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មាតិកា 
 ទំព័រ 
 
របាយការណ៍ក្រុមក្រឹរាភបិាល ១ 
របាយការណ៍ស្តីពីការក្រួរពិនិរយលលើពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្លខេរចល ល្ ោះលពល ២ – ៣ 
ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្លខេរចល ល្ ោះលពល៖  

របាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុស្លខេរចល ល្ ោះលពល ៤ 
របាយការណ៍ចំលណញ-ខារ និខលទ្ធផលលមអរិលផេខៗស្លខេរចល ល្ ោះលពល ៥ 
របាយការណ៍រម្ក្មរក្មួលមូលធនស្លខេរចល ល្ ោះលពល ៦ 
របាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារ់ស្លខេរចល ល្ ោះលពល ៧ 
រំណរស់្មាា ល់ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្លខេរចល ល្ ោះលពល ៨ – ៣៧ 
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 រំណត់  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 

 សមាា ល់  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
          
ក្ទពយសរមម          
ស្ថចក់្បាររ់នុខថ្ដ   ១១៦.៩៣៣.០៦៨  ៩៥.០៨៣.១២៩  ២៨.៣៨៨.៧០៣  ២៣.៣៣៩.០១១ 
ក្បាររ់លញ្ញ ើ និខការោរ់ក្បារល់ៅធ្គាររណាត ល   ១៨៣.៥២៦.៥៣០  ១២៦.២៣៣.៥៣០  ៤៤.៥៥៦.០៨៩  ៣០.៩៨៥.១៥៧ 
ក្បាររ់លញ្ញ ើ និខការោរ់ក្បារល់ៅធ្គារ   ៣៨៥.៥៧១.១០៣  ២៦៨.៨៧៤.៥១០  ៩៣.៦០៧.៩៤០  ៦៥.៩៩៧.៦៧១ 
ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុវាស់្ម្វខតាមរថ្មលស្មក្ស្រ  

រនុខចំណូលលមអរិលផេខៗ   ៦១.៧៨៥  ៦១.១១០  ១៥.០០០  ១៥.០០០ 
ឥណទន និខរុលរក្រទនវាស់្ម្វខតាមថ្ងលលដើមដររលំស់្ ៦  ៤.៩៤៨.៣២៤.៥៣៩  ៤.១៣៤.៩១៣.២៩២  ១.២០១.៣៤១.២៣៣  ១.០១៤.៩៥១.៧១៦ 
ក្បាររ់មកល់តាមចារល់ៅធ្គាររណាត ល   ២៨៩.៣០៦.៣៣៣  ២១៩.៦៥៤.២៣០  ៧០.២៣៧.០៣២  ៥៣.៩១៦.១០៩ 
ក្ទ្ពយស្មបរតិ និខររកិាេ រ ៧  ៧.១៣៩.០០៣  ៦.៤០៨.៧៦១  ១.៧៣៣.១៨៨  ១.៥៧៣.០៨៨ 
ក្ទ្ពយស្រមមម្ដលមានសិ្ទ្ធិលក្រើក្បាស់្ ៨  ២៩.៧៥៧.២៧១  ២៧.៧៣០.៥២០  ៧.២២៤.៣៩២  ៦.៨០៦.៧០៦ 
ក្ទ្ពយស្រមមអររូី ៩  ៨.៧៣២.៤១៣  ១០.៦០២.០៣១  ២.១២០.០៣២  ២.៦០២.៣៦៤ 
ពនធពនារក្ទ្ពយស្រមម   ៣៩.៧៥០.៣៨៦  ២៦.២២៥.៦១២  ៩.៦៥០.៤៩៤  ៦.៤៣៧.៣១៣ 
ក្ទ្ពយស្រមមលផេខៗ   ៣៤.៩០៨.៧៥៧  ១៩.២៧៤.១៧៩  ៨.៤៧៥.០៥៧  ៤.៧៣១.០២១ 
          
ក្ទពយសរមមសរ ៊ុប   ៦.០៤៤.០១១.១៨៨  ៤.៩៣៥.០៦០.៩០៤  ១.៤៦៧.៣៤៩.១៦០  ១.២១១.៣៥៥.១៥៦ 
          
បំណ៊ុ ល និខមូលធន          
បំណ៊ុ ល          
ក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្ធ្គារ និខក្រឹោះស្ថថ នហិរញ្ញ វរថុលផេខៗ ១០  ២៣២.៤១៩.៥៩៥  ១៩៥.៥៧០.២២៦  ៥៦.៤២៦.២១៩  ៤៨.០០៤.៤៧៤ 
ក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្អរិងិជន ១១  ២.៩០៦.១៨៩.១០៣  ២.១៧៥.២៤១.៦០៥  ៧០៥.៥៥៦.៩៥៦  ៥៣៣.៩៣២.៦៤៧ 
ក្បាររ់មេ ី ១២  ១.៣៤៧.៧៩៣.៤៧៣  ១.១៥២.១១២.៨២០  ៣២៧.២១៣.៧៥៩  ២៨២.៧៩៦.៤៧០ 
មូលរក្ររំណុល   -  ៨១.៧៤១.១៧៦  -  ២០.០៦៤.១០៨ 
រំណុលភរិស្នា ៨  ២៧.៤៨២.៣៩២  ២៥.២២៨.៤២៨  ៦.៦៧២.១០៣  ៦.១៩២.៥៤៥ 
រំណុលពនធលលើក្បារច់ំណូលរនុខក្គា   ៥៥.៩០៩.២១៥  ៥៤.៧៦៤.៧១០  ១៣.៥៧៣.៤៩២  ១៣.៤៤២.៤៩១ 
អរថក្រលោជនរ៍ុរាលិរ   ៣.៦៥៥.២១១  ២.៤៤៩.០០៧  ៨៨៧.៤០៣  ៦០១.១៣១ 
រំណុលលផេខៗ   ៣៨.២៣៦.៤១២  ៤០.១៧១.០៧១  ៩.២៨២.៩៣៦  ៩.៨៦០.៣៥២ 
អនុរំណុល ១៣  ៣០៧.០០៥.៣៦៥  ២៥២.៦០០.០៤៣  ៧៤.៥៣៣.៩៥៦  ៦២.០០២.៩៥៦ 
បំណ៊ុ លសរ ៊ុប   ៤.៩១៨.៦៩០.៧៦៦  ៣.៩៧៩.៨៧៩.០៨៦  ១.១៩៤.១៤៦.៨២៤  ៩៧៦.៨៩៧.១៧៤ 
          
មូលធន          
លដើមទុ្ន   ២២៤.៣៧៧.៤០០  ២២៤.៣៧៧.៤០០  ៥៥.៤៦០.៨៥០  ៥៥.៤៦០.៨៥០ 
ក្បារច់ំលណញររាទុ្រ   ៥២០.៥២៧.៩០៦  ៣៥០.៣៨៩.៣០២  ១២៨.០០៣.៥៩៨  ៨៦.២៤១.៥៤៥ 
ទុ្នរក្មុខទូ្លៅ   ៣៨០.៤១៥.១១៦  ៣៨០.៤១៥.១១៦  ៩៣.៧៦៨.៩៥១  ៩៣.៧៦៨.៩៥១ 
ទុ្នរក្មុខតាមចារ់   -  -  -  - 
ទុ្នរក្មុខលផេខៗ   -  -  (៤.០៣១.០៦៣)  (១.០១៣.៣៦៤) 
មូលធនសរ ៊ុប   ១.១២៥.៣២០.៤២២  ៩៥៥.១៨១.៨១៨  ២៧៣.២០២.៣៣៦  ២៣៤.៤៥៧.៩៨២ 
          
បំណ៊ុ ល និខមូលធនសរ ៊ុប   ៦.០៤៤.០១១.១៨៨  ៤.៩៣៥.០៦០.៩០៤  ១.៤៦៧.៣៤៩.១៦០  ១.២១១.៣៥៥.១៥៦ 

 
 
 
រំណរស់្មាា ល់ម្ដលភាា រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ៨ ដល់ទំ្ពរ័ទី្ ៣៧ រឺជាម្ផនរថ្នពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្លខេរចល ល្ ោះលពលលនោះ។ 
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របាយការណ៍ចំខណញ-ខាត និខលទធ្លលមអិតសរ ៊ុបសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
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   ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ 
 រំណត ់  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣០ រញ្ញញ  ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣០ រញ្ញញ  ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣០ រញ្ញញ  ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣០ រញ្ញញ  ២០២១ 
 សមាា ល ់  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
                  
ចំណូលការក្បារ ់ ១៤  ២២៤.៣៤៧.៨៧៣  ១៨០.៥៦៦.៨៤៥  ៥៥.១៤៩.៤២៨  ៤៤.៣០០.០១១  ៦៣៦.៤៩៤.៦៥១  ៥២៧.៩២៩.៤៦៣  ១៥៦.២៣៣.៣៤៦  ១២៩.៨៤០.០០៦ 
ចំណាយការក្បារ ់ ១៤  (៧៩.២៤១.៧០០)  (៦២.៦៥០.៦៥៨)  (១៩.៤៧៩.២៧៧)  (១៥.៣៧០.៦២៣)  (២២៣.០៤៦.២៤១)  (១៨៧.៣៥៣.៤២១)  (៥៤.៧៤៨.៧០៩)  (៤៦.០៧៨.០៦៧) 
ចំណូលការក្បារស់៊ុទធ ១៤  ១៤៥.១០៦.១៧៣  ១១៧.៩១៦.១៨៧  ៣៥.៦៧០.១៥១  ២៨.៩២៩.៣៨៨  ៤១៣.៤៤៨.៤១០  ៣៤០.៥៧៦.០៤២  ១០១.៤៨៤.៦៣៧  ៨៣.៧៦១.៩៣៩ 
                  
ចំណូលរថ្ក្មលជើខស្ថ   ៧.៦៤០.៨០៩  ៥.៧៦៨.១៨៩  ១.៨៧៨.២៧២  ១.៤១៥.១៥៩  ២១.០៥៣.៣៤៥  ១៨.១៦២.៧៦៥  ៥.១៦៧.៧៣៣  ៤.៤៦៦.៩៨៦ 
ចំណាយរថ្ក្មលជើខស្ថ   (២១៧.១៨៨)  (១១១.៦៩៥)  (៥៣.៣៨៩)  (២៧.៤០៣)  (៧១២.៣៨៥)  (៤០២.៤១១)  (១៧៤.៨៦១)  (៩៨.៩៧០) 
ចំណូលរថ្ក្មខជើខសាស៊ុទធ   ៧.៤២៣.៦២១  ៥.៦៥៦.៤៩៤  ១.៨២៤.៨៨៣  ១.៣៨៧.៧៥៦  ២០.៣៤០.៩៦០  ១៧.៧៦០.៣៥៤  ៤.៩៩២.៨៧២  ៤.៣៦៨.០១៦ 
                  
ចំណូលក្រររិរតិការលផេខៗ   ៩៣០.៩៧២  ៤៩៥.៥៨៥  ២២៨.៨៥៣  ១២១.៥៨៦  ២.១៨៩.១០៦  ១.៤៧៣.៤៤១  ៥៣៧.៣៣៦  ៣៦២.៣៨១ 
(ខារ)/ចំលណញលផេខៗ – សុ្ទ្ធ   (៦.០២៥.៦១៧)  ៤៣៧.២៩០  (១.៤៨១.២២៣)  ១០៧.២៨៤  (៧.១១៦.៧៦៩)  (៤៣០.០១២)  (១.៧៤៦.៨៧៥)  (១០៥.៧៥៨) 
ចំណូលក្បតិបតតកិារខ្េខៗសរ ៊ុប   (៥.០៩៤.៦៤៥)  ៩៣២.៨៧៥  (១.២៥២.៣៧០)  ២២៨.៨៧០  (៤.៩២៧.៦៦៣)  ១.០៤៣.៤២៩  (១.២០៩.៥៣៩)  ២៥៦.៦២៣ 
                  
ខារពកីារងយចុោះរថ្មលឥណទន ១៥  (៣០.០៩៥.៧៤១)  (៤.២៥៥.៧៦៩)  (៧.៣៩៨.១៦៦)  (១.០៤៤.១០៤)  (៥៩.២៧៧.២៥៦)  (២៦.៦៣៣.១៤៨)  (១៤.៥៥០.១៣៦)  (៦.៥៥០.២០៩) 
ចំលណញសុ្ទ្ធពកីារឈរទ់្ទ្លួស្ថា ល់ក្ទ្ពយស្រមម ហិរញ្ញ វរថុវាស់្ម្វខតាមថ្ងលលដើមដររលំស់្   ៦៧៥.៤៤២  ៦៤៣.៣១១  ១៦៦.០៣៨  ១៥៧.៨២៩  ២.៥២២.៨៨៦  ១.៧៥០.៤២៩  ៦១៩.២៦៥  ៤៣០.៥០៤ 
ខាតក្បតិបតតិការខ្េខៗស៊ុទធ   (៣៤.៥១៤.៩៤៤)  (២.៦៧៩.៥៨៣)  (៨.៤៨៤.៤៩៨)  (៦៥៧.៤០៥)  (៦១.៦៨២.០៣៣)  (២៣.៨៣៩.២៩០)  (១៥.១៤០.៤១០)  (៥.៨៦៣.០៨២) 
                  
ចំណាយររុាលិរ ១៦  (៣៦.១០៦.៤២១)  (៣៣.០៧៧.៧០០)  (៨.៨៧៥.៧១៨)  (៨.១១៥.២៣៦)  (១០៨.៨៣៧.៦៧១)  (៩៨.៨៣៩.៤២០)  (២៦.៧១៥.១៨៧)  (២៤.៣០៨.៧៦០) 
ចំណាយរលំស់្ក្ទ្ពយស្មបរតិ និខររកិាេ រ និខក្ទ្ពយស្រមមអររូ ី   (៣.០៦២.០២១)  (៣.៥២២.៨១៤)  (៧៥២.៧០៩)  (៨៦៤.២៨២)  (៩.២៩៧.២២៩)  (៨.៨១៤.៣៤៧)  (២.២៨២.០៨៩)  (២.១៦៧.៨១៨) 
ចំណាយក្ររិររតិការលផេខៗ   (១៥.១៩៧.៦០៣)  (១០.៨២៨.០៧៤)  (៣.៧៣៥.៨៩១)  (២.៦៥៦.៥៤៤)  (៤០.៥០៧.៨៣៩)  (៣០.៨២៧.៦៨១)  (៩.៩៤៣.០១៤)  (៧.៥៨១.៨២០) 
ចំខណញម៊ុនពនធខលើក្បារច់ំណូល   ៦៣.៦៤៨.៨០៥  ៧៣.៤៦៤.៥១០  ១៥.៦៤៦.២១៨  ១៨.០២៣.៦៧៧  ២១៣.៤៦៤.៥៩៨  ១៩៦.០១៥.៦៥៨  ៥២.៣៩៦.៨០៩  ៤៨.២០៨.៤៧៥ 
                  
ចំណាយពនធលលើក្បារច់ំណូល ១៧  (១២.៩២៦.២៨៧)  (១៥.៣១៩.១៤១)  (៣.១៧៧.៥៥៣)  (៣.៧៥៨.៣៧៦)  (៤៣.៣២៥.៩៩៤)  (៤០.១២០.៩៥៣)  (១០.៦៣៤.៧៥៦)  (៩.៨៦៧.៤២៦) 
ចំខណញរន៊ុខការយិបរខិចេទ   ៥០.៧២២.៥១៨  ៥៨.១៤៥.៣៦៩  ១២.៤៦៨.៦៦៥  ១៤.២៦៥.៣០១  ១៧០.១៣៨.៦០៤  ១៥៥.៨៩៤.៧០៥  ៤១.៧៦២.០៥៣  ៣៨.៣៤១.០៤៩ 
                  
ចំណូលលមអរិលផេខៗ៖                  
េទខម់្ដលមិនក្រូវបានោរថ់ាន រល់ ើខវញិរនុ ខចលំណញ-ខារ                  
លលមអៀខពីការរតូរររូិយរណ័ណ    -  -  (៣.១៧៥.៨៥៩)  (២១៥.៨៥៨)  -  -  (៣.០១៧.៦៩៩)  (១.៦៣២.៣៦៧) 
ចំណូលលមអរិលផេខៗស្ក្មារក់ារយិររលិចេទ្ការរ់ខពនធរចួ   -  -  (៣.១៧៥.៨៥៩)  (២១៥.៨៥៨)  -  -  (៣.០១៧.៦៩៩)  (១.៦៣២.៣៦៧) 
ចំណូលលមអតិសរ ៊ុបរន៊ុខការយិបរខិចេទ   ៥០.៧២២.៥១៨  ៥៨.១៤៥.៣៦៩  ៩.២៩២.៨០៦  ១៤.០៤៩.៤៤៣  ១៧០.១៣៨.៦០៤  ១៥៥.៨៩៤.៧០៥  ៣៨.៧៤៤.៣៥៤  ៣៦.៧០៨.៦៨២ 
                  
