
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េលសម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ  

3ខែ និខ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 
ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 

និខ 
របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យ 

សដីេីការម្រត្តួ្េិនិត្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ 
សង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល 

 



ព័ត្៌មានអំពីគរុមហ ុន 

 

 
ម្រកុមហ ុន ម្រ រ្ោះស្ថថ នមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុ ម្របាស្ថក់ ម.ក 
 
ង្លែចុោះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកមម 00001157 
 
ទីស្ថន ក់ការចុោះបញ្ជ ី អគារង្លែ 212 ផ្លូវង្លែ 271 សង្កា ត់្ទួលទំេូខ 2 
 ែណឌ ចំការមន 
 រាជ្ធានីភ្នំង្េញ 
 ម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា 
 
ភា្ទុនិក Kookmin Bank Co., Ltd. 
 ធ្គារ្ ូកមីន កមពុជា ភី្អិលសីុ  
 
ម្រកុមម្របរកាភិ្បាល ង្ោក Kwi Sang Jun  ម្របធានម្រកុមម្របរកាភិ្បាល 
 ង្ោក Hui Tae Chung អភិ្បាល (ខត្ខតំខង្ៅថ្ងៃទី23 ខែកុមភៈ ឆ្ន ំ2022) 
 ង្ោក អ ុ៊ុំ សមង្អឿន អភិ្បាល (ខត្ខតំខង្ៅថ្ងៃទី23 ខែកុមភៈ ឆ្ន ំ2022) 
 ង្ោកបណឌិ ត្ Dong Hyun Choi អភិ្បាល 
 ង្ោក Kyung Cheon Lee អភិ្បាលឯករាជ្យ 
 ង្ោក Jaehong Pak អភិ្បាលឯករាជ្យ 
 ង្ោក ច័នទ សុផ្ល អភិ្បាលឯករាជ្យ 
 ង្ោក Ji Kyu Jang អភិ្បាល (ោខលខង្ៅថ្ងៃទី18 ខែមករា ឆ្ន ំ2022) 
 
្ណៈកាម ធិការម្របតិ្បត្តិ ង្ោក អ ុ៊ុំ សមង្អឿន ម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិ 
 ង្ោក ្ ីម ហយុនជុ្ខ អនុម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិ 
   (ខត្ខតំខង្ៅថ្ងៃទី16 ខែកុមភៈ ឆ្ន ំ2022) 
 ង្ោក អីុ ជូ្ហ្វា ន់ អនុម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុកម្រ្ប់ម្រ្ខហ្វនិភ័្យ 
   (ខត្ខតំខង្ៅថ្ងៃទី14 ខែមករា ឆ្ន ំ2022) 
 ង្ោក វ  នុ ស ូយ ុន អនុម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុកហិរញ្ញវត្ថុ 
   (ខត្ខតំខង្ៅថ្ងៃទី14 ខែមករា ឆ្ន ំ2022) 
 ង្ោក ្ ខ់ ស្ថ ន អនុម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុកម្របតិ្បត្តិការ 
 ង្ោក រ ីវណាា  អនុម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុក 
   ម្រ្ប់ម្រ្ខអាជី្វកមម 
 ង្ោក ខប ន សុវណាសុែសីុថា អនុម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុកទីផ្ារ 
 ង្ោក ង្ហឿន ហុននី អនុម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុក 
   ធនធានមនុសស 
 ង្ោក សីុម ង្ស្ជាតិ្ ម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិ 
   (ោខលខង្ៅថ្ងៃទី21 ខែមករា ឆ្ន ំ2022) 



ព័ត្៌មានអំពីគរុមហ ុន (ត្) 

 

្ណៈកាម ធិការម្របតិ្បត្តិ (ត្) 
 ង្ោក អ ុ៊ុំ សូផ្ន អនុម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុកហិរញ្ញវត្ថុ 
   (ចូលនិវត្តន៍ង្ៅថ្ងៃទី24 ខែមករា ឆ្ន ំ2022) 
 ង្ោក ្ ខ សុែឃីម អនុម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុក 
   ម្រ្ប់ម្រ្ខអាជី្វកមម 
   (ោខលខង្ៅថ្ងៃទី28 ខែកុមភៈ ឆ្ន ំ2022) 
 ង្ោក ស្ថយ សូនី អនុម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុក 
   ម្រ្ប់ម្រ្ខទីផ្ារ 
   (ោខលខង្ៅថ្ងៃទី28 ខែមករា ឆ្ន ំ2022) 
 ង្ោក ជួ្ប វាស  ្ អនុម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុក 
   ធនធានមនុសស 
   (ោខលខង្ៅថ្ងៃទី28 ខែមករា ឆ្ន ំ2022) 
 ង្ោក ជា ហ្វខ អនុម្របធាន្យកម្របតិ្បត្តិទទួលបនទុក 
   ខផ្នការយុទធស្ថស្តសត និខអាជី្វកមម 
   (ោខលខង្ៅថ្ងៃទី26 ខែមករា ឆ្ន ំ2022) 
 
សវនករ ង្ែភី្អរមជ្ជី ង្ែមបូឌា  



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម .រ 

 

 

ាតិ្កា 

ទំេ័រ 

របាយការណ៍របស់ម្រកុមម្របរកាភិ្បាល 1 – 6 

របាយការណ៍របស់សវនករឯករាជ្យសតីេីការម្រត្ួត្េិនិត្យង្លើ 
 របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល 7 – 8 

របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល 9 

របាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត្ និខលទធផ្លលមអិត្ង្ផ្សខៗសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល 10 – 11 

របាយការណ៍សតីេីបខម្រមបម្រមួលមូលធនសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល 12 

របាយការណ៍លំហូរទរកម្របាក់សង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល 13 

កំណត់្សាា ល់ង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល 14 – 63 

 



 

 

របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល 

ក្រុមក្រឹរាភិបាល (“ក្រុមក្រឹរាភិបាល” ឬ“អភិបាល”) នៃក្្ឹឹះស្ថា ៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ាុ ក្បាស្ថរ់ ម.រ (“ក្រុមហ ុៃ”) សូមធ្វើ
ការរង្ហា ញរបាយការណ៍ររស់ខ្លួៃ ៃិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសធងេរចធ ល្ ឹះធេលររស់ក្រុមហ ុៃ សក្ារ់ដំណាច់
ការយិររធិចេទ 3ខខ្ ៃិង 6ខខ្ ខដលបាៃរញ្ច រ់នងៃទី30 ខខ្មិងុ  ្ឆ្ន ំ2022។ 

ព័ត៌មានអំពីក្រុមហ ៊ុន 

ក្រុមហ ុៃ ្ ឺជាក្្ឹឹះស្ថា ៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ាុខដលទទួលបាៃអាជាា រ័ណណ ៃិងចុឹះរញ្ជ ីធៅរនុងក្េឹះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

ក្រុមហ ុៃក្ត្ូវបាៃរធងកើត្ធ ើងធៅរនុងក្េឹះរាជាណាចក្ររមពុជា ៃិងចុឹះរញ្ជ ីពាណិជ្ជរមមជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជរមមជា 
ក្រុមហ ុៃមហាជ្ៃទទួលខុ្សក្ត្ូវាៃរក្មិត្ ធក្កាមរញ្ជ ីពាណិជ្ជរមមធលខ្ 00001157 ចុឹះនងៃទី19 ខខ្រញ្ញញ  ឆ្ន ំ2011 
ៃិងខដលបាៃចុឹះរញ្ជ ីស្ថរជាងមី ្ នងៃទី28 ខខ្ធមស្ថ ឆ្ន ំ2016។  

្្គារជាតិ្នៃរមពុជា បាៃផ្តល់អាជាា រ័ណណមីក្រូហិរញ្ញវត្ាុដល់ក្រុមហ ុៃ ខដលាៃសុេលភាេចារ់េីនងៃទី14 ខខ្្នូ                   
ឆ្ន ំ2007។ ធលើសេីធៃឹះធៅធទៀត្ ក្រុមហ ុៃបាៃទទួលអាជាា រ័ណណេី្្គារជាតិ្នៃរមពុជា ធដើមបីធ្វើអាជី្វរមមទទួល       
ក្បារ់រធញ្ញើ ធៅនងៃទី27 ខខ្សីហា ឆ្ន ំ2010 ៃិងការអៃុញ្ញញ ត្ឲ្យដំធណើ រការា៉ា សីុៃដរ-ដារ់ក្បារ់សវ័យក្រវត្តិ ៃិង                      
ធសវារមមរង់ក្បារ់តាមា៉ា សីុៃឆូត្កាត្ធៅនងៃទី1 ខខ្្នូ ឆ្ន ំ2011។ 

ទីស្ថន រ់ការរណាត លររស់ក្រុមហ ុៃ ាៃទីតំាងសាិត្ធៅអគារធលខ្ 212 ផ្លូវធលខ្ 271 សង្ហក ត់្ទួលទំេូង 2                            
ខ្ណឌ ចំការមៃ រាជ្ធាៃីភនំធេញ ក្េឹះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

សរមមភាពអាជីវរមមចមបង 

ក្រុមហ ុៃធ្វើក្រតិ្រត្តិការធក្កាមរទរបញ្ញត្តិររស់្្គារជាតិ្នៃរមពុជា ធដាយធតត ត្ជាេិធសសធលើការផ្តល់ឥណទាៃ 
ៃិងធសវារមមហិរញ្ញវត្ាុធផ្េងៗធទៀត្ ដល់ក្រជាេលរដឋទូធៅ រ៏ដូចជាសហក្គាស្ុៃតូ្ច ៃិងម្យម ក្េមទំាង
សរមមភាេអាជី្វរមមដនទធទៀត្ ខដលក្រុមក្រឹរាភិបាលធជ្ឿជារ់ថាគំាក្ទដល់ធគាលរំណងទំាងធៃឹះ។ 

លទ្ធផលហរិញ្ញវតថ៊ុ 

លទធផ្លហិរញ្ញវត្ាុររស់ក្រុមហ ុៃសក្ារ់ដំណាច់ការយិររធិចេទ 3ខខ្ ៃិង 6ខខ្ ខដលបាៃរញ្ច រ់នងៃទី30 ខខ្មិងុ  ្                
ឆ្ន ំ2022 ក្ត្ូវបាៃរង្ហា ញធៅរនុងរបាយការណ៍ចំធណញ ឬខាត្ ៃិងលទធផ្លលមអិត្ធផ្េងៗសធងេរចធ ល្ ឹះធេល។ 
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ភា្លាភ 

េំុាៃការក្រកាសខរងខចរ ឬទូទាត់្ភា្លាភធៅរនុងអំ ុងការយិររធិចេទធៃឹះធទ ធហើយក្រុមក្រឹរាភិបាលរ៏មិៃផ្តល់
អៃុស្ថសៃ៍ឲ្យាៃការទូទាត់្ភា្លាភ ្ កាលររធិចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះខដរ។ 

ដ ើមទ្៊ុន 

ធៅនងៃទី11 ខខ្មី  ្ ឆ្ន ំ2022 ក្រុមហ ុៃបាៃធសនើសំុធៅ្្គារជាតិ្នៃរមពុជាធដើមបីរធងកើៃធដើមទុៃររស់ខ្លួៃេី 
300,000,000 ដុលាល ររអាធមររិធៅ 400,000,000 ដុលាល រអាធមររិ តាមរយៈការធ្វើមូល្ៃរមមធលើក្បារ់ចំធណញររាទុរ។ 
សំធណើ រធៃឹះក្ត្ូវបាៃអៃុម័ត្ធដាយ្្គារជាតិ្នៃរមពុជា ធៅនងៃទី25 ខខ្ធមស្ថ ឆ្ន ំ2022។ អៃុសារណៈ ៃិងលរេៃតិរៈ
ក្រុមហ ុៃ ក្ត្ូវបាៃធ្វើរចចុរបៃនភាេធដើមបីឆលុឹះរញ្ញច ំងេីការតល ស់រតូរធៃឹះ ធហើយទទួលបាៃការយល់ក្េមេីក្រសួង            
ពាណិជ្ជរមមធៅនងៃទី28 ខខ្ធមស្ថ ឆ្ន ំ2022។ 

ទ្៊ុនបក្មុង និងសវំិធានធន 

េំុាៃការខក្រក្រួលជាស្ថរវៃតធលើទុៃរក្មុង ៃិងសំវធិាៃ្ៃធៅរនុងអំ ុងការយិររធិចេទធៃឹះធទ ធក្ៅេីការរង្ហា ញធៅ
រនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសធងេរចធ ល្ ឹះធេលធៃឹះ។ 

ការខាតបង់ដ លបានរពំឹងទ្៊ុរដៅដលើឥណទានផតល ់លអ់តិថិជន  

មុៃធេលខដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសធងេរចធ ល្ ឹះធេលររស់ក្រុមហ ុៃក្ត្ូវបាៃធរៀរចំ ក្រុមក្រឹរាភិបាលបាៃចាត់្ 
វធិាៃការសមស្សរ្្ធដើមបីធ្វើឲ្យក្បារដថា សរមមភាេធផ្េង កៗ្ត្ូវបាៃធ្វើធ ើង ធហើយក្រុមក្រឹរាភិបាលធជ្ឿជារ់             
ថា ឥណទាៃអាក្ររ់ក្ត្ូវបាៃលុរធចញេីរញ្ជ ី ធហើយសំវធិាៃ្ៃក្ត្ូវបាៃធ្វើធ ើងយ៉ាងក្្រ់ក្គាៃ់សក្ារ់ការខាត្រង់
ខដលបាៃរេឹំងទុរធៅធលើឥណទាៃ។ 

្ិត្ក្តឹ្មកាលររធិចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ ក្រុមក្រឹរាភិបាលេំុបាៃដឹងេីកាលៈធទសៈណាមួយ ខដលអាចៃឹង                
រណាត លឲ្យចំៃួៃនៃឥណទាៃអាក្ររ់ខដលលុរធចញេីរញ្ជ ី ឬចំៃួៃនៃសំវធិាៃ្ៃធលើឥណទាៃអាក្ររ់ ៃិងជារ់
សងេ័យ ធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសធងេរចធ ល្ ឹះធេលររស់ក្រុមហ ុៃ ថាាៃចំៃួៃមិៃក្្រ់ក្គាៃ់ជាស្ថរវៃត               
ធ្ឹះធ ើយ។ 

ក្ទ្ពយសរមម 

មុៃធេលខដលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសធងេរចធ ល្ ឹះធេលររស់ក្រុមហ ុៃ ក្ត្ូវបាៃធរៀរចំធ ើង ក្រុមក្រឹរាភិបាល បាៃ
ចាត់្វធិាៃការ ខដលាៃមូលដាឋ ៃសមធហតុ្ផ្លធដើមបីធ្វើឲ្យក្បារដថា រណាត ក្ទេយសរមម (ធលើរខលងរំណុល) ខដល
ទំៃងជាមិៃអាចក្រមូលមរវញិបាៃធៅរនុងក្រតិ្រត្តិការអាជី្វរមម តាមត្នមលខដលបាៃរត់្ក្តាធៅរនុងរញ្ជ ី្ណធៃយយ 
ក្ត្ូវបាៃកាត់្រៃាយឲ្យធៅធសមើៃឹងត្នមលខដលបាៃរេឹំងទុរថាអាចក្រមូលបាៃជារ់ខសតង។ 

្ិត្ក្តឹ្មកាលររធិចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ ក្រុមក្រឹរាភិបាលេំុបាៃដឹងេីធហតុ្ការណ៍ណាមួយ ខដលៃឹងធ្វើឲ្យ                  
រ៉ាឹះពាល់ដល់ការរំណត់្ត្នមលក្ទេយសរមម ធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសធងេរចធ ល្ ឹះធេលររស់ក្រុមហ ុៃ ថាាៃ
ភាេមិៃក្តឹ្មក្ត្ូវធ្ឹះធទ។ 
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វិធីស្ថស្ដសរននការវាយតនមៃ 

្ិត្ក្តឹ្មកាលររធិចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ ក្រុមក្រឹរាភិបាលេំុបាៃដឹងេីធហតុ្ការណ៍ណាមួយ ខដលបាៃធរើត្ធ ើង
បាៃធ្វើឲ្យរ៉ាឹះពាល់ដល់ការអៃុវត្តៃ៍វ ិ្ ីស្ថស្តសតខដលាៃស្ស្ថរ់ រនុងការវាយត្នមលក្ទេយសរមម ៃិងរំណុលធៅរនុង             
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសធងេរចធ ល្ ឹះធេលររស់ក្រុមហ ុៃ ថាាៃភាេមិៃក្តឹ្មក្ត្ូវ ឬមិៃសមស្សរធ្ឹះធទ។ 

បំណ៊ុ លយថាភាព និងបំណ៊ុ លដផេងៗ 

្ិត្ក្តឹ្មកាលររធិចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ៖ 

 េំុាៃការតល ស់រតូរធលើក្ទេយសរមមណាមួយររស់ក្រុមហ ុៃ ខដលបាៃយរមរធក្រើក្បាស់សក្ារ់ការធា្ចំធពាឹះ     
រំណុលររស់រុ្គលណាាន រ់ធ ើយ ចារ់តំាងេីចុងការយិររធិចេទហិរញ្ញវត្ាុធៃឹះមរ ៃិង 

 េំុាៃរំណុលយថាធហតុ្ណាមួយខដលធរើត្ាៃធ ើងចំធពាឹះក្រុមហ ុៃ ចារ់តំាងេីចុងការយិររធិចេទហិរញ្ញវត្ាុ
មរធក្ៅអំេីក្រតិ្រត្តិការអាជី្វរមម្មមតាររស់ក្រុមហ ុៃ។ 

ក្រុមក្រឹរាភិបាលយល់ធ ើញថា េំុាៃរំណុលយថាធហតុ្ ឬរំណុលធផ្េង ធៗទៀត្ររស់ក្រុមហ ុៃខដលក្ត្ូវបាៃ
ទាមទារឲ្យសង ឬអាចៃឹងទាមទារឲ្យសងរនុងអំ ុងការយិររធិចេទ រ ា្ រ់េីចុងការយិររធិចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ       
ខដលៃឹងរងករឲ្យាៃផ្លរ៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវៃតដល់លទធភាេររស់ក្រុមហ ុៃ រនុងការរំធេញកាត្េវរិចចររស់ខ្លួៃធៅធេល
ខដលដល់នងៃរំណត់្ធ ើយ។ 

ការដក្បក្បួលននកាលៈដទ្សៈ 

្ការយិររធិចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះ ក្រុមក្រឹរាភិបាលេំុបាៃដឹងេីកាលៈធទសៈណាមួយ ខដលមិៃបាៃខវរខញរធៅ
រនុងរបាយការណ៍ធៃឹះ ឬរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសធងេរចធ ល្ ឹះធេលររស់ក្រុមហ ុៃ ខដលៃឹងរណាត លឲ្យាៃ                          
តួ្ធលខ្ណាមួយខដលបាៃរង្ហា ញធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសធងេរចធ ល្ ឹះធេល ាៃភាេមិៃក្តឹ្មក្ត្ូវជាស្ថរវៃត
ធ្ឹះធទ។ 

តាមមតិ្ររស់ក្រុមក្រឹរាភិបាល លទធផ្លនៃក្រតិ្រត្តិការររស់ក្រុមហ ុៃ រនុងការយិររធិចេទរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុធៃឹះ 
មិៃរងផ្លរ៉ាឹះពាល់ជាស្ថរវៃតេីសរមមភាេក្រតិ្រត្តិការ ក្េឹត្តិការណ៍ ឬធាតុ្ណាមួយ ខដលាៃលរេណៈជាស្ថរវៃត        
ៃិងមិៃក្រក្រតី្ធ្ឹះធទ។ 

ក្រុមក្រឹរាភិបាលរ៏ាៃមតិ្ផ្ងខដរថា ធៅរនុងចធ ល្ ឹះធេលចារ់េីចុងការយិររធិចេទរាយការណ៍មរទល់ៃឹងកាលររធិចេទ 
នៃរបាយការណ៍ធៃឹះ េំុាៃសរមមភាេក្រតិ្រត្តិការ ក្េឹត្តិការណ៍ ឬធាតុ្ណាមួយ ខដលាៃលរេណៈជាស្ថរវៃត ៃិង               
មិៃក្រក្រតី្ ខដលអាចរណាត លឲ្យាៃផ្លរ៉ាឹះពាល់្ៃៃ់្ៃរ ដល់លទធផ្លនៃក្រតិ្រត្តិការររស់ក្រុមហ ុៃរនុងការយិររធិចេទ                  
រាយការណ៍រចចុរបៃន ខដលរបាយការណ៍ធៃឹះបាៃធរៀរចំធ ើងធ្ឹះធទ។ 
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ក្រុមក្បរឹាភិបាល 
សាជិ្រក្រុមក្រឹរាភិបាល ធៅរនុងការយិររធិចេទ ៃិង្កាលររធិចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះរមួាៃ៖ 

ធ ម្ ឹះ មុខ្ង្ហរ 
ធលារ Kwi Sang Jun  ក្រធាៃក្រុមក្រឹរាភិបាល 
ធលារ Hui Tae Chung អភិបាល (ខត្ងតំាងធៅនងៃទី23 ខខ្រុមភៈ ឆ្ន ំ2022) 
ធលារ អ ុ៊ុំ សមធអឿៃ អភិបាល (ខត្ងតំាងធៅនងៃទី23 ខខ្រុមភៈ ឆ្ន ំ2022) 
ធលាររណឌិ ត្ Dong Hyun Choi អភិបាល 
ធលារ Kyung Cheon Lee អភិបាលឯររាជ្យ  
ធលារ Jaehong Pak អភិបាលឯររាជ្យ 
ធលារ ច័ៃា សុផ្ល អភិបាលឯររាជ្យ 
ធលារ Ji Kyu Jang អភិបាល (លាខលងធៅនងៃទី18 ខខ្មររា ឆ្ន ំ2022) 

្ណៈក្្ប់ក្្ងក្បតិបតតិ 
សាជិ្រ្ណៈក្្រ់ក្្ងក្រតិ្រត្តិធៅរនុងអំ ុងការយិររធិចេទ ៃិង្កាលររធិចេទនៃរបាយការណ៍ធៃឹះរមួាៃ៖ 

