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ស្ថចក់្បាររ់នុងថ្ដ ៦  ៨៩.៦៣១.៨៩០  ១០៥.១៨៥.៥៨១  ២២.១៥៨.៦៨៧  ២៥.៨១២.៤១៣ 
ក្បាររ់លញ្ញ ើ និងការដារ់ក្បារល់ៅធ្ាររណាត ល ៧  ៣២២.៦២៧.៧១៥  ៥៧០.៩២០.០០៧  ៧៩.៧៥៩.៦៣៣  ១៤០.១០៣.០៦៩ 
ក្បាររ់លញ្ញ ើ និងការដារ់ក្បារល់ៅធ្ារ ៨  ២៣៥.៩០៩.១៨៥  ៧៧.២៩១.៤៣៦  ៥៨.៣២១.១៨៣  ១៨.៩៦៧.២២៤ 
ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុវាស់្ម្វងតាមរថ្មលស្មក្ស្រ  

រនុងលទ្ធផលលមអរិលផេងៗ   ៦០.៦៧៥  ៦១.១២៥  ១៥.០០០  ១៥.០០០ 
ឥណទន និងរុលរក្រទនវាស់្ម្វងតាមថ្ងលលដើមដររលំស់្ ៩  ៣.៣៩៤.៨៧៤.៩១៧  ៣.១១៥.៤៨១.៩២៥  ៨៣៩.២៧៦.៨៦៥  ៧៦៤.៥៣៥.៤៤២ 
ក្បាររ់មកល់តាមចារល់ៅធ្ាររណាត ល ១០  ២១៧.៨១៩.៣០៥  ១៨៧.០៩៩.៤៥៣  ៥៣.៨៤៩.០២៥  ៤៥.៩១៣.៩៧៦ 
ក្ទ្ពយស្មបរតិ និងររកិាា រ ១១  ៧.៥៤០.១៥៨  ៧.៨៤១.២៥១  ១.៨៦៤.០៦៩  ១.៩២៤.២៣៣ 
ក្ទ្ពយស្រមមម្ដលមានសិ្ទ្ធិលក្រើក្បាស់្ ១២  ២០.៦៨៧.៩៤៥  ១៩.៦៦៧.៥០៨  ៥.១១៤.៤៤៩  ៤.៨២៦.៣៨២ 
ក្ទ្ពយស្រមមអររូី ១៣  ៦.១០៩.៦៩៩  ៥.១០០.២២៥  ១.៥១០.៤៣២  ១.២៥១.៥៨៩ 
ពនធពនារក្ទ្ពយស្រមម ១៤  ២៥.៤៤៩.៣០៥  ៩.១២៧.២៦១  ៦.២៩១.៥៤៦  ២.២៣៩.៨១៩ 
ក្ទ្ពយស្រមមលផេងៗ ១៥  ១៣.៦២៣.៩៨៥  ១៥.៣៣១.៦០២  ៣.៣៦៨.១០៥  ៣.៧៦២.៣៥៧ 
ក្ទពយសរមមសរ ៊ុប   ៤.៣៣៤.៣៣៤.៧៧៩  ៤.១១៣.១០៧.៣៧៤  ១.០៧១.៥២៨.៩៩៤  ១.០០៩.៣៥១.៥០៤ 
          
បំណ៊ុ ល និងមូលធ្ន          
បំណ៊ុ ល          
ក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្ធ្ារ និងក្រឹោះស្ថថ នហិរញ្ញ វរថុលផេងៗ ១៦  ១៣៤.២៣២.៦០៤  ៩៣.១៣៥.១៣១  ៣៣.១៨៤.៨២២  ២២.៨៥៥.២៤៧ 
ក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្អរិងិជន ១៧  ២.០៣៣.៩៦៧.៩៦២  ១.៧៧១.៨៣៥.៣៦១  ៥០២.៨៣៥.០៩៦  ៤៣៤.៨០៦.២២៣ 
ក្បាររ់មេី ១៨  ១.០៨៣.២៨៦.៣៣០  ១.៤២៦.៤៥៩.៥៩១  ២៦៧.៨០៨.៧៣៤  ៣៥០.០៥១.៤៣៣ 
មូលរក្ររំណុល ១៩  ៨១.៣៥០.២៩៧  ៨១.៧៥៥.៨៩៩  ២០.១១១.៣២២  ២០.០៦២.៧៩៧ 
រំណុលភរិស្នា ១២  ១៨.២២៩.១៦៥  ១៨.៦០២.០៣១  ៤.៥០៦.៥៩២  ៤.៥៦៤.៩១៦ 
រំណុលពនធលលើក្បារច់ំណូលរនុងក្ា   ៤៧.៨៩៩.៦៨៤  ១៣.៦២១.១៨៧  ១១.៨៤១.៧០២  ៣.៣៤២.៦២៣ 
អរថក្រលោជនរ៍ុរាលិរ ២០  ២.៦៥០.៣២៥  ២.៨៥០.៦៧២  ៦៥៥.២១០  ៦៩៩.៥៥១ 
រំណុលលផេងៗ ២១  ៣៤.២៩៩.១៨៨  ៣០.៨៥២.៧៤៥  ៨.៤៧៩.៤០៣  ៧.៥៧១.២២៧ 
អនុរំណុល ២២  ១៦៥.៥៦១.៤៣២  ១២០.៥៨៧.៥៨៦  ៤០.៩២៩.៨៩៧  ២៩.៥៩២.០៤៦ 
បណំ៊ុ លសរ ៊ុប   ៣.៦០១.៤៧៦.៩៨៧  ៣.៥៥៩.៧០០.២០៣  ៨៩០.៣៥២.៧៧៨  ៨៧៣.៥៤៦.០៦៣ 
          
មូលធ្ន          
លដើមទុ្ន   ២២៤.៣៧៧.៤០០  ២២៤.៣៧៧.៤០០  ៥៥.៤៦០.៨៥០  ៥៥.៤៦០.៨៥០ 
ក្បារច់ំលណញររាទុ្រ   ២៩៨.០៦៥.២៧៦  ១០៧.៩១៩.៨៩៥  ៧៣.៣៧៩.១៩៨  ២៦.៧៤០.៦៤៧ 
ទុ្នរក្មុងទូ្លៅ   ២១០.៤១៥.១១៦  ២១០.៤១៥.១១៦  ៥១.៩៧៩.៣៧៤  ៥១.៩៧៩.៣៧៤ 
ទុ្នរក្មុងតាមចារ់ ២៣  -  ១០.៦៩៤.៧៦០  -  ២.៦៤៥.២២៩ 
ទុ្នរក្មុងលផេងៗ   -  -  ៣៥៦.៧៩៤  (១.០២០.៦៥៩) 
មលូធ្នសរ ៊ុប   ៧៣២.៨៥៧.៧៩២  ៥៥៣.៤០៧.១៧១  ១៨១.១៧៦.២១៦  ១៣៥.៨០៥.៤៤១ 
          
បំណ៊ុ ល និងមូលធ្នសរ ៊ុប   ៤.៣៣៤.៣៣៤.៧៧៩  ៤.១១៣.១០៧.៣៧៤  ១.០៧១.៥២៨.៩៩៤  ១.០០៩.៣៥១.៥០៤ 

 
 
 
រំណរស់្មាា ល់ម្ដលភាា រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ៨ ដល់ទំ្ពរ័ទី្ ៥០ រឺជាម្ផនរថ្នពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលពលមិនលពញលលញលនោះ។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
របាយការណ៍ចំខណញ-ខាត នងិលទធ្លលមអិតស៊ុរបចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ ៣ខេ និង ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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   ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ 

 រំណត ់  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 
សមាា ល ់

 
ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

     (រាយការណ៍ល ើងវញិ)    (រាយការណ៍ល ើងវញិ)    (រាយការណ៍ល ើងវញិ)    (រាយការណ៍ល ើងវញិ) 
                  

ចំណូលការក្បារ ់ ២៤  ១៦៧.៥៧៣.៤១១  ១៥០.១១៨.៨៨៤  ៤១.២៣៣.៦១៥  ៣៦.៩៤៧.៧៩៣  ៦៦៥.៦១៨.៤៥០  ៥២២.៧៥០.៩៧៦  ១៦៣.២៦១.៨២២  ១២៩.០១០.៦០៦ 
ចំណាយការក្បារ ់ ២៤  (៦២.៩៦៥.៩០៩)  (៦៧.៣៤០.៩៨៥)  (១៥.៤៩៣.៥៨០)  (១៦.៥៧៤.២០៣)  (២៦៩.៦៨៩.៨១៦)  (២១៥.៤៨៥.៨០០)  (៦៦.១៤៩.០៨៤)  (៥៣.១៨០.១០៩) 
ចំណូលការក្បារស់៊ុទធ ២៤  ១០៤.៦០៧.៥០២  ៨២.៧៧៧.៨៩៩  ២៥.៧៤០.០៣៥  ២០.៣៧៣.៥៩០  ៣៩៥.៩២៨.៦៣៤  ៣០៧.២៦៥.១៧៦  ៩៧.១១២.៧៣៨  ៧៥.៨៣០.៤៩៧ 
                  
ចំណូលរថ្ក្មលជើងស្ថ ២៥  ៥.៩១១.០៣៣  ៣.១៨៩.៥៥០  ១.៤៥៤.៤៨៦  ៧៨៥.០២៤  ១៩.៥៤៨.៨១៧  ១២.៦១៤.៥១៩  ៤.៧៩៤.៩០២  ៣.១១៣.១៥៨ 
ចំណាយរថ្ក្មលជើងស្ថ ២៥  (១៣៩.៩៣២)  (១៦២.០៩៣)  (៣៤.៤៣២)  (៣៩.៨៩៥)  (៦៩៨.៨២៩)  (១.១១៨.៣៨៦)  (១៧១.៤០៨)  (២៧៦.០០៨) 
ចំណូលរថ្ក្មខជើងសាស៊ុទធ ២៥  ៥.៧៧១.១០១  ៣.០២៧.៤៥៧  ១.៤២០.០៥៤  ៧៤៥.១២៩  ១៨.៨៤៩.៩៨៨  ១១.៤៩៦.១៣៣  ៤.៦២៣.៤៩៤  ២.៨៣៧.១៥០ 
                  
ចំណូលក្រររិរតិការលផេងៗ   ១.៩៣១.៧១៥  ៨៨១.២៨៩  ៤៧៥.៣២៤  ២១៦.៩០៦  ៦.២៥០.៤១៨  ៤.៤២៤.០២៧  ១.៥៣៣.០៩២  ១.០៩១.៨១៣ 
(ខារ)/ចំលណញលផេងៗ - សុ្ទ្ធ   ១.៣០៩.២៨៨  ១៩៣.៧៥០  ៣២២.១៦៧  ៤៧.៦៨៦  (៥៣៩.១៩៩)  ១.៥៨៤.៧៣០  (១៣២.២៥៤)  ៣៩១.០៩៩ 
ចំណូលក្បតិបតតិខ្េងៗសរ ៊ុប   ៣.២៤១.០០៣  ១.០៧៥.០៣៩  ៧៩៧.៤៩១  ២៦៤.៥៩២  ៥.៧១១.២១៩  ៦.០០៨.៧៥៧  ១.៤០០.៨៣៨  ១.៤៨២.៩១២ 
                  
ខារពកីារងយចុោះរថ្មលឥណទន ២៦  ២.០១១.៣៥៤  (៧.២២៤.៨៦៧)  ៤៩៤.៩២០  (១.៧៧៨.២១០)  (៤៣.៣៥៧.៩០១)  (១៧.២៣៦.៦០៨)  (១០.៦៣៤.៧៥៦)  (៤.២៥៣.៨៥២) 
ខាតក្បតិបតតិខ្េងៗស៊ុទធ   ៥.២៥២.៣៥៧  (៦.១៤៩.៨២៨)  ១.២៩២.៤១១  (១.៥១៣.៦១៨)  (៣៧.៦៤៦.៦៨២)  (១១.២២៧.៨៥១)  (៩.២៣៣.៩១៨)  (២.៧៧០.៩៤០) 
                  
ចំណាយររុាលិរ ២៧  (២៩.២៤០.៣៥០)  (២៨.៥៣០.៨៩២)  (៧.១៩៤.៩៦៨)  (៧.០២២.១២៥)  (១១៥.៧០៨.៩៣៤)  (១០០.០៦០.៧១៩)  (២៨.៣៨០.៩០១)  (២៤.៦៩៤.១៥៦) 
ចំណាយរលំស់្ក្ទ្ពយស្មបរត ិនិងររកិាា រ និងក្ទ្ពយស្រមមអររូ ី   (២.៤៣៥.០២៩)  (២.៧៥៦.១៥៩)  (៥៩៩.១៧១)  (៦៧៨.៣៥៦)  (១០.២៤៣.៦១៦)  (១០.៣០៧.០៨៣)  (២.៥១២.៥៣៨)  (២.៥៤៣.៧០៣) 
ចំណាយក្ររិររតិការលផេងៗ ២៨  (១១.១០៣.៣៧៥)  (១០.៤២១.៧៨៧)  (២.៧៣២.១៣០)  (២.៥៦៥.០៤៧)  (៣៩.៨៤១.០១៧)  (៣៦.១៦៦.៧៤២)  (៩.៧៧២.១៤១)  (៨.៩២៥.៦៥២) 
ចំខណញម៊ុនពនធខលើក្បារច់ំណូល   ៧២.៨៥២.២០៦  ៣៧.៩៤៦.៦៩០  ១៧.៩២៦.២៣១  ៩.៣៣៩.៥៧៣  ២១១.៣៣៨.៣៧៣  ១៦០.៩៩៨.៩១៤  ៥១.៨៣៦.៧៣៤  ៣៩.៧៣៣.១៩៦ 
                  
ចំណាយពនធលលើក្បារច់ំណូល ២៩  (៤.៥៨១.៨៤២)  (៥.២៨៧.២៧៥)  (១.១២៧.៤២២)  (១.៣០១.៣២៣)  (៣១.៨៨៧.៧៥២)  (១៧.២៦៦.០៧២)  (៧.៨២១.៣៧៧)  (៤.២៦១.១២៣) 
ចំខណញរន៊ុងការយិបរខិចេទ   ៦៨.២៧០.៣៦៤  ៣២.៦៥៩.៤១៥  ១៦.៧៩៨.៨០៩  ៨.០៣៨.២៥០  ១៧៩.៤៥០.៦២១  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  ៤៤.០១៥.៣៥៧  ៣៥.៤៧២.០៧៣ 
                  

លទ្ធផលលមអរិលផេងៗ៖                  
េទងម់្ដលមិនក្រូវបានោរថ់ាន រល់ ើងវញិរនុ ងចលំណញ-ខារ៖                  

លលមអៀងពីការរតូរររូិយរណ័ណ    -  -  ២.០៦២.០៥៧  (២៨០.៩៨១)  -  -  ១.៣៧៧.៤៥៣  (១.៤៤៣.០៥២) 
លទ្ធផលលមអរិលផេងៗស្ក្មារក់ារយិររលិចេទ្ការរ់ងពនធរចួ   -  -  ២.០៦២.០៥៧  (២៨០.៩៨១)  -  -  ១.៣៧៧.៤៥៣  (១.៤៤៣.០៥២) 
លទធ្លលមអតិសរ ៊ុបរន៊ុងការយិបរខិចេទ   ៦៨.២៧០.៣៦៤  ៣២.៦៥៩.៤១៥  ១៨.៨៦០.៨៦៦  ៧.៧៥៧.២៦៩  ១៧៩.៤៥០.៦២១  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  ៤៥.៣៩២.៨១០  ៣៤.០២៩.០២១ 

                  
ចំខណញរបស៖់                  
មាេ ស់្ក្រមុហ ុន   ៦៨.២៧០.៣៦៤  ៣២.៦៥៩.៤១៥  ១៦.៧៩៨.៨០៩  ៨.០៣៨.២៥០  ១៧៩.៤៥០.៦២១  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  ៤៤.០១៥.៣៥៧  ៣៥.៤៧២.០៧៣ 
                  
លទធ្លលមអិតសរ ៊ុបរបស៖់                  
មាេ ស់្ក្រមុហ ុន   ៦៨.២៧០.៣៦៤  ៣២.៦៥៩.៤១៥  ១៨.៨៦០.៨៦៦  ៧.៧៥៧.២៦៩  ១៧៩.៤៥០.៦២១  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  ៤៥.៣៩២.៨១០  ៣៤.០២៩.០២១ 
 
រំណរស់្មាា ល់ម្ដលភាា រម់រជាមួយ ពីទំ្ពរ័ទី្ ៨ ដល់ទំ្ពរ័ទី្ ៥០ រឺជាម្ផនរថ្នព័រម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលពលមិនលពញលលញលនោះ។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
របាយការណ៍បខក្មបក្មួលមូលធ្នចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 ខដលជារបសម់ាា សក់្រមុហ ៊ុន 

 ខដើមទ៊ុន  
ក្បារ់ចំខណញ

ររាទ៊ុរ  
ទ៊ុនបក្មងុ 

ទូខៅ  
ប៊ុខរក្បទានការ
ដ្ឋរ់ខដើមទ៊ុន  

ទ៊ុនបក្មងុតាម
ចាប ់  

ទ៊ុនបក្មងុ 
ខ្េងៗ  សរ ៊ុប  ខដើមទ៊ុន  

ក្បារ់ចំខណញ
ររាទ៊ុរ  

ទ៊ុនបក្មងុ 
ទូខៅ  

ប៊ុខរក្បទានការ
ដ្ឋរ់ខដើមទ៊ុន  

ទ៊ុនបក្មងុតាម
ចាប ់  

ទ៊ុនបក្មងុ 
ខ្េងៗ  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

                            
សមត៊ុលយខៅថ្ងៃទ៊ី០១ ខេមររា ឆ្ន ២ំ០១៩  ១២០.០០០.០០០  ៦៦.៤៩៧.០៤៤  ១១០.៤១៥.១១៦  ២០.៨៤៦.៦០០  ៨.៣៨៤.៧៦៩  -  ៣២៦.១៤៣.៥២៩  ២៩.៧០១.៣៧៣  ១៦.៥១៧.៨៣២  ២៧.៣០០.២០៣  ៥.១៥៣.៦៧១  ២.០៧៥.១៤២  ៤២២.៣៩៣  ៨១.១៧០.៦១៤ 
                            
ចំលណញរនុងការយិររលិចេទ្ (រាយការណ៍ល ើងវញិ) -  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  -  -  -  -  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  -  ៣៥.៤៧២.០៧៣  -  -  -  -   ៣៥.៤៧២.០៧៣  
លទ្ធផលលមអរិលផេងៗ – លលមអៀងពីការរតូរររូិយរណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (១.៤៤៣.០៥២)   (១.៤៤៣.០៥២) 
លទធ្លលមអិតសរ ៊ុបរន៊ុងការយិបរខិចេទ -  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  -  -  -  -  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  -  ៣៥.៤៧២.០៧៣  -  -  -  (១.៤៤៣.០៥២)   ៣៤.០២៩.០២១  
                            
ក្បតិបតតកិារជាមយួមាា សក់្រុមហ ៊ុន៖                            
ការលចញផាយលដើមទុ្ន ៨៣.៥៣០.៨០០  -  -  -  -  -  ៨៣.៥៣០.៨០០   ២០.៦១៤.៧០៩   -  -  -  -  -  ២០.៦១៤.៧០៩ 
លផទរលៅលដើមទុ្ន ២០.៨៤៦.៦០០  -  -  (២០.៨៤៦.៦០០)  -  -  -   ៥.១៤៤.៧៦៨   -  -  (៥.១៤៤.៧៦៨)  -  -  - 
លផទរលៅទុ្នរក្មុងទូ្លៅ -  (១០០.០០០.០០០)  ១០០.០០០.០០០  -  -  -  -   -     (២៤.៦៧៩.១៧១)  ២៤.៦៧៩.១៧១  -  -  -  - 
លផទរលៅទុ្នរក្មុងតាមចារ ់ -  (២.៣០៩.៩៩១)  -  -  ២.៣០៩.៩៩១  -  -   -     (៥៧០.០៨៧)  -  -  ៥៧០.០៨៧  -  - 
លលមអៀងពីការរតូរររូិយរណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (៨.៩០៣)  -  -  (៨.៩០៣) 
ក្បតិបតតកិារសរ ៊ុបជាមួយមាា សក់្រមុហ ៊ុន ១០៤.៣៧៧.៤០០  (១០២.៣០៩.៩៩១)  ១០០.០០០.០០០  (២០.៨៤៦.៦០០)  ២.៣០៩.៩៩១  -  ៨៣.៥៣០.៨០០  ២៥.៧៥៩.៤៧៧      (២៥.២៤៩.២៥៨)  ២៤.៦៧៩.១៧១  (៥.១៥៣.៦៧១)  ៥៧០.០៨៧  -  ២០.៦០៥.៨០៦ 
                            
សមត៊ុលយខៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩ (រាយ

ការណ៍ល ើងវញិ) ២២៤.៣៧៧.៤០០  ១០៧.៩១៩.៨៩៥  ២១០.៤១៥.១១៦  -  ១០.៦៩៤.៧៦០  -  ៥៥៣.៤០៧.១៧១  ៥៥.៤៦០.៨៥០  ២៦.៧៤០.៦៤៧  ៥១.៩៧៩.៣៧៤  -  ២.៦៤៥.២២៩  (១.០២០.៦៥៩)  ១៣៥.៨០៥.៤៤១ 

                            
សមត៊ុលយខៅថ្ងៃទ៊ី០១ ខេមររា ឆ្ន ២ំ០២០ ២២៤.៣៧៧.៤០០  ១០៧.៩១៩.៨៩៥  ២១០.៤១៥.១១៦  -  ១០.៦៩៤.៧៦០  -  ៥៥៣.៤០៧.១៧១  ៥៥.៤៦០.៨៥០  ២៦.៧៤០.៦៤៧  ៥១.៩៧៩.៣៧៤  -  ២.៦៤៥.២២៩  (១.០២០.៦៥៩)  ១៣៥.៨០៥.៤៤១ 
                            
ចំលណញរនុងការយិររលិចេទ្ -  ១៧៩.៤៥០.៦២១  -  -  -    ១៧៩.៤៥០.៦២១  -  ៤៤.០១៥.៣៥៧  -  -  -  -  ៤៤.០១៥.៣៥៧ 
លទ្ធផលលមអរិលផេងៗ – លលមអៀងពីការរតូរររូិយរណ័ណ  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  ១.៣៧៧.៤៥៣  ១.៣៧៧.៤៥៣ 
លទធ្លលមអិតសរ ៊ុបរន៊ុងការយិបរខិចេទ -  ១៧៩.៤៥០.៦២១  -  -  -  -  ១៧៩.៤៥០.៦២១  -  ៤៤.០១៥.៣៥៧  -  -  -  ១.៣៧៧.៤៥៣  ៤៥.៣៩២.៨១០ 
                            
