
 
 

 

 

 

 

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នពំេញ 
(Co.០៨៣៩ Et/២០១២) 

(ចុុះបញ្ជពីាណិជ្ជកម្មពៅក្េុះរាជាណាចក្កកម្ពជុា) 
 

របាយការណ៍ក្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាល 
និង 

របាយការណ៍ហរិញ្ញវតថដុែលបានព្វើស្វនកម្ម 
ស្ក្ាបក់ារយិបរពិចេទបញ្ចប់ថ្ងៃទ៣ី១ ដែ្នូ ឆ្ន ២ំ០២២ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
 

 

របាយការណ៍ក្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាល និងរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុដែលបានព្វើស្វនកម្ម 
ស្ក្ាប់ការយិបរពិចេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ២ំ០២២ 
 
ាតិកា ទំររ័ 
របាយការណ៍របស់ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេ ១-៦ 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ   

របាយការណ៍ស្ថថ នភារហិរញ្ញ វត្ថ  ៧-៨  
របាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ និងេទធផេេម្អតិ្លផេងៗ ៩-១០ 
របាយការណ៍បម្ព្ម្បព្ម្ួេម្ូេធន ១១-១២ 
របាយការណ៍េំហូរស្ថចព់្បាក់ ១៣-១៦ 
កំណត្ស់ម្គា េ់លេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ១៧-៨១ 

របាយការណ៍សវនករឯករាជ្យ ៨២-៩៣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
 

1 
 

របាយការណ៍របស្ក់្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាល 

ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេ សូម្ដាកជូ់្ននូវរបាយការណ៍របស់ខលួន លដាយម្គនភាជ បម់្កជាម្យួនូវរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ 
ម្ែេបានលធវើសវនកម្មរចួរបស់ រ.ទ.ស.ភ សព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទបញ្ចបថ់្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២។ 

ស្កម្មភាេអាជ្ីវកម្មចម្បង 

សកម្មភារអាជ្ីវកម្មចម្បងរបស់ រ.ទ.ស.ភ គឺការផេិត្ និងម្ចកចាយទឹកស្ថអ ត្សព្ម្គប់ការលព្បើព្បាស់ទូលៅរបស់
ស្ថធារណជ្នលៅរាជ្ធានីភនលំរញ និងតាម្បណាា ទីតាងំនានាម្ែេលៅជ្ ំវញិទីព្កុង រមួ្ទងំព្កុងតាលមម  និងសកម្មភារ   
លផេងៗម្ែេពាករ់ន័ធនឹងលសវាកម្មលនុះ។ កម្មវត្ថ អាជ្ីវកម្មរបស់ រ.ទ.ស.ភ គឺ៖ 

 វនិិលោគ កស្ថង រព្ងីក ែំលណើ រការ ជ្ួសជ្ េ និងម្ងរកាម្លធោបាយសព្ម្គបផ់េិត្ព្បរន័ធម្ចកចាយទឹក
ស្ថអ ត្ និងអនាម្យ័ 

 ព្គបព់្គងបរកិាា រលែើម្បបីលងកើនផេិត្កម្មទឹក និងម្កេម្អលសវាកម្ម និងគ ណភារទឹកស្ថអ ត្ លែើម្បលី្លើយត្បលៅ
នឹងត្ព្ម្ូវការលព្បើព្បាស់ 

 ែំលណើ រការអាជ្ីវកម្ម លសវាកម្ម និងភារកិចចម្ែេពាករ់ន័ធនឹងវស័ិយទឹកស្ថអ ត្ ព្សបតាម្ការសលព្ម្ចរបស់
ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេ និងអន លោម្តាម្ចាបថ់្នព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា 

 លធវើសហព្បត្ិបត្ាិការលេើម្ផនកបលចចកវទិោ ពាណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញ វត្ថ ជាម្យួថ្ែគូអភវិឌ្ឍនក៍ន ងព្សុក និងលព្ៅ
ព្បលទស លែើម្បរីព្ងីក និងអភវិឌ្ឍ រ.ទ.ស.ភ លៅតាម្លោេនលោបាយរបស់រដាា ភបិាេ និង 

 ធានាឱ្យបាននូវចិរភារែំលណើ រការផេិត្កម្ម អាជ្ីវកម្ម និងហិរញ្ញ វត្ថ  សព្ម្គបផ់េព្បលោជ្ន៍ស្ថធារណៈ។ 

លៅកន ងអំឡ ងការយិបរលិចឆទលនុះ រ ំម្គនការផ្លល ស់បាូរជាស្ថរវនាលេើសកម្មភារអាជ្ីវកម្មចម្បងទងំលនុះលទ។ 

លទធផលក្បតិបតតិការ 

 ពានល់រៀេ 
  

ព្បាកច់ំលណញស ទធសព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទ 108.185.865 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
 

2 
 

របាយការណ៍របស្ក់្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាល (ត) 
ភាគលាភ្ 

ចំនួនភាគោភម្ែេបានព្បកាសលដាយ រ.ទ.ស.ភ តាងំរីច ងការយិបរលិចឆទម្ ន ម្គនែូចខាងលព្កាម្ និងរត័្ម៌្គន
េម្អតិ្ព្ត្ូវបានបង្ហា ញលៅកន ងកំណត្ស់ម្គា េ់ ២៩ ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ៖ 

 ពានល់រៀេ 

ត្ថ្ម្ល ៣១០លរៀេ កន ងម្យួភាគហ  នធម្មតាថ្នភាគោភ សព្ម្គប់ការយិបរលិចឆទបញ្ចប ់
នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២ បានព្បកាសលៅថ្ងៃទី១៨ ម្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០២២ 4.044.252 

ទុនបក្ម្ុង និងស្វំិធាន្ន 

រ ំម្គនការម្ព្បព្បួេជាស្ថរវនាលៅលេើទ នបព្ម្ុង ឬសំវធិានធនកន ងអំឡ ងការយិបរលិចឆទហិរញ្ញ វត្ថ លនុះលទ លព្ៅរីអវី
ម្ែេបានដាកប់ង្ហា ញកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ។ 

បំណុលេិបាកទារ និងបំណុលជាប់ស្ងសយ័ 

ម្ នលរេលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ របស់ រ.ទ.ស.ភ ព្កុម្ព្បឹកាភិបាេបានចាត្វ់ធិានការសម្ព្សបលែើម្បី
បញ្ជជ ក់ថា វធិានការទកទ់ងនឹងការេ បលចាេបំណ េរិបាកទរ និងការលធវើសំវធិានធនលេើបំណ េជាប់សងេ័យព្ត្ូវ
បានលធវើលឡើង លហើយព្កុម្ព្បឹកាភិបាេលជ្ឿជាក់ថា រ ំម្គនបំណ េរិបាកទរលទ និងម្ិនត្ព្ម្ូវឱ្យលធវើសំវធិានធនលេើ
បំណ េម្ែេជាប់សងេ័យ។ 

នាកាេបរលិចឆទថ្នរបាយការណ៍លនុះ ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេ រ ំបានែឹងរីលហត្ ការណ៍ណាម្យួម្ែេនាឱំ្យម្គនភារ
ចាបំាច់លែើម្បេី បបំបាត្់លចាេបំណ េរិបាកទរ និងលធវើសំវធិានធនចំលពាុះបំណ េជាប់សងេ័យ លៅកន ងរបាយការណ៍  
ហិរញ្ញ វត្ថ របស់ រ.ទ.ស.ភ លឡើយ។ 

ក្ទេយស្កម្មរយៈពេលែលី 

ម្ នលរេលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ របស់ រ.ទ.ស.ភ ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេ បានចាត្វ់ធិានការម្ែេម្គនម្ូេដាា ន
សម្ព្សបលែើម្បធីានាថា ព្ទរយសកម្មរយៈលរេខលីម្ែេម្និម្គនត្ថ្ម្លលសមើនឹងត្ថ្ម្លទីផារលៅកន ងព្បត្ិបត្ាិការអាជ្ីវកម្មធម្មតា
ម្ែេបានកត្់ព្តាកន ងបញ្ជ ីគណលនយយរបស់ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានកាត្ប់នថយត្ថ្ម្លឱ្យលៅព្ត្ឹម្ត្ថ្ម្លម្ែេបានររំឹងថានឹងអាច
េកប់ានលេើទីផារ។ 

នាកាេបរលិចឆទថ្នរបាយការណ៍លនុះ ព្កុម្ព្បឹកាភិបាេ រ ំបានែឹងរីលហត្ ការណ៍ណាម្ួយម្ែេលធវើឱ្យ         
ប ុះពាេ់ែេ់ការកំណត្ត់្ថ្ម្លព្ទរយសកម្មលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ របស់ រ.ទ.ស.ភ ថាម្គនភារម្និព្ត្ឹម្ព្ត្ូវលឡើយ។  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
 

3 
 

របាយការណ៍របស្ក់្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាល (ត) 
វិ្ីសាស្រស្តកនងុការវាយតថ្ម្ល 

នាកាេបរលិចឆទថ្នរបាយការណ៍លនុះ ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេ ម្និបានែឹងរីលហត្ ការណ៍ណាម្យួម្ែេបាន          
លកើត្លឡើងលធវើឱ្យប ុះពាេ់ែេ់ការអន វត្ាវធិីស្ថស្រសា ម្ែេម្គនកនលងម្កកន ងការវាយត្ថ្ម្លព្ទរយសកម្ម ឬបំណ េលៅកន ង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ របស់ រ.ទ.ស.ភ ថាម្គនភារម្និព្ត្ឹម្ព្ត្ូវ ឬម្និសម្ព្សបលនាុះលទ។ 

បំណុលយថាពហតុ និងបំណុលពផសងៗ 

នាកាេបរលិចឆទថ្នរបាយការណ៍លនុះ រ ំម្គន៖ 
(១) ការទម្ទរព្ទរយសកម្មណាម្ួយរបស់ រ.ទ.ស.ភ ម្ែេបានលកើត្លឡើងចាប់តាំងរីច ងការយិបរលិចឆទ 

លែើម្បធីានាចំលពាុះបំណ េរបស់ប គាេណាម្គន ក់លឡើយ និង 
(២) បំណ េយថាលហត្ ណាម្យួ ម្ែេលកើត្ម្គនលឡើងចំលពាុះ រ.ទ.ស.ភ ចាបត់ាងំរីថ្ងៃច ងការយិបរលិចឆទលឡើយ។ 

តាម្ម្ត្ិរបស់ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេ រ ំម្គនបំណ េយថាលហត្  ឬបំណ េលផេងៗលទៀត្របស់ រ.ទ.ស.ភ ម្ែេព្ត្ូវ
ទម្ទរឱ្យសង ឫអាចនឹងព្ត្ូវទម្ទរឱ្យសងកន ងរយៈលរេ ១២ម្ខ បនាា បរ់ីច ងការយិបរលិចឆទម្ែេនឹង ឬអាចលធវើឱ្យម្គន
ផេប ុះពាេ់ែេ់េទធភាររបស់ រ.ទ.ស.ភ កន ងការសងបំណ េលៅថ្ងៃកំណត្ស់ងលនាុះលទ។ 

ការផ្លល ស្ប់តូរថ្នពហតុការណ៍ 

នាកាេបរលិចឆទថ្នរបាយការណ៍លនុះ ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេរ ំបានែឹងរីលហត្ ការណ៍ណាម្យួ ម្ែេម្ិនបានបញ្ចូ េ
លៅកន ងរបាយការណ៍លនុះ ឬរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ របស់ រ.ទ.ស.ភ ម្ែេបណាា េឱ្យត្ួលេខថ្នចំនួនណាម្យួម្ែេ
បានបង្ហា ញកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ របស់ រ.ទ.ស.ភ ម្គនភារម្និព្ត្ឹម្ព្ត្ូវលនាុះលទ។ 

កត្តត ជាសារវនត និងម្ិនក្បក្កតី 

តាម្ម្ត្ិលោបេ់របស់ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេ៖   
(១)  េទធផេថ្នព្បត្ិបត្ាិការអាជ្ីវកម្មរបស់ រ.ទ.ស.ភ កន ងការយិបរលិចឆទលនុះ ម្និបានទទួេរងនូវឥទធិរេ

ធៃនធ់ៃរលដាយកតាា លផេងៗ ព្បត្ិបត្ាិការ ឬព្រឹត្ាិការណ៍ម្ែេម្គនេកាណៈជាស្ថរវនា និងម្និព្បព្កត្ីលនាុះ
លឡើយ និង 

(២) រ ំម្គនកតាា  ព្បត្ិបត្ាិការ ឬព្រឹត្ាិការណ៍ណាម្យួម្ែេម្គនេកាណៈជាស្ថរវនា និងម្និព្បព្កត្ីលនាុះលទ
កន ងចលនាល ុះលរេរវាងច ងការយិបរលិចឆទ និងកាេបរលិចឆទថ្នរបាយការណ៍លនុះ ម្ែេអាចនាឱំ្យប ុះពាេ់
ជាស្ថរវនាែេ់េទធផេព្បត្ិបត្ាិការរបស់ រ.ទ.ស.ភ កន ងការយិបរលិចឆទម្ែេបានលរៀបចំរបាយការណ៍
លនុះលទ។ 
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របាយការណ៍របស្ក់្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាល (ត) 
ការពបាុះផាយភាគហ ុន និងប័ណណ បំណុល 

លៅកន ងអំឡ ងការយិបរលិចឆទលនុះ រ.ទ.ស.ភ រ ំបានលបាុះផាយភាគហ  ន ឬប័ណណ បំណ េងមី លព្ៅរីបង្ហា ញលៅ
កំណត្ស់ម្គា េ់ ១៣(គ) ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ លនាុះលទ។ 

ក្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាល 

ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេម្ែេបលព្ម្ើការង្ហរកន ងអំឡ ងការយិបរលិចឆទ និងអំឡ ងលរេចាបរ់ីច ងការយិបរលិចឆទែេ់កាេ
បរលិចឆទថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ លនុះ រមួ្ម្គន៖ 

ឯកឧត្ាម្ អ  ៊ុំ ស ថា (បញ្ចបអ់ាណត្ាិលៅថ្ងៃទី០៦ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣) 
ឯកឧត្ាម្ ស ឹម្ ស ីថា (ព្ត្ូវបានម្ត្ងតាងំលៅថ្ងៃទី០៦ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣) 
ឯកឧត្ាម្ ម្  ីវា ន ់
ឯកឧត្ាម្ ឡ ង ណារ  ូ   
ឯកឧត្ាម្ ននួ ផ្លរត័្ន 
លោក ម្គ  ណូរា វនី 
លោក លអាម្ លសង បូរា  (បញ្ចបអ់ាណត្ាិលៅថ្ងៃទី១៣ ម្ខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២២) 
លោក ចាង យ នលហវង  (បញ្ចបអ់ាណត្ាិលៅថ្ងៃទី១៣ ម្ខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២២) 
លោក ណា ំចស្រនាី   (ព្ត្ូវបានម្ត្ងតាងំលៅថ្ងៃទី១៣ ម្ខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២២) 
លោក លព្សង សំឱ្ក  (ព្ត្ូវបានម្ត្ងតាងំលៅថ្ងៃទី១៣ ម្ខឧសភា ឆ្ន ២ំ០២២) 

ក្េឹតតិការណ៍ស្ខំាន់បន្ទា ប់េីចុងការយិបរពិចេទហរិញ្ញវតថុពនុះ 

រត័្ម៌្គនេំអិត្អំរីព្រឹត្ាិការណ៍សំខានប់នាា បរ់ីច ងការយិបរលិចឆទហិរញ្ញ វត្ថ លនុះ ព្ត្ូវបានបង្ហា ញលៅកន ងកំណត្់
សម្គា េ់ ៣៦ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ។ 

ស្វនករ 

សវនករ Messrs. លបកល ើរ ធីេេី (លខម្បូឌា) ឯ.ក បានបង្ហា ញរី្នាៈលែើម្បបីនាការង្ហរលនុះ។ 
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របាយការណ៍របស្ក់្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាល (ត) 
ទំនួលែុស្ក្តូវរបស្ក់្កុម្ក្បឹកាភ្ិបាលពលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេរបស់ រ.ទ.ស.ភ ទទួេខ សព្ត្ូវលេើការអុះអាងបញ្ជជ កថ់ា របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ព្ត្ូវបានលរៀបចំលឡើង
លដាយបង្ហា ញនូវទិែាភាររិត្ និងព្ត្ឹម្ព្ត្ូវថ្នស្ថថ នភារហិរញ្ញ វត្ថ របស់ រ.ទ.ស.ភ នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២ ព្រម្ទងំ    
េទធផេហិរញ្ញ វត្ថ  និងេំហូរស្ថចព់្បាកស់ព្ម្គប់ការយិបរលិចឆទម្ែេបានបញ្ចប។់ កន ងការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ លនុះ   
ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេរបស់ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវ៖ 
១)  អន វត្ាលោេនលោបាយគណលនយយ ម្ែេសម្ព្សបតាម្សាងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ អនារជាត្ិថ្នកម្ព ជា          

(“ស.រ.ហ.អ.ក”) លដាយម្ផអកលេើការវនិិចឆ័យ និងការបា ន់ស្ថម នសម្លហត្ ផេ និងព្បកបលដាយការព្បុងព្បយត័្ន លហើយ
លធវើការអន វត្ាតាម្លោេការណ៍លនាុះព្បកបលដាយសងាត្ិភារ។ 

២) អន លោម្តាម្ត្ព្ម្ូវការកន ងការោត្ព្ត្ដាងរត័្៌ម្គន ម្ែេអន លោម្តាម្សាង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ អនារជាត្ិថ្ន
កម្ព ជា លហើយព្បសិនលបើម្គនការព្បាសចាកណាម្យួរីសាង់ដារទងំលនុះកន ងការបង្ហា ញនូវទិែាភាររិត្ និងព្ត្ឹម្ព្ត្ូវ 
ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេព្ត្ូវព្បាកែថា ការព្បាសចាកទងំលនុះព្ត្ូវបានបង្ហា ញ រនយេ់ និងកំណត្ប់រមិ្គណឲ្យបានព្ត្ឹម្ព្ត្ូវ 
កន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ។ 

៣)  រកាទ កនូវបញ្ជ ីគណលនយយឱ្យបានព្គបព់្ោន ់ លែើម្បឱី្យ រ.ទ.ស.ភ អាចលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ម្ែេអន លោម្    
លៅតាម្សាងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ អនារជាត្ិថ្នកម្ព ជា និងព្បរន័ធព្គបព់្គងថ្ផាកន ងឱ្យម្គនព្បសិទធិភារ។ 

៤) លរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ លដាយម្ផអកតាម្ម្ូេដាា ននិរនារភារថ្នែំលណើ រការអាជ្ីវកម្ម េ ុះព្តាម្ត្ម្គនភារម្និ
ព្ត្ឹម្ព្ត្ូវកន ងការសនមត្ថា រ.ទ.ស.ភ នឹងបនាកិចចព្បត្ិបត្ាិការរបស់ខលួននាលរេអនាគត្ និង 

៥) ព្គបព់្គង និងែឹកនា ំ រ.ទ.ស.ភ ឱ្យម្គនព្បសិទធិភារតាម្រយៈការសលព្ម្ចចិត្ាជាស្ថរវនាទងំអស់ ម្ែេអាច         
ប ុះពាេ់ែេ់ព្បត្ិបត្ិាការ និងេទធផេរបស់ រ.ទ.ស.ភ លហើយព្ត្ូវព្បាកែថា ផេប ុះពាេ់ទំងលនាុះព្ត្ូវបាន្ល ុះ
បញ្ជច ំងព្ត្ឹម្ព្ត្ូវលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ។ 

ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេអុះអាងថា រ.ទ.ស.ភ បានអន វត្ាតាម្ព្គបត់្ព្ម្ូវការខាងលេើលៅកន ងការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ 
របស់ខលួន។ 

 
  





លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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របាយការណ៍សាថ នភាេហរិញ្ញវតថុ 
គិតក្តឹម្ថ្ងៃទី៣១ ដែ្ន ូឆ្ន ២ំ០២២ 

 កំណត្ ់ ២០២២    ២០២១ 
 សម្គា េ់ គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
ព្ទរយសកម្ម     
ព្ទរយសកម្មរយៈលរេម្វង     
ព្ទរយសម្បត្ា ិលរាងចព្ក និងបរកិាា រ ៥ 2.203.041.914  ១.៨៩៣.៨៦៤.៦១៩ 
ព្ទរយសកម្មអរូបី ៦ 12.089.587  ១២.៥៣០.២៧៨ 
ព្ទរយសកម្មរយៈលរេម្វងសរ ប  2.215.131.501  ១.៩០៦.៣៩៤.៨៩៧ 
     
ព្ទរយសកម្មរយៈលរេខល ី     
សននិធិ ៧ 152.737.078  ១៤៣.៧៣១.៥០៨ 
គណនីអតិ្ងិជ្នពាណិជ្ជកម្ម និងគណនីព្តូ្វទទេួលផេងៗ ៨ 28.264.940  ២៤.៨៧៥.១៦៧ 
ព្ទរយសកម្មកិចចសនោ ៩ 92.768.374  ៦៦.០២៤.៥៨០ 
ឥណទនផាេ់ឱ្យប គាេិក ១០ 7.956.651  ៧.៩៥៦.៦៥១ 
ការវនិិលោគរយៈលរេខល ី ១១ 126.118.416  ៦៨.១៦៣.៨៣៣ 
ស្ថចព់្បាក ់និងស្ថចព់្បាកស់ម្មូ្េ ១២ 61.158.915  ៨៩.៦៥៩.៥៣៨ 
ព្ទរយសកម្មរយៈលរេខលសីរ ប  469.004.374  ៤០០.៤១១.២៧៧ 
ព្ទរយសកម្មសរ ប  2.684.135.875  ២.៣០៦.៨០៦.១៧៤ 

     
មូ្េធន និងបំណ េ     
មូ្េធនរបស់ភាគហ  និករបស់ រ.ទ.ស.ភ     
លែើម្ទ ន និងប រវោភភាគហ  ន ១៣ 620.759.107  ៦១៩.៣១៥.៨៨៦ 
ទ នបព្មុ្ង ១៤ 543.268.075  ៤១៨.០៣៨.៤១០ 
ចំលណញរកាទ ក  108.185.865  ១២៩.២៧៣.៩១៧ 
មូ្េធនសរ ប  1.272.213.047  ១.១៦៦.៦២៨.២១៣ 

  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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របាយការណ៍សាថ នភាេហរិញ្ញវតថុ 
គិតក្តឹម្ថ្ងៃទី៣១ ដែ្ន ូឆ្ន ២ំ០២២ (ត) 

 កំណត្ ់ ២០២២    ២០២១ 
 សម្គា េ់ គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
បំណ េរយៈលរេម្វង     
ព្បាកក់ម្ច ី ១៥ 986.495.717  ៧៩០.៣៥៩.៧៥០ 
ជំ្នយួរនោររីរដាា ភបិាេ និងជំ្នយួលផេងៗ ១៦ 69.238.477  ១៦.៨១២.១៨៦ 
បំណ េរនធរនោរ ១៧ 77.016.716  ៧២.៣០៧.២៩៩ 
គណនីអនកផាត្ផ់ាងល់ផេងៗ ១៨ 76.801.705  ៦៩.៤៤៦.០៧៣ 
បំណ េរយៈលរេម្វងសរ ប  1.209.552.615  ៩៤៨.៩២៥.៣០៨ 
     
បំណ េរយៈលរេខល ី     
គណនីអនកផាត្ផ់ាងព់ាណិជ្ជកម្ម និងគណនីព្តូ្វទូទត្ល់ផេងៗ ១៨ 154.661.152  ១៤១.៩៦៩.៥៤៥ 
ព្បាកក់ម្ច ី ១៥ 23.499.158  ២៣.១២៨.៥១៨ 
បំណ េកិចចសនោ ៩ 4.456.756  ១.៧៨៨.៨៩៤ 
បំណ េរនធលេើព្បាកចំ់ណូេ  19.753.147  ២៤.៣៦៥.៦៩៦ 
បំណ េរយៈលរេខលសីរ ប  202.370.213  ១៩១.២៥២.៦៥៣ 
បំណ េសរ ប  1.411.922.828  ១.១៤០.១៧៧.៩៦១ 
មូ្េធន និងបំណ េសរ ប  2.684.135.875  ២.៣០៦.៨០៦.១៧៤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត្ស់ម្គា េ់ែូចម្គនភាជ បជ់ាម្យួគឺជាម្ផនកម្យួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ លនុះ។  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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របាយការណ៍ចំពណញ ឬខាត និងលទធផលលម្អិតពផសងៗ 
ស្ក្ាប់ការយិបរពិចេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ២ំ០២២ 

 កំណត្ ់ ២០២២    ២០២១ 
 សម្គា េ់ គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
ចំណូេ៖     
ចំណូេរីការេក ់ ១៩ 299.723.507  ២៨២.៣៦៩.៧៩៧ 
កថ្ព្ម្រីការស្ថងសង ់  24.976.316  ២៦.២៤១.៩៨៩ 
ចំលណញរីការបាូររូបិយបណ័ណ  - ស ទធ ២០ -     ២.២៧៣.៩៨៤ 
ចំណូេលផេងៗ ២១ 21.478.333  ៥៨.២៥៩.៤៨៧ 
  346.178.156  ៣៦៩.១៤៥.២៥៧ 
     
ចំណាយ៖     
ចំណាយរេំស់ព្ទរយសកម្មរូបី និងព្ទរយសកម្មអរូបី  (59.455.074)  (៥៥.១៩៤.៤១២) 
ចំណាយថ្ងលលភលើង  (35.218.743)  (៣៥.៧៩១.៩៨៣) 
ចំណាយលេើអត្ថព្បលោជ្ននិ៍លោជិ្ក ២២ (70.175.422)  (៦៣.៦៣១.២៣៧) 
ចំណាយវត្ថ ធាត្ លែើម្សព្ម្គបផ់េិត្ទឹកស្ថអ ត្ ២៣ (12.140.740)  (៩.៥៤១.៩៨២) 
ចំណាយវត្ថ ធាត្ លែើម្សព្ម្គបត់្ភាជ បប់ណាា ញទឹកតាម្លគហដាា ន ២៤ (4.953.371)  (៣.១៦៣.៧៦៨) 
ចំណាយជ្សួជ្ េ និងម្ងទ ំ  (8.009.358)  (៧.០៥០.៨៥៥) 
ចំណាយលសវាស្ថងសង ់  (16.618.024)  (២២.៤៤៨.២១៣) 
ចំណាយព្បតិ្បត្ាិការលផេងៗ  (11.243.416)  (១៥.២២៦.៥០៦)  
ខាត្រីការបាូររូបិយបណ័ណ  - ស ទធ ២០ (3.481.166)  - 
  (221.295.314)  (២១២.០៤៨.៩៥៦) 
ចំលណញព្បតិ្បត្ាកិារ  124.882.842  ១៥៧.០៩៦.៣០១ 
ចំណូេការព្បាក ់ ២៥ 17.737.746  ១៣.៥៥៥.០៦៤ 
ចំណាយការព្បាក ់ ២៦ (12.104.696)  (៤.៧៩៤.៧៧៩) 
ចំលណញម្ នបងរ់នធ  130.515.892  ១៦៥.៨៥៦.៥៨៦ 
រនធលេើព្បាកចំ់ណូេ ២៧ (22.330.027)  (៣៦.៥៨២.៦៦៩) 
ចំលណញកន ងព្ោ តំ្ណាងឱ្យេទធផេេម្អតិ្លផេងៗកន ងព្ោ  108.185.865  ១២៩.២៧៣.៩១៧ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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របាយការណ៍ចំពណញ ឬខាត និងលទធផលលម្អិតពផសងៗ 
ស្ក្ាប់ការយិបរពិចេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ២ំ០២២ (ត) 

 កំណត្ ់ ២០២២    ២០២១ 
 សម្គា េ់    
ចំលណញកន ងម្យួភាគហ  នរបស់ភាគហ  និក     
ចំលណញកន ងម្យួភាគហ  នលោេ (គិត្ជាព្បាកល់រៀេ) ២៨ ១.២៤៣,៩០  ១.៤៨៦,៣៧ 
ចំលណញកន ងម្យួភាគហ  នងយច ុះ (គិត្ជាព្បាកល់រៀេ) ២៨ ១.២៤៣,៩០  ១.៤៨៦,៣៧   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
កំណត្ស់ម្គា េ់ែូចម្គនភាជ បជ់ាម្យួគឺជាម្ផនកម្យួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ លនុះ។



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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របាយការណ៍បដក្ម្បក្ម្ួលម្ូល្ន 
ស្ក្ាប់ការយិបរពិចេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ២ំ០២២ 

 
កំណត្ ់

លែើម្ទ ន និង 
ប រវោភភាគហ  ន ទ នបព្ម្ងុ ចំលណញរកាទ ក សរ ប 

 សម្គា េ់ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ 
      
នាថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១  ៥៤១.២២៧.២៨២ ៣៥២.៤៧៣.៥៣០ ៨៨.៣៥១.៨៤៥ ៩៨២.០៥២.៦៥៧ 

ចំលណញកន ងព្ោ តំ្ណាងឱ្យេទធផេេម្អតិ្លផេងៗកន ងព្ោ                   -                       -    ១២៩.២៧៣.៩១៧ ១២៩.២៧៣.៩១៧ 
ព្បតិ្បត្ាកិារជាម្យួភាគហ  និក រ.ទ.ស.ភ      

ការបម្នថម្លែើម្ទ ន ១៣ ៧៨.០៨៨.៦០៤ - - ៧៨.០៨៨.៦០៤ 
ការលផារលៅគណនីទ នបព្មុ្ង ១៤ - ៦៥.៥៦៤.៨៨០ (៦៥.៥៦៤.៨៨០) - 
ភាគោភ ២៩ - - (២២.៧៨៦.៩៦៥) (២២.៧៨៦.៩៦៥) 
ព្បតិ្បត្ាកិារជាម្យួភាគហ  និក  ៧៨.០៨៨.៦០៤ ៦៥.៥៦៤.៨៨០ (៨៨.៣៥១.៨៤៥) ៥៥.៣០១.៦៣៩ 
នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១/ ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២២    619.315.886      418.038.410  129.273.917   1.166.628.213  

  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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របាយការណ៍បដក្ម្បក្ម្ួលម្ូល្ន 
ស្ក្ាប់ការយិបរពិចេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ២ំ០២២ (ត) 

 
កំណត្ ់

លែើម្ទ ន និង 
ប រវោភភាគហ  ន ទ នបព្ម្ងុ ចំលណញរកាទ ក សរ ប 

 សម្គា េ់ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ 
      

នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១/ ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២២    619.315.886      418.038.410   129.273.917  1.166.628.213  
ចំលណញកន ងព្ោ តំ្ណាងឱ្យេទធផេេម្អតិ្លផេងៗកន ងព្ោ  -    -    108.185.865 108.185.865 
ព្បតិ្បត្ាកិារជាម្យួភាគហ  និក       
ការបម្នថម្លែើម្ទ ន ១៣ 1.443.221 -    -    1.443.221 
ការលផារលៅគណនីទ នបព្មុ្ង ១៤ -    125.229.665 (125.229.665) -    
ភាគោភ ២៩ -    -    (4.044.252) (4.044.252) 
ព្បតិ្បត្ាកិារជាម្យួភាគហ  និក  1.443.221 125.229.665 (129.273.917) (2.601.031) 
នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២  620.759.107 543.268.075 108.185.865 1.272.213.047 
      
 
 
កំណត្ស់ម្គា េ់ែូចម្គនភាជ បជ់ាម្យួគឺជាម្ផនកម្យួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ លនុះ។
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
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របាយការណ៍លហូំរសាច់ក្បាក់ 
ស្ក្ាប់ការយិបរពិចេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ២ំ០២២ 

 កំណត្ ់ ២០២២    ២០២១ 
 សម្គា េ់ គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
េំហូរស្ថចព់្បាកប់ានរីសកម្មភារព្បតិ្បត្ាកិារ     
ចំលណញម្ នបងរ់នធ  130.515.892  ១៦៥.៨៥៦.៥៨៦ 
និយត័្កម្មលេើ៖     
រេំស់ព្ទរយសកម្មអរូបី ៦ 1.994.147  ១.៧០២.៤១៩ 
រេំស់ព្ទរយសម្បត្ា ិលរាងចព្ក និងបរកិាា រ ៥ 57.460.927  ៥៣.៤៩១.៩៩៣ 
រេំស់ជំ្នយួរនោរីរដាា ភបិាេ និងជំ្នយួលផេងៗ ១៦ (2.009.908)  (២.០០៩.៩០៧) 
ការេ បលចាេភាគោភម្ែេព្តូ្វបង ់ ២១ -  (៣៦.៣៧២.១៧៧) 
ការជ្ព្ម្ុះបញ្ជ ីថ្នព្ទរយសម្បត្ា ិលរាងចព្ក និងបរកិាា រ ៥ 136.839  ៥.៧៤៩.១៧៦ 
ចំណូេការព្បាក ់ ២៥ (4.656.618)  (២.៧០៦.០៤៤) 
ចំណាយការព្បាក ់ ២៥ 9.115.530  ៦.៤៣៦.៦៧៧ 
ខាត្/(ចំលណញ)ស ទធម្និរិត្រីការបាូររូបិយបណ័ណ   1.553.740  (១០.៩២៨.២៤៨) 
ចំលណញព្បតិ្បត្ាកិារម្ នបម្ព្ម្បព្ម្េួទ នបងវេិ  194.110.549  ១៨១.២២០.៤៧៥ 
លកើនលទបើងសននិធិ  (89.819.201)  (៧២.៣៣១.០៦៦) 
លកើនលទបើង/ងយច ុះគណនីអតិ្ងិជ្នពាណិជ្ជកម្ម និងគណនីព្តូ្វទទេួលផេងៗ  (១.៦៦៨.០៤៩)  ១.៣៧៦.០០២ 
លកើនលទបើងគណនីអនកផាត្ផ់ាងព់ាណិជ្ជកម្ម និងគណនីព្តូ្វទូទត្ល់ផេងៗ  8.509.694  ៥.១៨៤.៦៥៥ 
លកើនលទបើងព្ទរយសកម្មកិចចសនោ  (26.743.794)  (២៣.១០២.០៣៣) 
លកើនលទបើង/(ងយច ុះ)បំណ េកិចចសនោ  2.667.862  (១.៨២៧.៦៧២) 
លកើនលទបើងព្បាកក់កថ់្ងលទឹកម្ែេព្តូ្វបងវិេសងវញិ  7.355.632  ៤.២៥០.២៣៧ 
ស្ថចព់្បាកស់ ទធបានរីព្បតិ្បត្ាកិារ  94.412.693  ៩៤.៧៧០.៥៩៨ 
រនធលេើព្បាកចំ់ណូេបានបង ់  (22.233.157)  (២៥.៤៧៣.៩១៩) 
ស្ថចព់្បាកស់ ទធបានរីសកម្មភារព្បតិ្បត្ាកិារ  72.179.536  ៦៩.២៩៦.៦៧៩ 
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របាយការណ៍លហូំរសាច់ក្បាក់ 
ស្ក្ាប់ការយិបរពិចេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ២ំ០២២ (ត) 

