
 

 

 

 
 
 

អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ 

ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019 

និង 

របាយករណ៍របស់សវនករឯករជ្យ 

ស�ីពីករពិនិត្យព័ត៌មានហិរ��វត�ុចេនា� ះេពល 
 



 

 

ព័ត៌មានអំពី្រក�មហ៊ុន 
 

 

្រក�មហុ៊ន អិលអូអលិសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី
 

ចុះប�� ីពណិជ�កម�េលខ 00012829  
 

ទីស� ក់ករ អគារេលខ 666B ផ�ូវេលខ 271 សង� ត់ផ្សោរេដមថ�ូវ  

  ខណ� ចំករមន រជធានីភ�ំេពញ  

  ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា 
 

ភាគទុនិក  LOLC Private Limited 

  TPC-ESOP CO., LTD. 
 

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល េលក Brindley Chrishantha Gajanayake de Zylva, ្របធាន្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 

  េលក Indrajith Wijesiriwardana, សមាជិក 

  េលក Hans Michael Theodor Moormann, សមាជិក 

  េលក Dulip Rasika Samaraweera, សមាជិក  

  េលក Francisco Kankanamalage Conrad Prasad Nirosh Dias, សមាជិក 
 

គណៈកម�ករសវនកម� េលក Hans Michael Theodor Moormann, ្របធាន  

  េលក Brindley Chrishantha Gajanayake de Zylva, សមាជិក  

  េលក Indrajith Wijesiriwardana, សមាជិក  
 

គណៈកម�ករ្រគប់្រគងហនិភ័យ េលក Hans Michael Theodor Moormann, ្របធាន  

  េលក Brindley Chrishantha Gajanayake de Zylva, សមាជិក 

  េលក Francisco Kankanamalage Conrad Prasad Nirosh Dias, សមាជិក 
 

កមា� ធិករ គណៈកម�ធិករ 

 ែតងតំង និង ផ�ល់តៃម�ករ េលក Indrajith Wijesiriwardana, ្របធាន 

  េលក Dulip Rasika Samaraweera, សមាជិក  

  េលក Francisco Kankanamalage Conrad Prasad Nirosh Dias, សមាជិក 



 

 

ព័ត៌មានអំពី្រក�មហ៊ុន (ត) 
 

គណៈ្រគប់្រគង េលក សុខ េវឿន ្របធាននាយក្របតិ�បត�ិ 

  េលក សុខ សុផល អនុ្របធាននាយក្របតិ�បត�ិ/្របធាននាយកហិរ��វត�ុ 

  េលក Damburae Liyanage  

  Duleep Roshan  ្របធាននាយកបេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន 

  េលក ទុន កង  នាយករងនាយកដ� នឥណទន 

  អ�ក�សី េឡង ថាវ ី នាយិកនាយកដ� នធនធានមនុស្ស 

  អ�ក�សី ស�ឺយ សុឌីណា នាយិកនាយកដ� នហនិភ័យ 

  អ�ក�សី ែកវ តរទី នាយិកនាយកដ� នហិរ��វត�ុ 

  អ�ក�សី ្រទី សូឡា  នាយិកនាយកដ� នរតនាគារ 

  អ�ក�សី ឈង ក��  ្របធាននាយិកឌីជីថលេសវហិរ��វត�ុ 

   និង្របាក់បេ�� 

  េលក ហុ៊ល សុវត�   នាយកនាយកដ� នបេច�កវទិ្យោព័ត៌មាន 

  េលក េសៀម ហក់ នាយកនាយកដ� នរដ�បាល និងធុរកិច� 

  េលក ឈួន សុខចិត� នាយកនាយកដ� នទីផ្សោរ 

  េលក េតង ភាព នាយកនាយកដ� នសវនកម�ៃផ�ក�ុង 

  េលក បាន ផលេឡង នាយកនាយកដ� នអនុេលមភាព 

  េលក នុត េថង នាយកនាយកដ� នអជីវកម� 

  េលក មុត ពិសី នាយកនាយកដ� នឥណទន 

  េលក Romesh Perera ្របធាននាយកដ� នបណា� ញែចកចយ 

 

សវនករ េខភីអឹមជ�ី េខមបូឌ ចំកត់ 
 
 
 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

 

មាតិក 

 ទំព័រ 

របាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 1 

របាយករណ៍របស់សវនករឯករជ្យស�ីពីករ្រត�តពិនិត្យព័ត៌មានហិរ��វត�ុចេនា� ះេពល 7 

តរងតុល្យករសេង�បចេនា� ះេពល 9 

របាយករណ៍លទ�ផលសេង�បចេនា� ះេពល 11 

របាយករណ៍ស�ីពីបែ្រមប្រម�លមូលធនសេង�បចេនា� ះេពល 13 

របាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់សេង�បចេនា� ះេពល 14 

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល 16 

 

 



















អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

តរងតុល្យករសេង�បចេនា� ះេពល 

នាៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019 
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   នាៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

 កំណត់  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

 សំគាល់  (កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 
          
្រទព្យសកម�           

សច់្របាក់ក�ុងៃដ   42,811,561  10,529,159  49,019,393  12,199,948 

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា   537,659,614  132,233,059  317,522,406  79,024,989 

សមតុល្យេនធនាគារនានា 6  116,863,113  28,741,542  108,150,865  26,916,591 

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន - សុទ� 7  2,499,661,555  614,771,656  1,928,675,767  480,008,902 

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ    47,457,423  11,671,772  44,105,879  10,977,073 

ករវនិិេយាគ   60,990  15,000  60,270  15,000 

្រទព្យ និងបរកិ� រ 8  8,730,628  2,147,228  6,544,540  1,628,806 

្រទព្យសកម�អរបីូ 9  4,572,008  1,124,449  4,505,809  1,121,406 

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម� - សុទ� 10  9,207,922  2,264,614  7,581,894  1,886,982 
          

សរបុ្រទព្យសកម�   3,267,024,814  803,498,479  2,466,166,823  613,779,697 
          

          
បំណុល និងមូលធន          

បំណុល           

្របាក់បេ��របស់ធនាគារ និង          

 ស� ប័នហិរ��វត�ុនានា 11 

 

99,322,554 

 

24,427,583  76,466,224  19,030,917 

្របាក់បេ��របស់អតិថិជន 12  1,312,873,692  322,890,726  858,618,040  213,692,892 

សំវធិានធនេលអត�្របេយាជន៍

 របស់និេយាជិត 13 

 

2,657,036  653,477  4,323,740  1,076,093 

បំណុលេផ្សងៗ    64,550,342  15,875,638  64,295,429  16,001,848 

្របាក់កម�ី 14  1,250,743,953  307,610,416  1,088,456,511  270,895,100 

មូលប្រតបំណុល 15  80,411,797  19,776,635  -  - 

បំណុលពន�េល្របាក់ចំេណញ

 ្របចំឆា� ំ 21(ក) 

 

15,279,489  3,757,867  20,523,933  5,107,997 
          

សរបុបំណុល   2,825,838,863  694,992,342  2,112,683,877  525,804,847 
          



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

តរងតុល្យករសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

នាៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019 
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   នាៃថ�ទី 3០ ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

 កំណត់  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

 សំគាល់  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4)  
       
មូលធន          

េដមទុន 16  140,846,600  34,640,089  120,000,000  29,865,605 

ទុនប្រម�ង   110,415,116  27,155,710  110,415,116  27,480,118 

េដមទុនបែន�ម 17  21,640,400  5,322,282   20,846,600    5,188,303  

្របាក់ចំេណញរក្សោទុក   168,283,835  41,388,056  102,221,230  25,440,824 
          

សរបុមូលធន   441,185,951  108,506,137   353,482,946    87,974,850  
          

សរបុបំណុល និងមូលធន   3,267,024,814  803,498,479  2,466,166,823  613,779,697 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា� ប់ជាមួយ គឺជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពលេនះ ។  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

របាយករណ៍លទ�ផលសេង�បចេនា� ះេពល 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019 
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   ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 3 ែខ ែដលបានប�� ប់  ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ 
   ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2018  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2018 
   (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)    (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ) 
 កំណត់  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ 
 សំគាល់    (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4) 
                  
ចំណូលពីករ្របាក់ 18  103,290,262  25,403,409  71,038,006  17,484,127  193,334,358  47,549,030  136,421,121  33,576,451 
ចំណាយេលករ្របាក់ 18  (49,020,900)  (12,056,296)  (29,408,511)  (7,238,127)  (90,013,967)  (22,138,211)  (54,604,311)  (13,439,407) 
                  
ចំណូលពីករ្របាក់សុទ� 18  54,269,362  13,347,113  41,629,495  10,246,000  103,320,391  25,410,819  81,816,810  20,137,044 
                  