ក្បតិបតតិការជាមយួមាា សក់្រុមហ ៊ុន៖                            
លផទរលៅទុ្នរក្មុងតាមចារ ់ -  ១០.៦៩៤.៧៦០   -  -  (១០.៦៩៤.៧៦០)   -  -  -  ២.៦២៣.១៩៤    -  -  (២.៦២៣.១៩៤)   -  - 
លលមអៀងពីការរតូរររូិយរណ័ណ  -    -  -    -  -  -  -  -  -  (២២.០៣៥)   -  (២២.០៣៥)  
ក្បតិបតតិការសរ ៊ុបជាមួយមាា សក់្រមុហ ៊ុន -  ១០.៦៩៤.៧៦០   -  -  (១០.៦៩៤.៧៦០)   -  -  -  ២.៦២៣.១៩៤    -  -  (២.៦៤៥.២២៩)   -  (២២.០៣៥)  
                            
សមត៊ុលយខៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ ២២៤.៣៧៧.៤០០   ២៩៨.០៦៥.២៧៦  ២១០.៤១៥.១១៦   -  -  -  ៧៣២.៨៥៧.៧៩២  ៥៥.៤៦០.៨៥០   ៧៣.៣៧៩.១៩៨  ៥១.៩៧៩.៣៧៤   -  -  ៣៥៦.៧៩៤  ១៨១.១៧៦.២១៦ 

 
 
រំណរស់្មាា ល់ម្ដលភាា រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ៨ ដល់ទំ្ពរ័ទី្ ៥០ រឺជាម្ផនរថ្នពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលពលមិនលពញលលញលនោះ។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
របាយការណ៍លហូំរសាច់ក្បារ់ចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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   ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ 

 រំណត់  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 សមាា ល ់  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

     (រាយការណ៍ល ើងវញិ)    (រាយការណ៍ល ើងវញិ) 
លហូំរសាច់ក្បារ់ព៊ីសរមមភាពក្បតិបតតិការ   

       
ស្ថចក់្បារ់បានលក្រើរនុងក្ររិររតិការ ៣០  (១៨៣.៣៤៣.៩៤៩)  (៥២៣.០១២.៨២៨)  (៤៤.៩៧០.៣១០)  (១២៩.០៧៥.២២៩) 
ការក្បារប់ានទ្ទ្ួល   ៦៦៥.០៨០.៤២៤  ៥៣៣.៩៣៣.៩៧៨  ១៦៣.១២៩.៨៥៦  ១៣១.៧៧០.៤៧៨ 
ការក្បារប់ានរង់   (២៦០.៥៧៨.៤៣៤)  (១៩០.៤៤៣.៦២២)  (៦៣.៩១៤.២៥៩)  (៤៦.៩៩៩.៩០៧) 
ពនធលលើក្បារច់ំណូលបានរង ់   (១៣.៩៣១.២៩៩)  (២៥.៧១៤.១៨៥)  (៣.៤១៧.០៤៧)  (៦.៣៤៦.០៤៨) 
អរថក្រលោជនរ៍ុរាលិរបានរង់   (៥.៤៥៦.៩៧១)  -  (១.៣៣៨.៤៧៧)  - 
សាច់ក្បារ់ព៊ី/(បានខក្បើរន៊ុង)សរមមភាព 
ក្បតបិតតិការ   ២០១.៧៦៩.៧៧១  (២០៥.២៣៦.៦៥៧)  ៤៩.៤៨៩.៧៦៣  (៥០.៦៥០.៧០៦) 

          
លហូំរសាច់ក្បារ់បានខក្បើរន៊ុងសរមមភាព  
វិនិខោគ          

ក្បាររ់មកល់ធា្លលើលដើមទុ្ន   -  (១០.៤៣៧.៧៤០)  -  (២.៥៧៥.៩៤៨) 
ក្បាររ់មកល់ នងិការដារក់្បារល់ៅធ្ាររណាត ល - 

កាលរំណរ់លលើស្រីម្េ   ១.២១៧.៣៩០  -  ២៩៨.៥៩៩  - 
ការទ្ិញក្ទ្ពយស្មបរតិ និងររកិាា រ ១១  (៣.៩៣១.៥១៤)  (៥.៦៨៥.៦១៥)  (៩៦៤.៣១៥)  (១.៤០៣.១៦៣) 
ការទ្ិញក្ទ្ពយស្រមមអររូី ១៣  (១.៦៤៣.៦៦២)  (៩៨៨.៤៧៨)  (៤០៣.១៥៥)  (២៤៣.៩៤៨) 
ស្ថចក់្បារ់បានពីការលរក់្ទ្ពយស្មបរត ិនិងររកិាា រ   ៨០.៦៩១  ១៦.១៣៥  ១៩.៧៩២  ៣.៩៨២ 
សាច់ក្បារប់ានខក្បើរន៊ុងសរមមភាពវិនិខោគ   (៤.២៧៧.០៩៥)  (១៧.០៩៥.៦៩៨)  (១.០៤៩.០៧៩)  (៤.២១៩.០៧៧) 

          
លហូំរសាច់ក្បារព់៊ីសរមមភាពហរិញ្ញបបទាន          
ស្ថចក់្បារ់បានពីការលចញផាយលដើមទុ្ន   -  ៨៣.៥៣០.៨០០  -  ២០.៦១៤.៧០៩ 
ស្ថចក់្បារប់ានពីក្បាររ់មេ ី   ២៤៩.៩០៥.០៧១  ៦៩៦.៨៨១.៥៣១   ៦១.២៩៦.៣១៤  ១៧១.៩៨៤.៥៨៣  
ការទូ្ទរ់ស្ងក្បាររ់មេី   (៥៩១.៧៧៣.៥៩១)  (២៨៤.៩៧៦.៤៨៩)  (១៤៥.១៤៩.២៧៤)  (៧០.៣២៩.៨៣៤) 
ស្ថចក់្បារ់បានពីអនុរំណុល   ៦០.១៦៩.២៩៩  ៤០.៦៨០.០០០   ១៤.៧៥៨.២២៩  ១០.០៣៩.៤៨៧  
ការទូ្ទរ់ស្ងអនុរំណុល   (១៤.៦០២.០០០)  (៥.២៦៤.៤០០)  (៣.៥៨១.៥៥៥)  (១.២៩៩.២១០) 
ស្ថចក់្បារ់បានពីការលចញផាយស្ញ្ជញ រណ័ណ ស្ថជីវរមម   -  ៨០.០០០.០០០  -  ១៩.៧៤៣.៣៣៧ 
ចំម្ណរក្បារ់លដើមរនុងការទូ្ទរភ់រិស្នា   (៤.៧៨១.៥៣២)  (៥.៦២៤.៨៧១)  (១.១៧២.៨០៦)  (១.៣៨៨.១៧២) 
សាច់ក្បារ់(បានខក្បើរន៊ុង)/បានព៊ីសរមមភាព
ហរិញ្ញបបទាន   (៣០១.០៨២.៧៥៣)  ៦០៥.២២៦.៥៧១  (៧៣.៨៤៩.០៩២)  ១៤៩.៣៦៤.៩០០ 

          
(តំហយ)/រំខណើ នសាច់ក្បារន់ិងសាច់ក្បារ់
សមមូលស៊ុទធ   (១០៣.៥៩០.០៧៧)  ៣៨២.៨៩៤.២១៦  (២៥.៤០៨.៤០៨)  ៩៤.៤៩៥.១១៧ 

ស្ថចក់្បារ ់និងស្ថច់ក្បារស់្មមូល្លដើម
ការយិររលិចេទ្   ៧៥២.២៣១.២៦៦  ៣៦៩.៣៣៧.០៥០  ១៨៤.៥០៦.០៧៥  ៩១.១៤៩.៣២១ 

លលមអៀងពីការរតូរររូិយរ័ណណ    -  -  ១.២៥៨.៦២២  (១.០៤៧.៨០៨) 
សាច់ក្បារ់ និងសាចក់្បារស់មមូល្
ដំណាច់ការយិបរខិចេទ   ៦៤៨.៦៤១.១៨៩  ៧៥២.២៣១.២៦៦  ១៦០.៣៥៦.២៨៩  ១៨៤.៥៩៦.៦៣០ 

 
 
 
រំណរស់្មាា ល់ម្ដលភាា រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ៨ ដល់ទំ្ពរ័ទី្ ៥០ រឺជាម្ផនរថ្នពរ័ម៌ានហរិញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលពលមិនលពញលលញលនោះ។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១.  ព័ត៌មានទូខៅ 
ក្រុមហ ុន អិលអូអិលសីុ្ (លេមរូឌា) ភអីិលសីុ្ (អរីរ ធ្ារ ភូម ិ (លេមរូឌា) អិលធីឌី) (លៅការថ់ា      

“ក្រុមហ ុន”) រឺជាក្រឹោះស្ថថ នមកី្រូហិរញ្ញ វរថុ ម្ដលមានចុោះរញ្ា ីពាណិជារមមលៅក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា លដាយបានចុោះរញ្ា ី
ជាមយួក្រសួ្ងពាណិជារមម ជាក្រុមហ ុនស្ថធារណៈទ្ទ្ួលេុស្ក្រូវមានរក្មរិ ម្ដលមានវញិ្ជញ រនរក្រចុោះរញ្ា ីលលេ       
Co.១៤១៣ E/ ២០០២ ចុោះថ្ងៃទ្ី២៣ ម្េឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០០២ និងបានរតូរលៅវញិ្ជញ រនរក្រងមីលលេ ០០០១២៨២៩ ចុោះថ្ងៃទ្ី
២៨ ម្េរញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៥។ រ ទ្ រព់ីការផ្លល ស់្រតូររច្ស្មពន័ធថ្នការកានក់ារភ់ារហ ុនរនុងម្េរញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៤ ក្រុមហ ុនបាន
កាល យជារុក្រស្មពន័ធររស់្ក្រុមហ ុន LOLC Micro Investments Ltd., ជាក្រុមហ ុនម្ដលបានចុោះរញ្ា ីពាណិជារមមលៅ
ក្រលទ្ស្ក្សី្លង្ហក ។ ក្រុមហ ុនលមធំជាងលររឺក្រុមហ ុន LOLC Holdings PLC (អរីរ ក្រុមហ ុន Lanka ORIX Leasing 
Company PLC) ជាក្រុមហ ុនម្ដលបានចុោះរញ្ា ីលៅក្រលទ្ស្ក្សី្លង្ហក  និងបានចុោះរញ្ា ីរនុងផារមូលរក្រ Colombo ។ 

លៅថ្ងៃទ្ី១១ ម្េរញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៥ ក្រុមហ ុនបានទ្ទ្ួលអាជ្ារណ័ណ ជាក្រឹោះស្ថថ នមកី្រហិូរញ្ញ វរថុទ្ទ្ួលក្បាររ់លញ្ញ ើ 
(“MDI”) ពីធ្ារជារិ ថ្ន រមពុជា (លៅការថ់ា “NBC” ឬ “ធ្ាររណាត ល”) លដើមបលីធវើក្ររិររតិការទ្ទ្ួលក្បាររ់លញ្ញ ើពី
អរិងិជន។ 

លៅថ្ងៃទ្ី១៦ ម្េរញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ ក្រុមហ ុន LOLC Micro investments Ltd. និងក្រុមហ ុន DWM 
Investment Asia Ltd បានលផទរ/លរភ់ារហ ុនររស់្េលួនចំនួន ៩៦,៩៧% លៅឱ្យក្រុមហ ុន LOLC Private Limited ម្ដល
ក្រូវបានអនុមរ័លដាយ NBC លៅថ្ងៃទ្ី២៨ ម្េរញ្ជញ  ឆ្ន ២ំ០១៧។    NBC បានអនុមរ័ការផ្លល ស់្រតូរភារទុ្និរ លៅថ្ងៃទ្ី២៥     
ម្េមី្  ឆ្ន ២ំ០១៨ លហើយក្រសួ្ងពាណិជារមមបានអនុមរ័លៅថ្ងៃទ្ី២៥ ម្េមងុិ្ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

ស្រមមភាពចមបងររស់្ក្រុមហ ុនរឺការផតល់លស្វាមកី្រូហិរញ្ញ វរថុ (ទ្ទ្លួក្បាររ់លញ្ញ ើ និងផតល់ក្បាររ់មេ)ី ជូនក្រជា
ពលរដឋលៅតាមររំនជ់នរទ្ ស្ហក្ាស្ធុនរូច រដូ៏ចជា ស្ហក្ាស្ធុនរូច និងមធយម តាមរយៈការោិល័យរណាត ល
ររស់្េលួនលៅរាជធានីភនលំពញ និងតាមរណាត ស្ថខាលផេងៗលទ្ៀរ លៅរនុងក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា។ លាលរណំងថ្នអាជីវរមម
ររស់្ក្រុមហ ុនរឺផតល់នូវលស្វាម្ផនរហិរញ្ញ វរថុម្ដលមានទ្នុំរចិរត និងអាចទ្ទ្ួលយរបាន ជូនដល់ស្ហក្រិនថ្នស្ហក្ាស្
ធុនរូច រដូ៏ចជាស្ហក្ាស្ធុនរូច និងមធយម។ 

ក្រុមហ ុនមានការោិល័យចំនួន ៧៩ ទ្ីតាងំ (៧៨ ស្ថខា និងការោិល័យរណាត លមយួលៅរាជធានីភនលំពញ)។ 
ការោិល័យចុោះរញ្ា ីររស់្ក្រុមហ ុន មានទ្ីតាងំស្ថិរលៅអារលលេ ៦៦៦B ផលូវលលេ ២៧១ ស្ង្ហក រ ់ រឹងទ្ំពុន ២ េណឌ  
មានជយ័ រាជធានី ភនលំពញ ក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

ក្រុមក្រឹរាភបិាលបានអនុមរ័ឱ្យលចញផាយ ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលពលមនិលពញលលញលនោះ លៅថ្ងៃទ្ី១២    
ម្េរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២១។ 

ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលពលមនិលពញលលញ ស្ក្មារដ់ំណាចក់ារយិររលិចេទ្១២ម្េថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
ក្រូវបានក្រួរពិនិរយ រ ុម្នតមនិក្រូវបានលធវើស្វនរមមលទ្។ 
 

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២. មូលដ្ឋា នថ្នការខរៀបចំព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុ 
ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលពលមនិលពញលលញ ស្ក្មារដ់ំណាចក់ារយិររលិចេទ្១២ម្េថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ 

លនោះ ក្រូវបានលរៀរចំល ើងលដាយអនុលោមលៅតាម ស្តងដ់ាររណលនយយអនតរជារិថ្នរមពុជា CIAS 34 ស្តីពី “របាយការណ៍
ហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលពល”។ 

ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលពលមនិលពញលលញលនោះ មនិរមួរញ្េូ លនូវរំណរស់្មាា ល់ទងំអស់្ ម្ដលក្រូវបាន
រង្ហា ញជាទូ្លៅលៅរនុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុក្រោឆំ្ន មំ្ដលបានលធវើស្វនរមមលទ្។ ដូចលនោះ របាយការណ៍លនោះររួក្រូវបានអាន
ភាា រជ់ាមយួនឹងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុក្រោឆំ្ន មំ្ដលបានលធវើស្វនរមម ស្ក្មារដ់ំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្ដល
ក្រូវបានលរៀរចំល ើងលដាយអនុលោមលៅតាមស្តងដ់ាររបាយការណ៍ទរទ់្ងនឹងហិរញ្ញ វរថុអនតរជារិ ថ្ន រមពុជា (CIFRS)។ 

លាលការណ៍រណលនយយម្ដលបានអនុវរត មានស្ងារិភាពជាមយួនឹងលាលការណ៍រណលនយយរនុងឆ្ន ហិំរញ្ញ វរថុ
មុន និងលាលការណ៍រណលនយយរនុងការយិររលិចេទ្មុន ម្ដលពារព់ន័ធ។ 

ពរ័ម៌ានលក្រៀរលធៀរស្ក្មាររ់បាយការណ៍ចំលណញ-ខារ និងលទ្ធផលលមអរិលផេងៗចល ល្ ោះលពលមនិលពញលលញ 
ស្ក្មារដ់ំណាចក់ារយិររលិចេទ្៣ម្េ ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ក្ពមទងំរំណរស់្មាា ល់ពនយល់ពារព់ន័ធ ស្ក្មារដ់ំណាច់
ការយិររលិចេទ្៣ម្េ ក្រូវបានក្រួរពិនិរយ រ ុម្នតមនិក្រូវបានលធវើស្វនរមមលទ្។ 

 
 សតង់ដ្ឋរគណខនយយងម៊ី និងវិខសាធ្នរមម ខដលក្រុមហ ៊ុនបានអន៊ុវតត 

ស្តងដ់ាររណលនយយងមី ឬវលិស្ថធនរមមមយួចំនួន បានចូលជាធរមានស្ក្មារក់ារយិររលិចេទ្រាយការណ៍លនោះ។   
ស្តងដ់ាររណលនយយងមី និងវលិស្ថធនរមមទងំល្ោះមនិមានផលរ ោះពាល់ចំលពាោះក្រុមហ ុនលទ្ ដូចលនោះក្រុមហ ុនមនិបានផ្លល ស់្រតូរ
លាលការណ៍រណលនយយររស់្េលួន ឬលធវើនិយរ័រមមក្រ រល់ក្កាយ លដាយស្ថរការអនុវរតស្តងដ់ារទងំល្ោះលទ្។ 

 
ស្មបទនស្ក្មារក់ារជួលពារព់ន័ធនឹងផលរ ោះពាល់ររស់្ COVID-19 – វលិស្ថធនរមម CIFRS 16 
លដាយស្ថរផលរ ោះពាល់រណាត លមរពីវរីសុ្ novel coronavirus (COVID-19) ម្ដលបានការរាររារជា

ស្ថរល ស្មបទនស្ក្មារក់ារជួលក្រូវបានផតល់ឱ្យភារីអនរជួល។ ស្មបទនលនោះអាចស្ថិររនុងទ្ក្មងល់ផេងៗ រមួមាន ការ
ផ្លអ រការរងថ់្ងលឈ្នួល និងការពនារលពលទូ្ទរថ់្ងលឈ្នួលជាលដើម។ រនុងម្េឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០២០ IASB បានលធវើវលិស្ថធរមម 
CIFRS 16 ស្តីពី “ភរិស្នា”       ម្ដលផតល់ភារីអនរជួលនូវជលក្មើស្រនុងការររក់្តាស្មបទនស្ក្មារក់ារជួល   ម្ដលមាន    
លរាណៈស្មបរតិក្ររក់្ាន ់ តាមវធិីដូចាន នឹងលពលម្ដលមនិមានការម្រម្ក្រភរិស្នាម្ដរ។ រនុងររណីជាលក្ចើន ក្ពរឹតិការណ៍
ម្ររលនោះនឹងរណាត លឱ្យមានការររក់្តារណលនយយស្ក្មារស់្មបទនជាការទូ្ទរភ់រិស្នាលផេងៗ រនុងការយិររលិចេទ្ម្ដល
មានការផតល់ស្មបទន។ 

អងាភាព្្ម្ដលអនុវរតការររក់្តាជារម់្ស្តង ក្រូវោរក្រដាងអងាលហរុលនោះ ថាលរើការអនុវរតលនោះក្រូវបានអនុវរត
ចំលពាោះស្មបទនស្ក្មារក់ារជួលម្ដលមានលរាណៈស្មបរតិក្ររក់្ានទ់ងំអស់្ម្ដរឬលទ្ ក្រសិ្នលរើមនិអនុវរតចំលពាោះរចិេ
ស្នាទងំអស់្ ល្ោះក្រូវោរក្រដាងពរ័ម៌ានអំពីលរាណៈថ្នរិចេស្នាម្ដលក្រូវបានអនុវរត រដូ៏ចជាចំនួនទ្ឹរក្បារម់្ដល
បានទ្ទ្ួលស្ថា ល់លៅរនុងចលំណញខារ ម្ដលលរើរមរពីស្មបទនស្ក្មារក់ារជួល។ 

ក្រុមហ ុនមនិមានស្មបទនស្ក្មារក់ារជួលរនុងអំ ុងការយិររលិចេទ្លនោះលទ្ ដូចលនោះ វលិស្ថធនរមមលនោះមនិមាន
ផលរ ោះពាល់ចំលពាោះពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលពលមនិលពញលលញលនោះលទ្។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣. បខក្មបក្មួលសខំាន់ៗ រន៊ុងការយិបរខិចេទរាយការណ៍ខនោះ 
 ្លប ោះពាលប់ណាត លមរព៊ី COVID-19 ចំខពាោះការងយច៊ុោះតថ្មល  

COVID-19 ម្ដលក្រូវបានក្រកាស្ថាជាជំងឺឆ្លងរាររារជាស្ថរល បានឆ្លងរាលដាលមរដល់ក្រលទ្ស្រមពុជា
ោរត់ាងំពចុីងម្េមររា ឆ្ន ២ំ០២០។ លដាយស្ថរវរីសុ្ COVID-19 បានឆ្លងរាលដាលោ ងឆ្ររ់ហ័ស្ បានលធវើឱ្យវស័ិ្យ
លស្ដឋរិចេររស់្ក្រលទ្ស្រំពុងជួរក្រទ្ោះនឹងការធាល រចុ់ោះ   លហើយការរនតការធាល រចុ់ោះរនុងវស័ិ្យលស្ដឋរិចេលនោះ    អាចមានផល      
រ ោះពាល់ជាស្ថរវនតចំលពាោះរុណភាពថ្នក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុ រមួទងំ ឥណទន និងរុលរក្រទនផងម្ដរ។ ផលរ ោះពាល់ររស់្
COVID-19 ចំលពាោះហានិភយ័ឥណទនអាចមានលរាណៈធៃនធ់ៃរ និងរ ទ្ នច់ំលពាោះវស័ិ្យមយួចំនួន។ រនុងការពិោរណាអំពី
ផលរ ោះពាល់ររស់្ COVID-19 ចលំពាោះឥណទន និងរលុរក្រទនររស់្ក្រុមហ ុន រណៈក្ររក់្រងបានរនតលធវើរចេុរបននរមមធារុ
អលងរមា ក្រូលស្ដឋរិចេក្រោកំ្រីមាស្ លដើមបឆី្លុោះរញ្ជេ ំងពីលរាេណឌ លស្ដឋរិចេ្ លពលរចេុរបនន   លៅរនុងរំរូ្ លពលអ្ររររស់្  
វា។ ស្ក្មារដ់ំណាចក់ារយិររលិចេទ្១២ម្េ ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ រណៈក្ររក់្រងបានលធវើរចេុរបននរមមធារុអលងរមា ក្រ ូ
លស្ដឋរិចេ ម្ដលមានចុងលក្កាយរំផុរ រហូរដល់ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២០។ រណៈក្ររក់្រងលជឿជារថ់ា និយរ័រមមលនោះនឹង
ឆ្លុោះរញ្ជេ ំងនូវលរាេណឌ លស្ដឋរិចេងមីៗចុងលក្កាយរផុំរ។ ការអូស្រ ល្ យររស់្វរីសុ្ COVID-19 រប៏ានរណាត លឱ្យ 
ររោិកាស្លស្ដឋរិចេមានភាពមនិចាស់្ោស់្ ម្ដលអាចលធវើឱ្យចំណាយស្ក្មារក់ារងយចុោះរថ្មលឥណទនកានម់្រេពស់្។ 
ជាលទ្ធផល រណៈក្ររក់្រងបានម្ររក្មូវភាររយថ្នការងលឹងក្រូបារ លៅរនុងការងលឹងក្រូបារ្លពលអ្ររចំលពាោះក្រូបារ ថ្ន
ការការមនិស្ងក្បារ ់ (“PD”) លដាយបានរំណរយ់រការងលឹងេពស់្ជាងមុន ចំលពាោះលស្ណារយី ូម្ដលអាក្រររ់ផុំរ និងទ្មៃន ់
ទរជាងមុន ចលំពាោះលស្ណារយី ូម្ដលលអរំផុរ លដាយររាភាររយមូលដាឋ នដូចាន ។ 

