេទជា្របាក់េរៀល ឬគួរ្រត�វបានប�ូរជា្របាក់េរៀល ឬនឹង្រត�វបានប�ូរជា្របាក់

េរៀល នាេពលអនាគតតមអ្រតប�ូរ្របាក់េនះ ឬអ្រតប�ូរ្របាក់េផ្សងេទៀតេនាះេឡយ។ 

5. បែ្រមប្រម�លតមរដូវកលៃន្របតិបត�ិករអជីវកម� 

សកម�ភាពចម្បងរបស្់រក�មហ៊ុន ជាទូេទពក់ព័ន�នឹងករផ�ល់េសវឥណទន និងេសវកម�ហិរ��វត�ុេផ្សង  ៗ

ដល្់របជាពលរដ� សហ្រគាសធនតូច និងមធ្យម ្រពមទំងចូលរួមក�ុងរល់សកម�ភាពេផ្សង េៗទៀត ែដលគាំ្រទ       

ដលក់ម�វត�ុទំងេនះ។ ពំុមានបច�័យែដលនាឲំ្យមានបែ្រមប្រម�លតមរដូវកលៃន្របតិបត�ិករអជីវកម� ែដល

មានលក�ណៈជាសរវន� ែដលពក់ព័ន�នឹងសកម�ភាពធុរកិច�ទំងេនះេទ។ 

6. សច់្របាក់ក�ងុៃដ 
 

 ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ021  ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020  

 ដុល� រអេមរកិ  សមមូលពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  សមមូលពន់េរៀល 

  (កំណត់សមា� ល់ 4)  (កំណត់សមា� ល់ 4) 
     

ទីស� ក់ករកណា� ល 29,464,085  120,066,147  43,578,608 176,275,469 

សខនានា 141,737,443  577,580,080  116,999,478 473,262,889 

 171,201,528  697,646,227 160,578,086 649,538,358 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 

20 

6. សច់្របាក់ក�ងុៃដ (ត) 

ស្រមាប់េគាលបំណងៃនករេរៀបចំរបាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់សេង�បចេនា� ះេពល សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូលរួម

មានដូចខងេ្រកម៖ 

 
 ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4) 

     

សច់្របាកក់�ុងៃដ 171,201,528 697,646,227 157,810,726  645,919,302  

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ជុា     

គណនចីរន� 122,957,654  501,052,440  156,264,755  639,591,642  

គណនីមានកលកណំត់ (កលវសន�ដំបងូ

រហូតដល់3ែខ) 373,620  1,522,502  210,223,296  860,443,951  

សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងៗ       

គណនចីរន� 12,171,239 49,597,799  2,150,845   8,803,409  

គណនីសន្ំស 75,706  308,502   56,730   232,196  

 306,779,747  1,250,127,470   526,506,352   2,154,990,500  

7. សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 
 

  ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020  

 កណំត ់ ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

 សមា� ល់  (កណំតស់មា� ល់ 4)  (កណំតស់មា� ល់ 4) 

      

គណនចីរន�  (ក) 122,957,654  501,052,440  87,265,227 352,987,843 

្របាកប់េ��មានកលកណំត ់            

(កលវសន�ដំបងូរហូតដល់ 3ែខ) (ក) 373,620  1,522,502  165,207,294 668,263,504 

្របាកប់េ��មានកលកណំត ់          

(កលវសន�ដំបងូេ្រចនជាង 3ែខ) (ក) 296,318  1,207,495  148,888 602,252 

្របាកត់ម�ល់ធានាេលេដមទនុ  (ខ) 30,000,000  122,250,000  23,000,000 93,035,000 

្របាកប់្រម�ងកតព�កិច�  (គ) 175,950,585  716,998,634  162,733,990 658,258,990 

  329,578,177  1,343,031,071  438,355,399 1,773,147,589 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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7. សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (ត) 

(ក) គណនីចរន� និង្របាក់បេ��មានកលកំណត់ 

គណនីចរន�មិនទទួលបានករ្របាក់េនាះេទ។ 

្របាក់បេ��មានករកំណត់អចមានកលកំណត់រហតូដល់ 3ែខ េហយ្រត�វទទួលបានករ្របាក់្របចឆំា� ំចប់ពី 

0.04% េទ 1.55% (ឆា� ំ 2020៖ ចប់ពី 0.02% ដល់ 1.60%) េហយ្របាក់បេ��េលសពី 3ែខ នឹងទទួលបានអ្រត

្របចឆំា� ចំប់ពី 0.13% េទ 1.93% (ឆា� ំ 2020៖ ចប់ពី 0.23% ដល់ 1.93%)។ 

(ខ) ្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុន 

តម្របកសេលខ B7-07-163 ចុះៃថ�ទី13 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ007 ស�ីអំពីករផ�ល់អជា� ប័ណ�ដល់្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ
ទទួល្របាក់បេ�� ្រក�មហ៊ុនត្រម�វឲ្យរក្សោ្របាក់តម�លធ់ានាេលេដមទុនេស�នឹង 10% ៃនេដមទុនចុះប�� ីជាមួយ

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា។ េនៃថ�ទី7 ែខមិថុនា ឆា� ំ 2021 ្រក�មហ៊ុនបានបេង�ន្របាក់តម�លធ់ានាេលេដមទុនរហូត

ដល់ 30 លនដុល� រអេមរកិ បនា� ប់ពីទទួលបានករអនុម័តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនៃថ�ទី31 ែខឧសភា 

ឆា� 2ំ021 េលករបេង�នេដមទុន។ ្របាក់បេ��េនះ មិនអចយកមកស្រមាប់ជាករេ្រប្របាស់េនក�ុង្របតិបត�ិករ

របស់្រក�មហ៊ុនេនាះេទ បុ៉ែន�្រត�វបានបង�ិល្រតឡប់មកវញិ េនេពល្រក�មហ៊ុនស�័្រគចិត�ប�្ឈប់អជីវកម�េនក�ុង

្របេទសកម�ុជា។ ្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុន ទទួលបានករ្របាក់្របចឆំា� ំក�ុងអ្រត 0.06% (ឆា� ំ 2020៖ 0.09%) 

េនក�ុងអំឡុងករយិបរេិច�ទ។ 

(គ) ្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច� 

្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច� គឺជា្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា ែដល្រត�វបានគណនាតមអ្រត 8.00% ៃន្របាក់

បេ��របស់អតិថិជន េដយអនុេលមេទតម្របកសរបសធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជាេលខ B7-07- 316 ។ ្របាក់

ប្រម�ងកតព�កិច� ត្រម�វឲ្យមានករបត់ែបនេដយែផ�កេលក្រមិតៃនករដក់្របាក់បេ��ពីអតិថិជន េហយ្របាក់

ប្រម�ងកតព�កិច�ពំុទទួលបានករ្របាក់េនាះេទ។ 

េនៃថ�ទី9 ែខកក�ដ ឆា� 2ំ021 ្រក�មហ៊ុនបានេផ�រទឹក្របាក់ចំនួន 5,804,000 ដុល� រអេមរកិេទក�ុងគណនីប្រម�ង

កតព�កិច�ជាមួយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដម្បីរក្សោ្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមាឲ្យ�សបតម្របកសខងេល។ 

 

 

 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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8. សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងៗ 
  

 ៃថ�ទី30  ែខមថិនុា  ឆា� 2ំ021  ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020  

 ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  (កណំតស់មា� ល់ 4)  (កណំតស់មា� ល់ 4) 

     

គណនចីរន� 12,171,239 49,597,799 3,959,939 16,017,953 

គណនីសន្ំស 75,706  308,502  55,241 223,450 

សមតុល្យដលុជាមួយធនាគារេផ្សង  ៗ 12,246,945 49,906,301 4,015,180 16,241,403 

សំវធិានធនេលឱនភាពៃនតៃម� (23,220) (94,622) (40,151) (162,411) 

 12,223,725 49,811,679 3,975,029 16,078,992 

គណនចីរន� ទទួលបានករ្របាក់រហូតដល់ 0.75%  (ឆា� ំ2020៖ 0.00% េទ 1.00%)។ គណនីសន្ំសទទួលបានអ្រតករ្របាក់

្របចំឆា� ំចបព់ី 0.00% េទ 0.15% ក�ុងករយិបរេិច�ទ  (ឆា� ំ2020៖ 0.00% េទ 1.00%)។ 

9. ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន 

ឥណទនផ�ល់ដល់អតថិិជន ្រត�វបានចត់ថា� កដ់ចូខងេ្រកម៖ 
 

 ៃថ�ទី30  ែខមិថុនា  ឆា� ំ2021  

 ដំណាក់កលទ ី1 ដំណាក់កលទ ី2 ដំណាក់កលទ ី3 សរុប 

 

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពន់េរៀល 
(កំណត់សមា� ល់ 4) 

      
ឥណទនបុគ�ល 3,180,213,340  57,814,218  51,316,056  3,289,343,614  13,404,075,227  

ឥណទនស្រមាប់សហ្រគាស 

ធុនតូច និងមធ្យម 46,781,035  2,001,976  1,664,490  50,447,501  205,573,567  

ឥណទនបុគ�លិក 8,112,654  - 27,398  8,140,052  33,170,712  

ឥណទន្រក�ម 210,475  5,097  19,864  235,436  959,402  

 3,235,317,504  59,821,291  53,027,808  3,348,166,603  13,643,778,908  

កៃ្រមេសវឥណទន 

ែដលមិនទនរ់លំស់ (30,839,989) (490,241) (366,722) (31,696,952) (129,165,081) 

 3,204,477,515   59,331,050   52,661,086   3,316,469,651  13,514,613,827  

ករ្របាក់បង�រ 23,417,336  849,151  4,850,642  29,117,129  118,652,301  

 3,227,894,851   60,180,201   57,511,728   3,345,586,780  13,633,266,128  

សំវធិានធនេលឱនភាពៃនតៃម� (18,271,924) (15,089,420) (33,068,873) (66,430,217) (270,703,134) 

 3,209,622,927  45,090,781  24,442,855  3,279,156,563  13,362,562,994  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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9. ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន (ត) 

 ឥណទនផ�ល់ដល់អតថិិជន ្រត�វបានចត់ថា� កដ់ចូខងេ្រកម៖ (ត) 
 

 ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2020 

 ដំណាក់កលទ ី1 ដំណាក់កលទ ី2 ដំណាក់កលទ ី3 សរុប 

 

ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ ដុល� រអេមរកិ សមមូលពន់េរៀល 
(កំណត់សមា� ល់ 4) 

      
ឥណទនបុគ�ល 2,883,452,590 50,137,301 39,973,285 2,973,563,176 12,028,063,047 

ឥណទនស្រមាប់សហ្រគាស

ធុនតូច និងមធ្យម 45,660,603 1,542,633 1,530,383 48,733,619 197,127,489 

ឥណទនបុគ�លិក 8,124,752 - 23,603 8,148,355 32,960,096 

ឥណទន្រក�ម 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 

កៃ្រមេសវឥណទន 

ែដលមិនទន់រលំស់ (28,210,045) (339,268) (309,478) (28,858,791) (116,733,810) 

 2,909,381,771 51,347,918 41,232,249 3,001,961,938 12,142,936,039 

ករ្របាក់បង�រ 22,771,402 544,924 2,915,163 26,231,489 106,106,373 

 2,932,153,173 51,892,842 44,147,412 3,028,193,427 12,249,042,412 

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

 2,920,891,067 38,938,591 18,750,276 2,978,579,934 12,048,355,833 

ក�ុងអឡុំងករយិបរេិច�ទ ្រក�មហុ៊នបានទទួលស� ល់សំវធិានធនេលឱនភាពៃនតៃម� េលឥណទនផ�ល់ដល់អតថិិជន                   

សមតុល្យេនធនាគារេផ្សង  ៗនិង្រទព្យសកម�េផ្សង  ៗដចូខងេ្រកម៖ 

 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  

     

ឥណទនផ�ល់ដល់អតថិជិន 16,816,724  68,292,716  23,494,045  95,761,727  

សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងៗ  (16,931) (68,756) 11,042  45,007  

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ  1,105  4,487  1,985  8,091  

 16,800,898   68,228,447   23,507,072  95,814,825  

 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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9. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថិជន (ត) 

ក�ុងអឡុំងករយិបរេិច�ទ ្រក�មហុ៊នបានទទួលស� ល់សំវធិានធនេលឱនភាពៃនតៃម�ស្រមាប់ ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន 

សមតុល្យេនធនាគារេផ្សង  ៗនិង្រទព្យសកម�េផ្សង  ៗដូចខងេ្រកម៖ (ត) 

 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  

     

ឥណទនផ�ល់ដល់អតថិជិន 12,549,468  50,988,487  16,934,461  69,228,076  

សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងៗ  (1,649) (6,699) 905  3,700  

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ  761  3,093  1,378  5,633  

 12,548,580   50,984,881   16,936,744  69,237,409  

បែ្រមប្រម�លសំវធិានធនេលឱនភាពៃនតៃម�េលឥណទនផ�ល់ដល់អតថិិជន ក�ុងអំឡុងករយិបរេិច�ទមានក�ុងដូចខងេ្រកម៖ 
 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  
     

សមតុល្យេដម្រគា 49,613,493  200,686,579  26,232,892  106,899,034  

សំវធិានធនេលឱនភាពៃនតៃម�ក�ងុ 

អំឡុងករយិបរចិ�ទ 16,816,724  68,292,716  23,494,045  95,761,727  

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័� -  1,723,839   -    871,592  

សមតុល្យចងុ្រគា 66,430,217  270,703,134  49,726,937  203,532,353  

 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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9. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថិជន (ត) 

បែ្រមប្រម�លសំវធិានធនេលឱនភាពៃនតៃម�ចំេពះឥណទនផ�ល់ដល់អតិថជិនក�ុងករយិបរេិច�ទមានក�ុងដចូខងេ្រកម៖ (ត) 
 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  
     

សមតុល្យេដមករយិបរេិច�ទ  53,880,749   217,947,629   32,792,476   133,465,377  

សំវធិានធនេលឱនភាពៃនតៃម�ក�ងុ 

អំឡុងករយិបរចិ�ទ  12,549,468   50,988,487   16,934,461   69,228,077  

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័�  -     1,767,018   -     838,899  

សមតុល្យចងុករយិបរេិច�ទ  66,430,217   270,703,134   49,726,937   203,532,353  

ករវភិាគបែន�មៃនឥណទនផ�ល់ដល់អតថិិជន្រត�វបានកណំត់ដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) តម្រទព្យធានា 

 ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020  

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  

មានវត�បុ��  ំ     

អចលន្រទព្យ  208,562,056   849,890,378  178,699,933 722,841,229 

ចលនវត� ុ  132,480,337   539,857,373  124,214,580 502,447,976 

្របាកត់ម�ល់ទុក  570,002   2,322,758  637,871 2,580,188 

េផ្សងៗ   1,091,637,810   4,448,424,076  962,522,312 3,893,402,752 

ពុំមានវត�ុប��  ំ     

អចលន្រទព្យ  272,464,901   1,110,294,472  242,894,844 982,509,644 

ចលនវត� ុ  158,224,947   644,766,659  157,008,498 635,099,374 

េផ្សងៗ   1,481,646,727   6,037,710,412  1,362,215,389 5,510,161,249 

 3,345,586,780  13,633,266,128  3,028,193,427 12,249,042,412 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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9. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថិជន (ត) 

ករវភិាគបែន�មៃនឥណទនផ�ល់ដល់អតថិិជន្រត�វបានកណំត់ដូចខងេ្រកម៖ (ត) 

(ខ) តមកលវសន� 

 ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

  (កណំតស់មា� ល់ 4)  (កណំតស់មា� ល់ 4) 

     

ក�ុងរយៈេពល 1 ែខ  95,074,805   387,429,830  91,934,370 371,874,527 

ពី 1 ែខ ដល់ 3 ែខ  114,376,073   466,082,497  128,446,764 519,567,160 

ពី 3 ែខ ដល់ 12 ែខ  568,955,234   2,318,492,579  541,923,856 2,192,081,998 

ព ី1 ឆា� ំ ដល់ 5 ឆា�  ំ 2,103,251,909 8,570,751,529 1,935,325,429 7,828,391,360 

េ្រចនជាង 5 ឆា�  ំ 463,928,759 1,890,509,693 330,563,008 1,337,127,367 

 3,345,586,780  13,633,266,128  3,028,193,427 12,249,042,412 

(គ) តមនិវសនភាព ទំនាក់ទំនង រូបិយបណ័� នងិតមវស័ិយនានា 

 ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020  

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  

និវសនភាព     

និវសនជន 3,345,586,780  13,633,266,128  3,028,193,427 12,249,042,412 

ទំនាក់ទំនង     

អតថិជិនខងេ្រក  3,337,451,908   13,600,116,525  3,020,051,028 12,216,106,408 

ឥណទនបគុ�លិក  8,134,872   33,149,603  8,142,399 32,936,004 

 3,345,586,780  13,633,266,128  3,028,193,427 12,249,042,412 

របិូយប័ណ�     

ដលុ� រអេមរកិ  2,924,849,972   11,918,763,635  2,638,558,932 10,672,970,880 

ែខ�រេរៀល  406,228,847   1,655,382,552  365,326,565 1,477,745,955 

ៃថបាត  14,507,961   59,119,941  24,307,930 98,325,577 

 3,345,586,780  13,633,266,128  3,028,193,427 12,249,042,412 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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9. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថិជន (ត) 

ករវភិាគបែន�មៃនឥណទនផ�ល់ដល់អតថិិជន្រត�វបានកណំត់ដូចខងេ្រកម៖ (ត) 

(គ) តមនិវសនភាព ទំនាក់ទំនង រូបិយបណ័� នងិតមវស័ិយនានា (ត) 

 ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020  

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  

វស័ិយ     

ពណិជ�កម� និងជនំួញ  847,084,392   3,451,868,897  745,402,429 3,015,152,826 

េសវកម�  575,162,496   2,343,787,171  513,552,045 2,077,318,022 

អចលន្រទព្យ  481,026,957   1,960,184,850  421,594,777 1,705,350,873 

កសិកម�  417,922,572   1,703,034,481  408,192,523 1,651,138,756 

ែកលម�េគហដ� ន  403,165,242   1,642,898,361  346,941,003 1,403,376,357 

យាន�យន�  290,705,284   1,184,624,032  281,223,077 1,137,547,346 

ករដកឹជ��ូ ន  234,592,613   955,964,898  221,905,561 897,607,994 

ផលិតកម�  38,642,410   157,467,821  34,613,559 140,011,846 

សំណង ់  33,384,815   136,043,121  29,420,267 119,004,980 

េ្រប្របាស់ផា� ល់ខ�ួន  23,899,999   97,392,496  25,348,186 102,533,412 

 3,345,586,780  13,633,266,128  3,028,193,427 12,249,042,412 

10. ្រទព្យសកម�េផ្សងៗ 
 

 ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2020  

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  
     

្របាកប់ងម់នុ 4,080,876  16,629,570  767,359 3,103,967 

្របាកក់ក ់ 570,228  2,323,679  513,266 2,076,161 

ករវនិេិយាគរយៈេពលែវង 28,167  114,781  28,167 113,936 

េផ្សងៗ  54,301  221,275  42,604 172,333 

 4,733,572  19,289,305  1,351,396 5,466,397 

សំវធិានធនេលឱនភាពៃនតៃម� (11,405) (46,475) (10,300) (41,664) 

 4,722,167  19,242,830  1,341,096 5,424,733 

 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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11. ្រទព្យ និងបរកិ� រ 
 ស្រមាប់ដណំាចក់រយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2021  

 េ្រគ�ងសង� រមឹ យានយន� 

េទច្រក 

យានយន� 

កុំព្ូយទ័រ នងិ

បរកិ� របេច�កវទិ្យោ ករែកលម�អគារ 

បរកិ� រ 

ទំនាក់ទនំង 

្រទព្យកំពងុ

បេង�ត សរុប 

 ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

         (កណំតស់មា� ល់ 4) 

ៃថ�េដម          

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2021 5,355,637  3,037,394  360,678  9,030,420  2,401,455  326,356  295,714  20,807,654   84,166,961  

ករទញិបែន�ម 97,201  97,500  - 170,180  3,133  1,505  168,798  538,317   2,186,105  

ករលក់េចញ ឬលុបេចញ (36,453) (141,671) - (19,464) (1,970) - - (199,558)  (810,405) 

ករេផ�រ 22,622  - - 393,899  790  - (417,311) - - 

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័� - - - - - - - -  628,972  

នាៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2021 5,439,007  2,993,223  360,678  9,575,035  2,403,408  327,861  47,201  21,146,413  86,171,633 

ដក៖ រលំស់បង�រ          

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2021 4,222,332  2,315,084  349,819  6,215,744  1,788,910  252,962  - 15,144,851   61,260,922  

រលំស់ក�ងុករយិបរេិច�ទ 213,973  133,801  1,779  574,944  86,209  13,417  - 1,024,123   4,158,963  

ករលក់េចញ ឬលុបេចញ នងិេផ្សងៗ  (34,909) (141,670) - (18,730) (1,970) - - (197,279)  (801,150) 

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័� - - - - - - - -  465,922  

នាៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2021 4,401,396  2,307,215  351,598  6,771,958  1,873,149  266,379  - 15,971,695   65,084,657  

តៃម�េយាង          

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2021 1,133,305 722,310 10,859 2,814,676 612,545 73,394 295,714 5,662,803 22,906,039 

នាៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2021 1,037,611  686,008  9,080  2,803,077  530,259  61,482  47,201  5,174,718  21,086,976 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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11. ្រទព្យ និងបរកិ� រ (ត) 
 ស្រមាប់ដណំាចក់រយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2020 

 េ្រគ�ងសង� រមឹ យានយន� 

េទច្រក 

យានយន� 

កុំព្ូយទ័រ នងិ

បរកិ� របេច�កវទិ្យោ ករែកលម�អគារ 

បរកិ� រ 

ទំនាក់ទនំង 

្រទព្យកំពងុ

បេង�ត សរុប 

 ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

         (កណំតស់មា� ល់ 4) 

ៃថ�េដម          

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2020 4,871,906  2,917,904  354,528  7,171,805  2,297,202  417,766  86,160  18,117,271   73,827,879  

ករទញិបែន�ម 296,067  137,490  6,150  330,530  22,655  - 1,265,125  2,058,017   8,388,477  

ករលក់េចញ ឬលុបេចញ (2,503) (18,000) - (24,702) - - - (45,205)  (184,256) 

ករេផ�រ 5,966  - - 492,530  25,614  - (524,110) -  -    

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័� - - - - - - - -  360,330  

នាៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2020 5,171,436  3,037,394  360,678  7,970,163  2,345,471  417,766  827,175  20,130,083   82,392,430  

ដក៖ រលំស់បង�រ         
 

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2020 3,796,688  2,039,937  346,727  5,164,683  1,622,584  240,365  - 13,210,984   53,834,760  

រលំស់ក�ងុករយិបរេិច�ទ 226,951  154,045  1,283  553,790  98,343  24,850  - 1,059,262   4,317,553  

ករលក់េចញ ឬលុបេចញ នងិេផ្សងៗ  (2,503) (18,000) - (23,602) - - - (44,105)  (179,772) 

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័� - - - - - - - -  255,054  

នាៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2020 4,021,136  2,175,982  348,010  5,694,871  1,720,927  265,215  - 14,226,141   58,227,595  

តៃម�េយាង          

នាៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2020 1,150,300  861,412  12,668  2,275,292  624,544  152,551  827,175  5,903,942  24,164,835 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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12. សទិ�េ្រប្របាស្់រទព្យសកម� 

្រក�មហុ៊នបានជួលទតំីងករយិាល័យ ស្រមាប់ជាករយិាល័យកណា� ល និងសខ ្រពមទំងទតំីងដកម៉់ាសីុនដក្របាក់

ស�័យ្របវត�ិ។ ព័ត៌មានអំពភីតិសន្យោែដល្រក�មហុ៊នជាអ�កភតកិៈ្រត�វបានបង� ញដូចខងេ្រកម៖ 

 

 ស្រមាប់ដណំាចក់រយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2021  

 ករយិាល័យ ទីតំងATM សរុប 

 ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

    (កណំតស់មា� ល់ 4) 

ៃថ�េដម    
 

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2021 25,638,528  717,053  26,355,581   106,608,325  

ករទញិបែន�ម 808,162  12,161  820,323   3,331,332  

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័� - - -  802,152  

នាៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2021 26,446,690  729,214  27,175,904   110,741,809  

ដក: រលំស់បង�រ    
 

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2021 10,579,042  454,360  11,033,402   44,630,111  

រលំស់ក�ងុករយិបរេិច�ទ 1,997,752  86,982  2,084,734   8,466,105  

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័� - - -  360,188  

នាៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2021 12,576,794  541,342  13,118,136   53,456,404  

តៃម�េយាង    
 

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2021 15,059,486 262,693 15,322,179 61,978,214 

នាៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2021 13,869,896  187,872  14,057,768  57,285,405 

 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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12. សទិ�េ្រប្របាស្់រទព្យសកម� (ត) 

 ស្រមាប់ដណំាចក់រយិបរេិច�ទ6ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2020  

 ករយិាល័យ ទីតំងATM សរុប 

 ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

    (កណំតស់មា� ល់ 4) 

ៃថ�េដម 
    

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2020 20,863,158  500,461  21,363,619  87,056,750  

ករទញិបែន�ម 2,415,106  177,996  2,593,102  10,569,484  

ករផតុកណំត់  

 ឬករប�� បម់នុកលកណំត ់ (5,261) (30,071) (35,332) (144,014) 

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័� - - - 428,028  

នាៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2020 23,273,003  648,386  23,921,389  97,910,248  

ដក: រលំស់បង�រ    
 

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2020 6,722,451  280,903  7,003,354  28,538,670  

រលំស់ក�ងុករយិបរេិច�ទ 1,872,558  85,812  1,958,370  7,982,314  

ករផតុកណំត់  

 ឬករប�� បម់នុកលកណំត ់ (4,898) - (4,898) (19,962) 

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័� - - - 159,270  

នាៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2020 8,590,111  366,715  8,956,826  36,660,292  

តៃម�េយាង     

នាៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2020 14,682,892  281,671  14,964,563  61,249,956 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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13. ្រទព្យសកម�អរបីូ 
 

 ស្រមាប់ដណំាចក់រយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2021  

 កុំព្ូយទ័រសូហ�ែវរ ្របពន័�ស�លូ ធនាគារ សរុប 

 ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 
    (កណំតស់មា� ល់ 4) 
ៃថ�េដម     

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2021 1,220,319  2,891,587  4,111,906   16,632,661  

ករទញិបែន�ម 43,735  - 43,735   177,608  

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័� - - -  123,969  

នាៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2021 1,264,054  2,891,587  4,155,641   16,934,238  

ដក:  រលំស់បង�រ     

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2021 817,815  1,686,923  2,504,738   10,131,666  

រលំស់ក�ងុករយិបរេិច�ទ 53,073  93,402  146,475   594,835  

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័� - - -  77,193  

នាៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2021 870,888  1,780,325  2,651,213   10,803,694  

តៃម�េយាង     

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2021 402,504 1,204,664 1,607,168 6,500,995 

នាៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2021 393,166  1,111,262  1,504,428  6,130,544 

 

 ស្រមាប់ដណំាចក់រយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2020  

 កុំព្ូយទ័រសូហ�ែវរ ្របពន័�ស�លូធនាគារ សរុប 

 ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 
    (កណំតស់មា� ល់ 4) 
ៃថ�េដម     

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2020 1,121,820  2,515,752  3,637,572   14,823,106  

ករទញិបែន�ម 60,172  354,835  415,007   1,691,569  

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័� - - -  72,531  

នាៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2020  1,181,992   2,870,587   4,052,579   16,587,206  

ដក:  រលំស់បង�រ     

នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2020 720,398  1,417,288  2,137,686   8,711,071  

រលំស់ក�ងុករយិបរេិច�ទ 47,334  131,459  178,793   728,760  

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័� - - -  41,518  

នាៃថ�ទី30 ែខមិថនុា2020 767,732  1,548,747  2,316,479   9,481,349  

តៃម�េយាង     

នាៃថ�ទី30 ែខមិថនុា ឆា� ំ2020 414,260  1,321,840  1,736,100  7,105,857 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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14. ្របាក់បេ�� ពីធនាគារនានា និង្រគឹះស� នហរិ��វត�ុេផ្សងៗ 
 

 ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020  

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  

(កណំតស់មា� ល់ 4)  (កររយករណ៍ 

េឡងវញិ) 
(កណំតស់មា� ល់ 4) 

(កររយករណ៍ 

េឡងវញិ)  
     
