
 



 



 



 

១. ចំណាប់អារម្មណ៍របសប់្បធាននាយកិាប្បតិបតត ិ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

គ រ្ឹះស្ថា នមីគរូហិរញ្ញ វត្ាុ សិុរធី សិុរស៍ ហ្វា យននន ម.រ បានទទួលអាជ្ញា បណ័្ណ ពីធនាគារជ្ញតិ្ ននរមពុជ្ញ ជ្ញគ រ្ឹះស្ថា នមីគរូ
ហិរញ្ញ វត្ាុ  នៅនងៃទី០២ នែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ ។ ចាបត់ាំងពីនពលដាំនណ្ើ រការ គ រ្ឹះស្ថា នបានផ្តល់នូវនសវាហិរញ្ញ វត្ាុនដលមាន
នសារភាព និរនតភាព និងការយរចិត្តទុរដារែ់ពស់ដល់អតិ្ងិជនរបស់ែលួន នដើមបចូីលរមួចាំនណ្ររនុងការអភវិឌ្ឍនន៍សដឋរិចចជ្ញតិ្ ។  

នដើមបទីទួលបានការអភិវឌ្ឍន៍គបរបនដាយចីរភាព គ រ្ឹះស្ថា ននត្ងនត្នសាងររយុទធស្ថស្រសតទីផ្ារងមីៗ និងែិត្ែាំពាយាមពគងរង
នូវ្ុណ្ភាពនសវារមមរបស់ែលួនដល់អតិ្ងិជននូវនសវារមមគបរបនដាយ្ុណ្ភាព និងគបសិទធភាព រនុងនគាលបាំណ្ងជគមុញ
ជីវភាពរបស់ពួរគាត្់ឲ្យកាន់នត្លអគបនសើរន ើងជ្ញលាំដាបត់មរយៈនសវាហិរញ្ញ វត្ាុ  នហើយគ រ្ឹះស្ថា នបនតររាទាំនារ់ទាំនងឲ្យ
កាន់នត្លអគបនសើរនងមនទៀត្ជ្ញមយួអតិ្ងិជន ។  

រនុងការគបតិ្បត្តិអាជីវរមម គ រ្ឹះស្ថា ននត្ងនត្នគារព និងអនុនោមយា៉ា ងខ្ជា បែ់ាួននៅតមគបកាស និងនសចរតីសនគមចនផ្េងៗ
របស់ធនាគារជ្ញតិ្ ននរមពុជ្ញ ។ នៅរនុងននាឹះ មានលិែិត្របស់ធនាគារជ្ញតិ្នលែ ធ៧-០១៩-១២២ ស.ជ.ណ្ ចុឹះនងៃទី១៥ 
នែរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ សតីពីកាត្ារិចចនរៀបចាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ គបចាាំគគារបស់គ រ្ឹះស្ថា នធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ាុ  នហើយនដាយ
នយាងនលើលិែិត្ននឹះ គ រ្ឹះស្ថា នរប៏ាននរៀបចាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុសគមាបឆ់្ន ាំ ២០២០ នដលអនុវត្តនៅតមសតង់ដាររបាយ
ការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញសគមាបស់ហគគាសធុនតូ្ច និងមធយម (CIFRS for SME) ។ 

នយាងនៅនលើលទធផ្លរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុសគមាប់ឆ្ន ាំ ២០២០ បង្ហា ញឲ្យន ើញថា ស្ថា បន័មានការររីចនគមើនជ្ញ
លាំដាបពី់មយួឆ្ន ាំនៅមយួឆ្ន ាំ នដលឆលុឹះបញ្ច ាំងនូវ្ុណ្ភាពការង្ហរគបតិ្បត្តិការ ការគបរងនគបង និងទាំនុរចិត្តគត្លបពី់អតិ្ងិជន ។ 
លទធផ្លននចាំណូ្លដុល នដលសនគមចបាននៅរនុងឆ្ន ាំ ២០២០ ្ឺមានចាំនួន ៦៩៨,៤៨ ោននរៀល នហើយអតិ្ងិជនសរមមមាន

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ១ 

 



 

ចាំនួន ២៥នារ ់សមតុ្លយឥណ្ទានសរុបសគមាបឆ់្ន ាំ ២០២០ មានចាំនួន ៧.៩២៥,៤៨ ោននរៀល នហើយលទធផ្លនដលលអ
គបនសើរមយួនទៀត្ ្ឺនយើងទទួលបានរគមតិ្ហ្វនិភយ័ឥណ្ទានរនុងអគត ០% ។ 

នដើមបកីាល យជ្ញស្ថា បន័ហិរញ្ញ វត្ាុឈានមុែន្ និងនជ្ញ្ជយ័រនុងអាជីវរមមមយួននឹះ នយើងបានរាំណ្ត្់នផ្នការយុទធស្ថស្រសត និង
សរមមភាពជ្ញរោ់រស់គមាបឆ់្ន ាំ ២០២០-២០២៣ ។ បននាមពីនលើននឹះ នយើងនរងបនតអភិវឌ្ឍន៍គរុមការង្ហរឲ្យនោរនពញនៅ
នដាយចាំនណ្ឹះជាំនាញ ការសហការនដលចុឹះសគមុងនដាយរលូន វបបធមក៌ារង្ហរលអគបនសើរ គពមទាាំងបនតផ្តល់ការនលើរទររចិត្ត
ដល់បុ ក្លិរ នហើយស្ថា ប័ននរងររីរាយទទួលយរនូវ ា្ំនិត្ងមីៗរបស់បុ គ្លិរ មតិិ្នយាបល់ពីអតិ្ងិជន នដើមបកីារអភិវឌ្ឍន ៍និង
នបាឹះជាំហ្វននៅមុែឲ្យឆ្បរ់ហ័ស ។ រនុងននាឹះនដរ ស្ថា ប័ននគគាងនរងបនងកើត្នូវផ្លិត្ផ្លឥណ្ទានងមីមយួនទៀត្ ្ឺគបនភទ
ឥណ្ទានយានតជាំនិឹះ នដើមបនីឆលើយត្បនៅនរងត្គមូវការរបស់អតិ្ងិជនឲ្យបានទូលាំទូោយជ្ញងមុន ។ 

ជ្ញចុងនគកាយ ែាុ ាំសូមនងលងអាំណ្រ្ុណ្យា៉ា ងគជ្ញលនគៅ ដល់គបធានគរុមគបររាភិបាលនដលបានផ្តល់ ា្ំនិត្ មតិ្នយាបល់ និង
វធីិស្ថស្រសតនផ្េងៗនានពលរនលងមរ ។ នហើយរសូ៏មអរ្ុណ្ដល់ការែិត្ែាំគបរងនគបងរបស់ថាន រ់គ្ប់គ្ង និងបុ គ្លិរគ្ប់
ជ្ញន់ថាន រទ់ាាំងអស់ ចាំនោឹះការចូលរួមគាាំគទ រដូ៏ចជ្ញការសហការគាន យា៉ា ងសរមម គបរបនដាយឆនទៈែពស់ និងភាពនស្ថម ឹះគត្ង ់
នដើមបឲី្យស្ថា ប័នររីចនគមើន ។ គបសិននបើគាម នអនរទាាំងអស់គាន ននាឹះនទ រម៏និអាចនរើត្មាននូវសមទិធផ្លទាាំងននឹះបាននដរ ។  

ែាុ ាំនៅនត្សងឃរមយា៉ា ងមុត្មាាំ និងរ ាំពរងថាអនរទាាំងអស់គាន នរងនៅនត្បនតជួយ នគជ្ញមនគជងគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ សិុរធី សិុរស៍ 
ហ្វា យននន ម.រ នដើមបឲី្យកាល យជ្ញស្ថា បន័ឈានមែុន្ នហើយែាុ ាំទនទរងរងចាាំការចូលរមួជ្ញមយួអនររាល់គាន  ចាំនោឹះ ា្ំនិត្នចនគបឌិ្ត្
ងមីៗ នដើមបសីនគមចតមនផ្នការយុទធស្ថស្រសតនដលបាននគពៀងទុរ ។ 

 
 

 

 

 

នោរគសី ហ ៊ីង សោភ័ណឌ  

ប្បធាននាយកិាប្បតិបតតិ 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ២ 



 

២. គណៈប្គប់ប្គង 

 
សោកប្ស៊ី ល៊ីម្ ោគូ  នាយកិាប្បតិបតតិតាម្ 

នោរគសី ល៊ីម្ ោគូ បានបញ្ចបក់ារសិរាថាន រប់រញិ្ញ បគ័ត្ នផ្នរធនាគារ និងហិរញ្ញ វត្ាុ នៅសរលវទិាល័យ នបៀលគបាយ រនុង
ឆ្ន ាំ២០០៦ ។ 

បនាទ បពី់បានបញ្ចបក់ារសិរាថាន រប់រញិ្ញ បគ័ត្រចួ នោរគសីបានចូលបនគមើការង្ហរនៅ ធនាគារ រមពុជ្ញ អាសីុ ចាំកាត្ ់រយៈនពល 
៣ឆ្ន ាំ ចាបពី់ឆ្ន ាំ២០០៦ រហូត្ដល់ឆ្ន ាំ២០០៨ មានតួ្នាទីជ្ញនបឡាធិកា ។ 

ឆ្ន ាំ២០០៩ រហូត្ដល់ឆ្ន ាំ២០១៣ នោរគសីបានចូលបនគមើការង្ហរនៅគរុមហ ុន នហ្វគ លឌិ្ន ហាធូន អិលធីឌី្ មានតួ្នាទីជ្ញ
បុ គ្លិរនផ្នរលរ ់។ 

នោរគសីបានចូលបនគមើការង្ហរនៅ ធនាគារ នគបសណី្យរ៍មពុជ្ញ រ.អ អស់រយៈនពល ៥ឆ្ន ាំ ចាបពី់ឆ្ន ាំ២០១៤ រហូត្ដល់ឆ្ន ាំ
២០១៩ មានតួ្នាទីជ្ញមស្រនតគីបតិ្បត្តិការស្ថខ្ជ រយៈនពល ១ឆ្ន ាំ និងមានតួ្ទីជ្ញមស្រនតីគបតិ្បត្តិតម ជ្ញនែ់ពស់រយៈនពល ៤ឆ្ន ាំ ។ 

នោរគសីបានចូលបនគមើការង្ហរនៅ គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ សិុរធី សិុរស៍ ហ្វា យននន ម.រ ចាបពី់នងៃទី០១ នែរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
រហូត្បចចុបបនន មានតួ្នាទីជ្ញ នាយកិាប្បតិបតតតិាម្ នដើមបទីទួលែុសគត្វូនលើ ការគត្តួ្ពិនិត្យនផ្ទរនុងរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន  ដររនាាំ 
និងគត្តួ្ពិនិត្យនដាយឯររាជយនលើមុែង្ហរគបតិ្បត្តិ ជ្ញមស្រនតីគបតិ្បត្តិ នដលមានតួ្នាទីទទួលែុសគត្ូវនលើការអនុវត្តការង្ហរគបឆ្ាំង
ការសមាអ ត្គបារ ់ និងហិរញ្ញបបទាននភរវរមម គពមទាាំងការង្ហរ ការយរចិត្តទុរដារស់្ថគ ល់អតិ្ងិជន នដើរតួ្នាទីជ្ញអនរសគមប
សគមួល និងទាំនារទ់ាំនងជ្ញមយួ នាយរដាឋ នសវនរមម ធនាគារជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញ និងអាជ្ញា ធរោរព់ន័ធនផ្េងនទៀត្ ។  

 

 

សោកប្ស៊ី ល៊ីម្ ោគូ  

នាយកិាប្បតិបតតតិាម្ 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ៣ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

សោក ឈ៊ីវ សកាវិទ  នាយរនផ្នរហិរញ្ញ វត្ាុ 

នោរ ឈ៊ីវ សកាវិទ បានបញ្ចបក់ារសិរាថាន រប់រញិ្ញ បគត្ នផ្នរ្ណ្ននយយ នៅស្ថរលវទិាល័យ ជ្ញតិ្គ្បគ់្ង រនុងឆ្ន ាំ 
២០០៤ និង បនតសិរាយរថាន រប់រញិ្ញ បគត្ជ្ញនែ់ពស់ ជាំនាញ្ណ្ននយយហិរញ្ញ វត្ាុ នៅស្ថរលវទិាល័យ ជ្ញតិ្គ្បគ់្ង នដាយ
បានបញ្ចបក់ារសិរារនុងអាំ ុងឆ្ន ាំ២០១៤ ។  

បនាទ បពី់បានបញ្ចបក់ារសិរាថាន រប់រញិ្ញ បគ័ត្ នោរបានបានបនគមើការង្ហរនៅធនាគារ នអសីុលីដា ភអិីលសីុ អស់រយៈនពល 
១០ឆ្ន ាំ ្ិត្ចាបពី់ឆ្ន ាំ ២០០៥ រហូត្ដល់ឆ្ន ាំ ២០១៥ រនុងមុែង្ហរជ្ញនគចើនដូចជ្ញ បុ គ្លិរនផ្នរ្ណ្ននយយ បុ គ្លិរនផ្នរសវនរមម
ហិរញ្ញ វត្ាុ បុ គ្លិរនផ្នរ្ណ្ននយយគ្បគ់្ង និងជ្ញអនរឯរនទសបឋមគ្បគ់្ងឥណ្ទាន ។ 

ចាបពី់នដើមឆ្ន ាំ ២០១៦ រហូត្ដល់ឆ្ន ាំ ២០១៩ នោរមានបទពិនស្ថធនធាើការរយៈនពល ៤ឆ្ន ាំ នៅបណ្តត គរុមហ ុន និង គ រ្ឹះស្ថា ន
ហិរញ្ញ វត្ាុ នផ្េងៗរនុងមុែង្ហរជ្ញ នាយរការយិាល័យហិរញ្ញ វត្ាុ ។  

បចចុបបនននោរបានចូលមរបនគមើការង្ហររនុងគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ សិុរធី សិុរស៍ ហ្វា យននន ម.រ រនុងមុែត្ាំនណ្ងជ្ញ 
នាយកផ្នែកហរិញ្ញវតថ  ចាបពី់នងៃទី ០២ នែ ធនូ ឆ្ន ាំ ២០១៩ នដើមបទីទួលែុសគត្វូរនុងការនរៀបចាំការង្ហរនផ្នរហិរញ្ញ វត្ាុរបស់
ស្ថា បន័ឲ្យមាននបបបទសតងដ់ាគត្រមគត្វូ និងនរៀបចាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុឲ្យស្ថា បន័គបរបនដាយភាពគត្រមគត្ូវ និងត្មាល ភាព និង
ការនរៀបចាំនផ្នការ យុទធស្ថស្រសតនានា នដើមបទីទួលបាននូវគបសិទធិភាពននការអនុវត្តនគាលការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ ។  

 

 

 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ៤ 

 

សោក ឈ៊ីវ សកាវិទ  

នាយកផ្នែកហរិញ្ញវតថ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សោកប្ស៊ី ឈ ន ស ភា  នាយិកានផ្នរពត័្ម៌ានវទិា 

នោរគសី ឈ ន ស ភា បានបញ្ចបក់ារសិរានផ្នរពត័្ម៌ានវទិា ថាន រប់ណ្ឌិ ត្នៅស្ថរលវទិាល័យ Lumière Lyon2 នន
គបនទសបារាាំងនៅឆ្ន ាំ២០១៥ និងថាន រប់រញិ្ញ បគត្ជ្ញនែ់ពស់មរពីស្ថរលវទិាល័យ Telecom SudParis ននគបនទសបារាាំងនិង 
Asian Institute of Technology ននគបនទសនងនៅឆ្ន ាំ២០០៩ និងបានបញ្ចបក់ារសិរាថាន រវ់សិាររមរពីវទិាស្ថា នបនចចរវទិា
រមពុជ្ញនៅឆ្ន ាំ២០០៧ ។  

បនាទ បពី់បញ្ចបក់ារសិរា នដាយរនុងនគាលបាំណ្ងអភវិឌ្ឍនវ៍ស័ិយអបរ់ ាំនៅរមពុជ្ញ នោរគសីបាននធាើការជ្ញគ្ូបនគងៀន ជ្ញអនរ
គស្ថវគជ្ញវ និងគ្បគ់្ង្នគមាងនផ្េងៗជ្ញមយួនដ្ូរទាាំងរនុងនិងនគៅគបនទសនៅវទិាស្ថា នបនចចរវទិារមពុជ្ញអស់រយៈនពលជ្ញ
នគចើនឆ្ន ាំ ។ 

នដើមបផី្លល ស់បតូរបទពិនស្ថធន ៍ បនតរការអភវិឌ្ឍនែ៍លួនឯង និងនដាយចងន់ ើញពីភាពចនគមើនននវស័ិយហិរញ្ញ វត្ាុ និងធនាគារនៅ
រមពុជ្ញ ។ នៅនដើមឆ្ន ាំ២០២០ នោរគសីបានចូលមរបនគមើការង្ហររនុងគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ  សិុរធី សិុរស៍ ហ្វា យននន ម.រ 