តារាងខាងលក្កាមលនោះរង្ហា ញពីភាររយថ្នការងលឹងក្រូបារលស្ណារយី ូ រិរក្រឹមថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ (មុនការ
ឆ្លងរាលដាលថ្ន COVID-19) និងរិរក្រមឹថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ (លក្កាយការឆ្លងរាលដាលថ្ន COVID-19)។ 

 
  ការងលឹងក្បូបាបខសណារ៊ីយ  ូ 

 មលូដ្ឋា ន  លអបំ្៊ុត  អាក្ររ់បំ្៊ុត 

រិរក្រឹមថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ %  %  % 

      
ការងលឹងក្រូបារលស្ណារយី ូ ៦០%  ១៥%  ២៥% 

 

 មលូដ្ឋា ន  លអបំ្៊ុត  អាក្ររ់បំ្ ៊ុត 

រិរក្រឹមថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ %  %  % 

      
ការងលឹងក្រូបារលស្ណារយី ូ ៦០%  ២០%  ២០% 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣. បខក្មបក្មួលសខំាន់ៗ  រន៊ុងការយិបរខិចេទរាយការណ៍ខនោះ (ត) 
រនុងការពិោរណាអំពីផលរ ោះពាល់ថ្ន COVID-19 ធ្ាររណាត លបានលចញស្ថរាចរម្ណ្មំយួ ស្តីពីការ

លរៀរចំឥណទនល ើងវញិ រនុងអំ ុងលពល COVID-19 លដាយបានលលើរទ្ឹរចិរតឱ្យក្រឹោះស្ថថ នហិរញ្ញ វរថុ លរៀរចំឥណទនល ើង
វញិ ឱ្យអនរេេីក្បារម់្ដលស្ថិរលៅរនុងវស័ិ្យអាទ្ិភាពមយួចំនួន ម្ដលរងនូវផលរ ោះពាល់ធៃនធ់ៃរលដាយស្ថរជមៃឆឺ្លងរាររារ
លនោះ។ ក្រុមហ ុនបានលរៀរចំឥណទនល ើងវញិចំលពាោះអនរេេីក្បារ ់ ម្ដលមានផលវបិារម្ផនរហិរញ្ញ វរថុ។ ជាលទ្ធផល ក្រុមហ ុន
បានរនថយរក្មរិដំណារក់ាលររស់្អនរេេីក្បារ ់ ម្ដលរណាត លឱ្យមានការទ្ទ្ួលស្ថា ល់ចំណាយស្ក្មារក់ារងយចុោះរថ្មល
ឥណទនេពស់្ លៅរនុងការយិររលិចេទ្លនោះ។ 

លក្ៅពីការររក់្តាការខារពីការងយចុោះរថ្មលរម្នថម រណៈក្ររក់្រងយល់ល ើញថា ស្រមមភាពអាជីវរមមររស់្ក្រុម
ហ ុនអាចមានភាពយឺរោ វ រនុងរយៈលពលេលីលនោះ រ ុម្នតនឹងមនិរណាត លឱ្យក្រុមហ ុនមានរញ្ជា ម្ផនរនិរនតរភាពអាជីវរមមលទ្ 
លដាយលោងលៅតាមទ្ំហំថ្នក្ររិររតិការ រក្មរិថ្នក្បារច់ំលណញ្លពលរចេុរបនន និងទ្ហំំស្ថចក់្បារង់្ហយក្ស្ួលររស់្ក្រុម
ហ ុន។  
 
៤. ការបា ន់សាម នគណខនយយ ការសនមត និងការវិនិចេ័យសខំាន់ៗ 

ក្រុមហ ុនលធវើការបា នស់្ថម ន និងការស្នមរ លដាយរិរលៅលលើអ្ររ។ តាមនិយមនយ័ លទ្ធផលថ្នការបា នស់្ថម ន
រក្មលស្មើាន ជាមយួនឹងលទ្ធផលជារម់្ស្តងណាស់្។ ការបា នស់្ថម ន និងការស្នមរ ម្ដលមានហានិភយ័ជាស្ថរវនត រណាត លឱ្យ
មាននយិរ័រមមធដុំំចំលពាោះរថ្មលលោងថ្នក្ទ្ពយស្រមម និងរណុំលរនុងការយិររលិចេទ្រាយការណ៍រ ទ្ រ ់ក្រូវបានរូស្រញ្ជា រដូ់ច
ខាងលក្កាម៖ 
 
រ. ការវាសខ់វងសវំិធានធ្នការខាតឥណទានរពំឹងទ៊ុរ 

ក្រុមហ ុនវាយរថ្មលលដាយឈ្រលលើមូលដាឋ នការខារឥណទនរពំឹងទុ្រ្លពលអ្ររ (“ECL”) ម្ដលពារព់ន័ធ
នឹងក្ទ្ពយស្រមមឧរររណ៍រំណុល វាស់្ម្វងតាមថ្ងលលដើមដររលំស់្ និង FVOCI   នឹងផលរ ោះពាល់ម្ដលលរើរមរពីរិចេស្នា 
ផតល់ឥណទន។ ការវាស់្ម្វងសំ្វធិានធន ECL ឆ្លុោះរញ្ជេ ំងពីពរ័ម៌ានម្ដលស្មលហរុផល និងពរ័ម៌ានម្ដលមានការាកំ្ទ្ 
ម្ដលអាចម្ស្វងររបាន លដាយមនិោបំាចក់្រូវមានការចណំាយ និងការក្រឹងម្ក្រងហួស្ក្រមាណ ្កាលររលិចេទ្រាយការណ៍
អំពីក្ពឹរតកិារណ៍រនុងអរីរកាល លរាេណឌ រចេុរបនន និងការពាររអំពីលរាេណឌ លស្ដឋរចិេ្លពលអ្ររ។ រណៈក្ររក់្រង
បានររស់្មាា ល់អំពីផលរ ោះពាល់ថ្នជមៃរឺាររារ COVID-19 លៅរនុងការវាយរថ្មលររស់្េលួនចំលពាោះសំ្វធិានធន ECL ថ្ន
ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុ រមួទងំការលរៀរចឥំណទនល ើងវញិ ម្ដលរណាត លមរពីផលរ ោះពាល់ថ្នជមៃរឺាររារ COVID-19 
លហើយរណៈក្ររក់្រងបានររក់្តាសំ្វធិានធនជារោ់រស់្ក្មារក់ារងយចុោះរថ្មល ស្ក្មារក់ារយិររលិចេទ្រាយការណ៍លនោះ។ 

 
េ.  របូិយប័ណណ ខោល 

រណៈក្ររក់្រងោរទុ់្រក្បារល់រៀល ជាររូិយរណ័ណ ម្ដលមានឥទ្ធិពលម្ផនរលស្ដឋរិចេសំ្ខានរ់ំផុរ ចំលពាោះក្ររិររតិ
ការជាមូលដាឋ ន ក្ពឹរតិការណ៍ និងលរាេណឌ ្្។ រតាត សំ្ខាន់ៗ ម្ដលលធវើឱ្យក្បារល់រៀល កាល យជាររូិយរណ័ណ លាល រមួមាន 
ក្បារល់រៀលជាក្រលភទ្ររូិយរណ័ណ  ម្ដលធ្ាររណាត លលលើរទ្ឹរចិរតឱ្យក្រុមហ ុនផតល់ និងពក្ងីរឥណទនឱ្យអរិងិជន 
ក្បារល់រៀលក្រវូបានលក្រើក្បាស់្ស្ក្មារច់ំណាយរុរាលិរ  ក្បារល់រៀលជាក្រភពមលូធនម្ដលក្រុមហ ុនទ្ទ្ួលបានពីភារទុ្នរិ
ចលំពាោះការជាវភារហ ុន និងជាររូិយរណ័ណ ស្ក្មារម់្ររម្ចរភារោភជូនភារទុ្និរ។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៤. ការបា ន់សាម នគណខនយយ ការសនមត និងការវិនិចេ័យសខំាន់ៗ (ត) 
ការបា នស់្ថម ន ការស្នមរ និងការវនិិចេយ័សំ្ខាន់ៗ លផេងលទ្ៀរ ម្ដលរណៈក្ររក់្រងបានលធវើល ើងរនុងការអនុវរត

លាលការណ៍រណលនយយររស់្ក្រុមហ ុន និងក្រភពសំ្ខាន់ៗ រនុងការបា នស់្ថម នភាពមនិចាស់្ោស់្ រឺដូចាន ជាមយួនឹងការ
អនុវរតចំលពាោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុក្រោឆំ្ន មំ្ដលបានលធវើស្វនរមម ស្ក្មារដ់ំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្ដរ។ 
 
៥. ក្បារ់ចំណូល និងព័ត៌មានតាមខ្នរ 

ក្រុមហ ុនមានម្ផនរម្ដលក្រូវរាយការណ៍ម្រមយួររ ់ រឺ ចំណូលការក្បារ។់ ក្រធានម្ដលជាអនរស្លក្មចចិរតម្ផនរ
ក្ររិររតិការ (លៅការថ់ា “ក្រុមរណៈក្ររក់្រង”) ក្រួរពិនិរយរបាយការណ៍ក្ររក់្រងថ្ផទរនុង ម្ដលរាយការណ៍អំពីម្ផនរថ្ន
ចំណូលការក្បារទ់ងំមលូ លដើមបវីាយរថ្មលអំពីលទ្ធផល និងម្រងម្ចរធនធាន។ ក្រុមរណៈក្ររក់្រងរក៏្រួរពិនិរយអំពីក្បារ់
ចលំណញមុនរងព់នធ និងក្បារច់ំលណញសុ្ទ្ធទងំមូល លធៀរនឹងការយិររលិចេទ្មុនៗផងម្ដរ។  

 
៦. សាច់ក្បារ់រន៊ុងថ្ដ 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
        
រយៈលពលេលី៖        

ក្បារល់រៀល ១៦.១៨៧.៦២៨  ២០.៣៨៣.៩៥៦  ៤.០០១.៨៨៦  ៥.០០២.១៩៨ 
ក្បារដុ់ោល រអាលមររិ ៦៨.៩៧៥.៤៧៨  ៨១.៩៣៧.៨១៤  ១៧.០៥២.០៣៤  ២០.១០៧.៤៣៩ 
ក្បារប់ារ ៤.៤៦៨.៧៨៤  ២.៨៦៣.៨១១  ១.១០៤.៧៦៧  ៧០២.៧៧៦ 

 ៨៩.៦៣១.៨៩០  ១០៥.១៨៥.៥៨១  ២២.១៥៨.៦៨៧  ២៥.៨១២.៤១៣ 
 
៧. ក្បារប់ខញ្ញ ើ និងការដ្ឋរ់ក្បារ់ខៅធ្្ោររណាត ល 
 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
        
រយៈលពលេលី៖        

រណនីទូ្ទរ់ ១៥.៣៧៨.០០០  ២.៦៧៧.៨០៧  ៣.៨០១.៧៣១  ៦៥៧.១៣១ 
រណនីចរនត ៣០៥.៤៣១.១៦៣  ៥៦៨.០៤២.០១៩  ៧៥.៥០៨.៣២២  ១៣៩.៣៩៦.៨១៤ 
មូលរក្រអាចជួញដូរបាន ១.៨១៨.៥៥២  ២០០.១៨១  ៤៤៩.៥៨០  ៤៩.១២៤ 

 ៣២២.៦២៧.៧១៥  ៥៧០.៩២០.០០៧  ៧៩.៧៥៩.៦៣៣  ១៤០.១០៣.០៦៩ 
 

ក្រុមហ ុនបានរមកល់មលូរក្រអាចជួញដូរបាន ចំនួន ៤០០.០០០ ពានល់រៀល (៣១ ធនូ ២០១៩ ៖ ២០០.០០០ 
ពានល់រៀល) លៅធ្ាររណាត ល ជាក្ទ្ពយរញ្ជេ ំស្ក្មារឥ់ណទនវបិាររូន ៍ និងចំនួន ១.២១១.២៥០ ពានល់រៀលលទ្ៀរ ជា
ក្ទ្ពយរញ្ជេ ំស្ក្មារល់ស្វាលផទរមូលនិធិភាល មៗ (RFT)។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៧. ក្បារ់បខញ្ញ ើ និងការដ្ឋរ់ក្បារ់ខៅធ្្ោររណាត ល (ត) 
អក្តាការក្បារក់្រោឆំ្ន ថំ្នក្បាររ់លញ្ញ ើ និងការដារក់្បារល់ៅធ្ាររណាត ល មានដូចខាងលក្កាម៖ 

 
 ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្ន ូ២០១៩ 
    
រណនីទូ្ទរ់ ០,០០%  ០,០០% 
រណនីចរនត ០,០០%  ០,០០% 
មូលរក្រអាចជួញដូរបាន ០,១៨% - ១,៩៤%  ០,៦១% 
 
៨. ក្បារ់បខញ្ញ ើ និងការដ្ឋរ់ក្បារ់ខៅធ្្ោរ 
 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
        
រយៈលពលេលី - ក្បាររ់លញ្ញ ើ និងការដារ់
ក្បារល់ៅធ្ាររនុងក្ស្ុរ៖        
រណនីស្នេ ំ ៨៤.៣៣០.៧៩៧  ៤១.៥៩៨.៧០៥  ២០.៨៤៨.១៥៧  ១០.២០៨.២៧១ 
រណនីចរនត ៨៥.៧១៥.៤៦៤  ៣៦.៤៧៣.៤៥២  ២១.១៩០.៤៧៣  ៨.៩៥០.៥៤១ 
រណនីក្បាររ់លញ្ញ ើមានកាលរំណរ់ ៦៧.៧៥២.៨៩៣  -  ១៦.៧៤៩.៧៨៩  - 

 ២៣៧.៧៩៩.១៥៤  ៧៨.០៧២.១៥៧  ៥៨.៧៨៨.៤១៩  ១៩.១៥៨.៨១២ 
ដរ៖ សំ្វធិានធនការខារឥណទន
រពឹំងទុ្រ (១.៨៨៩.៩៦៩)  (៧៨០.៧២១)  (៤៦៧.២៣៦)  (១៩១.៥៨៨) 

 ២៣៥.៩០៩.១៨៥  ៧៧.២៩១.៤៣៦  ៥៨.៣២១.១៨៣  ១៨.៩៦៧.២២៤ 
 

អក្តាការក្បារក់្រោឆំ្ន ថំ្នក្បាររ់លញ្ញ ើ និងការដារក់្បារល់ៅធ្ារ មានដូចខាងលក្កាម៖ 
 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 
    
រណនីស្នេ ំ ០% – ១,២០%  ០% – ២,០០% 
រណនីចរនត ០% – ១,៣០%  ០% – ១,៧៥% 
ក្បាររ់លញ្ញ ើមានកាលរំណរ់ ០% – ៣,២៥%  ០% 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៩. ឥណទាន និងប៊ុខរក្បទាន 
 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
        
វាស់្ម្វងតាមថ្ងលលដើមដររលំស់្        
ឥណទនក្រុម៖        
មានកាលរណំរ ់ ៦.៤៦៧.៣៣៥  ១៧.៦០៩.៥៩៣  ១.៥៩៨.៨៤៧  ៤.៣២១.៣៧៣ 
រញ្េរវ់រា ៤៣៤.៥៥៨.៤៩៧  ៣២៩.៨៥៤.៧០៩  ១០៧.៤៣១.០២៥  ៨០.៩៤៥.៩៤១ 

 ៤៤១.០២៥.៨៣២  ៣៤៧.៤៦៤.៣០២  ១០៩.០២៩.៨៧២  ៨៥.២៦៧.៣១៤ 

        
ឥណទនរុរាល៖        
មានកាលរណំរ ់ ២.៦៩០.៩៤៧.០៤៥  ២.៤៩៥.៧៦៤.១៣៧  ៦៦៥.២៥២.៦៦៩  ៦១២.៤៥៧.៤៥៧ 
រញ្េរវ់រា ៣០៦.០២៦.៤០២  ២៨២.៩៤០.៩៩៤  ៧៥.៦៥៥.៤៧៦  ៦៩.៤៣៣.៣៧៣ 

 ២.៩៩៦.៩៧៣.៤៤៧  ២.៧៧៨.៧០៥.១៣១  ៧៤០.៩០៨.១៤៥  ៦៨១.៨៩០.៨៣០ 
        
ឥណទនរុរាលិរ ២៤.២០៣.៦៣៧  ២០.៦០៣.៦៩៨  ៥.៩៨៣.៥៩៤  ៥.០៥៦.១២២ 
        
ឥណទនដុលស្ររុ ៣.៤៦២.២០២.៩១៦  ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១  ៨៥៥.៩២១.៦១១  ៧៧២.២១៤.២៦៦ 
        
ដរ៖ សំ្វធិានធនការខារឥណ

ទនរពឹំងទុ្រ (៦៧.៣២៧.៩៩៩)  (៣១.២៩១.២០៦)  (១៦.៦៤៤.៧៤៦)  (៧.៦៧៨.៨២៤) 
ឥណទនសុ្ទ្ធស្ររុ ៣.៣៩៤.៨៧៤.៩១៧  ៣.១១៥.៤៨១.៩២៥  ៨៣៩.២៧៦.៨៦៥  ៧៦៤.៥៣៥.៤៤២ 

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៩. ឥណទាន និងប៊ុខរក្បទាន (ត) 
(រ) វភិាគតាមចំណាត់ថ្នន រ់ឥណទាន 
 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
        
ឥណទនដលំណើ រការ        
ចំនួនទឹ្រក្បារដុ់ល ៣.២៩៥.៨២៨.១៨៣  ៣.១២៧.៣៥០.០៤៣  ៨១៤.៧៩០.៦៥១  ៧៦៧.៤៤៧.៨៦៤ 
ហានិភយ័ថ្នការមនិស្ងក្បារ ់ ៣.២៩៥.៨២៨.១៨៣  ៣.១២៧.៣៥០.០៤៣  ៨១៤.៧៩០.៦៥១  ៧៦៧.៤៤៧.៨៦៤ 
សំ្វធិានធនការខារឥណទនរពឹំងទុ្រ (៣០.៨៥៧.១៤០)  (២៤.៣៧៧.២៦៨)  (៧.៦២៨.៤៦៥)  (៥.៩៨២.១៥២) 
        
ឥណទនលក្កាមដលំណើ រការ        
ចំនួនទឹ្រក្បារដុ់ល ១០១.១៥២.០៧៧  ៣.៦៤៦.៧៦៦  ២៥.០០៦.៦៩៤  ៨៩៤.៩១២ 
ហានិភយ័ថ្នការមនិស្ងក្បារ់ ១០១.១៥២.០៧៧  ៣.៦៤៦.៧៦៦  ២៥.០០៦.៦៩៤  ៨៩៤.៩១២ 
សំ្វធិានធនការខារឥណទនរពឹំងទុ្រ (៥.១៣២.៧៥៥)  (៥៥២.៥៨១)  (១.២៦៨.៩១៣)  (១៣៥.៦០៣) 
        
ឥណទនមិនដលំណើ រការ        
ចំនួនទឹ្រក្បារដុ់ល ៦៥.២២២.៦៥៦  ១៥.៧៧៦.៣២២  ១៦.១២៤.២៦៦  ៣.៨៧១.៤៩០ 
ហានិភយ័ថ្នការមនិស្ងក្បារ ់ ៦៥.២២២.៦៥៦  ១៥.៧៧៦.៣២២  ១៦.១២៤.២៦៦  ៣.៨៧១.៤៩០ 
សំ្វធិានធនការខារឥណទនរពឹំងទុ្រ (៣១.៣៣៨.១០៤)  (៦.៣៦១.៣៥៧)  (៧.៧៤៧.៣៦៨)  (១.៥៦១.០៦៩) 
        
        
ឥណទនដុលស្ររុ ៣.៤៦២.២០២.៩១៦  ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១  ៨៥៥.៩២១.៦១១  ៧៧២.២១៤.២៦៦ 
ហានិភយ័ថ្នការមនិស្ងក្បារ ់ ៣.៤៦២.២០២.៩១៦  ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១  ៨៥៥.៩២១.៦១១  ៧៧២.២១៤.២៦៦ 
សំ្វធិានធនការខារឥណទនរពឹំងទុ្រ (៦៧.៣២៧.៩៩៩)  (៣១.២៩១.២០៦)  (១៦.៦៤៤.៧៤៦)  (៧.៦៧៨.៨២៤) 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៩. ឥណទាន និងប៊ុខរក្បទាន (ត) 
(េ) វិភាគតាមក្បខភទអាជ៊ីវរមម 
 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

        
ជំនួញ និងពាណិជារមម ៦២៨.៣៥៧.២២៣  ៤៩៣.២៣៤.៣៦៩  ១៥៥.៣៤១.៧១១  ១២១.០៣៩.១០៩ 
លស្វារមម ៥៦២.១៩១.២២៣  ៤២០.០៩១.៤៩៤  ១៣៨.៩៨៤.២៣៣  ១០៣.០៨៩.៩៣៧ 
ផលិររមម ៤៤.៩៦១.៩៣១  ១៦.៣៥៣.៨៧៥  ១១.១១៥.៤៣៤  ៤.០១៣.២២១ 
ដឹរជញ្ាូ ន ២០.៣៣២.៩៩៥  ៣៦.៧៥០.៦០៨  ៥.០២៦.៦៩៨  ៩.០១៨.៥៥៤ 
រសិ្រមម ៨៨៩.៤១៥.៨៩៣  ១.០៧៥.១១៩.៩៧៩  ២១៩.៨៨០.៣២០  ២៦៣.៨៣៣.១២៥ 
សំ្ណង ់ ១៣៩.៣២៨.៦៦០  ២៩៧.៥៤៦.៦១៩  ៣៤.៤៤៤.៦៦៣  ៧៣.០១៧.៥៧៥ 
លរហដាឋ ន/ក្រួស្ថរ ១.១៧៧.២០០.០៨៥  ៧៩៨.៣៤៤.២០៤  ២៩១.០២៥.៩៧៩  ១៩៥.៩១២.៦៨៨ 
លផេងៗ ៤១៤.៩០៦  ៩.៣៣១.៩៨៣  ១០២.៥៧៣  ២.២៩០.០៥៧ 
ឥណទនដុលស្ររុ ៣.៤៦២.២០២.៩១៦  ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១  ៨៥៥.៩២១.៦១១  ៧៧២.២១៤.២៦៦ 
 