្របាកប់េ��មានកលកណំត ់ 53,636,326  218,568,028  36,497,989 147,634,366 

្របាកប់េ��សន្ំស 758,963  3,092,775  734,828 2,972,379 

 54,395,289  221,660,803  37,232,817 150,606,745 

15. ្របាក់បេ�� របសអ់តិថិជន 
 

 ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020  

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  

(កណំតស់មា� ល់ 4)  (កររយករណ៍ 

េឡងវញិ) 
(កណំតស់មា� ល់ 4) 

(កររយករណ៍ 

េឡងវញិ)  

     
្របាកប់េ��មានកលកណំត ់ 2,141,398,950  8,726,200,721  1,956,078,958 7,912,339,385 

្របាកប់េ��សន្ំស 127,182,034  518,266,789  118,601,985 479,745,029 

 2,268,580,984  9,244,467,510  2,074,680,943 8,392,084,414 

្របាក់បេ��របស់អតថិិជន្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) តមកលវសន� 
 

 ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020  

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  
(កណំតស់មា� ល់ 4)  (កររយករណ៍េឡងវញិ) (កណំតស់មា� ល់ 4)  

(កររយករណ៍េឡងវញិ) 

     
រយៈេពល 1 ែខ 363,066,630  1,479,496,517  359,764,063 1,455,245,635 

ពី 1 ែខ ដល់ 3 ែខ 399,704,944 1,628,797,647 381,907,638 1,544,816,396 

ពី 3 ែខ ដល់ 12 ែខ 1,431,932,224 5,835,123,813 1,264,477,242 5,114,810,443 

េ្រចនជាង 12 ែខ 73,877,186  301,049,533  68,532,000 277,211,940 

 2,268,580,984  9,244,467,510  2,074,680,943 8,392,084,414 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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15. ្របាក់បេ�� របសអ់តិថិជន (ត) 

្របាក់បេ��របស់អតថិិជន្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ (ត) 

(ខ) តមទំនាកទ់ំនង 

 
 ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020  

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  
(កណំតស់មា� ល់ 4)  (កររយករណ៍េឡងវញិ) (កណំតស់មា� ល់ 4)  

(កររយករណ៍េឡងវញិ) 
     

មិនែមនសម�ន័�ញាត ិ 2,239,566,986  9,126,235,469  2,042,197,190 8,260,687,634  

សម�ន័�ញាត ិ 29,013,998  118,232,041  32,483,753 131,396,780  

 2,268,580,984  9,244,467,510  2,074,680,943 8,392,084,414 

16. ្របាក់កម� ី

្រក�មហុ៊នបានចុះកចិ�្រពមេ្រព�ងខ�ី្របាកជ់ាមយួអ�កផ�ល់្របាកក់ម�ីេផ្សងៗរួមទំងសម័�ន�ញាតិ នងិមនិែមនសម័�ន�ញាតិ។ 

្របាក់កម�ទំីងេនះពុំមានវត�ុប�� ំេទ នងិ្រត�វទូទត់សង្របាក់េដម និងករ្របាក ់្របចំ្រតីមាស ឆមាស ឬ្របចំឆា� ំ េដយែផ�ក

េលកលវភិាគទូទតស់ង េទតមកចិ�្រពមេ្រព�ងខ�នីីមួយៗ។ 

្របាក់កម�ី្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ 

(ក) តមទំនាកទ់ំនង 
 

 ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020  

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  
(កណំតស់មា� ល់ 4)  (កររយករណ៍េឡងវញិ) (កណំតស់មា� ល់ 4)  

(កររយករណ៍េឡងវញិ) 
     

មិនែមនសម�ន័�ញាត ិ  635,986,785   2,591,646,149  708,215,447 2,864,731,483 

សម�ន័�ញាត ិ  86,209,584   351,304,055  86,214,870 348,739,149 

 722,196,369  2,942,950,204  794,430,317 3,213,470,632 

 
 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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16. ្របាក់កម� ី(ត) 

្របាក់កម�ី្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ (ត) 

(ខ) តមកលវសន� 
 

 ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  

(កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  
(កររយករណ៍

េឡងវញិ) 
     

តមត្រម�វកររហូតដល់ 3 ែខ 77,769,169  316,909,364  53,050,298 214,588,455 

ពី 3 ែខ ដល់ 12 ែខ 215,970,258  880,078,801  244,350,237 988,396,709 

ពី 1 ឆា� ំេទ 5 ឆា�  ំ 427,786,626  1,743,230,501  496,029,950 2,006,441,148 

េ្រចនជាង 5 ឆា�  ំ 670,316  2,731,538  999,832 4,044,320 

 722,196,369  2,942,950,204  794,430,317 3,213,470,632 

17. មូលប្រតបំណុល្រត�វសង 

េនែខេមស ឆា� 2ំ020 ្រក�មហ៊ុនបានេបាះផ្សោយមូលប្រតបំណុលមានករធានា (ែដលមានករ្របាក់េថរ) ចំនួន 

127.2 បី៊លនេរៀល (សមមូលេទនឹង 31.18 លនដុល� រអេមរកិ) ែដលមានកលវសន�េនៃថ�ទី23 ែខេមស 

ឆា� 2ំ023។ មូលប្រតបំណុល្រត�វបានធានាេដយករធានាឥណទន និងហ� សុីលធីីវនិិេយាគ ែដលជាមូល                      

និធិបរធនរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អសុី។ មូលប្រតបំណុល្រត�វបានចុះប�� ីេនក�ុងផ្សោរមូលប្រតកម�ុជាេហយ

្រត�វបានលក់ក�ុងតៃម� 100,000 េរៀល េដយមានអ្រតករ្របាក់ 7.50% ក�ុងមួយឆា� ំ និង្រត�វសង្រតឡប់ 2ដងក�ុង

មួយឆា�  ំ េដយចប់េផ�មពីៃថ�ទី23 ែខតុល ឆា� 2ំ020។ ្រក�មហ៊ុនបានចំណាយេលៃថ�េបាះផ្សោយមួលប្រត

បំណុលចំនួន 6.21 បី៊លនេរៀល (សមមូលេទនឹង 1.52 លនដុល� រអេមរកិ)។ 

នាៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2021 តៃម�េយាងៃនមូលប្រតបំណុល មានចំនួន 30,640,009 ដុល� រអេមរកិ (សមមូល

េទនឹង 124.86 បី៊លនេរៀល) (ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2020៖ 30,666,038 ដុល� រអេមរកិ ែដលសមមូលេទនឹង 124.04   

បី៊លនេរៀល) ។ ្រក�មហ៊នុបានមានចំណាយេលករ្របាក់ ចំនួន 1,287,983 ដុល� រអេមរកិ (សមមូលេទនឹង 5.2     

បី៊លនេរៀល) (ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2020៖ 472,447 ដុល� រអេមរកិ ែដលសមមូលេទនឹង 1.9 បី៊លនេរៀល) 

(កំណត់សមា� ល់ 25)។  

 

 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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18. អនុបំណុល 
 

 
 ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020  

 កណំត ់ ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

 
សមា� ល់ 

 
(កណំតស់មា� ល់ 4)  (កររយករណ៍េឡងវញិ) (កណំតស់មា� ល់ 4)  

(កររយករណ៍េឡងវញិ) 
      

អនបុណុំល  (ក) 107,624,972  438,571,762  98,814,321 399,703,930 

អនបុណុំលជា 

 មូលនិធបិរធនបាល  (ខ) 14,744,145  60,082,390  14,853,496 60,082,390 

  122,369,117  498,654,152  113,667,817 459,786,320 

(ក) អនុបំណុល 

អនុបំណុល សេំដេលបំណុលខ�ីពីមា� ស់បំណុលបរេទស (ែដលមិនែមនជាសម័�ន�ញាតិ) ែដលមានចំនួន         

ទឹក្របាក់ 57,535,629 ដុល� រអេមរកិ (សមមូលេទនឹង 234.5 បី៊លនេរៀល) (ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020៖ 48,757,974 

ដុល� រអេមរកិ សមមូលេទនឹង 197.2 បី៊លនេរៀល) និងពីមា� ស់ភាគហ៊ុនមានចំនួន 50,089,343 ដុល� រអេមរកិ 

(សមមូលេទនឹង 204.1 បី៊លនេរៀល) (ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020៖ 50,056,347 ដុល� រអេមរកិ ែដលសមមូលេទនឹង 

202.4 បី៊លនេរៀល) ្រត�វទូទត់េដយែផ�កេទតមកលវភិាគទូទត់សង្របាក់ ដូចមានែចងេនក�ុងកិច�្រពម

េ្រព�ងកម�ីនីមួយៗ។ អនុបំណុល ពីមា� សភ់ាគហ៊នុ្រត�វបានអនុម័តេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េហយ្រត�វ

បានដក់ប��ូ លេនក�ុងេដមទុនថា� ក់ទី2 ស្រមាប់ករគណនាមូលនិធិផា� ល់សទុ�។ 

ខ)  អនុបំណុលជាមូលនិធិបរធនបាល  

 

 ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  
(កណំតស់មា� ល់ 4)  (កររយករណ៍េឡងវញិ) (កណំតស់មា� ល់ 4)  

(កររយករណ៍េឡងវញិ) 
     

រជរដ� ភិបាលកម�ជុា (“RGC”) 11,197,624  45,630,317  11,280,672 45,630,317 

មូលនធិិអភិវឌ្ឍនជ៍នបទកម�ុជា (“CRDF”) 3,546,521  14,452,073  3,572,824 14,452,073 

 14,744,145  60,082,390  14,853,496 60,082,390 

អនុបំណុលពីរជរដ� ភិបាលកម�ុជា (“RGC”) 

អនុបំណុលជាមូលនិធិបរធនបាលេនះ (្រត�វបានខ�ីជា្របាក់េរៀល) សំេដេលអនុបំណុល ែដល្រត�វបានផ�ល់ពី

រជរដ� ភិបាលកម�ុជា េនៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ004។  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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18. អនុបំណុល (ត) 

ខ)  អនុបំណុលជាមូលនិធិបរធនបាល (ត) 

អនុបំណុលពីរជរដ� ភិបាលកម�ុជា (“RGC”) (ត) 

អនុបំណុលេនះ្រត�វបានចត់ទុកជា “េដមទុនថា� ក់ទី2” ែផ�កតមបរកិរណ៍ៃនមា្រតទី 6 ៃន្របកសេលខ ធ7-010-

182 ស�ីពីករគណនាមូលនិធិផា� ល់សទុ�របស់្រគឹះស� នធនាគារ ចុះៃថ�ទី15 ែខតុល ឆា� 2ំ010 ែដល្រត�វបាន  

អនុម័តេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជាផងែដរ ស្រមាប់ដក់ប��ូ លក�ុងករគណនាមូលនិធិផា� លស់ុទ� េដយ

េយាងតម្របកសេលខ ធ7-018-068 ចុះៃថ�ទី22 ែខកុម�ៈ ឆា� 2ំ018។ 

មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម�ុជា (“CRDF”) 

ចំនួនទងំ�ស�ងៃនអនុបំណុលពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម�ុជា នឹង្រត�វបានប��ូ លេទក�ុងករគណនាមូលនិធិ

ផា� លស់ទុ� ក�ុងេដមទុនថា� ក់ទី2 ស្រមាប់បរបិទៃនករគណនាមូលនិធិផា� លស់ុទ� និងស្រមាប់េគាលេដអនុបាត

េដយ្រប�ង្របយ័ត� ដូចជាអនុបាតសធនភាពជាេដម។ 

េនៃថ�ទី28 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ016 បរធនបាលហរិ��វត�ុ្របាសក់ និង្រក�មហ៊ុន បានឯកភាពេលអ្រតករ្របាក់្របចឆំា� ំ 3% 

េទេលមូលនិធិបរធនបាល (ស្រមាប់ទងំអនុបំណុលពីរជរដ� ភិបាលកម�ុជា និងអនុបំណុលពីមូលនិធិ            

អភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម�ុជា) េដយមានរយៈេពល 5ឆា� ។ំ អ្រតករ្របាក់ និងរយៈេពលៃនមូលនិធិបរធនបាល នឹង្រត�វ

្រត�តពិនិត្យសរេឡងវញិ និងេធ�ករចចរ េនេរៀងរល់ 5ឆា� មំ�ង (មុនេពលកលកំណត់ៃនកិច�្រពមេ្រព�ង)។ 

19. បំណុលភតិសន្យោ 
 

 ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020  

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  

ករវភិាគតមកលកំណត់- លំហូរទឹក្របាក់

តមកិច�សន្យោមិនទន់េធ�អប្បហរ     

តចិជាង 1 ឆា� ំ 4,900,647  19,970,137  4,926,938 19,929,464 

ពី 1 េទ 5 ឆា� ំ 11,040,180  44,988,734  13,233,200 53,528,294 

េ្រចនជាង 5 ឆា�  ំ 1,627,502  6,632,071  1,075,061 4,348,622 

បំណុលភតិសន្យោសរបុមិនទន់េធ�អប្បហរ 17,568,329  71,590,942  19,235,199 77,806,380 

តៃម�បច�ុប្បន�ៃនបំណុលភតិសន្យោ     

រយៈេពលខ� ី 3,540,318  14,426,796  3,640,367 14,725,285 

រយៈេពលែវង 9,754,670  39,750,280  10,784,451 43,623,104 

 13,294,988  54,177,076  14,424,818 58,348,389 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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19. បំណុលភតិសន្យោ (ត) 

ចំនួនែដល្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ ឬខត៖ 

 

ស្រមាប់ដណំាចក់រយិបរេិច�ទ      

6ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី30 ែខ
មិថនុា ឆា� 2ំ021 

ស្រមាប់ដណំាចក់រយិបរេិច�ទ      

6ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី30 ែខ
មិថនុា ឆា� 2ំ020 

 

ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

(កណំតស់មា� ល់ 4) 
ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

(កណំតស់មា� ល់ 4) 
ចណំាយទក់ទងនងឹភតសិន្យោរយៈេពលខ� ី  400,151   1,625,013   252,292   1,028,344  

ចណំាយករ្របាក់េលបណុំលភតសិន្យោ  539,039   2,189,037   558,188   2,275,175  

  939,190   3,814,050   810,480   3,303,519  

 

 

ស្រមាប់ដណំាចក់រយិបរេិច�ទ     

3ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី30 ែខ
មិថនុា ឆា� 2ំ021 

ស្រមាប់ដណំាចក់រយិបរេិច�ទ     

3ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី30 ែខ
មិថនុា ឆា� 2ំ020 

 

ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

(កណំតស់មា� ល់ 4) 
ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

(កណំតស់មា� ល់ 4) 
ចណំាយទក់ទងនងឹភតសិន្យោរយៈេពលខ� ី 196,386 797,916 132,828 543,001 

