គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ

សង្ខេបចង្្លោះង្េលសម្រាប់ដំណាច់ការយ
ិ បរង្ិ ចេទ
3ខែ ខដលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022
និខ
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ
សដីេីការម្រត្ួត្េិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុ
សង្ខេបចង្្លោះង្េល

ព័ត្៌មានអំពីគរុមហុ ន

ម្រកុមហុន

ម្រ្រោះស្ថថនមីម្រកូហរិ ញ្ញវត្ថុ ម្របាស្ថក់ ម.ក

ង្លែចុោះបញ្ជ ពា
ី ណិជ្ជកមម

00001157

ទីស្ថនក់ការចុោះបញ្ជ ី

អគារង្លែ 212 ផ្លូវង្លែ 271 សង្កាត្់ទួលទំេូខ 2
ែណឌចំការមន

រាជ្ធានីភ្ំង្ន េញ
ម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពជា
ុ
ភា្ទុនិក

Kookmin Bank Co., Ltd
ធ្គារ្ូកមីន កមពជា
ុ ភ្ីអិលសុី

ម្រកុមម្របរកាភ្ិបាល

ង្ោក Kwi Sang Jun

ម្របធានម្រកុមម្របរកាភ្ិបាល

ង្ោក អុ៊ុំ សមង្អឿន

អភ្ិបាល (ខត្ខតំខង្ៅថ្ងៃទី23 ខែកុមភៈ ឆ្នំ2022)

ង្ោក Lee Kyung Cheon

អភ្ិបាលឯករាជ្យ

ង្ោក ច័នទ សុផ្ល

អភ្ិបាលឯករាជ្យ

ង្ោក អុ៊ុំ សមង្អឿន

ម្របធាន្យកម្របត្ិបត្តិ

ង្ោក ្ីម ហយុនជ្ុខ

អនុម្របធាន្យកម្របត្ិបត្តិ

ង្ោក អុី ជ្ូហ្វាន់

អនុម្របធាន្យកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទកម្រ្ប់
ម្រ្ខហ្វនិភ្័យ
ុ

ង្ោក វន
ុ សយ
ូ ុន

អនុម្របធាន្យកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទកហិ
រញ្ញវត្ថុ
ុ

ង្ោក ្ខ់ ស្ថន

អនុម្របធាន្យកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទុកម្របត្ិបត្តិការ

ង្ោក Chung Hui Tae
ង្ោក Choi Dong Hyun
ង្ោក Pak Jaehong
ង្ោក Ji Kyu Jang

្ណៈកាមធិការម្របត្ិបត្តិ

ង្ោក រី វណាា

ង្ោក ខបន សុវណា សែ
ុ សុីថា
ង្ោក ង្ហឿន ហុនីន
ង្ោក សុីម ង្ស្ជាត្ិ

អភ្ិបាល (ខត្ខតំខង្ៅថ្ងៃទី23 ខែកុមភៈ ឆ្នំ2022)
អភ្ិបាល

អភ្ិបាលឯករាជ្យ
អភ្ិបាល (ោខលខង្ៅថ្ងៃទី18 ខែមករា ឆ្នំ2022)

(ខត្ខតំខង្ៅថ្ងៃទី16 ខែកុមភៈ ឆ្នំ2022)
(ខត្ខតំខង្ៅថ្ងៃទី14 ខែមករា ឆ្នំ2022)
(ខត្ខតំខង្ៅថ្ងៃទី14 ខែមករា ឆ្នំ2022)
អនុម្របធាន្យកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទក
ុ
ម្រ្ប់ម្រ្ខអាជ្ីវកមម

អនុម្របធាន្យកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទកទី
ុ ផ្ារ
អនុម្របធាន្យកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទក
ុ
ធនធានមនុសស

ម្របធាន្យកម្របត្ិបត្តិ
(ោខលខង្ៅថ្ងៃទី21 ខែមករា ឆ្នំ2022)

ព័ត្៌មានអំពីគរុមហុ ន (ត្)
្ណៈកាមធិការម្របត្ិបត្តិ
ង្ោក អុ៊ុំ សូផ្ន

អនុម្របធាន្យកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទកហិ
រញ្ញវត្ថុ
ុ

ង្ោក ្ខ សុែឃីម

អនុម្របធាន្យកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទក
ុ

ង្ោក ស្ថយ សូនី

(ចូលនិវត្តន៍ង្ៅថ្ងៃទី24 ខែមករា ឆ្នំ2022)
ម្រ្ប់ម្រ្ខអាជ្ីវកមម

(ោខលខង្ៅថ្ងៃទី28 ខែកុមភៈ ឆ្នំ2022)

អនុម្របធាន្យកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទក
ុ
ម្រ្ប់ម្រ្ខទីផ្ារ

(ោខលខង្ៅថ្ងៃទី28 ខែមករា ឆ្នំ2022)
ង្ោក ជ្ួប វាស្

អនុម្របធាន្យកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទុក
ធនធានមនុសស

(ោខលខង្ៅថ្ងៃទី28 ខែមករា ឆ្នំ2022)
ង្ោក ជា ហ្វខ

អនុម្របធាន្យកម្របត្ិបត្តិទទួលបនទក
ុ
ខផ្នការយុទស្ថ
ធ ស្តសត និខអាជ្ីវកមម

(ោខលខង្ៅថ្ងៃទី26 ខែមករា ឆ្នំ2022)
សវនករ

ង្ែភ្ីអរមជ្ជី ង្ែមបូឌា

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ

ាត្ិកា
ទំេ័រ
របាយការណ៍របស់ម្រកុមម្របរកាភ្ិ បាល

1–6

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យសតីេីការម្រត្ួត្េិនិត្យង្លើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសង្ខេបចង្្លោះង្េល
របាយការណ៍ស្ថថនភាេហិរញ្ញ វត្ថុសង្ខេបចង្្លោះង្េល

7–8
9

របាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត្ និខលទធផ្លលមអិត្ង្ផ្សខៗសង្ខេបចង្្លោះង្េល

10

របាយការណ៍សតីេីបខម្រមបម្រមួលមូ លធនសង្ខេបចង្្លោះង្េល

11

របាយការណ៍លំហូរទរកម្របាក់ សង្ខេបចង្្លោះង្េល

12

កំណត្់សាាល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថុសង្ខេបចង្្លោះង្េល

13 – 53

របាយការណ៍របស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល
ក្រុមក្រឹរាភិបាល (“ក្រុមក្រឹរាភិបាល” ឬ“អភិបាល”) នៃក្្ឹឹះស្ថាៃមីក្រូហិរញ្ញ វត្ាុ ក្បាស្ថរ់ ម.រ (“ក្រុមហុៃ”) សូមធ្វើ
ការរង្ហាញរបាយការណ៍ររស់ខ្ួៃ
ល
ៃិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសធងេរចធ្លឹះធេលររស់ក្រុមហុៃ សក្ារ់ដំណាច់
ការ ិយររ ិធចេទ 3ខខ្ ខដលបាៃរញ្ចរ់នងៃទី31 ខខ្មី ្ ឆ្នំ2022។
ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុន
ក្រុមហុៃ ្ឺជាក្្ឹឹះស្ថាៃមី ក្រូហិរញ្ញ វត្ាុខដលទទួលបាៃអាជាារ័ណណ ៃិងចុឹះរញ្ជីធៅរនុងក្េឹះរាជាណាចក្ររមពុជា។
ក្រុមហុៃក្ត្ូវបាៃរធងកើត្ធ

ើងធៅរនុងក្េឹះរាជាណាចក្ររមពុជា

ៃិងចុឹះរញ្ជីពាណិជ្ជរមមជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជរមម

ជាក្រុមហុៃមហាជ្ៃទទួ លខ្ុ សក្ត្ូវាៃរក្មិត្ ធក្កាមរញ្ជីពាណិជ្ជរមមធលខ្ 00001157 ចុឹះនងៃទី19 ខខ្រញ្ញញ ឆ្នំ2011
ៃិងខដលបាៃចុឹះរញ្ជីស្ថរជាងមី ្នងៃទី28 ខខ្ធមស្ថ ឆ្នំ2016។
្្គារជាត្ិនៃរមពុជា បាៃផ្តល់អាជាារ័ណណមីក្រូហិរញ្ញ វត្ាុដល់ក្រុមហុៃ ខដលាៃសុេលភាេចារ់េីនងៃទី14 ខខ្្នូ
ឆ្នំ2007។ ធលើសេី ធៃឹះធៅធទៀត្ ក្រុមហុៃបាៃទទួ លអាជាារ័ណណេី្្គារជាត្ិនៃរមពុជា ធដើមបីធ្វើអាជ្ីវរមមទទួល
ក្បារ់រធញ្ញើ ធៅនងៃទី27 ខខ្សីហា ឆ្នំ2010 ៃិងការអៃុ ញ្ញញត្ឲ្យដំធណើរការា៉ា សុីៃដរ-ដារ់ក្បារ់ ស័យ
វ ក្រវត្តិ ៃិង
ធសវារមមរង់ក្បារ់តាមា៉ា សុីៃឆូត្កាត្ធៅនងៃទី1 ខខ្្នូ ឆ្នំ2011។
ទីស្ថនរ់ការរណា
ត លររស់ក្រុមហុៃ ាៃទីតាំងសាិត្ធៅអគារធលខ្ 212 ផ្លូវធលខ្ 271 សង្ហកត្់ទួលទំេូង 2
ខ្ណឌចំការមៃ រាជ្ធាៃីភំនធេញ ក្េឹះរាជាណាចក្ររមពុជា។
សរមមភាពអាជីវរមមចមបង
ក្រុមហុៃធ្វើក្រត្ិរត្តិការធក្កាមរទរបញ្ញ ត្ិតររស់្្គារជាត្ិ នៃរមពុជា ធដាយធតតត្ជាេិ ធសសធលើការផ្តល់ឥណទាៃ
ៃិងធសវារមមហិរញ្ញ វត្ាុធផ្េងៗធទៀត្

ដល់ក្រជាេលរដឋទូធៅ

រ៏ដូចជាសហក្គាស្ុៃត្ូច

ៃិងម្យម

ក្េមទាំង

សរមមភាេអាជ្ី វរមមដនទធទៀត្ ខដលក្រុមក្រឹរាភិបាលធជ្ឿជារ់ថាគាំក្ទដល់ធគាលរំ ណងទាំងធៃឹះ។
លទ្ធផលហិរញ្ញ វតថ៊ុ
លទធផ្លហិរញ្ញ វត្ាុររស់ក្រុមហុៃសក្ារ់ដំណាច់ ការ ិយររ ិធចេទ 3ខខ្ ខដលបាៃរញ្ចរ់ នងៃទី31 ខខ្មី្ ឆ្នំ2022 ក្ត្ូវ
បាៃរង្ហាញធៅរនុងរបាយការណ៍ចំធណញ ឬខាត្ ៃិងលទធផ្លលមអិត្ធផ្េងៗសធងេរចធ្លឹះធេល។

ក្្ឹឹះស្ថថនមីក្រូហរិ ញ្ញ វតថ៊ុ ក្បាស្ថរ់ ម.រ
ភា្លាភ
េុំាៃការក្រកាសខរងខចរ ឬទូទាត្់ភា្លាភធៅរនុងអំ

ុងការ ិយររ ិធចេទធៃឹះធទ ធហើយក្រុមក្រឹរាភិ បាលរ៏មិៃផ្តល់
អៃុស្ថសៃ៍ឲ្យាៃការទូ ទាត្់ ភា្លាភ ្កាលររ ិធចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះខដរ។
ដ ើមទ្៊ុន
ធៅនងៃទី11

ខខ្មី្

ឆ្នំ2022

ក្រុមហុៃបាៃធសនើសុំធៅ្្គារជាត្ិ នៃរមពុជាធដើមបីរធងកើៃធដើមទុៃររស់ខ្ួៃេី
ល

300,000,000 ដុលាលររអាធមរ ិរធៅ 400,000,000 ដុលាលរអាធមរ ិរ តាមរយៈការធ្វើមូល្ៃរមមធលើក្បារ់ចំធណញររាទុរ។
សំធណើរធៃឹះក្ត្ូវបាៃអៃុម័ត្ធដាយ្្គារជាត្ិ នៃរមពុជា ធៅនងៃទី25 ខខ្ធមស្ថ ឆ្នំ2022។ អៃុសារណៈ ៃិងលរេៃិរ
ត ៈ
ក្រុមហុៃ

ក្ត្ូវបាៃធ្វើរចចុរបៃនភាេធដើមបីឆុឹះរញ្ញ
ល
ច ំងេីការតលស់រូតរធៃឹះ

ធហើយទទួ លបាៃការយល់ក្េមេីក្រសួង

ពាណិជ្ជរមមធៅនងៃទី28 ខខ្ធមស្ថ ឆ្នំ2022។
ទ្៊ុនបក្មុង និងសំវិធានធន

េុំាៃការខក្រក្រួលជាស្ថរវៃតធលើទុៃរក្មុង ៃិងសំវ ិធាៃ្ៃធៅរនុងអំ
រនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសធងេរចធ្លឹះធេលធៃឹះ។

ុងការ ិយររ ិធចេទធៃឹះធទ ធក្ៅេីការរង្ហាញធៅ

ការខាតបង់ដ លបានរ ំពឹងទ្៊ុរដៅដលើឥណទានផតល ់ ល់អតិថិជន
មុៃធេលខដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសធងេរចធ្លឹះធេលររស់ក្រុមហុៃក្ត្ូវបាៃធរៀរចំ

ក្រុមក្រឹរាភិបាលបាៃចាត្់

វ ិធាៃការសមស្សរ្្ធដើមបីធ្វើឲ្យក្បារដថា សរមមភាេធផ្េងៗក្ត្ូវបាៃធ្វើធ

ើង ធហើយក្រុមក្រឹរាភិ បាលធជ្ឿជារ់

ថា ឥណទាៃអាក្ររ់ក្ត្ូវបាៃលុរធចញេីរញ្ជី ធហើយសំវ ិធាៃ្ៃក្ត្ូវបាៃធ្វើធ

ើងយ៉ា ងក្្រ់ក្គាៃ់ សក្ារ់ ការខាត្រង់

ខដលបាៃរ ំេឹងទុរធៅធលើឥណទាៃ។
្ិត្ក្ត្ឹមកាលររ ិធចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ

ក្រុមក្រឹរាភិ បាលេុំ បាៃដឹងេី កាលៈធទសៈណាមួយ

រណា
ត លឲ្យចំៃួៃនៃឥណទាៃអាក្ររ់ ខដលលុរធចញេី រញ្ជី
សងេ័យ
ធ្ឹះធ

ខដលអាចៃឹ ង

ឬចំៃួៃនៃសំវ ិធាៃ្ៃធលើឥណទាៃអាក្ររ់

ធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសធងេរចធ្លឹះធេលររស់ក្រុមហុៃ
ើយ។

ៃិងជារ់

ថាាៃចំ ៃួៃមិៃក្្រ់ ក្គាៃ់ ជាស្ថរវៃត

ក្ទ្ពយសរមម
មុៃធេលខដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសធងេរចធ្លឹះធេលររស់ក្រុមហុៃ ក្ត្ូវបាៃធរៀរចំធ

ើង ក្រុមក្រឹរាភិ បាល បាៃ

ចាត្់វ ិធាៃការ ខដលាៃមូ លដាឋៃសមធហត្ុផ្លធដើមបីធ្វើឲ្យក្បារដថា រណា
ត ក្ទេយសរមម (ធលើរខលងរំណុល) ខដល
ទំៃងជាមិៃអាចក្រមូ លមរវ ិញបាៃធៅរនុងក្រត្ិរត្តិការអាជ្ីវរមម

តាមត្នមលខដលបាៃរត្់ក្តាធៅរនុងរញ្ជី្ណធៃយយ

ក្ត្ូវបាៃកាត្់រៃាយឲ្យធៅធសមើៃឹងត្នមលខដលបាៃរ ំេឹងទុ រថាអាចក្រមូ លបាៃជារ់ ខសតង។
្ិត្ក្ត្ឹមកាលររ ិធចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ
រ៉ាឹះពាល់ដល់ការរំណត្់ត្នមលក្ទេយសរមម
ភាេមិៃក្ត្ឹ មក្ត្ូវធ្ឹះធទ។

ក្រុមក្រឹរាភិ បាលេុំបាៃដឹងេី ធហត្ុ ការណ៍ណាមួយ

ខដលៃឹងធ្វើឲ្យ

ធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសធងេរចធ្លឹះធេលររស់ក្រុមហុៃ ថាាៃ
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ក្្ឹឹះស្ថថនមីក្រូហរិ ញ្ញ វតថ៊ុ ក្បាស្ថរ់ ម.រ
វិធីស្ថស្ដសរននការវាយតនមៃ
្ិត្ក្ត្ឹមកាលររ ិធចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ ក្រុមក្រឹរាភិ បាលេុំបាៃដឹ ងេីធហត្ុការណ៍ណាមួយ ខដលបាៃធរើត្ធ

ើង

បាៃធ្វើឲ្យរ៉ាឹះពាល់ដល់ការអៃុ វត្តៃ៍វ ិ្ីស្ថស្តសតខដលាៃស្ស្ថរ់

រនុងការវាយត្នមលក្ទេយសរមម
ៃិងរំណុលធៅរនុង
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសធងេរចធ្លឹះធេលររស់ក្រុមហុៃ ថាាៃភាេមិ ៃក្ត្ឹមក្ត្ូវ ឬមិៃសមស្សរធ្ឹះធទ។
បំណ៊ុលយថាភាព និងបំណ៊ុលដផេងៗ
្ិត្ក្ត្ឹមកាលររ ិធចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ៖


េុំាៃការតលស់រូតរធលើក្ទេយសរមមណាមួ យររស់ក្រុមហុៃ ខដលបាៃយរមរធក្រើ ក្បាស់សក្ារ់ការធា្ចំ ធពាឹះ
រំណុលររស់រុ្គលណាានរ់ ធ



ើយ ចារ់ តាំងេីចុងការ ិយររ ិធចេទហិរញ្ញ វត្ាុធៃឹះមរ ៃិង

េុំាៃរំណុលយថាធហត្ុ ណាមួយខដលធរើត្ាៃធ

ើងចំធពាឹះក្រុមហុៃ

មរធក្ៅអំេីក្រត្ិរត្តិការអាជ្ីវរមម្មមតាររស់ ក្រុមហុៃ។
ក្រុមក្រឹរាភិបាលយល់ធ
ទាមទារឲ្យសង

ើញថា

េុំាៃរំណុលយថាធហត្ុ

ចារ់តាំងេីចុងការ ិយររ ិធចេទហិរញ្ញ វត្ាុ

ឬរំណុលធផ្េងៗធទៀត្ររស់ក្រុមហុៃខដលក្ត្ូវបាៃ

ឬអាចៃឹងទាមទារឲ្យសងរនុងអំ

ុងការ ិយររ ិធចេទ រ្ារ់េីចុងការ ិយររ ិធចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ
ខដលៃឹងរងករឲ្យាៃផ្លរ៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវៃតដល់លទធភាេររស់ក្រុមហុៃ រនុងការរំធេញកាត្េវរិចចររស់ខ្ួៃធៅធេល
ល
ខដលដល់នងៃរំណត្់ធ ើយ។
ការដក្បក្បួលននកាលៈដទ្សៈ
្ការ ិយររ ិធចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ ក្រុមក្រឹរាភិ បាលេុំ បាៃដឹងេី កាលៈធទសៈណាមួ យ ខដលមិៃបាៃខវរខញរធៅ
រនុងរបាយការណ៍ធៃឹះ
ឬរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសធងេរចធ្លឹះធេលររស់ក្រុមហុៃ
ខដលៃឹងរណា
ត លឲ្យាៃ
ត្ួធលខ្ណាមួ យខដលបាៃរង្ហាញធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសធងេរចធ្លឹះធេល ាៃភាេមិៃក្ត្ឹមក្ត្ូវជាស្ថរវៃត
ធ្ឹះធទ។