(គ) វិភាគតាមកាលរំណត់ឥណទាន 
 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

        
មនិលលើស្១ឆ្ន  ំ ២៣៣.៨៦២.៣១៩  ២១៧.១៣៥.៦៥៤  ៣១០.១៦៦.០៧១  ៥៣.២៨៤.៨២៣ 
លលើស្១ឆ្ន  ំនិងមនិលលើស្៣ឆ្ន  ំ ១.២១៧.២២៦.៨៩៨  ១.១២៣.៩១២.៥៨៣  ៤៨.៥៧០.៤៤៧  ២៧៥.៨០៦.៧៦៩ 
លលើស្៣ឆ្ន  ំនិងមនិលលើស្៥ឆ្ន  ំ ១.៦០៧.០៨២.៧៣៦  ១.៦៨២.៣៣០.៣៨១  ៣៩៧.៣០១.០៤៧  ៤១២.៨៤១.៨១១ 
មនិលលើស្៥ឆ្ន  ំ ៤០៤.០៣០.៩៦៣  ១២៣.៣៩៤.៥១៣  ៩៩.៨៨៤.០៤៦  ៣០.២៨០.៨៦៣ 
ឥណទនដុលស្ររុ ៣.៤៦២.២០២.៩១៦  ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១  ៨៥៥.៩២១.៦១១  ៧៧២.២១៤.២៦៦ 
 
(ឃ) វិភាគតាមទំ្រទ់នំង 
 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

        
ភារីពារព់ន័ធ (រមួរញ្េូ ល     

ឥណទនរុរាលិរ) ២៤.២០៣.៦៣៧  ១៧.៥៩៦.៨៨០  ៥.៩៨៣.៥៩៤  ៤.៣១៨.២៥៣ 
ភារីមនិពារព់ន័ធ ៣.៤៣៧.៩៩៩.២៧៩  ៣.១២៩.១៧៦.២៥១  ៨៤៩.៩៣៨.០១៧  ៧៦៧.៨៩៦.០១៣ 
ឥណទនដុលស្ររុ ៣.៤៦២.២០២.៩១៦  ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១  ៨៥៥.៩២១.៦១១  ៧៧២.២១៤.២៦៦ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៩. ឥណទាន និងប៊ុខរក្បទាន (ត) 
(ង) វភិាគតាមនិវាសនដ្ឋា ន 
 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

        
និវាស្នដាឋ ន ៣.៤៦២.២០២.៩១៦  ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១  ៨៥៥.៩២១.៦១១  ៧៧២.២១៤.២៦៦ 
អនិវាស្នដាឋ ន -  -  -  - 
ឥណទនដុលស្ររុ ៣.៤៦២.២០២.៩១៦  ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១  ៨៥៥.៩២១.៦១១  ៧៧២.២១៤.២៦៦ 
 
(ច) អក្តាការក្បារ់ 

ឥណទន និងរុលរក្រទនអរិងិជនទងំលនោះ មានអក្តាការក្បារក់្រោឆំ្ន  ំមានដូចខាងលក្កាម៖ 
 

  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 
     
ឥណទនរយៈលពលេលី  ១១,០០% – ១៨,០០%  ១១,០០% – ១៨,០០% 
ឥណទនរយៈលពលម្វង  ៩,០០% – ១៨,០០%  ៩,៨៧% – ១៨,០០% 
 
(ឆ) សវំិធានធ្នការខាតឥណទានរពំឹងទ៊ុរ 
 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពានខ់រៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

        
ECL ១២ម្េ (ដំណារក់ាលទី្១) ៣០.៨៥៧.១៤០  ២៤.៣៧៧.២៦៨  ៧.៦២៨.៤៦៥  ៥.៩៨២.១៥២ 
ECL លពញមយួអាយុកាល-មនិ

ងយចុោះរថ្មលឥណទន 
(ដំណារក់ាលទី្ ២) ៥.១៣២.៧៥៥  ៥៥២.៥៨១  ១.២៦៨.៩១៣  ១៣៥.៦០៣ 

ECL លពញមយួអាយុកាល-ងយ
ចុោះរថ្មលឥណទន (ដំណារ់
កាលទី្ ៣) ៣១.៣៣៨.១០៤  ៦.៣៦១.៣៥៧  ៧.៧៤៧.៣៦៨  ១.៥៦១.០៦៩ 

 ៦៧.៣២៧.៩៩៩  ៣១.២៩១.២០៦  ១៦.៦៤៤.៧៤៦  ៧.៦៧៨.៨២៤ 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៩. ឥណទាន និងប៊ុខរក្បទាន (ត) 
(ជ) ការខ្ទៀងផ្ទទ ត់ការខាតឥណទានរពំឹងទ៊ុរ – ឥណទាន នងិប៊ុខរក្បទាន 
 

    ដំណារ់កាលទ៊ី២  ដំណារ់កាលទ៊ី៣   

 
ដំណារ់កាលទ៊ី១ 

ECL ១២ ខេ  

ECL ខពញមួយ
អាយ៊ុកាល-មិនងយ
ច៊ុោះតថ្មលឥណទាន  

ECL ខពញមួយ
អាយ៊ុកាល-ងយច៊ុោះ

តថ្មលឥណទាន  សរ ៊ុប 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
        

ការខាតបង់ឥណទានរពំឹងទ៊ុរ        
សំ្វធិានធនបាររ់ងល់ៅថ្ងៃទ្ី០១ ម្េមររា ឆ្ន ២ំ០២០ ២៤.៣៧៧.២៦៨  ៥៥២.៥៨១  ៦.៣៦១.៣៥៧  ៣១.២៩១.២០៦ 

        
រម្ក្មរក្មួលលដាយស្ថរហានិភ័យ ៖        

លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី១ ៣៥.២៤៣  (២៣.០៣៥)  (១២.២០៨)  - 
លផទរលៅដំណារ់កាលទ្២ី (៧៣៣.៣៤០)  ៧៣៥.០៣៦  (១.៦៩៦)  - 
លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី៣ (៦០៤.៦៥៩)  (៣២៤.៤៤៨)  ៩២៩.១០៧  - 

ការវាស់្ម្វងសំ្វធិានធនបាររ់ងល់ ើងវញិសុ្ទ្ធ (*) (៣.៣៩២.២៥០)  ៣.០៥៦.២៧៧  ២១.៦២៨.១៧១  ២១.២៩២.១៩៨ 
ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុងមីម្ដលក្រូវបានរលងកើរល ើង ឬបានទ្ញិ ១៩.៣៦៦.៧១៩  ១.២៩៦.៦៤៧  ៣.៧៥៧.២៧៨  ២៤.៤២០.៦៤៤ 
ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុម្ដលក្រូវបានឈ្ររ់រក់្តា រនុងអ ុំង 

ការយិររលិចេទ្ លក្ៅពីជក្មោះលចញពីរញ្ា ី (៨.២៧៦.១៧៣)  (៩៧.០៣៦)  (២៨០.៨៤១)  (៨.៦៥៤.០៥០) 
ជក្មោះលចញពរីញ្ា ី (៤១.៨៤១)  (៩៧.៥១៣)  (៣.១៨៨.៦៥២)  (៣.៣២៨.០០៦) 
ការររ់ក្តាអរបហារក្រ រម់រវញិ -  -  ១.៩៨៣.២៤០  ១.៩៨៣.២៤០ 
លលមអៀងពីការរតូរររូយិរ័ណណ  ១២៦.១៧៣  ៣៤.២៤៦  ១៦២.៣៤៨  ៣២២.៧៦៧ 
សំ្វធិានធនបាររ់ង ់រិរក្រឹមថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ៣០.៨៥៧.១៤០  ៥.១៣២.៧៥៥  ៣១.៣៣៨.១០៤  ៦៧.៣២៧.៩៩៩ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ ៧.៦២៨.៤៦៥  ១.២៦៨.៩១៣  ៧.៧៤៧.៣៦៨  ១៦.៦៤៤.៧៤៦ 
 

(*) លនោះរឺជាផលរ ោះពាល់ពីការវាស់្ម្វង ECL លដាយស្ថរការម្ក្រក្រួល ហានិភយ័ថ្នការមនិស្ងក្បារ ់(EAD) និង ក្រូបារថ្នការមនិស្ង
ក្បារ ់ (PD) រនុងអំ ុងការយិររលិចេទ្ ម្ដលលរើរល ើងពីការដាររ់ញ្េូ លពរម៌ានអំពីផលរ ោះពាល់លដាយស្ថរជមៃរឺាររារ COVID-19 
ចំលពាោះការពាររមា ក្រូលស្ដឋរិចេ លៅរនុងរំររូរស់្ ECL ។ 

   ដំណារ់កាលទ៊ី២  ដំណារ់កាលទ៊ី៣   

 
ដំណារ់កាលទ៊ី១ 

ECL ១២ ខេ  

ECL ខពញមួយ
អាយ៊ុកាល-មនិងយ
ច៊ុោះតថ្មលឥណទាន  

ECL ខពញមួយ
អាយ៊ុកាល-ងយច៊ុោះ

តថ្មលឥណទាន  សរ ៊ុប 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពានខ់រៀល 
        

តថ្មលខោងដ៊ុល        
រថ្មលលោងដុលលៅថ្ងៃទ្ី០១ ម្េមររា ឆ្ន ២ំ០២០ ៣.១២៧.៣៥០.០៤៣  ៣.៦៤៦.៧៦៦  ១៥.៧៧៦.៣២២  ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១ 

        
រម្ក្មរក្មួលលដាយស្ថរក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុ ម្ដលបានររក់្តា៖        

លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី១  ១៨០.៨០៤    (១៥១.២៦៧)   (២៩.៥៣៧)   -    
លផទរលៅដំណារ់កាលទ្២ី  (៨៩.៩៨៦.១២២)   ៨៩.៩៩១.៧៩៥    (៥.៦៧៣)   -    
លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី៣  (៤៧.៨៤៦.៣៥២)   (២.២៨៤.៦៥៤)   ៥០.១៣១.០០៦    -    

ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុងមីម្ដលក្រូវបានរលងកើរល ើង ឬបានទ្ញិ  ១.៣៧៥.៩១៩.៩៨៨    ១១.០១៤.០៦៥    ៧.៣៨៨.១៨៧    ១.៣៩៤.៣២២.២៤០  
ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុម្ដលក្រូវបានឈ្ររ់រក់្តា រនុងអ ុំងការ ិ

យររលិចេទ្ លក្ៅពីជក្មោះលចញពីរញ្ា ី (១.០៦៩.០៨២.៧៨៧)   (៥៧៦.៥៣៧)   (៧៣៩.៦៧០)  (១.០៧០.៣៩៨.៩៩៤) 
ជក្មោះលចញពរីញ្ា ី  (៧០៧.៣៩១)   (៤៨៨.០៩១)   (៧.២៩៧.៩៧៩)   (៨.៤៩៣.៤៦១) 
រថ្មលលោងដុលលៅថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២០  ៣.២៩៥.៨២៨.១៨៣    ១០១.១៥២.០៧៧    ៦៥.២២២.៦៥៦    ៣.៤៦២.២០២.៩១៦  
រិរជាដុោល រអាលមររិ  ៨១៤.៧៩០.៦៥១    ២៥.០០៦.៦៩៤    ១៦.១២៤.២៦៦    ៨៥៥.៩២១.៦១១  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៩. ឥណទាន និងប៊ុខរក្បទាន (ត) 
(ជ) ការខ្ទៀងផ្ទទ ត់ការខាតឥណទានរពំឹងទ៊ុរ – ឥណទាន និងប៊ុខរក្បទាន (ត) 
 

    ដំណារ់កាលទ៊ី២  ដំណារ់កាលទ៊ី៣   

 
ដំណារ់កាលទ៊ី១ 

ECL ១២ ខេ  

ECL ខពញមួយ
អាយ៊ុកាល-មិនងយ
ច៊ុោះតថ្មលឥណទាន  

ECL ខពញមួយ
អាយ៊ុកាល-ងយច៊ុោះ

តថ្មលឥណទាន  សរ ៊ុប 
 ពានខ់រៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
        
ការខាតបង់ឥណទានរពំឹងទ៊ុរ        
សំ្វធិានធនបាររ់ងល់ៅថ្ងៃទ្ី០១ ម្េមររា ឆ្ន ២ំ០១៩ ១៤.៤៨២.៩០១  ៤៣៨.៧៦៦  ៦.៧៧៤.០២៨  ២១.៦៩៥.៦៩៥ 

        
រម្ក្មរក្មួលលដាយស្ថរហានិភ័យ ៖        

លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី១  ៤៨.៤២៧    (១៩.៣៣៩)   (២៩.០៨៨)   -    
លផទរលៅដំណារ់កាលទ្២ី  (៥៣.៥៨០)   ៥៩.៤៧៧    (៥.៨៩៧)   -    
លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី៣  (២៥២.៧០៨)   (២០៥.៦៨៥)   ៤៥៨.៣៩៣    -    

ការវាស់្ម្វងសំ្វធិានធនបាររ់ងល់ ើងវញិសុ្ទ្ធ  (៣.៨២៥.១២៤)   ២២៥.៧៣៨    ២.៧០៤.៩៨៥    (៨៩៤.៤០១) 
ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុងមីម្ដលក្រូវបានរលងកើរល ើង ឬបានទ្ញិ  ១៩.៨០៣.៥៤៣    ២៤១.២៨៣    ៦៦៩.៧៦៦    ២០.៧១៤.៥៩២  
ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុម្ដលក្រូវបានឈ្ររ់រក់្តា រនុងអ ុំងការ ិ

យររលិចេទ្ លក្ៅពីជក្មោះលចញពីរញ្ា ី  (៦.៤៤៦.២១៩)   (៨៥.៤៦៣)   (៦៩៩.០១១)   (៧.២៣០.៦៩៣) 
ជក្មោះលចញពរីញ្ា ី  (៨៤.៣២៧)   (១១៨.១៦២)   (៣.៦៩៥.៦២៤)   (៣.៨៩៨.១១៣) 
លលមអៀងពីការរតូរររូយិរ័ណណ   ៧០៤.៣៥៥    ១៥.៩៦៦    ១៨៣.៨០៥    ៩០៤.១២៦  
សំ្វធិានធនបាររ់ង ់រិរក្រឹមថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩  ២៤.៣៧៧.២៦៨    ៥៥២.៥៨១    ៦.៣៦១.៣៥៧    ៣១.២៩១.២០៦  
រិរជាដុោល រអាលមររិ  ៥.៩៨២.១៥២    ១៣៥.៦០៣    ១.៥៦១.០៦៩    ៧.៦៧៨.៨២៤  

 
   ដំណារ់កាលទ៊ី២  ដំណារ់កាលទ៊ី៣   

 
ដំណារ់កាលទ៊ី១ 

ECL ១២ ខេ  

ECL ខពញមួយ
អាយ៊ុកាល-មនិងយ
ច៊ុោះតថ្មលឥណទាន  

ECL ខពញមួយ
អាយ៊ុកាល-ងយច៊ុោះ

តថ្មលឥណទាន  សរ ៊ុប 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
        
តថ្មលខោងដ៊ុល        
រថ្មលលោងដុលលៅថ្ងៃទ្ី០១ ម្េមររា ឆ្ន ២ំ០១៩ ១.៩២៥.៣៧៦.២១៤  ២.៦៦៦.៤៤៦  ១៦.០៤៧.៧៨៦  ១.៩៤៤.០៩០.៤៤៦ 

        
រម្ក្មរក្មួលលដាយស្ថរក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុ ម្ដលបានររក់្តា៖        

លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី១ ២៤៧.២៤៨  (១៥៩.២០៧)  (៨៨.០៤១)  - 
លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី២ (២.៨៦០.១០២)  ២.៨៧៩.៧៣៩  (១៩.៦៣៧)  - 
លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី៣ (៨.២៥៨.៥៨៣)  (១.៥២៩.១២០)  ៩.៧៨៧.៧០៣  - 

ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុងមីម្ដលក្រូវបានរលងកើរល ើង ឬបានទ្ញិ ២.០៧៥.៥៧១.៧៩៤  ៧១៣.២៥៨  (៤៣៧.៦២២)  ២.០៧៥.៨៤៧.៤៣០ 
ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុម្ដលក្រូវបានឈ្ររ់រក់្តា រនុងអ ុំងការ ិ

យររលិចេទ្ លក្ៅពីជក្មោះលចញពីរញ្ា ី (៨៦១.៨៨៨.៩១២)  (៥១៦.៥១៣)  (១.៨៨៥.២១២)  (៨៦៤.២៩០.៦៣៧) 
ជក្មោះលចញពរីញ្ា ី (៨៣៧.៦១៦)  (៤០៧.៨៣៧)  (៧.៦២៨.៦៥៥)  (៨.៨៧៤.១០៨) 
រថ្មលលោងដុលលៅថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ៣.១២៧.៣៥០.០៤៣  ៣.៦៤៦.៧៦៦  ១៥.៧៧៦.៣២២  ៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ ៧៦៧.៤៤៧.៨៦៤  ៨៩៤.៩១២  ៣.៨៧១.៤៩០  ៧៧២.២១៤.២៦៦ 

 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
 

20 

១០. ក្បារ់តមកលត់ាមចាប់ខៅធ្្ោររណាត ល 
 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
រយៈលពលេលី        

ទុ្នរក្មុងការពវរិចេ ១៩៥.៣៨១.៥៦៥  ១៦៤.៦៦១.៧១៣  ៤៨.៣០១.៩៩៤  ៤០.៤០៧.៧៨២ 
រយៈលពលម្វង        

ក្បាររ់មកល់ធា្លលើលដើមទុ្ន ២២.៤៣៧.៧៤០  ២២.៤៣៧.៧៤០  ៥.៥៤៧.០៣១  ៥.៥០៦.១៩៤ 
 ២១៧.៨១៩.៣០៥  ១៨៧.០៩៩.៤៥៣  ៥៣.៨៤៩.០២៥  ៤៥.៩១៣.៩៧៦ 
 

អក្តាការក្បារក់្រោឆំ្ន ថំ្នក្បារ់រមកល់តាមចារល់ៅធ្ាររណាត ល មានដូចខាងលក្កាម៖ 
 

  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 
     
ទុ្នរក្មុងការពវរិចេ  ០,០០%  ០,០០% 
ក្បាររ់មកល់ធា្លលើលដើមទុ្ន  ៣,០០%  ៣,០០% 
 
១១. ក្ទពយសមបតត ិនិងបរកិាា រ 

 
ខក្គឿងសង្ហា រមិ
នងិបរកិាា រ  ោនយនត  

បរកិាា រ 
រ៊ុំពយទូ័រ  

ការខរលមអ 
ក្ទពយជួល  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
គតិក្តឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩          
ថ្ងលលដើម ៣.៨០១.៩៧៨  ១៣.១៦៨.៦៩៧  ១១.៥១៤.៩២០  ១.៦០០.២៥៦  ៣០.០៨៥.៨៥១ 
រលំស់្រងារ (២.៧០៨.៦០៦)  (១១.៦៨០.៥៣៦)  (៧.១០៦.៣១៤)  (៧៤៩.១៤៤)  (២២.២៤៤.៦០០) 
រថ្មលចុោះរញ្ា ីសុ្ទ្ធ ១.០៩៣.៣៧២  ១.៤៨៨.១៦១  ៤.៤០៨.៦០៦  ៨៥១.១១២  ៧.៨៤១.២៥១ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ ២៦៨.៣១២  ៣៦៥.១៩៣  ១.០៨១.៨៦៧  ២០៨.៨៦១  ១.៩២៤.២៣៣ 
          
ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ  

ឆ្ន ២ំ០២០          
រថ្មលចុោះរញ្ា ីសុ្ទ្ធលដើមក្ា ១.០៩៣.៣៧២  ១.៤៨៨.១៦១  ៤.៤០៨.៦០៦  ៨៥១.១១២  ៧.៨៤១.២៥១ 
រម្នថម ៥២៥.២៣៣  ៧២៧.២៣៩  ២.៥៧៤.៧០១  ១០៤.៣៤១  ៣.៩៣១.៥១៤ 
លរល់ចញ (៤០៨)  -  (៨៦៧)  -  (១.២៧៥) 
រលំស់្ (៥៦៣.៤១២)  (៧៦៦.៨២២)  (២.៦៦០.៣២៨)  (២៤០.៧៧០)  (៤.២៣១.៣៣២) 
រថ្មលចុោះរញ្ា ីសុ្ទ្ធចុងក្ា ១.០៥៤.៧៨៥  ១.៤៤៨.៥៧៨  ៤.៣២២.១១២  ៧១៤.៦៨៣  ៧.៥៤០.១៥៨ 

          
ខៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០          
ថ្ងលលដើម ៤.១៦៤.៨៣១  ១៣.៤៥១.២៩៤  ១៣.៥៨៥.០៦៩  ១.៦៤៣.៨៤៦  ៣២.៨៤៥.០៤០ 
រលំស់្រងារ (៣.១១០.០៤៦)  (១២.០០២.៧១៦)  (៩.២៦២.៩៥៧)  (៩២៩.១៦៣)  (២៥.៣០៤.៨៨២) 
រថ្មលចុោះរញ្ា ីសុ្ទ្ធ ១.០៥៤.៧៨៥  ១.៤៤៨.៥៧៨  ៤.៣២២.១១២  ៧១៤.៦៨៣  ៧.៥៤០.១៥៨ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ ២៦០.៧៦៣  ៣៥៨.១១៦  ១.០៦៨.៥០៧  ១៧៦.៦៨៣  ១.៨៦៤.០៦៩ 

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១២. ភតសិនា 
រណំរស់្មាា ល់លនោះផតល់នូវពរ័ម៌ានអំពីភរិស្នា ម្ដលក្រុមហ ុនជាភារីអនរជលួ។ 
ក្រុមហ ុនជួលអារមយួចំនួន ស្ក្មារល់ធវើក្ររិររតិការររស់្ការោិល័យរណាត ល និងស្ថខា។ ជាទូ្លៅ រិចេ

ស្នាជួលក្រូវបានលធវើល ើង ស្ក្មាររ់យៈលពលរំណរោ់រព់ី១ឆ្ន រំហូរដល់១២ឆ្ន ។ំ ភរិស្នាទងំលនោះមានលរាេណឌ  
ក្រការម្ដលម្ចងពីការដំល ើងថ្ងលឈ្នួល និងសិ្ទ្ធិរនុងការរនតរិចេស្នាេុស្ៗាន ។ លៅលពលរនត លរាេណឌ ររស់្ភរិស្នា 
ក្រូវបានចរោជាងមលី ើងវញិ។ 
 
(រ) ចំនួនទ្ឹរក្បារម់្ដលបានររក់្តាលៅរនុងរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុ  
 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
        