រនុងមុែត្ាំនណ្ងជ្ញ   នាយកិាផ្នែកព័ត៌មានវិទា ។ នៅរនុងមុែត្ាំនណ្ងននឹះ នោរគសីទទួលែុសគត្ូវ នលើការគ្បគ់្ង
គបព័នធនផ្េងៗទាាំងអស់ របស់  ស្ថា បន័ ការធានាសុវត្ាិភាពរបស់គបព័នធ និងទិនននយ័ ការនរៀបចាំនផ្នការ និងយុទធស្ថស្រសតនានា
ទារទ់ងនរងនផ្នរពត័្៌មានវទិា នដើមបគីាាំគទដាំនណ្ើ រការនិងការអភិវឌ្ឍនរ៍បស់ស្ថា បន័ ។  

 

 

 

 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ៥ 

 

សោកប្ស៊ី ឈ ន ស ភា  

នាយកិាផ្នែកព័ត៌មានវិទា 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

សោកប្ស៊ី ប្ទ៊ី ថាវ៊ី ប្បធានសបឡាធិការ 

នោរគសី ប្ទ៊ី ថាវ៊ី បានបញ្ចបក់ារសិរាថាន រប់រញិ្ញ បគត្នផ្នរ្ណ្ននយយ នៅស្ថរលវទិាល័យ ពុទធិស្ថស្រសត រនុងឆ្ន ាំ ២០១៤ ។ 
នោរគសីបានបនគមើការង្ហរនៅគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ អគមរត្ ចាបត់ាំងពីឆ្ន ាំ ២០១២ រហូត្ដល់ឆ្ន ាំ ២០១៩ រនុងមុែង្ហរតួ្នាទី
ដូចជ្ញ ហិរញ្ញ ិរ អនរបញ្ចូលទិនននយ័ និងជ្ញមស្រនតីនសវាអតិ្ងិជន ។ 

បចចុបបនននោរគសីបានចូលមរបនគមើការង្ហររនុងគ រ្ឹះស្ថា ន សិុរធី សិុរស៍ ហ្វា យននន ម.រ មុែត្ាំនណ្ងជ្ញ ប្បធាន
សបឡាធិការ ចាប់ពីនងៃទី ០១ នែ មីនា ឆ្ន ាំ ២០១៩ នដើមបទីទួលែុសគត្ូវរនុងការនរៀបចាំការង្ហរនផ្នរគបតិ្បត្តិការរបស់ស្ថា
ប័នឲ្យមាន នបបបទ  សតង់ដាគត្រមគត្ូវ និងនរៀបចាំដររនាាំការង្ហររនុងការបនគមើនសវាជូនដល់អតិ្ងិជនគបរបនដាយគរមសីល
ធម៌ និងវជិ្ញា ជីវៈែពស់ ។  

 

 

 

 

 

 

 
 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ៦ 

 

សោកប្ស៊ី ប្ទ៊ី ថាវ៊ី  

ប្បធានផ្នែកសបឡាធិការ 



 



 

១. ោវតារបសប់្គរឹះោថ ន  

គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុសិុរធី សិុរស៍ ហ្វា យននន ម.រ បានបនងកើត្ន ើងនៅរនុង គពឹះរាជ្ញណ្តចគររមពុជ្ញ និងបាន 
ចុឹះបញ្ា ីនៅគរសួងោណិ្ជារមម នៅនងៃទី១៨ នែមររា ឆ្ន ាំ២០១៩ នគកាមបញ្ា ីោណិ្ជារមមនលែ ០០០៣៩៧០៣ ។ នៅនងៃ
ទី០២ នែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ គ រ្ឹះស្ថា នបានទទួលអាជ្ញា ប័ណ្ណ ពីធនាគារជ្ញតិ្ ននរមពុជ្ញ នដើមបគីបតិ្បត្តិការជ្ញស្ថា បន័មគីរូ
ហិរញ្ញ វត្ាុ  ។ 

ទីស្ថន រក់ារនដលបានចុឹះបញ្ច ីរបស់គរុមហ ុនសាិត្នៅទីតាំង ផ្ទឹះនលែ៤០ ផ្លូវជ្ញតិ្នលែ១ ភូមតិនៅ សង្ហក ត្និ់នរាធ 
ែណ្ឌ ចារអាំនៅ រាជធានីភនាំនពញ គពឹះរាជ្ញណ្តចគររមពុជ្ញ។ 

សរមមភាពចមបងរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន្ឺផ្តល់នសវាគបាររ់មចដីល់គបជ្ញពលរដឋរមពុជ្ញទូទាាំងគបនទស នដលជ្ញរូបវនតបុ គ្ល 
និងនីតិ្បុ គ្ល ។ 

ចាំនោឹះនដើមទុនរនុងការបនងកើត្គ រ្ឹះស្ថា នននឹះន ើង្ឺរមួមានមាច ស់ភា្ហ ុនចាំនួនពីររូបរមួមាន្ឺនោរ LEE KOK 
HENG JEREMIAH និងនោរគសី ហីុង នស្ថភណ័្ឌ  រនុងចាំនួនទររគបារស់រុប ៣.០០០.០០០ដុោល រអានមររិ ។ 

២. ទសសនវិសយ័ និងសបសកកម្ម  

ទសេនវស័ិយ ៖  

 គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ សិុរធី សិុរស៍ ហ្វា យននន ម. រ ជ្ញគ រ្ឹះស្ថា ននដលផ្តល់នូវទាំនុរចិត្ត និងការយរចិត្ត
ទុរដារែ់ពស់ចាំនោឹះអតិ្ងិជន និងបនងកើនរគមតិ្ជីវភាពដល់អតិ្ងិជនឲ្យកានន់ត្លអគបនសើរ តមរយៈការចូលរមួផ្តល់នសវា
ហិរញ្ញ វត្ាុ ។ 

នបសររមម ៖  

 គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ សិុរធី សិុរស៍ ហ្វា យននន ម.រ បានរាំនត្នូ់វនបសររមមរចួជ្ញនគសចនូវនគាលនៅនដើមប ី
កាល យជ្ញស្ថា បន័ឈានមុែន្រនុងការផ្តល់នូវនសវាហិរញ្ញ វត្ាុ និងការបនគមើនសវាលអគបនសើជូនអតិ្ងិជនគបរបនដាយត្មាល ភាព 
និងការទទួលែុសគត្ូវែពស់ ។ 

៣. គ ណតម្ម្ៃ   

ផ្តល់នូវនសវារមមដល៏អគបរបនដាយវជិ្ញា ជីវៈែពស់នៅដល់អតិ្ងិជន នហើយផ្លិត្ផ្លនសវរមមនឆលើយត្បនៅនរងត្គមូវ
ការរបស់អតិ្ងិជនផ្ងនដរ ។ បុ គ្លិរទាាំងអស់នធាើការគបរបនដាយភាពនស្ថម ឹះគត្ង ់និងមានចាំនណ្ឹះជាំនាញពិត្គបារដ  និង
មានការសហការគាន រនុងការនធាើការបានយា៉ា ងលអគបនសើរ ។  

 

 

 

 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ៧ 



 

៤. ទិនែន័យសខំាន់ៗ  

 នផ្នរគបតិ្បត្តកិារ (ចាំនួនទររគបារ់្ តិ្ជ្ញដុោល រ)  ២០២០   ២០១៩ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

នផ្នរហិរញ្ញ វត្ាុ (ចាំនួនទររគបារ់្ តិ្ជ្ញដុោល រ)  ២០២០   ២០១៩ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ចាំនួនបុ គ្លិរ      ១០   ៨ 

ចាំនួនអតិ្ងិជន សរមម     ២៥   ០ 

សមតុ្លយឥណ្ទានន្ហដាឋ ន    ១,៥៨៨,៥៦៣  ០ 

សមតុ្លយឥណ្ទានរយៈនពលែលី    ០   ០ 

សមតុ្លយឥណ្ទានរយៈនពលនវង   ៣៧០,៧៦៥  ០ 

សមតុ្លយឥណ្ទានទិញឧបររណ៍្សមាភ រៈ  ០   ០ 

សមតុ្លយឥណ្ទាននិសេតិ្    ០   ០ 

 

 

គទពយសរមម      ២,៨៨១,២៤៩  ៣,១១៥,១៧៨ 

គទពយអរមម      ៣១,០៧៣  ២០៨,០៤០ 

គទពយមាច ស់      ២,៨៥០,១៧៦  ២,៩០៧,១៣៨ 

ចាំណូ្លការគបារ ់     ១៥៣,៧៧២  ៤៩,២៥២ 

ចាំណូ្លនផ្េងៗ     ១៧,៥៤៩  ៦០០ 

ចាំណ្តយគបតិ្បត្តិការ និងចាំណ្តយនផ្េងៗ   ២២៨,២៨៣  ១៤២,៧១៤ 

គបារច់ាំនណ្ញ/ខ្ជត្ នគកាយបងព់នធ   (៥៦,៩៦២)  (៩២,៨៦២) 

 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ៨ 



 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ៩ 



 



 

 

១. នលតិនល និងសសវាកម្មឥណទាន 

 សគមាបផ់្លិត្ផ្លរបស់គ្ឺឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ សិុរធី សិុរស៍ ហ្វា យននន ម.រ ្ឺផ្តល់គបាររ់មច ីនដលជ្ញឥណ្ទាន
ផ្តល់នៅឲ្យអតិ្ងិជនទូនៅទាាំងរូបវនតបុ គ្ល និងនីតិ្បុ គ្លិរ នៅតមត្គមូវការនផ្េងៗ ។ 

 អតិ្ងិជនជ្ញរូបវនតបុ គ្ល ្ឺជ្ញឯរត្តជនទាាំងឡាយណ្តនដលមានត្គមូវការឥណ្ទាននដើមបបីាំនពញត្គមូវការផ្លទ ល់ែលួន 
ដូចជ្ញ ឥណ្ទានន្ហដាឋ ន ឥណ្ទានរយៈនពលែលី ឥណ្ទានរយៈនពលនវង ឥណ្ទានសគមាបទូ់ទាត្ទ់ាំនិញ និង ឥណ្
ទានសគមាបនិ់សេតិ្យរនៅបនតការសិរា ។ 

 អតិ្ងិជនជ្ញនីតិ្បុ គ្ល ្ឺជ្ញសហគគាសខ្ជន ត្តូ្ចបាំផុ្ត្ ខ្ជន តូ្ច និងមធយម និងគរុមហ ុនទាាំងឡាយណ្តនដលមានត្គមូវ
ការស្ថចគ់បារយ់រនៅនធាើទុនបងាិលរនុងការគបតិ្បត្តិការអាជីវរមម រមួទាាំងការបនងកើត្អាជីវរមមងមី និងរនុងនគាលបាំណ្ង
ពគងីរអាជីវរមមរបស់ែលួននដលមានគស្ថប ់។ 

ផ្លិត្ផ្លឥណ្ទានរបស់គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ សិុរធី សិុរស៍ ហ្វា យននន ម.រ មានចាំនួន ៥ គបនភទ ្ឺ ឥណ្ទាន
ន្ហដាឋ ន ឥណ្ទានរយៈនពលែលី ឥណ្ទានរយៈនពលនវង ឥណ្ទានសគមាបទូ់ទាត្ទ់ាំនិញ និង ឥណ្ទាននិសេតិ្ ។ 

១.១. ឥណទានសគហដ្ឋា ន 

ឥណ្ទានន្ហដាឋ នគត្ូវបានផ្តល់ជូនអតិ្ជនរូបវនតបុ គ្លទូនៅរនុងនគាលបាំណ្ង សគមាបទិ់ញន្ហដាឋ នងម ី
ការស្ថងសងន្ហដាឋ នងមី និង ការជួសជុលនរលមអន្ហដាឋ ន ។ ទាំហាំឥណ្ទាននដលអតិ្ងិជនអាចែចីបានរហូត្នៅ 
៩០% ននត្នមលន្ហដាឋ ន នត្មនិឲ្យនលើសពីរគមតិ្ ១០% ននមូលនិធិផ្លទ ល់សុទធ រយៈនពលែចីរហូត្ដល់ ៣០ឆ្ន ាំ អគត
ការគបារច់ាបពី់ ៧% ន ើងនៅដល់ ១៦% រនុង១ឆ្ន ាំ នហើយចាំនណ្រឯការបងស់ងគត្លបម់ាន២រនបៀប្ឺសងនងរ
នរៀងរាល់នែរវាងគបារន់ដើម និងការគបារ ់និងមយួនទៀត្សងន់ដើមនងរ បូរនរងការគបារ ់នរៀងរាល់នែ ។ 

១.២. ឥណទានរយៈសពលខ្ៃ៊ី 

ឥណ្ទានរយនពលែលីគត្ូវបានផ្តល់ជូនអតិ្ជនជ្ញរូបវនតបុ គ្ល និងជ្ញនីតិ្បុ គ្លសគមាបត់្គមូវការនគបើគបាស់
ផ្លទ ល់ែលួន និងសគមាបអ់ាជីវរមម ។ ទាំហាំឥណ្ទាននដលអតិ្ងិជនអាចែចីបានរហូត្នៅ ៩០% ននត្នមលគទពយបញ្ច ាំ នត្
មនិឲ្យនលើសពីរគមតិ្ ១០% ននមូលនិធិផ្លទ ល់សុទធ រយៈនពលែចីរហូត្ដល់ ៣ឆ្ន ាំ អគតការគបាររ់ហូត្ដល់ ១៨% រនុង
១ឆ្ន ាំ នហើយចាំនណ្រឯការបងស់ងគត្លបម់ាន៣រនបៀប្ឺសងនងរនរៀងរាល់នែរវាងគបារន់ដើម និងការគបារ ់ និងមយួ
នទៀត្សងន់ដើមនងរ បូរនរងការគបារ ់នរៀងរាល់នែ និងទី៣្ឺសងនត្ការគបាររ់ាល់នែ គបារន់ដើមសងចុងគគា ។ 

១.៣. ឥណទានរយៈសពលផ្វង  

ឥណ្ទានរយៈនពលនវងគត្ូវបានផ្តល់ជូនអតិ្ជនជ្ញរូបវនតបុ គ្ល និងជ្ញនីតិ្បុ គ្លសគមាបត់្គមូវការនគបើ
គបាស់ផ្លទ ល់ែលួន និងសគមាបអ់ាជីវរមម ។ ទាំហាំឥណ្ទាននដលអតិ្ងិជនអាចែចីបានរហូត្នៅ ៩០% ននត្នមលគទពយ
បញ្ច ាំ នត្មនិឲ្យនលើសពីរគមតិ្ ១០% ននមូលនិធិផ្លទ ល់សុទធ រយៈនពលែចរីហូត្ដល់ ២០ឆ្ន ាំ អគតការគបាររ់ហូត្ដល់ 
១៨% រនុង១ឆ្ន ាំ នហើយចាំនណ្រឯការបងស់ងគត្លបម់ាន៣រនបៀប្ឺសងនងរនរៀងរាល់នែរវាងគបារន់ដើម និងការ
គបារ ់ និងមយួនទៀត្សងន់ដើមនងរ បូរនរងការគបារ ់ នរៀងរាល់នែ និងទី៣្ឺសងនត្ការគបាររ់ាល់នែ គបារន់ដើមសង
ចុងគគា ។ 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ១០ 



 

 

១.៤. ឥណទានសប្មាប់ទូទាត់ទំនិញ  

ឥណ្ទានសគមាបទូ់ទាត្ទ់ាំនិញគត្ូវបានផ្តល់ជូនអតិ្ជនជ្ញរូបវនតបុ គ្ល និងជ្ញនីតិ្បុ គ្លសគមាបត់្គមូវការ
នគបើគបាស់ផ្លទ ល់ែលួន និងសគមាបអ់ាជីវរមម ។ ទាំហាំឥណ្ទាននដលអតិ្ងិជនអាចែចីបានរហូត្នៅ ៩០% ននត្នមលគទពយ
បញ្ច ាំ នត្មនិឲ្យនលើសពីរគមតិ្ ១០% ននមូលនិធិផ្លទ ល់សុទធ រយៈនពលែចីរហូត្ដល់ ៥ឆ្ន ាំ អគតការគបាររ់ហូត្ដល់ 
១៨% រនុង១ឆ្ន ាំ នហើយចាំនណ្រឯការបងស់ងគត្លបម់ាន៣រនបៀប្ឺសងនងរនរៀងរាល់នែរវាងគបារន់ដើម និងការ
គបារ ់ និងមយួនទៀត្សងន់ដើមនងរ បូរនរងការគបារ ់ នរៀងរាល់នែ និងទី៣្ឺសងនត្ការគបាររ់ាល់នែ គបារន់ដើមសង
ចុងគគា ។ 

១.៥. ឥណទាននិសសតិ  

ឥណ្ទាននិសេតិ្គត្វូបានផ្តល់ជូនអតិ្ជនជ្ញរូបវនតបុ គ្ល សគមាបត់្គមូវការនគបើគបាស់រនុងការបងន់ងលរនុងការ
សិរា ។ ទាំហាំឥណ្ទាននដលអតិ្ងិជនអាចែចីបានរហូត្នៅ ៩០% ននត្នមលគទពយបញ្ច ាំ ឬអាចែចីដល់ ១០,០០០
ដុោល រ នត្មនិឲ្យនលើសពីរគមតិ្ ១០% ននមូលនិធិផ្លទ ល់សុទធ រយៈនពលែចីរហូត្ដល់ ៥ឆ្ន ាំ អគតការគបាររ់ហូត្ដល់ 
៨% រនុង១ឆ្ន ាំ នហើយចាំនណ្រឯការបងស់ងគត្លបម់ាន៣រនបៀប្ឺសងនងរនរៀងរាល់នែរវាងគបារន់ដើម និងការគបារ ់
និងមយួនទៀត្សងន់ដើមនងរ បូរនរងការគបារ ់នរៀងរាល់នែ និងទី៣្ឺសងនត្ការគបាររ់ាល់នែ គបារន់ដើមសងចុងវ គ្ ។
  