ចំណូលេផ្សង  ៗ 19  29,585,140  7,276,227  16,928,106  4,166,406  58,745,521  14,447,988  34,614,191  8,519,368 
ចំណាយកៃ្រមេជងសរ   (904,285)  (222,402)  (610,388)  (150,231)  (1,788,801)  (439,941)  (1,163,947)  (286,475) 
ចំណាយេលបុគ�លិក 20  (23,971,200)  (5,895,524)  (18,168,561)  (4,471,711)  (45,304,845)  (11,142,362)  (35,190,720)  (8,661,265) 
រលំស់េល្រទព្យ និងបរកិ� រ 8  (1,093,023)  (268,820)  (960,603)  (236,427)  (2,050,355)  (504,268)  (1,937,831)  (476,946) 
រលំស់េល្រទព្យសកម�អរបីូ 9  (87,394)  (21,494)  (47,757)  (11,754)  (172,377)  (42,395)  (94,989)  (23,379) 
ចំណាយទូេទ និងរដ�បាល   (11,393,277)  (2,802,084)  (9,025,123)  (2,221,295)  (21,175,587)  (5,207,966)  (17,194,986)  (4,232,090) 
ចំេណញ/(ខត) ពីករប�ូររបិូយប័ណ�បរេទស   948,276  233,221  (214,012)  (52,673)  895,390  220,214  123,584  30,417 

                  
 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

របាយករណ៍លទ�ផលសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019 
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   ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 3 ែខ ែដលបានប�� ប់  ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ 

   ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2018  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2018 

   (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)    (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ) 

 កំណត់  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ 

 សំគាល់    (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4) 
                  
ចំេណញពី្របតិបត�ិករ   47,353,599  11,646,237  29,531,157  7,268,315  92,469,337  22,742,089  60,972,112  15,006,674 
                  
សំវធិានធនេលឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ 

អ្រកក់និងជាប់សង្សយ័ 7(ក) 

 

 (4,631,509)   (1,139,082)   (3,480,401)   (856,609)   (9,526,759)   (2,343,030)   (8,487,139)   (2,088,885) 
                  
្របាក់ចំេណញមុនដកពន�   42,722,090  10,507,154  26,050,756  6,411,706  82,942,578  20,399,059  52,484,973  12,917,789 

                  

ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ 21(ខ)  (8,750,326)  (2,152,072)  (5,296,149)  (1,303,507)  (16,879,973)  (4,151,494)  (10,704,918)  (2,634,733) 

្របាក់ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ   33,971,764  8,355,083  20,754,607  5,108,199  66,062,605  16,247,565  41,780,055  10,283,056 

                  

 

 

 

 

 

 

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា� ប់ជាមួយ គឺជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពលេនះ ។ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

របាយករណ៍ស�ពីីបែ្រមប្រម�លមូលធនសេង�បចេនា� ះេពល 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019 
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 េដមទុន  ទុនប្រម�ង  េដមទុនបែន�ម  ្របាក់ចំេណញរក្សោទុក  សរបុ 

 ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល  ពន់េរៀល 
          

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខែដលបានប�� ប់ 
 ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018     

  
   

នាៃថ�ទី 1 ែខ មករ ឆា� ំ 2018 71,684,100  71,684,410  -  172,753,435  251,605,945 
ករេផ�រពី្របាក់ចំេណញរក្សោទុកេទជាេដមទុន 48,315,900  -  -  (48,315,900)  - 
្របាក់ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ -  -  -  41,780,055  41,780,055 

នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018 (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ) 120,000,000  7,168,410  -  166,217,590  293,386,000 
          
(សមមូលជាដុល� រអេមរកិ - កំណត់សំគាល់ 4)  

(មិនបាន្រត�តពិនិត្យ) 29,534,826  1,764,315  -  40,910,064  72,209,205 
          
ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ 
 ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019 

         

នាៃថ�ទី 1 ែខ មករ ឆា� ំ 2019 120,000,000  110,415,116  20,846,600  102,221,230  353,482,946 
ករេផ�រពីេដមទុនបែន�មេទជាេដមទុន 20,846,600      -  (20,846,600)  -  - 
េដមទុនបែន�ម -  -  21,640,400  -  21,640,400 
្របាក់ចំេណញសុទ�ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ -  -  -  66,062,605  66,062,605 

នាៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019 140,846,600  110,415,116  21,640,400  168,283,835  441,185,951 
          
(សមមូលជាដុល� រអេមរកិ - (កំណត់សំគាល់ 4) 34,640,089  27,155,710  5,322,282  41,388,056  108,506,137 
          
 

កំណត់សំគាល់ដូចមានភា� ប់ជាមួយ គឺជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពលេនះ ។ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

របាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់សេង�បចេនា� ះេពល 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019 
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   ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលប�� ប់ 
   ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018  
   ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ) 

 កំណត់  (កំណត់សំគាល់ 4)  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 
 សំគាល់    (កំណត់សំគាល់ 4) 

លហូំរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាព្របតិបត�ិករ         
្របាក់ចំេណញមុនដកពន�   82,942,578  20,399,059  52,484,973  12,917,789 

និយ័តភាពេលៈ          
រលំស់េល្រទព្យ និងបរកិ� រ 8  2,050,355  504,268  1,937,831  476,946 
រលំស់េល្រទព្យសកម�អរបីូ 9  172,377  42,395  94,989  23,379 
សំវធិានធនេលឥណទន
 អ្រកក់ និងជាប់សង្័សយ 7 

 
9,438,757  2,321,387  8,487,139  2,088,885 

សំវធិានធនេល្របាក់តម�ល់េន
 ធនាគារនានា 7 

 
88,002  21,643  -  - 

សំវធិានធនេលអត�្របេយាជន៍របស់
បុគ�លិក  

 
(1,666,704)  (409,912)  -  - 

ចំេណញពីករលក់ និងករលុប
េចល្រទព្យ និងបរកិ� រ  

 

(11,187)  (2,751)  (118,358)  (29,131) 
ចំណូលពីករ្របាក់សុទ�   (103,320,391)  (25,410,819)  (81,816,810)  (20,137,044) 

          

   (10,306,213)  (2,534,730)   (18,930,236)     (4,659,176)  
បែ្រមប្រម�លៃនៈ          

្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច�តម�ល់េន
 ធនាគារ ជាតិៃនកម�ុជា 

 
(37,663,429)  (9,263,017)  (19,224,265)  (4,731,544) 

 សមតុល្យេនធនាគារនានា   -  -  (31,200)  (7,679) 
ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន   (580,423,685)  (142,750,537)  (337,510,695)  (83,069,332) 
គណនី្រត�វទទួលេផ្សង  ៗ   700,453  172,271  (4,695,057)  (1,155,564) 
្របាក់បេ��របស់ធនាគារ និងស� ប័ន 

ហិរ��វត�ុនានា 
  

22,856,330  5,621,331  14,022,042  3,451,155 
្របាក់បេ��របស់អតិថិជន    454,255,652  111,720,524  167,176,464  41,146,065 
បំណុលេផ្សងៗ    (10,389,922)  (2,555,318)  1,704,852  419,604 

          

          

សច់្របាក់េ្របក�ុង្របតិបត�ិករ    (160,970,814)  (39,589,476)  (197,488,095)  (48,606,471) 
ករ្របាក់បានទទួល   189,281,641  46,552,297  130,554,012  32,132,417 
ករ្របាក់បានបង់   (79,369,992)  (19,520,411)  (51,377,845)  (12,645,298) 

 ពន�េល្របាក់ចំេណញបានបង់   (23,750,445)  (5,841,231)  (15,249,240)  (3,753,197) 
          

សច់្របាក់សុទ�េ្របក�ុង 
 សកម�ភាព្របតិបត�ិករ 

 
(74,809,610)  (18,398,821)  (133,561,168)  (32,872,549) 

          

          



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

របាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់សេង�បចេនា� ះេពល (ត)  
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   ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលប�� ប់ 
   ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018 
 កំណត់  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ) 

 សំគាល់  (កំណត់សំគាល់ 4)  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 
     (កំណត់សំគាល់ 4) 

លហូំរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាពវនិិេយាគ          
្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុន   (2,084,660)  (512,705)  (4,831,590)  (1,189,168) 
ករទិញ្រទព្យ និងបរកិ� រ   (4,237,975)  (1,042,296)  (957,248)  (235,601) 
ករទិញ្រទព្យសកម�អរបីូ   (238,576)  (58,676)  (210,052)  (51,699) 
សច់្របាក់ទទួលបានពីករលក់្រទព្យ និងបរកិ� រ  12,719  3,128  120,616  29,686 
          

សច់្របាក់សុទ�េ្របក�ុងសកម�ភាពវនិិេយាគ  (6,548,492)  (1,610,549)  (5,878,274)  (1,446,782) 
        

 
 

         

លហូំរទឹក្របាក់ពីសកម�ភាពហរិ��ប្បទន         
សច់្របាក់ទទួលបានពី្របាក់កម�ី   319,829,618  78,659,522  370,052,424  91,078,618 
ករទូទត់សង្របាក់កម�ី   (157,542,176)  (38,746,231)  (167,672,645)  (41,268,187) 
សច់្របាក់ពីករលក់មូលប្រតបំណុល   80,411,797  19,776,635  -  - 
សច់្របាក់ទទួលបានពីទុនបែន�ម   21,640,400  5,322,282  -  - 
          

សច្់របាក់សទុ�ទទួលបានព ី
 សកម�ភាពហរិ��ប្បទន 

 
264,339,639 

 
 

65,012,208  202,379,779  49,810,431 
        

 
 

         

ករេកនេឡងសទុ�ៃនសច់្របាក ់
 និងសច់្របាក់សមមូល  

  
182,981,537  

 
45,002,838  62,940,337  15,491,100 

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល  
 នាៃថ�ទី 1 ែខ មករ  

 
369,537,050  91,970,395  

 
126,552,514  31,348,158 

លេម��ងពីករប�ូររបិូយប័ណ�   -  (1,376,049)  -  (200,605) 
សច្់របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល 