ធ ម្ ឹះ មុខ្ង្ហរ 
ធលារ អ ុ៊ុំ សមធអឿៃ ក្រធាៃ្យរក្រតិ្រត្តិ 
ធលារ ្ ីម ហយុៃជុ្ង អៃុក្រធាៃ្យរក្រតិ្រត្តិ (ខត្ងតំាងធៅនងៃទី16 ខខ្រុមភៈ ឆ្ន ំ2022) 
ធលារ អីុ ជូ្ហាវ ៃ់ អៃុក្រធាៃ្យរក្រតិ្រត្តិទទួលរៃាុរក្្រ់ក្្ងហាៃិភ័យ 

(ខត្ងតំាងធៅនងៃទី14 ខខ្មររា ឆ្ន ំ2022) 
ធលារ វ ៉ាៃុ ស ូយ៉ាុៃ អៃុក្រធាៃ្យរក្រតិ្រត្តិទទួលរៃាុរហិរញ្ញវត្ាុ 

(ខត្ងតំាងធៅនងៃទី14 ខខ្មររា ឆ្ន ំ2022) 
ធលារ ្ ង់ ស្ថ ៃ អៃុក្រធាៃ្យរក្រតិ្រត្តិទទួលរៃាុរក្រតិ្រត្តិការ 
ធលារ រ ីវណាណ  អៃុក្រធាៃ្យរក្រតិ្រត្តិទទួលរៃាុរក្្រ់ក្្ងអាជី្វរមម 
ធលារ ខរ៉ាៃ សុវណណសុខ្សីុថា អៃុក្រធាៃ្យរក្រតិ្រត្តិទទួលរៃាុរទីផ្ារ  
ធលារ ធហឿៃ ហុៃនី អៃុក្រធាៃ្យរក្រតិ្រត្តិទទួលរៃាុរ្ៃធាៃមៃុសេ  
ធលារ សីុម ធស្ជាតិ្ ក្រធាៃ្យរក្រតិ្រត្តិ (លាខលងធៅនងៃទី21 ខខ្មររា ឆ្ន ំ2022) 
ធលារ អ ុ៊ុំ សូផ្ៃ អៃុក្រធាៃ្យរក្រតិ្រត្តិទទួលរៃាុរហិរញ្ញវត្ាុ  

(ចូលៃិវត្តៃ៍ធៅនងៃទី24 ខខ្មររា ឆ្ន ំ2022) 
ធលារ ្ ង សុខ្ ីម អៃុក្រធាៃ្យរក្រតិ្រត្តិទទួលរៃាុរក្្រ់ក្្ងអាជី្វរមម 

(លាខលងេីតំ្ខណងនងៃទី28 ខខ្រុមភៈ ឆ្ន ំ2022) 
ធលារ ស្ថយ សូៃី អៃុក្រធាៃ្យរក្រតិ្រត្តិទទួលរៃាុរក្្រ់ក្្ងទីផ្ារ 

(លាខលងធៅនងៃទី28 ខខ្មររា ឆ្ន ំ2022) 
ធលារ ជួ្រ វាស  ្ អៃុក្រធាៃ្យរក្រតិ្រត្តិទទួលរៃាុរ្ៃធាៃមៃុសេ 

(លាខលងធៅនងៃទី28 ខខ្មររា ឆ្ន ំ2022) 
ធលារ ជា ហាង អៃុក្រធាៃ្យរក្រតិ្រត្តិទទួលរៃាុរខផ្ៃការយុទធស្ថស្តសត ៃិងអាជី្វរមម 

(លាខលងធៅនងៃទី26 ខខ្មររា ឆ្ន ំ2022) 



ក្្ឹឹះស្ថថ នមីក្រូហរិញ្ញវតថ៊ុ ក្បាស្ថរ់ ម.រ 

5 

ភា្រមមរបសក់្រុមក្បឹរាភិបាល 

េំុាៃសាជិ្រនៃក្រុមក្រឹរាភិបាលណាាន រ់ ាៃភា្រមមធដាយតា ល់រនុងមូល្ៃររស់ក្រុមហ ុៃធ ើយ។ 

អតថក្បដោជន៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល 

ធៅរនុងអំ ុងការយិររធិចេទ ៃិងធៅចុងការយិររធិចេទហិរញ្ញវត្ាុធៃឹះ េំុាៃរិចចក្េមធក្េៀងណាមួយខដលាៃក្រុមហ ុៃ
ជាភា្ីាេ ង ខដលរមមវត្ាុនៃរិចចក្េមធក្េៀងធ្ឹះបាៃផ្តល់លទធភាេដល់សាជិ្រក្រុមក្រឹរាភិបាលណាាន រ់ ឲ្យទទួល
បាៃៃូវអត្ាក្រធយជ្ៃ៍តាមមធ្ោបាយធផ្េង  ៗដូចជាការទិញភា្ហ ុៃ ឬរ័ណណរំណុលររស់ក្រុមហ ុៃ ឬររស់ស្ថជី្វរមម            
ដនទធ ើយ។ 

េំុាៃសាជិ្រក្រុមក្រឹរាភិបាលណាាន រ់បាៃទទួល ឬាៃសិទធិទទួលបាៃៃូវអត្ាក្រធយជ្ៃ៍ណាមួយ តាមរយៈ          
ការចុឹះរិចចសៃោធ្វើធ ើងធដាយក្រុមហ ុៃ ឬជាមួយៃឹងក្រុមហ ុៃខដលាៃអភិបាលធ្ឹះជាសាជិ្រ ឬរ៏ជាមួយ                
ក្រុមហ ុៃណាមួយខដលអភិបាលធ្ឹះ ាៃភា្រមមខផ្នរហិរញ្ញវត្ាុជាស្ថរវៃតធ្ឹះធ ើយ ធលើរខលងខត្អវីខដលបាៃ
រង្ហា ញធៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសធងេរចធ ល្ ឹះធេលធៃឹះ។ 

ការទ្ទ្ួលខ៊ុសក្តូវរបសក់្រុមក្បឹរាភិបាលដលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល 

ក្រុមក្រឹរាភិបាល ាៃភារៈទទួលខុ្សក្ត្ូវរនុងការរញ្ញជ រ់ថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសធងេរចធ ល្ ឹះធេលររស់ក្រុមហ ុៃ 
ន្ងៃទី30 ខខ្មិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 ៃិងសក្ារ់ដំណាច់ការយិររធិចេទ 3ខខ្ ៃិង 6ខខ្ ខដលបាៃរញ្ច រ់ ដូចបាៃរង្ហា ញធៅ ទំេ័រ

ទី 9 ដល់ទី 63 ក្ត្ូវបាៃធរៀរចំធ ើងជាស្ថរវៃត ធដាយអៃុធលាមធៅតាមសដង់ដា្ណធៃយយអៃតរជាតិ្នៃរមពុជា 34                      
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុ ចធ ល្ ឹះធេល (“ស.្ .អ.រ 34”)។ ក្រុមក្រឹរាភិបាល ក្ត្ួត្េិៃិត្យធលើការធរៀរចំរបាយការណ៍              
ហិរញ្ញវត្ាុសធងេរចធ ល្ ឹះធេល ខដលធ្វើធ ើងធដាយ្ណៈក្្រ់ក្្ង ខដលក្ត្ូវបាៃត្ក្មូវឲ្យ៖ 

 អៃុម័ត្ៃូវធគាលៃធយបាយ្ណធៃយយសមស្សរ្  ្ ធដាយខផ្អរធលើការវៃិិចេ័យ ៃិងការបា៉ា ៃ់ស្ថម ៃយ៉ាង                    
សមធហតុ្ផ្ល ៃិងធដាយភាេក្រុងក្រយ័ត្ន ធហើយក្ត្ូវអៃុវត្ដធគាលៃធយបាយទំាងធៃឹះក្រររធដាយសងគតិ្ភាេ។ 

 អៃុធលាមតាមលរេខ្ណឌ ត្ក្មូវនៃការលាត្ក្ត្ដាងេ័ត៌្ាៃ ៃិងការខណ្ំធផ្េងៗ ខដលធចញផ្ាយធដាយ               
ស.្ .អ.រ 34 ឬក្រសិៃធរើាៃធវៀរចារេីការរង្ហា ញេ័ត៌្ាៃដ៏សមស្សរ ្ឺក្ត្ូវធ្វើឲ្យក្បារដថា ការធវៀរចារ                  
ទំាងធៃឹះក្ត្ូវបាៃលាត្ក្ត្ដាង េៃយល់ ៃិងរំណត់្ររាិណឲ្យបាៃសមស្សររនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសធងេរ
ចធ ល្ ឹះធេល។ 

 ររាទុរៃូវរញ្ជ ី្ណធៃយយឲ្យបាៃក្្រ់ក្គាៃ់ ៃិងក្រេ័ៃធក្ត្ួត្េិៃិត្យនផ្ារនុងឲ្យាៃក្រសិទធភាេ។ 

 ធរៀរចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសធងេរចធ ល្ ឹះធេល ធដាយខផ្អរធលើមូលដាឋ ៃៃិរៃដរភាេនៃដំធណើ រការអាជី្វរមម            
លុឹះក្តាខត្វាាៃភាេមិៃសមរមយរនុងការសៃមត្ថា ក្រុមហ ុៃៃឹងអាចរៃដធ្វើក្រតិ្រត្ដិការអាជី្វរមមររស់ខ្លួៃ្
ធេលអ្្ត្បាៃ។ 

 រធងកើត្ធគាលការណ៍ជារមួសក្ារ់ក្រុមហ ុៃ អៃុម័ត្រាល់ធសចរតីសធក្មច ៃិងសរមមភាេទំាងឡាយធ្វើធ ើងធដាយ
្ណៈក្្រ់ក្្ង ខដលាៃឥទធិេលជាស្ថរវៃតធលើក្រតិ្រត្ដិការអាជី្វរមម ៃិងលទធផ្លនៃក្រតិ្រត្ដិការររស់ក្រុមហ ុៃ 
ធហើយក្ត្ូវធា្ថាធគាលៃធយបាយ ៃិងធសចរតីសធក្មចទំាងធ្ឹះ ក្ត្ូវបាៃឆលុឹះរញ្ញច ំងយ៉ាងក្តឹ្មក្ត្ូវរនុង                    
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសធងេរចធ ល្ ឹះធេល។ 
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ការទ្ទ្ួលខ៊ុសក្តូវរបសក់្រុមក្បឹរាភិបាលដលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត) 

្ណៈក្្រ់ក្្ង ាៃភារៈទទួលខុ្សក្ត្ូវរនុងការររាទុររញ្ជ ី្ណធៃយយឲ្យបាៃក្តឹ្មក្ត្ូវ (រមួទំាងភាេចាស់លាស់         
នៃរញ្ជ ីធៃឹះ ធៅក្្រ់ធេលធវលា) ខដលរង្ហា ញេីស្ថា ៃភាេហិរញ្ញវត្ាុររស់ក្រុមហ ុៃ ៃិងក្ត្ូវធា្ថា រញ្ជ ី្ណធៃយយ          
បាៃអៃុធលាមតាមក្រេ័ៃធ្ណធៃយយខដលបាៃចុឹះរញ្ជ ី។ ្ណៈក្្រ់ក្្ងរ៏ាៃភារៈទទួលខុ្សក្ត្ូវផ្ងខដរចំធពាឹះការ         
ការពារក្ទេយសមបត្តិររស់ក្រុមហ ុៃ ៃិងចាត់្វធិាៃការសមស្សរ្  ្ ធដើមបីទរ់ស្ថក ត់្ ៃិងខសវងររការខរលងរៃលំ ៃិង             
ភាេមិៃក្រក្រតី្។ 

ក្រុមក្រឹរាភិបាលបាៃអឹះអាងថា ្ណៈក្្រ់ក្្ងបាៃអៃុវត្តតាមលរេខ្ណឌ ត្ក្មូវខាងធលើ រនុងការធរៀរចំរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ាុសធងេរចធ ល្ ឹះធេលធៃឹះ។ 

ការអន៊ុម័តដលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល 

ធយើងខ្ាុំ សូមធ ើ្វការអៃុម័ត្ធលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ាុសធងេរចធ ល្ ឹះធេល រមួទំាងរំណត់្សាគ ល់ខដលបាៃភាជ រ់មរ
ជាមួយ ថាក្ត្ូវបាៃធរៀរចំធ ើង ក្្រ់ទិដឋភាេជាស្ថរវៃត ធដាយអៃុធលាមធៅតាម ស.្ .អ.រ 34។ 

 

ចុឹះហត្ាធលខាធដាយធយងធៅតាមធសចរតីសធក្មចររស់ក្រុមក្រឹរាភិបាល៖ 

 

 

 
  
ធលារ Kwi Sang Jun 
ក្រធាៃក្រុមក្រឹរាភិបាល 

រាជ្ធាៃីភនំធេញ ក្េឹះរាជាណាចក្ររមពុជា 

នងៃទី11 ខខ្សីហា ឆ្ន ំ2022 
 



 

KPMG Cambodia Ltd 
GIA Tower, Sopheak Mongkul Street, Phum 14 
Sangkat Tonle Bassac, Khan Chamkar Mon  
Phnom Penh, Cambodia 
+855 (17) 666 537 / +855 (81) 533 999 | kpmg.com.kh 
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KPMG Cambodia Ltd., a Cambodian single member private limited company and a member firm of the 
KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a 
private English company limited by guarantee. All rights reserved.  
 

 

រាយការណ៍របសស់វនររឯររាជយសរពីីការគត្ួត្ពិនិត្យដលើ      
រាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល 
ជូ្នចំង្ពាោះភា្ទុនិករបស់ 
ម្រ រ្ោះស្ថថ នមីម្រកហិូរញ្ញវត្ថុ ម្របាស្ថក់ ម.ក 

ង្សចកដីង្ផ្ដើម 

ង្យើខែាុំ បានង្ធាើការម្រត្ួត្េិនិត្យង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល សម្រាប់ការយិបរងិ្ចេទ
ខដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 របស់ម្រ រ្ោះស្ថថ នមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុ ម្របាស្ថក់ ម.ក ខដលបាន
បង្កា ញង្ៅទំេ័រទី 9 ដល់ទី 63 (ង្ៅកាត់្ថា “ម្រកុមហ ុន ”) ជារួមង្ៅកាត់្ថា (“របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល ”) ខដលរមួាន៖ 

• របាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល ្ ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022  

• របាយការណ៍ចំង្ណញ  ឬខាត្ និខលទធផ្លលមអិត្ង្ផ្សខៗសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល សម្រាប់ដំណាច់
ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ និខ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 

• របាយការណ៍បខម្រមបម្រមួលមូលធនសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ 
ខដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 

• របាយការណ៍លំហូរទរកម្របាក់សង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដល
បានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 និខ 

• កំណត់្សាា ល់េនយល់ង្ផ្សខៗង្ទៀត្ង្ៅង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល។ 

អនកម្រ្ប់ម្រ្ខានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវង្លើការង្រៀបចំ និខបង្កា ញនូវភាេម្រត្រមម្រត្ូវថ្នរបាយការណ៍
ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល ង្ដាយអនុង្ោមតមសតខ់ដា្ណង្នយយអនតរជាតិ្ថ្នកមពុជា 34           
“របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ចង្ ល្ ោះង្េល”។ ការទទួលែុសម្រត្ូវរបស់ង្យើខែាុំ ្ឺផ្តល់ការសននិដាឋ នង្លើ         
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េលង្ដាយខផ្អកង្លើការង្ធាើការម្រត្ួត្េិនិត្យរបស់ង្យើខែាុំ។ 



8 

វសិ្ថលភាេថ្នការម្រត្តួ្េិនិត្យ 

ង្យើខែាុំ បានង្ធាើការម្រត្ួត្េិនិត្យង្លើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល ង្ដាយអនុង្ោមង្ៅតមសដខ់ដា 
អនតរជាតិ្ថ្នកមពុជាសម្រាប់កិចចការង្ករម្រត្ួត្េិនិត្យង្លែ 2410 សតីេី“ការម្រត្ួត្េិនិត្យង្លើេ័ត៌្ានហិរញ្ញវត្ថុ ចង្ ល្ ោះ
ង្េល ខដលអនុវត្តង្ដាយសវនករឯករាជ្យរបស់ម្រកុមហ ុន”។ ការម្រត្ួត្េិនិត្យ ង្លើេត៌្ានហិរញ្ញវត្ថុចង្ ល្ ោះង្េល  
រមួានការស្ថកសួរេ័ត៌្ាន ជាេិង្សសស្ថកសួរបុ្ាលខដល ានភារៈទទួលែុសម្រត្ូវង្លើបញ្ញា ្ណង្នយយ និខ
ហិរញ្ញវត្ថុ ង្ហើយង្ធាើការវភិា  ្ និខអនុវត្តនូវនីតិ្វធីិម្រត្ួត្េិនិត្យង្ផ្សខៗ។ ការម្រត្ួត្េិនិត្យ ានវសិ្ថលភាេតូ្ចជាខ  
ការង្ធាើសវនកមម ខដលអនុង្ោមតមសតខ់ដាសវនកមមអនតរជាតិ្ថ្នកមពុជា ង្ហតុ្ដូង្ចនោះ ការម្រត្ួត្េិនិត្យមិនអាចឲ្យ
ង្យើខែាុំ ផ្ដល់នូវអំណោះអំណាខថា ង្យើខែាុំបានដរខនូវរាល់បញ្ញា ជាស្ថរវនតទំាខឡាយ ខដលអាចនរខម្រត្ូវបានរក
ង្ឃើញកនុខង្េលង្ធាើសវនកមមង្្ោះង្ ើយ។ ង្ហតុ្ដូង្ចនោះង្យើខែាុំ មិនបង្ញ្ចញមតិ្សវនកមមង្្ោះង្ទ។ 

ង្សចកតីសននិដាឋ ន  

ខផ្អកង្លើការម្រត្ួត្េិនិត្យរបស់ង្យើខែាុំ េំុានបញ្ញា ណាមួយខដលបានទាញចំណាប់អារមមណ៍ង្យើខែាុំ ខដល  
បណាត លឲ្យង្យើខែាុំង្ជ្ឿថា របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល មិនម្រត្ូវបានង្រៀបចំជាស្ថរវនត ស្សបតម  
សតខ់ដា្ណង្នយយអនតរជាតិ្ថ្នកមពុជា 34 (“របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ចង្ ល្ ោះង្េល”) ង្្ោះង្ ើយ។ 

តំ្ណាខម្រកុមហ ុន ដខភីអរមជជី ដខមបូឌា 

ដង៉ែ  ហ ុយ 
Partner 

រាជ្ធានីភ្នំង្េញ  ម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា 

ថ្ងៃទី11 ខែសីហ្វ ឆ្ន ំ2022 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រាយការណ៍ស្ថា នភាពហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល 

្នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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  ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021 

 កំណត់្ ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
 សាា ល់  (កំណត់្សាា ល់ 4)  (កំណត់្សាា ល់ 4) 
គទ្ពយសរមម      
ស្ថច់ម្របាក់កនុខថ្ដ 6 186,796,550 760,261,959 222,365,399 905,916,636 
សមតុ្លយង្ៅធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា 7 345,473,840 1,406,078,529 368,419,366 1,500,940,497 
សមតុ្លយង្ៅធ្គារង្ផ្សខ  ៗ 8 8,247,289 33,566,466 2,308,097 9,403,187 
ឥណទានផ្តល់ដល់អតិ្ងិជ្ន 9 4,067,844,165 16,556,125,752 3,691,567,993 15,039,448,003 
ម្រទេយសកមមង្ផ្សខ  ៗ 10 2,385,460 9,708,822 1,815,969 7,398,258 
ម្រទេយ និខបរកិាេ រ 11 4,722,980 19,222,529 4,861,518 19,805,825 
សិទធិង្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម 12 21,081,714 85,802,576 16,097,643 65,581,798 
ម្រទេយសកមមអរូបី 13 1,222,862 4,977,048 1,354,529 5,518,351 
េនធេនោរសុទធជាម្រទេយសកមម 20(្ ) 12,770,869 51,977,437 11,727,635 47,778,385 

គទ្ពយសរមមសរបុ  4,650,545,729 18,927,721,118 4,320,518,149 17,601,790,940 

បំណុល និងមូលធនមាា សភ់ា្ហ ុន     
បំណុល      
ម្របាក់បង្ញ្ញើេីម្រ រ្ោះស្ថថ នធ្គារ និខ 

ហិរញ្ញវត្ថុង្ផ្សខ  ៗ 14 74,874,000 304,737,180 81,881,578 333,585,549 
ម្របាក់បង្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 15 2,733,712,077 11,126,208,153 2,533,330,855 10,320,789,903 
ម្របាក់កមចី 16 875,070,899 3,561,538,559 829,821,864 3,380,694,274 
មូលបម្រត្បំណុលម្រត្ូវសខ 17 31,436,608 127,946,995 31,342,099 127,687,711 
អនុបំណុល 18 92,665,342 377,147,942 105,191,790 428,551,352 
បំណុលភ្តិ្សនោ 19 21,503,474 87,519,139 15,591,438 63,519,518 
បំណុលេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ 20(ែ) 21,722,137 88,409,098 34,153,679 139,142,088 
សំវធិានធនង្លើអត្ថម្របង្យជ្ន៍

និង្យជិ្ត្   21 1,487,502 6,054,133 237,906 969,229 
បំណុលង្ផ្សខ  ៗ 22 24,904,108 101,359,721 14,627,852 59,593,871 
បំណុលសរបុ  3,877,376,147 15,780,920,920 3,646,179,061 14,854,533,495 
មូលធនាច ស់ភា្ហ ុន      
ង្ដើមទុន 23(ក) 400,000,000 1,600,000,000 300,000,000 1,200,000,000 
ម្របាក់ចំង្ណញរកាទុក  339,132,535 1,393,988,378 349,600,939 1,430,490,098 
ទុនបម្រមុខតមបទបបញ្ញត្តិ 23(ែ) 34,037,047 138,289,745 24,738,149 100,536,219 
ទុនបម្រមុខេីការបតូររូបិយប័ណា  - 14,522,075 - 16,231,128 
មូលធនាច ស់ភា្ហ ុនសរបុ  773,169,582 3,146,800,198 674,339,088 2,747,257,445 
បំណុល និងមូលធនមាា សភ់ា្ហ ុនសរបុ 4,650,545,729 18,927,721,118 4,320,518,149 17,601,790,940 
 