ចណំាយករ្របាក់េលបណុំលភតសិន្យោ 265,244 1,077,686 283,682 1,159,692 

 461,630 1,875,602 416,510 1,702,693 

 

ចំនួនែដល្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់សេង�បចេនា� ះេពល៖ 

 

ស្រមាប់ដណំាចក់រយិបរេិច�ទ   

6ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី30 ែខ 

មិថនុា ឆា� 2ំ021 

ស្រមាប់ដណំាចក់រយិបរេិច�ទ 

6ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី30 ែខ 

មិថនុា ឆា� 2ំ020 

 

ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

(កណំតស់មា� ល់ 4) 

ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

(កណំតស់មា� ល់ 4) 

 សរុបលំហូរេចញៃនទកឹ្របាក ់

ស្រមាប់ភតសិន្យោ (1,950,153) (7,919,571)  (1,779,013)  (7,251,257) 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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19. បំណុលភតិសន្យោ (ត) 

ចំនួនែដល្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់សេង�បចេនា� ះេពល៖ (ត) 

 

ស្រមាប់ដណំាចក់រយិបរេិច�ទ 

3ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី30 ែខ 

មិថនុា ឆា� 2ំ021 

ស្រមាប់ដណំាចក់រយិបរេិច�ទ  

3ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី30 ែខ 

មិថនុា ឆា� 2ំ020 

 

ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

(កណំតស់មា� ល់ 4) 
ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

(កណំតស់មា� ល់ 4) 

 សរុបលំហូរេចញៃនទកឹ្របាក ់  

ស្រមាប់ភតសិន្យោ  (987,668)  (4,012,895)  (932,299)  (3,811,238) 

20. ពន�េល្របាក់ចំេណញ 

លិខិត្របកសពន�របស្់រក�មហ៊នុ នឹង្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេដយអគ�នាយកដ� នពន�ដរ (“អ.ព.ដ”)។ 

េដយសរករអនុវត�ច្បាប់ និងបទប��ត�ិសរេពពន�េល្របេភទ្របតិបត�ិករជាេ្រចន េធ�ឲ្យមានករបក�សយ                

េផ្សងៗគា�  ដូេច�ះចំនួនែដលបានរយករណ៍េនក�ុងរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពលអចនឹងែកែ្រប              

េនេពលេ្រកយ បនា� ប់ពីករកំណត់ចុងេ្រកយេដយអគ�នាយកដ� នពន�ដរ។ 

ក. ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ 

អ្រតពន�អនុវត� 

អនុេលមតមបទប្ប��ត�ិពន�ដរកម�ុជា ្រក�មហ៊ុនមានកតព�កិច�ក�ុងករបង់ពន�េល្របាក់ចំេណញនូវអ្រតពន� 

20% ៃនចំណូលជាប់ពន� ឬពន�អប្បបរមា 1% ៃនផលរបរេដយរួមប��ូ លពន�ទំងអស់ េលកែលងែតអករេល

តៃម�បែន�ម េទតមចំនួនមួយណាែដលេ្រចនជាង។ 

េយាងេទតមអនុ្រកឹត្យស�ពីីករអនុេ្រគាះពន�េនក�ុងទីផ្សោរមូលប្រតកម�ុជា ្រក�មហ៊ុនមានសទិ�ិទទួលបាននូវ

ករកត់បន�យពន�េល្របាក់ចំេណញចំនួនពក់កណា� លេនក�ុងអំឡុងេពលៃនករអនុេ្រគាះពន�។ េដម្បីទទួល

បានករអនុេ្រគាះពន�េនះ ្រក�មហ៊ុន ្រត�វេស�សុំេទអគ�នាយកដ� នពន�ដរ តមរយៈនិយ័តករមូលប្រតកម�ុជា           

(“ន.ម.ក”) (ពីមុន្រត�វបានស� ល់ជាគណៈកម�ករមូលប្រតកម�ុជា (“គ.ម.ក”) រហតូដល់ៃថ�ទី8 ែខេមស ឆា� 2ំ021)។  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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20. ពន�េល្របាក់ចំេណញ (ត)  

ក. ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ (ត) 

អ្រតពន�អនុវត� (ត) 

េនៃថ�ទី4 ែខកុម�ៈ ឆា� ំ2021 ្រក�មហុ៊នទទួលបានលិខិតពនីយ័ិតករមលូប្រតកម�ុជា ែដលប�� ក់ពីករេស�សំុរបស់្រក�មហុ៊ន

េលករអនុេ្រគាះពន�េទកន់អគ�នាយកដ� នពន�ដរ។ ្រក�មហុ៊នបានដក់លិខិតេស�សំុករប�� ក់បែន�ម េទកន់អគ�នាយក

ដ� នពន�ដរ ទក់ទងនងឹករអនុម័តេលករអនុេ្រគាះពន�េនះ។ េនៃថ�ទី11 ែខមីនា ឆា� ំ2021 ្រក�មហុ៊នទទួលបាន ករអនុម័តពី

អគ�នាយកដ� នពន�ដរេលករអនុេ្រគាះពន� ស្រមាប់ឆា� សំរេពពន� 2020 និង2021 េទតម្របកសថ�ីេលខ 183 ចុះៃថ�ទី25    

ែខមករ ឆា� ំ202០ ស�ីពីេគាលករណ៍អនុវត�ពីករអនុេ្រគាះពន�េល្របាក់ចំេណញ ចំេពះសហ្រគាសែដលេបាះផ្សោយ          

មូលប្រតដបំូង។ 

ចំណាយពន�េល្របាកច់ំេណញរួមមាន៖ 
 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  

ពន�ក�ងុករយិបរេិច�ទតមអ្រតពន�ផ�ូវករ 19,076,550  77,469,870  13,389,508  54,575,635  

ករេលកទកឹចិត�ពន� 

េលករេបាះមូលប្រតបណុំល (389,162) (1,580,387) - - 

ពន�ក�ងុករយិបរេិច�ទ 18,687,388  75,889,483  13,389,508  54,575,635  

ពន�ពន្យោរ (1,902,706) (7,726,889) (4,002,579) (16,314,512) 

 16,784,682 68,162,594 9,386,929  38,261,123  

 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  

ពន�ក�ងុករយិបរេិច�ទតមអ្រតពន�ផ�ូវករ 9,263,425  37,637,296  5,909,327  24,157,329  

ករេលកទកឹចិត�ពន� 

េលករេបាះមូលប្រតបណុំល (183,087) (743,883) - - 

ពន�ក�ងុករយិបរេិច�ទ 9,080,338  36,893,413  5,909,327  24,157,329  

ពន�ពន្យោរ (1,079,202) (4,384,797) (2,685,393) (10,977,887) 

 8,001,136 32,508,616 3,223,934  13,179,442  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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20. ពន�េល្របាក់ចំេណញ (ត)  

ក. ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ (ត) 

ករេផ��ងផា� ត់ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ ែដលបានបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលទ�ផលលម�តិ  

េផ្សងៗសេង�បចេនា� ះេពល មានដូចខងេ្រកម៖ 
 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  
     

្របាកច់ំេណញមនុដកពន�  85,260,249 346,241,872 46,760,442  190,595,559  

ចណំាយពន�េល្របាកច់ំេណញតម 

អ្រតពន� 20%  17,052,049   69,248,371  9,352,088  38,119,111  

ចណំាយមនិអចកតក់ងបាន 121,795 494,610 34,841  142,012  

ករេលកទកឹចិត�ពន� 

េលករេបាះមូលប្រតបណុំល (389,162) (1,580,387) - - 

 16,784,682 68,162,594 9,386,929  38,261,123  

 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  
     

្របាកច់ំេណញមនុដកពន�  40,512,648 164,602,888 16,115,214  65,878,993  

ចណំាយពន�េល្របាកច់ំេណញតម 

អ្រតពន� 20% 8,102,529 32,920,574 3,223,043  13,175,800  

ចណំាយមនិអចកតក់ងបាន 81,694 331,924 891  3,642  

ករេលកទកឹចិត�ពន� 

េលករេបាះមូលប្រតបណុំល (183,087) (743,882) - - 

 8,001,136 32,508,616 3,223,934  13,179,442  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 

42 

20. ពន�េល្របាក់ចំេណញ (ត)  

ខ. បំណុលពន�េល្របាក់ចំេណញ 

បែ្រមប្រម�លៃនពន�េល្របាក់ចំេណញ្រត�វបងក់�ុងករយិបរេិច�ទ មានដចូខងេ្រកម៖ 

 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  
     

សមតុល្យនាេដមករយិបរេិច�ទ 24,076,695  97,390,231  23,414,889  95,415,673  

ពន�ក�ងុករយិបរេិច�ទតមអ្រតពន�ផ�ូវករ 19,076,550  77,469,870  13,389,508  54,575,635  

ករេលកទកឹចិត�ពន� 

េលករេបាះមូលប្រតបណុំល (389,162) (1,580,387) - - 

ពន�េល្របាក់ចំេណញបានបង ់ (26,172,789) (106,287,696) (25,099,943) (102,307,368) 

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័� - 617,505  - 222,390  

សមតុល្យនាចុងករយិបរេិច�ទ 16,591,294  67,609,523  11,704,454  47,906,330  

 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  
     

សមតុល្យនាេដមករយិបរេិច�ទ  8,769,054   35,470,823   6,843,766   27,854,128  

ពន�ក�ងុករយិបរេិច�ទតមអ្រតពន�ផ�ូវករ 9,263,425  37,637,296  5,909,327  24,157,329  

ករេលកទកឹចិត�ពន� 

េលករេបាះមូលប្រតបណុំល  (183,087)  (743,882)  -     -    

ពន�េល្របាកច់ណូំលបានបង ់  (1,258,098)  (5,111,652)  (1,048,639)  (4,286,838) 

លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័�  -     356,938   -     181,711 

សមតុល្យនាចុងករយិបរេិច�ទ  16,591,294   67,609,523   11,704,454   47,906,330  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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20. ពន�េល្របាក់ចំេណញ (ត) 

គ. ពន�ពន្យោរសុទ�ជា្រទព្យសកម� 

ព័ត៌មានលម�ិតៃនពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�/(បណុំល) មានដចូខងេ្រកម៖ 

 ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020  

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  

កៃ្រមេសវឥណទនែដលមិនទន់រលំស់         6,339,390          25,833,014  5,771,758 23,346,761 

សំវធិានធនេលករខតបងៃ់ន 

 ឱនភាពៃនតៃម� 5,388,739 21,959,111 4,506,554 18,229,011 

ៃថ�ឈប់ស្រមាក់ែដលេនសល់            614,676            2,504,805  382,077 1,545,501 

សំវធិានធនេល 

អត�្របេយាជនន៍ិេយាជិត            116,588               475,096  87,075 352,218 

ករ្របាក់បង�រ              29,744               121,207  13,934 56,363 

សិទ�េ្រប្របាស់្រទព្យសកម�  

និងបណុំលភតិសន្យោ              15,522                63,252  63,709 257,703 

កៃ្រមេសវ្របាក់កម�ែីដលមិនទន់រលំស់              21,147                86,174  172,950 699,583 

្រទព្យ និងបរកិ� រ           (124,195)             (506,095) (219,976)  (889,803) 

លេម��ងពីករប�ូរ្របាក ់ 405,946 1,654,231 126,770  512,785  

ពន�ពន្យោរសុទ�ជា្រទព្យសកម�       12,807,557          52,190,795  10,904,851 44,110,122 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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21. សវិំធានធនេលអត�្របេយាជន៍និេយាជិត 
 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់
ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 

ស្រមាប់ដណំាច ់
ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  
សមតុល្យនាេដមករយិបរេិច�ទ  435,375   1,761,092   74,562   303,840  
ទទលួស� ល់ក�ងុ 
 របាយករណ៍ចេំណញឬខត  1,888,255   7,668,204   1,652,358   6,735,011  
ករទទូតក់�ងុករយិបរេិច�ទ  (1,740,690)  (7,068,942)  (1,214,704)  (4,951,134) 
លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័�  -   15,127   -   8,783  

សមតុល្យនាចងុករយិបរេិច�ទ  582,940   2,375,481   512,216   2,096,500  

 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់
ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 

ស្រមាប់ដណំាច ់
ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 

  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  
     
សមតុល្យនាេដមករយិបរេិច�ទ  1,418,199   5,736,615   953,945   3,882,556  
ទទលួស� ល់ក�ងុ 
 របាយករណ៍ចំេណញឬខត  903,820   3,672,221   770,282   3,148,913  
ករទទូតក់�ងុករយិបរេិច�ទ  (1,739,079)  (7,065,878)  (1,212,011)  (4,954,701) 
លេម��ងពកីរប�ូររូបយិបណ័�  -   32,523   -   19,732  

សមតុល្យនាចងុករយិបរេិច�ទ  582,940   2,375,481   512,216   2,096,500  

22. បំណុលេផ្សងៗ 

 ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020  

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  
្របាក់រង� ន់ នងិ្របាក់េលកទកឹចិត�បង�រ 6,087,622  24,807,060  1,000,000 4,045,000 
ចណំាយបង�រ 3,458,006  14,091,374  2,237,474 9,050,582 
ពន�កត់ទកុ្រត�វទទូត ់ 1,706,389  6,953,535  1,208,570 4,888,666 
គណន្ីរត�វទូទត ់ 3,037,901  12,379,447  2,096,877 8,481,867 
ពន�េល្របាកេ់បៀវត្សរ ៍ 166,376  677,982  1,326,675 5,366,400 
េផ្សងៗ  5,656  23,046  4,005 16,201 

 14,461,950  58,932,444  7,873,601 31,848,716 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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23. មូលធនមា� សភ់ាគហ៊ុន និងទុនប្រម�ង 

(ក) េដមទុន  

េនែខធ�ូ ឆា� 2ំ019 ធនាគារេខបី៊គុកមីន (“េខបី៊”) ែដលជា្រក�មហ៊ុនបុ្រតសម�័ន�របស់្រក�មហ៊ុន KB Financial Group 

បានយល់្រពមទិញភាគហ៊ុនចំនួន 70 ភាគរយេនក�ុង្រក�មហ៊នុ។ េនៃថ�ទី29 ែខមករ ឆា� 2ំ020 ្រក�មហ៊ុនបាន

ទទួលករអនុម័តពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េលករវនិិេយាគរបស់ KB ក�ុង្របាសក់។ េនៃថ�ទី13 ែខេមស 

ឆា� 2ំ020 ករលក់្រត�វបានប�� ប់ េហយករទូទត់្រត�វបានេធ�េឡង។ េនក�ុងដំេណ រករេនះ ្រក�មហ៊ុនបានប�ូរ