នាចុងករយិបរេិច�ទ 21 
 

552,518,587  135,597,184  189,492,851  46,638,653 

្របតិបត�ិករមិនែមនជាសច់្របាក់សំខន់  ៗ៖ 

េនក�ុងករយិបរេិច�ទ ្រក�មហុ៊ន មាន្របតិបត�ិករមិនែមនជាសច់្របាក់សំខន់  ៗដូចខងេ្រកម៖  

  
 ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់    

ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019 
 

ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់        
ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

   ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ) 
    (កំណត់សំគាល់ 4)  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 
     (កំណត់សំគាល់ 4) 
ករេផ�រពីេដមទុនបែន�មេទជាេដមទុន  20,846,600   5,127,054   -  - 
បង�ិលពី្របាក់ចំេណញរក្សោទុកេទជាេដមទុន  -  -  48,315,900  12,025,000 
ករេផ�រពី្របាក់ចំេណញរក្សោទុកេទជាេដមទុន  -  -  103,246,706  25,696,000 
          

 
 
កំណត់សំគាល់ដូចមានភា� ប់ជាមួយ គឺជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពលេនះ ។ 
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1. អំពី្រក�មហ៊ុន 

អិលអូអិលសីុ (េខមបូឌ) ភីអិលសីុ (្រត�វបានស� ល់ពីមុនថាជាធនាគារភូមិ) េហកត់ថា (“្រក�មហុ៊ន”) ជា            

្រក�មហុ៊ន ែដលមានអជា� ប័ណ�ជា្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុពីធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជាៃថ�ទី 23 ែខ ឧសភា                      

ឆា� ំ 2002 និងេធ�បច�ុប្បន�ភាពេនៃថ�ទី 28 ែខ ក��  ឆា� ំ 2015 េហយបានចុះប�� ីពណិជ�កម�េន្រកសួង 

ពណិជ�កម�ជា្រក�មហុ៊នសធារណជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមិត េ្រកមប�� ីពណិជ�កម�េលខ Co. 1413 

E/2002 េហយបានប�ូរេលខចុះប��ីេទេលខ 00012829 ។  េ្រកយពីមានករផា� ស់ប�ូររចនាសម�័ន�ភាគហុ៊ន 

េនក�ុងែខក�� ឆា� ំ 2014 ្រក�មហុ៊នបានក� យជាបុ្រតសម�័ន� របស់្រក�មហុ៊ន LOLC Micro Investments Ltd ែដល 

បានចុះប�� ីេន្របេទស�សីលង�  ។ ្រក�មហុ៊នេមធំបំផុត គឺ្រក�មហុ៊ន Lanka ORIX Leasing Company PLC 

ែដលបានចុះប�� ីេន្របេទស�សីលង�  និងបានចុះប�� ីេនផ្សោរហុ៊ន Colombo ។ 

េនៃថ�ទី 16 ែខ ក��  ឆា� ំ 2017 LOLC Micro investments Ltd. និង DWM Investment Asia Ltd បានេផ�រ/លក់ភាគ

ហុ៊នទំងអស់ 96.97% េទ LOLC Private Limited ។  ករេផ�រេនះ ្រត�វបានអនុម័តេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា

េនៃថ�ទី 28 ែខ វចិ�ិក ឆា� ំ 2017 ។  បែន�មេទៀត ភាគហុ៊ន្រត�វបានអនុម័តក�ុងករដូរភាពជាមា� ស់េដយធនាគារ

ជាតិ ៃន កម�ុជាៃថ�ទី 14 ែខ មីនា ឆា� ំ 2018 និងទទួលស� ល់េដយ្រកសួងពណិជ�កម� េនៃថ�ទី 25 ែខ មិថុនា            

ឆា� ំ 2018 ។ 

េនៃថ�ទី 11 ែខ ក��  ឆា� ំ 2015 ្រក�មហុ៊នទទួលបានអជា� ប័ណ�ស្រមាប់ករទទួល្របាក់បេ��ពីសធារណជន 

េដម្ីបេធ�អជីវកម�ទទួល្របាក់បេ�� ពីធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា ។ 

្រក�មហុ៊នមាន 79 ករយិាល័យ (សខចំនួន 78 ករយិាល័យ និងទីស� ក់ករកណា� លេនរជធានីភ�ំេពញ) ។  

ទីស� ក់ករចុះប�� ីរបស់្រក�មហុ៊នមានទីតំងស�ិតេនអគារេលខ 666B ផ�ូវេលខ 271 សង� ត់ បឹងទំពុនទី 2 

ខណ� មានជ័យ រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។ 

នាៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019 ្រក�មហុ៊នមានបុគ�លិកចំនួន 2,327 នាក់ (31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018: 2,065 នាក់) ។ 
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2. មូលដ� នៃនករេរៀបច ំ

(ក) របាយករណ៍អនុេលមភាព  

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល ្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដយអនុេលមេទតមេគាលនេយាបាយ

គណេនយ្យែដលទទួលស� ល់ និងេ្រប្របាស់ជាទូេទ េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ស្រមាប់របាយករណ៍ 

ហិរ��វត�ុចេនា� ះេពល ។  ស្រមង់កំណត់ពន្យល់ខ�ះ  ៗ ្រត�វបានប��ូ លេដម្ីបពន្យល់អំពី្រពឹត�ិករណ៍ និង

្របតិបត�ិករែដលមានសរៈសំខន់ េដម្ីបែស�ងយល់អំពីករផា� ស់ប�ូរស� នភាពហិរ��វត�ុ និងលទ�ផល           

ហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នចប់តំងពីរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ្របចំឆា� ំចុងេ្រកយ ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទនា           

ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 និងែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 ។ 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វបានអនុម័ត និងផ�ល់សិទ�ិផ្សោយេដយ          

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល េនៃថ�ទី 14 ែខ សីហ ឆា� ំ 2019 ។ 

(ខ) មូលដ� នៃនករវស់ែវង 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេដ�បចេនា� ះេពល របស់្រក�មហុ៊ន្រត�វបានេរៀបចំេឡងេទតមមូលដ� នតៃម�េដម ។ 

(គ) របិូយប័ណ�មុខងរ និងរបិូយប័ណ�ស្រមាប់េធ�ករបង� ញ 

្រក�មហុ៊នេធ�្របតិបត�ិករអជីវកម� និងកត់្រតរល់ប�� ីគណេនយ្យរបស់ខ�ួនែផ�កេលរបិូយប័ណ�ចំនួនបី គឺ 

្របាក់េរៀល ្របាក់ដុល� រអេមរកិ និង្របាក់បាតៃថ ។  អ�ក្រគប់្រគងបានកំណត់្របាក់េរៀល ជារបិូយប័ណ�មុខងរ 

និងជារបិូយប័ណ�ស្រមាប់េធ�ករបង� ញ េ្រពះវឆ�ុះប�� ំងពីភាពចំបាច់ៃនេសដ�កិច� ្របភព្រពឹត�ិករណ៍ និង  

កលៈេទសៈរបស់្រក�មហុ៊ន ។ 

សកម�ភាព្របតិបត�ិករជារបិូយប័ណ�េផ្សង េៗទៀតេ្រកពី្របាក់េរៀល ្រត�វបានប�ូរេទជា្របាក់េរៀល េដយ       

េ្របអ្រតប�ូរ្របាក់េនៃថ�្របតិបត�ិករេនាះ ។  សមតុល្យៃន្រទព្យសកម�របិូយវត�ុ និងបំណុលរបិូយវត�ុ                         

នាកលបរេិច�ទរយករណ៍ ែដលជារបិូយប័ណ�េ្រកពី្របាក់េរៀល ក៏្រត�វបានប�ូរេទជា្របាក់េរៀលេដយ               

េ្របអ្រតនាកលបរេិច�ទេនាះ ។  ភាពលេម��ងពីករប�ូររបិូយប័ណ�ែដលេកតមកពីករប�ូរេនាះ ្រត�វបាន 

ទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលសេង�បចេនា� ះេពល ។ 
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2. មូលដ� នៃនករេរៀបចំ (ត) 

(ឃ) ករប៉ាន់ស� ន និងករវនិិច�័យ 

ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល ត្រម�វឲ្យេធ�ករវនិិច�័យ ករប៉ាន់ស� ន និងករសន�ត់

តមគណេនយ្យឲ្យបានច្បោស់ែដល មានផលប៉ះពល់ដល់ចំនួនៃន្រទព្យសកម�បំណុល និងករង� ញនូវ

្រទព្យសកម� និងបំណុលយថាភាព នាករយិបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល និង

របាយករណ៍ចំណូល និងចំណាយែដលបានរយករណ៍ក�ុងកំឡុងេពលរយករណ៍ ។  ករប៉ាន់ស� នេនះ

ត្រម�វឲ្យអ�ក្រគប់្រគង េ្រប្របាស់ករវនិិច�័យ េដយអនុេលមតមេគាលនេយាបាយគណេនយ្យរបស់្រក�ម

ហុ៊ន ។  ថ�ីេបករប៉ាន់ស� ន និងករសន�ត់របស់អ�ក្រគប់្រគងែផ�កេលករេមលេឃញពី្រពឹត�ិករណ៍ និង