២. ការប្គប់ប្គងហានភ័ិយឥណទាន 

 នយើងន ើញថាឥណ្ទានវាជ្ញផ្លិត្ផ្លសនូលរបស់គ រ្ឹះស្ថា ន នហើយរជ៏្ញគបភពចាំណូ្លនត្មយួ្ត្ស់គមាបឲ់្យអាជីវ
រមមមយួននឹះដាំនណ្ើ រការនៅមុែបាន អាចនិយាយបានថាវាជ្ញរាលមា៉ា សីុននដលរុញឲ្យស្ថា បន័ទាាំងមូលអាចនធាើដាំនណ្ើ រនៅ
មុែបាន ។ ដូនចនឹះសគមាបក់ារនមើលនងនូវសុែភាពឥណ្ទានឲ្យបានលអ វាជ្ញរតត សាំខ្ជនប់ាំផុ្ត្របស់គ រ្ឹះស្ថា ន នដលគត្ូវយរ
ចិត្តទុរដារឲ់្យខ្ជល ាំងនដើមបទីទួលបាននូវ្ុណ្ភាព និងគបសិទធភិាពែពស់ ។  

 នដើមបនីឆលើយត្បនៅនរងការចងប់ានននឹះគ រ្ឹះស្ថា នគត្វូមានការគ្បគ់្ងឥណ្ទានមយួចាស់ោស់ គត្រមគត្វូតមរយៈ
ការដារន់ចញនូវនគាលការណ៍្ និងនីតិ្វធីិនផ្េងៗ សគមាបក់ារអនុវត្តរនុងការគ្បគ់្ងឥណ្ទាន ។ រនុងការគ្បគ់្ងនៅនលើ
ហ្វនិភយ័ឥណ្ទាន្ឺចាបត់ាំងពីនពលបនញ្ចញឥណ្ទាន រហូត្ដល់ឥណ្ទានគត្ូវបានបញ្ចប ់។ 

 សគមាបក់ារង្ហរគ្បគ់្ងហ្វនិភយ័ឥណ្ទានតមរយៈចាំនុចជ្ញនគចើននដលគត្វូបាំនពញរនុងការបង្ហក រ រមួមានឯរស្ថរ
គគាាំគទលរខណ្ៈផ្លូវចាបន់ានានដាយមានការដរងលឺពីសាំណ្តរន់មធាវឯីររាជយមយួ រវាងគ រ្ឹះស្ថា នជ្ញមយួនរងអតិ្ងិជន ការ
វាយត្នមលនលើគទពយដារប់ញ្ច ាំនដាយគរុមហ ុនមានវជិ្ញា ជីវៈគត្រមគត្ូវ និងមានត្មាល ភាព ការគត្តួ្ពិនិត្យសុែភាពឥណ្ទានមុន
បនញ្ចញ និងការវាយត្នមលឥណ្ទានតមបនចចរនទសគត្រមគត្ូវនជៀសវាងហ្វនិភយ័នៅនងៃនគកាយ ។ 

 នគកាយពីការបនញ្ចញឥណ្ទានរម៏ាននធាើការរត្គ់តតមដានយា៉ា ងហមត្ច់ត្គ់ត្រមគត្ូវនដាយបុ គ្លិរជាំនាញនលើអតិ្ងិ
ជននិមយួៗ នដើមបឲី្យដរងពីពត័្ម៌ានអតិ្ងិជនសងគត្លបគ់្បច់ាំនួន ឬបងស់ងយឺត្យា៉ា វជ្ញនដើម ។ មស្រនតីឥណ្ទាន ទទួល
បនទុរគត្ូវនធាើការទាំនារទ់ាំនងនៅអតិ្ងិជននដើមបបីញ្ា រពី់នពលនវោចាស់ោស់រនុងការសងគត្លបម់រគ រ្ឹះស្ថា ន ឲ្យបាន
ទានន់ពល គពមទាាំងតមដានរាល់ស្ថា នភាពនសដឋរិចចរបស់អតិ្ងិជនជ្ញគបចាាំផ្ងនដរ ។ 

 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ១១ 



 



 

 

១. ការអភិវឌ្ឍន៍ចំសណឹះជំនាញ និងបសងកើនសម្តថភាពរបសប់ គកលកិ 

 ការបណ្តុ ឹះបណ្តត លជ្ញរតត សាំខ្ជនម់យួនដលមនិអាចែាឹះបាន រនុងនគាលបាំណ្ងនធាើបចចុបបននភាពនៅតមសមយ័កាល
នដលមានការអភវិឌ្ឍនន៍ៅមុែឥត្ឈបឈ់រ ។  

 គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ សិុរធី សិុរស៍ ហ្វា យននន ម.រ នត្ងនត្យរចិត្តទុរដាររ់នុងការបណ្តុ ឹះបណ្តត លបុ គ្លិរទាាំង
អស់ជ្ញគបចាាំនដើមបពីគងរងនូវ្ុណ្ភាពនសវារមមនដលផ្តល់ឲ្យអតិ្ងិជនឲ្យបានលអគបនសើរ និងការង្ហរមានភាពរលូននៅមែុ ។ 

 គ រ្ឹះស្ថា ននត្ងនត្មានវ គ្បណ្តុ ឹះនផ្ទរនុងនៅតមនាយរដាឋ ននិមយួៗ នដើមបឲី្យការង្ហរគបរដនដាយគបសិទធិភាពែពស់ 
នហើយមនិគត្រមនត្ប៉ាុនណ្តណ ឹះបុ គ្លិរជាំនាញនីមយួៗរគ៏ត្ូវបានទទួលការយល់ដរងនូវចាំនណ្ឹះជាំនាញនផ្េងៗ នដលទារទ់ង
នរងការង្ហរ តមរយៈសិកាខ ស្ថោនានានៅខ្ជងនគៅផ្ងនដរ នដើមបពីគងរងចាំនណ្ឹះដរងឲ្យទូលាំទូោយឥត្ឈបឈ់ ។ ជ្ញ
លទធផ្លនដើមបជីាំរុញឲ្យអងគភាពទាាំងមូលររីចនគមើននៅមុែ ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ១២ 



 

 

២. ការសហការកែ ងការបំសពញការងារ 

 ជ្ញការពិត្ណ្តស់សគមាបវ់បបធមក៌ារង្ហរនធាើការង្ហរជ្ញគរុម ចូលរមួសហការគាន  មានការគបាគស័យទារទ់ងលអនៅ
វញិនៅមរ នដើមបឲី្យមានភាពររីចនគមើនរនុងអងគភាពមយួ ។ រនុងននាឹះបុ គ្លិររនុងគ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ សិុរធី សិុរស៍ 
ហ្វា យននន ម.រ មានការសហការគាន យា៉ា ងលអពីនផ្នរមយួនៅនផ្នរមយួ នចឹះជួយ គាន  បាំនពញបននាមឲ្យគាន នៅវញិនៅមរ នចឹះ
យល់អាធាគស័យគាន  មានទាំនារទ់នងលអ រនុងនគាលបាំណ្ងនធាើឲ្យការង្ហរមានភាពរលូន និងមានភាពររីរាយរនុងការង្ហរ ។ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ១៣ 



 



 

 

១. របាយការណ៍របសប់្កុម្ប្បរកាភិបាល 

គរុមគបររាភបិាលសូមដារជូ់ននូវរបាយការណ៍្របស់ែលួន គពមទាាំងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុនដលបាននធាើ សវនរមមរចួរបស់ 
សិុរធី សិុរស៍     ហ្វា យននន ម.រ នៅកាត្ថ់ា (“គរុមហ ុន”) សគមាបក់ារយិបរនិចឆទនដលបានបញ្ចប់្ តិ្គត្រមនងៃទី៣១ នែធនូ 
ឆ្ន ាំ២០២០ និង ២០១៩ ។ 
គរុមហ ុន 

សិុរធី សិុរស៍ ហ្វា យននន ម.រ បានបនងកើត្ន ើងនៅរនុង គពឹះរាជ្ញណ្តចគររមពុជ្ញ និង ចុឹះបញ្ា ីនៅគរសួងោណិ្ជារមម នៅ
នងៃទី១៨ នែមររា ឆ្ន ាំ២០១៩ នគកាមបញ្ា ីោណិ្ជារមមនលែ ០០០៣៩៧០៣។ នៅនងៃទី០២ នែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ គរុម
ហ ុនបានទទួលអាជ្ញា បណ័្ណ ពីធនាគារជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញ នដើមបគីបតិ្បត្តិការជ្ញស្ថា បន័មគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ ។ 

ទីស្ថន រក់ារនដលបានចុឹះបញ្ច ីរបស់គរុមហ ុនសាិត្នៅ ផ្ទឹះនលែ៤០ ផ្លូវនលែ១ ភូមតិនៅ សង្ហក ត្និ់នរាធ ែណ្ឌ ចារអាំនៅ រាជ
ធានីភនាំនពញ គពឹះរាជ្ញណ្តចគររមពុជ្ញ ។ 

សរមមភាពចមបង 

សរមមភាពចមបងរបស់គរុមហ ុន្ឺផ្តល់នសវារមមមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុដល់អាជីវរមមជ្ញនគចើនគបនភទជ្ញពិនសសសហគ្ិនខ្ជន ត្តូ្ច
និងមធយមនៅរមពុជ្ញ ។ 
លទធផ្លគបតិ្បត្តកិារ 

លទធផ្លននគបតិ្បត្តិអាជីវរមមរបស់គរុមហ ុនសគមាបចុ់ងបញ្ចបក់ារយិបរនិចឆទនងៃទី ៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និងឆ្ន ាំ២០១៩ 
ស្ថា នភាពអាជីវរមមរបស់ គរុមហ ុននាការយិបរនិចឆទននាឹះ ្ឺគត្វូបានបង្ហា ញនដលអមនូវរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
នាការយិបរនិចឆទនដលបានបញ្ចបន់ងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និងឆ្ន ាំ២០១៩ គរុមគបររាភបិាលមនិបានគបកាស ឬទូទាត្់
ភា្ោភនដលទារទ់ងនរងគបារច់ាំនណ្ញន ើយ ។ 

គរុមគបររាភបិាល 

សមាជិរននគរុមគបររាភបិាលរបស់គរុមហ ុននៅរនុងឆ្ន ាំ និងនាកាលបរនិចឆទននរបាយការណ៍្ននឹះមានដូចខ្ជងនគកាម៖ 
នឈាម ឹះ    មែុត្ាំនណ្ង    កាលបរនិចឆទនត្ងតាំង 

នោរ Lee Kok Heng Jeremiah គបធានគរុមគបររាភបិាល   នងៃទី១៨ នែមររា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

នោរគសី ហីុង នស្ថភណ័្ឌ   សមាជិរគរុមគបររាភបិាលគបតិ្បត្ត ិ  នងៃទី១៨ នែមររា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

នោរ ន ង សុែលី    សមាជិរគរុមគបររាភបិាលឯររាជយ  នងៃទី១៨ នែមររា ឆ្ន ាំ២០១៩ 

សវនររ 

របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ ុនសគមាបចុ់ងការយិបរនិចឆទ្ិត្គត្រមនងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និងឆ្ន ាំ២០១៩ គត្ូវបាន
នធាើសវនរមមនដាយគរុមហ ុន នស្រហគន សនងុន (នែមបូឌា) លីមតី្ធីត្។ 
ការទទួលែុសគត្វូរបស់គរុមគបររាភបិាលនលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ 

គរុមគបររាភបិាល ជ្ញអនរទទលួែុសគត្ូវ នដើមបធីានាថារបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុផ្ដល់នូវទិដឋភាពពិត្ និងគត្រមគត្ូវ ននស្ថា នភាព

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ១៤ 



 

 

ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ ុន នានងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០និងឆ្ន ាំ២០១៩ គពមទាាំងលទធផ្លគបតិ្បត្ដិការហិរញ្ញ វត្ាុ នហើយនិង
របាយការណ៍្លាំហូរស្ថចគ់បារ ់សគមាបក់ារយិបរនិចឆទនដលបានបញ្ចប។់ គរុមគបររាភបិាលគត្ូវពិនិត្យរនុងការនរៀបចាំរបាយ
ការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុននឹះ នដលនរៀបចាំនដាយគរុមគបររាភបិាលនដលគត្វូត្គមូវឱ្យ៖ 

(រ) នគជើសនរ ើសនគាលននយាបាយ្ណ្ននយយ នដាយអនុនោមតមនគាលការណ៍្សតងដ់ាររបាយការណ៍្ទារទ់ងនរង
ហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញសគមាបអ់ងគភាព ខ្ជន ត្តូ្ច និងមធយមនដាយនផ្អរនលើការវនិិចឆយ័និងការបា៉ា នស់្ថម នសម
នហតុ្ផ្ល និងគបុងគបយត័្ន នហើយបនាទ បម់រនធាើការរអនុវត្តនគាលននយាបាយទាាំងននឹះឱ្យមានសងគតិ្ភាព ។ 

(ែ) អនុនោមតមនគាលការណ៍្សតងដ់ាររបាយការណ៍្ទារទ់ងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញសគមាបអ់ងគភាពខ្ជន ត្តូ្ច 
និងមធយម ឬគបសិននបើមានការគបាសចារណ្តមយួ រនុងការបង្ហា ញនូវភាពពិត្ និងគត្រមគត្វូគរុមគបររាភបិាលគត្ូវ
គបារដថាការគបាសចារទាាំងននឹះ គត្ូវបានោត្គត្ដាង ពនយល់ និងរាំណ្ត្ប់រមិាណ្ឱ្យបានគត្រមគត្ូវនៅរនុងរបាយ
ការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ ។ 

(្) ររាទុររាំណ្ត្គ់ត្ណ្ននយយបានគ្បគ់គាន ់និងគបពន័ធគត្តួ្ពិនិត្យនផ្ទរនុងគបរបនដាយគបសិទធិភាព 
( ) នរៀបចាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ នដាយនផ្អរនលើមូលដាឋ ននិរនតភាពននដាំនណ្ើ រការអាជីវរមម នលើរនលងនត្រនុងររណី្

សនមត្យា៉ា ងសមរមយថា គរុមហ ុននរងមនិអាចបនតនធាើគបតិ្បត្តិការអាជីវរមមរបស់ែលួន នានពលអនា្ត្ដែ៏លី ។ 
(ង) គ្បគ់្ង និងដររនាាំគរុមហ ុនឱ្យមានគបសិទធភិាព នលើរាល់នសចរតីសនគមចចិត្តសាំខ្ជន់ៗ ទាាំងអស់នដលប៉ាឹះោល់នលើ

គបតិ្បត្តិការ និងដររនាាំគរុមហ ុនឱ្យមានគបសិទធិភាព នហើយគត្វូគបារដថាការសនគមចចិត្តនលើរិចចការទាាំងននឹះគត្ូវបាន
ឆលុឹះបញ្ច ាំងយា៉ា ងគត្រមគត្វូនៅរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្តុ។ 
គរុមគបររាភបិាល រជ៏្ញអនរទទួលែុសគត្ូវរនុងការនងររាគទពយសមបត្តិរបស់គរុមហ ុន នហើយរគ៏ត្វូចាត្វ់ធិានការ
ឱ្យសមគសប នដើមបទីបស់្ថក ត្ ់និងររឱ្យន ើញការនរលងបនលាំ និងភាពមនិគបគរតី្នផ្េងៗ ។ 

គរុមគបររាភបិាលសូមបញ្ា រថ់ា គរុមហ ុនបានអនុវត្ដតមលរខែណ្ឌ ត្គមូវចាាំបាចន់ានា ដូចនដលបានបញ្ា រខ់្ជងនលើ រនុងការ
នរៀបចាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុននឹះ ។ 
នសចរតនីងលងការណ៍្របស់គរុមគបររាភបិាល 

តមមតិ្នយាបល់របស់គរុមគបររាភបិាល របាយការណ៍្ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ អមនដាយ របាយការណ៍្ចាំណូ្លលមអតិ្ របាយ
ការណ៍្បនគមបគមួលមលូធន និងរបាយការណ៍្លាំហូរស្ថចគ់បារ ់ រមួជ្ញមយួនរងរាំណ្ត្ស់មាគ ល់នានា គត្វូបានបង្ហា ញនូវ
ទិដឋភាពពិត្ និងគត្រមគត្វូពីស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ ុន នាការយិបរនិចឆទ្ិត្គត្រមនងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និងឆ្ន ាំ
២០១៩ គពមទាាំងលទធផ្លននគបតិ្បត្តិការអាជីវរមម និង ស្ថា នភាពលាំហូរស្ថចគ់បារស់គមាបដ់ាំណ្តចឆ់្ន ាំ គត្ូវបាននរៀបចាំ
ន ើងនដាយអនុនោមតមសតងដ់ាររបាយការណ៍្ទារទ់ងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញសគមាបស់ហគគាសខ្ជន ត្តូ្ច និង
មធយមនិងនគាលការណ៍្នណ្នាាំរបស់ធនាគារជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញ។ 
ជាំនួសឲ្យគរុមគបររាភបិាល 

 

 

__________________________   

នោរ. Lee Kok Heng Jeremiah   

គបធានគរុមគបររាភបិាល  

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ១៥ 



 

 