តាមមត្ិររស់ក្រុមក្រឹរាភិបាល លទធផ្លនៃក្រត្ិរត្តិការររស់ក្រុមហុៃ រនុងការ ិយររ ិធចេទរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុធៃឹះ
មិៃរងផ្លរ៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវៃតេីសរមមភាេក្រត្ិរត្តិការ ក្េឹ ត្ិតការណ៍ ឬធាត្ុ ណាមួយ ខដលាៃលរេណៈជាស្ថរវៃត
ៃិងមិៃក្រក្រត្ីធ្ឹះធទ។
ក្រុមក្រឹរាភិ បាលរ៏ ាៃមត្ិផ្ងខដរថា ធៅរនុងចធ្លឹះធេលចារ់េីចុងការ ិយររ ិធចេទរាយការណ៍មរទល់ៃឹងកាលររ ិធចេទ
នៃរបាយការណ៍ធៃឹះ េុំ ាៃសរមមភាេក្រត្ិរត្តិការ ក្េឹត្ិតការណ៍ ឬធាត្ុ ណាមួ យ ខដលាៃលរេណៈជាស្ថរវៃត ៃិងមិៃ
ក្រក្រត្ី

ខដលអាចរណា
ត លឲ្យាៃផ្លរ៉ាឹះពាល់្ៃៃ់្ៃរ ដល់លទធផ្លនៃក្រត្ិរត្តិការររស់ក្រុមហុៃរនុងការ ិយររ ិធចេទ

រាយការណ៍រចចុរបៃន ខដលរបាយការណ៍ធៃឹះបាៃធរៀរចំ ធ

ើងធ្ឹះធទ។
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ក្្ឹឹះស្ថថនមីក្រូហរិ ញ្ញ វតថ៊ុ ក្បាស្ថរ់ ម.រ
ក្រុមក្បឹរាភិបាល
សាជ្ិរក្រុមក្រឹរាភិបាល ធៅរនុងការ ិយររ ិធចេទ ៃិង្កាលររ ិធចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះរួមាៃ៖

ធ្មឹះ

មុខ្ង្ហរ

ធលារ Kwi Sang Jun

ក្រធាៃក្រុមក្រឹរាភិបាល

ធលារ Chung Hui Tae

អភិបាល (ខត្ងតាំងធៅនងៃទី23 ខខ្រុមភៈ ឆ្នំ2022)

ធលារ Choi Dong Hyun

អភិបាល

ធលារ Lee Kyung Cheon

អភិបាលឯររាជ្យ

ធលារ Pak Jaehong

អភិបាលឯររាជ្យ

ធលារ ច័ៃា សុផ្ល

អភិបាលឯររាជ្យ

ធលារ Ji Kyu Jang

អភិបាល (លាខលងធៅនងៃទី18 ខខ្មររា ឆ្នំ2022)

ធលារ អុ៊ុំ សមធអឿៃ

អភិបាល (ខត្ងតាំងធៅនងៃទី23 ខខ្រុមភៈ ឆ្នំ2022)

្ណៈក្្ប់ក្្ងក្បតិបតតិ
សាជ្ិរ្ណៈក្្រ់ក្្ងក្រត្ិ រត្តិធៅរនុងអំ

ុងការ ិយររ ិធចេទ ៃិង្កាលររ ិធចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះរួមាៃ៖

ធ្មឹះ

មុខ្ង្ហរ

ធលារ ្ីម ហយុៃជ្ុង

អៃុក្រធាៃ្យរក្រត្ិរត្តិ (ខត្ងតាំងធៅនងៃទី16 ខខ្រុមភៈ ឆ្នំ2022)

ធលារ អុ៊ុំ សមធអឿៃ

ក្រធាៃ្យរក្រត្ិ រត្តិ

ធលារ អុី ជ្ូហាវៃ់

អៃុក្រធាៃ្យរក្រត្ិរត្តិទទួ លរៃាុរក្្រ់ក្្ងហាៃិភ័យ

៉ាុ សូយ៉ាុៃ
ធលារ វៃ

អៃុក្រធាៃ្យរក្រត្ិរត្តិទទួ លរៃាុរហិរញ្ញ វត្ាុ

ធលារ ្ង់ ស្ថៃ

អៃុក្រធាៃ្យរក្រត្ិរត្តិទទួ លរៃាុរក្រត្ិរត្តិការ

ធលារ ខរ៉ា ៃ សុវណណ សុខ្សុីថា

អៃុក្រធាៃ្យរក្រត្ិរត្តិទទួ លរៃាុរទីផ្ារ

(ខត្ងតាំងធៅនងៃទី14 ខខ្មររា ឆ្នំ2022)
(ខត្ងតាំងធៅនងៃទី14 ខខ្មររា ឆ្នំ2022)

ធលារ រ ី វណាណ

ធលារ ធហឿៃ ហុៃីន

ធលារ សុីម ធស្ជាត្ិ
ធលារ អុ៊ុំ សូផ្ៃ

ធលារ ្ង សុខ្

ីម

អៃុក្រធាៃ្យរក្រត្ិរត្តិទទួ លរៃាុរក្្រ់ ក្្ងអាជ្ី វរមម
អៃុក្រធាៃ្យរក្រត្ិរត្តិទទួ លរៃាុរ្ៃធាៃមៃុ សេ

ក្រធាៃ្យរក្រត្ិរត្តិ (លាខលងធៅនងៃទី21 ខខ្មររា ឆ្នំ2022)
អៃុក្រធាៃ្យរក្រត្ិរត្តិទទួ លរៃាុរហិរញ្ញ វត្ាុ
(ចូលៃិ វត្តៃ៍ធៅនងៃទី24 ខខ្មររា ឆ្នំ2022)

អៃុក្រធាៃ្យរក្រត្ិរត្តិទទួ លរៃាុរក្្រ់ ក្្ងអាជ្ី វរមម
(លាខលងេីត្ំខណងនងៃទី28 ខខ្រុមភៈ ឆ្នំ2022)

ធលារ ស្ថយ សូៃី

អៃុក្រធាៃ្យរក្រត្ិរត្តិទទួ លរៃាុរក្្រ់ក្្ងទីផ្ារ

ធលារ ជ្ួរ វាស្

អៃុក្រធាៃ្យរក្រត្ិរត្តិទទួ លរៃាុរ្ៃធាៃមៃុសេ

ធលារ ជា ហាង

អៃុក្រធាៃ្យរក្រត្ិរត្តិទទួ លរៃាុរខផ្ៃការយុទធស្ថស្តសត ៃិ ងអាជ្ីវរមម

(លាខលងធៅនងៃទី28 ខខ្មររា ឆ្នំ2022)
(លាខលងធៅនងៃទី28 ខខ្មររា ឆ្នំ2022)
(លាខលងធៅនងៃទី26 ខខ្មររា ឆ្នំ2022)
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ក្្ឹឹះស្ថថនមីក្រូហរិ ញ្ញ វតថ៊ុ ក្បាស្ថរ់ ម.រ
ភា្រមមរបស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល
េុំាៃសាជ្ិរនៃក្រុមក្រឹរាភិបាលណាានរ់ ាៃភា្រមមធដាយតាល់រុងមូ
ន ល្ៃររស់ក្រុមហុៃធ

ើយ។

អតថក្បដោជន៍របស់ក្រុមក្បឹរាភិបាល
ធៅរនុងអំ ុងការ ិយររ ិធចេទ ៃិ ងធៅចុងការ ិយររ ិធចេទហិរញ្ញ វត្ាុធៃឹះ េុំាៃរិចចក្េមធក្េៀងណាមួយខដលាៃក្រុមហុៃ
ជាភា្ី ាេង ខដលរមមវត្ាុនៃរិ ចចក្េមធក្េៀងធ្ឹះបាៃផ្តល់លទធភាេដល់សាជ្ិរក្រុមក្រឹរាភិបាលណាានរ់ ឲ្យទទួ ល
បាៃៃូ វអត្ាក្រធយជ្ៃ៍ តាមមធ្ោបាយធផ្េងៗ ដូចជាការទិ ញភា្ហុៃ ឬរ័ ណណរំណុលររស់ក្រុមហុៃ ឬររស់ស្ថជ្ី វរមម
ដនទធ

ើយ។

េុំាៃសាជ្ិរក្រុមក្រឹរាភិ បាលណាានរ់បាៃទទួ ល
ការចុឹះរិចចសៃោធ្វើធ

ើងធដាយក្រុមហុៃ

ក្រុមហុៃណាមួ យខដលអភិ បាលធ្ឹះ

ឬាៃសិទិធទទួលបាៃៃូវអត្ាក្រធយជ្ៃ៍ណាមួ យ

ឬជាមួយៃឹ ងក្រុមហុៃខដលាៃអភិបាលធ្ឹះជាសាជ្ិរ

ាៃភា្រមមខផ្នរហិរញ្ញ វត្ាុជាស្ថរវៃតធ្ឹះធ

ើយ

តាមរយៈ
ឬរ៏ ជាមួ យ

ធលើរខលងខត្អវីខដលបាៃ

រង្ហាញធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសធងេរចធ្លឹះធេលធៃឹះ។

ការទ្ទ្ួលខ៊ុសក្តូវរបស់ក្រុមក្បឹរាភិបាលដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ៊ុសដងេបចដ្ៃឹះដពល
ក្រុមក្រឹរាភិបាល ាៃភារៈទទួលខ្ុសក្ត្ូវរនុងការរញ្ញ
ជ រ់ ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសធងេរចធ្លឹះធេលររស់ក្រុមហុៃ
្នងៃទី31 ខខ្មី ្ ឆ្នំ2022 ៃិងសក្ារ់ដំណាច់ការ ិយររ ិធចេទ 3ខខ្ ខដលបាៃរញ្ចរ់ ដូចបាៃរង្ហាញធៅ ទំេ័រទី 9 ដល់
ទី 53 ក្ត្ូវបាៃធរៀរចំធ

ើងជាស្ថរវៃត ធដាយអៃុធលាមធៅតាមសដង់ដា្ណធៃយយអៃតរជាត្ិ នៃរមពុជា 34 របាយការណ៍

ចធ្លឹះធេល ខដលធ្វើធ

ើងធដាយ្ណៈក្្រ់ ក្្ង ខដលក្ត្ូវបាៃត្ក្មូវឲ្យ៖

ហិរញ្ញ វត្ាុចធ្លឹះធេល (“ស.្.អ.រ 34”)។ ក្រុមក្រឹរាភិ បាល ក្ត្ួត្េិ ៃិត្យធលើការធរៀរចំ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសធងេរ


អៃុម័ត្ៃូវធគាលៃធយបាយ្ណធៃយយសមស្សរ្្

ធដាយខផ្អរធលើការវ ិៃិច័យ
េ

ៃិងការបា៉ា ៃ់ស្ថមៃយ៉ា ង

សមធហត្ុផ្ល ៃិងធដាយភាេក្រុងក្រយ័ត្ន ធហើយក្ត្ូវអៃុវត្ដធគាលៃធយបាយទាំ ងធៃឹះក្រររធដាយសងគត្ិភាេ។


អៃុធលាមតាមលរេខ្ណឌត្ក្មូវនៃការលាត្ក្ត្ដាងេ័ត្៌ាៃ

ៃិងការខណ្ំធផ្េងៗ

ខដលធចញផ្ាយធដាយ

ស.្.អ.រ 34 ឬក្រសិៃធរើ ាៃធវៀរចារេីការរង្ហាញេ័ត្៌ាៃដ៏សមស្សរ ្ឺ ក្ត្ូវធ្វើឲ្យក្បារដថា ការធវៀរចារ
ទាំងធៃឹះក្ត្ូវបាៃលាត្ក្ត្ដាង េៃយល់ ៃិងរំ ណត្់ររ ិាណឲ្យបាៃសមស្សររនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសធងេរ
ចធ្លឹះធេល។


ររាទុរៃូវរញ្ជី្ណធៃយយឲ្យបាៃក្្រ់ ក្គាៃ់ ៃិងក្រេ័ៃធក្ត្ួត្េិៃិត្យនផ្ារុនងឲ្យាៃក្រសិទធភាេ។



ធរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសធងេរចធ្លឹះធេល

លុឹះក្តាខត្វាាៃភាេមិៃសមរមយរនុងការសៃមត្ថា
ធេលអ្្ត្បាៃ។


ធដាយខផ្អរធលើមូលដាឋៃៃិរៃដរភាេនៃដំធណើរការអាជ្ីវរមម
ក្រុមហុៃៃឹងអាចរៃដធ្វើក្រត្ិរត្ដិការអាជ្ីវរមមររស់ខ្ួៃ្
ល

រធងកើត្ធគាលការណ៍ជារួមសក្ារ់ក្រុមហុៃ អៃុម័ត្រាល់ធសចរតីសធក្មច ៃិងសរមមភាេទាំងឡាយធ្វើធ

ើងធដាយ

្ណៈក្្រ់ ក្្ង ខដលាៃឥទធិេលជាស្ថរវៃតធលើក្រត្ិរត្ដិការអាជ្ីវរមម ៃិងលទធផ្លនៃក្រត្ិ រត្ដិការររស់ក្រុមហុៃ
ធហើយក្ត្ូវធា្ថាធគាលៃធយបាយ

ៃិងធសចរតីសធក្មចទាំងធ្ឹះ

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសធងេរចធ្លឹះធេល។

ក្ត្ូវបាៃឆលុឹះរញ្ញ
ច ំងយ៉ា ងក្ត្ឹមក្ត្ូវរនុង
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ក្្ឹឹះស្ថថនមីក្រូហរិ ញ្ញ វតថ៊ុ ក្បាស្ថរ់ ម.រ
ការទ្ទ្ួលខ៊ុសក្តូវរបស់ក្រុមក្បឹរាភិបាលដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ៊ុសដងេបចដ្ៃឹះដពល (ត)
្ណៈក្្រ់ ក្្ង ាៃភារៈទទួ លខ្ុសក្ត្ូវរនុងការររាទុ ររញ្ជី្ណធៃយយឲ្យបាៃក្ត្ឹមក្ត្ូវ (រួមទាំងភាេចាស់លាស់

នៃរញ្ជីធៃឹះ ធៅក្្រ់ធេលធវលា) ខដលរង្ហាញេីស្ថាៃភាេហិរញ្ញ វត្ាុររស់ក្រុមហុៃ ៃិងក្ត្ូវធា្ថា រញ្ជី្ណធៃយយ
បាៃអៃុធលាមតាមក្រេ័ៃធ្ណធៃយយខដលបាៃចុឹះរញ្ជី។ ្ណៈក្្រ់ ក្្ងរ៏ ាៃភារៈទទួ លខ្ុសក្ត្ូវផ្ងខដរចំធពាឹះការ

ការពារក្ទេយសមបត្តិររស់ក្រុមហុៃ ៃិងចាត្់ វ ិធាៃការសមស្សរ្្ ធដើ មបីទរ់ស្ថកត្់ ៃិ ងខសវងររការខរលងរៃលំ ៃិង
ភាេមិៃក្រក្រត្ី។
ក្រុមក្រឹរាភិបាលបាៃអឹះអាងថា ្ណៈក្្រ់ក្្ងបាៃអៃុ វត្តតាមលរេខ្ណឌត្ក្មូវខាងធលើ រនុងការធរៀរចំ របាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ាុសធងេរចធ្លឹះធេលធៃឹះ។
ការអន៊ុម័តដលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វតថ៊ុសដងេបចដ្ៃឹះដពល
ធយើងខ្ាំុ សូមធ្ើវការអៃុម័ត្ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសធងេរចធ្លឹះធេល រួមទាំងរំណត្់សាគល់ខដលបាៃភាជរ់មរ
ជាមួយ ថាក្ត្ូវបាៃធរៀរចំធ

ើង ក្្រ់ទិដឋភាេជាស្ថរវៃត ធដាយអៃុធលាមធៅតាម ស.្.អ.រ 34។

ចុឹះហត្ាធលខាធដាយធយងធៅតាមធសចរតីសធក្មចររស់ក្រុមក្រឹរាភិបាល៖

ធលារ Kwi Sang Jun

ក្រធាៃក្រុមក្រឹរាភិបាល
រាជ្ធាៃីភំនធេញ ក្េឹះរាជាណាចក្ររមពុជា
នងៃទី12 ខខ្ឧសភា ឆ្នំ2022
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រាយការណ៍ស្ថានភាពហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល
ុ
្នថៃទ្ី31 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

កំណត្់

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្ន2
ំ 022
សមមូលពាន់ង្រៀល

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021

សាាល់

ដុោលរអាង្មរិក

ស្ថច់ម្របាក់កខថ្ដ
នុ

6

173,293,768

701,839,760

222,365,399

905,916,636

383,051,987

1,551,360,547

368,419,366

1,500,940,497

សមត្ុលយង្ៅធ្គារង្ផ្សខៗ

7
8
9

3,258,969

3,948,537,478

13,198,824

15,991,576,786

2,308,097

3,691,567,993

9,403,187

15,039,448,003

11

4,844,384

19,619,756

4,861,518

19,805,825

(កំណត្់សាាល់ 4)

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

គទ្ពយសរមម

សមត្ុលយង្ៅធ្គារជាត្ិថ្នកមពជា
ុ
ឥណទានផ្តល់ដល់អត្ិងិជ្ន
ម្រទេយសកមមង្ផ្សខៗ

10

សិទធិង្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម

12

16,083,574

20(្)

ម្រទេយ និខបរិកាេរ

ម្រទេយសកមមអរូបី

េនធេនោរសុទធជាម្រទេយសកមម

13

គទ្ពយសរមមសរ ប
ុ

2,083,617

8,438,649

1,815,969

7,398,258

65,138,475

16,097,643

12,798,058

51,832,135

11,727,635

47,778,385

4,545,233,156

18,408,194,282

4,320,518,149

17,601,790,940

1,281,321

5,189,350

1,354,529

65,581,798
5,518,351

បំណុល និងមូលធនមាាស់ភា្ហុន

បំណុល

ម្របាក់បង្ញ្ញើេីធ្គារ្្ និខ
ម្រ្រោះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថង្ផ្សខៗ
ុ

ម្របាក់បង្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្របាក់កមចី

មូលបម្រត្បំណុលម្រត្ូវសខ
អនុបណ
ំ ុល

បំណុលភ្ត្ិសនោ

បំណុលេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ
សំវ ិធានធនង្លើអត្ថម្របង្យជ្ន៍
និង្យជ្ិត្

បំណុលង្ផ្សខៗ

14
15
16
17

74,684,584

10,753,083,874

32,239,835

130,571,332

15,613,630

63,235,202

902,805,735

18

106,144,131

20(ែ)

11,078,588

19

21

302,472,565

2,655,082,438

1,375,762

3,656,363,227

81,881,578

333,585,549

2,533,330,855

10,320,789,903

31,342,099

127,687,711

15,591,438

63,519,518

829,821,864

3,380,694,274

429,883,731

105,191,790

44,868,281

34,153,679

139,142,088

237,906

969,229

5,571,836

428,551,352

22,482,090

91,052,465

14,627,852

59,593,871

3,821,506,793

15,477,102,513

3,646,179,061

14,854,533,495

23(ក)

300,000,000

1,200,000,000

300,000,000

1,200,000,000

23(ែ)

27,202,876

110,550,405

24,738,149

100,536,219

22

បំណុលសរុប
មូលធនាចស់ភា្ហុន
ង្ដើមទុន

ម្របាក់ចំង្ណញរកាទុក

ទុនបម្រមុខតមបទបបញ្ញត្តិ

ទុនបម្រមុខេីការបតររូ
ូ បិយប័ណា
មូលធនាចស់ភា្ហុនសរុប

បំណុល និងមូលធនមាាស់ភា្ហុនសរ ប
ុ

396,523,487
-

1,621,136,409

349,600,939

(595,045)

-

1,430,490,098
16,231,128

723,726,363

2,931,091,769

674,339,088

2,747,257,445

4,545,233,156

18,408,194,282

4,320,518,149

17,601,790,940

កំណត្់សាាល់ខដលភាជប់ជាមួយ ្ឺជាខផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្្លោះង្េល។

9

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ និងលទ្ធផលលមអិត្ដផេងៗសដងេបចដ្ៃឹះដពល
ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022
សម្រាប់ដណា
ំ
ច់

