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កា រប�� ើន� មពល
�្ �ប� យនិរន� រភា ព

កែ �ង� ម� �� ុមហ៊ុុុន� នមុ�����វ�ស័យឧស�� ហ៊ុកម� ��ះ កា រ�� �តសំ� ន់�ើមនុស��គឺ� � ទីិ� ពចម��ងរបូស់�� ុមហ៊ុុុន។

កំណ៍ត់�� �� គជ័យ��ដំ�ើរកា ររបូស់�� ុមហ៊ុុុន គឺ� យ� របូុគ� លិករបូស់�ើងក៏ដូច� កា រ�� ល់ជូននូវ��� សុវត� ិ� ពសន� ិសុ� 

ទីំនុកចិត�  និង�� សិទី� � ព �� ម� ំងកា រ�� ល់នូវដំ� ះ�� �យ� មពលដ៏ឆ្នាំ� �ត��បូុិន�� សព� �� កបូ� យបូរ��� �ន��តង និង��ដ� កិច� 

ស� តិ�� �រ។ �� មុហុុ៊ុន�� �ត�ើឱកា សរ�កច�� ើន និងកា រអនុវត� ��ល� ចាំ បំា ច់មិន�� �ចនូវកា ររក�� កា រ�� ��� �ចិត� �� �ះ� រកយុទី� � �� � 

អភិវឌ��ន៍�� កបូ� យចីរ� ព។

កា រ�� ��� �ចិត� កែ �ងកា របូ�� ើ�ល�� � ជន៍សហ៊ុគមន៍ និងជំ�ឿ�ឿ� ក់�ើចក� �វ�ស័យរបូស់�� ុមហ៊ុុុន គឺបា ន�� �� ង់�� ុមហ៊ុុុនឱ��ឈរ

�ើង� កែ �ងទីី��� រ��ះបា ន។ �� ុមហ៊ុុុនបា នយកចិត� ទីុក� ក់�ើ�លបូ៉ះ� ល់��កា រ� ររបូស់�ើងចំ� ះបូរ��� �ន និងតុល��� ព

រ� ងត�� �វកា រអតិថិិជន សហ៊ុគមន៍��ល�� មុហុុ៊ុនកំពុងបូ�� ើ វ�និ� គិន និងសហ៊ុកា រ�� ជីវកម� របូស់�� មុហុុ៊ុន � មួយនឹងត�� �វកា រ

កែ �ងកា រ�� ល់���� �រច� សម� ័ន� អគ� ិសនី�� កបូ� យនិរន� រ� ព។



� តិ្ថុកា 

០៣  ទីស��នវ�ស័យ និង ��សកកម� 

០៤  ព័ត៌� នហ៊ុិរ�� វត� �ស�� �បូ

០៥  �� �ហ៊ុិ� កអំពីព័ត៌� ន ហ៊ុិរ�� វត� �ស�� �បូ

០៦  ស� ស� ព�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល

០៧ ��ចក� ី�� �ងរបូស់�� � ន�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល�� តិបូត� ិ
០៩ ��ចក� ី�� �ងរបូស់� យក�� តិបូត� ិ

ព័ត្ថុ៌� និទូ� � �់ព័និ� និឹងបុគ� លចុះបញ្ញ� ីល�់
មូលប�្ 

១១  អត� ស�� �ណ៍បូុគ� លចុះបូ�� ីលក់មូលបូ�� 

១២  �� ឹត� ិកា រណ៍៍សំ� ន់ៗ�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ

១៦  �� �ន� ពទីី��� រ 

១៧  �� �ន� ព�� កួត�� ��ង

១៧  ��នកា រអ� គត

១៨  ក�� �� និភ័យ

ព័ត្ថុ៌� និអំពីលទ� ផល�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រ�ុរ�ិច� 

២៥  លទី� �ល���� តិបូត� ិកា រ� ជីវកម� � ម�ែ �ក
២៥  រច� សម� ័ន� ចំណ៍�ល 

ព័ត្ថុ៌� និអំពីអភិិបា ល�ិច� � ជីវ�មម 

២៦  អង� កា រ���

២៧  ស� ស� ព�� ុម�ឹ� ក�� ភិបា ល 

២៧  ��� ធិកា រ�� ុមហ៊ុុុន៖ 

ព័ត្ថុ៌� និអំពីកា រជួញ�ូរមូលប�្  និិង� គហិ៊ុនិិ�

របស់់បុគ� លចុះបញ្ញ� ីល�់មូលប�្ 

២៨  ព័ត៌� នអំពីមូលបូ�� 

២៨  �� � និងបូរ�� ណ៍កា រជួញដូរមូលបូ�� 

២៨  � គហ៊ុុុនិក��លកា ន់កា បូ់� គហ៊ុុុន� នសិទីិ�   
 � ះ�ំ �តចំនួន�� ើន�ើសលបូ់

២៨  ព័ត៌� នអំពីកា រ��ង��ក� គ� ភកែ �ងរយៈពល ៣  
 (បូី) ឆ្នាំំំ �ចុង�� �យ

ព័ត្ថុ៌� និអំពីកា រជួញ�ូរមូលប�្  និិង� គហិ៊ុនិិ�

របស់់បុគ� លចុះបញ្ញ� ីល�់មូលប�្ 

២៩  របា យកា រណ៍៍សវនកម� របូស់សវនករ�� �កែ �ង�ើកា រ
 �� �តពិនិត���� �កែ �ង

០១

០២

០៣

០៤

របា យកា រណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ ��្ល�្ �វបា និ�ើ �ស់វនិ�មម 

� យស់វនិ�ឯ�� ជ្�

៣០  របា យកា រណ៍៍សវនកម� របូស់សវនករ�� �កែ �ង�ើកា រ
 �� �តពិនិត���� �កែ �ង

ព័ត្ថុ៌� និអំពី�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រ� គី�្ល� �់ព័និ�  និិង

ទំ� ស់់ផល�្ � ជនិ៍

១០២  �� តិបូត� ិកា រសំ� ន់ៗ� មួយ� គហ៊ុុុនិក��ល� ន

 � គហ៊ុុុនចាំ បូ់ពី ៥% �ើង� 

១០២  �� តិបូត� ិកា រសំ� ន់ៗ� មួយអភិបា ល និង

 បូុគ� លិក� ន់�� ស់

១០២  �� តិបូត� ិកា រ� មួយអភិបា ល និង� គហ៊ុុុនិក��ល

 � ក់ព័ន� នឹងកា រទីិញ/លក់�� ព��សកម�  និង��� កម� 

១០២  �� តិបូត� ិកា រសំ� ន់ៗ� មួយស� ជិក�� �� រ�� �ល់

 របូស់អភិបា ល បូុគ� លិក� ន់�� ស់ និង� គហ៊ុុុនិក  

 ��លកា ន់កា បូ់� គហ៊ុុុន���ងតិច ៥% �ើង� 

១០២  �� តិបូត� ិកា រសំ� ន់ៗ� មួយបូុគ� ល��ល� ន 

 ទីំ� ក់ទីំនង� មួយអភិបា លរបូស់បូុគ� លចុះបូ�� ី 

 លក់មូលបូ��  បូុ�� សម� ័ន�  ឬ �� ុមហ៊ុុុនហ៊ុូលឌីង

 របូស់បូុគ� លចុះបូ�� ីលក់មូលបូ�� 

១០២  �� តិបូត� ិកា រស�ំ ន់ៗ� មួយបុូគ� ល�� �ប់ូ� អភិបា ល  

 ឬបូុគ� ល� បូ់� ក់ព័ន� នឹងបូុគ� ល�� �បូ់� អភិបា ល

១០២  �� តិបូត� ិកា រសំ� ន់ៗ� មួយអភិបា ល��លកា ន់ 

 មុ�តំ��ង� មួយ� កែ �ងស� គម ឬអង� � ព

 មិន�� �ងរក�� �ក់ចំ��ញ ឬ� កែ �ង�� ុមហ៊ុុុន 

 � មួយ����ង�ៀត �� �ពីបូុគ� លចុះបូ�� ីលក់

 មូលបូ�� 

១០២  �� តិបូត� ិកា រសំ� ន់ៗ� មួយអភិបា ល��លទីទីួល

 �ល�� � ជន៍ពីបូុគ� លចុះបូ�� ីលក់មូលបូ��  

 � ះ�  ហ៊ុិរ�� វត� � ឬមិន��នហ៊ុិរ�� វត� �។

០៧

០៥

០៨

០៦



កា រពិ� �្សា  និិងកា រវ�� គរបស់់គណ៍ៈ�្ ប់�្ ង

១០៣  ទីិដ� � ពទីូ� ���� តិបូត� ិកា រ

១០៣  ក�� �សំ� ន់ៗ��លជះឥទី� ិពល�ើ�លចំ��ញ

១០៤  កា រ�� ��� �លសំ� ន់ៗ� កែ �ងកា រលក់ និង  
 �� �ក់ចំណ៍�ល

១០៤  �លបូ៉ះ� ល់��អ�� �បូ� �ររូបូិយបូ័ណ៍�  អ�� �កា រ�� �ក់  
 និងត�� �ទីំនិញ

១០៤  �លបូ៉ះ� ល់��អតិ�រ�  

១០៤  � លន� បា យ��ដ� កិច� /� រ�ើពន� /� ច់�� �ក់ 
 របូស់� ជរ�� �ភិបា ល 

ព័ត្ថុ៌� និ�្ល� ំបា ច់�្�្ង�ៀត្ថុស់�្ ្ប់កា រ

កា រ� រវ�និិ� គិនិ (�្ ស់ិនិ��� និ)

១០៦  ហ៊ុត� ��� របូស់អភិបា ល�� ុមហ៊ុុុន

១០៨  ឧបូសម� ័ន� ៖ របា យកា រណ៍៍ស� ីពីអភិបា លកិច�   
 � ជីវកម� �� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ��លបា នកំណ៍ត់� យ   
 អគ� � យក�� ន.ម.ក.។

០៩

១០



3

របា យកា រណ៍៍�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ ២០២១

�� ុមហ៊ុុុន ��សថិិក (��មបូូឌា ) ម.ក
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អើ ី�្ល��ងចង់បា និ

� ពឋិត្ថុ�្រ�្ �ប� យស់ង� ត្ថុិ� ព

 និិងគុណ៍ស់ម្�ត្ថុិ� ប�ុ ្ម កែ �ង� ព� អែ ក

�� �បូ� ���� �រច� ចម� ័ន� 

អគ� ិសនី�� កបូ� យចីរ� ព

��ង� អ� ��  និិងអើ �ី�ល��ង�ើ �

�្ ស់ិទ� ិ� ព

កែ �ងកា របូំ��ញ� រកិច�  និង�� ល់��� កម� 

� � ជូនអតិថិិជនកែ �ង 

និង�� �តំបូន់

�្ ស់ិទ� ិផល 

កែ �ងកា រដឹក� ំកា រ� រ និង��� កម� �ើម��ី

ទីទីួលបា ននូវលទី� �ល� អតិបូរ� 

កែ �ងរយៈ��លដ៏�� ី 

ឧត្ថុ� ម� ព

��ល�� ល់ជូនអតិថិិជន�ើសពីបូរ�� ណ៍

 និងគុណ៍សម��តិ� បូ�� �មដល់កា រវ�និ� គ

របូស់ពួក� ត់

ចំ�� �វិស់�យ

�្ស់��ម� ៖

�្ចំ�� ី�� ើម



របា យកា រណ៍៍�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ ២០២១

�� ុមហ៊ុុុន ��សថិិក (��មបូូឌា ) ម.ក
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ព�ត្ថុ៌ម្គា ន
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ �ស់�� ្ប

បរ�� យ
�� ំ្២០២១

(� និ�ៀល)
�� ំ្២០២០

(� និ�ៀល)
�� ំ្២០១៩

(� និ�ៀល)

�� ្និ� ពហិិរញ្ញញ វត្ថុុ �
�� ព��សកម� សរុបូ ១ ១៦៦ ៨៨២ ១ ០១៦ ១១២ ៨៤២ ២៩០

បូំណ៍�លសរុបូ ១ ០៧២ ៩៨៥ ៩៤៦ ១៥៥ ៧៨៥ ៦៧៩

មូលធនសរុបូ ៩៣ ៨៩៧ ៦៩ ៩៥៧ ៥៦ ៦១១

លទ� ផលហិិរញ្ញញ វត្ថុុ �
ចំណ៍�លសរុបូ ២៧៣ ៦២៨ ២០៣ ០១៤ ២៣១ ០៥៨

ចំ��ញមុនបូង់ពន� ១០ ០៨៨ ៣៧ ៧៧៦ ៩ ៥២៩

ចំ��ញសុទី� កែ �ងកា រ�យបូរ��� �ទី ៥ ៩៨០ ២៩ ៤៤៣ ៧ ២១៨

លទី� �លលម� ិតកែ �ងកា រ�យបូរ��� �ទី ១១ ៦៦២ ១៣ ៣២៥ (១៩៩)

លទ� ផល
អនុបា ត� ធន� ព ២,៤០% ៧,៤៣% ០,៦៣%

អនុបា ត� ធន� ព (កម� ីទីូ� )* ៤៩,៩៣% ២០៣,៨៧% ១៥,១០%

អនុបា តបូំណ៍�ល�ៀបូនឹងមូលធន ១១,៤៣ ១៣,៥២ ១៣,៨៨

អនុបា តបូំណ៍�ល�ៀបូនឹងមូលធន (មិនរួមបូ�� �លកម� ី
រយៈ��ល��ង**) 0,២២ ០,២៤ ០,៣០

អនុបា តសន� នីយ� ព អនុបា តចរន� ០,៩០ ០,២៨ ០,៣៣

អនុបា តចរន� �ឿន ០,៨៨ ០,២៤ ០,៣៣

អនុបា តចំ��ញ� ព

អនុបា តចំ��ញ�ៀបូ

នឹង�� ព��សកម� 

០,៥១% ២,៩០% ០,៨៦%

អនុបា តចំ��ញ�ៀបូ

នឹងមូលធន

៦,៣៧% ៤២,០៩% ១២,៧៥%

អនុបា តគ�� �តចំ��ញ� ព ២,១៩% ១៤,៥០% ៣,១២%

អនុបា តគ�� �តចំ��ញដុល ១៦,៣៤% ៣៨,០២% ១២,៤២%

ចំ��ញកែ �ងមួយឯក� មូលបូ�� 

កម� សិទី� ិ (�ៀល) ៧៥,៨៦ ៤១៤,៨៦ ១០១,៦៦

អនុ� ពលទី� � ពបូង់កា រ�� �ក់ ១,២២ ២,៣៩ ១,៦៧

*កម� ីទីូ� � បូ់បូ�� �លឥណ៍� នស�� �បូ់ទីុនបូង� ិល និងឥណ៍� នវ�បា រូបូរ� � យមិន� បូ់បូ�� �លលក� �ណ៍� កម� ីរយៈ��ល��ង ��លបា ន� � 

� យដំ�ើរកា រ��គ�� �ងទីូ� ត់ពន�� ��ល ��ល� នកិច� �� ម�� ៀងទីូ� ត់� យ�� �ល់� មួយអគ� ីសនីកម� �� ។

**កម� ីរយៈ��ល��ងសំ� �ើកម� ី��លបា ន� � � យដំ�ើរកា រ��គ�� �ងទីូ� ត់ពន�� ��ល ��ល� នកិច� �� ម�� ៀងទីូ� ត់� យ�� �ល់

� មួយអគ� ីសនីកម� �� ។
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�្ ្ហិ� ិ�អំពីព�ត្ថុ៌ម្គា ន
ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ �ស់�� ្ប

៥% ពីចំណ៍�ល
�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រ និិង
�្� �្� ំ�,

ចំ�្ញ�ុលស់រុប

៥៧%

�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រ និិង

�្� �្� ំ� 

២៣%

៩៥% ពីចំណ៍�ល EPCC
�ិច� ស់និ្� ស់�្ ្ប់
ប�� ្ញអគ� ីស់និី
 និិងអនិុ�� ្និីយ៍
 �្ ្�់ចំ�្ញ�ុល

ស់រុប

១៤%

EPCC �ិច� ស់និ្� 
ស់�្ ្ប់
ប�� ្ញអគ� ីស់និី 

និិងអនិុ�� ្និីយ៍ 

៧៧%

EPCC �ិច� ស់និ្� 
ស់�្ ្ប់
ប�� ្ញអគ� ីស់និី 

និិងអនិុ�� ្និីយ៍  

៩៧%

�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រ និិង

�្� �្� ំ�  

៣%

កា ររួមចំ�្��្ចំណ៍�លស់រុប និិង ចំ�្ញ�ុល
ស់រុប� ម�� ្� ស់�្ ្ប់ �� ្ំ២០២១

កា ររួមចំ�្�ចំ�្ញមុនិបង់កា រ�្ ្�់ និិងពនិ� 
� ម�� ្� ស់�្ ្ប់ �� ្ំ២០២១ 

កា រ�្ មូល� ម�� ្�ស់�្ ្ប់ 
�� ំ្២០២១ 
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66 ផ្នែ�ែកទីី ០១ // �ត្ថុិកា

ស់ម្គា ស់ភា ព
�្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល

Charles Tan Pu Hooi
អភិិបា ល

� វ � និ� និ 
អភិិបា លឯ�� ជ្�

Lim
Ah Hock

អភិិបា ល

Paul 
Lim Pay Chuan
�្ � និ�្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល

Han Fatt  Juan
អភិិបា ល�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិ/ 
�្ � និ� យ��្ ត្ថុិបត្ថុ� ិ
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PAUL LIM PAY CHUAN
�្ � និ�្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល

សូមអរគុណ៍ដល់� ហ៊ុុុនិក��លបា នចូលរួម� មួយ�� �ំកែ �ងឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� �ទីីពីររបូស់ �� ុមហ៊ុុុន ��សថិិក (��មបូូឌា ) ម.ក (“ �ថិ�”) � �� ុមហ៊ុុុន��លបា ន

ចុះបូ�� ីលក់មូលបូ��  � �� ុមហ៊ុុុន��� រមូលបូ�� កម� ��  (“�.ម.ក”)។

�្ចំ�� ី�� ្ងរបស់់
�្ � ន�្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិ



របា យកា រណ៍៍�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ ២០២១

�� ុមហ៊ុុុន ��សថិិក (��មបូូឌា ) ម.ក

88 ផ្នែ�ែកទីី ០១ // �ត្ថុិកា

យន� កា រ ផថខ បា ន�ៀបូចំ និង�� ៀម� �� �ច��លក�� �ំងពលកម� របូស់�ើង�� ើរ�� ១០០% � �� ��សកម� ��  កំពុងទីទីួលបា នកា រចាំ ក់���ក់� ំង

� ំង�� ុង។ �� ុមកា រ� រ��លបា ន�ិត�ំ�� ឹង�� �ង�  �ថិ� បា ន� � នូវដំ�ើរកា ររលូន� បូ់� និច� ដល់គ�� �ង� ំងអស់កែ �ង�� ��ស។ ម����ងវ�ញ�ៀត

 �ើង� ន� ទីន� ព��លកែ �ង�� �ដ៏លំបា ក��ះ �� ុមកា រ� របា នទីទីួលនូវជំ� ញ និងឯក��សថិ� ីៗ� យ� គជ័យកែ �ងកា រអភិវឌ��ន៍��ញ��ញ��� ង

ច�� � មពល ពន� ឺ�� ះ� ទីិត���ំ �តធំ។ � ��លបូ�� បូ់កា រ� ងសង់� ងច�� � មពលពន� �� ះ� ទីិត�� ផថខ នឹង� នអនុ� សន៍�ើម��ី អនុវត� គ�� �ង

� មពលក�ើត�ើងវ�ញ�� �ៀង�ំ �� កែ �ងតំបូន់។

�� ុម�� ឹក�� ភិបា លរបូស់�� ុមហ៊ុុុនបា នព�� ករណ៍៍អំពី សកា� �នុពលកា រអភិវឌ��ន៍� បូន� បូ�� �បូ់��� មពលក�ើត�ើងវ�ញ� ឥណ៍� �ចិន � ពិ��ស� 

�� ��សកម� ��  �� បូ�ំ �នឹងកា រព�� ីកដ៏ឆ្នាំ បូ់រហ៊ុ័ស��សកម� � ពបូ�� �ញ� រ� តុកា បូូន� កែ �ងតំបូន់� ���ន។ ដូ�ែ �ះ � យ� ព�ឿ� ក់ ផថខ នឹងវ�វត� 

� � អែ កបូ�� ើត� មពល�� កបូ� យនិរន� រ� ព� ទីូ� ំងតំបូន់ � មួយនឹង��� កម� ��ល� នត�� �បូ�� �ម� យ� នដល់កា របូ�� បូ់នូវដំ� ះ�� �យ

ព�� ឹងគុ� ព� មពលទីំ�ើបូស�� �បូ់កា រអនុវត� � មបូ�� �ញអគ� ិសនីឱ��កា ន់���� �ើរ និង� ន�� សិទី� � ពដល់កា រ�� ត់�� ង់� មពលក�ើត�ើងវ�ញ 

� មរយៈកា រួមសហ៊ុកា រ���ងជិតសែ ិទី� � មួយ��គូរបូស់�ើង � គហ៊ុុុនិក និង�� ុមហ៊ុុុន Mas chinenfabrik Reinhausen (“ MR”) ���� ��ស� ល� ឺម៉ង់។

� មរយៈកិច� សហ៊ុកា រ���ងជិតសែ ិទី� � មួយ��គូបូ�� �កវ��� �ដូច�  MR  ផថខ � នបំូណ៍ងអភិវឌ��ន៍ចំ��ះដឹង  បូ�� �ក��ស� បូ�� ើរៗស�� �បូ់�� ុមវ�ស� ករ

របូស់�� �ន� �� ��សកម� �� � មរយៈកា របូណ៍� �ះបូ�� �លសមត� � ពបូ�� �មនឹង�� �វបា ន�ើកកម� ស់�ើម��ីបូ�� ើទីី��� រកែ �ងតំបូន់� ឥណ៍� �ចិនឱ��កា ន់��

�� �ើរ�ើង។ ជំ� នបូ�� �បូ់ �ើងនឹង�ិត�ំចូលរួមឱ���� ើន� ង��ះកែ �ងកា រអភិវឌ��ន៍�� ះ� � � ច�� កម� ��  � ពិ��ស�ើវ�ស័យ���� �រច� សម� ័ន� 

� មពល គំនិត�� �ច�� ើមទីី�� ុងឆ្នាំ� �ត��� មរយៈកា រ�� ើស� ហ៊ុរ័ណ៍កម� ទីំ� ក់ទីំនង����� មពល��តង (ដូច�  � ងច�� � មពល�� ះ� ទីិត�� និងកា ក

សំណ៍ល់ឱ��� � � ងច�� � មពល) បូ�� �ម�ើបូណ៍� �ំ�លិត�ល� មពល និងកា រ� ំ��ញ។

�ើង�ិត�ំសហ៊ុកា រ���ងជិតសែ ិទី� � មួយ� �� �ធរ� ក់ព័ន�  � ពិ��ស�� សួង��� និង� មពល អគ� ិសនីកម� ��  និយ័តករមូលបូ�� កម� ��  និង ផ.ម.� �ើម��ី

ឱ�� ផថខ កា� �យ� �� ុមហ៊ុុុន���� �រច� សម� ័ន� � មពល� នមុ�����លបា នចុះបូ�� ីលក់មូលបូ�� � កែ �ងទីី��� រ� លរបូស់ �.ម.ក និងបា ន�� ៀម

�� �នរួច� �� �ច�ើម��ីបូ�� ើវ�ស័យឧស�� ហ៊ុកម� � កែ �ងតំបូន់។

�ើម��ី� រ�� �ន់ដល់� គហ៊ុុុនិករបូស់�ើង �� ុម�� ឹក�� ភិបា ល ផថខ កា លពី�� �ទីី១២ ��សី�  ឆ្នាំំ �ំ២០២១ បា នកំណ៍ត់ និង�� កា ស� គ� ភចំនួន 

០.០០៦៥ ដុ�� �រ� ��រ�ក កែ �ងមួយ� គហ៊ុុុន ស�� �បូ់កា រ�យបូរ��� �ទីគិត�� ឹម�� �ទីី៣០ ��មិថិុ�  ឆ្នាំំ �ំ២០២១។ � គ� ភ� ចនឹង� នកា រ�� �ស់បូ� �រ�� បូ� ម

លទី� �លសវនកម� របូស់សវនករឯក� ជ�� និង��ចក� ីស�� �ច��កិច� �� ជុំ� សនែ ិបា ត� គហ៊ុុុនិក។

អរគុណ៍

ផថខ បា និបនិ� �្និកា ររបស់់ខ� �និ�� �ងកា រអភិិវឌ្�និ៍គ�្ ្ង�្�� ្រច� ស់ម� ័និ� � មពល

� �� �ងត្ថុំបនិ់ខណ៍ៈឥទ� ិពល ពីជំងឺ� ត្ថុត្ថុ្� ត្ថុ�ូវ��-១៩ ��ងបា និ� យកា រណ៍៍អំពីនិិរនិ� រ� ព

�្�� ្ំហិិរញ្ញញ វត្ថុុ ��្លបា និ��ត្ថុ� និ�្ ប�្ល�្កា រ �� ្ះ� រ��ំ��និវ�ជ� � និ

� �� ំ្ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ �� ងមុខ� យកា ររ�ះរ� និូវកា រ�្ ប់�្ ង�� ្និ� ពជំងឺ� ត្ថុត្ថុ្� ត្ថុ�្ះ។ 

_____________________________
Ir. Paul Lim Pay Chuan
�្ � និ�្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល

កា លបូរ��� �ទី៖ ២៣ ក�� � ២០២១
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�� ុមហ៊ុុុន ��សថិិក (��មបូូឌា ) ម.ក

ផ្នែ�ែកទីី ០១ // �ត្ថុិកា 99

han fatt juan 
�្ � និ� យ��្ ត្ថុិបត្ថុ� ិ

� គហ៊ុុុនិក� ទីី� បូ់� ន

�� ុមហ៊ុុុន�្ស់ថិ� (�្មបូ� ) ម.� (“ផថខ”) បា នពុះ� រកា រលំបា ក� �� ើន បូ៉ុ�� �ក៏ទីទីួលបា ននូវ�� ��� �ស�� �បូ់ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២១។

កែ �ងអំឡ�ង��ល��ឆំ្នាំ �ហិំ៊ុរ�� វត� ���ះ ចំ��ល� នកា ររ�� ន��លបូ�� �លមកពីកា ររ�ក� ល� ល��ជំងឺកូវ�ដ-១៩ � តត�� ត� សកល��លមិន�� �ប់ូ� នពីមុនមក

ផថខ បា នបូន� ព�� � ម និងរក�� �� តិបូត� ិកា ររបូស់�� �ន� មួយនឹងនីតិវ�ធី�� តិបូត� ិកា រស� ង់� រតឹងរ�ង។

� យ� នកា រ� ំ�� ពី�� ុមកា រ� រ��ល� ន�� �រតីលះបូង់ �ើង�� �ងនឹងកបូ�� បូ់គ�� �ង�� �នីយបូ�� �ន-អូរ�� �វ��ល� នក�� �ំង ២៣០/១១ គីឡ�វ�ុល 

ស�� �បូ់គ�� �ង���� ស-អូរ�� �វ មុន��លកំណ៍ត់។ គ�� �ង���� ស-អូរ�� �វ � កម� សិទី� ិរបូស់�� ុមហ៊ុុុន Emerald Resources NL � �� ុមហ៊ុុុនរុករក�����ល� ន

� យ� និកា រ� ំ�្ ពី

�្ ុមកា រ� រ�្ល� និ�� ្រត្ថុី

លះបង់ ��ង�្ ្ងនិឹង�បញ្ញ� ប់

គ�្ ្ង�� ្និីយបញ្ញ� �និ-អូរ�� ្វ

�្ល� និ��� ្ំង ២៣០/១១

 គីឡ�វ�ុល  ស់�្ ្ប់គ�្ ្ង��្

� ស់-អូរ�� ្វ មុនិ�្ល�ំណ៍ត្ថុ់។ 

�្ចំ�� ី�� ្ង
របស់់នា យ��្ ត្ថុិបត្ថុ� ិ



របា យកា រណ៍៍�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ ២០២១

�� ុមហ៊ុុុន ��សថិិក (��មបូូឌា ) ម.ក

1010 ផ្នែ�ែកទីី ០១ // �ត្ថុិកា

�្ចំ�� ី�� ្ង
របស់់នា យ��្ ត្ថុិបត្ថុ� ិ

_________________________
Han Fatt  Juan
Chief Executi ve Offi  cer

មូល�� �ន� �� ��សអូ�� � ាលី និង� �� ុមហ៊ុុុន��លបា នចុះបូ�� ីលក់មូលបូ�� � ��� រមូលបូ�� អូ�� � �លី ��ល� មរយៈ �� ុមហ៊ុុុន រុ���សង់ មី�ើរ�ល  

(��មបូូឌា )  លីមីធីត  ��ល� �� ុមហ៊ុុុនបូុ�� សម� ័ន� របូស់�� ុមហ៊ុុុន Emerald Resources NL  បា នចូលរួមអភិវឌ��ន៍�� �ក់កម� ីអូរ�� �វ� ��ត� មណ៍� លគិរ�

� គ� ង�ើត���� ��សកម� �� ។ �� �នីយ��ះ� ន� រៈសំ� ន់� ស់កែ �ងកា រ�� ត់�� ង់ត�� �វកា រ� មពលដល់អណ៍� �ង���� ស�ើម��ី� ចដំ�ើរកា រគ�� �ង

ឱបា នឆ្នាំ បូ់រហ៊ុ័ស។

��ញមួយកា រ�យបូរ��� �ទី ផថខ ក៏បា នទីិញគ�� �ង����បូ�� �នបូ�� �ម� កែ �ង�� ��សកម� ��  �ើម��ីបូ�� ើនកា របូ�� �ទីិញ គ�� �ងស�� �បូ់និរន� រ� ព និងកា រ

ព�� ីក� ជីវកម� ។ បូ�� �ម�ើ��ះ បូច� �បូ��នែ �ើងកំពុងអនុវត� គ�� �ង� ងសង់� ងច�� � មពលពន� ឺ�� ះ� ទីិត��ទីំហ៊ុំ ២០ ���� ����ត់ (“PV”) ស�� �បូ់

�� ុមហ៊ុុុនបូុ�� សម� ័ន� របូស់�ើងគឺ  �� ុមហ៊ុុុន �� � ីន សឺ�� �ន��បូុល ��នឈ័រ (��មបូូឌា ) ឯ.ក ��ល� នទីី� ំង� �� ុងបា វ�ត ��ត� �� �យ�ៀង។ �ើង

រ�ពឹង�  � ងច�� � មពល��ះនឹង�� �វបូ�� បូ់� ំង�� ុងមុនដំ� ច់ឆ្នាំំ �ំ២០២១។

�� ុមហ៊ុុុនក៏កំពុង�� �ងយល់ពីកា រ��លម� បូ�� �កវ�ទី�� សំណ៍ង់��ល� ចអនុវត� បា នចំ� ះកា រក� ង���� �រច�  សម� ័ន� � មពល ដូច� អនុ�� �នីយ និង

� ងច�� � មពល�� ះ� ទីិត��  PV ��ល� ក់ទីងនឹងកា រទីទីួលយកវ�ធី� �� � � ងសង់មុន��លចាំ ក់ពុម� � យកា រ�� ើដំ� ះ�� �យ Mould & Die។ 

� ព�ឿន�ឿន��បូ�� �ក��ស� ងសង់� ចជួយឱ��� នស� ង់� រកា ន់���� �ើរ កា រ� � គុ� � ព កា រព�� �នដល់កា រអនុវត�  និងកា រព�� ងឹសុវត� �ិ ព។ 

� ម� ព�� � ល �ើងក៏� ចពិនិត���ើលកា រ��លម� រច� សម� ័ន� ចំ� យ � យ� រ� ពដូច�ំ ���វត� �� តុ�ើម  និងកា ត់បូន� យកា រពឹង�� �ក�ើក�� �ំង

ពលកម� ។ �ើងសង��ឹម� នឹង� ចអនុវត� ���ងទីូលំទីូ� យនូវកា រ�� ើ�� �ស់វ�ធី� �� � � ងសង់��ះ�ើម��ី� ំមកនូវ �� សិទី� � ព និង� ព�ឿ� ក់�� ស់

ដល់គ�� �ងរបូស់�ើង។

ម៉�� ងវ�ញ�ៀត � យ� រ� នកា រវ�វឌ��ន៍ថិ� ី� កែ �ង�� ��ស មី���ន់��� �� ុមហ៊ុុុន ��សថិិក (មី���ន់���) លី មីតធីត ��ល� �� ុមហ៊ុុុនបូុ�� សម� ័ន� របូស់ 

�ថិ� នឹង�� �វ� ះបូង់កា រអភិវឌ��ន៍� ជីវកម� រហ៊ុូតដល់�� �ន� ពទីី��� រ� កែ �ង�� ��ស� ន� ព�� �ើរ�ើង ឬ� ម� ព� ក់�� �ង។ ទីន� ឹមនឹង��ះ �ើង

នឹង� ���� �ត�ើឱកា សអភិវឌ��ន៍� ជីវកម� � �� ��សកម� �� ។

គណ៍ៈ�� បូ់�� ងរបូស់ ផថខ �ឿ� ក់���ងមុត� ំ�  ផថខ នឹង� យកា រណ៍៍អំពីលទី� �លវ�ជ� � ន� និច�  និង�� ល់នូវវឌ��នៈ� ព��កា រអនុវត� គ�� �ង

�ើកទីឹកចិត� ដល់� គហ៊ុុុនិករបូស់�� �នស�� �បូ់ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� �បូ�� �បូ់ �� �ពីកា រ�ើត�ើងវ�ញ� យកា ររ�� ន ��លបូ�� �លមកពីជំងឺ� តត�� ត។

�ើង�� �ំសូមអរគុណ៍ចំ� ះកា រ� ំ��  និង�ឿ� ក់� និច� ដល់�� ុមហ៊ុុុន!

សូមអរគុណ៍

កា លបូរ��� �ទី៖ ២៣ ក�� � ២០២១
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�� ុមហ៊ុុុន ��សថិិក (��មបូូឌា ) ម.ក
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�. អត្ថុ� ស់�� ្ណ៍បុគ� លចុះបញ្ញ� ីល�់មូលប�្ 

 កា លពីមុន ផថខ �� �វបា ន���� �ល់� � �� ុមហ៊ុុុន�� �ះ � ជរ�-�្ស់ថិ� �្វ� លីមី�ីត្ថុ ��លបា នបូ�� ើត�ើង� �� �ទីី៥ ��កុម� ៈ ឆ្នាំំ �ំ២០១០ � 

 �� ុមហ៊ុុុនឯកបូុគ� លទីទីួល�ុស�� �វ� នក�� ិត� �� ��សកម� �� ។ �ថិ� បា នចុះបូ�� ី� មករណ៍៍បូច� �បូ��នែ � �� �ទីី១១ ��កក� �  ឆ្នាំំ �ំ២០១៣។

 ផថខ បា នបូ� �រពី�� ុមហ៊ុុុនឯកជនទីទីួល�ុស�� �វ� នក�� ិត � � �� ុមហ៊ុុុនម� ជនទីទីួល�ុស�� �វ� នក�� ិត � �� �ទីី២៧ ��មិថិុ�  ឆ្នាំំ �ំ២០១៨ 

 ��លអនុម័ត� យ�� សួង� ណិ៍ជ� កម�  និងបា ន� ក់� មករណ៍៍បូច� �បូ��នែ �ើម��ីជួយស�� �លដល់កា រចុះបូ�� �ី �� មុហុុ៊ុន��� រមូលបូ�� កម� ��  (�.ម.ក.)។

 ផថខ គឺ� �� ុមហ៊ុុុនបូ�� �កវ�ទី�� � មពលអគ� ិសនីរួមបូ�� �ល�ំ � �ើងបា នចូលរួម���ងសំ� ន់កែ �ងកា រ�� ល់នូវវ�ស� កម� �� ព័ន� � មពលដ៏ទីូលំទីូ� យ 

 និងដំ� ះ�� �យបូ�� �ក��សស�� �បូ់ កា ររច�  លទី� កម�  កា រ� ងសង់ កា រតំ�ើង កា រ� ក់ឱ��ដំ�ើរកា រអនុ�� �នីយ៍ HV និង EHV បូ�� �ញបូ�� �ន

 HV និង EHV �� ម� ំង�� ព័ន� ����� មពល�� �មដីស�� �បូ់បូ�� �ន ��កចាំ យអគ� ិសនី កា រជួញដូរ�� ឿងបូ�� �ស់ ឧបូករណ៍៍�� ព័ន� � មពល��ល� ន

 កម� សិទី� ិ និងមិន� នកម� សិទី� ិ។

ព�ត្ថុ៌ម្គា នទូ� � �់ព�នធ នឹង
បុគ� លចំុះបញ្ញ� ីល�់មូលប�្ 

ផថខ

PESTECH (Myanmar) Ltd

១០០%

៦០%

៩០%

PESTECH Hinthar
Corporati on Limited

PESTECH Microgrid
Corporati on Limited

�� �ះ�� ុមហ៊ុុុន� � � �� �រ �្ស់ថិ� (�្មបូ� ) ម.�  

� អក��រ� � ំង PESTECH (CAMBODIA) PLC

���កូដស� ង់� រ KH១០០០១៤០០០៩

និមិត� ស�� � �ថិ�

� សយ�� �ន �� ះ��� ៦ �� �វ��� ៥៨៨ ស�� �ត់បូឹងកក់ទី ីII �ណ៍� ទីួល� ក ភែ ំ��ញ �� ��សកម� �� 

���ទីូរស័ព�  +៨៥៥ ២៣ ៨៨២ ១០៥

���ទីូរ� រ +៨៥៥ ២៣ ៨៨២ ១០៦

��ហ៊ុទីំព័រ www.pestech.com.kh

អុី��ល៖ info@pestech.com.my

���វ��� �បូនបូ�� ចុះបូ�� ី� ណ៍ិជ� កម�  ០០០០០៩៥៧ ចុះ�� �ទីី៥ ��កុម� ៈ ឆ្នាំំ �ំ២០១០ ��ញ� យ�� សួង� ណ៍ិជ� កម� 

���� �� �បូ័ណ៍� � ជីវកម� ៣២៦ �� ក.ដនស.អសណ៍ ��ញ� យ ដនស ចុះ�� �ទីី ២០ ��ធែ � ឆ្នាំំ �ំ២០១៨

��ចក� ីស�� �ចអនុ�� �ត�  និងចុះបូ�� ីឯក� រ�� ល់ព័ត៌� ន��� 
១៧១/២០ គ.ម.គ/ស.ស.រ ចុះ�� �ទីី ២២ ��កក� �  ឆ្នាំំ �ំ២០២០ ��ញ� យ គណ៍ៈកម� កា រ
មូលបូ�� កម� ��  (បូច� �បូ��នែ �  និយ័តករមូលបូ�� កម� ��  “នមក”)

�� �ះបូុគ� លតំ� ងបូុគ� លចុះបូ�� ីលក់មូលបូ�� � ក Lim Pay Chuan
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ព�ត្ថុ៌ម្គា នទូ� � �់ព�នធ នឹង
បុគ� លចំុះបញ្ញ� ីល�់មូលប�្ 

 �� ុមហ៊ុុុនបូុ�� សម� ័ន� ��ល� ន� មករណ៍៍ PESTECH (Myanmar) Limited (“PML”) �� �វបា នបូ�� ើត�ើង� �� �ទីី២៤ ��មី�  ឆ្នាំំ �ំ២០១៧ � 
 �� ុមហ៊ុុុនឯកជនទីទីួល�ុស�� �វ� នក�� ិតបូ�� ើត�ើង�� �មច�� បូ់�� ុមហ៊ុុុនរបូស់�� ��សមី���ន់���។ សកម� � ពចម��ងរបូស់ PML គឺ�� ល់ជូននូវ
 �� ព័ន� វ�ស� កម� សំណ៍ង់រច�  និងតំ�ើង��� កម� � ក់ព័ន� នឹងឧស�� ហ៊ុកម� � មពល។

 PESTECH Hinthar Corporati on Limited (“PHC”) �� �វបា នបូ�� ើត�ើង� �� �ទីី២៤ ��មិថិុ�  ឆ្នាំំ �ំ២០១៩ � �� ុមហ៊ុុុនឯកជនទីទីួល�ុស�� �វ
 � នក�� ិត�� �មច�� បូ់�� ុមហ៊ុុុន���� ��សមី���ន់��� និង� �� ុមហ៊ុុុនបូុ�� សម� ័ន� របូស់�� ុមហ៊ុុុន PESTECH (Myanmar) ។ សកម� � ពចម��ងរបូស់ 

PHC គឺបូ�� ើត���� �រច� សម� ័ន� ��វ�ស័យ� មពល និង�ើកកម� ស់�ែ �ក� មពលដូច�  កា រ�លិត� មពល កា របូ�� �ន� មពល និងកា រ��កចាំ យ
 � មពល។

 �� ុមហ៊ុុុន PESTECH Microgrid Corporati on Limited (“PMC”) �� �វបា នបូ�� ើត�ើង� �� �ទីី១៤ ��កុម� ះ ឆ្នាំំ �ំ២០២០ � �� ុមហ៊ុុុនឯកជន
 ទីទីួល�ុស�� �វ� នក�� ិត�� �មច�� បូ់�� ុមហ៊ុុុន�� �� ��សមី���ន់��� និង� �� ុមហ៊ុុុនបូុ�� សម� ័ន� របូស់�� ុមហ៊ុុុន PHC។ សកម� � ពចម��ងរបូស ់PMC
 គឺ�� ល់�� ព័ន� មី�� ��� �ហ៊ុ� ិច និង���� �រច� សម� ័ន� � មពល����ង�ៀតដល់តំបូន់ជនបូទីកែ �ង�� ��សមី���ន់���។

ខ.  �្ ឹត្ថុ� ិកា រណ៍៍ស់ំ� និ់ៗ�្ � ំ�� ំ្

ផថខ បា នចាំ បូ់�� ើម�� តិបូត� ិកា រ� ណ៍ិជ� កម� �  ឆ្នាំំ �ំ២០១០ ��ល��ល�ើងទីទីួលបា នកិច� សន�� � ក់ព័ន� នឹងកា រ� ងសង់អនុ�� �នីយ៍ HV និង
 បូ�� �ញបូ�� �ន HV រ� ងបូ�� �ញបូ�� �នអគ� ិសនី� គ� ង�ើង� ជ� នីភែ ំ��ញ� ��ត� កំពង់ចាំ ម� កែ �ង�� ះ� � � ច�� កម� ��  (គ�� �ង� ជ� នី
 ភែ ំ��ញ� គ� ង�ើង-កំពង់ចាំ ម) ពី�� ុមហ៊ុុុន ��មបូូឌា ន �� �នមីសិន លីមីធីត។ គ�� �ង��ះរួមបូ�� �ល� ំងកា រគូសបូ� ង់ កា រ� ងសង់ កា រ� កល��ង 
 និងកា រ� ក់ឱ���� ើ�� �ស់����បូ�� �ញបូ�� �នអគ� ិសនី�� ��ង ១១០ គីឡ��៉���  � នតង់ស���ង ២៣០ គីឡ�វ�ុល ��ល� ន����បូ�� �ន���ៀគ� ីចំនួនពីរ ពី
 � ជ� នីភែ ំ��ញ� ��ត� កំពង់ចាំ ម រួម� មួយនឹងបូរ�កា� �ស�� �បូ់អនុ�� �នីយ៍ពីរ (០២) និងកា រ�� ើឱ��ដំ�ើរកា រកា ន់���� �ើរ�ើង។

ផថខ បា នបូ�� បូ់ និង�� គល់គ�� �ង� ជ� នីភែ ំ��ញ� គ� ង�ើង-��ត� កំពង់ចាំ ម� ឱ���� �ស់គ�� �ងគឺ �� ុមហ៊ុុុន �្មបូ� និ �្ ្និមីស់ិនិ លីមី�ីត្ថុ 

 � យ� គជ័យកែ �ង ឆ្នាំំ �ំ២០១៣។ គ�� �ង��ះបា នបូ�� �ញពី�� ឹត� ិកា រណ៍៍សំ� ន់មួយរបូស់ ផថខ � យ ផថខ បា នបូ�� បូ់គ�� �ង�� �ំបូី (០៨) ��មុន

 កា លកំណ៍ត់។

 �ើសពី��ះ�ៀត កែ �ងឆ្នាំំ �ំ២០១២ �ថិ� បា នចុះកិច� សន�� � មួយនឹង EDC � ក់ព័ន� នឹងកា រ� ងសង់����បូ�� �ញបូ�� �ន��ល� នតង់ស���ង ១១៥ 
 គីឡ�វ�ុល ពីអនុ�� �នីយ របូស់�� ុមហ៊ុុុន Cambodia Power Grid Co., Ltd (“CPG”) � នតង់ស���ង ២៣០/១១៥ គីឡ�វ�ុល � អនុ�� �នីយ៍ របូស់
 �� ុមហ៊ុុុន Transmission Lines Co. , Ltd (“ CPTL”) � នតង់ស���ង ១១៥/២២ គីឡ�វ�ុល � ��ត� បា ត់ដំបូង��ល� ន�� ��ង ០.៩៧ គីឡ��៉��� ។ 
 គ�� �ង��ះ� ក់ព័ន� នឹងកា រគូសបូ� ង់ វ�ស� កម�  លទី� កម�  និងកា រតំ�ើងបូ�� �ញបូ�� �នអគ� ិសនី។ �ើយគ�� �ង��ះ�� �វបា នបូ�� បូ់� �� �ពរ�  
 ��សី�  ឆ្នាំំ �ំ២០១២។

 �  ឆ្នាំំ �ំ២០១៤ �ថិ� បា នចុះកិច� សន�� � មួយ �� ុមហ៊ុុុន � ឡិច �បូ�ើ��សិន ��ល� �� ុមហ៊ុុុន�� ល់��� កម� �� ើន�� ��ទី� កម� �� ។ កិច� សន�� ��ះ
 � ក់ព័ន� នឹង កា រគូសបូ� ង់ វ�ស� កម�  កា រត�� ើង កា រ� កល��ង និងកា រ� ក់ឱ���� ើ�� �ស់នូវគ�� �ង� ជ� នីភែ ំ��ញ� ងលិច-�� ុង�� ះសីហ៊ុនុស�� �បូ់៖

• ����បូ�� �ន� ជ� នីភែ ំ��ញ� ងលិច-�� ុង�� ះសីហ៊ុនុ ��ល� នតង់ស���ង ២៣០ គីឡ�វ�ុល និង
• គ�� �ងព�� ីកអនុ�� �នីយ ២៣០/១១៥/២២គីឡ�វ�ុល។
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ព�ត្ថុ៌ម្គា នទូ� � �់ព�នធ នឹង
បុគ� លចំុះបញ្ញ� ីល�់មូលប�្ 

 គ�� �ង��ះ� ក់ព័ន� នឹងកា រ� ងសង់����បូ�� �ញបូ�� �នមួយ� ន�� ��ង ១៩៨ គីឡ��៉���  ��លបូ�� �នអគ� ិសនីពី� ងច�� � មពលកែ �ង�� ុង

 �� ះសីហ៊ុនុ� � ជ� នីភែ ំ��ញ។ គ�� �ង��ះ� ក់ព័ន� នឹងកា រ�� ើឱ���� �ើរ�ើងនូវអនុ�� �នីយ៍ ស� ឹង� វ ��ល� ន�� �បូ់ � មួយនឹង�� ក�� �បូ់

 បូ�� �ញថិ� ចំីនួនពីរ (២) ��ល� នតង់ស���ង ២៣០គីឡ�វ�លុ ��ល�� �វត�� �ប់ូ� អនុ�� �នីយ៍� ជ� នីភែ �ំ�ញ� ងលិច� កែ �ង� � � នីភែ �ំ�ញ � មរយៈ

 ����បូ�� �នថិ� ី ��ល� នតង់ស���ង ២៣០ គីឡ�វ�ុល ��លនឹង�� �វ� ងសង់�� �មគ�� �ង��ះ។

 � ឆ្នាំំ �ំ២០១៥ �ថិ� បា នចុះកិច� សន�� � មួយ �� ុមហ៊ុុុន � យអឹមុិន � វ័រ �ើម��ីអនុវត� គ�� �ងកំពង់ចាំ ម-�� ��ះ។ គ�� �ង��ះ� ក់ព័ន� នឹង កា រគូស

 បូ� ង់ វ�ស� កម�  កា រ� កល��ង កា រត�� ើង និងកា រ� ក់ឱ��ដំ�ើរកា រនូវកុង� ក់ ��ល� នតង់ស���ង ២៣០ គីឡ�វ�ុល � អនុ�� �នីយ៍កំពង់ចាំ ម��ល

 � ន�� �បូ់ និងអនុ�� �នីយ៍ថិ� ី��ល� នតង់ស���ង ២៣០/២២ គីឡ�វ�ុល � ��ត� �� ��ះ និងត�� �បូ់បូ�� �ញបូ�� �ន ១២៥ គីឡ��៉���  ពីអនុ�� �នីយ៍

 កំពង់ចាំ ម� អនុ�� �នីយ៍�� ��ះ។ �ថិ� បា នបូ�� បូ់គ�� �ង� យ� គជ័យ� កែ �ង ��តុ�  ឆ្នាំំ �ំ២០១៧។

 បូ�� �មពី�ើ��ះ កែ �ងឆ្នាំំ �ំដ��ល �ថិ� បា នបូ�� បូ់គ�� �ងមួយ�  Sarawak �� ��ស�����សុី ��ល ផថខ បា ន�� ល់��� កម� �� បូ់�� ងគ�� �ង 

 និង�� បូ់�� ងសំណ៍ង់សុីវ�លស�� �បូ់កា រ� ងសង់អនុ�� �នីដយ៍��ល� នតង់ស���ង ២៧៥/៣២ គីឡ�វ�ុល និង ១៣២/១១kv។

 �� �យមក�ៀត � �� �ទីី៨ ��កុម� ះ ឆ្នាំំ �ំ២០១៧ កា រ�� ើវ�� ធនកម� កិច� សន�� ��ល� ន�� �បូ់បា ន�� ើ� មួយ �� ុមហ៊ុុុន � ឡិច ខប���្ស់ិនិ

 �ើម��ី�� ើឱ���� �ើរ�ើងនូវលក� ណ៍ៈពិ��ស��គ�� �ង� ជ� នីភែ ំ��ញ� ងលិច-�� ះសីហ៊ុនុ។ � ង� មវ�� ធនកម� កិច� សន�� ��ល�� ើឱ���� �ើរ

 �ើង��ះរួម� ន កា រគូសបូ� ង់ វ�ស� កម�  កា រតំ�ើង កា រ�� ើ��ស�  និងកា រ� ក់ឱ��ដំ�ើរកា រនូវ៖

• ����បូ�� �នពីរ������ល� នតង់ស���ង ២៣០ គីឡ�វ�ុល �� ��ល ៥០ គីឡ��៉���  ពីអនុ�� �នីយ៍ស� ឹង� វ � ចំកា រហ៊ុ� �ង និង

• ����បូ�� �នពីរ������ល� នតង់ស���ង ៥០០ គីឡ�វ�ុល �� � ណ៍ ១៤០ គីឡ��៉��� ពីចំកា រហ៊ុ� �ង � អនុ�� �នីយ៍��កចាំ ន��លបា ន�ែ ើសុំថិ� ី។
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គ�្ ្ង�្ល�ំពុង�ំ��រកា របច� �ប្�និ� 

 មកដល់បូច� �បូ��ន �  ផថខ បា នចូលរួមកែ �ងគ�� �ង�� ព័ន� បូ�� �ន� មពលស� ឹង� ��-� ជ� នីភែ ំ��ញ។ គ�� �ង��ះ� ក់ព័ន� នឹង៖

• កា រគូសបូ� ង់ វ�ស� កម�  កា រដំ�ើង កា រ� កល��ង និងកា រ� ក់ឱ��ដំ�ើរកា រ����បូ�� �ន��ល� នតង់ស���ង ២៣០គីឡ�វ�ុល ��ល� ន�� ��ង

  �� ��ល ២២០ គីឡ��៉���  ពីទីំនបូ់� រ�អគ� ិសនីស� ឹង� �� � អនុ�� �នីយ៍��កចាំ ន��លបា ន�ែ ើសុំថិ� ី� កែ �ង� ជ� នី�� ុងភែ ំ��ញ។ និង

• កា រ�� ត់�� ង់ កា រត�� ើង និងកា រត�� �ប់ូបូ�� �ញ������ ើង��ល� នតង់ស���ង ២៣០ គីឡ�វ�លុ ចំនួន ២ ����� ចំណ៍តទំីនប់ូ� រ�អគ� សិនីស� ងឹ� ��។

 ចំ��ល��ល� នជំងឺ� តត�� ត កែ �ងឆ្នាំំ �ំ២០២០ �ើង� ចបូ�� បូ់គ�� �ងអនុ�� �នីយ៍បូ�� �ន-អូរ�� �វ��ល� នតង់ស���ង ២៣០/១១ គីឡ�វ�ុល ស�� �បូ់

  គ�� �ង���� ស-អូរ�� �វ បា នមុនកា លកំណ៍ត់។ គ�� �ង���� ស-អូរ�� �វ��ល� នតង់ស���ង ២៣០/១១ គីឡ�វ�ុល ស�� �បូ់គ�� �ង���� ស-អូរ�� �វ បា ន

មុនកា លកំណ៍ត់។ គ�� �ង���� ស-អូរ�� �វ បា នចូលរួមអភិវឌ��ន៍�� �ក់កម� ីអូរ�� �វ� ��ត� មណ៍� លគិរ�� គ� ង�ើត���� ��សកម� �� 

 បូ�� �បូ់ពីកា របូ�� បូ់����បូ�� �ន� ជ� នីភែ ំ��ញ� ងលិច-�� ុង�� ះសីហ៊ុនុ��ល� នតង់ស���ង ២៣០ គីឡ�វ�ុល ផថខ បា នចូលរួម�� ល់��� កម� ��� ំ

 បូ�� �ញអនុ�� �នីយ៍ស� ឹង� វចំនួនពី (០២) ���� និង����បូ�� �ន��ល� នតង់ស���ង ៥០០ គីឡ�វ�ុល �� �មគ�� �ង��ះ�ង��រ� ឆ្នាំំ �ំ២០២០។

 � �� �ទីី១៣ ��ធែ � ឆ្នាំំ �ំ២០១៧ ផថខ បា នចុះកិច� សន�� � មួយ �� ុមហ៊ុុុន �� ្�្� ស�� �បូ់គ�� �ង�ៀម� បូ-ឧត� រ� នជ័យ។ គ�� �ង��ះ� ក់ព័ន� 

 នឹងកា រអភិវឌ��ន៍បូ�� �ញបូ�� �ន��ល� នតង់ស���ង ១១៥ គីឡ�វ�ុល ពី�ៀម� បូ � ឧត� រ� នជ័យ អនុ�� �នីយ៍ឧត� រ� នជ័យ��ល� នតង់ស���ង  

 ១១៥/២២ គីឡ�វ�ុល និងអនុ�� �នីយ៍��កចាំ ន��ល� នតង់ស���ង ២៣០/២២ គីឡ�វ�ុល។ គ�� �ង��ះ�� �វបា នបូ�� បូ់�  ��មក�  ឆ្នាំំ �ំ២០២០។

ព�ត្ថុ៌ម្គា នទូ� � �់ព�នធ នឹង
បុគ� លចំុះបញ្ញ� ីល�់មូលប�្ 
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 គិត�� ឹម��មិថិុ�  ឆ្នាំំ �ំ២០២១ �ថិ� � ន� រកិច� គូសបូ� ង់ និង� ងសង់បូ�� �ញបូ�� �ន� មពល��ល� ម�� ��ង ៦៨៨,៥ គីឡ��៉���  � �ែ �ក����ងៗ

 �ំ ����� ��សកម� ��  ��លរួមចំ��ក� វ�ជ� � នដល់កា របូន� អភិវឌ��ន៍បូ�� �ញអគ� ិសនីរបូស់កម� �� ។ ផថខ �� ��� �អភិវឌ��ន៍សមត� � ពរបូស់�� ុមកា រ� រ

 មូល�� �នរបូស់�� �ន �ើម��ី� ំ�� ដល់កា រ� ងសង់បូ�� �ញអគ� ិសនី� �� ��សកម� �� �� កបូ� យនិរន� រ� ព។

ផថខ ចូលរួម� និច� កែ �ងគំនិត�� �ច�� ើម� មពលថិ� ី � មួយ� គី� ក់ព័ន� ����ងៗ និងរក�� កា �ែ ��� ឌិត�ើកា រអភិវឌ��ន៍��លឥតឈបូ់ឈររបូស់�� �ន។

 បូ�� �កវ�ទី�� ថិ� ី នឹងបូ�� ើនកា រ�� ើ�� �ស់� មពលក�ើត�ើងវ�ញដូច�  ជីវ� ស � មពលពន� ឺ�� ះ� ទីិត�� � មពល� រ�អគ� ិសនីកំ� កែ �ង��នដី និង

 � មពល���ល់ នឹង��� ំនូវ�� ព័ន� ច�� ុះ� �� ើនចូល� កែ �ងបូ�� �ញ� មពលបូ�� �ម�ើ� ងច�� � មពល�ំ �តធំ។ កា រ�� �ស់បូ� �រគំរូ��ះ នឹង� ំមក

 នូវកា រ��ច�ើងនូវបូ�� �កវ�ទី��  និងគំនិតថិ� ីៗ��ល�� សិទី� � ព� មពល និងកា រសន��ំសំ��� ច�� �វបា ន� ះ�� �យបា នល� �� �ើរ � ះបូី� បូ�� �ញ

 ��កចាំ យរួមបូ�� �ល�ំ �ក៏� យ។

 �ណ៍ៈ��ល��ល PESTECH � ��� ន� ពរ�ង� ំកែ �ងកា រ� យលុកចូលទីី��� រ� ���ននូវ�� ព័ន� បូ�� �ញបូ�� �ន  និង��កចាំ យ� មពល ផថខ ក៏រក�� 

 រកា រ�� ុង�� យ័តែ កែ �ងកា រព�� ីក�� �ន�� �ះ��� រសកលសំ� ដល់កា របូំ��កកា បូូនឌីជីថិល និងឌីជីថិល ��ល� � ����� �ះ� រកកា ររ�កច�� ើន�� កបូ

 � យនិរន� រ� ព� អ� គត។ � មពលក�ើត�ើងវ�ញបា នកា� �យ� កម� វត� ���កា រ�� �ស់បូ� �រ� � �� ព័ន� � មពល��ល� នកា បូូនតិច និង� ន

 និរន� រ� ព� ងមុន។ � មួយនឹងកា រ�� �ស់បូ� �របូន� ិចម� ងៗ� បូន� បូ�� �បូ់��ះ �� តិបូត� ិកា ររបូស់ ផថខ � ម� រឱ��� នកា រ��� រ�� �បូ់ ទីទីួលយក និង

 ស�� បូ� មគំនិត�� �ច�� ើម��� មពលក�ើត�ើងវ�ញ បូ�� �ល� កែ �ងយុទី� � �� � � ជីវកម� �ើម��ី�ើកកម� ស់កា រអភិវឌ��ន៍� ជីវកម� �� កបូ� យនិរន� រ� ព 

 និងកា រទីទីួល�ុស�� �វ។ ស�� �បូ់រយៈ��ល� �� ើនឆ្នាំំ �ំមក��ះ ផថខ បា នចាំ បូ់�� ើម�� �ងយល់ពីទីី��� រ� មពលក�ើត�ើងវ�ញរួម� មួយនឹងគំនិត

 �� �ច�� ើម��តងដូច� ង�� �មៈ ៖

ផថខ � � បា ននូវគ�� �ងវ�ស� កម�  លទី� កម�  កា រ� ងសង់ និង� មពល�� ះ� ទិីត���� ង់�� �យធំដំបូូងបូង� ស់របូស់�� �ន� កែ �ង�� ��សកម� ��  � ��ល 
 �� ុមហ៊ុុុន PESTECH Internati onal Berhad កា ន់កា បូ់� គហ៊ុុុន ៩៤% � កែ �ង �� ុមហ៊ុុុន �្ � ីនិ ស់ឺ�� ្និ�្ប៊ល �្និឈ័រ (�្មបូ� ) ឯ.�

("GSV") � មរយៈ�� ុមហ៊ុុុនបូុ�� សម� ័ន� របូស់�� �ន។ GSV ទីទីួលបា នកិច� �� ម�� ៀងទីិញ� មពលសម��� នរយៈ��ល ២០ ឆ្នាំំ �ំ�ើកា រអភិវឌ��ន៍
 � ងច�� � ម ពលពន� ឺ�� ះ� ទីិត���ំ �តធំ ២០ ���� ����ត់ (ចរន� �� �ល់ ២៤ ���� ����ត់) � �� ុងបា វ�ត��ត� �� �យ�ៀង។ គ�� �ង� មពលពន� ឺ
 �� ះ� ទីិត��� �� ុង� វ�ត��ះ គឺ� គ�� �ង� មពលពន� ឺ�� ះ� ទីិត���ំ �តធំដំបូូងបូង� ស់��ល�� ើ�ើង� យ �ថិ� � �� ��សកម� ��  �ើយ� � ន
 � លបូំណ៍ង� ក់ឱ��ដំ�ើរកា រ� ��ធែ � ឆ្នាំំ �ំ២០២១។

ព�ត្ថុ៌ម្គា នទូ� � �់ព�នធ នឹង
បុគ� លចំុះបញ្ញ� ីល�់មូលប�្ 
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គ. �� ្និ� ពទីផ្សា រ

 កា ររ�ក� ល� ល��ជំងឺ� តត�� តកូវ�ដ-១៩ បា នជះឥទី� ិពល���ងធ� ន់ធ� រដល់��ដ� កិច� � � កល។ ចក� �វ�ស័យ លូត� ស់ រយៈ��ល��ងស�� �បូ់បូ�� �
 �� ��សអភិវឌ��ន៍មួយចំនួន� ន� ពពំុច�� ស់� ស់� យ� នមនុស��� គ�� ើន�� ឈមមុ�នឹង� ពមិន�� �កដ�� � អំពីនិរន� រ� ពលូត� ស់ និងកា រ
 �� ឈមមុ�នឹង�លបូ៉ះ� ល់អវ�ជ� � ន ���� �ន� ពបូច� �បូ��នែ �ើសុ�ុ� ល� ព��ដ� កិច� របូស់ពួក��។

 � ពតក់ស� �ត� សកល��លបូង� �ើង� យជំងឺ� តត�� តកូវ�ដ-១៩ បា នជះឥទី� ិពលដល់��ដ� កិច� �� ��សកម� �� � កែ �ងឆ្នាំំ �ំ២០២០ ��ល� លទី� �ល
 ��ដ� កិច� ��លបា នកត់�� �កំ�ើនអវ�ជ� � ន ៣.១% � គរយ�� ៀបូ�ៀបូ� នឹង ៧.១% � គរយកែ �ងឆ្នាំំ �ំ២០១៩ ��ល� ឱន� ព�� �ំងបូំ�ុត� កែ �ង
 �� វត� ិ� �� � ចុង�� �យ�� �� ��សកម� �� ។(១)

 � ង� មទីិនែ ន័យ�� �វកា រពីធ� � រពិភព� ក �លិត�លកែ �ង�� ុកសរុបូ (“GDP”) របូស់�� ��សកម� ��  កែ �ងឆ្នាំំ �ំ២០១៩ � នចំនួន ២៧,០៩ 
 � ន់� ន ដុ�� �រ� ��រ�ក �ើយបា ន�� �ក់ចុះមក� �� ឹម ២៥,២៩ � ន់� នដុ�� �រ� ��រ�ក � កែ �ងឆ្នាំំ �ំ២០២០។ រលក��កា រទីទីួលរងឥទី� ិពល
 អវ�ជ� � នកូវ�ដ-១៩ �ើ��ដ� កិច� �� �វបា ន��រ�ពឹង� អែ ក�� ើ�� �ស់��ល� នកា រចំ� យកំរ�ត�� ស់នឹង�� �វ�ៀស�ុត� បូ�� ើរៗ កា រវ�និ� គគឺ� នកំរ�ត
 ��រ និងកា រ � ំ��ញពី�� �យយុទី� � កា រចាំ ក់���ក់� ំង� គជ័យ។ �ើ� ះបូី� កម� វ�ធីចាំ ក់���ក់� ំង� ��បូន� ដំ�ើរកា រ ��ល� ទីូ� គួរ��អនុ�� �ត
 ឱ��� នកា របូន� �របូន� យនូវកា ររ�តបូន� ឹង និង� ំ�� ដល់កា រ�� �រ�ើងវ�ញ� � ក់ ក�� �លទីីពីរ��ឆ្នាំំ �ំ២០២១ ក៏� យ បូ៉ុ�� �ថិ� ីៗ��ះរ�� �ភិបា ល�� ��ស
 កម� �� បា នទី�� �ក់កា រព�� ករណ៍៍កំ�ើន ��ដ� កិច� ���� ��សមក�� ឹម ២,៥% � ឆ្នាំំ �ំ២០២១ ពីកា រព�� ករណ៍៍មុន ៤.១%។

 កែ �ងច�� �ះឆ្នាំំ �ំ២០១១ ដល់ឆ្នាំំ �ំ២០១៥ កំ�ើន�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ��ត�� �វកា រអគ� ិសនីគិត� មធ��ម ១៨%។ ជំ� នបូន� បូ�� �បូ់��នកា រអភិវឌ��ន៍� មពលកែ �ង
 ឆ្នាំំ �ំ២០១៥ � � មមូល�� �ន�� �ងនឹង�ើន�ើងរហ៊ុូតដល់ ៨,៨% ��អ�� �កំ�ើន�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ��ត�� �វកា រអគ� ិសនី ដល់ឆ្នាំំ �ំ២០៣០ �ើយត�� �វកា រ
 � មពលរបូស់�� ��សកម� �� �� �វបា នព�� ករណ៍៍� នឹង�ើន�ើងរហ៊ុូតដល់ ១៨,០០០ GWh � ឆ្នាំំ �ំ២០៣០ ��ល� កា រ�ើន�ើងបូីដង �ើ�� ៀបូ
 �ៀបូ � នឹងត�� �វកា រកែ �ងឆ្នាំំ �ំ២០១៥។ កា របូក�� �យ��ះគឺ� កា រព�� ករណ៍៍ត�� �វកា រកំរ�តអតិបូរ��  ៣.២៥៦ ���� �  ���ត់� ឆ្នាំំ �ំ២០៣០ �ើ�� ៀបូ�ៀបូ
 �� � ណ៍នឹង ១.០០០ ���� ����ត់ ��ត�� �វកា រកំរ�តអតិបូរ�� កែ �ង ឆ្នាំំ �ំ២០១៦។ កែ �ងចំ� មត�� �វក�� ិតអតិបូរ�� បូច� �បូ��នែ �� ��ល ៧០% �� �វបា ន
 �� ើ�� �ស់� កែ �ង� ជ� នីភែ ំ��ញ��ល� � ជ� នី� ន�� � ជន� ង ២ � ន� ក់រស់�  និងកា រ�� កបូ� ជីវកម� ឧស�� ហ៊ុកម� បា ន�� មូល�� �ំ។(២)

 រយៈកា លមុន�� ��សកម� �� ពឹង�� �ក� ំង�� ុង�ើកា រ�លិត� មពល�� �ង និងកា រ� ំចូលពី�� ��សជិត� ង បូ៉ុ�� �� យ� រកា រ�លិតធ���ងថិ�  និង
 � រ�អគ� ិសនី បា ន�ើន�ើង���ងឆ្នាំ បូ់រហ៊ុ័ស ��ល� កកា� �� ំ� យកា រ� ំចូលអគ� ិសនី� ��លបូច� �បូ��នែ បា ន�� �ក់ចុះ�� �ំង�ើ�� ៀបូ�ៀបូ� នឹងឆ្នាំំ �ំ 
 ២០១០។ ��នកា រ� មពល� មូល�� �នស�� �បូ់កម� �� �� �មកា រ�� �តពិនិត��របូស់�� សួង��� និង� មពលបា ន�� ល់អនុ� សន៍�ើ� ល� �លិត
 � មពល � រួម� �� ឹមឆ្នាំំ �ំ២០៣០ � ធ���ងថិ�  (៣៥%) អុ��� ���ន (៥៥%) និង� មពលក�ើត�ើងវ�ញ (១០%)  ��លរួម� ន ជីវ���សនិងសូ� /
 ពន� ឺ�� ះ� ទីិត�� (PV) �ើម��ីរក�� បា ននូវ� មពល��ល� នតំ��សម រម�� និងសុ�សុវត� ិ� ព។(៣)

 កែ �ងរយៈ��ល ១៥ ឆ្នាំំ �ំកន� ងមកសមត� � ព�� ភព� មពលបា ន�ើន�ើង ១២ ដង �ើយ� មពលបូ�� �នបា ន �ើន�ើងរហ៊ុូតដល់ ១០,៣៩ ដង 
 ដូចបូ�� �ញជូនកែ �ង� � ង� ង�� �ម៖(៤)

ព�ត្ថុ៌ម្គា នទូ� � �់ព�នធ នឹង
បុគ� លចំុះបញ្ញ� ីល�់មូលប�្ 



របា យកា រណ៍៍�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ ២០២១

�� ុមហ៊ុុុន ��សថិិក (��មបូូឌា ) ម.ក
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 �� ��សកម� �� � នអំ� យ�ល�� ភព� មពលក�ើត�ើងវ�ញ� �� ើនដូច�  � រ�អគ� ិសនី ពន� ឺ�� ះ� ទីិត��ជីវ���ស (រួម� ំងជីវឧស� ័ន) និង���ល់។ 

 � ះ� ���ង�  ធន� ន� មពលក�ើត�ើងវ�ញ� ំង��ះ � ពិ��ស� មពលក�ើត�ើងវ�ញ��លមិន��ន� � រ�អគ� ិសនី មិន� ន់�� �វបា ន��

 �� ើ�� �ស់�ើម��ីបូំ��ញត�� �វកា រ� មពល� កម� �� � �ើយ��។ �� ��សកម� �� ទីទីួលបា ន�� ភព� មពល�� ះ� ទីិត���� ស់បូំ�ុត� កែ �ងអនុតំបូន់

 ទី�� ���គង�  (GMS) � មួយនឹងកា រ� ស់ពន� ឺ�� ះ� ទីិត��� មធ��ម ១.៤០០-១.៨០០ គីឡ����ត់���ង (kWh) មួយ�៉��� កា ���កែ �ងមួយឆ្នាំំ �ំ � ទីូ� ំង

 �� ��សស�� �បូ់សកា� �នុពលបូ�� �ក��ស�� � ណ៍� ង ៨.០០០ ���� ����ត់។ � ចំក�� �ល�� ��សកម� �� រួម� ំងមជ��មណ៍� ល�� �ក� មពល� ជ� នី

 ភែ ំ��ញ��ល�� �កថិមពល�� � ណ៍ ៧០% ��ត�� �វកា រអគ� ិសនី� តិ ��ល� �� ភព� មពលពន� ឺ�� ះ� ទីិត���� ស់បូំ�ុត� ស់បា ន� ង ១៩០០ kWh 

មួយ�៉��� កា ��� កែ �ងមួយឆ្នាំំ �ំ។ (៥) ដូ�ែ �ះ ��រ�ពឹង� កា របូ�� ើត� មពលពីពន� ឺ�� ះ� ទីិត��នឹង�ើន�ើង���ង�� �ំងកែ �ងរយៈ��លពីរបូីឆ្នាំំ �ំ� ងមុ���ះ។

 � �� �ទីី២៤ ��ក�� �ឆ្នាំំ �ំ២០២១ ឯកឧត� ម ស់៊ុយ �្ម រដ� ម�� � ី�� សួង��� និង� មពល បា ន�� �ង� កែ �ងកិច� �� ជុំ របូស់អង� កា រសហ៊ុ�� � � តិ� ក់ព័ន� 

 នឹង� មពល�  កម� �� បា ន�� ��� ��� ើ�� �ស់បូ�� �កវ�ទី�� ��លកំពុងរ�កច�� ើន�ើម��ីបូ�� ើនសកា� �នុពល� មពលក�ើត�ើងវ�ញ � យ� � � � � មពល

 ��ល� ចទីទីួលយកបា ន � នទីំនុកចិត�  និងកា ត់បូន� យកា របូ�� �ញកា បូូន។ ឯកឧត� ម សុុយ ��ម បា ន�ើក�ើង�  “�ើម��ីស�� �ច� ល� ��ះ 

 �ើងកំពុងបូ�� �លគ�� �ង� មពលក�ើត�ើងវ�ញ� កែ �ង��នកា រអភិវឌ��ន៍របូស់�� មុហុុ៊ុន និងបូ�� ើត�� ព័ន� �� �ក� មពលថិ� �ំ �តធំ [BESS] �ើម��ី�� ត់�� ង់

 គ�� �ង� មពលបូ�� �ម�ៀត និងអនុម័ត� លន� បា យ និង��នកា រសកម� � ព�ើម��ីបូ�� ើន�� សិទី� � ព� មពល”។(២)

 �� ��សកម� �� កំពុងជួបូ�� ទីះនូវកំ�ើន��ដ� កិច� ���ងឆ្នាំ បូ់រហ៊ុ័ស និងកា រ�ើន�ើង��ត�� �វកា រ� មពល។ �� ��សកំពុង�� ឈមនឹងកា ររក�� កំ�ើន

 ត�� �វកា រឆ្នាំ បូ់រហ៊ុ័ស��ះ�ណ៍ៈកំពុងបូន� ព�� ីកលទី� � ពចូល� កា ន់តំបូន់��លពុំ� នតំបូន់អភិរក��ពីមុនមក និង� ះ�� �យបូ�� �សន� ិសុ�� មពល

 ត�� �សមរម�� និងនិរន� រ� ពបូរ��� �ន។ កា រ�� ើ�� �ស់� មពល�� កបូ� យ�� សិទី� � ពគឺ� ន� រៈសំ� ន់បំូ�ុតចំ� ះកា រអភិវឌ��ន៍សង� ម និង��ដ� កិច� 

 ���� ��សកម� ��  មិន��បូ៉ុ�� �ះក៏�ើម��ីកា រ�� កួត�� ��ងវ�ស័យឯកជន�ង��រ។

(១) �� ភពព័ត៌� ន៖ ធ� � រពិភព� ក�� ចាំ ំ� �� ��សកម� ��  ទីិនែ ័យចុង�� �យ ១៤ ���  ២០២១

 (២) �� ភពព័ត៌� ន៖ កា រ� យត�� �យុទី� � �� �  និង��នទីីបូ�� �ញ�� �វវ�ស័យ� មពល� �� ��សកម� ��  ធែ � ២០១៨

 (៣) �� ភពព័ត៌� ន៖ ��នកា រ� មពលមូល�� �នកម� �� ឆ្នាំំ �ំ២០១៩

 (៤) �� ភពព័ត៌� ន៖ យកា រណ៍៍រួម��� �� �ធរអគ� ិសនីកម� �� 

 (៥) �� ភពព័ត៌� ន៖ កា រ� យត�� �យុទី� � �� �  និង��នទីីបូ�� �ញ�� �វវ�ស័យ� មពល� �� ��សកម� ��  ធែ � ២០១៨

ឃ. �� ្និ� ព�្ �ួត្ថុ�្ �្ង

 ផថខ � នទីី� ំងល� �ើម��ីទីទីួលបា ននូវអត� �� � ជន៍��កា រ�ើន�ើងនូវត�� �វកា រអគ� ិសនី� កម� �� ។ ��ល� នជំ� ញបូ�� �ក��សដ៏រ�ង� ំ� ង�ែ �ក

 វ�ស� កម� �� ព័ន� � មពល �ថិ� កា ន់កា បូ់គំរូ� ជីវកម� រួម� ន�ែ �កបូ�� �ន និង��កចាំ យ វ�ស� កម� �� ព័ន� � មពល។ កា រ�� បូ់�� ង�� កបូ� យបូទីពិ� ធន៍ 

 និង� ន�� �រតីលះបូង់�� �ត�ើកា ររ�កលូត� ស់�ែ �ក� ជីវកម� ។ ចំណ៍�ច�� �ងំគឺសង� ត់ធ� ន់�ើគុណ៍� ព��ល� គន� ះឺចាំ បំា ច់កែ �ងកា រ�� ល់��� កម� ����ងៗ។

 កា � នុវត� � ព��កា រអនុវត� គ�� �ង� មពល�� ះ� ទីិត���ំ �តធំស�� �បូ់កសិ�� �ន� មពលពន� ឺ�� ះ� ទីិត��បា វ�ត ២០ ���� ����ត់ នឹង�� ល់លទី� � ពឱ�� 

ផថខ � នអំនះអំ� ងល� �ើម��ីចូលរួមកែ �ងគ�� �ង� មពលក�ើត�ើងវ�ញ ��ល� យុទី� � �� � របូស់រ�� �ភិបា លកម� �� កែ �ងកា រ�� �ងរកសកា� �នុពល

 � មពលក�ើត�ើងវ�ញ� កែ �ង�� ��ស។

ង. �្និកា រអ� គត្ថុ

ផថខ � នបូំណ៍ងបូន� ព�� ឹងជំហ៊ុរទីី��� ររបូស់�� �ន�ើ�ែ �កបូ�� �ន និង��កចាំ យ� មពល� �� ��សកម� ��  និង បូ�� ��� ��ស� តំបូន់ទី�� ���គង� 

 �ើម��ីបូំ��ញកំ�ើនត�� �វកា រ� មពល។ កែ �ង��ល� មួយ�ំ ���ះ កា រ�� ើពិពិធកម� វ�ស� កម� �� ព័ន� � មពល និងដំ� ះ�� �យបូ�� �ក��សរួម� ំង 

O&M ������ �រច� សម� ័ន� � មពលឱ��ល� �ើម��ី  �� ល់ជូននូវដំ� ះ�� �យ� មពលដ៏ទីូលំទូី� យដល់អតិថិិជន។

ផថខ ក៏� នបូំណ៍ងបូ�� ើត� ងច�� �លិត�លិត�ល�ើម��ីស�� �លដល់ស� ស� តុ�� ព័ន� � មពល�ើម��ី�� ើ ពិពិធកម� លំហ៊ុូរចំណ៍�លរបូស់�� �ន។ 

 មួយឆ្នាំំ �ំបូ�� �បូ់កា រចុះបូ�� ីលក់មូលបូ�� � � � រណ៍ៈ ផថខ នឹងបូន� �� �ងយល់ឱកា ស��កា រ� ះ��� យលក់មូលបូ�� កម� សិទី� ិ� � � រណ៍ៈបូ�� �ម

 � ��� រមូលបូ�� �� ��ស���ើម��ីបូ�� ើនត�� �� គហ៊ុុុនិករបូស់�� �ន។

ព�ត្ថុ៌ម្គា នទូ� � �់ព�នធ នឹង
បុគ� លចំុះបញ្ញ� ីល�់មូលប�្ 



របា យកា រណ៍៍�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ ២០២១

�� ុមហ៊ុុុន ��សថិិក (��មបូូឌា ) ម.ក

1818 ផ្នែ�ែកទីី ០២ // ព័ត្ថុ៌�និទូធ្វើ���់ព័និ�និឹងបុគ�លចុះបញ្ញ�ីល�់មូលបក្រុត្ថុ

ផថខ �ិត�ំបូ�� �លកម� វ�ធីអភិវឌ��ន៍�� កបូ� យចីរ� ព�� �ត�ើបូរ�បូទី��ដ� កិច�  បូរ��� �ន សង� ម និងអភិបា លកិច� កែ �ងកា រអនុវត� ��នកា រ� ជីវកម� � ��ល

 អ� គតរបូស់�� ុមហ៊ុុុន។ កា រព�� ឹង��ះ គឺ�ើត��ញពីគំនិត�ែ ��� ឌិតថិ� ី និងកា រ�� �វ�� �វ និងអភិវឌ��ន៍ �ើម��ី� ំមកនូវ� មពលក�ើត�ើងវ�ញ��ល

 � ន�� សិទី� � ព� មរយៈកា របូ�� ើតកសិ�� �ន� មពលពន� �ឺ� ះ� ទិីត�� �� ព័ន� �� �ក� មពល និង�� ព័ន� មី�� ��� �ហ៊ុ�  �ើម��ីបូ�� ើត RE ថិ� សី�� �ប់ូអែ ក�� ើ�� �ស់ 

 និង� ំមកនូវកា រ�� ត់�� ង់� មពល�� កបូ� យនិរន� រ� ពដល់តំបូន់� ច់�� � ល� មតំបូន់ទី�� ���គង� ។

ជ. �កា� ្� និិភិ័យ

 ១. � និិភិ័យអ�្ ្កា រ�្ ្�់

  � និភ័យអ�� �កា រ�� �ក់សំ� �ើ� និភ័យ ពីកា រ�� ��� �ល��អ�� �កា រ�� �ក់� ��លអ� គត��ល� ចរងឥទី� ិពល� �� ក់ដល់កា រ

  ចំ� យហ៊ុិរ�� បូ��� នដល់�� ុមហ៊ុុុន។ ផថខ � នសមត� � ពកែ �ងកា រព�� ីក�� តិបូត� ិកា រ� ជីវកម� គឺពឹង�� �ក�ើសមត� � ពរបូស់�� �នកែ �ង

  កា របូ�� ើនហ៊ុិរ�� បូ��� នឱ��បា ន�� បូ់�� ន់ កែ �ងទី�� ង់��កា រ�� ល់ហ៊ុិរ�� បូ��� នបូំណ៍�ល� ង�� � ហ៊ុិរ�� បូ��� នមូលធន ឬលំហ៊ុូរ� ច់�� �ក់

  ��លបូ�� ើត�ើងពី� ងកែ �ង។

  ពុំ� ន�លបូ៉ះ� ល់� � វន� ដល់កា រ�� ��� �លអ�� �កា រ�� �ក់� �ើ�� �ក់ចំ��ញរបូស់�� ុមហ៊ុុុន� �� វត� ិ � �� � �ើយ។ � ះ���ង�  

  ផថខ បា នចុះកិច� សន�� បូ� �រអ�� �កា រ�� �ក់�ើម��ីកា រ� រ�� មុហុុ៊ុនពីកា រ�� ឈមនឹង� និភ័យអ�� �កា រ�� �ក់�ើ�� �ក់កម� រីបូស់�� �ន។ កិច� សន�� 

  បូ� �រអ�� �កា រ�� �ក់��ល�� ល់លទី� � ពឱ���� ុមហ៊ុុុនបូ�� ើន�� �ក់កម� ីកែ �ងអ�� �អ�� �ត� � អ�� ���រ។

  គណ៍ៈ�� បូ់�� ងនឹងបូន� � យត�� �� និភ័យអ�� �កា រ�� �ក់� យយកចិត� ទីុក� ក់ និងកំណ៍ត់ពីត�� �វកា រកែ �ងកា រចុះកិច� សន�� កា រ� រអ�� �

  កា រ�� �ក់� ��លអ� គត។

២. � និិភិ័យអ�្ ្ប� �រ�្ ្�់

  � និភ័យ��កា របូ� �ររូបូិយបូ័ណ៍� ររបូស់ ផថខ �ើត�ើង� យ� រ�� តិបូត� ិកា រ� រូបូិយបូ័ណ៍� ����ង�ៀត�� �ពី �� �ក់ដុ�� �រ� ��រ�ក។

  គណ៍ៈ�� បូ់�� ង� នបូទីពិ� ធន៍�� ើនកែ �ងកា រទីិញសំ� រៈ និង/ឬឧបូករណ៍៍ និង� ម� ន� និច� នូវនិ�ំ �កា រទីី ��� រ�ើត�� �ស�� �រៈ និង/ឬ

  ឧបូករណ៍៍�ើម��ី� � � កា រ�� ឈមមុ�នឹង� និភ័យ��កា របូ� �រ�� �ក់បូរ��ស�� �វ បា នរក�� កែ �ងក�� ិតតិចតួចបូំ�ុត។

  � ះ���ង� ក� ី� ង�ើ��ះពំុ� នកា រ� � � កា រ�� ��� �លអ�� �បូ� �រ�� �ក់បូរ��ស� ��លអ� គតនឹងមិនជះឥទី� ិពល� �� ក់ដល់ដំ�ើរ

  កា រហ៊ុិរ�� វត� �របូស់�� ុមហ៊ុុុន�ើយ។

 ៣. � និិភិ័យ�� ្�ឧស់្សា ហិ�មម  � និិភិ័យ�្ល� �់ទងនិឹងកា រ�្ ្�្ �ល� �� �ងបរ�បទ� ត្ថុិ និិងអនិ� រ� ត្ថុិ និិង

  កា រ�្�្ ្វ�� និ និិងបទប្�ញ្ញញ ត្ថុ� ិ� � 

  i. កា រពឹង�� ្���ត្ថុ�្ �វកា រស់�្ ្ប់កា រផ� ត្ថុ់ផ� ង់អគ� ិស់និី�្ល� ច�ឿទុ�ចិត្ថុ� បា និ � និស់ុវត្ថុុ ិ� ព និិង

   �្ ប់�្ ្និ់

   អតិថិិជនរបូស់ �ថិ� � គ�� ើន� �� ុមហ៊ុុុន�� ល់��� កម� � � រណ៍ៈឧស�� ហ៊ុកម�  និងសម��� ន���� �រច� សម� ័ន� � មពល

   ��ល�� ល់កិច� សន�� កា រ� រ���� �រច� សម� ័ន� អគ� ិសនី� ក់ព័ន� ។ ដូ�ែ �ះដំ�ើរកា រ� ជីវកម� �� �វបា ន��� �� �បូ់���ងជិតសែ ិទី� � 

   នឹង����ន��កំ�ើន��ដ� កិច� សង� ម��តំបូន់��ល� �� ័យ�ើត�� �វកា ររបូស់�� � � តិនីមួយៗ

   � ល់ឱន� ព��កា រព�� ីក ឬកា រ�� ើឱ������ �រច� សម� ័ន� � មពល� ន� ព�� �ើរ�ើង� កែ �ងតំបូន់��លបូ�� �លមកពី

   កំ�ើន��ដ� កិច�  និង� ពអវ�ជ� � ន��សង� មនឹងរងឥទី� ិពល� យចំ� ះដល់�� តិបូត� ិកា រ� ជីវកម�  និងកា ររ�ពឹងទីុករបូស់

   �� ុមហ៊ុុុន។

   � បូ�� ��� ��ស� គ�� ើន � ពិ��ស�� ��សកំពុងអភិវឌ��ន៍� កែ �ងតំបូន់ � ទីូ� នឹង� នត�� �វកា រ� មពល� មូល�� �ន

   �� បូ�ំ �នឹងកំ�ើន��ដ� កិច�  និងសកម� � ពកំ��ទី�� ង់លទី� � ព�� ើ�� �ស់� មពលទីូ� ។

ព�ត្ថុ៌ម្គា នស្ថា ជីវ�ម� 



របា យកា រណ៍៍�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ ២០២១

�� ុមហ៊ុុុន ��សថិិក (��មបូូឌា ) ម.ក

ផ្នែ�ែកទីី ០២ // ព័ត្ថុ៌�និទូធ្វើ���់ព័និ�និឹងបុគ�លចុះបញ្ញ�ីល�់មូលបក្រុត្ថុ 1919

   ��ះគឺ� បូ�� ��� ឈមមួយស�� �ប់ូ�� ��សមិន� ន់អភិវឌ��ន៍ និងកំពុងអភិវឌ��� �� ើន កែ �ងកា របូន� វ�និ� គ�ើបូ�� �ញអគ� សិនី

   �ើម��ី�� ល់នូវកា រ�� ត់�� ង់អគ� ិសនី��ល� ចទីុកចិត� បា ន និង� នសុវត� ិ� ពដល់�� � ពលរដ�  និងឧស�� ហ៊ុកម� របូស់�� �ន។

   � មួយនឹងកា របូន� �របូន� យ ផថខ កំពុង�ិត�ំព�� ីក��� កម� របូស់�� ុមហ៊ុុុន ដល់អែ ក�� ើ�� �ស់� ទីូ� ំងតំបូន់ និងបូ�� �

   �� ��សដូច� បា��ពួញ�ហ៊ុ� ី�� មី���ន់��� និងកូតឌីវ័រ �ើម��ី�� ើពិពិធកម� មូល�� �នអតិថិិជនរបូស់�� ុមហ៊ុុុន។

  ii. ប�្ ្ប�្ �ល�� ្និ� ពនិ� បា យ ស់ង� ម និិងនិិយ័ត្ថុ�មម � �� �ង�្ �្ស់�ម� ��  និិង�្ �្ស់��្

   �ៀត្ថុ �្ល��ង� ចនិឹង�ំ��រកា រ� ទី� ះ

   ផថខ � យនឹងទីទីួលយកនូវកំ��ទី�� ង់�� �ន� ពន� បា យ និងបូទីបូ���� ត� ិ� កែ �ង�� ��សកម� ��  ក៏ដូច� បូ�� �

   �� ��សដ���ៀត��ល�ើង� ចនឹងដំ�ើរកា រ� ��លអ� គត។ �� �ន� ពមិនល� � កែ �ង�� ��ស��ល� ចបូ�� �ល

   ឱ��� នកា ររ�� ន� �� �ំងដល់សកម� � ព� ជីវកម�  ដូ�ែ �ះ នឹង� ន�លបូ៉ះ� ល់ដល់ដំ�ើរកា រហ៊ុិរ�� វត� � និង�� �ក់ចំ��ញ។

   �� �ន� ព� ងំ� ះរួម� ន� � ទី�  បូរ�� កា ស ��ដ� កិច� � ងំកែ �ង�� កុនិង� � កល� ��លបូច� �បូ��នែ  អតិ�រ�  លក� �ណ៍� 

   ឥណ៍� ន កា រដឹក� ំន� បា យ បូទីបូ�� �និង� លន� បា យរបូស់រ�� �ភិបា ល � និភ័យស�� � �ម វ�ធី� �� � ហ៊ុូតពន� 

   � តូបូនីយកម�  អស�� មិករណ៍៍ និងកា រចរចាំ �ើងវ�ញ ឬកា រលុបូ� លកិច� សន�� ��ល� ន�� �បូ់។

   ផថខ បា ន�� កា ន់យកវ�ធី� �� � សកម� និយមកែ �ងកា រ� មឱ��� ន់កា រអភិវឌ��ន៍��ដ� កិច� ន� បា យ សង� ម និងបូទីបូ���� ត� ិ

   � កែ �ង�� ��សកម� ��  ក៏ដូច� �� ��សដ���ៀត��ល�ើង� ច�� ើ�� តិបូត� ិកា រ � ��លអ� គត។

   � ះ���ង� �� ��ទី� ជីវកម�  និងយុទី� � �� � មិនត�� �វឱ�� �ថិ� �� ើកា រវ�និ� គទីុន� � រវន� �ើម��ី ចាំ ត់��ង� ជីវកម� 

   �ើយ។ � យ �ថិ� បា នរ�ពឹង� នឹងទីទីួលរង�លបូ៉ះ� ល់ពីក�� �អវ�ជ� � នតិចតួច � ង�ែ �កន� បា យ ��ដ� កិច� សង� ម 

   និងបូទីបូ���� ត� ិ� យ�ឿ� ក់� នឹង� ចស�� បូ�� �ន� នឹង� ព�� ��� �ល� យ� រត�� �វកា រ�ើមទីុនអបូ��បូរ��  និងកា រ�� ើ

   ពិពិធកម� ភូមិ� �� � ។

 ៤.  � និិភិ័យ�� ្��្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រ

  i. � និិភិ័យ�� ្��្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រ�្ � ំ�� ្ និិងទំហិំ� � ��្ប់រង

   � យ ផថខ បា នចូលរួមកែ �ងវ�ស័យឧស�� ហ៊ុកម� �� ត់�� ង់អគ� ិសនី ដូ�ែ �ះសកម� � ព� ជីវកម� � យ�� ឈមនឹង� និភ័យ

   �� តិបូត� ិកា រ។  � និភ័យកែ �ង�� តិបូត� ិកា រ�� ចាំ ំ�� �រួម� ន� និភ័យ�� �ះ�ំ �ក់ � ពរ� ក់រអួលកែ �ងកា រ�� ត់�� ង់ស� ស� តុ

   សំ� ន់ៗ កា រ�� ត់�� ង់ឧបូករណ៍៍�� ើ�� �ស់ ក៏ដូច� អគ� ភ័ីយ ទឹីកជំនន់ និង/ឬ �� �ះធម� � តិ ����ង�ៀត��ល� ចបូ�� �លឱ��

   � នកា ររ�� ន ឬពន�� រ��លកែ �ងកា រអនុវត� គ�� �ង �ើយក៏� ចបូ�� �លឱ���ូច� តដល់ស�� �រៈ និងឧបូករណ៍៍��ល� ច

   រ�� នដល់�� តិបូត� កិា រ� ជីវកម� របូស់�� �ន។ ��មពី�ើ��ះ � យ� រគ�� �ងរ� ក់ព័ន� នឹងកា រ�� ើ�� �ស់ឧបូករណ៍៍ធុនធ� ន់ និង

   �� ឿង���សីុន��ល �ថិ� � ច�� ឈមមុ�នឹងឧបូទី� វ��តុ ឬ�� �ះ�ំ �ក់� កា រ�� �នគ�� �ង។

   ផថខ ព�� � ម� ក់កំហិ៊ុត�ើ� និភ័យមួយចំនួនដូច� ន�ៀង� ប់ូ� ង�ើ� មរយៈវ�ធី� �� � �� ប់ូ�� ង� និភ័យដូច� ង�� �ម៖

    ជូនបុូគ� លិក�� ប់ូរូបូនូវប័ូណ៍� សន�� � � ���ប់ូរង�ើឧបូ��ទី� វ��តុ�� �ល់�� �ន

    កា រ�� �នគ�� �ង�� �វអនុ� ម� មលក� �ណ៍� ត�� �វ�ែ �កសុវត� �ិ ព��ល� ន��ង� កែ �ង� �� �ប័ូណ៍� ��លបា ន��ញ

    � យ� �� �ធរ� ក់ព័ន�  និងនីតិវ�ធីកា រ� រ�� �កែ �ង��លបា នអនុម័ត។

    បូ�� ើតនីតិវ�ធីអនុវត� គ�� �ង�� �កែ �ង និងកា រ�� បូ់�� ង����ស�� �ក់�� ត់�� ង់�ើម��ី� � បា ននូវ�� តិបូត� ិកា រ � ជីវកម� 

    �� កបូ� យ�� សិទី� � ព និង�� សិទី� �ល។

    កា របូណ៍� �ះបូ�� �ល� � ងកែ �ង�� មុហុុ៊ុន និងកា រពន��ល់ស�� �បូអំពី� ពចាំ បំា ច់�ែ �កសុវត� �ិ ព និងកា រ�� ើ�� �ស់

    ឧបូករណ៍៍���ង�� ឹម�� �វបា ន�� ើ�ើង�ើម��ី� � � និ� ជិតទីទួីលបា នកា របូណ៍� �ះបូ�� �ល���ងសម�� បូ�ើម��ី

    កា ត់បូន� យ� និភ័យ��ឧបូ��ទី� វ��តុ� �ើកា រ�� �នគ�� �ងឱ��ដល់ក�� តិអបូ��បូរ� ។ និង

ព�ត្ថុ៌ម្គា នស្ថា ជីវ�ម� 
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2020 ផ្នែ�ែកទីី ០២ // ព័ត្ថុ៌�និទូធ្វើ���់ព័និ�និឹងបុគ�លចុះបញ្ញ�ីល�់មូលបក្រុត្ថុ

    � � នូវស�� �រៈ�� ត់�� ង់ពីសហ៊ុ�� និ�� បូ� ម�� ��ទីគ�� �ង និងស�� �រៈ� ងំ� ះ�� �វបា នទីទួីលកា រ� � គុណ៍� ព។

     គ�� �ង� ងំអស់� ន� � ���ប់ូរង��ញ��ញ �ើម��ីបូ�� �រកា រ�ូច� ត និងឧបូ��ទី� វ��តុ� សកា� �នុពល។

  ii. កា របំ�្ញកា រ� រ� មគ�្ ្ង

   កា របំូ��ញកា រ� ររបូស់ �ថិ� គឺ�� ើ�ើង� មគ�� �ង។ សមត� � ព� កែ �ងកា របូ�� ើនកិច� សន�� � ��ល អ� គតគឺ� �� យ័

   �ើ កែ �ងចំ� ម�� �ន� ពដ���ៀត �� �ន� ពន� បា យរបូស់រ�� �ភិបា ល និង��ដ� កិច� ទីូ� ត�� �វកា រកែ �ងកា រ� ងសង់

   ���� �រច� សម� ័ន� ស�� �បូ់ឧស�� ហ៊ុកម� �� ត់�� ង់អគ� ិសនី� កែ �ងតំបូន់ និងបូ�� �បូ�� �ល��លក� �ណ៍� �� ើ� ជីវកម� ទីូ�  និង

   លក� �ណ៍� ឥណ៍� ន� ងំ� កែ �ង�� ��ស និង� �� ��� ��ស។ 

   �ើសពី��ះ�ៀត កា របំូ��ញកា រ� ររបូស់ ផថខ � កែ �ងឆំ្នាំ �ហិំ៊ុរ�� វត� �� ក់� ក់មួយ� ចពឹង�� �ក�� �ងំ�ើគ�� �ង��មួយគត់ 

   និងដំ� ក់កា ល��កា រអនុវត� គ�� �ងរបូស់�� �ន។

    ផថខ ចាំ ត់វ�� នកា រចាំ បំា ច់� � �ើម��ីបូ�� ើតមូល�� �នអតិថិិជនដ៏ទូីលំទូី� យមួយ� កែ �ងតំបូន់� យ� រ����� កម�  និង

�លិត�លរបូស់�ើង� នត�� �វកា រ�� � ក់�� ��ល�ំ �� �� បូ់�� ��ស� ំងអស់� កែ �ងតំបូន់។ �ើង�ិត�ំ�� ឹង�� �ង� � 

ឱ��បា ននូវ��ចក� �ី�ញចិត� របូស់អតិថិិជន កា រ��រក�� អតិថិិជន និងកា រ��� បំូន� ឱ��� នក�� តិ�� ស់៖

    �ែ ើ�� ល់ដំ� ះ�� �យ ឬ��� កម� ��ល� នបូ�� �មគុណ៍ត�� �ដល់អតិថិិជនរបូស់�� �ន� មរយៈបូរ�កា� �រ�� ើ��ស� � 

    កែ �ង�� មុហុុ៊ុន��ល� ន� ព�� ប់ូ�� ងុ�� �យស�� �ប់ូកា រ� ក់ឱ��ដំ�ើរកា រអនុ�� �នីយ៍ និង

    �� ល់ដំ� ះ�� �យ���ងសម�� បូដល់អតិថិិជន��ល� ន� កែ �ង�� និង� � � អតិថិិជន��ញចិត� នឹង

    គុណ៍� ព ��� កម� គ�� �ង និងកា រអនុវត� � ន់��ល��� ។

  iii. � និិភិ័យ�� ្�គ�្ ្ង

   �� �ក់ចំណ៍�លរបូស់ ផថខ � គ�� ើន� ន�� ភព��ញពីគ�� �ង��លបា នអនុវត� កិច� សន�� � យ�� បូ� ម���ង និងលក� 

   �ណ៍� មួយចំនួន។ �� សិន�ើគ�� �ងរបូស់�� �ន� ន� ពយឺត���វបូ�� �លមកពីក�� �����ងៗ��ល�ើង �� �វទីទីួល�ុស

    �� �វ� � មកិច� សន�� � ះ � ពិ��សក�� ���លស� ិត�� �មកា រ�� បូ់�� ងរបូស់�� ុមហ៊ុុុន � ះ ផថខ នឹងទីទួីល�ុស�� �វ�ើ

កា រទូី� ត់សំណ៍ង�� �ងទុីក និងសំណ៍ង�ូច� ត��លបា នកំណ៍ត់មុន�ើកា របូ���ប់ូ ឬ� ពយឺត���វ� ះ។ ដូ�ែ �ះ� ពយឺត

���វ� មួយ� ចជះឥទី� ិពលដល់លទី� � ព� កែ �ងកា របូ�� បូ់គ�� �ង និងស�� �ច� ល� �� �ក់ចំណ៍�ល និង��នកា រ

� ជីវកម� � កែ �ងរយៈ��ល� ក់� ក់មួយ។ កា រលំបា ក��ល�� �វ�� ឈម� កែ �ងកា រអនុវត� គ�� �ងក៏� ចបូ�� �លឱ��� ន

កា រចំ� យ�ើន�ើងកា ន់���� ស់�ង��រ។ � លទី� �ល�� ��ទីកា រអភិវឌ��ន៍� ំង��ះ� ច� ន�លបូ៉ះ� ល់� អវ�ជ� � ន

ចំ� ះ� ជីវកម�  �� �ន� ពហ៊ុិរ�� វត� � និងលទី� �ល�� តិបូត� ិកា រ។

   �� �ពីកា រ�ើក�ើងដូចបា ន�ៀបូ� បូ់� ង�ើ គ�� �ងរបូស់�ើង� ច�� ឈមនឹងកា រលុបូ� ល កា រពន�� រ��ល ឬកា រ���� �

   កា លវ�� គ��ល� ចជះឥទី� ិពល�ើលទី� � ពកែ �ងកា រទីទីួលបា ន�� �ក់ចំ��ញ��លបា នរ�ពឹងទីុក។ �ើសពី��ះ�ៀត កា រ

   បូ���បូ់គ�� �ងសំ� ន់ៗ� មួយនឹង� ន�លបូ៉ះ� ល់� អវ�ជ� � នចំ� ះ�� �ក់ចំណ៍�ល� ��លអ� គត។

   ចំ� ះ�� �ន� ព��ល�ើងមិន� ច�� បូ់�� ងបា នដូច�  � កា ស� តុមិនអំ� យ�ល និង/ឬទីឹកជំនន់ កា រពន�� រ��ល

   ��បូ� ះនឹង�� �វបា នបូ៉ះបូ៉ូវ� យអតិថិិជន� មរយៈកា រពន�� រ��លបូ�� បូ់គ�� �ង។ �ើសពី��ះ�ៀត �� បូ� មលក� �ណ៍� 

   ��កិច� សន�� � មួយអតិថិិជន � គ�� ើនអតិថិិជន� ច�ែ ើសុំឱ��� នកា រ���� �ព័ត៌� នលម� ិត��កិច� សន�� ��ល� ច