សកម�ភាពបច�ុប្បន� លទ�ផលជាក់ែស�ងអចខុសពីករ ប៉ាន់ស� នទំងេនាះ ។  

ែផ�កែដលត្រម�វឲ្យមានក្រមិតក�ុងករប៉ាន់ស� នខ�ស់ និងស�ុគស� ញ ឬែផ�កែដលករសន�ត់ និងករប៉ាន់ 

ស� នមានផលប៉ះពល់ជាសរវន�ដល់របាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពលមានដូចខងេ្រកម៖  

(i) ករខតបង់េលករថយចុះតៃម�ៃនឥណទនផ�ល់ឲ្យអតិថិជន និង្របាក់សមតុល្យេនធនាគារនានា 

្រក�មហុ៊ន បានអនុវត�ករេធ�ចំណាត់ថា� ក់ឥណទន និងសំវធិានធន ែដលត្រម�វេដយ្របកស របស់       

ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េលខ ធ7-017-344 ្រប.ក ចុះៃថ�ទី 1 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2017 និងសរចរែណនំាេលខ                                         

ធ7-018-001 ស.រ.ច.ណ ចុះៃថ�ទី 16 ែខ កុម�ៈ ឆា� ំ 2018 ស�ីពី “ចំណាត់ថា� ក់ ហនិភ័យឥណទន និងសំវធិាន

ធនេលអីុមែភរមិន”  ស្រមាប់ធនាគារ និង្រគឹះស� នហិរ��វត�ុ ។  ឥណទន ផលិតផលហិរ��វត�ុេផ្សង  ៗនិង

កិច�សន្យោហិរ��វត�ុេ្រកតរងតុល្យករ ្រត�វបានែបងែចកជា្របំាថា� ក់ េហយ្រត�វកត់្រតសំវធិានធន

អ�ស័យេទតមចំណាត់ថា� ក់របស់វ េដយមិនគិតដល់្រទព្យសកម�ែដល្រត�វបានដក់ជាវត�ុប�� ំ (េលក

ែលងែតសច់្របាក់) ។  ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលេជឿជាក់ថាអយុកលឥណទន (តមចំនួនៃថ�ផុតកំណត់) ែដល

ជាមូលដ� នកំណត់ចំណាត់ថា� ក់ឥណទន មានភាពសម�សបេដម្ីបកំណត់ភាព្រគប់្រគាន់ៃនករខតបង់                        

បណា� លមកពីករថយចុះតៃម�ៃនឥណទន េដម្ីបឱ្យ�សបតម្របកសេនះ ។ 
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2. មូលដ� នៃនករេរៀបចំ (ត) 

(ឃ) ករប៉ាន់ស� ន និងករវនិិច�័យ 

(i) ករខតបង់េលករថយចុះតៃម�ៃនឥណទនផ�ល់ឲ្យអតិថិជន និង្របាក់សមតុល្យេនធនាគារនានា (ត) 

សំវធិានធនេលឥណទន ្រត�វបានបង� ញជាករកត់បន�យពីឥណទន ។ តរងខងេ្រកមបង� ញពីចំ

ណាត់ថា� ក់ និងត្រម�វករសំវធិានធនតមបទប្ប��ត�ិ៖ 

ករចត់ថា� ក់  ចំនួនៃថ�ហួសកំណត់  សំវធិានធន  

      

រយៈេពលខ�ី      

ធម�ត  តិចជាង 15 ៃថ�  1%  

ឃា� ំេមល  15 ៃថ� – 30 ៃថ�  3%  

េ្រកមស�ង់ដ   31 ៃថ� – 60 ៃថ�  20%  

ជាប់សង្័សយ   61 ៃថ� – 90 ៃថ�  50%  

ខតបង់  91 ៃថ� ឬេលស  100%  
      

រយៈេពលែវង      

ធម�ត  តិចជាង 30 ៃថ�  1%  

ឃា� ំេមល  30 ៃថ� – 89 ៃថ�  3%  

េ្រកមស�ង់ដ  90 ៃថ� – 179 ៃថ�  20%  

ជាប់សង្័សយ  180 ៃថ� – 359 ៃថ�  50%  

ខតបង់  360 ៃថ� ឬេលស  100%  

(ii) ពន� 

ពន�្រត�វបានគណនាតមមូលដ� នបំណក�សយបច�ុប្បន� ៃនបទប្ប��ត�ិពន�ដរបុ៉ែន�បទប្ប��ត�ិទំងអស់

េនះមានករផា� ស់ប�ូរពីមួយ្រគាេទមួយ្រគា េហយករសេ្រមចជាចុងេ្រកយេលចំនួនពន� នឹងេធ�េឡង

បនា� ប់ពីអធិករកិច� របស់អជា� ធរពន�ដរ ។ 

េនេពលែដលលទ�ផលពន�ចុងេ្រកយខុសគា� ពីចំនួនែដលបានកត់្រតពីដំបូង េនាះភាពលេម��ងេនះនឹងេធ�

ឱ្យប៉ះពល់ដល់សំវធិានធនពន�េល្របាក់ចំេណញក�ុង្រគា និងពន�ពន្យោរេនក�ុងករយិបរេិច�ទែដលករ

កំណត់ពន� បានេធ�េឡង ។ 
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2. មូលដ� នៃនករេរៀបចំ (ត) 

(ឃ) ករប៉ាន់ស� ន និងករវនិិច�័យ (ត) 

(iii) អត�្របេយាជន៍្របាក់បំណាច់អតីតភាពករងរ 

តៃម�បច�ុប្បន�ៃនកតព�កិច�្របាក់បំណាច់អតីតភាពករងរ គឺអ�ស័យេទតមចំនួនៃនកត� េផ្សង  ៗ ែដល

កំណត់េដយគណៈ្រគប់្រគងេដយេ្រប្របាស់ករសន�តមួយចំនួន ដូចជាអ្រតលឈប់ពីករងរ ។              

ករសន�ត េ្រប្របាស់ក�ុងករគណនាទូទត់្របាក់រលឹំកអតីតភាពករងររមួប��ូ លទំងអ្រតអប្បហរ ។       

គណៈ្រគប់្រគង បានេ្របអ្រតករ្របាក់មធ្យមរបស់្របាក់បេ��មានកលកំណត់េនតមធនាគារ និង                 

ស� ប័នមី្រក�ហិរ��វត�ុេផ្សងេទៀត ជាអ្រតអប្បហរេដម្ីបកំណត់តៃម�បច�ុប្បន�ៃនលំហូរសច់្របាក់ែដលរពឹំង

ថានឹង្រត�វទូទត់កតព�កិច�អត�្របេយាជន៍្របាក់បំណាច់អតីតភាពករងរ ។  

3. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យែដល្រត�វបានអនុវត�េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល មាន

លក�ណៈដូចគា� នឹងេគាលនេយាបាយគណេនយ្យ ែដលបានអនុវត�េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ្របចំឆា� ំ

របស់្រក�មហុ៊ន ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 ។ 

4. ករប�ូររបូយិប័ណ� ព្ីរបាកេ់រៀលេទជាដលុ� រអេមរកិ 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល ្រត�វបានបង� ញជា្របាក់េរៀល ។  ករប�ូររបិូយប័ណ� ពី្របាក់េរៀល

េទជាដុល� រអេមរកិ ្រត�វបានេធ�េឡងស្រមាប់ជាករបង� ញបុ៉េណា� ះ េដយេ្របអ្រតរប�ូរ្របាក់ជាផ�ូវករ

្របកសេដយធនាគារ ជាតិៃនកម�ុជា នាៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019 ែដល 1 ដុល� រអេមរកិ េស�នឹង 4,066 

េរៀល (នាៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018 ែដល 1 ដុល� រអេមរកិ េស�នឹង 4,063 និងនាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018                     

ែដល 1 ដុល� រអេមរកិ េស�នឹង 4,018) ។  តួេលខជា្របាក់េរៀលេនះ មិន្រត�វបានយកមកបក�សយ ថាតួ

េលខ្របាក់េរៀល្រត�វបានប�ូរេទជា្របាក់ដុល� រអេមរកិ ឬនឹង្រត�វប�ូរជា្របាក់េរៀល នាេពលអនាគតតមអ្រត

ប�ូរ្របាក់េនះ ឬអ្រតប�ូរ្របាក់េផ្សងេទៀតេនាះេឡយ ។ 

5. បែ្រមប្រម�លតមរដវូកលៃន្របតិបត�កិរអជីវកម� 

សកម�ភាពចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន គឺផ�ល់េសវកម�ហិរ��វត�ុ (ទទួល្របាក់បេ�� និងផ�ល់ឥណទន) េទ្របជា

ជនេនតមជនបទ និងសហ្រគាសខ� តតូច និងសហ្រគាសខ� តមធ្យម តមរយៈករយិាល័យកណា� ល េន

ភ�ំេពញ និងសខដ៏ៃទេទៀត ។  េហតុដូចេនះវពំុមានបច�័យែដលនំាឲ្យមានបែ្រមប្រម�លតមរដូវកលៃន

្របតិបត�ិករអជីវកម�ជាសរវន�ែដលពក់ព័ន�នឹងសកម�ភាពធុរកិច�ទំងេនះេនាះេទ ។  
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6. សមតលុ្យេនធនាគារនានា 
 

 នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទីនាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

 ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

 (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

         

គណនីចរន�  55,285,888  13,597,120  41,057,816  10,218,471 

គណនីសន្ំស  62,757,660  15,434,741   68,185,482    16,970,005  
         

  118,043,548  29,031,861   109,243,298    27,188,476  
សំវធិានធនតមច្បោប់  (1,180,435)  (290,319)   (1,092,433)   (271,885) 

  116,863,113  28,741,542  108,150,865  26,916,591 

សមតុល្យេនធនាគារនានា ្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ 

 នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទីនាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

 ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

 (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
    

(ក) តមរបិូយប័ណ�ៈ        
 ្របាក់េរៀល 34,573,630  8,503,106   16,067,558    3,998,894  
 ្របាក់ដុល� រអេមរកិ 83,469,918  20,528,755   87,431,482    21,759,951  
 ្របាក់បាតៃថ -  -   5,744,258    1,429,631  

        

  118,043,548  29,031,861  109,243,298  27,188,476 
         

    

 

(ខ) តមកលកំណត់ៈ        
         
 ក�ុងរយៈេពល 1 ែខ 118,043,548  29,031,861   109,243,298    27,188,476  

         

 
(គ) តមអ្រតករ្របាក់ (ក�ុងមួយឆា� ំ):       
    

 គណនីចរន�  0% – 1.75%  0% – 1.75% 
 គណនីសន្ំស 0.20% – 2.00%  0.20% – 2.0% 

     



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី
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7. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថជិន - សទុ� 
 

 នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

 ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 
 (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
        

ឥណទន្រក�មសមគ�ីៈ        

ឥណទនមានកលកំណត់ 25,155,305  6,186,745   36,427,565    9,066,094  

ឥណទនប�� ប់វគ� 231,551,011  56,948,109   151,811,520    37,782,857  

ឥណទនឯកត�ជន        

ឥណទនមានកលកំណត់ 2,017,346,208  496,150,076  1,540,976,788  383,518,364 

ឥណទនប�� ប់វគ� 245,755,031  60,441,473  211,849,035  52,724,996 

ឥណទនបុគ�លិក 19,926,938  4,900,870  17,691,324  4,403,018 
        

 2,539,734,493  624,627,273  1,958,756,232  487,495,329 

        
 

សំវធិានធនេលឥណទន  

 អ្រកក់ និងជាប់សង្័សយ        
 សំវធិានធនជាក់លក់ (14,909,781)  (3,666,941)  (10,681,315)  (2,658,366) 

 សំវធិានធនទូេទ (25,163,157)  (6,188,676)  (19,399,150)  (4,828,061) 
        

 (40,072,938)  (9,855,617)  (30,080,465)  (7,486,427) 
        

 2,499,661,555  614,771,656  1,928,675,767  480,008,902 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019 
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7. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថជិន - សទុ� (ត) 

(ក) សំវធិានធនេលឥណទនបាត់បង់ 

(i) សំវធិានធនេលឥណទនបាត់បង់ទទួលស� ល់ក�ុងរបាយករណ៍កំណត់លទ�ផលសេង�បចេនា� ះេពលៈ 

   ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 3 ែខ ែដលបានប�� ប់  ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ 
   ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2018  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2018 
   (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)    (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ) 
   ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ 
     (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4) 
                  
សំវធិានធនេលឥណទនខតបង់    4,562,876     1,122,202  3,480,401    856,609   9,438,757  2,321,387  8,487,139  2,088,885 

សំវធិានធនតមច្បោប់េល្របាក់
បេ��េនធនាគារ  

  
68,633 

  
16,880   -  -  

 
88,002 

  
21,643 

  
- 

  
- 

   4,631,509   1,139,082   3,480,401    856,609   9,526,759  2,343,030  8,487,139  2,088,885 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019 
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7. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថជិន - សទុ� (ត) 

(ក) សំវធិានធនេលឥណទនបាត់បង់ (ត) 

(i) សំវធិានធនេលឥណទនបាត់បង់ទទួលស� ល់ក�ុងរបាយករណ៍កំណត់លទ�ផលសេង�បចេនា� ះេពល៖ (ត) 

   ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 3 ែខ ែដលបានប�� ប់  ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ 
   ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018 
   (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ) 
   ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ    (កំណត់សំគាល់ 4)  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ 
     (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4)        (កំណត់សំគាល់ 4) 
                  

នាេដមករយិបរេិច�ទ   35,040,932   8,727,505   27,575,316   6,893,829   30,080,465  7,486,427  22,714,400  5,626,554 

សំវធិានធនក�ុងករយិបរេិច�ទ   4,562,876   1,122,202   3,480,401  856,609   9,438,757  2,321,387  8,487,139  2,088,885 

ខតពីករប�ូរបិយប័ណ�បរេទស   469,130   115,380   224,912  55,356   553,716  136,182  79,090  19,466 

លេម��ងពីករប�ូររបិូយប័ណ�   -  (109,470)  -  (106,895)  -  (88,379)  -  (36,006) 

   40,072,938   9,855,617  31,280,629  7,698,899  40,072,938  9,855,617  31,280,629  7,698,899 

 

 

 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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7. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថជិន - សទុ� (ត) 

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន ្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ 

  នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 
 (កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 
         

(ខ) តមកលកំណត់ៈ        
 ក�ុងរយៈេពល 1 ែខ 73,915,732  18,178,980  65,531,462  16,309,473 

 2 េទ 3 ែខ 149,067,533  36,661,961  145,341,115  36,172,502 

 4 េទ 12 ែខ 724,659,573  178,224,194  546,109,615  135,915,783 

 េលសពី 12 ែខ 1,592,091,655  391,562,138  1,201,774,040  299,097,571 
         

  2,539,734,493  624,627,273  1,958,756,232  487,495,329 
         

 

(គ) តម្របេភទរបិូយប័ណ�ៈ        
         

 ្របាក់េរៀល 517,791,438  127,346,640  376,639,935  93,738,162 

 ្របាក់ដុល� រអេមរកិ 1,867,422,284  459,277,492  1,468,871,736  365,572,856 

 ្របាក់បាតៃថ 154,520,771  38,003,141  113,244,561  28,184,311 
         

  2,539,734,493  624,627,273  1,958,756,232  487,495,329 
         

 

(ឃ) តមែផ�កេសដ�កិច�ៈ        
         

 វស័ិយកសិកម� 823,890,764  202,629,307  710,998,374  176,953,304 
 េគហកិច�/្រគ�សរ 791,616,757  101,073,254  554,624,663  138,035,008 
 ជំនួញ និងពណិជ�កម� 410,963,850  194,691,775  324,788,234  80,833,309 
 វស័ិយេសវកម� 390,281,841  95,986,680  278,768,720  69,379,970 
 វស័ិយសំណង់ 84,450,611  20,769,949  60,072,943  14,950,956 
 វស័ិយដឹកជ��ូ ន 12,055,221  2,964,885  8,615,126  2,144,133 
 វស័ិយេផ្សង  ៗ 26,475,449  6,511,423  20,888,172  5,198,649 

         

  2,539,734,493  624,627,273  1,958,756,232  487,495,329 
         
         

(ង) តមនិវសនដ� នៈ        
         

 និវសនជន 2,539,734,493  624,627,273  1,958,756,232  487,495,329 
         



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019 
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7. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថជិន - សទុ� (ត) 

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន ្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ (ត) 

  នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 
 (កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 
         

(ច) តមទំនាក់ទំនងសម�័ន�ញាតិៈ        
 អតិថិជនខងេ្រក 2,519,807,555  619,726,403  1,941,064,908  483,092,311 

 ឥណទនបុគ�លិក 19,651,090  4,833,027   17,554,677    4,369,009  

 សម�័ន�ញាតិ 275,848  67,843   136,647    34,009  
         

  2,539,734,493  624,627,273  1,958,756,232  487,495,329 
         

 ឥណទនមានវត�ុប�� ំ គឺជាឥណទនែដលមានវត�ុប�� ំជាទ្រមង់ៃនដីកម�សិទ�ិេដយរមួទំងប�ង់ទន់ ឬរងឹ ។ 
    
(ឆ) តមចំណាត់ថា� ក់ឥណទនៈ       
        
 ឥណទនស�ង់ដរៈ        

 មានវត�ុប�� ំ 2,264,392,440  556,909,110   1,755,410,399    436,886,610  

 ពំុមានវត�ុប�� ំ 251,923,174  61,958,479   184,504,489    45,919,485  

 ឥណទនឃា� ំេមលៈ        

 មានវត�ុប�� ំ 2,687,369  660,937   2,228,930    554,736  

 ពំុមានវត�ុប�� ំ 490,999  120,757   434,819    108,218  

 ឥណទនេ្រកមស�ង់ដរៈ        

 មានវត�ុប�� ំ 3,275,461  805,573  2,572,807  640,320 

 ពំុមានវត�ុប�� ំ 622,129  153,008  577,559  143,743 

 ឥណទនជាប់សង្័សយៈ        

 មានវត�ុប�� ំ 3,595,504  884,285  4,905,424  1,220,862 

 ពំុមានវត�ុប�� ំ 1,020,515  250,987  1,206,375  300,243 

 ឥណទនបាត់បង់ៈ        

 មានវត�ុប�� ំ 9,077,403  2,232,514  5,399,587  1,343,849 

 ពំុមានវត�ុប�� ំ 2,649,499  651,623  1,515,843  377,263 
         

  2,539,734,493  624,627,273  1,958,756,232  487,495,329 
         



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019 
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7. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថជិន - សទុ� (ត) 