២. របាយការណ៍សវនកម្មឯករាជយ 
ជូនចាំនោឹះភា្ហ ុននិររបស់សិុរធី សិុរស៍ ហ្វា យននន ម.រ 
មតិ្នយាបល់ 
នយើងែាុ ាំបាននធាើសវនរមមនលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់ សិុរធី សិុរស៍ ហ្វា យននន ម.រ(“គរុមហ ុន”) នដលរមួមានរបាយ
ការណ៍្ស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុបរនិចឆទ្ិត្គត្រមនងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និង ២០១៩ របាយការណ៍្ចាំណូ្លនពញនលញ 
របាយការណ៍្បនគមបគមួលមូលធន និងរបាយការណ៍្លាំហូរស្ថចគ់បារស់គមាបក់ារយិបរនិចឆទ និងរាំណ្ត្ស់មាគ ល់នលើ
របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ នដលរមួមាននសចរដសីនងខបនននគាលននយាបាយ្ណ្ននយយសាំខ្ជន់ៗ  ។ 
តមមតិ្របស់នយើងែាុ ាំ របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុបានបង្ហា ញនូវទិដឋភាពពិត្ និងគត្រមគត្ូវននស្ថា នភាពហិរញ្ញ វត្ាុ របស់គរុមហ ុន     
សិុរធី សិុរស៍ ហ្វា យននន ម.រ នាកាលបរនិចឆទ្ិត្គត្រមនងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និងឆ្ន ាំ២០១៩ គពមទាាំងលទធផ្លនន
គបតិ្បត្តិការអាជីវរមម និងស្ថា នភាពលាំហូរស្ថចគ់បាររ់បស់គរុមហ ុន សគមាបដ់ាំណ្តចឆ់្ន ាំននឹះ នដាយអនុនោមនៅតមសតង់
ដារបាយការណ៍្ទារទ់ងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញសគមាបស់ហគគាសខ្ជន ត្តូ្ច និងមធយម (“CIFRSs for SMRs”) 
គពមទាាំងនសចរដីនណ្នាាំរបស់ធនាគារជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញ ។ 

មូលដាឋ នននមតិ្នយាបល់ 
នយើងែាុ ាំបាននធាើសវនរមម នដាយអនុនោមតមសតងដ់ារសវនរមមអនតរជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញ (“CISAs”)។ ការទទួលែុសគត្វូរបស់
នយើងែាុ ាំសាិត្នគកាមសតងដ់ារទាាំងននាឹះ ្ឺគត្វូបាននរៀបរាបប់ននាមនៅរនុងនផ្នរការទទួលែុសគត្វូរបស់សវនររសគមាបក់ារនធាើ
សវនរមមនលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ។ នយើងែាុ ាំ ្ឺឯររាជយពីគរុមហ ុន អនុនោមតមគរុមគបររាសតងដ់ារវជិ្ញា ជីវៈ្ណ្ននយយ
អនតរជ្ញតិ្ គរមសីលធម ៌របស់្ណ្ននយយររជាំនាញ (“IESBA Code”) រមួជ្ញមយួនិងត្គមូវការ គរមសីលធម ៌នដលោរ់
ពន័ធនៅនរង ការនធាើសវនរមមរបស់នយើងែាុ ាំនៅនលើ របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរនុងគបនទសរមពុជ្ញ នហើយនយើងែាុ ាំបានបាំនពញការ
ទទួលែុសគត្ូវនៅតមត្គមូវការគរមសីលធមទ៌ាាំងននាឹះ និង IESBA Code ។ នយើងែាុ ាំ នជឿជ្ញរថ់ាភសតុតងសវនរមម នដល
នយើងែាុ ាំទទួលបាន ្ឺគ្បគ់គាន ់និងសមគសប នដើមបផី្តល់មូលដាឋ នសគមាបម់តិ្នយាបល់របស់នយើងែាុ ាំ ។ 

ពត័្ម៌ាននផ្េងៗ 

គរុមគបររាភបិាល ទទួលែុសគត្ូវទាាំងគសុងនៅនលើពត័្ម៌ាននផ្េងៗនទៀត្ ។ ពត័្ម៌ានទាាំងននឹះរមួមាន ពត័្ម៌ាននដលបាន
នរៀបរាបរ់នុងរបាយការណ៍្គបចាាំរបស់គរុមគបររាភបិាល និងរបាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំនដលគត្ូវរ ាំពរងទុរថានរងរចួរាល់សគមាប់
នយើងបនាទ បពី់កាលបរនិចឆទននរបាយការណ៍្ននឹះ ប៉ាុននតមនិរាបប់ញ្ចូលចាំនោឹះរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ និងរបាយការណ៍្របស់ 
សវនររនយើងែាុ ាំន ើយ ។ 

មតិ្របស់នយើងែាុ ាំនៅរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ មនិបានគ្បដណ្ដ បទ់ាាំងគសុងនៅនលើពត័្ម៌ាននផ្េងៗ នហើយនយើងែាុ ាំមនិ
បង្ហា ញពីទគមងន់បបបទននការធានាណ្តមយួ ឬនធាើនសចរតីសននិដាឋ នណ្តមយួន ើយ ។ 

ោរព់ន័ធនរងការនធាើសវនរមមរបស់នយើងែាុ ាំនលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ ការទទួលែុសគត្ូវរបស់នយើងែាុ ាំ ្ឺគត្ូវអានពត័្ម៌ាន
នផ្េង ៗ នហើយពិចារណ្តថានត្ើពត័្ម៌ាននផ្េងៗននាឹះ មានវសិមភាពជ្ញស្ថរវនតជ្ញមយួនរងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុឬនទ ឬ
ចាំនណ្ឹះដរងរបស់នយើងែាុ ាំ នដលទទួលបានពីការនធាើសវនរមម ថានត្ើពត័្ម៌ានទាាំងននាឹះអាចមានរាំហុសឆគងជ្ញស្ថរវនត ឬនទ ។ 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ១៦ 



 

 

គបសិននបើ នយាងតមការង្ហរនដលនយើងបានអនុវត្ត នយើងែាុ ាំសននិដាឋ នថា នបើមានរាំហុសឆគងជ្ញស្ថរវនដនរើត្ន ើងនលើពត័្ម៌ាន     
នផ្េងៗននឹះ នយើងែាុ ាំគត្ូវរាយការណ៍្នៅតមស្ថា នភាពជ្ញរន់សដង។ នយើងែាុ ាំពុាំមានអាីនដលគត្ូវរាយការណ៍្ោរព់ន័ធនរង
ពត័្ម៌ាននផ្េងៗ ននឹះនទ។ 

ការទទួលែុសគត្វូរបស់គរុមគបររាភបិាលនលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ 
គរុមគបររាភបិាលទទួលែុសគត្ូវរនុងការនរៀបចាំ និងការបង្ហា ញរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងននឹះឱ្យបានគត្រមគត្វូនដាយ
អនុនោមតមសតងដ់ាររបាយការណ៍្ទារទ់ងនរងហិរញ្ញ វត្ាុអនតរជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញសគមាបស់ហគគាសខ្ជន ត្តូ្ច និងមធយម និង
ទទួលែុសគត្ូវនលើការគត្តួ្ពិនិត្យនផ្ទរនុង នដលគរុមគបររាភបិាលរាំណ្ត្ថ់ា វាមានភាពចាាំបាចរ់នុងការនរៀបចាំរបាយការណ៍្
ហិរញ្ញ វត្ាុ មនិឱ្យមានការរាយការណ៍្ែុសជ្ញស្ថរវនត នដលបណ្តត លមរពីការនរលងបនលាំ ឬរាំហុសឆគងនផ្េងៗ។ 

រនុងការនរៀបចាំរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ គរុមគបររាភបិាលមានទាំនួលែុសគត្ូវចាំនោឹះការវាយត្នមលនៅនលើ សមត្ាភាពគរុម
ហ ុន រនុងការបនតគបតិ្បត្តិ នដាយនផ្អរនលើមូលដាឋ ននិរនតភាព ការោត្គត្ដាង គបសិនជ្ញមានបញ្ា ទារទ់ងនរងនិរនតភាព និង
ការនគបើគបាស់និរនតភាពជ្ញមូលដាឋ ន្ណ្ននយយ លុឹះគតនត្គរុមគបររាភបិាលមាននគាលបាំណ្ងរ ាំស្ថយគរុមហ ុន ឬបញ្ឈប់
គបតិ្បត្តិការ ឬរគ៏ាម នជនគមើសនផ្េង ប៉ានុនតចាាំបាចគ់ត្ូវនធាើ។ 

គរុមគបររាភបិាលទទួលែុសគត្ូវរនុងការគត្តួ្ពិនិត្យដាំនណ្ើ រការបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុរបស់គរុមហ ុន។ 

ការទទួលែុសគត្វូរបស់សវនររនៅនលើសវនរមមរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ 

នគាលបាំណ្ងរបស់នយើងែាុ ាំ ្ឺនដើមបទីទួលបាននូវការធានាអឹះអាងដស៏មនហតុ្ផ្ល នៅនលើរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុនដាយពុាំ
មានលរខណ្ៈែុសឆគងជ្ញស្ថរវនត នដលបណ្តត លមរពីការនរលងបនលាំ ឬរាំហុសឆគង និងការនធាើរបាយការណ៍្សវនរមមនដលរមួ
មានមតិ្នយាបល់របស់នយើងែាុ ាំផ្ងនដរ។ ការធានាអឹះអាងនដលសមនហតុ្ផ្ល ្ឺជ្ញការធានាមយួដែ៏ពស់ ប៉ានុនតវាមនិបាន
ធានាថា ការនធាើសវនរមមនដាយនផ្អរនៅនលើសតងដ់ារសវនរមមអនតរជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញ នរងនត្ងនត្ររន ើញនូវការរាយការណ៍្ែុស
ជ្ញស្ថរវនដនដលមានន ើយ។ ការរាយការណ៍្ែុសអាចនរើត្មានន ើងពីការនរលងបនលាំ ឬរាំហុសឆគងនដលអាចចាត្ទុ់រថាជ្ញ
ស្ថរវនដ នៅនពលនដលរាំហុសមយួ ឬរាំហុសរមួគាន បាននធាើឱ្យប៉ាឹះោល់ដល់នសចរដីសគមចចិត្តនផ្នរនសដឋរិចចរបស់អនរនគបើ
គបាស់របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុននឹះ។ 
ជ្ញនផ្នរមយួននការនធាើសវនរមមនដាយនយាងនៅតមសតងដ់ារសវនរមមអនតរជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញ នយើងែាុ ាំបាននធាើការវនិិចឆយ័និងររា
រនូវចមៃល់គបរបនដាយវជិ្ញា ជីវៈរនុងដាំនណ្ើ រការសវនរមម ។ នយើងែាុ ាំរប៏ាន៖ 

 រាំណ្ត្ ់និងវាយត្នមលហ្វនិភយ័ននរាំហុសឆគងជ្ញស្ថរវនដ ននរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ ថានត្ើវានរើត្ន ើងនដាយការ      នរលង
បនលាំ ឬរាំហុសឆគង នរៀបចាំ និងអនុវត្តនិតិ្វធីិសវនរមមនដលនឆលើយត្បនៅនរងហ្វនិភយ័ទាាំងននាឹះ រមួទាាំងការគបមូលយរភ
សតុតងសវនរមមឱ្យបានគ្បគ់គាន ់ និងសមគសបនដើមបជី្ញមូលដាឋ នសគមាបប់នញ្ចញមតិ្នយាបល់របស់នយើងែាុ ាំ។ ហ្វនិ
ភយ័នដលមនិអាចររន ើញនដាយការរាយការណ៍្ែុសជ្ញស្ថរវនតនដលបណ្តត លមរពីការនរលងបនលាំ ្ឺធាំជ្ញងរាំហុសឆគង
នដាយអនចត្នានដាយស្ថរនត្ការនរលងបនលាំ រមួបញ្ចូលទាាំងការរមួ ា្ំនិត្ ការនរលងបនលាំនដាយនចត្នា ការលុបនចាលនដាយ
នចត្នា ការបង្ហា ញែុស ឬការនលើមសនៅនលើការគត្តួ្ពិនិត្យនផ្ទរនុង ។ 

 នសាងយល់អាំពីការគ្បគ់្ងនផ្ទរនុងនដលទារទ់ងនៅនរងការនធាើសវនរមម នដើមបបីនងកើត្នូវនិតិ្វធីិសវនរមមនដលសមគសប 
នៅនរងកាលៈនទសៈ ប៉ាុននតមនិនមនជ្ញនគាលបាំណ្ងរនុងការបង្ហា ញនូវមតិ្នយាបល់នលើគបសិទធភាពននការគត្តួ្ពិនិត្យនផ្ទ
រនុងរបស់គរុមហ ុនននាឹះនទ ។ 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ១៧ 



 

 

 វាយត្នមលភាពសមគសបនលើនគាលននយាបាយ្ណ្ននយយនដលបាននគបើគបាស់ និងភាពសមនហតុ្ផ្លននការ        បា៉ា ន់
ស្ថម ន្ណ្ននយយ និងការបង្ហា ញនដលជ្ញបទ់ារទ់ងនផ្េងនទៀត្នដលនធាើន ើងនដាយគរុមគបររាភបិាល ។ 

 នសចរតីសននិដាឋ ន នៅនលើភាពសមគសបននការនគបើគបាស់មូលដាឋ ននិរនតរភាពអាជីវរមម នៅរនុងគបពន័ធ្ណ្ននយយនដាយ
គរុមគបររាភបិាល និងតមរយៈភសតុតងសវនរមមនដលទទួលបាន នយើងែាុ ាំនធាើការសននដិាឋ នថានត្ើមានវត្តមានននភាព
មនិគបារដគបជ្ញជ្ញស្ថរវនតទារទ់ងនរងគពរត្តការណ៍្ ឬកាលៈនទសៈទាាំងឡាយណ្តនដលនាាំឱ្យមានការសងេយ័ជ្ញស្ថរ
វនត នៅនលើនិរនតរភាពននដាំនណ្ើ រការអាជីវរមមរបស់គរុមហ ុន ឬនទ។ គបសិននបើនយើងែាុ ាំសននដិាឋ នថាមានវត្តមានននភាព
មនិគបារដគបជ្ញជ្ញស្ថរវនត នយើងែាុ ាំត្គមូវឱ្យទាញចាំណ្តបអ់ារមមណ៏្ រនុងរបាយការណ៍្សវនររ នលើរាំណ្ត្ស់មាគ ល់ោរ់
ពនធន័ៅរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ ឬគបសិននបើ រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ននឹះពុាំមានលរខណ្ៈគ្បគ់គានន់ទននាឹះ នយើងែាុ ាំនរងនធាើ
ការនរនគបមតិ្នយាបល់របស់នយើងែាុ ាំ។ ការសននិដាឋ នរបស់នយើងែាុ ាំ ្ឺពរងនផ្អរនលើភសតុតងសវនរមមនដលទទួលបាន
រហូត្ដល់កាលបរនិចឆទននរបាយការណ៍្របស់សវនររ។ នត្នទាឹះជ្ញយា៉ា ងននឹះរតី គពរត្តិការណ៍្ ឬកាលៈនទសៈនានពល
អនា្ត្ រអ៏ាចបងកឱ្យគរុមហ ុនមនិអាចបនតនិរនតរភាពអាជីវរមមបានផ្ងនដរ ។ 

 វាយត្នមលការបង្ហា ញទូនៅ មាតិ្កា និងែលរមស្ថរ នៅរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ រមួបញ្ចូលទាាំងរាំណ្ត្ស់មាគ ល់នផ្េងៗ 
និងវាយត្នមលថារបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ ត្ាំណ្តងឱ្យគបតិ្បត្តិការ និងគពរត្តិការណ៍្នដលជ្ញមូលដាឋ ននដើមបសីនគមចបាននូវ
ការបង្ហា ញដគ៏ត្រមគត្ូវ ។  
នយើងែាុ ាំគបាគស័យទារទ់ងជ្ញមយួនរងគរុមគបររាភបិាលនៅនលើបញ្ា នផ្េងៗ ការនរៀបចាំនដនរាំណ្ត្ ់និងនពលនវោរនុង
ការនធាើសវនរមម និងរបប ា្ំនហើញសវនរមមសាំខ្ជន់ៗ  រមួបញ្ចូលទាាំងរងាឹះខ្ជត្សាំខ្ជន់ៗ មយួចាំនួននៅនលើការគ្បគ់្ង
នផ្ទរនុងនដលពួរនយើងែាុ ាំររន ើញរាំ ុងនពលនធាើសវនរមម ។  
នយើងែាុ ាំរផ៏្តល់ជូនគរុមគបររាភបិាល នូវនសចរតីនងលងការណ៍្មយួនដលនយើងែាុ ាំបានអនុវត្តនៅតមត្គមូវការគរមសីល
ធមន៌ដលទារទ់ងនរងឯររាជយភាព នហើយនយើងែាុ ាំនធាើការគបាគស័យទារទ់ងជ្ញមយួនរងគរុមគបររាភបិាលនូវបញ្ា ទាាំង
អស់នដលនរង្ិត្ថាសមនហតុ្ផ្លនៅនលើឯររាជយភាពរបស់នយើងែាុ ាំ និងការការោរនដលអាចមាន ។ 
 
 
 
 
នស្រហគន សនងុន )នែមបឌូា( លីមតី្ធីត្ 
្ណ្ននយយររជាំនាញ 
សវនររគបតិ្គសុត្ចុឹះបញ្ា ី 
 
 
 
