
អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

របាយករណ៍ហរិ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល 
ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ ែខ និង ១២ ែខ 

គិត្រតឹមៃថ�ទី ៣១ ែខ ធ�ូ ឆា�  ំ២០១៩ 
និង 

របាយករណ៍របសស់វនករឯករជ្យ 



ព័ត៌មានអំពី្រក�មហ៊ុន

្រក�មហុ៊ន អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភអីិលសុ ី

ចុះប�� ីពណិជ�កម�េលខ ០០០១២៨២៩  

ទីស� ក់ករ អគារេលខ ៦៦៦B ផ�ូវេលខ ២៧១ សង� ត់បឹងទំពុនទី២ 

ខណ� មានជ័យ 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 

គណៈកមា� ធិករសវនកម� េលក Hans Michael Theodor Moormann, ្របធាន 

េលក Brindley Chrishantha Gajanayake de Zylva, សមាជិក 

េលក Indrajith Wijesiriwardana, សមាជិក 

គណៈកមា� ធិករ្រគប់្រគង េលក Hans Michael Theodor Moormann, ្របធាន 

ហនិភ័យ េលក Brindley Chrishantha Gajanayake de Zylva, សមាជិក 

េលក Francisco Kankanamalage Conrad Prasad Nirosh Dias, សមាជិក 

គណៈកមា� ធិករ 

ែតងតំង និងផ�ល់តៃម�ករ េលក Indrajith Wijesiriwardana, ្របធាន 

េលក Dulip Rasika Samaraweera, សមាជិក 

េលក Francisco Kankanamalage Conrad Prasad Nirosh Dias, សមាជិក 



 

 

ព័ត៌មានអំពី្រក�មហ៊ុន (ត) 

គណៈកមា� ធិករ្របតិបត� ិ េលក សុខ េវឿន, ្របធាននាយក្របតិបត�ិ 

  េលក សុខ សុផល, អនុ្របធាននាយក្របតិបត�ិ/្របធាននាយកហិរ��វត�ុ 

  េលក Damburae Liyanage Duleep Roshan, ្របធាននាយកបេច�កវជិា� ព័ត៌មាន 

  អ�ក�សី ស�ឺយ សុឌីណា, ្របធាននាយិក្រគប់្រគងហនិភ័យ 

  េលក Mr. Romesh Perera, ្របធាននាយកបណា� ញែចកចយ 

 អ�ក�សី ឈង ក�� , ្របធាននាយិកឌីជីថល េសវហិរ��វត�ុ និង្របាក់បេ�� 

 អ�ក�សី េឡង ថាវ,ី នាយិកនាយកដ� នធនធានមនុស្ស 

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

អ�ក�សី ្រទី សូឡា, នាយិកនាយកដ� នរតនាគារ 

េលក េសៀម ហក់, នាយកនាយកដ� នរដ�បាល និងធុរកិច� 

 េលក ហុ៊ល សុវត� , នាយកនាយកដ� នបេច�កវជិា� ព័ត៌មាន 

 េលក ឈួន សុខចិត�, នាយកនាយកដ� នទីផ្សោរ 

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

  េលក បាន ផលេឡង, នាយកនាយកដ� ន្របតិបត�ិតម 

  េលក នុត េថង, នាយកនាយកដ� នអជីវកម� 

  េលក មុត ពិសី, នាយកនាយកដ� នឥណទន 

  េលក យិន ផល�ី, នាយកនាយកដ� នឥណទនសមា� រេ្រប្របាស់  

   (ចូលបេ្រមករងរ េនៃថ�ទី១៦ ែខឧសភា ឆា� ំ២០១៩) 

  េលក ទុន កង នាយករងនាយកដ� នឥណទន 

 

សវនករ េខភីអឹមជ�ី េខមបូឌ ចំកត់ 

 

 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអលិសុ ី

មាតិក 

ទំព័រ 

១ របាយករណ៍របស់្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ១ 

២ របាយករណ៍របស់សវនករឯករជ្យ ៦ 

៣ របាយករណ៍ស� នភាពហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល ៨ 

៤ របាយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលទ�ផលលម�ិតេផ្សងៗសេង�បចេនា� ះេពល ១១ 

៥ របាយករណ៍ស�ីពីបែ្រមប្រម�លមូលធនសេង�បចេនា� ះេពល ១៣ 

៦ របាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់សេង�បចេនា� ះេពល ១៤ 

៧ កំណត់សមា� ល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល ១៦ 
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8 

 នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ 

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

សមា� ល់ (កំណត់សមា� ល់ ៤)  (កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) 
្រទព្យសកម� 
សច់្របាក់ក�ុងៃដ ២៣ ១០៥.១៨៥.៥៨១ ២៥.៨១២.៤១៣ ៤៩.០១៩.៣៩៣ ១២.១៩៩.៩៤៨ ១៨.២០១.៥៥៦ ៤.៥០៨.៦៨៤ 

សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ៦ ៧៥៨.០១៩.៤៦១ ១៨៦.០១៧.០៤៦ ៣១៧.៥២២.៧៤៦ ៧៩.០២៥.០៧៤ ៦២.១០៤.០៤៦ ១៥.៣៨៣.៧១២ 

សមតុល្យេនធនាគារនានា- សុទ� ៧ ៧៧.២៩១.៤៣៦ ១៨.៩៦៧.២២៤ ១០៨.១៥០.៨៦៥ ២៦.៩១៦.៥៩២ ៩៦.២៦៨.២៦៨ ២៣.៨៤៦.៤៨៧ 

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន - សុទ� ៨ ៣.១០៤.៧៨៧.១៦៥ ៧៦១.៩១០.៩៦១ ១.៩១៤.០០៩.៩៨២ ៤៧៦.៣៥៨.៨៨១ ១.២៧៩.៨១៤.៣៥៥ ៣១៧.០២១.១៤៣ 

ករវនិិេយាគ ៦១.១២៥ ១៥.០០០ ៦០.២៧០ ១៥.០០០ ៦០.៥៥៥ ១៥.០០០ 

្រទព្យសកម�េផ្សងៗ  ១៥.៣៣១.៦០០ ៣.៧៦២.៣៥៥ ១៨.១៣៤.១៧៩ ៤.៥១៣.២៣៥ ៤.៦១៧.៤៥៦ ១.១៤៣.៧៨៤ 

្រទព្យ និងបរកិ� រ ៩ ៧.៨៤១.២៥១ ១.៩២៤.២៣៣ ៦.៥៤៤.៥៤០ ១.៦២៨.៨០៥ ៧.៥០០.០៩៧ ១.៨៥៧.៨៣៩ 

្រទព្យសកម�អរូបី ១០ ៥.១០០.២២៥ ១.២៥១.៥៨៩ ៤.៥០៥.៨០៩ ១.១២១.៤០៦ ៣.៣៨៩.៧៦៥ ៨៣៩.៦៧៤ 

សិទ�ិេ្រប្របាស់្រទព្យសកម� ១១ ១៩.៦៦៧.៥០៩ ៤.៨២៦.៣៨៣ ១៨.៣៨៤.៩៤១ ៤.៥៧៥.៦៤៥ ១៨.៤៧៣.២៣៥ ៤.៥៧៥.៩៨១ 

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម� - សុទ�  ១២(គ) ៩.១២៧.២៦១ ២.២៣៩.៨១៩ ៧.៥៨១.៨៩៤ ១.៨៨៦.៩៨២ ៤.៤០៤.៣៧៨ ១.០៩១.០០៣ 

សរបុ្រទព្យសកម� ៤.១០២.៤១២.៦១៤ ១.០០៦.៧២៧.០២៣ ២.៤៤៣.៩១៤.៦១៩ ៦០៨.២៤១.៥៦៨ ១.៤៩៤.៨៣៣.៧១១ ៣៧០.២៨៣.៣០៧ 
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9 

 នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ 

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

សមា� ល់ (កំណត់សមា� ល់ ៤)  (កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) 

បំណុល និងមូលធន 

បំណុល   

្របាក់បេ��របស់អតិថិជន ១៣ ១.៨៦៤.៩៧០.៤៩២ ៤៥៧.៦៦១.៤៧០ ៩៥១.៩០៥.៩២៦ ២៣៦.៩១០.៣៨៥ ៣៧០.៧៣៦.៥៩៧  ៩១.៨៣៤.៦៧៨ 

សំវធិានធនេលអត�្របេយាជន៍និេយាជិត ១៤ ២.៨៥០.៦៧២ ៦៩៩.៥៥២ ៤.៣២៣.៧៤០ ១.០៧៦.០៩៣ - - 

បំណុលេផ្សងៗ  ៣០.៨៩៤.២៧០ ៧.៥៨១.៤១៦ ៣៥.៦០៧.៨៦៦ ៨.៨៦២.០៨៧ ២១.៧០៥.៧៨០ ៥.៣៧៦.៧១០ 

្របាក់កម�ី  ១៥ ១.៥៤៧.០៤៧.១៧៧ ៣៧៩.៦៤៣.៤៧៩ ១.០៩៦.៩០៣.២០០  ២៧២.៩៩៧.៣១២  ៨៣៣.០១៧.៧៩២ ២០៦.៣៤៥.៧៥០ 

មូលប្រតបំណុល ១៦ ៨១.៧១៤.៣៧៤ ២០.០៥២.៦០៧ - - - - 

បំណុលពន�េល្របាក់ចំេណញ្របចំឆា�  ំ១២(ខ) ១៣.៦២១.១៨៧ ៣.៣៤២.៦២៣ ២០.៥២៣.៩៣៣ ៥.១០៧.៩៩៧ ១៣.៨៣៦.៨៣៦ ៣.៤២៧.៥០៥ 

បំណុលភតិសន្យោ ១៧ ១៨.៦០២.០៣១ ៤.៥៦៤.៩១៦ ១៦.៨៩១.១៩៤ ៤.២០៣.៨៨១ ១៦.៤១៨.៤០២ ៤.០៦៦.៩៨១ 

សរបុបំណុល ៣.៥៥៩.៧០០.២០៣ ៨៧៣.៥៤៦.០៦៣ ២.១២៦.១៥៥.៨៥៩  ៥២៩.១៥៧.៧៥៥  ១.២៥៥.៧១៥.៤០៧ ៣១១.០៥១.៦២៤ 
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10 

 នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ នាៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ២ំ០១៨ 

សមា� ល់ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

សមា� ល់ (កំណត់សមា� ល់ ៤)  (កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) 
មូលធន 

េដមទុន   ១៨ ២២៤.៣៧៧.៤០០ ៥៥.៤៤៤.៧៤៦ ១២០.០០០.០០០ ២៩.៧០៤.៣២៧ ៧១.៦៨៤.១០០ ១៧.៧៥៦.៧៧៥ 

េដមទុនបែន�ម - - ២០.៨៤៦.៦០០ ៥.១៥៤.៩៤៦ - - 

ទុនប្រម�ងទូេទ ១៩(ក) ២១០.៤១៥.១១៦ ៥១.៩៦៧.៤២៦ ១១០.៤១៥.១១៦ ២៧.៣០៦.៥១៤ ៧.១៦៨.៤១០ ១.៧៧៥.៦៧៧ 

ទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត� ិ ១៩(ខ) ១០.៦៩៤.៧៥៩ ២.៦៤៥.០៣៦ ៨.៣៨៤.៧៦៩ ២.០៧៥.៣៧១ ៤.៦៣២.២៤៤ ១.១៤៧.៤៤៧ 

្របាក់ចំេណញរក្សោទុក ៩៧.២២៥.១៣៦ ២៤.០៨២.៣១៧ ៥៨.១១២.២៧៥ ១៤.៤៣៦.៧៣០ ១៥៥.៦៣៣.៥៥០ ៣៨.៥៥១.៧៨៤ 

លេម��ងពីករប�ូររបិូយប័ណ� - (៩៥៨.៥៦៥) - ៤០៥.៩២៥ - - 
   

សរបុមូលធន ៥៤២.៧១២.៤១១ ១៣៣.១៨០.៩៦០ ៣១៧.៧៥៨.៧៦០ ៧៩.០៨៣.៨១៣  ២៣៩.១១៨.៣០៤ ៥៩.២៣១.៦៨៣ 

សរបុបំណុល និងមូលធន ៤.១០២.៤១២.៦១៤ ១.០០៦.៧២៧.០២៣ ២.៤៤៣.៩១៤.៦១៩ ៦០៨.២៤១.៥៦៨ ១.៤៩៤.៨៣៣.៧១១ ៣៧០.២៨៣.៣០៧ 

កំណត់សមា� ល់ ដូចមានភា� ប់មកជាមួយ គឺជាែផ�កមួយៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ។  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

របាយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលទ�ផលលម�ិតេផ្សងៗសេង�បចេនា� ះេពល 

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ 

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆា� ២ំ០១៩ 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ 

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 

(មិនបានពិនិត្យ) 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ១២ែខ 

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆា� ២ំ០១៩ 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ១២ែខ 

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆា� ២ំ០១៨  
កំណត់

សមា� ល់ 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(កំណត់សមា� ល់ ៤) 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(កំណត់សមា� ល់ ៤) 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(កំណត់សមា� ល់ ៤) 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(កំណត់សមា� ល់ ៤) 

ចំណូលពីករ្របាក់ ២០ ១៤៩.៥៩៥.៦៩៦ ៣៦.៨៩១.៦៦៤ ៨៣.១៨៧.១១០ ២០.៥៧០.៥០២ ៤៧១.៤៩៣.០៧៨ ១១៦.២៧៤.៤៩៥ ៣១៤.៨៥៥.២៥៦       ៧៧.៨៥៧.៣៨៣ 

ចំណាយេលករ្របាក់ ២០ (៦៧.៣៤០.៩៨៥) (១៦.៦០៦.៩០១) (៤០.០០០.០៩៥) (៩.៨៩១.២២០) (២១៥.៤៨៥.៨០០) (៥៣.១៤០.៧៦៤) (១៣៨.៥៦២.៤៨២) (៣៤.២៦៣.៧២០) 

ចំណូលពីករ្របាក់សុទ� ៨២.២៥៤.៧១១ ២០.២៨៤.៧៦៣ ៤៣.១៨៧.០១៥ ១០.៦៧៩.២៨២ ២៥៦.០០៧.២៧៨ ៦៣.១៣៣.៧៣១ ១៧៦.២៩២.៧៧៤ ៤៣.៥៩៣.៦៦៣ 

សំវធិានធនេលឥណទន

អ្រកក់ និងជាប់សង្័សយ  ៨ (៥.៦៣៩.៥០៨) (១.៣៩០.៧៥៤) (៤.២២២.៩៧៩) (១.០៤៤.២៥៨) (១៩.៨៧៥.៤៨៤) (៤.៩០១.៤៧៦) (១៦.០៦៦.៥៩២) (៣.៩៧២.៩៤៦) 

សំវធិានេលសមតុល្យធនាគារ

នានា   ២៥៣.៨២៥ ៦២.៥៩៦ (១.០៩២.៤៣៣) (២៧០.១៣៧) ៣២៨.៨៨៥ ៨១.១០៦ (១.០៩២.៤៣៣) (២៧០.១៣៧) 

ចំណូលពី្របតិបត�ិករេផ្សងៗ  ៧៦.៨៦៩.០២៨ ១៨.៩៥៦.៦០៥ ៣៧.៨៧១.៦០៣ ៩.៣៦៤.៨៨៧ ២៣៦.៤៦០.៦៧៩ ៥៨.៣១៣.៣៦១ ១៥៩.១៣៣.៧៤៩ ៣៩.៣៥០.៥៨០ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូ ) ភីអិលសុ ី
របយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលទធផលលម្អិតេផ ងៗសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
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ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ 
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩

ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ៣ែខ 
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨ 

(មិនបនពិនិតយ)
ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ១២ែខ 

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩

ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ១២ែខ
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨ 

កំណត់
សមគ ល់ 

ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់សមគ ល់៤)

ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់សមគ ល់ ៤) 

ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់សមគ ល់៤)

ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់សមគ ល់ ៤) 

ចំេណញពី្របតិបត្តិករេផ ងៗ ៧៦.៨៦៩.០២៨ ១៨.៩៥៦.៦០៥ ៣៧.៨៧១.៦០៣ ៩.៣៦៤.៨៨៧ ២៣៦.៤៦០.៦៧៩ ៥៨.៣១៣.៣៦១ ១៥៩.១៣៣.៧៤៩ ៣៩.៣៥០.៥៨០ 
ចំណូលពី្របតិបត្តិករ    ៥.២៩៥.៧៧៥ ១.៣០៥.៩៨៦ ១៣.១១៦.០២៧ ៣.២៤៣.៣៣០ ៧០.៧៣៦.៨៩៨ ១៧.៤៤៤.៣៦៤ ៤០.៦៣០.៧៦២ ១០.០៤៧.១៧២ 
ចំ យេលើកៃ្រមេស (៨៦៣.៦៧៤) (២១២.៩៩០) (៦៥៣.៤៥២) (១៦១.៥៨៦) (៣.៥៤៣.៧៦៨) (៨៧៣.៩២៦) (២.៣៩៨.៤៧៥) (៥៩៣.០៩៥) 
ចំ យេលើបុគគលិក ២១ (២៨.៥៣០.៨៩២) (៧.០៣៥.៩៧៨) (២២.៤៣៣.០៣៦) (៥.៥៤៧.២៣៩) (១០០.០៦០.៧១៩) (២៤.៦៧៥.៨៨៦) (៧៦.០៣៥.៣៨៩) (១៨.៨០២.០២៥) 
ចំ យេលើរលំស់ (២.៧៥៦.១៦០) (៦៧៩.៦៩៤) (២.៣៩៧.២៧១) (៥៩២.៧៩៧) (១០.៣០៧.០៨៣) (២.៥៤១.៨២០) (៩.០៣៤.៤៦៨) (២.២៣៤.០៤៣) 
ចំ យទូេទ និងរដ្ឋបល ២២ (១០.៤២១.៧៨៧) (២.៥៧០.១០៨) (១១.៦៩៧.៨៥១) (២.៨៩២.៦៤៤) (៣៦.១៦៦.៧៤២) (៨.៩១៩.០៤៩) (៣៣.៤៤៤.៨៤៣) (៨.២៧០.២៣៨) 
ចំេណញសុទធេលើ ្រ ប្តូរ្របក់ ១៩៣.៥៨៤ ៤៧.៧៤០ (៩៤២.៧១៦) (២៣៣.១១៥) ១.៥៦៩.៦៥៨ ៣៨៧.០៩១ (៣០៩.៥៥៨) (៧៦.៥៤៧) 

្របក់ចំេណញមុនដកពនធ ៣៩.៧៨៥.៨៧៤ ៩.៨១១.៥៦១ ១២.៨៦៣.៣០៤ ៣.១៨០.៨៣៦ ១៥៨.៦៨៨.៩២៣ ៣៩.១៣៤.១៣៥ ៧៨.៥៤១.៧៧៨ ១៩.៤២១.៨០៤ 
ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ ១២(ឃ) ៩.៤៧៧.២៥០ ២.៣៣៧.១៧៦ (៤.៣០១.៦១៥) (១.០៦៣.៧០៣) (១៧.២៦៦.០៧២) (៤.២៥៧.៩៧១) (២០.៧៤៧.៩២២) (៥.១៣០.៥៤៥) 

្របក់ចំេណញសុទធកនុងករយិបរេិចឆទ ៤៩.២៦៣.១២៤ ១២.១៤៨.៧៣៧ ៨.៥៦១.៦៨៩ ២.១១៧.១៣៣ ១៤១.៤២២.៨៥១ ៣៤.៨៧៦.១៦៤ ៥៧.៧៩៣.៨៥៦ ១៤.២៩១.២៥៩ 

ចំេណញ/(ករបត់បង់)លម្អិតេផ ងេទៀត៖ 

លេម្អ ងពីករប្តូររបូិយប័ណ្ណ - ៥៩៦.៥៧៣ - ១.១៦៦.២០៩ -  (៩៥៨.៥៦៥) - ៤០៥.៩២៥ 
លទធផលសរបុកនុងករយិបរេិចឆទ ៤៩.២៦៣.១២៤ ១២.៧៤៥.៣១០ ៨.៥៦១.៦៨៩ ៣.២៨៣.៣៤២ ១៤១.៤២២.៨៥១ ៣៣.៩១៧.៥៩៩ ៥៧.៧៩៣.៨៥៦ ១៤.៦៩៧.១៨៤ 

កំណត់សមគ ល់ ដូចមនភជ ប់មកជមួយ គឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ។ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូ ) ភីអិលសុ ី

របយករណ៍ស្តពីីបែ្រមប្រមួលមូលធនសេងខបចេន្ល ះេពល 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
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េដើមទុន េដើមទុនបែនថម ទុនប្រមុងទូេទ ទុនប្រមុង មបទបបញញតិ្ត ្របក់ចំេណញរក ទុក លេម្អងពីករប្តូរបូិយប័ណ្ណ សរបុ
ពន់េរៀល ដុ ្ល រ

េមរកិ
ពន់េរៀល ដុ ្ល រ

េមរកិ
ពន់េរៀល ដុ ្ល រ 

េមរកិ
ពន់េរៀល ដុ ្ល រ

េមរកិ
ពន់េរៀល ដុ ្ល រ

េមរកិ
ពន់
េរៀល

ដុ ្ល រ
េមរកិ

ពន់េរៀល ដុ ្ល រ 
េមរកិ

(កំណត់
សមគ ល់៤)

(កំណត់
សមគ ល់៤)

(កំណត់
សមគ ល់៤)

(កំណត់
សមគ ល់៤)

(កំណត់
សមគ ល់៤)

(កំណត់
សមគ ល់៤)

(កំណត់ 
សមគ ល់ ៤) 

សមតុលយនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ំ២០១៨ ៧១.៦៨៤.១០០ ១៧.៧៥៦.៧៧៥ - - ៧.១៦៨.៤១០ ១.៧៧៥.៦៧៧ ៤.៦៣២.២៤៤ ១.១៤៧.៤៤៧ ១៥៥.៦៣៣.៥៥០ ៣៨.៥៥១.៧៨៤ - - ២៣៩.១១៨.៣០៤ ៥៩.២៣១.៦៨៣ 
ករបែនថមេដើមទុន - - ២០.៨៤៦.៦០០ ៥.១៥៤.៩៤៦ - - - - - - - - ២០.៨៤៦.៦០០ ៥.១៥៤.៩៤៦ 
ករេផទរ្របក់ចំេណញរក រទុកេទេដើមទុន ៤៨.៣១៥.៩០០ ១១.៩៤៧.៥៥២ - - - - - - (៤៨.៣១៥.៩០០) (១១.៩៤៧.៥៥២) - - - - 
ករេផទរ្របក់ចំេណញរក រទុកេទទុនប្រមុងទូេទ - - - - ១០៣.២៤៦.៧០៦ ២៥.៥៣០.៨៣៧ (១០៣.២៤៦.៧០៦) (២៥.៥៣០.៨៣៧) - - - - 
ករេផទរពី្របក់ ចំេណញរក ទុកេទទុនប្រមុង

មបទបបញញត្តិ - - - - - - ៣.៧៥២.៥២៥ ៩២៧.៩២៤ (៣.៧៥២.៥២៥) (៩២៧.៩២៤) - - - - 
ចំណូលលម្អិតសរបុ  
ចំេណញសុទធកនុងករយិបរេិចឆទ  - - - - - - - - ៥៧.៧៩៣.៨៥៦ ១៤.២៩១.២៥៩ - - ៥៧.៧៩៣.៨៥៦ ១៤.២៩១.២៥៩ 
លេម្អ ងពីករប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - - - - - - - - - ៤០៥.៩២៥ - ៤០៥.៩២៥ 

- - - - - - - - ៥៧.៧៩៣.៨៥៦ ១៤.២៩១.២៥៩ - ៤០៥.៩២៥ ៥៧.៧៩៣.៨៥៦ ១៤.៦៩៧.១៨៤ 

សមតុលយនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៨ ១២០.០០០.០០០  ២៩.៧០៤.៣២៧ ២០.៨៤៦.៦០០ ៥.១៥៤.៩៤៦ ១១០.៤១៥.១១៦ ២៧.៣០៦.៥១៤ ៨.៣៨៤.៧៦៩ ២.០៧៥.៣៧១ ៥៨.១១២.២៧៥ ១៤.៤៣៦.៧៣០ ៤០៥.៩២៥ ៣១៧.៧៥៨.៧៦០ ៧៩.០៨៣.៨១៣  

សមតុលយនៃថងទី១ ែខមក  ឆន ំ២០១៩  ១២០.០០០.០០០ ២៩.៧០៤.៣២៧ ២០.៨៤៦.៦០០ ៥.១៥៤.៩៤៦ ១១០.៤១៥.១១៦ ២៧.៣០៦.៥១៤ ៨.៣៨៤.៧៦៩ ២.០៧៥.៣៧១ ៥៨.១១២.២៧៥ ១៤.៤៣៦.៧៣០ - ៤០៥.៩២៥ ៣១៧.៧៥៨.៧៦០ ៧៩.០៨៣.៨១៣ 
ករេផទរេដើមទុនបែនថមេទជេដើមទុន ២០.៨៤៦.៦០០ ៥.១៤០.៩៦២ (២០.៨៤៦.៦០០) (៥.១៥៤.៩៤៦) - - - - - - - ១៣.៩៨៤ - - 
ករបែនថមេដើមទុន  ៨៣.៥៣០.៨០០ ២០.៥៩៩.៤៥៧ -  -  - - - - - - - - ៨៣.៥៣០.៨០០ ២០.៥៩៩.៤៥៧ 
ករេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុកេទទុន

ប្រមុង មបទបបញញត្តិ - - - - - - ២.៣០៩.៩៩០ ៥៦៩.៦៦៥ (២.៣០៩.៩៩០) (៥៦៩.៦៦៥) - - - - 
ករេផទរេទទុនប្រងុង ១០០.០០០.០០០ ២៤.៦៦០.៩១២ (១០០.០០០.០០០) (២៤.៦៦០.៩១២) - - - - 
ចំណូលលម្អិតេផ ងៗ  - - - - - - - - - -
ចំេណញសុទធកនុងករយិបរេិចឆទ  - - - - - - - - ១៤១.៤២២.៨៥១ ៣៤.៨៧៦.១៦៤ - - ១៤១.៤២២.៨៥១ ៣៤.៨៧៦.១៦៤ 
លេម្អ ងពីករប្តូររូបិយប័ណ្ណ - - - - - - - - - (១.៣៧៨.៤៧៤) - (១.៣៧៨.៤៧៤) 

- - - - - - - - ១៤១.៤២២.៨៥១ ៣៤.៨៧៦.១៦៤ - (១.៣៧៨.៤៧៤) ១៤១.៤២២.៨៥១ ៣៣.៤៩៧.៦៩០ 

សមតុលយនៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ ២២៤.៣៧៧.៤០០ ៥៥.៤៤៤.៧៤៦ -    - ២១០.៤១៥.១១៦   ៥១.៩៦៧.៤២៦ ១០.៦៩៤.៧៥៩ ២.៦៤៥.០៣៦ ៩៧.២២៥.១៣៦ ២៤.០៨២.៣១៧ - (៩៥៨.៥៦៥) ៥៤២.៧១២.៤១១   ១៣៣.១៨០.៩៦០ 

កំណត់សមគ ល់ ដូចមនភជ ប់មកជមូយគឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ។ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូ ) ភីអិលសុ ី

របយករណ៍លំហូរទឹក្របក់សេងខបចេន្ល ះេពល 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
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ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ១២ែខ ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ១២ែខ 
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨ 
ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

(កំណត់សមគ ល់ ៤) (កំណត់សមគ ល់ ៤) 

លំហូរទឹក្របក់ពីសកមមភព្របតិបត្តិករ 

្របក់ចំេណញសុទធកនុងករយិបរេិចឆទ  ១៤១.៤២២.៨៥១   ៣៤.៨៧៦.១៦៤   ៥៧.៧៩៣.៨៥៦   ១៤.២៩១.២៥៩ 

និយ័តភពេលើ៖  
ចំណូលករ្របក់សុទធ  (២៥៦.០០៧.២៧៨)  (៦៣.១៣៣.៧៣១)  (១៧៦.២៩២.៧៧៤)  (៤៣.៥៩៣.៦៦៣) 
រលំស់េលើ្រទពយ និងបរកិខ រ ៤.៣៨១.៥៥៥   ១.០៨០.៥៣១   ៣.៩៤៣.១៦៩   ៩៧៥.០៦៧ 

   រលំស់េលើ្រទពយសកមមអរបីូ ៣៩៤.០៦២ ៩៧.១៧៩ ២២៦.១៩៤  ៥៥.៩៣៣ 
រលំស់េលើសិទធិេ្របើ្រទពយសកមម ៥.៥៣១.៤៦៦   ១.៣៦៤.១១០   ៤.៨៦៥.១០៥  ១.២០៣.០៤៣ 
ចំ យពនធេលើ្របក់ចំេណញ  ១៧.២៦៦.០៧២   ៤.២៥៧.៩៧១   ២០.៧៤៧.៩២២  ៥.១៣០.៥៤៥ 
សំវធិនធនេលើ្របក់អតីតភពករងរ  (១.៤៧៣.០៦៨) (៣៦៣.២៧២)  ៤.៣២៣.៧៤០   ១.០៦៩.១៧៤ 
ចំេណញពីករលក់្រទពយ និងបរកិខ រ (១៥.០៧២)  (៣.៧១៦)  (១៥៦.៥៥៣)  (៣៨.៧១១) 
សំវធិនធនេលើឥណទន ្រកក់ 

  និងជប់សង ័យ  ១៩.៨៧៥.៤៨៤   ៤.៩០១.៤៧៦   ១៦.០៦៦.៥៩២   ៣.៩៧២.៩៤៦ 
សំវធិនធនេលើ្របក់តមកល់ 