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន ្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ (ត) 

  នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 
 (កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 

 

(ជ) តមភូមិស�ស�ៈ        

 ករយិាល័យកណា� ល 3,538,251  870,204   2,963,446    737,543  

 សខនានា 2,536,196,242  623,757,069  1,955,792,786   486,757,786  
         

         

  2,539,734,493  624,627,273  1,958,756,232  487,495,329 
         

        

 
  នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

    
(ឈ) តមអ្រតករ្របាក់ (�្រប�ចំែខ):     
      

  
   

 

 ្របាក់េរៀល 1.50%  1.50%  
 ្របាក់ដុល� រអេមរកិ 1.20% – 1.50%  1.20% – 1.50%  
 ្របាក់បាតៃថ 1.50%  1.50%  

8. ្រទព្យ នងិ បរកិ� រ 

ក�ុងករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលប�� ប់េនៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019 ្រក�មហុ៊ន បានទិញ្រទព្យ និងបរកិ� រក�ុង

ចំនួនទឹក្របាក់ 4,237,975 ពន់េរៀល េហយករចំណាយរលំស់គិតជាទឹក្របាក់ចំនួន 2,050,355 ពន់េរៀល  

្រត�វបានកត់្រតក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលសេង�បចេនា� ះេពល ។ 

9. ្រទព្យសកម�អរបូ ី

ក�ុងករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលប�� ប់េនៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019 ្រក�មហុ៊ន បានទិញ្រទព្យសកម�អរបីូក�ុង

ចំនួនទឹក្របាក់ 238,576 ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ េហយករចំណាយរលំស់គិតជាទឹក្របាក់ចំនួន 172,377 

ពន់េរៀល ្រត�វបានកត់្រតក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផលសេង�បចេនា� ះេពល ។ 
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10. ពន�ពន្យោជា្រទព្យសកម� - សទុ� 
 

  
នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

  (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 

         

ពន�ពន្យោជា្រទព្យសកម�    9,208,884    2,264,851  7,584,435      1,887,607 

ពន�ពន្យោជាបំណុល  (962)  (237)  (2,541)  (625) 

         
         
ពន�ពន្យោជា្រទព្យសកម�សុទ� 

 - រយៈេពលែវង 

  

9,207,922 
  

2,264,614 
  

7,581,894 
  

1,886,982 
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10. ពន�ពន្យោជា្រទព្យសកម� - សទុ� (ត) 

បែ្រមប្រម�លពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�សុទ� ក�ុងអំឡុងេពលមានដូចខងេ្រកម៖ 
 

   ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 3 ែខ ែដលបានប�� ប់  ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ 

   ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018 

   (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ) 

   ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ    (កំណត់សំគាល់ 4)  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ 

     (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4)        (កំណត់សំគាល់ 4) 

                  

នាេដមករយិបរេិច�ទ   8,018,317  1,997,091   4,988,150   1,247,039   7,581,894  1,886,982  4,404,379  1,091,003 

ប��ូ លក�ុងរបាយករណ៍លទ�ផល

សេង�បចេនា� ះេពល  

 

1,189,605  292,574  1,153,621  283,933  

 

1,626,028 

  

399,909 

  

1,737,392 

  

427,613 

លេម��ងពីករប�ូររបិូយ   -  (25,051)  -  (19,337)  -  (22,277)  -  (6,981) 

   9,207,922  2,264,614  6,141,771  1,511,635  9,207,922  2,264,614  6,141,771  1,511,635 
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11. ្របាក់បេ�� របសរ់បសធ់នាគារ និងស� បន័ហរិ��វត�ុនានា 
 

 នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

 ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

 (កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 
        

គណនីសន្ំស 3,753,161  923,060  2,081,407  518,021 

្របាក់បេ��មានកលកំណត់ 95,569,393  23,504,523   74,384,817  18,512,896 
        

 99,322,554  24,427,583   76,466,224  19,030,917 
        

         

 ្របាក់បេ��របស់របស់ធនាគារ និងស� ប័នហិរ��វត�ុនានា ្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ 

  នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 
 (កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 
         

 តមកលកំណត់ៈ        
 ក�ុងរយៈេពល 1 ែខ 15,544,561  3,823,060  18,102,622  4,505,381 

 2 េទ 3 ែខ 21,753,100  5,350,000  17,438,120  4,340,000 

 4 េទ 12 ែខ 43,312,370  10,652,329  38,925,482  9,687,776 

 េលសពី 12 ែខ 18,712,523  4,602,194  2,000,000  497,760 
         

  99,322,554  24,427,583   76,466,224  19,030,917 
         

12. ្របាក់បេ�� របសអ់តិថជិន 
 

 នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

 ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

 (កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 
        

គណនីសន្ំស 170,889,689  42,028,945   97,800,373    24,340,561  

្របាក់បេ��មានកលកំណត់ 1,141,984,003  280,861,781   760,817,667   189,352,331  
        

 1,312,873,692  322,890,726   858,618,040   213,692,892  
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12. ្របាក់បេ�� របសអ់តិថជិន (ត) 

្របាក់បេ��របស់របស់ធនាគារ និងស� ប័នហិរ��វត�ុនានា ្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ 

  នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 
 (កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 
         

(ក) តមកលកំណត់ៈ        
 ក�ុងរយៈេពល 1 ែខ 223,169,675  54,886,787  116,935,993  29,103,035 

 2 េទ 3 ែខ 201,483,442  49,553,232  111,713,445  27,803,247 

 4 េទ 12 ែខ 634,095,951  155,950,800  461,874,856  114,951,433 

 េលសពី 12 ែខ 254,124,624  62,499,907  168,093,746  41,835,177 
         

  1,312,873,692  322,890,726   858,618,040   213,692,892  
         

 

(ខ) តមអ្រតករ្របាក់ (្រប�ចំឆា� ំ)    

    

 គណនីសន្ំស  1% – 5.00%   5.00% 

 ្របាក់បេ��មានកលកំណត់  3.00% – 9.00%   3.25% – 12.00% 

13. សវំធិានធនេលអត�្របេយាជន៍របសប់ុគ�លកិ 

នាៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019 ្រក�មហុ៊ន បានេធ�សំវធិានធនេលកតព�កិច�ក�ុងករទូទត់សំណងអតីតភាព

ករងរ េដយអនុេលមតម្របកសេលខ 443 ស�ីពី “ករទូទត់សំណងអតីតភាពករងរ” េចញេដយ

្រកសួងករងរ និងបណ�ុ ះបណា� លវជិា� ជីវៈ េនៃថ�ទី 21 ែខ ក��  ឆា� ំ 2018 និង េសចក�ីែណនំាេលខ 042/19 

ចុះៃថ�ទី 22 ែខ មីនា ឆា� ំ 2019 ចំនួន 2,657,036 ពន់េរៀល ។  ក�ុងករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលប�� ប់េនៃថ�ទី                    

30 ែខមិថុនា ឆា� ំ 2019 ្រក�មហុ៊ន បានកត់្រតតំហយសំវធិានធនេលអត�្របេយាជន៍ក�ុងករទូទត់សំណង

អតីតភាពករងរ ចំនួន 1,666,706 ពន់េរៀល េដយសរមានករផា� ស់ប�ូរករសន�តមួយចំនួន ។ 
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កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�សុេង�បចេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019 

32 

14. ្របាក់កម� ី

 នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

 ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

 (កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 
        

្របាក់កម�ីពីធនាគារក�ុង�ស�ក 248,029,119  2,358,506  217,820,699   54,211,224  

្របាក់កម�ីពីស� ប័នបរេទស (*) 1,002,714,834  305,251,910  870,635,812   216,683,876  
        

 1,250,743,953  307,610,416  1,088,456,511    270,895,100  
        

(*) ្របាក់កម�ីេនះ រមួប��ូ លអនុបំណុល ែដលមានទឹក្របាក់ចំនួន 78.06 ពន់លនេរៀល (េស�នឹង 19.20 លន 

ដុល� រអេមរកិ) (31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 ចំនួន 83.57 ពន់លនេរៀល េស�នឹង 20.8លន ដុល� រអេមរកិ) ែដលបាន         

អនុម័តេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

្រក�មហុ៊នបានចុះកិច�្រពមេ្រព�ង្របាក់កម�ីជាមួយបណា� ស� ប័ននានា ។  ្របាក់េដម និងករ្របាក់ គឺ្រត�វទូទត់ 

េរៀងរល់ែខ ្រតីមាស ឆមាស ឬេរៀងរល់ឆា� ំេទតមតរងទូទត់ ែដលមានែចងក�ុងកិច�្រពមេ្រព�ង្របាក់កម�ី 

នីមួយ  ៗ។ ្របាក់កម�ី្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ 

 នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

 ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

 (កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 

(ក) តមរយៈទំនាក់ទំនង        
         

 តតិយជន 1,250,743,953  307,610,416  1,088,456,511  270,895,100 
         

         

  នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018  

(ខ) តមអ្រតករ្របាក់ (ជារបិូយប័ណ� និងក�ុងមួយឆា� ំ)    