កំណត់្សាា ល់ខដលភាជ ប់ជាមួយ ្ ឺជាខផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រាយការណ៍ចំដណញ ឬខាត្ និងលទ្ធផលលមអិត្ដផេងៗសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល  
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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សម្រាប់ដំណាច់ 
ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 

សម្រាប់ដំណាច់ 
ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2021 

 កំណត់្ ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់
ង្រៀល 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់
ង្រៀល  សាា ល់  (កំណត់្សាា ល់ 4) 

 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

      
ចំណូលការម្របាក់ 24 287,732,926 1,168,195,680 242,118,738 983,244,195 
ចំណាយការម្របាក់ 25 (117,349,863) (476,440,444) (101,559,125) (412,431,607) 

ចំណូលការម្របាក់សុទធ  170,383,063 691,755,236 140,559,613 570,812,588 
ចំណូលកថ្ម្រមង្ជ្ើខស្ថ 26 4,850,051 19,691,207 4,334,419 17,602,076 
ចំណាយកថ្ម្រមង្ជ្ើខស្ថ 26  (645,440)  (2,620,486) (77,888) (316,303) 
ចំណូលសុទធេីកថ្ម្រមង្ជ្ើខស្ថ 

និខម្របាក់កថ្ម្រម 26 4,204,611 17,070,721 4,256,531 17,285,773 

ចំណូលង្ផ្សខ  ៗ 27 5,705,786 23,165,491 5,155,014 20,934,512 
ចំណូលវភិា្ទាន  287,223 1,166,125 755,704 3,068,914 
ខាត្សុទធេីការបដូររូបិយប័ណា  (774,110) (3,142,887) (592,778) (2,407,271) 

ចំណូលង្ផ្សខៗសរុប  5,218,899 21,188,729 5,317,940 21,596,155 
ចំណូលសរុបេីការម្របាក់ កថ្ម្រម         

ង្ជ្ើខស្ថ និខចំណូលង្ផ្សខ  ៗ  179,806,573 730,014,686 150,134,084 609,694,516 
ចំណាយង្លើបុ្ាលិក 28 (48,134,364) (195,425,518) (37,848,583) (153,703,096) 
តំ្ហយ/(សំវធិានធន)ង្លើការខាត្

បខ់ថ្នឱនភាេថ្នត្ថ្មល 9 2,906,961 11,802,262 (16,800,898) (68,228,447) 
ចំណាយទូង្ៅ និខរដឋបាល 29 (7,961,796)  (32,324,892) (6,969,022) (28,301,198) 
រលំស់ 30 (3,408,041) (13,836,646) (3,255,332) (13,219,903) 

ម្របាក់ចំង្ណញមុនដកេនធ  123,209,333 500,229,892 85,260,249 346,241,872 
ចំណាយេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ 20(ក) (24,378,839) (98,978,086) (16,784,682) (68,162,594) 
ម្របាក់ចំង្ណញសុទធសម្រាប់

ការយិបរងិ្ចេទ  
98,830,494 401,251,806 68,475,567 278,079,278 

(ខាត្)/ចំង្ណញលមអិត្ង្ផ្សខ ៖ៗ      
លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា  - (1,709,053) - 16,523,801 
លទធផ្លលមអិត្សរបុ 

សម្រាប់ការយិបរងិ្ចេទ   98,830,494 399,542,753 68,475,567 294,603,079 
 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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សម្រាប់ដំណាច់ 
ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 

សម្រាប់ដំណាច់ 
ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2021 
 

កំណត់្ ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់
ង្រៀល 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់
ង្រៀល 

 
សាា ល់  (កំណត់្សាា ល់ 4) 

 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

     
ចំណូលការម្របាក់ 24 146,986,133 596,175,755 123,300,397 500,969,513 
ចំណាយការម្របាក់ 25 (60,378,028) (244,893,282) (51,341,304) (208,599,718) 

ចំណូលការម្របាក់សុទធ  86,608,105 351,282,473 71,959,093 292,369,795 
ចំណូលកថ្ម្រមង្ជ្ើខស្ថ 26 2,302,649 9,339,544 2,160,569 8,778,392 
ចំណាយកថ្ម្រមង្ជ្ើខស្ថ 26 (622,328) (2,524,162) (56,813) (230,831) 
ចំណូលសុទធេីកថ្ម្រមង្ជ្ើខស្ថ 

និខម្របាក់កថ្ម្រម 26 1,680,321 6,815,382 2,103,756 8,547,561 
ចំណូលង្ផ្សខ  ៗ 27 2,885,494 11,703,564 2,277,319 9,252,747 
ចំណូលវភិា្ទាន  152,731 619,477 390,494 1,586,577 
ខាត្សុទធេីការបដូររូបិយប័ណា  (1,154,806) (4,683,893) (1,234,376) (5,015,270) 
ចំណូលង្ផ្សខៗសរបុ  1,883,419 7,639,148 1,433,437 5,824,054 
ចំណូលសរបុេីការម្របាក់ កថ្ម្រម         

ង្ជ្ើខស្ថ និខចំណូលង្ផ្សខ  ៗ  90,171,845 365,737,003 75,496,286 306,741,410 
ចំណាយង្លើបុ្ាលិក 28 (24,412,881) (99,018,645) (17,463,551) (70,954,408) 
តំ្ហយ/(សំវធិានធន)ង្លើការខាត្

បខ់ថ្នឱនភាេថ្នត្ថ្មល 9 1,901,010 7,710,497 (12,548,580) (50,984,881) 
ចំណាយទូង្ៅ និខរដឋបាល 29 (4,258,053) (17,270,663) (3,327,675) (13,520,344) 
រលំស់ 30 (1,774,015) (7,195,404) (1,643,832) (6,678,889) 

ម្របាក់ចំង្ណញមុនដកេនធ 
 

61,627,906 249,962,788 40,512,648 164,602,888 
ចំណាយេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ 20(ក) (12,184,687) (49,421,090) (8,001,136) (32,508,616) 
ម្របាក់ចំង្ណញសុទធសម្រាប់

ការយិបរងិ្ចេទ 
 

49,443,219 200,541,698 32,511,512 132,094,272 

(ខាត្)/ចំង្ណញលមអិត្ង្ផ្សខ ៖ៗ      
លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា  - (1,205,555) - 17,027,299 
លទធផ្លលមអិត្សរុប 

សម្រាប់ការយិបរងិ្ចេទ   49,443,219 199,336,143 32,511,512 149,121,571 

 

 
កំណត់្សាា ល់ខដលភាជ ប់ជាមួយ ្ ឺជាខផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល។



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រាយការណ៍សតពីីបដគមបគមួលមូលធនសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល 
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 ង្ដើមទុន ម្របាក់ចំង្ណញរកាទុក ទុនបម្រមខុ ទុនបម្រមខុតមបទបបញ្ញត្តិ ទុនបម្រមខុេីការបតូររូបិយប័ណា សរុប 

 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
             
សមតុ្លយថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្ន ំ2022 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 
មូលធនកមមង្លើម្របាក់ចំង្ណញរកាទុក 100,000,000 400,000,000 (100,000,000) (400,000,000) - - - - - - - - 
ម្របាក់ចំង្ណញសុទធសម្រាប់ការយិបរងិ្ចេទ - - 98,830,494 401,251,806 - - - - - - 98,830,494 401,251,806 
ការង្ផ្ទរង្ៅទុនបម្រមុខតមបទបបញ្ញត្តិ - - (9,298,898) (37,753,526) - - 9,298,898 37,753,526 - - - - 
លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា - - - - - - -  - (1,709,053) - (1,709,053) 

សមតុ្លយថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 400,000,000 1,600,000,000 339,132,535 1,393,988,378 - - 34,037,047 138,289,745 - 14,522,075 773,169,582 3,146,800,198 

 
សមតុ្លយថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្ន ំ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 
មូលធនកមមង្លើម្របាក់ចំង្ណញរកាទុក 70,000,000 280,000,000 (70,000,000) (280,000,000) - - - - - - - - 
ម្របាក់ចំង្ណញសុទធសម្រាប់ការយិបរងិ្ចេទ - - 68,475,567 278,079,278 - - - - - - 68,475,567 278,079,278 
ការង្ផ្ទរេីទុនបម្រមុខតមបទបបញ្ញត្តិ - - 461,332 1,778,127 - - (461,332) (1,778,127) - - - - 
ការង្ផ្ទរង្ៅទុនបម្រមុខ - - (29,310) (119,028) 29,310 119,028 - - - - - - 
លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា - - - - - - - - - 16,523,801 - 16,523,801 

សមតុ្លយថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត់្សាា ល់ខដលភាជ ប់ជាមួយ ្ឺជាខផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រាយការណ៍លហូំរទ្ររគារ់សដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល  
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 កំណត់្ 

សម្រាប់ដំណាច់ 
ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 

សម្រាប់ដំណាច់ 
ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2021 

 
សាា ល់ ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 

លំហូរទរកម្របាក់េីសកមមភាេម្របតិ្បត្តិការ      

ស្ថច់ម្របាក់សុទធង្ម្របើម្របាស់កនុខ 
សកមមភាេម្របតិ្បត្តិការ 31 (104,451,914) (424,074,772) (39,222,302) (159,281,768) 

លំហូរទរកម្របាក់េីសកមមភាេវនិិង្យ  ្      
ការទិញម្រទេយ និខបរកិាេ រ  (896,112) (3,638,215) (538,317) (2,186,105) 
ការទិញម្រទេយសកមមអរូបី  (15,400) (62,524) (43,735) (177,608) 
ការវនិិង្យ ង្្លើវញិ្ញញ បនប័ម្រត្ម្របាក់បង្ញ្ញើ 

ខដលអាចចរចាបាន   (522,086) (2,119,669) (147,430) (598,713) 
ស្ថច់ម្របាក់បានេីការវនិិង្យ ង្្លើ               

វញិ្ញញ បនប័ម្រត្ម្របាក់បង្ញ្ញើខដលអាចចរចាបាន 521,990 2,119,279 - - 
ស្ថច់ម្របាក់បានេីការលក់ម្រទេយ និខបរកិាេ រ 36,491 148,153 62,059 252,022 
ការដាក់ម្របាក់ត្មាល់ធា ង្្លើង្ដើមទុន  (10,000,000) (40,600,000) (7,000,000) (28,427,000) 
ស្ថច់ម្របាក់សុទធង្ម្របើម្របាស់កនុខ

សកមមភាេវនិិង្យ  ្  (10,875,117) (44,152,976) (7,667,423) (31,137,404) 

លំហូរទរកម្របាក់េីសកមមភាេហិរញ្ញបបទាន     
ស្ថច់ម្របាក់បានេីម្របាក់កមចី  246,501,536 1,000,796,236 77,761,365 315,788,903 
ការទូទាត់្ម្របាក់កមចី  (201,232,045) (817,002,103) (147,932,830) (600,755,223) 
ស្ថច់ម្របាក់បានេីអនុបំណុល  - - 17,296,512 70,241,135 
ការទូទាត់្អនុបំណុល  (12,411,763) (50,391,758) (8,571,209) (34,807,680) 
ការទូទាត់្បំណុលភ្តិ្សនោ  (1,729,564) (7,022,030) (1,950,153) (7,919,571) 
ស្ថច់ម្របាក់សុទធទទួលបានេី/(ង្ម្របើម្របាស់កនុខ) 
 សកមមភាេហិរញ្ញបបទាន 31,128,164 126,380,345 (63,396,315) (257,452,436) 
ការងយចុោះសុទធថ្នស្ថច់ម្របាក់ និខ 

ស្ថច់ម្របាក់សមមូល  (84,198,867) (341,847,403) (110,286,040) (447,871,608) 
ស្ថច់ម្របាក់ និខស្ថច់ម្របាក់សមមូល         

ង្្ដើមការយិបរងិ្ចេទ  364,927,185 1,486,713,352 417,065,787 1,687,031,108 
លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា  - (2,301,695) - 10,967,970 
ស្ថច់ម្របាក់ និខស្ថច់ម្របាក់សមមូល 

្ចុខការយិបរងិ្ចេទ 6 280,728,318 1,142,564,254 306,779,747 1,250,127,470 

ម្របតិ្បត្តិការមិនខមនជាស្ថច់ម្របាក់ជាស្ថរវនតេីសកមមភាេហិរញ្ញបបទាន 
ការបំប្បែងពីប្រាក់ចំណេញរកាទុកណៅង្ដើមទុន 100,000,000 400,000,000 70,000,000 280,000,000 

កំណត់្សាា ល់ខដលភាជ ប់ជាមួយ ្ ឺជាខផ្នកមួយថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល 

សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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កំណត់្សាា ល់ដូចានភាជ ប់ជាមួយ ្ឺជាខផ្នកមួយ និខម្រត្ូវអានភាជ ប់ជាមួយរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះ                    
ង្េលង្នោះ។ 

1. ព័ត្៌មានទ្ូដៅ 
ម្រ រ្ោះស្ថថ នមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុម្របាស្ថក់ ម.ក ង្ៅកាត់្ថា (“ម្រកុមហ ុន”) ្ឺជាម្រ រ្ោះស្ថថ នមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុខដលទទួលបាន
អាជាា ប័ណា និខចុោះបញ្ជ ីង្ៅកនុខម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា។ 

ម្រកុមហ ុន ម្រត្ូវបានបង្ខាើត្ង្ ើខង្ៅកនុខម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា ង្ដាយបានចុោះបញ្ជ ីជាមួយម្រកសួខពាណិជ្ជកមម           
ជាម្រកុមហ ុនមហ្វជ្នទទួលែុសម្រត្ូវានកម្រមិត្ ង្ម្រកាមបញ្ជ ីពាណិជ្ជកមមង្លែ 00001157 ង្ៅថ្ងៃទី19 ខែកញ្ញញ             
ឆ្ន ំ2011។ ម្រកុមហ ុនបានចុោះបញ្ជ ីស្ថរជាងមី ង្ៅថ្ងៃទី28 ខែង្មស្ថ ឆ្ន ំ2016។ 

ធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា បានផ្តល់អាជាា ប័ណាមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុដល់ម្រកុមហ ុន ខដលានសុេលភាេចាប់េីថ្ងៃទី14              
ខែធនូ ឆ្ន ំ2007។ ង្លើសេីង្នោះង្ៅង្ទៀត្ ម្រកុមហ ុនបានទទួលអាជាា ប័ណាេីធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា ង្ដើមបីង្ធាើ                  
អាជី្វកមមទទួលម្របាក់បង្ញ្ញើ ង្ៅថ្ងៃទី27 ខែសីហ្វ ឆ្ន ំ2010 និខការអនុញ្ញញ ត្ឲ្យដំង្ណើ រការា សីុនដក-ដាក់ម្របាក់
សា័យម្របវត្តិ និខង្សវាកមមបខ់ម្របាក់តមា សីុនឆូត្កាត្ង្ៅថ្ងៃទី1 ខែធនូ ឆ្ន ំ2011។ 

សកមមភាេចមបខរបស់ម្រកុមហ ុន ្ឺផ្តល់ង្សវាកមមហិរញ្ញវត្ថុដល់សហ្មន៍ជ្នបទ និខសហម្រគាសខាន ត្តូ្ចកនុខ
ម្របង្ទសកមពុជា តមរយៈការយិល័យកណាត លរបស់ម្រកុមហ ុន ង្ៅកនុខរាជ្ធានីភ្នំង្េញ និខស្ថខាជាង្ម្រចើនង្ទៀត្
ង្ៅកនុខរាជ្ធានីភ្នំង្េញ និខង្ែត្ត្្កនុខម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា។ 

ស្ថន ក់ការចុោះបញ្ជ ីរបស់ម្រកុមហ ុន ានទីតំខសថិត្ង្ៅអគារង្លែ 212 ផ្លូវង្លែ 271 សង្កា ត់្ទួលទំេូខ 2                        
ែណឌ ចំការមន រាជ្ធានីភ្នំង្េញ ម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា។  

្ិត្ម្រត្រមថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 ម្រកុមហ ុនានបុ្ាលិកចំនួន 9,375 ្ ក់ )ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021៖ ចំនួន 9,330្ ក់)។ 

2. មូលដ្ឋា នទ្ូដៅននការដរៀបចំ  

(ក) របាយការណ៍អនុង្ោមភាេ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល ម្រត្ូវបានង្រៀបចំង្ ើខ ង្ដាយអនុង្ោមតមសតខ់ដា្ណង្នយយ       
អនតរជាតិ្ថ្នកមពុជា (“ស.្ .អ.ក”) 34 “របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ចង្ ល្ ោះង្េល”។ របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប             
ចង្ ល្ ោះង្េល មិនបានរមួបញ្ចូ លនូវរាល់េ័ត៌្ានទំាខស្សុខរបស់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តមសតខ់ដារបាយការណ៍        
ទាក់ទខនរខហិរញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្ថ្នកមពុជាង្្ោះង្ទ។ យ ខណាមិញ កំណត់្សាា ល់េនយល់បខនថមខដលបាន
ង្ម្រជ្ើសង្រ ើស ម្រត្ូវបានដាក់បញ្ចូ លង្ដើមបីេនយល់េីម្រេរត្តិការណ៍ និខម្របតិ្បត្តិការទំាខឡាយខដលានលកេណៈ               
ជាស្ថរវនត កនុខការខសាខយល់េីបខម្រមបម្រមួលថ្នស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ និខលទធផ្លរបស់ម្រកុមហ ុន ចាប់តំខេី     
របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចុខង្ម្រកាយ្កាលបរងិ្ចេទ និខសម្រាប់ការយិបរងិ្ចេទខដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី31 ខែធនូ 
ឆ្ន ំ2021។ 
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2. មូលដ្ឋា នទ្ូដៅននការដរៀបចំ (ត្) 

(ក) របាយការណ៍អនុង្ោមភាេ (ត្) 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េលរបស់ម្រកុមហ ុន ម្រត្ូវបានអនុម័ត្ និខផ្តល់សិទធិង្បាោះផ្ាយង្ដាយ                 
ម្រកុមម្របរកាភិ្បាល ង្ៅថ្ងៃទី11 ខែសីហ្វ ឆ្ន ំ2022។ 

(ែ) របិូយប័ណាមុែង្ករ 

របិូយប័ណាជាតិ្ថ្នម្រេោះរាជាណាចម្រកកមពុជា ្ឺម្របាក់ង្រៀល។ ង្ដាយស្ថរម្រកុមហ ុន ង្ធាើម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមម និខ 
កត់្ម្រតរាល់បញ្ជ ី្ណង្នយយរបស់ែលួន ខផ្អកង្លើមូលដាឋ នម្របាក់ដុោល រអាង្មរកិ អនកម្រ្ប់ម្រ្ខក៏បានកំណត់្ថា 
ម្របាក់ដុោល រអាង្មរកិ ជារបិូយប័ណាមុែង្កររបស់ម្រកុមហ ុន ង្ម្រពាោះវាបានឆលុោះបញ្ញច ំខេីធាតុ្ង្សដឋកិចចថ្នម្របភ្េ
ម្រេរត្តិ ាការណ៍ និខកាលៈង្ទសៈរបស់ម្រកុមហ ុន។ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េលង្នោះ ម្រត្ូវបានបង្កា ញជាម្របាក់ដុោល រអាង្មរកិ ខដលជារបិូយប័ណា               
មុែង្កររបស់ម្រកុមហ ុន។ តួ្ង្លែទំាខអស់ ម្រត្ូវបានកាត់្ែទខ់ចំនួនមួយដុោល រអាង្មរកិ ខដលជិ្ត្បំផុ្ត្ លុោះម្រតខត្
ានការបង្កា ញង្ផ្សខេីង្នោះ។ 

(្ ) ការង្ម្របើម្របាស់ការបា ន់ស្ថម ន និខការវនិិចេ័យ 

ម្រកុមហ ុនង្ធាើការបា ន់ស្ថម ន និខការសនមត្ខដលពាក់េ័នធនរខអ្្ត្។ តមនិយមន័យ ការបា ន់ស្ថម ន្ណង្នយយ
នរខកម្រមង្សមើនរខលទធផ្លជាក់ខសតខខដលពាក់េ័នធ។ ង្ដើមបីង្លើកកមពស់ែលរមស្ថរេ័ត៌្ានថ្នការបា ន់ស្ថម ន អង្ងរ         
សំខាន់ៗមួយចំនួន ខដលម្រត្ូវបានង្ រ្េំរខថានរខានផ្លប ោះពាល់ជាស្ថរវនតដល់លទធផ្ល និខស្ថថ នភាេ     
ហិរញ្ញវត្ថុចង្ ល្ ោះង្េលរបស់ម្រកុមហ ុន ម្រត្ូវបានង្ធាើង្ត្សតង្លើរងំ្ោចថ្នការតល ស់បតូរថ្នបា រា ខម ម្រត្ ខដលជាមូលដាឋ ន 
កនុខការបា ន់ស្ថម ន។ ការបា ន់ស្ថម ន និខការសនមត្ខដលានហ្វនិភ័្យធៃន់ធៃរ ខដលអាចបណាត លឲ្យានការ       
ខកត្ម្រមូវជាស្ថរវនតង្លើត្ថ្មលង្យខថ្នម្រទេយសកមម និខបំណុលកនុខការយិបរងិ្ចេទហិរញ្ញវត្ថុប ទ្ ប់ ម្រត្ូវបានេណ៌  ្
ដូចខាខង្ម្រកាម៖ 