   បូ�� �លមកពី�� ឹត� ិកា រណ៍៍មិនបា នរ�ពឹងទីុក��លជះឥទី� ិពលដល់គ�� �ង� ំង� ះ។ � ទីូ� កា រ� ម� រ�� �ក់ស�� �បូ់

   កា រ� រ��លបា ន�� ើមុន��លលុបូ� ល ឬបូ���បូ់ នឹងបា ន�� ល់ជូនកែ �ងកិច� សន�� ។
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   គ�� �ង� ំងអស់គឺ�� �ក�ើកិច� �� ម�� ៀង� មកិច� សន�� ។ កា រលុបូ� ល និងកា របូ���បូ់គ�� �ង� មួយ នឹង�� �វអនុវត� 

   � ម� យ� ង� មលក� �ណ៍� ��លបា នកំណ៍ត់កែ �ងកិច� សន�� ។ � ទីូ� សំណ៍ង� ម� រស�� �បូ់កា រ� រ��លបា ន�� ើមុន

   ��លលុបូ� ល ឬបូ���បូ់��បូ� ះនឹងបា ន�� ល់ជូន� កែ �ងកិច� សន�� ។

   �ើសពី��ះ�ៀត ផថខ នឹង�ែ ើសំុ� បូល់�ែ �កច�� ប់ូមុន��លចុះកិច� សន�� � មួយ�ើម��ី� � ដល់កិច� កា រ� រ�ល�� � ជន៍

   របូស់�� ុមហ៊ុុុន។

 iv. កា រពឹង�� ្� និិងអស់មត្ថុុ � ព�� �ងកា រ�្សា � យ��្ ត្ថុិបត្ថុ� ិ និិងបុគ� លិ�� និ់ខ� ស់់ 

  ផថខ �ឿ� ក់� � ព� គជ័យ� បូន� បូ�� �បូ់របូស់�� ុមហ៊ុុុនមួយ�ែ �កធំ គឺពឹង�� �ក�ើសមត� � ព � ពអង់� ច និងកិច� �ិត�ំ�� ឹង�� �ង

  � បូន� បូ�� �បូ់របូស់� យក�� តិបូត� ិ និងបូុគ� លិក� ន់�� ស់� កែ �ងកា រ�� ើទីី��� រ��� កម�  និង�លិត�ល �ើម��ី�� ើឱ��� ជីវកមម�  � ន� ព

  រ�កច�� ើន។ �� ុមហ៊ុុុនបា នដឹក� ំ� យអភិបា ល��ល� នបូទីពិ� ធន៍ និង�� បូ់�� ង� យ�� ុមបូុគ� លិក� ន់�� ស់��ល� នគុណ៍វុឌ��ិ 

  ចំ��ះដឹង និងបូទីពិ� ធន៍ដ៏ទីូលំទីូ� យ� ង�ែ �កឧស�� ហ៊ុកម� ��ះ។

  ��តុ��ះ កា របា ត់បូង់អភិបា ល និងបូុគ� លិក� ន់�� ស់� �ំ �ក់� ចជះឥទី� ិពលដល់សមត� � ពកែ �ងកា រអនុវត�    សកម� � ព� ជីវកម� �� កបូ

  � យ�� សិទី� � ព។

  �� មុ�� កឹ�� ភិបា លរបូស់�ើងទីទួីល�� �ល់អំពី� រសំ� ន់��សមត� � ពរបូស់�� មុហុុ៊ុនកែ �ងកា រ� ក់� ញ��រក�� � យក�� តិបូត�  ិ និងបុូគ� លិក

  � ន់�� ស់� មរយៈកា រ អនុវត� យុទី� � �� � �ែ �កធន� នមនុស����លរួមបូ�� �លក�� បូ់�� �ក់បូំ� ច់ដ៏សមរម�� និងកា រចាំ បូ់�� ើម�ៀបូចំ

  ��នកា របូន� តំ��ងស�� �បូ់មុ�តំ��ងសំ� ន់ៗ។

  �ើសពី��ះ�ៀត ផថខ បា នអនុវត� កា រ�� បូ់�� ងនិរន� រ� ព� ជីវកម� �ើម��ី� � ដល់ដំ�ើរកា រ� ជីវកម� � យ�� �នកា រ� ំងស� ះ។

  � ះបូី� ���ង� ក៏� យ មិន� ច� នកា របូ�� �ក់� វ�ធី� �� � � ង�ើនឹងទីទីួលបា ន� គជ័យ� កែ �ងកា រ� ក់� ញ និងកា រ��រក�� 

  � យក�� តិបូត�  ិ និងបុូគ� លិក� ន់�� ស់របូស់�ើង� ះ��។ � ះបីូ� ���ង� ក៏� យ �ឿ� ក់�  កា របា ត់បូង់� យក�� តិបូត�  ិ ឬបុូគ� លិក

  � ន់�� ស់� �ំ �ក់នឹង� ន�លបូ៉ះ� ល់ដល់សកម� � ព� ជីវកម� កែ �ងរយៈ��ល�� ីបូ៉ុ�� �ះ។

  � ពពឹង�� �ក�ើ�� ុមហ៊ុុុន� ក់ព័ន� នឹងសម� ័ន� �� ុមហ៊ុុុន PESTECH Internati onal Berhad Group (“PESTECH Group”) 

  ផថខ បា នព�� ឹងសមត� � ព និងចំ��ះដឹងពីបូទីពិ� ធន៍�� ុមហ៊ុុុន� ក់ព័ន� ����ង�ៀត� កែ �ងសម� ័ន�  PESTECH។ កា រណ៍៍��ះ�� ើឱ�� 

  ផថខ � ចជួយព�� �នកា ររ�កច�� ើនរបូស់�� ុមហ៊ុុុន� យ� នកា រ� ំ�� ពីសម� ័ន�  PESTECH ��លបូ�� ើតឱ�� ផថខ �� �វពឹង�� �ក� ម�ែ �ក

  ��ជំ� ញរបូស់�� ុមហ៊ុុុន� ក់ព័ន� ����ង�ៀត�ើម��ី�� ល់��� កម� របូស់�� ុមហ៊ុុុនដល់អតិថិិជន។

  � ះ���ង� ក៏� យ កា រពឹង�� �ក��ះ គឺ�� ល់�ល�� � ជន៍ដល់ �ថិ� កែ �ងកា រព�� ីកវ�� ល� ព��� កម� របូស់ �ថិ� ដល់អតិថិិជន

  របូស់�� ុមហ៊ុុុន� យព�� ឹងសមត� � ព និងកា រយល់ដឹងពី�� ុមកែ �ង�� ុក និង�� ើឱ��ត�� �បូ�� �មដល់អតិថិិជនរបូស់�� ុមហ៊ុុុន។

 v. � និិភិ័យ�្កា រ�្ ��្ ្ស់់ប�� ្��្ស់របស់់� គីទីបី

  � កែ �ងដំ�ើរកា រ��កា រអនុវត� គ�� �ង ផថខ ចាំ ំបា ច់�� �វ�� ើ�� �ស់បូរ�កា� �រ ឬ�លិត�លរបូស់� គីទីីបូី។ �� សិន�ើបូរ�កា� �រ ឬ�លិត�ល

  � ំង� ះ� នបូ�� �គុណ៍� ព ផថខ � ចចាំ ំបា ច់�� �វ�ែ ើសុំជំនួយបូ�� �ក��សពី� ងច�� �ើម�ើម��ីជួយ� ះ�� �យបូ�� �� ំង� ះ។

  � ះបូី�  � មធម� � � ងច�� � ន�� ុមអែ កជំ� ញមួយ�� ុម��ល�� ៀម� �� �ចកែ �ងកា រ�� ល់ជំនួយស�� �បូ់កា លៈ��សៈ� ំង��ះក៏� យ

  ផថខ មិន� ច� � បា ន� ជំនួយ� ះ� ចទីទីួលបា ន� ន់��ល និង�� កបូ� យ�� សិទី� ិ�ល� និច� �ើយ។

  ផថខ � � � ស� ស� តុ ឬបូរ�កា� �ររបូស់� គីទីីបូី គឺ� ន���កស�� ���ល� នកំណ៍ត់�� �� ម� ន��ល�ឿទីុកចិត� បា ន�ើគុណ៍� ព

  បូរ�កា� �រ ឬ�លិត�លរបូស់ពួក�� �ើម��ីកា ត់បូន� យ� និភ័យ�ើបូ�� �គុណ៍� ព��ល�ើត�ើង។ �ើសពី��ះ�ៀត កា រ�� បូ់�� ង����

  ស�� �ក់�� ត់�� ង់របូស់�� ុមហ៊ុុុនត�� �វឱ��� នកា រចុះបូ�� ីអែ ក�� ត់�� ង់ កា រពិនិត��� ម� នអំពីវឌ��ន� ព និងកា រ�� �តពិនិត��ដល់ទីីក�� �ង

  � ងច�� �ើម��ី� � នូវគុណ៍� ព�លិត�ល និងកា រទីទីួលបា ន� ន់��ល��� ។
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 vi. កា រពឹង�� ្���អត្ថុិថិជនិ�ំៗ

  � យ� រ��ចំណ៍�លទីទីួលបា ន� ចម��ងពីគ�� �ង �ថិ� � ចពឹង�� �ក�ើគ�� �ងមួយចំនួន � យ� មរយៈអតិថិិជនមួយចំនួន� កែ �ង

  អំឡ�ង��ល� ក់� ក់។

  ផថខ មិនបា នរ�ពឹងទីុក� នឹង�� �វពឹង�� �ក�ើអតិថិិជន� ក់� ក់� �ំ �ក់ម� ង�ើយម� ង�ៀត� ះ�� � គឺ� លក� ណ៍ៈ��� ជីវកម� ��ល

  � ចនឹង�� �វពឹង�� �ក�ើអតិថិិជន� ក់� ក់� �ំ �ក់� ��ល� មួយ � �� �អ� គត។ កា របា ត់បូង់អតិថិិជន� �ំ �ក់កែ �ងចំ� ម

  អតិថិិជន� ំង��ះ �� សិន�ើពុំ� នអតិថិិជន ថិ� ីចូលមកជំនួស��� ះនឹងជះឥទី� ិពល� អវ�ជ� � នចំ� ះ�� �ន� ពហ៊ុិរ�� វត� � និងលទី� �ល

  ��ដំ�ើរកា រ � ះបីូ� ���ង� ក៏� យ�� មុ�� កឹ�� ភិបា ល� នទីស��នៈ� � និភ័យ� ងំ��ះ នឹង�� �វបា នកា ត់បូន� យនូវក�� តិ� ក់� ក់

  មួយ� មរយៈវ�ធី� �� � ដូច� ង�� �ម៖

   កំណ៍ត់�� �� ម� នអំពីកា រ�� ល់ដំ� ះ�� �យ��លបូ�� �មគុណ៍ត�� � និង��� ��ល� នគុណ៍� ព ល� បា ន� � ចំ� ះកា រ

   ��រក�� អតិថិិជន និងកា រ��� ំបូន� ។ និង

   � មរយៈកា រទីទីួលបា នកិច� សន�� កា ន់���� ើនពីអតិថិិជន�ុសៗ�ំ � �ើយ� មរយៈកិច� សន�� � ំង � ះ� បូំ��ញបូ�� �មឱ��

   កា រ� រគ�� �ង �ើយ� ចកា ត់បូន� យកា រពឹង�� �ក�ើអតិថិិជន� �ំ �ក់ឱ��ដល់ក�� ិតអបូ��បូរ� � �� �អ� គត។

  �ើសពី��ះ�ៀត �� ុមហ៊ុុុនបា ន��រក��  និង�ិត�ំ�� ឹង�� �ងបូន� �ៀត�ើម��ីបូំ��ញ� មកា ររ�ពឹងទីុករបូស់អតិថិិជន� មរយៈកា រ�� ើកា រ� រ 

  �� បូ� មលក� �ណ៍� ត�� �វរបូស់ពួក���ើម��ី�� ើឱ��គុណ៍� ព��� � ន� ពល� �� �ើរ�ើងបូ�� �ម�ៀត។ � ះបូី� �ើង�ិត�ំ�� ឹង�� �ង

  ព�� ីកមូល�� �នអតិថិិជនឱ��កា ន់��ទីូលំទីូ� យក៏� យ ក៏ពុំ� នកា រ� � � �� �ន� ពហ៊ុិរ�� វត� � និង�� តិបូត� ិកា រ� � របូស់�� ុមហ៊ុុុន

  នឹងមិនទីទីួលរង�លបូ៉ះ� ល់� អវ�ជ� � នពីកា រពឹង�� �ក�ើអតិថិិជនធំៗ� ះ��។

 vii.  កា រពឹង�� ្���� �� ្ប័ណ៍� លិខិត្ថុអនិុ�� ្ត្ថុ និិងកា រអនិុម័ត្ថុ� �់ព័និ� �្�្ង�ៀត្ថុ�្ញ� យ� �� ្�រ និិយ័ត្ថុ�មម 

�្�្ងៗ�� �ង�្ �្ស់�ម� �� 

  ផថខ បា នត�� �វ� យ� �� �ធរនិយ័តកម�  � កែ �ង�� ��ស��ល�ើងកំពុង��ដំ�ើរកា រ� ជីវកម� � ទីី� ះឱ��កា ន់កា បូ់� �� �បូ័ណ៍� 

  លិ�ិតអនុ�� �ត និងកា រអនុម័ត����ង�ៀតដូច��ល�� �វបា នត�� �វ�ើម��ី ដំ�ើរកា រ� ជីវកម� ។ កា រកំ��ទី�� ង់ច�� បូ់ បូទីបូ���� ត� ិ និង

  � លន� បា យរបូស់រ�� �ភិបា ល� ចជះ ឥទី� ិពលដល់ដំ�ើរកា រ � ពិ��ស��ចក� ីស�� �ច��ល�� ើ�ើង� យរ�� �ភិបា ល ឬ� �� �ធរ

  និយ័តកម�  � ក់ទីងនឹងកា រ�� ល់ ឬកា របូន� � �� �បូ័ណ៍�  ឬលិ�ិតអនុ�� �ត� ចរ�� នដល់ដំ�ើរកា រ និង� ន�លបូ៉ះ� ល់អវ�ជ� � ន���ង

  �� �ំងដល់� ជីវកម�  និង�� �ន� ពហ៊ុិរ�� វត� �របូស់�� ុមហ៊ុុុន។ � ះបូី� ទីទីួលបា ន� �� �បូ័ណ៍�  លិ�ិតអនុ�� �ត និងកា រអនុម័ត��លបា ន

  ត�� �វរួច� ល់�ើយក៏� យ ក៏� ���� �វទីទីួលកា រ�� �តពិនិត���ើងវ�ញ� និច� �� បូ� មច�� បូ់  និងបូទីបូ���� ត� ិ��ល� ក់ព័ន� ��លកា រអនុវត� 

  � ះ� ច� នកំ��ទី�� ង់ពីមួយ�� �� មួយ�� �។ 

  ផថខ នឹងបូន� អនុវត� ច�� បូ់ និងបូទីបូ���� ត� ិ� � � កែ �ង�� ��ស��លកំពុងដំ�ើរកា រ� ជីវកម� � យ� � � នឹងទីទីួលកា រ�� �តពិនិត��

  �ើងវ�ញ�ើបូទីបូ���� ត� ិ លក� �ណ៍� ��ល�� �វបា ន� ក់ជូន និង��ចក� ី��� ំថិ� ីៗ� បូន� បូ�� �បូ់។ � ះបូី� ���ង� ក៏� យពុំ� នកា រ

  � � � កិច� �ិត�ំ�� ឹង�� �ងគឺ�� បូ់�� �ន់ស�� �បូ់កា ត់បូន� យ� និភ័យ� ំង� ះ��។

៥. � និិភិ័យ�្កា រមិនិ�ំ��រកា រ

i. � និិភ័ិយ�� �្ហិិរញ្ញញ វតុ្ថុ � រួមបញ្ញ� �ល� ងំ� និិភ័ិយស់និ� នីិយ� ព និិង� និិភ័ិយឥណ៍� និ � និិភ័ិយ  ស់និ� នីិយ� ព

  � និភ័យ�ែ �កហ៊ុិរ�� វត� �រួមបូ�� �ល� ំ ង� និភ័យសន� នីយ� ព (liquidity risk) និង� និភ័យ�ែ �កឥណ៍� ន� និភ័យសន� នីយ� ព 

  (liquidity risk) គឺ� � និភ័យ��ល�� ុមហ៊ុុុននឹងជួបូកា រលំបា កកែ �ងកា របូ�� ើនមូលនិធិ�ើម��ីបូំ��ញ� មកា រសន�� ទីូ� ត់�� �ក់កែ �ង

  រយៈ��ល�� ី។ 

ព�ត្ថុ៌ម្គា នស្ថា ជីវ�ម� 
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  ផថខ �� ឈមមុ�នឹង� និភ័យសន� នីយ� ព � យទីូ� �ើងពន�� រ��ល�� ល់ឥណ៍� នជូនអតិថិិជន និង� កែ �ងករណ៍ីមួយ

  ចំនួននឹងទីទីួលបា នកា រទីូ� ត់�� �ក់� �� �យ��លបូ�� បូ់កា រ� ងសង់បូ៉ុ�� �ះ។ � លទី� �ល� ច� �� ឈមមុ�នឹង� និភ័យ

  សន� នីយ� ព�� សិន�ើមិន� ច�� ល់មូលនិធិស�� �បូ់ចំ� យ�ើកា រ� ងសង់ និងកា រទីិញ�� ឿង���សុីនបូរ�កា� �រស�� �បូ់�� ើ�� �ស់

  � កែ �ងគ�� �ងបា ន��� ះ។ 

  ផថខ ព�� � មរក�� � ច់�� �ក់ និងសមមូល��� ច់�� �ក់ឲ��បា ន�� ប់ូ�� �ន់�ើម��ីបំូ��ញ� មត�� �វកា រ��ទុីនបូង� លិ�� �យ��ល IPO និង

  ក៏នឹងបូន� រក�� ទីំ� ក់ទីំនងល� � មួយ�� �បូ័នហ៊ុិរ�� វត� �� � �ង��រ។

  � លន� បា យរបូស់�� ុមហ៊ុុុនគឺពិនិត��� ម� ន� �ៀង� ត់�ើត�� �វកា រសន� នីយ� ពបូច� �បូ��នែ  និង��លបា នរ�ពឹងទីុក�ើម��ី� � បូន� 

  បូ�� ុង� ច់�� �ក់បា ន�� បូ់�� �ន់�ើម��ីបូំ��ញ� មត�� �វកា រសន� នីយ� ព� កែ �ងរយៈ��ល�� ី និងរយៈ��ល��ង។

   �� ុមហ៊ុុុនក៏នឹង�ិត�ំ�� ឹង�� �ង�� ើឱ��គ�� �ងកា រទីូ� ត់�� �ក់� នរយៈ��ល��ង� នតុល��� ពនឹងគ�� �ងទីូ� ត់�� �ក់� នរយៈ��ល�� ី �ើម��ី

ស�� �លបូន� �កសន� នីយ� ពដល់�� ុមហ៊ុុុន។

  � និិភិ័យ�� ្�ឥណ៍� និ

  ផថខ �� ឈមមុ�នឹង� និភ័យ�ែ �កឥណ៍� ន� យ� មធម� � កា រ��ញវ�ក� យបូ�� ជូនអតិថិិជន� មដំ� ក់កា ល��កា របូ�� បូ់គ�� �ង 

  ឬ�� �ក� មលក� �ណ៍� ទីូ� ត់�� �ក់��លបា នកំណ៍ត់� កែ �ងកិច� សន�� � មួយអតិថិិជន។ លក� �ណ៍� ទីូ� ត់�� �ក់ធម� � បា នចរចាំ �ំ �� មុន

  រ� ង� គី��កិច� សន�� ។

  កា រជះឥទី� ិពល���� �ន� ព��ដ� កិច� អវ�ជ� � ន ឬ� ពលំបា ក�ែ �កហ៊ុិរ�� វត� �របូស់អតិថិិជន� ចកា ត់បូន� យលទី� � ពអតិថិិជនកែ �ងកា រ

  ទីូ� ត់�� �ក់ស�� �បូ់��� � �  ឬបូំ��ញកា តព� កិច� ��កិច� សន�� របូស់ពួក�� ឬ�� ើឱ��ពួក��ពន�� រ��លទីូ� ត់�� �ក់ ឬបូំ��ញកា តព� កិច� 

  � ំង� ះ។ ផថខ ពឹង�� �ក�ើអតិថិិជនកែ �ងកា រ��រ�� �ក់ឱ��បា ន�ៀង� ត់��ល��� ។

  ផថខ � នកា រយល់�ើញ� វ�ធី� �� � កែ �ងកា រ��ញវ�ក� យបូ��  គឺ�� បូ� មស� ង់� ��ឧស�� ហ៊ុកម� ��ះ។ អតិថិិជន ឬអែ ក�� ើ�� �ស់

  ចុង�� �យ� គ�� ើនគឺ� �� ុមហ៊ុុុន��លកា ន់កា បូ់� យរដ�  �ើយកន� ងមកទីទីួលបា នកា រទីូ� ត់�� �ក់បា ន� ន់��ល��� ។

  � ទីូ�  ផថខ �� ល់លក� �ណ៍� ឥណ៍� នរយៈ��ល��ងស�� �បូ់��អតិថិិជនបូ៉ុ�� �ះ� �ណ៍ៈ��ល��ល� នកា រ�� ម�� ៀងទីូ� ត់�� �ក់

  � យ�� �ល់� មួយអែ ក�� ើ�� �ស់ចុង�� �យ��ល� ទីូ� � �� ុមហ៊ុុុន�� ល់��� � � រណ៍ៈ��លកា ន់កា បូ់� យរដ� ។ 

 ii. ត្ថុ�្ �វកា រ��មទុនិ� �្លអ� គត្ថុ និឹងត្ថុ�្ �វឱ្�� និកា រផ� ល់ហិិរញ្ញញ ប្�� និប�ុ ្ម

  �ើង� ចចាំ ំបា ច់�� �វបូ�� ើន� ច់�� �ក់បូ�� �ម�ៀត� ��លអ� គត � មរយៈហ៊ុិរ�� បូ��� ន� � រណ៍ៈ ឬឯកជន �ើម��ី� ំ�� ដល់� ព

  រ�កច�� ើន���� ុមហ៊ុុុន�ើម��ីអនុវត� កា រទីិញ� � �ើម��ី�� ើយតបូ� នឹង ស�� �ធ��កា រ�� កួត�� ��ង និង/ឬ�ើម��ីទីិញ� ជីវកម�  និង

  បូ�� �កវ�ទី�� បូ�� �ម�ៀត។ ពុំ� នកា រ� � �   កា របូ�� �ល� ច់�� �ក់បូ�� �ម �� សិន�ើចាំ ំបា ច់នឹង� ច�� �ងរកបា ន� យ� នលក� �ណ៍� 

  អំ� យ�ល � ះ��។ �ើសពី��ះ�ៀត ហ៊ុិរ�� បូ��� ន� មរយៈបូំណ៍�ល� មួយ �� សិន�ើ� ច�� �ងរកបា ន� ច � នកា រយល់�� ម

  ��ល� នលក� ណ៍ៈរ�តត��ិត��ល� ច� ក់កំហ៊ុិត�ើ� ពបូត់��ន��ដំ�ើរកា ររបូស់�� ុមហ៊ុុុន។ �� សិន�ើ� ច់�� �ក់បូ�� �ម� ះ�� �វបា ន

  បូ�� ើន� មរយៈកា រ��ញ�� ព���� �ស់ ឬលិ�ិតូ បូករណ៍៍��ល� នទីំ� ក់ទីំនងនឹង�� ព���� �ស់� ះ �� �ក់ចំណ៍�លរបូស់�� ុមហ៊ុុុនកែ �ងមួយ

  � គហ៊ុុុននឹង�� �វ ថិយចុះ�ើយ� គហ៊ុុុនិក� ចជួបូ�� ទីះកា រថិយចុះ��កា រកា ន់កា បូ់� គហ៊ុុុន���� ព���� �ស់របូស់ពួក��� កែ �ង�� ុមហ៊ុុុន។ 

  �ើសពី��ះ�ៀត�� ព���� �ស់ ឬលិ�ិតូបូរណ៍៍��ល� នទីំ� ក់ទំីនងនឹង�� ព���� �ស់��បូ � ះ� ច� នសិទី� ិ � ពអនុ�� �ះ ឬបូុព� សិទី� ិ�ើ

  � គហ៊ុុុន��ល� ន�� �បូ់�ង��រ។ កា រ�ក� នកែ �ងកា រ ទីទីួលបា ន� ច់�� �ក់�� បូ់�� �ន់ �� �ក� មលក� �ណ៍� ��ល� ចទីទីួលយកបា ន

  នឹងជះឥទី� ិពលអវ�ជ� � ន �� �ំងចំ� ះ� ជីវកម� � ព�� កួត�� ��ង និង�� �ន� ពហ៊ុិរ�� វត� �របូស់�� ុមហ៊ុុុន។

ព�ត្ថុ៌ម្គា នស្ថា ជីវ�ម� 
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  ផថខ ��រក�� ទីំ� ក់ទីំនងល� � មួយ�� �បូ័នហ៊ុិរ�� វត� � �ើយ�� បូ� មកា រយល់�ើញរបូស់�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល� នសន� ស��ន៍ដ៏ល� � កែ �ង

  កា របូ�� ើតទីំ� ក់ទីំនង�ែ �កធ� � រ� មួយពួក���� សិន�ើ� នកា រចាំ ំបា ច់។ �ើសពី��ះ�ៀត ផថខ រ�ពឹងទីុក� ត�� �វកា រ��កា របូ�� �ល

  � ច់�� �ក់� មរយៈបូំណ៍�ល� ��លអ� គត � គ�� ើន� ក់ព័ន� នឹងគ�� �ង��ល� ន�� ភព��កា រសង�� �ក់���ងច�� ស់� ស់។

៦. � និិភិ័យ�� ្�បណ៍� ឹងវ�� ទ និិងបំណ៍�លអនិិមិត្ថុ�  

 i. � និិភ័ិយ�� �្បណ៍� ងឹវ�� ទ

  ផថខ ពុំ� បូ់� ក់ព័ន� នឹងបូណ៍� ឹងវ�� ទី� មួយ� កែ �ង�� ��សកម� �� � ះ��។ � ះ���ង� ក៏� យ �� ុមហ៊ុុុន� ច� ន� និភ័យ��

  បូណ៍� ឹងវ�� ទី និងចំ� ត់កា រកែ �ងកា រអនុវត� និយ័តកម� � � � កែ �ងដំ�ើរកា រធម� � ��� ជីវកម�  � ពិ��ស � ក់ព័ន� នឹងកា របូំ� ន�ើ

  កា រយល់�� ម��កិច� សន�� � មួយលក� �ណ៍� ត�� �វ�ែ �កបូរ��� �ន និងកា រ� ងសង់��ល� ក់ទីងនឹងគ�� �ងលក� �ណ៍� ត�� �វ��ច�� បូ់

  ពន� � រ និងច�� បូ់កា រ� រ។

  បូណ៍� ឹងវ�� ទី និងចំ� ត់កា រកែ �ងកា រអនុវត� និយ័តកម� � មួយ � ចបូង� កា រ�ូច� ត� សកា� �នុពលដល់��រ� � �� �ះ និង� ច�� ើឱ���� ុមហ៊ុុុន

  �� �វ�� ឈមនឹងទំីនួល�ុស�� �វ�ែ �កហិ៊ុរ�� វត� �បូ�� �រចំ� ប់ូ� រម� ណ៍៍�ែ �កធន� ន និងកា រ�� ប់ូ�� ងរបូស់�ើង��ញពីកា រ�� ើ� ជីវកម� �� ចាំ �ំ� �

  និងជះឥទី� ិពលអវ�ជ� � ន�ើ��រ� � �� �ះ�� ុមហ៊ុុុន និង�� �ន� ពហ៊ុិរ�� វត� �។

  ផថខ � ��លបូច� �បូ��នែ មិនបា ន�� ឈមមុ�នឹងបូណ៍� ឹងវ�� ទី� មួយ��ល� ចជះឥទី� ិពលអវ�ជ� � ន���ងធ� ន់ ធ� រ�ើ�� �ន� ពហ៊ុិរ�� វត� �

  របូស់�� ុមហ៊ុុុន� ះ��។ ផថខ ��ង���ិត�ំ�� ឹង�� �ងដំ�ើរកា រ� ជីវកម� �ើម��ី� � ចំ� ះកា រអនុវត� � មច�� បូ់��ល� ក់ព័ន� � ំងអស់ 

  និងទី�� �បូ់អនុវត� ល� បូំ�ុត� កែ �ងឧស�� ហ៊ុកម� ��ះ។

 ii. វ�� ទ� រ��ពនិ� 

  � ឆ្នាំំ �ំ២០១១ អគ� � យក�� �នពន� � របា ន��ញលិ�ិតជូនដំណឹ៍ងស� ីពីកា រ� យត�� �ពន� �ើងវ�ញរបូស់�� ុមហ៊ុុុន � យ� ម� រឱ��បូង់�ើ

  �� �ក់រ�� ះពន� �ើ�� �ក់ចំ��ញ និង� ករ�ើត�� �បូ�� �ម ��លសរុបូ� �� �ក់ចំនួន ៥៤៦ ៩៧១ ដុ�� �រ� ��រ�ក (២ ២២២ ៣៤៤ ០១១ 

  �ៀល) ស�� �បូ់រយៈ��លចាំ បូ់ពី�� �ទីី១ ��ឧស�  ឆ្នាំំ �ំ២០១១ ដល់�� �ទីី៣១ ��កក� �  ឆ្នាំំ �ំ២០១១។

  � ឆ្នាំំ �ំ២០១៥ អគ� � យក�� �នពន� � របា ន��ញលិ�ិតជូនដំណឹ៍ងស� ីពីកា រ� យត�� �ពន� �ើងវ�ញរបូស់�� ុមហ៊ុុុន � យ� ម� រឱ��បូង់�ើ

  �� �ក់រ�� ះពន� �ើ�� �ក់ចំ��ញ និង� ករ�ើត�� �បូ�� �ម��លសរុបូ� �� �ក់ចំនួន ៤៩០ ៩១២ ដុ�� �រ� ��រ�ក (១ ៩៩៤ ៥៧៥ ៧៨៥ 

  �ៀល) ស�� �បូ់រយៈ��លចាំ បូ់ពី�� �ទីី ១០ ��មក�  ឆ្នាំំ �ំ២០១៣ ដល់�� �ទីី១៦ ��តុ�  ឆ្នាំំ �ំ២០១៣។

  � ឆ្នាំំ �ំ២០១៧ អគ� � យក�� �នពន� � របា ន��ញលិ�ិតជូនដំណឹ៍ងស� ីពីកា រ� យត�� �ពន� �ើងវ�ញរបូស់�� ុមហ៊ុុុន � យ� ម� រឱ��បូង់�ើ

  �� �ក់រ�� ះពន� �ើ�� �ក់ចំ��ញ � ករ�ើត�� �បូ�� �ម និងពន� កា ត់ទីុក�ើ��� កម�  ១៤% ��លសរុបូ� �� �ក់ចំនួន ២៦៧ ៩៥៦ ដុ�� �រ

  � ��រ�ក (១ ០៨៨ ៧០៤ ៨៣៩ �ៀល) ស�� �បូ់ ឆ្នាំំ �ំ� បូ់ពន�  ២០១០ ។

  � កា រ�� ើយតបូ �� ុមហ៊ុុុនបា ន� ក់លិ�ិតត���� អគ� � យក�� �នពន� � រ�ើម��ីជំ� ស់នឹងកា រ� យត�� �មិន�� ឹម�� �វ� ំង��ះ។ គណ៍ៈ

  �� ប់ូ�� ងចាំ ត់ទុីកលិ�ិត� យត�� �� ងំ��ះ� �� �នមូល�� �ន និងមិនសម��តុ�ល និង�� ��លត�� �វបូ�� ប់ូ�ើ� យត�� ��ើងវ�ញនូវបូ�� �

  ពន� ��ះ។ �ើសពី��ះ�ៀត �ថិ� បា នចុះបូ�� ីលលក់មូលបូ�� � គជ័យ� �ើ��� រមូលបូ�� កម� ��  ដូច��ះ�� ុមហ៊ុុុននឹងទីទីួលបា នកា រ

  �ើកទីឹកចិត� ពន� ��លរួម� ំងសិទី� ិកែ �ងកា រ�ើក��ងពន� ��លបា ន� យត�� ��ើងវ�ញ��លបា ន�ៀបូ� បូ់� ង�ើ �� បូ� មអនុ�� ឹត��ស� ីពី

  កា រ�ើកទីឹកចិត� ពន� �ើវ�ស័យមូលបូ�� ។

  � �� �ទីី ២៦ ��សី� ឆ្នាំំ �ំ២០២១ �� ុមហ៊ុុុនបា នទីទីួលលិ�ិត��� ១៤៣៣១ ��ញ� យអគ� � យក�� �នពន� � រ�ើម��ី�ើក��ង

  បូំណ៍�លពន� � ំងអស់ស�� �បូ់រយៈ��លចាំ បូ់ពីឆ្នាំំ �ំ២០១០ ដល់ឆ្នាំំ �ំ២០១៧ ។

ព�ត្ថុ៌ម្គា នស្ថា ជីវ�ម� 



របា យកា រណ៍៍�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ ២០២១

�� ុមហ៊ុុុន ��សថិិក (��មបូូឌា ) ម.ក
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ល.រ. �្ ភិពចំណ៍�ល
�� ំ្ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ � ២០២១ �� ំ្ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ � ២០២០ �� ំ្ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ � ២០១៩

� និ�ៀល � គរយ � និ�ៀល � គរយ � និ�ៀល � គរយ

១ កិច� សន��  វ�ស� កម�  លទី� កម�  កា រ� ងសង់
 និងកា រ� ក់ឱ��ដំ�ើរកា រ (“EPCC) 
កិច� សន�� ស�� �បូ់ បូ�� �ញអគ� ីសនី និង
អនុ�� �នីយ៍

២៦០ ៨៤៥ ៩៥,៣ ១៩៣ ៨៤៥ ៩៥,៥ ២២១ ២៧៥ ៩៥,៨

២ �� តិបូត� ិកា រ និង��� ��� ំ ១២ ៧៨៣ ៤,៧ ៩ ១៦៩ ៤,៥ ៩ ៨៧៣ ៤,២

ចំណ៍�លស់រុប ២៧៣ ៦២៨ ១០០,0 ២០៣ ០១៤ ១០០,០ ២៣១ ០៥៨ ១០០,០

ចំណ៍�លហ៊ុិរ�� វត� �អនុ� ម� ម CIFRS ១៥ ៤ ២៦៨ - - - -

ចំណ៍�លស់រុប ២៧៧ ៨៩៦ - ២០៣ ០១៤ - ២៣១ ០៥៨ -

�.  លទ� ផល�្�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រ� ជីវ�មម � ម�� ្�

 កិច� សន�� �ើ វ�ស� កម�  លទី� កម�  កា រ� ងសង់ និងកា រ� ក់� យដំ�ើរកា រ (“EPCC”) ស�� �បូ់បូ�� �ញអគ� ីសនី  និងអនុ�� �នីយ៍ គឺ� ក�� �ចូលរួម

 សំ� ន់ចំ� ះចំណ៍�ល�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ��ល� ន�� �ក់ចំនួន ២៦០ ៨៤៥ � ន �ៀល (ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២០៖ ១៩៣ ៨៤៥ � ន�ៀល) ��ល�� ើនឹង

 �� � ណ៍ ៩៥,៣% (ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២០ ៖ ៩៥,៥%) ��ចំណ៍�លសរុបូ។

 កា របូំ��ញបូ�� �ម�ើ��� កម�  EPCC ��ល� �� តិបូត� ិកា រ និង��� ��� ំ “O&M” ��ល� នទីំហ៊ុំទីឹក�� �ក់�� � ណ៍ ១២ ៧៨៣ � ន�ៀល ឬ 

 ៤,៧% ��ចំណ៍�លសរុបូ (ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២០៖ ៩ ១៦៩ � ន�ៀល ឬ ៤,៥% )។ កា រ�ើន�ើង��ចំណ៍�លពី�� តិបូត� ិកា រ និង��� ��� ំ “ O&M ”

�ើ�� ៀបូ�ៀបូនឹង ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២០ គឺ � គ�� ើន បូ�� �លមកពីកា រចាំ បូ់�� ើមដំ�ើរកា រគ�� �ង�� ុង�� ះសីហ៊ុនុ� ��មី�  ឆ្នាំំ �ំ២០២០។

 កែ �ងកំឡ�ងឆ្នាំំ �ំ��ះ �ថិ� បា នទីទីួល�� �ល់�ើចំណ៍�លហ៊ុិរ�� វត� �� យអនុ� ម� មស� ង់� ររបា យកា រណ៍៍ហ៊ុិរ�� វត� �អន� រ� តិកម� ��  (CIFRS) ១៥ 

 ��លចំណ៍�លហ៊ុិរ�� វត� � គឺចំនួន ៤ ២៦៨ � ន�ៀល (ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២០៖ �� �ន)។ ចំណ៍�លហ៊ុិរ�� វត� �បា នមកពីគ�� �ងមួយចំនួន� មរយៈកា រ

 អនុ� ម� ម CIFRS ១៥  �ើយ� គឺ� �ែ �កមួយ��ចំណ៍�លសរុបូរបូស់សម� ័ន� �� ុមហ៊ុុុន។

ខ.  រច� ស់ម� ័និ� ចំណ៍�ល

ព�ត្ថុ៌ម្គា នអំពី
លទធ �ល�្�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រធុរ�ិចំ� 



�.  អង� កា រ�្ខ

ព�ត្ថុ៌ម្គា នអំពី
អភិិបា ល�ិចំ� ស្ថា ជីវ�ម� 

� គហ៊ុុុនិក

�� តិបូត� ិកា រ

ធន� នមនុស�� កា រ�� បូ់�� ងគ�� �ង

វ�ស� កម� សំណ៍ង់
សុីវ�ល

ព័ត៌� ន �ែ �កបូ៉ម និង����

បូ�� �ដីធ� ី

�ែ �កលក់ និង
កា រ�� �� ង់ទីី��� រ

នីតិកម� គ�� �ង និងកា រ��ញ�� � O&M

�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល

�� � ន� យក�� តិបូតិ� 

��� ធិកា រគណ៍ៈក�� �ធិកា រសវនកម� 

គណ៍ៈក�� �ធិកា រ��ង� ំង 
និង� ភកា រ

គណ៍ៈក�� �ធិកា រ�� បូ់�� ង
� និភ័យ

ហ៊ុិរ�� វត� �

�� ុមហ៊ុុុន ��សថិិក (��មបូូឌា ) ម.ក

របា យកា រណ៍៍�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ២០២១2626 ផ្នែ�ែកទីី ០៤ // ព័ត្ថុ៌�និអំពីអភិិបាល�ិច��ជីវ�មម



ខ.  ស់� ស់� ព�្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល

ល.រ. �� ្ះ មុខត្ថុំ�្ង កា លបរ��� ្ទ
� ប់�� �ម� ណ៍ត្ថុ� ិ

� អភិិបា ល

កា លបរ��� ្ទ
ផុត្ថុ�ំណ៍ត្ថុ់� ណ៍ត្ថុ� ិ 

� អភិិបា ល

១ Paul Lim Pay Chuan �� � ន�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល ៥ កុម� ៈ ២០១០ មិនកំណ៍ត់

២ Lim Ah Hock អភិបា ល ៥ កុម� ៈ ២០១០ មិនកំណ៍ត់

៣ Han Fatt  Juan អភិបា ល�� តិបូត� ិ /�� � ន
� យក�� តិបូត� ិ

២៧ មិថិុ�  ២០១៨ មិនកំណ៍ត់

៤ Charles Tan Pu Hooi អភិបា ល ២៧ មិថិុ�  ២០១៨ មិនកំណ៍ត់

៥ � វ � ន� ន អភិបា លឯក� ជ�� ២៩ សី�  ២០១៨ ២៨ សី�  ២០២៣

 ��� ធិកា រ�� ុមហ៊ុុុន៖ 

ល.រ. �� ្ះ កា លបរ��� ្ទ�្ង� ំង

១ ��� � �ឿន ៤ សី�  ២០២១

២ Lynda Pan Seng Wee ៤ សី�  ២០២១

ព�ត្ថុ៌ម្គា នអំពី
អភិិបា ល�ិចំ� ស្ថា ជីវ�ម� 

2727ផ្នែ�ែកទីី ០៤ // ព័ត្ថុ៌�និអំពីអភិិបាល�ិច��ជីវ�មមរបា យកា រណ៍៍�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ២០២១

�� ុមហ៊ុុុន ��សថិិក (��មបូូឌា ) ម.ក



�� ុមហ៊ុុុន ��សថិិក (��មបូូឌា ) ម.ក

របា យកា រណ៍៍�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ២០២១2828 ផ្នែ�ែកទីី ០៥ // ព័ត្ថុ៌�និអំពីការជួញ�ូរមូលបក្រុត្ថុ និិង�គហិ៊ុនិិ�របស់់បុគ�លចុះបញ្ញ�ីល�់មូលបក្រុត្ថុ

�.  ព័ត្ថុ៌� និអំពីមូលប�្ 

  ព័ត្ថុ៌� និអំពីមូលប�្ �មម ស់ិទ� ិ (ស់�្ ្ប់បុគ� លចុះបញ្ញ� ីល�់មូលប�្ �មម ស់ិទ� ិ)
  • �� �ះមូលបូ�� កម� សិទី� ិ ៖ �្ស់ថិ� (�្មបូ� ) ម.�
  • និមិត� ស�� �មូលបូ�� កម� សិទី� ិ ៖ ផថខ
  • ចំ� ត់�ំ �ក់��មូលបូ�� កម� សិទី� ិ ៖ � គហិ៊ុនិ�មម � 
  • ត�� �ចាំ រ�កកែ �ងមួយឯក� មូលបូ�� កម� សិទី� ិ ៖ ០,១០ �ុ�� ្រ� �្រ�� ឬ ៤០០ �ៀល

  • ត�� � IPO ៖ ០,៧៦ �ុ�� ្រ� �្រ�� ឬ ៣ ១២០ �ៀល
  •  បូរ�� ណ៍មូលបូ�� កម� សិទី� ិសរុបូ� ំងអស់
    ��លកំពុងច� ចរ� �ើទីី��� រ ៖ ៧៤ ៩៤៥ ០០០
  • មូលធនូបូនីយកម� ទីី��� រ ៖ ២៣៨ ៣២៥ ១០០ ០០០ �ៀល
     (៣ ១៨០ �ៀល �� �ងមួយ� គហិ៊ុនិ គិត្ថុ�្ ឹម�� ្ទី២០ �្��� ្ �� ំ្២០២១)
  • �� �ះទីី��� រមូលបូ�� �� តិ�� ុត ៖ �្ ុមហិ៊ុនិផ្សា រមូលប�្ �ម� �� 
  • កា លបូរ��� �ទីចុះបូ�� ី ៖  �� ្ទី១២ �្ស់ី�  �� ំ្២០២០

ខ.   �� ្ និិងបរ�� ណ៍ជួញ�ូរមូលប�្ 

មូលប�្ ��� � 
២០

ស់ី� 
២០**

��� ្
២០

ត្ថុុ� 
២០

វ�ច� ិកា 
២០

�� �
២០

ម�� 
២១

�ុម� ៈ
២១

មី� 
២១

�្� 
២១

ឧស់� 
២១

មិថុ� 
២១

�� �ជួញដូរ អតិបូរ� ៣ ៩៩០ ៣ ៤០០ ៣ ២៩០ ៣ ២០០ ៣ ២០០ ៣ ០៤០ ៣ ០២០ ៣ ២៨០ ៣ ០៩០ ៣ ៣៩០ ៣ ៣៨០

*� មធ��ម ៣ ៦៧០ ៣ ២៩០ ៣ ១៩០ ៣ ០៥០ ២ ៩៧៥ ២ ៨៧៥ ២ ៩២០ ២ ៩៩០ ៣ ០៥៥ ៣ ២២០ ៣ ១៦៥

អបូ��បូរ� ៣ ៣៥០ ៣ ១៨០ ៣ ០៩០ ២ ៩០០ ២ ៧៥០ ២ ៧១០ ២ ៨២០ ២ ៧០០ ៣ ០២០ ៣ ០៥០ ២ ៩៥០

បូរ�� ណ៍
ជួញដូរ

អតិបូរ� ២២០ ២៣៦ ២១ ៤៧១ ៥ ០២៧ ៦ ៧៨៦ ៦ ៥៨៩ ៤ ៤៧៩ ៣ ៣៣៧ ១២ ៦៣៩ ៤ ០៧៥ ៨ ៥០០ ១០ ៤០៣

*� មធ��ម ១១១ ៩៨៥ ១១ ០២៤.៥ ២ ៥១៨.៥ ៣ ៤២៥.៥ ៣ ៣០០ ២ ២៣៩.៥ ២ ៩២០ ៦ ៣៣៩ ២ ២៦៧ ៤ ៦២២ ៥ ៣៦៦.៥

អបូ��បូរ� ៣ ៧៣៣ ៣០៨ ១០ ៦៥ ២០ ០ ០ ៣៩ ៤៥៩ ៧៤៤ ៣៣០

ព័ត៌� ន� ង�ើ�� �វបា នដក�� ង់��ញពី��ហ៊ុទំីព័ររបូស់ CSX � យ�� �ក� មព័ត៌� ន គិត�� មឹ�� �ទីី២០ ��ក�� � ឆំ្នាំ �២ំ០២១ ��ល�� �វបា ន���ព� ��� យ។
 *� ក�� ិតមធ��មរ� ងអតិបូរ�  និងអបូ��បូរ�  ���� � និងបូរ�� ណ៍ជួញដូរមូលបូ�� ។
 **�ថិ� បា នចុះបូ�� ីលក់មូលបូ�� � �� �ទីី១២ សី�  ឆែ ំា២០២០ ��តុ��ះ �� � និងបូរ�� ណ៍ជួញដូរមូលបូ�� ស�� �បូ់ ��សី�  ឆែ ំា២០២១ ��ល

 បូ�� �ញជូនគឺ កែ �ងអំឡ�ងពី�� �ទីី១២ ��សី�  ឆ្នាំំ �ំ២០២០ ដល់�� �ទីី៣១ ��សី�  ឆ្នាំំ �ំ២០២០។

គ.   � គហិ៊ុនិិ��្លកា និ់កា ប់� គហិ៊ុនិ� និស់ិទ� ិ� ះ�� ្ត្ថុចំនិួនិ�្ �និ��ស់លប់ (� ប់ពី៣០% ��ង� ) 

ល.រ �� ្ះ ស់�� ្ត្ថុិ ចំនិួនិ� គ�ហិ៊ុនិ � គរយ

១ PESTECH Internati onal Berhad �����សុី ៧១ ០០០ ០០០ ៩៤,៧៤%

សរុបូ ៧១ ០០០ ០០០ ៩៤,៧៤%

ព័ត៌� ន� ង�ើ�� �វបា នដក�� ង់��ញពី��ហ៊ុទំីព័ររបូស់ CSX � យ�� �ក� មព័ត៌� ន គិត�� មឹ�� �ទីី២២ ��ក�� � ឆំ្នាំ �២ំ០២០ ��ល�� �វបា ន���ព� ��� យ។

ឃ.   ត្ថុ៌� និអំពីកា រ�្ង�្�� គ� ភិ�� �ងរយៈ�្ល ៣ (បី) �� ំ្ចុង�្ ្យ (ស់�្ ្ប់បុគ� លចុះបញ្ញ� ីល�់មូលប�្ �មម ស់ិទ� ិ)

 �ថិ� មិនបា ន��ង��ក� គ� ភស�� �បូ់រយៈ��ល ៣ (បូី) ឆ្នាំំ �ំចុង�� �យ��ះ�� � យ� រ �ថិ� �ើបូបា នចុះបូ�� ីលក់មូលបូ�� � �� �ទីី១២ 
 ��សី�  ឆ្នាំំ �ំ២០២១។

 � �� �ទីី១៧ ��សី�  ឆ្នាំំ �ំ២០២១ �� ុម�� ឹក�� ភិបា លបា នស�� �ច��ង��ក� គ� ភចំនួន ០,០០៦៥ ដុ�� �រ� ��រ�កកែ �ងមួយ� គហ៊ុុុន ស�� �បូ់ឆ្នាំំ �ំ
 ហ៊ុិរ�� វត� ���លបា នបូ�� បូ់� �� �ទីី៣០ ��មិថិុ�  ឆ្នាំំ �ំ២០២១។ កា រ��ង��ក� គ� ភ��ះ � ច� នកា រ�� �ស់បូ� �រ�� �ក�ើរបា យកា រណ៍៍ហ៊ុិរ�� វត� ���ល
 �� ើសវនកម� � យសវនករឯក� ជ�� និង��ចក� ីស�� �ចរបូស់កិច� �� ជុំម� សនែ ិបា ត� គហ៊ុុុនិក។

ព�ត្ថុ៌ម្គា នអំពីកា រជួញដូរមូលប�្  និង
ភា គហិុុនិ�របស់់�្ស់ថិ� (�្មបូ� ) ម.�
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�� ុមហ៊ុុុន ��សថិិក (��មបូូឌា ) ម.ក
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�កុម�បឹក��ភិ�ល 

េផសថិក (េខមបូ�) ម.ក 

ផ�ះេលខ៦ ផ�ូវេលខ៥៨៨ ភូម១ិ១ ស�� តប់ឹងកកទ់ី២  

ខណ� ទួលេ�ក  �ជ�នីភ�េំពញ �ពះ���ច�កកម�ុ� 
 

េ�ង៖ HTP/HP/LUN 
 

ៃថ�ទ១ី១ ែខសី� �� ២ំ០២១ 
 

េផសថិក (េខមបូ�) ម.ក 

រ�យ�រណ៍សវនកម�ៃផ�ក��ងស��ប់�រ�យបរ�េច�ទ�ប់ពីៃថ�ទី១ ែខកក�� ���ំ២០២០ ដល់ៃថ�ទី៣០ ែខមិថុ� ���ំ២០២១ 
 

 

េ�ងេ��ម�ប�នបទ�ងេល េយងខ�ុ ំសូម�� បម់ក�មយួនូវ រ�យ�រណ៍សវនកម�ៃផ�ក�ុងរបស់េយងខ�ុ ំ 

ស��បេ់�កអ�កពិនិត� និង វនិិច�យ័។ រ�យ�រណ៍សវនកម�ៃផ�ក�ុង �ត�វ�នពិ�ក�រចួេហយ�មយួអ�ក�គប�់គង 

�ក�មហុ៊ន េផសថិក (េខមប�ូ) ម.ក េ��ត�់ (“�ក�មហុ៊ន”)។ 

េយងខ�ុ�ំនេធ�សវនកម�ៃផ�ក�ុងេលដេំណ រ�រលទ�កម�និង�រ�គប�់គងគេ��ង របស់�ក�មហុ៊នស��ប�់រយិបរេិច�ទ

�បព់ីៃថ�ទី១ ែខកក�� �� ២ំ០២០ ដល់ៃថ�ទី៣០ ែខមថុិ� �� ២ំ០២១។ េ�ក�ុងរ�យ�រណ៍ែដល�ន�� បម់ក�មយួ 

េយងខ�ុ ំ�នប�� ញនូវប�� �ក�់កម់យួចំនួន ែដលេធ�ឲ�េយងខ�ុ ំ�ប�់រម�ណ៍ក�ុងអឡុំងេពលៃន�រេធ�សវនកម�ៃផ�ក�ុង 

េហយេយងខ�ុ ំយល់�គួរែត�ត�វ�នប�� ញជូនេ�កអ�ក។ 

េយងខ�ុ�ំនេរ�បចំរ�យ�រណ៍េនះស��ប�់រេ�ប��ស់របស់គណៈក�� ធ�ិរសវនកម� អ�ក�គប�់គង និងតប 

�មកម�វត�ុៃនកិច��រសវនកម�ៃផ�ក�ុងេនះ ។ ដូេច�ះេយងខ�ុ ំេជ��ក�់�មនិសមរម�េទេ�េពលែដលរ�យ�រណ៍េនះ�ត�វ

�នផ�ល់ជូនដល់�គីទីបី �បសិនេប�គីទីបីេ�ះទទួល�នច�បច់ម�ងេ�យ�� ន�រដឹងឮ��យលក�ណ៍អក�រ�មុន

អំពីេយងខ�ុ ំេហយេយងខ�ុ ំនឹងមនិទទួលខុស�ត�វេល�រពងឹែផ�ក�មយួែដល�នេលរ�យ�រណ៍េនះេទ។ 

េយងខ�ុ�ំន�កប់��ូ លនូវ�រេឆ�យតបរបស់អ�ក�គប�់គងេ�នឹងប�� េផ�ងៗេ�ក�ុងរ�យ�រណ៍ែដល�ន�� ប់

មក�មយួស��បច់ំ�ប�់រម�ណ៍របស់េ�កអ�ក ។ 

�ចុងេ��យេយងខ�ុ ំសូមអរគុណស��បក់ិច�សហ�រអពំបីុគ�លិករបស់េ�កអ�ក ក�ុងអំឡុងេពលៃនសវនកម�  

ៃផ�ក�ុងេនះ។ 

 

 

 

 

 
 

េអចធ ី& ភ ី�តេនើរ ឯ.ក 

គណេនយ��ករជ�ំញ 
 

�ជ�នីភ�េំពញ �ពះ���ច�កកម�ុ� 
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របា យកា រណ៍៍របស់់�្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល 

និងរបា យកា រណ៍៍ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ � �្លបា ន�� ើស់វន�ម� រួចំ

�្ ុមហិុុន�្ស់ថិ� (�្មបូ� ) ម.� និង�្ ុមហិុុនបុ�្ ស់ម័ �នធ 

�� ្ទី៣០ �្មិថុនា  �� ្ំ២០២១
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ម្គា ត្ថុិកា 

ទំព�រ

របា យកា រណ៍៍របូស់�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល   ៣២

របា យកា រណ៍៍របូស់សវនករឯក� ជ�� ៣៦

របា យកា រណ៍៍�� �ន� ពហ៊ុិរ�� វត� �របូស់សម� ័ន� �� ុមហ៊ុុុន ៤២

របា យកា រណ៍៍�� �ន� ពហ៊ុិរ�� វត� �របូស់�� ុមហ៊ុុុន ៤៤

របា យកា រណ៍៍ចំ��ញ ឬ� ត និងចំណ៍�ល��ញ��ញ����ងៗរបូស់សម� ័ន� �� ុមហ៊ុុុន ៤៦

របា យកា រណ៍៍ចំ��ញ ឬ� ត  និង ចំណ៍�ល��ញ��ញ����ងៗរបូស់�� ុមហ៊ុុុន ៤៨

របា យកា រណ៍៍បូ�� �បូ�� �លមូលធនរបូស់សម� ័ន� �� ុមហ៊ុុុន ៤៩

របា យកា រណ៍៍បូ�� �បូ�� �លមូលធនរបូស់�� ុមហ៊ុុុន ៥០
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របា យកា រណ៍៍លំហ៊ុូរ� ច់�� �ក់របូស់�� ុមហ៊ុុុន ៥៣

កំណ៍ត់ស�� �ល់របា យកា រណ៍៍ហ៊ុិរ�� វត� �� �  ៥៥
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ  ១ 

 

របាយការណ៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល 

រកុររែកឹាភបិាលសូរដាកជូ់្  ូវរបាយការណ៍រែចំឆ្ន រំែស់មេួ  រពរទងំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលបា ន្វើសវ ករែរួចរែស់រកុរហ ៊ុ 
នេសថកិ (នមរែូឌា) រ.ក (“រករុហ ៊ុ ”)  ិងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលបា ន្វើសវ ករែនហើយរែស់រករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ 
(រួរគ្នន នៅថា “សរព ័ធរកុរហ ៊ុ ”) សរម្គែក់ារយិែរនិចេទគិរររឹរថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ងិសរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ។ 
 
ព័ត៌្មានអាំពីក្រុមហ ុន 
រកុរហ ៊ុ  នេសថកិ (នមរែូឌា) រ.ក បា រែរិែរតិការអាជ្ីវករែនៅថ្ថៃទី៥ ខ្មក៊ុរភៈ ឆ្ន ២ំ០១០ កន៊ុងនារជារកុរហ ៊ុ ឯកជ្ ទទលួម៊ុសររូវ
បា ករររិ នហើយវាជារកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ ១០០% រែស់រកុរហ ៊ុ  PESTECH International Berhad ខ្ែលជារករុហ ៊ុ ច៊ុេះែញ្ជ ី  ិង
ម្គ អាស័យដាា  នៅរែនទសម្គ៉ា នេស៊ុី  ងិបា ច៊ុេះែញ្ជ ីនៅកន៊ុងទេីារនគ្នលថ្  Bursa Malaysia Securities Berhad ជារយួ ងឹនែើរទ៊ុ 
ខ្ែលបា ច៊ុេះែញ្ជ ី  ងិទូទររ់ចួរាល់កន៊ុងចំ ួ ទឹករបាកស់រ៊ុែ ៧.១០០.០០០ ែ៊ុល្លេ រអានររកិ ខ្ែលនសែើ ងឹ ៧១.០០០.០០០ ភាគហ ៊ុ 
ខ្ែលម្គ រថ្រេចរកឹ ០,១០ែ៊ុល្លេ រអានររកិកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ ។ រករុហ ៊ុ បា ច៊ុេះែញ្ជ ីនៅរកសួងពាណិជ្ជករែ (“MOC”) នរការនលមច៊ុេះែញ្ជ ី
ពាណិជ្ជករែ ០០០០០៩៥៧។ 
 
នៅថ្ថៃទី១២ ខ្មសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រកុរហ ៊ុ បា ច៊ុេះជារួយេាររូលែររករព៊ុជា (“CSX”) នដាយនជាគជ្យ័។ ភាគហ ៊ុ ថែីខ្ែលបា       
នចញេាយម្គ ចំ ួ  ៣.៩៤៥.០០០ ភាគហ ៊ុ ជារយួរថ្រេចរកឹ ៤០០ នរៀល ឬ០,១០ែ៊ុល្លេ រអានររកិកន៊ុងរយួភាគហ ៊ុ នៅកន៊ុងរថ្រេ     
នបាេះេាយ ៣.១២០នរៀល ឬ ០,៧៦ ែ៊ុល្លេ អានររកិកន៊ុងរយួភាគហ ៊ុ ។ នាកាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍លកខម តិកៈរករុហ ៊ុ រ ិទ ប់ា     
ខ្កខ្រែនៅនេើយ  ិងរពំឹងទ៊ុកថា ឹងររូវខ្កខ្រែែនាា ែព់ីអ ៊ុររ័នដាយម្គា ស់ភាគហ ៊ុ នៅកន៊ុងរហាស នបិាររែចឆំ្ន នំៅកន៊ុង 
ខ្មវចិេកិា ឆ្ន ២ំ០២១ ខាងរ៊ុមន េះ។ 
 
សករែភាពចរបងរែស់រករុហ ៊ុ  គសឺាងសងស់ាថ  យីអ៍គាសិ ីរង  ងិែណ្តត ញែញ្ជូ  ។ 
 
រកុរហ ៊ុ  PESTECH (Myanmar) Limited (នៅការថ់ា “PML”) បា ន្វើរែរិែរតិការអាជ្ីវករែកន៊ុងនារជារកុរហ ៊ុ ឯកជ្ ទទលួម៊ុសររវូ
ម្គ ករររិខ្ែលករែសិទធិ ១០០% ជារែស់រកុរហ ៊ុ នរការនលមច៊ុេះែញ្ជ ីពាណិជ្ជករែ ១១៧១ FC/២០១៦-២០១៧ ច៊ុេះថ្ថៃទ២ី៤ ខ្មរនីា 
ឆ្ន ២ំ០១៧ ខ្ែលបា នចញេាយនដាយ រកសួងខ្េ ការ  ិងហិរញ្ញ វរថ៊ុ ថ្ រដាា ភបិាលរែស់សាធារណរែាសហភាពរយី៉ា ម្គ៉ា ។ នែើរទ៊ុ ច៊ុេះ
ែញ្ជ ីរែស់រកុរហ ៊ុ ម្គ ទកឹរបាកច់ំ  ួ ៥០.០០០ ែ៊ុល្លេ រអានររកិ ខ្ែលនសែើ ឹង ៥០.០០០ភាគហ ៊ុ ្រែតា។ 
 
សករែភាពអាជ្ីវកររែចរបងរែស់ PML គកឺារេដល់នសវាករែរគែរ់គងគនរម្គង សាថ  យី អ៍គាីស ី ការសាងសង ់ ិងរំនេើងែណ្តដ ញែញ្ជូ   
នសវាររួរព ិិរយនលើការន្វើនរសត នសវាដាកឱ់្យែនំណើ រការ  ិងការងារស៊ុីវលិ។ 
 
រកុរហ ៊ុ  PESTECH Hinthar Corporation Limited (នៅការថ់ា “PHC”) ររូវបា ច៊ុេះែញ្ជ ីជារករុហ ៊ុ ឯកជ្ ទទួលម៊ុសររូវម្គ 
ករររិនៅថ្ថៃទី២៤ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន  ំ២០១៩ ខ្ែល ៦០% កា ក់ាែន់ដាយរកុរហ ៊ុ  PML នរការចាែរ់កុរហ ៊ុ រយី៉ា  ម់្គ៉ា ២០១៧ ច៊ុេះ 
ថ្ថៃទ២ី៤ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ នែើរទ៊ុ ខ្ែលបា ច៊ុេះែញ្ជ ីម្គ ចំ ួ  ៥០.០០០ ែ៊ុល្លេ រអានររកិខ្ែលនសែើ ងឹ ៥០.០០០ ស េកឹហ ៊ុ ។ 
 

របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ  ២ 

 

ព័ត៌្មានអាំពីក្រុមហ ុន (ត្) 
សករែភាពអាជ្ីវករែចរបងរែស់ PHC គឺការែនងកើរនហដាា រចនាសរព ័ធ រពរទំងនលើកកំពស់វស័ិយថារពល ខ្ែលម្គ ែូចជាការែនងកើរ
ថារពល ការែញ្ជូ  ថារពល  ិងការខ្ចកចយថារពលជានែើរនៅសាធារណរែាសហភាពរយី៉ា  ម់្គ៉ា ។ 
 
រកុរហ ៊ុ  PESTECH Microgrid Company Limited (នៅការថ់ា “PMG”) ររូវបា ច៊ុេះែញ្ជ ីជារករុហ ៊ុ ឯកជ្ ទទួលម៊ុសររូវម្គ 
ករររិខ្ែល ៩០% កា ក់ាែន់ដាយរកុរហ ៊ុ  PHC នរការការរគែរ់គងចាែរ់ករុហ ៊ុ រយី៉ា  ម់្គ៉ា ២០១៧ ច៊ុេះទ១ី៤ ខ្មក៊ុរភៈ ឆ្ន ២ំ០២០។ 
នែើរទ៊ុ ខ្ែលបា ច៊ុេះែញ្ជ ីម្គ ចំ  ួ ១០.០០០ ែ៊ុល្លេ រអានររកិខ្ែលនសែើ ឹង១០.០០០ស េកឹហ ៊ុ ។ 
 
សករែភាពអាជ្ីវករែចរបងរែស់ PMG គកឺារេដល់ ូវរែព ័ធររីកូរកាែ  ងិនហដាា រចនាសរព ័ធថារពលនេេងៗជូ្ រំែ ជ់្ ែទនៅកន៊ុង
សាធារណរែាសហភាពរយី៉ា  ម់្គ៉ា ។ 
 
រកុរហ ៊ុ ចរទ់៊ុករកុរហ ៊ុ  PHC  ិងរកុរហ ៊ុ  PMG ជារកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធនដាយរែនយល។ 
 
ការយិល័យច៊ុេះែញ្ជ ីរែស់រករុហ ៊ុ  គឺនៅេាេះនលម៦ េេូវនលម៥៨៨ សងាក រែ់ងឹកក២់ មណឌ ទួលនគ្នក រាជ្ធា ីភននំពញ រពេះរាជាណ្តចរក    
ករព៊ុជា។ ការយិាល័យច៊ុុះបញ្ជ ីរបស់ក្រុមហ ៊ុន PML  ិងរកុរហ ៊ុ  PMG ម្គ ទតីាំងនៅ ែ ាែន់លម០១-០៥ ជា ទ់ី១០ អគ្នរការយិល័យ
ទីរកុងJunction ខ្កងេេូវ២៧  ិងេេូវBogyoke Aung San ទរីកុងយ៉ា  ហា  សាធារណរែាសហភាពរយី៉ា  ម់្គ៉ា   ងិេេូវThapyaynyo នលម
៣អ៊ុី Shinsawpu Ward Sannchaung ទីរកុងយ៉ា  ហា  ថ្ សាធារណរែាសហភាពរយី៉ា  ម់្គ៉ា ។  
 
រកុរហ ៊ុ ព៊ុមំ្គ ការផ្លេ ស់ែតូរជាសារវ ត នលើសករែភាពចរបងរែស់រករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធនៅកន៊ុងអេំ៊ុងការយិែរនិចេទ 
ថ្ របាយការណ៍ន េះនទ។ 
 
លទធេលថ្នក្បតិ្បត្តិការ 
លទធេលថ្ រែរែិរតកិាររែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ នាច៊ុងការយិែរនិចេទថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសាថ  ភាពនៅការយិែរនិចេទ
ន េះររូវបា កណំរន់ៅកន៊ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុន េះ។ 
 
រកុររែកឹាភបិាលបា ន្វើនសចកដីខ្ណនាំឱ្យម្គ ការខ្ែងខ្ចកភាគល្លភច៊ុងនរកាយច ំួ  ០.០០៦៥ ែ៊ុល្លេ រអានររកិកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ  កន៊ុង
កាលែរនិចេទែចា៊ុែប ននដាយម្គ ការអ ៊ុររ័ពមី្គា ស់ភាគហ ៊ុ នៅកន៊ុងរហាស និបាររែចឆំ្ន នំានពលខាងរ៊ុមន េះ។ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុកន៊ុង
កាលែរនិចេទែចា៊ុែប នរ ិបា ែងាា ញពីនគ្នលែណំងកន៊ុងការរែកាសភាគល្លភនេើយ។ ភាគល្លភទំងន េះ រែសិ នែើម្គ ការការអ ៊ុររ័
នដាយម្គា ស់ភាគហ ៊ុ   ឹងររូវបា គិរចូលកន៊ុងគណ ីរូល្  កន៊ុងនគ្នលែំណងកន៊ុងការរកាទ៊ុករបាកច់ំនណញសរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ       
ថ្ថៃទ៣ី០  ខ្មមថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១។  
 
ក្រុមក្បឹរាភិបាល  
សម្គជ្កិរករុរែកឹាភបិាលរែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ងិរកុរហ ៊ុ អទំប៊ុងការយិែរនិចេទ  ងិកាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍ម្គ ែូចខាងនរការ៖ 
នន្្ែែ េះេះ ររ៊ុ៊ុមមររំំខ្ខ្ណណងង ថ្ថ្ថថៃៃខ្ខ្មមខ្ខ្ររងងតាតាំងំង  
Mr.Lim Pay Chuan រែធា រកុររែឹកាភបិាល  ថ្ថៃទ៥ី ខ្មក៊ុរភៈ ឆ្ន ២ំ០១០  
Mr.Lim Ah Hock អភបិាល  ថ្ថៃទ៥ី ខ្មក៊ុរភៈ ឆ្ន ២ំ០១០ 
Mr.Tan Pu Hooi អភបិាល ថ្ថៃទ២ី៧ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
Mr.Han Fatt Juan អភបិាលរែរិែរត ិ ថ្ថៃទ២ី៧ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០១៨ 
Mr.Dav Ansan  អភបិាលឯករាជ្យ  ថ្ថៃទ២ី៩ ខ្មសីហា ឆ្ន ២ំ០១៨ 

 
 

២០២២២០២២
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ  ៣ 

 

សវនររ 
របាយការណ៍ហរិញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទគរិរររឹថ្ថៃទី៣០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១ ររូវបា ន្វើ      
សវ ករែនដាយរកុរហ ៊ុ  នេហា  ស ថ៊ុ  (នមរែូឌា) លីរី្ រី។ 
 
អត្ថក្បធោជន៍របសក់្រុមក្បឹរាភិបាល  
នៅកន៊ុងអំេ៊ុង  ងិច៊ុងការយិែរនិចេទថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុន េះ រ ិម្គ កិចារពរនរពៀងណ្តរួយខ្ែលសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ជា   
ភាគីម្គខ ង ខ្ែលករែវរថ៊ុថ្ កចិារពរនរពៀងននាេះអាចេដល់លទធភាព ែល់សម្គជ្ិករកុររែឹកាភបិាលណ្តម្គន កឱ់្យទទលួបា  ូវអរថរែនយជ្ ៍
តាររន្ោបាយនេេងៗ ែូចជាការទញិភាគហ ៊ុ  ឬែណ័ណ ែំណ៊ុ លរែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ននាេះនទ។ 
 
ចែត់ាងំពីថ្ថៃច៊ុងនរកាយថ្ ការយិែរនិចេទថ្ ឆ្ន កំ េងនៅ ព៊ុំម្គ រកុររែឹកាភបិាលណ្តម្គន កប់ា ទទលួ ឬម្គ សិទធទិទួលបា  ូវ 
អរថរែនយជ្ ណ៍្តរយួ តាររយៈការច៊ុេះកិចាស ោខ្ែលបា ន្វើនេើងនដាយសរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ  ឬជារួយរកុរហ ៊ុ ខ្ែល 
រកុររែកឹាភបិាលជាសម្គជ្ិក ឬកជ៏ារួយរកុរហ ៊ុ ខ្ែលរកុររែឹកាភបិាលននាេះម្គ េលរែនយជ្ ខ៍្េនកហរិញ្ញ វរថ៊ុជាសារវ តនេើយ         
នលើកខ្លងខ្រអរថរែនយជ្ ែ៍ថ្ទនទៀរខ្ែលអាចនកើរនេើងពីរែរិែរតិការ ខ្ែលបា ែងាា ញនៅកន៊ុងកណំរស់ម្គា ល់ទ២ី៧ ថ្ របាយការណ៍
ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ 
 
ការទទទួួលេុសក្តូ្វរបសក់្រុមក្បឹរាភិបាលធលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ 
រកុររែកឹាភបិាល ម្គ ទំ លួម៊ុសររវូធានាថារបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុបា នរៀែចំនេើង បា នែើរបែីងាា ញទិែាភាពពរិ  ិងររឹរររូវ ូវ      
សាថ  ភាពហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ សរម្គែក់ាលែរនិចេទថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១ រពរទងំលទធេលថ្ រែរិែរតិការ    
អាជ្ីវករែ  ងិលំហូរសាចរ់បាកស់រម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទន េះ។ កន៊ុងការនរៀែចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុទំងន េះ រករុរែឹកាភបិាលករ៏ររូវឱ្យ៖ 
 

i. អ ៊ុវរតនគ្នល នយបាយគណន យយខ្ែលសររសែ នដាយខ្េែកនលើការវ ិិចេយ័  ិងការបា៉ា  ស់ាែ  សរនហរ៊ុេល  ងិរែុងរែយរ័ន
នហើយែនាា ែរ់កន្វើការអ ៊ុវរតនគ្នល នយបាយទងំន េះឱ្យម្គ សងារភិាព 

 
ii. អ ៊ុនល្លរតារសតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុអ តរជារិថ្ ករព៊ុជា នហើយរែសិ នែើម្គ ការរបាសចកណ្តរយួពីសតងដ់ារទងំន េះ

កន៊ុងការែងាា ញ ូវទិែាភាពពិរ  ងិរររឹររូវរកុររែឹកាភបិាល ររូវរបាកែថាការរបាសចកទំងន េះររូវបា ល្លរររដាង ព យល់ 
 ិងកណំរែ់រមិ្គណឱ្យបា ររឹរររូវនៅកន៊ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ 

 
iii. ធានាឱ្យបា  ូវភាពរគែរ់គ្ន ថ់្ ការកររ់តាគណន យយ  ិងរែព ័ធរគែរ់គងថ្េាកន៊ុងឱ្យម្គ រែសិទធភិាព 

 
iv. នរៀែចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ នដាយខ្េែកនលើរូលដាា   ិរ តរភាពថ្ ែំនណើ រការអាជ្ីវករែ ល៊ុេះរតាខ្រករណីស ែរយ៉ា ងសរររយថា

រកុរហ ៊ុ  ងឹែ តន្វើរែរិែរតិការអាជ្ីវករែ នានពលអនាគរខ្ែលអាចរពំឹងទ៊ុកបា  ិង 
 

v. រគែរ់គង ងិែឹកនាំ សរ ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ  នដាយផ្លា ល់នអាយម្គ រែសិទធភិាពនលើរាល់ការសំនរចចរិតសំខា ់ៗ ខ្ែល      
ែ៉ាេះពាល់ែល់រែរិែរតិការ នហើយររូវរបាកែថានសចកតសីនររច/ការខ្ណនាំទំងន េះររូវបា ឆេ៊ុេះែញ្ា ំងយ៉ា ងរររឹររវូនៅកន៊ុង  
របាយការណ៍ហរិញ្ញ វរថ៊ុ។ 

 
រកុររែកឹាភបិាល កម៏្គ ទ ំួលម៊ុសររូវកន៊ុងការខ្ថរការទពយសរបរតរិែស់សរ ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ នហើយករ៏រូវចរវ់ធិា ការឱ្យ        
សររសែ នែើរបទីែស់ាក រ ់ ងិរកឱ្យន ើញការខ្កេងែ េំ  ិងភាពរ ិរែរករីនេេងៗ។ 
 
រកុររែឹកាភបិាលធានាអេះអាងថា សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ បា អ ៊ុវរតតាររាល់រររវូការខាងនលើកន៊ុងការនរៀែចំរបាយការណ៍ 
ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ 
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របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលបា ន្វើសវ ករែរចួថ្ថៃទី៣០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១៖ នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ (០០០០០៩៥៧) ៥  
  
  
 

គគណណនន  យយយយកកររជ្ជ្ំំនានាញញ    ិិងងសសវវ  កកររររែែររិរិរសសុរុរ 
សម្គជ្ិកភាពនេហា   ស ថ៊ុ   អ តរជារ។ិ  នេហា   ស ថ៊ុ   អ តរជារ ិ  ិងសម្គជ្កិ គឺរិ ខ្រ ជាថ្ែគូរពាណិជ្ជករែទូទងំសកលនល្លកនទ។  
រាល់នសវាករែនានាររូវបា េតល់យ៉ា ងឯករាជ្យនដាយសម្គជ្ិក ីរួយៗ។ 
  

របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជយ 

ជូនចាំធ ោះភាគទុនិររបស ់ 
ធេសថិរ (ធេមបូឌា) ម.រ 

  
មតិ្ធោបល ់ 
នយើងបា ន្វើសវ ករែនៅនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់រកុរហ ៊ុ នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក (“រកុរហ ៊ុ ”)  ិង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ រួររែស់រកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធរែស់មេួ  (ទំងអស់រួរែញ្ាូ លគ្នន នៅថា  
“សរព ័ធរកុរហ ៊ុ ”) ខ្ែលរួរម្គ របាយការណ៍សាថ  ភាពហិរញ្ញ វរថ៊ុនាកាលែរនិចេទគិរររឹរថ្ថៃទី៣០ ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ំ២០២១ 
រពរទំងរបាយការណ៍ចំណូលនពញនលញ របាយការណ៍ែខ្ររែររួលរូល្   ិងរបាយការណ៍លំហូរសាច់របាក់
សរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ  ិងកំណរ់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   ិងនសចកដីសនងខែនគ្នល នយបាយគណន យយ
សំខា ់ៗ។ 
 
តារររិរែស់នយើងម្៊ុ ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុបា ែងាា ញ ូវទិែាភាពពរិ  ិងរររឹររូវថ្ សាថ  ភាពហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់ 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ នាកាលែរនិចេទថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១ រួរែញ្ាូ លលទធេលហិរញ្ញ វរថ៊ុ  ងិលំហូរសាចរ់បាក ់
សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ នដាយអ ៊ុនល្លរនៅតារសតងដ់ារបាយការណ៍ទកទ់ង ឹងហិរញ្ញ វរថ៊ុអ តរជារិថ្ ករព៊ុជា (“CIFRSs”)។ 
 
មូលដ្ឋា នថ្នការបធញ្េញមតិ្  
នយើងម្៊ុបំា ន្វើសវ ករែនដាយអ ៊ុនល្លរនៅតារសតងដ់ារសវ ករែអ តរជារិថ្ ករព៊ុជា(“CISAs”)។ ការទទួលម៊ុសររូវរែស់
នយើងម្៊ុសំថិរនរការសដងដ់ារទំងននាេះ ររូវបា នរៀែរាែែ់ខ្ ថរនទៀរនៅកន៊ុងខ្េនកការទទលួម៊ុសររវូរែស់សវ ករនៅនលើការន្វើ
សវ ករែរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ នយើងម្គ ឯករាជ្យភាព នលើសរព ័ធរករុហ ៊ុ  ិងរកុរហ ៊ុ នហើយអ ៊ុនល្លរ តារសតងដ់ារថ្ 
វជិាជ ជ្ីវៈគណន យយអ តរជារិ រករសីល្រ ៌រែស់គណន យយករជ្នំាញ (“IESBA Code”) រួរជារយួ  ិងរររូវការ          
រករសីល្រ ៌ខ្ែលពាកព់ ័ធនៅ ឹងការន្វើសវ ករែរែស់នយើងម្៊ុ ំ នៅនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុកន៊ុងរែនទសករព៊ុជា នហើយ
នយើងបា ែនំពញការទទលួម៊ុសររូវនៅតាររររូវការ  ិង រករសីល្រទ៌ំងននាេះ។ នយើងម្៊ុនំជ្ឿជាកថ់ាភសត៊ុតាងសវ ករែ
ទំងឡាយខ្ែលនយើងទទលួបា គឺរគែរ់គ្ន  ់ ងិសរររយនែើរបេីតល់ជូ្ ជារូលដាា  សរម្គែក់ារែនញ្ាញររិរែស់នយើង។ 
 
បញ្ហា សវនរមមសាំខាន់ៗ 
ែញ្ា សវ ករែសំខា ់ៗ  គឺជាែញ្ា ទំងឡាយខ្ែល ការវជិាជ ជ្វីៈវ ិិចេយ័សំខា ់ៗ រែស់នយើងម្៊ុ ំ ម្គ សារៈសំខា ែ់ំេ៊ុរនៅកន៊ុង
ការន្វើសវ ករែនៅនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ កន៊ុងការយិែរនិចេទែចា៊ុែប ន។ ែញ្ា ទងំន េះ
ររូវបា កណំរន់ៅកន៊ុងែរែិទថ្ ការន្វើសវ ករែរែស់នយើងម្៊ុ ំនៅនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ 
ជារួរ រពរទំងការែនញ្ាញររិនយែល់រែស់នយើងម្៊ុ ំ នហើយនយើងម្៊ុរំ ិេដល់ ូវររិនយែល់ដាចន់ដាយខ្េកនៅនលើែញ្ា ទងំ
ន េះនេើយ។ 

ននេេហហាា    សស  ថថ៊ុ៊ុ    ((ននមមររែែូូឌាឌា))  លលីីររីី្្ ីីររ 
ជា ទ់២ី០ អាគ្នរកាណ្តឌីយ៉ា   
៣១៥ េេូវរពេះអងាឌូង  
(ខ្កងរហាវថិីរពេះរ៊ុ ីវងេ)  
សងាក រវ់រតភន.ំ. មណឌ ែូ នពញ  
រាជ្ធា ីភននំពញ  
រពេះរាជាណ្តចរកករព៊ុជា  
ននលលមមទទូូសស័័ពពាា  +៨៨៥៥៥៥ ២២៣៣ ៩៩៦៦៦៦ ៥៥២២០០ 
 www.grantthornton.com.kh 
  

  
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលបា ន្វើសវ ករែរចួថ្ថៃទី៣០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១៖ នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ (០០០០០៩៥៧) ៦  
  
  
 

គគណណនន  យយយយកកររជ្ជ្ំំនានាញញ    ិិងងសសវវ  កកររររែែររិរិរសសុរុរ 
សម្គជ្ិកភាពនេហា   ស ថ៊ុ   អ តរជារ។ិ  នេហា   ស ថ៊ុ   អ តរជារ ិ  ិងសម្គជ្កិ គឺរិ ខ្រ ជាថ្ែគូរពាណិជ្ជករែទូទងំសកលនល្លកនទ។  
រាល់នសវាករែនានាររូវបា េតល់យ៉ា ងឯករាជ្យនដាយសម្គជ្ិក ីរួយៗ។ 
  

ែញ្ា សវ ករែសំខា ់ៗ ខាងនរការ ររូវបា កណំរន់ៅកន៊ុងែនំណើ រការន្វើសវ ករែរែស់នយើងម្៊ុនំៅនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ
រែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ៖ 
ែែញ្ញ្ាា សសវវ  កកររែែសសំំខាខា  ់់ៗៗ   វវ ិិ្្ ីសីាសាេេសសតតខ្ខ្ែែលលសសវវ  កកររននយយើើងងមម្្៊ុ៊ុ ំកំកំណំណររ់ ់ ូូវវែែញ្ញ្ាា សសវវ  កកររែែសសំំខាខា  ់់ៗៗ   
កាការរទទទទួលួលសាសាាា លល់់ចចំណំណូូលល    ិិងងថ្ថ្ថថេេននែែើើររកកនន៊ុ៊ុងងកកិចិចាាសស  ោោ
សាសាងងសសងង់ ់ 
 
ការទទលួសាា ល់ចំណូល  ងិថ្ថេនែើរនៅនលើ        
កិចាស ោសាងសង ់គរឺរូវបា ទទួលសាា ល់នដាយ
អ ៊ុនល្លរជារយួនគ្នល នយបាយគណន យយ 
 ិងការបា៉ា  ស់ាែ  សំខា ់ៗ  ការស ែរ ់ ងិការ    
វ ិិចេយ័ ែូចខ្ែលបា ែករសាយនៅកន៊ុងកណំរ់
សម្គា ល់ ៤.៤  ិង៥ នៅនលើរបាយការណ៍        
ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ 
 
នយើងម្៊ុនំផ្លដ រសំខា ន់ៅនលើការវ ិិចេយ័  ងិការបា៉ា  ់
សាែ  សំខា ់ៗ រែស់គណៈរគែរ់គងររវូបា រួរ
ែញ្ាូ លនៅកន៊ុងការកណំរែូ់ចខាងនរការ៖ 
 
(i) រថ្រេរែរិែរតិការនលើកចិាស ោសាងសងន់ដាយ
គិរែញ្ាូ លទំងសម្គសធារ៊ុហិរញ្ញ វរថ៊ុសំខា ់ៗ  

(ii) រថ្រេសររសែកន៊ុងការេដល់នសវាករែខ្ែល     
ពាកព់ ័ធ  ិងខ្ែងខ្ចកនលើសាចរ់បាកខ់្ែលបា 
ទទួល ឬររូវទទលួបា ថ្ នសវាករែ រីួយៗ 

(iii) ដំណារក់ាលកន៊ុងការែំនពញកិចាការនដាយ    
នរែើរបាស់វ ិ្ ីសាេសតធារ៊ុនចញ នដាយខ្េែកនលើ
ែំណ្តកក់ាលកន៊ុងការែញ្ាែគ់នរម្គងអភវិឌឍ ៍
នដាយម្គ ការែញ្ជ កព់ីវសិវករជ្នំាញ ឬ       
អនករែកឹាជ្នំាញ 

(iv) វសិាលភាពនននលៃដដើមននកចិាស ោខ្ែល 
បានដរើតដ ើងរហូតដល់កាលែរនិចេទែចា៊ុែប ន 

(v) ថ្ថេនែើរកិចាស ោសាងសងស់រ ប និងនលៃដដើម 
រន ងការែញ្ាែក់ារសាងសង ់និង 

(vi) សំវធិានធនដៅដលើការខូចខាតដដលបាន 
បញ្ជជ រ ់

 
 

 

កន៊ុងការនដាេះរសាយែញ្ា សំខា ់ៗ ទងំន េះ នយើងម្៊ុបំា អ ៊ុវរត ូវ
 ីរិវ ិ្ ីនេេងៗែូចខាងនរការ៖ 
 
- រយៈនពលនរែើរបាស់  ិងលកខមណឌ ខ្ែលបា កំណរន់ៅកន៊ុង
កិចាស ោជារយួអរិថិជ្   ិងអនកន ៉ាការែ ត/អនកេារេ់ាង ់
នែើរបកីណំរ ូ់វកិចាស ោសំខា ់ៗ ដាចន់ដាយខ្េក  ិងបា 
វាយរថ្រេទនំាកទ់ំ ងរវាងចំណូល  ងិថ្ថេនែើរខ្ែលបា ទទួល
សាា ល់ 

- បា វាយរថ្រេនៅនលើចំណូលពកីិចាស ោសាងសងស់រ៊ុែ តារ
រយៈការការពិ រិយនរើលភសត៊ុតាង ែូចជាកិចាស ោសាងសង ់
ខ្ែលបា អ ៊ុររ័កន៊ុងការែញ្ជ ទញិ  ងិទនំាកទ់ ំងជារយួ
អរិថិជ្   ងិការនេាៀងផ្លា រន់ៅនលើែំនណើ រការទូទរ។់ កន៊ុង
ករណីខ្ែលគនរម្គងររូវបា ព ោនពល បា ន្វើការវាយរថ្រេ
នៅនលើភាពចបំាច ់ ងិរគែរ់គ្ន ន់លើសំវធិា ្ នលើការមូច
ខារខ្ែលបា ែញ្ជ កន់ដាយខ្េែកនៅនលើបា៉ា  ស់ាែ  រែស់         
គណៈរគែរ់គង  ិងររូវបា រររួពិ រិយនៅនលើឯកសារនយង 
ខ្ែលម្គ ែូចជាឯកសារទកទ់ងជារួយអរិថជិ្  ឬអនករែឹកា
នយែល់ ការព ោនពលនៅនលើការអ ៊ុររ័  ិងែំនណើ រការ
ែនងកើររបាយការណ៍ខ្ែលែញ្ជ កព់ីនហរ៊ុេលថ្ ការព ោនពល 

- បា វាយរថ្រេពីភាពសររសែ  ងិភាពសថិរនសថរថ្ ការស ែរ់
សំខា ់ៗ ខ្ែលបា នរែើរបាស់នដាយគណៈរគែរ់គងនែើរបី
កំណររ់ថ្រេរែរែិរតកិារថ្ កិចាស ោសាងសងន់ដាយរួរ
ែញ្ាូ លទំងសម្គសធារ៊ុហិរញ្ញ វរថ៊ុសំខា ់ៗ  រថ្រេសររសែថ្ 
នសវាករែខ្ែលររូវទទលួបា   ងិ/ឬររូវទទលួថ្ នសវាករែ
 ីរួយៗ 

- បា រថ្រេនលើលទធភាព សររថភាព  ិងនគ្នលែណំងអនករែកឹា
នយែល់វសិវករឯករាជ្យ ឬវសិវកររែស់រករុហ ៊ុ  

- ពិ ិរយនរើលែណំ្តកក់ាលកន៊ុងការែំនពញកចិាស ោសាងសង់
នលើរូលដាា  គំរូនៅនលើការែំនពញរបាយការណ៍នដាយវសិវករ
ជ្ំនាញ ឬអនករែកឹានយែល់ 

- បា វាយរថ្រេនលើរូលដាា  ខ្ែលបា នរែើរបាស់កន៊ុងការកណំរ់
ចំណ្តយកចិាស ោគនរម្គងថវកិារ 

- បា វាយរថ្រេនលើចណំ្តយជាកខ់្សដងខ្ែលបា នកើរនេើង  ិង
ចំណ្តយែងារ នដាយព ិិរយនលើភសត៊ុតាងខ្ែលម្គ ែូចជា
ែំនណើ រការកន៊ុងការទរទរសំណងរែស់អនកន ៉ាការ  ិងការ
នចញវកិយ័ែរររែស់អនកេារេ់ាងក់ន៊ុងអំេ៊ុងឆ្ន ហំិរញ្ញ វរថ៊ុ  ងិ/ឬ
ឆ្ន ហំិរញ្ញ វរថ៊ុែនាា ែ ់

  
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលបា ន្វើសវ ករែរចួថ្ថៃទី៣០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១៖ នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ (០០០០០៩៥៧) ៥  
  
  
 

គគណណនន  យយយយកកររជ្ជ្ំំនានាញញ    ិិងងសសវវ  កកររររែែររិរិរសសុរុរ 
សម្គជ្ិកភាពនេហា   ស ថ៊ុ   អ តរជារ។ិ  នេហា   ស ថ៊ុ   អ តរជារ ិ  ិងសម្គជ្កិ គឺរិ ខ្រ ជាថ្ែគូរពាណិជ្ជករែទូទងំសកលនល្លកនទ។  
រាល់នសវាករែនានាររូវបា េតល់យ៉ា ងឯករាជ្យនដាយសម្គជ្ិក ីរួយៗ។ 
  

របាយការណ៍របសស់វនររឯររាជយ 

ជូនចាំធ ោះភាគទុនិររបស ់ 
ធេសថិរ (ធេមបូឌា) ម.រ 

  
មតិ្ធោបល ់ 
នយើងបា ន្វើសវ ករែនៅនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់រកុរហ ៊ុ នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក (“រកុរហ ៊ុ ”)  ិង 
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ រួររែស់រកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធរែស់មេួ  (ទំងអស់រួរែញ្ាូ លគ្នន នៅថា  
“សរព ័ធរកុរហ ៊ុ ”) ខ្ែលរួរម្គ របាយការណ៍សាថ  ភាពហិរញ្ញ វរថ៊ុនាកាលែរនិចេទគិរររឹរថ្ថៃទី៣០ ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ំ២០២១ 
រពរទំងរបាយការណ៍ចំណូលនពញនលញ របាយការណ៍ែខ្ររែររួលរូល្   ិងរបាយការណ៍លំហូរសាច់របាក់
សរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ  ិងកំណរ់សម្គា ល់របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   ិងនសចកដីសនងខែនគ្នល នយបាយគណន យយ
សំខា ់ៗ។ 
 
តារររិរែស់នយើងម្៊ុ ំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុបា ែងាា ញ ូវទិែាភាពពរិ  ិងរររឹររូវថ្ សាថ  ភាពហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់ 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ នាកាលែរនិចេទថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១ រួរែញ្ាូ លលទធេលហិរញ្ញ វរថ៊ុ  ងិលំហូរសាចរ់បាក ់
សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ នដាយអ ៊ុនល្លរនៅតារសតងដ់ារបាយការណ៍ទកទ់ង ឹងហិរញ្ញ វរថ៊ុអ តរជារិថ្ ករព៊ុជា (“CIFRSs”)។ 
 
មូលដ្ឋា នថ្នការបធញ្េញមតិ្  
នយើងម្៊ុបំា ន្វើសវ ករែនដាយអ ៊ុនល្លរនៅតារសតងដ់ារសវ ករែអ តរជារិថ្ ករព៊ុជា(“CISAs”)។ ការទទួលម៊ុសររូវរែស់
នយើងម្៊ុសំថិរនរការសដងដ់ារទំងននាេះ ររូវបា នរៀែរាែែ់ខ្ ថរនទៀរនៅកន៊ុងខ្េនកការទទលួម៊ុសររវូរែស់សវ ករនៅនលើការន្វើ
សវ ករែរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ នយើងម្គ ឯករាជ្យភាព នលើសរព ័ធរករុហ ៊ុ  ិងរកុរហ ៊ុ នហើយអ ៊ុនល្លរ តារសតងដ់ារថ្ 
វជិាជ ជ្ីវៈគណន យយអ តរជារិ រករសីល្រ ៌រែស់គណន យយករជ្នំាញ (“IESBA Code”) រួរជារយួ  ិងរររូវការ          
រករសីល្រ ៌ខ្ែលពាកព់ ័ធនៅ ឹងការន្វើសវ ករែរែស់នយើងម្៊ុ ំ នៅនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុកន៊ុងរែនទសករព៊ុជា នហើយ
នយើងបា ែនំពញការទទលួម៊ុសររូវនៅតាររររូវការ  ិង រករសីល្រទ៌ំងននាេះ។ នយើងម្៊ុនំជ្ឿជាកថ់ាភសត៊ុតាងសវ ករែ
ទំងឡាយខ្ែលនយើងទទលួបា គឺរគែរ់គ្ន  ់ ងិសរររយនែើរបេីតល់ជូ្ ជារូលដាា  សរម្គែក់ារែនញ្ាញររិរែស់នយើង។ 
 
បញ្ហា សវនរមមសាំខាន់ៗ 
ែញ្ា សវ ករែសំខា ់ៗ  គឺជាែញ្ា ទំងឡាយខ្ែល ការវជិាជ ជ្វីៈវ ិិចេយ័សំខា ់ៗ រែស់នយើងម្៊ុ ំ ម្គ សារៈសំខា ែ់ំេ៊ុរនៅកន៊ុង
ការន្វើសវ ករែនៅនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ កន៊ុងការយិែរនិចេទែចា៊ុែប ន។ ែញ្ា ទងំន េះ
ររូវបា កណំរន់ៅកន៊ុងែរែិទថ្ ការន្វើសវ ករែរែស់នយើងម្៊ុ ំនៅនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ 
ជារួរ រពរទំងការែនញ្ាញររិនយែល់រែស់នយើងម្៊ុ ំ នហើយនយើងម្៊ុរំ ិេដល់ ូវររិនយែល់ដាចន់ដាយខ្េកនៅនលើែញ្ា ទងំ
ន េះនេើយ។ 

ននេេហហាា    សស  ថថ៊ុ៊ុ    ((ននមមររែែូូឌាឌា))  លលីីររីី្្ ីីររ 
ជា ទ់២ី០ អាគ្នរកាណ្តឌីយ៉ា   
៣១៥ េេូវរពេះអងាឌូង  
(ខ្កងរហាវថិីរពេះរ៊ុ ីវងេ)  
សងាក រវ់រតភន.ំ. មណឌ ែូ នពញ  
រាជ្ធា ីភននំពញ  
រពេះរាជាណ្តចរកករព៊ុជា  
ននលលមមទទូូសស័័ពពាា  +៨៨៥៥៥៥ ២២៣៣ ៩៩៦៦៦៦ ៥៥២២០០ 
 www.grantthornton.com.kh 
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របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលបា ន្វើសវ ករែរចួថ្ថៃទី៣០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១៖ នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ (០០០០០៩៥៧) ៦  
  
  
 

គគណណនន  យយយយកកររជ្ជ្ំំនានាញញ    ិិងងសសវវ  កកររររែែររិរិរសសុរុរ 
សម្គជ្ិកភាពនេហា   ស ថ៊ុ   អ តរជារ។ិ  នេហា   ស ថ៊ុ   អ តរជារ ិ  ិងសម្គជ្កិ គឺរិ ខ្រ ជាថ្ែគូរពាណិជ្ជករែទូទងំសកលនល្លកនទ។  
រាល់នសវាករែនានាររូវបា េតល់យ៉ា ងឯករាជ្យនដាយសម្គជ្ិក ីរួយៗ។ 
  

ែញ្ា សវ ករែសំខា ់ៗ ខាងនរការ ររូវបា កណំរន់ៅកន៊ុងែនំណើ រការន្វើសវ ករែរែស់នយើងម្៊ុនំៅនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ
រែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ៖ 
ែែញ្ញ្ាា សសវវ  កកររែែសសំំខាខា  ់់ៗៗ   វវ ិិ្្ ីសីាសាេេសសតតខ្ខ្ែែលលសសវវ  កកររននយយើើងងមម្្៊ុ៊ុ ំកំកំណំណររ់ ់ ូូវវែែញ្ញ្ាា សសវវ  កកររែែសសំំខាខា  ់់ៗៗ   
កាការរទទទទួលួលសាសាាា លល់់ចចំណំណូូលល    ិិងងថ្ថ្ថថេេននែែើើររកកនន៊ុ៊ុងងកកិចិចាាសស  ោោ
សាសាងងសសងង់ ់ 
 
ការទទលួសាា ល់ចំណូល  ងិថ្ថេនែើរនៅនលើ        
កិចាស ោសាងសង ់គរឺរូវបា ទទួលសាា ល់នដាយ
អ ៊ុនល្លរជារយួនគ្នល នយបាយគណន យយ 
 ិងការបា៉ា  ស់ាែ  សំខា ់ៗ  ការស ែរ ់ ងិការ    
វ ិិចេយ័ ែូចខ្ែលបា ែករសាយនៅកន៊ុងកណំរ់
សម្គា ល់ ៤.៤  ិង៥ នៅនលើរបាយការណ៍        
ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ 
 
នយើងម្៊ុនំផ្លដ រសំខា ន់ៅនលើការវ ិិចេយ័  ងិការបា៉ា  ់
សាែ  សំខា ់ៗ រែស់គណៈរគែរ់គងររវូបា រួរ
ែញ្ាូ លនៅកន៊ុងការកណំរែូ់ចខាងនរការ៖ 
 
(i) រថ្រេរែរិែរតិការនលើកចិាស ោសាងសងន់ដាយ
គិរែញ្ាូ លទំងសម្គសធារ៊ុហិរញ្ញ វរថ៊ុសំខា ់ៗ  

(ii) រថ្រេសររសែកន៊ុងការេដល់នសវាករែខ្ែល     
ពាកព់ ័ធ  ិងខ្ែងខ្ចកនលើសាចរ់បាកខ់្ែលបា 
ទទួល ឬររូវទទលួបា ថ្ នសវាករែ រីួយៗ 

(iii) ដំណារក់ាលកន៊ុងការែំនពញកិចាការនដាយ    
នរែើរបាស់វ ិ្ ីសាេសតធារ៊ុនចញ នដាយខ្េែកនលើ
ែំណ្តកក់ាលកន៊ុងការែញ្ាែគ់នរម្គងអភវិឌឍ ៍
នដាយម្គ ការែញ្ជ កព់ីវសិវករជ្នំាញ ឬ       
អនករែកឹាជ្នំាញ 

(iv) វសិាលភាពនននលៃដដើមននកចិាស ោខ្ែល 
បានដរើតដ ើងរហូតដល់កាលែរនិចេទែចា៊ុែប ន 

(v) ថ្ថេនែើរកិចាស ោសាងសងស់រ ប និងនលៃដដើម 
រន ងការែញ្ាែក់ារសាងសង ់និង 

(vi) សំវធិានធនដៅដលើការខូចខាតដដលបាន 
បញ្ជជ រ ់

 
 

 

កន៊ុងការនដាេះរសាយែញ្ា សំខា ់ៗ ទងំន េះ នយើងម្៊ុបំា អ ៊ុវរត ូវ
 ីរិវ ិ្ ីនេេងៗែូចខាងនរការ៖ 
 
- រយៈនពលនរែើរបាស់  ិងលកខមណឌ ខ្ែលបា កំណរន់ៅកន៊ុង
កិចាស ោជារយួអរថិិជ្   ិងអនកន ៉ាការែ ត/អនកេារេ់ាង ់
នែើរបកីណំរ ូ់វកិចាស ោសំខា ់ៗ ដាចន់ដាយខ្េក  ិងបា 
វាយរថ្រេទនំាកទ់ំ ងរវាងចំណូល  ងិថ្ថេនែើរខ្ែលបា ទទួល
សាា ល់ 

- បា វាយរថ្រេនៅនលើចំណូលពកីិចាស ោសាងសងស់រ៊ុែ តារ
រយៈការការពិ រិយនរើលភសត៊ុតាង ែូចជាកិចាស ោសាងសង ់
ខ្ែលបា អ ៊ុររ័កន៊ុងការែញ្ជ ទញិ  ងិទនំាកទ់ ំងជារយួ
អរិថិជ្   ងិការនេាៀងផ្លា រន់ៅនលើែំនណើ រការទូទរ។់ កន៊ុង
ករណីខ្ែលគនរម្គងររូវបា ព ោនពល បា ន្វើការវាយរថ្រេ
នៅនលើភាពចបំាច ់ ងិរគែរ់គ្ន ន់លើសំវធិា ្ នលើការមូច
ខារខ្ែលបា ែញ្ជ កន់ដាយខ្េែកនៅនលើបា៉ា  ស់ាែ  រែស់         
គណៈរគែរ់គង  ិងររូវបា រររួពិ រិយនៅនលើឯកសារនយង 
ខ្ែលម្គ ែូចជាឯកសារទកទ់ងជារួយអរិថជិ្  ឬអនករែឹកា
នយែល់ ការព ោនពលនៅនលើការអ ៊ុររ័  ិងែំនណើ រការ
ែនងកើររបាយការណ៍ខ្ែលែញ្ជ កព់ីនហរ៊ុេលថ្ ការព ោនពល 

- បា វាយរថ្រេពភីាពសររសែ  ងិភាពសថិរនសថរថ្ ការស ែរ់
សំខា ់ៗ ខ្ែលបា នរែើរបាស់នដាយគណៈរគែរ់គងនែើរបី
កំណររ់ថ្រេរែរែិរតកិារថ្ កិចាស ោសាងសងន់ដាយរួរ
ែញ្ាូ លទំងសម្គសធារ៊ុហិរញ្ញ វរថ៊ុសំខា ់ៗ  រថ្រេសររសែថ្ 
នសវាករែខ្ែលររូវទទលួបា   ងិ/ឬររូវទទលួថ្ នសវាករែ
 ីរួយៗ 

- បា រថ្រេនលើលទធភាព សររថភាព  ិងនគ្នលែណំងអនករែកឹា
នយែល់វសិវករឯករាជ្យ ឬវសិវកររែស់រករុហ ៊ុ  

- ពិ ិរយនរើលែណំ្តកក់ាលកន៊ុងការែំនពញកចិាស ោសាងសង់
នលើរូលដាា  គំរូនៅនលើការែំនពញរបាយការណ៍នដាយវសិវករ
ជ្ំនាញ ឬអនករែកឹានយែល់ 