 កំណត្ ់ ២០២២    ២០២១ 
 សម្គា េ់ គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
េំហូរស្ថចព់្បាករី់សកម្មភារវនិិលោគ     
ការទិញព្ទរយសម្បត្ា ិលរាងចព្ក និងបរកិាា រ ៥ (281.619.716)  (២៨៩.៧១៦.៩៤៥) 
ការទិញព្ទរយសកម្មអរូបី ៦ (390.075)  (១.១៣៣.០៦២) 
លកើនលទបើងការវនិិលោគរយៈលរេខល ី  (57.954.583)  (៤៩.៧១៩.១១៩) 
ការព្បាកម់្ែេបានលធវើមូ្េធនកម្មលេើព្ទរយសកម្មម្ែេម្គន 
   េកាណៈសម្បត្ាិព្គបព់្ោន ់  (5.505.096)  (៤.៣៩៨.៤៦៩) 
ការព្បាកប់ានទទេួ  2.934.894  ២.១០៩.០៤៥ 
ជំ្នយួទទូេបានរីសហភារអឺរ   ប  ១៦ 54.436.199  - 
ស្ថចព់្បាកស់ ទធលព្បើព្បាស់កន ងសកម្មភារវនិិលោគ  (288.098.377)  (៣៤២.៨៥៨.៥៥០) 
     
េំហូរស្ថចព់្បាករី់សកម្មភារហរិញ្ញបបទន     
ការបម្នថម្លែើម្ទ នរីព្កសួងលសែាកិចច និងហិរញ្ញ វត្ថ  ស ទធ  1.443.221  (១០៣.៦៥៦) 
ភាគោភបានបង ់  (4.044.252)  (៣.៤១៨.០៤២) 
ស្ថចព់្បាកទ់ទេួបានរីកម្ច ី  218.280.439  ៣០៣.១៨៥.២៩២ 
ការព្បាកប់ានបង ់  (7.491.804)  (៧.៥៥៦.៣៨៣) 
ការបងស់ងព្បាកក់ម្ច ី  (20.769.386)  (២៨.៥៩៦.៣០៧) 
ស្ថចព់្បាកស់ ទធបានម្ករីសកម្មភារហរិញ្ញបបទន  187.418.218  ២៦៣.៥១០.៩០៤ 
តំ្ហយស្ថចព់្បាក ់និងស្ថចព់្បាកស់ម្មូ្េស ទធ  (28.500.623)  (១០.០៥០.៩៦៧) 
ស្ថចព់្បាក ់និងស្ថចព់្បាកស់ម្មូ្េលៅលែើម្ព្ោ  89.659.538  ៩៩.៧១០.៥០៥ 
ស្ថចព់្បាក ់និងស្ថចព់្បាកស់ម្មូ្េលៅច ងព្ោ ១២ 61.158.915  ៨៩.៦៥៩.៥៣៨ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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របាយការណ៍លហូំរសាច់ក្បាក់ 
ស្ក្ាប់ការយិបរពិចេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ២ំ០២២ (ត)  

(ក) ការលផាៀងផ្លា ត្ប់ំណ េម្ែេលកើត្លឡើងរីសកម្មភារហិរញ្ញបបទន៖ 

 
ព្បាកក់ម្ច ី

ភាគោភ 
ម្ែេព្តូ្វបង ់

លែើម្ទ ន និង 
ប រវោភភាគហ  ន សរ ប 

 គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ 
     
នាថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២២ 813.488.268 -    619.315.886 1.432.804.154 
សកម្មភារហរិញ្ញបបទន     
ការបម្នថម្លែើម្ទ នរីព្កសួងលសែាកិចច និង

ហិរញ្ញ វត្ថ  ស ទធ  -    - 1.443.221 1.443.221 
ភាគោភបានបង ់  -    (4.044.252) - (4.044.252) 
ស្ថចព់្បាកទ់ទេួបានរីកម្ច ី 218.280.439 - - 218.280.439 
ការព្បាកប់ានបង ់ (7.491.804) - - (7.491.804) 
ការបងស់ងព្បាកក់ម្ច ី (20.769.386) - - (20.769.386) 
ស្ថចព់្បាកស់ ទធបានម្ករីសកម្មភារ 
     ហរិញ្ញបបទន 190.019.249 (4.044.252) 1.443.221 187.418.218 

បំណ េម្ែេពាករ់ន័ធនឹងការម្ព្បព្បេួលផេងៗ     
ភាគោភ -    4.044.252 -    4.044.252 
ការព្បាកប់ងារលេើព្បាកក់ម្ច ី 9.115.530 -    -    9.115.530 
ចំលណញរីការបាូររូបិយបណ័ណ លេើព្បាកក់ម្ច ី (2.628.172) -    -    (2.628.172) 
បំណ េម្ែេពាករ់ន័ធនឹងការម្ព្បព្បេួ 
     លផេងៗសរ ប 6.487.358 4.044.252 -    10.531.610 
នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២ 1.009.994.875 - 620.759.107 1.630.753.982 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
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របាយការណ៍លហូំរសាច់ក្បាក់ 
ស្ក្ាប់ការយិបរពិចេទបញ្ចប់ថ្ងៃទី៣១ ដែ្នូ ឆ្ន ២ំ០២២ (ត)  

(ក) ការលផាៀងផ្លា ត្ប់ំណ េម្ែេលកើត្លឡើងរីសកម្មភារហិរញ្ញបបទន៖ (ត្) 

 
ព្បាកក់ម្ច ី

ភាគោភ 
ម្ែេព្តូ្វបង ់

លែើម្ទ ន និង 
ប រវោភភាគហ  ន សរ ប 

 គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ 
     
នាថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១ ៥៤៨.១៣៥.៥៧៦ ១៧.០០៣.២៥៤ ៥៤១.២២៧.២៨២ ១.១០៦.៣៦៦.១១២ 
សកម្មភារហរិញ្ញបបទន     
ការបម្នថម្លែើម្ទ នរីព្កសួងលសែាកិចច និង  

ហិរញ្ញ វត្ថ  ស ទធ - - (១០៣.៦៥៦) (១០៣.៦៥៦) 
ភាគោភបានបង ់ - (៣.៤១៨.០៤២) - (៣.៤១៨.០៤២) 
ស្ថចព់្បាកទ់ទេួបានរីកម្ច ី ៣០៣.១៨៥.២៩២ - - ៣០៣.១៨៥.២៩២ 
ការព្បាកប់ានបង ់ (៧.៥៥៦.៣៨៣) - - (៧.៥៥៦.៣៨៣) 
ការបងស់ងព្បាកក់ម្ច ី (២៨.៥៩៦.៣០៧) - - (២៨.៥៩៦.៣០៧) 
ស្ថចព់្បាកស់ ទធបានម្ករីសកម្មភារ 
     ហរិញ្ញបបទន ២៦៧.០៣២.៦០២ (៣.៤១៨.០៤២) (១០៣.៦៥៦) ២៦៣.៥១០.៩០៤ 
     
បំណ េម្ែេពាករ់ន័ធនឹងការម្ព្បព្បេួលផេងៗ     
ភាគោភ - ២២.៧៨៦.៩៦៥ - ២២.៧៨៦.៩៦៥ 
ការព្បាកប់ងារលេើព្បាកក់ម្ច ី ៦.៤៣៦.៦៧៧ - - ៦.៤៣៦.៦៧៧ 
ចំលណញរីការបាូររូបិយបណ័ណ លេើព្បាកក់ម្ច ី (៨.១១៦.៥៨៧) - - (៨.១១៦.៥៨៧) 
ការេ បលចាេភាគោភម្ែេព្តូ្វបង ់ - (៣៦.៣៧២.១៧៧) - (៣៦.៣៧២.១៧៧) 
បំណ េម្ែេពាករ់ន័ធនឹងការម្ព្បព្បេួ 
     លផេងៗសរ ប (១.៦៧៩.៩១០) (១៣.៥៨៥.២១២) - (១៥.២៦៥.១២២) 
     
មូ្េធនម្ែេពាករ់ន័ធនឹងការម្ព្បព្បេួលផេងៗ     
ការទិញលដាយការបម្នថម្លែើម្ទ ន - - ៧៨.១៩២.២៦០ ៧៨.១៩២.២៦០ 
នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៨១៣.៤៨៨.២៦៨ - ៦១៩.៣១៥.៨៨៦ ១.៤៣២.៨០៤.១៥៤ 

 
 
កំណត្ស់ម្គា េ់ែូចម្គនភាជ បជ់ាម្យួគឺជាម្ផនកម្យួថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ លនុះ។  
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 
១.   េ័ត៌ានអំេី រ.ទ.ស្.ភ្ 

រដាា ករទឹកសវយត័្ព្កុងភនលំរញ លៅកាត្់ថា (“រ.ទ.ស.ភ”) សថិត្លព្កាម្ការព្គបព់្គងម្ផនកបលចចកលទស របស់ព្កសួង     
ឧសាហកម្ម វទិោស្ថស្រសា បលចចកវទិោ និងនវាន វត្ាន ៍និងសថិត្លព្កាម្ការព្គប់ព្គងម្ផនកហិរញ្ញ វត្ថ  របស់ព្កសួងលសែាកិចច 
និងហិរញ្ញ វត្ថ  (“MoEF”) លហើយម្គនការោិេ័យកណាា េលៅរាជ្ធានីភនលំរញ។ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់
លដាយព្កសួងពាណិជ្ជកម្ម ថាម្គនេកាណៈលសែាកិចចជាសហព្ោសស្ថធារណៈ  ម្ែេម្គនលេខច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម 
Co.០៨៣៩ Et/២០១២ ច ុះថ្ងៃទី២៧ ម្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១២។ 
ការោិេ័យច ុះបញ្ជ ីរបស់ រ.ទ.ស.ភ ម្គនទីតាងំសថិត្លៅអោរលេខ៤៥ ផលូវលេខ១០៦ សង្ហក ត្់ព្សុះចក              
ខណឌ ែូនលរញ រាជ្ធានីភនលំរញ ព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា។ 
សកម្មភារអាជ្ីវកម្មចម្បងរបស់ រ.ទ.ស.ភ គឺការផេិត្ និងម្ចកចាយទឹកស្ថអ ត្សព្ម្គប់ការលព្បើព្បាស់ទូលៅរបស់
ស្ថធារណជ្នលៅរាជ្ធានីភនលំរញ និងតាម្បណាា ទីតាងំនានាម្ែេលៅជ្ ំវញិទីព្កុង រមួ្ទងំព្កុងតាលមម  និង
សកម្មភារ  លផេងៗម្ែេពាករ់័នធនឹងលសវាកម្មលនុះ។ កម្មវត្ថ អាជ្ីវកម្មរបស់ រ.ទ.ស.ភ គឺ៖ 

 វនិិលោគ កស្ថង រព្ងីក ែំលណើ រការ ជ្ួសជ្ េ និងម្ងរកាម្លធោបាយសព្ម្គបផ់េិត្ព្បរន័ធម្ចកចាយ
ទឹកស្ថអ ត្ និងអនាម្យ័។ 

 ព្គបព់្គងបរកិាា រលែើម្បបីលងកើនផេិត្កម្មទឹក និងម្កេម្អលសវាកម្ម និងគ ណភារទឹកស្ថអ ត្ លែើម្បលី្លើយត្ប
លៅនឹងត្ព្ម្ូវការលព្បើព្បាស់។ 

 ែំលណើ រការអាជ្ីវកម្ម លសវាកម្ម និងភារកិចចម្ែេពាករ់ន័ធនឹងវស័ិយទឹកស្ថអ ត្ ព្សបតាម្ការសលព្ម្ច
របស់    ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេ និងអន លោម្តាម្ចាបថ់្នព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា។ 

 លធវើសហព្បត្ិបត្ាិការលេើម្ផនកបលចចកវទិោ ពាណិជ្ជកម្ម និងហិរញ្ញ វត្ថ ជាម្យួថ្ែគូអភវិឌ្ឍនក៍ន ងព្សុក នងិ
លព្ៅព្បលទស លែើម្បរីព្ងីក និងអភវិឌ្ឍ រ.ទ.ស.ភ លៅតាម្លោេនលោបាយរបស់រដាា ភបិាេ និង 

 ធានាឱ្យបាននូវចិរភារែំលណើ រការផេិត្កម្ម  អាជ្ីវកម្ម  និងហិរញ្ញ វត្ថ   សព្ម្គបផ់េព្បលោជ្ន៍          
ស្ថធារណៈ។ 

២.   ម្ូលដ្ឋា នថ្នការពរៀបចំ 
២.១ របាយការណ៍អន លោម្ភារ  

រត័្ម៌្គនហិរញ្ញ វត្ថ របស់ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានលរៀបចំលឡើងលដាយអន លោម្លៅតាម្សាង់ដាររបាយការណ៍    
ហិរញ្ញ វត្ថ អនារជាត្ិថ្នកម្ព ជា (“ស.រ.ហ.អ.ក”)។ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 

២.   ម្ូលដ្ឋា នថ្នការពរៀបចំ 

 ២.២ ការលធវើវលិស្ថធនកម្ម ឬម្កសព្មួ្េសាង់ដារ (“ស.រ.ហ.អ.ក”) 

រ.ទ.ស.ភ បានអន វត្ាលដាយវលិស្ថធនកម្ម/ការម្កសព្ម្ួេសាង់ដារ (“ស.រ.ហ.អ.ក”) សព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទ
ហរញិ្ញ វត្ថ លែើម្ព្ោនាថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២២ ម្គនែូចខាងលព្កាម្៖ 
វលិស្ថធនកម្ម/ការម្កេម្អសាង់ដារ ស.រ.ហ.អ.ក  
ស.រ.ហ.អ.ក ១៦ កូវតី្-១៩ ទកទ់ងនឹងការជ្ួេសម្បទនលព្កាយថ្ងៃទី៣០ ម្ខម្ងិ នា ឆ្ន ២ំ០២១- 

វលិស្ថធនកម្មលេើ ស.រ.ហ.អ.ក ១៦ 
ស.គ.អ.ក ១៦ ព្ទរយសម្បត្ាិ លរាងចព្ក និងបរកិាា រ 
ស.គ.អ.ក ៣៧ សំវធិានធន បំណ េជាយថាលហត្  និងព្ទរយសកម្មជាយថាលហត្  
ស.គ.អ.ក ៤១ កសិកម្ម 
ស.រ.ហ.អ.ក ១ ការអន លោម្តាម្សាង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ អនារជាត្ិលេើកែំបូង 
ស.រ.ហ.អ.ក ៣ ការរមួ្បញ្ចូ េោន ថ្នអាជ្ីវកម្មម្ត្ម្យួ 
ការអន វត្ាវលិស្ថធនកម្ម ឬការម្កសព្ម្ួេសាងដ់ារ (“ស.រ.ហ.អ.ក”) ម្ែេបានរិរណ៌នាខាងលេើ ម្និម្គន
ផេប ុះពាេ់ជាស្ថរវនាលេើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ របស់ រ.ទ.ស.ភ លនាុះលទ។ 

 ២.៣ សាង់ដារ និងវលិស្ថធនកម្ម ឬម្កសព្មួ្េម្ែេបានលបាុះផាយ ម្ត្ម្ិនទន់ចូេជាធរម្គន 

រ.ទ.ស.ភ រ ំទនប់ានអន វត្ាសាងដ់ារគណលនយយ និងវលិស្ថធនកម្ម ឬម្កសព្ម្ួេម្ែេបានលបាុះផាយ ម្ត្
ម្និទនចូ់េជាធរម្គន ម្គនែូចខាងលព្កាម្៖ 

  ថ្ងៃចូេជាធរម្គន កន ងអឡំ ង
ការយិបរលិចឆទចាបល់ផាើម្ ឬ

ការយិបរលិចឆទបនាា ប ់   
សាងដ់ារគណលនយយងមី  

ស.រ.ហ.អ.ក ១៧      កិចចសនោធានារា បរ់ង ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣ 
  
វលិស្ថធនកម្ម ឬការម្កសព្ម្ួេ  
ស.រ.ហ.អ.ក ១ ការអន លោម្តាម្សាង់ដាររបាយការណ៍ 

ហិរញ្ញ វត្ថ អនារជាត្ិថ្នកម្ព ជាលេើកែំបូង ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
២.   ម្ូលដ្ឋា នថ្នការពរៀបចំ (ត) 
 ២.៣ សាងដ់ារ នងិវលិស្ថធនកម្ម ឬម្កសព្ម្េួម្ែេបានលបាុះផាយ ម្ត្ម្និទនចូ់េជាធរម្គន (ត) 

រ.ទ.ស.ភ រ ំទនប់ានអន វត្ាសាងដ់ារគណលនយយ និងវលិស្ថធនកម្ម ឬម្កសព្ម្ួេម្ែេបានលបាុះផាយ ម្ត្
ម្និទនចូ់េជាធរម្គន ម្គនែូចខាងលព្កាម្៖ (ត្) 

  ថ្ងៃចូេជាធរម្គន កន ងអឡំ ង
ការយិបរលិចឆទចាបល់ផាើម្ ឬ

ការយិបរលិចឆទបនាា ប ់   
វលិស្ថធនកម្ម ឬការម្កសព្ម្ួេ (ត្)  
ស.រ.ហ.អ.ក ៣ ការរមួ្បញ្ចូ េោន ថ្នអាជ្ីវកម្មម្ត្ម្យួ  ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣# 
ស.រ.ហ.អ.ក ៥ ព្ទរយសកម្មរយៈលរេម្វងរកាទ ក សព្ម្គប់

េក ់និងកិចចព្បត្ិបត្ាិការម្និបនា 
ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣# 

ស.រ.ហ.អ.ក ៧ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ៖ ការបង្ហា ញ ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣# 
ស.រ.ហ.អ.ក ៩ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣# 
ស.រ.ហ.អ.ក ១០ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ រមួ្ រនោ 
ស.រ.ហ.អ.ក ១៥ ចំណូេបានម្ករីអត្ិងិជ្នជាប់កិចចសនោ ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣# 
ស.រ.ហ.អ.ក ១៦ ភត្ិសនោ ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៤ 
ស.រ.ហ.អ.ក ១៧ កិចចសនោធានារា ប់រង ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣ 
ស.គ.អ.ក ១ ការបង្ហា ញថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣#/  

ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៤ 
ស.គ.អ.ក ៧ របាយការណ៍េំហូរស្ថចព់្បាក់ ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣# 
ស.គ.អ.ក ៨ លោេនលោបាយគណលនយយ ការម្កម្ព្ប

គណលនយយលេើការបា ន់ស្ថម ន និងកំហ ស្ាង 
ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣ 

ស.គ.អ.ក ១២ រនធលេើព្បាកច់ំណូេ ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣ 
ស.គ.អ.ក ១៦ ព្ទរយសម្បត្ាិ លរាងចព្ក និងបរកិាា រ ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣# 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
២.   ម្ូលដ្ឋា នថ្នការពរៀបចំ (ត) 
 ២.៣ សាង់ដារ និងវលិស្ថធនកម្ម ឬម្កសព្មួ្េម្ែេបានលបាុះផាយ ម្ត្ម្ិនទន់ចូេជាធរម្គន (ត្) 

រ.ទ.ស.ភ រ ំទនប់ានអន វត្ាសាងដ់ារគណលនយយ និងវលិស្ថធនកម្ម ឬម្កសព្ម្ួេម្ែេបានលបាុះផាយ ម្ត្
ម្និទនចូ់េជាធរម្គន ម្គនែូចខាងលព្កាម្៖ (ត្) 

  ថ្ងៃចូេជាធរម្គន កន ងអឡំ ង
ការយិបរលិចឆទចាបល់ផាើម្ ឬ

ការយិបរលិចឆទបនាា ប ់   
វលិស្ថធនកម្ម ឬការម្កសព្ម្ួេ (ត្)  
ស.គ.អ.ក ១៩ អត្ថព្បលោជ្នន៍ិលោជ្ិត្ ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣# 
ស.គ.អ.ក ២៨ ការវនិិលោគលៅកន ងសម្គគត្ រនោ/ 

ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣# 
ស.គ.អ.ក ៣២ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ៖ ការបង្ហា ញ ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣# 
ស.គ.អ.ក ៣៦ ឱ្នភារថ្នព្ទរយសកម្ម ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣# 
ស.គ.អ.ក ៣៧ សំវធិានធន បំណ េយថាលហត្  និងព្ទរយ

សកម្មយថាលហត្  
ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣# 

ស.គ.អ.ក ៣៨ ព្ទរយអរូបី ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣# 
ស.គ.អ.ក ៤០ ព្ទរយវនិិលោគ ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣# 

#   វលិស្ថធនកម្មលនុះជាេទធផេថ្ន ស.រ.ហ.អ.ក ១៧ កិចចសនោធានារា បរ់ងម្ែេចូេជាធរម្គន 

រ.ទ.ស.ភ លព្ោងនឹងអន វត្ាសាងដ់ារគណលនយយ ម្ែេអាចអន វត្ាបានែូចបានបង្ហា ញខាងលេើ និងវលិស្ថធនកម្ម ឬ
ការម្កសព្ម្ួេ លៅលរេម្ត្សាង់ដារគណលនយយបានចូេជាធរម្គន។ ការរិភាកាសលងាបអំរីសាង់ដារគណលនយយ      
សំខាន់ៗខាងលេើ និងវលិស្ថធនកម្ម ឬការម្កសព្ម្ួេ ម្ែេអាចអន វត្ាបានលេើ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានសលងាបែូច       
ខាងលព្កាម្។ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
២.   ម្ូលដ្ឋា នថ្នការពរៀបចំ (ត) 
 ២.៣ សាង់ដារ និងវលិស្ថធនកម្ម ឬម្កសព្មួ្េម្ែេបានលបាុះផាយ ម្ត្ម្ិនទន់ចូេជាធរម្គន (ត្) 

វលិស្ថធនកម្មលេើ  ស.រ.ហ.អ.ក ៣ ការរួម្បញ្ចូ េោន ថ្នអាជី្វកម្មម្ត្ម្ួយ 

វលិស្ថធនកម្មលេើ ស.រ.ហ.អ.ក ៣ លដាយជ្ំនួសឯកស្ថរលោងលៅកំម្ណចាស់ថ្នព្កបខ័ណឌ ទសេទន
សព្ម្គប់របាយការណ៍រាយការណ៍ ជាម្ួយលសចកាីលោងលៅកំម្ណងមី។ 
វលិស្ថធនកម្មលេើ ស.រ.ហ.អ.ក ១០ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ រមួ្ ស.រ.ហ.អ.ក ២៨ ការវនិិលោគលៅកន ង        ស
ម្គគត្ និងការបណាា កទ់ នរមួ្ោន  

វលិស្ថធនកម្មទងំលនុះ លដាុះព្ស្ថយភារម្និស ីសង្ហវ ក់ោន  ម្ែេព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់រវាងត្ព្ម្ូវការតាម្               
ស.រ.ហ.អ.ក ១០ និងស.គ.អ.ក ២៨ កន ងការលដាុះព្ស្ថយជាម្យួនឹងការេក ់ ឬការរមួ្ចំម្ណកថ្ន           
ព្ទរយសកម្មរវាងអនកវនិិលោគ និង សម្គគត្ ឬការបណាា កទ់ នរមួ្ោន ។ 
េទធផេចម្បងថ្នការលធវើវលិស្ថធនកម្ម គឺចំលណញ ឬខាត្ព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ លៅលរេម្ែេព្បត្ិបត្ាិការ
ពាករ់ន័ធនឹងអាជ្ីវកម្ម ែូចម្ែេបានកំណត្ក់ន ង ស.រ.ហ.អ.ក ១៣។ ចំលណញ ឬខាត្ម្យួម្ផនក គឺព្ត្ូវបាន
ទទួេស្ថា េ់ លៅលរេម្ែេព្បត្ិបត្ាិការពាករ់ន័ធនឹងព្ទរយសកម្ម ម្ែេម្និម្ម្នជាអាជ្ីវកម្ម។ 

វលិស្ថធនកម្មលេើ ស.គ.អ.ក ១ ការបង្ហា ញថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  

វលិស្ថធនកម្មរមួ្បញ្ចូ េការបញ្ជជ កថ់ា សិទធិរបស់អងាភារកន ងការរនោរលរេទូទត្ប់ំណ េោ ងលោច
ណាស់ែបរ់ីរម្ខ បនាា បរ់ីរយៈលរេរាយការណ៍ ព្ត្ូវម្ត្ម្គនខលឹម្ស្ថរ និងព្ត្ូវម្ត្លកើត្ម្គនលៅច ងបញ្ចបថ់្ន
ការយិបរលិចឆទរាយការណ៍។ ការបញ្ជជ កអ់ំរីការចាត្់ថាន កប់ំណ េ គឺម្និប ុះពាេ់ែេ់េទធភារថ្នអងាភារកន ង
ការអន វត្ាសិទធិរបស់ខលួន កន ងការរនោលរេការទូទត្ប់ំណ េោ ងលោចណាស់ែបរ់ីរម្ខ បនាា បរ់ី
ការយិបរលិចឆទថ្នការរាយការណ៍។ ការបញ្ជជ កអ់ំរីេកាខណឌ ថ្នការខចី ម្ែេប ុះពាេ់លេើការចាត្ថ់ាន កថ់្ន
បំណ េ និងការបញ្ជជ កអ់ំរីត្ព្ម្ូវការ សព្ម្គប់ចាត្ថ់ាន កប់ំណ េ ម្ែេអងាភារនឹង ឬអាចទូទត្ល់ដាយ       
ការលបាុះផាយឧបករណ៍ម្ូេធនរបស់ខលួន។ 

វលិស្ថធនកម្មត្ព្ម្ូវឱ្យអងាភារ បង្ហា ញរត័្ម៌្គនលោេនលោបាយគណលនយយជាសរវនា ជាងលោេ
នលោបាយគណលនយយសំខាន់ៗ។ វលិស្ថធនកម្ម កន ងចំលណាម្វលិស្ថធនកម្មលផេងលទៀត្ ករ៏មួ្បញ្ចូ េ
ឧទហរណ៍ថ្នកាេៈលទសៈ ម្ែេអងាភារគួរម្ត្រិចារណារត័្ម៌្គនអំរីលោេនលោបាយគណលនយយជា  
សរវនាសព្ម្គបរ់បាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ។ លែើម្បោីពំ្ទែេ់វលិស្ថធនកម្មលនុះ ស.រ.ហ.អ.ក លសចកាីម្ងលងការណ៍
អន វត្ា ២ កព៏្ត្ូវបានម្កសព្ម្ួេ លែើម្បផីាេ់ការម្ណនាអំំរីរលបៀបអន វត្ាគំនិត្ថ្នការបង្ហា ញរ័ត្ម៌្គនលោេ
នលោបាយគណលនយយជាសរវនា។  

  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
២.   ម្ូលដ្ឋា នថ្នការពរៀបចំ (ត) 
 ២.៣ សាង់ដារ និងវលិស្ថធនកម្ម ឬម្កសព្មួ្េម្ែេបានលបាុះផាយ ម្ត្ម្ិនទន់ចូេជាធរម្គន (ត្) 

វលិស្ថធនកម្មលេើ ស.គ.អ.ក ១ ការបង្ហា ញថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  (ត្) 

ការម្ណនា ំនិងឧទហរណ៍ម្ែេម្គនលៅកន ង ស.រ.ហ.អ.ក លសចកាីម្ងលងការណ៍អន វត្ា ២ បញ្ជជ ករ់ីត្ព្ម្ូវការ
កន ងការលផ្លា ត្រត័្ម៌្គនជាក់ោករ់បស់អងាភារ និងបង្ហា ញរីរលបៀបែំលណើ រការទងំបនួែំណាក់ការជាសរវនា 
ម្ែេអាចចងអ េបង្ហា ញរីសាង់ដាររត័្ម៌្គន និងភារសាួនោន ថ្នត្ព្ម្ូវការថ្នស.រ.ហ.អ.ក លៅកន ងការបង្ហា ញ
លោេនលោបាយគណលនយយ។ 
វលិស្ថធនកម្មលេើ ស.គ.អ.ក ៨ លោេនលោបាយគណលនយយ ការផ្លល ស់បាូ រកន ងការបា នស់្ថម នគណលនយយ និង
ការភន័ាព្ចឡ ំ

វលិស្ថធនកម្មម្កម្ព្បនិយម្នយ័ការបា ន់ស្ថម នគណលនយយ លែើម្បបីញ្ជជ ក់រលបៀបម្ែេអងាភារគួរម្បងម្ចក  
ភារខ សោន រវាងការផ្លល ស់បាូរលោេនលោបាយគណលនយយរីការបា នស់្ថម នគណលនយយ។ ភារខ សោន  គឺ
ម្គនស្ថរៈសំខាន ់ រីលព្ពាុះការផ្លល ស់បាូរកន ងការបា ន់ស្ថម នគណលនយយ ព្ត្ូវអន វត្ាលៅលេើព្បត្ិបត្ាការ
ព្រឹត្ាិការណ៍ ឬស្ថថ នភារលផេងៗ ចាបរ់ីកាេបរលិចឆទថ្នការផ្លល ស់បាូរនាលរេអនាគត្។ ប  ម្នាការផ្លល ស់          
បាូរលោេនលោបាយគណលនយយ ជាទូលៅព្ត្ូវអន វត្ាលៅលេើព្បត្ិបត្ាិការណ៍ និងព្រឹត្ិាការណ៍លៅកន ង      
អត្ីត្កាេ។ 

 វលិស្ថធនកម្មលេើ  ស.គ.អ.ក ១២ រនធលេើ ព្បាក់ចំណូេ 

វលិស្ថធនកម្មលនុះបញ្ជជ កអ់ំរីរលបៀបម្ែេអងាភារព្ត្ូវគិត្រនធរនោរលេើព្បត្ិបត្ាិការ ែូចជាភត្ិសនោ និង
កាត្រវកិចចរោំយ។  
កន ងកាេៈលទសៈម្ែេចាស់ោស់ ស.គ.អ.ក ១២ លេើកម្េង និងអងាភាររីការទទួេស្ថា េ់រនធរនោ 
លៅលរេម្ែេទទួេស្ថា េ់ព្ទរយសកម្ម ឬបំណ េជាលេើកែំបូង។ ទងំលនុះនឹងអាចម្គនភារម្និ
ចាស់ោស់ម្យួចំនួនអំរីថាលត្ើ ការលេើកម្េងរីការទទួេស្ថា េ់រនធរនោ ព្ត្ូវបានអន វត្ាលេើព្បត្ិបត្ាិការ
ែូចជាភត្ិសនោ និងកាត្រវកិចចរោំយព្បត្ិបត្ាិការម្ែេអងាភារទទួេស្ថា េ់ទងំព្ទរយសកម្ម ឬបំណ េ។ 
វលិស្ថធនកម្មបញ្ជជ កថ់ា ការលេើកម្េងម្និព្ត្ូវបានអន វត្ា និងអងាភារលនាុះព្ត្ូវបានត្ព្ម្ូវឱ្យទទួេស្ថា េ់
រនធរនោរលេើព្បត្ិបត្ាិការទងំលនុះ។ 

 

  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
២.   ម្ូលដ្ឋា នថ្នការពរៀបចំ (ត) 
 ២.៣ សាង់ដារ និងវលិស្ថធនកម្ម ឬម្កសព្មួ្េម្ែេបានលបាុះផាយ ម្ត្ម្ិនទន់ចូេជាធរម្គន (ត្) 

 វលិស្ថធនកម្មលេើ  ស.គ.អ.ក ១៦ ព្ទរយសម្បត្ាិ  លរាងចព្ក និងបរកិាា រ 

វលិស្ថធនកម្មោម្ឃាត្់អងាភារ រីការែកលចញថ្នថ្ងលលែើម្ថ្នព្ទរយសម្បត្ាិ លរាងចព្ក និងបរកិាា រម្ែេ
បានទទួេរីការេក់ទំនិញម្ែេបានផេិត្ ខណៈម្ែេអងាភារកំរ ងលរៀបចំព្ទរយសកម្មសព្ម្គប់ការ
លព្បើព្បាស់ម្ែេបានលព្ោងទ ក។ ផា យលៅវញិ អងាភារព្ត្ូវទទួេស្ថា េ់ស្ថច់ព្បាក់បានម្ករីការេក់ 
និងថ្ងលលែើម្ម្ែេពាក់រ័នធលៅកន ងរបាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្។ 

 វលិស្ថធនកម្មលេើ  ស.គ.អ.ក ៣៧ សំវធិានធន បំណ េយថាលហត្  និងព្ទរយសកម្មយថាលហត្  

វលិស្ថធនកម្មបញ្ជជ ក់អំរីថ្ងលលែើម្ម្ែេអងាភារ បូកបញ្ចូ េកន ងការកំណត្់ថ្ងលលែើម្ថ្នការបំលរញកិចចសនោ
កន ងលោេបំណងវាយត្ថ្ម្លថា លត្ើកិចចសនោលនុះគឺនាំឱ្យម្គនការខាត្បង់ ឬលទ។ 