  េនធនគរនន (៣២៨.៨៨៥)  (៨១.១០៦)  ១.០៩២.៤៣៣   ២៧០.១៣៧ 

(៦៨.៩៥២.៨១៣)  (១៧.០០៤.៣៩៤)  (៦៧.៣៩០.៣១៦)  (១៦.៦៦៤.២៧០) 
បែ្រមប្រមួលៃន៖ 

ឥណទនផ្តល់ជូនអតិថិជន  (១.២០១.៩៦០.០២៧)  (២៩៦.៤១៤.៣១០)  (៦៤៤.៨៣៦.០២១)  (១៥៩.៤៥៥.០០០) 
្របក់ប្រមុងកតព្វកិចច  (៧០.៤១៣.៦៦៧)  (១៧.៣៦៤.៦៥៣)  (៥៧.៥៣៦.១២១)  (១៤.២២៧.៥២៧) 
្រទពយសកមមេផ ងៗ ២.៨០១.៧២៤   ៦៩០.៩៣១   (១៣.៥១៦.៤៣៨)  (៣.៣៤២.៣៤៤) 
្របក់បេញញើរបស់អតិថិជន  ៨៩២.៥៨២.៥៩០   ២២០.១១៩.០១១   ៥៧០.៤៨៥.០៣៩   ១៤១.០៦៩.៤៩៥
បំណុលេផ ង  ៗ  (៤.៧១៣.៥៩៦)  (១.១៦២.៤១៥)  ១៣.៩០២.០៨៦   ៣.៤៣៧.៧០៧  

ច់្របក់េ្របើកនុង្របតិបត្តិករ  (៤៥០.៦៥៥.៧៨៩)  (១១១.១៣៥.៨៣០)   (១៩៨.៨៩១.៧៧១)   (៤៩.១៨១.៩៣៩)  
ករ្របក់បនទទួល  ៤៦១.០២៧.៦៤៣ ១១៣.៦៩៣.៦២២  ៣១៥.៤២១.៥០៤   ៧៧.៩៩៧.៤០៤ 
ករ្របក់បនបង់  (១៩០.៤២៥.៦៧៤)  (៤៦.៩៦០.៧០៩)  (១២៦.៥៧០.១១៥)  (៣១.២៩៨.២៤៨) 
ពនធេលើ្របក់ចំេណញបនបង់  (២៥.៧១៤.១៨៥) (៦.៣៤១.៣៥៣)  (១៧.២៣៨.៣៤១)  (៤.២៦២.៦៩៦) 

ច់្របក់សុទធេ្របើកនុងសកមមភព្របតិបត្តិករ  (២០៥.៧៦៨.០០៥)   (៥០.៧៤៤.២៧០)  (២៧.២៧៨.៧២៣)   (៦.៧៤៥.៤៧៩) 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូ ) ភីអលិសុ ី

របយករណ៍លំហូរទឹក្របក់សេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
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ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ១២ែខ ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ១២ែខ 
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨ 
ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

(កំណត់សមគ ល់ ៤) (កំណត់សមគ ល់ ៤) 

លំហូរទឹក្របក់ពីសកមមភពវនិិេយគ 
្របក់បេញញើមនកលកំណត់េលើសពី៣ែខ              - - ៤.៨៤៤.៤០០ ១.១៩៧.៩២៣ 
្របក់តមកល់ធនេលើេដើមទុន  (១០.៤៣៧.៧៤០)  (២.៥៧៤.០៤២)  (៤.៨៣១.៥៩០)  (១.១៩៤.៧៥៥) 

ច់្របក់ទទួលបនពីករលក់្រទពយ និងបរកិខ រ  ១៦.១៣៥   ៣.៩៧៩   ១៦៥.៩៩១   ៤១.០៤៦ 
ករទិញ្រទពយ និងបរកិខ រ  (៥.៦៨៥..៦១៧) (១.៤០២.១២៥)  (២.៩៩៧.០៤៩)  (៧៤១.១១០)  
ករទិញ្រទពយសកមមអរបីូ  (៩៨៨.៤៧៨)  (២៤៣.៧៦៨)  (១.៣៤២.២៣៨)  (៣៣១.៩០៩) 

ច់្របក់សុទធេ្របើកនុងសកមមភពវនិិេយគ  (១៧.០៩៥.៧០០)  (៤.២១៥.៩៥៦)  (៤.១៦០.៤៨៦) (១.០២៨.៨០៥) 
   
លំហូរទឹក្របក់ពីសកមមភពហិរញញបបទន 

ច់្របក់ទទួលបនពី្របក់កមចី  ៧៣៧.៥៦១.៥៣១   ១៨១.៨៨៩.៤០៣   ៥៩០.៥៨៥.២៤១   ១៤៦.០៣៩.៨៧២ 
ករទូទត់្របក់កមចី  (២៩០.៤៩៤.៥៩០)  (៧១.៥៧៦.០៥២)  (៣៣២.១៣៦.៧១៣)  (៨២.១៣០.៧៤០) 

ច់្របក់ទទួលបនពីទុនបែនថម  ៤១.៧៦៥.៤០០   ១០.២៩៩.៧២៩  -  - 
ច់្របក់ពីករលក់មូលប្រតបំណុល  ៨០.៥៣១.៣៥១   ១៩.៨៥៩.៧៦៦ - -

េដើមទុនបែនថម  ៤១.៧៦៥.៤០០   ១០.២៩៩.៧២៩   ២០.៨៤៦.៦០០   ៥.១៥៤.៩៤៦ 
ករទូទត់បំណុលភតិសនយ  (៥.៦២៤.៨៧១)  (១.៣៨៧.១៤៤)  (៤.៨៧១.៣៨៤)  (១.២០៤.៥៩៥) 

ច់្របក់សុទធទទួលបនពី  
 សកមមភពហិរញញបបទន  ៦០៥.៧៥៧.៩២១  ១៤៩.៣៨៥.៤៣១   ២៧៤.៤២៣.៧៤៤   ៦៧.៨៥៩.៤៨៣ 

ករេកើនេឡើងសុទធៃន ច់្របក់ 
 និង ច់្របក់សមមូល  ៣៨២.៨៩៤.២១៦   ៩៤.៤២៥.២០៥   ២៤២.៩៨៤.៥៣៦   ៦០.០៨៥.១៩៩ 

ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 
នេដើមករយិបរេិចឆទ  ៣៦៩.៥៣៧.០៥០  ៩១,៩៧០,៣៩៦  ១២៦.៥៥២.៥១៤   ៣១.២៩៣.៨៩៦  

លេម្អ ងពីករប្តូររបិូយប័ណ្ណ - (១,៧៤៩,៨៩២)  - ៥៩១.៣០១ 
ច់្របក់ និង ច់្របក់សមមូល 
នចុងករយិបរេិចឆទ (កំណត់សមគ ល់ ២៣)  ៧៥២.៤៣១.២៦៦   ១៨៤.៦៤៥.៧០៩   ៣៦៩.៥៣៧.០៥០   ៩១.៩៧០.៣៩៦ 

កំណត់សមគ ល់ ែដលបនភជ ប់មកជមួយគឺជែផនកមួយៃនរបយករណ៍ហិរញញវតថុេនះ។ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី
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ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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១. អំពី្រក�មហ៊ុន

អិលអូអិលសីុ (េខមបូឌ) ភីអិលសីុ (ពីមុនថាជាធនាគារភូមិ) េហកត់ថា (“្រក�មហុ៊ន”) ជា្រក�មហុ៊ន ែដលមាន

អជា� ប័ណ�ជា្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា នាៃថ�ទី២៣ ែខឧសភា ឆា� ំ២០០២ និងេធ�

បច�ុប្បន�ភាពេនៃថ�ទី២៨ ែខក��  ឆា� ំ២០១៥ េហយបានចុះប�� ីេន្រកសួងពណិជ�កម�ជា្រក�មហុ៊ន

សធារណជនទទួលខុស្រត�វមានក្រមិត េ្រកមប�� ីពណិជ�កម�េលខ Co. ១៤១៣ E/២០០២ េហយបាន     

ប�ូរេលខចុះប��ីេទេលខ ០០០១២៨២៩ ។  េ្រកយពីមានករផា� ស់ប�ូររចនាសម�័ន�ភាគហុ៊ន េនក�ុងែខក��  

ឆា� ំ២០១៤ ្រក�មហុ៊នបានក� យជាបុ្រតសម�័ន� របស់្រក�មហុ៊ន LOLC Micro Investments Ltd ែដល បានចុះប�� ី

េន្របេទស�សីលង� ។ ្រក�មហុ៊នេមធំបំផុត គឺ្រក�មហុ៊ន LOLC Holdings PLC (ពីមុនេឈ� ះថា Lanka ORIX 

Leasing Company PLC) ែដលបានចុះប�� ីេន្របេទស�សីលង�  និងបានចុះប�� ីេនផ្សោរហុ៊ន Colombo ។ 

េនៃថ�ទី១៦ ែខក��  ឆា� ំ២០១៧ LOLC Micro investments Ltd. និង DWM Investment Asia Ltd បានេផ�រ/លក់

ភាគទុនទំងអស់ ៩៦.៩៧% េទ LOLC Private Limited ។  ករេផ�រេនះ ្រត�វបានអនុម័តេដយធនាគារជាតិៃន

កម�ុជាេនៃថ�ទី២៨ ែខវចិ�ិក ឆា� ំ២០១៧ ។  បែន�មេទៀត ភាគទុន្រត�វបានអនុម័តក�ុងករប�ូរកម�សិទ�ិករេដយ

ធនាគារជាតិៃន កម�ុជាៃថ�ទី១៤ ែខមីនា ឆា� ំ២០១៨ និងទទួលស� ល់េដយ្រកសួងពណិជ�កម� េនៃថ�ទី២៥ 

ែខមិថុនា ឆា� ំ២០១៨ ។ 

សកម�ភាពចម្បងរបស់្រក�មហុ៊ន គឺផ�ល់េសវហិរ��វត�ុ (ទទួល្របាក់បេ��សន្សំ និងកម�ី) េទ្របជាជន   

េនតមជនបទ និងសហ្រគាសខ� តតូច និងសហ្រគាសខ� តមធ្យម តមរយៈករយិាល័យកណា� លេន

ភ�ំេពញ និងសខដៃទេទៀតក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។ េគាលបំណងចម្បងរបស់្រក�មហុ៊នគឺផ�ល់នូវេសវ

ហិរ��វត�ុ ែដលអចេជឿទុកចិត�បាន និងមានតៃម�សមរម្យដល់សហ្រគាសខ� តតូច និងសហ្រគាសខ� ត  

មធ្យម ។  

េនៃថ�ទី១១ ែខក��  ឆា� ំ២០១៥ ្រក�មហុ៊នទទួលបានអជា� ប័ណ�ស្រមាប់ករទទួល្របាក់បេ��ពីសធារណជន 

េដម្បេីធ�អជីវកម�ទទួល្របាក់បេ�� ពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។ 

្រក�មហុ៊នមាន ៧៩ ករយិាល័យ (សខចំនួន ៧៨ ករយិាល័យ និងទីស� ក់ករកណា� លេនរជធានី    

ភ�ំេពញ) ។ ទីស� ក់ករចុះប�� ីរបស់្រក�មហុ៊នមានទីតំងស�ិតេនអគារេលខ ៦៦៦B ផ�ូវេលខ ២៧១ សង� ត់

បឹងទំពុនទី២ ខណ� មានជ័យ រជធានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា ។ 

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៩ ្រក�មហុ៊នមានបុគ�លិកចំនួន ២.៧៥៧ នាក់ (៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ ២០១៨: ២.៣២៧ 

នាក់) ។ 
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២. មូលដ� នៃនករេរៀបចំ 

(ក) របាយករណ៍អនុេលមភាព 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ ្រត�វបានេរៀបចំេឡងេដយអនុេលមេទតមស�ង់ដរគណេនយ្យអន�រជាតិៃនកម�ុជា 

៣៤ “របាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល” ។ េនះគឺជារបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល

េលកដំបូងរបស់ស្រមាប់ែផ�កៃនករយិបរេិច�ទ ែដល្រគបដណ� ប់េដយរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ្របចំឆា� ំ

ែដលនឹង អនុវត�តមស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹងហិរ��វត�ុអន�រជាតិៃនកម�ុជា ។ ស�ង់ដររបាយករណ៍

ហិរ��វត�ុអន�រជាតិៃនកម�ុជា ១ “ករអនុវត�ដំបូងៃនស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹងហិរ��វត�ុអន�រជាតិៃន

កម�ុជា” ។ របាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ មិនបានប��ូ លព័ត៌មានចំបាច់េពញេលញស្រមាប់របាយករណ៍

ហិរ��វត�ុ្របចំឆា� ំេនេឡយ ។  

ករពន្យល់អំពីផលប៉ះពល់ៃនករផា� ស់ប�ូរ េទស�ង់ដររបាយករណ៍ទក់ទងនឹងហិរ��វត�ុអន�រជាតិៃន  

កម�ុជា “ស.រ.ទ.ហ.អ.ក” េលស� នភាពហិរ��វត�ុ លទ�ផលហិរ��វត�ុ និងលំហូរទឹក្របាក់របស់្រក�មហុ៊ន ្រត�វ

បានបក�សយេនក�ុងកំណត់សមា� ល់ ២៦ ។ កំណត់សមា� ល់ េនះរមួប��ូ លចំនួនករេផ��ងផា� ត់នូវ        

មូលធន និងលទ�ផលលម�ិត ស្រមាប់ករយិបរេិច�ទេ្រប�បេធៀប និងមូលធនេនកលបរេិច�ទៃនករផា� ស់ប�ូរ

េ្រកមស�ង់ដរគណេនយ្យកម�ុជា និងេគាលករណ៍របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាទក់ទងនឹងករេរៀបចំរបាយ

ករណ៍ហិរ��វត�ុ ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទៃនករេរៀបចំរបាយករណ៍ទំងេនាះ និងករយិបរេិច�ទៃន

ករផា� ស់ប�ូរេទ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ។  

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ្រត�វបានអនុម័តេដយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរបស់្រក�មហុ៊នេនៃថ�ទី ១៤ែខកុម�ៈ 

ឆា� ំ២០២០ ។ 

(ខ) មូលដ� នៃនករវស់ែវង 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល របស់្រក�មហុ៊ន្រត�វបានេរៀបចំេឡងេទតមមូលដ� នតៃម�

េដម ។ 

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

្រក�មហុ៊នេធ�្របតិបត�ិករអជីវកម� និងកត់្រតរល់ប�� ីគណេនយ្យរបស់ខ�ួនែផ�កេលរបិូយប័ណ�ចំនួនបីគឺ

្របាក់េរៀល ្របាក់ដុល� រអេមរកិ និង្របាក់បាតៃថ ។ គណៈ្រគប់្រគងបានកំណត់្របាក់េរៀលជា     

របិូយប័ណ�មុខងរ និងជារូបិយប័ណ�ស្រមាប់េធ�ករបង� ញ េ្រពះវឆ�ុះប�� ំងពីភាពចំបាច់ៃនេសដ�កិច� 

្របភព្រពឹត�ិករណ៍ និងកលៈេទសៈរបស់្រក�មហុ៊ន ។  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី
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២. មូលដ� នៃនករេរៀបចំ (ត) 

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

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

េ្របអ្រតប�ូរ្របាក់េនៃថ�្របតិបត�ិករេនាះ ។ សមតុល្យៃន្រទព្យសកម�របិូយវត�ុ និងបំណុលរូបិយវត�ុ នា   

កលបរេិច�ទរយករណ៍ ែដលជារូបិយប័ណ�េ្រកពី្របាក់េរៀល ក៏្រត�វបានប�ូរេទជា្របាក់េរៀលេដយ   

េ្របអ្រតនាកលបរេិច�ទេនាះ ។ ភាពលេម��ងពីករប�ូររូបិយប័ណ�ែដលេកតមានេនាះ ្រត�វបានទទួលស� ល់

ជាចំេណញ ឬខត ។  

(ឃ) ករប៉ាន់ស� ន និងករវនិិច�័យ 

ករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល ែដលអនុេលមេទតមេគាលនេយាបាយគណេនយ្យ 

ត្រម�វឲ្យគណៈ្រគប់្រគងេធ�ករវនិិច�័យ ប៉ាន់ស� ន និងសន�ត់តមគណេនយ្យឲ្យបានច្បោស់លស់ ែដលមាន

ផលប៉ះពល់ដល់ចំនួនៃន្រទព្យសកម� បំណុល ចំណូល និងចំណាយែដលបានរយករណ៍ក�ុងករយិ

បរេិច�ទ។ លទ�ផលជាក់ែស�ងអចខុសពីករប៉ាន់ស� នទំងេនះ។  

ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេនះ គណៈ្រគប់្រគងេ្រប្របាស់ករវនិិច�័យ េដយអនុេលមតមេគាល

នេយាបាយគណេនយ្យរបស់្រក�មហុ៊ន េហយ្របភពសំខន់ ៃៗនភាពមិនច្បោស់លស់ៃនករប៉ាន់ស� ន្រត�វ

បានរពឹំងទុកថានឹងមានភាពដូចគា�  ស្រមាប់ករអនុវត�ជាេលកដំបូងៃនរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ្របចំឆា� ំ

�សបតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ។  

ករប៉ាន់ស� ន និងករសន�ត់្រត�វបានពិនិត្យេឡងវញិជា្របចំ។ ករែកែ្របេទេលករប៉ាន់ស� នគណេនយ្យ

្រត�វបានទទួលស� ល់ និងកត់្រតេនក�ុងករយិបរេិច�ទ ែដលករប៉ាន់ស� នេនាះ្រត�វបានែកែ្រប និង

ករយិបរេិច�ទអនាគតែដលមានផលប៉ះពល់េដយករែកែ្របេនះ ។ 

ែផ�កសំខន់ ៃៗនករប៉ាន់ស� ន ករវនិិច�័យមិនច្បោស់លស់និងសំខន់  ៗ ែដល្រត�វបានេ្របក�ុងករអនុវត�

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ មានផលប៉ះពល់ជាសរវន�ក�ុងករកំណត់ចំនួនែដលទទួលស� ល់េនក�ុង

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ មានដូចខងេ្រកម៖ 

• កំណត់សមា� ល់ ៣(ក)(ii)៖ ករចត់ថា� ក់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ៖ ករវយតៃម�គំរូអជីវកម�ែដល្រទព្យទំង

េនាះ្រត�វបានកន់កប់ និងករវយតៃម�ថាេតលក�ខណ� កិច�សន្យោៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុគឺជាករ

ទូទត់ែត្របាក់េដមនិងករ្របាក់ (“ SPPI”) េលចំនួន្របាក់េដមែដលេនសល់។

• កំណត់សមា� ល់ ៣(ក)(vii)៖ ករបេង�តលក�ណៈវនិិច�័យស្រមាប់កំណត់ថាេតហនិភ័យឥណទនេល

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុបានេកនេឡងគួរឲ្យកត់កំណត់សមា� ល់ ចប់តំងពីករទទួលស� ល់ដំបូង េដយ

កំណត់វធីិស�ស�ស្រមាប់ប��ូ លព័ត៌មានេទក�ុងករវស់ែវងៃនកររពឹំងទុកេលករខតបង់ឥណទន

("ECL") និងករេ្រជសេរ ស និងករអនុម័តេលគំរូែដលេ្របេដម្បីវស់ ECL ។
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២. មូលដ� នៃនករេរៀបចំ (ត) 

(ឃ) ករប៉ាន់ស� ន និងករវនិិច�័យ (ត) 

ព័ត៌មានអំពីភាពមិនច្បោស់លស់ៃនករសន�ត់ និងករប៉ាន់ស� ន ែដលមានហនិភ័យគួរឲ្យកត់កំណត់

សមា� ល់េទេលតៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលក�ុងករយិបរេិច�ទហិរ��វត�ុនាេពលអនាគត ្រត�វបាន

ប��ូ លក�ុងកំណត់សមា� ល់ ដូចខងេ្រកម៖ 

• កំណត់សមា� ល់ ៣(ក)(vii)៖ ឱនភាពៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ៖ កំណត់ករប��ូ លសមាសធាតុេទក�ុងគំរូៃន

ករវស់ែវង ករខតបង់ឥណទនែដលរពឹំងទុក ("ECL") រួមទំងករប��ូ លព័ត៌មាននាេពល                                

អនាគត ។  

• កំណត់សមា� ល់ ៣ (ក)(vii)៖ ឱនភាពៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ៖ ករសន�តសំខន់ ែៗដលេ្របក�ុងករប៉ាន់

ស� នលំហូរទឹក្របាក់ែដលអច្របមូលមកវញិបាន ។ 

(ង) ករវស់ែវងតៃម�សម�សប 

ករវស់ែវងតៃម�សម�សប 

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ និងករបង� ញព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់្រក�មហុ៊នទមទរឲ្យមានករវស់ែវង

តៃម�សម�សប ស្រមាប់ទំង្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និង្រទព្យសកម�មិនែមនហិរ��វត�ុ និងបំណុល ។ 

្រក�មហុ៊នបានបេង�ត្រកបខណ� ្រត�តពិនិត្យេដយេគារពតមករវស់ែវងតៃម�សម�សប ។ ្រកបខណ� េនះរួម

មានគណៈ្រគប់្រគងែដលមានករទទួលខុស្រត�វចំេពះករវស់ែវងតៃម�សម�សបទំងអស់ រួមទំងតៃម�

សម�សបក្រមិតទី ៣ និងរយករណ៍េដយផា� ល់េទគណៈ្រគប់្រគង ។ 

គណៈ្រគប់្រគង្រត�តពិនិត្យជាេទៀងទត់នូវធាតុចូលែដលមិនអច្រគប់្រគងបាន និងករែកត្រម�វតៃម� ។ 

្របសិនេបព័ត៌មានរបស់ភាគីទីបី ដូចជាតរងតៃម� ឬតៃម�េសវរបស់ឈ�ួញកណា� ល ្រត�វបានេ្របេដម្បីវស់

តៃម�សម�សប េនាះគណៈ្រគប់្រគងេធ�ករវយតៃម� និងរក្សោទុកឯកសរភស�ុតងែដលទទួលបានពីភាគី    

ទីបី េដម្បីគំា្រទដល់ករសន�ិដ� នថាករវយតៃម�ទំងេនះបានបំេពញតមត្រម�វកររបស់ ស.រ.ហ.អ.ក រួម

ទំងក្រមិតេនក�ុងឋនានុ្រកមៃនតៃម�សម�សប ែដលករវយតៃម� គួរែត្រត�វបានចត់ថា� ក់ ។ 

ប�� ៃនករវយតៃម�សំខន់ ្ៗរត�វបានរយករណ៍េទគណៈកមា� ធិករសវនកម�របស់្រក�មហុ៊ន ។ 
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២. មូលដ� នៃនករេរៀបចំ (ត) 

(ង) ករវស់ែវងតៃម�សម�សប (ត) 

ករវស់ែវងតៃម�សម�សប (ត) 

េនេពលវស់ែវងតៃម�សម�សបៃន្រទព្យសកម� ឬបំណុល ្រក�មហុ៊ន្រត�វេ្របទិន�ន័យទីផ្សោរែដលអចអេង�ត

បានតមែដលអចេធ�េទបាន ។ តៃម�សម�សប ្រត�វបានែបងែចកជាក្រមិតេផ្សងៗគា� តមឋនានុ្រកមៃន

តៃម�សម�សប េដយែផ�កេលធាតុចូលែដលេ្របក�ុងបេច�កេទសវយតៃម�ដូចខងេ្រកម៖ 

• ក្រមិត ១ : ស្រមង់តៃម� (មិនទន់ែកត្រម�វ) េនក�ុងទីផ្សោរជាក់ែស�ងស្រមាប់្រទព្យសកម� ឬបំណុលដូចគា�  

• ក្រមិត ២ : ធាតុចូល ែដលេ្រកពីស្រមង់តៃម�េនក�ុងក្រមិត ១ ែដលអចសេង�តបានស្រមាប់្រទព្យសកម�

ឬបំណុល េទះជាអចទទួលបានេដយផា� ល់ (តៃម�) ឬេដយ្របេយាល (ទញយកពីតៃម�) ។ 

• ក្រមិត ៣ : ធាតុចូល ស្រមាប់្រទព្យសកម� ឬបំណុលែដលមិនែផ�កេលទិន�ន័យទីផ្សោរែដលអចអេង�ត

បាន (ធាតុចូលែដលមិនអចអេង�តបាន) ។ 

្របសិនេបធាតុចូល ែដល្រត�វបានេ្របេដម្បីវស់ែវងតៃម�សម�សបៃន្រទព្យសកម� ឬបំណុល ស�ិតេនក�ុង

ក្រមិតខុសគា� ៃនឋនានុ្រកមតៃម�សម�សប េនាះករវស់ែវងតៃម�សម�សប្រត�វបានចត់ថា� ក់េនក�ុងក្រមិត

ដូចគា� ៃនឋនានុ្រកមតៃម�សម�សប ជាធាតុចូលក្រមិតទបបំផុត េហយមានសរៈសំខន់ចំេពះករវស់

ែវងទំងមូល (ក្រមិត ៣ គឺទបបំផុត) ។ 

្រក�មហុ៊ន ទទួលស� ល់ករេផ�រ្របាក់រវងក្រមិតៃនឋនានុ្រកមតៃម�សម�សបនាចុងករយិបរេិច�ទៃនរបាយ

ករណ៍ អំឡុងេពលែដលមានករផា� ស់ប�ូរ។ 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសំខន់  ៗ ែដលបានេ្រប្របាស់ក�ុងករេរៀបចំរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុក�ុង          

្រគាេនះ ្រត�វបានបង� ញខងេ្រកម ។ េគាលនេយាបាយគណេនយ្យទំងេនះ ្រត�វបានអនុវត�្របកបេដយ          

សង�តិភាព្រគប់ករយិបរេិច�ទទំងអស់ែដលបានបង� ញ េលកែលងែតមានករប�� ក់េផ្សងពីេនះ ។  

(ក)  ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត� ុ

(i) ករទទួលស� ល់ និងករវស់ែវងជាេលកដំបូង 

្រក�មហុ៊នទទួលស� ល់ជាេលកដំបូងនូវឥណទន ្របាក់កម�ី និងអនុបំណុល េនកលបរេិច�ទែដលេកត                        

មាន្របតិបត�ិករ ។  ្រទព្យហិរ��វត�ុេផ្សងេទៀត ទទួលស� ល់េនកលបរេិច�ទ ែដល្រក�មហុ៊នក� យជាភាគី

កិច�សន្យោ ។  

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ឬបំណុលហិរ��វត�ុ ្រត�វបានវស់ែវងដំបូងតមតៃម�សម�សប (ស្រមាប់ឧបករណ៍

ែដលមិនែមនវស់ែវងតមតៃម�សម�សបតមរយៈចំេណញ ឬខត (FVTPL)) បូកនឹងៃថ�េដម្របតិបត�ិករ 

ែដលេកតមកពីករទិញ ឬលក់ ្រទព្យ និងបំណុលទំងេនាះ ។ 

(ii) ករចត់ចំណាត់ថា� ក់ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ 

ស្រមាប់ករទទួលស� ល់ជាេលកដំបូង ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ្រត�វបានវស់ែវងតម៖  រលំស់ៃថ�េដម តៃម�

សម�សបតមរយៈលទ�ផលលម�ិតេផ្សង  ៗ“ FVOCI” ឬ តៃម�សម�សបតមរយៈចំេណញ ឬខត (“FVTPL”) ។ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ្រត�វបានវស់ែវងតមរលំស់ៃថ�េដម ្របសិនេបវ្រត�វនឹងលក�ខណ� ដូចខងេ្រកម 

េហយមិន្រត�វបានកំណត់ជា FVTPL េនាះេទ៖ 

• ្រទព្យសកម�ែដលមានេនក�ុងគំរូអជីវកម� ក�ុងេគាលបំណងរក្សោទុកេដម្បីករ្របមូលសច់្របាក់តម

កិច�សន្យោ និង 

• លក�ខណ� កិច�សន្យោរបស់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ផ�ល់នូវកលបរេិច�ទជាក់លក់ចំេពះលំហូរទឹក្របាក់ 

ែដលស្រមាប់ទូទត់ែត្របាក់េដម និងករ្របាក់ (SPPI) ។ 

ឧបករណ៍បំណុលហិរ��វត�ុ្រត�វបានវស់ែវងតមរលំស់ៃថ�េដម ្របសិនេបវ្រត�វនឹងលក�ខណ� ដូចខង

េ្រកម េហយមិន្រត�វបានកំណត់ជា FVTPL េនាះេទ៖ 

• ្រទព្យសកម�ែដលមានេនក�ុងគំរូអជីវកម� ក�ុងេគាលបំណងរក្សោទុកេដម្បកីរ្របមូលសច់្របាក់តម

កិច�សន្យោ និងលក់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និង 

• លក�ខណ� កិច�សន្យោរបស់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ផ�ល់នូវកលបរេិច�ទជាក់លក់ចំេពះលំហូរទឹក្របាក់ 

ែដលស្រមាប់ទូទត់ែត្របាក់េដម និងករ្របាក់ (SPPI) ។ 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក)  ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(ii) ករចត់ចំណាត់ថា� ក់ (ត) 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ (ត) 

ស្រមាប់ករទទួលស� ល់ករវនិិេយាគេលមូលធនជាេលកដំបូង ែដលមិន្រត�វបានកន់កប់ស្រមាប់ជួញដូរ 

្រក�មហុ៊ន្រត�វែតេ្រជសេរ សករបង� ញករែ្រប្រប�លនាេពលបនា� ប់តមរយៈលទ�ផលលម�ិតេផ្សង  ៗ ។  ករ

េ្រជសេរ សេនះេធ�េឡងេដយែផ�កេលករវនិិេយាគនីមួយ  ៗ។ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុទំងអស់េផ្សងេទៀត្រត�វបានចត់ថា� ក់តមករវស់ែវងេដយ FVTPL 

េលសពីេនះ ស្រមាប់ករទទួលស� ល់ជាេលកដំបូង ្រក�មហុ៊នអចនឹងកំណត់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ែដល