- បា វាយរថ្រេនលើរូលដាា  ខ្ែលបា នរែើរបាស់កន៊ុងការកណំរ់
ចំណ្តយកចិាស ោគនរម្គងថវកិារ 

- បា វាយរថ្រេនលើចណំ្តយជាកខ់្សដងខ្ែលបា នកើរនេើង  ិង
ចំណ្តយែងារ នដាយព ិិរយនលើភសត៊ុតាងខ្ែលម្គ ែូចជា
ែំនណើ រការកន៊ុងការទរទរសំណងរែស់អនកន ៉ាការ  ិងការ
នចញវកិយ័ែរររែស់អនកេារេ់ាងក់ន៊ុងអំេ៊ុងឆ្ន ហំិរញ្ញ វរថ៊ុ  ងិ/ឬ
ឆ្ន ហំិរញ្ញ វរថ៊ុែនាា ែ ់
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របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលបា ន្វើសវ ករែរចួថ្ថៃទី៣០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១៖ នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ (០០០០០៩៥៧) ៧  
  
  
 

គគណណនន  យយយយកកររជ្ជ្ំំនានាញញ    ិិងងសសវវ  កកររររែែររិរិរសសុរុរ 
សម្គជ្ិកភាពនេហា   ស ថ៊ុ   អ តរជារ។ិ  នេហា   ស ថ៊ុ   អ តរជារ ិ  ិងសម្គជ្កិ គឺរិ ខ្រ ជាថ្ែគូរពាណិជ្ជករែទូទងំសកលនល្លកនទ។  
រាល់នសវាករែនានាររូវបា េតល់យ៉ា ងឯករាជ្យនដាយសម្គជ្ិក ីរួយៗ។ 
  

 - សម្គភ សអនករែឹកានយែល់វសិវករឯករាជ្យ នែើរបខី្សវងយល់ពី
រូលដាា  ខ្ែលបា នរែើរបាស់កន៊ុងការនេាៀងផ្លា រែ់ណំ្តកក់ាល
កន៊ុងការែញ្ាែក់ារសាងសង ់ ិង 

- សម្គភ សរករុគណៈរគែរ់គងគនរម្គងនលើការសនររចបា  ូវ
គនរម្គងចណំ្តយខ្ែលបា ពោករណ៍ទ៊ុកកន៊ុងការែញ្ាែក់ារ
សាងសងន់លើគនរម្គងឯកជ្ ដាចន់ដាយខ្េក។ 
 

លលទទធធភាភាពពខ្ខ្ែែលលអាអាចចររែែររូូលលបាបា  ររកកវវ ិញិញថ្ថ្  គគណណ  ីី
ពាពាណណិិជ្ជ្ជជររររូវូវទទទទួលួល    ិិងងររទទពពយយសសកកររែែកកិចិចាាសស  ោោ  
  
CIFRS ៩ ខ្ណនាំពីគរូំរឱ្ ភាពថ្ ការខារែង់
ឥណទ ខ្ែលបា រពំឹងទ៊ុក (“ECL”) ខ្ែលរររូវ
ឱ្យម្គ ការនរែើរបាស់ការស ែរសំ់ខា ់ៗ អំពី
លកខមណឌ នសែាកិចានានពលអនាគរ នហើយ         
ហា ិភយ័ឥណទ រែស់អរិថជិ្ កន៊ុងការគណនា
សំវធិា ្ នលើការខារែង។់ សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិង
រកុរហ ៊ុ ររវូបា វាយរថ្រេនលើរយៈនពលថ្ ការ     
ខារែងឥ់ណទ រែស់ច ំួ ទកឹរបាកថ់្ គណ ី
ពាណិជ្ជររូវទទលួ  ិងរទពយសករែកចិាស ោខ្ែល
រពំឹងទ៊ុកនដាយនរែើរបាស់វ ិ្ ីសាេសតសារញ្ញ។ 
ែូចខ្ែលបា ែងាា ញកន៊ុងកណំរស់ម្គា ល់ ១០  ិង
១១ នលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វរថ៊ុ សរព ័ធរករុហ ៊ុ  
 ិងរករុហ ៊ុ ម្គ រទពយសករែកចិាស ោ  ងិគណ ី 
ពាណិជ្ជររូវទទលួគិរររឹរថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា       
ឆ្ន ២ំ០២១ នហើយទំងន េះជាកតាត ែងករឱ្យម្គ      
ហា ិភយ័ឥណទ ។ នយើងម្៊ុ ំនផ្លដ រសំខា ន់លើ
ែញ្ា ន េះ នរពាេះការវាយរថ្រេរែស់គណៈរគែរ់គង
នលើ ECL រររូវឱ្យម្គ ការវ ិិចេយ័សំខា ់ៗ នៅនលើ     
អរតាការខារែងខ់្ែលបា រពំឹងទ៊ុក ពរ័ម៌្គ នយង
នៅរ៊ុម  ិងការបា៉ា  ស់ាែ  ខ្ែលអាចនកើរម្គ ។ 
ពរ័ម៌្គ លរែរិថ្ នគ្នល នយបាយគណន យយ 
បា បា៉ា  ស់ាែ    ងិការស ែរសំ់ខា ់ៗ  រពរទងំ
ការរគែរ់គងហា ិភយ័ឥណតា ខ្ែលបា នរែើ
របាស់នដាយសរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ររូវបា 
ែងាា ញនៅកន៊ុងកណំរស់ម្គា ល់៤.៨ ៥(ក)  ងិ     
៣១(ក)នៅនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ 

កន៊ុងការនដាេះរសាយែញ្ា សំខា ់ៗ ទងំន េះ នយើងម្៊ុបំា អ ៊ុវរត ូវ 
 ីរិវ ិ្ រីួយចំ ួ ែូចខាងនរការ៖ 
 
- ខ្សវងយល់ពីរនែៀែខ្ែលសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ កណំរ់
អរតសញ្ញ ណ  ងិវាយរថ្រេនលើECL សរម្គែគ់ណ ពីាណិជ្ជ
ខ្ែលររូវទទួល  ិងរទពយសករែកិចាស ោ 

- ររួរព ិិរយនេើងវញិ ូវរែភពទ ិន យ័សំខា ់ៗ   ងិការស ែរ់
នលើទិ ន យ័ខ្ែលបា នរែើរបាស់កន៊ុងកំណរអ់រតាលំនាំនែើរ 
 ិងែចា៊ុែប ន  ិងការខ្កខ្រែកតាត នយងនៅរ៊ុម 

- ពិចរណ្តនលើកាលកណំរថ់្ ែណំ៊ុ ល កែូ៏ចជា ិនាន ការថ្ 
រែរូលេដ៊ុ ំនែើរបវីាយរថ្រេនលើការរែរូលេដ៊ុហំា ភិយ័ 

- ទទួលបា ការែញ្ជ កព់ីកូ ែណំ៊ុ ល  ិងររួរព ិិរយនលើលទធ
ភាពខ្ែលអាចរែរូលបា រកវញិ តាររយៈរកាទ៊ុក ូវភសត៊ុ
តាងជាវកិយ័ែររពីកូ ែណំ៊ុ លនលើរូលដាា  ឆ្ន ចំស់ែនាា ែច់៊ុង
ការយិែរនិចេទ 
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របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលបា ន្វើសវ ករែរចួថ្ថៃទី៣០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១៖ នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ (០០០០០៩៥៧) ៨  
  
  
  

គគណណនន  យយយយកកររជ្ជ្ំំនានាញញ    ិិងងសសវវ  កកររររែែររិរិរសសុរុរ 
សម្គជ្ិកភាពនេហា   ស ថ៊ុ   អ តរជារ។ិ  នេហា   ស ថ៊ុ   អ តរជារ ិ  ិងសម្គជ្កិ គឺរិ ខ្រ ជាថ្ែគូរពាណិជ្ជករែទូទងំសកលនល្លកនទ។  
រាល់នសវាករែនានាររូវបា េតល់យ៉ា ងឯករាជ្យនដាយសម្គជ្ិក ីរួយៗ។ 
  

ព័ត៌្មានធេេងៗ 
គណៈរគែរ់គង ម្គ ភារៈទទលួម៊ុសររូវនលើពរ័ម៌្គ នេេងៗ។ ពរ័ម៌្គ នេេងៗ ខ្ែលបា ទទលួរររឹកាលែរនិចេទថ្           
របាយការណ៍សវ ករែន េះ គឺរបាយការណ៍រែស់រកុររែឹកាភបិាល ែ៉ា៊ុខ្ តរ ិបា ភាជ ែក់ន៊ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ  ងិ        
របាយការណ៍សវ កររែស់នយើងនទ។ 
 

ររិរែស់នយើងម្៊ុ ំ នៅនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ រ ិបា រគែែណដ ែន់លើពរ័ម៌្គ នេេងៗនេើយ នហើយនយើងម្៊ុរំ ិន្វើការេដល់
 ូវអណំេះអណំ្តងធានាណ្តរយួនៅនលើពរ័ម៌្គ ន េះនទ។ 
 
ពាកព់ ័ធ ឹងការន្វើសវ ករែរែស់នយើងម្៊ុ ំនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ការទទួលម៊ុសររវូរែស់នយើងម្៊ុគំឺររូវអា ពរ័ម៌្គ នេេងៗ 
នហើយពិចរណ្តថានរើពរ័ម៌្គ នេេងៗននាេះ ម្គ ភាពរ ិរសែគ្នន ជាសារវ ដជារយួរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ឬការយល់ែឹងរែស់
នយើងម្៊ុនំៅកន៊ុងការន្វើសវ ករែ ឬម្គ ែងាា ញ ូវកំហ៊ុសឆាងជាសារវ ដ។  
 
រែសិ នែើការអា ពរ័ម៌្គ នេេងៗន េះអាចឱ្យនយើងម្៊ុសំ នដិាា  ថា ម្គ កហំ៊ុសឆាងជាសារវ ដនកើរនេើងនលើពរ៍ម៌្គ នេេងៗន េះ 
នយើងម្៊ុរំរូវរាយការណ៍នៅតារសាថ  ភាពជាកខ់្សដង។ នយើងម្៊ុពំ៊ុ ំម្គ អវីខ្ែលររូវរាយការណ៍ពាកព់ ័ធនៅ ងឹពរ័ម៌្គ នេេងៗ
ន េះនទ។ 
 
នៅនពលខ្ែលនយើងម្៊ុអំា របាយការណ៍រែចឆំ្ន  ំរែសិ នែើនយើងម្៊ុសំ នដិាា  ថាម្គ កំហ៊ុសឆាងជាសារវ តណ្តរួយនកើរម្គ  
នេើង នយើងម្៊ុ ំររូវន្វើការទកទ់ងជារយួរករុរែកឹាភបិាល  ិងនឆេើយរែនៅនលើែញ្ា ទំងន េះនដាយអ ៊ុនល្លរតារការរររវូ 
រែស់ CISA ៧២០ (បា ន្វើការខ្ករររូវ)។ 
  
ការទទួលេុសក្តូ្វរបសគ់ណៈក្គប់ក្គងធលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ 
គណៈរគែរ់គងថ្ សរព ័ធរកុរហ ៊ុ ទទួលម៊ុសររូវកន៊ុងការនរៀែចំ  ងិការែងាា ញរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វរថ៊ុទងំន េះឱ្យបា ររឹរររូវ
នដាយអ ៊ុនល្លរនៅតារ សតងដ់ាររបាយការណ៍ទកទ់ង ងឹហរិញ្ញ វរថ៊ុអ តរជារិថ្ ករព៊ុជា  ងិទទលួម៊ុសររូវនលើការររួរព ិិរយ
ថ្េាកន៊ុង ខ្ែលរកុររែឹកាភបិាលកណំរថ់ាវាម្គ ភាពចំបាចក់ន៊ុងការនរៀែចរំបាយការណ៍ហរិញ្ញ វរថ៊ុ រ ិឱ្យម្គ ការរាយការណ៍
ម៊ុសជាសារវ តខ្ែលែណ្តត លរកពកីារខ្កេងែ េំ ឬកហំ៊ុសឆាងនេេងៗ។ 
 
កន៊ុងការនរៀែចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ គណៈរគែរ់គងរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ ម្គ ទំ លួម៊ុសររូវចំនពាេះការវាយរថ្រេ            
សររថភាពរែស់រកុរហ ៊ុ  កន៊ុងការែ តរែរែិរតកិារនដាយខ្េែកនលើរូលដាា   ិរ តរភាព ការល្លរររដាង រែសិ ជាម្គ ការែញ្ា
ទកទ់ង ឹង ិរ តរភាព  ិងការនរែើរបាស់ រិ តរភាពជារូលដាា  គណន យយ ល៊ុេះរតាខ្រគណៈរគែរ់គងម្គ នគ្នលែំណង
រសំាយរកុរហ ៊ុ  ឬែញ្ឈែរ់ែរិែរតិការ ឬកគ៏្នែ  ជ្នររើសនេេង ែ៉ា៊ុខ្ តចបំាចរ់រូវន្វើ។ 
 
ការទទួលេុសក្តូ្វរបសស់វនររធៅធលើការធ វ្ើសវនរមមរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ 
នគ្នលែំណងរែស់នយើងម្៊ុ ំ គឺនែើរបទីទួលបា  ូវការធានាអេះអាងែស៏រនហរ៊ុេល នៅនលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុនដាយព៊ុំម្គ 
លកខណៈម៊ុសឆាងជាសារវ ត ែណ្តត លរកពីការខ្កេងែ េំ ឬកំហ៊ុសឆាង នហើយ ិងការែនញ្ាញររនិយែល់នលើរបាយការណ៍
សវ ករែរែស់នយើងម្៊ុ។ំ ការធានាអេះអាងខ្ែលសរនហរ៊ុេល គជឺាការធានារយួែម៏ពស់ ែ៉ា៊ុខ្ តវារ ិបា ធានាថា ការន្វើ      
សវ ករែនដាយខ្េែកនៅនលើសតងដ់ារសវ ករែអ តរជារិថ្ ករព៊ុជា  ឹងខ្រងខ្ររកន ើញ ូវការរាយការណ៍ម៊ុសជាសារវ ដខ្ែល
ម្គ នេើយ។ ការរាយការណ៍ម៊ុសអាចនកើរម្គ នេើងពកីារខ្កេងែ េំ ឬកហំ៊ុសឆាងខ្ែលអាចចរទ់៊ុកថាជាសារវ ដ នៅនពល
ខ្ែលកហំ៊ុសរយួ ឬកហំ៊ុសរួរគ្នន បា ន្វើឱ្យែ៉ាេះពាល់ែល់នសចកដសីររចចរិតខ្េនកនសែាកិចារែស់អនកនរែើរបាស់របាយការណ៍
ហិរញ្ញ វរថ៊ុន េះ។ 
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របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលបា ន្វើសវ ករែរចួថ្ថៃទី៣០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១៖ នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ (០០០០០៩៥៧) ៩  
  
  
 

គគណណនន  យយយយកកររជ្ជ្ំំនានាញញ    ិិងងសសវវ  កកររររែែររិរិរសសុរុរ 
សម្គជ្ិកភាពនេហា   ស ថ៊ុ   អ តរជារ។ិ  នេហា   ស ថ៊ុ   អ តរជារ ិ  ិងសម្គជ្កិ គឺរិ ខ្រ ជាថ្ែគូរពាណិជ្ជករែទូទងំសកលនល្លកនទ។  
រាល់នសវាករែនានាររូវបា េតល់យ៉ា ងឯករាជ្យនដាយសម្គជ្ិក ីរួយៗ។ 
  

ជាខ្េនករួយថ្ ការន្វើសវ ករែនដាយនយងនៅតារសតងដ់ារសវ ករែអ តរជារិថ្ ករព៊ុជា នយើងអ ៊ុវរត ូវវជិាជ ជ្វីៈវ ិិចេយ័  ងិ     

ការសងេយ័ខ្ែលម្គ វជិាជ ជ្ីវៈនៅនលើការន្វើសវ ករែ។ នយើងម្៊ុ ំកប៏ា ៖ 
 

 កំណរអ់រតសញ្ញ ណ  ិងវាយរថ្រេ ូវហា ិភយ័ថ្ ការរាយការណ៍ម៊ុសជាសារវ ដថ្ ពរ័ម៌្គ ហិរញ្ញ វរថ៊ុ  ថានរើវានកើរ
នេើងនដាយការខ្កេងែ េំ ឬកហំ៊ុសឆាង នរៀែចំ ិងអ ៊ុវរត ិរវិ ិ្ ីសវ ករែខ្ែលនឆេើយរែនៅ ឹងហា ិភយ័ទងំននាេះ    
រួរទំងការរែរូលយកភសត៊ុតាងសវ ករែឱ្យបា រគែរ់គ្ន  ់ ិងសររសែ នែើរបគី្នំរទជារូលដាា  សរម្គែែ់នញ្ាញ
ររិនយែល់រែស់នយើង។ ហា ិភយ័ខ្ែលរ ិអាចរកន ើញនដាយការរាយការណ៍ម៊ុសជាសារវ ័ត ខ្ែលែណ្តត លរក
ពីការខ្កេងែ េំ គឺ្ជំាងកហំ៊ុសឆាងនដាយអនចរនា នដាយសារខ្រការខ្កេងែ េំរួរែញ្ជូ លទងំការរួរគ ំិរ ការខ្កេងែ េំ
នដាយនចរនា ការល៊ុែនចលនដាយនចរនា ការែងាា ញម៊ុស ឬការនលើសលែន់ៅនលើការររួរព ិិរយថ្េាកន៊ុង។ 

 
 ន្វើការខ្សវងយល់អំពកីាររគែរ់គងថ់្េាកន៊ុង ខ្ែលទកទ់ងនៅ ងឹការន្វើសវ ករែ នែើរបែីនងកើរ ូវ ិរិវ ិ្ ីសវ ករែខ្ែល

សររសែនៅ ងឹកាលៈនទសៈ ែ៉ា៊ុខ្ តរ ិខ្រ ជានគ្នលែណំងកន៊ុងការែងាា ញ ូវររិនយែល់នលើរែសិទធិភាព         

រគែរ់គងថ់្េាកន៊ុងរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ ។ 
 

 ន្វើការវាយរថ្រេភាពសររសែនលើនគ្នល នយបាយគណន យយខ្ែលបា នរែើរបាស់  ងិភាពសរនហរ៊ុេលថ្ 
គណន យយបា៉ា  ស់ាែ   កែូ៏ចជាការែងាា ញនានាខ្ែលន្វើនេើងនដាយគណៈរគែរ់គង។ 

 
 ស និដាា  ែស៏ររសែរួយនៅនលើការនរែើរបាស់រែស់គណៈរគែរ់គង នលើរូលដាា   ិរ តរភាពគណន យយ ខ្េែកនៅ

នលើភសត៊ុតាងសវ ករែខ្ែលទទលួបា  ថានរើភាពរ ិរបាកែរែជាជាសារវ ័ដបា នកើរនេើងទកទ់ិ  ឹងរពរឹតិការណ៍ 

ឬលកខមណឌ ខ្ែលន្វើឱ្យម្គ រ ាលិសងេយ័ខាេ ំងនៅនលើលទធភាពកន៊ុងការែ ត ិរ តរភាពរែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ងិ        

រកុរហ ៊ុ ។ រែសិ នែើនយើងស នដិាា  ថាភាពរ ិរបាកែរែជា ជាសារវ ័ដ ងឹនកើរម្គ នេើងនយើងរររវូឱ្យន្វើការ     
ល្លរររដាងពរ័ម៌្គ ចំបាចន់ែើរបទីញការយកចិរតទ៊ុកដាកន់ៅកន៊ុងរបាយការណ៍សវ ករែរែស់នយើង នៅ ឹងការ
ល្លរររដាងនៅកន៊ុងពរ័ម៌្គ ហិរញ្ញ វរថ៊ុ  ឬករ៏ែសិ នែើការល្លរររដាងននាេះរ ិរគែរ់គ្ន  ់ននាេះររិនយែល់រ ិ      

ររឹរររវូបា េតល់។ ការស នដិាា  រែស់ពួកនយើង គឺខ្េែកនៅនលើភសត៊ុតាងសវ ករែខ្ែលទទួលបា  គិរររឹរ         
កាលែរនិចេទថ្ ការនចញរបាយការណ៍សវ ករែរែស់នយើង។ កែ៏៉ា៊ុខ្ តសាថ  ភាព ឬករ៏ពឹរតកិារណ៍នានពលអនាគរអាច
ែណ្តត លឱ្យសរព ័ធរករុហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ រ ិអាចែ តរែរិែរតិការជា ិរ តរភាពបា ។ 

 
 វាយរថ្រេការែងាា ញទូនៅ ទររង ់ ិងអរថ យ័រែស់ពរ័ម៌្គ ហិរញ្ញ វរថ៊ុរួរែញ្ជូ លទំងការល្លរររដាងនានាថានរើ

ពរ័ម៌្គ ហិរញ្ញ វរថ៊ុែងាា ញ ូវរែរែិរិតការ  ិងរពឹរតកិារណ៍នានានែើរបែីងាា ញ ូវភាពររឹរររូវសររសែរែស់វា។ 
 
 ទទួលភសត៊ុតាងសវ ករែចនំពាេះពរ័ម៌្គ ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ឬសករែភាពអាជ្ីវករែរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ         

ររឹរររវូ  ងិរគែរ់គ្ន  ់នែើរបែីនញ្ាញររិនយែល់នៅនលើ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ នយើងម្៊ុទំទលួម៊ុសររូវចំនពាេះ
ការចរខ់្ចង ការរគែរ់គង  ងិការអ ៊ុវរតសវ ករែ។ នយើងម្៊ុទំទលួម៊ុសររូវខ្រនៅនលើររនិយែល់សវ ករែរែស់
នយើងខ្រែ៉ា៊ុនណ្តណ េះ។ 

 
នយើងម្៊ុរំបារស័យទកទ់ងជារយួ ឹងគណៈរគែរ់គងនៅនលើែញ្ា នេេងៗ ការនរៀែចំខ្ែ កណំរ ់ ិងនពលនវល្លកន៊ុងការ         
ន្វើសវ ករែ  ិងរែែគនំហើញសវ ករែសំខា ់ៗ  រួរែញ្ាូ លទងំកងវេះខារសំខា ់ៗ រួយចំ ួ នៅនលើការរគែរ់គងថ្េាកន៊ុងខ្ែល
ពួកនយើងម្៊ុ ំរកន ើញអេំ៊ុងនពលន្វើសវ ករែ។ 
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ  
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ    ១១  
  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបសស់មព័នធក្រុមហ ុន 

 
 
 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

      ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
ររទទពពយយសសកកររែែ         
ររទទពពយយសសកកររែែររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងង           
រទពយសរបរតិ នរាងចរក  ិងែរកិាខ រ ៧ ១១៤៤..១១៥៥០០    ១៥..៤០៤  ៥៥៧៧..៦៦៦៦១១    ៦៣..០៤៩  
រទពយសករែអរូែយិ  ៣៣    ៥  ១១២២    ២០    
រទពយសករែកិចាស ោ ១០ ១១២២២២..១១៦៦៧៧  ១៩៨..២០០  ៤៤៩៩៧៧..៨៨៣៣១១  ៨១១..២៣៣  
ររទទពពយយសសកកររែែររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងងសសររ៊ុ៊ុែែ   ១១៣៣៦៦..៣៣២២០០  ២១៣..៦០៩  ៥៥៥៥៥៥..៥៥០០៤៤  ៨៧៤..៣០២  
           
ររទទពពយយសសកកររែែររយយៈៈននពពលលមមេេី ី          
ស និ្ ិ ១១ ៣៣..៥៥០០៨៨  ៤.៣៣៥  ១១៤៤..២២៩៩៥៥  ១៧.៧៤៣  
រទពយសករែកិចាស ោ ១០ ១១២២២២..៨៨៥៥១១    ១៨.៧៨៩  ៥៥០០០០..៦៦១១៨៨    ៧៦.៩០៣  
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវទទួល
នេេងៗ ១២ 

  
៦៦..៥៥០០៣៣  

 
៣.៦៦៧ 

  
២២៦៦..៥៥០០១១  

 
១៥.០០៩ 

សររ៊ុលយររូវទទួលពភីាគពីាកព់ ័ធ ២៦ ២២  ២.៣៣២  ៨៨  ៩.៥៤៥  
សាចរ់បាក ់ ិងសររ៊ុលយ្នាគ្នរ ១៣ ១១៧៧..១១៦៦៧៧  ៥.៥២៤  ៦៦៩៩..៩៩៥៥៦៦  ២២.៦១០  
ររទទពពយយសសកកររែែររយយៈៈននពពលលមមេេីសីសររ៊ុ៊ុែែ   ១១៥៥០០..០០៣៣១១    ៣៤.៦៤៧  ៦៦១១១១..៣៣៧៧៨៨    ១៤១.៨១០  
ររទទពពយយសសកកររែែសសររ៊ុ៊ុែែ   ២២៨៨៦៦..៣៣៥៥១១    ២៤៨.២៥៦  ១១..១១៦៦៦៦..៨៨៨៨២២    ១.០១៦.១១២  
        

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ   ១២  
  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបសស់មព័នធក្រុមហ ុន(ត្) 

  
 

ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា            
ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  

ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 
ឆ្ន ២ំ០២០ 

ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា          
ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  

ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 
ឆ្ន ២ំ០២០ 

  សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
      ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
          
ររូូលល្្      ិងិងែែំណំណ៊ុ៊ុ លល         
ររូូលល្្          
នែើរទ៊ុ  ១៤ ៧៧..៤៤៩៩៤៤  ៧.១០០  ៣៣០០..៧៧២២៥៥  ២៨.៨៦៩  
នែើរទ៊ុ ែ៊ុពវល្លភ ១៥ ២២..៥៥៤៤១១  --  ១១០០..៤៤២២២២  -  
របាកែ់ររុង ១៦ ((៤៤..២២៦៦៩៩))  (៥.៨១៥)  ((១១៧៧..៤៤៣៣៥៥))  (២៣.៧២៩)  
ចំនណញរកាទ៊ុក  ១១៧៧..១១៩៩០០    ១៥.៨០២  ៧៧០០..០០៤៤០០    ៦៤.៣៩០  
លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ   -  -  ((២២០០៦៦))  ៤០៦  
ររូូលល្្  សសររ៊ុ៊ុែែទទកក់ទ់ទងង  ឹងឹងម្គម្គាា សស់់ររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    ២២២២..៩៩៥៥៦៦    ១៧.០៨៧  ៩៩៣៣.៥៥៤៤៦៦   ៦៩.៩៣៦  
េលរែនយជ្ ភ៍ាគរិច  ៨៨៦៦  ៥  ៣៣៥៥១១  ២១  
ររូូលល្្  សសររ៊ុ៊ុែែ   ២២៣៣..០០៤៤២២    ១៧.០៩២  ៩៩៣៣..៨៨៩៩៧៧    ៦៩.៩៥៧  
          
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លល           
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងង            
របាកក់រា ី ១៨ ៩៩១១..៥៥៧៧៥៥  ១០០.០៧៧  ៣៣៧៧៣៣..១១៦៦៨៨  ៤០៩.៦១៥  
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ៨ ១១៤៤៨៨  ២៣  ៦៦០០៣៣  ៩៤  
ែំណ៊ុ លព ធព ោ ២៤ ៧៧៧៧៧៧  ៤៥៣  ៣៣..១១៦៦៦៦  ១.៨៥៤  
ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ទិសេ  ៍ ១៩ ៤៤..៣៣២២១១  ៥.៨៦៧  ១១៧៧..៦៦០០៨៨  ២៤.០១៤  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងងសសររ៊ុ៊ុែែ   ៩៩៦៦..៨៨២២១១  ១០៦.៤២០  ៣៣៩៩៤៤..៥៥៤៤៥៥  ៤៣៥.៥៧៧  
          
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលមមេេី ី          
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងែណំ៊ុ លនេេងៗ ១៧ ៣៣៣៣..៣៣៩៩៦៦  ១០.៨៥៩  ១១៣៣៦៦..០០៨៨៩៩  ៤៤.៤៤៦  
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ ២៦ ២២៧៧..០០៥៥៤៤  ៦២.៨៩២  ១១១១០០..២២៤៤៥៥  ២៥៧.៤១៧  
សររ៊ុលយររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ ២៦ ៩៩០០..៦៦៦៦៨៨  ៣៦.៦៦៧  ៣៣៦៦៩៩..៤៤៧៧២២  ១៥០.០៧៨  
របាកក់រា ី ១៨ ១១៣៣..៥៥៤៤៤៤  ១២.៦១៤  ៥៥៥៥..១១៩៩២២  ៥១.៦២៩  
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ៨ ១១៤៤  ៧២  ៥៥៨៨  ២៩៥  
ព ធនលើរបាកច់ណូំលររូវែង ់  ១១..៨៨១១២២  ១.៦៤០  ៧៧..៣៣៨៨៤៤  ៦.៧១៣  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលមមេេីសីសររ៊ុ៊ុែែ   ១១៦៦៦៦..៤៤៨៨៨៨  ១២៤.៧៤៤  ៦៦៧៧៨៨..៤៤៤៤០០  ៥១០.៥៧៨  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលសសររ៊ុ៊ុែែ    ២២៦៦៣៣..៣៣០០៩៩    ២៣១.១៦៤  ១១..០០៧៧២២..៩៩៨៨៥៥    ៩៤៦.១៥៥  
ររូូលល្្      ិងិងែែំណំណ៊ុ៊ុ លលសសររ៊ុ៊ុែែ    ២២៨៨៦៦..៣៣៥៥១១    ២៤៨.២៥៦  ១១..១១៦៦៦៦..៨៨៨៨២២     ១.០១៦.១១២   

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ  
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ    ១១  
  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបសស់មព័នធក្រុមហ ុន 

 
 
 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

      ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
ររទទពពយយសសកកររែែ         
ររទទពពយយសសកកររែែររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងង           
រទពយសរបរតិ នរាងចរក  ិងែរកិាខ រ ៧ ១១៤៤..១១៥៥០០    ១៥..៤០៤  ៥៥៧៧..៦៦៦៦១១    ៦៣..០៤៩  
រទពយសករែអរូែយិ  ៣៣    ៥  ១១២២    ២០    
រទពយសករែកិចាស ោ ១០ ១១២២២២..១១៦៦៧៧  ១៩៨..២០០  ៤៤៩៩៧៧..៨៨៣៣១១  ៨១១..២៣៣  
ររទទពពយយសសកកររែែររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងងសសររ៊ុ៊ុែែ   ១១៣៣៦៦..៣៣២២០០  ២១៣..៦០៩  ៥៥៥៥៥៥..៥៥០០៤៤  ៨៧៤..៣០២  
           
ររទទពពយយសសកកររែែររយយៈៈននពពលលមមេេី ី          
ស និ្ ិ ១១ ៣៣..៥៥០០៨៨  ៤.៣៣៥  ១១៤៤..២២៩៩៥៥  ១៧.៧៤៣  
រទពយសករែកិចាស ោ ១០ ១១២២២២..៨៨៥៥១១    ១៨.៧៨៩  ៥៥០០០០..៦៦១១៨៨    ៧៦.៩០៣  
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវទទួល
នេេងៗ ១២ 

  
៦៦..៥៥០០៣៣  

 
៣.៦៦៧ 

  
២២៦៦..៥៥០០១១  

 
១៥.០០៩ 

សររ៊ុលយររូវទទួលពភីាគពីាកព់ ័ធ ២៦ ២២  ២.៣៣២  ៨៨  ៩.៥៤៥  
សាចរ់បាក ់ ិងសររ៊ុលយ្នាគ្នរ ១៣ ១១៧៧..១១៦៦៧៧  ៥.៥២៤  ៦៦៩៩..៩៩៥៥៦៦  ២២.៦១០  
ររទទពពយយសសកកររែែររយយៈៈននពពលលមមេេីសីសររ៊ុ៊ុែែ   ១១៥៥០០..០០៣៣១១    ៣៤.៦៤៧  ៦៦១១១១..៣៣៧៧៨៨    ១៤១.៨១០  
ររទទពពយយសសកកររែែសសររ៊ុ៊ុែែ   ២២៨៨៦៦..៣៣៥៥១១    ២៤៨.២៥៦  ១១..១១៦៦៦៦..៨៨៨៨២២    ១.០១៦.១១២  
        

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ   ១២  
  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបសស់មព័នធក្រុមហ ុន(ត្) 

  
 

ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា            
ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  

ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 
ឆ្ន ២ំ០២០ 

ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា          
ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  

ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 
ឆ្ន ២ំ០២០ 

  សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
      ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 

          
ររូូលល្្      ិងិងែែំណំណ៊ុ៊ុ លល         
ររូូលល្្          
នែើរទ៊ុ  ១៤ ៧៧..៤៤៩៩៤៤  ៧.១០០  ៣៣០០..៧៧២២៥៥  ២៨.៨៦៩  
នែើរទ៊ុ ែ៊ុពវល្លភ ១៥ ២២..៥៥៤៤១១  --  ១១០០..៤៤២២២២  -  
របាកែ់ររុង ១៦ ((៤៤..២២៦៦៩៩))  (៥.៨១៥)  ((១១៧៧..៤៤៣៣៥៥))  (២៣.៧២៩)  
ចំនណញរកាទ៊ុក  ១១៧៧..១១៩៩០០    ១៥.៨០២  ៧៧០០..០០៤៤០០    ៦៤.៣៩០  
លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ   -  -  ((២២០០៦៦))  ៤០៦  
ររូូលល្្  សសររ៊ុ៊ុែែទទកក់ទ់ទងង  ឹងឹងម្គម្គាា សស់់ររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    ២២២២..៩៩៥៥៦៦    ១៧.០៨៧  ៩៩៣៣.៥៥៤៤៦៦   ៦៩.៩៣៦  
េលរែនយជ្ ភ៍ាគរិច  ៨៨៦៦  ៥  ៣៣៥៥១១  ២១  
ររូូលល្្  សសររ៊ុ៊ុែែ   ២២៣៣..០០៤៤២២    ១៧.០៩២  ៩៩៣៣..៨៨៩៩៧៧    ៦៩.៩៥៧  
          
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លល           
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងង            
របាកក់រា ី ១៨ ៨៨៧៧..០០២២៥៥  ១០០.០៧៧  ៣៣៥៥៤៤..៦៦២២៧៧  ៤០៩.៦១៥  
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ៨ ១១៤៤៨៨  ២៣  ៦៦០០៣៣  ៩៤  
ែំណ៊ុ លព ធព ោ ២៤ ៧៧៧៧៧៧  ៤៥៣  ៣៣..១១៦៦៦៦  ១.៨៥៤  
ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ទិសេ  ៍ ១៩ ៤៤..៣៣២២១១  ៥.៨៦៧  ១១៧៧..៦៦០០៨៨  ២៤.០១៤  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងងសសររ៊ុ៊ុែែ   ៩៩៦៦..៨៨២២១១  ១០៦.៤២០  ៣៣៩៩៤៤..៥៥៤៤៥៥  ៤៣៥.៥៧៧  
          
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលមមេេី ី          
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងែណំ៊ុ លនេេងៗ ១៧ ៣៣៣៣..៣៣៩៩៦៦  ១០.៨៥៩  ១១៣៣៦៦..០០៨៨៩៩  ៤៤.៤៤៦  
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ ២៦ ២២៧៧..០០៥៥៤៤  ៦២.៨៩២  ១១១១០០..២២៤៤៥៥  ២៥៧.៤១៧  
សររ៊ុលយររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ ២៦ ៩៩០០..៦៦៦៦៨៨  ៣៦.៦៦៧  ៣៣៦៦៩៩..៤៤៧៧២២  ១៥០.០៧៨  
របាកក់រា ី ១៨ ១១៣៣..៥៥៤៤៤៤  ១២.៦១៤  ៥៥៥៥..១១៩៩២២  ៥១.៦២៩  
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ៨ ១១៤៤  ៧២  ៥៥៨៨  ២៩៥  
ព ធនលើរបាកច់ណូំលររូវែង ់  ១១..៨៨១១២២  ១.៦៤០  ៧៧..៣៣៨៨៤៤  ៦.៧១៣  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលមមេេីសីសររ៊ុ៊ុែែ   ១១៦៦៦៦..៤៤៨៨៨៨  ១២៤.៧៤៤  ៦៦៧៧៨៨..៤៤៤៤០០  ៥១០.៥៧៨  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលសសររ៊ុ៊ុែែ    ២២៦៦៣៣..៣៣០០៩៩    ២៣១.១៦៤  ១១..០០៧៧២២..៩៩៨៨៥៥    ៩៤៦.១៥៥  
ររូូលល្្      ិងិងែែំណំណ៊ុ៊ុ លលសសររ៊ុ៊ុែែ    ២២៩៩៦៦..៣៣៥៥១១    ២៤៨.២៥៦  ១១..១១៦៦៦៦..៨៨៨៨២២     ១.០១៦.១១២   

របាយការណ៍៍ស្ថាា្នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ស់ម័�នធក្រុ�ុមហិុុន



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ   ១២  
  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបសស់មព័នធក្រុមហ ុន(ត្) 

  
 

ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា            
ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  

ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 
ឆ្ន ២ំ០២០ 

ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា          
ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  

ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 
ឆ្ន ២ំ០២០ 

  សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
      ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
          
ររូូលល្្      ិងិងែែំណំណ៊ុ៊ុ លល         
ររូូលល្្          
នែើរទ៊ុ  ១៤ ៧៧..៤៤៩៩៤៤  ៧.១០០  ៣៣០០..៧៧២២៥៥  ២៨.៨៦៩  
នែើរទ៊ុ ែ៊ុពវល្លភ ១៥ ២២..៥៥៤៤១១  --  ១១០០..៤៤២២២២  -  
របាកែ់ររុង ១៦ ((៤៤..២២៦៦៩៩))  (៥.៨១៥)  ((១១៧៧..៤៤៣៣៥៥))  (២៣.៧២៩)  
ចំនណញរកាទ៊ុក  ១១៧៧..១១៩៩០០    ១៥.៨០២  ៧៧០០..០០៤៤០០    ៦៤.៣៩០  
លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ   -  -  ((២២០០៦៦))  ៤០៦  
ររូូលល្្  សសររ៊ុ៊ុែែទទកក់ទ់ទងង  ឹងឹងម្គម្គាា សស់់ររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    ២២២២..៩៩៥៥៦៦    ១៧.០៨៧  ៩៩៣៣.៥៥៤៤៦៦   ៦៩.៩៣៦  
េលរែនយជ្ ភ៍ាគរិច  ៨៨៦៦  ៥  ៣៣៥៥១១  ២១  
ររូូលល្្  សសររ៊ុ៊ុែែ   ២២៣៣..០០៤៤២២    ១៧.០៩២  ៩៩៣៣..៨៨៩៩៧៧    ៦៩.៩៥៧  
          
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លល           
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងង            
របាកក់រា ី ១៨ ៩៩១១..៥៥៧៧៥៥  ១០០.០៧៧  ៣៣៧៧៣៣..១១៦៦៨៨  ៤០៩.៦១៥  
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ៨ ១១៤៤៨៨  ២៣  ៦៦០០៣៣  ៩៤  
ែំណ៊ុ លព ធព ោ ២៤ ៧៧៧៧៧៧  ៤៥៣  ៣៣..១១៦៦៦៦  ១.៨៥៤  
ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ទិសេ  ៍ ១៩ ៤៤..៣៣២២១១  ៥.៨៦៧  ១១៧៧..៦៦០០៨៨  ២៤.០១៤  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងងសសររ៊ុ៊ុែែ   ៩៩៦៦..៨៨២២១១  ១០៦.៤២០  ៣៣៩៩៤៤..៥៥៤៤៥៥  ៤៣៥.៥៧៧  
          
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលមមេេី ី          
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងែណំ៊ុ លនេេងៗ ១៧ ៣៣៣៣..៣៣៩៩៦៦  ១០.៨៥៩  ១១៣៣៦៦..០០៨៨៩៩  ៤៤.៤៤៦  
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ ២៦ ២២៧៧..០០៥៥៤៤  ៦២.៨៩២  ១១១១០០..២២៤៤៥៥  ២៥៧.៤១៧  
សររ៊ុលយររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ ២៦ ៩៩០០..៦៦៦៦៨៨  ៣៦.៦៦៧  ៣៣៦៦៩៩..៤៤៧៧២២  ១៥០.០៧៨  
របាកក់រា ី ១៨ ១១៣៣..៥៥៤៤៤៤  ១២.៦១៤  ៥៥៥៥..១១៩៩២២  ៥១.៦២៩  
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ៨ ១១៤៤  ៧២  ៥៥៨៨  ២៩៥  
ព ធនលើរបាកច់ណូំលររូវែង ់  ១១..៨៨១១២២  ១.៦៤០  ៧៧..៣៣៨៨៤៤  ៦.៧១៣  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលមមេេីសីសររ៊ុ៊ុែែ   ១១៦៦៦៦..៤៤៨៨៨៨  ១២៤.៧៤៤  ៦៦៧៧៨៨..៤៤៤៤០០  ៥១០.៥៧៨  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលសសររ៊ុ៊ុែែ    ២២៦៦៣៣..៣៣០០៩៩    ២៣១.១៦៤  ១១..០០៧៧២២..៩៩៨៨៥៥    ៩៤៦.១៥៥  
ររូូលល្្      ិងិងែែំណំណ៊ុ៊ុ លលសសររ៊ុ៊ុែែ    ២២៨៨៦៦..៣៣៥៥១១    ២៤៨.២៥៦  ១១..១១៦៦៦៦..៨៨៨៨២២     ១.០១៦.១១២   

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ   ១២  
  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបសស់មព័នធក្រុមហ ុន(ត្) 

  
 

ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា            
ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  

ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 
ឆ្ន ២ំ០២០ 

ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា          
ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  

ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 
ឆ្ន ២ំ០២០ 

  សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
      ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 

          
ររូូលល្្      ិងិងែែំណំណ៊ុ៊ុ លល         
ររូូលល្្          
នែើរទ៊ុ  ១៤ ៧៧..៤៤៩៩៤៤  ៧.១០០  ៣៣០០..៧៧២២៥៥  ២៨.៨៦៩  
នែើរទ៊ុ ែ៊ុពវល្លភ ១៥ ២២..៥៥៤៤១១  --  ១១០០..៤៤២២២២  -  
របាកែ់ររុង ១៦ ((៤៤..២២៦៦៩៩))  (៥.៨១៥)  ((១១៧៧..៤៤៣៣៥៥))  (២៣.៧២៩)  
ចំនណញរកាទ៊ុក  ១១៧៧..១១៩៩០០    ១៥.៨០២  ៧៧០០..០០៤៤០០    ៦៤.៣៩០  
លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ   -  -  ((២២០០៦៦))  ៤០៦  
ររូូលល្្  សសររ៊ុ៊ុែែទទកក់ទ់ទងង  ឹងឹងម្គម្គាា សស់់ររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    ២២២២..៩៩៥៥៦៦    ១៧.០៨៧  ៩៩៣៣.៥៥៤៤៦៦   ៦៩.៩៣៦  
េលរែនយជ្ ភ៍ាគរិច  ៨៨៦៦  ៥  ៣៣៥៥១១  ២១  
ររូូលល្្  សសររ៊ុ៊ុែែ   ២២៣៣..០០៤៤២២    ១៧.០៩២  ៩៩៣៣..៨៨៩៩៧៧    ៦៩.៩៥៧  
          
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លល           
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងង            
របាកក់រា ី ១៨ ៨៨៧៧..០០២២៥៥  ១០០.០៧៧  ៣៣៥៥៤៤..៦៦២២៧៧  ៤០៩.៦១៥  
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ៨ ១១៤៤៨៨  ២៣  ៦៦០០៣៣  ៩៤  
ែំណ៊ុ លព ធព ោ ២៤ ៧៧៧៧៧៧  ៤៥៣  ៣៣..១១៦៦៦៦  ១.៨៥៤  
ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ទិសេ  ៍ ១៩ ៤៤..៣៣២២១១  ៥.៨៦៧  ១១៧៧..៦៦០០៨៨  ២៤.០១៤  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងងសសររ៊ុ៊ុែែ   ៩៩៦៦..៨៨២២១១  ១០៦.៤២០  ៣៣៩៩៤៤..៥៥៤៤៥៥  ៤៣៥.៥៧៧  
          
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលមមេេី ី          
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងែណំ៊ុ លនេេងៗ ១៧ ៣៣៣៣..៣៣៩៩៦៦  ១០.៨៥៩  ១១៣៣៦៦..០០៨៨៩៩  ៤៤.៤៤៦  
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ ២៦ ២២៧៧..០០៥៥៤៤  ៦២.៨៩២  ១១១១០០..២២៤៤៥៥  ២៥៧.៤១៧  
សររ៊ុលយររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ ២៦ ៩៩០០..៦៦៦៦៨៨  ៣៦.៦៦៧  ៣៣៦៦៩៩..៤៤៧៧២២  ១៥០.០៧៨  
របាកក់រា ី ១៨ ១១៣៣..៥៥៤៤៤៤  ១២.៦១៤  ៥៥៥៥..១១៩៩២២  ៥១.៦២៩  
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ៨ ១១៤៤  ៧២  ៥៥៨៨  ២៩៥  
ព ធនលើរបាកច់ណូំលររូវែង ់  ១១..៨៨១១២២  ១.៦៤០  ៧៧..៣៣៨៨៤៤  ៦.៧១៣  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលមមេេីសីសររ៊ុ៊ុែែ   ១១៦៦៦៦..៤៤៨៨៨៨  ១២៤.៧៤៤  ៦៦៧៧៨៨..៤៤៤៤០០  ៥១០.៥៧៨  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលសសររ៊ុ៊ុែែ    ២២៦៦៣៣..៣៣០០៩៩    ២៣១.១៦៤  ១១..០០៧៧២២..៩៩៨៨៥៥    ៩៤៦.១៥៥  
ររូូលល្្      ិងិងែែំណំណ៊ុ៊ុ លលសសររ៊ុ៊ុែែ    ២២៩៩៦៦..៣៣៥៥១១    ២៤៨.២៥៦  ១១..១១៦៦៦៦..៨៨៨៨២២     ១.០១៦.១១២   

របាយការណ៍៍ស្ថាាន្ភាពហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�របស់់ស់ម័�នធក្រុ�ុមហុុិន(ត្ថុ)



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

4444 4545នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ   ១៣  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបសក់្រុមហ ុន 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

      ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
ររទទពពយយសសកកររែែ         
ររទទពពយយសសកកររែែររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងង           
វ ិិនយគកន៊ុងរករុហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ ៩ ៥៥០០  ៣៥  ២២០០៤៤   ១៤៣  
រទពយសរបរតិ នរាងចរក  ិងែរកិាខ រ ៧ ១១៤៤..១១៥៥០០  ១៥.៤០៤  ៥៥៧៧..៦៦៦៦១១   ៦៣.០៤៩  
រទពយសករែអរូែយិ  ៣៣  ៥  ១១២២   ២០  
រទពយសករែកិចាស ោ ១០ ១១២២២២..១១៦៦៧៧  ១៩៨.២០០  ៤៤៩៩៧៧..៨៨៣៣១១  ៨១១.២៣៣  
ររទទពពយយសសកកររែែររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងងសសររ៊ុ៊ុែែ   ១១៣៣៦៦..៣៣៧៧០០  ២១៣.៦៤៤  ៥៥៥៥៥៥..៧៧០០៨៨  ៨៧៤.៤៤៥  
           
ររទទពពយយសសកកររែែររយយៈៈននពពលលមមេេី ី            
ស និ្ ិ ១១ ៣៣..៥៥០០៨៨  ៤.៣៣៥  ១១៤៤..២២៩៩៥៥   ១៧.៧៤៣  
រទពយសករែកិចាស ោ ១០ ១១២២២២..៨៨៥៥១១    ១៨.៧៨៩  ៥៥០០០០..៦៦១១៨៨    ៧៦.៩០៣  
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវទទួលនេេងៗ ១២ ៦៦..៤៤៩៩៧៧  ៣.៦៥២ ២២៦៦..៤៤៧៧៥៥   ១៤.៩៤៨ 
សររ៊ុលយររូវទទួលពភីាគពីាកព់ ័ធ ២៦ ២២  ២.៣៣២  ៨៨   ៩.៥៤៥  
សររ៊ុលយររូវទទួលពរីកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ ២៦ ៧៧៩៩  ៣៨  ៣៣២២២២   ១៥៦  
សាចរ់បាក ់ ិងសររ៊ុលយ្នាគ្នរ ១៣ ១១៧៧..១១៥៥៤៤  ៥.៥០០  ៦៦៩៩..៩៩០០៣៣   ២២.៥១២  
ររទទពពយយសសកកររែែររយយៈៈននពពលលមមេេីសីសររ៊ុ៊ុែែ   ១១៥៥០០..០០៩៩១១    ៣៤.៦៤៦  ៦៦១១១១..៦៦២២១១     ១៤១.៨០៧  
ររទទពពយយសសកកររែែសសររ៊ុ៊ុែែ   ២២៨៨៦៦..៤៤៦៦១១    ២៤៨.២៩០  ១១..១១៦៦៧៧..៣៣២២៩៩     ១.០១៦.២៥២  
        

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ   ១៤  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបសក់្រុមហ ុន(ត្) 
 

 
  
 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

      ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
ររូូលល្្      ិងិងែែំណំណ៊ុ៊ុ លល         
ររូូលល្្          
នែើរទ៊ុ  ១៤ ៧៧..៤៤៩៩៤៤   ៧.១០០  ៣៣០០..៧៧២២៥៥   ២៨.៨៦៩  
នែើរទ៊ុ ែ៊ុពវល្លភ ១៥ ២២..៥៥៤៤១១  -  ១១០០..៤៤២២២២  -  
របាកែ់ររុង ១៦ ((៤៤..២២៦៦៩៩))   (៥.៨១៥) ((១១៧៧..៤៤៣៣៥៥))  (២៣.៧២៩) 
ចំនណញរកាទ៊ុក  ១១៧៧..៤៤០០០០    ១៥.៨៤១  ៧៧០០..៩៩១១២២    ៦៤.៥៦៦  
លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ   -  -  ((២២២២៣៣))  ៣៩១  
ររូូលល្្  សសររ៊ុ៊ុែែ   ២២៣៣..១១៦៦៦៦     ១៧.១២៦  ៩៩៤៤..៤៤០០១១    ៧០.០៩៧  
          
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លល           
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងង         
របាកក់រា ី ១៨ ៩៩១១..៥៥៧៧៥៥  ១០០.០៧៧  ៣៣៧៧៣៣..១១៦៦៨៨  ៤០៩.៦១៥  
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ៨ ១១៤៤៨៨   ២៣  ៦៦០០៣៣   ៩៤  
ែំណ៊ុ លព ធព ោ ២៤ ៧៧៧៧៧៧  ៤៥៣  ៣៣..១១៦៦៦៦  ១.៨៥៤  
ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ទិសេ  ៍ ១៩ ៤៤..៣៣២២១១   ៥.៨៦៧  ១១៧៧..៦៦០០៨៨    ២៤.០១៤  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងងសសររ៊ុ៊ុែែ   ៩៩៦៦..៨៨២២១១  ១០៦.៤២០  ៣៣៩៩៤៤..៥៥៤៤៥៥  ៤៣៥.៥៧៧  
         
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលមមេេី ី        
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវសងនេេងៗ ១៧ ៣៣៣៣..៣៣៨៨២២  ១០.៨៥៩  ១១៣៣៦៦..០០៣៣២២  ៤៤.៤៤៦  
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ ២៦ ២២៧៧..០០៥៥៤៤  ៦២.៨៩២  ១១១១០០..២២៤៤៥៥   ២៥៧.៤១៧  
សររ៊ុលយររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ ២៦ ៩៩០០..៦៦៦៦៨៨  ៣៦.៦៦៧  ៣៣៦៦៩៩..៤៤៧៧២២  ១៥០.០៧៨  
របាកក់រា ី ១៨ ១១៣៣..៥៥៤៤៤៤   ១២.៦១៤   ៥៥៥៥..១១៩៩២២   ៥១.៦២៩   
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ៨ ១១៤៤  ៧២  ៥៥៨៨   ២៩៥  
ព ធនលើរបាកច់ណូំលររូវែង ់  ១១..៨៨១១២២  ១.៦៤០  ៧៧..៣៣៨៨៤៤   ៦.៧១៣  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលមមេេី ី  ១១៦៦៦៦..៤៤៧៧៤៤  ១២៤.៧៤៤  ៦៦៧៧៨៨..៣៣៨៨៣៣  ៥១០.៥៧៨  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលសសររ៊ុ៊ុែែ   ២២៦៦៣៣..២២៩៩៥៥     ២៣១.១៦៤  ១១..០០៧៧២២..៩៩២២៨៨    ៩៤៦.១៥៥  
ររូូលល្្      ិងិងែែំណំណ៊ុ៊ុ លលសសររ៊ុ៊ុែែ    ២២៨៨៦៦..៤៤៦៦១១     ២៤៨.២៩០  ១១..១១៦៦៧៧..៣៣២២៩៩     ១.០១៦.២៥២   

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ   ១៣  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបសក់្រុមហ ុន 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

     
 

((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
ររទទពពយយសសកកររែែ         
ររទទពពយយសសកកររែែររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងង           
វ ិិនយគកន៊ុងរករុហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ ៩ ៥៥០០  ៣៥  ២២០០៤៤   ១៤៣  
រទពយសរបរតិ នរាងចរក  ិងែរកិាខ រ ៧ ១១៤៤..១១៥៥០០  ១៥.៤០៤  ៥៥៧៧..៦៦៦៦១១   ៦៣.០៤៩  
រទពយសករែអរូែយិ  ៣៣  ៥  ១១២២   ២០  
រទពយសករែកិចាស ោ ១០ ១១២២២២..១១៦៦៧៧  ១៩៨.២០០  ៤៤៩៩៧៧..៨៨៣៣១១  ៨១១.២៣៣  
ររទទពពយយសសកកររែែររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងងសសររ៊ុ៊ុែែ   ១១៣៣៦៦..៣៣៧៧០០  ២១៣.៦៤៤  ៥៥៥៥៥៥..៧៧០០៨៨  ៨៧៤.៤៤៥  
           
ររទទពពយយសសកកររែែររយយៈៈននពពលលមមេេី ី            
ស និ្ ិ ១១ ៣៣..៥៥០០៨៨  ៤.៣៣៥  ១១៤៤..២២៩៩៥៥   ១៧.៧៤៣  
រទពយសករែកិចាស ោ ១០ ១១២២២២..៨៨៥៥១១    ១៨.៧៨៩  ៥៥០០០០..៦៦១១៨៨    ៧៦.៩០៣  
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវទទួលនេេងៗ ១២ ៦៦..៤៤៩៩៧៧  ៣.៦៥២ ២២៦៦..៤៤៧៧៥៥   ១៤.៩៤៨ 
សររ៊ុលយររូវទទួលពភីាគពីាកព់ ័ធ ២៦ ២២  ២.៣៣២  ៨៨   ៩.៥៤៥  
សររ៊ុលយររូវទទួលពរីកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ ២៦ ៧៧៩៩  ៣៨  ៣៣២២២២   ១៥៦  
សាចរ់បាក ់ ិងសររ៊ុលយ្នាគ្នរ ១៣ ១១៧៧..១១៥៥៤៤  ៥.៥០០  ៦៦៩៩..៩៩០០៣៣   ២២.៥១២  
ររទទពពយយសសកកររែែររយយៈៈននពពលលមមេេីសីសររ៊ុ៊ុែែ   ១១៥៥០០..០០៩៩១១    ៣៤.៦៤៦  ៦៦១១១១..៦៦២២១១     ១៤១.៨០៧  
ររទទពពយយសសកកររែែសសររ៊ុ៊ុែែ   ២២៨៨៦៦..៤៤៦៦១១    ២៤៨.២៩០  ១១..១១៨៨៧៧..៣៣២២៩៩     ១.០១៦.២៥២  
        

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ   ១៤  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបសក់្រុមហ ុន(ត្) 
 

 
  
 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

     
 

((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
ររូូលល្្      ិងិងែែំណំណ៊ុ៊ុ លល         
ររូូលល្្          
នែើរទ៊ុ  ១៤ ៧៧..៤៤៩៩៤៤   ៧.១០០  ៣៣០០..៧៧២២៥៥   ២៨.៨៦៩  
នែើរទ៊ុ ែ៊ុពវល្លភ ១៥ ២២..៥៥៤៤១១  -  ១១០០..៤៤២២២២  -  
របាកែ់ររុង ១៦ ((៤៤..២២៦៦៩៩))   (៥.៨១៥) ((១១៧៧..៤៤៣៣៥៥))  (២៣.៧២៩) 
ចំនណញរកាទ៊ុក  ១១៧៧..៤៤០០០០    ១៥.៨៤១  ៧៧០០..៩៩១១២២    ៦៤.៥៦៦  
លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ   -  -  ((២២២២៣៣))  ៣៩១  
ររូូលល្្  សសររ៊ុ៊ុែែ   ២២៣៣..១១៦៦៦៦     ១៧.១២៦  ៩៩៤៤..៤៤០០១១    ៧០.០៩៧  
          
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លល           
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងង         
របាកក់រា ី ១៨ ៨៨៧៧..០០២២៥៥  ១០០.០៧៧  ៣៣៧៧៣៣..១១៦៦៨៨  ៤០៩.៦១៥  
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ៨ ១១៤៤៨៨   ២៣  ៦៦០០៣៣   ៩៤  
ែំណ៊ុ លព ធព ោ ២៤ ៧៧៧៧៧៧  ៤៥៣  ៣៣..១១៦៦៦៦  ១.៨៥៤  
ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ទិសេ  ៍ ១៩ ៤៤..៣៣២២១១   ៥.៨៦៧  ១១៧៧..៦៦០០៨៨    ២៤.០១៤  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងងសសររ៊ុ៊ុែែ   ៩៩៦៦..៨៨២២១១  ១០៦.៤២០  ៣៣៩៩៤៤..៥៥៤៤៥៥  ៤៣៥.៥៧៧  
         
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលមមេេី ី        
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវសងនេេងៗ ១៧ ៣៣៣៣..៣៣៨៨២២  ១០.៨៥៩  ១១៣៣៦៦..០០៣៣២២  ៤៤.៤៤៦  
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ ២៦ ២២៧៧..០០៥៥៤៤  ៦២.៨៩២  ១១១១០០..២២៤៤៥៥   ២៥៧.៤១៧  
សររ៊ុលយររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ ២៦ ៩៩០០..៦៦៦៦៨៨  ៣៦.៦៦៧  ៣៣៦៦៩៩..៤៤៧៧២២  ១៥០.០៧៨  
របាកក់រា ី ១៨ ១១៣៣..៥៥៤៤៤៤   ១២.៦១៤   ៥៥៥៥..១១៩៩២២   ៥១.៦២៩   
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ៨ ១១៤៤  ៧២  ៥៥៨៨   ២៩៥  
ព ធនលើរបាកច់ណូំលររូវែង ់  ១១..៨៨១១២២  ១.៦៤០  ៧៧..៣៣៨៨៤៤   ៦.៧១៣  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលមមេេី ី  ១១៦៦៦៦..៤៤៧៧៤៤  ១២៤.៧៤៤  ៦៦៧៧៨៨..៣៣៨៨៣៣  ៥១០.៥៧៨  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលសសររ៊ុ៊ុែែ   ២២៦៦៣៣..២២៩៩៥៥     ២៣១.១៦៤  ១១..០០៧៧២២..៩៩២២៨៨    ៩៤៦.១៥៥  
ររូូលល្្      ិងិងែែំណំណ៊ុ៊ុ លលសសររ៊ុ៊ុែែ    ២២៨៨៦៦..៤៤៦៦១១     ២៤៨.២៩០  ១១..១១៦៦៧៧..៣៣២២៩៩     ១.០១៦.២៥២   

របាយការណ៍៍ស្ថាា្នភាពហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់ក្រុ�ុមហិុុន



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ   ១៤  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបសក់្រុមហ ុន(ត្) 
 

 
  
 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

      ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
ររូូលល្្      ិងិងែែំណំណ៊ុ៊ុ លល         
ររូូលល្្          
នែើរទ៊ុ  ១៤ ៧៧..៤៤៩៩៤៤   ៧.១០០  ៣៣០០..៧៧២២៥៥   ២៨.៨៦៩  
នែើរទ៊ុ ែ៊ុពវល្លភ ១៥ ២២..៥៥៤៤១១  -  ១១០០..៤៤២២២២  -  
របាកែ់ររុង ១៦ ((៤៤..២២៦៦៩៩))   (៥.៨១៥) ((១១៧៧..៤៤៣៣៥៥))  (២៣.៧២៩) 
ចំនណញរកាទ៊ុក  ១១៧៧..៤៤០០០០    ១៥.៨៤១  ៧៧០០..៩៩១១២២    ៦៤.៥៦៦  
លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ   -  -  ((២២២២៣៣))  ៣៩១  
ររូូលល្្  សសររ៊ុ៊ុែែ   ២២៣៣..១១៦៦៦៦     ១៧.១២៦  ៩៩៤៤..៤៤០០១១    ៧០.០៩៧  
          
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លល           
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងង         
របាកក់រា ី ១៨ ៩៩១១..៥៥៧៧៥៥  ១០០.០៧៧  ៣៣៧៧៣៣..១១៦៦៨៨  ៤០៩.៦១៥  
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ៨ ១១៤៤៨៨   ២៣  ៦៦០០៣៣   ៩៤  
ែំណ៊ុ លព ធព ោ ២៤ ៧៧៧៧៧៧  ៤៥៣  ៣៣..១១៦៦៦៦  ១.៨៥៤  
ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ទិសេ  ៍ ១៩ ៤៤..៣៣២២១១   ៥.៨៦៧  ១១៧៧..៦៦០០៨៨    ២៤.០១៤  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងងសសររ៊ុ៊ុែែ   ៩៩៦៦..៨៨២២១១  ១០៦.៤២០  ៣៣៩៩៤៤..៥៥៤៤៥៥  ៤៣៥.៥៧៧  
         
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលមមេេី ី        
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវសងនេេងៗ ១៧ ៣៣៣៣..៣៣៨៨២២  ១០.៨៥៩  ១១៣៣៦៦..០០៣៣២២  ៤៤.៤៤៦  
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ ២៦ ២២៧៧..០០៥៥៤៤  ៦២.៨៩២  ១១១១០០..២២៤៤៥៥   ២៥៧.៤១៧  
សររ៊ុលយររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ ២៦ ៩៩០០..៦៦៦៦៨៨  ៣៦.៦៦៧  ៣៣៦៦៩៩..៤៤៧៧២២  ១៥០.០៧៨  
របាកក់រា ី ១៨ ១១៣៣..៥៥៤៤៤៤   ១២.៦១៤   ៥៥៥៥..១១៩៩២២   ៥១.៦២៩   
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ៨ ១១៤៤  ៧២  ៥៥៨៨   ២៩៥  
ព ធនលើរបាកច់ណូំលររូវែង ់  ១១..៨៨១១២២  ១.៦៤០  ៧៧..៣៣៨៨៤៤   ៦.៧១៣  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលមមេេី ី  ១១៦៦៦៦..៤៤៧៧៤៤  ១២៤.៧៤៤  ៦៦៧៧៨៨..៣៣៨៨៣៣  ៥១០.៥៧៨  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលសសររ៊ុ៊ុែែ   ២២៦៦៣៣..២២៩៩៥៥     ២៣១.១៦៤  ១១..០០៧៧២២..៩៩២២៨៨    ៩៤៦.១៥៥  
ររូូលល្្      ិងិងែែំណំណ៊ុ៊ុ លលសសររ៊ុ៊ុែែ    ២២៨៨៦៦..៤៤៦៦១១     ២៤៨.២៩០  ១១..១១៦៦៧៧..៣៣២២៩៩     ១.០១៦.២៥២   

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ   ១៤  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហរិញ្ញវត្ថុរបសក់្រុមហ ុន(ត្) 
 

 
  
 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

     
 

((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
ររូូលល្្      ិងិងែែំណំណ៊ុ៊ុ លល         
ររូូលល្្          
នែើរទ៊ុ  ១៤ ៧៧..៤៤៩៩៤៤   ៧.១០០  ៣៣០០..៧៧២២៥៥   ២៨.៨៦៩  
នែើរទ៊ុ ែ៊ុពវល្លភ ១៥ ២២..៥៥៤៤១១  -  ១១០០..៤៤២២២២  -  
របាកែ់ររុង ១៦ ((៤៤..២២៦៦៩៩))   (៥.៨១៥) ((១១៧៧..៤៤៣៣៥៥))  (២៣.៧២៩) 
ចំនណញរកាទ៊ុក  ១១៧៧..៤៤០០០០    ១៥.៨៤១  ៧៧០០..៩៩១១២២    ៦៤.៥៦៦  
លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ   -  -  ((២២២២៣៣))  ៣៩១  
ររូូលល្្  សសររ៊ុ៊ុែែ   ២២៣៣..១១៦៦៦៦     ១៧.១២៦  ៩៩៤៤..៤៤០០១១    ៧០.០៩៧  
          
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លល           
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងង         
របាកក់រា ី ១៨ ៨៨៧៧..០០២២៥៥  ១០០.០៧៧  ៣៣៧៧៣៣..១១៦៦៨៨  ៤០៩.៦១៥  
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ៨ ១១៤៤៨៨   ២៣  ៦៦០០៣៣   ៩៤  
ែំណ៊ុ លព ធព ោ ២៤ ៧៧៧៧៧៧  ៤៥៣  ៣៣..១១៦៦៦៦  ១.៨៥៤  
ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ទិសេ  ៍ ១៩ ៤៤..៣៣២២១១   ៥.៨៦៧  ១១៧៧..៦៦០០៨៨    ២៤.០១៤  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងងសសររ៊ុ៊ុែែ   ៩៩៦៦..៨៨២២១១  ១០៦.៤២០  ៣៣៩៩៤៤..៥៥៤៤៥៥  ៤៣៥.៥៧៧  
         
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលមមេេី ី        
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវសងនេេងៗ ១៧ ៣៣៣៣..៣៣៨៨២២  ១០.៨៥៩  ១១៣៣៦៦..០០៣៣២២  ៤៤.៤៤៦  
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ ២៦ ២២៧៧..០០៥៥៤៤  ៦២.៨៩២  ១១១១០០..២២៤៤៥៥   ២៥៧.៤១៧  
សររ៊ុលយររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ ២៦ ៩៩០០..៦៦៦៦៨៨  ៣៦.៦៦៧  ៣៣៦៦៩៩..៤៤៧៧២២  ១៥០.០៧៨  
របាកក់រា ី ១៨ ១១៣៣..៥៥៤៤៤៤   ១២.៦១៤   ៥៥៥៥..១១៩៩២២   ៥១.៦២៩   
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ៨ ១១៤៤  ៧២  ៥៥៨៨   ២៩៥  
ព ធនលើរបាកច់ណូំលររូវែង ់  ១១..៨៨១១២២  ១.៦៤០  ៧៧..៣៣៨៨៤៤   ៦.៧១៣  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររយយៈៈននពពលលមមេេី ី  ១១៦៦៦៦..៤៤៧៧៤៤  ១២៤.៧៤៤  ៦៦៧៧៨៨..៣៣៨៨៣៣  ៥១០.៥៧៨  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលសសររ៊ុ៊ុែែ   ២២៦៦៣៣..២២៩៩៥៥     ២៣១.១៦៤  ១១..០០៧៧២២..៩៩២២៨៨    ៩៤៦.១៥៥  
ររូូលល្្      ិងិងែែំណំណ៊ុ៊ុ លលសសររ៊ុ៊ុែែ    ២២៨៨៦៦..៤៤៦៦១១     ២៤៨.២៩០  ១១..១១៦៦៧៧..៣៣២២៩៩     ១.០១៦.២៥២   

របាយការណ៍៍ស្ថាាន្ភាពហិិរញ្ញញវតុ្ថុ�របស់់ក្រុ�ុមហុុិន(ត្ថុ)



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ   ១៥  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ចាំធណញ ឬខាត្ និងចាំណូលធពញធលញ 
ធេេងៗរបសស់មព័នធក្រុមហ ុន 
 
 
 

 

  សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

     
 

((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
        
ចំណូល ២០ ៦៦៧៧..២២១១៤៤   ៤៩.៦៧៣   ២២៧៧៣៣..៦៦២២៨៨  ២០៣.០១៤  
ចំណ្តយរែរិែរតិការ ២១ ((៥៥៩៩..៥៥៩៩៦៦))   (៣៣.៨៣៤) ((២២៤៤២២..៦៦១១៥៥))  (១៣៨.២៨១) 
ចំនណញ/ខារនេេងៗ  ៥៥  (១៣) ២២០០  (៥៣) 
ចចំំននណណញញររែែររិែិែររតតិកិាការរ   ៧៧..៦៦២២៣៣   ១៥.៨២៦  ៣៣១១..០០៣៣៣៣   ៦៤.៦៨០  
ចំណូលហិរញ្ញ ែបទ   ១១..០០៩៩៨៨   ២៩   ៤៤..៤៤៧៧០០   ១១៩   
ចំណ្តយហរិញ្ញែបទ  ២២ ((៦៦..២២៤៤៣៣))   (៦.៦១២) ((២២៥៥..៤៤១១៥៥))   (២៧.០២៣) 
ចចំំននណណញញររ៊ុ៊ុ  ែែងង់ព់ព  ធធននលលើើររបាបាកក់ច់ចំណំណូូលល   ២២..៤៤៧៧៨៨  ៩.២៤៣  ១១០០..០០៨៨៨៨  ៣៧.៧៧៦  
ចំណ្តយព ធនលើរបាកច់ណូំល ២៣ ((១១..០០០០៩៩))  (២.០៣៩) ((៤៤..១១០០៨៨))  (៨.៣៣៣) 
ចចំំននណណញញកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ   ១១..៤៤៦៦៩៩  ៧.២០៤  ៥៥..៩៩៨៨០០  ២៩.៤៤៣  
         
ចចំំននណណញញកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទទទកក់ទ់ទងងននៅៅ  ឹងឹង៖៖       
ម្គា ស់រកុរហ ៊ុ   ១១..៣៣៨៨៨៨  ៧.២០៧  ៥៥..៦៦៥៥០០  ២៩.៤៥៥  
េលរែនយជ្ ភ៍ាគរិច  ៨៨១១  (៣) ៣៣៣៣០០  (១២) 

  ១១..៤៤៦៦៩៩  ៧.២០៤  ៥៥..៩៩៨៨០០  ២៩.៤៤៣  
        

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ   ១៦  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ចាំធណញ ឬខាត្ និងចាំណូលធពញធលញ 
ធេេងៗរបសស់មព័នធក្រុមហ ុន (ត្) 
 
 
 

 

  សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

     
 

((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
        
ចចំំននណណញញកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ   ១១..៤៤៦៦៩៩  ៧.២០៤  ៥៥..៩៩៨៨០០ ២៩.៤៤៣ 
          
ចចំណំណូូលលននពពញញននលលញញននេេេេងងៗៗ         
សម្គសធារ៊ុខ្ែលររូវន្វើចណំ្តរន់េើងវញិ
កន៊ុងចំនណញ ឬខារ  

  
 

   

ចំនណញ/(ខារ) ថ្ រថ្រេសររសែនលើ             
លំហូរសាចរ់បាក ់  ១១..៥៥៤៤៦៦  (៤.០៤៣) ៦៦..២២៩៩៤៤  (១៦.៥២៤) 

លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ   -  - ((៦៦១១២២))  ៤០៦ 
ចចំណំណូូលលននពពញញននលលញញសសររ៊ុ៊ុែែកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ   ៣៣.០០១១៥៥ ៣.១៦១  ១១១១..៦៦៦៦២២  ១៣.៣២៥  
           
ចចំំននណណញញកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទទទកក់ទ់ទងងននៅៅ  ឹងឹង៖៖          
ម្គា ស់រកុរហ ៊ុ   ២២..៨៨៥៥៣៣   ៣.១៦៤ ១១១១..០០០០២២   ១៣.៣៣៧ 
េលរែនយជ្ ភ៍ាគរិច  ១១៦៦២២   (៣) ៦៦៦៦០០   (១២) 

   ៣៣.០០១១៥៥ ៣.១៦១  ១១១១..៦៦៦៦២២  ១៣.៣២៥  
         
ចំណូលកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ ខ្ែលជាករែសិទិធរែស់ម្គា ស់ភាគហ ៊ុ រែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ កន៊ុងអេំ៊ុងកាលែរនិចេទម្គ ែូចខាងនរការ៖ 
          
ចំនណញស៊ុទធកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ នគ្នល       
(នស /នរៀល) ៣០  ១១,,៨៨៦៦ ១០,១៥  ៧៧៥៥,,៨៨៦៦  ៤១៤,៨៦ 

ចំនណញស៊ុទធកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ ថយច៊ុេះ     
(នស /នរៀល) ៣០  ១១,,៨៨៦៦ ១០,១៥  ៧៧៥៥,,៨៨៦៦  ៤១៤,៨៦  

        

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ   ១៥  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ចាំធណញ ឬខាត្ និងចាំណូលធពញធលញ 
ធេេងៗរបសស់មព័នធក្រុមហ ុន 
 
 
 

 

  សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

     
 

((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
        
ចំណូល ២០ ៦៦៧៧..២២១១៤៤   ៤៩.៦៧៣   ២២៧៧៣៣..៦៦២២៨៨  ២០៣.០១៤  
ចំណ្តយរែរិែរតិការ ២១ ((៥៥៩៩..៥៥៩៩៦៦))   (៣៣.៨៣៤) ((២២៤៤២២..៦៦១១៥៥))  (១៣៨.២៨១) 
ចំនណញ/ខារនេេងៗ  ៥៥  (១៣) ២២០០  (៥៣) 
ចចំំននណណញញររែែររិែិែររតតិកិាការរ   ៧៧..៦៦២២៣៣   ១៥.៨២៦  ៣៣១១..០០៣៣៣៣   ៦៤.៦៨០  
ចំណូលហិរញ្ញ ែបទ   ១១..០០៩៩៨៨   ២៩   ៤៤..៤៤៧៧០០   ១១៩   
ចំណ្តយហរិញ្ញែបទ  ២២ ((៦៦..២២៤៤៣៣))   (៦.៦១២) ((២២៥៥..៤៤១១៥៥))   (២៧.០២៣) 
ចចំំននណណញញររ៊ុ៊ុ  ែែងង់ព់ព  ធធននលលើើររបាបាកក់ច់ចំណំណូូលល   ២២..៤៤៧៧៨៨  ៩.២៤៣  ១១០០..០០៨៨៨៨  ៣៧.៧៧៦  
ចំណ្តយព ធនលើរបាកច់ណូំល ២៣ ((១១..០០០០៩៩))  (២.០៣៩) ((៤៤..១១០០៨៨))  (៨.៣៣៣) 
ចចំំននណណញញកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ   ១១..៤៤៦៦៩៩  ៧.២០៤  ៥៥..៩៩៨៨០០  ២៩.៤៤៣  
         
ចចំំននណណញញកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទទទកក់ទ់ទងងននៅៅ  ឹងឹង៖៖       
ម្គា ស់រកុរហ ៊ុ   ១១..៣៣៨៨៨៨  ៧.២០៧  ៥៥..៦៦៥៥០០  ២៩.៤៥៥  
េលរែនយជ្ ភ៍ាគរិច  ៨៨១១  (៣) ៣៣៣៣០០  (១២) 

  ១១..៤៤៦៦៩៩  ៧.២០៤  ៥៥..៩៩៨៨០០  ២៩.៤៤៣  
        

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ   ១៦  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ចាំធណញ ឬខាត្ និងចាំណូលធពញធលញ 
ធេេងៗរបសស់មព័នធក្រុមហ ុន (ត្) 
 
 
 

 

  សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

     
 

((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
        
ចចំំននណណញញកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ   ១១..៤៤៦៦៩៩  ៧.២០៤  ៥៥..៩៩៨៨០០ ២៩.៤៤៣ 
          
ចចំណំណូូលលននពពញញននលលញញននេេេេងងៗៗ         
សម្គសធារ៊ុខ្ែលររូវន្វើចណំ្តរន់េើងវញិ
កន៊ុងចំនណញ ឬខារ  

  
 

   

ចំនណញ/(ខារ) ថ្ រថ្រេសររសែនលើ             
លំហូរសាចរ់បាក ់  ១១..៥៥៤៤៦៦  (៤.០៤៣) ៦៦..២២៩៩៤៤  (១៦.៥២៤) 

លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ   -  - ((៦៦១១២២))  ៤០៦ 
ចចំណំណូូលលននពពញញននលលញញសសររ៊ុ៊ុែែកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ   ៣៣.០០១១៥៥ ៣.១៦១  ១១១១..៦៦៦៦២២  ១៣.៣២៥  
           
ចចំំននណណញញកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទទទកក់ទ់ទងងននៅៅ  ឹងឹង៖៖          
ម្គា ស់រកុរហ ៊ុ   ២២..៨៨៥៥៣៣   ៣.១៦៤ ១១១១..០០០០២២   ១៣.៣៣៧ 
េលរែនយជ្ ភ៍ាគរិច  ១១៦៦២២   (៣) ៦៦៦៦០០   (១២) 

   ៣៣.០០១១៥៥ ៣.១៦១  ១១១១..៦៦៦៦២២  ១៣.៣២៥  
         
ចំណូលកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ ខ្ែលជាករែសិទិធរែស់ម្គា ស់ភាគហ ៊ុ រែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ កន៊ុងអេំ៊ុងកាលែរនិចេទម្គ ែូចខាងនរការ៖ 
          
ចំនណញស៊ុទធកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ នគ្នល       
(នស /នរៀល) ៣០  ១១,,៨៨៦៦ ១០,១៥  ៧៧៥៥,,៨៨៦៦  ៤១៤,៨៦ 

ចំនណញស៊ុទធកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ ថយច៊ុេះ     
(នស /នរៀល) ៣០  ១១,,៨៨៦៦ ១០,១៥  ៧៧៥៥,,៨៨៦៦  ៤១៤,៨៦  

        

របាយការណ៍៍ចំំណេណ៍ញ ឬខាត្ថុ និងចំំណ៍ូលណេពញណេលញ
ណេ�្�ងៗរបស់់ស់ម័�នធក្រុ�ុមហិុុន



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

4646 4747
នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ   ១៦  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ចាំធណញ ឬខាត្ និងចាំណូលធពញធលញ 
ធេេងៗរបសស់មព័នធក្រុមហ ុន (ត្) 
 
 
 

 

  សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

     
 

((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
        
ចចំំននណណញញកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ   ១១..៤៤៦៦៩៩  ៧.២០៤  ៥៥..៩៩៨៨០០ ២៩.៤៤៣ 
          
ចចំណំណូូលលននពពញញននលលញញននេេេេងងៗៗ         
សម្គសធារ៊ុខ្ែលររូវន្វើចណំ្តរន់េើងវញិ
កន៊ុងចំនណញ ឬខារ  

  
 

   

ចំនណញ/(ខារ) ថ្ រថ្រេសររសែនលើ             
លំហូរសាចរ់បាក ់  ១១..៥៥៤៤៦៦  (៤.០៤៣) ៦៦..២២៩៩៤៤  (១៦.៥២៤) 

លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ   -  - ((៦៦១១២២))  ៤០៦ 
ចចំណំណូូលលននពពញញននលលញញសសររ៊ុ៊ុែែកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ   ៣៣.០០១១៥៥ ៣.១៦១  ១១១១..៦៦៦៦២២  ១៣.៣២៥  
           
ចចំំននណណញញកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទទទកក់ទ់ទងងននៅៅ  ឹងឹង៖៖          
ម្គា ស់រកុរហ ៊ុ   ២២..៨៨៥៥៣៣   ៣.១៦៤ ១១១១..០០០០២២   ១៣.៣៣៧ 
េលរែនយជ្ ភ៍ាគរចិ  ១១៦៦២២   (៣) ៦៦៦៦០០   (១២) 

   ៣៣.០០១១៥៥ ៣.១៦១  ១១១១..៦៦៦៦២២  ១៣.៣២៥  
         
ចំណូលកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ ខ្ែលជាករែសិទិធរែស់ម្គា ស់ភាគហ ៊ុ រែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ កន៊ុងអេំ៊ុងកាលែរនិចេទម្គ ែូចខាងនរការ៖ 
          
ចំនណញស៊ុទធកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ នគ្នល       
(នស /នរៀល) ៣០  ១១,,៨៨៦៦ ១០,១៥  ៧៧៥៥,,៨៨៦៦  ៤១៤,៨៦ 

ចំនណញស៊ុទធកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ ថយច៊ុេះ     
(នស /នរៀល) ៣០  ១១,,៨៨៦៦ ១០,១៥  ៧៧៥៥,,៨៨៦៦  ៤១៤,៨៦  

        

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ   ១៦  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ចាំធណញ ឬខាត្ និងចាំណូលធពញធលញ 
ធេេងៗរបសស់មព័នធក្រុមហ ុន (ត្) 
 
 
 

 

  សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

     
 

((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
        
ចចំំននណណញញកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ   ១១..៤៤៦៦៩៩  ៧.២០៤  ៥៥..៩៩៨៨០០ ២៩.៤៤៣ 
          
ចចំណំណូូលលននពពញញននលលញញននេេេេងងៗៗ         
សម្គសធារ៊ុខ្ែលររូវន្វើចណំ្តរន់េើងវញិ
កន៊ុងចំនណញ ឬខារ  

  
 

   

ចំនណញ/(ខារ) ថ្ រថ្រេសររសែនលើ             
លំហូរសាចរ់បាក ់  ១១..៥៥៤៤៦៦  (៤.០៤៣) ៦៦..២២៩៩៤៤  (១៦.៥២៤) 

លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ   -  - ((៦៦១១២២))  ៤០៦ 
ចចំណំណូូលលននពពញញននលលញញសសររ៊ុ៊ុែែកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ   ៣៣.០០១១៥៥ ៣.១៦១  ១១១១..៦៦៦៦២២  ១៣.៣២៥  
           
ចចំំននណណញញកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទទទកក់ទ់ទងងននៅៅ  ឹងឹង៖៖          
ម្គា ស់រកុរហ ៊ុ   ២២..៨៨៥៥៣៣   ៣.១៦៤ ១១១១..០០០០២២   ១៣.៣៣៧ 
េលរែនយជ្ ភ៍ាគរចិ  ១១៦៦២២   (៣) ៦៦៦៦០០   (១២) 

   ៣៣.០០១១៥៥ ៣.១៦១  ១១១១..៦៦៦៦២២  ១៣.៣២៥  
         
ចំណូលកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ ខ្ែលជាករែសិទិធរែស់ម្គា ស់ភាគហ ៊ុ រែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ កន៊ុងអេំ៊ុងកាលែរនិចេទម្គ ែូចខាងនរការ៖ 
          
ចំនណញស៊ុទធកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ នគ្នល       
(នស /នរៀល) ៣០  ១១,,៨៨៦៦ ១០,១៥  ៧៧៥៥,,៨៨៦៦  ៤១៤,៨៦ 

ចំនណញស៊ុទធកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ ថយច៊ុេះ     
(នស /នរៀល) ៣០  ១១,,៨៨៦៦ ១០,១៥  ៧៧៥៥,,៨៨៦៦  ៤១៤,៨៦  

        

របាយការណ៍៍ចំំណេណ៍ញ ឬខាត្ថុ និងចំំណ៍ូលណេពញណេលញ
ណេ�្�ងៗរបស់់ស់ម័�នធក្រុ�ុមហិុុន (ត្ថុ)



ផ្នែ�ែកទីី ០៦ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១4848

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ  
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ   ១៧  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ចាំធណញ ឬខាត្ និងចាំណូលធពញធលញ        
ធេេងៗរបសក់្រុមហ ុន 
 

  
  
  
  

  សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

     
 

((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
         
ចំណូល ២០ ៦៦៧៧..២២១១៤៤    ៤៩..៦៧៣  ២២៧៧៣៣..៦៦២២៨៨   ២០៣.០១៤  
ចំណ្តយរែរិែរតិការ ២១ ((៥៥៩៩..៥៥១១៧៧))   (៣៣..៧៩៧) ((២២៤៤២២..២២៩៩៤៤))   (១៣៨.១២៧) 
ចំនណញ/ខារនេេងៗ 

 
១១៦៦  (២០) ៦៦៥៥  (៨២) 

ចចំំននណណញញររែែររិែិែររតតិកិាការរ   ៧៧..៧៧១១៣៣    ១៥..៨៥៦  ៣៣១១..៣៣៩៩៩៩   ៦៤.៨០៥  
ចំណូលហិរញ្ញ ែបទ   ១១..០០៩៩៨៨    ២៩  ៤៤..៤៤៧៧០០   ១១៩  
ចំណ្តយហរិញ្ញែបទ  ២២ ((៦៦..២២៤៤៣៣))   (៦..៦១២) ((២២៥៥..៤៤១១៥៥))   (២៧.០២៣) 
ចចំំននណណញញររ៊ុ៊ុ  ែែងង់ព់ព  ធធននលលើើររបាបាកក់ច់ចំណំណូូលល   ២២..៥៥៦៦៨៨    ៩..២៧៣  ១១០០..៤៤៥៥៤៤   ៣៧.៩០១  
ចំណ្តយព ធនលើរបាកច់ណូំល ២៣ ((១១..០០០០៩៩))   (២..០៣៩) ((៤៤..១១០០៨៨))   (៨.៣៣៣) 
ចចំំននណណញញកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ   ១១..៥៥៥៥៩៩    ៧..២៣៤  ៦៦..៣៣៤៤៦៦  ២៩.៥៦៨  
ចចំណំណូូលល  //((ខាខាររ))ននពពញញននលលញញននេេេេងងននទទៀៀររ           
សម្គសធារ៊ុខ្ែលររូវន្វើចណំ្តរន់េើងវញិកន៊ុង
ចំនណញ ឬខារ          

ចំនណញ/(ខារ) ថ្ រថ្រេសររសែនលើ           
លំហូរសាចរ់បាក ់

 
១១..៥៥៤៤៦៦  (៤..០៤៣)  ៦៦..២២៩៩៤៤  (១៦.៥២៤) 

លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ   --  - ((៦៦១១៤៤))  ៣៩១ 
ចចំណំណូូលលននពពញញននលលញញសសររ៊ុ៊ុែែកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  ៣៣..១១០០៥៥  ៣..១៩១  ១១២២..០០២២៦៦  ១៣.៤៣៥ 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ  
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ   ១៧  
 

ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍ចាំធណញ ឬខាត្ និងចាំណូលធពញធលញ        
ធេេងៗរបសក់្រុមហ ុន 
 

  
  
  
  

  សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

     
 

((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
         
ចំណូល ២០ ៦៦៧៧..២២១១៤៤    ៤៩..៦៧៣  ២២៧៧៣៣..៦៦២២៨៨   ២០៣.០១៤  
ចំណ្តយរែរិែរតិការ ២១ ((៥៥៩៩..៥៥១១៧៧))   (៣៣..៧៩៧) ((២២៤៤២២..២២៩៩៤៤))   (១៣៨.១២៧) 
ចំនណញ/ខារនេេងៗ 

 
១១៦៦  (២០) ៦៦៥៥  (៨២) 

ចចំំននណណញញររែែររិែិែររតតិកិាការរ   ៧៧..៧៧១១៣៣    ១៥..៨៥៦  ៣៣១១..៣៣៩៩៩៩   ៦៤.៨០៥  
ចំណូលហិរញ្ញ ែបទ   ១១..០០៩៩៨៨    ២៩  ៤៤..៤៤៧៧០០   ១១៩  
ចំណ្តយហរិញ្ញែបទ  ២២ ((៦៦..២២៤៤៣៣))   (៦..៦១២) ((២២៥៥..៤៤១១៥៥))   (២៧.០២៣) 
ចចំំននណណញញររ៊ុ៊ុ  ែែងង់ព់ព  ធធននលលើើររបាបាកក់ច់ចំណំណូូលល   ២២..៥៥៦៦៨៨    ៩..២៧៣  ១១០០..៤៤៥៥៤៤   ៣៧.៩០១  
ចំណ្តយព ធនលើរបាកច់ណូំល ២៣ ((១១..០០០០៩៩))   (២..០៣៩) ((៤៤..១១០០៨៨))   (៨.៣៣៣) 
ចចំំននណណញញកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ   ១១..៥៥៥៥៩៩    ៧..២៣៤  ៦៦..៣៣៤៤៦៦  ២៩.៥៦៨  
ចចំណំណូូលល  //((ខាខាររ))ននពពញញននលលញញននេេេេងងននទទៀៀររ           
សម្គសធារ៊ុខ្ែលររូវន្វើចណំ្តរន់េើងវញិកន៊ុង
ចំនណញ ឬខារ          

ចំនណញ/(ខារ) ថ្ រថ្រេសររសែនលើ           
លំហូរសាចរ់បាក ់

 
១១..៥៥៤៤៦៦  (៤..០៤៣)  ៦៦..២២៩៩៤៤  (១៦.៥២៤) 

លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ   --  - ((៦៦១១៤៤))  ៣៩១ 
ចចំណំណូូលលននពពញញននលលញញសសររ៊ុ៊ុែែកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  ៣៣..១១០០៥៥  ៣..១៩១  ១១២២..០០២២៦៦  ១៣.៤៣៥ 

របាយការណ៍៍ចំំណេណ៍ញ ឬខាត្ថុ និងចំំណ៍ូលណេពញណេលញ
ណេ�្�ងៗរបស់់ស់ម័�នធក្រុ�ុមហិុុន
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ  ២០  
  

  
ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បារ់របសស់មព័នធក្រុមហ ុន 
 

  សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា            

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា      

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

      ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
សសកកររែែភាភាពពររែែររិែិែររិិតតកាការរ         
ចំនណញរ៊ុ ែងព់ ធនលើរបាកច់ណូំល  ២២..៤៤៧៧៨៨  ៩..២៤៣  ១១០០..០០៨៨៨៨  ៣៧.៧៧៦ 
  ិយិយ័រ័រកកររែែសសររម្គម្គែែ់៖់៖          
រលំស់នលើរទពយសករែរូែយិ ២១ ១១..០០៥៥៩៩  ១..១៧៨  ៤៤..៣៣១១១១  ៤.៨១៤ 
រលំស់នលើរទពយសករែអរូែយិ ២១ ៣៣  ២  ១១២២  ៨ 
ចំនណញពកីារលករ់ទពយសរបរតិ នរាងចរក 
 ិងែរកិាខ រ  --  (៥) --  (២០) 
ចំណូលពកីាររបាក ់  ((១១..០០៩៩៨៨))  (២៩) ((៤៤..៤៤៧៧០០))  (១១៩) 
ចំណ្តយពកីាររបាក ់ ២២ ៦៦..២២៤៤៣៣  ៦..៦១២  ២២៥៥..៤៤១១៥៥  ២៧.០២៣ 
(ចំនណញ)/ខារពីការែដូររូែិយែណ័ណ ែរនទស  ((១១០០))  ១០  ((៤៤១១))  ៤១ 
ចចំំននណណញញររែែររិែិែររតតិកិាការរររ៊ុ៊ុ  ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលទទ៊ុ៊ុ  ែែងងវវិលិល  ៨៨..៦៦៧៧៥៥  ១៧.០១១ ៣៣៥៥..៣៣១១៥៥  ៦៩.៥២៣ 
ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលននែែើើររទទ៊ុ៊ុ  ែែងងវវិលិល         
ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលននលលើើ៖៖         
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវទទួលនេេងៗ  ((២២..៦៦២២៧៧))  ៧.១៣៧ ((១១០០..៦៦៩៩៥៥))  ២៩.១៦៩ 
រទពយសករែកិចាស ោ  ((២២៨៨..០០២២៩៩))  (៣៧..៨៨៨) ((១១១១៤៤..១១០០៦៦))  (១៥៤.៨៤៨) 
ស និ្ ិ  ៨៨២២៧៧  (៤..៣៣៥) ៣៣..៣៣៦៦៧៧  (១៧.៧១៧) 
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ  ((៣៣៥៥..៨៨៣៣៨៨))  ៣..៣៣៤  ((១១៤៤៥៥..៨៨៩៩៦៦))  ១៣.៦២៦ 
សររ៊ុលយររូវទទួល/ររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ  ៥៥៦៦..៣៣៤៤១១  ១៣.២៥៩ ២២២២៩៩..៣៣៦៦៤៤  ៥៤.១៩០ 
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវសងនេេងៗ    ២២២២..៥៥០០៣៣  ១.៦៦៥   ៩៩១១..៦៦១១០០    ៦.៨០៥ 
សាសាចច់រ់របាបាកក់ទ់ទទទួលួលបាបា  ពពីរីរែែររិែិែររតតិកិាការរ      ២២១១..៨៨៥៥២២  ១៨៣ ៨៨៨៨..៩៩៥៥៩៩  ៧៤៨ 
ព ធនលើរបាកច់ណូំលខ្ែលបា ែង ់   ((៥១៣))  (៨៧៤) ((២២..០០៨៨៨៨))  (៣.៥៧២) 
សាសាចច់រ់របាបាកក់ស់ស៊ុ៊ុទទធធបាបា  ពពី/ី/((ននររែែើើកកនន៊ុ៊ុងង))    
សសកកររែែភាភាពពររែែររិែិែររតតិកិាការរ ២១..៣៣៩  (៦៩១) ៨៨៦៦..៨៨៧៧១១  (២.៨២៤) 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ  ២០  
  

  
ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បារ់របសស់មព័នធក្រុមហ ុន 
 

  សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា            

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា      

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

      ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
សសកកររែែភាភាពពររែែររិែិែររិិតតកាការរ         
ចំនណញរ៊ុ ែងព់ ធនលើរបាកច់ណូំល  ២២..៤៤៧៧៨៨  ៩..២៤៣  ១១០០..០០៨៨៨៨  ៣៧.៧៧៦ 
  ិយិយ័រ័រកកររែែសសររម្គម្គែែ់៖់៖          
រលំស់នលើរទពយសករែរូែយិ ២១ ១១..០០៥៥៩៩  ១..១៧៨  ៤៤..៣៣១១១១  ៤.៨១៤ 
រលំស់នលើរទពយសករែអរូែយិ ២១ ៣៣  ២  ១១២២  ៨ 
ចំនណញពកីារលករ់ទពយសរបរតិ នរាងចរក 
 ិងែរកិាខ រ  --  (៥) --  (២០) 
ចំណូលពកីាររបាក ់  ((១១..០០៩៩៨៨))  (២៩) ((៤៤..៤៤៧៧០០))  (១១៩) 
ចំណ្តយពកីាររបាក ់ ២២ ៦៦..២២៤៤៣៣  ៦..៦១២  ២២៥៥..៤៤១១៥៥  ២៧.០២៣ 
(ចំនណញ)/ខារពីការែដូររូែិយែណ័ណ ែរនទស  ((១១០០))  ១០  ((៤៤១១))  ៤១ 
ចចំំននណណញញររែែររិែិែររតតិកិាការរររ៊ុ៊ុ  ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលទទ៊ុ៊ុ  ែែងងវវិលិល  ៨៨..៦៦៧៧៥៥  ១៧.០១១ ៣៣៥៥..៣៣១១៥៥  ៦៩.៥២៣ 
ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលននែែើើររទទ៊ុ៊ុ  ែែងងវវិលិល         
ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលននលលើើ៖៖         
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវទទួលនេេងៗ  ((២២..៦៦២២៧៧))  ៧.១៣៧ ((១១០០..៦៦៩៩៥៥))  ២៩.១៦៩ 
រទពយសករែកិចាស ោ  ((២២៨៨..០០២២៩៩))  (៣៧..៨៨៨) ((១១១១៤៤..១១០០៦៦))  (១៥៤.៨៤៨) 
ស និ្ ិ  ៨៨២២៧៧  (៤..៣៣៥) ៣៣..៣៣៦៦៧៧  (១៧.៧១៧) 
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ  ((៣៣៥៥..៨៨៣៣៨៨))  ៣..៣៣៤  ((១១៤៤៥៥..៨៨៩៩៦៦))  ១៣.៦២៦ 
សររ៊ុលយររូវទទួល/ររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ  ៥៥៦៦..៣៣៤៤១១  ១៣.២៥៩ ២២២២៩៩..៣៣៦៦៤៤  ៥៤.១៩០ 
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវសងនេេងៗ    ២២២២..៥៥០០៣៣  ១.៦៦៥   ៩៩១១..៦៦១១០០    ៦.៨០៥ 
សាសាចច់រ់របាបាកក់ទ់ទទទួលួលបាបា  ពពីរីរែែររិែិែររតតិកិាការរ      ២២១១..៨៨៥៥២២  ១៨៣ ៨៨៨៨..៩៩៥៥៩៩  ៧៤៨ 
ព ធនលើរបាកច់ណូំលខ្ែលបា ែង ់   ((៥១៣))  (៨៧៤) ((២២..០០៨៨៨៨))  (៣.៥៧២) 
សាសាចច់រ់របាបាកក់ស់ស៊ុ៊ុទទធធបាបា  ពពី/ី/((ននររែែើើកកនន៊ុ៊ុងង))    
សសកកររែែភាភាពពររែែររិែិែររតតិកិាការរ ២១..៣៣៩  (៦៩១) ៨៨៦៦..៨៨៧៧១១  (២.៨២៤) 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ  ២០  
  

  
ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បារ់របសស់មព័នធក្រុមហ ុន 
 

  សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា            

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា      

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

      ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
សសកកររែែភាភាពពររែែររិែិែររិិតតកាការរ         
ចំនណញរ៊ុ ែងព់ ធនលើរបាកច់ណូំល  ២២..៤៤៧៧៨៨  ៩..២៤៣  ១១០០..០០៨៨៨៨  ៣៧.៧៧៦ 
  ិយិយ័រ័រកកររែែសសររម្គម្គែែ់៖់៖          
រលំស់នលើរទពយសករែរូែយិ ២១ ១១..០០៥៥៩៩  ១..១៧៨  ៤៤..៣៣១១១១  ៤.៨១៤ 
រលំស់នលើរទពយសករែអរូែយិ ២១ ៣៣  ២  ១១២២  ៨ 
ចំនណញពកីារលករ់ទពយសរបរតិ នរាងចរក 
 ិងែរកិាខ រ  --  (៥) --  (២០) 
ចំណូលពកីាររបាក ់  ((១១..០០៩៩៨៨))  (២៩) ((៤៤..៤៤៧៧០០))  (១១៩) 
ចំណ្តយពកីាររបាក ់ ២២ ៦៦..២២៤៤៣៣  ៦..៦១២  ២២៥៥..៤៤១១៥៥  ២៧.០២៣ 
(ចំនណញ)/ខារពីការែដូររូែិយែណ័ណ ែរនទស  ((១១០០))  ១០  ((៤៤១១))  ៤១ 
ចចំំននណណញញររែែររិែិែររតតិកិាការរររ៊ុ៊ុ  ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលទទ៊ុ៊ុ  ែែងងវវិលិល  ៨៨..៦៦៧៧៥៥  ១៧.០១១ ៣៣៥៥..៣៣១១៥៥  ៦៩.៥២៣ 
ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលននែែើើររទទ៊ុ៊ុ  ែែងងវវិលិល         
ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលននលលើើ៖៖         
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវទទួលនេេងៗ  ((២២..៦៦២២៧៧))  ៧.១៣៧ ((១១០០..៦៦៩៩៥៥))  ២៩.១៦៩ 
រទពយសករែកិចាស ោ  ((២២៨៨..០០២២៩៩))  (៣៧..៨៨៨) ((១១១១៤៤..១១០០៦៦))  (១៥៤.៨៤៨) 
ស និ្ ិ  ៨៨២២៧៧  (៤..៣៣៥) ៣៣..៣៣៦៦៧៧  (១៧.៧១៧) 
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ  ((៣៣៥៥..៨៨៣៣៨៨))  ៣..៣៣៤  ((១១៤៤៥៥..៨៨៩៩៦៦))  ១៣.៦២៦ 
សររ៊ុលយររូវទទួល/ររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ  ៥៥៦៦..៣៣៤៤១១  ១៣.២៥៩ ២២២២៩៩..៣៣៦៦៤៤  ៥៤.១៩០ 
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវសងនេេងៗ    ២២២២..៥៥០០៣៣  ១.៦៦៥   ៩៩១១..៦៦១១០០    ៦.៨០៥ 
សាសាចច់រ់របាបាកក់ទ់ទទទួលួលបាបា  ពពីរីរែែររិែិែររតតិកិាការរ      ២២១១..៨៨៥៥២២  ១៨៣ ៨៨៨៨..៩៩៥៥៩៩  ៧៤៨ 
ព ធនលើរបាកច់ណូំលខ្ែលបា ែង ់   ((៥១៣))  (៨៧៤) ((២២..០០៨៨៨៨))  (៣.៥៧២) 
សាសាចច់រ់របាបាកក់ស់ស៊ុ៊ុទទធធបាបា  ពពី/ី/((ននររែែើើកកនន៊ុ៊ុងង))    
សសកកររែែភាភាពពររែែររិែិែររតតិកិាការរ ២១..៣៣៩  (៦៩១) ៨៨៦៦..៨៨៧៧១១  (២.៨២៤) 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ  ២០  
  