 ២.៤ រូបិយប័ណណ ម្ ខង្ហរ និងរូបិយប័ណណ សព្ម្គប់បង្ហា ញ 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  គឺព្ត្ូវបានបង្ហា ញជាព្បាក់លរៀេ ម្ែេជារូបិយប័ណណ ម្ ខង្ហររបស់ រ.ទ.ស.ភ 
លហើយព្ត្ូវបានបងាត្់លៅខាង់ពាន់ លេើកម្េងម្ត្ម្គនការបញ្ជជ ក់លផេងរីលនុះ។ 

 ២.៥ ម្េូដាា នថ្នការវាស់ម្វង 

របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ របស់ រ.ទ.ស.ភ បានលរៀបចំតាម្វធិីស្ថស្រសាថ្ងលលែើម្ព្បវត្ាិស្ថស្រសា លេើកម្េងម្ត្ម្គន
បង្ហា ញលផេងរីលនុះលៅកន ងកំណត្ស់ម្គា េ់ ៣ ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ។ 

២.៦ ការលព្បើព្បាស់ការបា នស់្ថម ន នងិការវនិចិឆយ័ 

ការលរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ព្សបតាម្ ស.រ.ហ.អ.ក ត្ព្ម្ូវឱ្យលព្បើការបា ន់ស្ថម ន និងការសនមត្ 
គណលនយយជាក់ោកម់្យួចំនួន ម្ែេជ្ុះឥទធិរេែេ់ចំនួនទឹកព្បាកម់្ែេព្ត្ូវបានរាយការណ៍ថ្នព្ទរយ
សកម្ម និងបំណ េ និងការបង្ហា ញរីព្ទរយសកម្ម និងបំណ េយថាលហត្ នាកាេបរលិចឆទថ្នរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថ  និងទឹកព្បាក់ម្ែេព្ត្ូវបានរាយការណ៍ថ្នចំណូេ និងចំណាយរាយការណ៍កន ងព្ោ។  ព្កុម្ព្បឹកា
ភបិាេព្ត្ូវលធវើការ វនិិចឆ័យកន ងការអន វត្ាលោេនលោបាយគណលនយយលនុះផងម្ែរ។ លទុះបីជាការបា នស់្ថម ន 
និងការវនិិចឆ័យលដាយម្ផអកលេើចំលណុះែឹង និងព្រឹត្ាិការណ៍នាលរេបចច បបននរបស់ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេកល៏ដាយ 
កេ៏ទធផេជាក់ម្សាងអាចនឹងម្គនខ សោន ។ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
២.   ម្ូលដ្ឋា នថ្នការពរៀបចំ (ត) 

២.៦ ការលព្បើព្បាស់ការបា នស់្ថម ន នងិការវនិចិឆយ័ (ត្) 

ម្ផនកម្ែេទកទ់ងលៅនឹងការវនិិចឆយ័ ឬម្គនភារភារសម គស្ថម ញកន ងកព្ម្តិ្ខពស់ ឬម្ផនកម្ែេការសនមត្ និង
ការបា ន់ស្ថម នម្គនេកាណៈជាស្ថរវនាចំលពាុះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  គឺព្ត្ូវបានបង្ហា ញលៅកន ងកំណត្់
សម្គា េ់ ៤ ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ។ 

៣.   ពស្ចកដីស្ពងេបថ្នពោលនពោបាយគណពនយយស្ខំាន់ៗ 

លេើកម្េងម្ត្ម្គនការម្ចងលផេងរីលនុះ លោេនលោបាយគណលនយយខាងលព្កាម្ព្ត្ូវបានអន វត្ាលដាយសងាត្ិភារ
សព្ម្គប់ឆ្ន ហិំរញ្ញ វត្ថ ទងំអស់ម្ែេបានបង្ហា ញលៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ របស់ រ.ទ.ស.ភ ។ 

 ៣.១  ការបាូររូបយិបណ័ណ បរលទស  

ការបាូររូបិយប័ណណ បរលទសលៅកន ងអំឡ ងការយិបរលិចឆទ ព្ត្ូវបានបាូរតាម្អព្តាបាូរព្បាកប់រលទសលៅថ្ងៃ   
ព្បត្ិបត្ាិការ។ ព្ទរយសកម្ម និងបំណ េម្និម្ម្នរូបិយវត្ថ  ព្ត្ូវបានកំណត្ជ់ារូបិយប័ណណ បរលទស លដាយបាូរ
តាម្អព្តាបាូរព្បាកប់រលទសតាម្ច ងការយិបរលិចឆទរាយការណ៍។ ចំលណញ និងខាត្រីការបាូររូបិយបណ័ណ  ព្ត្ូវ
បានទទួេស្ថា េ់កន ងចំលណញ ឬខាត្។ 
ព្ទរយសកម្ម និងបំណ េម្និម្ម្នរូបិយវត្ថ  ព្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាម្ថ្ងលវធិីស្ថស្រសាថ្ងលលែើម្ព្បវត្ាិស្ថស្រសាជា     
រូបិយប័ណណ បរលទស ម្ែេព្ត្ូវបានបាូរតាម្អព្តាបាូរព្បាកប់រលទសលៅថ្ងៃព្បត្ិបត្ាិការ។ ព្ទរយសកម្ម និង
បំណ េ ម្និម្ម្នរូបិយវត្ថ  ព្ត្ូវបានកំណត្់ជារូបិយប័ណណ បរលទស ម្ែេព្ត្ូវបានវាស់ម្វងលៅត្ថ្ម្លសម្ព្សប 
ព្ត្ូវបាន    បកម្ព្បតាម្អព្តាបាូរព្បាកប់រលទសលៅថ្ងៃកំណត្ត់្ថ្ម្លសម្ព្សប។ 

៣.២ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  

ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ព្ត្ូវបានកត្់ព្តាកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភារហិរញ្ញ វត្ថ លៅលរេម្ែេ រ.ទ.ស.ភ កាល យជា
ភាគីកន ងការលធវើសំវធិានធនកិចចសនោថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ។ 
លេើកម្េងគណនីអត្ិងិជ្នពាណិជ្ជកម្ម ម្ែេម្និម្គនធាត្ ជាហិរញ្ញបបទនគួរឱ្យកត្់សម្គា េ់ ឬ រ.ទ.ស.ភ 
បានអន វត្ាជាក់ម្សាង ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  គឺព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ែំបូងលៅត្ថ្ម្លសម្ព្សប បូក ឬែក កន ង
ករណីព្ទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ  ឬបំណ េហិរញ្ញ វត្ថ ម្និបានកត្ព់្តាតាម្ត្ថ្ម្លសម្ព្សបតាម្រយៈព្បាកច់ំលណញ 
ឬខាត្លទ លនាុះថ្ងលលែើម្ព្បត្ិបត្ាិការម្ែេព្ត្ូវបានបងកលឡើងលដាយផ្លា េ់លៅនឹងការទិញ ឬលបាុះផាយថ្នព្ទរយ
សម្បត្ាិ និងបំណ េហិរញ្ញ វត្ថ ។   
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.   ពស្ចកដីស្ពងេបថ្នពោលនពោបាយគណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 

 ៣.២ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  (ត្) 

ថ្ងលលែើម្ព្បត្ិបត្ាិការថ្នព្ទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ លោងម្ក តាម្ត្ថ្ម្លសម្ព្សបតាម្រយៈព្បាកច់ំលណញ ឬខាត្ 
ព្ត្ូវបានចំណាយលៅកន ងព្បាកច់ំលណញ ឬខាត្។ គណនីអត្ិងិជ្នពាណិជ្ជកម្ម ម្ែេម្និម្គនសម្គសធាត្ 
ហិរញ្ញបបទនគួរឱ្យកត្់សម្គា េ់ ឬម្ែេ រ.ទ.ស.ភ បានអន វត្ាការអន វត្ានជ៍ាក់ម្សាង ព្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាម្
ត្ថ្ម្លព្បត្ិបត្ាិការម្ែេបានកំណត្ល់ព្កាម្ រ.ទ.ស.ភ ១៥។ 

(ក)  ការវាស់ម្វងជាបនាបនាា ប ់

រ.ទ.ស.ភ បានចាត្ថ់ាន កឧ់បករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ែូចខាងលព្កាម្៖ 

 (១)  ព្ទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ  

ការវាស់ម្វងជាបនាបនាា ប់ថ្នឧបករណ៍បំណ េអាព្ស័យលេើ គំរូអាជ្ីវកម្មរបស់ រ.ទ.ស.ភ សព្ម្គប់
ការព្គប់ព្គងព្ទរយសកម្ម និងេកាណៈេំហូរស្ថច់ព្បាក់ថ្នព្ទរយសកម្មលនាុះ។ រ.ទ.ស.ភ បាន
ចាត្ថ់ាន កឧ់បករណ៍បំណ េរបស់ខលួនជាព្ទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ លដាយវធិីស្ថស្រសារេំស់ថ្ងលលែើម្។ 

ព្ទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ កន ងវធិីស្ថស្រសារេំស់ថ្ងលលែើម្ 
ព្ទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ សព្ម្គបព់្បម្ូេេំហូរស្ថចព់្បាករ់ីកិចចសនោ លហើយេំហូរស្ថចព់្បាកទ់ងំ
លនាុះបង្ហា ញរីការទូទត្ថ់្នព្បាក់លែើម្ និងការព្បាកទ់ងំព្សុងព្ត្ូវបានវាស់ម្វងលៅថ្ងលលែើម្រេំស់។ 
ព្ទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ លៅថ្ងលលែើម្រេំស់ព្ត្ូវបានវាស់ម្វងបនាា ប ់ លដាយបានលព្បើវធិីស្ថស្រសាការព្បាក់
ព្បសិទធិភារ លហើយម្ែេជាកម្មវត្ថ ថ្នការងយច ុះត្ថ្ម្ល។ លោេនលោបាយសព្ម្គប់ការទទួេ
ស្ថា េ់ និងការវាស់ម្វងការងយច ុះត្ថ្ម្លគឺព្សបតាម្កំណត្់សម្គា េ់លេខ ៣.៨(ក) ថ្នរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ។ ចំលណញ ឬខាត្ព្ត្ូវទទួេស្ថា េ់កន ងចំលណញ ឬខាត្ លៅលរេព្ទរយសកម្ម
ហិរញ្ញ វត្ថ ព្ត្ូវបានឈបទ់ទួេស្ថា េ់ ម្កត្ព្ម្ូវ ឬម្គនឱ្នភារត្ថ្ម្ល។ 

(២)  បណំ េហិរញ្ញ វត្ថ  
រ.ទ.ស.ភ បានចាត្់ថាន កឧ់បករណ៍បំណ េរបស់ខលួន ជាបំណ េហិរញ្ញ វត្ថ កន ងវធិីស្ថស្រសារេំស់     
ថ្ងលលែើម្។ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.   ពស្ចកដីស្ពងេបថ្នពោលនពោបាយគណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 

៣.២ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  (ត្) 
(ក)  ការវាស់ម្វងជាបនាបនាា ប ់(ត្) 

(២) បណំ េហិរញ្ញ វត្ថ  (ត្) 

បំណ េហិរញ្ញ វត្ថ កន ងវធិីស្ថស្រសារេំស់ថ្ងលលែើម្ 

បនាា បរ់ីការទទួេស្ថា េ់ជាែំបូង បំណ េហិរញ្ញ វត្ថ លផេងៗព្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាម្វធិីស្ថស្រសារេំស់
ថ្ងលលែើម្ លដាយលព្បើវធិីស្ថស្រសាការព្បាកម់្គនព្បសិទធភារ។ ចំលណញ និងខាត្ព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់
កន ងរបាយការណ៏ព្បាកច់ំលណញ ឬខាត្ លៅលរេម្ែេបំណ េហិរញ្ញ វត្ថ ព្ត្ូវបានឈបទ់ទួេ
ស្ថា េ់ និងតាម្រយៈែំលណើ រការរេំស់។ 

 (ខ)  ការឈបទ់ទេួស្ថា េ់ 

ព្ទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ  ឬម្ផនកណាម្យួព្ត្ូវបានឈបទ់ទួេស្ថា េ់លៅលរេ៖ 
(១)  សិទធិកន ងកិចចសនោ លែើម្បទីទួេេំហូរស្ថច់ព្បាករ់ីព្ទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ លនាុះផ ត្កំណត្់ ឬ 
(២) រ.ទ.ស.ភ បានលផារសិទិធកន ងការទទួេេំហូរស្ថចព់្បាករ់ីព្ទរយសកម្មរបស់ខលួន ឬបានសនមត្ថា

ម្គនកាត្រវកិចចព្ត្ូវបងេំ់ហូរស្ថចព់្បាក ់ម្ែេព្ត្ូវទទួេបានកន ងចំនួនលរញលេញ លដាយោម នការ
រនោជាស្ថរវនាែេ់ត្ត្ិយជ្ន និង (ក) រ.ទ.ស.ភ ព្កុម្ហ  នបានលផារនូវរាេ់ោនិភ័យ និងរង្ហវ ន់ថ្ន
ព្ទរយសកម្មលនាុះ ឬ (ខ) រ.ទ.ស.ភ ម្និបានលផារឬរកាទ កនូវរាេ់ោនិភយ័ និងអត្ថព្បលោជ្ន៏ថ្ន
ព្ទរយសកម្មលទ ប  ម្នាបានលផារការព្គបព់្គងព្ទរយសកម្មលនាុះវញិ។ 

រ.ទ.ស.ភ បានវាយត្ថ្ម្ល ព្បសិនលបើ និងលៅកព្ម្តិ្ណាម្ែេវាបានរកាទ កនូវោនិភយ័ និង             
អត្ថព្បលោជ្នថ៏្នភារជាម្គច ស់កម្មសិទធិ។  លៅលរេម្ែេវាម្និបានលផារ   ឬរកាទ កនូវោនិភ័យ និង      
អត្ថព្បលោជ្នទ៏ងំអស់ថ្នព្ទរយសកម្មលនាុះ លហើយកម៏្និបានលផារការព្គបព់្គងថ្នព្ទរយសកម្មលនាុះលទ         
រ.ទ.ស.ភ លៅម្ត្បនាទទួេស្ថា េ់ព្ទរយសកម្មម្ែេបានលផារកន ងទំហំថ្នការចូេរមួ្របស់វា។ កន ងករណី
លនាុះ រ.ទ.ស.ភ កទ៏ទួេស្ថា េ់បំណ េម្ែរពាករ់ន័ធ។ ព្ទរយសកម្មម្ែេបានលផារ និងបំណ េម្ែេបាន    
ពាករ់ន័ធព្ត្ូវបានវាស់ម្ផអកលេើម្ូេដាា ន ម្ែេបាន្ល ុះបញ្ជច ំងរីសិទធិ និងកាត្រវកិចចម្ែេ រ.ទ.ស.ភ បាន  
រកាទ ក។ 
 

ការបនាជាប់ទកទ់ង ម្ែេម្គនទព្ម្ងជ់ាការធានាលេើព្ទរយសកម្មម្ែេបានលផារ ព្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាម្
ត្ថ្ម្លទបជាងត្ថ្ម្លលោងលែើម្ថ្នព្ទរយសកម្ម និងត្ថ្ម្លអត្ិបរម្គថ្នអត្ថព្បលោជ្នម៍្ែេ រ.ទ.ស.ភ អាច
ត្ព្ម្ូវឱ្យទូទត្។់  
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.     ពស្ចកដីស្ពងេបថ្នពោលនពោបាយគណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 

៣.២ ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  (ត្) 
(ខ)  ការឈបទ់ទេួស្ថា េ់ (ត្) 

កន ងការឈបទ់ទួេស្ថា េ់ព្ទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ  ភារខ សោន រវាងត្ថ្ម្លលោង (វាស់ម្វងលៅកាេ
បរលិចឆទម្ែេឈបទ់ទួេស្ថា េ់) និងអត្ថព្បលោជ្នម៍្ែេទទួេបាន (រមួ្ទងំព្ទរយសកម្មងមីណា
ម្យួម្ែេទទួេបាន ែកបំណ េងមីម្ែេម្គន) ព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅកន ងរបាយការណ៍
ចំលណញ ឬខាត្។ 

បំណ េហិរញ្ញ វត្ថ ម្យួ ឬម្ផនកណាម្យួរបស់វាព្ត្ូវបានឈប់ទទួេស្ថា េ់ លៅលរេម្ែេ
កាត្រវកិចចម្ែេបានកំណត្ល់ៅកន ងកិចចសនោព្ត្ូវបានបំលរញ េ បលចាេ ឬផ ត្កំណត្។់ កន ងការ
ឈបទ់ទួេស្ថា េ់បំណ េហិរញ្ញ វត្ថ  ផេសងរវាងត្ថ្ម្លលោង និងអត្ថព្បលោជ្នម៍្ែេបានបង ់
រមួ្ទងំព្ទរយសកម្មម្និម្ម្នជាស្ថចព់្បាកម់្ែេបានលផារ ឬបំណ េ ម្ែេម្គនព្ត្ូវបានទទួេ
ស្ថា េ់លៅកន ងរបាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្។ 

(គ)  ការកាត្ក់ងឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  

ព្ទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ  និងបំណ េហិរញ្ញ វត្ថ ព្ត្ូវបានកាត្ក់ង លហើយចំនួនទឹកព្បាក់ម្ែេលៅសេ់
ព្ត្ូវបង្ហា ញលៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភារហិរញ្ញ វត្ថ   ព្បសិនលបើម្គនសិទធិព្សបចាបម់្ែេអាច
អន វត្ាបាននាលរេបចច បបននកន ងការកាត្ក់ងនូវចំនួនទឹកព្បាក ់ ម្ែេព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លហើយ
ម្គនបំណងទូទត្ល់េើព្បាកម់្ែេលៅសេ់រីការេកព់្ទរយសកម្ម និងទូទត្ប់ំណ េកន ងលរេ
ែំណាេោន ។ 

លៅកន ងកត្ព់្តាការលផារព្ទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ  ម្ែេម្និម្គនេកាណៈព្គបព់្ោនស់ព្ម្គប់ការឈប់
ទទួេស្ថា េ់ អងាភារម្និព្ត្ូវកាត្ក់ងព្ទរយសកម្មម្ែេបានលផារ និងបំណ េម្ែេពាករ់ន័ធ   
លនាុះលទ។ 

៣.៣ ព្ទរយសម្បត្ា ិលរាងចព្ក នងិបរកិាា រ 

(ក)  ការទទេួស្ថា េ់ នងិ ការវាស់ម្វង 

ព្ទរយសម្បត្ិា លរាងចព្ក និងបរកិាា រ ព្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាម្ថ្ងលលែើម្ ែករេំស់បងារ និងឱ្នភារត្ថ្ម្ល 
បងារ។ លោេនលោបាយសព្ម្គបក់ារទទួេស្ថា េ់ និងវាស់ម្វងការខាត្បង់លេើឱ្នភារត្ថ្ម្ល គឺ
អន លោម្តាម្កំណត្ស់ម្គា េ់ ៣.៨(ខ) ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ។ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.     ពស្ចកដីស្ពងេបថ្នពោលនពោបាយគណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 

៣.៣ ព្ទរយសម្បត្ា ិលរាងចព្ក នងិបរកិាា រ (ត្) 
(ក)  ការទទេួស្ថា េ់ នងិ ការវាស់ម្វង (ត្) 

ថ្ងលលែើម្ថ្នព្ទរយសកម្ម រមួ្បញ្ចូ េទងំថ្ងលព្បត្ិបត្ាិការម្ែេព្ត្ូវបានពាករ់ន័ធលដាយផ្លា េ់លៅនឹង
ការទិញព្ទរយសកម្ម និងចំណាយលផេងលទៀត្ម្ែេព្ត្ូវបានពាករ់ន័ធលដាយផ្លា េ់លែើម្បនីាយំក
ព្ទរយសកម្មលនាុះម្កកាន់េកាខណឌ ថ្នការលព្បើព្បាស់ម្ែេបានលព្ោងទ ក។ ថ្ងលលែើម្ថ្នការស្ថង
សងព់្ទរយសកម្មផ្លា េ់ រាបប់ញ្ចូ េទងំថ្ងលលែើម្ថ្នសម្គា រៈ កម្គល ងំរេកម្មផ្លា េ់ និងថ្ងលលែើម្      
ពាករ់ន័ធលផេងលទៀត្ ប  ម្នាម្និរាបប់ញ្ចូ េព្បាកច់ំលណញថ្ផាកន ងលទ។ សព្ម្គប់ព្ទរយសកម្មម្ែេ
ម្គនេកាណៈសម្បត្ាិព្គបព់្ោន់  បនា កលេើព្បាកក់ម្ច ី ព្ត្ូវលធវើម្ូេធន អន លោម្តាម្លោេ
នលោបាយគណលនយយថ្នបនា កលេើព្បាកក់ម្ច ី កន ងកំណត្់សម្គា េ់ ៣.១៣ ថ្នរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វត្ថ ។ 

លៅលរេម្ផនកសំខាន់ៗថ្នព្ទរយសម្បត្ិា លរាងចព្ក និងបរកិាា រ ម្គនអាយ កាេលព្បើព្បាស់                  
លផេងៗោន  រួកវាព្ត្ូវបានកត្់ព្តាជាព្ទរយសម្បត្ិា លរាងចព្ក និងបរកិាា រដាច់លដាយម្ឡករីោន ។ 

(ខ) ចណំាយបនាា ប ់

ចំណាយលេើការផ្លល ស់បដូរសម្គសធាត្ ម្យួថ្នព្ទរយសម្បត្ាិ លរាងចព្ក និងបរកិាា រ ព្ត្ូវបានរមួ្
បញ្ចូ េលៅកន ងត្ថ្ម្លលោងថ្នព្ទរយសកម្ម ព្បសិនលបើចាស់ថាអត្ថព្បលោជ្នម៍្ផនកលសែាកិចច        
នាលរេអនាគត្នឹងហូរចូេរ.ទ.ស.ភ លហើយចំណាយលនាុះអាចព្ត្ូវបានវាស់ម្វងលដាយលជ្ឿ        
ទ កចិត្ា។ ត្ថ្ម្លលោងថ្នចំម្ណកម្ែេបានផ្លល ស់បាូរព្ត្ូវបានឈបទ់ទួេស្ថា េ់។ ចំណាយកន ង
ការជ្ួសជ្ េ និងម្ងទពំ្ទរយសម្បត្ាិ លរាងចព្ក និងបរកិាា រ  ព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់កន ងរបាយការណ៍
ចំលណញ ឬខាត្ លៅលរេលកើត្ម្គន។ 

(គ) រេំស់ 

ែីធលីម្គនអាយ កាេលព្បើព្បាស់ម្និកំណត្ ់ ែូលចនុះម្និព្ត្ូវបានលធវើការរេំស់លទ។ ព្ទរយសកម្មសថិត្
លព្កាម្ការស្ថងសង ់   ម្ែេរមួ្បញ្ចូ េកន ងព្ទរយសម្បត្ាិ   លរាងចព្ក  និងបរកិាា រកម៏្និព្ត្ូវបាន
រេំស់ម្ែរ លដាយស្ថរម្ត្ ព្ទរយសកម្មទងំលនាុះម្និទនអ់ាចលព្បើព្បាស់បានលៅលឡើយ។ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.     ពស្ចកដីស្ពងេបថ្នពោលនពោបាយគណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 

៣.៣ ព្ទរយសម្បត្ា ិលរាងចព្ក នងិបរកិាា រ (ត្) 
 (គ)  រេំស់ (ត្) 

រាេ់ព្ទរយសម្បត្ិា លរាងចព្ក និងបរកិាា រ ែ៏ថ្ទលទៀត្ព្ត្ូវបានរេំស់លដាយវធិីស្ថស្រសារេំស់លងរ
លដាយម្បងម្ចកត្ថ្ម្លម្ែេអាចរេំស់បានតាម្អាយ កាេលព្បើព្បាស់ម្ែេលៅសេ់។ 

 អាយ កាេលព្បើព្បាស់  
(ឆ្ន )ំ 

  
អោរ ៣ - ៥០ 
លព្គឿងម្គ ស ីន ៣ - ២០ 
បំរងប់ងាូរទឹក ៦ - ៥០ 
បរកិាា រម្នាីររិលស្ថធន៍ ៦ - ៧ 
លព្គឿងសង្ហា រមឹ្ និងបរកិាា រការោិេ័យ ២ - ៧ 
បរកិាា រអគាិសនី ២ - ២០ 
ោនយនា ២ - ៧ 
វា ន និងឧបករណ៍ ៣ - ៣៥ 
នាឡិកាទឹក ៥ - ២០ 
ការត្ភាជ បប់ណាា ញចូេផាុះ ១២ 

 

ត្ថ្ម្លកាកសំណេ់ អាយ កាេលព្បើព្បាស់ និងវធិីស្ថស្រសារេំស់ ព្ត្ូវបានព្ត្ួត្រិនិត្យលឡើងវញិលៅ
លរៀងរាេ់ច ងការយិបរលិចឆទរាយការណ៍នីម្យួៗ និងលធវើនិយត័្កម្មតាម្ការគួរ។ 

 ( )  ការឈបទ់ទេួស្ថា េ់ 

ម្ផនកថ្នព្ទរយសម្បត្ិា លរាងចព្ក និងបរកិាា រ ព្ត្ួវបានឈបទ់ទួេស្ថា េ់លៅលរេេក់ ឬលៅលរេ
ម្ែេោម នការររំឹងថានឹងទទួេបានផេព្បលោជ្នល៍សែាកិចចរីការលព្បើព្បាស់ ឬេក។់ ចំលណញ 
ឬខាត្ម្ែេលកើត្លឡើង លដាយស្ថរការឈបទ់ទួេស្ថា េ់ ព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅកន ងចំលណញ 
ឬខាត្។  
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.     ពស្ចកដីស្ពងេបថ្នពោលនពោបាយគណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 

៣.៤ ព្ទរយសកម្មអរូប ី

ព្ទរយសកម្មអរូបីរមួ្ម្គន កម្មវធិីគណលនយយ និងកម្មវធិីបណាា ញ ម្ែេព្ត្ូវបានលព្បើព្បាស់លដាយ             
រ.ទ.ស.ភ ម្ែេម្គនអាយ កាេចាស់ោស់ ព្ត្ូវបានវាស់ម្វងនូវថ្ងលលែើម្ែករេំស់បងារ និងការខាត្
បងឱ់្នភារត្ថ្ម្លបងារ។ លោេនលោបាយថ្នការទទួេស្ថា េ់ និងការវាស់ម្វងថ្នការខាត្បង ់             
ឱ្នភារត្ថ្ម្ល គឺអន លោម្តាម្កំណត្ស់ម្គា េ់ ៣.៨(ខ)។ 

វធិីស្ថស្រសារេំស់ និងការបា ន់ស្ថម នអាយ កាេលព្បើព្បាស់ព្ត្ូវបានបង្ហា ញែូចខាងលព្កាម្៖ 

 
វធីសី្ថស្រសា 

អាយ កាេលព្បើព្បាស់  
(ឆ្ន )ំ 

   

កម្មវធិីគណលនយយ និងបណាា ញ រេំស់លងរ ១ - ៧ 

៣.៥ សននធិ ិ

សននិធិព្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាម្ត្ថ្ម្លទបជាងរវាងថ្ងលលែើម្ និងត្ថ្ម្លម្ែេអាចទទួេបានម្កវញិ។ 

ថ្ងលលែើម្ព្ត្ូវបានកំណត្់លដាយម្ូេដាា នថ្ងលលែើម្ជាម្ធយម្។ ថ្ងលលែើម្រមួ្បញ្ចូ េ ថ្ងលទិញ បូកបញ្ចូ េនឹង
ចំណាយលផេងៗ ម្ែេលកើត្លទបើងកន ងការនាសំននិធិលនាុះម្កកាន់ទីតាងំ និងម្គនេកាណៈបចច បបនន។    
សននិធិរមួ្បញ្ចូ េទងំវត្ថ ធាត្ លែើម្ វត្ថ លព្បើព្បាស់ លព្គឿងបនាល ស់ និងសននិធិែថ៏្ទលទៀត្ម្ែេទក់ទងនឹង
ការផាត្ផ់ាងទ់ឹក លហើយព្ត្ូវកំណត្ត់្ថ្ម្លលៅតាម្ថ្ងលលែើម្រិត្ព្បាកែ កន ងការនាយំកសននិធិែកនឹងព្បាក់
សព្ម្គប់ការខូចខាត្ ហួសសម្័យ និងម្គនចេនាយឺត្ លដាយម្គនការលព្បើម្ូេដាា នថ្ងលលែើម្ជាម្ធយម្។ 
លព្គឿងបនាល ស់ និងសននិធិម្ែេពាករ់ន័ធនឹងការផាត្ផ់ាងទ់ឹក ម្ែេម្គនអាយ កាេលព្ចើនជាងម្យួឆ្ន ពំ្ត្ូវ
ទទួេស្ថា េ់ជាព្ទរយសម្បត្ាិ លរាងចព្ក និងបរកិាា រ លៅលរេដាក់ចូេលៅកន ងការលព្បើព្បាស់។ 

ត្ថ្ម្លម្ែេអាចទទួេបានម្កវញិ គឺជាត្ថ្ម្លេក់បា ន់ស្ថម នតាម្ព្បត្ិបត្ាិការអាជ្ីវកម្មធម្មតាែកនឹងថ្ងល
លែើម្បា ន់ស្ថម នថ្នការសលព្ម្ចឱ្យបានផេិត្ផេ និងចំណាយបា នស់្ថម នចាបំាចក់ន ងការេក។់ 

៣.៦ កចិចសនោព្ទរយសកម្ម/(បណំ េ) 

ព្ទរយសកម្មកិចចសនោ គឺជាសិទធិកន ងការទទួេបានផេព្បលោជ្នជ៍ាងនូរនឹងការលផារទំនិញឬលសវាកម្ម
លៅឱ្យអត្ិងិជ្នលៅលរេម្ែេ សិទធិលនាុះម្គនេកាខណឌ លេើអវីម្យួជាជាងលរេលវោ ម្ែេបានកនលង
ផ ត្លៅ (ឧទហរណ៍៖ ការអន វត្ានាលរេអនាគត្របស់ រ.ទ.ស.ភ)។ លោេនលោបាយកន ងការទទួេ
ស្ថា េ់ និងវាស់ម្វងលេើការខាត្បងឱ់្នភារត្ថ្ម្លគឺអន លោម្តាម្កំណត្សំ់ោេ់ ៣.៨(ក)។ 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
 

31 
 

កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.     ពស្ចកដីស្ពងេបថ្នពោលនពោបាយគណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 

៣.៦ កចិចសនោព្ទរយសកម្ម/(បណំ េ) (ត្) 

កិចចសនោបំណ េ គឺជាកាត្រវកិចចលផារទំនិញ ឬលសវាកម្មលៅឱ្យអត្ិងិជ្នលៅលរេម្ែេ រ.ទ.ស.ភ បាន
ទទួេផេព្បលោជ្ន ៍ ឬបានលចញវកិយ័បព្ត្ជូ្នអត្ិងិជ្ន។ 

៣.៧ ស្ថចព់្បាក ់នងិស្ថចព់្បាកស់ម្ម្េូ 

សព្ម្គប់លោេបំណងថ្នរបាយការណ៍េំហូរស្ថច់ព្បាក់ ស្ថច់ព្បាក ់ និងស្ថច់ព្បាក់សម្ម្ូេរមួ្ម្គន
ស្ថចព់្បាកក់ន ងថ្ែ សម្ត្ េយធនាោរ និងស្ថច់ព្បាក់ម្ែេព្ត្ូវបានត្ម្ាេ់ និងព្គប់ព្គងលដាយ           
អគានាយកដាា នរត្នាោរជាត្ិ រត្នាោររាជ្ធានីភនលំរញ រត្នាោលខត្ាត្បូង ម ំ រត្នាោលខត្ាកណាា េ 
ម្ែេង្ហយបម្ម្លងជាស្ថចព់្បាក ់និងម្ែេអាចព្បឈម្នឹងោនិភយ័ត្ិចត្ួចថ្នការផ្លល ស់បាូរត្ថ្ម្ល។ 

៣.៨ ឱ្នភារត្ថ្ម្លថ្នព្ទរយសកម្ម 
(ក) ឱ្នភារត្ថ្ម្លថ្នព្ទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ  

រ.ទ.ស.ភ វាយត្ថ្ម្លតាម្រត័្៌ម្គននាលរេអនាគត្ លេើម្ូេដាា នការបា ន់ស្ថម នការខាត្បង ់   
ឥណទនររំឹងទ កនឹងព្ទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ បំណ េតាម្ថ្ងលលែើម្រេំស់។ វធិីស្ថស្រសាការថ្ន        
ឱ្នភារថ្នត្ថ្ម្លគឺព្ត្ូវបានបង្ហា ញលៅកំណត្់សម្គា េ់ ៣១(ខ) ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ។ 

(ខ) ឱ្នភារត្ថ្ម្លថ្នព្ទរយសកម្មម្និម្ម្នហិរញ្ញ វត្ថ  

ត្ថ្ម្លលោងថ្នព្ទរយសកម្មម្និម្ម្នហិរញ្ញ វត្ថ  ព្ត្ូវបានព្ត្ួត្រិនិត្យលឡើងវញិលៅច ងបញ្ចបថ់្នកាេ
បរលិចឆទរបាយការណ៍នីម្យួៗ លែើម្បកីំណត្់ថាលត្ើម្គនការចងអ េបង្ហា ញរីឱ្នភារត្ថ្ម្លម្ែរ ឬ
លទ។ ព្បសិនលបើម្គនការចងអ េបង្ហា ញលកើត្លឡើង រ.ទ.ស.ភនឹងលធវើការបា ន់ស្ថម ននូវចំនួនទឹក
ព្បាកម់្ែេអាចព្បម្ូេបានម្កវញិថ្នព្ទរយសកម្មលនាុះ។  
កន ងលោេបំណងលធវើលត្សាឱ្នភារត្ថ្ម្ល ព្ទរយសកម្មព្ត្ូវបានដាកជ់ាព្កុម្តូ្ចបំផ ត្ម្ែេអាច
បលងកើត្េំហូរស្ថចព់្បាកចូ់េរីការបនាលព្បើព្បាស់ ម្ែេឯករាជ្យរីេំហូរស្ថច់ព្បាកចូ់េថ្នព្ទរយ
សកម្មម្និម្ម្នហិរញ្ញ វត្ថ  ឬ អងាភារបលងកើត្ស្ថចព់្បាក ់(“CGUs”)។  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.     ពស្ចកដីស្ពងេបថ្នពោលនពោបាយគណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 