 
Ronald C. Almera 
នាយរសវនររជាំនាញ 
រាជធានីភនាំនពញ គពឹះរាជ្ញណ្តចគររមពុជ្ញ 
នងៃទី២៩ នែនមស្ថ ឆ្ន ាំ២០២១ 

 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ១៨ 



 

 

៣. របាយការណ៍ោថ នភាពហរិញ្ញវតថ  

 រាំណ្ត្ ់ នងៃទ៣ី១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ នងៃទ៣ី១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 សមាគ ល់ ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល 

  (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២) (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២) 

គទពយសរមម      

ស្ថចគ់បាររ់នុងនដ ៦ ៥.៦០១ ២២.៦៥៦ - - 

សមតុ្លយនៅធនាគារជ្ញត្ិននរមពុជ្ញ ៧ ១.២៣៥ ៤.៩៩៦ ១៥០.៨០៩ ៦១៤.៥៤៧ 

សមតុ្លយនៅធនាគារនផ្េងៗ ៨ ២៨៣.៣៣២ ១.១៤៦.០៧៨ ១៦៧.៧១១ ៦៨៣.៤២២ 

ឥណ្ទាននៅអត្ិងជិន សុទធ ១០ ១.៩៥០.២១៤ ៧.៨៨៨.៦១៦ - - 

ឥណ្ទាននៅភា្សីមពន័ធញាត្ ិ ២៣ ៣៥៧.១៩៥ ១.៤៤៤.៨៥៤ ២.៥៤៨.៤៣៨ ១០.៣៨៤.៨៨៥ 

គបារប់នញ្ញ ើតមបទបញ្ញត្ត ិ ១១ ១៥០.០០០ ៦០៦.៧៥០ ១៥០.០០០ ៦១១.២៥០ 

គទពយសមបត្តិ និងបរកិាខ រ សុទធ ១២ ២៩.៩៣១ ១២១.០៧១ ៣៥.៥០១ ១៤៤.៦៦៧ 

គទពយអរូប ីសុទធ ១៣ ៤៧.៣៣៦ ១៩១.៤៧៤ - - 

ពនធពនាររននគទពយសរមម ១៦ ៣៦.០៩២ ១៤៥.៩៩២ ២០.៨៧៦ ៨៥.០៧០ 

គទពយសរមមនផ្េងៗ ១៤ ២០.៣១៣ ៨២.១៦៥ ៤១.៨៤៣ ១៧០.៥០៨ 

គទពយសរមមសរុប  ២.៨៨១.២៤៩ ១១.៦៥៤.៦៥២ ៣.១១៥.១៧៨ ១២.៦៩៤.៣៤៩ 

មូលធន នងិបាំណុ្ល      

បាំណុ្ល      

្ណ្នីអនរផ្គត្ផ់្គង ់នងិបាំណុ្លនផ្េងៗ ១៥ ៣១.០៦៩ ១២៥.៦៧៤ ៤.៥១១ ១៨.៣៨២ 

ទររគបារជ់ាំោរភ់ា្ទុនិរ ២៣ - - ២០៣.០៣០ ៨២៧.៣៤៧ 

បាំណុ្លពនធនលើគបារច់ាំណូ្ល ១៦ ៤ ១៦ ៤៩៩ ២.០៣៣ 

បាំណុ្លសរុប  ៣១.០៧៣ ១២៥.៦៩០ ២០៨.០៤០ ៨៤៧.៧៦២ 

មូលធន      

នដើមទុន ១៧ ៣.០០០.០០០ ១២.០០០.០០០ ៣.០០០.០០០ ១២.០០០.០០០ 

ខ្ជត្បងគរ  (១៦០.៣៤៨) (៦០៨.៥១១) (៩២.៨៦២) (៣៧៦.២៧៧) 

ទុនបគមុងតមបទបញ្ញត្ត ិ ១៧.១ ១០.៥២៤ ៤២.៩០៦ - - 

លនមអៀងពកីារបដូររូបយិបណ័្ណ   - ៩៤.៥៦៧ - ២២២.៨៦៤ 

មូលធនសរុប  ២.៨៥០.១៧៦ ១.១៥២៨.៩៦២ ២.៩០៧.១៣៨ ១១.៨៤៦.៥៨៧ 

មូលធន នងិបាំណុ្លសរុប  ២.៨៨១.២៤៩ ១១.៦៥៤.៦៥២ ៣.១១៥.១៧៨ ១២.៦៩៤.៣៤៩ 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ១៩ 



 

 

៤. របាយការណ៍ចំណូលលម្អិត 

 

 
    រាំណ្ត្ ់    សគមាបចុ់ងការយិបរនិចឆទ         សគមាបចុ់ងការយិបរនិចឆទ 

 
សមាគ ល់     នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

  ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល 

         (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២) (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២) 

      

ចាំណូ្លការគបារ ់ ១៨ ១៥៣.៧៧២ ៦២៦.៩២៨ ៤៩.២៥២ ១៩៩.៥៦៩ 

ចាំណូ្លគបតិ្បត្តិការនផ្េងនទៀត្ ១៩ ១៧.៥៤៩ ៧១.៥៤៧ ៦០០ ២.៤៣១ 

ចាំណូ្លគបតិ្បត្តកិារសរបុ  ១៧១.៣២១ ៦៩៨.៤៧៥ ៤៩.៨៥២ ២០២.០០០ 

សាំវធិានធនសគមាបឥ់ណ្ទាន 

 ៧ និង ៩ (១០.២៨២) (៤១.៩២០) (១.៦៩៤) (៦.៨៦៤) 

ចាំណ្តយទូនៅ និងចាំណ្តយរដឋបាល ២០ (២២៨.៦៧៦) (៩៣២.៣១២) (១៥៣.៩២១) (៦២៣.៦៨៨) 

ចាំណ្តយនផ្េងៗ ២១ (២.៨៣៨) (១១.៥៧០) (៧.៤៧៦) (៣០.២៩៣) 

ខ្ជត្បងមុ់ន្ិត្ពនធនលើគបារច់ាំណូ្ល  (៧០.៤៧៥) (២៨៧.៣២៧) (១១៣.២៣៩) (៤៥៨.៨៤៥) 

អត្ាគបនយាជនព៍នធនលើគបារច់ាំណូ្ល ១៦ ១៣.៥១៣  ៥៥.០៩៣ ២០.៣៧៧ ៨២.៥៦៨ 

ខ្ជត្រនុងឆ្ន ាំ  (៥៦.៩៦២) (២៣២.២៣៤) (៩២.៨៦២) (៣៧៦.២៧៧) 

ចាំណូ្លលមអតិ្នផ្េងៗ  - - - - 

លនមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ   - (១២៨.២៩៧) - ២២២.៨៦៤ 

ចាំណូ្លនពញនលញរនុងឆ្ន ាំសរបុ  (៥៦.៩៦២) (៣៦០.៥៣២) (៩២.៨៦២) (១៥៣.៤១៣) 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ២០ 



 

 

៥. របាយការណ៍បផ្ប្ម្បប្មួ្លមូ្លធន 

 

    

 

 

        

លនមអៀងពកីារបដូរ               

 រាំណ្ត្ ់ ដុោល រអានមររិ 

នដើមទុន 

ោនន់រៀល ដុោល រអានមររិ 

ខ្ជត្បងគរ 

ោនន់រៀល ដុោល រអានមររិ 

 ទុនបគមងុបទបញ្ញត្ត ិ

            ោនន់រៀល 

រូបយិបណ័្ណ  

ោនន់រៀល ដុោល រអានមររិ 

មូលធនសរុប 

ោនន់រៀល 

 សមាគ ល់ (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២)  (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២)  (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២)  (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២)  (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២)  

           

សមតុ្លយ នងៃទ១ី នែមររា ឆ្ន ាំ២០២០  ៣.០០០.០០០ ១២.០០០.០០០ (៩២.៨៦២) (៣៧៦.២៧៧) - - ២២២.៨៦៤ ២.៩០៧.១៣៨ ១១.៨៤៦.៥៨៧ 

ខ្ជត្សុទធរនុងឆ្ន ាំ  - - (៥៦.៩៦២) (២៣២.២៣៤) - - - (៥៦.៩៦២) (២៣២.២៣៤) 

ទុនបគមុងបទបញ្ញត្ត ិ ១៦.១ - - (១០.៥២៤) - ១០.៥២៤ ៤២.៩០៦ - - ៤២.៩០៦ 

លនមអៀងពកីារបដូររូបយិបណ័្ណ   - - - - - - (១២៨.២៩៧) - (១២៨. ២៩៧) 

សមតុ្លយ្តិ្គត្រមនងៃទ៣ី១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ៣.០០០.០០០  ១២.០០០.០០០ (១៦០.៣៤៨) (៦០៨.៥១១)  ១០.៥២៤ ៤២.៩០៦ ៩៤.៥៦៧ ២.៨៥០.១៧៦ ១១.៥២៨.៩៦២ 

           

វភិា្ទាននដើមទុន ១៦ ៣.០០០.០០០ ១២.០០០.០០០ - - - - - ៣.០០០.០០០ ១២.០០០.០០០ 

ខ្ជត្សុទធរនុងឆ្ន ាំ  - - (៩២.៨៦២) (៣៧៦.២៧៧) - - - (៩២.៨៦២) (៣៧៦.២៧៧) 

លនមអៀងពកីារបដូររូបយិបណ័្ណ   - - - - - - ២២២.៨៦៤ - ២២២.៨៦៤ 

សមតុ្លយ្តិ្គត្រមនងៃទ៣ី១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ៣.០០០.០០០ ១២.០០០.០០០ (៩២.៨៦២) (៣៧៦.២៧៧) - - ២២២.៨៦៤ ២.៩០៧.១៣៨ ១១.៨៤៦.៥៨៧ 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ២១ 



 

 

៦. របាយការណ៍លហូំរោច់ប្បាក ់ 

 
រាំណ្ត្ ់

សគមាបចុ់ងការយិបរនិចឆទ 

នងៃទ៣ី១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

               សគមាបចុ់ងការយិបរនិចឆទ  

     នងៃទ៣ី១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 សមាគ ល់ ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល        ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល 

  (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២)    (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២) 

សរមមភាពគបត្បិត្ិតការ      

ខ្ជត្មុនបងព់នធនលើគបារច់ាំណូ្ល  (៧០.៤៧៥) (២៨៧.៣២៧) (១១៣.២៣៩) (៤៥៨.៨៤៤) 

នយិត័្រមមសគមាប៖់      

រ ាំលស់គទពយរូប ីនងិរ ាំលស់អរូប ី ១២ និង ១៣ ២៥.៥៤៨ ១០៤.១៥៩ ៨.៨៨៩ ៣៦.០១៨ 

សាំវធិានសគមាបឥ់ណ្ទាន  ៨ នងិ ១០ ១០.២៨២ ៤១.៩២០ ១.៦៩៤ ៦.៨៦៤ 

ចាំណូ្លពកីារគបារ ់ ១៨ (១៥៣.៣៤៦) (៦២៥.១៩២) (១១៣.៣១៤) (៤៥៩.១៤៨) 

(ចាំនណ្ញ)/ខ្ជត្ពីការបដូររូបិយបណ័្ណ បរនទស ២១ ៤៥៩ ១.៨៧១ (៣២) (១៣០) 

ចាំណ្តយពីការគបារ ់ ២១ ២.៣៧៩ ៩.៦៩៩ ៧.៤៧៦ ៣០.២៩៣ 

ខ្ជត្គបត្បិត្តកិារមុនបនគមបគមលួទុនបងាលិ  (១៨៥.១៥៣) (៧៥៤.៨៧០) (២០៨.៥២៦) (៨៤៤.៩៤៧) 

បនគមបគមលួរនុង៖      

ឥណ្ទាននៅអត្ិងជិន សុទធ  (១.៩៤៧.០១៣) (៧.៨៧៥.៦៦៨) - - 

ឥណ្ទាននៅភា្សីមពន័ធញាត្ ិ  ២.១៤៩.៧៦០ ៨.៦៩៥.៧៧៩ (២.៤៣៥.៩៣៨) (៩.៩២៦.៤៤៧) 

គទពយសរមមនផ្េងៗ  (៤.៧៧៩) (១៩.៣៣១) (១៥.៩៦១) (៦៥.០៤១) 

គបារប់នញ្ញ ើតមបទបញ្ញត្ត ិ  - - (១៥០.០០០) (៦១១.២៥០) 

្ណ្នីអនរផ្គត្ផ់្គង ់នងិបាំណុ្លនផ្េងៗ  ២៦.៥៥៨ ១០៧.៤២៧ ៤.៥១១ ១៨.៣៨២ 

ទររគបារជ់ាំោរភ់ា្ទុនិរ  (១៩៥.៥៥៤) (៧៩១.០១៦) ១៩៥.៥៥៤ ៧៩៦.៨៨៣ 

ស្ថចគ់បារន់ដលនគបើរនុងសរមមភាពគបត្បិត្ិតការ  (១៥៦.១៨១) (៦៣៧.៦៧៩) (២.៦១០.៣៦០) (១០.៦៣២.៤២០) 

ការគបារទ់ទលួបាន  ១៨២.៥១៤ ៧៤៤.១១០ ៨១៤ ៣.២៩៨ 

ការគបារប់ានបង ់ ២៣ (៩.៨៥៥) (៤០.១៧៩) - - 

ពនធនលើគបារច់ាំណូ្លបានបង ់ ១៦ (២.១៩៨) (៨.៩៦១) - - 

ស្ថចគ់បារសុ់ទធនដលបានព/ី(បាននគបើ) សរមមភាពគបត្បិត្តកិារ ១៤.២៨០ ៥៧.២៩១ (២.៦០៩.៥៤៦) (១០.៦២៩.១២២) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ២២ 



 

 

របាយការណ៍លហូំរោច់ប្បាក់(ត) 

 

របាយការណ៍្លាំហូរស្ថចគ់បាd) 

 

 

រាំណ្ត្ ់

 

សគមាបចុ់ងការយិបរនិចឆទ  

នងៃទ៣ី១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

 

សគមាបចុ់ងការយិបរនិចឆទ  

នងៃទ៣ី១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 សមាគ ល់ ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល 

  (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២) (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២) 

      

សរមមភាពវនិនិយា្      

ទិញគទពយសមបត្តិ និងឧបររណ៍្បរកិាខ  ១២ (១០.១១៤) (៤១.២៣៥) (៤៤.៣៩០) (១៧៩.៨៦៨) 

ការទញិគទពយអរូប ី ១៣ (៣១.៣៥០) (១២៧.៨១៤) - - 

គបារប់ងមុ់នរនុងការទញិគទពយអរូប ី  - - (២៥.៨៥០) (១០៥.៣៣៩) 

ស្ថចគ់បារសុ់ទធនគបើរនុងសរមមភាពវនិនិយា្  (៤១.៤៦៤) (១៦៩.០៤៩) (៧០.២៤០) (២៨៥.២០៧) 

      

លាំហូរស្ថចគ់បារព់សីរមមភាពហរិញ្ញ វត្ាុ      

វភិា្ទាននដើមទុន ១៧ - - ៣.០០០.០០០ ១២.២២៥.០០០ 

      

ស្ថចគ់បារសុ់ទធ(បាននគបើ)/ បានពីសរមមភាពហិរញ្ញ វត្ាុ  (២៧.១៨៤) (១១១.៧៥៨) ៣២០.២១៤ ១.៣១០.៦៧១ 

ស្ថចគ់បារ ់នងិស្ថចគ់បារសុ់ទធនៅនដើមការយិបរនិចឆទ  ៣២០.២១៤ ១.៣០៤.៨៧២ - - 

លនមអៀងពកីារបដូររូបយិបណ័្ណ   - (៧.៨០៨) - (៥.៧៩៩) 

ស្ថចគ់បារ ់នងិស្ថចគ់បារស់មមូលនៅចុការយិបរនិចឆទ ៩ ២៩៣.០៣០ ១.១៨៥.៣០៦ ៣២០.២១៤ ១.៣០៤.៨៧២ 

 

 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ២៣ 



 

 

៧. កំណត់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  

៧.១. ព័ត៌មានអំព៊ីប្កុម្ហ  ន 

គ រ្ឹះស្ថា នមគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ សិុរធី សិុរស៍ ហ្វា យននន ម.រ បានបនងកើត្ន ើងនៅរនុង គពឹះរាជ្ញណ្តចគររមពុជ្ញ និង 
ចុឹះបញ្ា ីនៅគរសួងោណិ្ជារមម នៅនងៃទី១៨ នែមររា ឆ្ន ាំ២០១៩ នគកាមបញ្ា ីោណិ្ជារមមនលែ ០០០៣៩៧០៣ ។  
នៅនងៃទី០២ នែឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៩ ស្ថា បន័បានទទលួអាជ្ញា បណ័្ណ ពីធនាគារជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញ នដើមបគីបតិ្បត្តិការជ្ញស្ថា បន័  
មគីរូហិរញ្ញ វត្ាុ។ 

ទីស្ថន រក់ារនដលបានចុឹះបញ្ច ីរបស់គរុមហ ុនសាិត្នៅ ផ្ទឹះនលែ៤០ ផ្លូវនលែ១ ភូមតិនៅ សង្ហក ត្និ់នរាធ ែណ្ឌ ចារ
អាំនៅ រាជធានីភនាំនពញ គពឹះរាជ្ញណ្តចគររមពុជ្ញ ។ 