  
ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បារ់របសស់មព័នធក្រុមហ ុន 
 

  សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា            

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា      

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

      ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
សសកកររែែភាភាពពររែែររិែិែររិិតតកាការរ         
ចំនណញរ៊ុ ែងព់ ធនលើរបាកច់ណូំល  ២២..៤៤៧៧៨៨  ៩..២៤៣  ១១០០..០០៨៨៨៨  ៣៧.៧៧៦ 
  ិយិយ័រ័រកកររែែសសររម្គម្គែែ់៖់៖          
រលំស់នលើរទពយសករែរូែយិ ២១ ១១..០០៥៥៩៩  ១..១៧៨  ៤៤..៣៣១១១១  ៤.៨១៤ 
រលំស់នលើរទពយសករែអរូែយិ ២១ ៣៣  ២  ១១២២  ៨ 
ចំនណញពកីារលករ់ទពយសរបរតិ នរាងចរក 
 ិងែរកិាខ រ  --  (៥) --  (២០) 
ចំណូលពកីាររបាក ់  ((១១..០០៩៩៨៨))  (២៩) ((៤៤..៤៤៧៧០០))  (១១៩) 
ចំណ្តយពកីាររបាក ់ ២២ ៦៦..២២៤៤៣៣  ៦..៦១២  ២២៥៥..៤៤១១៥៥  ២៧.០២៣ 
(ចំនណញ)/ខារពីការែដូររូែិយែណ័ណ ែរនទស  ((១១០០))  ១០  ((៤៤១១))  ៤១ 
ចចំំននណណញញររែែររិែិែររតតិកិាការរររ៊ុ៊ុ  ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលទទ៊ុ៊ុ  ែែងងវវិលិល  ៨៨..៦៦៧៧៥៥  ១៧.០១១ ៣៣៥៥..៣៣១១៥៥  ៦៩.៥២៣ 
ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលននែែើើររទទ៊ុ៊ុ  ែែងងវវិលិល         
ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលននលលើើ៖៖         
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវទទួលនេេងៗ  ((២២..៦៦២២៧៧))  ៧.១៣៧ ((១១០០..៦៦៩៩៥៥))  ២៩.១៦៩ 
រទពយសករែកិចាស ោ  ((២២៨៨..០០២២៩៩))  (៣៧..៨៨៨) ((១១១១៤៤..១១០០៦៦))  (១៥៤.៨៤៨) 
ស និ្ ិ  ៨៨២២៧៧  (៤..៣៣៥) ៣៣..៣៣៦៦៧៧  (១៧.៧១៧) 
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ  ((៣៣៥៥..៨៨៣៣៨៨))  ៣..៣៣៤  ((១១៤៤៥៥..៨៨៩៩៦៦))  ១៣.៦២៦ 
សររ៊ុលយររូវទទួល/ររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ  ៥៥៦៦..៣៣៤៤១១  ១៣.២៥៩ ២២២២៩៩..៣៣៦៦៤៤  ៥៤.១៩០ 
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវសងនេេងៗ    ២២២២..៥៥០០៣៣  ១.៦៦៥   ៩៩១១..៦៦១១០០    ៦.៨០៥ 
សាសាចច់រ់របាបាកក់ទ់ទទទួលួលបាបា  ពពីរីរែែររិែិែររតតិកិាការរ      ២២១១..៨៨៥៥២២  ១៨៣ ៨៨៨៨..៩៩៥៥៩៩  ៧៤៨ 
ព ធនលើរបាកច់ណូំលខ្ែលបា ែង ់   ((៥១៣))  (៨៧៤) ((២២..០០៨៨៨៨))  (៣.៥៧២) 
សាសាចច់រ់របាបាកក់ស់ស៊ុ៊ុទទធធបាបា  ពពី/ី/((ននររែែើើកកនន៊ុ៊ុងង))    
សសកកររែែភាភាពពររែែររិែិែររតតិកិាការរ ២១..៣៣៩  (៦៩១) ៨៨៦៦..៨៨៧៧១១  (២.៨២៤) 
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ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ  ២១  
   

  
ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បារ់របសស់មព័នធក្រុមហ ុន(ត្) 

  សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា        

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  ឆ្ឆ្នន ំំ

២២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

      ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
សសកកររែែភាភាពពវវ ិ ិ ិនិនយយគគ         
ទិញរទពយសរបរិត នរាងចរក  ិងែរកិាខ រ  ((២២០០២២))  (១៤.១៨៣) ((៨៨២២២២))  (៥៧.៩៦៦) 
ទិញរទពយសករែអរូែយិ  ((១១))  (៤) ((៤៤))  (១៦) 
ចំនណញពកីារលករ់ទពយសរបរតិ នរាងចរក 
 ិងែរកិាខ រ  --  ១៥ --  ៦១ 

ការរបាកខ់្ែលបា ទទួល ៥៥០០ ២៩ ២២០០៤៤  ១១៩ 
សាសាចច់រ់របាបាកក់ស់ស៊ុ៊ុទទធធននររែែើើកកនន៊ុ៊ុងងសសកកររែែភាភាពពវវ ិ ិ ិិននយយគគ ((១១៥៥៣៣))  (១៤..១៤៣) ((៦៦២២២២))  (៥៧.៨០២) 
         
សសកកររែែភាភាពពហហិរិរញ្ញ្ញញែែបបទទ           
ចំណូលពីរបាកក់រា ី ២៥  ៧៧..៩៩៩៩៧៧ ២៥.៥៩៨ ៣៣២២..៥៥៥៥៦៦ ១០៤.៦១៩  
ការទូទររ់បាកក់រា ី ២៥   ((១១៥៥..៦៦១១៣៣))  (១២.២៩០)   ((៦៦៣៣..៥៥៦៦១១))  (៥០.២២៩) 
នចញេាយនែើរទ៊ុ ែខ្ ថរ ១៤ ២២.៩៩៣៣៥៥ -- ១១១១..៩៩៤៤៨៨  - 
ការរបាកខ់្ែលបា ទូទរ ់  ((៦៦.២២០០៩៩))  (៥.៧៣៥) ((២២៥៥.២២៧៧៧៧))  (២៣.៤៣៩) 
ការទូទរែ់ណំ៊ុ លភរិស ោ  ((១១២២៤៤))  (៦៧) ((៥៥០០៥៥))  (២៧៤) 
ការដាករ់បាកែ់នញ្ញ ើម្គ កាលកណំរ ់  ((២២០០៤៤))  (៤៨៧) ((៨៨៣៣០០))  (១.៩៩០) 
ការដាកស់ាចរ់បាកន់ៅកន៊ុងគណ ី
្នាគ្នរស ោមារីបាក ់  ((២២..៤៤៦៦៣៣))  (២.៧៥៣) ((១១០០..០០២២៧៧)) (១១.២៥២) 

សាសាចច់រ់របាបាកក់ស់ស៊ុ៊ុទទធធបាបា  ពពី/ី/((ននររែែើើ))កកនន៊ុ៊ុងងសសកកររែែភាភាពព            
ហហិរិរញ្ញ្ញញែែបបទទ  សាសាចច់រ់របាបាកក់ ់ ((១១៣៣.៦៦៨៨១១))  ៤.២៦៦  ((៥៥៥៥..៦៦៩៩៦៦))  ១៧.៤៣៥ 

         
ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលសាសាចច់រ់របាបាកក់ ់   ិងិងសាសាចច់រ់របាបាកក់ ់ 
សសររររូូលលសស៊ុ៊ុទទធធ ៧៧,,៥៥០០៥៥ (១០,៥៦៨) ៣៣០០,,៥៥៥៥៣៣  (៤៣.១៩១) 

សាចរ់បាក ់ ិងសាចរ់បាកស់ររូលនែើររគ្ន    ((៩៩០០៦៦)) ៩.៦៦២  ((៣៣..៧៧០០៨៨)) ៣៩.២៨៨ 
លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ   - --  ៤៤៧៧ ១៩៥ 
សាសាចច់រ់របាបាកក់ ់   ិងិងសាសាចច់រ់របាបាកក់ស់សររររូូលលចច៊ុ៊ុងងររគ្នគ្ន  ១៣ ៦៦.៥៥៩៩៩៩ (៩០៦)  ២២៦៦..៨៨៩៩២២ (៣.៧០៨) 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ២២  
   

  
ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បារ់របសក់្រុមហ ុន 
 

  សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

      ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
សសកកររែែភាភាពពររែែររិែិែររិិតតកាការរ         
ចំនណញរ៊ុ ែងព់ ធនលើរបាកច់ណូំល  ២២.៥៥៦៦៨៨ ៩.២៧៣  ១១០០.៤៤៥៥៤៤ ៣៧.៩០១  
  ិយិយ័រ័រកកររែែសសររម្គម្គែែ់៖់៖         
រលំស់នលើរទពយសករែរូែយិ ២១ ១១.០០៥៥៩៩ ១.១៧៨  ៤៤.៣៣១១១១ ៤.៨១៤  
រលំស់នលើរទពយសករែអរូែយិ ២១ ៣៣ ២  ១១២២  ៨  
ចំនណញពកីារលករ់ទពយសរបរតិ នរាងចរក 
 ិងែរកិាខ រ  --  (៥) --  (២០) 

ចំណូលការរបាក ់  ((១១.០០៩៩៨៨))  (២៩) ((៤៤.៤៤៧៧០០))  (១១៩) 
ចំណ្តយការរបាក ់ ២២ ៦៦.២២៤៤៣៣ ៦.៦១២  ២២៥៥.៤៤១១៥៥ ២៧.០២៣  
ចំនណញ/(ខារ)ពីការែដូររូែិយែណ័ណ ែរនទស  ((១១០០))  ១០ ((៤៤១១))  ៤១ 
ចចំំននណណញញររែែររិែិែររតតិកិាការរររ៊ុ៊ុ  ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលទទ៊ុ៊ុ  ែែងងវវិលិល  ៨៨.៧៧៦៦៥៥ ១៧..០៤១  ៣៣៥៥..៦៦៨៨១១  ៦៩.៦៤៨  
ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលទទ៊ុ៊ុ  ែែងងវវិលិល            
ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលកកនន៊ុ៊ុងង៖៖            
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវទទួលនេេងៗ  ((២២..៦៦៣៣៦៦))  ៧.១៥២  ((១១០០..៧៧៣៣១១))  ២៩.២៣០  
រទពយសករែកិចាស ោ  ((២២៨៨.០០២២៩៩))  (៣៧.៨៨៨) ((១១១១៤៤.១១០០៦៦))  (១៥៤.៨៤៨) 
ស និ្ ិ  ៨៨២២៧៧ (៤.៣៣៥) ៣៣.៣៣៦៦៧៧ (១៧.៧១៧) 
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ  ((៣៣៥៥..៨៨៣៣៨៨))  ៣.៣៣៤  ((១១៤៤៥៥..៨៨៩៩៦៦))  ១៣.៦២៦  
សររ៊ុលយររូវទទួល/ររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ  ៥៥៦៦.៣៣៤៤១១ ១៣..២៥១  ២២២២៩៩.៣៣៦៦៤៤ ៥៤.១៥៧  
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវសងនេេងៗ    ២២២២.៤៤៨៨៩៩ ១..៦៦៧   ៩៩១១.៥៥៥៥៣៣ ៦.៨១៣ 
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ     ((៤៤១១))  (៣៧)    ((១១៦៦៧៧))  (១៥១)  
សាសាចច់រ់របាបាកក់ទ់ទទទួលួលបាបា  ពពីរីរែែររិែិែររតតិកិាការរ   ២២១១.៨៨៧៧៨៨ ១៨៥   ៨៨៩៩.០០៦៦៥៥  ៧៥៨  
ព ធនលើរបាកច់ណូំលខ្ែលបា ែង ់   ((៥៥១១៣៣))  (៨៧៤) ((២២.០០៨៨៨៨))  (៣..៥៧២) 
សាសាចច់រ់របាបាកក់ស់ស៊ុ៊ុទទធធបាបា  ពពី/ី/((ននររែែើើកកនន៊ុ៊ុងង))សសកកររែែភាភាពព            
ររែែររិែិែររតតិកិាការរ ២២១១.៣៣៦៦៥៥ (៦៨៩) ៨៨៦៦..៩៩៧៧៧៧  (២..៨១៤) 

         

របាយការណ៍៍លំហិូរស្ថាចំ់ក្រុបា�់របស់់ស់ម័�នធក្រុ�ុមហិុុន (ត្ថុ)

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ  ២១  
   

  
ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បារ់របសស់មព័នធក្រុមហ ុន(ត្) 

  សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា        

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  ឆ្ឆ្នន ំំ

២២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

      ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
សសកកររែែភាភាពពវវ ិ ិ ិនិនយយគគ         
ទិញរទពយសរបរិត នរាងចរក  ិងែរកិាខ រ  ((២២០០២២))  (១៤.១៨៣) ((៨៨២២២២))  (៥៧.៩៦៦) 
ទិញរទពយសករែអរូែយិ  ((១១))  (៤) ((៤៤))  (១៦) 
ចំនណញពកីារលករ់ទពយសរបរតិ នរាងចរក 
 ិងែរកិាខ រ  --  ១៥ --  ៦១ 

ការរបាកខ់្ែលបា ទទួល ៥៥០០ ២៩ ២២០០៤៤  ១១៩ 
សាសាចច់រ់របាបាកក់ស់ស៊ុ៊ុទទធធននររែែើើកកនន៊ុ៊ុងងសសកកររែែភាភាពពវវ ិ ិ ិិននយយគគ ((១១៥៥៣៣))  (១៤..១៤៣) ((៦៦២២២២))  (៥៧.៨០២) 
         
សសកកររែែភាភាពពហហិរិរញ្ញ្ញញែែបបទទ           
ចំណូលពីរបាកក់រា ី ២៥  ៧៧..៩៩៩៩៧៧ ២៥.៥៩៨ ៣៣២២..៥៥៥៥៦៦ ១០៤.៦១៩  
ការទូទររ់បាកក់រា ី ២៥   ((១១៥៥..៦៦១១៣៣))  (១២.២៩០)   ((៦៦៣៣..៥៥៦៦១១))  (៥០.២២៩) 
នចញេាយនែើរទ៊ុ ែខ្ ថរ ១៤ ២២.៩៩៣៣៥៥ -- ១១១១..៩៩៤៤៨៨  - 
ការរបាកខ់្ែលបា ទូទរ ់  ((៦៦.២២០០៩៩))  (៥.៧៣៥) ((២២៥៥.២២៧៧៧៧))  (២៣.៤៣៩) 
ការទូទរែ់ណំ៊ុ លភរិស ោ  ((១១២២៤៤))  (៦៧) ((៥៥០០៥៥))  (២៧៤) 
ការដាករ់បាកែ់នញ្ញ ើម្គ កាលកណំរ ់  ((២២០០៤៤))  (៤៨៧) ((៨៨៣៣០០))  (១.៩៩០) 
ការដាកស់ាចរ់បាកន់ៅកន៊ុងគណ ី
្នាគ្នរស ោមារីបាក ់  ((២២..៤៤៦៦៣៣))  (២.៧៥៣) ((១១០០..០០២២៧៧)) (១១.២៥២) 

សាសាចច់រ់របាបាកក់ស់ស៊ុ៊ុទទធធបាបា  ពពី/ី/((ននររែែើើ))កកនន៊ុ៊ុងងសសកកររែែភាភាពព            
ហហិរិរញ្ញ្ញញែែបបទទ  សាសាចច់រ់របាបាកក់ ់ ((១១៣៣.៦៦៨៨១១))  ៤.២៦៦  ((៥៥៥៥..៦៦៩៩៦៦))  ១៧.៤៣៥ 

         
ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលសាសាចច់រ់របាបាកក់ ់   ិងិងសាសាចច់រ់របាបាកក់ ់ 
សសររររូូលលសស៊ុ៊ុទទធធ ៧៧,,៥៥០០៥៥ (១០,៥៦៨) ៣៣០០,,៥៥៥៥៣៣  (៤៣.១៩១) 

សាចរ់បាក ់ ិងសាចរ់បាកស់ររូលនែើររគ្ន    ((៩៩០០៦៦)) ៩.៦៦២  ((៣៣..៧៧០០៨៨)) ៣៩.២៨៨ 
លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ   - --  ៤៤៧៧ ១៩៥ 
សាសាចច់រ់របាបាកក់ ់   ិងិងសាសាចច់រ់របាបាកក់ស់សររររូូលលចច៊ុ៊ុងងររគ្នគ្ន  ១៣ ៦៦.៥៥៩៩៩៩ (៩០៦)  ២២៦៦..៨៨៩៩២២ (៣.៧០៨) 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

5252 5353នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ២២  
   

  
ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បារ់របសក់្រុមហ ុន 
 

  សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

      ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
សសកកររែែភាភាពពររែែររិែិែររិិតតកាការរ         
ចំនណញរ៊ុ ែងព់ ធនលើរបាកច់ណូំល  ២២.៥៥៦៦៨៨ ៩.២៧៣  ១១០០.៤៤៥៥៤៤ ៣៧.៩០១  
  ិយិយ័រ័រកកររែែសសររម្គម្គែែ់៖់៖         
រលំស់នលើរទពយសករែរូែយិ ២១ ១១.០០៥៥៩៩ ១.១៧៨  ៤៤.៣៣១១១១ ៤.៨១៤  
រលំស់នលើរទពយសករែអរូែយិ ២១ ៣៣ ២  ១១២២  ៨  
ចំនណញពកីារលករ់ទពយសរបរតិ នរាងចរក 
 ិងែរកិាខ រ  --  (៥) --  (២០) 

ចំណូលការរបាក ់  ((១១.០០៩៩៨៨))  (២៩) ((៤៤.៤៤៧៧០០))  (១១៩) 
ចំណ្តយការរបាក ់ ២២ ៦៦.២២៤៤៣៣ ៦.៦១២  ២២៥៥.៤៤១១៥៥ ២៧.០២៣  
ចំនណញ/(ខារ)ពីការែដូររូែិយែណ័ណ ែរនទស  ((១១០០))  ១០ ((៤៤១១))  ៤១ 
ចចំំននណណញញររែែររិែិែររតតិកិាការរររ៊ុ៊ុ  ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលទទ៊ុ៊ុ  ែែងងវវិលិល  ៨៨.៧៧៦៦៥៥ ១៧..០៤១  ៣៣៥៥..៦៦៨៨១១  ៦៩.៦៤៨  
ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលទទ៊ុ៊ុ  ែែងងវវិលិល            
ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលកកនន៊ុ៊ុងង៖៖            
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវទទួលនេេងៗ  ((២២..៦៦៣៣៦៦))  ៧.១៥២  ((១១០០..៧៧៣៣១១))  ២៩.២៣០  
រទពយសករែកិចាស ោ  ((២២៨៨.០០២២៩៩))  (៣៧.៨៨៨) ((១១១១៤៤.១១០០៦៦))  (១៥៤.៨៤៨) 
ស និ្ ិ  ៨៨២២៧៧ (៤.៣៣៥) ៣៣.៣៣៦៦៧៧ (១៧.៧១៧) 
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ  ((៣៣៥៥..៨៨៣៣៨៨))  ៣.៣៣៤  ((១១៤៤៥៥..៨៨៩៩៦៦))  ១៣.៦២៦  
សររ៊ុលយររូវទទួល/ររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ  ៥៥៦៦.៣៣៤៤១១ ១៣..២៥១  ២២២២៩៩.៣៣៦៦៤៤ ៥៤.១៥៧  
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវសងនេេងៗ    ២២២២.៤៤៨៨៩៩ ១..៦៦៧   ៩៩១១.៥៥៥៥៣៣ ៦.៨១៣ 
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ     ((៤៤១១))  (៣៧)    ((១១៦៦៧៧))  (១៥១)  
សាសាចច់រ់របាបាកក់ទ់ទទទួលួលបាបា  ពពីរីរែែររិែិែររតតិកិាការរ   ២២១១.៨៨៧៧៨៨ ១៨៥   ៨៨៩៩.០០៦៦៥៥  ៧៥៨  
ព ធនលើរបាកច់ណូំលខ្ែលបា ែង ់   ((៥៥១១៣៣))  (៨៧៤) ((២២.០០៨៨៨៨))  (៣..៥៧២) 
សាសាចច់រ់របាបាកក់ស់ស៊ុ៊ុទទធធបាបា  ពពី/ី/((ននររែែើើកកនន៊ុ៊ុងង))សសកកររែែភាភាពព            
ររែែររិែិែររតតិកិាការរ ២២១១.៣៣៦៦៥៥ (៦៨៩) ៨៨៦៦..៩៩៧៧៧៧  (២..៨១៤) 

         

របាយការណ៍៍លំហិូរស្ថាចំ់ក្រុបា�់របស់់ក្រុ�ុមហិុុន



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ២៣   

  
ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បារ់របសក់្រុមហ ុន(ត្) 

 

  សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  ឆ្ឆ្នន ំំ

២២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

      ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
សសកកររែែភាភាពពវវ ិ ិ ិនិនយយគគ         
ទិញរទពយសរបរិត នរាងចរក  ិងែរកិាខ រ  ((២២០០២២))  (១៤..១៨៣) ((៨៨២២២២))  (៥៧.៩៦៦) 
ទិញរទពយសករែអរូែយិ  ((១១))  (៤) ((៤៤))  (១៦) 
ចំនណញពកីារលករ់ទពយសរបរតិ នរាងចរក 
 ិងែរកិាខ រ  --  ១៥  --  ៦១ 

ការវ ិិនយគកន៊ុងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ  ((១១៥៥))  (១០) ((៦៦១១))  (៤១) 
ការរបាកខ់្ែលបា ទទួល  ៥៥០០ ២៩  ២២០០៤៤ ១១៩ 
សាសាចច់រ់របាបាកក់ស់ស៊ុ៊ុទទធធននររែែើើកកនន៊ុ៊ុងងសសកកររែែភាភាពពវវ ិ ិ ិិននយយគគ ((១១៦៦៨៨))  (១៤..១៥៣) ((៦៦៨៨៣៣))  (៥៧.៨៤៣) 
         
សសកកររែែភាភាពពហហិរិរញ្ញ្ញញែែបបទទ           
ចំណូលពីរបាកក់រា ី ២៥   ៧៧.៩៩៩៩៧៧ ២៥.៥៩៨ ៣៣២២.៥៥៥៥៦៦ ១០៤.៦១៩  
ការទូទររ់បាកក់រា ី ២៥   ((១១៥៥.៦៦១១៣៣))  (១២.២៩០)   ((៦៦៣៣.៥៥៦៦១១))  (៥០.២២៩) 
នចញេាយនែើរទ៊ុ ែខ្ ថរ ១៤ ២២.៩៩៣៣៥៥ - ១១១១.៩៩៤៤៨៨ - 
ការរបាកខ់្ែលបា ទូទរ ់  ((៦៦.២២០០៩៩))  (៥..៧៣៥) ((២២៥៥.២២៧៧៧៧))  (២៣.៤៣៩) 
ការទូទរែ់ណំ៊ុ លភរិស ោ  ((១១២២៤៤))  (៦៧) ((៥៥០០៥៥))  (២៧៤) 
ការដាករ់បាកែ់នញ្ញ ើរម្គ កាលកណំរ ់  ((២២០០៤៤))  (៤៨៧) ((៨៨៣៣០០))  (១.៩៩០) 
ការដាកស់ាចរ់បាកន់ៅកន៊ុងគណ ី
្នាគ្នរស ោមារីបាក ់  ((២២..៤៤៦៦៣៣)) (២.៧៥៣)  ((១១០០..០០២២៧៧)) (១១.២៥២) 

សាសាចច់រ់របាបាកក់ស់ស៊ុ៊ុទទធធបាបា  ពពី/ី/((ននររែែើើកកនន៊ុ៊ុងង))សសកកររែែភាភាពព          
ហហិរិរញ្ញ្ញញែែបបទទ   ((១១៣៣.៦៦៨៨១១))  ៤.២៦៦  ((៥៥៥៥..៦៦៩៩៦៦))  ១៧.៤៣៥ 

         
ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលសាសាចច់រ់របាបាកក់ ់   ិងិងសាសាចច់រ់របាបាកក់ ់ 
សសររររូូលលសស៊ុ៊ុទទធធ ៧៧..៥៥១១៦៦ (១០.៥៧៦) ៣៣០០..៥៥៩៩៨៨ (៤៣.២២២) 
សាចរ់បាក ់ ិងសាចរ់បាកស់ររូលនែើររគ្ន    ((៩៩៣៣០០)) ៩.៦៤៦ ((៣៣..៨៨០០៦៦)) ៣៩.២៨៨ 
លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ   - -- ៤៤៧៧ ១២៨ 
សាសាចច់រ់របាបាកក់ ់   ិងិងសាសាចច់រ់របាបាកក់ស់សររររូូលលចច៊ុ៊ុងងររគ្នគ្ន  ១៣ ៦៦..៥៥៨៨៦៦ (៩៣០) ២២៦៦..៨៨៣៣៩៩  (៣.៨០៦) 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ២៤ 

 

រាំណត្់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុនានា 

១ ព័ត៌្មានអាំពីក្រុមហ ុន 
រកុរហ ៊ុ  នេសថកិ (នមរែូឌា) រ.ក បា រែរិែរតិការអាជ្ីវករែនៅថ្ថៃទី៥ ខ្មក៊ុរភៈ ឆ្ន ២ំ០១០ កន៊ុងនារជារកុរហ ៊ុ ឯកជ្ ទទលួម៊ុសររូវ
បា ករររិ នហើយវាជារកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ ១០០% រែស់រកុរហ ៊ុ  PESTECH International Berhad ខ្ែលជារករុហ ៊ុ ច៊ុេះែញ្ជ ី  ិង
ម្គ អាស័យដាា  នៅរែនទសម្គ៉ា នេស៊ុី  ងិបា ច៊ុេះែញ្ជ ីនៅកន៊ុងទីេារនគ្នលថ្  Bursa Malaysia Securities Berhad ជារយួ ងឹនែើរទ៊ុ 
ខ្ែលបា ច៊ុេះែញ្ជ ី  ងិទូទររ់ចួរាល់កន៊ុងចំ ួ ទឹករបាកស់រ៊ុែ ៧.១០០.០០០ ែ៊ុល្លេ រអានររកិ ខ្ែលនសែើ ងឹ ៧១.០០០.០០០ ភាគហ ៊ុ 
ខ្ែលម្គ រថ្រេចរកឹ ០.១០ែ៊ុល្លេ រអានររកិកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ ។ រករុហ ៊ុ បា ច៊ុេះែញ្ជ ីនៅរកសួងពាណិជ្ជករែ (“MOC”) នរការនលមច៊ុេះែញ្ជ ី
ពាណិជ្ជករែ ០០០០០៩៥៧។ 
 
នៅថ្ថៃទី១២ ខ្មសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រកុរហ ៊ុ បា ច៊ុេះជារួយេាររូលែររករព៊ុជា (“CSX”) នដាយនជាគជ្យ័។ ភាគហ ៊ុ ថែីខ្ែលបា       
នចញេាយម្គ ចំ ួ  ៣.៩៤៥.០០០ ភាគហ ៊ុ ជារយួរថ្រេចរកឹ ៤០០ នរៀល ឬ០.១០ែ៊ុល្លេ រអានររកិកន៊ុងរយួភាគហ ៊ុ នៅកន៊ុងរថ្រេ     
នបាេះេាយ ៣.១២០នរៀល ឬ០.៧៦ ែ៊ុល្លេ អានររកិកន៊ុងរយួភាគហ ៊ុ ។ នាកាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍លកខម តិកៈរករុហ ៊ុ រ ិទ ប់ា     
ខ្កខ្រែនៅនេើយ  ិងរពំឹងទ៊ុកថា ឹងររូវខ្កខ្រែែនាា ែព់ីអ ៊ុររ័នដាយម្គា ស់ភាគហ ៊ុ នៅកន៊ុងរហាស នបិាររែចឆំ្ន នំៅកន៊ុង 
ខ្មវចិេកិា ឆ្ន ២ំ០២១ ខាងរ៊ុមន េះ។ 
 
សករែភាពចរបងរែស់រករុហ ៊ុ  គសឺាងសងស់ាថ  យីអ៍គាសិ ីរង  ងិែណ្តត ញែញ្ជូ  ។ 
 
រកុរហ ៊ុ  PESTECH (Myanmar) Limited (នៅការថ់ា “PML”) បា ន្វើរែរិែរតិការអាជ្ីវករែកន៊ុងនារជារកុរហ ៊ុ ឯកជ្ ទទលួម៊ុសររវូ
ម្គ ករររិខ្ែលករែសិទធិ ១០០% ជារែស់រកុរហ ៊ុ នរការនលមច៊ុេះែញ្ជ ីពាណិជ្ជករែ ១១៧១ FC/២០១៦-២០១៧ ច៊ុេះថ្ថៃទ២ី៤ ខ្មរនីា 
ឆ្ន ២ំ០១៧ ខ្ែលបា នចញេាយនដាយ រកសួងខ្េ ការ  ិងហិរញ្ញ វរថ៊ុ ថ្ រដាា ភបិាលរែស់សាធារណរែាសហភាពរយី៉ា  ម់្គ៉ា ។ នែើរទ៊ុ ច៊ុេះ
ែញ្ជ ីរែស់រកុរហ ៊ុ ម្គ ទឹករបាកច់ំ  ួ ៥០.០០០ ែ៊ុល្លេ រអានររកិ ខ្ែលនសែើ ឹង ៥០.០០០ភាគហ ៊ុ ្រែតា។ 
 
សករែភាពអាជ្ីវកររែចរបងរែស់ PML គកឺារេដល់នសវាករែរគែរ់គងគនរម្គង សាថ  យី អ៍គាីស ី ការសាងសង ់ ិងរំនេើងែណ្តដ ញែញ្ជូ   
នសវាររួរព ិិរយនលើការន្វើនរសត នសវាដាកឱ់្យែនំណើ រការ  ិងការងារស៊ុីវលិ។ 
 
រកុរហ ៊ុ  PESTECH Hinthar Corporation Limited (នៅការថ់ា “PHC”) ររូវបា ច៊ុេះែញ្ជ ីជារករុហ ៊ុ ឯកជ្ ទទួលម៊ុសររូវម្គ 
ករររិនៅថ្ថៃទី២៤ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន  ំ២០១៩ ខ្ែល ៦០% កា ក់ាែន់ដាយរកុរហ ៊ុ  PML នរការចាែរ់កុរហ ៊ុ រយី៉ា  ម់្គ៉ា ២០១៧ ច៊ុេះ 
ថ្ថៃទ២ី៤ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ នែើរទ៊ុ ខ្ែលបា ច៊ុេះែញ្ជ ីម្គ ចំ ួ  ៥០.០០០ ែ៊ុល្លេ រអានររកិខ្ែលនសែើ ងឹ ៥០.០០០ ស េកឹហ ៊ុ ។ 
 
សករែភាពអាជ្ីវករែចរបងរែស់ PHC គឺការែនងកើរនហដាា រចនាសរព ័ធ រពរទំងនលើកកំពស់វស័ិយថារពល ខ្ែលម្គ ែូចជាការែនងកើរ
ថារពល ការែញ្ជូ  ថារពល  ិងការខ្ចកចយថារពលជានែើរនៅសាធារណរែាសហភាពរយី៉ា  ម់្គ៉ា ។ 
 
រកុរហ ៊ុ  PESTECH Microgrid Company Limited (នៅការថ់ា “PMG”) ររូវបា ច៊ុេះែញ្ជ ីជារករុហ ៊ុ ឯកជ្ ទទួលម៊ុសររូវម្គ 
ករររិខ្ែល ៩០% កា ក់ាែន់ដាយរកុរហ ៊ុ  PHC នរការការរគែរ់គងចាែរ់ករុហ ៊ុ រយី៉ា  ម់្គ៉ា ២០១៧ ច៊ុេះទ១ី៤ ខ្មក៊ុរភៈ ឆ្ន ២ំ០២០។ 
នែើរទ៊ុ ខ្ែលបា ច៊ុេះែញ្ជ ីម្គ ចំ  ួ ១០.០០០ ែ៊ុល្លេ រអានររកិខ្ែលនសែើ ឹង១០.០០០ស េកឹហ ៊ុ ។ 

របាយការណ៍៍លំហិូរស្ថាចំ់ក្រុបា�់របស់់ក្រុ�ុមហិុុន (ត្ថុ)

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ២៣   

  
ជូ្ ភាជ ែ់កំណរស់ម្គា ល់ជាខ្េនករួយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ   

របាយការណ៍លាំហូរស្ថច់ក្បារ់របសក់្រុមហ ុន(ត្) 

 

  សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  ឆ្ឆ្នន ំំ

២២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 សម្គា ល់ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

      ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
សសកកររែែភាភាពពវវ ិ ិ ិនិនយយគគ         
ទិញរទពយសរបរិត នរាងចរក  ិងែរកិាខ រ  ((២២០០២២))  (១៤..១៨៣) ((៨៨២២២២))  (៥៧.៩៦៦) 
ទិញរទពយសករែអរូែយិ  ((១១))  (៤) ((៤៤))  (១៦) 
ចំនណញពកីារលករ់ទពយសរបរតិ នរាងចរក 
 ិងែរកិាខ រ  --  ១៥  --  ៦១ 

ការវ ិិនយគកន៊ុងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ  ((១១៥៥))  (១០) ((៦៦១១))  (៤១) 
ការរបាកខ់្ែលបា ទទួល  ៥៥០០ ២៩  ២២០០៤៤ ១១៩ 
សាសាចច់រ់របាបាកក់ស់ស៊ុ៊ុទទធធននររែែើើកកនន៊ុ៊ុងងសសកកររែែភាភាពពវវ ិ ិ ិិននយយគគ ((១១៦៦៨៨))  (១៤..១៥៣) ((៦៦៨៨៣៣))  (៥៧.៨៤៣) 
         
សសកកររែែភាភាពពហហិរិរញ្ញ្ញញែែបបទទ           
ចំណូលពីរបាកក់រា ី ២៥   ៧៧.៩៩៩៩៧៧ ២៥.៥៩៨ ៣៣២២.៥៥៥៥៦៦ ១០៤.៦១៩  
ការទូទររ់បាកក់រា ី ២៥   ((១១៥៥.៦៦១១៣៣))  (១២.២៩០)   ((៦៦៣៣.៥៥៦៦១១))  (៥០.២២៩) 
នចញេាយនែើរទ៊ុ ែខ្ ថរ ១៤ ២២.៩៩៣៣៥៥ - ១១១១.៩៩៤៤៨៨ - 
ការរបាកខ់្ែលបា ទូទរ ់  ((៦៦.២២០០៩៩))  (៥..៧៣៥) ((២២៥៥.២២៧៧៧៧))  (២៣.៤៣៩) 
ការទូទរែ់ណំ៊ុ លភរិស ោ  ((១១២២៤៤))  (៦៧) ((៥៥០០៥៥))  (២៧៤) 
ការដាករ់បាកែ់នញ្ញ ើរម្គ កាលកណំរ ់  ((២២០០៤៤))  (៤៨៧) ((៨៨៣៣០០))  (១.៩៩០) 
ការដាកស់ាចរ់បាកន់ៅកន៊ុងគណ ី
្នាគ្នរស ោមារីបាក ់  ((២២..៤៤៦៦៣៣)) (២.៧៥៣)  ((១១០០..០០២២៧៧)) (១១.២៥២) 

សាសាចច់រ់របាបាកក់ស់ស៊ុ៊ុទទធធបាបា  ពពី/ី/((ននររែែើើកកនន៊ុ៊ុងង))សសកកររែែភាភាពព          
ហហិរិរញ្ញ្ញញែែបបទទ   ((១១៣៣.៦៦៨៨១១))  ៤.២៦៦  ((៥៥៥៥..៦៦៩៩៦៦))  ១៧.៤៣៥ 

         
ែែខ្ខ្ររររែែររររួលួលសាសាចច់រ់របាបាកក់ ់   ិងិងសាសាចច់រ់របាបាកក់ ់ 
សសររររូូលលសស៊ុ៊ុទទធធ ៧៧..៥៥១១៦៦ (១០.៥៧៦) ៣៣០០..៥៥៩៩៨៨ (៤៣.២២២) 
សាចរ់បាក ់ ិងសាចរ់បាកស់ររូលនែើររគ្ន    ((៩៩៣៣០០)) ៩.៦៤៦ ((៣៣..៨៨០០៦៦)) ៣៩.២៨៨ 
លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ   - -- ៤៤៧៧ ១២៨ 
សាសាចច់រ់របាបាកក់ ់   ិងិងសាសាចច់រ់របាបាកក់ស់សររររូូលលចច៊ុ៊ុងងររគ្នគ្ន  ១៣ ៦៦..៥៥៨៨៦៦ (៩៣០) ២២៦៦..៨៨៣៣៩៩  (៣.៨០៦) 
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ២៤ 

 

រាំណត្់សមាា លរ់បាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថុនានា 

១ ព័ត៌្មានអាំពីក្រុមហ ុន 
រកុរហ ៊ុ  នេសថកិ (នមរែូឌា) រ.ក បា រែរិែរតិការអាជ្ីវករែនៅថ្ថៃទី៥ ខ្មក៊ុរភៈ ឆ្ន ២ំ០១០ កន៊ុងនារជារកុរហ ៊ុ ឯកជ្ ទទលួម៊ុសររូវ
បា ករររិ នហើយវាជារកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ ១០០% រែស់រកុរហ ៊ុ  PESTECH International Berhad ខ្ែលជារករុហ ៊ុ ច៊ុេះែញ្ជ ី  ិង
ម្គ អាស័យដាា  នៅរែនទសម្គ៉ា នេស៊ុី  ងិបា ច៊ុេះែញ្ជ ីនៅកន៊ុងទេីារនគ្នលថ្  Bursa Malaysia Securities Berhad ជារយួ ងឹនែើរទ៊ុ 
ខ្ែលបា ច៊ុេះែញ្ជ ី  ងិទូទររ់ចួរាល់កន៊ុងចំ ួ ទឹករបាកស់រ៊ុែ ៧.១០០.០០០ ែ៊ុល្លេ រអានររកិ ខ្ែលនសែើ ងឹ ៧១.០០០.០០០ ភាគហ ៊ុ 
ខ្ែលម្គ រថ្រេចរកឹ ០.១០ែ៊ុល្លេ រអានររកិកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ ។ រករុហ ៊ុ បា ច៊ុេះែញ្ជ ីនៅរកសួងពាណិជ្ជករែ (“MOC”) នរការនលមច៊ុេះែញ្ជ ី
ពាណិជ្ជករែ ០០០០០៩៥៧។ 
 
នៅថ្ថៃទី១២ ខ្មសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រកុរហ ៊ុ បា ច៊ុេះជារួយេាររូលែររករព៊ុជា (“CSX”) នដាយនជាគជ្យ័។ ភាគហ ៊ុ ថែីខ្ែលបា       
នចញេាយម្គ ចំ ួ  ៣.៩៤៥.០០០ ភាគហ ៊ុ ជារយួរថ្រេចរកឹ ៤០០ នរៀល ឬ០.១០ែ៊ុល្លេ រអានររកិកន៊ុងរយួភាគហ ៊ុ នៅកន៊ុងរថ្រេ     
នបាេះេាយ ៣.១២០នរៀល ឬ០.៧៦ ែ៊ុល្លេ អានររកិកន៊ុងរយួភាគហ ៊ុ ។ នាកាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍លកខម តិកៈរករុហ ៊ុ រ ិទ ប់ា     
ខ្កខ្រែនៅនេើយ  ិងរពំឹងទ៊ុកថា ឹងររូវខ្កខ្រែែនាា ែព់ីអ ៊ុររ័នដាយម្គា ស់ភាគហ ៊ុ នៅកន៊ុងរហាស នបិាររែចឆំ្ន នំៅកន៊ុង 
ខ្មវចិេកិា ឆ្ន ២ំ០២១ ខាងរ៊ុមន េះ។ 
 
សករែភាពចរបងរែស់រករុហ ៊ុ  គសឺាងសងស់ាថ  យីអ៍គាសិ ីរង  ងិែណ្តត ញែញ្ជូ  ។ 
 
រកុរហ ៊ុ  PESTECH (Myanmar) Limited (នៅការថ់ា “PML”) បា ន្វើរែរិែរតិការអាជ្ីវករែកន៊ុងនារជារកុរហ ៊ុ ឯកជ្ ទទលួម៊ុសររវូ
ម្គ ករររិខ្ែលករែសិទធិ ១០០% ជារែស់រកុរហ ៊ុ នរការនលមច៊ុេះែញ្ជ ីពាណិជ្ជករែ ១១៧១ FC/២០១៦-២០១៧ ច៊ុេះថ្ថៃទ២ី៤ ខ្មរនីា 
ឆ្ន ២ំ០១៧ ខ្ែលបា នចញេាយនដាយ រកសួងខ្េ ការ  ិងហិរញ្ញ វរថ៊ុ ថ្ រដាា ភបិាលរែស់សាធារណរែាសហភាពរយី៉ា  ម់្គ៉ា ។ នែើរទ៊ុ ច៊ុេះ
ែញ្ជ ីរែស់រកុរហ ៊ុ ម្គ ទកឹរបាកច់ំ  ួ ៥០.០០០ ែ៊ុល្លេ រអានររកិ ខ្ែលនសែើ ឹង ៥០.០០០ភាគហ ៊ុ ្រែតា។ 
 
សករែភាពអាជ្ីវកររែចរបងរែស់ PML គកឺារេដល់នសវាករែរគែរ់គងគនរម្គង សាថ  យី អ៍គាីស ី ការសាងសង ់ ិងរំនេើងែណ្តដ ញែញ្ជូ   
នសវាររួរព ិិរយនលើការន្វើនរសត នសវាដាកឱ់្យែនំណើ រការ  ិងការងារស៊ុីវលិ។ 
 
រកុរហ ៊ុ  PESTECH Hinthar Corporation Limited (នៅការថ់ា “PHC”) ររូវបា ច៊ុេះែញ្ជ ីជារករុហ ៊ុ ឯកជ្ ទទួលម៊ុសររូវម្គ 
ករររិនៅថ្ថៃទី២៤ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន  ំ២០១៩ ខ្ែល ៦០% កា ក់ាែន់ដាយរកុរហ ៊ុ  PML នរការចាែរ់កុរហ ៊ុ រយី៉ា  ម់្គ៉ា ២០១៧ ច៊ុេះ 
ថ្ថៃទ២ី៤ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០១៩។ នែើរទ៊ុ ខ្ែលបា ច៊ុេះែញ្ជ ីម្គ ចំ ួ  ៥០.០០០ ែ៊ុល្លេ រអានររកិខ្ែលនសែើ ងឹ ៥០.០០០ ស េកឹហ ៊ុ ។ 
 
សករែភាពអាជ្ីវករែចរបងរែស់ PHC គឺការែនងកើរនហដាា រចនាសរព ័ធ រពរទំងនលើកកំពស់វស័ិយថារពល ខ្ែលម្គ ែូចជាការែនងកើរ
ថារពល ការែញ្ជូ  ថារពល  ិងការខ្ចកចយថារពលជានែើរនៅសាធារណរែាសហភាពរយី៉ា  ម់្គ៉ា ។ 
 
រកុរហ ៊ុ  PESTECH Microgrid Company Limited (នៅការថ់ា “PMG”) ររូវបា ច៊ុេះែញ្ជ ីជារករុហ ៊ុ ឯកជ្ ទទួលម៊ុសររូវម្គ 
ករររិខ្ែល ៩០% កា ក់ាែន់ដាយរកុរហ ៊ុ  PHC នរការការរគែរ់គងចាែរ់ករុហ ៊ុ រយី៉ា  ម់្គ៉ា ២០១៧ ច៊ុេះទ១ី៤ ខ្មក៊ុរភៈ ឆ្ន ២ំ០២០។ 
នែើរទ៊ុ ខ្ែលបា ច៊ុេះែញ្ជ ីម្គ ចំ  ួ ១០.០០០ ែ៊ុល្លេ រអានររកិខ្ែលនសែើ ឹង១០.០០០ស េកឹហ ៊ុ ។ 

�ំណ៍ត្ថុ់ស់ម្គាា្ល់របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�នានា
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ២៥  
   

  

១ ព័ត៌្មានអាំពីក្រុមហ ុន (ត្) 
សករែភាពអាជ្ីវករែចរបងរែស់ PMG គកឺារេដល់ ូវរែព ័ធររីកូរកាែ  ងិនហដាា រចនាសរព ័ធថារពលនេេងៗជូ្ រំែ ជ់្ ែទនៅកន៊ុង
សាធារណរែាសហភាពរយី៉ា  ម់្គ៉ា ។ 
 
រកុរហ ៊ុ ចរទ់៊ុករកុរហ ៊ុ  PHC  ិងរកុរហ ៊ុ  PMG ជារកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធនដាយរែនយល។ 
 
ការយិល័យច៊ុេះែញ្ជ ីរែស់រករុហ ៊ុ  គឺនៅេាេះនលម៦ េេូវនលម៥៨៨ សងាក រែ់ងឹកក២់ មណឌ ទួលនគ្នក រាជ្ធា ីភននំពញ រពេះរាជាណ្តចរក    
ករព៊ុជា។ ការយិាល័យច ុះបញ្ជ ីរបស់ក្រុមហ  ន PML  ិងរកុរហ ៊ុ  PMG ម្គ ទតីាំងនៅ ែ ាែន់លម០១-០៥ ជា ទ់ី១០ អគ្នរការយិល័យ
ទីរកុងJunction ខ្កងេេូវ២៧  ិងេេូវBogyoke Aung San ទរីកុងយ៉ា  ហា  សាធារណរែាសហភាពរយី៉ា  ម់្គ៉ា   ងិេេូវThapyaynyo  
នលម៣អ៊ុី Shinsawpu Ward Sannchaung ទីរកុងយ៉ា  ហា  ថ្ សាធារណរែាសហភាពរយី៉ា  ម់្គ៉ា ។  
 
រកុរហ ៊ុ ព៊ុមំ្គ ការផ្លេ ស់ែតូរជាសារវ ត នលើសករែភាពចរបងរែស់រករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធនៅកន៊ុងអេំ៊ុងការយិែរនិចេទថ្ របាយ
ការណ៍ន េះនទ។ 
 
កាការរររ ីកីករារាលលដាដាលលថ្ថ្  ជ្ជ្ររៃៃ ឺកឺកូូវវ ីែីែ--១១៩៩  
វរី៊ុសរែនភទថែី កូរ ៉ាូណ្ត (“កូវែី-១៩”) ររូវបា កណំរថ់ាជាជ្រៃរឺាររារជាសកល ខ្ែលបា រកីរាលដាលនៅកន៊ុងរែនទសករព៊ុជាចែត់ាំង 
ពីខ្មរករា ឆ្ន ២ំ០២០។ ចែត់ាងំពីនពលននាេះរករែនទសករព៊ុជារែឈររ៊ុម ឹងហា ិភយ័ថ្ ការរកីរាលដាលែខ្ ថរនទៀរខ្ែលែណ្តដ ល 
ឱ្យម្គ ការរខំា នៅែល់សករែភាពអាជ្ីវករែ  ងិនសែាកចិាជារិ។ 
 
នៅថ្ថៃទី១៤ ខ្មនរសា ឆ្ន ២ំ០២១ រាជ្រដាា ភបិាលករព៊ុជាបា ដាកឱ់្យម្គ  ូវែរម្គរនគ្នចរនៅកន៊ុងរែនទសករព៊ុជាចែន់េដើរព ី
ថ្ថៃទ១ី៥ ខ្មនរសា រហូរែល់ថ្ថៃទ២ី៨ ខ្មនរសា ឆ្ន ២ំ០២១ ខ្ែលររូវបា ព ោនពលែខ្ ថររហូរែល់ថ្ថៃទី៥ ខ្មឧសភា ឆ្ន ២ំ០២១ នែើរបី
ទែស់ាក រ ូ់វការរកីរាលដាលថ្ ជ្រៃកូឺវែី-១៩ នៅកន៊ុងរពេះរាជាណ្តចរកករព៊ុជា។ ការរកីរាលដាលថ្ ជ្រៃកូឺវែី-១៩  ងិការែិទមាែប់ា ែងករឱ្យ
ម្គ ការរខំា ែល់អាជ្ីវករែ  ិងកតាត ម្គ៉ា រកនូសែាកិចាទំងសកល  ិងនៅកន៊ុងរំែ ថ់្ រពេះរាជាណ្តចរកករព៊ុជា។ 
 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ បា ន្វើការវាយរថ្រេនលើេលែ៉ាេះពាល់ជាររួនៅនលើសាថ  ភាពែងាា ញពីរែរិែរតិការរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិ
រកុរហ ៊ុ  រែរិែរតិការហិរញ្ញ វរថ៊ុ  ងិលំហូរសាចរ់បាក ់នហើយបា ស និដាា  ថារ ិម្គ េលែ៉ាេះពាល់ជាសារវ តនៅនលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វរថ៊ុ
រែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ គរិរររឹថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គនែើច៊ុងការយិែរនិចេទ។ គណៈរគែរ់គង នជ្ឿជាកថ់ា    
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងសរព ័ធរកុរហ ៊ុ  គជឺាសាថ  ភាពែល៏ែកន៊ុងការទែស់ាក រក់ារធាេ កច់៊ុេះថ្ នសែាកិចា។ 
 
កតាត ខ្ែលចូលររួចំខ្ណកកន៊ុងការន្វើឱ្យសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ ម្គ ជ្ំហររងឹម្គមំ្គ ែូចខាងនរការ៖ 

 រ ិម្គ ការល៊ុែនចល ូវកិចាស ោសំខា ់ៗ ណ្តរួយនេើយ។ ែខ្ ថរពីន េះនទៀរ សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ កម៏្គ កិចាស ោ  
រយៈនពលខ្វងរយួច ំួ ជារយួអរថិិជ្ ចស់  ិង 

 អរិថិជ្ នគ្នលរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ រ ិម្គ រែឈរ ឹងការលំបាកខ្េនកហិរញ្ញ វរថ៊ុនេើយ។ គ៊ុណភាពឥណទ 
រែស់គណ ីពាណិជ្ជររូវទទួលគិរររឹរថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១ររវូបា កណំរថ់ាម្គ ភាពលែរែនសើរ។ 

 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ២៦  
   

  
  

គិររររឹកាលែរនិចេទថ្ ការនចញេាយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ការរកីរាលដាលនៅកន៊ុងរែនទសករព៊ុជានៅអាចរគែរ់គងបា នដាយសារ
ម្គ ការនរពៀងទ៊ុកនដាយែ តឱ្យម្គ  ូវករែវ ិ្ ចីកវ់ា៉ា កសំ់ាង នហើយបា ន្វើអ តរាគរ ទ៍ ន់ពលនវល្លរែស់រដាា ភបិាលតាររយៈែទែញ្ជ
ែខ្ ថរ កន៊ុងការទែស់ាក រ ូ់វការរកីរាលដាលវរី៊ុសន េះនៅកន៊ុងរែនទសករព៊ុជា។  
 
គណៈរគែរ់គងកំព៊ុងែ តការតារដា យ៉ា ងែិរែល់អំពីការវវិរតថ្ ជ្រៃរឺាររារ ររួទងំរនែៀែវាែ៉ាេះពាល់ែល់នសែាកិចាសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិង      
រកុរហ ៊ុ  រពរទងំរែជាជ្ ទូនៅ។ សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ  ធានាថាែ៊ុគាលិកទំងអស់រែកា ខ់ាជ ែ ូ់វវធិា ការរែស់រាជ្រដាា ភបិាលកន៊ុង
ការទែស់ាក រក់ាររកីរាលដាលថ្ ជ្រៃកូឺវែី-១៩ ខ្ែលររួម្គ ែូចជាការពាកម់្គ៉ា ស ការរកាគម្គេ រសងារ  ិងការសម្គេ ែន់រនរាគយ៉ា ងនទៀរទរ។់ 
 
២ របាយការណ៍អនុធោមតាមសតង់ដ្ឋររបាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហរិញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្ថ្នរមពជុា  ((““CCIIFFRRSSss””))  
របាយការណ៍ហរិញ្ញ វរថ៊ុរែស់រករុហ ៊ុ   ិងសរព ័ធរករុហ ៊ុ ររូវបា នរៀែចនំេើងនដាយអ ៊ុនល្លរនៅតារសតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ    
អ តរជារិថ្ ករព៊ុជា (“CIFRSs”)។ CIFRSs គឺែូចគ្នន  ងឹសតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុអ តរជារិនពញនលញ (“IFRSs”) ខ្ែលបា អ ៊ុររ័
នដាយរកុររែឹកាសតងដ់ារគណន យយអ តរជារិ ពីនរពាេះ IFRSs បា អ ៊ុររ័នដាយរកុររែឹកាគណន យយជារិ (“NAC”) នដាយរ ិបា      
ឆេងការក់ារខ្កខ្រែែូចជាសតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុអ តរជារិថ្ ករព៊ុជានេើយ(“CIFRSs”)។ 
 
៣. សតង់ដ្ឋរថមី ឬវិធស្ថ្នរមម និងការបរក្ស្ថយ 
៣៣..១១  សសតតងង់ដ់ាដាររ  វវ ិនិនសាសា្្  កកររែែ    ិងិងកាការរែែកកររសាសាយយននៅៅ  ឹងឹងសសតតងង់ដ់ាដាររម្គម្គ  ររសាសាែែ់ខ់្ខ្ែែលលម្គម្គ  ររែែសសិិទទធធភាភាពព    ិងិងររររូវូវបាបា  អអ  ៊ុ៊ុររ័រ័រននដាដាយយររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ  

នានាកាកាលលែែររ ិនិនចចេេទទថ្ថ្ថថៃៃទទី១ី១  ខ្ខ្មមកកកកកកដាដា  ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២០០  
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ បា អ ៊ុររ័នៅនលើសតងដ់ារ  ិងការែករសាយគណ ទីំងអស់គរិរររឹថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១។      
សតងដ់ារគណន យយថែី  ិងសតងដ់ារគណន យយខ្ែលបា ខ្កខ្រែ រពរទំងការែករសាយគណន យយររូវបា វាយរថ្រេថាអាចអ ៊ុវរតបា នៅ
នលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ម្គ ែូចខាងនរការ៖ 
 

  ិយរ យ័អាជ្ីវករែ (បា ខ្កខ្រែនៅជា CIFRS ៣) 
  ិយរ យ័ភាពជាសារវ ត (បា ខ្កខ្រែនៅជា CIAS ១  ិង CIAS ៨) 
 រកែមណឌ ទសេទ សរម្គែរ់បាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ 
 កំខ្ណទររងន់លើអរតាការរបាក ់(បា ខ្កខ្រែនៅជា CIFRS ៩. CAS ៣៩  ិង CIFRS ៧) 

 
គណៈរគែរ់គងបា ន្វើការវាយរថ្រេថាការអ ៊ុររ័នៅនលើសតងដ់ារគណន យយទំងន េះរ ិម្គ េលែ៉ាេះពាល់ជាសារវ តនៅនលើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ ។ 
 
៣៣..២២  សសតតងង់ដ់ាដាររ  វវ ិនិនសាសា្្  កកររែែ    ិងិងកាការរែែកកររសាសាយយននៅៅ  ឹងឹងសសតតងង់ដ់ាដាររម្គម្គ  ររសាសាែែ់ខ់្ខ្ែែលលររិ ិ ទទ  ់ម់្គម្គ  ររែែសសិិទទធធភាភាពព    ិិងងររិ ិ ទទ  ់រ់រររូវូវបាបា  អអ  ៊ុ៊ុវវររតត

ននដាដាយយសសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    
នាកាលែរនិចេទថ្ ការនចញេាយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុទំងន េះ សតងដ់ារគណ ីថែី  ងិសតងដ់ារគណ ីខ្ែលបា ខ្កខ្រែខ្ែលបា នចញ
េាយរចួរាល់ ែ៉ា៊ុខ្ តរ ិទ ម់្គ រែសិទធិភាព  ិងរ ិទ ប់ា អ ៊ុវរតជារ៊ុ នដាយសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរកុរហ ៊ុ ម្គ ែូចខាងនរការ៖ 
 

 កិចាស ោធានារា៉ា ែរ់ង CIFRS ១៧ 
 កំខ្ណទររងន់លើអរតាការរបាក ់— ែណំ្តកក់ាល ២ (បា ខ្កខ្រែនៅជា CIFRS ៩ CAS ៣៩. CIFRS ៧  ងិ CIFRS ១៦) 
 ឯកសារនយងចនំពាេះរកែមណឌ ទសេ ទ  (បា ខ្កខ្រែនៅជា CIFRS ៣) 
 ការន្វើចណំ្តរថ់ាន កន់េើងវញិថ្ ែំណ៊ុ លជាែណំ៊ុ លរយៈនពលមេី ឬែំណ៊ុ លរយៈនពលខ្វង — ព ោនពលចូលជា្រម្គ   

(បា ខ្កខ្រែនៅជា CAS ១) 
 រទពយសរបរតិ នរាងចរក  ិងែរកិាខ រ — ចណូំលខ្ែលទទលួបា រ៊ុ នពលការនរែើរបាស់ខ្ែលបា នរគ្នងទ៊ុក (បា ខ្កខ្រែនៅជា 

CAS ១៦) 
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ២៦  
   

  
  

គិររររឹកាលែរនិចេទថ្ ការនចញេាយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ការរកីរាលដាលនៅកន៊ុងរែនទសករព៊ុជានៅអាចរគែរ់គងបា នដាយសារ
ម្គ ការនរពៀងទ៊ុកនដាយែ តឱ្យម្គ  ូវករែវ ិ្ ចីកវ់ា៉ា កសំ់ាង នហើយបា ន្វើអ តរាគរ ទ៍ ន់ពលនវល្លរែស់រដាា ភបិាលតាររយៈែទែញ្ជ
ែខ្ ថរ កន៊ុងការទែស់ាក រ ូ់វការរកីរាលដាលវរី៊ុសន េះនៅកន៊ុងរែនទសករព៊ុជា។  
 
គណៈរគែរ់គងកំព៊ុងែ តការតារដា យ៉ា ងែរិែល់អំពកីារវវិរតថ្ ជ្រៃរឺាររារ ររួទងំរនែៀែវាែ៉ាេះពាល់ែល់នសែាកិចាសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិង      
រកុរហ ៊ុ  រពរទងំរែជាជ្ ទូនៅ។ សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ  ធានាថាែ៊ុគាលិកទំងអស់រែកា ខ់ាជ ែ ូ់វវធិា ការរែស់រាជ្រដាា ភបិាលកន៊ុង
ការទែស់ាក រក់ាររកីរាលដាលថ្ ជ្រៃកូឺវែី-១៩ ខ្ែលររួម្គ ែូចជាការពាកម់្គ៉ា ស ការរកាគម្គេ រសងារ  ិងការសម្គេ ែន់រនរាគយ៉ា ងនទៀរទរ។់ 
 
២ របាយការណ៍អនុធោមតាមសតង់ដ្ឋររបាយការណ៍ទារ់ទងនឹងហរិញ្ញវត្ថុអនតរជាតិ្ថ្នរមពជុា  ((““CCIIFFRRSSss””))  
របាយការណ៍ហរិញ្ញ វរថ៊ុរែស់រករុហ ៊ុ   ិងសរព ័ធរករុហ ៊ុ ររូវបា នរៀែចនំេើងនដាយអ ៊ុនល្លរនៅតារសតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ    
អ តរជារិថ្ ករព៊ុជា (“CIFRSs”)។ CIFRSs គឺែូចគ្នន  ងឹសតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុអ តរជារិនពញនលញ (“IFRSs”) ខ្ែលបា អ ៊ុររ័
នដាយរកុររែឹកាសតងដ់ារគណន យយអ តរជារិ ពីនរពាេះ IFRSs បា អ ៊ុររ័នដាយរកុររែឹកាគណន យយជារិ (“NAC”) នដាយរ ិបា      
ឆេងការក់ារខ្កខ្រែែូចជាសតងដ់ាររបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុអ តរជារិថ្ ករព៊ុជានេើយ(“CIFRSs”)។ 
 
៣. សតង់ដ្ឋរថមី ឬវិធស្ថ្នរមម និងការបរក្ស្ថយ 
៣៣..១១  សសតតងង់ដ់ាដាររ  វវ ិនិនសាសា្្  កកររែែ    ិងិងកាការរែែកកររសាសាយយននៅៅ  ឹងឹងសសតតងង់ដ់ាដាររម្គម្គ  ររសាសាែែ់ខ់្ខ្ែែលលម្គម្គ  ររែែសសិិទទធធភាភាពព    ិងិងររររូវូវបាបា  អអ  ៊ុ៊ុររ័រ័រននដាដាយយររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ  

នានាកាកាលលែែររ ិនិនចចេេទទថ្ថ្ថថៃៃទទី១ី១  ខ្ខ្មមកកកកកកដាដា  ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២០០  
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ បា អ ៊ុររ័នៅនលើសតងដ់ារ  ិងការែករសាយគណ ទីំងអស់គរិរររឹថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១។      
សតងដ់ារគណន យយថែី  ិងសតងដ់ារគណន យយខ្ែលបា ខ្កខ្រែ រពរទំងការែករសាយគណន យយររូវបា វាយរថ្រេថាអាចអ ៊ុវរតបា នៅ
នលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ម្គ ែូចខាងនរការ៖ 
 

  ិយរ យ័អាជ្ីវករែ (បា ខ្កខ្រែនៅជា CIFRS ៣) 
  ិយរ យ័ភាពជាសារវ ត (បា ខ្កខ្រែនៅជា CIAS ១  ិង CIAS ៨) 
 រកែមណឌ ទសេទ សរម្គែរ់បាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ 
 កំខ្ណទររងន់លើអរតាការរបាក ់(បា ខ្កខ្រែនៅជា CIFRS ៩. CAS ៣៩  ិង CIFRS ៧) 

 
គណៈរគែរ់គងបា ន្វើការវាយរថ្រេថាការអ ៊ុររ័នៅនលើសតងដ់ារគណន យយទំងន េះរ ិម្គ េលែ៉ាេះពាល់ជាសារវ តនៅនលើរបាយការណ៍
ហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ ។ 
 
៣៣..២២  សសតតងង់ដ់ាដាររ  វវ ិនិនសាសា្្  កកររែែ    ិងិងកាការរែែកកររសាសាយយននៅៅ  ឹងឹងសសតតងង់ដ់ាដាររម្គម្គ  ររសាសាែែ់ខ់្ខ្ែែលលររិ ិ ទទ  ់ម់្គម្គ  ររែែសសិិទទធធភាភាពព    ិិងងររិ ិ ទទ  ់រ់រររូវូវបាបា  អអ  ៊ុ៊ុវវររតត

ននដាដាយយសសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    
នាកាលែរនិចេទថ្ ការនចញេាយថ្ របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុទំងន េះ សតងដ់ារគណ ីថែី  ងិសតងដ់ារគណ ីខ្ែលបា ខ្កខ្រែខ្ែលបា នចញ
េាយរចួរាល់ ែ៉ា៊ុខ្ តរ ិទ ម់្គ រែសិទធិភាព  ិងរ ិទ ប់ា អ ៊ុវរតជារ៊ុ នដាយសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរកុរហ ៊ុ ម្គ ែូចខាងនរការ៖ 
 

 កិចាស ោធានារា៉ា ែរ់ង CIFRS ១៧ 
 កំខ្ណទររងន់លើអរតាការរបាក ់— ែណំ្តកក់ាល ២ (បា ខ្កខ្រែនៅជា CIFRS ៩ CAS ៣៩. CIFRS ៧  ងិ CIFRS ១៦) 
 ឯកសារនយងចនំពាេះរកែមណឌ ទសេ ទ  (បា ខ្កខ្រែនៅជា CIFRS ៣) 
 ការន្វើចណំ្តរថ់ាន កន់េើងវញិថ្ ែំណ៊ុ លជាែណំ៊ុ លរយៈនពលមេី ឬែំណ៊ុ លរយៈនពលខ្វង — ព ោនពលចូលជា្រម្គ   

(បា ខ្កខ្រែនៅជា CAS ១) 
 រទពយសរបរតិ នរាងចរក  ិងែរកិាខ រ — ចណូំលខ្ែលទទលួបា រ៊ុ នពលការនរែើរបាស់ខ្ែលបា នរគ្នងទ៊ុក (បា ខ្កខ្រែនៅជា 

CAS ១៦) 
 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ២៧  
   

  
  

៣. សតង់ដ្ឋរថមី ឬវិធស្ថ្នរមម និងការបរក្ស្ថយ (ត្) 
៣៣..២២  សសតតងង់ដ់ាដាររ  វវ ិនិនសាសា្្  កកររែែ    ិងិងកាការរែែកកររសាសាយយននៅៅ  ឹងឹងសសតតងង់ដ់ាដាររម្គម្គ  ររសាសាែែ់ខ់្ខ្ែែលលររិ ិ ទទ  ់ម់្គម្គ  ររែែសសិិទទធធភាភាពព    ិិងងររិ ិ ទទ  ់រ់រររូវូវបាបា  អអ  ៊ុ៊ុវវររតត

ននដាដាយយសសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    ((ររ))  
 កិចាស ោសែ៊ុគសាែ ញ — ថ្ថេនែើរបែីនំពញកិចាស ោ (បា ខ្កខ្រែនៅជា CAS ៣៧) 
 ការខ្ករររូវរែចំឆ្ន នំៅនលើសតងដ់ារ CIFRS ២០១៨–២០២០  
 ការែងាា ញពីនគ្នល នយបាយគណន យយ (បា ខ្កខ្រែនៅជា CAS ១  ិង របាយការណអ ៊ុវរតនលើ CIFRS ២) 
  ិយរ យ័រែស់គណន យយបា៉ា  ស់ាែ   (បា ខ្កខ្រែនៅជា CAS ៨) 
 សរបទ ជ្លួខ្ែលទកទ់ង ឹងជ្រៃកូឺវែី ១៩ (បា ខ្កខ្រែនៅជា CIFRS១៦) 
 

គណៈរគែរ់គងរ ិរពំឹងទ៊ុកថា ការអ ៊ុវរតសតងដ់ារគណន យយខ្ែលបា កររ់តាខាងនលើ ឹងម្គ េលែ៉ាេះពាល់ជាសារវ តនៅនលើរបាយ
ការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ នាកាលែរនិចេទនពលអនាគរ។ 
 
៤  ធោលនធោបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ 
៤៤..១១  ររូូលលដាដាាា   ថ្ថ្  កាការរននររៀៀែែចចំ ំ 
របាយការណ៍ហរិញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ  ររូវបា ែងាា ញជាែ៊ុល្លេ រអានររកិ(“USD”) ររូវបា នរៀែចំនរការថ្ថេនែើរជារែវរតិ
សាេសត  ិងររូវបា នរៀែចំនដាយអ ៊ុនល្លរតារសតងដ់ាររបាយការណ៏ហរិញ្ញ វរថ៊ុអ តរជារិថ្ ករព៊ុជា (“CIFRSs”)។  
 

៤៤..២២  ររូូែែិយិយែែ័ណ័ណណណ ននគ្នគ្នលល    ិងិងររូូែែិយិយែែ័ណ័ណណណ សសររម្គម្គែែ់ែ់ែងាងាាា ញញ 
រូែិយែណ័ណ ជារិថ្ រពេះរាជាណ្តចរកករព៊ុជា គឺខ្មែរនរៀល (“KHR”)។ កែ៏៉ា៊ុខ្ តនដាយសារសរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ម្គ រែរែិរតិការអាជ្ីវករែ 
 ិងរកាកណំររ់តាគណន យយែឋរជាែ៊ុល្លេ រអានររកិ (“USD”) រកុររែកឹាភបិាលបា កំណរ ់USD ជារូែិយែណ័ណ នគ្នលរែស់សរព ័ធ    
រកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ សរម្គែន់គ្នលែណំងថ្ ការវាស់ខ្វង  ងិែងាា ញនរពាេះវាបា ឆេ៊ុេះែញ្ា ំងពមីេឹរសារនសែាកចិាថ្ រពឹរតកិារណ៍  ិង      
កាលៈនទសៈរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ។  
 
រែរិែរិតការជារូែិយែណ័ណ ែរនទស នរៅពែី៊ុល្លេ រអានររកិររូវបា ែតូរនៅជាែ៊ុល្លេ រអានររកិ នដាយនរែើរបាស់អរតាែតូររបាកទូ់នៅនៅកាល
ែរនិចេទថ្ រែរិែរិតការននាេះ។ រទពយសករែ  ងិែណំ៊ុ លខ្ែលជារូែយិែណ័ណ នេេង នរៅពីែ៊ុល្លេ រអានររកិ នៅកាលែរនិចេទរបាយការណ៍ររូវ
បា ែតូរនៅជាែ៊ុល្លេ រអានររកិ នដាយនរែើរបាស់អរតាែតូររបាកទូ់នៅនាកាលែរនិចេទថ្ រែរិែរតិការ។ ភាពលនរែៀងពកីារែតូររូែិយែណ័ណ ែរនទស
ររូវបា ទទលួសាា ល់កន៊ុងរបាយការណ៍ចណូំលនពញនលញ។ 
 

ការែដូរចំ ួ ទឹករបាកព់ីរបាកែ់៊ុល្លេ អានររកិ USD នៅជាខ្មែរនរៀល KHR ែូចខ្ែលបា ែងាា ញនៅកន៊ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ររូវបា ដាក់
ែញ្ាូ លទំងរសងុនដាយអ ៊ុនល្លរតារចាែស់តីពីគណន យយ  ិងសវ ករែថ្ ករព៊ុជា (ខ្មនរសា ឆ្ន ២ំ០១៦)  ិងររូវបា ន្វើនេើងនដាយ    
នរែើរបាស់អរតាែដូររបាកជ់ាេេូវការ ខ្ែលបា ែងាា ញជារបាកន់រៀលនដាយនយងនៅតារអរតាែតូររបាកក់ន៊ុង ១ែ៊ុល្លេ រអានររកិខ្ែលបា រែកាស
នដាយ្នាគ្នរជារិថ្ ករព៊ុជា (អគានាយកដាា  ព ធដាររ៊ុ ថ្ថៃទី១ ខ្មរករា ឆ្ន ២ំ០២០)៖ 

 ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
អរតាែដូររបាកជ់ារ្យរ* ៤៤..០០៧៧១១ ៤.០៨៧ 
អរតាែដូររបាកច់៊ុងរគ្ន ៤៤..០០៧៧៥៥ ៤.០៩៣ 

 
*អរតាែដូររបាកជ់ារ្យរ គរឺរូវបា គណនានដាយនរែើអរតាែដូររបាករ់ែចថំ្ថៃកន៊ុងអំេ៊ុងកាលែរនិចេទ 
 
ការែដូររូែិយែណ័ណ ទំងន េះ គឺរ ិររូវបា ន្វើសវ ករែដ ើយ នងិរ ិររូវបា ែករសាយថាជារណំ្តងថ្ របាកែ់៊ុល្លេ អានររកិ ខ្ែលអាច ឹង
ររូវបា  ឬអាចែដូរនៅជារបាកន់រៀលនៅថ្ថៃអនាគរតារអរតាខ្ែលបា ែងាា ញន េះ ឬអរតាែដូររបាកន់េេងនទៀរនទ។ ចំននួទឹរក្បារជ់ា USD 
និង KHR គឺក្តវូបានបង្ហា ញរន ងចនំួនទរឹក្បារម់ាងព់ានដ់ ល្លៃ រអាដមររិ នងិល្លនដរៀលដដលនៅជ្ិរែំេ៊ុរ នលើកខ្លងខ្រម្គ ការែញ្ជ ក ់     
នេេងពីន េះ។ 
 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ២៨  
   

  
  

៤  ធោលនធោបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
៤៤..៣៣  ររូូលលដាដាាា   ថ្ថ្  កាការរដាដាកក់ែ់ែញ្ញ្ាាូូ លលគ្នគ្ននន   
របាយការណ៏ហរិញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ  បា រួរែញ្ាូ លទងំរបាយការណ៏រែស់រកុរហ ៊ុ នរ  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធរែស់វា។ រកុរហ ៊ុ 
ទទួលបា   ិងន្វើការររួរពិ ិរយតាររយៈការកា ក់ាែន់រចើ ជាងពាកក់ណ្តត លថ្ សិទធិនបាេះនឆ្ន រកន៊ុងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ។ 
 
ការចំនណញ  ិងការខារែងរ់ ិសរនហរ៊ុេលនលើរែរិែរិតការរវាងសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ររវូបា ល៊ុែនចល។ នៅនពលការខារ
ែងរ់ ិសរនហរ៊ុេល នលើការលករ់ទពយសរបរតនិៅកន៊ុងសរព ័ធរកុរហ ៊ុ  ររូវបា ល៊ុែនចលសរម្គែក់ារដាកែ់ញ្ាូ លគ្នន  រទពយសរបរតិ       
រូលដាា  ករ៏រូវបា ន្វើការសាកលបងសរម្គែឱ់្ ភាព។ ចំ ួ ទឹករបាកខ់្ែលបា រាយការណ៍នៅកន៊ុងរបាយការណ៏ហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់រកុរហ ៊ុ 
ែ៊ុររសរព ័ធររូវបា ខ្ករររវូនៅនពលចំបាច ់នែើរបធីានាឱ្យម្គ ភាពស៊ុីសងាវ កជ់ារួយនគ្នល នយបាយគណន យយខ្ែលបា អ ៊ុវរតនដាយ
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ ។ 
 
របាកច់នំណញ ឬការខារែងរ់ែស់រករុហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធខ្ែលបា ទិញ ឬនបាេះនចលកន៊ុងអំេ៊ុងនពលន េះររូវបា ទទលួសាា ល់ពកីាលែរនិចេទ
ខ្ែលម្គ ស៊ុពលភាពថ្ ការទញិ ឬរហូរែល់កាលែរនិចេទខ្ែលម្គ ស៊ុពលភាពថ្ ការល៊ុែនចលតារខ្ែលអាចអ ៊ុវរតបា ។ 
 
៤៤..៤៤  កាការរទទទទួលួលសាសាាា លល់់ចចំណំណូូលល  
របាកច់ណូំលររវូបា ទទលួសាា ល់នៅនពលខ្ែល ការពវកិចាកន៊ុងកិចាស ោជារយួអរិថិជ្ ម្គ ការនពញចិរតនពាលគឺនៅនពលខ្ែល       
“សិទធិកន៊ុងការរគែរ់គង” ទំ ិញ ឬនសវាករែ ខ្ែលខ្េែកនលើការពវកចិាជាកល់្លកខ់្ែលររូវបា នេារនៅឱ្យអរិថិជ្ ។ 
 
ការពវកិចា គជឺាការស ោកន៊ុងការនេារទំ ិញឬនសវាករែនេេងគ្នន  (ទំ ិញឬ នសវាករែខ្ែលម្គ លកខណៈែូចគ្នន  ិង ម្គ លំនាំថ្ ការនេារ) នៅ
អរិថិជ្ ខ្ែលររូវបា ែញ្ជ កយ់៉ា ងចាស់នៅកន៊ុងកិចាស ោ  ងិែញ្ជ កន់ៅកន៊ុងការអ ៊ុវរតអាជ្ីវករែតារទលំ្លែរ់ែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិ
រកុរហ ៊ុ ។ 
 
របាកច់ណូំលររវូបា កណំរ ់តារការពចិរណ្តខ្ែលសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរកុរហ ៊ុ នជ្ឿជាកថ់ាម្គ សិទធកិន៊ុងការនេារទំ ញិ ឬនសវាករែ       
ខ្ែលបា ស ោជូ្ អរិថជិ្ នដាយរ ិរាែែ់ញ្ាូ លចំ ួ ខ្ែលរែរូលបា ពីររិយជ្  ែូចជាព ធអាករនលើធារ៊ុនចញ ឬព ធនលើទំ ញិ  ងិ
នសវាករែ។ 
 
រែសិ នែើការព ិិរយពចិ័ាយម្គ ភាពម៊ុសគ្នន នដាយសារខ្រអែបហារ ការែងវិលសងរបាកវ់ញិ ែណំ៊ុ ល របាកន់លើកទឹកចិរត របាកព់ិ យ័ឬ    
ភាពរសនែៀងគ្នន នេេងនទៀរសរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ បា៉ា  ស់ាែ  ច ំួ ទឹករបាករ់រវូទទលួខ្ែលម្គ សិទធិទទួលបា  នដាយខ្េែកនលើរថ្រេ
ខ្ែលបា រពំឹងទ៊ុក ឬលទធេលខ្ែលសររសែែេំ៊ុរ។ រែសិ នែើកចិាស ោជារយួអរិថិជ្ នលើសពរីួយអ ៊ុវរតការពវកចិា ចំ  ួទឹករបាក ់    
ររូវបា ខ្ែងខ្ចកនៅតារការពវកិចា ីរួយៗ នដាយខ្េែកនលើរថ្រេលកទ់ ំញិ ឬនសវាករែខ្ែលបា ស ោនៅកន៊ុងកិចាស ោ។ 
 
របាកច់ណូំលររវូបា នគទទួលសាា ល់កន៊ុងករររិរយួខ្ែលវាអាចនៅរួចខ្ែលថាការែេញ្ា ស ូវែរមិ្គណរបាកច់ណូំលខ្ែលបា ទទលួ ឹង
រ ិនកើរនេើងនៅនពលខ្ែលការជាែទ់កទ់ងរ ិចាស់ល្លស់ជារយួ ងឹការគិរពិចរណ្តររូវបា នដាេះរសាយជាែ តែនាា ែ។់ 
 
ការរររួពិ រិយទ ំិញឬនសវាករែខ្ែលបា ស ោអាចររូវបា នេារតារនពលនវល្លឬនៅនពលនវល្ល។ របាកច់ណូំលសរម្គែក់ារពវកិចាអ ៊ុវរត
ខ្ែលរ ិតារនពលនវល្លររូវបា ទទលួសាា ល់នៅនពលនវល្លខ្ែលអរិថជិ្ ទទលួបា ការរររួពិ រិយទ ំិញ ឬនសវាករែខ្ែលបា ស ោ។ 
 
ការរររួពិ រិយទ ំិញ ឬនសវាករែររូវបា នេារតារនពលនវល្លនហើយរបាកច់ំណូលររូវបា ទទលួសាា ល់តារនពលនវល្លរែសិ នែើ៖ 

 អរិថិជ្ កន៊ុងនពល ទទលួ ិងនរែើរបាស់អរថរែនយជ្ ខ៍្ែលបា េតល់នដាយសរព ័ធរករុហ ៊ុ  ិងការអ ៊ុវរតរែស់រកុរហ ៊ុ នៅនពល
ខ្ែលសរព ័ធរកុរហ ៊ុ  ិងរកុរហ ៊ុ អ ៊ុវរត។ 
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ២៨  
   

  
  

៤  ធោលនធោបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
៤៤..៣៣  ររូូលលដាដាាា   ថ្ថ្  កាការរដាដាកក់ែ់ែញ្ញ្ាាូូ លលគ្នគ្ននន   
របាយការណ៏ហរិញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ  បា រួរែញ្ាូ លទងំរបាយការណ៏រែស់រកុរហ ៊ុ នរ  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធរែស់វា។ រកុរហ ៊ុ 
ទទួលបា   ិងន្វើការររួរពិ ិរយតាររយៈការកា ក់ាែន់រចើ ជាងពាកក់ណ្តត លថ្ សិទធិនបាេះនឆ្ន រកន៊ុងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ។ 
 
ការចំនណញ  ិងការខារែងរ់ ិសរនហរ៊ុេលនលើរែរិែរិតការរវាងសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ររវូបា ល៊ុែនចល។ នៅនពលការខារ
ែងរ់ ិសរនហរ៊ុេល នលើការលករ់ទពយសរបរតនិៅកន៊ុងសរព ័ធរកុរហ ៊ុ  ររូវបា ល៊ុែនចលសរម្គែក់ារដាកែ់ញ្ាូ លគ្នន  រទពយសរបរតិ       
រូលដាា  ករ៏រូវបា ន្វើការសាកលបងសរម្គែឱ់្ ភាព។ ចំ ួ ទឹករបាកខ់្ែលបា រាយការណ៍នៅកន៊ុងរបាយការណ៏ហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់រកុរហ ៊ុ 
ែ៊ុររសរព ័ធររូវបា ខ្ករររវូនៅនពលចំបាច ់នែើរបធីានាឱ្យម្គ ភាពស៊ុីសងាវ កជ់ារួយនគ្នល នយបាយគណន យយខ្ែលបា អ ៊ុវរតនដាយ
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ ។ 
 
របាកច់នំណញ ឬការខារែងរ់ែស់រករុហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធខ្ែលបា ទញិ ឬនបាេះនចលកន៊ុងអំេ៊ុងនពលន េះររូវបា ទទលួសាា ល់ពកីាលែរនិចេទ
ខ្ែលម្គ ស៊ុពលភាពថ្ ការទញិ ឬរហូរែល់កាលែរនិចេទខ្ែលម្គ ស៊ុពលភាពថ្ ការល៊ុែនចលតារខ្ែលអាចអ ៊ុវរតបា ។ 
 
៤៤..៤៤  កាការរទទទទួលួលសាសាាា លល់់ចចំណំណូូលល  
របាកច់ណូំលររវូបា ទទលួសាា ល់នៅនពលខ្ែល ការពវកិចាកន៊ុងកិចាស ោជារយួអរិថិជ្ ម្គ ការនពញចិរតនពាលគឺនៅនពលខ្ែល       
“សិទធិកន៊ុងការរគែរ់គង” ទំ ញិ ឬនសវាករែ ខ្ែលខ្េែកនលើការពវកចិាជាកល់្លកខ់្ែលររូវបា នេារនៅឱ្យអរិថិជ្ ។ 
 
ការពវកិចា គជឺាការស ោកន៊ុងការនេារទំ ញិឬនសវាករែនេេងគ្នន  (ទំ ញិឬ នសវាករែខ្ែលម្គ លកខណៈែូចគ្នន  ិង ម្គ លំនាំថ្ ការនេារ) នៅ
អរិថិជ្ ខ្ែលររូវបា ែញ្ជ កយ់៉ា ងចាស់នៅកន៊ុងកចិាស ោ  ងិែញ្ជ កន់ៅកន៊ុងការអ ៊ុវរតអាជ្ីវករែតារទលំ្លែរ់ែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិ
រកុរហ ៊ុ ។ 
 
របាកច់ណូំលររវូបា កណំរ ់តារការពចិរណ្តខ្ែលសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរកុរហ ៊ុ នជ្ឿជាកថ់ាម្គ សិទធកិន៊ុងការនេារទំ ញិ ឬនសវាករែ       
ខ្ែលបា ស ោជូ្ អរិថជិ្ នដាយរ ិរាែែ់ញ្ាូ លចំ ួ ខ្ែលរែរូលបា ពីររយិជ្  ែូចជាព ធអាករនលើធារ៊ុនចញ ឬព ធនលើទំ ញិ  ងិ
នសវាករែ។ 
 
រែសិ នែើការពិ ិរយពចិ័ាយម្គ ភាពម៊ុសគ្នន នដាយសារខ្រអែបហារ ការែងវិលសងរបាកវ់ញិ ែណំ៊ុ ល របាកន់លើកទឹកចិរត របាកព់ិ យ័ឬ    
ភាពរសនែៀងគ្នន នេេងនទៀរសរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ បា៉ា  ស់ាែ  ច ំួ ទឹករបាករ់រវូទទលួខ្ែលម្គ សិទធិទទួលបា  នដាយខ្េែកនលើរថ្រេ
ខ្ែលបា រពំឹងទ៊ុក ឬលទធេលខ្ែលសររសែែេំ៊ុរ។ រែសិ នែើកចិាស ោជារយួអរិថិជ្ នលើសពរីួយអ ៊ុវរតការពវកចិា ចំ  ួទឹករបាក ់    
ររូវបា ខ្ែងខ្ចកនៅតារការពវកិចា ីរួយៗ នដាយខ្េែកនលើរថ្រេលកទ់ ំញិ ឬនសវាករែខ្ែលបា ស ោនៅកន៊ុងកិចាស ោ។ 
 
របាកច់ណូំលររវូបា នគទទួលសាា ល់កន៊ុងករររិរយួខ្ែលវាអាចនៅរួចខ្ែលថាការែេញ្ា ស ូវែរមិ្គណរបាកច់ណូំលខ្ែលបា ទទលួ ឹង
រ ិនកើរនេើងនៅនពលខ្ែលការជាែទ់កទ់ងរ ិចាស់ល្លស់ជារយួ ងឹការគិរពិចរណ្តររូវបា នដាេះរសាយជាែ តែនាា ែ។់ 
 
ការរររួពិ រិយទ ំិញឬនសវាករែខ្ែលបា ស ោអាចររូវបា នេារតារនពលនវល្លឬនៅនពលនវល្ល។ របាកច់ណូំលសរម្គែក់ារពវកិចាអ ៊ុវរត
ខ្ែលរ ិតារនពលនវល្លររូវបា ទទលួសាា ល់នៅនពលនវល្លខ្ែលអរិថជិ្ ទទលួបា ការរររួពិ រិយទ ំិញ ឬនសវាករែខ្ែលបា ស ោ។ 
 
ការរររួពិ រិយទ ំិញ ឬនសវាករែររូវបា នេារតារនពលនវល្លនហើយរបាកច់ំណូលររូវបា ទទលួសាា ល់តារនពលនវល្លរែសិ នែើ៖ 

 អរិថិជ្ កន៊ុងនពល ទទលួ ិងនរែើរបាស់អរថរែនយជ្ ខ៍្ែលបា េតល់នដាយសរព ័ធរករុហ ៊ុ  ិងការអ ៊ុវរតរែស់រកុរហ ៊ុ នៅនពល
ខ្ែលសរព ័ធរកុរហ ៊ុ  ិងរកុរហ ៊ុ អ ៊ុវរត។ 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ២៩  
   

  
  

៤  ធោលនធោបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
៤៤..៤៤  កាការរទទទទួលួលសាសាាា លល់់ចចំណំណូូលល  ((ររ))  

 ការពវកិចារែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ឬែនងកើ រទពយខ្ែលអរថិិជ្ កា ក់ាែជ់ារទពយររូវបា ែនងកើរឬខ្កលរែ ឬ 
 ការអ ៊ុវរតរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ រ ិែនងកើររទពយជារួយ ឹងការនរែើរបាស់ជ្ ំួសនទនហើយសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិ     

រកុរហ ៊ុ ម្គ សិទធិែងខកំន៊ុងការទូទរស់រម្គែរ់ែរិែរតិការខ្ែលបា ែញ្ាែរ់ហូររកែល់ែចា៊ុែប ន។ 
 
របាកច់ណូំលសរម្គែក់ារពវកិចាអ ៊ុវរតខ្ែលរ ិរររូវតារនពលនវល្ល  ងឹររូវបា ទទលួសាា ល់នៅការយិែរនិចេទណ្តរយួ។ 
 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ ទទលួសាា ល់របាកច់ណូំលពកីារសាងសងន់ាការយិែរនិចេទក េងរក រែសិ នែើវាែនងកើររទពយសរបរតនិដាយ
គ្នែ  ការនរែើរបាស់ជ្ំ សួនហើយសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ម្គ សិទធិែងខកំន៊ុងការទូទរស់ងរហូរែលរែរិែរតកិារសាងសងបា ែញ្ាែ។់ 
របាកច់ណូំលររវូបា ទទលួសាា ល់កន៊ុងរយៈនពលកចិាស ោនដាយនយងនៅនលើវឌឍ ភាពនឆ្ព េះនៅរកការនពញចរិតនពញនលញថ្ អ ៊ុវរត    
ការពវកិចា។ 
 
ែំនណើ រការនពញនលញថ្ ការពវកិចាការអ ៊ុវរតររូវបា វាស់ខ្វងខ្េែកនលើការមិរមំរែងឹខ្រែងរែស់រកុរហ ៊ុ  ងិការែញ្ាូលរែស់រករុហ ៊ុ   ិង
ភាពនពញចរិតថ្ ការពវកិចាថ្ ការអ ៊ុវរត (ឧទហរណ៍នដាយនយងនៅការសាងរ់រិថ្ ការងារខ្ែលបា អ ៊ុវរតឧទហរណ៍ែណំ្តកក់ាលថ្ 
ការែញ្ាែ)់ ។ 
 
របាកច់ណូំលពកីិចាស ោសាងសង ់ិងរែរិែរតិការររូវបា ទទួលសាា ល់នលើភាគរយថ្ វ ិ្ ីសាេសតែញ្ាែខ់្ែលររូវបា វាយរថ្រេតាររយៈ
ការែូកែញ្ាូលគ្នន ថ្ ការវាយរថ្រេអនកជ្ំនាញ ងិតាររយៈការពិចរណ្តនលើថ្ថេនែើរកចិាស ោខ្ែលបា នកើរនេើងនែើនរែៀែន្ៀែនៅ ងឹ     
ថ្ថេនែើរបា៉ា  ស់ាែ  សរ៊ុែខ្ែលរ ិម្គ ភាពរ ិចាស់ល្លស់ទកទ់ង ឹងការទទួលច៊ុងនរកាយ ថ្ េលទ៊ុ  ងិថ្ថេនែើរខ្ែលទកទ់ងអាចររវូ
បា កណំរស់រររយ។ 
 
នៅនពលខ្ែលលទធេលថ្ ការអភវិឌឍ រ៍ ិអាចររូវបា បា៉ា  ស់ាែ  សរនហរ៊ុេលរបាកច់ណូំលររូវបា ទទលួសាា ល់ចំនពាេះទហំំថ្ ចណំ្តយ
សាងសងខ់្ែលអាច ងឹទទួលបា រកវញិនហើយថ្ថេនែើរថ្ ការសាងសងរ់រូវបា ទទលួសាា ល់ថាជាការចណំ្តយរយួកន៊ុងរយៈនពលខ្ែលវា
នកើរនេើង។ 
 
នៅនពលខ្ែលការបា៉ា  ស់ាែ  ថាការចណំ្តយសរ៊ុែ ងឹនលើសពរីបាកច់ណូំលសរ៊ុែ ការបារែ់ងខ់្ែលអាចនរើលន ើញជារ៊ុ ររវូបា នគទទួល
សាា ល់ភាេ រៗចនំពាេះរបាកច់ំនណញឬការបារែ់ងន់ដាយរ ិគិរពីថានរើការសាងសងប់ា ចែន់េតើរឬអរ ់ឬែណំ្តកក់ាលថ្ ការែញ្ាែ់
សករែភាពសំណងឬ់ចំ ួ របាកច់ំនណញខ្ែលរពំឹងទ៊ុក។ នកើរនេើងនលើកិចាស ោខ្ែលរ ិទកទ់ងនេេងនទៀរ។ 
 

របាកច់ណូំលនលើសខ្ែលររូវបា ទទួលសាា ល់នៅកន៊ុងរបាកច់នំណញឬខារនលើវកិយ័ែរ័រខ្ែលនេ្ើជូ្ អរិថជិ្ កចិាស ោររូវបា ទទលួ
សាា ល់ជារទពយសករែកិចាស ោ។ 

 

វកិយ័ែររ ពកីិចាស ោែល់អរិថជិ្ នលើរបាកច់នំណញខ្ែលររូវបា ទទលួសាា ល់កន៊ុងរបាកច់ំនណញឬខារររវូបា ទទលួសាា ល់ថាជា
ែំណ៊ុ លកិចាស ោ។ 
 
របាកច់ណូំលនេេងនទៀរខ្ែលសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ ទទលួបា គរឺំណ្តងឱ្យរបាកច់ំណូលការរបាកខ់្ែលររវូបា ទទលួសាា ល់តារ
សម្គម្គររនពលនវល្ល។ 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៣០  
   

  
  

៤  ធោលនធោបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
៤៤..៤៤  កាការរទទទទួលួលសាសាាា លល់់ចចំណំណូូលល  ((ររ))  
កកិិចចាាសស  ោោសាសាងងសសងង់ ់   ិិងងកាការរេេដដលល់់ននសសវាវាកកររែែ 
ចំណូលខ្ែលបា រកពីការេតល់នសវាវសិវករែ ររូវបា ទទលួសាា ល់នៅកន៊ុងគណ ីចំនណញ ឬខារនៅនពលខ្ែលនសវាករែររវូបា ែំនពញ។   
ចំណូលខ្ែលបា រកពីការលកស់ម្គភ រៈ ររូវបា ទទួលសាា ល់នៅនពលខ្ែលសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ  បា ន្វើការនេារនៅឱ្យអនកទញិ ូវ
រាល់ហា ិភយ័សំខា ់ៗ  ខ្ែលជាទូនៅនៅនពលខ្ែលអរិថិជ្ បា ទទលួយក ការែឹកជ្ញ្ជូ  សម្គភ រៈនដាយគ្នែ  ជ្ំនល្លេះ។ 
 

នែើរបកីណំរថ់ានរើ នែើរបទីទួលសាា ល់របាកច់ណូំល សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ អ ៊ុវរតតារ ីរិវ ិ្ ី ៥ ជ្ហំា ែូចខាងនរការ៖ 
១. កំណរអ់រតសញ្ញ ណកិចាស ោជារយួអរិថិជ្  
២. កំណរក់ារអ ៊ុវរតការពវកិចា 
៣. កំណររ់ថ្រេរែរែិរតកិារ 
៤. ការខ្ែងខ្ចករថ្រេរែរែិរតកិារនៅ ឹងការអ ៊ុវរតការពវកិចា 
៥. ទទួលសាា ល់ចណូំលនៅនពល /ការពវកចិាែំនពញការងារររូវបា សនររច 

 

ររបាបាកក់ច់ចំណំណូូលលគគួរួរឱ្ឱ្យយកកររ់ស់សម្គម្គាា លល់់ននលលើើកាការរររិិ  ែែញ្ញ្ាា៊ុ៊ុ េះេះររថ្ថ្ររេេ  
របាកច់នំណញគរួឱ្យករស់ម្គា ល់នលើការែរងួែែរងរួថ្ ការែញ្ា៊ុ េះរថ្រេខ្ែលទទលួបា ពីសំណងរ់រវូបា ែងារតារសម្គម្គររនពលនវល្ល
នដាយគិរគូរនលើចំណូលខ្ែលទទួលបា  ិងអរតាែញ្ា៊ុ េះរថ្រេខ្ែលម្គ រែសិទធភិាព។ 
 

ចំ ួ ន េះបា រកពភីាពម៊ុសគ្នន ថ្ រថ្រេែចា៊ុែប នថ្ របាកច់ណូំលនានពលអនាគរ  ិងរបាកច់ណូំលខ្ែលបា ទទលួសាា ល់កន៊ុងរយៈនពល
សាងសង។់ 
 

៤៤..៥៥  ចចំណំ្តណ្តយយររែែររិែិែររតតិកិាការរ  
ចំណ្តយរែរិែរតិការ ររូវបា ទទួលសាា ល់កន៊ុងរបាយការណ៍ចណូំលនពញនលញ កន៊ុងអេំ៊ុងកាលែរនិចេទខ្ែលចណំ្តយបា នកើរនេើង។ 
 

៤៤..៦៦  ររទទពពយយសសររបបររតតិិ  ននរារាងងចចររកក    ិងិងែែររ ិកិាកាខខ ររ  
រគែស់ម្គសធារ៊ុគណ ទីំងអស់ថ្ រទពយសរបរតិ នរាងចរក  ងិែរកិាខ រររវូបា កណំរែ់ំែូងតារថ្ថេនែើរថ្ ការទិញចូល ឬថ្ថេនែើរកន៊ុងការ    
េលិរ ររួែញ្ាូ លទំងថ្ថេនែើរទងំឡាយខ្ែលទកទ់ងនដាយផ្លា ល់កន៊ុងការនាំយករទពយសករែនៅកា ទ់ីតាងំ  ងិលកខមណឌ ខ្ែលសររសែ
កន៊ុងរែរិែរតកិារខ្ែលបា នរគ្នងទ៊ុកនដាយគណៈរគែរ់គង។ ថ្ថេនែើរនកើរនទបើងជាែ តែនាា ែរ់រូវបា ែញ្ាូលកន៊ុងរថ្រេនយងរែស់រទពយសករែ 
ឬទទលួសាា ល់ជារទពយសករែដាចន់ដាយខ្េកខ្រនៅនពលណ្តខ្ែលេលរែនយជ្ ន៍សែាកិចាខ្ែលទកទ់ង ឹងសម្គភ រៈននាេះ ឹងហូរចូលរក
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ  នហើយថ្ថេទងំននាេះអាចររវូបា វាស់ខ្វងនដាយនជ្ឿជាកប់ា ។ រាល់ចណំ្តយនលើការជ្សួជ្៊ុល  ិងខ្ថទំររូវ
បា ទទួលសាា ល់កន៊ុងរបាយការណ៍ចនំណញ ឬខារកន៊ុងអេំ៊ុងការយិែរនិចេទហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលវាបា នកើរនេើង។ 
 

ែនាា ែព់ីការទទលួសាា ល់ែែូំង រទពយសរបរតិ នរាងចរក  ិងែរកិាខ រ ររូវបា កររ់តាតារថ្ថេនែើរែករលំស់ែងារ  ិងរាល់ការខារែងន់លើ          
ឱ្ ភាពថ្ រថ្រេ។ 
 
ររ ំលំលសស់់ 
រលំស់ររូវបា គណនា នដាយការនរែើរបាស់វ ិ្ ីរលំស់នថរនៅតារអរតារលំស់រែចឆំ្ន ែូំចខាងនរការ៖ 

 អអររតាតាររ ំលំលសស់់  
ែរកិាខ រ ៤% - ១០% 
រ៉ាូរូ យ យ ត ២០% 
ក៊ុំពយូទរ័ ៣០% 
នរគឿងសងាា ររឹ  ងិនរគឿងែរកិាខ រ ២០% 
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ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

6060 6161

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៣០  
   

  
  

៤  ធោលនធោបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
៤៤..៤៤  កាការរទទទទួលួលសាសាាា លល់់ចចំណំណូូលល  ((ររ))  
កកិិចចាាសស  ោោសាសាងងសសងង់ ់   ិិងងកាការរេេដដលល់់ននសសវាវាកកររែែ 
ចំណូលខ្ែលបា រកពីការេតល់នសវាវសិវករែ ររូវបា ទទលួសាា ល់នៅកន៊ុងគណ ីចំនណញ ឬខារនៅនពលខ្ែលនសវាករែររវូបា ែំនពញ។   
ចំណូលខ្ែលបា រកពីការលកស់ម្គភ រៈ ររូវបា ទទួលសាា ល់នៅនពលខ្ែលសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ  បា ន្វើការនេារនៅឱ្យអនកទញិ ូវ
រាល់ហា ិភយ័សំខា ់ៗ  ខ្ែលជាទូនៅនៅនពលខ្ែលអរិថិជ្ បា ទទលួយក ការែឹកជ្ញ្ជូ  សម្គភ រៈនដាយគ្នែ  ជ្ំនល្លេះ។ 
 

នែើរបកីណំរថ់ានរើ នែើរបទីទួលសាា ល់របាកច់ណូំល សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ អ ៊ុវរតតារ រីិវ ិ្ ី ៥ ជ្ហំា ែូចខាងនរការ៖ 
១. កំណរអ់រតសញ្ញ ណកិចាស ោជារយួអរថិិជ្  
២. កំណរក់ារអ ៊ុវរតការពវកចិា 
៣. កំណររ់ថ្រេរែរែិរតកិារ 
៤. ការខ្ែងខ្ចករថ្រេរែរែិរតកិារនៅ ឹងការអ ៊ុវរតការពវកិចា 
៥. ទទួលសាា ល់ចណូំលនៅនពល /ការពវកចិាែំនពញការងារររូវបា សនររច 

 

ររបាបាកក់ច់ចំណំណូូលលគគួរួរឱ្ឱ្យយកកររ់ស់សម្គម្គាា លល់់ននលលើើកាការរររិិ  ែែញ្ញ្ាា៊ុ៊ុ េះេះររថ្ថ្ររេេ  
របាកច់នំណញគរួឱ្យករស់ម្គា ល់នលើការែរងួែែរងរួថ្ ការែញ្ា៊ុ េះរថ្រេខ្ែលទទលួបា ពសំីណងរ់រវូបា ែងារតារសម្គម្គររនពលនវល្ល
នដាយគិរគូរនលើចំណូលខ្ែលទទួលបា  ិងអរតាែញ្ា៊ុ េះរថ្រេខ្ែលម្គ រែសិទធភិាព។ 
 

ចំ ួ ន េះបា រកពភីាពម៊ុសគ្នន ថ្ រថ្រេែចា៊ុែប នថ្ របាកច់ណូំលនានពលអនាគរ  ិងរបាកច់ណូំលខ្ែលបា ទទលួសាា ល់កន៊ុងរយៈនពល
សាងសង។់ 
 

៤៤..៥៥  ចចំណំ្តណ្តយយររែែររិែិែររតតិកិាការរ  
ចំណ្តយរែរិែរតិការ ររូវបា ទទួលសាា ល់កន៊ុងរបាយការណ៍ចណូំលនពញនលញ កន៊ុងអេំ៊ុងកាលែរនិចេទខ្ែលចណំ្តយបា នកើរនេើង។ 
 

៤៤..៦៦  ររទទពពយយសសររបបររតតិិ  ននរារាងងចចររកក    ិងិងែែររ ិកិាកាខខ ររ  
រគែស់ម្គសធារ៊ុគណ ទីំងអស់ថ្ រទពយសរបរតិ នរាងចរក  ងិែរកិាខ រររវូបា កណំរែ់ំែូងតារថ្ថេនែើរថ្ ការទិញចូល ឬថ្ថេនែើរកន៊ុងការ    
េលិរ ររួែញ្ាូ លទំងថ្ថេនែើរទងំឡាយខ្ែលទកទ់ងនដាយផ្លា ល់កន៊ុងការនាំយករទពយសករែនៅកា ទ់ីតាងំ  ងិលកខមណឌ ខ្ែលសររសែ
កន៊ុងរែរិែរតកិារខ្ែលបា នរគ្នងទ៊ុកនដាយគណៈរគែរ់គង។ ថ្ថេនែើរនកើរនទបើងជាែ តែនាា ែរ់រូវបា ែញ្ាូលកន៊ុងរថ្រេនយងរែស់រទពយសករែ 
ឬទទលួសាា ល់ជារទពយសករែដាចន់ដាយខ្េកខ្រនៅនពលណ្តខ្ែលេលរែនយជ្ ន៍សែាកិចាខ្ែលទកទ់ង ងឹសម្គភ រៈននាេះ ឹងហូរចូលរក
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ  នហើយថ្ថេទងំននាេះអាចររវូបា វាស់ខ្វងនដាយនជ្ឿជាកប់ា ។ រាល់ចណំ្តយនលើការជ្សួជ្៊ុល  ិងខ្ថទំររូវ
បា ទទួលសាា ល់កន៊ុងរបាយការណ៍ចនំណញ ឬខារកន៊ុងអេំ៊ុងការយិែរនិចេទហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលវាបា នកើរនេើង។ 
 

ែនាា ែព់ីការទទលួសាា ល់ែែូំង រទពយសរបរតិ នរាងចរក  ិងែរកិាខ រ ររូវបា កររ់តាតារថ្ថេនែើរែករលំស់ែងារ  ិងរាល់ការខារែងន់លើ          
ឱ្ ភាពថ្ រថ្រេ។ 
 
ររ ំលំលសស់់ 
រលំស់ររូវបា គណនា នដាយការនរែើរបាស់វ ិ្ ីរលំស់នថរនៅតារអរតារលំស់រែចឆំ្ន ែូំចខាងនរការ៖ 

 អអររតាតាររ ំលំលសស់់  
ែរកិាខ រ ៤% - ១០% 
រ៉ាូរូ យ យ ត ២០% 
ក៊ុំពយូទរ័ ៣០% 
នរគឿងសងាា ររឹ  ងិនរគឿងែរកិាខ រ ២០% 

 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

6262 6363

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៣១  
   

  
  

៤  ធោលនធោបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
៤៤..៦៦  ររទទពពយយសសររបបររតតិិ  ននរារាងងចចររកក    ិងិងែែររ ិកិាកាខខ ររ  ((ររ))  
រថ្រេសំណល់ អាយ៊ុកាលនរែើរបាស់  ងិវ ិ្ កីារការរ់នំល្លេះររូវបា ពិ ិរយនេើងវញិនៅការយីែរនិចេទហិរញ្ញ វរថ៊ុ ីរួយៗ នែើរបធីានាថាច ំួ       
ទឹករបាកវ់ ិ្ សីាេសត  ងិរយៈនពលថ្ ការរនំល្លេះ គឺរសែនៅ ឹងការបា៉ា  ស់ាែ  ពរី៊ុ   ិងគរូំថ្ ការនរែើរបាស់េលរែនយជ្ ខ៍្េនកនសែាកចិា          
នានពលអនាគរខ្ែលបា ែញ្ាូលនៅកន៊ុងរទពយសរបរតិ នរាងចរក  ងិែរកិាខ រ។  
 