បំេពញតមលក�ខណ� ក�ុងករវស់ែវងតមរលំស់ៃថ�េដម ឬតម FVOCI ្របសិនេបវស់ែវងតម FVTPL នឹង

លុបបំបាត់ ឬកត់បន�យជាសរវន�នូវភាពមិនសីុគា� ៃនគណេនយ្យែដលនឹងេកតេឡង ។ 

ករវយតៃម�គំរអូជីវកម� 

្រក�មហុ៊នេធ�ករវយតៃម�េលេគាលបំណងៃនគំរអូជីវកម� េល្រទព្យសកម�េនក�ុងក្រមិតសំណំុឥណទន 

នីមួយ  ៗ េ្រពះគំរូេនះបង� ញយ៉ាងច្បោស់ពីវធីិ្រគប់្រគងអជីវកម� និងវធីិផ�ល់ព័ត៌មានេទគណៈ្រគប់្រគង។ 

ព័ត៌មានទំងេនាះរួមមាន៖ 

• េគាលនេយាបាយ និងេគាលបំណងែដលបានប�� ក់ស្រមាប់សំណំុឥណទន និងអនុវត�នូវេគាល

នេយាបាយទំងេនាះ ។ ជាពិេសសថាេតយុទ�ស�ស�របស់គណៈ្រគប់្រគង េផា� តេលករែស�ងរក

ចំណូលករ្របាក់តមកិច�សន្យោ រក្សោនូវទ្រមង់អ្រតករ្របាក់ជាក់លក់មួយ េធ�ឲ្យសីុសង� ក់គា� រវង

រយៈេពលៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ េទនឹងរយៈេពលៃនបំណុល ែដលជាហិរ��ប្បទនរបស់ 

្រទព្យសកម�ទំងេនាះ ឬករេធ�ឲ្យមានលំហូរទឹក្របាក់តមរយៈករលក់្រទព្យសកម� ។

• វធីិក�ុងករវយតៃម�លទ�ផលៃនសំណំុឥណទន និងវធីិរយករណ៍េទគណៈ្រគប់្រគងរបស់្រក�មហុ៊ន។

• ហនិភ័យែដលប៉ះពល់ដល់លទ�ផលៃនគំរូអជីវកម� (និង្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលមានេនក�ុង  

គំរូអជីវកម�េនាះ) និងយុទ�ស�ស�ស្រមាប់្រគប់្រគងហនិភ័យទំងេនាះ ។ 

• រេបៀបែដលអ�ក្រគប់្រគងអជីវកម�ទទួលបានករទូទត់ (ឧទហរណ៍៖ េតករទូទត់ែផ�កេលតៃម�សម

�សបៃន្រទព្យសកម�ែដលបាន្រគប់្រគង ឬសច់្របាក់តមកិច�សន្យោែដលបាន្របមូល) និង
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក)  ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(ii) ករចត់ចំណាត់ថា� ក់ (ត) 

ករវយតៃម�គំរអូជីវកម� (ត) 

• ភាពញឹកញាប់ បរមិាណ និងរយៈេពលៃនករលក់ក�ុង្រគាមុន មូលេហតុៃនករលក់េនាះ និងកររពឹំងទុក

អំពីសកម�ភាពលក់នាេពលអនាគត ។ េទះជាយ៉ាងណាក៏េដយ ព័ត៌មានអំពីសកម�ភាពលក់មិន្រត�វ

បានចត់ទុកថាដច់េដយែឡកេឡយ បុ៉ែន�ជាែផ�កមួយៃនករវយតៃម�ទូេទ អំពីរេបៀបែដលេធ�ឲ្យ    

សេ្រមចបាននូវេគាលបំណងក�ុងករ្រគប់្រគង្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងលំហូរទឹក្របាក់របស់្រក�មហុ៊ន។  

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុស្រមាប់ករជួញដូរ ឬចត់ែចង េហយែដលលទ�ផល្រត�វបានវយតៃម�តមមូលដ� ន

តៃម�សម�សប ្រត�វបានវស់ែវងតម FVTPL េ្រពះ្រទព្យសកម�ទំងេនាះមិនែមនស្រមាប់្របមូលសច់្របាក់

តមកិច�សន្យោ ឬមិនែមនស្រមាប់ទំងករ្របមូលសច់្របាក់តមកិច�សន្យោ និងស្រមាប់លក់េឡយ។  

ករវយតៃម�ថាេតលំហូរទឹក្របាក់តមកិច�សន្យោគឺស្រមាប់ទូទត់ែត្របាក់េដម និងករ្របាក់ 

ចំេពះេគាលបំណងៃនករវយតៃម�េនះ “្របាក់េដម” គឺជាតៃម�សម�សបៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុេនេពល

ទទួលស� ល់ជាេលកដំបូង ។ “ករ្របាក់” គឺជាតៃម�តបស�ងមួយស្រមាប់េពលេវលៃនករេ្រប្របាស់ទឹក្របាក់ 

ស្រមាប់រយៈេពលណាមួយ និងស្រមាប់ហនិភ័យែដលពក់ព័ន�នឹងបរមិាណ្របាក់េដមេនជាប់ជំពក់ក�ុង

អំឡុងេពលជាក់លក់មួយ និងស្រមាប់ករចំណាយរួមទំងហនិភ័យក�ុងករផ�ល់កម�ីជាមូលដ� នេផ្សងៗ

េទៀត (ដូចជាហនិភ័យសច់្របាក់ងយ�ស�ល និងចំណាយរដ�បាល) រួមទំង្របាក់ចំេណញ ។  

េដម្បីវយតៃម�ថាេតលំហូរទឹក្របាក់តមកិច�សន្យោគឺស្រមាប់ែតទូទត់្របាក់េដម និងករ្របាក់ ្រក�មហុ៊ន

្រត�វពិចរណាលក�ខណ� កិច�សន្យោរបស់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ រួមប��ូ លករវយតៃម�ថាេត្រទព្យសកម�           

ហិរ��វត�ុមានលក�ខណ� កិច�សន្យោែដលអចផា� ស់ប�ូរេពលេវល ឬចំនួនលំហូរទឹក្របាក់តមកិច�សន្យោ 

ែដលអចេធ�ឲ្យខុសពីលក�ខណ� ៃនករទូទត់្របាក់េដម និងករ្របាក់ ។  

ក�ុងករវយតៃម� ្រក�មហុ៊នពិចរណាេល៖ 

• ្រពឹត�ិករណ៍ជាយថាភាពែដលអចផា� ស់ប�ូរចំនួន និងរយៈេពលៃនលំហូរទឹក្របាក់ 

• លក�ខណ� ពិេសស 

• លក�ខណ� សង្របាក់មុនកលកំណត់ និងករពន្យោេពលសង 

• លក�ខណ� ែដលក្រមិត្រក�មហុ៊នក�ុងករទមទរមកវញិនូវសច់្របាក់ពី្រទព្យសកម�ជាក់លក់ (ដូចជា 

ឥណទនែដលមិនអច្របមូលមកវញិបាន) និង 

• លក�ណៈពិេសសែដលែកែ្របតៃម�តបស�ងអំពីតៃម�េពលេវល (ឧទហរណ៍ ករកំណត់អ្រតករ្របាក់

េឡងវញិតមកលកំណត់) ។ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 

 24 

៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក)  ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(ii) ករចត់ចំណាត់ថា� ក់ (ត) 

ឥណទនែដលមិនអច្របមូលមកវញិបាន 

ក�ុងករណីខ�ះ ឥណទនែដលផ�ល់េដយ្រក�មហុ៊ន ែដល្រត�វបានករពរេដយ្រទព្យដក់ធានារបស់      

អតិថិជន ក៏កំហិត្រក�មហុ៊នក�ុងករទមទរសច់្របាក់មកវញិែដរ (ឥណទនែដលមិនអច្របមូលមកវញិ

បាន) ។ ក�ុងករណីេនះ ្រក�មហុ៊នេធ�ករវនិិច�័យក�ុងករវយតៃម�ថាេតឥណទនេនាះអច្របមូលមកវញិ

បានែត្របាក់េដម និងករ្របាក់ឬេទ ។ ជាទូេទ្រក�មហុ៊នពិចរណាេលព័ត៌មានខងេ្រកមក�ុងករវនិិច�័យ៖ 

• ថាេតកិច�សន្យោមានប�� ក់ច្បោស់ពីចំនួន និងកលបរេិច�ទៃនករបង់សងកម�ីែដរ ឬេទ  

• តៃម�សម�សបៃន្រទព្យប�� ំពក់ព័ន�នឹងចំនួនៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលមានករធានា ។  

• សមត�ភាព និងឆន�ៈរបស់អតិថិជន ក�ុងករទូទត់សងតមកិច�សន្យោ េទះបីមានឱនភាពៃនតៃម�            

្រទព្យប�� ំក៏េដយ ។ 

• ថាេតអតិថិជនគឺជារូបវន�បុគ�ល ឬជាអង�ភាព្របតិបត�ិករសំខន់ ឬជាអង�ភាពែដលមានេគាលបំណង

ពិេសស ។ 

• ហនិភ័យរបស់្រក�មហុ៊នក�ុងករបាត់បង់្រទព្យហិរ��វត�ុ ទក់ទងនឹងឥណទនែដលមិនអច្របមូល  

មកវញិបាន ។  

• ថាេត្រទព្យដក់ធានាគឺជា្រទព្យទំងអស់ែដលអតិថិជនមាន ឬជាែផ�កមួយៃន្រទព្យេផ្សងៗេទៀត

របស់អតិថិជន និង 

• ថាេត្រក�មហុ៊នទទួលបានអត�្របេយាជន៍ពី្រទព្យសកម�េនះ ឬេទ ។  

ករចត់ចំណាត់ថា� ក់េឡងវញិ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុមិន្រត�វបានេធ�ចំណាត់ថា� ក់េឡងវញិ បនា� ប់ពីករទទួលស� ល់តៃម�ដំបូងេឡយ

េលកែលងែតក�ុងអំឡុងេពលែដល្រក�មហុ៊នផា� ស់ប�ូរគំរូអជីវកម�របស់ខ�ួន ក�ុងករ្រគប់្រគង្រទព្យកម�

ហិរ��វត�ុ ។ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក)  ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(iii) ករឈប់ទទួលស� ល់ 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ 

្រក�មហុ៊នឈប់ទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ េនេពលែដលសិទ�ិក�ុងកិច�សន្យោក�ុងករទទួលលំហូរ

ទឹក្របាក់ពី្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុផុតកំណត់ ឬករេផ�រសិទ�ិទទួលលំហូរទឹក្របាក់តមកិច�សន្យោក�ុង

្របតិបត�ិករ ែដលហនិភ័យទំងអស់ និងភាពជាកម�សិទ�ិៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ្រត�វបានេផ�រ ឬក�ុង

ករណីែដល្រក�មហុ៊នមិនេផ�រ ឬមិនរក្សោទុកនូវរល់ហនិភ័យ និងភាពជាកម�សិទ�ិ េហយវមិនរក្សោករ

្រគប់្រគង្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុេឡយ ។ 

ចំេពះករឈប់ទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ភាពលេម��ងរវងតៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម� (ឬតៃម�

េយាងែដលជាចំែណកៃន្រទព្យសកម�ែដលឈប់ទទួលស� ល់) និងផលបូកៃន (i) តៃម�តបស�ងែដលទទួល

បាន (រប់ប��ូ លទំង្រទព្យសកម�ថ�ីែដលទទួលបាន ដកបំណុលថ�ីែដលទទួលយក) និង (ii) ចំេណញ ឬ

ខតែដលបានទទួលស� ល់ក�ុង OCI ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ និងខត ។ 

បំណុលហិរ��វត� ុ

្រក�មហុ៊នឈប់ទទួលស� ល់បំណុលហិរ��វត�ុ េនេពលែដលកតព�កិច�េ្រកមកិច�សន្យោ្រត�វបានរលំយ       

ឬលុបេចល ឬផុតអណត�ិ ។ 

(iv) ករែកែ្រប្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត� ុ

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ 

្របសិនេបលក�ខណ� ៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ្រត�វបានែកែ្រប េនាះ្រក�មហុ៊នវយតៃម�ថាេតលំហូរទឹក្របាក់

ៃន្រទព្យសកម�ែដលបានែកែ្របេនាះ មានភាពខុសគា� ខ� ំង ឬេទ ។  

្របសិនេបលំហូរទឹក្របាក់មានភាពខុសគា� ខ� ំង េនាះសិទ�ិតមកិច�សន្យោចំេពះលំហូរទឹក្របាក់ពី្រទព្យសកម� 

ហិរ��វត�ុេដម ្រត�វបានចត់ទុកថាផុតអណត�ិ ។ ក�ុងករណីេនះ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុេដម ្រត�វឈប់ទទួល

ស� ល់ (សូមេមល (iii)) េហយ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុថ�ី ្រត�វបានទទួលស� ល់តមតៃម�សម�សបបូកនឹងៃថ�

ចំណាយ្របតិបត�ិករ ។  ៃថ�េសវនានាែដលទទួលបានជាែផ�កៃនករែកែ្របេនះ ្រត�វបានរប់ប��ូ លដូច      

ខងេ្រកម៖ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 

 26 

៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់ៗ (ត) 

(ក)  ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(iv) ករែកែ្រប្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ (ត) 

• ៃថ�េសវ ែដល្រត�វបានពិចរណាក�ុងករកំណត់តៃម�សម�សបៃន្រទព្យសកម�ថ�ី និងៃថ�េសវែដល 

ទទួលបានមកវញិេលៃថ�ចំណាយ្របតិបត�ិករែដលេកតេឡង ្រត�វបានរប់ប��ូ លក�ុងករវស់ែវងដំបូង

ៃន្រទព្យសកម� និង 

• ៃថ�េសវេផ្សងេទៀត្រត�វបានរប់ប��ូ លក�ុង្របាក់ចំេណញ និងខត ែដលជាែផ�កមួយៃនករចំេណញ

ឬខត េល្រទព្យសកម�ែដល្រត�វបានឈប់ទទួលស� ល់ ។ 

្របសិនេបលំហូរទឹក្របាក់្រត�វបានែកែ្របេនេពលែដលអតិថិជនជួបករលំបាកែផ�កហិរ��វត�ុ េនាះេគាល

បំណងៃនករែកែ្របជាទូេទ គឺេដម្បីទទួលបានមកវញិជាអតិបរមាេលលក�ខណ� ៃនកិច�សន្យោេដម ជាជាង

បេង�ត្រទព្យសកម�ថ�ីែដលមានលក�ខណ� ខុសគា� ខ� ំង ។ ្របសិនេប្រក�មហុ៊នមានគេ្រមាង ែកែ្រប្រទព្យសកម�

ហិរ��វត�ុតមរេបៀបមួយ ែដលអចនំាឲ្យមានករេលកែលងចំេពះលំហូរទឹក្របាក់   ្រទព្យសកម�េនាះ ្រត�វ

បានយកមកពិចរណាជាមុន ថាេតែផ�កមួយៃន្រទព្យសកម�គួរែត្រត�វបានលុបេចញពីប�� ីមុនេពលេធ�ករ

ែកែ្រប ឬេទ (សូមេមលខងេ្រកមស្រមាប់េគាលនេយាបាយករលុបេចញពីប�� ី) ។  វធីិស�ស�េនះជះឥទ�ិ

ពលដល់លទ�ផលៃនករវយតៃម�បរមិាណ េហយក�ុងករណីេនះមានន័យថា លក�ណៈវនិិច�័យៃនករឈប់

ទទួលស� ល់្រទព្យជាទូេទមិនអចអនុវត�បានេនាះេទ ។ 

្របសិនេបករែកត្រម�វ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ្រត�វបានវស់ែវងតមតៃម�ដករលំស់ ឬ FVOCI មិនបណា� លឲ្យ

មានករឈប់ទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុេទេនាះ េនាះ្រក�មហុ៊ននឹងគណនាេឡងវញិនូវតៃម�េយាង

ៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុជាមុន េដយេ្របអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាពដំបូងៃន្រទព្យសកម� និងទទួលស� ល់

លទ�ផលៃនករែកត្រម�វ ជាចំេណញ ឬខត ។ ស្រមាប់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលមានអ្រតអេថរ អ្រតករ

្របាក់្របសិទ�ភាពែដលេ្របេដម្បីគណនាចំេណញ ឬខតពីករែកត្រម�វ ្រត�វបានែកែ្របេដម្បឆី�ុះប�� ំងពី

លក�ខណ� ទីផ្សោរបច�ុប្បន� េនេពលែដលេធ�ករែកត្រម�វ ។ រល់ករចំណាយ ឬៃថ�េសវែដលេកតេឡង និង

ៃថ�េសវទទួលបានែដលជាែផ�កមួយៃនករែកត្រម�វទក់ទងនឹងតៃម�េយាងដុលៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ែដល

បានេធ�ករែកត្រម�វ ្រត�វបានរលំស់ែផ�កេលរយៈេពលែដលេនសល់ ៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលបានែក

ត្រម�វេនាះ ។ 

្របសិនេបករែកត្រម�វេនះ ្រត�វបានេធ�េឡងេដយសរែតអតិថិជនជួបករលំបាកែផ�កហិរ��វត�ុ េនាះចំេណញ 

ឬខត្រត�វបានបង� ញជាមួយគា� នឹងករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម� ៃន្រទព្យសកម� ។ ក�ុងករណីេផ្សងេទៀត        

វ្រត�វបានបង� ញជាចំណូលករ្របាក់ ែដលគណនាេដយេ្របវធីិស�ស�អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព ។  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ក)  ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(iv) ករែកែ្រប្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

បំណុលហិរ��វត�ុ 

ធនាគារ ឈប់ទទួលស� ល់បំណុលហិរ��វត�ុ េនេពលែដលលក�ខណ� របស់វ្រត�វបានែកត្រម�វ េហយលំ

ហូរទឹក្របាក់ៃនបំណុលែដលបានែកត្រម�វេនាះមានភាពខុសគា� ខ� ំង ។  ក�ុងករណីេនះ បំណុលហិរ��វត�ុ
ថ�ី ្រត�វបានទទួលស� ល់តមតៃម�សម�សប ។  ភាពលេម��ងរវងតៃម�េយាងៃនបំណុលហិរ��វត�ុែដល

ឈប់ទទួលស� ល់ និងតៃម�តបស�ង ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ និងខត ។   

តៃម�តបស�ងរួមមាន្រទព្យសកម�មិនែមនហិរ��វត�ុែដលបានេផ�រ (្របសិនេបមាន) និងករទទួលយក

បំណុល រួមទំងបំណុលហិរ��វត�ុែដលបានែកត្រម�វថ�ី ។ 

្របសិនេបករែកត្រម�វបំណុលហិរ��វត�ុេនះមិន្រត�វបានទទួលស� ល់េទ េនាះរលំស់ៃថ�េដមរបស់បំណុល 

្រត�វគណនាេឡងវញិេដយេធ�អប្បហរលំហូរទឹក្របាក់ែដលបានែកែ្រប តមអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព

ដំបូង េហយលទ�ផលៃនករចំេណញ ឬខត ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ និងខត ។  ស្រមាប់

បំណុលហិរ��វត�ុមានអ្រតអេថរ អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាពដំបូងែដលេ្របេដម្បគីណនាចំេណញ ឬខតពី

ករែកត្រម�វ ្រត�វបានែកែ្របេដម្បឆី�ុះប�� ំងពីលក�ខណ� ទីផ្សោរបច�ុប្បន� េនេពលែដលេធ�ករែកត្រម�វ ។ រល់

ករចំណាយ និងៃថ�េសវែដលេកតមាន ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាករ ែកត្រម�វេទេលតៃម�េយាងៃនបំណុល 

និងរលំស់តមរយៈេពលែដលេនសល់ៃនបំណុលហិរ��វត�ុែដលបានែកត្រម�វ េដយគណនាអ្រតករ្របាក់

្របសិទ�ភាពេឡងវញិេលឧបរកណ៍ហិរ��វត�ុ ។  

(v) ករកត់កង 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ អច្រត�វកត់កងគា� បាន និង្រត�វបង� ញជាចំនួនសុទ�េនក�ុង

របាយករណ៍ស� នភាពហិរ��វត�ុ លុះ្រតែត្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិតមច្បោប់េដម្បេីធ�ករកត់កងគា� បាន និង

មានបំណងេធ�ករទូទត់េដយែផ�កេលមូលដ� នចំនួនេនសល់សុទ� ឬក៏ទទួលស� ល់្រទព្យសកម� និង

ទូទត់បំណុលក�ុងេពលដំណាលគា� ។   



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ក)  ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(vi) ករវស់ែវងតៃម�សម�សប 

តៃម�សម�សប គឺជាៃថ�ែដលនឹងទទួលបានេដយករលក់្រទព្យសកម� ឬៃថ�ែដលបានទូទត់ចំេពះករេផ�រ

បំណុលេនក�ុង្របតិបត�ិករធម�ត រវងអ�កចូលរួមក�ុងទីផ្សោរ នាកលបរេិច�ទៃនករវស់ែវងេនក�ុងទីផ្សោរ

េគាល ឬក�ុងករណីមិនមានទីផ្សោរេគាល គឺយកទីផ្សោរជាអទិភាពបំផុត ែដល្រក�មហុ៊នអចកំណត់រកបាន

េនកលបរេិច�ទៃនករវស់ែវងេនាះ ។  តៃម�សម�សបរបស់បំណុលឆ�ុះប�� ំងពីហនិភ័យៃនករមិន    

អនុវត�កតព�កិច� ។   

្រក�មហុ៊នវស់ែវងតៃម�សម�សបរបស់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុមួយ េដយេ្របស្រមង់តៃម�េនក�ុងទីផ្សោរសកម�

របស់ឧបករណ៍េនាះ ្របសិនេបមាន ។  ទីផ្សោរមួយចត់ទុកជាទីផ្សោរសកម� ្របសិនេប្របតិបត�ិកររបស់

្រទព្យសកម� ឬបំណុល េកតេឡងញឹកញាប់ េហយទំហំ្របតិបត�ិករមានភាព្រគប់្រគាន់ក�ុងករផ�ល់ព័ត៌មាន

តៃម�ជាេទៀងទត់ ។  

្របសិនេបពំុមានស្រមង់តៃម�េនក�ុងទីផ្សោរសកម�េទ េនាះ្រក�មហុ៊ន្រត�វេ្របបេច�កេទសវយតៃម�ណាែដល

អចេ្រប្របាស់ធាតុចូលែដលអចអេង�តបានជាអតិបរមា និងកត់បន�យនូវករេ្រប្របាស់ធាតុចូលែដល   

មិនអចអេង�តបាន ។  បេច�កេទសវយតៃម�ែដលបានេ្រជសេរ ស ្រត�វរួមប��ូ លនូវកត� ទំងអស់ែដលអ�ក  

ចូលរួមក�ុងទីផ្សោរនឹងពិចរណាេនក�ុងករកំណត់ៃថ� ។  

ភស�ុតងដ៏ល�បំផុតស្រមាប់តៃម�សម�សបរបស់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុមួយ េនេពលទទួលស� ល់ជាេលក

ដំបូង ជាទូេទគឺជាៃថ�្របតិបត�ិករ មានន័យថា ជាតៃម�សម�សបៃនផលតបស�ងបានផ�ល់ឲ្យ ឬបានទទួល ។ 

្របសិនេប្រក�មហុ៊នកំណត់ថា តៃម�សម�សបេនេពលទទួលស� ល់ជាេលកដំបូង ខុសពីតៃម�្របតិបត�ិករ 

េហយតៃម�សម�សបេនះពំុមានភស�ុតងមកប�� ក់ តមរយៈស្រមង់តៃម�ក�ុងទីផ្សោរសកម�ចំេពះ្រទព្យសកម� 

ឬបំណុលែដល�សេដៀងគា�  ឬក៏តមរយៈបេច�កេទសវយតៃម� ែដលក�ុងេនាះធាតុចូលែដលមិនអចអេង�ត

បានពក់ព័ន�នឹងករវស់ែវង ្រត�វបានសន�ត់ថាមិនសរវន� ដូេច�ះឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ្រត�វវស់ែវងជាេលក

ដំបូងតមតៃម�សម�សប េដយែកត្រម�វតមរយៈករពន្យោរនូវភាពខុសគា� រវងតៃម�សម�សបេនេពល

ទទួលស� ល់ជាេលកដំបូង និងៃថ�្របតិបត�ិករ ។  បនា� ប់មកេទៀត ភាពខុសគា� េនាះគឺ្រត�វទទួលស� ល់េន

ក�ុងចំេណញ ឬខត ែផ�កេលអយុកលរបស់ឧបករណ៍េនាះ ក៏បុ៉ែន�មិនឲ្យយូរជាងករវយតៃម�តមរយៈ

ទិន�ន័យទីផ្សោរែដលអចអេង�តបាន ឬេនេពលប�� ប់្របតិបត�ិករេនាះេទ ។  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(vi) ករវស់ែវងតៃម�សម�សប (ត) 

្របសិនេប្រទព្យសកម� ឬបំណុលែដល្រត�វបានវស់ែវងតមតៃម�សម�សប មានតៃម�លក់ និងតៃម�ទិញ   

េនាះ្រក�មហុ៊នវស់ែវង្រទព្យសកម� និងស� នភាពែវងតមតៃម�លក់ េហយវស់ែវងបំណុល និងស� នភាព

ខ�ីតមតៃម�ទិញ ។  

សំណំុ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុែដលមានហនិភ័យទីផ្សោរ និងហនិភ័យឥណទន ែដល

្រត�វបានចត់ែចងេដយ្រក�មហុ៊ន តមមូលដ� នចំនួនសុទ�ែដលមានហនិភ័យទីផ្សោរ ឬហនិភ័យឥណទន 

្រត�វបានវស់ែវងតមមូលដ� នៃនតៃម� ែដលនឹងទទួលបានេដយករលក់្រទព្យសកម�ែដលមានស� នភាព

ែវង (ឬករទូទត់សងក�ុងករេផ�រ្រទព្យសកម�សុទ�ែដលមានស� នភាពខ�ី) ស្រមាប់ហនិភ័យជាក់លក់ ។    

ករែកត្រម�វ្រតឹមក្រមិត្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ មានន័យថា ករែកត្រម�វតៃម�លក់-ទិញ 

ឬករែកត្រម�វហនិភ័យឥណទន ែដលឆ�ុះប�� ំងពីករវស់ែវងតមមូលដ� នតៃម�សុទ� គឺ្រត�វបានែបងែចក

តម្រទព្យសកម� និងបំណុលនីមួយ  ៗ តមមូលដ� នករែកត្រម�វហនិភ័យែដលពក់ព័ន� ៃនឧបករណ៍    

ហិរ��វត�ុនីមួយ  ៗៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលេនាះ ។  

តៃម�សម�សបៃនបំណុលហិរ��វត�ុមានលក�ណៈអចទមទរសងតមត្រម�វករ (ឧទហរណ៍ ្របាក់

បេ��ចរន�) គឺមិន្រត�វតិចជាងចំនួនទឹក្របាក់ែដល្រត�វបង់តមត្រម�វករេទ គឺ្រត�វេធ�អប្បហរចប់ពីៃថ�ដំបូង

ែដលចំនួនទឹក្របាក់អច្រត�វបានបង់ ។ 

្រក�មហុ៊នទទួលស� ល់ករេផ�ររវងក្រមិតៃនឋនានុ្រកមតៃម�សម�សប េនចុងករយិបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍

អំឡុងេពលែដលករផា� ស់ប�ូរបានេកតេឡង ។ 

(vii) ឱនភាពៃនតៃម� 

្រក�មហុ៊នទទួលស� ល់សំវធិានធនេលករបាត់បង់ ECL ចំេពះឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ ែដលមិនបានវស់ែវង

តម FVTPL ដូចខងេ្រកម៖  

• ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ គឺជាឧបករណ៍បំណុល និង

• កិច�សន្យោឥណទនែដលបានេបាះផ្សោយ ។

ពំុមានករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម�្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងករវនិិេយាគមូលធនេឡយ ។  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(vii) ឱនភាពៃនតៃម� (ត) 

្រក�មហុ៊នវស់ែវងសំវធិានធនេលករខតបង់ តមចំនួនែដលេស�នឹង ECL េលកែលងគណនីខងេ្រកម

ែដល្រត�វវស់ែវងតម ECL 12 ែខ ៖  

• ករវនិិេយាគេលមូលប្រតបំណុល ែដល្រត�វបានកំណត់ថាមានហនិភ័យឥណទនទបនាកល

បរេិច�ទរយករណ៍ និង 

• ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុេផ្សងេទៀត (េ្រកពីភតិសន្យោ្រត�វទទួល) ែដលហនិភ័យឥណទនមិនបានេកន

េឡងជាសរវន� ចប់តំងពីករទទួលស� ល់េលកដំបូង ។   

ECL ១២ ែខ គឺជាែផ�កៃន ECL ែដលបណា� លមកពី្រពឹត�ិករណ៍ខកខនសង្របាក់ក�ុងរយៈេពល ១២ ែខ 

បនា� ប់ពីកលបរេិច�ទរយករណ៍ ។ ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុែដលបានទទួលស� ល់តម ECL ១២ ែខ ្រត�វបាន

ចត់ទុកជា “ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុស�ិតក�ុងដំណាក់កលទី ១” ។   

ECL មួយអយុកល (Life-time ECL) គឺជា ECL ែដលអចបណា� លមកពី្រពឹត�ិករណ៍ខកខនសង្របាក់ ក�ុង               

រយៈេពលៃនអយុកលរពឹំងទុក (expected life) ៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ ។  ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុែដលបានទទួល

ស� ល់តម ECL េពញមួយអយុកល បុ៉ែន�មិនែមនជាឥណទនែដលមានឱនភាពៃនតៃម� (credit-impaired) 

្រត�វបានចត់ទុកជា “ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុស�ិតក�ុងដំណាក់កលទី ២” ។  