ក្ទ្ពយស្រមមម្ដលមានសិ្ទ្ធិ 

លក្រើក្បាស់្ (រយៈលពលម្វង)        
អារ ២០.៦៨៧.៩៤៥  ១៩.៦៦៧.៥០៨  ៥.១១៤.៤៤៩  ៤.៨២៦.៣៨២ 

 ២០.៦៨៧.៩៤៥  ១៩.៦៦៧.៥០៨  ៥.១១៤.៤៤៩  ៤.៨២៦.៣៨២ 
រំណុលភរិស្នា        

រយៈលពលេលី ៧.០៨៨.០៦២  ៤.៣២១.០៩៧  ១.២៥៨.៩៥៥  ១.០៦០.៣៩២ 
រយៈលពលម្វង ១១.១៤១.១០៣  ១៤.២៨០.៩៣៤  ៣.២៤៧.៦៣៧  ៣.៥០៤.៥២៤ 

 ១៨.២២៩.១៦៥  ១៨.៦០២.០៣១  ៤.៥០៦.៥៩២  ៤.៥៦៤.៩១៦ 
 

ក្ទ្ពយស្រមមម្ដលមានសិ្ទ្ធិលក្រើក្បាស់្បានរម្នថមរនុងអំ ុងការយិររលិចេទ្ មានចំនួន ៩.៤២២.៣៤១ ពានល់រៀល 
(២០១៩ ៖ ៦.៤៥២.៣៧៨ លរៀល)។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១២. ភតសិនា (ត) 
(េ) ចំនួនទ្រឹក្បារម់្ដលបានររក់្តាលៅរនុងរបាយការណ៍ចំលណញ-ខារ 
 របាយការណ៍ចំណញខារ រង្ហា ញនូវចំននួទ្ឹរក្បារម់្ដលពារព់ន័ធនឹងភរិស្នា មានដូចខាងលក្កាម ៖ 
 
 ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
                
រលំស់្ក្ទ្ពយស្រមមម្ដលមានសិ្ទ្ធិលក្រើក្បាស់្                 
អារ ១.១៩៥.៤៧២  ១.៤៧៤.៣៣៧  ២៩៤.១៦១  ៣៦២.៨៦៩  ៥.៣៧៨.៩២២  ៥.៥៣១.៤៦៦  ១.៣១៩.៣៣៣  ១.៣៦៥.១២០ 
ចំណាយការក្បារ ់(រំណរស់្មាា ល់ ២៣) ១៣៦.១៥០  ៣៥៩.២៣៣  ៣៣.៥០៣  ៨៨.៤១៦  ១.២៧៦.៥៧២  ១.៣៨០.៨១៨  ៣១៣.១១៦  ៣៤០.៧៧៤ 

                
ចំណាយពារព់ន័ធនឹងភរិស្នារយៈលពលេលី និង ភរិ

ស្នាម្ដល មានរថ្មលក្ទ្ពយស្រមមទរ(ក្រូវបានរមួ
រញ្េូ លលៅរនុងចំណាយក្ររិររតិការលផេងៗ) ១.៣៤៧.៨៤៨  ៩១១.៦២៤  ៣៣១.៦៥៦  ២២៤.៣៧២  ៥.១៦៥.៤៥៤  ៣.៣៨៤.៥៤៤  ១.២៦៦.៩៧៤  ៨៣៥.២៧៧ 

                
ចំណាយស្ររុពារព់័នធនឹងភរិស្នា ២.៦៧៩.៤៧០  ២.៧៤៥.១៩៤  ៦៥៩.៣២០  ៦៧៥.៦៥៧  ១១.៨២០.៩៤៨  ១០.២៩៦.៨២៨  ២.៨៩៩.៤២៣  ២.៥៤១.១៧១ 
 

 

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១៣. ក្ទពយសរមមអរបូ៊ី 

 

រមមវធិ្៊ី និងអាជាា
បណ័ណ   

ការង្ហររំព៊ុង
ដំខណើ រការ  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
      
គិតក្តឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩      
ថ្ងលលដើម ៥.១១២.៥៨០  ៩៦៦.៩២៤  ៦.០៧៩.៥០៤ 
រលំស់្រងារ (៩៧៩.២៧៩)  -  (៩៧៩.២៧៩) 
រថ្មលចុោះរញ្ា ីសុ្ទ្ធ ៤.១៣៣.៣០១  ៩៦៦.៩២៤  ៥.១០០.២២៥ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ ១.០១៤.៣០៧  ២៣៧.២៨២  ១.២៥១.៥៨៩ 
      
ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ំ
២០២០      

រថ្មលចុោះរញ្ា ីសុ្ទ្ធលដើមក្ា ៤.១៣៣.៣០១  ៩៦៦.៩២៤  ៥.១០០.២២៥ 
រម្នថម ២៤៨.៣៣៤  ១.៣៩៥.៣២៨  ១.៦៤៣.៦៦២ 
លផទរ ៩៦៦.៩២៣  (៩៦៦.៩២៣)  - 
លរល់ចញ (៨២៦)  -  (៨២៦) 
រលំស់្ (៦៣៣.៣៦២)  -  (៦៣៣.៣៦២) 
រថ្មលចុោះរញ្ា ីសុ្ទ្ធចុងក្ា ៤.៧១៤.៣៧០  ១.៣៩៥.៣២៩  ៦.១០៩.៦៩៩ 
      
ខៅថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០      
ថ្ងលលដើម ៦.១៥៦.៩៨៩  ១.៣៩៥.៣២៩  ៧.៥៥២.៣១៨ 
រលំស់្រងារ (១.៤៤២.៦១៩)  -  (១.៤៤២.៦១៩) 
រថ្មលចុោះរញ្ា ីសុ្ទ្ធ ៤.៧១៤.៣៧០  ១.៣៩៥.៣២៩  ៦.១០៩.៦៩៩ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ ១.១៦៥.៤៨០  ៣៤៤.៩៥២  ១.៥១០.៤៣២ 
 
១៤.  ពនធពនារក្ទពយសរមម 
 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

        
រយៈលពលម្វង        
ពនធពនារក្ទ្ពយស្រមម ២៩.៥៨៦.៨៩៤  ៩.១២៧.២៦១  ៧.៣១៤.៤៣៦  ២.២៣៩.៨១៩ 
រំណុលពនធពនារ (៤.១៣៧.៥៨៩)  -  (១.០២២.៨៩០)  - 
ពនធពនារក្ទ្ពយស្រមមសុ្ទ្ធ ២៥.៤៤៩.៣០៥  ៩.១២៧.២៦១  ៦.២៩១.៥៤៦  ២.២៣៩.៨១៩ 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១៤.  ពនធពនារក្ទពយសរមម (ត) 
 
ពនធពនារក្ទពយសរមម ៖ 

 

ខាតព៊ីការ
ងយច៊ុោះតថ្មល  

រថ្ក្មឥណទាន
មិនទាន់ 
ដររលំស់  

បំណ៊ុ ល 
ភតិសនា  រលំស់ពខនលឿន  បងារចំណាយ  ខ្េងៗ  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
              
រិរក្រឹមថ្ងៃទ្០ី១ ម្េមររា        

ឆ្ន ២ំ០១៩ ៤.៣០៣.៣១៤  -  -  ២០៧.៦៦៦  ១.៦២០.២០២  ១.៨៩៨.៣៧៣  ៨.០២៩.៥៥៥ 
ររក់្តា(ជារនទុរ)/ខាងេទង់ 
ឥណទនរនុងចំលណញ-ខារ ២.៣១៦.១២៧  -  -  (២៥.២៤០)  ៣៥៤.៧៩២  (១.៥៤៧.៩៧៣)  ១.០៩៧.៧០៦ 

រិរក្រមឹថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ៦.៦១៩.៤៤១  -  -  ១៨២.៤២៦  ១.៩៧៤.៩៩៤  ៣៥០.៤០០  ៩.១២៧.២៦១ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ ១.៦២៤.៤០៣  -  -  ៤៤.៧៦៧  ៤៨៤.៦៦១  ៨៥.៩៨៨  ២.២៣៩.៨១៩ 
              
រិរក្រមឹថ្ងៃទ្ី០១ ម្េមររា        

ឆ្ន ២ំ០២០ ៦.៦១៩.៤៤១  -  -  ១៨២.៤២៦  ១.៩៧៤.៩៩៤  ៣៥០.៤០០  ៩.១២៧.២៦១ 
ររក់្តា(ជារនទុរ)/ខាងេទង់ 
ឥណទនរនុងចំលណញ-ខារ ៤.០១០.០៩៥  ១២.៣៤៩.៤៥៩  ៣.៦៤៥.៨៣៣  (២៨.៣៥៦)  ២៦៦.៤៨៧  ២១៦.១១៥  ២០.៤៥៩.៦៣៣ 

រិរក្រមឹថ្ងៃទ្៣ី១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ១០.៦២៩.៥៣៦  ១២.៣៤៩.៤៥៩  ៣.៦៤៥.៨៣៣  ១៥៤.០៧០  ២.២៤១.៤៨១  ៥៦៦.៥១៥  ២៩.៥៨៦.៨៩៤ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ ២.៦២៧.៨២១  ៣.០៥៣.០១៩  ៩០១.៣១៨  ៣៨.០៨៩  ៥៥៤.១៣៦  ១៤០.០៥៣  ៧.៣១៤.៤៣៦ 

 
បណំ៊ុ លពនធពនារ ៖ 

 

ក្ទពយសរមមខដល
មានសទិធខិក្បើក្បាស ់

 
សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 

    
រិរក្រឹមថ្ងៃទី្០១ ម្េមររា ឆ្ន ២ំ០១៩ -  - 
ររក់្តាជារនទុរ/(ខាងេទងឥ់ណទន)រនុងចំលណញ-ខារ -  - 
រិរក្រឹមថ្ងៃទី្៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ -  - 
រិរជាដុោល រអាលមររិ -  - 
    
រិរក្រឹមថ្ងៃទី្០១ ម្េមររា ឆ្ន ២ំ០២០ -  - 
ររក់្តាជារនទុរ/(ខាងេទងឥ់ណទន)រនុងចំលណញ-ខារ ៤.១៣៧.៥៨៩  ៤.១៣៧.៥៨៩ 
រិរក្រឹមថ្ងៃទី្៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ៤.១៣៧.៥៨៩  ៤.១៣៧.៥៨៩ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ ១.០២២.៨៩០  ១.០២២.៨៩០ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១៥. ក្ទពយសរមមខ្េងៗ 
 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

        
រណនីអរិងិជន ៥.៦៦៦.២៧២  ៨.៤៤៣.៩៧៤  ១.៤០០.៨០៩  ២.០៧២.១៤១ 
ចំណាយរងមុ់ន ២.៩២៣.៧១៣  ២.៨០៥.០១៣  ៧២២.៧៩៧  ៦៨៨.៣៤៧ 
ក្បាររ់រស់្ក្មារក់ារជួល

ការោិល័យ និងជួលផទោះ ៤៣៧.០៩០  ៦១៧.១៩២  ១០៨.០៥៧  ១៥១.៤៥៨ 
ស្មាភ រផារផ់ាង់ ៩៥.៦២៩  ២៣២.០៤១  ២៣.៦៤១  ៥៦.៩៤៣ 
លផេងៗ ៤.៥០១.២៨១  ៣.២៣៣.៣៨២  ១.១១២.៨០១  ៧៩៣.៤៦៨ 
 ១៣.៦២៣.៩៨៥  ១៥.៣៣១.៦០២  ៣.៣៦៨.១០៥  ៣.៧៦២.៣៥៧ 
 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

        
រយៈលពលេលី ១៣.២៤១.០៥៣  ១៤.៧១៤.៤១០  ៣.២៦០.០៤៨  ៣.៦១០.៨៩៩ 
រយៈលពលម្វង ៣៨២.៩៣២  ៦១៧.១៩២  ១០៨.០៥៧  ១៥១.៤៥៨ 
 ១៣.៦២៣.៩៨៥  ១៥.៣៣១.៦០២  ៣.៣៦៨.១០៥  ៣.៧៦២.៣៥៧ 
 
១៦. ក្បារ់បខញ្ញ ើរបសធ់្្ោរ និងក្គឹោះសាថ នហរិញ្ញវតថ៊ុខ្េងៗ 
 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

        
រណនីស្នេ ំ ១.៤៤៣.០៤០  ៧៣៧.៧៥០  ៣៥៦.៧៤៧  ១៨១.០៤៣ 
ក្បាររ់លញ្ញ ើមានកាលរំណរ់ ១២៩.៩៩១.៣៦៥  ៩០.១៧៧.០២២  ៣២.១៣៦.៣០៨  ២២.១២៩.៣៣១ 
 ១៣១.៤៣៤.៤០៥  ៩០.៩១៤.៧៧២  ៣២.៤៩៣.០៥៥  ២២.៣១០.៣៧៤ 
រងារការក្បារ់ក្រូវរង ់ ២.៧៩៨.១៩៩  ២.២២០.៣៥៩  ៦៩១.៧៦៧  ៥៤៤.៨៧៣ 
 ១៣៤.២៣២.៦០៤  ៩៣.១៣៥.១៣១  ៣៣.១៨៤.៨២២  ២២.៨៥៥.២៤៧ 
 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

        
រយៈលពលេលី ១២៩.៣៦៣.២៩៧  ៩៣.១៣៥.១៣១  ៣១.៩៨១.០៣៨  ២២.៨៥៥.២៤៧ 
រយៈលពលម្វង ៤.៨៦៩.៣០៧  -  ១.២០៣.៧៨៤  - 
 ១៣៤.២៣២.៦០៤  ៩៣.១៣៥.១៣១  ៣៣.១៨៤.៨២២  ២២.៨៥៥.២៤៧ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១៦. ក្បារ់បខញ្ញ ើរបសធ់្្ោរ និងក្គឹោះសាថ នហរិញ្ញវតថ៊ុខ្េងៗ (ត) 
អក្តាការក្បារក់្រោឆំ្ន ថំ្នក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្ធ្ារ និងក្រឹោះស្ថថ នហិរញ្ញ វរថុលផេងៗ មានដូចខាងលក្កាម៖ 
 

  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 
     
ក្បាររ់លញ្ញ ើស្នេ ំ  ១,០០%  ៥,០០% 
ក្បាររ់លញ្ញ ើមានកាលរំណរ់  ២,៥០% - ៦,៥០%  ៣,០០% - ៦,៥០% 
 
១៧. ក្បារ់បខញ្ញ ើរបសអ់តិងិជន 
 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
        
ក្បាររ់លញ្ញ ើស្នេ ំ ១៦៧.១២០.៩៩២  ១៦៥.៣១០.៧៦៦  ៤១.៣១៥.៤៥០  ៤០.៥៦៧.០៥៩ 
ក្បាររ់លញ្ញ ើមានកាលរំណរ់ ១.៨២០.៦៣៥.៨៣០  ១.៥៧១.៤៤១.៣១៦  ៤៥០.០៩៥.៣៨៤  ៣៨៥.៦២៩.៧៧០ 
 ១.៩៨៧.៧៥៦.៨២២  ១.៧៣៦.៧៥២.០៨២  ៤៩១.៤១០.៨៣៤  ៤២៦.១៩៦.៨២៩ 
        
រងារការក្បារ់ក្រូវរង់ ៤៦.២១១.១៤០  ៣៥.០៨៣.២៧៩  ១១.៤២៤.២៦២  ៨.៦០៩.៣៩៤ 
 ២.០៣៣.៩៦៧.៩៦២  ១.៧៧១.៨៣៥.៣៦១  ៥០២.៨៣៥.០៩៦  ៤៣៤.៨០៦.២២៣ 
 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពានខ់រៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

        
រយៈលពលេលី ១.៧៣៦.៨០៤.៦៦០  ១.២១១.៦៤២.៣៧១  ៤២៩.៣៧០.៧៤៤  ២៩៧.៣៣៥.៥៥១ 
រយៈលពលម្វង ២៩៧.១៦៣.៣០២  ៥៦០.១៩២.៩៩០  ៧៣.៤៦៤.៣៥២  ១៣៧.៤៧០.៦៧២ 
 ២.០៣៣.៩៦៧.៩៦២  ១.៧៧១.៨៣៥.៣៦១  ៥០២.៨៣៥.០៩៦  ៤៣៤.៨០៦.២២៣ 

 
អក្តាការក្បារក់្រោឆំ្ន ថំ្នក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្អរិងិជន មានដូចខាងលក្កាម៖ 
 

  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 
     
ក្បាររ់លញ្ញ ើស្នេ ំ  ៣,០០% - ៥,០០%  ១,០០% - ៥,០០% 
ក្បាររ់លញ្ញ ើមានកាលរំណរ់  ៣,៥០% - ១០,៥០%  ៣,២៥% - ១២,០០% 

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១៨.  ក្បារ់រមា៊ី 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

        
ក្បាររ់មេរីយៈលពលេលី        

ឥណទនវបិាររូន ៍ -  ១.៧៤៦.២៩៩  -  ៤២៨.៥៤០ 
ក្បាររ់មេរីយៈលពលេលីលផេងៗ ៥១៨.១៤៨.១៣៦  ៤៨៤.២២៥.៤៤១  ១២៨.០៩៥.៩៥៥  ១១៨.៨២៨.៣២៨ 

 ៥១៨.១៤៨.១៣៦  ៤៨៥.៩៧១.៧៤០  ១២៨.០៩៥.៩៥៥  ១១៩.២៥៦.៨៦៨ 
        
ក្បាររ់មេរីយៈលពលម្វង ៥៦៥.១៣៨.១៩៤  ៩៤០.៤៨៧.៨៥១  ១៣៩.៧១២.៧៧៩  ២៣០.៧៩៤.៥៦៥ 

 ១.០៨៣.២៨៦.៣៣០  ១.៤២៦.៤៥៩.៥៩១  ២៦៧.៨០៨.៧៣៤  ៣៥០.០៥១.៤៣៣ 
 

រនុងអំ ុងការយិររលិចេទ្ ក្រមុហ ុនបានទ្ទ្ួលក្បាររ់មេរីម្នថមចំនួន ២៥៦.៨៧៥.៧៩៩ ពានល់រៀល 
(៦៣.០០៦.០៨៣ ដុោល រអាលមររិ)។ អក្តាការក្បារក់្រោឆំ្ន សំ្ថិរលៅរនុងចល ល្ ោះពី ៤,៧១% លៅ ៨,៧២% (២០១៩ ៖ 
២,៥៥% លៅ ៩,៨៨%)។ 

 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

        
ចំនួនក្បារល់ដើម ១.០៧២.៩៥៣.៧១១  ១.៤១៣.៤៣៩.៨៨៨  ២៦៥.២៥៤.៣១៧  ៣៤៦.៨៥៦.៤១៤ 
ការក្បារក់្រូវរង់ ១០.៣៣២.៦១៩  ១៣.០១៩.៧០៣  ២.៥៥៤.៤១៧  ៣.១៩៥.០១៩ 

 ១.០៨៣.២៨៦.៣៣០  ១.៤២៦.៤៥៩.៥៩១  ២៦៧.៨០៨.៧៣៤  ៣៥០.០៥១.៤៣៣ 
 
១៩. មូលបក្តបំណ៊ុ ល 

ក្រុមហ ុនបានលចញផាយស្ញ្ជញ រណណ ស្ថជីវរមម លៅថ្ងៃទ្ី២៦ ម្េលមស្ថ ឆ្ន ២ំ០១៩ ម្ដលមានរថ្មលជាទ្រឹក្បារ់
ចនំួន ៨០.០០០.០០០ ពានល់រៀល និងមានរយៈលពលរំណររ់ីឆ្ន ។ំ ស្ញ្ជញ រណណ ទងំលនោះក្រូវបានម្រងម្ចរជាពីរក្រលភទ្ រឺជា
ស្ញ្ជញ រណណ ម្ដលាម នការការពារហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  ម្ដលមានអក្តារូរ ុង៩%រនុងមយួឆ្ន  ំ និងស្ញ្ជញ រណណ ម្ដល
មានការការពារហានិភយ័ការរតូរររូិយរណ័ណ  ម្ដលមានអក្តារូរ ុង៨%រនុងមយួឆ្ន ។ំ 

 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

        
រយៈលពលេលី ១.២១៧.៤៥៩  ១.២២៤.៥៤៨  ៣០០.៩៧៩  ៣០០.៥០២ 
រយៈលពលម្វង ៨០.១៣២.៨៣៨  ៨០.៥៣១.៣៥១  ១៩.៨១០.៣៤៣  ១៩.៧៦២.២៩៥ 

 ៨១.៣៥០.២៩៧  ៨១.៧៥៥.៨៩៩  ២០.១១១.៣២២  ២០.០៦២.៧៩៧ 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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១៩. មូលបក្តបំណ៊ុ ល (ត) 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
        
ចំនួនក្បារល់ដើម ៨០.១៣២.៨៣៨  ៨០.៥៣១.៣៥១  ១៩.៨១០.៣៤៣  ១៩.៧៦២.២៩៥ 
ការក្បារក់្រូវរង់ ១.២១៧.៤៥៩  ១.២២៤.៥៤៨  ៣០០.៩៧៩  ៣០០.៥០២ 

 ៨១.៣៥០.២៩៧  ៨១.៧៥៥.៨៩៩  ២០.១១១.៣២២  ២០.០៦២.៧៩៧ 
 
២០. អតថក្បខោជន៍ប៊ុគាលរិ 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
        
សំ្វធិានធនការទូ្ទរ់ក្បាររំ់ណាច់

អរីរភាពការង្ហរ៖        
រយៈលពលេលី ១៩៩.៦៤៩  -  ៤៩.៣៥៧  - 
រយៈលពលម្វង ២.៤៥០.៦៧៦  ២.៨៥០.៦៧២  ៦០៥.៨៥៣  ៦៩៩.៥៥១ 
 ២.៦៥០.៣២៥  ២.៨៥០.៦៧២  ៦៥៥.២១០  ៦៩៩.៥៥១ 
 
២១. បំណ៊ុ លខ្េងៗ 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

        
ពនធក្រូវរង់ ២៣.៦៦៨.៨២៦  ២២.៣៧៩.០១៨  ៥.៨៥១.៣៧៨  ៥.៤៩១.៧៨៤ 
ក្បាររ់ង្ហវ ន ់និងក្បារល់លើរទឹ្រចិរត

រុរាលិរ ១.៩៩០.៧៣៤  ២.០៥៨.៦៩០  ៤៩២.១៤៧  ៥០៥.២០០ 
រងារចំណាយ ១.៩៩៦.៤៨១  ១.៦០៨.៤២៥  ៤៩៣.៥៦៨  ៣៩៤.៧០៦ 
លផេងៗ ៦.៦៤៣.១៤៧  ៤.៨០៦.៦១២  ១.៦៤២.៣១០  ១.១៧៩.៥៣៧ 

 ៣៤.២៩៩.១៨៨  ៣០.៨៥២.៧៤៥  ៨.៤៧៩.៤០៣  ៧.៥៧១.២២៧ 
 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