ចំខណញរបស៖់                  
មាេ ស់្ក្រមុហ ុន   ៥០.៧២២.៥១៨  ៥៨.១៤៥.៣៦៩  ១២.៤៦៨.៦៦៥  ១៤.២៦៥.៣០១  ១៧០.១៣៨.៦០៤  ១៥៥.៨៩៤.៧០៥  ៤១.៧៦២.០៥៣  ៣៨.៣៤១.០៤៩ 
                  
ចំណូលលមអតិសរ ៊ុបរបស៖់                  
មាេ ស់្ក្រមុហ ុន   ៥០.៧២២.៥១៨  ៥៨.១៤៥.៣៦៩  ៩.២៩២.៨០៦  ១៤.០៤៩.៤៤៣  ១៧០.១៣៨.៦០៤  ១៥៥.៨៩៤.៧០៥  ៣៨.៧៤៤.៣៥៤  ៣៦.៧០៨.៦៨២ 

 
រំណរស់្មាា ល់ម្ដលភាា រម់រជាមយួ ពទី្ពំរ័ទ្ី ៨ ដល់ទ្ពំរ័ទ្ ី៣៧ រជឺាម្ផនរថ្នពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្លខេរចល ល្ ោះលពលលនោះ។



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
របាយការណ៍បខក្មបក្មួលមូលធនសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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 ខដលជារបសម់ាា សក់្រុមហ ៊ុន 

 ខដើមទ៊ុន  
ក្បារ់ចំខណញ

ររាទ៊ុរ  
ទ៊ុនបក្មុខ 

ទូខៅ  
ទ៊ុនបក្មុខ 
តាមចាប ់  

ទ៊ុនបក្មុខ 
ខ្េខៗ  សរ ៊ុប  ខដើមទ៊ុន  

ក្បារ់ចំខណញ
ររាទ៊ុរ  

ទ៊ុនបក្មុខ 
ទូខៅ  

ទ៊ុនបក្មុខ 
តាមចាប ់  

ទ៊ុនបក្មុខ 
ខ្េខៗ  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
 

                       
សមត៊ុលយគិតក្តឹមថ្ងៃទ៊ី០១ ខេមររា ឆ្ន ២ំ០២១ 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 
                        
ចំលណញរនុខការយិររលិចេទ្ -  ១៥៥.៨៩៤.៧០៥  -  -  -  ១៥៥.៨៩៤.៧០៥  -  ៣៨.៣៤១.០៤៩  -  -  -  ៣៨.៣៤១.០៤៩ 
ចំណូលលមអរិលផេខៗ – លលមអៀខពីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (១.៦៣២.៣៦៧)  (១.៦៣២.៣៦៧) 
ចំណូលលមអិតសរ ៊ុបរន៊ុខការយិបរខិចេទ -  ១៥៥.៨៩៤.៧០៥  -  -  -  ១៥៥.៨៩៤.៧០៥  -  ៣៨.៣៤១.០៤៩  -  -  (១.៦៣២.៣៦៧)  ៣៦.៧០៨.៦៨២ 
                        
សមត៊ុលយគិតក្តឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ ២២៤.៣៧៧.៤០០  ៤៥៣.៩៥៩.៩៨១  ២១០.៤១៥.១១៦  -  -  ៨៨៨.៧៥២.៤៩៧  ៥៥.៤៦០.៨៥០  ១១១.៧២០.២៤៧  ៥១.៩៧៩.៣៧៤  -  (១.២៧៥.៥៧៣)  ២១៧.៨៨៤.៨៩៨ 
                        
សមត៊ុលយគិតក្តឹមថ្ងៃទ៊ី០១ ខេមររា ឆ្ន ២ំ០២២ ២២៤.៣៧៧.៤០០  ៣៥០.៣៨៩.៣០២  ៣៨០.៤១៥.១១៦  -  -  ៩៥៥.១៨១.៨១៨  ៥៥.៤៦០.៨៥០  ៨៦.២៤១.៥៤៥  ៩៣.៧៦៨.៩៥១  -  (១.០១៣.៣៦៤)  ២៣៤.៤៥៧.៩៨២ 
                        
ចំលណញរនុខការយិររលិចេទ្ -  ១៧០.១៣៨.៦០៤  -  -  -  ១៧០.១៣៨.៦០៤  -  ៤១.៧៦២.០៥៣  -  -  -  ៤១.៧៦២.០៥៣ 
ចំណូលលមអរិលផេខៗ – លលមអៀខពីការរតូរររិូយរណ័ណ  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (៣.០១៧.៦៩៩)  (៣.០១៧.៦៩៩) 
ចំណូលលមអិតសរ ៊ុបរន៊ុខការយិបរខិចេទ -  ១៧០.១៣៨.៦០៤  -  -  -  ១៧០.១៣៨.៦០៤  -  ៤១.៧៦២.០៥៣  -  -  (៣.០១៧.៦៩៩)  ៣៨.៧៤៤.៣៥៤ 
                        
សមត៊ុលយគិតក្តឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ២២៤.៣៧៧.៤០០  ៥២០.៥២៧.៩០៦  ៣៨០.៤១៥.១១៦  -  -  ១.១២៥.៣២០.៤២២  ៥៥.៤៦០.៨៥០  ១២៨.០០៣.៥៩៨  ៩៣.៧៦៨.៩៥១  -  (៤.០៣១.០៦៣)  ២៧៣.២០២.៣៣៦ 

 
 
 
 
រំណរស់្មាា ល់ម្ដលភាា រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ៨ ដល់ទំ្ពរ័ទី្ ៣៧ រឺជាម្ផនរថ្នពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្លខេរចល ល្ ោះលពលលនោះ។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
របាយការណ៍លហូំរសាច់ក្បារ់សខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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   ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ 

 រំណត់  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣០ រញ្ញញ  ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣០ រញ្ញញ  ២០២១ 

 សមាា ល់  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
          

លហូំរសាច់ក្បារ់ព៊ីសរមមភាពក្បតិបតតិការ   
       

ស្ថចក់្បារ់បានលក្រើរនុខក្ររិររតិការ ១៨  (៣៥៩.៩៤៦.១៧៩)  (៤៧៩.១៥៩.៦៧៧)  (៨៨.៣០៥.៤៥៣)  (១១៧.៨៣៧.៤០៥) 
ការក្បារប់ានទ្ទ្ួល   ៦៤៤.៤៨៦.៦១៣  ៥២៧.៩២៥.២៤១  ១៥៨.១៩៥.០៤៥  ១២៩.៨៣៨.៩៦៧ 
ការក្បារប់ានរខ់   (១៨៨.២៨៦.៩១០)  (១៧៤.៥៥១.៦៦៣)  (៤៦.២១៦.៧១៨)  (៤២.៩២៩.៥៧៨) 
ពនធលលើក្បារច់ំណូលបានរខ ់   (៥៥.៧០៦.២៦៣)  (៤៨.១១៣.៧០៧)  (១៣.៦៧៣.៦០៤)  (១១.៨៣៣.១៧៩) 
អរថក្រលោជនរ៍ុរាលិរបានរខ ់   (៤.០៤៣.៦៤៦)  (៣.២៦៧.៩៣៣)  (៩៩២.៥៤៩)  (៨០៣.៧២២) 
សាច់ក្បារ់ស៊ុទធបានព៊ី/(ខក្បើរន៊ុខ)សរមមភាព
ក្បតិបតតិការ   ៣៦.៥០៣.៦១៥  (១៧៧.១៦៧.៧៣៩)  ៩.០០៦.៧២១  (៤៣.៥៦៤.៩១៧) 

          
លហូំរសាច់ក្បារ់បានខក្បើរន៊ុខសរមមភាពវិនិខោគ          
ក្បាររ់មកល់ និខការោរក់្បារល់ៅធ្គាររណាត ល -          

កាលរំណរ់លលើស្រីម្េ   (៥២៥.៨២៤)  (៥១៦.៤១០)  (១២៩.០៦៨)  (១២៧.០០៧) 
ការទ្ិញក្ទ្ពយស្មបរតិ និខររកិាេ រ ៧  (៣.៤០៦.១១៨)  (១.៧៣៨.០៦៦)  (៨៣៦.០៦២)  (៤២៧.៤៦៣) 
ការទ្ិញក្ទ្ពយស្រមមអររូី ៩  (១២៩.៨១១)  (៦.៤៩៦.៣២៤)  (៣១.៨៦៣)  (១.៥៩៧.៧១៩) 
ស្ថចក់្បារ់បានពីការលរក់្ទ្ពយស្មបរតិ និខររកិាេ រ   ៣៦៣.៣៧៨  ៣៥.០៧៨  ៨៩.១៩៤  ៨.៦២៧ 
សាច់ក្បារ់ស៊ុទធបានខក្បើរន៊ុខសរមមភាពវិនិខោគ   (៣.៦៩៨.៣៧៥)  (៨.៧១៥.៧២២)  (៩០៧.៧៩៩)  (២.១៤៣.៥៦២) 

          
លហូំរសាច់ក្បារ់ព៊ីសរមមភាពហរិញ្ញបបទាន          
ស្ថចក់្បារ់បានពីក្បាររ់មេ ី   ៥៣៥.៥៤៧.៨៨៣  ២៧២.៣២២.៣០២  ១៣១.៤៥៥.០៥២  ៦៦.៩៧៥.៤៨០ 
ការទូ្ទរ់ស្ខក្បាររ់មេ ី   (៣២៤.៤៥៥.៥០៥)  (៣៧១.៦៩៤.៣៩៩)  (៧៩.៦៤០.៥២៧)  (៩១.៤១៥.២៤៨) 
ស្ថចក់្បារ់បានពីអនុរំណុល   ៨៧.៤៩៦.៩៤៤  ៦១.៥៤៩.៥២១  ២១.៤៧៦.៩១៣  ១៥.១៣៧.៦១០ 
ការទូ្ទរ់ស្ខអនុរំណុល   (១៧.៩៧៣.៨០០)  (៣២.៥១៦.២០០)  (៤.៤១១.៨៣១)  (៧.៩៩៧.០៩៨) 
ការទូ្ទរ់ស្ខមូលរក្ររំណុល   (៨០.៥០៤.៧៨៣)  -  (១៩.៧៦០.៦២៤)  - 
ការទូ្ទរច់ំណាយក្ររិររតិការ   (៣២.៦៨០.៧៥៩)  (៣.១៧៣.៧៧២)  (៨.០២១.៧៨៧)  (៧៨០.៥៦៤) 
ចំម្ណរក្បារ់លដើមរនុខការទូ្ទរភ់រិស្នា   (៤.៤៤៨.២២៥)  (៤.៩៤៣.០១៥)  (១.០៩១.៨៥៧)  (១.២១៥.៦៩៥) 
សាច់ក្បារ់ស៊ុទធបានព៊ី/(ខក្បើរន៊ុខ)សរមមភាព     
ហរិញ្ញបបទាន   ១៦២.៩៨១.៧៥៥  (៧៨.៤៥៥.៥៦៣)  ៤០.០០៥.៣៣៩  (១៩.២៩៥.៥១៥) 

          
រំខណើ ន/(តំហយ)សាច់ក្បារ់ និខសាច់ក្បារ់       
សមមូលស៊ុទធ   ១៩៥.៧៨៦.៩៩៥  (២៦៤.៣៣៩.០២៤)  ៤៨.១០៤.២៦១  (៦៥.០០៣.៩៩៤) 

ស្ថចក់្បារ ់និខស្ថច់ក្បារស់្មមូល្លដើមការយិររលិចេទ្   ៤៩០.៣៥៩.៨៩៨  ៦៤៨.២៤០.២០៧  ១២០.៣៦៣.២៥៤  ១៦០.២៥៧.១៥៩ 
លលមអៀខពីការរតូរររូិយរ័ណណ    -  -  (១.៨៨៦.៥៧៤)  (១.១៣៦.៦៧០) 
សាច់ក្បារ់ និខសាច់ក្បារ់សមមូល្ដំណាច់
ការយិបរខិចេទ   ៦៨៦.១៤៦.៨៩៣  ៣៨៣.៩០១.១៨៣  ១៦៦.៥៨០.៩៤១  ៩៤.១១៦.៤៩៥ 

 
 
 
រំណរស់្មាា ល់ម្ដលភាា រម់រជាមយួ ពីទំ្ពរ័ទី្ ៨ ដល់ទំ្ពរ័ទី្ ៣៧ រឺជាម្ផនរថ្នពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្លខេរចល ល្ ោះលពលលនោះ។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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១.  ព័ត៌មានទូខៅ 
ក្រុមហ ុន អិលអូអិលសីុ្ (លេមរូឌា) ភអីិលសីុ្ (អរីរ ធ្គារ ភូម ិ(លេមរូឌា) អិលធីឌី) (លៅការថ់ា        ក្រុម

ហ ុន) រឺជាក្រឹោះស្ថថ នមកី្រូហិរញ្ញ វរថុ ម្ដលមានចុោះរញ្ា ីពាណិជារមមលៅក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា លោយបានចុោះរញ្ា ីជាមយួ
ក្រសួ្ខពាណិជារមម ជាក្រុមហ ុនស្ថធារណៈទ្ទ្ួលេុស្ក្រូវមានរក្មរិ ម្ដលមានវញិ្ញញ រនរក្រចុោះរញ្ា ីលលេ Co.១៤១៣ E/
២០០២ ចុោះថ្ងៃទ្ី២៣ ម្េឧស្ភា ឆ្ន ២ំ០០២ និខបានរតូរលៅវញិ្ញញ រនរក្រងមីលលេ ០០០១២៨២៩ ចុោះថ្ងៃទ្ី២៨ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ំ
២០១៥។ រ ទ្ រព់ីការផ្លល ស់្រតូររច្ស្មពន័ធថ្នការកានក់ារភ់ារហ ុនរនុខម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៤ ក្រុមហ ុនបានកាល យជារុក្រស្
មពន័ធររស់្ក្រុមហ ុន LOLC Micro Investments Ltd., ជាក្រុមហ ុនម្ដលបានចុោះរញ្ា ីពាណិជារមមលៅក្រលទ្ស្ក្សី្លង្ហក ។ 
ក្រុមហ ុនលមធំជាខលររឺក្រុមហ ុន LOLC Holdings PLC (អរីរ ក្រុមហ ុន Lanka ORIX Leasing Company PLC) ជា
ក្រុមហ ុនម្ដលបានចុោះរញ្ា ីលៅក្រលទ្ស្ក្សី្លង្ហក  និខបានចុោះរញ្ា ីរនុខផារមូលរក្រ Colombo ។ 

លៅថ្ងៃទ្ី១១ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៥ ក្រុមហ ុនបានទ្ទ្ួលអាជ្ារណ័ណ ជាក្រឹោះស្ថថ នមកី្រូហិរញ្ញ វរថុទ្ទ្ួលក្បាររ់លញ្ញ ើ 
(MDI) ពីធ្គារជារិ ថ្ន រមពុជា (លៅការថ់ា NBC ឬ ធ្គាររណាត ល) លដើមបលីធវើក្រររិរតិការទ្ទ្ួលក្បាររ់លញ្ញ ើពី         
អរិងិជន។ 

លៅថ្ងៃទ្ី១៦ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧ ក្រុមហ ុន LOLC Micro investments Ltd. និខក្រុមហ ុន DWM Investment 
Asia Ltd បានលផទរ/លរភ់ារហ ុនររស់្េលួនចំនួន ៩៦,៩៧% លៅឱ្យក្រុមហ ុន LOLC Private Limited ម្ដលក្រូវបានអនុម័
រលោយ NBC លៅថ្ងៃទ្ី២៨ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០១៧។    NBC បានអនុមរ័ការផ្លល ស់្រតូរភារទុ្និរ លៅថ្ងៃទ្ី២៥     ម្េមី្          
ឆ្ន ២ំ០១៨ លហើយក្រសួ្ខពាណិជារមមបានអនុមរ័លៅថ្ងៃទ្ី២៥ ម្េមងុិ្ ឆ្ន ២ំ០១៨។ 

ភារទុ្និរររស់្ក្រុមហ ុនរឺក្រុមហ ុន LOLC Private Limited បានរតូរ្មររណ៍លៅជាក្រុមហ ុន LOLC Asia 
Private Limited លហើយក្រុមហ ុនបានទ្ទ្ួលការអនុមរ័ពី NBC ចំលពាោះការរតូរល ម្ ោះភារទុ្និរលៅថ្ងៃទ្ី១៥ ម្េធនូ                
ឆ្ន ២ំ០២១។ លៅថ្ងៃទ្ី៣០ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ក្រសួ្ខពាណិជារមមបានអនុមរ័ចំលពាោះការផ្លល ស់្រតូរល ម្ ោះភារទុ្និរររស់្            
ក្រុមហ ុន។ 