េនកលបរេិច�ទៃនរបាយករណ៍ ្រក�មហុ៊នវយតៃម�ថាេតហនិភ័យឥណទនៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ បាន

េកនេឡងជាសរវន� ចប់តំងពីករទទួលស� ល់េលកដំបូង។ េនេពលែដលហនិភ័យឥណទនេកន

េឡងជាសរវន� ចប់តំងពីករទទួលស� ល់េលកដំបូង សំវធិានធនេលករបាត់បង់្រត�វបានវស់ែវង តម

តៃម�េស�នឹងអយុកលៃន ECL ។ 

េនេពលកំណត់ថាេតហនិភ័យឥណទនៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ បានេកនេឡងជាសរវន�ចប់តំងពីករ

ទទួលស� ល់េលកដំបូង និងេនេពលប៉ាន់ស� ន ECL េនាះ្រក�មហុ៊នពិចរណាេលព័ត៌មានែដលសមេហតុ

សមផល និងព័ត៌មានគំា្រទ ែដលពក់ព័ន� និងអចរកបាន េដយមិនចំបាច់ចំណាយ ឬ ្របឹងែ្របងខ�ស់ ។ 

ព័ត៌មានទំងេនះរួមប��ូ លព័ត៌មានបរមិាណ និងព័ត៌មានគុណភាព និងករវភិាគ េដយែផ�កេលបទ

ពិេសធន៍របស់្រក�មហុ៊ន និងករវយតៃម�ឥណទន ្រពមទំងប��ូ លព័ត៌មានែដល្របេមលអនាគត ។   
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(vii) ឱនភាពៃនតៃម� (ត) 

្របសិនេបហនិភ័យឥណទនមិនបានេកនេឡងជាសរវន� ចប់តំងពីករទទួលស� ល់េលកដំបូង ឬ

្របសិនេបគុណភាពឥណទនៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុមានភាព្របេសរេឡង ែដលបណា� លឲ្យគា� នករេកន

េឡងជាសរវន� ៃនហនិភ័យឥណទនចប់តំងពីករទទួលស� ល់េលកដំបូង សំវធិានធនេលករ

បាត់បង់្រត�វបានវស់ែវងតមតៃម�េស�នឹង ECL ១២ ែខ ។  

រយៈេពលអតិបរមាែដល្រត�វយកមកពិចរណា េពលេធ�ករប៉ាន់ស� ន ECL គឺជារយៈេពលកិច�សន្យោ                  

អតិបរមា ែដល្រក�មហុ៊ន្របឈមនឹងហនិភ័យឥណទន ។  

ករកំណត់ៃនករេកនេឡងជាសរវន�នូវហនិភ័យឥណទន 

្រក�មហុ៊នវយតៃម�ថាេតមានហនិភ័យឥណទនបានេកនេឡងជាសរវន� ឬេទ ចប់តំងពីករទទួល

ស� ល់េលកដំបូងេនកលបរេិច�ទរយករណ៍ ។ ករកំណត់ពីករេកនេឡងៃនហនិភ័យឥណទនែផ�ក

ជាសំខន់េលចរតិលក�ណៈៃនឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ និងអតិថិជន និងតំបន់ភូមិស�ស� ។  

្រក�មហុ៊នពិចរណាថាករេកនេឡងៃនហនិភ័យឥណទនជាសរវន� េកតេឡងេនេពល្រទព្យសកម�

មានករខកខនសងមិនតិចជាងរយៈេពល ៣០ ៃថ� ។  ចំនួនៃថ�ខកខន្រត�វបានកំណត់េដយកររប់

ចំនួនៃថ� ចប់តំងពីកលបរេិច�ទផុតកំណត់ដំបូងបង�ស់ ែដលករបង់សងទំងអស់មិនទន់បានទទួល ។ 

កលបរេិច�ទផុតកំណត់សង ្រត�វបានកំណត់េដយមិនពិចរណាេទេលរយៈេពលអនុេ្រគាះណាមួយ

ែដលអចមានស្រមាប់អតិថិជនេឡយ ។  

្របសិនេប មានភស�ុតងប�� ក់ថាមិនមានករេកនេឡងហនិភ័យឥណទនជាសរវន�ទក់ទងនឹងករ

ទទួលស� ល់េលកដំបូងេទ េនាះសំវធិានធនៃនករបាត់បង់េលឧបករណ៍ហិរ��វត�ុនឹង្រត�វវស់ែវងតម 

ECL ១២ ែខ ។ 

និយមន័យៃនករខកខនសង  

្រក�មហុ៊នចត់ទុក្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលមានករខកខនសងេនេពលែដល៖ 

• អ�កខ�ីមិនមានលទ�ភាពសងចំេពះកតព�កិច�ឥណទនរបស់ខ�ួនទំង�ស�ង េដយមិនពឹងែផ�កេទ

េលករលក់្រទព្យដក់ធានាេដម្បីទូទត់សង (្របសិនេបមាន្រទព្យដក់ធានា) ឬ 

• ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុខកខនសងេលសពី ៩០ៃថ� ។  
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(vii) ឱនភាពៃនតៃម� (ត) 

ករវស់ែវង ECL  

ECL គឺជាករប៉ាន់ស� ន្រប�បាបី៊លីេតមធ្យមៃនករបាត់បង់ឥណទន ។  ECL ្រត�វបានវស់ែវងដូចខង

េ្រកម៖ 

• ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលមិនមានឱនភាពៃនតៃម�នាកលបរេិច�ទរយករណ៍៖ ជាតៃម�បច�ុប្បន�ៃន         

កង�ះសច់្របាក់ទំងអស់ (េពលគឺភាពខុសគា� រវងលំហូរទឹក្របាក់ែដលជំពក់្រក�មហុ៊ន�សបតមកិច�

សន្យោ និងលំហូរទឹក្របាក់ែដល្រក�មហុ៊នរពឹំងទុកថានឹងទទួលបាន) ។  

• ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលមានឱនភាពៃនតៃម�នាកលបរេិច�ទរយករណ៍៖ ជាភាពខុសគា� រវងតៃម�

េយាងដុល និងតៃម�បច�ុប្បន�ៃនលំហូរទឹក្របាក់ែដលរពឹំងទុកនាេពលអនាគត ។  

• កិច�សន្យោឥណទនែដលេនសល់៖ ជាតៃម�បច�ុប្បន�ៃនភាពខុសគា� រវងលំហូរទឹក្របាក់តមកិច�សន្យោ

ែដលជំពក់្រក�មហុ៊ន ្របសិនេបអ�កកន់កប់កិច�សន្យោឥណទនបានដកឥណទនេ្រប និងលំហូរ         

ទឹក្របាក់ែដល្រក�មហុ៊នរពឹំងទុកថានឹងទទួលបាន ្របសិនេបឥណទន្រត�វបានដកេ្រប ។  

ទិន�ន័យ ករសន�ត និងបេច�កេទសេ្របស្រមាប់ករវយតៃម�ឱនភាពៃនតៃម� 

សមាសធាតុសំខន់ៗ ក�ុងករវស់ែវង ECL គឺរចនាសម�័ន�ៃនអ�� តិដូចខងេ្រកម៖ 

• ្រប�បាបី៊លីេតៃនករខកខនសង (“PD”); 

• ករបាត់បង់ែដលបណា� លមកពីករខកខនសង (“LGD”) និង 

• ទំហំៃនករខកខនសង (“EAD”) 

ECL ស្រមាប់សមតុល្យក�ុងដំណាក់កលទី១ ្រត�វបានគណនាេដយផលគុណៃន PD ១២ ែខ នឹង LGD នឹង 

EAD ។  ECL េពញអយុកល ្រត�វបានគណនាេដយផលគុណៃន PD េពញអយុកល នឹង LGD នឹង EAD ។ 

គំរូស�ិតិ្រត�វបានេ្រប្របាស់េដម្បីវភិាគទិន�ន័យ្របមូលបាន រួចបេង�តនូវករប៉ាន់ស� ន Lifetime PD ែដលេន

សល់ និងថាេតសមតុល្យទំងេនាះរពឹំងថាែ្រប្រប�លយ៉ាងណាេលរយៈេពលេនាះ ។ 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(vii) ឱនភាពៃនតៃម� (ត) 

ទិន�ន័យ ករសន�ត និងបេច�កេទសេ្របស្រមាប់ករវយតៃម�ឱនភាពៃនតៃម� (ត) 

LGD គឺជាឥរយិាបទៃនភាពអចបាត់បង់្របសិនេបមានករយខកខន ។ ្រក�មហុ៊នប៉ាន់ស� នលក�ខណ�  LGD 

េយាងតម្របវត�ិៃនអ្រតករ្របមូល្រតលប់ពីអតិថិជនខកខនសង ។ គំរូ LGD ្រត�វបានពិចរណាេល           

រចនាសម�័ន�អទិភាពៃនករទមទរសំណង វស័ិយែដលអតិថិជនស�ិតេន ចំណាយេលករ្របមូលពី         

្រទព្យប�� ំ គឺជាែផ�កយ៉ាងសំខន់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត� ុ ។ ស្រមាប់ឥណទនែដលករពរេដយ្រទព្យ        

អនុបាតឥណទនេធៀបនឹងតៃម�្រទព្យប�� ំ (“LTV”) គឺជាលក�ខណ� មួយក�ុងករកំណត់ LGD ។ ករប៉ាន់

ស� ន LGD ្រត�វបានវស់ែវងស្រមាប់វស័ិយេផ្សងៗគា�  េហយស្រមាប់ឥណទនេគហដ� ន គឺអ�ស័យេល

ករែ្រប្រប�លតៃម�អចលន្រទព្យ ។ តៃម�ទំងេនាះនឹង្រត�វបានគណនាេដយអប្បហ េដយែផ�កេលអ្រត

ករ្របាក់្របសិទ�ិភាព ។ 

EAD តំណាងឲ្យតៃម�សមតុល្យេនេពលមានករខកខនសង ។  ្រក�មហុ៊នទញយក EAD ពីសមតុល្យ

បច�ុប្បន�របស់អតិថិជន និងភាពអចែ្រប្រប�លេលសមតុល្យបច�ុប្បន�ពីករបង់សង ែដលអនុ�� តតម

កិច�សន្យោ និងេកតេចញពីករបង់រលំស់ ។  EAD ៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ គឺតៃម�េយាងដុលេនេពល

មានករខកខនសង ។ ស្រមាប់កតព�កិច�ឲ្យខ� ីEAD គឺសមតុល្យអនាគតែដលអចដកេ្រប្របាស់តម

កិច�សន្យោ ែដល្រត�វបានប៉ាន់ស� នតមករសេង�តពី្របវត�ិ និងករព្យោករណ៍នាេពលខងមុខ ។  

ស្រមាប់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុខ�ះ EAD ្រត�វបានកំណត់េដយគំរៃូនសមតុល្យែដលអចេកតេឡងេនេពល

េវលេផ្សងគា�  េដយេ្របបេច�កេទសស�ិតិ ។ 

ដូចករេរៀបរប់ខងេល េដយែផ�កេលករេ្រប្របាស់ PD 12 ែខ ស្រមាប់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុដំណាក់

កលទី 1 ធនាគារវស់ែវង ECL េដយពិចរណាេលហនិភ័យៃនករខូចខតេលរយៈេពលេពញេលញៃន

កិច�សន្យោ (រមួប��ូ លទំងរយៈេពលពន្យោ្របសិនេបមាន) ែដលមានហនិភ័យេលឥណទន េទះបីជា

ក�ុងេគាលបំណង្រគប់្រគងហនិភ័យឥណទនក៏េដយ ធនាគារពិចរណាេលរយៈេពលែដលែវង       

ជាង ។  រយៈេពលែដលែវងបំផុត គឺគិត្រតឹមៃថ�ែដល្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិេដម្បទីមទរករសង្រតឡប់ៃន

ឥណទន ឬប�� ប់កិច�សន្យោផ�ល់ឥណទន ឬករធានា ។ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(vii) ឱនភាពៃនតៃម� (ត) 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុេរៀបចំេឡងវញិ  

្របសិនេបលក�ខណ� ៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ្រត�វបានចរច ឬែកត្រម�វ ឬ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលមាន

�សប់ ្រត�វបានជំនួសេដយ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុថ�ី េដយសរស� នភាពលំបាកែផ�កហិរ��វត�ុរបស់អតិថិជន 

េនាះករវយតៃម�្រត�វបានេធ�េឡង េដម្បវីយតៃម�ថាេត្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុគួរ្រត�វឈប់ទទួលស� ល់

ឬេទ េហយ ECL ្រត�វបានវស់ែវងដូចខងេ្រកម៖ 

• ្របសិនេបករេរៀបចំេឡងវញិ មិនមានលទ�ផលែដលនំាឲ្យមានករមិនទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ែដល

មាន�សប់េទ េនាះលំហូរទឹក្របាក់ែដលរពឹំងទុកថាេកតមានពី្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលបានែកត្រម�វ 

្រត�វបានប��ូ លេនក�ុងករគណនាកង�ះខតៃនសច់្របាក់ពី្រទព្យសកម�ែដលមាន�សប់ ។  

• ្របសិនេបករេរៀបចំេឡងវញិ មានលទ�ផលែដលនំាឲ្យមានករមិនទទួលស� ល់្រទព្យសកម�ែដលមាន

�សប់ េនាះតៃម�សម�សបរពឹំងទុកៃន្រទព្យសកម�ថ�ីេនាះ ្រត�វបានចត់ទុកជាលំហូរទឹក្របាក់ចុង

េ្រកយទទួលបានពី្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុបច�ុប្បន� េនេពលែដលមិនទទួលស� ល់ ។ ចំនួនទឹក្របាក់

េនះ្រត�វបានប��ូ លេទក�ុងករគណនាកង�ះខតសច់្របាក់ពី្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុបច�ុប្បន� ែដល្រត�វ

បានេធ�អប្បហរពីកលបរេិច�ទរពឹំងទុកៃនករមិនទទួលស� ល់ េទកលបរេិច�ទរយករណ៍ េដយេ្រប

អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាពេដមៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុបច�ុប្បន� ។  

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលមានឱនភាពៃនតៃម�  

េនកលបរេិច�ទរយករណ៍នីមួយៗ ្រក�មហុ៊នវយតៃម�ថាេត្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលបានកត់្រតតម

រលំស់ៃថ�េដម និងបំណុលហិរ��វត�ុែដលបានកត់្រតតម FVOCI មានឱនភាពៃនតៃម� ឬេទ  (ែដល្រត�វ

បានកំណត់ជា “្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុដំណាក់កលទី 3” ។  ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ្រត�វបានចត់ទុកថាមាន

ឱនភាពៃនតៃម� េនេពលែដល្រពឹត�ិករណ៍មួយ ឬេ្រចនបានេកតេឡង ែដលនំាឲ្យមានផលប៉ះពល់

អវជិ�មានេទេលលំហូរទឹក្របាក់នាេពលអនាគតែដលរពឹំងទុក ៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ។  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(vii) ឱនភាពៃនតៃម� (ត) 

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលមានឱនភាពៃនតៃម�  

ភស�ុតងែដលប�� ក់ថា្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុមានឱនភាពៃនតៃម� រួមមានទិន�ន័យែដលអចអេង�តបាន

ដូចខងេ្រកម៖  

• ករលំបាកែផ�កហិរ��វត�ុជាខ� ំងរបស់អតិថិជន ឬអ�កេបាះផ្សោយ 

• ករបំពនកិច�សន្យោ ដូចជាករខកខនមិនបានសង ឬហួសកលកំណត់ 

• ករេរៀបចំេឡងវញិេលលក�ខណ� ៃនករផ�ល់ឥណទនដល់អតិថិជន ែដល្រក�មហុ៊នមិនយល់្រពម 

• អតិថិជនទំនងនឹងក្សយ័ធន ឬ្រត�វេរៀបចំហិរ��វត�ុេឡងវញិជាថ�ី 

• ករបាត់បង់ទីផ្សោរសកម�ស្រមាប់មូលប្រតេដយសរែតករលំបាកែផ�កហិរ��វត�ុ ។  

ឥណទនែដល្រត�វបានេរៀបចំេឡងវញិ េដយសរែតភាពមិន្រប្រកតីេនក�ុងលក�ខណ� របស់អតិថិជន ្រត�វ

បានចត់ទុកជាឥណទនមានឱនភាពៃនតៃម� លុះ្រតែតមានភស�ុតងប�� ក់ថាហនិភ័យៃនករមិនទទួល

បានលំហូរទឹក្របាក់តមកិច�សន្យោបានថយចុះជាសំខន់ និងមិនមានសូចនាករេផ្សងេទៀតែដលនំាឲ្យមាន

ឱនភាពៃនតៃម� ។  បែន�មេលេនះ ឥណទនែដលហួសកលកំណត់សង ៩០ៃថ� ឬេលសពីេនះ ្រត�វបានចត់

ទុកជាឥណទនមានឱនភាពៃនតៃម� េទះបីជានិយមន័យៃនករហួសកលកំណត់សងែដលច្បោប់បាន

កំណត់េផ្សងគា� ក៏េដយ ។ 

សំវធិានធនស្រមាប់ ECL េនក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ��វត� ុ

សំវធិានធនៃនករបាត់បង់ស្រមាប់ ECL ្រត�វបានបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ��វត�ុ ស្រមាប់

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលវស់ែវងតមតៃម�ដករលំស់ ជាករកត់កងពីតៃម�េយាងដុលៃន្រទព្យសកម� ។  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ក) ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ (ត) 

(vii) ឱនភាពៃនតៃម� (ត) 

ករលុបេចញពីប��  ី

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន្រត�វបានលុបេចញពីប�� ី (មួយែផ�ក ឬទំង�ស�ង) េនេពលមិនមានកររពឹំង

ទុកថាអច្របមូលបានមកវញិនូ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុេនាះទំង�ស�ង ។ ករណីេនះមានជាទូេទ េនេពល

្រក�មហុ៊នកំណត់ថាអ�កខ�ីពំុមាន្រទព្យសកម� ឬ្របភពចំណូលណាែដលអចបេង�តបាននូវលំហូរទឹក្របាក់

្រគប់្រគាន់ េដម្បីទូទត់សងនូវចំនួនែដល្រត�វលុបេចញពីប�� ី ។  ករវយតៃម�េនះ ្រត�វេធ�េឡងតមក្រមិត

្រទព្យសកម�នីមួយៗ ។  

ទឹក្របាក់្របមូលបានមកវញិេលចំនួនែដលបានលុបេចញពីប�� ី ្រត�វប��ូ លេទក�ុងខ�ង់ “ករខតបង់សុទ�

ពីឱនភាពៃនតៃម� ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ” េនក�ុងចំេណញ ឬខត និង OCI ។  

្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដលបានលុបេចញពីប�� ី េនែតត្រម�វឲ្យមានសកម�ភាពទមទរសងមកវញិ េដម្បី

អនុេលមតមនីតិវធីិរបស់្រក�មហុ៊នក�ុងករ្របមូលទឹក្របាក់េនជំពក់ ។  

(ខ) សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល  

សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល រមួមានសច់្របាក់ក�ុងៃដ និងសមតុល្យសច់្របាក់ក�ុងធនាគារ ្របាក់

បេ�� និងករវនិិេយាគរយៈេពលខ�ី ែដលមានកលវសន�េនេពលតម�ល់ដំបូងមានរយៈេពល ៣ែខ ឬតិច

ជាង ែដលអចប�ូរជាសច់្របាក់េពលណាក៏បាន េដយមានហនិភ័យតិចតួចចំេពះករផា� ស់ប�ូរតៃម� ។  

(គ) េដមទុន 

ភាគហុ៊នធម�ត ្រត�វបានចត់ថា� ក់ជាមូលធន ។  ៃថ�េដមផា� ល់ក�ុងករបេ�� ញភាគហុ៊ន ្រត�វបានទទួល

ស� ល់េដយកត់េចញពីមូលធន បនា� ប់ពីដកពន�រចួ ។  ភាគហុ៊នដៃទេទៀត្រត�វបានចត់ថា� ក់ជាមូល

ធន និង/ឬ បំណុល ែផ�កេលសមាសធាតុេសដ�កិច�ៃនឧបករណ៍ទំងេនាះ ។  ករែបងែចកេទអ�កកន់

កប់ឧបករណ៍ ហិរ��វត�ុែដល្រត�វបានចត់ថា� ក់ជាឧបករណ៍មូលធន ្រត�វបានទូទត់េដយផា� ល់ពី       

មូលធន ។  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ឃ) ទុនប្រម�ងទូេទ និងទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត�ិ  

ទុនប្រម�ងទូេទ្រត�វបានអនុវត�េដម្បី្រត�តពិនិត្យហនិភ័យហិរ��វត�ុជាទូេទ ។ ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលជាអ�ក

សេ្រមចក�ុងករេ្រប្របាស់ និងរក្សោទុនប្រម�ងទូេទ ។ ករេផ�រ្របាក់ចំេណញរក្សោទុកេទទុនប្រម�ងទូេទ 

្រត�វអនុម័តេដយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាលរបស់្រក�មហុ៊ន ។  

ទុនប្រម�ងតមបទប្ប��តិ� ្រត�វបានបេង�តេលភាពខុសគា�  រវងសំវធិានធន �សបតម ស.រ.ហ.អ.ក និង         

សំវធិានធនតមបទប្ប��ត�ិ �សបតម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េលខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ចុះៃថ�

ទី១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៧ និងសរចរែណនំា េលខ ធ៧-០១៨-០០១ ស.រ.ឆ.ណ ចុះៃថ�ទី១៦ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០១៨ 

ស�ីពីចំណាត់ថា� ក់ហនិភ័យឥណទន និងសំវធិានធនេលអីុមែភរែមន ស្រមាប់្រគឹះស� នធនាគារ និង

ហិរ��វត�ុ ។  �សបតម្របករ ៧៣ ្រគឹះស� ន្រត�វេ្រប�បេធៀបសំវធិានធន ែដលគណនាអនុេលមតម 

្របករ ៤៩ ដល់ ្របករ ៧១ ជាមួយនឹងសំវធិានធនែដលគណនាអនុេលមតម្របករ ៧២ និង្រត�វកត់្រត

ដូចខងេ្រកម៖ 

(i) ក�ុងករណីែដលសំវធិានធនតមបទប្ប��ត�ិ ែដលគណនាតម្របករ 72 ទបជាងសំវធិានធន

ែដលគណនាតម្របករ 49 ដល់ ្របករ 71 េនាះ្រគឹះស� ន្រត�វកត់្រតសំវធិានធន ែដល្រត�វ

គណនាតម ស.រ.ហ.អ.ក និង  

(ii) ក�ុងករណីែដលសំវធិានធនតមបទប្ប��ត�ិ ែដលគណនាតម្របករ 72 ខ�ស់ជាងសំវធិានធន

ែដលគណនាតម្របករ 49 ដល់ ្របករ 71 េនាះ្រគឹះស� ន្រត�វកត់្រតសំវធិានធន ែដល្រត�វ

គណនាតម ស.រ.ហ.អ.ក និងេផ�រចំនួនលេម��ងេនាះពី្របាក់ចំេណញរក្សោទុក ឬគណនីខត

បង�រេទទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត�ិ េនក�ុងមូលធន េនក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ��វត�ុ ។  

ទុនប្រម�ងតមបទប្ប��ត�ិមិន្រត�វបានប��ូ លក�ុងករគណនាមូលធនផា� ល់សុទ�របស់្រក�មហុ៊នេឡយ ។ 

(ង) ្របាក់បេ��េនធនាគារ 

្របាក់បេ��េនធនាគារ ្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េដម ដកសំវធិានធនែដលមិនអច្របមូលមកវញិបាន ។  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ច) ្របាក់តម�ល់តមច្បោប់ 

្របាក់តម�ល់តមច្បោប់ ្រត�វបានរក្សោទុកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា�សបតមច្បោប់ស�ីពី្រគឹះស� នធនាគារ 

និងហិរ��វត�ុៃន្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា និង្រត�វបានកំណត់ជាភាគរយៃនេដមទុនអប្បបរមា និង្របាក់បេ��

របស់អតិថិជនែដលត្រម�វេដយធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ។  

(ឆ) ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន  

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន ែដលបង� ញេនក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ��វត�ុ រួមប��ូ លឥណទន              

ផ�ល់ដល់អតិថិជន ែដល្រត�វបានវស់ែវងតមរលំស់តៃម�េដម ។ ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន្រត�វបានវស់

ែវងេលកដំបូងតមតៃម�សម�សប បូកចំណាយ្របតិបត�ិករែដលេកតេឡងេដយផា� ល់ េហយនាេពល

បនា� ប់្រត�វកត់្រតតមរលំស់ៃថ�េដម េដយេ្របវធីិស�ស�អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព ។  

(ជ) ្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត 

្រទព្យសកម�េផ្សងេទៀត្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េដម ដកឱនភាពៃនតៃម� ្របសិនេបមាន ។  

(ឈ) ្រទព្យ និងបរកិ� រ  

(i) ្រទព្យ និងបរកិ� រ្រត�វបានកត់្រតតមតៃម�េដម ដករលំស់បង�រ និងករបាត់បង់េលអីុមែភរែមនែដលបង�រ 

្របសិនេបមាន ។ េដយសរ ្រទព្យ និងបរកិ� រមានអយុកលេ្រប្របាស់ខុសៗគា�  ្រទព្យ និងបរកិ� រទំងេនាះ

្រត�វបានែបងែចកេទតម្របេភទេដយែឡកពីគា�  ។ 

(ii) រលំស់េល្រទព្យ និងបរកិ� រ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយេនក�ុង្របាក់ចំេណញ និងខត េដយែផ�កេល

មូលដ� នរលំស់េថរ េដយគិតេទតមអយុកលេ្រប្របាស់ប៉ាន់ស� នរបស់្រទព្យ និងបរកិ� រនីមួយ  ៗ ដូច

ខងេ្រកម៖ 

 បរកិ� រករយិាល័យ និងេ្រគ�ងសង� រមឹ ៣ – ៥ ឆា� ំ 

 យានយន� ៤ – ៥ ឆា� ំ 

 បរកិ� រកំុព្ូយទ័រ ៣ ឆា� ំ 

ករែកលម�រអគារជួល - រយៈេពលណាមួយែដលតិចជាង  

 រវងអយុកលេ្រប្របាស់ និងេថរេវលៃនកិច�សន្យោជួល ៥ – ១០ ឆា� ំ 

្រទព្យ និងបរកិ� រមិន្រត�វបានេធ�រលំស់េឡយ រហូតដល់្រទព្យ និងបរកិ� រទំងេនាះរួចរល់ស្រមាប់េ្រប្របាស់ 

េទតមករចង់បានរបស់គណៈ្រគប់្រគង ។  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ឈ) ្រទព្យ និងបរកិ� រ (ត) 

(iii) ករចំណាយបនា� ប់ែដលពក់ព័ន�េទនឹងែផ�កមួយៃន្រទព្យ និងបរកិ� រ ែដលបានទទួលស� ល់រួចមកេហយ 

្រត�វបានបូកប��ូ លេទក�ុងតៃម�េយាងៃនែផ�កេនាះ ្របសិនេបអចមានលទ�ភាពផ�ល់នូវអត�្របេយាជន៍ េសដ�

កិច�នាេពលអនាគតដល់្រក�មហុ៊ន េលសពីស�ង់ដរេដម ៃន្រទព្យែដលមាន�សប់ ។ រល់ករចំណាយបន�

បនា� ប់េផ្សងេទៀត្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយេនក�ុងករយិបរេិច�ទែដលបានេកតេឡង ។ 

(iv) ចំេណញ ឬខតពីករឈប់េ្រប ឬករលក់េចញែផ�កៃន្រទព្យ និងបរកិ� រណាមួយ ្រត�វបានកំណត់េដយភាព

ខុសគា� រវងសច់្របាក់ទទួលបានពីករលក់ និងតៃម�េយាងៃន្រទព្យ និងបរកិ� រេនាះ េហយ្រត�វបានទទួល

ស� ល់េនក�ុង្របាក់ចំេណញ និងខត េនករយិបរេិច�ទៃនករឈប់េ្រប ឬករលក់េចញ ។ 

(v) តៃម�េយាងៃន្រទព្យ្រត�វបានកត់្រតភា� ម េៗនក�ុងតៃម�ែដលអច្របមូលមកវញិបាន ្របសិនេបតៃម�េយាងៃន

្រទព្យ ធំជាងតៃម�ប៉ាន់ស� នែដលអច្របមូលមកវញិបាន ។ 

(ញ) ្រទព្យសកម�អរបីូ 

្រទព្យសកម�អរបីូ ែដលរួមមានៃថ�េដមស្រមាប់អជា� ប័ណ�កំុព្ូយទ័រ ែដលបានទិញ និងែថ�េដមពក់ព័ន�េផ្សង

េទៀត ្រត�វបានកត់្រតតមៃថ�េដម ដករលំស់បង�រ និងករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម�បង�រ ្របសិនេបមាន ។ 

អជា� ប័ណ�កំុព្ូយទ័រ ែដលបានទិញ្រត�វបានេធ�មូលធនកម�តមមូលដ� នៃថ�េដម ែដលបានេកតេឡងក�ុងករ

ទិញកម�វធីិជាក់លក់េនាះមកេ្រប្របាស់ ។  

្រទព្យសកម�អរបីូ្រត�វបានដករលំស់េទតមករប៉ាន់ស� នអយុកលេ្រប្របាស់ពី ៥ េទ ២០ ឆា� ំ តម                           

វធីិស�ស�រលំស់េថរ ។ 

ៃថ�េដមពក់ព័ន�នឹងករអភិវឌ្ឍ ឬែថទំកំុព្ូយទ័រ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាចំណាយេនេពលែដលេកតេឡង ។  