 ្របាក់េរៀល 6.00% – 8.00%  6.00% – 11.00%  
 ្របាក់ដុល� រអេមរកិ 2.55% – 10.50%  2.55% – 10.50%  
 ្របាក់បាតៃថ 6.85% – 9.50%  6.85% – 9.80%  
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15. មូលប្រតបណុំល 

េនៃថ�ទី 18 ែខ ឧសភា ឆា� ំ 2018 ភាគទុនិករបស់្រក�មហុ៊នបានសេ្រមចអនុម័តឲ្យ្រក�មហុ៊នេធ�ករេបាះផ្សោយ

មូលប្រតបំណុលសធារណៈ ស្រមាប់ជា្របភពមូលធនបែន�ម េល្របាក់កម�ីពីមា� ស់បំណុលក�ុង�ស�ក         

និងអន�រជាតិ ។ ធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា បានអនុម័តេលករសំេណ រេនះេនៃថ�ទី 22 ែខ កុម�ៈ ឆា� ំ 2019 ។                        

្រក�មហុ៊នបានទទួលករអនុម័តេលករេបាះផ្សោយមូលប្រតបំណុលជាសធារណៈពីធនាគារជាតិ ៃន កម�ុជា 

េនៃថ�ទី 22 ែខ កុម�ៈ ឆា� ំ 2019 និង គណ:កម�ករមូលប្រតកម�ុជា (“គ.ម.ក”) េនៃថ�ទី 22 ែខ េមស ឆា� ំ 2019 

េហយបានទទួលករក�ុងករចុះប�� ីពីផ្សោរមូលប្រតកម�ុជា េនៃថ�ទី 7 ែខ ឧសភា ឆា� ំ 2019 ។  

្រក�មហុ៊នបានេបាះផ្សោយមូលប្រតបំណុលជាសធារណៈេនៃថ�ទី 26 ែខ េមស ឆា� ំ 2019 ក�ុងតៃម�ទឹក្របាក់

ចំនួន 80,000,000 ពន់េរៀល ែដលមានកលកំណត់សង 3 ឆា� ំ ។ មូលប្រតបំណុលទំងេនះ ្រត�វបាន                   

ែបងែចកជាពីថា� ក់ រួមមាន ស�� បណ�ធម�តែដលមានអ្រតករ្របាក់្របចំឆា� ំ 9% និងស�� បណ�មានករ

ករពរហនិភ័យអ្រតប�ូរ្របាក់ែដលមានអ្រតករ្របចំឆា� ំ 8% ។ 

16. េដមទនុ 
 

  នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 
  % ៃនហុ៊ន 

កន់កប់ 

 ចំនួនហុ៊ន  ចំនួន 

ពន់េរៀល  

% ៃនហុ៊ន 

កន់កប់ 

 ចំនួនហុ៊ន 

ពន់េរៀល 

 

ពន់េរៀល 
             

LOLC Private Limited  96.97%  1,365,792  136,579,200  96.97%  1,163,642  116,364,200 

TPC-ESOP Co., Ltd.  3.03%  42,674  4,267,400  3.03%  36,358  3,635,800 
             
   100.00%  1,408,466  140,846,600  100.00%  1,200,000  120,000,000 

សមមូលជាដុល� រអេមរកិ - 

កំណត់សំគាល់ 4 

 

   

 

34,640,089      29,865,605 
      

17. េដមទនុបែន�ម 

េនៃថ�ទី 22 ែខ កុម�ៈ ឆា� ំ 2019 ្រក�មហុ៊នបានេផ�រពីេដមទុនបែន�ម េទេដមទុនចុះប�� ី ចំនួន 20,846,600             

ពន់េរៀល ។ 

េនៃថ�ទី 3 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019 ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលបានអនុម័តបេង�នេដមទុនចុះប�� ីរេទចំនួន 182,612,000 

ពន់េរៀល តមរយៈករដក់ប��ូ លេដមទុនជាសច់្របាក់សុទ�ពី LOLC Private Limited ចំនួន 40,500,000 

ពន់េរៀល និង TPC-ESOP Co., Ltd. ចំនួន 1,265,400 ពន់េរៀល ។   

ក�ុងអំឡុងករយិបរេិច�ទ ្រក�មហុ៊នបានទទួលេដមទុនជាសច់្របាក់សុទ�ពី LOLC Private Limited ចំនួន 

20,375,000 ពន់េរៀល និង TPC-ESOP Co., Ltd. ចំនួន 1,265,400 ពន់េរៀល ។ បែន�មេលេនះ េនៃថ�ទី 3 ែខ 

កក�ដ ឆា� ំ 2019 ្រក�មហុ៊នបានទទួលេដមទុនជាសច់្របាក់បែន�មពី LOLC Private Limited ចំនួន 20,375,000 

ពន់េរៀល ។ នាៃថ�េចញរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេនះ ្រក�មហុ៊នរងចំករអនុម័តពីធនាគារជាតិ

ៃនកម�ុជា និងករយល់្រពមពី្រកសួងពណិជ�កម� ស្រមាប់ករែកែ្របលក�ន�ិកៈ្រក�មហុ៊នថ�ីេនះ ។
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18. ចំណូលពកីរ្របាកស់ទុ� 

   ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 3 ែខ ែដលបានប�� ប់  ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ 

   ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018 

   (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ) 

   ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ    (កំណត់សំគាល់ 4)  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ 

     (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4)        (កំណត់សំគាល់ 4) 
                  
 ចំណូលពីករ្របាក់                  

  ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន   102,866,995  25,299,310  70,801,499  17,425,917  192,667,044  47,384,910  135,956,561  33,462,112 

  ្របាក់តម�ល់េនធនាគានានា   423,267  104,099  236,507  58,210  667,314  164,120  464,560  114,339 

   103,290,262  25,403,409  71,038,006  17,484,127  193,334,358  47,549,030  136,421,121  33,576,451 

 ចំណាយេលករ្របាក់                  

  ្របាក់កម�ីពីធនាគារក�ុ�ស�ក   (4,466,775)  (1,098,567)  (3,637,660)  (895,314)  (8,581,528)  (2,110,558)  (5,982,784)  (1,472,504) 

  ្របាក់កម�ីពីស� ប័នបរេទស   (22,153,156)  (5,448,391)  (16,806,310)  (4,136,429)  (41,232,018)  (10,140,683)  (32,745,924)  (8,059,543) 

  ្របាក់បេ��របស់អតិថិជន   (22,400,969)  (5,509,338)  (8,964,541)  (2,206,384)  (40,200,421)  (9,886,970)  (15,875,603)  (3,907,360) 

   (49,020,900)  (12,056,296)  (29,408,511)  (7,238,127)  (90,013,967)  (22,138,211)  (54,604,311)  (13,439,407) 
                  
 ចំណូលពីករ្របាក់សុទ�   54,269,362  13,347,113  41,629,495  10,246,000  103,320,391  25,410,819  81,816,810  20,137,044 
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19. ចំណូលេផ្សង  ៗ
   ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 3 ែខ ែដលបានប�� ប់  ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ 

   ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018 

   (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ) 

   ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ    (កំណត់សំគាល់ 4)  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ 

     (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4)        (កំណត់សំគាល់ 4) 

                  

 ចំណូល និងកៃ្រមេជងសរពីឥណទន   26,763,815  6,582,345  15,563,630  3,830,576  53,013,597  13,038,268  31,839,408  7,836,428 

 ចំណូលបានពីករផាកពិន័យ   1,744,318  429,001  861,253  211,975  3,545,575  872,006  1,724,075  424,335 

 ចំណូលពីករ្របមូលបានពីឥណទន 

  ែដលបានលុបេចល  

 

452,499  111,288  259,171  63,788  1,146,765  282,038  573,213  141,081 

 ចំេណញពីករលក់្រទព្យ និងបរកិ� រ   1,544  380  61,081  15,033  11,939  2,936  118,358  29,131 

 េផ្សង  ៗ   622,964  153,213  182,971  45,034  1,027,645  252,740  359,137  88,393 

   29,585,140  7,276,227  16,928,106  4,166,406  58,745,521  14,447,988  34,614,191  8,519,368 
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20. ចំណាយេលបុគ�លកិ 
   ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 3 ែខ ែដលបានប�� ប់  ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ 

   ដល់ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  ដល់ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018 

   (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ) 

   ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ    (កំណត់សំគាល់ 4)  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ 

     (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4)        (កំណត់សំគាល់ 4) 

                  

 ចំណាយេល្របាក់េបៀវត្សរ ៍ 

  និង្របាក់ឈ�ួល  

 

21,901,457  5,386,487  16,285,823  4,008,325  41,100,264  10,108,279  31,251,370  7,691,698 

  ចំណាយេលអត�្របេយាជន៍បុគ�លិក  

  រយៈេពលខ�ីេផ្សងៗ  

 

2,069,743  509,037  1,882,738  463,386  4,204,581  1,034,083  3,939,350  969,567 
                  
   23,971,200  5,895,524  18,168,561  4,471,711  45,304,845  11,142,362  35,190,720  8,661,265 

 



អិលអូអិលសុ(ីេខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ចុេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019 
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21. ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ 

(ក) បំណុលពន�េល្របាក់ចំេណញ 
 
   ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 3 ែខ ែដលបានប�� ប់  ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ 

   ដល់ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  ដល់ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018 