សម្រាប់ដណា
ំ
ច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់

កំណត្់

ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក

ចំណូលការម្របាក់

24

140,746,793

ចំណាយការម្របាក់

25

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្ន2
ំ 022

សាាល់

ចំណូលការម្របាក់សទ
ុ ធ

សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)
571,854,220

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្ន2
ំ 021

118,818,341

សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)
482,283,647

(56,971,835)

(231,476,566)

(50,217,821)

(203,834,136)

83,774,958

340,377,654

68,600,520

278,449,511

2,547,402

10,350,094

2,173,850

8,823,658

ចំណូលកថ្ម្រមង្ជ្ើខស្ថ

26

ចំណាយកថ្ម្រមង្ជ្ើខស្ថ

26

(23,112)

26

2,524,290

10,256,190

2,152,775

8,738,114

27

2,820,292

11,458,846

2,877,695

11,680,565

380,696

1,546,768

641,598

2,604,247

3,335,480

13,552,055

3,884,503

15,767,200

89,634,728

364,185,899

74,637,798

302,954,825

28

(23,721,483)

(96,380,385)

(20,385,032)

(82,742,845)

9

1,005,951

4,087,179

(4,252,318)

(17,260,159)

(6,639,048)

(1,611,500)

(6,541,079)

ចំណូលសុទេ
ធ ីកថ្ម្រមង្ជ្ើខស្ថ
និខម្របាក់កថ្ម្រម

ចំណូលង្ផ្សខៗ

ចំណូលវិភា្ទាន

134,492

ចំង្ណញសុទេ
ធ ីការបដររូ
ិ ប័ណា
ូ បយ
ចំណូលង្ផ្សខៗសរុប
ចំណូលសរុបេីការម្របាក់ កថ្ម្រម

ង្ជ្ើខស្ថ និខចំណូលង្ផ្សខៗ

ចំណាយង្លើបុ្ល
ា ិក

សំវ ិធានធនង្លើការខាត្បខ់ថ្ន
ឱនភាេថ្នត្ថ្មល

ចំណាយទូង្ៅ និខរដឋបាល

29

រំលស់

30

(93,904)

(21,075)

546,441

365,210

1,482,388

(3,703,743)

(15,048,308)

61,581,427

250,205,337

44,747,601

181,630,514

(12,194,152)

(49,544,840)

(8,783,546)

(35,652,414)

49,387,275

200,660,497

35,964,055

145,978,100

លង្មអៀខេីការបតររូ
ូ បិយប័ណា

-

(16,826,173)

-

(503,498)

សម្រាប់ការ ិយបរ ិង្ចេទ

49,387,275

183,834,324

35,964,055

145,474,602

ម្របាក់ចំង្ណញមុនដកេនធ
ចំណាយេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ
ម្របាក់ចំង្ណញសុទធសម្រាប់
ការ ិយបរ ិង្ចេទ

ខាត្លមអិត្ង្ផ្សខៗ៖
លទធផ្លលមអិត្សរុប

20(ក)

(1,634,026)

(3,641,347)

(85,544)

(14,780,228)

កំណត្់សាាល់ខដលភាជប់ជាមួយ ្ឺជាខផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថសង្ខេ
បចង្្លោះង្េល។
ុ

10

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រាយការណ៍សតព
ី ីបដគមបគមួលមូលធនសដងេបចដ្ៃឹះដពល

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022
ង្ដើមទុន

ម្របាក់ចំង្ណញរកាទុក

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

សមត្ុលយថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នំ2022

ទុនបម្រមុខ

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

ទុនបម្រមុខតមបទបបញ្ញត្តិ

ទុនបម្រមុខេីការបតររូ
ូ បិយប័ណា

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

(កំណត្់សាាល់ 4)

សរុប

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

300,000,000

1,200,000,000

349,600,939

1,430,490,098

-

-

24,738,149

100,536,219

-

16,231,128

674,339,088

2,747,257,445

ម្របាក់ចំង្ណញសុទធសម្រាប់ការិយបរិង្ចេទ

-

-

49,387,275

200,660,497

-

-

-

-

-

-

49,387,275

200,660,497

ការង្ផ្ទរង្ៅទុនបម្រមុខតមបទបបញ្ញត្តិ

-

-

(2,464,727)

(10,014,186)

-

-

2,464,727

10,014,186

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(16,826,173)

-

(16,826,173)

សមត្ុលយថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

300,000,000

1,200,000,000

396,523,487

1,621,136,409

-

-

27,202,876

110,550,405

-

(595,045)

723,726,363

2,931,091,769

សមត្ុលយថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នំ2021

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

ម្របាក់ចំង្ណញសុទធសម្រាប់ការិយបរិង្ចេទ

-

-

35,964,055

145,978,100

-

-

-

-

-

-

35,964,055

145,978,100

ការង្ផ្ទរង្ៅទុនបម្រមុខតមបទបបញ្ញត្តិ

-

-

(662,073)

(2,687,354)

-

-

662,073

2,687,354

-

-

-

-

ការង្ផ្ទរង្ៅទុនបម្រមុខ

-

-

(14,655)

(59,485)

14,655

59,485

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(503,498)

-

(503,498)

230,000,000

920,000,000

320,512,167

1,307,128,354

3,166,607

12,832,660

1,123,405

4,465,481

-

(251,681)

554,802,179

2,244,174,814

លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា

លង្មអៀខេីការបតររូ
ូ បិយប័ណា
សមត្ុលយថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

កំណត្់សាាល់ខដលភាជប់ជាមួយ ្ឺជាខផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថសង្ខេ
បចង្្លោះង្េល។
ុ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រាយការណ៍លំហូរទ្ររគារ់សដងេបចដ្ៃឹះដពល

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

កំណត្់

សាាល់

សម្រាប់ដណា
ំ
ច់

សម្រាប់ដណា
ំ
ច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្ន2
ំ 022

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្ន2
ំ 021

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

(114,657,601)

(465,853,833)

(74,503,061)

(302,407,923)

(502,032)

(2,039,756)

(409,461)

(1,662,002)

(523,421)

(2,126,660)

3,653

62,059

251,897

(1,024,554)

(4,162,763)

(391,137)

(1,587,625)

151,866,049

617,031,757

60,244,129

244,530,920

(កំណត្់សាាល់ 4)

(កំណត្់សាាល់ 4)

លំហូរទរកម្របាក់េីសកមមភាេម្របត្ិបត្តិការ
ស្ថច់ម្របាក់សទ
ុ ធង្ម្របើម្របាស់កុខ
ន
សកមមភាេម្របត្ិបត្តិការ

31

លំហូរទរកម្របាក់េីសកមមភាេវ ិនិង្យ្
ការទិញម្រទេយ និខបរិកាេរ

ការទិញម្រទេយសកមមអរូបី

-

ការវិនិង្យ្ង្លើវ ិញ្ញញបនប័ម្រត្ម្របាក់បង្ញ្ញើ
ខដលអាចចរចាបាន

ស្ថច់ម្របាក់បានេីការលក់ម្រទេយ និខបរិកាេរ

899

ស្ថច់ម្របាក់សទ
ុ ធង្ម្របើម្របាស់កុខ
ន
សកមមភាេវ ិនិង្យ្

-

(43,735)
-

(177,520)

-

លំហូរទរកម្របាក់េីសកមមភាេហិរញ្ញ បបទាន
ស្ថច់ម្របាក់បានេីម្របាក់កមចី
ការទូទាត្់ម្របាក់កមចី

ការទូទាត្់អនុបណ
ំ ុល

(79,126,963)

(321,492,851)

(47,940,373)

(194,589,974)

(1,006,112)

(4,087,833)

(962,485)

(3,906,727)

(685,900)

ការទូទាត្់បណ
ំ ុ លភ្ត្ិសនោ
ស្ថច់ម្របាក់សទ
ុ ទ
ធ ទួលបានេី

(2,786,812)

(2,666,667)

(10,824,001)

71,047,074

288,664,261

8,674,604

35,210,218

ស្ថច់ម្របាក់សមមូល

(44,635,081)

(181,352,335)

(66,219,594)

(268,785,330)

្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ

364,927,185

1,486,713,352

417,065,787

1,687,031,108

320,292,104

1,297,183,020

350,846,193

1,419,172,849

សកមមភាេហិរញ្ញបបទាន

ការងយចុោះសុទធ ថ្នស្ថច់ម្របាក់ និខ
ស្ថច់ម្របាក់ និខស្ថច់ម្របាក់សមមូល
លង្មអៀខេីការបតររូ
ិ ប័ណា
ូ បយ
ស្ថច់ម្របាក់ និខស្ថច់ម្របាក់សមមូល
្ចុខការ ិយបរ ិង្ចេទ

-

6

(8,177,997)

-

927,071

កំណត្់សាាល់ខដលភាជប់ជាមួយ ្ឺជាខផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្្លោះង្េល។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022
កំណត្់សាាល់ដូចានភាជប់ជាមួយ ្ឺជាខផ្នកមួយ និខម្រត្ូវអានភាជប់ជាមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្្លោះង្េល
ង្នោះ។

1.

ព័ត្៌មានទ្ូដៅ
ម្រ្រោះស្ថថនមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថម្របាស្ថក់
ម.ក ង្ៅកាត្់ថា (“ម្រកុមហន
ុ ”) ្ឺជាម្រ្រោះស្ថថនមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថខដលទទួ
លបាន
ុ
ុ
អាជាាប័ណា និខចុោះបញ្ជ ង្ី ៅកនុខម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា។
ម្រកុមហុន ម្រត្ូវបានបង្ខាើត្ង្

ើខង្ៅកនុខម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា ង្ដាយបានចុោះបញ្ជ ីជាមួយម្រកសួខពាណិជ្ជកមម

ជាម្រកុមហុនមហ្វជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ ង្ម្រកាមបញ្ជ ីពាណិជ្ជកមមង្លែ 00001157 ង្ៅថ្ងៃទី19 ខែកញ្ញញ
ឆ្នំ2011។ ម្រកុមហុនបានចុោះបញ្ជ ស្ថ
ី រជាងមី ង្ៅថ្ងៃទី28 ខែង្មស្ថ ឆ្នំ2016។

ធ្គារជាត្ិថ្នកមពជា
បានផ្តល់អាជាាប័ណាមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុដល់ម្រកុមហុន ខដលានសុេលភាេចាប់េីថ្ងៃទី14
ុ
ខែធនូ ឆ្នំ2007។ ង្លើសេីង្នោះង្ៅង្ទៀត្ ម្រកុមហុនបានទទួលអាជាាប័ណាេីធ្គារជាត្ិថ្នកមពជា
ង្ដើមបីង្ធាើ
ុ
អាជ្ីវកមមទទួលម្របាក់បង្ញ្ញើ ង្ៅថ្ងៃទី27 ខែសីហ្វ ឆ្នំ2010 និខការអនុញ្ញញត្ឲ្យដំង្ណើរការាសុីនដក-ដាក់ម្របាក់
សា័យម្របវត្តិ និខង្សវាកមមបខ់ម្របាក់តមាសុីនឆូត្កាត្ង្ៅថ្ងៃទី1 ខែធនូ ឆ្នំ2011។
សកមមភាេចមបខរបស់ម្រកុមហុន ្ឺផ្តល់ង្សវាកមមហិរញ្ញវត្ថុដល់សហ្មន៍ជ្នបទ និខសហម្រគាសខានត្ត្ូចកនុខ
ម្របង្ទសកមពុជា តមរយៈការិយល័យកណា
ត លរបស់ម្រកុមហុន ង្ៅកនុខរាជ្ធានីភ្ំង្ន េញ និខស្ថខាជាង្ម្រចើនង្ទៀត្
ង្ៅកនុខរាជ្ធានីភ្ំង្ន េញ និខង្ែត្ត្្កនុខម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា។
ស្ថនក់ការចុោះបញ្ជ ីរបស់ម្រកុមហុន ានទីតំខសថិត្ង្ៅអគារង្លែ 212 ផ្លូវង្លែ 271 សង្កាត្់ទួលទំេូខ 2
ែណឌចំការមន រាជ្ធានីភ្ំង្ន េញ ម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា។
្ិត្ម្រត្រមថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022 ម្រកុមហន
ុ ានបុ្ល
ា ក
ិ ចំនួន 9,383 ្ក់)ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021៖ ចំនួន 9,330្ក់)។

2.

មូលដ្ឋានទ្ូដៅននការដរៀបចំ

(ក)

របាយការណ៍អនុង្ោមភាេ
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថសង្ខេ
បចង្្លោះង្េល
ុ

ម្រត្ូវបានង្រៀបចំង្

ើខ

ង្ដាយអនុង្ោមតមសតខ់ដា្ណង្នយយ

អនតរជាត្ិថ្នកមពុជា (“ស.្.អ.ក”) 34 “របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចង្្លោះង្េល”។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប
ចង្្លោះង្េល មិនបានរួមបញ្ចូ លនូវរាល់េ័ត្៌ានទាំខស្សុខរបស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តមសតខ់ដារបាយការណ៍
ទាក់ទខនរខហិរញ្ញវត្ថុអនតរជាត្ិថ្នកមពុជាង្្ោះង្ទ។

យខណាមិញ

កំណត្់សាាល់េនយល់បខនថមខដលបាន

ង្ម្រជ្ើសង្រើស ម្រត្ូវបានដាក់បញ្ចូ លង្ដើមបីេនយល់េីម្រេរត្ិកា
ត រណ៍ និខម្របត្ិបត្តិការទាំខឡាយខដលានលកេណៈជា
ស្ថរវនត

កនុខការខសាខយល់េីបខម្រមបម្រមួលថ្នស្ថថនភាេហិរញ្ញវត្ថុ និខលទធផ្លរបស់ម្រកុមហុន ចាប់តំខេី
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចុខង្ម្រកាយ្កាលបរិង្ចេទ និខសម្រាប់ ការិយបរិង្ចេទខដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ខែធនូ
ឆ្នំ2021។
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

2.

មូលដ្ឋានទ្ូដៅននការដរៀបចំ (ត្)

(ក)

របាយការណ៍អនុង្ោមភាេ (ត្)
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថសង្ខេ
បចង្្លោះង្េលរបស់ម្រកុមហុន
ុ

ម្រត្ូវបានអនុម័ត្

និខផ្តលស
់ ិទិង្ធ បាោះផ្ាយង្ដាយ

ម្រកុមម្របរកាភ្ិបាល ង្ៅថ្ងៃទី12 ខែឧសភា ឆ្នំ2022។

(ែ)

រូបិយប័ណាមុែង្ករ
រូបិយប័ណាជាត្ិថ្នម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា ្ឺម្របាក់ង្រៀល។ ង្ដាយស្ថរម្រកុមហុន ង្ធាើម្របត្ិបត្តិការអាជ្ីវកមម និខ
កត្់ម្រតរាល់បញ្ជ ី្ណង្នយយរបស់ែួន
ល
ម្របាក់ដុោលរអាង្មរិក

ខផ្អកង្លើមូលដាឋនម្របាក់ដុោលរអាង្មរិក

ជារូបិយប័ណាមុែង្កររបស់ម្រកុមហុន

ម្រេរត្ិាកា
ត រណ៍ និខកាលៈង្ទសៈរបស់ម្រកុមហុន។
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថសង្ខេ
បចង្្លោះង្េលង្នោះ
ុ

អនកម្រ្ប់ម្រ្ខក៏បានកំណត្់ថា

ង្ម្រពាោះវាបានឆលោះបញ្ញ
ច ំខេីធាត្ុង្សដឋកិចថ្ច នម្របភ្េ
ុ

ម្រត្ូវបានបង្កាញជាម្របាក់ដុោលរអាង្មរិក

ខដលជារូបិយប័ណា

មុែង្កររបស់ម្រកុមហុន។ ត្ួង្លែទាំខអស់ ម្រត្ូវបានកាត្់ែទខ់ចំនួនមួយដុោលរអាង្មរិក ខដលជ្ិត្បំផ្ុត្ លុោះម្រតខត្
ានការបង្កាញង្ផ្សខេីង្នោះ។

(្)

ការង្ម្របើម្របាស់ការបាន់ស្ថមន និខការវ ិនិច័យ
េ
ម្រកុមហុនង្ធាើការបាន់ស្ថមន និខការសនមត្ខដលពាក់េ័នធនរខអ្្ត្។ តមនិយមន័យ ការបាន់ស្ថមន្ណង្នយយ
នរខកម្រមង្សមើនរខលទធផ្លជាក់ខសតខខដលពាក់េ័នធ។ ង្ដើមបីង្លើកកមពសែ
់ រម
ល ស្ថរេ័ត្៌ានថ្នការបាន់ស្ថមន អង្ងរ
សំខាន់ៗមួយចំនួន

ខដលម្រត្ូវបានង្្រំេរខថានរខានផ្លបោះពាល់ជាស្ថរវនតដល់លទធផ្ល

និខស្ថថនភាេ

ហិរញ្ញវត្ថុចង្្លោះង្េលរបស់ម្រកុមហុន ម្រត្ូវបានង្ធាើង្ត្សតង្លើរង្ំ ោចថ្នការតលស់បូរថ្នបា
ត
រាខមម្រត្ ខដលជាមូលដាឋន

កនុខការបាន់ស្ថមន។ ការបាន់ស្ថមន និខការសនមត្ខដលានហ្វនិភ្័យធៃន់ធៃរ ខដលអាចបណា
ត លឲ្យានការ
ខកត្ម្រមូវជាស្ថរវនតង្លើត្ថ្មលង្យខថ្នម្រទេយសកមម និខបំណុលកនខការិ
យបរិង្ចេទហិរញ្ញវត្ថុប្ទប់ ម្រត្ូវបានេ័ណ៌្
ុ
ដូចខាខង្ម្រកាម៖

(i)

ការវ ិនិច័យ
េ
េ័ត្៌ានអំេីការវិនិច័យ
េ
ជាស្ថរវនដ

ខដលបានង្ធាើង្

ើខកនុខការអនុវត្តង្គាលនង្យបាយ្ណង្នយយខដលានឥទធិេល

ង្លើចំនួនទរកម្របាក់ខដលម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់ង្ៅកនុខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្្លោះង្េល

ម្រត្ូវបានបញ្ចូ លកនុខកំណត្់សាាល់ដូចខាខង្ម្រកាម។
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រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
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2.

មូលដ្ឋានទ្ូដៅននការដរៀបចំ (ត្)

(្)

ការង្ម្របើម្របាស់ការបាន់ស្ថមន និខការវ ិនិច័យ
េ (ត្)

(i)

ការវ ិនិច័យ
េ (ត្)

•

ការចាត្់ថានក់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ៖

ការវាយត្ថ្មលមូខែលអាជ្ីវកមមខដលម្រទេយទាំខង្្ោះម្រត្ូវបានកាន់កាប់

និខការវាយត្ថ្មលថាង្ត្ើលកេែណឌកិចចសនោថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ

្ឺជាការទូទាត្់ខត្ម្របាក់ង្ដើម

និខ

ការម្របាក់ (“SPPI”) ង្លើចំនួនម្របាក់ង្ដើមខដលង្ៅសល់។

•

ការង្កើនង្

ើខជាស្ថរវនដចំង្ពាោះហ្វនិភ្័យឥណទាន៖

ហ្វនិភ្័យឥណទានង្លើម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបានង្កើនង្

ការបង្ខាើត្លកេណៈវិនិច័យ
េ សម្រាប់កំណត្់ថាង្ត្ើ
ើខជាស្ថរវនដ

ចាប់តំខេីការទទួលស្ថាល់ដំបូខ

ខដរ ឬង្ទ ការកំណត្់វ ិធីស្ថស្តសតសម្រាប់ការដាក់បញ្ចូ លេ័ត្៌ានរំេរខទុក្ង្េលអ្្ត្ ង្ៅកនុខការវាស់
ខវខង្លើ ការខាត្បខ់រ ំេរខទុកង្លើឥណទាន (“ECL”) និខការង្ម្រជ្ើសង្រើស និខការអនុម័ត្ង្លើមូខែលសម្រាប់ការ
វាស់ខវខ ECL។

(ii)

ភាេមិនចាស់ោស់ថ្នការសនមត្ និខការបាន់ស្ថមន

•

ឱនភាេថ្នត្ថ្មលថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ កំណត្់ការបញ្ចូ លធាត្ុចូលង្ៅកនុខ្ំរូថ្នការវាស់ខវខ ECL រួមទាំខ
ការបញ្ចូ លេ័ត្៌ានរំេរខទុក្ង្េលអ្្ត្។

•

ការកំណត្់ង្លើត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាមួយធាត្ុចូលមិនអាចអង្ខាត្បានជាស្ថរវនដ។

•

ការទទួលស្ថាល់ និខការវាស់ខវខយថាភាេ៖ ការសនមត្សំខាន់ៗង្លើភ្វនីយភាេ និខទំហថ្ំ នលំហូរង្ចញនូវ
ធនធាន។

•

ឱនភាេថ្នត្ថ្មលថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖

ការសនមត្សំខាន់ៗ

បាន់ស្ថមនង្លើលំហូរទរកម្របាក់ខដលអាចម្របមូលមកវិញបាន។

ខដលម្រត្ូវបានយកមកង្ម្របើម្របាស់កុខការ
ន
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ុ

ំ
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2.