(ដ) ភតិសន្យោ 

េនេពលចប់េផ�មកិច�សន្យោ ធនាគារេធ�ករវយតៃម�ថាេតកិច�សន្យោមួយមានទ្រមង់ជាភតិសន្យោែដរ 

ឬេទ ។  កិច�សន្យោជាទ្រមង់មានភតិសន្យោ ្របសិនេបកិច�សន្យោផ�ល់សិទ�ិ្រគប់្រគងករេ្រប្របាស់្រទព្យសកម� 

ជាក់លក់មួយក�ុងរយៈេពលកំណត់មួយ ជាថ�ូរនឹងតៃម�តបស�ង ។ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ដ) ភតិសន្យោ (ត) 

េដម្បីវយតៃម�ថាេតកិច�សន្យោមានសិទ�ិ្រគប់្រគងករេ្រប្របាស់្រទព្យែដលបានកំណត់ែដរឬេទ ្រក�មហុ៊នេធ�

ករវយតៃម� ថាេត៖  

• កិច�សន្យោមានជាប់ពក់ព័ន�នឹងករេ្រប្របាស់្រទព្យែដលបានកំណត់ឬេទ ែដលេនះគួរែតប�� ក់ឲ្យ

ច្បោស់លស់ ឬជាក់លក់ េហយគួរែតបង� ញឲ្យេឃញច្បោស់ពីភាពខុសគា�  ឬបង� ញពីសមត�ភាព

ទំងអស់របស់្រទព្យែដលខុសគា� េនាះ ។ ្របសិនេបអ�កផ�ត់ផ�ង់មានសិទ�ិផ�ល់្រទព្យសកម�ជំនួសជា

សរវន�ក�ុងរយៈេពលេ្រប្របាស់ េនាះ្រទព្យសកម�មិនែមនមានលក�ណៈជា្រទព្យសកម�ជាក់លក់េនាះេទ

• ្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិទទួលបានអត�្របេយាជន៍េសដ�កិច�ជាសរវន� ពីករេ្រប្របាស់្រទព្យសកម� ក�ុង

រយៈេពលៃនករេ្រប្របាស់ និង

• ្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិប�� ករេ្រប្របាស់្រទព្យ ។ ្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិេនះេនេពលែដល្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិ

សេ្រមចចិត� អំពីរេបៀប និងេគាលបំណងក�ុងករេ្រប្របាស់្រទព្យ ។ ក�ុងករណីែដលករសេ្រមចចិត�ទំង

អស់អំពីរេបៀប និងេគាលបំណងៃនករេ្រប្របាស់្រទព្យ្រត�វបានកំណត់ជាមុន េនាះ្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិ

ដឹកនំាករេ្រប្របាស់្រទព្យ ្របសិនេបមាន៖

 ្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិេធ�្របតិបត�ិករេល្រទព្យ ឬ

 ្រក�មហុ៊នបានរចនា្រទព្យេទតមវធីិែដលកំណត់ជាមុនពីរេបៀប និងេគាលបំណងែដល្រទព្យ

េនាះនឹង្រត�វេ្រប្របាស់ ។

េគាលនេយាបាយេនះអនុវត�ចំេពះកិច�សន្យោែដលបាន្រពមេ្រព�ង ឬបានេធ�ករផា� ស់ប�ូរ ចប់ពីៃថ�ទី១   

ែខមករ ឆា� ំ២០១៨ មកបុ៉េណា� ះ ។  

េនេពលចប់េផ�មកិច�សន្យោ ឬវយតៃម�េឡងវញិេលកិច�សន្យោែដលមានភតិសន្យោ និងគា� នភតិសន្យោ 

្រក�មហុ៊នែបងែចកតៃម�តបស�ងេនក�ុងកិច�សន្យោចំេពះសមាសធាតុៃនភតិសន្យោនីមួយ  ៗនិងសមាសធាតុ

ែដលមិនែមនជាភតិសន្យោ េដយែផ�កេលតៃម�ែដលអចដក់បានែតមា� ក់ឯង ។ យ៉ាងណាមិញ ចំេពះករ

ជួលដី និងអគារែដល្រក�មហុ៊នជាភតិកៈ ្រក�មហុ៊នបានេ្រជសេរ សមិនែបងែចកសមាសធាតុមិនែមន  

ភតិសន្យោ និងគណនីស្រមាប់សមាធាតុភតិសន្យោ និងមិនែមនភតិសន្យោ ជាសមាសធាតុភតិសន្យោែតមួយ

េនាះេទ ។  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ដ) ភតិសន្យោ (ត) 

ភតិសន្យោក�ុងករណីែដល្រក�មហុ៊នជាភតិកៈ 

ករេរៀបចំឲ្យមានសិទ�ិក�ុងករេ្រប្របាស់្រទព្យ ្របសិនេបបំេពញតមលក�ខណ� មួយក�ុងចំេណាមខងេ្រកម៖ 

• អ�កទិញមានសមត�ភាព ឬសិទ�ិេធ�្របតិបត�ិករេល្រទព្យ ខណៈេពលែដលទទួលបាន ឬ្រគប់្រគងេលស

ពីបរមិាណែដលមិនសំខន់ ។

• អ�កទិញមានសមត�ភាព ឬសិទ�ិក�ុងករ្រគប់្រគងដំេណ រកររូបវន�របស់្រទព្យ ខណៈែដលទទួលបាន ឬ

្រគប់្រគងេលសពីបរមិាណែដលមិនសំខន់ ។

• ដំេណ រេហតុ និងកលៈេទសៈបានបង� ញថា វជាគមា� តែដលភាគីដៃទេទៀតនឹងទទួលបានេ្រចនជាង

បរមិាណែដលមិនសរវន� េហយតៃម�ក�ុងមួយឯកតមិន្រត�វបានកំណត់ក�ុងមួយឯកតៃនទិន�ផលេទ

េហយក៏មិនេស�នឹងតៃម�ទីផ្សោរបច�ុប្បន� ក�ុងមួយឯកតៃនលទ�ផលែដរ ។

្រក�មហុ៊នទទួលស� ល់សិទ�ិេ្រប្របាស់្រទព្យសកម� និងបំណុលភតិសន្យោ េនកលបរេិច�ទចប់េផ�ម   

ភតិសន្យោ ។ សិទ�ិក�ុងករេ្រប្របាស់្រទព្យសកម�្រត�វបានវស់ែវងតមៃថ�េដម រួមមានៃថ�េដមដំបូងៃនបំណុល

ភតិសន្យោ ស្រមាប់ករចំណាយភតិសន្យោែដលេធ�េឡងេនៃថ�ចប់េផ�មភតិសន្យោ ឬមុនៃថ�ចប់េផ�ម       

ភតិសន្យោ បូកៃថ�េដមផា� ល់ដំបូងែដលបានេកតេឡង និងករប៉ាន់ស� នចំណាយក�ុងកររុះេរ  និងដកេចញ

នូវ្រទព្យ ឬស� រេឡងវញិនូវ្រទព្យសកម� ឬទីតំង ដក្របាក់េលកទឹកចិត�ភតិសន្យោែដលទទួលបាន ។ 

សិទ�ិេ្រប្របាស់្រទព្យសកម�្រត�វបានដករលំស់នាេពលបនា� ប់ តមវធីិស�ស�រលំស់េថរ ចប់ពីកលបរេិច�ទ  

ចប់េផ�មភតិសន្យោ រហូតដល់ចុងប�� ប់ៃនអយុកលេ្រប្របាស់ៃនសិទ�ិេ្រប្របាស់្រទព្យសកម� ឬេនចុង

កលបរេិច�ទៃនភតិសន្យោមួយណាេកតមុន ។  អយុកលេ្រប្របាស់ៃនសិទ�ិេ្រប្របាស់្រទព្យសកម� ្រត�វបាន

កំណត់តមមូលដ� នដូចគា� នឹង្រទព្យ និងបរកិ� រ ។  បែន�មេលេនះ សិទ�ិក�ុងករេ្រប្របាស់្រទព្យសកម� ្រត�វបាន

កត់បន�យជា្របចំេទតមករខតបង់ឱនភាពៃនតៃម� និងែកត្រម�វស្រមាប់ករវស់ែវងេឡងវញិេល

បំណុលភតិសន្យោ ។ 

ករប៉ាន់ស� នអយុកលេ្រប្របាស់ស្រមាប់អំឡុងេពលបច�ុប្បន� មានដូចខងេ្រកម៖ 

• អគារ និងករយិាល័យសខ ៣ – ១០ ឆា� ំ 

បំណុលភតិសន្យោ ្រត�វបានវស់ែវងដំបូងតមតៃម�បច�ុប្បន�ៃនករទូទត់ភតិសន្យោែដលមិនទន់បានបង់ 

េនេពលចប់េផ�មភតិសន្យោ និង្រត�វបានេធ�អប្បហរេដយេ្របអ្រតករ្របាក់ជាក់ែស�ងេនក�ុងភតិសន្យោ 

ឬករណីែដលអ្រតករ្របាក់េនាះមិនអចកំណត់បានភា� ម  ៗ ្រត�វេធ�េទតមអ្រតករ្របាក់កម�ីបែន�មរបស់

អ�កជួល ។  
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ដ) ភតិសន្យោ (ត) 

ភតិសន្យោក�ុងករណីែដល្រក�មហុ៊នជាភតិកៈ (ត) 

ករទូទត់ភតិសន្យោែដលប��ូ លេនក�ុងករវស់ែវងបំណុលភតិសន្យោរួមមាន៖ 

• ករទូទត់ភតិសន្យោេថរ រួមទំងករទូទត់្រទព្យសកម�េថរ 

• ករែ្រប្រប�លៃនករទូទត់ភតិសន្យោ េដយែផ�កេលសន�ស្សន៍ ឬអ្រត េនករយិបរេិច�ទចប់េផ�ម       

ភតិសន្យោ ។  

• ចំនួនែដលរពឹំងថានឹង្រត�វទូទត់ េ្រកមករធានាតៃម�េនសល់ និង 

• តៃម�ជាក់ែស�ងេ្រកមជេ្រមសៃនករទិញ ែដល្រក�មហុ៊នមានេហតុផលជាក់លក់ក�ុងករអនុវត� ករ

ទូទត់ភតិសន្យោេនក�ុងអំឡុងេពលែដលមានជេ្រមសក�ុងករបន� ្របសិនេប្រក�មហុ៊នមានេហតុផល

ជាក់លក់ក�ុងករបន� និងករពិន័យេលករប�� ប់ភតិសន្យោមុនកលកំណត់ េលកែលងែត្រក�មហុ៊ន

មានេហតុផលច្បោស់លស់ថានឹងមិនប�� ប់ភតិសន្យោមុនកលកំណត់ ។  

បំណុលភតិសន្យោ្រត�វបានវស់ែវងតមៃថ�េដមរលំស់ េដយេ្របវធីិស�ស�អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព ។ 

បំណុលភតិសន្យោ្រត�វបានវស់ែវងេឡងវញិេនេពលមានករែកែ្របរយៈេពលៃនភតិសន្យោ ករផា� ស់ប�ូរ 

ករវយតៃម�ស្រមាប់ជេ្រមសក�ុងករទិញ្រទព្យសកម� ករែ្រប្រប�លករទូទត់ភតិសន្យោនាេពលអនាគត 

ែដលេកតេឡងពីករែ្រប្រប�លៃនសន�ស្សន៍ ឬអ្រតករ្របាក់ ឬ្របសិនេបមានករែកែ្របចំនួនប៉ាន់ស� ន

ែដលរពឹំងថានឹង្រត�វទូទត់ េ្រកមករធានាតៃម�ែដលេនសល់ ។  

េនេពលែដលបំណុលភតិសន្យោ្រត�វបានវស់ែវងតមវធីិស�ស�េនះ ករែកត្រម�វ ្រត�វបានេធ�េឡងេល

តៃម�ចុះប�� ីៃនសិទ�ិក�ុងករេ្រប្របាស់្រទព្យសកម� ឬក៏ទទួលស� ល់ក�ុងចំេណញ ឬខត េបសិនជាសិទ�ិក�ុង

ករេ្រប្របាស់្រទព្យសកម�្រត�វបានប��ុ ះរហូតដល់មានតៃម�សូន្យ។  

ភតិសន្យោមានរយៈេពលខ�ី និងមានតៃម�ទប 

ភតិសន្យោមានរយៈេពលខ�ី និងមានតៃម�ទប្រក�មហុ៊នបានសេ្រមច មិនទទួលស� ល់សិទ�ិក�ុេ្រប្របាស់

្រទព្យសកម� និងបំណុលភតិសន្យោស្រមាប់ករជួលម៉ាសីុនែដលមានរយៈេពលតិចជាង១២ែខ និង                

ភតិសន្យោេល្រទព្យែដលមានតៃម�ទប ែដលរួមមានសមា� រៈ IT ។  ទទួលស� ល់ចំណាយេលករជួលទំង

េនះតមមូលដ� នរលំស់េថរ េទតមរយៈេពលៃនភតិសន្យោ ។ 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ឋ) ្របាក់កម� ី

្របាក់កម�ី្រត�វបានវស់ែវងដំបូងតមតៃម�សម�សប ដកៃថ�េដម្របតិបត�ិករបែន�មេដយផា� ល់ និងវស់ែវង

បន�បនា� ប់តមៃថ�េដមរលំស់ តមរយៈករេ្រប្របាស់វធីិស�ស�គណនាករ្របាក់្របសិទ�ភាព។  

(ឌ) អត�្របេយាជន៍និេយាជិត 

(i) អត�្របេយាជន៍និេយាជិតរយៈេពលខ�ី 

អត�្របេយាជន៍និេយាជិតរយៈេពលខ�ី្រត�វបានចំណាយ េនេពលែដលេសវកម�្រត�វបានផ�ល់ជូន ។ ចំនួន

ែដលរពឹំងទុកថានឹង្រត�វចំណាយ ្រត�វបានទទួលស� ល់ជាបំណុល ្របសិនេប្រក�មហុ៊នមានកតព�កិច�តម

ផ�ូវច្បោប់ ឬកតព�កិច�្របេយាលនាេពលបច�ុប្បន� ក�ុងករទូទត់ចំណាយ េដយជាលទ�ផលៃនករងរែដល

បានបំេពញរួចមកេហយេដយនិេយាជិត េហយកតព�កិច�េនាះអចេធ�ករប៉ាន់ស� នបាន។  

(ii) អត�្របេយាជន៍និេយាជិតរយៈេពលែវង 

កតព�កិច�របស់្រក�មហុ៊នចំេពះអត�្របេយាជន៍និេយាជិតរយៈេពលែវង គឺជាចំណាយេលអត�្របេយាជន៍

ែដលនិេយាជិត្រត�វទទួលបាន ពីករបំេពញករងរក�ុងករយិបរេិច�ទកន�ងផុតេទ និងបច�ុប្បន� ។                  

អត�្របេយាជន៍ និេយាជិតរយៈេពលែវង ្រត�វបានេធ�អប្បហរេទតៃម�បច�ុប្បន� ។ ករវស់ែវងសរជាថ�ី្រត�វ

បានទទួលស� ល់ក�ុង្របាក់ចំេណញ និងខត ែដលចំណាយេនះបានេកតេឡង ។ 

(ឍ) សំវធិានធន 

សំវធិានធន្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍ស� នភាពរហិរ��វត�ុ េនេពលែដល្រក�មហុ៊នមាន

កតព�កិច�តមផ�ូវច្បោប់ ឬកតព�កិច�្របេយាលនាេពលបច�ុប្បន� ែដលជាលទ�ផលៃន្រពឹតិ�ករណ៍កន�ងផុតេទ 

េហយវមានលទ�ភាពែដលត្រម�វឲ្យមានលំហូរេចញនូវអត�្របេយាជន៍េសដ�កិច� ក�ុងករបំេពញនូវកតព�កិច�

េនាះ។ ្របសិនេបផលប៉ះពល់មានលក�ណៈសរវន� សំវធិានធន្រត�វបានកំណត់េដយអប្បហរលំហូរទឹក

្របាក់ ែដលរពឹំងថានឹង្រត�វទូទត់នាេពលអនាគត េដយេ្របអ្រតមុនបង់ពន�ែដលឆ�ុះប�� ំងពីករប៉ាន់

ស� នៃនតៃម�េពលេវល ក�ុងលក�ខណ� ទីផ្សោរបច�ុប្បន� និងហនិភ័យជាក់លក់ចំេពះបំណុលទំងេនាះ ។ 

អប្បហរេនសល់្រត�វបានទទួលស� ល់ជាៃថ�េដមហិរ��វត�ុ ។ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ណ) ករ្របាក់ 

អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព 

ចំណូលករ្របាក់ និងចំណាយករ្របាក់្រត�វទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ ឬខត េដយេ្របវធីិស�ស�អ្រត

ករ្របាក់្របសិទ�ភាព ។ “អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព” គឺជាអ្រតែដលអចេធ�អប្បហរសច់្របាក់ែដលរពឹំង

ថានឹងទូទត់ ឬនឹង្រត�វទទួល តមរយៈអយុកលរពឹំងទុករបស់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុេនាះ ឲ្យមកេស�នឹង៖ 

• តៃម�ដុលរបស់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ឬ  

• តៃម�ដករលំស់របស់បំណុលហិរ��វត�ុ ។ 

េនេពលគណនាអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាពស្រមាប់ឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ េ្រកពី្រទព្យែដលបានទិញ ឬ

្រទព្យសកម�ែដល្រត�វបានចត់ទុកថាមានឱនភាពៃនតៃម� ្រក�មហុ៊នេធ�ករប៉ាន់ស� នេលលំហូរទឹក្របាក់នា

េពលអនាគត េដយពិចរណារល់លក�ខណ� ទំងអស់របស់កិច�សន្យោឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ បុ៉ែន�មិនរប់

ប��ូ លនូវករខតបង់ឥណទនែដលរពឹំងទុកេនាះេទ (ECL) ។ ស្រមាប់្រទព្យែដលទិញ ឬ្រទព្យហិរ��វត�ុ
ែដលបានពីករទមា� ក់ឥណទន អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព្រត�វបានគណនា េដយេ្របលំហូរទឹក្របាក់

ប៉ាន់ស� ននាេពលអនាគត រមួប��ូ លទំងករខតបង់ឥណទនែដលរពឹំងទុក (ECL) ។ 

ករគណនាអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព រួមប��ូ លនូវៃថ�េដម្របតិបត�ិករ និងកៃ្រមទំងអស់ែដលបានបង់ 

ឬទទួល ែដលជាែផ�កៃនអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព ។ ៃថ�េដម្របតិបត�ិករ រួមមានករចំណាយបែន�មែដល

ពក់ព័ន�ផា� ល់េទនឹងករទិញ ឬករេបាះផ្សោយ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ឬបំណុលហិរ��វត�ុ ។  

តៃម�ដករលំស់ និងតៃម�េយាងដុល 

តៃម�ដករលំស់របស់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ឬបំណុលហិរ��វត�ុ គឺជាចំនួនែដល្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ឬ

បំណុលហិរ��វត�ុ ្រត�វបានវស់ែវងេនេពលទទួលស� ល់េលកដំបូង ដកករបង់សង្របាក់េដម បូកឬដក

រលំស់បង�រ េដយេ្របអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព ចំេពះភាពខុសគា� រវងចំនួនែដលទទួលស� ល់េលក

ដំបូង និងចំនួនេនេពលដល់កលកំណត់ និង្រត�វែកត្រម�វចំេពះសំវធិានធនស្រមាប់ករខតបង់ឥណទន 

ែដលបានរពឹំងទុក ចំេពះ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ (ឬសំវធិានធនមុនករយិបរេិច�ទៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ំ២០១៨) ។  

តៃម�េយាងដុលរបស់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ គឺជាតៃម�ដករលំស់របស់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ មុនេពលែកត្រម�វ

សំវធិានធនស្រមាប់ករខតបង់ឥណទនែដលបានរពឹំងទុក ។  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ណ) ករ្របាក់ (ត)  

ករគណនាចំណូលករ្របាក់ និងចំណាយករ្របាក់ 

អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាពរបស់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ឬបំណុលហិរ��វត�ុ ្រត�វបានគណនាេនេពលទទួល

ស� ល់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ឬបំណុលហិរ��វត�ុជាេលកដំបូង ។ ក�ុងករគណនាចំណូលករ្របាក់ និង

ចំណាយករ្របាក់ អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព្រត�វបានេ្របែផ�កេលតៃម�ដុលរបស់្រទព្យសកម� (េនេពល

ែដល្រទព្យសកម�មិនែមនជា្រទព្យសកម�ែដល្រត�វបានចត់ទុកថាមានឱនភាពៃនតៃម�) ឬតៃម�ដករលំស់របស់

បំណុល ។ អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព្រត�វេធ�ករែកែ្របេឡងវញិ េដយករប៉ាន់ស� នេឡងវញិនូវលំហូរទឹក

្របាក់របស់ឧបករណ៍ែដលមានអ្រតករ្របាក់ែ្រប្រប�ល េដម្បឆី�ុះប�� ងំពីករផា� ស់ប�ូររបស់អ្រតករ្របាក់ទី

ផ្សោរ។ អ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាពក៏្រត�វេធ�ករែកែ្របេឡងវញិ ស្រមាប់ករែកត្រម�វតៃម�សម�សប េនករយិ

បរេិច�ទៃនករដករលំស់ៃនករចប់េផ�មេធ�ករែកត្រម�វ ។  

ចំេពះ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដល្រត�វបានចត់ទុកថាមានឱនភាពៃនតៃម�  បនា� ប់ពីបានទទួលស� ល់ជា

េលកដំបូង ចំណូលករ្របាក់្រត�វបានគណនាេដយេ្របអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព ែផ�កេលតៃម�ដករលំស់

របស់្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ ។ ្របសិនេប្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែលងមានឱនភាពៃនតៃម� េនាះករគណនា           

ករ្របាក់្រត�វែផ�កេលមូលដ� នតៃម�ដុលវញិ ។  

ចំេពះ្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុែដល្រត�វបានចត់ទុកថាមានឱនភាពៃនតៃម� ចប់តំងពីទទួលស� ល់ជាេលក 

ដំបូង ចំណូលករ្របាក់្រត�វបានគណនាេដយេ្របអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាពែដល្រត�វបានែកត្រម�វនូវ         

ហនិភ័យ ែផ�កេលតៃម�ដករលំស់ៃន្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុេនាះ ។ ករគណនាចំណូលករ្របាក់េនះ            

មិន្រត�វប�ូរេទមូលដ� នតៃម�ដុលវញិេនាះេទ េទះបីជាហនិភ័យឥណទនរបស់្រទព្យសកម�េនាះ មាន

ភាព្របេសរក៏េដយ ។  

ករបង� ញ 

ចំណូលករ្របាក់គណនាតមអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព ែដលបានបង� ញេនក�ុងចំេណញ ឬខត និង OCI 

រួមប��ូ លករ្របាក់េល្រទព្យសកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុែដលវស់ែវងតមតៃម�ដករលំស់ ។  

ចំណាយករ្របាក់បង� ញេនក�ុងចំេណញ ឬខត និង OCI រួមប��ូ លបំណុលហិរ��វត�ុ ែដលវស់ែវងតម

តៃម�ដករលំស់ ។ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ត) កៃ្រមេសវ និងកៃ្រមេជងសរ 

ចំណូល និងចំណាយកៃ្រមេសវនិងកៃ្រមេជងសរ ែដលជាែផ�កៃនអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព របស់្រទព្យ

សកម�ហិរ��វត�ុ និងបំណុលហិរ��វត�ុ ្រត�វបានរួមប��ូ លេទក�ុងអ្រតករ្របាក់្របសិទ�ភាព ។ 

ចំណូលកៃ្រមេសវ និងកៃ្រមេជងសរេផ្សងេទៀត ្រត�វបានទទួលស� ល់េនេពលបានបំេពញេសវកម� ។  

កិច�សន្យោជាមួយអតិថិជនែដលទទួលស� ល់ជាឧបករណ៍ហិរ��វត�ុ េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុរបស់  

្រក�មហុ៊ន អចមានវសិលភាពេដយែផ�កេនក�ុង ស.រ.ហ.អ.ក ៩ និងេដយែផ�កេនក�ុង ស.រ.ហ.អ.ក ១៥ ។ 

ក�ុងករណីេនះ ជាដំបូង្រក�មហុ៊ន្រត�វអនុវត� ស.រ.ហ.អ.ក ៩ េដម្បែីបងែចក និងវស់ែវងែផ�កៃនកិច�សន្យោ

ែដលចត់ចូលេនក�ុងវសិលភាពៃន ស.រ.ហ.អ.ក ៩ េហយបនា� ប់មកអនុវត� ស.រ.ហ.អ.ក ១៥ ចំេពះែផ�ក

ែដលេនេសសសល់ ។  

(ថ) ឱនភាពៃនតៃម�របស់្រទព្យសកម�មិនែមនហិរ��វត� ុ

តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម�មិនែមនហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊ន េ្រកពី្រទព្យសកម�សរេពភ័ណ�  ្រទព្យសកម�ជាប់

កិច�សន្យោ និង្រទព្យសកម�ជាប់ពន� ្រត�វបាន្រត�តពិនិត្យេឡងវញិេនរល់កលបរេិច�ទរយករណ៍នីមួយ  ៗ

េដម្បកំីណត់ថាេតមានស�� ណណាមួយែដលបង� ញថា ្រទព្យសកម�ទំងេនាះមានឱនភាពៃនតៃម� ។ 

្របសិនេបមានស�� ណេនាះេកតេឡង េនាះករប៉ាន់ស� នេលតៃម�ែដលអច្របមូលមកវញិបានរបស់

្រទព្យសកម�្រត�វបានេធ�េឡង ។ ចំេពះ្រទព្យសកម�អរបីូែដលមានអយុកលេ្រប្របាស់មិនកំណត់ ឬមិន

ទន់អចេ្រប្របាស់បាន តៃម�ែដលអច្របមូលមកវញិបាន្រត�វេធ�ករប៉ាន់ស� នជាេរៀងរល់ឆា� ំក�ុងេពល

ដំណាលគា�  ។ ករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម� ្រត�វបានទទួលស� ល់្របសិនេបតៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម� 

ឬឯកតបេង�តសច់្របាក់ ធំជាងករប៉ាន់ស� នតៃម�ែដលអច្របមូលមកវញិបាន ។  

តៃម�ែដលអច្របមូលមកវញិបានរបស់្រទព្យសកម� ឬឯកតបេង�តសច់្របាក់ គឺជាតៃម�ែដលធំជាងរវង

តៃម�េ្រប្របាស់ និងតៃម�សម�សប ដកចំណាយេដម្បលីក់េចញ ។ ក�ុងករប៉ាន់្របមាណតៃម�េ្រប្របាស់ ករ

ប៉ាន់ស� នលំហូរទឹក្របាក់នាេពលអនាគត ្រត�វបានេធ�អប្បហរេទតៃម�បច�ុប្បន� េដយេ្របអ្រតករ្របាក់

មុនបង់ពន� ែដលឆ�ុះប�� ំងករប៉ាន់្របមាណតៃម�េពលេវលក�ុងលក�ខណ� ទីផ្សោរបច�ុប្បន� និងហនិភ័យ

ជាក់លក់ស្រមាប់្រទព្យសកម�ទំងេនាះ ឬឯកតបេង�តសច់្របាក់ ។ 

ស្រមាប់េគាលបំណងៃនករ្រត�តពិនិត្យេលឱនភាពៃនតៃម� ្រទព្យសកម�្រត�វបានដក់ប��ូ លគា� ជា្រក�មតូច  ៗ

ែដលអចបេង�តសច់្របាក់បានពីករបន�ករេ្រប្របាស់ េដយមិនពឹងែផ�កខ� ំងេលលំហូរទឹក្របាក់ៃន្រទព្យ

សកម� ឬឯកតបេង�តសច់្របាក់ ។ 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ថ) ឱនភាពៃនតៃម�របស់្រទព្យសកម�មិនែមនហិរ��វត�ុ (ត) 

ករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម� ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ ឬខត ។ ករខតបង់េលឱនភាព         

ៃនតៃម� ែដលទទួលស� ល់ជាឯកតបេង�តសច់្របាក់ ្រត�វបានប្រម�ងទុក េដម្បីកត់បន�យតៃម�េយាងៃន

ទំនិញរបស់ឯកត បេង�តសច់្របាក់ (្រក�មៃនឯកតបេង�តសច់្របាក់) េហយបនា� ប់មកេដម្បកីត់បន�យ

តៃម�េយាង ៃន្រទព្យសកម�ដៃទេទៀតេនក�ុងឯកតបេង�តសច់្របាក់ (្រក�មៃនឯកតបេង�តសច់្របាក់) េល

មូលដ� នសមាមា្រត ។ 

ករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម� ែដលទទួលស� ល់ក�ុងេពលកន�ងផុតេទ ្រត�វបានប៉ាន់្របមាណរល់

ករយិបរេិច�ទៃនកររយករណ៍ ថាេតមានស�� ណណាមួយែដលករខតបង់បានថយចុះ ឬែលងមាន     

ករខតបង់តេទេទៀត ។ ករខតបង់េលឱនភាពៃនតៃម� ្រត�វកត់្រតប��� សមកវញិ ្របសិនេបមានករ         

ែ្រប្រប�លតៃម�ប៉ាន់្របមាណែដលេ្រប្របាស់េដម្បីកំណត់តៃម�ែដលអច្របមូលមកវញិបាន ។ ករខតបង់

េលឱនភាពៃនតៃម� ្រត�វបានកត់្រតប��� សមកវញិ ្រតឹមក្រមិតមួយែដលមិនេធ�ឲ្យតៃម�េយាងរបស់             

្រទព្យសកម�េនះ េលសពីតៃម�េយាងដករលំស់ ែដល្រត�វកំណត់ក�ុងករណីពំុមានករទទួលស� ល់ករខត

បង់េលឱនភាពៃនតៃម� ។  

(ទ) ពន�េល្របាក់ចំេណញ 

ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញរួមមានពន�េល្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� ំ និងពន�ពន្យោរ ។ ពន�េល្របាក់