េឈ� ះពី “្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ្របាសក់ លីមីតធីត” េទជា “្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុ្របាសក់ ម.ក” េដយ

ចូលជាធរមានចប់ពីៃថ�ទី9 ែខេមស ឆា� 2ំ020។ 

េនៃថ�ទី12 ែខឧសភា ឆា� 2ំ021 ្រក�មហ៊ុនបានេស�សុំេទធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេដម្បបីេង�នេដមទុនរបសខ់�ួនពី 

230,000,000 ដុល� ររអេមរកិេទ 300,000,000 ដុល� រអេមរកិ តមរយៈករេធ�មូលធនកម�េល្របាក់ចំេណញ   

រក្សោទុក។ សំេណ រេនះ្រត�វបានអនុម័តេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េនៃថ�ទី31 ែខឧសភា ឆា� 2ំ021។             

អនុស្សោរណៈ និងលក�ន�ិកៈ្រក�មហ៊នុ ្រត�វបានេធ�បច�ុប្បន�ភាពេដម្បឆី�ុះប�� ងំពីករផា� សប់�ូរេនះ េហយទទួល

បានករយល់្រពមពី្រកសួងពណិជ�កម�េនៃថ�ទី9 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ021។ 

ភាគហ៊ុនធម�តទំងអស ់ែដលបានចុះប�� ី េបាះផ្សោយ និងទូទត់ មានចំនួន 300,000,000 ហ៊ុន ែដលមានតៃម�

ចរកិ 4,000 េរៀល ក�ុងមួយហ៊ុន។ 

ពំុមានករផា� ស់ប�ូរមា� ស់ភាគហ៊ុន និងរចនាសម�័ន�ភាគហ៊ុនក�ុងអំឡុងករយិបរេិច�ទេនះេទ។ ព័ត៌មានលម�ិតៃន

មា� សភ់ាគហ៊ុន មានដូចខងេ្រកម៖ 

 ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020  

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល % ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល % 

  (កណំតស់មា� ល់ 4)   (កណំតស់មា� ល់ 4)  

KB 210,000,000  840,000,000  70.00 161,000,000 644,000,000 70.00 

LOLC 63,000,000  252,000,000  21.00 48,300,000 193,200,000 21.00 

BEA 18,900,000  75,600,000  6.30 14,490,000 57,960,000 6.30 

PSCo 8,100,000  32,400,000  2.70 6,210,000 24,840,000 2.70 

 300,000,000  1,200,000,000  100.00 230,000,000 920,000,000 100.00 

ពក្យបំ្រព�ញ៖ 

KB : Kookmin Bank 
LOLC : LOLC INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED 
BEA : The Bank of East Asia, Limited 
PSCo : ្រក�មហ៊នុបុគ�លិក្របាសក់លមីីតធីត 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 

46 

23. មូលធនមា� សភ់ាគហ៊ុន និងទុនប្រម�ង (ត) 

(ខ) ទុនប្រម�ង 

អនុេលមតមកចិ�្រពមេ្រព�ង្របាក់កម�ីេនៃថ�ទី8 ែខធ�ូ ឆា� ំ2008 រវង្រក�មហុ៊ន និង Instituto De Credito Oficial (“ICO”) ៃន្រពះរជា

ណាច្រកេអស្៉បាញ េនក�ុងអឡុំងេពលៃន្របាកក់ម�ី ្រក�មហុ៊ន្រត�វរក្សោទុនប្រម�ងស្រមាបព់្រងឹងេដមទុន តមរយៈករេផ�រ

្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� នំមីួយ  ៗេដយគណនាតមអ្រត 3.5% ៃន្របាកេ់ដមែដលេនសល់ គិត្រតឹមដណំាច់ករយិបរេិច�ទ  

នីមួយៗ។ នាៃថ�ទ3ី0 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021 ទុនប្រម�ងែដលមិនអចែបងែចកបាន មានចំននួ 3.18 លនដលុ� រអេមរកិ (សមមូល

េទនឹង 12.9 ប៊ីលនេរៀល) (ៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2020៖ 3.15 លនដលុ� រអេមរកិ ែដលសមមូលេទនឹង 12.8 ប៊លីនេរៀល)។  

(គ) ទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត�ិ 

បែ្រមប្រម�លេលទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត�ិ មានដចូខងេ្រកម៖ 
 

 ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
 

 
(កណំតស់មា� ល់ 4) (កររយករណ៍េឡងវញិ) (កណំតស់មា� ល់ 4) 

(កររយករណ៍េឡងវញិ) 

     

សមតុល្យនាេដមករយិបរេិច�ទ 461,332  1,778,127  2,644,420  10,715,190  

េផ�រេទ្របាក់ចេំណញរក្សោរទកុ (461,332) (1,778,127) (2,644,420) (10,715,190) 

សមតុល្យនាចុងករយិបរេិច�ទ - - - - 

 
 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
 

 
(កណំតស់មា� ល់ 4) (កររយករណ៍េឡងវញិ) (កណំតស់មា� ល់ 4) 

(កររយករណ៍េឡងវញិ) 
     

សមតុល្យនាេដមករយិបរេិច�ទ  1,123,405   4,559,901   -     -    

េផ�រពីេទ្របាកច់ំេណញរក្សោរទកុ  (1,123,405)  (4,559,901)  -     -    

សមតុល្យនាចុងករយិបរេិច�ទ - - - - 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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24. ចំណូលករ្របាក់ 
 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
  (កណំតស់មា� ល់ 4)  (កណំតស់មា� ល់ 4) 
     

ឥណទនបគុ�ល 241,961,730  982,606,586  206,952,899  843,540,015  

សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងៗ  101,181  410,896  40,721  165,978  

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 31,400  127,515  117,664  479,600  

ឥណទន្រក�ម 24,427  99,198  49,002  199,732  

 242,118,738  983,244,195  207,160,286  844,385,325  

 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
  (កណំតស់មា� ល់ 4)  (កណំតស់មា� ល់ 4) 
     

ឥណទនបគុ�ល 123,236,748  500,710,906  102,883,201  420,586,526  

សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងៗ  46,278  188,028  36,416  148,869  

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ជុា 6,866  27,897  38,516  157,453  

ឥណទន្រក�ម 10,505  42,682  22,794  93,182  

 123,300,397  500,969,513  102,980,927  420,986,030  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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25. ចំណាយករ្របាក់ 
 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
  (កណំតស់មា� ល់ 4)  (កណំតស់មា� ល់ 4) 
     

្របាកប់េ��របស់អតិថជិន 68,760,775  279,237,508  61,342,919  250,033,737  

្របាកក់ម� ី 24,384,787  99,026,620  29,537,283  120,393,966  

អនបុណុំល 5,512,759  22,387,314  3,422,252  13,949,099  

មូលប្រតបណុំល្រត�វសង 1,287,983  5,230,499  472,447  1,925,694  

្របាកប់េ��ពីធនាគារនានា និង          

្រគឹះស� នហិរ��វត�ុេផ្សងៗ  1,073,782  4,360,629  3,030,611  12,352,772  

បណុំលភតិសន្យោ 539,039  2,189,037  558,188  2,275,175  

 101,559,125  412,431,607  98,363,700  400,930,443  

 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
  (កណំតស់មា� ល់ 4)  (កណំតស់មា� ល់ 4) 
     

្របាកប់េ��របស់អតិថជិន 34,852,340  141,605,058  32,033,236  130,951,870  

្របាកក់ម� ី 12,168,680  49,441,347  14,896,966  60,898,797  

អនបុណុំល 2,873,001  11,673,003  1,620,142  6,623,140  

មូលប្រតបណុំល្រត�វសង 643,988  2,616,523  472,447  1,931,363  

្របាកប់េ��ពីធនាគារនានា និង          

្រគឹះស� នហិរ��វត�ុេផ្សងៗ  538,051  2,186,101  661,138  2,702,732  

បណុំលភតិសន្យោ 265,244  1,077,686  283,682  1,159,692  

 51,341,304  208,599,718  49,967,611  204,267,594  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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26. ចំណូលសទុ�ពីកៃ្រមេជងស 
 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
  (កណំតស់មា� ល់ 4)  (កណំតស់មា� ល់ 4) 
     

ចណូំល្របាក់កៃ្រមពកីរបង់រេំលះ 3,956,207  16,066,157  2,030,091  8,274,651  

ចណូំល ពីេសវកម�េផ�រ្របាកក់�ងុ�ស�ក 378,212  1,535,919  439,742  1,792,388  

ចំណូលកៃ្រមេជងស  និង្របាក់កៃ្រម 4,334,419 17,602,076  2,469,833 10,067,039 

កៃ្រមធនាគារេល្របាកក់ម� ី (77,393)  (314,293)  (62,286)  (253,878)  

ចណំាយេផ្សង  ៗ (495)  (2,010)  - - 

ចំណូលសុទ�ពីកៃ្រមេជងស  

និង្របាក់កៃ្រម 4,256,531  17,285,773  2,407,547  9,813,161  

 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
  (កណំតស់មា� ល់ 4)  (កណំតស់មា� ល់ 4) 
     

ចណូំល្របាក់កៃ្រមពកីរបង់រេំលះ 1,984,258  8,062,040  309,651  1,265,853  

ចណូំល ពីេសវកម�េផ�រ្របាកក់�ងុ�ស�ក 176,311  716,352  211,204  863,402  

ចំណូលកៃ្រមេជងស  និង្របាក់កៃ្រម 2,160,569  8,778,392  520,855  2,129,255  

កៃ្រមធនាគារេល្របាកក់ម� ី (56,813)  (230,831)  (30,040)  (122,804)  

ចំណូលសុទ�ពីកៃ្រមេជងស  

និង្របាក់កៃ្រម 2,103,756  8,547,561  490,815  2,006,451  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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27. ចំណូលេផ្សងៗ 
 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
  (កណំតស់មា� ល់ 4)  (កណំតស់មា� ល់ 4) 
     

ចណូំលពកីរពនិយ័េលឥណទន 3,083,892  12,523,685  2,265,557  9,234,410  

ករ្របមូលបានមកវញិពឥីណទន

ែដលបានលុបេចញពីប��  ី 1,489,044  6,047,008  1,765,581  7,196,508  

ចណូំលេផ្សង  ៗ 582,078  2,363,819  570,992  2,327,365  

 5,155,014  20,934,512  4,602,130  18,758,283  

 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
  (កណំតស់មា� ល់ 4)  (កណំតស់មា� ល់ 4) 
     

ចណូំលពកីរពនិយ័េលឥណទន 1,383,484  5,621,095  973,450  3,979,464  

ករ្របមូលបានមកវញិពឥីណទន

ែដលបានលុបេចញពីប��  ី 634,654  2,578,599  540,115  2,207,990  

ចណូំលេផ្សង  ៗ 259,181  1,053,053  272,838  1,115,361  

 2,277,319  9,252,747  1,786,403  7,302,815  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 

51 

28. ចំណាយេលបុគ�លកិ 
 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
  (កណំតស់មា� ល់ 4)  (កណំតស់មា� ល់ 4 
     

្របាក់េបៀវត្សរ ៍្របាកឈ់�លួ ្របាក់រង� ន់

និង្របាក់េលកទកឹចិត� 34,141,086 138,646,950 31,258,456 127,409,467 

អត�្របេយាជន៍និេយាជតិ 1,888,255  7,668,204  1,652,358  6,735,011  

ចណំាយេលមលូនិធសុិខមុាលភាព

សង�ម របស់បគុ�លិក 549,399  2,231,109  540,607  2,203,514  

ឯកសណា� នបុគ�លិក - - 113,178  461,314  

ចណំាយែផ�កសុខភាព 23,143  93,984  5,854  23,861  

អត�្របេយាជន៍និេយាជតិេផ្សងៗ  1,246,700  5,062,849  1,125,891  4,589,131  

 37,848,583  153,703,096  34,696,344  141,422,298  

 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
  (កណំតស់មា� ល់ 4)  (កណំតស់មា� ល់ 4 
     

្របាក់េបៀវត្សរ ៍្របាកឈ់�លួ ្របាក់រង� ន់

និង្របាក់េលកទកឹចិត� 15,914,145  64,659,171  14,269,055   58,331,897  

អត�្របេយាជន៍និេយាជតិ 903,820  3,672,221  770,282  3,148,913  

ចណំាយេលមលូនិធសុិខមុាលភាព

សង�ម របស់បគុ�លិក 281,303  1,142,934  272,848  1,115,403  

ឯកសណា� នបុគ�លិក -  - 53,871  220,225  

ចណំាយែផ�កសុខភាព 20,299  82,475  2,985  12,203  

អត�្របេយាជន៍និេយាជតិេផ្សងៗ  343,984  1,397,607  397,263  1,624,010  

 17,463,551  70,954,408  15,766,304  64,452,651  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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29. ចំណាយទូេទ និងរដ�បាល 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
  (កណំតស់មា� ល់ 4)  (កណំតស់មា� ល់ 4) 
     

ចណំាយេ្របងឥន�នៈ 1,832,810  7,443,041  1,915,887  7,809,155  

ចណំាយេបាះពមុ� និងសមា� រៈ 702,132  2,851,358  732,960  2,987,545  

ចណំាយៃថ�ទឹក នងិេភ�ង 600,752  2,439,654  628,102  2,560,144  

ចណំាយដកឹជ��ូ ន 541,641  2,199,604  646,767  2,636,222  

ចណំាយែថទំ នងិជួសជលុ 518,752  2,106,652  533,964  2,176,437  

ចណំាយករជួល 400,151  1,625,013  252,292  1,028,344  

ចណំាយសមា� រៈករយិាល័យ 228,539  928,097  326,923  1,332,538  

ចណំាយែផ�កទនំាក់ទនំង 406,136  1,649,318  404,610  1,649,190  

ចណំាយពន�េផ្សងៗ  226,681  920,552  224,577  915,376  

ចណំាយអជា� បណ័� 312,101  1,267,442  638,988  2,604,515  

ចណំាយវជិា� ជីវៈ 290,835  1,181,081  441,464  1,799,407  

ចណំាយទផី្សោរ នងិផ្សព�ផ្សោយ 150,540  611,343  361,640  1,474,045  

ចណំាយកៃ្រមធនាគារ 149,892  608,711  86,093  350,915  

ចណំាយពន�្របថាប្់រត នងិចុះប��  ី 87,740  356,312  207,223  844,641  

ចណំាយករេធ�ដេំណ រ 36,473  148,117  129,617  528,319  

វភិាគទន 173,617  705,059  132,548  540,266  

ចណំាយហ�កឹហ�នឺ 36,275  147,313  43,392  176,866  

ចណំាយេផ្សង  ៗ 273,955  1,112,531  157,284  641,090  

 6,969,022  28,301,198  7,864,331  32,055,015  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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29. ចំណាយទូេទ និងរដ�បាល (ត) 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
  (កណំតស់មា� ល់ 4)  (កណំតស់មា� ល់ 4) 
     