        
រយៈលពលេលី ៣៤.២៩៩.១៨៨  ២៦.៤៤៧.៨៤៧  ៨.៤៧៩.៤០៣  ៦.៤៩០.២៦៩ 
រយៈលពលម្វង -  ៤.៤០៤.៨៩៨  -  ១.០៨០.៩៥៧ 
 ៣៤.២៩៩.១៨៨  ៣០.៨៥២.៧៤៥  ៨.៤៧៩.៤០៣  ៧.៥៧១.២២៦ 

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២២.  អន៊ុបណំ៊ុ ល 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

        
រយៈលពលេលី ៣២.៦៩៤.២១៣  ៦.៥៨៨.៤៨០  ៨.០៨២.៦២៤  ១.៦១៦.៨០៥ 
រយៈលពលម្វង ១៣២.៨៦៧.២១៩  ១១៣.៩៩៩.១០៦  ៣២.៨៤៧.២៧៣  ២៧.៩៧៥.២៤១ 
 ១៦៥.៥៦១.៤៣២  ១២០.៥៨៧.៥៨៦  ៤០.៩២៩.៨៩៧  ២៩.៥៩២.០៤៦ 
 

រនុងអំ ុងការយិររលិចេទ្ ក្រុមហ ុនបានទ្ទ្ួលអនុរំណុលរម្នថមចំនួន ៦១.១៧០.០០០ ពានល់រៀល 
(១៥.០០០.០០០ ដុោល រអាលមររិ)។ អក្តាការក្បារក់្រោឆំ្ន ចំំលពាោះអនុរំណុលទងំអស់្ ស្ថិរលៅរនុងចល ល្ ោះពី ៩,៧៧% លៅ 
១២,២១% (២០១៩ ៖ ១០,១៧% លៅ ១២,២១%)។  
 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
        
ចំនួនក្បារល់ដើម ១៦៣.២៧៩.៧២៦  ១១៨.៤០៥.៧៣៥  ៤០.៣៦៥.៨១៦  ២៩.០៥៦.៦២២ 
ការក្បារក់្រូវរង់ ២.២៨១.៧០៦  ២.១៨១.៨៥១  ៥៦៤.០៨១  ៥៣៥.៤២៤ 

 ១៦៥.៥៦១.៤៣២  ១២០.៥៨៧.៥៨៦  ៤០.៩២៩.៨៩៧  ២៩.៥៩២.០៤៦ 
 
២៣. ទ៊ុនបក្មុងតាមចាប់ 

ររិក្រឹមកាលររលិចេទ្រាយការណ៍ សំ្វធិានធនតាមចាររ់ងារមានចំនួនទរជាងការងយចុោះរថ្មលរងារ ម្ដលម្ផអរ
លៅតាម CIFRS 9 ដូចលនោះទុ្នរក្មុងក្រូវបានររក់្តាក្រ រចូ់លចំលណញររាទុ្រវញិ លដាយអនុលោមលៅតាមលាល
ការណ៍ម្ណ្រំរស់្ធ្ាររណាត ល។ 

 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៤. ចណំាយការក្បារ់ស៊ុទធ 
 ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
                
ចំណូលការក្បារពី់ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុ វាស់្ម្វងតាមថ្ងលលដើម

ដររលំស់្                
ឥណទន នងិរុលរក្រទន ១៦៦.៥១៣.៦៨០  ១៤៩.៧៨៥.៦៥៩  ៤០.៩៧២.៨៥៤  ៣៦.៨៦៥.៧៧៩  ៦៦២.៣៦០.៧២៣  ៥២១.២៥១.៨៦២  ១៦២.៤៦២.៧៧២  ១២៨.៦៤០.៦៣៧ 
ក្បាររ់លញ្ញ ើ នងិការដារក់្បារល់ៅធ្ារ ៩១៧.៤៣៩  ១៥៩.៣៩៥  ២២៥.៧៤៨  ៣៩.២៣១  ២.៥៧៦.១៨៤  ១.០១៧.៣៣៤  ៦៣១.៨៨២  ២៥១.០៧០ 
ក្បាររ់លញ្ញ ើ នងិការដារក់្បារល់ៅធ្ាររណាត ល ១៤២.២៩២  ១៧៣.៨៣០  ៣៥.០១៣  ៤២.៧៨៣  ៦៨១.៥៤៣  ៤៨១.៧៨០  ១៦៧.១៦៨  ១១៨.៨៩៩ 
ចំណូលការក្បារស់្ររុ ១៦៧.៥៧៣.៤១១  ១៥០.១១៨.៨៨៤  ៤១.២៣៣.៦១៥  ៣៦.៩៤៧.៧៩៣  ៦៦៥.៦១៨.៤៥០  ៥២២.៧៥០.៩៧៦  ១៦៣.២៦១.៨២២  ១២៩.០១០.៦០៦ 
                
ចំណាយការក្បារល់លើរណុំលហិរញ្ញ វរថុ វាស់្ម្វងតាមថ្ងលលដើម

ដររលំស់្                
ក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្អរងិិជន (៣៤.៦៥១.៥៨៧)  (៣០.២៨៩.៣៣២)  (៨.៥២៦.៤៧៣)  (៧.៤៥៤.៩១៨)  (១៤៦.៥២៧.៦៧៥)  (៩៧.៦៦៥.៦១៤)  (៣៥.៩៤០.០៧១)  (២៤.១០៣.០៦៤) 
ក្បាររ់មេ ី (២២.៦០៦.៦១១)  (៣២.៣០២.៧៥៥)  (៥.៥៦២.៦៥០)  (៧.៩៥០.៤៧០)  (១០១.៧៤៣.២២៦)  (១០២.៤៩៥.៩៤៨)  (២៤.៩៥៥.៤១៥)  (២៥.២៩៥.១៥១) 
អនុរណុំល (៣.៨៨៥.១៨៦)  (២.៧១៣.៨៣០)  (៩៥៦.០០០)  (៦៦៧.៩៣៧)  (១៣.៣៩៤.០០៩)  (៩.៣៥៤.៨៣៣)  (៣.២៨៥.២៦១)  (២.៣០៨.៦៩៥) 
មូលរក្ររណុំល (១.៦៨៦.៣៧៥)  (១.៦៧៥.៨៣៥)  (៤១៤.៩៥៤)  (៤១២.៤៦២)  (៦.៧៤៨.៣៣៤)  (៤.៥៨៨.៥៨៧)  (១.៦៥៥.២២១)  (១.១៣២.៤២៥) 
រំណុលភរិស្នា (១៣៦.១៥០)  (៣៥៩.២៣៣)  (៣៣.៥០៣)  (៨៨.៤១៦)  (១.២៧៦.៥៧២)  (១.៣៨០.៨១៨)  (៣១៣.១១៦)  (៣៤០.៧៧៤) 

 (៦២.៩៦៥.៩០៩)  (៦៧.៣៤០.៩៨៥)  (១៥.៤៩៣.៥៨០)  (១៦.៥៧៤.២០៣)  (២៦៩.៦៨៩.៨១៦)  (២១៥.៤៨៥.៨០០)  (៦៦.១៤៩.០៨៤)  (៥៣.១៨០.១០៩) 
                
ចំណូលការក្បារសុ់្ទ្ធ ១០៤.៦០៧.៥០២  ៨២.៧៧៧.៨៩៩  ២៥.៧៤០.០៣៥  ២០.៣៧៣.៥៩០  ៣៩៥.៩២៨.៦៣៤  ៣០៧.២៦៥.១៧៦  ៩៧.១១២.៧៣៨  ៧៥.៨៣០.៤៩៧ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៥. ចណូំលរថ្ក្មខជើងសាស៊ុទធ 
 ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
                
ចំណូលរថ្ក្មលជើងស្ថ                

ចំណូលរថ្ក្មលជើងស្ថលលើឥណទន  ៤៦៨.៧៦៧  ៩៥០.៩៦៨  ១១៥.៣៤៦  ២៣៤.០៥៦  ២.១៧៩.២៤០  ៤.៤៨៨.៨៥៤  ៥៣៤.៥២០  ១.១០៧.៨១២ 
ចំណូលពីការពិនយ័ ៥.៤៣៦.៣៩៥  ២.២៣៨.៥៨២  ១.៣៣៧.៦៩៦  ៥៥០.៩៦៨  ១៧.៣៤៩.២៣៥  ៨.១២៥.៦៦៥  ៤.២៥៥.៣៩២  ២.០០៥.៣៤៦ 
រថ្ក្មលផេងៗ ៥.៨៧១  -  ១.៤៤៤  -  ២០.៣៤២  -  ៤.៩៩០  - 

 ៥.៩១១.០៣៣  ៣.១៨៩.៥៥០  ១.៤៥៤.៤៨៦  ៧៨៥.០២៤  ១៩.៥៤៨.៨១៧  ១២.៦១៤.៥១៩   ៤.៧៩៤.៩០២  ៣.១១៣.១៥៨ 
                
ចំណាយរថ្ក្មលជើងស្ថ (១៣៩.៩៣២)  (១៦២.០៩៣)  (៣៤.៤៣២)  (៣៩.៨៩៥)  (៦៩៨.៨២៩)  (១.១១៨.៣៨៦)  (១៧១.៤០៨)  (២៧៦.០០៨) 
ចំណូលរថ្ក្មលជើងស្ថសុ្ទ្ធ ៥.៧៧១.១០១  ៣.០២៧.៤៥៧  ១.៤២០.០៥៤  ៧៤៥.១២៩  ១៨.៨៤៩.៩៨៨  ១១.៤៩៦.១៣៣  ៤.៦២៣.៤៩៤  ២.៨៣៧.១៥០ 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៦. ខាតព៊ីការងយច៊ុោះតថ្មលឥណទាន  
 ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
   (រាយការណ៍ល ើងវញិ)    (រាយការណ៍ល ើងវញិ)    (រាយការណ៍ល ើងវញិ)    (រាយការណ៍ល ើងវញិ) 
ការខារឥណទនរពឹំងទុ្រ (ECL)៖                
ឥណទន និងរុលរក្រទន (៣៦៣.៦៤៦)  ៧.៤៧៨.៦៩២  (៨៩.៤៨០)  ១.៨៤០.៦៨២  ៤២.២២៤.២៤៦  ១៧.៥៦៥.៤៩៣  ១០.៣៥៦.៦៩៥  ៤.៣៣៥.០១៨ 
ក្បាររ់លញ្ញ ើ និងការដារក់្បារល់ៅធ្ារ (១.៦៤៧.៧០៨)  (២៥៣.៨២៥)  (៤០៥.៤៤០)  (៦២.៤៧២)  ១.១៣៣.៦៥៥  (៣២៨.៨៨៥)  ២៧៨.០៦១  (៨១.១៦៦) 
 (២.០១១.៣៥៤)  ៧.២២៤.៨៦៧  (៤៩៤.៩២០)  ១.៧៧៨.២១០  ៤៣.៣៥៧.៩០១  ១៧.២៣៦.៦០៨  ១០.៦៣៤.៧៥៦  ៤.២៥៣.៨៥២ 
 
២៧. ចំណាយប៊ុគាលរិ 
 ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
                
ចំណាយក្បារល់រៀវរេរ ៍និងក្បារ់លមា ង ២៧.១២១.៧៣២  ២៥.៨៨៨.១៨៩  ៦.៦៧៣.៦៥៥  ៦.៣៧១.៦៩៤  ១០៧.៥៦៤.២៤០  ៩០.៦៨២.៨៣៣  ២៦.៣៨៣.១៨៤  ២២.៣៧៩.៧៧១ 
អរថក្រលោជនល៍ផេងៗ ២.១១៨.៦១៨  ២.៦៤២.៧០៣  ៥២១.៣១៣  ៦៥០.៤៣១  ៨.១៤៤.៦៩៤  ៩.៣៧៧.៨៨៦  ១.៩៩៧.៧១៧  ២.៣១៤.៣៨៥ 
 ២៩.២៤០.៣៥០  ២៨.៥៣០.៨៩២  ៧.១៩៤.៩៦៨  ៧.០២២.១២៥  ១១៥.៧០៨.៩៣៤  ១០០.០៦០.៧១៩  ២៨.៣៨០.៩០១  ២៤.៦៩៤.១៥៦ 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
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២៨. ចណំាយទូខៅ នងិចំណាយរដាបាល 
 

 ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
                
ធា្រា ររ់ង ១.៥៦០.៥១៣  ១.៣២៣.២៤១  ៣៨៣.៩៨៤  ៣២៥.៦៨១  ៦.២៣៤.១០១  ៤.៤០៧.៨៦៥  ១.៥២៩.០៩០  ១.០៨៧.៨២៥ 
ការជួល ១.៣៤៧.៨៤៨  ៩១១.៦២៤  ៣៣១.៦៥៦  ២២៤.៣៧២  ៥.១៦៥.៤៥៤  ៣.៣៨៤.៥៤៤  ១.២៦៦.៩៧៤  ៨៣៥.២៧៧ 
រថ្ក្មលស្វាវជិាា ជីវៈ ១.៤៧៦.២១២  ១.២៩៦.០២៨  ៣៦៣.២៤១  ៣១៨.៩៨៣  ៤.៤៥៥.៥៩៤  ៣.៩៤៥.៣៧២  ១.០៩២.៨៦១  ៩៧៣.៦៨៥ 
ចំណាយោនយនត ១.០១៧.៧៤៥  ៩១៩.៥១៣  ២៥០.៤២៩  ២២៦.៣១៤  ៣.៧៥៥.០៧៧  ៣.៦៤២.២៩៩  ៩២១.០៣៩  ៨៩៨.៨៨៩ 
ស្មាភ រផារផ់ាងក់ារោិល័យ ៧៧៨.៨៥៤  ៥៦៥.២៩៤  ១៩១.៦៤៧  ១៣៩.១៣២  ២.៧៩២.៥០៦  ២.១២៤.០៤៦  ៦៨៤.៩៤១  ៥២៤.១៩៧ 
ការផាយពាណិជារមម ៦៦១.០៣៤  ៦០៦.០៧២  ១៦២.៦៥៦  ១៤៩.១៦៩  ១.៦០៥.៧០៤  ១.៧២៤.៨២១  ៣៩៣.៨៤៤  ៤២៥.៦៧២ 
ការររោិេ រស្របរុស្ធម៌ ៥៣៣.៣៧៤  ៦៩.៩១២  ១៣១.២៤៤  ១៧.២០៧  ៧២៧.៧៨៧  ១៨៦.០០៩  ១៧៨.៥១០  ៤៥.៩០៥ 
ទំ្្រទំ់្នង ៤៣៨.៤៨៩  ៤៣៥.៥៨២  ១០៧.៨៩៦  ១០៧.២០៧  ១.៦៩៥.៩១៥  ១.៥៦៦.២១៦  ៤១៥.៩៧១  ៣៨៦.៥២៩ 
ទឹ្រលភលើង ៣៧៥.៩០៦  ៤១២.២៤១  ៩២.៤៩៧  ១០១.៤៦២  ១.៦០៧.៣៤៨  ១.៥៩០.៣៩៣  ៣៩៤.២៤៨  ៣៩២.៤៩៦ 
ស្នតិសុ្េ ៣១៤.៨៦៣  ៣០៧.១៥០  ៧៧.៤៧៦  ៧៥.៥៩៧  ១.២៦៩.៥៩០  ១.១៧១.៩៩០  ៣១១៤០៣  ២៨៩.២៣៧ 
ចំណាយក្រុមក្រឹរាភបិាល(រំណរ់ស្មាា ល់ ៣១(ឆ្)) ១៥៨.៦៧០  ១៩១.០១៥  ៣៩.០៤៣  ៤៧.០១៣  ៦៤៧.០២៨  ៦៩៧.៣៧៥  ១៥៨.៧០២  ១៧២.១០៦ 
ការជួស្ជុល និងម្ងទ ំ ១១៩.៥៩៤  ១០៨.៣៤៦  ២៩.៤២៨  ២៦.៦៦៧  ៣៩៤.៤៥០  ៤៣៣.៦៧៨  ៩៦៧៥០  ១០៧.០២៨ 
លផេងៗ ២.៣២០.២៧៣  ៣.២៧៥.៧៦៩  ៥៧០.៩៣៣  ៨០៦.២៤៣  ៩.៤៩០.៤៦៣  ១១.២៩២.១៣៤  ២.៣២៧.៨០៨  ២.៧៨៦.៨០៦ 
 ១១.១០៣.៣៧៥  ១០.៤២១.៧៨៧  ២.៧៣២.១៣០  ២.៥៦៥.០៤៧  ៣៩.៨៤១.០១៧  ៣៦.១៦៦.៧៤២  ៩.៧៧២.១៤១  ៨.៩២៥.៦៥២ 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
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២៩. ចំណាយពនធខលើក្បារ់ចំណូល 
(រ) ចណំាយពនធលលើក្បារច់ំណូល 
 ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
   (រាយការណ៍ល ើងវញិ)    (រាយការណ៍ល ើងវញិ)    (រាយការណ៍ល ើងវញិ)    (រាយការណ៍ល ើងវញិ) 
                
ពនធលលើក្បារចំ់ណូលរនុងក្ា ៦.៤៩៥.៣៤០  ៩.៦៤៩.១២០  ១.៥៩៨.២៦៣  ២.៣៧៤.៨៧៦  ៤៨.២០៩.៧៩៦  ១៥.៧២០.៧០៤  ១១.៨២៤.៨២២  ៣.៨៧៩.៧៣៩ 
ពនធពនារលលើក្បារចំ់ណូល (១.៩១៣.៤៩៨)  (៤.៣៦១.៨៤៥)  (៤៧០.៨៤១)  (១.០៧៣.៥៥៣)  (១៦.៣២២.០៤៤)  ១.៥៤៥.៣៦៨  (៤.០០៣.៤៤៥)  ៣៨១.៣៨៤ 
 ៤.៥៨១.៨៤២  ៥.២៨៧.២៧៥  ១.១២៧.៤២២  ១.៣០១.៣២៣  ៣១.៨៨៧.៧៥២  ១៧.២៦៦.០៧២  ៧.៨២១.៣៧៧  ៤.២៦១.១២៣ 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៩. ចំណាយពនធខលើក្បារ់ចំណូល (ត) 
(េ) ការលផទៀងផ្លទ ររ់វាងចំណាយពនធលលើក្បារច់ំណូល និងចំលណញតាមរណលនយយ 
 
 ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
   (រាយការណ៍ល ើងវញិ)    (រាយការណ៍ល ើងវញិ)    (រាយការណ៍ល ើងវញិ)    (រាយការណ៍ល ើងវញិ) 
                
ចំលណញមុនពនធលលើក្បារចំ់ណូល ៧២.៨៥២.២០៦  ៣៧.៩៤៦.៦៩០  ១៧.៩២៦.២៣១  ៩.៣៣៩.៥៧៣  ២១១.៣៣៨.៣៧៣  ១៦០.៩៩៨.៩១៤  ៥១.៨៣៦.៧៣៤  ៣៩.៧៣៣.១៩៦ 
                
ចំណាយពនធតាមអក្តាពនធម្ដលក្រូវអនុវរត ១៩,២% 

(២០១៩ ៖ ១០%) ១២.៥០១.៦២៧  ៣.៧៩៤.៦៦៨  ៣.០៧៦.១៨៨  ៩៣៣.៩៥៧  ៤០.១៩៨.៨៦០  ១៦.០៩៩.៨៩១  ៩.៨៥៩.៩១២  ៣.៩៧៣.៣២០ 
ផលរ ោះពាល់ពនធ ថ្នេទងម់្ដលបានលផទៀងផ្លទ រ៖់                

ចំណាយមនិក្រូវការរ់ងពនធ ៤៥.២១២  ១៣៨.៨៩៨  ១១.១២៥  ៣៤.១៨៦  ២៦០.១៦១  ៣៤៧.៥៣៨  ៦៣.៨១២  ៨៥.៧៦៩ 
ពនធពនារម្ដលមនិបានទ្ទួ្លស្ថា ល់រនុងក្ាមុន (៧.៩៦៤.៩៩៧)  -  (១.៩៥៩.៨៩១)  -  (៨.៥៧១.២៦៩)  (៥៣៥.០៦៦)  (២.១០២.៣៤៧)  (១៣២.០៥០) 
លផេងៗ -  ១.៣៥៣.៧០៩  -  ៣៣៣.១៨០  -  ១.៣៥៣.៧០៩  -  ៣៣៤.០៨៤ 

ចំណាយពនធលលើក្បារ់ចំណូល ៤.៥៨១.៨៤២  ៥.២៨៧.២៧៥  ១.១២៧.៤២២  ១.៣០១.៣២៣  ៣១.៨៨៧.៧៥២  ១៧.២៦៦.០៧២  ៧.៨២១.៣៧៧  ៤.២៦១.១២៣ 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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២៩. ចណំាយពនធខលើក្បារ់ចំណូល (ត) 
(េ) ការលផទៀងផ្លទ ររ់វាងចំណាយពនធលលើក្បារច់ំណូល និងចំលណញតាមរណលនយយ (រ) 

អនុលោមតាមរទ្របញ្ញរតិពនធរមពុជា ក្រុមហ ុនក្រូវរងព់នធលលើក្បារច់ណូំលចំនួន ២០%។ 
អនុលោមតាមអនុក្រឹរលលេ ០១ ររស់្រាជរដាឋ ភបិាលរមពុជា ចុោះថ្ងៃទ្ី០៤ ម្េមររា ឆ្ន ២ំ០១៩ អងាភាពមយួ

ម្ដលបានចុោះរញ្ា ីលរស់្ញ្ជញ រណណ ស្ថជីវរមមជាផលូវការ លៅរនុងផារមូលរក្ររមពុជា (លៅការថ់ា “ផ.ម.រ”) ក្រូវទ្ទ្ួលបាន
ការការរ់នថយរហូរដល់ ៥០% ពីពនធលលើក្បារច់ំលណញ (២០%) រនុងរយៈលពលរីឆ្ន ។ំ 

ក្រុមហ ុនបានចុោះរញ្ា ីលរស់្ញ្ជញ រណណ ស្ថជីវរមមលដាយលជារជយ័ លៅរនុង ផ.ម.រ លៅថ្ងៃទ្ី២៦ ម្េលមស្ថ ឆ្ន ំ
២០១៩។ លៅថ្ងៃទ្ី២៥ ម្េមី្  ឆ្ន ២ំ០២០ ក្រុមហ ុនបានទ្ទ្ួលការអនុមរ័យល់ក្ពមពីអរា្ យរដាឋ នពនធដារ ស្តីពីការការ់
រនថយពនធលលើក្បារច់ំលណញ ៥០% ស្ក្មារដ់ំណាចឆ់្ន ២ំ០១៩។ រនុងលិេិរររស់្អរា្យរដាឋ នពនធដារ រប៏ានរញ្ជា រ់
លទ្ៀរថា ក្រុមហ ុននឹងទ្ទ្លួបានការការរ់នថយពនធលលើក្បារច់ំលណញ ៥០% ស្ក្មារឆ់្ន ២ំ០២០ និងឆ្ន ២ំ០២១ ផងម្ដរ 
លដាយលោងលៅតាមលរាេណឌ ម្ដលមានម្ចងរនុងក្រកាស្លលេ ១៨៣ ស្ហវ.ក្ររ ចុោះថ្ងៃទ្ី២៥ ម្េរុមភៈ ឆ្ន ២ំ០២០ ដូច
ខាងលក្កាម៖ 
 