ស្រមមភាពចមបខររស់្ក្រុមហ ុនរឺការផតល់លស្វាមកី្រូហិរញ្ញ វរថុ (ទ្ទ្ួលក្បាររ់លញ្ញ ើ និខផតល់ក្បាររ់មេ)ី ជូនក្រជា
ពលរដឋលៅតាមរំរនជ់នរទ្ ស្ហក្គាស្ធុនរូច រដូ៏ចជា ស្ហក្គាស្ធុនរូច និខមធយម តាមរយៈការោិល័យរណាត ល
ររស់្េលួនលៅរាជធានីភនលំពញ និខតាមរណាត ស្ថខាលផេខៗលទ្ៀរ លៅរនុខក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា។ លគាលរំណខថ្នអាជីវរមម
ររស់្ក្រុមហ ុនរឺផតល់នូវលស្វាម្ផនរហិរញ្ញ វរថុម្ដលមានទ្ំនុរចិរត និខអាចទ្ទ្ួលយរបាន ជូនដល់ស្ហក្រិនថ្នស្ហក្គាស្
ធុនរូច រដូ៏ចជាស្ហក្គាស្ធុនរូច និខមធយម។ 

រិរក្រឹមថ្ងៃទ្ី៣០ ម្េមងុិ្ ឆ្ន ២ំ០២២ ក្រុមហ ុនមានការោិល័យចំនួន ៨២ ទ្ីតាខំ (៨១ ស្ថខា និខ
ការោិល័យរណាត លមយួលៅរាជធានីភនលំពញ)។ ការោិល័យចុោះរញ្ា ីររស់្ក្រុមហ ុន មានទ្ីតាខំស្ថិរលៅអគារលលេ ៦៦៦B 
ផលូវលលេ ២៧១ ស្ង្ហក រ ់រឹខទ្ំពុន ២ េណឌ  មានជយ័ រាជធានី ភនលំពញ ក្ពោះរាជាណាចក្ររមពុជា។ 

ក្រុមក្រឹរាភបិាលបានអនុមរ័ឱ្យលចញផាយ ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្លខេរចល ល្ ោះលពលលនោះ លៅថ្ងៃទ្ី១៤ ម្េវចិេិកា    
ឆ្ន ២ំ០២២។ 

ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្លខេរចល ល្ ោះលពល ស្ក្មារដ់ំណាចក់ារយិររលិចេទ្៩ម្េថ្ងៃទ្ី៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ក្រូវបាន
ក្រួរពិនិរយ រ ុម្នតមនិក្រវូបានលធវើស្វនរមមលទ្។ 
 

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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២. មូលដ្ឋា នថ្នការខរៀបចំព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុ 
ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្លខេរចល ល្ ោះលពល ស្ក្មារដ់ំណាចក់ារយិររលិចេទ្៩ម្េ ថ្ងៃទ្ី៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ លនោះ ក្រូវ

បានលរៀរចំល ើខលោយអនុលោមលៅតាមស្តខោ់ររណលនយយអនតរជារិថ្នរមពុជា លលេ៣៤  ស្តីពី ‘របាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុ
ចល ល្ ោះលពល’ (CIAS 34)។ 

ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្លខេរចល ល្ ោះលពលលនោះ មនិរមួរញ្េូ លនូវរំណរស់្មាា ល់ទខំអស់្ ម្ដលក្រូវបានរង្ហា ញជា
ទូ្លៅលៅរនុខរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុក្រោឆំ្ន មំ្ដលបានលធវើស្វនរមមលទ្។ ដូចលនោះ របាយការណ៍លនោះរួរក្រូវបានអានភាា រជ់ាមយួ
នឹខរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុក្រោឆំ្ន មំ្ដលបានលធវើស្វនរមម ស្ក្មារដ់ំណាចឆ់្ន ថំ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ ម្ដលក្រូវបានលរៀរចំ
ល ើខលោយអនុលោមលៅតាមស្តខោ់ររបាយការណ៍ទរទ់្ខនឹខហិរញ្ញ វរថុអនតរជារិ ថ្ន រមពុជា (CIFRS)។ 

លគាលការណ៍រណលនយយម្ដលបានអនុវរត មានស្ខារិភាពជាមយួនឹខលគាលការណ៍រណលនយយរនុខឆ្ន ហិំរញ្ញ វរថុ
មុន និខលគាលការណ៍រណលនយយរនុខការយិររលិចេទ្មុនម្ដលពារព់ន័ធ។ 

ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្លខេរចល ល្ ោះលពលជាភាស្ថអខល់រលស្ក្រូវបានលរៀរចំល ើខលចញព ី ពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្លខេរ
ចល ល្ ោះលពលជាភាស្ថម្េមរ។ រនុខររណីមនិមានស្ខារិភាព ឬមានភាពេុស្គាន រនុខការររក្ស្ថយរវាខភាស្ថទខំពីរ ល្ោះក្រូវ
យរពរ័ម៌ានហិរញ្ញ វរថុស្លខេរចល ល្ ោះលពលជាភាស្ថម្េមរជាលគាល។ 

 
 សតខ់ដ្ឋរគណខនយយងម៊ី និខវិខសាធនរមម ខដលក្រុមហ ៊ុនបានអន៊ុវតត 

ស្តខោ់រវលិស្ថធនរមមរណលនយយមយួចំនួន បានចូលជាធរមានស្ក្មារក់ារយិររលិចេទ្រាយការណ៍លនោះ មានដូច
ខាខលក្កាម៖ 
• ក្ទ្ពយស្មបរតិ លរាខចក្រ និខររកិាេ រ ស្ថចក់្បារទ់្ទ្ួលមុនការលក្រើក្បាស់្តាមរំណខ – វលិស្ថធនរមម CIAS 16 
• ការលោខលៅក្ររេណឌ រំនិរ  – វលិស្ថធនរមម CIFRS 3 
• រិចេស្នាម្ដលខារ (Onerous contract) ចំណាយរនុខការរំលពញការពវរិចេតាមរិចេស្នា – វលិស្ថធនរមម 

CIAS 37 និខ 
• ការម្រលមអស្តខោ់រ CIFRS ក្រោឆំ្ន  ំ2018 – 2020  

 
វលិស្ថធនរមមស្តខោ់ររណលនយយទខំល្ោះ មនិមានផលរ ោះពាល់ជាស្ថរវនតចំលពាោះក្រុមហ ុនលទ្។ ដូចលនោះ      ក្រុម

ហ ុនមនិបានផ្លល ស់្រតូរលគាលការណ៍រណលនយយររស់្េលួន ឬលធវើនិយរ័រមមក្រ រល់ក្កាយ លោយស្ថរការអនុវរតស្តខោ់រទខំ
ល្ោះលទ្។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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២. មូលដ្ឋា នថ្នការខរៀបចំព័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុ (ត) 
 ការបង្ហា ញជាក្បារ់ដ៊ុោល រអាខមររិ 

ការរតូរពីក្បារល់រៀលលៅជាក្បារដុ់ោល រអាលមររិ រឺស្ក្មារម់្រការលក្រើក្បាស់្ររស់្រណៈក្ររក់្រខម្ររ ុលណាណ ោះ លហើយ
ការរតូរក្បារល់នោះរឺម្ផអរលៅតាមអក្តារតូរក្បារផ់លូវការ ម្ដលផេពវផាយលោយធ្គាររណាត ល រិរក្រឹមកាលររលិចេទ្រាយ
ការណ៍ និខអក្តាមធយមរនុខឆ្ន ។ំ របាយការណ៍ចំលណញ-ខារ និខលទ្ធផលលមអរិលផេខៗ និខរបាយការណ៍លំហូរស្ថចក់្បារ់ 
ក្រូវបានរតូរលៅជាក្បារដុ់ោល រអាលមររិ លោយលក្រើអក្តាមធយមរនុខឆ្ន ។ំ ក្ទ្ពយស្រមម និខរំណុលម្ដលបានរង្ហា ញរនុខរបាយ
ការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុនីមយួៗ និខទុ្នរក្មុខលផេខៗ ក្រូវបានរតូរតាមអក្តា្ថ្ងៃរិទ្រញ្ា ី      រិរក្រឹមកាលររលិចេទ្រាយ    
ការណ៍។ មូលធនភារទុ្និរក្រូវបានរតូរតាមអក្តារតូរក្បារ់្ កាលររលិចេទ្ថ្នក្ររិររតិការល្ោះ។ លលមអៀខពីការរតូរររូិយរណ័ណ
ម្ដលលរើរពីការរតូរទុ្នរក្មុខលផេខៗ ក្រូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់ផ្លទ ល់រនុខមូលធន លហើយរាល់លលមអៀខពីការរតូរររូិយរណ័ណ លផេខៗ
លទ្ៀរទខំអស់្ ក្រូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុខចំណូលលមអរិលផេខៗ។ 

ក្រុមហ ុនបានលក្រើអក្តារតូរក្បារផ់លូវការម្ដលផេពវផាយលោយធ្គារជារិ ថ្ន រមពុជា។       រិរក្រឹមកាលររលិចេទ្ 
រាយការណ៍ អក្តាមធយម និខ អក្តាថ្ងៃរិទ្រញ្ា ីរឺម្ផអរលៅតាមអក្តារតូរក្បាររ់នុខ១ដុោល រអាលមររិ ដូចខាខលក្កាម៖ 

 
 

 សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៣ខេ  សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ 

 

ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ       
ឆ្ន ២ំ០២២  

ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ     
ឆ្ន ២ំ០២១ 

 ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ       
ឆ្ន ២ំ០២២  

ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ    
ឆ្ន ២ំ០២១ 

        
អក្តាមធយម ៤.០៦៨ លរៀល  ៤.០៧៦ លរៀល  ៤.០៧៤ លរៀល  ៤.០៦៦ លរៀល 
 

 

ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ       
ឆ្ន ២ំ០២២  

ថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធនូ    
ឆ្ន ២ំ០២១ 

    
អក្តារិទ្រញ្ា ី ៤.១១៩ លរៀល      ៤.០៧៤ លរៀល 

 
 
 

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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៣. បខក្មបក្មួលសខំាន់ៗ រន៊ុខការយិបរខិចេទរាយការណ៍ខនោះ 
ខាខលក្កាមលនោះរឺជាក្ពឹរតិការណ៍សំ្ខាន់ៗ ម្ដលបានលរើរល ើខរនុខការយិររលិចេទ្រាយការណ៍លនោះ ៖ 
 

រ. ្លប ោះពាលប់ណាត លមរព៊ី រវូ៊ីដ-១៩ និខខសដារិចា ចំខពាោះការងយច៊ុោះតថ្មល  
ការររីរាលោលថ្នជមៃរឺាររារ រូវដី-១៩ និខផលរ ោះពាល់ររស់្វាចំលពាោះលស្ដឋរិចេស្ថរល និខរនុខក្សុ្រ បាន

រនតរ ោះពាល់ដល់អរិងិជន ក្ររិររតិការ និខលទ្ធផលររស់្ក្រុមហ ុន។ ដូចលនោះរណៈក្ររក់្រខបានរនតលធវើរចេុរបននភាពលលើ
អញ្ញ ក្រមា ក្រូលស្ដឋរិចេក្រោកំ្រីមាស្ លដើមបឆីលុោះរញ្ញេ ំខពីលរេេណឌ លស្ដឋរិចេ្លពលរចេុរបនន រនុខរំរថូ្នការរពំឹខលមើលលៅថ្ងៃ
អ្ររ ថ្នសំ្វធិានធនស្ក្មារក់ារខាររពំឹខទុ្រថ្នឥណទននិខរុលរក្រទនអរិងិជន។ 

រណៈក្ររក់្រខបានពិោរណាលលើនិ ន្ ការលស្ដឋរិចេ្ លពលងមីៗ រណាា លមរពីក្ពឹរតិការណ៍រនុខក្សុ្រ និខ      
អនតរជារិ ម្ដលអាចមានផលរ ោះពាល់ដល់ទ្ស្េនវស័ិ្យលស្ដឋរិចេ្លពលអ្ររ។ ក្ពឹរតិការណ៍ និខរញ្ញា រ ទ្ នម់្ដលមនិ
បានរពំឹខទុ្រលផេខៗ អាចនឹខមានហានិភយ័រ ោះពាល់ដល់ចំណូលលក្កាយការព់នធថ្នអរិងិជនររស់្ក្រុមហ ុន រនុខការទូ្ទរ់
ស្ខឥណទននិខរុលរក្រទន។ រណៈក្ររក់្រខលជឿជារថ់ា ររោិកាស្លស្ដឋរិចេមានភាពមនិចាស់្ោស់្ អាចនឹខ
រណាា លឱ្យមានការខារលលើការងយចុោះរថ្មលឥណទនកានម់្រេពស់្។ ជាលទ្ធផល រណៈក្ររក់្រខបានម្ររក្មូវភាររយថ្ន
ការងលឹខក្រូបារ លៅរនុខការងលឹខក្រូបារ្លពលអ្ររចំលពាោះក្រូបារ ថ្នការការមនិស្ខក្បារ ់ (PD) លោយបានរំណរយ់រ
ការងលឹខធៃនជ់ាខមុន ចំលពាោះលស្ណារយី ូម្ដលអាក្រររ់ំផុរ និខទ្មៃនក់្ស្ថលជាខមុន ចំលពាោះលស្ណារយី ូម្ដលលអរំផុរ លោយ
ររាភាររយមូលោឋ នលៅដម្ដល។ 

 
តារាខខាខលក្កាមរង្ហា ញពីភាររយថ្នលស្ណារយី ូម្ដលបានងលឹខក្រូបារ រិរក្រឹមថ្ងៃទ្ី៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 

និខថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២១។ 
 

 ភាគរយថ្នខសណារ៊ីយ ខូដលបានងលឹខក្បូបាប 

 មូលដ្ឋា ន  លអបំ្៊ុត  អាក្ររ់បំ្៊ុត 
រិរក្រឹមថ្ងៃទ្ី៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ %  %  % 
ការងលឹខក្រូបារលស្ណារយី ូ ៦០%  ១០%  ៣០% 
 

 មូលដ្ឋា ន  លអបំ្៊ុត  អាក្ររ់បំ្៊ុត 
រិរក្រឹមថ្ងៃទ្ី៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ %  %  % 
ការងលឹខក្រូបារលស្ណារយី ូ ៦០%  ២០%  ២០% 
 

លក្ៅពីការររក់្តាការខារពីការងយចុោះរថ្មលរម្នថម     រណៈក្ររក់្រខយល់ល ើញថា   ស្រមមភាពអាជីវរមមររស់្ 
ក្រុមហ ុនអាចមានភាពយឺរោ វរនុខរយៈលពលេលីលនោះ រ ុម្នតនឹខមនិរណាត លឱ្យក្រុមហ ុនមានរញ្ញា ម្ផនរនិរនតរភាពអាជីវរមមលទ្ 
លោយលោខលៅតាមទ្ំហំថ្នក្ររិររតិការ     រក្មរិថ្នក្បារច់ំលណញ្លពលរចេុរបនន  និខ ទ្ំហំស្ថចក់្បារង់្ហយក្ស្ួលររស់្ 
ក្រុមហ ុន។  
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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៣. បខក្មបក្មួលសខំាន់ៗ រន៊ុខការយិបរខិចេទរាយការណ៍ខនោះ (ត) 
េ. ការខធវើចំណាត់ថ្នន រ់ និខសវំិធានតាមតក្មូវការរបសធ់្គាររណាត ល ចំខពាោះឥណទាន

ខរៀបចំខ ើខវិញ 
ស្ថរាចរម្ណ្ងំមីររស់្ធ្គាររណាត លលលេ ធ៧.០២១.២៣១៤ឆ.រ    ស្តីពីការពវរិចេលធវើចំណារថ់ាន រ ់  និខ      

សំ្វធិានធន ចំលពាោះឥណទនលរៀរចំល ើខវញិ ចុោះថ្ងៃទ្ី២៨ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ រក្មូវឱ្យក្រឹោះស្ថថ នហិរញ្ញ វរថុលធវើចំណារថ់ាន រ ់និខសំ្
វធិានធនចំលពាោះឥណទនលរៀរចំល ើខវញិជារីក្រុមរឺក្រុមឥណទនលរៀរចលំ ើខវញិម្ដលមានស្ថថ នភាពលអ ក្រុមឥណទន
លរៀរចលំ ើខវញិម្ដលមានស្ថថ នភាពក្រូវការការលរៀរចំល ើខវញិរម្នថម និខក្រុមឥណទនលរៀរចំល ើខវញិម្ដលមានស្ថថ នភាព
មនិលអ។ ក្រុមឥណទននីមយួៗក្រូវបានម្រខម្ចរជា៥ថាន រ ់ លហើយសំ្វធិានធនក្រូវបានរណ្លៅតាមថាន ររ់រស់្វា។ ការ
អនុវរតស្ថរាចរម្ណ្ងំមីលនោះមានសុ្ពលភាពស្ក្មារក់ារយិររលិចេទ្រាយការណ៍ ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េមររា ឆ្ន ២ំ០២២។ 

លោខតាមការអនុវរតស្ថរាចរម្ណ្ងំមីលនោះ ផលរ ោះពាល់ថ្នសំ្វធិានធនតាមចារប់ានលរើនល ើខ រ ុម្នតលៅម្រមាន
ចំនួនទរជាខសំ្វធិានធនម្ដលររក់្តាតាម CIFRS 9 ។ 
 