   (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ) 

   ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ    (កំណត់សំគាល់ 4)  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ 

     (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4)        (កំណត់សំគាល់ 4) 
                  

នាេដមករយិបរេិច�ទ   7,006,629  1,743,810  5,992,542   1,484,405   20,523,933  5,107,997  13,836,836  3,427,505 

ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ   9,939,931  2,444,646  6,449,770   1,587,440    18,506,001    4,551,403   12,442,312  3,062,346 

ពន�េល្របាក់ចំេណញបានបង់   (1,667,071)  (410,003)  (1,412,403)   (347,626)  (23,750,445)   (5,841,231)  (15,249,239)  (3,753,197) 

លេម��ងពីករប�ូររបិូយប័ណ�   -  (20,586)  -  (9,499)  -  (60,302)  -  (21,934) 
                  
   15,279,489  3,757,867  11,029,909  2,714,720   15,279,489    3,757,867   11,029,909  2,714,720 

 



អិលអូអិលសុ(ីេខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ចុេនា� ះេពល (ត) 
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21. ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ (ត) 

(ខ) ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ 
 
   ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 3 ែខ ែដលបានប�� ប់  ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ 

   ដល់ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  ដល់ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018 

   (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ)  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ) 

   ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ    (កំណត់សំគាល់ 4)  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ 

     (កំណត់សំគាល់ 4)    (កំណត់សំគាល់ 4)        (កំណត់សំគាល់ 4) 
                  

ពន�េល្របាក់ចំេណញ   9,939,931   2,444,646   6,449,770   1,587,440   18,506,001  4,551,403  12,442,310  3,062,346 

ពន�ពន្យោរជាឥណទន   (1,189,605)  (292,574)  (1,153,621)  (283,933)   (1,626,028)  (399,909)  (1,737,392)  (427,613) 
                  
   8,750,326   2,152,072   5,296,149   1,303,507   16,879,973    4,151,494   10,704,918    2,634,733 

 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ចុេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019 
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22. សច់្របាក់ នងិសច់្របាក់សមមលូ  
 

 នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018 

 ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

 (កំណត់សំគាល់ 4)  (កំណត់សំគាល់ 4) 
         

សច់្របាក់ក�ុងៃដ  42,811,561  10,529,159  46,418,245  11,424,623 

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា  118,043,548  28,741,542  41,145,209  10,126,805 

សមតុល្យេនធនាគារនានា 6 391,663,478  96,326,483  101,929,397  25,087,225 
         
សច់្របាក់ និងសច់្របាសមមូល  552,518,587  135,597,184  189,492,851  46,638,653 
         

23. ភតសិន្យោ  

្រក�មហុ៊ន មានកិច�សន្យោភតិសន្យោ្របតិបត�ិែដលមិនអចលុបេចលបាន ស្រមាប់ករជួលអគារករយិាល័យ 

របស់ខ�ួន និង ករយិាល័យសខជាមួយភាគីដៃទេទៀត ដូចខងេ្រកម៖ 

 នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

 ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល  ដុល� រអេមរកិ 

 (កំណត់សមា� ល់ 4) (កំណត់សមា� ល់ 4) 
        
ក�ុងរយៈេពល 1 ឆា� ំ 5,752,567  1,414,798  5,905,773  1,469,829 

ពី 2 េទ 5 ឆា� ំ 12,774,883  3,141,880  14,586,239  3,630,224 

េ្រចនជាង 5 ឆា� ំ 4,400,144  1,082,180  3,927,173  977,395 
 
 22,927,594  5,638,858  24,419,185  6,077,448 

24. សមតលុ្យ នងិ្របតបិត�កិរជាមយួនឹងសម�័ន�ញាត ិ

(ក) កៃ្រម្រក�ម្របឹក្សោភិបាល  
 

 ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ 

 នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018 

 ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ) 

  (កំណត់សំគាល់ 4)  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សំគាល់ 4) 
        
កៃ្រម្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 339,243  83,434  239,600  58,971 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ចុេនា� ះេពល (ត) 
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24. សមតលុ្យ នងិ្របតបិត�កិរជាមយួនឹងសម�័ន�ញាត ិ(ត) 

(ខ) ករទូទត់ជូនគណៈ្រគប់្រគងសំខន់  
 

 ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ 

 នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018 

 ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ) 

  (កំណត់សំគាល់ 4)  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

  (កំណត់សំគាល់ 4) 
        
ចំណាយ្របាក់េបៀវត្សរ ៍និង                      

អត�្របេយាជន៍រយៈេពលខ�ី 2,133,589  524,739  1,341,205  330,102 
 
 

 នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

 ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

 (កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 
        
ចំណាយ្របាក់េបៀរវត្សរ ៍និងបំណុល

អត�្របេយាជន៍រយៈេពលខ�ី 

 

2,068,634  

 

508,764  444,313  110,581 

(គ) ឥណទនផ�ល់ឲ្យភាគទុនិក  
 

 នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

 ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

 (កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 
        
ឥណទនេនសល់ 127,404  31,334   136,647    34,009  

បង�រករ្របាក់្រត�វទទួល 127  31   182    45  

 127,531  31,365   136,829    34,054  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ចុេនា� ះេពល (ត) 
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24. សមតលុ្យ នងិ្របតបិត�កិរជាមយួនឹងសម�័ន�ញាត ិ(ត) 

(ឃ) ចំណូលករ្របាក់ពីភាគទុនិក 
 

 ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ 

 នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018 

 ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

 (កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 
        
ចំណូលករ្របាក់ 8,120  1,997  15,012  3,695 

(ង) ្របាក់បេ��របស់សម�័ន�ញាតិ 
 

 នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី 31 ែខ ធ�ូ ឆា� ំ 2018 

 ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

 (កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 
        

ភាគទុនិកៈ        

្របាក់បេ��េនសល់ 228,443  56,184   294,793    73,368  

ករ្របាក់បង�រ្រត�វបង់ 3,467  853   8,678    2,160  

 231,910  57,036   303,471    75,528  

្រក�ម្របឹក្សោភិបាលៈ        

្របាក់បេ��េនសល់ 551,012  135,517   589,058    146,605  

ករ្របាក់បង�រ្រត�វបង់ 15,364  3,779   15,670    3,900  

 566,376  139,296  604,728  150,505 

គណៈ្រគប់្រគងសំខន់  ៗ        

្របាក់បេ��េនសល់ 1,894,895  466,034   2,513,161    625,476  

ករ្របាក់បង�រ្រត�វបង់ 7,729  1,901   29,448    7,329  
         

 1,902,624  467,935   2,542,609    632,805  

 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ចុេនា� ះេពល (ត) 

ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី 30 ែខ មិថុនា ឆា�  ំ2019 
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24. សមតលុ្យ នងិ្របតបិត�កិរជាមយួនឹងសម�័ន�ញាត ិ(ត) 

(ង) ្របាក់បេ��របស់សម�័ន�ញាតិ (ត) 
 

 ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទ 6 ែខ ែដលបានប�� ប់ 

 នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2019  នាៃថ�ទី30 ែខ មិថុនា ឆា� ំ 2018 

   (មិនបាន្រត�តពិនិត្យ) 

 ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

 (កំណត់សំគាល់ 4) (កំណត់សំគាល់ 4) 
        
ចំណាយករ្របាក់េល្របាក់បេ��

របស់សម�័ន�ញាតិ:        

ភាគទុនិក 4,907  1,207  31,151  7,667 

្រក�ម្របឹក្សោភិបាល 15,895  3,909  69,190  17,029 

គណៈ្រគប់្រគងសំខន់  ៗ 43,117  10,604  159,420  39,237 

 63,919  15,720  259,761  63,933 

25. យថាភាពេលពន� 

្របព័ន�ពន�ដរេនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា មានលក�ណៈថ�ី េហយពន�ទំងេនះែតងែតមានករផា� ស់ប�ូរ  

ជាញឹកញាប់ េហយែតងែតមានភាពមិនច្បោស់លស់ ភាពផ�ុយគា�  និងស�ិតេនេ្រកមបំណក�សយបំភ�ឺ ។  

ជាទូេទែតងែតេកតេឡងនូវភាពខុសគា�  ចំេពះករបក�សយបំភ�ឺក�ុងចំេណាមអជា� ធរពន�ដរ និង                     

យុត� ធិករ ។  ពន�្រត�វស�ិតេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យ និងេធ�ករតមដនអេង�តេដយ្រក�មអជា� ធរជាេ្រចន       

ែដលអចផ�ល់នូវលទ�ភាពតមច្បោប់ក�ុងករដក់ពិន័យ ដក់ទណ� កម� និងបង់ករ្របាក់ ។ 

ប�� ជាក់ែស�ងទំងេនះ អចនឹងបេង�តឲ្យមានហនិភ័យពន�េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា មានលក�ណៈ 

ធំដំុជាងេន្របេទសដៃទេទៀត ។  អ�ក្រគប់្រគងេជឿជាក់ថា ករេធ�សំវធិានធនមានលក�ណៈសមរម្យ                     

្រគប់្រគាន់ េដយែផ�កេលករបក�សយៃននីតិកម�ពន� ។  ក៏បុ៉ែន� អជា� ធរពក់ព័ន�អចនឹងមានបំណក 

�សយខុសគា�  េហយផលប៉ះពល់អចនឹងមានទំហំធំ ។ 
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