(i) ការវនិិចេ័យ 

េ័ត៌្ានអំេីការវនិិចេ័យ ខដលបានង្ធាើង្ ើខកនុខការអនុវត្តង្គាលនង្យបាយ្ណង្នយយខដលានឥទធិេល              
ជាស្ថរវនដ ង្លើចំនួនទរកម្របាក់ខដលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ង្ៅកនុខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល              
ម្រត្ូវបានបញ្ចូ លកនុខកំណត់្សាា ល់ដូចខាខង្ម្រកាម។ 
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2. មូលដ្ឋា នទ្ូដៅននការដរៀបចំ (ត្) 

(្ ) ការង្ម្របើម្របាស់ការបា ន់ស្ថម ន និខការវនិិចេ័យ (ត្) 

(i) ការវនិិចេ័យ (ត្) 

• ការចាត់្ថាន ក់ម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការវាយត្ថ្មលម ូខែលអាជី្វកមមខដលម្រទេយទំាខង្្ោះម្រត្ូវបានកាន់កាប់ 
និខការវាយត្ថ្មលថាង្ត្ើលកេែណឌ កិចចសនោថ្នម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ ្ឺជាការទូទាត់្ខត្ម្របាក់ង្ដើម និខ           
ការម្របាក់ (“SPPI”) ង្លើចំនួនម្របាក់ង្ដើមខដលង្ៅសល់។ 

• ការង្កើនង្ ើខជាស្ថរវនដចំង្ពាោះហ្វនិភ័្យឥណទាន៖ ការបង្ខាើត្លកេណៈវនិិចេ័យសម្រាប់កំណត់្ថាង្ត្ើ            
ហ្វនិភ័្យឥណទានង្លើម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុបានង្កើនង្ ើខជាស្ថរវនដ ចាប់តំខេីការទទួលស្ថា ល់ដំបូខ
ខដរ ឬង្ទ ការកំណត់្វធីិស្ថស្តសតសម្រាប់ការដាក់បញ្ចូ លេ័ត៌្ានរេំរខទុក្ង្េលអ្្ត្ ង្ៅកនុខការវាស់
ខវខង្លើ ការខាត្បខ់រេំរខទុកង្លើឥណទាន (“ECL”) និខការង្ម្រជ្ើសង្រ ើស និខការអនុម័ត្ង្លើម ូខែលសម្រាប់ការ
វាស់ខវខ  ECL។ 

(ii) ភាេមិនចាស់ោស់ថ្នការសនមត្  និខការបា ន់ស្ថម ន 

• ឱនភាេថ្នត្ថ្មលថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ កំណត់្ការបញ្ចូ លធាតុ្ចូលង្ៅកនុខ្ំរថូ្នការវាស់ខវខ ECL រួមទំាខ
ការបញ្ចូ លេ័ត៌្ានរេំរខទុក្ង្េលអ្្ត្។ 

• ការកំណត់្ង្លើត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាមួយធាតុ្ចូលមិនអាចអង្ខាត្បានជាស្ថរវនដ។ 

• ការទទួលស្ថា ល់ និខការវាស់ខវខយថាភាេ៖  ការសនមត្សំខាន់ ងៗ្លើភ្វនីយភាេ និខទំហំថ្នលំហូរង្ចញនូវ
ធនធាន។ 

• ឱនភាេថ្នត្ថ្មលថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការសនមត្សំខាន់  ៗ ខដលម្រត្ូវបានយកមកង្ម្របើម្របាស់កនុខការ         
បា ន់ស្ថម នង្លើលំហូរទរកម្របាក់ខដលអាចម្របមូលមកវញិបាន។ 
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2. មូលដ្ឋា នទ្ូដៅននការដរៀបចំ (ត្) 

(្ ) ការង្ម្របើម្របាស់ការបា ន់ស្ថម ន និខការវនិិចេ័យ (ត្) 

(ii) ភាេមិនចាស់ោស់ថ្នការសនមត្  និខការបា ន់ស្ថម ន (ត្) 

វរីុសកូរ  ណូា និខផ្លប ោះពាល់ង្លើ ECL 

ECL ម្រត្ូវបានបា ន់ម្របាណង្ដាយខផ្អកង្ៅង្លើលកេែណឌ ង្សដឋកិចចមួយចំនួនខដលបានេោករណ៍្កាលបរងិ្ចេទ 
រាយការណ៍។ ការផ្ទុោះង្ ើខថ្នវរីសុណូខវលកូរ  ណូា (“ជំ្ខឺកូវដី -19”) បានរាត្ត្ាត្ទូទំាខសកលង្ោក (រូមបញ្ចូ ល
ទំាខម្របង្ទសចិនដីង្គាក ម្របង្ទសកមពុជា និខបណាដ ម្របង្ទសង្ផ្សខ ងៗ្ទៀត្) ខដលបានង្ធាើឲ្យានការរាខំសទោះង្លើ
សកមមភាេអាជី្វកមម និខង្សដឋកិចច។ ផ្លប ោះពាល់ង្ៅង្លើផ្លិត្ផ្លកនុខស្សុកសរុប (GDP) និខសូច្ករសំខាន់ៗ
ង្ផ្សខង្ទៀត្ នរខម្រត្ូវយកមកេិចារណា សម្រាប់ការកំណត់្នូវភាេធៃន់ធៃរ និខ ភ្វនីយភាេថ្នការធាល ក់ចុោះថ្ន                     
ង្សណារយី ូង្សដឋកិចច្  ្ខដលម្រត្ូវបានយកមកង្ម្របើកនុខការបា នស្ថម ន ECL។ ការបា នស្ថម នរបស់អនកម្រ្ប់ម្រ្ខ 
ម្រត្ូវបានកំណត់្ង្ដាយខផ្អកង្ៅង្លើង្សណារយី ូខដលអាចង្កើត្ង្ ើខ ្ង្េលអ្្ត្ ង្ដាយ្ិត្េីស្ថថ នភាេ                         
ជាក់ខសតខ កាលៈង្ទសៈ និខការេោករណ៍ថ្នស្ថថ នភាេង្សដឋកិចច ្ង្េលអ្្ត្ និខេ័ត៌្ានគំាម្រទខដលអាច
ង្ម្របើម្របាស់បាន ្ កាលបរងិ្ចេទរាយការណ៍ង្នោះ។ 

ខផ្អកតមស្ថថ នភាេបចចុបបននរបស់ង្សណារយី ូង្នោះ ម្រកុមហ ុនបានង្មើលង្ឃើញ នូវភាេម្របង្សើរង្ ើខថ្នស្ថថ នភាេ
ឥណទាន ខដលជាលទធផ្លង្ធាើឲ្យានការងយចុោះថ្នចំនួន ECL ្កាលបរងិ្ចេទថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ ឆ្ន ំ2022។                      
យ ខណាមិញ ស្ថថ នភាេង្នោះមិនបានលុបង្ចាលទំាខស្សុខ នូវភាេមិនម្របាកដម្របជាខដលបណាត លមកេី                   
ផ្លប ោះពាល់របស់វរីសុកូរ  ណូាង្ៅង្លើការ្ ណ  ្ECL ង្ហើយនិខផ្លប ោះពាល់ទនទរមគាន មកង្លើស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ 
និខលទធផ្លហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុមហ ុន។ 

3. ដោលនដោាយ្ណដនយយសខំាន់  ៗ

ង្គាលនង្យបាយ្ណង្នយយសំខាន់ៗ ខដលម្រត្ូវបានយកមកអនុវត្តកនុខការង្រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
សង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល ្ ឺដូចគាន ង្ៅនរខង្គាលនង្យបាយខដលបានអនុវត្តង្ៅកនុខការង្រៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ម្របចំាឆ្ន ំរបស់ម្រកុមហ ុនសម្រាប់ការយិបរងិ្ចេទខដលបានបញ្ច ប់ង្ៅថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021។ 

4. ការបតូររបូិយបណ័ណ គារ ់ុលាៃ រអាដមររិដៅគារ់ដរៀល 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល ម្រត្ូវបានបង្កា ញជាម្របាក់ដុោល រអាង្មរកិ ខដលម្រត្ូវជារបិូយប័ណា      
មុែង្កររបស់ម្រកុមហ ុន។ ការបតូររបិូយប័ណាេីម្របាក់ដុោល រអាង្មរកិ ង្ៅជាម្របាក់ង្រៀលខែមរ បានបំង្េញតម
លកេែណឌ ត្ម្រមូវថ្នការបង្កា ញេ័ត៌្ានង្ដាយអនុង្ោមតមចាប់សតីេី្ណង្នយយ និខសវនកមម ង្ហើយការ         
បដូររបិូយប័ណាង្នោះង្ធាើង្ ើខង្ដាយអនុង្ោមង្ៅតម ស.្ .អ.ក 21–ឥទធិេលថ្នការខម្របម្របួលអម្រតបដូ ររបិូយប័ណា
បរង្ទស។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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4. ការបតូររបូិយបណ័ណ គារ ់ុលាៃ រអាដមររិដៅគារ់ដរៀល (ត្) 

ម្រទេយសកមម និខបំណុលម្រត្ូវបានបតូរតមអម្រត្កាលបរងិ្ចេទរាយការណ៍ ង្ហើយង្ដើមទុន និខ្ណនីមូលធន
ង្ផ្សខៗម្រត្ូវបានបតូរតមអម្រតម្របវត្តិស្ថស្តសដ។ របាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត្ និខលទធផ្លលមអិត្ង្ផ្សខ  ៗ និខ    
របាយការណ៍លំហូរទរកម្របាក់ ម្រត្ូវបានបតូរង្ៅជាម្របាក់ង្រៀល ង្ដាយង្ម្របើម្របាស់អម្រតមធយម ង្ៅកនុខការយិបរងិ្ចេទ 
ខដលអម្រតង្នោះម្រត្ូវបានចាត់្ទុកថាានកម្រមិត្ម្របហ្វក់ម្របខហលង្ៅនរខអម្រតបតូររបិូយប័ណា ថ្្ងៃម្របតិ្បត្តិការ 
ង្ដាយស្ថរខត្អម្រតបតូររបិូយប័ណា មិនានការខម្របម្របួលជាស្ថរវនតង្ៅកនុខការយិបរងិ្ចេទ។ ភាេែុសគាន ខដល            
ង្កើត្ង្ ើខេីការបតូររបិូយប័ណា ម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ជា “លង្មអៀខេីការបតូររបិូយប័ណា” ង្ៅកនុខរបាយការណ៍           
លទធផ្លលមអិត្ង្ផ្សខៗ។ 

ម្រកុមហ ុនង្ម្របើម្របាស់អម្រតបតូរម្របាក់ដូចខាខង្ម្រកាម៖ 
 
  អម្រត្កាល អម្រតមធយម អម្រតមធយម 

  បរងិ្ចេទរាយការណ៍ ការយិបរងិ្ចេទ6ខែ ការយិបរងិ្ចេទ3ខែ 
 
ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 1ដុោល រអាង្មរកិ= 4,070ង្រៀល 4,060ង្រៀល 4,056ង្រៀល  
ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2021 1ដុោល រអាង្មរកិ= 4,075ង្រៀល 4,061ង្រៀល 4,063ង្រៀល 
ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021 1ដុោល រអាង្មរកិ= 4,074ង្រៀល  គាម ន  គាម ន 

          

ការខកសម្រមួលង្នោះ មិន្ួរម្រត្ូវបានយកមកបកស្ស្ថយថា តួ្ង្លែម្របាក់ដុោល រអាង្មរកិង្នោះម្រត្ូវបានបដូរង្ៅជាម្របាក់
ង្រៀល ឬ្ួរម្រត្ូវបានបដូរជាម្របាក់ង្រៀល ឬនរខម្រត្ូវបានបដូរជាម្របាក់ង្រៀល ្ង្េលអ្្ត្តមអម្រតបដូរម្របាក់ង្នោះ ឬ              
អម្រតបដូរម្របាក់ង្ផ្សខង្ទៀត្ង្្ោះង្ ើយ។ 

5. បដគមបគមលួតាមរ ូវកាលននគបត្ិបត្តិការអាជវីរមម 
សកមមភាេចមបខរបស់ម្រកុមហ ុន ជាទូង្ៅពាក់េ័នធនរខការផ្ដល់ង្សវាឥណទាន និខង្សវាកមមហិរញ្ញវត្ថុង្ផ្សខ  ៗ
ដល់ម្របជាេលរដឋ សហម្រគាសធនតូ្ច និខមធយម ម្រេមទំាខចូលរមួកនុខរាល់សកមមភាេង្ផ្សខ ងៗ្ទៀត្ ខដលគំាម្រទ       
ដល់កមមវត្ថុទំាខង្នោះ។ េំុានបចច័យខដល្ំឲ្យានបខម្រមបម្រមួលតមរដូវកាលថ្នម្របតិ្បត្តិការអាជី្វកមម ខដលាន
លកេណៈជាស្ថរវនត ខដលពាក់េ័នធនរខសកមមភាេធុរកិចចទំាខង្នោះង្ទ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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6. ស្ថច់គារ់រនងុន  
 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021 
 ដុោល រអាង្មរកិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មរកិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (កំណត់្សាា ល់ 4)  (កំណត់្សាា ល់ 4) 

     
ទីស្ថន ក់ការកណាត ល 39,886,129 162,336,546 37,795,735 153,979,824 
ស្ថខា្  ្ 146,910,421 597,925,413 184,569,664 751,936,812 

 186,796,550 760,261,959 222,365,399 905,916,636 

សម្រាប់ង្គាលបំណខថ្នការង្រៀបចំរបាយការណ៍លំហូរទរកម្របាក់សង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល ស្ថច់ម្របាក់ និខស្ថច់ម្របាក់       
សមមូលរមួានដូចខាខង្ម្រកាម៖ 

 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2021  
 ដុោល រអាង្មរកិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (កំណត់្សាា ល់ 4)  (កំណត់្សាា ល់ 4) 

     
ស្ថច់ម្របាក់កនុខថ្ដ 186,796,550 760,261,959 171,201,528 697,646,227 
សមតុ្លយង្ៅធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា     
 ្ណនីចរនត 65,003,753 264,565,275 122,957,654 501,052,440 
 ្ណនីានកាលកំណត់្  
  (កាលវស្ថនដំបូខរហូត្ដល់ 3ខែ) 20,597,420 83,831,499 373,620 1,522,502 
សមតុ្លយង្ៅធ្គារង្ផ្សខ  ៗ     
 ្ណនីចរនត 2,791,334 11,360,729 12,171,239 49,597,799 
 ្ណនីសនសំ 539,261 2,194,792 75,706 308,502 
 ្ណនីានកាលកំណត់្  
  (កាលវស្ថនដំបូខរហូត្ដល់ 3ខែ) 5,000,000 20,350,000 - - 

 280,728,318 1,142,564,254 306,779,747 1,250,127,470 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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7. សមត្ុលយដៅធ្ោរជាត្ិននរមពជុា 
 

 កំណត់្ ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021 
 សាា ល ់ ដុោល រអាង្មរកិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មរកិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
   (កំណត់្សាា ល់ 4)  (កំណត់្សាា ល់ 4) 
      
្ណនីចរនត (ក) 65,003,753 264,565,275 139,856,737 569,776,347 
ម្របាក់បង្ញ្ញើានកាលកំណត់្ 
 (កាលវស្ថនដំបូខរហតូ្ដល់ 3ខែ) (ក) 20,597,420 83,831,499 373,638 1,522,201 
ម្របាក់បង្ញ្ញើានកាលកំណត់្ 
(កាលវស្ថនដំបូខង្ម្រចើនជាខ 3ខែ) (ក) 148,280 603,500 148,184 603,702 

ម្របាក់ត្មាលធ់ា ង្្លើង្ដើមទុន  (ែ) 40,000,000 162,800,000 30,000,000 122,220,000 
ម្របាក់បម្រមខុកាត្េាកិចច  (្ ) 219,724,387 894,278,255 198,040,807 806,818,247 

  345,473,840 1,406,078,529 368,419,366 1,500,940,497 

(ក) ្ណនីចរនត និខម្របាក់បង្ញ្ញើានកាលកំណត់្ 

្ណនីចរនតមិនទទួលបានការម្របាក់ង្្ោះង្ទ។ 

កនុខអំ ុខការយិបរងិ្ចេទ ម្របាក់បង្ញ្ញើានកាលកំណត់្ខដលានកាលវស្ថនដំបូខរហូត្ដល់ 3ខែ ទទួលបាន                       
អម្រតការម្របាក់ម្របចំាឆ្ន ំចាប់េី 0.08% ង្ៅ 1.58% (ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021៖ ចាប់េី 0.04% ង្ៅ 1.63%) ង្ហើយម្របាក់
បង្ញ្ញើានកាលកំណត់្ខដលានកាលវស្ថនដំបូខង្លើសេី 3ខែ ទទួលបានអម្រតការម្របាក់ម្របចំាឆ្ន ំចាប់េី 
0.83% ង្ៅ 1.87% (ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021៖ ចាប់េី 0. 31 % ដល់ 1.91%) ង្ៅកនុខអំ ុខការយិបរងិ្ចេទ។ 

(ែ) ម្របាក់ត្មាល់ធា ង្្លើង្ដើមទុន 

តមម្របកាសង្លែ ធ7-07-163 ចុោះថ្ងៃទី13 ខែធនូ ឆ្ន ំ2007 សតីអំេីការផ្តល់អាជាា ប័ណាដល់ម្រ រ្ោះស្ថថ នមីម្រកូហិរញ្ញវត្ថុ
ទទួលម្របាក់បង្ញ្ញើ ម្រកុមហ ុនត្ម្រមូវឲ្យរកាម្របាក់ត្មាល់ធា្ង្លើង្ដើមទុនង្សមើនរខ 10% ថ្នង្ដើមទុនចុោះបញ្ជ ីជាមួយ
ធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា។ ង្ៅថ្ងៃទី27 ខែង្មស្ថ ឆ្ន ំ2022 ម្រកុមហ ុនបានបង្ខាើនម្របាក់ត្មាល់ធា ង្្លើង្ដើមទុនរហូត្
ដល់ 40 ោនដុោល រអាង្មរកិ ប ទ្ ប់េីទទួលបានការអនុម័ត្េីធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា ង្ៅថ្ងៃទី25 ខែង្មស្ថ 
ឆ្ន ំ2022 ង្លើការបង្ខាើនង្ដើមទុន។ ម្របាក់បង្ញ្ញើង្នោះ មិនអាចយកមកសម្រាប់ជាការង្ម្របើម្របាស់ង្ៅកនុខម្របតិ្បត្តិការ
របស់ម្រកុមហ ុនង្្ោះង្ទ ប ុខនតម្រត្ូវបានបខាិលម្រត្ ប់មកវញិ ង្ៅង្េលម្រកុមហ ុនសម័ម្រ្ចិត្តបញ្ឈប់អាជី្វកមមង្ៅកនុខ
ម្របង្ទសកមពុជា។ ម្របាក់ត្មាល់ធា្ង្លើង្ដើមទុន ទទួលបានការម្របាក់ម្របចំាឆ្ន ំកនុខអម្រត 0.65% (ថ្ងៃទី31 ខែធនូ 
ឆ្ន ំ2021៖ 0.04%) ង្ៅកនុខអំ ុខការយិបរងិ្ចេទ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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7. សមត្ុលយដៅធ្ោរជាត្ិននរមពជុា (ត្) 

(្ ) ម្របាក់បម្រមខុកាត្េាកិចច 

ម្របាក់បម្រមុខកាត្េាកិចច ្ឺជាម្របាក់បម្រមុខកាត្េាកិចចអបបបរា ខដលម្រត្ូវបាន្ណ្តមអម្រត 8.00% ថ្ន               
ម្របាក់បង្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ង្ដាយអនុង្ោមង្ៅតមម្របកាសរបស់ធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជាង្លែ ធ7-07- 316 ។       
ម្របាក់បម្រមុខកាត្េាកិចច នរខម្រត្ូវខម្របម្របួលង្ៅតមកម្រមិត្ថ្នការដាក់ម្របាក់បង្ញ្ញើេីអតិ្ងិជ្ន ង្ហើយម្របាក់បម្រមុខ
កាត្េាកិចចេំុទទួលបានការម្របាក់ង្្ោះង្ទ។ 

ង្ៅថ្ងៃទី5 ខែកកាដា ឆ្ន ំ2022 ម្រកុមហ ុនបានង្ផ្ទរទរកម្របាក់បខនថមសរបុចំនួន 57,000 ដុោល រអាង្មរកិ ង្ៅកនុខ្ណនី
បម្រមុខកាត្េាកិចចជាមួយធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា ង្ដើមបីរកានូវកម្រមិត្ម្របាក់បម្រមុខកាត្េាកិចចអបបបរាង្ដើមបីឲ្យ
ស្សបតមម្របកាសខាខង្លើ។ 

8. សមត្ុលយដៅធ្ោរដផេង  ៗ
 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021 
 ដុោល រអាង្មរកិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មរកិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (កំណត់្សាា ល់ 4)  (កំណត់្សាា ល់ 4) 

     
្ណនីចរនត 2,791,334 11,360,729 2,240,993 9,129,805 
្ណនីសនសំ 539,261 2,194,792 90,418 368,363 
ម្របាក់បង្ញ្ញើានកាលកំណត់្ 

(កាលវស្ថនដំបូខរហូត្ដល់ 3ខែ) 5,000,000 20,350,000 - - 

សមតុ្លយដុលជាមួយធ្គារង្ផ្សខៗ 8,330,595 33,905,521 2,331,411 9,498,168 
សំវធិានធនង្លើការខាត្បខ់ថ្ន 

ឱនភាេថ្នត្ថ្មល (83,306) (339,055) (23,314) (94,981) 

 8,247,289 33,566,466 2,308,097 9,403,187 

្ណនីចរនត ទទួលបានអម្រតការម្របាក់ម្របចំាឆ្ន ំម្របាក់រហូត្ដល់ 0.75% (ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021៖ 0.00% ង្ៅ 0.75%) 
ង្ហើយ្ណនីសនសំទទួលបានអម្រតការម្របាក់ម្របចំាឆ្ន ំចាប់េី 0.00% ង្ៅ 0.50%  )ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021៖ 0.00% 
ង្ៅ 0.20%) និខម្របាក់បង្ញ្ញើានកាលកំណត់្ ទទួលបានអម្រតការម្របាក់ម្របចំា 1%  )ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021៖ គាម ន)
កនុខអំ ុខការយិបរងិ្ចេទ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
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9. ឥណទានផតល ់លអ់ត្ិថិជន 
ឥណទានផ្តលដ់លអ់តិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបានចាត់្ថាន ក់ដូចខាខង្ម្រកាម៖ 