មូលដ្ឋានទ្ូដៅននការដរៀបចំ (ត្)

(្)

ការង្ម្របើម្របាស់ការបាន់ស្ថមន និខការវ ិនិច័យ
េ (ត្)

(ii)

ភាេមិនចាស់ោស់ថ្នការសនមត្ និខការបាន់ស្ថមន (ត្)
វ ីរុសកូរណា
ូ
និខផ្លបោះពាល់ង្លើ ECL
ECL

ម្រត្ូវបានបាន់ម្របាណង្ដាយខផ្អកង្ៅង្លើលកេែណឌង្សដឋកិចចមួយចំនួនខដលបានេោករណ៍

្

ី -19”)
ការផ្ទុោះង្ ើខថ្នវីរុសណូខវលកូរណា
ូ
(“ជ្ំខឺកូវដ
បានរាត្ត្ាត្ទូទាំខ
សកលង្ោក (រូមបញ្ចូ លទាំខម្របង្ទសចិនដីង្គាក ម្របង្ទសកមពជា
ដ ម្របង្ទសង្ផ្សខៗង្ទៀត្) ខដលបានង្ធាើ
ុ និខបណា
កាលបរិង្ចេទរាយការណ៍។

ឲ្យានការរាំខសទោះង្លើសកមមភាេអាជ្ីវកមម

និខង្សដឋកិចច។

ផ្លបោះពាល់ង្ៅង្លើផ្លិត្ផ្លកនុខស្សុកសរុប

(GDP) និខសូច្ករសំខាន់ៗង្ផ្សខង្ទៀត្ នរខម្រត្ូវយកមកេិចារណា សម្រាប់ការកំណត្់នូវភាេធៃន់ធៃរ និខ
ភ្វនីយភាេថ្នការធាលក់ចុោះថ្នង្សណារីយូង្សដឋកិចច្្
ការបានស្ថមនរបស់អនកម្រ្ប់ម្រ្ខ

ខដលម្រត្ូវបានយកមកង្ម្របើកុខការបា
ន
នស្ថមន

ម្រត្ូវបានកំណត្់ង្ដាយខផ្អកង្ៅង្លើង្សណារីយខូ ដលអាចង្កើត្ង្

ើខ

ECL។
្

ង្េលអ្្ត្ ង្ដាយ្ិត្េី ស្ថថនភាេជាក់ខសតខ កាលៈង្ទសៈ និខការេោករណ៍ថ្នស្ថថនភាេង្សដឋកិចច ្
ង្េលអ្្ត្ និខេ័ត្៌ានគាំម្រទខដលអាចង្ម្របើម្របាស់បាន ្កាលបរិង្ចេទរាយការណ៍ង្នោះ។
ការ្ណ្ ECL ង្ៅស្ថថនភាេបចចបបនន
អាចានភាេមិនម្របាកដម្របជាជាស្ថរវនត។ អនកម្រ្ប់ម្រ្ខបានង្ធាើការ
ុ
េោករណ៍ដ៏ម្របង្សើរបំផ្ុត្ ង្លើផ្លបោះពាល់របស់វរី ុសកូរូណាមកង្លើម្រកុមហុន យខណាមិញ ការេោករណ៍ង្នោះ
អាចនរខខម្របម្របួលជាស្ថរវនតង្ៅង្េលានម្រេរត្ិតការណ៍ងមីៗង្កើត្ង្

ើខជាក់ខសតខ។ ជាលទធផ្ល ត្ួង្លែង្នោះ មិន្ួរ

ម្រត្ូវបានយកជាការខណ្ំជាក់ោក់ ឬជាការេោករណ៍ថ្នផ្លបោះពាល់ហិរញ្ញវត្ថចុ
ុ ខង្ម្រកាយ ខដលបានរំេរខទុក

ង្្ោះង្ទ។ កនុខករណីខដលផ្លបោះពាល់ង្្ោះានសភាេកាន់ខត្ធៃន់ធៃរ និខានរយៈង្េលយូរជាខការរំេរខទុក
ង្្ោះផ្លបោះពាល់ទនទរមគាននរខង្កើត្ានង្ ើខចំង្ពាោះ ECL មកង្លើស្ថថនភាេហិរញ្ញវត្ថុ និខលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុ
របស់ម្រកុមហុន។

ចំនួនថ្នឥណទានង្រៀបចំង្

ខ
ើ វិញ

បានង្កើនង្

ើខជាលំដាប់

ង្ដាយស្ថរខត្ផ្លបោះពាល់េីជ្ំខឺរាត្ត្ាត្

ី -19។ ង្ៅថ្ងៃទី28 ខែធនូ ឆ្នំ 2021 ធ្គារជាត្ិថ្នកមពុជាបានង្ចញស្ថរាចរខណ្ំង្លែ ធ7.021.2314.ឆ.ត្
កូវដ
សតីេីកាត្េាកិចចង្ធាើចំណាត្់ថានក់ និខសំវ ិធានធន ចំង្ពាោះឥណទានង្រៀបចំង្ ខ
ើ វិញ កនខង្គាលបំ
ណខកាត្់បនថយ
ុ
នូវហ្វនិភ្័យឥណទាន សំង្ៅរកាង្សថរភាេហិរញ្ញវត្ថុ និខគាំម្រទដល់ការង្ខើបង្

ិ នធន
ើខវិញទាំខឡាយ្ិត្ម្រត្រមថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021 ម្រត្ូវង្ធាើចំណាត្់ថានក់ និខសំវធា
ើ វិញ ង្ដាយខផ្អកង្ៅង្លើស្ថរាចរខណ្ំង្នោះ។ ចំង្ពាោះឥណទានខដលសថិត្កនុខរយៈង្េលវាយត្ថ្មល ម្រត្ូវរកា
ខ

ឥណទានង្រៀបចំង្
ង្

ខ
ើ វិញថ្នសកមមភាេង្សដឋកិច។
ច

ចំណាត្់ថានក់ដូចង្ៅមុនង្េលខដលានការង្រៀបចំង្

ើខវិញ។

ម្រកុមហុន បានេិនិត្យស្ថរាចរង្នោះ និខានទសសនៈថា ការវាយត្ថ្មលង្ៅង្លើហ្វនិភ្័យឥណទានរបស់ម្រកុមហុន
ខដលានស្ស្ថប់ ានភាេសមស្សបង្ៅតមត្ម្រមូវការខដលានខចខង្ៅកនុខស្ថរាចរង្នោះ។
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ុ

ំ
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3.

ដោលនដោាយ្ណដនយយសំខាន់ៗ
ង្គាលនង្យបាយ្ណង្នយយសំខាន់ៗ

ខដលម្រត្ូវបានយកមកអនុវត្តកុខការង្រៀបចំ
ន
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ

សង្ខេបចង្្លោះង្េល ្ឺដូចគានង្ៅនរខង្គាលនង្យបាយខដលបានអនុវត្តង្ៅកនុខការង្រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ម្របចាំឆ្នំរបស់ម្រកុមហុនសម្រាប់ការិយបរិង្ចេទខដលបានបញ្ច ប់ង្ៅថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021។

4.

ការបតររ
ូ ូបិយប័ណណគារ់ ុលាៃរអាដមរ ិរដៅគារ់ដរៀល
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្្លោះង្េល

ម្រត្ូវបានបង្កាញជាម្របាក់ដុោលរអាង្មរិក

ខដលម្រត្ូវជារូបិយប័ណា

មុែង្កររបស់ម្រកុមហុន។

ការបតូររូបិយប័ណាេីម្របាក់ដុោលរអាង្មរិក ង្ៅជាម្របាក់ង្រៀលខែមរ បានបំង្េញតម
លកេែណឌត្ម្រមូវថ្នការបង្កាញេត្៌ានង្ដាយអនុង្ោមតមចាប់សេ
តី ី្ណង្នយយ និខសវនកមម ង្ហើយការ
បដូររូបិយប័ណាង្នោះង្ធាើង្
បរង្ទស។

ើខង្ដាយអនុង្ោមង្ៅតម ស.្.អ.ក 21–ឥទធិេលថ្នការខម្របម្របួលអម្រតបដូររូបិយប័ណា

ម្រទេយសកមម និខបំណុលម្រត្ូវបានបតូរតមអម្រត្កាលបរិង្ចេទរាយការណ៍ ង្ហើយង្ដើមទុន និខ្ណនីមូលធន
ង្ផ្សខៗម្រត្ូវបានបតូរតមអម្រតម្របវត្តិស្ថស្តសដ។ របាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត្ និខលទធផ្លលមអិត្ង្ផ្សខៗ និខ
របាយការណ៍លំហូរទរកម្របាក់ ម្រត្ូវបានបតូរង្ៅជាម្របាក់ង្រៀល ង្ដាយង្ម្របើម្របាស់អម្រតមធយម ង្ៅកនុខការិយបរិង្ចេទ
ខដលអម្រតង្នោះម្រត្ូវបានចាត្់ទុកថាានកម្រមិត្ម្របហ្វក់ម្របខហលង្ៅនរខអម្រតបតូររូបិយប័ណា
្ថ្ងៃម្របត្ិបត្តិការ

ង្ដាយស្ថរខត្អម្រតបតូររូបិយប័ណា មិនានការខម្របម្របូលជាស្ថរវនតង្ៅកនុខការិយបរិង្ចេទ។ ភាេែុសគានខដល
ង្កើត្ង្ ើខេីការបតូររូបិយប័ណា ម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់ជា “លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា” ង្ៅកនុខរបាយការណ៍
លទធផ្លលមអិត្ង្ផ្សខៗ។

ម្រកុមហុនង្ម្របើម្របាស់អម្រតបតូរម្របាក់ដូចខាខង្ម្រកាម៖
អម្រត្កាល

បរ ិង្ចេទរាយការណ៍

អម្រតមធយម

ការ ិយបរ ិង្ចេទ 3ខែ

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

1 ដុោលរអាង្មរិក =

4,050ង្រៀល

4.063ង្រៀល

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

1 ដុោលរអាង្មរិក =

4,045ង្រៀល

4,059ង្រៀល

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021

1 ដុោលរអាង្មរិក =

4,074ង្រៀល

គាមន

ត្ួង្លែជាម្របាក់ង្រៀលង្នោះ ្ឺសម្រាប់ជាការបង្កាញខត្បុង្ណាាោះ ង្ហើយមិនម្រត្ូវបានយកមកបកស្ស្ថយថា ត្ួង្លែ
ម្របាក់ដុោលរអាង្មរិកង្នោះម្រត្ូវបានបដូរង្ៅជាម្របាក់ង្រៀល

ឬ្ួរម្រត្ូវបានបដូរជាម្របាក់ង្រៀល

ម្របាក់ង្រៀល ្ង្េលអ្្ត្តមអម្រតបដូរម្របាក់ង្នោះ ឬអម្រតបដូរម្របាក់ង្ផ្សខង្ទៀត្ង្្ោះង្

ើយ។

ឬនរខម្រត្ូវបានបដូរជា
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

5.

បដគមបគមួលតាមរ ូវកាលននគបត្ិបត្តិការអាជីវរមម
សកមមភាេចមបខរបស់ម្រកុមហុន ជាទូង្ៅពាក់េ័នធនរខការផ្ដល់ង្សវាឥណទាន និខង្សវាកមមហិរញ្ញវត្ថុង្ផ្សខៗ
ដល់ម្របជាេលរដឋ សហម្រគាសធនត្ូច និខមធយម ម្រេមទាំខចូលរួមកនុខរាល់សកមមភាេង្ផ្សខៗង្ទៀត្ ខដលគាំម្រទ

ដល់កមមវត្ថុទាំខង្នោះ។ េុំានបចច័យខដល្ំឲ្យានបខម្រមបម្រមួលតមរដូវកាលថ្នម្របត្ិបត្តិការអាជ្ីវកមម ខដលាន
លកេណៈជាស្ថរវនត ខដលពាក់េ័នធនរខសកមមភាេធុរកិចទា
ច ំខង្នោះង្ទ។

6.

ស្ថច់គារ់រងន
នុ
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022
ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

ទីស្ថនក់ការកណា
ត ល

ស្ថខា្្

37,545,859

152,060,729

173,293,768

135,747,909

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021
ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

549,779,031

37,795,735

184,569,664

153,979,824

701,839,760

222,365,399

905,916,636

751,936,812

សម្រាប់ង្គាលបំណខថ្នការង្រៀបចំរបាយការណ៍លំហូរទរកម្របាក់សង្ខេបចង្្លោះង្េល ស្ថច់ម្របាក់ និខស្ថច់ម្របាក់
សមមូលរួមានដូចខាខង្ម្រកាម៖
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022
ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021
ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

ស្ថច់ម្របាក់កុខថ្ដ
ន

173,293,768

701,839,760

189,528,409

766,642,414

្ណនីចរនត

103,706,447

420,011,110

78,456,720

317,357,432

40,000,000

162,000,000

80,374,166

325,113,501

3,162,762

12,809,186

2,423,380

9,802,572

129,127

522,964

63,518

256,930

320,292,104

1,297,183,020

350,846,193

1,419,172,849

សមត្ុលយង្ៅធ្គារជាត្ិថ្នកមពុជា
្ណនីានកាលកំណត្់

(កាលវស្ថនដំបូខរហូត្ដល់ 3ខែ)

សមត្ុលយង្ៅធ្គារង្ផ្សខៗ
្ណនីចរនត

្ណនីសនសំ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

7.

សមត្ុលយដៅធ្ោរជាត្ិននរមពុជា
កំណត្់

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

សាាល់

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

្ណនីចរនត

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

(ក)

103,706,447

420,011,110

139,856,737

569,776,347

(កាលវស្ថនដំបូខរហូត្ដល់ 3ខែ)

(ក)

40,000,000

162,000,000

373,638

1,522,201

(កាលវស្ថនដំបូខង្ម្រចើនជាខ 3ខែ)

(ក)

671,605

2,720,000

148,184

603,702

ម្របាក់បង្ញ្ញើានកាលកំណត្់
ម្របាក់បង្ញ្ញើានកាលកំណត្់

ម្របាក់ត្មាល់ធា្ង្លើង្ដើមទុន
ម្របាក់បម្រមុខកាត្េាកិចច

(ក)

(កំណត្់សាាល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021

(ែ)
(្)

30,000,000

121,500,000

383,051,987

208,673,935

845,129,437

30,000,000

198,040,807

122,220,000

1,551,360,547

368,419,366

1,500,940,497

806,818,247

្ណនីចរនត និខម្របាក់បង្ញ្ញើានកាលកំណត្់
្ណនីចរនតមិនទទួលបានការម្របាក់ង្្ោះង្ទ។
កនខអំ
ុ

ខការិ
យបរិង្ចេទ ម្របាក់បង្ញ្ញើានកាលកំណត្់ខដលានកាលវស្ថនដំបូខរហូត្ដល់ 3ខែ ទទួលបានអម្រតការ
ុ

ម្របាក់ម្របចាំឆ្នំចាប់េី 0.31% ង្ៅ 1.63% (ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021៖ ចាប់េី 0.04% ង្ៅ 1.63%) ង្ហើយម្របាក់បង្ញ្ញើានកាល

កំណត្់ខដលានកាលវស្ថនដំបូខង្លើសេី 3ខែ ទទួលបានអម្រតការម្របាក់ម្របចាំឆ្នំចាប់េី 0.68% ង្ៅ 1.98% (ថ្ងៃទី31
ខែធនូ ឆ្នំ2021៖ ចាប់េី 0.13% ដល់ 1.91%) ង្ៅកនុខអំ

(ែ)

ខការិយបរិ
ង្ចេទ។
ុ

ម្របាក់ត្មាល់ធា្ង្លើង្ដើមទុន
តមម្របកាសង្លែ ធ7-07-163 ចុោះថ្ងៃទី13 ខែធនូ ឆ្នំ2007 សតីអំេីការផ្តល់អាជាាប័ណាដល់ម្រ្រោះស្ថថនមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុ

ទទួលម្របាក់បង្ញ្ញើ ម្រកុមហុនត្ម្រមូវឲ្យរកាម្របាក់ត្មាលធា
់ ្ង្លើង្ដើមទុនង្សមន
ើ រខ 10% ថ្នង្ដើមទុនចុោះបញ្ជ ីជាមួយ
ធ្គារជាត្ិថ្នកមពជា។
ង្ៅថ្ងៃទី27 ខែង្មស្ថ ឆ្នំ2022 ម្រកុមហុនបានបង្ខាើនម្របាក់ត្មាល់ធា្ង្លើង្ដើមទុនរហូត្
ុ
ដល់ 40 ោនដុោលរអាង្មរិក ប្ទប់េីទទួលបានការអនុម័ត្េីធ្គារជាត្ិថ្នកមពុជា ង្ៅថ្ងៃទី25 ខែង្មស្ថ

ឆ្នំ2022 ង្លើការបង្ខាើនង្ដើមទុន។ ម្របាក់បង្ញ្ញើង្នោះ មិនអាចយកមកសម្រាប់ជាការង្ម្របើម្របាស់ង្ៅកនុខម្របត្ិបត្តិការ
របស់ម្រកុមហុនង្្ោះង្ទ បុខនតម្រត្ូវបានបខាិលម្រត្ ប់មកវិញ ង្ៅង្េលម្រកុមហុនសម័ម្រ្ចិត្តបញ្ឈប់អាជ្ីវកមមង្ៅកនុខ
ម្របង្ទសកមពុជា។ ម្របាក់ត្មាល់ធា្ង្លើង្ដើមទុន ទទួលបានការម្របាក់ម្របចាំឆ្នក
ំ ុខអម្រត
ន
0.04% (ថ្ងៃទី31 ខែធនូ
ឆ្នំ2021៖ 0.04%) ង្ៅកនុខអំ ខការិយបរិ
ង្ចេទ។
ុ
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7.

សមត្ុលយដៅធ្ោរជាត្ិននរមពុជា (ត្)

(្)

ម្របាក់បម្រមុខកាត្េាកិចច
ម្របាក់បម្រមុខកាត្េាកិចច

្ឺជាម្របាក់បម្រមុខកាត្េាកិចចអបបបរា ខដលម្រត្ូវបាន្ណ្តមអម្រត

ម្របាក់បង្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្របាក់បម្រមុខកាត្េាកិចច

ង្ដាយអនុង្ោមង្ៅតមម្របកាសរបស់ធ្គារជាត្ិថ្នកមពុជាង្លែ

នរខម្រត្ូវខម្របម្របួលង្ៅតមកម្រមិត្ថ្នការដាក់ម្របាក់បង្ញ្ញើេីអត្ិងិជ្ន

8.00% ថ្ន
ធ7-07-163។

ង្ហើយម្របាក់បម្រមុខ

កាត្េាកិចេ
ច ុំទទួលបានការម្របាក់ង្្ោះង្ទ។
ង្ៅថ្ងៃទី6 ខែង្មស្ថ ឆ្នំ2022 ម្រកុមហុនបានង្ផ្ទរទរកម្របាក់ បខនថមសរុបចំនួន 5,234,000 ដុោលរអាង្មរិក ង្ៅកនុខ
្ណនីបម្រមុខកាត្េាកិចចជាមួយធ្គារជាត្ិថ្នកមពុជា
ង្ដើមបីរកានូវកម្រមិត្ម្របាក់បម្រមុខកាត្េាកិចចអបបបរា
ង្ដើមបីឲ្យស្សបតមម្របកាសខាខង្លើ។

8.