• ក្រសិ្នលរើលចញផាយមូលរក្រលលើស្ពី ២០% ថ្នក្ទ្ពយស្រមមស្ររុ ល្ោះនឹងទ្ទ្លួបានការការរ់នថយពនធលលើ

ក្បារច់ំលណញ ៥០%  
• ក្រសិ្នលរើលចញផាយមូលរក្រ ២០% ឬរិចជាង ថ្នក្ទ្ពយស្រមមស្ររុ ល្ោះនឹងទ្ទ្ួលបានការការរ់នថយពនធ 

លលើក្បារច់ំលណញ តាមមូលដាឋ នស្មមាក្រ រ ុម្នតការលលើរទ្ឹរចិរតពនធមនិក្រូវលលើស្ចំនួន ៨.០០០ ោនលរៀល។  
  

រិរក្រឹមថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ ការលចញផាយមូលរក្រររស់្ក្រុមហ ុន មានចំនួនក្រមាណ ២% ថ្នក្ទ្ពយ
ស្រមមស្ររុ។ ក្រុមហ ុនបានរណ្ការលលើរទ្ឹរចិរតម្ផនរពនធ ស្ក្មារដ់ំណាចក់ារយិររលិចេទ្១២ម្េ ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ំ
២០២០ លដាយម្ផអរតាមមូលដាឋ នស្មមាក្រ ៤,៨៩% ថ្នការលលើរទ្ឹរចិរតពនធលលើក្បារច់លំណញ (២០%)។ ដូចលនោះ ពនធលលើ
ក្បារច់ំណូលររស់្ក្រុមហ ុនក្រូវបានរណ្តាមអក្តា ១៩,០២% ស្ក្មារដ់ំណាចក់ារយិររលិចេទ្១២ម្េ ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ំ
២០២០។ ស្ក្មារដ់ំណាចក់ារយិររលិចេទ្៣ម្េ ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ រំណុលពនធលលើក្បារច់ំណូលររស់្ក្រុមហ ុន ក្រូវ
បានរាយការណ៍ល ើងវញិតាមអក្តា ១០% លដាយស្ថរក្រុមហ ុនបានទ្ទ្ួលការការរ់នថយពនធលពញលលញ ស្ក្មារដ់ំណាច់
ឆ្ន ថំ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ (រំណរស់្មាា ល់ ៣៣)។  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣០. លហូំរសាច់ក្បារ់ព៊ីសរមមភាពក្បតិបតតិការ 
 ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
   (រាយការណ៍ល ើងវញិ)    (រាយការណ៍ល ើងវញិ) 
        
ចំលណញមនុរងព់នធលលើក្បារច់ណូំល ២១១.៣៣៨.៣៧៣  ១៦០.៩៩៨.៩១៤  ៥១.៨៣៦.៧៣៤  ៣៩.៧៣៣.១៩៦ 
និយរ័រមម៖        
រលំស់្ក្ទ្ពយស្មបរត ិនិងររកិាា រ និងរលំស់្ក្ទ្ពយស្រមមអររូ ី ១០.២៤៣.៦១៦  ១០.៣០៧.០៨៣  ២.៥១២.៥៣៨  ២.៥៤៣.៧០៣ 
ខារពកីារងយចុោះរថ្មលឥណទន (រណំរស់្មាា ល់ ២៦) ៤៣.៣៥៧.៩០១  ១៧.២៣៦.៦០៨  ១០.៦៣៤.៧៥៦  ៤.២៥៣.៨៥២ 
ចំលណញពកីារលរក់្ទ្ពយស្មបរតិ និងររកិាា រ (៧៨.៥៩០)  (១៥.០៧២)  (១៩.២៧៦)  (៣.៧២០) 
សំ្វធិានធនអរថក្រលោជនរ៍រុាលិរ ៥.២៥៦.៦២៤  (១.៤៧៣.០៦៨)  ១.២៨៩.៣៣៦  (៣៦៣.៥៤១) 
ខារ/(ចំលណញ)ពីការរតូរររូយិរណ័ណ មនិទនទ់្ទ្លួស្ថា ល់ ២០៣.៤១៧  (២៧៨.៨៦២)  ៤៩.៨៩៤  (៦៨.៨២១) 
ចំណូលការក្បារសុ់្ទ្ធ (រំណរស់្មាា ល់ ២៤) (៣៩៥.៩២៨.៦៣៤)  (៣០៧.២៦៥.១៧៦)  (៩៧.១១២.៧៣៨)  (៧៥.៨៣០.៤៩៧) 

         
រម្ក្មរក្មលួលដើមទុ្នរងវិល៖        
ទុ្នរក្មុងការពវរចិេ (៣០.៧១៩.៨៥២)  (៧០.៤១៣.៦៦៦)  (៧.៥៣៤.៩១៦)  (១៧.៣៧៧.៥០៩) 
ឥណទន នងិរលុរក្រទន (៣២៣.៦៩៥.២៣៧)  (១.២២២.៧៣៩.៦៣៥)  (៧៩.៣៩៥.៤៤៧)  (៣០១.៧៦២.០០៣) 
ក្ទ្ពយស្រមមលផេងៗ ១.៧០៧.៦១៧  ២.៨០២.៥៧៧  ៤១៨.៨៤២  ៦៩១.៦៥៣ 
ក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្ធ្ារ នងិក្រោឹះស្ថថ នហរិញ្ញ វរថុលផេងៗ ៤១.០៩៧.៤៧៣  ១៥.៥១៥.៨០០  ១០.០៨០.៣២២  ៣.៨២៩.១៧១ 
ក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្អរងិិជន ២៥០.៤២៦.៩០០  ៨៧៧.០៦៦.៧៩០  ៦១.៤២៤.៣០៧  ២១៦.៤៥២.៨១១ 
រំណុលលផេងៗ ៣.៤៤៦.៤៤៣  (៤.៧៥៥.១២១)  ៨៤៥.៣៣៨  (១.១៧៣.៥២៤) 
ស្ថចក់្បារប់ានលក្រើរនុងក្ររិររតកិារ (១៨៣.៣៤៣.៩៤៩)  (៥២៣.០១២.៨២៨)  (៤៤.៩៧០.៣១០)  (១២៩.០៧៥.២២៩) 

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣១. ក្បតបិតតិការ នងិសមត៊ុលយភាគ៊ីពារ់ព័នធ 
លៅរនុងដំលណើ រការអាជីវរមមធមមតា ក្រុមហ ុនមានក្ររិររតិការមយួចំនួនជាមយួភារពីារព់ន័ធ។ ទ្ំហំក្ររិររតិការ  

ស្មរុលយម្ដលលៅមនិទនទូ់្ទរ់្ ដំណាចក់ារយិររលិចេទ្ ក្ពមទងំចំណាយនិងចំណូលពារព់ន័ធ រនុងការយិររលិចេទ្លនោះ 
មានដូចខាងលក្កាម ៖ 
 
(រ) ភាគ៊ីពារព់័នធ និងទំ្រ់ទំនង 

ភារីពារព់ន័ធ និងទ្ំ្រទ់្ំនងររស់្ពរួលរ ជាមយួក្រុមហ ុន មានដូចខាងលក្កាម៖ 
 
ទំ្ រ់ទំនង ភាគ៊ីពារ់ព័នធ 
ក្រុមហ ុនលមធំជាងលរ ក្រុមហ ុន LOLC Holdings Plc. 
ភារទុ្និរ ក្រុមហ ុន LOLC Private Limited 

ក្រុមហ ុន TPC-ESOP Co., Ltd. 
ក្រុមហ ុនពារព់ន័ធ អងាភាពម្ដលស្ថិរលៅលក្កាមក្រុមហ ុនលមម្រមយួ 
ររុាលិររណៈក្ររក់្រងសំ្ខាន់ៗ  អភបិាលទងំអស់្ររស់្ក្រុមហ ុន ជាអនរម្ដលលធវើការស្លក្មចចិរតសំ្ខាន់ៗ  

ចំលពាោះលាលលៅជាយុទ្ធស្ថស្រស្តររស់្ក្រុមហ ុន និងរុរាលិររណៈក្ររក់្រង 
(រមួទងំស្មាជិរក្រួស្ថរជិរស្និទ្ធររស់្ពួរលរ)។ 

 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣១. ក្បតិបតតិការ និងសមត៊ុលយភាគ៊ីពារ់ព័នធ (ត) 
(េ)  ឥណទាន និងប៊ុខរក្បទាន្តលឱ់្យប៊ុគាលរិគណៈក្គប់ក្គងសខំាន់ៗ 
 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
        
ឥណទនផតល់ឱ្យរុរាលិររណៈក្ររ់ក្រងសំ្ខាន់ៗ  ២.៦១៥.៨៧២   ២៥៥.៨៩១   ៦៤៦.៦៩៣   ៦២.៧៩៥  
        
ការក្បារក់្រូវទ្ទួ្ល ២.២៧៩   ៣២៥   ៥៦៣  ៨០  
 
 ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្ន ូ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
                

ចំណូលការក្បារ ់ ៧១.៧៦៦  ៧.១៣៧   ១៧.៦៥៩   ១.៧៥៧   ២០៣.៤៧១  ៣០.៣៤៧  ៤៩.៩០៧   ៧.៤៨៩ 
 

ឥណទននងិរុលរក្រទនផតល់ឱ្យរុរាលិររណៈក្ររក់្រងសំ្ខាន់ៗ  មានការធា្ និងមានអក្តាការក្បារព់ី ៩,៤% លៅ ១២% រនុងមយួឆ្ន ។ំ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣១. ក្បតិបតតកិារ និងសមត៊ុលយភាគ៊ីពារ់ព័នធ (ត) 
(គ)  ទឹរក្បារ់ក្តូវទទួលព៊ីភាគ៊ីពារ់ព័នធ 
 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
        
ទឹ្រក្បារក់្រូវទ្ទួ្លពីភារីពារព់ន័ធ ១.១៨៧.៩៦០  ៥.០៣១.០៩៧  ២៩៣.៦៨៦  ១.២៣៤.៦២៥ 
 
(ឃ)  ទឹរក្បារ់ក្តូវសងភាគ៊ីពារ់ព័នធ 
 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
        
ទឹ្រក្បារក់្រូវស្ងក្រុមហ ុនពារព់័នធ ៨១.៥៦៨  -  ២០.១៦៥  - 
 
(ង)  ក្បារប់ខញ្ញ ើរបសភ់ាគ៊ីពារ់ព័នធ 
 
 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
        

ភារទុ្និរ ៧.៣៤៥.៤២៥  ១១៥.៣០៨  ១.៨១៥.៩២៧  ២៨.២៩៦ 
ក្រុមក្រឹរាភបិាល ៧៧២.៥៣៧  ៦៨៧.៤៤៨  ១៩០.៩៨៦  ១៦៨.៦៩៩ 
រុរាលិររណៈក្ររក់្រងសំ្ខាន់ៗ  ៤.៨៧១.៤៦៥  ២.០៨២.៧៤៥  ១.២០៤.៣១៨  ៥១១.១០៣ 
ក្រុមហ ុនពារព់័នធ ៤១.៣០៤  ១.៥៩៩.៨៧៤  ១០.២១១  ៣៩២.៦០៧ 
 ១៣.០៣០.៧៣១  ៤.៤៨៥.៣៧៥  ៣.២២១.៤៤២  ១.១០០.៧០៥ 
        
ការក្បារក់្រូវរង់ ១២៦.៦៦៦  ២៦.៤២៥  ៣១.៣១៤  ៦.៤៨៤ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣១. ក្បតបិតតកិារ នងិសមត៊ុលយភាគ៊ីពារ់ព័នធ (ត) 
(ង)  ក្បារប់ខញ្ញ ើរបសភ់ាគ៊ីពារ់ព័នធ (ត) 
 
 ដណំាច់ការយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្ន ូ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្ន ូ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
                
ចំណាយការក្បារ់ ១១៤.៩៧២  -  ២៨.២៥៧  -  ៣០២.៧៣៥  ១០៧.២៣៩  ៧៤.២៥៤  ២៦.៤៦៦ 

 
អក្តាការក្បារក់្រោឆំ្ន  ំរនុងអំ ុងការយិររលិចេទ្លនោះ មានដូចខាងលក្កាម៖ 
 

 ៣១ ធ្ន ូ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 
    
ភារទុ្និរ ៣,០០%   ៥,០០% 
ក្រុមក្រឹរាភបិាល ៣,០០% – ៨,៧៥%  ៥,០០% – ៨,៧៥% 
រុរាលិររណៈក្ររក់្រងសំ្ខាន់ៗ  ៣,០០% – ៩,០០%   ៥,០០% – ៩,២៥% 
ក្រុមហ ុនពារព់័នធ ៣,០០%  ៥,០០% 
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣១. ក្បតិបតតិការ និងសមត៊ុលយភាគ៊ីពារ់ព័នធ (ត) 
(ច)  ក្បតិបតតិការជាមួយភាគ៊ីពារ់ព័នធ 
 ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្ន ូ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
                
ចំណូលពីក្រុមហ ុនពារព់័នធ៖                

ចំណូលពីការជួល ៨.០៤៧  ២.៦៨២  ១.៩៨០  ៦៦០  ៣៧.៦៧១  ១០.៦៩៧  ៩.២៤០  ២.៦៤០ 
រថ្ក្មលស្វាក្ររក់្រង ១៤.៨៨២  -  ៣.៦៦២  -  ៥៤.៨២៧  -  ១៣.៤៤៨  - 

 ២២.៩២៩  ២.៦៨២  ៥.៦៤២  ៦៦០  ៩២.៤៩៨  ១០.៦៩៧  ២២.៦៨៨  ២.៦៤០ 
                
ចំណាយក្រុមហ ុនពារព់ន័ធ៖                

ការទិ្ញក្ទ្ពយស្រមមម្ដលបានលក្រើរនុងផលិរផល
ភរិស្នា ៦៤.២១១  -  ១៥.៨០០  -  ២.៣៥៩.៩៧១  -  ៥៧៨.៨៥០  - 

រថ្ក្មអាជ្ារណ័ណ  ១៤៨.៦២១  ៦.៨៥០   ៣៦.៥៧០  ១.៦៨៦   ៥៩៦.៣៧៩  ២៧.៣២៧   ១៤៦.២៧៩  ៨.០៩៥  
រថ្ក្មស្ក្មារក់ារក្រឹរា និងការាកំ្ទ្ម្ផនរ         
ពរ័ម៌ានវទិ្ា ១០៤.២០៥  ២.៩៥៤  ២៥.៦៤១  ៧២៧  ៥៥២.៩៣១  ៤៤.៧៤៦   ១៣៥.៦២២  ១១.០៤៣  

 ៣១៧.០៣៧  ៩.៨០៤  ៧៨.០១១  ២.៤១៣  ៣.៥០៩.២៨១  ៧២.០៧៣   ៨៦០.៧៥១  ១៩.១៣៨  
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣១. ក្បតិបតតិការ និងសមត៊ុលយភាគ៊ីពារ់ព័នធ (ត) 
(ឆ)  ការទូទាត់ជូនគណៈក្គប់ក្គងសខំាន់ៗ 

 ដំណាចក់ារយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ 

 ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្ន ូ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០២០  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 
                
រថ្ក្មររស់្អភបិាល ១៥៨.៦៧០  ១៩១.០១៥  ៣៩.០៤៣  ៤៧.០១៣  ៦៤៧.០២៨  ៦៩៧.៣៧៥  ១៥៨.៧០២  ១៧២.១០៦ 
ក្បារល់រៀវរេរ ៍និងអរថក្រលោជនល៍ផេងៗររស់្            

រណៈក្ររក់្រងសំ្ខាន់ៗ  ៤.២៩៩.០៩២  ៥៨១.៦៤៤  ១.០៥៧.៨៤៧  ១៤៣.១៥៦ 
 
១០.៣៧២.០១៣  ៣.៤៧៣.១០៣  ២.៥៤៤.០៣១  ៨៥៧.១៣៣ 

 ៤.៤៥៧.៧៦២  ៧៧២.៦៥៩  ១.០៩៦.៨៩០  ១៩០.១៦៩  ១១.០១៩.០៤១  ៤.១៧០.៤៧៨  ២.៧០២.៧៣៣  ១.០២៩.២៣៩ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣២. ការវាសខ់វងតថ្មលសមក្សបរបសឧ់បររណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ 
រំណរស់្មាា ល់លនោះផតល់នូវរចេុរបននរមមអំពីការវនិិចេយ័ និងការបា នស់្ថម នម្ដលក្រុមហ ុនបានលធវើ រនុងការរំណរ់

រថ្មលស្មក្ស្រររស់្ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វរថុ    ោរត់ាងំពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុក្រោឆំ្ន មំ្ដលបានលធវើស្វនរមមចុងលក្កាយរំផុរ  
មរ។ 
 
(រ) ឋា្ន៊ុក្រមថ្នតថ្មលសមក្សប 

លដើមបផីតល់នូវស្ញ្ជញ ណអំពីភាពអាចទុ្រចិរតបាន ររស់្ទ្ិនននយ័ម្ដលបានលក្រើក្បាស់្រនុងការរំណររ់ថ្មលស្មក្ស្រ
ក្រុមហ ុនបានោរថ់ាន រឧ់រររណ៍ហិរញ្ញ វរថុររស់្េលួនជារីរក្មរិ ដូចបានពណ៌្រនុងស្តងដ់ាររណលនយយ។ ការពនយល់អំពី
រក្មរិនីមយួៗ មានរង្ហា ញលៅរនុងតារាងខាងលក្កាម។ 

តារាងខាងលក្កាមលនោះរង្ហា ញពីក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុររស់្ក្រុមហ ុន ម្ដលក្រូវបានវាស់្ម្វង និងក្រវូបានររក់្តា
តាមរថ្មលស្មក្ស្រ លៅថ្ងៃទ្៣ី១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ និងថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ តាមមូលដាឋ នម្ដលបានលរើរល ើង៖ 
 

 រក្មិត ១  រក្មិត ២  រក្មិត ៣  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
        
គិតក្តឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០        
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវតថ៊ុ        
ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុ វាស់្ម្វងតាមរថ្មលស្មក្ស្រ

រនុ ងលទ្ធផលលមអិរលផេងៗ (FVOCI)        
មូលរក្ររមមសិ្ទ្ធិ -  -  ៦០.៦៧៥  ៦០.៦៧៥ 

ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវតថ៊ុសរ ៊ុប -  -  ៦០.៦៧៥  ៦០.៦៧៥ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ -  -  ១៥.០០០  ១៥.០០០ 
        
គិតក្តមឹថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០១៩        
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវតថ៊ុ        
ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុ វាស់្ម្វងតាមរថ្មលស្មក្ស្រ

រនុ ងលទ្ធផលលមអិរលផេងៗ (FVOCI)        
មូលរក្ររមមសិ្ទ្ធិ -  -  ៦១.១២៥  ៦១.១២៥ 

ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវតថ៊ុសរ ៊ុប -  -  ៦១.១២៥  ៦១.១២៥ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ -  -  ១៥.០០០  ១៥.០០០ 
 
រក្មិត ១ ៖ រថ្មលស្មក្ស្រររស់្ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វរថុម្ដលក្រូវបានជួញដូរលៅរនុងទ្ីផារស្រមម (ដូចជា លដរលីវម្ដលបានជួញ
ដូរជាស្ថធារណៈ និងមូលរក្ររមមសិ្ទ្ធិ) រឺអាក្ស័្យលៅតាមរថ្មលម្ដលបានដារល់រល់លើទ្ីផារ ្ដំណាចក់ារយិររលិចេទ្
រាយការណ៍។ រថ្មលដារល់រល់លើទ្ីផារម្ដលបានលក្រើស្ក្មារក់្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុម្ដលក្រុមហ ុនបានកានក់ារ ់ រឺជារថ្មល
ទ្ិញរចេុរបនន។ ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វរថុទងំលនោះ ក្រូវបានរញ្េូ លលៅរនុងរក្មរិ ១ ។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣២. ការវាសខ់វងតថ្មលសមក្សបរបសឧ់បររណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ (ត) 
(រ) ឋា្ន៊ុក្រមថ្នតថ្មលសមក្សប (ត) 
 
រក្មិត ២ ៖ រថ្មលស្មក្ស្រររស់្ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វរថុម្ដលមនិក្រូវបានជញួដូរលៅរនុងទ្ីផារស្រមម (ឧទហរណ៍ដូចជា លដរ ី
លវ over-the-counter) ក្រូវបានរំណរល់ដាយលក្រើវធិីស្ថស្រស្តវាយរថ្មល ម្ដលរលងកើនការលក្រើក្បាស់្ទ្ិនននយ័លលើទ្ីផារម្ដលអាច
អលងករបាន និងរនថយការពឹងម្ផអរលៅលលើការបា នស់្ថម នចំលពាោះអងាភាពជារោ់រ។់ ក្រសិ្នលរើទ្ិនននយ័ជារោ់រទ់ងំអស់្
ម្ដលរក្មូវស្ក្មារឧ់រររណ៍មយួ អាចអលងករបាន ឧរររណ៍ល្ោះក្រូវបានរញ្េូ លលៅរនុងរក្មរិ ២ ។ 
 
រក្មិត ៣ ៖ ក្រសិ្នលរើទ្ិនននយ័ជារោ់រម់យួឬលក្ចើន មនិពឹងម្ផអរលៅលលើទ្ិនននយ័ទ្ីផារម្ដលអាចអលងករបាន ឧរររណ៍
ល្ោះក្រូវបានរញ្េូ លលៅរនុងរក្មរិ ៣ ។ វារឺជាររណីស្ក្មារម់ូលរក្ររមមសិ្ទ្ធិម្ដលមនិបានចុោះរញ្ា ី។ 
 
(េ) ការវាសខ់វងតថ្មលសមក្សបខដ្ឋយខក្បើទនិនន័យជារ់ល្លរម់ិនអាចអខងកតបាន (រក្មិត៣) 

មូលរក្ររមមសិ្ទ្ធិម្ដលមនិបានចុោះរញ្ា ី រឺការវនិិលោរលៅរនុងការោិល័យឥណទនថ្នរមពុជា (“CBC”) ម្ដល
ក្រូវវាស់្ម្វងតាមរថ្មលស្មក្ស្ររនុងលទ្ធផលលមអរិលផេងៗ លដាយស្ថរវាមនិក្រវូបានកានក់ារល់ដើមបជីញួដូរលទ្ លហើយក្រុមហ ុន
បានស្លក្មចលក្ជើស្លរ ើស្យរការររក់្តាលលើរដំរូងររស់្វា ជាក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុវាស់្ម្វងតាម FVOCI ។    លនោះរឺជាការ    
វនិិលោរជាយុទ្ធស្ថស្រស្ត លហើយក្រុមហ ុនោរទុ់្រថាការលធវើចំណារថ់ាន រម់្ររលនោះ រឺមានភាពស្មក្ស្រ។ 