 
 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 
 ដំណាក់កាលទី 1 ដំណាក់កាលទី 2 ដំណាក់កាលទី 3 សរុប 

 
ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល ់4) 
ឥណទានបុ្ាល 3,720,392,741 286,908,758 48,910,415 4,056,211,914 16,508,782,490 
ឥណទានសម្រាប់សហម្រគាស                

ធុនតូ្ច និខមធយម 57,115,203 6,938,970 1,336,245 65,390,418 266,139,001 
ឥណទានបុ្ាលកិ 6,268,403 - 21,873 6,290,276 25,601,423 
ឥណទានម្រកមុ 98,869 9,737 21,825 130,431 530,854 

 3,783,875,216 293,857,465 50,290,358 4,128,023,039 16,801,053,768 
កថ្ម្រមង្សវាឥណទាន 

ខដលមិនទាន់រលំស ់ (35,491,216) (2,486,944) (324,976) (38,303,136) (155,893,764) 

 3,748,384,000 291,370,521 49,965,382 4,089,719,903 16,645,160,004 
ការម្របាក់បខារ 26,514,764 2,619,546 2,811,133 31,945,443 130,017,953 

 3,774,898,764 293,990,067 52,776,515 4,121,665,346 16,775,177,957 
សំវធិានធនង្លើការខាត្បខ់ថ្ន 

ឱនភាេថ្នត្ថ្មល (10,382,268) (13,793,456) (29,645,457) (53,821,181) (219,052,205) 

 3,764,516,496 280,196,611 23,131,058 4,067,844,165 16,556,125,752 
 

 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021 
 ដំណាក់កាលទី 1 ដំណាក់កាលទី 2 ដំណាក់កាលទី 3 សរុប 

 
ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល ់4) 
ឥណទានបុ្ាល 3,265,091,152 368,902,868 49,638,494 3,683,632,514 15,007,118,862 
ឥណទានសម្រាប់សហម្រគាស                 

ធុន តូ្ច និខមធយម 52,000,845 8,839,399 1,060,910 61,901,154 252,185,301 
ឥណទានបុ្ាលកិ 7,278,823 3,420 18,655 7,300,898 29,743,858 
ឥណទានម្រកមុ 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 
កថ្ម្រមង្សវាឥណទាន 

ខដលមិនទាន់រលំស ់ (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 
ការម្របាក់បខារ 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 
សំវធិានធនង្លើការខាត្បខ់ថ្ន          

ឱនភាេថ្នត្ថ្មល (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 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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9. ឥណទានផតល ់លអ់ត្ិថជិន (ត្) 

កនុខអំ ុខការយិបរងិ្ចេទ ម្រកុមហ ុនបានទទួលស្ថា ល់សំវធិានធនង្លើការខាត្បខ់ថ្នឱនភាេថ្នត្ថ្មល ង្លើឥណទានផ្ដល់ដល់អតិ្ងិជ្ន សមតុ្លយង្ៅធ្គារង្ផ្សខ  ៗ និខម្រទេយសកមមង្ផ្សខ  ៗ
ដូចខាខង្ម្រកាម៖ 

 

 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2021 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2021 

 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
         
ឥណទានផ្ដល់ដល់អតិ្ងិជ្ន (2,969,251) (12,055,160) 16,816,724 68,292,716 (1,953,287) (7,922,533) 12,549,468 50,988,487 
សមតុ្លយង្ៅធ្គារង្ផ្សខៗ 59,992 243,568 (16,931) (68,756) 50,386 204,366 (1,650) (6,703) 
ម្រទេយសកមមង្ផ្សខៗ 2,298 9,330 1,105 4,487 1,891 7,670 762 3,097 

 (2,906,961) (11,802,262) 16,800,898 68,228,447 (1,901,010) (7,710,497) 12,548,580 50,984,881 
 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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9. ឥណទានផតល ់លអ់ត្ិថជិន (ត្) 

បខម្រមបម្រមួលសំវធិានធន ង្លើការខាត្បខ់ថ្នឱនភាេថ្នត្ថ្មលង្លើឥណទានផ្ដល់ដល់អតិ្ងិជ្ន កនុខអំ ុខការយិបរងិ្ចេទានដូចខាខង្ម្រកាម៖ 

 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2021 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2021 

 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
         
សមតុ្លយ ង្្ដើមការយិបរងិ្ចេទ 56,790,432 231,364,220 49,613,493 200,686,579 55,774,468 225,886,596 53,880,749 217,947,629 
(តំ្ហយ)/សំវធិានធនង្លើការខាត្បខ់ថ្ន 

ឱនភាេថ្នត្ថ្មលកនុខអំ ុខ
ការយិបរងិ្ចេទ (2,969,251) (12,055,160) 16,816,724 68,292,716 (1,953,287) (7,922,533) 12,549,468 50,988,487 

លង្មអៀខេីការបតូររបិូយប័ណា - (256,855) - 1,723,839 - 1,088,142 - 1,767,018 

សមតុ្លយ្ចុខការយិបរងិ្ចេទ 53,821,181 219,052,205 66,430,217 270,703,134 53,821,181 219,052,205 66,430,217 270,703,134 

 
 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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9. ឥណទានផតល ់លអ់ត្ិថជិន (ត្) 

ការវភិា្បខនថមថ្នឥណទានផ្ដល់ដល់អតិ្ងិជ្ន ម្រត្ូវបានបង្កា ញដូចខាខង្ម្រកាម៖ 

(ក) តមម្រទេយធា  ្
 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021 
 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (កំណត់្សាា ល់ 4)  (កំណត់្សាា ល់ 4) 

ានវត្ថុបញ្ញច ំ     

អចលនម្រទេយ (បលខ់រ រខ) 1,845,013,708 7,509,205,792 1,649,002,901 6,718,037,818 
ចលនវត្ថុ 124,624 507,220 189,467 771,887 
ម្របាក់ត្មាល់ទុក 2,493,280 10,147,650 2,530,818 10,310,554 
ង្ផ្សខ  ៗ 578,525 2,354,595 640,271 2,608,465 

េំុានវត្ថុបញ្ញច  ំ(*)     
អចលនម្រទេយ (បលខ់ទន់) 2,272,284,973 9,248,199,840 2,094,535,205 8,533,136,427 
ចលនវត្ថុ 376,517 1,532,424 363,670 1,481,591 
ង្ផ្សខ  ៗ 793,719 3,230,436 1,096,093 4,465,481 

 4,121,665,346 16,775,177,957 3,748,358,425 15,270,812,223 

(*) សំង្ៅង្ៅង្លើកមចីខដលវត្ថុបញ្ញច ំ រមួានបលខ់ទន់ និខេំុានវត្ថុបញ្ញច ំ ខដលអនកម្រ្ប់ម្រ្ខង្ជ្ឿថាានហ្វនិភ័្យ
ែពស់ ង្ហើយចាត់្ទុកជាកមចីេំុានវត្ថុបញ្ញច ំ។ 

(ែ) តមនិវាសនភាេ ទំ្ក់ទំនខ រូបិយប័ណា និខតមវស័ិយ្  ្
 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021 
 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (កំណត់្សាា ល់ 4)  (កំណត់្សាា ល់ 4) 
     
និវាសនភាេ     
និវាសនជ្ន 4,121,665,346 16,775,177,957 3,748,358,425 15,270,812,223 

ទំ្ក់ទំនខ     
អតិ្ងិជ្នខាខង្ម្រៅ 4,115,374,245 16,749,573,176 3,741,058,685 15,241,073,082 
ឥណទានបុ្ាលិក 6,291,101 25,604,781 7,299,740 29,739,141 

 4,121,665,346 16,775,177,957 3,748,358,425 15,270,812,223 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
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9. ឥណទានផតល ់លអ់ត្ិថជិន (ត្) 

(ែ) តមនិវាសនភាេ ទំ្ក់ទំនខ រូបិយប័ណា និខតមវស័ិយ្  ្(ត្) 
 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021 
 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (កំណត់្សាា ល់ 4)  (កំណត់្សាា ល់ 4) 
     
រូបិយប័ណា     
ដុោល រអាង្មរកិ 3,597,649,873 14,642,434,982 3,286,440,759 13,388,959,652 
ង្រៀលខែមរ 518,397,200 2,109,876,604 452,563,732 1,843,744,644 
បាត្ថ្ង 5,618,273 22,866,371 9,353,934 38,107,927 

 4,121,665,346 16,775,177,957 3,748,358,425 15,270,812,223 

វស័ិយ     
ពាណិជ្ជកមម និខជំ្នួញ 1,102,119,722 4,485,627,268 1,006,083,731 4,098,785,121 
ង្សវាកមម 692,750,758 2,819,495,585 650,895,034 2,651,746,369 
អចលនម្រទេយ 621,150,266 2,528,081,582 536,199,895 2,184,478,372 
ខកលមអង្្ហដាឋ ន 529,555,459 2,155,290,718 453,670,525 1,848,253,719 
កសិកមម 483,712,470 1,968,709,753 445,927,277 1,816,707,726 
យនយនត 317,935,069 1,293,995,731 299,573,327 1,220,461,734 
ការដរកជ្ញ្ជូ ន 257,277,931 1,047,121,179 249,173,560 1,015,133,083 
ផ្លិត្កមម 47,412,884 192,970,438 45,502,628 185,377,706 
សំណខ់ 44,919,630 182,822,894 39,316,458 160,175,250 
ង្ម្របើម្របាស់តទ ល់ែលួន 24,831,157 101,062,809 22,015,990 89,693,143 

 4,121,665,346 16,775,177,957 3,748,358,425 15,270,812,223 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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10. គទ្ពយសរមមដផេង  ៗ
 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021  
 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (កំណត់្សាា ល់ 4)  (កំណត់្សាា ល់ 4) 

     
ម្របាក់បខ់មុន 1,642,781 6,686,119 1,188,294 4,841,110 
ម្របាក់កក់ 726,525 2,956,957 611,637 2,491,809 
ការវនិិង្យ រ្យៈង្េលខវខ 28,167 114,640 28,167 114,752 
ង្ផ្សខ  ៗ 2,518 10,247 104 424 
 2,399,991 9,767,963 1,828,202 7,448,095 
សំវធិានធនង្លើការខាត្បខ់ថ្ន 

ឱនភាេថ្នត្ថ្មល (14,531) (59,141) (12,233) (49,837) 

 2,385,460 9,708,822 1,815,969 7,398,258 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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11. គទ្ពយ នងិបរកិាេ រ 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 

 
ង្ម្រ្ឿខសង្កា រ រម យនយនត 

ង្ទាចម្រក 
យនយនត 

កំុេយូទ័រ និខ
បរកិាេ របង្ចចកវទិោ ការខកលមអអគារ 

បរកិាេ រ 
ទំ្ក់ទំនខ 

ម្រទេយកំេុខ
បង្ខាើត្ សរុប 

 ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
         (កំណត់្សាា ល់ 4) 
ថ្ងលង្ដើម          
សមតុ្លយ្ ង្ដើមការយិបរងិ្ចេទ 5,517,131 2,851,723 360,678 9,797,701 2,419,207 344,072 288,696 21,579,208 87,913,693 
ការទិញបខនថម 75,252 153,500 - 221,978 522 650 444,210 896,112 3,638,215 
ការលក់ង្ចញ ឬលុបង្ចញ (103,478) (83,400) - (202,524) (67,382) - - (456,784) (1,854,543) 
ការង្ផ្ទរ 8,710 - - 395,330 1,743  (405,783) - - 
លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា - - - - - - - - (81,923) 
សមតុ្លយ្ ចុខការយិបរងិ្ចេទ 5,497,615 2,921,823 360,678 10,212,485 2,354,090 344,722 327,123 22,018,536 89,615,442 

ដក៖ រលំស់បខារ          
សមតុ្លយ្ ង្ដើមការយិបរងិ្ចេទ 4,582,179 2,313,720 353,407 7,235,877 1,952,147 280,360 - 16,717,690 68,107,869 
រលំស់កនុខការយិបរងិ្ចេទ 177,976 124,916 1,779 638,979 74,792 15,488 - 1,033,930 4,197,756 
ការលក់ង្ចញ ឬលុបង្ចញ (102,952) (83,400) - (202,330) (67,382) - - (456,064) (1,851,620) 
លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា - - - - - - - - (61,092) 
សមតុ្លយ្ ចុខការយិបរងិ្ចេទ 4,657,203 2,355,236 355,186 7,672,526 1,959,557 295,848 - 17,295,556 70,392,913 

ត្ថ្មលង្យខ          
សមតុ្លយ្ ង្ដើមការយិបរងិ្ចេទ 934,952 538,003 7,271 2,561,824 467,060 63,712 288,696 4,861,518 19,805,825 

សមតុ្លយ្ ចុខការយិបរងិ្ចេទ 840,412 566,587 5,492 2,539,959 394,533 48,874 327,123 4,722,980 19,222,529 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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11. គទ្ពយ នងិបរកិាេ រ (ត្) 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2021 

 ង្ម្រ្ឿខសង្កា រ រម យនយនត 
ង្ទាចម្រក 

យនយនត 
កំុេយូទ័រ និខ

បរកិាេ របង្ចចកវទិោ ការខកលមអអគារ 
បរកិាេ រ 

ទំ្ក់ទំនខ 
ម្រទេយកំេុខ

បង្ខាើត្ សរុប 
 ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
         (កំណត់្សាា ល់ 4) 
ថ្ងលង្ដើម          
សមតុ្លយ្ ង្ដើមការយិបរងិ្ចេទ 5,355,637 3,037,394 360,678 9,030,420 2,401,455 326,356 295,714 20,807,654 84,166,961 
ការទិញបខនថម 97,201 97,500 - 170,180 3,133 1,505 168,798 538,317 2,186,105 
ការលក់ង្ចញ ឬលុបង្ចញ (36,453) (141,670) - (19,465) (1,970) - - (199,558) (810,405) 
ការង្ផ្ទរ 22,622 - - 393,899 790 - (417,311) - - 
លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា - - - - - - - - 628,972 
សមតុ្លយ្ ចុខការយិបរងិ្ចេទ 5,439,007 2,993,224 360,678 9,575,034 2,403,408 327,861 47,201 21,146,413 86,171,633 

ដក៖ រលំស់បខារ          
សមតុ្លយ្ ង្ដើមការយិបរងិ្ចេទ 4,222,332 2,315,084 349,819 6,215,744 1,788,910 252,962 - 15,144,851 61,260,922 
រលំស់កនុខការយិបរងិ្ចេទ 213,973 133,801 1,779 574,944 86,209 13,417 - 1,024,123 4,158,964 
ការលក់ង្ចញ ឬលុបង្ចញ (34,909) (141,670) - (18,730) (1,970) - - (197,279) (801,150) 
លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា - - - - - - - - 465,921 
សមតុ្លយ្ ចុខការយិបរងិ្ចេទ 4,401,396 2,307,215 351,598 6,771,958 1,873,149 266,379 - 15,971,695 65,084,657 

ត្ថ្មលង្យខ          
សមតុ្លយ្ ចុខការយិបរងិ្ចេទ 1,037,611 686,009 9,080 2,803,076 530,259 61,482 47,201 5,174,718 21,086,976 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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12. សទិ្ធិដគបើគាសគ់ទ្ពយសរមម 

ម្រកុមហ ុនបានជួ្លទីតំខការយិល័យ សម្រាប់ជាការយិល័យកណាត ល និខស្ថខា ម្រេមទំាខទីតំខដាក់ា សីុន
ដកម្របាក់សា័យម្របវត្តិ។ េ័ត៌្ានអំេីភ្តិ្សនោខដលម្រកុមហ ុនជាអនកភ្តិ្កៈ ម្រត្ូវបានបង្កា ញដូចខាខង្ម្រកាម៖ 
 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 

 ការយិល័យ ទីតំខATM សរុប 
 ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
    (កំណត់្សាា ល់ 4) 
     
ថ្ងលង្ដើម     
សមតុ្លយ ង្្ដើមការយិបរងិ្ចេទ 30,328,390 811,909 31,140,299 126,865,578 
ការទិញបខនថម 7,118,064 93,051 7,211,115 29,277,127 
លង្មអៀខេីការបតូររបិូយប័ណា - - - (52,450) 
សមតុ្លយ្ចុខការយិបរងិ្ចេទ 37,446,454 904,960 38,351,414 156,090,255 

ដក៖រលំស់បខារ     
សមតុ្លយ ង្្ដើមការយិបរងិ្ចេទ 14,414,971 627,685 15,042,656 61,283,780 
រលំស់កនុខការយិបរងិ្ចេទ 2,142,200 84,844 2,227,044 9,041,798 
លង្មអៀខេីការបតូររបិូយប័ណា - - - (37,899) 
សមតុ្លយ្ចុខការយិបរងិ្ចេទ 16,557,171 712,529 17,269,700 70,287,679 

ត្ថ្មលង្យខ     
សមតុ្លយ ង្្ដើមការយិបរងិ្ចេទ 15,913,419 184,224 16,097,643 65,581,798 

សមតុ្លយ្ចុខការយិបរងិ្ចេទ 20,889,283 192,431 21,081,714 85,802,576 

 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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12. សទិ្ធិដគបើគាសគ់ទ្ពយសរមម (ត្) 
 

 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2021 

 ការយិល័យ ទីតំខATM សរុប 
 ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
    (កំណត់្សាា ល់ 4) 
     

ថ្ងលង្ដើម     
សមតុ្លយ ង្្ដើមការយិបរងិ្ចេទ 25,638,528 717,053 26,355,581 106,608,325 
ការទិញបខនថម 808,162 12,161 820,323 3,331,332 
លង្មអៀខេីការបតូររបិូយប័ណា - - - 802,152 
សមតុ្លយ្ចុខការយិបរងិ្ចេទ 26,446,690 729,214 27,175,904 110,741,809 

ដក៖រលំស់បខារ     
សមតុ្លយ ង្្ដើមការយិបរងិ្ចេទ 10,579,042 454,360 11,033,402 44,630,111 
រលំស់កនុខការយិបរងិ្ចេទ 1,997,752 86,982 2,084,734 8,466,105 
លង្មអៀខេីការបតូររបិូយប័ណា - - - 360,188 
សមតុ្លយ្ចុខការយិបរងិ្ចេទ 12,576,794 541,342 13,118,136 53,456,404 

ត្ថ្មលង្យខ     
សមតុ្លយ្ចុខការយិបរងិ្ចេទ 13,869,896 187,872 14,057,768 57,285,405 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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13. គទ្ពយសរមមអរបូ ី
 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 

 
កំុេយូទ័រ 
សូហាខវរ 

ម្របេ័នធសនូល 
ធ្គារ 

ម្រទេយកំេុខ 
បង្ខាើត្ 

 
សរុប 

 ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
     (កំណត់្សាា ល់ 4) 
ថ្ងលង្ដើម      
សមតុ្លយ្ ង្ដើមការយិបរងិ្ចេទ 1,264,054 2,891,587 - 4,155,641 16,930,082 
ការទិញបខនថម - - 15,400 15,400 62,524 
លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា - - - - (16,469) 
សមតុ្លយ្ ចុខការយិបរងិ្ចេទ 1,264,054 2,891,587 15,400 4,171,041 16,976,137 

ដក៖ រលំស់បខារ      
សមតុ្លយ្ ង្ដើមការយិបរងិ្ចេទ 925,837 1,875,275 - 2,801,112 11,411,731 
រលំស់កនុខការយិបរងិ្ចេទ 53,665 93,402 - 147,067 597,092 
លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា - - - - (9,734) 
សមតុ្លយ្ ចុខការយិបរងិ្ចេទ 979,502 1,968,677 - 2,948,179 11,999,089 

ត្ថ្មលង្យខ      
សមតុ្លយ្ ង្ដើមការយិបរងិ្ចេទ 338,217 1,016,312 - 1,354,529 5,518,351 

សមតុ្លយ្ ចុខការយិបរងិ្ចេទ 284,552 922,910 15,400 1,222,862 4,977,048 

 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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13. គទ្ពយសរមមអរបូ ី(ត្) 
 

 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2021 

 
កំុេយូទ័រ 
សូហាខវរ 

ម្របេ័នធសនូល 
ធ្គារ សរុប 

 ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
    (កំណត់្សាា ល់ 4) 
ថ្ងលង្ដើម     
សមតុ្លយ្ ង្ដើមការយិបរងិ្ចេទ 1,220,319 2,891,587 4,111,906 16,632,661 
ការទិញបខនថម 43,735 - 43,735 177,608 
លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា - - - 123,969 
សមតុ្លយ្ ចុខការយិបរងិ្ចេទ 1,264,054 2,891,587 4,155,641 16,934,238 

ដក៖ រលំស់បខារ     
សមតុ្លយ្ ង្ដើមការយិបរងិ្ចេទ 817,815 1,686,923 2,504,738 10,131,666 
រលំស់កនុខការយិបរងិ្ចេទ 53,073 93,402 146,475 594,834 
លង្មអៀខេីការបតូររូបិយប័ណា - - - 77,194 
សមតុ្លយ្ ចុខការយិបរងិ្ចេទ 870,888 1,780,325 2,651,213 10,803,694 

ត្ថ្មលង្យខ     
សមតុ្លយ្ ចុខការយិបរងិ្ចេទ 393,166 1,111,262 1,504,428 6,130,544 

14. គារ់បដញ្ញ ើពីគ្រឹះស្ថា នធ្ោរ និង ហរិញ្ញវត្ាុដផេង  ៗ
 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021  

 ដុោល រអាង្មរកិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មរកិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (កំណត់្សាា ល់ 4)   (កំណត់្សាា ល់ 4)           
     
ម្របាក់បង្ញ្ញើានកាលកំណត់្ 74,682,764 303,958,849 77,619,435 316,221,578 
ម្របាក់បង្ញ្ញើសនស ំ 191,236 778,331 4,262,143 17,363,971 