៣.៨ ឱ្នភារត្ថ្ម្លថ្នព្ទរយសកម្ម (ត្) 

(ខ) ឱ្នភារត្ថ្ម្លថ្នព្ទរយសកម្មម្និម្ម្នហិរញ្ញ វត្ថ  (ត្) 

ចំនួនទឹកព្បាកម់្ែេអាចព្បម្ូេម្កវញិរីព្ទរយសកម្ម ឬ អងាភារបលងកើត្ស្ថច់ព្បាក ់ គឺជាត្ថ្ម្ល
ខពស់ជាងរវាងត្ថ្ម្លសម្ព្សបែកចំណាយកន ងការេក ់ និងត្ថ្ម្លលព្បើព្បាស់។ កន ងការវាយត្ថ្ម្ល 
ត្ថ្ម្លលព្បើព្បាស់េំហូរស្ថច់ព្បាក់ររំឹងទ កនាលរេអនាគត្ព្ត្ូវបានលគបំម្េងលៅជាត្ថ្ម្លបចច បបនន
លដាយលព្បើព្បាស់អព្តាការព្បាក់ម្ នបងរ់នធ ម្ែេ្ល ុះបញ្ជច ំងរីការវាយត្ថ្ម្លទីផារបចច បបននលៅ
លេើត្ថ្ម្លថ្នស្ថចព់្បាកត់ាម្លរេលវោ និងោនិភ័យជាក់ោក់ថ្នព្ទរយសកម្ម ឬ អងាភារបលងកើត្
ស្ថចព់្បាក។់ កន ងការកំណត្ត់្ថ្ម្លសម្ព្សបែកចំណាយកន ងការេក ់ព្បត្ិបត្ាិការទីផារងមីៗព្ត្ូវ
បានលគយកម្ករិចារណា។ ព្បសិនលបើោម នព្បត្ិបត្ាិការម្បបលនាុះព្ត្ូវបានសម្គា េ់ល ើញគំរូ
វាយត្ថ្ម្លសម្ព្សបនឹងព្ត្ូវលព្បើព្បាស់។ 

លៅលរេម្ែេត្ថ្ម្លលោងថ្នព្ទរយសកម្មលេើសរីទឹកព្បាក់ ម្ែេអាចព្បម្ូេបានម្កវញិ ត្ថ្ម្ល
លោងថ្នព្ទរយសកម្មព្ត្ូវបានកាត្ប់នថយម្កព្ត្ឹម្ទឹកព្បាកម់្ែេអាចព្បម្ូេបានម្កវញិ។  

 ការខាត្បងឱ់្នភារត្ថ្ម្លព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅកន ងរបាយការណ៍ចំលណញ   ឬខាត្។ 

ការវាយត្ថ្ម្លព្ត្ូវបានលធវើលឡើងលៅច ងបញ្ចបថ់្នកាេបរលិចឆទរបាយការណ៍នីម្យួៗ ថាលត្ើម្គន
ការចងអ េបង្ហា ញណាម្យួម្ែេថាការខាត្បងល់េើឱ្នភារថ្នត្ថ្ម្ល ម្ែេទទួេស្ថា េ់រីម្ ន
អាចម្េងលកើត្ម្គន ឬអាចងយច ុះ។ ការខាត្បងឱ់្នភារត្ថ្ម្លព្ត្ូវកត្ព់្ត្ឡបម់្កវញិ ព្បសិនលបើ
ម្គនការផ្លល ស់បដូរការបា ន់ស្ថម នម្ែេលព្បើព្បាស់លែើម្បកីំណត្ទ់ឹកព្បាកម់្ែេអាចព្បម្ូេបានម្ក
វញិរីព្ទរយសកម្មលនាុះ ចាប់តាងំរីការខាត្បងល់េើឱ្នភារត្ថ្ម្លច ងលព្កាយ ព្ត្ូវបានទទួេ     
ស្ថា េ់។ 

ការខាត្បងឱ់្នភារត្ថ្ម្លព្ត្ូវកត្់បស្រញ្ជច ស់ម្កវញិ ព្ត្ូវកំណត្ល់ៅព្ត្ឹម្កព្ម្តិ្ថ្នត្ថ្ម្លលោងថ្ន
ព្ទរយសកម្ម ម្និលេើសត្ថ្ម្លលោងម្ែេព្ត្ូវបានកំណត្ ់ លព្កាយរេំស់ ព្បសិនលបើម្និម្គនការ
ទទួេស្ថា េ់ការខាត្បងឱ់្នភារត្ថ្ម្លកន ងការយិបរលិចឆទម្ ន។ ការកត្ប់ស្រញ្ជច ស់ម្កវញិលនុះ ព្ត្ូវ
បានទទួេស្ថា េ់កន ងរបាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ េ ុះព្តាម្ត្ព្ទរយសកម្ម ព្ត្ូវបានវាស់ម្វង
ត្ថ្ម្លលទបើងវញិ កន ងករណីម្ែេការកត្ព់្តាបស្រញ្ជច ស់ ព្ត្ូវបានចាត្ទ់ កជាការលកើនលទបើងថ្នការ
វាយត្ថ្ម្លលទបើងវញិ។  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.     ពស្ចកដីស្ពងេបថ្នពោលនពោបាយគណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 

៣.៩ លែើម្ទ ន 
(ក) ភាគហ  នធម្មតា 

ភាគហ  នធម្មតា ជាឧបករណ៍ម្ូេបព្ត្កម្មសិទធិ។ ឧបករណ៍ម្ូេបព្ត្កម្មសិទធិ ជាកិចចសនោ
ម្យួ ម្ែេបង្ហា ញរីភសា តាងលេើភាគកម្មម្ែេលៅសេ់កន ងព្ទរយសកម្មរបស់រ.ទ.ស.ភ បនាា ប់
រីកាត្ក់ងបំណ េទងំអស់។ ភាគហ  នធម្មតាព្ត្ូវបានកត្ព់្តាលៅលរេទទួេបានស្ថច់ព្បាក់ 
លដាយែកចំណាយព្បត្ិបត្ាិការ ម្ែេពាករ់ន័ធ ផ្លា េ់។ ភាគោភលេើភាគហ  នធម្មតា ព្ត្ូវបាន
កត្ព់្តាកន ងម្ូេធនលរេម្ែេភាគោភព្ត្ូវបានព្បកាស។ 

(ខ) ប រវោភភាគហ  ន 

ប រវោភភាគហ  ន ព្ត្ូវបានចាត្់ថាន កជ់ាម្ូេធន ព្បសិនលបើម្និអាចលៅម្កវញិបាន ឬអាចលៅ
ម្កវញិបាន ប  ម្នាជាជ្លព្ម្ើសម្ត្ម្យួគត្រ់បស់ រ.ទ.ស.ភ និងការទូទត្ភ់ាគោភណាម្យួគឺជា
ការសលព្ម្ចចិត្ា។ ភាគោភព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ជាការម្បងម្ចកលៅកន ងម្ូេធន។ 
ប រវោភភាគហ  ន ព្ត្ូវបានចាត្ថ់ាន កជ់ាបំណ េហិរញ្ញ វត្ថ  ព្បសិនលបើអាចលៅម្កវញិបានលៅ
ការយិបរលិចឆទជាក់ោក ់ ឬជាជ្លព្ម្ើសរបស់ម្គច ស់កានក់ាបម់្ូេធន ព្បសិនលបើការទូទត្ភ់ាគ
ោភណាម្យួគឺជាការម្និសលព្ម្ចចិត្ា។ ភាគោភព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ជាចំណាយការព្បាក់ 
លៅលរេលកើត្លទបើង កន ងរបាយការណ៍ចំលណញ   ឬខាត្។ 

(គ) ការបម្នថម្លែើម្ទ ន 

ការបម្នថម្ម្និលៅវញិលៅម្ករីម្គច ស់ គឺជាម្ូេធន និងព្ត្ូវបានកត្ព់្តាជាការបម្នថម្លែើម្ទ ន។ 
ព្ទរយសកម្មស ទធម្ែេលកើត្លចញរីកាបម្នថម្លែើម្ទ ន គឺព្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាម្ត្ថ្ម្លសម្ព្សប គិត្
ព្ត្ឹម្ការយិបរលិចឆទថ្នការបម្នថម្លែើម្ទ ន និងព្ត្ូវបានកត្់ព្តាលដាយម្ផអកលេើេកាណៈថ្នព្ទរយ
សកម្មម្ែេបម្នថម្លដាយម្គច ស់លែើម្ទ ន។  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.     ពស្ចកដីស្ពងេបថ្នពោលនពោបាយគណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 

 ៣.១០ អត្ថព្បលោជ្នប៍ គាេិក 
កាត្រវកិចចអត្ថព្បលោជ្នប៍ គាេិករយៈលរេខលីពាករ់ន័ធនឹង ព្បាកឈ់នួេ ព្បាកម់្ខ វភិាគទនសនាិស ខ
សងាម្ ព្បាក់រង្ហវ ន់ព្បចាឆំ្ន  ំការឈបស់ព្ម្គកព្បចាឆំ្ន  ំការឈប់សព្ម្គកឈ ឺនិងអត្ថព្បលោជ្ន៍ម្និម្ម្ន
រូបិយវត្ថ  ព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ថាជាចំណាយកន ងឆ្ន ហិំរញ្ញ វត្ថ ម្ែេនិលោជ្ិត្បានផាេ់លសវាកម្មែេ់     
រ.ទ.ស.ភ។ 

 ៣.១១ ចណូំេ នងិចណូំេលផេងៗ 

រ.ទ.ស.ភ ទទួេស្ថា េ់ចំណូេលៅលរេម្ែេទំនិញ ឬលសវាព្ត្ូវបានលផារលៅអត្ិងិជ្នកន ងទឹកព្បាក់
ម្ែេ្ល ុះបញ្ជច ំងការត្បសនង ម្ែេ រ.ទ.ស.ភ ររំឹងថានឹងទទួេបានកន ងការលដាុះែូរទំនិញ ឬលសវា
លនាុះ។ 
ការទទួេស្ថា េ់ចំណូេរបស់ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានអន វត្ាសព្ម្គបក់ិចចសនោនីម្យួៗ ជាម្យួនឹង      
អត្ិងិជ្ន ឬការបញ្ចូ េោន ថ្នកិចចសនោជាម្យួនឹងអត្ិងិជ្នែូចោន  (ឬភាគីពាករ់ន័ធរបស់អត្ិងិជ្ន)។    
ជាការអន វត្ាជាក់ម្សាង រ.ទ.ស.ភ បានអន វត្ាការទទួេស្ថា េ់ចំណូេចំលពាុះផេប័ព្ត្ថ្នកិចចសនោ (ឬ
កាត្រវកិចចម្ែេព្ត្ូវអន វត្ា) ជាម្យួនឹងេកាណៈព្សលែៀងោន  ព្បសិនរ.ទ.ស.ភររំឹងថា ផេប ុះពាេ់លេើ
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ម្និខ សោន ខាល ងំរីការទទួេស្ថា េ់ចំណូេលេើកិចចសនោនីម្យួៗ (ឬកាត្រវកិចច
ម្ែេព្ត្ូវអន វត្ា) ជាម្យួនឹងផេបព័្ត្លនាុះ។ 

រ.ទ.ស.ភ វាស់ម្វងចំណូេរីការេកទ់ំនិញ ឬលផារលសវាកម្មលៅថ្ងលព្បត្ិបត្ាិការ គឺជាការត្បសនង ម្ែេ                     
រ.ទ.ស.ភ ររំឹងទ កថានឹងទទួេបានលៅលរេលដាុះែូរសព្ម្គបក់ារលផារទំនិញ ឬលសវា ម្ែេបានសនោ
លៅអត្ិងិជ្ិន ម្ែេម្និរាបប់ញ្ចូ េទឹកព្បាក់ម្ែេព្បម្ូេបានកន ងនាម្ជាភាគីទី៣ ែូចជាលសវាកម្មលេើ
លសវាកម្មរនធដារជាលែើម្ព្ត្ូវបានម្កត្ព្ម្ូវសព្ម្គបផ់េប ុះពាេ់ការត្បសនង ការបា ន់ស្ថម នការត្បសនង
អលងរ ធាត្ ហិរញ្ញបបទនសំខាន់ៗ ការត្បសនងលេើធាត្ ម្និម្ម្នស្ថចព់្បាក់ និងត្ថ្ម្លត្បសនងព្ត្ូវសង
ែេ់អត្ិងិជ្ន។ ព្បសិនលបើថ្ងលព្បត្ិបត្ាិការ រមួ្ទងំការត្បសនងអលងរ រ.ទ.ស.ភ លព្បើព្បាស់វធិីស្ថស្រសាត្ថ្ម្ល
ររំឹងទ ក លដាយការបា ន់ស្ថម នការបូកបញ្ជូ េោន ថ្នចំនួនម្ធយម្ព្បូបាបតាម្ចលនាល ុះ ឬចំនួនទឹកព្បាក់       
ត្បសនង ឬតាម្វធិីស្ថស្រសាេទធផេលដាយម្ផអកលេើវធិីស្ថស្រសាណាម្ែេ រ.ទ.ស.ភ ររំឹងទ កថាការ
រោករណ៍ទឹកព្បាកត់្បសនងម្ែេេអព្បលសើរនឹងព្ត្ូវបានទទួេ។ 

សព្ម្គបក់ិចចសនោម្ែេម្បងម្ចកកាត្រវកិចចព្ត្ូវអន វត្ា ថ្ងលព្បត្ិបត្ាិការព្ត្ូវលធវើបានលធវើការម្បងម្ចកលដាយ
ម្ឡកលៅតាម្ការម្បងម្ចកកាត្រវកិចចព្ត្ូវអន វត្ាលនាុះលដាយម្ផអកលេើម្ូេដាា នថ្ងលេក់លទេ។ ព្បសិនលបើ
ថ្ងលេកល់ទេលនាុះ ម្និអាចអលងកត្លដាយផ្លា េ់បាន រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវលធវើការបា ន់ស្ថម នលដាយលព្បើព្បាស់ថ្ងល
លែើម្ររំឹងទ កបូកនឹងគំោត្ចំលណញ។ 



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
 

35 
 

កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 

៣.     ពស្ចកដីស្ពងេបថ្នពោលនពោបាយគណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
 ៣.១១ ចណូំេ នងិចណូំេលផេងៗ (ត្) 

ចំណូេរីកិចចសនោជាម្យួអត្ិងិជ្ន ព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លដាយលោងតាម្កាត្រវកិចចខ សៗោន
នីម្យួៗព្ត្ូវអន វត្ាលផេងោន កន ងកិចចសនោជាម្យួអត្ិងិជ្ន ឧទហរណ៍ លៅលរេកាត្រវកិចចព្ត្ូវអន វត្ា
កន ងកិចចសនោជាម្យួអត្ិងិជ្នព្ត្ូវបានលរញចិត្ា។ ការវកិចចព្ត្ូវអន វត្ា ព្ត្ូវបានលរញចិត្ាលៅលរេម្ែេ
អត្ិងិជ្នទទួេបានបានការព្គបព់្គងទំនិញ ឬលសវាលនាុះ លព្កាម្កាត្រវកិចចព្ត្ូវអន វត្ាជាក់ោក់ ម្ែេ
កាត្រវកិចចព្ត្ូវអន វត្ាជាក់ោក់លនាុះអាចព្ត្ូវបានបំលរញលៅលរេជាក់ោកណ់ាម្យួ ឬតាម្លរេ។ 

ការម្កម្ព្បកិចចសនោ ជាការផ្លល ស់បាូរលៅវសិ្ថេភារ ឬថ្ងល (ឬទងំរីរ) ថ្នកិចចសនោម្ែេព្ត្ូវបាន      
អន ម្ត័្លដាយភាគីលៅកន ងកិចចសនោ។ ការម្កម្ព្បលកើត្ម្គនលៅលរេម្ែេម្គនការផ្លល ស់បាូរងមី ឬការ
ផ្លល ស់បាូរសិទធិ និងកាត្រវកិចចរបស់ភាគីកន ងកិចចសនោ។ រ.ទ.ស.ភបានវាយត្ថ្ម្លព្បលភទថ្នការម្កម្ព្ប និង
អាចបលងកើត្ទងំកិចចសនោងមីដាច់លដាយម្ឡក បញ្ចបក់ិចចសនោម្ែេម្គនព្ស្ថប់ និងបលងកើត្កិចចសនោងមី 
ឬលរៀបចំម្ផនកណាម្យួថ្នកិចចសនោម្ែេម្គនព្ស្ថប។់ 

(ក)  ចណូំេបានម្ករកីារផាត្ផ់ាងទ់កឹ 
ចំណូេរីការផាត្ផ់ាងទ់ឹក ព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់កន ងលរេជាក់ោកម់្យួ លៅលរេម្ែេ          
រ.ទ.ស.ភ បំលរញកាត្រវកិចចអន វត្ា លដាយម្ផអកលេើការលព្បើព្បាស់ទឹករបស់អត្ិងិជ្ន និងលៅ
លរេម្ែេទឹកព្ត្ូវបានផាត្ផ់ាង់លដាយ រ.ទ.ស.ភ។ 

 (ខ)  ចណូំេបានម្ករតី្ភាជ បប់ណាា ញទកឹ 
ចំណូេបានរីការត្ភាជ បប់ណាា ញទឹក ព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់កន ងលរេជាក់ោកម់្យួលៅ
លរេម្ែេការត្ភាជ បប់ណាា ញទឹកព្ត្ូវបានបញ្ចបរ់ចួរាេ់។ 

 (គ)  ការផ្លល ស់បាូរនាឡិកាទកឹ 
ចំណូេបានរីការផ្លល ស់បាូរនាឡិកាទឹក ព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់កន ងលរេជាក់ោកម់្យួលដាយ
ម្ផអកលេើការលចញវកិកយបព្ត្លដាយគិត្ថ្ងល ៥០លរៀេ កន ង១ម្េីីម្ម្ ព្ត្កន ងម្យួម្ខថ្នទំហំ     
នាឡិកាទឹក។ 

( )  ចណូំេការព្បាក ់
ចំណូេការព្បាក់ព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លេើម្ូេដាា នបងារ លដាយលព្បើវធិីស្ថស្រសាការព្បាក់ម្គន
ព្បសិទធភារ។  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.     ពស្ចកដីស្ពងេបថ្នពោលនពោបាយគណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 

 ៣.១១ ចណូំេ នងិចណូំេលផេងៗ (ត្) 
(ង)  កថ្ព្ម្រលីសវាស្ថងសង ់

កថ្ព្ម្រីលសវាស្ថងសងត់្ំណាងឱ្យកថ្ព្ម្ ម្ែេបានម្ករីថ្ងលឈនួេថ្នលសវាកម្មសំណង់ម្ែេ
ទកទ់ងនឹង ការរព្ងីកព្បរ័នធម្ចកចាយទឹកលៅកានអ់នកម្ចកចាយទឹកលៅតាម្បណាា លខត្ា    
នានា។ 
ចំណូេរីកិចចសនោស្ថងសង់ ព្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាម្ត្ថ្ម្លព្បត្ិបត្ាិការលងរម្ែេបានយេ់
ព្រម្លព្កាម្កិចចព្រម្លព្រៀង។ 
ចំណូេព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់កន ងកំឡ ងលរេថ្នកិចចសនោ លដាយលោងលៅតាម្ែំលណើ រការ
បញ្ចបថ់្នកិចចសនោកាត្រវកិចច។ ែំលណើ រការបញ្ចប់ថ្នកិចចសនោកាត្រវកិចច ព្ត្ូវកំណត្់លដាយ
ការបា ន់ស្ថម នផេចំលណញរីម្ ន។    រ.ទ.ស.ភ កប៏ានបា នព់្បម្គណនូវត្ថ្ម្លកិចចសនោកន ង
ការអន វត្ាវធិីស្ថស្រសាធាត្ ចូេលែើម្បទីទួេបានព្បាកច់ំណូេតាម្លរេលវោផងម្ែរ។ 

 ៣.១២ ជ្នំយួរនោររីដាា ភបិាេ 

ជ្ំនួយរនោរីរដាា ភបិាេ និងភាន កង់្ហរអភវិឌ្ឍនល៍ផេងលទៀត្ព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លៅលរេម្ែេម្គនការ
ធានាសម្លហត្ ផេថាជ្ំនួយនឹងព្ត្ូវទទួេបាន លហើយ រ.ទ.ស.ភ នឹងអន វត្ាលៅតាម្េកាខណឌ ទងំ
អស់ម្ែេម្គនភាជ បន់ឹងជ្ំនួយលនាុះ។ ជ្ំនួយនឹងព្ត្ូវបានរនោ និងទទួេស្ថា េ់កន ងរបាយការណ៍
ចំលណញ ឬខាត្ និងរបាយការណ៍េម្អតិ្លផេងៗកន ងការយិបរលិចឆទចាបំាច ់ លែើម្បលីធវើឱ្យម្គនសម្គម្គព្ត្
លៅនឹងថ្ងលលែើម្ម្ែេព្ត្ួវបានទូទត្។់ 
ជ្ំនួយរនោម្ែេទកទ់ងនឹងថ្ងលលែើម្របស់ព្ទរយសម្បត្ាិ លរាងចព្ក និងបរកិាា រ ផាេ់លដាយម្គច ស់ជ្ំនួយ
ព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់តាម្ថ្ងលលែើម្ម្ែេទទួេបាន។ ជ្ំនួយរនោ ព្ត្ូវបានចាត្ថ់ាន ក់ជាបំណ េរយៈម្វង 
និងព្ត្ូវកត្ព់្តាជាចំណូេ លៅកន ងរបាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ និងរបាយការណ៍េម្អតិ្លផេងៗ តាម្
វធិីរេំស់លងរ លែើម្បផីាូរផាងន់ឹងអាយ កាេលព្បើព្បាស់របស់ព្ទរយសកម្មលនាុះ។ 
អត្ថព្បលោជ្នថ៍្នឥណទនរបស់រដាា ភបិាេ តាម្អព្តាបាូររូបិយបណ័ណ លព្កាម្ត្ថ្ម្លទីផារ ឧទហរណ៍   
បម្ព្ម្បព្ម្ួេរវាងត្ថ្ម្លរូបិយប័ណណ របស់ឥណទន (Special Drawing Right) និងរូបិយប័ណណ ថ្នការ
ទូទត្ស់ងរបស់ រ.ទ.ស.ភ (“លរៀេ”) ព្ត្ូវបានចាត្ទ់ កជាជ្ំនួយរនោរបស់រដាា ភបិាេ។  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.     ពស្ចកដីស្ពងេបថ្នពោលនពោបាយគណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 

 ៣.១៣ បនា កលេើព្បាកក់ម្ច ី

 បនា កលេើព្បាកក់ម្ច ី គឺជាការព្បាក ់ និងថ្ងលលែើម្លផេងលទៀត្ម្ែេ រ.ទ.ស.ភ ម្យួលកើត្លទបើង ម្ែេជាប់
ទកទ់ិននិងការខចីម្ូេនិធិ។ 

 បនា កលេើព្បាកក់ម្ចមី្ែេម្និចូេរមួ្លដាយផ្លា េ់កន ងការទិញ ការស្ថងសង់ ឬការផេិត្ថ្នព្ទរយសកម្ម
ម្និទនល់រញេកាណៈ ព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់កន ងចំលណញ ឬខាត្លដាយលព្បើព្បាស់វធិីស្ថស្រសាការព្បាក់
ម្គនព្បសិទធភារ។ 

 បនា កលេើព្បាកក់ម្ចមី្ែេម្និចូេរមួ្លដាយផ្លា េ់កន ងការទិញ ការស្ថងសង់ ឬការផេិត្ថ្នព្ទរយសកម្ម
ម្និទនល់រញេកាណៈ គឺព្ទរយសកម្មម្ែេព្ត្ូវការលរេលវោលព្ចើនជាចាបំាច់ លែើម្បលីព្ត្ៀម្ខលួនរចួរាេ់
សព្ម្គប់លព្បើព្បាស់  ឬេក ់ ព្ត្ូវលធវើម្ូេធនកម្មបនា ក ម្ែេជាម្ផនកម្យួថ្នថ្ងលលែើម្ថ្នព្ទរយសកម្មលនាុះ 
រហូត្ែេ់លរេម្ែេព្ទរយសកម្មលនាុះរចួរាេ់ សព្ម្គប់លោេបំណងលព្បើព្បាស់ ឬការេក។់ 

 រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវចាបល់ផាើម្លធវើម្ូេធនកម្មបនា កលេើព្បាកក់ម្ច ីលៅលរេម្ែេ រ.ទ.ស.ភ លកើត្ម្គនចំណាយ
សព្ម្គប់ព្ទរយសកម្ម លកើត្លទបើងបនា កលេើព្បាកក់ម្ច ី និងអន វត្ាសកម្មទងំទាយម្ែេចាបំាច់ លែើម្បី
លរៀបចំព្ទរយសកម្ម សព្ម្គបល់ោេបំណងលព្បើព្បាស់ ឬការេក់។  

៣.១៤ រនធលេើព្បាកច់ណូំេ 

ចំណាយរនធលេើព្បាកច់ំណូេកន ងរបាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ រមួ្ម្គនរនធកន ងព្ោ និងរនធរនោរ។       
រនធកន ងព្ោ និងរនធរនោរ ព្ត្ូវទទួេស្ថា េ់លៅកន ងរបាយការណ៍ចំលណញ ឬខាត្ លេើកម្េងម្ត្វា
ទកទ់ងនឹងការរមួ្បញ្ចូ េអាជ្ីវកម្ម ឬធាត្ ម្ែេទទួេស្ថា េ់លដាយផ្លា េ់លៅកន ងម្ូេធន ឬរបាយ    
ការណ៏េទធផេេំអិត្លផេងៗ។ 

(ក) រនធកន ងព្ោ 

រនធកន ងព្ោ គឺជារនធម្ែេររំឹងទ កម្ែេព្ត្ូវបង ់ ឬអាចទទួេបានលេើព្បាកច់ំលណញរនធ ឬខាត្
រនធ សព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទហិរញ្ញ វត្ថ លដាយលព្បើព្បាស់អព្តារនធម្ែេព្ត្ូវបានអន ម្ត័្ ឬព្ត្ូវបាន
អន ម្ត័្លៅច ងព្ោរាយការណ៍ និងការលធវើនិយត័្កម្មរនធម្ែេព្ត្ូវបងល់ៅឆ្ន ហិំរញ្ញ វត្ថ ម្ ន។  
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.     ពស្ចកដីស្ពងេបថ្នពោលនពោបាយគណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 

៣.១៤ រនធលេើព្បាកច់ណូំេ (ត្) 
(ខ) រនធរនោ  

រនធរនោរព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ លដាយលព្បើវធិីស្ថស្រសាបំណ េលេើភារខ សោន បលណាា ុះអាសនន
លៅច ងការយិបរលិចឆទថ្នការរាយការណ៍រវាងម្ូេដាា នរនធថ្នព្ទរយសកម្ម និងបំណ េ និង
ត្ថ្ម្លលោងលៅកន ងរបាយការណ៍ស្ថថ នភារហិរញ្ញ វត្ថ ។ បំណ េរនធរនោរព្ត្ូវបានទទួេ
ស្ថា េ់ជាទូលៅចំលពាុះភារខ សោន បលណាា ុះអាសននម្ែេជាបរ់នធ។ ព្ទរយសកម្មរនធរនោរ ព្ត្ូវ
បានទទួេស្ថា េ់ជាទូលៅរាេ់ភារខ សោន បលណាា ុះអាសននម្ែេអាចកាត្ក់ងបាន ការខាត្
បងរ់នធម្ែេម្និទន់បានលព្បើព្បាស់ និងឥណទនរនធម្ែេម្និទនប់ានលព្បើព្បាស់កន ង
កព្ម្តិ្ ម្ែេអាចនឹងទទួេបានការកាត្ក់ងព្បាកច់ំលណញជាប់រនធនាលរេអនាគត្។  

រនធរនោរម្និព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លទ ព្បសិនលបើភារខ សោន បលណាា ុះអាសននលកើត្លឡើងរីការ
ទទួេស្ថា េ់ែំបូងថ្នព្ទរយសកម្ម និងបំណ េ លៅកន ងព្បត្ិបត្ាិការម្ែេម្និម្ម្នជាការរមួ្
បញ្ចូ េអាជ្ីវកម្ម និងម្និប ុះពាេ់ែេ់ព្បាកច់ំលណញជាបរ់នធ និងព្បាកច់ំលណញ             
គណលនយយ។ លេើសរីលនុះលទៀត្ បំណ េរនធរនោរម្និព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លទ ព្បសិនលបើ
ភារខ សោន បលណាា ុះអាសននលកើត្លឡើងរីការទទួេស្ថា េ់ែំបូងថ្នម្ូេនិធិពាណិជ្ជកម្ម។ 

ត្ថ្ម្លលោងថ្នព្ទរយសកម្មរនធរនោរ ព្ត្ូវបានព្ត្ួត្រិនិត្យលឡើងវញិរាេ់ព្ោរាយការណ៍
នីម្យួៗ និងកាត្ប់នថយលៅកព្ម្តិ្ម្ែេអាចលៅរចួ ម្ែេថាព្បាក់ចំលណញជាបរ់នធព្គបព់្ោន់
នឹងអាចម្គនលែើម្បលីអាយអត្ថព្បលោជ្នម៍្យួម្ផនក ឬទងំអស់ថ្នព្ទរយសកម្មរនធរនោរអាច
ព្ត្ូវបានលព្បើព្បាស់។ ព្ទរយសកម្មរនធរនោរម្ែេព្ត្ូវបានឈបទ់ទួេស្ថា េ់ព្ត្ូវវាយត្ថ្ម្ល
លឡើងវញិ លៅរាេ់កាេបរលិចឆទរាយការណ៍នីម្យួៗ និងព្ត្ូវទទួេស្ថា េ់កន ងកព្ម្តិ្ម្ែេ
ព្បាកច់ំលណញជាបរ់នធនាលរេអនាគត្ម្ែេនឹងអន ញ្ជញ ត្ឱ្យព្ទរយសកម្មរនធរនោរព្ត្ូវបាន
លព្បើព្បាស់។ 

រនធរនោរព្ត្ូវបានវាស់ម្វងតាម្អព្តារនធ ម្ែេររំឹងថានឹងព្ត្ូវអន វត្ាកន ងរយៈលរេម្ែេ
ព្ទរយសកម្ម   ព្ត្ូវបានេក ់ឬបំណ េព្ត្ូវបានទូទត្់ម្ផអកលេើអព្តារនធ និងចាបរ់នធម្ែេព្ត្ូវ
បាន   អន ម្ត័្ ឬ ព្ត្ូវបានអន ម្័ត្ជាកម់្សាងនាព្ោរាយការណ៍។ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.     ពស្ចកដីស្ពងេបថ្នពោលនពោបាយគណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 

៣.១៤ រនធលេើព្បាកច់ណូំេ (ត្) 
(ខ) រនធរនោ (ត្) 

ព្ទរយសកម្មរនធរនោរ និងបំណ េរនធរនោរព្ត្ូវកាត្ក់ង ព្បសិនលបើម្គនសិទធិអន វត្ាតាម្ចាប់
កន ងការកាត្ក់ងព្ទរយសកម្មរនធរនោរបចច បបននជាម្យួនឹងបំណ េរនធបចច បបនន និងលៅលរេ
រួកវាពាករ់ន័ធនឹងរនធលេើព្បាកច់ំណូេ ម្ែេកំណត្ល់ដាយអាជ្ាធររនធម្ត្ម្យួលេើអងាភារ
ជាបរ់នធម្ត្ម្យួ ឬលេើអងាភាររនធលផេងៗប  ម្នារួកលគម្គនលោេបំណងទូទត្រ់នធលេើព្បាក់
ចំណូេម្ែេព្ត្ូវទទួេ និងរនធលេើព្បាកច់ំណូេម្ែេព្ត្ូវបង ់ម្ផអកលេើម្ូេដាា នស ទធ ឬព្ទរយ
សកម្ម និងបំណ េ ជាបរ់នធ នឹងព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់កន ងលរេែំណាេោន ។ 

 ៣.១៥ ចលំណញកន ងម្យួភាគហ  ន 

រ.ទ.ស.ភ បានបង្ហា ញលោេ និងងយច ុះចំលណញកន ងម្យួភាគហ  ន សព្ម្គប់ភាគហ  នធម្មតា។      
ម្ូេដាា នចំលណញកន ងម្យួភាគហ  ន ព្ត្ូវបានគិត្លដាយម្បងម្ចកព្បាកច់ំលណញ ឬខាត្ ម្ែេផាេ់លៅ
ម្គច ស់ភាគហ  នធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ តាម្វធិីស្ថស្រសាម្ធយម្ថ្នចំនួនភាគហ  នធម្មតាម្ែេម្គនកន ង
អំឡ ងការយិបរលិចឆទ លដាយម្កសព្ម្ួេភាគហ  នផ្លា េ់ខលួនម្ែេកានក់ាប។់ 
ចំលណញកន ងម្យួភាគហ  នងយច ុះ ព្ត្ូវបានកំណត្ល់ដាយការម្កត្ព្ម្ូវលេើចំលណញ ឬខាត្ម្ែេកំណត្់
ឱ្យភាគហ  និកធម្មតា និងវធិីស្ថស្រសាម្ធយម្ថ្នចំនួនភាគហ  នធម្មតាម្ែេម្គន ព្ត្ូវម្កត្ព្ម្ូវសព្ម្គប ់  
ភាគហ  នរបស់ខលួន សព្ម្គបផ់េប ុះពាេ់ភាគហ  នធម្មតាងយច ុះម្ែេម្គនសកាា ន រេ។ 