    ការររីរាលដាលននជាំងឺរូវដី-១៩ និងគបពន័ធអនុនគគាឹះពនធទាំនិញគ្បយ់ា៉ា ងនលើរនលងនត្សោា វវុធ (EBA) 
ការររីរាលដាលននវរុីសរូរ ៉ាូណ្ត (រូវតី្-១៩) គត្ូវបានគបកាសថាជ្ញជមៃរឺាត្ត្ាត្ជ្ញសរល នដលបានររីរាលដាល 
នៅរនុងគបនទស      `រមពុជ្ញចាបត់ាំងពីចុងនែមររា ឆ្ន ាំ២០២០។ ចាបត់ាំងពីនពលននាឹះមរគបនទសនយើងគបឈមនរង
ហ្វនិភយ័នន ការររីរាលដាលរនុងគបនទស នដលជ្ញមូលនហតុ្បងករឱ្យមានផ្លប៉ាឹះោល់នៅដល់សរមមភាពអាជីវរមម 
និងនសដឋរិចច ។ 

រនុងរាំ ុងនពលននការផ្ទុឹះន ើងនន COVID-១៩ នៅគបនទសរមពុជ្ញ ការរាត្ត្ាត្បានប៉ាឹះោល់ដល់ការនាាំចូល និងនាាំ
នចញវត្ាុធាតុ្នដើមគពមទាាំងទាំនិញចុងនគកាយនៅរនុងនិងនគៅគបនទសននគបនទសរមពុជ្ញនដលបណ្តត លឱ្យមានការផ្លអ រ
គបតិ្បត្តិការជ្ញបនណ្តត ឹះអាសនននន   នរាងចគរ និងគរុមហ ុនមយួចាំនួនរវាងនែមនីា និងឧសភា ។ វស័ិយនផ្េងនទៀត្ដូច
ជ្ញសណ្តឋ គារនិងនទសចរណ៍្រគ៏ត្ូវបានរងផ្លប៉ាឹះោល់ផ្ងនដរនដាយស្ថរនត្ការនហ្វឹះនហើរមានរាំណ្ត្និ់ ងផ្លប៉ាឹះ
ោល់ននការរាត្ត្ាត្រាលដាលដល់វស័ិយនទសចរណ៍្ពិភពនោរ។ ្ិត្មរគត្រមកាលបរនិចឆទននរបាយការណ៍្ននឹះ
ការផ្ទុឹះន ើងនៅរនុងគបនទសរមពុជ្ញនៅនត្អាចគ្បគ់្ងបាននហើយឥ ូវននឹះរាំពុងនត្អនុវត្តរមមវធីិចារវ់ា៉ា រស់្ថាំង ។ 
នៅរនុងនែរុមភៈ ឆ្ន ាំ២០២០ សមា្មនអឺ៍រ ៉ាបុបានសនគមចផ្លអ រជ្ញបនណ្តដ ឹះអាសនននូវការនលើរនលងការបងព់នធមរ 
កានគ់បនទសរមពុជ្ញនគកាមរមមវធីិរបស់សហភាពអឺរ ៉ាុបគ្បយ់ា៉ា ងនលើរនលងនត្អាវុធ (EBA) នគគាងការណ៍្ោណិ្ជារមម 
និង មានគបសិទធភិាពនៅនងៃទី១២ នែសីហ្វ ឆ្ន ាំ២០២០ នលើរនលងចគរភាពអងន់ ល្ស និងគបនទសនអៀរ ងខ់្ជងនជើង
នដលបាន សនគមចនគាលលននយាបាយោណិ្ជារមមឯររាជយដាចន់ដាយន រជ្ញមយួគបនទសរមពុជ្ញចាបពី់នងៃទី១ នែ
មររា ឆ្ន ាំ២០២១ ។ 

្ណ្គ្បគ់្ងរប៏ានពិចារណ្តពីផ្លប៉ាឹះោល់ននរូវដី-១៩ នដាយការនធាើបចចុបបននភាពធាតុ្នដលគត្ូវបានពិចារណ្ត
រនុងការ ្ណ្នា    គបូបាបននការែរខ្ជនចាំនោឹះការ្ណ្នាឥណ្ទាននដលបាត្ប់ង ់(ICL) ។ 

នៅនងៃទី២៧ នែមនីា ឆ្ន ាំ២០២០ ធនាគារជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញបាននចញស្ថរាចរសតីពីការនរៀបចាំន ើងវញិនូវគបាររ់មចរីនុងរាំ
 ុងនពលផ្ល       ប៉ាឹះោល់ននជាំងឺរាត្ត្ាត្ (COVID-១៩) នដលមាននគាលបាំណ្ងររានសារភាពហិរញ្ញ វត្ាុគាាំគទ
សរមមភាពនសដឋរិចចនិងកាត្ប់នាយបនទុររបស់អនរែចីនដលរាំពុងគបឈមនរងការលាំបារ រនុងការសងគបារវ់ញិ
នដាយស្ថរការធាល រចុ់ឹះ។ គបារច់ាំណូ្លចមបងរបស់ពួរន្។ ធនាគារជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញបាននណ្នាាំធនាគារនិងស្ថា បន័
ហិរញ្ញ វត្ាុឱ្យយរចិត្តទុរដារ ់ដល់អតិ្ងិជននដលរាំពុងគបឈមនរងផ្លប៉ាឹះោល់ជ្ញរន់សតង និងបានអនុញ្ញ ត្ឱ្យមាន 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ២៤ 



 

 

ការនរៀបចាំរចនាសមពន័ធគបាររ់មចសីគមាបឧ់សាហរមមនដលរងប៉ាឹះោល់ ។ 

នៅនងៃទី១៤ នែនមស្ថ ឆ្ន ាំ២០២១ រាជរដាឋ ភបិាលរមពុជ្ញបានដារន់ចញនូវវធិានការណ៍្ដាចន់ដាយន ររដូ៏ចជ្ញការ
រ រត្ត្បតិ្ការនធាើដាំនណ្ើ ររយៈនពលពីរសបាត ហ៍រនុងរិចចគបរងនគបងនដើមបទីបស់្ថក ត្ក់ារនរើនន ើងននអនរជាំងឺ COVID-១៩ ។ 
រនុងនពលដាំណ្តលគាន រមមវធីិចារវ់ា៉ា រស់្ថាំងថាន រជ់្ញតិ្រាំពុងគត្ូវបានផ្តល់ជូនដល់គបជ្ញជនរមពុជ្ញទាាំងអស់។ 

នដើមបនីឆលើយត្បនៅនរងវធិានការណ៍្ នដលបានអនុវត្តនដាយរដាឋ ភបិាល គរុមហ ុនបានទទលួយរការនរៀបចាំការង្ហរពី 
ន្ហដាឋ នសគមាបនិ់នយាជិររបស់ែលួន នដលរាំណ្ត្និ់នយាជិរនៅនរងរននលងឱ្យនៅអតិ្បរមា ២% នននិនយាជិរសរុប ។ 
នលើសពីននឹះនទៀត្គរុមហ ុនរាំពុងពគងីរការនគបើគបាស់អិុនធឺរនណ្ត្ជ្ញអតិ្បរមាននការទូទាត្និ់ងការគបមូលនដើមបកីាត្់
បនាយការទារទ់ងរាងកាយរបស់និនយាជិរ។ ្ណ្ៈគ្បគ់្ងររ៏ាំពុងនធាើការវាយត្នមលជ្ញគបចាាំនិងនធាើបចចុបបននភាពការ
ពាររគបចាាំឆ្ន ាំហិរញ្ញ វត្ាុ២០២១ របស់ែលួនជ្ញនទៀងទាត្ច់ាំនោឹះផ្លប៉ាឹះោល់ណ្តមយួនដលនរងនរើត្ន ើងនន 
COVID-១៩ ។ 

ដូចកាលបរនិចឆទននរបាយការណ៍្ននឹះ្ណ្ៈគ្បគ់្ងមនិនជឿថាវធិានការណ៍្ដាចន់ដាយន រ ននឹះនិងផ្ដល់ផ្លប៉ាឹះ
ោល់ដល់គរុមហ ុន។ ដូចននឹះ្ណ្ៈគ្បគ់្ងនជឿជ្ញរថ់ាវាជ្ញការសមរមយនដលគរុមហ ុនរាយការណ៍្នគកាមមលូដាឋ ន
និរនតភាពននអាជីវរមម។ 

៧. ២. របាយការណ៍សដ្ឋយអន សោម្តាម្សតង់ដ្ឋររបាយការណ៍ទាក់ទងនរងហរិញ្ញវតថ អនតរជាតិម្ន
កម្ព ជាសប្មាប់សហប្ាសខាែ តតូច និងម្ធយម្ (CIFRSs for SMEs) 

 របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ គត្ូវបាននរៀបចាំនដាយអនុនោមតមសតងដ់ារសដីពីរបាយការណ៍្ទារទ់ងនរងហិរញ្ញ វត្ាុ
អនតរជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញសគមាបស់ហគគាសខ្ជន ត្តូ្ច និងមធយម (CIFRSs for SMEs”)នដលគត្វូបាននចញផ្ាយនដាយ
គរសួងនសដឋរិចច និងហិរញ្ញ វត្ាុ គបកាសនលែ ០៦៨សហវ-គបរចុឹះនងៃទី៨ នែមររា ឆ្ន ាំ២០០៩ និង គរុមគបររា
្ណ្ននយយជ្ញតិ្ តមគបកាសនលែ ០៩៧/០៩MEF នៅនងៃទី២៨ នែសីហ្វ ឆ្ន ាំ២០០៩។ របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ
ននឹះគត្ូវបានបង្ហា ញជ្ញគបារដុ់ោល រអានមររិ (USD) នដលជ្ញរូបិយបណ័្ណ នគាលរបស់គរុមហ ុន ។ 

៧.៣. ោច់ប្បាក់កែ ងម្ៃ 

ស្ថចគ់បាររ់នុងនដមានចាំនួន ៥.៦០១ ដុោល រអានមររិ ្ិត្គត្រមនងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ (២០១៩៖ គាម ន)  
 

៧.៤. ប្បាក់បសញ្ញ ើរ និងប្បាក់តម្កលត់ាម្បទបញ្ញតតិសៅធនាារជាតិម្នកម្ព ជា (NBC) 

គបារត់្មកល់តមបទបញ្ញត្តិនៅធនាគារជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញមានចាំនួន ១.២៣៥ ដុោល រអានមររិ (២០១៩៖ 
១៥០.៨០៩ ដុោល រអានមររិ) ទទួលបានអគតការគបារគ់បចាាំឆ្ន ាំជ្ញមធយម ០.០០៦% និង ០.០០៥% ។ ចាំណូ្ល
ការគបារស់រុបនដលទទួលបានសគមាបក់ារយិបរនិចឆទនដលបានបញ្ចបន់ងៃទី ៣១ នែធនូឆ្ន ាំ ២០២០ ៤២៦ ដុោល រអានម
ររិ និងឆ្ន ាំ២០១៩ មានចាំនួន ៨១៤ ដុោល រអានមររិ ដូចនដលបានបង្ហា ញនៅរនុងរាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ១៨។ 

 

  

 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ២៥ 



 

 

៧.៥. ប្បាក់បសញ្ញ ើរ និងប្បាក់តម្កលជ់ាម្យួធនាារសនសងៗ 

 

 ៧.៦. ប្បាក់និងោច់ប្បាក់សម្មូ្ល 
 សគមាបន់គាលបាំណ្ងននរបាយការណ៍្លាំហូរស្ថចគ់បាររ់បស់គរុមហ ុនសគមាបឆ់្ន ាំនដលបញ្ចបន់ៅនងៃទី ៣១ 
នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និង  ឆ្ន ាំ២០១៩ ខ្ជងនគកាមននឹះគត្ូវបានចាត្ទុ់រថាជ្ញសមតុ្លយស្ថចគ់បារ ់៖ 

 

 

 

 

 

                   នៅនងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០            នៅនងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

       ដុោល អានមររិ         ោនន់រៀល     ដុោល អានមររិ               ោនន់រៀល 

 (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២)               (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២) 

្ណ្នីចរនត៖      

ដុោល សហរដឋអានមររិ ២៧៧.០៩៧ ១.១២០.៨៥៧ ១៦៩.៤០៥ ៦៩០.៣២៥ 

នែមរនរៀល ៩.០៩៧ ៣៦.៧៩៧ - - 

 ២៨៦.១៩៤ ១.១៥៧.៦៥៤ ១៦៩.៤០៥ ៦៩០.៣២៥ 

សាំវធិានធននលើគបារប់នញ្ញ ើរតមបទ
បញ្ញ ត្តិជ្ញមយួធនាគារនផ្េង (២.៨៦២) (១១.៥៧៦) (១.៦៩៤) (៦.៩០៣) 

 ២៨៣.៣៣២ ១.១៤៦.០៧៨ ១៦៧.៧១១ ៦៨៣.៤២២ 

    នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល 

 (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២) (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២) 

ស្ថចគ់បារន់ៅរនុងនដ ៥.៦០១ ២២.៦៥៦ - - 

សមតុ្លយនៅធនាគារជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញ  ១.២៣៥ ៤.៩៩៦ ១៥០.៨០៩ ៦១៤.៥៤៧ 

សមតុ្លយនៅធនាគារនផ្េងៗ ២៨៦.១៩៤ ១.១៥៧.៦៥៤ ១៦៩.៤០៥ ៦៩០.៣២៥ 

 ២៩៣.០៣០ ១.១៨៥.៣០៦ ៣២០.២១៤ ១.៣០៤.៨៧២ 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ២៦ 



 

 

 ៧.៧. ឥណទាននដលៃ់លអ់តិថិជន-ស ទធ 

 នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល 

 (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២) (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២)  

ោណិ្ជារមម     

ឥណ្ទានផ្ទឹះ ១.៥៨៨.៥៦៣ ៦.៤២៥.៧៣៧ - - 

ឥណ្ទានរយៈនពលនវង ៣៧០.៧៦៥ ១.៤៩៩.៧៤៤ - - 

 ១.៩៥៩.៣២៨ ៧.៩២៥.៤៨១ - - 

ដរសាំវធិានធននលើឥណ្ទានអាគររ ់និង 

ឥណ្ទានជ្ញបស់ងេយ័ (៩.១១៤) (៣៦.៨៦៥) 

- - 

ឥណ្ទានផ្ដល់ដល់អតិ្ងិជន-សុទធ ១.៩៥០.២១៤ ៧.៨៨៨.៦១៦ - - 

 

បនគមបគមួលននសាំវធិានធននលើឥណ្ទានអាគររ ់និងជ្ញបស់ងេយ័មានបង្ហា ញដូចខ្ជងនគកាម៖ 
 នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល 

 (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២) (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២) 

សមតុ្លយនៅនដើមការយិបរនិចឆទ - - - - 

សាំវធិានធនរនុងការយិបរនិចឆទ ៩.១១៤ ៣៧.១៥៨ - - 

លនមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ  - (២៩៣) - - 

សមតុ្លយនៅចុងការយិបរនិចឆទ ៩.១១៤ ៣៦.៨៦៥ - - 

ឥណ្ទានដុលនៅឱ្យអតិ្ងិជន ្ឺគតូ្វបានវភិា្ដូចខ្ជងនគកាម៖ 
 នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល     ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល 

 (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២) (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២) 

តមកាលរាំណ្ត្ ់     

រនុងរយៈនពលមយួឆ្ន ាំ - - - - 

ពី ១ឆ្ន ាំ នៅ៥ឆ្ន ាំ ៧១.៩០៧ ២៩០.៨៦៤ - - 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ២៧ 



 

 

នគចើនជ្ញង ៥ឆ្ន ាំ ១.៨៨៧.៤២១ ៧.៦៣៤.៦១៧ - - 

 ១.៩៥៩.៣២៨ ៧.៩២៥.៤៨១ - - 

 

     

តមរូបិយបណ័្ណ      

ដុោល អានមររិ ១.៩៥៩.៣២៨ ៧.៩២៥.៤៨១ - - 

     

តមរតត នសដឋរិចច៖     

នសវារមម ៤២១.៥៤១ ១.៧០៥.១៣៣ - - 

គ រ្ឹះស្ថា នហិរញ្ញ វត្ាុ ២៤២.២៥៩ ៩៧៩.៩៣៨ - - 

ោណិ្ជារមម ២២៨.៧៣៦ ៩២៥.២៣៧ - - 

រសិរមម ១១៩.៥៥៧ ៤៨៣.៦០៨ - - 

សាំណ្ង ់ ៧៤.០៥៣ ២៩៩.៥៤៤ - - 

នផ្េងៗ ៨៧៣.១៨២ ៣.៥៣២.០២១ - - 

 ១.៩៥៩.៣២៨ ៧.៩២៥.៤៨១ - - 

     

តមនិវាសនដាឋ ន៖     

និវាសនជន ១.៩៥៩.៣២៨ ៧.៩២៥.៤៨១ - - 

     

តមទាំនារទ់ាំនង៖     

អតិ្ងិជនខ្ជងនគៅ ១.៩៥៩.៣២៨ ៧.៩២៥.៤៨១ - - 

     

តមសមត្ាភាព៖     

ឥណ្ទានសតងដ់ារ     

មានវត្ាុបញ្ច ាំ ១.៩៥៩.៣២៨ ៧.៩២៥.៤៨១ - - 

 
 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ២៨ 



 

 

 ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

តមអគតការគបារ ់(រនុងមយួឆ្ន ាំ)    