ចណំាយេ្របងឥន�នៈ 906,792  3,684,296  968,743  3,960,221  

ចណំាយេបាះពមុ� និងសមា� រៈ 358,357  1,456,004  412,679  1,687,032  

ចណំាយៃថ�ទឹក នងិេភ�ង 319,489  1,298,084  336,956  1,377,476  

ចណំាយដកឹជ��ូ ន 272,885  1,108,732  356,392  1,456,930  

ចណំាយែថទំ នងិជួសជលុ 252,737  1,026,870  274,134  1,120,660  

ចណំាយករជួល 196,386  797,916  132,828  543,001  

ចណំាយសមា� រៈករយិាល័យ 24,823  100,856  31,320  128,036  

ចណំាយែផ�កទនំាក់ទនំង 206,939  840,793  202,763  828,895  

ចណំាយពន�េផ្សងៗ  30,690  124,693  43,416  177,485  

ចណំាយអជា� បណ័� 149,885  608,983  310,626  1,269,839  

ចណំាយវជិា� ជីវៈ 129,750  527,174  263,087  1,075,500  

ចណំាយទផី្សោរ នងិផ្សព�ផ្សោយ 32,793  133,238  206,590  844,540  

ចណំាយកៃ្រមធនាគារ 36,896  149,908  10,724  43,840  

ចណំាយពន�្របថាប្់រត នងិចុះប��  ី 31,169  126,640  206,913  845,860  

ចណំាយករេធ�ដេំណ រ 4,116  16,723  22,696  92,781  

វភិាគទន 166,086  674,807  75,291  307,790  

ចណំាយហ�កឹហ�នឺ 29,219  118,717  997  4,076  

ចណំាយេផ្សង  ៗ 178,663  725,910  64,709  264,530  

 3,327,675  13,520,344  3,920,864  16,028,492  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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30. ចំណាយរលំស ់
 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
  (កណំតស់មា� ល់ 4)  (កណំតស់មា� ល់ 4) 
     

រលំស់្រទព្យ នងិបរកិ� រ 1,024,123  4,158,964  1,059,262  4,317,552  

រលំស់្រទព្យអរូប ី 146,475  594,834  178,793  728,761  

រលំស់េលសិទ�េ្រប្របាស់្រទព្យសកម� 2,084,734  8,466,105  1,958,370  7,982,314  

 3,255,332  13,219,903  3,196,425  13,028,627  

 

 

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
  (កណំតស់មា� ល់ 4)  (កណំតស់មា� ល់ 4) 
     

រលំស់្រទព្យ នងិបរកិ� រ 521,039  2,116,981  538,520  2,201,470  

រលំស់្រទព្យអរូប ី 74,172  301,361  91,637  374,612  

រលំស់េលសិទ�េ្រប្របាស់្រទព្យសកម� 1,048,621  4,260,547  985,691  4,029,505  

 1,643,832  6,678,889  1,615,848  6,605,587  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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31. សច់្របាក់សទុ�ែដលេ្របក�ងុសកម�ភាព្របតិបត�ិករ 
 

  

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  

ស្រមាប់ដណំាច ់

ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 កណំត ់ ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
 សមា� ល់  (កណំតស់មា� ល់ 4)  (កណំតស់មា� ល់ 4) 
      
្របាកច់ំេណញសុទ� 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ   68,475,567   278,079,278   37,373,513   152,334,436  

និយ័តកម�េលៈ      
ចណំាយរលំស់ 30  3,255,332   13,219,903   3,196,425   13,028,627  

ចំេណញពកីរលក់្រទព្យ នងិបរកិ� រ   (59,780)  (242,767)  (4,631)  (18,876) 

ចណូំលពកីរ្របាក់សុទ�   (140,559,613)  (570,812,588)  (108,796,586)  (443,454,882) 

សំវធិានធនេលករខតបង ់          

ៃនឱនភាពៃនតៃម� 9  16,800,898   68,228,447   23,507,072   95,814,825  

ចណំាយពន�េល្របាកច់ំេណញ 20(ក)  16,784,682   68,162,594   9,386,929   38,261,123  

សំវធិានធនស្រមាប់ករចណំាយ

េលអត�្របេយាជនន៍ិេយាជតិ 21  1,888,255   7,668,204   1,652,358   6,735,011  

ខតពកីរប�ូររូបិយបណ័� 

មិនទន់េកតេឡងជាក់ែស�ង   960,936   3,902,361   41,258   168,168  

   (32,453,723)  (131,794,568)  (33,643,662)  (137,131,568) 

បែ្រមប្រម�លៃន៖      

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ជុា   (20,216,595)  (82,099,592)  (13,221,783)  (53,891,988) 

ឥណទនផ�ល់ដល់អតថិជិន   (317,968,485) (1,291,270,018)  (166,949,288)  (680,485,298) 

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ    (3,382,176)  (13,735,017)  3,216,452   13,110,258  

្របាកប់េ��ពីធនាគារនានា និង 

ស� បន័ហិរ��វត�ុេផ្សងៗ    17,464,135   70,921,852   (2,215,230)  (9,029,277) 

្របាកប់េ��របស់អតិថជិន   192,500,647   781,745,127   144,826,565   590,313,079  

បណុំលេផ្សង  ៗ   6,588,349   26,755,285   5,787,233   23,588,762  

សច់្របាក់េ្រប្របាស់ក�ុង្របតិបត�ិករ   (157,467,848)  (639,476,931)  (62,199,713)  (253,526,032) 

ករ្របាក់បានទទលូ   239,131,917   971,114,715   208,428,873   849,556,086  

ករ្របាក់បានបង ់   (99,972,891)  (405,989,910)  (96,712,543)  (394,200,325) 

ពន�េល្របាក់ចំេណញបានបង ់ 20(ខ)  (26,172,789)  (106,287,696)  (25,099,943)  (102,307,368) 

អត�្របេយាជន៍និេយាជតិបានបង ់ 21  (1,740,690)  (7,068,942)  (1,214,704)  (4,951,134) 

សច់្របាក់សុទ�(េ្រប្របាស់ក�ុង)/ 

 ទទួលបានពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ  (46,222,301) (187,708,764)  23,201,970   94,571,227  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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31. សច់្របាក់សទុ�ែដលេ្របក�ងុសកម�ភាព្របតិបត�ិករ (ត) 
 

  

ស្រមាប់ដណំាច ់
ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2021  

ស្រមាប់ដណំាច ់
ករយិបរេិច�ទ 3ែខ ែដលបានប�� ប ់

ៃថ�ទី30 ែខមថិុនា ឆា� ំ2020 

 កណំត ់ ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល ដលុ� រអេមរកិ  សមមលូពន់េរៀល 
 សមា� ល់  (កណំតស់មា� ល់ 4)  (កណំតស់មា� ល់ 4) 
      
្របាកច់ំេណញសុទ�ស្រមាប់

ករយិបរេិច�ទ   32,511,512   132,094,272   12,891,280   52,699,551  

និយ័តកម�េលៈ      
ចណំាយរលំស់ 30  1,643,832   6,678,889   1,615,848   6,605,591  
ចំេណញេលករលក់្រទព្យសកម�   -     -     994  4,063  
ចណូំលពកីរ្របាក់សុទ�   (71,959,093)  (292,369,795) (53,013,317)  (216,718,440) 
សំវធិានធនេលករខតបង ់          

ឱនភាពៃនតៃម� 9 
 12,548,580   50,984,881   16,936,744   69,237,409  

ចណំាយពន�េល្របាកច់ំេណញ 20(ក)  8,001,136   32,508,616   3,223,934   13,179,442  
សំវធិានធនស្រមាប់ករចណំាយ

េលអត�្របេយាជនន៍ិេយាជតិ 21 
 903,820   3,672,221   770,282   3,148,913  

ខតពកីរប�ូររូបិយបណ័� 
មិនទន់េកតេឡងជាក់ែស�ង  

 1,340,631   5,446,984   1,158,197   4,734,711  

   (15,009,582)  (60,983,932) (16,416,038)  (67,108,760) 
បែ្រមប្រម�លៃន:      
សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ជុា   (11,745,595)  (47,722,352)  (56,070)  (229,214) 
ឥណទនផ�ល់ដល់អតថិជិន   (128,067,944)  (520,340,056)  56,758,703   232,029,578  
្រទព្យសកម�េផ្សងៗ    (2,998,997)  (12,184,925)  (3,402,075)  (13,907,683) 
្របាកប់េ��ពីធនាគារនានា និង 

ស� បន័ហិរ��វត�ុេផ្សងៗ   
 (2,045,058)  (8,309,071)  13,875,693   56,723,833  

្របាកប់េ��របស់អតិថជិន   118,893,773   483,065,400   99,070,118   404,998,642  
បណុំលេផ្សង  ៗ   2,041,601   8,295,025   (819,255)  (3,349,114) 

សច់្របាក់(េ្រប្របាស់ក�ុង)/ 
ទទួលបានពី្របតិបត�ិករ  

 (38,931,802)  (158,179,911) 149,011,076   609,157,282  

ករ្របាក់បានទទលូ   122,457,154   497,543,417  106,403,651   434,978,125  

ករ្របាក់បានបង ់   (52,206,029)  (212,113,096) (46,667,423)  (190,776,429) 

ពន�េល្របាក់ចំេណញបានបង ់ 20(ខ)  (1,258,098)  (5,111,652)  (1,048,639)  (4,286,838) 

អត�្របេយាជន៍និេយាជតិបានបង ់ 21  (1,739,079)  (7,065,878)  (1,212,011)  (4,954,701) 

សច់្របាក់សុទ�ទទួលបាន
សកម�ភាព្របតិបត�ិករ   28,322,146   115,072,880  206,486,654   844,117,439  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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32. ្របតិបត�ិករ និងសមតុល្យជាមួយសម�័ន�ញាតិ 

(ក) ្របតិបត�ិករជាសរវន�ជ័ាមួយសម�័ន�ញាតិ៖ 

  

ស្រមាប់ដំណាច់ 
ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប់ 

ៃថ�ទ3ី0 ែខមិថុនា ឆា� ំ2021 

ស្រមាប់ដំណាច់ 
ករយិបរេិច�ទ 6ែខ ែដលបានប�� ប់ 

ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� 2ំ020 

  ដុល� រអេមរកិ សមមូលពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ សមមូលពន់េរៀល 

   (កំណត់សមា� ល់4)  (កំណត់សមា� ល់4) 

សម�័ន�ញាតិ ្របតិបត�ិករ 
 

   

្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល 

 

្របាក់កៃ្រម និងចំណាយពក់ព័ន� 115,879  470,585  165,510  674,619  

ចំណាយករ្របាក់ 1,363  5,535  63,125  257,296  

ភាគទុនិក ចំណាយករ្របាក់ 1,979,618  8,039,229  859,181  3,502,022  

្របាក់កៃ្រម និងកៃ្រមេជងសេល

ឥណទន 403,452  1,638,419  46,050  187,700  

គណៈ្រគប់្រគង 

ជាន់ខ�ស់  

្របាក់េបៀវត្សរ ៍និង 

អត�្របេយាជន៍និេយាជិត 2,671,022  10,847,020  1,747,797  7,124,021  

ចំណាយករ្របាក់  1,000,113  4,061,459  632,261  2,577,096  

ចំណាយអត�្របេយាជន៍និេយាជតិ 126,039  511,844  91,048  371,112  

(ខ) សមតុល្យជាមួយសម�័ន�ញាតិ៖ 
 
  ៃថ�ទី30 ែខមិថុនា ឆា� ំ2021  ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020  

  ដុល� រអេមរកិ សមមូលពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ សមមូលពន់េរៀល 

   (កំណត់សមា� ល់ 4)  (កំណត់សមា� ល់ 4) 

សម�័ន�ញាតិ គណនី 
 

   

្រក�ម្របកឹ្សោភិបាល និង                 

គណៈ្រគប់្រគងជាន់ខ�ស់ 

្របាក់បេ�� 27,644,125  112,649,809  29,515,649 119,390,799 

ឥណទន 1,051,031  4,282,951  805,477 3,258,154 

BEA ្របាក់កម�ី 4,086,556   16,652,716   6,003,274 24,283,243 

KB 
្របាក់កម�ី និង  

អនុបំណុល 132,212,371   538,765,412   130,267,943 526,933,829 

PSCo  ្របាក់បេ�� 1,369,873  5,582,232  2,968,104 12,005,981 

 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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33. តៃម�សម្រសបៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលហរិ��វត�ុ 

ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុរួមមាន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ បំណុលហិរ��វត�ុ និងឧបករណ៍េ្រកតរងតុល្យករ។ តៃម�សម

�សប គឺជាៃថ�ែដល្រត�វទទួលេដម្បីលក់្រទព្យសកម� ឬ បានទូទត់ េដម្បេីផ�របំណុលេទតមលំដប់លំេដយេន

ក�ុង្របតិបត�ិករ រវងអ�កចូលរួមក�ុងទីផ្សោរេនករយិបរេិច�ទៃនករវស់ែវងចម្បង ឬ ្របសិនេបអវត�មានទីផ្សោរែដល

មានកររកីចេ្រមនបំផុតែដល្រក�មហ៊ុនបានទទួលេនករយិបរេិច�ទេនាះ។ ព័ត៌មានែដលបានបង� ញេនទីេនះ 

តំណាងឲ្យករប៉ាន់ស� នៃនតៃម�សម�សបនាកលបរេិច�ទរយករណ៍ៃនស� នភាពហិរ��វត�ុ។ 

តៃម�ទីផ្សោរែដលអចដក�សង់ និងអចអេង�តបាន េហយអចរកបាន ្រត�វបានេ្របស្រមាប់វស់ែវងេលតៃម�                     

សម�សបៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ។ េនេពលែដលតៃម�ទីផ្សោរែដលបានដក�សង់ និងអចសេង�តបាន មិនអចេ្រប

្របាស់បាន េនាះតៃម�សម�សប្រត�វបានេគប៉ាន់ស� នេដយែផ�កេលវធីិស�ស� និងករសន�តជាេ្រចនទក់ទងេទ