 ៣.១៦ ចមំ្ណកថ្នព្បត្បិត្ាកិារ 

ចំម្ណកថ្នព្បត្ិបត្ាិការព្ត្ូវបានរាយការណ៍កន ងេកាណៈម្យួ ម្ែេព្សបជាម្យួនឹងរបាយការណ៍ថ្ផា
កន ងម្ែេបានផាេ់លដាយព្បធានម្ផនកព្បត្ិបត្ាិការ។ អគានាយក រ.ទ.ស.ភ ម្ែេជាអនកទទួេខ សព្ត្ូវ
កន ងការម្បងម្ចកធនធាន និងវាយត្ថ្ម្លការអន វត្ាថ្នចំម្ណកថ្នព្បត្ិបត្ាិការ ព្ត្ូវបានលគកំណត្់ថាជា
អនកលធវើការសលព្ម្ចចិត្ាលេើព្បត្ិបត្ាិការយ ទធស្ថស្រសានានា។ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣.     ពស្ចកដីស្ពងេបថ្នពោលនពោបាយគណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 

 ៣.១៧ ការវាស់ម្វងត្ថ្ម្លសម្ព្សប 

ត្ថ្ម្លសម្លហត្ ផេថ្នព្ទរយ ឬបំណ េលេើកម្េងម្ត្ព្បត្ិបត្ាិការភត្ិសនោព្ត្ូវបានកំណត្ជ់ាថ្ងលម្ែេ
នឹងព្ត្ូវទទួេលែើម្បេីកព់្ទរយសម្បត្ាិ ឬបងល់ែើម្បលីផារបំណ េកន ងព្បត្ិបត្ាិការម្ែេម្គនសណាា បធ់ាន ប់
រវាងអនកចូេរមួ្ទីផារលៅកាេបរលិចឆទវាស់ម្វង។ ការវាស់ម្វងលនុះ សនមត្ថា ព្បត្ិបត្ាិការលែើម្បេីក់
ព្ទរយសម្បត្ាិ ឬលផារការទទួេខ សព្ត្ូវលកើត្លឡើងទងំលៅកន ងទីផារលោេ ឬកន ងករណីោម នទីផារ
សំខានល់ៅកន ងទីផារម្ែេម្គនគ ណសម្បត្ាិលព្ចើនបំផ ត្។ 
ចំលពាុះព្ទរយសម្បត្ាិម្និម្ម្នហិរញ្ញ វត្ថ  ការវាស់ត្ថ្ម្លសម្ព្សបព្ត្ូវគិត្គូររីសម្ត្ថភាររបស់អនកចូេរមួ្
កន ងទីផារកន ងការបលងកើត្អត្ថព្បលោជ្នល៍សែាកិចចលដាយលព្បើព្ទរយលនាុះកន ងការលព្បើព្បាស់ខពស់បំផ ត្ និង
េអបំផ ត្ ឬលដាយេកវ់ាលៅអនកចូេរមួ្ទីផារលផេងលទៀត្ម្ែេលព្បើព្ទរយសម្បត្ាិលនាុះខពស់បំផ ត្ និងេអ
បំផ ត្។ 
លៅលរេវាស់ម្វងត្ថ្ម្លសម្ព្សបថ្នព្ទរយសកម្ម ឬបំណ េ រ.ទ.ស.ភព្ត្ូវលព្បើទិននន័យអលងកត្ទីផារម្ែេ            
ម្គន។ ត្ថ្ម្លសម្ព្សប ព្ត្ូវបានចាត្ថ់ាន កល់ៅតាម្កព្ម្តិ្ខ សោន តាម្ឋាន ព្កម្ត្ថ្ម្លសម្ព្សបលដាយម្ផនក
លេើការលព្បើព្បាស់បលចចកលទសវាយត្ថ្ម្លែូចខាងលព្កាម្៖ 
កព្ម្តិ្ ១៖ ការព្សងថ់្ងល (ម្និបានម្កត្ព្ម្ូវ) កន ងទីផារសកម្មសព្ម្គប់ព្ទរយសកម្ម ឬបំណ េ ម្ែេ               

រ.ទ.ស.ភអាចទទួេបានលៅការយិបរលិចឆទវាស់ម្វង។ 
កព្ម្តិ្ ២៖ ធាត្ ចូេជាជាងការព្សងថ់្ងលម្គនកន ងកព្ម្តិ្ ១ ម្ែេព្ត្ូវបានអលងកត្សព្ម្គប់ព្ទរយសកម្ម ឬ

បំណ េទងំផ្លា េ់ ឬម្និផ្លា េ់។ 
កព្ម្តិ្ ៣៖ ធាត្ ចូេម្និអាចអលងកត្បានសព្ម្គបព់្ទរយសកម្ម ឬបំណ េ។ 
រ.ទ.ស.ភទទួេស្ថា េ់ការលផាររវាងតាម្កព្ម្តិ្ខ សោន  តាម្ឋាន ព្កម្ត្ថ្ម្លសម្ព្សបការយិបរលិចឆទថ្ន
ព្រឹត្ាិការណ៍ ឬការផ្លល ស់បាូរស្ថថ នភារម្ែេបណាា េឱ្យម្គនការលផារ។ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៤.     ការវិនិចេ័យ ការបា៉ា ន់សាម ន និងការស្នមត គណពនយយស្ខំាន់ៗ 

ចំន ចសំខានថ់្នការបា ន់ស្ថម ន ភារម្និចាស់ោស់ និងការវនិិចឆយ័សំខានក់ន ងការអន វត្ាតាម្លោេនលោបាយ
គណលនយយម្ែេម្គនផេប ុះពាេ់ខាល ងំកន ងការកំណត្ច់ំនួន ម្ែេបានទទួេស្ថា េ់កន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ 
ម្គនែូចខាងលព្កាម្៖ 

៤.១ ការកំណត្់រូបិយប័ណណ ម្ ខង្ហរ 

រ.ទ.ស.ភ ព្បត្ិបត្ាិការកន ងព្បលទសកម្ព ជា និងលធវើព្បត្ិបត្ាិការទិញ និងព្បត្ិបត្ាិការលផេងៗជារូបិយបណ័ណ   
ជាលព្ចើន។ ការវនិិចឆយ័ព្ត្ូវបានអន វត្ាកន ងការកំណត្់រូបិយប័ណណ ម្ ខង្ហរ លៅលរេម្ែេម្គនសូចនាករ     
ជារមួ្។ រ.ទ.ស.ភ លព្បើឋាន ព្កម្ សូចនាករថ្នការេក ់ម្ែេជាម្ូេដាា នចម្បង បនាា បម់្កលដាយការទិញ 
និងសូចនាករថ្នចំណាយព្បត្ិបត្ាិការ និងករណីម្ែេសូចនាករទងំលនាុះ ម្និម្គនការសននិដាា នលេើ 
រូបិយប័ណណ កម្ច ីនិងម្ូេនិធិលផេងលទៀត្ព្ត្ូវបានលេើកលឡើងសព្ម្គបផ់ាេ់ហិរញ្ញបបទនែេ់ព្បត្ិបត្ាិការ។ 

  ៤.២ រេំស់ នងិអាយ កាេលព្បើព្បាស់របស់ព្ទរយសម្បត្ិា លរាងចព្ក នងិបរកិាា រ  

ែូចម្គនបង្ហា ញកន ងកំណត្់សម្គា េ់ ៣.៣ រ.ទ.ស.ភបានរិនិត្យត្ថ្ម្លកាកសំណេ់ អាយ កាេលព្បើព្បាស់ 
និងវធិីស្ថស្រសារេំស់លៅច ងព្ោរាយការណ៍នីម្យួៗ។ ការបា នស់្ថម នព្ត្ូវបានលព្បើព្បាស់កន ងការលព្ជ្ើស
លរ ើសវធិីស្ថស្រសារេំស់អាយ កាេលព្បើព្បាស់ និងត្ថ្ម្លកាកសំណេ់។ ការលព្បើព្បាស់ជាក់ម្សាងថ្ន            
អត្ថព្បលោជ្នម៍្ផនកលសែាកិចចថ្នព្ទរយសម្បត្ាិ លរាងចព្ក និងបរកិាា រ អាចខ សោន រីការបា ន់ស្ថម នម្ែេបាន
លព្បើព្បាស់ ែូចលនុះរេំស់នាលរេអនាគត្អាចព្ត្ូវបានម្កត្ព្ម្ូវលឡើងវញិ។   

ត្ថ្ម្លលោងបស់ព្ទរយសម្បត្ាិ លរាងចព្ក និងបរកិាា ររបស់ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានបង្ហា ញកន ងកំណត្់សម្គា េ់ ៥ 
ថ្នរបាយការណ៏ហិរញ្ញ វត្ថ ។ 

៤.៣ ការបម្នថម្លែើម្ទ នរីម្គច ស់ភាគហ  ន 

លៅលរេម្ែេម្គច ស់ភាគហ  ន បានបម្នថម្ព្ទរយសកម្ម បំណ េ និងមូ្េធនថ្នព្បតិ្បត្ាិការលរាងចព្ក  
ផេិត្ទឹកស្ថអ ត្លខត្ាត្បូង ម ំ (លៅកាត្់ថា គលព្ម្គងលខត្ាត្បូង ម ំ) និងព្ទរយសកម្មថ្នអងាភាររដាា ករទឹក
លខត្ាព្រុះសីហន  ឱ្យ រ.ទ.ស.ភ ការវនិិចឆ័យព្ត្ូវបានអន វត្ាថាលត្ើ ព្បត្ិបត្ាិការគួរកត្់ព្តាជាការរួម្បញ្ចូ េ
ោន ថ្នអាជ្ីវកម្មម្ត្ម្ួយ ឬព្ទរយសកម្មលផេងម្ែេបម្នថម្លដាយម្គច ស់ភាគហ  ន។ លែើម្បលីធវើការវនិិចឆយ័      
រ.ទ.ស.ភ បានវាយត្ថ្ម្ល ព្ទរយសកម្ម បំណ េ ព្បត្ិបត្ាិការ និងែំលណើ រការ ម្ែេជាកម្មវត្ថ ថ្នព្បត្ិបត្ាិ
ការព្បឆ្ងំនឹងនិយម្ន័យថ្នអាជ្ីវកម្មលៅកន ង ស.រ.ហ.អ.ក ៣ ការរួម្បញ្ចូ េោន ថ្នអាជី្វកម្មម្ត្ម្ួយ។ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៤.     ការវិនិចេ័យ ការបា៉ា ន់សាម ន និងការស្នមត គណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
  ៤.៣ ការបម្នថម្លែើម្ទ នរមី្គច ស់ភាគហ  ន (ត្) 

កន ងការកត្ព់្តាគំលរាងត្បូង ម ំ និងព្ទរយសកម្មថ្នអងាភាររដាា ករទឹកលខត្ាព្រុះសីហន  ត្ថ្ម្លសម្ព្សបថ្ន
ព្ទរយសកម្ម និងបំណ េម្ែេអាចកំណត្អ់ត្ាសញ្ជញ ណលព្បើព្បាស់ ព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់។ ការកំណត្់
ត្ថ្ម្លសម្ព្សបថ្នការបម្នថម្ព្ទរយសកម្ម និងបំណ េ គឺម្ផអកលេើការវនិិចឆយ័របស់ព្កសួងឧសាហកម្ម 
វទិោស្ថស្រសា បលចចកវទិោ និងនវាន វត្ាន។៍ ការផ្លល ស់បាូរណាម្យួលៅកន ងការសនមត្ទងំលនុះនឹងម្គនផេ
ប ុះពាេ់ថ្នត្ថ្ម្លលោងរបស់ព្ទរយសកម្ម និងបំណ េម្ែេបានបម្នថម្។ 
ត្ថ្ម្លសម្ព្សបថ្នព្ទរយសកម្ម និងបំណ េ ព្ត្ូវបានបង្ហា ញលៅកំណត្់សម្គា េ់ ១៣(គ) ថ្នរបាយ-
ការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ។ 

៤.៤ ឱ្នភារត្ថ្ម្លថ្នព្ទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ  នងិព្ទរយសកម្មកចិចសនោ 

សំវធិានធនឱ្នភារត្ថ្ម្លសំរាបព់្ទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ  និងព្ទរយសកម្មកិចចសនោ គឺម្ផអកលេើការសនមត្រី
ោនិភយ័ថ្នការខកខានម្និបានទូទត្ស់ង និងអព្តាការខាត្បងឥ់ណទនររំឹងទ ក។ រ.ទ.ស.ភ លព្បើ
ព្បាស់ការវនិិចឆយ័កន ងការលធវើការសនមត្ និងលព្ជ្ើសលរ ើសធាត្ ចូេកន ងការគណនាឱ្នភារត្ថ្ម្លលដាយម្ផអក
លេើព្បវត្ាិរបស់ រ.ទ.ស.ភ ស្ថថ នភារទីផារបចច បបនន កែូ៏ចជាការបា នស់្ថម ននាលរេខាងម្ ខលៅច ងព្ោ
របាយការណ៍នីម្យួៗ។ 
រត្ម៌្គនអំរីការខាត្បងថ់្នឱ្នភារលេើព្ទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ  និងព្ទរយសកម្មកិចចសនោរបស់ រ.ទ.ស.ភ
ព្ត្ូវបានបង្ហា ញកន ងកំណត្់សម្គា េ់ ៣១(ខ)(១) ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ។ 

  ៤.៥ ការទទេួស្ថា េ់ចណូំេទកទ់ងនងឹចណូំេរថី្ងលទកឹបងារ 

ចំណូេថ្ងលទឹកបងារព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់លដាយម្ផអកលេើបរមិ្គណទឹកផេិត្ បរមិ្គណទឹកម្ែេបាន
លចញវកិ័យបព្ត្ បរមិ្គណទឹកបាត្ប់ងជ់ាម្ធយម្ និងរនធជាម្ធយម្តាម្ព្បលភទអត្ិងិជ្ន។ ព្កុម្ព្បឹកា    
ភបិាេលព្បើព្បាស់សថិត្ិថ្នអព្តាបរមិ្គណទឹកបាត្ប់ង ់ និងរនធជាម្ធយម្លដាយម្ផអកលេើបទរិលស្ថធន៍
កនលងម្កម្ែេម្និអាច្ល ុះបញ្ជច ំងរីអព្តារិត្ព្បាកែ និងស្ថថ នភារនាលរេបចច បបននឱ្យបានព្ត្ឹម្ព្ត្ូវ
លនាុះលទបើយ។ 

  ៤.៦ ការទទេួស្ថា េ់ចណូំេទកទ់ងនងឹកថ្ព្ម្រកីារផាេ់លសវាស្ថងសង ់

រ.ទ.ស.ភ ទទួេស្ថា េ់កថ្ព្ម្រីការផាេ់លសវាកម្មស្ថងសង ់ និងចំណាយកន ងរបាយការណ៏ចំលណញ 
ឬខាត្ លដាយលព្បើព្បាស់ែំលណើ រការបញ្ចបថ់្នកិចចសនោកាត្រវកិចច។ ែំលណើ រការបញ្ចបថ់្នកិចចសនោ
កាត្រវកិចច ព្ត្ូវកំណត្ល់ដាយសម្គម្គព្ត្ថ្នថ្ងលលែើម្សំណង់ម្ែេលកើត្លឡើងលេើការង្ហរម្ែេបានបំលរញ
ម្កទេ់បចច បបនន ជាម្យួនឹងថ្ងលលែើម្ស្ថងសង់ម្ែេររំឹងទ ក។  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៤.     ការវិនិចេ័យ ការបា៉ា ន់សាម ន និងការស្នមត គណពនយយស្ខំាន់ៗ (ត) 
  ៤.៦ ការទទេួស្ថា េ់ចណូំេទកទ់ងនងឹកថ្ព្ម្រកីារផាេ់លសវាស្ថងសង ់(ត្) 

ការវនិិចឆ័យសំខាន់ៗ ព្ត្ូវបានលធវើលឡើង លែើម្បកីំណត្ែ់ំលណើ រការបញ្ចបថ់្នកិចចសនោកាត្រវកិចច វសិ្ថេ
ភារថ្នថ្ងលលែើម្ស្ថងសង់ម្ែេបានលកើត្លឡើង ការបា ន់ព្បម្គណថ្នចំណូេ និងចំណាយរីការស្ថង
សង ់កែូ៏ចជាការទទួេបានម្កវញិថ្នគលព្ម្គងស្ថងសង។់ លែើម្បលីធវើការវនិិចឆ័យ រ.ទ.ស.ភ លធវើការវាយ
ត្ថ្ម្លលដាយម្ផអកលេើបទរិលស្ថធនក៍នលងម្ក។ 

៤.៧ ការវាស់ម្វងរនវលេើព្បាកច់ណូំេ 

ការវនិិចឆ័យសំខានគ់ឺចាបំាចក់ន ងការកំណត្ក់ារបា ន់ស្ថម នរនធកន ងព្ោ និងរនធរនោរ លព្ពាុះបំណ េរនធ
ច ងលព្កាយសព្ម្គប ់ រ.ទ.ស.ភ ម្និម្គនភារចាស់ោស់។ លៅលរេម្ែេេទធផេច ងលព្កាយថ្នរនធ
ម្ែេព្ត្ូវបានកំណត្់លដាយអាជ្ាធររនធដារ ទឹកព្បាកប់ងរ់នធលនុះអាចខ សោន រីការបា ន់ស្ថម នែំបូងថ្ន
ព្បាករ់នធម្ែេព្ត្ូវបង។់ ចំនួនម្ែេខ សោន លនាុះអាចម្គនផេប ុះពាេ់លេើរនធកន ងព្ោរនធរនោ និង
រនធម្និផ្លា េ់កន ងព្ោ ម្ែេបានកំណត្។់ រ.ទ.ស.ភ នឹងលធវើនិយត័្កម្មរនធកន ងព្ោ ឬរនធរនោរម្ែេពាក់
រន័ធនឹងឆ្ន មំ្ នកន ងព្ោបចច បបននលេើភារខ សោន ទងំលនាុះ។ 

ចំណាយរនធលេើព្បាកច់ំណូេរបស់ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានបង្ហា ញលៅកន ងកំណត្់សម្គា េ់ ២៧ ថ្ន     
របាយការណ៏ហិរញ្ញ វត្ថ ។



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៥.   ក្ទេយស្ម្បតតិ ពរាងចក្ក និងបរកិាេ រ 

 ែីធល ី អោរ លព្គឿងចព្ក បំរងប់ងាូរទឹក 
បរកិាា រម្នាីរ
រិលស្ថធន ៍

លព្គឿងសង្ហា រមឹ្ 
និងបរកិាា រការោិេ័យ បរកិាា រអគាិសនី ោនយនា វា ននិងឧបករណ៍ នាឡិកាទឹក បណាា ញត្ចូេផាុះ 

ការង្ហរកំរ ង 
ែំលណើ រការ សរ ប 

 ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ 

ថ្ងលលែើម្              

នាថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២២ 176.576.155  414.752.230  
  

134.787.221  701.096.785  2.938.504     25.292.218   163.593.680   49.750.390  39.773.268   12.804.002  
  

24.115.031     693.343.524  2.438.823.008  
ការទិញបម្នថម្ -    43.048 89.375 -    -    2.957.343 82.483 152.169 250.515 3.451 -    283.546.428 287.124.812 
ការលផារ -    1.191.592 1.386.160 23.020.047 -    -    279.784 -    762.855 732.340 6.279.002 (33.651.780) -    
ការលផារលៅព្ទរយសកម្មអរបីូ -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    (1.125.000) (1.125.000) 
ការលផាររីសននិធិ -    -    1.236.073 -    185.196 -    715.643 33.121 4.652.650 40.49៣ -    73.912.07២ 80.775.249 
ការជំ្រុះលចញរីបញ្ជ ី -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    (136.839) (136.839) 

នាថ្ងៃ៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២ 176.576.155 415.986.870 137.498.829 724.116.832 3.123.700 28.249.561 164.671.590 49.935.680 45.439.288 13.580.286 30.394.033 1.015.888.405 2.805.461.230 

              
រេំស់បងារ              

នាថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២២ 
                 -        84.915.242      65.222.044  

  
209.396.038  

      
843.398      16.837.723     99.403.559  

   
38.285.590  18.458.101     7.734.053      3.862.641                    -         544.958.389  

រេំស់កន ងព្ោ                  -    8.880.529 7.440.613 19.240.207 351.101 2.383.832 7.982.036 3.414.218 3.732.834 1.783.240 2.252.318 -    57.460.927 

នាថ្ងៃ៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២                  -    93.795.771 72.662.657 228.636.245 1.194.499 19.221.555 107.385.595 41.699.808 22.190.935 9.517.293 6.114.959 -    602.419.316 

              
ត្ថ្ម្លលោង              
នាថ្ងៃ៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២ 176.576.155 322.191.098 64.836.172 495.480.588 1.929.201 9.028.006 57.285.995 8.235.872 23.248.353 4.062.994 24.279.074 1.015.888.405 2.203.041.914 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៥.   ក្ទេយស្ម្បតតិ ពរាងចក្ក និងបរកិាេ រ (ត) 

 ែីធល ី អោរ លព្គឿងចព្ក បំរងប់ងាូរទឹក 
បរកិាា រម្នាីរ
រិលស្ថធន ៍

លព្គឿងសង្ហា រមឹ្ 
និងបរកិាា រការោិេ័យ បរកិាា រអគាិសនី ោនយនា វា ននិងឧបករណ៍ នាឡិកាទឹក បណាា ញត្ចូេផាុះ 

ការង្ហរកំរ ង 
ែំលណើ រការ សរ ប 

 ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ 

ថ្ងលលែើម្              

នាថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១ ១៧៤.២៣៨.៣៨១ ៣៣៣.៤៥៣.១០២ ១០៥.៧៥៣.៧៤៣ ៦៤៥.៨២០.០១០ ៨៤៩.៣៨៧ ២៣.១១៥.០៣២ ១៥១.២៥៦.០៧១ ៤៥.៨៧៨.៩២២ ២៧.៦៣៧.៥៩៤ ៩.៥២៦.៧៧៩ ១៧.៤៧៤.៦៣០ 540.365.694 2.075.369.345  

ការទិញបម្នថម្ - ១១៧.៨៩៨ ២.៤០៤.៣៥៥ - ៣៤៨.២៩៤ ២.៨០១.៥៦៣ ១.៣៧៧.៤៨២ ៣.២៧៧.៥១៧ ២.០៣៦.០០០ ១៥.២៣៥ - 281.737.070 294.115.414    
ការទិញលដាយការបម្នថម្លែើម្ទ ន  
   (កំណត្ស់ម្គា េ់ ១៣(គ)) ២.៣៣៧.៧៧៤ ៣១.១៤៩.១៤០ ៥.១៨៨.០៨៩ ២៨.៩០០.៣៣០ ១.០០៧.៤៣៣ ១២៨.២៧៦ ៣.២៥៣.២០៧ - ៦.១៩៦.២៥៤ ៥.៧៧៤ ២៥.៩៨៣ - 78.192.260    

ការលផារ - ៥៩.៨០០.០៣៦ ២៣.៤៥០.៥៨៨ ២៦.៦០០.៩៦២ ៧៦៥.៧៨៩ ៦៦.០១៣ ១០.១៩០.៩៧៨ ១.០៧៩.១២៤ ៣.៩៧៦.៩៥៥ ៣.២៥៦.២១៤ ៦.៦១៤.៤១៨ (135.801.077) -    

ការលផារលៅព្ទរយសកម្មអរបីូ - - - - - - - - - - - (16.431) (16.431) 

ការលផាររីសននិធិ - - - - - - - - - - - 7.212.446 7.212.446 

ការជំ្រុះលចញរីបញ្ជ ី - (៩.៧៦៧.៩៤៦) (២.០០៩.៥៥៤) (២២៤.៥១៧) (៣២.៣៩៩) (៨១៨.៦៦៦) (២.៤៨៤.០៥៨) (៤៨៥.១៧៣) (៧៣.៥៣៥) - - (154.178) (16.050.026) 

នាថ្ងៃ៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ១៧៦.៥៧៦.១៥៥ ៤១៤.៧៥២.២៣០ ១៣៤.៧៨៧.២២១ ៧០១.០៩៦.៧៨៥ ២.៩៣៨.៥០៤ ២៥.២៩២.២១៨ ១៦៣.៥៩៣.៦៨០ ៤៩.៧៥០.៣៩០ ៣៩.៧៧៣.២៦៨ ១២.៨០៤.០០២ ២៤.១១៥.០៣១ 693.343.524 2.438.823.008 

              

រេំស់បងារ              

នាថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១ - ៨១.៥៩៥.៦៣៦ ៦០.១៩៣.៥៧៩ ១៩១.១៧៨.១៣៨ ៦៧០.៨៦៦ ១៥.២៦១.៧៥៨ ៩៤.៣៨៦.២៣៥ ៣៤.៨៣៧.១៣០ ១៥.៣៥៩.៦៤៨ ៦.០៩៨.១៧៩ ២.១៨៦.០៧៧ - 501.767.246 

រេំស់កន ងព្ោ - ៨.០៦៤.២៩៤ ៦.៧៦១.៤៨៣ ១៨.៣២២.១៨៤ ២០៤.៩៣១ ២.៣៧៦.៨៥៨ ៧.៣៦៤.០៤៧ ៣.៩៣៣.៦៣៣ ៣.១៥២.១២៥ ១.៦៣៥.៨៧៤ ១.៦៧៦.៥៦៤ -    53.491.993    

ការជំ្រុះលចញរីបញ្ជ ី - (៤.៧៤៤.៦៨៨) (១.៧៣៣.០១៨) (១០៤.២៨៤) (៣២.៣៩៩) (៨០០.៨៩៣) (២.៣៤៦.៧២៣) (៤៨៥.១៧៣) (៥៣.៦៧២) - - -  (10.300.850)    

នាថ្ងៃ៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ - ៨៤.៩១៥.២៤២ ៦៥.២២២.០៤៤ ២០៩.៣៩៦.០៣៨ ៨៤៣.៣៩៨ ១៦.៨៣៧.៧២៣ ៩៩.៤០៣.៥៥៩ ៣៨.២៨៥.៥៩០ ១៨.៤៥៨.១០១ ៧.៧៣៤.០៥៣ ៣.៨៦២.៦៤១ -    544.958.389 

              
ត្ថ្ម្លលោង              
នាថ្ងៃ៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ១៧៦.៥៧៦.១៥៥ ៣២៩.៨៣៦.៩៨៨ ៦៩.៥៦៥.១៧៧ ៤៩១.៧០០.៧៤៧ ២.០៩៥.១០៦ ៨.៤៥៤.៤៩៥ ៦៤.១៩០.១២១ ១១.៤៦៤.៨០០ ២១.៣១៥.១៦៧ ៥.០៦៩.៩៤៩ ២០.២៥២.៣៩០ 693.343.524 1.893.864.619 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៥.    ក្ទេយស្ម្បតតិ ពរាងចក្ក និងបរកិាេ រ (ត) 

កន ងអំឡ ងការយិបរលិចឆទ រ.ទ.ស.ភ បានលធវើការទិញព្ទរយសម្បត្ាិ លរាងចព្ក និងបរកិាា រលដាយទូទត្ជ់ាស្ថច់ព្បាក់
ែូចខាងលព្កាម្៖ 

 ២០២២    ២០២១ 
 គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
    

ការទិញបម្នថម្ ២៨៧.១២៤.៨១២  ២៩៤.១១៥.៤១៤ 
មូ្េធនកម្មលេើការព្បាកល់េើព្ទរយសកម្មម្ែេម្គន 
   េកាណៈសម្បតិ្ាព្គបព់្ោន ់ (5.505.096) 

 
(៤.៣៩៨.៤៦៩) 

ការទិញព្ទរយសម្បត្ាិ លរាងចព្ក និងបរកិាា រ ទូទត្ជ់ាស្ថចព់្បាក ់ 281.619.716  ២៨៩.៧១៦.៩៤៥ 

៦.  ក្ទេយស្កម្មអរបូី 

  កំណត្ ់ ២០២២    ២០២១ 
 សម្គា េ់ គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
កម្មវធីិ     

ថ្ងលលែើម្     

នាថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា  25.007.900  ២៣.៨៥៨.៤០៧ 
ការទិញបម្នថម្  390.075  ១.១៣៣.០៦២ 
ការលផាររីសននិធិ  38.381  - 
ការលផាររី ព្ទរយសម្បត្ាិ លរាងចព្ក និងបរកិាា រ ៥ 1.125.000  ១៦.៤៣១ 
នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ  26.561.356  ២៥.០០៧.៩០០ 
     
រេំស់បងារ     
លៅថ្ងៃទី០១ ម្ខម្ករា  12.477.622  ១០.៧៧៥.២០៣ 
រេំស់កន ងឆ្ន ហំិរញ្ញ វត្ថ   1.994.147  ១.៧០២.៤១៩ 
នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ  14.471.769  ១២.៤៧៧.៦២២ 
     
ត្ថ្ម្លលោង     
នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ  12.089.587  ១២.៥៣០.២៧៨ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៧.  ស្ននិ្ិ 

 ២០២២    ២០២១ 
 គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
    

បំរង ់និងបរកិាា រម្ចកចាយទឹកស្ថអ ត្ 117.905.502  ១១៤.៧៨៨.៨៦៧ 
នាឡិកាទឹក 9.218.894  ៨.៨១៣.១៣០ 
លព្គឿងបនាល ស់ និងឧបករណ៍លផេង 7.474.340  ៩.៦៩៤.២៩១ 
ស្ថរធាត្ គីម្ ី 2.057.004  ៣៤៨.៥២៨ 
ធ ងទឹក និងកញ្ចបល់ផេងៗ 100.216  ១០០.២១៦ 
សននិធិកំរ ងែឹកជ្ញ្ជូ ន* 5.805.052  ៦២៤.៨២៩ 
វត្ថ ធាត្ លែើម្លផេងលទៀត្ 10.176.070  ៩.៣៦១.៦៤៧ 
 152.737.078  ១៤៣.៧៣១.៥០៨ 

* សននិធិកំរ ងែឹកជ្ញ្ជូ ន គឺសំលៅែេ់បំរងល់ម្ម្ែេបានម្កែេ់កំរងម់្ផថ្នព្បលទសកម្ព ជា។ 

ថ្ងលលែើម្ថ្នសននិធិរបស់ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ជាចំណាយកន ងអំឡ ងការយិបរលិចឆទគឺ ១៧.០៩៤ោន
លរៀេ (ឆ្ន ២ំ០២១៖ ១២.៧០៥ោនលរៀេ)។ 

៨.  គណនីអតិងិជ្នពាណិជ្ជកម្ម និង គណនីក្តូវទទួលពផសងៗ 

 ២០២២    ២០២១ 
 គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
    

គណនីពាណិជ្ជកម្ម    
គណនីព្តូ្វទទេួេកាណ ៈព្គួស្ថរ 1.119.927  ១.៥៤១.៣៩៣ 
គណនីព្តូ្វទទេួេកាណៈអាជី្វកម្ម 1.300.959  ១.០៦២.៩០៣ 
គណនីព្តូ្វទទេួេកាណៈរែាបាេស្ថធារណៈ 11.673.281  ១២.២០៩.៩៤៧ 
តំ្ណាងម្ចកចាយទឹក 103.647  ៤៤.២១៥ 
ែក៖ ការខាត្បងល់េើឱ្នភារ(គណនីព្តូ្វទទេួេកាណៈព្គួស្ថរ) (5.553)  (៥.៥៥៣) 
 14.192.261  ១៤.៨៥២.៩០៥ 

  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  
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(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៨.  គណនីអតិងិជ្នពាណិជ្ជកម្ម និង គណនីក្តូវទទួលពផសងៗ (ត) 

 ២០២២    ២០២១ 
 គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
ម្និម្ម្នគណនីពាណិជ្ជកម្ម    
ព្បាកធ់ានាសំរាបព់្បតិ្បត្ាិការ 2.887.769  ២.៨៨៧.៧៦៩ 
ការព្បាកព់្តូ្វទទេួ 2.308.870  ១.០០៩.២៩៨ 
ប លរព្បទនលៅអនកផាត្ផ់ាង ់ 636.173  ២០៨.៦៦៥ 
អាករលេើត្ថ្ម្លបម្នថម្ព្តូ្វទទេួ - ស ទធ 146.746  ៦២៤.២៧១ 
គណនីព្តូ្វទទេួលផេងៗ 8.093.121  ៥.២៩២.២៥៩ 
 14.072.679  ១០.០២២.២៦២ 
 28.264.940  ២៤.៨៧៥.១៦៧ 

(ក)  គណនីអត្ិងិជ្នពាណិជ្ជកម្មគឺម្និម្គនការព្បាក ់ លហើយេកាខណឌ ឥណទនធម្មតាម្ែេផាេ់លដាយ              
រ.ទ.ស.ភ ម្គន រយៈលរេ ១ម្ខ (ឆ្ន ២ំ០២១៖ ១ម្ខ) និងសំរាប់រែាបាេស្ថធារណៈម្គនរយៈលរេ ១ឆ្ន  ំ
(ឆ្ន ២ំ០២១៖ ១ឆ្ន )ំ គិត្រីថ្ងៃលចញវកិិយបព្ត្។ េកាខណឌ ឥណទនលផេងលទៀត្ព្ត្ូវបានវាយត្ថ្ម្ល និង       
អន ម្ត័្តាម្ករណីជាក់ម្សាង។ 

  គណនីអត្ិងិជ្នម្ែេបានលធវើឱ្នភារ 
 គណនីអត្ិងិជ្នពាណិជ្ជកម្មរបស់ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវបានលធវើឱ្នភារលៅច ងការយិបរលិចឆទរាយការណ៍ និងការ

លផាៀងផ្លា ត្់លេើការម្ព្បព្បួេថ្នឱ្នភារគណនីអត្ិងិជ្នពាណិជ្ជកម្មម្គនែូចខាងលព្កាម្៖ 

 ២០២២    ២០២១ 
 គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
នាថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា/ថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ៥.៥៣៣  ៥.៥៣៣ 