ចំេណញ្រត�វបានទទួលស� ល់េនក�ុងចំេណញ ឬខត េលកែលងែតពន�េនះទក់ទងេទនឹងធាតុែដល្រត�វ

ទទួលស� ល់េដយផា� ល់េនក�ុងមូលធន ឬចំណូលលម�ិតេផ្សង  ៗ។  

ពន�្របចំឆា�  ំ

ពន�េល្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� ំ រួមមានពន�ែដល្រត�វបង់ឬទទួល េល្របាក់ចំេណញជាប់ពន�្របចំឆា� ំ េដយ

េ្របអ្រតពន�ែដលបានអនុម័ត ឬបានអនុម័តមួយភាគធំេនកលបរេិច�ទតរងតុល្យករ និងនិយ័តភាព

ទំងឡាយេទេលពន�្រត�វបង់ពីឆា� ំមុន  ៗ។  

ពន�ពន្យោរ 

ពន�ពន្យោរ្រត�វបានទទួលស� ល់េដយែផ�កេលភាពលេម��ងបេណា� ះអសន� រវងតៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម� 

និងបំណុល េនក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុ និងតៃម�េយាងស្រមាប់ករគិតពន� ។  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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៣. េគាលនេយាបាយគណេនយ្យសខំន់  ៗ(ត) 

(ទ) ពន�េល្របាក់ចំេណញ (ត) 

ពន�ពន្យោរ (ត) 

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម� ្រត�វទទួលស� ល់ចំេពះករខតបង់ពន�មិនទន់បានេ្រប្របាស់ និងភាពលេម��ងប

េណា� ះអសន�ែដលអចកត់កងបាន ្រតឹមក្រមិតែដល្របាក់ចំេណញជាប់ពន�នាេពលអនាគត អចេ្រប

្របាស់ស្រមាប់កត់កងជាមួយភាពលេម��ងបេណា� ះអសន�េនាះបាន ។ ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�្រត�វបាន

្រត�តពិនិត្យេនេរៀងរល់កលបរេិច�ទរយករណ៍ និង្រត�វបានកត់បន�យក�ុងករណីមិនអចេ្រប្របាស់នូវ

អត�្របេយាជន៍ពន�ទំងេនាះបាន ។ ករកត់បន�យេនាះ្រត�វកត់្រតប��� សមកវញិេនេពលែដល្របាក់

ចំេណញជាប់ពន�នាេពលអនាគតមានលក�ណៈ្របេសរេឡង ។ 

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�្រត�វវស់ែវងតមអ្រតពន� ែដលរពឹំងថានឹង្រត�វេ្របចំេពះភាពលេម��ងបេណា� ះ

អសន�េនេពលែដលវអចេ្រប្របាស់បាន ឬកត់កងបាន េដយេ្របអ្រតពន�េនកលបរេិច�ទរយករណ៍ ។  

ករវស់ែវងពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�ឆ�ុះប�� ងំនូវពន�ែដល្រក�មហុ៊នរពឹំងថាអចេ្រប្របាស់បាន ឬអចកត់

កងបាននូវតៃម�េយាងរបស់្រទព្យសកម� និងបំណុល ។  

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម� និងពន�ពន្យោរជាបំណុល អចកត់កងបានែតក�ុងករណីវបានបំេពញលក�ខណ�   

ជាក់លក់ណាមួយ ។  

៤. ករប�ូររបិូយប័ណ� ពីដុល� រអេមរកិេទជា្របាក់េរៀល 

របាយករណ៍ហិរ��វត�ុ្រត�វបានបង� ញជា្របាក់េរៀល ។ ករប�ូររបិូយប័ណ�ពីដុល� រអេមរកិេទ្របាក់េរៀល   

្រត�វេធ�េឡងស្រមាប់ជាករបង� ញបុ៉េណា� ះ ។  

្រទព្យសកម� និងបំណុល្រត�វបានប�ូរតមអ្រត កលបរេិច�ទៃនរយករណ៍ ។ េដមទុន និងគណនីប្រម�ង្រត�វ

បានប�ូរតមអ្រត្របវត�ិស�ស� ។ របាយករណ៍ចំេណញ ឬខត និងលំហូរទឹក្របាក់្រត�វបានប�ូរេទជា្របាក់

ដុល� រអេមរកិ េដយេ្រប្របាស់អ្រតមធ្យមេនក�ុងករយិបរេិច�ទ ។ ភាពលេម��ងែដលេកតេឡងពីករ                 

ប�ូររបិូយប័ណ� ្រត�វកត់្រតជា “លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់” េនក�ុងរបាយករណ៍ចំណូលលម�ិត ។ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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៤. ករប�ូររបិូយប័ណ� ពីដុល� រអេមរកិេទជា្របាក់េរៀល (ត) 

្រក�មហុ៊នេ្រប្របាស់អ្រតប�ូររបិូយប័ណ�ដូចខងេ្រកម៖ 

  អ្រតចុងករយិបរេិច�ទ អ្រតមធ្យម 

៣១ ធ�ូ ២០១៩ ១ ដុល� រអេមរកិ = ៤.០៧៥ េរៀល ៤.០៥៥ េរៀល 

៣១ ធ�ូ ២០១៨ ១ ដុល� រអេមរកិ = ៤.០១៨ េរៀល ៤.០៤៤ េរៀល 

១ មករ ២០១៨ ១ ដុល� រអេមរកិ = ៤.០៣៧ េរៀល មិនេ្រប 
      

ករប�ូររូបិយប័ណ�េនះ មិនអចបក�សយជាតំណាងថា ្របាក់េរៀល បានប�ូរ គួរបានប�ូរ ឬគួរប�ូរេនេពល

អនាគត េទជា្របាក់ដុល� រអេមរកិ តមអ្រតេនះ ឬអ្រតេផ្សងេទៀតេឡយ ។  

៥. កត� សខំន់ៗតមរដូវកល 

អជីវកម�ចម្បងរបស់្រក�មហុ៊នគឺផ�ល់េសវមី្រក�ហិរ��វត�ុ និងេសវហិរ��វត�ុពក់ព័ន� ។  ពំុមានកត� សំខន់ៗ

តម រដូវកលែដលពក់ព័ន�នឹងអជីវកម�េនះេទ ។ 

៦. សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 
 
 នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៨ 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សមា� ល់ ៤)  (កំណត់សមា� ល់ ៤) 
 
 គណនីចរន�  ៥៧០.៩២០.០០៨ ១៤០.១០៣.០៧០ ២១១.២៧៤.៦៩៩ ៥២.៥៨២.០៥៥ 

 ្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុន (ក) ២២.៤៣៧.៧៤០ ៥.៥០៦.១៩៤ ១២.០០០.០០០ ២.៩៨៦.៥៦១ 

 ្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច� (ខ) ១៦៤.៦៦១.៧១៣ ៤០.៤០៧.៧៨២ ៩៤.២៤៨.០៤៧ ២៣.៤៥៦.៤៥៨ 

             

     ៧៥៨.០១៩.៤៦១ ១៨៦.០១៧.០៤៦ ៣១៧.៥២២.៧៤៦ ៧៩.០២៥.០៧៤ 

             



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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៦. សមតុល្យេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា (ត) 

(ក) ្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុន 

្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុន្រត�វបានរក្សោទុកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា េដយអនុេលមេទតម្របកស

របស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេលខ ធ៧-០៧-១៦៣ ស�ីពីអជា� ប័ណ�ៃន្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុទទួល្របាក់

បេ��ពីសធារណជន ចំនួន ១០% ៃនេដមទុនចុះប�� ី ។  

្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុននឹង្រត�វបង�ិលឲ្យ្រក�មហុ៊នវញិ  េនេពលែដល  ្រក�មហុ៊នស�័្រគចិត�ប�� ប់    

អជីវកម�របស់ខ�ួន េហយមិនមានេនសល់្របាក់បេ��របស់អតិថិជន។ ្របាក់តម�ល់ធានាេលេដមទុនរក្សោ

ទុកេនធនាគារជាតិៃនកម�ុជា ទទួលបានករ្របាក់តមអ្រត ៣% ក�ុងមួយឆា� ំ (ឆា� ំ២០១៨៖ ៣% ក�ុងមួយ

ឆា� ំ) ។  

(ខ) ្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច� 

្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច� គឺជា្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច�អប្បបរមា ែដល្រត�វបានគណនាតមអ្រត ៨% ៃន្របាក់

បេ��របស់អតិថិជន េដយអនុេលមេទតម្របកសរបស់ធនាគារជាតិៃនកម�ុជាេលខ ធ៧-០៧-១៦៣ ស�ី

ពីអជា� ប័ណ�ៃន្រគឹះស� នមី្រក�ហិរ��វត�ុទទួល្របាក់បេ��ពីសធារណជន ។  

្របាក់បេ��េនះែ្រប្រប�លតមក្រមិតៃន្របាក់បេ��របស់អតិថិជន។ ្របាក់ប្រម�ងកតព�កិច�ពំុទទួលបានករ

្របាក់េនាះេទ ។  

៧. សមតុល្យេនធនាគារនានា - សទុ� 
 
 នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៨ 

  ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

   (កំណត់សមា� ល់ ៤)  (កំណត់សមា� ល់ ៤) 
 
 គណនីចរន� ៣៦.៤៧៣.៤៥២ ៨.៩៥០.៥៤០ ៤១.០៥៧.៨១៦ ១០.២១៨.៤៧១ 

 គណនីសន្ស ំ  ៤១.៥៩៨.៧០៥ ១០.២០៨.២៧១ ៦៨.១៨៥.៤៨២ ១៦.៩៧០.០០៦ 

             

    ៧៨.០៧២.១៥៧ ១៩.១៥៨.៨១១ ១០៩.២៤៣.២៩៨ ២៧.១៨៨.៤៧៧ 

 ដក: ករខតបង់េលឱនភាព 

  ៃនតៃម�      (៧៨០.៧២១) (១៩១.៥៨៧) (១.០៩២.៤៣៣) (២៧១.៨៨៥) 
             

    ៧៧.២៩១.៤៣៦ ១៨.៩៦៧.២២៤ ១០៨.១៥០.៨៦៥ ២៦.៩១៦.៥៩២ 
             



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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៧. សមតុល្យេនធនាគារនានា - សទុ� (ត) 

្របាក់បេ��េនធនាគារនានា ្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៨ 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(កំណត់សមា� ល់ ៤)  (កំណត់សមា� ល់ ៤) 

(ក) តមកលកំណត់: 

តិចជាង ១ ឆា� ំ ៧៧.២៩១.៤៣៦ ១៨.៩៦៧.២២៤ ១០៨.១៥០.៨៦៥ ២៦.៩១៦.៥៩២ 

(ខ) តមអ្រតករ្របាក់ (ក�ុងមួយឆា� ំ)៖ 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៩ នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៨ 

គណនីចរន� ០%-១.៧៥% ០%-១.៧៥% 

គណនីសន្ស ំ ០%-២.០០% ០%-២.០០% 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូ ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
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៨. ឥណទនផ្តលដ់លអ់តិថិជន – សទុធ 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩ នៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨ 
ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

(កំណត់សមគ ល់ ៤) (កំណត់សមគ ល់ ៤)
ឥណទន្រកុម៖  

មនកលកំណត់ ១៨.១១៨.៩០៦ ៤.៤៤៦.៣៥៧ ៣៦.៤២៧.៥៦៥  ៩.០៦៦.០៩៤
ចុងវគគ ៣៣៩.៣៧៥.៥៣៧ ៨៣.២៨២.៣៤០ ១៥១.៨១១.៥២០  ៣៧.៧៨២.៨៥៧

ឥណទនឯកត្តជន៖ 
មនកលកំណត់ ២.៥០៦.៩៩៣.២១៣ ៦១៥.២១៣.០៥៨ ១.៥៤០.៩៧៦.៧៨៨  ៣៨៣.៥១៨.៣៦៤
ចុងវគគ  ២៨៧.៥៤៦.៩១៩ ៧០.៥៦៣.៦៦១ ២១១.៨៤៩.០៣៥  ៥២.៧២៤.៩៩៦

ឥណទនបុគគលិក ២០.៥៨៧.១៨៥ ៥.០៥២.០៧១ ១៧.៦៩១.៣២៤  ៤.៤០៣.០១៨

៣.១៧២.៦២១.៧៦០ ៧៧៨.៥៥៧.៤៨៧ ១.៩៥៨.៧៥៦.២៣២  ៤៨៧.៤៩៥.៣២៩

ករ្របក់ទទួលបន ២៩.៤១១.២៨៣ ៧.២១៧.៤៩៣ ១៨.២៥៩.៧១៤  ៤.៥៤៤.៤៧៩
កៃ្រមេរៀបចំឯក រ (៥៥.២៥៩.៩១២) (១៣.៥៦០.៧១៥) (៣២.៩២៥.៤៩៩)  (៨.១៩៤.៥០០)

៣.១៤៦.៧៧៣.១៣១ ៧៧២.២១៤.២៦៥ ១.៩៤៤.០៩០.៤៤៧  ៤៨៣.៨៤៥.៣០៨
សំវធិនធនេលើឥណទន   

ផ្តល់ដល់អតិថិជន (៤១.៩៨៥.៩៦៦) (១០.៣០៣.៣០៤) (៣០.០៨០.៤៦៥)  (៧.៤៨៦.៤២៧)

ឥណទនផ្តល់ដល់   
អតិថិជន- សុទធ ៣.១០៤.៧៨៧.១៦៥ ៧៦១.៩១០.៩៦១ ១.៩១៤.០០៩.៩៨២  ៤៧៦.៣៥៨.៨៨១



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូ ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
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៨. ឥណទនផ្តលដ់លអ់តិថិជន – សទុធ (ត) 
ករែ្រប្របួលដុលេលើសំវធិនធនមនដូចខងេ្រកម៖ 

ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ      
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩

ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ៣ែខ 
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨ 

(មិនបនពិនិតយ)
ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ១២ែខ     

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩
ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ១២ែខ        

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨
ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

(កំណត់សមគ ល់ ៤) (កំណត់សមគ ល់ ៤) (កំណត់សមគ ល់ ៤) (កំណត់សមគ ល់ ៤) 

េដើមករយិបរេិចឆទ  ៤៥.០៨២.០៣១ ១១.២២០.០១៨ ៣៤.៨០២.២៣៦ ៨.៦២០.៨១៦ ៣០.០៨០.៤៦៥ ៧.៤៨៦.៤២៧ ២២.៧១៤.៤០០ ៥.៦៥៣.១៦១
សំវធិនធនកនុងករយិបរេិចឆទ  ៥.៦៣៩.៥០៨ ១.៣៩០.៧៥៤ ៤.២២២.៩៧៩ ១.០៤៤.២៥៨   ១៩.៨៧៥.៤៨៤ ៤.៩០១.៤៧៦ ១៦.០៦៦.៥៩២ ៣.៩៨៤.៧៧០
លុបេចញ  (៨.៦៣៩.៤១៧) (២.១៣០.៥៥៩) (៨.៥៣៨.៨០២) (២.១១១.៤៧៤) (៨.៦៣៩.៤១៧) (២.១២០.១០២) (៨.៥៣៨.៨០២) (២.១២៥.១៣៧)
េផ ងៗ (៩៦.១៥៦) (២៣.៧១៣) (៤០៥.៩៤៨) (១០០.៣៨៣)  ៦៦៩.៤៣៤ ១៦៥.០៨៩ (១៦១.៧២៥) (៣៩.៩៩១)
លេម្អ ងពីអ្រ ប្តូរ្របក់  - (១៥៣.១៩៦) - ៣៣.២១០ - (១២៩.៥៨៦) - ១៣.៦២៤ 

ចុងករយិបរេិចឆទ  ៤១.៩៨៥.៩៦៦ ១០.៣០៣.៣០៤ ៣០.០៨០.៤៦៥ ៧.៤៨៦.៤២៧ ៤១.៩៨៥.៩៦៦ ១០.៣០៣.៣០៤ ៣០.០៨០.៤៦៥ ៧.៤៨៦.៤២៧ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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៨. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថិជន – សទុ� (ត) 

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖  

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៨ 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) 

(ក) តមកលកំណត់: 

តិចជាង ១ឆា� ំ ១.៤៩៩.៤០១.៤៤៣ ៣៦៧.៩៥១.២៧៤ ៧៥៦.៩៨២.១៩២ ១៨៨.៣៩៧.៧៥៨ 

េលសពី ១ឆា� និំង 

 តិចជាង ៣ ឆា�  ំ ១.២១៥.៣៧២.៣៤៥ ២៩៨.២៥០.៨៨២ ៨៨៤.៩០៤.៨៨២ ២២០.២៣៥.១៦២ 

េលសពី ៣ ឆា� ំ  

 និងតិចជាង ៥ ឆា�  ំ ៤៤០.០៩២.៦០៣ ១០៧.៩៩៨.១៨៥ ២៩៨.២៦១.៩៨៨ ៧៤.២៣១.៤៥៥ 

េលសពី ៥ ឆា�  ំ ១៧.៧៥៥.៣៦៩ ៤.៣៥៧.១៤៦ ១៨.៦០៧.១៧០ ៤.៦៣០.៩៥៤ 

៣.១៧២.៦២១.៧៦០ ៧៧៨.៥៥៧.៤៨៧ ១.៩៥៨.៧៥៦.២៣២ ៤៨៧.៤៩៥.៣២៩ 

(ខ) តមែផ�កេសដ�កិច�: 

វស័ិយជំនួញ និង 

 ពណិជ�កម� ៤៩៦.០៥០.៦៩១ ១២១.៧៣០.២៣១ ៣២៤.៧៨៨.២៣៤ ៨០.៨៣៣.៣០៩ 

វស័ិយេសវកម� ៤២២.១៨១.៩០៨ ១០៣.៦០២.៩២២ ២៧៨.៧៦៨.៧២០ ៦៩.៣៧៩.៩៧០ 

វស័ិយដឹកជ��ូ ន ៣៦.៩២៦.៩០២ ៩.០៦១.៨១៦ ៨.៦១៥.១២៦ ២.១៤៤.១៣៣ 

វស័ិយកសិកម� ១.០៨៦.២៥៧.០៤២ ២៦៦.៥៦៦.១៤៥ ៧១០.៩៩៨.៣៧៤ ១៧៦.៩៥៣.៣០៤ 

វស័ិយសំណង់ ៣០០.៣០០.១២២ ៧៣.៦៩៣.២៨២ ៦០.០៧២.៩៤៣ ១៤.៩៥០.៩៥៦ 

វស័ិយេផ្សងៗ              ៨៣០.៩០៥.០៩៥         ២០៣.៩០៣.០៩១      ៥៧៥.៥១២.៨៣៥    ១៤៣.២៣៣.៦៥៧  
        

៣.១៧២.៦២១.៧៦០ ៧៧៨.៥៥៧.៤៨៧ ១.៩៥៨.៧៥៦.២៣២ ៤៨៧.៤៩៥.៣២៩ 

(គ) តម្របេភទរបិូយប័ណ�: 

្របាក់េរៀល ៦៨០.៤០៨.៧២៥ ១៦៦.៩៧១.៤៦៦ ៣៧៦.៦៣៩.៩៣៤ ៩៣.៧៣៨.១៦២ 

ដុល� រអេមរកិ ២.២៩៦.៥៧៨.៩៩៥ ៥៦៣.៥៧៧.៦៦៨ ១.៤៦៨.៨៧១.៧៣៦ ៣៦៥.៥៧២.៨៥៦ 

ៃថបាត  ១៩៥.៦៣៤.០៤០ ៤៨.០០៨.៣៥៣ ១១៣.២៤៤.៥៦២ ២៨.១៨៤.៣១១ 
        

៣.១៧២.៦២១.៧៦០ ៧៧៨.៥៥៧.៤៨៧ ១.៩៥៨.៧៥៦.២៣២ ៤៨៧.៤៩៥.៣២៩ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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៨. ឥណទនផ�លដ់លអ់តិថិជន – សទុ� (ត) 

ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ (ត)  

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៨ 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) 

(ឃ) តមនិវសនដ� ន: 

 និវសនជន ៣.១៧២.៦២១.៧៦០ ៧៧៨.៥៥៧.៤៨៧ ១.៩៥៨.៧៥៦.២៣២ ៤៨៧.៤៩៥.៣២៩ 

(ង) តមទំនាក់ទំនងសម�័ន�ញាតិ: 

អតិថិជនខងេ្រក ៣.១៥២.០៣៤.៥៧៥ ៧៧៣.៥០៥.៤១៧ ១.៩៤១.០៦៤.៩០៨ ៤៨៣.០៩២.៣១១ 

ឥណទនបុគ�លិក ២០.៥៨៧.១៨៥ ៥.០៥២.០៧០ ១៧.៦៩១.៣២៤ ៤.៤០៣.០១៨ 
        

៣.១៧២.៦២១.៧៦០ ៧៧៨.៥៥៧.៤៨៧ ១.៩៥៨.៧៥៦.២៣២ ៤៨៧.៤៩៥.៣២៩ 

(ច) តមអ្រតករ្របាក់ (្របចំឆា� )ំ: 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 

ឥណទនបុគ�លិក ១.០០% ១.០០% 

ឥណទនដល់អតិថិជនខងេ្រក ១.២០% – ១.៥០% ១.២០% – ១.៥០% 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 

56 

៩.  ្រទព្យ និងបរកិ� រ 

ក�ុងករយិបរេិច�ទ ១២ែខ ែដលប�� ប់ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៩ ្រក�មហុ៊នបានទិញ្រទព្យ និងបរកិ� រ ែដលមាន

ចំនួនទឹក្របាក់ ៥.៦៨៥.៦១៨ ពន់េរៀល និងចំណាយដករលំស់ ែដលមានចំនួនទឹក្របាក់ ៤.៣៨១.៥៥៥ 

ពន់េរៀល ្រត�វបានដកេចញពីចំេណញ ឬខត។ បែន�មេលេនះ ្រក�មហុ៊នបានលក់េចញ្រទព្យសម្បត�ិ និង

បរកិ� រែដលបានដករលំស់េពញេលញ ែដលមានៃថ�េដមសរបុចំនួន ៣០៩.៥៦៥ ពន់េរៀល ។  

១០.  ្រទព្យសកម�អរបីូ

ក�ុងករយិបរេិច�ទ ១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៩ ្រក�មហុ៊នបានទិញ្រទព្យសកម�អរបីូ ែដលមាន

ចំនួនទឹក្របាក់ ៩៨៨.៤៧៨ ពន់េរៀល និងចំណាយដករលំស់ ែដលមានចំនួនទឹក្របាក់ ៣៩៤.០៦២ ពន់េរៀល 

្រត�វបានដកេចញពីចំេណញ ឬខត។ 

១១. សទិ�ិក�ងុករេ្រប្របាស្់រទព្យសកម� 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៨ 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) 

សិទ�ិក�ុងករេ្រប្របាស់ 

្រទព្យសកម� ១៩.៦៦៧.៥០៩ ៤.៨២៦.៣៨៣ ១៨.៣៨៤.៩៤១ ៤.៥៧៥.៦៤៥ 
     

្រក�មហុ៊នជួលអគារករយិាល័យស្រមាប់្របតិបត�ិកររបស់ខ�ួន ។ ព័ត៌មានអំពីករជួល ែដល្រក�មហុ៊នជា

អ�កជួល្រត�វបានបង� ញដូចខងេ្រកម៖  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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១១. សទិ�ិក�ងុករេ្រប្របាស្់រទព្យសកម� (ត) 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ១២ែខ គិត្រតឹម 

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៩ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៨ 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

កំណត់សមា� ល់ ៤ កំណត់សមា� ល់ ៤ 

សិទ�ិក�ុងករេ្រប្របាស់្រទព្យសកម� 

នាៃថ�ទី១ ែខមករ   ១៨.៣៨៤.៩៤១  ៤.៥៧៥.៦៤៥ ១៨.៤៧៣.២៣៥  ៤.៥៧៥.៩៨១ 

បែន�ម   ៦.៤៥២.៣៧៨    ១.៥៩១.២១៥  ៤.៨៩៥.២២៨ ១.២១០.៤៩២ 

រលំស់ (៥.៥៣១.៤៦៦) (១.៣៦៤.១១០) (៤.៨៦៥.១០៥) (១.២០៣.០៤៣) 

លេម��ងពីអ្រតប�ូររបិូយប័ណ�   ៣៦១.៦៥៦  ៨៩.១៨៨ (១១៨.៤១៧) (២៩.២៨២) 

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់ - (៦៥.៥៥៥)  -  ២១.៤៩៧ 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ  ១៩.៦៦៧.៥០៩ ៤.៨២៦.៣៨៣ ១៨.៣៨៤.៩៤១ ៤.៥៧៥.៦៤៥ 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ គិត្រតឹម 

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៩ 
ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៨ 

(មិនបានពិនិត្យ) 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

កំណត់សមា� ល់ ៤ កំណត់សមា� ល់ ៤ 

នាៃថ�ទី១ ែខក�� ១៨.៨៤២.៥៣០ ៤.៦៨៩.៥៣០ ១៨.៧៦២.០៦០ ៤.៦៤៧.៥២៥ 

បែន�ម ២.០៥៥.៨៨៥ ៥០៧.០០០ ១.០៣៣.១៣៨ ២៥៥.៤៧៤ 

រលំស់ (១.៤៧៤.៣៣៧) (៣៦៣.៥៨៥) (១.២៩១.៨៤០) (៣១៩.៤៤៦) 

លេម��ងពីអ្រតប�ូររបិូយប័ណ� ២៤៣.៤៣១ ៥៩.៧៣៨ (១១៨.៤១៧) (២៩.៤៧២) 

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់ - (៦៦.៣០០) - ២១.៥៦៤ 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ  ១៩.៦៦៧.៥០៩ ៤.៨២៦.៣៨៣ ១៨.៣៨៤.៩៤១ ៤.៥៧៥.៦៤៥ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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១២. ពន�េល្របាក់ចំេណញ 

(ក) អ្រតពន�តមច្បោប់ 

អនុេលមតមច្បោប់ស�ីពីពន�ដរ ្រក�មហុ៊នមានកតព�កិច�បង់ពន�េល្របាក់ចំេណញ ២០% ៃន្របាក់ចំេណញជាប់ពន� ។ ្រក�មហុ៊នបានចុះប�� ីជួញដូរមូលប្រតក�ុងផ្សោរមូលប្រត    

កម�ុជា ដូចេនះ្រក�មហុ៊នមានសិទ�ិទទួលបាននូវករេលកទឹកចិត�េដយបន�យពន�េល្របាក់ចំណូលចំនួន ៥០ (ហសិប) ភាគរយក�ុងរយៈេពល ៣ (បី) ឆា� ំ តមអនុ្រកឹត្យ     

េលខ ០១.អន្រក.បក របស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជាចុះៃថ�ទី ៤ ែខ មករ ឆា� ំ ២០១៩ ។ នាៃថ�ទី ១០ ែខ មករ ឆា� ំ ២០២០ ្រក�មហុ៊នបានប��ូ នលិខិតេទអគ�នាយកដ� នពន�ដរេស�រ    

សំុករប�� ក់ជាលយល័ក�អក្សរក�ុងករអនុម័តេលករបន�យពន�េល្របាក់ចំណូលចំនួន ៥០ (ហសិប) ភាគរយគិតចប់ពីឆា� ំ២០១៩ ។  នាៃថ�េចញរបាយករណ៍េនះ ្រក�មហុ៊ន    

រងចំករអនុម័តពីអគ�នាយកដ� នពន�ដរ។ 

(ខ) បំណុលពន�េល្របាក់ចំេណញ្របចំឆា� ំ

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ៣ែខ           

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆា� ២ំ០១៩ 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ៣ែខ      

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 

(មិនបានពិនិត្យ) 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ          

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆា� ២ំ០១៩ 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ          

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆា� ២ំ០១៨ 

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

(កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) 

េដមករយិបរេិច�ទ   ២៤.៨៦៩.២០១    ៦.០៧១.៥៨៣   ១៦.៦១៨.៧៤១   ៤.០៧១.២២៥   ២០.៥២៣.៩៣៣   ៥.១០៧.៩៩៧     ១៣.៨៣៦.៨៣៦   ៣.៤២៧.៥០៥ 

ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ្របចំឆា�  ំ ៨.២០៦.១៤១ ២.០២៣.៧០៩ ៤.៨៨៥.៤៣៦ ១.២០៨.០៧០   ១៨.៨១១.៤៣៩     ៤.៦៣៩.០៧៣     ២៣.៩២៥.៤៣៦     ៥.៩១៦.២៨០  

ពន�្របាក់ចំេណញែដលបានទូទត់   (១៩.៤៥៤.១៥៥) (៤.៧៩៧.៥៧២) (៩៨០.២៤៤)    (២៤២.៣៩៤)    (២៥.៧១៤.១៨៥)   (៦.៣៤១.៣៥៣) (១៧.២៣៨.៣៣៩)  (៤.២៦២.៦៩៥) 

លេម��ងពីអ្រតប�ូរ្របាក់  -  ៤៤.៩០៣  -  ៧១.០៩៦   -     (៦៣.០៩៤)   -   ២៦.៩០៧ 

ចុងករយិបរេិច�ទ ១៣.៦២១.១៨៧ ៣.៣៤២.៦២៣  ២០.៥២៣.៩៣៣ ៥.១០៧.៩៩៧ ១៣.៦២១.១៨៧ ៣.៣៤២.៦២៣ ២០.៥២៣.៩៣៣ ៥.១០៧.៩៩៧ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូ ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
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១២. ពនធេលើ្របក់ចំេណញ (ត) 

(គ) ពនធពនយរជ្រទពយសកមមសុទធ 

ករែ្រប្របួលគណនីពនធពនយរជ្រទពយសកមម កនុងករយិបរេិចឆទ្រតូវបនបង្ហ ញដូចខងេ្រកម៖ 

ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ៣ែខ        
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩   

ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ៣ែខ 
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨  

(មិនបនពិនិតយ)           
ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ១២ែខ      