នឹងលក�ណៈហនិភ័យៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុេផ្សង  ៗ ែដលមានអ្រតអប្បហរ ករប៉ាន់ស� នៃនលំហូរទឹក្របាក់នា

េពលអនាគត និងកត� េផ្សង េៗទៀត។ 

ព័ត៌មានៃនតៃម�សម�សបស្រមាប់្រទព្យសកម� និងបំណុលមិនែមនហិរ��វត�ុ មិន្រត�វបានរប់ប��ូ លេទពីេ្រពះវ

មិនស�ិតក�ុងវសិលភាពៃន ស.រ.ហ.អ.ក  7៖ ករលត្រតដងព័ត៌មានឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ ែដលទមទរឲ្យមានករ

បង� ញព័ត៌មានៃនតៃម�សម�សប។  

តៃម�សម�សបៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហ៊ុន មានដូចជាសច់្របាក់ និងមូលនិធិរយៈេពលខ�ី សមតុល្យេន

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា សមតុល្យេនធនាគារេផ្សងៗ ្របាក់បេ��របសអ់តិថិជន ្របាក់បេ��ពីធនាគារេផ្សងៗ និង

ស� ប័នហិរ��វត�ុេផ្សងៗ ្រទព្យសកម�េផ្សង  ៗបំណុលេផ្សង  ៗនិង្របាក់កម�ីរយៈេពលខ�ីមិនមាន លក�ណៈជាសរវន� 

ចំេពះករផា� សប់�ូរអ្រត្របាក់ចំេណញក�ុងទីផ្សោរ េដយសរែតឧបករណ៍ហិរ��វត�ុទំងេនះមានរយៈេពលកំណត់

ជាក់លក់។ តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលហិរ��វត�ុទំងេនះ េនកលបរេិច�ទរយករណ៍មានតៃម�

្របហក់្របែហលនឹងតៃម�សម�សបរបស់វ។ 

វធីិស�ស� និងករសន�តែដលេ្រប្របាសេ់ដយ្រក�មហ៊ុន ក�ុងករប៉ាន់ស� នតៃម�សម�សបៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ
មាន៖ 

• សច់្របាក់ក�ុងៃដ សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា និងធនាគារេផ្សង  ៗ

តៃម�េយាង្របហក់្របែហលនឹងតៃម�សម�សបេដយសរគណនីទំងេនះមានរយៈេពលខ�ី។ 

• ឥណទនផ�ល់ដលអ់តិថិជន 

តៃម�សម�សប្រត�វបានប៉ាន់ស� ន តមរយៈករេធ�អប្បហរៃនលំហូរទឹក្របាក់នាេពលអនាគត េដយេ្រប

្របាស់អ្រតទីផ្សោរទូេទៃនហិរ��ប្បទន ជាមួយនឹងភាព�សេដៀងគា� ៃនហនិភ័យឥណទន និងកលកំណត់

របស់ឥណទន។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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33. តៃម�សម្រសបៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលហរិ��វត�ុ (ត) 

វធីិស�ស� និងករសន�តែដលេ្រប្របាសេ់ដយ្រក�មហ៊ុន ក�ុងករប៉ាន់ស� នតៃម�សម�សបៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ
មាន៖ (ត) 

• ្របាក់បេ�� ្របាក់កម�ី និងអនុបំណុល 

ករប៉ាន់ស� នតៃម�សម�សបៃន្របាក់បេ��តមករត្រម�វ ែដលគា� នកលកំណត់ (ែដលរួម្របាក់បេ�� មិន

ទទួលបានករ្របាក់) គឺជាចំនួនទឹក្របាក់ែដល្រត�វសងតមករត្រម�វ។ ករប៉ាន់ស� នតៃម�សម�សបៃន្របាក់

បេ��មានកលកំណត់រយៈេពលែវងរូមទំងករ្របាក់េថរ និង្របាក់កម�ីេផ្សងេទៀត េដយមិនមានស្រមង់តៃម�ទី

ផ្សោរ គឺែផ�កេលអប្បហរលហំូរទឹក្របាក់ េដយេ្របអ្រតករ្របាក់ ពីបំណុលថ�ីែដលមានកលកំណត់េន

សល់�សេដៀងគា� ។ 

• ្រទព្យសកម�េផ្សង  ៗនិងបំណុលេផ្សង  ៗ

េដយសរែតវមានរយៈេពលខ�ី តៃម�េយាងៃនបំណុលេផ្សង េៗនក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ��វត�ុ ្រត�វ

បានេគចត់ទុកថាជាករប៉ាន់ស� ន្របហក់្របែហលេទនឹងតៃម�សម�សបៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលទំង

េនាះ។ 

ចំណាត់ថា� ក់ៃនតៃម�សម�សប 

ស.រ.ហ.អ.ក  7 ប�� ក់ពីឋនានុ្រកមៃនបេច�កេទសវយតៃម� េដយែផ�កេល ថាេតធាតុចូលៃនបេច�កេទសវយតៃម� 

ទំងេនាះអចអេង�តបាន ឬ មិនអចអេង�តបាន។ ទិន�ន័យែដលអចអេង�តបាន ឆ�ុះប�� ំងពីទិន�ន័យទីផ្សោរែដល

ទទួលបានពី្របភពឯករជ្យ និងទិន�ន័យែដលមិនអចអេង�តបាន ឆ�ុះប�� ំងពីករសន�តទីផ្សោររបស់្រក�មហ៊ុន។               

ចំណាត់ថា� ក់ៃនតៃម�សម�សបមានដូចខងេ្រកម៖ 

• ក្រមិតទី 1 – តៃម�ដក�សង់ (មិនបានេធ�និយត័ភាព) េនក�ុងទីផ្សោរសកម�ស្រមាប់្រទព្យសកម� ឬបំណុលដូចគា� ។ 

ក្រមិតេនះរប់ប��ូ លទំងមូលប្រតកម�សទិ�ិែដលបានចុះប��  ីនិងឧបករណ៍បំណុល។ 

• ក្រមិតទី 2 – ធាតុចូលេ្រកពីតៃម�ែដលបានដក�សង់រប់ប��ូ លក�ុងក្រមិតទី 1 ែដលអចអេង�តបានចំេពះ ្រទព្យ

សកម� ឬ បំណុល េដយផា� ល់ (ឧទហរណ៍ តៃម�) ឬ េដយ្របេយាល (ឧទហរណ៍៖ េកតេចញពីតៃម�)។ 

• ក្រមិតទី 3 – ធាតុចូលស្រមាប់្រទព្យសកម� ឬបំណុល ែដលមិនែផ�កេលទិន�ន័យទីផ្សោរែដលអចអេង�តបាន 

(ធាតុចូលែដលមិនអចអេង�តបាន)។ ក្រមិតេនះរមួប��ូ លទងំឧបករណ៍មូលធន និងឧបករណ៍បំណុលែដល

មានសមាសធាតុមិនអចសេង�តបានជាសរវន�។ 

 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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33. តៃម�សម្រសបៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលហរិ��វត�ុ (ត) 

ចំណាត់ថា� ក់ៃនតៃម�សម�សប (ត) 

តរងខងេ្រកមសេង�បអពំីចណំាតថ់ា� ក់ៃនតៃម�សម�សប ស្រមាប់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ែដលមិន្រត�វបានវស់ែវងតមតៃម�

សម�សប ប៉ុែន�តៃម�សម�សបែដល្រត�វបានបង� ញ។ 
 

 ៃថ�ទី3០ ែខមិថុនា ឆា� ំ2021 

 តៃម�េយាង តៃម�សម�សប 

 

  ស្រមង់តៃម�ក�ុង    
ទីផ្សោរសកម� 

ធាតុចូលសំខន់
ែដលអចអេង�តបាន 

ធាតុចូលសំខន់ែដល
មិនអចអេង�តបាន 

  សរុប ក្រមិត 1 ក្រមិត 2 ក្រមិត 3 

 

ពន់ដុល� រ 
អេមរកិ 

ពន់ដុល� រ 
អេមរកិ 

ពន់ដុល� រ 
អេមរកិ 

ពន់ដុល� រ 
អេមរកិ 

ពន់ដុល� រ 
អេមរកិ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលតៃម�

សម�សប្រត�វបានបង� ញ      

ឥណទន និងគណន្ីរត�វទទូល 3,279,157  3,445,619  - - 3,445,619  

សមមូលលនេរៀល (កំណត់សមា� ល់ 4) 13,362,563  14,040,897  - - 14,040,897  

បំណុលហិរ��វត�ុែដលតៃម�

សម�សប្រត�វបានបង� ញ      

្របាក់កម�ី 722,196  728,193  - - 728,193  

មូលប្រតបំណុលែដល្រត�វសង 30,640  31,715  - - 31,715  

អនុបំណុល 122,369  124,334  - - 124,334  

 
875,205  884,242  - - 884,242  

សមមូលលនេរៀល (កំណត់សមា� ល់ 4) 3,566,460  3,603,286  - - 3,603,286  

 
 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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33. តៃម�សម្រសបៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលហរិ��វត�ុ (ត) 

ចំណាត់ថា� ក់ៃនតៃម�សម�សប (ត) 

តរងខងេ្រកមសេង�បអពំីចណំាតថ់ា� ក់ៃនតៃម�សម�សប ស្រមាប់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ែដលមិន្រត�វបានវស់ែវងតមតៃម�

សម�សប ប៉ុែន�តៃម�សម�សបែដល្រត�វបានបង� ញ។ (ត) 
 
 ៃថ�ទី31 ែខធ� ូឆា� ំ2020 

 តៃម�េយាង តៃម�សម�សប 

 

  ស្រមង់តៃម�ក�ុង ទី
ផ្សោរសកម� 

ធាតុចូលសំខន់
ែដលអចអេង�តបាន 

ធាតុចូលសំខន់ែដល
មិនអចអេង�តបាន 

  សរុប ក្រមិត 1 ក្រមិត 2 ក្រមិត 3 

 

ពន់ដុល� រ 
អេមរកិ 

ពន់ដុល� រ 
អេមរកិ 

ពន់ដុល� រ 
អេមរកិ 

ពន់ដុល� រ 
អេមរកិ 

ពន់ដុល� រ 
អេមរកិ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលតៃម�

សម�សប្រត�វបានបង� ញ      

ឥណទន និងគណន្ីរត�វទទូល 2,978,580 3,122,262 - - 3,122,262 

សមមូលលនេរៀល (កំណត់សមា� ល់ 4) 12,048,356 12,629,550 - - 12,629,550 

បំណុលហិរ��វត�ុែដលតៃម�

សម�សប្រត�វបានបង� ញ      

្របាក់កម�ី 794,430 802,686 - - 802,686 

មូលប្រតបំណុលែដល្រត�វសង 30,666 31,978 - - 31,978 

អនុបំណុល 113,668 115,584 - - 115,584 

 

938,764 950,248 - - 950,248 

សមមូលលនេរៀល  (កំណត់សមា� ល់ 4)  3,797,300   3,843,753  - -  3,843,753  

ក�ុងអឡុំងករយិបរេិច�ទ ពុំមានករេផ�ររវងក្រមិតទី1 និងក្រមិតទី2 ករវស់ែវងតៃម�សម�សបេឡយ េហយក៏គា� នករេផ�រចូល

និងេចញពីករវស់ែវងតៃម�សម�សបក្រមិតទី3 ែដរ។ 

34. យថាភាពេលពន� 

ពន�្រត�វបានគណនាតមមូលដ� នបណំក�សយបច�បុ្បន�ៃនបទប្ប��ត�ពិន�ដរ ែដលបានអនុមត័នាកលបរេិច�ទៃនកររយករណ៍។ 

អ�ក្រគប់្រគងវយតៃម�តមដំណាក់កលនមីួយៗនូវជំហរក�ុងករ្របកសពន�ទក់ទងេទនឹងស� នភាពែដលបទប្ប��ត�ិស�ពីីពន�

ដរ្រត�វអនុវត�តមករបក�សយ។ ករអនុវត�េនះ បេង�តនូវសំវធិានធនេនេពលសម�សបតមមូលដ� នៃនចំនួនទឹក្របាក់ែដល

រពំឹងថានឹង្រត�វបង់ជូនអជា� ធរពន�។  



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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34. យថាភាពេលពន� (ត) 

េទះយ៉ាងណាក៏េដយបទប្ប��ត�ិទំងេនះអចមានករែ្រប្រប�លតមដំណាក់កលនីមួយ  ៗ េហយករកំណត់ចុង

េ្រកយៃនបំណុលពន�នឹង្រត�វេធ�េឡងបនា� ប់ពីមានករ្រត�តពិនិត្យពីអជា� ធរពន�ដរ។ េនេពលលទ�ផលពន�ចុង

េ្រកយៃនប�� ទំងេនះខុសគា� ពីចំនួនែដលបានកត់្រតដំបូង ភាពខុសគា� ទំងេនះនឹងជះឥទ�ិពលដល់បំណុល

ពន� និងសមតុល្យក�ុងរយៈេពលែដលករកំណត់េនាះ្រត�វបានេធ�េឡង។ 

35. កររយករណ៍េឡងវិញនូវសមតុល្យនាករយិបរេិច�ទមុន 

សមតុល្យនាករយិបរេិច�ទមុនមួយចំនួន ្រត�វបានេធ�ចំណាត់ថា� ក់េឡងវញិ េដម្បីបានសង�តិភាពបង� ញ                            

នាករយិបរេិច�ទេនះ។ េសចក�ីលម�ិតៃនករកំណត់េឡងវញិគឺដូចខងេ្រកម៖ 

បំណុលហិរ��វត�ុតមរលំស់ៃថ�េដម 

អនុេលមតម ស.ហ.រ.ទ.អ.ក 9 ករ្របាក់បង�រគឺជាែផ�កមួយៃនកររលំសៃ់ថ�េដមៃនបំណុលហិរ��វត�ុែដល         

បានវស់ែវងតមរលំសៃ់ថ�េដម។ យ៉ាងណាមិញ ្រក�មហ៊ុនបានចត់ថា� ក់ករ្របាក់បង�រ ជាបំណុលេផ្សងៗ។ ជា

លទ�ផល បំណុលេផ្សង ្ៗរត�វបានរយករណ៏េលសចំនួន 57,237,535 ដុល� រអេមរកិ ចំែណកឯ្របាក់បេ��ពី

ធនាគារនានា និង្រគឹះស� នហិរ��វត�ុេផ្សង  ៗ ្របាក់បេ��របសអ់តិថិជន ្របាក់កម�ី មូលប្រតបំណុល្រត�វសង និង                 