 

 (ខ)  គណនីព្ត្ូវទទួេេកាណៈរែាបាេស្ថធារណៈ សំលៅលេើគណនីព្ត្ូវទទួេរីអងាភាររែា។ 
 
  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៩.    ក្ទេយស្កម្មកិចចស្នា ឬ បំណុលកិចចស្នា 

 កំណត្ ់ ២០២២    ២០២១ 
 សម្គា េ់ គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 

ព្ទរយសកម្មកចិចសនោ     

ព្ទរយសកម្មកិចចសនោទកទ់ងនឹងកិចចសនោលសវាស្ថងសង់ (ក) 3.533.898  ៥៣៦.០៥១ 

ព្ទរយសកម្មកិចចសនោទកទ់ងនឹងការេកទ់ឹកស្ថអ ត្ (ខ) 89.234.476  ៦៥.៤៨៨.៥២៩ 

  92.768.374  ៦៦.០២៤.៥៨០ 

បណំ េកចិចសនោ     

បំណ េកិចចសនោទកទ់ងនឹងកិចចសនោលសវាស្ថងសង់ (គ) 4.456.756  ១.៧៨៨.៨៩៤ 

(ក) ព្ទរយសកម្មកិចចសនោទកទ់ងនឹងកិចចសនោលសវាស្ថងសង ់ ត្ំណាងឱ្យភារខ សោន ថ្នលរេលវោកន ងការ
ទទួេស្ថា េ់ចំណូេ និងការលចញវកិិយបព្ត្។ ការលចញវកិិយបព្ត្ គឺព្ត្ូវបានកំណត្់ និង/ឬ ព្ត្ូវបាន
ចរចាជាម្យួ     អត្ិងិជ្នលែើម្បី្ ល ុះបញ្ជច ំងឱ្យល ើញរីការបញ្ចបថ់្នកិចចសនោ។ 

(ខ)  ព្ទរយសកម្មកិចចសនោទកទ់ងនឹងចំណូេថ្ងលទឹក ត្ំណាងឱ្យបរមិ្គណទឹកម្ែេបានផាត្ផ់ាង់លៅអត្ិងិជ្ន 
ប  ម្នាម្និទនប់ានលចញវកិិយបព្ត្លៅច ងការយិបរលិចឆទ។ ព្ទរយសកម្មកិចចសនោទងំលនុះ ព្ត្ូវបានលផារលៅ
គណនីព្ត្ូវទទួេលៅលរេម្គនសិទធកន ងការទទួេបានផេព្បលោជ្នល៍សែាកិចចលដាយឥត្េកាខណឌ  ម្ែេ
លកើត្លឡើងលៅលរេ រ.ទ.ស.ភ លចញវកិិយបព្ត្។ 

(គ)  បំណ េកិចចសនោទកទ់ងនឹងកិចចសនោលសវាការស្ថងសង ់ ត្ំណាងឱ្យស្ថចព់្បាកម់្ែេទទួេបានម្ ន 
សំរាបល់សវាការស្ថងសងម់្ែេបានផាេ់ឱ្យកន ងការរព្ងីកព្បរន័ធម្ចកចាយទឹក លៅឱ្យអនកផាត្ផ់ាងទ់ឹកតាម្
លខត្ា។ ចំណូេ រនោ ព្ត្ូវបានទទួេស្ថា េ់ជាចំណូេលៅលរេកាត្រវកិចចព្បត្ិបត្ាិការព្ត្ូវបានបំលរញ។ 

( )  បម្ព្ម្បព្ម្ួេជាស្ថរវនាថ្នសម្ត្ េយកិចចសនោ 

 ២០២២    ២០២១ 
 គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
ព្ទរយសកម្មកិចចសនោ (ក)    

នាថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ៥៣៦.០៥១  ៤.៨៦១.២៧០ 
ការលកើនលឡើងថ្នចំណូេទទេួស្ថា េ់កថ្ព្ម្រីការផាេ់លសវាស្ថង
សងម់្និទនល់ចញវកិិយបព្ត្លៅអតិ្ងិជ្ន ១២.៨០៧.៧១៨  ១៥.២២០.៥១៥ 

ការងយច ុះថ្នវកិិយបព្ត្ម្ែេបានលចញលៅអតិ្ងិជ្ន (៩.៨០៩.៨៧១)  (១៩.៥៤៥.៧៣៤) 
នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ៣.៥៣៣.៨៩៨  ៥៣៦.០៥១ 

  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
 

50 
 

កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៩.    ក្ទេយស្កម្មកិចចស្នា ឬ បំណុលកិចចស្នា (ត) 

( )  បម្ព្ម្បព្ម្ួេជាស្ថរវនាថ្នសម្ត្ េយកិចចសនោ(ត្) 

 ២០២២    ២០២១ 
 គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
ព្ទរយសកម្មកិចចសនោ (ខ)    
នាថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ៦៥.៤៨៨.៥២៩  ៣៨.០៦១.២៧៧ 
ការលកើនលឡើងថ្នចំណូេទទេួស្ថា េ់សំរាបក់ារេកទឹ់កម្និទន់
លចញវកិិយបព្ត្លៅអតិ្ងិជ្ន 

 
៣២០.៥១០.៧២៩ 

  
៣១០.៧៧៧.០០៨ 

ការងយច ុះថ្នវកិិយបព្ត្ម្ែេបានលចញលៅអតិ្ងិជ្ន (២៩៦.៧៦៤.៧៨២)  (២៨៣.៣៤៩.៧៥៦) 
នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ៨៩.២៣៤.៤៧៦  ៦៥.៤៨៨.៥២៩ 

    
បំណ េកិចចសនោ    

នាថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា 1.788.894  ៣.៦១៦.៥៦៦ 
ការលកើនលឡើងរីប លរព្បទនម្ែេទទេួបានរីអតិ្ងិជ្ន  
   ប  ម្នាចំណូេម្និទនប់ានទទេួស្ថា េ់ 2.667.862  ១.៧៥១.២៥៦ 
ការងយច ុះរីចំណូេម្ែេបានទទេួស្ថា េ់សំរាបទំ់និញ  
   និងលសវាកម្មម្និទនល់ចញវកិិយបព្ត្ម្ែេបានលផារលៅអតិ្ងិជ្ន -  (៣.៥៧៨.៩២៨) 
នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ 4.456.756  ១.៧៨៨.៨៩៤ 

១០.  ឥណទានផតលឱ់្យបុគាលកិ 

 ២០២២    ២០២១ 
 គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
    

គណនីព្តូ្វទទេួរីនិលោជិ្ត្ 8.217.525   ៨.២១៧.៥២៥ 
ែក៖ ការខាត្បងឱ់្នភារ  (260.874)  (២៦០.៨៧៤) 
 7.956.651  ៧.៩៥៦.៦៥១ 

 
  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
១០.  ឥណទានផតលឱ់្យបុគាលកិ (ត) 

លៅថ្ងៃទី១៥ ម្ខក ម្ាៈ ឆ្ន ២ំ០១២ ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេបានអន ម្ត័្សំលណើ  ផាេ់ភាគហ  នអម្ណា ត្ ១០% ទ កបព្ម្ុង
សំរាបន់ិលោជ្ិក រ.ទ.ស.ភ។ ចំនួនភាគហ  នម្ែេព្ត្ូវម្បងម្ចកលៅនិលោជ្ិត្ម្គន ក់ៗ  ព្ត្ូវបានកំណត្ល់ៅថ្ងៃទី៣ 
ម្ខលម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០១២។ កាេបរលិចឆទលនុះព្ត្ូវបានចាត្ទ់ កជាការថ្ងៃអន ម្ត័្លេើគលព្ម្គងភាគហ  នលរេអនាគត្
ម្ែេបានផាេ់ឱ្យនិលោជ្ិកម្គន ក់ៗ។ កម្ចមី្ែេបានបងល់ៅថ្ងៃទី៦ ម្ខលម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០១២ សរ បជាទឹកព្បាកច់ំនួន 
៨.២១៨ ោនលរៀេ។         រ.ទ.ស.ភ ផាេ់កម្ចឥីត្ការព្បាក់ម្ែេម្គនេកាខណឌ  ៣ឆ្ន សំំរាបន់ិលោជ្ិក និងម្ស្រនាី
ជានខ់ពស់កន ងការទិញភាគហ  នទងំលនុះ។ លៅថ្ងៃកំណត្់ កម្ចពី្ត្ូវម្ត្សងលៅ រ.ទ.ស.ភ កន ងទឹកព្បាកល់រញលេញ។ 
តាម្រយៈរបាយការណ៍ថ្នអងាព្បជ្ ំព្កុម្ព្បឹកាភបិាេកាេរីថ្ងៃទី២០ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ និលោជ្ិកព្ត្ូវបាន
អន ញ្ជញ ត្ជ្ួញែូរភាគហ  នរបស់ខលួនព្បសិនលបើកម្ចពី្ត្ូវបានសង។ 

កម្ចលីនុះម្គនកាេកំណត្់លៅម្ខលម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៥។ ប  ម្នា លដាយស្ថរការធាល កថ់្ងលថ្នត្ថ្ម្លភាគហ  ន គណៈព្គបព់្គង
បានសលព្ម្ចចិត្ាលធវើសំវធិានធនសំរាបឱ់្នភារម្កព្ត្ឹម្ត្ថ្ម្លភាគហ  នលៅការយិបរលិចឆទរាយការណ៍     លដាយម្ផអក
លេើការររំឹងទ ករបស់គណៈព្គប់ព្គងលេើត្ថ្ម្លម្ែេនឹងលកើត្ជាកម់្សាង ព្បសិនលបើនិលោជ្ិត្េក់ភាគហ  នទងំលនុះ
លែើម្បសីង់ព្បាកក់ម្ច។ី 

 ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេ សថិត្កន ងែំណាកក់ាេរងច់ាមំ្ត្ិលោបេ់រីនិយត័្ករម្ូេបព្ត្កម្ព ជាលេើគលព្ម្គងភាគហ  នលរេ
អនាគត្ម្ែេបានផាេ់ឱ្យនិលោជ្ិកលៅការយិបរលិចឆទរាយការណ៍ថ្នរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ លនុះ។ 

 ឥណទនផាេ់ឱ្យប គាេិកម្ែេបានលធវើឱ្នភារ 

 ឥណទនផាេ់ឱ្យប គាេិករបស់ រ.ទ.ស.ភ ម្ែេបានលធវើឱ្នភារលៅការយិបរលិចឆទរាយការណ៍ និងការលផាៀងផ្លា ត្់
លេើបម្ព្ម្បព្ម្ួេថ្នឱ្នភារឥណទនផាេ់ឱ្យប គាេិកម្គនែូចខាងលព្កាម្៖ 

 ២០២២    ២០២១ 
 គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
    

នាថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា/៣១ ម្ខធនូ     260.874   ២៦០.៨៧៤ 

១១.    ការវិនិពោគរយៈពេលែលី 

ទងំលនុះត្ំណាងឱ្យព្បាកប់លញ្ញ ើម្គនកាេកំណត្់លៅព្គឹុះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថ  សព្ម្គបរ់យៈលរេចលនាល ុះរី ៩ លៅ១២ម្ខ 
(ឆ្ន ២ំ០២១៖ ៩ លៅ ១២ម្ខ) លហើយទទួេបានការព្បាករ់ី ៣.៥០% លៅ ៥.៧៥% (ឆ្ន ២ំ០២០៖ ៣.៥០% លៅ 
៤.៧៥%) កន ងម្យួឆ្ន ។ំ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
១២.   សាច់ក្បាក់ និងសាច់ក្បាក់ស្ម្ម្ូល 

 កំណត្ ់ ២០២២    ២០២១ 
 សម្គា េ់ គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
     

ស្ថចព់្បាក ់និងសម្ត្ េយធនាោរ (ក) 44.690.915  ៦៨.៣៦៣.៥៣៨ 
ព្បាកត់្ម្កេ់រយៈលរេខលី (កំឡ ងលរេ ៣ម្ខ) (ខ) 16.468.000  ២១.២៩៦.០០០ 
  61.158.915  ៨៩.៦៥៩.៥៣៨ 

 
(ក)  សម្ត្ េយធនាោរទទួេបានអព្តាការព្បាកច់លនាល ុះរី ០,៥% លៅ២% (ឆ្ន ២ំ០២១៖ ០,៥% លៅ ២%) កន ង

ម្យួឆ្ន ។ំ លៅកន ងស្ថចព់្បាក ់និងសម្ត្ េយធនាោរ ម្គនទឹកព្បាកច់ំនួន ៤.៤៤២.៤៧៦.០០០ លរៀេ (ឆ្ន ំ
២០២១៖ ២.៧៩៣.៨៨៥.០០០លរៀេ) ម្ែេម្គនលៅរត្នាោរជាត្ិ រត្នាោរព្កុងភនលំរញ រត្នាោរលខត្ា
ត្បូង ម ំ និងរត្នាោរលខត្ាកណាា េ ម្ែេោម នគិត្ការព្បាក។់ 

(ខ)  លនុះជាព្បាកប់លញ្ញ ើកាេកំណត្់លៅព្គឹុះស្ថថ នហិរញ្ញ វត្ថ ម្ែេម្គនរយៈលរេ ៣ម្ខ (២០២១៖ ៣ម្ខ) និង
ទទួេបានការព្បាកច់លនាល ុះរី ២,២៥% លៅ ២,៧៥% (២០២១៖ ១,២៥% លៅ ២,៧៥%) កន ងម្យួឆ្ន ។ំ 

១៣.   ពែើម្ទុន និងបុេវលាភ្ភាគហ ុន 

 កំណត្ ់  ២០២២    ២០២១ 
 សម្គា េ់ ចំននួភាគហ  ន គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
      
ភាគហ  នធម្មតា (ក) ៨៦.៩៧៣.១៦២  86.973.162  ៨៦.៩៧៣.១៦២ 
ភាគហ  នព្បលភទ A (ខ) ៣៩១.១០០.៩៤២ 391.100.942   ៣៩១.១០០.៩៤២ 
ប រវោភភាគហ  ន  - 63.153.178  ៦៣.១៥៣.១៧៨ 
ទ នបព្មុ្ង (គ) - 79.531.825  ៧៨.០៨៨.៦០៤ 
  ៤៧៨.០៧៤.១០៤ 620.759.107  ៦១៩.៣១៥.៨៨៦ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
១៣.   ពែើម្ទុននិងបុេវលាភ្ភាគហ ុន (ត) 

(ក) លៅថ្ងៃទី១៥ ម្ខក ម្ាៈ ឆ្ន ២ំ០១២ ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេបានអន ម្ត័្លេើការបំម្បកលែើម្ទ នម្ែេម្គន ចំនួន
៤៦៥.០២៨.០០០លរៀេ លៅជាភាគហ  នធម្មតាចំនួន៧៣.៩២៧.១៨៧ភាគហ  ន និងភាគហ  នព្បលភទA 
ចំនួន៣៩១.១០០.៩៤២ ភាគហ  នម្ែេម្គនត្ថ្ម្លចរកិ ១.០០០លរៀេកន ងម្យួហ  ន។ ភាគហ  នព្បលភទA 
ម្ែេកាន់កាបល់ដាយព្កសួងលសែាកិចច និងហិរញ្ញ វត្ថ  ម្និម្គនសិទធទទួេបានការព្បាក ់ ឬភាគោភលទ និង
ទទួេបានសិទធ និងម្គនេកាខណឌ ែូចម្ែេបានលរៀបរាបេ់ម្អតិ្កន ងកថាខណឌ  ១២.២ ថ្នេកានាិកៈរបស់        
រ.ទ.ស.ភ ម្ែេបានច ុះថ្ងៃទី២៧ ម្ខម្ងិ នា ឆ្ន ២ំ០១២។ 

(ខ)  លៅថ្ងៃទី១៨ ម្ខលម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០១២ រ.ទ.ស.ភ បានកាល យជាព្កុម្ហ  នែំបូងម្ែេបានច ុះបញ្ជ ីកន ងផារម្ូេបព្ត្
កម្ព ជាលដាយលជាគជ្យ័។ ចំនួនភាគហ  នធម្មតាសរ ប ម្គនចំនួន ៨៦.៩៧៣.១៦២ហ  ន ម្ែេម្គនត្ថ្ម្លចរកិ 
១.០០០លរៀេកន ងម្យួហ  ន។ ថ្ងលលែើម្កន ងការលបាុះផាយ ១៣.០៤៥.៩៧៥ហ  នែំបូង ម្គនចំនួន ៦.០០០
ោនលរៀេម្ែេបានកាត្ក់ងជាម្យួប រវោភភាគហ  ន។ ភាគហ  នធម្មតាម្ែេបានលបាុះផាយទងំអស់ព្ត្ូវ
បានទូទត្រ់ចួ។ ភាគហ  និកធម្មតាម្គនែូចខាងលព្កាម្៖ 

 ចំននួភាគហ  ន  % 
    

ព្កសួងលសែាកិចច និងហិរញ្ញ វត្ថ  ៧៣.៩២៧.១៨៧  ៨៥% 
ភាគហ  និកលផេងលទៀត្ ១១.៧៤១.៦០៦  ១៤% 
ភាគហ  ននាលរេអនាគត្ម្ែេបានផាេ់ឱ្យនិលោជិ្ក* ១.៣០៤.៣៦៩  ១% 
 ៨៦.៩៧៣.១៦២  ១០០% 

 
* លោងតាម្របាយការណ៍ថ្នអងាព្បជ្ ំព្កុម្ព្បឹកាភបិាេលៅថ្ងៃទី២០ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០១២ និលោជ្ិកទងំអស់ព្ត្ូវ

បានអន ញ្ជញ ត្ឱ្យជ្ួញែូរភាគហ  នរបស់ខលួន ព្បសិនលបើបំណ េព្ត្ូវបានទូទត្់រចួ។ 
  ភាគហ  នធម្មតាទងំអស់ព្ត្ូវបានលធវើចំណាត្ថ់ាន ក់លសមើៗោន លដាយម្ផអកលេើព្ទរយសកម្មលៅសេ់របស់ រ.ទ.ស.ភ។ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
១៣.   ពែើម្ទុននិងបុេវលាភ្ភាគហ ុន (ត) 

 (គ) តារាងខាងលព្កាម្សលងាបរីចំនួនព្ទរយសកម្មម្ែេបានទទួេស្ថា េ់ និងបំណ េម្ែេព្ត្ូវទទួេរងនាថ្ងៃ
បម្នថម្លែើម្ទ ន។ 
 កំណត្ ់ ២០២២ ២០២១ 
 សម្គា េ់ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ 
សននិធិ  1.443.221 - 
ព្ទរយសម្បត្ាិ លរាងចព្ក និងបរកិាា រ ៥ - 78.192.260 
គណនីអតិ្ងិជ្នពាណិជ្ជកម្ម  - 72.163 
ស្ថចព់្បាក ់និងស្ថចព់្បាកស់ម្មូ្េ  - 1.095 
គណនីអនកផាត្ផ់ាងព់ាណិជ្ជកម្ម  - (149.714) 
ព្បាកល់េើកទឹកចិត្ាប គាេិកបងារ  - (27.200) 
ព្ទរយសកម្មស ទធម្ែេបានបម្នថម្  1.443.221 78.088.604 

 ២០២២ 

នៅថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ក្រសួងនសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុបានបនងកើននដ្ើមទុនរបស់ែលួននៅ រ.ទ.ស.ភ 
នោយការបញ្ចូ លបខនថមនូវសននិធ្ិនៅរនុង រ.ទ.ស.ភ ខដ្លមានទឹរក្បារស់រុប ១.៤៤៣.២២១.០០០ នោយ
គ្មា នការនបាោះផ្សាយភាគហ ុនបខនថមរបស់ រ.ទ.ស.ភ។ 

នោងតាមលិែិតនលែ១៣៥០៥ ខដ្លចុ្ោះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២២ ក្រសួងនសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុបាននធ្វើ
ការខែនាំដ្ល់ រ.ទ.ស.ភ លអាយកត្ព់្តា ការបម្នថម្លែើម្ទ នលនុះ លៅជាលែើម្ទ នកន ង រ.ទ.ស.ភ។ 

 ២០២១ 

នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែមនី ឆ្ន ាំ២០២១ ក្រសួងនសដ្ឋរិច្ច និងហិរញ្ញ វតថុបានបនងកើននដ្ើមទុនរបស់ែលួននៅ រ.ទ.ស.ភ
នោយបញ្ចូ លបខនថមនូវក្ទព្យសរមា បាំែុល និងមូលធ្ន របស់ក្បតិបតតិការនោងច្ក្រផ្សលិតទឹរស្អា តនែតត
តបូងឃាុ ាំ (នៅកាតថ់ា គនក្មាងនែតតតបូងឃាុ ាំ) នៅនោយ រ.ទ.ស.ភ ខដ្លមានច្ាំនួនសរុប 
៧៨.០៨៨.៦០៤.០០០នរៀល នោយគ្មា ននបាោះផ្សាយភាគហ ុនបខនថមរបស់ រ.ទ.ស.ភ។ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 

១៣.   ពែើម្ទុននិងបុេវលាភ្ភាគហ ុន (ត) 

(គ) តារាងខាងលព្កាម្សលងាបរីចំនួនព្ទរយសកម្មម្ែេបានទទួេស្ថា េ់ និងបំណ េម្ែេព្ត្ូវទទួេរងនាថ្ងៃ
បម្នថម្លែើម្ទ ន។ (ត្) 

២០២១ (ត) 

លោងតាម្េិខិត្លេខ៦២២៨ ស.ហ.វ ម្ែេច ុះលៅថ្ងៃទី១៥ ម្ខកកកដា ឆ្ន ២ំ០២០ របស់ព្កសួងលសែាកិចច
និងហិរញ្ញ វត្ថ  បានលធវើការម្ណនាែំេ់ រ.ទ.ស.ភ លអាយកត្ព់្តា ការបម្នថម្លែើម្ទ នលនុះ លៅជាលែើម្ទ នកន ង         
រ.ទ.ស.ភ។ 

លៅកន ងព្ទរយសកម្ម និងបំណ េម្ែេបានបម្នថម្លដាយ ព្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វត្ថ នាថ្ងៃបម្នថម្លែើម្ទ នថ្ន
គលព្ម្គងលខត្ាត្បូង ម ំ ម្ែេម្គនធាត្ ចូេ (លរាងចព្កផេិត្ទឹកស្ថអ ត្ ចង្ហវ កផ់េិត្កម្ម និងកំោំងរេកម្ម)។            
រ.ទ.ស.ភ បានកំណត្់ថា ធាត្ ចូេបម្នថម្ និងចង្ហវ កផ់េិត្កម្មនឹងបលងកើនចំណូេបម្នថម្។ រ.ទ.ស.ភ បាន
សននិដាា នថា ការបម្នថម្លនុះជាព្ទរយសកម្មដាច់លដាយម្ទបក។  

ការព្គប់ព្គងគលព្ម្គងលខត្ាត្បូង ម ំនឹងលធវើឱ្យ រ.ទ.ស.ភ បលងកើនទីផារថ្នការផេិត្ទឹកតាម្រយៈការទទួេបាន
អត្ិងិជ្នរបស់គលព្ម្គងលខត្ាត្បូង ម ំ។ រ.ទ.ស.ភ ក៏ររំឹងទ កថានឹងកាត្ប់នថយថ្ងលលែើម្តាម្រយៈការចំលណញ
បរមិ្គណលសែាកិចចលនុះ។ 

កន ងអំឡ ងការយិបរលិចឆទ គលព្ម្គងលខត្ាត្បូង ម ំបម្នថម្ចំណូេចំនួន២៩៤.៩៤៤.០០០លរៀេ។ 

ត្ថ្ម្លសម្ព្សបថ្នការបម្នថម្លែើម្ទ ន ព្ត្ូវបានម្ផអកលេើព្ទរយសកម្មស ទធថ្នគលព្ម្គងលខត្ាត្បូង ម ំម្ែេព្ត្ូវបាន
វាយត្ថ្ម្លលដាយព្កសួងឧសាហកម្ម វទិោស្ថស្រសា បលចចកវទិោ និងនវាន វត្ាន ៍នាថ្ងៃបម្នថម្លែើម្ទ ន។ 

រ.ទ.ស.ភ ម្និម្គនចំណាយលេើថ្ងលលផេងៗម្ែេពាករ់ន័ធនឹងការបម្នថម្លែើម្ទ នលនុះលទ។  
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
១៤.  ទុនបក្ម្ុង 

 
ទ នបព្ម្ងុ 
លែើម្ទ ន  

ទ នបព្ម្ងុ 
តាម្ចាប ់  ទ នបព្ម្ងុទូលៅ  

ទ នបព្ម្ងុ 
សំរាបក់ារអភវិឌ្ឍ  សរ ប 

 ពានល់រៀេ  ពានល់រៀេ  ពានល់រៀេ  ពានល់រៀេ  ពានល់រៀេ 
          
នាថ្ងៃទ១ី ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១ ១.៦៤៨.៤៣៥  ២៧.៧០០.៣៨៥  ២៧.៧០០.៣៨៥  ២៩៥.៤២៤.៣២៥  ៣៥២.៤៧៣.៥៣០ 
ការលផាររចីំលណញរកាទ ក -  ៤.៤១៧.៥៩២  ៤.៤១៧.៥៩២  ៥៦.៧២៩.៦៩៦  ៦៥.៥៦៤.៨៨០ 
នាថ្ងៃទ៣ី១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ១.៦៤៨.៤៣៥  ៣២.១១៧.៩៧៧  ៣២.១១៧.៩៧៧  ៣៥២.១៥៤.០២១  ៤១៨.០៣៨.៤១០ 
ការលផាររចីំលណញរកាទ ក        -     ៦.៤៦៣.៦៩៤  6.463.694  112.302.277  125.229.665 
នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២ 1.648.435   38.581.671  38.581.671  464.456.298  543.268.075 

 
(ក)  លោងតាម្េកានាិកៈរបស់ រ.ទ.ស.ភ ច ុះថ្ងៃទី២៧ ម្ខម្ងិ នា ឆ្ន ២ំ០១២ កថាខណឌ ទី៤៤ ការម្បងម្ចក   

ភាគោភនិងទ នបព្ម្ុងព្ត្ូវបានលធវើែូចខាងលព្កាម្៖ 
  ចំលណញរកាទ កព្ត្ូវបានម្បងម្ចកែូចខាងលព្កាម្៖ 
  i ផាេ់ជាព្បាករ់ង្ហវ នរ់បស់គណៈព្គបព់្គង និងប គាេិក 
   - ព្បាកម់្ខ ១ម្ខសំរាបន់ិលោជ្ិកទងំអស់ ព្បសិនលបើចំលណញស ទធលៅចលនាល ុះរី ៥% លៅ ១០% ថ្ន

ចំណាយព្បត្ិបត្ាិការ 
   - ព្បាកម់្ខ ២ម្ខសំរាបន់ិលោជ្ិកទងំអស់ ព្បសិនលបើចំលណញស ទធលៅចលនាល ុះរី ១០% លៅ ២០% 

ថ្នចំណាយព្បត្ិបត្ាិការ 
   - ព្បាកម់្ខ ៣ម្ខសំរាបន់ិលោជ្ិកទងំអស់ ព្បសិនលបើចំលណញស ទធលេើសរី ២០% ថ្នចំណាយ

ព្បត្ិបត្ាិការ 
  ii ២% សព្ម្គប់ព្បាក់លស្ថធននិវត្ាន ៍និងអសម្ត្ថភារវជិាជ ជ្ីវៈ 
  iii ៥% សព្ម្គបទ់ នបព្ម្ុងតាម្ចាប ់  

  iv ៥% សព្ម្គបទ់ នបព្ម្ុងទូលៅ 

  v ៥% សព្ម្គបម់្ូេនិធិសងាម្ ម្ែេនឹងព្ត្ូវកត្ព់្តាជាចំណាយកន ងឆ្ន មំ្ែេព្បត្ិបត្ាិការលនាុះបានលកើត្លឡើង 
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(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
 

57 
 

កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
១៤.  ទុនបក្ម្ុង (ត) 

(ក)  លោងតាម្េកានាិកៈរបស់ រ.ទ.ស.ភ ច ុះថ្ងៃទី២៧ ម្ខម្ងិ នា ឆ្ន ២ំ០១២ កថាខណឌ ទី៤៤ ការម្បងម្ចកភាគ
ោភនិងទ នបព្ម្ុងព្ត្ូវបានលធវើែូចខាងលព្កាម្៖ (ត្) 

  ចំនួនទឹកព្បាកល់ៅសេ់បនាា បរ់ីការម្បងម្ចកខាងលេើនឹងព្ត្ូវបនាម្បងម្ចកែូចខាងលព្កាម្៖ 
  vi ទ នបព្ម្ុងសំរាបក់ារវនិិលោគលរេអនាគត្ (ចំលណញរកាទ ក) ម្ែេព្ត្ូវម្គនការអន ម្ត័្លដាយព្កុម្

ព្បឹកាភបិាេ 
vii ទឹកព្បាកល់ៅសេ់បនាា បរ់ីម្បងម្ចកទ នបព្ម្ុង សំរាប់ការការវនិិលោគលៅព្កសួងលសែាកិចច និង 

ហិរញ្ញ វត្ថ  ៨៥% និងវនិិលោគិនស្ថធារណៈ១៥%។  
(ខ) ការលព្បើព្បាស់ទ នបព្ម្ុងកន ងការបងល់ៅសកម្មភារសងាម្ គឺអន លោម្តាម្េិខិត្លេខ២៨៤ របស់ទីសាីការ

គណៈរែាម្ស្រនាីច ុះថ្ងៃទី១១ ម្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០១០។ សកម្មភារសងាម្ទកទ់ងនឹងការអភវិឌ្ឍព្បរន័ធផាត្ផ់ាង ់ 
ទឹកស្ថអ ត្សព្ម្គប់ព្កុម្លោធាលៅតាម្បណាា លខត្ាម្យួចំនួន។ សកម្មភារការង្ហរព្ត្ូវបនាែេ់ឆ្ន ២ំ០១១ 
លដាយលោងតាម្េិខិត្របស់ឯកឧត្ាម្ឧបនាយករែាម្ស្រនាី ោត្ ឈន ់ លេខ២២១០ សហវ ច ុះថ្ងៃទី២២ 
ម្ខលម្ស្ថ ឆ្ន ២ំ០១១។ 

១៥.   ក្បាក់កម្ចី  

 ២០២២  ២០២១ 
 គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
    

បំណ េរយៈលរេម្វង    
ព្បាកក់ម្ចមី្និម្គនការធានា 986.495.717  ៧៩០.៣៥៩.៧៥០ 

    
បំណ េរយៈលរេខល ី    
ព្បាកក់ម្ចមី្និម្គនការធានា 23.499.158  ២៣.១២៨.៥១៨ 
ព្បាកក់ម្ចសីរ ប 1.009.994.875  ៨១៣.៤៨៨.២៦៨ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
១៥.   ក្បាក់កម្ចី (ត) 

 េកាខណឌ ថ្នព្បាកក់ម្ចលីៅសេ់ម្គនែូចខាងលព្កាម្៖ 

 របិូយបណ័ណ  
អព្តាការព្បាក ់

ធម្មតា 
ឆ្ន ថំ្ន 

កាេវស្ថនា 
២០២២ 
ពានល់រៀេ 

២០២១ 
ពានល់រៀេ 

      

ព្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វត្ថ   
  - JICA លយន ០,៦៦០% ២០៤៩ ៣៧.៨៦៩.៨៣៩ ៤៥.២០០.៦៥០ 
ព្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វត្ថ  - ធនាោរ

អភវិឌ្ឍនអ៍ាស ី SDR ១,៦៥០% ២០៣៧ 32.810.095 ៣៦.៤៩៩.៥៩៦ 
ទីភាន កង់្ហរអភវិឌ្ឍនប៍ារាងំ  
  - ឥណទនលេខ ១១២១ ០១ F អឺរ  ូ ០,២៥០% ២០២៥ ៤៤.០០១.៤០៨ ៦៤.៩១៧.០៦៥ 
ព្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វត្ថ    
  ទីភាន កង់្ហរអភវិឌ្ឍនប៍ារាងំ  
  - ឥណទនលេខ ១១៧៤ ០១ P ែ ោល រអាលម្រកិ ១,៨០០% ២០៣៧ 149.299.83៨ ១៤៦.៣៧៥.៥៤៨ 
ព្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វត្ថ    
  ទីភាន កង់្ហរអភវិឌ្ឍនប៍ារាងំ  
  - ឥណទនលេខ ១១៧៦ ០១ S ែ ោល រអាលម្រកិ ០,៩០០% ២០៣៨ 285.434.485 ២២៣.២៦០.៦៥២ 
ព្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វត្ថ    
  ទីភាន កង់្ហរអភវិឌ្ឍនប៍ារាងំ  
  - ឥណទនលេខ ១២៤៤ ០១ M ែ ោល រអាលម្រកិ ០,៩០០% ២០៣៩ 118.478.95៦ ៣៤.២៧២.១៤៦ 
ធនាោរវនិិលោគអឺរ   ប ែ ោល រអាលម្រកិ ០,៦១០%-០,៩៦៥% ២០៤៨ 342.100.255 ២៦២.៩៦២.៦១១ 
បំណ េម្គនការព្បាកស់រ ប    1.009.994.875 ៨១៣.៤៨៨.២៦៨ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
១៥.    ក្បាក់កម្ចី (ត) 
 បពំានលេើកចិចព្រម្លព្រៀងព្បាកក់ម្ច ី