 74,874,000 304,737,180 81,881,578 333,585,549 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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14. គារ់បដញ្ញ ើពីគ្រឹះស្ថា នធ្ោរ និង ហរិញ្ញវត្ាុដផេង  ៗ(ត្) 

ម្របាក់បង្ញ្ញើេីម្រ រ្ោះស្ថថ នធ្គារ និខ ហិរញ្ញវត្ថុង្ផ្សខៗម្រត្ូវបានវភិា្ដូចខាខង្ម្រកាម៖ 

(ក) តមសមព័នធោតិ្ 
 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021  
 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មរកិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (កំណត់្សាា ល់ 4)   (កំណត់្សាា ល់ 4)           
     
មិនខមនសមព័នធោតិ្ 52,452,445 213,481,451 62,727,192 255,550,580 
សមព័នធោតិ្ 22,421,555 91,255,729 19,154,386 78,034,969 

 74,874,000 304,737,180 81,881,578 333,585,549 

(ែ) តមអម្រតការម្របាក់ម្របចំាឆ្ន ំ 
 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021  
ម្របាក់បង្ញ្ញើានកាលកំណត់្   

ដុោល រអាង្មរកិ 1.00% - 4.75% 2.00% - 5.25% 
ង្រៀលខែមរ គាម ន គាម ន 

ម្របាក់បង្ញ្ញើសនសំ   
ដុោល រអាង្មរកិ 0.00%  0.00% 
ង្រៀលខែមរ 0.00%  0.00% 

15. គារ់បដញ្ញ ើរបសអ់ត្ិថជិន 
 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021  
 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មរកិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (កំណត់្សាា ល់ 4)   (កំណត់្សាា ល់ 4)           

     
ម្របាក់បង្ញ្ញើានកាលកំណត់្ 2,599,868,926 10,581,466,528 2,397,228,295 9,766,308,074 
ម្របាក់បង្ញ្ញើសនសំ 133,843,151 544,741,625 136,102,560 554,481,829 

 2,733,712,077 11,126,208,153 2,533,330,855 10,320,789,903 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 

35 

15. គារ់បដញ្ញ ើរបសអ់ត្ិថជិន (ត្) 

ម្របាក់បង្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នម្រត្ូវបានវភិា្ដូចខាខង្ម្រកាម៖ 

(ក) តមសមព័នធោតិ្ 
 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021 
 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មរកិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (កំណត់្សាា ល់ 4)   (កំណត់្សាា ល់ 4)            
     

មិនខមនសមព័នធោតិ្  2,723,455,236   11,084,462,810   2,481,756,245   10,110,674,942  
សមព័នធោតិ្  10,256,841   41,745,343   51,574,610   210,114,961  

  2,733,712,077   11,126,208,153  2,533,330,855  10,320,789,903  

(ែ) តមអម្រតការម្របាក់ម្របចំាឆ្ន ំ 
 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021  
ម្របាក់បង្ញ្ញើានកាលកំណត់្   

ដុោល រអាង្មរកិ 2.00% - 8.25% 0.75% - 8.25% 
ង្រៀលខែមរ 2.00% - 10.15% 2.00% - 10.15% 
បាត្ថ្ង 0.10% - 7.25% 0.10% - 8.00% 

ម្របាក់បង្ញ្ញើសនសំ   
ដុោល រអាង្មរកិ 0.00% - 3.00% 0.00% - 3.00% 
ង្រៀលខែមរ 0.00% - 3.00% 0.00% - 3.00% 
បាត្ថ្ង 0.00% - 0.10% 0.00% - 0.10% 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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16. គារ់រមា ី

ម្រកុមហ ុន បានចុោះកិចចម្រេមង្ម្រេៀខែចីម្របាក់ជាមួយអនកផ្តល់ម្របាក់កមចីង្ផ្សខៗរមួានសម័ពនធោតិ្ និខមិនខមន              
សម័ពនធោតិ្។ ម្របាក់កមចីទំាខង្នោះេំុានវត្ថុបញ្ញច ំង្្ោះង្ ើយ ង្ហើយការទូទាត់្សខម្របាក់ង្ដើម និខការម្របាក់                
ម្រត្ូវង្ធាើង្ ើខម្របចំាម្រតី្ាស ឆាស ឬម្របចំាឆ្ន ំ ង្ដាយខផ្អកតមកាលវភិា្ទូទាត់្សខ ថ្នកិចចម្រេមង្ម្រេៀខែចី                   
នីមួយៗ។ 

ម្របាក់កមចី ម្រត្ូវបានវភិា្ដូចខាខង្ម្រកាម៖ 

(ក) តមសមព័នធោតិ្ 
 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021  
 ដុោល រអាង្មរកិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មរកិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 

  (កំណត់្សាា ល់ 4)   (កំណត់្សាា ល់ 4)  
     
មិនខមនសមព័នធោតិ្ 701,569,709 2,855,388,716 715,840,327 2,916,333,492 
សមព័នធោតិ្ 173,501,190 706,149,843 113,981,537 464,360,782 

 875,070,899 3,561,538,559 829,821,864 3,380,694,274 

(ែ) តមអម្រតការម្របាក់ម្របចំាឆ្ន ំ 

 
 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021  

ដុោល រអាង្មរកិ 1.82% - 6.98% 2.00% - 6.98% 
ង្រៀលខែមរ 2.00% - 7.50% 2.00% - 7.50% 
បាត្ថ្ង 8.37% - 8.72% 8.37% - 8.84% 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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17. មូលបគត្បណុំលគត្វូសង 

ង្ៅខែង្មស្ថ ឆ្ន ំ2020 ម្រកុមហ ុនបានង្បាោះផ្ាយមូលបម្រត្បំណុលានការធា  ្ ខដលានអម្រតការម្របាក់ង្ងរ              
ចំនួន 127.2 ប ីោនង្រៀល (សមមូលង្ៅនរខ 31.18 ោនដុោល រអាង្មរកិ) ខដលានកាលវស្ថនង្ៅថ្ងៃទី23             
ខែង្មស្ថ ឆ្ន ំ2023។ មូលបម្រត្បំណុលម្រត្ូវបានធា ង្្ដាយការធា្ឥណទាន និខហ្វា សីុលីធីវនិិង្យ  ្ ខដល         
ជាមូលនិធិបរធនបាលរបស់ធ្គារអភិ្វែឍន៍អាសីុ។ មូលបម្រត្បំណុលម្រត្ូវបានចុោះបញ្ជ ីង្ៅកនុខផ្ារមូលបម្រត្       
កមពុជា ង្ហើយម្រត្ូវបានលក់កនុខត្ថ្មល 100,000 ង្រៀលកនុខ 1 មូលបម្រត្ ង្ដាយានអម្រតការម្របាក់ 7.50% កនុខមួយឆ្ន ំ 
និខម្រត្ូវសខម្រត្ ប់ 2ដខ កនុខមួយឆ្ន ំ ង្ដាយចាប់ង្ផ្តើមេីថ្ងៃទី23 ខែតុ្ោ ឆ្ន ំ2020។ ម្រកុមហ ុនបានចំណាយង្លើ              
ថ្ងលង្បាោះផ្ាយមូលបម្រត្បំណុលចំនួន 6.21 ប ីោនង្រៀល (សមមូលង្ៅនរខ 1.52 ោនដុោល រអាង្មរកិ)។ 

ថ្្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 ត្ថ្មលង្យខថ្នមូលបម្រត្បំណុល ានចំនួន 31,436,608  ដុោល រអាង្មរកិ (សមមូល
ង្ៅនរខ 127.95 ប ីោនង្រៀល) (ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021៖ 31,342,099 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលង្ៅនរខ 127.69                      
ប ីោនង្រៀល)។ កនុខអំ ុខដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 ម្រកុមហ ុនាន
ចំណាយង្លើការម្របាក់ង្លើមូលបម្រត្បំណុលខដលបានង្បាោះផ្ាយ ចំនួន 1,302,808 ដុោល រអាង្មរកិ (សមមូលង្ៅ
នរខ 5.29 ប ីោនង្រៀល) (ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2021៖ 1,287,983 ដុោល រអាង្មរកិ ខដលសមមូលង្ៅនរខ 5.23 ប ីោន
ង្រៀល) (កំណត់្សាា ល់ 25)។  

18. អនុបណុំល 
 

 
ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021 

 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (កំណត់្សាា ល់ 4)  (កំណត់្សាា ល់ 4) 

     
អនុបំណុល   92,665,342   377,147,942  105,191,790 428,551,352 

អនុបំណុល សំង្ៅង្លើបំណុលែចីេីាច ស់បំណុលបរង្ទស (ខដលមិនខមនជាសម័ពនធោតិ្) ខដលានចំនួន         
ទរកម្របាក់ 42,397,866 ដុោល រអាង្មរកិ (សមមូលង្ៅនរខ 172.56ប ីោនង្រៀល) (ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021៖ 54,999,653  
ដុោល រអាង្មរកិ ខដលសមមូលង្ៅនរខ 224.1ប ីោនង្រៀល) និខេីាច ស់ភា្ហ ុនានចំនួន 50,267,476 ដុោល រ            
អាង្មរកិ (សមមូលង្ៅនរខ 204.59 ប ីោនង្រៀល) (ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021៖ 50,192,137 ដុោល រអាង្មរកិ ខដល               
សមមូលង្ៅនរខ 204.5 ប ីោនង្រៀល) ម្រត្ូវទូទាត់្ង្ដាយខផ្អកង្ៅតមកាលវភិា្ទូទាត់្សខម្របាក់ ដូចានខចខ          
ង្ៅកនុខកិចចម្រេមង្ម្រេៀខកមចីនីមួយៗ។ អនុបំណុល េីាច ស់ភា្ហ ុនម្រត្ូវបានអនុម័ត្ង្ដាយធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា 
ឲ្យដាក់បញ្ចូ លង្ៅកនុខង្ដើមទុនថាន ក់ទី2 សម្រាប់ការ្ ណ្មូលនិធិតទ ល់សុទធ។ អម្រតការម្របាក់ម្របចំាឆ្ន ំ              
ានចាប់េី 6.98% ង្ៅ 10.47% (ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021៖ ចាប់េី 6.98% ដល់ 10.47%) កនុខអំ ុខការយិបរងិ្ចេទ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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19. បំណុលភត្ិសនា 
 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021 
 ដុោល រអាង្មរកិ  សមមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មរកិ  សមមូលពាន់ង្រៀល 

  (កំណត់្សាា ល់ 4)  (កំណត់្សាា ល់ 4) 
     
ការវភិា្តមកាលកំណត់្- លំហូរទរកម្របាក់

តមកិចចសនោមិនទាន់ង្ធាើអបបហ្វរ     
តិ្ចជាខ 1 ឆ្ន ំ 5,624,294 22,890,876 4,494,357 18,310,009 
េី 1 ង្ៅ 5 ឆ្ន ំ 16,042,723 65,293,883 11,814,043 48,130,411 
ង្ម្រចើនជាខ 5 ឆ្ន ំ 6,550,936 26,662,309 2,713,396 11,054,377 

បំណុលភ្តិ្សនោសរបុមិនទាន់                  
ង្ធាើអបបហ្វរ 28,217,953 114,847,068 19,021,796 77,494,797 

     
ត្ថ្មលបចចុបបននថ្នបំណុលភ្តិ្សនោ     

រយៈង្េលែលី 3,954,938 16,096,596 3,407,054 13,880,338 
រយៈង្េលខវខ 17,548,536 71,422,543 12,184,384 49,639,180 

 21,503,474 87,519,139 15,591,438 63,519,518 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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19. បំណុលភត្ិសនា (ត្) 

ចំនួនខដលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ង្ៅកនុខរបាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត្៖ 
 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 

 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
         
ចំណាយពាក់េ័នធនរខភ្តិ្សនោ 

រយៈង្េលែលី និខម្រទេយសកមមខដល
ានត្ថ្មលទាប 462,810 1,879,009 400,151 1,625,013 240,520 975,549 196,386 797,916 

ចំណាយការម្របាក់ង្លើបំណុល  
 ភ្តិ្សនោ 1,231,896 5,001,498 539,039 2,189,037 943,034 3,824,946 265,244 1,077,686 
 1,694,706 6,880,507 939,190 3,814,050 1,183,554 4,800,495 461,630 1,875,602 

 
 
 
 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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19. បំណុលភត្ិសនា (ត្) 

ចំនួនខដលម្រត្ូវបានទទួលស្ថា ល់ង្ៅកនុខរបាយការណ៍លំហូរទរកម្របាក់សង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល៖ 
 

 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 

 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
     
សរបុលំហូរង្ចញថ្នទរកម្របាក់ង្លើភ្តិ្សនោ៖     

ចំខណកម្របាក់ង្ដើម (1,729,564) (7,022,030) (1,950,153) (7,919,571) 
ចំខណកការម្របាក់ (659,131) (2,676,070) (539,039) (2,189,037) 

 (2,388,695) (9,698,100) (2,489,192) (10,108,608) 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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20. ពនធដលើគារ់ចំដណញ 

លិែិត្ម្របកាសេនធរបស់ម្រកុមហ ុន នរខម្រត្ូវបានម្រត្ួត្េិនិត្យង្ដាយអ្ា្យកដាឋ នេនធដារ (“អ.េ.ដ”)។ ង្ដាយស្ថរ 
ការអនុវត្ដចាប់ និខបទបញ្ញត្ដិស្ថរង្េើេនធង្លើម្របង្ភ្ទម្របតិ្បត្ដិការជាង្ម្រចើន ានការបកស្ស្ថយង្ផ្សខៗគាន  ដូង្ចនោះ
ចំនួនខដលបានរាយការណ៍ង្ៅកនុខរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល អាចនរខខកខម្របង្ៅង្េលង្ម្រកាយ 
ប ទ្ ប់េីការកំណត់្ចុខង្ម្រកាយង្ដាយអ្ា្យកដាឋ នេនធដារ។ 

(ក) ចំណាយេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ 

អម្រតេនធផ្លូ វការ 

អនុង្ោមតមបទបបញ្ញត្តិេនធដារកមពុជា ម្រកុមហ ុនានកាត្េាកិចចកនុខការបខ់េនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញនូវអម្រតេនធ 
20% ថ្នចំណូលជាប់េនធ ឬេនធអបបបរា 1% ថ្នផ្លរបរង្ដាយរមួបញ្ចូ លេនធទំាខអស់ ង្លើកខលខខត្អាករង្លើ
ត្ថ្មលបខនថម ង្ៅតមចំនួនមួយណាខដលង្ម្រចើនជាខ។ 

ង្យខង្ៅតមអនុម្រករត្យសតីេីការអនុង្ម្រគាោះេនធង្ៅកនុខទីផ្ារមូលបម្រត្កមពុជា ម្រកុមហ ុនានសិទធិទទួលបាននូវ
ការកាត់្បនថយេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញចំនួនពាក់កណាត លង្ៅកនុខអំ ុខង្េលថ្នការអនុង្ម្រគាោះេនធ។ ង្ដើមបីទទួល
បានការអនុង្ម្រគាោះេនធង្នោះ ម្រកុមហ ុនម្រត្ូវង្សនើសំុង្ៅអ្ា្យកដាឋ នេនធដារ តមរយៈនិយ័ត្ករមូលបម្រត្កមពុជា           
(“ន.ម.ក”) (េីមុនម្រត្ូវបានស្ថា ល់ជា្ណៈកមមការមូលបម្រត្កមពុជា (“្ .ម.ក”) រហូត្ដល់ថ្ងៃទី8 ខែង្មស្ថ ឆ្ន ំ2021)
មុនង្េលបញ្ច ប់ថ្នឆ្ន ំស្ថរង្េើេនធនីមួយៗ។ ង្ៅថ្ងៃទី4 ខែកុមភៈ ឆ្ន ំ2021 ម្រកុមហ ុនទទួលបានលិែិត្េីនិយ័ត្ករ
មូលបម្រត្កមពុជា ខដលបញ្ញជ ក់េីការង្សនើសំុរបស់ម្រកុមហ ុនង្លើការអនុង្ម្រគាោះេនធង្ៅកាន់អ្ា្យកដាឋ នេនធដារ។ 
ម្រកុមហ ុនបានដាក់លិែិត្ង្សនើសំុការបញ្ញជ ក់បខនថម ង្ៅកាន់អ្ា្យកដាឋ នេនធដារ ទាក់ទខនរខការអនុម័ត្ង្លើ
ការអនុង្ម្រគាោះេនធង្នោះ។ ង្ៅថ្ងៃទី11 ខែមី  ្ឆ្ន ំ2021 ម្រកុមហ ុនទទួលបានការអនុម័ត្េីអ្ា្យកដាឋ នេនធដារង្លើ
ការអនុង្ម្រគាោះេនធ សម្រាប់ឆ្ន ំស្ថរង្េើេនធ 2020 និខ2021 ង្ៅតមម្របកាសងមីង្លែ 183 ចុោះថ្ងៃទី25 ខែមករា ឆ្ន ំ2020 
សតីេីង្គាលការណ៍អនុវត្តេីការអនុង្ម្រគាោះេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ ចំង្ពាោះសហម្រគាសខដលង្បាោះផ្ាយមូលបម្រត្          
ដំបូខ។ 

ង្ៅថ្ងៃទី17 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021 ម្រកុមហ ុនទទួលបានលិែិត្េីនិយ័ត្ករមូលបម្រត្កមពុជា ខដលត្ម្រមូវឲ្យម្រកុមហ ុនង្ធាើការ     
ង្សនើសំុបញ្ញជ ក់ង្លើការអនុង្ម្រគាោះេនធសម្រាប់ឆ្ន ំស្ថរង្េើេនធ 2021 ង្ៅកាន់អ្ា្យកដាឋ នេនធដារ។ ង្ៅថ្ងៃទី30 
ខែធនូ ឆ្ន ំ2021 ម្រកុមហ ុនបានដាក់លិែិត្ង្សនើសំុការបញ្ញជ ក់បខនថម ង្ៅកាន់អ្ា្យកដាឋ នេនធដារ ទាក់ទខនរខ              
ការអនុង្ម្រគាោះេនធសម្រាប់ឆ្ន ំស្ថរង្េើេនធ ឆ្ន ំ2021។ ង្ៅថ្ងៃទី3 ខែកុមភៈ ឆ្ន ំ2022 ម្រកុមហ ុនទទួលបានការបញ្ញជ ក់េី         
អ្ា្យកដាឋ នេនធដារង្លើការអនុង្ម្រគាោះេនធ សម្រាប់ឆ្ន ំស្ថរង្េើេនធ 2021 និខ2022 តមម្របកាសងមីង្លែ 183 ចុោះ
ថ្ងៃទី25 ខែមករា ឆ្ន ំ2020 សតីេីង្គាលការណ៍អនុវត្តេីការអនុង្ម្រគាោះេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ ចំង្ពាោះសហម្រគាស
ខដលង្បាោះផ្ាយមូលបម្រត្ដំបូខ។ 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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20. ពនធដលើគារ់ចំដណញ 

(ក) ចំណាយេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ (ត្) 
 
 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 

 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
         
េនធកនុខការយិបរងិ្ចេទតម 
អម្រតេនធផ្លូវការ 24,723,441 100,377,170 19,076,550 77,469,870 12,358,358 50,125,500 9,263,425 37,637,296 
កខាោះសំវធិានធនេី

ការយិបរងិ្ចេទមុន 1,156,005 4,693,380 - - - - - - 
ការង្លើកទរកចិត្តេនធង្លើការ                           

ង្បាោះមូលបម្រត្បំណុល (457,373) (1,856,934) (389,162) (1,580,387) (200,860) (814,688) (183,087) (743,882) 

េនធសម្រាប់ការយិបរងិ្ចេទ 25,422,073 103,213,616 18,687,388 75,889,483 12,157,498 49,310,812 9,080,338 36,893,414 
េនធេនោរ (1,043,234) (4,235,530) (1,902,706) (7,726,889) 27,189 110,278 (1,079,202) (4,384,798) 

 24,378,839 98,978,086 16,784,682 68,162,594 12,184,687 49,421,090 8,001,136 32,508,616 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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20. ពនធដលើគារច់ំដណញ (ត្) 

(ក) ចំណាយេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ (ត្) 
ការង្ផ្ទៀខតទ ត់្ចំណាយេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ ខដលបានបង្កា ញង្ៅកនុខរបាយការណ៍ចំង្ណញ ឬខាត្ និខលទធផ្លលមអិត្ង្ផ្សខៗសង្ខេបចង្ ល្ ោះង្េល ានដូចខាខង្ម្រកាម៖ 
 

 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 

 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

         
         

ម្របាក់ចំង្ណញមុនដកេនធ 123,209,333 500,229,892 85,260,249 346,241,872 61,627,906 249,962,788 40,512,648 164,602,888 
ចំណាយេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ                        

តមអម្រតេនធ 20% 24,641,866 100,045,975 17,052,049 69,248,371 12,325,581 49,992,555 8,102,529 32,920,574 
ចំណាយមិនអាចកាត់្កខបាន 194,346 789,045 121,795 494,610 59,966 243,223 81,694 331,924 
ការង្លើកទរកចិត្តេនធង្លើការ                                   

ង្បាោះមូលបម្រត្បំណុល (457,373) (1,856,934) (389,162) (1,580,387) (200,860) (814,688) (183,087) (743,882) 

 24,378,839 98,978,086 16,784,682 68,162,594 12,184,687 49,421,090 8,001,136 32,508,616 
 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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20. ពនធដលើគារច់ំដណញ (ត្) 

(ែ) បំណុលេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញ 
បខម្រមបម្រមួលថ្នេនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញម្រត្ូវបខ់កនុខការយិបរងិ្ចេទ ានដូចខាខង្ម្រកាម៖ 
 

 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 

 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

         
សមតុ្លយ ង្្ដើមការយិបរងិ្ចេទ 34,153,679 139,142,088 24,076,695 97,390,231 11,078,588 44,868,281 8,769,054 35,470,823 
េនធកនុខការយិបរងិ្ចេទតម 
 អម្រតេនធផ្លូវការ 24,723,441 100,377,170 19,076,550 77,469,870 12,358,358 50,125,500 9,263,425 37,637,296 
កខាោះសំវធិានធនេី 
 ការយិបរងិ្ចេទមុន 1,156,005 4,693,380 - - - - - - 
ការង្លើកទរកចិត្តេនធង្លើការ                         