រទពយសរបរតិ នរាងចរក  ិងែរកិាខ រ ឹងររូវឈែក់ររ់តាកន៊ុងែញ្ជ ីគណន យយនៅនពលខ្ែលរទពយសករែននាេះររវូបា លកន់ចញ ឬករ៏ពំឹងថា ងឹ
រ ិម្គ អរថរែនយជ្ ន៍សែាកិចានានពលអនាគរ គឺររូវបា រពំងឹទ៊ុកពីការនរែើរបាស់ ឬការលកន់ចញ។ រាល់ចំនណញ ឬខារខ្ែលនកើរនេើង
ពីការឈែក់ររ់តារទពយសករែ គរឺរូវបា ដាកែ់ញ្ាូ លនៅកន៊ុងគណ ចីំនណញ ឬខារនៅកន៊ុងកាលែរនិចេទខ្ែលរទពយសករែររូវបា លក ់      
នចញ។ ចំនណញ  ិងខារនលើការលកន់ចញ ររវូបា កណំរត់ាររយៈការនរែៀែន្ៀែរបាកច់ំនណញជារយួច ំួ ទកឹរបាកន់យងថ្       
រទពយសករែខ្ែលបា លកន់ចញ។ ចនំណញ  ងិខារគឺររូវបា ដាកែ់ញ្ាូ លនៅកន៊ុងគណ ីចំនណញ ឬខារ។ 
 
៤៤..៧៧  កាការរនន្្វវើើននររសសតតឱ្ឱ្  ភាភាពពររថ្ថ្ររេេថ្ថ្  ររទទពពយយសសកកររែែររិ ិ ខ្ខ្ររ  ហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  
នែើរបនី្វើការវាយរថ្រេឱ្ ភាព រទពយសករែររូវបា ចរជ់ារកុរកន៊ុងករររិទែែេំ៊ុរ ខ្ែលម្គ លំហូរសាចរ់បាកឯ់ករាជ្យរួយខ្េនក្ំ (ឯកតា
ែនងកើរសាចរ់បាក)់។ ជាលទធេលរទពយសករែរួយចំ  ួររូវបា វាយរថ្រេឱ្ ភាពដាចន់ដាយខ្េក  ងិរយួចំ  ួនទៀរវាយរថ្រេជាករររិ      
ឯកតាត ែនងកើរសាចរ់បាក។់ រទពយសករែទងំអស់ ជាករែវរថ៊ុកន៊ុងការន្វើរលំស់ ឬឯកតាែនងកើរសាចរ់បាក ់គឺររូវបា ន្វើនរសតនលើឱ្ ភាពថ្ រថ្រេ 
នៅនពលណ្តខ្ែលម្គ រពរឹតិការណ៍ ឬការផ្លេ ស់ែដូរកាលៈនទសៈខ្ែលែងាា ញថាចំ  ួទកឹរបាកន់យងរែខ្ហលជារ ិអាចរែរូល              
រកវញិបា ។ 
 

ការខារែងន់លើឱ្ ភាពរថ្រេ ររូវបា ទទលួសាា ល់នលើចំ  ួខ្ែលនលើសរវាងរទពយសករែ ឬរថ្រេនយងថ្ ឯកតាែនងកើរសាចរ់បាក ់ ងិច ំួ 
ខ្ែលអាចរែរូលរកវញិបា  ខ្ែលជារថ្រេមពស់ជាងថ្ រថ្រេសររសែែកថ្ថេនែើរកន៊ុងការលក ់ ងិរថ្រេកន៊ុងការនរែើរបាស់។ នែើរបកីណំររ់ថ្រេ
នរែើរបាស់ គណៈរគែរ់គងបា៉ា  ស់ាែ  លំហូរសាចរ់បាកន់ានពលអនាគរខ្ែលបា រពំងឹទ៊ុកពីឯកតាែនងកើរសាចរ់បាក ់ីរយួៗ នដាយកណំរ ់    
អរតាការរបាកែ់ស៏រររយនែើរបគីណនារថ្រេែចា៊ុែប នថ្ លំហូរសាចរ់បាកទ់ំងននាេះ។ ទ ិន យ័នរែើរបាស់នែើរបនី្វើការវាយរថ្រេឱ្ ភាពម្គ 
ការទកទ់ងនដាយផ្លា ល់នៅ ឹងគនរម្គងថវកិាររែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ  ខ្ែលបា អ ៊ុររ័  ិងន្វើ ិយរ័ករែរែសិ នែើចបំាច ់
នែើរបែីកេលែ៉ាេះពាល់ពកីារនរៀែចំ  ិងន្វើឱ្យរែនសើរនទបើងវញិថ្ រទពយសករែននាេះនានពលអនាគរ។ អរតាអែបហារ ររូវបា កណំរន់ទបើង
សរម្គែរ់ករុរទពយសករែ រីួយៗ នែើរបឆីេ៊ុេះែញ្ា ំងពីរែវរិតសនងខែថ្ ហា ភិយ័រែស់រទពយសករែ ីរយួៗែូចខ្ែលបា វាយរថ្រេនដាយ       
គណៈរគែរ់គង។ 
 

ការខារែងន់លើឱ្ ភាពរថ្រេសរម្គែឯ់កតាែនងកើរសាចរ់បាកែ់ំែូង ររូវែកនចញពីរថ្រេនយងថ្ រទពយសករែអរូែិយនានានៅកន៊ុងឯកតា
ែនងកើរសាចរ់បាកន់នាេះ។ ការខារែងឱ់្ ភាពខ្ែលនៅសល់ ររូវបា ខ្ែងខ្ចកតារសម្គម្គររថ្ រថ្រេនយងថ្ រទពយសករែនេេងៗនៅកន៊ុង
ឯកតាែនងកើរសាចរ់បាកន់នាេះ។ រទពយសករែទំងអស់ររូវបា វាយរថ្រេនេើងវញិជារែចនំែើរបចីងែ៊ុលែងាា ញថា ការខារែងន់លើឱ្ ភាពរថ្រេ
ខ្ែលបា ទទួលសាា ល់ក េងរករែខ្ហលរ ិម្គ ការនកើរនេើងែ តនទៀរ។ ឱ្ ភាពរថ្រេរែខ្ហលររូវបា ល៊ុែនចល រែសិ នែើរថ្រេឯក
ភាពែនងកើរសាចរ់បាកន់លើសពីរថ្រេនយងរែស់វា។ 
 

៤៤..៨៨..  ឧឧែែកកររណណ៍៍ហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  
កាការរទទទទួលួលសាសាាា លល់់   ិងិងកាការរឈឈែែ់ទ់ទទទួលួលសាសាាា លល់់  
រទពយសករែហិរញវរថ៊ុ  ិងែណំ៊ុ លហិរញ្ញ វរថ៊ុ ររូវបា ទទួលសាា ល់នៅនពលខ្ែលសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរកុរហ ៊ុ កាេ យជាភាគីថ្ កិចាស ោ
ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ 
 
រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ ររូវបា ឈែទ់ទួលសាា ល់ នៅនពលខ្ែលសិទធិទទលួបា សាចរ់បាកត់ារកិចាស ោថ្ រទពយសករែននាេះេ៊ុរកណំរ ់ឬនៅ
នពលហា ភិយ័  ិងរថ្រេរែសនងពីករែសិទធិភាពជាសារវ ដថ្ រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុររវូបា នេារ។ ែណំ៊ុ លហិរញ្ញ វរថ៊ុ ឹងឈែទ់ទលួសាា ល់ នៅ
នពលខ្ែលកិចាស ោបា ែញ្ាែ ់ល៊ុែនចល ឬេ៊ុរកាលកណំរ។់ 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៣២  
   

  

៤  ធោលនធោបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
៤៤..៨៨..  ឧឧែែកកររណណ៍៍ហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ((ររ))  
ចចំណំ្តណ្តររ់ថ់ាថានន កក់ ់   ិងិងកាការរវាវាសស់់ខ្ខ្វវងងជាជាែែ  តតែែនានាាា ែែ់រ់រទទពពយយសសកកររែែហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  
នលើកខ្លងខ្រអនកទទលួពាណិជ្ជករែខ្ែលរ ិម្គ សម្គសភាពហិរញែបទ ែសំ៏ខា  ់ ងិររូវវាស់ខ្វងរថ្រេ រែរិែរតិការនដាយអ ៊ុនល្លរនៅ
តារ CIFRS១៥ រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុទំងអស់ររវូបា វាស់ខ្វងែំែូងតាររថ្រេសររសែខ្ែលររូវបា ខ្ករររូវសរម្គែថ់្ថេរែរែិរតកិារ 
រែសិ នែើម្គ ។ 
 
រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ នរៅពីការកំណរ ់ងិម្គ រែសិទធភាពជាឧែករណ៍ការពារហា ិភយ័ររូវបា ចរថ់ាន កជ់ារែនភទែូចខាងនរការ៖ 

• រលំស់ថ្ថេនែើរ  
• រថ្រេទេីារសររសែតាររយៈរបាកច់ំនណញឬខារែង ់(FVTPL) 
• រថ្រេទេីារសររសែតាររយៈចំណូលនពញនលញនេេងនទៀរ (FVOCI) 
 

ការខ្ែងខ្ចកររូវបា កំណរែូ់ចខាងនរការ៖ 
• គំរូអាជ្វីករែរែស់ សរព ័ធរករុហ ៊ុ  ិងរកុរហ ៊ុ សរម្គែរ់គែរ់គងរទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ  ិង 
• លកខណៈលំហូរសាចរ់បាកត់ារកិចាស ោរែស់រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ 
 

របាកច់ណូំល  ងិចណំ្តយទំងអស់ខ្ែលទកទ់ង ងឹរទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលររូវបា នគទទលួសាា ល់នៅកន៊ុងរបាយការណ៍ចំនណញ 
ឬខារ ររូវបា ែងាា ញនៅកន៊ុងរបាយការណ៍ចំនណញ ឬខារ  ងិចណូំលនពលនលញនេេងៗ។ 
 
នាកាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍ សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ  នយងខ្រនលើរទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលររវូបា វាស់ខ្វងបាតាររថ្រេរលំស់ 
នលើរបាយការណ៍សាថ  ភាពហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់មេួ ។ 
 
ររទទពពយយសសកកររែែហហិិររញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  --  កាការរវាវាសស់់ខ្ខ្វវងងជាជាែែ  តតែែនានាាា ែែ់ ់
រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ នដាយរលំស់ថ្ថេនែើរ 
រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុររូវបា វាស់ខ្វងតាររថ្រេរលំស់រែសិ នែើរទពយសករែម្គ លកខមណ័ឌ ែូចខាងនរការ ( ិងរ ិររូវបា កំណរជ់ា 
FVTPL)៖ 

 វាររូវបា ន្វើនេើងតារគំរូអាជ្ីវករែខ្ែលម្គ នគ្នលែំណងនែើរបកីា ក់ាែរ់ទពយសរបរតហិិរញ្ញ វរថ៊ុ ងិរែរូលលំហូរសាចរ់បាកត់ារ
កិចាស ោ  ងិ 

 លកខមណ័ឌ កចិាស ោថ្ រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុេតល់ ូវលំហូរសាចរ់បាកជ់ាការទូទររ់បាកន់ែើរ ិងការរបាកន់ៅនលើច ំួ របាកន់ែើរ
ខ្ែលនៅសល់ 

 
ែនាា ែព់ីការទទលួសាា ល់ែែូំងរទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុទំងន េះររូវបា វាស់ខ្វងតាររយៈរទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុចណំ្តយរលំស់តាររយៈ          
វ ិ្ ីសាេសតអរតាការរបាករ់ែសិទធភាព។ ការន្វើអែបហារ ិងរ ិន្វើររូវន្វើនេើយរែសិ នែើេលែ៉ាេះពាល់វារ ិម្គ លកខណៈជាសារវ ត។ 
គណ ពីាណិជ្ជករែ  ងិគណ ីររូវទទួលនេេងនទៀររែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ   ងិទឹករបាកខ់្ែលភាគីពាកព់ ័ធជ្ំពាក ់ ិង        
សាចរ់បាកស់ររូលររូវបា ចរថ់ាន កជ់ាឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ 
 
កាការរឈឈែែ់ទ់ទទទួលួលសាសាាា លល់់  
រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ ឬខ្េនកណ្តរួយរែស់វាររវូបា ឈែក់ររ់តានៅនពលខ្ែលសិទធិកន៊ុងកិចាស ោកន៊ុងការទទលួលំហូរទកឹរបាកព់ី          
រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ េ៊ុរកណំរ ់ឬការនេារសិទធទិទលួលំហូរទកឹរបាកត់ារកិចាស ោកន៊ុងរែរិែរតិការ ខ្ែលហា ិភយ័ទងំអស់  ិងភាពជា
ករែសិទធិថ្  រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ ររូវបា នេារ ឬកន៊ុងករណីខ្ែល្នាគ្នររ ិនេារ ឬរ ិរកាទ៊ុក ូវរាល់ហា ិភយ័  ងិភាពជាករែសិទធិនហើយ
វារ ិរកាការរគែរ់គងរទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

6262 6363

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៣២  
   

  

៤  ធោលនធោបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
៤៤..៨៨..  ឧឧែែកកររណណ៍៍ហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ((ររ))  
ចចំណំ្តណ្តររ់ថ់ាថានន កក់ ់   ិងិងកាការរវាវាសស់់ខ្ខ្វវងងជាជាែែ  តតែែនានាាា ែែ់រ់រទទពពយយសសកកររែែហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  
នលើកខ្លងខ្រអនកទទលួពាណិជ្ជករែខ្ែលរ ិម្គ សម្គសភាពហិរញែបទ ែសំ៏ខា  ់ ងិររូវវាស់ខ្វងរថ្រេ រែរិែរតិការនដាយអ ៊ុនល្លរនៅ
តារ CIFRS១៥ រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុទំងអស់ររវូបា វាស់ខ្វងែំែូងតាររថ្រេសររសែខ្ែលររូវបា ខ្ករររូវសរម្គែថ់្ថេរែរែិរតកិារ 
រែសិ នែើម្គ ។ 
 
រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ នរៅពីការកំណរ ់ងិម្គ រែសិទធភាពជាឧែករណ៍ការពារហា ិភយ័ររូវបា ចរថ់ាន កជ់ារែនភទែូចខាងនរការ៖ 

• រលំស់ថ្ថេនែើរ  
• រថ្រេទេីារសររសែតាររយៈរបាកច់ំនណញឬខារែង ់(FVTPL) 
• រថ្រេទេីារសររសែតាររយៈចំណូលនពញនលញនេេងនទៀរ (FVOCI) 
 

ការខ្ែងខ្ចកររូវបា កំណរែូ់ចខាងនរការ៖ 
• គំរូអាជ្វីករែរែស់ សរព ័ធរករុហ ៊ុ  ិងរកុរហ ៊ុ សរម្គែរ់គែរ់គងរទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ  ិង 
• លកខណៈលំហូរសាចរ់បាកត់ារកិចាស ោរែស់រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ 
 

របាកច់ណូំល  ងិចណំ្តយទំងអស់ខ្ែលទកទ់ង ងឹរទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលររូវបា នគទទលួសាា ល់នៅកន៊ុងរបាយការណ៍ចំនណញ 
ឬខារ ររូវបា ែងាា ញនៅកន៊ុងរបាយការណ៍ចំនណញ ឬខារ  ងិចណូំលនពលនលញនេេងៗ។ 
 
នាកាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍ សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ  នយងខ្រនលើរទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលររវូបា វាស់ខ្វងបាតាររថ្រេរលំស់ 
នលើរបាយការណ៍សាថ  ភាពហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់មេួ ។ 
 
ររទទពពយយសសកកររែែហហិិររញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  --  កាការរវាវាសស់់ខ្ខ្វវងងជាជាែែ  តតែែនានាាា ែែ់ ់
រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ នដាយរលំស់ថ្ថេនែើរ 
រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុររូវបា វាស់ខ្វងតាររថ្រេរលំស់រែសិ នែើរទពយសករែម្គ លកខមណ័ឌ ែូចខាងនរការ ( ិងរ ិររូវបា កំណរជ់ា 
FVTPL)៖ 

 វាររូវបា ន្វើនេើងតារគំរូអាជ្ីវករែខ្ែលម្គ នគ្នលែំណងនែើរបកីា ក់ាែរ់ទពយសរបរតហិិរញ្ញ វរថ៊ុ ងិរែរូលលំហូរសាចរ់បាកត់ារ
កិចាស ោ  ងិ 

 លកខមណ័ឌ កចិាស ោថ្ រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុេតល់ ូវលំហូរសាចរ់បាកជ់ាការទូទររ់បាកន់ែើរ ងិការរបាកន់ៅនលើច ំួ របាកន់ែើរ
ខ្ែលនៅសល់ 

 
ែនាា ែព់ីការទទលួសាា ល់ែែូំងរទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុទំងន េះររូវបា វាស់ខ្វងតាររយៈរទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុចណំ្តយរលំស់តាររយៈ          
វ ិ្ ីសាេសតអរតាការរបាករ់ែសិទធភាព។ ការន្វើអែបហារ ិងរ ិន្វើររូវន្វើនេើយរែសិ នែើេលែ៉ាេះពាល់វារ ិម្គ លកខណៈជាសារវ ត។ 
គណ ពីាណិជ្ជករែ  ងិគណ ីររូវទទួលនេេងនទៀររែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ   ងិទឹករបាកខ់្ែលភាគីពាកព់ ័ធជ្ំពាក ់ ិង        
សាចរ់បាកស់ររូលររូវបា ចរថ់ាន កជ់ាឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ 
 
កាការរឈឈែែ់ទ់ទទទួលួលសាសាាា លល់់  
រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ ឬខ្េនកណ្តរួយរែស់វាររវូបា ឈែក់ររ់តានៅនពលខ្ែលសិទធិកន៊ុងកិចាស ោកន៊ុងការទទលួលំហូរទកឹរបាកព់ី          
រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ េ៊ុរកណំរ ់ឬការនេារសិទធទិទលួលំហូរទកឹរបាកត់ារកិចាស ោកន៊ុងរែរិែរតិការ ខ្ែលហា ិភយ័ទងំអស់  ិងភាពជា
ករែសិទធិថ្  រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ ររូវបា នេារ ឬកន៊ុងករណីខ្ែល្នាគ្នររ ិនេារ ឬរ ិរកាទ៊ុក ូវរាល់ហា ិភយ័  ងិភាពជាករែសិទធិនហើយ
វារ ិរកាការរគែរ់គងរទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ 
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៣៣  
   

  

៤  ធោលនធោបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
៤៤..៨៨..  ឧឧែែកកររណណ៍៍ហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ((ររ))  
កន៊ុងការឈែក់ររ់តារទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ ភាពម៊ុសគ្នន រវាងទឹករបាកន់យង ិងេលែូកថ្ ការទទួលសាា ល់ពីរ៊ុ កន៊ុង របាយការណ៍ចំនណញ
ឬខារខ្ែលររូវបា ទទួលសាា ល់នៅកន៊ុងរូល្   ងិររូវទទលួសាា ល់កន៊ុងរបាកច់នំណញ ឬខារ។ 
 
ររទទពពយយសសកកររែែហហិិររញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ--ឱ្ឱ្  ភាភាពព  
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ ពចិរណ្តនលើពរ័ម៌្គ ទូលំទូល្លយ នៅនពលវាយរថ្រេហា ិភយ័ឥណទ   ងិការខារែងឥ់ណទ ខ្ែលរពំឹង
ទ៊ុករួរទំងរពឹរតកិារណ៍ពីរ៊ុ  ែចា៊ុែប ន  ិងការពោករណ៍ែស៏រនហរ៊ុេល  ិងអាចនជ្ឿជាកប់ា  ខ្ែលែ៉ាេះពាល់ែល់លទធភាពថ្ ការរែរូលថ្  
លំហូរសាចរ់បាកន់ានពលអនាគរថ្ ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុទំងននាេះ។ 
 
នែើរបអី ៊ុវរតវ ិ្ សីាេសតន េះ ការខ្វកខ្ញកររូវបា ន្វើនេើងរវាង៖ 

 ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ខ្ែលរ ិបា ធាេ កច់៊ុេះយ៉ា ងខាេ ំង ូវគ៊ុណភាពឥណទ ចែត់ាំងពីការទទលួសាា ល់ែែូំង ឬខ្ែលម្គ  ហា ភិយ័
ឥណទ ទែ (ែណំ្តកក់ាលទី១)  ងិ 

 ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលបា ធាេ កច់៊ុេះយ៉ា ងខាេ ងំ ូវគ៊ុណភាពឥណទ ចែត់ាំងពីការទទលួសាា ល់ែែូំង  ងិព៊ុមំ្គ ហា ភិយ័      
ឥណទ ទែ (ែណំ្តកក់ាលទី២) 

 
ែំណ្តកក់ាលទ៣ី រគែែណត ែរ់ទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ ខ្ែលម្គ ភសត៊ុតាងជាកខ់្សតងថ្ ឱ្ ភាពនាកាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍។  
 
ឥណទ ខារែងខ់្ែលរពំងឹទ៊ុកសរម្គែរ់យ:នពល១២ខ្ម ររូវបា នគទទលួសាា ល់សរម្គែរ់ែនភទទ១ី ខ្ែល “ឥណទ ខារែងខ់្ែល     
រពំឹងទ៊ុកសរម្គែរ់ួយអាយ៊ុកាល” ររូវបា ទទលួសាា ល់សរម្គែរ់ែនភទទ២ី។ 
 
ការវាស់ខ្វងនលើការខារែងឥ់ណទ ខ្ែលរពំងឹទ៊ុក ររូវបា កណំរន់ដាយការបា៉ា  រ់ែម្គណេលចនំណញសររសែ ថ្ ការខារែង ់      
ឥណទ នលើវែតជ្ីវរិថ្ ឧែករណ៍ហរិញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលរពំងឹទ៊ុក។ 
 
គណ ីពាណិជ្ជររូវទទួលនេេងនទៀរ  ិងរទពយសករែកិចាស ោ 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ បា នរែើរបាស់វ ិ្ សីាេសតឱ្ ភាពថ្ រទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុសារញ្ញ  សរម្គែគ់ណ ពីាណិជ្ជករែ  ងិគណ ី
ទទួលនេេងនទៀរ រពរទំងរទពយសករែកិចាស ោ  ិងកំណររ់តាសំវធិា ្ ខ្ែលខារែង ់ជាការខារែងឥ់ណទ នពញនលញ។ ទំងន េះ 
គឺជាកងវេះខារខ្ែលរពំឹងទ៊ុកនៅកន៊ុងលំហូរសាចរ់បាកត់ារកចិាស ោ នដាយគិរពីសកាត  ៊ុពលសរម្គែក់ាររ ិអ ៊ុវរតការពវកចិានៅនវល្លណ្ត
រួយ កន៊ុងអេំ៊ុងនពលថ្ ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ កន៊ុងការគណនារកុរហ ៊ុ បា នរែើែទពិនសា្ ច៍ស់ៗ ស ាសេ ខ៍ាងនរៅ  ងិពរ័ម៌្គ       
ពាកព់ ័ធខាងរ៊ុមនែើរបគីណនាការខារែងឥ់ណទ ខ្ែលបា រពំឹងទ៊ុកនដាយនរែើវ ិ្ សីាេសតកណំរខ់ាងនរៅ។ 
 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ វាយរថ្រេពីឱ្ ភាពរថ្រេគណ ីអរិថិជ្  ងិរទពយសរបរតិកិចាស ោជាសរូហភាពនដាយសារអរិថិជ្ បា 
សថិរកន៊ុងរែនភទឥណទ រសនែៀងគ្នន ។ ការវភិាគលរែរិថ្ ឱ្ ភាពថ្ រទពយសករែហរិញ្ញ វរថ៊ុទកទ់ង  ិងCIFRS៩ ររូវបា អ ៊ុវរតនៅកន៊ុង
កំណរស់ម្គា ល់ទី៣១ នលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ 
 
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ--កាការរនន្្វវើើចចំណំ្តណ្តររ់ថ់ាថានន កក់ ់   ិងិងកាការរវាវាសស់់ខ្ខ្វវងង  
ែំណ៊ុ លហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ងិរកុរហ ៊ុ រួរម្គ គណ អីនកេារេ់ាងព់ាណិជ្ជករែ  ិងសររ៊ុលយររូវសងនៅរករុហ ៊ុ នរ  ងិ     
សររ៊ុលយររូវសងនៅភាគភីាគពីាកព់ ័ធ របាកក់រា ី ងិឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ិទសេ ។៍ 
 
ែំណ៊ុ លហិរញ្ញ វរថ៊ុររូវបា វាស់ខ្វងែែូំងតាររថ្រេទេីារសរររយខ្ែលអាចអ ៊ុវរតបា សរម្គែរ់ថ្រេរែរិែរតិការ ល៊ុេះរតាខ្រសរព ័ធរកុរហ ៊ុ  
 ិងរករុហ ៊ុ បា កណំរែ់ណំ៊ុ លហិរញ្ញ វរថ៊ុកន៊ុងរថ្រេជាកខ់្សតងតារការរបាយការណ៍ចនំណញ ឬខារ។ 
 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៣៤  
   

  

៤  ធោលនធោបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
៤៤..៨៨..  ឧឧែែកកររណណ៍៍ហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ((ររ))  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ--កាការរនន្្វវើើចចំណំ្តណ្តររ់ថ់ាថានន កក់ ់   ិងិងកាការរវាវាសស់់ខ្ខ្វវងង  ((ររ))  
ែំណ៊ុ លហិរញ្ញ វរថ៊ុររូវបា វាស់ខ្វងជាែ តែនាា ែ ់កន៊ុងរថ្រេរលំស់នដាយនរែើវ ិ្ ីសាេសតការរបាកខ់្ែលម្គ រែសិទធភាពនលើកខ្លងខ្រ ទិសេ  ៍
 ិងែណំ៊ុ លហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលកំណរត់ាររយៈការចំនណញឬបារែ់ង ់ខ្ែលររូវបា ន្វើនេើងជាែ តែនាា ែក់ន៊ុងរថ្រេទីេារសរររយ ជារយួ ងឹការ
ចំនណញ ឬការខារែងខ់្ែលបា ទទលួសាា ល់នៅកន៊ុង របាយការណ៍ចណូំលនពញនលញ (នរៅពីឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ិទសេ ខ៍្ែលររូវបា 
កំណរ ់ិងម្គ រែសិទធភាពែូចជាឧែករណ៍ការពារហា ភិយ័)។ 
 

ចំណ្តយការរបាកទ់ងំអស់  ិងការផ្លេ ស់ែតូររថ្រេទីេារសររសែខ្ែលរាយការណ៍នៅកន៊ុងរបាយការណ៍ចំណូលនពញនលញររូវបា          
រួរែញ្ាូ លនៅកន៊ុងចណំ្តយ  ិងចណូំលហរិញ្ញែបទ ។ 
 

សសកកររែែភាភាពព  ិទិទសសេេ  ៍ ៍   ិងិងសសកកររែែភាភាពពកាការរពាពាររហាហា  ិភិភ័យ័យ  
 ិទសេ រ៍រូវបា ទទលួសាា ល់ែែូំងនដាយរថ្រេសររសែនៅកាលែរនិចេទខ្ែលកិចាស ោ ិសេ ាវរថ៊ុររូវបា ចូល ងិររូវបា វាយរថ្រេ      
នេើងវញិនៅរថ្រេទីេារសរររយរែស់ពួកនគនៅច៊ុងែញ្ាែថ់្ ការយិែរនិចេទថ្ របាយការណ៍ ីរយួៗ។ 
 

គណន យយសរម្គែក់ារផ្លេ ស់ែតូរជាែ តែនាា ែថ់្ រថ្រេទីេារសរររយអារស័យនលើថានរើ ទិសេ រ៍រូវបា នគកណំរជ់ាឧែករណ៍ការពារ       
ហា ិភយ័ររួែញ្ាូ លលកខណៈថ្ វរថ៊ុខ្ែលររូវបា នគការពារ។ សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ កណំរច់ណំំ្តឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុជាកល់្លក ់     
រួយច ំួ ែូចជា៖ 

i. ន្វើការការពារហា ិភយ័នៅនលើរទពយឬែណំ៊ុ លខ្ែលបា ទទលួសាា ល់ឬការស ោយ៉ា ងចាស់ល្លស់ (ការការពារហា ិភយ័រថ្រេ
សររសែ)។ 

ii. ន្វើការការពារហា ិភយ័នៅនលើ ហា ភិយ័ជាកល់្លករ់ួយខ្ែលពាកព់ ័ធជារួយ ងឹរទពយសករែឬែណំ៊ុ លខ្ែលររូវបា នគទទលួ
សាា ល់ ឬរែរិែរតកិារពោករណ៍ខ្ែលម្គ សកាត  ៊ុពលមពស់ (ការការពារហា ិភយ័លំហូរសាចរ់បាក)់ ឬ 

iii. ន្វើការការពារហា ិភយ័នៅនលើ ការវ ិិនយគស៊ុទធនៅកន៊ុងរែរិែរតិការែរនទស (ការការពារហា ិភយ័រូល ិ្វិ ិិនយគស៊ុទធ)។ 
 

នៅនពលចែន់េតើរន្វើការការពារហា ិភយ័សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ កររ់តាទនំាកទ់ំ ងនសែាកិចារវាងឧែករណ៍ការពារហា ិភយ័  ងិ
មាងគ់ណ ីខ្ែលម្គ ហា ភិយ័ររួទងំថានរើការផ្លេ ស់ែតូរលំហូរសាចរ់បាកថ់្ ឧែករណ៍ការពារហា ិភយ័ររូវបា នគរពំងឹថា ឹងទូទរក់ារ
ផ្លេ ស់ែតូរលំហូរសាចរ់បាកថ់្ មាងគ់ណ ីខ្ែលររូវបា ការពារ។ សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ កររ់តានគ្នលែណំង  ិងយ៊ុទធសាេសតរគែរ់គង
ហា ិភយ័រែស់មេួ សរម្គែអ់ ៊ុវរតរែរិែរតកិារការពារហា ិភយ័រែស់មេួ ។ 
 

រថ្រេទេីារសរររយថ្ ឧែករណ៍ ិទសេ ន៍េេងៗខ្ែលររវូបា នរែើសរម្គែន់គ្នលែណំងការពារហា ិភយ័ររូវបា ែងាា ញនៅកន៊ុងកំណរ់
សម្គា ល់២៨ ចនំពាេះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ ែខ្ររែររលួនលើទ៊ុ ែររុងខ្ែលបា ន្វើការការពារកន៊ុងចណូំលខ្ែលម្គ លកខណៈ           
ទូលំទូល្លយនេេងនទៀរររូវបា ែងាា ញនៅកន៊ុង របាយការណ៍ែខ្ររែររលួរូល្ ។ សររ៊ុលយ ទិសេ ន៍ពញនលញ ររវូបា ចរថ់ាន កជ់ា     
រទពយសករែ ឬែណំ៊ុ លរយៈនពលខ្វងនៅនពលខ្ែលអាយ៊ុកាលនរចើ ជាង ១២ខ្ម នៅនពលខ្ែលអាយ៊ុកាលទែជាង ១២ខ្មវាររូវបា        
ចរថ់ាន កជ់ារទពយសករែឬែំណ៊ុ លរយៈនពលមេ។ី ការជ្ញួែូរ ិទសេ  ៍ររវូបា ចរថ់ាន កជ់ារទពយសករែឬែំណ៊ុ លរយៈនពលមេី។ 
 

ii.. កាការរកាការរពាពាររហាហា  ិភិភ័យ័យររថ្ថ្ររេេទទីេីេាាររសសររររសសែែ  
ការផ្លេ ស់ែតូររថ្រេទីេាថ្  ទិសេ ខ៍្ែលររូវបា កំណរ ់ងិម្គ លកខណៈរគែរ់គ្ន ែូ់ចជាការការពារហា ិភយ័រថ្រេទីេារ      
សរររយររូវបា កររ់តារបាយការណ៍ចំនណញ ឬខាររួរជារយួ ឹងការផ្លេ ស់ែតូរណ្តរយួថ្ រថ្រេសររសែថ្ រទពយសករែ ឬ
ែំណ៊ុ លខ្ែលររវូបា កណំរន់ដាយហា ភិយ័។ ការចំនណញឬខារទកទ់ង ឹងចំខ្ណកែម៏្គ រែសិទធិភាពថ្ អរតាការរបាកែ់តូរ     
អរតារបាកក់រាមី្គ អរតានថរររូវបា ទទលួសាា ល់នៅកន៊ុងរបាយការណ៍ចនំណញ ឬខារកន៊ុង “ចណំ្តយហិរញ្ញ ែបទ ”។ ចនំណញ 
ឬខារទកទ់ង ងឹចំខ្ណកគ្នែ  រែសិទធភាពររូវបា ទទលួសាា ល់នៅកន៊ុងរបាកច់ំនណញឬខារែងក់ន៊ុង “ចំនណញ/(ខារែង ់       
នេេងៗ) ស៊ុទធ”។ ការផ្លេ ស់ែតូររថ្រេសររសែថ្ ការមាអីរតាការរបាកន់ថរអរតាហា ិភយ័ខ្ែលររវូបា ែងកនេើងនដាយហា ិភយ័          
អរតាការរបាករ់រូវបា ទទលួសាា ល់នៅកន៊ុងរបាកច់ំនណញឬខារែងក់ន៊ុង “ចំណ្តយហរិញ្ញែបទ ”។ 
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ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 
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6464 6565
នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៣៤  
   

  

៤  ធោលនធោបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
៤៤..៨៨..  ឧឧែែកកររណណ៍៍ហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ((ររ))  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ--កាការរនន្្វវើើចចំណំ្តណ្តររ់ថ់ាថានន កក់ ់   ិងិងកាការរវាវាសស់់ខ្ខ្វវងង  ((ររ))  
ែំណ៊ុ លហិរញ្ញ វរថ៊ុររូវបា វាស់ខ្វងជាែ តែនាា ែ ់កន៊ុងរថ្រេរលំស់នដាយនរែើវ ិ្ ីសាេសតការរបាកខ់្ែលម្គ រែសិទធភាពនលើកខ្លងខ្រ ទិសេ  ៍
 ិងែណំ៊ុ លហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលកំណរត់ាររយៈការចំនណញឬបារែ់ង ់ខ្ែលររូវបា ន្វើនេើងជាែ តែនាា ែក់ន៊ុងរថ្រេទីេារសរររយ ជារយួ ងឹការ
ចំនណញ ឬការខារែងខ់្ែលបា ទទលួសាា ល់នៅកន៊ុង របាយការណ៍ចណូំលនពញនលញ (នរៅពីឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ិទសេ ខ៍្ែលររូវបា 
កំណរ ់ិងម្គ រែសិទធភាពែូចជាឧែករណ៍ការពារហា ភិយ័)។ 
 

ចំណ្តយការរបាកទ់ងំអស់  ិងការផ្លេ ស់ែតូររថ្រេទីេារសររសែខ្ែលរាយការណ៍នៅកន៊ុងរបាយការណ៍ចំណូលនពញនលញររូវបា          
រួរែញ្ាូ លនៅកន៊ុងចណំ្តយ  ិងចណូំលហរិញ្ញែបទ ។ 
 

សសកកររែែភាភាពព  ិទិទសសេេ  ៍ ៍   ិងិងសសកកររែែភាភាពពកាការរពាពាររហាហា  ិភិភ័យ័យ  
 ិទសេ រ៍រូវបា ទទលួសាា ល់ែែូំងនដាយរថ្រេសររសែនៅកាលែរនិចេទខ្ែលកិចាស ោ ិសេ ាវរថ៊ុររូវបា ចូល ងិររូវបា វាយរថ្រេ      
នេើងវញិនៅរថ្រេទីេារសរររយរែស់ពួកនគនៅច៊ុងែញ្ាែថ់្ ការយិែរនិចេទថ្ របាយការណ៍ ីរយួៗ។ 
 

គណន យយសរម្គែក់ារផ្លេ ស់ែតូរជាែ តែនាា ែថ់្ រថ្រេទីេារសរររយអារស័យនលើថានរើ ទិសេ រ៍រូវបា នគកណំរជ់ាឧែករណ៍ការពារ       
ហា ិភយ័ររួែញ្ាូ លលកខណៈថ្ វរថ៊ុខ្ែលររូវបា នគការពារ។ សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ កណំរច់ណំំ្តឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុជាកល់្លក ់     
រួយច ំួ ែូចជា៖ 

i. ន្វើការការពារហា ិភយ័នៅនលើរទពយឬែណំ៊ុ លខ្ែលបា ទទលួសាា ល់ឬការស ោយ៉ា ងចាស់ល្លស់ (ការការពារហា ិភយ័រថ្រេ
សររសែ)។ 

ii. ន្វើការការពារហា ិភយ័នៅនលើ ហា ភិយ័ជាកល់្លករ់ួយខ្ែលពាកព់ ័ធជារួយ ងឹរទពយសករែឬែណំ៊ុ លខ្ែលររូវបា នគទទលួ
សាា ល់ ឬរែរិែរតកិារពោករណ៍ខ្ែលម្គ សកាត  ៊ុពលមពស់ (ការការពារហា ិភយ័លំហូរសាចរ់បាក)់ ឬ 

iii. ន្វើការការពារហា ិភយ័នៅនលើ ការវ ិិនយគស៊ុទធនៅកន៊ុងរែរែិរតិការែរនទស (ការការពារហា ិភយ័រូល ិ្វិ ិិនយគស៊ុទធ)។ 
 

នៅនពលចែន់េតើរន្វើការការពារហា ិភយ័សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ កររ់តាទនំាកទ់ំ ងនសែាកិចារវាងឧែករណ៍ការពារហា ិភយ័  ងិ
មាងគ់ណ ីខ្ែលម្គ ហា ភិយ័ររួទងំថានរើការផ្លេ ស់ែតូរលំហូរសាចរ់បាកថ់្ ឧែករណ៍ការពារហា ិភយ័ររូវបា នគរពំងឹថា ឹងទូទរក់ារ
ផ្លេ ស់ែតូរលំហូរសាចរ់បាកថ់្ មាងគ់ណ ីខ្ែលររូវបា ការពារ។ សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ កររ់តានគ្នលែណំង  ិងយ៊ុទធសាេសតរគែរ់គង
ហា ិភយ័រែស់មេួ សរម្គែអ់ ៊ុវរតរែរិែរតកិារការពារហា ិភយ័រែស់មេួ ។ 
 

រថ្រេទេីារសរររយថ្ ឧែករណ៍ ិទសេ ន៍េេងៗខ្ែលររវូបា នរែើសរម្គែន់គ្នលែណំងការពារហា ិភយ័ររូវបា ែងាា ញនៅកន៊ុងកំណរ់
សម្គា ល់២៨ ចនំពាេះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ ែខ្ររែររលួនលើទ៊ុ ែររុងខ្ែលបា ន្វើការការពារកន៊ុងចណូំលខ្ែលម្គ លកខណៈ           
ទូលំទូល្លយនេេងនទៀរររូវបា ែងាា ញនៅកន៊ុង របាយការណ៍ែខ្ររែររលួរូល្ ។ សររ៊ុលយ ទិសេ ន៍ពញនលញ ររវូបា ចរថ់ាន កជ់ា     
រទពយសករែ ឬែណំ៊ុ លរយៈនពលខ្វងនៅនពលខ្ែលអាយ៊ុកាលនរចើ ជាង ១២ខ្ម នៅនពលខ្ែលអាយ៊ុកាលទែជាង ១២ខ្មវាររូវបា        
ចរថ់ាន កជ់ារទពយសករែឬែំណ៊ុ លរយៈនពលមេ។ី ការជ្ញួែូរ ិទសេ  ៍ររវូបា ចរថ់ាន កជ់ារទពយសករែឬែំណ៊ុ លរយៈនពលមេី។ 
 

ii.. កាការរកាការរពាពាររហាហា  ិភិភ័យ័យររថ្ថ្ររេេទទីេីេាាររសសររររសសែែ  
ការផ្លេ ស់ែតូររថ្រេទីេាថ្  ទិសេ ខ៍្ែលររូវបា កំណរ ់ងិម្គ លកខណៈរគែរ់គ្ន ែូ់ចជាការការពារហា ិភយ័រថ្រេទីេារ      
សរររយររូវបា កររ់តារបាយការណ៍ចំនណញ ឬខាររួរជារយួ ឹងការផ្លេ ស់ែតូរណ្តរយួថ្ រថ្រេសររសែថ្ រទពយសករែ ឬ
ែំណ៊ុ លខ្ែលររវូបា កណំរន់ដាយហា ភិយ័។ ការចំនណញឬខារទកទ់ង ឹងចំខ្ណកែម៏្គ រែសិទធិភាពថ្ អរតាការរបាកែ់តូរ     
អរតារបាកក់រាមី្គ អរតានថរររូវបា ទទលួសាា ល់នៅកន៊ុងរបាយការណ៍ចនំណញ ឬខារកន៊ុង “ចណំ្តយហិរញ្ញ ែបទ ”។ ចនំណញ 
ឬខារទកទ់ង ងឹចំខ្ណកគ្នែ  រែសិទធភាពររូវបា ទទលួសាា ល់នៅកន៊ុងរបាកច់ំនណញឬខារែងក់ន៊ុង “ចំនណញ/(ខារែង ់       
នេេងៗ) ស៊ុទធ”។ ការផ្លេ ស់ែតូររថ្រេសររសែថ្ ការមាអីរតាការរបាកន់ថរអរតាហា ិភយ័ខ្ែលររវូបា ែងកនេើងនដាយហា ិភយ័          
អរតាការរបាករ់រូវបា ទទលួសាា ល់នៅកន៊ុងរបាកច់ំនណញឬខារែងក់ន៊ុង “ចំណ្តយហរិញ្ញែបទ ”។ 
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ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

6666 6767

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៣៥  
   

  

៤  ធោលនធោបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
៤៤..៨៨..  ឧឧែែកកររណណ៍៍ហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ((ររ))  

ii..  កាការរកាការរពាពាររហាហា  ិភិភ័យ័យររថ្ថ្ររេេទទីេីេាាររសសររររសសែែ  ((ររ))  
រែសិ នែើការការពារហា ភិយ័ខ្លងម្គ លកខណៈវ ិិចេយ័សរម្គែគ់ណន យយការពារហា ិភយ័ការខ្ករររូវនៅ ឹងរថ្រេនយង 
រែស់ធារ៊ុខ្ែលររូវបា វាស់ខ្វងតារវ ិ្ សីាេសតការរបាកខ់្ែលម្គ រែសិទធិភាពនហើយររូវបា នគយកនៅរលំស់នហើយកររ់តាកន៊ុង
របាយការណ៍ចំនណញ ឬខារកន៊ុងរយៈនពលែល់កាលកណំរន់ដាយនរែើអរតាការរបាកខ់្ែលម្គ រែសិទធភិាពគណនានេើងវញិ។ 

 
iiii.. កាការរកាការរពាពាររហាហា  ិភិភ័យ័យលលំំហហូូររសាសាចច់រ់របាបាកក់ ់ 

ចំខ្ណកែម៏្គ រែសិទធភិាពថ្ ការផ្លេ ស់ែតូររថ្រេររឹរររូវថ្  ិសេ ាវរថ៊ុខ្ែលររូវបា ចរត់ាងំ ិងម្គ លកខណៈសរបរតិរគែរ់គ្ន ែូ់ច
ជារូល ិ្លំិហូរសាចរ់បាករ់រូវបា ទទលួសាា ល់នៅកន៊ុងរបាកច់ណូំលនពញនលញនេេងនទៀរ ិងរែរូលេត៊ុ ំជាទ៊ុ ែររុងជា     
ភាគល្លភ។ ចំនណញឬខារទកទ់ង ឹងចំខ្ណកខ្ែលគ្នែ  រែសិទធភាពររូវបា ទទលួសាា ល់ភាេ រៗនៅកន៊ុងរបាកច់ំនណញ ឬ    
ខារែងក់ន៊ុង“ ចំនណញ/(ខារែងន់េេងៗ) ស៊ុទធ”។ សរព ័ធរកុរហ ៊ុ  ងិរករុហ ៊ុ រ ិែញ្ាូ លរូលដាា  រូែិយែណ័ណ ែរនទស ជា
ឧែករណ៍ការពារហា ិភយ័ការផ្លេ ស់ែតូរររូលដាា  រូែិយែណ័ណ ែរនទសថ្ ឧែករណ៍ការពារហា ិភយ័ ររូវបា ទទលួសាា ល់នៅកន៊ុង
របាកច់ណូំលនពញនលញនេេងនទៀរ  ិងែងារថ្ថេនែើរថ្ ការការពារហា ភិយ័កន៊ុងរូល្ ។ សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ កណំរ់
ថ្ថេនែើរថ្  ការពារហា ិភយ័ទកទ់ង ឹងរូលដាា  រូែយិែណ័ណ ែរនទស កន៊ុងការការពារហា ភិយ័នដាយនគ្នលការណ៍ការពារ        
ហា ិភយ័។ 
 

ចំ ួ ទកឹរបាកខ់្ែលែងារនៅកន៊ុងភាគហ ៊ុ  (រាែែ់ញ្ាូ លទំងថ្ថេនែើរថ្ ការការពារហា ិភយ័) ររូវបា ចរថ់ាន កន់េើងវញិកន៊ុង
ចំនណញឬខារកន៊ុងរយៈនពលខ្ែលលំហូរសាចរ់បាកម់្គ ឥទធពិលែ៉ាេះពាល់ែល់របាកច់ំនណញឬការបារែ់ង។់ ចំនណញ ឬខារ
ខ្ែលទកទ់ង ងឹចំខ្ណកែម៏្គ រែសិទធិភាពថ្ អរតាការរបាកប់ា ផ្លេ ស់ែតូរអរតាការរបាកម់ាីអរតាការរបាករ់រវូបា ទទលួសាា ល់
នៅកន៊ុងរបាកច់ំនណញឬខារែងន់ៅកន៊ុង “ចណំ្តយហរិញ្ញែបទ ”។ ចំនណញឬខារទកទ់ង ឹងចខំ្ណកគ្នែ  រែសិទធភាពររូវបា 
ទទួលសាា ល់នៅកន៊ុងរបាកច់ំនណញឬខារែងក់ន៊ុង “ចំនណញ/(ខារែងន់េេងៗ)ស៊ុទធ”។ 
 

នៅនពលឧែករណ៍ការពារហា ភិយ័ហួសកណំរ ់ឬលក ់ឬឧែករណ៍ការពារហា ិភយ័ខ្លងជ្ែួ ឹងលកខមណឌ ការពារ
គណន យយ ចំនណញ ឬខារខ្ែលែងារម្គ នៅកន៊ុងរូល្  នៅនពលននាេះ ឹងរកានៅកន៊ុងរូល្ ែខ្ែល  ងិទទលួសាា ល់នៅ
នពលការការពារហា ភិយ័លំហូរសាចរ់បាកែ់៉ាេះពាល់ែល់ចំនណញ ឬខារ។ 
 

iiiiii.. កាការរកាការរពាពាររហាហា  ិភិភ័យ័យររូូលល  ិិ្្ ិវិវ ិ ិ ិិននយយគគសស៊ុ៊ុទទធធ  
ការការពារហា ភិយ័នលើការវ ិិនយគស៊ុទធនៅកន៊ុងរែរិែរតិការែរនទសររវូបា នគរាែែ់ញ្ាូ លកន៊ុងការការពារហា ិភយ័               
លំហូរសាចរ់បាក។់ 
 

ចំនណញឬខារណ្តរយួនៅនលើឧែករណ៍ការពារហា ិភយ័ខ្ែលទកទ់ង ឹងចខំ្ណកែម៏្គ រែសិទធិភាពថ្ ការការពារហា ភិយ័
ររូវបា ទទលួសាា ល់នៅកន៊ុងរបាកច់ណូំលនពញនលញនេេងនទៀរ ងិ ទ៊ុ ែររងុែងារកន៊ុងភាគហ ៊ុ ។ ចំនណញឬខារទកទ់ង     
 ឹងចំខ្ណកខ្ែលគ្នែ  រែសិទធភាពររវូបា ទទលួសាា ល់ភាេ រៗនៅកន៊ុងរបាយការណ៍ចនំណញឬខារែងក់ន៊ុង “ចំនណញ/(ខារែង់
នេេងៗ)ស៊ុទធ”។ 
 

ចំនណញ  ងិការខារែងខ់្ែលរែរូលបា នៅកន៊ុងភាគហ ៊ុ ររវូបា រាែែ់ញ្ាូ លទំងរបាកច់ំនណញ ឬខារនៅនពលរែរិែរតិការ
ែរនទសររូវបា នគនបាេះនចល ឬទ៊ុកនចលរយួចំខ្ណក។ 
 

ការថយច៊ុេះថ្ ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុរយួច ំួ រ ិម្គ លកខណៈរគែរ់គ្ន ស់រម្គែគ់ណន យយការពារហា ិភយ័នទ។ ការផ្លេ ស់ែតូររថ្រេររឹរររូវ
ថ្ ឧែករណ៍ ិររិតិរូែខ្ែលរ ិម្គ លកខណៈរគែរ់គ្ន ស់រម្គែគ់ណន យយការពារហា ភិយ័ររូវបា ទទួលសាា ល់ភាេ រៗ នៅកន៊ុង           
របាកច់នំណញ ឬខារនហើយររូវបា រាែែ់ញ្ាូ លកន៊ុង “ចំនណញ/(ខារែងន់េេងៗ)ស៊ុទធ”។ 
 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៣៦  
   

  

៤  ធោលនធោបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
៤៤..៩៩..  សស  ននិិ្្ ិ ិ 
ស និ្ិររូវបា ែងាា ញនៅរថ្រេទែ  ងិរថ្រេជាកខ់្សតង។ រថ្រេថ្ ការទទលួបា សម្គភ រៈសំណងរ់ួរទំងថ្ថេនែើរខ្ែលនកើរនេើងកន៊ុងការនាំ
រែស់រែរ រីួយៗនៅទតីាំង  ងិសាថ  ភាពែចា៊ុែប នរែស់ពួកនគររវូបា រាែែ់ញ្ាូ លនដាយនរែើវ ិ្ សីាេសតចណំ្តយជារ្យរ។ រថ្រេខ្ែលអាច
សនររចបា ពិររបាកែគឺជារថ្រេលកខ់្ែលបា បា៉ា  ស់ាែ  នៅកន៊ុងែំនណើ រការអាជ្ីវករែ្រែតាខ្ែលចណំ្តយរចិជាងការបា៉ា  ស់ាែ  កន៊ុងការ
លក ់ឬថ្ថេនែើរជំ្ ួសថ្ រទពយសករែ។ 
 
៤៤..១១០០..  សាសាចច់រ់របាបាកក់ ់   ិងិងសាសាចច់រ់របាបាកក់ស់សររររូូលល  
សាចរ់បាក ់ ិងសាចរ់បាកស់ររូលររួម្គ  សាចរ់បាកក់ន៊ុងថ្ែ ងិរបាកែ់នញ្ញ ើតាររររវូការឥណទ វបិារូែណ៍ រួរទំងការវ ិិនយគកន៊ុង      
រយៈនពលមេី ខ្ែលែំខ្លង ជាសាចរ់បាកប់ា ឆ្ែ ់នហើយ ិងរួចរាល់កន៊ុងការផ្លេ ស់ែតូរនៅជាចំ  ួទឹករបាកជ់ាកល់្លកណ់្តរយួ  ិងរ ិ       
ងាយរងហា ិភយ័ថ្ ការផ្លេ ស់ែតូររថ្រេ។ 
 
៤៤..១១១១  ររូូលល្្    ទទ៊ុ៊ុ  ែែររររុងុងទទ៊ុ៊ុកក    ិងិងកាការរទទូូទទររ់ភ់ាភាគគល្លល្លភភ 
នែើរទ៊ុ រណំ្តងឱ្យរថ្រេចរកឹថ្ រថ្រេនែើរភាគហ ៊ុ ខ្ែលបា នបាេះេាយ។ របាកច់ំនណញរកាទ៊ុក ររួម្គ របាកច់ំនណញរកានានពល
ែចា៊ុែប ន  ិងរបាកច់ំនណញរកាទ៊ុកពឆី្ន រំ៊ុ ។ 
 
នែើរទ៊ុ ែររុងទ៊ុករណំ្តងនដាយរថ្រេសររសែថ្ ភាគហ ៊ុ ខ្ែលបា េដល់នរការគនរម្គងជំ្ យួភាគហ ៊ុ ។ វាជាភាគហ ៊ុ អារស័យនលើ       
គនរម្គងទូទរខ់្ែលបា េដល់នដាយរកុរហ ៊ុ  Pestech International Berhad នៅ និយជ្ិករែស់រកុរហ ៊ុ ។ រថ្រេសររសែថ្ ភាគហ ៊ុ 
ខ្ែលររូវបា េដល់ររូវបា វាស់ខ្វងតាររថ្រេសររសែថ្ កាលែរនិចេទថ្ ការេតល់  ិងររូវបា ទទួលសាា ល់ជាការចណំ្តយនលើ                
អរថរែនយជ្  ៍និយជ្ិកជារួយ ឹងការនកើ នេើងរូល្ ។ 
 
នែើរទ៊ុ ែររុង រណំ្តងឱ្យការខ្រែរែលួថ្ រថ្រេសររសែថ្ អរតាការរបាកថ់្ កចិាស ោែដូររបាកខ់្ែលកណំរថ់ាជាការពារហា ិភយ័ ខ្ែល
ររូវបា រួរែញ្ាូ លកន៊ុងការពារហា ិភយ័នលើរូល្ ែររងុ  ិងែ តនដាេះរសាយចំណូល/ខារនពញនលញនេេងៗរហូរែល់ការទូទរ ់     
របាកក់រា ីឬកាលកំណរថ់្ កិចាស ោនៅតារភាពជាកខ់្សដងរយួណ្តខ្ែលនលឿ ជាង។ សរម្គែក់ចិាស ោខ្ែលរ ិបា កណំរថ់ាជាការ
ការពារហា ិភយ័ ននាេះការផ្លេ ស់ែដូររថ្រេសររសែររូវបា ទទួលសាា ល់នៅកន៊ុងគណ ីចំនណញ ឬខារ។ 
 
៤៤..១១២២..  សសំំវវ ិធិាធា  ្្    ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលយយថាថាននហហររ៊ុ៊ុ    ិងិងររទទពពយយសសកកររែែយយថាថាននហហររ៊ុ៊ុ 
សំវធិា ្ ររូវបា ទទួលសាា ល់នៅនពលខ្ែលសរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ម្គ ការពវកិចារសែចាែ ់ឬរែនយល ខ្ែលជាលទធេលថ្ 
រពឹរតិការណ៍ក េងេ៊ុរនៅ នហើយម្គ លទធភាពខ្ែលរររូវឱ្យម្គ លំហូរនចញ ូវអរថរែនយជ្ ន៍សែាកិចា កន៊ុងការែំនពញ ូវការពវកិចានហើយ
រថ្រេននាេះអាចបា៉ា  ស់ាែ  នដាយជាកល់្លកប់ា ។ ការកណំរន់ពលនវល្ល ឬចំ ួ ទកឹរបាកថ់្ លំហូរនៅខ្រអាចម្គ ភាពរ ិចាស់ល្លស់។ 
ការពវកិចាែចា៊ុែប ននកើរនេើងពីកចិាស ោេេូវចាែ ់ឬការទរទរនេេងនទៀរខ្ែលនកើរនចញពីរពរឹតិការណ៍ក េងរក ជាឧទហរណ៍ជ្នម្គេ េះ      
េេូវចាែ ់ឬកិចាស ោជានរចើ ។ 
 
សំវធិា ្ ររូវបា វាស់ខ្វងនដាយការបា៉ា  រ់ែម្គណការចណំ្តយ ខ្ែលចំបាចក់ន៊ុងការែនំពញ ូវការពវកិចាននាេះ នដាយនយងនៅតារ           
ភសត៊ុតាងខ្ែលអាចនជ្ឿទ៊ុកចិរតបា  នៅច៊ុងការយិែរនិចេទរបាយការណ៍ររួទំងហា ិភយ័  ងិភាពរ ិជាកល់្លក ់ខ្ែលទកទ់ងនៅ ងឹ
ការពវកិចាែចា៊ុែប ន។ រែសិ នែើម្គ ការពវកិចារសនែៀងគ្នន ខ្ែលអាច ឹងរររូវនអាយម្គ លំហូរនចញសាចរ់បាក ់នែើរបែីនំពញ ូវការពវកិចា 
ររូវបា កណំរន់ដាយពិចរណ្តនៅនលើថាន ក ់រីួយៗ ថ្ ការពវកិចាននាេះជារកុរ។ សំវធិា ្ ររូវន្វើអែបហាររកជារថ្រេែចា៊ុែប ន រែសិ នែើ
រថ្រេននាេះម្គ ភាពជាសារវ ត។ 
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៣៦  
   

  

៤  ធោលនធោបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
៤៤..៩៩..  សស  ននិិ្្ ិ ិ 
ស និ្ិររូវបា ែងាា ញនៅរថ្រេទែ  ងិរថ្រេជាកខ់្សតង។ រថ្រេថ្ ការទទលួបា សម្គភ រៈសំណងរ់ួរទំងថ្ថេនែើរខ្ែលនកើរនេើងកន៊ុងការនាំ
រែស់រែរ រីួយៗនៅទតីាំង  ងិសាថ  ភាពែចា៊ុែប នរែស់ពួកនគររវូបា រាែែ់ញ្ាូ លនដាយនរែើវ ិ្ សីាេសតចណំ្តយជារ្យរ។ រថ្រេខ្ែលអាច
សនររចបា ពិររបាកែគជឺារថ្រេលកខ់្ែលបា បា៉ា  ស់ាែ  នៅកន៊ុងែនំណើ រការអាជ្ីវករែ្រែតាខ្ែលចណំ្តយរចិជាងការបា៉ា  ស់ាែ  កន៊ុងការ
លក ់ឬថ្ថេនែើរជំ្ ួសថ្ រទពយសករែ។ 
 
៤៤..១១០០..  សាសាចច់រ់របាបាកក់ ់   ិងិងសាសាចច់រ់របាបាកក់ស់សររររូូលល  
សាចរ់បាក ់ ិងសាចរ់បាកស់ររូលររួម្គ  សាចរ់បាកក់ន៊ុងថ្ែ ងិរបាកែ់នញ្ញ ើតាររររវូការឥណទ វបិារូែណ៍ រួរទំងការវ ិិនយគកន៊ុង      
រយៈនពលមេី ខ្ែលែំខ្លង ជាសាចរ់បាកប់ា ឆ្ែ ់នហើយ ិងរួចរាល់កន៊ុងការផ្លេ ស់ែតូរនៅជាចំ  ួទកឹរបាកជ់ាកល់្លកណ់្តរយួ  ិងរ ិ       
ងាយរងហា ិភយ័ថ្ ការផ្លេ ស់ែតូររថ្រេ។ 
 
៤៤..១១១១  ររូូលល្្    ទទ៊ុ៊ុ  ែែររររុងុងទទ៊ុ៊ុកក    ិងិងកាការរទទូូទទររ់ភ់ាភាគគល្លល្លភភ 
នែើរទ៊ុ រណំ្តងឱ្យរថ្រេចរកឹថ្ រថ្រេនែើរភាគហ ៊ុ ខ្ែលបា នបាេះេាយ។ របាកច់ំនណញរកាទ៊ុក ររួម្គ របាកច់ំនណញរកានានពល
ែចា៊ុែប ន  ិងរបាកច់ំនណញរកាទ៊ុកពឆី្ន រំ៊ុ ។ 
 
នែើរទ៊ុ ែររុងទ៊ុករណំ្តងនដាយរថ្រេសររសែថ្ ភាគហ ៊ុ ខ្ែលបា េដល់នរការគនរម្គងជ្ំ យួភាគហ ៊ុ ។ វាជាភាគហ ៊ុ អារស័យនលើ       
គនរម្គងទូទរខ់្ែលបា េដល់នដាយរកុរហ ៊ុ  Pestech International Berhad នៅ និយជ្ិករែស់រកុរហ ៊ុ ។ រថ្រេសររសែថ្ ភាគហ ៊ុ 
ខ្ែលររូវបា េដល់ររូវបា វាស់ខ្វងតាររថ្រេសររសែថ្ កាលែរនិចេទថ្ ការេតល់  ិងររូវបា ទទួលសាា ល់ជាការចណំ្តយនលើ                
អរថរែនយជ្  ៍និយជ្ិកជារួយ ឹងការនកើ នេើងរូល្ ។ 
 
នែើរទ៊ុ ែររុង រណំ្តងឱ្យការខ្រែរែលួថ្ រថ្រេសររសែថ្ អរតាការរបាកថ់្ កចិាស ោែដូររបាកខ់្ែលកណំរថ់ាជាការពារហា ិភយ័ ខ្ែល
ររូវបា រួរែញ្ាូ លកន៊ុងការពារហា ិភយ័នលើរូល្ ែររងុ  ិងែ តនដាេះរសាយចំណូល/ខារនពញនលញនេេងៗរហូរែល់ការទូទរ ់     
របាកក់រា ីឬកាលកំណរថ់្ កិចាស ោនៅតារភាពជាកខ់្សដងរយួណ្តខ្ែលនលឿ ជាង។ សរម្គែក់ចិាស ោខ្ែលរ ិបា កណំរថ់ាជាការ
ការពារហា ិភយ័ ននាេះការផ្លេ ស់ែដូររថ្រេសររសែររូវបា ទទួលសាា ល់នៅកន៊ុងគណ ីចំនណញ ឬខារ។ 
 
៤៤..១១២២..  សសំំវវ ិធិាធា  ្្    ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលយយថាថាននហហររ៊ុ៊ុ    ិងិងររទទពពយយសសកកររែែយយថាថាននហហររ៊ុ៊ុ 
សំវធិា ្ ររូវបា ទទួលសាា ល់នៅនពលខ្ែលសរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ម្គ ការពវកិចារសែចាែ ់ឬរែនយល ខ្ែលជាលទធេលថ្ 
រពឹរតិការណ៍ក េងេ៊ុរនៅ នហើយម្គ លទធភាពខ្ែលរររូវឱ្យម្គ លំហូរនចញ ូវអរថរែនយជ្ ន៍សែាកិចា កន៊ុងការែំនពញ ូវការពវកិចានហើយ
រថ្រេននាេះអាចបា៉ា  ស់ាែ  នដាយជាកល់្លកប់ា ។ ការកណំរន់ពលនវល្ល ឬចំ ួ ទកឹរបាកថ់្ លំហូរនៅខ្រអាចម្គ ភាពរ ិចាស់ល្លស់។ 
ការពវកិចាែចា៊ុែប ននកើរនេើងពីកចិាស ោេេូវចាែ ់ឬការទរទរនេេងនទៀរខ្ែលនកើរនចញពីរពរឹតិការណ៍ក េងរក ជាឧទហរណ៍ជ្នម្គេ េះ      
េេូវចាែ ់ឬកិចាស ោជានរចើ ។ 
 
សំវធិា ្ ររូវបា វាស់ខ្វងនដាយការបា៉ា  រ់ែម្គណការចណំ្តយ ខ្ែលចំបាចក់ន៊ុងការែនំពញ ូវការពវកិចាននាេះ នដាយនយងនៅតារ           
ភសត៊ុតាងខ្ែលអាចនជ្ឿទ៊ុកចិរតបា  នៅច៊ុងការយិែរនិចេទរបាយការណ៍ររួទំងហា ិភយ័  ងិភាពរ ិជាកល់្លក ់ខ្ែលទកទ់ងនៅ ងឹ
ការពវកិចាែចា៊ុែប ន។ រែសិ នែើម្គ ការពវកិចារសនែៀងគ្នន ខ្ែលអាច ឹងរររូវនអាយម្គ លំហូរនចញសាចរ់បាក ់នែើរបែីនំពញ ូវការពវកិចា 
ររូវបា កណំរន់ដាយពិចរណ្តនៅនលើថាន ក ់រីួយៗ ថ្ ការពវកចិាននាេះជារកុរ។ សំវធិា ្ ររូវន្វើអែបហាររកជារថ្រេែចា៊ុែប ន រែសិ នែើ
រថ្រេននាេះម្គ ភាពជាសារវ ត។ 
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៣៧  
   

  

៤  ធោលនធោបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
៤៤..១១២២..  សសំំវវ ិធិាធា  ្្    ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលយយថាថាននហហររ៊ុ៊ុ    ិងិងររទទពពយយសសកកររែែយយថាថាននហហររ៊ុ៊ុ  ((ររ)) 
សំណងណ្តរយួខ្ែលសរព ័ធរករុហ ៊ុ   ងិរកុរហ ៊ុ នជ្ឿជាកថ់ា ឹងអាចម្គ សិទធរែរូលបា ពីររយិជ្  ឹងររូវបា នគទទលួសាា ល់ជា    
រទពយសករែដាចន់ដាយខ្េករយួ។ នទេះជាយ៉ា ងណ្តរទពយសករែន េះរ ិអាចនលើសពីចំ  ួទឹករបាកខ់្ែលពាកព់ ័ធនៅ ងឹសំវធិា ្      
ននាេះនទ។ សំវធិា ្ ទងំអស់ររវូបា ររួរពិ ិរយនរៀងរាល់កាលែរនិចេទរបាយការណ៍ រីួយៗ  ងិន្វើ យិរ័ករែ នែើរបឆីេ៊ុេះែញ្ា ំងពី         
ការបា៉ា  ស់ាែ  ែចា៊ុែប ន។  
 
នៅកន៊ុងករណីទងំអស់ននាេះ នៅនពលខ្ែលលទធភាពថ្ លំហូរនចញ ូវ្ ធា នសែាកិចាអាចនកើរម្គ បា រកពី លទធេលថ្ ការពវកិចា
ែចា៊ុែប នខ្ែលររវូបា ចរទ់៊ុកថារ ិសរររយ ឬនៅឆ្ៃ យននាេះ ព៊ុមំ្គ ែណំ៊ុ លររូវបា ទទួលសាា ល់នេើយ។ 
 
ភាពអាចនៅរួចថ្ លំហូរចូលថ្ អរថរែនយជ្ ន៍សែាកិចានៅកន៊ុងសរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ខ្ែលរ ិរគែល់កខមណឌ  កន៊ុងការទទួលសាា ល់
រទពយសករែររូវបា ចរទ់៊ុកជារទពយសករែយថានហរ៊ុ។ 
 

៤៤..១១៣៣..  កាការរខ្ខ្ែែងងខ្ខ្ចចកកររែែររិែិែររតតិកិាការរ  
ការខ្ែងខ្ចករែរិែរតកិារ គសឺម្គសភាពរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ ខ្ែលបា ចូលរួរកន៊ុងសករែភាពអាជ្វីករែខ្ែលវាអាចទទលួបា ចណូំល  ិង
ែនងកើរចណំ្តយ នដាយរួរែញ្ាូ លទំងចណូំល  ងិចណំ្តយខ្ែលពាកព់ ័ធនៅ ងឹរែរិែរតិការថ្ សម្គសធារ៊ុនេេងនទៀររែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ
 ។ លទធេលរែរិែរតកិារពកីារខ្ែងខ្ចករែរិែរតិការទំងអស់ ររូវបា រររួព ិិរយនេើងវញិនដាយរែធា ខ្េនករែរិែរតកិារនែើរបនី្វើការ
សនររចចិរតនៅនលើ្ ធា ខ្ែលររូវបា ខ្ែងខ្ចកនៅជាខ្េនក  ងិនែើរបវីាយរថ្រេនលើរែរិែរតកិាររែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ  រពរទំងពរ័ម៌្គ 
ហិរញ្ញ វរថ៊ុនេេងនទៀរខ្ែលនកើរម្គ ។ 
 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ ម្គ ខ្េនករយួខ្ែលអាចរាយការណ៍បា  គឺវសិវករែ លទធករែ ការសាងសង ់ ិងការដាកឱ់្យែំនណើ រការ។ រែធា ខ្េនករែរិែរតិ
ការន្វើការររួរព ិិរយរបាយការណ៍ការរគែរ់គងថ្េាកន៊ុង ខ្ែលររូវរាយការណ៍ពីែនំណើ រការទំងរសុង នែើរបវីាយរថ្រេនៅនលើរែរិែរតិការរែស់
ខ្េនកខ្ែលអាចរាយការណ៍បា ។ 
 

៤៤..១១៤៤..  ពព  ធធននលលើើររបាបាកក់ច់ចំណំណូូលល 

ការចណំ្តយនលើព ធខ្ែលបា ទទួលសាា ល់នៅកន៊ុងរបាយការណ៍ចណូំលលរែរិ ររួម្គ ព ធព ោរសរ៊ុែ  ងិព ធែចា៊ុែប ន ខ្ែលរ ិបា 
ទទួលសាា ល់កន៊ុងរបាយការណ៍ចណូំលលរែរិ ឬរបាយការណ៍រូល្ ។ 
 
ព ធរបាកច់ណូំលនលើរទពយសករែ  ិង/ឬែំណ៊ុ ល ររួម្គ ការពវកចិា ឬការទរទរពអីាជ្ា្រសារនពើព ធខ្ែលទកទ់ង ឹងច៊ុងការយិែរនិចេទ
ថ្ របាយការណ៍ែចា៊ុែប ន ឬពីនពលក េងរក ខ្ែលរ ិបា ទូទរន់ាការយិែរនិចេទថ្ របាយការណ៍ននាេះ។ ព ធែចា៊ុែប ន គជឺាែណំ៊ុ លនលើ     
របាកច់នំណញជាែព់ ធ ខ្ែលម៊ុសពីរបាកច់ំនណញ ឬខារកន៊ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ ការគណនាព ធែចា៊ុែប ន គខឺ្េែកនលើអរតាព ធ  ងិ
ចាែព់ ធខ្ែលររូវបា អ ៊ុររ័ ឬររូវបា អ ៊ុររ័ នាច៊ុងការយិែរនិចេទថ្ របាយការណ៍។ 
 
ព ធព ោនលើរបាកច់ណូំល ររូវបា គណនានដាយនរែើរបាស់វ ិ្ ីសាេសតែណំ៊ុ លនលើភាពម៊ុសគ្នន ែនណ្តត េះអាស ន រវាងទកឹរបាកន់យងថ្      
រទពយសករែ  ិងែំណ៊ុ ល  ងិរូលដាា  ព ធរែស់ពួកនគ។ នទេះជាយ៉ា ងណ្តកន៏ដាយ ព ធព ោរ ិររូវទទួលសាា ល់ែឋរនលើនករ ្តន ែ្ េះ ឬនលើ
ការទទលួសាា ល់ែំែូងនលើរទពយសករែ ឬែណំ៊ុ ល ល៊ុេះរតាខ្ររែរិែរតិការខ្ែលពាកព់ ័ធ ែ៉ាេះពាល់ែល់ព ធនលើរបាកច់ំនណញ ឬរបាកច់ំនណញ
តារគណន យយ។ 
 

ព ធព ោនលើរទពយសករែ  ងិែណំ៊ុ លររូវបា គណនានដាយរ ិគិរអែបហារ នៅអរតាព ធខ្ែលរពំងឹថា ងឹអ ៊ុវរតនៅតារ រយៈនពលថ្ ការ
ទទួលសាា ល់រែស់ពួកនគ នដាយសារអរតាព ធទំងននាេះររូវបា អ ៊ុររ័ ឬអ ៊ុររ័នៅនពលែនាា ែន់ៅច៊ុងការយិែរនិចេទថ្ របាយការណ៍។ 
 
ព ធព ោនលើរទពយសករែ ររូវបា ទទលួសាា ល់នែើរបពីរងកីវសិាលភាពខ្ែលរែខ្ហលជា ម្គ ការខារែង ់ឬភាពម៊ុសគ្នន ែនណ្តត េះអាស ន
ខ្ែលការក់ងបា   ឹងអាចនរែើរបាស់បា នែើរបកីារក់ង ងឹរបាកច់ណូំលជាែព់ ធនានពលអនាគរ។ ការវាយរថ្រេន េះ គឺខ្េែកនលើការ

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៣៧  
   

  

ពោករណ៍រែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ នៅនលើលទធេលរែរិែរតិការនានពលអនាគរ ខ្ែលររូវបា ខ្ករររូវសរម្គែរ់បាកច់ណូំល  ិង
ការចណំ្តយខ្ែលរ ិជាែព់ ធ  ងិការកណំរជ់ាកល់្លកន់លើការនរែើរបាស់ព ធខារខ្ែលរ ិបា នរែើណ្តរយួ  ងិព ធររូវែង។់ ព ធព ោនលើ
ែំណ៊ុ ល ខ្រងខ្រររូវបា ទទួលសាា ល់ទំងអស់។ 
 

ព ធព ោនលើរទពយសករែ  ងិែណំ៊ុ លអាចការក់ងបា ខ្រនៅនពលសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ ម្គ សិទធិ  ិងនគ្នលែំណងកន៊ុងការទូទរ់
ព ធែចា៊ុែប ននលើរទពយសករែ  ិងែំណ៊ុ លពអីាជ្ា្រព ធដារែូចគ្នន ។ 
 

ការផ្លេ ស់ែតូរព ធព ោនលើរទពយសករែ  ិងែំណ៊ុ លររវូបា ទទលួសាា ល់ជាខ្េនកថ្ ព ធនលើរបាកច់នំណញ ឬចណំ្តយនៅកន៊ុងរបាយការណ៍
ចំណូលនពញនលញ នលើកខ្លងខ្រនៅនពលខ្ែលព ធទំងននាេះ ម្គ ការទកទ់ង ឹងខ្េនកទំងអស់ខ្ែលររូវបា  ទទួលសាា ល់នៅកន៊ុង      
របាយការណ៍របាកច់ណូំលនពញនលញនេេងនទៀរ (ែូចជាការវាយរថ្រេែនីេើងវញិ) ឬរូល្ កន៊ុងករណីណ្តរួយ នពលព ធព ោរខ្ែល
ទកទ់ង ករ៏រូវទទួលសាា ល់នៅកន៊ុងរបាយការណ៍របាកច់ណូំលនពញនលញនេេងនទៀរ ឬរបាយការណ៍រូល្ ។ 
  
៤៤..១១៥៥..  ភភររិសិស  ោោជ្ជ្ួលួល  
សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិិងងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ  កកនន៊ុ៊ុ ងងនានាររជាជាអអននកកជ្ជ្ួលួល  
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ  នរែើរបាស់ការនរៀែចំភរិស ោជ្លួជានគ្នលកន៊ុងការជ្លួការយិល័យ។ កិចាស ោជ្ួលការយិល័យ ជា្រែតា
សរម្គែរ់យៈនពលពី ៣ឆ្ន នំៅ ៥ឆ្ន ។ំ រកុរហ ៊ុ រ ិម្គ សិទធិកន៊ុងកិចារពរនរពៀងលកន់ចញ  ិងការជ្លួររេែរ់កវញិនេើយ។ កិចាស ោ
ជ្ួលទងំអស់ ររវូបា ចចរជាលកខណៈឯកជ្   ិងម្គ លកខមណឌ នេេងៗគ្នន ជានរចើ  រពរទងំលកខមណឌ ររឹរបរិនលើចរខ់្ចង  ងិជ្លួែ ត
ថ្ រទពយសករែខ្ែលបា ជ្លួ នហើយររូវខ្រទូទរភ់រិស ោជ្លួជានទៀងទរន់ដាយអ ៊ុនល្លរតារកិចាស ោ  ិងេដល់ការខ្ថទំយ៉ា ងលែនៅ
នលើែរកិាខ រខ្ែលម្គ រសាែ។់ 
 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ វាយរថ្រេថានរើកិចាស ោគឺជា ឬររួម្គ ភរសិ ោជ្ួលនាកាលែរនិចេទថ្ ការចែន់េដើរថ្ កចិាស ោ។           
ភរិស ោជ្លួែងាា ញពីសិទធិរគែរ់គងកន៊ុងការនរែើរបាស់  ងិទទួលបា អរថរែនយជ្ ខ៍្េនកនសែាកិចាយ៉ា ងនរចើ ពីរទពយសករែខ្ែលបា 
កំណរស់រម្គែក់ាលែរនិចេទកន៊ុងអំេ៊ុងនពលជាថនូរ ងឹការទូទរ។់ 
 
កាការរវាវាសស់់ខ្ខ្វវងង    ិិងងកាការរទទទទួលួលសាសាាា លល់់ភភររិិសស  ោោជ្ជ្ួលួលកកនន៊ុ៊ុ ងងនានាររជាជាអអននកកជ្ជ្ួលួល  
នាកាលែរនិចេទថ្ ការចែន់េដើរថ្ ភរិស ោជ្លួ សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ ទទលួសាា ល់សិទធិនរែើរបាស់នលើរទពយសករែ  ងិែណំ៊ុ ល        
ភរិស ោនៅនលើរបាយការណ៍សាថ  ភាពហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ សិទធិនរែើរបាស់នលើរទពយសករែ ររូវបា វាស់ខ្វងតារថ្ថេនែើរ ខ្ែលររូវបា ន្វើនេើង
នដាយខ្េែកនលើការវាស់ខ្វងែំែូងថ្ ែណំ៊ុ លភរិស ោ ថ្ថេនែើរផ្លា ល់ែំែូងខ្ែលនកើរនេើងនដាយសារសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ             
ការបា៉ា  ស់ាែ  រាល់ថ្ថេនែើរកន៊ុងការរ៊ុេះនរ ើ  ងិយករទពយសរបរតិនចញនៅនពលខ្ែលកិចាស ោភរសិ ោែល់កាលកណំរ ់នហើយរាល់ការទូទរ់
នលើភរិស ោជ្លួររូវបា ន្វើនេើងជារ៊ុ នាកាលែរនិចេទចែន់េដើ ថ្ ភរសិ ោជ្ួល (រាល់របាកន់លើកទឹកចិរតខ្ែលបា ទទលួស៊ុទធ)។ 
 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ ន្វើរលំស់នលើសិទធិនរែើរបាស់នលើរទពយសករែតាររូលដាា  រលំស់នថរចែព់កីាលែរនិចេទចែន់េដើរថ្ ភរិស ោ
ជ្ួលរហូរែល់ច៊ុងែញ្ាែថ់្ អាយ៊ុកាលថ្ ការនរែើរបាស់សិទធិនរែើរបាស់នលើរទពយសករែែែូំងែងែស់ ឬច៊ុងកាលែរនិចេទថ្ រយៈនពលជ្លួ។  
សរប ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ កប៏ា ន្វើការវាយរថ្រេនលើសិទធិនរែើរបាស់នលើរទពយសករែនៅនលើឱ្ ភាពថ្ រថ្រេនៅនពលខ្ែលម្គ ការចងែ៊ុល
ែងាា ញណ្តរួយបា នកើរនេើង។  
 
នាកាលែរនិចេទចែន់េដើរថ្ ភរសិ ោជ្ួល សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ វាស់ខ្វងែណ៊ុ លភរិស ោតាររថ្រេែចា៊ុែប នថ្ ែណំ៊ុ លភរិស ោ
ខ្ែលរ ិបា ទូទរន់ាកាលែរនិចេទននាេះ ររូវបា ន្វើអែបហារនដាយនរែើរបាស់អរតាការរបាកខ់្ែលម្គ រសាែន់ៅកន៊ុងភរិស ោជ្លួ 
រែសិ នែើអរតាទំងននាេះនកើរម្គ រចួរាល់ ឬការនកើ នេើងថ្ អរតារបាកក់រារីែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ ។ 
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ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 
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6868 6969
នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៣៧  
   

  

ពោករណ៍រែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ នៅនលើលទធេលរែរិែរតិការនានពលអនាគរ ខ្ែលររូវបា ខ្ករររូវសរម្គែរ់បាកច់ណូំល  ិង
ការចណំ្តយខ្ែលរ ិជាែព់ ធ  ងិការកណំរជ់ាកល់្លកន់លើការនរែើរបាស់ព ធខារខ្ែលរ ិបា នរែើណ្តរយួ  ងិព ធររូវែង។់ ព ធព ោនលើ
ែំណ៊ុ ល ខ្រងខ្រររូវបា ទទួលសាា ល់ទំងអស់។ 
 

ព ធព ោនលើរទពយសករែ  ងិែណំ៊ុ លអាចការក់ងបា ខ្រនៅនពលសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ ម្គ សិទធិ  ិងនគ្នលែំណងកន៊ុងការទូទរ់
ព ធែចា៊ុែប ននលើរទពយសករែ  ិងែំណ៊ុ លពអីាជ្ា្រព ធដារែូចគ្នន ។ 
 

ការផ្លេ ស់ែតូរព ធព ោនលើរទពយសករែ  ិងែំណ៊ុ លររវូបា ទទលួសាា ល់ជាខ្េនកថ្ ព ធនលើរបាកច់នំណញ ឬចណំ្តយនៅកន៊ុងរបាយការណ៍
ចំណូលនពញនលញ នលើកខ្លងខ្រនៅនពលខ្ែលព ធទំងននាេះ ម្គ ការទកទ់ង ឹងខ្េនកទំងអស់ខ្ែលររូវបា  ទទួលសាា ល់នៅកន៊ុង      
របាយការណ៍របាកច់ណូំលនពញនលញនេេងនទៀរ (ែូចជាការវាយរថ្រេែនីេើងវញិ) ឬរូល្ កន៊ុងករណីណ្តរួយ នពលព ធព ោរខ្ែល
ទកទ់ង ករ៏រូវទទួលសាា ល់នៅកន៊ុងរបាយការណ៍របាកច់ណូំលនពញនលញនេេងនទៀរ ឬរបាយការណ៍រូល្ ។ 
  
៤៤..១១៥៥..  ភភររិសិស  ោោជ្ជ្ួលួល  
សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិិងងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ  កកនន៊ុ៊ុ ងងនានាររជាជាអអននកកជ្ជ្ួលួល  
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ  នរែើរបាស់ការនរៀែចំភរិស ោជ្លួជានគ្នលកន៊ុងការជ្លួការយិល័យ។ កិចាស ោជ្ួលការយិល័យ ជា្រែតា
សរម្គែរ់យៈនពលពី ៣ឆ្ន នំៅ ៥ឆ្ន ។ំ រកុរហ ៊ុ រ ិម្គ សិទធិកន៊ុងកិចារពរនរពៀងលកន់ចញ  ិងការជ្លួររេែរ់កវញិនេើយ។ កិចាស ោ
ជ្ួលទងំអស់ ររវូបា ចចរជាលកខណៈឯកជ្   ិងម្គ លកខមណឌ នេេងៗគ្នន ជានរចើ  រពរទងំលកខមណឌ ររឹរបរិនលើចរខ់្ចង  ងិជ្លួែ ត
ថ្ រទពយសករែខ្ែលបា ជ្លួ នហើយររូវខ្រទូទរភ់រិស ោជ្លួជានទៀងទរន់ដាយអ ៊ុនល្លរតារកិចាស ោ  ិងេដល់ការខ្ថទំយ៉ា ងលែនៅ
នលើែរកិាខ រខ្ែលម្គ រសាែ។់ 
 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ វាយរថ្រេថានរើកិចាស ោគជឺា ឬររួម្គ ភរសិ ោជ្ួលនាកាលែរនិចេទថ្ ការចែន់េដើរថ្ កចិាស ោ។           
ភរិស ោជ្លួែងាា ញពីសិទធិរគែរ់គងកន៊ុងការនរែើរបាស់  ងិទទួលបា អរថរែនយជ្ ខ៍្េនកនសែាកិចាយ៉ា ងនរចើ ពីរទពយសករែខ្ែលបា 
កំណរស់រម្គែក់ាលែរនិចេទកន៊ុងអំេ៊ុងនពលជាថនូរ ងឹការទូទរ។់ 
 
កាការរវាវាសស់់ខ្ខ្វវងង    ិិងងកាការរទទទទួលួលសាសាាា លល់់ភភររិិសស  ោោជ្ជ្ួលួលកកនន៊ុ៊ុ ងងនានាររជាជាអអននកកជ្ជ្ួលួល  
នាកាលែរនិចេទថ្ ការចែន់េដើរថ្ ភរិស ោជ្លួ សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ ទទលួសាា ល់សិទធិនរែើរបាស់នលើរទពយសករែ  ងិែណំ៊ុ ល        
ភរិស ោនៅនលើរបាយការណ៍សាថ  ភាពហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ សិទធិនរែើរបាស់នលើរទពយសករែ ររូវបា វាស់ខ្វងតារថ្ថេនែើរ ខ្ែលររូវបា ន្វើនេើង
នដាយខ្េែកនលើការវាស់ខ្វងែំែូងថ្ ែណំ៊ុ លភរសិ ោ ថ្ថេនែើរផ្លា ល់ែំែូងខ្ែលនកើរនេើងនដាយសារសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ             
ការបា៉ា  ស់ាែ  រាល់ថ្ថេនែើរកន៊ុងការរ៊ុេះនរ ើ  ងិយករទពយសរបរតិនចញនៅនពលខ្ែលកិចាស ោភរសិ ោែល់កាលកណំរ ់នហើយរាល់ការទូទរ់
នលើភរិស ោជ្លួររូវបា ន្វើនេើងជារ៊ុ នាកាលែរនិចេទចែន់េដើ ថ្ ភរសិ ោជ្ួល (រាល់របាកន់លើកទកឹចិរតខ្ែលបា ទទលួស៊ុទធ)។ 
 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ ន្វើរលំស់នលើសិទធិនរែើរបាស់នលើរទពយសករែតាររូលដាា  រលំស់នថរចែព់កីាលែរនិចេទចែន់េដើរថ្ ភរិស ោ
ជ្ួលរហូរែល់ច៊ុងែញ្ាែថ់្ អាយ៊ុកាលថ្ ការនរែើរបាស់សិទធិនរែើរបាស់នលើរទពយសករែែែូំងែងែស់ ឬច៊ុងកាលែរនិចេទថ្ រយៈនពលជ្លួ។  
សរប ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ កប៏ា ន្វើការវាយរថ្រេនលើសិទធិនរែើរបាស់នលើរទពយសករែនៅនលើឱ្ ភាពថ្ រថ្រេនៅនពលខ្ែលម្គ ការចងែ៊ុល
ែងាា ញណ្តរួយបា នកើរនេើង។  
 
នាកាលែរនិចេទចែន់េដើរថ្ ភរសិ ោជ្ួល សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ វាស់ខ្វងែណ៊ុ លភរសិ ោតាររថ្រេែចា៊ុែប នថ្ ែណំ៊ុ លភរិស ោ
ខ្ែលរ ិបា ទូទរន់ាកាលែរនិចេទននាេះ ររូវបា ន្វើអែបហារនដាយនរែើរបាស់អរតាការរបាកខ់្ែលម្គ រសាែន់ៅកន៊ុងភរិស ោជ្លួ 
រែសិ នែើអរតាទំងននាេះនកើរម្គ រចួរាល់ ឬការនកើ នេើងថ្ អរតារបាកក់រារីែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ ។ 
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៣៨  
   

  

៤. ធោលនធោបាយគណធនយយសាំខាន់ៗ (ត្) 
៤៤..១១៥៥..  ភភររិសិស  ោោជ្ជ្ួលួល  ((តត))  
កាការរវាវាសស់់ខ្ខ្វវងង    ិិងងកាការរទទទទួលួលសាសាាា លល់់ភភររិិសស  ោោជ្ជ្ួលួលកកនន៊ុ៊ុ ងងនានាររជាជាអអននកកជ្ជ្ួលួល  ((តត))  
ែនាា ែព់ីការវាស់ខ្វងែែូំង ែំណ៊ុ ល ងឹររូវបា ការែ់ ថយតាររយៈការទូទរភ់រិស ោជ្លួខ្ែលបា ខ្ែងខ្ចករវាងការទូទរន់ៅនលើ     
របាកន់ែើរ  ងិថ្ថេនែើរហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ ថ្ថេនែើរហិរញ្ញ វរថ៊ុ គជឺាច ំួ ទកឹរបាកខ់្ែលែនងកើរ ូវអរតាការរបាកត់ារកាលកំណរន់ៅនលើសររ៊ុលយ
ខ្ែលនៅសល់ថ្ ែណំ៊ុ លភរិស ោ។ 
 

ការវាស់ខ្វងែណំ៊ុ លភរិស ោ ររូវបា ទូទរត់ាររយៈការការែ់ ថយសររ៊ុលយនយងថ្ សិទធិនរែើរបាស់នលើរទពយសករែ នែើរបឆីេ៊ុេះែញ្ា ំង
ែញ្ាែភ់រិស ោជ្ួលទំងរសុង ឬរយួខ្េនកសរម្គែក់ារខ្កខ្រែនៅនលើភរសិ ោជ្ួលខ្ែលការែ់ ថយវសិាលភាពថ្ ភរសិ ោជ្ួល។ រាល់
ចំនណញ ឬខារខ្ែលពាកព់ ័ធនៅ ឹងការែញ្ាែភ់រសិ ោជ្ួលរួយខ្េនក ឬទំងរសុង គឺររវូបា ទទលួសាា ល់នៅកន៊ុងគណ ីចនំណញ          
ឬខារ។ សិទធិនរែើរបាស់នលើរទពយសករែ គរឺរូវន្វើ យិរ័ករែសរម្គែរ់ាល់ការខ្កខ្រែនៅនលើភរសិ ោជ្ួលនេេងៗទំងអស់។ 
 
សិទធិនរែើរបាស់នលើរទពយសករែ  ងិែណំ៊ុ លភរសិ ោររូវបា ែងាា ញដាចន់ដាយខ្េកបា ែងាា ញនៅនលើរបាយការណ៍សាថ  ភាពហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ 
 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ បា នរជ្ើសនរ ើសគណ ភីរសិ ោជ្ួលរយៈនពលមេី  ិងភរិស ោជ្លួថ្ រទពយសករែខ្ែលម្គ រថ្រេទែនដាយ
នរែើរបាស់ ូវអរថរែនយជ្ ជ៍ាកខ់្សដង។ ជ្ំ សួឱ្យការទទួលសាា ល់សិទធិនរែើរបាស់នលើរទពយសករែ  ងិែណំ៊ុ លភរសិ ោ ការទូទរខ់្ែល
ទកទ់ង ឹងសាថ  ភាពទំងន េះ គឺររវូបា ទទលួសាា ល់ជាចណំ្តយនៅកន៊ុងរបាយការណ៍ចំណូលលរែរិតាររូលដាា  រលំស់នថរនលើ              
រយៈនពលថ្ ភរិស ោជ្លួ។ 
 
៤៤..១១៦៦..  ភាភាគគីពីាពាកក់ព់ព័ ័ ធធ  
ភាគីពាកព់ ័ធ គជឺាែ៊ុគាល ឬអងាភាពខ្ែលម្គ ទនំាកទ់ំ ងជារយួសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ រកុរហ ៊ុ ។ រែរិែរតកិារភាគពីាកព់ ័ធ គជឺា   
ការនេារ្ ធា  នសវាករែ ឬការពវកិចារវាងសរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ   ិងភាគីពាកព់ ័ធរែស់មេួ នទេះែីជាបា គិរថ្ថេ ឬរ ិបា គិរថ្ថេ។ 
ក). ែ៊ុគាល ឬរ ៊ុសេខ្ែលជ្រិសនិរជារួយែ៊ុគាលថ្ រគួសារននាេះ គមឺ្គ ការពាកព់ ័ធរែសិ នែើែ៊ុគាលននាេះ 

i. ម្គ ការរគែរ់គង ឬចូលរួរកន៊ុងការរគែរ់គងនលើសរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ  
ii. ម្គ ឥទធិពលខាេ ងំនលើសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ  ឬ 
iii. គឺជាសម្គជ្កិថ្ គណៈរគែរ់គងជា ម់ពស់រែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរកុរហ ៊ុ ។ 

 

ម). អងាភាពខ្ែលចរចូ់លជាភាគពីាកព់ ធថ័្ សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ  រែសិ នែើសថិរកន៊ុងលកខមណឌ ែូចខាងនរការ៖ 
i. សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ  គជឺាសម្គជ្កិថ្ សរព ័ធរកុរហ ៊ុ ខ្ររយួ 
ii. អងាភាពរយួខ្ែលជាការចូលរួរ ឬការែណ្តដ កទ់៊ុ ររួគ្នន ថ្ អងាភាពនេេងនទៀរ 
iii. អងាភាពទងំពីរន្វើរការែណ្តដ កទ់៊ុ ររួនលើភាគទីីែីែូចគ្នន   
iv. អងាភាពរយួ គជឺាភាគហ ៊ុ រួរថ្ អងាភាពភាគីទែីី  ងិអងាភាពនេេងនទៀរគឺជាអងាភាពរួរែញ្ាូ លគ្នន ថ្ ភាគីទីែ ី
v. អងាភាព គជឺាគនរម្គងអរថរែនយជ្ ន៍រកាយការងារសរម្គែអ់រថរែនយជ្ រ៍ែស់ ិនយជ្កិថ្ សរព ័ធរកុរហ ៊ុ                

 ិងរករុហ ៊ុ  
vi. អងាភាពររូវបា រគែរ់គង ឬរគែរ់គងរួរគ្នន នដាយែ៊ុគាលខ្ែលបា ែញ្ជ កន់ៅកន៊ុង (ក) ខាងនលើ 
vii. ែ៊ុគាលខ្ែលបា កំណរអ់រតសញ្ញ ណនៅកន៊ុង (ក.១.) ខាងនលើម្គ ឥទធិពលគួរឱ្យករស់ម្គា ល់នលើអងាភាព ឬជា

សម្គជ្កិថ្ គណៈរគែរ់គងសំខា ខ់្ែលកំព៊ុងកា ក់ាែរ់កុរហ ៊ុ  ឬអងាភាព 
viii. អងាភាព ឬសម្គជ្ិកថ្ សរព ័ធ ខ្ែលជាខ្េនករួយេតល់ ូវនសវាករែរគែរ់គងសំខា ់ៗ  ែល់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ            

 ិងរករុហ ៊ុ ។ 
 
 
 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៣៩ 
   

  

៥. គណធនយយបា៉ា ន់ស្ថម ន ការសនមត់្ និងការវិនិចឆយ័សាំខាន់ៗ 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ បា ន្វើការបា៉ា  ស់ាែ   ការស ែរ ់ ងិការវ ិចិេយ័ទកទ់ង ឹងរែរែិរតកិារនានពលអនាគរខ្ែលម្គ ភាពរ ិនសែើ
 ឹងលទធេលជាកខ់្សតង។ ការបា៉ា  ស់ាែ  គណន យយ ការស ែរ ់ ិងការវ ិចិេយ័ខ្ែលអាចែណ្តត លឱ្យម្គ េលែ៉ាេះពាល់យ៉ា ងខាេ ំងនៅនលើការ
ទទួលសាា ល់ែចា៊ុែប ន  ិងការវាស់ខ្វងនលើរទពយសរបរតិ ែណំ៊ុ ល ចណូំល  ិងចណំ្តយររូវបា សនងខែែូចខាងនរការ៖ 
 

កក..  កាការរបាបា៉ា៉ា   ់ស់ាសាែែ       ិងិងកាការរសស  ែែររ់គ់គណណនន  យយយយសសំំខាខា  ់់ៗៗ   
ឱ្ឱ្  ភាភាពព  
នៅកន៊ុងការវាយរថ្រេអពំីឱ្ ភាព រកុរហ ៊ុ ន្វើការបា៉ា  ស់ាែ  ចំនពាេះទឹករបាក ់ខ្ែលអាចទទលួបា ររលែរ់កវញិថ្ រទពយសករែ ីរយួៗ        
ឬឯកតាែនងកើរសាចរ់បាក ់គឺអារស័យនៅនលើការបា៉ា  ស់ាែ  លំហូរសាចរ់បាកន់ានពលអនាគរ  ិងនរែើអរតាការរបាកអ់ែបហារនែើរប ី         
បា៉ា  ស់ាែ  ។ ការបា៉ា  ស់ាែ  រ ិចាស់ល្លស់ខ្ែលទកទ់ង ឹងការវ ិិចេយ័អំពីលទធេលរែរិែរតកិារនៅនពលអនាគរ  ឹងន្វើការកណំរ ូ់វ       
អរតាការរបាកអ់ែបហារខ្ែលសររសែណ្តរយួ។ 
 

អាអាយយ៊ុ៊ុកាកាលលននររែែើើររបាបាសស់់ថ្ថ្  កាការរររ ំលំលសស់់ររទទពពយយសសកកររែែ  
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ រររួពិ រិយនេើងវញិនលើអាយ៊ុកាលនរែើរបាស់ថ្ រទពយសករែ ីរយួៗនៅនរៀងរាល់កាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍
ហិរញ្ញ វរថ៊ុនដាយខ្េែកនលើរយៈនពលនពលថ្ ការនរែើរបាស់ខ្ែលបា រពំឹងទ៊ុក។ 
 

កកិិចចាាសស  ោោសាសាងងសសងង់-់-ចចំណំណូូលលររិិចចាាសសននាា  
ចំនួនទរឹក្បារន់នចណូំលកិចាសនាសាងសង ់និងគណនកី្តូវទទួលដដលពាកព់ ័ធដដលបានទទលួសាា ល់ ឆៃ៊ុុះបញ្ជច ំងពកីារបា៉ា នស់ាា នដដល 
ក្តឹមក្តវូបំផ៊ុតរបស់គណៈរគែរ់គងននលទធេលននកិចាស ោនីមយួៗ និងដំណារក់ាលននការបញ្ាែក់ារសាងសង។់ ដនុះរួមបញ្ចូ លទំងការ 
វាយតនមៃលទធភាពទទលួបានផលចំដណញពីកចិាស ោសាងសងដ់ដលរពំ៊ុងដំដណើ រការ នងិកិចាការដដលរងំសទុះចាស់ៗ។ សក្ាបក់ិចា
ស ោសា៊ុគសាា ញជារល់្លរម់ួយចំននួ នថៃដដើមរន៊ុងការែញ្ាែក់ារសាងសង ់និងលទធភាពដដលអាចទទលួបានផលចំដណញពីកចិាស ោ 
គឺជាររែវតថ៊ុននការបា៉ា នស់ាា នមនិចាស់ល្លស់មយួចនំួន។ 
 
ភភតតិិសសននាាជជួលួល--កាការរបាបា៉ា៉ា នន់ស់ាសាាា ននដដលលើើកាការរដដររើើននដដ  ើើងងននននអអក្ក្ាាក្ក្បាបាររ់រ់រមមចចីី  
សរព ័ធក្រុមហ ៊ុន និងក្រមុហ ៊ុនមនិទនអ់ាចរំណតប់ាននូវអក្ាការក្បារដ់ដលានក្សាបដ់ៅរន៊ុងភតសិនាជលួ ដូចដនុះដហើយវាដក្បើក្បាស់ 
ការដរើនដ ើងនូវអក្ាក្បាររ់មច(ី“IBR”) ដដើមបវីាស់ដវងបណំ៊ុ លភតិសនា។ IBR គឺជាអក្ាការក្បារដ់ដលសរព ័ធក្រុមហ ៊ុន និងក្រុមហ ៊ុនក្តវូ 
ទូទតដ់ៅដលើក្បាររ់មចដីលើរយៈដពលរែហាករ់ែខ្ហលគ្នន  និងរទពយធានារែហាករ់ែខ្ហលគ្នន  មូលនធិីដដលចាបំាចដ់ដើមបទីទលួបាន        
រទពយសករែននសិទធដិក្បើក្បាស់នលើរទពយសករែដដលានតនមៃរែខ្ហលគ្នន ដៅរន៊ុងបរយិាកាសនសែាកិចារសនែៀងគ្នន ។ សរព ័ធរករុហ ៊ុន និង 
ក្រុមហ ៊ុនបា៉ា នស់ាា ន IBR ដោយដក្បើក្បាស់អក្ាក្បាររ់មចជីារ្យរនៅកន៊ុងរែនទសរមព៊ុជា។  
 
ចចំណំាណាយយពព  ធធដដលលើើក្ក្បាបាររ់ច់ចំណំណូូលល  
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ  ទទលួសាា ល់ែំណ៊ុ ល សរម្គែក់ារចណំ្តយព ធខ្ែលរពំងឹទ៊ុកនដាយខ្េែកនលើការបា៉ា  ស់ាែ  ថា ព ធននាេះររវូបា 
កំណរត់ាររយៈការែករសាយែចា៊ុែប នរែស់ គណៈរគែរ់គងតារចាែព់ ធនេេងៗ ខ្ែលជាករែវរថ៊ុថ្ ការខ្រែរែួលតារកាលនវល្លកណំរ។់ 
ការកណំរច់៊ុងនរកាយថ្ ចណំ្តយព ធ  ឹងររូវន្វើនេើងែនាា ែព់មី្គ ការរររួពិ ិរយនដាយអគានាយកដាា  ព ធដារ។ 
 
នៅនពលលទធេលព ធច៊ុងនរកាយម៊ុសគ្នន ពចីំ  ួទឹករបាកខ់្ែលររូវបា ទទួលសាា ល់ែំែូង ភាពម៊ុសគ្នន ន េះ ងឹជ្េះឥទធពិលែល់សំវធិា ្ 
ព ធ នៅកន៊ុងឆ្ន ហំរិញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលបា កណំរ។់ 
 
មម..  កាការរវវ ិ ិ ិចិចេេ ័យ័យគគណណនន  យយយយសសំំខាខា  ់់ៗៗ   
ការទទលួសាា ល់ចំណូលកិចាស ោសាងសង ់
ការទទលួសាា ល់កិចាស ោសាងសងរររូវឱ្យម្គ ការវ ិចិេយ័សំខា ់ៗ  នែើរបកីណំរ ូ់វរពឹរតិការណ៍សំខា ់ៗ  ការងារជាកខ់្សដងខ្ែលបា        
អ ៊ុវរត  ិងថ្ថេនែើរកន៊ុងការែញ្ាែក់ារសាងសងខ់្ែលបា បា៉ា  ស់ាែ  ទ៊ុក។ 
 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

7070 7171

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៣៩ 
   

  