រ.ទ.ស.ភ ម្គនព្បាកក់ម្ចមី្និម្គនការធានា ម្ែេម្គនត្ថ្ម្លលោង ចំនួន ១.០០៩.៩៩៤.៨៧៥.០០០  គិត្ព្ត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១     
ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២ ។ ព្បាកក់ម្ចទីងំលនុះ ម្គនការព្បាក់ចាបរ់ ី០,២៥០% លៅ ១,៨០០% និងព្ត្ូវសងចលនាល ុះលរេរី ២ 
លៅ ២៦ឆ្ន ។ំ លទុះោ ងណាកល៏ដាយ ព្បាកក់ម្ចទីងំលនុះ ម្គនកិចចព្រម្លព្រៀងព្បាកក់ម្ច ី ម្ែេ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ូវលោររតាម្ 
លបើម្និែូលចនុះលទ ព្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វត្ថ   និង/ឬ ទីភាន កង់្ហរអភវិឌ្ឍនប៍ារាងំ និងរយួរ េ បសិទធិរបស់ រ.ទ.ស.ភ កន ង
ការលសនើស ំការទូទត្ប់ម្នថម្ថ្នចំនួនម្ែេម្និទន់បានែក និងត្ព្ម្ូវឱ្យសងវញិតាម្ត្ព្ម្ូវការថ្នសម្ត្ េយម្ែេលៅសេ់ 
ព្បសិនលបើការបំពានលេើកិចចព្រម្លព្រៀងព្បាកក់ម្ចជីាស្ថរវនា។ 

រ.ទ.ស.ភ បានហួសរីកព្ម្តិ្អាន ភារអត្ិបរម្គគិត្ព្ត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២។ លទុះោ ងណាកល៏ដាយ រ.ទ.ស.ភ 
ទទួេបានការេ បលចាេរីភាគគីពាករ់ន័ធ ម្ែេរនោែេ់ថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២។ លហត្ ែូចលនុះ ព្បាកក់ម្ចរី ំម្គន
ការសងតាម្ត្ព្ម្ូវការ គិត្ព្ត្ឹម្ថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២។ 

១៦. ជ្ំនួយេនារេីរដ្ឋា ភ្ិបាល និងជ្ំនួយពផសងៗ 

 
ជំ្នយួរដាា ភបិាេ ជំ្នយួរបស់ JICA ជំ្នយួលផេងៗ 

ជំ្នយួរបស់   
សហភារអឺរ   ប សរ ប 

 គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ 
      

នាថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២១ ៤.២៤០.៦៤០ ១៣.៨៩៧.៥៣៩ ៦៨៣.៩១៤ 
- ១៨.៨២២.០៩៣ 

រេំស់កន ងឆ្ន  ំ (១៣៤.០៦៩) (១.៨៥៣.០០៦) (២២.៨៣២) 
- (២.០០៩.៩០៧) 

នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ /  
  ថ្ងៃទី១ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២២ ៤.១០៦.៥៧១ ១២.០៤៤.៥៣៣ ៦៦១.០៨២  ១៦.៨១២.១៨៦ 
ជំ្នយួបម្នថម្កន ងព្ោ - - - 54.436.199     54.436.199     
ការបងរ់េំស់    (134.069) (1.853.006) (22.83៣) -  (២.០០៩.៩០៨) 
នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២ ៣.៩៧២.៥០២ ១០.១៩១.៥២៧ ៦៣៨.២៤៩ 54.436.199     ៦៩.២៣៨.៤៧៧  
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
១៦. ជ្ំនួយេនារេីរដ្ឋា ភ្ិបាល និងជ្ំនួយពផសងៗ (ត) 

(ក)  ជ្ំនួយរដាា ភបិាេ 

ជ្ំនួយរដាា ភបិាេជាផេចំលណញលកើត្លចញរីភារេលម្អៀងថ្នអព្តាលងរ ម្ែេបានលព្បើលែើម្បបីាូរព្បាក ់(លរៀេ/
SDR) លព្កាម្កិចចព្រម្លព្រៀងឥណទនបនារវាងព្កសួងលសែាកិចច និងហិរញ្ញ វត្ថ  និង រ.ទ.ស.ភ ម្ែេបានច ុះ
ថ្ងៃទី៥ ម្ខឧសភា ឆ្ន ១ំ៩៩៧ ម្ែេម្គនទឹកព្បាក់សរ បចំនួន ៩.៦៩៥.០០០SDR រីធនាោរអភវិឌ្ឍន៍    
អាស ី។ រ.ទ.ស.ភ បានសលព្ម្ចរកាទ កចំលណញរីការបាូរព្បាកល់នុះកន ងបញ្ជ ី រ.ទ.ស.ភ ថាជាជ្ំនួយ
(លដាយស្ថរម្និម្គនត្ព្ម្ូវការឱ្យបងវិេព្បាកច់ំលណញលនុះលៅវញិលទ) លហើយព្បាកច់ំលណញលនុះ នឹងព្ត្ូវ
រេំស់ លដាយម្ផនក លេើលោេការណ៍ែូចោន នឹងជ្ំនួយរនោរលរេផាេ់ឱ្យលផេងៗ។ 

  (ខ)  ជ្ំនួយ JICA 

ជ្ំនួយ JICA ជាជ្ំនួយលេើគលព្ម្គងអន វត្ាថាម្រេស្ថអ ត្ លដាយព្បរន័ធព្បត្ិបត្ាិការអគាិសនីលៅតាម្ព្បរន័ធ
សូឡា។ 

  (គ)  ជ្ំនួយលផេងៗ 

 ជ្ំនួយលផេងៗ ជាការឧបត្ថម្ាព្ទរយសម្បត្ាិ លរាងចព្ក និងបរកិាា ររីទីស្ថន កក់ារសហព្បត្ាិការអនារជាត្ិរបស់ 
Association International des Maires Francophones (AIMF) និងព្កុម្ហ  ន KUBOTA 
Construction Co.. Ltd។ 

( )  ជ្ំនួយសហភារអឺរ   ប 

 ជ្ំនួយបម្នថម្ត្ំណាងឱ្យការផាេ់ជ្ំនួយ សព្ម្គបក់ារទិញសម្គា រសព្ម្គបគ់លព្ម្គងផាត្ផ់ាងទ់ឹកស្ថអ ត្បាកម់្ខង 
C កន ងចំនួនទឹកព្បាក ់12.700.000 អឺរ  ូ កន ងទព្ម្ងជ់ាជ្ំនួយវនិិលោគម្ែេលធវើលឡើងតាម្រយៈងវកិាទូលៅ
របស់សហភារអឺរ   ប។ 

 លៅែំណាច់ឆ្ន ហិំរញ្ញ វត្ថ  រ.ទ.ស.ភ បានទទួេការទូទត្់ថ្នជ្ំនួយឥត្សំណងសរ បចំនួន 12.574.864 
អឺរ  ូ ឬលសមើនឹង 54.436.199.000 លរៀេ លៅលរេបំលរញេកាខណឌ កិចចសនោ។ ម្និម្គនការកាត្រ់លំោុះ
ទកទ់ងនឹងការផាេ់ជ្ំនួយែូចលៅច ងឆ្ន ហិំរញ្ញ វត្ថ លនាុះលទ លដាយស្ថរការស្ថងសងគ់លព្ម្គងទឹកបាកម់្ខង 
C ម្និទនប់ញ្ចប់លៅលឡើយ។ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
១៧. បំណុលេនធេនារ 

  នាថ្ងៃទ១ី ម្ខម្ករា  
ឆ្ន ២ំ០២២ 

កត្ព់្តាកន ងរបាយការណ៍ 
ចលំណញ ឬខាត្ 

នាថ្ងៃទ៣ី១  
ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២ 

 គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ 
    

ព្ទរយសម្បត្ា ិលរាងចព្ក និងបរកិាា រ  
   និងព្ទរយសកម្មអរូបី (៧៤.២១៥.៤៥២) (6.251.066) (80.466.518) 

សំវធិានធនលេើសននិធិផ ត្កំណត្ ់ ៥០.៦៤៥ (40.564) 10.081 

សំវធិានធនលេើបំណ េម្និអាចទរបាន ៥២២.៨៥៨ (469.573) 53.285 

អត្ថព្បលោជ្នន៍ិលោជ្ិក ២.៩៥៣.១៣៩ 126.371 3.079.510 

ការបាូររូបិយប័ណណ ម្និរិត្ (១.៦១៨.៤៨៩) 1.925.41៥ 306.926 

 (៧២.៣០៧.២៩៩) (4.709.41៧) (77.016.716) 

 
 នាថ្ងៃទ១ី ម្ខម្ករា  

ឆ្ន ២ំ០២១ 
កត្ព់្តាកន ងរបាយការណ៍ 

ចលំណញ ឬខាត្ 
នាថ្ងៃទ៣ី១  

ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ 
 ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ ពានល់រៀេ 
    
ព្ទរយសម្បត្ា ិលរាងចព្ក និងបរកិាា រ  
   និងព្ទរយសកម្មអរូបី (៦៨.០០៤.០៩០) (៦.២១១.៣៦២) (៧៤.២១៥.៤៥២) 
សំវធិានធនលេើសននិធិផ ត្កំណត្ ់ ៥០.៦៤៥ - ៥០.៦៤៥ 
សំវធិានធនលេើបំណ េម្និអាចទរបាន ៥២២.៨៥៨ - ៥២២.៨៥៨ 
អត្ថព្បលោជ្នន៍ិលោជ្ិក ២.៩៣០.១៤៩ ២២.៩៩០ ២.៩៥៣.១៣៩ 
ការបាូររូបិយប័ណណ ម្និរិត្ ១.៩៩៣.៧៨១ (៣.៦១២.២៧១) (១.៦១៨.៤៨៩) 
 (៦២.៥០៦.៦៥៧) (៩.៨០០.៦៤៣) (៧២.៣០៧.២៩៩) 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
១៨.   គណនីអនកផាត់ផាង់ពាណិជ្ជកម្ម និងគណនីក្តូវបង់ពផសងៗ 

  កំណត្ ់  ២០២២    ២០២១ 
  សម្គា េ់  គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
រយៈលរេម្វង៖       
គណនីព្តូ្វបងល់ផេងៗ       
ព្បាកក់កថ់្ងលទឹកម្ែេព្តូ្វបងវិេសងវញិ  (ក)  76.801.705  ៦៩.៤៤៦.០៧៣ 
       
រយៈលរេខល៖ី       
គណនីអនកផាត្ផ់ាងព់ាណិជ្ជកម្ម       
ភាគីទីបី  (ខ)   48.078.710  ៣៣.២៥១.០៦៤ 
ទឹកព្បាកល់ព្ោងសំរាបក់ារង្ហរកំរ ងស្ថងសង ់    23.208.075  ៣៨.២៨៣.០៩៩ 
    71.286.785  ៧១.៥៣៤.១៦៣ 
       
គណនីព្តូ្វបងល់ផេងៗ       
ព្បាកល់េើកទឹកចិត្ាប គាេិកបងារ    9.993.226  ៩.២៤១.២៣៧ 
ទឹកព្បាកជំ់្ពាកស់្ថោរាជ្ធានីភនលំរញ    57.830.594  ៤៧.៤៥៥.៩៥៨ 
ព្បាកធ់ានាព្បតិ្បត្ាិការ    67.390  ៦៧.៣៤៤ 
រនធព្តូ្វបងល់ផេងៗ    385.903  ២៩៣.២៥៨ 
អតី្ត្ភារការង្ហរ    6.071.437  ៦.១៤៦.០៧៦ 
គណនីព្តូ្វបងល់ផេងៗ    9.025.817  ៧.២៣១.៥០៩ 
    83.374.367  ៧០.៤៣៥.៣៨២ 
គណនីអនកផាត្ផ់ាងព់ាណិជ្ជកម្ម និងគណនីព្តូ្វបងល់ផេងៗ  
   (រយៈលរេខលី)    154.661.152  ១៤១.៩៦៩.៥៤៥ 

គណនីអនកផាត្ផ់ាងព់ាណិជ្ជកម្ម និងគណនីព្តូ្វបងល់ផេងៗ  
   (រយៈលរេម្វង និងរយៈលរេខលី)    231.462.857  ២១១.៤១៥.៦១៨ 

(ក)    ព្បាកក់កថ់្ងលទឹកម្ែេព្ត្ូវបងវិេសងវញិព្ត្ូវបានព្បម្ូេរីអត្ិងិជ្នលដាយម្ផអកតាម្ទំហំនាឡិកាទឹកម្ នលរេ
ភាជ បប់ណាា ញ និងព្ត្ូវបានកត្ព់្តាជាព្បាកក់កថ់្ងលទឹកម្ែេព្ត្ូវបងវិេសងវញិកន ងបំណ េរយៈលរេម្វង។ 

(ខ) គណនីអនកផាត្ផ់ាងព់ាណិជ្ជជាគណនីោម នការព្បាក់ លហើយេកាខណឌ ឥណទនធម្មតាម្ែេផាេ់ជូ្ន រ.ទ.ស.ភ 
ចាបរ់១ីម្ខ លៅ៣ម្ខ (ឆ្ន ២ំ០២១៖ ១ ម្ខ លៅ៣ម្ខ)។ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
១៩.   ចំណូល 

    ២០២២    ២០២១ 
    គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
ការេកទឹ់កស្ថអ ត្៖       
-  អនកលព្បើព្បាស់តាម្ផាុះ    110.873.519  ១១២.២៩០.៧៧៤ 
-  អនកលព្បើព្បាស់ជាេកាណៈអាជី្វកម្ម    151.870.153  ១២៨.៥៨២.០៩៩ 
-  ស្ថថ បន័រែាបាេស្ថធារណៈ    19.671.036  ២១.៥០០.១៨៥ 
-  អនកលបាុះែ ំ    10.317.389  ៩.៣៣៣.៣៤៥ 
បងាត្ភ់ារខ សោន លេើព្បាក ់ចំណូេរីការេកទឹ់កស្ថអ ត្    70.442  ៦៦.២៤៩ 
ែក៖ ការេ បលចាេវកិកយបព្ត្    (6.513.321)  (៣.១៨៨.៤០២) 
    286.289.218  ២៦៨.៥៨៤.២៥០ 
       
ចំណូេបានរីការភាជ បប់ណាា ញទឹកស្ថអ ត្តាម្ផាុះ    8.819.483  ៩.៧៣៥.៩៧៣ 
ចំណូេការផ្លល ស់បាូរនាទបកិាទឹក    4.222.754  ៣.៨៧១.១៤៤ 
ការេកល់ព្គឿងបនាល ស់ និង នាទបកិាទឹក    392.052  ១៧៨.៤៣០ 
    299.723.507  ២៨២.៣៦៩.៧៩៧ 

២០.    ចំពណញ/(ខាត)ស្ទុធេីការបតូររបូិយប័ណណ បរពទស្ 

    ២០២២    ២០២១ 
    គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
ចំលណញ/(ខាត្)រីការបាូររូបិយបណ័ណ បរលទស       
- រិត្រីការបាូររូបិយបណ័ណ បរលទស    2.659.440  (៥៦១.៨១៥) 
- ម្និរិត្រីការបាូររូបិយបណ័ណ បរលទស    (6.140.606)  ២.៨៣៥.៧៩៩ 
    (3.481.166)  ២.២៧៣.៩៨៤ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
២១.   ចំណូលពផសងៗ 

    ២០២២    ២០២១ 
    គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
       

ជំ្នយួរដាា ភបិាេ និងជំ្នយួលផេងៗ    2.009.908  ២.០០៩.៩០៧ 
ការេកល់ព្គឿងបនាល ស់ និង នាទបកិាទឹក    15.240.650  ១៦.៤១៤.៤៣០ 
ចំណូេបានរីការរិនយ័    290.042  ១៦៥.៩៤៥ 
ការេ បលចាេភាគោភ    -     ៣៦.៣៧២.១៧៧ 
ចំណូេលផេងៗ    3.937.733  ៣.២៩៧.០២៨ 
    21.478.333  ៥៨.២៥៩.៤៨៧ 

២២.   ចំណាយពលើអតថក្បពោជ្ន៍និពោជ្ិក 

     ២០២២    ២០២១ 
    គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
       

ព្បាកល់បៀរវត្េនិលោជិ្ក    35.130.863  ៣២.៧៦៧.៧៦៤ 
ប រវោភ    11.452.529  ១០.៥០៩.៥០៦ 
ព្បាកឧ់បត្ថម្ា    9.510.552  ៨.៦៨០.៨១៦ 
អតី្ត្ភារការង្ហរ    1.153.862  ១.១៩៣.៣៥៧ 
ព្បាកឈ់នួេអនកល  ការ    886.563  ១.០២៥.៩៦៧ 
ចំណាយលផេងៗទកទ់ងនឹងនិលោជិ្ក    12.041.053  ៩.៤៥៣.៨២៧ 
    70.175.422  ៦៣.៦៣១.២៣៧ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
២៣.   វតថុធាតុពែើម្ស្ក្ាប់ផលតិទឹកសាអ ត  

    ២០២២    ២០២១ 
    គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
       

កលរនី    4.606.139  ៣.២៨៣.៤៧៧ 
ប ូេី អាេ យម្ញី ូ ម្ កលរតី្    6.140.816  ៥.០៨៤.៩៤៧ 
អំបិេ    914.299  ៨០២.៩៤៦ 
វត្ថ ធាត្ លែើម្លផេងលទៀត្    479.486  ៣៧០.៦១២ 
    12.140.740  ៩.៥៤១.៩៨២ 

 

២៤.   វតថុធាតុពែើម្ស្ក្ាប់ការតភាជ ប់បណាត ញពៅត្តម្ពគហដ្ឋា ន 

    ២០២២    ២០២១ 
    គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
       

វត្ថ ធាត្ លែើម្សំរាបក់ារត្ភាជ បប់ណាា ញលៅតាម្លគហដាា ន    3.300.330  ២.២៧០.២២៧ 
ការបាូរនាឡិកាទឹក    1.065.338  ៦០៦.៥៤០ 
ថ្ងលលែើម្បំរង ់    35.779  ១៨.៩៧២ 
ថ្ងលលែើម្លផេងៗ    551.924  ២៦៨.០២៩ 
    4.953.371  ៣.១៦៣.៧៦៨ 

 

២៥.   ចំណូលការក្បាក់ 

    ២០២២    ២០២១ 
    គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
       

ចំណូេការព្បាករី់ព្បាកប់លញ្ញ ើលៅធនាោរ    4.656.618  ២.៧០៦.០៤៤ 
ចំណូេម្និរិត្រីការបាូររូបិយបណ័ណ     13.081.128  ១០.៨៤៩.០២០ 
    17.737.746  ១៣.៥៥៥.០៦៤ 
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រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
២៦.   ចំណាយការក្បាក់ 

    ២០២២    ២០២១ 
    គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
       

ចំណាយការព្បាកល់េើព្បាកក់ម្ច ី    9.115.530  ៦.៤៣៦.៦៧៧ 
ខាត្ម្និរិត្រីការបាូររូបិយបណ័ណ លេើព្បាកក់ម្ច ី    8.494.262  ២.៧៥៦.៥៧១ 
ការព្បាកម់្ែេបានលធវើមូ្េធនកម្មលេើ 
   ព្ទរយសកម្មម្គនេកាណៈសម្បត្ាិព្គបព់្ោន ់    (5.505.096) 

 
(៤.៣៩៨.៤៦៩) 

    12.104.696  ៤.៧៩៤.៧៧៩ 

 
២៧.   េនធពលើក្បាក់ចំណូល 

    ២០២២    ២០២១ 
    គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
       

រនធលេើព្បាកចំ់ណូេ       
- កន ងការយិបរលិចឆទ    ១៧.៦២០.៦១០  ២៤.៥២៣.៥៩៣ 
- សំវធិានធនខវុះកន ងការយិបរលិចឆទម្ ន    -     ២.២៥៨.៤៣៣ 
    ១៧.៦២០.៦១០  ២៦.៧៨២.០២៦ 
រនធរនោរ       
ភារខ សោន បលណាា ុះអាសនន    ៤.៧០៩.៤១៧  ៩.៨០០.៦៤៣ 
    22.330.027  ៣៦.៥៨២.៦៦៩ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
២៧.   េនធពលើក្បាក់ចំណូល (ត) 

ការលផាៀងផ្លា ត្់ការគណនារនធលេើព្បាកច់ំណូេតាម្អព្តារនធ ជាម្យួចំណាយរនធលេើព្បាកច់ំណូេែូចម្ែេ
បានបង្ហា ញកន ងរបាយការណ៍ចំណូេម្គនែូចខាងលព្កាម្៖ 

    ២០២២    ២០២១ 
    គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
       

ចំលណញម្ នកាត្ក់ងរនធ    130.515.892  ១៦៥.៨៥៦.៥៨៦ 
       
រនធលេើព្បាកចំ់លណញលដាយលព្បើអព្តារនធព្សបចាប ់២០%  
    (ឆ្ន ២ំ០២១៖ ២០%)    26.103.178 

 
៣៣.១៧១.៣១៧ 

ផេប ុះពាេ់រនធលកើត្លឡើងរី៖       
- ចំណាយម្និអាចកាត្ក់ងបាន    115.330  ៣៣១.២០១ 
- ភារខ សោន បលណាា ុះអាសនន    (3.888.481)  ៨២១.៧១៨ 
- សំវធិានធនខវុះថ្នរនធលេើព្បាកចំ់ណូេកន ងការយិបរលិចឆទម្ ន    -     ២.២៥៨.៤៣៣ 
ចំណាយរនធលេើព្បាកចំ់ណូេកន ងការយិបរលិចឆទ    22.330.027  ៣៦.៥៨២.៦៦៩ 

 

២៨.  ចំពណញកនងុម្ួយភាគហ ុន 

ចលំណញកន ងម្យួភាគហ  នធម្មតាលោេ 

ចំលណញកន ងម្យួភាគហ  នធម្មតាលោេ ម្ផអកលេើព្បាកច់ំលណញកន ងការយិបរលិចឆទម្ែេម្បងម្ចកលៅភាគហ  និក      
រ.ទ.ស.ភ និងចំនួនហ  នធម្មតាម្ែេលៅម្គនជាម្ធយម្កន ងការយិបរលិចឆទ ម្ែេបានគណនាែូចខាងលព្កាម្៖ 

    ២០២២    ២០២១ 
    គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
       

ចំលណញម្បងម្ចកលៅភាគហ  និក រ.ទ.ស.ភ    108.185.865  ១២៩.២៧៣.៩១៧ 
ចំននួភាកហ  នគិត្ជាម្ធយម្    86.973.162  ៨៦.៩៧៣.១៦២ 
ចំលណញកន ងម្យួហ  នលោេ    1.243,90  ១.៤៨៦,៣៧ 

ចំលណញកន ងម្យួហ  នងយច ុះ    1.243,90  ១.៤៨៦,៣៧ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
២៨.   ចំពណញកនងុម្ួយភាគហ ុន (ត) 

ចំលណញកន ងម្យួភាគហ  នងយច ុះ ព្ត្ូវបានគណនាលដាយម្កម្ព្បចំនួនម្ធយម្ថ្នភាគហ  នធម្មតាម្ែេម្គនលដាយ
សនមត្ថាម្គនការលផារភាគហ  នងយច ុះ ម្ែេម្គនសកាា ន រេទងំអស់លៅជាភាគហ  នធម្មតា។ 

គិត្ព្ត្ឹម្ការយិបរលិចឆទលនុះ   រ.ទ.ស.ភ ម្និម្គនភាគហ  នម្ែេម្គនសកាា ន រេអាចលផារលៅជាភាគហ  នធម្មតាលនាុះ
លទ។ ែូចលនុះចំលណញកន ងម្យួភាគហ  នងយច ុះ ម្គនត្ថ្ម្លលសមើនឹងចំលណញកន ងម្យួភាគហ  នជាម្ូេដាា ន។ 

២៩.   ភាគលាភ្ 

    ២០២២    ២០២១ 
    គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
       

ទទេួស្ថា េ់កន ងកន ងអំឡ ងការយិបរលិចឆទ       
ភាគោភកន ងការយិបរលិចឆទគិត្ព្តឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ       
   ឆ្ន ២ំ០២២ ត្ថ្ម្ល៣១០លរៀេ កន ងម្យួភាគហ  នធម្មតា*    4.044.252  - 
ភាគោភកន ងការយិបរលិចឆទគិត្ព្តឹ្ម្ថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ       
   ឆ្ន ២ំ០២១ ត្ថ្ម្ល២៦២លរៀេ កន ងម្យួភាគហ  នធម្មតា    -  22.786.965    

 
* ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេកាេរីថ្ងៃទី១៨ ម្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០២២ បានព្បកាស និងអន ម្ត័្លេើភាគោភចំនួន ៣១០ 

លរៀេកន ងម្យួភាគហ  នធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ។ 

អន លោម្តាម្េិខិត្យេ់ព្រម្រីព្កសួងលសែាកិចច និងហិរញ្ញ វត្ថ  ច ុះថ្ងៃទី ៩ ម្ខសីោ ឆ្ន ២ំ០២១ រ.ទ.ស.ភ 
ព្ត្ូវបានលេើកម្េងការបង់ភាគោភលដាយ    រ.ទ.ស.ភ  ែេ់ព្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វត្ថ រហូត្ែេ់ឆ្ន  ំ
ហិរញ្ញ វត្ថ បញ្ចប់ឆ្ន  ំ ២០២៤ ជាម្យួនឹងភាគោភថ្នឆ្ន ហិំរញ្ញ វត្ថ ម្ែេបញ្ចប់ឆ្ន  ំ ២០២៥ នឹងព្ត្ូវបនាែូចការ
អន វត្ាធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ។ 

អាព្ស័យលហត្ លនុះ ភាគោភម្ែេបានទទួេស្ថា េ់កន ងអំឡ ងលរេហិរញ្ញ វត្ថ ព្ត្ូវបានលផារសព្ម្គបភ់ាគហ  និក
ម្ែេលៅសេ់របស់ រ.ទ.ស.ភ ខណៈម្ែេចំម្ណកសព្ម្គប ់ព្កសួងលសែាកិចចនិងហិរញ្ញ វត្ថ ព្ត្ូវបានលផាររីព្បាក់
ចំណូេរកាទ កលៅទ នបព្ម្ុងអភវិឌ្ឍនរ៍បស់ រ.ទ.ស.ភ លដាយផ្លា េ់។ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 

៣០.   ក្បតិបតតិការជាម្ួយភាគីពាក់េ័នធ 

រ.ទ.ស.ភ ម្គនព្បត្ិបត្ាិការសំខាន់ៗ ជាម្យួភាគីពាករ់ន័ធែូចខាងលព្កាម្៖ 
(ក) ស្ថថ បន័ពាករ់ន័ធរាជ្រដាា ភបិាេ 

ស្ថជ្ីវកម្មម្ែេភាជ បល់ៅនឹងរាជ្រដាា ភបិាេ គឺម្គនពាករ់ន័ធជាម្យួ រ.ទ.ស.ភ ម្ែេព្ត្ូវបានកានក់ាបភ់ាគ
ហ  នលដាយ ព្កសួងលសែាកិចច និងហិរញ្ញ វត្ថ ។ ស្ថថ បន័ម្ែេព្គប់ព្គងលដាយផ្លា េ់លដាយរាជ្រដាា ភបិាេ ព្ត្ូវ
បានសំលៅទងំព្សុងជាស្ថថ បន័រាជ្រដាា ភបិាេម្ែេពាករ់ន័ធនឹង រ.ទ.ស.ភ។ 

រាជ្រដាា ភបិាេ និងស្ថថ បន័ម្ែេព្គបព់្គង ឬព្គប់ព្គងរមួ្ោន លដាយរាជ្រដាា ភបិាេថ្នព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា 
គឺជាភាគីពាករ់ន័ធជាម្យួនឹង រ.ទ.ស.ភ។ រ.ទ.ស.ភ បានលធវើព្បត្ិបត្ាិការជាម្យួស្ថថ បន័ជាលព្ចើន ម្ែេរមួ្
ម្គនម្និព្ត្ឹម្ម្ត្ការទិញទំនិញប  លណាណ ុះលទ ម្ងម្ទងំរមួ្ម្គនការលព្បើព្បាស់ទឹកជាស្ថធារណៈ និងការដាក់
ព្បាកប់លញ្ញ ើ។ 

រាេ់ព្បត្ិបត្ាិការទងំអស់ម្ែេបានកត្ព់្តាលដាយ រ.ទ.ស.ភ  ជាម្យួស្ថថ បន័រាជ្រដាា ភបិាេ  ម្ែេពាករ់ន័ធ 
គឺព្ត្ូវបានលធវើលឡើងកន ងសកម្មភារអាជ្ីវកម្មធម្មតារបស់ រ.ទ.ស.ភ សាីរេីកាខណឌ ចរចា ឬេកាខណឌ ព្បោក់
ព្បម្ហេនឹង ស្ថថ បន័លផេងលទៀត្ ម្ែេម្និម្ម្នជាស្ថថ បន័រាជ្រដាា ភបិាេម្ែេពាករ់ន័ធ លេើកម្េងម្ត្ម្គនការ
បង្ហា ញលៅកម្នលងលផេងលទៀត្លៅកន ងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ។ 

រ.ទ.ស.ភ បានពាករ់ន័ធោ ងសំខានល់ៅកន ងែំលណើ រការ និងការម្ចកចាយទឹកម្ែេជាម្ផនកម្យួថ្នព្បត្ិបត្ាិការធម្ម
តារបស់ខលួន។ លសវាកម្មទងំលនុះព្ត្ូវបានអន វត្ាជាព្បចា ំ លេើេកាខណឌ ពាណិជ្ជកម្មម្ែេព្ត្ូវបានអន វត្ាជាម្យួ
អត្ិងិជ្នទងំអស់។ ព្បត្ិបត្ាិការទងំលនុះព្ត្ូវបានបលងកើត្លឡើងលដាយម្ផអកលេើេកាខណឌ ម្ែេម្និខ សោន ជាស្ថរ
វនារីព្បត្ិបត្ាិការជាម្យួភាគីម្ែេម្និពាករ់ន័ធោន ។ 

លព្ៅរីព្បត្ិបត្ាិការ និងសម្ត្ េយសំខាន់ៗជាម្យួប គាេនីម្យួៗ ែូចបានបង្ហា ញលៅកម្នលងលផេងលទៀត្លៅ
កន ងរត័្ម៌្គនហិរញ្ញ វត្ថ សលងាបចលនាល ុះលរេ រ.ទ.ស.ភ ម្គនព្បត្ិបត្ាិការសំខាន់ៗ ជាសម្ូហភារ ប  ម្នាម្និម្គន
ព្បត្ិបត្ាិការឯកប គាេលឡើយ។ 

(ខ) ោភការសព្ម្គបគ់ណៈព្គប់ព្គងសំខាន់ៗ  

ោភការសព្ម្គបគ់ណៈព្គប់ព្គងសំខាន់ៗ សរ បព្ត្ូវបានវភិាគែូចខាងលព្កាម្៖ 
    ២០២២    ២០២១ 
    គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
ព្បាកល់បៀវត្េរ ៍និងចំណាយលផេងៗ    2.380.572       ២.៤៣៥.៤៦៣ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣១.   ឧបករណ៏ហរិញ្ញវតថុ 

(ក) ការចាត្ថ់ាន កឧ់បករណ៏ហិរញ្ញ វត្ថ  

តារាងខាងលព្កាម្ជាការវភិាគឧបករណ៏ហិរញ្ញ វត្ថ  កន ងរបាយការណ៏ស្ថថ នភារហិរញ្ញ វត្ថ តាម្ថាន កថ់្នឧបករណ៏
ហិរញ្ញ វត្ថ លដាយលោងតាម្អវីម្ែេលគម្ត្ងតាងំឱ្យ៖ 

 ត្ថ្ម្លព្តូ្វបានរេំស់ ត្ថ្ម្លលោង 
 គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ 
នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២   
ព្ទរយសកម្មហរិញ្ញ វត្ថ    
ការវនិិលោគរយៈលរេខលី 126.118.416 126.118.416 
គណនីអតិ្ងិជ្នពាណិជ្ជកម្ម និងគណនីព្តូ្វទទេួលផេងៗ 27.482.021 27.482.021 
ស្ថចព់្បាក ់និងស្ថចព់្បាកស់ម្មូ្េ 61.158.915 61.158.915 
ព្បាកក់ម្ចនិីលោជិ្ត្ 7.956.651 7.956.651 
 222.716.003 222.716.003 

បំណ េហរិញ្ញ វត្ថ    
គណនីអនកផាត្ផ់ាង ់និងគណនីព្តូ្វបងល់ផេងៗ ២៣១.០៧៦.៩៥៤ ២៣១.០៧៦.៩៥៤ 
ព្បាកក់ម្ច ី 1.009.994.875 1.009.994.875 
 1.2៤១.0៧១.៨២៩ 1.២៤១.0៧១.៨២៩ 

នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១   
ព្ទរយសកម្មហរិញ្ញ វត្ថ    
ការវនិិលោគរយៈលរេខលី ៦៨.១៦៣.៨៣៣ ៦៨.១៦៣.៨៣៣ 
គណនីអតិ្ងិជ្នពាណិជ្ជ និងគណនីព្តូ្វទទេួលផេងៗ ២៤.០៤២.២៣១ ២៤.០៤២.២៣១ 
ស្ថចព់្បាក ់និងស្ថចព់្បាកស់ម្មូ្េ ៨៩.៦៥៩.៥៣៨ ៨៩.៦៥៩.៥៣៨ 
ព្បាកក់ម្ចនិីលោជិ្ត្ ៧.៩៥៦.៦៥១ ៧.៩៥៦.៦៥១ 
 ១៨៩.៨២២.២៥៣ ១៨៩.៨២២.២៥៣ 

បំណ េហរិញ្ញ វត្ថ    
គណនីអនកផាត្ផ់ាង ់និងគណនីព្តូ្វបងល់ផេងៗ ២១១.១២២.៣៦០ ២១១.១២២.៣៦០ 
ព្បាកក់ម្ច ី ៨១៣.៤៨៨.២៦៨ ៨១៣.៤៨៨.២៦៨ 
 ១.០២៤.៦១០.៦២៨ ១.០២៤.៦១០.៦២៨ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣១.   ឧបករណ៏ហរិញ្ញវតថុ (ត) 