FVOCI ក្រូវបានរំណរល់ដាយម្ផអរលៅតាមរថ្មលរចេុរបនន លហើយអក្តាអរបហារម្ដលបានលក្រើក្បាស់្ ក្រូវបានម្រ
រក្មូវលៅតាមហានិភយ័ឥណទនររស់្ភារីថ្ដរូ ឬហានិភយ័ឥណទនររស់្ក្រុមហ ុនផ្លទ ល់។ 

មនិមានការររក់្តាចំលណញ/ខារលៅរនុងលទ្ធផលលមអរិលផេងៗលទ្ លដាយស្ថររថ្មលស្មក្ស្រ ក្រហារក់្រម្ហល
នឹងរថ្មលលោង។ លៅថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២០ មនិមានការររក់្តាសំ្វធិានធនបាររ់ងស់្ក្មារ ់FVOCI លនោះលទ្។ 
 
(គ) ឧបររណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុខដលមិនវាសខ់វងតាមតថ្មលសមក្សប 

រិរក្រឹមកាលររលិចេទ្តារាងរុលយការ រថ្មលស្មក្ស្រថ្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វរថុររស់្ក្រុមហ ុន មានរថ្មលក្រហារ់
ក្រម្ហលនឹងរថ្មលលោងររស់្វា។ 

ការបា នស់្ថម នរថ្មលស្មក្ស្រម្ផអរលៅតាមវធិីស្ថស្រស្ត និងការស្នមរដូចខាងលក្កាម៖ 
 

(i) ក្បាររ់លញ្ញ ើ និងការដារក់្បារល់ៅធ្ាររណាត ល និងធ្ារ 
រថ្មលលោងថ្នក្បាររ់លញ្ញ ើ និងការដារក់្បារល់ៅធ្ាររណាត ល និងធ្ារ មានរថ្មលក្រហារក់្រម្ហលនឹងរថ្មល

ស្មក្ស្រររស់្វា លដាយស្ថររណនីទងំលនោះភារលក្ចើនរឺជារណនីចរនត រណនីស្នេ ំនិងក្បាររ់លញ្ញ ើរយៈលពលេលី។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣២. ការវាសខ់វងតថ្មលសមក្សបរបសឧ់បររណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ (ត) 
(គ) ឧបររណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុខដលមិនវាសខ់វងតាមតថ្មលសមក្សប (ត) 
(ii) ឥណទន និង រុលរក្រទនអរិងិជន 

ចំលពាោះឥណទនម្ដលមានអក្តាលងរ ម្ដលមានកាលរំណរល់ៅស្ល់រិចជាង១ឆ្ន  ំជាទូ្លៅរថ្មលលោងររស់្វា រឺ
ជារថ្មលស្មក្ស្របា នស់្ថម នររស់្វា។ 

ចលំពាោះឥណទនម្ដលមានអក្តាលងរ និងមានកាលរំណរល់ៅស្ល់១ឆ្ន  ំឬលលើស្ព១ីឆ្ន  ំរថ្មលស្មក្ស្រក្រូវបាន
បា នស់្ថម នលដាយលធវើអរបហារលំហូរស្ថចក់្បារប់ា នស់្ថម ន្លពលអ្ររ និងលក្រើអក្តាការក្បាររ់រស់្ឥណទន្លពល
រចេុរបនន លដាយស្ថរអក្តាការក្បារត់ាមទ្ីផារររស់្ឥណទនមានហានិភយ័ឥណទន និងកាលរំណរក់្រហារក់្រម្ហលាន  
លហើយក្រវូបានវាយរថ្មលថាមានភាពេុស្ាន រិចរួច ជាមយួនឹងអក្តាការក្បាររ់រស់្ឥណទនតាមរិចេស្នា។ ជាលទ្ធផល 
រថ្មលស្មក្ស្រថ្នឥណទន និង រុលរក្រទនអរិងិជនរយៈលពលម្វង អាចមានរថ្មលក្រហារក់្រម្ហលនឹងរថ្មលលោងររស់្វា 
្កាលររលិចេទ្រាយការណ៍។ 
 
(iii) ក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្អរិងិជន 

រថ្មលស្មក្ស្រថ្នក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្អរិងិជន ម្ដលមានកាលរំណររ់ិចជាង១ឆ្ន  ំ មានរថ្មលក្រហារក់្រម្ហលនងឹ
រថ្មលលោងររស់្វា លដាយស្ថរឧរររណ៍ទងំលនោះមានរយៈលពលេលី។ រថ្មលស្មក្ស្រថ្នក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្អរិងិជន ម្ដលមាន
កាលរំណរ១់ឆ្ន  ំឬលក្ចើនជាង ក្រូវបានលររពំឹងថាមានរថ្មលក្រហារក់្រម្ហលនឹងរថ្មលលោងររស់្វា លដាយស្ថរក្រុមហ ុនបាន
ផតល់អក្តាការក្បារក់្រហារក់្រម្ហលាន  ជាមយួនឹងឧរររណ៍ម្ដលមានកាលរំណរ ់   និងលរាេណឌ ឥណទនក្ស្លដៀងាន  
ម្ដរ។ 

 
(iv) រំណុលភរិស្នា 

រថ្មលស្មក្ស្របា នស់្ថម នថ្នរំណុលភរិស្នាម្ដលមានកាលរំណររ់ិចជាង១ឆ្ន  ំ ក្រហារក់្រម្ហលនឹងរថ្មល
លោង។ ចលំពាោះរំណុលភរិស្នាលផេងៗលទ្ៀរ ម្ដលមានកាលរំណរ១់ឆ្ន  ំឬលក្ចើនជាង រថ្មលស្មក្ស្រររស់្វាក្រូវបានបា ន់
ស្ថម ន ម្ផអរលៅតាមលំហូរស្ថចក់្បារអ់របហារ លដាយលក្រើអក្តារលំណើ នក្បាររ់មេលីលើទ្ីផារ។ 
 
(v) ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុ និង រំណុលហិរញ្ញ វរថុលផេងៗ 

រថ្មលលោងថ្នក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុ និង រំណុលហិរញ្ញ វរថុលផេងៗ ក្រូវបានស្នមរថាមានរថ្មលក្រហារក់្រម្ហល
នឹងរថ្មលស្មក្ស្រររស់្វា លដាយស្ថររណនីទងំលនោះមនិមានរថ្មលម្ក្រក្រួលជាស្ថរវនតលៅតាមអក្តាទ្ផីារលទ្។ 
 
(vi) ក្បាររ់មេ ីនិងអនុរំណុល 

ក្បាររ់មេ ី និងអនុរំណុល មនិក្រូវបានដារល់រល់លើទ្ីផារស្រមមលទ្ លហើយរថ្មលស្មក្ស្រររស់្វា ក្រហារ់
ក្រម្ហលនឹងរថ្មលលោងររស់្វា។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣២. ការវាសខ់វងតថ្មលសមក្សបរបសឧ់បររណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ (ត) 
(គ) ឧបររណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុខដលមិនវាសខ់វងតាមតថ្មលសមក្សប (ត) 
(vii) មលូរក្ររំណុល 

ជាទូ្លៅ រថ្មលស្មក្ស្របា នស់្ថម នថ្នមូលរក្ររំណុល រឺអាក្ស័្យលៅតាមរថ្មលទ្ីផារម្ដលអាចអលងករបាន ្
កាលររលិចេទ្របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុ។ រចេុរបននលនោះ វាមនិក្រូវបានជួញដូរលទ្។ រថ្មលស្មក្ស្របា នស់្ថម នថ្ន       
មូលរក្ររណុំល រឺក្រហារក់្រម្ហលនឹងរថ្មលលោងររស់្វា លដាយម្ផអរលៅតាមលំហូរស្ថចក់្បារប់ា នស់្ថម ន្លពលអ្ររ 
លដាយលក្រើអក្តាលលើទ្ីផារ។ 
 
៣៣. នយិត័រមមសមត៊ុលយរន៊ុងក្ោម៊ុន 

រួលលេលក្រៀរលធៀរមយួចំនួនក្រវូបានរាយការណ៍ល ើងវញិ លដើមបមី្ររក្មូវការររក់្តារណលនយយ។ ពរ័ម៌ានលមអរិ
ចំលពាោះនិយរ័មម និងការរាយការណ៍ល ើងវញិ មានដូចខាងលក្កាម។ 
 
(រ) ឥណទាន និងប៊ុខរក្បទាន 

ធ្ារ និងក្រឹោះស្ថថ នហិរញ្ញ វរថុក្រូវបានរក្មូវឱ្យរណ្សំ្វធិានធនតាមចារ ់ អនុលោមលៅតាមក្រកាស្លលេ
ធ៧-០១៧-៣៤៤ក្រ.រ ចុោះថ្ងៃទ្ី០១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៧ និងស្ថរាចរម្ណ្លំលេ ធ៧-០១៨-០០១ ចុោះថ្ងៃទ្ី១៦ ម្េរុមភៈ ឆ្ន ំ
២០១៨ ស្តីព ី “ចំណារថ់ាន រហ់ានិភយ័ឥណទន និងសំ្វធិានធនលលើអុិមម្ភរមនិ”។ ក្រសិ្នលរើសំ្វធិានធនតាមចាររ់ងារ 
មានចនំនួេពស់្ជាងការងយចុោះរថ្មលរងារម្ផអរតាម CIFRS 9 ល្ោះ ‘ការរំលពញរម្នថម - topping up’ នឹងក្រូវបានររក់្តាជា
ទុ្នរក្មុងតាមចារ ់ និងក្រូវបានដាររ់ង្ហា ញលៅរនុងមូលធន។ រ ទ្ រម់រ ទុ្នរក្មុងក្រូវបានររក់្តាក្រ រល់ៅវញិ (រហូរ
ដល់សូ្នយ) ក្រសិ្នលរើសំ្វធិានធនតាមចាររ់ងារ មានចនំួនលស្មើាន  ឬ ទរជាងការងយចុោះរថ្មលរងារម្ដលម្ផអរតាម 
CIFRS 9 ។ ទុ្នរក្មុងតាមចារក់្រូវបានរមកល់ទុ្រមយួម្ រ ជាក្ទ្្រល់ដើមទុ្ន លហើយមនិអាចម្រងម្ចរបាន និងមនិក្រូវ
បានអនុញ្ជញ រឱ្យរមួរញ្េូ លលៅរនុងការរណ្មូលនិធិផ្លទ ល់សុ្ទ្ធលទ្។ 

សំ្វធិានធនតាមចាររ់ងារ មានចំនួនេពស់្ជាងការងយចុោះរថ្មលរងារម្ដលម្ផអរលៅតាម CIFRS 9 ដូចលនោះការ
រំលពញរម្នថមក្រូវបានររក់្តាក្រមឹក្រូវជាទុ្នរក្មុងតាមចារ ់ ម្ដលបានរង្ហា ញលៅរនុងមូលធន រិរក្រឹមថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ំ
២០១៩។ លទោះជាោ ងណារល៏ដាយ ក្រុមហ ុនបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់សំ្វធិានធនបាររ់ង ់ ម្ផអរលៅតាមសំ្វធិានធនតាមចារ ់
ជំនួស្ឱ្យការងយចុោះរថ្មលម្ដលម្ផអរលៅតាម CIFRS 9 ម្ដលបានរាយការណ៍ឥណទន និងរុលរក្រទនេវោះ ចនំួន 
១០.៦៩៤.៧៦០ ពានល់រៀល បានរាយការណ៍ចំណាយការងយចុោះរថ្មលឥណទនេវោះចំនួន ១.៨៣៩.១៨៤ ពានល់រៀល 
ស្ក្មារក់ារយិររលិចេទ្៣ម្េ និងបានរាយការណ៍ចំណាយការងយចុោះរថ្មលឥណទនលលើស្ចំនួន ២.៣០៩.៩៩១ ពានល់រៀល
ស្ក្មារក់ារយិររលិចេទ្១២ម្េ។ ជាលទ្ធផល ក្រុមហ ុនបានរាយការណ៍ល ើងវញិនូវឥណទន និងរុលរក្រទន ចំនួន 
១០.៦៩៤.៧៦០ ពានល់រៀល និងចំណាយស្ក្មារក់ារងយចុោះរថ្មលឥណទន ចំនួន ១.៨៣៩.១៨៤ ពានល់រៀល ស្ក្មារ់
ដំណាចក់ារយិររលិចេទ្៣ម្េ និងចំននួ ២.៣០៩.៩៩១ ពានល់រៀល ស្ក្មារដ់ំណាចក់ារយិររលិចេទ្១២ម្េ ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ំ
២០២០។  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣. និយត័រមមសមត៊ុលយរន៊ុងក្ោម៊ុន (ត) 
(េ) ពនធខលើក្បារ់ចំណូល 

លោងលៅរំណរស់្មាា ល់ ២៩ ក្រុមហ ុនបានទ្ទ្លួការរនថយពនធ ៥០% ពីពនធលលើក្បារច់ំលណញ (២០%) 
ស្ក្មារដ់ំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។ ស្ក្មារដ់ំណាចក់ារយិររលិចេទ្៣ម្េ ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ ចំណាយពនធ
លលើក្បារច់ំណូលររស់្ក្រុមហ ុន ក្រូវបានរាយការណ៍ជារម្ក្មរក្មួលចំណាយពនធលលើក្បារច់ំណូល ោរព់ីថ្ងៃទ្ី៣០ ម្េរញ្ជញ  
ឆ្ន ២ំ០១៩ តាមអក្តាពនធ ២០% ដល់ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩ តាមអក្តាពនធ ១០%។ ដូចលនោះ រំណុលពនធលលើក្បារ់
ចំណូល និងចំណាយពនធលលើក្បារច់ំណូលម្ដលបានរាយការណ៍ ស្ក្មារដ់ំណាចក់ារយិររលិចេទ្៣ម្េ ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ំ
២០១៩ ក្រូវបានរក្មូវឱ្យរាយការណ៍ល ើងវញិ លដាយស្ថរផលរ ោះពាល់ថ្នការការរ់នថយ ៥០% ថ្នពនធលលើក្បារច់ំលណញ 
និងពនធលលើក្បារច់ណូំល ម្ដលពីការលធវើនិយរ័រមមឥណទននិងរុលរក្រទនរនុងក្ាមុន។ ក្រុមហ ុនបានលធវើនិយរ័រមមមយួ
ស្ក្មារក់ាររាយការណ៍ល ើងវញិថ្នចណំាយពនធលលើក្បារច់ំណូល ចំនួន ១៤.៧៦៤.៥២៥ ពានល់រៀល ស្ក្មារដ់ំណាច់
ការយិររលិចេទ្៣ម្េ ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០១៩។  

 
 ៣១ ធ្នូ ២០១៩  និយត័រមម  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

 (រាយការណ៍រនុងក្ាមុន)    (រាយការណ៍ល ើងវញិ)  (រាយការណ៍ល ើងវញិ) 
        
របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុចល ល្ ោះលពលមនិ   

លពញលលញ (ដរក្ស្ង)់        
ឥណទន នងិរុលរក្រទនវាស់្ម្វងតាមថ្ងលលដើមដររលំស់្  ៣.១០៤.៧៨៧.១៦៥  ១០.៦៩៤.៧៦០  ៣.១១៥.៤៨១.៩២៥  ៧៦៤.៥៣៥.៤៤២ 
ក្ទ្ពយស្រមមស្ររុ ៤.១០២.៤១២.៦១៤  ១០.៦៩៤.៧៦០  ៤.១១៣.១០៧.៣៧៤  ១.០០៩.៣៥១.៥០៤ 
        
រំណុលពនធលលើក្បារច់ណូំលរនុងក្ា ១៣.៦២១.១៨៧  -  ១៣.៦២១.១៨៧  ៣.៣៤២.៦២៣ 
        
រំណុលស្ររុ ៣.៥៥៩.៧០០.២០៣  -  ៣.៥៥៩.៧០០.២០៣  ៨៧៣.៥៤៦.០៦៣ 
        
ក្បារច់ំលណញររាទុ្រ ៩៧.២២៥.១៣៥  ១០.៦៩៤.៧៦០  ១០៧.៩១៩.៨៩៥  ២៦.៧៤០.៦៤៧ 
        
មូលធនស្ររុ ៥៤២.៧១២.៤១១  ១០.៦៩៤.៧៦០  ៥៥៣.៤០៧.១៧១  ១៣៥.៨០៥.៤៤១ 
        
មូលធន និងរណុំលស្ររុ ៤.១០២.៤១២.៦១៤  ១០.៦៩៤.៧៦០  ៤.១១៣.១០៧.៣៧៤  ១.០០៩.៣៥១.៥០៤ 

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣. និយត័រមមសមត៊ុលយរន៊ុងក្ោម៊ុន (ត) 
(េ) ពនធខលើក្បារ់ចំណូល (ត) 
 ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៣ខេ 
 ៣១ ធ្នូ ២០១៩  និយត័រមម  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

 (រាយការណ៍រនុងក្ាមុន)    (រាយការណ៍ល ើងវញិ)  (រាយការណ៍ល ើងវញិ) 
        
របាយការណ៍ចំលណញ-ខារ នងិលទ្ធផលលមអរិលផេងៗ

ចល ល្ ោះលពលមនិលពញលលញ (ដរក្ស្ង)់        
ខារពកីារងយចុោះរថ្មលឥណទន (៥.៣៨៥.៦៨៣)  (១.៨៣៩.១៨៤)  (៧.២២៤.៨៦៧)  (១.៧៧៨.២១០) 
        
ចំណូលពកី្ររិររតិការលផេងៗសុ្ទ្ធ (៤.៣១០.៦៤៤)  (១.៨៣៩.១៨៤)  (៦.១៤៩.៨២៨)  (១.៥១៣.៦១៨) 
        
ចំលណញមុនពនធលលើក្បារច់ំណូល ៣៩.៧៨៥.៨៧៤  (១.៨៣៩.១៨៤)  ៣៧.៩៤៦.៦៩០  ៩.៣៣៩.៥៧៣ 
        
ចំណាយពនធលលើក្បារច់ណូំល ៩.៤៧៧.២៥០  (១៤.៧៦៤.៥២៥)  (៥.២៨៧.២៧៥)  (១.៣០១.៣២៣) 
        
ចំលណញរនុងការយិររលិចេទ្ ៤៩.២៦៣.១២៤  (១៦.៦០៣.៧០៩)  ៣២.៦៥៩.៤១៥  ៨.០៣៨.២៥០ 
        
លទ្ធផលលមអរិលផេងៗ៖        
េទងម់្ដលមិនក្រវូបានោរថ់ាន រល់ ើងវញិរនុ ងចំលណញ-ខារ        
លលមអៀងពកីាររតូរររូយិរណ័ណ  -  -  -  (២៨០.៩៨១) 
លទ្ធផលលមអរិលផេងៗរនុងការយិររលិចេទ្ ការរ់ងជាមយួពនធ ៤៩.២៦៣.១២៤  (១៦.៦០៣.៧០៩)  ៣២.៦៥៩.៤១៥  ៧.៧៥៧.២៦៩ 
លទ្ធផលលមអរិស្ររុរនុងការយិររលិចេទ្        
        
ចំលណញររស់្៖        
មាេ ស់្ក្រុមហ ុន ៤៩.២៦៣.១២៤  (១៦.៦០៣.៧០៩)  ៣២.៦៥៩.៤១៥  ៨.០៣៨.២៥០ 
        
លទ្ធផលលមអរិស្ររុររស់្៖        
មាេ ស់្ក្រុមហ ុន ៤៩.២៦៣.១២៤  (១៦.៦០៣.៧០៩)  ៣២.៦៥៩.៤១៥  ៧.៧៥៧.២៦៩ 

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រណំត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុចខ ល្ ោះខពលមិនខពញខលញ 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធ្នូ ឆ្ន ២ំ០២០ 
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៣៣. និយត័រមមសមត៊ុលយរន៊ុងក្ោម៊ុន (ត) 
(េ) ពនធខលើក្បារ់ចណូំល (ត) 
 ដំណាច់ការយិបរខិចេទ១២ខេ 
 ៣១ ធ្នូ ២០១៩  និយត័រមម  ៣១ ធ្នូ ២០១៩  ៣១ ធ្នូ ២០១៩ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុល្លល រអាខមររិ 

 (រាយការណ៍រនុងក្ាមុន)    (រាយការណ៍ល ើងវញិ)  (រាយការណ៍ល ើងវញិ) 
        
របាយការណ៍ចំលណញ-ខារ នងិលទ្ធផលលមអរិលផេងៗ

ចល ល្ ោះលពលមនិលពញលលញ (ដរក្ស្ង)់        
ខារពកីារងយចុោះរថ្មលឥណទន (១៩.៥៤៦.៥៩៩)  ២.៣០៩.៩៩១  (១៧.២៣៦.៦០៨)  (៤.២៥៣.៨៥២) 
        
ចំណូលពកី្ររិររតការលផេងៗសុ្ទ្ធ (១៣.៥៣៧.៨៤២)  ២.៣០៩.៩៩១  (១១.២២៧.៨៥១)  (២.៧៧០.៩៤០) 
        
ចំលណញមុនពនធលលើក្បារច់ំណូល ១៥៨.៦៨៨.៩២៣  ២.៣០៩.៩៩១  ១៦០.៩៩៨.៩១៤  ៣៩.៧៣៣.១៩៦ 
        
ចំណាយពនធលលើក្បារច់ណូំល (១៧.២៦៦.០៧២)  -  (១៧.២៦៦.០៧២)  (៤.២៦១.១២៣) 
        
ចំលណញរនុងការយិររលិចេទ្ ១៤១.៤២២.៨៥១  ២.៣០៩.៩៩១  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  ៣៥.៤៧២.០៧៣ 
        
លទ្ធផលលមអរិលផេងៗ៖        
េទងម់្ដលមិនក្រវូបានោរថ់ាន រល់ ើងវញិរនុ ងចំលណញ-ខារ        
លលមអៀងពកីាររតូរររូយិរណ័ណ  -  -  -  (១.៤៤៣.០៥២) 
លទ្ធផលលមអរិលផេងៗរនុងការយិររលិចេទ្ ការរ់ងជាមយួពនធ ១៤១.៤២២.៨៥១  ២.៣០៩.៩៩១  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  ៣៤.០២៩.០២១ 
លទ្ធផលលមអរិស្ររុរនុងការយិររលិចេទ្        
        
ចំលណញររស់្៖        
មាេ ស់្ក្រុមហ ុន ១៤១.៤២២.៨៥១  ២.៣០៩.៩៩១  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  ៣៥.៤៧២.០៧៣ 
        
លទ្ធផលលមអរិស្ររុររស់្៖        
មាេ ស់្ក្រុមហ ុន ១៤១.៤២២.៨៥១  ២.៣០៩.៩៩១  ១៤៣.៧៣២.៨៤២  ៣៤.០២៩.០២១ 

 
 