៤. ការបា ន់សាម នគណខនយយ ការសនមត និខការវិនិចេ័យសខំាន់ៗ 

ក្រុមហ ុនលធវើការបា នស់្ថម ន និខការស្នមរ លោយរិរលៅលលើអ្ររ។ តាមនិយមនយ័ លទ្ធផលថ្នការបា នស់្ថម ន
រក្មលស្មើគាន ជាមយួនឹខលទ្ធផលជារម់្ស្តខណាស់្។ ការបា នស់្ថម ន ការស្នមរ និខការវនិិចេយ័សំ្ខាន់ៗ ម្ដលរណៈក្ររក់្រខ
បានលធវើល ើខរនុខការអនុវរតលគាលការណ៍រណលនយយររស់្ក្រុមហ ុន និខ ក្រភពសំ្ខាន់ៗ រនុខការបា នស់្ថម នភាពមនិ
ចាស់្ោស់្ រឺដូចគាន ជាមយួនឹខការអនុវរតចំលពាោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុក្រោឆំ្ន មំ្ដលបានលធវើស្វនរមម ស្ក្មារដ់ំណាចឆ់្ន ំ
ថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២១។ 

 
៥. ក្បារ់ចំណូល និខព័ត៌មានតាមខ្នរ 

ក្រុមហ ុនមានម្ផនរម្ដលក្រូវរាយការណ៍ម្រមយួររ ់ រឺ ចំណូលការក្បារ។់ ក្រធានម្ដលជាអនរស្លក្មចចិរតម្ផនរ
ក្ររិររតិការ (លៅការថ់ា ក្រុមរណៈក្ររក់្រខ) ក្រួរពិនិរយរបាយការណ៍ក្ររក់្រខថ្ផទរនុខ ម្ដលរាយការណ៍អំពីម្ផនរថ្ន
ចំណូលការក្បារទ់ខំមូល លដើមបវីាយរថ្មលអំពីលទ្ធផល និខម្រខម្ចរធនធាន។ ក្រុមរណៈក្ររក់្រខរក៏្រួរពិនិរយអំពីក្បារ់
ចំលណញមុនរខព់នធ និខក្បារច់ំលណញសុ្ទ្ធទខំមូល លធៀរនឹខការយិររលិចេទ្មុនៗផខម្ដរ។  
 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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៦. ឥណទាន និខប៊ុខរក្បទាន 
 
 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
        
វាស់្ម្វខតាមថ្ងលលដើមដររលំស់្        
ឥណទនក្រុម ៧៤២.៣៦២.១៧៥  ៦២៦.៧២៣.៧២៤  ១៨០.២២៨.៧៣៩  ១៥៣.៨៣៤.៩៨៤ 
ឥណទនរុរាល ៤.៣២៨.១៥៧.៨៨៥  ៣.៥៧២.៥៦៥.១៩៦  ១.០៥០.៧៧៨.៨០២  ៨៧៦.៩១៨.៣១០ 
ឥណទនរុរាលិរ ២៦.៧១០.៣២២  ២២.៥១៩.៣៦៥  ៦.៤៨៤.៦៦១  ៥.៥២៧.៥៨១ 
ឥណទនដុលស្ររុ ៥.០៩៧.២៣០.៣៨២  ៤.២២១.៨០៨.២៨៥  ១.២៣៧.៤៩២.២០២  ១.០៣៦.២៨០.៨៧៥ 
        
ដរ៖ សំ្វធិានធនការខារ  

ឥណទនរពឹំខទុ្រ (១៤៨.៩០៥.៨៤៣)  (៨៦.៨៩៤.៩៩៣)  (៣៦.១៥០.៩៦៩)  (២១.៣២៩.១៥៩) 
ឥណទនសុ្ទ្ធស្ររុ ៤.៩៤៨.៣២៤.៥៣៩  ៤.១៣៤.៩១៣.២៩២  ១.២០១.៣៤១.២៣៣  ១.០១៤.៩៥១.៧១៦ 
 
(រ) វិភាគតាមក្បខភទអាជ៊ីវរមម 
 
 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 

        
លរហោឋ ន/ក្រួស្ថរ ១.៤៥១.២០៦.១៣៤  ១.៣៤៣.៥៦៣.៨៨០  ៣៥២.៣២០.០១៣  ៣២៩.៧៨៩.៨៥៨ 
រសិ្រមម ១.៣០៩.៧២៦.០៤៤  ១.០៤៨.៣៦៤.៦២៧  ៣១៧.៩៧១.៨៤៩  ២៥៧.៣៣០.៥៤២ 
ជំនួញ និខពាណិជារមម ១.១៨១.២៦១.៤៧៤  ៨៧៥.៥៧៩.៤២៩  ២៨៦.៧៨៣.៥៥៨  ២១៤.៩១៨.៨៥៨ 
លស្វារមម ៧៨១.៩១៣.៥៦៩  ៦៦៩.៧១៤.៩៦៩  ១៨៩.៨៣០.៩២២  ១៦៤.៣៨៧.៥៧២ 
សំ្ណខ ់ ២០០.៦៣៣.៧៣១  ១៧៣.៣៩៨.៣១២  ៤៨.៧០៩.៣៣០  ៤២.៥៦២.១៧៨ 
ផលិររមម ៩៦.១៤១.៤៥៧  ៧៥.០៩៣.៦០២  ២៣.៣៤០.៩៧០  ១៨.៤៣២.៤០១ 
ដឹរជញ្ាូ ន ៦១.១៤០.៨៦៩  ៣៥.៥១២.៣៤៩  ១៤.៨៤៣.៦២០  ៨.៧១៦.៨២៦ 
លផេខៗ ១៥.២០៧.១០៤  ៥៨១.១១៧  ៣.៦៩១.៩៤០  ១៤២.៦៤០ 
ឥណទនដុលស្ររុ ៥.០៩៧.២៣០.៣៨២  ៤.២២១.៨០៨.២៨៥  ១.២៣៧.៤៩២.២០២  ១.០៣៦.២៨០.៨៧៥ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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៦. ឥណទាន និខប៊ុខរក្បទាន (ត) 
(េ) វិភាគតាមចំណាត់ថ្នន រ់ឥណទាន 
 
 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
        
ឥណទនដលំណើ រការ        
ចំនួនទ្ឹរក្បារដុ់ល ៤.៨៤៧.៨៩៤.៥៤២  ៣.៩៣២.៩៤៣.៧០២  ១.១៧៦.៩៥៩.១០២  ៩៦៥.៣៧៦.៤៦១ 
ហានភិយ័ថ្នការមនិស្ខក្បារ ់ ៤.៨៤៧.៨៩៤.៥៤២  ៣.៩៣២.៩៤៣.៧០២  ១.១៧៦.៩៥៩.១០២  ៩៦៥.៣៧៦.៤៦១ 
សំ្វធិានធនការខារឥណទនរពំខឹទុ្រ (៥៧.២០៥.៧៩២)  (២៥.១៦៣.២១៥)  (១៣.៨៨៨.២៧២)  (៦.១៧៦.៥៣៨) 
        
ឥណទនលក្កាមដលំណើ រការ        
ចំនួនទ្ឹរក្បារដុ់ល ១០៩.១២៩.០៤១  ១៨១.១៧៣.៥៩៧  ២៦.៤៩៤.០៦២  ៤៤.៤៧០.៦៩១ 
ហានភិយ័ថ្នការមនិស្ខក្បារ ់ ១០៩.១២៩.០៤១  ១៨១.១៧៣.៥៩៧  ២៦.៤៩៤.០៦២  ៤៤.៤៧០.៦៩១ 
សំ្វធិានធនការខារឥណទនរពំខឹទុ្រ (៩.៨៦៩.៨៥៥)  (៣.៧១៥.០៣០)  (២.៣៩៦.១៧៧)  (៩១១.៨៨៨) 
        
ឥណទនមិនដលំណើ រការ        
ចំនួនទ្ឹរក្បារដុ់ល ១៤០.២០៦.៧៩៩  ១០៧.៦៩០.៩៨៦  ៣៤.០៣៩.០៣៨  ២៦.៤៣៣.៧២៣ 
ហានភិយ័ថ្នការមនិស្ខក្បារ ់ ១៤០.២០៦.៧៩៩  ១០៧.៦៩០.៩៨៦  ៣៤.០៣៩.០៣៨  ២៦.៤៣៣.៧២៣ 
សំ្វធិានធនការខារឥណទនរពំខឹទុ្រ (៨១.៨៣០.១៩៦)  (៥៨.០១៦.៧៤៨)  (១៩.៨៦៦.៥២០)  (១៤.២៤០.៧៣៣) 
        
ឥណទនដុលស្ររុ ៥.០៩៧.២៣០.៣៨២  ៤.២២១.៨០៨.២៨៥  ១.២៣៧.៤៩២.២០២  ១.០៣៦.២៨០.៨៧៥ 
ហានភិយ័ថ្នការមនិស្ខក្បារ ់ ៥.០៩៧.២៣០.៣៨២  ៤.២២១.៨០៨.២៨៥  ១.២៣៧.៤៩២.២០២  ១.០៣៦.២៨០.៨៧៥ 
សំ្វធិានធនការខារឥណទនរពំខឹទុ្រ (១៤៨.៩០៥.៨៤៣)  (៨៦.៨៩៤.៩៩៣)  (៣៦.១៥០.៩៦៩)  (២១.៣២៩.១៥៩) 

 
(គ) វិភាគតាមកាលរំណត់ឥណទាន 
 

 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 

        
មនិលលើស្១ឆ្ន  ំ ២២៣.៣៥៩.២៦០  ២៤០.៤១០.៣៣៧  ៥៤.២២៦.៥៧៤  ៥៩.០១០.៨៨៣ 
លលើស្១ឆ្ន  ំនិខមនិលលើស្៣ឆ្ន  ំ ១.៥៣៩.០២១.៨៥៥  ១.៣៧៧.៤៦៧.៣០២  ៣៧៣.៦៣៩.៦៨៣  ៣៣៨.១១១.៧៥៨ 
លលើស្៣ឆ្ន  ំនិខមនិលលើស្៥ឆ្ន  ំ ១.៥៥២.៩៧៣.៥៦៧  ១.៣៣០.៥៣៤.៧៧៤  ៣៧៧.០២៦.៨៤៣  ៣២៦.៥៩១.៧៤៦ 
មនិលលើស្៥ឆ្ន  ំ ១.៧៨១.៨៧៥.៧០០  ១.២៧៣.៣៩៥.៨៧២  ៤៣២.៥៩៩.១០២  ៣១២.៥៦៦.៤៨៨ 
ឥណទនដុលស្ររុ ៥.០៩៧.២៣០.៣៨២  ៤.២២១.៨០៨.២៨៥  ១.២៣៧.៤៩២.២០២  ១.០៣៦.២៨០.៨៧៥ 

 
  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
 

15 

៦. ឥណទាន និខប៊ុខរក្បទាន (ត) 
(ឃ) វិភាគតាមទំ្រ់ទំនខ 
 

 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
        

ភារីពារព់ន័ធ (រមួរញ្េូ ល     
ឥណទនរុរាលិរ) ២៦.៧១០.៣២២  ២២.៥១៩.៣៦៧  ៦.៤៨៤.៦៦១  ៥.៥២៧.៥៨១ 

ភារីមនិពារព់ន័ធ ៥.០៧០.៥២០.០៦០  ៤.១៩៩.២៨៨.៩១៨  ១.២៣១.០០៧.៥៤១  ១.០៣០.៧៥៣.២៩៤ 
ឥណទនដុលស្ររុ ៥.០៩៧.២៣០.៣៨២  ៤.២២១.៨០៨.២៨៥  ១.២៣៧.៤៩២.២០២  ១.០៣៦.២៨០.៨៧៥ 
 
(ខ) វិភាគតាមនិវាសនដ្ឋា ន 
 

 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
        

និវាស្នោឋ ន ៥.០៩៧.២៣០.៣៨២  ៤.២២១.៨០៨.២៨៥  ១.២៣៧.៤៩២.២០២  ១.០៣៦.២៨០.៨៧៥ 
អនិវាស្នោឋ ន -  -  -  - 
ឥណទនដុលស្ររុ ៥.០៩៧.២៣០.៣៨២  ៤.២២១.៨០៨.២៨៥  ១.២៣៧.៤៩២.២០២  ១.០៣៦.២៨០.៨៧៥ 
 
(ច) អក្តាការក្បារ់ 

ឥណទន និខរុលរក្រទនអរិងិជនទខំលនោះ មានអក្តាការក្បារក់្រោឆំ្ន  ំមានដូចខាខលក្កាម៖ 
 

  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 
     

ឥណទនរយៈលពលេលី  ៨,៨៧% – ១៨,០០%  ៧,៣០% – ១៨,០០% 
ឥណទនរយៈលពលម្វខ  ៨,៤៩% – ១៨,០០%  ៨,៩២% – ១៨,០០% 
 
(ឆ) សវំិធានធនការខាតឥណទានរពំឹខទ៊ុរ 
 

 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 

        
ECL ១២ម្េ (ដណំារក់ាលទ្ី១) ៥៧.២០៥.៧៩២  ២៥.១៦៣.២១៥  ១៣.៨៨៨.២៧២  ៦.១៧៦.៥៣៨ 
ECL លពញមយួអាយុកាល- 

មនិងយចុោះរថ្មលឥណទន 
(ដំណារក់ាលទ្ ី២) ៩.៨៦៩.៨៥៥  ៣.៧១៥.០៣០  ២.៣៩៦.១៧៧  ៩១១.៨៨៨ 

ECL លពញមយួអាយុកាល- 
ងយចុោះរថ្មលឥណទន (ដណំារ់
កាលទ្ី ៣) ៨១.៨៣០.១៩៦  ៥៨.០១៦.៧៤៨  ១៩.៨៦៦.៥២០  ១៤.២៤០.៧៣៣ 

 ១៤៨.៩០៥.៨៤៣  ៨៦.៨៩៤.៩៩៣  ៣៦.១៥០.៩៦៩  ២១.៣២៩.១៥៩ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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៦. ឥណទាន និខប៊ុខរក្បទាន (ត) 
(ជ) ការខ្ទៀខផ្ទទ ត់ការខាតឥណទានរពំឹខទ៊ុរ – ឥណទាន និខប៊ុខរក្បទាន 
 

    ដំណារ់កាលទ៊ី២  ដំណារ់កាលទ៊ី៣   

 
ដំណារ់កាលទ៊ី១ 

ECL ១២ ខេ  

ECL ខពញមួយ
អាយ៊ុកាល-មិនងយ
ច៊ុោះតថ្មលឥណទាន  

ECL ខពញមួយ
អាយ៊ុកាល-ងយច៊ុោះ

តថ្មលឥណទាន  សរ ៊ុប 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
        

ការខាតបខ់ឥណទានរពំឹខទ៊ុរ        
សំ្វធិានធនបាររ់ខល់ៅថ្ងៃទ្ី០១ ម្េមររា ឆ្ន ២ំ០២២ ២៥.១៦៣.២១៥  ៣.៧១៥.០៣០  ៥៨.០១៦.៧៤៨  ៨៦.៨៩៤.៩៩៣ 
រម្ក្មរក្មួលលោយស្ថរហានិភ័យ ៖        

លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី១ ១.១១៤.៩០៩  (៧៩៦.៤៤៩)  (៣១៨.៤៦០)  - 
លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី២ (៤៨៩.១៣៧)  ៧៩៣.៥២០  (៣០៤.៣៨៣)  - 
លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី៣ (៥២០.២៦៧)  (១.១៤២.៥៩៨)  ១.៦៦២.៨៦៥  - 

ការវាស់្ម្វខសំ្វធិានធនបាររ់ខល់ ើខវញិសុ្ទ្ធ (*) ៦.៧៩៣.៥៧៤  ៦.១៩១.៥៨៥  ២៥.២៥៨.៦៣៩  ៣៨.២៤៣.៧៩៨ 
ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុងមីម្ដលក្រូវបានរលខកើរល ើខ ឬបានទ្ិញ ៣០.៥២២.៦២៤  ២.១៩២.៦៣៧  ១.៩៨៨.៦៧១  ៣៤.៧០៣.៩៣២ 
ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុម្ដលក្រូវបានឈររ់រក់្តា រនុខអំ ុខ 

ការយិររលិចេទ្ លក្ៅពីជក្មោះលចញពីរញ្ា ី (៥.៣៩៨.៥២៧)  (១.០៨៩.៥៤១)  (៧.៦២៣.២៣៩)  (១៤.១១១.៣០៧) 
ការររ់ក្តាអរបហារក្រ រម់រវញិ (**) -  -  ៣.១១៤.៤២៤  ៣.១១៤.៤២៤ 
លលមអៀខពីការរតូរររូិយរ័ណណ  ១៩.៤០១  ៥.៦៧១  ៣៤.៩៣១  ៦០.០០៣ 
សំ្វធិានធនបាររ់ខ ់រិរក្រឹមថ្ងៃទ្ី៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ៥៧.២០៥.៧៩២  ៩.៨៦៩.៨៥៥  ៨១.៨៣០.១៩៦  ១៤៨.៩០៥.៨៤៣ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ ១៣.៨៨៨.២៧២  ២.៣៩៦.១៧៧  ១៩.៨៦៦.៥២០  ៣៦.១៥០.៩៦៩ 