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩   
ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ១២ែខ      

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨  
ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

(កំណត់សមគ ល់៤) (កំណត់សមគ ល់ ៤) (កំណត់សមគ ល់៤) (កំណត់សមគ ល់៤) 

េដើមករយិបរេិចឆទ  ១០.៣៩៨.៣៧០ ២.៥៣៨.៦៦៥ ៦.៩៩៨.០៧៣ ១.៧១៤.៣៧៤ ៧.៥៨១.៨៩៤ ១.៨៨៦.៩៨២ ៤.៤០៤.៣៨០ ១.០៩១.០០៣ 
កត់្រ ជបនទុកកនុងចំេណញ ឬខត  (១.២៧១.១០៩) (៣១៣.៤៦៧) ៥៨៣.៨២១ ១៤៤.៣៦៧   ១.៥៤៥.៣៦៧ ៣៨១.១០២  ៣.១៧៧.៥១៤ ៧៨៥.៧៣៥ 
លេម្អ ងពីអ្រ ប្តូរ្របក់ - ១៤.៦២១ - ២៨.២៤១     -   (២៨.២៦៥)   -  ១០.២៤៤ 
ចុងករយិបរេិចឆទ ៩.១២៧.២៦១ ២.២៣៩.៨១៩ ៧.៥៨១.៨៩៤ ១.៨៨៦.៩៨២ ៩.១២៧.២៦១ ២.២៣៩.៨១៩ ៧.៥៨១.៨៩៤ ១.៨៨៦.៩៨២ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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១២. ពន�េល្របាក់ចំេណញ (ត) 

(គ) ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�សុទ� (ត) 

ពន�ពន្យោរជា្រទព្យសកម�/បំណុល ្រត�វមានដូចខងេ្រកម៖ 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៩  នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៨ 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) 

សំវធិានធន ៨.៥៩៤.៤៣៥ ២.១០៩.០៦៤ ៦.៧៧១.៦៥៦ ១.៦៨៥.៣៣០ 

ដករលំស់ ១៨២.៤២៦ ៤៤.៧៦៧ ២០៧.៦៦៦ ៥១.៦៨៤ 

ពន�ពន្យោរេល្របាក់ចំណូល ៣៥០.៤០០ ៨៥.៩៨៨ ៦០២.៥៧២ ១៤៩.៩៦៨ 

៩.១២៧.២៦១ ២.២៣៩.៨១៩ ៧.៥៨១.៨៩៤ ១.៨៨៦.៩៨២ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគាល់េលរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុសេង�បចេនា� ះេពល (ត) 
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១២. ពន�េល្របាក់ចំេណញ (ត) 

(ឃ) ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ៣ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆា� ២ំ០១៩      

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ៣ែខ      

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨   

(មិនបានពិនិត្យ)          

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ          

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆា� ២ំ០១៩      

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ១២ែខ          

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆា� ២ំ០១៨      

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

(កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) 

ពន�េល្របាក់ចំេណញ្របចំឆា�  ំ ៨.២០៦.១៤១ ២.០២៣.៧០៩ ៤.៨៨៥.៤៣៦ ១.២០៨.០៧០ ១៨.៨១១.៤៣៩ ៤.៦៣៩.០៧៣ ២៣.៩២៥.៤៣៦ ៥.៩១៦.២៨០ 

ពន�ពន្យោរ ១.២៧១.១០៩ ៣១៣.៤៦៧ (៥៨៣.៨២១) (១៤៤.៣៦៧) (១.៥៤៥.៣៦៧) (៣៨១.១០២) (៣.១៧៧.៥១៤) (៧៨៥.៧៣៥) 

៩.៤៧៧.២៥០ ២.៣៣៧.១៧៦ ៤.៣០១.៦១៥ ១.០៦៣.៧០៣ ១៧.២៦៦.០៧២ ៤.២៥៧.៩៧១ ២០.៧៤៧.៩២២ ៥.១៣០.៥៤៥ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី
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១៣. ្របាក់បេ�� ពីអតិថិជន 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៩  នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៨ 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) 

្របាក់បេ��សន្ស ំ ១៦៦.០៤៨.៥១៦ ៤០.៧៤៨.១០២  ៩៩.៨៨១.៧៨០  ២៤.៨៥៨.៥៨១ 

្របាក់បេ��មាន 

កលកំណត់ ១.៦៦១.៦១៨.៣៣៨  ៤០៧.៧៥៩.១០១  ៨៣៥.២០២.៤៨៤  ២០៧.៨៦៥.២២៨ 

១.៨២៧.៦៦៦.៨៥៤  ៤៤៨.៥០៧.២០៣  ៩៣៥.០៨៤.២៦៤  ២៣២.៧២៣.៨០៩ 

ករ្របាក់្រត�វបង់ ៣៧.៣០៣.៦៣៨  ៩.១៥៤.២៦៧  ១៦.៨២១.៦៦២  ៤.១៨៦.៥៧៦ 

១.៨៦៤.៩៧០.៤៩២  ៤៥៧.៦៦១.៤៧០  ៩៥១.៩០៥.៩២៦  ២៣៦.៩១០.៣៨៥ 

្របាក់បេ��ពីអតិថិជន្រត�វបានវភិាគដូចខងេ្រកម៖ 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) 

(ក) តមកលកំណត់៖  

រយៈេពល ១ែខ  ២៥៦.៤០៩.៦០៩  ៦២.៩២២.៦០៣  ១១៩.០១៧.៤០១  ២៩.៦២១.០៥៦ 

២ េទ ៣ ែខ ២៦៤.១៤៨.៧០១  ៦៤.៨២១.៧៦៧  ១២៦.៩៨២.២០៩  ៣១.៦០៣.៣៣៧ 

៤ េទ ១២ ែខ ៩១៦.១៤៤.៤១៩  ២២៤.៨២០.៧១៦  ៥២០.៩៩០.៩០៨  ១២៩.៦៦៤.២៣៨ 

េលសពី ១២ែខ ៣៩០.៩៦៤.១២៥ ៩៥.៩៤២.១១៧ ១៦៨.០៩៣.៧៤៦ ៤១.៨៣៥.១៧៨ 

១.៨២៧.៦៦៦.៨៥៤ ៤៤៨.៥០៧.២០៣ ៩៣៥.០៨៤.២៦៤ ២៣២.៧២៣.៨០៩ 

(ខ) តមអ្រតករ្របាក់ (ក�ុងមួយឆា� ំ) 

្របាក់បេ��សន្ស ំ ១% – ៥.០០% ១% – ៥.០០% 

្របាក់បេ��មានកលកំណត់ ៣.០០% – ៨.៥០% ២.00% – ១២.០០% 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូ ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
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១៤. សវិំធនធនេលើអតថ្របេយជន៍និេយជិត 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩ នៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨ 

ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់សមគ ល់៤) (កំណត់សមគ ល់៤) 

សំណងអតីតភពករងរ ២.៨៥០.៦៧២ ៦៩៩.៥៥២ ៤.៣២៣.៧៤០ ១.០៧៦.០៩៣

ងេនះបង្ហ ញពីសំវធិនធនស្រមប់សំណងអតីតភពករងរ អនុេ ម ម្របកសេលខ ៤៤៣ 
េចញ េ យ្រកសួងករងរ និងបណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ េនៃថងទី២១ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៨ និងេធ្វើវេិ ធន
កមមបន្តបនទ ប់ ម ចរណ៍ែណនំេលខ ០៤២/១៩ ចុះៃថងទី២២ ែខមីន ឆន ំ២០១៩។ 

១៥. ្របក់កមចី 

្រកុមហុ៊នបនចុះកិចច្រពមេ្រព ងកមចីជមួយមច ស់កមចីេផ ងៗជេ្រចើន។ ករបង់សង្របក់េដើម និងករ្របក់
្រតូវបនេធ្វើេឡើងជ្របចំែខ ្របចំ្រតីមស ្របចំឆមស ឬ្របចំឆន ំ ្រស័យ ម ងកលវភិគសង
្របក់ ស្រមប់កិចចសនយកមចីនីមួយៗ។ 

នៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩ នៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨ 

ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់សមគ ល់៤) (កំណត់សមគ ល់៤) 

្របក់កមចី * ១.៥៣០.១០៤.០៤៣ ៣៧៥.៤៨៥.៦៥៥ ១.០៨៥.៨៥៩.០០០ ២៧០.២៤៨.៦៣១
ឥណទនវបិរបូន៏ ១.៧៤៦.២៩៩ ៤២៨.៥៣៩
ករ្របក់្រតូវបង់ ១៥.១៩៦.៨៣៥ ៣.៧២៩.២៨៥ ១១.០៤៤.២០០ ២.៧៤៨.៦៨១

១.៥៤៧.០៤៧.១៧៧ ៣៧៩.៦៤៣.៤៧៩ ១.០៩៦.៩០៣.២០០ ២៧២.៩៩៧.៣១២

(*) រមួបញចូ លអនុបំណុលចំនួន ១១៨,៩៩០   បី៊ នេរៀល (សមមូលនឹង ២៩.២០ នដុ ្ល រ េមរកិ) (ៃថងទី៣១
ែខធនូ ឆន ំ២០១៨៖ ៨៣.៥៧ បី៊ នេរៀល សមមូលនឹង ២០.៨ នដុ ្ល រ េមរកិ) ែដលអនុម័តេ យ
ធនគរជតិ ៃនកមពុជ ។  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូ ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
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១៥. ្របក់កមច ី(ត) 
បែ្រមប្រមួលដុលៃន្របក់កមចីកនុងអំឡុងករយិបរេិចឆទ មនដូចខងេ្រកម៖  

ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ  
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩ 

ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ៣ែខ 
គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨ 

(មិនបនពិនិតយ) 
ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ១២ែខ       

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩ 
ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ១២ែខ      

គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨ 
ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

 (កំណត់សមគ ល់៤) (កំណត់សមគ ល់៤) (កំណត់សមគ ល់៤) (កំណត់សមគ ល់ ៤) 

េដើមករយិបរេិចឆទ ១.៣២៩.៩៩២.១០៥ ៣៣១.០០៨.៤៨៨ ១.០៨២.៨១៧.០៤៩ ២៦៨.២២៣.១៩៨ ១.០៩៦.៩០៣.២០០ ២៧២.៩៩៧.៣១២ ៨៣៣.០១៧.៧៩២ ២០៦.៣៤៥.៧៥០ 
្របក់កមចីបែនថម ២៩៣.២៣៩.៨០៥ ៧២.៣១៥.៦១២ ៩៦.៤១៧.៦២២ ២៣.៨៤២.១៤២ ៧២៣.៤៤១.៧៣២ ១៧៨.៤០៧.៣៣២ ៥៩៥.៤៦៥.៩៥៦ ១៤៧.២៤៦.៧៧៤  
ចំ យករ្របក់បងគរ ១៥.១៩៦.៨៣៥ ៣.៧៨២.១៨៩ ១១.៨៦៥.៩០១ ២.៩៣៩.២៨៧ ១៥.១៩៦.៨៣៥ ៣.៧២៩.២៨៥ ១១.៨៦៥.៩០១ ២.៩៥៣.១៨៦ 
ទឹក្របក់បង់សងកនុង្រគ (៩១.៣៨១.៥៦៨) (២២.៥៣៥.៥២៨) (៩៤.១៩៧.៣៧២) (២៣.២៩៣.១១៩)  (២៨៨.៤៩៤.៥៩០) (៧១.១៤៥.៣៩៨) (៣៤៣.៤៤៦.៤៤៩) (៨៤.៩២៧.៤១១) 
លេម្អ ងអ្រ ប្តូរ្របក់  -  (៤.៩២៧.២៨២)  -  ១.២៨៥.៨០៤  -  (៤.៣៤៥.០៥២)  -  ១.៣៧៩.០១៣ 

ចុងករយិបរេិចឆទ ១.៥៤៧.០៤៧.១៧៧ ៣៧៩.៦៤៣.៤៧៩ ១.០៩៦.៩០៣.២០០ ២៧២.៩៩៧.៣១២ ១.៥៤៧.០៤៧.១៧៧ ៣៧៩.៦៤៣.៤៧៩ ១.០៩៦.៩០៣.២០០ ២៧២.៩៩៧.៣១២ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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១៦. មូលប្រតបំណុល 

េនៃថ�ទី១៨ ែខឧសភា ឆា� ំ២០១៨ ភាគទុនិករបស់្រក�មហុ៊នបានសេ្រមចអនុម័តឲ្យ្រក�មហុ៊នេបាះផ្សោយ

មូលប្រតបំណុល ស្រមាប់ជា្របភពទុនបែន�មេល្របភពទុនពីមា� ស់កម�កី�ុង�ស�ក និងេ្រក្របេទស ។    

្រក�មហុ៊នទទួលបានករអនុម័តេលករេបាះផ្សោយមូលប្រតបំណុលជាសធារណៈពីធនាគារជាតិៃនកម�ុជា 

និងគណៈកម�ករមូលប្រតៃនកម�ុជា េនៃថ�ទី២២ ែខកុម�ៈ ឆា� ំ២០១៩ និងៃថ�ទី២២ ែខេមស ឆា� ំ២០១៩ េរៀង

គា�  ។ ទីផ្សោរមូលប្រតកម�ុជា បានអនុម័តេលករេបាះផ្សោយលក់មូលប្រតបំណុលេនៃថ�ទី៧ ែខឧសភា ឆា� ំ

២០១៩ ។  

្រក�មហុ៊នបានេបាះផ្សោយលក់មូលប្រតបំណុលេនៃថ�ទី២៦ ែខេមស ឆា� ំ២០១៩ ែដលមានចំនួនជាទឹក

្របាក់៨០.០០០.០០០ ពន់េរៀល រយៈេពល ៣ឆា� ំ ។ មូលប្រតបំណុលេនះ្រត�វបានែបងែចកជាពីរ្របេភទ គឺ

មូលប្រតបំណុលែដលគា� នករករពរហនិភ័យអ្រតប�ូរ្របាក់ និងមូលប្រតបំណុលែដលមានករករពរ

ហនិភ័យ អ្រតប�ូរ្របាក់ ែដលមានអ្រតគូបុ៉ង ៩% និង ៨% ក�ុងមួយឆា� ំ ។  

១៧. បំណុលភតិសន្យោ 

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

 (កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) 

តៃម�បច�ុប្បន�ៃនបំណុល 

 ភតិសន្យោ  

ចរន� ៤.៣២១.០៩៧   ១.០៦០.៣៩២   ៣.៥៩៣.៣៧៨ ៨៩៤.៣២០ 

មិនែមនចរន� ១៤.២៨០.៩៣៤ ៣.៥០៤.៥២៤ ១៣.២៩៧.៨១៦ ៣.៣០៩.៥៦១ 

១៨.៦០២.០៣១ ៤.៥៦៤.៩១៦ ១៦.៨៩១.១៩៤ ៤.២០៣.៨៨១ 

តិចជាង ១ឆា�  ំ  ៦.២៥៣.០៧៩   ១.៥៣៤.៤៩៨  ៥.៩០៥.៧៧៣ ១.៤៦៩.៨២៩ 

១ឆា� ំ េទ ៥ឆា�  ំ  ១៤.០០៨.២៩៧   ៣.៤៣៧.៦១៩  ១៤.៥៨៦.២៣៩ ៣.៦៣០.២២៤ 

េលសពី ៥ឆា�  ំ  ៧.២៣២.១៩៨   ១.៧៧៤.៧៧៣  ៣.៩២៧.១៧៣ ៩៧៧.៣៩៥ 

សរុបបំណុលភតិសន្យោ

ែដលមិនបានេធ�អប្បហរ  ២៧.៤៩៣.៥៧៤ ៦.៧៤៦.៨៩០ ២៤.៤១៩.១៨៥ ៦.០៧៧.៤៤៨ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូ ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
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១៦. មូលប្រតបំណុល 

េនៃថងទី១៨ ែខឧសភ ឆន ំ២០១៨ ភគទុនិករបស់្រកុមហុ៊នបនសេ្រមចអនុម័តឲយ្រកុមហុ៊នេបះផ យ
មូលប្រតបំណុល ស្រមប់ជ្របភពទុនបែនថមេលើ្របភពទុនពីមច ស់កមចីកនុង្រសុក និងេ្រក្របេទស ។  
្រកុមហុ៊នទទួលបនករអនុម័តេលើករេបះផ យមូលប្រតបំណុលជ ធរណៈពីធនគរជតិៃនកមពុជ 
និងគណៈកមមករមូលប្រតៃនកមពុជ េនៃថងទី២២ ែខកុមភៈ ឆន ំ២០១៩ និងៃថងទី២២ ែខេម  ឆន ំ២០១៩ េរៀង
គន  ។ ទីផ រមូលប្រតកមពុជ បនអនុម័តេលើករេបះផ យលក់មូលប្រតបំណុលេនៃថងទី៧ ែខឧសភ ឆន ំ
២០១៩ ។  

្រកុមហុ៊នបនេបះផ យលក់មូលប្រតបំណុលេនៃថងទី២៦ ែខេម  ឆន ំ២០១៩ ែដលមនចំនួនជទឹក
្របក់៨០.០០០.០០០ ពន់េរៀល រយៈេពល ៣ឆន ំ ។ មូលប្រតបំណុលេនះ្រតូវបនែបងែចកជពីរ្របេភទ គឺ
មូលប្រតបំណុលែដលគម នករករពរ និភ័យអ្រ ប្តូរ្របក់ និងមូលប្រតបំណុលែដលមនករករពរ

និភ័យ អ្រ ប្តូរ្របក់ ែដលមនអ្រ គូបុ៉ង ៩% និង ៨% កនុងមួយឆន ំ ។  

១៧. បំណុលភតិសនយ 

ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩ នៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨
ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

(កំណត់សមគ ល់៤) (កំណត់សមគ ល់៤)

តៃម្លបចចុបបននៃនបំណុល 
 ភតិសនយ  
ចរន្ត ៤.៣២១.០៩៧ ១.០៦០.៣៩២ ៣.៥៩៣.៣៧៨ ៨៩៤.៣២០
មិនែមនចរន្ត ១៤.២៨០.៩៣៤ ៣.៥០៤.៥២៤ ១៣.២៩៧.៨១៦ ៣.៣០៩.៥៦១

១៨.៦០២.០៣១ ៤.៥៦៤.៩១៦ ១៦.៨៩១.១៩៤ ៤.២០៣.៨៨១

តិចជង ១ឆន ំ ៦.២៥៣.០៧៩ ១.៥៣៤.៤៩៨ ៥.៩០៥.៧៧៣ ១.៤៦៩.៨២៩
១ឆន ំ េទ ៥ឆន ំ ១៤.០០៨.២៩៧ ៣.៤៣៧.៦១៩ ១៤.៥៨៦.២៣៩ ៣.៦៣០.២២៤
េលើសពី ៥ឆន ំ ៧.២៣២.១៩៨ ១.៧៧៤.៧៧៣ ៣.៩២៧.១៧៣ ៩៧៧.៣៩៥
សរបុបំណុលភតិសនយ

ែដលមិនបនេធ្វើអបប រ  ២៧.៤៩៣.៥៧៤ ៦.៧៤៦.៨៩០ ២៤.៤១៩.១៨៥ ៦.០៧៧.៤៤៨



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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១៧. បំណុលភតិសន្យោ (ត) 

ទឹក្របាក់ទទួលស� ល់ក�ុងចំេណញ - ខត ក�ុងករយិបរេិច�ទ មានដូចខងេ្រកម៖  

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ១២ែខ     

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៩ 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ១២ែខ    

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៨ 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណតសមា� ល់ ៤) 

ករ្របាក់េលបំណុលភតិសន្យោ ១.៣៨០.៨១៨ ៣៤០.៥២២ ១.២៩៧.៤៥១ ៣២០.៨៣៣ 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ          

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៩ 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ     

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៨ 

(មិនបានពិនិត្យ) 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

 (កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) 

ករ្របាក់េលបំណុលភតិសន្យោ ៣៣៧.៤៣៤ ៨៣.២៥៥ ៣៣១.៣១៤ ៨១.៩២៧ 

ទឹក្របាក់ទទួលស� ល់េនក�ុងរបាយករណ៍លំហូរទឹក្របាក់ ក�ុងករយិបរេិច�ទមានដូចខងេ្រកម៖ 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ១២ែខ    

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៩ 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ១២ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៨ 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) 

សរបុទឹក្របាក់បានបង់

ស្រមាប់ភតិសន្យោ (៥.៦២៤.៨៧១) (១.៣៨៧.១៤៤) (៤.៨៧១.៣៨៤) (១.២០៤.៥៩៥) 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូ ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
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១៨. េដើមទុន 

ពំុមនករផ្ល ស់ប្តូរភគទុនិក និងរចនសមព័នធភគទុនិក េនកនុងករយិបរេិចឆទេទ។ រចនសមព័នធេដើមទុន 
និងេដើមទុនចុះបញជ ី ្រតូវបនបង្ហ ញដូចខងេ្រកម៖  

 
 

 
នៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩  នៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨ 

  % សិទធិ 
កន់កប់ 

 ចំនួន 
ភគហុ៊ន 

 ទឹក្របក់ 
ពន់េរៀល  

% សិទធិ 
កន់កប់ 

 ចំនួន 
ភគហុ៊ន 

 ទឹក្របក់ 
ពន់េរៀល 

             
LOLC Private Limited  ៩៦.៩៧%  ២.១៧៥.៧៩២  ២១៧.៥៧៩.២០០  ៩៦.៩៧%  ១.១៦៣.៦៤២  ១១៦.៣៦៤.២០០ 
TPC-ESOP Co.. Ltd.  ៣.០៣%  ៦៧.៩៨២  ៦.៧៩៨.២០០  ៣.០៣%  ៣៦.៣៥៨  ៣.៦៣៥.៨០០ 

   ១០០.០០%  ២.២៤៣.៧៧៤  ២២៤.៣៧៧.៤០០  ១០០.០០%  ១.២០០.០០០  ១២០.០០០.០០០ 

សមមូលនឹង            
ដុ ្ល រ េមរកិ          
(កំណត់សមគ ល់ ៤) 

   

 

 

៥៥.៤៤៤.៧៤៦      ២៩.៧០៤.៣២៧ 

១៩.  ទុនប្រមុងទូេទ និងទុនប្រមុង មបទបបញញតិ្ត 

(ក) ទុនប្រមុងទូេទ 

្រកុមហុ៊នបនេផទរ្របក់ចំេណញរក ទុកចំនួន ១០៣.២៤៦.៧០៦.០០០ េរៀល េទគណនីទុនប្រមុងទូេទ 
ែដល្រតូវបនអនុម័តេ យធនគរជតិៃនកមពុជ េនៃថងទី៥ ែខកញញ  ឆន ំ២០១៨ ។  

(ខ) ទុនប្រមុង មបទបបញញតិ្ត 

េនះបង្ហ ញពីទុនប្រមុងែដល្រកុមហុ៊នេផទរពី្របក់ចំេណញរក ទុក េដើមបីអនុេ ម ម្របករ ៧៣ ៃន
្របកសរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ េលខ ធ៧-០១៧-៣៤៤ ចុះៃថងទី១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៧ ។  

កនុងករយិបរេិចឆទ ១២ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩ ្រកុមហុ៊នបនេផទរ្របក់ចំេណញរក ទុក

ចំនួន ២.៣០៩.៩៩០ ពន់េរៀល េទគណនីទុនប្រមុង មបទបបញញតិ្ត ។  

 

 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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២០. ចំណូលករ្របាក់ 

ចំណូលករ្របាក់ទទួលបានពី្របភព ដូចខងេ្រកម៖  

  

 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ 

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩  

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ 

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 

(មិនបានពិនិត្យ)  

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ១២ែខ 

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩  

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ១២ែខ 

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 

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

     (កំណត់សមា� ល់ ៤)    (កំណត់សមា� ល់ ៤)    (កំណត់សមា� ល់ ៤)    (កំណត់សមា� ល់ ៤) 

                    

ចំណូលករ្របាក់                  

ឥណទនេទអតិថិជន    ១៤៩.២៦២.៤៧២  ៣៦.៨០៩.៤៨៨  ៨២.៨១០.៥៤៧  ២០.៤៧៧.៣៨៦  ៤៦៩.៩៩៣.៩៦៤  ១១៥.៩០៤.៨០០  ៣១៣.៦៩៨.៧៤៦  ៧៧.៥៧១.៤០១ 

្របាក់តម�ល់េនធនាគារ   ៣៣៣.២២៤  ៨២.១៧៦  ៣៧៦.៥៦៣  ៩៣.១១៦  ១.៤៩៩.១១៤  ៣៦៩.៦៩៥  ១.១៥៦.៥១០  ២៨៥.៩៨២ 

   ១៤៩.៥៩៥.៦៩៦  ៣៦.៨៩១.៦៦៤  ៨៣.១៨៧.១១០  ២០.៥៧០.៥០២  ៤៧១.៤៩៣.០៧៨  ១១៦.២៧៤.៤៩៥  ៣១៤.៨៥៥.២៥៦  ៧៧.៨៥៧.៣៨៣ 

ចំណាយករ្របាក់                  

្របាក់បេ��របស់អតិថិជន   ៣០.២៨៩.៣៣២  ៧.៤៦៩.៦២៦  ១៥.៨០៨.៦៩៩  ៣.៩០៩.១៧៤    ៩៧.៦៦៥.៦១៤  ២៤.០៨៥.២៣២  ៤៣.៣១២.៨២៦  ១០.៧១០.៣៩២ 

្របាក់កម�ី   ៣៥.០១៦.៥៨៥     ៨.៦៣៥.៤០៩    ២៣.៨៥៥.២៥៧  ៥.៨៩៨.៩២៦  ១១១.៨៥០.៧៨១  ២៧.៥៨៣.៤២៣  ៩៣.៩៥២.២០៥  ២៣.២៣២.៤៩៤ 

មូលប័្រតបំណុល     ១.៦៧៥.៨៣៥  ៤១៣.២៧៦   -    -     ៤.៥៨៨.៥៨៧    ១.១៣១.៥៨៧   -   -  

បំណុលភតិសន្យោ   ៣៥៩.២៣៣  ៨៨.៥៩០  ៣៣៦.១៣៩  ៨៣.១២០  ១.៣៨០.៨១៨    ៣៤០.៥២២  ១.២៩៧.៤៥១  ៣២០.៨៣៤ 

   ៦៧.៣៤០.៩៨៥  ១៦.៦០៦.៩០១  ៤០.០០០.០៩៥  ៩.៨៩១.២២០  ២១៥.៤៨៥.៨០០  ៥៣.១៤០.៧៦៤  ១៣៨.៥៦២.៤៨២  ៣៤.២៦៣.៧២០ 

ចំណូលករ្របាក់សុទ�   ៨២.២៥៤.៧១១  ២០.២៨៤.៧៦៣  ៤៣.១៨៧.០១៥  ១០.៦៧៩.២៨២  ២៥៦.០០៧.២៧៨  ៦៣.១៣៣.៧៣១  ១៧៦.២៩២.៧៧៤  ៤៣.៥៩៣.៦៦៣ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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២១. ចំណាយេលបុគ�លកិ 
 

 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 

(មិនបានពិនិត្យ) 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ១២ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ១២ែខ  

គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 

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

  (កំណត់សមា� ល់ ៤)  (កំណត់សមា� ល់ ៤)  (កំណត់សមា� ល់ ៤)  (កំណត់សមា� ល់ ៤) 

         

្របាក់េបៀវត្ស និង្របាក់ឈ�ួល ២៥.៨៨៨.១៨៩ ៦.៣៨៤.២៦៤ ២០.៤៥៣.៨១៤ ៥.០៥៧.៨១៨ ៩០.៦៨២.៨៣៣ ២២.៣៦៣.២១៤ ៦៨.២៥១.៦៦៨ ១៦.៨៧៧.២៦៧ 

អត�្របេយាជន៍រយៈេពលខ�ីេផ្សងេទៀត ២.៦៤២.៧០៣ ៦៥១.៧១៤ ១.៩៧៩.២២២ ៤៨៩.៤២១ ៩.៣៧៧.៨៨៦ ២.៣១២.៦៧២ ៧.៧៨៣.៧២១ ១.៩២៤.៧៥៨ 

 ២៨.៥៣០.៨៩២ ៧.០៣៥.៩៧៨ ២២.៤៣៣.០៣៦ ៥.៥៤៧.២៣៩ ១០០.០៦០.៧១៩ ២៤.៦៧៥.៨៨៦ ៧៦.០៣៥.៣៨៩ ១៨.៨០២.០២៥ 

 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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២២. ចំណាយទូេទ និងចំណាយរដ�បាល 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ  

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ 

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 

(មិនបានពិនិត្យ) 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ១២ែខ 

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 

ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ១២ែខ  

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 

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

(កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) 

ចំណាយទីផ្សោរ ៦០៦.០៧២ ១៤៩.៤៦៣ ៨២៣.៣៥៤ ២០៣.៥៩៨ ១.៧២៤.៨២១ ៤២៥.៣៥៧ ១.៣៩៤.៨០៣ ៣៤៤.៩០៧ 

ចំណាយេសវវជិា� ជីវៈ ១.២៩៦.០២៨ ៣១៩.៦១២ ៤១៥.៦១៧ ១០២.៧៧៣ ៣.៩៤៥.៣៧២ ៩៧២.៩៦៥ ១.៩៦៨.៦៦៨ ៤៨៦.៨១២ 

ចំណាយេលករជួសជុល និងែថទំ ១០៨.៣៤៦ ២៦.៧១៩ ៨៤.១៧០ ២០.៨១៣ ៤៣៣.៦៧៨ ១០៦.៩៤៩ ៣០៦.៩៧៧ ៧៥.៩០៩ 

ចំណាយេលយានយន� ៩១៩.៥១៣ ២២៦.៧៦០ ៩៣០.៩៤៤ ២៣០.២០៣ ៣.៦៤២.២៩៩ ៨៩៨.២២៤ ៣.៧០៤.៩១៨ ៩១៦.១៥២ 