៥. គណធនយយបា៉ា ន់ស្ថម ន ការសនមត់្ និងការវិនិចឆយ័សាំខាន់ៗ 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ បា ន្វើការបា៉ា  ស់ាែ   ការស ែរ ់ ងិការវ ិចិេយ័ទកទ់ង ឹងរែរែិរតកិារនានពលអនាគរខ្ែលម្គ ភាពរ ិនសែើ
 ឹងលទធេលជាកខ់្សតង។ ការបា៉ា  ស់ាែ  គណន យយ ការស ែរ ់ ិងការវ ិចិេយ័ខ្ែលអាចែណ្តត លឱ្យម្គ េលែ៉ាេះពាល់យ៉ា ងខាេ ំងនៅនលើការ
ទទួលសាា ល់ែចា៊ុែប ន  ិងការវាស់ខ្វងនលើរទពយសរបរតិ ែណំ៊ុ ល ចណូំល  ិងចណំ្តយររូវបា សនងខែែូចខាងនរការ៖ 
 

កក..  កាការរបាបា៉ា៉ា   ់ស់ាសាែែ       ិងិងកាការរសស  ែែររ់គ់គណណនន  យយយយសសំំខាខា  ់់ៗៗ   
ឱ្ឱ្  ភាភាពព  
នៅកន៊ុងការវាយរថ្រេអពំីឱ្ ភាព រកុរហ ៊ុ ន្វើការបា៉ា  ស់ាែ  ចំនពាេះទឹករបាក ់ខ្ែលអាចទទលួបា ររលែរ់កវញិថ្ រទពយសករែ ីរយួៗ        
ឬឯកតាែនងកើរសាចរ់បាក ់គឺអារស័យនៅនលើការបា៉ា  ស់ាែ  លំហូរសាចរ់បាកន់ានពលអនាគរ  ិងនរែើអរតាការរបាកអ់ែបហារនែើរប ី         
បា៉ា  ស់ាែ  ។ ការបា៉ា  ស់ាែ  រ ិចាស់ល្លស់ខ្ែលទកទ់ង ឹងការវ ិិចេយ័អំពីលទធេលរែរិែរតកិារនៅនពលអនាគរ  ឹងន្វើការកណំរ ូ់វ       
អរតាការរបាកអ់ែបហារខ្ែលសររសែណ្តរយួ។ 
 

អាអាយយ៊ុ៊ុកាកាលលននររែែើើររបាបាសស់់ថ្ថ្  កាការរររ ំលំលសស់់ររទទពពយយសសកកររែែ  
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ រររួពិ រិយនេើងវញិនលើអាយ៊ុកាលនរែើរបាស់ថ្ រទពយសករែ ីរយួៗនៅនរៀងរាល់កាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍
ហិរញ្ញ វរថ៊ុនដាយខ្េែកនលើរយៈនពលនពលថ្ ការនរែើរបាស់ខ្ែលបា រពំឹងទ៊ុក។ 
 

កកិិចចាាសស  ោោសាសាងងសសងង់-់-ចចំណំណូូលលររិិចចាាសសននាា  
ចំនួនទរឹក្បារន់នចណូំលកិចាសនាសាងសង ់និងគណនកី្តូវទទួលដដលពាកព់ ័ធដដលបានទទលួសាា ល់ ឆៃ៊ុុះបញ្ជច ំងពកីារបា៉ា នស់ាា នដដល 
ក្តឹមក្តវូបំផ៊ុតរបស់គណៈរគែរ់គងននលទធេលននកិចាស ោនីមយួៗ និងដំណារក់ាលននការបញ្ាែក់ារសាងសង។់ ដនុះរួមបញ្ចូ លទំងការ 
វាយតនមៃលទធភាពទទលួបានផលចំដណញពីកចិាស ោសាងសងដ់ដលរពំ៊ុងដំដណើ រការ នងិកិចាការដដលរងំសទុះចាស់ៗ។ សក្ាបក់ិចា
ស ោសា៊ុគសាា ញជារល់្លរម់ួយចំននួ នថៃដដើមរន៊ុងការែញ្ាែក់ារសាងសង ់និងលទធភាពដដលអាចទទលួបានផលចំដណញពីកចិាស ោ 
គឺជាររែវតថ៊ុននការបា៉ា នស់ាា នមនិចាស់ល្លស់មយួចនំួន។ 
 
ភភតតិិសសននាាជជួលួល--កាការរបាបា៉ា៉ា នន់ស់ាសាាា ននដដលលើើកាការរដដររើើននដដ  ើើងងននននអអក្ក្ាាក្ក្បាបាររ់រ់រមមចចីី  
សរព ័ធក្រុមហ ៊ុន និងក្រមុហ ៊ុនមនិទនអ់ាចរំណតប់ាននូវអក្ាការក្បារដ់ដលានក្សាបដ់ៅរន៊ុងភតសិនាជលួ ដូចដនុះដហើយវាដក្បើក្បាស់ 
ការដរើនដ ើងនូវអក្ាក្បាររ់មច(ី“IBR”) ដដើមបវីាស់ដវងបណំ៊ុ លភតសិនា។ IBR គឺជាអក្ាការក្បារដ់ដលសរព ័ធក្រុមហ ៊ុន និងក្រុមហ ៊ុនក្តវូ 
ទូទតដ់ៅដលើក្បាររ់មចដីលើរយៈដពលរែហាករ់ែខ្ហលគ្នន  និងរទពយធានារែហាករ់ែខ្ហលគ្នន  មូលនធិីដដលចាបំាចដ់ដើមបទីទលួបាន        
រទពយសករែននសិទធដិក្បើក្បាស់នលើរទពយសករែដដលានតនមៃរែខ្ហលគ្នន ដៅរន៊ុងបរយិាកាសនសែាកចិារសនែៀងគ្នន ។ សរព ័ធរករុហ ៊ុន និង 
ក្រុមហ ៊ុនបា៉ា នស់ាា ន IBR ដោយដក្បើក្បាស់អក្ាក្បាររ់មចជីារ្យរនៅកន៊ុងរែនទសរមព៊ុជា។  
 
ចចំណំាណាយយពព  ធធដដលលើើក្ក្បាបាររ់ច់ចំណំណូូលល  
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ  ទទលួសាា ល់ែំណ៊ុ ល សរម្គែក់ារចណំ្តយព ធខ្ែលរពំងឹទ៊ុកនដាយខ្េែកនលើការបា៉ា  ស់ាែ  ថា ព ធននាេះររវូបា 
កំណរត់ាររយៈការែករសាយែចា៊ុែប នរែស់ គណៈរគែរ់គងតារចាែព់ ធនេេងៗ ខ្ែលជាករែវរថ៊ុថ្ ការខ្រែរែួលតារកាលនវល្លកណំរ។់ 
ការកណំរច់៊ុងនរកាយថ្ ចណំ្តយព ធ  ឹងររូវន្វើនេើងែនាា ែព់មី្គ ការរររួពិ ិរយនដាយអគានាយកដាា  ព ធដារ។ 
 
នៅនពលលទធេលព ធច៊ុងនរកាយម៊ុសគ្នន ពចីំ  ួទឹករបាកខ់្ែលររូវបា ទទួលសាា ល់ែំែូង ភាពម៊ុសគ្នន ន េះ ងឹជ្េះឥទធពិលែល់សំវធិា ្ 
ព ធ នៅកន៊ុងឆ្ន ហំរិញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលបា កណំរ។់ 
 
មម..  កាការរវវ ិ ិ ិចិចេេ ័យ័យគគណណនន  យយយយសសំំខាខា  ់់ៗៗ   
ការទទលួសាា ល់ចំណូលកិចាស ោសាងសង ់
ការទទលួសាា ល់កិចាស ោសាងសងរររូវឱ្យម្គ ការវ ិចិេយ័សំខា ់ៗ  នែើរបកីណំរ ូ់វរពឹរតិការណ៍សំខា ់ៗ  ការងារជាកខ់្សដងខ្ែលបា        
អ ៊ុវរត  ិងថ្ថេនែើរកន៊ុងការែញ្ាែក់ារសាងសងខ់្ែលបា បា៉ា  ស់ាែ  ទ៊ុក។ 
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7474 7575
នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៤៣  
   

  

៨. បាំណុលភតិ្សនា 
សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិិងងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ  កកនន៊ុ៊ុ ងងនានាររជាជាអអននកកជ្ជ្ួលួល  
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ ម្គ កិចាស ោភរសិ ោនៅនលើរទពយសរបរតិខ្ែលបា នរែើរបាស់ជាការយិល័យ  ិងកខ្ េងសាន កន់ៅរែស់
ែ៊ុគាលិកសរម្គែរ់យៈនពលពី ៣ឆ្ន នំៅ ៥ឆ្ន ។ំ  
 
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ររូវបា ែងាា ញនៅកន៊ុងរបាយការណ៍សាថ  ភាពហិរញ្ញ វរថ៊ុម្គ ែូចខាងនរការ៖ 

 
ការែងាា ញខាងនរការ គឺជារថ្រេនយងថ្ ែំណ៊ុ លភរិស ោ  ងិែខ្ររែររួលកន៊ុងការយិែរនិចេទ៖ 
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ   
 ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ  ល្លល្ល  ននររៀៀលល ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
     
សររ៊ុលយនៅថ្ថៃទី១ ខ្មកកកដា ៩៩៥៥  ១៦២  ៣៣៨៨៩៩  ៦៦០  
ការទិញែខ្ ថរ ២២០០៥៥  -- ៨៨៣៣៥៥  - 
ការនកើ នេើងថ្ ការរបាក ់ ១១៥៥  ៩  ៦៦១១  ៣៧  
កររ់តាែេញ្ា ស់ ((១១៤៤))  -- ((៥៥៧៧))  - 
ការទូទរស់ង ((១១៣៣៩៩))  (៧៦) ((៥៥៦៦៦៦))  (៣១១) 
លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ  --  -     ((១១))  ៣  
សសររររ៊ុ៊ុលលយយននៅៅថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា ១១៦៦២២  ៩៥  ៦៦៦៦១១  ៣៨៩  
 

រ្យរភាគថ្ ការនកើ នេើងថ្ អរតារបាកក់រាខី្ែលបា យករកអ ៊ុវរតនៅនលើែំណ៊ុ លភរិស ោខ្ែលបា ទទួលសាា ល់នរការ CIFRS ១៦ 
គឺនសែើរ ឹង ៧.២%កន៊ុងរយួឆ្ន ។ំ 
 

តារាងខាងនរការែករសាយពលីកខណៈថ្ សករែភាពភរិស ោជ្លួរែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ  តាររែនភទថ្ សិទធិនរែើរបាស់នលើ
រទពយសករែខ្ែលបា ទទលួសាា ល់នៅកន៊ុងរបាយការណ៍សាថ  ភាពហិរញ្ញ វរថ៊ុ៖ 
 
សិទធិនរែើរបាស់នលើ

រទពយសករែ 
ចំ ួ សិទធិនរែើរបាស់

នលើរទពយសករែ 
ចំណ្តរថ់ាន កថ់្ រយៈ
ជ្ួលខ្ែលនៅសល់ 

រយៈនពលជ្ួលខ្ែលនៅ
សល់ជារ្យរ 

ចំ ួ ថ្ ការជ្ួល 
ជារួយជ្នររើសែខ្ ថរ 

ចំ ួ ថ្ ការជ្ួលខ្ែល
ម្គ ជ្នររើសែញ្ាែ ់

េាេះ ៥ ១ ឆ្ន  ំនៅ ២ឆ្ន  ំ ១.៥ ឆ្ន  ំ ១ ៥ 
អគ្នរការយិល័យ ១ ៤.២ ឆ្ន  ំ ៤.២ ឆ្ន  ំ ១ ១ 
 

 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ  ល្លល្ល  ននររៀៀលល ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
     
ែំណ៊ុ លរយៈនពលមេ ី ១១៤៤  ៧២ ៥៥៨៨  ២៩៥ 
ែំណ៊ុ លរយៈនពលខ្វង ១១៤៤៨៨  ២៣ ៦៦០០៣៣  ៩៤ 
 ១១៦៦២២  ៩៥ ៦៦៦៦១១  ៣៨៩ 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៤៤  
   

  

៨. បាំណុលភតិ្សនា (ត្) 
ពរ័ម៌្គ លរែរិរែស់ការទូទរែ់ណំ៊ុ លភរិស ោអែបរម្គនានពលអនាគរ ់ររូវបា សនងខែែូចខាងនរការ៖ 

  កាការរទទូូទទររ់ែ់ែំណំណ៊ុ៊ុ លលភភររិសិស  ោោអអែែបបររម្គម្គននៅៅជ្ជ្ំពំាពាកក់ ់ 
  

កកនន៊ុ៊ុងងអអំេំេ៊ុ៊ុងងននពពលល  ១១ឆ្ឆ្នន ំ ំ 
ចចែែ់ព់ពី១ី១ឆ្ឆ្នន ំ ំ ននៅៅ                

៣៣ឆ្ឆ្នន ំ ំ   
ចចែែ់ព់ពី៣ី៣ឆ្ឆ្នន ំ ំ ននៅៅ      

៥៥ឆ្ឆ្នន ំ ំ   
សសររ៊ុ៊ុែែ  

ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  
សសររ៊ុ៊ុែែ  

ល្លល្ល  ននររៀៀលល  
          ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  

ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១       
កាការរទទូូទទររ់ភ់ភររិសិស  ោោជ្ជ្ួលួល ១១៥៥ ២២៥៥ ១១៥៥៧៧ ១១៩៩៧៧ ៨៨០០៤៤ 
ននសសវាវាហហិិររញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ ((១១))  ((២២២២))  ((១១២២))  ((៣៣៥៥))  ((១១៤៤៣៣))  
ររថ្ថ្ររេេែែចចាា៊ុ៊ុែែបប  ននសស៊ុ៊ុទទធធ ១១៤៤ ៣៣ ១១៤៤៥៥ ១១៦៦២២ ៦៦៦៦១១ 
      

ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២០       
ការទូទរភ់រិស ោជ្លួ  ៧៦ ២៤ - ១០០ ៤០៨ 
នសវាហិរញ្ញ វរថ៊ុ  (៤) (១) - (៥) (១៩) 
រថ្រេែចា៊ុែប នស៊ុទធ  ៧២ ២៣ - ៩៥ ៣៨៩ 
 
៩. ការវិនិធោគធៅរនងុក្រុមហ ុនបុក្ត្សមព័នធ 

រកុរហ ៊ុ  

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១ 
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ  ល្លល្ល  ននររៀៀលល ល្ល នរៀល 

   
  

((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       

ថ្ថ្ថថេេននែែើើររ-សស  េេឹកឹកហហ  ៊ុ៊ុ  ខ្ខ្ែែលលររិ ិ បាបា  ដាដាកក់រ់រថ្ថ្ររេេ        
សររ៊ុលយពកីាលែរនិចេទចស់ ៣៣៥៥  ២៥  ១១៤៤៣៣  ១០២  
កាែខ្ ថរភាគហ ៊ុ  ១១៥៥  ១០  ៦៦១១  ៤១  
  ៥៥០០  ៣៥  ២២០០៤៤  ១៤៣  
 

ពរ័ម៌្គ លរែរិថ្ រកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធម្គ ែូចខាងនរការ៖ 
  
នន្្ែែ េះេះ 

ររែែននទទសសថ្ថ្  សសហហ
ររែែររិែិែររតតិកិាកា  ិងិង
ររែែររិែិែររតតិកិាការរ  

កាការរររបាបាកក់ម់្គម្គ  ររែែសសិិទទធធិភិាភាពព%%  
សសកកររែែភាភាពពសសំំខាខា  ់់ៗៗ   ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
PESTECH 
(Myanmar) Limited 
(“PML”) រយី៉ា  ម់្គ៉ា  ១១០០០០..០០០០%% ៩៩.៩៩% 

ការេតល់ការរគែរ់គងគនរម្គង ការសាងសងស់ាថ  ីយ ៍      
អគាីស ីរង ែណ្តត ញែញ្ជូ    ិងរនំេើងការររួរពិ ិរយនលើ
ការន្វើនរសត  ិងការងារស៊ុីវលិ។  

      

ែែ៊ុ៊ុររររសសររ័ ័ ធធថ្ថ្    PPMMLL  
ESTECH Hinthar 
Corporation 
Limited (“PHC”) រយី៉ា  ម់្គ៉ា  ៦៦០០..០០០០%% ៦០.០០% 

ែនងកើរនហដាា រចនាសរព ័ធថារពល ងិនលើកករពស់ការ      
េលិរថារពលការែញ្ជូ  ថារពល ងិការខ្ចកចយ      
ថារពល។ 

       

ែែ៊ុ៊ុររររសសររ័ ័ ធធថ្ថ្    PPHHCC  
PESTECH Microgrid 
Company Limited រយី៉ា  ម់្គ៉ា  ៥៥៤៤..០០០០%% ៥៣.៩៩% 

សំវធិា ្  ថ្ រែព ័ធ microgrid ិងឥទធិពលថ្          
នហដាា រចនាសរព ័ធនៅែល់រំែ ដ់ាចរ់សយលថ្ 
រែនទសរយី៉ា  ម់្គ៉ា  



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៤៤  
   

  

៨. បាំណុលភតិ្សនា (ត្) 
ពរ័ម៌្គ លរែរិរែស់ការទូទរែ់ណំ៊ុ លភរសិ ោអែបរម្គនានពលអនាគរ ់ររូវបា សនងខែែូចខាងនរការ៖ 

  កាការរទទូូទទររ់ែ់ែំណំណ៊ុ៊ុ លលភភររិសិស  ោោអអែែបបររម្គម្គននៅៅជ្ជ្ំពំាពាកក់ ់ 
  

កកនន៊ុ៊ុងងអអំេំេ៊ុ៊ុងងននពពលល  ១១ឆ្ឆ្នន ំ ំ 
ចចែែ់ព់ពី១ី១ឆ្ឆ្នន ំ ំ ននៅៅ                

៣៣ឆ្ឆ្នន ំ ំ   
ចចែែ់ព់ពី៣ី៣ឆ្ឆ្នន ំ ំ ននៅៅ      

៥៥ឆ្ឆ្នន ំ ំ   
សសររ៊ុ៊ុែែ  

ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  
សសររ៊ុ៊ុែែ  

ល្លល្ល  ននររៀៀលល  
          ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  

ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១       
កាការរទទូូទទររ់ភ់ភររិសិស  ោោជ្ជ្ួលួល ១១៥៥ ២២៥៥ ១១៥៥៧៧ ១១៩៩៧៧ ៨៨០០៤៤ 
ននសសវាវាហហិិររញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ ((១១))  ((២២២២))  ((១១២២))  ((៣៣៥៥))  ((១១៤៤៣៣))  
ររថ្ថ្ររេេែែចចាា៊ុ៊ុែែបប  ននសស៊ុ៊ុទទធធ ១១៤៤ ៣៣ ១១៤៤៥៥ ១១៦៦២២ ៦៦៦៦១១ 
      

ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២០       
ការទូទរភ់រិស ោជ្លួ  ៧៦ ២៤ - ១០០ ៤០៨ 
នសវាហិរញ្ញ វរថ៊ុ  (៤) (១) - (៥) (១៩) 
រថ្រេែចា៊ុែប នស៊ុទធ  ៧២ ២៣ - ៩៥ ៣៨៩ 
 
៩. ការវិនិធោគធៅរនងុក្រុមហ ុនបុក្ត្សមព័នធ 

រកុរហ ៊ុ  

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១ 
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ  ល្លល្ល  ននររៀៀលល ល្ល នរៀល 

   
  

((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       

ថ្ថ្ថថេេននែែើើររ-សស  េេឹកឹកហហ  ៊ុ៊ុ  ខ្ខ្ែែលលររិ ិ បាបា  ដាដាកក់រ់រថ្ថ្ររេេ        
សររ៊ុលយពីកាលែរនិចេទចស់ ៣៣៥៥  ២៥  ១១៤៤៣៣  ១០២  
កាែខ្ ថរភាគហ ៊ុ  ១១៥៥  ១០  ៦៦១១  ៤១  
  ៥៥០០  ៣៥  ២២០០៤៤  ១៤៣  
 

ពរ័ម៌្គ លរែរិថ្ រកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធម្គ ែូចខាងនរការ៖ 
  
នន្្ែែ េះេះ 

ររែែននទទសសថ្ថ្  សសហហ
ររែែររិែិែររតតិកិាកា  ិងិង
ររែែររិែិែររតតិកិាការរ  

កាការរររបាបាកក់ម់្គម្គ  ររែែសសិិទទធធិភិាភាពព%%  
សសកកររែែភាភាពពសសំំខាខា  ់់ៗៗ   ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
PESTECH 
(Myanmar) Limited 
(“PML”) រយី៉ា  ម់្គ៉ា  ១១០០០០..០០០០%% ៩៩.៩៩% 

ការេតល់ការរគែរ់គងគនរម្គង ការសាងសងស់ាថ  ីយ ៍      
អគាីស ីរង ែណ្តត ញែញ្ជូ    ិងរនំេើងការររួរពិ ិរយនលើ
ការន្វើនរសត  ិងការងារស៊ុីវលិ។  

      

ែែ៊ុ៊ុររររសសររ័ ័ ធធថ្ថ្    PPMMLL  
ESTECH Hinthar 
Corporation 
Limited (“PHC”) រយី៉ា  ម់្គ៉ា  ៦៦០០..០០០០%% ៦០.០០% 

ែនងកើរនហដាា រចនាសរព ័ធថារពល ងិនលើកករពស់ការ      
េលិរថារពលការែញ្ជូ  ថារពល ងិការខ្ចកចយ      
ថារពល។ 

       

ែែ៊ុ៊ុររររសសររ័ ័ ធធថ្ថ្    PPHHCC  
PESTECH Microgrid 
Company Limited រយី៉ា  ម់្គ៉ា  ៥៥៤៤..០០០០%% ៥៣.៩៩% 

សំវធិា ្  ថ្ រែព ័ធ microgrid ិងឥទធិពលថ្          
នហដាា រចនាសរព ័ធនៅែល់រំែ ដ់ាចរ់សយលថ្ 
រែនទសរយី៉ា  ម់្គ៉ា  



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៤៥  
   

  

៩. ការវិនិធោគធៅរនងុក្រុមហ ុនបុក្ត្សមព័នធ (ត្) 
នៅថ្ថៃទី១៤ ខ្មក៊ុរភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ រករុហ ៊ុ  PESTECH Hinthar Corporation Limited ែំនណើ រការកន៊ុងនារជារកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ ម្គ 
ភាគហ ៊ុ  ៩០%  ងិរកុរហ ៊ុ  PESTECH Microgrid Company Limited នៅនរការចាែរ់កុរហ ៊ុ រយី៉ា  ម់្គ៉ា ឆ្ន ២ំ០១៧ ជារកុរហ ៊ុ 
ឯកជ្ ទទលួម៊ុសររូវម្គ ករររិ។ 
 
១០. ក្ទពយសរមម  

 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    
 ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  ឆ្ន ២ំ០២០ ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
   

  
((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 

ររទទពពយយសសកកររែែកកិចិចាាសស  ោោ         
សររ៊ុលយនាថ្ថៃទី១ ខ្មកកកដា    ២២១១៦៦..៩៩៨៨៩៩    ១៧៩.១០១    ៨៨៨៨៨៨..១១៣៣៦៦    ៧២៨.២២៣  
ចំណូលខ្ែលបា ទទលួសាា ល់    ៦៦៧៧..២២១១៤៤    ៤៩.៣៤៩    ២២៧៧៣៣..៦៦២២៨៨    ២០១.៦៨៩  
ែណ័ណ ករែសិទធ ិ ((៤៤០០..២២៣៣៣៣))  (១១.៤៦១)  ((១១៦៦៣៣..៧៧៨៨៩៩))  (៤៦.៨៤១)  
ចំណូលហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលបា ទទលួសាា ល់    ១១..០០៤៤៨៨    -   ៤៤..២២៧៧១១   - 
លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ     --        -      ((៣៣..៧៧៩៩៧៧))  ៥.០៦៥  
សសររររ៊ុ៊ុលលយយនានាថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា ២២៤៤៥៥..០០១១៨៨  ២១៦.៩៨៩  ៩៩៩៩៨៨..៤៤៤៤៩៩  ៨៨៨.១៣៦  
 
បា ែងាា ញកន៊ុងនារជា៖ 
រយៈនពលមេ ី ១១២២២២..៨៨៥៥១១   ១៨.៧៨៩  ៥៥០០០០..៦៦១១៨៨   ៧៦.៩០៣ 
រយៈនពលខ្វង  ១១២២២២..១១៦៦៧៧   ១៩៨.២០០ ៤៤៩៩៧៧..៨៨៣៣១១   ៨១១.២៣៣ 
 ២២៤៤៥៥..០០១១៨៨  ២១៦.៩៨៩ ៩៩៩៩៨៨..៤៤៤៤៩៩  ៨៨៨.១៣៦ 
 
រទពយសករែកិចាស ោ រណំ្តងឱ្យសិទធិកន៊ុងការទូទរក់ារសាងសងខ់្ែលបា ែញ្ាែន់ៅនលើកិចាស ោសាងសងរ់ែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិ
រកុរហ ៊ុ  ែ៉ា៊ុខ្ តរ ិទ ប់ា ទូទរន់ៅនេើយនាកាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍។ សរ៊ុរលយ ឹងររូវទូទរន់ៅតារតារាងទូទរែូ់ចខ្ែលបា 
កំណរន់ៅកន៊ុងកិចាស ោសាងសង។់ 
 
១១. សននិ្ិ 

 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       

វរថ៊ុធារ៊ុកន៊ុងការសាងសង ់ ៣៣..៥៥០០៨៨   ៤.៣៣៥ ១១៤៤..២២៩៩៥៥   ១៧.៧៤៣ 
 
 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទ៣ី០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៤៦  
   

  

១២. គណនី ណិជជ និងគណនីក្តូ្វទទួលធេេងៗ 
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 

       
គណ ពីាណិជ្ជររូវទទួល ២២..៩៩៥៥០០  ១.៣៩១ ១១២២..០០២២១១  ៥.៦៩៣ 
របាករ់រកល់ ២២៤៤១១  ៣៨ ៩៩៨៨៤៤  ១៥៦ 
ែ៊ុនររែទ ែ៊ុគាលិក ៣៣០០  ២៣ ១១២២២២  ៩៤ 
ររទទពពយយសសកកររែែហហិិររញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ៣៣..២២២២១១   ១.៤៥២ ១១៣៣..១១២២៧៧   ៥.៩៤៣ 
       
អាករនលើរថ្រេែខ្ ថរ ១១..១១៣៣៦៦  ១.៣០១ ៤៤..៦៦២២៩៩  ៥.៣២៥ 
ការទូទរជ់ារ៊ុ  ២២..១១៤៤៦៦  ៩១៤ ៨៨..៧៧៤៤៥៥  ៣.៧៤១ 
ររទទពពយយសសកកររែែររិ ិ ខ្ខ្ររ  ហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ៣៣..២២៨៨២២   ២.២១៥  ១១៣៣..៣៣៧៧៤៤   ៩.០៦៦ 
 ៦៦..៥៥០០៣៣  ៣.៦៦៧ ២២៦៦..៥៥០០១១  ១៥.០០៩ 

 
 ររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 

       
គណ ពីាណិជ្ជររូវទទួល ២២..៩៩៥៥០០  ១.៣៩១ ១១២២..០០២២១១  ៥.៦៩៣ 
របាករ់រកល់ ២២៣៣៥៥  ២១ ៩៩៥៥៨៨  ៨៦ 
ែ៊ុនររែទ ែ៊ុគាលិក ៣៣០០  ២៥ ១១២២២២  ១០៣ 
ររទទពពយយសសកកររែែហហិិររញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ៣៣..២២១១៥៥   ១.៤៣៧ ១១៣៣..១១០០១១   ៥.៨៨២  
       
អាករនលើរថ្រេែខ្ ថរ ១១..១១៣៣៦៦  ១.៣០១ ៤៤..៦៦២២៩៩  ៥.៣២៥ 
ការទូទរជ់ារ៊ុ  ២២..១១៤៤៦៦  ៩១៤ ៨៨..៧៧៤៤៥៥  ៣.៧៤១ 
ររទទពពយយសសកកររែែររិ ិ ខ្ខ្ររ  ហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ៣៣..២២៨៨២២   ២.២១៥  ១១៣៣..៣៣៧៧៤៤   ៩.០៦៦  
 ៦៦..៤៤៩៩៧៧  ៣.៦៥២ ២២៦៦..៤៤៧៧៥៥  ១៤.៩៤៨ 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទ៣ី០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៤៦  
   

  

១២. គណនី ណិជជ និងគណនីក្តូ្វទទួលធេេងៗ 
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 

       
គណ ពីាណិជ្ជររូវទទួល ២២..៩៩៥៥០០  ១.៣៩១ ១១២២..០០២២១១  ៥.៦៩៣ 
របាករ់រកល់ ២២៤៤១១  ៣៨ ៩៩៨៨៤៤  ១៥៦ 
ែ៊ុនររែទ ែ៊ុគាលិក ៣៣០០  ២៣ ១១២២២២  ៩៤ 
ររទទពពយយសសកកររែែហហិិររញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ៣៣..២២២២១១   ១.៤៥២ ១១៣៣..១១២២៧៧   ៥.៩៤៣ 
       
អាករនលើរថ្រេែខ្ ថរ ១១..១១៣៣៦៦  ១.៣០១ ៤៤..៦៦២២៩៩  ៥.៣២៥ 
ការទូទរជ់ារ៊ុ  ២២..១១៤៤៦៦  ៩១៤ ៨៨..៧៧៤៤៥៥  ៣.៧៤១ 
ររទទពពយយសសកកររែែររិ ិ ខ្ខ្ររ  ហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ៣៣..២២៨៨២២   ២.២១៥  ១១៣៣..៣៣៧៧៤៤   ៩.០៦៦ 
 ៦៦..៥៥០០៣៣  ៣.៦៦៧ ២២៦៦..៥៥០០១១  ១៥.០០៩ 

 
 ររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 

       
គណ ពីាណិជ្ជររូវទទួល ២២..៩៩៥៥០០  ១.៣៩១ ១១២២..០០២២១១  ៥.៦៩៣ 
របាករ់រកល់ ២២៣៣៥៥  ២១ ៩៩៥៥៨៨  ៨៦ 
ែ៊ុនររែទ ែ៊ុគាលិក ៣៣០០  ២៥ ១១២២២២  ១០៣ 
ររទទពពយយសសកកររែែហហិិររញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ៣៣..២២១១៥៥   ១.៤៣៧ ១១៣៣..១១០០១១   ៥.៨៨២  
       
អាករនលើរថ្រេែខ្ ថរ ១១..១១៣៣៦៦  ១.៣០១ ៤៤..៦៦២២៩៩  ៥.៣២៥ 
ការទូទរជ់ារ៊ុ  ២២..១១៤៤៦៦  ៩១៤ ៨៨..៧៧៤៤៥៥  ៣.៧៤១ 
ររទទពពយយសសកកររែែររិ ិ ខ្ខ្ររ  ហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ៣៣..២២៨៨២២   ២.២១៥  ១១៣៣..៣៣៧៧៤៤   ៩.០៦៦  
 ៦៦..៤៤៩៩៧៧  ៣.៦៥២ ២២៦៦..៤៤៧៧៥៥  ១៤.៩៤៨ 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

7878 7979
នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៤៧  
   

  

១៣. ស្ថច់ក្បារ់ និងសមតុ្លយ្នាោរ 
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       

សាចរ់បាកក់ន៊ុង្នាគ្នរ (ក) ១១៥៥..៧៧៥៥៣៣  ៤.៣១៩ ៦៦៤៤..១១៩៩៤៤  ១៧.៦៧៨ 
ដាករ់បាករ់រកល់ជារយួ្នាគ្នរម្គ អាជ្ាែណ័ណ  (ម) ១១..៤៤០០៤៤   ១.២០០ ៥៥..៧៧២២១១   ៤.៩១២ 
សាចរ់បាកក់ន៊ុងថ្ែ ១១០០  ៥ ៤៤១១  ២០ 

  ១១៧៧..១១៦៦៧៧   ៥.៥២៤ ៦៦៩៩..៩៩៥៥៦៦  ២២.៦១០ 
 

 ររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       

សាចរ់បាកក់ន៊ុង្នាគ្នរ (ក) ១១៥៥..៧៧៤៤១១   ៤.២៩៥ ៦៦៤៤..១១៤៤៥៥    ១៧.៥៧៩ 
ដាករ់បាករ់រកល់ជារយួ្នាគ្នរម្គ អាជ្ាែណ័ណ  (ម) ១១..៤៤០០៤៤   ១.២០០ ៥៥..៧៧២២១១   ៤.៩១២ 
សាចរ់បាកក់ន៊ុងថ្ែ ៩៩   ៥ ៣៣៧៧  ២១ 

  ១១៧៧..១១៥៥៤៤   ៥.៥០០ ៦៦៩៩..៩៩០០៣៣   ២២.៥១២  
 

(ក) គណ ី្ នាគ្នរចំ ួ ពីរររវូបា ដាកជ់ារទពយធានាកន៊ុងការទទលួឥណទ ហិរញ្ញ វរថ៊ុែូចខ្ែលបា ែងាា ញនៅកន៊ុងកណំរ់
សម្គា ល់ ១៨ (គ.៥)។ 

(ម) របាករ់រកល់ជារយួ្នាគ្នរខ្ែលម្គ អាជ្ាែណ័ណ រែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ  ររវូបា ដាកធ់ានាជារទពយែញ្ា ំសរម្គែគ់ណ ីឥណទ 
វបិារូែរ ៍ ិងឥណទ ម្គ កាលកំណរែូ់ចខ្ែលបា ែងាា ញនៅកន៊ុងកណំរស់ម្គា ល់ ១៨ (ក.២)។ របាករ់រកល់ វទទលួបា អរតា
ការរបាក ់៤.២៥%កន៊ុងរយួឆ្ន ។ំ 

 

កន៊ុងនគ្នលែណំងថ្ ការែងាា ញនៅកន៊ុងរបាយការណ៍លំហូរសាចរ់បាក ់សាចរ់បាក ់ ិងសាចរ់បាកស់ររូលររួម្គ ែូចខាងនរការ៖ 
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
    ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
      

សាចរ់បាក ់ ិងសររ៊ុលយ្នាគ្នរ (ែូចខាងនលើ) ១១៧៧..១១៦៦៧៧   ៥.៥២៤  ៦៦៩៩..៩៩៥៥៦៦   ២២.៦១០  
គណ វីបិារូែរ ៍(សម្គា ល់ ១៨) ((២២..៥៥២២១១))  (២.៤៧៧)  ((១១០០..២២៧៧៣៣))  (១០.១៣៨)  
គណ ែីនញ្ញ ើម្គ កាលកណំរប់ា ដាកធ់ានា

សរម្គែរ់បាកក់រា ី ((១១..៤៤០០៤៤))  (១.២០០)  ((៥៥..៧៧២២១១))  (៤.៩១២)   
សាចរ់បាកន់ៅកន៊ុង្នាគ្នរបា ស ោមា ី ((៦៦..៦៦៤៤៣៣))  (២.៧៥៣) ((២២៧៧..០០៧៧០០))  (១១.២៦៨) 
សាចរ់បាក ់ ិងសាចរ់បាកស់ររូលនៅកន៊ុង         

របាយការណ៍លំហូរសាចរ់បាក ់ ៦៦..៥៥៩៩៩៩  (៩០៦) ២២៦៦..៨៨៩៩២២  (៣.៧០៨) 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៤៨  
   

  

១៣. ស្ថច់ក្បារ់ និងសមតុ្លយ្នាោរ (ត្) 
 ររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
    ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
      

សាចរ់បាក ់ ិងសររ៊ុលយ្នាគ្នរ (ែូចខាងនលើ) ១១៧៧..១១៥៥៤៤  ៥.៥០០ ៦៦៩៩..៩៩០០៣៣   ២២.៥១២  
គណ វីបិារូែរ ៍(សម្គា ល់ ១៨) ((២២..៥៥២២១១))  (២.៤៧៧)  ((១១០០..២២៧៧៣៣))  (១០.១៣៨)  
គណ ែីនញ្ញ ើម្គ កាលកណំរប់ា ដាកធ់ានា

សរម្គែរ់បាកក់រា ី ((១១..៤៤០០៤៤))  (១.២០០)  ((៥៥..៧៧២២១១))  (៤.៩១២)   
សាចរ់បាកន់ៅកន៊ុង្នាគ្នរបា ស ោមា ី ((៦៦..៦៦៤៤៣៣))  (២.៧៥៣) ((២២៧៧..០០៧៧០០))  (១១.២៦៨) 
សាចរ់បាក ់ ិងសាចរ់បាកស់ររូលនៅកន៊ុង         

របាយការណ៍លំហូរសាចរ់បាក ់ ៦៦..៥៥៨៨៦៦  (៩៣០) ២២៦៦..៨៨៣៣៩៩  (៣.៨០៦) 
 
១៤. ធែើមទុន 

 សសររពព ័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    
 ចចំំ  ួួ  ភាភាគគហហ  ៊ុ៊ុ    ចចំំ  ួួ  ទទឹឹកកររបាបាកក់ ់ 

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទីី៣៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទី៣០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
    ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
       ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
ភាគហ ៊ុ ខ្ែលបា នចញ
េាយ  ិងបា ទូទរ ់      

 
   

 នែើរការយិែរនិចេទ  ៧៧១១..០០០០០០..០០០០០០  ៧១.០០០.០០០ ៧៧..១១០០០០  ៧.១០០ ២២៨៨..៨៨៦៦៩៩  ២៨.៨៦៩ 
 ភាគហ ៊ុ បា នចញេាយ ៣៣..៩៩៤៤៥៥..០០០០០០  - ៣៣៩៩៤៤  - ១១..៨៨៥៥៦៦  - 

 ៧៧៤៤..៩៩៤៤៥៥..០០០០០០  ៧១.០០០.០០០ ៧៧..៤៤៩៩៤៤  ៧.១០០ ៣៣០០..៧៧២២៥៥  ២៨.៨៦៩  
 
នៅថ្ថៃទី១២ ខ្មសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រកុរហ ៊ុ បា ច៊ុេះែញ្ជ ីជារួយេាររូលែររករព៊ុជា (“CSX”) នដាយនជាគជ្យ័។ ភាគហ ៊ុ ថែីខ្ែលបា       
នចញេាយម្គ ចំ ួ  ៣.៩៤៥.០០០ ភាគហ ៊ុ ជារយួរថ្រេចរកឹ ៤០០ នរៀល ឬ០,១០ែ៊ុល្លេ រអានររកិកន៊ុងរយួភាគហ ៊ុ នៅកន៊ុងរថ្រេ     
នបាេះេាយ ៣.១២០នរៀល ឬ០,៧៦ ែ៊ុល្លេ អានររកិកន៊ុងរយួភាគហ ៊ុ ។ នាកាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍លកខម តិកៈរករុហ ៊ុ រ ិទ ប់ា     
ខ្កខ្រែនៅនេើយ  ិងរពំឹងទ៊ុកថា ឹងររូវខ្កខ្រែែនាា ែព់ីអ ៊ុររ័នដាយម្គា ស់ភាគហ ៊ុ នៅកន៊ុងរហាស នបិាររែចឆំ្ន នំៅកន៊ុង 
ខ្មវចិេកិា ឆ្ន ២ំ០២១ ខាងរ៊ុមន េះ។ 
 
១៥. ធែើមទុនបុពវោភ 
នែើរទ៊ុ ែ៊ុពវល្លភចទូនៅរំណ្តងឱ្យ សររ៊ុលយទឹករបាកខ់្ែលបា ទទលួនដាយរកុរហ ៊ុ នលើស នលើរថ្រេចរកឹថ្ ភាគហ ៊ុ រែស់មេួ 
អ ៊ុនល្លរតារភាគហ ៊ុ ខ្ែលបា នចញេាយ ថ្ថេនែើររែរិែរតកិារស៊ុទធខ្ែលទកទ់ងនដាយផ្លា ល់នៅ ឹងការនចញេាយភាគហ ៊ុ ននាេះ។  
 
 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

7878 7979
នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៤៨  
   

  

១៣. ស្ថច់ក្បារ់ និងសមតុ្លយ្នាោរ (ត្) 
 ររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
    ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
      

សាចរ់បាក ់ ិងសររ៊ុលយ្នាគ្នរ (ែូចខាងនលើ) ១១៧៧..១១៥៥៤៤  ៥.៥០០ ៦៦៩៩..៩៩០០៣៣   ២២.៥១២  
គណ វីបិារូែរ ៍(សម្គា ល់ ១៨) ((២២..៥៥២២១១))  (២.៤៧៧)  ((១១០០..២២៧៧៣៣))  (១០.១៣៨)  
គណ ែីនញ្ញ ើម្គ កាលកណំរប់ា ដាកធ់ានា

សរម្គែរ់បាកក់រា ី ((១១..៤៤០០៤៤))  (១.២០០)  ((៥៥..៧៧២២១១))  (៤.៩១២)   
សាចរ់បាកន់ៅកន៊ុង្នាគ្នរបា ស ោមា ី ((៦៦..៦៦៤៤៣៣))  (២.៧៥៣) ((២២៧៧..០០៧៧០០))  (១១.២៦៨) 
សាចរ់បាក ់ ិងសាចរ់បាកស់ររូលនៅកន៊ុង         

របាយការណ៍លំហូរសាចរ់បាក ់ ៦៦..៥៥៨៨៦៦  (៩៣០) ២២៦៦..៨៨៣៣៩៩  (៣.៨០៦) 
 
១៤. ធែើមទុន 

 សសររពព ័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    
 ចចំំ  ួួ  ភាភាគគហហ  ៊ុ៊ុ    ចចំំ  ួួ  ទទឹឹកកររបាបាកក់ ់ 

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទីី៣៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទី៣០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
    ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
       ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
ភាគហ ៊ុ ខ្ែលបា នចញ
េាយ  ិងបា ទូទរ ់      

 
   

 នែើរការយិែរនិចេទ  ៧៧១១..០០០០០០..០០០០០០  ៧១.០០០.០០០ ៧៧..១១០០០០  ៧.១០០ ២២៨៨..៨៨៦៦៩៩  ២៨.៨៦៩ 
 ភាគហ ៊ុ បា នចញេាយ ៣៣..៩៩៤៤៥៥..០០០០០០  - ៣៣៩៩៤៤  - ១១..៨៨៥៥៦៦  - 

 ៧៧៤៤..៩៩៤៤៥៥..០០០០០០  ៧១.០០០.០០០ ៧៧..៤៤៩៩៤៤  ៧.១០០ ៣៣០០..៧៧២២៥៥  ២៨.៨៦៩  
 
នៅថ្ថៃទី១២ ខ្មសីហា ឆ្ន ២ំ០២០ រកុរហ ៊ុ បា ច៊ុេះែញ្ជ ីជារួយេាររូលែររករព៊ុជា (“CSX”) នដាយនជាគជ្យ័។ ភាគហ ៊ុ ថែីខ្ែលបា       
នចញេាយម្គ ចំ ួ  ៣.៩៤៥.០០០ ភាគហ ៊ុ ជារយួរថ្រេចរកឹ ៤០០ នរៀល ឬ០,១០ែ៊ុល្លេ រអានររកិកន៊ុងរយួភាគហ ៊ុ នៅកន៊ុងរថ្រេ     
នបាេះេាយ ៣.១២០នរៀល ឬ០,៧៦ ែ៊ុល្លេ អានររកិកន៊ុងរយួភាគហ ៊ុ ។ នាកាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍លកខម តិកៈរករុហ ៊ុ រ ិទ ប់ា     
ខ្កខ្រែនៅនេើយ  ិងរពំឹងទ៊ុកថា ឹងររូវខ្កខ្រែែនាា ែព់ីអ ៊ុររ័នដាយម្គា ស់ភាគហ ៊ុ នៅកន៊ុងរហាស នបិាររែចឆំ្ន នំៅកន៊ុង 
ខ្មវចិេកិា ឆ្ន ២ំ០២១ ខាងរ៊ុមន េះ។ 
 
១៥. ធែើមទុនបុពវោភ 
នែើរទ៊ុ ែ៊ុពវល្លភចទូនៅរំណ្តងឱ្យ សររ៊ុលយទឹករបាកខ់្ែលបា ទទលួនដាយរកុរហ ៊ុ នលើស នលើរថ្រេចរកឹថ្ ភាគហ ៊ុ រែស់មេួ 
អ ៊ុនល្លរតារភាគហ ៊ុ ខ្ែលបា នចញេាយ ថ្ថេនែើររែរិែរតកិារស៊ុទធខ្ែលទកទ់ងនដាយផ្លា ល់នៅ ឹងការនចញេាយភាគហ ៊ុ ននាេះ។  
 
 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

8080 8181

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៤៩  
   

  

១៦. ទុនបក្មុង 
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       

ទ៊ុ ែររុងនែើរទ៊ុ  ៥៥២២   ៥២ ២២១១២២   ២១៣  
ទ៊ុ ែររុងនលើលំហូរសាចរ់បាក ់ ((៤៤..៣៣២២១១))   (៥.៨៦៧) ((១១៧៧..៦៦០០៨៨))   (២៤.០១៤) 
លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ  --   -    ((៣៣៩៩))   ៧២  

 ((៤៤..២២៦៦៩៩))   (៥.៨១៥) ((១១៧៧..៤៤៣៣៥៥))   (២៣.៧២៩) 
 
ទ៊ុ ែររុងសរម្គែន់ែើរទ៊ុ រណំ្តងរថ្រេសររសែថ្ រូល្ -ភាគហ ៊ុ ខ្ែលបា ទូទរក់ន៊ុងជ្នររើសកន៊ុងការេដល់ឱ្យ ិនយជ្រិរែស់រករុហ ៊ុ 
នដាយរកុរហ ៊ុ នរនៅកន៊ុងខ្មរ៊ុល្ល ឆ្ន ២ំ០១៧។ ទ៊ុ ែររុងន េះររូវបា ន្វើនេើងតាររថ្រេសរ៊ុែនលើនសវាករែខ្ែលបា ទទួលពី ិនយជ្រិ 
ររូវបា កររ់តានលើកាលែរនិចេទខ្ែលទទលួបា គរិចែព់ីកាលែរនិចេទខ្ែលេដល់ទ៊ុ ែររុងថ្ រូល្ -ភាគហ ៊ុ ខ្ែលបា ទូទរ ់ ងិររូវ
បា ការែ់ ថយនដាយសារេ៊ុរកាលកំណរថ់្ ចនររើសភាគហ ៊ុ  ឬការទូទររ់រវូបា ន្វើនេើងនៅនលើរករុហ ៊ុ នរ។ 
 
១៧. គណនី ណិជជ និងគណនីក្តូ្វសងធេេងៗ 

 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       

សំវធិា ្ នលើថ្ថេនែើរថ្ គនរម្គង ៣៣១១..៦៦១១៥៥  ៨.០៧០ ១១២២៨៨..៨៨៣៣១១  ៣៣.០៣១ 
គណ ពីាណិជ្ជររូវសង ៨៨៩៩២២  ១.៨៥៥ ៣៣..៦៦៣៣៥៥  ៧.៥៩២ 
គណ ែីងារ ៧៧៣៣០០   ៧២៤  ២២..៩៩៧៧៥៥   ២.៩៦៣  
គណ រីរូវសងនេេងៗ ៣៣៤៤  ១៤៧   ១១៣៣៩៩  ៦០២  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ៣៣៣៣..២២៧៧១១  ១០.៧៩៦ ១១៣៣៥៥..៥៥៨៨០០  ៤៤.១៨៨  
        
ព ធររូវែង ់ ១១២២៥៥  ៦៣ ៥៥០០៩៩  ២៥៨ 
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររិ ិ ហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ១១២២៥៥  ៦៣ ៥៥០០៩៩  ២៥៨ 
  ៣៣៣៣..៣៣៩៩៦៦  ១០.៨៥៩ ១១៣៣៦៦..០០៨៨៩៩  ៤៤.៤៤៦ 
 
 
 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៥០  
   

  

១៧. គណនី ណិជជ និងគណនីក្តូ្វសងធេេងៗ (ត្) 
 ររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       

សំវធិា ្ នលើថ្ថេនែើរថ្ គនរម្គង ៣៣១១..៦៦១១៥៥  ៨.០៧០ ១១២២៨៨..៨៨៣៣១១  ៣៣.០៣១ 
គណ ពីាណិជ្ជររូវសង ៨៨៩៩២២  ១.៨៥៥ ៣៣..៦៦៣៣៥៥  ៧.៥៩២ 
គណ ែីងារ ៧៧២២១១   ៧២៤  ២២..៩៩៣៣៨៨   ២.៩៦៣  
គណ រីរូវសងនេេងៗ ២២៩៩  ១៤៧   ១១១១៩៩  ៦០២ 
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ៣៣៣៣..២២៥៥៧៧  ១០.៧៩៦ ១១៣៣៥៥..៥៥២២៣៣  ៤៤.១៨៨ 
        
ព ធររូវែង ់ ១១២២៥៥  ៦៣ ៥៥០០៩៩  ២៥៨ 
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររិ ិ ហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ១១២២៥៥  ៦៣ ៥៥០០៩៩  ២៥៨ 
  ៣៣៣៣..៣៣៨៨២២  ១០.៨៥៩ ១១៣៣៦៦..០០៣៣២២  ៤៤.៤៤៦ 
 
១៨. ក្បារ់រមេ ី

 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 

ររបាបាកក់ក់កររាា ីរីរយយៈៈននពពលលមមេេី ី      
ម្គ រទពយធានា៖      
ឥណទ វបិារូែរ ៍ ២២..៥៥២២១១   ២.៤៧៧  ១១០០..២២៧៧៣៣   ១០.១៣៨  
ឥណទ ែងវិល  ២២..៥៥២២៣៣  ១.៦៣២ ១១០០..២២៨៨១១  ៦.៦៨០ 
ឥណទ ម្គ កាលកណំរ ់ ៨៨..៥៥០០០០  ៨.៥០៥ ៣៣៤៤..៦៦៣៣៨៨  ៣៤.៨១១ 
ររបាបាកក់ក់កររាា ីរីរយយៈៈននពពលលមមេេីសីសររ៊ុ៊ុែែ ១១៣៣..៥៥៤៤៤៤   ១២.៦១៤  ៥៥៥៥..១១៩៩២២   ៥១.៦២៩  
       
ររបាបាកក់ក់កររាា ីរីរយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងង        
ម្គ រទពយធានា៖       
ឥណទ ម្គ កាលកណំរ ់ ៩៩១១..៥៥៧៧៥៥  ១០០.០៧៧ ៣៣៧៧៣៣..១១៦៦៨៨  ៤០៩.៦១៥ 
ររបាបាកក់ក់កររាា ីរីរយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងងសសររ៊ុ៊ុែែ ៩៩១១..៥៥៧៧៥៥  ១០០.០៧៧ ៣៣៧៧៣៣..១១៦៦៨៨  ៤០៩.៦១៥ 
 ១១០០៥៥..១១១១៩៩   ១១២.៦៩១ ៤៤២២៨៨..៣៣៦៦០០   ៤៦១.២៤៤ 
 
 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

8080 8181

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៥០  
   

  

១៧. គណនី ណិជជ និងគណនីក្តូ្វសងធេេងៗ (ត្) 
 ររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       

សំវធិា ្ នលើថ្ថេនែើរថ្ គនរម្គង ៣៣១១..៦៦១១៥៥  ៨.០៧០ ១១២២៨៨..៨៨៣៣១១  ៣៣.០៣១ 
គណ ពីាណិជ្ជររូវសង ៨៨៩៩២២  ១.៨៥៥ ៣៣..៦៦៣៣៥៥  ៧.៥៩២ 
គណ ែីងារ ៧៧២២១១   ៧២៤  ២២..៩៩៣៣៨៨   ២.៩៦៣  
គណ រីរូវសងនេេងៗ ២២៩៩  ១៤៧   ១១១១៩៩  ៦០២ 
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ៣៣៣៣..២២៥៥៧៧  ១០.៧៩៦ ១១៣៣៥៥..៥៥២២៣៣  ៤៤.១៨៨ 
        
ព ធររូវែង ់ ១១២២៥៥  ៦៣ ៥៥០០៩៩  ២៥៨ 
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលររិ ិ ហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ  ១១២២៥៥  ៦៣ ៥៥០០៩៩  ២៥៨ 
  ៣៣៣៣..៣៣៨៨២២  ១០.៨៥៩ ១១៣៣៦៦..០០៣៣២២  ៤៤.៤៤៦ 
 
១៨. ក្បារ់រមេ ី

 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 

ររបាបាកក់ក់កររាា ីរីរយយៈៈននពពលលមមេេី ី      
ម្គ រទពយធានា៖      
ឥណទ វបិារូែរ ៍ ២២..៥៥២២១១   ២.៤៧៧  ១១០០..២២៧៧៣៣   ១០.១៣៨  
ឥណទ ែងវិល  ២២..៥៥២២៣៣  ១.៦៣២ ១១០០..២២៨៨១១  ៦.៦៨០ 
ឥណទ ម្គ កាលកណំរ ់ ៨៨..៥៥០០០០  ៨.៥០៥ ៣៣៤៤..៦៦៣៣៨៨  ៣៤.៨១១ 
ររបាបាកក់ក់កររាា ីរីរយយៈៈននពពលលមមេេីសីសររ៊ុ៊ុែែ ១១៣៣..៥៥៤៤៤៤   ១២.៦១៤  ៥៥៥៥..១១៩៩២២   ៥១.៦២៩  
       
ររបាបាកក់ក់កររាា ីរីរយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងង        
ម្គ រទពយធានា៖       
ឥណទ ម្គ កាលកណំរ ់ ៩៩១១..៥៥៧៧៥៥  ១០០.០៧៧ ៣៣៧៧៣៣..១១៦៦៨៨  ៤០៩.៦១៥ 
ររបាបាកក់ក់កររាា ីរីរយយៈៈននពពលលខ្ខ្វវងងសសររ៊ុ៊ុែែ ៩៩១១..៥៥៧៧៥៥  ១០០.០៧៧ ៣៣៧៧៣៣..១១៦៦៨៨  ៤០៩.៦១៥ 
 ១១០០៥៥..១១១១៩៩   ១១២.៦៩១ ៤៤២២៨៨..៣៣៦៦០០   ៤៦១.២៤៤ 
 
 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 
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8282 8383
នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៥១  
   

  

១៨. ក្បារ់រមេី (ត្) 
អរតាការរបាករ់ែសិទធភិាពថ្ របាកក់រាមី្គ ែូចខាងនរការ៖ 

 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ   
 ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
 %%  % 
     

ឥណទ វបិារូែរ ៍(ក) ៧៧..៥៥  ននៅៅ  ៨៨..៥៥  ៧.៥ នៅ ៨.៥ 
ឥណទ ែងវិល (ម) ៧៧..២២  ៧.២ 
ឥណទ ម្គ កាលកណំរ ់(គ) ៤៤..១១  ននៅៅ  ៧៧..៥៥  ៤.៦៨ នៅ ៨ 
 
ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ររវូបា ដាកជ់ារទពយធានាែូចខាងនរការ៖ 
ឥឥណណទទ  វវ ិបិាបាររូូែែររ ៍ ៍ 

ក.១. ការេដល់ករានីៅឱ្យរករុហ ៊ុ  នរការលិមិរេដល់ជូ្ ច៊ុេះថ្ថៃទី១៧ ខ្មរ៊ុល្ល ឆ្ន ២ំ០១៧។ 
ក.២. របាកែ់នញ្ញ ើរែស់រកុរហ ៊ុ ជារយួ្នាគ្នរខ្ែលបា ច៊ុេះែញ្ជ ីែូចខ្ែលបា ែងាា ញកន៊ុងកំណរស់ម្គា ល់ ១៣ ខ្ែលររូវបា ដាក់

ធានាសរម្គែក់ារទទលួបា ឥណទ វបិារូែរ។៍ 
 

ឥឥណណទទ  ែែងងវវិិលល  
ម.១. ការធានារែស់រកុរហ ៊ុ ពសំីណ្តករ់កុរហ ៊ុ នរ PESTECH International Berhad។ 

 
ឥឥណណទទ  ម្គម្គ  កាកាលលកកំណំណររ់ ់ 

គ.១. កិចារពរនរពៀងសដីពីសិទធិ  ងិអរថរែនយជ្ ព៍ីកចិារពរនរពៀងែញ្ជូ  ថារពល ច៊ុេះថ្ថៃទ១ី៥ ខ្មរនីា ឆ្ន ២ំ០១៧ ខ្ែលន្វើនេើង
រវាងរករុហ ៊ុ   ងិអរថិិជ្  

គ.២. ការធានារែស់រកុរហ ៊ុ ពសំីណ្តករ់កុរហ ៊ុ នរ PESTECH International Berhad 
គ.៣. ធានារាែរ់ងនៅនលើគនរម្គង 
គ.៤. ការេដល់សិទធិរយួចំ  ួនៅឱ្យរករុហ ៊ុ  តាររយៈកចិារពរនរពៀងផ្លា ល់ច៊ុេះថ្ថៃទី១៧ ខ្មក៊ុរភៈ ឆ្ន ២ំ០១៥ ខ្ែលបា ន្វើនេើង

រវាងរករុហ ៊ុ   ងិអរថិិជ្   ិង 
គ.៥. ការដាកែ់ញ្ា ំគណ ី្ នាគ្នរ។ 

 
១៩. និទសេន៍ឧបររណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ

     សសររពព ័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទីី៣៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទី៣០ ខ្មរិថ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០  
ថ្ថ្ថថៃៃទទីី៣៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរិថ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទីី៣៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទី៣០ ខ្មរិថ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ររថ្ថ្ររេេជាជាររិ ិ ររថ្ថ្ររេេសសររររសសែែថ្ថ្  ែែំ ំ ៊ុ៊ុលល 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ់ែ៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
         ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
           

ការផ្លេ ស់ែដូ រអរតាការរបាក់ ៤៤៧៧..២២៥៥០០  ៥០.០០០ ៤៤..៣៣២២១១  ៥.៨៦៧ ១១៧៧..៦៦០០៨៨  ២៤.០១៤ 
 
នៅថ្ថៃទី២៥ ខ្មរ៊ុល្ល ឆ្ន ២ំ០១៨  ងិថ្ថៃទ២ី៧ ខ្ម្នូ ឆ្ន ២ំ០១៨ សរព ័ធរកុរហ ៊ុ បា ន្វើកិចាស ោផ្លេ ស់អរតាការរបាក ់(“IRS”) នែើរបកីារពារ
ការរែឈរនៅ ឹងហា ិភយ័អរតាការរបាករ់ែស់រកុរហ ៊ុ នៅនលើរបាកក់រារីែស់មេួ ។ IRS េដល់សិទិធឱ្យរកុរហ ៊ុ កន៊ុងការទទលួបា អរតាការ
របាកក់ន៊ុងអរតាការរបាកជ់ាកខ់្សដងតារទីេារ នលើច ំួ ទកឹរបាកន់ែើរ  ិងែំនពញការពវកចិារែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ កន៊ុងការទូទរក់ាររបាក ់តារអ
រតាការរបាកន់ថរនៅច ំួ ទឹករបាកន់ែើរនែើរែូចគ្នន  ែូនចនេះនហើយវាអ ៊ុញ្ញ រឱ្យរករុហ ៊ុ ែនងកើ អរតាការរបាកជ់ាកខ់្សដងតារទេីារ       នហើយ
ផ្លេ ស់ែដូរនៅជាអរតានថរ។ 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៥២  
   

  

១៩. និទសេន៍ឧបររណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
ការផ្លេ ស់ែដូររថ្រេសររសែថ្  IRS ទំងន េះខ្ែលររូវបា កំណរថ់ាជាឧែករណ៍ការពារហា ភិយ័ ររូវបា រួរែញ្ាូ លកន៊ុងនារជាការការពារ
ែររុងទ៊ុកនៅកន៊ុងរូល្   ិងររវូបា នចញេាយជាែ តែនាា ែន់ៅនលើចណូំលលរែរិរហូរែល់ការទូទរន់ៅនលើរបាកក់រា ីឬកាលកណំរន់ៅ
នលើ IRS ជ្នររើសរយួណ្តខ្ែលនលឿ ជាង។ សរម្គែ ់IRS ខ្ែលរ ិររវូបា កណំរថ់ាជាឧែករណ៍ការពារហា ភិយ័ ែខ្ររែររលួនៅនលើ
រថ្រេសររសែ គរឺរូវបា ទទួលសាា ល់កន៊ុងគណ ីចំនណញ ឬខារ។ 
 
២០. ចាំណូល 
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    
 សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
    ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
     
កិចាស ោសាងសង ់ ងិការេដល់នសវាករែ  ៦៦៧៧..២២១១៤៤  ៤៩.៦៧៣ ២២៧៧៣៣..៦៦២២៨៨  ២០៣.០១៤ 
 
២២០០..១១..  ពព័រ័រ៌ម៌្គម្គ  ននៅៅននលលើើចចំណំណូូលលខ្ខ្ែែលលបាបា  ខ្ខ្ែែងងខ្ខ្ចចកក  
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    
 សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ  

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
    ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
រយៈនពលថ្ ការទទលួសាា ល់ចំណូល៖       
នពលក េងរក ៦៦៧៧..២២១១៤៤  ៤៩.៦៧៣ ២២៧៧៣៣..៦៦២២៨៨  ២០៣.០១៤ 

 
 
 
 
 
 
(ទំពរ័ន េះររូវទ៊ុកឱ្យចននាេ េះទនទនដាយនចរនា) 
 
 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

8282 8383
នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៥២  
   

  

១៩. និទសេន៍ឧបររណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
ការផ្លេ ស់ែដូររថ្រេសររសែថ្  IRS ទំងន េះខ្ែលររូវបា កំណរថ់ាជាឧែករណ៍ការពារហា ភិយ័ ររូវបា រួរែញ្ាូ លកន៊ុងនារជាការការពារ
ែររុងទ៊ុកនៅកន៊ុងរូល្   ិងររវូបា នចញេាយជាែ តែនាា ែន់ៅនលើចណូំលលរែរិរហូរែល់ការទូទរន់ៅនលើរបាកក់រា ីឬកាលកណំរន់ៅ
នលើ IRS ជ្នររើសរយួណ្តខ្ែលនលឿ ជាង។ សរម្គែ ់IRS ខ្ែលរ ិររវូបា កណំរថ់ាជាឧែករណ៍ការពារហា ភិយ័ ែខ្ររែររលួនៅនលើ
រថ្រេសររសែ គរឺរូវបា ទទួលសាា ល់កន៊ុងគណ ីចំនណញ ឬខារ។ 
 
២០. ចាំណូល 
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    
 សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
    ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
     
កិចាស ោសាងសង ់ ងិការេដល់នសវាករែ  ៦៦៧៧..២២១១៤៤  ៤៩.៦៧៣ ២២៧៧៣៣..៦៦២២៨៨  ២០៣.០១៤ 
 
២២០០..១១..  ពព័រ័រ៌ម៌្គម្គ  ននៅៅននលលើើចចំណំណូូលលខ្ខ្ែែលលបាបា  ខ្ខ្ែែងងខ្ខ្ចចកក  
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    
 សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ  

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
    ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
រយៈនពលថ្ ការទទលួសាា ល់ចំណូល៖       
នពលក េងរក ៦៦៧៧..២២១១៤៤  ៤៩.៦៧៣ ២២៧៧៣៣..៦៦២២៨៨  ២០៣.០១៤ 

 
 
 
 
 
 
(ទំពរ័ន េះររូវទ៊ុកឱ្យចននាេ េះទនទនដាយនចរនា) 
 
 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៥៣  
   

  

២១. ចាំណាយក្បតិ្បត្តកិារ 
  សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ   

 សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ  

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       

ថ្ថ្ថថេេននែែើើររផ្លផ្លាា លល់់         
  វរថ៊ុធារ៊ុនែើរ  ិងសម្គភ រៈនរែើរបាស់  ៥៥២២.៦៦១១១១ ២៣.៦៨១ ២២១១៤៤.១១៧៧៩៩ ៩៦.៧៨៤ 
  ចំណ្តយែនាា ែែ់ េកំន៊ុងេលិរករែ ២២.៥៥៣៣៨៨  ៣.៨៤៥ ១១០០.៣៣៣៣២២  ១៥.៧១៥ 
 ៥៥៥៥.១១៤៤៩៩  ២៧.៥២៦ ២២២២៤៤.៥៥១១១១  ១១២.៤៩៩ 
     

អអររថថររែែននយយជ្ជ្  ៍ែ៍ែ៊ុ៊ុគគាាលលិិកក      
  របាកន់ែៀវរេ របាកន់ម្គ៉ា ង របាករ់ងាវ   ់ ងិ 
     របាកឧ់ែរថរនេេងៗ ១១.២២៩៩៥៥ ៣.៥៣៩ ៥៥.២២៧៧២២ ១៤.៤៦៤ 
     

សំណងរែស់អភបិាល ៣៣៩៩៤៤ ៣៥៣ ១១.៦៦០០៤៤ ១.៤៤៣ 
     
ររ ំលំលសស់់ររទទពពយយសសកកររែែអអររូូែែិយិយ      
  រទពយសករែអរូែយិ ៣៣ ២ ១១២២ ៨ 
     

ររ ំលំលសស់់ររទទពពយយសសកកររែែររូូែែិយិយ      
  រទពយសរបរតិ នរាងចរក  ិងែរចិកាខ រ ៩៩៦៦១១ ១.១០៨ ៣៣.៩៩១១២២ ៤.៥២៨ 
  សិទធិនរែើរបាស់នលើរទពយសករែ   ៩៩៨៨ ៧០ ៣៣៩៩៩៩ ២៨៦ 
 ១១.០០៥៥៩៩ ១.១៧៨ ៤៤.៣៣១១១១ ៤.៨១៤ 
     

ចចំណំ្តណ្តយយទទូូននៅៅ        
  ព ធការទ់៊ុក  ៧៧៣៣២២ ៦៨១ ២២.៩៩៨៨០០ ២.៧៨៥ 
  នសវារគែរ់គង ៥៥៦៦៥៥ ២៦០ ២២.៣៣០០០០ ១.០៦៣ 
  នសវាវជិាជ ជ្ីវៈ ១១៥៥១១ ៦១ ៦៦១១៥៥ ២៤៩ 
  នសវា្នាគ្នរ   ៦៦៩៩ ៣៦ ២២៨៨១១ ១៤៧ 
  ចំណ្តយនេេងៗ   ១១៧៧៩៩ ១៩៨ ៧៧២២៩៩ ៨០៩ 
 ១១.៦៦៩៩៦៦ ១.២៣៦ ៦៦.៩៩០០៥៥ ៥.០៥៣ 
 ៥៥៩៩.៥៥៩៩៦៦ ៣៣.៨៣៤ ២២៤៤២២.៦៦១១៥៥ ១៣៨.២៨១ 

 
 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៥៤  
   

  

២១. ចាំណាយក្បតិ្បត្តកិារ (ត្) 
  ររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ   

 សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ  

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       

ថ្ថ្ថថេេននែែើើររផ្លផ្លាា លល់់         
  វរថ៊ុធារ៊ុនែើរ  ិងសម្គភ រៈនរែើរបាស់  ៥៥២២.៦៦១១១១ ២៣..៦៨១  ២២១១៤៤.១១៧៧៩៩ ៩៦.៧៨៤ 
  ចំណ្តយែនាា ែែ់ េកំន៊ុងេលិរករែ ២២.៥៥៣៣៨៨ ៣..៨៤១  ១១០០.៣៣៣៣២២ ១៥.៦៩៨ 
 ៥៥៥៥.១១៤៤៩៩ ២៧..៥២២  ២២២២៤៤.៥៥១១១១ ១១២.៤៨២ 
      

អអររថថររែែននយយជ្ជ្  ៍ែ៍ែ៊ុ៊ុគគាាលលិិកក       
  របាកន់ែៀវរេ របាកន់ម្គ៉ា ង របាករ់ងាវ   ់ ងិ 
     របាកឧ់ែរថរនេេងៗ ១១.២២៧៧៣៣ ៣..៥១៨  ៥៥.១១៨៨៣៣ ១៤.៣៧៨ 
      

សំណងរែស់អភបិាល ៣៣៩៩៤៤ ៣៥៣  ១១.៦៦០០៤៤ ១.៤៤៣ 
      
ររ ំលំលសស់់ររទទពពយយសសកកររែែអអររូូែែិយិយ       
  រទពយសករែអរូែយិ ៣៣ ២  ១១២២ ៨ 
      

ររ ំលំលសស់់ររទទពពយយសសកកររែែររូូែែិយិយ       
  រទពយសរបរតិ នរាងចរក  ិងែរចិកាខ រ ៩៩៦៦១១ ១..១០៨  ៣៣.៩៩១១២២ ៤.៥២៨ 
  សិទធិនរែើរបាស់នលើរទពយសករែ   ៩៩៨៨ ៧០  ៣៣៩៩៩៩ ២៨៦ 
 ១១.០០៥៥៩៩ ១..១៧៨  ៤៤.៣៣១១១១ ៤.៨១៤ 
      

ចចំណំ្តណ្តយយទទូូននៅៅ         
  ព ធការទ់៊ុក  ៧៧៣៣២២ ៦៨១  ២២.៩៩៨៨១១ ២.៧៨៣ 
  នសវារគែរ់គង ៥៥៦៦៥៥ ២៦០  ២២.៣៣០០០០ ១.០៦៣ 
  នសវាវជិាជ ជ្ីវៈ ១១៤៤៧៧ ៥៩  ៥៥៩៩៨៨ ២៤១ 
  នសវា្នាគ្នរ   ៦៦៨៨ ៣៥  ២២៧៧៧៧ ១៤៣ 
  ចំណ្តយនេេងៗ   ១១២២៧៧ ១៨៩  ៥៥១១៧៧ ៧៧២ 
 ១១.៦៦៣៣៩៩ ១..២២៤  ៦៦.៦៦៧៧៣៣ ៥.០០២ 
 ៥៥៩៩.៥៥១១៧៧ ៣៣..៧៩៧  ២២៤៤២២.២២៩៩៤៤ ១៣៨.១២៧ 

 
 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៥៤  
   

  

២១. ចាំណាយក្បតិ្បត្តកិារ (ត្) 
  ររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ   

 សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ  

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       

ថ្ថ្ថថេេននែែើើររផ្លផ្លាា លល់់         
  វរថ៊ុធារ៊ុនែើរ  ិងសម្គភ រៈនរែើរបាស់  ៥៥២២.៦៦១១១១ ២៣..៦៨១  ២២១១៤៤.១១៧៧៩៩ ៩៦.៧៨៤ 
  ចំណ្តយែនាា ែែ់ េកំន៊ុងេលិរករែ ២២.៥៥៣៣៨៨ ៣..៨៤១  ១១០០.៣៣៣៣២២ ១៥.៦៩៨ 
 ៥៥៥៥.១១៤៤៩៩ ២៧..៥២២  ២២២២៤៤.៥៥១១១១ ១១២.៤៨២ 
      

អអររថថររែែននយយជ្ជ្  ៍ែ៍ែ៊ុ៊ុគគាាលលិិកក       
  របាកន់ែៀវរេ របាកន់ម្គ៉ា ង របាករ់ងាវ   ់ ងិ 
     របាកឧ់ែរថរនេេងៗ ១១.២២៧៧៣៣ ៣..៥១៨  ៥៥.១១៨៨៣៣ ១៤.៣៧៨ 
      

សំណងរែស់អភបិាល ៣៣៩៩៤៤ ៣៥៣  ១១.៦៦០០៤៤ ១.៤៤៣ 
      
ររ ំលំលសស់់ររទទពពយយសសកកររែែអអររូូែែិយិយ       
  រទពយសករែអរូែយិ ៣៣ ២  ១១២២ ៨ 
      

ររ ំលំលសស់់ររទទពពយយសសកកររែែររូូែែិយិយ       
  រទពយសរបរតិ នរាងចរក  ិងែរចិកាខ រ ៩៩៦៦១១ ១..១០៨  ៣៣.៩៩១១២២ ៤.៥២៨ 
  សិទធិនរែើរបាស់នលើរទពយសករែ   ៩៩៨៨ ៧០  ៣៣៩៩៩៩ ២៨៦ 
 ១១.០០៥៥៩៩ ១..១៧៨  ៤៤.៣៣១១១១ ៤.៨១៤ 
      

ចចំណំ្តណ្តយយទទូូននៅៅ         
  ព ធការទ់៊ុក  ៧៧៣៣២២ ៦៨១  ២២.៩៩៨៨១១ ២.៧៨៣ 
  នសវារគែរ់គង ៥៥៦៦៥៥ ២៦០  ២២.៣៣០០០០ ១.០៦៣ 
  នសវាវជិាជ ជ្ីវៈ ១១៤៤៧៧ ៥៩  ៥៥៩៩៨៨ ២៤១ 
  នសវា្នាគ្នរ   ៦៦៨៨ ៣៥  ២២៧៧៧៧ ១៤៣ 
  ចំណ្តយនេេងៗ   ១១២២៧៧ ១៨៩  ៥៥១១៧៧ ៧៧២ 
 ១១.៦៦៣៣៩៩ ១..២២៤  ៦៦.៦៦៧៧៣៣ ៥.០០២ 
 ៥៥៩៩.៥៥១១៧៧ ៣៣..៧៩៧  ២២៤៤២២.២២៩៩៤៤ ១៣៨.១២៧ 

 
 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

8686 8787

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៥៥  
   

  

២២. ថ្ថែធែើមហរិញ្ញវត្ថ ុ
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    
 សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ  

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 

ចចំណំ្តណ្តយយកាការរររបាបាកក់ន់នៅៅននលលើើ៖៖        
ឥណទ ម្គ កាលកណំរ ់ ៥៥.៤៤៩៩៣៣ ៦..១៤៨  ២២២២.៣៣៦៦២២ ២៥.១២៧ 
ឥណទ វបិារូែរ ៍ ១១៨៨៧៧ ២២៣  ៧៧៦៦១១ ៩១១ 
ឥណទ ែងវិល ១១៣៣៥៥ ១៥៣  ៥៥៥៥០០ ៦២៥ 
ែងន់ៅឱ្យអ តររកុរហ ៊ុ  ៤៤១១៣៣ ៧៩  ១១.៦៦៨៨១១ ៣២៣ 
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ១១៥៥ ៩  ៦៦១១ ៣៧ 

 ៦៦.២២៤៤៣៣ ៦..៦១២  ២២៥៥.៤៤១១៥៥ ២៧.០២៣ 
 
២៣. ចាំណាយពនធធលើក្បារ់ចាំណូល 
ររពពេះេះរារាជាជាណ្តណ្តចចររកកកកររពព៊ុ៊ុជាជា  
នដាយអ ៊ុនល្លរតារចាែព់ ធថ្ រពេះរាជាណ្តចរកករព៊ុជា រករុហ ៊ុ ម្គ ការពវកិចាកន៊ុងការែងព់ ធនលើរបាកច់ណូំល (“Tol”) តារអរតា ២០% 
ថ្ របាកច់ណូំលជាែព់ ធ។  
 
នរៅ Tol អនកជាែព់ ធនៅកន៊ុងរែនទសករព៊ុជា ម្គ ការពវកចិាដាចន់ដាយខ្េករយួនទៀរកន៊ុងការែងអ់ែបរម្គ។ ព ធអែបរម្គ គជឺាព ធរែចំឆ្ន ខំ្ែល
ម្គ អរតា ១%ថ្ េលរែររែចំឆ្ន នំរៅពីព ធទំងថ្ អាករនលើរថ្រេែខ្ ថរ នហើយរ ិគរិពសីាថ  ភាពចំនណញ ឬខាររែស់អនកជាែព់ ធនេើយ។ 
រកុរហ ៊ុ ម្គ ការពវកចិាកន៊ុងការែងព់ ធនលើរថ្រេរួយណ្តខ្ែលមពស់ជាងរវាង Tol  ងិព ធអែបរម្គ។  
 
លិមិររែកាសព ធរែស់រករុហ ៊ុ  គជឺាករែវរថ៊ុខ្ែលររូវរររួពិ រិយនដាយអាជ្ា្រព ធ។ ពនីរពាេះការអ ៊ុវរតចាែព់ ធ  ងិែទែបញ្ញ រតិនៅរែរិែរតិ
ការនរចើ រែនភទ គឺអាច ឹងម្គ ការែករសាយម៊ុសគ្នន  ចំ  ួទកឹរបាកខ់្ែលែងាា ញនៅកន៊ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុអាច ងឹផ្លេ សែដូរនាកាល
ែរនិចេទែនាា ែន់ដាយអារស័យនៅការកំណរច់៊ុងនរកាយពសំីណ្តកអ់ាជ្ា្រព ធដារ។  
 
ររែែននទទសសររីីយយ៉ា៉ា   ់ម់្គម្គ៉ា៉ា   
នដាយអ ៊ុនល្លរតារចាែព់ ធនលើរបាកច់ណូំល រែស់សាធារណរែា សហភាពរយី៉ា  ម់្គ៉ា  រកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធផ្លា ល់ ឬរែនយលម្គ 
ការពវកិចាកន៊ុងការែងព់ ធនលើរបាកច់ណូំលរែស់រករុហ ៊ុ កន៊ុងអរតា ២៥%ថ្ របាកច់ំណូលជាែព់ ធ។ រកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ រ ិម្គ ការពវកិចា
កន៊ុងការែងព់ ធនលើរបាកច់ណូំលរែស់រកុរហ ៊ុ នេើយសរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២០  ងិឆ្ន ២ំ០២១ នដាយសារខ្រ
រកុរហ ៊ុ ទងំន េះរ ិទ ប់ា ចែន់េដើរសករែភាពអាជ្ីវករែរែស់មេួ នៅនេើយ។  
 
 
 
 
(ទំពរ័ន េះររូវទ៊ុកឱ្យចននាេ េះទនទនដាយនចរនា) 
 
 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៥៦  
   

  

២៣. ចាំណាយពនធធលើក្បារ់ចាំណូល (ត្) 
ចំណ្តយព ធនលើរបាកច់ណូំលសរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទថ្ថៃទី៣០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ងិឆ្ន ២ំ០២០ រួរម្គ ៖ 

 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    
 សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ  

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       

ព ធែចា៊ុែប ន  ៦៦៨៨៥៥   ១.៥៨៦  ២២.៧៧៨៨៩៩  ៦.៤៨២  
ព ធព ោ  ៣៣២២៤៤   ៤៥៣  ១១.៣៣១១៩៩  ១.៨៥១  
ចចំណំ្តណ្តយយពព  ធធននលលើើររបាបាកក់ច់ចំណំណូូលលបាបា  បាបា៉ា៉ា   ់ស់ាសាែែ   ទទ៊ុ៊ុកក  ១១..០០០០៩៩   ២.០៣៩  ៤៤.១១០០៨៨  ៨.៣៣៣  
 
២២៣៣..១១..  កាការរននេេាាៀៀងងផ្លផ្លាា ររ់រ់រវាវាងងររបាបាកក់ច់ចំំននណណញញររ៊ុ៊ុ  ែែងង់ព់ព  ធធននលលើើររបាបាកក់ច់ចំណំណូូលល    ិិងងររបាបាកក់ច់ចំណំណូូលលជាជាែែ់ព់ព  ធធ  
ការនេាៀងផ្លា ររ់វាងគណ ចីំនណញរ៊ុ ែងព់ ធនលើរបាកច់ណូំល  ិងរបាកច់ំណូលជាែព់ ធសរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងថ្ថៃទី៣០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២០ ម្គ ែូចខាងនរការ៖ 

 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    
 សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       

គណ ចីំនណញរ៊ុ ែងព់ ធ ២២..៤៤៧៧៨៨  ៩.២៤៣ ១១០០..០០៨៨៨៨  ៣៧.៧៧៦ 
ែែូូកកែែខ្ខ្  ថថររ៖៖        
ចំណ្តយរ ិអាចការក់ងបា  ៩៩៤៤៧៧  (១.៣១៣) ៣៣..៨៨៥៥៥៥  (៥.៣៦៦) 
ររបាបាកក់ច់ចំនំនណណញញជាជាែែ់ព់ព  ធធ  ៣៣..៤៤២២៥៥  ៧.៩៣០ ១១៣៣..៩៩៤៤៣៣  ៣២.៤១០ 
ចំណ្តយព ធនលើរបាកច់ណូំលតារអរតា ២០% (ក) ៦៦៨៨៥៥  ១.៥៨៦ ២២..៧៧៨៨៩៩  ៦.៤៨២ 
ព ធអែបរម្គ (ម) ៦៦៧៧២២  ៤៩៦ ២២..៧៧៣៣៦៦  ២.០៣០ 
ចចំណំ្តណ្តយយពព  ធធននលលើើររបាបាកក់ច់ចំណំណូូលលខ្ខ្ែែលលបាបា  បាបា៉ា៉ា   ់ស់ាសាែែ   

ទទ៊ុ៊ុកក  ((កក  ឬឬមមររួយួយណ្តណ្តខ្ខ្ែែលលមមពពសស់់ជាជាងង))  ៦៦៨៨៥៥  ១.៥៨៦ ២២..៧៧៨៨៩៩  ៦.៤៨២ 
 
 
 
 
(ទំពរ័ន េះររូវទ៊ុកឱ្យចននាេ េះទនទនដាយនចរនា) 
 
 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

8686 8787

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៥៦  
   

  

២៣. ចាំណាយពនធធលើក្បារ់ចាំណូល (ត្) 
ចំណ្តយព ធនលើរបាកច់ណូំលសរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ងិឆ្ន ២ំ០២០ រួរម្គ ៖ 

 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    
 សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ  

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       

ព ធែចា៊ុែប ន  ៦៦៨៨៥៥   ១.៥៨៦  ២២.៧៧៨៨៩៩  ៦.៤៨២  
ព ធព ោ  ៣៣២២៤៤   ៤៥៣  ១១.៣៣១១៩៩  ១.៨៥១  
ចចំណំ្តណ្តយយពព  ធធននលលើើររបាបាកក់ច់ចំណំណូូលលបាបា  បាបា៉ា៉ា   ់ស់ាសាែែ   ទទ៊ុ៊ុកក  ១១..០០០០៩៩   ២.០៣៩  ៤៤.១១០០៨៨  ៨.៣៣៣  
 
២២៣៣..១១..  កាការរននេេាាៀៀងងផ្លផ្លាា ររ់រ់រវាវាងងររបាបាកក់ច់ចំំននណណញញររ៊ុ៊ុ  ែែងង់ព់ព  ធធននលលើើររបាបាកក់ច់ចំណំណូូលល    ិិងងររបាបាកក់ច់ចំណំណូូលលជាជាែែ់ព់ព  ធធ  
ការនេាៀងផ្លា ររ់វាងគណ ចីំនណញរ៊ុ ែងព់ ធនលើរបាកច់ណូំល  ិងរបាកច់ំណូលជាែព់ ធសរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២០ ម្គ ែូចខាងនរការ៖ 

 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    
 សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       

គណ ចីំនណញរ៊ុ ែងព់ ធ ២២..៤៤៧៧៨៨  ៩.២៤៣ ១១០០..០០៨៨៨៨  ៣៧.៧៧៦ 
ែែូូកកែែខ្ខ្  ថថររ៖៖        
ចំណ្តយរ ិអាចការក់ងបា  ៩៩៤៤៧៧  (១.៣១៣) ៣៣..៨៨៥៥៥៥  (៥.៣៦៦) 
ររបាបាកក់ច់ចំនំនណណញញជាជាែែ់ព់ព  ធធ  ៣៣..៤៤២២៥៥  ៧.៩៣០ ១១៣៣..៩៩៤៤៣៣  ៣២.៤១០ 
ចំណ្តយព ធនលើរបាកច់ណូំលតារអរតា ២០% (ក) ៦៦៨៨៥៥  ១.៥៨៦ ២២..៧៧៨៨៩៩  ៦.៤៨២ 
ព ធអែបរម្គ (ម) ៦៦៧៧២២  ៤៩៦ ២២..៧៧៣៣៦៦  ២.០៣០ 
ចចំណំ្តណ្តយយពព  ធធននលលើើររបាបាកក់ច់ចំណំណូូលលខ្ខ្ែែលលបាបា  បាបា៉ា៉ា   ់ស់ាសាែែ   

ទទ៊ុ៊ុកក  ((កក  ឬឬមមររួយួយណ្តណ្តខ្ខ្ែែលលមមពពសស់់ជាជាងង))  ៦៦៨៨៥៥  ១.៥៨៦ ២២..៧៧៨៨៩៩  ៦.៤៨២ 
 
 
 
 
(ទំពរ័ន េះររូវទ៊ុកឱ្យចននាេ េះទនទនដាយនចរនា) 
 
 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៥៧  
   

  

២៣. ចាំណាយពនធធលើក្បារ់ចាំណូល (ត្) 
២២៣៣..១១..  កាការរននេេាាៀៀងងផ្លផ្លាា ររ់រ់រវាវាងងររបាបាកក់ច់ចំំននណណញញររ៊ុ៊ុ  ែែងង់ព់ព  ធធននលលើើររបាបាកក់ច់ចំណំណូូលល    ិិងងររបាបាកក់ច់ចំណំណូូលលជាជាែែ់ព់ព  ធធ  ((ររ))  

 ររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    
 សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       

គណ ចីំនណញរ៊ុ ែងព់ ធ ២២..៥៥៦៦៨៨  ៩.២៧៣ ១១០០.៤៤៥៥៤៤ ៣៧.៩០១ 
ែែូូកកែែខ្ខ្  ថថររ៖៖       
ចំណ្តយរ ិអាចការក់ងបា  ៨៨៥៥៧៧  (១.៣៤៣) ៣៣.៤៤៨៨៩៩ (៥.៤៨៩) 
ររបាបាកក់ច់ចំនំនណណញញជាជាែែ់ព់ព  ធធ  ៣៣..៤៤២២៥៥  ៧.៩៣០ ១១៣៣.៩៩៤៤៣៣ ៣២.៤១២ 
ចំណ្តយព ធនលើរបាកច់ណូំលតារអរតា ២០% (ក) ៦៦៨៨៥៥  ១.៥៨៦ ២២.៧៧៨៨៩៩ ៦.៤៨២ 
ព ធអែបរម្គ (ម) ៦៦៧៧២២  ៤៩៦ ២២.៧៧៣៣៦៦ ២.០៣០ 
ចចំណំ្តណ្តយយពព  ធធននលលើើររបាបាកក់ច់ចំណំណូូលលខ្ខ្ែែលលបាបា  បាបា៉ា៉ា   ់ស់ាសាែែ   

ទទ៊ុ៊ុកក  ((កក  ឬឬមមររួយួយណ្តណ្តខ្ខ្ែែលលមមពពសស់់ជាជាងង))  ៦៦៨៨៥៥  ១.៥៨៦ ២២.៧៧៨៨៩៩ ៦.៤៨២ 
 
រែព ័ធព ធដារនៅករព៊ុជាររវូបា កណំរល់កខណៈ  ងិខ្ែងខ្ចកជានរចើ រែនភទ  ិងែទែញ្ញ រតមិ្គ ការផ្លេ ស់ែតូរញឹកញាែ ់ខ្ែលជា្រែតាព៊ុមំ្គ 
ភាពចាស់ល្លស់ម្គ ភាពេា៊ុយគ្នន   ងិជាករែវរថ៊ុថ្ ការែករសាយ។ ជាញឹកញាែម់្គ ការែករសាយ ម៊ុសៗគ្នន ជានរចើ នកើរម្គ នេើងកន៊ុង
ចំនណ្តរអាជ្ា្រព ធដារយ៊ុតាថ  កិារ។ ព ធ គជឺាករែវរថ៊ុថ្ ការររួរព ិិរយនេើងវញិ  ិងការសនងករនដាយភាន កង់ារនេេងៗជានរចើ ខ្ែលម្គ 
សររថកិចាកន៊ុងការផ្លកពិ យ័នលើការរបាក។់ 
 
កតាត ទងំន េះ នហើយខ្ែលអាចន្វើឱ្យម្គ ហា ភិយ័ព ធដារនៅ កន៊ុងរពេះរាជាណ្តចរកករព៊ុជា្ជំាងរែនទសែថ្ទនទៀរ។ គណៈរគែរ់គងម្គ ការ
នជ្ឿជាកថ់ាែំណ៊ុ លព ធររូវបា កររ់តារគែរ់គ្ន ន់ដាយខ្េែកនលើការែករសាយែទែញ្ញរតពិ ធដារែស់មេួ ។ 
 
២៤. បាំណុលពនធពនា 

 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
    ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 

ររទទពពយយសសររបបររតតិិ  ននរារាងងចចររកក    ិងិងែែររ ិកិាកាខខ ររ        
សររ៊ុលយនែើររគ្ន   ៤៤៥៥៣៣    -   ១១..៨៨៥៥៤៤    - 
ចំនណញ ឬខារខ្ែលបា ទទួល ៣៣២២៤៤    ៤៥៣   ១១..៣៣១១៩៩    ១.៨៥១ 
លនរែៀងពីការែដូររូែិយែណ័ណ    --    -   ((៧៧))  ៣ 
សសររររ៊ុ៊ុលលយយចច៊ុ៊ុងងររគ្នគ្ន    ៧៧៧៧៧៧    ៤៥៣   ៣៣..១១៦៦៦៦    ១.៨៥៤ 
 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៥៨  
   

  

២៥. ការធេទៀងផ្ទទ ត់្ធៅធលើបាំណុលដែលធរើត្ធ ើងពីសរមមភាពហរិញ្ញវត្ថ ុ
ែខ្ររែររលួែណំ៊ុ លរែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ខ្ែលនកើរនេើងពសីករែភាពហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលអាចចរថ់ាន កប់ា ែូចខាងនរការ៖ 

 
ថ្ថៃទី១ ខ្មកកកដា 

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

រិ ខ្រ លំហូរសាច់របាក់ 
 

លំហូសាច់របាក់ 
  

ថ្ថ្ថថៃៃទទីី៣៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានាឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
  ទិញែខ្ ថរ កររ់តាែេញ្ា ស់ ចំណូល ការទូទរ់     
 ពា ់ែ៊ុល្លេ រអានររកិ ពា ់ែ៊ុល្លេ រអានររកិ ពា ់ែ៊ុល្លេ រអានររកិ ពា ់ែ៊ុល្លេ រអានររកិ ពា ់ែ៊ុល្លេ រអានររកិ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ល្លល្ល  ននររៀៀលល  
        ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  
          

ឥណទ ម្គ កាលកំណរ់ ១០៨.៥៨២ - - - (៨.៥០៧) ១១០០០០..០០៧៧៥៥  ៤៤០០៧៧..៨៨០០៦៦  
ឥណទ ែងវិល  ១.៦៣២   -    -  ៧.៩៩៧   (៧.១០៦)   ២២..៥៥២២៣៣      ១១០០..២២៨៨១១    
ែំណ៊ុ លភរសិ ោ ៩៥ ២២០ (១៤) - (១៣៩) ១១៦៦២២  ៦៦៦៦១១  
 ១១០.៣០៩ ២២០ (១៤) ៧.៩៩៧   (១៥.៧៥២)   ១១០០២២..៧៧៦៦០០      ៤៤១១៨៨..៧៧៤៤៨៨  
 

 
ថ្ថៃទី១ ខ្មកកកដា 

ឆ្ន ២ំ០១៩ 
 

រិ ខ្រ លំហូរសាច់របាក់ 
 

លំហូសាច់របាក់ 
  

ថ្ថ្ថថៃៃទទីី៣៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានាឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២០០  
  ទិញែខ្ ថរ កររ់តាែេញ្ា ស់ ចំណូល ការទូទរ់     
 ពា ់ែ៊ុល្លេ រអានររកិ ពា ់ែ៊ុល្លេ រអានររកិ ពា ់ែ៊ុល្លេ រអានររកិ ពា ់ែ៊ុល្លេ រអានររកិ ពា ់ែ៊ុល្លេ រអានររកិ ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ល្លល្ល  ននររៀៀលល  
        ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  
          

ឥណទ ម្គ កាលកំណរ់ ៩៥.៤០៧ - - ១៣.៩២៦ (៧៥១) ១១០០៨៨..៥៥៨៨២២  ៤៤៤៤៤៤..៤៤២២៦៦  
ឥណទ ែងវិល ១.៤៩៩ - - ១១.៦៧២ (១១.៥៣៩) ១១..៦៦៣៣២២  ៦៦..៦៦៨៨០០  
ែំណ៊ុ លភរសិ ោ ១៦២ ៩ - - (៧៦) ៩៩៥៥  ៣៣៨៨៩៩  
 ៩៧.០៦៨ ៩ - ២៥.៥៩៨ (១២.៣៦៦) ១១១១០០..៣៣០០៩៩  ៤៤៥៥១១..៤៤៩៩៥៥  
 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៦១  
   

  

២៧. ក្បតិ្បត្តិការជាមួយគណៈក្គប់ក្គងសាំខាន់ៗ 
គណៈរគែរ់គងសំខា ់ៗ  ររូវបា កំណរថ់ាជាែ៊ុគាលទំងឡាយណ្តខ្ែលម្គ សិទធិ  ិងទំ ួលម៊ុសររូវកន៊ុងការន្វើខ្េ ការ ែកឹនាំ  ងិរគែរ់គង
នលើសករែភាពរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ រ ិថានដាយផ្លា ល់ ឬនដាយរែនយល។ គណៈរគែរ់គងសំខា ់ៗ  រួរែញ្ាូ លទំងអភបិាល
រែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ ។  

 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    
 សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 

        
របាកន់ែៀវរេ  ិងរងាវ   ់ ៣៣៩៩៤៤ ៣៥៣  ១១..៦៦០០៤៤  ១.៤៤៣ 
 
២៨. ត្ថ្មែសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ
តារាងខាងនរការែងាា ញពសីររ៊ុលយនយង  ិងរថ្រេសររសែថ្ ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ  ិងែំណ៊ុ លហិរញ្ញ វរថ៊ុ រួរញ្ាូ លទំងករររិថ្ ឋានា ៊ុរករ
ថ្ រថ្រេសររសែ។ វារ ិរាែែ់ញ្ាូ លទំងពរ័ម៌្គ ថ្ រថ្រេសររសែសរម្គែរ់ទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ  ិងែណំ៊ុ លហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលរ ិបា វាស់ខ្វង
តាររថ្រេសររសែ រែសិ នែើសររ៊ុលយនយងគឺជាការបា៉ា  ស់ាែ  ែស៏រនហរ៊ុេលថ្ រថ្រេសររសែ។ សររ៊ុលយនយងថ្ សាចរ់បាក ់ ងិសរ
រ៊ុលយ្នាគ្នរ សររ៊ុលយររវូសងនៅ/ទទួលពភីាគពីាកព់ ័ធ សររ៊ុលយររូវទទួលពីរករុហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ សររ៊ុលយររវូសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ 
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវទទួលនេេងៗ គណ ីពាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវសងនេេងៗ រពរទំងរបាកក់រា ីជាការបា៉ា  ស់ាែ  ែស៏រនហរ៊ុេល
ថ្ រថ្រេសររសែ នទេះែជីានដាយសារខ្រលកខណៈរយៈនពលមេរីែស់វា ឬនដាយសារខ្រការនកើ នេើងថ្ អរតាការរបាកថ់្ ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ
ខ្ែលររូវបា កណំររ់ថ្រេនេើងវញិកន៊ុងទីេារអរតាការរបាកក់ន៊ុង ឬជ្រិែល់ច៊ុងការយិែិរនចេទថ្ របាយការណ៍។  
 
ករររិម៊ុសគ្នន នៅកន៊ុងឋានា ៊ុរករថ្ រថ្រេសររសែ គឺម្គ ែូចខាងនរការ៖ 

 រថ្រេខ្ែលបា ែករសង (រ ិបា ខ្កខ្រែ) កន៊ុងទីេារសករែសរម្គែរ់ទពយសករែ ឬែណំ៊ុ លខ្ែលអាចកំណរអ់រតសញ្ញ ណបា  
(ករររិ ១)។ 

 ធារ៊ុចូលនេេងនទៀរនរៅពីរថ្រេខ្ែលបា ែករសង បា រួរែញ្ាូ លកន៊ុងករររិ ១ ខ្ែលអាចអនងករបា សរម្គែរ់ទពយសករែ  ិង
ែំណ៊ុ លរ ិថានដាយផ្លា ល់ ឬនដាយរែនយល (ករររិ ២)។ 

 ធារ៊ុចូលថ្ រទពយសករែ ឬែំណ៊ុ ល ខ្ែលរ ិខ្េែកនលើទិ ន យ័ទេីារខ្ែលអាចអនងករបា  (ករររិ ៣)។ 
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    
 ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ    សសររររ៊ុ៊ុលលយយននយយងង កកររររិរិរ  ២២ សររ៊ុលយនយង ករររិ ២ 
  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ 
        
សញ្ញ ែណ័ណ ថ្ ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ៤៤.៣៣២២១១ ៤..៣២១  ៥៥.៨៨៦៦៧៧ ៥.៨៦៧ 
 
រថ្រេសររសែថ្ ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុបា ន្វើរែរិែរតិការជ្ួញែូរ កន៊ុងទីេារសករែ គឺខ្េែកនលើរថ្រេទីេារខ្ែលបា ែករសងន់ាកាលរនិចេទថ្ 
របាយការណ៍។ ទីេាររយួខ្ែលររូវបា នគចរទ់៊ុកជាទីេារសករែ រែសិ នែើរថ្រេខ្ែលបា ែករសង គឺបា នកើរនេើង  ិងនកើរនេើងជានទៀង
ទរព់កីារផ្លេ ស់ែដូរ អនកខ្ចកចយ ឈែួញកណ្តដ ល សរព ័ធសហរគ្នស រថ្រេនសវាករែ ឬភាន កង់ារ ិយរ័ករែ  ិងរថ្រេទំងឡាយខ្ែលរណំ្តងឱ្យ
រែរិែរតិការទីេារជាកខ់្សដង  ិងនកើរនេើងជានទៀងទរន់ដាយខ្េែកនលើរែរិែរតកិារជ្ំនហាងថ្ែ។ ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុទងំន េះ ររូវបា ដាក់
ែញ្ាូ លនៅកន៊ុងករររិ ១។ 
 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៦២  
   

  

២៨. ត្ថ្មែសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
រថ្រេសររសែរែស់ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលរ ិបា ន្វើរែរិែរតិការនៅកន៊ុងទីេារសករែ (ឧទហរណ៍ សញ្ញ ែណ័ណ ហសួការបា៉ា  ស់ាែ  ) ររូវបា 
កំណរន់ដាយនរែើរបាស់ែនចាកនទសវាយរថ្រេ។ ែនចាកនទសវាយរថ្រេទងំន េះ ែនងកើ ការនរែើរបាស់ ូវទិ ន យ័ទេីារខ្ែលអាចអនងករបា  នៅ
នពលខ្ែលវានកើរម្គ   ិងពឹងខ្េែកនលើភាពអាចនៅរចួថ្ ការបា៉ា  ស់ាែ  ជាកល់្លករ់ែស់អងាភាពរិចរចួែំេ៊ុរ។  
 
រែសិ នែើរាល់ធារ៊ុចូលសំខា ់ៗ  រររូវនែើរបឱី្យរថ្រេសររសែថ្ ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុអាចអនងករបា  ននាេះឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុររូវបា រួរែញ្ាូ ល
នៅកន៊ុងករររិ ២។ រែសិ នែើធារ៊ុចូលសំខា ់ៗ រួយ ឬនរចើ  គឺរ ិខ្េែកនលើភាពអាចអនងករម្គ ថ្ ទិ ន យ័ទេីារ ននាេះឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុររូវ
បា រួរែញ្ាូ លនៅកន៊ុងករររិ ៣។ រថ្រេសររសែថ្ អរតាែដូររបាក ់គឺររវូបា គណនាកន៊ុងនារជារថ្រេែចា៊ុែប នថ្ លំហូរសាចរ់បាកន់ានពល
អនាគរខ្ែលបា បា៉ា  ស់ាែ  ទ៊ុក គឺខ្េែកនលើខ្មេនកាងទិ ន យ័ខ្ែលអាចអនងករបា ។  
 
២៩. ចាំណាត់្ថ្នន រ់ថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ
តារាងខាងនរការែងាា ញពកីារវភិាគឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុកន៊ុងរែនភទ ីរយួៗ៖ 
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
ររទទពពយយសសកកររែែហហិិររញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       
តាតាររថ្ថ្ថថេេននែែើើររររ ំលំលសស់់       
សាចរ់បាក ់ ិងសររ៊ុលយ្នាគ្នរ  ១១៧៧.១១៦៦៧៧   ៥..៥២៤  ៦៦៩៩.៩៩៥៥៦៦  ២២.៦១០  
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវទទួលនេេងៗ  ៣៣.២២២២១១   ១..៤៥២  ១១៣៣.១១២២៧៧  ៥.៩៤៣ 
សររ៊ុលយររូវទទួលពភីាគពីាកព់ ័ធ  ២២ ២..៣៣២  ៨៨ ៩.៥៤៥ 

  ២២០០.៣៣៩៩០០ ៩..៣០៨  ៨៨៣៣.០០៩៩១១ ៣៨.០៩៨ 
 
 ររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
ររទទពពយយសសកកររែែហហិិររញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       
តាតាររថ្ថ្ថថេេននែែើើររររ ំលំលសស់់       
សាចរ់បាក ់ ិងសររ៊ុលយ្នាគ្នរ ១១៧៧.១១៥៥៤៤ ៥..៥០០  ៦៦៩៩.៩៩០០៣៣ ២២.៥១២ 
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវទទួលនេេងៗ  ៣៣.២២១១៥៥ ១..៤៣៧  ១១៣៣.១១០០១១ ៥.៨៨២ 
សររ៊ុលយររូវទទួលពរីកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ  ៧៧៩៩ ៣៨  ៣៣២២២២ ១៥៦ 
សររ៊ុលយររូវទទួលពភីាគពីាកព់ ័ធ  ២២ ២..៣៣២  ៨៨ ៩.៥៤៥ 

  ២២០០.៤៤៥៥០០ ៩..៣០៧  ៨៨៣៣.៣៣៣៣៤៤ ៣៨.០៩៥ 
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ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៦២  
   

  

២៨. ត្ថ្មែសមក្សបថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
រថ្រេសររសែរែស់ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលរ ិបា ន្វើរែរែិរតិការនៅកន៊ុងទីេារសករែ (ឧទហរណ៍ សញ្ញ ែណ័ណ ហសួការបា៉ា  ស់ាែ  ) ររូវបា 
កំណរន់ដាយនរែើរបាស់ែនចាកនទសវាយរថ្រេ។ ែនចាកនទសវាយរថ្រេទងំន េះ ែនងកើ ការនរែើរបាស់ ូវទិ ន យ័ទេីារខ្ែលអាចអនងករបា  នៅ
នពលខ្ែលវានកើរម្គ   ិងពឹងខ្េែកនលើភាពអាចនៅរចួថ្ ការបា៉ា  ស់ាែ  ជាកល់្លករ់ែស់អងាភាពរិចរចួែំេ៊ុរ។  
 