 
(*)  លនោះរឺជាផលរ ោះពាល់ពីការវាស់្ម្វខ ECL លោយស្ថរការម្ក្រក្រួលការខាររខល់ៅលពលមនិមានការស្ខក្បារ ់(LGD) និខក្រូបារថ្នការមនិស្ខក្បារ ់(PD) រនុខអំ ុខកា

រយិររលិចេទ្ ម្ដលលរើរពីការលធវើរចេុរបននរមមធារុចូលលៅរនុខរំរូ។ 
(**)  ការររ់ក្តាអរបហារក្រ រម់រវញិចំលពាោះឥណទនរនុខដំណារ់កាលទ្ីរី ក្រូវបានរាយការណ៍រនុខ “ចំណូលការក្បារ់” ដូចលនោះ ចំណូលការក្បារ់ក្រូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់

តាមថ្ងលលដើម (រ ទ្ រព់ីការរ់ខសំ្វធិានធន ECL)។ 
 
   ដំណារ់កាលទ៊ី២  ដំណារ់កាលទ៊ី៣   

 
ដំណារ់កាលទ៊ី១ 

ECL ១២ ខេ  

ECL ខពញមួយ
អាយ៊ុកាល-មិនងយ
ច៊ុោះតថ្មលឥណទាន  

ECL ខពញមួយ
អាយ៊ុកាល-ងយច៊ុោះ

តថ្មលឥណទាន  សរ ៊ុប 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
        
តថ្មលខោខដ៊ុល        
រថ្មលលោខដុលលៅថ្ងៃទ្ី០១ ម្េមររា ឆ្ន ២ំ០២២ ៣.៩៣២.៩៤៣.៧០២  ១៨១.១៧៣.៥៩៧  ១០៧.៦៩០.៩៨៦  ៤.២២១.៨០៨.២៨៥ 
រម្ក្មរក្មួលលោយស្ថរឧរររណ៍ហិរញ្ញ វរថុ ម្ដលបានររក់្តា៖        

លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី១ ៤៩.៩១៥.១៥៨  (៤៩.២៩៨.៨៣៤)  (៦១៦.៣២៤)  - 
លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី២ (៦២.៣៣៣.៣៩៥)  ៦២.៩១០.៩៥០  (៥៧៧.៥៥៥)  - 
លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី៣ (២៧.៩៩២.១០៣)  (២១.០៥១.០៤៤)  ៤៩.០៤៣.១៤៧  - 

ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុងមីម្ដលក្រូវបានរលខកើរល ើខ ឬបានទ្ិញ ២.០១២.៥១២.៨៧៣  (៧.៨៩១.៧៦៨)  ២.១០៧.១៥៦  ២.០០៦.៧២៨.២៦១ 
ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុម្ដលក្រូវបានឈររ់រក់្តា រនុខអំ ុខ      

ការយិររលិចេទ្ លក្ៅពីជក្មោះលចញពីរញ្ា ី (១.០៥៧.១៥១.៦៩៣)  (៥៦.៧១៣.៨៦០)  (១៧.៤៤០.៦១១)  (១.១៣១.៣០៦.១៦៤) 
រថ្មលលោខដុលលៅថ្ងៃទ្ី៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ ៤.៨៤៧.៨៩៤.៥៤២  ១០៩.១២៩.០៤១  ១៤០.២០៦.៧៩៩  ៥.០៩៧.២៣០.៣៨២ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ ១.១៧៦.៩៥៩.១០២  ២៦.៤៩៤.០៦២  ៣៤.០៣៩.០៣៨  ១.២៣៧.៤៩២.២០២ 

  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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៦. ឥណទាន និខប៊ុខរក្បទាន (ត) 
(ជ) ការខ្ទៀខផ្ទទ ត់ការខាតឥណទានរពំឹខទ៊ុរ – ឥណទាន និខប៊ុខរក្បទាន (ត) 
 
    ដំណារ់កាលទ៊ី២  ដំណារ់កាលទ៊ី៣   

 
ដំណារ់កាលទ៊ី១ 

ECL ១២ ខេ  

ECL ខពញមួយ
អាយ៊ុកាល-មិនងយ
ច៊ុោះតថ្មលឥណទាន  

ECL ខពញមួយ
អាយ៊ុកាល-ងយច៊ុោះ

តថ្មលឥណទាន  សរ ៊ុប 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
        

ការខាតបខ់ឥណទានរពំឹខទ៊ុរ        
សំ្វធិានធនបាររ់ខល់ៅថ្ងៃទ្ី០១ ម្េមររា ឆ្ន ២ំ០២១ ៣០.៨២៣.៧០៨  ៥.១៣២.៧៥៥  ៣១.៣៧១.៥៣៦  ៦៧.៣២៧.៩៩៩ 

        
រម្ក្មរក្មួលលោយស្ថរហានិភ័យ ៖        

លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី១ ៦២៧.៨៧៦  (៤៩៥.២៤០)  (១៣២.៦៣៦)  - 
លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី២ (២.៨៨៥.៥៤១)  ៣.៥០៧.៤១១  (៦២១.៨៧០)  - 
លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី៣ (៧៦៧.៦១០)  (២.១០៩.៣៦៣)  ២.៨៧៦.៩៧៣  - 

ការវាស់្ម្វខសំ្វធិានធនបាររ់ខល់ ើខវញិសុ្ទ្ធ (១.៦២៦.៧១៣)  ២.៣១៥.៥០៦  ២៦.០៩៦.៣០១  ២៦.៧៨៥.០៩៤ 
ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុងមីម្ដលក្រូវបានរលខកើរល ើខ ឬបានទ្ិញ ១៥.៤៦៩.៨៧១  ២.១៩២.៧៥៩  ១.៩៧៥.១១៤  ១៩.៦៣៧.៧៤៤ 
ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុម្ដលក្រូវបានឈររ់រក់្តា រនុខអំ ុខ 

ការយិររលិចេទ្ លក្ៅពីជក្មោះលចញពីរញ្ា ី (១០.៧៨៦.៩២០)  (២.០៣០.១៩៥)  (៧.០១០.៧៧៧)  (១៩.៨២៧.៨៩២) 
ការររ់ក្តាអរបហារក្រ រម់រវញិ -  -  ២.៧៤៨.៤៦៧  ២.៧៤៨.៤៦៧ 
លលមអៀខពីការរតូរររូិយរ័ណណ  -  -  (១៧៩.៨៩៤)  (១៧៩.៨៩៤) 
សំ្វធិានធនបាររ់ខ ់រិរក្រឹមថ្ងៃទ្ី៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ ៣០.៨៥៤.៦៧១  ៨.៥១៣.៦៣៣  ៥៧.១២៣.២១៤  ៩៦.៤៩១.៥១៨ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ ៧.៥៦៤.២៧៣  ២.០៨៧.១៨៦  ១៤.០០៤.២២១  ២៣.៦៥៥.៦៨០ 

 
(*)  លនោះរឺជាផលរ ោះពាល់ពីការវាស់្ម្វខ ECL លោយស្ថរការម្ក្រក្រួលការខាររខល់ៅលពលមនិមានការស្ខក្បារ ់(LGD) និខក្រូបារថ្នការមនិស្ខក្បារ ់(PD) រនុខអំ ុខកា

រយិររលិចេទ្ ម្ដលលរើរពីការលធវើរចេុរបននរមមធារុចូលលៅរនុខរំរូ។ 
(**)  ការររ់ក្តាអរបហារក្រ រម់រវញិចំលពាោះឥណទនរនុខដំណារ់កាលទ្ីរី ក្រូវបានរាយការណ៍រនុខ “ចំណូលការក្បារ់” ដូចលនោះ ចំណូលការក្បារ់ក្រូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់

តាមថ្ងលលដើម (រ ទ្ រព់ីការរ់ខសំ្វធិានធន ECL)។ 

 
   ដំណារ់កាលទ៊ី២  ដំណារ់កាលទ៊ី៣   

 
ដំណារ់កាលទ៊ី១ 

ECL ១២ ខេ  

ECL ខពញមួយ
អាយ៊ុកាល-មិនងយ
ច៊ុោះតថ្មលឥណទាន  

ECL ខពញមួយ
អាយ៊ុកាល-ងយច៊ុោះ

តថ្មលឥណទាន  សរ ៊ុប 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
        

តថ្មលខោខដ៊ុល        
រថ្មលលោខដុលលៅថ្ងៃទ្ី០១ ម្េមររា ឆ្ន ២ំ០២១ ៣.២៩៥.៨២៨.១៨៣  ១០១.១៥២.០៧៧  ៦៥.២២២.៦៥៦  ៣.៤៦២.២០២.៩១៦ 

        
រម្ក្មរក្មួលលោយស្ថរឧរររណ៍ហិរញ្ញ វរថុ ម្ដលបានររក់្តា៖        

លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី១ ១៨.៦៧៩.៦០៩  (១៨.៣១០.០៣២)  (៣៦៩.៥៧៧)  - 
លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី២ (៣០៤.៧៧៣.៣៩៤)  ៣០៦.៤៧៦.២៨១  (១.៧០២.៨៨៧)  - 
លផទរលៅដំណារ់កាលទ្ី៣ (៣១.៨១០.៨៤៣)  (២៥.៦៩០.៣១៦)  ៥៧.៥០១.១៥៩  - 

ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុងមីម្ដលក្រូវបានរលខកើរល ើខ ឬបានទ្ិញ ១.៦៧០.៩៧៨.៣៧៥  ២៤.៦៤០.៨៨៦  ៣.៤៩៨.៦៩១  ១.៦៩៩.១១៧.៩៥២ 
ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុម្ដលក្រូវបានឈររ់រក់្តា រនុខអំ ុខ      

ការយិររលិចេទ្ លក្ៅពីជក្មោះលចញពីរញ្ា ី (១.២០៨.៧៦៣.៥៥១)  (៤៤.៣៧៨.០៦១)  (១៧.៩៤២.៧៨៩)  (១.២៧១.០៨៤.៤០១) 
រថ្មលលោខដុលលៅថ្ងៃទ្ី៣០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២១ ៣.៤៤០.១៣៨.៣៧៩  ៣៤៣.៨៩០.៨៣៥  ១០៦.២០៧.២៥៣  ៣.៨៩០.២៣៦.៤៦៧ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ ៨៤៣.៣៧៧.៨៨២  ៨៤.៣០៧.៦៣៣  ២៦.០៣៧.៥៧១  ៩៥៣.៧២៣.០៨៦ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
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៧. ក្ទពយសមបតតិ និខបរកិាេ រ 
 

 
ខក្គឿខសង្ហា រមិ
និខបរកិាេ រ  ោនយនត  បរកិាេ ររ៊ុំពយទូ័រ  

ការខរលមអ 
ក្ទពយជួល  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
          
គិតក្តឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធន ូឆ្ន ២ំ០២១          
ថ្ងលលដើម ៤.២៩៣.៦៦៧  ១៤.១៥០.៣៤៣  ១៤.៥៦១.០៦៧  ១.៩៧១.០៦១  ៣៤.៩៧៦.១៣៨ 
រលំស់្រខារ (៣.៦០០.៧៧១)  (១២.៣៨៤.៦០៨)  (១១.៤២២.៩០២)  (១.១៥៩.០៩៦)  (២៨.៥៦៧.៣៧៧) 
រថ្មលចុោះរញ្ា ីសុ្ទ្ធ ៦៩២.៨៩៦  ១.៧៦៥.៧៣៥  ៣.១៣៨.១៦៥  ៨១១.៩៦៥  ៦.៤០៨.៧៦១ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ ១៧០.០៧៨  ៤៣៣.៤១៦  ៧៧០.២៩១  ១៩៩.៣០៣  ១.៥៧៣.០៨៨ 
          
ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ  
ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២          

រថ្មលចុោះរញ្ា ីសុ្ទ្ធលដើមក្គា ៦៩២.៨៩៦  ១.៧៦៥.៧៣៥  ៣.១៣៨.១៦៥  ៨១១.៩៦៥  ៦.៤០៨.៧៦១ 
រម្នថម ៣៧៣.០៥៨  ៨៨៣.៧៦៤  ១.៧៥៤.០៤៧  ៣៩៥.២៤៩  ៣.៤០៦.១១៨ 
លរល់ចញ-សុ្ទ្ធ (៣៥)  (៧៥.១៤៥)  (៣.១៨៨)  -  (៧៨.៣៦៨) 
រលំស់្ (៣៣៤.៨៣៨)  (៤២២.៦១១)  (១.៦៥៣.៣៦៦)  (១៨៦.៦៩៣)  (២.៥៩៧.៥០៨) 
រថ្មលចុោះរញ្ា ីសុ្ទ្ធចុខក្គា ៧៣១.០៨១  ២.១៥១.៧៤៣  ៣.២៣៥.៦៥៨  ១.០២០.៥២១  ៧.១៣៩.០០៣ 

          
គិតក្តឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២          
ថ្ងលលដើម ៤.៦២៤.៨៦២  ១៤.០៨៧.៦១២  ១៥.៧១៩.០៨៧  ២.៣៦៦.៣១០  ៣៦.៧៩៧.៨៧១ 
រលំស់្រខារ (៣.៨៩៣.៧៨១)  (១១.៩៣៥.៨៦៩)  (១២.៤៨៣.៤២៩)  (១.៣៤៥.៧៨៩)  (២៩.៦៥៨.៨៦៨) 
រថ្មលចុោះរញ្ា ីសុ្ទ្ធ ៧៣១.០៨១  ២.១៥១.៧៤៣  ៣.២៣៥.៦៥៨  ១.០២០.៥២១  ៧.១៣៩.០០៣ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ ១៧៧.៤៩០  ៥២២.៣៩៥  ៧៨៥.៥៤៤  ២៤៧.៧៥៩  ១.៧៣៣.១៨៨ 

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
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៨. ភតិសនា 
រំណរស់្មាា ល់លនោះផតល់នូវពរ័ម៌ានអំពីភរិស្នា ម្ដលក្រុមហ ុនជាភារីអនរជួល។ 
ក្រុមហ ុនជួលអគារមយួចំនួន ស្ក្មារល់ធវើក្ររិររតិការររស់្ការោិល័យរណាត ល និខស្ថខា។ ជាទូ្លៅ រិចេ

ស្នាជួលក្រូវបានលធវើល ើខ ស្ក្មាររ់យៈលពលរំណរោ់រព់ី១ឆ្ន រំហូរដល់១២ឆ្ន ។ំ ភរិស្នាទខំលនោះមានលរេេណឌ  
ក្រការម្ដលម្ចខពីការដំល ើខថ្ងលឈនួល និខសិ្ទ្ធិរនុខការរនតរិចេស្នាេុស្ៗគាន ។ លៅលពលរនត លរេេណឌ ររស់្ភរិស្នា ក្រូវ
បានចរោជាងមីល ើខវញិ។ 
 
(រ) ចំនួនទ្ឹរក្បារម់្ដលបានររក់្តាលៅរនុខរបាយការណ៍ស្ថថ នភាពហិរញ្ញ វរថុ  
 
 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
        
ក្ទ្ពយស្រមមម្ដលមានសិ្ទ្ធិ 

លក្រើក្បាស់្ (រយៈលពលម្វខ)        
អគារ ២៩.៧៥៧.២៧១  ២៧.៧៣០.៥២០  ៧.២២៤.៣៩២  ៦.៨០៦.៧០៦ 

 ២៩.៧៥៧.២៧១  ២៧.៧៣០.៥២០  ៧.២២៤.៣៩២  ៦.៨០៦.៧០៦ 
        
រំណុលភរិស្នា        

រយៈលពលេលី ៦.៨៨៩.៦០១  ៦.៤៦៤.៧៦០  ១.៦៧២.៦៣៩  ១.៥៨៦.៨៣៤ 
រយៈលពលម្វខ ២០.៥៩២.៧៩១  ១៨.៧៦៣.៦៦៨  ៤.៩៩៩.៤៦៤  ៤.៦០៥.៧១១ 

 ២៧.៤៨២.៣៩២  ២៥.២២៨.៤២៨  ៦.៦៧២.១០៣  ៦.១៩២.៥៤៥ 
 

ក្ទ្ពយស្រមមម្ដលមានសិ្ទ្ធិលក្រើក្បាស់្បានរម្នថមរនុខអំ ុខការយិររលិចេទ្ មានចំនួន ៦.៤០១.៩៤៥ ពានល់រៀល 
(២០២១ ៖ ១៣.០៥០.៦៣២ ពានល់រៀល)។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
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៨. ភតិសនា (ត) 
(េ) ចំនួនទ្ឹរក្បារម់្ដលបានររក់្តាលៅរនុខរបាយការណ៍ចំលណញ-ខារ 
 របាយការណ៍ចំណញ-ខារ រង្ហា ញនូវចំនួនទ្ឹរក្បារម់្ដលពារព់ន័ធនឹខភរិស្នា មានដូចខាខលក្កាម ៖ 
 
 ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ 

 
៣០  រញ្ញញ
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 ៣០  រញ្ញញ
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
                
រលំស់្ក្ទ្ពយស្រមមម្ដលមានសិ្ទ្ធិ លក្រើក្បាស់្                 
អគារ ១.៥៩៥.៥៥៣  ១.៥៧៣.៧១៤  ៣៩២.២២១  ៣៨៦.០៩៣  ៤.៧០០.២៩២  ៤.៤៥១.៤៥៣  ១.១៥៣.៧២៩  ១.០៩៤.៧៩៩ 
                
ចំណាយការក្បារ ់(រំណរស់្មាា ល់ ១៤) ៥៤០.៤៤៤  ៥២២.០៥០  ១៣២.៨៥២  ១២៨.០៧៩  ១.៦០៧.១៩៧  ១.៣៥៩.៧១៩  ៣៩៤.៥០០  ៣៣៤.៤១២ 
                
ចំណាយពារព់ន័ធនឹខភរិស្នារយៈលពលេលី និខ           

ភរិស្នាម្ដលមានរថ្មលក្ទ្ពយស្រមមទរ (ក្រូវបាន
រមួរញ្េូ លលៅរនុខចំណាយក្ររិររតិការលផេខៗ) ២.០៩៩.៨៣៨  ១.៥០០.០៥២  ៥១៦.១៨៤  ៣៦៨.០២១  ៥.៨១២.៥០៥  ៤.៤៤៨.៥៧៣  ១.៤២៦.៧៣២  ១.០៩៤.០៩១ 

ចំណាយស្ររុពារព់័នធនឹខភរិស្នា ៤.២៣៥.៨៣៥  ៣.៥៩៥.៨១៦  ១.០៤១.២៥៧  ៨៨២.១៩៣  ១២.១១៩.៩៩៤  ១០.២៥៩.៧៤៥  ២.៩៧៤.៩៦១  ២.៥២៣.៣០២ 

 
លំហូរស្ថចក់្បារល់ចញស្ររុស្ក្មារភ់រិស្នារនុខការយិររលិចេទ្ មានចំនួន ១០.២៦០.៧៣០ ពានល់រៀល (២០២១៖ ៥.៥៣២.៥៧៦ ពានល់រៀល)។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
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៩. ក្ទពយសរមមអរបូ៊ី 
 

 

រមមវិធ៊ី និខ 
អាជាា ប័ណណ   

ការង្ហររំព៊ុខ
ដំខណើ រការ  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 

      
គិតក្តឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធនូ ឆ្ន ២ំ០២១      
ថ្ងលលដើម ១២.៤៣៥.៤៨៤  ១.៦២៧.៨២៥  ១៤.០៦៣.៣០៩ 
រលំស់្រខារ (៣.៤៦១.២៧៨)  -  (៣.៤៦១.២៧៨) 
រថ្មលចុោះរញ្ា ីសុ្ទ្ធ ៨.៩៧៤.២០៦  ១.៦២៧.៨២៥  ១០.៦០២.០៣១ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ ២.២០២.៨០០  ៣៩៩.៥៦៤  ២.៦០២.៣៦៤ 
      
ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ  
ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២      

រថ្មលចុោះរញ្ា ីសុ្ទ្ធលដើមក្គា ៨.៩៧៤.២០៦  ១.៦២៧.៨២៥  ១០.៦០២.០៣១ 
រម្នថម ១១.៦១៥  ១១៨.១៩៦  ១២៩.៨១១ 
លផទរ ១៤.៦៦៦  (១៤.៦៦៦)  - 
លរល់ចញ -  -  - 
រលំស់្ (១.៩៩៩.៤២៩)  -  (១.៩៩៩.៤២៩) 
រថ្មលចុោះរញ្ា ីសុ្ទ្ធចុខក្គា ៧.០០១.០៥៨  ១.៧៣១.៣៥៥  ៨.៧៣២.៤១៣ 
      

គិតក្តឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២      
ថ្ងលលដើម ១២.៤៦១.៧៦៥  ១.៧៣១.៣៥៥  ១៤.១៩៣.១២០ 
រលំស់្រខារ (៥.៤៦០.៧០៧)  -  (៥.៤៦០.៧០៧) 
រថ្មលចុោះរញ្ា ីសុ្ទ្ធ ៧.០០១.០៥៨  ១.៧៣១.៣៥៥  ៨.៧៣២.៤១៣ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ ១.៦៩៩.៦៩៨  ៤២០.៣៣៤  ២.១២០.០៣២ 

 
១០. ក្បារ់បខញ្ញ ើរបសធ់្គារ និខក្គឹោះសាថ នហរិញ្ញវតថ៊ុខ្េខៗ 
 

 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
        

រណនីស្នេ ំ ១៩.៣៩២.០៦២  ៥.៦៥៣.៨៩៣  ៤.៧០៧.៩៥៤  ១.៣៨៧.៧៩៩ 
ក្បាររ់លញ្ញ ើមានកាលរំណរ ់ ២០៩.៦៧៤.០៧៧  ១៨៦.៥០៧.៤៤៦  ៥០.៩០៤.១២២  ៤៥.៧៧៩.៩៣៣ 
 ២២៩.០៦៦.១៣៩  ១៩២.១៦១.៣៣៩  ៥៥.៦១២.០៧៦  ៤៧.១៦៧.៧៣២ 
        
រខារការក្បារ់ក្រូវរខ់ ៣.៣៥៣.៤៥៦  ៣.៤០៨.៨៨៧  ៨១៤.១៤៣  ៨៣៦.៧៤២ 
 ២៣២.៤១៩.៥៩៥  ១៩៥.៥៧០.២២៦  ៥៦.៤២៦.២១៩  ៤៨.០០៤.៤៧៤ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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១០. ក្បារ់បខញ្ញ ើរបសធ់្គារ និខក្គឹោះសាថ នហរិញ្ញវតថ៊ុខ្េខៗ (ត) 
 

 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 

        
រយៈលពលេលី ២៣២.៤១៩.៥៩៥  ១៩៥.១២០.៥៥១  ៥៦.៤២៦.២១៩  ៤៧.៨៩៤.០៩៧ 
រយៈលពលម្វខ -  ៤៤៩.៦៧៥  -  ១១០.៣៧៧ 
 ២៣២.៤១៩.៥៩៥  ១៩៥.៥៧០.២២៦  ៥៦.៤២៦.២១៩  ៤៨.០០៤.៤៧៤ 
 
១១. ក្បារ់បខញ្ញ ើរបសអ់តិងិជន 
 
 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
        
ក្បាររ់លញ្ញ ើស្នេ ំ ១៨១.៩២៨.៨៤៨  ១៨៨.៧១៧.៥៤១  ៤៤.១៦៨.២០៨  ៤៦.៣២២.៤២០ 
ក្បាររ់លញ្ញ ើមានកាលរំណរ ់ ២.៦៤៣.១៨៥.២៥០  ១.៩៣២.៣៣៦.៨៤៧  ៦៤១.៧០៥.៥៧១  ៤៧៤.៣០៩.៤៨៦ 
 ២.៨២៥.១១៤.០៩៨  ២.១២១.០៥៤.៣៨៨  ៦៨៥.៨៧៣.៧៧៩  ៥២០.៦៣១.៩០៦ 
        
រខារការក្បារ់ក្រូវរខ់ ៨១.០៧៥.០០៥  ៥៤.១៨៧.២១៧  ១៩.៦៨៣.១៧៧  ១៣.៣០០.៧៤១ 
 ២.៩០៦.១៨៩.១០៣  ២.១៧៥.២៤១.៦០៥  ៧០៥.៥៥៦.៩៥៦  ៥៣៣.៩៣២.៦៤៧ 

 

 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 

        
រយៈលពលេលី ២.៥៤២.៦៥៤.១៣៤  ១.៨៨០.៥៨៣.០១៤  ៦១៧.២៩៨.៨៩១  ៤៦១.៦០៦.០៤២ 
រយៈលពលម្វខ ៣៦៣.៥៣៤.៩៦៩  ២៩៤.៦៥៨.៥៩១  ៨៨.២៥៨.០៦៥  ៧២.៣២៦.៦០៥ 
 ២.៩០៦.១៨៩.១០៣  ២.១៧៥.២៤១.៦០៥  ៧០៥.៥៥៦.៩៥៦  ៥៣៣.៩៣២.៦៤៧ 

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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១២.  ក្បារ់រមា៊ី 
 
 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 

        
រយៈលពលេលី ៤២៧.០៧៤.៩១៤  ៤១១.២៧២.៣១៣  ១០៣.៦៨៤.១២៦  ១០០.៩៥០.៤៩៤ 
រយៈលពលម្វខ ៩២០.៧១៨.៥៥៩  ៧៤០.៨៤០.៥០៧  ២២៣.៥២៩.៦៣៣  ១៨១.៨៤៥.៩៧៦ 
 ១.៣៤៧.៧៩៣.៤៧៣  ១.១៥២.១១២.៨២០  ៣២៧.២១៣.៧៥៩  ២៨២.៧៩៦.៤៧០ 

 
រនុខអំ ុខការយិររលិចេទ្ ក្រុមហ ុនបានទ្ទ្ួលក្បាររ់មេរីម្នថមពីក្រឹោះស្ថថ នហិរញ្ញ វរថុលផេខៗ ចំនួន 

៥០៦.៧១៦.៣១៨ ពានល់រៀល (១២៤.៣៧៨.០៨៥ ដុោល រអាលមររិ)។ អក្តាការក្បារក់្រោឆំ្ន សំ្ថិរលៅរនុខចល ល្ ោះពី ៤,៧៥% 
លៅ ៩,៤៨% (២០២១ ៖ ៤,០០% លៅ ៨,៤៩%)។ 
 
១៣.  អន៊ុបំណ៊ុ ល 
 
 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 

        
រយៈលពលេលី ៣០.៣៥១.៨៨៩  ៣០.០៣២.០៣៨  ៧.៣៦៨.៧៥២  ៧.៣៧១.៦៣៤ 
រយៈលពលម្វខ ២៧៦.៦៥៣.៤៧៦  ២២២.៥៦៨.០០៥  ៦៧.១៦៥.២០៤  ៥៤.៦៣១.៣២២ 
 ៣០៧.០០៥.៣៦៥  ២៥២.៦០០.០៤៣  ៧៤.៥៣៣.៩៥៦  ៦២.០០២.៩៥៦ 
 

រនុខអំ ុខការយិររលិចេទ្ ក្រុមហ ុនបានទ្ទ្ួលអនុរំណុលរម្នថមចំនួន ៨៣.៦៤៧.៧៥០ ពានល់រៀល 
(២០.៥៣២.០៩៤  ដុោល រអាលមររិ)។ អក្តាការក្បារក់្រោឆំ្ន ចំំលពាោះអនុរំណុលទខំអស់្ ស្ថិរលៅរនុខចល ល្ ោះពី ៧,៥០% លៅ 
១០,៤៧% (២០២១ ៖ ៩,៧៧% លៅ ១២,២១%)។  

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
 

24 

១៤. ចំណូលការក្បារ់ស៊ុទធ 
 
 ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ 

 
៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 ៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០  
រញ្ញញ  ២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
                
ចំណូលការក្បារពី់ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុ វាស់្ម្វខ 

តាមថ្ងលលដើមដររលំស់្        
        

ឥណទន នខិរុលរក្រទន ២២៣.៦៧០.៧២៤  ១៧៩.៩៩៥.២៩២  ៥៤.៩៨២.៩៧១  ៤៤.១៥៩.៧៨៧  ៦៣៤.៤៩៦.៥១៨  ៥២៥.៤៦៤.៩៣៤  ១៥៥.៧៤២.៨៨៦  ១២៩.២៣៣.៨៧៥ 
ក្បាររ់លញ្ញ ើ នខិការោរក់្បារល់ៅធ្គារ ៤៩៨.៩៩៣  ៣៩៥.៩៦៦  ១២២.៦៦៣  ៩៧.១៤៦  ១.៤៧០.៥៦៧  ១.៩៤៧.២៥៥  ៣៦០.៩៦៤  ៤៧៨.៩១២ 
ក្បាររ់លញ្ញ ើ នខិការោរក់្បារល់ៅធ្គាររណាត ល ១៧៨.១៥៦  ១៧៥.៥៨៧  ៤៣.៧៩៤  ៤៣.០៧៨  ៥២៧.៥៦៦  ៥១៧.២៧៤  ១២៩.៤៩៦  ១២៧.២១៩ 
ចំណូលការក្បារស់្ររុ ២២៤.៣៤៧.៨៧៣  ១៨០.៥៦៦.៨៤៥  ៥៥.១៤៩.៤២៨  ៤៤.៣០០.០១១  ៦៣៦.៤៩៤.៦៥១  ៥២៧.៩២៩.៤៦៣  ១៥៦.២៣៣.៣៤៦  ១២៩.៨៤០.០០៦ 
                
ចំណាយការក្បារល់លើរណុំល ហិរញ្ញ វរថុ វាស់្ម្វខ 

តាមថ្ងលលដើមដររលំស់្                
ក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្អរងិិជន (៤៧.៥១៨.៤២៥)  (៣៥.៨៨៥.០៧៤)  (១១.៦៨១.០២៩)  (៨.៨០៣.៩៩៣)  (១២៩.៩៩២.៦៧៧)  (១០៩.២៣៦.៨៤៨)  (៣១.៩០៧.៨៧៤)  (២៦.៨៦៥.៩២៤) 
ក្បាររ់មេ ី (២៤.០២៨.៥៥៨)  (១៩.១៩៥.៨៦៩)  (៥.៩០៦.៧២៥)  (៤.៧០៩.៤៨៧)  (៦៨.៤២២.៦៩៨)  (៥៧.០១០.៣៨៩)  (១៦.៧៩៤.៩៦៨)  (១៤.០២១.២៤៧) 
អនុរណុំល (៧.១៥៤.២៧៣)  (៥.៣៥៥.៤១៨)  (១.៧៥៨.៦៧១)  (១.៣១៣.៨៩១)  (២០.៩០៥.០៣៥)  (១៤.៧២០.០២៣)  (៥.១៣១.៣២៩)  (៣.៦២០.២៧១) 
មូលរក្ររណុំល -     (១.៦៩២.២៤៧)  -     (៤១៥.១៧៣)  (២.១១៨.៦៣៤)  (៥.០២៦.៤៤២)  (៥២០.០៣៨)  (១.២៣៦.២១៣) 
រំណុលភរិស្នា (៥៤០.៤៤៤)  (៥២២.០៥០)  (១៣២.៨៥២)  (១២៨.០៧៩)  (១.៦០៧.១៩៧)  (១.៣៥៩.៧១៩)  (៣៩៤.៥០០)  (៣៣៤.៤១២) 
 (៧៩.២៤១.៧០០)  (៦២.៦៥០.៦៥៨)  (១៩.៤៧៩.២៧៧)  (១៥.៣៧០.៦២៣)  (២២៣.០៤៦.២៤១)  (១៨៧.៣៥៣.៤២១)  (៥៤.៧៤៨.៧០៩)  (៤៦.០៧៨.០៦៧) 
                
ចំណូលការក្បារសុ់្ទ្ធ ១៤៥.១០៦.១៧៣  ១១៧.៩១៦.១៨៧  ៣៥.៦៧០.១៥១  ២៨.៩២៩.៣៨៨  ៤១៣.៤៤៨.៤១០  ៣៤០.៥៧៦.០៤២  ១០១.៤៨៤.៦៣៧  ៨៣.៧៦១.៩៣៩ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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១៥. ខាតព៊ីការងយច៊ុោះតថ្មលឥណទាន 
 
 ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ 

 
៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 ៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០  
រញ្ញញ  ២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
                
ការខារឥណទនរពឹំខទុ្រ(ECL)៖                
ឥណទន និខរុលរក្រទន ២៩.៨៩៣.៥៤៨  ៤.៣៧១.៨៦៣  ៧.៣៤៨.៤៦៣  ១.០៧២.៥៨៧  ៥៨.៨៣៦.៤២៣  ២៦.៥៩៤.៩៤៦  ១៤.៤៤១.៩៣០  ៦.៥៤០.៨១៣ 
ក្បាររ់លញ្ញ ើ និខការោរក់្បារល់ៅធ្គារ ២០២.១៩៣  (១១៦.០៩៤)  ៤៩.៧០៣  (២៨.៤៨៣)  ៤៤០.៨៣៣  ៣៨.២០២  ១០៨.២០៦  ៩.៣៩៦ 
 ៣០.០៩៥.៧៤១  ៤.២៥៥.៧៦៩  ៧.៣៩៨.១៦៦  ១.០៤៤.១០៤  ៥៩.២៧៧.២៥៦  ២៦.៦៣៣.១៤៨  ១៤.៥៥០.១៣៦  ៦.៥៥០.២០៩ 
 