សមត្ុលយដៅធ្ោរដផេងៗ
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022
ដុោលរអាង្មរិក

្ណនីចរនត

សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021
ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

3,162,762

12,809,186

2,240,993

9,129,805

ធ្គារង្ផ្សខៗ

3,291,889

13,332,150

2,331,411

9,498,168

ឱនភាេថ្នត្ថ្មល

(32,920)

(133,326)

(23,314)

(94,981)

3,258,969

13,198,824

2,308,097

9,403,187

្ណនីសនសំ
សមត្ុលយដុលជាមួយ
សំវធា
ិ នធនង្លើការខាត្បខ់ថ្ន

129,127

522,964

90,418

368,363

្ណនីចរនត ទទួលបានអម្រតការម្របាក់ម្របចាំឆ្នម្រំ បាក់រហូត្ដល់ 0.75% (ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021៖ 0.00% ង្ៅ 0.75%)

ង្ហើយ្ណនីសនសំទទួលបានអម្រតការម្របាក់ម្របចាំឆ្នចា
ំ ប់េី 0.00% ង្ៅ 0.20% )ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021៖ 0.00%
ង្ៅ 0.20%) កនុខអំ ខការិយបរិង្ចេ
ទ។
ុ
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9.

ឥណទានផតល់ ល់អត្ិថិជន
ឥណទានផ្តល់ដល់អត្ិងិជ្ន ម្រត្ូវបានចាត្់ថានក់ដូចខាខង្ម្រកាម៖
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

ឥណទានបុ្ាល
ឥណទានសម្រាប់សហម្រគាស
ធុនត្ូច និខមធយម

ឥណទានបុ្ាលិក
ឥណទានម្រកុម
កថ្ម្រមង្សវាឥណទាន

ខដលមិនទាន់រល
ំ ស់

ការម្របាក់បខារ
សំវធា
ិ នធនង្លើ ការខាត្បខ់ថ្ន
ឱនភាេថ្នត្ថ្មល

ដំណាក់កាលទី 1

ដំណាក់កាលទី 2

ដំណាក់កាលទី 3

ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក

សរុប

3,565,430,603

323,910,693

48,698,700

3,938,039,996

15,949,061,983

55,216,656

8,096,439

1,140,221

64,453,316

261,035,930

6,924,909

3,219

18,655

6,946,783

28,134,471

103,858

14,662

21,593

140,113

567,458

3,627,676,026

332,025,013

49,879,169

4,009,580,208

16,238,799,842

(34,077,940)

(2,851,739)

(327,904)

(37,257,583)

(150,893,211)

3,593,598,086

329,173,274

49,551,265

3,972,322,625

16,087,906,631

26,673,188

2,880,909

2,435,224

31,989,321

129,556,750

3,620,271,274

332,054,183

51,986,489

4,004,311,946

16,217,463,381

(9,365,320)

(17,301,063)

(29,108,085)

(55,774,468)

(225,886,595)

3,610,905,954

314,753,120

22,878,404

3,948,537,478

15,991,576,786

សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021

ឥណទានបុ្ាល
ឥណទានសម្រាប់សហម្រគាស
ធុន ត្ូច និខមធយម

ឥណទានបុ្ាលិក
ឥណទានម្រកុម
កថ្ម្រមង្សវាឥណទាន

ខដលមិនទាន់រល
ំ ស់

ការម្របាក់បខារ
សំវធា
ិ នធនង្លើ ការខាត្បខ់ថ្ន
ឱនភាេថ្នត្ថ្មល

ដំណាក់កាលទី 1

ដំណាក់កាលទី 2

ដំណាក់កាលទី 3

ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក

សរុប

3,265,091,152

368,902,868

49,638,494

3,683,632,514

15,007,118,862

52,000,845

8,839,399

1,060,910

61,901,154

252,185,301

7,278,823

3,420

18,655

7,300,898

29,743,858

135,996

18,863

22,067

176,926

720,797

3,324,506,816

377,764,550

50,740,126

3,753,011,492

15,289,768,818

(31,195,926)

(3,300,001)

(344,684)

(34,840,611)

(141,940,649)

3,293,310,890

374,464,549

50,395,442

3,718,170,881

15,147,828,169

24,831,162

3,238,478

2,117,904

30,187,544

122,984,054

3,318,142,052

377,703,027

52,513,346

3,748,358,425

15,270,812,223

សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

(8,693,888)

(18,871,562)

(29,224,982)

(56,790,432)

(231,364,220)

3,309,448,164

358,831,465

23,288,364

3,691,567,993

15,039,448,003
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9.

ឥណទានផតល់ ល់អត្ិថិជន (ត្)
កនុខអំ ខការិយបរិ
ង្ចេទ ម្រកុមហន
ុ បានទទួលស្ថាល់សំវ ិធានធនង្លើការខាត្បខ់ថ្នឱនភាេថ្នត្ថ្មល ង្លើឥណទាន
ុ
ផ្ដល់ដល់អត្ិងិជ្ន សមត្ុលយង្ៅធ្គារង្ផ្សខៗ និខម្រទេយសកមមង្ផ្សខៗ ដូចខាខង្ម្រកាម៖
សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

(កំណត្់សាាល់ 4)

ឥណទានផ្ដល់ដល់អត្ិងិជ្ន

(1,015,964)

(4,127,862)

4,267,256

17,320,794

សមត្ុលយង្ៅធ្គារង្ផ្សខៗ

9,606

39,029

(15,282)

(62,029)

407

1,654

344

1,394

(1,005,951)

(4,087,179)

4,252,318

17,260,159

ម្រទេយសកមមង្ផ្សខៗ

បខម្រមបម្រមួលសំវ ិធានធន

ង្លើការខាត្បខ់ថ្នឱនភាេថ្នត្ថ្មលង្លើឥណទានផ្ដលដ
់ ល់អត្ិងិជ្ន

កនុខអំ

ការិយបរិង្ចេទានដូចខាខង្ម្រកាម៖
សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ3ខែខដលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី
31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

សមត្ុលយ្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ

ខ
ុ

សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ3ខែខដលបានបញ្ចប់
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

(កំណត្់សាាល់ 4)

56,790,432

231,364,220

49,613,493

200,686,579

(1,015,964)

(4,127,862)

4,267,256

17,320,794

-

(1,349,763)

-

(59,744)

55,774,468

225,886,595

53,880,749

217,947,629

ិ នធនង្លើការខាត្បខ់ថ្ន
សំវធា
ឱនភាេថ្នត្ថ្មលកុខអំ
ន
ការិយបរិង្ចេទ

ុខ

លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

9.

ឥណទានផតល់ ល់អត្ិថិជន (ត្)
ការវិភា្បខនថមថ្នឥណទានផ្ដល់ដល់អត្ិងិជ្ន ម្រត្ូវបានបង្កាញដូចខាខង្ម្រកាម៖

(ក)

តមម្រទេយធា្
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022
ដុោលរអាង្មរិក

ានវត្ថុបញ្ញ
ច ំ

អចលនម្រទេយ (បលខ់រខ
រ )
ចលនវត្ថុ
ម្របាក់ត្មាលទ
់ ុក
ង្ផ្សខៗ

េុំានវត្ថុបញ្ញ
ច ំ (*)

អចលនម្រទេយ (បលខ់ទន់)
ចលនវត្ថុ
ង្ផ្សខៗ

សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021
ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

1,780,012,117

7,209,049,074

1,649,002,901

6,718,037,818

138,003

558,912

189,467

771,887

2,037,685

8,252,624

2,530,818

10,310,554

2,220,140,776

8,991,570,143

2,094,535,205

8,533,136,427

391,294

1,584,741
3,874,092

363,670

1,096,093

1,481,591

4,004,311,946

16,217,463,381

3,748,358,425

15,270,812,223

635,505

2,573,795

956,566

640,271

2,608,465

4,465,481

(*) សំង្ៅង្ៅង្លើកមចីខដលវត្ថុបញ្ញ
ច ំ រួមានបលខ់ទន់ និខេុំានវត្ថុបញ្ញ
ច ំ ខដលអនកម្រ្ប់ម្រ្ខង្ជ្ឿថាានហ្វនិភ្័យ
ែពស់ ង្ហើយចាត្់ទុកជាកមចីេុំានវត្ថុបញ្ញ
ច ំ។

(ែ)

តមនិវាសនភាេ ទំ្ក់ទំនខ រូបិយប័ណា និខតមវិស័យ្្
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022
ដុោលរអាង្មរិក

និវាសនភាេ
និវាសនជ្ន

ទំ្ក់ទំនខ

អត្ិងិជ្នខាខង្ម្រៅ

ឥណទានបុ្ល
ា ក
ិ

សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021
ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

4,004,311,946

16,217,463,381

3,748,358,425

15,270,812,223

3,997,364,746

16,189,327,221

3,741,058,685

15,241,073,082

4,004,311,946

16,217,463,381

3,748,358,425

15,270,812,223

6,947,200

28,136,160

7,299,740

29,739,141
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

9.

ឥណទានផតល់ ល់អត្ិថិជន (ត្)

(ែ)

តមនិវាសនភាេ ទំ្ក់ទំនខ រូបិយប័ណា និខតមវិស័យ្្ (ត្)
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022
ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021
ដុោលរអាង្មរិក

(កំណត្់សាាល់ 4)

រូបិយប័ណា

ដុោលរអាង្មរិក
ង្រៀលខែមរ
បាត្ថ្ង

វ ិស័យ

ពាណិជ្ជកមម និខជ្ំនួញ
ង្សវាកមម

អចលនម្រទេយ
កសិកមម

ខកលមអង្្ហដាឋន
យនយនត

ការដរកជ្ញ្ជូ ន

សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

3,503,321,552

14,188,452,285

3,286,440,759

13,388,959,652

7,170,633

29,041,064

9,353,934

38,107,927

493,819,761

1,999,970,032

452,563,732

1,843,744,644

4,004,311,946

16,217,463,381

3,748,358,425

15,270,812,223

1,073,757,525

4,348,717,976

1,006,083,731

4,098,785,121

591,702,356

2,396,394,541

536,199,895

2,184,478,372

684,767,411
467,745,604
501,458,577
313,626,098
257,992,567

2,773,308,015
1,894,369,696
2,030,907,237
1,270,185,697
1,044,869,896

650,895,034
445,927,277
453,670,525
299,573,327
249,173,560

2,651,746,369
1,816,707,726
1,848,253,719
1,220,461,734
1,015,133,083

ផ្លិត្កមម

46,647,212

188,921,209

45,502,628

185,377,706

ង្ម្របើម្របាស់តទល់ែួន
ល

23,850,885

96,596,084

22,015,990

89,693,143

សំណខ់

42,763,711
4,004,311,946

173,193,030
16,217,463,381

39,316,458
3,748,358,425

160,175,250
15,270,812,223
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

10.

គទ្ពយសរមមដផេងៗ
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022
ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021

ដុោលរអាង្មរិក

(កំណត្់សាាល់ 4)

ម្របាក់បខ់មុន
ម្របាក់កក់

ការវិនិង្យ្រយៈង្េលខវខ
ង្ផ្សខៗ

ិ នធនង្លើការខាត្បខ់ថ្ន
សំវធា
ឱនភាេថ្នត្ថ្មល

សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

1,433,860

5,807,133

1,188,294

4,841,110

28,167

114,076

28,167

114,752

632,011
2,219

2,559,645

8,987

611,637
104

2,491,809

424

2,096,257

8,489,841

1,828,202

7,448,095

(12,640)

(51,192)

(12,233)

(49,837)

2,083,617

8,438,649

1,815,969

7,398,258
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

11.

គទ្ពយ និងបរ ិកាេរ
សម្រាប់ដំណាច់ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022
ង្ទាចម្រក
ង្ម្រ្ឿខសង្ការរម

យនយនត

ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក

កុំេយូទ័រ និខ

យនយនត បរិកាេរបង្ចចកវិទោ ការខកលមអអគារ
ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក

បរិកាេរ

ម្រទេយកំេុខ

ទំ្ក់ទំនខ

បង្ខាើត្

ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក

សរុប
ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

ថ្ងលង្ដើម
សមត្ុលយ្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ

5,517,131

2,851,723

360,678

9,797,701

2,419,207

344,072

288,696

21,579,208

87,913,693

ការលក់ង្ចញ ឬលុបង្ចញ

(103,479)

-

-

(202,524)

(60,330)

-

-

(366,333)

(1,488,411)

-

-

-

-

-

(519,665)

ការទិញបខនថម
ការង្ផ្ទរ

លង្មអៀខេីការបតររូ
ូ បិយប័ណា

39,290
-

56,000
-

-

149,850

313,940

712

-

-

256,180

-

(313,940)

-

502,032
-

2,039,756

-

5,452,942

2,907,723

360,678

10,058,967

2,359,589

344,072

230,936

21,714,907

87,945,373

សមត្ុលយ្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ

4,582,179

2,313,720

353,407

7,235,877

1,952,147

280,360

-

16,717,690

68,107,868

ការលក់ង្ចញ ឬលុបង្ចញ

(102,952)

-

-

(202,330)

(60,330)

-

-

(365,612)

(1,485,482)

សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ
ដក៖ រ ំលស់បខារ
រំលស់កខការិយបរិង្ចេ
នុ
ទ

លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា

92,053
-

61,546
-

884
-

318,776
-

37,500
-

7,686

-

-

518,445
-

2,106,442

(403,211)

4,571,280

2,375,266

354,291

7,352,323

1,929,317

288,046

-

16,870,523

68,325,617

សមត្ុលយ្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ

934,952

538,003

7,271

2,561,824

467,060

63,712

288,696

4,861,518

19,805,825

សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ

881,662

532,457

6,387

2,706,644

430,272

56,026

230,936

4,844,384

19,619,756

សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ
ត្ថ្មលង្យខ

26

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសដងេបចដ្ៃឹះដពល (ត្)

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

11.

គទ្ពយ និងបរ ិកាេរ (ត្)
សម្រាប់ដំណាច់ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021
ង្ទាចម្រក
ង្ម្រ្ឿខសង្ការរម

យនយនត

ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក

កុំេយូទ័រ និខ

យនយនត បរិកាេរបង្ចចកវិទោ ការខកលមអអគារ
ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក

បរិកាេរ

ម្រទេយកំេុខ

ទំ្ក់ទំនខ

បង្ខាើត្

ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក

សរុប
ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

ថ្ងលង្ដើម
សមត្ុលយ្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ
ការទិញបខនថម

ការលក់ង្ចញ ឬលុបង្ចញ
ការង្ផ្ទរ

លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ

5,355,637

3,037,394

360,678

9,030,420

2,401,455

326,356

295,714

20,807,654

(36,453)

(141,671)

-

(19,464)

(1,970)

-

-

(199,558)

-

-

-

-

-

-

-

58,068

8,958

97,500

-

-

100,272
393,899

3,090
-

1,505

149,026

-

(402,857)

-

409,461

-

84,166,960

1,662,002
(810,005)

-

(2,939)

5,386,210

2,993,223

360,678

9,505,127

2,402,575

327,861

41,883

21,017,557

85,016,018

4,222,332

2,315,084

349,819

6,215,744

1,788,910

252,962

-

15,144,851

61,260,922

(34,909)

(141,670)

-

(18,730)

(1,970)

-

-

(197,279)

(800,755)

4,296,094

2,238,064

350,703

6,476,382

1,829,795

259,618

-

15,450,656

62,497,903

1,090,116

755,159

9,975

3,028,745

572,780

68,243

41,883

5,566,901

22,518,115

ដក៖ រ ំលស់បខារ
សមត្ុលយ្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ
រំលស់កខការិយបរិង្ចេ
នុ
ទ

ការលក់ង្ចញ ឬលុបង្ចញ
លង្មអៀខេីការបតររូ
ូ បិយប័ណា
សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ

108,671

-

64,650

-

884

-

279,368

-

42,855

-

6,656
-

-

503,084

-

2,042,018
(4,282)

ត្ថ្មលង្យខ
សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ
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រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

12.

សិទ្ធិដគបើគាស់គទ្ពយសរមម
ម្រកុមហុនបានជ្ួលទីតំខការិយល័យ សម្រាប់ ជាការិយល័យកណា
ត ល និខស្ថខា ម្រេមទាំខទីតំខដាក់ាសុីន
ដកម្របាក់សា័យម្របវត្តិ។ េ័ត្៌ានអំេីភ្ត្ិសនោខដលម្រកុមហុនជាអនកភ្ត្ិកៈ ម្រត្ូវបានបង្កាញដូចខាខង្ម្រកាម៖
សម្រាប់ដណា
ំ
ច់ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្ន2
ំ 022
ការិយល័យ
ដុោលរអាង្មរិក

ទីតំខATM

សរុប

ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

ថ្ងលង្ដើម
សមត្ុលយ្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ
ការទិញបខនថម

លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ

30,328,390

811,909

31,140,299

126,865,578

-

-

-

(760,735)

1,015,502

12,802

1,028,304

4,177,999

31,343,892

824,711

32,168,603

130,282,842

14,414,971

627,685

15,042,656

61,283,780

1,001,470

40,903

1,042,373

4,235,162

15,416,441

668,588

16,085,029

65,144,367

សមត្ុលយ្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ

15,913,419

184,224

16,097,643

65,581,798

សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ

15,927,451

156,123

16,083,574

65,138,475

ដក៖រ ំលស់បខារ
សមត្ុលយ្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ
រំលស់កុខការិ
ន
យបរិង្ចេទ

លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ

-

-

-

(374,575)

ត្ថ្មលង្យខ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

12.

សិទ្ធិដគបើគាស់គទ្ពយសរមម (ត្)
សម្រាប់ដណា
ំ
ច់ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្ន2
ំ 021
ការិយល័យ
ដុោលរអាង្មរិក

ទីតំខATM

សរុប

ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

ថ្ងលង្ដើម
សមត្ុលយ្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ
ការទិញបខនថម

លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ

25,638,528

717,053

26,355,581

106,608,325

-

-

-

(4,865)

335,370

12,161

347,531

1,410,628

25,973,898

729,214

26,703,112

108,014,088

10,579,042

454,360

11,033,402

44,630,111

992,088

44,025

1,036,113

4,205,583

11,571,130

498,385

12,069,515

48,821,188

14,402,768

230,829

14,633,597

59,192,900

ដក៖រ ំលស់បខារ
សមត្ុលយ្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ
រំលស់កុខការិ
ន
យបរិង្ចេទ

លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ

-

-

-

(14,506)

ត្ថ្មលង្យខ
សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ

29

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

13.

គទ្ពយសរមមអរ ូបី
សម្រាប់ដណា
ំ
ច់ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្ន2
ំ 022
កុំេយូទ័រសូហាខវរ

ដុោលរអាង្មរិក

ម្របេ័នធសល
នូ
ធ្គារ

សរុប

ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

ថ្ងលង្ដើម
សមត្ុលយ្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ

1,264,054

2,891,587

4,155,641

16,930,082

សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ

1,264,054

2,891,587

4,155,641

16,830,346

925,837

1,875,275

2,801,112

11,411,731

26,765

46,443

73,208
-

297,444

(68,179)

952,602

1,921,718

2,874,320

11,640,996

សមត្ុលយ្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ

338,217

1,016,312

1,354,529

5,518,351

សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ

311,452

969,869

1,281,321

5,189,350

លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា

-

-

-

(99,736)

ដក៖ រ ំលស់បខារ
សមត្ុលយ្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ
រំលស់កុខការិ
ន
យបរិង្ចេទ

លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ

-

-

ត្ថ្មលង្យខ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

13.