រែសិ នែើរាល់ធារ៊ុចូលសំខា ់ៗ  រររូវនែើរបឱី្យរថ្រេសររសែថ្ ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុអាចអនងករបា  ននាេះឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុររូវបា រួរែញ្ាូ ល
នៅកន៊ុងករររិ ២។ រែសិ នែើធារ៊ុចូលសំខា ់ៗ រួយ ឬនរចើ  គឺរ ិខ្េែកនលើភាពអាចអនងករម្គ ថ្ ទិ ន យ័ទេីារ ននាេះឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុររូវ
បា រួរែញ្ាូ លនៅកន៊ុងករររិ ៣។ រថ្រេសររសែថ្ អរតាែដូររបាក ់គឺររវូបា គណនាកន៊ុងនារជារថ្រេែចា៊ុែប នថ្ លំហូរសាចរ់បាកន់ានពល
អនាគរខ្ែលបា បា៉ា  ស់ាែ  ទ៊ុក គឺខ្េែកនលើខ្មេនកាងទ ិន យ័ខ្ែលអាចអនងករបា ។  
 
២៩. ចាំណាត់្ថ្នន រ់ថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ
តារាងខាងនរការែងាា ញពកីារវភិាគឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុកន៊ុងរែនភទ ីរយួៗ៖ 
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
ររទទពពយយសសកកររែែហហិិររញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       
តាតាររថ្ថ្ថថេេននែែើើររររ ំលំលសស់់       
សាចរ់បាក ់ ិងសររ៊ុលយ្នាគ្នរ  ១១៧៧.១១៦៦៧៧   ៥..៥២៤  ៦៦៩៩.៩៩៥៥៦៦  ២២.៦១០  
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវទទួលនេេងៗ  ៣៣.២២២២១១   ១..៤៥២  ១១៣៣.១១២២៧៧  ៥.៩៤៣ 
សររ៊ុលយររូវទទួលពភីាគពីាកព់ ័ធ  ២២ ២..៣៣២  ៨៨ ៩.៥៤៥ 

  ២២០០.៣៣៩៩០០ ៩..៣០៨  ៨៨៣៣.០០៩៩១១ ៣៨.០៩៨ 
 
 ររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
ររទទពពយយសសកកររែែហហិិររញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       
តាតាររថ្ថ្ថថេេននែែើើររររ ំលំលសស់់       
សាចរ់បាក ់ ិងសររ៊ុលយ្នាគ្នរ ១១៧៧.១១៥៥៤៤ ៥..៥០០  ៦៦៩៩.៩៩០០៣៣ ២២.៥១២ 
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវទទួលនេេងៗ  ៣៣.២២១១៥៥ ១..៤៣៧  ១១៣៣.១១០០១១ ៥.៨៨២ 
សររ៊ុលយររូវទទួលពរីកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព ័ធ  ៧៧៩៩ ៣៨  ៣៣២២២២ ១៥៦ 
សររ៊ុលយររូវទទួលពភីាគពីាកព់ ័ធ  ២២ ២..៣៣២  ៨៨ ៩.៥៤៥ 

  ២២០០.៤៤៥៥០០ ៩..៣០៧  ៨៨៣៣.៣៣៣៣៤៤ ៣៨.០៩៥ 
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៦៣  
   

  

២៩. ចាំណាត់្ថ្នន រ់ថ្នឧបររណ៍ហរិញ្ញវត្ថុ (ត្) 
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       
តាតាររថ្ថ្ថថេេននែែើើររររ ំលំលសស់់       
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវសងនេេងៗ  ៣៣៣៣.២២៧៧១១   ១០..៧៩៦  ១១៣៣៥៥.៥៥៨៨០០ ៤៤.១៨៨ 
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ  ២២៧៧.០០៥៥៤៤ ៦២..៨៩២  ១១១១០០.២២៤៤៥៥ ២៥៧.៤១៧ 
សររ៊ុលយររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ  ៩៩០០.៦៦៦៦៨៨ ៣៦..៦៦៧  ៣៣៦៦៩៩.៤៤៧៧២២ ១៥០.០៧៨ 
របាកក់រា ី ១១០០៥៥.១១១១៩៩   ១១២..៦៩១  ៤៤២២៨៨.៣៣៦៦០០  ៤៦១.២៤៤ 

សសញ្ញ្ញញ ែែ័ណ័ណណណ ខ្ខ្ែែលលបាបា  ននររែែើើកាការរពាពាររហាហា  ិភិភ័យ័យ      
សញ្ញ ែណ័ណ ថ្ ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ  ៤៤.៣៣២២១១ ៥..៨៦៧  ១១៧៧.៦៦០០៨៨ ២៤.០១៤ 

  ២២៦៦០០.៤៤៣៣៣៣   ២២៨..៩១៣  ១១.០០៦៦១១.២២៦៦៥៥ ៩៣៦.៩៤១ 
 
 ររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       
តាតាររថ្ថ្ថថេេននែែើើររររ ំលំលសស់់       
គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវសងនេេងៗ  ៣៣៣៣.២២៥៥៧៧   ១០..៧៩៦  ១១៣៣៥៥.៥៥២២៣៣ ៤៤.១៨៨ 
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ  ២២៧៧.០០៥៥៤៤   ៦២..៨៩២  ១១១១០០.២២៤៤៥៥  ២៥៧.៤១៧ 
សររ៊ុលយររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ  ៩៩០០.៦៦៦៦៨៨   ៣៦..៦៦៧  ៣៣៦៦៩៩.៤៤៧៧២២  ១៥០.០៧៨ 
របាកក់រា ី ១១០០៥៥.១១១១៩៩   ១១២..៦៩១    ៤៤២២៨៨.៣៣៦៦០០  ៤៦១.២៤៤  

សសញ្ញ្ញញ ែែ័ណ័ណណណ ខ្ខ្ែែលលបាបា  ននររែែើើកាការរពាពាររហាហា  ិភិភ័យ័យ      
សញ្ញ ែណ័ណ ថ្ ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ  ៤៤.៣៣២២១១     ៥..៨៦៧  ១១៧៧.៦៦០០៨៨ ២៤.០១៤ 

  ២២៦៦០០.៤៤១១៩៩   ២២៨..៩១៣    ១១.០០៦៦១១.២២០០៨៨  ៩៣៦.៩៤១  
 
 
 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៦៤  
   

  

៣០. រថ្ក្មរនងុមួយភាគហ ុន 
កថ្ររកន៊ុងរយួភាគហ ៊ុ ជារូលដាា   គរឺរូវបា គណនាតាររយៈការខ្ែងខ្ចករបាកច់ំនណញខ្ែលទកទ់ងនៅ ឹងអនកកា ក់ាែរូ់ល្ រែស់
រកុរហ ៊ុ តារច ំួ រ្យរថ្ ភាគហ ៊ុ ្រែតា កន៊ុងការនចញេាយភាគហ ៊ុ កន៊ុងអេំ៊ុងកាលែរនិចេទែូចខ្ែលបា ែងាា ញខាងនរការ៖ 
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
របាកច់នំណញខ្ែលទកទ់ងជារួយម្គា ស់រកុរហ ៊ុ   ១១.៣៣៨៨៨៨ ៧..២០៧  ៥៥.៦៦៥៥០០ ២៩.៤៥៥ 
ចំ ួ ភាគហ ៊ុ ជារ្យរ  ៧៧៤៤.៤៤៨៨០០.២២៤៤៧៧ ៧១..០០០..០០០  ៧៧៤៤.៤៤៨៨០០.២២៤៤៧៧ ៧១.០០០.០០០ 
ចំនណញស៊ុទធកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ នគ្នល (នស /នរៀល)  ១១.៨៨៦៦ ១០..១៥  ៧៧៥៥.៨៨៦៦ ៤១៤.៨៦ 
ចំនណញស៊ុទធកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ ថយច៊ុេះ (នស /នរៀល) ១១.៨៨៦៦ ១០..១៥  ៧៧៥៥.៨៨៦៦ ៤១៤.៨៦ 
 
រថ្រេថយច៊ុេះកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ  គឺររូវបា គណនាតាររយៈការខ្កខ្រែចំ  ួភាគហ ៊ុ ្រែតាជារ្យរខ្ែលនៅសល់ នែើរបសី ែរព់កីារខ្កខ្រែនៅ
នលើភាគហ ៊ុ ខ្ែលសកាដ  ៊ុពលទំងអស់។  
 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ រ ិម្គ ការខ្កខ្រែនៅនលើភាគហ ៊ុ ្រែតាខ្ែលម្គ សកាដ  ៊ុពល គិរររឹរច៊ុងកាលែរនិចេទ ីរយួៗ។ ែូចន េះ កថ្ររខ្ែលបា 
ចរចកន៊ុងរយួភាគហ ៊ុ  គសឺររូលនៅ ឹងកថ្ររជារូលដាា  កន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ ។ 
 
៣១. ធោលបាំណង និងធោលនធោបាយរនងុការក្គប់ក្គងហានិភ័យ 
ហាហា  ិិភភ័យ័យហហិិររញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ   
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ ររូវរែឈរ ឹងហា ិភយ័ហរិញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលនកើរនេើងពីរែរិែរតិការអាជ្ីវករែ  ងិការនរែើរបាស់ឧែករណ៍       
ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ នគ្នល នយបាយរគែរ់គងហា ភិយ័ហិរញ្ញ វរថ៊ុររវូបា ែនងកើរនេើងនែើរបធីានាថាម្គ ្ ធា រគែរ់គ្ន ស់រម្គែក់ារអភវិឌឍ ៍
អាជ្ីវករែរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ មណៈនពលខ្ែលការរគែរ់គងហា ភិយ័ឥណទ   ិងហា ភិយ័លទធភាពទូទរស់ងែំណ៊ុ ល 
ហា ិភយ័អរតាការរបាក ់ ងិហា ិភយ័រូែយិែណ័ណ ែរនទស។ សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ ែំនណើ ររសែតារនគ្នល នយបាយ  ិង ីរិវ ិ្ ី
ខ្ែលបា កណំរយ់៉ា ងចាស់ ររវូបា អ ៊ុររ័នដាយរកុររែឹកាភបិាលនែើរបធីានារែសិទធភាពថ្ ែំនណើ រការរគែរ់គងហា ិភយ័។ 
 

ខ្េនកសំខា ់ៗ ថ្ ហា ិភយ័ហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ បា រែឈររ៊ុម  ិងនគ្នល នយបាយថ្ ចំណ៊ុ ចសំខា ថ់្ សករែភាព
ររនាគ្នរសំខា ់ៗ ររូវបា កណំរែូ់ចខាងនរការ៖ 
 
((កក))..  ហាហា  ិភិភ័យ័យឥឥណណទទ   
ហា ិភយ័ឥណទ  គជឺាហា ិភយ័ថ្ ការខារែងខ់្េនកហរិញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ រែសិ នែើអរិថជិ្  ឬសរភាគីថ្ 
ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុរ ិអាចែំនពញតារការពវកិចាតារកចិាស ោរែស់មេួ បា ។ 
 

វាគឺជានគ្នល នយបាយរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ កន៊ុងការនរែើរបាស់ ូវឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ជារយួសរភាគីខ្ែលអាចនជ្ឿជាកប់ា ។ 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ រ ិរពឹងទ៊ុកថា  ឹងទទលួរង ូវការខារែងឥ់ណទ ជាសារវ ័ត នលើរទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ ឬឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ
នេេងៗនទៀរ ។ 
 

រែភពថ្ ហា ិភយ័ឥណទ  នកើរនេើងនៅនពលម្គ ការខ្រែរែួលខ្េនកនសែាកិចា ឧសាហករែ  ិងកតាត ភូរសិាេសត ខ្ែលន្វើនអាយែ៉ាេះពាល់
ែល់រករុសរភាគី ខ្ែលហា ិភយ័ឥណទ រែស់មេួ ជាខ្េនកែសំ៏ខា  ់ថ្ ហា ភិយ័ឥណទ ទំងអស់រែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិង             
រកុរហ ៊ុ ។ រែរែិរិតការរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ ររូវបា រួរែញ្ាូ លជារយួសរភាគខី្ែលអាចនជ្ឿជាកប់ា  នដាយនហរ៊ុន េះវា
អាចការែ់ ថយហា ភិយ័ឥណទ បា ។ 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

9494 9595

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៦៤  
   

  

៣០. រថ្ក្មរនងុមួយភាគហ ុន 
កថ្ររកន៊ុងរយួភាគហ ៊ុ ជារូលដាា   គរឺរូវបា គណនាតាររយៈការខ្ែងខ្ចករបាកច់ំនណញខ្ែលទកទ់ងនៅ ឹងអនកកា ក់ាែរូ់ល្ រែស់
រកុរហ ៊ុ តារច ំួ រ្យរថ្ ភាគហ ៊ុ ្រែតា កន៊ុងការនចញេាយភាគហ ៊ុ កន៊ុងអេំ៊ុងកាលែរនិចេទែូចខ្ែលបា ែងាា ញខាងនរការ៖ 
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០  
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
     ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
របាកច់នំណញខ្ែលទកទ់ងជារួយម្គា ស់រកុរហ ៊ុ   ១១.៣៣៨៨៨៨ ៧..២០៧  ៥៥.៦៦៥៥០០ ២៩.៤៥៥ 
ចំ ួ ភាគហ ៊ុ ជារ្យរ  ៧៧៤៤.៤៤៨៨០០.២២៤៤៧៧ ៧១..០០០..០០០  ៧៧៤៤.៤៤៨៨០០.២២៤៤៧៧ ៧១.០០០.០០០ 
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រថ្រេថយច៊ុេះកន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ  គឺររូវបា គណនាតាររយៈការខ្កខ្រែចំ  ួភាគហ ៊ុ ្រែតាជារ្យរខ្ែលនៅសល់ នែើរបសី ែរព់កីារខ្កខ្រែនៅ
នលើភាគហ ៊ុ ខ្ែលសកាដ  ៊ុពលទំងអស់។  
 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ រ ិម្គ ការខ្កខ្រែនៅនលើភាគហ ៊ុ ្រែតាខ្ែលម្គ សកាដ  ៊ុពល គិរររឹរច៊ុងកាលែរនិចេទ ីរយួៗ។ ែូចន េះ កថ្ររខ្ែលបា 
ចរចកន៊ុងរយួភាគហ ៊ុ  គសឺររូលនៅ ឹងកថ្ររជារូលដាា  កន៊ុងរួយភាគហ ៊ុ ។ 
 
៣១. ធោលបាំណង និងធោលនធោបាយរនងុការក្គប់ក្គងហានិភ័យ 
ហាហា  ិិភភ័យ័យហហិិររញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុ   
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ ររូវរែឈរ ឹងហា ិភយ័ហរិញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលនកើរនេើងពីរែរិែរតិការអាជ្ីវករែ  ងិការនរែើរបាស់ឧែករណ៍       
ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ នគ្នល នយបាយរគែរ់គងហា ភិយ័ហិរញ្ញ វរថ៊ុររវូបា ែនងកើរនេើងនែើរបធីានាថាម្គ ្ ធា រគែរ់គ្ន ស់រម្គែក់ារអភវិឌឍ ៍
អាជ្ីវករែរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ មណៈនពលខ្ែលការរគែរ់គងហា ភិយ័ឥណទ   ិងហា ភិយ័លទធភាពទូទរស់ងែំណ៊ុ ល 
ហា ិភយ័អរតាការរបាក ់ ងិហា ិភយ័រូែយិែណ័ណ ែរនទស។ សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ ែំនណើ ររសែតារនគ្នល នយបាយ  ិង ីរិវ ិ្ ី
ខ្ែលបា កណំរយ់៉ា ងចាស់ ររវូបា អ ៊ុររ័នដាយរកុររែឹកាភបិាលនែើរបធីានារែសិទធភាពថ្ ែំនណើ រការរគែរ់គងហា ិភយ័។ 
 

ខ្េនកសំខា ់ៗ ថ្ ហា ិភយ័ហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលសរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ បា រែឈររ៊ុម  ិងនគ្នល នយបាយថ្ ចំណ៊ុ ចសំខា ថ់្ សករែភាព
ររនាគ្នរសំខា ់ៗ ររូវបា កណំរែូ់ចខាងនរការ៖ 
 
((កក))..  ហាហា  ិភិភ័យ័យឥឥណណទទ   
ហា ិភយ័ឥណទ  គជឺាហា ិភយ័ថ្ ការខារែងខ់្េនកហរិញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ រែសិ នែើអរិថជិ្  ឬសរភាគីថ្ 
ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុរ ិអាចែំនពញតារការពវកិចាតារកចិាស ោរែស់មេួ បា ។ 
 

វាគឺជានគ្នល នយបាយរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ កន៊ុងការនរែើរបាស់ ូវឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ជារយួសរភាគីខ្ែលអាចនជ្ឿជាកប់ា ។ 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ រ ិរពឹងទ៊ុកថា  ឹងទទលួរង ូវការខារែងឥ់ណទ ជាសារវ ័ត នលើរទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុ ឬឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ
នេេងៗនទៀរ ។ 
 

រែភពថ្ ហា ិភយ័ឥណទ  នកើរនេើងនៅនពលម្គ ការខ្រែរែួលខ្េនកនសែាកចិា ឧសាហករែ  ិងកតាត ភូរសិាេសត ខ្ែលន្វើនអាយែ៉ាេះពាល់
ែល់រករុសរភាគី ខ្ែលហា ិភយ័ឥណទ រែស់មេួ ជាខ្េនកែសំ៏ខា  ់ថ្ ហា ភិយ័ឥណទ ទំងអស់រែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិង             
រកុរហ ៊ុ ។ រែរែិរិតការរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ ររូវបា រួរែញ្ាូ លជារយួសរភាគខី្ែលអាចនជ្ឿជាកប់ា  នដាយនហរ៊ុន េះវា
អាចការែ់ ថយហា ភិយ័ឥណទ បា ។ 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

9696 9797

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៦៥  
   

  

៣១. ធោលបាំណង និងធោលនធោបាយរនងុការក្គប់ក្គងហានិភ័យ (ត្) 
((កក))..  ហាហា  ិភិភ័យ័យឥឥណណទទ    ((ររ)) 
កតាត ខ្ែលែងករឱ្យសរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ  រែឈរ ងឹហា ិភយ័ឥណទ ម្គ ែូចខាងនរការ៖ 
  
គគណណ  ីរីរររូវូវទទទទួលួល    ិងិងររទទពពយយសសកកររែែកកិចិចាាសស  ោោ 
រថ្រេែ៊ុលថ្ គណ ីររវូទទលួ ររវូបា គិរពិចរណ្ត ូវការបា៉ា  ស់ាែ  ខ្ែលសរនហរ៊ុេល ថ្ រថ្រេសររសែ។ 
 
កន៊ុងការវាស់ខ្វងការខារែងឥ់ណទ  រពំងឹទ៊ុកពាណិជ្ជករែ ិងគណ ីររវូទទួល ិងរទពយសករែកិចាស ោររូវបា វាយរថ្រេជាលកខណៈ
ែ៊ុគាលនដាយកណំរល់កខណៈហា ភិយ័រែស់អរិថជិ្ ចំនពាេះចណំ្តរថ់ាន កខ់ាងនរៅែូចខ្ែលបា េេពវេាយនដាយទីភាន កង់ារវាយរថ្រេឥណ
ទ អ តរជារិនហើយ ECL ការខារែងរ់រូវបា នរែើនែើរបគីណនា ECL។ 
 
នាការយិែរនិចេទថ្ របាយការណ៍ន េះ រ ិម្គ ហា ិភយ័ឥណទ ថ្ ច ំ ួទឹករបាករ់ែស់គណ ីររវូទទលួនៅកន៊ុង របាយការណ៍សាថ  ភាព
ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ 
 
អរិថិជ្ ររវូបា វាយរថ្រេ “AAA” នដាយរករុហ ៊ុ រ ិធាេ ែទ់ទលួរងការខារែងព់ីអរិថជិ្ ន េះពរី៊ុ នទ ែូនចនេះអរតា ០% ររូវបា នរែើ។ 
នាកាលែរនិចេទថ្ថៃទ៣ី១ ខ្ម្នូ ឆ្ន ២ំ០២១ ការខារែងឥ់ណទ ខ្ែលបា រពំឹងទ៊ុករ ិម្គ ននាេះនទ។ 
 
សាសាចច់រ់របាបាកក់ ់   ិងិងសាសាចច់រ់របាបាកក់ស់សររររូូលល  
ហា ិភយ័ឥណទ សរម្គែស់ាចរ់បាក ់ ងិសាចរ់បាកស់ររូល ររវូបា ចរទ់៊ុកថារិចរចួ ពីនរពាេះសរភាគជីា្នាគ្នរនៅកន៊ុងរសុកែល៏ប។ី 
 
ឧឧែែកកររណណ៍៍ហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុននររែែើើកកនន៊ុ៊ុងងសសកកររែែភាភាពពកាការរពាពាររហាហា  ិភិភ័យ័យ  
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ រែឈរ ឹងការខារែងឥ់ណទ  នៅកន៊ុងរពឹរតិការណ៍ថ្ រ ិបា ន្វើរែរិែរតិការនដាយសរភាគីថ្ ឧែករណ៍
ហិរញ្ញ វរថ៊ុ ែ៉ា៊ុខ្ តរ ិម្គ ការរពំឹងទ៊ុកថាម្គ សរភាគណី្តរយួរ ិអាចែំនពញការពវកចិារែស់មេួ បា ។  
 
((មម))..  ហាហា  ិភិភ័យ័យលលទទធធភាភាពពទទូូទទររ់ស់សងងែែំណំណ៊ុ៊ុ លល 
ហា ិភយ័លទធភាពទូទរស់ងែណំ៊ុ ល គជឺាហា ិភយ័ខ្ែលសហរគ្នស រែឈរ ឹងការលំបាកកន៊ុងការនរៀ ចថំវកិា នែើរបែីំនពញតារ      
កិចាស ោខ្ែលទកទ់ងជារួយ ឹងឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។ 
 
ហា ិភយ័លទធភាពទូទរស់ងែណំ៊ុ ល គជឺាលទធេលថ្ កងវេះលទធភាពកន៊ុងការលកន់ចញ ូវរទពយសករែហិរញ្ញ វរថ៊ុកន៊ុងរថ្រេសររសែខ្ែលនៅ
នកៀកែេំ៊ុរ។  
 
នគ្នល នយបាលរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ  គឺនែើរបរីរួរព ិិរយជារែចំ ូវរររូវការសាចរ់បាកែ់ចា៊ុែប ន  ងិលទធភាពទូទរស់ង
ែំណ៊ុ លខ្ែលបា រពំងឹទ៊ុក នែើរបធីានាបា ថាមេួ អាចរកាសាចរ់បាកែ់ររុងបា រគែរ់គ្ន ក់ន៊ុងការែំនពញ ូវរររូវការសាចរ់បាករ់យៈនពល
មេី  ិងរយៈនពលខ្វងរែស់មេួ បា ។ 
 
ហា ិភយ័លទធភាពទូទរស់ងែណំ៊ុ ល ខ្ែលនកើរពីរបាកក់រារីែស់ពកួនគ គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវសងនេេងៗ  ិងគណ ីររវូសង
នៅភាគីពាកព់ ័ធ។  
 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៦៦  
  

  

៣១. ធោលបាំណង និងធោលនធោបាយរនងុការក្គប់ក្គងហានិភ័យ (ត្) 
((មម))..  ហាហា  ិភិភ័យ័យលលទទធធភាភាពពទទូូទទររ់ស់សងងែែំណំណ៊ុ៊ុ លល  ((ររ)) 
កាការរវវ ិភិាភាគគននៅៅននលលើើឧឧែែកកររណណ៍៍ហហិិររញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុតាតាររររយយៈៈកាកាលលកកំណំណររ់ថ់្ថ្  កកិិចចាាសស  ោោ 
តារាងខាងនរការ វភិាគអំពទីររងថ់្ កាលកំណរថ់្ ែំណ៊ុ លភរិស ោរែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ  នដាយខ្េែកនលើលំហូរសាចរ់បាក់
កិចាស ោខ្ែលរ ិបា ន្វើអែបហា ខ្ែលអាច ឹងម៊ុសគ្នន ពីរថ្រេនយងថ្ ែំណ៊ុ លនាកាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍៖ 
សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      

ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
តាតាររររររររូវូវកាការរ  ឬឬ
កកនន៊ុ៊ុងងននពពលល  ១១ឆ្ឆ្នន ំ ំ ១១ឆ្ឆ្នន ំ ំ ននៅៅ  ៥៥ឆ្ឆ្នន ំ ំ ននររចចើើ  ជាជាងង  ៥៥ឆ្ឆ្នន ំ ំ លលំំហហូូររសាសាចច់រ់របាបាកក់ក់កិចិចាាសស  ោោសសររ៊ុ៊ុែែ  

  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ល្លល្ល  ននររៀៀលល  
        ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  
            

គគណណ  ីពីាពាណណិិជ្ជ្ជជ    ិងិងគគណណ  ីរីរររូវូវសសងងននេេេេងងៗៗ ៣៣៣៣..២២៧៧១១  --  --  ៣៣៣៣..២២៧៧១១  ១១៣៣៥៥..៥៥៨៨០០  
សសររររ៊ុ៊ុលលយយររររូវូវសសងងននៅៅររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ  ននររ ២២៧៧..០០៥៥៤៤  --  --  ២២៧៧..០០៥៥៤៤  ១១១១០០..២២៤៤៥៥  
សសររររ៊ុ៊ុលលយយររររូវូវសសងងននៅៅភាភាគគីពីាពាកក់ព់ព័ ័ ធធ ៩៩០០..៦៦៦៦៨៨  --  --  ៩៩០០..៦៦៦៦៨៨  ៣៣៦៦៩៩..៤៤៧៧២២  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលភភររិសិស  ោោ ១១៤៤  ១១៤៤៨៨  --  ១១៦៦២២  ៦៦៦៦១១  
ររបាបាកក់ក់កររាា ី ី   ១១៨៨..៥៥០០៧៧      ១១០០១១..៥៥៩៩៥៥      --          ១១២២០០..១១០០២២      ៤៤៨៨៩៩..៤៤១១៦៦    
    ១១៦៦៩៩..៥៥១១៤៤      ១១០០១១..៧៧៤៤៣៣      --          ២២៧៧១១..២២៥៥៧៧    ១១..១១០០៥៥..៣៣៧៧៤៤    
    

ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
តាររររូវការ ឬ
កន៊ុងនពល ១ឆ្ន  ំ ១ឆ្ន  ំនៅ ៥ឆ្ន  ំ នរចើ ជាង ៥ឆ្ន  ំ លំហូរសាចរ់បាកក់ិចាស ោសរ៊ុែ 

 ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្ល នរៀល 
     (សម្គា ល់ ៤.២) 
      

គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវសងនេេងៗ ១០.៧៩៦ - - ១០.៧៩៦ ៤៤.១៨៨ 
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ ៦២.៨៩២ - - ៦២.៨៩២ ២៥៧.៤១៧ 
សររ៊ុលយររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ ៣៦.៦៦៧ - - ៣៦.៦៦៧ ១៥០.០៧៨ 
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ៧២ ២៣  - ៩៥   ៣៨៩ 
របាកក់រា ី ១៩.១៣៥ ៩៤.៤០៣  ២៧.០៩៩   ១៤០.៦៣៧   ៥៧៥.៦២៧  
 ១២៩.៥៦២ ៩៤.៤២៦  ២៧.០៩៩  ២៥១.០៨៧ ១.០២៧.៦៩៩ 
 
ររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      

ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
តាតាររររររររូវូវកាការរ  ឬឬ
កកនន៊ុ៊ុងងននពពលល  ១១ឆ្ឆ្នន ំ ំ ១១ឆ្ឆ្នន ំ ំ ននៅៅ  ៥៥ឆ្ឆ្នន ំ ំ ននររចចើើ  ជាជាងង  ៥៥ឆ្ឆ្នន ំ ំ លលំំហហូូររសាសាចច់រ់របាបាកក់ក់កិចិចាាសស  ោោសសររ៊ុ៊ុែែ  

  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ល្លល្ល  ននររៀៀលល  
        ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  
            

គគណណ  ីពីាពាណណិិជ្ជ្ជជ    ិងិងគគណណ  ីរីរររូវូវសសងងននេេេេងងៗៗ  ៣៣៣៣..២២៥៥៧៧  --  --  ៣៣៣៣..២២៥៥៧៧  ១១៣៣៥៥..៥៥២២៣៣  
សសររររ៊ុ៊ុលលយយររររូវូវសសងងននៅៅររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ  ននររ  ២២៧៧..០០៥៥៤៤  --  --  ២២៧៧..០០៥៥៤៤  ១១១១០០..២២៤៤៥៥  
សសររររ៊ុ៊ុលលយយររររូវូវសសងងននៅៅភាភាគគីពីាពាកក់ព់ព័ ័ ធធ  ៩៩០០..៦៦៦៦៨៨  --  --  ៩៩០០..៦៦៦៦៨៨  ៣៣៦៦៩៩..៤៤៧៧២២  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលភភររិសិស  ោោ  ១១៤៤  ១១៤៤៨៨  --  ១១៦៦២២  ៦៦៦៦១១  
ររបាបាកក់ក់កររាា ី ី   ១១៨៨..៥៥០០៧៧      ១១០០១១..៥៥៩៩៥៥      --          ១១២២០០..១១០០២២      ៤៤៨៨៩៩..៤៤១១៦៦    
  ១១៦៦៩៩..៥៥០០០០  ១១០០១១..៧៧៤៤៣៣    --        ២២៧៧១១..២២៤៤៣៣  ១១..១១០០៥៥..៣៣១១៧៧    



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

9696 9797

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៦៦  
  

  

៣១. ធោលបាំណង និងធោលនធោបាយរនងុការក្គប់ក្គងហានិភ័យ (ត្) 
((មម))..  ហាហា  ិភិភ័យ័យលលទទធធភាភាពពទទូូទទររ់ស់សងងែែំណំណ៊ុ៊ុ លល  ((ររ)) 
កាការរវវ ិភិាភាគគននៅៅននលលើើឧឧែែកកររណណ៍៍ហហិិររញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុតាតាររររយយៈៈកាកាលលកកំណំណររ់ថ់្ថ្  កកិិចចាាសស  ោោ 
តារាងខាងនរការ វភិាគអំពទីររងថ់្ កាលកំណរថ់្ ែំណ៊ុ លភរិស ោរែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ  នដាយខ្េែកនលើលំហូរសាចរ់បាក់
កិចាស ោខ្ែលរ ិបា ន្វើអែបហា ខ្ែលអាច ងឹម៊ុសគ្នន ពីរថ្រេនយងថ្ ែំណ៊ុ លនាកាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍៖ 
សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      

ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
តាតាររររររររូវូវកាការរ  ឬឬ
កកនន៊ុ៊ុងងននពពលល  ១១ឆ្ឆ្នន ំ ំ ១១ឆ្ឆ្នន ំ ំ ននៅៅ  ៥៥ឆ្ឆ្នន ំ ំ ននររចចើើ  ជាជាងង  ៥៥ឆ្ឆ្នន ំ ំ លលំំហហូូររសាសាចច់រ់របាបាកក់ក់កិចិចាាសស  ោោសសររ៊ុ៊ុែែ  

  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ល្លល្ល  ននររៀៀលល  
        ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  
            

គគណណ  ីពីាពាណណិិជ្ជ្ជជ    ិងិងគគណណ  ីរីរររូវូវសសងងននេេេេងងៗៗ ៣៣៣៣..២២៧៧១១  --  --  ៣៣៣៣..២២៧៧១១  ១១៣៣៥៥..៥៥៨៨០០  
សសររររ៊ុ៊ុលលយយររររូវូវសសងងននៅៅររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ  ននររ ២២៧៧..០០៥៥៤៤  --  --  ២២៧៧..០០៥៥៤៤  ១១១១០០..២២៤៤៥៥  
សសររររ៊ុ៊ុលលយយររររូវូវសសងងននៅៅភាភាគគីពីាពាកក់ព់ព័ ័ ធធ ៩៩០០..៦៦៦៦៨៨  --  --  ៩៩០០..៦៦៦៦៨៨  ៣៣៦៦៩៩..៤៤៧៧២២  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលភភររិសិស  ោោ ១១៤៤  ១១៤៤៨៨  --  ១១៦៦២២  ៦៦៦៦១១  
ររបាបាកក់ក់កររាា ី ី   ១១៨៨..៥៥០០៧៧      ១១០០១១..៥៥៩៩៥៥      --          ១១២២០០..១១០០២២      ៤៤៨៨៩៩..៤៤១១៦៦    
    ១១៦៦៩៩..៥៥១១៤៤      ១១០០១១..៧៧៤៤៣៣      --          ២២៧៧១១..២២៥៥៧៧    ១១..១១០០៥៥..៣៣៧៧៤៤    
    

ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
តាររររូវការ ឬ
កន៊ុងនពល ១ឆ្ន  ំ ១ឆ្ន  ំនៅ ៥ឆ្ន  ំ នរចើ ជាង ៥ឆ្ន  ំ លំហូរសាចរ់បាកក់ិចាស ោសរ៊ុែ 

 ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្ល នរៀល 
     (សម្គា ល់ ៤.២) 
      

គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវសងនេេងៗ ១០.៧៩៦ - - ១០.៧៩៦ ៤៤.១៨៨ 
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ ៦២.៨៩២ - - ៦២.៨៩២ ២៥៧.៤១៧ 
សររ៊ុលយររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ ៣៦.៦៦៧ - - ៣៦.៦៦៧ ១៥០.០៧៨ 
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ៧២ ២៣  - ៩៥   ៣៨៩ 
របាកក់រា ី ១៩.១៣៥ ៩៤.៤០៣  ២៧.០៩៩   ១៤០.៦៣៧   ៥៧៥.៦២៧  
 ១២៩.៥៦២ ៩៤.៤២៦  ២៧.០៩៩  ២៥១.០៨៧ ១.០២៧.៦៩៩ 
 
ររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      

ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា  ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
តាតាររររររររូវូវកាការរ  ឬឬ
កកនន៊ុ៊ុងងននពពលល  ១១ឆ្ឆ្នន ំ ំ ១១ឆ្ឆ្នន ំ ំ ននៅៅ  ៥៥ឆ្ឆ្នន ំ ំ ននររចចើើ  ជាជាងង  ៥៥ឆ្ឆ្នន ំ ំ លលំំហហូូររសាសាចច់រ់របាបាកក់ក់កិចិចាាសស  ោោសសររ៊ុ៊ុែែ  

  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ល្លល្ល  ននររៀៀលល  
        ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  
            

គគណណ  ីពីាពាណណិិជ្ជ្ជជ    ិងិងគគណណ  ីរីរររូវូវសសងងននេេេេងងៗៗ  ៣៣៣៣..២២៥៥៧៧  --  --  ៣៣៣៣..២២៥៥៧៧  ១១៣៣៥៥..៥៥២២៣៣  
សសររររ៊ុ៊ុលលយយររររូវូវសសងងននៅៅររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ  ននររ  ២២៧៧..០០៥៥៤៤  --  --  ២២៧៧..០០៥៥៤៤  ១១១១០០..២២៤៤៥៥  
សសររររ៊ុ៊ុលលយយររររូវូវសសងងននៅៅភាភាគគីពីាពាកក់ព់ព័ ័ ធធ  ៩៩០០..៦៦៦៦៨៨  --  --  ៩៩០០..៦៦៦៦៨៨  ៣៣៦៦៩៩..៤៤៧៧២២  
ែែំណំណ៊ុ៊ុ លលភភររិសិស  ោោ  ១១៤៤  ១១៤៤៨៨  --  ១១៦៦២២  ៦៦៦៦១១  
ររបាបាកក់ក់កររាា ី ី   ១១៨៨..៥៥០០៧៧      ១១០០១១..៥៥៩៩៥៥      --          ១១២២០០..១១០០២២      ៤៤៨៨៩៩..៤៤១១៦៦    
  ១១៦៦៩៩..៥៥០០០០  ១១០០១១..៧៧៤៤៣៣    --        ២២៧៧១១..២២៤៤៣៣  ១១..១១០០៥៥..៣៣១១៧៧    



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

9898 9999

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៦៧  
   

  

៣១. ធោលបាំណង និងធោលនធោបាយរនងុការក្គប់ក្គងហានិភ័យ (ត្) 
((មម))..  ហាហា  ិភិភ័យ័យលលទទធធភាភាពពទទូូទទររ់ស់សងងែែំណំណ៊ុ៊ុ លល  ((ររ)) 
រកុរហ ៊ុ    

ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២០ 
តាររររូវការ ឬ
កន៊ុងនពល ១ឆ្ន  ំ ១ឆ្ន  ំនៅ ៥ឆ្ន  ំ នរចើ ជាង ៥ឆ្ន  ំ លំហូរសាចរ់បាកក់ិចាស ោសរ៊ុែ 

 ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្ល នរៀល 
     (សម្គា ល់ ៤.២) 
      

គណ ពីាណិជ្ជ  ិងគណ រីរូវសងនេេងៗ ១០.៧៩៦ - - ១០.៧៩៦ ៤៤.១៨៨ 
សររ៊ុលយររូវសងនៅរកុរហ ៊ុ នរ ៦២.៨៩២                           - - ៦២.៨៩២                                        ២៥៧.៤១៧  
សររ៊ុលយររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ ៣៦.៦៦៧                           - - ៣៦.៦៦៧                                         ១៥០.០៧៨  
ែំណ៊ុ លភរិស ោ ៧២ ២៣  - ៩៥   ៣៨៩ 
របាកក់រា ី ១៩.១៣៥ ៩៤.៤០៣  ២៧.០៩៩   ១៤០.៦៣៧   ៥៧៥.៦២៧  
 ១២៩.៥៦២ ៩៤.៤២៦  ២៧.០៩៩  ២៥១.០៨៧ ១.០២៧.៦៩៩ 
 
((គគ))..  ហាហា  ិភិភ័យ័យអអររតាតាកាការរររបាបាកក់ ់
ហា ិភយ័អរតាការរបាក ់គជឺាហា ិភយ័ខ្ែលរថ្រេសររសែថ្ លំហូរសាចរ់បាកន់ានពលអនាគរថ្ ឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ  
 ិងរករុហ ៊ុ   ឹងខ្រែរែួលនរពាេះខ្រការផ្លេ ស់ែដូរកន៊ុងទីេារអរតាការរបាក។់ 
 
កាការរវវ ិភិាភាគគននលលើើហាហា  ិិភភ័យ័យអអររតាតាកាការរររបាបាកក់ ់ 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ  រែឈរ ឹងការខ្រែរែលួនៅកន៊ុងទីេារអរតាការរបាកត់ាររយៈឥណទ ្នាគ្នរខ្ែលម្គ អរតាការរបាកអ់នថរ។ 
ខាងនរការន េះ គឺជាការែងាា ញពីអរតាការរបាករ់ែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរកុរហ ៊ុ ថ្ ឧែករណ៍ហរិញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលម្គ ការរបាកសំ់ខា ់ៗ  នដាយ
ខ្េែកនលើសររ៊ុលយនយងនាកាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍៖ 
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 

    ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
ឧឧែែកកររណណ៍៍ហហិរិរញ្ញ្ញញ វវររថថ៊ុ៊ុតាតាររអអររតាតាននកកើើ  ននេេើើងង       
ែំណ៊ុ លហិរញ្ញ វរថ៊ុ        
របាកក់រា ី ៥៥៧៧..៨៨៦៦៩៩   ៦២.៦៩១  ២២៣៣៥៥..៨៨១១៦៦  ២៥៦.៥៩៤ 
ែំណ៊ុ លហិរញ្ញ វរថ៊ុស៊ុទធ  ៥៥៧៧..៨៨៦៦៩៩   ៦២.៦៩១  ២២៣៣៥៥..៨៨១១៦៦  ២៥៦.៥៩៤ 
 
តារាងខាងនរការែងាា ញពភីាពខ្រែរែួលថ្ របាកច់ំនណញចំនពាេះការផ្លេ ស់ែតូរអរតាការរបាកស់រររយ +/- ០.២៥% ។ ការផ្លេ ស់ែតូរទំងន េះររូវ
បា នគចរទ់៊ុកថាអាចន្វើនៅបា នដាយខ្េែកនលើការសនងករនលើលកខមណឌ ទីេារែចា៊ុែប ន។ ការគណនា គឺខ្េែកនលើការផ្លេ ស់ែតូរទីេារអរតា      
ការរបាកជ់ារ្យរសរម្គែរ់យៈនពល ីរយួៗ  ិងឧែករណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុខ្ែលបា ន្វើនេើងនៅកាលែរនិចេទរបាយការណ៍ ីរយួៗខ្ែលងាយ ឹង
ផ្លេ ស់ែតូរអរតាការរបាក។់ អនថរនេេងនទៀរទំងអស់ររូវបា រកានថរ។ 
 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៦៨  
   

  

៣១. ធោលបាំណង និងធោលនធោបាយរនងុការក្គប់ក្គងហានិភ័យ (ត្) 
((គគ))..  ហាហា  ិភិភ័យ័យអអររតាតាកាការរររបាបាកក់ ់ ((ររ)) 
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    
 ររបាបាកក់ច់ចំនំនណណញញកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  
 ++០០..២២៥៥%%  --០០..២២៥៥%%  
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ល្លល្ល  ននររៀៀលល  
   ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))    ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  
         

សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា                
ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  ((១១៤៤៥៥))  ((៥៥៩៩១១))  ១១៤៤៥៥  ៥៥៩៩១១  

សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទថ្ថៃទី៣០ ខ្មរថិ៊ុនា        
ឆ្ន ២ំ០២០ (១៥៧) (៦៤២) ១៥៧ ៦៤២ 

 
((  ))..  ហាហា  ិភិភ័យ័យររូូែែិយិយែែ័ណ័ណណណ ែែររននទទសស 
ហា ិភយ័រូែិយែណ័ណ ែរនទស គជឺាហា ិភយ័ខ្ែលរថ្រេសររសែ ឬលំហូរសាចរ់បាកន់ានពលអនាគររែស់ឧែករណ៍ហរិញ្ញ វរថ៊ុ ឹងម្គ ការខ្រែ
រែួល ពនីរពាេះខ្រម្គ ការផ្លេ ស់ែដូរកន៊ុងអរតាែដូររបាកែ់រនទស។  
 
ហា ិភយ័ថ្ ការែដូររូែយិែណ័ណ ែរនទសរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ  នកើរនេើងពីរែរិែរតកិារជារូែយិែណ័ណ ែរនទស រងីហាីរ ម្គ៉ា នេស៊ុី (“RM”)។ 
 
ការរែឈរ ឹងហា ភិយ័រូែិយែណ័ណ ែរនទសរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ  គឺអារស័យនលើសររ៊ុលយនយងគិររររឹច៊ុងការយិែរនិចេទម្គ ៖ 

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
បា ន្វើរែរែិរតកិារកន៊ុងរូែយិែណ័ណ  RM ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
    ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       
សររ៊ុលយររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ - ៤១  - ១៦៨  

 
កាការរវវ ិភិាភាគគននលលើើហាហា  ិិភភ័យ័យររូូែែិិយយែែ័ណ័ណណណ ែែររននទទសស៖៖  
តារាងខាងនរការ ែងាា ញពហីា ភិយ័របាកច់ំនណញរែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ កន៊ុងកាលែរនិចេទកន៊ុង +/-៥% ការខ្រែរែលួនៅកន៊ុង        
រូែិយែណ័ណ  RM គរិរររឹកាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍នែើរបទូីទរជ់ារយួរូែយិែណ័ណ នគ្នលរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ  អនថរនេេងនទៀរ
ទំងអស់ររវូបា រកានថរ៖ 
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 

សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
    ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
RM/ែ៊ុល្លេ រអានររកិ       
 Strengthened  --  (២) --  (៨) 
 Weakened  --  ២ --  ៨ 

 



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

9898 9999

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៦៨  
   

  

៣១. ធោលបាំណង និងធោលនធោបាយរនងុការក្គប់ក្គងហានិភ័យ (ត្) 
((គគ))..  ហាហា  ិភិភ័យ័យអអររតាតាកាការរររបាបាកក់ ់ ((ររ)) 
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    
 ររបាបាកក់ច់ចំនំនណណញញកកនន៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ  
 ++០០..២២៥៥%%  --០០..២២៥៥%%  
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ល្លល្ល  ននររៀៀលល  
   ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))    ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  
         

សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា                
ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  ((១១៤៤៥៥))  ((៥៥៩៩១១))  ១១៤៤៥៥  ៥៥៩៩១១  

សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា        
ឆ្ន ២ំ០២០ (១៥៧) (៦៤២) ១៥៧ ៦៤២ 

 
((  ))..  ហាហា  ិភិភ័យ័យររូូែែិយិយែែ័ណ័ណណណ ែែររននទទសស 
ហា ិភយ័រូែិយែណ័ណ ែរនទស គជឺាហា ិភយ័ខ្ែលរថ្រេសររសែ ឬលំហូរសាចរ់បាកន់ានពលអនាគររែស់ឧែករណ៍ហរិញ្ញ វរថ៊ុ ឹងម្គ ការខ្រែ
រែួល ពនីរពាេះខ្រម្គ ការផ្លេ ស់ែដូរកន៊ុងអរតាែដូររបាកែ់រនទស។  
 
ហា ិភយ័ថ្ ការែដូររូែយិែណ័ណ ែរនទសរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ  នកើរនេើងពរីែរិែរតកិារជារូែយិែណ័ណ ែរនទស រងីហាីរ ម្គ៉ា នេស៊ុី (“RM”)។ 
 
ការរែឈរ ឹងហា ភិយ័រូែិយែណ័ណ ែរនទសរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ  គឺអារស័យនលើសររ៊ុលយនយងគិររររឹច៊ុងការយិែរនិចេទម្គ ៖ 

 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
បា ន្វើរែរែិរតកិារកន៊ុងរូែយិែណ័ណ  RM ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
    ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
       
សររ៊ុលយររូវសងនៅភាគពីាកព់ ័ធ - ៤១  - ១៦៨  

 
កាការរវវ ិភិាភាគគននលលើើហាហា  ិិភភ័យ័យររូូែែិិយយែែ័ណ័ណណណ ែែររននទទសស៖៖  
តារាងខាងនរការ ែងាា ញពហីា ភិយ័របាកច់ំនណញរែស់សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ កន៊ុងកាលែរនិចេទកន៊ុង +/-៥% ការខ្រែរែលួនៅកន៊ុង        
រូែិយែណ័ណ  RM គរិរររឹកាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍នែើរបទូីទរជ់ារយួរូែយិែណ័ណ នគ្នលរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរកុរហ ៊ុ  អនថរនេេងនទៀរ
ទំងអស់ររវូបា រកានថរ៖ 
 សសររពព័ ័ ធធររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ      ិងិងររកកុរុរហហ  ៊ុ៊ុ    

 

សសររម្គម្គែែ់ច់ច៊ុ៊ុងងកាការរ ិយិយែែររ ិនិនចចេេទទ សរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
ថ្ថ្ថថៃៃទទី៣ី៣០០  ខ្ខ្មមររិថិថ៊ុ៊ុនានា    

ឆ្ឆ្នន ំ២ំ២០០២២១១  
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា  

ឆ្ន ២ំ០២០ 
 ពាពា  ់ែ់ែ៊ុ៊ុល្លល្លេេ ររអាអាននររររ ិកិក  ពា ែ់៊ុល្លេ រអានររកិ ល្លល្ល  ននររៀៀលល  ល្ល នរៀល 
    ((សសម្គម្គាា លល់់  ៤៤..២២))  (សម្គា ល់ ៤.២) 
RM/ែ៊ុល្លេ រអានររកិ       
 Strengthened  --  (២) --  (៨) 
 Weakened  --  ២ --  ៨ 
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៦៩  
   

  

៣២. រិចេសនា 
ក្រុមហ  នានកចិាស ោរន ងការទិញធានារ៉ា បរ់ងនលើហានភិយ័នដយាបាយសក្ាបរ់យៈដពល ១០ឆ្ន  ំសក្ាបក់ារសាងសងគ់ដក្ាងរែព ័ធ
បញ្ជូ នថាមពលវារអីគាសិនី សទឹងានត ២៣០គ ូីវ ៉ា ល-ភននំពញ ខ្ែលម្គ ចំ ួ ទកឹរបាកស់រ៊ុែច ំួ  ៤.៩៦៨.៦០០ែ៊ុល្លេ អានររកិ នែើរបធីានា
នៅនលើរបាកក់រា ីែូចខ្ែលបា ែងាា ញនៅកន៊ុងកណំរស់ម្គា ល់ ១៨ គ.៣។ គិរររឹរថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១ ច ំួ ទកឹរបាកខ់្ែលរ ិទ ់
បា ទូទរម់្គ ចំ ួ  ២.៧៦១.៧៣៣ ែ៊ុល្លេ អានររកិ (ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២០៖ទឹករបាកច់ំ  ួ ៤.២១៦.៧៦២ ែ៊ុល្លេ រអានររកិ) 
 
នលើសពីន េះនទៀរ រកុរហ ៊ុ ម្គ កិចាស ោកន៊ុងការទិញធានារា៉ា ែរ់ងនលើហានិភយ័នដយាបាយសក្ាបរ់យៈដពល ៧ឆ្ន សំក្ាបក់ារសាងសង ់
គដក្ាងរែព ័ធែញ្ជូ  នសៀគវីនភាេ េះ ២៣០គ ូីវ ៉ា ល  ិង ៥០០គីេូវ ៉ា៊ុល ពភីននំពញនៅនមរតរពេះសីហ ៊ុ ខ្ែលម្គ ចំ ួ ទឹករបាកស់រ៊ុែ 
៣.២២២.១២៥ ែ៊ុល្លេ អានររកិ នែើរបធីានានៅនលើរបាកក់រា ីែូចខ្ែលបា ែងាា ញនៅកន៊ុងកំណរស់ម្គា ល់ ១៨ គ.៣។ គិររររឹ 
ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១ ចំ  ួទឹករបាកខ់្ែលរ ិទ ប់ា ទូទរម់្គ ច ំួ  ២.៣២០.០០៥ ែ៊ុល្លេ អានររកិ 
(ថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២០៖គ្នែ  )។ 
 
៣៣. យថ្នភាព 
កន៊ុងឆ្ន  ំ២០១១ GDT បា នចញនសចកតជូី្ ែណឹំងអំពកីារវាយរំថ្លព ធនេើងវញិែល់រករុហ ៊ុ នែើរបទីរទរព ធនលើរបាកច់ំនណញខ្ែល      
រ ិបា រែកាសជារ៊ុ  ិងព ធនលើរថ្រេែខ្ ថរខ្ែលម្គ ទកឹរបាកច់ ំួ  ៥៤៦.៩៧១ ែ៊ុល្លេ រអានររកិ (២.២២២.៣៤៤.០១១ ខ្មែរនរៀល) កន៊ុង
អំេ៊ុងនពលចែព់ីថ្ថៃទី១ ខ្មឧសភា ឆ្ន ២ំ០១១ ែល់ថ្ថៃទ៣ី១ ខ្មកកកដា ឆ្ន ២ំ០១១។ 
 
នៅឆ្ន ២ំ០១៥ GDT បា នចញនសចកតជូី្ ែណឹំងសតីពកីារវាយរថំ្លព ធនេើងវញិែល់រករុហ ៊ុ នែើរបទីរទរព ធនលើរបាកច់នំណញខ្ែល      
រ ិបា រែកាសជារ៊ុ   ិងអាករនលើរថ្រេែខ្ ថរខ្ែលម្គ ចំ  ួ ៤៩០.៩១២ ែ៊ុល្លេ រអានររកិ (១.៩៩៤.៥៧៥.៧៨៥ ខ្មែរនរៀល) ខ្ែលទកទ់ង
 ឹងរយៈនពលចែព់ថី្ថៃទ១ី០ ខ្មរករា ឆ្ន ២ំ០១៣ ែល់ថ្ថៃទ១ី៦ ខ្មរ៊ុល្ល ឆ្ន ២ំ០១៣។ 
 
នៅឆ្ន ២ំ០១៧ GDT បា នចញនសចកតីជូ្ ែណឹំងសតីពីការវាយរំថ្លព ធនេើងវញិែល់រករុហ ៊ុ នែើរបទីរទរព ធនលើរបាកច់នំណញខ្ែល      
រ ិបា រែកាសអាករនលើរថ្រេែខ្ ថរ ិងព ធការទ់៊ុក ១៤%នលើព ធនសវាករែចំ  ួ ២៦៧.៩៥៦ ែ៊ុល្លេ រអានររកិ (១.០៨៨.៧០៤.៨៣៩ ខ្មែរ
នរៀល) សរម្គែក់ារន្វើសវ ករែព ធនពញនលញរែចំឆ្ន ២ំ០១០។ 
 
ជាការនឆេើយរែ រកុរហ ៊ុ បា ែំនពញលិមរិនសនើរស៊ុំនៅកា  ់GDT នែើរបជីាការរវា៉ា នលើការវាយរថ្រេម៊ុសទំងន េះ។ គណៈរគែរ់គងបា កំណរ់
ថាលិមរិវាយរថ្រេទងំន េះរ ិម្គ រូលដាា    ិងរ ិសររសែ រពរទងំលទធភាពខ្ែលវារររូវឱ្យទូទរន់ៅនលើការវាយរថ្រេព ធនេើងវញិ      
ដាចន់ដាយខ្េក។ ែខ្ ថរពីន េះនទៀរ ចែត់ាងំពីរកុរហ ៊ុ បា ច៊ុេះែញ្ជ ីជារួយេាររូលែររករព៊ុជានដាយនជាគជ្យ័ រកុរហ ៊ុ  ឹងបា ទទួល     
អរថរែនយជ្ ព៍ ធនដាយររួែញ្ជូ លទំងសិទធិកន៊ុងការនសនើរស៊ុំនលើកខ្លងការវាយរថ្រេព ធនេើងវញិខ្ែលបា នរៀែរាែខ់ាងនលើ នដាយអ ៊ុនល្លរ
តារអ ៊ុរកឹរសដីពីការនលើកទឹកចរិតខ្េនកព ធនៅកន៊ុងវស័ិយរូលែររ។ គិរររឹរកាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍ន េះ រករុហ ៊ុ នៅកំព៊ុងរងចំការ       
អ ៊ុររ័ពី GDT ដៅដលើការដសនើរស ំការដលើរដលងដលើលិខិតវាយតនមៃព ធនេើងវញិ។  
 
៣៤. ការក្គប់ក្គងធែើមទុន 
នគ្នលែំណងចរបងថ្ ការរគែរ់គងនែើរទ៊ុ រែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ  គឺនែើរបធីានាឱ្យបា ថា រករុហ ៊ុ រកាបា  ូវសម្គម្គររ     
នែើរទ៊ុ រគែរ់គ្ន ន់ែើរបគី្នរំទការន្វើពាណិជ្ជករែរែស់មេួ   ិងនែើរបែីនងកើ រថ្រេែល់ម្គា ស់ភាគហ ៊ុ ។ 
 
សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ិងរករុហ ៊ុ  រគែរ់គងរចនាសរព ័ធនែើរទ៊ុ រែស់មេួ   ិងន្វើ ិយរ័ករែនដាយនរើលន ើញពីការខ្រែរែួលថ្ សាថ  ភាពនសែាកិចា។ 
នែើរបរីកាទ៊ុក ឬខ្ករររូវនលើរចនាសរព ័ធនែើរទ៊ុ  សរព ័ធរករុហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ អាចន្វើ យិរ័ករែនៅនលើការទូទរភ់ាគល្លភនៅឱ្យម្គា ស់       
ភាគហ ៊ុ  នេារភាគហ ៊ុ នៅម្គា ស់ភាគហ ៊ុ វញិ ឬការនចញេាយភាគហ ៊ុ ថែី។ រ ិម្គ ការផ្លេ ស់ែដូរនៅនលើនគ្នលែណំង នគ្នល នយបាយ ឬ
ែំនណើ រការបា នកើរម្គ នេើងសរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទថ្ថៃទ៣ី១ ខ្ម្នូ ឆ្ន ២ំ០២១  ិងឆ្ន ២ំ០២០ន េះនេើយ។ 
 

នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៧០  
   

  

៣៥. ក្ពឹត្តិការណ៍ធក្កាយកាលបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍ 
នលើកខ្លងខ្រេលែ៉ាេះពាល់ថ្ ជ្រៃកូឺវែី-១៩នៅនលើរកុរហ ៊ុ ែូចខ្ែលបា ែងាា ញនៅកន៊ុងសម្គា ល់១ នៅរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វរថ៊ុ រ ិម្គ 
រពឹរតិការណ៍គួរឱ្យករស់ម្គា ល់នេេងនទៀរបា នកើរនេើងែនាា ែព់ីច៊ុងកាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍  ងិកាលែរនិចេទថ្ ការអ ៊ុររ័នៅនលើ        
របាយការណ៍ហរិញ្ញ វរថ៊ុទងំន េះ ខ្ែលរររូវឱ្យម្គ ការខ្កខ្រែ ឬនសចកដែីញ្ជ កខ់្ែល ឹងររូវន្វើនេើងនៅកន៊ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។  
 
៣៦. ធសចរតីអនុម័ត្ធៅធលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ 
របាយការណ៍ហរិញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ គិរររឹរថ្ថៃទី៣០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ គឺររូវបា        
អ ៊ុររ័ឱ្យនចញេាយនដាយរករុរែកឹាភបិាលនៅថ្ថៃទី២៣ ខ្មកញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០២១។  



ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ០៧ // របាយការណ៍៍របស់់ក្រុ�ុមក្រុបឹ�្សាភិិបាល  
និិងរបាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដែ�លបានិធ្វើ�ើ�ស់វនិ�មមរួច
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នេសថិក (នមរែូឌា) រ.ក  ិងរកុរហ ៊ុ ែ៊ុររសរព័ ធ    
របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុគិររររឹថ្ថៃទី៣០  ខ្មរិថ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែ់ច៊ុងការយិែរនិចេទ ៧០  
   

  

៣៥. ក្ពឹត្តិការណ៍ធក្កាយកាលបរធិចេទថ្នរបាយការណ៍ 
នលើកខ្លងខ្រេលែ៉ាេះពាល់ថ្ ជ្រៃកូឺវែី-១៩នៅនលើរកុរហ ៊ុ ែូចខ្ែលបា ែងាា ញនៅកន៊ុងសម្គា ល់១ នៅរបាយការណ៍ហរិញ្ញ វរថ៊ុ រ ិម្គ 
រពឹរតិការណ៍គួរឱ្យករស់ម្គា ល់នេេងនទៀរបា នកើរនេើងែនាា ែព់ីច៊ុងកាលែរនិចេទថ្ របាយការណ៍  ងិកាលែរនិចេទថ្ ការអ ៊ុររ័នៅនលើ        
របាយការណ៍ហរិញ្ញ វរថ៊ុទងំន េះ ខ្ែលរររូវឱ្យម្គ ការខ្កខ្រែ ឬនសចកដែីញ្ជ កខ់្ែល ឹងររូវន្វើនេើងនៅកន៊ុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថ៊ុ។  
 
៣៦. ធសចរតីអនុម័ត្ធៅធលើរបាយការណ៍ហរិញ្ញវត្ថ ុ 
របាយការណ៍ហរិញ្ញ វរថ៊ុរែស់សរព ័ធរកុរហ ៊ុ   ងិរករុហ ៊ុ គិរររឹរថ្ថៃទ៣ី០ ខ្មរថិ៊ុនា ឆ្ន ២ំ០២១  ិងសរម្គែច់៊ុងការយិែរនិចេទ គឺររូវបា        
អ ៊ុររ័ឱ្យនចញេាយនដាយរករុរែកឹាភបិាលនៅថ្ថៃទ២ី៣ ខ្មកញ្ញ  ឆ្ន ២ំ០២១។  



�្ ុមហិ៊ុនិ ទំ� �់ទំនិង �្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រ

�� ំ្បញ្ញ� ប់ ឆ� ំាបញ្ញ� ប់

៣០ មិថុ�  
២០២១

៣០ មិថុ�  
២០២០

៣០ មិថុ�  
២០២១

៣០ មិថុ�  
២០២០

000 �ុ�� ្រ
� �្រ��

000 �ុ�� ្រ
� �្រ��

� និ�ៀល � និ�ៀល

PESTECH Interna-

ti onal Berhad
�� ុមហ៊ុុុន
ហ៊ុូលឌីង

�� ���� 
�� បូ់�� ង់

៥៦៥ ២៦០ ២ ៣០០ ១ ០៦៣

PESTECH Interna-

ti onal Berhad
�� ុមហ៊ុុុន
ហ៊ុូលឌីង

កា រ�� �ក់ ៣៧១ ៤៤ ១ ៥១០ ១៨០

�.  �� តិបូត� ិកា រសំ� ន់ៗ� មួយអភិបា ល និងបូុគ� លិក� ន់�� ស់ 

 ពំុ� និ�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រស់ំ� និ់ៗ� មួយអភិិបា ល និិងបុគ� លិ�� និ់ខ� ស់់�� �ងរយៈ�្ល ២ (ពីរ) �� ្ំចុង�្ ្យ��យ។

គ.  �� តិបូត� ិកា រ� ក់ព័ន� នឹងអភិបា ល និង� គហ៊ុុុនិក� ក់ព័ន� នឹងកា រទីិញ/លក់�� ព��សកម�  និង��� កម� 

 ពំុ� និ�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រ� �់ព័និ� និឹងអភិិបា ល និិង� គហិ៊ុនិិ�� �់ព័និ� និឹងកា រទិញ/ល�់�្ ព្�ស់�មម  និិង�្� �មម �� �ងរយៈ �្ល ២ (ពីរ) �� ្ំចុង�្ ្យ��យ។

ឃ. �� តិបូត� ិកា រសំ� ន់ៗ� មួយស� ជិក�� �� រ�� �ល់របូស់អភិបា ល បូុគ� លិក� ន់�� ស់ និង� គហ៊ុុុនិក��លកា ន់កា បូ់� គហ៊ុុុនចាំ បូ់ពី ៥% �ើង�  

 ពំុ� និ�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រស់ំ� និ់ៗ� មួយស់� ជិ��្ �� រ�� ្ល់របស់់អភិិបា ល បុគ� លិ�� និ់ខ� ស់់ និិង� គហិ៊ុនិិ��្លកា និ់កា ប់� គហិ៊ុនិ� ប់ពី ៥% ��ង�  
�� �ងរយៈ�្ល ២ (ពីរ) �� ្ំចុង�្ ្យ��យ។

ង.  �� តិបូត� ិកា រសំ� ន់ៗ� មួយបូុគ� ល��ល� នទីំ� ក់ទីំនង� មួយអភិបា លរបូស់បូុគ� លចុះបូ�� ីលក់មូលបូ��  �� ុមហ៊ុុុនបូុ�� សម� ័ន�  ឬ�� ុមហ៊ុុុនហ៊ុូលឌីងរបូស់
បុគ� លចុះបញ្ញ� ីល�់មូលប�្   �្លទំ� �់ទំនិងរបស់់បុគ� ល� ំ� ះ ��ត្ថុ� និ� �� �ង�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រ� មួយ ឬកា រ� ត្ថុ់�្ង� មួយ�្លបា និ�ើ ���ង� យ
របស់់បុគ� លចុះបញ្ញ� ីល�់មូលប�្ 

 ពំុ� និ�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រស់ំ� និ់ៗ� មួយបុគ� ល�្ល� និទំ� �់ទំនិង� មួយអភិិបា លរបស់់បុគ� លចុះបញ្ញ� ីល�់មូលប�្  �្ ុមហិ៊ុនិបុ�្ ស់ម� ័និ�  ឬ�្ ុមហិ៊ុនិហិូលឌី
ងរបស់់បុគ� លចុះបញ្ញ� ីល�់មូលប�្   �្លទំ� �់ទំនិងរបស់់បុគ� ល� ំ� ះ ��ត្ថុ� និ� �� �ង�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រ� មួយ ឬកា រ� ត្ថុ់�្ង� មួយ�្លបា និ�ើ ���ង
� យរបស់់បុគ� លចុះបញ្ញ� ីល�់មូលប�្ ��យ។

ច.  �� តិបូត� ិកា រសំ� ន់ៗ� មួយបូុគ� ល�� �បូ់� អភិបា ល ឬបូុគ� ល� បូ់� ក់ព័ន� នឹងបូុគ� ល�� �បូ់� អភិបា ល

 ពំុ� និ�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រស់ំ� និ់ៗ� មួយបុគ� ល�� ្ប់� អភិិបា ល ឬបុគ� ល� ប់� �់ព័និ� និឹងបុគ� ល�� ្ប់� អភិិបា ល��យ។ 

ឆ. �� តិបូត� ិកា រសំ� ន់ៗ� មួយអភិបា ល��លកា ន់មុ�តំ��ង� មួយ� កែ �ងស� គម ឬអង� � ពមិន�� �ងរក�� �ក់ចំ��ញ ឬ� កែ �ង�� ុមហ៊ុុុន� មួយ����ង
�ៀត�� �ពីបូុគ� លចុះបូ�� ីលក់មូលបូ�� 

 ពំុ� និ�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រស់ំ� និ់ៗ� មួយអភិិបា ល�្លកា និ់មុខត្ថុំ�្ង� មួយ� �� �ងស់� គម ឬអង� � ពមិនិ�ើ ្ងរ��្ ្�់ចំ�្ញ ឬ� �� �ង�្ ុមហិ៊ុនិ� 
មួយ�្�្ង�ៀត្ថុ�្ ្ពីបុគ� លចុះបញ្ញ� ីល�់មូលប�្ ��យ។

ជ.  �� តិបូត� ិកា រសំ� ន់ៗ� មួយអភិបា ល��លទីទីួលបា ន�ល�� � ជន៍ពីបូុគ� លចុះបូ�� ីលក់មូលបូ�� � ះ� ហ៊ុិរ�� វត� � ឬមិន��នហ៊ុិរ�� វត� �

 ពំុ� និ�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រស់ំ� និ់ៗ� មួយអភិិបា ល�្លទទួលបា និផល�្ � ជនិ៍ពីបុគ� លចុះបញ្ញ� ីល�់មូលប�្ � ះ� ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ � ឬមិនិ�្និហិិរញ្ញញ វត្ថុុ ���យ។
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បូុគ� លចុះបូ�� ីលក់មូលបូ�� �� �វបូ�� �ញពីព័ត៌� ន�� តិបូត� ិកា រសំ� ន់ៗ� មួយ� គី� បូ់� ក់ព័ន� � កែ �ងរយៈ��ល ២ (ពីរ) ឆ្នាំំ �ំចុង�� �យ � យបូ�� �ក់ពី�� �ះ

 ទីំ� ក់ទីំនងរ� ងបូុគ� លចុះបូ�� ីលក់មូលបូ��  និង� គី� បូ់� ក់ព័ន�  ទីំហ៊ុំ���� តិបូត� ិកា រ និង�� ��ទី���ល�� � ជន៍��ល�ើត��ញពីទីំ� ក់ទីំនង� ះដូច

� ង�� �ម៖ 

ក.  �� តិបូត� ិកា រសំ� ន់ៗ� មួយ� គហ៊ុុុនិក� ន� គហ៊ុុុនចាំ បូ់ពី ៥% �ើង� ��មូលបូ�� កម� សិទីិ� កំពុង�� ើច � ចរ�ើទីី��� រ។

ព�ត្ថុ៌ម្គា នអំពី�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រ� មួយភា គី
� ប់� �់ព�នធ  និងទំនា ស់់�ល�្ � ជន៍
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កា រពិភា �្សា  និងកា រវិភា គរបស់់គណ៍ៈ�្ ប់�្ ង
(“MD & A”)  

�.  ទិ�� � ពទូ� �្�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រ

 ១. កា រវ�� គចំណ៍�ល 

  ចំណ៍�លស�� �បូ់ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២១ បា នកត់�� ��� ឹម ២៧៣ ៦២៨ � ន�ៀល ��ល�ើន�ើងចំនួន ៧០ ៦១៤ � ន�ៀល ឬ ៣៤,៨% �ើ�ៀបូ� នឹង
ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២០ ��លបា នកត់�� ��� ឹម ២០៣ ០១៤ � ន�ៀល។ កា រ�ើន�ើង��ះ� គ�� ើនបូ�� �លមកពីកា រអនុវត� គ�� �ង���� �រច� សម� ័ន� 
អគ� ិសនី� កែ �ង�� ��សកម� ��  និង�� ��ស PAPUA NEW GUINEA។

 ២.  កា រវ�� គចំណ៍�ល� ម�� ្� 

  កិច� សន�� វ�ស� កម�  លទី� កម�  កា រ� ងសង់ និងកា រ� ក់ឱ��ដំ�ើរកា រ (“EPCC”) ស�� �បូ់បូ�� �ញអគ� ិសនី និងអនុ�� �នីយ៍គឺ� កកា� �ចូលរួមដ៏សំ� ន់
ស�� �បូ់ចំណ៍�ល�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ� នទីឹក�� �ក់ចំនួន ២៦០ ៨៤៥ � ន�ៀល (ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២០៖ ១៩៣ ៨៤៥ � ន�ៀល) ��ល�� ើនឹង�� � ណ៍ ៩៥,៣ 
% (ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ��  វត� � ២០២០៖ ៩៥,៥%) ��ចំណ៍�លសរុបូ។

  កា របូំ��ញបូ�� �ម�ើ��� កម�  EPCC ��ល� �� តិបូត� ិកា រ និង��� ��� ំ (“O&M”) ��ល�� ើនឹង�� � ណ៍ ១២ ៧៨៣ � ន�ៀល ឬ ៤,៧% ��ចំណ៍�ល
សរុបូ (ឆ្នាំំ �ំ២០២០៖ ៩.១៦៩ � ន�ៀលឬ ៤.៥%)។ កា រ�ើន�ើង���� �ក់ចំ��ញ��លបា នទីទីួល�� �ល់ពី O&M �ើ�� ៀបូ�ៀបូ� នឹងឆ្នាំំ �ំ� រ�ើពន�  
២០២០ � គ�� ើន�� ើម��ញពីកា រអនុវត� គ�� �ង�� ុង�� ះសីហ៊ុនុ�  ��មី�  ឆ្នាំំ �ំ២០២០។

 ៣. កា រវ�� គគ�� ្ត្ថុចំ�្ញ�ុល

  ចំ��ញដុល� កែ �ងឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២១ �� �វបា នកត់�� ��� ឹម ១៦,៣% �ើ�ៀបូ� នឹង ៣៨% � កែ �ងឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២០ ��លថិយចុះចំនួន ២១,៧%។ 
ក�� ិតគ�� �ត��ចំ��ញដុល� នក�� ិត�� ស់� ង� កែ �ងឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២០ � យ� រ��កា របូ�� បូ់គ�� �ងធំៗចំនួន ២។ គ�� �តចំ��ញដុល គឺ
ស� ិតកែ �ងកា ររ�ពឹងទីុករបូស់�ើង។

 ៤.   កា រវ�� គចំ�្ញ/(� ត្ថុ)មុនិបង់ពនិ�  

  ចំ��ញមុនបូង់ពន�  (“PBT”) ស�� �បូ់ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� ���ះ�� �វបា នកត់�� ��� ឹម ១០ ០៨៨ � ន�ៀល ��លថិយចុះចំនួន ២៧ ៦៨៨ � ន�ៀល �ើ�ៀបូ
� នឹង PBT ស�� �បូ់ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២០ ��ល� នចំនួន ៣៧ ៧៧៦ � ន�ៀល ។ PBT ស�� �បូ់ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២០ � នក�� ិត�� ស់ � យ� រ
ក�� ិត�� ស់��គ�� �តចំ��ញ��លបូ�� �លមកពីកា របូ�� បូ់គ�� �ងធំៗចំនួន ២។  

 ៥. កា រវ�� គចំ�្ញ�� �ងកា រ�យបរ��� ្ទ

  ចំ��ញ�� �យ��លបូង់ពន�  (“PAT”) �� �វបា នកត់�� ��� ឹម ៥ ៩៨០ � ន�ៀល ��លថិយចុះចំនួន ២៣ ៤៦៣  � ន�ៀល �ើ�ៀបូ� នឹង PAT ស�� �បូ់
ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២០ ��ល� នចំនួន ២៩ ៤៤៣ � ន �ៀល។ PAT ស�� �បូ់ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២០ � នក�� ិត�� ស់ � យ� រក�� ិត�� ស់��គ�� �ត
ចំ��ញ��លបូ�� �លមកពីកា របូ�� បូ់គ�� �ងធំៗចំនួន ២។  

ខ. ��� ្ស់ំ� និ់�្លប៉ះ� ល់��ផលចំ�្ញ
ក�� �សំ� ន់ៗ��លជះឥទី� ិពល�ើ�� �ក់ចំ��ញ� គ�� ើនទីទីួលបា នកា ររួមចំ��កពីវដ� ��គ�� �ង� បូន�  បូ�� �បូ់កែ �ងអំឡ�ង��ល��ឆ្នាំំ �ំ��លស� ិត� �� �មកា រ
�� �តពិនិត���ើងវ�ញ។ ��ះរួមបូ�� �លដំ� ក់កា ល�ុសៗ�ំ ���គ�� �ង ដូច� ដំ� ក់កា ល��កា ររច� បូ� ង់ កា រ�� ើ��នកា រសំណ៍ង់សុីវ�ល កា រ�� គល់កា រដំ�ើង 
និងកា រ� ក់ឱ���� ើ�� �ស់។ � យ� នដំ�ើរកា រគ�� �ង�ុសៗ�ំ �� កែ �ង��ល��មួយ�លបូ៉ះ� ល់� ំង ��ះ� ច�� �វបា នបូន� �របូន� យ� មរយៈដំ� ក់កា ល�ុសៗ
�ំ ���គ�� �ងនីមួយៗ��ល�� ើឱ��ក�� ិតល�� �ង ���� �ក់ចំ��ញដុលរបូស់�ើងស� ិត� ក�� ិតមធ��ម។ 

� �� �ទីី១៤ �����  ឆ្នាំំ �ំ២០២១ � ជរ�� �ភិបា លកម� �� បា ន� ក់��ញនូវវ�� នកា របូិទី�� បូ់�� ��ស��លចាំ បូ់�� ើមពី�� �ទីី១៥ �����  ដល់�� �ទីី២៨ ����� 
 ឆ្នាំំ �ំ២០២១ ��ល�� �វបា នពន�� រ��លបូ�� �ម�ៀតរហ៊ុូតដល់ �� �ទីី៥ ��ឧស�  ឆ្នាំំ �ំ២០២១ �ើម��ីទីបូ់�� �ត់កា ររ�ក� ល� ល��ជំងឺកូវ�ដ ១៩ � �� ��សកម� �� ។
 កា របូិទី�� បូ់��ះ មិនបា នជះឥទី� ិពល�� �ំងដល់សម� ័ន� កែ �ងអំឡ�ង ឆ្នាំំ �ំ២០២១ �ើយ� យ� រ�� �នកា រលុបូ� លកិច� សន��  �ើយ�ើងក៏មិនបា នជួបូ�� ទីះបូ�� �
�� ឈម� ក់ព័ន� នឹងកា រ�� មូល�� �ក់ពីអតិថិិជនធំៗរបូស់សម� ័ន� ។
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ចំ� យ�ើបូរ�កា� �រ ឬវត� �� តុ�ើម��ល�� �វបា ន�� ើ�� �ស់� កែ �ងគ�� �ង គឺ� �� ័យ�ើកា រ�ើងចុះ��ត�� �� គរយរបូស់វត� �� តុ�ើម និងស�� �រៈឧបូ� គស�� �បូ់
ឆ្នាំំ �ំ��លស� ិត� �� �មកា រ�� �តពិនិត���ើងវ�ញ � ះនឹងជះឥទី� ិពលដល់លទី� � ពកែ �ងកា រទីទីួលបា ន�� �ក់ចំ��ញរបូស់�� ុមហ៊ុុុន។ � កែ �ងឆ្នាំំ �ំ��លស� ិត�  
�� �មកា រ�� �តពិនិត���ើងវ�ញ ចំ� យ�ើវត� �� តុ�ើម និងស�� �រៈឧបូ� គ�ៀបូនឹងចំណ៍�ល� នចំនួន  ៧៨,៣% � យ�� ៀបូ�ៀបូ� នឹង ៤៧,៧% � កែ �ង
ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២០។ � ះបូី� ���ង� ក៏� យ បូរ�កា� �រ និងវត� �� តុ�ើម��ល� ក់ព័ន� នឹងកា រ� រនីមួយៗ�� �វបា នទីទីួលយក និងបា នទីទីួលថិវ�កា � កែ �ងអំឡ�ង
��ល��លដំ� ក់កា ល��កា រ� ក់សំ�ើ�� �វបា នគិត�� �ក់ចំ� យស�� �បូ់គ�� �ងនីមួយៗ� � ម� ះ។ កា រ�ើងចុះ��ត�� �វត� �� តុ�ើម� ទីូ� �� �វបា ន
�� គល់បូន� ឱ��� ងច�� �លិតស� ស� តុ� ំង� ះ�� សិន � ច�� ើ� បា ន។

� ពយឺត���វ� មួយ� កែ �ងកា រ�� គល់បូរ�កា� �ររបូស់� គីទីីបូី��ល� បូរ��ស� ច�� ើឱ��កា រអនុវត� គ�� �ង� ន� ពយឺត���វ��រ និងបូ�� ើតចំ� យបូ�� �មដល់
គ�� �ង� យពុំ� នថិវ�កា �� �វបា ន�� គល់ជូន�ើយ។

គ. ប�្ ្ប�្ �លស់ំ� និ់ៗ��កា រល�់ និិងចំណ៍�ល
ចំណ៍�លស�� �បូ់ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២១ �� �វបា នកត់�� ��� ឹម ២៧៣ ៦២៨ � ន�ៀល ��ល�ើន�ើងចំនួន ៧០ ៦១៤ � ន�ៀល ឬ ៣៤,៨% �ើ�ៀបូ� នឹង
ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២០ �� �វបា នកត់�� ��� ឹម ២០៣ ០១៤ � ន�ៀល។ កា រ�ើន�ើង��ះ� គ�� ើនបូ�� �លមកពីកា រអនុវត� គ�� �ង���� �រច� សម� ័ន� អគ� ិសនី� 
�� ��សកម� ��  និង�� ��ស Papua New Guinea។

ឃ. ផលប៉ះ� ល់�្អ�្ ្ប� �ររូបិយប័ណ៍�  អ�្ ្កា រ�្ ្�់ និិងត្ថុ�� ្ទំនិិញ 
ចំណ៍�លពីកា រលក់ និងកា រទីិញរបូស់�ើង � គ�� ើន�� �វបា ន�� ើ�ើង� ដុ�� �រ� ��រ�ក។ ដូ�ែ �ះ �ើងមិនទីទីួលរង�លបូ៉ះ� ល់���ង�� �ំងកា� �ពីកា រ�ើងចុះ��អ�� �
បូ� �ររូបូិយបូ័ណ៍� បូរ��ស� កែ �ងអំឡ�ងឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ��ះ��។ កា រ�� ឈមមុ�នឹងអ�� �បូ� �ររូបូិយបូ័ណ៍� បូរ��ស� គ�� ើនបូ�� �លមកពីកា រ� យកា រណ៍៍។ 

ស�� �បូ់� និភ័យ��អ�� �កា រ�� �ក់ ផថខ �� ឈមមុ�នឹងបូ�� �បូ�� �ល� មរយៈលិ�ិតូបូករណ៍៍��អ�� �កា រ�� �ក់អ�� �ត� លគឺកា រ�� ី�� �ក់� កែ �ងអ�� �អ��រ។
ពុំ� ន�លបូ៉ះ� ល់ធ� ន់ធ� រ��លបូ�� �លមកពីកា រ�ើងចុះ��ត�� �ទីំនិញ�ើយ។ 

ង. ផលប៉ះ� ល់�្អត្ថុិផរ�  
កា រចំ� យស�� �បូ់� ជីវកម� គឺ� យ� រ�លបូ៉ះ� ល់��អតិ�រ� ��ល� នចំនួន�� ��ល ១០% ��ចំណ៍�ល � ះបូី� ���ង� ក៏� យអតិ�រ� � កែ �ង
�� ��សកម� �� � នចំនួន ៤% (គិត�� ឹម ��មិថិុ�  ឆ្នាំំ �ំ២០២១) ��លបា នបូង� �លប៉ូះ� ល់�� ��ល 0,៤២% ��បូ៉ុ�� �ះចំ� ះ�� �ក់ចំ��ញរបូស់�ើង។ 
� ល់ចំ� យ�� តិបូត� ិកា រ� ំងអស់� នត�� ���រ� កែ �ងអំឡ�ង��ល��កិច� សន�� � ំងមូល។  �� �ពីកា រ�ើក�ើង� ង�ើពុំ� ន�លបូ៉ះ� ល់សំ� ន់ៗ����ង�ៀត
��លបូ�� �លមកពីអតិ�រ� �ើយ។

ច.  � លនិ� បា យ�្�� �ិច� /� រ��ពនិ� /� ច់�្ ្�់របស់់� ជរ�� ្ភិិបា ល 
ពំុ� នបូ�� �បូ�� �លសំ� ន់ៗ� កែ �ង� លន� បា យ��ដ� កិច� /� រ�ើពន� /� ច់�� �ក់របូស់� ជរ�� �ភិបា ល ឬ ក�� �� � ��ល� ន�លប៉ូះ� ល់���ងធ� ន់ធ� រចំ� ះ
លទី� �លហ៊ុិរ�� វត� �� កែ �ងអំឡ�ងឆ្នាំំ �ំ��ះ� ះ��។ 

កា រពិភា �្សា  និងកា រវិភា គរបស់់គណ៍ៈ�្ ប់�្ ង
(“MD & A”)  
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� ក Charles Tan � យក�� តិបូត� �ិ ន� រកិច� �� �តពិនិត��សកម� � ពអភិវឌ��ន៍� ជីវកម� ដល់ �ថិ� ��ល� ក់ព័ន� នឹងទំី� ក់ទំីនងវ�និ� គិន។ � ត់បា នចូលរួម
� និច� � មួយនឹងអែ កវ�� គ អែ ក�� បូ់�� ងមូលនិធិ និងអែ ក� ក់ព័ន� ដ���ៀត�ើម��ី�ើកកម� ស់សកា� �នុពលកំ�ើន� ជីវកម� របូស់ �ថិ� �� ម� ំង�� ើបូច� �បូ��នែ � ព
� �� ចាំ ំ� មួយកា រអភិវឌ��ន៍ថិ� ីៗរបូស់�� ុមហ៊ុុុន។

��ហ៊ុទីំព័រ� ជីវកម� របូស់ �ថិ� www.pestech.com.kh � គន� ឹះសំ� ន់ស�� �បូ់� គហ៊ុុុនិក វ�និ� គិន ស� ជិក� � រណ៍ជន និងអែ ក� ក់ព័ន� ដ���ៀត�ើម��ី
ទីទីួលបា ននូវព័ត៌� នថិ� ីៗអំពីសកម� � ព�� ុមហ៊ុុុន លទី� �លហ៊ុិរ�� វត� � កា រអភិវឌ��ន៍យុទី� � �� � សំ� ន់ៗ និងបូ�� �����ងៗ�ៀត��លបូ៉ះ� ល់ដល់�ល�� � ជន៍
��� គី� ក់ព័ន� ។

ព�ត្ថុ៌ម្គា ន� ំបា ចំ់�្�្ង�ៀត្ថុ
ស់�្ ្ប់កា រកា រ� រវិនិ� គិន
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ហហតតថថេេលលខខររបបសស់់អអភភិបិបលលៃៃននេេផផសសថថិិកក  ((េេខខមមបបូូ��))  មម..កក 

កលបរេិចឆទ៖ ២៣ កញញ  ២០២១ 
បន�ន និង�ក��េ�យ៖  
 
 
 

 កលបរេិចឆទ៖ ២៣ កញញ  ២០២១ 
បន�ន និង�ក��េ�យ៖  

 

ហតថេលខ  
េឈម ះ៖ Paul Lim Pay Chuan 
មខតំែណង៖ ្រ្របបធធនន្រ្រកកុមុម្រ្របបឹឹកក��ភភិបិបលល 

 ហតថេលខ  
េឈម ះ៖ Lim Ah Hock 
មុខតំែណង៖ អភបិល 

កលបរេិចឆទ៖ ២៣ កញញ  ២០២១ 
បន�ន និង�ក��េ�យ៖  
 
 

 កលបរេិចឆទ៖ ២៣ កញញ  ២០២១ 
បន�ន និង�ក��េ�យ៖  

 
 
 
 

ហតថេលខ  
េឈម ះ៖ Han Fatt Juan 
មុខតំែណង៖ អភបិល្របតិបត្តិ 
                  /្របធននយក្របតិបត្តិ 

 

 ហតថេលខ  
េឈម ះ៖ Charles Tan Pu Hooi 
មុខតំែណង៖ អភបិល 

 

កលបរេិចឆទ៖ ២៣ កញញ  ២០២១ 
បន�ន និង�ក��េ�យ៖  

 
 

 

  

ហតថេលខ  
េឈម ះ៖ �� �ន�ន 
មុខតំែណង៖ អភបិល�ក��� 
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ស់ក្រុ�ប់ការការ�រវ�និិធ្វើ�គិនិ (ក្រុបស់ិនិធ្វើប��និ)

�.  រច� ស់ម� ័និ� � គហិ៊ុនិិ�

 ១. ព័ត្ថុ៌� និ� គហិ៊ុនិិ� (គិត�� ឹម �� �ទីី២០ ��ក�� � ឆ្នាំំ �ំ២០២១)

  ១. � គហ៊ុុុនិក��ល� អភិបា ល និងនិ� ជិតរបូស់�� ុមហ៊ុុុនចុះបូ�� ីលក់មូលបូ��  (គិត�� ឹម�� �ទីី២0 ��ក�� � ឆ្នាំំ �ំ២០២១) 

បរ�� យ ស់�� ្ត្ថុិ �្ �្ទ� គហិ៊ុនិិ� ចំនិួនិ� គហិ៊ុនិិ� ចំនិួនិមូលប�្ � គរយ

តិច� ង ៥%

ស�� �តិ�� �រ
រូបូវន� បូុគ� ល ៨៨៨ ៨៨៩ ១៨៥ ១,១៩%

នីតិបូុគ� ល ០ ០ ០

មិន��នស�� �តិ
�� �រ

រូបូវន� បូុគ� ល ១០៦ ៣ ០៥៥ ៨១៥ ៤,០៧%

នីតិបូុគ� ល ១ ០ 0

ចាំ បូ់ពី ៥% ដល់
៣០%

ស�� �តិ�� �រ
រូបូវន� បូុគ� ល ០ ០ ០

នីតិបូុគ� ល ០ ០ ០

មិន��នស�� �តិ
�� �រ

រូបូវន� បូុគ� ល ០ ០ ០

នីតិបូុគ� ល ០ ០ ០

ចាំ បូ់ពី ៣០% 
�ើង� 

ស�� �តិ�� �រ
រូបូវន� បូុគ� ល ០ ០ ០

នីតិបូុគ� ល ០ ០ ០

មិន��នស�� �តិ
�� �រ

រូបូវន� បូុគ� ល ០ ០ ០

នីតិបូុគ� ល ១ ៧១ ០០០ ០០០ ៩៤,៧៤%

ស់រុប ៤៨៧ ៧៤ ៩៤៥ ០០០ ១០០%

� គហិ៊ុនិិ� ចំនិួនិ� គហិ៊ុនិិ� ចំនិួនិមូលប�្ � គរយ 

អភិបា ល ៥ ១៨៥ ២៩៨ ០,២៥

និ� ជិត ៦១ ៩២ ៨៣៤ ០,១២

សរុបូ ៦៦ ២៧៨ ១៣២ ០,៣៧

របា យកា រណ៍៍អភិិបា ល�ិចំ� �្ � ំ�� ្ំ
�� ្�ទី១- ភា គហិុុនិ�
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ខ. ស់ិទ� ិរបស់់� គហិ៊ុនិិ� និិងកា រកា រ� រស់ិទ� ិរបស់់� គហិ៊ុនិិ�

 កា រកា រ� រសិទី� ិរបូស់� គហ៊ុុុនិក និងសិទី� ិរបូស់� គហ៊ុុុនិក��លកា ន់កា បូ់� គហ៊ុុុន� គតិច និងកា រអនុវត� របូស់�� ុមហ៊ុុុនកែ �ងកា រកា រ� រសិទី� របូស់

 � គហ៊ុុុនិក ដូច� ង�� �ម៖

 ក) � គហ៊ុុុនិក��លកា ន់កា បូ់� គហ៊ុុុនធម� �  � នសិទី� ិ� ះ�ំ �ត��ញ��ញ� យ ១ � គហ៊ុុុន �� ើនឹង ១សំ��ង។ 

 �)  ករណ៍ី� នកា ររ�� យ�� ុមហ៊ុុុន � គហ៊ុុុនិក��លកា ន់កា បូ់� គហ៊ុុុនធម� � � នសិទី� ិទីទីួលបា ន�� ព��សកម� សុទី� របូស់�� ុមហ៊ុុុនបូ�� �បូ់ពី� នកា ររ�� យ

�� ុមហ៊ុុុន� � មចំ��ក� គហ៊ុុុន��ល�� �នកា ន់កា បូ់។

 គ) � គហ៊ុុុនិក�ំ �ក់ៗ� នសិទី� ិៈ

  •  � ះ�ំ �ត និងបូ�� �ញមតិកែ �ង� ល់កិច� �� ជុំ� គហ៊ុុុនិករបូស់�� ុមហ៊ុុុន

        • ទីទួីលបា ន� គ� ភ��លបា ន�� កា ស� យ�� ុមហ៊ុុុន

        • ទីទួីលបា ន�� ព��សម��ត� ិ��ល� សល់របូស់�� ុមហ៊ុុុនបូ�� �បូ់ពីកា ររ�� យ�� ុមហ៊ុុុន

        •  ពិនិត��បូ�� ី�� �ះរបូស់� គហ៊ុុុនិក� ំង� យបា ន� ទីី�ំ �ក់កា រចុះបូ�� ីរបូស់�� ុមហ៊ុុុន ឬ � ក�� �ងរក�� ទីុកបូ�� ីលក់មូលបូ�� � ះ� កែ �ង

���ង�� ើកា រ ឬ��ល�� ជុំម� សនែ ិបា ត� គហ៊ុុុ  និក��លបូ�� ី�� �ះ�� �វបា ន�ៀបូចំ និង 

        • � ចពិនិត��របា យកា រណ៍៍ហ៊ុិរ�� វត� ��� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំរបូស់�� ុមហ៊ុុុនកែ �ង���ង�� ើកា រ និងទីទីួលបា នរបា យកា រណ៍៍��ះ� យឥតគិត�� �� ង� ម 

   � �� �២២៥ ��ច�� បូ់ស� ីពីសហ៊ុ�� �ស� ណ៍ិជ� កម� ។

  ពុំ� ន�� �ស់� គហ៊ុុុនិក� �ំ �ក់របូស់�� ុមហ៊ុុុន�ែ ើសុំព័ត៌� ន� ក់ព័ន� នឹង�� ុមហ៊ុុុន ឬទីទីួលបា នបូណ៍� ឹង ចំ� ះ ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� ���លបា នបូ�� បូ់� �� �ទីី 

៣០ ��មិថិុ� ឆ្នាំំ �ំ២០២១ �ើយ។

គ. ម� ស់និ� ិបា ត្ថុ� គហិ៊ុនិិ�

 ១. និីត្ថុិវ��ី�្កា រ�ៀបចំម� ស់និ� ិបា ត្ថុ� គហិ៊ុនិិ� និិងកា រ� ះ�� ្ត្ថុ

 ក)  � គហ៊ុុុនិក� ចចួលរួម� ះ�ំ �ត� យ�� �ល់ ឬ� យ� ណ៍ត� ិ� ហ៊ុកៈ � មរយៈលិ�ិត�� �រសិទី� ិ� � យលក� ណ៍៍អក��រ � យ� នចុះហ៊ុត� ���  

កា លបូរ��� �ទី និង�� �បូ់មក� មួយនូវព័ត៌� នដូច� ង�� �ម៖ 

  • ចំនួន� គហ៊ុុុន��លកា ន់កា បូ់� យ� គហ៊ុុុនិក

        • �� �ះ និង� សយ�� �នរបូស់� ណ៍ត� ិ� ហ៊ុកៈ និង

  • រយៈ��ល��កា រ��ង� ំង� ណ៍ត� ិ� ហ៊ុកៈ 

 �)  �� សិន�ើ� ណ៍ត� ិ� ហ៊ុកៈ�ែ ើសុំ�� ើកា រ� ះ�ំ �ត� កែ �ងកិច� �� ជុំម� សនែ ិបា ត� គហ៊ុុុនិក � ះលិ�ិត�� �រសិទី� ិ� � ណ៍ត� ិ� ហ៊ុកៈ�� �វរក�� ទីុក� 

�� � ន�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល� មុន��ល ឬ� អំឡ�ង ��លចាំ បូ់�� ើមកិច� �� ជុំម� សនែ ិបា ត� គហ៊ុុុនិក។ 

 គ) � ល់កិច� �� ជុំម� សនែ ិបា ត� គហ៊ុុុនិកគឺតំរូវ� យ� គហ៊ុុុនិក��ល� ន�� �ះកែ �ងបូ�� ីចូលរួម� យ�� �ល់ ឬអណ៍ត� ិ� ហ៊ុកៈ � គហ៊ុុុន� ំងអស់� ន

  សិទី� ិ� ះ�ំ �ត�ើរ�ៀបូ� រៈ� មួយនឹងបូ�� ើត� កូរ�ុមស�� �បូ់�� ុម� ះ �ើយ�� ើកា រ� ះ�ំ �តស�� �បូ់ចំ� ត់កា រ�ើរ�ៀបូវរៈ� ះ។ � ��ល

  � គហ៊ុុុនរួម��មួយ�� �វបា ន� តំ� ង� កែ �ងកិច� �� ជុំ�� �ពី � លបូំណ៍ង�ៀបូចំកិច� �� ជុំ ឬ�� ើ�� តិបូត� ិកា រ� ជីវកម� � គហ៊ុុនុ� ះ �� �វបា នចាំ ត់ទុីក

  � � នវត� � នស�� �បូ់� លបូំណ៍ងកូរ�ុមស�� �បូ់�ែ �ក����ង�ៀត��កិច� �� ជុំ និងស�� �បូ់កា រ�ើកកិច� �� ជំុ� កា លបូរ��� �ទី ��ល���  ឬទីីក�� �ងថិ� ី 

  �ើក��ង��កា លបូរ��� �ទីកំណ៍ត់ទុីកថិ� �ី� �វបា ន ឬ� ច់� ត�� �វបា នកំណ៍ត់ស�� �ប់ូកា រ�ើក��លកា រ�� ជំុ។

 ឃ) ករណ៍ី�� បូ់កូរ�ុម រ�ៀបូ� រៈមួយ�� �វបា នអនុម័ត� យ�� �ក�ើសំ��ង� គ�� ើន��អែ កចូលរួម� ះ�ំ �ត��ល� នន័យ�  សំ��ងអែ ក� ះ�ំ �ត

  �� បូ�� �វ�� ើន� ងសំ��ងអែ ក� ះ�ំ �ត�� ឆ្នាំ ំង �ើក��ង��ច�� បូ់ និងបូទីបូ���� ត� ិ ឬលក� ន� ិកៈរបូស់�� ុមហ៊ុុុន��ង�� �យពី��ះ។ 

 ង) ��លអនុវត� សទិី� ិ� ះ�ំ �តកែ �ងកិច� �� ជំុម� សនែ ិបា ត� គហ៊ុុនិុក កា រ� ះ�ំ �តគឺឈរ�ើ� លកា រណ៍មួ៍យ� គហ៊ុុនុមួយស�� �ង។ � ន��� គហ៊ុុនិុក

  ��លបា នចុះ�� �ះ�� ឹម�� �វ និងបា នទូី� ត់�� �ក់�� ប់ូចំនួន� ឱ���� ុមហ៊ុុនុ�ើបូ� នសទិី� ិ� ះ�ំ �ត� យ�� �ល ់ឬ� យ� ណ៍ត� ិ� ហ៊ុកៈ� កែ �ង ម� 

  សនែ ិបា ត� គហ៊ុុុនិក។

របា យកា រណ៍៍អភិិបា ល�ិចំ� �្ � ំ�� ្ំ
�� ្�ទី១- ភា គហិុុនិ�
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 ច)  កា រស�� �ចរបូស់� គហ៊ុុុនិក��លចង�� �បូ់កា តព� កិច� �� ុមហ៊ុុុន លុះ�� ����� ើ�ើង� មរយៈ��ចក� ីស�� �ចរបូស់� គហ៊ុុុនិក។ ��ចក� ីស�� �ចរបូស់

  � គហុុ៊ុនិកត�� �វឱ��� នកា រ� ះ�ំ �ត� �ំ� ���ង� ច� ស់� យសំ��ង� គ�� ើន��� គហុុ៊ុន� នសិទិី� � ះ�ំ �ត��លកា នក់ា បូ�់ យ� គហ៊ុុនុកិ 

  និង� ណ៍ត� ិ� ហ៊ុកៈ� កែ �ងកិច� �� ជុំ កែ �ងករណ៍ី��ចក� ីស�� �ចធម� �  និងកែ �ងករណ៍ី��ចក� ីស�� �ច �� �វ�� ើ�ើង� យសំ��ង� គ�� ើន� ច់� ត 

  គឺមិនតិច� ង ២/៣ (ពីរ� គបីូ )។ ��ចក� សី�� �ចរបូស់ � គហុុ៊ុនិកមិន� ចយក� កា របា ន�ើយ�� សិន�ើមិន� រព� មលក� �ណ៍� ��កា រអនុម័ត��ះ។  

 ២. ព័ត្ថុ៌� និអំពីម� ស់និ� ិបា ត្ថុ� គហិ៊ុនិិ�

  ម� សនែ ិបា ទី� គហ៊ុុុនិកបា ន�� ើ�ើងកា លពី �� �ទីី២៥ ��វ�ច� ិកា  ឆ្នាំំ �ំ២០២០ � យ� ន� គហ៊ុុុននិក� គ�� ើនបា នចូលរួម និងបា នអនុម័តនូវ��ចក� ី

  ស�� �ចដូច� ង�� �ម៖

  ក) កា រទីទីួលបា នលទី� �ល� ជីវកម� �� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំស�� �បូ់ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� �បា នបូ�� បូ់� �� �ទីី៣០ ��មិថិុ�  ឆ្នាំំ �ំ២០២០

  �) អនុម័ត�ើ� ភកា រ របូស់�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល

  គ) អនុម័ត�ើកា រ��ង� ំង �� ុមហ៊ុុុន �� � �ន សនថិុន (��មបូូឌា ) លីមីធីត � រ� ថិ� ី� សវនកររបូស់ �� ុមហ៊ុុុន

  ឃ) អនុម័ត�ើវ�� ធនកម� លក� ន� ិកៈ�� ុមហ៊ុុុន� យលុបូ�� កា រ ២៩ ចាំ ស់� ំង�� ុងនឹងជំនួស �� កា រ ២៩ ថិ� ី។

ឃ.  កា រ�្ង�្�� គ� ភិ

១. � លកា រណ៍៍�្ង�្�� គ� ភិ

 �� ុមហ៊ុុុន� នបូំណ៍ង��ង��ក� គ� ភអបូ��បូរ� ចំនួន� មសិបូ� គរយ (៣០%) ���� �ក់ចំ��ញរបូស់�� �នបូ�� �បូ់ពីកា ត់ពន� រួច� យ� ង� �ើ

 របា យកា រណ៍៍�� �ន� ពហ៊ុិរ�� វត� � របា យកា រណ៍៍� ច់�� �ក់ �� �ក់ចំ��ញរក�� ទីុកចំ� យមូលធន និងក�� �����ង�ៀត��ល�� ុម�� ឹក�� ភិបា លគិត� 

 � បូ់� ក់ព័ន� ។ 

 �� ុមហ៊ុុុន� ចពិចាំ រ� ��ង��ក� គ� ភ� � ច់�� �ក់ � � គហ៊ុុុនស�� �បូ់វ�និ� គ� កែ �ង�� ុមហ៊ុុុន ឬជ�� ើស � ំងពីរបូ�� �ល�ំ �។ � ��ល� ន

 ជ�� ើស � គហ៊ុុនិុក� ច� នសទិី� ិ�� ើស��សយកកា ��ង��ក� គហ៊ុុនុ� � ច់�� �ក់ � � គហ៊ុុនុ ឬជ�� ើស� ងំពីរ� យ� រព� � មច�� ប់ូ និងបូទីបូ���� ត� ិ

 ត�� �វ���� ះ � � � ច�� កម� �� ។

២. ព័ត្ថុ៌� និអំពីកា រ�្ង�្�� គ� ភិ�� �ងរយៈ�្ល៣�� ំ្ចុង�្ ្យ

 ពុំ� នកា រ��ង��ក� គ� ភស�� �បូ់រយៈ��លបូី (៣) ឆ្នាំំ �ំចុង�� �យ�ើយ�� �ះ �ថិ� �ើបូ��បា នចុះបូ�� ីលក់មូលបូ�� �  �� �ទីី១២ ��សី�  

 ឆ្នាំំ �ំ២០២០។

 � �� �ទីី១៧ ��សី�  ឆ្នាំំ �ំ២០២១ �� ុម�� ឹក�� ភិបា លបា នកំណ៍ត់ និង�� កា ស��ង��ក� គ� ភចំនួន ០.០០ ៦៥ ដុ�� �រ� ��រ�ក កែ �ងមួយហ៊ុុុនស�� �ប់ូ

 កា រ�យបូរ��� �ទីគិត�� មឹ�� �ទីី៣០ ��មិថុិ�  ឆំ្នាំ �២ំ០២១។ � គ� ភ� ចនឹង� នកា រ�� �ស់បូ� �រ�� បូ� មលទី� �លសវនកម� របូស់សវនករឯក� ជ�� និង��ចក� ី

 ស�� �ច��កិច� �� ជុំម� សនែ ិបា ត� គហ៊ុុុនិក។

របា យកា រណ៍៍អភិិបា ល�ិចំ� �្ � ំ�� ្ំ
�� ្�ទី១- ភា គហិុុនិ�
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PAUL LIM PAY CHUAN