  (ខ) ការព្គបព់្គងោនភិយ័ហិរញ្ញ វត្ថ  

សកម្មភារអាជ្ីវកម្មរបស់ រ.ទ.ស.ភ ព្បឈម្នឹងោនិភយ័ហិរញ្ញ វត្ថ ជាលព្ចើនម្ែេលកើត្លឡើងរីព្បត្ិបត្ាិការ   
និងការ លព្បើព្បាស់ឧបករណ៏ហិរញ្ញ វត្ថ ។ ោនិភ័យហិរញ្ញ វត្ថ សំខាន់ៗ រមួ្ម្គនោនិភយ័ឥណទនោនិភយ័
ស្ថចព់្បាកង់្ហយព្សួេ និងោនិភយ័េំហូរស្ថចព់្បាក ់ោនិភ័យរូបិយប័ណណ បរលទស និងោនិភយ័អព្តា
ការព្បាក។់ ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេលធវើការព្ត្ួត្រិនិត្យលឡើងវញិ និងយេ់ព្រម្លេើលោេការណ៍សំរាប់              
ការព្គប់ព្គងោនិភយ័នីម្យួៗ ែូចម្ែេបានសលងាបខាងលព្កាម្៖ 

១. ោនភិយ័ឥណទន 

ោនិភយ័ឥណទន គឺជាោនិភយ័ថ្នការខាត្បង់ហិរញ្ញ វត្ថ ែេ់ រ.ទ.ស.ភ ម្ែេអាចលកើត្លឡើងលេើ
ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ព្បសិនលបើគូរភាគីអាចនឹងម្និអាចបំលរញកាត្រវកិចចទូទត្់សង។ រ.ទ.ស.ភ 
ព្បឈម្ម្ ខនឹងោនិភ័យឥណទនលកើត្លឡើងរីសកម្មភារព្បត្ិបត្ាិការ (ចម្បងគឺគណនីអត្ិងិជ្ន
ពាណិជ្ជកម្ម) និងរីសកម្មភារហិរញ្ញបបទន រមួ្ទងំស្ថច់ព្បាក ់និងស្ថច់ព្បាកស់ម្ម្ូេ។ រ.ទ.ស.ភ 
ម្គនលោេការណ៍ឥណទន លហើយការព្បឈម្នឹងោនិភយ័ឥណទនព្ត្ូវបានព្គប់ព្គងតាម្រយៈ    
ការអន ម្ត័្លេើឥណទន កំរតឹ្ឥណទន និងនីត្ិវធិីតាម្ដាន។  

   គណនអីត្ងិជិ្នពាណិជ្ជកម្ម នងិព្ទរយសកម្មកចិចសនោ 

ោនិភយ័ឥណទនម្ែេ រ.ទ.ស.ភ ង្ហយរងផេប ុះពាេ់គឺ តាម្រយៈគណនីអត្ិងិជ្នពាណិជ្ជកម្ម 
និងព្ទរយសកម្មកិចចសនោម្ែេព្ត្ូវទទួេរីអត្ិងិជ្ន។ អាយ កាេឥណទនសព្ម្គបអ់នកលព្បើព្បាស់
តាម្ផាុះ និងអនកលព្បើព្បាស់ជាេកាណៈអាជ្ីវកម្ម គឺ ១ម្ខ និង ១ឆ្ន  ំ សព្ម្គបព់្គឹុះស្ថថ នស្ថធារណៈ។        
រ.ទ.ស.ភ បានលធវើការព្គប់ព្គងោ ងែិត្ែេ់លេើគណនីពាណិជ្ជកម្ម លែើម្បកីាត្ប់នថយោនិភ័យ។   
សម្ត្ េយម្ែេហួសកំណត្ ់ព្ត្ូវបានរិនិត្យលទបើងវញិោ ងលទៀត្ទត្ល់ដាយព្កុម្ព្បឹកាភបិាេ។ 
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(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
 

72 
 

កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣១.   ឧបករណ៏ហរិញ្ញវតថុ (ត) 

 (ខ) ការព្គបព់្គងោនភិយ័ហិរញ្ញ វត្ថ  (ត្) 
១. ោនភិយ័ឥណទន (ត្) 

 ព្បម្ូេផា ំថ្នរត័្៌ម្គនោនិភយ័ឥណទន 

រ.ទ.ស.ភ កំណត្់ោនិភយ័ឥណទនព្បម្ូេផា ំថ្នគណនីអត្ិងិជ្នពាណិជ្ជកម្ម លដាយម្ផអកតាម្     
ម្ូេដាា នម្ែេកំរ ងែំលណើ រការ។ ព្បម្ូេផា ំថ្នរត័្ម៌្គនោនិភយ័ឥណទនថ្នគណនីអត្ិងិជ្ន
ពាណិជ្ជរបស់ រ.ទ.ស.ភ លៅច ងព្ោរាយការណ៏ម្គនែូចខាងលព្កាម្៖ 

 ២០២២  ២០២១  
 គតិ្ជាពានល់រៀេ % គតិ្ជាពានល់រៀេ % 
     
គណនីព្ត្ូវទទួេតាម្លគហដាា ន 1.114.374 ៨% ១.៥៣៥.៨៤០ ១០% 
គណនីព្ត្ូវទទួេអាជ្ីវកម្ម 1.300.959 ៩% ១.០៦២.៩០៣ ៧% 
គណនីព្ត្ូវទទួេរដាា បាេស្ថធារណៈ 11.673.281 ៨២% ១២.២០៩.៩៤៧ ៨២% 
គណនីព្ត្ូវទទួេត្ំណាងម្ចកចាយទឹក ១០៣.៦៤៧ ១% ៤៤.២១៥ ១% 
 14.១៩២.២៦១  ១៤.៨៥២.៩០៥  

រ.ទ.ស.ភ ម្និររំឹងថាត្ថ្ម្លលោងម្ែេបានកត្់ព្តាលៅច ងព្ោរាយការណ៏នីម្យួៗ ម្គនភារខ សោន ជា
ស្ថរវនារីត្ថ្ម្លម្ែេនឹងព្ត្ូវបានទទួេបានលនាុះលទ។ 

លែើម្បពី្គប់ព្គងោនិភយ័លេើគណនីអត្ិងិជ្នពាណិជ្ជកម្ម រ.ទ.ស.ភ ត្ព្ម្ូវឱ្យកក់ព្បាកម់្ នលរេម្គន
ការត្ភាជ ប់នាឡិកាទឹក។ ចំលពាុះអងាភាររែាម្និចាបំាចម់្គនព្បាក់កកល់ទ លដាយស្ថរ រ.ទ.ស.ភ លជ្ឿថា
នឹងអាចព្បម្ូេបានរីអងាភារទងំលនាុះតាម្រយៈព្កសួងលសែាកិចច និងហិរញ្ញ វត្ថ  (ព្បភរថ្នហិរញ្ញ វត្ថ 
សំរាបអ់ងាភារទងំលនាុះ) ម្ែេកជ៏ាភាគហ  និក និងអនកព្ត្ួត្រិនិត្យហិរញ្ញ វត្ថ របស់ រ.ទ.ស.ភ។ 

លោេនលោបាយកាត្ប់នថយព្បាកក់កល់ៅអត្ិងិជ្ន ម្ែេម្និទនប់ានសងបំណ េកន ងកំឡ ងលរេ 
េកាខណឌ ឥណទន។ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣១.   ឧបករណ៏ហរិញ្ញវតថុ (ត) 

 (ខ) ការព្គបព់្គងោនភិយ័ហិរញ្ញ វត្ថ  (ត្) 
១. ោនភិយ័ឥណទន (ត្) 

ស្ថចព់្បាក ់ស្ថចព់្បាកស់ម្ម្េូ នងិការវនិលិោគរយៈលរេខល ី

កន ងស្ថចព់្បាក់ និងស្ថច់ព្បាកស់ម្ម្ូេម្គនចំនួន ៤.៤៤២.៤៧៦.០០០លរៀេ (២០២១៖ 
២.៧៩៣.៨៥៥.០០០លរៀេ) ព្ត្ូវបានដាកនូ់វរត្នាោជាត្ិ រត្នាោរព្កុងភនលំរញ រត្នាោរលខត្ា
ត្បូង ម ំនិងរត្នាោរលខត្ាកណាា េ។ 

លែើម្បកីាត្ប់នថយោនិភយ័ឥណទនសំរាបព់្បាកល់ៅធនាោរ និងការវនិិលោគរយៈលរេខលី (ព្បាក់
បលញ្ញ ើរយៈលរេកំណត្់លៅធនាោរ) រ.ទ.ស.ភ បានដាកប់លញ្ញ ើលៅធនាោរលផេងៗលដាយលព្បើព្បាស់
ធនាោរធំៗម្យួចំនួនម្ែេេបីៗ កន ងព្បលទសកម្ព ជា។ 

  ២.  ោនភិយ័ស្ថចព់្បាកង់្ហយព្សួេ 

ោនិភយ័ស្ថច់ព្បាក់ង្ហយព្សួេគឺជាោនិភយ័ម្ែេ រ.ទ.ស.ភ នឹងជ្ួបផេេំបាកកន ងការបំលរញ
កាត្រវកិចចហិរញ្ញ វត្ថ លៅលរេែេ់ថ្ងៃកំណត្។់ រ.ទ.ស.ភ ព្បឈម្ម្ ខនឹងោនិភយ័ស្ថចព់្បាក់      
ង្ហយព្សួេចម្បងរីភារ ម្និព្ត្ូវោន ថ្នកាេវស្ថនារវាងព្ទរយសកម្មហិរញ្ញ វត្ថ  និងបំណ េហិរញ្ញ វត្ថ ។      
ការព្បឈម្ម្ ខនឹងោនិភ័យស្ថចព់្បាកង់្ហយព្សួេ ជាចំបងលកើត្លឡើងរីគណនីអនកផាត្ផ់ាង់ពាណិជ្ជ
កម្ម និងគណនីព្ត្ូវបង់លផេងៗ និងកម្ច។ី 

កម្មវត្ថ របស់ រ.ទ.ស.ភ គឺព្គបព់្គងត្ េយភាររវាងការបនាការផាេ់ហិរញ្ញបបទន និងភារបត្់ម្បនតាម្     
រយៈការសព្ម្បសព្ម្ួេព្បចាកំារ។  រ.ទ.ស.ភ បានព្គប់ព្គងស្ថច់ព្បាក់ង្ហយព្សួេព្គប់ព្ោន់ និងភារ
ម្គនព្ស្ថបថ់្ន     ម្ូេនិធិលែើម្បបីំលរញត្ព្ម្ូវការលព្បើព្បាស់ស្ថច់ព្បាកព់្បចាថំ្ងៃ ព្សបលរេម្ែេ
ព្គបព់្គងការព្ត្ួត្ព្តា និងសនាិស ខលេើបម្ព្ម្បព្ម្ួេស្ថចព់្បាក។់ រ.ទ.ស.ភ លព្បើព្បាស់េំដាប់េំលដាយ
ថ្នព្បត្ិបត្ាិការលែើម្បទីទួេបាននូវផេព្បលោជ្ន៏ជាធំរីេំហូរម្ូេនិធិ លែើម្បឱី្យរូកលគព្គប់ព្គង
ព្បកបលដាយម្គនព្បសិទធភារ លែើម្បបីលងកើនព្បាកច់ំណូេរីការវនិិលោគ និងកាត្ប់នថយថ្ងលលែើម្ថ្នការ   
ខចីព្បាក់។ នាយកដាា នរត្នាោររបស់រ.ទ.ស.ភ កព៏្ត្ូវធានាឱ្យបានថាម្គនកម្នលងព្គបព់្ោនល់ែើម្បសីព្ម្ប
សព្ម្ួេម្ូេនិធិ និងព្ទរយម្ែេអាចបាូរយកព្បាក់សព្ម្គបត់្ព្ម្ូវការងវកិាររយៈលរេខលី និងរយៈ      
លរេម្វង។ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣១.   ឧបករណ៏ហរិញ្ញវតថុ (ត) 

 (ខ) ការព្គបព់្គងោនភិយ័ហិរញ្ញ វត្ថ  (ត្) 
  ២.  ោនិភយ័ស្ថចព់្បាកង់្ហយព្សេួ (ត្) 

   ការវភិាគកាេវស្ថនា 
 ការវភិាគកាេវស្ថនាថ្នបំណ េហិរញ្ញ វត្ថ របស់ព្កុម្ហ  នលដាយម្ផអកលេើការទូទត្ ់ធម្មតាតាម្កិចចសនោលៅកាេបរលិចឆទថ្នរបាយការណ៍ម្គនែូចខាងលព្កាម្៖ 

  េំហូរស្ថចព់្បាកត់ាម្កិចចសនោ 
 ត្ថ្ម្លលោង តាម្ត្ព្ម្វូការ ឬកន ងលរេ ១

ឆ្ន  ំ
ចលនាល ុះរី១ លៅ៥ឆ្ន  ំ លេើសរី ៥ឆ្ន  ំ សរ ប 

 គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ 
នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២      
បំណ េហរិញ្ញ វត្ថ       
គណនីអនកផាត្ផ់ាងព់ាណិជ្ជ និងគណនី    

ព្ត្ូវទទួេលផេងៗ 231.076.954 ១៥៤.២៧៥.២៤៩ - ៧៦.៨០១.៧០៥ 231.076.954 
ព្បាកក់ម្ច ី 1.009.994.875 2៣.៤៩៩.១៥៨ 200.765.174 785.730.543 1.007.762.579 
 1.241.071.829 ១៧៧.៧៧៤.៤០៧ ២០០.៧៦៥.១៧៤ ៨៦២.៥៣២.២៤៨ 1.238.839.533 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣១.   ឧបករណ៏ហរិញ្ញវតថុ (ត) 

 (ខ) ការព្គបព់្គងោនភិយ័ហិរញ្ញ វត្ថ  (ត្) 
  ២.  ោនិភយ័ស្ថចព់្បាកង់្ហយព្សេួ (ត្) 

   ការវភិាគកាេវស្ថនា (ត្) 
 ការវភិាគកាេវស្ថនាថ្នបំណ េហិរញ្ញ វត្ថ របស់ព្កុម្ហ  នលដាយម្ផអកលេើការទូទត្ ់ធម្មតាតាម្កិចចសនោលៅកាេបរលិចឆទថ្នរបាយការណ៍ម្គនែូចខាងលព្កាម្៖ (ត្) 

  េំហូរស្ថចព់្បាកត់ាម្កិចចសនោ 
 ត្ថ្ម្លលោង តាម្ត្ព្ម្វូការ ឬកន ងលរេ ១

ឆ្ន  ំ
ចលនាល ុះរី១ លៅ៥ឆ្ន  ំ លេើសរី ៥ឆ្ន  ំ សរ ប 

 គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ 
នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១      
បំណ េហរិញ្ញ វត្ថ       
គណនីអនកផាត្ផ់ាងព់ាណិជ្ជ និងគណនី    

ព្ត្ូវទទួេលផេងៗ ២១១.១២២.៣៦០ ១៤១.៦៧៦.២៨៧ - ៦៩.៤៤៦.០៧៣ ២១១.១២២.៣៦០ 
ព្បាកក់ម្ច ី ៨១៣.៤៨៨.២៦៨ ២៣.២២៩.២៣៥ ១៦៩.១៤៨.១៤៧ ៦២៩.០៦៨.៨៥៦ ៨២១.៤៤៦.២៣៨ 
 ១.០២៤.៦១០.៦២៨ ១៦៤.៩០៥.៥២២ ១៦៩.១៤៨.១៤៧ ៦៩៨.៥១៤.៩២៩ ១.០៣២.៥៦៨.៥៩៨ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣១.   ឧបករណ៏ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
 (ខ) ការព្គបព់្គងោនភិយ័ហិរញ្ញ វត្ថ  (ត្) 

(៣) ោនិភយ័របិូយបណ័ណ បរលទស 

ោនិភយ័រូបិយបណ័ណ បរលទស គឺជាោនិភយ័ថ្នការម្ព្បព្បួេត្ថ្ម្លសម្ព្សប ឬេំហូរស្ថចព់្បាកន់ាលរេ
អនាគត្ថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ  ម្ែេជាេទធផេបានរីការបាូរលដាយលព្បើអព្តាបាូរព្បាកប់រលទស។ ការព្បឈម្
របស់ រ.ទ.ស.ភ នឹងោនិភយ័ថ្នការបាូរ លដាយលព្បើអព្តាបាូរព្បាកប់រលទសទកទ់ងជាចម្បងលៅនឹងសកម្មភារ
ព្បតិ្បត្ាិការរបស់ រ.ទ.ស.ភ (លៅលរេម្ែេស្ថចព់្បាក ់ និងស្ថចព់្បាកស់ម្មូ្េ ការវនិិលោគរយៈលរេខលី     
ការទិញ និងកម្ចមី្ែេជារូបិយបណ័ណ បរលទស)។ 

 ការម្និទបស់្ថក ត្ោ់និភយ័ថ្នព្ទរយសកម្ម និងបំណ េហរញិ្ញ វត្ថ ម្ែេម្និម្ម្នជារូបិយបណ័ណ លោេម្គនែូច   
ខាងលព្កាម្៖ 
    ២០២២    ២០២១ 
    គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 
ព្ទរយសកម្មនិងបំណ េហិរញ្ញ វត្ថ ម្ែេ 
   ម្និគិត្ជារូបិយបណ័ណ ម្ ខង្ហរ៖        
ស្ថចព់្បាក ់និងស្ថចព់្បាកស់ម្មូ្េ       
ែ ោល រអាលម្រកិ    ៣៤.៨៩៤.៣៨៥  ២៦.៤៦៣.២៨៦ 
ការវនិិលោគរយៈលរេខល ី       
ែ ោល រអាលម្រកិ    91.118.416  ៦៨.១៦៣.៨៣៤ 
គណនីអនកផាត្ផ់ាងព់ាណិជ្ជកម្ម  
   និងគណនីព្តូ្វបងល់ផេងៗ       
ែ ោល រអាលម្រកិ    ៨១.៩៩៣.២៥០  ៤៧.៦១៨.៨៨០ 
អឺរ  ូ    23.991.854  ២១.៣៨៩.៩៩២ 
    ១០៥.៩៨៥.១០៤  ៦៩.០០៨.៨៧៣ 

ព្បាកក់ម្ច ី       
ែ ោល រអាលម្រកិ    895.313.528  ៦៦៦.៨៧០.៩៥៧ 
អឺរ  ូ    43.999.061  ៦៤.៩១៧.០៦៥ 
Speacial Drawing Right    32.810.102  ៣៦.៤៩៩.៥៩៦ 
លយន    37.872.184  ៤៥.២០០.៦៥០ 
    1.009.994.875  ៨១៣.៤៨៨.២៦៨ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣១.   ឧបករណ៏ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
 (ខ) ការព្គបព់្គងោនភិយ័ហិរញ្ញ វត្ថ  (ត្) 

(៣) ោនភិយ័រូបយិបណ័ណ បរលទស (ត្) 

ការវភិាគភារម្ព្បព្បួេលេើោនិភយ័រូបិយប័ណណ បរលទស  
ការព្បឈម្ចម្បងថ្នរូបិយប័ណណ បរលទសរបស់ រ.ទ.ស.ភទកទ់ងជាចម្បងលៅលេើ ែ ោល រអាលម្រកិ    
អឺរ  ូ special drawing right (“SDR”) និងលយន។ 
តារាងខាងលព្កាម្បង្ហា ញរីការវភិាគជាម្យួនឹងការម្ព្បព្បួេ ម្ែេអាចលកើត្ម្គនលឡើងលេើែ ោល រ   
អាលម្រកិ អឺរ  ូ special drawing right និងលយន ជាម្យួនឹងធាត្ លផេងៗលទៀត្ម្ែេលៅែម្ែេ៖ 

 បម្ព្ម្ប
ព្ម្េួអព្តា 

 
២០២២ ២០២១ 

 %  គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ 
     

ែ ោល រអាលម្រកិ/លរៀេ +៣%  (25.388.៥៧៩) (១៨.៥៨៥.៩៦៥) 
 -៣%  25.388.៥៧៩ ១៨.៥៨៥.៩៦៥ 
     

អឺរ  ូ/លរៀេ +៣%  (២.០៣៩.៧២៧) (២.៥៨៧.៧៦៦) 
 -៣%  ២.០៣៩.៧២៧ ២.៥៨៧.៧៦៦ 
     

SDR/លរៀេ +៣%  (984.303) (១.០៩០.៥៨៩) 
 -៣%  984.303 ១.០៩០.៥៨៩ 
     

លយន/លរៀេ +៣%  (1.136.166) (១.៣៥៣.៥២៣) 
 -៣%  1.136.166 ១.៣៥៣.៥២៣ 

 

(៤) ោនភិយ័អព្តាការព្បាក ់

ោនិភយ័អព្តាការព្បាក ់គឺជាោនិភយ័ម្ែេត្ថ្ម្លទីផារ   ឬេំហូរស្ថច់ព្បាក់នាលរេអនាគត្ថ្ន
ឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ របស់ រ.ទ.ស.ភ អាចនឹងម្ព្បព្បួេលដាយស្ថរម្ត្ការម្ព្បព្បួេរបស់អព្តាការ
ព្បាកទ់ីផារ។ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣១.   ឧបករណ៏ហរិញ្ញវតថុ (ត) 

 (ខ) ការព្គបព់្គងោនភិយ័ហិរញ្ញ វត្ថ  (ត្) 
(៤) ោនភិយ័អព្តាការព្បាក ់(ត្) 

ព្សបលរេម្ែេេទធផេព្បត្ិបត្ាិការអាចរងផេប ុះពាេ់លដាយស្ថរការម្ព្បព្បួេថ្នអព្តាការព្បាក់ 
រ.ទ.ស.ភ លធវើការព្ត្ួត្រិនិត្យោ ងជាបោ់ប់លៅលេើផេប ុះពាេ់ស ទធថ្នព្បត្ិបត្ាិការ ម្ែេម្គនលោេ
បំណងម្ត្ម្យួកន ងការកាត្ប់នថយការព្បឈម្នឹងោនិភយ័អព្តាការព្បាក។់    អភបិាេយេ់ល ើញ
ថាម្និម្គនផេប ុះពាេ់ជាស្ថរវនាណាម្យួរីោនិភយ័អព្តាការព្បាកល់ទ លដាយស្ថរម្ត្ព្បត្ិបត្ាិការ
ម្និម្គនភារជាស្ថរវនា ព្ត្ូវបានលធវើលឡើងកន ងអព្តាការព្បាក់ម្ែេម្និម្គនភារជាស្ថរវនា។ ែូលចនុះ
លហើយ ោម នការវភិាគភារម្ព្បព្បួេព្ត្ូវបានបានបង្ហា ញលទ។ 

  (៥) ត្ថ្ម្លសម្ព្សប 

តារាងខាងលព្កាម្ បង្ហា ញរីត្ថ្ម្លលោង និងត្ថ្ម្លសម្ព្សបថ្នព្ទរយសកម្មហរញិ្ញ វត្ថ  និងបំណ េ       
ហរញិ្ញ វត្ថ ។ វាម្និបានរមួ្បញ្ចូ េនូវរត័្ម៍្គនរបស់ត្ថ្ម្លសម្ព្សបថ្នព្ទរយសកម្មហរញិ្ញ វត្ថ  និងបំណ េ
ហរញិ្ញ វត្ថ  ម្ែេម្និបានវាស់ម្វងលៅត្ថ្ម្លសម្ព្សប ព្បសិនលបើត្ថ្ម្លលោងម្គនត្ថ្ម្លព្បោកព់្បម្ហេ
សម្លហត្ ផេនឹងត្ថ្ម្លសម្ព្សប។ 

គណនីអត្ិងិជ្នពាណិជ្ជ និងគណនីព្ត្ូវទទួេលផេងៗ ព្ទរយសកម្មកិចចសនោកម្ចផីាេ់ឱ្យនិលោជ្តិ្                   
ការវនិិលោគរយៈលរេខលី ស្ថចព់្បាកន់ិងស្ថច់ព្បាក់សម្ម្ូេ គណនីអនកផាត្ផ់ាង ់ និងគណនីព្ត្ូវបង់
លផេងៗ បំណ េកិចចសនោ ម្និព្ត្ូវបានរមួ្បញ្ចូ េកន ងតារាងខាងលព្កាម្លទ។ ត្ថ្ម្លលោងរបស់វា គឺ
ម្គនត្ថ្ម្លព្បោក់ព្បម្ហេសម្លហត្ ផេនឹងត្ថ្ម្លសម្ព្សប។ 

 ត្ថ្ម្លលោង 

ត្ថ្ម្លសម្ព្សបថ្ន 
ឧបករណ៍ហរិញ្ញ វត្ថ  

ម្និលព្បើព្បាស់ 
វធីិស្ថស្រសាត្ថ្ម្លសម្រម្យ 

 គិត្ជាពានល់រៀេ គិត្ជាពានល់រៀេ 
ព្បាកក់ម្ច ី   
នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២ 1.009.994.875 868.569.688 
នាថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ៨១៣.៤៨៨.២៦៨ ៨២១.៤៤៦.២៣៨ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣១.   ឧបករណ៏ហរិញ្ញវតថុ (ត) 

 (ខ) ការព្គបព់្គងោនភិយ័ហិរញ្ញ វត្ថ  (ត្) 
  (៥) ត្ថ្ម្លសម្ព្សប (ត្) 

    ត្ថ្ម្លសម្ព្សប កព្ម្តិ្ទ៣ី 

    ត្ថ្ម្លសម្ព្សបថ្នឧបករណ៍ហិរញ្ញ វត្ថ ម្និលព្បើព្បាស់វធិីស្ថស្រសាត្ថ្ម្លសម្រម្យ 

ត្ថ្ម្លសម្ព្សបថ្នព្បាកក់ម្ច ី ព្ត្ូវបានកំណត្់លដាយលព្បើវធិីស្ថស្រសាេំហូរស្ថច់ព្បាកប់ចច បបនន លដាយ
ម្ផអកលេើអព្តាការព្បាក់ ម្ែេ្ល ុះបញ្ជច ំងរីអព្តាខចីរបស់អនកលបាុះផាយេកល់ៅច ងព្ោរាយការណ៍។ 

៣២.  ចំណាយជាប់កិចចស្នា 

លៅច ងព្ត្ីម្គសថ្នឆ្ន ហិំរញ្ញ វត្ថ បចច បបនន រ.ទ.ស.ភ ម្គនចំណាយជាបក់ិចចសនយលៅលេើ៖ 

  ២០២២    ២០២១ 
 គិត្ជាពានល់រៀេ  គិត្ជាពានល់រៀេ 

    

ការស្ថងសងល់រាចព្កផេិត្ទឹកស្ថអ ត្ 101.740.068  ៣៩៣.៧៣៣.៨៥២ 
លសវារិលព្ោុះលោបេ់ 9.891.722  ៧.៧៧១.៩៥៦ 
ការទិញបំរងម់្ែក បរកិាា រនិងលព្គឿងបម្នថម្ 23.120.399  ៣.៤០៥.០៦០ 
 134.752.189  ៤០៤.៩១០.៨៦៨ 

៣៣. េ័ត៌ានត្តម្ដផនក 

រត័្ម៌្គនតាម្ម្ផនកគឺម្គនេកាណៈងមីលៅកន ងព្បលទសកម្ព ជា លហើយម្គនេកាណៈជាស្ថរលរើរនធជាលព្ចើន និងការផ្លល ស់
បាូរជាយឹកញាបក់ន ងចាប ់ ម្ែេម្គនេកាណៈម្និចាស់ោស់ និងម្ព្បព្បួេតាម្ការបកព្ស្ថយ។ ជាទូលៅការ    
បកព្ស្ថយលផេងោន លកើត្ម្គនកន ងចំលណាម្អាជ្ាធរ និងចាបរ់នធ។ ស្ថរលរើរនធព្ត្ូវព្សបតាម្ការព្ត្ួត្រិនិត្យ និង   
តាម្ដានលដាយ   អាជ្ាធរ ម្ែេព្ត្ូវបានអន ញ្ជញ ត្លដាយចាប ់លែើម្បលីធវើការរិនយ័ជាស្ថរវនា និងរិនយ័ការព្បាក។់ 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៤. យថាភាេថ្នេនធ  

ព្បរន័ធថ្នរនធលៅកន ងព្បលទសកម្ព ជា គឺម្គនភារងមី និងព្ត្ូវបានកំណត្េ់កាណៈលដាយព្បលភទរនធជាលព្ចើន និងការ
ផ្លល ស់បាូរជានិចចកាេថ្នបទបញ្ញត្ាិ ម្ែេជាធម្មតាម្គនេកាណៈម្និសូវជាក់ោក់ម្គនភាបផា យោន  និងម្ព្បព្បួេលៅ
តាម្ការបកម្ព្ប។ជានិចចកាេ ការបកម្ព្បលផេងៗោន លកើត្ម្គនកន ងចំលណាម្អាជ្ាធររនធ និងយ តាា ធិការជាលព្ចើន      
ខ សៗោន ។ រនធព្ត្ូវម្ត្ព្ត្ួត្រិនិត្យលឡើងវ ិិ្ និងលស ើបអលងកត្លដាយអាជ្ាធរជាលព្ចើនម្ែេអន ញ្ជញ ត្លដាយចាបក់ន ងការ
ព្បត្ិបត្ាិការផ្លករិនយ័ធៃនធ់ៃរ ការរិនយ័ព្រហមទណឌ  និងការរិនយ័លេើការព្បាក។់ 
ការរិត្ទងំលនុះព្បម្ហេជា អាចបលងកើត្ោនិភយ័ថ្នរនធលៅកន ងព្បលទសកម្ព ជាខាល ងំជាងលៅព្បលទសែថ្ទលទៀត្។ 
អនកែឹកនាលំជ្ឿជាកថ់ា រ.ទ.ស.ភ បានផាេ់ោ ងព្គប់ព្ោន់សព្ម្គបប់ំណ េរនធលដាយម្ផអកលេើការបកម្ព្បបទបញ្ជញ ត្ិ
ថ្នរនធ។ ប  ម្នាអាជ្ាធរម្ែេពាករ់ន័ធអាចម្គនការបកម្ព្បលផេងោន  លហើយឥទធិរេរបស់វាអាចម្គនស្ថរៈសំខាន់    
ខាល ងំ។ 

៣៥. ការក្គប់ក្គងម្ូល្ន 

លោេនលោបាយរបស់ រ.ទ.ស.ភ គឺលែើម្បពី្បាកែថាម្គនម្ូេធនព្គបព់្ោន់លៅកន ងការបនាម្ ខង្ហរតាម្ចាប់របស់
ខលួន។ លែើម្បលីជាគជ្័យ រ.ទ.ស.ភ ព្ត្ួត្រិនិត្យភារព្គបព់្ោនថ់្នម្ូេធន លដាយរមួ្បញ្ចូ េទងំត្ព្ម្ូវការចំណាយ
ម្ូេធន លោេនលោបាយរដាា ភបិាេ ត្ព្ម្ូវការចាប់ និងេទធភាររបស់ខលួនកន ងការលព្ជ្ៀត្ចួេទីផារម្ូេធន។    
រ.ទ.ស.ភ កំណត្ន់ិយម្នយ័លែើម្ទ ន ជាម្ូេធន។ 

ោម នការម្ព្បព្បួេវធិីស្ថស្រសារបស់ រ.ទ.ស.ភ កន ងការព្គប់ព្គងម្ូេធន កន ងអំឡ ងការយិបរលិចឆទបញ្ចបគ់ិត្ព្ត្ឹម្ថ្ងៃ   
ទ៣ី១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២២ និងថ្ងៃទី៣១ ម្ខធនូ ឆ្ន ២ំ០២១។ 

៣៦. ក្េឹតតិការណ៍ស្ខំាន់ៗបន្ទា ប់េីចុងឆ្ន ហំរិញ្ញវតថុ 

ឯកឧត្ាម្ ស ឹម្ ស ីថា រែាលេខាធិការព្កសួងឧសាហកម្ម វទិោស្ថស្រសា បលចចកវទិោ និងនវាន វត្ាន ៍ព្ត្ូវបានម្ត្ងតាងំ
ជាព្បធានព្កុម្ព្បឹកាភបិាេរដាា ករទឹកសវយត័្ព្កុងភនលំរញ អាណត្ាិទី៨ លោងតាម្អន ព្កឹត្យលេខ ៣១ អនព្ក.ត្ត្ 
ច ុះថ្ងៃ ទី០៦ ម្ខម្ករា ឆ្ន ២ំ០២៣ សាីរីការម្ត្ងតាងំព្កុម្ព្បឹកាភបិាេរដាា ករទឹកសវយត័្ព្កុងភនលំរញ អាណត្ាិទី៨។ 

លោក ម្គ  ណូរា វនី ជាអគានាយករងទទួេបនា កព្គបព់្គងព្បរន័ធផេិត្កម្ម ព្ត្ូវបានលព្ជ្ើសតាងំជាសម្គជ្ិកព្កុម្
ព្បឹកាភបិាេអាណត្ាិទ៨ី ត្ំណាងនិលោជ្ិត្ រ.ទ.ស.ភ តាម្រយៈេទធផេថ្នការលបាុះលឆ្ន ត្ លៅថ្ងៃចនា ទី២៧     
ម្ខក ម្ាៈ ឆ្ន ២ំ០២៣ របស់ម្ស្រនាី-និលោជ្ិត្ រ.ទ.ស.ភ។ 

  
  



លេខបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្ម៖ Co.០៨៣៩ Et/២០១២  

 

រដ្ឋា ករទឹកស្វយត័ក្កងុភ្នំពេញ 
(ច ុះបញ្ជ ីពាណិជ្ជកម្មលៅព្រុះរាជាណាចព្កកម្ព ជា) 
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កំណត់ស្ាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ (ត) 
៣៧.   ការអនុម្័តពលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថុ 

រត័្ម៌្គនហិរញ្ញ វត្ថ សលងាបរបស់ រ.ទ.ស.ភ សព្ម្គបក់ារយិបរលិចឆទ ថ្ងៃទី៣១   ម្ខធនូ    ឆ្ន ២ំ០២២   ព្ត្ូវបានអន ញ្ជញ ត្
ឱ្យលចញផាយព្សបតាម្លសចកាីសលព្ម្ចរបស់ព្កុម្ព្បឹកាភបិាេលៅថ្ងៃទី១៥ ម្ខម្នីា ឆ្ន ២ំ០២៣។


