ង្បាោះមូលបម្រត្បំណុល (457,373) (1,856,934) (389,162) (1,580,387) (200,860) (814,688) (183,087) (743,882) 
េនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញបានបខ់ (37,853,615) (153,685,677) (26,172,789) (106,287,696) (1,513,949) (6,140,577) (1,258,098) (5,111,652) 
លង្មអៀខេីការបដូររបិូយប័ណា - (260,929) - 617,505 - 370,582 - 356,938 

សមតុ្លយ្ចុខការយិបរងិ្ចេទ 21,722,137 88,409,098 16,591,294 67,609,523 21,722,137 88,409,098 16,591,294 67,609,523 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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20. ពនធដលើគារ់ចំដណញ (ត្) 

(្ ) េនធេនោរសុទធជាម្រទេយសកមម 

េ័ត៌្ានលមអិត្ថ្នេនធេនោរជាម្រទេយសកមម/(បំណុល) ានដូចខាខង្ម្រកាម៖ 
 
 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021 
 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
     
កថ្ម្រមង្សវាឥណទានខដល                             

មិនទាន់រលំស់ 7,660,627 31,178,752 6,968,122 28,388,129 
សំវធិានធនង្លើការខាត្បខ់ថ្ន                  

ឱនភាេថ្នត្ថ្មល 1,720,495 7,002,415 3,510,062 14,299,992 
ថ្ងៃឈប់សម្រាកខដលង្ៅសល់ 658,804 2,681,332 440,040 1,792,723 
សំវធិានធនង្លើអត្ថម្របង្យជ្ន៍ 

និង្យជិ្ត្ 297,500 1,210,825 47,581 193,845 
ការម្របាក់បខារ 3,043 12,385 5,696 23,206 
សិទធិង្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម  

និខបំណុលភ្តិ្សនោ 175,145 712,840 122,870 500,572 
កថ្ម្រមង្សវាម្របាក់កមចីខដល                                      

មិនទាន់រលំស់ 411,690 1,675,578 282,493 1,150,876 
ម្រទេយ បរកិាេ រ និខម្រទេយសកមមអរបីូ (210,689) (857,504) (242,527) (988,055) 
ចំណាយការង្លើកទរកចិត្តសម្រាប់

អនកម្រ្ប់ម្រ្ខ 1,156,005 4,704,940 - - 
លង្មអៀខេីការបដូរម្របាក់បរង្ទស 898,249 3,655,874 593,298 2,417,097 
េនធេនោរសុទធជាម្រទេយសកមម 12,770,869 51,977,437 11,727,635 47,778,385 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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21. សវំធិានធនដលើអត្ាគបដោជនន៍ិដោជតិ្ 
 

 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 

 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
         
សមតុ្លយ ង្្ដើមការយិបរងិ្ចេទ 237,906 969,229 435,375 1,761,092 1,375,762 5,571,836 1,418,199 5,736,615 
ទទួលស្ថា ល់កនុខរបាយការណ៍ 

ចំង្ណញ ឬខាត្ 2,695,815 10,945,009 1,888,255 7,668,204 1,557,548 6,317,415 903,820 3,672,221 
ការទូទាត់្កនុខការយិបរងិ្ចេទ (1,446,219) (5,871,649) (1,740,690) (7,068,942) (1,445,808) (5,864,197) (1,739,079) (7,065,878) 
លង្មអៀខេីការបដូររបិូយប័ណា - 11,544 - 15,127 - 29,079 - 32,523 

សមតុ្លយ្ចុខការយិបរងិ្ចេទ 1,487,502 6,054,133 582,940 2,375,481 1,487,502 6,054,133 582,940 2,375,481 
 
 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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22. បំណុលដផេង  ៗ
 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021 

 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
  (កំណត់្សាា ល់ 4)  (កំណត់្សាា ល់ 4) 
ម្របាក់រង្កា ន់ និខម្របាក់ង្លើក 
 ទរកចិត្តបខារ 18,043,443 73,436,813 6,329,705 25,787,218 
ចំណាយបខារ 3,971,601 16,164,416 2,832,493 11,539,576 
េនធកាត់្ទុកម្រត្ូវទូទាត់្ 1,516,404 6,171,764 1,360,438 5,542,424 
្ណនីម្រត្ូវទូទាត់្ 1,178,990 4,798,489 1,913,161 7,794,218 
េនធង្លើម្របាក់ង្បៀវត្សរ ៍ 184,661 751,570 2,186,046 8,905,951 
ង្ផ្សខ  ៗ 9,009 36,669 6,009 24,484 
 24,904,108 101,359,721 14,627,852 59,593,871 

23. មូលធន និងទ្នុបគមុង 

(ក) ង្ដើមទុន  

ង្ៅថ្ងៃទី11 ខែមី  ្ ឆ្ន ំ2022 ម្រកុមហ ុនបានង្សនើសំុង្ៅធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជាង្ដើមបីបង្ខាើនង្ដើមទុនរបស់ែលួនេី 
300,000,000 ដុោល ររអាង្មរកិង្ៅ 400,000,000 ដុោល រអាង្មរកិ តមរយៈការង្ធាើមូលធនកមមង្លើម្របាក់ចំង្ណញ   
រកាទុក។ សំង្ណើ រង្នោះម្រត្ូវបានអនុម័ត្ង្ដាយធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា ង្ៅថ្ងៃទី25 ខែង្មស្ថ ឆ្ន ំ2022។                     
អនុសារណៈ និខលកេនតិកៈម្រកុមហ ុន ម្រត្ូវបានង្ធាើបចចុបបននភាេង្ដើមបីឆលុោះបញ្ញច ំខេីការតល ស់បតូរង្នោះ ង្ហើយ             
ទទួលបានការយល់ម្រេមេីម្រកសួខពាណិជ្ជកមមង្ៅថ្ងៃទី28 ខែង្មស្ថ ឆ្ន ំ2022។ 

ភា្ហ ុនធមមតទំាខអស់ ខដលបានចុោះបញ្ជ ី ង្បាោះផ្ាយ និខទូទាត់្ ានចំនួន 400,000,000 ហ ុន ខដលាន          
ត្ថ្មលចារកិ 4,000 ង្រៀល កនុខមួយហ ុន។ 

េ័ត៌្ានលមអិត្ថ្នាច ស់ភា្ហ ុន ានដូចខាខង្ម្រកាម៖ 
 
 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 

 ដុោល រអាង្មរកិ  សមមូលពាន់ង្រៀល % 

  (កំណត់្សាា ល់ 4)  

    

KB 399,999,999 1,599,999,996 99.99999975% 
KBC 1 4 0.00000025% 

 400,000,000  1,600,000,000  100% 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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23. មូលធន និងទ្នុបគមុង (ត្) 

(ក) ង្ដើមទុន (ត្) 

េ័ត៌្ានលមអិត្ថ្នាច ស់ភា្ហ ុន ានដូចខាខង្ម្រកាម៖ (ត្) 
 
 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021 

 ដុោល រអាង្មរកិ  សមមូលពាន់ង្រៀល % 

  (កំណត់្សាា ល់ 4)  

    

KB 299,999,999 1,199,999,996 99.99999967% 
KBC 1 4 0.00000033% 

 300,000,000  1,200,000,000  100% 

ពាកយបំម្រេួញ៖ 

KB : Kookmin Bank Co.,Ltd. 
KBC : ធ្គារ្ ូកមីន កមពុជា ភី្អិលសីុ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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23. មូលធន និងទ្នុបគមុង (ត្) 

(ែ) ទុនបម្រមខុតមបទបបញ្ញត្តិ 

បខម្រមបម្រមួលង្លើទុនបម្រមុខតមបទបបញ្ញត្តិ ានដូចខាខង្ម្រកាម៖ 
 

 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 

 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ 

 
សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ 
 
សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

         
សមតុ្លយ ង្្ដើមការយិបរងិ្ចេទ 24,738,149 100,536,219 461,332 1,778,127 27,202,876 110,550,405 1,123,405 4,559,901 
ង្ផ្ទរេី/(ង្ៅ)ម្របាក់ចំង្ណញរកាទុក 9,298,898 37,753,526 (461,332) (1,778,127) 6,834,171 27,739,340 (1,123,405) (4,559,901) 
សមតុ្លយ្ចុខការយិបរងិ្ចេទ 34,037,047 138,289,745 - - 34,037,047 138,289,745 - - 

 
 
 
 
 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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24. ចំណូលការគារ ់
 

 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 

 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 

(កំណត់្សាា ល់ 4) 
         
ឥណទានបុ្ាល 287,603,193 1,167,668,965 241,961,730 982,606,586 146,890,636 595,788,419 123,236,748 500,710,906 
ឥណទានម្រកុម 11,139 45,224 24,427 99,198 5,203 21,103 10,505 42,682 
សមតុ្លយង្ៅធ្គារង្ផ្សខៗ 53,924 218,931 101,181 410,896 34,458 139,762 46,278 188,028 
សមតុ្លយង្ៅធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា 64,670 262,560 31,400 127,515 55,836 226,471 6,866 27,897 
 287,732,926 1,168,195,680 242,118,738 983,244,195 146,986,133 596,175,755 123,300,397 500,969,513 
 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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25. ចំណាយការគារ ់
 

 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 

 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

         
ម្របាក់បង្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 82,835,331 336,311,444 68,760,775 279,237,508 42,778,063 173,507,824 34,852,340 141,605,058 
ម្របាក់កមចី 25,644,083 104,114,977 24,384,787 99,026,620 13,037,858 52,881,552 12,168,680 49,441,347 
អនុបំណុល 5,063,252 20,556,803 5,512,759 22,387,314 2,388,937 9,689,528 2,873,001 11,673,003 
មូលបម្រត្បំណុលម្រត្ូវសខ 1,302,808 5,289,400 1,287,983 5,230,499 631,470 2,561,242 643,988 2,616,523 
ម្របាក់បង្ញ្ញើេីម្រ រ្ោះស្ថថ នធ្គារ 

និខ ហិរញ្ញវត្ថុង្ផ្សខ  ៗ          1,272,493 5,166,322 1,073,782 4,360,629 598,666 2,428,190 538,051 2,186,101 
បំណុលភ្តិ្សនោ 1,231,896 5,001,498 539,039 2,189,037 943,034 3,824,946 265,244 1,077,686 
 117,349,863 476,440,444 101,559,125 412,431,607 60,378,028 244,893,282 51,341,304 208,599,718 

 
 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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26. ចំណូលសទុ្ធពរីនគមដជើងស្ថ នងិគាររ់នគម 
 

 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 

 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

         
ចំណូលម្របាក់កថ្ម្រមេីការបខ់រលំស់ 4,507,706 18,301,286 3,956,207 16,066,157 2,133,179 8,652,174 1,984,258 8,062,040 
ចំណូលេីង្សវាកមមង្ផ្ទរម្របាក់កនុខស្សុក 342,345 1,389,921 378,212 1,535,919 169,470 687,370 176,311 716,352 
ចំណូលកថ្ម្រមង្ជ្ើខស្ថនិខម្របាក់កថ្ម្រម 4,850,051 19,691,207 4,334,419 17,602,076 2,302,649 9,339,544 2,160,569 8,778,392 
កថ្ម្រមម្របាក់កមចី (582,005) (2,362,940) - - (582,005) (2,360,612) - - 
កថ្ម្រមធ្គារង្លើម្របាក់កមចី (62,435) (253,486) (77,393) (314,293) (40,323) (163,550) (56,813) (230,831) 
ចំណាយង្ផ្សខៗ (1,000) (4,060) (495) (2,010) - - - - 
ចំណាយកថ្ម្រមង្ជ្ើខស្ថ និខម្របាក់កថ្ម្រម (645,440) (2,620,486) (77,888) (316,303) (622,328) (2,524,162) (56,813) (230,831) 
ចំណូលសុទធេីកថ្ម្រមង្ជ្ើខស្ថ                      

និខម្របាក់កថ្ម្រម 4,204,611 17,070,721 4,256,531 17,285,773 1,680,321 6,815,382 2,103,756 8,547,561 

 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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27. ចំណូលដផេង  ៗ
 

 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 

 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

         
ចំណូលេីការេិន័យង្លើឥណទាន              

ខដលទូទាត់្យឺត្ 2,575,620 10,457,017 3,083,892  12,523,685   1,218,610   4,942,682   1,383,484  5,621,095 
ការម្របមូលបានមកវញិេីឥណទាន

ខដលបានលុបង្ចញេីបញ្ជ ី 2,585,624 10,497,633 1,489,044  6,047,008   1,383,906   5,613,123   634,654  2,578,599 
ចំណូលង្ផ្សខៗ 544,542 2,210,841 582,078  2,363,819   282,978   1,147,759   259,181  1,053,053 
 5,705,786 23,165,491 5,155,014 20,934,512 2,885,494 11,703,564 2,277,319 9,252,747 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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28. ចំណាយដលើបុ្ ាលរិ 
 

 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 

 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

         
ម្របាក់ង្បៀវត្សរ ៍ម្របាក់ឈនួល ម្របាក់ 

រង្កា ន់ និខម្របាក់ង្លើកទរកចិត្ត 43,547,682 176,803,589 34,141,086 138,646,950 22,149,785 89,839,528 15,914,145 64,659,171 
អត្ថម្របង្យជ្ន៍និង្យជិ្ត្ 2,695,815 10,945,009 1,888,255 7,668,204 1,557,548 6,317,415 903,820 3,672,221 
ចំណាយង្លើមូលនិធិសុែុាលភាេ

សខាម សម្រាប់បុ្ាលិក 586,808 2,382,440 549,399 2,231,109 296,724 1,203,513 281,303 1,142,934 
ចំណាយខផ្នកសុែភាេ 16,379 66,499 23,143 93,984 9,801 39,753 20,299 82,475 
អត្ថម្របង្យជ្ន៍និង្យជិ្ត្ង្ផ្សខ  ៗ 1,287,680 5,227,981 1,246,700 5,062,849 399,023 1,618,436 343,984 1,397,607 

 48,134,364 195,425,518 37,848,583 153,703,096 24,412,881 99,018,645 17,463,551 70,954,408 
 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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29. ចំណាយទ្ូដៅ និងរ ាាល 
 

 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 

 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

         
ចំណាយង្ម្របខឥនធនៈ 2,031,270 8,246,956 1,832,810 7,443,041 1,053,366 4,272,452 906,792 3,684,296 
ចំណាយខងទំា និខជួ្សជុ្ល 806,618 3,274,869 518,752 2,106,652 457,639 1,856,184 252,737 1,026,870 
ចំណាយង្បាោះេុមព និខសាភ រ 647,038 2,626,974 702,132 2,851,358 341,580 1,385,448 358,357 1,456,004 
ចំណាយវជិាជ ជី្វៈ 642,943 2,610,349 290,835 1,181,081 474,395 1,924,146 129,750 527,174 
ចំណាយដរកជ្ញ្ជូ ន 603,388 2,449,755 541,641 2,199,604 312,213 1,266,336 272,885 1,108,732 
ចំណាយថ្ងលទរក និខង្ភ្លើខ 599,779 2,435,103 600,752 2,439,654 306,887 1,244,734 319,489 1,298,084 
ចំណាយការជួ្ល 462,810 1,879,009 400,151 1,625,013 240,520 975,549 196,386 797,916 
ចំណាយខផ្នកទំ្ក់ទំនខ 448,975 1,822,839 406,136 1,649,318 224,941 912,361 206,939 840,793 
ចំណាយសាភ រៈការយិល័យ 342,618 1,391,029 228,539 928,097 169,505 687,512 24,823 100,856 
ចំណាយេនធង្ផ្សខ  ៗ 332,677 1,350,669 226,681 920,552 136,128 552,135 30,690 124,693 
ចំណាយទីផ្ារ និខផ្សេាផ្ាយ 285,437 1,158,874 150,540 611,343 106,589 432,325 32,793 133,238 
ចំណាយអាជាា ប័ណា 255,125 1,035,808 312,101 1,267,442 125,349 508,416 149,885 608,983 
វភិា្ទាន 100,905 409,674 173,617 705,059 99,062 401,795 166,086 674,807 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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29. ចំណាយទ្ូដៅ និងរ ាាល (ត្) 
 

 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 

 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

         
ចំណាយការង្ធាើដំង្ណើ រ 59,989 243,555 36,473 148,117 44,204 179,291 4,116 16,723 
ចំណាយង្លើការហារកហាឺន 50,889 206,609 36,275 147,313 50,674 205,534 29,219 118,717 
ចំណាយកថ្ម្រមធ្គារ 38,414 155,961 149,892 608,711 8,248 33,454 36,896 149,908 
ចំណាយេនធម្របថាប់ម្រត 35,148 142,701 87,740 356,312 32,965 133,706 31,169 126,640 
ចំណាយង្ផ្សខ  ៗ 217,773 884,158 273,955 1,112,531 73,788 299,285 178,663 725,910 
 7,961,796 32,324,892 6,969,022 28,301,198 4,258,053 17,270,663 3,327,675 13,520,344 

 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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30. រលំស ់
 

 សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 

 ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

         
ម្រទេយ និខបរកិាេ រ 1,033,930 4,197,756 1,024,123 4,158,964 515,485 2,090,807 521,039 2,116,981 
ម្រទេយអរបីូ 147,067 597,092 146,475 594,834 73,859 299,572 74,172 301,361 
សិទធិង្ម្របើម្របាស់ម្រទេយសកមម 2,227,044 9,041,798 2,084,734 8,466,105 1,184,671 4,805,025 1,048,621 4,260,547 
 3,408,041 13,836,646 3,255,332 13,219,903 1,774,015 7,195,404 1,643,832 6,678,889 
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31. ស្ថច់គារ់សទុ្ធដ លដគបើរនងុសរមមភាពគបត្ិបត្តកិារ 
 
 
 
  

សម្រាប់ដំណាច់ 
ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2022 

សម្រាប់ដំណាច់ 
ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន ំ2021 

 
កំណត់្ 
សាា ល់ 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

      
ម្របាក់ចំង្ណញសុទធសម្រាប់

ការយិបរងិ្ចេទ  98,830,494 401,251,806 68,475,567 278,079,278 
និយ័ត្កមមង្លើ៖      
រលំស ់ 30 3,408,041 13,836,646 3,255,332 13,219,903 
ចំង្ណញេីការលក់ម្រទេយ និខបរកិាេ រ  (35,771) (145,230) (59,780) (242,767) 
ចំណូលេីការម្របាក់សុទធ  (170,383,063) (691,755,236) (140,559,613) (570,812,588) 
សំវធិានធនង្លើការខាត្បខ់           

ថ្នឱនភាេថ្នត្ថ្មល 9 (2,906,961) (11,802,262) 16,800,898 68,228,447 
ចំណាយេនធង្លើម្របាក់

ចំង្ណញ 20(ក) 24,378,839 98,978,086 16,784,682 68,162,594 
ចំណាយសំវធិានធនង្លើ            

អត្ថម្របង្យជ្ន៍និង្យជិ្ត្ 21 2,695,815 10,945,009 1,888,255 7,668,204 
ចំង្ណញេីការបតូររូបិយប័ណាមិន

ទាន់ង្កើត្ង្ ើខជាក់ខសតខ  893,196 3,626,376 960,935 3,902,357 

  (43,119,410) (175,064,805) (32,453,724) (131,794,572) 
បខម្រមបម្រមួលថ្ន៖      
សមតុ្លយង្ៅធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា  (21,683,580) (88,035,335) (13,216,595) (53,672,592) 
ឥណទានផ្តលដ់ល់អតិ្ងិជ្ន  (372,986,093) (1,514,323,538) (317,968,485) (1,291,270,018) 
ម្រទេយសកមមង្ផ្សខ  ៗ  (141,304) (573,694) (3,382,176) (13,735,017) 
ម្របាក់បង្ញ្ញើេីម្រ រ្ោះស្ថថ នធ្គារ 

និខ ហិរញ្ញវត្ថុង្ផ្សខៗ   (6,561,482) (26,639,617) 17,464,135 70,921,852 
ម្របាក់បង្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន  193,025,103 783,681,918 192,500,647 781,745,127 
បំណុលង្ផ្សខៗ   10,276,256 41,721,599 6,588,349 26,755,285 
ស្ថច់ម្របាក់ង្ម្របើម្របាស់កនុខម្របតិ្បត្តិការ  (241,190,510) (979,233,472) (150,467,849) (611,049,935) 
ការម្របាក់បានទទួល  285,975,027 1,161,058,610 239,131,917 971,114,715 
ការម្របាក់បានបខ់  (109,936,597) (446,342,584) (99,972,891) (405,989,910) 
េនធង្លើម្របាក់ចំង្ណញបានបខ់ 20(ែ) (37,853,615) (153,685,677) (26,172,789) (106,287,696) 
អត្ថម្របង្យជ្ន៍និង្យជិ្ត្បានបខ់ 21 (1,446,219) (5,871,649) (1,740,690) (7,068,942) 
ស្ថច់ម្របាក់សុទធង្ម្របើម្របាស់កនុខ  

សកមមភាេម្របតិ្បត្តិការ 
 

(104,451,914) (424,074,772) (39,222,302) (159,281,768) 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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32. គបត្ិបត្តិការ នងិសមត្លុយជាមយួសមពន័ធញាត្ ិ

(ក) ម្របតិ្បត្តិការជាស្ថរវនតជាមួយសមព័នធោតិ្ 
  សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 6ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ សម្រាប់ដំណាច់ការយិបរងិ្ចេទ 3ខែ ខដលបានបញ្ច ប់ 

  ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ022 ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ  ្ឆ្ន 2ំ021 

  ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
(កំណត់្សាា ល់ 4) 

ម្របតិ្បត្តិការ សមព័នធោតិ្         
ម្របាក់កថ្ម្រម និខចំណាយពាក់េ័នធ ម្រកុមម្របរកាភិ្បាល 134,629 546,594 115,879 470,585 71,214 288,844 52,500 213,308 
ចំណាយការម្របាក់ ម្រកុមម្របរកាភិ្បាល 331 1,344 1,363 5,535 202 819 518 2,105 
 ភា្ទុនិក  565,225   2,294,814   208,866   848,205   343,007   1,391,236   92,854   377,266  