គទ្ពយសរមមអរ ូបី (ត្)
សម្រាប់ដណា
ំ
ច់ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្ន2
ំ 021
កុំេយូទ័រសូហាខវរ

ដុោលរអាង្មរិក

ម្របេ័នធសល
នូ
ធ្គារ

សរុប

ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក

(កំណត្់សាាល់ 4)

ថ្ងលង្ដើម
សមត្ុលយ្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ
ការទិញបខនថម

លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ

សមមូលពាន់ង្រៀល

1,220,319

2,891,587

4,111,906

16,632,660

-

-

-

119,901

43,735

-

43,735

177,520

1,264,054

2,891,587

4,155,641

16,930,081

817,815

1,686,923

2,504,738

10,131,666

-

-

-

(1,013)

843,675

1,733,366

2,577,041

10,424,131

420,379

1,158,221

1,578,600

6,385,437

ដក៖ រ ំលស់បខារ
សមត្ុលយ្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ
រំលស់កុខការិ
ន
យបរិង្ចេទ

លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា
សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ

25,860

46,443

72,303

293,478

ត្ថ្មលង្យខ
សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ

14.

គារ់បដញ្ញ ព
ើ ីធ្ោរ្្ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញ វត្ាដផេងៗ
ុ
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

(កំណត្់សាាល់ 4)

ម្របាក់បង្ញ្ញើានកាលកំណត្់
ម្របាក់បង្ញ្ញើសនសំ

74,423,749

301,416,183

77,619,435

316,221,578

74,684,584

302,472,565

81,881,578

333,585,549

260,835

1,056,382

4,262,143

17,363,971
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

14.

គារ់បដញ្ញ ព
ើ ីធ្ោរ្្ និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញ វត្ាុដផេងៗ (ត្)
ម្របាក់បង្ញ្ញើេីធ្គារ្្ និខម្រ្រោះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុង្ផ្សខៗម្រត្ូវបានវិភា្ដូចខាខង្ម្រកាម៖

(ក)

តមសមព័នោ
ធ ត្ិ
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022
ដុោលរអាង្មរិក

មិនខមនសមព័នធោត្ិ
សមព័នោ
ធ ត្ិ

(ែ)

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021

សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

(កំណត្់សាាល់ 4)

55,415,260

224,431,805

62,727,192

255,550,580

74,684,584

302,472,565

81,881,578

333,585,549

19,269,324

78,040,760

19,154,386

78,034,969

តមអម្រតការម្របាក់ម្របចាំឆ្នំ
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021

2.00% - 5.25%

2.00% - 5.25%

ម្របាក់បង្ញ្ញើានកាលកំណត្់
ដុោលរអាង្មរិក

គាមន

ង្រៀលខែមរ

គាមន

ម្របាក់បង្ញ្ញើសនសំ

15.

ដុោលរអាង្មរិក

0.00%-1.50%

0.00%

ង្រៀលខែមរ

0.00%-1.50%

0.00%

គារ់បដញ្ញ រើ បស់អត្ិថិជន
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

ម្របាក់បង្ញ្ញើានកាលកំណត្់
ម្របាក់បង្ញ្ញើសនសំ

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

2,524,370,402

10,223,700,128

2,397,228,295

9,766,308,074

2,655,082,438

10,753,083,874

2,533,330,855

10,320,789,903

130,712,036

(កំណត្់សាាល់ 4)

529,383,746

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

136,102,560

554,481,829
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

15.

គារ់បដញ្ញ រើ បស់អត្ិថិជន (ត្)
ម្របាក់បង្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្នម្រត្ូវបានវិភា្ដូចខាខង្ម្រកាម៖

(ក)

តមសមព័នោ
ធ ត្ិ
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

មិនខមនសមព័នធោត្ិ
សមព័នោ
ធ ត្ិ

(ែ)

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

(កំណត្់សាាល់ 4)

2,640,499,711

10,694,023,832

2,481,756,245

10,110,674,942

2,655,082,438

10,753,083,874

2,533,330,855

10,320,789,903

14,582,727

59,060,042

51,574,610

210,114,961

តមអម្រតការម្របាក់ម្របចាំឆ្នំ
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021

2.00% - 8.25%

0.75% - 8.25%

ម្របាក់បង្ញ្ញើានកាលកំណត្់
ដុោលរអាង្មរិក
ង្រៀលខែមរ

2.00% - 10.15%

2.00% - 10.15%

បាត្ថ្ង

0.10% - 8.00%

0.10% - 8.00%

ដុោលរអាង្មរិក

0.00% - 3.00%

0.00% - 3.00%

បាត្ថ្ង

0.00% - 0.10%

0.00% - 0.10%

ម្របាក់បង្ញ្ញើសនសំ
ង្រៀលខែមរ

0.00% - 3.00%

0.00% - 3.00%
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

16.

គារ់រមាី
ម្រកុមហុន

បានចុោះកិចចម្រេមង្ម្រេៀខែចីម្របាក់ជាមួយអនកផ្តលម្រ់ បាក់កមចីង្ផ្សខៗរួមានសម័ពនធោត្ិ

សម័ពនោ
ធ ត្ិ។
ម្រត្ូវង្ធាើង្

ម្របាក់កមចីទាំខង្នោះេុំានវត្ថុបញ្ញ
ច ំង្្ោះង្

និខមិនខមន

ើយ ង្ហើយការទូទាត្់សខម្របាក់ង្ដើម

និខការម្របាក់

ើខម្របចាំម្រត្ីាស ឆាស ឬម្របចាំឆ្នំ ង្ដាយខផ្អកតមកាលវិភា្ទូទាត្់សខ ថ្នកិចចម្រេមង្ម្រេៀខែចី

នីមួយៗ។
ម្របាក់កមចី ម្រត្ូវបានវិភា្ដូចខាខង្ម្រកាម៖
(ក)

តមសមព័នោ
ធ ត្ិ
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022
ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

មិនខមនសមព័នធោត្ិ
សមព័នោ
ធ ត្ិ

(ែ)

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021
ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

738,450,187

2,990,723,258

715,840,327

2,916,333,492

902,805,735

3,656,363,227

829,821,864

3,380,694,274

164,355,548

665,639,969

113,981,537

464,360,782

តមអម្រតការម្របាក់ម្របចាំឆ្នំ
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021

ដុោលរអាង្មរិក

1.14%-6.98%

2.00% - 6.98%

បាត្ថ្ង

8.37%-8.72%

8.37% - 8.84%

ង្រៀលខែមរ

2.00%-7.50%

2.00% - 7.50%
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

17.

មូលបគត្បំណុលគត្ូវសង
ង្ៅខែង្មស្ថ ឆ្នំ2020 ម្រកុមហុនបានង្បាោះផ្ាយមូលបម្រត្បំណុលានការធា្ ខដលានអម្រតការម្របាក់ង្ងរ
ចំនួន 127.2 បីោនង្រៀល (សមមូលង្ៅនរខ 31.18 ោនដុោលរអាង្មរិក) ខដលានកាលវស្ថនតង្ៅថ្ងៃទី23
ខែង្មស្ថ ឆ្នំ2023។ មូលបម្រត្បំណុលម្រត្ូវបានធា្ង្ដាយការធា្ឥណទាន និខហ្វាសុល
ី ីធីវ ិនិង្យ្ ខដល
ជាមូលនិធិបរធនបាលរបស់ធ្គារអភ្ិវែឍន៍អាសុី។

មូលបម្រត្បំណុលម្រត្ូវបានចុោះបញ្ជ ីង្ៅកនុខផ្ារមូលបម្រត្

កមពុជា ង្ហើយម្រត្ូវបានលក់កុខត្ថ្មល
ន
100,000 ង្រៀលកនុខ 1 មូលបម្រត្ ង្ដាយានអម្រតការម្របាក់ 7.50% កនុខមួយឆ្នំ
និខម្រត្ូវសខម្រត្ ប់ 2ដខ កនុខមួយឆ្នំ ង្ដាយចាប់ង្ផ្តើមេីថ្ងៃទី23 ខែត្ុោ ឆ្នំ2020។ ម្រកុមហុនបានចំណាយង្លើ
ថ្ងលង្បាោះផ្ាយមូលបម្រត្បំណុលចំនួន 6.21 បីោនង្រៀល (សមមូលង្ៅនរខ 1.52 ោនដុោលរអាង្មរិក)។

្ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022 ត្ថ្មលង្យខថ្នមូលបម្រត្បំណុល ានចំនួន 32,239,835 ដុោលរអាង្មរិក (សមមូលង្ៅ
នរខ 130.57 បីោនង្រៀល) (ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021៖ 31,342,099 ដុោលរអាង្មរិក សមមូលង្ៅនរខ 127.69 បីោន
ង្រៀល)។ កនុខអំ

ខដំ
ុ ណាច់ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022 ម្រកុមហុនានចំណាយ

ង្លើការម្របាក់ង្លើមូលបម្រត្បំណុលខដលបានង្បាោះផ្ាយ ចំនួន 671,338 ដុោលរអាង្មរិក (សមមូលង្ៅនរខ 2.73

បីោនង្រៀល) (សម្រាប់ដំណាច់ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021៖ 643,995 ដុោលរ
អាង្មរិក ខដលសមមូលង្ៅនរខ 2.61 បីោនង្រៀល) (កំណត្់សាាល់ 25)។

18.

អនុបំណុល
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022
ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

អនុបំណុល

106,144,131

429,883,731

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021
ដុោលរអាង្មរិក

105,191,790

សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

428,551,352

អនុបំណុល សំង្ៅង្លើបំណុលែចីេីាចស់បំណុលបរង្ទស (ខដលមិនខមនជាសម័ពនោ
ធ ត្ិ) ខដលានចំនួន
ទរកម្របាក់ 54,805,704 ដុោលរអាង្មរិក (សមមូលង្ៅនរខ 221.96បីោនង្រៀល) (ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021៖ 54,999,653

ដុោលរអាង្មរិក ខដលសមមូលង្ៅនរខ 224.1បីោនង្រៀល) និខេីាចស់ភា្ហុនានចំនួន 51,338,427 ដុោលរ
អាង្មរិក (សមមូលង្ៅនរខ 207.92 បីោនង្រៀល) (ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021៖ 50,192,137 ដុោលរអាង្មរិក ខដល
សមមូលង្ៅនរខ 204.5 បីោនង្រៀល) ម្រត្ូវទូទាត្់ង្ដាយខផ្អកង្ៅតមកាលវិភា្ទូទាត្់សខម្របាក់ ដូចានខចខ

ង្ៅកនុខកិចចម្រេមង្ម្រេៀខកមចីនីមួយៗ។ អនុបំណុល េីាចស់ភា្ហុនម្រត្ូវបានអនុម័ត្ង្ដាយធ្គារជាត្ិថ្នកមពុជា
ឲ្យដាក់បញ្ចូ លង្ៅកនុខង្ដើមទុនថានក់ទី2
សម្រាប់ការ្ណ្មូលនិធិតទល់សុទធ។
អម្រតការម្របាក់ម្របចាំឆ្នំ
ានចាប់េី 6.98% ង្ៅ 10.47% (ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021៖ ចាប់ េី 6.98% ដល់ 10.47%) កនុខអំ

ុខការិយបរិង្ចេទ។
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19.

បំណុលភត្ិសនា
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022
ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

ការវ ិភា្តមកាលកំណត្់- លំហូរទរកម្របាក់
តមកិចចសនោមិនទាន់ង្ធាើអបបហ្វរ

ត្ិចជាខ 1 ឆ្នំ
េី 1 ង្ៅ 5 ឆ្នំ

ង្ម្រចើនជាខ 5 ឆ្នំ
បំណុលភ្ត្ិសនោសរុបមិនទាន់
ង្ធាើអបបហ្វរ

ត្ថ្មលបចចុបបននថ្នបំណុលភ្ត្ិសនោ
រយៈង្េលែលី

រយៈង្េលខវខ

4,847,378

19,631,881

3,413,726

13,825,590

12,632,744

4,494,357

18,310,009

2,713,396

11,054,377

51,162,613

11,814,043

20,893,848

84,620,084

19,021,796

77,494,797

3,435,559

13,914,014
49,321,188

3,407,054

12,184,384

13,880,338

15,613,630

63,235,202

15,591,438

63,519,518

12,178,071

48,130,411

49,639,180

ចំនួនខដលម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់ង្ៅកនុខរបាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត្៖
សម្រាប់ដំណាច់

សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

(កំណត្់សាាល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

(កំណត្់សាាល់ 4)

ចំណាយពាក់េ័នធនរខភ្ត្ិសនោ

រយៈង្េលែលី និខម្រទេយសកមម
ខដលានត្ថ្មលទាប

ចំណាយការម្របាក់ង្លើបំណុល
ភ្ត្ិសនោ

222,290

903,164

203,765

827,082

288,862

1,173,646

273,795

1,111,334

511,152

2,076,810

477,560

1,938,416
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ុ
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19.

បំណុលភត្ិសនា (ត្)
ចំនួនខដលម្រត្ូវបានទទួលស្ថាល់ង្ៅកនខរបាយការណ
៍ លំហូរទរកម្របាក់សង្ខេបចង្្លោះង្េល៖
ុ
សម្រាប់ដំណាច់

សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

សរុបលំហូរង្ចញថ្នទរកម្របាក់
ង្លើភ្ត្ិសនោ៖

ចំខណកម្របាក់ង្ដើម
ចំខណកការម្របាក់

20.

(1,006,112)

(4,087,833)

(962,485)

(3,906,727)

(288,862)

(1,173,646)

(273,795)

(1,111,334)

(1,294,974)

(5,261,479)

(1,236,280)

(5,018,061)

ពនធដលើគារ់ចំដណញ
លិែិត្ម្របកាសេនធរបស់ម្រកុមហុន នរខម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យង្ដាយអ្ា្យកដាឋនេនធដារ (“អ.េ.ដ”)។ ង្ដាយស្ថរ
ការអនុវត្ដចាប់ និខបទបញ្ញត្ិស្ថ
ដ រង្េើេនធង្លើម្របង្ភ្ទម្របត្ិបត្ដិការជាង្ម្រចើន ានការបកស្ស្ថយង្ផ្សខៗគាន ដូង្ចនោះ
ចំនួនខដលបានរាយការណ៍ង្ៅកនុខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្្លោះង្េល អាចនរខខកខម្របង្ៅង្េលង្ម្រកាយ
ប្ទប់េីការកំណត្់ចុខង្ម្រកាយង្ដាយអ្ា្យកដាឋនេនធដារ។

(ក)

ចំណាយេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ
អម្រតេនធផ្ូ វការ
ល
អនុង្ោមតមបទបបញ្ញត្ិតេនធដារកមពជា
ម្រកុមហុនានកាត្េាកិចចកុខការបខ់
ន
េនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញនូវអម្រតេនធ
ុ
20% ថ្នចំណូលជាប់េនធ ឬេនធអបបបរា 1% ថ្នផ្លរបរង្ដាយរួមបញ្ចូ លេនធទាំខអស់ ង្លើកខលខខត្អាករង្លើ
ត្ថ្មលបខនថម ង្ៅតមចំនួនមួយណាខដលង្ម្រចើនជាខ។

ង្យខង្ៅតមអនុម្រករត្យសតេ
ី ីការអនុង្ម្រគាោះេនធង្ៅកនុខទីផ្ារមូលបម្រត្កមពុជា
ការកាត្់បនថយេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញចំនួនពាក់កណា
ត លង្ៅកនខអំ
ុ
បានការអនុង្ម្រគាោះេនធង្នោះ

ម្រកុមហុនានសិទិទ
ធ ទួលបាននូវ

ខង្េលថ្នការអនុ
ង្ម្រគាោះេនធ។ ង្ដើមបីទទួល
ុ

ម្រកុមហុនម្រត្ូវង្សនើសង្ុំ ៅអ្ា្យកដាឋនេនធដារ

តមរយៈនិយ័ត្ករមូលបម្រត្កមពុជា

(“ន.ម.ក”) (េីមុនម្រត្ូវបានស្ថាល់ជា្ណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជា (“្.ម.ក”) រហូត្ដល់ថ្ងៃទី8 ខែង្មស្ថ ឆ្នំ2021)
មុនង្េលបញ្ច ប់ថ្នឆ្នំស្ថរង្េើេនធនីមួយៗ។
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20.

ពនធដលើគារ់ចំដណញ

(ក)

ចំណាយេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ (ត្)
អម្រតេនធផ្ូ វការ
ល
(ត្)
ង្ៅថ្ងៃទី4 ខែកុមភៈ ឆ្នំ2021 ម្រកុមហុនទទួលបានលិែិត្េីនិយ័ត្ករមូលបម្រត្កមពុជា ខដលបញ្ញ
ជ ក់េីការង្សនស
ើ ុំរបស់
ម្រកុមហុនង្លើការអនុង្ម្រគាោះេនធង្ៅកាន់អ្ា្យកដាឋនេនធដារ។

ម្រកុមហុនបានដាក់លែ
ិ ិត្ង្សនស
ើ ុំការបញ្ញ
ជ ក់

បខនថម ង្ៅកាន់អ្ា្យកដាឋនេនធដារ ទាក់ទខនរខការអនុម័ត្ង្លើការអនុង្ម្រគាោះេនធង្នោះ។ ង្ៅថ្ងៃទី11 ខែមី្
ឆ្នំ2021 ម្រកុមហុនទទួលបានការអនុម័ត្េីអ្ា្យកដាឋនេនធដារង្លើការអនុង្ម្រគាោះេនធ សម្រាប់ឆ្នំស្ថរង្េើេនធ
2020 និខ2021 ង្ៅតមម្របកាសងមីង្លែ 183 ចុោះថ្ងៃទី25 ខែមករា ឆ្នំ2020 សតីេីង្គាលការណ៍អនុវត្តេីការអនុង្ម្រគាោះ
េនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ ចំង្ពាោះសហម្រគាសខដលង្បាោះផ្ាយមូលបម្រត្ដំបូខ។
ង្ៅថ្ងៃទី17 ខែធនូ ឆ្ន2
ំ 021 ម្រកុមហុនទទួលបានលិែិត្េីនិយ័ត្ករមូលបម្រត្កមពុជា ខដលត្ម្រមូវឲ្យម្រកុមហុនង្ធាើការ
ង្សនស
ើ ុំបញ្ញ
ជ ក់ង្លើការអនុង្ម្រគាោះេនធសម្រាប់ឆ្នស្ថ
ំ រង្េើេនធ 2021 ង្ៅកាន់អ្ា្យកដាឋនេនធដារ។ ង្ៅថ្ងៃទី30
ខែធនូ ឆ្នំ2021 ម្រកុមហុនបានដាក់លែ
ិ ិត្ង្សនស
ើ ុំការបញ្ញ
ជ ក់ បខនថម ង្ៅកាន់អ្ា្យកដាឋនេនធដារ ទាក់ទខនរខ
ការអនុង្ម្រគាោះេនធសម្រាប់ឆ្នស្ថ
ំ រង្េើេនធ ឆ្នំ2021។ ង្ៅថ្ងៃទី3 ខែកុមភៈ ឆ្នំ2022 ម្រកុមហុនទទួលបានការបញ្ញ
ជ ក់េី
អ្ា្យកដាឋនេនធដារង្លើការអនុង្ម្រគាោះេនធ សម្រាប់ឆ្នស្ថ
ំ រង្េើេនធ 2021 និខ2022 តមម្របកាសងមីង្លែ 183 ចុោះ
ថ្ងៃទី25 ខែមករា ឆ្នំ2020 សតីេីង្គាលការណ៍អនុវត្តេីការអនុង្ម្រគាោះេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ ចំង្ពាោះសហម្រគាស
ខដលង្បាោះផ្ាយមូលបម្រត្ដំបូខ។
សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក

អម្រតេនធផ្ូវការ
ល

12,365,083

50,239,332

9,813,125

39,831,474

ការិយបរិង្ចេទមុន

1,156,005

4,696,849

-

-

ង្បាោះមូលបម្រត្បំណុល

(256,513)

(1,042,212)

(206,075)

(836,458)

េនធសម្រាប់ការិយបរិង្ចេទ

13,264,575

53,893,969

9,607,050

38,995,016

េនធេនោរ

(1,070,423)

(4,349,129)

(823,504)

(3,342,602)

12,194,152

49,544,840

8,783,546

35,652,414

េនធកុខការិយបរិ
ន
ង្ចេទតម
ិ នធនេី
កខាោះសំវធា

ការង្លើកទរកចិត្តេនធង្លើការ

(កំណត្់សាាល់ 4)

សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)
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រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
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20.