ចំណាយផ�ត់ផ�ង់សមា� រករយិាល័យ ៥៦៥.២៩៤ ១៣៩.៤០៧ ៥០៣.១៥៨ ១២៤.៤២០ ២.១២៤.០៤៦ ៥២៣.៨០៩ ១.៨០៦.៨៩៧ ៤៤៦.៨០៩ 

ចំណាយទំនាក់ទំនង ៤៣៥.៥៨២ ១០៧.៤១៨ ៣៤៦.៤៦៨ ៨៥.៦៧៤ ១.៥៦៦.២១៦ ៣៨៦.២៤៣ ១.២៩៣.២៧៥ ៣១៩.៨០១ 

ចំណាយទឹកេភ�ង ៤១២.២៤១ ១០១.៦៦២ ៣៤៩.៤៩៦ ៨៦.៤២៣ ១.៥៩០.៣៩៣ ៣៩២.២០៥ ១.៣៥៤.៨៨៨ ៣៣៥.០៣៧ 

ចំណាយេលករជួល ៩១១.៦២៥ ២២៤.៨១៥ ៧៤៨.៨០៩ ១៨៥.១៦៥ ៣.៣៨៤.៥៤៥ ៨៣៤.៦៦០ ២.៣៣៥.០០៩ ៥៧៧.៤០១ 

ចំណាយសន�ិសុខ ៣០៧.១៥០ ៧៥.៧៤៦ ២៩២.៦៩១ ៧២.៣៧៦ ១.១៧១.៩៩០ ២៨៩.០២៣ ១.០៧៩.៧១៧ ២៦៦.៩៩២ 

ចំណាយធានារ៉ប់រង ១.៣២៣.២៤១ ៣២៦.៣២៣ ៦៩២.៣១៤ ១៧១.១៩៥ ៤.៤០៧.៨៦៥ ១.០៨៧.០២០ ១.៧២០.៩៦៩ ៤២៥.៥៦១ 

ចំណាយ្រក�ម្របឹក្សោភិបាល ១៩១.០១៥ ៤៧.១០៦ ១៩១.៤៧៧ ៤៧.៣៤៨ ៦៩៧.៣៧៥ ១៧១.៩៧៩ ៥៤៩.៥៥២ ១៣៥.៨៩៣ 

ចំណាយសម្ុបរសធម៌ ៦៩.៩១២ ១៧.២៤១ ១៣.៤៨៥ ៣.៣៣៤ ១៨៦.០០៩ ៤៥.៨៧២ ៨០.២៤៩ ១៩.៨៤៤ 

ចំណាយេផ្សង  ៗ ៣.២៧៥.៧៦៨ ៨០៧.៨៣៦ ៦.៣០៥.៨៦៨ ១.៥៥៩.៣២២ ១១.២៩២.១៣៣ ២.៧៨៤.៧៤៣ ១៥.៨៤៨.៩២១ ៣.៩១៩.១២០ 

១០.៤២១.៧៨៧ ២.៥៧០.១០៨ ១១.៦៩៧.៨៥១ ២.៨៩២.៦៤៤ ៣៦.១៦៦.៧៤២ ៨.៩១៩.០៤៩ ៣៣.៤៤៤.៨៤៣ ៨.២៧០.២៣៨ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 

71 

២៣. សច់្របាក់ និងសច់្របាក់សមមូល  

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៩ នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៨ 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) 

ឥណទនវបិារូបន៏ (១.៧៤៦.២៩៩) (៤២៨.៥៤០) - - 

សច់្របាក់ក�ុងៃដ ១០៥.១៨៥.៥៨១ ២៥.៨១២.៤១៣ ៤៩.០១៩.៣៩៣ ១២.១៩៩.៩៤៨ 

សមតុល្យេនធនាគារ 

 ជាតិៃនកម�ុជា ៥៧០.៩១៩.៨២៧ ១៤០.១០៣.០២៥ ២១១.២៧៤.៣៥៩ ៥២.៥៨១.៩៧១ 

សមតុល្យេនធនាគារ 

នានា ៧៨.០៧២.១៥៧ ១៩.១៥៨.៨១១ ១០៩.២៤៣.២៩៨ ២៧.១៨៨.៤៧៧ 

៧៥២.៤៣១.២៦៦ ១៨៤.៦៤៥.៧០៩ ៣៦៩.៥៣៧.០៥០ ៩១.៩៧០.៣៩៦ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូ ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
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២៤. ្របតិបត្តិករជមួយសមព័នធញតិ និងសមតុលយ 

ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ  
ៃថងទី៣១ ែខធនូឆន ំ២០១៩

ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨ 

(មិនបនពិនិតយ) 
ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ១២ែខ  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩

ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ១២ែខ  
ៃថងទី៣១ ែខធនូឆន ំ២០១៨

  ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
(កំណត់សមគ ល់៤) (កំណត់សមគ ល់ ៤) (កំណត់សមគ ល់៤) (កំណត់សមគ ល់៤) 

(ក) កៃ្រមេស ស្រមប់្រកុម្របឹក ភិបល  
កៃ្រមេស ស្រមប់្រកុម្របឹក ភិបល  ១៩១.០១៥ ៤៧.១០៦ ១៩១.៤៧៧ ៤៧.៣៤៩ ៦៩៧.៣៧៥ ១៧១.៩៧៩ ៥៤៩.៥៥២ ១៣៥.៨៩៣

(ខ) គណៈ្រគប់្រគងសំខន់  ៗ
េបៀវត  និងចំ យអតថ្របេយជន៍  
 រយៈេពលខ្លី  ១.៣៣៩.៥១៤ ៣៣០.៣៣៦ ៤៧៨.៧៩១ ១១៨.៣៩៥ ៣.៤៧៣.១០៣ ៨៥៦.៤៩៩ ២.២៨៧.៩២៦ ៥៦៩.៤១៩ 

(គ) ចំណូលករ្របក់ពីឥណទន  

ភគទុនិក ៣.៥៨២ ៨៨៣ ៤.២៦៤ ១.០៥៤ ១៥.៦៤១ ៣.៨៥៧ ១៤.៨៤៦ ៣.៦៧១

គណៈ្រគប់្រគងសំខន់  ៗ ៣.៧៤៨ ៩២៤ - - ១៤.៧០៦ ៣.៦២៧ - -

៧.៣៣០ ១.៨០៧ ៤.២៦៤ ១.០៥៤ ៣០.៣៤៧ ៧.៤៨៤ ១៤.៨៤៦ ៣.៦៧១



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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២៤. ្របតិបត�ិករជាមួយសម�័ន�ញាតិ និងសមតុល្យ (ត) 

ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៩ ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(ឃ) កម�ីដល់ (កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) 

កម�ីដល់ភាគទុនិក 

សមតុល្យឥណទនែដលេនសល់ ១៤២.៦៥៤ ៣៥.០០៧ ១៣៦.៦៤៧   ៣៤.០០៩  

បង�រករ្របាក់ែដល្រត�វទទួល ១៧៤ ៤៣ ១៨២ ៤៥ 

១៤២.៨២៨ ៣៥.០៥០ ១៣៦.៨២៩  ៣៤.០៥៤ 

កម�ីដល់គណៈ្រគប់្រគងសំខន់  ៗ

សមតុល្យឥណទនែដលេនសល់ ១១៣.២៣៧ ២៧.៧៨៨  -  -  

បង�រករ្របាក់ែដល្រត�វទទួល ១៥១ ៣៧ -  -  

១១៣.៣៨៨ ២៧.៨២៥ -   -  



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូ ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
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២៤. ្របតិបត្តិករជមួយសមព័នធញតិ និងសមតុលយ (ត)

(ង) ្របក់បេញញើពីសមព័នធញតិ

នៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩ នៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨
ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ

(កំណត់សមគ ល់ ៤) (កំណត់សមគ ល់ ៤)
ភគទុនិក៖  
សមតុលយ្របក់បេញញើ ១៥៣.០៥៣ ៣៧.៥៥៩ ២៩៤.៧៩៣    ៧៣.៣៦៨
ចំ យករ្របក់បងគរ - - ៨.៦៧៨  ២.១៦០

១៥៣.០៥៣ ៣៧.៥៥៩ ៣០៣.៤៧១   ៧៥.៥២៨
្រកុម្របឹក ភិបល៖ 

សមតុលយ្របក់បេញញើ ៦៨៧.៤៤៨ ១៦៨.៦៩៩ ៥៨៩.០៥៨    ១៤៦.៦០៥
ចំ យករ្របក់បងគរ ១៥.៣៨៥ ៣.៧៧៥ ១៥.៦៧០  ៣.៩០០

៧០២.៨៣៣ ១៧២.៤៧៤ ៦០៤.៧២៨    ១៥០.៥០៥
គណៈ្រគប់្រគងសំខន់  ៗ

សមតុលយ្របក់បេញញើ ២.០៤៥.០០០ ៥០១.៨៤០ ២.៥១៣.១៦១    ៦២៥.៤៧៦
ចំ យករ្របក់បងគរ ១១.០៤០ ២.៧០៩ ២៩.៤៤៨   ៧.៣២៩

២.០៥៦.០៤០ ៥០៤.៥៤៩ ២.៥៤២.៦០៩    ៦៣២.៨០៥

ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ១២ែខបញច ប់  
ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៩ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨

ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ ពន់េរៀល ដុ ្ល រ េមរកិ
 (កំណត់សមគ ល់ ៤)

ចំ យករ្របក់េលើ្របក់បេញញើ 
ពីសមព័នធញតិ  

ភគទុនិក  ៣.០៩៩ ៧៦៤ ៣១.៨៨៥  ៧.៨៨៥
្រកុម្របឹក ភិបល ១៦.៧៥៦ ៤.១៣២ ៣៣.០២៧  ៨.១៦៧
គណៈ្រគប់្រគងសំខន់ៗ ៨៧.៣៨៤ ២១.៥៥០ ១៥២.៥៤៤   ៣៧.៧២១

១០៧.២៣៩ ២៦.៤៤៦ ២១៧.៤៥៦  ៥៣.៧៧៣



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូឌ) ភីអិលសុ ី

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

ស្រមាប់ដំណាច់ករយិបរេិច�ទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៩ 
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២៤. ្របតិបត�ិករជាមួយសម�័ន�ញាតិ និងសមតុល្យ (ត) 

(ច)  ្របតិបត�ិករជាមួយ្រក�មហុ៊ន េ្របាន ម៉ាសីុេនរ ី(េខមបូឌ) ឯ.ក 

នាៃថ�ទី៣១ ែខធ� ូឆា� ២ំ០១៩ នាៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ២ំ០១៨ 

ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ ពន់េរៀល ដុល� រអេមរកិ 

(កំណត់សមា� ល់ ៤) (កំណត់សមា� ល់ ៤) 

សមតុល្យ្របាក់បេ�� ១.៥៩៩.៨៧៤ ៣៩២.៦០៧ ៨២៥.៦៥៦ ២០៥.៤៨៩ 

២៥. យថាភាពេលពន� 

ពន�្រត�វស�ិតេ្រកមករ្រត�តពិនិត្យ និងេធ�ករតមដនអេង�តេដយ្រក�មអជា� ធរជាេ្រចនែដលអចផ�ល់នូវ

លទ�ភាពតមច្បោប់ក�ុងករដក់ពិន័យ ដក់ទណ� កម� និងបង់ករ្របាក់។ ករអនុវត�ច្បោប់ និងបទប្ប��ត�ិ

ពន� ចំេពះ្របតិបត�ិករជាេ្រចន្របេភទ អចនឹងមានករបក�សយខុសៗគា� ។

ប�� ជាក់ែស�ងទំងេនះអចនឹងបេង�តឲ្យមានហនិភ័យពន�េនក�ុង្រពះរជាណាច្រកកម�ុជាមានលក�ណៈ

ធ�ន់ធ�រជាងេនបណា� ្របេទសេផ្សងៗេទៀត។ គណៈ្រគប់្រគងេជឿជាក់ថាខ�ួនបានផ�ល់្រគប់្រគាន់ស្រមាប់

បំណុលពន�ែផ�កេលករបក�សយតមច្បោប់។ េទះជាយ៉ាងេនះក�ី អជា� ធរអចនឹងមានករបក�សយ

ខុសគា�  េហយផលប៉ះពល់គិតចប់តំងពីេបកដំេណ រករ្រក�មហុ៊ន អចមានទំហំធំ។ 

២៦. ករពន្យលអំ់ពីករផា� សប់�ូរេទ ស.រ.ហ.អ.ក 

ដូចបានេរៀបរប់េនក�ុងកំណត់សមា� ល់  ២(ក) េនះ គឺជារបាយករណ៍ហិរ��វត�ុេលកដំបូងរបស់្រក�មហុ៊ន

ែដល្រត�វបានេរៀបចំ អនុេលមតមស�ង់ដរ ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ។  

េគាលនេយាបាយគណេនយ្យ ដូចមានេនក�ុងកំណត់សមា� ល់ ៣ ្រត�វបានអនុវត�ក�ុងករេរៀបចំរបាយ

ករណ៍ហិរ��វត�ុ ករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៩ ព័ត៌មានេ្រប�បេធៀបបង� ញេន

ក�ុងរបាយករណ៍ហិរ��វត�ុករយិបរេិច�ទែដលបានប�� ប់ៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៨ និងក�ុងករេរៀបចំរបាយ

ករណ៍ស� នភាពហិរ��វត�ុតម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ជាេលកដំបូង គិតចប់ពីៃថ�ទី១ ែខមករ ឆា� ំ២០១៨ (កល

បរេិច�ទផា� ស់ប�ូររបស់្រក�មហុ៊ន)។ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូ ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
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២៦. ករពនយលអំ់ពីករផ្ល សប់្តូរេទ ស.រ.ហ.អ.ក (ត) 

កនុងករេរៀបចំរបយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ ម ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ជេលើកដំបូង ្រកុមហុ៊នបនែកត្រមូវ   
តួេលខែដលបន យករណ៍កន្លងេទ េនកនុងរបយករណ៍ហិរញញវតថុែដលបនេរៀបចំេឡើងអនុេ ម ម 
ស្តង់ រគណេនយយកមពុជ និង មេគលករណ៍ែណនំរបស់ធនគរជតិៃនកមពុជ ទក់ទងនឹងករេរៀបចំ 
និងករបង្ហ ញរបយករណ៍ហិរញញវតថុ (ជរមួេ កត់ថ “GAAP”)។ ករពនយល់អំពីករផ្ល ស់ប្តូរពី GAAP 
បចចុបបនន េទ ស.រ.ហ.អ.ក មនផលប៉ះពល់ដល់របយករណ៍ ថ នភពហិរញញវតថុ លទធផលហិរញញវតថុ និង  
លំហូរទឹក្របក់របស់្រកុមហុ៊ន ដូចមនបង្ហ ញេនកនុង ង និងកំណត់សមគ ល់ ខងេ្រកម ។ 

ករេផទ ងផទ ត់មូលធន 
នៃថងទី១ ែខមក  ឆន ំ២០១៨ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨ 

ផលប៉ះពល់ៃនករផ្ល ស់ប្តូរេទ ផលប៉ះពល់ៃនករផ្ល ស់ប្តូរេទ 
GAAP ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ស.រ.ហ.អ.ក GAAP ស.រ.ទ.ហ.អ.ក ស.រ.ហ.អ.ក 

ពន់េរៀល ពន់េរៀល ពន់េរៀល ពន់េរៀល ពន់េរៀល ពន់េរៀល 
្រទពយសកមម  

ច់្របក់កនុងៃដ  ១៨.២០១.៥៥៦ - ១៨.២០១.៥៥៦ ៤៩.០១៩.៣៩៣ - ៤៩.០១៩.៣៩៣ 
សមតុលយេនធនគរ 
 ជតិៃនកមពុជ  ៦២.១០៣.៥៨២ ៤៦៤ ៦២.១០៤.០៤៦   ៣១៧.៥២២.៤០៦ ៣៤០ ៣១៧.៥២២.៧៤៦  
សមតុលយេនធនគរ 
  - សុទធ ៩៥.៩៣៦.០២៨ ៣៣២.២៤០ ៩៦.២៦៨.២៦៨ ១០៨.១៥០.៨៦៥ - ១០៨.១៥០.៨៦៥  
ឥណទនផ្តល់ដល់ 

អតិថិជន - សុទធ ១.២៨៣.៨៣៩.៧៤៧ (៤.០២៥.៣៩២) ១.២៧៩.៨១៤.៣៥៥ ១.៩២៨.៦៧៥.៧៦៧ (១៤.៦៦៥.៧៨៥) ១.៩១៤.០០៩.៩៨២ 
វនិិេយគ  ៦០.៥៥៥ - ៦០.៥៥៥ ៦០.២៧០ - ៦០.២៧០ 
្រទពយសកមមេផ ងេទៀត ២៣.៩៧៩.១៧៣ (១៩.៣៦១.៧១៧) ៤.៦១៧.៤៥៦ ៤៤.១០៥.៨៧៩ (២៥.៩៧១.៧០០) ១៨.១៣៤.១៧៩ 
្រទពយសមបត្តិ និងបរកិខ រ ៧.៥០០.០៩៧ - ៧.៥០០.០៩៧ ៦.៥៤៤.៥៤០ - ៦.៥៤៤.៥៤០ 
្រទពយសកមមអរបីូ  ៣.៣៨៩.៧៦៥ - ៣.៣៨៩.៧៦៥ ៤.៥០៥.៨០៩ - ៤.៥០៥.៨០៩ 
សិទធិេ្របើ្របស់្រទពយសកមម - ១៨.៤៧៣.២៣៥  ១៨.៤៧៣.២៣៥ - ១៨.៣៨៤.៩៤១ ១៨.៣៨៤.៩៤១ 
ពនធពនយរជ្រទពយសកមម ៤.៤០៤.៣៧៨ - ៤.៤០៤.៣៧៨ ៧.៥៨១.៨៩៤ - ៧.៥៨១.៨៩៤ 

្រទពយសកមមសរបុ ១.៤៩៩.៤១៤.៨៨១ (៤.៥៨១.១៧០) ១.៤៩៤.៨៣៣.៧១១ ២.៤៦៦.១៦៦.៨២៣ (២២.២៥២.២០៤) ២.៤៤៣.៩១៤.៦១៩ 



អិលអូអិលសុ ី(េខមបូ ) ភីអិលសុ ី

កំណត់សំគល់េលើរបយករណ៍ហិរញញវតថុសេងខបចេន្ល ះេពល (ត) 
ស្រមប់ដំ ច់ករយិបរេិចឆទ ៣ែខ និង១២ែខ គិត្រតឹមៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ២ំ០១៩ 
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២៦. ករពនយលអំ់ពីករផ្ល សប់្តូរេទ ស.រ.ហ.អ.ក (ត) 

ករេផទ ងផទ ត់មូលធន (ត) 
នៃថងទី១ ែខមក  ឆន ំ២០១៨ ៃថងទី៣១ ែខធនូ ឆន ំ២០១៨ 
ផលប៉ះពល់ៃនករផ្ល ស់ប្តូរ ផលប៉ះពល់ៃនករផ្ល ស់ប្តូរ 

GAAP េទ ស.រ.ហ.អ.ក ស.រ.ហ.អ.ក GAAP េទ ស.រ.ហ.អ.ក ស.រ.ហ.អ.ក 
ពន់េរៀល ពន់េរៀល ពន់េរៀល ពន់េរៀល ពន់េរៀល ពន់េរៀល 

បំណុល  
្របក់បេញញើរបស់ធនគរ និង 

ថ ប័នហិរញញវតថុនន  ៤២.០០៣.៧៩៦ (៤២.០០៣.៧៩៦) -  ៧៦.៤៦៦.២២៤ (៧៦.៤៦៦.២២៤) -
្របក់បេញញើពីអតិថិជន  ៣២២.៥៩៥.៤២៩ ៤៨.១៤១.១៦៨ ៣៧០.៧៣៦.៥៩៧ ៨៥៨.៦១៨.០៤០ ៩៣.២៨៧.៨៨៦ ៩៥១.៩០៥.៩២៦ 
សំវធិនធនេលើអតថ 

្របេយជន៍និេយជិត - - - ៤.៣២៣.៧៤០ - ៤.៣២៣.៧៤០ 
បំណុលេផ ងៗ    ៣៨.៤០០.៩៧៦ (១៦.៦៩៥.១៩៦) ២១.៧០៥.៧៨០ ៦៤.២៩៥.៤២៩ (២៨.៦៨៧.៥៦៣) ៣៥.៦០៧.៨៦៦ 
ចំ យពនធេលើ្របក់ 
 ចំេណញបចចុបបនន ១៣.៨៣៦.៨៣៦ - ១៣.៨៣៦.៨៣៦ ២០.៥២៣.៩៣៣ - ២០.៥២៣.៩៣៣ 
្របក់កមចី  ៨៣០.៩៧១.៨៩៨ ២.០៤៥.៨៩៤ ៨៣៣.០១៧.៧៩២ ១.០៨៨.៤៥៦.៥១១ ៨.៤៤៦.៦៨៩ ១.០៩៦.៩០៣.២០០ 
មូលប្រតបំណុល - - - - - -
បំណុលភតិសនយ - - ១៦.៤១៨.៤០២ ១៦.៤១៨.៤០២ - ១៦.៨៩១.១៩៤ ១៦.៨៩១.១៩៤ 

បំណុលសរបុ ១.២៤៧.៨០៨.៩៣៥ ៧.៩០៦.៤៧២ ១.២៥៥.៧១៥.៤០៧ ២.១១២.៦៨៣.៨៧៧ ១៣.៤៧១.៩៨២ ២.១២៦.១៥៥.៨៥៩ 

មូលធន  
េដើមទុន  ៧១.៦៨៤.១០០ - ៧១.៦៨៤.១០០ ១២០.០០០.០០០ - ១២០.០០០.០០០ 
េដើមទុនបែនថម   - - - ២០.៨៤៦.៦០០ - ២០.៨៤៦.៦០០ 
ទុនប្រមុងទូេទ  ៧.១៦៨.៤១០ - ៧.១៦៨.៤១០ ១១០.៤១៥.១១៦ - ១១០.៤១៥.១១៦ 
ទុនប្រមុង មបទបបញញត្តិ - ៤.៦៣២.២៤៤ ៤.៦៣២.២៤៤ - ៨.៣៨៤.៧៦៩ ៨.៣៨៤.៧៦៩ 
្របក់ចំេណញរក ទុក ១៧២.៧៥៣.៤៣៦ (១៧.១១៩.៨៨៦) ១៥៥.៦៣៣.៥៥០ ១០២.២២១.២៣០ (៤៤.១០៨.៩៥៥) ៥៨.១១២.២៧៥ 

មូលធនសរបុ  ២៥១.៦០៥.៩៤៦   (១២.៤៨៧.៦៤២) ២៣៩.១១៨.៣០៤ ៣៥៣.៤៨២.៩៤៦ (៣៥.៧២៤.១៨៦) ៣១៧.៧៥៨.៧៦០  

បំណុល និងមូលធនសរបុ ១.៤៩៩.៤១៤.៨៨១ (៤.៥៨១.១៧០) ១.៤៩៤.៨៣៣.៧១១ ២.៤៦៦.១៦៦.៨២៣ (២២.២៥២.២០៤) ២.៤៤៣.៩១៤.៦១៩ 
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២៦. ករពន្យលអំ់ពីករផា� សប់�ូរេទ ស.រ.ហ.អ.ក (ត) 

ករេផ��ងផា� ត់ចំណូលលម�ិត ស្រមាប់ចុងករយិបរេិច�ទ គិត្រតឹមៃថ�ទី៣១ ែខធ�ូ ឆា� ំ២០១៨៖ 

ផលប៉ះពល់ៃន  

ករផា� ស់ប�ូរេទ 

GAAP ស.រ.ហ.អ.ក ស.រ.ហ.អ.ក 

ពន់េរៀល ពន់េរៀល ពន់េរៀល 

ចំណូលករ្របាក់  ២៩២.១៩២.២៩៧  ២២.៦៦២.៩៥៩  ៣១៤.៨៥៥.២៥៦ 

ចំណាយករ្របាក់ (១២៦.៣៥១.៨២១)  (១២.២១០.៦៦១)  (១៣៨.៥៦២.៤៨២) 

ចំណូលករ្របាក់សរបុ ១៦៥.៨៤០.៤៧៦  ១០.៤៥២.២៩៨  ១៧៦.២៩២.៧៧៤ 

សំវធិានធនអ្រកក់ និងជាប់សង្័សយ  

 ឥណទនផ�ល់ដល់អតិថិជន (១៦.០៦៦.៥៩២)  - (១៦.០៦៦.៥៩២) 

សំវធិានធនេល្របាក់តម�ល់េនធនាគារ (១.០៩២.៤៣៣) - (១.០៩២.៤៣៣) 

(១៧.១៥៩.០២៥) -  (១៧.១៥៩.០២៥) 

ចំណូល្របតិបត�ិករេផ្សង  ៗ ១៤៨.៦៨១.៤៥១  ១០.៤៥២.២៩៨  ១៥៩.១៣៣.៧៤៩ 

ចំេណញ្របតិបត�ិករ ៧៨.៦៨៤.៨៩៩  (៣៨.០៥៤.១៣៧)  ៤០.៦៣០.៧៦២ 

ចំណាយសហុ៊យករ (២.៣៩៨.៤៧៥)  - (២.៣៩៨.៤៧៥) 

ចំណាយេលបុគ�លិក (៧៦.០៣៥.៣៨៩)  - (៧៦.០៣៥.៣៨៩) 

ករដករលំស់ (៤.១៦៩.៣៦៣)  (៤.៨៦៥.១០៥)  (៩.០៣៤.៤៦៨) 

ចំណាយទូេទ និងរដ�បាល (៤២.៦៧៥.២៤៣)  ៩.២៣០.៤០០  (៣៣.៤៤៤.៨៤៣) 

ចំេណញខត់សុទ�េលអ្រតប�ូរ្របាក់ (៣០៩.៥៥៨) (៣០៩.៥៥៨) 
  

ចំេណញមុនបង់ពន� ១០១.៧៧៨.៣២២  (២៣.២៣៦.៥៤៤)  ៧៨.៥៤១.៧៧៨ 

ចំណាយពន�េល្របាក់ចំេណញ (២០.៧៤៧.៩២២)  - (២០.៧៤៧.៩២២) 

ចំេណញសុទ�ក�ុងករយិបរេិច�ទ ៨១.០៣០.៤០០  (២៣.២៣៦.៥៤៤)  ៥៧.៧៩៣.៨៥៦ 
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២៧. តៃម�សម្រសបៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលហរិ�� វត�ុ 

តៃម�សម�សបគឺជាតៃម�ែដល្រទព្យសកម�អចប�ូរបាន ឬជាតៃម�ែដលបំណុលអចសងបាន ។ េដយសរ

តៃម�ស្រមាប់េផ��ងផា� ត់េនេលទីផ្សោរ មិនមានស្រមាប់េ្រប្របាស់ តៃម�ទីផ្សោរមិនមានសមាមា្រតសំខន់ៗ

ស្រមាប់្រទព្យសកម� និងបំណុលហិរ��វត�ុរបស់្រក�មហុ៊នេឡយ ។ ដូេច�ះ តៃម�សម�សប្រត�វបានសន�ត

េដយអ�ក្រគប់្រគង េយាងតមទ្រមង់ៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលទំងេនាះ។ តមមតិរបស់អ�ក្រគប់្រគង 

តៃម�េយាងៃន្រទព្យសកម� និងបំណុលហិរ��វត�ុែដលបង� ញរបាយករណ៍ស� នភាពហិរ��វត�ុ គឺជាតៃម�

ប៉ាន់ស� នដ៏សមេហតុផលស្រមាប់តៃម�សម�សប៕  

 


	របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
	របាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
	សកម្មភាពចម្បង
	សកម្មភាពចម្បង
	លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
	លទ្ធផលហិរញ្ញវត្ថុ
	ដើមទុន
	ដើមទុន
	ទុនបម្រុង និងសំវិធានធន
	ទុនបម្រុង និងសំវិធានធន
	ឥណទានអាក្រក់ និងឥណទានជាប់សង្ស័យ
	ឥណទានអាក្រក់ និងឥណទានជាប់សង្ស័យ
	ទ្រព្យសកម្មចរន្ត
	ទ្រព្យសកម្មចរន្ត
	វិធីសាស្ត្រកំណត់តម្លៃ
	វិធីសាស្ត្រកំណត់តម្លៃ
	វិធីសាស្ត្រកំណត់តម្លៃ
	បំណុលយថាហេតុ និងបំណុលផ្សេងៗ
	បំណុលយថាហេតុ និងបំណុលផ្សេងៗ
	ការផ្លាស់ប្តូរនៃហេតុការណ៍
	ការផ្លាស់ប្តូរនៃហេតុការណ៍
	ប្រការមិនប្រក្រតី
	ប្រការមិនប្រក្រតី
	ព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់ពីថ្ងៃចេញរបាយការណ៍
	ព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់ពីថ្ងៃចេញរបាយការណ៍
	ព្រឹត្តិការណ៍បន្ទាប់ពីថ្ងៃចេញរបាយការណ៍
	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
	ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
	ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
	ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
	អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
	អត្ថប្រយោជន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
	ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
	ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
	ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
	ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
	ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
	ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
	ការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ (ត)
	ការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
	ការអនុម័តលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
	១. អំពីក្រុមហ៊ុន
	១. អំពីក្រុមហ៊ុន
	២. មូលដ្ឋាននៃការរៀបចំ
	២. មូលដ្ឋាននៃការរៀបចំ
	២. មូលដ្ឋាននៃការរៀបចំ (ត)
	២. មូលដ្ឋាននៃការរៀបចំ (ត)
	២. មូលដ្ឋាននៃការរៀបចំ (ត)
	២. មូលដ្ឋាននៃការរៀបចំ (ត)
	២. មូលដ្ឋាននៃការរៀបចំ (ត)
	២. មូលដ្ឋាននៃការរៀបចំ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
	៣. គោលនយោបាយគណនេយ្យសំខាន់ៗ (ត)
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