១៦. ចំណាយប៊ុគាលរិ 
 
 ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ 

 
៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 
៣០ រញ្ញញ  ២០២២  

៣០  
រញ្ញញ  ២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
                
ចំណាយក្បារល់រៀវរេរ ៍និខក្បារ់លមា ខ ៣៣.០២៤.០៣០  ៣០.៤៣៦.៣១៧  ៨.១១៨.០០១  ៧.៤៦៧.២០២  ១០០.៥២៧.៨៥៥  ៩១.៧១៣.៤៥៦  ២៤.៦៧៥.៤៦៨  ២២.៥៥៦.១៨៧ 
អរថក្រលោជន៍លផេខៗ ៣.០៨២.៣៩១  ២.៦៤១.៣៨៣  ៧៥៧.៧១៧  ៦៤៨.០៣៤  ៨.៣០៩.៨១៦  ៧.១២៥.៩៦៤  ២.០៣៩.៧១៩  ១.៧៥២.៥៧៣ 
 ៣៦.១០៦.៤២១  ៣៣.០៧៧.៧០០  ៨.៨៧៥.៧១៨  ៨.១១៥.២៣៦  ១០៨.៨៣៧.៦៧១  ៩៨.៨៣៩.៤២០  ២៦.៧១៥.១៨៧  ២៤.៣០៨.៧៦០ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
 

26 

១៧. ចំណាយពនធខលើក្បារ់ចំណូល 
(រ) ចំណាយពនធលលើក្បារច់ំណូល 
 
 ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ 

 
៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 
៣០ រញ្ញញ  ២០២២  

៣០  
រញ្ញញ  ២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
                
ពនធលលើក្បារចំ់ណូលរនុខក្គា ១៩.០៨១.៧៩៦   ១៤.៩៥៥.៣៣៣   ៤.៦៩០.៧០៧   ៣.៦៦៩.១២០   ៥៦.៨៥០.៧៦៨   ៤៣.០៣៥.៧៩៤   ១៣.៩៥៤.៥៣៤   ១០.៥៨៤.៣០៨  
ពនធពនារលលើក្បារចំ់ណូល (៦.១៥៥.៥០៩)  ៣៦៣.៨០៨   (១.៥១៣.១៥៤)  ៨៩.២៥៦   (១៣.៥២៤.៧៧៤)  (២.៩១៤.៨៤១)  (៣.៣១៩.៧៧៨)  (៧១៦.៨៨២) 
 ១២.៩២៦.២៨៧   ១៥.៣១៩.១៤១   ៣.១៧៧.៥៥៣   ៣.៧៥៨.៣៧៦   ៤៣.៣២៥.៩៩៤   ៤០.១២០.៩៥៣   ១០.៦៣៤.៧៥៦   ៩.៨៦៧.៤២៦  
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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១៧. ចំណាយពនធខលើក្បារ់ចំណូល (ត) 
(េ) ការលផទៀខផ្លទ ររ់វាខចំណាយពនធលលើក្បារច់ំណូល និខចំលណញតាមរណលនយយ 
 
 ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ 

 
៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 ៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
 ២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
                
ចំលណញ/(ខារ)មុនពនធលលើក្បារចំ់ណូល ៦៣.៦៤៨.៨០៥   ៧៣.៤៦៤.៥១០   ១៥.៦៤៦.២១៦   ១៨.០២៣.៦៧៧   ២១៣.៤៦៤.៥៩៨  ១៩៦.០១៥.៦៥៨  ៥២.៣៩៦.៨០៩  ៤៨.២០៨.៤៧៥ 
                
ចំណាយពនធតាមអក្តាពនធ ២០% ១២.៧២៩.៧៦១   ១៤.៦៩២.៩០២   ៣.១២៩.២៤៣   ៣.៦០៤.៧៣៦   ៤២.៦៩២.៩២០  ៣៩.២០៣.១៣២  ១០.៤៧៩.៣៦២  ៩.៦៤១.៦៩៥ 
ផលរ ោះពាល់ពនធថ្នេទខម់្ដលបានលផទៀខផ្លទ រ៖់                
ចំណាយមនិក្រូវការរ់ខពនធ ១៩៦.៥២៦   ៦២៦.២៣៩   ៤៨.៣១០   ១៥៣.៦៤០   ៦៣៣.០៧៤  ៩១៧.៨២១  ១៥៥.៣៩៤  ២២៥.៧៣១ 
ចំណាយពនធលលើក្បារ់ចំណូល ១២.៩២៦.២៨៧  ១៥.៣១៩.១៤១  ៣.១៧៧.៥៥៣  ៣.៧៥៨.៣៧៦  ៤៣.៣២៥.៩៩៤  ៤០.១២០.៩៥៣  ១០.៦៣៤.៧៥៦  ៩.៨៦៧.៤២៦ 
 

អនុលោមតាមរទ្របញ្ញរតិពនធរមពុជា ក្រុមហ ុនក្រូវរខព់នធលលើក្បារច់ំណូលចំនួន ២០%។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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១៨. លហូំរសាច់ក្បារ់ព៊ីសរមមភាពក្បតិបតតិការ 
 
 ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ 
 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣០ រញ្ញញ  ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣០ រញ្ញញ  ២០២១ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
        
ចំលណញមនុរខព់នធលលើក្បារច់ណូំល ២១៣.៤៦៤.៥៩៨  ១៩៦.០១៥.៦៥៨  ៥២.៣៩៦.៨០៩  ៤៨.២០៨.៤៧៥ 
និយរ័រមម៖        
រលំស់្ក្ទ្ពយស្មបរត ិនិខររកិាេ រ និខរលំស់្
ក្ទ្ពយស្រមមអររូ ី ៩.២៩៧.២២៩  ៨.៨១៤.៣៤៧  ២.២៨២.០៨៩  ២.១៦៧.៨១៨ 

ខារពកីារងយចុោះរថ្មលឥណទន ៥៩.២៧៧.២៥៦  ២៦.៦៣៣.១៤៨  ១៤.៥៩៦.៧១៤  ៦.៥៥៨.២៧៣ 
ចំលណញពកីារលរក់្ទ្ពយស្មបរតិ និខររកិាេ រ (២៨៥.០១០)  (៣៥.០៧៨)  (៦៩.៩៥៨)  (៨.៦២៧) 
សំ្វធិានធនអរថក្រលោជនរ៍រុាលិរ ៥.២៤៩.៨៥០  ៤.៤១៦.៥៣៤  ១.២៨៨.៦២៣  ១.០៨៦.២១១ 
ចំលណញពកីាររតូរររូយិរណ័ណ មនិទន ់
ទ្ទ្ួលស្ថា ល់ (៦.៩៤៤.៨០៥)  (៤.៧៦២.៤៩៨)  (១.៧០៤.៦៦៥)  (១.១៧១.២៩៨) 

ចំណូលការក្បារសុ់្ទ្ធ  
(រំណរស់្មាា ល់ ១៤) (៤១៣.៤៤៨.៤១០)  (៣៤០.៥៧៦.០៤២)  (១០១.៤៨៤.៦៣៧)  (៨៣.៧៦១.៩៣៩) 

        
រម្ក្មរក្មលួលដើមទុ្នរខវិល៖        
ទុ្នរក្មុខការពវរចិេ (៦៩.៤៨២.៤៣៧)  (២.០៦១.២៩១)  (១៧.០៥៥.០៩០)  (៥០៦.៩៥៨) 
ឥណទន នខិរុលរក្រទន (៨៨០.៤៦៩.៧២៣)  (៤២៥.១៥១.៥៩៦)  (២១៦.១១៩.២២៥)  (១០៤.៥៦២.៦១៦) 
ក្ទ្ពយស្រមមលផេខៗ (១៥.៦៣៤.៥៧៨)  (៧.៤០២.៣២៣)  (៣.៨៣៧.៦៤៨)  (១.៨២០.៥៤២) 
ក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្ធ្គារ នខិក្រោឹះស្ថថ ន 
ហិរញ្ញ វរថុ ៣៦.៩០៤.៨០០  ៣៩.៧៣៣.៣៧៥  ៩.០៥៨.៦១៦  ៩.៧៧២.១០៤ 

ក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្អរងិិជន ៧០៤.០៥៩.៧១០  ២៥.៧៨៦.៥៦១  ១៧២.៨១៧.៧៩៨  ៦.៣៤១.៩៩៧ 
រំណុលលផេខៗ (១.៩៣៤.៦៥៩)  (៥៧០.៤៧២)  (៤៧៤.៨៧៩)  (១៤០.៣០៣) 

ស្ថចក់្បារប់ានលក្រើរនុខក្ររិររតិការ (៣៥៩.៩៤៦.១៧៩)  (៤៧៩.១៥៩.៦៧៧)  (៨៨.៣០៥.៤៥៣)  (១១៧.៨៣៧.៤០៥) 

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
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១៩. ក្បតិបតតិការ និខសមត៊ុលយភាគ៊ីពារ់ព័នធ 
លៅរនុខដំលណើ រការអាជីវរមមធមមតា ក្រុមហ ុនមានក្ររិររតិការមយួចំនួនជាមយួភារីពារព់ន័ធ។ ទ្ំហំក្ររិររតិការ  

ស្មរុលយម្ដលលៅមនិទនទូ់្ទរ់្ ដំណាចក់ារយិររលិចេទ្ ក្ពមទខំចំណាយនិខចំណូលពារព់ន័ធ រនុខការយិររលិចេទ្លនោះ 
មានដូចខាខលក្កាម ៖ 
 
(រ) ភាគ៊ីពារ់ព័នធ និខទំ្រ់ទំនខ 

ភារីពារព់ន័ធ និខទ្ំ្រទ់្ំនខររស់្ពួរលរ ជាមយួក្រុមហ ុន មានដូចខាខលក្កាម៖ 
 
ទំ្រ់ទំនខ ភាគ៊ីពារ់ព័នធ 
ក្រុមហ ុនលមធំជាខលរ ក្រុមហ ុន LOLC Holdings Plc. 
ភារទុ្និរ ក្រុមហ ុន LOLC Asia Private Limited 

ក្រុមហ ុន TPC-ESOP Co., Ltd. 
ក្រុមហ ុនពារព់ន័ធ អខាភាពម្ដលស្ថិរលៅលក្កាមក្រុមហ ុនលមម្រមយួ 
រុរាលិររណៈក្ររក់្រខសំ្ខាន់ៗ  អភបិាលទខំអស់្ររស់្ក្រុមហ ុន ជាអនរម្ដលលធវើការស្លក្មចចិរតសំ្ខាន់ៗ  

ចំលពាោះលគាលលៅជាយុទ្ធស្ថស្រស្តររស់្ក្រុមហ ុន និខរុរាលិររណៈក្ររក់្រខ 
(រមួទខំស្មាជិរក្រួស្ថរជិរស្និទ្ធររស់្ពួរលរ)។ 

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
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១៩. ក្បតិបតតិការ និខសមត៊ុលយភាគ៊ីពារ់ព័នធ (ត) 
(េ)  ឥណទាន និខប៊ុខរក្បទាន្តលឱ់្យប៊ុគាលរិគណៈក្គប់ក្គខសខំាន់ៗ 
 
 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
        

ឥណទនផតល់ឱ្យរុរាលិររណៈក្ររ់ក្រខសំ្ខាន់ៗ  ២.២៤៥.១៦៧  ២.៣៦៨.២៣៣  ៥៤៥.០៧៦  ៥៨១.៣០៤ 
 
 ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ 

 
៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 ៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
                
ចំណូលការក្បារ ់ ៤៩.៣៨៩  ៦៧.១៨៥  ១២.១៤១  ១៦.៤៨៣  ១៦៧.៤៥៤  ២០០.៨០៨  ៤១.១០៣  ៤៩.៣៨៧ 

 
ឥណទននិខរុលរក្រទនផតល់ឱ្យរុរាលិររណៈក្ររក់្រខសំ្ខាន់ៗ  មានការធា្ និខមានអក្តាការក្បារព់ី ៨,៨៤% លៅ ៩,៤០% រនុខមយួឆ្ន  ំ(២០២១ ៖ ៨,៩២% លៅ ៩,៤៨% រនុខមយួ

ឆ្ន )ំ។ សំ្វធិានធនស្ក្មារក់ារខារឥណទនរពំឹខទុ្រថ្នឥណទនផតល់ឱ្យភារីពារព់ន័ធ ក្រូវបានទ្ទ្ួលស្ថា ល់រនុខអំ ុខការយិររលិចេទ្មានចំនួន ២.០៣១ ពានល់រៀល (២០២១ ៖ ២.៣២១ ពានល់រៀល)។



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
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១៩. ក្បតិបតតិការ និខសមត៊ុលយភាគ៊ីពារ់ព័នធ (ត) 
(គ)  ទឹរក្បារ់ក្តូវទទួលព៊ីភាគ៊ីពារ់ព័នធ 
 
 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
        
ទឹ្រក្បារក់្រូវទ្ទួ្លពី 

ក្រុមហ ុនពារព់័នធ ២១  -  ៥  - 
 
(ឃ)  ទឹរក្បារ់ក្តូវសខភាគ៊ីពារ់ព័នធ 
 
 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
        
ទឹ្រក្បារក់្រូវស្ខក្រុមហ ុនពារព់័នធ ១៦៩.៩៧១  -  ៤១.២៦៥  - 
 
(ខ)  ក្បារ់បខញ្ញ ើរបសភ់ាគ៊ីពារ់ព័នធ 
 
 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១  ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 
 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
        

ភារទុ្និរ ២៤១.៤១៦   ១៦.៨២២   ៥៨.៦១០   ៤.១២៩  
ក្រុមក្រឹរាភបិាល ១.៥៥៤.៥៦៥   ១.១៥០.៣៧៧   ៣៧៧.៤១៣   ២៨២.៣៧០  
រុរាលិររណៈក្ររក់្រខសំ្ខាន់ៗ  ៨.៦១៨.០១៥   ៦.២៧១.៣៣១   ២.០៩២.២៥៩   ១.៥៣៩.៣៥៥  
ក្រុមហ ុនពារព់័នធ ២.៧៥១.៩៧៩   ២.៤៩៧.២៤៨   ៦៦៨.១១៨   ៦១២.៩៧២  
 ១៣.១៦៥.៩៧៥   ៩.៩៣៥.៧៧៨   ៣.១៩៦.៤០០   ២.៤៣៨.៨២៦  
        
ការក្បារក់្រូវរខ់ ២៤១.១២៤   ១១០.១១៧  ៥៨.៥៣៩   ២៧.០២៩  
 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
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១៩. ក្បតិបតតិការ និខសមត៊ុលយភាគ៊ីពារ់ព័នធ (ត) 
(ខ)  ក្បារ់បខញ្ញ ើរបសភ់ាគ៊ីពារ់ព័នធ (ត) 
 
 ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ 

 
៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 ៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
                
ចំណាយការក្បារ់ ១៥៩.១៩២  ១០៣.៨១៦   ៣៩.១៣៣   ២៥.៤៧០   ៣៧៨.៣៨៧  ៣០៦.២៥៩  ៩២.៨៧៨   ៧៥.៣២២  

 
អក្តាការក្បារក់្រោឆំ្ន  ំរនុខអំ ុខការយិររលិចេទ្ មានដូចខាខលក្កាម៖ 
 

 ៣០ រញ្ញញ  ២០២២  ៣១ ធនូ ២០២១ 
    
ភារទុ្និរ ៣,០០%  ៣,០០%  
ក្រុមក្រឹរាភបិាល ៣,០០% – ៧,៧៥%  ៣,០០% – ៧,៥០% 
រុរាលិររណៈក្ររក់្រខសំ្ខាន់ៗ  ៣,០០% – ៩,០០%  ៣,០០% – ៧,៧០%  
ក្រុមហ ុនពារព់័នធ ១,០០% – ៤,៥០%  ១,០០% – ៤,៥០% 

 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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១៩. ក្បតិបតតិការ និខសមត៊ុលយភាគ៊ីពារ់ព័នធ (ត) 
(ច)  ក្បតិបតតិការជាមួយភាគ៊ីពារ់ព័នធ 
 

 ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ 

 
៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 ៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
                

ចំណូលពីក្រុមហ ុនពារព់័នធ៖                
ចំណូលពីការជួល ៣២.៧០៧  ២៩.៩៩៩  ៨.០៤០  ៧.៣៦០  ៤៩.១៣២   ៣៧.៩៧៦   ១២.០៦០   ៩.៣៤០  
ចំណូលពីរថ្ក្មលស្វាក្ររក់្រខ ៩៩.៤៣៤   ២៥.៧៧៩   ២៤.៤៤៣   ៦.៣២៥   ១៤៨.៦៤០   ៤០.៦០៣   ៣៦.៤៨៥   ៩.៩៨៦  