 
្ណៈម្រ ប់្ម្រ្ខ
ជាន់ែពស់  469,417   1,905,833   1,000,113   4,061,459   181,955   738,009   493,318   2,004,351  

 សមព័នធោតិ្ង្ផ្សខៗ   3,443,235   13,979,534   2,326,622   9,448,412   1,742,554   7,067,799   1,163,015   4,725,330  
ម្របាក់កថ្ម្រម និខកថ្ម្រមង្ជ្ើខស្ថ

ង្លើឥណទាន ភា្ទុនិក 413,569 1,679,090 403,452 1,638,419 207,927 843,352 187,495 761,792 
ម្របាក់ង្បៀវត្សរ ៍និខអត្ថម្របង្យជ្ន៍

និង្យជិ្ត្ 
្ណៈម្រ ប់្ម្រ្ខ
ជាន់ែពស់ 1,950,568 7,919,306 2,671,022 10,847,020 1,068,478 4,333,747 1,740,921 7,073,362 

ចំណូលការម្របាក់ ្ណៈម្រ ប់្ម្រ្ខ
ជាន់ែពស់ 37,857 153,699 40,443 164,239 17,594 71,360 22,573 91,714 

ចំណាយអត្ថម្របង្យជ្ន៍
និង្យជិ្ត្ 

្ណៈម្រ ប់្ម្រ្ខ
ជាន់ែពស់ 71,923 292,007 126,039 511,844 39,361 159,648 85,063 345,611 

ម្របាក់ង្លើកទរក ្ណៈម្រ ប់្ម្រ្ខ
ជាន់ែពស់ 1,641,473 6,657,814 - - 820,734 3,328,897 - - 
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32. គបត្ិបត្តិការ នងិសមត្លុយជាមយួសមពន័ធញាត្ ិ(ត្) 

(ែ) សមតុ្លយជាមួយសមព័នធោតិ្ 

  ថ្ងៃទី30 ខែមិងុ្ ឆ្ន ំ2022 ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021  
  ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល ដុោល រអាង្មរកិ សមមូលពាន់ង្រៀល 
   (កំណត់្សាា ល់ 4)  (កំណត់្សាា ល់ 4) 

្ណនី សមព័នធោតិ្     
ម្របាក់បង្ញ្ញើ ម្រកុមម្របរកាភិ្បាល និខ្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ខ 

ជាន់ែពស់ 10,256,841 41,745,343 51,574,610 210,114,961 
 ធ្គាឯកង្ទស ង្ែប ី ង្ដហ្វន ម.ក 980 3,989 4,001,000 16,300,074 
 KB Bank Myanmar Co., Ltd. 22,420,575 91,251,740 15,153,386 61,734,895 

  32,678,396 133,001,072 70,728,996 288,149,930 

ឥណទាន ម្រកុមម្របរកាភិ្បាល និខ្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ខ 
ជាន់ែពស់ 516,639 2,102,721 1,006,948 4,102,306 

ម្របាក់កមចី KB 70,232,777 285,847,402 - - 
 ធ្គារ្ ូកមីន កមពុជា ភី្អិលសីុ 7,981,780 32,485,845 7,974,847 32,489,527 
 ធ្គាឯកង្ទស ង្ែប ី ង្ដហ្វន ម.ក 2,956,297 12,032,129 2,953,984 12,034,531 
 សមព័នធោតិ្របស់KBង្ផ្សខៗ  92,330,336 375,784,467 103,052,706 419,836,724 

  173,501,190 706,149,843 113,981,537 464,360,782 

អនុបំណុល KB 50,267,476 204,588,627 50,192,137 204,482,766 

ម្របាក់ង្លើកទរកចិត្តបខារ ម្រកុមម្របរកាភិ្បាល និខ្ណៈម្រ្ប់ម្រ្ខ 
ជាន់ែពស់ 7,421,500 30,205,505 5,780,027 23,513,150 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 
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33. ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម នងិបណុំលហរិញ្ញវត្ា ុ
ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរមួានម្រទេយសកមមហិរញ្ញវត្ថុ បំណុលហិរញ្ញវត្ថុ និខឧបករណ៍ង្ម្រៅតរាខតុ្លយការ។                 
ត្ថ្មលសមស្សប ្ឺជាថ្ងលខដលម្រត្ូវទទួលង្ដើមបីលក់ម្រទេយសកមម ឬបានទូទាត់្ ង្ដើមបីង្ផ្ទរបំណុលង្ៅតម                        
លំដាប់លំង្ដាយង្ៅកនុខម្របតិ្បត្តិការ រវាខអនកចូលរមួកនុខទីផ្ារង្ៅការយិបរងិ្ចេទថ្នការវាស់ខវខកនុខទីផ្ារ           
ង្គាល ឬ ម្របសិនង្បើអវត្តានទីផ្ារង្គាលម្រត្ូវយកទីផ្ារខដលាន្ុណម្របង្យជ្ន៍បំផុ្ត្ ខដលម្រកុមហ ុនរកបាន
ង្ៅកាលបរងិ្ចេទង្្ោះ។ េ័ត៌្ានខដលបានបង្កា ញង្ៅទីង្នោះ សំង្ៅង្លើការបា ន់ស្ថម នថ្នត្ថ្មលសមស្សប             
្កាលបរងិ្ចេទរាយការណ៍ថ្នរបាយការណ៏ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ។ 

ត្ថ្មលទីផ្ារខដលអាចដកស្សខ់ និខអាចអង្ខាត្បាន ង្ហើយអាចរកបាន ម្រត្ូវបានង្ម្របើសម្រាប់វាស់ខវខង្លើត្ថ្មល           
សមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ង្ៅង្េលខដលត្ថ្មលទីផ្ារខដលបានដកស្សខ់ និខអាចសង្ខាត្បាន មិនអាច
ង្ម្របើម្របាស់បាន ង្្ោះត្ថ្មលសមស្សបម្រត្ូវបានង្្បា ន់ស្ថម នង្ដាយខផ្អកង្លើវធីិស្ថស្តសត និខការសនមត្ជាង្ម្រចើន
ទាក់ទខង្ៅនរខចរកិលកេណៈហ្វនិភ័្យថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ្  ្ អម្រតអបបហ្វរ ការបា ន់ស្ថម នថ្នលំហូរ            
ទរកម្របាក់្ង្េលអ្្ត្ និខកតត ង្ផ្សខៗង្ទៀត្។ 

េ័ត៌្ានថ្នត្ថ្មលសមស្សបសម្រាប់ម្រទេយសកមម និខបំណុលមិនខមនហិរញ្ញវត្ថុ ម្រត្ូវបានដកង្ចញេីង្ម្រពាោះវាមិន
សថិត្កនុខវសិ្ថលភាេថ្ន ស.រ.ទ.ហ.អ.ក 7៖ ការោត្ម្រត្ដាខេ័ត៌្ានឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ  ខដលទាមទារឲ្យានការ
បង្កា ញេ័ត៌្ានថ្នត្ថ្មលសមស្សប។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ម្រកុមហ ុន ានដូចជាស្ថច់ម្របាក់ 
និខមូលនិធិរយៈង្េលែលី សមតុ្លយង្ៅធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា សមតុ្លយង្ៅធ្គារង្ផ្សខ  ៗ ម្របាក់បង្ញ្ញើរបស់
អតិ្ងិជ្ន ម្របាក់បង្ញ្ញើេីធ្គារង្ផ្សខ  ៗ និខស្ថថ ប័នហិរញ្ញវត្ថុង្ផ្សខ  ៗ ម្រទេយសកមមង្ផ្សខ  ៗ បំណុលង្ផ្សខ  ៗ និខ
ម្របាក់កមចីរយៈង្េលែលី ្ឺមិនានលកេណៈរងំ្ោចជាស្ថរវនត ចំង្ពាោះការតល ស់បតូរអម្រតម្របាក់ចំង្ណញកនុខទីផ្ារ 
ង្ដាយស្ថរខត្ឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទំាខង្នោះានរយៈង្េលកំណត់្ជាក់ោក់។ ត្ថ្មលង្យខថ្នម្រទេយសកមម និខ
បំណុលហិរញ្ញវត្ថុទំាខង្នោះ ង្ៅកាលបរងិ្ចចទរាយការណ៍ានត្ថ្មលម្របហ្វក់ម្របខហលនរខត្ថ្មលសមស្សបរបស់វា។ 

វធីិស្ថស្តសត និខការសនមត្ខដលង្ម្របើម្របាស់ង្ដាយម្រកុមហ ុន កនុខការបា ន់ស្ថម នត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ាន៖ 

• ស្ថច់ម្របាក់កនុខថ្ដ សមតុ្លយង្ៅធ្គារជាតិ្ថ្នកមពុជា និខធ្គារង្ផ្សខៗ 
ត្ថ្មលង្យខម្របហ្វក់ម្របខហលនរខត្ថ្មលសមស្សបង្ដាយស្ថរ្ណនីទំាខង្នោះានរយៈង្េលែលី។ 

• ឥណទានផ្តល់ដល់អតិ្ងិជ្ន 
ត្ថ្មលសមស្សបថ្នឥណទានផ្តល់ដល់អតិ្ងិជ្ន ្ឺខផ្អកង្លើម្របតិ្បត្តិការទីផ្ារខដលអាចអង្ខាត្បាន។ ង្ៅ
ង្េលខដលមិនានម្របតិ្បត្តិការទីផ្ារខដលអាចកត់្សាា ល់បាន ត្ថ្មលបា ន់ស្ថម នម្រត្ូវបានបា ន់ម្របាណ
ង្ដាយង្ម្របើម ូខែលវាយត្ថ្មល ដូចជាវធីិស្ថស្តសតអបបហ្វរលំហូរទរកម្របាក់។ ធាតុ្ចូលខដលយកមកង្ម្របើម្របាស់
ង្ៅកនុខវធីិស្ថស្តសតវាយត្ថ្មលរមួានការខាត្បខ់ង្លើឥណទានង្េញមួយអាយុកាល ខដលបានរេំរខទុក                
អម្រតការម្របាក់ អម្រតម្របាក់បខ់មុន ទីផ្ារង្គាល និខទីផ្ារប ទ្ ប់បនស។ំ  

ការបញ្ចូ លង្ៅកនុខម ូខដលអាចរួមបញ្ចូ លទំាខទិននន័យេីភា្ីទីបី និខេ័ត៌្ានខដលទទួលបានេីអនកចូលរមួ         
េីទីផ្ារង្ផ្សខ  ៗខដលរមួបញ្ចូ លទំាខទិននន័យដំបូខ និខប ទ្ ប់ថ្នម្របតិ្បត្តិការខដលបានអង្ខាត្។ ត្ថ្មលង្យខ
របស់វាម្របហ្វក់ម្របខហលង្ៅនរខត្ថ្មលសមស្សប្កាលបរងិ្ចេទរាយការណ៍។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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33. ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម នងិបណុំលហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 
វធីិស្ថស្តសត និខការសនមត្ខដលង្ម្របើម្របាស់ង្ដាយម្រកុមហ ុន កនុខការបា ន់ស្ថម នត្ថ្មលសមស្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ាន៖ (ត្) 

• ម្របាក់បង្ញ្ញើេីម្រ រ្ោះស្ថថ នធ្គារ និខ ហិរញ្ញវត្ថុ ង្ផ្សខ  ៗនិខម្របាក់បង្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បង្ញ្ញើេីម្រ រ្ោះស្ថថ នធ្គារ និខ ហិរញ្ញវត្ថុង្ផ្សខ  ៗនិខម្របាក់បង្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្ន ខដល
ានកាលវស្ថនតិ្ចជាខ  1ឆ្ន ំ ានត្ថ្មលម្របហ្វក់ម្របខហលនរខត្ថ្មលង្យខរបស់វា ង្ដាយស្ថរម្របាក់បង្ញ្ញើទំាខ
ង្នោះានរយៈង្េលែលី។ ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់បង្ញ្ញើេីម្រ រ្ោះស្ថថ នធ្គារ និខ ហិរញ្ញវត្ថុង្ផ្សខ  ៗ និខម្របាក់
បង្ញ្ញើរបស់អតិ្ងិជ្នខដលានកាលវស្ថនង្លើសេី 1ឆ្ន ំ ម្រត្ូវបានង្ រ្េំរខថាានត្ថ្មលម្របហ្វក់ម្របខហលនរខ
ត្ថ្មលង្យខរបស់វា ង្ដាយស្ថរម្រកុមហ ុនបានផ្តល់អម្រតការម្របាក់ម្របហ្វក់ម្របខហលគាន  ង្ៅនរខឧបករណ៍
ខដលានកាលវស្ថន និខលកេែណឌ ស្សង្ដៀខគាន ខដរ។ 

ត្ថ្មលសមស្សបខដលបានបា ន់ស្ថម នថ្នម្របាក់បង្ញ្ញើខដលគាម នកាលកំណត់្ រាប់ទំាខ្ណនីចរនតខដលគាម ន  
ការម្របាក់ និខម្របាក់បង្ញ្ញើសនសំ ្ ឺជាចំនួនទរកម្របាក់ខដលម្រត្ូវសខ្កាលបរងិ្ចេទរាយការណ៍។ 

• ម្របាក់កមចី និខអនុបំណុល 

ត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្របាក់កមចី និខអនុបំណុល ម្រត្ូវបានបា ន់ស្ថម នង្ដាយការង្ធាើអបបហ្វរលំហូរទរកម្របាក់            
ង្្េលអ្្ត្ខដលបានរេំរខទុក ង្ដាយង្ម្របើអម្រតការម្របាក់ទីផ្ារទូង្ៅ ចំង្ពាោះម្របាក់កមចីខដលាន                        

លកេណៈហ្វនិភ័្យម្របហ្វក់ម្របខហលគាន ។  

យ ខណាមិញ ្កាលបរងិ្ចេទរាយការណ៍ ានខត្អម្រតការម្របាក់ខដលបានចុោះកិចចសនោង្ហើយម្រត្ូវបាន
បញ្ញជ ក់ និខផ្តល់ង្ដាយាច ស់បំណុលខត្ប ុង្ណាា ោះ ខដលអាចរកបាន ជំ្នួសឲ្យអម្រតការម្របាក់ទីផ្ារទូង្ៅ។ 
ម្រកុមហ ុន ង្ជ្ឿជាក់ថាអម្រតការម្របាក់ខដលបានចុោះកិចចសនោ មិនានភាេែុសគាន ជាស្ថរវនតេីអម្រតការម្របាក់
ទីផ្ារទូង្ៅង្្ោះង្ ើយ ង្ដាយសំអាខថា មិនានការខកខម្របង្លើអម្រតការម្របាក់ង្្ោះង្ទ ង្ដាយង្យខតមការ
េិចារណារបស់ាច ស់ម្របាក់កមចី មកង្លើហ្វនិភ័្យឥណទានរបស់ម្រកុមហ ុន ្កាលបរងិ្ចេទរាយការណ៍។ 
អាស្ស័យង្ហតុ្ង្នោះ ត្ថ្មលសមស្សបរបស់ម្របាក់កមចី និខអនុបំណុល ានត្ថ្មលម្របហ្វក់ម្របខហលនរខត្ថ្មលង្យខ
របស់វា ្ កាលបរងិ្ចេទរាយការណ៍។ 

• ម្រទេយសកមមង្ផ្សខៗ និខបំណុលង្ផ្សខៗ 

ង្ដាយស្ថរខត្វាានរយៈង្េលែលី ត្ថ្មលង្យខថ្នបំណុលង្ផ្សខ ងៗ្ៅកនុខរបាយការណ៍ស្ថថ នភាេហិរញ្ញវត្ថុ         
ម្រត្ូវបានង្្ចាត់្ទុកថាជាការបា ន់ស្ថម នម្របហ្វក់ម្របខហលង្ៅនរខត្ថ្មលសមស្សបថ្នម្រទេយសកមម និខបំណុល
ទំាខង្្ោះ។ 



គ្រឹះស្ថា នមីគរូហរិញ្ញវត្ាុ គាស្ថរ់ ម.រ 

រំណត្់សមាា លដ់លើរាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ាុសដងេបចដ ៃ្ ឹះដពល (ត្) 
សគមាប់ ំណាច់ការយិបរដិចេទ្ 3ដខ និង 6ដខ ដ លានបញ្ាប់នថៃទ្ី30 ដខមិថុ្ ឆ្ន 2ំ022 
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33. ត្នមៃសមគសបននគទ្ពយសរមម នងិបណុំលហរិញ្ញវត្ាុ (ត្) 

ចំណាត់្ថាន ក់ថ្នត្ថ្មលសមស្សប 

ស.រ.ហ.អ.ក 7 បញ្ញជ ក់េីឋា្នុម្រកមថ្នបង្ចចកង្ទសវាយត្ថ្មល ង្ដាយខផ្អកង្លើ ថាង្ត្ើធាតុ្ចូលថ្នបង្ចចកង្ទស            
វាយត្ថ្មល ទំាខង្្ោះអាចអង្ខាត្បាន ឬ មិនអាចអង្ខាត្បាន។ ទិននន័យខដលអាចអង្ខាត្បាន ឆលុោះបញ្ញច ំខេីទិននន័យ
ទីផ្ារខដលទទួលបានេីម្របភ្េឯករាជ្យ និខទិននន័យខដលមិនអាចអង្ខាត្បាន ឆលុោះបញ្ញច ំខេីការសនមត្ទីផ្ាររបស់
ម្រកុមហ ុន។ ចំណាត់្ថាន ក់ថ្នត្ថ្មលសមស្សបានដូចខាខង្ម្រកាម៖ 

• កម្រមិត្ទី 1 – ត្ថ្មលដកស្សខ់ (មិនបានង្ធាើនិយ័ត្ភាេ) ង្ៅកនុខទីផ្ារសកមមសម្រាប់ម្រទេយសកមម ឬបំណុល       
ដូចគាន ។ កម្រមិត្ង្នោះរាប់បញ្ចូ លទំាខមូលបម្រត្កមមសិទធិខដលបានចុោះបញ្ជ ី និខឧបករណ៍បំណុល។ 

• កម្រមិត្ទី 2 – ធាតុ្ចូលង្ម្រៅេីត្ថ្មលខដលបានដកស្សខ់រាប់បញ្ចូ លកនុខកម្រមិត្ទី 1 ខដលអាចអង្ខាត្បានចំង្ពាោះ 
ម្រទេយសកមម ឬ បំណុល ង្ដាយតទ ល់ (ឧទាហរណ៍៖ ត្ថ្មល) ឬ ង្ដាយម្របង្យល (ឧទាហរណ៍៖ ង្កើត្ង្ចញេីត្ថ្មល)។     

• កម្រមិត្ទី 3 – ធាតុ្ចូលសម្រាប់ម្រទេយសកមម ឬបំណុល ខដលមិនខផ្អកង្លើទិននន័យទីផ្ារខដលអាចអង្ខាត្បាន 
(ធាតុ្ចូលខដលមិនអាចអង្ខាត្បាន)។ កម្រមិត្ង្នោះរមួបញ្ចូ លទំាខឧបករណ៍មូលធន និខឧបករណ៍បំណុល
ខដលានសាសធាតុ្មិនអាចសង្ខាត្បានជាស្ថរវនត។ 

34. យថាភាពដលើពនធ 

ង្ៅថ្ងៃទី26 ខែង្មស្ថ ឆ្ន ំ2022 ម្រកុមហ ុនបានទទួលលិែិត្ជូ្នដំណរ ខេីអ្ា្យកដាឋ នេនធដារ (“អ.េ.ដ”) េីការង្ធាើ
សវនកមមេនធង្េញង្លញសម្រាប់ឆ្ន ំស្ថរង្េើេនធចាប់េីថ្ងៃទី1 ខែមករា ឆ្ន ំ2020 ដល់ថ្ងៃទី31 ខែធនូ ឆ្ន ំ2021។                   
្ិត្ម្រត្រមកាលបរងិ្ចេទថ្នរបាយការណ៍ង្នោះ អ.េ.ដ េំុទាន់ង្ចញជាលទធផ្លដល់ម្រកុមហ ុនង្ៅង្ ើយង្ទ។ 

េនធ ម្រត្ូវបាន្ណ្តមមូលដាឋ នបំណកស្ស្ថយបចចុបបននថ្នបទបបញ្ញត្តិេនធដារ ខដលបានអនុម័ត្  ្               
កាលបរងិ្ចេទថ្នការរាយការណ៍។ អនកម្រ្ប់ម្រ្ខ វាយត្ថ្មលតមដំណាក់កាលនីមួយៗនូវជំ្ហរកនុខការម្របកាសេនធ
ទាក់ទខង្ៅនរខស្ថថ នភាេខដលបទបបញ្ញត្តិសដីេីេនធដារម្រត្ូវអនុវត្តតមការបកស្ស្ថយ។ ការអនុវត្តង្នោះ បង្ខាើត្នូវ
សំវធិានធនង្ៅង្េលសមស្សបតមមូលដាឋ នថ្នចំនួនទរកម្របាក់ខដលរេំរខថានរខម្រត្ូវបខ់ជូ្នអាជាា ធរេនធ។  

ង្ទាោះយ ខណាក៏ង្ដាយបទបបញ្ញត្តិទំាខង្នោះអាចានការខម្របម្របួលតមដំណាក់កាលនីមួយ  ៗ ង្ហើយការកំណត់្
ចុខង្ម្រកាយថ្នបំណុលេនធនរខម្រត្ូវង្ធាើង្ ើខប ទ្ ប់េីានការម្រត្ួត្េិនិត្យេីអាជាា ធរេនធដារ។ ង្ៅង្េលលទធផ្ល
េនធចុខង្ម្រកាយថ្នបញ្ញា ទំាខង្នោះែុសគាន េីចំនួនខដលបានកត់្ម្រតដំបូខ ភាេែុសគាន ទំាខង្នោះនរខជ្ោះឥទធិេលដល់
បំណុលេនធ និខសមតុ្លយកនុខរយៈង្េលខដលការកំណត់្ង្្ោះម្រត្ូវបានង្ធាើង្ ើខ។ 