ពនធដលើគារ់ចំដណញ (ត្)

(ក)

ចំណាយេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ (ត្)
ការង្ផ្ទៀខតទត្់ចំណាយេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ

ខដលបានបង្កាញង្ៅកនខរបាយការណ
៍ ចំង្ណញ
ុ

លទធផ្លលមអិត្ង្ផ្សខៗសង្ខេបចង្្លោះង្េល ានដូចខាខង្ម្រកាម៖
សម្រាប់ដំណាច់

ចំណាយេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ
តមអម្រតេនធ 20%

ចំណាយមិនអាចកាត្់កខបាន
ការង្លើកទរកចិត្តេនធង្លើការ
ង្បាោះមូលបម្រត្បំណុល

(ែ)

និខ

សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក

61,581,427

250,205,337

44,747,601

181,630,514

12,316,285

50,041,066

8,949,520

36,326,102

(256,513)

(1,042,212)

(206,075)

(836,458)

12,194,152

49,544,840

8,783,546

35,652,414

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

ម្របាក់ចំង្ណញមុនដកេនធ

ឬខាត្

(កំណត្់សាាល់ 4)

134,380

545,986

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

40,101

162,770

បំណុលេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ
បខម្រមបម្រមួលថ្នេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញម្រត្ូវបខ់កុខការិយបរិ
ន
ង្ចេទ ានដូចខាខង្ម្រកាម៖
សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក

34,153,679

139,142,088

24,076,695

97,390,231

12,365,083

50,239,332

9,813,125

39,831,474

1,156,005

4,696,849

-

-

(256,513)

(1,042,212)

(206,075)

(836,458)

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

សមត្ុលយ្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ
េនធកុខការិយបរិ
ន
ង្ចេទតម
អម្រតេនធផ្ូវការ
ល

កខាោះសំវ ិធានធនេីការិយបរិង្ចេទមុន
ការង្លើកទរកចិត្តេនធង្លើការ
ង្បាោះមូលបម្រត្បំណុល

សម្រាប់ដំណាច់

(កំណត្់សាាល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

េនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញបានបខ់

(36,339,666)

(147,648,063)

(24,914,691)

(101,128,731)

សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ

11,078,588

44,868,281

8,769,054

35,470,823

លង្មអៀខេីការបដូររូបិយប័ណា

-

(519,713)

-

214,307
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រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
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20.

ពនធដលើគារ់ចំដណញ (ត្)

(្)

េនធេនោរសុទធជាម្រទេយសកមម
េ័ត្៌ានលមអិត្ថ្នេនធេនោរជាម្រទេយសកមម/(បំណុល) ានដូចខាខង្ម្រកាម៖
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក

មិនទាន់រ ំលស់

7,451,517

30,178,644

6,968,122

28,388,129

ឱនភាេថ្នត្ថ្មល

2,524,004

10,222,216

3,510,062

14,299,992

275,152

1,114,366

47,581

193,845

6,229

25,227

122,870

500,572

397,415

1,609,531
(898,505)

282,493

(242,527)

1,150,876

1,156,005

4,681,820
2,498,822

-

593,298

-

2,417,097

12,798,058

51,832,135

11,727,635

47,778,385

កថ្ម្រមង្សវាឥណទានខដល
ិ នធនង្លើការខាត្បខ់ថ្ន
សំវធា
ថ្ងៃឈប់សម្រាក់ខដលង្ៅសល់
ិ នធនង្លើអត្ថម្របង្យជ្ន៍
សំវធា
និង្យជ្ិត្

ការម្របាក់បខារ

សិទិធង្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម

និខបំណុលភ្ត្ិសនោ

កថ្ម្រមង្សវាម្របាក់កមចីខដល
មិនទាន់រ ំលស់

ម្រទេយ បរិកាេរ និខម្រទេយសកមមអរូបី

ចំណាយការង្លើកទរកចិត្តសម្រាប់
អនកម្រ្ប់ម្រ្ខ

លង្មអៀខេីការបដូរម្របាក់បរង្ទស
េនធេនោរសុទធជាម្រទេយសកមម

589,614

2,982

(221,853)

616,993

(កំណត្់សាាល់ 4)

2,387,937

12,077

440,040

5,696

សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

1,792,723

23,206

(988,055)
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រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
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21.

សំវិធានធនដលើអត្ាគបដោជន៍និដោជិត្
សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

(កំណត្់សាាល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

សមត្ុលយ្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ
ទទួលស្ថាល់កុខរបាយការណ
ន
៍
ចំង្ណញ ឬខាត្

ការទូទាត្់កុខការិ
ន
យបរិង្ចេទ
លង្មអៀខេីការបដូររូបិយប័ណា

សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ

22.

សម្រាប់ដំណាច់

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

237,906

969,229

435,375

1,761,092

1,138,267

4,624,779

984,435

3,995,822

(411)

(1,670)

(1,611)

(6,539)

-

(20,502)

-

(13,760)

1,375,762

5,571,836

1,418,199

5,736,615

បំណុលដផេងៗ
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

ម្របាក់រង្កាន់ និខម្របាក់ង្លើក

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

(កំណត្់សាាល់ 4)

13,318,685

53,940,674

6,329,705

25,787,218

េនធកាត្់ទុកម្រត្ូវទូទាត្់

3,549,771
1,535,574

14,376,573
6,219,075

2,832,493
1,360,438

11,539,576
5,542,424

្ណនីម្រត្ូវទូទាត្់

3,877,740

15,704,847

1,913,161

7,794,218

192,505

779,645

2,186,046

8,905,951

7,815

31,651

6,009

24,484

22,482,090

91,052,465

14,627,852

59,593,871

ទរកចិត្តបខារ

ចំណាយបខារ

េនធង្លើម្របាក់ង្បៀវត្សរ៍
ង្ផ្សខៗ
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រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

23.

មូលធន និងទ្ុនបគមុង

(ក)

ង្ដើមទុន
ភា្ហុនធមមតទាំខអស់ ខដលបានចុោះបញ្ជ ី ង្បាោះផ្ាយ និខទូទាត្់ ានចំនួន 300,000,000 ហុន ខដលាន
ត្ថ្មលចារិក 4,000 ង្រៀល កនុខមួយហុន។

ង្ៅថ្ងៃទី11 ខែមី្ ឆ្នំ2022 ម្រកុមហុនបានង្សនស
ើ ុំង្ៅធ្គារជាត្ិថ្នកមពុជាង្ដើមបីបង្ខាើនង្ដើមទុនរបស់ែួនេី
ល

300,000,000 ដុោលររអាង្មរិកង្ៅ 400,000,000 ដុោលរអាង្មរិក តមរយៈការង្ធាើមូលធនកមមង្លើម្របាក់ចំង្ណញ
រកាទុក។

សំង្ណើរង្នោះម្រត្ូវបានអនុម័ត្ង្ដាយធ្គារជាត្ិថ្នកមពុជា

អនុសារណៈ

និខលកេនិក
ត ៈម្រកុមហុន

ង្ៅថ្ងៃទី25

ខែង្មស្ថ

ឆ្នំ2022។

ម្រត្ូវបានង្ធាើបចចបបនន
ភាេង្ដើមបីឆុោះបញ្ញ
ល
ច ំខេីការតលស់បូរង្នោះ
ត
ុ

ង្ហើយ

ទទួលបានការយល់ម្រេមេីម្រកសួខពាណិជ្ជកមមង្ៅថ្ងៃទី28 ខែង្មស្ថ ឆ្នំ2022។
េ័ត្៌ានលមអិត្ថ្នាចស់ភា្ហុន ានដូចខាខង្ម្រកាម៖

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

KB

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

%

299,999,999

1,199,999,996

99.99999967%

300,000,000

1,200,000,000

100%

1

KBC

(កំណត្់សាាល់ 4)

4

0.00000033%

ពាកយបំម្រេួញ៖
KB

: Kookmin Bank Co.,Ltd.

KBC

: ធ្គារ្ូកមីន កមពុជា ភ្ីអិលសុី
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

23.

មូលធន និងទ្ុនបគមុង (ត្)

(ែ)

ទុនបម្រមុខតមបទបបញ្ញត្ិត
បខម្រមបម្រមួលង្លើទុនបម្រមុខតមបទបបញ្ញត្ិត ានដូចខាខង្ម្រកាម៖
សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

សមត្ុលយ្ង្ដើមការិយបរិង្ចេទ
ង្ផ្ទរេីម្របាក់ចំង្ណញរកាទុក
សមត្ុលយ្ចុខការិយបរិង្ចេទ

24.

សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

24,738,149

100,536,219

461,332

1,778,127

2,464,727

10,014,186

662,073

2,687,354

27,202,876

110,550,405

1,123,405

4,465,481

ចំណូលការគារ់
សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

ឥណទានបុ្ាល
ឥណទានម្រកុម
សមត្ុលយង្ៅធ្គារង្ផ្សខៗ
សមត្ុលយង្ៅធ្គារជាត្ិ
ថ្នកមពុជា

សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

140,712,557

571,715,119

118,724,982

481,904,703

5,936

24,118

13,922

56,509

19,466

79,090

54,903

222,851

8,834

35,893

24,534

99,584

140,746,793

571,854,220

118,818,341

482,283,647
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

25.

ចំណាយការគារ់
សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

(កំណត្់សាាល់ 4)

ម្របាក់បង្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ម្របាក់កមចី

អនុបំណុល

មូលបម្រត្បំណុលម្រត្ូវសខ

ម្របាក់បង្ញ្ញើេីធ្គារ្្ និខ
ម្រ្រោះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុង្ផ្សខៗ

បំណុលភ្ត្ិសនោ

26.

សម្រាប់ដំណាច់

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

(កំណត្់សាាល់ 4)

40,057,269

162,752,685

33,908,435

137,634,339

2,674,315

10,865,742

2,639,758

10,714,777

12,606,225

51,219,092

671,338

2,727,646

12,216,107

643,995

49,585,180

2,613,976

673,826

2,737,755

535,731

2,174,530

56,971,835

231,476,566

50,217,821

203,834,136

288,862

1,173,646

273,795

1,111,334

ចំណូលសុទ្ធពីរនគមដជើងស្ថ និងគារ់រនគម
សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ដុោលរអាង្មរិក

ដុោលរអាង្មរិក

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

ចំណូលម្របាក់កថ្ម្រមេីការបខ់
រំលស់

ចំណូលេីង្សវាកមមង្ផ្ទរម្របាក់
កនុខស្សុក
ចំណូលកថ្ម្រមង្ជ្ើខស្ថ
និខម្របាក់កថ្ម្រម

កថ្ម្រមធ្គារង្លើម្របាក់កមចី
ចំណាយង្ផ្សខៗ

ចំណាយកថ្ម្រមង្ជ្ើខស្ថ
និខម្របាក់កថ្ម្រម

ចំណូលសុទធេីកថ្ម្រមង្ជ្ើ ខស្ថ
និខម្របាក់កថ្ម្រម

សម្រាប់ដំណាច់

សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

2,374,527

9,647,703

1,971,949

8,004,141

172,875

702,391

201,901

819,517

2,547,402

10,350,094

2,173,850

8,823,658

(22,112)

(89,841)

(20,580)

(83,535)

(23,112)

(93,904)

(21,075)

(85,544)

2,524,290

10,256,190

2,152,775

8,738,114

(1,000)

(4,063)

(495)

(2,009)
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រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

27.

ចំណូលដផេងៗ
សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

ចំណូលេីការេិន័យង្លើ

ឥណទានខដលទូទាត្់យឺត្

ការម្របមូលបានមកវិញេី

ឥណទានខដលបានលុបង្ចញ
េីបញ្ជ ី

ចំណូលង្ផ្សខៗ

28.

(កំណត្់សាាល់ 4)

1,357,010

5,513,532

1,700,408

6,901,956

1,201,718

4,882,580

854,390

3,467,969

261,564

1,062,734

322,897

1,310,640

2,820,292

11,458,846

2,877,695

11,680,565

ចំណាយដលើបុ្ាលរ
ិ
សម្រាប់ដំណាច់

សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក

(កំណត្់សាាល់ 4)

ម្របាក់ង្បៀវត្សរ៍ ម្របាក់ឈល
ួន ម្របាក់

រង្កាន់ និខម្របាក់ង្លើកទរកចិត្ត

អត្ថម្របង្យជ្ន៍និង្យជ្ិត្

សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

21,397,897

86,939,655

18,226,941

73,983,154

1,138,267

4,624,779

984,435

3,995,822

290,084

1,178,611

268,096

1,088,202

6,578

26,726

2,844

11,544

888,657

3,610,614

902,716

3,664,123

23,721,483

96,380,385

20,385,032

82,742,845

ចំណាយង្លើមូលនិធិសែ
ុ ុាល
ភាេសខាម សម្រាប់បុ្ល
ា ក
ិ
ចំណាយខផ្នកសុែភាេ
អត្ថម្របង្យជ្ន៍និង្យជ្ិត្ង្ផ្សខៗ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

29.

ចំណាយទ្ូដៅ និងរ ាាល
សម្រាប់ដំណាច់

សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

(កំណត្់សាាល់ 4)

ចំណាយង្ម្របខឥនធនៈ

977,904

3,973,224

926,018

3,758,707

ចំណាយង្បាោះេុមព និខសាភរ

305,458

1,241,076

343,775

1,395,383

ចំណាយខងទាំ និខជ្ួសជ្ុល

348,979

1,417,902

266,015

1,079,755

ចំណាយដរកជ្ញ្ជូ ន

291,175

1,183,044

268,756

1,090,881

ចំណាយថ្ងលទរក និខង្ភ្លើខ

292,892

1,190,020

281,263

1,141,647

ចំណាយអាជាាប័ណា

129,776

527,280

162,216

658,435

ចំណាយខផ្នកទំ្ក់ទំនខ

224,034

910,250

199,197

808,541

ចំណាយការជ្ួល

222,290

903,164

203,765

827,084

ចំណាយវិជាជជ្ីវៈ

168,548

684,811

161,085

653,844

2,183

8,870

56,571

229,622

ចំណាយទីផ្ារ និខផ្សេាផ្ាយ

178,848

726,659

117,747

477,935

ចំណាយេនធង្ផ្សខៗ

196,549

798,579

195,991

795,527

ចំណាយសាភរការិយល័យ

173,113

703,358

203,716

826,883

30,166

122,564

112,996

458,651

1,843

7,488

7,531

30,568

215

874

7,056

28,640

15,785

64,134

32,357

131,337

143,985

585,011

95,292

386,788

3,703,743

15,048,308

3,641,347

14,780,228

ចំណាយេនធម្របថាប់ម្រត

ចំណាយកថ្ម្រមធ្គារ
វិភា្ទាន
ចំណាយង្លើការហាក
រ ហាន
ឺ
ចំណាយការង្ធាើដំង្ណើរ
ចំណាយង្ផ្សខៗ
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

30.

រ ំលស់

ម្រទេយ និខបរិកាេរ
ម្រទេយអរូបី
សិទិធង្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម

សម្រាប់ដំណាច់

សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

(កំណត្់សាាល់ 4)

518,445

2,106,442

503,084

2,042,018

73,208

297,444

72,303

293,478

1,042,373

4,235,162

1,036,113

4,205,583

1,634,026

6,639,048

1,611,500

6,541,079
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

31.

ស្ថច់គារ់សទ្
ុ ធដ លដគបើរងសរមម
នុ
ភាពគបត្ិបត្តិការ
សម្រាប់ដំណាច់

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2022

កំណត្់

សាាល់
ម្របាក់ចំង្ណញសុទធសម្រាប់
ការិយបរិង្ចេទ

1,634,026

6,639,048

1,611,500

6,541,079

(83,774,958)

(340,377,654)

(68,600,520)

(278,449,511)

9

(1,005,951)

(4,087,179)

4,252,318

17,260,159

20(ក)

12,194,152

49,544,840

8,783,546

35,652,414

21

1,138,267

4,624,779

984,435

3,995,822

(380,696)

(1,546,768)

-

-

(20,808,063)

(84,543,161)

(17,064,446)

(69,264,584)

(10,633,128)

(43,202,399)

(252,566,460)

(1,026,177,527)

(8,471,000)

(189,348,538)

(34,383,789)

(768,565,716)

(6,701,308)

(27,227,414)

19,509,193

79,187,814

7,854,238

31,911,769

4,546,748

សំវ ិធានធនង្លើការខាត្បខ់
ថ្នឱនភាេថ្នត្ថ្មល

អត្ថម្របង្យជ្ន៍និង្យជ្ិត្

ចំង្ណញេីការបតររូ
ិ
ូ បិយប័ណាមន

30

ើខជាក់ខសតខ

បខម្រមបម្រមួលថ្ន៖
សមត្ុលយង្ៅធ្គារជាត្ិថ្នកមពជា
ុ
ឥណទានផ្តល់ដល់អត្ិងជ្
ិ ន
ម្រទេយសកមមង្ផ្សខៗ

ស្ថថប័នហិរញ្ញវត្ថង្ផ្សខៗ
ុ

ម្របាក់បង្ញ្ញើរបស់អត្ិងជ្
ិ ន

118,887,192

បំណុលង្ផ្សខៗ

ស្ថច់ម្របាក់ង្ម្របើម្របាស់កខម្របត្ិ
នុ
បត្តកា
ិ រ
ការម្របាក់បានទទួល

េនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញបានបខ់

អត្ថម្របង្យជ្ន៍និង្យជ្ិត្បានបខ់
ស្ថច់ម្របាក់សទ
ុ ធង្ម្របើម្របាស់កុខ
ន
សកមមភាេម្របត្ិបត្តិការ

(178)

(268,055)

ម្របាក់បង្ញ្ញេ
ើ ីធ្គារ្្ និខ

ការម្របាក់បានបខ់

សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)
145,978,100

ចំណូលេីការម្របាក់សទ
ុ ធ

ទាន់ង្កើត្ង្

ដុោលរអាង្មរិក

35,964,055

ចំង្ណញេីការលក់ម្រទេយ និខបរិកាេរ

ចំណាយសំវ ិធានធនង្លើ

ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

200,660,497

រំលស់

ចំង្ណញ

សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត្់សាាល់ 4)

ការិយបរិង្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ចប់

49,387,275

និយត្
័ កមមង្លើៈ

ចំណាយេនធង្លើម្របាក់

ដុោលរអាង្មរិក

សម្រាប់ដំណាច់

20(ែ)
21

(724)

(1,089,107)

483,038,661

(59,780)

(383,179)

(242,647)

(1,555,324)

73,606,874

298,770,302

18,455,250

(164,235,584)

(667,289,178)

(117,604,348)

(477,356,047)

138,945,016

564,533,600

116,674,763

473,582,863

(53,026,956)

(215,448,522)

(48,657,174)

(197,499,469)

(411)

(1,670)

(1,611)

(6,539)

(114,657,601)

(465,853,833)

(74,503,061)

(36,339,666)

(147,648,063)

(24,914,691)

(101,128,731)

(302,407,923)
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គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាុសដងេបចដ្ៃឹះដពល (ត្)

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

32.