អនុបំណុល ្រត�វបានរយករណ៏ខ�ះចំនួន 1,087,600 ដុល� រអេមរកិ 49,461,842 ដុល� រអេមរកិ 5,056,882 ដុល� រអ

េមរកិ 414,364 ដុល� រអេមរកិ និង 1,216,847 ដុល� រអេមរកិ េរៀងៗគា�  នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2020 ។ 

ទុនប្រម�ងបទប្ប��ត�ិ និង្របាក់ចំេណញរក្សោទុក 

េយាងតម្របកសរបសធ់នាគារជាតិៃនកម�ុជា េលខ ធ7-017-344 ចុះៃថ�ទី1 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ017 និងសរចរែណនា ំេលខ                         

ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ចុះៃថ�ទី16 ែខកុម�ៈ ឆា� 2ំ018 ស�ពីីចំណាត់ថា� ក់ហភ័យឥណទន និងសំវធិានធនេល ឱនភាព

ៃនតៃម� ្រគឹះស� នធនាគារ និងហរិ��វត�ុ ្រត�វគណនាទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត�ិ។ ្របសនិេបសំវធិានធនតមបទ

ប្ប��ត�ិ មានចំនួនខ�សជ់ាងសវំធិានធនតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 ចំនួនលេម��ងេនាះ ្រត�វកត់្រតជាទុនប្រម�ងតម                         

បទប្ប��ត�ិ ែដល្រត�វបានបង� ញេនក�ុងមូលធន។ េនេពលបនា� ប់ទុនប្រម�ងេនះ ្រត�វបានបែង�រមកវញិ (រហូតដល់

សនូ្យ) េនេពលែដលទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត�ិ មានចំនួនេស� ឬទបជាងសំវធិានធនតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9។                        

ទុនប្រម�ងបទប្ប��ត�ិ្រត�វបានចត់ទុកជាទុនប្រម�ងសុវត�ិភាពមិនអចែបងែចកបាន និងមិន្រត�វបានអនុ�� តឲ្យរប់

ប��ូ លក�ុងករគណនាមូលនិធិផា� លស់ទុ�។ នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ020 និងៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 សវំធិានធនតម                  

បទប្ប��ត�ិ មានចំនួនខ�សជ់ាងសវំធិានធនេលករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម�តម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 9 ចំនួន 2,644,420 

ដុល� រអេមរកិ និង461,332 ដុល� រអេមរកិ េរៀងៗគា� ។ យ៉ាងណាមិញ ្រក�មហ៊នុបានយកចំណាយេលករខតបង់េល

ឱនភាពៃនតៃម�មកេធ�ជាមូលដ� នក�ុងករគណនាទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត�ិ។ េហតុដូេច�ះ ទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត�ិ

្រត�វបានកត់្រតេលសចំនួន 1,464,505 ដុល� រអេមរកិ េហយ្របាក់ចំេណញរក្សោទុក្រត�វបានកត់្រតខ�ះចំនួន 

1,464,505 ដុល� រអេមរកិ ទងំនាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� 2ំ020 និងនាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� ំ2020។ 



្រគឹះស� នមី្រក�ហរិ��វត�ុ ្របាសក់ ម.ក 

កំណតស់មា� លេ់លរបាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ដណំាច់ករយិបរេិច�ទ 3ែខ និង 6ែខ ែដលបានប��បៃ់ថ�ទ3ី0 ែខមិថនុា ឆា� 2ំ021 
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35. កររយករណ៍េឡងវិញនូវសមតុល្យនាករយិបរេិច�ទមុន (ត) 

ករសេង�បធាតុរងផលប៉ះពល់េដយករេធ�ចណំាត់ថា� ក់េឡងវញិេលរបាយករណ៍ហិរ��វត�មុានដចូខងេ្រកម៖ 

របាយករណ៍ស� នភាពហិរ��វត�ុ 

 នាៃថ�ទី1 ែខមករ ឆា� ំ2020 

 

ែដលបានរយករណ៍ 

កន�ងេទ 

ករេធ�ចណំាតថ់ា� ក់
េឡងវញិ 

ស្រមាប់ករ                  
រយករណ៍េឡងវញិ 

ស្រមាប់ករ                     
រយករណ៍េឡងវញិ 

 ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

    (កណំតស់មា� ល់4) 

មូលធនមា� ស់ភាគហុ៊ន     

្របាកច់ំេណញរក្សោទកុ 172,806,880  1,464,505  174,271,385 711,503,244 

ទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត� ិ 4,108,925  (1,464,505) 2,644,420 10,715,190 

 

 នាៃថ�ទី31 ែខធ�ូ ឆា� 2ំ020 

 

ែដលបានរយករណ៍ 

កន�ងេទ 

ករេធ�ចណំាតថ់ា� ក់
េឡងវញិ 

ស្រមាប់ករ                  
រយករណ៍េឡងវញិ 

ស្រមាប់ករ                     
រយករណ៍េឡងវញិ 

 ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ ដលុ� រអេមរកិ សមមលូពន់េរៀល 

    (កណំតស់មា� ល់4) 

បំណុល     

្របាកប់េ��ពីធនាគារនានា និង

្រគឹះស� នហិរ��វត�ុេផ្សងៗ  36,145,217 1,087,600 37,232,817 150,606,745 

្របាកប់េ��របស់អតិថជិន 2,025,219,101 49,461,842 2,074,680,943 8,392,084,414 

្របាកក់ម� ី 789,373,435 5,056,882 794,430,317 3,213,470,632 

មូលប្រតបណុំល្រត�វសង 30,251,674 414,364 30,666,038 124,044,124 

អនបុណុំល 112,450,970 1,216,847 113,667,817 459,786,320 

បណុំលេផ្សង  ៗ 65,111,136 (57,237,535) 7,873,601 31,848,716 

     

មូលធនមា� ស់ភាគហុ៊ន     

្របាកច់ំេណញរក្សោទកុ 283,760,335 1,464,505  285,224,840  1,163,897,093 

ទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត� ិ 1,925,837 (1,464,505) 461,332  1,778,127 
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	12. សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម
	12. សិទ្ធប្រើប្រាស់ទ្រព្យសកម្ម (ត)
	13. ទ្រព្យសកម្មអរូបី
	14. ប្រាក់បញ្ញើពីធនាគារនានា និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗ
	15. ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន
	ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនត្រូវបានវិភាគដូចខាងក្រោម៖
	(ក) តាមកាលវសាន្ត
	15. ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន (ត)
	ប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជនត្រូវបានវិភាគដូចខាងក្រោម៖ (ត)
	(ខ) តាមទំនាក់ទំនង
	16. ប្រាក់កម្ចី
	ក្រុមហ៊ុនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីប្រាក់ជាមួយអ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីផ្សេងៗរួមទាំងសម័្ពន្ធញាតិ និងមិនមែនសម័្ពន្ធញាតិ។ ប្រាក់កម្ចីទាំងនេះពុំមានវត្ថុបញ្ចាំទេ និងត្រូវទូទាត់សងប្រាក់ដើម និងការប្រាក់ ប្រចាំត្រីមាស ឆមាស ឬប្រចាំឆ្នាំ ដោយផ្អែកលើកាលវិភាគទូទាត់សង ទៅ...
	ប្រាក់កម្ចីត្រូវបានវិភាគដូចខាងក្រោម៖
	(ក) តាមទំនាក់ទំនង
	16. ប្រាក់កម្ចី (ត)
	ប្រាក់កម្ចីត្រូវបានវិភាគដូចខាងក្រោម៖ (ត)
	(ខ) តាមកាលវសាន្ត
	17. មូលបត្របំណុលត្រូវសង
	នៅខែមេសា ឆ្នាំ2020 ក្រុមហ៊ុនបានបោះផ្សាយមូលបត្របំណុលមានការធានា (ដែលមានការប្រាក់ថេរ) ចំនួន 127.2 ប៊ីលានរៀល (សមមូលទៅនឹង 31.18 លានដុល្លារអាមេរិក) ដែលមានកាលវសាន្តនៅថ្ងៃទី23 ខែមេសា ឆ្នាំ2023។ មូលបត្របំណុលត្រូវបានធានាដោយការធានាឥណទាន និងហ្វាស៊ីលីធីវិនិយោគ ដែល...
	នាថ្ងៃទី30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2021 តម្លៃយោងនៃមូលបត្របំណុល មានចំនួន 30,640,009 ដុល្លារអាមេរិក (សមមូលទៅនឹង 124.86 ប៊ីលានរៀល) (ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020៖ 30,666,038 ដុល្លារអាមេរិក ដែលសមមូលទៅនឹង 124.04   ប៊ីលានរៀល) ។ ក្រុមហ៊ុនបានមានចំណាយលើការប្រាក់ ចំនួន 1,287...
	18. អនុបំណុល
	(ក) អនុបំណុល
	អនុបំណុល សំដៅលើបំណុលខ្ចីពីម្ចាស់បំណុលបរទេស (ដែលមិនមែនជាសម័្ពន្ធញាតិ) ដែលមានចំនួន         ទឹកប្រាក់ 57,535,629 ដុល្លារអាមេរិក (សមមូលទៅនឹង 234.5 ប៊ីលានរៀល) (ថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2020៖ 48,757,974 ដុល្លារអាមេរិក សមមូលទៅនឹង 197.2 ប៊ីលានរៀល) និងពីម្ចាស់ភាគហ...
	ខ)  អនុបំណុលជាមូលនិធិបរធនបាល
	អនុបំណុលពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា (“RGC”)
	អនុបំណុលជាមូលនិធិបរធនបាលនេះ (ត្រូវបានខ្ចីជាប្រាក់រៀល) សំដៅលើអនុបំណុល ដែលត្រូវបានផ្តល់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2004។
	18. អនុបំណុល (ត)
	ខ)  អនុបំណុលជាមូលនិធិបរធនបាល (ត)
	អនុបំណុលពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា (“RGC”) (ត)
	អនុបំណុលនេះត្រូវបានចាត់ទុកជា “ដើមទុនថ្នាក់ទី2” ផ្អែកតាមបរិការណ៍នៃមាត្រាទី 6 នៃប្រកាសលេខ ធ7-010-182 ស្តីពីការគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារ ចុះថ្ងៃទី15 ខែតុលា ឆ្នាំ2010 ដែលត្រូវបាន  អនុម័តដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាផងដែរ សម្រាប់ដាក់បញ្ចូលក្នុងកា...
	មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា (“CRDF”)
	ចំនួនទាំងស្រុងនៃអនុបំណុលពីមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងការគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ ក្នុងដើមទុនថ្នាក់ទី2 សម្រាប់បរិបទនៃការគណនាមូលនិធិផ្ទាល់សុទ្ធ និងសម្រាប់គោលដៅអនុបាតដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដូចជាអនុបាតសាធនភាពជាដើម។
	នៅថ្ងៃទី28 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2016 បរធនបាលហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ និងក្រុមហ៊ុន បានឯកភាពលើអត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ 3% ទៅលើមូលនិធិបរធនបាល (សម្រាប់ទាំងអនុបំណុលពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអនុបំណុលពីមូលនិធិ            អភិវឌ្ឍន៍ជនបទកម្ពុជា) ដោយមានរយៈពេល 5ឆ្នាំ។ អត្រាកា...
	19. បំណុលភតិសន្យា
	19. បំណុលភតិសន្យា (ត)
	ចំនួនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍ចំណេញ ឬខាត៖
	ចំនួនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់សង្ខេបចន្លោះពេល៖
	19. បំណុលភតិសន្យា (ត)
	ចំនួនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរបាយការណ៍លំហូរទឹកប្រាក់សង្ខេបចន្លោះពេល៖ (ត)
	20. ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
	ក. ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
	20. ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ (ត)
	ក. ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ (ត)
	20. ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ (ត)
	ក. ចំណាយពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ (ត)
	20. ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ (ត)
	ខ. បំណុលពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
	20. ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ (ត)
	គ. ពន្ធពន្យារសុទ្ធជាទ្រព្យសកម្ម
	ព័ត៌មានលម្អិតនៃពន្ធពន្យារជាទ្រព្យសកម្ម/(បំណុល) មានដូចខាងក្រោម៖
	21. សំវិធានធនលើអត្ថប្រយោជន៍និយោជិត
	22. បំណុលផ្សេងៗ
	23. មូលធនម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងទុនបម្រុង
	(ក) ដើមទុន
	នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ2019 ធនាគារខេប៊ីគុកមីន (“ខេប៊ី”) ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន KB Financial Group បានយល់ព្រមទិញភាគហ៊ុនចំនួន 70 ភាគរយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន។ នៅថ្ងៃទី29 ខែមករា ឆ្នាំ2020 ក្រុមហ៊ុនបានទទួលការអនុម័តពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា លើការវិនិយោគរបស់ ...
	ភាគហ៊ុនធម្មតាទាំងអស់ ដែលបានចុះបញ្ជី បោះផ្សាយ និងទូទាត់ មានចំនួន 300,000,000 ហ៊ុន ដែលមានតម្លៃចារិក 4,000 រៀល ក្នុងមួយហ៊ុន។
	ពុំមានការផ្លាស់ប្តូរម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងរចនាសម្ព័ន្ធភាគហ៊ុនក្នុងអំឡុងការិយបរិច្ឆេទនេះទេ។ ព័ត៌មានលម្អិតនៃម្ចាស់ភាគហ៊ុន មានដូចខាងក្រោម៖
	23. មូលធនម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងទុនបម្រុង (ត)
	(ខ) ទុនបម្រុង
	(គ) ទុនបម្រុងតាមបទប្បញ្ញត្តិ
	24. ចំណូលការប្រាក់
	25. ចំណាយការប្រាក់
	26. ចំណូលសុទ្ធពីកម្រៃជើងសា
	27. ចំណូលផ្សេងៗ
	28. ចំណាយលើបុគ្គលិក
	29. ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល
	29. ចំណាយទូទៅ និងរដ្ឋបាល (ត)
	30. ចំណាយរំលស់
	31. សាច់ប្រាក់សុទ្ធដែលប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ
	31. សាច់ប្រាក់សុទ្ធដែលប្រើក្នុងសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ (ត)
	32. ប្រតិបត្តិការ និងសមតុល្យជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ
	(ក) ប្រតិបត្តិការជាសារវន្ត័ជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ៖
	(ខ) សមតុល្យជាមួយសម្ព័ន្ធញាតិ៖
	33. តម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ
	33. តម្លៃសមស្របនៃទ្រព្យសកម្ម និងបំណុលហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
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