�្ � និ�្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល

� ក PAUL LIM PAY CHUAN � នស�� �តិ�����សុី � យុ៥១ ឆ្នាំំ �ំ � �� � ន�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល��លបា ន��ង� ំង� �� �ទីី៥ ��កុម� ៈ ឆ្នាំំ �ំ២០១០។

� ត់បា នបូ�� បូ់កា រសិក�� �ំ �ក់បូរ��� �បូ�� វ�ទី�� � �� � វ�ស� កម� អគ� ិសនី � � កលវ�ទី�� ល័យ Mississippi សហ៊ុ រដ� � ��រ�ក (Summa Cum Laude) � ឆ្នាំំ �ំ 

១៩៩៣។ �� �យមក� ត់បា នទីទីួលស�� �បូ�� �ំ �ក់អនុ បូណ៍� ិតវ�ស� កម�  (អគ� ិសនី) ពី� កលវ�ទី�� ល័យ Cornell University សហ៊ុរដ� � ��រ�កកែ �ង ឆ្នាំំ �ំ១៩៩៤ ។ 

បូច� �បូ��នែ � ត់បា នចុះ�� �ះ� ស� ជិក��វ�ទី�� �� �នវ�ស� ករ�����សុី និងវ�ស� ករវ��� �ជីវៈ� មួយ�� ុម�� ឹក�� ភិបា លវ�ស� ករ �����សុី�  ឆ្នាំំ �ំ២០០៧ កែ �ងវ�ស័យវ�ស� កម� 

អគ� ិសនី។ ចាំ បូ់� ំងពីឆ្នាំំ �ំ២០១១ � ត់ក៏� អែ ក�� បូ់�� ងគ�� �ងវ��� �ជីវៈ��ល� នបូ�� �ក់ពីវ�ទី�� �� �ន�� បូ់�� ងគ�� �ងស� គមវ��� �ជីវៈសកល��ល� នមូល�� �ន

� សហ៊ុ រដ� � ��រ�កនិង� នកា រ�� ល័យ�� ចាំ ំតំបូន់ទីូ� ំងពិភព� ក។ � ត់បា នចុបូ�� ី� វ�ស� ករជំ� ញ��ធម� នុ�� � ���នចាំ បូ់� ំងពីឆ្នាំំ �ំ២០១៦។ � ឆ្នាំំ �ំ 

២០១៧ � ត់បា នចុះបូ�� ី� �� �មបូ�� ី�� �ះសហ៊ុ�� តិបូតិ� កា រ ��ដ� កិច� � សុីបា��សុីហ៊ុ� ិក និងបូ�� ីអន� រ� តិ��វ�ស� ករ� ជីព និងវ�ស� ករ� ���ន។ 

� ឆ្នាំំ �ំ១៩៩៤ � កបា នចាំ បូ់�� ើមវ��� �ជីវៈ� មួយនឹង�� ុមហ៊ុុុន Motorola Malaysia Sdn Bhd កែ �ង� ម� វ�ស� ករ�លិត�ល�ំ �ក់ បូ�� �បូ់មក� ឆ្នាំំ �ំ១៩៩៥ 

� កបា នចូលរួម� មួយនឹង�� ុមហ៊ុុុន Toprank Corporati on Sdn Bhd (បូច� �បូ��នែ ��ល���� �ល់� �  �� ុមហ៊ុុុន Toshiba Transmission & Distributi on 

System Asia Sdn Bhd) កែ �ង� ម� វ�ស� ករគ�� �ង ��ល� ទីី� ះ� ក�� �វបា នត�� ើង� �� � នគ�� �ង� ឆ្នាំំ �ំ១៩៩៧ និង បូន� បូ�� �បូ់កា� �យ� ជំនួយកា រ

� យក�� បូ់�� ងទីូ� � ឆ្នាំំ �ំ១៩៩៨។ � ឆ្នាំំ �ំ២០០០ � កបា នចូលរួម� មួយ�� ុមហ៊ុុុនសម� ័ន� �សថិិក កែ �ងតួ� ទីី� �� � ន�� បូ់�� ងទីូ�  និងបា នត�� ើង� � 

យក�� តិបូត� ិកែ �ងឆ្នាំំ �ំ២០០៨។

� កបា ន�ើរតួ� ទីី���ងសំ� ន់កែ �ងដំ�ើរកា ររ�កច�� ើន និងអភិវឌ��ន៍ របូស់សម� ័ន� �� ុមហ៊ុុុន�សថិិក � យ ចាំ បូ់�� ើមពី�� ុមហ៊ុុុន�ំ �តតូចរហ៊ុូតកា� �យ� �� ុមហ៊ុុុន

បូ�� �កវ�ទី�� � មពលអគ� ិសនី� កែ �ងវ�ស័យ� ជីវកម�  ��កចាំ យ និងបូ�� �ន� មពល � មួយនឹង�� តិបូត� ិកា រ� កែ �ង�� ��ស�����សុី និងបូ�� ��� ��ស� �� ើន

�ៀត ។ � កបា នដឹក� ំសម� ័ន� �� ុមហ៊ុុុន��សថិិកឱ��� នវត� � ន� �ើទីឹកដី���� ��ស �ុ� ុយ��បា��ពូហ៊ុ� ី��ថិ� ី �� ��សកម� ��  �� ��សចិន និង�� ��ស

�� ីល�� � និងបូន� ���ងសកម� កែ �ងកា ររកធុរកិច� ថិ� ី� ំង� ទីី��� រកែ �ង�� ុក និងបូរ��ស។

� ឆ្នាំំ �ំ២០១០ � ត់ទីទីួលបា ន� នរ�� �ន់សហ៊ុ�� ិន�ែ ើម�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ២០១០ � យសហ៊ុ�� �ស� សុី � យ� រកា រយកចិត� ទីុក� ក់ និង� ព� អែ កដឹក� ំរបូស់� ត់

កែ �ងកា រដឹក� ំ�� ុម�ើម��កា� �យ� តួអង� សំ� ន់កែ �ង� ជីវកម� បូ�� �ននិង��កចាំ យ� មពលកែ �ងនិង�� ��� ��ស។

របា យកា រណ៍៍អភិិបា ល�ិចំ� �្ � ំ�� ្ំ
�� ្�ទី ២- �្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល

ល.រ. �� ្ះ មុខត្ថុំ�្ង កា លបរ��� ្ទ� ប់�� �ម

កា លបរ��� ្ទផុត្ថុ

�ំណ៍ត្ថុ់� ណ៍ត្ថុ� ិ 

� អភិិបា ល

១ Paul Lim Pay Chuan �� � ន�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល ៥ កុម� ៈ ២០១០ មិនកំណ៍ត់

២ Lim Ah Hock អភិបា ល ៥ កុម� ៈ ២០១០ មិនកំណ៍ត់

៣ Han Fatt  Juan អភិបា ល�� តិបូត� ិ /�� � ន
� យក�� តិបូត� ិ

២៧ មិថិុ�  ២០១៨ មិនកំណ៍ត់

៤ Charles Tan Pu Hooi អភិបា ល ២៧ មិថិុ�  ២០១៨ មិនកំណ៍ត់

៥ � វ � ន� ន អភិបា លឯក� ជ�� ២៩ សី�  ២០១៨ ២៨ សី�  ២០២៣
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មកដល់បូច� �បូ��នែ បូ�� ី�� �ះដឹក� ំ� យ PAUL LIM � នដូច� ង�� �ម៖-

LIM AH HOCK

� ក Lim Ah Hock � នស�� �តិ�����សុី � យុ៦៩ឆ្នាំំ �ំ �  អភិបា ល�� ុមហ៊ុុុន។ � ក�� �វបា ន��ង� ំង� �� �ទីី០៥ ��កុម� ៈ ឆ្នាំំ �ំ២០១០។ 
� ឆ្នាំំ �ំ១៩៧៨ � កបា នទីទីួលបូរ��� បូ�� �ែ �កវ�ទី�� � �� � ជំ� ញវ�ស� កម� ��កា និក (ជ័យ� ភី���មួយ) ពី� កលវ�ទី�� ល័យ Strathclyde �� ុង Glasgow 
�� ��សអង់�� �ស។ � ក� ស� ជិក��វ�ទី�� �� �នវ�ស� ករ�� ��ស�����សុីចាំ បូ់� ំងពីឆ្នាំំ �ំ១៩៨១។

� ឆ្នាំំ �ំ១៩៧៩ � កបា នចាំ បូ់�� ើមវ��� �ជីវៈ� � �� � �ចាំ រ��� � � បូ�� �ក��ស Ngee Ann � �� ��ស សិង� បូុរ� (� ឆ្នាំំ �ំ១៩៨២ �� �វបា នបូ� �រ�� �ះ� � � 
ពហ៊ុុបូ�� �ក��ស Ngee Ann) � យ� កបា នទីទីួល បូន� �កបូ�� ៀនមុ�វ��� ���ម៉ូឌី� មិច និង��កា និច� វ (thermodynamics and fl uid mechanics)។ 
� ឆ្នាំំ �ំ១៩៨០ � កបា នចូលរួម� មួយ�� ុមហ៊ុុុន Mechmar Kejuruteraan Sdn Bhd (“Mechmar") កែ �ង� ម�  វ�ស� ករ��� កម� ��ល� ទីី� ះ � ក
�� បូ់�� ង�ើ�ែ �ក��� កម�  និងកា រ�� ល់��� កម� �� �យលក់ និងកា រជួសជុល���សុីនក�� �ធំៗ។ បូ�� �បូ់មក�ៀត � កបា នចាំ ក��ញពី�� ុមហ៊ុុុន Mechmar
� ឆ្នាំំ �ំ១៩៨៤ និងបា នចូលរួម� មួយនឹង�� ុមហ៊ុុុន Sing Mah Pressure Vessels Co. កែ �ង� ម� �� � ន� � អំឡ�ងឆ្នាំំ �ំ១៩៨៤ និង១៩៨៩ ��ល� 
ទីី� ះ� កទីទីួលបូន� �កកែ �ងកា រលក់� ំង�� ុង� � គ� ងត���ងរហ៊ុូតដល់វ�ស័យឧស�� ហ៊ុ កម� ច�� �ញ់ដូង�� �ង ចំណ៍ី� � រ និងឧស�� ហ៊ុកម� �ើ ក៏ដូច� 
ឧស�� ហ៊ុកម� � ំង� យ��ល� ន� � គ� ងត���ងឧបូទី� ីបូ Sabah និង Sarawak។ � ឆ្នាំំ �ំ១៩៨៩ � កបា នកា� �យ� អភិបា ល���� ុមហ៊ុុុន VES- TECH  
Engineering Sdn Bhd ដល់បូច� �បូ��នែ ។

� ឆ្នាំំ �ំ១៩៩១ � កបា នបូ�� ើត�� ុមហ៊ុុុន PSB �  Johor Bahru �� ��ស�����សុី។ មកទីល់បូច� �បូ��នែ  តួ� ទីីរបូស់� ក� កែ �ងសម� ័ន� �� ុមហ៊ុុុន��សថិិកគឺ
ទីទីួលបូន� �ក�ែ �ក��នកា រអភិវឌ��� ជីវកម� ធំៗត�� ង់ទីិស� អភិវឌ������� �� ជីវកម� � មួយ� យក�� តិបូត� ិ�� �តពិនិត���ើល�� �ន� ពហ៊ុរ��� វត� � និងសកម� � ពរបូស់
សម� ័ន�  �� ុមហ៊ុុុន��សថិិក ��លរួម� ន�� ល់កា រ��� ំកែ �ងកា រ�� បូ់�� ង និងដឹក� ំបូុគ� លិក។

របា យកា រណ៍៍អភិិបា ល�ិចំ� �្ � ំ�� ្ំ
�� ្�ទី ២- �្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល

បញ្ញ� ី�� ្ះ�្ ុមហិ៊ុនិ�ឹ�� ំ

PESTECH Internati onal Berhad 
Astoria Solar Farm Sdn Bhd 

CRSE Sdn Bhd
Diamond Power Ltd

Enersol Co., Ltd
Fornix Sdn Bhd

Forward Metal Works Sdn Bhd
PESTECH (Brunei) Sdn Bhd

PESTECH (Myanmar) Limited
PESTECH (PNG) Ltd

PESTECH (Sarawak) Sdn Bhd
PESTECH Aerotrain Sdn Bhd (formerly known 

as Power Two Sdn Bhd)
PESTECH Energy Sdn Bhd 

PESTECH GTI Sdn Bhd

PESTECH Power One Sdn Bhd
PESTECH REI Sdn Bhd

PESTECH Sdn Bhd
PESTECH Soluti ons Sdn Bhd

PESTECH System Siam Ltd
PESTECH Technology Sdn Bhd

PESTECH Transmission Sdn Bhd 
PESTECH Transmission Ltd

PESTECH Vietnam Company Limited
PESTECH Hinthar Corporati on Limited

PESTECH Microgrid Co. Ltd
PESTECH Power Sdn Bhd

PESTECH Corporati on
Asiapac Builders Sdn Bhd

Asiapac Machineries Sdn Bhd

BETSOL (Sarawak) Sdn Bhd
BETSOL Internati onal Sdn Bhd

BETSOL Sdn Bhd 
Enlightyx Sdn Bhd

Fornix Biotech Sdn Bhd
Fornix Capital Sdn Bhd

Fornix Foodstuff s Sdn Bhd
Imbiss Sdn Bhd 

JAP Wylis Sdn Bhd
Mercula Sdn Bhd
PC Wylis Sdn Bhd

Riviera Wylis Sdn Bhd
Rock The City Entertainment Sdn Bhd

Wylis Corporati on Sdn Bhd
Wylis Sdn Bhd
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មកដល់បូច� �បូ��នែ ��ះបូ�� ី�� �ះដឹក� ំ� យ� កលីម� ហ៊ុុក� នដូច� ង�� �ម៖

HAN FATT JUAN

� ក Han Fatt  Juan � នស�� �តិ�����សុី � យុ៥៦ ឆ្នាំំ �ំ � អភិបា ល�� តិបូត� ិ និង� � យក�� តិបូត� ិរបូស់ ផថខ។ � ក�� �វបា ន��ង� ំង� �� ុម�� ឹក�� 
ភិបា ល� �� �ទីី២៧ ��មិថិុ�  ឆ្នាំំ �ំ២០១៨។

� កទីទីួលបូន� �កកែ �ងកា រស�� �ចឱ��បា ននូវ� ល� ចំណ៍�ល និងចំ��ញរបូស់�� ុមហ៊ុុុនឱ���� បូ� មគ�� �ង� ជីវកម� របូស់�� ុមហ៊ុុុន និង� � ឱ��បា ន� 
�� ុមហ៊ុុុន� ន� ល� ��នកា រ និងថិវ�កា ��លត�� �វ�ើម��ីស�� �ច� ល� ហ៊ុិរ�� វត� � និង�� តិបូត� ិកា ររយៈ��ល�� ី និងរយៈ��ល��ងដូច��លបា នកំណ៍ត់ទីុកកែ �ង
 ��នកា រ� ជីវកម� �� ុមហ៊ុុុន។

� ឆ្នាំំ �ំ១៩៨៤ � កបា នចាំ បូ់�� ើមវ��� �ជីវៈ� អែ ក�� �តពិនិត��កា រ�� �ន� �� ុមហ៊ុុុន Metral Villar Sdn Bhd � យទីទីួលបូន� �កកែ �ងកា រ�� �តពិនិត���ើល និង
ស�� បូស�� �លសកម� � ពរបូស់កម� ករ� ក់ទីងនឹងកា រដឹក   និងកា រ� យសុីម៉ង់។ � ឆ្នាំំ �ំ១៩៨៨ � កបា នចាំ ក��ញពី�� ុមហ៊ុុុន�ើម��ីបូន� កា រសិក�� � � កល
វ�ទី�� ល័យ South Dakota State សហ៊ុរដ� � ��រ�ក។ អំឡ�ង��លសិក�� �ំ �ក់បូរ��� �បូ�� � ន់�� ស់� ទីី� ះ  � កបា ន បូំ��ញកា រ� រ� ជំនួយកា របូ�� ៀន� 
� កលវ�ទី�� ល័យ South Dakota State សហ៊ុរដ� � ��រ�ក។ � ឆ្នាំំ �ំ១៩៩២ � កបា នចូលរួម� មួយ�� ុមហ៊ុុុន Zafas_Sdn Bhd កែ �ង� ម� វ�ស� ករកា រ�� �ន និង
បា នចំ� យ��ល� ទីី� ះអស់រយៈ��ល១៧ឆ្នាំំ �ំ រហ៊ុូតដល់ឆ្នាំំ �ំ២០០៩ � ក�� �វបា នត�� ើង� � យកគ�� �ង។អំឡ�ង ��លបូំ��ញកា រ� រ� កបា នចូលរួម
គ�� �ង� �� ើនរួម� នកា រ� រត�� ើង����កា បូ�� �មដី និង����បូ�� �ញបូ�� �ន� មពលឆ� ងកា ត់�� ��ស�����សុី និង�� ��ស�ុ� ុយ��។

កែ �ងឆ្នាំំ �ំ២០០៩ � កបា នចូលរួម� មួយ�� ុមហ៊ុុុនសម� ៍ន� ��សថិិក កែ �ងតួ� ទីី� �� � នគ�� �ង និង �� �វបា ន ត�� ើង� �� � ន�� បូ់�� ងទីូ� ្(GM) កែ �ងគ�� �ង
យុទី� � ស�  (កា រអភិវឌ��ន៍� ជីវកម� ) � ឆ្នាំំ �ំ ២០១១ �� �យមកកា� �យ� �� � ន�� បូ់�� ងទីូ� �ែ �កបូ�� �ញ� មពល  និង����កា បូរបូស់សម� ័ន� �� ុមហ៊ុុុន��ស
ថិិក។ កែ �ង� ម� �� � ន�� បូ់�� ងទីូ� �ែ �កបូ�� �ញ� មពលនិង����កា បូ�� ុមរបូស់� កទីទីួលបូន� �កកា រ� រកិច�  សន��  EPCC ��ល�� បូដណ៍� បូ់�ើដំ�ើរកា រ
�� បូ់�� ងគ�� �ងកា រ�� ត់�� ង់�� ឿងបូរ�កា� �រ ដំ�ើរកា រ កា រ�� �នសំណ៍ង់ និងកា រត�� ើងបូ�� �ញបូ�� �ន� មពល និង����កា បូ�� �មដី។

មកដល់បូច� �បូ��នែ  � ក Han Fatt  Juan ដឹក� ំ�� ុមហ៊ុុុន PESTECH (Myanmar) Ltd �� ុមហ៊ុុុន PESTECH  Hinthar Corporati on  Limited �� ុមហ៊ុុុន  
PESTECH Transmission Ltd និង�� ុមហ៊ុុុន  Imbiss Sdn Bhd.

របា យកា រណ៍៍អភិិបា ល�ិចំ� �្ � ំ�� ្ំ
�� ្�ទី ២- �្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល

បញ្ញ� ី�� ្ះ�្ ុមហិ៊ុនិ�ឹ�� ំ

PESTECH Internati onal Berhad 
Astoria Solar Farm Sdn Bhd 

CRSE Sdn Bhd
Diamond Power Ltd

Enersol Co., Ltd
Fornix Sdn Bhd

Forward Metal Works Sdn Bhd
PESTECH (Sarawak) Sdn Bhd

PESTECH Aerotrain Sdn Bhd (formerly known 
as Power Two Sdn Bhd

PESTECH Energy Sdn Bhd 
PESTECH Engineering Technology China Co., 

Ltd
PESTECH GTI Sdn Bhd

PESTECH Hinthar Corporati on Limited
PESTECH Power Sdn Bhd

PESTECH Power One Sdn Bhd
PESTECH REI Sdn Bhd

PESTECH Sdn Bhd

PESTECH Soluti ons Sdn Bhd
PESTECH System Siam Ltd

PESTECH Technology Sdn Bhd
PESTECH Transmission Sdn Bhd 

Asiapac Machineries Sdn Bhd
Fornix Biotech Sdn Bhd
Fornix Capital Sdn Bhd

Fornix Foodstuff s Sdn Bhd
Vestech Engineering Sdn Bhd
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HAN FATT JUAN

� ក Han Fatt  Juan � នស�� �តិ�����សុី � យុ៥៦ ឆ្នាំំ �ំ � អភិបា ល�� តិបូត� ិ និង� � យក�� តិបូត� ិរបូស់ ផថខ។ � ក�� �វបា ន��ង� ំង� �� ុម�� ឹក�� 
ភិបា ល� �� �ទីី២៧ ��មិថិុ�  ឆ្នាំំ �ំ២០១៨។
� កទីទីួលបូន� �កកែ �ងកា រស�� �ចឱ��បា ននូវ� ល�  ចំណ៍�ល និងចំ��ញរបូស់�� ុមហ៊ុុុនឱ���� បូ� មគ�� �ង� ជីវកម� របូស់�� ុមហ៊ុុុន និង� � ឱ��បា ន� 
�� ុមហ៊ុុុន� ន� ល� ��នកា រ និងថិវ�កា ��លត�� �វ�ើម��ីស�� �ច� ល� ហ៊ុិរ�� វត� � និង�� តិបូត� ិកា ររយៈ��ល�� ី និងរយៈ��ល��ងដូច��លបា នកំណ៍ត់ទីុកកែ �ង
 ��នកា រ� ជីវកម� �� ុមហ៊ុុុន។

� ឆ្នាំំ �ំ១៩៨៤ � កបា នចាំ បូ់�� ើមវ��� �ជីវៈ� អែ ក�� �តពិនិត��កា រ�� �ន� �� ុមហ៊ុុុន Metral Villar Sdn Bhd � យទីទីួលបូន� �កកែ �ងកា រ�� �តពិនិត���ើល និង
ស�� បូស�� �លសកម� � ពរបូស់កម� ករ� ក់ទីងនឹងកា រដឹក   និងកា រ� យសុីម៉ង់។ � ឆ្នាំំ �ំ១៩៨៨ � កបា នចាំ ក��ញពី�� ុមហ៊ុុុន�ើម��ីបូន� កា រសិក�� � � កល
វ�ទី�� ល័យ South Dakota State សហ៊ុរដ� � ��រ�ក។ អំឡ�ង��លសិក�� �ំ �ក់បូរ��� �បូ�� � ន់�� ស់� ទីី� ះ  � កបា នបំូ��ញកា រ� រ� ជំនួយកា របូ�� ៀន� 
� កលវ�ទី�� ល័យ South Dakota State សហ៊ុរដ� � ��រ�ក។ � ឆ្នាំំ �ំ១៩៩២ � កបា នចូលរួម� មួយ�� ុមហ៊ុុុន Zafas_Sdn Bhd កែ �ង� ម� វ�ស� ករកា រ�� �ន 
និងបា នចំ� យ ��ល� ទីី� ះអស់រយៈ��ល១៧ឆ្នាំំ �ំ រហ៊ុូតដល់ឆ្នាំំ �ំ២០០៩ � ក�� �វបា នត�� ើង� � យកគ�� �ង។ អំឡ�ង ��លបូំ��ញកា រ� រ � កបា ន
ចូលរួមគ�� �ង� �� ើនរួម� នកា រ� រត�� ើង����កា បូ�� �មដី និង���� បូ�� �ញបូ�� �ន� មពលឆ� ងកា ត់�� ��ស�����សុី និង�� ��ស�ុ� ុយ��។

កែ �ងឆ្នាំំ �ំ២០០៩ � កបា នចូលរួម� មួយ�� ុមហ៊ុុុនសម� ៍ន� ��សថិិក កែ �ងតួ� ទីី� �� � នគ�� �ង និង �� �វបា ន ត�� ើង� �� � ន�� បូ់�� ងទីូ� ្(GM) កែ �ងគ�� �ង
យុទី� � ស�  (កា រអភិវឌ��ន៍� ជីវកម� ) � ឆ្នាំំ �ំ២០១១ �� �យមកកា� �យ� �� � ន�� បូ់�� ងទីូ� �ែ �កបូ�� �ញ� មពល  និង����កា បូរបូស់សម� ័ន� �� ុមហ៊ុុុន��សថិិក។ 
កែ �ង� ម� �� � ន�� បូ់�� ងទីូ� �ែ �កបូ�� �ញ� មពលនិង����កា បូ�� ុមរបូស់� កទីទីួលបូន� �កកា រ� រកិច�  សន��  EPCC ��ល�� បូដណ៍� បូ់�ើដំ�ើរកា រ
�� បូ់�� ងគ�� �ងកា រ�� ត់�� ង់�� ឿងបូរ�កា� �រដំ�ើរកា រ កា រ�� �ន សំណ៍ង់ និងកា រត�� ើងបូ�� �ញបូ�� �ន� មពល និង����កា បូ�� �មដី។

មកដល់បូច� �បូ��នែ  � ក Han Fatt  Juan ដឹក� ំ�� ុមហ៊ុុុន PESTECH (Myanmar) Ltd �� ុមហ៊ុុុន PESTECH  Hinthar Corporati on  Limited �� ុមហ៊ុុុន  
PESTECH Transmission Ltd និង�� ុមហ៊ុុុន  Imbiss Sdn Bhd.
CHARLES TAN PU HOOI 

Charles Tan ស�� �តិ�����សុី � យុ៥០ឆ្នាំំ �ំ � នតួ� ទីី� អភិបា ល�� តិបូត� ិរបូស់ �ថិ� � កបា ន��ង� ំងកែ �ង�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល� �� �ទីី ២៧ ��មិថិុន
ឆ្នាំំ �ំ២០១៨។ � កទីទីួលបូន� �ក�ែ �ក�ៀបូចំ និងអនុវត� កិច�  កា រ� ជីវកម� ����ងៗ� នដូច�  កា រ� ះ��� យលក់មូលបូ�� � � � រណ៍ៈ�ើកដំបូូងកា រ� ះ��� យ
លក់មូលបូ�� បូំណ៍�ល កា របូំ��កមូលបូ�� (share split)   ��នកា រ��ង��ក� គហ៊ុុុន (share grant plant) �� ម � ំងកា របូ�� ើតនិងកា រអនុវត� នូវសកម� � ព
�ៀរគរមូលធន។

ចាំ បូ់� ំងពីឆ្នាំំ �ំ១៩៩៧ � ក� នបូទីពិ� ធន៍�ើ�ែ �កហ៊ុិរ�� វត� �� ជីវកម� ���ងទីូលំទីូ� យ� យ� កបា ន�� ើកា រ� មួយនឹងធ� � រវ�និ� គ� �� ��ស
�����សុី និង� សហ៊ុ�� �បូនិក���� ុមហ៊ុុុន�� ឹក�� ហ៊ុិរ��  វត� �� ជីវកម� មួយ��លទីទីួល�� �ល់� យគណ៍ៈកម� កា រមូលបូ�� ���� ��ស�����សុី។

� កទីទួីលបា នគុណ៍វុឌ���ែ �កហិ៊ុរ�� វត� �� ជីវកម� ��លទីទួីល�� �ល់� យវ�ទី�� �� �នគណ៍��យ��ករជំ� ញ (Insti tute of Chartered Accountants) � �� ��ស
អង់�� �ស និង�� ��ស���ល (ICAEW) និង� ស� ជិក ស� គម��នកា រហ៊ុិរ�� វត� � (Financial Planning Associati on)  ���� ��ស�����សុី (FPAN")។

មកដល់បូច� �បូ��នែ  � កបា នដឹក� ំ�� ុមហ៊ុុុនមួយចំនួនដូច�  �� ុមហ៊ុុុន � យអឹមុិន � វ័រ លីមីធីត �� ុមហ៊ុុុន PESTECH (PNG) Ltd. �� ុមហ៊ុុុន PESTECH 
System Siam Ltd �� ុមហ៊ុុុន Fornix Biotech Sdn Bhd �� ុមហ៊ុុុន Fornix Foodstuff s Sdn Bhd និង�� ុមហ៊ុុុន PESTECH Corporati on.

� វ � និ� និ

� ក � វ � ន� ន � នស�� �តិ�� �រ � យុ ៤២ ឆ្នាំំ �ំ � អភិបា លឯក� ជ����លបា ន��ង� ំង ២៩ ��សី�  ឆ្នាំំ �ំ២០១៨។ � ក� � រកា រ� និង� អនុ�� � ន
�� ចាំ ំមន� ីរ� រកា រ� ���� �វ�ទីូ ចាំ បូ់ពីឆ្នាំំ �ំ២០១៤។ � ក � នបូទីព� ធន៍កា រ� រ� ង ១០ ឆ្នាំំ �ំកែ �ងវ�ស័យច�� បូ់ ន� បា យសង� ម និង��ដ� កិច� ។ � ក� ន
ឯក��ស� ងគ�� �ង និងហ៊ុិរ�� វត� �� ជីវកម� ។ មុន��លចូលរួម� មួយមន� ីរ� រកា រ� ���� �វ�ទីូ � ក� អែ កអនុវត�  ច�� បូ់� កា រ�� ល័យសហ៊ុ� �� ម�ុើបូអ�� �ត 
��អង� ជំនុំជ�� ះវ�� ម�� កែ �ងតុ� កា រកម� ��  (អ.វ .ត.ក) ពី ឆ្នាំំ �ំ២០០៩ ដល់ ២០១៣។ មុន��លចូលរួម� មួយ អ.វ.ត.ក � អែ ក�� ល់�� ឹក��  និងអែ ក�� �វ�� �វ
� �� �នទីូត� � រណ៍រដ� កូ����� ចាំ ំ�� ��សកម� ��  និង� �� �បូ័ន�� �វ�� �វ� � រណ៍ៈ��រ�� �ភិបា លកម� �� កែ �ងវ� ស័យ�ែ �កច�� បូ់តសុូមតិ ��ដ� កិច� � ណ៍ិជ� កម� 

របា យកា រណ៍៍អភិិបា ល�ិចំ� �្ � ំ�� ្ំ
�� ្�ទី ២- �្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល
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ឆ� ង��ន និង�ែ �ក� ជីវកម�  (Business Enabling Environm ent)។ � កក៏� � �� � �ចាំ រ��� � កលវ�ទី�� ល័យរដ�  និងឯកជនមួយចំនួនកែ �ង� ជ� នីភែ ំ��ញ
�ង��រចាំ បូ់ ពី ឆ្នាំំ �ំ២០០៣ ដល់ ឆ្នាំំ �ំ២០១៣។

� ក � វ � ន� ន � ទីី�� ឹក�� របូស់ស�� �ចអគ� ម� ព� ច�� ី ��ង សំរ�ន �� � នរដ� ស� ���� ះ� � � ច�� កម� �� ។ � កក៏� ស� ជិក��គណ៍កម� កា រ
ក�� �ល��សហ៊ុ� ពសហ៊ុព័ន� កម� �� ��ល� អង� កា រមិន��នរ�� �ភិបា ល ��លដឹក� ំ� យ ឯកឧត� ម ហ៊ុុុន ���នី ��ល� ស� ជិក��រដ� ស� ���� ះ� � � ច�� 
កម� �� ។

� ក � វ � ន� ន ទីទីួលបា នបូរ��� �បូ�� � ន់�� ស់�ែ �ក��ដ� កិច� ន� បា យពី� កលវ�ទី�� ល័យ Williams College, Massachusett s សហ៊ុរដ� � ��រ�កកែ �ង 
ឆ្នាំំ �ំ២០០៩ និងបូរ��� �បូ�� � ន់�� ស់�ែ �កអភិវឌ��ន៍��ដ� កិច� ពី � ជបូណ៍� ិត��ស� កម� �� កែ �ងឆ្នាំំ �ំ២០០៣។

� កនិ� យ� � �� �រ��ល� � � កំ�ើត � � អង់�� �សក�� ិត�� ស់ �ើយ� ត់� ចទីំ� ក់ទីំនង� � � បា � ំង�ង��រ។ មកដល់បូច� �បូ��នែ  � ក � វ 
� ន� ន ក៏បា នដឹក� ំមន� ីរ� រកា រ� ���� �វ�ទីូ និង Propey  Microfi nance Plc �ង��រ។

ត្ថុួ� ទី � រ�ិច�  កា រទទួលខុស់�្ �វរបស់់�្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល និិងកា រអនិុវត្ថុ� 
ទីំនួល�ុស�� �វចម��ងរបូស់�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល�� �ក�ើកា រ� យត�� ���លបា នកំណ៍ត់� មុន�ើ� ព� ក់ព័ន� �  � ដូច�  កា រ�� ល់ទីិស� យុទី� � �� �  កា រកំណ៍ត់
ក�� �� និភ័យចម��ងៗ និងសូច� ករសំ� ន់ៗ �� តិបូត� ិកា រ ធុរៈកិច� របូស់�� ុមហ៊ុុុន កា រ� ម� នកា រស�� �ចចិតត� �ើកា រវ�និ� គ កា រពិចាំ រ� �ើកិច� កា រ
ហ៊ុិរ�� វត� �សំ � ន់ៗ និងកា រពិនិត���ើងវ�ញនូវលទី� �លកា រ� ររបូស់គណ៍ៈ�� បូ់�� ង� ក់ទីងនឹង��នកា រ� ជីវកម� ថិវ�កា  និងស� ង់� ឧស�� ហ៊ុកម� ។

�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល�� �វទីទីួល�ុស�� �វឱ��បា នច�� ស់� ស់�ើកា រ� រ�� បូ់�� ង�� ុមហ៊ុុុន និងបូំ��ញកា តព� កិច� របូស់�� �ន�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល�� �វទីទីួល�ុស�� �វ�ើ
កិច� កា រដូច� ង�� �ម៖

 (ក) រក�� �� ប់ូ�� ង�� មុហុុ៊ុន� ងំ�� ងុ�� កបូ� យ�� សិទី� � ព និង� ម� នគណ៍ៈ �� ប់ូ�� ងកែ �ងកា រអនុវត�  ��នកា រ និងយុទី� � �� � របូស់�� មុ�� កឹ��  
 (�)   � � � �� ព័ន�  � លកា រណ៍៍និងនីតិវ�ធី�� បូ់�� ុង�� �យ�� �វបា នដំ�ើរកា រ
 (គ)   កំណ៍ត់ និង� ម� នកា រ� រមិន��នហ៊ុិរ�� វត� ���ល� ក់ទីងនឹង� ជីវកម� 
 (ឃ) �� �វ� � � � ន�� មសីលធម៌ អនុ� ម� � មច�� បូ់ និងបូទីបូ���� ត� ិ� ក់ព័ន�  កា រ�� ើសវនកម� � ល កា រណ៍៍ និងគណ៍��យ�� 
  កា រ�� បូ់�� ងឯក� រ និង�� មសីលធម៌វ��� �ជីវៈរបូស់�� ុមហ៊ុុុន
 (ង)   �ិត�ំអនុវត� សកម� � ព� ង�ើ និងឱ���ើសពីត�� �វកា រអបូ��បូរ�  និង�ើម��ី�� កួត�� ��ងនឹងកា រអនុវត� ស� ង់� អន� រ� តិ មិន�� ឹម��កា រអនុវត� �� 

បូ៉ុ�� ��� �វ�� ើឱ��បា ន។
 (ច)   កំណ៍ត់នូវក�� ិត��� ព� � រន័� � យរក�� អំ� ចរបូស�់� ុម�� ឹក�� ភិបា ល និង�� ើ�� តិភូកិច� កា រ����ង �ៀតចាំ បំា ច់�� �វ� នល�ិិត�� �រសទិី� ិ� � យ
  លក� ណ៍៍អក��រ� ឱ��គណ៍ៈ�� បូ់�� ង និងបូ�� ើតយន� កា រ��  កបូ� យ�� សិទី� � ព��ល� � នូវទីំនួល�ុស�� �វរបូស់
  �� ុម�� ឹក�� ភិបា ល�ើកា រអនុវត� មុ�� ររបូស់�� �ន
 (ឆ)   �� ើសកម� � ព�� កបូ� យកា រទីទីួល�ុស�� �វចំ� ះ� គី� ក់ព័ន� � � របូស់�� ុមហ៊ុុុន និង
 (ជ)  យល់ដឹង និង�� ��� �ចិត� អនុវត� ឱ��បា ននូវ� លកា រណ៍៍សំ� ន់ៗស� ីពីអភិបា លកិច� � ជីវកម� ល� ��លអនុ� ម� ម� លកា រណ៍៍អភិបា លកិច� 

� ជីវកម� �� ុមហ៊ុុុន� យ�� �វ�� �តពិនិត���ើងវ�ញឱ��បា ន�ៀត� ត់

�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល�� �វចងចាំ ំពី� រៈសំ� ន់��កា រ� យត�� ��ើ�� សិទី� � ពរបូស់� ល់អភិបា លនីមួយៗ� ំង �� ុម�� ឹក�� ភិបា ល និងគណ៍ៈក�� �ធិកា ររបូស់�� �ន។  
�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល� យ� នជំនួយពីគណ៍ៈក�� �ធិកា រ��ង� ំង និង� ភកា រ�� �វពិនិត�� និង� យត�� ��ើកា រ�� តិបូត� ិរបូស់�� ុម�� ឹក�� ភិបា លគណ៍ៈក�� �ធិកា រ
�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល និងអភិបា លនីមួយៗរួម� ំងកា រ� យត�� ��ើអភិបា លឯក� ជ��� �ៀង� ល់ឆ្នាំំ �ំ។ 

�ិច� �្ ជុំ�្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល
ចាំ បូ់ពីកា លបូរ��� �ទីចុះបូ�� ីលក់មូលបូ�� �� �ទីី១២ ��សី�  ឆ្នាំំ �ំ២០២០ រហ៊ុូតដល់ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� �បូ�� បូ់� �� �ទីី៣០ ��មិថិុ�  ឆ្នាំំ �ំ២០២១ � នកិច� �� ជុំ�� ុម�� ឹក�� 
ភិបា លចំនួនបូី (៣) 

របា យកា រណ៍៍អភិិបា ល�ិចំ� �្ � ំ�� ្ំ
�� ្�ទី ២- �្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល



ផ្នែ�ែកទីី ១០ //  ព័ត្ថុ៌�និដែ�ល�ំបាច់ធ្វើផ្�ងធ្វើទៀត្ថុ
ស់ក្រុ�ប់ការការ�រវ�និិធ្វើ�គិនិ (ក្រុបស់ិនិធ្វើប��និ)
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ល.រ កា លបរ��� ្ទ �្ �្ទ�ិច� �្ ជុំ

១ ២៥ វ�ច� ិកា  ២០២០

កិច� �� ជុំ�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល

អភិបា ល�� តិបូត� ិ /�� � ន� យក�� តិបូត� ិ

កិច� �� ជុំគណ៍ៈក�� �ធិកា រសវនកកម� 

កិច� �� ជុំគណ៍ៈក�� �ធិកា រ�� បូ់�� ង� និភ័យ

កិច� �� ជុំគណ៍ៈក�� �ធិកា រ��ង� ំង និង� ភកា រ

២ ៥ កុម� ៈ ២០២១
កិច� �� ជុំ�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល

កិច� �� ជុំគណ៍ៈក�� �ធិកា រសវនកកម� 

៣ ១០ ឧស�  ២០២១

កិច� �� ជុំ�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល

កិច� �� ជុំគណ៍ៈក�� �ធិកា រសវនកកម� 

កិច� �� ជុំគណ៍ៈក�� �ធិកា រ��ង� ំង និង� ភកា រ

គណ៍ៈ��� ្�ិកា រ�្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល

គណ៍ៈក�� �ធិកា រសវនកម� 

តួ� ទីី និង� រកិច� របូស់ គណ៍ៈក�� �ធិកា រសវនកម� ៖

 I. �� �តពិនិត��របា យកា រណ៍៍ហ៊ុិរ�� វត� �
II. �� �តពិនិត��កា រ�� បូ់�� ង�� �កែ �ង

 III. �� �តពិនិត��កា រ�� ើសវនកម� �� �កែ �ង
 IV. �� �តពិនិត��កា រ�� ើសវនកម� � ង�� � និង
 V. � យកា រណ៍៍ពីសកម� � ព��គណ៍ៈក�� �ធិកា រជូន�� � ន�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល

គណ៍ៈក�� �ធិកា រ��ង� ំង និង� ភកា រ

របា យកា រណ៍៍អភិិបា ល�ិចំ� �្ � ំ�� ្ំ
�� ្�ទី ២- �្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល

ល.រ �� ្ះ ត្ថុំ�្ង
កា លបរ��� ្ទ

�្ង� ំង

ចំនិួនិ�្កា រចូល

រួម�ិច� �្ ជុំ

ចំនិួនិ�ិច� �្ ជុំ

ស់រុប

១ � វ � ន� ន អភិបា លឯក� ជ�� ២៩ សី�  ២០១៨ ៣

៣២ Han Fatt  Juan
�� � ន�� ុម

�� ឹក�� ភិបា ល
២៩ សី�  ២០១៨ ៣

៣ Charles Tan Pu Hooi អភិបា ល ២៩ សី�  ២០១៨ ៣

ល.រ �� ្ះ ត្ថុំ�្ង
កា លបរ��� ្ទ

�្ង� ំង

ចំនិួនិ�្កា រចូល

រួម�ិច� �្ ជុំ

ចំនិួនិ�ិច� �្ ជុំ

ស់រុប

១ � វ � ន� ន អភិបា លឯក� ជ�� ២៩ សី�  ២០១៨ ១

១២ Lim Ah Hock អភិបា ល ២៩ សី�  ២០១៨ ១

៣ Charles Tan Pu Hooi អភិបា ល ២៩ សី�  ២០១៨ ១

�ើក��លអភិបា ល�� បូ់រូបូបា នចូលរួម� គណ៍ៈ ក�� �ធិកា រ និងកិច� �� ជុំ�� ុម�� ឹក�� ដូច� ង�� �ម៖



ផ្នែ�ែកទីី ១០ //  ព័ត្ថុ៌�និដែ�ល�ំបាច់ធ្វើផ្�ងធ្វើទៀត្ថុ
ស់ក្រុ�ប់ការការ�រវ�និិធ្វើ�គិនិ (ក្រុបស់ិនិធ្វើប��និ)

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២១ ផ្នែ�ែកទីី ១០ //  ព័ត្ថុ៌�និដែ�ល�ំបាច់ធ្វើផ្�ងធ្វើទៀត្ថុ
ស់ក្រុ�ប់ការការ�រវ�និិធ្វើ�គិនិ (ក្រុបស់ិនិធ្វើប��និ)

116116

តួ� ទីី និង� រកិច� របូស់គណ៍ៈក�� �ធិកា រ��ង� ំង និង� ភកា រ

I. �� �តពិនិត�� និង� យត�� ��ើគុណ៍វុឌ��ិរបូស់��ក� ជនស�� �បូ់តួ� ទីី� អភិបា ល ឬបូុគ� លិក� ន់�� ស់��ល�� �វបា នចាំ ត់� ំង� យ

   �� � ន�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល

 II. ពិនិត���� ល់អនុ� សន៍�ើ�� �ក់បូំ� ច់ � ភកា ររបូស់អភិបា ល បូុគ� លិក� ន់�� ស់ និង

 III. ពិនិត���� ើបូច� �បូ��នែ � ពយន� កា រ � យត�� ��� សិទី� � ព���� � ន�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល អភិបា ល និងគណ៍ៈ ក�� �ធិកា រ� � ���ងតិច ១ ដងកែ �ងមួយឆ្នាំំ �ំ

គណ៍ៈ��� ្�ិកា រ�្ ប់�្ ង� និិភិ័យ

ល.រ �� ្ះ ត្ថុំ�្ង
កា លបរ��� ្ទ

�្ង� ំង

ចំនិួនិ�្កា រចូល

រួម�ិច� �្ ជុំ

ចំនិួនិ�ិច� �្ ជុំ

ស់រុប

១ � វ � ន� ន អភិបា លឯក� ជ�� ២៩ សី�  ២០១៨ ២

២
២ Paul Lim Pay Chuan

�� � ន�� ុម

�� ឹក�� ភិបា ល
២៩ សី�  ២០១៨ ២

៣ Han Fatt  Juan
អភិបា ល�� តិបូត� ិ/ �� � ន

� យក�� តិបូត� ិ
២៩ សី�  ២០១៨ ២

តួ� ទីី និង� រកិច� របូស់គណ៍ៈក�� �ធិកា រ�� បូ់�� ង� និភ័យ

 I.  វ�� គ� និភ័យ រួម� ំងបូរ�� យ� និភ័យ កំណ៍ត់� និភ័យ និងព�� ករណ៍៍� និភ័យ

 II.  � យត�� �� និភ័យ

 III. � យកា រណ៍៍ពី� និភ័យ

 IV.  � ះ�� �យ� និភ័យនិង

 V. � ម� ន�� �តពិនិត��� និភ័យ

� ភិកា រ ឬ �្ ្�់បំ� ច់

� លន� បា យស�� �បូស� ីពី� ភកា រ ឬ�� �ក់បូំ� ច់ស�� �បូ់អភិបា ល និងបូុគ� លិក� ន់�� ស់

 (ក) �� � ន�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល� អែ ក�ែ ើនិង�� ល់អនុ� សន៍អំពីទីំហ៊ុំ��� ភកា រ��ល�� �វ�� ល់ឱ��អភិបា ល និង�ែ ើសុំកា រស�� �ចពី

  � គហ៊ុុុនិក� កែ �ងកិច� �� ជុំម� សនែ ិបា ត� គហ៊ុុុនិក។

 (�) ទីំហ៊ុំ និងកា របូ៉ះបូ៉ូវ� ភកា រ�� �វ��� នចំនួនសមល� ម �ើម��ី� ក់� ញ និងរក�� ស� ស� ពស� ជិក�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល��ល�� �វកា រ  

  � ចាំ ំបា ច់ កែ �ងកា រដំ�ើរកា រ�� ុមហ៊ុុុនឱ��បា ន� គជ័យ

 (គ) អភិបា លមិន�� តិបូត� ិ ពុំទីទីួលបា ន� គហ៊ុុុន ឬ�ល�� � ជន៍����ងៗ �� �ពី�� �ក់ក�� �� អភិបា លមិន�� តិបូត� ិ និង�� �ក់ឧបូត� ម�  ស�� �បូ់

  កិច� �� ជុំ��លពួក� ត់បា នចូលរួម។ 

 (ឃ)  ស� ជិក�� តិបូត� ិ ពុំទីទីួលបា ន�� �ក់ក�� ��ើយ បូ៉ុ�� �ទីទីួលបា ន�� �ក់�ៀវត��រ�កែ �ង� ម� និ� ជិតរបូស់�� ុមហ៊ុុុន� យ� ង� � ម

  កិច� សន�� កា រ� ររបូស់ពួក��� មួយនឹង�� ុមហ៊ុុុន។

 (ង) � លន�  បា យ� ភកា រ និងក�� បូ់� ភកា រស�� �បូ់ស� ជិក�� ុម�� ឹក�� ភិបា លនីមួយៗ �� �វ� ននីតិវ�ធីច�� ស់� ស់ និង�� កបូ� យ

  ត�� �� ព។

 (ច) អភិបា លមិន�� �វជ��ក��ក��ក និង� ះ�ំ �ត� ក់ទីងនឹងក�� បូ់� ភកា ររបូស់�� �នកែ �ងកិច� �� ជុំ�� ុម  �� ឹក�� ភិបា ល ឬកិច� �� ជុំ

  គណ៍ៈក�� �ធិកា រ�ើយ។ 

របា យកា រណ៍៍អភិិបា ល�ិចំ� �្ � ំ�� ្ំ
�� ្�ទី ២- �្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល
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ល.រ
បុគ� លទទួលបា និ� ភិកា រ ឬ

�្ ្�់បំ� ច់
ចំនិួនិ� ភិកា រ ឬ�្ ្�់បំ� ច់ (គិត្ថុ� �ុ�� ្រ) �្�្ងៗ

១ អភិបា ល ៣៩៤ ១១៩,៤១ -

២
បូុគ� លិក��លទីទីួលបា ន� ភកា រ ឬ

�� �ក់បូំ� ច់�� ស់បូំ�ុត ៥ រូបូ
២៣៤ ៥៥៥,១៩ -

កា រ� យត្ថុ�� ្លទ� ផល�្ � ំ�� ំ្របស់់�្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា លអភិិបា ល គណ៍ៈ��� ្�ិកា រ និិង� យ��្ ត្ថុិបត្ថុ� ិ

ល.រ បរ�� យ �ំ��រកា រ�្កា រ� យត្ថុ�� ្ ល�� ណ៍ៈវ�និិច� ័យ

១ �� ុម�� ឹក�� ភិបា ល

កា រ� យត�� ��ើ�� �នឯងបា ន�� ើ�ើង� យ� ង�ើ

កា រវ�និច� ័យ ឬ គូសធីក បា ទី/ចាំ ស ឬ�� ដូច� ង�� �ម៖

១. ��� យ 

២. ត�� �វឱ��� នកា រ  ព�� ឹងបូ�� �ម

៣. �� បូ់�� �ន់

៤. ល� សមរម��

៥. �� �ំង

កា រអនុវត� របូស់�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល និងកា រ� យត�� �ពី 

�� �នឯងបា នអនុវត� ស�� �បូ់ ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ៣០ មិថិុ�  ២០២១

 �ើម��ី� យត�� �ក�� ិត�� កា ររួមចំ��កអន� រ កម�  គុណ៍� ព

��កា រចូលរួម យល់ដឹងអំពីតួ� ទីី របូស់� យក និង�� � ន

�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល។

២ អភិបា ល

កា រអនុវត� របូស់�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល និងកា រ� យត�� � ពី�� �នឯង

បា នអនុវត� ស�� �បូ់ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ៣០ មិថិុ�  ២០២១ �ើម��ី

� យត�� �ក�� ិត��កា ររួមចំ��កអន� រ កម�  គុណ៍� ព��

កា រចូលរួម យល់ដឹងអំពីតួ� ទីី របូស់� យក និង�� � ន

�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល។

៣ គណ៍ៈក�� �ធិកា រ

កា រ� យត�� �របូស់គណ៍ៈក�� �ធិកា រសវនកម� បា ន�� ើ�ើង

ស�� �បូ់ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� ���លបា នបូ�� បូ់� �� �ទីី ៣០ ��មិថិុ� 

 ឆ្នាំំ �ំ២០២១ �ើម��ី� យត�� �គុណ៍� ព ស� ស� ព ជំ� ញ

 សមត� � ព កា រ�� ជុំរដ� បា ល កា រ�� �� ឹត�  � រកិច�  និង

កា រទីទីួល�ុស�� �វ សវនកម� � ង�� � និងសវនកម� �� �កែ �ង

៤ � យក�� តិបូត� ិ

កា រ� យត�� �ស�� �បូ់� យក�� តិបូត� ិបា នរួមបូ�� �ល� កែ �ង

កា របូំ��ញតួ� ទីីរបូស់�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល និងកា រ� យត�� �ពី

�� �នឯង��លកា រ� យត�� �បា ន�� ើ�ើង� ក់ព័ន� នឹងក�� ិត��

កា ររួមចំ��កកែ �ងអន� រកម�  គុណ៍� ព��កា រចូលរួម យល់ដឹង

អំពីតួ� ទីីរបូស់ អភិបា ល និង�� � ន�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល។

របា យកា រណ៍៍អភិិបា ល�ិចំ� �្ � ំ�� ្ំ
�� ្�ទី ២- �្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល

គណ៍ៈក�� �ធិកា រ��ង� ំង និង� ភកា របា នស�� �ងកា រ��ញចិត� ដល់កា របូំ��ញតួ� ទីីរបូស់�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល អភិបា ល គណ៍ៈក�� �ធិកា រ និង� យក�� តិបូត� ិ។

កា របណ៍� �ះប�� ្លស់�្ ្ប់អភិិបា ល

�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល� យ� នជំនួយពីគណ៍ៈក�� �ធិកា រ��ង� ំង និង� ភកា រ�� �វកំណ៍ត់ពីវគ� បូណ៍� �ះ បូ�� �ល ��លចាំ ំបា ច់ដល់អភិបា ល� ង� មកា រ� យត�� �

�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ���� ុម�� ឹក�� ភិបា លគណ៍ៈក�� �ធិកា រ�� ុម�� ឹក��  ភិបា ល និងអភិបា ល�ំ �ក់ៗ�ើម��ីកំណ៍ត់�� ��ទី��កា របូណ៍� �ះបូ�� �ល��លត�� �វស�� �បូ់អភិបា ល�ំ �

ក់ៗ។ កម� វ�ធីអបូ់រ�បូន� ��ះនឹង�� �វទីទីួលរងបូន� �កចំ� យ� យ�� ុមហ៊ុុុន។

បុគ� លទទួល� ភិកា រ ឫ�្ ្�់បំ� ច់
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ល.រ បរ�� យ �ំ��រកា រ�្កា រ� យត្ថុ�� ្ ល�� ណ៍ៈវ�និិច� ័យ

១ Paul Lim Pay Chuan �� � ន�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល�� តិបូត� ិ •  វគ� បូណ៍� �ះបូ�� �លបូ�� �ក��សពន� ឺ�� ះ� ទីិត���ំ �តតូច� ម�� ព័ន�  online
•    � លន� បា យ�� ឆ្នាំ ំងអំ�ើសូកបា��ន់ និងពុករលួយ វគ� បូណ៍� �ះបូ�� �ល

� លកា រណ៍៍��� ំ និងនីតិវ�ធី

•    �ុ�រ�ទីស��នវ�ស័យវ�និ� គ-កា រវ�� គ�ើកា រ� ះ �ំ �ត� សហ៊ុរដ� � ��រ�ក និង

�លបូ៉ះ� ល់ទីី��� រ

•    �ុ�រ�ទីស��នវ�ស័យវ�និ� គ-កា រវ�� គ�ើកា រ� ះ�ំ �ត� សហ៊ុរដ� � ��រ�ក និង

�លបូ៉ះ� ល់ទីី��� រ

•    �� ល់� មពលដល់� ជីវកម� របូស់អែ ក� មួយ� មពលនិ រន� រ� ព� �� ��ស 

�����សុី

•   កា រ�� ើបូច� �បូ��នែ � ព�� ុមហ៊ុុុន-សនែ ិសីទី��ទីិ� � ជីវកម�  �ំ �តតូច

•   កា រ�� ើបូច� �បូ��នែ � ព�ើកា រអនុវត� របូស់�� ុមហ៊ុុុន និងកិច� ស�� �បូ�� ី��បូ�� �កវ�ទី�� 

•    ��ទីិកា �ំ �ក់�� ស់ស�� �បូ់ RCEP កិច� សហ៊ុ�� តិបូត� ិកា រ ��ដ� កិច�  និង� ណ៍ិជ� កម� 

•   ម� សនែ ិបា ទី�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ HSBC �ើកទីី៨ របូស់ចិន៖ ត�� �វកា របូ�� �កវ�ទី��  

    និងបូ�� ��� ឈមរបូស់ចិន

•   ម� សនែ ិបា ទី�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ HSBC �ើកទីី៨ របូស់ចិន៖  ស� ីពី�� ឆ្នាំ ំង� ព�� �ច់មុ�

    របូស់ចិន

•    ម� សនែ ិបា ទី�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ HSBC �ើក ទីី៨ របូស់ចិន៖  ស� ីពី� ក� ង�ើត

�� ឆ្នាំ ំងនឹង� ក� ងលិច-កា រ��ករ���ក��គណ៍ៈវ�និ� គិន

•   ម� សនែ ិបា ទី�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ HSBC �ើកទីី៨ របូស់ចិន៖  

•    ម� សនែ ិបា ទី�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំ HSBC �ើកទីី៨ របូស់ចិន៖  C-Suite Dialogue: 
Symphony Communicati on CEO Regenerati ng Our

    Tomorrow៖ �ើ�� � នបូទីកា របូ�� ើតរលក��កា រ�� �ស់បូ� �រ

•     ព័ត៌� ន�� ចាំ ំសបា� �ហ៊ុ៍���� ��ស�� ចាំ ំតំបូន់� ���ន ២០២១ ��ធ� � រ

      ��យ�ុ�ង៖ យុទី� � �� � ទីី��� រ  និងទីស��នវ�ស័យ��ដ� កិច� �ៀត� ម     

�� ៀម�� �នស�� �បូ់ សង� មជំ� ន់�� �យ

•     �� មអភិបា លកិច� � ជីវកម�  �� ��ស�����សុី (“ MCCG”) កា រពិនិត��

�ើងវ�ញ ឆ្នាំំ �ំ ២០២១៖ �� � នបូទី�លបូ៉ះ� ល់សំ� ន់ និងរ�ៀបូ�� �ស់បូ� �រ

កា ន់���� �ើរ

២ Lim Ah Hock អភិបា ល •    និរន� រ� ពវ�និ� គ និងកា រទីទីួល�ុស�� �វ�ុ�រ� ២០២១ � គ ២៖ កា ររួម

បូ�� �ល Sri កា រស�� �ចចិត� វ�និ� គ

•    � លន� បា យ�� ឆ្នាំ ំងអំ�ើសូកបា��ន់ និងពុករលួយ វគ� បូណ៍� �ះបូ�� �ល

� លកា រណ៍៍��� ំ និងនីតិវ�ធី

៣ Han Fatt  Juan � យក�� តិបូត� ិ •    � លន� បា យ�� ឆ្នាំ ំងអំ�ើសូកបា��ន់ និងពុករលួយ វគ� បូណ៍� �ះបូ�� �ល

� លកា រណ៍៍��� ំ និងនីតិវ�ធី

៤ Charles Tan Pu Hooi អភិបា ល •    �ល�� � ជន៍ ៤.០៖ កា រ�� ើ�� �ស់បូំ��ងឌីជីថិល

•    � លន� បា យ�� ឆ្នាំ ំងអំ�ើសូកបា��ន់ និងពុករលួយ វគ� បូណ៍� �ះបូ�� �ល

� លកា រណ៍៍��� ំ និងនីតិវ�ធី

៥ � វ � ន� ន អភិបា លឯក� ជ�� •   កា របូំ��ងឌីជីថិល
•    កា រអភិវឌ��ន៍� លន� បា យវ�ទី�� � �� � បូ�� �កវ�ទី�� និងន� នុវត� ន៍ (“STI”)
•    វ�ធី�� �ះ� រកកា របូ� �របូ�� �កវ�ទី�� 
•   � រៈសំ� ន់��កា យរ�ទី� ិបូ�� �កវ�ទី�� 
•   Alternati ve Binders to Portland Cement
•   ទីំ� ក់ទីំនង� ជីវកម� 
•   The Inevitably of Roboti cs AI
•   កា រ�� �វ�� �វ និងអភិវឌ��ន៍ STI

អំឡ�ងឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � អភិបា ល និងបូុគ� លិក� ន់�� ស់បា នចូលរួមកែ �ងកម� វ�ធីបូណ៍� �ះបូ�� �លដូច� ង�� �ម៖

របា យកា រណ៍៍អភិិបា ល�ិចំ� �្ � ំ�� ្ំ
�� ្�ទី ២- �្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល
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ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 

របាយការណ៍៍ក្រុបូចាំំឆ្នាំំ�ំ ២០២១

ក្រុកុមហ៊ុុុនផេ�សថិិក (ផេ�មបូូឌា) ម.ក 
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118118 119119

របា យកា រណ៍៍អភិិបា ល�ិចំ� �្ � ំ�� ្ំ
�� ្�ទី ៣- កា រអនុវត្ថុ� �្ មស់ីលធម៌ស់�្ ្ប់កា រអនុវត្ថុ� ធុរ�ិចំ� 

�. � លនិ� បា យ� �់ព័និ� និឹង�្ មស់ីល�ម៌ស់�្ ្ប់អនិុវត្ថុ� �ុរ�ិច� របស់់អភិិបា ល និិងបុគ� លិ�� និ់ខ� ស់់
- ទីំ� ស់�ល�� � ជន៍
- កា រ�� ើធុរកិច�  និងកា រ រ�� កួត�� ��ង� យ�� �ះ�� ង់
- កា ររក�� កា រស�� �ត់វ��� �ជីវៈកែ �ងធុរកិច� 
- �� ើ�� �ស់មូលធិនិ �� ព��សកម�  និងព័ត៌� ន�� ុមហ៊ុុុន
- ច�� បូ់កា រ� រ និង� លន� បា យ� ក់ព័ន� � � 
- វ�ន័យកា រ� រ និងបូទីបូ�� ��� �កែ �ង
- កា រ� យកា រណ៍៍ពីកំហ៊ុុសឆ� ងរបូស់អភិបា ល និងបូុគ� លិក� ន់�� ស់� យនិ� ជិត (Whistle Blower)
- កា រ� ះ�� �យជ�� �ះ
- ����ង�ៀត

ខ. កា រផ្�ពើ ផ្សា យ�្ មស់ីល�ម៌ស់�្ ្ប់អនិុវត្ថុ� �ុរ�ិច� 
�� មសីលធម៌របូស់�� ុមហ៊ុុុន គឺ�� �វបា នបូ�� �ញ � មរយៈ��ហ៊ុទីំព័ររបូស់�� ុមហ៊ុុុនហ៊ុូលឌីង htt ps://pestech-internati onal.com/code-of-conduct-0.

គ. យនិ� កា រ និិងនិីត្ថុិវ��ី� ម� និអនិុវត្ថុ� �្ មស់ីល�ម៌ស់�្ ្ប់អនិុវត្ថុ� �ុរ�ិច� 
កា របូ�� ើអតិថិិជន និងទីំ� ក់ទីំនង� មួយអែ ក�� ត់�� ង់ អែ កលក់ និងអែ ក���កា រ ��សថិិក ព�� � ម�� �តកា រយក ចិត� ទីុក� ក់�ើ�ល�� � ជន៍របូស់អតិថិិជន
� ចម��ង� � ង�ល�� � ជន៏�� �ល់�ើម��ី�ើកត�� ើង��រ� � �� �ះ និងទីំនុកចិត� �ើ�� ុមហ៊ុុុន។ ��សថិិក �� ��� ��� ល់ជូននូវ�លិត�ល និង��� កម� �� កបូ� យ
�� សិទី� � ព និង � ពឥត�� �ះ� មលក� ណ៍ៈសមធម៌។
�ថិ� �ឿ� ក់� �� មសីលធម៌គឺ� មូល�� �នកែ �ងចំ� មគុណ៍ត�� �រួមដូច� ង�� �ម��ល� ន� រៈសំ� ន់ ស�� �បូ់� ព� អែ កដឹក� ំ�� �ល់ និង� បូុគ� លមួយ
�្ល�ឹ�� ំផ� ល់ជូនិ និិងប�្ �អ� ���្៖

�� �ះ�� ង់/សុច� រ�ត ៖ �ើង�ឿ� ក់� ចរ�តលក� ណ៍ៈ និងបូ�� �ក់ពី� ពវ�ជ� � ន និងគុណ៍ធម៌ ����ង�ៀតដូច� � ព�� �ះ�� ង់ កា រ
�ឿ� ក់ និងសុចរ�ត� ព��ល�  �ែ �កសំ� ន់��ចរ�តរបូស់�ើង។

�� �ះ�� ង់ ៖ �ើង�ឿ� ក់� កា រកំណ៍ត់ចំ� ះទីំ� ក់ទីំនង� រង� ង់ និងអន� រកម� ឥទី� ិ ពលសង� ម (ជំ�ឿចិត�  និង� ព�ឿ� ក់) 
��តុដូ�ែ �ះ� ព� អែ កដឹក� ំ-កា រ�� ��� �ចិត� កែ �ងកិច� សន�� 

សុច� រ�ត� ព ៖ �ើង�ឿ� ក់� កា រ�� ��� �ចិត� មិនរុញ�  និង� ច� យបា ន�ើម��ី� រព សីលធម៌ និង� លកា រណ៍៍ គឺ� �ែ �កមួយដ៏
ធំ-��ចរ�� សម��ត� ិល�   �� ើអំ�ើរល�  និង�� ឹម�� �វ� ះបីូមិន� ននរ� �ើល�ើញក៏ � យ។

សមធម៌ ៖ �ើង�ឿ� ក់� �� �ន� ព � នៈនិងល័ក� �័ណ៍� ស�� �បូ់កា រអនុវត� ច�� ប់ូ បូទីបូ�� ត� ិនិងយុត� ិធម៌។

យុត� ិធម៌ ៖ �ើង�ឿ� ក់� កា រទីទីួលបា ននូវសីលធម៌/កា រ��ត�� �វសីលធម៌ សនិ � ន� ព ច�� បូ់ សមធម៌ និងយុត� ិធម៌។

� ព�� ឹម�� �វ ៖ �ើង�ឿ� ក់� កា រយល់�ើញអំពី� ពសម�� បូ��កា រអនុវត� ទីំ� ក់ទីំនង បូុគ� ល ច�� បូ់ និងនីតិវ�ធី។

យកចិត� ទីុក� ក់ចំ� ះ
អែ កដ��

៖ �ើង�ឿ� ក់� លទី� � ពពិចាំ រ� ចំ� ះអែ កដ��មុន�� �ន�ើង និង �� ល់ជូន អែ កដ��� មរ�ៀបូ��ល�ើងចង់
ទីទីួលបា ននូវកា រ� រព��លមិន��ន�ើម��ីយកឈែ ះ កា រ� កបូ�� �ត និងកា រសងសឹក�ើយ។

ឃ. �្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រ� គី� ប់� �់ព័និ� 

 ១. � លន� បា យ�� តិបូត� ិកា រ� មួយ� គី� បូ់� ក់ព័ន� 
  កែ �ង� ម� �� ុមហ៊ុុុនហ៊ុូលឌីង�� �ថិ� �� ុមហ៊ុុុន PESTECH Internati onal Berhad បា នចុះបូ�� ីលក់មូល បូ�� � �ើ��� រមូលបូ�� ���� ��ស�����សុី
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ល.រ � គី� ប់� �់ព័និ� �្ �្ទទំ� �់ទំនិង �្ �្ទ�្ ត្ថុិបត្ថុ� ិកា រ �� ំ្ហិិរញ្ញញ វត្ថុុ � ៣០ មិថុ� 
 ២០២១ (០០០ �ុ�� ្រ

�្រ��)

១ �� ុមហ៊ុុុន � យអឹមុិន � វ័រ លីមីធីត បូុ�� សម័� ន� ��� កម� �� តិបូត� ិកា រ និង��� ំ ១ ២៨៩

២ PESTECH Sdn Bhd បូុ�� សម័� ន� ត�� �កិច� សន�� � បូ់កា រ�� �ក់ ២០ ១៩៣ ៤២

៣ ENERSOL Co., Ltd បូុ�� សម័� ន� ត�� �កិច� សន��  (បូង� ិល) � បូ់ (៨៣)

៤ PESTECH Transmission Sdn Bhd បូុ�� សម័� ន� ត�� �កិច� សន�� � បូ់�� �គ�� �ង
�� បូ់�� ង

៧២៦ ១៤២

៥ �� ុមហ៊ុុុន អូឌីអិម � វ័រ � ញ ឯ.ក បូុ�� សម័� ន� ដំ�ើរកា របូង់�� �ក់ ១០ ០០០

៦ PESTECH Internati onal Berhad បូុ�� សម័� ន� កា រ�� �ក់�� ��� បូ់�� ង ៥៦៥ ៣៧១

៧ �� ុមហ៊ុុុន �� � ីន សឺ�� �ន ��បូុល ��នឈ័រ
  (��មបូូឌា ) ឯ.ក

បូុ�� សម័� ន� ដំ�ើរកា របូង់�� �ក់ ២ ៥៩២

២. �� តិបូត� ិកា រសំ� ន់ៗ� មួយ� គី� បូ់� ក់ព័ន� 

របា យកា រណ៍៍អភិិបា ល�ិចំ� �្ � ំ�� ្ំ
�� ្�ទី ៣- កា រអនុវត្ថុ� �្ មស់ីលធម៌ស់�្ ្ប់កា រអនុវត្ថុ� ធុរ�ិចំ� 
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 �. ស់�� ្បអំពី�្ ព័និ� �្ ប់�្ ង� និិភិ័យ ឬ� លនិ� បា យ�្ ប់�្ ង� និិភិ័យ
   �� បូ�ណ៍� � លន� បា យ�� បូ់�� ង� និភ័យរបូស់�� ុមហ៊ុុុន គឺ�� បូ់�� ង� យ� លន� បា យ�� បូ់�� ង� និភ័យ��សម� ័ន�  PESTEDH Interna-

ti onal Berhad Group (The Group) និង� លកា រណ៍៍��� ំ ��ល� � � កា រ�� បូ់�� ង� និភ័យគឺ�� បូ� មបូទីបូ���� ត� ិ� នទីំនួល�ុស�� �វ និង
គណ៍��យ��� ព�ើយ�� �វបា នបូ�� �ក់���ងច�� ស់�� បូ់លំ� បូ់�ំ �ក់។ 

   �� បូ�ណ៍� � លន� បា យ�� បូ់�� ង� និភ័យរបូស់សម� ័ន�  � ន� តុសំ� ន់ៗចំនួន ៦ (�� �ំមួយ) ដូច� ង�� �ម �ើយ� ល់� និភ័យចម��ង ឬចំណ៍�ច
��� យ�ើកា រ�� បូ់�� ង� និភ័យ�� �វបា នកំណ៍ត់ � យត�� � � យកា រណ៍៍� ម� ន និង��ត�� �វ���ង�� ឹម�� �វ� ន់��ល���  និង�� កបូ� យ�� សិទី� � ព៖

  • យុទី� � �� � � និភ័យ និងក�� ិតទីទីួលយក� និភ័យ (Risk Strategy & Appeti te)
  • អភិបា លកិច� � និភ័យ
  • វបូ��ធម៌� និភ័យ
  • កា រ� យត�� �� និភ័យ និង� ស់��ង
  • កា រ�� បូ់�� ង និង� ម� ន� និភ័យ
  • កា រ� យកា រណ៍៍ពី� និភ័យ

   អំឡ�ងឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� �គណ៍ៈក�� �ធិកា រ�� បូ់�� ង� និភ័យបា នទីទីួលរបា យកា រណ៍៍�� បូ់�� ង� និភ័យស�� �បូ់ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� �បូ�� បូ់� �� �ទីី៣០ ��មិថិុ�  
ឆ្នាំំ �ំ២០២១។ � និភ័យ�� តបូត� ិកា រគ�� �ង និង� និភ័យគ�� �ង ហ៊ុិរ�� វត� ��� �វបា នកំណ៍ត់ដូច� ង�� �ម៖

  i) � និភ័យ�� តិបូត� ិកា រគ�� �ង
  • វឌ��ន� ពគ�� �ងពុំ� ង� មកា លវ�� គគ�� �ង��លបា នអនុម័ត�� �កែ �ង និងកា ររ�ពឹងទីុករបូស់អែ ក�� បូ់�� ង�ើយ (កា លវ�� គ� និភ័យ)

  ii) � និភ័យគ�� �ងហ៊ុិរ�� វត� � 
  • � ព�ុស�ំ ���កា រចំ� យចំ� ះ�� ��ើមថិវ�កា  (� និភ័យ�� ��ើម)
  • កា រពន�� រ��លទីូ� ត់របូស់អតិថិិជន និងពុំ� ង� ម��លកិច� សន�� �ើយ (� និភ័យឥណ៍� ន)
  • វ�ក� យបូ�� ពន�� រ��ល និងពុំ� ង� មកា លវ�� គកែ �ងកា លវ�� គ���ើយ (� និភ័យឥណ៍� ន)

  � រួម ពុំ� នចំណ៍�ច� និភ័យ�� ស់ដល់គ�� �ង និង�� តិបូត� ិកា រ��លកំពុងដំ�ើរកា ររបូស់ �ថិ� កែ �ងអំឡ�ងឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� ��ើយ។

 ខ. ស់�� ្បពី�្ ព័និ� �្ �ត្ថុពិនិិត្ថុ្��� ្�� �ង

 � តុសំ� ន់ៗ���� ព័ន� �� បូ់�� ង�� �កែ �ងរបូស់�� ុមហ៊ុុុន �� �វបា នស�� �បូដូច� ង�� �ម៖
• �� ្និ� ព�្ ប់�្ ង

   � រៈស�ំ ន់���� �ន� ព�� ប់ូ�� ង��ល� នលក� ណ៍ៈ�� ឹម�� �វ បា នបូ�� �ក់ឱ��ដឹងទូី� ងំ�� ុមហ៊ុុនុ។ កា រ �� �ត�ើ�� �ន� ព�� ប់ូ�� ង��ល� នលក� ណ៍ៈ
�� ឹម�� �វ��ះ�� �វបា នសង� ត់ធ� ន់� �ើកា របូ�� ើនគុណ៍� ព និងសមត� � ពរបូស់បូុគ� លិក� មរយៈកា រ�� ល់កា រអបូ់រ� និងកា របូណ៍� �ះបូ�� �លបូន� បូ�� �បូ់ស� ី
ពីជំ� ញបូ�� �ក��ស� ំងរ�ង និងទីន់ដូច� កា រ�� បូ់�� ង� និភ័យវ��� �ជីវៈ និងសុចរ�ត� ព��ល� ច�� �វបា ន�ៀបូចំ�ើងយូរៗម� ង� � មត�� �វកា រ។

• រច� ស់ម� ័និ� �្កា រ�្ ប់�្ ង
   �� ុម�� ឹក�� ភិបា ល និងគណ៍ៈ�� បូ់�� ងបា នបូ�� ើតរច� សម� ័ន� �� ុមហ៊ុុុន� យបា នកំណ៍ត់���ងច�� ស់នូវគណ៍��យ��� ព និងអំ� ច��សិទី� ិ��ល�� �រ

ជូន។ រច� សម� ័ន� ��ះរួមបូ�� �ល� ំងទីំនួល�ុស�� �វរបូស់គណ៍ៈក�� �ធិកា រ�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល និងគណ៍ៈ�� បូ់�� ង����ងៗ រួម� ំងវ�� ល� ព��សិទី� ិ
ស�� �ចនូវ� ល់កិច� កា រធុរកិច� � ំងអស់។  

   � តុសំ� ន់ៗ��រច� សម� ័ន� �� បូ់�� ង�� �កែ �ងរបូស់�� ុមហ៊ុុុន �� បូដណ៍� បូ់�ើ� លកា រណ៍៍និង នីតិវ�ធី����ងៗ��លបា នចង�� ង� ឯក� រកែ �ង� លបូំណ៍ង
�� បូ់�� ង�ើដំ�ើរកា រធុរកិច� សំ� ន់ៗ។ � ល កា រណ៍៍ និងនីតិវ�ធី� ំង��ះ�� �វបា ន�� ើ�� �ស់ស�� �បូ់កា រ�� ើលទី� កម� បូ�� �កវ�ទី�� ព័ត៌� ន សុ�� ព និង
សុវត� ិ� ព មូលធនមនុស�� កា រ��� ំ�� ព��សកម�  និងទីំ� ក់ទីំនង� មួយ� គី� បូ់� ក់ព័ន� ។ កា រ�� ើលទី� កម�  កា រ�� បូ់�� ងឥណ៍� ន កា រ�ៀបូចំទីំនិញ
បូ�� �ល�� �ំងកា រ�� បូ់�� ង� ច់�� �ក់ និង�� តិបូត� ិកា រ� មួយ� គី� បូ់� ក់ព័ន� កំពុង�� �វបា ន���� �/ពិនិត���ើងវ�ញ�ើម��ីព�� ឹងដំ�ើរកា រ�� បូ់�� ង
�� �កែ �ង និងនីតិវ�ធីបូ�� �ម�ៀត។ 

របា យកា រណ៍៍អភិិបា ល�ិចំ� �្ � ំ�� ្ំ
�� ្�ទី ៤ - កា រ�្ ប់�្ ង� និភិ�យ កា រ�្ �ត្ថុពិនិត្ថុ្��� ្�� �ង និងកា រ�� ើស់វន�ម� 
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• ស់វនិ�មម �� ្�� �ង
•  �ថិ� បា ន�� ើ�� �ស់��� � ង�� �ពី�� ុមហ៊ុុុន HT & P Partners Co. Ltd. (“HTP”) �ើម��ី�� ើសវនកម�  �� �តពិនិត���� �កែ �ងរបូស់ �ថិ�។ កា រ�� �តពិនិត��

�� �កែ �ង��ះ នឹង� យកា រណ៍៍�� �ល់� គណ៍ៈ ក�� �ធិកា រ សវនកម�  (“AC”) អំពី� ព ��ញ��ញ��កា រ�� ព័ន�  �� �តពិនិត���� �កែ �ង��អង� � ព�� តិបូត� ិកា រ និង
វ�� ល � ពអនុ� ម� មដំ�ើរកា រ � លន� បា យ និងនីតិវ�ធី ច�� បូ់ និងបូទីបូ�� ត� ិ � ធរ� ន។

•  អំឡ�ងឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � HTP បា ន�� ើសវនកម� �ើដំ�ើរកា រលទី� កម�  កា រ�� បូ់�� ងគ�� �ង និងបា ន�� ើបូទីបូ�� �ញអំពីលទី� �ល��កា រ�� ើសវនកម� �ើចំណ៍�ច
មួយចំនួនដូច� ង�� �ម��ះ�  AC៖

• កំណ៍ត់�� �� យត�� �អែ ក�� ត់�� ង់
• កា រ� យត�� �អែ ក�� ត់�� ង់/អែ ក���កា របូន� 
• កា របា��ន់ត�� �
• � លន� បា យ និងនីតិវ�ធីស�� �បូ់កា រទីិញពី� គី� ក់ព័ន� 
• ទី�� ង់�ែ ើទីិញ
•  � រួម កា រ�� ើសវនកម� �ើលទី� កម�  និងកា រ�� បូ់�� ងគ�� �ង គឺ� នីតិវ�ធីចម��ងចំ��ក� និភ័យ� ក់ព័ន� គឺ� នក�� ិត� បូ។

កំហ៊ុុសនិង/ឬ� ព�� ះច�� �ះធ� ន់ធ� រ�ើកា រ�� បូ់�� ង��លបា នស�� �ល់�ើញពីកា រ�� �តពិនិត���ើងវ�ញនឹង�� �វចង�� ងទីុក� ឯក� រ និង�� �វ� យកា រណ៍៍ដល់
គណ៍ៈ�� បូ់�� ង�ើម��ី�� ើកា រ�� �តពិនិត���ើងវ�ញ និងចាំ ត់ ចំ� ត់កា រ��ត�� �វ។ សវនករ�� �កែ �ង�� �វ� យកា រណ៍៍ជូន AC អំពីកា រពុំអនុ� ម� មបូទីបូ���� ត� ិ ចំណ៍�ច 
��� យ��កា រ�� បូ់�� ង�� �កែ �ង និងចំ� ត់កា រ��ល�� ើ�ើង� យគណ៍ៈ�� បូ់�� ង�ើម��ី� ះ�� �យបូ�� �សវនកម� ��លបា នរក�ើញ។ 
សវនរ�� �កែ �ង�� �វទីទីួល�ុស�� �វ�ើកា រ�� ើ��នកា រអនុវត�  និង� យកា រណ៍៍អំពី�� �ងកា រណ៍៍ សវនកម� �� �កែ �ង និងសកម� � ព����ងៗរបូស់�� ុមហ៊ុុុន។

គ. កា រ�� ើសវនកម� 

 សវនកម� �� �កែ �ង
 កា តព� កិច�  និងកា រទីទីួល�ុស�� �វរបូស់សវនករ�� �កែ �ង
 • អភិវឌ����នកា រសវនកម� �� �កែ �ងស�� �បូ់ឆ្នាំំ �ំ� បូ់ពន� នីមួយៗ�ើម��ី�ែ ើសុំកា រអនុម័តពីគណ៍ៈក�� �ធិកា រសវនកម� /�� � ន�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល

• �ៀបូចំ��នកា រ ស�� បូស�� �ល និងអនុវត� កា រ� រសវនកម� 
• ��ង��កធន� នសវនកម� �� �កែ �ងឲ��បា ន�� បូ់�� �ន់ និងសម�� បូ�ើម��ីបូំ��ញកា រ� រសវនកម� បា ន� ន់��ល��� ��លបា ន�� �ងទីុក

•  បូ�� �ញ�� �មៗជូនបូុគ� លតំ� ងរបូស់ PCL អំពីបូ�� ��� ឈម និងបូ�� ���ល�� �វបា នជួបូ�� ទីះកែ �ង��ល�� ើសវនកម� ��ល� ច� � ំង/បូ៉ះ� ល់�ើលទី� �ល
សវនកម� 

 •  បូ�� �ញពីបូ�� ���លបា នរក�ើញអំពីកា រ�� �តពិនិត���ើកា រ�� បូ់�� ង�� �កែ �ងជូនគណ៍ៈ�� បូ់�� ង� កែ �ងកិច� �� ជុំ� ម ឬ� មកា រត�� �វរបូស់គណ៍ៈក�� �ធិកា រ
សវនកម�  

• ស�� បូស�� �ល/អនុវត� កា រ� រពិនិត��� ម� ន�� �ន� ព��នកា រចំ� ត់កា រ�� បូ់�� ងបូ�� �បូ់ពី�� ើកា រ�� �តពិនិត���ើកា រ�� បូ់�� ង�� �កែ �ង (�� សិនចាំ ំបា ច់)

សវនករ� ង�� �

ល.រ �� ្ះ
�្ ុមហិ៊ុនិ

�្� �មម កា លបរ��� ្ទចុះ
�ិច� �្ ម�្ ៀង

��្ ្ស់វនិ�មម  
(គិត្ថុ� �ុ�� ្រ)

��្ ្ពុំ�្និ
ស់វនិ�មម 

១ �� ុមហ៊ុុុន �� � �ន 
សនថិុន (��មបូូឌា ) 
លីមីធីត

ពិនិត្យឡើងវិញនូវរបូាយការណ៍៍ហ៊ុិរញ្ញវត្ថុិ
�� ចាំ ំ�� ី� ស និង�� ើសវនកម� �ើរបា យកា រណ៍៍
ហ៊ុិរ�� វត� ��� ចាំ ំ ឆ្នាំំ �ំហ៊ុិរ�� វត� � ២០២១

១៤ តុ�  ២០២០ ៣២ ៥០០ -

ជំនួយកែ�ងការទីទួីលបានវ����បូនប័ូក្រុត�ំ�ក់ផេ�
ក្រុសបូ�មកិច�ក្រុពមផេក្រុពៀងបូង់ពន�ផេទី�និងផេសែើសុំ
អក្រុ�ពន�កាត់ទីុកកំរ�តតិច

១០ ���  ២០២១ - ៦០០

របា យកា រណ៍៍អភិិបា ល�ិចំ� �្ � ំ�� ្ំ
�� ្�ទី ៤ - កា រ�្ ប់�្ ង� និភិ�យ កា រ�្ �ត្ថុពិនិត្ថុ្��� ្�� �ង និងកា រ�� ើស់វន�ម� 
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ផថខ �� ល់� ទីិ� ពសំ� ន់�ើ�ែ �កសុ�� ពរបូស់បូុគ� លិក។ �ថិ� �� ��� �កា រ� រសុវត� ិ� ព និងសុ�� ពរបូស់បូុគ� លិក និងអែ ក� ក់ព័ន� � �� បូ់ទីីក�� �ង��ល
ពួក���� ើកា រ។ � លន� បា យ នីតិវ�ធីស� ីពីសុ�� ព និង សុវត� ិ� ពកា រ� រ�� បូ� ម ISO 4500: 2018 កា រ�� បូ់�� ងសុ�� ព និងសុវត� ិ� ពកា រ� រឆ្នាំំ �ំ២០១៨ 
�� �វបា នបូ�� ើត�ើង�ើម��ីពិនិត��� ម� ន�� �ន� ពសុវត� ិ� ព និងសុ�� ព� ក�� �ង�� ើកា ររបូស់�ើង។

សម� ័ន� �� ុមហ៊ុុុន ��សថិិក អនុវត� �� តិបូត� ិកា រ�� ចាំ ំ�� ��� បូ� មស� ង់� រ�� កបូ� យគុណ៍� ព�� ស់��ល�� �ត�ើ� រៈសំ� ន់��កា រ� ម� ន�� �រ� ព និងជំ�ឿ
ចិត� ស�� �បូ់�� ុមហ៊ុុុន� ំងមូល។

�ែ �កមួយ��លក� �ណ៍� សុវត� ិ� ព និងសុ�� ព កា រ� យត�� �� និភ័យ កា រកំណ៍ត់អត� ស�� �ណ៍� និភ័យនិង ដំ�ើរកា រ�� �តពិនិត���� �វបា នកំណ៍ត់� កែ �ង
�� តិបូត� ិកា រ� ជីវកម�  និង�� �� ក់ឱ��អនុវត� �ើយកត់�� �� �� ព័ន� ។ ដំ�ើរកា រ��ះជួយកំណ៍ត់អត� ស�� �ណ៍�� �ះ�ំ �ក់��ល� ច�ើត� ន� កែ �ងមជ���� �នកា រ� រ 
�ើម��ី�� ល់នូវវ�� នកា រ�� �តពិនិត����លសម�� បូ។

�ើងបូ�� ើតវបូ��ធម៌បូ�� �រកា រ� រដ៏រ�ង� ំ រួម� ំងសុវត� ិ� ព សុ�� ព និងសុ�ុ� ល� ព� ក�� �ង�� ើកា រ គុណ៍ � ពសុ�សុវត� ិ� ព និងបូរ��� �ន (“QHSE”) របូស់
�ើងរួមចំ��ក និងអបូ់រ�បូុគ� លិក� �� ចាំ ំ។ កម� វ�ធីបូណ៍� �ះ បូ�� �ល និងចំ��ះដឹងបា ន�� ើ�ើង�ើម��ី�� ល់ជូនដល់បូុគ� លិក និងអែ ក���កា  រ���កា របូន� (�ើចាំ ំបា ច់) 
នូវ ព័ត៌� ន� ក់ព័ន� និងថិ� ីៗ�ើម��ីបូំ��ញកា តព� កិច� �ែ �កសុវត� ិ� ព និងសុ�� ព។

ស់ុខុ� ល� ពអត្ថុិថិជនិ និិងកា រ�្ �ស់��ស់អ� �ផ� ត្ថុ់ផ� ង់ និិងអ� ���្កា របនិ� 
ម����ងវ�ញ�ៀត កែ �ង� ម� អែ ក���កា រ EPCC �ថិ� បា ន� ក់��ញនូវ� លន� បា យលទី� កម�  របូស់សម� ័ន� �� ុមហ៊ុុុន �ើម��ី� � ដល់កា រ�� ើស��សអែ ក�� ត់�� ង់ 
និងអែ ក���កា របូន� ��ល�� �វអនុវត� � យ�� �ក�ើរយៈ��លកំណ៍ត់� យអនុ� ម� មច�� បូ់ បូទីបូ�� ត� ិ�� បូ់�� ងពន�  និង�� តិបូត� ិកា រ� គី� ក់ព័ន� ។

កា រ�្ �ំ្ងអំ��ពុ�រលួយ
� លន� បា យ�� ឆ្នាំ ំងអំ�ើពុករលួយ និងសូកបា��ន់��សម� ័ន� �� ុមហ៊ុុុនបា ន��ង� ពុំ� នកា រអនុ�� �ះ��ល� ន� រកអំ�ើសូកបា��ន់ ឬពុករលួយ�ើយ។ 
អំ�ើសូកបា��ន់ និងពុករលួយ�� បូ់ទី�� ង់��ល� ក់ទីង នឹងសកម� � ព� ជីវកម� �� �វបា ន� ម� ត់���ងតឹងរុ�ង។ ដំ�ើរកា រអភិបា លកិច� ស�� �បូ់�� តិបូត� ិកា រ�� ចាំ ំ
�� � កែ �ងមុ�� រ� ជីវកម� រ��ល� នកា រ�� �តពិនិត�� និងតុល��� ព�� បូ់�� �ន់�ើម��ីបូណ៍� �ះបូ�� �លសុច� រ�ត� ពកា រ� រ ។ និ� ជិតមិន�� �វ�� ល់� យ�� �ល់ ឬ� មរយៈ
� គី� ង�� �នូវកា រសន��  កា រ�� ល់ សិទី� ិអនុ�� �ត សំ�ើ ឬទីទីួលយក�ល�� � ជន៍�ែ �កហ៊ុិរ�� វត� � ឬ�� � ជន៍����ងដ៏���ៀត�ើម��ីទីទីួលបា នកា ររក�� អជីវកម�  
ឬ�ល �� � ជន៍�� �ល់�� �ន��ល�� �� ត� ិមិន�� ឹម�� �វដល់កា រ�� ើ� ជីវកម� �ើយ។ កា រឧស�� ហ៊ុ៍ព�� � មសម�� បូ នឹង�� �វអនុវត� � ��ល �ថិ� រួមចំ��ក� មួយ
� គីទីីបូី ដូច� �ំ �ក់� រ អែ ក��កចាំ យ ឬ��គូបូ�� �ក់ទីុន ស�� �បូ់កា រ�ៀបូចំ� ជីវកម� �ើម��ី� � បា ន� ពួក��នឹងមិន�� �� ឹត� អំ�ើពុករលួយ និង� ម� នកា រអនុវត� 
របូស់ ពួក��� �� ចាំ ំ�ើម��ី� � បា ននូវកា រអនុ� ម� ពបូន� ។ �ថិ� នឹង�� ��� �អនុវត� សកម� � ព�� កបូ� យវ��� �ជីវៈ យុត� ិធម៌ សុច� រ�ត� ព និងសមធម៌នូវ� ល់
ទីំ� ក់ទីំនង� ជីវកម� �� បូ់ទីីក�� �ង��ល�ើងដំ�ើរកា រអនុវត�  និង ព�� ឹង�� ព័ន� �� កបូ� យ�� សិទី� � ព�ើម��ីកា រ� រ ឬ�� ឆ្នាំ ំងកា រសូកបា��ន់ និងអំ�ើពុករលួយ។

កា រកា រ� របរ��� ្និ
�ថិ� �� ��� �កា រ� របូរ��� �ន និង� រព� មច�� បូ់/បូទីបូ�� ត� ិបូរ��� �ន� ធរ� ន។ � យ�� �ក�ើឯក� រ� ង��សម� ័ន� �� ុមហ៊ុុុន �ថិ� បា នអនុវត� កា រកំណ៍ត់
អត� ស�� �ណ៍និងកា រ� យត�� ��លបូ៉ះ� ល់បូរ��� �ន (“EAIA”)  � យ�� �ក�ើ�� ព័ន� �� បូ់�� ងបូរ��� �នអន� រ� តិ ISO 14001:2015 �ើម��ីកំណ៍ត់និង� យ ត�� ��� �ន� ព 
និង�លបូ៉ះ� ល់បូរ��� �ន� ក់ទីងនឹងសកម� � ពអង� � ព�លិត�ល និង��� កម� �ៀងៗ�� �ន។

អំឡ�ង��ល� យត�� ����លបូ៉ះ� ល់គ�� �ង �ថិ� នឹងពិចាំ រ� �ើច�� បូ់និងបូទីបូ�� ត� ិបូរ��� �ន � ក់ព័ន�  �លវ�បា ក បូ�� �ធ� ន់ធ� រ និងលទី� � ព��កា រក�ើតបូ�� �។ 
កា រ� យត�� �ពី�លបូ៉ះ� ល់សំ� ន់ៗ�� �វបា ន� យត�� �� យ�� �ក�ើលក� ណ៍ៈវ�និច� ័យបា នកំណ៍ត។ � ឧ� ហ៊ុរណ៍៍ទីំហ៊ុំ��� ពធ� ន់ធ� រ/� និភ័យរយៈ��លបូ៉ះ� ល់
លទី� � ពក�ើត។ល។ លទី� �ល��កា រ� យត�� � �ថិ� នឹង�ៀបូចំ��នកា រសកម� � ព និងកា រ�� �តពិនិត��ឱ��� ន�� សិទី� � ព�ើម��ីកា ត់បូន� យ�លបូ៉ះ� ល់សំ� ន់ៗ
� ះ។

អនិ� រ�មម ស់ហិគមនិ៍
�ថិ� �ឿ� ក់� កា រទីទីួលបា ននូវបូរ�កា� �រអគ� ិសនី� ន� រៈសំ� ន់� ស់កែ �ងកា របូំ��កវដ� � ព�� ី�� � �� ��សកម� �� ។ �� បូ� មរ�� �ភិបា លកម� �� កំពុង�ិត�ំ
�� ឹង�� �ងឥតឈបូ់ឈរ�ើម��ីបូ�� ើត���� �រច� សម� ័ន� អគ� ិ សនីកែ �ងកា រ�� ល់លទី� � ព�� ើ�� �ស់អគ� ិសនីដល់សហ៊ុគមន៍ជនបូទី។ PESTECH បា ន�ើរតួ���ងសំ� ន់
កែ �ងកា រ� ំយក���� �រច� សម� ័ន� � មពលអគ� ិសនីមកកា ន់សហ៊ុគមន៍���� ��សកម� �� ចាំ បូ់� ំងពី ឆ្នាំំ �ំ២០១២។

�� ើនឆ្នាំំ �ំមក��ះ �ថិ�បា នបូ�� បូ់គ�� �ងសំ� ន់ៗ� �� ើន� យ� គជ័យរួម� ំងគ�� �ងបូ�� �ន ភែ ំ��ញ-កំពង់ចាំ ម គ�� �ង�� ព័ន� បូ�� �ន ២៣០kV កំពង់ចាំ ម-
�� ��ះ និងគ�� �ង�� ព័ន� បូ�� �ន ២៣០kV និង ៥០០ kV ភែ ំ��ញ-�� ះសីហ៊ុនុ។

របា យកា រណ៍៍អភិិបា ល�ិចំ� �្ � ំ�� ្ំ
�� ្�ទី ៥- ភា គី� �់ព�នធ 
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កា របូ�� បូគ់�� �ង� ង�ើ��ះបា ន�� ល់ឱ��� នកា រត�� �បូច់រន� អគ� ិសន�ី � មតំបូនជ់នបូទី��ល� ន�� � ជន រស់� ។ �ណ៍ៈ��ល��លកា របូរ�ចាំ� �គ�� �ក�់� �វបា ន
ឱ��ត�� ��ើង�ឿ� សែ �លសំ� ន់ពិត�� �កដ��កា រទីទីួល�ុស�� �វសង� មគឺស� ិត� ពី�� �យមូល��តុ��ល� នអត� ន័យស�� �បូ់ � ជីវកម� របូស់�ើង។ មតិ� បូល់ 
��ល�ើង �� មូលបា ន� មរយៈកា រចូលរួម� មួយអែ កភូមិអំពីរ�ៀបូត�� �បូ់អគ� ិសនីបា ន� ំមកនូវកា រ�� �ស់បូ� �រ���ងធំដល់ជីវ�តរបូស់ពួក��គឺ� ��ចក� ី�� ��ំ � និង
កា រ�ើកទីឹកចិត� ។ �ថិ� សម� ឹង�ើលកា រព�� ីកបូុព� ��តុ ល� � កា ន់សហ៊ុគមន៍កា ន់��� �� ើន� ជុំវ�ញតំបូន់�ណ៍ៈ��លកា រ�� ើ� ជីវកម� របូស់�ើង�� កបូ� យ
និរន� រ� ព។

អំឡ�ង��ល��ជំងឺ� តត�� ត ពុំបា នបូ���បូ់ �ថិ� បូន� កម� វ�ធី CSR របូស់�� �ន��ល�� �ត�ើ� លកា រណ៍៍ (៤) ���ងរួម� ន មូល�� �ន��រក�� រសហ៊ុគមន៍ កា រ
អភិវឌ��ន៍ កា រ�� �រ�ើងវ�ញ និងបូរ��� �នដូច� ង�� �ម៖

ល.រ អ� �ទទួលផល�្ � ជនិ៍ ចំនិួនិ � លបំណ៍ង CSR

១ កា កបា ទី�� ហ៊ុមកម� �� ២៥ ០០០.០០ ដុ�� �រ� ��រ�ក �� ្ះគ�្ ្ង៖
� មួយនឹង កា កបា ទី�� ហ៊ុមកម� ��  �� យុទី� �� ឆ្នាំ ំងនឹងជំងឺកូវ�ដ -១៩ និង
បូ�� ើត� ព� ំ��សង� មកម� �� 
� លបំណ៍ង៖
បូម្រើសកម្មភាពសប្ូបុូរសធម៌ក្នុងការជួយដលប្់ូរជាពលរដ្ឋដផ្នែលកំពុង
ជួបូ�� �ះធម� � តិ និង�� �ះ����ងៗ។

២ កង� ធពល��មរភូមិន� ៦៨៥០ ដុ�� �រ� ��រ�ក �� ្ះគ�្ ្ង៖
�� យុទី� �� ឆ្នាំ ំងនឹងជំងឺកូវ�ដ -១៩ 
� លបំណ៍ង៖
� ំ�� ដល់កងក�� �ំង�� � បូ់� វុធ�ើម��ី�� យុទី� �� ឆ្នាំ ំងនឹងជំងឺកូវ�ដ -១៩ 
និង�� ល់នូវ�� �ក�� �លពូកពូក�ែ ើយ និងភួយ ចំនួន ១០០ ឈុត។ 

របា យកា រណ៍៍អភិិបា ល�ិចំ� �្ � ំ�� ្ំ
�� ្�ទី ៥- ភា គី� �់ព�នធ 
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ក. បូ�� �ញអំពីព័ត៌� នកែ �ងរបា យកា រណ៍៍�� ចាំ ំឆ្នាំំ �ំដូច� ង�� �ម៖

ពិពណ៍៌� អំពីយនិ� កា រ�្កា រប�� ្ញព័ត្ថុ៌� និ� យ�ៀប� ប់ពីម�្� បា យ និីត្ថុិវ��ី និិងបុគ� លិ�ទទួលបនិ� ��ផ� ល់ ព័ត្ថុ៌� និ

 �្ ុម�្ ឹ�្សា ភិិបា ល�្ល� និជំនិួយពីបុគ� លិ�ទទួលបនិ� ��ផ� ល់ព័ត្ថុ៌� និ�្ �វទទួលខុស់�្ �វ�ូច� ង�្ ្ម៖
 ក)  �� �វកំណ៍ត់� �ើព័ត៌� ន� � ព័ត៌� ន��ល� នលក� ណ៍ៈ� � រវ័ន�  � ង� មច�� បូ់ និងបូទីបូ���� ត� ិ របូស់�� ុមហ៊ុុុន��� រមូលបូ�� កម� ��  (�.ម.ក) 

និងនិយ័តករមូលបូ�� កម� ��  (ន.ម.ក.)
 �)  �� �វ� � � ព័ត៌� ន� ន់��ល��ល� នលក� �ណ៍ៈ� � រវ័ន� គឺ�� �វបូ�� �ញ� ន់��លដល់វ�និ� គិន�  � រណ៍ៈ� ង� មច�� បូ់ និងបូទីបូ���� ត� ិ

របូស់ (�.ម.ក) និង (ន.ម.ក.)     
 គ)   �� �វ�� ើយតបូ� ន់��ល� ក់ព័ន� នឹង� ក��ចចាំ ម� ���ម ឬកា រ� យកា រណ៍៍ និងសកម� � ពទីី��� រ��ល�ុស�� �� តី។

បូ�� �បូ់ពីបា នកា រអនុ�� �ត� មុនពី�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល បូុគ� លិកទីទីួលបូន� �ក�� ល់ព័ត៌� ន � ច�� ល់ព័ត៌� ន� � រ ព័ត៌� ន ស� គមវ�និ� គិន និងបូុគ� ល� ង�� � 
រួម� ំងព័ត៌� ន��ល�� �វ���ព� ��� យ� �ើ��ហ៊ុទីំព័ររបូស់�� ុម ហ៊ុុុន� �ែ �កទីំ� ក់ទីំនងវ�និ� គិន។ 

ទំ� �់ទំនិងវ�និិ� គិនិ
� យក�� តិបូត� ិ � ក Charles Tan � ន� រកិច� �� �តពិនិត��សកម� � ពអភិវឌ��ន៍� ជីវកម� ស�� �បូ់ �ថិ� ��ល� ក់ព័ន� នឹងទីំ� ក់ទីំនងវ�និ� គិន។ � ក
បា នរួមចំ��ក� និច� � មួយអែ កវ�� គ អែ ក�� បូ់�� ងមូលនិធិ និងអែ ក� ក់ព័ន� ដ���ៀត�ើម��ី�ើកកម� ស់សកា� �នុពលកំ�ើន� ជីវកម� របូស់ �ថិ� �� ម� ំង�� ើ
បូច� �បូ��នែ  � ព� �� ចាំ ំ� មួយកា រអភិវឌ��ន៍ថិ� ីៗរបូស់�� ុមហ៊ុុុន។

��ហ៊ុទីំព័រ PCL www.pestech.com.kh � នតួ� ទីី� បូ�� �ញទីំ� ក់ទីំនងសំ� ន់ស�� �បូ់� គហ៊ុុុនិក វ�និ�  គិន� � រណ៍ៈ និងអែ ក� ក់ព័ន� ����ង�ៀតកែ �ង
កា រទីទីួលបា នព័ត៌� ន��លបា ន�� ើបូច� �បូ��នែ � ពព័ត៌� ន� ក់ព័ន�  នឹងសកម� � ពរបូស់�� ុមហ៊ុុុន លទី� �លហ៊ុិរ�� វត� � កា រអភិវឌ��យុទី� � �� � របូស់�� ុមហ៊ុុុន និង
បូ�� �����ង�ៀត��លបូ៉ះ� ល់ដល់�ល�� � ជន៍របូស់� គី� ក់ព័ន� ។

ល.រ ព័ត្ថុ៌� និ � និ/�� ្និប�� ្ញ

១ ចក� �វ�ស័យ/ ��សកម� / � ល� � ជីវកម� � ន

២ សូច� ករហ៊ុិរ�� វត� � � ន

៣ សូច� ករមិន��នហ៊ុិរ�� វត� � � ន

៤ ក�� �� និភ័យសំ� ន់ៗ � ន

៥ � លន� បា យ� គ� ភ � ន

៦ ជីវ�� វត� ិរបូស់អភិបា ល � ន

៧ កា របូណ៍� �ះបូ�� �លស�� �បូ់អភិបា ល � ន

៨ ចំនួនកិច� �� ជុំ�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល � ន

៩ វត� � នរបូស់អភិបា លកែ �ងកិច� �� ជុំ�� ុម�� ឹក�� ភិបា ល � ន

១០ � ភកា រ ឬ�� �ក់បូំ� ច់ស�� �បូ់អភិបា ល និងបូុគ�  លិក� ន់�� ស់ � ន

របា យកា រណ៍៍អភិិបា ល�ិចំ� �្ � ំ�� ្ំ
�� ្�ទី ៦ - កា រប�� ្ញព�ត្ថុ៌ម្គា ន និងត្ថុម្គា� ្ភា ព
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Our Projects/Products Reach:
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