គបត្ិបត្តិការ និងសមត្ុលយជាមួយសមព័នធញាត្ិ

(ក)

ម្របត្ិបត្តិការជាស្ថរវនតជាមួយសមព័នោ
ធ ត្ិ
សម្រាប់ដណា
ំ
ច់ការិយបរិង្ចេទ 3 ខែ

សម្រាប់ដំណាច់ការិយបរិង្ចេទ 3 ខែ

ខដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទ3
ី 1 ខែមី្ ឆ្នំ2022

ខដលបានបញ្ច ប់ ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្នំ2021

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក

(កំណត្់សាាល់ 4)

សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត្់សាាល់ 4)

ម្របត្ិបត្តិការ

សមពន
័ ោ
ធ ត្ិ

ម្រកុមម្របរកាភ្ិបាល

63,415

257,655

63,379

257,255

ចំណាយការម្របាក់

ម្រកុមម្របរកាភ្ិបាល

129

524

845

3,430

1,103,313

4,482,761

1,143,072

4,639,729

្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ខជាន់ែស
ព ់

287,462

1,167,956

506,795

2,057,081

សមពន
័ ោ
ធ ត្ិង្ផ្សខៗ

268,344

1,090,282

-

-

ម្របាក់កថ្ម្រម និខកថ្ម្រម ង្ជ្ើខស្ថង្លើឥណទាន

ភា្ទុនិក

205,642

835,524

215,957

876,569

ម្របាក់ង្បៀវត្សរ៍ និខអត្ថម្របង្យជ្ន៍និង្យជ្ិត្

្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ខជាន់ែស
ព ់

882,090

3,583,930

930,101

3,775,281

ចំណូលការម្របាក់

្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ខជាន់ែស
ព ់

287,462

1,167,956

506,795

2,057,081

ចំណាយអត្ថម្របង្យជ្ន៍និង្យជ្ិត្

្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ខជាន់ែស
ព ់

32,562

132,299

40,976

166,322

ម្របាក់ង្លើកទរក

្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ខជាន់ែស
ព ់

820,739

3,334,664

-

-

ម្របាក់កថ្ម្រម និខចំណាយពាក់េន
័ ធ

ភា្ទុនិក
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សគមាប់ ណា
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32.

គបត្ិបត្តិការ និងសមត្ុលយជាមួយសមព័នធញាត្ិ (ត្)

(ែ)

សមត្ុលយជាមួយសមព័នធោត្ិ ៖
ថ្ងៃទី31 ខែមី្ ឆ្ន2
ំ 022

្ណនី
ម្របាក់បង្ញ្ញើ

្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ខជាន់ែពស់

ធ្គាឯកង្ទស ង្ែបី ង្ដហ្វន ម.ក
KB Bank Myanmar Co., Ltd
ម្រកុមម្របរកាភ្ិបាល និខ្ណៈ
ឥណទាន

ម្របាក់កមចី

អនុបណ
ំ ុល
ម្របាក់ង្លើកទរកចិត្ប
ត ខារ

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

ដុោលរអាង្មរិក

សមមូលពាន់ង្រៀល

14,582,727

59,060,042

51,574,610

210,114,961

សមពន
័ ោ
ធ ត្ិ

ម្រកុមម្របរកាភ្ិបាល និខ

ម្រ្ប់ម្រ្ខជាន់ែស
ព ់

KB

ធ្គាឯកង្ទស ង្ែបី ង្ដហ្វន ម.ក

KB
ម្រកុមម្របរកាភ្ិបាល និខ្ណៈ
ម្រ្ប់ម្រ្ខជាន់ែស
ព ់

ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2021

980

(កំណត្់សាាល់ 4)

19,268,344

78,036,791

15,153,386

4,001,000

16,300,074

33,852,051

137,100,802

70,728,996

288,149,930

1,071,862

4,341,039

1,006,948

4,102,306

161,384,101

653,605,609

111,027,553

452,326,251

164,355,548

665,639,969

113,981,537

464,360,782

51,338,427

207,920,629

50,192,137

204,482,766

6,600,766

26,733,104

5,780,027

23,513,150

2,971,447

3,969

(កំណត្់សាាល់ 4)

12,034,360

2,953,984

61,734,895

12,034,531
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33.

ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមានម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ
ត្ថ្មលសមស្សប

បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ

្ឺជាថ្ងលខដលម្រត្ូវទទួលង្ដើមបីលក់ម្រទេយសកមម

លំដាប់លំង្ដាយង្ៅកនុខម្របត្ិបត្តិការ

និខឧបករណ៍ង្ម្រៅតរាខត្ុលយការ។

ឬបានទូទាត្់

ង្ដើមបីង្ផ្ទរបំណុលង្ៅតម

រវាខអនកចូលរួមកនខទី
ុ ផ្ារង្ៅការិយបរិង្ចេទថ្នការវាស់ខវខកនុខទីផ្ារ

ង្គាល ឬ ម្របសិនង្បើអវត្តានទីផ្ារង្គាលម្រត្ូវយកទីផ្ារខដលាន្ុណម្របង្យជ្ន៍បំផ្ុត្ ខដលម្រកុមហុនរកបាន
ង្ៅកាលបរិង្ចេទង្្ោះ។

េ័ត្៌ានខដលបានបង្កាញង្ៅទីង្នោះ

្កាលបរិង្ចេទរាយការណ៍ថ្នរបាយការណ៏ស្ថថនភាេហិរញ្ញវត្ថុ។

សំង្ៅង្លើការបាន់ស្ថមនថ្នត្ថ្មលសមស្សប

ត្ថ្មលទីផ្ារខដលអាចដកស្សខ់ និខអាចអង្ខាត្បាន ង្ហើយអាចរកបាន ម្រត្ូវបានង្ម្របើសម្រាប់វាស់ខវខង្លើត្ថ្មល

សមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ង្ៅង្េលខដលត្ថ្មលទីផ្ារខដលបានដកស្សខ់ និខអាចសង្ខាត្បាន មិនអាច
ង្ម្របើម្របាស់បាន

ង្្ោះត្ថ្មលសមស្សបម្រត្ូវបានង្្បាន់ស្ថមនង្ដាយខផ្អកង្លើវ ិធីស្ថស្តសត

ទាក់ទខង្ៅនរខចរិកលកេណៈហ្វនិភ្័យថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ្្
ុ
ទរកម្របាក់្ង្េលអ្្ត្ និខកតតង្ផ្សខៗង្ទៀត្។

អម្រតអបបហ្វរ

និខការសនមត្ជាង្ម្រចើន

ការបាន់ស្ថមនថ្នលំហូរ

េ័ត្៌ានថ្នត្ថ្មលសមស្សបសម្រាប់ម្រទេយសកមម និខបំណុលមិនខមនហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានដកង្ចញេីង្ម្រពាោះវាមិន

សថិត្កនុខវិស្ថលភាេថ្ន ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 7៖ ការោត្ម្រត្ដាខេ័ត្៌ានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ខដលទាមទារឲ្យានការ
បង្កាញេ័ត្៌ានថ្នត្ថ្មលសមស្សប។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុមហុន ានដូចជាស្ថច់ម្របាក់

និខមូលនិធិរយៈង្េលែលី សមត្ុលយង្ៅធ្គារជាត្ិថ្នកមពជា
សមត្ុលយង្ៅធ្គារង្ផ្សខៗ ម្របាក់បង្ញ្ញើរបស់
ុ

អត្ិងិជ្ន ម្របាក់បង្ញ្ញើេីធ្គារង្ផ្សខៗ និខស្ថថប័នហិរញ្ញវត្ថង្ផ្សខៗ
ម្រទេយសកមមង្ផ្សខៗ បំណុលង្ផ្សខៗ និខ
ុ

ម្របាក់កមចីរយៈង្េលែលី ្ឺមិនានលកេណៈរំង្ោចជាស្ថរវនត ចំង្ពាោះការតលស់បូរអម្រតម្របាក់
ត
ចំង្ណញកនុខទីផ្ារ
ង្ដាយស្ថរខត្ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថទាំ
ុ ខង្នោះានរយៈង្េលកំណត្់ជាក់ោក់។

ត្ថ្មលង្យខថ្នម្រទេយសកមម

និខ

បំណុលហិរញ្ញវត្ថទាំ
ុ ខង្នោះ ង្ៅកាលបរិង្ចចទរាយការណ៍ានត្ថ្មលម្របហ្វក់ម្របខហលនរខត្ថ្មលសមស្សបរបស់វា។

វិធីស្ថស្តសត និខការសនមត្ខដលង្ម្របើម្របាស់ង្ដាយម្រកុមហុន កនុខការបាន់ស្ថមនត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ាន៖

•

ស្ថច់ម្របាក់កុ ខថ្ដ
ន
សមត្ុលយង្ៅធ្គារជាត្ិថ្នកមពុជា និខធ្គារង្ផ្សខៗ
ត្ថ្មលង្យខម្របហ្វក់ម្របខហលនរខត្ថ្មលសមស្សបង្ដាយស្ថរ្ណនីទាំខង្នោះានរយៈង្េលែលី។

•

ឥណទានផ្តល់ដល់អត្ិងិជ្ន
ត្ថ្មលសមស្សបថ្នឥណទានផ្តល់ដល់អត្ិងិជ្ន ្ឺខផ្អកង្លើម្របត្ិបត្តិការទីផ្ារខដលអាចអង្ខាត្បាន។ ង្ៅ
ង្េលខដលមិនានម្របត្ិបត្តិការទីផ្ារខដលអាចកត្់សាាល់បាន

ត្ថ្មលបាន់ស្ថមនម្រត្ូវបានបាន់ម្របាណ

ង្ដាយង្ម្របើមូខែលវាយត្ថ្មល ដូចជាវិធីស្ថស្តសតអបបហ្វរលំហូរទរកម្របាក់។ ធាត្ុចូលខដលយកមកង្ម្របើម្របាស់
ង្ៅកនុខវិធីស្ថស្តសតវាយត្ថ្មលរួមានការខាត្បខ់ង្លើឥណទានង្េញមួយអាយុកាល
អម្រតការម្របាក់ អម្រតម្របាក់បខ់មុន ទីផ្ារង្គាល និខទីផ្ារប្ទប់បនសំ។

ខដលបានរំេរខទុក

ការបញ្ចូ លង្ៅកនុខមូខដលអាចរួមបញ្ចូ លទាំខទិនន
ន ័យេីភា្ីទីបី និខេ័ត្៌ានខដលទទួលបានេីអនកចូលរួម
េីទីផ្ារង្ផ្សខៗ ខដលរួមបញ្ចូ លទាំខទិននន័យដំបូខ និខប្ទប់ថ្នម្របត្ិបត្តិការខដលបានអង្ខាត្។ ត្ថ្មលង្យខ
របស់វាម្របហ្វក់ម្របខហលង្ៅនរខត្ថ្មលសមស្សប្កាលបរិង្ចេទរាយការណ៍។
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33.

ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)
វិធីស្ថស្តសត និខការសនមត្ខដលង្ម្របើម្របាស់ង្ដាយម្រកុមហុន កនុខការបាន់ស្ថមនត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ាន៖ (ត្)

•

ម្របាក់បង្ញ្ញើេីធ្គារ្្ និខម្រ្រោះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុង្ផ្សខៗ និខម្របាក់បង្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បង្ញ្ញេ
ើ ីធ្គារ្្ និខម្រ្រោះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុង្ផ្សខៗ និខម្របាក់បង្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្ន
ខដលានកាលវស្ថនត្ិចជាខ 1ឆ្នំ ានត្ថ្មលម្របហ្វក់ម្របខហលនរខត្ថ្មលង្យខរបស់វា ង្ដាយស្ថរម្របាក់បង្ញ្ញើ

ទាំខង្នោះានរយៈង្េលែលី។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បង្ញ្ញេ
ើ ីធ្គារ្្ និខម្រ្រោះស្ថថនហិរញ្ញវត្ថុង្ផ្សខៗ និខ

ម្របាក់បង្ញ្ញើរបស់អត្ិងិជ្នខដលានកាលវស្ថនង្លើសេី 1ឆ្នំ ម្រត្ូវបានង្្រំេរខថាានត្ថ្មលម្របហ្វក់ម្របខហល
នរខត្ថ្មលង្យខរបស់វា ង្ដាយស្ថរម្រកុមហុនបានផ្តល់អម្រតការម្របាក់ម្របហ្វក់ម្របខហលគាន ង្ៅនរខឧបករណ៍
ខដលានកាលវស្ថន និខលកេែណឌស្សង្ដៀខគានខដរ។
ត្ថ្មលសមស្សបខដលបានបាន់ស្ថមនថ្នម្របាក់បង្ញ្ញើខដលគាមនកាលកំណត្់

រាប់ទាំខ្ណនីចរនតខដលគាមន

ការម្របាក់ និខម្របាក់បង្ញ្ញស
ើ នសំ ្ឺជាចំនួនទរកម្របាក់ខដលម្រត្ូវសខ្កាលបរិង្ចេទរាយការណ៍។

•

ម្របាក់កមចី និខអនុបំណុល
ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់កមចី

និខអនុបំណុល

ម្រត្ូវបានបាន់ស្ថមនង្ដាយការង្ធាើអបបហ្វរលំហូរទរកម្របាក់

្ង្េលអ្្ត្ខដលបានរំេរខទុក ង្ដាយង្ម្របើអម្រតការម្របាក់ទីផ្ារទូង្ៅ ចំង្ពាោះម្របាក់កមចីខដលានលកេ
ណៈហ្វនិភ្័យម្របហ្វក់ម្របខហលគាន។
យខណាមិញ ្កាលបរិង្ចេទរាយការណ៍ ានខត្អម្រតការម្របាក់ខដលបានចុោះកិចចសនោង្ហើយម្រត្ូវបាន
បញ្ញ
ជ ក់ និខផ្តលង្់ ដាយាចស់បំណុលខត្បុង្ណាាោះ ខដលអាចរកបាន ជ្ំនួសឲ្យអម្រតការម្របាក់ទីផ្ារទូង្ៅ។
ម្រកុមហុន ង្ជ្ឿជាក់ថាអម្រតការម្របាក់ខដលបានចុោះកិចស
ច នោ មិនានភាេែុសគានជាស្ថរវនតេីអម្រតការម្របាក់
ទីផ្ារទូង្ៅង្្ោះង្

យ
ើ ង្ដាយសំអាខថា មិនានការខកខម្របង្លើអម្រតការម្របាក់ង្្ោះង្ទ ង្ដាយង្យខតមការ

េិចារណារបស់ាចស់ម្របាក់កមចី មកង្លើហ្វនិភ្័យឥណទានរបស់ម្រកុមហុន ្កាលបរិង្ចេទរាយការណ៍។
អាស្ស័យង្ហត្ុង្នោះ ត្ថ្មលសមស្សបរបស់ម្របាក់កមចី និខអនុបំណុល ានត្ថ្មលម្របហ្វក់ម្របខហលនរខត្ថ្មលង្យខ
របស់វា ្កាលបរិង្ចេទរាយការណ៍។

•

ម្រទេយសកមមង្ផ្សខៗ និខបំណុលង្ផ្សខៗ
ង្ដាយស្ថរខត្វាានរយៈង្េលែលី

ត្ថ្មលង្យខថ្នបំណុលង្ផ្សខៗង្ៅកនុខរបាយការណ៍ស្ថថនភាេហិរញ្ញវត្ថុ

ម្រត្ូវបានង្្ចាត្់ទុកថាជាការបាន់ស្ថមនម្របហ្វក់ម្របខហលង្ៅនរខត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទេយសកមម និខបំណុល
ទាំខង្្ោះ។

52

គ្រឹះស្ថានមីគរូហរិ ញ្ញ វត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ
រំណត្់សមាាល់ដលើរាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ាសដងេ
បចដ្ៃឹះដពល (ត្)
ុ

ំ
សគមាប់ ណា
ច់ការ ិយបរ ិដចេទ្ 3ដខ ដ លានបញ្ា ប់នថៃទ្3
ី 1 ដខមី្ ឆ្ន ំ2022

33.

ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម និងបំណុលហិរញ្ញ វត្ាុ (ត្)
ចំណាត្់ថានក់ថ្នត្ថ្មលសមស្សប
ស.រ.ហ.អ.ក 7 បញ្ញ
ជ ក់េីឋា្នុម្រកមថ្នបង្ចចកង្ទសវាយត្ថ្មល ង្ដាយខផ្អកង្លើ ថាង្ត្ើធាត្ុចូលថ្នបង្ចចកង្ទស
វាយត្ថ្មល ទាំខង្្ោះអាចអង្ខាត្បាន ឬ មិនអាចអង្ខាត្បាន។ ទិននន័យខដលអាចអង្ខាត្បាន ឆលុោះបញ្ញ
ច ំខេីទិននន័យ
ទីផ្ារខដលទទួលបានេីម្របភ្េឯករាជ្យ និខទិនន
ន ័យខដលមិនអាចអង្ខាត្បាន ឆលុោះបញ្ញ
ច ំខេីការសនមត្ទីផ្ាររបស់
ម្រកុមហុន។ ចំណាត្់ថានក់ថ្នត្ថ្មលសមស្សបានដូចខាខង្ម្រកាម៖

•

កម្រមិត្ទី 1 – ត្ថ្មលដកស្សខ់ (មិនបានង្ធាើនិយ័ត្ភាេ) ង្ៅកនុខទីផ្ារសកមមសម្រាប់ម្រទេយសកមម ឬបំណុល
ដូចគាន។ កម្រមិត្ង្នោះរាប់បញ្ចូ លទាំខមូលបម្រត្កមមសិទិខធ ដលបានចុោះបញ្ជ ី និខឧបករណ៍បំណុល។

•

កម្រមិត្ទី 2 – ធាត្ុចូលង្ម្រៅេីត្ថ្មលខដលបានដកស្សខ់រាប់បញ្ចូ លកនុខកម្រមិត្ទី 1 ខដលអាចអង្ខាត្បានចំង្ពាោះ

ម្រទេយសកមម ឬ បំណុល ង្ដាយតទល់ (ឧទាហរណ៍៖ ត្ថ្មល) ឬ ង្ដាយម្របង្យល (ឧទាហរណ៍៖ ង្កើត្ង្ចញេីត្ថ្មល)។

•

កម្រមិត្ទី 3 – ធាត្ុចូលសម្រាប់ម្រទេយសកមម ឬបំណុល ខដលមិនខផ្អកង្លើទិននន័យទីផ្ារខដលអាចអង្ខាត្បាន
(ធាត្ុចូលខដលមិនអាចអង្ខាត្បាន)។ កម្រមិត្ង្នោះរួមបញ្ចូ លទាំខឧបករណ៍មូលធន និខឧបករណ៍បំណុល
ខដលានសាសធាត្ុមិនអាចសង្ខាត្បានជាស្ថរវនត។

34.

យថាភាពដលើពនធ
ង្ៅថ្ងៃទី6 ខែសីហ្វ ឆ្នំ2021 ម្រកុមហុនបានទទួលលិែិត្ជ្ូនដំណរខេីអ្ា្យកដាឋនេនធដារ (“អ.េ.ដ”) េីការង្ធាើ
សវនកមមេនធង្េញង្លញសម្រាប់ឆ្នំស្ថរង្េើេនធចាប់េីថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្នំ2019 ដល់ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្នំ2019។
្ិត្ម្រត្រមកាលបរិង្ចេទថ្នរបាយការណ៍ង្នោះ អ.េ.ដ េុំទាន់ ង្ចញជាលទធផ្លដល់ម្រកុមហុនង្ៅង្ យ
ើ ង្ទ។
េនធ

ម្រត្ូវបាន្ណ្តមមូលដាឋនបំណកស្ស្ថយបចចុបបននថ្នបទបបញ្ញត្ិេ
ត នធដារ

ខដលបានអនុម័ត្

្

កាលបរិង្ចេទថ្នការរាយការណ៍។ អនកម្រ្ប់ម្រ្ខ វាយត្ថ្មលតមដំណាក់កាលនីមួយៗនូវជ្ំហរកនុខការម្របកាសេនធ

ទាក់ទខង្ៅនរខស្ថថនភាេខដលបទបបញ្ញត្ិស
ត ដីេីេនធដារម្រត្ូវអនុវត្តតមការបកស្ស្ថយ។ ការអនុវត្តង្នោះ បង្ខាើត្នូវ
ិ នធនង្ៅង្េលសមស្សបតមមូលដាឋនថ្នចំនួនទរកម្របាក់ខដលរំេរខថានរខម្រត្ូវបខ់ជ្ូនអាជាាធរេនធ។
សំវធា
ង្ទាោះយខណាក៏ង្ដាយបទបបញ្ញត្ិទា
ត ំខង្នោះអាចានការខម្របម្របួលតមដំណាក់កាលនីមួយៗ ង្ហើយការកំណត្់
ចុខង្ម្រកាយថ្នបំណុលេនធនរខម្រត្ូវង្ធាើង្

ើខប្ទប់េីានការម្រត្ួត្េិនិត្យេីអាជាាធរេនធដារ។

ង្ៅង្េលលទធផ្ល

េនធចុខង្ម្រកាយថ្នបញ្ញ
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