 ១៣២.១៤១   ៥៥.៧៧៨   ៣២.៤៨៣   ១៣.៦៨៥   ១៩៧.៧៧២   ៧៨.៥៧៩   ៤៨.៥៤៥   ១៩.៣២៦  
                
ចំណាយក្រុមហ ុនពារព់ន័ធ៖                

ការទិ្ញក្ទ្ពយស្រមមស្ក្មារល់ក្រើរនុខផលិរផលភរិស្នា -  -  -  -  -  ៦៣.៧៥៥  -  ១៥.៦៨០ 
រថ្ក្មអាជ្ារណ័ណ  ៣០២.៧៣៤   ៦.៣១០.៤៥៥   ៧៤.៤១៨   ១.៥៤៨.១៩៨   ៤៤៥.២៩៨   ៦០០.១៤៦   ១០៩.៣០២   ១៤៧.៦០១  
រថ្ក្មស្ក្មារក់ារក្រឹរា និខការគាកំ្ទ្ម្ផនរពរ័ម៌ានវទិ្ា ៣០៨.៥៨៩   ៣.៥២០.២៨៦   ៧៥.៨៥៨   ៨៦៣.៦៦២   ៥១៤.៦៥១   ៩.៨៥២.៤៣៩   ១២៦.៣២៦   ២.៤២៣.១២៨  
ចំណាយជួល ១៣.៤២៤   ៦.៧២៥   ៣.៣០០   ១.៦៥០   ២០.១៦៦   ៦.៧០៩   ៤.៩៥០   ១.៦៥០  
ចំណាយធា្រា ររ់ខ ១.២៩៩.១៦៩   -     ៣១៩.៣៦៣   -     ១.៣០១.០៨៣   -     ៣១៩.៣៦៣   -    

 ១.៩២៣.៩១៦   ៩.៨៣៧.៤៦៦   ៤៧២.៩៣៩   ២.៤១៣.៥១០   ២.២៨១.១៩៨   ១០.៥២៣.០៤៩   ៥៥៩.៩៤១   ២.៥៨៨.០៥៩  
 
ក្ររិររតិការជាមយួភារីពារព់ន័ធក្រូវបានលធវើល ើខរនុខលរេេណឌ ពាណិជារមមធមមតា។ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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១៩. ក្បតិបតតិការ និខសមត៊ុលយភាគ៊ីពារ់ព័នធ (ត) 
(ឆ)  ការទូទាត់ជូនគណៈក្គប់ក្គខសខំាន់ៗ 
 
 ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៣ខេ  ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ 

 
៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 ៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១  

៣០ រញ្ញញ  
២០២២  

៣០ រញ្ញញ  
២០២១ 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ដ៊ុោល រអាខមររិ  ដ៊ុោល រអាខមររិ 
                
រថ្ក្មររស់្អភបិាល ៣៦៦.២៣៧   ១៥៨.៦៤៥   ៩០.០២៩   ៣៨.៩២២   ៥៣៣.១១០  ៤៧៧.៦៣០  ១៣០.៨៥៧   ១១៧.៤៦៩  
ក្បារល់រៀវរេរ ៍និខអរថក្រលោជនល៍ផេខៗររស់្ 

រណៈក្ររក់្រខសំ្ខាន់ៗ  ៥.៣០៩.៣១៦   ៧៦០.០០៥   ១.៣០៥.១៤២   ១៨៦.៤៥៩   ៧.៩៥៩.៣៥៣  ៦.០៩២.២២៤  ១.៩៥៣.៦៩៥   ១.៤៩៨.៣៣៣  
 ៥.៦៧៥.៥៥៣   ៩១៨.៦៥០   ១.៣៩៥.១៧១   ២២៥.៣៨១   ៨.៤៩២.៤៦៣   ៦.៥៦៩.៨៥៤   ២.០៨៤.៥៥២   ១.៦១៥.៨០២  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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២០. ការវាសខ់វខតថ្មលសមក្សបរបសឧ់បររណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ 
រំណរស់្មាា ល់លនោះផតល់នូវរចេុរបននរមមអំពីការវនិិចេយ័ និខការបា នស់្ថម នម្ដលក្រុមហ ុនបានលធវើ រនុខការរំណរ់

រថ្មលស្មក្ស្រររស់្ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វរថុ    ោរត់ាខំពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញ វរថុក្រោឆំ្ន មំ្ដលបានលធវើស្វនរមមចុខលក្កាយរំផុរ  
មរ។ 
 
(រ) ឋា្ន៊ុក្រមថ្នតថ្មលសមក្សប 

លដើមបផីតល់នូវស្ញ្ញញ ណអំពីភាពអាចទុ្រចិរតបាន ររស់្ទ្ិនននយ័ម្ដលបានលក្រើក្បាស់្រនុខការរំណររ់ថ្មលស្មក្ស្រ
ក្រុមហ ុនបានោរថ់ាន រឧ់រររណ៍ហិរញ្ញ វរថុររស់្េលួនជារីរក្មរិ ដូចបានពណ៌្រនុខស្តខោ់ររណលនយយ។ ការពនយល់អំពី
រក្មរិនីមយួៗ មានរង្ហា ញលៅរនុខតារាខខាខលក្កាម។ 

តារាខខាខលក្កាមលនោះរង្ហា ញពីក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុររស់្ក្រុមហ ុន ម្ដលក្រូវបានវាស់្ម្វខ និខក្រូវបានររក់្តា
តាមរថ្មលស្មក្ស្រ លៅថ្ងៃទ្៣ី០ ម្េរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ និខថ្ងៃទ្ី៣១ ម្េធនូ ឆ្ន ២ំ០២១ តាមមូលោឋ នម្ដលបានលរើរល ើខ៖ 
 

 រក្មិត ១  រក្មិត ២  រក្មិត ៣  សរ ៊ុប 

 ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល  ពាន់ខរៀល 
        
គិតក្តឹមថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២        
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវតថ៊ុ        
ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុ វាស់្ម្វខតាមរថ្មលស្មក្ស្រ

រនុ ខចំណូលលមអិរលផេខៗ (FVOCI)        
មូលរក្ររមមសិ្ទ្ធិ -  -  ៦១.៧៨៥  ៦១.៧៨៥ 

ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវតថ៊ុសរ ៊ុប -  -  ៦១.៧៨៥  ៦១.៧៨៥ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ -  -  ១៥.០០០  ១៥.០០០ 
        
គិតក្តឹមថ្ងៃទ៊ី៣១ ខេធនូ ឆ្ន ២ំ០២១        
ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវតថ៊ុ        
ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុ វាស់្ម្វខតាមរថ្មលស្មក្ស្រ

រនុ ខចំណូលលមអិរលផេខៗ (FVOCI)        
មូលរក្ររមមសិ្ទ្ធិ -  -  ៦១.១១០  ៦១.១១០ 

ក្ទពយសរមមហរិញ្ញវតថ៊ុសរ ៊ុប -  -  ៦១.១១០  ៦១.១១០ 
រិរជាដុោល រអាលមររិ -  -  ១៥.០០០  ១៥.០០០ 



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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២០. ការវាសខ់វខតថ្មលសមក្សបរបសឧ់បររណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ (ត) 
(រ) ឋា្ន៊ុក្រមថ្នតថ្មលសមក្សប (ត) 
 
រក្មិត ១ ៖ រថ្មលស្មក្ស្រររស់្ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វរថុម្ដលក្រូវបានជួញដូរលៅរនុខទ្ីផារស្រមម (ដូចជា លដរលីវម្ដលបានជួញ
ដូរជាស្ថធារណៈ និខមូលរក្ររមមសិ្ទ្ធិ) រឺអាក្ស័្យលៅតាមរថ្មលម្ដលបានោរល់រល់លើទ្ីផារ ្ ដំណាចក់ារយិររលិចេទ្រាយ
ការណ៍។ រថ្មលោរល់រល់លើទ្ីផារម្ដលបានលក្រើស្ក្មារក់្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុម្ដលក្រុមហ ុនបានកានក់ារ ់ រឺជារថ្មលទ្ិញ
រចេុរបនន។ ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វរថុទខំលនោះ ក្រូវបានរញ្េូ លលៅរនុខរក្មរិ ១ ។ 
 
រក្មិត ២ ៖ រថ្មលស្មក្ស្រររស់្ឧរររណ៍ហិរញ្ញ វរថុម្ដលមនិក្រូវបានជួញដូរលៅរនុខទ្ីផារស្រមម (ឧទហរណ៍ដូចជា    លដ
រលីវ over-the-counter) ក្រូវបានរំណរល់ោយលក្រើវធិីស្ថស្រស្តវាយរថ្មល ម្ដលរលខកើនការលក្រើក្បាស់្ទ្ិនននយ័លលើទ្ីផារម្ដលអាច
អលខករបាន និខរនថយការពឹខម្ផអរលៅលលើការបា នស់្ថម នចំលពាោះអខាភាពជារោ់រ។់ ក្រសិ្នលរើទ្ិនននយ័ជារោ់រទ់ខំអស់្
ម្ដលរក្មូវស្ក្មារឧ់រររណ៍មយួ អាចអលខករបាន ឧរររណ៍ល្ោះក្រូវបានរញ្េូ លលៅរនុខរក្មរិ ២ ។ 
 
រក្មិត ៣ ៖ ក្រសិ្នលរើទ្ិនននយ័ជារោ់រម់យួឬលក្ចើន មនិពឹខម្ផអរលៅលលើទ្ិនននយ័ទ្ីផារម្ដលអាចអលខករបាន ឧរររណ៍
ល្ោះក្រូវបានរញ្េូ លលៅរនុខរក្មរិ ៣ ។ វារឺជាររណីស្ក្មារម់ូលរក្ររមមសិ្ទ្ធិម្ដលមនិបានចុោះរញ្ា ី។ 
 
(េ) ការវាសខ់វខតថ្មលសមក្សបខដ្ឋយខក្បើទិននន័យជារ់ោរ់មិនអាចអខខេតបាន (រក្មិត៣) 

មូលរក្ររមមសិ្ទ្ធិម្ដលមនិបានចុោះរញ្ា ី រឺការវនិិលោរលៅរនុខការោិល័យឥណទនថ្នរមពុជា (CBC) ម្ដលក្រូវ
វាស់្ម្វខតាមរថ្មលស្មក្ស្ររនុខចំណូលលមអរិលផេខៗ លោយស្ថរវាមនិក្រូវបានកានក់ារល់ដើមបជីួញដូរលទ្ លហើយក្រុមហ ុនបាន
ស្លក្មចលក្ជើស្លរ ើស្យរការររក់្តាលលើរដំរូខររស់្វា ជាក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុវាស់្ម្វខតាម FVOCI ។ លនោះរឺជាការវនិិលោរ
ជាយុទ្ធស្ថស្រស្ត លហើយក្រុមហ ុនោរទុ់្រថាការលធវើចំណារថ់ាន រម់្ររលនោះ រឺមានភាពស្មក្ស្រ។ 

FVOCI ក្រូវបានរំណរល់ោយម្ផអរលៅតាមរថ្មលរចេុរបនន លហើយអក្តាអរបហារម្ដលបានលក្រើក្បាស់្ ក្រូវបានម្រ
រក្មូវលៅតាមហានិភយ័ឥណទនររស់្ភារីថ្ដរូ ឬហានិភយ័ឥណទនររស់្ក្រុមហ ុនផ្លទ ល់។ 

មនិមានការររក់្តាចំលណញ/ខារលៅរនុខចំណូលលមអរិលផេខៗលទ្ លោយស្ថររថ្មលស្មក្ស្រ ក្រហារក់្រម្ហល
នឹខរថ្មលលោខ។  



ក្រុមហ ៊ុន អិលអូអិលស៊ុ៊ី (ខេមបូឌា) ភ៊ីអិលស៊ុ៊ី 
 
រំណត់សមាា លព់័ត៌មានហរិញ្ញវតថ៊ុសខខេបចខ ល្ ោះខពល 
សក្មាប់ដំណាច់ការយិបរខិចេទ៩ខេ ថ្ងៃទ៊ី៣០ ខេរញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២២ 
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២០. ការវាសខ់វខតថ្មលសមក្សបរបសឧ់បររណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុ (ត) 
(គ) ឧបររណ៍ហរិញ្ញវតថ៊ុខដលមិនវាសខ់វខតាមតថ្មលសមក្សប 

រិរក្រឹមកាលររលិចេទ្តារាខរុលយការ រថ្មលស្មក្ស្រថ្នឧរររណ៍ហិរញ្ញ វរថុររស់្ក្រុមហ ុន មានរថ្មលក្រហារ់
ក្រម្ហលនឹខរថ្មលលោខររស់្វា។ 

ការបា នស់្ថម នរថ្មលស្មក្ស្រម្ផអរលៅតាមវធិីស្ថស្រស្ត និខការស្នមរដូចខាខលក្កាម៖ 
 

(i) ក្បាររ់លញ្ញ ើ និខការោរក់្បារល់ៅធ្គាររណាត ល និខធ្គារ 
រថ្មលលោខថ្នក្បាររ់លញ្ញ ើ និខការោរក់្បារល់ៅធ្គាររណាត ល និខធ្គារ មានរថ្មលក្រហារក់្រម្ហលនឹខរថ្មល

ស្មក្ស្រររស់្វា លោយស្ថររណនីទខំលនោះភារលក្ចើនរឺជារណនីចរនត រណនីស្នេ ំនិខក្បាររ់លញ្ញ ើរយៈលពលេលី។ 
 
(ii) ឥណទន និខ រុលរក្រទនអរិងិជន 

ចំលពាោះឥណទនម្ដលមានអក្តាលងរ ម្ដលមានកាលរំណរល់ៅស្ល់រិចជាខ១ឆ្ន  ំជាទូ្លៅរថ្មលលោខររស់្វា រឺ
ជារថ្មលស្មក្ស្របា នស់្ថម នររស់្វា។ 

ចំលពាោះឥណទនម្ដលមានអក្តាលងរ និខមានកាលរំណរល់ៅស្ល់១ឆ្ន  ំឬលលើស្ពី១ឆ្ន  ំរថ្មលស្មក្ស្រក្រូវបាន
បា នស់្ថម នលោយលធវើអរបហារលំហូរស្ថចក់្បារប់ា នស់្ថម ន្លពលអ្ររ និខលក្រើអក្តាការក្បាររ់រស់្ឥណទន្លពល
រចេុរបនន លោយស្ថរអក្តាការក្បារត់ាមទ្ីផារររស់្ឥណទនមានហានិភយ័ឥណទន និខកាលរំណរក់្រហារក់្រម្ហលគាន  
លហើយក្រូវបានវាយរថ្មលថាមានភាពេុស្គាន រិចរួច ជាមយួនឹខអក្តាការក្បាររ់រស់្ឥណទនតាមរិចេស្នា។ ជាលទ្ធផល 
រថ្មលស្មក្ស្រថ្នឥណទន និខ រុលរក្រទនអរិងិជនរយៈលពលម្វខ មានរថ្មលក្រហារក់្រម្ហលនឹខរថ្មលលោខររស់្វា ្ កាល
ររលិចេទ្រាយការណ៍។ 
 
(iii) ក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្ធ្គារ ក្រឹោះស្ថថ នហិរញ្ញ វរថុលផេខៗ និខក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្អរិងិជន 

រថ្មលស្មក្ស្រថ្នក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្ធ្គារ ក្រឹោះស្ថថ នហិរញ្ញ វរថុលផេខៗ និខក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្អរិងិជន ម្ដលមាន
កាលរំណររ់ិចជាខ១ឆ្ន  ំមានរថ្មលក្រហារក់្រម្ហលនឹខរថ្មលលោខររស់្វា លោយស្ថរឧរររណ៍ទខំលនោះមានរយៈលពលេល។ី 
រថ្មលស្មក្ស្រថ្នក្បាររ់លញ្ញ ើររស់្អរិងិជន ម្ដលមានកាលរំណរ១់ឆ្ន  ំ ឬលក្ចើនជាខ ក្រូវបានលររពំឹខថាមានរថ្មលក្រហារ់
ក្រម្ហលនឹខរថ្មលលោខររស់្វា លោយស្ថរក្រុមហ ុនបានផតល់អក្តាការក្បារក់្រហារក់្រម្ហលគាន  ជាមយួនឹខឧរររណ៍ម្ដល
មានកាលរំណរ ់   និខលរេេណឌ ឥណទនក្ស្លដៀខគាន ម្ដរ។ 

 
(iv) ក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុ និខ រំណុលហិរញ្ញ វរថុលផេខៗ 

រថ្មលលោខថ្នក្ទ្ពយស្រមមហិរញ្ញ វរថុ និខ រំណុលហិរញ្ញ វរថុលផេខៗ ក្រូវបានស្នមរថាមានរថ្មលក្រហារក់្រម្ហលនឹខ
រថ្មលស្មក្ស្រររស់្វា លោយស្ថររណនីទខំលនោះមនិមានរថ្មលម្ក្រក្រួលជាស្ថរវនតលៅតាមអក្តាទ្ីផារលទ្។ 

 
(v) ក្បាររ់មេ ីនិខអនុរំណុល 

ក្បាររ់មេ ី និខអនុរំណុល មនិក្រូវបានោរល់រល់លើទ្ីផារស្រមមលទ្ លហើយរថ្មលស្មក្ស្រររស់្វាក្រហារ់
ក្រម្ហលនឹខរថ្មលលោខររស់្វា។ 