ឥណ្ទានផ្ទឹះ ៨% -១២% - 

ឥណ្ទានរយៈនវង ៩% - ១១% - 

  

៧.៨. ប្បាក់បសញ្ញ ើតាម្បទបញ្ញតត ិ

នយាងតមគបកាសរបស់ធនាគារជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញនលែ ៧-០១-១៣៦ ចុឹះនងៃទី ១៥ នែតុ្ោឆ្ន ាំ ២០០១ គ រ្ឹះស្ថា ន
មគីរូហិរញ្ញ វត្ាុត្ាំរូវនអាយ     មានគបារត់្មកល់ ៥% នននដើមទុនចុឹះបញ្ា ីជ្ញមយួធនាគារជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញ។ គបារប់នញ្ញ ើននឹះមនិ
នមនជ្ញការគបារន់ទនហើយមនិមានសគមាបន់គបើរនុងគបតិ្បត្តិការគបចាាំនងៃរបស់គរុមហ ុននទប៉ាុននតអាចសងវញិនៅនពលនដល
គរុមហ ុនឈបន់ធាើអាជីវរមមរបស់ែលួននដាយសម័គ្ចិត្តនៅរនុងគបនទសរមពុជ្ញ ។ 
្ិត្គត្រមនងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និងឆ្ន ាំ២០១៩ ការដារគ់បារត់្មកល់បនញ្ញ ើមាននៅធនាគារជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញមានចាំនួន 
១៥០.០០០ ដុោល រ   អានមររិសគមាបទ់ាាំងពីរឆ្ន ាំ ។ 

 
៧.៩. ប្ទពយសម្បតត ិនិងឧបករណ៍បរកិាា រ 

  

   ការនរលមអអគារ 
នគ្ឿងសង្ហា រ រម   

និងនគ្ឿងបាំោរ ់ បរកិាខ រុាំពយុទរ័ សរបុ  
   ដុោល អានមររិ ដុោល អានមររិ ដុោល អានមររិ ដុោល អានមររិ ោនន់រៀល 

    (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២) 
នងលនដើម      

សមតុ្លយនៅនងៃទី១ នែមររា ឆ្ន ាំ២០២០ ២៥.៦៣៩ ១០.៦៥២ ៨.០៩៩ ៤៤.៣៩០ ១៨០.៨៨៩ 

បូរបននាម - ១.៩៥០ ៨.១៦៤ ១០.១១៤ ៤១.២៣៥ 

លនមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ  - - - - (១.៦៥៥) 

សមតុ្លយនៅនងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ ២៥.៦៣៩ ១២.៦០២ ១៦.២៦៣ ៥៤.៥០៤ ២២០.៤៦៩ 

      

រ ាំលស់បងគរ      

សមតុ្លយននានងៃទី១ នែមររា ឆ្ន ាំ២០២០ (៤.១៧២) 
 

(១.៦៧០) (៣.០៤៧) (៨.៨៨៩) (៣៦.២២២) 

នងលនសវាសគមាបក់ារយិបរនិចឆទ (៥.១៣៩) (៣.០៧០)  (១៥.៦៨៤) (៦៣.៩៤៤) 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ២៩ 



 

 

លនមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ  - - - - ៧៦៨ 

សមតុ្លយនៅនងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ (៩.៣១១) (៤.៧៤០) (១០.៥២២) (២៤.៥៧៣) (៩៩.៣៩៨) 

ចាំននួទររគបារន់យាង ១៦.៣២៨ ៧.៨៦២ ៥.៧៤១ ២៩.៩៣១ ១២១.០៧១ 

 
៧.៩. ប្ទពយសម្បតត ិនិងឧបករណ៍បរកិាា រ (ត) 

 ការនរលមអអគារ 
នគ្ឿងសង្ហា រ រម 
និងឧបររណ៍្ បរកិាខ រុាំពយុទរ័ សរបុ  

 ដុោល អានមររិ ដុោល អានមររិ ដុោល អានមររិ ដុោល អានមររិ ដុោល អានមររិ 

    (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២) 
នងលនដើម      

សមតុ្លយនៅនងៃទី១ នែមររា ឆ្ន ាំ ២០១៩ - - - - - 

បូរបននាម ២៥.៦៣៩ ១០.៦៥២ ៨.០៩៩ ៤៤.៣៩០ ១៧៩.៨៦៨ 

លនមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ  - - - - ១.០២១ 

សមតុ្លយនៅនងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ ២៥.៦៣៩ ១០.៦៥២ ៨.០៩៩ ៤៤.៣៩០ ១៨០.៨៨៩ 

      

រ ាំលស់បងគរ      

សមតុ្លយននានងៃទី១ នែមររា ឆ្ន ាំ២០១៩ - - - - - 
នងលនសវាសគមាបក់ារយិបរនិចឆទ (៤.១៧២) (១.៦៧០) (៣.០៤៧) (៨.៨៨៩) (៣៦.០១៨) 

លនមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ  - - - - (២០៤) 

សមតុ្លយនៅនងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ (៤.១៧២) (១.៦៧០) (៣.០៤៧) (៨.៨៨៩) (៣៦.២២២) 

ចាំននួទររគបារន់យាង ២១.៤៦៧ ៨.៩៨២ ៥.០៥២ ៣៥.៥០១ ១៤៤.៦៦៧ 

 

្ណ្ៈគ្បគ់្ងនជឿជ្ញរថ់ាគាម នការចងអុលបង្ហា ញថាការបាត្ប់ងឱ់្នភាពត្មាល ភាពមាននៅនងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និងឆ្ន ាំ
២០១៩ ។ 

 

 

 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ៣០ 



 

 

៧.១០. ប្ទពយសកម្មអរបូ៊ី 

 
៧.១១. ប្ទពយសកម្មសនសងៗ 

 នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ដុោល អានមររិ  ោនន់រៀល ដុោល អានមររិ  ោនន់រៀល 

 (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២)  (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២)  

គបាររ់រន់ងលជលួ ១៣.០៣៩ ៥២.៧៤៣ ១២.៤៤៤ ៥០.៧០៩ 

គបារទូ់ទាត្ជ់្ញមុន ៤.៦១៥ ១៨.៦៦៨ ៩៩៧ ៤.០៦២ 

សមាភ រៈការយិាល័យ និងនគ្ឿងផ្គត្ផ់្គង ់ ៧៨៤ ៣.១៧១ - - 

គបារប់ងជ់្ញមុន - - ២៥.៨៥០ ១០៥.៣៣៩ 

្ណ្នីនរងគតូ្វទទលួ - - ៥៣ ២១៦ 

នផ្េងនទៀត្ ១.៨៧៥ ៧.៥៨៣ ២.៤៩៩ ១០.១៨២ 

 ២០.៣១៣ ៨២.១៦៥ ៤១.៨៤៣ ១៧០.៥០៨ 

 
 
 
 

 នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 
 ដុោល អានមររិ ោនន់រៀល ដុោល អានមររិ ោនន់រៀល 
 (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២)  (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២)  
នងលនដើម     

សមតុ្លយ្ិត្គត្រមនងៃទី០១ នែមររា - - - - 
បូរបននាម ៣១.៣៥០ ១២៧.៨១៤ - - 
នធាើចាំណ្តត្ថ់ាន រន់ ើងវញិនលើបុនរគបទាន ២៥.៨៥០ ១០៥.៣៩០- - - 
លនមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ  - (១.៨៣០) - - 
សមតុ្លយនៅនងៃទី៣១ នែធនូ ៥៧.២០០ ២៣១.៣៧៤ - - 
     
រ ាំលស់បងគរ     
សមតុ្លយ្ិត្គត្រមនងៃទី០១ នែមររា - - - - 
នងលនសវាសគមាបក់ារយិបរនិចឆទ (៩.៨៦៤) (៤០.២១៦) - - 
លនមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ  - ៣១៦ - - 
សមតុ្លយនៅនងៃទី៣១ នែធនូ (៩.៨៦៤) (៣៩.៩០០) - - 
ចាំននួទររគបានរើនយាង្ិត្គត្រមនងៃទី៣១ នែធនូ ៤៧.៣៣៦ ១៩១.៤៧៤ - - 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ៣១ 



 

 

៧.១២. គណន៊ីអែកនាត់នាង់ និងបំណ លសនសងៗ 
 នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ដុោល អានមររិ ោនន់រៀល ដុោល អានមររិ ោនន់រៀល 

 (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២)  (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២)  

បាំណុ្លោណិ្ជារមម ១៥.២១០ ៦១.៥២៤ - - 

បងគរ ១៣.១៣១ ៥៣.១១៥ ៤.២៥៦ ១៧.៣៤៣ 

ពនធកាត្ទុ់រនដលគតូ្វបង ់ ២.៧២៨ ១១.០៣៥ ២៥៥ ១.០៣៩ 

 ៣១.០៦៩ ១២៥.៦៧៤ ៤.៥១១ ១៨.៣៨២ 

 
៧.១៣. ពនធសលើប្បាក់ចំណូល 

(រ) ចាំណ្តយពនធនលើគបារច់ាំណូ្ល 
ធនាគារមានកាត្ពារិចចបងព់នធនលើគបារច់ាំណូ្លចាំនួន ២០% ននគបារច់ាំណូ្លជ្ញបព់នធឬពនធអបបបរមា ១% 
ននចាំណូ្លគបចាាំឆ្ន ាំរមួបញ្ចូលពនធទាាំងអស់នលើរនលងពនធអាររនលើត្នមលណ្តមយួែពស់ជ្ញង។ លិែិត្បញ្ា រ់
ពនធរបស់គរុមហ ុនគត្ូវឆលងកាត្ក់ារពិនិត្យនដាយ GDT ។ នដាយស្ថរនត្ការអនុវត្តចាបព់នធនិងបទបញ្ញត្តិនលើ
គបតិ្បត្តិការជ្ញនគចើនគបនភទង្ហយនរងមានការបរគស្ថយែុសគាន បរមិាណ្នដលបានរាយការណ៍្នៅរនុងរបាយ
ការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុអាចគត្ូវបានផ្លល ស់បតូរនៅនពលនគកាយតមការរាំណ្ត្ចុ់ងនគកាយនដាយ GDT ។ 

ចាំណ្តយពនធនលើគបារច់ាំណូ្លគបចាាំឆ្ន ាំគត្ូវបានបរគស្ថយដូចខ្ជងនគកាម 

 នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ដុោល អានមររិ ោនន់រៀល ដុោល អានមររិ ោនន់រៀល 

 (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២) (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២) 

     

ពនានលើគបារច់ាំណូ្ល ១.៧០៣ ៦.៩៤៤ ៤៩៩ ២.០១៩ 

ពនានលើគបារច់ាំណូ្លគតូ្វពនារ (១៥.២១៦) (៦២.០៣៧) (២០.៨៧៦) (៨៤.៥៨៧) 

 (១៣.៥១៣) (៥៥.០៩៣) (២០.៣៧៧) ៨៧២.៥៦៨ 

 

  (ែ). ការនផ្ទៀងផ្លទ ត្រ់វាងខ្ជត្មុនបងព់នធនលើគបារច់ាំណូ្ល និងពនធនលើគបារច់ាំណូ្លនដលបានបា៉ា នស់្ថម នទុរ 
ការនផ្ទៀងផ្លទ ត្រ់វាង្ណ្នីខ្ជត្មុនបងព់នធនលើគបារច់ាំណូ្ល និងពនធនលើគបារច់ាំណូ្លនដលបានបា៉ា នស់្ថម នទុរ
សគមាបចុ់ងបញ្ចបក់ារយិបរនិចឆទនងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និងឆ្ន ាំ២០១៩ គត្ូវបានបង្ហា ញដូចខ្ជងនគកាម៖ 

 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ៣២ 



 

 

 

សគមាបចុ់ងការយិបរនិចឆទ 

នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ 

សគមាបចុ់ងការយិបរនិចឆទ 

នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល 

 (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) 

ខ្ជត្មុនបងព់នធ (៧០.៤៧៥) (២៨៧.៣២៨) (១១៣.២៣៩) (៤៥៨.៨៤៥) 

ចាំណ្តយពនធមនិអាចកាត្រ់ងបាន ៦៣ ២៥៧ ១.៣៧០ ៥.៥៥០ 

ចាំណ្តយការគបារម់និអាចកាត្រ់ងបាន ១.៩៥៣ ៧.៩៦២ ៧.៤៧៦ ៣០.២៩៣ 

ចាំណ្តយមនិអាចកាត្រ់ងបាន ៨៩០ ៣.៦២៩ ២.៥១០ ១០.១៦៩ 

បនគមបគមួលននគបារច់ាំណូ្លពនធនិង
្ណ្ននយយ៖ 

    

សាំវធិានធនសគមាបក់ារបាត្ប់ងឥ់ណ្ទាន ១០.២៨២ ៤១.៩២០ ១.៦៩៤ ៦.៨៦៤ 

ចាំណ្តយរ ាំលស់ ៧.១២០ ២៩.០២៩ (២.៩៥១) (១១.៩៥៩) 

គបារច់ាំណូ្លជ្ញបព់នធសរបុ (៥០.១៦៧) (២០៤.៥៣១) (១០៣.១៤១) (៤១៧.៩២៨) 

ចាំណូ្លជ្ញបព់នធ ២០%(រ) (១០.០៣៣) (៤០.៩០៦) (២០.៦២៨) (៨៣.៥៨៦) 

ពនធអបបបរមា១%ននចាំណូ្ល (ែ) ១.៧០៣ ៦.៩៤៤ ៤៩៩ ២.០១៩ 

ការបា៉ា នគ់បមាណ្ចាំណ្តយពនធនលើគបារច់ាំណូ្ល
គតូ្វបងរ់នុងគគា(រវាង(រ) និង (ែ) មយួណ្ត
នដលែពស់ជ្ញង) 

១.៧០៣ ៦.៩៤៤ ៤៩៩ ២.០១៩ 

 

គបពន័ធពនធដារនៅរមពុជ្ញ ្ឺនៅងមី និងរាំណ្ត្ន់ដាយពនធជ្ញនគចើន។ ចាបជ់្ញញររញាបម់ានការផ្លល ស់បតូរ នហើយ
មនិសូវចាស់ោស់ និងអាគស័យនលើការបរគស្ថយ។ ជ្ញញររញាបក់ារបរគស្ថយនផ្េងគាន នរើត្មានរនុង
ចាំនណ្តមអាជ្ញា ធរពនធដារនិងរនុងនដនយុតត ធិការជ្ញនគចើន។ ពនធ ្ឺគត្ូវការគត្តួ្ពិនិត្យនិងនសុើបអនងកត្នដាយ
អាជ្ញា ធរជ្ញនគចើន នដលគសបតមចាបរ់នុងការដារពិ់នយ័ដធ៏ៃនធ់ៃរ ទណ្ឌ រមម និងពិនយ័ការគបារ ់។ រតត ខ្ជង
នលើននឹះអាចបនងកើត្ហ្វនិភយ័ពនធនៅរមពុជ្ញ នគចើនជ្ញងនៅគបនទសដនទនទៀត្។  

្ណ្ៈគ្បគ់្ងនជឿជ្ញរថ់ាបាំណុ្លពនធគត្ូវបានផ្តល់គ្បគ់គាន ់ នដាយនផ្អរនលើការបរគស្ថយននចាបព់នធ។ 
នទាឹះជ្ញយា៉ា ងណ្ត អាជ្ញា ធរោរព់ន័ធអាចមានការបរគស្ថយនផ្េងគាន  នហើយការប៉ាឹះោល់អាចធៃនធ់ៃរ អាចមាន
តាំងពីការចាបន់ផ្ដើមដាំនណ្ើ រការគរុមហ ុន។ 

 

 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ៣៣ 



 

 

(្). បាំណុ្លពនធនលើគបារច់ាំណូ្លបចចុបបនន 
 ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ដុោល អានមររិ ោនន់រៀល ដុោល អានមររិ ោនន់រៀល 

 (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) 

     

នានងៃទី១ នែមររា ៤៩៩ ២.០៣៣ - - 

បនគមបគមួលរនុងឆ្ន ាំ ១.៧០៣ ៦.៩៤៤ ៤៩៩ ២.០១៩ 

បងព់នធនលើគបារច់ាំណូ្ល (២.១៩៨) (៨.៩៦១) - - 

លនមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ  - - - ១៤ 

នានងៃទី៣១ នែធនូ ៤ ១៦ ៤៩៩ ២.០៣៣ 

 

( ). ពនធពនារគទពយសរមម 

ការផ្លល ស់បតូរពនធពនារបស់គរុមហ ុនអនុវត្តដូចខ្ជងនគកាម៖ 

 ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ដុោល អានមររិ ោនន់រៀល ដុោល អានមររិ ោនន់រៀល 

 (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) 

     

នានងៃទី១ នែមររា ២០.៨៧៦ ៨៥.០៦៨ - - 

ការនរើនន ើងននពនធពនារគទពយសរមម ១៥.២១៦ ៦២.០៣៧ ២០.៨៧៦ ៨៤.៥៨៧ 

លនមអៀងពីការបដូររូបិយបណ័្ណ  - (១.១១៣)  - ៤៨១ 

នានងៃទី៣១ នែធនូ ៣៦.០៩២ ១៤៥.៩៩២ ២០.៨៧៦ ៨៥.០៦៨ 

 

 

 

 

 

 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ៣៤ 



 

 

ការបាំនបរគទពយសមបត្តិពនធពនារបស់គរុមហ ុន - សុទធមានដូចខ្ជងនគកាមៈ 

 ឆ្ន ាំ២០២០ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ដុោល អានមររិ ោនន់រៀល ដុោល អានមររិ ោនន់រៀល 

 (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) 
នលើសពីពនធនលើគបារច់ាំណូ្លអបបបរមា ២.២០២ ៨.៩០៦ ៤៩៩ ២.០១៩ 

ការខ្ជត្បងអ់ាជីវរមមនដលមនិបានបា៉ា ន់
ស្ថម ន 

៣០.៦៦១ ១២៤.០២៤ ២០.៦២៨ ៨៣.៥៨៦ 

សាំវធិានធនសគមាបក់ារបាត្ប់ងឥ់ណ្ទាន ២.៣៩៥ ៩.៦៨៨ ៣៣៩ ១.៣៧៣ 

ចាំណ្តយរ ាំលស់ ៨៣៤ ៣.៣៧៤ (៥៩០) (២.៣៩២) 

 ៣៦.០៩២ ១៤៥.៩៩២ ២០.៨៧៦ ៨៤.៥៨៦ 

 
្ណ្ៈគ្បគ់្ងនជឿជ្ញរថ់ាពនធពនាគទពយសរមមអាចគត្វូបាននគបើគបាស់នដាយនផ្អរនលើការវាយត្នមលអាំពីគបូបា
ប លីីនត្នដលថាគបារច់ាំណូ្ល ជ្ញបព់នធនានពលអនា្ត្នរងមាននដលអាចនគបើបានចាំនោឹះភាពែុសគាន ប
នណ្តត ឹះអាសននកាត្រ់ងនិងការបាត្ប់ងព់នធនដលអាចឈាននៅមុែបាន ។ 

 (ង) ពនធខ្ជត្បងន់យាងនៅមែុ 
ការខ្ជត្បងព់នធអាចគត្ូវបានអនុវត្តនៅមុែនិងអាចទូទាត្ស់ងសគមាបគ់បារច់ាំនណ្ញជ្ញបព់នធ ននឆ្ន ាំបនាទ ប ់។ 
នដើមបឱី្យការខ្ជត្បងព់នធគត្វូបានអនុវត្តរនុងរយៈនពលគបាាំឆ្ន ាំជ្ញប់ៗ គាន  និងគត្ូវបាននគបើគបាស់គបឆ្ាំងនរងគបារ់
ចាំនណ្ញជ្ញបព់នធនៅរនុងឆ្ន ាំបនតបនាទ បល់រខែណ្ឌ ដូចខ្ជងនគកាម្ួរនត្គត្ូវបានបាំនពញ ៖ 
 និរនតរភាពននសរមមភាពអាជីវរមមរបស់គរុមហ ុន 
 គាម នការវាយត្ាំនលពនធជ្ញឯរនតភា្ីនលើការខ្ជត្បងព់នធគត្ូវបាននធាើន ើងនដាយ GDT ។ 

 
ការខ្ជត្បងព់នធ្ឺអាគស័យនលើការវាយត្នមលនដាយ GDT នហើយគបនហលជ្ញមនិគត្វូបាននគបើនទគបសិននបើ  
លរខណ្ៈវនិិចឆយ័មយួនដលបាននរៀបរាបខ់្ជងនលើនរងមនិគត្វូបានបាំនពញ ។ 
ពត័្ម៌ានលមអតិ្អាំពីការខ្ជត្បងព់នធរបស់គរុមហ ុនអនុវត្តនៅមុែមានដូចខ្ជងនគកាម៖ 

       

កាលបរនិចឆទ 
ចាបន់ផ្ដើម 

អាចនគបើបាន
រហូត្ដល់ 

ចាំននួទររគបារប់ាត្ប់ង់
ពនធបា៉ា នស់្ថម ន នគបើគបាស់រនុងឆ្ន ាំ មនិនគបើរហូត្ដល់នងៃទី ៣១ នែធនូឆ្ន ាំ ២០២០ 

  ដុោល អានមររិ ដុោល អានមររិ ដុោល អានមររិ ោនន់រៀល 

ឆ្ន ាំ២០១៩ ២០២៤ (១០៣.១៤១) - (១០៣.១៤១) (៤១៧.៩២៨) 

ឆ្ន ាំ២០២០ ២០២៥ (៥០.១៦៧) - (៥០.១៦៧) (២០៤.៥៣១) 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ៣៥ 



 

 

៧.១៤. សៃើម្ទ ន 

ចាំនួនភា្ហ ុននដលបានអនុញ្ញ ត្សរុប្ឺ ១.០០០.០០០ ហ ុននដលមានត្នមលនសមើ ៣ ដុោល រឬ ១២.០០០ នរៀល
រនុងមយួហ ុន។ ភា្ហ ុនធមមតគត្ូវបាននចញនិងបងន់ងលរចួរាល់។ 

 
 រចនាសមពន័ធនដើមទុន និងភា្ហ ុនលមអតិ្នដលគត្ូវបានអនុមត័្ និងចុឹះបញ្ា ីដូចខ្ជងនគកាម៖ 

៧.១៥. សៃើម្ទ នបប្មុ្ង 

បទបបញ្ញត្តិនដលត្គមូវនដាយធនាគាររណ្តត លមានចាំនួន ១៩.៦៣៨ ដុោល រអានមររិនដលែពស់ជ្ញងបទបបញ្ញត្តិ
នដលបានរាំណ្ត្រ់នុងសីុអាយនអហានអសនអសសគមាបស់ហគគាសធុនតូ្ចនិងមធយម ៩.១១៤ ដុោល រអានមររិ។ 
នដាយនគារពតមគបកាសនលែ ធ៧-០១៧-៣៤៤មាគត ៧៣ (ែ) ចាំនួន ១០.៥២៤ ដុោល រអានមររិគត្ូវបាននផ្ទរពី
សមតុ្លយចុងនគកាយននការខ្ជត្បងន់ដលបានបងគរនៅជ្ញគបារប់គមុងកាត្ពារិចច។ គរុមហ ុនមនិមានគបាររ់មចមីនិ
ទានស់ងដូចនៅនងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

៧.១៦. ចំណូលការប្បាក ់

 នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល 

 (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) 

ឥណ្ទានផ្ដល់ដល់អតិ្ងិជន ៨២.៣២៩ ៣៣៥.៦៥៥ - - 

ឥណ្ទាននៅភា្ីសមពន័ធញាតិ្ ៧១.០១៧ ២៨៩.៥៣៦ ៤៨.៤៣៨ ១៩៦.២៧១ 

គបារប់នញ្ញ ើនៅធនាគារ ៤២៦ ១.៧៣៧ ៨១៤ ៣.២៩៨ 

 ១៥៣.៧៧២ ៦២៦.៩២៨ ៤៩.២៥២ ១៩៩.៥៦៩ 

 

 នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 % ចាំននួ ត្នមល % ចាំននួ ត្នមល 

 រមមសិទធ ិ ភា្ហ ុន ដុោល រអានមររិ រមមសិទធ ិ ភា្ហ ុន ដុោល រអានមររិ 

នោរ. Lee Kok Heng 

Jeremiah ៦៦% ៦៦០.០០០ 
១.៩៨០.០០០ 

៦៦% ៦៦០.០០០ 
១.៩៨០.០០០ 

នោរគសី. ហុីង នស្ថភណ័្ឌ  ៣៤% ៣៤០.០០០ ១.០២០.០០០ ៣៤% ៣៤០.០០០ ១.០២០.០០០ 

 ១០០% ១.០០០.០០០ ៣.០០០.០០០ ១០០% ១.០០០.០០០ ៣.០០០.០០០ 

ទររគបារស់រុបនដើមទុនជ្ញោន់
នរៀល (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់៣.២)   

១២.០០០.០០០ 
  

១២.០០០.០០០ 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ៣៦ 



 

 

៧.១៧. ចំណូលសនសងៗ 
 នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល 

 (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) 

     

នងលនសវានផ្េងៗនិងចាំណូ្លរនគមនជើងស្ថ ១៦.៩៥៤ ៦៩.១២១ - - 

ចាំណូ្លពីកាការបដូររូបិយបណ័្ណ  - - ៣២ ១៣០ 

នផ្េងៗ ៥៩៥ ២.៤២៦ ៥៦៨ ២.៣០១ 

 ១៧.៥៤៩ ៧១.៥៤៧ ៦០០ ២.៤៣១ 

 
៧.១៨. ចំណាយទូសៅ និងចំណាយរៃាបាល 

 នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល 

 (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) 

ចាំណ្តយនលើគបារន់ែបុ គ្លិរ ១២៩.៥៤៥ ៥២៨.១៥៥ ៧៥.៨៤៣ ៣០៧.៣១៦ 

ការជលួ ៣០.៦២៥ ១២៤.៨៥៨ ២៨.១២៥ ១១៣.៩៦៣ 

រនគមវជិ្ញា ជីវៈ ១៧.២៩៤ ៧០.៥០៨ ៣.៣០០ ១៣.៣៧២ 

ចាំណ្តយរ ាំនោឹះ ១៥.៦៨៤ ៦៣.៩៤៤ ៨.៨៨៩ ៣៦.០១៨ 

ចាំណ្តយរ ាំលស់  ៩.៨៦៤ ៤០.២១៦ - - 

ចាំណ្តយនលើការផ្គត្ផ់្គងប់រកិាខ រ
ការយិាល័យ ៦.៨៩៦ ២៨.១១៥ ១.៨១០ ៧.៣៣៤ 

នងលអាជ្ញា បណ័្ណ  ៦.១៣៩ ២៥.០២៩ ៩.៦៣០ ៣៩.០២១ 

ចាំណ្តយនលើការជសួជុល និងការនងទាាំ ៣.៧៩០ ១៥.៤៥២ ១១.២៥២ ៤៥.៥៩៣ 

ចាំណ្តយនលើទររនភលើង ៣.៤៥៣ ១៤.០៧៨ ១.៧៤៥ ៧.០៧១ 

ចាំណ្តយនលើទាំនារទ់ាំនង ១.៧០៦ ៦.៩៥៥ ៩៣៥ ៣.៧៨៩ 

មនិអាចចាត្ជ់្ញគទពយសរមម ១.០៥៨ ៤.៣១៣ ៥.៤៧៥ ២២.១៨៥ 

ទីផ្ារនិងផ្ាយោណិ្ជារមម ៤២៧ ១.៧៤១ ៨៤១ ៣.៤០៨ 

នធាើដាំនណ្ើ រ ២៩  ៤៨៩ ១.៩៧៩ 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ៣៧ 



 

 

ការចាំណ្តយនផ្េងនទៀត្ ២.១៦៦ ៨.៨៣០ ៥.៥៨៧ ២២.៦៣៩ 

 ២២៨.៦៧៦ ៩៣២.៣១២ ១៥៣.៩២១ ៦២៣.៦៨៨ 

 
៧.១៩. ចំណាយសនសងសទៀត 

 នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល 

 (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) 

ចាំណ្តយការគបារ ់ ២.៣៧៩ ៩.៦៩៩ ៧.៤៧៦ ៣០.២៩៣ 

ចាំណូ្លពីកាការបដូររូបិយបណ័្ណ  ៤៥៩ ១.៨៧១ - - 

 ២.៨៣៨ ១១.៥៧០ ៧.៤៧៦ ៣០.២៩៣ 

 
៧.២០. ប្បតិបតតិការ និង សម្ត លយជាម្យួសម្ព័នធញាតិ 

   គរុមហ ុនមានសមតុ្លយនៅសល់ជ្ញមយួសមពន័ធញាតិ្ដូចខ្ជងនគកាម៖ 

 
 នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 
 ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល 

 
ទាំនារទ់ាំនង (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) 

 
     

សិុរធី សិុរស៍ ហ្វា យននន ម.រ 
សមពន័ធភាព     

បុនរគបទាន 
 ២៣៧.៧៤០ ៩៦១.៦៥៨ ២.៥០០.០០០ ១០.១៨៧.៥០០ 

ការគបារន់រងគតូ្វទទលួបាន  
 ១១៩.៤៥៥ ៤៨៣.១៩៦ ៤៨.៤៣៨ ១៩៧.៣៨៥ 

ឥណ្ទានសមពន័ធញាតិ្  ៣៥៧.១៩៥ ១.៤៤៤.៨៥៤ ២.៥៤៨.៤៣៨ ១០.៣៨៤.៨៨៥ 

 
     

Mr. Lee Kok Heng Jeremiah and 
Hing Sophoan 

ភា្ទុនិរ     

បុនរគបទាន  - - (១៩៥.៤៥២) (៧៩៦.៤៦៧) 

ការគបារន់រងគតូ្វបង ់  - - (៧.៥៧៨) (៣០.៨៨០) 

ឥណ្ទាននៅសមពន័ធញាតិ្  - - (២០៣.០៣០) (៨២៧.៣៤៧) 

  

 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ៣៨ 



 

 

 គបតិ្បតិ្តការជ្ញមយួភា្ីសមពន័ធញាតិ្នៅរនុងឆ្ន ាំគត្ូវបានរត្គ់តដូចខ្ជងនគកាម៖ 

 
 នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 
 ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល 

 
ទាំនារទ់ាំនង (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) 

 
     

សិុរធី សិុរស៍ ហ្វា យននន ម.រ 
សមពន័ធភាព     

បុនរគបទាន  - - ២.៥០០.០០០ ១០.១៣០.០០០ 

ការទូទាត្ ់  (២.២៦២.២៦០) (៩.២២៣.២៣៤) - - 

ចាំណូ្លទទលួបាន  ៧១.០១៧- ២៨៩.៥៣៦  ៤៨.៤៣៨- ១៩៦.២៧១ 

 
 

     

Mr. Lee Kok Heng Jeremiah 
ភា្ទុនិរ     

បុនរគបទាន  ៣៥០.០០០ ១.៤២៦.៩៥០ ១៩៥.៤៥២ ៧៩១.៩៧២ 

ការទូទាត្ ់  (៥៤៥.៥៥៤) (២.២២៤.២២៤) - - 

ចាំណ្តយការគបារ ់  ២.៣៧៩ ៩.៦៩៩ ៧.៤៧៦ ៣០.២៩៣ 

ការគបារប់ានបង ់  (៩.៨៥៥) (៤០.១៧៩) - - 

 

៧.២១. ប្ទពយសកម្មហរិញ្ញវតថ  និងបំណ លហរិញ្ញវតថ  
 

 នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ នងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០១៩ 

 ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល ដុោល រអានមររិ ោនន់រៀល 

 (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) (រាំណ្ត្ស់មាគ ល់ ៣.២) 

គទពយសរមមហរិញ្ញ      

ស្ថចគ់បាររ់នុងនដ ៥.៦០១ ២២.៦៥៦ - - 

សមតុ្លយជ្ញមយួធនាគារជ្ញតិ្ននរមពុជ្ញ ១.២៣៥ ៤.៩៩៦ ១៥០.៨០៩ ៦១៤.៥៤៧ 

សមតុ្លយជ្ញមយួធនាគារនផ្េង ២៨៣.៣៣២ ១.១៤៦.០៧៨ ១៦៩.៤០៤ ៦៩០.៣២១ 

គបារប់នញ្ញ ើតមបទបញ្ញត្តិ  ៦០៦.៧៥០ ១៥០.០០០ ៦១១.២៥០ 

ឥណ្ទានផ្តល់ដល់អតិ្ងិជន-សុទធ ១.៩៥០.២១៤ ៧.៨៨៨.៦១៦ - - 

របាយការណ៍្គបចាាំឆ្ន ាំ ២០២០ ៣៩ 



 

 

ឥណ្ទាននៅសមពន័ធញាតិ្ ៣៥៧.១៩៥ ១.៤៤៤.៨៥៤ ២.៥៤៨.៤៣៨ ១០.៣៨៤.៨៨៥ 

គទពយសរមមនផ្េងៗ(*) ១៤.៩១៤ ៦០.៣២៦ ៤០.៨៤៦ ១៦៦.៤៤៦ 

 ២.៧៦២.៤៩១ ១១.១៨៦.២៦១ ៣.០៥៩.៤៩៧ ១២.៤៦៧.៤៤៩ 

 
 ៧.២២. ប្ពរតតកិារណ៍សប្កាយការយិបរសិចេទម្នរបាយការណ៍ 

នលើរនលងនត្ផ្លប៉ាឹះោល់នដលរាំពុងបនតនរើត្មាននន COVID-១៩ ដល់គរុមហ ុនដូចនដលបានបង្ហា ញនៅរនុងរាំណ្ត្់
សាំគាល់ ១ ចាំនោឹះរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុមនិមានគពរត្តិការណ៍្្ួរឱ្យរត្ស់មាគ ល់ណ្តមយួនរើត្ន ើងនទបនាទ បពី់បញ្ចបរ់
យៈនពលរបាយការណ៍្និងកាលបរនិចឆទននការអនុញ្ញ ត្របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុទាាំងននឹះនដលត្គមូវឱ្យមានការនរត្គមូវ។ 
ឬការបង្ហា ញនដលគត្ូវនធាើនៅរនុងរបាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុ។ 
 

៧.២៣. សសចកត៊ីអន ញ្ញញ តិម្នរបាយការណ៍ហរិញ្ញវតថ  
របាយការណ៍្ហិរញ្ញ វត្ាុសគមាបក់ារយិបរនិចឆទនដលបានបញ្ចប់្ ិត្គត្រមនងៃទី៣១ នែធនូ ឆ្ន ាំ២០២០ និងឆ្ន ាំ២០១៩ 
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